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 اعالميه هيئت  اجرايی سازمان

  دسامبر،١٠به مناسبت
  امين سالگرد صدوراعالميه جهانی حقوق بشر ۶١

درنظامی که رهبری اش درمقابل اعالميه حقوق بشر، ملحقات وميثاق 
". ماخود حقوق بشراسالمی داريم”: های جهانی اش، اعالم می دارد

شاهد بوديم طی سی سال، دربرابرهمين حرف خمينی، درسراسر 
ب بهمن حمله بردند جغرافيای ايران چگونه به تمام دستآوردهای انقال

وخوزستان، کردستان وترکمن صحرا را ُرفتند وبا نقض آشکارحقوق 
بشردرپاره پاره ارکان جامعه ودرهمه حوزه های زندگی شهروندی، 
ازآنروز تا به امروز زدند و کشتند ، پيکر مخالفين را مثله کردند و جسم 

انيان سياسی را شان را در بيابان ها انداختند، اعدام و ترور نمودند، زند
قتل عام کردند، اموال عمومی را خوردند و بردند تا حکومت را با نقض 
آشکارحقوق بشردربرابرچشمان شهروندان ايران و جهانيان برسرپا نگه 

  .دارند
برهيمن پايه محمد جعفرپوينده نويسنده ومترجم و چهره توانا وشناخته 

چاپ اين اعالميه شده کانون نويسندگان ايران را به جرم ترجمه و 
وکيل . وملحقاتش، درست درآستانه پخش کتاب، سربه نيست کردند

رابه پنج سال زندان و احکام ) آقای ناصرزرافشان( خانواده های آنان را
. دانشجويان واساتيد آنان را اخراج وزندانی کردند. شالق محکوم ساختند

علی نجاتی فعاالن هميشه آشنای کارگری ايران همچون منصوراسانلو و 
وديگران را با پرونده سازی  روانه زندان ساختند و وکيل رسيدگی به 

را به دادگاه فرا خواندند و خود ) آقای محمد اوليايی فرد( پرونده آنان 
کارگران را درشرايطی که درزندان بسرمی برند، غيابا از کار 

ازحقوق به اين هم بسنده نکردند بلکه چهره ای که دردفاع . بيکارساختند
کودکان وارزش های حقوقی اعالميه جهانی حقوق بشربرای کشور 

و جايزه نوبل را ) خانم شيرين عبادی(درسطح جهانی اعتبارآفريده بود
برای اولين باربه ايران آورد، مورد حمالت روزمره قرارداده اند، حساب 

  . بانکی اش را درهمين ماه مسدود و نشان نوبل را نيزبه يغما بردند 
مروزبيش ازهرزمان ديگر دستگاه واليت از ترس مرگ، برمتن انزوای ا

بين المللی رژيم اسالمی و درمحاصره ی جنبش مردمی و گسترش 
صدوراحکام سنگين برای . اختالفات داخلی، به جان مردم افتاده است

رهبران اصالح طلب، صدوراحکام اعدام برای جوانان درتهران، 
ان کردستان وآماده سازی صدوراحکام اعدام برای جوان

نفردربلوچستان، نمونه هايی از نقض حقوق بشر و ازمحورهای ٧محاکمه
 ١۶سرکوب همه جانبه دانشجويان در. سياست ترساندن مردم است

آذرخونين ودستگيری های وسيع درسراسرکشورهمه وهمه نشان 
سياست . ازوحشت نظام از پيشروی مبارزات ضد استبدادی مردم دارد

 واليت و حکومت اسالمی برای مقابله با روزهای آتی که توسط دستگاه
مردم به پاخواسته رقم می خورد، تکيه يک جانبه برسرکوب و نقض 

درمتن چنين . آشکار حقوق بشر و پايمال کردن حقوق شهروندی است
 گرامی داشت شصت ويکمين  ی سياست سرکوبگرانه ای، درآستانه

 دسامبر ١٠درروز"نی حقوق بشراعالميه جها"سالگرد تصويب صدور
  . قرار داريم

ازآن جا که درديباچه اعالميه جهانی حقوق بشر؛ شناسايی حيثيت و  
کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابرو سلب ناپذير 

  آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ؛
وحشيانه ای ازآن جا که ناديده گرفتن وتحقيرحقوق بشربه اقدامات 

انجاميده که وجدان بشررا برآشفته است  و پيدايش جهانی که در آن افراد 
بشردربيان وعقيده آزاد، و از ترس و فقرفارغ  باشند ،عالی ترين آرزوی 

 درچنين وضعيتی کميته حقوق بشرمجمع عمومی بشراعالم شده است ؛
وری  توسط جمهسازمان ملل متحد، قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر

اين قطعنامه، جمهوری اسالمی را به  .درايران را تصويب کرداسالمی 
 اعتراضات در  جمله از حقوق بشر" جدی، ممتد و مکرر"خاطر نقض 

  . پس ازانتخابات محکوم کرده استمردمی 
بر آن است که ، مادامی که ) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 

مستولی است، حقوق بشرو ميثاق های نظام اسالمی بر حيات جامعه ما 
استبداد دينی و حاکميت اسالمی بايد با عزم . آن در ايران تحقق پذير نيست

و اراده خلل ناپذير مردم در هم شکسته شود و تنها بر ويرانه های اين 
نظام و استقرار حکومتی از آِن خود توده های مردم است که می توان 

  . گوناگون زندگی مردم جاری ساخت حقوق شهروندی را در عرصه های 
ما در شصت و يکمين سالگرد صدور اعالميه جهيانی حقوق بشر، بار 
ديگر بر پيشتيبانی خود از مبارزات ضد ديکتاتوری، آزادی خواهانه و 

برابری طلبانه ی زنان ودختران، دانش آموزان، دانشجويان و جوانان، 
زحمتکشان  و اقليت های ملی اساتيد دانشگاه ها و معلمان ، کارگران و 

کشورمان  تاکيد می ورزيم و همصدا با همه آزادی خواهان و برابری 
طلبان ، خواستار آزادی بی قيد و شرط کليه  زندانيان سياسی و بويژه 

 آذر می ١۶زندانيان جنبش اعتراضی، و بازداشت شده گان اعتراضات 
  یسرنگون باد جمهوری اسالم               .باشيم 

  زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت  اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران 

 ٢٠٠٩ دسامبر٩ـ ١٣٨٨ آذر ١٨

……………………………………… 
 کارگران ايران خودرو دوش بدوش در کنارجنبش دانشجوئی
  کارگران ايران خودرو دوش بدوش در کنارجنبش دانشجوئی

  ز دانشجورا گرامی می دارندکارگران ايران خودرو رو
  دوستان وهمکاران گرامی

آذر يک روز تاريخی در ميان ١۶.  آذر مصادف با روز دانشجو است١۶
 . آذر زنده است وهرگر فراموش نخواهد شد١۶روز. مردم ايران است

روز دانشجو روز فرياد  .روز دانشجو نماد عليه استبداد وديکتاتوری است
 .آزاديخواهی است

 آذر می گذرد ولی هيچکس قادر به از بردن ١۶ل از حادثه روز دهها سا
پايه های ديکتاتوری شاه با نهال های  .فراموشی سپردن ان نيست و به
هيچ ديکتاتوری در مقابل اين نهال آزادی پايدار  . آذر واژگون شد١۶

 آدر اينک ميليونها دانشجو رشد ١۶با خون دانشجويان روز . نخواهد ماند
ه آنهارا ادامه می دهند وشعار مرگ بر ديکتاتوری آنها در فضای کرده ورا

اگر کسانی فکر می کردند با . ميهن مان هميشه طنين افکن بوده است
با چشمان ، خواهد ماند  حکومت انها پايدار٣٢کشتن دانشجويان در سال 

تاريخ  خود ديدند که چطوری با فرياد ومبارزه دانشجويان به زاباله دان
 .شدندسپرده 

کشتار دانشجويان در سالهای سياه دهه  اگر کسانی فکر می کردند که با
 .وبستن دانشگاهها ديگر شاهد رشد مبارزه دانشجويان نخواهند بود ۶٠

 جنبش دانشجوئی با وجود گزينش و ٧٨ولی ديدند که چطوری درسال 
اگر کسانی فکر می . تحصيلی پايه های ديکتاتوری را لرزاند محدويت

 .نخواهند بود  تير ديگر شاهد اعتراضات دانشجويان١٨د با سرکوب کردن
جند سال بعد ديدند که چطور دانشجويان عکس های ديکتاتور را در مفابل 

 .خودش آن را آتش زدند چشمان
اگر کسانی فکر می کردند با دستگيری هزاران دانشجو وبا زندان وفراری 

 .ن نخواهند بوددانشجويان ديگر شاهد فرياد دانشجويا دادن
تر   خرداد ديدند که اين جنبش شکست ناپذير است واين بار عظيم٢۵در

وبالنده تر وبا پيوند با تمامی زحمتکشان به ميدان آمده و  وبزرگتر
  .ديکتاتوری ورسيدن به آزادی است خواهان پايان به

آنها ديدند چطوری دانشجويان در کنار پدرخود ودر کنار دوستان خود در 
کارگر واعتراضات کارگری در کنار جنبش کارگری ايستادند وپا پس  روز
وئی اينک عظيم تر و متشکل تر و آگاهتر به راه ججنبش دانش .نددنکشي

 .وهيچ نيروی قادر به متوقف کردن آن نيست خود ادامه می دهد
چون اينک پيوند ورشد جنبش دانشجوئی فراتر از يک جنبش دانشجوئی 

ن جنبش دانشجوئی نماد جنبش مردم برای آزادی و است اکنو تبديل شده
 .است تغيير تبديل شده

 وروز دوشنبه گرامی داشت روز دانشجو پرشکوهتر از قبل واينگ با 
زحمکش که خواهان تغيير و آزادی ورفاه هستند برگزار  همه قشرهای

 .خواهد شد
 همکاران گرامی ودوستان کارگر

ما اينک می روند با گرامی داشت دانشجويان اين فرزندان ما ودوستان 
 .آذر حماسه ديگری بيآفريند ١۶روز

وند مبارزه کارگران با دانشجويان پيروز دانشجو همچون روز کارگر 
 .زحمتکشان است وديگر

ما جمعی از کارگران ايران خودرو ضمن گرامی داشت روز دانشجو 
دوستان وتبريک روز دانشجوبه همه دانشجويان عزيزکه همانا فرزندان و

هستند در روز دوشنبه دوش به دوش ودر کنار  فرزندان خود بوده و  ما
 .تنها نخواهيم گذاشت انها را

 وعده ما روز دانشجو مقابل دانشگاه تهران
 زنده باد جنبش دانشجوئی

 مستحکم تر باد پيوند جنبش کارگری با جنبش دانشجوئی
 ٨٨ آذر ١۴    جمعی از کارگران ايران خودرو
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  "سياره آسيب پذير"پانزده سال پس از انتشار 

  جان بالمی فاستر
  صادق افروز:مترجم 

هنگامی که پانزده سال پيش منتشر "سياره آسيب پذير"هدف اصلی در 
شد ارائه يک تحليل مختصر ماترياليستی و تاريخی از رشد و گسترش 

اين کتاب از تمدن های اوليه .در سطح جهانی بودبحران زيست محيطی 
شروع می کرد و به جامعه انحصاری سرمايه داری در اواخر قرن 

حاال وقتی به نسخه اصلی نگاهی دوباره می .بيستم خاتمه می يافت 
 و حتی به نسخه دومی که پنج سال بعد از چاپ نخست با -اندازم

ين نتيجه می رسم که در  به ا-تغييراتی جزئی و ضمائم به چاپ رسيد
 و  اين نوشته مسئله اساسی که با واقعيات پيرامون ما مطابقت نداشته

با اين وجود دنيای ما در .احتياج به تجديد نظر داشته باشد وجود ندارد
پانزده سال گذشته شاهد نقش فعال انسان در رابطه با محيط زيست و 

ورد تاکيد قرار گرفته  کتاب مافزودن نيروها وعواملی بوده که در اين
  .اند

پس از انتشار چاپ اول ، اين کتاب از سوی برخی محافل چپ به عنوان 
آنها به ) ١.(هوچی گر و شلوغ کردن بی دليل، مورد انتقاد قرار گرفت 

 بسيار وحشتناک زيست محيطی سياره ما کم بها می دادند و  وضعيت
پ نخست کتاب در سال در چا.جدی بودن اين مسئله را ناديده می گرفتند 

بر طبق گزارش انستيتوی :"بود   در اولين پاراگراف چنين آمده ١٩٩۴
معتبرورلد واچ ،ما اگر بخواهيم از سقوط برگشت ناپذير محيط 

اجتماعی -در چاپ دوم واژه محيط زيست را با محيط زيستی(زيست
حلوگيری کرده و کنترل مسائل پيرامونمان را در دست ) جايگزين کردم 

 سال ١٩٩٠داشته باشيم تنها چهار دهه فرصت داريم ، و سال های 
اما ." های بسيار پر اهميتی در آغاز اين تغييرات ضروری هستند 

امروز به نظر می رسد اين زمان بندی بسيار خوشبينانه بوده است 
شواهد موجود دال براين هستند که تا ده سال آينده بشر در رابطه با .

اگرچه . زمين به نقطه غيرقابل برگشتی خواهد رسيد کنترل آب و هوا و
برای   محيط زيستی ادامه چنين روند آلوده سازی –هزينه اجتماعی 

ذوب شدن سريع و همزمان يخ ها در . نسل ها احساس نخواهد شد 
مناطق قطب شمال و ورقه های يخ در قطب جنوب و گرين لند و پهنه 

 مناطق کوهستانی همگی های منجمد در شمال و يخ های عظيم در
گواهی بر يک تغيير آب و هوايی گسترده است که اگر متوقف نشوند پی 

  )٢.(آمد غير قابل تصوری برای زندگی در روی زمين خواهند داشت 
آينده بخصوص برای کسانی که در آسيای جنوبی زندگی می کنند بسيار 

زيست را در اين قسمت از زمين فجايع متعدد محيط .تيره و تار است 
ذوب شدن يخ های :در راس چنين تهديداتی می توان از .تهديد می کند 

هيماليا ،باال آمدن سطح آب دريا ها ، تاثير منفی افزايش درجه حرارت 
بر محصوالت کشاورزی ، تغييرات احتمالی در بارش باران های 
موسمی ، افزايش سيل و قحطی ، از دست رفتن جنگل ها ، افزايش 

مرض و افزايش حوادث مربوط به آب و هوا همچون گردباد گرسنگی و 
در نپال از بين رفتن سطوح يخ به . و طوفان نام برد  در مناطق ساحلی

باال رفتن سطح آب در درياچه های يخی و سيالب ها انجاميده که خطر 
در حال .بسيار بزرگی برای مردم ومحيط زيست محسوب می شود 

 درياچه يخی جزو مناطق ٢٣٢٣   درياچه از مجموع٢۶حاضر 
 درجه سانتيگراد حرارت موجب ۴-٣افزايش .خطرناک اعالم شده اند 

 درصد برف ها و مناطق يخی در نپال خواهد شد ٧٠-۵٨ذوب شدن 
که پنل بين دولت ها در مورد تغييرات آب و هوايی ) آی پی سی سی .(

رم شدن اخيرا در اخطاريه ای گفته است اگر گ) ٣(در سازمان ملل است
زمين با همين شدت ادامه داشته باشد توده های يخ در هيماليا تا سال 

 به جاری شدن  چنين ذوب شدنی. بطور کامل از بين خواهد رفت ٢٠٣۵
وحشتناک رودخانه ها در آسيای شرقی خواهد انجاميد که دهه ها ادامه 

ا بدنبال چنين سيالب هايی ، کمبود آب در رودخانه ها ر. خواهد داشت 
شاهد خواهيم بود زيرا رودخانه ها از اين کوه های يخی تغذيه می شوند 

رودخانه هايی که آب شان را از يخ های هيماليا می گيرند و تقريبا .
منبع آبی نيمی از مردم جهان هستند و بنابراين برای بخش عظيمی از 

همزمان عامل خطرناک .جمعيت انسانی نقش حياتی بازی می کنند 
 برهماپوترا ظاهر شده - منطقه بسيار پرجمعيت دلتای گنگزديگری در

عالئمی دال بر اين هستند که سطح آب دريا بطور دائم در حال . است 
باال آمدن است و زندگی ميليون ها انسانی را که در اين مناطق ساحلی 

اين تهديد بسيار خطرناک توجهی به مرز . زندگی می کنند تهديد می کند 
مردم بنگالدش . قسيم بندی هايی که بشر ايجاد کرده ندارد ها و تاريخ ت

و ايالت بنگال غربی در هندوستان به يکسان در معرض خطر قرار 
آسيب پذيری مردم آسيای شرقی در مقابل تغييرات آب و هوايی .دارند 

پانزده سال پيش چنين . به دليل فقر گسترده دو چندان خواهد بود 
ط زيست به سختی قابل پيش بينی بود اما تهديداتی برای بشر و محي

درحال حاضر به نظر می رسد اين تهديدات خطرناک بسيار به ما نزديک 
  )۴.(هستند 

اگرچه بدرستی بحران محيط زيستی جهانی را تحت " سياره آسيب پذير"
سيطره نظام سرمايه داری تحليل می کرد اما نمی توانست پيش بينی کند 

" سياره آسيب پذير." شتاب خواهد گرفت اين بحران با چه سرعتی
اگرچه راه حل را در هم تنيده شدن جنبش سوسياليستی و تالش برای 
حفظ محيط زيست می ديد ولی پيش بينی نمی کرد که چنين آلترناتيوی با 

با . اين سرعت خود را به عنوان آلترناتيوی تاريخی مطرح کند 
و آسيای جنوبی ) و بوليوی ونزوئال ( انقالباتی که در آمريکای التين

رخ داده است سوسياليزم قرن بيست و يکم بطور تنگاتنگی با ) نپال(
همانگونه که ايوو .زيست شناسی راديکال در هم تنيده شده است 

 بيان ٢٠٠٨ نوامبر ٢٨مورالس رئيس جمهور سوسياليست بوليوی در 
ر اساس مادامی که ما سيستم سرمايه داری را با سيستمی که ب:" داشت

همبستگی و هارمونی بين مردم و طبيعت است جايگزين نکرده باشيم 
اقداماتی که ما برای نجات سياره مان انجام می دهيم جز اقداماتی 

نبوده و تاثيرات مثبت شان جنبه موقتی و زود گذرخواهد  تسکين دهنده 
امروزه ما يا انقالبيونی هستيم که برای ايجاد جامعه ای ) ۵."(داشت 

  .ادالنه و با دوام تالش می کنيم و يا مبارزه را باخته ايم ع
   ٢٠٠٩ جوالی ٢٢يوجين ، اورگان ،

  : ياد داشت ها 
  :برای مثال مراجعه کنيد به . ١

David Harvey , justice , nature , and the geography of 
differences(Cambridge,Massachuset:Blackwell,1966),194.  

  :ات دقيقتر نگاه کنيد به برای توضيح. ٢
John Bellmy Foster,Brett Clark, and Richard York ,

“Ecology:The Moment of Truth- An Introduction,:Monthly 
Review 60 ,no .3(July – August 2008)1-11  

  اين کميته در سازمان ملل به امور آب و هوايی می پردازد. ٣
UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC(  

۴.  
Ulka Kelkar and Suruchi Badwal,South Asian Regional 

Studyon Climate Change Impaactand Adaptation,UN Human 
development 2007/2008Report   :Occasional Paper ,

org.undp.hdr://http , science and , opment NetworkDevel
“Monitoring Climate Change at the Top of the World,”August 

٢٠٠٧ ١٦ ,net.scidev.www://http  
۵.  

Evo Morales,”Save the  planet From Capitalism,”November 28 
,2008,nternationalI:link  ewaljournal of Socialist ren ,

769/note/au.org.links://http   
  ٢٠٠٩ دسامبر ۶

…………………………………… 
 آذر ١۶ نفر در تظاهرات ٢٠۴دستگيری 

 نفر ٢٠۴بنا بر اعالم فرمانده نيروی انتظامی : سايت خبری راه کارگر
 که هيچ گاه به از انجايی. در تظاهرات ديروز تهران دستگير شده اند

امار های رژيم اعتمادی نبوده ونيست، قطعا دستگير شدگان بيش از اين 
و رژيم با اعالم نکردن تعداد و اسامی انها می خواهد که . تعداد هستند

دوباره دست عوامل خود را در زندانها برای هر گونه جنايتی باز 
 .فرزندان رشيد و زندانيمان را تنها نگذاريم. بگذارد

 زن در ٣٩ مرد و ١۶۵مانده انتظامی تهران بزرگ از دستگيری فر
 پليس نيز در اين زمينه ١٨:  آذر تهران خبر داد و گفت١۶تظاهرات 

: سرتيپ عزيز اهللا رجب زاده در گفتگو با مهر افزود .مجروح شده اند
پرونده افراد بازداشت شده در مراجع ذيصالح قضايی در حال رسيدگی است 

. 
پيش از اين اعالم کرده بوديم : سئول در نيروی انتظامی تاکيد کرداين مقام م

که هر نوع تجمع در اين روز غير قانونی است، اما باز هم در اطراف 
 .دانشگاه تهران شاهد تجمعاتی بوديم

 مورد تخريب ١٩در درگيری های روز گذشته : رجب زاده بيان داشت
 . رفته استگزارش شده و تعدادی تابلو راهور نيز از بين

 هزار نفر در تجمع های غير قانونی روز گذشته ٢حداکثر حدود : وی گفت
  .حضور داشته اند
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…………………………………… 

  ايدز بيماری فقراايدز بيماری فقرا
  تهمينه بقايی

هر سال، اول دسامبر برابر با ده آذر ماه روز جهانی مبارزه با ايدز 
. ای.اچبيماری ايدز و ويروس انتقال دهند ه ان . نام گذاری شده است

وی، بيش از سه دهه است که به يک اپيدمی برزگ جهانی تبديل شده 
بنا بر . وبه مرگ ومير گسترده ای در سراسر جهان انجاميده است

آمار سازمان بهداشت جهانی، دامنه گستردگی اين بيماری و آلودگی 
بنا . وی، در همه نقاط جهان به يکسان نيست. ای. به ويروس اچ
 ساله سنی آلوده به ۴٩ تا ١۵ جعيت ٢٠٠۵ا درسال براين امار، تنه

وی در سراسر جهان يک در صد اعالم شد که از اين تعداد .ای .اچ
آلودگان به . شش در صد تنها در کشورهای افريقائئ بوده است

وی در سراسر جهان بيش از سی و هشت و نيم .ای . ويروس اچ
ن تنها در کشورهای ميليون نفر اعالم شد که بيست چهارونيم ميليون آ

مرگ ومير ناشی از ايدز در سراسر جهان  بيش . افربقايی بوده است
از دو نيم ميليون نفر براورد شد که دوميليون آن فقط در افريقا بوده 

اين درحالی است که اين رقم ، در کشورهای اروپای غربی، . است
 . تنها به دوازده هزار نفر منحصر بوده است

ار تکان دهنده، خود گويای اين واقعيت تلخ است که نگاهی به اين ام
بيماری ايدز به يک بيماری طبقاتی مبدل شده و از فقرا و محرومان 

فقر فزاينده مردم ، فقدان اموزش، پيش گيری . جوامع قربانی می گيرد
ودرمان در کنار حکومت های فاسد، غير مردمی و سود جوی 

ود اورنده چنين تراژدی کشورهای افريقايی ، زمينه های به وج
  . دردناکی است

 - توليد واشاعه داروهای ضد ايدز با کاهش درجه پيشرفت عفونت اچ
وی و به اين ترتيب به تعويق انداختن مرحله ابتال به ايد ،  در –ای 

ولی . واقع موجب کاهش مرگ ومير وکنترل اين بيماری شده است
وسط اين داروها ، هزينه باالی اين داروها و گران بودن درمان ت

مشکل جدی است که دسترسی به اين داروها و در مان ايدز را به 
معضل بزرگی مبدل کرده است و اين البته بيش از هر جا در افريقا و 

هزينه درمان به وسيله داروهای ضد . کشورهای فقير مطرح است
ايدز برای يک نفر ده هزار تا پانزده هزار دالر در سال در کشور های 

يشرفته غرب و هشتصد دالر در سال در برخی کشور های افريقايی پ
در حالی که بسياری از مردم در کشورهای افريقايی درفقر . است

مطلق غوطه زده و با دو دالر در روز زندگی می کنند، تقبل هزينه 
درمان ايدز هرگز دست يافتنی نيست و خيل عظيم بيماران ايدز محکوم 

  . به مرگ هستند
ر ما نيز به مناسبت اين روز همايشی برگزار شد و طی آن درکشو

رئيس مرکز مديريت بيماری های واگير دار وزرارت بهداشت، محمد 
بنا . مهدی گويا، آمار تکان دهنده ای را درباره ايدز درايران ارائه کرد

به  اين آمار، شيوع گسترده ويروس ايدز در منطقه مديترانه شرقی از 
در " وی افزود.  سال است۴٩ تا ١۴ا در گروه سنی جمله ايران اساس

 نفر آلوده به ويروس ايدز تخمين زده می شود و ٨٠٠٠٠حال حاضر
 نفر مبتالی شناسائس شده به ايدز درکشور ٢٠٠٠٠هم اکنون از 

 مورد ٣۴٠٩ نفر در مرحله ورود به مرحله ايدز هستند و ٢٧٠٠
  ". مرگ ومير ناشی از بيماری ثبت شده است

 رفاه، صادق مصولی نيز در اين همايش بيماری ايدز را در وزير
ارتباط مستقيم با فقر،ناامنی اجتماعی، بيکاری و اعتياد دانست 

  "سهم ايدز در خانواده های فقير بيشتر است" وافزود
 سال ، يعنی گروه سنی ۴٩ تا ١۵رشد فزاينده ايدز در گروه سنی 

رتباط انکارناپذير آن با فعال جامعه و سرمايه های اصلی کشور ، وا
رشد گسترده اعتياد، فقر و فحشا و باال خره درجه ابتالی فقرای 
جامعه به اين بيماری، تصوير غم انگيز و دردناکی را جلوی روی می 

  . گذارد
افزايش افسارگسيخته ورود مواد مخدر، آسانی  دسترسی به آن ها تا 

واد مخدر مواد را حدی که به قول طاهری جانشين ستاد مبارزه با م
حتی بر کف خيابان ها هم می توان يافت، بر بستر فقر گسترده ، 
بيکاری وسيع و بی آيندگی هر چه بيشتر، عامل اصلی رانده شدن 

آلودگی از طريق اعتياد تزريقی و . توده عظيم جوانان به اعتياد است

استفاده از وسائل مشترک تزريقی بکی از دالئل عمده آلودگی به 
  . وس ايدز وابتالی به اين بيماری عنوان شده استوير

رژيم اسالمی علی رغم تمهيداتی ناظر بر تهيه وتوزيع سوزن  و 
سرنگ های يک بار مصرف در ميان معتادان و طرح متادون درمانی 
جهت کنترل اعتياد ودرمان معتادان، به دالئل متعدد قادر به پوشش 

ان جهت کنترل ايدز نمی دادن بهداشت، پيش گيری و درمان معتاد
جايی که اعتياد به مواد مخدر، جرم محسوب می شود ومعتادان . باشد

تحت تعقيب قانونی قرار می گيرند، چگونه می توان انتظار داشت که 
معتادان مواد مخدر داوطلبانه به مراکز بهداشتی ودرمانی مراجعه و 

با خواهان سرنگ های استريل يک بار مصرف شوند؟ زمانی که 
اعتياد به مواد مخدر نه به عنوان يک بيماری اجتماعی معلول جامعه 
سرمايه داری بلکه به عنوان بزهکاری برخورد ميشود ودر مواردی 
ان ها را به شديد ترين وجهی مجازات می کنند، چگونه می توان اين 
بيماری اجتماعی و زمينه جدی ايدز را کنترل کرد؟ ناگفته نماند که 

ه مواد مخدر به کشور و آسانی دسترسی به ان ها، تنها ورود گسترد
وتنها از طريق دخالت مستقيم خود سردمداران فاسد رژيم ممکن 

وگرنه رژيمی که برجان ومال مردم چنگ انداخته و با . وميسر است
کنترل جهنمی خود بر لحظه لحظه ی زندگی مردم، زندان بزرگی را در 

ر نيست ورود مواد مخدر به کشور کشور به وجود آورده ، چگونه قاد
  را کنترل کند واعتياد را در مهار بگيرد؟ 

آموزش های بهداشتی، پيش گيری  و باالخره درمان به وسيله 
داروهای ضد ايدز نيازمند يک سيستم متمرکز اطالع رسانی در رابطه 
با تعداد مبتاليان، نحوه آلودگی خود و خانوادهايشان ، مراکز آلوده، 

درمانگاه ها وبيمارستان ها جهت ارائه خدمات آموزشی، ايجاد 
بهداشتی، آموزش ارتباط جنسی بی خطر درميان خانواده های 
مبتاليان و باالخره توزيع داروهای ضد ايدز در ميان مبتاليان می 

  . باشد
در کشور ما که وضعيت بهداشت و درمان از برکت سر سياست های 

ز به وخامت می گرايد، چگونه رژيم ضد بشری اسالمی روز به رو
وقتی بهداشت ودرمان اساسا . چنين برنامه هايی ممکن است

خصوصی است وفقط پولدارها و طبقات مرفه می توانند از عهده 
تامين هزينه های پزشکی خود برآيند، مردم فقير که بيش ترين درصد 

 از معتادان و آلودگان به ايدز به آن ها تعلق دارد، چگونه می توانند
پس تامين هزينه های کمرشکن داروهای ضد ايدز و آزمايش مداوم 
در آزمايشگاه های مجهز جهت ميزان تاثير دارو و پيشرفت درمان 

  .برآيند
آن ها که به خاطر يک بيماری ساده، جان خود را از دست می دهند ، 
چرا که حتی در بيمارستان های دولتی هم قادر به درمان خود وتامين 

های پزشکی  نيستند، چگونه می توانند با بيماری ايدز مقابله هزينه 
  .کنند

 وی - ای-درد ومحنت بيماران مبتالی به آيدز وآلودگان به ويروس اچ
تنها به اين جا ختم نمی شود که از عهده تامين هزينه های آن برنمی 
آينده بلکه پيش داوری ها وطرز تفکر غلط در جامعه و انگ 

 به ايدز و بيماران مبتال به ايدز نيز عامل ديگری وبرچسب زدن نسبت
مبتاليان به ايدز، در محيط . است که بر درد و رنج آن ها می افزايد

کودکان . های کار منزوی شده و غالبا کارشان را از دست می دهند
مبتال به ايدز و يا فرزندان خانواده های مبتال در مدارس و محيط های 

رهای روحی وروانی قرار گرفته و بعضا آموزشی منزوی وتحت فشا
اعمال اين گونه فشارهای روحی . مجبور به ترک مدرسه می شوند

باال بردن آگاهی . وروانی تحمل اين بيماری را طاقت فرساتر می کند
اجتماعی نسبت به اين بيماری، روش های سرايت آن وباالخره تاکيد 

له با اين بيماری بروجه انسانی برخورد بابيماران ايدزی در مقاب
  .وتامين حداقل امکانات زندگی برای اين بيماران اهميت بسزايی دارد

وطرز اما در رژبم فاسد اسالمی که خود دامن زننده اين گونه نگرش 
رژيمی که با ناديده . برخورد به ايدز است، اين چگونه ممکن است

گرفتن حق طبيعی انسان آزاد برای عشق ورزيدن و رابطه متقابل 
انسانی، بخش عظيمی از پسران ودختران جوان را به روابط مخفيانه 
و ناسالم و پر خطر سوق داده است ، صيغه و به بيانی کاله شرعی 

را رواج داده و زمينه ابتال به بيماری های برای فحشاه رسمی 
مقاربتی و ايدز را فراهم می کند، آزادی هم جنس گرايان را که در 
دنيای مدرن امروزه حقی شناخته شده و پذيرفته شده است را نقض و 
آن ها را سرکوب می کند، هرگز نمی تواند در ارتقای آموزش های 

ين مقابله با پيش داوری بهداشتی، پيش گيری ودرمان ايدز وهم چن
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ها، تبعض ها ونگرش های غلط عليه اين بيماری وبيماران مبتال به 
  .ايدز نقشی ايفا کند

................................................................................................................................................   
   

  !برد تشديد ستم و سرآوب راه به جايى نمي
  .نويسندگان ايران در باره سرکوببيانيه کانون 

  ! هان خوا آزادي! آزادگان 
 روز - آذر١٣روز جمعه . بارد چنان سنِگ فتنه مي از منجنيِق سرآوب هم
 از برگزارى مراسم بزرگداشت محمد مختارى و -مبارزه با سانسور

. ستيزي، جلوگيرى آردند باختگان راه آزادى و ستم محمدجعفر پوينده، جان
دارى آه  آذر، در پارك الله تهران به تجمع مادران عزا١٤روز بعد، شنبه 

اند  ها به خون آشيده ها و خيابان گاه شان را در شكنجه هاي جگرگوشه
ى اين سالخوردگان داغدار  رحمانه يورش بردند و ضمن ضرب و شتم بي

دوشنبه . ها آردند چال بيش از بيست تن از آنان را بازداشت و روانه سياه
ب روزهاى و سرانجام سرآو. حيات نو را توقيف آردند, آذر، روزنامه ١٦

 آذر مراسم ١٦اخير به اوج خود رسيد و در طول روز و شب 
آور و تيراندازى   با چماق و باتوم و گاز اشك�روز دانشجو,آميِز  مسالمت
خواه  رو شد و صدها تن از دانشجويان و مردم معترض و آزادي روبه

  . دستگير شدند
  !مردم شريف و آزاده 

 پذيرفت آه ١٣٧٧ماه  خود در ديپرسيم مگر نه اين آه حاآميت  ما مي
پوينده و مختارى و نيز پروانه اسكندرى و داريوش فروهر توسط عناصر 
وزارت اطالعات به قتل رسيدند؟ پس چرا مانع برگزارى مراسم يادبود اين 

گراِن متولِي آهريزك  شود؟ مگر نه اين آه قرار شد شكنجه ُآشتگان مي ستم
زادار محاآمه شوند؟ پس چرا به تجمع به جرم آشتار فرزنداِن مادران ع

برند و آنان را به ضرب مشت و  توأم با سكوت اين مادران يورش مي
آنند؟ مگر نه اين آه آزادى مطبوعات و نشريات از  باتوم بازداشت مي

 است آه حاآميت آنونى ١٣٥٧آوردهاى انقالب مردم در سال  جمله دست
ا حتى همين نشرياِت خودى را آه ها را پاس بدارد؟ پس چر قاعدتًا بايد آن

ها را يكى  تابد و آن شوند برنمي از سوى جناحى از خود حاآميت منتشر مي
روز دانشجو در ,برد؟ مگر نه اين آه  پس از ديگرى به محاق توقيف مي
 مرداد و ورود نيكسون جنايتكار به ٢٨مخالفت با آودتاى سياه و ننگين 

 حاآميت آنونى ظاهرًا خود را  شكل گرفت و١٣٣٢ آذر ١٦ايران در 
داند؟ پس چرا   ضدامپرياليستى مي-ى ضداستبدادى دار آن مبارزه ميراث,

  آوبد؟  مراسم دانشجويان را اين چنين وحشيانه در هم مي
  ! خواه  مردم آزادي

ايم، حاآميت در مسيرى  هاى اخير اعالم آرده چنان آه در يكى از بيانيه
ود را در تشديد بيش از پيِش سرآوب و ستم افتاده است آه ادامه حيات خ

: اآنون روشن است بازگشتى آه فرجام آن از هم آند، راه بي وجو مي جست
هاى باال را در  پاسخ پرسش. آارند، توفان درو خواهند آرد آنان آه باد مي

آنيم  ما تشديد ستم و سرآوب را محكوم مي. اين واقعيت عريان بايد يافت
هيچ حصر و استثنا را حق مسّلم  ود آزادى بيان بيو بر اساس منشور خ

به نظر ما، آن چه گذشت همه از . فشاريم دانيم و بر آن پاى مي همگان مي
  ١٣٨٨ آذر ١٧  . مصاديِق بارِز سرآوِب آزادِي بيان است

   ............................................  
 ١۶ رسانه در جهان، وقايع ٢٠٠٠بيش از 
 .شجوئی در ايران را پوشش دادندآذر دان

پايداری دانشجويان، جوانان و ديگر مردم مبارز و آزاديخواه در مقابل 
تهاجم وحشيانه نيروهای سرکوبگر رژيم جمهوری اسالمی ايران و تداوم 

 ماهه جنبش اعتراضی اخير مردم در مبارزه با رژيم واليت فقيه، از ٦
نه ها در جهان، اعالم شده جمله داليل اين پوشش گسترده خبری رسا

  .است

............................................  
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  وبالگ کارگری
  کارگر جان٤بر اثر گاز گرفتگی در معدن بزرگ زغال هجدک راور ، 

 . باختند

در : به گزارش واحد مرکزی خبر، رنجبر سرپرست فرمانداری راور گفت 
روی داد حفره ای در تونل معدن ايجاد و ) دوشنبه (ديشب  اين حادثه که

 . آنان شد انفجار گاز باعث کشته شدن
 نفر در آن ٥٠٠ کيلو متری شهر راور قرار دارد و ٧٥معدن هجدک در 

 ٢٠٠٩, ٨دسامبر . کار می کنند

.................................................  

سرکوب در آستانه  تشديد
 رسال روز جهانی حقوق بش

اسالمی در تمامی عرصه های زندگی فردی،  جمهوری رژيم 
بنيان . سياسی و فرهنگی پرونده سنگين و سياهی دارد اجتماعی،

از همان . بنا نهاده شده است اين حکومت بر خون ريزی و سرکوب
مردم  روزهای اغازين اش، به دستاوردهای قيام آزادی خواهانه

در . حمله کرد، خوزستان و کردستان و ترکمن صحرا را بخون کشيد
ده ها هزار تن از آزادی خواهان و انقالبيون را  تداوم جنايات خود،

زمان هم. به قتل رساند در دهه شصت دستگير، شکنجه و در زندان
دستگاه کشتار خود را به خارج از مرزهای ايران گسترش داد و 

يازده سال . از دويست تن از مخالفان تبعيدی را به قتل رساند بيش
نويسندگان و روزنامه نگاران را ربود  پيش شماری از روشنفکران،
  .و به طرز فجيعی به قتل رساند

شتار را به تمامی ميان مردم ، سرکوب و ک با افزايش نارضايتی در
اجتماعی را يکی  عرصه های اجتماعی گسترش داد و جنبش های

پس از ديگر مورد يورش قرار داد، فعاالن کارگری، دانشجوئی، 
تبه کاران حاکم . معلمان را دستگير، شکنجه و زندانی کرد زنان و

 را حقوقدانان و وکال کشاندند که آنجا به را اجتماعی سرکوب های
 را آن ها وکالت پروانه و زندانی خود موکالن دفاع از ماتها به هم
 را نشريات خودی و ها روزنامه مطبوعات، عرصه در .کردند لغو
 دست و نشود تعطيل ای روزنامه نيست روزی. کنند نمی تحمل هم

 وسيعی ابعاد در سانسور  .نشوند و بيکار محاکمه آن اندرکاران
آن ها  و نويسندگان اينترنتی مسدود سايت صدها. است شده تشديد

  .دستگير شده و تحت تعقيب قرار گرفتند
   

اعتراضات عمومی، مزدوران و اوباش بسيجی  با تشديد نارضايتی و
به خيابان ها  و لباس شخصی را در کنار ساير نيروهای سرکوب

گسيل کردند، به صف ميليونی مردم حمله کردند، وحشيانه به جان 
 به آنان شليلک کردند، بيش از چهار هزار نفر را افتادند، مردم

قرار دادند، در زير شکنجه به قتل  دستگير، شکنجه و مورد تجاوز
   .رساندند و دختران جوان را بعد از تجاوز سوزاندند

جهانی حقوق بشر، در شانزده آذر روز امسال در آستانه سالروز 
حمله کرده،  ضدانشجو، به صف اعتراضی دانشجويان و مردم معتر
بيش از دويست   آن ها را وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار داده و

   .نفر را فقط در تهران دستگير کردند
. سياه نمی تواند مدتی طوالنی دوام بياورد حکومتی با اين کارنامه

حاکم بر ايران از نقض  کار تبه کاران دين ساالر و سرمايه ساالر
يود وضع حقوق بشر در چارچوب حقوق بشر و يا تالش برای به

آنقدر جنايات کرده اند که هرگز از . آن ها گذشته است حکومت
. مگر با سرنگون گردن شان وجود پليدن شان زدوده نخواهد شد

پرچم  از اين رو خود. توده مردم ايران به اين مساله اگاه است
مبارزه را با تمام خون هائی که رژيم جمهوری اسالمی به زمين 

برای تغيير وضعيت غيرانسانی کنونی به دست  ته و می ريزد،ريخ
   .گرفته است

  )تبعيد در(کانون زندانيان سياسی ايران
  ٢٠٠٩  دسامبر٨ برابر با ١٣٨٨هفده آذر 

 …………………………………….. 
 شيرين عبادی،

 کرد  جايزه خود را به مادران عزادار اهدا
ديروز مصادف با شانزدهم آذرماه، در مراسمی رسمی : روزآنالين

در مجلس اعيان انگستان، موسسه خدمات بين المللی حقوق بشر، 
مايت بين المللی از حقوق بشر را به شيرين عبادی تقديم جايزه ح

های برنده ايرانی  اين موسسه جايزه خود را به خاطر تالش. کرد
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. جايزه صلح نوبل در جهت گسترش حقوق بشر به وی اختصاس داد
در مراسم فوق، که با حضور جمع زيادی از شخصيت های سياسی 

تحمل “دی به پاس و اجتماعی انگليس برگزار شد، شيرين عبا
، جايزه خود را با به اين ”فراوان اعضای کميته مادران عزا دار

  .کميته تقديم کرد

……………………………………  
   """ديدگاهديدگاهديدگاه"""

ايلنا در رابطه با ورشکستگی صنايع، واحدهای اعترافات "
  "ر جمهوری اسالمی ايران د.....توليدی، بانک ها و 

   ها ها ها     درصد کارخانه درصد کارخانه درصد کارخانه۴٠۴٠۴٠نزديک به نزديک به نزديک به 
   کنند وکنند وکنند و   کار نميکار نميکار نميدر ايران در ايران در ايران 

   کنندکنندکنند    دسته دسته کارگران را بيکار مي دسته دسته کارگران را بيکار مي دسته دسته کارگران را بيکار مي
اين موضوع . آاسه صبر فعاالن صنعت آشور لبريز شده است: ايلنا

هاى بازرگانى  به آشكارترين شكل در اظهارات اخير اعضاى اتاق
توان با ارائه آمار و  شود و گويا اين بار نمي سراسر آشور ديده مي

آرد و همين موضوع هم سبب شده ارقام آنها را به سكوت دعوت 
تفاوت مجلس هشتم آه با وجود انتقادات فراوان به  آه نمايندگان بي

عملكرد محرابيان، بار ديگر به وى راى اعتماد دادند، اين بار و به 
فاصله فقط چند ماه از آغاز به آار دوران وزارت وى در دولت دهم، 

 علت اصلى در شايد بتوان. اند پرونده وى را در مجلس گشوده
تصميم مجلس براى استيضاح سريع وزير صنايع و معادن را به 

اى آه  عدم تغيير رويه وى در دوران جديد وزارتش نسبت داد، رويه
بيت  اعتنايى به انتقادات آارشناسان و فعاالن اقتصادى شاه در آن بي

 . شد اعمال وزير محسوب مي
 دى اختالف آمارى وزارت صنايع با فعاالن اقتصا

معاون وزير . به گزارش ايلنا، نخستين جرقه در سال گذشته زده شد
گران نمونه آمارى  صنايع و معادن در مراسم تقدير از برخى صنعت

زده معدنى در  واحد بحران١٥٠ تا ١٠٠ارائه آرد آه براساس آن
اين اظهارات اعتراض فعاالن معدن آشور را . شد آشور ترسيم مي
گيرى را   روز بعد، وزير لحظات نفس٢صله به فا. به همراه داشت

در اين . در رويارويى با اعضاى اتاق بازرگانى ايران تجربه آرد
ها از مشکالت معدن و   ساعت به طول انجاميد معدني٣نشست که 

افزايش قيمت مواد اوليه و انحصار از سوى شرکت دولتى و 
واحد  ٦٠٠آمارى از ورشکسته شدن چندين واحد توليدى گفتند و 

 در همين نشست اسالميان، .زده معدنى در آشور ارائه آردند ن بحرا
هاى حساس  رئيس اتاق بازرگانى اصفهان در سخنانى به دوره

هاى  کشورمان از آغاز انقالب تاکنون اشاره کرد و از اينکه بانک
کشور در دوره حساس فعلى که جنگ اقتصادى شروع شده، همانند 

. اند، اظهار تاسف کرد ندگان را تحريم کردههاى اروپايى توليدکن بانک
وى تاکيد کرد آه هيچ عاقلى با کنترل نقدينگى مخالف نيست، اما 

بازى باشد نه در  معتقديم مقابله با نقدينگى بايد در واردات و دالل
اسالميان خاطرنشان کرد آه اگر جنگ، جنگ . عرصه توليد

 سرباز را بايد از اند، آيا اقتصادى است و همه سربازان اقتصادي
پشت سر هدف قرار داد؟ ابراهيم جميلي، ديگر عضو هيات رئيسه 

 واحد توليدى معدنى ٦٠٠اتاق ايران نيز از وضعيت هشداردهنده 
صنعت سرب و روى در : خبرداد و خطاب به وزير صنايع گفت

برد و چنانچه ماده  ترين روزهايش به سر مي بدترين شرايط و سخت
 واحد توليدى به مرز ورشکستگى ٦٠ن نشود معدنى آنها تامي

  . رسند مي
 اميدى آه به ياس بدل شد 

هاى فعاالن اقتصادى گوش  وزير در آن جلسه با سكوت به درددل
. اى آوتاه انگار تمامى آنها را به فراموشى سپرد داد، اما در فاصله

تر شدن آثار بحران اقتصادى جهانى بر اقتصاد آشور، اين  جدي
در توليدآنندگان ايرانى ايجاد آرد آه وزير صنايع با گوشزد توقع را 

 و تقنينىآردن تاثيرات بحران بر صنعت و معدن آشور، مسووالن 
هاى ناشياز بحران  آارهايى براى جبران زيان اجرايى را به اتخاذ راه

نژاد را   راه رئيس خود، احمدي،بر توليد آشور وادار آند، اما وزير
ى شد آه بحران جهانى آمترين تاثيرى بر در پيش گرفت و مدع

صنعت و معدن آشور نداشته است و اين چنين اميد توليدآنندگان را 
 .به ياس بدل آرد

 حال صنعت خوب است 
تر از آنى بود آه بتوان با تكذيب و پاك  با اين حال مشكالت جدي

گزارش اتاق بازرگانى از . آردن صورت مساله بر آنها فائق شد
واحد بزرگ صنعتى نشان داد آه بسيارى از اين واحدها  ١٨٠حدود 

انتشار اخبار و اطالعات مالى . در آستانه ورشكستگى قرار دارند
هاى دولت ورشكسته بود، نشان داد  ايران خودرو آه بدون حمايت

آه دامنه بحران به بزرگترين واحدهاى آشور آه داراى بازار 
د نيز رسيده است، اما انحصارى و تحت الطاف هميشگى دولت هستن

تمام اينها سبب نشد آه محرابيان از حرف و موضع خود آوتاه 
 . ”حال صنعت خوب است“. بيايد

اى آه  با پايان گرفتن انتخابات رياست جمهورى و فضاى نسبتا بسته
ها حاآم شد، وزير صنايع و معادن آمتر در معرض نقد  بر رسانه

ماد به نفس باالترى منتقدان قرار گرفت و همين موجب شد تا با اعت
انصافى متهم آند و از دوران طاليى توليد در ايران سخن  را به بي

  . گويد
لزوم همراهى مجلس هشتم با دولت جديد موجب شد تا حتى پرونده 
اتاق امن نيز نتواند مانع راى آوردن محرابيان شود و از همين رو، 

 آرسى وزارت آارمند سابق دانشگاه علم و صنعت بار ديگر بر
 .صنايع و معادن تكيه زد

متوسط در آشور   واحد توليدى آوچك و نيمه٦٤٠٠استمهال بدهى 
 ميليارد تومان از جمله مواردى بود آه در ٢هاى آمتر از  با بدهي

توانست زنگ خطر را  اين موضوع خود مي. دولت جديد تصويب شد
ورد، اما براى وزارت صنايع و معادن در دوران جديد به صدا درآ

مسووالن اين وزارتخانه اين پيام را نگرفتند و با افتخار از 
 . هاى دولت از صنعت سخن گفتند حمايت

 هاى آشور   درصد آارخانه٤٠توقف فعاليت 
به گزارش ايلنا، هشدارهاى نمايندگان مجلس از وضعيت صنعت هم 

 ماه پيش محمدرضا خباز، مخبر کميسيون ٣. راه به جايى نبرد
ها در   درصد از کارخانه۴٠دی مجلس از توقف فعاليت حدود اقتصا

در اين باره کميسيون اقتصادی مجلس : کشور خبر داد و گفت
ای با وزير اقتصاد داشت و درخواست تشکيل کميته بررسی  جلسه

 .های اقتصادی کشور مطرح شد آثار بحران اقتصادی جهان بر بنگاه
ران اقتصادی جهان بر ها قبل بحث تاثير بح از مدت:  وی گفت

اقتصاد ايران در کميسيون اقتصادی مجلس مطرح بود که چرا نسبت 
تفاوتی و  به اين اتفاقات جديد دنيا و آثار آن بر کشور ما با حالت بي

مخبر کميسيون اقتصادی در . گيری نکردن روبرو هستيم تصميم
کميسيون اقتصادی مجلس چند روز پيش به شهر : ادامه افزود

تصويری که .  کيلومتری اصفهان قرار دارد رفت٨جان که در فالور
ابتدا در ذهن داشتيم اين بود که بايد صنايع بزرگ و مهمی در آنجا 

های  گذاران بخش گران و سرمايه های صنعت وقتی پای صحبت. باشد
ها  توليدی و صنعتی نشستيم، تعجب کرديم از اين همه درددل که اين

  . کشور تقريبا همين طور استداشتند؛ البته همه جای 
شهرک صنعتی طوس در مشهد و شهرک : وی در ادامه گفت

صنعتی البرز در تهران و بسياری از جاهای ديگر نيز وضعيت 
کنند و دسته  ها کار نمي  درصد کارخانه۴٠نزديک به . مشابهی دارند

بعد از بازديد از شهرک صنعتی . کنند دسته کارگران را بيکار مي
ن پيشنهاد تشکيل کميته بررسی اثرات بحران اقتصادی فالورجا

های اقتصادی کشور به رئيس کميسيون اقتصادی  جهان بر بنگاه
 .داده شد

 گزارشى آه آار دست محرابيان داد 
موج جديد انتقادات از وضعيت صنعت و نيز آمارهاى ارائه شده 

عالم وى به منتقدان به طعنه ا. واآنش محرابيان را به همراه داشت
آرد آه وزارت متبوع وى آمادگى دارد تا با برگزارى تورهايي، آنها 

ها ببرد تا در مرحله نخست اوضاع صنعت را از نزديك  را به آارخانه
ببينند و دوم اينكه تفاوت ظرفيت با ميزان توليد را درك آنند، هر 

ها  ترين مقام اجرايى آشور، ماه چند وى فراموش آرده بود آه عالي
از آمارى آه وى به عنوان ظرفيت توليد نام برده بود، به مثابه پيش 

 . توليد در آشور استفاده آرده بود
 ١٠آمارى از رشد حدودا . محرابيان سعى آرد تا قدمى عقب ننشيند

 درصدى معدن ارائه آرد و مدعى شد آه گزارش ١١درصدى صنعت و 
  . شود مبسوط به زودى توسط بانك مرآزى اعالم مي
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بينى وزير، گزارش بانك مرآزى اعالم شد، اما ماحصل اين  پيشطبق 
بانک مرکزى در اين . گزارش تصويرى معكوس از ادعاهاى وزير بود

در اين گزارش به کاهش . گزارش وضعيت صنعت را بحرانى خواند
گذارى براساس جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتي،  درصدى سرمايه٣٤

يس واحدهاى صنعتي، آاهش درصدى تعداد جوازهاى تاس٤٥کاهش 
بردارى از واحدهاى صنعتى و کاهش  هاى بهره درصدى تعداد پروانه٨/٦
درصدى اشتغال براساس جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتى آه ٧/٤٤

در اين . شد، اشاره شده بود هاى مهم صنعتى محسوب مي از شاخص
والت اى از گزارش تح ها فقط گوشه گزارش اشاره شده بود که اين نمونه

هاى منفى در   بانک مرکزى است و اين شاخص١٣٨٧اقتصادى سال 
دهد آه بحران توليدات صنعتى کشور  کنار کاهش توليدي، نشان مي
 .فراتر از تصورات خواهد بود

، ١٣٨٧بر اساس اعالم بانک مرکزي، در بخش صنعت و معدن در سال 
واحدهاى پيامدهاى رکود جهانى و همچنين رکود حاکم بر ساخت و ساز 

هاى بخش صنعت و معدن را تحت تاثير قرار  مسکونى در کشور، فعاليت
 ماه اول ٦هاى بزرگ صنعتى در  طبق نتايج بررسى عملکرد کارگاه. داد

هاى بزرگ صنعتى در اين دوره در  ، شاخص توليد کارگاه١٣٨٧سال 
اين در حالى .  درصد افزايش داشت٣/٦مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

. درصد بود٤/١١ ماه اول سال قبل از آن ٦که اين شاخص در بود 
هاى   شاخص اشتغال کارکنان کارگاه١٣٨٧ ماه اول سال ٦همچنين در 

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو ١/١بزرگ صنعتى با 
  . بود

هاى توليدى يا به عبارت  همچنين توجه به شاخص قيمت سهام شرکت
گر عوامل مدنظر براى توجه به بحران ديگر شاخص صنعت از دي

صنعت است، چرا آه بنا به گزارش بانک مرکزى اين شاخص در سال 
همچنين در همين دوره شاخص .  درصد کاهش داشته است٥/٢٢گذشته 

  .  درصد کاهش داشت٢١کل قيمت و بازده سهام 
بردارى از واحدهاى صنعتى نيز  هاى بهره همچنين تعداد صدور پروانه

تواند وضعيت بحرانى صنعت را نشان دهد،  ديگرى بود آه ميشاخص 
 ١٣٨٦ها در سال گذشته نسبت به سال  اى آه تعداد اين پروانه به گونه
 رشته ١٦ رشته صنعتي، ٢٤ درصد کاهش داشته و از ميان ٨/٦حدود 

اين به آن معنا . اند بردارى مواجه شده هاى بهره با کاهش تعداد پروانه
 . گذارى وهم اشتغال را بايد ناديده گرفت يهاست که هم سرما

با فاصله آوتاهى از انتشار اين گزارش، چند رخداد ديگر نيز آار دست 
تجمع فعاالن صنعت نساجى در مقابل وزارت . وزير جوان صنايع داد

داران  هاى اين وزارتخانه، تجمع آاميون صنايع در اعتراض به بدقولي
الن صنعت فوالد مبنى بر دپوى فوالد توليد در مقابل سايپا، انتقادات فعا

ها، ناتوانى مسووالن  آشور در انبارها و وضع نامساعد اين آارخانه
وزارتخانه در واگذارى معادن، اظهارات يكى از نمايندگان مبنى بر 

...  درصد در آشور و٤٠هاى آشور با ظرفيت آمتر از  فعاليت آارخانه
  . ر آردروى هم وضع را براى محرابيان بدت

   زند زند زند    از بهشت صنعت ايران، آتش بيرون مياز بهشت صنعت ايران، آتش بيرون مياز بهشت صنعت ايران، آتش بيرون مي
به گزارش ايلنا، نشست وزير صنايع با فعاالن اقتصادى استان اصفهان 

وى با اشاره . فرصتى براى محرابيان فراهم آرد تا به منتقدان پاسخ دهد
 درصدى ٤٠هاى نماينده مجلس، اظهارات وى درباره فعاليت  به صحبت

ى رياضى خواند و با ارائه آمارى ديگر از صنعت را از عجايب دنيا
وضع صنعت، مدعى بهبود حال و هواى توليد در آشور شد، اما در 
همان جلسه، برخى از فعاالن اقتصادى آه آاسه صبرشان لبريز شده 

اى به وزير يادآور شدند آه اگر مطابق ادعاى مسووالن  بود، در طعنه
 . سوزاند ش همه را ميوزارت صنايع، درهاى بهشت باز است چرا آت

ماحصل اين فعل و انفعاالت در توليد آشور سبب شده است آه امروز 
نمايندگان بار ديگر استيضاح محرابيان را در دستور آار خود قرار 

وى بار ديگر . توجيهات وزير صنايع و معادن البته مشخص است. دهند
با ارائه آمارى انتقادها را متوجه سيستم بانكى آشور خواهد آرد و البته 

وضع صنعت آشور را مساعد نشان خواهد داد، اما آيا گزارش بانك 
مرآزى مبنى بر رآود سنگين در صنعت آشور و نيز افزايش روزانه 
تعداد بيكاران در آشور گواه خوبى براى ضعف مفرط حاآم بر وزارت 
متولى صنعت و معدن آشور نيست؟ نمايندگان مجلس بزودى جواب خود 

 . اين موضوع خواهند دادرا به 
 ١٣٨٨ آذر ١٨

………………………………… 
 

  : شعار ميدادند دانشجويان معترض بهمراه استادان دانشگاه بهشتی

 !مرگ بر ديکتاتور
 در دانشگاه شهيد بهشتی بعد از سال  آذر١٧ و ١٦تجمع اعتراضی 

دانشجويان اين . ها سکوت دانشجويان اين دانشگاه رخ داده است
 همگام با ساير دانشگاه های سراسر  آذر،١٦ دانشگاه از روز

  .کشور اعتراض خود را نسبت به ديکتاتوری و کودتا اعالم کردند
آذر به جمع دانشجويان ١٦استادان دانشگاه شهيد بهشتی نيز روز

  .پيوسته و همراه با آنها شعار مرگ بر ديکتاتور سردادند

.................................................  
دو نشانه پستی از نظر خود " مقنعه"و " زن"

 دررابطه باعکس و خبر جعلی رژيم/ رژيم
عکس و خبری که رسانه های مامور رژيم بعد از ضرب و .روشنگری

شتم و دستگيری مجيد توکلی دانشجوی اميرکبير منتشر کردند، فقط سند 
ری رژيم نيست، بلکه همچنين ماهيت واپسگرايانه و ضد زن سرکوبگ

از ديد آنها اگر بر سر زندانی مثال کاله شاپو . رژيم را به نمايش ميگذارد
يا عمامه ميگذاشتند به اندازه کافی او را تحقير نکرده بودند، ولی اگر او 
 را در هيبت يک زن و آنهم مقنعه بر سر نشان دهند او را به شدت تحقير

. از اين رو عکس او و بنی صدر را در لباس زنانه نشان ميدهند. کرده اند
  . چگونگی ماجرا را از خبرنامه اميرکبير بخوانيد

  : خبرنامه اميرکبير
ضرب و جرح شديد مجيد توکلی هنگام بازداشت و خبرهای جعلی 

 آذر ١٦ مجيد توکلی دانشجويی بازداشتی که در روز ، های دولتی رسانه
ماموران امنيتی با ضرب و جرح شديد بازداشت شده بود، با تدوام توسط 
به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن . رو است ها روبه شکنجه
بشر در ايران، مجيد توکلی روز گذشته در دانشگاه اميرکبير  حقوق

هنگامی که همراه ديگر دانشجويان قصد خروج از دانشگاه را از در حافظ 
مورانی که در يک خودروی ون سفيد بدون پالک و يک داشت، توسط ما

  .  پالک دولتی منتظرش بودند بازداشت شد٤٠٥پژوه 
 آذر توسط ماموران ١٦مجيد توکلی دانشجويی بازداشتی که در روز 

ها  امنيتی با ضرب و جرح شديد بازداشت شده بود، با تدوام شکنجه
  . رو است روبه

 آقای توکلی در محدوده چهارراه کالج ماموران امنيتی در هنگام بازداشت
ضرب و شتم اين فعال . او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

  . دانشجويی به حدی بوده که عابران و رهگذاران را شوکه کرده است
رانی توکلی در دانشگاه  شاهدان عينی به مجموعه گفتند، بعد از سخن
 کردن او از دانشگاه را اميرکبير تعدادی از دانشجويان قصد همراهی

ی خود را با يک  با کمک دانشجويان و مردم، توکلی کاپشن تيره. اند داشته
کاپشن کرم رنگ، عوض کرده و همراه چند فعال دانشجويی ديگر از در 

  . کند منتهی به خيابان حافظ خارج شده و به طرف چهارراه کالج حرکت مي
 راه مجيد و چهار ٤٠٥در چهار راه کالج يک ون سفيد و يک پژوه 

بندند و بعد از ضرب و شتم شديد وی را به زور و با  همراه او را مي
  . کنند خشونت سوار ماشين مي

اه يکی از شاهدان عينی که از دانشجويان محروم از تحصيل دانشگ
های دولتی و  های خبرگزاري عکس": اميرکبير است به مجموعه گفت
ی حکومت از   و مصداق بارز استفادهگزارشات آنان کامال ساختگی بوده

   ".انشجويی و مدنی در ايران استهای غيراخالقی عليه فعاالن د روش
های دريافتی مجيد توکلی در يک  اين در حالی است که طبق گزارش

بازدشتگاه واقع در خيابان نجات الهی مورد شکنجه ماموران امنيتی قرار 
  .  شده استگرفته و پس از آن به محل نامشخصی منتقل

های هوادار دولت امروز سعی بر جعل  ماموران امنيتی با کمک رسانه
اش را  واقعيات خبر بازداشت مجيد توکلی با توجه به نوع بازداشت

نژاد را  های حامی دولت احمدي شاهدان عينی خبرهای رسانه. اند داشته
  . کامال تکذيب کرده اند

 شديد اين دانشجو بوده است اين نوع بازداشت که همراه با ضرب و شتم
ها نسبت به وضعيت اين فعال  های امنيتي، نگراني و همراهی رسانه
  .تر کرده است دانشجويی را بيش

 ماه به ١٥الزم به يادآوری است، مجيد توکلی دو سال پيش نيز به مدت 
اتهام چاپ نشريات جعلی در زندان بود که بعد از اين مدت از اتهامات 

های صورت گرفته   مورد از شکنجه٧٠او در مدت زندان . دوارده تبرئه ش
  .بر روی خود را افشا کرد

چنين او بار ديگر در مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان که لغو شده  هم
 زندان ٢٠٩های انفرادی بند   روز را در سلول١١٥بود بازداشت و مدت 
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 ١٣٨٨ آذر ١٨. اوين گذارند و اخيرا با توديع وثيقه سنگين آزاد شده بود
    

.............................................  

   :::   فرانسهفرانسهفرانسه١٧٨٩١٧٨٩١٧٨٩    ژوئيه  ژوئيه  ژوئيه ١٤١٤١٤ حوادث  حوادث  حوادث پس ازپس ازپس از
  ؟  آيا اين شورش است : لوئی شانزدهم 

  .خيراعليحضرت،انقالب است: دوک دوالروشفوک
.............................................  

 ”نيست از امروز به بعد هيچ اغماضی در کار“ :محسنی اژه ی
پس از جديدترين تجمعات : آسوشيتد پرس: سايت خبری راه کارگر 

گسترده نيروهای اپوزيسيون در ايران ، مقامات حکومتی خبر از 
. بکارگيری اقدامات شديدتری در تقابل با تظاهر کنندگان داده اند 

، غالمحسين محسنی اژه ای ، امروز به اين را دادستان کل کشور 
وی گفته که نيروهای انتظامی تا کنون از خود . اطالع رسانده است 

از امروز به بعد هيچ اغماضی در کار ” نرمش نشان داده اند ولی 
 .نخواهد بود 

از نهادهاي ” :ايرنا هم در اين مورد و به نقل از اژه ای نوشته 
ته شده است بيش از اين به قانون امنيتي، انتظامي و قضايي خواس

شکنان و کساني که نظم و امنيت جامعه را برهم مي زنند، مهلت 
 ٢٠٠٩ آذر ١٧ – دسامبر ٨                                 .داده نشود

................................................. 
 

  !ميوه های وارداتی تير خالص بر پيکر کشاورزان
سال گذشته وقتی سيب های وارداتی از کشورهای :  ز اکونيو

مختلف به ايران وارد شد مرغوبترين سيب در کشور توليد می شد 
  .و اين امر بزرگترين ضربه را به کشاورزان وارد آورد 

واردات ميوه هايی مانند سيب ، موز و پرتقال که در صدر جدول 
زمانی وارد کشور ميوه های وارداتی به کشور قرار دارند دقيقا در 

  .شدند که مشابه آنها در ايران توليد می شود
 گفته می شود، واردات موز ، سيب و پرتقال در ايران به صورت 
انحصاری در دست چند شخص قرار دارد که فقط با هدف منافع 
شخصی و با دست يافتن به البی هايی که هر کسی از آن برخوردار 

اين سه قلم در کشور زده اند و نيست دست به واردات غير قانونی 
به جز از ضرر برای کشاورزان هيچ چيزی را به ارمغان نخواهد 

  .آورد 

............................................. 
 

 های درس در دانشگاه تهران درگيری و تعطيلی کالس
در پی بروز درگيری در دانشکده فنی دانشگاه تهران ميان :بی بی سی 
 مخالف دولت از يک سو و مأموران لباس شخصی و دانشجويان

دانشجويان بسيجی از سوی ديگر، کالس های درس در اين دانشگاه 
  . تعطيل شده است

يکی از دانشجويان اين دانشگاه به بی بی سی گفت که پس از درگيری 
که به ويژه )  دسامبر٨ آذر ١٧سه شنبه (های ساعات اوليه صبح امروز 

نی رخ داد و به شکسته شدن درها و شيشه های اين در محل دانشکده ف
دانشکده انجاميد، از درگيری ميان دو گروه تا حدودی کاسته شده، اما جو 

  . دانشگاه همچنان متشنج است
پيش تر شاهد عينی ديگری به بی بی سی گفته بود که دانشجويان مخالف 

شخصی دولت قصد داشتند در اعتراض به نحوه برخورد مأموران لباس 
  . آذر در دانشکده فنی تجمع کنند که درگيری رخ داد١۶در روز 

به گفته شاهدان، مأموران لباس شخصی برای برخورد با دانشجويان از 
  . باتوم استفاده کردند

تصاوير منتشر شده در يوتيوب هم صحنه ای را نشان می دهد که 
 راهروی دانشجويان ظاهرا برای خنثی کردن گاز اشک آوری که به درون

  . دانشکده فنی پرتاب شده، آتش روشن کرده اند
نظامی و "خبرگزاری رسمی دولت ايران گزارش داده است که مأموران 

از صبح روز سه شنبه در اطراف دانشگاه تهران مستقر شده " انتظامی
بودند و مسئوالن انتظامات دانشگاه هم پس از کاسته شدن از شدت 

  . شگاه را بسته انددرگيری ها، درهای اصلی دان

خبرگزاری های حامی دولت نوشته اند که تعداد دانشجويان بسيجی و 
هوادار دولت بسيار بيش از معترضان بوده است، اما دانشجويان معترض 
می گويند که تعداد زيادی از مأموران لباس شخصی که دانشجوی اين 

 . دانشگاه نبوده اند، در جمع هواداران دولت ديده می شدند
گفته می شود يکی از داليل تعطيلی کالس های دانشگاه تهران، اعتراض 

  .دانشجويان به حضور افراد غير دانشجو در اين دانشگاه بوده است
 برای خبرنگاران رسانه های بين المللی از حضور در سطح شهر تهران

 . آذر منع شده اند١٧ و ١۶پوشش خبری حوادث روزهای 
  ١٣٨٨  آذر١٧

…………………………………………. 
 ١٧ – های درس در دانشگاه تهران درگيری و تعطيلی کالس

 آذر
در پی بروز درگيری در دانشکده فنی دانشگاه تهران : بی بی سی

 مأموران لباس شخصی ميان دانشجويان مخالف دولت از يک سو و
و دانشجويان بسيجی از سوی ديگر، کالس های درس در اين 

  .دانشگاه تعطيل شده است
يکی از دانشجويان اين دانشگاه به بی بی سی گفت که پس از 

 ٨ – آذر ١٧سه شنبه (درگيری های ساعات اوليه صبح امروز 
که به ويژه در محل دانشکده فنی رخ داد و به شکسته ) دسامبر

شدن درها و شيشه های اين دانشکده انجاميد، از درگيری ميان دو 
  .گروه تا حدودی کاسته شده، اما جو دانشگاه همچنان متشنج است

............................................... 
  

  کاسبکار کرد،٣نيروهای رژيم پس از قتل 
 !کشيدند  آتشاجساد آنان را به

 کاسبکار کرد، اجساد ٣نيروهای رژيم پس از قتل : کوردستان ميديا
  . کشيدندآنان را به آتش

پزشک “به گزارش خبرگزاری کردستان، اين سه تن به اسامی 
آذر  ، شامگاه چهار دهم”زاده  و بنگين صوفياسدي، گرمان عمری

کاسبکاران بر اثر تيراندازی در درون چند دستگاه اتومبيل متعلق به 
  .نيروهای رژيم جان باختند

سلماس ” شپيران“و ” سوما“مناطق  اين کاسبکاران که از اهالی
تيراندازی  هدف” نی شيره“و ” کوران“بودند در حد فاصل روستای 

  .قرار گرفتندنيروهای رژيم 
کاسبکاران در  نيروهای رژيم پس از سوزاندن اجساد اين

ی مخابره اين خبر از تحويل دادن اجساد  هايشان، تا لحظه اتومبيل
  .اند هايشان خودداری نموده به خانواده آنان

و ” کورمک“ زاده و پزشک اسدي، اهال روستای بنگين صوفي
  رخبری راه کارگسايت  .بودند” نی شيره“گرمان عمري، اهل روستای 

…
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 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour 

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.co
m/ 

  سايت اتحاد چپ کارگری
rgo.etehadchap.www 

 سايت راديو صدای کارگران ايران
www.sedayekargaran.com  

  نشر بيدار
www.nashrebidar.com   

  تننشريه انگليسی ايران بول
org.bulletin-iran.www 

 مشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد  : توجه 
. نيستندالزاما بيانگرمواضع سازمان ميشوند،

  


