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  عالميه هيئت اجرائی سازمانا
  دی،١١  گرامی بايد

 !روز تجديد عهد با جان باختگان سازمان 
  

 يکی از پرتالطم ترين دوره های تاريخ معاصر سازمان ما در
 استبداد پهلوی به مدد  فروپاشی. ايران پا به عرصه ظهور نهاد

انقالبی که وسيع ترين اقشار مردم در آن شرکت کرده بودند 
به بهبود اوضاع و دست يابی به آزادی و عدالت اجتماعی  توهم 

   های مردمرا به اميدی قابل دسترس در ميان وسيع ترين توده
سازمان . و نيز سازمان ها و تشکل های سياسی مبدل کرده بود

 به دست نهاد  ما اما با ارايه اين تحليل که قدرت سياسی
روحانيت افتاده و در نتيجه با پيروزی قيام انقالب شکست 

انقالب "شعار . خورده است دست به شنا برخالف جريان زد
تحليل ما را از اوضاع چکيده " شکست خورد زنده باد انقالب
فاشيسم کابوس و يا " مجموعه. پس از انقالب را بيان می کرد

نمونه منحصر بفرد تحليلی بود که نشان می داد " واقعيت
روحانيت به عنوان يک نيروی ارتجاعی نه فقط به هيچ کدام از 
درخواست های تاريخی مردم جامه عمل نخواهند پوشاند بلکه با 

 که حاصل انقالب بودند نوعی فاشيسم سرکوب آزا دی هائی
سازمان ما . مذهبی را بر جامعه پس از انقالب تحميل خواهد کرد

همچنين از همان اول به افشاء داعيه های ضدامپرياليستی رژيم 
پی ريزی . که با تسخير سفارت آمريکا اوج يافت، پرادخت

جنبش کمونيستی بر شالوده جنبش کارگری و در انداختن طرحی 
سازماندهی مقاومت هر چه گسترده  ....   برای بازسازی آننو

  ... عليه پيشروی فاشيسم 
   

با چنين نگاهی به روی داد های پس از انقالب بهمن پا در 
پيکاری . صحنه پيکار برای آزادی وسوسياليسم در ايران نهاديم 

که به خاطر ماهيت آدامخوار قدرت سياسی حاکم برای ما و ساير 
در .  کمونيست و آزاديخواه هزينه سنگينی در برداشتپيکارگران

 مقاومت قهرمامانه   بيتا در بدو تاسيس سازمان، رفيق صادق
مردم سنندج عليه يورش چکمه پوشان رژيم اسالمی به خاک 

 رفيق شهال باالخان پور همراه اولين گروه جانباختگان  ....افتاد
واليان جنايت " پس و از آن... در برابر جوخه اعدام قرار گرفت 

انبوه انبوه رفقايمان را از دبيراول، اعضای " و اعدام اسالمی
دفترسياسی، کادرها، اعضاءو فعالين سازمان را پس از شکنجه 

و ...قرار دادند  های طاقت فرسا دربرابر جوخه های اعدام 
 نيز بخشی از بهترين رفقايمان را در کام مرگ ۶٧قتلعام سال 

   ... فرو برد
   

از عليرضا شکوهی دبير اول سازمان تا جان باختگان  يارانمان 
بی نام و نشانی که تا به امروز تنها نام تشکيالتی آنها را می 

در مبارزه  دانيم جان مايه ای از شور، پاک باختگی و صالبت 
برای ما به وديعه نهاده اند که الهام بخش ادامه راهمان در 

  . خواهد بودبرای آزادی و سوسياليسمپيکار 
   

 دی، در برابر مادران گرامی همه جان باختگان راه ١١در 
آنها در سياه . آزادی و سوسيالسم سر تعظيم فرود می آوريم

ترين دوره های خفثان و سرکوب با کشف گورهای دسته جمعی، 
مشعل .... با تجمعات و مراسم خود در خانه ها و خاوران و 

 . ت را فروزان نگه داشته اندجنبش دادخواهی عليه واليت جناي
  

  درود و افتخار بر خاطره فراموش نشدنی جانباختگان سازمان
   آزادی و سوسيالسم در ايران درود بر خاطره همه جان باختگان راه

  مرگ بر جمهوری اسالمی ايران 
   زنده باد آزادی، زنده باد سوسيالسم

   ٢٠١٠ژانويه   ، اول ١٣٨٨  دی١١ 
…………………………………… 

 حظاتیمال
  )٢( در باره جنبش ضد ديکتاتوری مردم ايران 

 حکومتی که پايان کار خود را به چشم می بيند
  محمد رضا شالگونی

 آذر ، وقتی ١۶بعد از اعتراضات گسترده و سراسری دانشجويان در 
تبديل کرد " پيراهن عثمان"دستگاه واليت پاره شدن عکس خمينی را به 

هی بی اعتنايی به ميراث خمينی يا اعالم تا اصالح طلبان را بر دو را
بيزاری از جنبش مردم بکشاند ، بيش از هر چيز ناتوانی خود را به 

زيرا هر ديکتاتوری به عالئم و نشانه های مقدسی . نمايش می گذاشت
نياز دارد که اهميت شان در پاسداری از رژيم کمتر از نيروهای سرکوب 

ژيک که معموًال فرمانروا می کوشد و در ديکتاتوری های ايدئولو. نيست
عمومی تر و برتری قلمداد کند ، اين " مصالح"خود را پاسدار اصول و 

اصل واليت فقيه برای جمهوری . مقدسات نقش مهم تری بازی می کنند
اسالمی از چنان اهميتی برخوردار است که خامنه ای در يکی از 

 *"  از اصول مذهباز شئون واليت و امامت و"های خود آن را "فتوا"
در چنين نظامی طبيعی است که خمينی نه تنها به عنوان . اعالم کرده است

بنيان گذار نظام ، بلکه همچنين نخستين اجراء کننده اصل حياتی و 
واليت فقيه در تمام طول تاريخ شيعه ، از تقدس ويژه ای " الهی"

 اسالمی جمهوری" صدا و سيمای"به همين دليل وقتی . برخوردار باشد
تصميم گرفت پاره شدن عکس خمينی را به داغ ترين تيتر خبری خود 
تبديل کند ، جايی برای ترديد باقی نمی گذاشت که دستگاه واليت خود را 
چنان در خطر می بيند که به خطرِ  اعتراف به بی حرمت شدن يکی از 

البته نقشه واليت مآبان اين بود که در ميان . مقدساتش تن می دهد
خالفان شان شکاف ايجاد کنند و دستی بازتر برای سرکوب های خشن تر م

اما خوِد همين نقشه درماندگی آنها و ناکارآمدی سرکوب های .داشته باشند
زيرا . شان را نشان می داد و وقتی به اجرا گذاشته شد درماندترشان کرد
يرويی به نه توانستند مخالفان شان را به جان هم بيندازند و نه توانستند ن

بعالوه ، آن نقشه که تدارکی برای . حمايت از ميراث خمينی بسيج کنند
مقابله با اعتراضات احتمالی مردم در ماه محرم هم بود ، با رسيدن محرم 

  .کامًال به ضد خودش تبديل شد
روز سوم محرم ، مرگ ناگهانی منتظری دستگاه واليت را با موقعيت 

به رويارويی " گارد باز" آنها که با .پيش بينی نشده ای روبرو ساخت
حادثه رفته بودند ، به سرعت دريافتند که به زمين نا شناخته ای وارد 

بنابراين بعد از ظهر همان روز انتشار مطالب توهين آميز در . شده اند
که " (مقام معظم رهبری"باره منتظری متوقف گرديد و پيام تسليت 

حکيمانه ، بزرگوارانه و "ن را بادمجان دور قاب چين های دربارش آ
آن پيام ظاهرًا تالشی بود برای . شرف صدور يافت) ناميدند" کريمانه

درآوردن چاشنی انفجاری حادثه ؛ ولی دستگاه واليت هراسان تر از آن 
فقيهی متبحر و "بود که مراسم ختم مردی را که پيام خوِد ديکتاتور او را 

پس مجلس ختم او را از همان . دمی ناميد ، تحمل کن" استادی برجسته
اما وحشت از مردم چنان دستگاه . روز اول در مسجد اعظم قم به هم زدند

واليت را فرا گرفته بود که نمی توانست به پيش گيری هايی در اين حد 
يعنی يکی از مقدس ( چند روز بعد در عصر روز تاسوعا . بسنده کند

 مقام منيع واليت شيشه های های" زنده خور) "ترين ساعات تقويم شيعه 
حسينيه جماران را شکستند و در خوِد روز عاشورا دهها تن از تظاهر 
کنندگان را به خاک و خون کشيدند و بسياری از شهرهای کشور را به 

به اين ترتيب ، آنها نه تنها ناگزير شدند همه . ميدان جنگ تبديل کردند
پاره شدن عکس خمينی پنبه بافته های دو هفته پيش خودشان را در باره 

کنند ، بلکه نشان دادند که برای ماندن در قدرت حاضرند حتی مقدس ترين 
البته اين کار آنها عجيب . مقدسات خود را زير پا بيندازند و بی مقدار کنند

از حق نبايد گذشت که آنها توصيه خوِد . و غير قابل پيش بينی نبود
نبود که در آن نوشته معروفش در مگر او . خمينی را به کار می بستند

جواِب پريشان گويی های همين خامنه ای تأکيد کرد که برای حفظ حکومت 
اسالمی می شود حتی نماز و روزه و ساير فروع دين را به طور موقت 

  تعطيل کرد؟ 
شايد خمينی نمی دانست که وقتی کار حکومت اسالمی به آنجا برسد که 

به ديکتاتوری لخت و عوری تبديل می شود نماز و روزه را تعطيل کند ، 
در واقع هر . که ديگر هيچ مسلمانی هم نمی تواند آن را تحمل کند

حکومت خودکامه ، صرف نظر از عنوان رسمی و هدف های اعالم شده 
اش ، ذاتًا حکومتی است که جز پرنسيپ قدرت هيچ پرنسيپ ديگری 

از هر نوع قاعده و قانون پرنسيپ قدرت نهايتًا فرمانروا را بر فر. ندارد
چنين حکومتی مخصوصًا در لحظه های بحرانی ، به . مقيد کننده می نشاند
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فرمانروايی موجود دوپايی فرو کاسته می شود که جز حفظ خود در قدرت 
همچنين شايد خمينی نمی . به هيچ اصل و قراری متعهد و مقيد نيست

که ناگزير شود نماز و دانست که وقتی کار حکومت اسالمی به آنجا برسد 
روزه را تعطيل کند ، ديگر هيچ نيرويی نمی تواند آن را به توقف در 

موجود دوپايی که می تواند . همان حِد تعطيل موقتی فروع دين محدود کند
مصلحت دين را در حِد مصلحت فرمانروايی خود خالصه کند ، چرا نتواند 

الم می کند که واليت فقيه در اصول دين نيز دست ببرد؟ وقتی خامنه ای اع
است ، آيا همين کار را " از شئون واليت و امامت و از اصول مذهب"

نکرده است؟ اکنون در جمهوری اسالمی آيا کسی می تواند علنًا از مباينت 
 با اصل اعالم شده خامنه ای سخن بگويد  اصول مذهب شناخته شده شيعه

ينی نمی دانست که اگر کار و از مجازات معاف باشد؟ و باالخره شايد خم
حکومتی به آنجا برسد که جز پرنسيپ قدرت به هيچ اصل ديگری مقيد 

و جمهوری اسالمی حاال به . نباشد ، ناگزير است به زور عريان تکيه کند
  . جايی رسيده است که جز زور عريان تکيه گاهی ندارد

ز می اما فراموش نکنيم که معموًال حتی کم عقل ترين خودکامگان ني
کوشند برای جلب رضايت مردم يا دست کم بخشی از آنها راهی پيدا کنند 

پس بايد ديد چرا . و زور و خشونت را با لعابی از رضايت بپوشانند
دستگاه واليت به زور عريان روی آورده است؟ به نظر من ، جز ترس از 

 حکومتی که مقدس. پايان کار نظام علت ديگری نمی تواند در ميان باشد
ترين مقدسات خود را زير پا می گذارد و توسل به زور عريان را تنها راه 

منظورم اين . نجات خود می يابد ، حتمًا پايان کار خود را به چشم می بيند
نيست که جمهوری اسالمی در حال فروپاشی است يا با تکرار همين 
 اعتراضات و راه پيمايی های سياسی در حِد تاکنونی به زودی سرنگون
می شود ؛ بلکه بر ذهنيت فرمانروا دست می گذارم که حکومِت خود را 
در حال سرنگونی می بيند و چنان وحشت زده است که گمان می کند جز 
ايجاِد فضای وحشِت عمومی و به خاک و خون کشيدن هرچه وسيع تر 

جز حاکم شدن چنين ذهنيتی بر . جنبش اعتراضی راه ديگری نمانده است
 ، چه چيزی می تواند آنها را به برهم زدن مجلس ختم دستگاه واليت

منتظری ، حمله به حسينيه خوِد خمينی ، آن هم در شامگاه تاسوعا و 
کشتار مردم بی سالح ، آن هم در روز عاشورا بکشاند؟ راستی حتی اگر 

مرگ "همه حاضران در ختم منتظری يا حسينيه جماران يک صدا شعار 
نه ، اما دستگاه ! ، واقعًا حکومت کله پا می شد؟می دادند !" بر ديکتاتور

مرگ "واليت موقعيت خود را چنان شکننده می بيند که حتی از تک فرياد 
  . نيز به لرزه در می آيد!" بر ديکتاتور

اوًال ارزيابی دستگاه . البته اين وحشت از شورش مردم بی پايه نيست
 مردم واقع بينانه واليت از ظرفيت انفجاری عظيم جنبش ضد ديکتاتوری

است ؛ ثانيًا اينها می دانند که جايی برای عقب نشينی ندارند و جز با 
گذاشتن تيغ برهنه بر گلوی مردم راهی برای فرار از اين مخمصه 

بنابراين دوره خشن تر و خونين تری در پيش . برايشان باقی نمانده است
رچه بتوانند رو داريم ؛ جايی برای خوش بينی وجود ندارد ؛ آنها ه

ولی آيا خواهند توانست؟ در . خواهند کرد تا جنبش مردم را درهم بشکنند
اين دوره حساس و سرنوشت ساز ، پاسخ اين سؤال به دو چيز بستگی 

 ميزان توانايی جنبش ضد ديکتاتوری در گستراندن هر چه –يک : دارد
ر بيشتر دامنه خود و مخصوصًا فعال تر شدن اکثريت عظيم زحمتکش د

 توانايی مردم در ايجاد شکاف و تزلزل در –مقابله با ديکتاتوری ؛ دو 
  .ميان نيروهای مسلح و کشاندن عناصر سالم آنها به طرف جنبش

   )٢٠١٠اول ژانويه  ( ١٣٨٨ دی ١١
، " پاکسازی جمهوری اسالمی از واليت جائر: "به نقل از محسن کديور *  
     ١٣٨٨ دی ۴

 .…………..………….………………  
  . وحشيانه دانشجويان دانشگاه آزاد مشهدوبسرک

به گزارش جرس، در حمله نيروهای انصار ، امنيتی و انتظامی به 
دانشگاه آزاد مشهد در روز های چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته 

 دانشجو اين دانشگاه بازداشت و دهها تن زخمی و مجروح ٢١٠
ش شده است شدند که حال دو تن از مجروحان به شدت وخيم گزار

به نحوی که همچنان پس از گذشت چهار روز هيچ خبری از اين 
مصدومان که از دانشگاه توسط لباس شخصی ها ربوده شدند، در 
دست نيست و به همين دليل احتمال به شهادت رسيدن اين 

  .دانشجويان بسيار زياد است 

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

   يه اخير ميرحسين موسوی ويه اخير ميرحسين موسوی ويه اخير ميرحسين موسوی ونگاهی به بياننگاهی به بياننگاهی به بيان
   ...شروط او برای حل بحران در ايرانشروط او برای حل بحران در ايرانشروط او برای حل بحران در ايران

  احمد نوين
امروز ميرحسين موسوی کانديد احراز پُست رياست جمهوری در ايران 

مايلم توجه شما را به نکاتی در اين بيانيه جلب . بيانيه جديدی منتشر کرد
ه ی ميرحسين موسوی به مناسبت وقايع عاشورای تهران چ بيانيه. نمايم

  :بيانيه موسوی ميگويد که . ميگويد
نه جناب حجت االسالم و المسلمين کروبی اطالعيه دادند و نه حجت   " -*

با . االسالم و المسلمين خاتمی اطالعيه صادر کردند و نه بنده و دوستانم 
اين وصف يک بار ديگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که 

 مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به شبکه های وسيع اجتماعی و
صورت خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطالعيه و بيانيه نمی 

  .".مانند
اگر شعارها و حرکات جاهايی به سمت افراط غير قابل قبول کشانده  " -* 

می شود، ناشی از به زير انداختن افراد بی گناه از روی پل ها و بلندی 
خشونت های " ،  ." دم زير کردن ها و ترورهاست ها، تيراندازی ها و آ

غيرقابل باور چون زير کردن راهپيمانان، تيراندازی نيروهای لباس 
شخصی فاجعه ای را آفريد که اثرات آن به اين زودی از صحنه سياسی 

  . "کشورمان رخت برنخواهد بست
ل فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشک "  -* 

  .".را حل نخواهد کرد
گوساله و بزغاله خواندن بخش عظيمی از جامعه و خش و خاشاک  " -* 

ناميدن آنان و مباح کردن خون عزاداران حسينی فاجعه ای است که هم 
اين . اکنون توسط افرادی مشخص و صدا و سيما در جامعه رخ داده است

با يکديگر دعوت چه سخنرانی است که از تريبون دولتی مردم را به جنگ 
  ."می کند

تا وجود يک بحران جدی در کشور به رسميت شناخته نشود، راهی  " -* 
  .".برای خروج از مشکالت و مسائل پيدا نخواهد شد

ما می گوئيم و حاضريم در مباحثات نشان دهيم که امروز منافع و  " -* 
ساد حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و ساير اقشار ملت در يک ف

  ."بزرگ در حال غرق شدن است 
سند چشم انداز ملی بيست ساله که به تاييد همه ارکان نظام رسيده  " -* 

  ."است امروز به يک ورق پاره بی ارزش تبديل شده است
بدترين نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بيگناه و عزادار در روز "  -* 

  ."عاشورا و در ماههای حرام می دانيم 
************  

اما ميرحسين موسوی راه حل برون رفت نظام از بحران کنونی را در 
  :اجرای شروط ذيل ميداند 

اعالم مسئوليت پذيری مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه  - 1
و دولت مستقيما پاسخگوی مشکالتی باشد که برای کشور ........ قضائيه 

  . ........ايجاد کرده است 
ين ا ........ . ن شفاف و اعتماد برانگيز برای انتخاباتهاتدوين قانو - 2

قانون بايد شرکت همه ملت را عليرغم تفاوت در آراء و انديشه ها تضمين 
کند و جلوی دخالت های سليقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در 

مجالس اوليه انقالب می تواند به عنوان  . همه سطوح منتفی سازد
  .وجه قرار گيرندالگويی مورد ت

   .......آزادی زندانيان سياسی و احياء حيثيت و آبروی آنها - 3
آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقيف  - 4

آيا زمان آن نرسيده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از  .......شده
از آنسوی مرزها اعتماد به متفکران و نيروهای خالق جامعه ، نگاهها را 

  به شکوفايی خالقيت سياسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانيم ؟ 
برسميت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکيل احزاب  - 5

 اين پيشنهادات بدون نياز به توافق نامه و مذاکره و ............و تشکل ها
يرخواهی می تواند داد و ستدهای سياسی و از موضع حکمت و تدبير و خ

  . اجرايی شود 
  : بواقع بنظر ميرسد که بيانيه ميرحسين موسوی ميگويد  

در اين مرحله ، برای اجرای اين پيشنهادات، نيازی نيست که :  الف 
 بر - رهبران اصالح طلب نظام و نمايندگان حاکميت -نمايندگان دو طرف 

 که شروطی که او ارائه لذا ابتدا پيشنهاد ميکند. سر ميز مذاکره بنشينند
داده است، بمرور اجرا شود، تا اصالح طلب های نظام به حسن نيت طرف 

  . ديگر متقاعد شوند
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شروطی که ميرحسين موسوی ارائه ميدهد،در مواردی تقريبًا شبيه : ب 
شروطی که .  بود1357شروط  جبهه ملی به شاه، برای حل بحران  سال 

 شاه، کوتاه مدت، قبل فرار از ايران، در توسط شاه پذيرفته نشد، تا آنکه
  ".نوشدارو بعد از مرگ سهراب. " پذيرفتبختيارتوافق با شاپور

  :سئوالی که اکنون مطرح ميشود اين است که 
پاسخگوی  دولت مستقيما" آيا دولت احمدی نژاد به اين خواست : الف 

 شت؟گردن خواهد گذا.". مشکالتی باشد که برای کشور ايجاد کرده است
   )1بند (

پذيرش اين شرط بمثابه پذيرش فساد خانمان برانداز موجود در نظام و 
 22 ازآه الاقل تا امروز و بعالوه جناياتی است 1384جامعه از سال 

خرداد امسال تا کنون، بوقوع پيوسته است و نتيجتًا پذيرش احتمال تشکيل 
حمدی نژاد محکمه رسيدگی به جرائم دولت و در رًاس آن شخص محمود ا
  .و آمادگی برای پذيرش محکوميت های احتمالی در آينده است

 به معنای تعهد حاکميت به برقراری انتخابات آزاد، 2پذيرش بند : ب 
به معنای ديگر برگزاری انتخابات . بدون دخالت جناح های رنگانگ رژيم

در اين بند موضوع بحث انگيز ديگری نيز . با نظارت ناظرين بين المللی
مجالس اوليه انقالب می تواند به عنوان الگويی مورد "مطرح شده است 
که ميتواند تجديد نظر در قوانينی که بعد از انتصاب " . .توجه قرار گيرند

  .علی خامنه ای به واليت فقيه به تصويب رسيده است، تلقی شود
  . )3بند . ( ." آزادی زندانيان سياسی و احياء حيثيت و آبروی آنها: " ج 

امری .  خواست آزادی زندانيان سياسی، قاعدتا، بی نياز از تفسير است
. که بنظر نميرسد در توان دولت محمود احمدی نژاد و دستگاه واليت باشد

به معنای محاکمه " احياء حيثيت و آبروی آنها:" بخش دوم اين خواست
کسانی است  آمر و عامل ضايعاتی هستند که به شهروندانی تحميل شده 
است که تحت نام زندانی سياسی؛  سرکوب ها، شکنجه ها، تجاوزات و به 
تاراج رفتن زندگی شان، از جانب آمران و عاملين اين جنايات، به آنها 

  .  تحميل شده است
آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های : " د 

کان ندارد که روشن است که اين خواست نيز ام ). 4بند .( ."توقيف شده
در رژيم محمد . در دستور کار دولت کودتا و دستگاه واليت قرار گيرد

رضا شاه نيز، زمانی که مردم عمًال آن رژيم را بطور کمال به زانو 
بواقع اين خواست را مردم با . امكان پذير شد درآوردند، آزادی مطبوعات

تا و دستگاه دولت کود. تکيه به اقتدار خودشان ميتوانند عملی نمايند
واليت بنابر ماهيت استبدادی شان قادر به گردن گذاردن به اين شرط 

." اجازه نشر مجدد روزنامه های توقيف شده" بويژه که شرط . نيستند
بمعنای پديداری وضعيتی است که بسيار مقتدرانه تر از دوران رياست 

اين خواست در نظام واليت فقيه ، حتی . جمهوری محمد خاتمی است
زمانی که رياست قوه مجريه بدست اصالح طلبان بود نيز، امکان تحقق 

  .نيافت
برسميت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکيل "   -ه 

احتياج به توضيح نيست  که اجرای  ). 5بند  ( .".احزاب و تشکل ها
و نه اجرای صوری و من درآوردی رژيم ( واقعی اين خواست ها 

، در توان هيچ يک از جناح های رنگارنگ رژيم )می جمهوری اسال
نيست، چه رسد به دولت پادگانی محمود احمدی نژاد و دستگاه واليت 

  . فقيه
نکته ظريفی که در بيانيه ميرحسين موسوی جلب نظر . کوتاه سخن

شبکه های وسيع اجتماعی " مينمايد اين است که او از جانبی ميگويد که 
تخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل و مدنی که در طول ان

  .". گرفته است، منتظر اطالعيه و بيانيه نمی مانند
و بطور غير مستقيم اعالم ميکند که " متواضعانه" موسوی  به واقع 

رهبر جنبش وسيع و سراسری اعتراضی اخير مردم ايران نيست و اين 
هبران اصالح لذا بدون اينکه منتظر فراخوان ر. جنبشی خود جوش است

طلب نظام باشند، به خيابانها و ميادين شهرها ميآيند و رژيم را به چالش 
  .ميطلبند

 اما، با صدور بيانيه ای و با ارائه شروطی به دولت و دستگاه واليت، به 
  .اعتراضی اخير مردم ايران ُرخ مينمايد جنبشمثابه رهبری  

ح طلب نظام نيز در امروز ديگر بر کسی پوشيده نيست که رهبران اصال
گريز از توقعات و هوا و هوس های رهبر نظام، که منافع آنان را نيز 

شده " پناهنده"مورد هجوم گسترده تری قرار داده است ، بواقع به مردم 
 خشمگين، آزاديخواه و توده های ودر جهت منافع جناح خويش  بدنبال

ل و با توجه به مردم نيز با استفاده از تعق. برابری طلب روان هستند
، به مبارزه با دستگاه واليت "رهبران" شرايط کنونی و با سپر کردن اين 

امری که هوش و درايت . و دولت پادگانی احمدی نژاد ، ادامه ميدهند
  .مردم در استفاده بهينه از شکاف در باال را نشان ميدهد

 اما در مراجعه به متن بيانيه امروز ميرحسين موسوی و مطالب فوق
الذکر ميتوان نتيجه گرفت که شروط پيشنهادی ميرحسين موسوی از جانب 

با توجه به اين امر ميتوان . دولت و دستگاه واليت غير قابل اجرا هستند
دريافت که شکاف های مابين جناح های درون نظام همچنان در حال 

  . گسترش است
دی نژاد و اجرای شروط اين بيانيه به معنای کنار رفتن دولت محمود احم

آغاز دورانی است که اختيارات ولی فقيه در ّحد حکومت سلطنتی 
 با توجه به ورود گسترده مردم و -امری که . مشروطه، تقليل خواهد يافت

 پذيرش آن از طرف دستگاه واليت به -راديکاليسم مبازات کنونی آنها 
جناح لذا پيش بينی تشديد اختالفات . مثابه پذيرش فرو پاشی نظام  است

  .های رژيم  و گسترش شکاف در باال، امری محتمل است
در رابطه با ضرورت ايجاد تشکل های مستقل کارگری و ديگر تشکل های 
مردمی و همچنين استفاده بهينه از شکاف های موجود در باال و توجه به 
اهميت آغاز اعتصابات مطالباتی و سراسری مردم و تالش در ايجاد 

 و برابری آزاديخواهانهضرورت هماهنگی مبارزات سنگرهای توده ای و
مردم و  ايجاد شکاف در عرصه نظامی و گسترش اين شکاف که  انهطلب

در خدمت تمرد عناصر دستگاه سرکوب در سرپيچی از فرامين فرماندهان 
، در انتشارات سازمان ما ) که در اين اواخر نيز ديده شده است( شان 

 است، لذا، برای جلوگيری از طوالنی تر بکرات مورد توجه قرار گرفته
آينده از آن  توده ها . شدن موضوع اين نوشته ، به همينجا بسنده ميشود
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……………………………………  
 بيانيه کانون نويسندگان ايران در تبعيد

 خواهیفرياد آزادی
  و کشتار مردم توسط پاسداران رژيم

، بار ديگر توده های مردم ايران در تداوم دفاع ١٣٨٨ششم دی ماه 
از گوهر انسانی آزادی انديشه و بيان، در بسياری از شهرها به 

ها آمدند تا در برابر پاسداران جهل و خرافه و چپاول اموال  خيابان
همگانی بايستند و نسبت به پايمال شدن حق شهروندی خود 

تمی را بخواهند که بيش از سی سال اعتراض کنند و رهائی از س
  . است زندگی را بر آنان تلخ و زهرآگين کرده است

اما پاسخ رژيم در برابر اين عدالت خواهی نيز مانند گذشته شليک 
  . گلوله و هجوم وحشيانه و ضرب و شتم و قتل و دستگيری بود

در هجوم غيرانسانی پاسداران رژيم، بسياری از مردم کشته شدند، 
  .ديدند و دستگير و روانه زندان و شکنجه گاه ها شدندزخم 

پرسش اساسی اين است که جمهوری اسالمی تا کجا می خواهد اين 
  چرخه سرکوب و شکنجه و کشتار را ادامه بدهد؟

آيا درس های تاريخ و سرنگونی حکومت های استبدادی هرگز 
  آويزه گوش اين حاکميت ارتجاعی و نامردمی نخواهد شد؟ 

يکارگران راه آزادی و شرافت انسانی در برابر اين هجوم آيا پ
وحشيانه از نفس خواهند افتاد تا رژيم هم چنان به جنايت های خود 

  ادامه دهد و از جامعه ما گورستان بسازد؟
اکنون صدها انسان آزادی خواه و مبارز که در اعتراضات اخير 

ر اين اعتراض شرکت داشته اند و بسياری از فعاالن سياسی که حتی د
ها امکان حضور نيافته اند نيز دستگير و بار ديگر زندان ها و شکنجه 

  .گاه ها از انسان های مبارز پر شده است
اما در اين لحظه های تاريخ ساز، در اين پيکار عظيم که به تدريج شکل 
های تازه و پرشکوه تری به خود می گيرد، ديگر نه مردم ايران در 

دی خود عقب نشينی خواهند کرد و نه وجدان های دفاع از حق شهرون
  .بيدار در برابر اين ستم و شکنجه و بيداد خاموش خواهند نشست

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، در راستای ُکنش هموندان نويسنده 
خود در ايران، بنا به وظيفه هميشگی دفاع از آزادی انديشه و بيان، 

ت می کند که در دفاع از مبارزات از همه مردم آزاده جهان درخواس
آزادی خواهانه مردم ايران هم صدا شوند و به هر شکلی که می 
توانند افکار عمومی جهانی را نسبت به ستمی که توسط رژيم 

  . جمهوری اسالمی در جامعه ما در جريان است به واکنش وادارند
يه برقراری آزادی انديشه و بيان و آزادی زندانيان سياسی از اول

  .ترين خواست های برحق مردم ايران است
  هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران در تبعيد

  ٢٠٠٩ دسامبر ٣١ - ١٣٨٨ دی ماه ١٠

 دختران دانش آموزازدواج 
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  تعرضی ديگر به حقوق زنانتعرضی ديگر به حقوق زنان
  آزاده ارفع

، اجازه همسرگزينی مجدد مرد )١( اليحه حمايت از خانواده ٢٣ماده  
بدون اجازه زن اول، در شرايطی در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس 

 که بحران سياسی در ابعاد وسيعی   به تصويب ميرسد جمهوری اسالمی
   همگانی در سراسر کشور  وجنبش طلبيدهرژيم حاکم را به چالش 

  . است  حکومتی را به لرزه در آورده قدرت
اشتباه است اگرتصور کنيم که رژيم جمهوری اسالمی در شرايط بحران از 

آخوندهای مستبد نشان . تعرض پياپی به حقوق زنان عقب خواهد نشست
ق داده اند که تا آخرين لحظه موجوديت خود نيز از تعرض به حقو

اکنون آنها . شهروندی و بويژه حقوق زنان دست بردار نخواهند بود
زهرا سجادی . خواب هائی برای دختران دانش آموز در سر می پروراند 

با ازدواج دختران دانش آموز موافق است :" در مصاحبه با ايلنا می گويد
ازدواج .... و آن را راه حلی برای جلوگيری از مفاسد اجتماعی ميداند

تران دانش آموز هيچ گونه مغايرتی با اسالم ندارد ، بنابراين ازدواچ دخ
دختران در سنين دبيرستان از نظر جسمی آمادگی .آنها اشکالی ندارد
بنابراين اگر خانواده های اين دانش آموزان با ازدواج . ازدواج را دارند

نها بهتر آنها موافق باشند ازدواج آنها نه تنها بالمانع است بلکه ازدواج آ
با :" وی تاکيد می کند . " از اين است که در جامعه شاهد فساد باشيم

  اگر شرعیهرچند از نظر...  دانش آموزان موافق نيستازدواج موقت
 ، اين دختر ميتواند  ددخترش اجازه ازدواج موقت را بده  به  پدری

ساد ازدواج کند ولی ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای جلوگيری از ف
زيرا ازدواج موقت باعث بی بندوباری در بين جوانان . در جامعه نميداند

  ....."ميشود
زهراسجادی بدين ترتيب با نگاه پدرساالرانه اش سنگ بزرگی در راه  

سوء استفاده  رشد و پيشرفت اجتماعی دختران و زنان پرتاب کرده و راه 
 با  ول معروف آنها به ق بدين ترتيب. از آنان را هموار می کند جنسی 

خانه نشين کردن زنان، : يک تير چندين نشان را هدف قرار داده اند
کاهش نسبت زنان و دختران در تحصيل و اشتغال در مقايسه با مردان، 
تضعيف استقالل اقتصادی و جايگاه اجتماعی زنان از طريق خانه نشين 

ن با حقوق کردن آنها و جلوگيری از رشد آگاهی اجتماعی و آشنائی زنا
  ! خود به عنوان انسان برابر

آيا ازدواج زودرس دختران دانش آموز وسيله ای برای مقابله با مفاسد 
  !اجتماعی است؟ بهيچ وجه

حقيقتی که زهرا سچادی قادر بديدن آن نيست اين است که بزرگترين 
 فساد و آسيب های اجتماعی همين قوانين ضدزن جمهوری اسالمی  عامل

در طی سی سال گذشته از برکت .  آنها در جامعه ما می باشدوپياده کردن
 فحشاء، اعتياد و مفاسد اجتماعی به طور انفجاری  اين نوع قوانين

گريبان جامعه ما را گرفته و مهم ترين قربانيان آن نيز زنان ايران بوده 
  . اند
. .  
" کار کارشناسی " اخيرا از طرف سازمان ملی جوانان نيز به اصطالح 
 بزعم خودشان تدبيری در جهت تشويق جوانان به ازدواج   که نجام شدها

:" طرح مربوطه که به دولت پيشنهاد شده است چنين است. ميباشد
 درصدي به داوطلبان متأهل آنكور آارشناسي ارشد ٢٠اختصاص سهميه 

يكي از پيشنهادات بسته پيشنهادي سازمان ملي جوانان براي ترغيب 
  ".  بودجوانان به ازدواج

آن، اعم از چندهمسری و يا صيغه به غلط از  ازدواج به سبک اسالمی  
 برای جلوگيری از مفاسد  نظر قانونگذاران جمهوری اسالمی راه حلی

تحميل مذهبی سازی زندگی مدنی، ترويج . اجتماعی محسوب ميشود 
وتحميل فرهنگ عقب مانده وارتجاعی قرون وسطائی به جامعه ، دادن 

مطلق به مردان خانواده برای تصميم گيری در مورد تحميل ازدواج اختيار 
 سلب آزادی روابط دو   دختران خانواده عليرغم ميل و اراده آنها، به

جنس در قيل از ازدواج و تبديل آن به يک تابو و بنابراين سلب آزادی 
 در مدارس، دانشگاهها،  انتخاب ، جداسازی يا آپارتايد جنسی

محروميت اکثريت مردم و بويژه دختران و زنان از حداقل  بيمارستانها، 
پوشش تامين اجتماعی به طوری که به آنها اجازه دهد تن به ازدواج های 

از جمله عوامل اصلی مفاسد اجتماعی هستند که ...اجباری ندهند
موجوديت رژيم جمهوری اسالمی آنها را در جامعه ما نهادی ساخته 

مصوب کميسيون مجلس تحت عنوان اليحه  ٢٣همين ماده " مثال.است
حمايت خانواده می بينيم که چگونه گامی ديگری در تنزل دادن موقعيت 

آيا همين نمونه آخربيانگر آن نيست که . زنان و تحکيم مردساالری است

منشاء اصلی مفاسد اجتماعی جامعه ما خود موجوديت رژيم اسالمی 
  است؟

ه به طور روزانه توسط رژيم با اين همه مظالم، تحقير و ستمی ک
 زنان و  جمهوری اسالمی عليه جنس زن انجام می شود بيهوده نيست که

دختران ايران در چند ماه اخير در راس جنبش ضداستبدادی قرار گرفته و 
... وحشيانه ترين اشکال سرکوب از جمله شکنجه، تجاوز و قتل  عليرغم 

نان در راس اين جنبش دستگاههای امنيتی رژيم جمهوری اسالمی همچ
  !مشکل زنان ايران موجوديت خود رژيم اسالمی است. قرار دارند

بر اساس اين ماده، به مردان اجازه :" مصاحبه محمد دهقان باايلنا-١
شود البته در صورتي آه مرد  ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده مي
  ."شرايط الزم از نظر اين ماده را داشته باشد

رضايت همسر اول، عدم قدرت :"ر گرفته شده چنين است شرايط در نظ
همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با 

العالج، محكوميت قطعي  حكم دادگاه، ابتالي زن به جنون يا امراض صعب
زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي آه بر اثر 

 به يك سال بازداشت ،ابتالي زن به هرگونه اعتياد عجز از پرداخت منجر
مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به 

ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل آند ،ترك زندگي  حدي آه ادامه
 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به ۶خانوادگي از طرف زن به مدت 

تواند با   عنوان آرد آه بر اساس آن مرد مي شرطی١٠مدت يك سال را 
   ژانويه٤    . "اجازه دادگاه همسر دوم اختيار آند

……………………………………  
 !عسلويه آارگر در  ٥٢٠٠٠ بيکار سازی

 هزار ٨ هزار نفر به ٦٠در مدت چهار سال تعداد شاغالن در عسلويه از 
اعالم عسلويه به عنوان منطقه آزاد تجاري، قانون . آرد نفر آاهش پيدا

 .است  آارفرما را حاآم آرده
 سال قبل بيش از ٤دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر با اعالم اينکه در : يلناا

 هزار ٨امروزه حدود : هزار کارگر در عسلويه کار می کردند گفت ٦٠
کنند که اين امر نشاندهنده تعطيلی واحدها و  کارگر در عسلويه کار می

 .است بحران صنايع در اين بخش عظيم صنعتی کشور
  سال قبل٤در گفتگو با ايلنا، با اعالم اينکه عسلويه در عيسی محمد کمالي 

هنگامی که محمد جهرمی وزير : بازار خوبی برای اشتغال کشور بود گفت
عسلويه را منطقه آزاد تجاری اعالم کرد تا اين منطقه  کار دولت نهم شده

کارگران اين منطقه آه تابع قانون آار و  شامل قانون کار نشود در نتيجه
 .آنچه آارفرما مي خواهد شدند قانون  اجتماعي بودند به يك باره تابعتامين

قوانين حمايتي هرگز نمي  وي با تاآيد بر اينكه محروم آردن آارگران از
آقايان مخالف  اگر اين ادعاي: تواند انگيزه اي براي استخدام باشد گفت

 . هزار آارگر اخراج نمي شد٥٢قانون آار درست بود امروزه 
اجرايي خانه آارگر بوشهر با انتقاد ازسياستگذاري هاي دولت در امر  دبير

متاسفانه حمايت هاي الزم از اين منطقه اقتصادي  :سرمايه گذاري گفت
پيمانكاري داخلي و خارجي يكي پس از  اشتغالزا صورت نگرفت و شرآتهاي

  .ديگر منطقه را ترك آردند
 اينكه پروژه ها به بهره اظهارات غير واقعي مبني بر وي با انتقاد از

در حال بهره برداري است چرا دايم  اگر پروژه ها: برداري مي رسد گفت
 .اتفاق مي افتد شاهد تعديل نيرو هستيم و چرا اخراج هاي بي رويه

مي  در گذشته يك ساعت سرپا: آمالي گذشته عسلويه را يادآور شد و گفت
رستورانهاي اين منطقه ايستاديم تا يك صندلي خالي شود و بتوانيم در 

 .بخوريم اما اآنون با صندليهاي خالي روبرو هستيم اقتصادي غذا
 رستوران و ساير مراآز خدماتي در  بقالي  وي از تعطيل مغازه هاي مكانيكي

مغازه ها فعال و چرخش  در گذشته هم اين: اين منطقه خبر داد و گفت
 . تعطيلي است حال بحران واقتصادي قابل توجهي داشت اما امروزه عسلويه در 

هاي  دبير اجرايي خانه آارگر بوشهر با اعالم اينكه در گذشته راه بندان
 ١٠٠امروزه مي توان با سرعت : طوالني در عسلويه اتفاق مي افتاد گفت

منطقه عسلويه را نندگي آني بدون آنكه نگران تصادف يا مشكل  آيلومتر در
را مرتبط با نفت و گاز اعالم آرد و فعاليت عسلويه  ديگري باشي وي حوزه

بازار خوبي براي نيروهاي بومي بود  در گذشته نه تنها اين منطقه: گفت
اين بخش فعاليت مي  بلكه آارگران غير بومي و حتي آارگر خارجي نيز در

     .ماند آرد اما امروزه عسلويه تعطيل است و به بيماري در حال مرگ مي
 ٢٠٠٩دسامبر   ٣٠                                     

……………………………………  
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   و تاکتيک های جديد جنبش رو به رشد
  صادق افروز

 سرداران سپاه پاسداران ، مقامات ارشد امنيتی و اطالعاتی       
صه همه مغز های ماشين جمهوری اسالمی ، فرماندهان بسيج و خال

سرکوب جمهوری اسالمی پس از نخستين رويارويی مردم معترض به 
بر اين عقيده بودند که با   ١٣٨٨تقلب های انتخاباتی رياست جمهوری 

سرکوب شديد و خونين اين تظاهرات حکومت خود را برای يک دوره سی 
شان داد ولی تجارب اين هفت ماهه اخير ن. ساله ديگر تضمين کرده اند 

که رژيم ارتجاعی حاکم در برآورد پتانسيل اعتراضی مردم و کيفيت جديد 
  . مبارزاتی که در جامعه بوجود آمده است سخت در اشتباه بوده است 

 دراين هفت ماهه گذشته جنبش اعتراضی مردم نه تنها در برابر       
ماشين سرکوب رژيم سر خم نکرده ، بلکه متناسب با افزايش شدت 

شونت نيروهای سرکوب گر ، دامنه اعتراضات خود را گسترده تر و خ
محتوی آن را راديکال تر کرده است اين اعتراضات در شهر های بزرگ 
از تجمع در مناطق مرکزی شهر که تظاهرات معموال در آن مناطق صورت 
می گيرد به تجمع اعتراضی روزمره در محالت کوچک ارتقا پيدا کرده 

وه بر تظاهرات دوره ای که به مناسبت های گوناگون اينک عال. است 
مردم به صورت ميليونی در خيابان ها حاضر می شوند هر محله ای خود 

رژيم جمهوری اسالمی با سوء . به صورت يک قلعه جنگی در می آيد 
استفاده از بافت مذهبی شهر ها و وجود يک مسجد در محالت و با قرار 

ی در اين مساجد به کنترل محالت اقدام دادن نيروهای جاسوس و بسيج
بسيجی های مستقر در اين مساجد چشم و چراغ دولت هستند و .می کند 

 آغاز شد با به ٨٨جنبشی که از خرداد . بر حرکات مردم نظارت می کنند 
چالش طبيدن رژيم آن چنان آن را بی آبرو و بی حيثيت کرده که امکان 

بعنوان پايگاهی برای تجمع دور از تسخير مساجد در محالت توسط مردم 
بسياری از آخوند ها به منظور از دست ندادن نفوذ خود در .انتظار نيست 

پيوستن ورزشکاران و . بين مردم به جنبش اعتراضی ملحق شده اند 
مربيان رشته های گوناگون ورزشی به جنبش اعتراضی ، باشگاه های 

استاديوم های . رده است ورزشی را نيز به مکان های اعتراضی تبديل ک
فوتبال در تهران و تبريز وديگر شهر های بزرگ شاهد سر دادن 

عالوه بر .سرودهای اعتراضی و انقالبی عليه جمهوری اسالمی است 
 که جمعيتی در  شهر های بزرگ ، شهر های کوچکی مثل سيرجان نيز

م چند حدود دويست هزار نفر دارد در ماه اخير در اعتراض به احکام اعدا
شجاعانه محکومين به  نفر ، با ماموران رژيم درگير شده و در يک اقدام 

در برخورد هايی که بدنبال اين .اعدام را از پای چوبه های دار ربودند 
حادثه بين مردم و نيروهای سرکوبگر روی داد تعداد زيادی از مردم کشته 

يران در تفاوت شهر های کوچک با شهر های بزرگ در ا. وزخمی شدند 
اين است که در شهر های کوچک اگرچه جنبش اعتراضی با تاخير آغاز 
می شود ، ولی پس از شروع مبارزه در اين شهر ها جنبش اعتراضی با 

مبارزه انقالبی مردم .سرعتی بيشتر از شهر های بزرگ گسترده می شود 
در تمرکز های پر جمعيت به اين نياز دارد که از ياری شهر های کوچک 

هره مند شود تا نيروهای سرکوبگر رژيم را هرچه متفرق تر و ناتوان تر ب
هرچه گسترده شدن مبارزات در شهر های بزرگ و کوچک رزيم را . کند 

    . در انتقال نيروهای مزدور خود در تنگنا ی بيشتری خواهد گذاشت 
 کارگران کارخانجات و موسسات بزرگ هنوز بطور فعال به صحنه       
کارگران که بيشترين لطمه را از ادامه يافتن بقای جمهوری .ه اند نيامد

اسالمی متحمل هستند و خواهند بود بيشترين منافع را از سرنگونی اين 
آن چنان .رژيم و برقراری يک حکومت دمکراتيک کارگری خواهند برد 

دمکراسی که دست همه غارتگران و يغماگران را از سر سفره مردم کوتاه 
کارگران .امکانات الزم برای آزادی بيان و انديشه را برقرار کند کرده و 

در شرايط کنونی بطور پراکنده در تظاهرات ميليونی شهر های بزرگ 
اين درست که رژيم در واحدهای بزرگ توليدی و . شرکت می کنند 

خدماتی جاسوسان ونيروهای سرکوبگر خود را بکا رگرفته است ولی 
 استفاده از تاکتيک های گوناگون و استفاده صحيح کارگران می توانند با

 کارخانجات و   محيط  و از خارج بر حاکم بر جامعه از شرايط ويژه 
موسسات خدماتی تاثير گذاشته با حربه اعتصاب ، جنبش انقالبی را در 

واحد های توليدی و .مبارزه عليه رژيم جمهوری اسالمی ياری برسانند 
ناسيونال و هفت تپه و شرکت واحد اتوبوسرانی خدماتی بزرگ مثل ايران 

 در اين حرکات  تهران و حومه که سابقه حرکات مبارزاتی دارند می توانند
پيوستن کارگران به جنبش انقالبی و از کار انداختن چرخه . پيشگام باشند 

اقتصاد ، فشار به جمهوری اسالمی را دوچندان ساخته و موجب می شود 
تاکتيک افشاگری .دم هزينه کمتری را متحمل شود مبارزه انقالبی مر

مزدوران سرکوبگر تظاهرکنندگان از طريق انتشار عکس های آنان در 

مطبوعات اينترنتی را می توان همچنين در مورد عناصر مزدور و 
جاسوس مستقر در کارخانه ها ی توليدی و موسسات خدماتی نيز بکار 

ين عناصر را در موضع تدافعی اين تاکتيک بطرز بسيار موثری ا.گرفت 
  .قرار خواهد داد و موجب آزادی عمل بيشتر کارگران خواهد گرديد 

 اگر در عرض هفت ماه پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوری    
مرگ بر " به شعار انقالبی "رای مرا پس بده" شعار های نرمی چون 

ه های آينده صحنه تبديل شده است ، شهر های ايران در ما" خامنه ای 
نمايش چگونه رويدادهايی خواهد بود ؟پيش بينی آينده شايد کمی مشکل 
باشد ، ولی می توان انتظار داشت که دامنه اعتراضات بازهم گسترده تر 
شود ، و مردم از تمامی امکانات چه در محيط های کار و چه در محالت و 

جمهوری اسالمی تمامی مراکز تجمع مختلف در مبارزه برای سرنگونی 
   ١٣٨٨ دی ١۴            .به بهترين وجهی استفاده کنند 

.............................................    
 دستگيری تعداد ديگری از رهبران نهضت آزادی ايران 

  ايميل ارسالی به روشنگری 
به استخضار می رساند که آقايان مهندس امير خرم، مهندس محسن 

ای مرکزی نهضت آزادی ايران و خانم دکتر محققی اعضای شور
سارا توسلی فرزند مهندس محمد توسلی رييس دفتر سياسی نهضت 

اين بازداشت . آزادی ايران دقايقی پيش بازداشت و روانه اوين شدند
ها در پی فشار وزارت اطالعات بر انحالل تحميلی اين حزب چهل و 

نهضت آزادی هشت ساله و عدم پذيرش آن از سوی هيات رهبری 
پيش از اين نيز در روزهای گذشته دبير کل . صورت پذيرفته است

نهضت آزادی و خانم ليال توسلی به منور اعمال فشار روانی بر 
. اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ايران بازداشت شده بودند
  خواهشمند است بدون درج نام فرستنده اين مطلب را منتشر نماييد 

   ١٣٨٨ دی ١٣

............................................. 
  مريم ضياء دستگير شد

 دی ماه، مًامورين وزارت اطالعات جهت منظور ١٠ شنبه ۵روز 
دستگيری به منزل مريم ضياء مراجعه کرده و در غيبت وی، فرزندان 
نامبرده را وادار ميکنند با مادر خود تماس گرفته و از مادرشان بخواهند 

 کند و پس از مراجعه اوبمنزل، مريم ضياء توسط مًاموران بمنزل مراجعه
  .اطالعات دستگير و کامپيوتر شخصی وی را با خود بردند

گفتنی است که مريم ضياء از فعاالن جنبش زنان است که به جرم شرکت 
 ماه حبس ۶، قبًال به  ) ٢٠٠٨ (١٣٨۶ خرداد سال ٢٢در تجمع زنان در 

زمان يورش رژيم به فعاالن سنديکای محکوم شده بود و هم چنين در 
، قبًال نيز مريم مورد تفتيش  ) ٢٠٠۶ ( ١٣٨۴شرکت واحد در بهمن 

  .قرار گرفته است

...........................................   
 ها و  دستگيري امهاد

 ها  آغاز دور جديدی از محاکمه
ها در  آخرين نامهای روزبه کريمی و فروغ ميرزايی از  نام:وله دويچه 

از سرنوشت اکثر دستگيرشدگان . فهرست دستگيرشدگان اخير هستند
ی  پيشتر اعالم شده بود که در روز يکشنبه محاکمه. خبری در دست نيست

  . شود گروهی از دستگيرشدگان اخير آغاز مي
از بازداشت دو نفر " جرس"سايت . ها در ايران ادامه دارد دستگيري

روزبه )  ژانويه٢/  دی ١٣( در شامگاه شنبه .ديگر خبر داده است
کريمي، روزنامه نگار و همسر او فروغ ميرزايي، وکيل دادگستری 

  . بازداشت شدند
  . پيش از اين، سايت جرس از دستگيری محمدرضا تاجيک خبر داده بود

های استراتژيک در زمان رياست جمهوری  تاجيک معاون مرکز بررسي
  . سين موسوی بوده استمحمد خاتمی و مشاور ميرح

مهرداد : اند که عبارتند از افراد ديگری نيز در روزهای اخير بازداشت شده
 گزارشگران حقوق بشر، محمدرضا زهدي، سردبير  رحيمي، عضو کميته

ی آريا، علی حکمت، سردبير روزنامه توقيف شده  شده ی توقيف روزنامه
طبوعات، مهسا خرداد و از اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از م

  .ی اعتماد حکمت، خبرنگار روزنامه

................................................  
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  بيانيه نهادهای همبستگی کارگری

  نياز دوره حاضر
  !ايجاد تشکل و نهادهای مستقل کارگری و مردمی است

اه گذشته جنبش توده ای برای آزادی و دموکراسی محکم و در چند م
مصمم عليه رژيم سرمايه داری اسالمی ايستاده و به پيش ميرود، مردم 
در همان هفته های نخست متوجه شدند که با اتکا به نيروی خود ميتوانند 
پيش روند، هيچ کسی بهتر از خود آنان نميتواند منافع شان را تامين کند 

سرمايه داران ريز و درشت به تکاپو .  حقوقشان را بگيردو يا حق و
رژيم . افتاده و پاسداران و قداره بندانشان را به ميان مردم روانه کرده اند

ددمنشانه به مردم حمله ور شده و کشتار ميکند، مردم شجاعانه در مقابل 
حضور . حمله ديکتاتورها ايستاده و به اعتراضات خود ادامه ميدهند

 و متحد جنبشهای اجتماعی، کارگران، دانشجويان و زنان متشکل
ضروری و بيش از هميشه الزم  است تا بتوان پتک نهايی را بر سر اين 

  .                                                                                                   رژيم فرود آورد
ليدی را در سرنگونی رژيم شاه به عهده سی سال پيش کارگران که نقش ک

ارتجاع به   .داشتند بدرست در شوراهای توده ای خويش متشکل شدند
قدرت رسيده در هئيت رژيم جمهوری اسالمی با حمله به آزاديهای بدست 
آمده وسرکوب شوراهای کارگری، ابزار شوراهای اسالمی و خانه کارگرو 

ی علم کرد و آنها را به مثابه انجمن های اسالمی را در مراکز کارگر
چماق خود در به دام انداختن فعالين کارگری ، دستگيری و اعدام آنها و 

اگرچه نهادهای ارتجاعی نامبرده بر . پيشبرد سياستهای خويش بکار برد 
گرده کارگران تحميل شد ولی هيچگاه نتوانست توده کارگران را به خود 

سالهای اول حاکميت .  را منکوب کندجلب کند و يا خواست و مطالبه آنان
در ايام . رژيم در جنبش کارگری با مبارزه بر سر قانون کارسپری شد 

جنگ بر سر اعتراض به اعزام اجباری به جبهه و افزايش توليد اضافه 
اوائل دهه هفتاد  نغمه های استفاده . در خدمت جنگ و غيره گذشت 

( صاد سرمايه جهانیسرمايه داری ايران از سياستهای رايج اقت
سر داده شد  و حول آن طيف اصالح طلبان را گرد هم آورد ) نئوليبراليسم

چرا که با استفاده از سرکوب وقتل عام صداهای اعتراضی ودامن زدن به 
جنگ با عراق توسط رژيم جمهوری اسالمی زمينه های عينی آن فراهم 

جنبش . اختشده بود و سرمايه داری را ناگزير و مصمم به  آن  س
کارگری بيکار ننشست و با استفاده از خالء عدم ثبات سياسی دولت 
سرمايه داری ايران که شرايط ادغام آن در بازار جهانی  به سه نهادبين 
المللی وابسته به سازمان ملل همچون تجارت جهانی،صندوق پول و 
 سازمان جهانی کارگره خورده بود خواست تاريخی خود يعنی ايجاد تشکل

ايجاد تشکل و نهادهای کارگری ديگر نه . را در دستور خويش گذاشت
تنها خواست کارگران  بلکه ضرورتی برای سرمايه داری ايران طبق مفاد 

سرمايه داری و .  و پيش شرطهای نهادهای فوق الذکر جهانی گرديده بود
هئيت موسسان سنديکا "بالطبع گرايش راست جنبش کارگری متشکل در 

ميخواستند که تشکل هائی بسازند که با اجازه دولت " ران ايرانهای کارگ
" تعامل طبقاتی"و کارفرما  و در چهارچوب سياست صلح طبقاتی و يا 

برعکس گرايش چپ در جنبش کارگری خواهان تشکل هايی . باشند 
متکی بر نيروی کارگران شدند که از دل مجامع عمومی آنها سر بر 

مقابل دولت و کارفرمايان و صاحبان سرمايه آورده،  با ياری جمع در 
  .  ايستادگی کرده و مدافع منافع کارگران و کل جامعه باشند

از اوائل دهه هشتاد در کنار مطالبات دائمی کارگری همچون افزايش 
دستمزد ولغو قراردادهای سفيد، فعاليت برای ايجاد تشکل کارگری و 

با تالش بی . ان قويتر گرديدبرگزاری آزادانه روز جهانی کارگر در اير
وقفه فعالين جنبش کارگری و به بهاء اذيت و آزار و دستگيری و زندانی 
شدن آنان خواست مستقالنه جنبش کارگری يعنی تشکل های متکی بر 
نيروی کارگران و بدون مجوز همگام با مطرح شدن چهره های آن در 

نديکای کارگران س. سطح جهانی و نزد اتحاديه های کارگری برجسته شد
بازسازی شد و برای رسميت ) واحد(شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه 

سنديکای هفت تپه در جريان مبارزه طوالنی . دادن به آن مبارزه شد
کارگران نيشکر هفت تپه و با شرکت توده کارگران پايه ريزی و با رای 

ش تر اشاره شد  همانطور که پي. آزادانه آنها نمايند ه گان اش انتخاب شدند
در مقابل گرايش چپ جنبش کارگری که بيان متحقق کردن نياز تاريخی 
ايجاد تشکل به نيروی خود کارگران بود گرايش پاسخگويی به روند ادغام 
سرمايه داری ايران در بازار جهانی  برای ايجاد تشکل مبنای خود رابر 

. نطبق ساختچهارچوب سياستهای سه جانبه گرايی سازمان جهانی کار م
البته غير ازگرايشات رسمی در طيف اصالح طلبان حکومتی ورفرميست 
ها در جنبش کارگری که ايجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگری را خدشه 

نيزوارد ) سوليداری سنتر( دار می کردند ، مرکز همبستگی کارگری امريکا 

ل وتالش در عرصه کارزار مربوط به جنبش کارگری شد و از طريق تزريق پو
  .خريدن فعالين کارگری محل سرمايه گذاری اش رااين بار به ايران کشانيد

مرکز همبستگی کارگری امريکا  برای  به انحراف کشانيدن جنبش کارگری و 
جلوگيری از استقالل خود تشکل پذيری کارگران، که در روند مبارزات پايه ای 

ر سطح جهانی با استفاده از عليه سرمايه داری امری اجتناب ناپذير است، د
. پروژه های مالی توسط نهادهای امپرياليستی به فعاليت مشغول است 

موضوع کار و محل فعاليتش جاهايی هستند که امکان بروز و عروج استقالل 
مبارزات و ابزارهای کارگری يعنی تشکلهای سياسی طبقاتی شان باال  گرفته 

يکای التين و دهه هفتاد بلوک شرق زمانی  در دهه های شصت در امر. باشد
امروز . سابق و مشخصا در لهستان برای تامين اهداف سرمايه وارد عمل شد

و در شرايطی که درايران سرمايه با بی ثباتی در نهادهای سياسی اعمال 
قدرتش روبرو است و نيز در عين حال خطر زمينه های عينی برای ايجاد 

 مرکز همبستگی ايجاب می کند که از تشکل های کارگری مهيا است وظيفه
طريق افراد و نهادهايی به اين تشکل ها وارد شده و با تزريق پول و توجيه 
واقعيت تلخ ضعف مالی آنها،  تشکل ها را از استقالل ، مبارزه  طبقاتی 
برعليه سرمايه و تکيه بر نيروی کارگران تهی و رهبری آنها را در جهت 

 ميالدی اجرای پروژه مالی مرکز ٢٠٠٥ از سال .اهداف سرمايه هدايت کند
همبستگی امريکا در رابطه با جنبش کارگری ايران  وارد صحنه عملی شد و 
نام دو نفر آقای مهدی کوهستانی نژاد و خانم فرزانه داوری به عنوان 
همکاران ايرانی در اين رابطه قيد شد و اين خود مناقشاتی را در سطح فعالين 

بخشی تزريق مالی از سوی اين نهاد .  کارگری ايران دامن زدمربوط به جنبش
امپرياليستی را فساد ناميدند وخواهان علنی شدن آن گرديدند در مقابل عده ای 

اما واقعيت سر سخت . آن را بی ضرر وفاقد موردی برای فاسد کردن دانستند
ز جانب تر از اظهار نظرها نشان داد که طرح و اجراء  کمک مالی نه تنها  ا

مرکز همبستگی امريکائی که يک سازمان مشخص امپرياليستی است و اساسا 
بودجه اش را سنای آمريکا تصويب و مهيا می کند بلکه حتی از جانب 
نهادهای بين المللی وابسته به سازمان جهانی کار ماننند کنفدراسيون جهانی 

،استقالل اتحاديه های کارگری و فدراسيون جهانی کارگران ترانسپورت 
متاسفانه  بخشی ازرهبری .  کارگران و تشکل هايش را به مخاطره می اندازد

سنديکای کارگران اتوبوس رانی تهران وحومه طعمه اين پروژه شد که خود 
دچار تفرقه شد ، خوشبختانه رهبری سنديکای کارگران هفت تپه با هوشياری 

  .ر آب ساختند و کمک ديگر همطبقه ايهايشان اين حيله ها را نقش ب
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج از کشور با برگزاری دو 
گردهمايی حضوری ساليانه و بعد از مدون کردن ليست فعاليت هايش در زمينه 
همبستگی با جنبش کارگری ايران و تالش برای جلب حمايت از آنها در خارج 

شکل های کارگری و قبل از از کشور، با حساسيت در حفاظت از استقالل ت
همه استقالل مالی آنها از نهادهای امپرياليستی به تصويب مبانی خويش 
پرداخت و در راستای جنبش کارگری ايران و ايجاد تشکل های مستقل 
کارگری به اجرای برنامه هايی تا کنون در افشاء مرکز همبستگی امريکا 

مختلف و به اشکال مبادرت ورزيده و بی شک اين کار در عرصه های 
اين خطر کماکان بر سر جنبش . گوناگون در آينده تداوم خواهد داشت بود 

کارگری ايران و تشکل هايش در پرواز است و اين امر مهم جز از طريق 
همبستگی بين المللی با جلب کمک از نهادهای واقعا کارگری و کارگران بالفعل 

کارگران در ١٣٨٨مه اول ماه مه ما با پشتيبانی مجدد از قطعنا. نخواهد شد
ايران سر آغازفصل جديد از فعاليت ها خود را نامه های علی نجاتی عضو 
هئيت مديره سنديکای مستقل هفت تپه قرار می دهيم که در آن دفاع از 

  .استقالل مالی تشکل های کارگری موکدا تائيد شده است 
يران اقدام به کمپين ما ضمن دفاع از استقالل مالی تشکل های کارگری در ا

مالی سراسری و دائمی نموده و در اين راستا  دست مساعدت و همکاری به 
سوی تمامی دوستداران و فعالين جنبش کارگری در خارج از کشور دراز می 

همبستگی مادی و معنوی برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری و . کنيم
 مردمی در دوره حاضر امری حياتی است 

.........                                                            ........................................................
  زنده باد تشکل های مستقل  طبقاتی کارگری در ايران

  زنده باد همبستگی بين المللی کارگری
   کارگری در ايران ــ خارج از کشورنهادهای همبستگی با جنبش

  ٢٠١٠اول   ژانويه 
  استراليا-ـ آميته همبستگى با جنبش آارگرى ايران

  نروژ– کميته دفاع از کارگران ايران -
  فرانسه– همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -
  فرانکفورت و حومه– کانون همبستگی با کارگران ايران -
  هانوفر–ش کارگری ايران  کانون همبستگی با جنب-
  کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد-
  گوتنبرگ– کانون همبستگی با کارگران ايران -
           انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-
  شبکه همبستگی کارگری-

          دکميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانا-
   اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن-
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رحيمی از فعاالن کارگری خوزستان به اتهام اجتماع و  پژمان
 شد  سال حبس محکوم تبانی عليه جمهوری اسالمی به پنج

 پژمان رحيمی از فعاالن کارگری خوزستان و دبير انجمن فرهنگی -هرانا
عضو کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل  هنری سايه و

جمهوری اسالمی در دادگاه بدوی   اتهام اجتماع و تبانی عليهکارگری به
پنج سال  به پنج سال حبس محکوم شده است که سه سال از آن به مدت

 .تعليق شده است
در همين ارتباط هم محمد اسماعيل وندی ديگر عضو انجمن سايه نيز به 

ژمان رحيمی و  پ. همين مدت زندان محکوم شده است همين اتهام وبه
ماه دستگير شدند و مدت بيست   مرداد٢۶مداسماعيل وندی در روز مح

مدت دو ماه  روز در بازداشتگاه اطالعات مورد بازجويی قرار گرفتند و
 نيز در زندان کارون اهواز در بند معتادين و سارقين زندانی شدند که در

 .ميليونی آزاد شدند۵٠نهايت به قيد وثيقه ی 
ز اعضاء و مرتبطين و حتا آشنايان دور و  نفر ا٢۴در اين مدت تعداد 
سايه نيز از سوی ستاد خبری اطالعات اهواز و  نزديک به انجمن

. مورد بازجويی قرار گرفتند همچنين اداره ی پيگيری اطالعات تهران
قرار  افراد زير از سوی ستاد خبری اطالعات اهواز مورد بازجويی

مائده شفيعيان .٣ی زاده حميدرضا ربيع.٢يونس اسفندياری  .١: گرفتند
امين .٧محمدحسين عارف زاده . ۶حسين درياپور .۵بهبهانی  سميه.۴

پگاه محبوبی .١٠بهارآقا الماسی .٩ فرنوش اعتمادی.٨منصوری 
 روزبه رحيمی.١٣فياض بهادری .١٢سعيده اسکندری .١١
نبی .١٧اعظم مهدی پور .١۶پيمان فاضلی .١۵منوچهرمحمودی .١۴

رضا ادنانی .٢٠بهروز ممبينی .١٩ مبينیروشنک م.١٨ممبينی 
 هما ادنانی.٢١

الزم به ذکر است که برخی از افراد نامبرده چندين بار احضار شده اند و 
. و بازجويی های بی مورد اداره ی اطالعات قرار گرفته اند مورد تهديد

روزنامه (،روزبه کريمی )وکيل دادگستری) و همچنين فروغ ميرزايی
اداره ی پيگيری  از سوی) روزنامه نگار(هقان و مصطفا د) نگار

اطالعات تهران احضار شدند و در مورد ارتباطات خود با انجمن 
 .هنری سايه مورد بازجويی قرار گرفتند فرهنگی

انجمن فرهنگی هنری سايه مدت هفت سال است که در حوزه های 
اهواز فعاليت می کند و شناخته شده ترين  فرهنگی و هنری در شهر

شود که بارها از  نجمن غيردولتی در استان خوزستان محسوب میا
 سوی مراکز امنيتی و اطالعاتی مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود اما

اين بار گويا تصميم بر اين است که به هر صورتی شده جلوی فعاليت 
به همين دليل اعضای انجمن مورد شديدترين  انجمن گرفته شود و
سايه عمال امکان هيچ گونه  هم اکنون انجمن. اندفشارها قرار گرفته 

 .فعاليتی ندارد
  برگرفته از وبالگ کارگرِیِ   راه کارگر– ٢٠١٠ژانويه   ٣

…………………………………… 
 کارگران نساجی مازندران در اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند 

بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران : نيوز پارلمان
 .روز در اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدندام

به گزارش پايگاه خبری سفير، اين کارگران بيش از سه ماه است که 
 . اند حقوق خود را دريافت نکرده

 شرکت  بحران در اين کارخانه در جريان واگذاری اين کارخانه به يک
ين  کارگر قراردادی ا٣٠٠خارجی ايجاد شده و اکنون نه تنها به بيش از 

کارخانه حقوقی پرداخت نشده است که نزديک به يک ماه است از ورود 
تعداد قابل توجهی از کارگران قراردادی اين کارخانه که بيش از هزار 

 . شود کارگر دارد جلوگيری مي
اين پايگاه خبری همچنين خبر از آن داده که امروز و بعد از گذشت 

 ٣٠٠ تومان که بيش از های بيش از سه سال از پرداخت نشدن ميليون
سازی  نفر از هموطنانمان برای خريد کاميون به کارخانه کاميون

 . گذرد، مالباختگان دست به تجمع زدند مازيران نوشهر مي
فرماندار نوشهر با حضور در جمع مالباختگان که در مقابل فرمانداری 
دست به تجمع زده بودند خبر از آن داد که مديرعامل اين شرکت با 

های مختلف اجرايی  ستفاده از رانت و اعمال نفود از مديران دستگاها
وقت، به ميزان زيادی اراضی مرغوب نوشهر را تحت تملک خود 
درآورده و از اين طريق تسهيالن بانکی قابل توجهی را دريفات کرده 

 .اکنون متواری است به گفته فاطمی مدير عامل اين شرآت هم .است
  ١٣٨٨ دی ١٤

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

 ممماعدااعدااعدا   در خطر اجرای حکمدر خطر اجرای حکمدر خطر اجرای حکم حبيب لطيفی
ظهر روز گذشته  ) :RDEK(  سازمان ضد اعدام کردستان :فوری

حبيب لطيفی فعال دانشجويی کورد محکوم به )  ديماه١٣ يکشنبه(
زندان مرکزی سنندج  از سوی رئيس اجرای احکام, اعدام

 که هيچ ضمانتی برای احضار شده و به وی اعالم شد) اسکندری(
به , اسکندری با اعالم اين مهم. اجرای حکم اعدام وجود ندارد عدم

از اين رو امکان . درخواست عفو نموده است حبيب لطيفی پيشنهاد
حبيب . تهديد می کند اين جوان کورد را هر لحظه, اجرای حکم اعدام
 بازداشت و ٨۶ ساله ی سنندجی اول آبانماه ٢٧لطيفی دانشجوی 

 ماه بازجويی تحت شکنجه ی شديد در تک سلولی ۴تحمل  پس از
اعالم ) دشمن خدا(سنندج محارب  از سوی دادگاه انقالب, اطالعات

دادگاه  اين حکم بار ديگر از سوی. شده و به اعدام محکوم شد
خانواده ی لطيفی اتهامات . تجديدنظر استان کردستان تائيد شده است

 می دانند و معتقدند اطالعات با ساختگی و بی اساس وارده را
نيات کوردستيزانه ی خود را  بر آن است تا, پرونده سازی دروغين
   ٢٠١٠ انويهژ ۵         .جامه ی عمل پوشاند

............................................. 
رخشان سخنگوی سنديکای کارگران نيشکر  رضا

 شد هفت تپه روز دوشنبه بازداشت
به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، صبح امروز 

مسوول روابط عمومی سنديکا ی   رضا رخشان١٠حوالی ساعت 
کارخانه  ن شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به حراستکارگرا

احضار شد و از آنجا توسط مامورين امنيتی به مکان نامعلومی 
گفته خانواده ی اين فعال کارگری پس از بازداشت  به. منتقل شد

وی رفته وازآنها خواستند  ايشان ماموران اداره اطالعات به منزل
مامورين  نها با اين درخواستتا برای تفتيش منزل وارد شوند که آ

-امنيتی مخالفت کردند وبه همين دليل مامورين با توسل به تهديد و 
منزل ايشان شدند و اقدام به توقيف وسايل شخصی وی از  زور وارد

رضا . ها وتعدادی سی دی کردند جمله کامپيوتر ، ماهواره ، کتاب
بارها  رخشان طی چند ماه گذشته به دليل فعاليت های کارگری

احضار و بازداشت شد و پرونده ای نيز با موضوع اتهامی اقدام 
تبليغ عليه نظام در دادگاه انقالب دزفول در حال  عليه امنيت کشورو

   ٢٠١٠ ژانويه ۴        .رسيدگی دارد
...............................................  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 *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.com/
  سايت اتحاد چپ کارگری

rgo.etehadchap.www 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد  : توجه 

  .ما بيانگرمواضع سازمان نيستندالزا ميشوند،


