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روحانی رئیـس جـمـھـور اسـالمـی  
چھارشنبه گذشته بر پرده تلویزیون  
ظاھر و مـدعـی شـد کـه دولـت  

خواھـد بـود  "  دولت راستگو " ایشان  
محضر ملـت  " و بر ھمین اساس به  

که ایشان خـودش را  "  شریف ایران 
خدمتگذار این ملت میداند رسانـد   

" رکـود تـورمـی " که کشور دچار  
یکـی از چـھـره ھـای  . شده است 

برجسته اندیشه اقتصادی، ھمانـھـا  
ــه شــان رنــگ کــردن   ــف کــه وظــی
ــا آنــرا جــای   ــاغــه اســت ت قــورب
ــنــد در   فــولــکــس واگــن جــا بــزن
روزنامه شرق سخـنـان روحـانـی را  

کـه    چـنـان : "  اینگونه شـکـافـت  
پیداست اقتصاد ایران در دام یـک  
رکود تورمی خطرنـاک گـرفـتـار  
آمده است که بھترین نمایانگر آن،  

است که از دو   «شاخص فالکت »
ــه  ــورم ب عــالوه نــرخ    عــدد نــرخ ت

اگـر در  .  آیـد   دست مـی   بیکاری به 
دو دھه گذشته این شاخـص و تـا  

 بـود،  ٢٤  تا  ٢٠  حدود  ١٣٨٩ سال  
ـنـھـا ظـرف دو، سـه سـال اخـیــر   ت
یکباره به حدود شش جھـش کـرده  

ــان    اســت کــه بــه  ــی راســتــی در م
ــه  ــنــای    کشــورھــای جــھــان ب ــث اســت

ـر   ـــگــ ـــصـــاد دی ـت ــ ـــکـــی، دو اق ی
و گویا  )  سعید لیالز ."( ھمتاست   بی 

ـنـد " برای رفـع آن   ـل الزم  "  ھـمـت ب
است که بی شک زحـمـت آن را  

ـران " باید   بـه دوش  "  ملت شریـف ای
خـدمـتـگـذاران  " بکشند تـا مـثـال  

به سـروری خـود  " ملت ) نوکران ( 
 .بر مردم بتوانند ادامه دھند 

دستگیری و  :  کارگر کمونیست 
ـران کـارگـری یـک   فشار بر رھب
ـم اسـالمـی   سیـاسـت دائـمـی رژی

ـر بـمـدت سـه  .  است  از اول سپتامب
ـتـه ای   ـتـه کـارزاری سـه ھـف ھـف
برای آزادی کارگران زنـدانـی بـه  
ــف   ـل ــھـای مـخـت فـراخـوان سـازمـان
ـرگـزار مـیـشـود و روز   سیاسـی ب

ـرخـی از  ٢١ شنبه   ـر در ب  سپتـامـب
کشورھای اروپـایـی، آمـریـکـای  
شمالی و استرالیا میتینگ ھـا و  
ــا   ـرپ ـراضــی ب آکسـیـون ھــای اعـت

اھـمـیـت و ضـرورت ایـن  .  میشود 
 کمپین را توضیح دھید؟ 

این کمپین سه  : نسان نودینیان 
ھفته ای ادامـه ده ھـا و شـایـد  

ـنـھـایـی اسـت کـه   بیشتر، از کمپ
ــسـت کـارگــری و   ـی حـزب کـمــون
ــای    ــھ ــگــر احــزاب و ســازمــان دی
سـیـاسـی بــرای آزادی کـارگــران  
زندانی و زندانیان سیاسی فراخـوان  

ــد  جـمــھـوری اسـالمــی و  .  داده ان
ــی و   ــیــت ــای امــن ــاه ھ ــگ دســت
ـر   اطالعاتی کارگران را دسـتـگـی
ـنـد تـا جــلـو پــیـشـروی و   مـیـکــن
ـرد  . سازمانیابی کارگران را بـگـی

ـری   این نوع اعمال فشار، دسـتـگـی
و بزندان انداختن فعالین کارگـری  
در بیش از دو دھه گذشتـه وجـود  
ــکــی از چــالشــھــای   ــه و ی داشـت
ــری بــا   ــیــن کــارگ اصــلــی فــعــال

ــوری اســالمــی اســت  در  .  جــمــھ

ــاطـع و دوره ھـایــی فشــارھــا   مـق
بیشتر میشوند و در دوره ھایی، و  
ـراض   به ھر اندازه که فشار و اعـت
در داخـل کشـور و در خـارج از  
ایران توسط سازمانھای  سیـاسـی  
وجود داشـتـه و فـعـال بـوده، ایـن  
ـر شـده و در مـوارد   فشارھا کمـت
ــن   ــالــی ــع ــدادی از ف ــع ــادی ت زی

در چـنـد  .  کارگری آزاد شده انـد 
ماه گذشته فشارھا تشـدیـد شـده،  
کارگران را بـخـاطـر عضـویـت در  
تشکلھـای کـارگـری و بـخـاطـر   
ابراز وجود سـیـاسـی حـکـم زنـدان  

 شـھـریـور  ١٧ روز شنبـه  .  میدھند 
ــال  ١٣٩٢  ــع ــی ف ــان ــاھــرخ زم ش

بدنبال  برگزاری مجمع عمومی بزرگی از سوی کارگران کیان تایر برای 
آغاز دوره تازه ای از اعتراضات، ھیات حمایت از صنایع بطور عملی به 

 خواست کارگران این کارخانه تن داد

 اخبار کارگری
 کارگر قرار دادی و رسمی صدرا  ٨٠٠ 

 اخراج شدند  

  کارگر صدرا١٥٠٠فراخوانی به 
 اصغر کریمی 

 ٢  صفحه  

 ٦ صفحه  

کارزاری سه ھفته ای در دفاع از کارگران  ١٠ صفحه  
 زندانی و زندانیان سیاسی در ایران

 مصاحبه با نسان نودینیان  
تدارک حمله وسیع دیگر به 

 زندگی و فرصت مبارزه
 یاشار سھندی 

 دخالتھای خارجی و متدھای متفاوت
 ناصر اصغری   

 ٧  صفحه  

 ٣            صفحه  

 ٥             صفحه  



٢٠١٣ شھریور ٢٦  کارگر کمونيست  2 

: اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 
بدنبال تجمـع کـارگـران کـیـان  
تایر در مقابـل وزارت صـنـایـع  

 شھریور ماه جـاری   ١٧ در روز  
و توافقات صورت گـرفـتـه در  
آنروز فی ما بین کـارگـران و  
مسئولـیـن ھـیـات حـمـایـت از  
صنـایـع بـرای لـغـو واگـذاری  

مـالـک  "  شـرفـی " کارخانه به  
قبلی آن و راه اندازی تولید بـا  
ــرخــی از   مــدیــریــت جــدیــد، ب
مسئـولـیـن ایـن ھـیـات ضـمـن  
اجتناب از امضای حکم مدیر  
جدید کارخانه و با بھانه طـی  
مراحل تحویل و تـحـول، مـانـع  
اجرای توافقات صورت گرفته  

در  .  و راه اندازی تولیـد شـدنـد 
این میـان پـیـگـیـری نـمـایـنـده  
ــز طــی   ــی ھــای کــارگــران ن
روزھای گذشته بـرای اجـرای  
تـوافــقــات صــورت گــرفــتــه و  
آغاز تولید نتیجه ای نداده بود  
و ھمین امر باعث شده بود تـا  
زمــزمــه بــرگــزاری تــجــمــعــات  
اعتراضی در مـیـان کـارگـران  
. کیان تایر بار دیگر آغاز شود 

بـه ھـمـیـن مـنـظـور کـارگـران  
کیان تایر صـبـح امـروز بـرای  
تصمیم گیری جھت بـرگـزاری  
یک تجمع اعتراضی بـزرگ  
در مقابل وزارت کار، اقدام بـه  
بر پائی مـجـمـع عـمـومـی در  
ســالــن غــذاخــوری کــارخــانــه  

 .کردند 
این مجمع عمومی یـکـی  
از بزرگترین مجامع عـمـومـی  
کارگری در کـارخـانـه کـیـان  
تایر بود که تـا بـحـال در ایـن  
کــارخــانــه بــرگــزار شــده بــود،  

بــطــوریــکــه از ھــزار کــارگــر  
شاغل در کارخانه کیـان تـایـر  
تقریبا ھمه آنان در این مـجـمـع  

 .حضور داشتند 
بنا بر گزارشھای رسیده به  
اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران،  
ھمزمان با آغـاز ایـن مـجـمـع،  
مامورین امـنـیـتـی اسـالـشـھـر  
ــلــفــنــی و   اقــدام بــه احضــار ت
بازجویی از دو نفر از کارگران  
ــن   ــیــرغــم ای ــد امــا عــل کــردن
وضــعــیــت، کــارگــران شــرکــت  
کننده در مجـمـع بـه بـحـث و  
تبادل نظر پـیـرامـون بـرگـزاری  
تجمـع اعـتـراضـی در مـقـابـل  
وزارت کار ادامـه دادنـد و در  
حـالــیـکــه ھـنــوز ایــن مـجــمــع  
کــــارگــــری ادامــــه داشــــت  

تـقـی خـان  " دستوری به امضا  
دبیر ھیات حـمـایـت از  "  بیگی 

صنایع مبـنـی بـر راه انـدازی  
تـولـیــد و حـل و فصــل امــور  

" مــیــرزایــی " جــاری بــه آقــای  
مدیر انتصابی ھیـات حـمـایـت  
از صنایع که در تـوافـق بـیـن  
کــارگــران و ایــن ھــیــات در  

 شــھـریــور مــاه بــه  ١٧ جـلـســه  
مدیریت کارخانه منصوب شده  

در ایـن نـامـه  .  بود فکس شد 
جنابعـالـی از ایـن  : " آمده است 
ـــاریــــخ   ــــه  )  ٢٥/٦/٩٢ (  ت ب

سرپرستی کارخانه کیان تـایـر  
منصوب می گردید تا ضـمـن  
عــدم نــیــاز بــه طــی مــراحــل  
تحویل و تحول بر اساس مـفـاد  
قانـون حـمـایـت صـنـعـتـی، بـر  
اساس قوانین و رعـایـت اصـول  
بــازرگــانــی و مــتــن مصــوبــه  
شورای تامین، نسـبـت بـه راه  

اندازی تولید و حـل و فصـل  
امــور جــاری کــارخــانــه اقــدام  

 ".نمائید 
بنا بر این گزارش، بـدبـنـال  
رسید این فـکـس و نـھـادیـنـه  
شدن خواست کـارگـران کـیـان  
تایر مبنی بر آغـاز تـولـیـد بـا  
مدیریت جدید منتصـب ھـیـات  
حمایت از صنایع و لغو عملـی  
واگذاری کارخانه به مـالـک  
قـبـلـی آن، کـارگـران شـرکـت  
کـنــنـده در  مــجـمــع بـه ایــن  
مجمع بزرگ و موفقیت آمیـز  
خود  پایان دادنـد و بـا وصـل   
ــف   بــرق قســمــتــھــای مــخــتــل
کــارخــانــه  شــرایــط را بــرای  
استارت تولیـد از فـردا صـبـح  

 .مھیا کردند 
الزم بـه یـادآوری اسـت از  
بیش از دو مـاه گـذشـتـه کـه  
کارخانه کیان تـایـر از سـوی  
وزارت صنایع به مالک قبلی  
آن واگذار شده بـود تـولـیـد در  
این کارخـانـه خـوابـیـده بـود و  
صدھا کـارگـر ایـن کـارخـانـه  
بطور مرتب در اعتراض به این  
واگذاری دسـت بـه تـجـمـع و  
اعتراض در مقـابـل نـھـادھـای  
مســئــول و مــحــل کــارخــانــه  

کارگران کـیـان تـایـر  .  میزدند 
دستمزد مرداد و شـھـریـور مـاه  
خود را نیز طلبـکـارنـد و قـرار  
است با راه اندازی تـولـیـد ایـن  
ــیــز   دســتــمــزدھــای مــعــوقــه ن

 .پرداخت شود 
اتحادیه آزاد کارگران ایـران  

 ١٣٩٢  شعریور ماه  ٢٥  –
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

بدنبال  برگزاری مجمع عمومی بزرگی از سوی 
کارگران کیان تایر برای آغاز دوره تازه ای 
از اعتراضات، ھیات حمایت از صنایع بطور 
 عملی به خواست کارگران این کارخانه تن داد

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد
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ـــت   ـئ ــ ـی ــ ـری، عضـــو ھ ــ کـــارگ
بازگشایی سنـدیـکـای کـارگـران  
نقاش و تزئینات ساختمان و عضو  
ــه   ــت ــدگــان کــمــی ــمــایــن شــورای ن
ــھــای   ــجــاد تشــکــل ــیــری ای ــک ــی پ
کارگری که بـه اتـھـام تشـکـیـل  
ـیـه   گروه سوسیالیستی و تبلیغ عـل

 سـال  ١١ نظام در حـال گـذرانـدن  
حبس در تبعیدگـاه رجـایـی شـھـر  
است، برای محاکـمـه مـجـدد بـه  
اتھام توھین به رھبری بـه شـعـبـه  

.  دادگاه انقالب تبریز برده شـد  ٢ 
ده  ھا فعال کـارگـری از جـمـلـه  
پدرام نصرالھی، شـاھـرخ زمـانـی،  
ـم زاده،   ـراھـی رضا شھابی، بھنام اب

ــی و  ــد جــراح ــم ــی  ... مــح ــدان زن
ـر کـردن  .  ھستند  سیاست دسـتـگـی

کارگر معترض توسط جـمـھـوری  
اسالمی به امری آشنا و در واقـع  
ــدیــل شــده اســت  ــب . رســوا شــده ت

جــمــھــوری اســالمــی کــارگــران  
ـر   معترض را دستگیر میکند و زی
انواع فشارھا قرار میدھد تـا تـوده  
ـراض کــردن   کـارگــران را از اعــت

ــمــان کــنــد  ــی در ایــن ســطــح  .  پش
ــن   ــالــی ــع ــژه ف ــوی ــارگــران و ب ک
کارگری این سیاسـت جـمـھـوری  
ـتـی او   ـی اسالمی و ارگانھای امن

کارگران در  .  را ناکام گذاشته اند 
ـقـه ایـھـای   داخل زندانھا با ھم طب
شان از طریق اطالعیه و بیانیه در  

در مـورد مسـائـل  .  تماس ھستند 
سیاسی روز و مصائب اجتمـاعـی  
ـریـھـا   بیکاری، زلـزلـه و دسـتـگـی
ـبـاط   خطاب به افکار عمومی ارت
سیاسی و انسانی خـود را حـفـظ  

این انسانھا با این ھـمـه  .  کرده اند 
ــی قــابــل   امــیــال و آرزوی انســان
ــانــی   ــب ــی ــن دفــاع و پشــت ــری ــشــت بــی

ــد  ــن ــران  .  ھســت ــاری از کــارگ بســی
زندانی در زیر شکنجه، و شـرایـط  
ـفـی   ـل بد زندان به بیماریھای مـخـت

و تعدادی از آنـھـا  .  مبتال شده اند 
ــد   ــی، مــحــم ــاب چــون رضــا شــھ
جراحی، رسول بـداغـی وضـعـیـت  
ـیـدا   ـنـده ای پ جسمانی نگران کـن

ــد  وضــعــیــت جســمــانــی  .  کــرده ان
ـنـده   کارگران زنـدانـی نـگـران کـن

زیر ھمین فشارھا است کـه  .  است 
تا کـنـون تـعـدادی از کـارگـران  

ــاخــتــه انــد  ــب ــدانــی جــان ــار  .  زن ــت س
بھشتی و نمونه اخیر، قتل افشیـن  
اسانلو در زندان رجایی شھر اسـت  
که بخاطر شکنجـه ھـای شـدیـد  
درون زندان دچار ایست قلبی شـد  

ـرد  و در مـورد بـھـنـام  .  و جان سـپ
ابراھیم زاده در شرایطیکه فرزنـدش  
ـیـمـاری سـرطـان   نیما در بستری ب
است او را به زندان برمیگردانند و  
مانع این میشونـد کـه بـھـنـام در  
ــھــا   ــمـا تــن ـروســه مــعــالـجــات نــی پ
فرزندش در کنار او و ھـمـسـرش  

کارگران را به جـرم تـالش  .   باشد 
برای ایجاد تشکـل کـارگـری از  
اتحادیه تا سندیکا دستکیر کـرده  

کارگران بارھا و بمناسبتھـای  ! اند 
ــی و   ــلــف از حــقــوق انســان ــت مــخ
کرامـت انسـانـی خـودشـان دفـاع  

ـــد  ـرده ان ـــد  .  کــ ـــای ـران ب کـــارگــ
ـقـل    تشکل  ـقـاتـی و مسـت ھای طب

مگر نه ایـن  .  خود را داشته باشند 
داران از انـواع    است کـه سـرمـایـه 

ـلـف و    نھادھا و سازمان  ھای مخـت
ــاشــت و   ــور بــرای انــب جــور واج
ــھــره   ــه ب ــای ــظــت از ســرم مــحــاف

ــی  ـرا مـــا    م ــس چــ ــد؟ پ ـرن ــ گــی
ھـای خـود    کارگران، نباید تشکـل 

ـم؟ کـه کـارگـران   را داشته بـاشـی
ھـای فـرمـایشـی    نیاز بـه تشـکـل 

ـتـی،   ندارند که در نـھـادھـای دول
ـر آنـھـا   ـیـشـت رای به بی حقوقی ب

ـم کـه حـق    ما مـی .  بدھند  ـی گـوئ
آزادی تشکل و اعـتـصـاب، حـق  
آزادی بیان و انـدیشـه، تـجـمـع و  

ــع و نشـر و   از  ...  تـحـصـن، طـب
ی    حقوق به رسمیت شناخـتـه شـده 

شھروندی است و ھـیـچ کـس را  
ـری و مـبـارزه   ـیـگـی نباید جھـت پ
ـیـگـرد   برای تحصیل آن ھا مورد پ
ـرار داد و   و تھدید و بـازداشـت ق

کـه بـه  .  محاکمه و زندانی کـرد 
تعویق انداختن دستـمـزد کـارگـران  

داران جـرم اسـت و    توسط سرمـایـه 
عاملین این اقدام بایـد بـه ھـمـیـن  

اتھام و اتھام ضرر و زیـان بـه ایـن  
ھـای    بخش از کارگران و خـانـواده 

ـر و فـالکـت   آنان و تـحـمـیـل فـق
ـقـه، بـه   روزافزون به آحاد ایـن طـب
دادگاه فرا خوانده شده و محاکمـه  

که قراردادھـای مـوقـت و  .  شوند 
ننگین کار بایـد لـغـو گـردد؛ بـه  
ـیـکـارسـازی کـارگـران   اخراج و ب

کـه تـا آن زمـان  .  پایان داده شود 
ـر و    که نظام سـرمـایـه  داری مسـق

پابرجاست، دستمزدھای کـارگـران  
ـنـاسـب بـا تـورم واقـعـی   باید، مـت
.  موجود در جامعه پرداخـت گـردد 

ــار و مســکــن   ــن ک کــه داشــت
ــاســب، خــوراک، پــوشــاک،   ــن م
بھداشت و درمان تحصیل رایگـان،  

از حـقـوق  ...  مسافرت و تفریح و  
ــعــی کــارگــران و   ــی ــم و طــب مسـل

ــواده  ــھــاســت و ھــیــچ    خــان ھــای آن
ـر و   ـراد کـــارگــ ـردی از افــ فــ
زحمتکش جامعه را نبایـد از ایـن  

در حـال  .  نعمت بشری محروم کرد 
ــن و   ــعــدادی از فــعــالــی حــاضــر ت
رھبران کارگری از جـمـلـه رضـا  

  ٥ سال حکم زنـدان و  ٤ شھابی با  
ــت   ــی ــت از فــعــال ــی ســال مــحــروم

  ٥ اجتماعی، محمـد جـراحـی بـا  
  ١١ سال حکم ، شاھرخ زمانی با  
  ١٩ سال حکم، پدرام نصرالھی بـا  

 سـال  ٦ ماه حکم، رسول بداغی بـا 
 سـال  ٥ حکم، بھنام ابراھیم زاده با  

ــبــری و   ـن ـرضــا ق ــدال حـکــم و عــب
مــحــمــد مــحــمــدی بــا وضــعــی  

ـنـد  ـیـن  .  بالتکلیف در زندان ھـمـچـن
کارگرانی چون وفا قادری، خالد  
ـنـاه و   حسینـی، شـریـف سـاعـد پ
ــن   ــا از فــعــالــی ــح نــی مــظــفــر صــال
کارگری در شھر سننـدج احـکـام  
ـر   ـــه و در خـــطــ ـت ـرفــ ـــدان گــ زن

ــد  ــگــیــری قــرار دارن ــن  .  دســت ای
درحالیست که رژیم اسـالمـی بـا  
ـران   احضار ھر روزه فعالیـن و رھـب
کارگری به دادگاھھایش، آنھا را  
زیر فشار و تھدید قرار میدھد که  
ــھــایشــان   ــل از عضــویــت در تشــک
استعفا دھـنـد و آنـھـا را بـخـاطـر  
ــازجــویــی و   ــارزاتشــان مــورد ب مــب

از جـمـلـه  .  محاکمه قرار مـیـدھـد 

این کارگران را بخاطر ابراز وجـود  
ـیـه در   ـیـان سیاسی خـود و دادن ب
حمایت از مبارزات کـارگـری بـه  
ــت  ــوده اس ــم ــار ن ــاه احض . دادگ

ــت  ٢٢  ــالم ــاره س ــور در ب ــھــری ش
سـال  ٦٠ زندانیان سـیـاسـی بـاالی  

ـتـشـر شـده اسـت  در  .  گزارشی من
ایــن گــزارش از وخــامــت وضــع  

 زنـدانـی  ٤٢ جسمی و سـالمـتـی  
ـر داده اســـت  ــ ـب ـــاســـی خــ ـی .  ســ

ــامــه بــه   ــن ن ــنــدگــان ای ــن امضــاک
ــوالن قضــایــی و افــکــار  » ــئ مس

ـران و جـھـان  ھشـدار   «عمومی ای
اسـتـمـرار وضـعـیـت  »اند کـه    داده 

ـر   ـف کنونی و تـداوم تـحـمـیـل کـی
ــس بــر ایــن افــراد مــی  ــوانــد    حــب ت
ناپذیری    لطمات و پیامدھای جبران 

آنھا وارد   «بر سالمت و حتی جان 
ـنـک مـی   از ھـم »کند و   تـوان،    ای

وقوع فجایع تلخ آتـی و افـزایـش  
ـیـش  ـنـی کـرد   قربانیـان را پ ـی  .«ب

ترین زندانی سیـاسـی زنـدان    مسن  
الدیـن خـانـجـانـی    شھر جمال   رجایی 

ـیـش از  ٨٠ است که    سال دارد و ب
ــدانــی  ــج ســال از زن ــش    پــن  شــدن

آقای خانجانی بھـایـی  .  گذرد   می 
است و پیش از دستگیر و زنـدانـی  

 چـنـد  ١٣٨٧ شدن در اردیبھشـت  
ـر شـده بـود  .  بار دیگر نیز دستگـی

ـیـن تـالـشـی   این کارزار ما ھمچن
ـرای آزادی   اســـت در دفـــاع بــ
ـیـده   زندانیان سیاسی که با ھر عـق
و گـرایشـی در زنـدانـھـای رژیــم  
ــنــد  ــت ــایــتــکــار اســالمــی ھس . جــن

ــحــات،   ــی ــدوارم بــا ایــن تــوض ــی ام
اھمیت سـیـاسـی ایـن کـازار سـه  
ھفته ای را بیان کرده و موجبـات  
ـنـگ   ـی ـت شرکت در کـازار و مـی

 سپتامبر را فراھـم کـرده  ٢١ ھای  
 . باشیم 

تا کـنـون  :  کارگر کمونیست 
ــن کــارزار   ــد ســازمــان از ای ــن چ
حمایت کرده اند؟ اقدامات در این  
ــا   ــھ ــدام ــه ک ــت ــه ھــف کــارزار س

 .ھستند؟ 
کانون زندانیان  : نسان نودینیان 

ـران  ـبـعـیـد ( سیاسـی ای واحـد  -) در ت
ـنـار  ٢١ استکھلم در   ـی  سپتامبر سـم

 سازمان و  ٥ وسیعی را با شرکت  
مـیـن  ٢٥ »حزب سیاسی با عـنـوان 

سالگرد کشتار زندانیـان سـیـاسـی  
ـر کشـتـار   ـی در دھه شصـت ــ تـاث
ــان در دھــه شــصــت بــر   ــف مــخــال

سـازمـان ھـا و احــزاب ســیـاســی  
مـتـن کـامـل  .  فراخوان داده اسـت 

فراخوان این سمینار در ضـمـیـمـه  
ـرار   ـرس ق این مصاحبه را در دسـت

ـتـه تشـکـیـالت  .  خواھیم داد  کـمـی
ـیـسـت   خارج از کشور حزب کمـون
کارگری ایران، تشکـیـالت خـارج  
ـران و   از کشور حزب کمونیست ای
تشکیالتھای کشوری ایـن حـزب  
ـتـه   در نروژ و یـوتـوبـوری،  کـمـی
ــش   ــارزات جــنــب حــمــایــت از مــب

ــمــارک،    –کــارگــری ایــران   دان
کمیته دفاع از مبارزات کارگـران  

فنالند، تشکیالت خـارج از    -ایران 
کشور حزب کمونیست کـارگـری  
. ایران در فرانکفورت و یوتـوبـوری 

تـا کــنـون اطــالعـیـه و فـراخــوان  
ھایشان را در ارتباط با میتینـگ  

ـتـشـر کـرده  ٢١ ھای    سپتامبر مـن
ـر از  .  انـــد  در تـــعـــدادی دیـــگــ

ــادا،   ــایـی و کــان کشـورھــای اروپ
ـنـگ ھـا   ـی ـت امریکا و استرالیا می

در فاصله این دو  . برگزار میشوند 
ـیـن اعـالم   ـپ ھفته گذشته که کـم
ــعــدادی از شــھــرھــای   شــده در ت
ــورت   اروپـایـی از جـمـلـه فـرانـکـف
آکسیون و میزھای اطالع رسانـی  
در ارتبـاط بـا کـارگـران زنـدانـی  
ــران و   ــر کــارگ ــت ــراه بــا پــوس ھــم
ــی آزادی   ــعــن ــات مــا ی مــطــالــب
ـیـان سـیـا   کارگران زندانی و زنـدان

ھمین جـا  .  سی، برگزار شده است 
اینرا اضافه کنم که در چند مـاه  
ـفـی در   ـل گذشته ھیئت ھای مخت
ــادا و اروپــا بــا   کشــورھــای کــان
اتحادیه ھای کـارگـری، نـھـاد و  
ارگانھایی که از حقوق گـارگـران  
ــا   ــســات ب ــد جــل ــن ــکــن دفــاع مــی

چـنـدیـن  .  دستـاوردی داشـتـه انـد 
اتحادیه معتبر در فرانسه، سوئد و  
کانـادا بـا صـدور قـطـعـنـامـه در  
محکومیت دستگیـری کـارگـران  

بـه  .  خواھان آزادی انـھـا شـده انـد 
نظر من کمتر فعال کـارگـری در  
ایران را ما می بینیم که از نـظـر  
افکار عمومی و نزد اتحادیـه ھـا  

کارزاری سه ھفته ای در دفاع از کارگران 
 زندانی و زندانیان سیاسی در ایران

 

 ١  از صفحه  
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ـبـاشـنـد  . شخصیت ھای آشنایی ن
ــران بــا   جــنــبــش کــارگــری در ای
تــالــشــھــایــی کــه در ســه دھــه  
گذشتـه داشـتـه و بـا شـکـسـتـن  

ــی " دیـوارھـای بـه اصـطــالح   " مـل
مطالب و خواستھایش را از کانـال  
قطعـنـامـه ھـای اول مـاه مـه و  
ــی کــردن ھــم   ــالــیـســت ــون ــاسـی ــرن ـت ان
ــاتــی راه ھــا و   ـق ــوشــتـی طــب سـرن
ـیـدی   مسیرھای کارساز بسیار مف
را در ارتــبــاط و ھــمــکــاری و  
حمایت و پشتیبانـی را بسـرانـجـام  

ــده اســت  ــبــش  .  رســان ــن در درون ج
کارگری ھم در سه دھه گذشـتـه  
ما شـاھـد عـروج پـدیـده مـھـمـی  
ھستیم که این ھم تعیین بـخـشـی  
ـیـن   تعداد زیادی از رھبران و فـعـال
کارگری ھستنـد کـه بـه چـھـره  
ـبـدیـل   ھای شـنـاخـتـه شـده ای ت

ـیـشـروی و ایـن  .  میشوند  و ایـن پ
دستـاورد گـام مـھـمـی اسـت در  
موفقیت کارزارھای حمایتی کـه  
در چند سال گذشتـه انـجـام شـده  

و یـکـی از اقـدامـات مـا  .  است 
ـلـی از   ـیـن الـمـل جلب حمایتھای ب
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

 .سیاسی است 
پـوشـش  :  کارگر کمونیـسـت 

خبری و اطالع رسانی این کـارزار  
ــظــار و   ــه اســت؟ چـه انــت چـگــون
توقعاتی از کـارگـران و خـانـواده  

 زندانیان سیاسی دارید؟   
در این زمینـه  : نسان نودینیان 

ـم  دوره  .  مـا قــوی ظــاھــر شــده ای
میدیا و فعالیت در اشکـال الیـف  

سازمانھای حـمـایـت  . و زنده است 
ـرنـامـه   کننده از کانال تلویزیون و ب
ـلـف ایـن   ھای متنوع جوانب مخـت
ــر   ــه ای را زی ــت ــف کــارزار ســه ھ
. پوشش خبری خود قرار داده انـد 

و البتـه مـیـدیـای اجـتـمـاعـی از  
ـر و   ـت ـیـل فـیـس بـوک و تـوی قب
ـتـی فـعـاالنـه ایـن   ـرن ـت سایتھای ان
. کارزار را نیز منعکس کـرده انـد 

توقع ما از کـارگـران ایـن اسـت،  

نامه ھای اعتراض بـه نـھـادھـای  
ـنـد  ـلـی ارســال کـن ـیـن الـمــل در  .  ب

ابعادی وسیع در میان بـخـشـھـای  
وسیعـی از مـراکـز کـارگـری و  
ـتـی   کارخانه ھا طومارھای حمـای
از کارکران زندانی را جمـع آوری  
و خواھان آزادی فوری کـارگـران  

ـرا بـا  . زندانی شوند  ـن اینجا باید ای
تـاکــیـد اعــالم کــنــم کــه ازادی  
زندانیان سیاسی با شـرکـت فـعـال  
خانواده ھـای انـھـا بسـیـار مـھـم  

در زندانھای رژیم جنایتکار  .  است 
اسالمی ھزاران ھزاز زندانی زن و  

ــار  .  مـرد وجـود دارنـد  تـعـداد بسـی
زیادی از آنھا سالمـنـدنـد و جـای  
آنھا زندان و شـکـنـجـه روحـی و  

ـیـان  .  جسمی نیست  خـانـواده زنـدان
سیاسی میتوانند و قـدرت بسـیـج  
آن اندازه از وابستگان، و ھـم کـار  
و ھم محله ای را به فـراخـوان بـه  
ــد  ــوده ای را دارن . اعــتــراض ت

ـرای   اعتراض و مبارزه ھمبـسـتـه ب
آزادی کارگران زندانی و زندانیـان  
سیاسی در این شرایط به نظر مـن  
ـیـت   ـق امکان پذیر است و بـا مـوف

ـرای ایـن  .  ھم میتواند انجام شود  ب
عرصه از مبارزه باید بیش از ایـن  

یـکـی از اھـداف ایـن  .  آماده شد 
بـا  .  کمپین سه ھفته ھمـیـن اسـت 

این حمایتھا ما امیدواریم اتحاد و  
اتحاد و ھمبستگی را به مـنـظـور  
آزادی کارگران زندانی و زندانیـان  

 . سیاسی را تقویت بخشیم 
فراخوان ما در خارج از کشور  
خطاب به تمام کسانیکه خـواھـان  
آزادی کارگران زندانی و زندانیـان  
سیاسی ھستند،  ایـن اسـت کـه  
ـنـگ ھـایـی   ـی ـت در آکسیون و مـی
ــعــا   ــد، وســی ــشــون کــه بــرگــزار مــی

 .شرکت کنند 
ـــ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــار  ٢٥  ــگــرد کشــت ــن ســال مــی
 زندانیان سیاسی در دھه شصت 

تأثیر کشتار مخالفان در دھـه  
شصت بر سـازمـان ھـا و احـزاب  

 سیاسی 
 ٢٠١٣  سپتامبر  ٢١ استکھلم،  

تاریخ ایران، تاریخی خونیـن و  
ھمواره با شقاوت و قتل و کشتـار  

حکـام  .  و سرکوب ھمراه بوده است 
برای اعمال حکومت خودکامه و  
ـقـاتـی   تامین منافع سیاسی و طـب
خود از سرکوب و قتل و کشـتـار   
به مثابه ابزاری برای عقیم کـردن  
حقوق مردم و انقیاد جامـعـه و بـه  

ـرقـی  عقب راندن جنبش  ھـای ت
 .اند خواھانه استفاده کرده 

 نــقـطـه اوج  ١٣٦٠ ی   دھـه 
این شـقـاوتـھـا در دوران مـعـاصـر   

ــوده اســـت  ـم جـــمـــھـــوری  .  ب ــ رژی
اسالمی ایران از ھـمـان روزھـای  
اول که قدرت را به دست گرفـت،  
برای ثبیت موقعیت خود و حاکـم  
ـر   کردن استبداد طبقاتی و دینی ب
ــات   جــامــعــه، ســرکــوب مــطــالــب
انقالبی مردم را در دسـتـور کـار  

ــه  .  خــود قــرار داد  ــه ب ــمــل ــا ح ب
ـقـل، تـظـاھـرات   مطـبـوعـات مسـت
زنان، حمله نظامی به کـردسـتـان،  
ترکمن صـحـرا  و خـوزسـتـان در  

سرکـوب  ١٣٥٩  و   ١٣٥٨ سالھای  
جمھـوری اسـالمـی  .  را آغاز کرد 

دانست برای یکسـره کـردن   می 
کار انقالب و شکست کامـل آن،  
باید مخالفـان سـیـاسـی، بـه ویـژه  
آنانی را که با مبـارزات خـود در  

ــه  ــای   دھ   ١٣٥٠  و  ١٣٤٠ ھ
ـیـاری کـرده بـودنـد،   انقـالب را آب

بـه ھـمـیـن جـھـت در  .  نابود کند 
ادامه اھداف سرکوبگرانه خود، بـا  

ـیـن شـده،   برنامه  ـیـش تـعـی از پ
ـرای  ١٣٦٠ سی خرداد سـال    را ب

ـفـان و   ــی مـخــال کشـتـار ھــمـگـان
ــاســی   ــھــای ســی ــودی ســازمــان ــاب ن

 تـا  ٦٠ به فاصله سالھای  . برگزید 
ھا ھزار تن از ھواداران و    ده ٦٣ 

ـقـالبـی را   اعضای سازمانھـای ان
در سراسر ایران دستگیر، شکـنـجـه  

ـیـق اعـدام  .  و اعدام کـرد  آمـار دق
شدگان در فاصله این سه سال بـه  

ـقـان و سـانسـور   دلیل حاکمیت خف
در ایران ھنوز به درستی مشخـص  
نیست، اما تاکـنـون حـدود دوازده  
ـبـت شـده   ھزار نام ومشـخـصـات ث

جمھوری اسالمی در ادامه  .  است 
ـفـان   جنایات خود، به اعـدام مـخـال

ی   در ســالــھــای بــعــدی دھــه 
 ادامه داد و بیش از چـھـار  ١٣٦٠ 

ـنـد   ھزار تن از زندانیان سیاسی درب
را که از کشـتـارھـای سـالـھـای  

ـم  ١٣٦٠ ی   اولیه دھـه  جـان سـال
ـنـد   ـر و درب بدر برده و ھـنـوز اسـی

ھـای   حکومت بودند، در دادگاه 
ـقـه  ـی ای   تفتیش عقاید دو سه دق

با طرح سه سئوال به فاصـلـه مـاه 
ھای تیر و شـھـریـور تـابسـتـان   

عام کرد و بـه ایـن    قتل ١٣٦٧ 
ــومــی و   ــار عــم ــب، کشــت تــرتــی
سراسری مخالفان را که در سـی  

 آغـاز کـرده بـود در  ١٣٦٠ خرداد  
 . به اوج رساند ١٣٦٧ سال  

ی ایـن  اگرچه با وجود ھمه 
ـر و   ـی ـرای تـغـی شقاوتھا، مبـارزه ب
تــحــول در جــامــعــه بــه اشــکــال  
ـلـف   گوناگون در دورانـھـای مـخـت
تاریخی ادامه داشتـه اسـت و در  
ــخــی در دوران   ــاری ــطــع ت دو مــق
ــه حــکــام   ــی ــاصــر مــردم عــل مــع
ــد، امــا چــه شــد کــه   ــدن شــوری
ــران   ــر ای ــم ب ــھــای حــاک ــت حــکــوم
ـر   ـبـداد را مـجـددا ب توانستند اسـت
ایران حاکم و دیکتاتوری خـود را  
برقرار کنند؟ آیا این، نشانه قدرت  
ــی   ســرکــوب اســت؟ چــه عــوامــل

ــی  ــث م ــاع ــد مــردم و   ب شــون
پیشاپیش آنھا سازمانھا و احـزاب  
سیاسی نتوانند با سرکوب حـاکـم  
مقابله کنند؟ کشتار مخالفان در  

ـر  ١٣٦٠ ی   ھه  ـری ب ـی  چـه تـأث
ــاســی   ــات ســی ــت و حــی ــالــی فــع
سازمـانـھـا و احـزاب سـیـاسـی و  
ـران داشـت؟   ـقـالب ای جامـعـه و ان
قربانیان اصلی کشـتـارھـای دھـه 

ــروھــایــی    ی شــصــت چــه نــی
ــا نــیــروھــای مــخــالــف   ــد؟ آی ــودن ب

ـنـد بـا در   حکومت می  تـوانسـت
پیش گرفتن سیاستھای متفاوتـی  

ی   از کشتار مخالفـان در دھـه 
  جلوگیری کنند؟ ١٣٦٠ 

ــنــچ   ــران و کــادرھــای پ ــب رھ
سازمان وحـزب سـیـاسـی چـپ،  

ـیـسـت  ( ابراھیم علیزاده  حزب کـمـون
ــی ) ایــران  ــی صــادق ــزب  ( ، عــل ح

ـران  ـران ای ــاس تـوکــل ) رنـجـب ، عـب
، حـمـیـد  ) اقلیـت -سازمان فداییان ( 

ــی  ــوای ــســـت  ( تــق ــونــی ــم ــزب ک ح
سازمـان  ( و حسن حسام )  کارگری 

ـران  ــ ـران ای ـــی کـــارگــ ـــالب راه  ( انــق
ــر  ــرکــزی در  -) کــارگ ــه م ــت کــمــی
ـیـان   برنامه  ای که کـانـون زنـدان

ــران  ــیــد ( ســیــاســی ای ــع ــب بــه  )  در ت
مین سالگرد کشـتـار  ٢٥ مناسبت  

ـیـان سـیـاسـی در دھـه  ی   زندان
ـرگـزار مـی  ـم ب شصت در استکھل

ـرسـشـھـا پـاسـخ    کند، به ایـن پ
خواھند داد و این فصـل مـھـم از  
تاریخ خونبار ایران را ورق خواھـنـد  

 .زد 
ـرنـامـه،   مھمانان دیـگـر ایـن ب
ترانه سـرا و نـمـایشـنـامـه نـویـس  
نامدار ایران ایرج جنتی عطایی و  
خواننده تبعیدی گسـیـو شـاکـری  

 .  خواھند بود 
ـبـه  :  تاریخ  ـر  ٢١ شـن ـتـامـب  سـپ

 بعد از ظـھـر بـه  ٥ ، ساعت  ٢٠١٣ 
وقت اروپای مـرکـزی و سـاعـت  

 . بعداز ظھر به وقت ایران ٣٠/٧ 
ــن  :  مــحــل  ــم، ســال ــکــھــل اســت

 اجتماعات ھوسبی ترف 
ــریــق   بــرنــامــه ھــمــزمــان از ط
ـتـاک   شبکه اجتماعی جھانی پال

 .پخش خواھد شد 
Ir:  آدرس  an  kanone 

zendanian siasi  
Category: Middle East  
ـران  کانون زندانیان سیـاسـی ای

 واحد استکھلم -)در تبعید (
سـوم  :  تاریخ انتشار اطـالعـیـه 

 ٢٠١٣ اوت  

 يک دنيای بھتر 
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ــاز در   ــد س ــی ــی کــل ــان روح
گفتگوی تلویزیونی  بطور روشـن  
واضح نگفت که چـه مـیـخـواھـد  

" این امر البته بـه دوش   .  بکند 
دانشمندان متخصص در امر خطیر  

این تعریفی که سـعـیـد  "(  اقتصاد  
ــسـان خـود داده   ـیـالز از ھــم جـن ل

افتاده و اینـان مـیـخـواھـنـد  ) است 
درد  " کنند تا مـردم  "  بستر سازی " 

ـنـد "  آمپول اقتصادی  . را تحمل کن
ــر را   ــطــه ایــن خــب در ھــمــیــن راب

گذاری در    توقف سرمایه :"  بخوانید 
" نفت و نیرو، بھای پرداخت یـارانـه 

این تیتری است از روزنـامـه شـرق  
این روزھا کم از این تیترھـا در  (  

رسانه ھای حکومـت دیـده نـمـی  
ـر آورده شـده  )  شود  در پی این تیت

ـقـدی ایـن مـاه  است که یـارانـه ن
ـفـت  )  شھریور (   از بودجه وزارت ن

ـیـجـه   و نیرو تامین میشود و در نت
ــف   ــوق ــی مــت ــمــران ــای ع کــارھ
میشود؛ تامین منابع یارانه نقـدی  

ــه  ــابـع وزارتـخـان ھـا مـوجــب    از مـن
ـرار    می  شود تا این مـنـابـع کـه ق

ـنـه  ھـای جـاری یـا    بود صرف ھزی
ــــه  ـرمــــای ــ ــــن    گــــذاری   س ھــــای ای
ــه  ـرداخــت    وزارتـخـان ھـا شــود، بـه پ

. یارانه نقدی مردم اختصاص یـابـد 
با ادامه این روش، دولت قـادر  ... 

ــی و   ـروژه عــمـران ــود پ نـخــواھــد ب
گذاری جدیـدی را در دو    سرمایه 

. اندازی کـنـد   بخش نیرو و نفت راه 
ماھی کـه از    در واقع در این شش 

ــچ پــروژه   ــه، ھــی ــذشــت ــال گ س
ای کلید نخورد و تا پایان    عمرانی 

ـروژه  ای آغـاز نـخـواھـد    سال ھـم پ
وزیر تـعـاون  :  اما خبر بعدی ."  شد 

مـنـظـور ھـمـان  (  و کار و رفـاه  
ـیـعـی   شکـنـجـه گـر مـعـروف، رب

امـروز بـه  :"  تاکید میکـنـد ) است 
پولی خوردیم و منابـع مـحـدود    بی 

ـم   ـری است و باید درست تصمیم بگی
ــداریــم  .  و وقــت آزمــون و خــطــا ن

ـم را بــرای   ــحــری ــعــی ت ـی ــی رب عـل
و  ...."  کشور یک شانس دانست 

ھا عـدالـت    این یارانه :" نھایتا گفت  
ـیـز گـره   درست نکرد و بـه رفـاه ن

ــخــورد  ــعــدی ."  ن ــد  :"  خــبــر ب ســی
ـیـس سـتـاد   ـیـعـی ری مجتبـی شـف

ــل و مــدیــریــت مصــرف    حــمــل  ونــق
ـنـکـه   ـیـان ای سـوخـت کشـور بـا ب

ای برای تغییر قیمت بنـزیـن    برنامه 
) اما ...( تا پایان سالجاری نداریم  

کارشناسان بر این بـاورنـد ارزانـی  
بیش از حد سوخت تبعات زیـادی  
ـر   ـبـال دارد کـه عـالوه ب را بـه دن
ـرای   تحمیل بار مالی بسیار زیاد ب
دولت، از لحاظ محـیـط زیسـت و  
حمل و نقل نیز برای کشـور زیـان  

ـنـزیـن را فـعـال  "  آور است  قیمت ب
تغییر نخواھند داد چون از تبـعـات  
آن میترسند، جناب رئیس اینگونـه  

قیمت عنـوان شـده  :"  ادامه میدھد 
ــور  (   ــل شــھـری ـفـت در اوای ـر ن وزی

ـنـزیـن بـایـد   ـیـمـت ب اعالم کـرده ق
از  )   ھـزار تـومـان بـاشـد ٣ لیتری  

لحاظ کارشناسی منـطـقـی اسـت  
ـتـصـادی   اما با توجه به تبعات اق
اجتماعی که دارد باید با در نـظـر  

ـم    گرفتن ھزینه  ھا درباره آن تصـمـی
 ."گیری کرد 

ــت   ــای دول ــھ ــک  دوز و کــل
. راستگو اما تازه شروع شده اسـت 

خیلی راحـت و بـی سـر و صـدا  
ـلـو واتـی   ـنـد کـی ـت   ٣ تصمیم گرف

تومان به قبض برق تـحـت عـنـوان  
عوارض اضافه کننـد و مـدعـی  
ـرق افـزایـش   ـیـمـت ب ھستند که ق

ــــه  ـت ــــ ــــاف ـی ـــ ـــــه گـــــزارش  !"  ن ب
وزیر نیرو پیش از ایـن  ) ... ایسنا ( 

ھمواره تاکید کرده بود که ھزینـه  
دریافتی برق نسبت به قیمت تمـام  
ـیـن اسـت کـه   شده به قـدری پـای
ـرق را نـمـی   کفاف نیاز صنعـت ب
دھد و برای ارائه خدمات مستمـر  
و خوب قیمت برق باید تعدیل داده  

ــان در  ."  شـود  ــت چــی ــد چــی حـمــی
: مــجــلــس اســالمــی قــول داده  

ـبـوض  "  ھزینه قبض برق از ھزینه ق
ـر   تلفـن ھـمـراه خـانـوارھـا گـران ت

سایت حـکـومـتـی راوی  "  ؟ ! نشود 
ـیـز دادش از   ـرق، ن خبر گـرانـی ب
رندی جناب وزیر در مـی آیـد و  

گـرچـه بسـیـاری از  :"  می گوید 
مردم در دھک ھای نـه چـنـدان  

مبلغ قبوض تلفن ھـمـراه  ...  مرفه  
ـرق خـانـه   ـبـض ب ـرخ ق آن ھـا از ن

وزیر نیرو نقشه ھـای  ."  کمتر است 
بلند پروازنه ای و در عـیـن حـال  
شریرانـه ای  در سـر دارد و بـه  

ــول   ــس  ق ــجــل ــان م ــدگ ــایــن ــم ن
ــد  ــدھ ــل  :" مــی ــحــم در  صــورت ت

ـتـصـاد   گرانی، تا سه سال آینده اق
ـفـک مـی   برق را از بـودجـه مـن

 ."کند 
ـر   ـف در این میان شاید یـک ن
ـر ف دل   ــ ـــت ح رک و راس

نه از  .  بورژوازی ایران را زده است 
رضایت خدا و پیغمبر گفته و نـه  
از خشـنـودی امـام زمـان، ایشـان  
ـران بـایـد   میگوید ملت بـزرگ ای
بزگورای کنند و عزم ملـی شـان  
ـرای ریـاضـت   ـنـد و ب را جـزم کـن

یـکـی  (  اقتصادی آماده بـاشـنـد  
ـرجسـتـه   نیست بـه ایـن انـدیشـه ب
اقتصادی یـادآوری کـنـد جـنـاب  
استاد االن ھم در مرحلـه ریـاضـت  
اقتصادی ھستیم گیرم اسـمـش را  
گذاشتند ھدفـمـنـد کـردن یـارانـه  

؛ ھـر چـنـد کـمـی طـوالنـی  ) ھا 
ــســت اشــاره   ــد نــی ــشــود امــا ب مــی
مفصلی به سخنان ایشـان داشـتـه  

سعید لیالز در یـادادشـتـی  .  باشیم 
" گفتگوی امیـد آفـریـن " با عنوان 

بعد از سخنان چھارشنبه گـذشـتـه  
روحانی در تلویـزیـون در روزنـامـه  

برای دانستن قدر  :"  شرق مینویسد 
ھا، الزم است ابتدا بـه    بیشتر نعمت 

ــی » ــبــت ــار آیــیــم  «مصــی .گــرفــت
ــد  (   ـرم تـوجـه دارن ـنـده مـحـت خـوان
 «ویـژه »گذر از شرایط  !) ... که 

کنونی با این ترکـیـب از اراده و  
ـبـانـی   ـی دانش مسووالن و آن پشـت

ـری،    عظیم و بی  دریغ مردم و رھـب
ــی اسـت  ــعــد از  ..."  شـدن ایشــان ب

اشاره به تعریف شـاخـص فـالکـت  
ـیـن ادامـه   که باالتر ذکر شد چـن

مساله اینـجـاسـت کـه   :"... میدھد 
تر کردن یک شـاخـص    خراب   بدون  

از این دو یـعـنـی رکـود و تـورم،  
شـدنـی    اصالح و بھـبـود آن یـکـی 

ھـرحـال بسـیـار دشـوار    نیست یا به 
یک نمـونـه روشـن بسـیـار  .  است 

ــدازه   خــطــرنــاک و بــه ھــمــان ان
ــودجــه   ــه کســری ب فـوری، مســال

دولـت یـا بـایـد از  .... دولت است 
درصـد  ٩ ھای خود به انـدازه    ھزینه 

تولید ملـی کسـر کـنـد کـه بـه  
سابقـه در    معنای تشدید رکود بی   

تاریخ ایران است، یا به ھمان اندازه  
به قیمت کاالھا و خدمات دولتی  
بیفزاید یا پول بدون پشتوانه چاپ  

مـنـزلـه تشـدیـد تـورم    کند که بـه 
ـقـه در تـاریـخ    ھمین حـاال کـم  سـاب

بـدیـھـی اسـت کـه  .  کشور اسـت 
ــن دو راه  ــچــیــک از ای ــی حــل،    ھ

تنھایی و در شـرایـط کـنـونـی    به 
کشور با ساختار اجتـمـاعـی بـس  

بـا  .... شکننده آن ممکن نیـسـت  
استفاده از ھـر یـک از نـظـریـات  
ــج جــھــان اعــم از   ــصــادی رای اقــت

ــت  ــاس ـــا    ســی ــی ی ـرال ــ ــب ھـــای لــی
ـیـمـودن   راھبردھای نھادگرایـانـه، پ
راه بازسازی اقتصادی ایران بـدون   
ریاضت سخت، تـالطـم و تـحـمـل  
رنج ملی ممکن نیـسـت و حـتـی  

آور    ھـزاربـاره مـالل   اگر بر اثر تذکر  
کـم در    نیز شده باشد، ھنـوز دسـت 

علم اقتصاد ھـیـچ آمـپـولـی کـه  
دردناک نباشد و ھمه مشـکـالت  
ـنـدمـدت حـل   ـل را در کـوتـاه یـا ب

ــد، اخــتــراع نشــده اســت  ایــن  .  کــن
ــا    ریــاضــت، دســت  ــم پــادافــره ی ک

مجازات آن ضیافت بزرگ نفتـی  
گـویـا مـا  ..."(  سالـه اسـت   ھشت 

ملت بزرگ ایران در ھشـت سـال  
ـم و حـاال   ـی ـپـاش داشـت اخیر بریز ب
ــعــمــت را   ــد قــدر ن اسـت کــه بـای

اکنون نیز حل مشکالت  ! )  بدانیم 
سالـه    برخاسته از خماری این ھشت 

ــی جـز بـا عـزم و   ـیـش مـل کـمـاب
انسجام ملی و تـحـمـل شـدایـد و  
ـــی   ــدن ــادی ش ـــص ــت اقــت ــاض ری

ــســت  ــروع بــه حــل  .... نــی بــرای ش
ــن   مشـکــالت، راھــی جـز کــاســت

ھای جـاری، افـزایـش    شدید ھزینه 
درآمدھای دولـت از مـحـل رشـد  

ـیـمـت    مالیات  ستانی و افـزایـش ق
ـرژی، فـروش اوراق    حامل  ھای ان

مشارکت و خالصه پیمـودن ھـمـه  
ــرضــه »ھــایــی کــه    راه  را   «کــل   ع

را   «تقـاضـای کـل »افزاید و    می 
 ! خ الص ." کاھد، نیست   می 

ــرد کــه ایــن   بــایــد اذعــان ک
اقتصاددان درسش را در مـکـتـب  
. بورژوازی خـوب آمـوخـتـه اسـت 

ـتـی ھشـت  " چنان از   ـف ضیـافـت ن
ــه  ــمــاری ھشــت ســال ــه، خ " ســال

میگوید گویی در این ھشت سـال  
البته بیشتر مواقع از ضـیـافـت  (  

ایـن  )  نفتی صد ساله یاد میکننـد 
ـم کـه   "  ملت بزرگ ایران " ما   بودی

ریخت و پاش حسابی راه انداختیـم  
حاال که مستی از سرمان افـتـاده  
باید سر درد بـعـد از خـمـاری را  

ـم  ـی امـا فـقـط کـافـی  !  تحمل کن
است به اخبار ھـمـیـن یـک مـاه  
گذشته رسانـه ھـای حـکـومـتـی  

ـم کـه از   ـی " دلـه دزدی " دقت کن
ــس  ١٦  ــیـاردی شـخــص رئــی ـل  مــی

جمھور سابق گرفته تا اختالس ده  
ـپـا،   ھزار میلیارد تومانـی در سـای
ـران،   ازتاراج سرمایه شرکت مس ای
ـیـارد دالر   ـل تا باال کشیدن دو مـی

ـفـت، از نـاپـدیـدن شـدن     ١٢ پول ن
ھزار میلیارد دالر در وزارت راه تـا   

 ھـزار از اسـنـاد  ٢٠ مفقود شـدن  
سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی کـه  
ــان   ــن ســازم ــای غــارت ای گــوی

ـبـاشـد و   ــا  ....  مـی ـتـه انـد ت گـف
مشخص شـود چـه کسـانـی در  
ـنـد و   ضیافت نفتی شرکت داشـت
چگونه ثروت این جامـعـه را بـاال  

ــد  ــدن ــن  .  کشــی ــه زعــم ای ــا ب ام
را  "  رنج مـلـی "  اقتصاددان محترم  

ما مردم باید تحمل کنیم که آخـر  
ــن   ــمــی ســر چــه بشــود؟ کــه ھ

 .حکومت چپاولگر سرکار بماند 
ھمانگونه که اشـاره شـد دور  
تازه ای از تبلیغات توھین آمیز و  
ـران از   تحقیـر کـردن مـا مـردم ای
سوی حکومت شـروع شـده اسـت  
ـرای ریـاضـت   که مثال زمینه را ب
ــاده   ــصــادی مــورد اشــاره آم اقــت

بطور نمونه این روزھا اشاره  .  کنند 
  ٦٠ میکنند که مصرف سرانه از  

 میلیون لیتر رسـیـده  ٨٠ میلیون به  
ـیـش   است در صورتی که یکماه پ
رسانه ھای حکومت اشاره کردنـد  

، چـھـل و ســه  ٩١ کـه در سـال  
ــی   ــخــاطــر گــران درصــد مــردم ب

بـه  (   نتوانستند به مسافرت برونـد 
ـنـد   یاد بیاورید که در ایامـی مـان
نوروز چگونه تبلیغات راه انداخـتـه  
بودند که مردم ایران ھـمـگـی در  

!) سفر ھستند و خوش میگذراننـد 
در گزارش فوق تاکید شده اسـت  

 ١  از صفحه   تدارک حمله وسیع دیگر به زندگی و فرصت مبارزه
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که آنھای ھم کـه بـه مسـافـرت  
ـنـکـه وسـع شـان   ـرای ای ـنـد ب رفت
ـرسـیـده بـه خـانـه آشـنـایـان و   نمـی

ـنـد  ـت ـرف بـمـانـد کـه  . ( فامیـل مـی
آشنایان و فامیل به گرانی حاکـم  

ـتـادنـد  آمـار  )   به چه زحـمـتـی اف
ـنـزیـن مـقـدمـه   جدید از مصـرف ب
. گران کردن ایـن مـحـصـول اسـت 

ـر  )  شـھـریـور ٢٥ ( دوشنبه صبح   وزی
نیرو در رادیو جمـھـوری اسـالمـی  
مردم ایران را اینگونه تحقیـر کـرد  
ـرق را   که ما بلد نیستیم چگونه ب
ــی خــود و   ــم و ب ــی ــن مصــرف ک
ـم   بیجھت المپھا روشن نگه میداری
. وایشان درس صرفه جوی مـیـداد 

این در حالی است کـه در خـانـه  
اکـثــر مـردم ایــران یــک المــپ  

ــوع کــم مصــرف (   ـر از ن ــشـت ـی ) ب
ـلـی   ـنـھـا خـی آویزان است که نـه ت
زشت وبیقواره است بلکه بـا یـک  
ــط   المـپ نـور کـافــی در مـحـی

ـیـغـات  .  وجود ندارد  ـل ـب ـنـگـونـه ت ای
ـرد کـه   ھنگـامـی شـدت مـیـگـی
قصـد دارنـد کـاالی خـاصــی را  
ـــی را   ـران ـــد و گــ ـن ــ ـن ـران کــ گــ
میخواھنـد بـه گـردن خـود مـردم  

 .بیندازند 
رنـج  " از سوی دیگر گیرم که  

ـرار  "  ملی  را تحمل کردیم مـگـر ق
است چه اتفاقی بیفتد؟ چنـانـکـه  

ـر سـاخـت  " میگویند قرار اسـت   زی
بـھـبـود یـابـد تـا  "  ھای ممـلـکـت 

سرمایه احساس امنیـت کـنـد تـا  
امـا مـن  .  شاید تولید بھبود یـابـد 

تـمـام نـمـی  "  رنج مـلـی ام " کارگر 
شود، تازه شروع میشود، چرا کـه  
باید چیزی نخواھـم، چـیـزی ھـم  

مـمـلـکـت  "  بازسـازی " نگویم و در  
شرکت کنم تا شاید یـک روزی  

) صد سال، دویست سـال دیـگـر ( 
رفاه در خـانـه نـواده گـان مـن را  

اینگونه مواقع بـه مـا مـردم  !  بزند 
ـبـال   یادآوری میکنند که ما در ق

ــھـای آیــنـده مســئـولــیــم  امــا  !  نسـل
ــان چــه   ــت خــود ایش ــولــی مســئ
میباشد؟ غـارت و چـپـاول ھـمـه  

، ھزینه کـردن  " سرمایه ھای ملی " 
ـرای دسـتـجـات   میلیـارد دالری ب
فاشیست اسـالمـی در مـنـطـقـه،  
مسلح کردن نیروھای نـظـامـی و  
انتظامی به آخریـن دسـتـاوردھـای  
تکنولوژیکی سرکوب و شکنجـه  
و کشتار،ھزینه ھـای سـرسـام آور  

ــمــی اســالمــی،   ــمــب ات بــرای ب
ــی   ــا ب ــمــار ت ـث ــدھــی اســت سـازمــان
نھایت، نابود کردن محیط زیسـت،  
ــایــت،   ــه ســازی جـرم و جـن ــن زمـی
گسترش زندانھا، نابودی نسـل از  
پی نسل مردم با محیـط سـیـاه و  
افسرده که با فرھنگ ضـد بشـر  

و  ...  اسالمی شان سازمـان دادنـد 
ــه بســیــار   ــان ــاســف ــت ــســت م ــن لــی ای

 .طوالنی و وحشتناک است 
سعید لیالز شاید تنھـا کسـی  
ـرده از تـدارک   باشـد کـه بـی پ
حمله وسیع دیـگـری بـه زنـدگـی  
ــدارد  . مـا مــردم ایــران پــرده بــرمــی

ھوشیار باید بود و بایـد نشـان داد  
ـرار   امامزاده ای به نام روحـانـی ق
ـلـکـه   نیست چیزی را شفا دھـد ب
برای حاد کـردن درد مـردم آمـده  

این حـکـومـت شـوم ھـیـچ  .  است 
ــا بــخــشــی نــدارد و   ــف نســخــه ش
ھمینـجـاسـت کـه نشـان مـیـدھـد  
تـالـشـھــای کسـانـی در پـوشــش  

ـتـصـاد "  ـر اق ،  " دانشمندان امر خـطـی
ــرازه   ــودی شــی ــاب ــالــشــی بــرای ن ت
زندگی ما توده زحمتکش سـاکـن  
ایران است و این چھره ھا را بـایـد  
افشا کرد و نقاب از چـھـره شـان  

و باید توجـه داشـت ایـن  .  برداشت 
حکومت با ھمه درندگـی اش از  

ـتـصـادی "  " تبعات اجتمـاعـی و اق
ــعـات اسـم رمــز   وحشـت دارد، تــب
اعتراضات و تظاھرات آینده اسـت  
و ھمین ترس باید امکانـی بـاشـد  
که مـا تـدارک مـبـارزه بـا دور  
جدید ھجوم به کرامت انسانـی را  

مـا ھـم مـثـل دولـت  . فراھم آوریم 
ـم  از  .  روحانی فرصت زیادی نـداری

 . این فرصت نباید غافل شد 
 
 

کارگر  
کمونیست 

را 
 بخوانید

  کارگر صدرا١٥٠٠فراخوانی به 
 

 نفر از شمـا را مـیـخـواھـنـد تـا آخـر ٨٠٠امروز اعالم شد که 
شـمـا .  سه ماه حقوق شما را ھم نداده انـد.  شھریور اخراج کنند

میتوانید و توان اینـرا را داریـد کـه جـلـویشـان را بـگـیـریـد و 
ھـمـانـطـور کـه کـارگـران کـیـان تـایـر .  کارتان را حفظ کنیـد
 .کارشان را حفظ کردند

. کـارگـران کـیـان تــایـر را ھـم مــیـخـواسـتـنـد بــیـکـار کـنـنــد
کارفرمای سابق را به کارخانه فرستادند و او قصد داشت کـارخـانـه را تـعـطـیـل 
کند و زمین ھای گرانقیمتش را بفروشد اما کارگران بارھا و بـارھـا در مـقـابـل 
وزارت صنایع دست به تجمع زدند، در محوطه کارخانه تجمع کردند و الستـیـک 
آتش زدند تا توجه مردم را جلب کنند، خبررسانی کـردنـد، شـورای اسـالمـی را 
کنار انداختند، مجمع عمومی تشکیل دادند و نمایندگان واقعی خود را انتخـاب 
کردند و ھوشیارانه و با پیگیری بی نظیری توطئه کارفرما و وزارت صنـایـع را 

وعده ھای دروغین را باور نکردند و به نیروی خود اتکا کردنـد و . خنثی کردند
. باالخره موفق شدند کارفرمای قبلی را بیرون کنند و کار خود را حفـظ کـنـنـد

 .شما نیز میتوانید
نـگـذاریـد شـمـا را بـه اسـم قـرارداد بـا شـرکـت ھـای .   اتحادتان را حفظ کنیـد

اجازه ندھید بین آنھا که قصد اخـراج دارنـد . پیمانکاری مختلف تکه تکه کنند
نمایـنـدگـان واقـعـی تـان را .  و آنھا که فعال ھنوز اخراج نشده اند تفرقه بیندازند

انتخاب کنید، مجمع عمومی تان را مرتب تشکیل دھـیـد، خـبـررسـانـی کـنـیـد، 
تجمع کنید، مردم شھر و سایر مراکز کارگری را مطلع کنید، اعضای خـانـواده 

بـرای گـرفـتـن .  تان را تشویق کنید که فعاالنه در تجمعات شما شـرکـت کـنـنـد
بـا .  حقوق معوقه التیماتوم بدھید، به ھـیـچ وعـده و وعـیـدی اعـتـمـاد نـکـنـیـد

کارگران کیان تایر و با تشکل ھای کارگری تماس بگیرید و تـجـارب آنـھـا را 
حقوق .  مطمئن باشید اگر نیرویتان را بکار اندازید حریفتان نمیشوند.  بکار ببندید

رکـود " مـیـگـویـنـد .  معوقه تان را فورا میدھند و دست به اخراج کسی نمیـزنـنـد
شما مسـئـول تـحـریـم و دزدی ھـا و سـوء .  مسئولش خودشان ھستند" کار داریم

سودھای میلیاردی برده انـد و حـتـی اگـر کـار نـیـسـت در .  استفاده ھا نیستید
با خبررسانی ھـرروزه و .  کارخانه حاضر شوید و حقوق تان را سر وقت طلب کنید

مطلع کردن مردم شھر قطعا از حمایت جوانان و مردم شریف بوشھر نیـز بـرخـوردار 
 .خواھید شد

  
 اصغر کریمی

 رئیس ھیئت اجرائی حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩٢ شھریور ٢٥
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ــگـر بـحــث   ــه بـار دی بـحـران سـوری
مسئله دخالت كشـورھـای غـربـی  

بـحـث  .  را روی میز گذاشته است 
این نوشته بـه بـھـانـه ــ ولـی نـه  
بخاطر ـ مورد سوریه نوشـتـه شـده  

ھدف مـن در ایـن نـوشـتـه  .  است 
بحث درباره متدھـای واكـنـش بـه  
ـتـگــری غـرب در   ــه و دخــال حـمـل

جـھــان  " كشـورھـای بـه اصــطـالح  
 .است " سوم 

 
نقطه عزیمت مـن بـه عـنـوان  

تـعـلـق  "  قـطـب سـوم " كسی كه بـه  
ــن اســت كــه در ھــر تــك   دارد ای
موردی از شاخ به شاخ شدنـھـای  
ــرب بــا كســانــی مــثــل اســد،   غ
طالبان، حماس، قـذافـی، خـامـنـه  
ـره   ای، حزب الله و حـمـاس و غـی
ــزی بــه   ــن اســت كــه چــه چــی ای

؟ ایـن ھـمـان  ! مخاطره می افـتـد 
متدی است كـه مـاركـس ھـم در  
باره مستعمرات و مشخصا دربـاره  
دخالت بریتانیا در ھـنـدوسـتـان ھـم  

ــیــش گــرفــت  ــتــد  .  در پ ھــمــان م
ـلـه بـا   برخورد كمونیستھا در مـقـاب
. ھیتلر و فـاشـیـسـم در اروپـا بـود 

بحث برای كمونیستھا این نبوده و  
آمریـكـا و  " نباید ھم این باشد كه  

ـرای  ".  یا فالن قدرت قلدر اسـت  ب
ــھــای مــعــاصــر ھــمــه   ــت ــس كــمــونــی

ـرت  !  بورژواھا قلدرند  انگار بـه غـی
ــت كـــه   ــورده اس ـرخ ــ ــده ب ــویــن گ
آمریكای قلدر به افغانستان و یـا  
ـلـدر   لیبی و غیره، و یا فـرانسـه ق
به نیروھای القاعده در مـالـی، و  
یا عراق قلدر به كویت حمله كـرده  

و صرفنظر از اینكه در ایـن  .  است 
بین چه موضوعـاتـی مـطـرحـنـد،  
باید رفت پشت حاكمین خـودی و  
یا آن حاكمینی كـه مـورد تـجـاوز  
! قلدر قرار گرفته اند، به خط شـد 

ـیـسـتـی،   اینھا مواضعی ناسـیـونـال
ـنـد كـه در   كھنه و نـخ نـمـا ھسـت
جاھایی پیچیده در رتـوریـكـھـای  
. ماركسیستی عرضه مـی شـونـد 

داریوش ھمایون ھم اعالم كرد كـه  
ــن خـامــنـه ای و   ـی در جــنـگ ب
ــكــا، ایشــان مــی رود زیــر   ــری آم
ـیـه   ـر عـل فرماندھی خامنـه ای ب
ـر   ـنـه سـپ ـیـل سـی آمریـكـا و اسـرائ

 .خواھد كرد 
گفتم كه نقـطـه عـزیـمـت مـن  
ــورد   ــه در ھــر م ــت ك ــن اس ای

مشـخـصـی چـه چـیـزی مـطـرح  
اسـت و بـا چـه كسـی سـر چــه  
موضوعاتی قرار است جنگی در  
بگیرد؟ چه چیـزی بـه مـخـاطـره  
ــواالت   ــھــا ســئ ــد؟ ایــن مــی افــت
ــتــم   ــنـد كــه گــف مشـخــصــی ھســت
طرفی كه چشم بسته صرف قلـدر  
ـره   ـیـس و غـی بودن آمریكا و انـگـل
ـرد، خـود بـخـود   موضع مـی گـی
ـم مـی   دنیا را بین دو قطب تقـسـی
كند و خود را ناخودآگاه به كمـپ  
دشمن آمریكا می راند؛ حال مھـم  
نیست كنار دست كـدام جـانـوری،  
ـردن چـه اھـدافـی   برای به پیش ب

 .قرار می گیرد 
ـیـسـت   برای من جای شكی ن
كه قطب تروریسم دولتی آمریكا و  
ناتو در ھر مداخله گری ای كـه  
می كنند، دنبال منافـع خـودشـان  

ـنـد  ـبـود و  .  ھست ـنـگـونـه ن اگـر ای
ـبـول مـی   ادعاھای پوچ آنھا را ق

" بشـردوسـتـانـه "كردیم كه دخالتشان  
است، تا بحال باید دھـھـا بـار بـه  
مثال اسرائیل و بحرین حملـه مـی  

ــثــل  .  كــردنــد  ــم ــول آن ضــرب ال ــق ب
فـارسـی ھـیـچ گـربـه ای بــرای  
ـرد  . رضای خدا مـوش نـمـی گـی

ـرژنسـكـی یـا   جائی خوانـدم كـه ب
ــه اشــرف   ــكــجــائــی ب ــجــر ی ــن كسـی

مـا ھـیـچ  " پھلوی گفته بود كـه  
ـم، امـا مـنـافـع   دوست ابدی نداری

ـم  ـر سـر ھــر  ."  ابـدی داری ـنـھـا ب ای
موضوعی با ھر جك و جـانـوری  

خـودشـان یـك  .  معامله می كننـد 
روز منافعشان حكم می كـرد كـه  
ـقـاعـده بسـازنـد و   ـبـان و ال با طال
ـنـد و یـك   حتی سرھم بندی بـكـن
روزی منافعشان حكم كرد كـه بـا  

در  .  آنـھــا شــاخ بـه شـاخ بشــونـد 
نتیجه در نیـاتشـان كسـی شـكـی  
ــدارد كــه ھــر چــه ھســت، امــا   ن

 .بشردوستانه نیست 
برای طرف مقابل ھم، یـعـنـی  
ــا   قــطــب تــروریســم اســالمــی، ب
احتساب چین و چـاوز و روسـیـه  

آنـھـا  .  ھم موضوع ھمینطـور اسـت 
ــافـع خــودشــان   ــال مــن ــه دنــب ھـم ب

بحث اینھا ھم ایـن اسـت  .  ھستند 

ـ و ھـمـیـشـه ھـم  "  امپریالیسم " كه  
ــظــورشــان از   ــن ــســم " م ــی ــال ــری " امــپ

ـلـدری مـی   آمریكاست ـ باز ھم ق
ـر    برای این جماعت سطـحـی ! كند  ت

قطـب اسـالمـی، تـا زمـانـی كـه  
ـنـد،   طالبان زنان را سالخی می ك
مسئله اش نیست و در كـار آنـھـا  

ـنـكـه  !  دخالت نمی كنـد  امـا ھـمـی
ـیـسـم " زمزمه حـمـلـه   ـریـال بـه  "  امـپ

ـبـش  " طالبان بلند مـی شـود،   جـن
شان را سـازمـان مـی  " ضد جنگ 

ـر آن،  .  دھند  و یا در مورد متأخـرت
تا زمانی كه بشار اسـد سـالخـی  
ــد، امــا   ــدارن ــد حــرفــی ن مــی كــن

مـی گـویـد  "  امپریالیسـم " ھمینكه  
می خواھد یك ضربه شسـتـی بـه  
اسد نشان بدھد، كمیته ھایشـان را  
ــه و   ــالغــی ــد، اب ــن ــج مــی كــن بســی
بخشنامه می دھـنـد كـه چـكـار  

 ؟  !بكنید و چگونه بخط شوید 
 

 قطب سوم
اما قطب سومی كه خـودم را  
به آن متعلق می بدانم، كدام اسـت  
ـر اسـت   و چه می كند؛ و یا بـھـت
ـیـن   بگویم كه چه باید بـكـنـد؟ اول
نكته ای كـه الزم اسـت در ایـن  
ــن اسـت كــه   ــه شـود ای ـت بـاره گـف
وقتی كسی خودش را با یكی از  
دو قطب تروریسـم اسـالمـی و یـا  
ـنـد،   تروریسم دولتی تعریف مـی ك

ـر  .  كارش نسبتا راحتتر است  ـت راحت
است، چرا كه برای ایشان مسائـل  

شـمـا یـا در  . سیاه و سفید ھستند 
ـیـد و یـا در آن   ایـن قـطـب ھسـت

جـورج بـوش در بـحـبـوحـه  !  قطب 
حمله تروریسـتـھـای اسـالمـی بـه  

ھای دوقلو نیویورك اعالم كـرد    برج 
ـیـسـت، دشـمـن   كه ھر كه با مـا ن

در قطب تروریسم اسالمـی  ! ماست 
ـیـسـت   ھم، وقتی كه رفقای كـمـون
ما از عراق از قـطـب سـوم، مـثـل  
ینار محمد و عصـام شـكـری در  

ـبـش ضـد  " كمیته سازماندھی   جـن
شركت كردند و مواضـعـی  " جنگ 

ـروریسـم   بر علیه ھم نـاتـو و ھـم ت
ـیـن ضـد  " اسالمی گرفتند،   فـعـال

آنھا را بـعـنـوان طـرفـداران  " جنگ 

ـتـه اخـراج كـردنـد  ! ناتو از آن كـمـی
یا  !  درست ھمان منطق جورج بوش 

 !با ما یا بر علیه ما 
اما در قطب سوم موضـوعـات  
می توانند بسیار پیچیده و بغـرنـج  

مثال در ھر مـوردی بـایـد  .  بشوند 
احتماالت ممكن را با دقت مـورد  
بررسی قرار داد و فعاالنه شـركـت  
ـیـل   ـیـه تـحـل كرد و حتی احتماال پ

ـیـد  ایـن  .  غلط را نیـز بـه تـن مـال
قطب قطبی است كه نه منفـعـتـی  
در منافع قـطـب نـاتـو دارد و نـه  
ــافــع قــطــب   ــی در مــن ــعــت ــف مــن

اما ھمین این قطب و  .  ھا   اسالمی 
ھم آن قطب می توانند منافع ایـن  
. قطب سوم را به مخاطره بیاندازنـد 

منافع قطب سوم رفاه، آسـایـش و  
ـبـان  .  امنیت جامعه است  اگر طـال

روزانه كرور كرور آدم در آن جامعـه  
سالخی می كند، دلبخـواه روزانـه  
ـنـد و   چندین زن سنگسار مـی ك
خندیدن و مدرسه رفتن و تلویزیون  
ـنـد،   نگاه كردن را مـمـنـوع مـی ك
قطب سوم به خود اجازه نمی دھـد  

ــریــن و  .  نــظــاره گــر بــمــانــد  بــھــت
مطلوبترین راه حـل سـازمـان دادن  

ھا و اعتراضات وسیع توده    پارتیزان 
ای در خود افغانسـتـان مـی بـود  
ـبـان را از   كه بتواند آدمكشان طـال

ـنـد  مـثـال در  .  آن جامعـه جـارو ك
جنگ داخلی اسپانیا فعالین ضـد  
ـــھـــا،   ـت ـــســ ـی ـــارشــ ـــكـــو از آن ـران فــ
ــا،   ــھ ــرال ــب ــا، لــی ــھ ــســت تــروتســكــی
ـیـن و   كمونیستھا، طرفداران اسـتـال
ـیـا بسـیـج   غیره، از ھمـه جـای دن
ـنـد كـه بـا   ـت شدند و به اسپانیا رف

ـتـھـا در سـال  .  فرانكو بجنگند  من
ـیـن چـیـزی از دسـت  ٢٠٠١   چـن

ـروھـای   ـی كمونیـسـتـھـا و دیـگـر ن
ـبـود   مترقی و انساندوست ساخته ن
و چنین جبھه ای نـمـی تـوانسـت  

سئوال این است، آیا  .  سازمان بیابد 
ـبـان را در   می بایست دسـت طـال
تباھـی جـامـعـه بـاز گـذاشـت و  
ــگــر   ــار دی ــا ب ــد ت ــظــر مــان ــت ــن م
كمونیـسـم، چـپ، سـكـوالریـزم و  
ـرو مـی   ـی ـیـا ن ترقیخـواھـی در دن
گرفت و به افغانستان مـی رفـت  

تا آن جامعه را رھا كـنـد؟ واضـح  
است كه چنین تصور و تصمیـمـی  

آمریكا و دیـگـر  .  احمقانه می بود 
ـبـان   متحدین ناتو وی رفتند و طال

مالعمر و بـن  .  را زدند و انداختند 
الدن فراری شدند، اما زمام امـور  
ـرزای و   ـــه دســـت حـــامـــد كــ ب
ـنـھـا   اطرافیانش افتاد كه اینبـار ای
. خوان یغمای خود را پھـن كـردنـد 

اگر نیروھای مطلوب قـطـب سـوم  
ــنــد   ــت ــنــد و مــی رف ــت وجــود داش
ــی   ــن الدن را م مــالعــمــر و ب
ـیـا   انداختند، مشقات بعدی كـه دن
شاھد آن است گریبانگیر جـامـعـه  

اما آیا كسی  .  افغانستان نمی شد 
ـنـد امـروز زنـان   ھست كه حاشا ك
در افـغـانسـتـان بـه مـدرسـه مـی  

ــد  ــه امــروز  ! رون ؟ كــه آن جــامــع
ـلـویـزیـون را  ! اینترنت دارد  ؟ كـه ت

ـنـد  ؟ مـا در  ! دیگر به دار نمی زن
ـم كـه   ـی ـت قطب سوم ھیچوقت نـگـف
ــو مــی رود آن جــامــعــه را   ــات ن

ـم كـه  .  سكوالریزه می كند  ـی ـت نگف
حتی پارلمان بورژوائی برقرار می  

ما در آن جـنـگ و در آن  . كند 
مورد مشخص گفتیم كـه بـعـد از  
ـبـان ھـر كسـی كـه   سرنگونی طال
سر كار بیـایـد، مـردم افـغـانسـتـان  
مطالباتی دارند و آنھا را اینچنیـن  

آزادی ھـای  )  الف : " فرموله كردیم 
ـیـان،   سیـاسـی از جـمـلـه آزادی ب

ــده؛ ب  ــی آزادی  )  تشــکــل و عــق
حـقـوق  )  مذھب و بی مذھبی؛ ج 

ـیـه مـردم؛ د  ) فردی و مدنی کـل
ـیـن  )  برابری زن و مرد؛ ه  لغـو قـوان
برقراری یک  )  ضد زن موجود؛ و 

ــی  ــرمــذھــب ــی  -دولــت ســکــوالر غ
ـروھـای  "  غیرقومی؛  ـی ما از ھمه ن

مترقی و چپ خواستیم كـه ایـن  
ـنـد؛ امـا   ـن مطالبات را مـطـرح ك
ـلـه اصـلـی   بخش اعظمشـان مسـئ

ــرایشــان   ــاتــو " ب ــدری ن ــل بــود و  "  ق
ــن بـه اصــطــالح   ــه ای ــان ــخـت خـوشــب

در آن مـورد  "  فعالین ضد جنگ " 
ــردم را   ــد م ــن ــت ــوانس ــت مشــخــص ن
متقاعد كنند كه سرنگـون نـكـردن  

 دخالتھای خارجی و متدھای متفاوت
 ناصر اصغری 
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طالبان بھتر از سـرنـگـون كـردن آن  
 . است 

ـم   ـت اگر با ھمین متدی كه گف
حمله غرب به عراق را ھـم مـورد  
ـم بـاز   بررسی قرار بدھیم، می بینی
مسئله امنیت و حفظ جان و مـال  
مردم آن جامعه مد نظر قطب سـوم  

قطب سوم فعاالنه در جنـبـش  .  بود 
ضد جنگ شركت كرد و توضـیـح  
داد و استدالل آورد كه با حمله بـه  
عراق شیرازه مدنیت در آن جامـعـه  
ـروھـا و   ـی از ھم خواھـد پـاشـیـد؛ ن
باندھای اسـالمـی و قـومـی بـه  

ـم  .  جان مردم خواھند افـتـاد  ـی ـت گـف
كه در آن جـامـعـه مـردم ھـر روز  
بلند می شـونـد و سـر كـار مـی  

كودكان به مـدرسـه و مـھـد  .  روند 

كودك می روند و حمـلـه آمـریـكـا  
ـرسـاخـتـھـا را از ھـم   شیرازه آن زی

ـم  .  خواھـد پـاشـانـد  اسـتـدالل آوردی
صدام حسین مطلوب ھیـچـكـسـی  
نیست، اما با سرنگون كردن او از  
طریق حمله نظامی و رژیم چـنـج،  

ایـن  .  زندگی مردم تباه خواھد شد 
استدالل ما در محكومیت حـمـلـه  
آمریكا و ناتویش به عراق در سـال  

 .  بود ٢٠٠٣ 
ما حتی باید یك اطالعـیـه و  
ـپـی شـده از   ـری ك یك موضعـگـی
موضعگیری قبلی، به دو حـمـلـه  
نظامی آمریكا و ناتو به عراق در  

 جـواب  ٢٠٠٣  و  ١٩٩١ سالھای  
در اطـالعـیـه مـربـوط بـه  .  ندادیم 

لشكركشی آمریـكـا بـه عـراق در  
ــار  ١٩٩١ سـال   ــلـه را بســی ، مسـئ

فــراتــر از خــود جــامــعــه عــراق  
جـنـگ  "گفتیم كه  . ارزیابی كردیم 

ــمــامــا مــحــصــول   امــروز دیــگــر ت
ـر   آمریکا و سلطه جویی جھانی اب
قدرتی اسـت کـه بـه زعـم خـود  
ــری از   ــی ــوگ ــل ــرای ج ــتــی ب فــرص
ـر   ـراب اضمحالل و افـول خـود در ب
واقعیات دنیای معاصر پیدا کـرده  

ـیـا بـه  . ...  است  با این جنگ دن
ـیـدار مـیـشـود  . واقعیات دھه نود ب

ــتــل   ــم و ک ــراســی " عــل و  "  دمــوک
ـیـت "  کـه بـورژوازی غــرب  "  انسـان

ـیـب   ـلـوک رق برای عقب رانـدن ب
ـر پـای خـود او   باال برده بـود، زی
ـیـغـات و   ـل ـب لگدمال مـیـشـود و ت

ھیاھویی که برای به خط کـردن  
روشنفکران ابله در غرب و شرق و  
برای سردواندن کارگران برپـا شـده  
بود بسرعت محتوای واقعی خـود  

ـلـھـانـه  . را آشکار میکند  رویای اب
نقـش  "  صلح و صفا زیر سایه بازار " 

برآب میشود و سـرمـایـه مـاھـیـت  
صدبار آزمایش شـده خـود را بـار  

ھـویــت  . " دیـگـر عـریـان مـیـکـنـد 
مصرف اولیه خود را بـه  "  اروپایی 

انـکـار ھـویـت  :  نمایش مـیـگـذارد 
عام انسانـی، چشـم پـوشـیـدن بـه  

ـر  ــایـی و    مصـائـب و رنـج غـی اروپ
تقسیم مردم جھـان بـه انسـانـھـای  

دنــیــای  .  درجــه اول و درجــه دوم 
دھه نود قرار است دنیای احـیـای  

ــــات   ـی ــ ـــالق ـــا و اخ ــــارھ ـی ــ ـــع م
ـتـاریسـم،   کولونیالیسم، دنیای میلی
ـم یـافـتـه،   ـروریسـم تـعـمـی دنیای ت
دنیای سانسور حقایق و ژورنالیسـم  

اسـت  "  نوینی "این نظم  . نوکر باشد 
که دارد در ایـن جـنـگ حـدادی  

این مـوضـعـی بـود كـه  ."  میشود 
دیگر فقط به خود جـامـعـه عـراق  
ـراه آن جـامـعـه و   و فروپاشیدن شی

ـلـه را  .  مدنیت نگاه نمی كرد  مسئ
ـقـشـی را كـه  .  جھانی می دیـد  ن

آمریكا برای خود در دنیـای بـعـد  
از بلوك شرق قـائـل مـی شـد را  
توضیح می داد و به چالش مـی  

 !كشید 
ــه فــرانســه و   ــل در مــورد حــم
ـروی   ـی ھمپیمانانش به قذافی ھم ن

مطلوب قطب سوم برای مقابله بـا  
شرایط بحرانی پیـش روی، وجـود  

بـا ایـن ھـمـه بـا  .  خارجی نداشت 
حمله فرانسه به نیروھای قـذافـی،  
یك احتمالی كه داده مـی شـد و  
این نگـرانـی بـاالی سـر جـامـعـه  
بود، این بـود كـه بـا ایـن حـمـلـه  
ـراه   احتمال از ھم پاشیـده شـدن شـی

مردم لیبی ھـم  . جامعه وجود دارد 
ـراضـات   با الھـام گـرفـتـن از اعـت

" بـھـار عـربـی " منطقه و انقالبـات  
ـراض زده و شــھــر   ــه اعــت دسـت ب
ـروھـای   ـی ـرل ن ـت ـن بنغـازی را از ك
ــت قــذافــی در آورده بــودنــد  . دول

قذافی اعالم كرده بـود كـه بـه آن  
شھر حمله خواھد كرد و خـانـه بـه  

خانه تمام مردم آن شھر را از خانـه  
ـتـل  عـام راه    شان بیرون كشیـده و ق

ـفـی  .  خواھند انداخت  كدام آدم شـری
بـه  "  امپریالیسم "از فرط دشمنی با  

خود اجازه می دھد كه یك چنیـن  
 .حمام خونی راه بیافتد 

اما نمونه لیبی از پیچیـدگـی  
بـا حـمـلـه  .  خاصی برخـوردار بـود 

غرب این نگرانی وجود داشت كـه  
غرب قبل از ھـر چـیـزی نـگـران  
وضعیتی است كه در كل منـطـقـه  

ایـن نـگـرانـی وجـود  .  جاری است 
داشت كه غرب مـی خـواھـد ھـر  
ـنـد بـه   ـن جائی كه مردم سر بلند ك
ـنـد و   بھانه ھایی به آنجا حملـه ك

ــــن   ـی دخــــالــــت  " بســــاط دروغـــ
ـنـد "  بشردوستانه  ـلـی  .  را پھن ك خـی

اما  .  چیزھا به مخاطره می افتاد 
وضعیت بغرنج پیش پا موضوع را  
ــه   ـل ــاتـی كـرده و مسـئ بسـیـار حـی
اصلی جلوگیری از حمـام خـونـی  

واضـح  .  بود كه قرار بود راه بیافتد 
ـر اشـاره   است، ھـمـچـنـانـكـه بـاالت
كــردم، بــرای غــرب جــان مــردم  
. بنغازی پشـیـزی ارزش نـداشـت 

جنـایـاتـی را كـه خـود غـرب در  
ویتنام، شیلـی، گـرانـادا، پـانـامـا،  
ـره انـجـام داده و مـتـھـم   كره و غی
ردیف اول است، بر كسی پـوشـیـده  

 . نیستند 
برای كسی كه در ھر كـدام از  
موارد باال فعاالنه شركـت كـرده و  
فعال قطب سوم بـوده، بـحـث ایـن  

ــن   ــا ھــر كــدام از ای ــوده كــه ب ب
ـتـھـا   دخالتھا، پیآمدھای این دخـال
برای جامعه محلی در یك سـطـح  
ـر   و جامعه جھانی در سطحی فرات
چه خـواھـنـد بـود؟ مـی خـواھـم  
ـم كــه ھــر   ــگــوی بـطــور خــالـصــه ب
ـرای مـا،   ـری خـاص ب موضعـگـی
ـر   باید مھر زمانه خاص خـود را ب

 .خود داشته باشد 
 

ـــه   ـردم ك ــ ـــاره ك ـر اش ــ ـــاالت ب
مطلوبترین شـكـل قـطـب سـوم آن  
شكلی از مـقـاومـت اسـت كـه از  
نیروھای مترقی و انساندوست در  
خود كشور مربوطه شكل بگیرد و  
درست شود، و یا از سراسر جـھـان  
برای جلوگیری از فاجعه انسـانـی  
در جبھه مشخصی متشكل شـود  
و نیروھای مقاومت بـه آن كشـور  
ــد  ــر جــنــگ اعــزام بشــون ــی . درگ

ـلـزم   منتھا یك چنین چیزی مسـت
ـرقـی ای   وجود احزاب چپ و مت
ـروی   ـی است كه قدرت جابجـائـی ن

شـایـد  .  خاصی را داشـتـه بـاشـنـد 
كسی به ما اعتراضات قـدرتـمـنـد  
ـیـه و   ـرك در یونان و بلغارستـان و ت

امـا بـه نـظـر  .  غیره را نشان بدھد 
ــش   ــب ــن مــن صــرف وجــود یــك ج
ـبـش اشـغـال در   رادیكال مثـل جـن
ـراضـی در   ـبـش اعـت غرب، و جـن
ـره   ـیـه و یـونـان و غـی ـرك مصر و ت
قدرت چنین بسـیـجـی را نـدارد،  
ــزم   ــل ــار مســت ــن ك ــه ای چــرا ك
ـر از   سازماندھی در سطحـی فـرات
ـیـاج بـه   ـبـش اسـت و احـت یك جـن
احزابی با نیـروی قـابـل تـوجـھـی  

جنبشھای اعتراضی جـاری  .  دارد 
ـروی مـتـشـكـل و   ـی نمی تواننـد ن
ـرای   ـــحـــزب خـــاصـــی را بــ ـت مــ
جلوگیری از فاجـعـه انسـانـی در  
جائی مـثـل افـغـانسـتـان، عـراق،  
. لیبی و سوریـه سـازمـان بـدھـنـد 

ــی كــه قــدرت   عــدم وجــود احــزاب
ـبـشـھـا را داشـتـه   رھبری این جـن
ـریـن   باشند، فعال حـتـی اصـلـی ت
ـبـشـھـا ھـم   نقطه ضعف ھمیـن جـن

 !ھست 
ـبـش   تا آنجائی ھم كه بـه جـن
ضد جنگ مربوط می شود، این  
ـری   جنبش متأسـفـانـه تـحـت رھـب

قرار دارد كـه  "  فعالین ضد جنگ " 
ــه   ـل خـود جـزئـی از صـورت مسـئ

ـنـد  .  ھستند  ـروھـایـی ھسـت اینھا نی
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مثل جورج گالووی و حـزب اس  
ــیـس كــه بــرای   ــو پـی انـگـل ـی ـل دب
حماس و حزب الله و بشار اسـد و  
ـنـد  ـن . احمدی نـژاد غـش مـی ك

می خواھم بگویم كه افسـار ایـن  
جنبش متأسفانه در دست جـنـگ  
ـرار   طلبان قطب تروریسم اسالمی ق

ــه  .  دارد  ـیـجـه نـمـی تـوان ب ـت در ن
ــن   ــا ای جــنــبــش ضــد جــنــگ ب

 .وضعیتی كه دارد امیدی بست 
قطب سوم بـه نـحـو دیـگـری  
ـنـونـی جـھـان،   ھم، با وضـعـیـت ك
حداقل در سطح تئوری می توانـد  

ـیـن  .  درست شود  فرضا یك نھـاد ب
ــلــل   ــال ســازمــان م ــث ــی، م ــل ــل ــم ال
ـرونـی،   ـی ـقـل از فشـارھـای ب مست

نــیــروئــی را ســازمــان بــدھــد كــه  
متشكل از سربازان و ارتشی باشد  
. كه به این وضعیت خاتـمـه بـدھـد 

اما ھمچنانكه گفتم بـا وضـعـیـت  
كنونی جھان و وزنه ای كه غـرب  
ـیـن   و ناتو در ایـن سـازمـانـھـای ب
المللی دارد و فشاری كه بر آنـھـا  
ـیـن چـیـزی ھـم   می گذارد، چـن

 .منتفی به نظر می رسد 
 

 مورد سوریه
ـلـه از   در مـورد سـوریـه مسـئ
ـر بـه   جوانب بسیار زیادی بغرنـج ت

ــظــر مــی رســد  ــچ انســان  .  ن ھــی
شریفی نمی تواند به این رضـایـت  
بدھد كه وضعیت كنونی ھمچـنـان  

اما در مورد شاخ بـه  !  ادامه بیابد 
شاخ شدن نیروھای نـاتـو بـا اسـد  
صدھا احتمال كه چه مـی تـوانـد  
بشود و این تخاصمات جھان را به  
كجا می تواند سـوق بـدھـد، داده  

آنچه كه معـلـوم اسـت  .  می شوند 

این است كه از زمان شروع انقالب  
در سوریه، كه بعد از مـدتـی سـر  
ــن   ــا قـدرت گـرفـت ـریـده شـد و ب ب
ــدار   ــی طــرف ــالم ــای اس نــیــروھ
ــطــر   ــه و ق ــان و تــركــی عــربســت
اعتراضات توده ای عـمـال جـای  
ـروی   ـی خود را به جنگ بین دو ن

 ھـزار  ١٢٠ ارتجاعی داد، بیش از  
. نفر جان خود را از دست داده انـد 

بیشتر از ایـن رقـم ھـم زخـمـی و  
ــد  ــوم شــده ان ھــر دو طــرف  .  مـعــل

مسلح با بیرحمی تـمـام عـیـار بـه  
ـتـاده انـد  . جان مردم آن جامـعـه اف

ـر از یـك  ٦ نزدیك به   ـف ـیـون ن ـل  مـی
ـیـونـی از خـانـه و  ٢٣ جامعه    میل

از ھـر  !  كاشانه خود آواره شده انـد 

ـر آواره   ـف چھار نفر در لبنان، یـك ن
اما با ایـن ھـمـه،  . از سوریه است 

ــالبــیــون   ــول ژوزف داھــر از انــق بــق
ـراضـات   سوسیالیست سـوریـه، اعـت

ھـای مـردم ھـر روزه صـورت    توده 
می گیرند كه ھـم مـخـالـف اسـد  
ـروھـای   ـی ھستند و ھم مـخـالـف ن

او با نگرانـی از  .  مرتجع اسالمی 
ــد كــه نــیــروھــای   ــن مــی گــوی ای
انقـالبـی مـقـاومـت كـه در ھـمـه  
ـنـد، تـحـت   شھرھا و محالت ھسـت
ـروھـای دیـگـر   ـی ـیـغـات ن ـل تأثیر تب
ـرنـد  . پوشش خبری مؤثر نمی گـی

به نظر من تقویت این جـبـھـه ای  
كه ژوزف داھر از آن مـی گـویـد،  
ـر   به ھر ترتیبی كه مناسب و مـؤث
ـروھـای   ـی باشد، بایـد در دسـتـور ن

 .چپ و مترقی قرار بگیرند 
یك ركـن پـایـان دادن بـه ایـن  
وضعیت، وارد صحنه شـدن مـردم  
است و آنچـه را كـه ژوزف داھـر  
ــخــشـی از آن   ــان كـرده اســت ب ـی ب

ـنـد كـه در صـحـنـه   مردمی ھست
در به میـدان آوردن مـردم  .  ھستند 

شریف و انساندوست در سـطـحـی  
ـیـه دو   ـر عـل وسیعتر و جـھـانـی ب
جبھه تروریستی، ابتدا بایـد قـطـب  
ارتجـاع اسـالمـی افشـاء و طـرد  

ـیـا كـه  .  شود  در جائی مثل بریتـان
ـنـد    میلیون  ھا نفر به خیابان مـی آی

و برنامه ھای حزب محافظه كـار  
ـنـد،   ـن را با شكست مواجه مـی ك
تـوسـط جـریـانـات و فـرقـه ھـای  

ــیــه ای و   ــیــن ضــد  " حــاش فــعــال
كه سر بـه ایـن جـریـانـات  "  جنگ 

دارنـد و خـود جـزئـی از صــورت  
مسئله ھستند سـازمـان داده مـی  

خود این جریانات، كه تـمـام  .  شوند 
جنب و جوشـھـای اسـالمـیـون در  
بریتانیا را سازمان می دھند و در  
ـرای آنـھـا   ـتـی ب ـی واقع پوشش امن
. شده اند، باید افشا و طرد شـونـد 

ـنـی كـه   ـنـزی باید مردم بدانند كه ب
ـرھـای ارتـش   ـت خودروھا و ھلـوكـوپ
ــوب   ــد را بــرای ســرك ــار اس بش
اعتراضـات تـوده ھـای مـردم بـه  
حركت در می آورد، ھدیه چاوز و  

ایـن آن چـیـزی  .  خامنه ای است 
ـیـن ضـد جـنـگ " است كه   " فـعـال

درباره آن عـامـدانـه سـكـوت مـی  
 !كنند 

جامعه احتیـاج بـه تـحـزب از  
تـحـزبـی كـه  .  نوعی دیـگـر دارد 

علنا اعالم كند علیه ھر دو قـطـب  
باید این موضـوع  .  تروریستی است 

جا بیافتد و توسط ھمـیـن تـحـزب  
ـیـونـھـا انسـان   نوین برای ھمان میل
ـیـا جـا   شریف در خیابانھای بریتـان
انداخته شود كـه مسـبـب اصـلـی  
این وضعـیـت در وھـلـه اول خـود  
ــان او   ــی رژیــم بشــار اســد و حــام

ـران،  .  ھستند  جمھوری اسالمـی ای
ـر از   روسیه و حزب الله لبنان بیشت
نیروھای بشار اسـد در آن كشـور  
نیرو و مـنـابـع مـالـی و انسـانـی  
ـم   سرمایـه كـرده انـد كـه ایـن رژی
ـتـكـار و آدمـكـش سـرنـگـون   جنای

شواھد و قرائن حاكی از آن  .  نشود 
ـرای   است كه موشـكـھـایـی كـه ب
پرتاب گـاز شـیـمـیـائـی از آنـھـا  
ـفـاده   استفاده شده اند، فقط با اسـت
از تكنولوژی بسیار باال و تـوسـط  
نیروھا مـتـخـصـص و تـجـھـیـزات  

ــد  ــذیــرن ــی امــكــان پ خــود  .  دولــت
ـردن گـاز   رفسنجانـی بـه بـكـار ب

ـروھـای اسـد   شیمیائی از جانب نی
ــرده اســت  ــراض ك ــت . اذعــان و اع

مكالمه یكی از مـقـامـات حـزب  
ـم اسـالمـی   الله با جنایتكاران رژی
در بیروت كه اخیرا توسـط مـجـلـه  
ــز   ـی ـیـگـل فـاش شـده اسـت ن اشـپ
استفاده از گاز شـیـمـیـائـی مـورد  
بحث توسط نیروھای بشار اسد را  

ھر جنایتی كه از  .  تأیید می كند 
دستشان بر می آمد، مرتكب شـده  

به این موارد باید اشـاره كـرد  .  اند 
و گفت كه رژیم اسـد و حـامـیـان  
بین المللی او مسبب این وضعیـت  

 ! ھستند 
ـروھـای   ـی ـقـالبـی، ن در ھیچ ان
ارتجاعی در كـمـپ اپـوزیسـیـون  

ـنـد  در  .  صرفا نظاره گر نمـی مـان
ـنـد كـردن ایـن   ـل مورد سوریه، سر ب
نیروھا، حـاصـل سـركـوبـگـریـھـای  

اگـر سـركـوبـگـران  .  دولت اسد بود 
رژیم بشار اسد اعتراضات اولیه را  
با آن سبعیت سركوب نمی كـردنـد  
ـتـی جـامـعـه گـوش   و به نـارضـای
ـنـد،   ـت ـنـار مـی رف می دادند و ك
ـیـن فـازی نـمـی   جامعه وارد چـن
شد كه اكنون مدنیت از آن جامعـه  
رخت بربسته و شیرازه جـامـعـه از  

ھمین نكته برای  .  ھم پاشیده است 
ھر انسان شریفی به انـدازه كـافـی  
باید سند باشد كه مسبب اصـلـی  
این وضعیت و جنگ احتمالـی و  
ھر مصیبت بـعـدی ھـمـیـن بشـار  
اسد، جـمـھـوری اسـالمـی، حـزب  
ـلـی   ـیـن الـمـل الله لبنان و حامیان ب

 .آنھا ھستند 
 

 آینده ای نامعلوم؟
با حمله نظامی نیروھای ناتـو  
ـم كــه   ـت ـم بشـار اسـد، گـف بـه رژی
. امكان احتـمـاالت زیـادی ھسـت 

ـیـمـا بـا   ـق آیا روسیه و آمریكا مست
ھم درگیر خواھند شد و بـه طـرف  
ھمدیگر موشـكـھـای ھسـتـه ای  

این یك  !  پرتاب خواھند كرد؟ شاید 
ـیـن   ـیـل اسـت كـه شـایـد چـن تحل

تحلیلھای دیـگـر ھـم مـی  .  بشود 
ـنـكـه جـنـگ   گویند كه احتمال ای
ــعـادی بـخــود بـگــیــرد،   چـنــیـن اب

ـنـد كـه  .  ضعیف اسـت  مـی گـوی
ـری در   ـیـشـت روسیه منافع بسیار ب
این دارد كـه وارد شـاخ بـه شـاخ  

مـی  .  شدن نظامی با غرب نشـود 

ــعــیــت داخــلــی   ــد كــه مــوق گــویــن
ـر از   جمھوری اسالمی ضعـیـف ت
آن است كه تاب وارد شدن به یـك  
جنگ نظـامـی بـا ھـیـچ قـدرت  

آیـا وضـع  .  خارجی را داشته باشد 
ایـن  !  از این بدتر خواھد شد؟ شاید 

ھم یك تحلیل است كه قبل از ھـر  
ــم بشــار اســد و   كســی خــود رژی
ـیـل را   جمھوری اسالمی این تـحـل
ـروھـای   ـی باد می زنند كـه اگـر ن
ـم   ـنـد و بـه رژی خارجی دخالت كن
اسد حمله شود، خاورمیانـه را بـه  

تحلیلھای ھـم  . آتش خواھند كشید 
ـم   ھستند كه می گویند اگـر رژی
اسد بـا یـك حـمـلـه مـوشـكـی و  
ـرو و تضـعـیـف بشـود،   ھوائی روب
امكان سرنگونی آن و تـار و مـار  
ـنـان و سـر   ـب ـلـه در ل شدن حزب ال
جــای خــود نشــانــدن جــمــھــوری  

 .اسالمی فراھم می شود 
آنچه كه برای من مھـم اسـت  
. سرنوشت انقالبات مـنـطـقـه اسـت 

واضح است كـه خـاتـمـه كشـت و  
كشتاری كه رژیم اسد راه انداخـتـه  
است، مھمترین جنبه كل مـوضـوع  

اما مـردم سـوریـه خـواھـان  .  است 
. سرنگونی رژیم بشار اسد ھستنـد 

وضعیت سوریه بخشی از انقالبات  
با سقوط بشـار  .  است " بھار عربی " 

ــه چــه   ــطــق ــات مــن ــالب اســد، انــق
سرنوشتی پیدا خـواھـنـد كـرد؟ بـا  
ـقـالبـات   حمالت نظامی ناتو این ان
چه سرنوشتی پیدا خواھنـد كـرد؟  
ــه چــه   ــی ب ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
موقعیتـی خـواھـد افـتـاد؟ مـردم  
ـم ددمـنـش   ـر ایـن رژی ایران در براب
چه موقعیتی پیدا خواھـنـد كـرد؟  
ـیـدا   اسالم سیاسی چه موقعیتی پ
ــانــه چــه   ــی ــرد؟ خــاورم خــواھــد ك
سرنوشتی پیدا خواھد كرد؟ بر سـر  
مسئله فلسطین چه خواھـد آمـد؟  
ــازی   ـنـھــا مـوضــوعـات ب ھـمـه ای
ـر سـر   ھستند كـه گـمـانـه زنـی ب

 .وقایع سوریه را بغرنج می كند 
ـیـل ھـم   و درست به ھمـیـن دل
ھست كه برای ما نیروھای قطـب  
ــظــامــی   ــت ن ســوم، صــرف دخــال
آمریكا و متحدینش در یك كشـور  
خاص در این برھه از تاریـخ و در  
این موقعیت ویژه و خاص را نمی  
شود با یك آری یـا نـه خشـك و  

 .خالی جواب داد 
 ٢٠١٣  سپتامبر  ١٤ 
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 اعتراضات كارگری
  

کارگران !  نفر کارگر٧٣به دلیل اخراج 
کارخانه سیمان لوشان مقابل استانداری 

 گیالن تجمع کردند
 نفر از کارگران کـارخـانـه  ٣٠ رشت، تعداد  :  شھریور ١٩ 
 تنی سیمان لوشان مقابل اسـتـانـداری گـیـالن تـجـمـع  ٣٠٠ 
ـتـدای سـال  .  کردند  مسئوالن کارخانه سـیـمـان لـوشـان از اب

ـر در  ٢٠٠ .  جاری به دنبال تعطیلی این کارخانه ھستند  ـف  ن
ـیـت مـی ٣٠٠ کارخانه   ـنـد    تنی لوشان فـعـال مسـئـوالن  .  کـن

 نفر از دیگر کارگـران تـا پـایـان  ٨٧ کارخانه به دنبال اخراج  
برای دومین بار مـقـابـل اسـتـانـداری  . شھریور جاری ھستند 

ای حـاصـل    کنیم و در مرحله نخست نتیجه   گیالن تجمع می 
 .نشده است 

 
اعتصاب کارگران پیمانکاری در جزیره 

 صنعتی صدرا
ـران  ـتـه  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای ـبـه ھـف روز چـھـارشـن

ـر  ٤٠٠ گذشته   ـق  نفر از کارگران شرکتھای پیمانکاری مست
ـراض بـه عـدم دریـافـت   در جزیره صـنـعـتـی صـدرا در اعـت

ایـن کـارگـران از  .  دستمزدھایشان دست به اعـتـصـاب زدنـد 
اردیبشھت ماه سالجاری تـا کـنـون دسـتـمـزدھـای خـود را  

بنا بر این گزارش، در پی این اعـتـصـاب  .  دریافت نکرده اند 
مسئولین شرکت بـه جـای پـاسـخـگـوئـی بـه کـارگـران و  
ـرش   ـری از گسـت پرداخت دستمزدھای آنان با ھدف جـلـوگـی
. اعتصاب تا اطالع ثانوی اقدام به تعطیلی شرکـت نـمـودنـد 

ـیـمـانـکـاری در   عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکتھـای پ
جزیره صنعتی صدرا در حالی ادامه دارد که حـدود یـکـمـاه  

 درصـد سـھـام صـدرا بـه یـک شـرکــت  ٦٣ از واگـذاری  
ـرا   ـن خصوصی میگذرد و کـارگـران ایـن شـرکـت امـیـد ای
داشتند که با این واگذاری، وضعیت نابسامـان شـرکـت رو  
ـره   به بھبودی بگذارد اما نه تنھا چنین نشده است بلکه سـف
ھای خالی کارگران شرکت صدرا بیش از ھر زمـان دیـگـر  
ـر   ـنـی ب ـیـز مـب خالی تر شده و در این میان زمزمه ھایـی ن

ـیـده مـیـشـود  در  .    تعدیل نیروی شرکتھای پیمانکاری شن
رابطه با وضعیت اسف بار کارگران شرکت صدرا، مـحـسـن   

بـعـد از  :  یکی از کارگران شاغـل ایـن شـرکـت مـیـگـویـد 
ـنـی كـه دارد مسـافـر   ـی برگشتن از شركت با پراید مدل پـائ
كشی میكند و شب دیر موقع به خانه بر میگردد در حالـی  

مـحـسـن  .  كه دو دخترش ھنوز چشم انتظارش نشـسـتـه انـد 
میگوید اول مھر نزدیك است و دخترانش یكـی اول دبسـتـان  
ـتـو و   و دیگری چھارم است و برای خرید كیف وكفش و مان

اكبر كارگر دیگر شركت صـدرا  .   دفترشان عاجز مانده است 
حسـاب مـیـكـنـد  . است كه ھیچ منبع درآمد دیگری ندارد  

كه چقدر بدھكاری باال آورده است، از سوپر ماركـت مـحـلـه  
میگـویـد كـه ایـن نـابسـامـانـی  .  اش تا پیش برادر و پدرش 

میگوید االن به جایی رسیـده  .  باعث قھر ھمسرش شده است 
كه اگر شركت چھار ماه حقوقش را نیـز یـکـجـا بـدھـد بـاز  

بنا بر اظھار اکبر وضـعـیـت دیـگـر کـارگـران  .   عقب است 
 .شرکت نیز به ھمین منوال است 
 ١٣٩٢  شھریور ماه  ٢٣  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 اعتصاب کارگران کارخانه سیمان استھبان

ی     شھریور ماه کـارگـران کـارخـانـه ١٣ روز  : شھریور ١٧ 
ـرخـوردھـای   ـیـل ب سیمان استھبان واقع در استان فارس به دل

آمیز و غیر انسانی مدیریت ایـن کـارخـانـه دسـت بـه    توھین 
ـرده بـه  .  اعتصاب زدند  در جریان این اعتصاب کارگران نامـب

نحوه ی برخورد مدیریت اعتراض کرده خـواھـان پـایـان ایـن  
ـر  . وضعیت گردیدند  اما در مقابـل بـا تـوھـیـن مـجـدد مـدی

ـریـت و   .  مواجه شدند  ـیـن مـدی ـفـظـی ب ـری ل پـس از درگـی
ی کـارخـانـه    کارگران، آنھا اقدام به اخراج مدیر از مـحـوطـه 

 شھریور مدیر اقدام به شکایت از کارگـران  ١٤ روز  .  نمودند  
ـر از کـارگـران  ٤ نمود که در اثر حکم دادگاه استھـبـان   ـف  ن

ھا حاکی از ان است کـه    گزارش .  معترض بازداشت شده اند 
ـفـاق روز     ١٣ فضای کارخانه در اثر برخوردھای مدیر و ات

ـرای    کمیته .   شھریور متشنج و ناآرام است  ی ھمـاھـنـگـی ب
 ھای کارگری   کمک به ایجاد تشکل 

 
ھای  ی ساخت خانه اعتصاب کارگران پروژه

 مسکونی روستائیان حومه سد آزاد سنندج
ـبـه مــورخ  :  شـھـریـور ١٧  ــه گـزارش رســیـده روز دوشــن ب

ھـای مسـکـونـی    ی ساخـت خـانـه    کارگران پروژه ١٢/٦/٩٢ 
ـنـدج    روستاییان حومه  ـیـدر  ( ی سـد آزاد سـن ـن -شـھـرک ب
کـارگـران ایـن  .  دست به اعـتـصـاب زدنـد )  روستای باقرآباد 

ـیـل عـدم دریـافـت حـقـوق   پروژه اعالم کـرده  ھـا    انـد کـه بـدل
 ماھـه و عـدم رسـیـدگـی  ٦  الی  ٣ ی    ودستمزدھای معوقه 

مسوالن کار را تعطیل و تا پرداخت کامل حقوق خویش بـه  
ـروژه بـدھـی . اعتصاب ادامه خواھند داد  ھـای    کارفرمایان پ

ـرای پـایـان کـار    شرکت وھمچنین نداشتن بـودجـه  ی الزم ب
. پروژه را از دالیل نپرداختن حقوق کارگران اعـالم کـرده انـد 

ـیـدر بـا    مسئولیت ساخت خانه  ـن ھای مسکـونـی روسـتـای ب
ـنـدج مـی  ـتـه .  بـاشـد   کارفرمای پروژه سـد آزاد سـن ی    کـمـی
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
شکایت بیش ازھزارکارگرازامام جماعت 

 شرکت خودروسازی
ــــــــنــــــــاک طــــــــی گــــــــزارشــــــــی   ــــــــاب ت

شــھــریــور،بــطــورســربســتــه،مــاجــرای پــرونــده  ١٩ بــتــاریــخ 
کالھبرداری امـام جـمـاعـت یـكـی از شـركـت ھـای  
خودروسازی را ،كه بیش از ھزار نفر از كـارگـران ایـن  

ظـاھـرادر ایـن  .  كارخانه را گرفتار كرده بود،افشـاکـرد 
پرونده کارگران به امام جماعت شركت خـودروسـاز بـه  

؟ و  ! ؟اسـت پـول داده انـد ! عنوان اینكه مورد اعتماد  
؟ و االن ایـن پـرونـده  ! وی بعد از مدتی پول كم آورده 

 .بیش از ھزار نفر شاكی دارد 
 

تجمع کارگران کارخانه سیمان لوشان 
 ٧٣مقابل استانداری گیالن به دلیل اخراج 

 نفر کارگر
ـیـل  :  شھریور ١٨  کارگران کارخانه سیمـان لـوشـان بـه دل
 نفر از کارگران این کارخانه مـقـابـل اسـتـانـداری  ٧٣ اخراج  

مسئوالن کارخانه سـیـمـان لـوشـان از  .   گیالن تجمع کردند 
ـنـد  . ابتدای سال جاری به دنبال تعطیلی این کارخـانـه ھسـت

ـنـد    تنی لوشان فعالیـت مـی ٣٠٠  نفر در کارخانه  ٢٠٠  . کـن
 نفر از دیگـر کـارگـران  ٨٧ مسئوالن کارخانه به دنبال اخراج  

مسئوالن کـارخـانـه مـذکـور  . تا پایان شھریور جاری ھستند 
خواھند کارخـانـه تـعـطـیـل    حاضر به واگذاری نیستند و می 

 .شود 
 

اعتصاب پرسنل مخابرات ھمدان دراعتراض 
 به عدم افزایش حقوق

 تن از رانندگان سواری و خـودروھـای  ٦٨ :   شھریور ١٨ 
 صبـح  ٨ سبک بخش خصوصی ھمکار مخابرات از ساعت  

ـنـدگـان بـه   در محل مرکز مخابرات استان تجمع کردند، ران
ـراض دارنـد  از اول  .  عدم افزایش حقوق در سـال جـاری اعـت

ھا و ادارات دیـگـر افـزایـش حـقـوق    سال جاری تمام شرکت 
متناسب با وضعیت شغلی پرسنل خود داشتند، اما شـرکـت  

ـنـدگـان  .   مخابرات اقدامی در ایـن راسـتـا نـکـرده اسـت  ران
 درصـدی دارنـد امـا بـعـد از  ١٠٠ تقاضای افزایش حقوق  

 درصـد  ٢٠  مرداد ماه در عقد قرار داد جدید فقط  ٣١ تاریخ  
ـرات  .  به حقوق معترضین افزوده شده است  اگر شرکت مـخـاب

 درصد به حقوق رانندگان اضـافـه کـنـد  ٢٠ طبق وعده خود  
رسـد    تازه حقوق دریافتی به نصف نرخ مصوب و قانونی می 

.  یـابـد    ھـزار تـومـان افـزایـش مـی ٢ یعنی در ھر سـاعـات  
رانندگان تا وقتی که به حقوق قانونی آنھا رسیدگی نشـود  

 .به تجمع و اعتراض مسالمت آمیز ادامه خواھند داد 
  

آمیز کارمندان فدراسیون  تجمع اعتراض
 کشتی مقابل دفتر خطیب

کارمندان فدراسیون کشتی در اعتراض بـه  :  شھریور ١٧ 
شان مقابل دفتر سرپرست این فـدراسـیـون    پرداخت نشدن حقوق 

خطیـب اجـازه  .  آمیز برپا کردند   تحصن کرده و تجمع اعتراض 
ـرش نـمـی  دھـد و از    حضور کارمندان فدراسیون را بـه دفـت

. توپچی دبیر فدراسیون خواسته است تا آنـھـا را آرام کـنـد 
 ماه است حـقـوقـی دریـافـت  ٥ کارمندان فدراسیون کشتی،  

ھـای آنـھـا را     ماه است که فدراسیون حق بیمه ٩ اند و    نکرده 
 .پرداخت نکرده است 

 
   كارگران

  
 گزارش دادگاه دوم علیه شاھرخ زمانی

) و دیـگـر کـارگـران  ( دادگاه محاکمه شاھرخ زمانی  
ـران،  ٥٠ بعنوان یکی از اعضای طبقه    میلیونی کارگـران ای

ـتـصـادی   در واقع محاکمه آزادی و عدالت اجتـمـاعـی و اق
است که در جھت تبرئه نظام جمـھـوری اسـالمـی سـرمـایـه  
داری از ستم و جنایتی که مرتکب شده و مـی شـود ، و  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـبـه  .  نابرابری حاکم در کشور بر قرار می گردد    ١٧ روز شـن
ـئـت  ١٣٩٢ شھریور    شاھرخ زمانی فعال کارگری، عضو ھـی

بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمـان و  
عضو شورای نمایندگان کمیته پیکیری ایجاد تشـکـلـھـای  
ـیـغ   ـل ـب کارگری که به اتھام تشکیل گروه سوسیالیستی و ت

ـبـعـیـدگـاه  ١١ علیه نظام در حال گذراندن    سـال حـبـس در ت
رجایی شھر است برای محاکمه مجدد به اتھام تـوھـیـن بـه  

ـرده شـد  ٢ رھبری به شعبه   ـریـز ب ـب اصـل  .   دادگاه انقالب ت
ـریـز  ٩١ موضوع برمی گردد به شھریور   ـب  شاھرخ در زنـدان ت

ـری   بود که مسئولین زندان و حـفـاظـت اطـالعـات بـه رھـب
ـیـان   رستمی عالوه بر پایمال کردن تمامی حقوق قانونی زندان

 فـرزنـد را بـه طـور  ٤ ، زندانی عادی محمد رنج گر پـدر  
علنی در جلو چشم زندانیان بند کارگاه زیر شکنـجـه ھـای  
شدید و مشت و لگد کشتند، حفاظت زندان از جمله داداش  
ـیـان   رستمی جزو قاتلین بود که در آن زمان با پیگیری زنـدان

ـر از ایـن  ٨ سیاسی و یک نفر از کارمندان زندان برای   ـف  ن
ھمچنین چند وقت پیش از  .  قاتلین قرار بازداشت صادر شد 

این قضیه نیز پای بازرسین به خاطر شـکـایـت عـده ای از  
 نفر زندانی کارگر به دلیل بیگاری کشـیـدن از آنـان  ١٢٠٠ 

که به اعتصاب دو روزه دست زده بودند، و چون در مـقـابـل  
ایـن  ..  کار حقوقی به این کارگران نمی دادند، باز شده بـود 

شکایت ھا و پیگیری ھا، دزدان و قاتلین از جمله رسـتـمـی  
را به چاره اندیشی واداشت تا سه نفر از زندانیان عـادی بـه  

ـرای  "  کار گرفته شده در انتـظـامـات زنـدان کـه عـمـومـا  ب
خبرچینی و ضرب وشتم زندانیان به کار گرفته می شـونـد  
ـری   وادارکنند که از شاھرخ زمانی به اسم توھـیـن بـه رھـب

ـرونـده سـازی وی بـه  . شکایت کنند  با ھمین شکایـت و پ
ـبـعـیـد شـد   افـراد شـاکـی چـه  .  تبعیدگاه رجایی شـھـر ت

کسانی ھستند ؟بسیجی علی ابراھیمی مشھور بـه عـلـی  
جبھه که به جرم دزدی و اختالس میلیاردی بیـت الـمـال از  

ـر  ٢٩ بیمارستان    بھمن محکوم شده و در حال حاضر عـالوه ب
این خوش خدمتی ھا توسط دزدان و فـاسـدیـن امـور خـریـد  
ـیـمـتـش در اخـتـالس از امـوال   ـق زندان به علت تجربـه گـران
عمومی مسئول خریدھای زندان و  رای باز ھمیشه ی خدا  

فرد دیگر بیمار روانی و سـادیسـت  !!  در خانه تشریف دارند  
تحت درمان امید روشنی بود که ھـمـسـرانـش را بـه قصـد  
کشت چندین بار کتک زده بود وبه علت ھـمـیـن خصـایـل  

ـیـن مـخـصـوصـا  شـخـص  "  مردم آزاری مورد تـوجـه مسـئـول
ـیـت شـکـنـجـه  "  رستمی و اداره اطالعات احتمـاال  ـرب ـرای ت ب

گری جدید قرار گرفت و باالخره غوول چماق دیـگـر سـارق  
ایـن مـجـرمـیـن واالمـقـام چـمـاق  .  مسلح نادر نورالھی بود  

حکومت برای محکومیت دوباره یک فعال کارگـری بـود  
تا ضمن دور کردن وی از آنجا در آرامش به قتـل و غـارت  

ـم روز  .  خود ادامه دھند   ـی مـحـاکـمـه وی سـاعـت ده و ن
ـریـز بـه  ٢  شھریور در شعبه  ١٧ یکشنبه   ـب ـقـالب ت  دادگـاه ان

ـیـن  .  ریاست قاضی دولت آبادی شروع شـد   قـاضـی در اول
سوال پرسید فعالیت سیاسی وی از چه زمانی شروع شـد و  
موضوع پرونده و علت دستگیری حال حاضر وی چـه بـوده  
است ؟ وی ضمن توضیح کوتاه در مورد فعالیت سـیـاسـی  

 در سازمان کارگران انقالبی ایران که ھـدفـش  ٧١ او تا سال  
حکومت کارگری از طریق ایجاد حزب سیاسـی کـارگـری  

ـیـز بـه  "  بوده و سپس با حبس تعلیقی آزاد شده اسـت بـعـدا  ن
علت موقعیت خودش فقط فعالیت صنفی داشتـه اسـت در  

ـیـش از  :  تاکید کردند  ٩٠ مورد دستگیری سال   من کـه ب
ـرای دیـدار پـدر و مـادرم در  ٣٠   سال ساکن تھـران بـودم ب

ـم کـه در بـدو ورود تـوسـط ادراه  ٩٠ خرداد   ـریـز رفـت ـب  به ت
اطالعات دستگیر و بدون کوچکترین مدرک جـرم و پـس  
ندادن بازجویی در اعتراض بـه اعـمـال شـکـنـجـه از طـریـق  
ـر و بـدیـن   ـی سلولھای انفرادی ، چشم بند و توھـیـن و تـحـق
جھت اعتصاب غذای نامـحـدود تـا مـحـاکـمـه در دادگـاه  
صالحه با حضور قاضی صالح ، ھیأت مـنـصـفـه و وکـیـل  

 کیلو وزن  ٢٧  روز اعتصاب غذا و  ٤٠ مدافع با نزدیک به  
کم کردن به زندان تبریز منتقل و در دادگاھی نـا صـالـح و  
ـئـت مـنـصـفـه بـا حـکـم   سفارشی بدون حق دفاع ،بـدون ھـی

 سـال زنـدان مـحـکـوم شـده  ١١ سفارشی اداره اطالعات به  
 نفر از افراد اقرار کننـده بـه ضـرر وی  ٣ وی گفت  .  است  

ـرارھـا تـاکـیـد کـردنـد اداره   در دادگاه ضمن تکذیب ایـن اق
اطالعات آنھا را زیر شکنجه و تھدید به تجـاوز بـه خـود و  

شـاھـرخ  .  زن و بچه ھایشان مجبور به این کار کرده اسـت  
از قاضی سئوال کرد که اگر شما به جای من بـودیـد کـه  

ـر   ـب ـل قـاضـی  ( بدون کوچکترین گناه توسط ھمکـارتـان حـم
  ١١ به سفارش اداره اطالعات بـه  ) دادگاه اول شاھرخ زمانی 

در  !!  سال حبس محکوم می شدید چـکـار مـی کـردیـد ؟ 
بخش دوم قاضی بـا احضـار شـاکـی فـرعـی کـه نـوعـی  
توسط مسئولین زندان تھدید شده بـود و بـا دور زدن عـلـی  
ـقـش   ـیـن بـودو ن ابراھیمی به عنوان شریـک دزدی مسـئـول
اصلی در توطئه پرونده ساز ی زمـانـی داشـت رو بـه نـادر  

وی  !!  نورالھی کرده گفت عین گفته شاھرخ زمانی را بگـو 
که از شرمندگی و سـرافـکـنـدگـی چـنـد بـار از شـاھـرخ  
ـلـه را بـه نـوعـی   زمانی عذرخواھی کرد سعی کـرد مسـئ

شـاھـرخ آدمـی   :  کتمان کند که با تأکید قاضـی کـفـت  
صادق و خیلی خـوب و دوسـت مـن اسـت و مـن در ایـن  
مسئله آلت دست رستمی و علی جبھه قرار گرفتم و سـپـس  

رستمی مسئول حفـاظـت  :      با اصرار دوباره قاضی گفت  
ـرآن بـگـذار و ھـر چـه   مرا صدا زد و گفـت دسـت روی ق

وی گفت این حرف در زندان روزمـره  :  شاھرخ گفته را بگو  
ـر گـفـت خـدا   ـف و عادی است یک بار طی بحثی یـک ن
دنیا را به خاطر فاطمه آفریده شاھـرخ گـفـت ایـن خـرافـات  
است ، و یک بار ھم تلویزیون خامنه ای را نشان مـی داد  

. این کفتار از دروغ گفتن خسـتـه نـمـی شـود  :  وی گفت 
که قاضی از زمانی پرسید این حرفھا را تأیید می کنیـد؟  
ـرار   ـقـل بـودن و آلـت دسـت ق ـرمسـت وی ضمن اشاره به غـی
گرفتن دادگاه توسط افراد فاسد و قـاتـل زنـدان از جـمـلـه  

از طریق مشارکت دزدھـای مـثـل عـلـی  " رستمی که علنا 
ـنـد از قـاضـی   ابراھیمی اموال عمومی را تـاراج مـی کـن
سئوال کرد چرا شاکیان اصلی را به دادگاه صدا نزده اسـت  

ـیـسـت ؟ !  ؟  ! آیا این به معنی دفاع علنی از قاتل و دزد ن
که با تأکید دوباره قاضی بـه درسـت بـودن حـرفـھـا نـادر،  

ـلـه خـوب ویـا بـد  : زمانی گفت   که وی اعتقاد دارد مسـئ
ـبـداد   بودن حکمیت سیستم می باشد و در شرایطی که اسـت
و بھره کشی حاکم است مسئله با فحش و ناسزا حل نـمـی  

ـنـد  ٥٧ شود عین سال    مردم با انقالب مسئله را حل می کن
ـم وی   و من فحش به رھبر را قبول ندارم و کتمان می کـن
ادامه داد در شرایطی که کارگران ھیچ تشـکـل و ابـزاری  
برای دفاع  و احقاق حقوق خود ندارنـد حـکـومـت شـمـا بـا  

ـر عـمـال  در خـدمـت  "  تعیین یک چھارم دستمزد سـطـح فـق

ـیـت ایـجـاد شـده   زالوھای سرمایه دار می باشد که با امـن
ـنـد کـه   شما به غارت ھای ھزاران میلیاردی دست مـی زن

ـیـد از     ٣٠٠٠ اگر روزنامه ھای خـودتـان را مـطـالـعـه کـن
ـیـمـه ،  ٧٠ میلیارد تا دزدی علنی   ـیـاردی ب  ھـزار  ١١  میل

میلیاردی بانکھا ، نیروشیمی ، جزیره کیش و بنیاد شـھـیـد  
دلیل بر این مدعاست اما قوه قضاییه شما دو جـوان را بـه  

ـیـمـارشـان  ٧٠ خاطر دزدی    ھزار تومان برای معالجه مـادر ب
به دار می آویزد و در عوض فردی به نام بابـک زنـجـانـی  

ـرای     ١١٧ که خود را بسیجی و فعال اقتصادی می داند ب
موسسه تامین اجتماعی یک چک می کشد شـمـا خـر  
ـیـد و در خـدمـت ادامـه   را ول کرده اید پاالن را می چسـب
ـیـد   ـیـاردرھـا ھسـت ـل ـتـی مـی سیستم بھره کشی و غارت مول
کشور را با رتبه دھمی معدن دنیا بھشت سـرمـایـه داران و  
ـیـن اوضـاعـی   جھنم کارگران و ندارھا کرده ایـد و در چـن
ـیـه   طبیعی است که شماھا به عنوان دشمن محـرومـیـن عـل
نمایندگان کارگران پرونده سازی کنیـد و آنـھـا را زنـدانـی  
کنید چرا که از تشکل و آگاھی کـارگـران وحشـت مـی  

ـیـش بسـوی  .    دادگاه به اتمام رسـیـد ١ در ساعت  . کنید   پ
ـراضـات  !!!  اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر  پیش بسـوی اعـت
کـارگـر زنـدانـی ، زنـدانـی  :   گسترده و متحدانه با شعار  

کمیته حمایت از شـاھـرخ زمـانـی  .  سیاسی آزاد باید گردد 
 ١٩/٦/١٣٩٢ 

 
جنگ داخلی در  سوریه، احتمال دخالت 

 مستقیم  نظامی غرب، واقعیات و نتایج
ـم از  :  جعفر عظیم زاده  ـی پـس از گـذشـت یـکـسـال و ن

ـتـھـای   جنگ داخلی در کشور سوریه و ددمنشیھا و جـنـای
ـیـان در ایـن کشـور رخ   بیشماری که در برابر چشمان جھان
داده است، شرایط حاکی از دخالت مستقیم نظامی آمریـکـا  

اینکه احـتـمـال  .  و متحدینش در این جنگ خانمانسوز است 
این دخالت تا چه حد جـدی اسـت و در پـس نـعـره ھـای  
جنگی جاری چه بند و بستھایی ممکن است بین طـرفـیـن  
ـرد   بین المللی درگیر در جنگ داخلی سوریه صـورت بـگـی

اما و بدون تردیـد، تـحـقـق دخـالـت  . خود بحث دیگری است 
ـنـش در جـنـگ داخـلـی   مستقیم نظامی آمریکا و متـحـدی
سوریه یک نقطه عطف در کشمکش بین مثلث  آمریکا و  

،   ... متحدین غربی و عربی اش، بلوک روسیه  و چـیـن و 
در منطقه خاورمیانه خواھد بود و کـل  ... و القاعده ئیزم و  

صحنه این منطقه از جھان را در پس خود وارد فاز دیـگـری  
فـرجـام  .  از توازن قوا بین اضالع این مثلث شوم خواھد کـرد 

جنگ در سوریه تحت شرایط موجود ھر چه بـاشـد، یـک  
چیز روشن و مسلم اسـت و آن ایـن اسـت کـه کشـتـار و  
جنایت در این کشور و دیگر کشورھای منطقه خاورمـیـانـه  

جـنـگ داخـلـی در  .  به این زودیھا فروکش نـخـواھـد کـرد 
ـم نـظـامـی آمـریـکـا و   ـی ـق سوریه و احـتـمـال دخـالـت مسـت
ـقـه دیـگـری از جـنـایـات و   متحدینش در این جـنـگ، حـل
فجایع تکاندھنده ای است که در پس فروپاشـی جـھـان دو  
قطبی، مھندسی نظم نوین جھانی و تـداوم کشـمـکـشـھـای  

اما تـا آنـجـا کـه  .  خونین ناشی از آن بر مردم سوریه میرود 
به حلقه ھای مختلف این جنگـھـا از عـراق و افـغـانسـتـان  
گرفته تا لیبی و امروز سوریه مربوط میـشـود بـایـد گـفـت  
حمله به لیبی، جنگ جاری در سوریه و احـتـمـال دخـالـت  
مستقیم نظامی آمریکا در ایـن کشـور تـمـامـا تـابـعـی از  
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کشمکشھای جھانی دوره حـمـلـه بـه عـراق و افـغـانسـتـان  
کشمکشھای خونین دنیای پس از جنـگ سـرد در  .  نیست 

ـفـاوت دیـگـری در   دوره حاضر بر بستر واقعیات عینی و مت
جھان امروز، دیگر آن جھان ھاج و  واج مـانـده  .  جریان است 

ـرق پـس از   از فروپاشی بلوک شرق و آن جھان بی رعد و ب
سالھای اولیه پایان جھان دو قطبی نیست که با حـمـلـه بـه  
عراق و افغانستان نطفه ھای نظم نوین جھانی در آن بسـتـه  

حمله به لیبی و جنگ داخلی در سوریه و احـتـمـال  .  میشد 
حمله به این کشور بر خالف مورد عراق و افغانستان تـحـت  
ـنـی جـھـان امـروز   شرایط دیگری و ریشه در واقعیتھای عی
ـروھـای   ـی دارد که بدون توجه به آنھا، افـکـار عـمـومـی و ن
چپ و آزادیخواه با قرار گرفتن در مـنـگـنـه ی یـک دو  
گانگی و یا با موضع گیری بر علیه یکی از طـرفـیـن و  

ھـمـچـون جـنـگ عـراق و  ( یا با محکوم کردن ھمه طرفین 
ایـن  .  باید چشم انتظار سـوریـه دیـگـری بـاشـنـد ) افغانستان 

انقالبات در منطـقـه    -:  واقعیات و نتایج آن به شرح زیر است 
خاورمیانه و عروج جنبشھای مختلف اجتماعـی در اقصـی  
نقاط دنیا مدتھاست بشریت معاصر را ھـمـچـون اوایـل قـرن  

ایـن  .  بیست وارد دوره ای از تالطمات اجتماعی کرده اسـت 
انقالبات و جنبشھا ریشه در تحوالت عظیم تکنولوژیکـی و  
انفجار اطالعات و بن بست دنیای سـرمـایـه داری در پـس  

ـنـی در  .  فروپاشی جھان دوقطبی دارد  به ایـن مـعـنـای عـی
ـلـف   دوره حاضر منافع سیاسی اقتـصـادی قـطـبـھـای مـخـت
سرمایه داری جھانی دیگر تماما تابعی از کشـمـکـشـھـای  
دھه اول پس از فروپاشـی جـھـان دو قـطـبـی و جـنـگ و  
ـیـسـت، آنـدوره   کشمکش دو قطب تروریزم جھانی در آندوره ن
علیرغم تداوم جنگ دو قطب تروریزم جھانی مدتھـاسـت بـه  
پایان رسیده و دنیا و بویژه کشورھای منطقه خاورمیـانـه در  
ھمه پیکره  سیاسی اقتصادی و اجتماعی فـرھـنـگـی وارد  

کشـورھـای    -.  پروسه ای از  دگرگونیھای عظیم شده انـد 
ـنـد   منطقه خاورمیانه جزو آندسته از کشورھای جـھـان ھسـت
که روبناھای سیاسی موجود در آنھا، ھـمـچـنـان ریشـه در  

این در حـالـی اسـت  .  اشکال حکومتی جھان دو قطبی دارد 
ـم   که عالوه بر فروپاشی جھان دو قطبی، پیشرفتھای عـظـی
ـیـسـت سـال گـذشـتـه   تکنولوژیکی و ارتباطات  در طـول ب
چنان سرعتی به تحول در بنیانھای اقتصادی و اجـتـمـاعـی  
ـنـاھـای سـیـاسـی   فرھنگی این کشورھا داده است  که روب
حاکم بر آنھا دیگر قادر به حفظ چھارچوبھای حـکـومـتـی  

این تحوالت در حالی جھان معاصر و بـویـژه    -.  خود نیستند 
ـر گـرفـتـه اسـت کـه ھـنـوز   منطقه خـاورمـیـانـه  را در ب
جنبشھای اجتماعی متناظر با دوره حـاضـر تـعـیـن الزم را  
پیدا نکرده اند، ھنوز پرچم عدالتخواھانه ای ھمچون انقـالب  
ـر افـراشـتـه   ـیـسـت ب ـرن ب اکتبر و دیگر انقالبات در اواسط ق
نشده است و ھمین واقعیت، حداقل در شـرایـط حـاضـر، ایـن  
ـبـل از   جنبشھا را در چنان وضعیتی قرار داده اسـت کـه ق
ـبـشـھـا در راس    ـیـشـروان ایـن جـن اینکه سازماندھندگان و پ
ـرنـد   ـرار بـگـی ـبـانـه  ق ـری طـل ـراب خیزشھای آزادیخواھانه و ب
ـری تـوده ھـای   جناحھای مختلف بورژوازی به سـطـح رھـب

ـتـھـای   -. مردم معترض رانده میشوند  ـی در دوره حاضـر واقـع
عینی فوق، بستر اصلی دخالتگریھا و کشمکش قطـبـھـای  
مختلف سرمایه داری جھانی  در این منـطـقـه از جـھـان از  
لیبی گرفته تا دسـت بـه دسـت شـدن قـدرت در مصـر و  
ـتـھـای   ـی جنگ داخلی در سوریه است و بـایـد از ایـن واقـع

بنیادی زمانه ی حـاضـر بـه جـنـگ داخـلـی در سـوریـه،  
احتمال دخالت مستقیم آمریکا و متحدینش در ایـن جـنـگ   

ـبـی    -. و نتایج   و تبعات  آن نگریست  آن جنگی که در لی
رخ داد و امروز در سوریه در جریان است عینـا روی دیـگـر  
ـفـاق افـتـاده   سکه ی ھمان آوردگاھی است که در مصـر ات

ـقـالب  .   است  ـری از تـعـمـیـق ان آنجا در مصر برای جلـوگـی
ـراحـتـی   مردم، مبارک را بدلیل سر سپردگی اش به غرب ب
به کناری گذاشتند و در ادامه با به قدرت رسیـدن مـرسـی  
و خیزش مردم بر علیه اخوان المسلمین  بار دیگر ھمان کـار  
. را به شکل خشن تری و با کودتـا بـه سـرانـجـام رسـانـدنـد 

ـلـکـه   کودتای ارتش در مصر نه کودتائی بر علیه مرسی، ب
اساسا کودتایی بر علیه انقالب دوم مردم مصـر و اقـدامـی  

و اما این رویکرد از جانـب دول  .  برای عقیم گذاشتن آن بود 
ـم گـذاشـتـن   ـی ـرای عـق غربی و دولتھای ارتجاعی منطقه ب
ـتـھـا   انقالب ھای مردمی در لیبی و سوریه، از آنجا که دول
و ارتشھای این کشورھا دست ساز غرب نبودند نمیتـوانسـت  

جـنـگ داخـلـی در    -.  ھمچون مصر به سـرانـجـامـی رسـد 
ـیـصـال   سوریه نه حاصل اراده مردم و نه حـتـی حـاصـل اسـت
توده ھای مردم در مقابل سرکوبگریھای جنایتکارانه دولـت  
ـتـگـری   اسد، بلکـه بـدرجـه بسـیـار بـاالیـی حـاصـل  دخـال
ـروھـای   ـی ـیـح و گسـیـل ن دولتھای ارتجاعی منطقه در تسل

اینبـار و در سـوریـه  .  القاعده و سلفیون به کشور سوریه بود 
سیاست عقیم گذاشتن انقالب مردم به دلیل مـاھـیـت دولـت  

ـیـن  .  اسد نمیتوانست از باال سرانجامی پیدا کنـد  تـحـت چـن
ـرای   شرایط متفاوتی، یک چیز ھم برای دولت اسد و ھـم ب
سرمایه جھانی و ھم کل دولتھای ارتجاعی منطقـه بسـیـار  

ـقـالب  :  مسلم و روشن بود  ـیـش بـه ان خون پاشیدن بیش از پ
ـبـاه    -.  مردم سوریه و تبدیل این کشور به زمین سوختـه  اشـت

ـیـن جـنـایـت بـار بـودن دخـالـت   ـفـاوت ب است اگر ذره ای ت
مستقیم نظامی آمریکا در جنگ داخـلـی سـوریـه،  بـا آن  
جنایاتی که ھمین امروز در این کشور جـاری اسـت قـائـل  

این دخالت ھیچ ربطی بـه پـایـان دادن بـه فـجـایـع  .  بشویم 
ـم نـظـامـی  . تحمیل شده بر مردم سوریه ندارد  ـی ـق دخالت مست

آمریکا و متحدینش در جنگ داخلی سوریه  در تداوم ایـن  
جنگ و در ادامه ھمان جنایات و ویرانـگـری ھـایـی اسـت  
که از حدود یک سال و نیم پیش از سوی اسد و جـریـانـات  
ـقـالب مـردم   ـر ان تروریستی ھمچون القاعده و حـامـیـانشـان ب

این دخالت احتمالی، مرحله دیـگـری از  .  سوریه تحمیل شد 
جنگ  جاری در کشور سوریه و در تداوم دقایق و فـرود و  

طالبانیزم و القاعده ئیزم و تمـامـی دول    -.  فرازھای آن است 
ارتجاعی حاکم بر منطقه خاورمیانه، نـه مـحـصـول اراده و  
اختیار و یا واقعیت جامعه شناختی مـردم ایـن مـنـطـقـه از  
جھان، بلکه تماما دست ساز و حاصل کـل آن مـعـادالت و  
روندھائی است  که بورژوازی جھانی بر سرنـوشـت بشـریـت  
معاصر و بویژه بر مردم منطقه خـاورمـیـانـه تـحـمـیـل کـرده  

ـرانـگـری در کشـور  . است  جنایتکار بـزرگ جـنـگ و وی
سوریه، سرمایه داری جھانی از دولت آمریکـا و مـتـحـدیـن  
ـروھـای   ـی غربی اش گرفته تا دول عربی و اسد و روسیه و ن
دست ساز آنھاست و نه توده ھای مردم مستاصل و درمانـده  
ـر سـرنـوشـت شـان، بـه   ای که در نتیجه حاکمیت سرمایه ب

ـبـدیـل شـده انـد  اسـد و  .  سربازان طالبان و القاعده و اسـد ت
القاعده و طالبان و ارتش آزاد در سوریه ھمچون دول غـربـی  
بخشی از موجودیت و واقـعـیـت  بـورژوازی جـھـان امـروز  

بـورژوازی جـھـانـی از دول غـربـی گـرفـتـه تـا    -ھستنـد  
دولتھای ارتجاعی منطقه و  دولت اسد تا جـریـانـات دسـت  
ـیـون در   ـف ساز و جنایتکاری ھمچون القاعده و طالبان و سـل
ـبـود   طی بیش از دو دھه از فروپاشی جھان دو قطبی و در ن
یک چپ اجتـمـاعـی و قـدرتـمـنـد در صـحـنـه تـحـوالت  
ـبـی تـوده ھـای   ـری طـل ـراب سیاسی، آنچنان آزادیخواھی و ب
ـرار داده انـد  و چـنـان در ابـعـاد   مـردم را در مـنـگـنـه ق
ھولناکی بر انقالب و آزادیـخـواھـی مـردم سـوریـه در طـول  
یک سال و نیم گذشته خون پاشیده اند که پدید آورنـدگـان  
ـیـونـھـا مـردم   و سردمداران جھانی چنین سرنوشتی برای میل
ـنـد کـه بـه امـیـد و آرزوی   سوریه، ناجیانی جـلـوه مـیـکـن

ـتـه  .  قربانیانشان  بدل شده اند  این واقعیت بسیار تلخ فـرو خـف
ـرائـی   ـق در زیر آوار جنگ و خونریزی در کشور سوریه و قـھ

 برای بشریت عصر انفجار اطالعات و  دھـکـده  ٢١ در قرن  
با خیزش مردم سوریـه و سـرکـوبـگـریـھـای    -.  جھانی است 

دولت اسد و به موازات آن گسیل نیروھـای سـیـاه از سـوی  
دول عربی منطقه به سوریه و با شروع جنگ داخلـی، بـایـد  
افکار عمومی و ھمه انسـانـھـای آزادیـخـواه و شـریـف در  
سرتاسر جھان علیه خون پاشیدن به انقالب مردم سـوریـه وارد  
کارزاری بین المللی و تعیین کننده میشـدنـد امـا از آنـجـا  
که سنت تاکنونی ضد جنگ اغلـب مـعـطـوف بـه حـمـلـه  
کشورھا به یکدیگر و بویژه معطوف بـه حـمـلـه قـدرتـھـای  
ـفـاق در ابـعـادی   بزرگ به ممالک دیگر بوده است ایـن ات
تاثیر گذار رخ نداد و کار به اینجائـی کشـیـد کـه امـروزه  

. این سنت ضد جنگ را باید در ھـم شـکـسـت . شاھد آنیم 
باید سنت ضد جنگ در سطح جھانی را به نقطـه دیـگـری  
ـیـه خـون پـاشـیـدن بـه   برد و ایستادگی و طغیان جھانی عـل
آزادیخواھی و خیزش تـوده ھـای مـردم را بـه یـک جـزء  

ھر فرجه ای به تـداوم جـنـگ در    -.  اصلی آن تبدیل نمود 
سوریه و چشم پوشی صریح و ضمنی  به دخالـت نـظـامـی  
آمریکا در این جنگ، سپردن سرنوشت خیزشھـای مـردمـی  
ـتـھـای حـاکـم،   و انقالبات در منطقه خاورمیانـه بـدسـت دول
نیروھای سیاه، دول غربی و عربی و ھمچنین تثبیـت سـنـت  
ارتش آزاد، مداخله نظامی غرب و قدر قدرتی آمـریـکـا در  
کشاکش انقالبات احتمالی در دیگـر کشـورھـای مـنـطـقـه  

ـروھـای    -خاورمیانه است   ـی سوریه برای افکار عمومی و ن
چپ و آزادیخواه در سـرتـاسـر جـھـان یـک آزمـون بـزرگ  
ـقـالبـات و   برای جلوگیری از تـکـرار خـون پـاشـیـدن بـه ان
خیزشھای مردمی در منطقه خاورمیانـه اسـت، ایـن آزمـون  
میتواند به نقطه عطفی بر علیه جنگ داخـلـی در سـوریـه،  
ـتـھـای سـرکـوبـگـر و   دولت اسد، دول غربی، روسیه  و دول
ارتجاعی و نیروھای سیاه در منطقه خاورمیانه بـدل شـود و  
ـقـالبـات   نقطه پایانی باشد بر خون پاشیدن به خـیـزشـھـا و ان

اگر ھر اعتراض و حـرکـت    -.  مردمی در منطقه خاورمیانه 
ـری   ضد جنگی در دوره حاضر به نقطه عطفی برای جلـوگـی
از خون پاشیدن به انقالبات و خـیـزشـھـای مـردمـی تـوسـط  
دولتھای سرکوبگر و نیروھای سیاه و دول غـربـی و عـربـی   
ـیـه   بدل نشود و این اعتراضات فقط در سطح اعتراض بر عـل
جنگ و مداخله نظامی خـارجـی بـاقـی بـمـانـد چـه بسـا  
ـر خـود خـواھـد   منطقه خاورمیانه سوریه ھای دیگری نیز ب
دید و سایر انقالبات احتـمـالـی در ایـن مـنـطـقـه از جـھـان،  
قربانی سنتھای  شکل گرفته در لیبی و سـوریـه خـواھـنـد  

 شد 
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بدنبال تجمع اعتراضی امروز کارگران کیان 
تایر در مقابل وزارت صنایع، آنان به 

 خواستھای خود دست یافتند
ـبـال دو مـاه  :  اتـحـادیـه آزاد کـارگـران :  شھـریـور ١٧  بـدن

ـر  ١٣ کشمکش و تجمع روز    شھریور ماه کارگران کیان تـای
در مقابل نھاد ریاست جمھوری و اولتیماتـوم ایـن کـارگـران  
برای تشدید اعتراضاتشان، آنـان از صـبـح امـروز دسـت بـه  
تجمع در مقابل وزارت صنایـع زدنـد و خـواھـان رسـیـدگـی  

در تجمع امروز، کـارگـران  .  فوری به خواستھای خود شدند 
ـیـه   زن کیان تایر نیز شرکت داشتند و از ھمـان سـاعـات اول
ـتـی  بـه نـحـو   ـی ـتـظـامـی و امـن ـروھـای ان ـی این تـجـمـع ن

ـر گـزارشـھـای  .  چشمگیری در محل حاضر شده بودند  بنا ب
رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنجا که قرار بـود از  

 صبح امـروز جـلـسـه ای در وزارت صـنـایـع  ٣٠/٧ ساعت  
 صـبـح دسـت  ٧ برگزار شود کارگران کیان تایر از ساعت   

به تجمع در مقابل وزارت صنایع زدند و پس از شروع جلـسـه  
نماینده ھای آنان تالش کردنـد وارد جـلـسـه شـونـد امـا از  
حضور این نماینده ھا در این جلسه ممانـعـت بـعـمـل آمـد و  
ھمین امر خشم کارگران کیان تایر را بر انـگـیـخـت و آنـان  
ـراضـی   بطور متحدانه ای شروع به سر دادن شـعـارھـای اعـت

 صـبـح بـه داخـل ایـن  ١١ کردند و در ادامه حوالی ساعت  
ـتـظـر  "  وزارتخانه ھجوم بردند و پس از سر دادن شعار   ما مـن

بار دیگر به خـیـابـان  "  جوابیم ھیچ جا نمیریم  ھمینجا ھستیم 
ـراض  .  بازگشته و به شعار دادن ادامه دادند  بدنبـال ایـن اعـت

ـنـده ھـای آنـان    قاطعانه از سوی کارگران،  سه نفر  از نمای
ـر   به داخل جلسه دعوت شدند و ھمزمان کارگران کیـان تـای

شرفی خیانت میکـنـد جـاللـی  " با شعار مرگ بر جاللی و  
جـاللـی  .  مانع خروج وی از وزارتخانه شدنـد "  حمایت میکند 

نظری  معاون روابط کـار وزارت کـار و یـکـی از اعضـا  
سازمان حمایت از صنایع  و از حـامـیـان اصـلـی واگـذاری  

وی دوبـار تـالش کـرد از درب  .  کارخانه به شـرفـی بـود 
پشتی وزارت صنایع و بدور از چشم کارگران از آنجا خـارج  

در ایـن تـجـمـع  .  شود اما ھر بار کارگران مانع وی شـدنـد 
ـر را سـر   ـر بـطـور مـرتـب شـعـارھـای زی کارگران کیان تـای

کـارگـر    –کار، حقوق، اعتراض حق مسلم ماست  :  میدادند 
ـرز    –با غیرت ذلت نمی پذیرد   ـب تا خون در رگ مـاسـت ال

ـریـده بـاد دسـت دزد    –خانه ماست   ـرز ب ـب  –برای حفظ ال
ـر جـاللـی و   –مرگ بر شرفی   ـر ایـن  ...  مـرگ ب ـنـا ب ب

ـنـده   گزارش در ادامه جلسه وزارت صنایع که با حضور نمـای
ھای کارگران کیان تایر برگزار گردید توافقات زیر حـاصـل  

ـلـی آن مـتـوقـف    -١ : شد  ـب واگذاری کارخانه به مالـک ق
تا زمان استقرار ھیات اجرایی سازمان حمایت از    -٢ میشود  

  ٢ صنایع در کارخانه، یک ھیات چھار نفره مـتـشـکـل از  
 نفر از سازمـان حـمـایـت  ٢ نفر از مدیریت فعلی کارخانه و   

ـر عـھـده خـواھـنـد   از صنایع، مسئولیت اداره کـارخـانـه را ب
ـر    -٣ داشت   ھیات اجرایی سازمان حمایت از صنایع حـداکـث

 مھر ماه در کارخانه مستقـر خـواھـد شـد و ھـمـچـون  ٥ تا  
ـرغـم  .  سالھای گذشته کارخانه را اداره خواھد کرد  ـی اما عـل

این توافق کارگران کیان تایر حاضر به پایان دادن به تجـمـع  
ـر از   ـف خود  نشدند و اعالم کردند تا زمانی که حـکـم دو ن
ـرای اداره کـارخـانـه صـادر نشـود و وزارت   ھمکارانشـان ب
ـرق کـارخـانـه   ـرای وصـل ب صنایع نامه ای به وزارت نیرو ب

بدنبـال ایـن خـواسـت از  .  ندھد محل را ترک نخواھند کرد 

ـر و پـس از مـدتـی   ـرض کـیـان تـای سوی کـارگـران مـعـت
ـرای   کشمکش بر سر این مسئله، نھایتا حکم دو نفر فـوق ب
ـرای وصـل   اداره کارخانه و نامه ای خطاب به وزارت نیرو ب

 ظـھـر  ١٤ برق کارخانه صادر شد و پس از آن حوالی ساعت  
کـارگـران  .  کارگران کیان تایر به تجمـع خـود پـایـان دادنـد 

کیان تایر از حدود دو ماه پیش و بدنبال واگذاری کـارخـانـه  
ـرض بـودنـد و   به مالک قبلی آن نسبت به این مسئله مـعـت
بارھا در اعتراض به این واگذاری دست به تجمع در مقـابـل  
نھادھای دولتی زدند اما از آنجا که وزارت صنـایـع نسـبـت  
به این واگذاری مصر بود این کشمکش حـدود دو مـاه بـه  
درازا کشید و امروز کارگران کیان تایر موفق شدنـد بـطـور  
ـر عـدم واگـذاری   ـنـی ب قاطعانه ای به خـواسـتـه خـود مـب

 .کارخانه به مالک قبلی آن دست پیدا کنند 
 

 بازنشستگان 
 

ماه حقوق بازنشستگان ٣عدم پرداخت 
 صنعت فوالد

در آستانه سال جدید با توجه به پرداخت نشدن سه مـاھـه  
، کـفـش و    حقوق بسیاری از فرزندان ما حسرت خرید کیـف 

خورند و اگر این روند تا پایان مـاه شـھـریـور    لباس نو را می 
طول بکشد ممکن است ما حتی قدرت خرید نان خـالـی و  
ـم و در صـورت   پر کردن شکم فرزندان خود را نداشته بـاشـی

ــریــم  ــگــی ــد در بســتــر مــرگ قــرار ب ــای ــاری ب ــم ــه  .  بــی ب
ـئـت    شھریورفارس،ھوشنگ ٢٠ گزارش  ـیـس ھـی  انـکـوتـی رئ

در  :  مدیره کانون بازنشستگان صنعت فـوالد اظـھـار داشـت 
مصوب شـد تـا بـه      ٩١ پایان دوره دولت دھم در بودجه سال  

ـرای بـدھـی   دولت اجازه داده شود از سھام صنعت و معـدن ب
 میلیارد تـومـان بـوده  ٧ به صندوق بازنشستگان که بیش از  

سھام واگذار کند و صندوق با حفظ شخصیـت حـقـوقـی بـا  
پیوستن به وزارت رفاه استقالل پیدا کند و مدیریت صـنـدوق  
به عھده وزارت رفاه و حقوق بازنشستگان ھر ماه به صـورت  

ـیـمـاران    منظم پرداخت  ـرای ب  و درمان نیز به ھمیـن شـکـل ب
در پایان دولـت دھـم     :وی افزود . ریوی و تنفسی انجام شود 

سـازی کـوتـاھـی    برای نقل و انتقال این سھام از خصـوصـی 
ـروز مشـکـالت مـوجـود   ـرای ب ـنـه را ب شد که این امر زمی

حقوق بازنشستـگـان در  :    وی گفت . بازنشستگان فراھم کرد 
 ھزار تومان پرداخت شده در حـالـی کـه حـقـوق  ٥٨٠ تیرماه  

مرداد و شھریور آنان حتی ریالی ھم تامین و پرداخـت نشـده  
ـرر    که برای رفع این مشکل با رایزنی  ھای به عمل آمده مق

 میلیارد تومان وام از بانک سامان دریافـت شـود  ٢٠٠ شد،  
تا زمینه برای پرداخت مابقی حقوق تیر مـاه و مـرداد مـاه  

ـره  .  بازنشستگان ذغالسنگ فراھم شود  ـئـت مـدی رئیـس ھـی
در حـال  :  کانون بازنشستگان صنعت فـوالد کـرمـان گـفـت 

 ھزار نفر بازنشسته در کل کشـور دارای  ٨٢ حاضر بیش از  
ـیـش از     ١٠ مشکل ھستند که این رقم در استان کـرمـان ب

ـر ایـن بـازنشـسـتـگـان مـتـعـلـق بـه   ھزار نفر است کـه اکـث
، زرند و بخش طغرالـجـرد شـھـرسـتـان    ھای کوھبنان   شھرستان 

ـنـکـه  : وی خاطر نشان کرد . کوھبنان ھستند  با توجه بـه ای
ـتـی در    وزارت صنعت  ـی ، معدن و تجارت ھیچگونـه مسـئـول

قبال صندوق بازنشـسـتـگـی نـدارد، وزارت رفـاه ھـم اعـالم  
ـم   دارد به دلیل اینکه انتقالی انجام نشده مـا نـمـی   می  ـی     تـوان

اریم با تـالش    کاری برای بازنشستگان انجام دھیم که امیدو 
ـم  . دولت تدبیر و امید به زودی شاھد رفع این مشکل بـاشـی

ــه  ــن ــیــن ھــزی ــراســاس ایــن    مشــکــل در تــام ھــای جــاری ب
ـرخـواه یـکـی از بـازنشـسـتـگـان شـرکـت   گزارش،علـی خـی

ـرنـامـه    از نیمه دوم سال گذشته  :   گفت   سنگ   ذغال  تاکنون ب
مشخصی در پرداخت حقوق ماھانه بـازنشـسـتـگـان شـرکـت  

ــجــاســت کــه مشــکــالت    ذغـال  ــدارد، ایــن ســنــگ  وجــود ن
گیر زندگی آنان شده و مسـئـوالن    اقتصادی فراوانی گریبان 

ھـای    سنـگ فـقـط وعـده   صندوق بازنشستگی شرکت ذغال 
ـنـه  : وی ابراز داشت . دھند   امروز و فردا می  این امر که زمی

    شرمندگی بـازنشـسـتـگـان را فـراھـم کـرده، مـوجـب شـده 
حـتـی تـوان     این قشـر    بسیاری از افراد آبرومند و زحمتکش 

را ھـم نـداشـتـه    خرید یک نان و یک کیلو گوشت و میوه  
 و از سویی با داشتن فرزندان محصـل و دانشـجـو در    باشند 

تـوانـد    ھا دچار مشکل شوند که این خود مـی   پرداخت ھزینه 
ھـا    در ترک تحصیل و مھاجرت آنان به سایر شھرھا و استان 

در آستـانـه سـال جـدیـد بـا  :  خیرخواه عنوان کرد . مؤثر باشد 
توجه به پرداخت نشدن سه ماھه حقوق بسیاری از فـرزنـدان  

خـورنـد و    ، کفش و لباس نـو را مـی   ما حسرت خرید کیف 
اگر این روند تا پایان ماه شھریور طول بکشد ممـکـن اسـت  
ما حتی قدرت خرید نان خالی و پر کـردن شـکـم فـرزنـدان  
ـر   ـیـمـاری بـایـد در بسـت خود را نداشته باشیم و در صورت ب

 .مرگ قرار بگیریم 
 

 اخراج و بیكارسازی
 
 کارگر قرار دادی و رسمی صدرا ٨٠٠

کارگران اخراجی سه ماه / اخراج شدند 
  حقوق معوقه طلب دارند

دبیر خانه کارگر استان بوشـھـر از صـدور حـکـم اخـراج  
 نفر از کارگران قرار دادی و رسمی در واحـد کشـتـی  ٨٠٠ 

ـران   تـا پـایـان  )  صـدرا ( سازی شرکت صنـعـتـی دریـایـی ای
 .شھریور ماه سال جاری خبر داد 

در تشریح جزئیات این خبر بـه   «موسی میر جھانمردی »
با توجه به اینکه درشرکـت صـنـعـتـی دریـایـی  :  ایلنا گفت 

ـراردادی ورسـمـی بـا  ١٥٠٠ بیش از  ) صدرا (ایران    کارگر ق
کارفرمایی چندین شرکت پیمانکاری ھمانند فـرا سـاحـل،  

ـروژه   آریا صنعـت، صـادق صـنـعـت و  ھـای    در سـاخـت پ
دریایی فعالیت دارند، اخیرا به دلیل رکود کار که مـوجـب  

ھای پیمانکاری و ورود پیمانـکـاران جـدیـد    جابجایی شرکت 
در بخش کشتی سازی این شرکت عظیم دریـایـی رخ داده  

ـیـز  ٨٠٠ است،    نفر از این کارگران که در سه ماه گذشتـه ن
اند با دریافت حـکـم اخـراج از سـوی    حقوقی دریافت نکرده 

 .کارفرما، در انتظار اخراج خود تا پایان شھریور ماه ھستند 
 سـال  ٢٠ وی سوابق کار این کارگران را از دو سال تـا  

بخش عمده اخراج این تـعـداد کـارگـر،  :  عنوان کرد و افزود 
مربوط به شرکت پیمانکاری فـرا سـاحـل اسـت کـه قصـد  

 کارگر تا پایان شھریور ماه، آنـان  ٥٣٨ دارد با اتمام قرار داد  
 .را اخراج کند 

ــان خـود بـه انــبـاشــت   ــخـش دیــگـری از سـخـن او در ب
ـران صـدرا    بدھی  ھای پیمانکاران شرکت صنعتی دریایـی ای

ـتـه مـی :  به تامین اجتماعی اشاره کـرد و گـفـت  شـود    گـف
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ھای پیمانـکـاری بـه سـازمـان    میزان بدھی یکی از شرکت 
 . میلیون تومان است ٢٧٠ تامین اجتماعی حدود  

ـران   وی  با بیان اینـکـه شـرکـت صـنـعـتـی دریـایـی ای
ـرات    ترین واحد   یکی از مطرح ) صدرا (  ھای سـاخـت و تـعـمـی

کشتی و اجرای سکوھای نفتی و گـاز در کشـور اسـت،  
را   «صـدرا »اغلب نیروھای فعال در مجموعه  : اظھار داشت 

 .دھند   کارگران با تجربه و مھندسان متخصص تشکیل می 
  
 کارگر سیمان لوشان با اتمام قرارداد ٧٦

 بیکار شدند
ـنـد خـزر »شرکت پیمانکاری   ـیـمـانـکـاران   «خـوشـای از پ

ـنـه  ھـای    وابسته به کارخانه سیمان لوشان برای کـاھـش ھـزی
  ٧٦ مالی خود، پس از خاتمه قرارداد کار به ھمـکـاری بـا  

 سـال  ١٢  تا  ١٠ سوابق این کارگران بین  . کارگر خاتمه داد 
 . است 
  

 کارگر آجر خورشید به بھانه ٥٠اخراج 
 قطعی گاز

بـا  :  مدیرعامل کارخانه آجر خورشید کـاللـه : شھریور ١٧ 
قطع گاز این واحد تولیدی توسط اداره گاز استان گلسـتـان،  

 کارگر بـه  ٥٠  میلیون تومانی،  ٣٠ عالوه بر وارد آمدن زیان  
ـم  ٨٠ صورت مستقیم و حدود   ـی ـق ـر مسـت  کار به صورت غـی

  ٥٠ به علت تعطیلی کـارخـانـه، در عـمـل  .    اند   بیکار شده 
ـم  ٨٠  تا  ٥٠ نفر بصورت مستقیم و   ـی ـق  نفر بصورت غیر مسـت

 . اند   بیکار شده 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه 
 ھای پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

 کـارگـر  ١٢٠٠ :  اتحادیه آزاد کارگران ایران : شھریور ٢٣ 
کارخانه پروفیل ساوه از خـرداد مـاه سـالـجـاری تـا کـنـون  
دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند و به دلیل عـدم واریـز  
حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی، دفترچه ھـای  
. درمانی تعدادی از کارگران این کارخانه تمدید نشده اسـت 

ـیـد در ایـن   این در حالی است که از اواخر سال گذشته تـول
ـفـت اول   کارخانه بشدت افت کرده است بطوریکه فقـط شـی
کارگران بطور کامل مشغول بکارند و در شیفت دوم تـعـداد  

ــد  ــدھـن ــال  .  انـدکــی ادامـه کــار مــی ــدنــب ــگــر ب از ســوی دی
ـروفـیـل سـاوه جـھـت   پیگیرھای مستمر کارگران کارخانه پ
اجرای قانون مشاغل سـخـت و زیـان آور، طـی مـاھـھـای  
ـرار   گذشته تعدادی از کارگران تحـت شـمـول ایـن قـانـون ق
گرفته اند و ھمین امر باعث شده است تا دیـگـر کـارگـران  
نیز پیگیر این حقوق قانونی خود شوند اما کارفرمـای ایـن  
کارخانه از طریق جابجائی ھای مـداوم کـارگـران و سـلـب  
ـریـھـای   ـیـگـی اضافه کاری از آنھا تـالش دارد تـا مـانـع پ
کارگران برای اجرای کامل قانون مشاغال سـخـت و زیـان  

بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه ازاد کـارگـران  .  آور شود 
  ١٢٠٠ ایران شرایط مشـقـت بـار فـوق در حـالـی زنـدگـی  

کارگر کارخانه پروفیل ساوه را غیر قابل تحمل کرده اسـت  
ـیـز   که مشابه ھمین وضعیت در کارخانه نورد لـولـه صـفـا ن

 کارگر کارخانه نـورد  ١٢٠٠ بنا بر این گزارش  . حاکم است 

لوله صفا نیز از مرداد ماه سالجاری بـه ایـن سـو دسـتـمـزد  
خود را دریافت نکرده اند و تمدید دفترچه ھای تعـدادی از  

ـیـز  .  کارگران این کارخانه نیز با مشکل مواجه است  تولید ن
در این کارخانه ھمچون کارخانه نورد پروفیـل سـاوه بشـدت  

ـفـت    سـاعـتـه  ٨ افت کرده و شیفت کاری آن به یـک شـی
ـیـن  .  تقلیل پیدا کرده است  کارگران نورد لوله صـفـا ھـمـچـن

اضافه کاریھای مربوط به ماھھای فروردین تا خـرداد مـاه  
سالجاری را دریافت نکرده اند و برنج  و روغنی کـه شـش  
ماھه ھر سال به آنان داده میشد امسال در اختیار کـارگـران  

شرایط فوق بویژه افت تولیـد و کـاھـش  .  قرار نگرفته است 
شیفت کاری  نـگـرانـی وسـیـعـی را در مـیـان کـارگـران  
کارخانه ھای پروفیل ساوه و نورد لـولـه صـفـا کـه ھـر دو  

 . متعلق به یک نفر است  دامن زده است 
 

  نا امنی محیط كار 
 

مرگ کارگر جوان در حاشیه بزرگراه 
 آزادگان

گـذاری    ھای یک گودال لـولـه   تخریب دیواره :  شھریور ٢١ 
 سـشـلـه  ٢٢ در بزرگراه آزادگان بر سر یـک کـارگـر جـوان  

 .مرگ وی را رقم زد 
 

ساله درپی سقوط ١٧مصدویت شدید کارگر 
 به چاھک آسانسور

ـر سـقـوط بـه  :   شھریور ٢١   ـراث کارگر نوجوان افغـانـی ب
داخل چاھک آسانسور در کوی نعمت آباد، خیـابـان زمـزم،  

 .خیابان میرزایی به شدت مجروح و روانه بیمارستان شد 
 

 گفت و گو
مصاحبه روزنامه بھار با جعفر عظیم زاده دربـاره تـرک  

فـعـاالن کـارگـری از تـرک  !  تحصیل فـرزنـدان کـارگـران 
ـراز نـگـرانـی مـی  ـنـد  پـول    تحصیل فرزندان کارگران اب کـن

ـنـه   ندارند، ترک تحصـیـل مـی  ـنـد ھـزی ھـای تـحـصـیـل    کـن
ایـن خـالـصـه وضـعـیـت  .  کننـد   باالست، ترک تحصیل می 

آموزشی فرزندان بعضی کارگران ایرانی است؛ کـارگـرانـی  
قـدر طـعـم اخـراج و افـزایـش    که در چھار سال گـذشـتـه آن 

شـان    اند که حاال آموزش فـرزنـدان   شان را چشیده   نیافتن حقوق 
حـاال  .  ھـایشـان گـرفـتـه اسـت   جای کمی را در سبد ھزینـه 

شود که فعاالن کـارگـری دربـاره وضـعـیـت    چندسالی می 
آموزانی که سرپرست کـارگـر دارنـد، ھشـدار    آموزشی دانش 

کند زن باشند یـا مـرد،    دھند؛ سرپرستانی که فرق نمی   می 
ھای زندگی روزھای خـوبشـان را ازشـان    ھرحال ھزینه   اما به 

ـیـس اتـحـادیـه  .  گرفته است  آخرین ھشدار را دو روز پیش ری
در شرایطی کـه  »:  کارگران قراردادی و پیمانی کشور داده 

کارگران قرارداد موقت با وجـود داشـتـن شـغـل از تـامـیـن  
انـد، خـطـر تـرک    ھای تحصیلـی فـرزنـدانشـان نـاتـوان   ھزینه 

ـیـمـانـی کـه    تحصیل فرزندان   ـراردادی و پ ھزاران کارگـر ق
انـد،    ظرف یک سال اخیر در نقاط مختلف کشور بیکار شده 

ـتـه اسـت کـه بـه   «ایلنا »الله بیات به    فتح  «.وجود دارد  گـف
ـیـد،   ـتـصـادی در بـخـش تـول دلیل طوالنـی شـدن بـحـران اق

ـلـف کشـور مـاه  ھـا    بسیاری از کارگرانی که در نقاط مخت
ـنـد    حقوق دریافت نکرده  ـتـوان اند ممکن است با ھر سخـتـی ب

ـرداخـت    مخارج روزمره  ـنـد، امـا قـادر بـه پ شان را تامین کن
ـنـد   افزار فرزندان   ھای تحصیل و نوشت   ھزینه  ـیـسـت ایـن  .  شان ن
ـلـف    اولین  بار نیست که در یک سال گذشته مسئوالن مـخـت

درباره وضـعـیـت بـد آمـوزشـی فـرزنـدان کـارگـران ھشـدار  
ـنـده  .  دھند   می  ھمین چندوقت پیش، این ایرج عـبـدی، نـمـای
آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجـلـس نـھـم بـود کـه    خرم 

گفت از روند رو به رشد ترک تـحـصـیـل فـرزنـدان خـانـواده  
ادامـه رونـد  »:  کارگران متاسف و دربـاره آن نـگـران اسـت 

ترک تحصیل فرزندان خانواده کارگری، از رشد اجتمـاعـی  
کـنـد و ایـن در    ھا جلوگیری می   و ارتقای سطح زندگی آن 

ـلـف بـه    شرایطی است که باید با استفاده از روش  ھای مـخـت
ھـای الزم    ھـا از حـداقـل   ای عمل کرد که این خانـواده   گونه 

بعد از   «. شان برخوردار باشند   برای زندگی و آموزش فرزندان 
ـر کـار    این اعالم نگرانی  ـنـی، وزی ھا بود که امیرقاسم مـعـی

دولت دھـم مـرداد گـذشـتـه ایـن قـول را داد کـه از سـال  
ـنـه    تحصیلی آینده   ھزاران نفر از فـرزنـدان کـارگـران از ھـزی

او  .  ھزینه تحصیلی استفاده خواھند کـرد   تحصیلی و کمک 
این قول را برای اجرایی شدن در دولت یازدھم بعد از آن داد  
که چندروز قبلش مجلس اساسنامه صندوق تامین آمـوزش  

در ایـن اسـاسـنـامـه  .  فرزندان کارگران را تصویب کرده بـود 
ـلـی بـه    وظایف صندوق و نحوه پرداخت کمک  ھزینه تحـصـی

فرزندان کارگران تعیین شده است و در صورت ابـالغ آن بـه  
ـلـی جـدیـد در صـورتـی   کـه فـرزنـدان    دولت، از سال تحصی

ھـای    کارگران بیمـه شـده ضـمـن ادامـه تـحـصـیـل در دوره 
ـلـی ھـوش و    ساله ابتدایی و سه   پنج  ساله راھنمـایـی تـحـصـی

ـیـد شـود، از    استعدادشان از طریق آزمایش  ھای مـربـوط تـای
ـلـی و    تسھیالت الزم برخـوردار مـی  شـونـد و وضـع تـحـصـی

زندگی خانوادگی آنان تحت مراقبت مخصوص قرار خواھـد  
حاال و در حالی که اجرایی شدن این اساسنـامـه از  .  گرفت 

ـیـسـت، دو  بـاره مـوج    سال تحصیلی جـدیـد ھـنـوز مـعـلـوم ن
ھا برای ترک تحصیل فـرزنـدان کـارگـران در سـال    نگرانی 

ھـایـی کـه مـرکـز    تحصیلی جدید راه افتاده است؛ نـگـرانـی 
ـیـد مـی   آمار ایران ھـم صـحـت آن  ـنـد   ھـا را تـای ـر  .  کـن جـعـف

ـران در    زاده، عضو ھیات   عظیم  مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای
گوید کـه وضـعـیـت بـد آمـوزشـی    می  «بھار »وگو با    گفت 

: فرزندان کارگران قراردادی و پیمانی مساله جدیدی نیسـت 
ھاست که این مشکل را دارنـد؛    فرزندان این کارگران سال »

ـره کـار   کارگرانی که در مناطق آزاد مانند ماھشھر و غـی
ـر اسـت چـون تـحـت    کنند وضعیت   می  شان از ایـن ھـم بـدت

ـیـه    پوشش قوانین کار نیستند و وضعـیـت مـالـی  ـق شـان از ب
ھـای    گوید کارگران شرکـت   او می  «.کارگران ھم بدتر است 

ـریـن کـارگـران   پیمانکاری جزو مـحـروم  ھـای    انـد و در سـال   ت
ھزاران کارگر که  »:  اند   گذشته دچار مشکالت زیادی شده 

ـنـد    در شھرھایی مانند تھران و اصـفـھـان زنـدگـی مـی  کـن
ـیـسـت و    ٨٠٠  یا  ٧٠٠ شان از    دریافتی  ـر ن ـیـشـت ھزار تومان ب

شان مشکـل    ھای درمان و آموزش فرزندان   برای تامین ھزینه 
او که خودش یک کارگر است از تـجـربـه خـودش   «. دارند 

آمـوزش در آسـتـانـه    برای خرید وسایل موردنیاز فرزند دانـش 
شـود    یک ھفته مـی »: گوید   شروع سال تحصیلی جدید می 

ـم ولـی مـن    که ھمسرم می  ـی گوید برای فرزندمان خرید کن
ـیـاز فـرزنـدم را   فعال پولی در بساط ندارم که وسایل مـوردن

 «. این مشکل تعداد زیادی از ھـمـکـاران مـن اسـت .  بخرم 
زاده ترک تحصیل فرزندان کـارگـران را فـقـط خـروج    عظیم 
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در حـال حـاضـر حـقـوق  »:  دانـد   ھا از چرخه تحصیل نمـی   آن 
ـیـت    ای کم است که آن   معلمان به اندازه  ـف ھا انگیزه کار باکی

ـرجـیـح مـی   در کالس  ـیـل ت دھـنـد    ھا را ندارند و به ھمیـن دل
آموزان مجبور شـونـد    طوری در مدارس درس دھند که دانش 

معلم خصوصی بگیرند و چون فرزنـدان کـارگـران پـول ایـن  
ـنـد، مـردود    کار را ندارند از نـظـر آمـوزشـی افـت مـی  کـن

ـراسـاس   «. شـونـد   شوند و درنھایت از مدارس اخراج مـی   می  ب
ـران از جـمـعـیـت    گزارش  ـیـون و    ١٩ ھای مرکز آمـار ای ـل مـی
  ٩٠ -٩١  سال در سـال  ١٩ ھزار نفری در سنین ھفت تا    ٤٣٥ 

دادند، بیش از    که باید آموزش خود را در مدارس ادامه می 
ھزار نفر به دالیل اقتصادی و غیره قـادر بـه    ١٣٥ میلیون و    ٧ 

ـیـش از    ادامه تحصیل نبوده  ـقـت ب ـی درصـد    ٣٧ انـد و در حـق
آموزان ایرانی در ھمان سال مجبور به ترک تـحـصـیـل    دانش 
از طرف دیگر سال گذشته این یکی از معاونـان  .  ه بودند   شد 

ـم تـرک    وپرورش بود که به   وزارت آموزش  ـی ـق ـرمسـت طـور غـی
مـا تـازه  »:  آموزان را قبول کـرد و گـفـت   تحصیل این دانش 

ـر اسـت نـه    ١٢ آمـوزان مـا    ایم رقم دانـش   فھمیده  ـف ـیـون ن ـل مـی
بـاره    رسول پاپایی، کارشناس آمـوزشـی در ایـن  «.میلیون   ١٤ 
ای بـاال    ھای تحصیل به انـدازه   ھزینه »: گوید   می  «بھار »به  

ھای آموزشی خود بـه خـود از سـبـد    رفته که تامین ھزینه 
ـنـد خـانـواده   ھای بعضی خانواده   ھزینه  ھـای کـارگـران    ھا مان

ـراسـاس قـانـون اسـاسـی  .  حذف شده است  از طـرف دیـگـر ب
آموزان باید رایگان باشد، مسـئـوالن    ھای تحصیل دانش   ھزینه 

ـر ایـن رایـگـان بـودن تـاکـیـد    آموزش  وپرورش ھم ھمـیـشـه ب
ـران مـدارس    کنند ولی در جلسات خصوصی   می  شان به مدی
ـرایـن    گویند که از اولیای دانش   می  آموزان پول بگیرند و بنـاب

ـنـه   این ھزینه  آمـوزان تـحـمـیـل    ھـای دانـش   ھا بـه دیـگـر ھـزی
ـنـد آن   بضاعت نمی   آموزان کم   شود و بنابراین دانش   می  ھـا    تـوان

ـرضـا   «. شـونـد   را بپردازند و از چرخه تحصیل خارج می  ـی عـل
گـویـد    مـی  «بـھـار »ھاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ھم به  

ـیـان تـورم چـنـدسـال گـذشـتـه، عـدالـت   ـربـان که یکی از ق
ـنـد    ھـا خـانـواده   در این سال »: آموزشی است  ھـایـی کـه مـان

انـد و    کارگران حقوق ثابت دارند تحت فشار مضـاعـف بـوده 
ـر گـذاشـتـه اسـت   این بر ترک تحصیل فرزندان  ـی از  .  شان تاث

ــوزش  ــگــر آم ــکــی از    طــرف دی ــوان ی ــه عــن وپــرورش ب
تـوانـد    دلیل کـمـبـود بـودجـه، نـمـی   ھای دولت به   زیرمجموعه 

ــرانــه دانــش  ــر    س ــیــن مــوضــوع ب ــردازد و ھــم ــپ آمــوزی را ب
 «.گذارد   بضاعت تاثیر می   آموزان کم   دانش 
 

گفتگوباحسین میربھاری عضو جمعیت دفاع 
از کودکان کار و خیابان درباره علل ترک 

 تحصیل کودکان
ـر رسـمـی از مـحـرومـیـت    سال گذشـتـه آمـار  ھـای غـی

ـر داده  «الزم التعلیـم » میلیون کودک  ٤ آموزشی حدود       خـب
ـنـی مـی . بودند  ـی ـیـش ب شـود در شـرایـطـی کـه    بنا براین پ

ـرد،    اقتصاد کشور در وضعیت رکود تـورمـی بـه سـر مـی  ب
ھـای    شمار بیشتری از کودکان الزم التـحـصـیـل از مـحـیـط 

ـر اسـاس آمـاری کـه سـال گـذشـتـه  .  آموزشی دور شوند  ب
ـیـون و  ١٦ منتشر شد، کودکان الزم التعلیم    ھـزار  ٥٠٠  میل

نفر و در عین حال تعداد کودکان الزم التعلیم ثبت نـام شـده  
ـیـب   ـرت ـیـون و  ١٢ در مدارس و محروم از تحصیل به ت ـل  مـی

ـرآورد شـده بـودنـد ٤  ھزار نفر و  ٢٤٢  ـر ب در ایـن  .   میلیون نف
شرایط، با توجه به نواسانات اقتصادی یکسال گذشته و بـه  

ـتـظـار مـی   تبع فقیرتر شدن خـانـواده  رود    ھـای کـارگـری، ان
ـیـل مشـکـالت مـالـی   کودکان الزم التعلیم بیشتـری بـه دل

ـنـد   خانواده  مـحـرومـیـت  .  ھای خود از ادامه تحصیل باز بـمـان
ـر از آمـوزش درحـالـی اسـت کـه    کودکان خانواده  ھای فقی

 قـانـون اسـاسـی دولـت مـوظـف اسـت بـه  ٣٠ طبـق اصـل  
شھروندان خود تا پایان دوره مـتـوسـطـه خـدمـات آمـوزشـی  

عضـو   «حسین میربھاری »در این رابطه،  .  رایگان ارائه کند 
ـقـد اسـت  ـت : جمعیت دفاع از کـودکـان کـار و خـیـابـان مـع

ـر   برخالف باورھای نـادرسـت رایـج در جـامـعـه  ورود اکـث
ـتـصـادی دھـک  ـر اق ـق ھـای    کودکان به بازار کار نتیجه ف

ھـای ایـن کـودکـان    پایین جامعه است و از سـوی خـانـواده 
ـرای دور نـگـھـداشـتـن آن  ھـا از    تعمد و کینه ھدفمـنـدی ب

بنابراین نبـایـد تصـور شـود کـه  .  محیط مدرسه وجود ندارد 
کودکان کار و خیابان و یا کودکـان مـحـروم از تـحـصـیـل  

ـرسـت  ایـن فـعـال حـقـوق  .  انـد   ھمگی دارای والـدیـن بـدسـرپ
ـتـصـاد رکـودی  ـبـعـات اق  -کودک بایادآوری اینکه آثـار ت

ـقـه    تورمی ایران در سال گذشته بیشتر  در خانـواده  ھـای طـب
برایـن اسـاس  :  متوسط و فرودست قابل مشاھده است، گفت 

باید انتظار داشت که امسال بیشتر کودکـان دور مـانـده از  
ـنـد   ھای تحصیلی در این خانـواده   محیط  ـرورش یـاب بـه  .  ھـا پ

ـران،   ـتـصـادی ای گفته میربھاری از آنجا که در سـاخـتـار اق
ای از جامـعـه شـھـری را شـامـل    طبقه متوسط بخش عمده 

ھای اقتصادی باعـث ریـزش    شود، طبیعی است ریاضت   می 
ـقـه    تعداد قابل توجھی از خانواده  ھای طبقه متوسـط بـه طـب

باتوجه به اینکه ھـرسـال در  :  وی افزود . فرودست شده باشد 
ـنـه  ـلـی ھـزی ھـای مـربـوط بـه    آستانه شروع سال جدید تحصی

کند، بخشـی    تحصیل کودکان افزایش چشمگیری پیدا می 
ھای فقیر در تامین ھزینه تحصیل فـرزنـدان خـود    از خانوداده 

ـنـه  :  میربھاری افزود . شوند   دچار مشکل می  به غیر از ھـزی
ـنـه دیـگـری    مربوط به شھریه مدارس، خانواده  ھـا بـایـد ھـزی

بابت کتاب، دفتر و سایر اقالم آموزشی پرداخت کننـد کـه  
در شرایط کنونی این ھزینه افزایش قابـل تـوجـھـی داشـتـه  

وی بایادآوری اینکه افزایش ھزینه تحصیل کـودکـان  . است 
ـنـده تـجـاری اسـت، افـزود  : نتیجه بازارگرمی تبلیغات فریب

صرف نظر از تاثیرات فرھنگی، این تبلیـغـات بـا مـخـاطـب  
ـنـد    قراردادن کودکان ھرسال برای خود بازار گرمی مـی  کـن

ـر مـخـاطـبـان اصـلـی ایـن    در حالی که خـانـواده  ـی ـق ھـای ف
ـرار مـی  ـرنـد   تبلیغات ھستند و بیشتر تحت فشـار ق بـه  .  گـی

گفته این فعال حقوق کودک از آنجـا کـه طـبـعـا تـامـیـن  
ـیـازھـای یـک خـانـواده   ـر ن ـر سـای نیازھایی چون مسکن ب

بضـاعـت    ھـای گـرفـتـار و بـی   اولویت دارد، در عمل خانواده 
ـنـه   ھزینه  ھـای اسـاسـی     تحصیل کودکان را مانند سایر ھـزی

. دھـنـد   ھای بعدی قرار مـی   چون بھداشت و تغدیه در اولیت 
در نتیجه این وضع تحمیلی از یکسو بخشی از  :  وی افزود 

ھـای آمـوزشـی    کودکان الزم التحصیل از حضور در محیـط 
شوند و از سوی دیگر انگیزه گـروه دیـگـری از    محروم می 

ایـن فـعـال  .  یـابـد   کودکان برای ادامه تحصیل کاھـش مـی 
ـنـکـه کـودکـان خـانـواده  ھـای کـم    حقوق کودک بابیـان ای

بضاعت به خوبی شرایط متفاوت خود را با سایرین مـتـوجـه  
ھـای آمـوزشـی کـودک بـه    در محیط :  خواھند شد، افزود 

ـریـن،   سرعت با مشاھده مقایسه خود و امـکـانـاتـش بـا سـای
ـفـاوت  ـتـصـادی مـی   ناخواسته مـتـوجـه ت عضـو  .  شـود   ھـا اق

ـیـجـه   ـت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بابیان اینکه ن

ھـای آمـوزشـی، دلسـردی    این مشاھده و قیاس در مـحـیـط 
ھای کم بضاعت از ادامه تحصیـل    تدریجی کودکان خانواده 

ترین حالت چنیـن کـودکـانـی بـه    در خوشبینانه :  است گفت 
ـبـی کـرده و از   مرور در مـحـیـط آمـوزشـی احسـاس غـری

ـرنـد   آموزگار و کادر آموزشی فاصله مـی  ـربـھـاری  .  گـی مـی
از آنجا که در شرایط فعلی، فرھنگـیـان ھـم بـه  :  ادامه داد 

اندازه کافـی در زنـدگـی روزمـره خـود دچـار مشـکـل و  
ـر بـه ایـن   گرفتاری ھستند، در محیطھای آمـوزشـی کـمـت

نھـایـت ایـن کـودکـان      شود بطوری که در    مسئله توجه می 
پس از طی یک دوره افت تحصیلی ترک تحصـیـل کـرده  

از آنـجـا کـه  :  وی یادآور شـد .  شوند   و راھی بازار کار می 
ـتـصـادی در مـیـان خـانـواده  ـقـه    تاثیر معضالت اق ھـای طـب

ـتـظـار داشـت کـه در    تر اسـت، مـی   متوسط مشھود  تـوان ان
ھای آموزش مناطق متوسط نشین کودکان بیشتـری    محیط 

عضو جـمـعـیـت دفـاع از  .  ھای تحصیلی شوند   دچار ریزش 
کودکان کار و خیابان ھمچنین در خصوص وضـعـیـت ایـن  

ـلـی جـدیـد گـفـت  الـزامـا  :  کودکان در آستانه سـال تـحـصـی
تمامی کودکان دور مانده از محیطـھـای آمـوزشـی راھـی  

ـنـکـه تـمـامـی  .  شوند   بازارھای کار نمی  ـرای وی با تاکیـد ب
ـرورش    کودکان کار و خیابان در خانواده  ـرسـت پ ھای بـدسـرپ

ـرسـتـان ایـن کـودکـان  :  یابند، گفت   نمی  بیشتر والدین و سـرپ
دھـنـد کـه    تنھا زمانی به اشتغال فرزندان خود رضایت مـی 
وی  .   باشـنـد   در تامین مخارج خود دچار مشکل جدی شده 

بایادآوری اینکه وضـعـیـت رکـود تـورمـی در یـک سـال  
ـیـت  ـر فـعـال ـیـدی شـده    گذشته باعث کاھش بیشت ھـای تـول

ھـا و    در نتیجه این وضع به دلیل افزایش اخراج :  است، افزود 
ـیـش   ـیـش از پ ـران ب کاھش ارزش پول ملی، جامعه مزدبگی

ھای روزمره گرفتار مشکالت مالی شـده    برای تامین ھزینه 
ـری فـرزنـدان    ھای بی   است بطوری که خانواده  بضاعت بیشـت

وی بابیان اینکـه ایـن  .  اند   خود را راھی بازارھای کار کرده 
ـنـده   کودکان ھمواره به عنوان کمک خرج و یا تـامـیـن کـن

ھای غیـر رسـمـی بـازار    اصلی مخارج خانواده راھی محیط 
ــت   کــار شــده  ــف ــد گ ــن کــودکــان در  :  ان حضــور الــزامــی ای

ـیـازمـنـد دوری و خـروج از   محیطھای پیدا و پنھان کـار ن
ـنـکـه کـار  . محیط آموزشی است  ـر ای میربھاری با تاکید ب

کودکان الزاما به لحاظ ماھیت و نوع کار عملی مجرمانـه  
کـودکـان کـار در  :  شـود، گـفـت   و غیر قانونی تلقی نـمـی 

ھـا در مـدرسـه حضـور    ساعاتی که سایر ھمسن و ساالن آن 
ـنـد  عضـو  .  دارند مانند انسانھای بالغ به انجام کـار مشـغـول

این کـودکـان  :  جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان افزود 
ـر  ـنـد بـزرگـت ھـا کـار    به جای استفاده از حق کـودکـی مـان

ھا مانند یک نیروی انسانی بـالـغ    کنند اما ھرگز به آن   می 
از آنجا کـه اشـتـغـال  :  میربھاری افزود .  شود   حقوق داده نمی 

کودکان زاییده شرایط اقتصادی است، نـھـادھـای دفـاع از  
ھـایـی    کنند تا بـا ایـجـاد مـحـمـل   حقوق کودک سعی می 

امکان دسترسی نسبی و پاره وقت این کودکان بـه فضـای  
ـنـکـه کـودکـان  .  آموزش را فراھم کنند  میربھاری بابیـان ای
شان از فعالیت چنین موسـسـات    ھای   کار و خیابان و خانواده 

ـبـال مـی  ـق ـنـد، افـزود   مردم نھادی اسـت ـر  :  کـن ـرخـالف سـای ب
کودکان که ممـکـن اسـت از الـزامـات مـحـیـط اداری و  
ـرای کـودکـان کـار و   یکنواخت مدرسه دلزده شده باشنـد ب

ای را سپـری    خیابان که ھر روز ساعات کاری خسته کننده 
ـتـه بـه در    می  کنند مراجعات نیم بنـد و چـنـد روز در ھـف
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از آنـجـا کـه  :  وی گفـت .  محیطھای آموزشی جذابیت دارد 
ماھیت و فعالیت موسسات فعال در زمینه حقـوق کـودکـان  
عام المنفعه و غیر انتفاعی است، در شـرایـط کـنـونـی ایـن  
موسسات برای ارائه خدمات تحصیلی به چنین کـودکـانـی  

ــنــکــه  .  انــد   بــا مشــکــل مــالــی مــواجــه  وی بــایــادآوری ای
سازمانھای دولتی به طور معمول به این موسسات کـمـک  
مالی خـاصـی در رابـطـه بـا ارائـه خـدمـات آمـوزشـی بـه  

ـنـه ایـن  :  دھنـد، گـفـت   کودکان کار و خیابان ارائه نمی  ھـزی
ھای مردمی و حامیان حـمـایـت از    خدمات از محل کمک 

کودکان مھاجر و مشکالت فرھنگـی  .  حقوق کودکان است 
و قانونی برای ادامه تحصیـل ایـن فـعـال حـقـوق کـودکـان  
ــحـصــیـل کـودکــان   ــه ت ــغـال ب ــن در خصـوص اشـت ـی ھـمـچــن

متاسفـانـه بـه مـوجـب  :  ھای مھاجر غیر ایرانی گفت   خانواده 
ھـای    قوانین کنونی، اشتغال به تـحـصـیـل کـودکـان خـانـواده 

مھاجر ایرانی منوط به داشتن اجازه اقامت و پروانه اشـتـغـال  
صرف نظر از اینکه بخش قابل توجھـی از  :  وی افزود .  است 

کودکان غیر ایرانی به دلیل مشکل مجوز اقامـت قـادر بـه  
ھای آموزشی نیستند، کـودکـان بسـیـاری    حضور در محیط 

ـیـل    از خانواده  ھای غیر ایرانی دارای پروانه اقامت نیز بـه دل
مشکل مالی قادر به پرداخت ھزینه تحـصـیـل فـرنـدان خـود  

ھـای    به گفته میربھاری تـا سـال گـذشـتـه خـانـواده .  نیستند 
مھاجر دارای پروانه اقامت ناچار بودند تا برای اشـتـغـال بـه  

 ھزار تومان بـابـت  ٢٠٠ تحصیل ھرکدام از فرزندان خود مبلغ  
ـرخـی  :  وی افزود .  شھریه پرداخت کنند  وجود این قـانـون و ب

باورھای نادرست در جامعه، باعث شـده اسـت تـا کـودکـان  
غیر ایرانی بیشتری برای اشتغال به تحصیل دچـار مشـکـل  

 شھریور ٢٠ -ایلنا :منبع . شوند 
 

 گزارش 
 

در کمین " آزبستوزیس"خطر ابتال به 
 کارگران صنایع

ـرای مـھـنـدسـی  ٢٢ به گزارش  شھـریـورایسـنـا،یـک دکـت
ـنـکـه   یـک  "  آزبسـتـوزیـس " بھداشت محیـط بـا اشـاره بـه ای

ـفـسـی اسـت،   ـن بیماری مرتبط با مشاغل با عوارض جدی ت
این بیماری در کـمـیـن افـرادی اسـت کـه در  :  تصریح کرد 

کنند که محصوالت تولیدی آنھـا    ھایی فعالیت می   کارخانه 
ـبـه نسـوز،   ـن ـیـد پ حاوی آزبست است از جـمـلـه صـنـایـع تـول

ـرا غـالمـی ،  .  ایزوگام، سیمان و پشـم شـیـشـه  ـت ـر مـی دکـت
ھا و صنایعی فعالیـت    کارگرانی که در کارخانه :  اظھارکرد 

کنند که با آزبست سر و کـار دارنـد ھـمـچـون صـنـایـع    می 
ـبـه نسـوز، آسـفـالـت سـازی،   ـن تولید ایزوگام، پشم شیـشـه، پ

ـتـال بـه    سیمان و عـایـق  ھـای حـرارتـی در مـعـرض خـطـر اب
ـنـد   بیماری  : وی افـزود .  ھای ریوی بویژه آزبستـوزیـس ھسـت

آزبستوزیس یک بیماری تنفسی مرتبط با شغـل اسـت کـه  
دھد به طوری کـه    معموال با دیرکرد عالیم خود را بروز می 

حتی ممکن است سالیان درازی طول بکشد تا فرد پـی بـه  
بـایـد تـوجـه داشـت عـوارض اخـتـالل در  .  بیماری خود ببرد 

ـیـمـاری در کـارگـران بسـیـار   عملکرد دستگاه تنفس ایـن ب

جدی است و از آنجا که درمان خاصی ندارد حتی مـمـکـن  
: غالمی ادامـه داد .  است منجر به مرگ افراد مبتال شود 

استفاده از ماسک توسط کارگران و ایجاد تھویه مناسب و  
ھای کاھش عوارض این ماده در محیط کار مـی    مکانیسم 

تواند در پیشگیری از ابتالی افراد به این بیـمـاری کـمـک  
این عضو ھیات علمی دانشگاه علوم پزشـکـی  .  کننده باشد 
ـر  :  تھران افزود  از آنجا که ذرات آزبست بسیار ریز بوده و غـی

توانند در اعماق ریه نفوذ کـرده و در    قابل رویت ھستند می 
سرطان ریه و سرطان حنـجـره کـه یـکـی از  .  آن باقی بمانند 

شود از جملـه    ھای سر و گردن محسوب می   شایعترین سرطان 
تواند افراد را در صورت مـواجـھـه    ھایی است که می   بیماری 

غالمی در پـایـان بـا  .  طوالنی مدت با این ماده درگیر کند 
بیان اینکه ذرات آزبست پس از جانشینی در ریـه حـتـی بـا  

ورود ذرات ریـز  :  سرفه نیز خارج نمی شوند، خاطرنشان کرد 
ھا تبادل اکسیژن و دی اکسید کربـن    این ماده به داخل شش 

کند و با ایجاد تنگی نفس به مـرور ریـه فـرد    را مختل می 
ـیـن مـی  ـرایـن رعـایـت نـکـات مـربـوط بـه    را از ب ـنـاب ـرد، ب ب

ـرار   پیشگیری از ابتال به عوارض آزبسـت و خـودداری از ق
ـفـس در   ـن ـیـن ت گرفتن در معرض طوالنی مـدت آن ھـمـچـن
ھوای حاوی حجم باالیی از ایـن مـاده بـه مـنـظـور حـفـظ  
سالمتی افراد بویژه کارگـران صـنـایـعـی کـه مـحـصـوالت  

 .تولیدی آنھا دارای آزبست است، ضرورت دارد 
 

چند درصد کارگران کشور درباره استفاده 
 اند؟ از وسایل ایمنی کار آموزش دیده

ـریـن و بـا ارزش  ـبـھـات ـریـن    به گفته متـخـصـصـان، گـران ت
ھای بخش صنعت و زیربنای توسعه پایدار اقتصـادی    سرمایه 

در  .  و اجتماعی ھر کشوری، نیروی کـار آن کشـور اسـت 
کشورھای درحال توسعه از جملـه کشـور مـا، بسـیـاری از  

ـفـاده از    فعالیت  ھای ساخت و ساز به صورت دستی و با اسـت
ـرآورد    قوای جسمی کارگران انجام مـی  ـر اسـاس ب شـود و ب

ـیـا و  ٤٥ سازمان بھداشت جھانی، تقریبا    درصد جـمـعـیـت دن
ـروی کـار  ١٠  درصد افرادی باالی  ٨٥  ـی  سـال در شـمـار ن

طبق گزارش این سازمان؛ جمعیت بـاالی  .  جھانی قرار دارند 
 میالدی حـدود  ٢٠٢٥  تا  ١٩٩٥ ھای     سال جھان بین سال ٢٠ 
این گـروه بـزرگ حـدود یـک  .  یابد    درصد افزایش می ٦٤ 

ھـای کـاری و در    سوم تا دو سوم عمر خود را در مـحـیـط 
ـر اسـاس  .  گذرانند   رسان می   معرض حوادث آسیب  ھمچنیـن ب
ـلـی کـار، یـک سـوم مـرگ   گزارش سازمان بین  ھـای    المـل

سـاالنـه حـدود  .  دھـد   ناشی از کار از طریق حـادثـه رخ مـی 
ـیـن  .  دھد    میلیون حادثه شغلی در جھان رخ می ٢٥٠  ھـمـچـن

  ٣.٥ بر اساس گزارش سازمان بـھـداشـت جـھـانـی، سـاالنـه  
شـونـد و    میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار کشـتـه مـی 

ـرآورد  ٥٠٠ خسارت ناشی از ایـن حـوادث   ـیـارد دالر ب ـل  مـی
ھای رسمی این سازمـان، در سـال    براساس گزارش .  شود   می 

 میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق افـتـاده  ٢٧٠  ساالنه  ٢٠٠٦ 
 ھزار کـارگـر  ٢٠٠  میلیون و  ٢ که در این میان، نزدیک به  

ـیـن نـزدیـک بـه  .  اند   جان خود را از دست داده    ١٦٠ ھـمـچـن
ـتـال شـده و    میلیون نفر به بیماری    ٧ ھای ناشی از کـار مـب

ـر ھـمـیـن  .  انـد   میلیون نفر نیز دچار از کـارافـتـادگـی شـده  ب
ـریـت ایـمـنـی و    اساس،  ـم مـدی  در مباحث مربوط به سـیـسـت

ای موضوع حوادث ناشـی از کـار بـه شـدت    بھداشت حرفه 
ھای کاری ایـمـن    مورد توجه قرار گرفته و در ایجاد محیط 

ـررات   ـیـن و مـق و سالم و کاھش خطر حوادث و رعایت قـوان
ـنـه  ـرای    مربوطه که موجب کاھـش ھـزی ھـای صـرف شـده ب

ـر جـریـمـه  ھـای احـتـمـالـی    پرداخت غرامت، خسـارت و سـای
ـیـز در مـورد مـوضـوع حـوادث و جـمــع   مـی  آوری    شـود و ن

بندی حوادث و کنترل در جھت کاھـش آنـھـا    اطالعات طبقه 
تـوان از دیـدگـاه    حـوادث را مـی .  مکرر تاکیـد شـده اسـت 

رفتـار  .   اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد   انسانی، 
انسان نه تنھا در بروز حوادث بلکه در پذیرش آنھا اھمـیـت و  
تاثیر بسزایی دارد و در واقع رفتارھای ناایمن بـخـش عـمـده  

در  .  دھـنـد   ای از مشکالت بھداشت عمومی را تشکیل می 
ـررسـی مسـائـل مـربـوط بـه رفـتـار   واقع عوامل انسانی و ب

ھای فردی از اجزایـی اسـت کـه    ادراک و شناخت ویژگی 
ھـا در    ای بـه مـنـظـور کـاھـش آسـیـب   در طراحی ھر برنامه 

ـرد    ھای شغلی و حرفه   زمینه  ـرار گـی ای باید مورد بررسـی ق
ھـای رفـتـاری فـرد اسـت کـه بـه    زیرا چگونگی ویـژگـی 

یـکـی از  .  گسترش اثرات مـداخـلـه کـمـک خـواھـد کـرد 
ـرار    الگوھایی که طـی سـال  ھـای گـذشـتـه مـورد تـوجـه ق

گرفته، الگوی باور بھداشتی اسـت کـه الـگـوی مـطـالـعـه  
 توسط ھوچبـام و  ١٩٥٠ رفتار بھداشتی فرد است و در سال  

 تـوسـط  ١٩٤٧ ریزی و در سـال    رون استاک در آمریکا پایه 
بیکر و مای، اصالحات برای باال بردن کـارایـی آن صـورت  

این الگو تاکید دارد که رفتار فرد بـه سـه عـامـل  .  گرفت 
تـوانـد بـه صـورت    بستگی دارد که ھر سه این عوامـل مـی 

ایـن عـوامـل  .  توام یا مجزا در رفتار فرد نقش داشتـه بـاشـد 
شامل منافع و موانع درک شـده، تـھـدیـده درک شـده و  
راھنمای عمل بر اساس ایـن الـگـو بـا تـوجـه بـه شـدت و  

بـا  .  حساسیت درک شده در نتیجه تھدید ایـجـاد شـده اسـت 
توجه به اھمیت موضوع پیشگیری از حوادث ناشی از کـار  
کارگران ساختمانی، پژوھشی در کشـور از نـوع مـطـالـعـه  
توصیفی تحلیلی به بررسی ارتباط بین سازه ھـای الـگـوی  

ـنـده بـه  ـری کـن ـیـشـگـی مـنـظـور    باور بھداشتی و رفتارھای پ
جلوگیری از حوادث ناشی از کار در کارگران سـاخـتـمـانـی  

  ١٣  کارگر ساختمانـی مـنـاطـق  ١٧٦ شھر مشھد پرداخته و  
در این تحقیـق  .  گانه این شھر را مورد بررسی قرار داده است 

ـم و  ٣  ـل ـپ ـررسـی فـوق دی  درصد کارگران ساختمانی مـورد ب
ـم، و  ٤٠/٥  درصد دیپلم،  ٢٥.٣ باالتر،   ـل ـپ   ٣١.٢  درصد زیر دی

  ٧٥ از نـظـر وضـعـیـت شـغـلـی  .  درصد آنھا بی سواد بودنـد 
.  درصـد کـارگـر فـنـی بـودنـد ٢٥ درصد کارگـر سـاده و  

 سال و میانگین سابقـه کـار  ٣٢ میانگین سنی کارگران نیز  
ـیـن  .   سال بود ١١ آنھا    درصـد کـارگـران مـتـأھـل  ٧١ ھمچن
 درصد کارگران به دلیل وقوع حادثه حـیـن انـجـام  ٣٢ . بودند 

 درصـد آنـھـا بـا  ١٢ کار به دکتر مراجعه کرده بـودنـد کـه  
 دفعه به دلیل وقوع حادثه در محـل کـار  ٣ فراوانی یک تا  

ـقـل شـده بـودنـد  ـت ـتـایـج ایـن  .  توسط سایرین به اورژانس من ن
ـتـه  ٢١ پژوھش نشان داد که    درصد کارگران با وظایف کمـی
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  ٨ حفاظت فنی و بھداشت کار آشنایی داشتند؛ ولی فـقـط  
درصد اظھار کردند که تاکنون در مـورد لـزوم و اھـمـیـت  

. انـد   استفاده از وسایل ایمنـی در مـحـل کـار آمـوزش دیـده 
ـقـه  : بررسی ھای این پژوھش نشان داد  کسانی که قبال ساب

ھای الگوی مـورد    وقوع حادثه داشتند نمره بیشتری در سازه 
ـنـد  ـریـن داشـت بـه ایـن  .  استفاده در این تحقیق، نسبت به سـای

معنی که کسانی که قبال وقوع حـادثـه را تـجـربـه کـرده  
بودند رفتارھای ایمن به شکل استفاده از وسایل ایمـنـی بـه  
ـقـه   منظور پیشگیری از حوادث را بیشتر از کسانی که ساب

از سـویـی دیـگـر،  .  اند   اند را گزارش کرده   وقوع حادثه نداشته 
ھـای    در این تحقیق، خودکارآمدی درک شده توسط نـمـونـه 

ـررسـی   مورد بررسی بر اساس مقیاس خودکارآمدی مـورد ب
 درصد کارگران موفق به کسب سـقـف  ٢١.٦ . قرار گرفت  

ـر اسـاس یـافـتـه .   امتیاز خودکارآمدی شدند ٢١  ھـای بـه    ب
ـیـن رفـتـارھـای   ـیـن ب دست آمده از ایـن پـژوھـش، ھـمـچـن
ـر   پیشگیری از حوادث ناشی از کار و متغیرھای الگو نظـی
منافع درک شده ، موانع درک شده، تھدیـد درک شـده،  

ارتباط معنـی    عالئم برای عمل و خودکارآمدی درک شده، 
داری از نظرآماری وجود دارد؛ ولی بیشتریـن ھـمـبـسـتـگـی  
مربوط به تھدید درک شده، خودکارآمدی و منافع درک  

ـیـمـی از  : ھای این پژوھش نشان داد   یافته . شده است  تنھا ن
ھای پیشگیـری    با روش )   درصد ٤٧ (کارگران مورد بررسی  

ـیـکـه یـک  .  از حوادث ناشی از کار آشنایی دارند  در حـال
 عالوه بر فایده رسـانـدن    ھا،   نیروی کار سالم آشنا با این روش 

شـود و ایـن    به خود موجب سالمت اطرافیان و جامعـه مـی 
مساله مستلزم داشتن آگاھی مناسب درخصوص ایـمـنـی و  

گاھی و نگرش و عـمـلـکـرد    بھداشت کار است؛ اما ھنوز آ 
کارگران درخصوص ایمنی کار و استفاده از وسایل حفاطـت  

ـنـھـا  .  فردی پایین است  ھمچنین طبق نتایج ایـن پـژوھـش ت
 درصد کارگران مورد بررسی خود را در مـعـرض  ٤٠ حدود  

ـر آنـھـا   حوادث ناشی از کار می دانستند و در نتیـجـه اکـث
ـنـد  ـنـه نـداشـت . حساسیت درک شـده بـاالیـی در ایـن زمـی

ھمچنین در حالیکه آمارھا نشـانـگـر آن اسـت کـه مـیـزان  
مرگ و میر در کارگرانی که در معـرض حـوادث نـاشـی  

گیرند رو بـه فـزونـی اسـت، ھـنـوز نسـبـت    از کار قرار می 
ترجـیـح  )   درصد ٢٦.٨ (باالیی از کارگران نمونه این تحقیق،  

ـرایـن بـایـد  . دادند که از وسایل ایمنی استفاده نکنند   می  بناب
ھای کاھش حـوادث نـاشـی از    ھمانند سایر کشورھا برنامه 

ھا تـمـرکـز    تر آغاز کرد که یکی از این برنامه   کار را جدی 
ھای آموزشی است که تاثیر آن در سایر مطـالـعـات    بر تالش 

ـر راھـکـارھـای  .  به اثبات رسیده است  ـیـن تـاکـیـد ب ھمـچـن
ای بـه    افزایش کمیت و کیفیت خدمات آموزشی و مشـاوره 

کارگران از سوی مسووالن بھداشت کـار بـا ھـمـکـاری و  
مشاوره متخصصان آموزش بھداشت مـی تـوانـد یـکـی از  
راھکارھای اساسی برای کاھش وقـوع حـوادث نـاشـی از  

ـفـاده    این تحقیق ھمچنین به ارتباط معنی .  کار باشد  دار اسـت
. از وسـایـل ایـمـنـی بـا تـحـصـیـالت کـارگـران اشـاره دارد 

 شھریور ٢٠ -ایسنا :منبع 
 

 قربانی حوادث کار از سه ٢٠٠شکایت 
 کارخانه در قزوین

 نفر از کارگران اخراجی سـه واحـد  ٢٠٠ شکایت  : قزوین 
ـلـی اوتـان دو »،  «پلی اوتان یـک »تولیدی   اریـش  »و   «پ

کارگران که در زمـان اشـتـغـال  .  در مراجع قضایی  «خودرو 
شان جرئـت طـرح شـکـایـت    به دلیل خطر از دست رفتن شغل 

ـنـد، خـواسـتـار دریـافـت    درباره ایمنی کـارگـاه  ھـا را نـداشـت
ھای ناشی از حـوادث شـغـلـی دوران کـارشـان از    خسارت 

 کارگر اخـراجـی  ٦٠٠  نفراز مجموع  ٢٠٠ .  کارفرما ھستند 
ـلـی اوتـان دو و اریـش   سه واحد تولیدی پلی اوتان یک، پ
ـیـدی تـعـدیـل   خودرو که در نتیجه ادغام این سه واحـد تـول

اند با طرح شکایت در مراجع قضایی اسـتـان خـواسـتـار    ه   شد 
رسیدگـی و دریـافـت خسـارتـھـای مـالـی وارده در دوران  

ایـن کـارگـران  .    اشتـغـال بـکـارشـان از کـارفـرمـا شـدنـد 
ـرارداد کـاری  شـان در    اخراجچی که به دلیل موقت بـودن ق

طول دوران اشتغال جرئت شکایت از کارفرما برای دریـافـت  
خسارت را نداشتند، پس از گذشت چندین سـال بـه مـراجـع  

شکایـت ایـن کـارگـران پـس از  .   اند   قضایی شکایت کرده 
گذشت چندین سال از وقوع حـوادث کـاری، نشـان دھـنـده  

بار امنیـت شـغـلـی کـارگـران و ایـمـنـی در    وضعیت تاسف 
در حـال حـاضـر تـعـدادی از ایـن  .  ھـاسـت   تمامی کـارگـاه 

ـقـص   کارگران شاکی، به دلیـل شـدت صـدمـات وارده و ن
 . عضو توان کار کردن نداشته و خانه نشین ھستند 

 
 کارگر ٤٠٠بدھی پیمانکاری آذر خاک به 

 پتروشیمی
ـیـمـه کـارگـران   شرکت آذر خاک بابت دستمزد و حق ب

در  .   اش بدھـکـار اسـت    شرکت پیمانکاری زیرمجموعه ١٠ 
ـیـمـانـکـاری    حال حاضر کارگران شاغل در شـرکـت  ھـای پ

 ماه دستمزد مـعـوقـه از شـرکـت  ٥ دست دوم و سوم حداقل  
آذر خاک طلبکارند عالوه بر دستمزد کارگران، شرکت آذر  

ـیـمـه ایـن    خاک از بھمن   ماه سال گذشته نیـز بـابـت حـق ب
تـعـداد  .  کارگران به سازمان تامین اجتماعی بدھکـار اسـت 

ـر   کارگران طلبکار از این شرکت بزرگ پیمانکاری بـالـغ ب
ـلـف     نفر اسـت، ایـن کـارگـران در شـرکـت ٤٠٠  ھـای مـخـت

ـیـت   پیمانکاری کوچک  ـر در  .   انـد   تر مشـغـول فـعـال تـاخـی
ـروژه  ھـای    پرداخت حـقـوق قـانـونـی کـارگـران شـاغـل در پ

عمرانی زیر مجموعه شرکت آذر خاک در حالی است کـه  
ـلـغـی در حـدود    گفته می  ـران مـب شود، شرکت ملی نفت ای

ـرداخـت کـرده اسـت ٢٥  در  .   میلیارد تومان به آذر خـاک پ
نتیجه این تاخیر و تـعـلـل چـنـد مـاھـه، کـارگـران از نـظـر  

ـرنـد،    معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی بـه سـر مـی  ب
ھای پراکنده اما مستمر کـارگـران    نتیجه این وضع اعتراض 

 .طلبکار بوده است 
 

تضییع فریبکارانه حقوق کارگران شرکتھای 
 پیمانکاری شرکت نفت آبادان

ـفـت   ـیـمـانـکـاری شـرکـت ن کارفرمایان در شرکتھای پ
ـرداخـت   ـر قـانـونـی از پ آبادان با توسل به یک حربه ی غـی
کلیه ی حقوق و مزایای مندرج در قانون کار شانه خـالـی  
کرده و سرباز میزنند مدیریت این شرکتھا با توسـل بـه واژه  
ـر پـا مـیـگـذارنـد  .  ی منطقه ی ویژه عمال قانون کار را زی

در حالیکه شھر آبادان منطقه آزاد تجاری صنعتی محاسـبـه  
میشود و نه منطقه ی ویژه اقتصادی که یک عرصـه ی  

ـیـه  .  صنعتی است و ربطی به منطقه آزاد تجـاری نـدارد  کـل
ی کارگران شاغل حق بیمه ی خـود را مـطـابـق ضـوابـط  

ـنـد   در  .  قانون کار پرداخت کرده و مشمول قانون کار ھسـت

حالیکه کارفرمایان با توسل فریبکارانه به واژه ی مـنـطـقـه  
ی ویژه تجاری عمال حقـوق قـانـونـی کـارگـران از جـمـلـه  

را  ...   سختی کار، مرخصی ماھانه، بدی آب و ھـوا و  
ـر پـا   که باید طـبـق ضـوابـط قـانـون کـار اعـمـال شـود زی

با تشکر جمعی از کارگران پیمانـی پـاالیشـگـاه  .  میگذارند 
آبادان خبر فوق از طریق ایمیل به سایت اتـحـاد ارسـال شـده  

 . است 
 

 !چپاول درسازمان تامین اجتماعی
گوشه ھایی ازمناظره تلویزیونی پنج شنبـه شـب دربـاره  

با نگاھی به ترازنامـه سـازمـان    -:  سازمان تامین اجتماعی 
بـه  .  شـود   تأمین اجتماعی وضعیت این سازمان مشخص می 

ھای سازمان تأمین اجـتـمـاعـی    طوری که مجموعه دارایی 
  ٦٠٠  ھزار میلیارد تـومـان و تـعـھـدات ایـن سـازمـان  ١٢٠ 

گـذاری    سـرمـایـه شـرکـت سـرمـایـه   -.  میلیارد تومان اسـت 
ـرآورد  ١٢٠ سازمان تأمین اجتماعی   ـیـارد تـومـان ب ـل  ھزار می

دھـد     درصد سود مـی ٣ شده است ،این شرکت حدودا  ساالنه  
  ٢٤  یا براساس ابالغ ھـیـأت امـنـا  ١٩ در صورتی که باید  

 .درصد سود ساالنه آن باشد 
ھای رجا و ھما که بابـت رد دیـون دولـت بـه    شرکت   -

ده بـوده اسـت در    سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده زیـان 
 ھیئت مدیره دارد کـه بـه  ١٢٠٠ صورتی که شرکت شستا  

سـازمـان تـأمـیـن    -.  دھـد   ھای آن چـنـانـی مـی   آنھا پاداش 
ـنـھـا   اجتماعی دارای ویالھای فرانسوی سـاز اسـت کـه ت

سـازمـان    -.   میلیون تومان خرج مبلمان آن شـده اسـت ٤٠٠ 
ـیـون  ٧ ای دارد که مـاھـی    تأمین اجتماعی بازنشسته  ـل  مـی

 ھـزار  ٧٠٠ ای دارد که حداکثر    گیرد و بازنشسته   تومان می 
سازمان تأمین اجـتـمـاعـی انـواع    -. تومان دریافتی آن است 

ویالھا را در شھرھای مختلف برای مدیران و مقامـات دارد  
ولی مطالبات کارگران مثل بن کارگری و حق مسکـن را  

ــمــاعـی در    -.  دھـد   نـمــی  ــانــک  ٥١ تـامــیـن اجـت  درصــد ب
آھن و بسـیـاری از    صادرات، بانک رفاه، مس سرچشمه، راه 

ھـای داروسـازی    گذاری مسکن و شـرکـت   ھا سرمایه   شرکت 
 درصد سود درآمدھای حاصـل  ٤ کند و متاسفانه    ھزینه می 

  ٤٠٠ ،  ٣٠٠ رود که بیـش از    به حساب اعضای شستا می 
در حـال    -.  ھا حق و حقوق کارگـران اسـت   نفر نیستند و این 

ـم    حاضر افراد غیرکارگر را بر سر سفره کارگران گـذاشـتـه  ای
ھایی که کارگر نبودند به سازمان تأمیـن اجـتـمـاعـی    و آدم 

 -.  کننـد   ھای این سازمان استفاده می   ورود کرده و از مزیت 
ھای تأمین اجتماعی ھـر پـزشـک    در گذشته در بیمارستان 

کرد ولی در حال حاضر بـایـد     نفر را ویزیت می ٨ در ساعت  
دولت مطالبات خود را به سـازمـان    -.  نفر را ویزیت کند ٨٠ 

ـرای    تأمین اجتماعی پرداخت نمی  ـرعـامـل ب کند ،دولت مدی
کـنـد و تـمـام    شستا و سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می 

ــت    گــذاری   سـیـاسـت  ــأمـیـن اجــتـمـاعـی تـوسـط دول ھـا در ت
ـتـھـا بـه    گیری می   است،دولت مستقیما  تصمیم  کند تمام دول

ـر    محض اینکه روی کار می  ـی آیند اولیـن جـایـی کـه تـغـی
در  .  شود سازمان تأمین اجتـمـاعـی اسـت   مدیریت ایجاد می 

حال حاضر مجموعه اقتصادی سازمان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  
ـتـه  ـیـسـت و کـمـی ای در دولـت    دست مدیرعامل سازمـان ن

دولـت    -.  تشکیل شده است تا مدیران شستا را انتخاب کند 
ـبـع   بر سازمان تأمین اجتماعی طمع دارد و مجلس نیز بـه ت

درآمد حـاضـر    -.  کند   دولت در امور این سازمان دخالت می 



٢٠١٣ شھریور ٢٦  کارگر کمونيست  18 

 ھزار میلیارد تومـان  ٣٣ از دریافت حق بیمه در سال گذشته  
ـیـارد  ١٢ بوده که یک سوم آن یعنی چیزی حدود    ھزار میل
ـیـارد  ٥ تومان باید مختص درمان شود که فقط   ـل  ھـزار مـی

یک جبھه بخور و بخور اسـت    -.  تومان آن ھزینه شده است 
 میلیون تومان سور و ساتی درسـت  ٤٠٠ به نام شستا که با  

کردند و دوم اینکه وقتی آمدند فساد پنھانی داخل آن بـود  
و حتی به کارگر اجازه ورود به ویالی فـرانسـوی کـه حـق  
ـران شـد،   کارگر بود را ندادند و این ویال شامل از مـا بـھـت

ـنـه داشـت ٤٠٠ ویالیی که تغییر مبلش   .  میلیون تومان ھزی
دھنـد کـه    رود، تخت خالی به او نمی   کارگردرمانگاه می   -

ـیـسـت  ـرایشـان مـھـم ن سـازمـان    -.  بخوابد، مرگ کارگـر ب
ـیـون  ٧ ای دارد که مـاھـی    تأمین اجتماعی بازنشسته  ـل  مـی

 ھـزار  ٧٠٠ ای دارد که حداکثر    گیرد و بازنشسته   تومان می 
سازمان تأمین اجـتـمـاعـی انـواع    -. تومان دریافتی آن است 

ویالھا را در شھرھای مختلف برای مدیران و مقامـات دارد  
ولی مطالبات کارگران مثل بن کارگری و حق مسکـن را  

 . دھد   نمی 
 

 اخبار بین المللی 
 

تظاھرات گسترده در آستانه  -شیلی 
 چھلمین سالگرد کودتای پینوشه

ـلـی در   ـر از مـردم شـی به گزارش یورو نیوزدھھا ھزار نف
ـیـان دوره حـاکـمـیـت، آگـوسـتـو   ـربـان حالی که عکسھای ق
ـنـد، در   پینوشه، دیکتاتور سابق این کشور را در دست داشـت
آستانه چھلمین سالگرد کودتای او در خیابانھای سانتیاگـو  

ـیـن سـی تـا  .  تظاھرات کردند  ـنـدگـان ب تعداد این تظاھـرکـن
یـکـی از اعضـای گـروه  .  شصت ھزار نفر اعالم شده اسـت 

: خانواده ھای قربانیان دوره دیکتاتوری پینوشه مـی گـویـد 
چھل سال پس از این کودتای نظامی، مسئله نقض حقـوق  " 

بشر در زمان حکومت دیکتاتوری پینوشه ھمـچـنـان بـاقـی  
ـرونـده مـحـاکـمـه  .  است  ـر  ١٣٠٠ چھل سال است کـه پ ـف  ن

ـبـال  .  ھمچنان باز است  چھل سال است که ھمـچـنـان بـه دن
کسانی ھستیم که بازداشت شده، مفقود شده و اعـدام شـده  

چرا حقیقت را  . اند بدون آنکه اثری از آنھا باقی مانده باشد 
ـنـد؟  ایـن  "  نمی گویند؟ چرا سـکـوت خـود را نـمـی شـکـن

ـرتـاب   ـرچـم آمـریـکـا و پ تظاھرات با به آتش کشیده شدن پ
ـنـدگـان بـه خشـونـت   کوکتل مولوتوف از سوی تـظـاھـرکـن

آنھا حـمـایـت آمـریـکـا از سـاقـط شـدن دولـت  .  کشیده شد 
ـلـی،   سالوادور آلنده، رییس جمھـور مـارکسـیـسـت وقـت شـی

ـنـوشـه را مـحـکـوم کـردنـد  ـی آمـار رسـمـی  .  توسط ژنرال پ
 و  ٣٢٠٠ سرکوب در دوران ژنرال پینوشه، از کشـتـه شـدن  

 . ھزار نفر دیگر حکایت دارد ٣٨ شکنجه شدن بیش از  
 

 کارگر اخراجی به کار ٧٢٠ -کامبوج 
 بازگردانده شدند

بـافـنـدگـی       کارگر یک کارخانـه ٧٢٠  AFPبه گزارش 
که بدلیل شرکت در اعـتـصـاب اخـراج شـده بـودنـد از روز  

دو روز قبل از آن  .   اوت کار خود را از سر گرفتند ٦ جمعه  
ـراض بـه اخـرج       ھزار کارگر این کـارخـانـه ٤ بیش از   در اعـت

ـتـخـت ایـن    ھمکارانشان در خیابان  ـیـن پـای ـنـوم پ ھای شھر پ
این کارخانه که متعلـق  .  کشوردست به راھپیمایی زده بودند 

ـتـه   به یک شرکت سنگاپوری است، کارگران را بدلیل بگف
. ، اخراج کـرده بـود   خودشان شرکت در اعتصاب غیر قانونی 

آنھا چندی پیش با خواست افزایش دستمزد و بھبود شـرایـط  
 . کار دست به اعتصاب زده بودند 

از مھمترین منابع درامد در ایـن    صنعت بافندگی یکی 
ـیـش از   ـر در ایـن  ٦٥٠ کشور به شمار میاید و ب ـف  ھـزار ن

کارگران شاغل در این رشـتـه حـدود  .  صنعت شاغل ھستند 
دریـافـت  )  دسـتـمـزد و اضـافـه کـاری (  دالر در مـاه  ١١٠ 

 .میکنند 
 

تظاھرات اعتراضی بازنشستگان  -فرانسه 
 علیه برنامه دولت

ـبـه    به گزارش یورنیوز روز سـه  ـر  ١٠ شـن ـتـامـب   ١٩ (  سـپ
نخستین راھپیمایی اعتراضی بازنشستگان پـس از  ) شھریور 

روی کار آمدن دولت فرانسوا اوالند توسـط اتـحـادیـه ھـای  
ـرپـا شـد  ـرنـامــه  .   کـارگـری در ایـن کشــور ب بــر اسـاس ب

پیشنھادی دولت، مدت دوران کار برای دریافت مسـتـمـری  
دولت اوالنـد در  .    افزایش می یابد ٤٣  سال و نیم به  ٤١ از  

تالش است تا با ایـن طـرح در راسـتـای کـاھـش کسـری  
قرار است که ماه آینده میـالدی ایـن  .  بودجه ساالنه بکوشد 

 .الیحه در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد 
 

 درصدی آمار ٤٥افزایش  -یونان 
  خودکشی

 درصـدی  ٤٥ تازه ترین مطالعـات حـاکـی از افـزایـش  
میزان خودکشی در یونان طی چـھـار سـال گـذشـتـه و در  

گروھی از داوطلبان یونانی در  .  دوران بحران اقتصادی است 
تـالش کـردنـد تـا در  "  جلوگیری از خودکشـی " روز جھانی  

ـنـد  آریـس  .   این رابطه به شھروندان آتن آگاھی رسـانـی کـن
ـیـمـاتـا   ویوالتزیس، مدیر مرکز جلوگیری از خـودکشـی کـل

. مسایل اقتصادی تنھا دلیل خودکشی نیـسـت : " می گوید 
ـیـکـاری افـزایـش مـی   ولی ھمه جا در اروپا، وقتی کـه ب

بـه نـظـر مـی رسـد  .  رود   یابد، میزان خودکشی ھم باال می 

که شاخص ھا ھمزمان تغییر می کنند و گویی که با ھـم  
از سویی دیگر میزان اعتیاد بـه مـواد مـخـدر  ."  رابطه دارند 

. ھم در این کشور و به ویژه در پایتخت افزایش داشته اسـت 
 ھزار تـن  ٢٥ شمار معتادان این کشور در حال حاضر بالغ بر  

مارینـا اویـکـونـومـو، اسـتـاد رشـتـه  .   تخمین زده می شود 
ـرای حـل  : " روانپزشکی بر این باور اسـت کـه  دولـت بـایـد ب
پشت اعـداد و ارقـام آدم  .  مشکالت شخصی افراد بکوشد 

اقتصاددانان نبایـد ایـن  .  ھا ھستند و درد انسانی نھفته است 
مرکز جلوگیری از خـودکشـی  ."   موضوع را نادیده بگیرند 

کلیماتا اعالم کرده است که تحقیقات نشانگر تداوم جـھـش  
تـاکـنـون  .   اسـت ٢٠١٢ قابل توجه آمار خودکشی از سـال  

ــونـان و پـی شـرایـط سـخــت   ـریـت کسـانــی کـه در ی اکـث
 .اقتصادی، مبادرت به خودکشی کرده اند، مرد بوده اند 

 
اعتراض کارگران و کارمندان به  -لھستان 

  کاھش خدمات عمومی
به گزارش یورو نیوز ھزاران نفر از کارکنان و کـارگـران  

ـر  ١١ لھستانی، روز چھارشنبه  ـتـامـب در  )   شـھـریـور ٢٠ (  سـپ
اعتراض به سیاستھای دولت نسـبـت بـه کـاھـش خـدمـات  
عمومی، اصالحات نظام بازنشستگی و میزان دسـتـمـزدھـا،  

اتـحـادیـه  .   در ورشو، پایتخت این کشور تـظـاھـرات کـردنـد 
ـرگـزاری تـظـاھـرات    ھـزار  ١٠٠ ھای کارگری در صـدد ب

 . سپتامبر ھستند ١٤ نفری در روز شنبه 
 

 اخراج   مأمور آتش نشانی٥٥٠ -انگلستان 
 شوند می

 و     سازمان خدمات آتش نشـانـی    سی    بی   به گزارش بی 
 ایستگـاه  ١٠ ھای اضطراری لندن تصمیم گرفته است    برنامه 

 در لندن را تعطیل بکند که باعث بیـکـار شـدن    آتش نشانی 
آنھـا اعـالم کـرده انـد  .   کارگر این سازمان خواھد شد ٥٥٠ 

ـم  .   که دلیل این تصمیم صرفه جوئی مالی است  این تصمـی
که از ژانویه سال میالدی آینده اجرائی میشـود، ھـر سـالـه  

ـبـال خـواھـد داشـت ١٥ حدود   .  میلیون پوند صرفه جوئی بدن
بـا  :  گـویـد   فیونا تویکروس عضو شورای کارگران لندن مـی 

ـنـدن از    این تصمیم ریسک، لندن را تـھـدیـد مـی  کـنـد و ل
اشـاره بـه بـوریـس  ( او  .  امنیت کمتری برخوردار خواھد بود 

ـقـدان  )  جانسون شھردار لندن  ـر ف ـنـی ب با اعـالم دادگـاه مـب
ـروزی آاش را جشـن    ممانعت قانونی  ـی ـم، پ  برای این تصمـی

 جا دارد که از شرم خودش را حـلـق اویـز    گرفته است، ولی 
 .بکند 
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