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 اعالميه هيئت اجرائی سازمان 

ی سازی آوار خصوص  
 بر سر کارگران معدن

 ١١سی ام فروردين سالگرد حادثه دلخراش مرگ 
 کارگر معدن باب نيزو کرمان ازياد رفتنی نيست

 حين کار بخشی از امور روزمره  ناشی در حوادث عضو ومرگنقص
معادن و کارهای -ی کارگران خاصه دربخش هايی از صنايع بزرگ

ت دولتی هم بازتاب می ساختمانی است که اخبارش در سطح نشريا
متاسفانه چنين اخباری در مورد واحدهای کوچک و کارگاه ها . يابد

   .حتی منتشر نيز نمی شوند
 ظهر با ١٢ در ساعت ٨٨ فروردين ٣٠سال پيش روز يکشنبه 
ازتوابع شهرستان زرند، " باب نيزو" وقوع انفجاری درمعدن

گران جان خود وابسته به شرکت معادن زغال کرمان، تعدادی از کار
:  ايلنا نوشت -فردای آن روزخبرگزاری کار ايران . را از دست دادند 

؛  دبيراجرايی خانه آارگر استان آرمان عباس آاربخش گفت " 
 نفر فوت آردند و احتمال دارد ١٣درحادثه معدن باب نيزو حداقل 

هرچند تعداد کارگرانی که زير آوار ". شدگان بيشتر شود تعداد آشته
دند بيش از رقم اعالم شده بود اما هيچ گاه آمار دقيق کشته مان

دبير اجرايی ": در ادامه خبر آمده است .شدگان معدن انتشار نيافت
به گفته آارگران شاغل در معدن، : " عباس کاربخش تصريح آرد

روز قبل از حادثه مسئووالن ايمني ميزان گاز موجود درمعدن را 
آرده بودند، اما با اين وجود مديريت به بيشتر ازحد استاندار اعالم 

الزم به ". توجهي آرده و باعث آشته شدن آارگران شد اين اعالم  بي
 در معدن ياد شده طی سال های اخير سه حادثه انفجاری  کهذکراست

کارگران همواره قربانی مال اندوزی سرمايه . ديگر هم رخ داده است
کارفرمای اين معدن . ندداران بخش خصوصی اين معدن قرارگرفته ا

است و معدن را از » ١٠٠٠دلتا « يک شرکت خصوصی به نام 
حادثه . وزارت صنايع و معادن جمهوری اسالمی اجاره کرده است

بار . اولين حادثه در اين معدن نيست ٨٨مرگ آفرين سی ام فروردين 
.  نفرجان باختند٩، درجريان انفجارمعدن ١٣٨۴اول درشهريور 

 ودر تمامی موارد، ند کارگر کشته شد٢ نيز ٨٧ريور باردوم درشه
علت انفجار را کهنگی وضعيت ايمنی در برابر تهويه گاز متان اعالم 

درمقابل اين حد ازکشتاردراين معدن آارشناسان دولتي در . شده است
هاي گذشته اين معدن را غيرقابل استفاده اعالم آردند و دليل آن  سال

 دانستند اما با اين وجود هم چنان شاهدهاي گازي  را وجود حفره
 تكرار حوادث تلخ و آشته شدگان آارگران اين معدن ادامه کاری  و

   هستيم
توشيح  که به ۴۴دولت جمهوری اسالمی برای پياده کردن اصل 

، با واگذاری معادن بزرگ به بخش  رسيده است خامنه ایملوکانه ی
صی نيز بدون خصوصی ازخود سلب مسئوليت نموده و بخش خصو

کمترين توجهی به وضعيت بهبود شرايط ايمنی کار، جان کارگران را 
واقعيت اين است که درجهنم جمهوری اسالمی چيزی که . می گيرد

بی هيچ ترديدی، قا تل معدنچيان . ارزش ندارد، جان کارگر است
را بايد در رابطه اجتماعی سرمايه داری بخش " باب نيزو"

درجهنم سرمايه داری . دانستاين رابطه خصوصی و نظام مدافع 
تا . ايران، عملکرد ديگری  از سرمايه ی حريص دبده نشده است

زمانی که اين رابطه ضدانسانی وجود دارد کارگران نيز اين گونه 
برای پايان دادن دادن به اين کشتارها بايد . سالخی و کشتار می شوند

نيز قبل ازهرچيز مستلزم به موجوديت اين رابطه پايان داد و اين امر 
متشکل شدن وسازمانيابی کارگران دربرابردولت اسالمی بعنوان 

الزم به . بزرگترين کارفرما  و بخش خصوصی هارو حريص است
 بی توضيح است؛ مهندس زينعلی کارفرمای معدن دلتا هزار  که

 سابقه قبلی  دارد، دستگير و وادثی  ح چنين  در بروزتوجهی او
انتظامی به زندان شهرستان زرند معرفی و روند توسط مراجع 

نامبرده  به عدم نظارت فنی متهم .  رسيدگی در اين مورد ادامه دارد
. ای تشکيل و در حال رسيدگی است شده و در اين مورد پرونده
مجازات چنين افرادی در صورتی که : "دادستان کرمان اعالن داشت 

رضايت اوليای دم ازيک ثابت شود مرتکب جرم شدند، به علت عدم 
درهمين ". سال تا سه سال حبس و پرداخت ديه به اوليای دم است

، خانواده های ٨٨ ارديبهشت ٢١ميان به گزارش ايلنادرتاريخ 
قربانيان اين حادثه دلخراش وفراموش نشدنی طی طوماری 

 بند با بيانی ۵اعتراضی  به رئيس جمهور، خواسته های خود رادر
   :مطرح وبرتحقق فوری آن ها تأکيد کرده اندصريح به شرح زير

    رد صالحيت ادامه فعاليت پيمانكار مربوطهـ ١" 
شناسايی و تعقيب افراد خاطی آه با عدم نظارت بر حسن عملكرد ـ ٢

   اند بخش خصوصی موجبات وقوع اين حادثه را فراهم آرده
برداری از معدن باب نيزو به علت  توقف آامل عمليات بهره ـ ٣
طرآفرين بودن محل و حوادث مكرر بعد از واگذاری به بخش خ

   خصوصی
   تسريع در روند رسيدگی به پروندهـ ۴
های داغدار تا زمان برقراری مستمری  تامين آمك معيشت خانوادهـ ۵

  "و پرداخت آليه مطالبات قبلی آارگران
به اين ترتيب دربرابرادعای دادستانی کرمان، بحث بازپرداخت ديه به 

 شناسايی قاتالن، ؛ليای دم ، ازمنظرخانواده های اين قربانياناو
توقف کامل عمليات بهره برداری ازمعدن باب نيزو، تسريع درروند 

به اين مجموعه بايد مسئله بيمه . استرسيدگی به پرونده اين جنايت 
   .سوانح و حوادث را هم افزود

 بی ، در برابر بی نقشه گی  کهامروز پرسش اساسی اين است
  دولت و وزارت کار و صنايع،   و سهل انگاری بی توجهی ، سياستی

در روزها ، هفته ها، ماه های آينده چند نفر ديگر در تونل هاى مرگ 
 - معدن زغال سنگ سنگرود-معدن باب نيزو يا معادن متعدد زرند

روشن است تا . کشته خواهند شد... معدن ماسه پل دختر لرستان و
ان نتوانند تشکل های صنفی مستقل خود را ايجاد زمانی که کارگر

کنند و اراده ای متشکل در برابر دولت و سرمايه داران سازمان 
دهند، نمی توانند در برابر تکرار اين سوانح از خود دفاع کنند و حتی 

تالش در . برای بهبود شرايط کار و ايمنی کار گامی به پيش بردارند
کاها و اتحاديه های مستقل کارگران راه سازمانيابی و ايجاد سندي

رشته های توليدی يا واحدهای مستقل توليدی، در شرايطی که جنبش 
ضد استبدادی مردم سراسر کشور گام های استواری به پيش 
. برداشته است، می تواند با حمايت مردم و ديگر اقشار همراه گردد

ست رفته تنها از اين طريق است که می توان نسبت به جان های از د
   . اين کارگران ادای احترامی در خور  کرد

سازمان ما بر آن است که ؛ در برابر حوادث، سوانح و رخدادهای 
کاری کارگران درسطح معادن ، صنايح صنعتی و بويژه کارهای 
ساختمانی، دولت ، کارفرمای بخش خصوصی و وزارت صنايع 

ازماندگان ب.  مسئول و پاسخ گوی جان های از دست رفته هستند
قربانيان اين سانحه حق دارند نسبت به جان های از دست رفته ی 

  ..عزيزانشان دادخواهی کنند
 و دلخراش به يکايک مرگ آفريندر سالگرد اين فاجعه سازمان ما  

، يک بار اعضاء خانواده های اين جنايت بزرگ و فراموش نشدنی
عزيزان شريک ديگر تسليت گفته و خود را در غم از دست دادن اين 

    .می داند
  زنده باد آزادی ، زنده  باد سوسياليسم
  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  )راه کارگر(اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران هئيت 
  ١٣٨٩فروردين ٣٠  ـ٢٠١٠ آوريل ١٩
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دار آويخته شدند اما از اتهامات ايشان هنوز اطالعات دقيقی در 
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  گسترش سرکوب و اعدام و 
  ستگاه والئی از جنبش مردمهراس د

اگر کودتا گران واقعا موفق شده اند که کنترل امنيتی کشور را به دست 
گيرند، اگر واقعا آنگونه که ادعا ميکنند جنبش ضد استبدادی مردم ما  

فروکش کرده است، گسترش اعدام و سرکوب و افزايش کنترل نظامی 
به چه معناست؟ اين چه ترين حقوق مردم،   کشور و تدارک حمله به بديهی

کشد اما از   می های غربی شاخ و شانه دولت قدرتمندی است که برای دولت
مردان و زنان قلم به دست و سنگ به دست ميترسد؟ اين چه دولت 

خس و  است که نه تنها از مردمی که کودتاگران وقيحانه ”مشروعی“
کند بلکه  میخاشاکشان ناميد آن چنان وحشت دارد که نه تنها اعدامشان 

  کند؟  جلوگيری می از مراسم تشيع جنازه آنها نيز
 بنا به گزارشات منتشره کودتاگران حکم اعدام :وبالگ راديو راه کارگر

صادر  پنج عضو يک خانواده را که در روز عاشورا دستگير شده بودند
از کودتای انتخاباتی به .  نفر محاربه اعالم شده است۵اتهام اين . کرده اند

ين طرف هزاران نفر دستگير شده، دهها نفر در جريان اعتراضات ا
 و  های جسمی ترين شکنجه مردمی کشته شده و صدها نفر تحت وحشيانه

ها در دور اخير در  افزايش اعدام.  قرار گرفته و اعدام شده اند روانی
گيرد که کودتاگران مدعی هستند که جنبش ضد  شرايطی صورت می
ان را کامال سرکوب کرده و کنترل امنيتی کشور را به استبدادی مردم اير

  .دست گرفته اند
کودتا گران درتمام اين مدت نه تنها از پاسخ دادن به درخواست بر حق 

های زندانيان سياسی و شهدای جنبش مردم ما طفره رفته اند، نه  خانواده
تنها بر جنايات خود سرپوش گذاشته و حتی به اصطالح دادگاه جانيان 
کهريزک را در پشت درهای بسته برگزار ميکنند، بلکه به دستگيری و 

  .اعدام تعداد هر چه بيشتری از جوانان ايران دست زده اند
افزايش دستگيری و اعدام در ايران جزيی از گسترش سرکوب و تالش 

.  ايران است برای نظامی کردن هر چه بيشتر فضای سياسی و فرهنگی
اه به تهديد هر چه بيشتر خبرنگاران و مطبوعات  کوت کودتاگران در مدتی

ها و از جمله روزنامه بهار، و ممنوع کردن  داخلی، بستن روزنامه
های سياسی احزاب از جمله جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين  فعاليت

در کنار اين تدابير برای گسترش فضای . انقالب اسالمی دست زده اند
های دولت در  کرده است که از الويترعب و وحشت، دولت همچنين اعالم 

زنده کردن اين طرح به . است”  حجاب  طرح عفاف و” سال جديد اجرای 
 و مدنی و به  منظور گسترش فضای وحشت، گسترش سرکوب فرهنگی

  .گيرد ويژه پايمال کردن هر چه بيشتر حقوق زنان در ايران صورت می
امنيتی کشور را به دست اگر کودتا گران واقعا موفق شده اند که کنترل 

گيرند، اگر واقعا آنگونه که ادعا ميکنند جنبش ضد استبدادی مردم ما  
فروکش کرده است، گسترش اعدام و سرکوب و افزايش کنترل نظامی 

ترين حقوق مردم، به چه معناست؟ اين چه   کشور و تدارک حمله به بديهی
کشد اما از   می انههای غربی شاخ و ش دولت قدرتمندی است که برای دولت

مردان و زنان قلم به دست و سنگ به دست ميترسد؟ اين چه دولت 
خس و  است که نه تنها از مردمی که کودتاگران وقيحانه ”مشروعی“

کند بلکه  خاشاکشان ناميد آن چنان وحشت دارد که نه تنها اعدامشان می
م قدرتمندی کند؟ اين چه نظا  جلوگيری می از مراسم تشيع جنازه آنها نيز

است که نه تنها يک مقاله، يک تارنما و يا روزنامه، که حتی تار موی 
  اندازد؟   موجوديتش را اينچنين به خطر می زنی

 و   هيچ مشروعيت سياسی، اخالقی کودتاگران خوب ميدانند که
های آنها برای  کودتاگران همچنين آگاه اند که تالش.  ندارند فرهنگی

بش ضد استبدادی مردم ما راه به جايی نبرده خاموش کردن شعله جن
گسترش سرکوب و تدارک برای حمله هر چه وحشيانه تر به . است

حقوق سياسی و مدنی مردم ما نه نشانه يک دولت قدرتمند و مسلط 
بيند،  بر اوضاع، بلکه دولتی است که پايان کار خود را به چشم می

ت و تالش دارد تا دولتی که از گسترش اعتراضات مردمی نگران اس
با گسترش سرکوب از ژرفش جنبش شجاعانه مردم ما جلوگيری 

با توّجه به توافق مجلس و دولت بر سر طرح هدفمند کردن . کند
ها کودتاگران خود را برای يک روياريی بزرگتری با کارگران  يارانه

گسترش جنبش مطالباتی و . و زحمتکشان ايران آماده ميکنند
 به بيکاری و اخراج ها، دستمزدهای پرداخت اعتراضات کارگری

نشده و گسترش فقر و فالکت، خواب را از چشم کودتاگران ربوده 
نظامی آن از يکطرف ميکوشد -  دستگاه واليی و مجتمع مالی .است

با گسترش اعدام و سرکوب دست پيش را گرفته و از گسترش 
های  موج جديد حمله به شبکه. مبارزات مردم ما جلوگيری کند

ها  در کنار اين. گيرد سياسی و خبری نيز در همين راستا صورت می
، ” فرهنگی“دولت با برجسته کردن مساله  و از طرف ديگر، 

و جمعيت قصد دارد تا بحران عظيم اقتصادی و سياسی ” خانواده“
اين . ايران را تحت الشعاع قرار داده و افکار عمومی را منحرف کند

های هر چه بيشتری برای  جبهه ز کردنتالش اما تنها به با
تماميت گرايی . رويارويی مردم با کودتا گران منجر خواهد شد

دستگاه واليی بيش از هر زمان ديگری اين نظام ضد مردمی را در 
طرح  .مقابل اکثريت عظيم زنان و مردان ايران قرار داده است

 سفره ها و تدارک رژيم برای حمله و چپاول هدفمند کردن يارانه
 مردم از يک سؤ و تالش برای تنگتر کردن فضا از سوی  خالی

ترين اشکال نافرمانی مدنی  ديگر، زمينه را بيش از پيش برای وسيع
 کارگر را، به سر آغازی  ، روز جهانی اول ماه مه. فراهم کرده است

برای پيوند مبارزه برای آزادی و برابری و در هم شکستن 
   آپريل20 .مکني ديکتاتوری تبديل 

.................................................  
 آنيد نمي آارگران ساختماني را اجرا چرا بيمه

نمايندگان آارگران ساختماني سراسرآشور طي نشستي خواستار 
نامه  ي بر تهيه و ابالغ و اجراي آيينعمل دولت به قول خود مبن

  .آارگران ساختماني شدند بيمه
نمايندگان آارگران ساختماني سراسر آشور با اشاره به تصويب 

ميليارد توماني بيمه آارگران ساختماني در دولت اظهار  81بودجه 
نمايندگان مجلس به وزير رفاه و  هايي را هم از حتي نامه: داشت

اجراي هرچه  ايم و خواستار امين اجتماعي دادهمديرعامل سازمان ت
 .ايم اما خبري از اجرا نيست تر بيمه آارگران ساختماني شده سريع
اين نشست نمايندگان آارگران ساختماني ورامين، تبريز،  در

ابهر و خرمدره، تهران، يزد، آرمان،  شميران، شيراز، قم، زنجان،
  ري حضور  ر، آمل وشهر، تبريز، بابلس آرمانشاه، ساري، قائم

   2010 آپريل 21  .داشتند

.........................................  
    دهد مي   زلزله خفيف در تهران رخ50 تا 20روزانه بين 

اي مرآز تحقيقات ساختان مسكن با بيان  رئيس بخش مهندسي لرزه
 زلزله خفيف 50 تا 20 سال گذشته تاآنون روزانه بين 5اينكه طي 

هاي  درصد ساختمان40 تا 30پذيري  ، از آسيب   دهد تهران رخ ميدر 
  .هاي بزرگ خبر داد تهران در صورت وقوع زلزله با ريشتر

 سال 5هاي تهران طي  اي در گسل انباشتگي تنش زلزلهاو اضافه کرد
اي ناحيه دچار تغييرات قابل   رفتار لرزهوگذشته شدت يافته است 

اي آه اين تغييرات باعث شده روزانه  اي شده است به گونه مالحظه
  . زلزله خفيف در تهران به وقوع پيوندد50تا 30بين 

  

 
 *پيوندها * 

   منصور نجفی:سردبير نشريه 
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   روابط عمومی سازمان وايميلتلفن، فاکس 
  0049 - 69 – 50699530تلفن 

  0049 - 69- 95219010فاکس  
net.public@rahekargar  

 رسايت راه کارگ
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www.etehadchap.org  
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www.sedayekargaran.com  
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نگاهی به برخی مفاهيم مارکسيستی 
  درارتباط با جنبش کارگری

  به بهانه فرا رسيدن اول ماه مه، روزجهانی کارگر
  يوسف لنگرودی

روزی که هم برای طبقه کارگر وهم برای . اول ماه درراه است
روزی که کارگران . کسيست ها، ازفرخنده ترين جشن ها ستمار

درسراسرجهان بارديگراراده متحد و راسخ خود را دربرابرنظام 
مبتنی بر بهره کشی به نمايش می گذارند وبدين ترتيب به سرمايه 
داری ونخبگان وايدئولوگ های آن يادآورمی شوند که تاريخ جهان 

 پايان نيافته بلکه به سمت يعنی تاريخ مبارزه طبقاتی نه تنها
طبقه کارگرايران نيز . رويارويی ها و پيکارهای بزرگ پيش می رود

به عنوان بخشی ازارتش جهانی کار، جزء جدايی ناپذيراين نبرد 
کارگرن کشورما اکنون درشرايطی قرارمی گيرند که . طبقاتی است

 با بايد راه خود را انتخاب کنند يا دربرابرحکومتی که قصد دارد
تحميل شرايط غيرقابل قبول، اين طبقه را خانه نشين کرده وروبه 
اضمحالل سوق می دهد، تن دردهند ويا با روی آوردن به مبارزه 
عليه رژيم حامی سرمايه داری واليت فقيه، ازحقوق، شرافت 
وموجوديت طبقاتی خود دفاع نمايند ورژيم را تا آخرين سنگربه 

آماروارقام مبارزات کارگری نشان می قراين و. عقب نشينی وادارند
دهد که کارگران ايران قصد ندارند تسليم حکومت و نظام سرمايه 
داری شوند؛ همان گونه که درطول سی سال گذشته دربرابرتهاجم 

  .                                                                رژيم وسرمايه داران تسليم نشده اند
بقه کارگرايران بدون سازماندهی تشکل های خود  اما ط   

ومخصوصا بدون حزب کارگران نخواهد توانست درپيکارهای قطعی 
درطول . وسرنوشت ساز، پيروزی خود را ممکن وسپس تثبيت نمايد

صد سال گذشته کارگران ايران درگيرمبارزات اقتصادی وگاه 
تاوردهايی با پرشورسياسی بوده اند که اينجا وآنجا توانسته اند دس

ارزشی نيز داشته باشند، اما دربسياری موارد نيزآنچه را که بدست 
آوردند از چنگ شان خارج کردند و يا به نفع ديگران تمام شده 

ازاينرواست که زمينه سازی برای حزب واقعی کارگران که با . است
وزن تعيين کننده  کارگران پيشرو، انديشمند، آگاه و مبارز به همراه 

شنفکران ارگانيک طبفه کارگر ايران تشکيل شده باشد، بايد به رو
. يکی از فوری ترين هدف های جنبش کارگری ايران تبديل شود

دسترسی به اين امرومتحقق ساختن آن البته کارساده ای نيست 
. وکاری است بسياردشوارکه موانع زيادی درسرراه آن وجود دارد

مناسبت هايی مثل . ود ندارندکارگران اما چاره ای جزتشکيل حزب خ
اول ماه فرصتی است که به کارگران ايران يادآور می شود که تشکل 
پذيری کارگران امری است امکان پذيرکه عليرغم همه مشکالت 

 .                                                                  وموانع بزرگ، می توان به آن دست يافت
ه مارکسيست ها همواره سربازان جبهه مقدم نبرد  ازآن جايی ک

کارگران عليه سرمايه داری بوده اند واعمال وانديشه ها وتفکرات 
شان تاثيرات فراوانی برجنبش طبقه کارگر داشته است، دراينجا به 
                                                                                     .                                 برخی ازمفاهيم مارکسيستی درارتباط با جنبش کارگری می پردازيم

 بحث و گفتگو پيرامون مفاهيم مارکسيستی و جنبش کارگری 
موضوعی است که ازابتدای پيدايش مارکسيسم و جنبش طبقه کارگر 
وجود داشته و تا به امروز نيز ادامه داشته وبی ترديد درآينده نيز 

انديشه ها . اصال اگرغيرازاين بود عجيب بود. وجود خواهد داشت
وجنبش های اجتماعی بزرگ معموال درچنين وضعيتی قراردارند 
. وغالبا مورد بحث و بررسی موافقان و مخالفان آن قرارمی گيرند

گمان می رود تفکرات مارکسيستی و جنبش طبقه کارگری بيش 
 گفتگو و نقد قرارگرفته ازهرانديشه وجنبش ديگری مورد بحث و

باشد، مخصوصا مارکسيسم که انديشه ای است علمی که به تحول و 
تکامل در همه زمينه ها اعتقاد دارد و پايه گذارانش بيش ازهمه به 

جنبش کارگری نيز . بررسی دايمی و نقد واصالح آن تاکيد داشتند
 کدام جنبشی را در تاريخ می توان سراغ گرفت که به. همين طور

اندازه جنبش کارگری مورد توجه ونقد و بررسی چه از جانب 
دوست دارانش وچه از سوی دشمنانش قرارگرفته باشد؟ بنابراين، 
همان طور که می بينيم، برخورد و تقابل انديشه ها دراين حوزه ها 
کامال طبيعی است واصال بدون وجود چنين برخوردها ونقدهايی، 

تی و جنبش طبقه کارگرازکدام نا کجا معلوم نبود که انديشه مارکسيس
 .                                                                                                 آبادی سربرآورند

 يکی رايج ترين بحثی هايی که همواره درجنبش کمونيستی ايران 

وجه وجود داشته وبه نظرمی رسد در دوره اخير دوباره مورد ت
قرارگرفته، موضوع مربوط به حزب طبقه کارگرورابطه آن با جنبش 

مدتی است که . کارگری و همچنين رابطه بين تئوری وعمل است
بحثی دراين باره که آيا طبقه کارگربه آگاهی وبرنامه ازجانب حزب 
طبقه کارگر نيازدارد يا خودش مستقال درواقعيت زند گی و مبارزه 

  .                                      د کرد، اينجا وآنجا ديده می شودبه آن دست پيدا خواه
 دراين ميان برخی ازکسانی که وارد چنين بحث هايی می شوند، با 
تکيه برنظرات مارکسيستی سعی می کنند نظرات خودشان را برحق 
و درست جلوه دهند وبرخی چنان انشاء و بيانی به کارمی گيرند که 

 که مارکس زمانه اند ونحوه خطاب شان طوری است تصور ميکنند
که گويی به کمترازهگل وفوئرباخ  برای بحث و مناظره رضايت 

البته ازنوع ( اين ها خود را چنان درگيرمسايل تئوريکی. نمی دهند
کرده اند که بازسازی نظری چپ را از نان شب ) کاريکاتوری آن
اتاق های دربسته و درحالی که بازسازی چپ در. واجب ترمی دانند

سرفروبردن درميان خروارها کتاب، ناممکن است وبدون درگيرشدن 
.                                              با جنبش کارگری وآموختن ازآن، امری دست نيافتنی است

 حقيقت اين است که حتی خود مارکس و انگلس نيز عمدتا با 
رشدن درمبارزه طبقاتی طبقه کارگربود که توانستند به جمع درگي

چه درغيراين . بندی درستی ازمبارزات طبقه کارگردست پيدا کنند
صورت، آنان نيز در حد همان سوسياليسم تخيلی باقی می ماندند و 
. نمی توانستند حوادث و روند اوضاع را درست تشخيص دهند

قاتی کارگران، مانيفست واصال بدون درگيرشدن با مبارزات طب
کمونيست نمی توانست چنين زيبا وواقعی تدوين گردد وعبارت 

نمی توانست چنين " کارگران همه کشورها متحد شويد"مشهور 
با اين همه مارکس وانگلس . درخشان برتارک آن حک شود

پيامبرانی نبودند که فرامين حاضر وآماده الهی برای نجات بشررا 
آنان . هند و برای همه چيز پاسخ داشته باشنددراختيارمردم قرارد

پيامبران زمينی بودند که از زندگی ومبارزات واقعی می آموختند 
  .                                        وسپس دانسته های خود را برای عموم عرضه می کردند

 می دانيم که توانايی انسان محدود است و آن ها نيزبه عنوان انسان از 
به همين دليل آن ها پاره ای از مسايل مهم ، . ين قاعده مستثنی نبودندا

آنان حتی . مخصوصا مسايل مربوط به آينده را، بی پاسخ گذاشتند
اگرتوانايی شان درپاسخ دادن به همه چيز نامحدود بود، بازهم به لحاظ 
تاريخی در محدوديت قرار داشتند، يعنی مناسبات سرمايه داری هنوز 

تنها درصد سال اخير .  از جنبه های خود را نشان نداده بودبسياری
سرمايه داری تحوالت زيادی را پشت سر گذاشته واگر مارکس و انگلس 
دوباره پا به حيات می گذاشتند، با اينکه يقين حاصل می کردند که اساس 
مناسبات سرمايه داری را درست شناخته بودند، درعين حال به محدوديت 

.  در برابرتغييرات شگفتی آورسرمايه داری اعتراف می کردندتوانايی خود
دراينجا قصد آن نيست تا اهميت انکارناپذير کارهای آن ها را ناديده گرفته 
شود وترديدی نيست که هيچکس به اندازه آنان به جنبه های اساسی نظام 
سرمايه داری نپرداخته ودرک درست وعلمی از اين نظام ونحوه کار کرد 

اما با همه اين تفاضيل بايد بپذيريم که آنان دردوره . رائه نداده استآن ا
خودشان برای بسياری ازمسايل، به داليل مختلف، پاسخی نداشتند و اين 

.                                                                                خيلی هم غير طبيعی نبوده است
مارکس .  درباره حزب طبقه کارگر وجنبش کارگری نيز همين طور

آن هاهميشه .وانگلس با محدوديت های ويژه دوران خود روبرو بودند
براهميت حزب طبقه کارگر تاکيد داشتند و تشکل و سازمان يابی کارگران 

 مارکس و روشنگری های. را عامل اساسی درراه پيروزی آن می دانستند
انگلس در اين زمينه ها بود که بعدأ پايه محکمی برای مارکسيست ها 

در اين ميان بزرگ . درنبردهای طبقاتی کارگران با سرمايه داری گرديد
مارکسيست درهمه تاريخ جنبش کمونيستی و  متفکر و ترين مبارز

کارگری يعنی لنين، همان طورکه نگاه و بينش علمی مارکس درباره 
 داری دردوره پس ازمارکس را گسترش داد، در زمينه جنبش سرمايه

کارگری نيزمخصوصا درحوزه حزب پيشرو طبقه کارگر و رابطه بين 
تئوری وعمل، انديشه های او را درعصر جديد به طرز درخشانی گسترش 

    .                                                                         وتعميق بخشيد
 اما مسايل مربوط به حزب طبقه کارگر و جنبش کارگری ازدوران 

 يعنی عصر پيدايش وتکوين سرمايه داری تا اواخرقرن –کالسيک 
 تقريبا تا سال های – و سپس دوران رشد يافته ومدرن آن –نوزدهم 

 نسبت به زمان حاضر که درهمه جنبه ها ی سرمايه –پايانی قرن بيستم 
کننده ای رخ داده و جامعه انسانی وارد عصر چهارم داری تحوالت خيره 

تکنولوژی ودنيای فوق پيشرفته ارتباطات واطالعات شده، دچارتغييرات 
زيادی گرديده که بی توجهی به آن هم برای مارکسيست ها وهم کارگران  
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                                                             .                                    آگاه، انديشمند وپيشرو بسيارزيان بخش خواهد بود
 يک موضوع بسيارمهم اين است که تقريبا در تمامی دوران مبارزه ميان 
کاروسرمايه ، سرمايه داری همواره ازاحزب واقعی خود برخوداربوده 
وستون اصلی و رهبری احزاب سرمايه داری اساسا از افراد ونخبگان 

حال آنکه درباره احزاب کارگری . ين طبقه تشکيل می شدوابسته به ا
  .                                                         وضع عموما چنين نبوده است

  درعصرسرمايه داری کالسيک، بين حزب طبقه کارگر وکارگران، يک 
ديوارمرئی وگاه نا مرئی وجود داشت وآن اين بود که کارگران خودشان 

ستقال نمی توانستند به آگاهی طبقاتی دست يابند واين مهم، عمدتا بدون م
 که کمونيست شده - برای نمونه مارکس وانگلس-روشنفکران بورژوا

بودند وبه نقش رهايی بخش طبقه کارگربرای رهايی خود وهمه جهان پی 
چنين چيزی البته خيلی هم شگفت آورنبود زيرا . برده بودند، ناممکن بود

 کارگردردو قرن پيش، به لحاظ دانش، تحصيل وسواد وارتباطات طبقه
درسطحی نبود که آگاهی، تئوری وبرنامه خودش را راسأ تدوين وعرضه 

اين مهم درآغازپيدايش طبقه کارگر، ودريک دوره طوالنی پس از آن، . کند
بر دوش روشنفکران ومتفکرانی قرار داشت که خواستگاه طبقاتی شان 

به همين دليل بود که بسياری از مبارزان کمونيست . کارگری نبود
وکارگران می ديدند که حزب طبقه کارگر قبل از آنکه محل تجمع کارگران 
باشد، عموما محل تجمع روشنفکرانی بود که ازطبقات ديگربرخاسته 
بودند و برای نجات ستم ديدگان، مبارزه در اردوی کار وسوسيالسيم را 

ه با فداکاری می خواستند بذرآگاهی را در طبقه روشنفکرانی ک. برگزيدند
  .                                                            کارگربيفشانند وبه قدرت گيری کارگران وزحمتکشانش ياری برسانند

  بسياری ازمسايل ياد شده در باال، درزمان، حاضردستخوش تغييرات 
 کارگری روبروايم که درمحيط حاالما با طبقه. زيادی گشته است

کاروتوليد، با سطح پيشرفته تری ازابزارتوليد سروکاردارد واز تحصيل و 
دانش باالتری برخورداراست وتوانايی به کارگيری ابزارهای مدرن 

ما " ارتباطاتی راداراست و به قول يک کمونيست قديمی ايتاليايی
 بلکه با کارگرانی حاالديگرباپرولتاريای دوره کالسيک روبرو نيستيم

نقل به "(سروکارداريم که آنان را بايد پرولتاريای کامپيوتری ناميد
  ).                                                                                                                 مضمون

يای امروز  با توچه به وضعيت جديد، اين طورنيست که طبقه کارگردر دن
نيازی به مبارزان ازسايراليه ها وطبقات اجتماعی نداشته باشد 

روشنفـــــکران و متفـکرانی که به طبقات واليه های ديگری تعلق دارند (
اما برای رهايی کارگران می جنگند، هنوزهم بخش مهمی ازگوش، چشم 

يادی بلکه آنان حاال تا اندازه ز) ومغز جنبش کارگری را تشکيل می دهند
ازآن آگاهی و امکانات برخوردارشده اند که بخش عمده حزب طبقه 

خود اين واقعيت تبعات بسيارمهمی دارد . کارگرازخودشان تشکيل شود
  :                                                                                                          ازجمله اينکه
ونامريی ميان حزب طبقه کارگروکل طبقه رنگ خواهد باخت   ديوارمريی 

و مسئله انتقال آگاهی ازبيرون به درون جنبش به روال سابق، اهميت 
خودرا ازدست خواهد داد زيرا اين امرديگربرعهده بخش پيشرو، انديشمند  
وآگاه طبقه کارگر است که تئوری، برنامه و آگاهی به ميان طبقه کارگر 

راد وجريان های خارج ازطبقه کارگرکه خود را به نام حزب نقش اف. ببرد
کمونيست ويا سازمان واحزاب کارگری می خواندند وازاين طريق خود را 
بخش پيشرو طبقه کارگر معرفی می کردند می رود که جای خود را به 
حزب واقعی کارگری عمدتا متشکل ازخود کارگران پيشرو، انديشمند و 

ندی در جوامع پيشرفته صنعتی به دليل وزن سنگين چنين رو. آگاه  بدهد
کارگران صنعتی درآن جوامع بيش ازجاهای ديگری امکان تحقق دارد 
وطبقه کارگر درجوامع کمتر صنعتی شده نيزدرآن مسير گام برخواهد 
داشت وتا آن جايی که به منطقه خاورميانه مربوط می شود، درکشورهايی 

حدی نيزمصر، به دليل وجود رشد قابل مانند ايران، ترکيه و سپس تا 
توجه سرمايه داری صنعتی و شکل گيری طبقه کارگر دربخش های 
صنعت، حمل ونقل وخدمات ووجود سنت مبارزاتی توده ای دراين 
سرزمين ها، زمينه آن وجود دارد تا احزاب واقعی طبقه کارگردر اين 

 گرفتن ازجدل احزابی که ضمن فاصله. کشورها پا به عرصه وجود بگذارد
های بيهوده ايدئولوژيکی وفرقه ای که تا به حال، غالبا به نام دفاع از 
منافع کارگران، نقش قابل توجه ای در تفرقه و چند دستگی درجنبش 
کارگری ايفا کردند، روی خواسته های واقعی و زمينی طبقه کارگرمتمرکز 

مرمهم شده وضمن سازماندهی بی وقفه تشکل های صنفی کارگران، ا
وسرنوشت ساز سازماندهی تشکل های معطوف به قدرت وتالش برای 

درهم شکستن  برقراری حکومتی متکی به ارگان های قدرت توده ای و
بدين  ماشين سرکوب دولتی سرمايه داری رادربرابرخود قراردهند و

                                                                                       .               رقم خواهند زد وسيله زمينه پيروزی های بزرگ را برای طبقه کارگر
نگاه شان به طوريک  آمد، آنانی که هنوز باال با توجه به آنچه که در

چهارچوب های  خود را زندانی انديشه ها و جانبه، تنها به گذشته است و
و رابطه جديد بين حزب به مناسبات  شرايط دوران کالسيک کرده اند و

طبقه کارگر وطبقه کارگر بی توجه اند، نشان می دهند که درک ابتدايی و 
ساده گرايانه ای از پديده ها دارند که درمبارزه برای سوسياليسم وجنبش 

                                                                          .کارگری چندان اثر بخش نخواهند بود
کارگران   مدرن و  آنانی هم که تالش دارند تا به بهانه فرارسيدن دوران

کامپيوتری، ضرورت وجودی حزب طبقه کارگر و يا انتقال آگاهی به ميان 
تئوری را ناديده بگيرند، مسلم  کارگران را انکار کنند و اهميت برنامه و

بی محض درغلتيده که به جزخلع سالح طبقه کارگر است که به انحالل طل
نفی ضرورت حزب طبقه . دربرابرنظام سرمايه داری معنای ديگری ندارد

افسانه ای که ( سرمايه افسانه ای بيش نيست  و درمبارزه ميان کار کارگر
) سرمايه داری هميشه تالش داشته تا آن را به باورعمومی تبديل نمايد

. وغيرقابل پيش بينی وجود خواهد داشت  ای دورواين ضرورت تا آينده
تنها . نمی توان از آن چشم پوشيد حتی دردوران پيروزی سوسياليسم نيز

رسيدن به جامعه ای بدون طبقات و بدون دولت طبقاتی است که حزب 
" آيا عبارت معروف. طبقه کارگرعلل وجودی خود را ازدست خواهد داد

را شنيده " به هرکس به اندازه نيازشازهرکس به اندازه توانايی اش و
ايد؟ تنها اين دوره است که سخن گفتن ازحزب طبقه کارگر بی معناست 

 1389فروردين 22   .خواهد شد 

…………………………………     

آارگرآارخانه فارسيت دورود براثرابتال به ۶٧
 سرطان آزبستود جان باخته اند

 : فرزند يك قربانى آارخانه فارسيت
ر از بازنشتگان فارسيت به سرطان آزبستودمبتال وفوت  نف۶٧تاآنون 
 آرده اند

ساالروند آه فرزند شفيع ساالروند، آارگر بازنشسته آارخانه فارسيت 
دورود وازجمله قربانيان اين آارخانه است در گفتگو با 

پدرم : خبرنگارتبلورانديشه با اشاره به حوادث رخ داده براى پدرش گفت
نيز ٧١ را در آارخانه فارسيت آغاز آرد وسالفعاليت خود۵٣از سال 

 بدليل تنگى نفس به بيمارستان مراجعه ٧۶درتيرماه. بازنشسته شدند
چهره وپوست صورتشان .حدود يكسال از تنگى نفس رنج ميبردند. آردند

 .آبود شده بود وحال خوبى نداشتند
ص دآتر گيلكى در دورود علت بيمارى را آب آوردن ريه تشخي: وى افزود

) ره(پدرم را به تهران منتقل و در بيمارستان امام خمينى .داده بودند 
 . بسترى آرديم 

سه بار . پس از نمونه بردارى از آب ريه نتيجه سرطان ريه را نشان داد
در آزمايشگاه پاتوبيولوژى مورد تست قرار گرفت وهرسه بار سرطان 

فوق ١۴ را به پرونده بيمارى پدرم. آزبستود مورد تاييد قرار گرفت
تخصص در داخل وخارج از آشور نشان دادم حتى براى پزشك ايرانى 
مقيم آمريكا آه توانسته بود ريه گوساله را به ريه انسان پيوند بزند 

 .اما همه قطع اميد آرده بودند.فرستادم
پزشكان تصميم به جراحى گرفتند،هر چنداز بهبودى : ساالروندادامه داد

 وبه ما اعالم آرده بودند در صورت جراحى نيز تنها قطع اميد آرده بودند
جراحى روى پدرم انجام شد ولى بدليل اينكه ريه . يكسال زنده خواهند بود

آامال سرطانى شده وغدد لنفاوى نيز درگير شده بودند نتيجه اى بدنبال 
نداشت وپس از مدتى آوتاه ريه سمت راست نيز دچار مشكل شد وپس از 

 .نى پدرم در گذشتندجلسه شيمى درما٩
وى با اعالم اينكه آليه مدارك ومستندات الزم ازبيمارستان، پزشكان 

: در خصوص بيمارى پدرم موجود است گفت…معالج، پزشكى قانونى و
مقاالتى از آشورهاى مختلف به دست من رسيده آه نشان مى دهد آزبست 

آارخانه را آيلومترى ۵ سال مى تواند در بدن نهفته بماندوتا شعاع ٣۵تا
پس احتمال اينكه افراد بيشترى حتى از شهروندان . تحت تاثير قرار دهد

 .دورودى به اين بيمارى مبتال باشند وجود دارد
وى در پاسخ به صحت مدعايش به چند مورد اتفاق افتاده از آارگران 
بازنشسته، افراد ساآن حوالى آارخانه وهمسران برخى از آارگران اشاره 

 .ر اثر ابتال به سرطان ريه در گذشته اندميكند آه د
بدليل مشكلى آه براى خانواده خودم پيش آمد اين : ساالروند تاآيدآرد

 نفر را آه به ۶٧موضوع را سالهاست آه پيگيرى ميكنم وتاآنون اسامى 
 . سرطان ريه از نوع آزبستود مبتال شده اند يادداشت آرده ام

 ١٣٨٩ فروردين ٢۵چهارشنبه 

…………………………………… 
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  :در پاسخ بايد ها و نبايد ها
  !کارگران ايرانيم؛گرسنه ايم،گرسنه

  اميرجواهری لنگرودی

  
 

سياست های اعمال شده توسط حاکميت . کند درايران فقروگرسنگی بيداد می
است که فقردرزندگی شهروندان ايران به گونه ای سرمايه داری ايران 

 حاکميت اسالمی،جزء ذاتی ازيکطرف وکارگران ازطرف ديگر،انگارازجانب
وطبيعی سياست های شان شناخته شده وبه نظرمی رسد؛پذيرش آن تا حدی 

روند رو به افزايش ففردرايران با شتاب . عادی وموهبت الهی می نمايد
غيرقابل کنترلی به مردم ايران تحميل ميشودواين مسئله با هدف مشخصی 

نقدر گسترش پيدا می وقتی فقراي:پرسش مردم اين است .گيرد صورت می
  کند، معلوم نيست که با ثروت و دارايی مملکت چه کارکرده و می کنند؟

شعارويژه کارگران هفت تپه  " کارگرهفت تپه ايم ؛ گرسنه ايم ، گرسنه"
توگويی  .  آوردندشوش بود که دراعتراضات خيابانی خود برزبان

اسری گسترش امروزدرقبال نضج فقرونداری کارگران بايد آنرادرسطح سر
  ! کارگران ايرانيم؛ گرسنه ايم ، گرسنه: داد و فرياد برآورد 

با يکی ازکارگران ايران تلفنی، تبريک عيد می گفتم وپرسش اينکه اوضاع 
  چه می پرسی اميرعزيز؟ :" چگونه است؟گفت 

هزارتومان خط فقرو گذران سطح ٩٠٠دربرابر هزارتومان٣٠٣زندگی ما با 
اگرحقوق روزها و ماههای کارگری مان راهم به  زهمعيشت هرکارگر،که تا

درقبال اين همه سختی معيشت، آياغيرازگرسنگی،حرفی می . موقع بپردازند
توان زد؟همه ما درحرف کارگريم ولی درعمل همان عمله ايم عمله وهميشه 

" همين، توخود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل. خدام گرسنه ايم و گرسنه
عريان تلفنی دوست کارگرم،زبانم بسته ماند وخجل درمقابل اين کالم 

تو گويی ادای شادمانی نوبرانه عيدی به دوست کارگرم را  . ازشنيده هايم
درگلويم فروخفتم وعطای برزبان آوردنش رابه لقای اش بخشيدم وشرمنده 

  !که زندگی برشما چگونه می گذرد؟: پرسشم گشتم 
 با چند ساعت فاصله ، گازچاه خجالت آوروشرمگينانه است درسرزمينی که

نفت اش با عطش . های نفت اش می سوزد و به هوا می رود ودود می شود
  .سيری ناپذيرغارتگران بين المللی به يغما می رود

آنگاه که بدل به دالرشد درخزانه دولت دزد و چپاول اسالمی درجيب های گشاد دزدان 
 خواست، نقدينگی فروش سر گردنه اش گم می شودودولت دروغگوی اش که می
درحالی که زحمتکشان  .نفت را به درون خانه ها وبرسفره  شهروندانش نهد

درگيراوليه ترين حقوق انسانی خودهستند، هزينه های هنگفتی درعرصه سياستهای 
خارجی برای حفظ قدرت ومنافع ضد بشری نظام، ازکيسه شهروندانش هميشه 

  .ازجانب دولت اسالمی پرداخته می شود
تقالی شوق يک خيز بلند از يک سو، تبانی و سرکشی و سرکوب غير قابل 
مهار رژيم ازسوی ديگر، زمينه يک نبرد جان فرسايی را دربرابرهم به 

کارگران جزء تشکيالت مستقل خويش و زدودن موانع . صف آرايی می کشد
سازمانيابی تجمع عظيم طبقاتی شان، دربرابرسرمايه، راه ديگری درمقابل 

کارفرمايان دربرابراينان، با همان انديشه ی ماقبل سرمايه . ود ندارند خ
زمين دارانی (کارفرمايانی که پيش ترارباب . داری  به جوانب کارمی نگرند 

بودند که غيرخود را رعيت می ديدند ،امروزنيز، کارگر زحمتکش و توليد ) 
. وردارنيستندمی پندارند که گويی ازحقوقی برخ) عمله جات ( گررا همان 

اين درحاليستکه کارگران ايران انقالبی را پشت سرگذاشته وتجربه دهها 
 –وصد ها اعتراض ،اعتصاب وتجمعات گوناگون از؛تشکيل شوراها

 – اتحادعمل های گوناگون - کميته های اقدام– اتحاديه ها –سنديکاها 
اد  مصرف وتوليد راايج–تشکيل صندوق های همياری و تعاونيهای مسکن 

زندان بودن . کرده وتابه امروزهزينه های سختی رانيزپرداخته اند
منصوراسالو وابراهيم مددی،علی نجاتی ومحمد اشرفی،فرزاد 
کمانگرومهدی فرهی شانديز،محمد حيدری فرو ديگرزندانيان کارگر،محصول 
همين مدافعه ازضرورت داشتن وبرپايی تشکيالت مستقل سنديکايی است 

جرمی که . ه داری انگلی اسالمی ايران، جرم کمی نيستواين ازنظرسرماي
برای محوو پاک کردنش، زبان می برند، بازداشت می کنند ، به زندان می 

اتيتی جای می دهند تا رو کم کشند ودربين زندانيان عادی و بيماران هيپ
با ايجاد رعب و وحشت، صف کارگران را ازهم بگسلند و آنانرا . دکنن

  .  رند ازپيشروی بازدا

، شورای عالی کاربنا برخصلت ٨٨درتاريخ هفته سوم اسفندماه سال
وماهيت طبقاتی وسياسی وعملکرد تا به امروزی اش درتعرض به سطح 

 درکنار نماينده گان ٨٨معيشت کارگران درسلسله نشست هايی که از آذرماه
 دولت ووزارت کار،جهت تعيين ميزان دستمزد کارگران برای –کارفرمايان 

،شروع شده بودبااعالم تعيين حداقل دستمزد کارگران،توسط ٨٩سال
 به ٨٨ هزارتومان سال ٢۶٣سخنگويان شورای عالی کار،ميزان رقم آنرا از

تعيين اين رقم و اعالن آن، ضد کارگری .  خبردادند٨٩هزارتومان سال ٣٠٣
ترين هجوم به زندگی وسطح معيشت فالکت بار تماميت طبقه کارگرايران 

 آنجا که موضوع عدم دريافت حقوق های معوقه يکی ازپايه ای ترين .بود
 کارگران بود که به گسترده ترين شکل درروزشمار ٨٨خواست سال 

 پس همين جابجايی ارقام . بازتاب يافته است ٨٨کارگری سال 
ناچيزدربرابرگرانی فزاينده وتورم وبيکارسازی ها،به جای کارثابت 

  . قراردادی موقت بر گرده کارگران روبرو هستيمواستخدامی،مابا شالق کار
" آنجا که . هرچند که ما امروزغيرازقرارداد موقت، قرارداد ديگری نداريم 

حرفه ای برآمده ازدرون همين نظام کارچاق کن " بنگاه های پيمان کاری 
اين حد جابجای ارقام مالی نرخ تعيين .وخانمان برباد ده، عمل می کند

فظ ونگهداری چنين بنگاههايی رانهادينه می دستمزدها نيز،ح
موجوديت همين بنگاه های قراردادی درسراسرکشور،بردگی .سازد

واستثمارپوشيده وعريانی است که نظام سرمايه داری اسالمی ايران ازچند 
   .سال پيش به اينسو، آنرا قانونی کرده است

رش، طرح وقتی درمقابل بی سياستی حکومت گران ،قانون کارو وزارت کا
و نقشه وراهنمای عملی نداشته و ندارد،کارگربرای وصول نان به 

اوخودش داوطلبانه برای بدست آوردن آن به استثمارتن می .کارنيازمنداست
کارگربادريافت ورقه سفيد .دهد و به بنگاههای کاريابی مراجعه می کند

نی گيرآورم وبا بياييد؛ استثمارم کنيد تا لقمه نا: قرارداد، داوطلبانه می گويد
شکی نيست که حد استثمارراهميشه . دست خالی برسرسفره ام نروم 

کارگربرای امرارمعاش نيازبه .کارفرما وصاحب کارتعيين می کند
کاردارد،حق زندگی،حق امنيت شغلی وآزادی بيان ازالزامات حد اقل زندگی 

حقوقی که تابه امروزبا سياست ضد کارگری جمهوری . کارگران است 
 محافظه کارومدعيان –سالمی روبروشده و سردمداران انحصار طلب ا

اصالح طلبی اش نيزبرای جاری نساختن آن به دستگيری ، زندان ، شکنجه 
دربرابربرای . کارگران به هرطريق ممکنی تشبث جسته و دست يازيدند

طبقه کارگرايران،عليرغم دشواری های پيشروی آنان، تنها راه رودرويی با 
اين سطح ميزان دستمزد اعالم شده ومبارزه با آن،بيش از هرچيزی تورم و

درگرومبارزه متشکل ومستقل و توده ای طبقه کارگردرتمامی عرصه های 
الزم می نمايد با توجه به دشواری . اجماعی و سياسی است –اقتصادی 

زندگی کارگران درسال پشت سرگذاشته شده برای وصول حقوق های معوقه 
کارگران برسروصول به موقع همين سطح ازدستمزدها، اضافه کاری،امسال 

 ديگران،نی باکارفرما وآنکاری ها وپاداش ها،بدون کمترين چانه ز
برسرهمين موضوع متشکل گردند وبه شکل سراسری دست به اقدام 

وهمچنين برسرانجام آن باديگرفعاالن مزدوحقوق بگيرنظير؛معلمان .زنند
غل گوناگون به رايزنی پردازند واين مبارزه وپرستاران وبازنشستگان مشا

اين پيشروی را نيزبايد . را به شکل همه جانبه و متشکلی به پيش برد
  .  آزمود و با پرداخت کمترين هزينه برپای آن ايستاد

کارگران ايران بيش ازهرموقع نياز به تشکيالت و با هم : در حوزه بايد ها 
جتماعی خاصه معلمان درآستانه اول بودن وهمپيوندی با ديگر جنبش های ا
مالزمه پيشروی اين کار،فراخوان .ماه مه امسال را بر دوش خود دارند

همراهی با جنبش عظيم ضد استبدادی دراين روز، همآوايی با روزجهانی 
کارگر را دردرون و بيرون ازمرزها، در تقويت همبستگی و پيوستگی بين 

  . دالمللی می تواند با خود همراه گردان
شنبه (تجمع بالواسطه کارگران سراسرايران درروزاول ماه مه 

با صف مستقل و تاکيد براستقالل طبقاتی خويش وپای کوبيدن )ارديبهشت١١
بر همه خواسته های تا به امروزبرزبان رانده شده کارگران با سازمانيابی 
تجمعات توده ای عظيم دربرابرمجلس،اجتماعات اعتراضی ومطالباتی 

دربرابردفاتروزارت کار،دراستان بل ساختمانهای تامين اجتماعی،درمقا
هاوشهرستان ها درمقابل فرمانداری ها واستانداری ها برای طرح مطالبات 
خويش،درپيوستگی با جنبش مستقل دانشجويی، توده زنان،مادران 
عزا،مادران اعدامی ومعلمان سراسرکشوربا خود،دراين روز،پايه ای ترين 

الزم می نمايد .  می گردد تلقی٨٩اعتراضی کارگران درسال مضمون حرکت 
اعالن آدرس های فوق،تنها الزم شفافيت بخشيدن به صراحت : ياد آورگردم

چرا که کارگران يعنی اصلی ترين نيروی .بيان بايد های مورد نظرم است
توليد کننده ثروت، تا به امروزوطی  سال های متوالی تجمعات اول ماه مه 

 هزارنفری ورزشگاه آزادی ، زمين ١٢درسالن های ورزشی خود را 
آنچه مد نظرم است؛ ارائه . به انجام رسانده اند.. ورزشی شيرودی،و 
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 اين خود کارگران هستند که -. راهکارقطعی برپای آدرس های ثابت نيست
محل تجمع خود را با توجه به ارزيابی ازشرايط موجود و بازوی سرکوب 

 تاکيد بروجه بکارگری تنوع تاکتيک ها و تلفيق دوسطح -رژيم برمی گزينند
کارمخفی وعلنی برای دورساختن فعاالن کارگری ازضربه پذيری دشمن، 
خاصه درجنگ وگريزهای خيابانی واجتماعات اعتراضی، ازبايد های الزامی 

  . اين مرحله ازمبارزات کارگران و فعاالن جنبش ضد استبدادی است
که آزادی سياسی بدون آزادی اقتصادی ، يک شعارتوخالی نبايد ازياد ببريم؛ 

جنبش آزادی خواهی و جنبش نان در طلب وصول آن می تواند با هم . است
گره خورند و اول ماه مه درايران وسراسر جهان، می بايست مارش چنين 

فعاالن . آنچه که درباالذکرشد،همه کارنيست. خواستی را با خود حمل کند
 با تدارک نشست ها وبرپايی سيمنارها و های گذشتهکارگری طی سال 

تريبون های بحث آزاد وسازماندهی گلگشت های چند گانه، تجارب با 
بيشک ازادی همه آن دسته ازچهره های . ارزشی را از خود بجا گذاشته اند

شناخته شده فعاالن کارگری که تا به امروزدرزندان ها ی رژيم اسالمی 
شعارآزادی يکايک آنان می تواند وجه همت درغل وزنجيرو اسيرند،

بزرگترين وُپرمضمون ترين کارزاراول ماه مه امسال باشد که می بايست با 
همبستگی انترناسيوناليستی اين روزدرسطح جهان ُپرآوازه گردد تااسامی 

 مهدی – محمد اشرفی - ابراهيم مددی - منصوراسالو–علی نجاتی :همچون
 فر و وکيل مدافع جسورکارگران شرکت واحد  محمد حيدری-فرهی شانديز

اتوبوسرانی تهران وحومه وسنديکای کارگران نيشکرهفت تپه شوش،آقای 
 - محمد داوری - رسول بداقی-محمداوليايی فر،معلمان دربند فرزادکمانگر

 عمدتا به داليل -هاشم خواستاروهمچنين اسامی ديگرانی که تا به امروز
ه همه می تواند،بسيج گرگسترده ترين تحرک  اعالم نشده، هم-گوناگون 

عمومی جنبش آزادی خواهی مردمان ايران رادراول ماه مه امسال دردرون 
  . ايران وخارج از کشور را باخود همراه گرداند

زندانی سياسی وکارگرزندانی بی قيد و شرط آزاد بايد گردد ، را می : شعار
دردرون وخارج ازمرزها بدل توان به مرکزی ترين شعار اول ماه مه امسال 

  .ساخت
پرهيزازهرچه جداسری ها، جلوگيری ازتشتت و پراکنده : درحوزه نبايدها 

خانه (گی دربرابرکل حاکميت، دولت،کارفرما،نهاد های شبه کارگری نظير
،فرقه ای نساختن ...) حزب اسالمی کارو– شوراهای اسالمی کار–کارگر

هيزازانحصار طلبی ها ،عدم حذف تحرکات مربوط به روزاول ماه مه و پر
گرايشات موجود کارگری  دربين فعاالن کارگری ، تا دشمن دون با همه 
عمله ننگين اش، نتواند ازاين روزنه راهی برای پيشروی خود دردرون 

جلوگيری ازتفرقه ومستقل . مبارزات مبارزان وخواسته های کارگران بيابد
ويی با مخالفين تشکالت مستقل شمردن حرکات کارگران دراين روزو رودرر

کارگران ازاهميت شايان توجهی برخورداراست،عقب نشينی ازمضمون 
تشکالت مستقل کارگری،جنبش کارگری را از مسير اصلی خود جدا خواهد 

  .کرد 
  !کارگرمتحد همه چيزو کارگرمتفرق هيچ چيز  :ازياد نبريم که گفته اند  

!مبه نيروی کارگری خود باور داشته باشي  
  ٨٩فروردين٢٣

.................................................. 
  ما دست آوردهائی داشته ايم:  بقيه

 به گفته.  تاسيس شد 1974 در سال پولی برای فقرا وجود نداشت
او . د در ميان بانک های تعاونی هند ما نمره اول هستيم" :پراتيبا پاتلش

دسترسی به خدمات بانکی به طور اضافه می کند در روستاها جايی که 
در چهارچوب برنامه وام های ” سه وا“مستقيم هميشه ممکن نيست 

 تعداد زيادی گروه های پس انداز ايجاد کرده Microcreditکوچک 
است که به اعضاء خود از صندوقی که به طور جمعی اداره می شود وام 

  .اعطاء می کنند
انی که در بخش غيررسمی کار زمانی که ما شروع به فعاليت کرديم کس

اما اکنون در اين بخش تعداد زيادی . مورد توجه نبودند ”می کردند اصال
حتی دولت هم وادار به عکس العمل شده و . از اتحاديه ها فعال شده اند

در بخش خانه سازی و مسکن برای کارگران حداقل دستمزد قانونی مقرر 
  .کرده است
 با گروه های ديگربرای حقوق زنان و همراه” عموما” سه وا“همچنين 
،عليه )منظور سقط جنين مونث (  مقابله با سقط جنين هدفمند–دختران 

. ازدواج کودکان و حقوق مساوی برای آموزش دو جنس پيکار می کند
  !”آگاهی آرام آرام در حال دگرگونی است” :پراتيبا نتيجه می گيرد 
  2010آپريل 16   نشريه دنيای جوان: منبع

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

 راديو راه کارگر از گفتار سياسی
نگاهی به دو راهکار در ميان نيروهای 

  ديکتاتوری جنبش ضد
ی و فراگيری به خودی خود بد ايده های کلی نظير روشنگری و آگاه ساز

نيست، اما اگر نتواند از طريق رويارويی عملی با دشمنان روشنگری و 
آگاهی معيارهای عينی در سنجش ميزان پيشرفت يا پسرفت جنبش به 
شرکت کنندگان آن ارائه کند، به تدريج به حرکت بی مقصد انتزاعی 

زنده سياسی به تبديل يک جنبش . فيلسوفانه و عارفانه تبديل می شود
کاهش نفوذ . حرکت انتزاعی فارغ از زمان و مکان بی مجازات نمی ماند

سياسی و پرتاب شدن به حاشيه حوادث کمترين مجازات اين رويکرد 
پيگيری سراب استحاله نظام کهريزکی به نظامی که گويا می تواند . است

ال آن هم در متن حضور يک جنبش فع, آزادی ها را به رسميت بشناسد
در پيش گرفتن مشی سياسی , ضد ديکتاتوری، اگر خودکشی سياسی نباشد

  .انزواجويانه و ستيز با عقالنيت است
 در ميان مجموعه نيروهای جنبش ضد :وبالگ راديو راه کارگر

ديکتاتوری به خاطر تنوع هدف ها و چشم اندازها و تفاوت تکيه گاههای 
يرغم تنوع راهکارها به شرط اما عل. اجتماعی راهکار واحدی وجود ندارد

حذف جزئيات می توان دو راهکار را در وضعيت کنونی از هم متمايز 
راهکاری که در وجه عمده خصلت تدافعی دارد و ابتکار عمل در : کرد

اين گرايش تالش دارد بهره برداری . مبارزه ضد ديکتاتوری را برنمی تابد
 را در چهارچوب آنچه از ظرفيت اعتراضی و نارضايتی موجود در جامعه

. احيای ظرفيت های قانون اساسی همين نظام می نامد محدود و مقيد سازد
و به همين دليل از بخش مهمی از شکل های اعتراض که می تواند اين 

  .پرهيز دارد, چهارچوب را درهم بشکند و از آن فراتر رود
لزم راهکار دوم تعميق، ژرفش و گسترش مبارزه ضد ديکتاتوری را مست

استفاده بهينه و فعال از همه ظرفيت ها و قابليت های موجود می داند، 
پيشروی را عليرغم شکل و ميزان و دامنه آن در ادامه تعرض به 
ديکتاتوری ممکن می داند و شکل های اعتراض را به حفظ موجوديت و 

  .بقای آن مشروط نمی کند
و عروج جنبش راهکار نخست عمال در واکنش به حرکت پرشتاب حوادث 

ضد ديکتاتوری شکل گرفته و در تالش برای مقابله با عواقب گريزناپذير 
رابطه متقابل اين حرکت با کاهش دامنه نفوذ و اعتبار خود تدوين و 

اين تصور شکل گرفته است که اگر فتيله اعتراضات . پرداخته شده است
ود مردم پائين کشيده شود و به انتقاداتی در سطح نشست های محد

نخبگان و سياسيون به تازگی اخراج شده از درون حاکميت و يا 
ديدارهايی با خانواده های زندانيان سياسی فروکاسته شود و در مجموع 
شتاب جنبش اعتراضی کاهش يابد، عبور از کليت نظام متوقف می شود و 

در حالی که اين . از اين طريق آينده سياسی اين گرايش تضمين می شود
نها شکل به مراتب بدتری از ادامه فرايند کاهش نفوذ و اقتدار راهکار ت

اوال پيامد حرکت در اين چهارچوب، افزايش تدريجی . سياسی است
پيامدی که . سرکوب از باال و بی اعتباری و سرخوردگی در پائين است

بيهوده نيست که در حالی . نمونه های آن را اکنون آشکارا می توان ديد
قدان رژيم در نگرانی از طرح مجدد شعارها و مطالبات که بخشی از منت

ساختارشکنانه تاکنون در باره يازده ارديبهشت روز جهانی کارگر و تبديل 
اين روز به روز يک حرکت وسيع توده ای در نفی سرکوب و بی عدالتی 
در حق زحمتکشان جامعه تقريبا سکوت کرده اند، بخشی ديگر به انتشار 

در برابر ادارات کار و در مقابل مجلس در تهران رو فراخوان به تجمع 
اگر بتوان اين جابجايی را نقدا با روپوش استقبال از تنوع . آورده اند

نظرها پوشاند، در تندپيچ ها و مناسبت های بعدی اين کار دشوارتر 
ايده های کلی نظير روشنگری و آگاه سازی و فراگيری : ثانيا. خواهد شد

يست، اما اگر نتواند از طريق رويارويی عملی با به خودی خود بد ن
دشمنان روشنگری و آگاهی معيارهای عينی در سنجش ميزان پيشرفت يا 
پسرفت جنبش به شرکت کنندگان آن ارائه کند، به تدريج به حرکت بی 

تبديل يک جنبش زنده . مقصد انتزاعی فيلسوفانه و عارفانه تبديل می شود
. ارغ از زمان و مکان بی مجازات نمی ماندسياسی به حرکت انتزاعی ف

کاهش نفوذ سياسی و پرتاب شدن به حاشيه حوادث کمترين مجازات اين 
پيگيری سراب استحاله نظام کهريزکی به نظامی که گويا . رويکرد است

آن هم در متن حضور يک , می تواند آزادی ها را به رسميت بشناسد
در پيش گرفتن , سياسی نباشدجنبش فعال ضد ديکتاتوری، اگر خودکشی 

  2010, وريلآ  18 .مشی سياسی انزواجويانه و ستيز با عقالنيت است

..............................................  
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توافق دولت و مجلس بر سر راهکار برچيدن 
يارانه ها، و چالش بزرگ پيش رو در برابر 

 طرح قربانيان اصلی اجرای اين
 در شيوه تهاجم به سطح معيشت اليه های زحمتکش؛ تنها در  انعطاف

 از هم اکنون و به شکلی بيدرنگ مقاومت صورتی می تواند ناکام بماند که
. گسترده اين اقشار و اليه های محروم و تهيدست در برابر آن سازمان يابد

فقط سازماندهی هر چه گسترده تر نارضايتی مردم است که می تواند شورش 
های بی هدف احتمالی ناشی از شروع اجرای اين طرح را به مبارزه ای 

استای تحقق برابری و عدالت اجتماعی تبديل کند اصولی و مطالبه محور در ر
  .و اين مبارزه را با مبارزه ضد ديکتاتوری برای حذف استبداد دينی پيوند زند

 سرانجام پس از حدود يک ماه کشمکش ميان :وبالگ راديو راه کارگر
مجلس و دولت و حمالت متقابل و نامه پراکنی و تشکيل کميسيون 

   به نوعی توافق دو طرف, رای تغيير اليحهمشترک و جمع آوری امضا ب
تا جايی که از توضيحات دو طرف برمی آيد اساس . نزديک شده اند

. توافق، موکول کردن شکل برچيدن يارانه ها به وضعيت مشخص است
يعنی اين که طرح به صورت ضربتی اجرا شود يا مرحله ای، به تحليل 

 طريق مجلس ظاهرا از اين. مشخص از شرايط مشخص موکول می شود
و , عقب نشينی نمی کند و دولت هم ظاهرا از موضع خود کوتاه نمی آيد

البته ابهام گويی در هر . طرح هم پس از تدوين آيين نامه ها اجرا می شود
مثال مصباحی مقدم از کميسيون ويژه طرح برچيدن يارانه . دو سو وجود دارد

تواند سناريوهاي  دولت مي: ها در تشريح توافق دولت و مجلس گفته است
ها به آار ببرد و يا به تدريج يا به  مختلفي را براي اجراي هدفمند آردن يارانه

باره اين قانون را اجرا آند تا هم خواسته خودش اعمال شود و هم خالف  يك
احتماال قانون « اما او در عين حال اضافه کرد که . قانون عمل نشده باشد
 هزار ميليارد تومان اجرا 20 در هشت ماه و با ها هدفمند آردن يارانه

اين در حالی است که مسعودپور معاون پارلماني احمدی نژاد گفت » شود مي
تصميم گرفته شده آه براساس سناريويي آه دولت در مورد جداول تغيير « :

» . هزار ميليارد تومان ارائه آرده است، عمل شود40ها براساس  قيمت
 طرح براساس يک سناريوی معين در چهارچوب جداول روشن است که اجرای

که اولی » سناريوهای مختلف«تغيير قيمت ها، مسلما با اجرای طرح براساس 
حرف سخنگوی دولت و دومی حرف نماينده مجلس است، يکسان نيست، اما 

, به واقعيت نزديک تر باشد» سناريوهای مختلف«اگر تفسير اجرا بر اساس 
ن است که دولت می خواهد بر اساس محاسبه بازتاب های معنای واقعی آن اي

به اين معنا که هر جا با خطر .  کند  برچيدن يارانه ها اقداماجتماعی طرح
گرسنگان روبرو شد بالفاصله فتيله طرح را پائين بکشد و نرخ قيمت شورش 

ها را دست کاری کند، هر جا ديد موقعيت برای تاخت و تاز مناسب است به 
اين شکل از توافق، چالش بزرگی در برابر . رق آسا پيشروی کندشيوه ب

زحمتکشان و , قربانيان اصلی اجرای طرح برچيدن يارانه ها يعنی کارگران
 در شيوه تهاجم به سطح  انعطاف. توده تهيدستان حاشيه شهری قرار می دهد

 معيشت اليه های زحمتکش؛ تنها در صورتی می تواند ناکام بماند که از هم
اکنون و به شکلی بيدرنگ مقاومت گسترده اين اقشار و اليه های محروم و 

فقط سازماندهی هر چه گسترده تر . تهيدست در برابر آن سازمان يابد
نارضايتی مردم است که می تواند شورش های بی هدف احتمالی ناشی از 
شروع اجرای اين طرح را به مبارزه ای اصولی و مطالبه محور در راستای 
تحقق برابری و عدالت اجتماعی تبديل کند و اين مبارزه را با مبارزه ضد 

 . ديکتاتوری برای حذف استبداد دينی پيوند زند
حلقه مقدم اين سازماندهی که می تواند در سطوح متفاوت و از جوانب مختلف 
و به موازات هم با ايحاد هسته های مستقل مبارزاتی به پيش برده شود؛ 

اسطه آن قشرها و اليه های اجتماعی است که بيشترين فشار مطالبات بی و
تفاوت ها، تنوع ها و . ناشی از طرح برچيدن يارانه ها بر آنها وارد می شود

جداگانگی های اين مطالبات بی واسطه در موقعيت مشخص فعلی نبايد و نمی 
ا، تواند ترديدی در اين واقعيت پديد آورد که با آغاز طرح برچيدن يارانه ه

ممکن است . مخالفت و اعتراض از همه سو در برابر آن کانونی خواهد شد
خواست بی واسطه اهالی يک منطقه حاشيه نشين همين امروز جمع کردن 
فاضالب روان از سطح محله شان باشد، و بنابراين حلقه مقدم در سازماندهی 

 پذير اهالی اين منطقه معين در حال حاضر تنها بر محورهمين خواست تحقق
 تومان 10باشد اما از فردای اجرای طرح برچيدن يارانه ها که قيمت گاز از 

 چندين   تومان رسيد و قيمت برق پنج برابر شد و قيمت آب آشاميدنی100به 
و چند برابر، بی هيچ ترديدی اعتراض به اين وضعيت به مطالبه بی واسطه و 

کشان در ساير مناطق فوری اهالی همين محله حاشيه نشين مثل ساير زحمت
به همين دليل است که تمرکز بر مطالبات بی . حاشيه نشين ارتقا خواهد يافت

واسطه حلقه اصلی در سازماندهی جنبش مطالباتی در ميان اليه ها و اقشار 
 و در دست گرفتن اين حلقه اصلی شرط حياتی در هدايت اعتراض   فقير است

  2010آوريل  13 .به سمت جنش مطالباتی
………………………………………………… 

  ما دست آوردهائی داشته ايم
 !مبارزه متشکل زنان فقير هند! 

  ترجمه آزاده ارفع - از توماس برگر
 بعد از دهه ها SEWA” سه وا“سازمان مبارزه برای حقوق زنان هند 

به مثابه ” سوا” .مبارزه دست آوردهای چشم گيری را کسب کرده است
  .ران غير رسمی دفاع می کنداتحاديه کارگری از حقوق کارگ

برخورد ”سه وا“وقتی از جنبش زنان هند صحبت می شود هميشه به نام 
اولين سازمان ” انجمن زنان خودکفا“قبل ” تقريبا از چهار دهه . می کنيم

زنان محسوب می شد که هر زنی را که در مشاغل غير رسمی شاغل بود 
ها در شهر ميليونی که مرکز اصلی آن” سه وا”.به خود جذب می کرد 

است هنوز هم به مثابه جنبش اتحاديه ای ” گجرات“در ايالت ” احمدآباد“
برای حقوق کسب و کارهای مستقل وکوچکی که سرسختانه برای بقای 

  .خود می کوشند، مبارزه ميکند
مترجم آزاده !مبارزه متشکل زنان فقير هند! ما دست آوردهائی داشته ايم

  ارفع
برخورد ”سه وا“ن هند صحبت می شود هميشه به نام وقتی از جنبش زنا

اولين سازمان ” انجمن زنان خودکفا“قبل ” تقريبا از چهار دهه . می کنيم
زنان محسوب می شد که هر زنی را که در مشاغل غير رسمی شاغل بود 

که مرکز اصلی آنها در شهر ميليونی ” سه وا”.به خود جذب می کرد 
است هنوز هم به مثابه جنبش اتحاديه ای ” اتگجر“در ايالت ” احمدآباد“

برای حقوق کسب و کارهای مستقل وکوچکی که سرسختانه برای بقای 
  .خود می کوشند، مبارزه ميکند

” سه وا”  سال است که در22 که Prathiba Patel” پراتيبا پاتل “
بوده و اکنون در حقيقت مدير و هماهنگ کننده فعاليت های آن می باشد 

تعداد اعضاء از زمان . ”ما به يک چيزهايی دست پيدا کرده ايم” د می گوي
 رو به افزايش بوده و اکنون 2000 تا1972از سال ” سه وا“تاسيس 

به اين تعداد می شود .تنها در گجرات نيم ميليون عضو دارد” سه وا“
” سه وا“دومين منطقه نفوذ قوی ” مدحيا پرادش“چهارصد هزار نفر در 

، ” اوتار پرادش” در” سه وا“همچنين بايد به اعضای .  کردرا نيز اضافه
و جديدا حتی شعبه ای در افغانستان ” کراال در جنوب هند“، ”راجستان“

می ) هفت سنت(هفت روپيه” سه وا“حق عضويت ساالنه .نيز اشاره کرد
همه امور بر . باشد که فقيرترين افراد هم می توانند آن را پرداخت کنند

” سه وا“سی از پائين اداره می شود شورای انتخابی اساس دموکرا
يک هيئت .  نفر عضو دارد که ماهانه يک بار با هم نشست دارند2400
است برای دوره سه ساله ” سه وا“ نفره که باالترين ارگان 25مديره 

  .انتخاب می شود
به دليل ” سه وا“ موسس اصلی Ela Bhatt” اال بات” از زمانی که

به عنوان مدير ” پراتيبا پاتل“يت خود کناره گرفته است پيری از مسئول
جديد اداره امور را در دست گرفته و فعاليت ها را در عرصه های 

فقط هفت درصد از کارگران در . گوناگون با هم هماهنگ می کند
 93بدين ترتيب ” .هندوستان دارای کاررسمی با تامين اجتماعی هستند

گونه تامين اجتماعی و بدون هيچگونه درصد کارگران بايد بدون هيچ 
درصد از اين 70 تا 60حدود . حمايتی کار کرده و با اين وضعيت بسازند

 را زنان تشکيل - منظور کارگران شاغل بدون تامين اجتماعی–کارگران 
در ميان کارگران غير ماهر و بدون هيچگونه کارآموزی حرفه ای . ميدهند

  . درصد ميباشد 70درصد زنان باز هم باالتر از 
اين است که قادر شده است قوانينی را ” سه وا”يکی از دستاوردهای

می گويد ” سه وا“مدير . برای کارگران بخش عظيم غير رسمی تحميل کند
و بيش ” تعاونی“در تاسيس بيش از صد ” سه وا“در کنار اين فعاليت ها 

ه بر اين عالو. از سه هزار گروه مستقل همياری شرکت فعال داشته است 
تالش کرده است که برای زنان موقعيت بهتری در حوزه ” سه وا “ها 

نه از ميان ” سه وا“باالخره دو سوم اعضاء . توليد و خدمات فراهم آورد
معموال تجار بزرگ محصوالت . شهر نشينان بلکه از روستائيان هستند

ب درآمد توليد شده روستائيان را از قبل خريده و از اين راه برای خود کس
نظام آلترناتيو بنگاه دارای قيمت عادالنه را برای توليد کنندگان . می کردند

زن تضمين می کند و همين امر موجب می شود که مصرف کنندگان از 
  . قيمت های مناسب بهره گيرند

بعد از سی و هشت سال بعنوان يک شبکه وسيع کمک رسانی ” سه وا“
سه .  از آن کمک ها استفاده کنندفعاليت ميکند و اعضاء آن ميتوانند

تعاونی برای نگه داری کودکان ، زايمان زنان و برنامه آموزش بهداشت 
و سالمتی و نيز تعاونی ديگری برای تهيه مسکن نيز از امکاناتی است 

  هم زمانی که هيچگونه بنگاه ” سه وا“بانک . ايجاد می کند” سوا“که 
  7بقيه در صفحه 
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ی بيگانه با سازندگانش ئ دنيا،زحمتکشان دنيا ن و کارگرا یهمهه درود ب
 مملو زندگی  و بيرحمی سارقان سرمايه  و در سراسرگيتی که سرشاراست از

  هنيازمندان وصاحبان واقعی توليدِ  سرماي ننگِ  جنايت و حق کشی از است از
 مان درجهان بستگان کارگران وهم بمناسبت اول ماه مه روز

 پيشا پيش                                       
  دوست مبارک باد کارگردوستان مترقی ونوع  کارگران و یروز کارگر برهمه

 بهنام
 درآن زندگی می  لمس و،هستیِ عمومیِ  موجودِ  دنيايی که ما آنرا نظاره 

ماحصل کلیِ  تضاد و تنازع  و تجزيه و ترکيبِ تازه ها و کهنه . کنيم 
دی در پيوندی ستيزناک وهمبسته با پيوستگی اصولی پيچيده و اب. هاست

 برای تغيروتحول بسيارزيبا و ضروریِ  ،ُِکندِ حرکتِ  بسياربلندِ  تالشها 
که , کيفيت هايی که آمادگیِ شدن رايافته و درنتيجه ی ناگهانی شتاب ها 

دريک  ها، خالق آن و تمام دگرگونی.  ظاهرميشوند ،ناگزيرروی ميدهند
هيچ  »پديدها«آن موجود  و» کارگر«بدون اين موجد. است »کار« کالم

آيد ونه بدون طی روند طبيعیِ  کنش و  چيزی تازه ای نه بوجود می
  ناگهان به بيرون پرتاب ، کهنه ای از ميدانِ  حيات ،های متقابل  واکنش
  !ميشود ؟
آخرچطورممکن است که  .کس باورش ساده نيست برای هيچ قبول و
لی تماميت هستی ات که بخشی از آن ارث فقر وقفه کنی و بی توکار

 هنوزهم برگرده ات سوار باشد و تو دررنج نداری وتالش ،پدريست
گونه سهم اندکی از   بی هيچ، غرق و پا درِگل بمانی،ِهميشگی بی نتيجه

چطورتداوم اين بيش از اين ممکن است؟ ميدانی  ! زندگیِ در خورانسان
گويم که با هم  هايی می ان خودمان ونسلخو و زندگیِ ناهم آن کار من از:

 زادی ناتوان و چون هم امروز تفاوتی نداشته و نيافته و همه تا ب ازديرباز
 ،پشت در پشت و نسل در پی نسل. ها زاده شد ما وآن با گير زمين

 من با تو و ومانده است و بيگانه  باخود بود قرب و و همواره بی ارج 
گوی مخارج ابتدايی و  که آن مقدارحتا پاسخاين درآمد ناچيز ازکارمان 

 دچاريم و ناچاريم ،تواند هم باشد مان نيست و نمی حياتی ما وخانواده ی
ازاين ريشه ی عميق محروميت حق ، با تو درد دل ميکنم ،به تقبل آن 

 مشکالت ناشی از از اين شرايط غيرانسانی وسخت و.زنم  بشر حرف می
 از همان سرنوشتی که پدران .گويم  می,يند آن که غير قابل حل بنظرمی آ

 با اين ظلم  هم من و جاست که تو می آمده اند وعجيب اين مان با آن کنار
و نابرابری هنوزدست در گريبانيم ونگران از ترس دژخيم که آرام بگيريم 

مان را هم شکرکنيم  که در همين  حد   خدای،ودم بر نياوريم و تازه شايد
حاال گور پدر . فعلن زنده ايم ل، حا و بهرتقدير داريم و يربخور و نم  کار،

های خالی ما در  با اين دست: ها  که آن  آينده ای،آينده  و بچه ها
 ،که فقط برای برسر کوبيدن درست شده اند  یئها دست. انتظارشان است 

 دست, بی امکان دسترسی به آرامش و خوشبختی هايی کوتاه و دست
ِ  های کار از  شيره وشيرازهای زندگی که خود کمترين بهره راوتوليد

يا  ها کنار بيايند و شايد بچه ها بتوانند با اين دست.  توليداتش ندارد
 ، های نحيف و معصومشانه چون ما شان نتوانند و سرآخرروزی هم

من   که تو و چنان هم،های پدرانشان شوند تحمل نداشتن ناگزيِر پذيرش و
  .ومتقبل گشتيم  ررا شوربختانه اسي آن

 ؟ آن!ست اين بساط کالشی بازاِر کاروسودِ سرمايه اعجب بازی مسخره ی
 ،کنند هم درشرايطی که عده ی کمی ازثمره ی کارما انگل وارخدايی می

 من و و ی که هرگز کار نکرده اند و فقط بدنبال دزدی ازسهم توئها آن
 طرداشتن سرمايه بخا،نها تکه  تنها و ئی ها آن. ايمان هستند هبچه

راهرگز نخواهيم   ما آن،که تا خدا خداست واين بيعدالتی پا برجا  چيزی«
 نخوت ، با گردن کلفتی، چنان برسرما هم »سرمايه دار«واو. داشت

 ،اوما و کارمان را » حکم خواهد راند  ما وزورسرنيزه ی ارتش اش بر
 اميد حيات مارا کارو،خرد و درهرفرصتی که بيابد بيندو می بعنوان کاالمی
ِ ارزانتر و يا» راومن وت« خيلی ساده ، ناديده گرفته  با نيروی جوان

  با ،وهزينه ی کمتر»  توليد بيشتر«نفع ه  ب، مدرن تر ابزارآالت سريع
 :که هم کسانی آن. کند  که  مظهرحيات ماست بيرون می،لگد ازمحل کار

رين شرايط و ِقبل حق ربوده شده ی ما وتالش اجدادمان در بهت از
شان که بخش  وهمراهان» مالها« مثل،وتصوری امکانات غيرقابل باور

 امکان ،ها با زدو بندهای سياسی با صاحبان قدرت وسرمايه بزرگی ازآن
, های باد آورده  تبع ثروته  ب،را يافته»نفت« سرقت ثروت ملی ما 

 !امروز کاخ نشين شده اند
ی ه استقبال روزجهانی کارگرمدرکشوری ب: اما ما برای سی يکمين بار

  دستگاه دين ودولت ،رويم که در آن کشوربطورخارق العاده  واستثنايی
ايجاد کرده ) حکومت واليی(برای صيانت خود» سپاه«وارتش مستقل اش 

روسای قوای  يس دولت وئر و از رهبر، وهمگی باهم درآميخته اند
سی و   در، عدل علیصدا با هم و با نام ش يکئی اقضايی و اجرا،دمقننه

برای »  خدا« يک سال گذشته در حال چپاول و سرقت هستی مردم بنام 
ودراين ميانه هر اعتراضی برای احقاق حقوق با  خود وخويشانشانند

  .دزندان و شالق و حتا مرگ پاسخ داده ميشو
نشان داده اند که از هيچ  ,،تداوم منافع سرسام آورشان اينان برای حفظ و

 برده ، زده اند،هرچه توانسته وخواستتند، تا امروز. ی ندارندکاری اباي
 به صغيروکبير وهرصدای نا خوانی که ،کشيدند بندبه  کشته اند و، اند

. داده اند »خفه شو«   با کاله وچماق دين پاسخ،درمقابلشان ايستاد
 ابتداء مثل، رحمانه صورت بی درآن، واگرآن تهديد کافی نبوده باشد

  زبان،خواه دربند شده آزادی و اين همه روزنامه نگار کارگر» اسانلوی«
. های مخوفشان بريده اند شان را دربيدادگاها ويا درکنج دنج زندان

ها رابرای هميشه محروم ازآزادی و حق    آن،وهرآنگاه که بازکافی نباشد
اين همه  شاهد که امروز چنان هم. کشند نام دشمنان خدا می حيات با

ها  ترورشخصيت قتلِ با داِر جالدان ُپرکارو دانی و زندانبان وزندان و زن
روزی را ما در چهار سوی اين . درجای جای اين ويرانه بسياراست

ست که خبر از کشت و کشتار  کمتر روزی.  آرام نداريم ،کشورخونبار
  .د ببند معترضان نباشبگير وو
 ،وانگانِ ارزش کشوما ناگزيريم برای حفظ خودو آينده مان ازکين اين دي 

وجود اين دشمنان  ومهررا از تا ديرنشده است بپاخيزيم و راه انسانِ  کار
   . .زندگی پاک کنيم

اين » روزهمبستگی کارگران ورنجبران« وکدامين روز مناسبتراست از
«  ها به و تمرين آن  روزی برای باور،خالقان عملی وفکری جهان ما

 توان قدرت بريدنِ زنجيِر فقروريشه يافت شدن ورسيدنِ  به رهايی و»ما
 ،هاهای زخمی خود و همه ی خستگان ی محروميت ازدست و پا وجان

روزی برای بذر پاشی اميد دوباره دربستربهارمبارزات جاری همگان با 
عليه ،اين بانی وپديده ی بوجود آورنده ی هستی آينده  »کارگر« نام

نشان دادن عزم ما برای  روز اين روز ماست و. تحميق ودروغ و مال ها
مان عليه   احقاق ابتدايیِ  حق نان وآزادی برای همه و فرياد بلند اعتراض

بين بردن تمامی  ظلم و بيدادگریِ دولتِ دينی  و تالشی برای برابری واز
تبعيضات گسترده موجود که ريشه در پيوند ورشد بدخيم غده ی  سرطانی 

 دولتی با احمدی نژاد ، وجهلشدين بامال« از ،و ضد سوء استفاده است
. » وسرمايه بعنوان رابطه ی اين همبستگی بدکردار،وعدالت مکارانه اش

ست برای کوبيدن نه يمان برکله ی پوک  فاجعه ای  افرصتی روز کارگر
تکيه بر نادانی اعصار زده و » ولی فقيه« که درراس آن مجنونی بنام 

ست برای همبستگی  اوزیر، واين روز. داند خود را خدای ايران می
ِ خواهر وبرادرکه درد و دشمن  مشترک دارند  روز. ِبرابِر کارگران

اعتراض به قوانين بربريت زن ستيز وتاکيد برحقوق مساوی زنان 
پشتيبانی بيدريغ  مردان ازمبارزات شگرف  ومردان برای کارمساوی و

 زنانی، زنهمه تعديات و تبعيضات قرون وسطايی مالها عليه  آنان با اين
  در صف مقدم علمدار مبارزات ضد تبعيض و ،که پيش و بيش از مردان

 ٢٠١٠ آوريل١۴   !آزاديخواهی وبرابريند
  برای برگزاری هرچه باشکوتر اين روزگرانقدرآماده شويم

…………………………………… 
آارگرآارخانه فارسيت دورود براثرابتال به ۶٧

 سرطان آزبستود جان باخته اند
 نفر از آارگران آارخانه فارسيت دورود در اثر ابتال ۶٧ز تاآنون بيش ا

اعتراضات پى در پى شهروندان . به سرطان آزبستود جان باخته اند
دورودى از وضعيت آلودگى آارخانه هاى سيمان و فارسيت اين شهر و 
وجود معضالت و سهل انگاريهاى متعدد در آارخانه فارسيت و آلودگيهاى 

 جانى آارگران اين آارخانه، گزارشى است آه در زيست محيطى وآسيبهاى
 .مى آيد… ادامه از زبان مردم، آارگران، مسئولين و 

 هفته نامه تبلور انديشه: منبع
با تشكر از خانم آذر ساالرروند مدير مسئول اين نشريه آه گزارش زير را 

 براى لرنا ارسال نمودند
ود، با استناد به مدارك به گفته تعدادى از آارگران آارخانه فارسيت دور

 نفر از آارگران اين آارخانه در اثر ۶٧پزشكى قانونى تاآنون بيش از 
 .ابتال به سرطان آزبستود جان باخته اند

اعتراضات پى در پى شهروندان دورودى از وضعيت آلودگى آارخانه هاى 
سيمان و فارسيت اين شهر و وجود معضالت و سهل انگاريهاى متعدد در 

 فارسيت و آلودگيهاى زيست محيطى وآسيبهاى جانى آارگران اين آارخانه
آارخانه، گزارشى است آه در ادامه از زبان مردم، آارگران، مسئولين و 

    ١٣٨٩ فروردين ٢۵چهارشنبه            .مى آيد… 
………………………………………… 
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  فرياد درد مشترک،روز جهانی کارگر
  هيئت تحريريه سايت راه کارگر

ن روش درهم شکستن مقاومت مردم ايران چيست؟ اين پرسش ساده تري
و يافتن بهترين پاسخ برای آن در هر وضعيت مشخص يکی از مشغله 
های اصلی تحليل گران نهادهای امنيتی و عمله های فکری رژيم واليی 

همين پرسش اما بايد از زاويه ای صد و هشتاد درجه متفاوت و . است
عف های مقاومت و بستن شکاف هايی از منظر برطرف کردن نقطه ض

 ،ها به تضعيف و تجزيه مقاومت مردم می انجامد که وارد شدن در آن
. مورد توجه دائم تحليل گران جنبش ضد ديکتاتوری نيز قرار بگيرد

برای ديکتاتورها ايده آل ترين وضعيت در سرکوب مردم اين است که 
خش مهمی از مردم  در  هميشه ب،مردم  پراکنده و سازمان نيافته باشند

هميشه . حالی که بخشی ديگر بشدت سرکوب می شوند منفعل بمانند
قوی ترين و سازمان يافته ترين تهاجم به ضعيف ترين و بی دفاع ترين 

 قدرت سرکوب را تقويت و ،بخش مردم صورت بگيرد و هر سرکوب 
  .مقاومت مردم را تضعيف کند

ريا و دانشگاه و مدرسه را از  جمهوری اسالمی تنها اتوبوس و ساحل د
 همين جداسازی اساس و پايه ،منظر جنسيتی جداسازی نکرده است

يعنی سرکوب و شدت . ها در سرکوب مقاومت مردم هم هست فکری آن
مثال تجربه ماه . و ضعف آن بر سيستم تعميق جدا سازی استوار است

 ،گهای اخير به وضوع  نشان می دهد که در هر حرکت اعتراضی بزر
اصلی ترين اولويت نيروهای امنيتی شناسايی سازمانگران اعتراضات و 

 ٢٢درآستانه . ها بود تا اول از همه حرکت را بی سر کنند دستگيری آن
 حدود ،بهمن که وحشت مرگ سراپای دستگاه واليی را فراگرفته بود

 هزار نفر از فعالين سياسی و سازمانگران و کنشگران نام آشنای ١٨
ی مختلف و زندانيان سياسی پيشين و روشنفکران و جنبش ها

 کسانی را که فکر می کردند که توانايی ،خالصه.... معترضان و
سازماندهی و هدايت مردم در حين گسترش اعتراضات را دارند در 

همين مثال . سراسر کشور ظرف يک هفته دستگير و راهی زندان کردند
سی و . قاتی نيز مطرح کردرا می توان در حوزه پيوندهای فکری و طب

يک سال است که تقالی مداومی برای درهم ريختن پيوندهای واقعی 
ميان قشرها و اليه های هم سرنوشت و جايگزين کردن آن ها با هويت 
های عام فراطبقاتی پرابهام و پاره وار نظير مذهب و امت اسالمی و 

  . نظاير آن جريان داشته است
وی دانشگاه حمله می کنند و دانشجو را هدف اين است که وقتی به ک

 کارگر کارخانه و معلم مدرسه و روشنفکر و زن ،قصابی می کنند
 وقتی با بولدوزر ديوار کارخانه را بر سر ،سرکوب شده بی اعتنا بمانند

کارگران خراب می کنند و به خاطر مطالبه دستمزد معوقه با دهها 
نشجو سرش را پائين  دا،اتوبوس کارگران را به اسارت می برند

بياندازد و کاری به کار کارگران و حقوق شان و دستمزدشان و سرکوب 
وقتی . شان و دردشان نداشته باشد و به زخم های خودش مشغول باشد
 فقط ،به زنان حمله می کنند و اليحه تعدد زوجات به مجلس می برند

 خود داشته  آن هم فقط اليه نازکی از تحصيل کرده ها را در برابر،زنان
 همبستگی همه ،باشند و نه مقاومت توده ای زنان را؛ يا فراتر از آن

، فعاالن جانبه کارگران و دانشجويان و روشنفکران و روزنامه نگاران
 . و دهها قشر و اليه و گروه اجتماعی با حقوق زنان راملی و مدنی

 می وقتی در کردستان و بلوچستان و ديگر مناطق چوبه های دار بر پا
دارند و حق مسلم مردم برای تعيين سرنوشت را به هيچ می گيرند، 

  .ديگران از کنار آن بگذرند
 سال های آزگار است که همين وضع جريان دارد و در ده ماهه 

 سرکوبگران تقريبا همه جا ،اخيررويارويی با  جنبش ضد ديکتاتوری
 هم سعی کردند بر اساس همين تعميق شکاف ها و جلوگيری از به

حاال . سرکوب ها را سازمان دهند, پيوستن بخش های مختلف معترضان
اما مساله اين است که بدون برآشفتن اين وضع و بدون جايگزين کردن 
همبستگی عملی مبارزاتی نمی توان مقابله موثری را با ديکتاتوری 

زمان آن رسيده است که حمايت از خواست کارگران برای . سازمان داد
ق معوقه به يک خواست عمومی و فراگير و همه جانبه همه گرفتن حقو

 ترک و کرد و همچنان که حمايت ازخواست. مردم ايران تبديل شود
بايد .  دانشجو و معلم و زنان و روشنفکرانبلوچ و عرب و ترکمن و

 روز کارگر روز همه مردمی که ،روز دانشجو روز همه معترضان باشد
روز همه   روز جهانی زن,  آمده انداز فقر و سرکوب سياسی به تنگ

. زنان و مردانی که به برابری حقوق زنان و مردان انديشه می کنند
 جامعه ای ،زيرا جامعه ای که دانشجويش بی مکافات سرکوب می شود

است که در آن حتما و قطعا به حقوق زن هم تجاوز می شود و بی هيچ 

 مليت هايش به خاک و ، وترديد دستمزد کارگر هم باال کشيده می شود
مخالفت با سرکوب به شرطی بازتوليد شکلی . خون کشيده می شوند

ديگر از سرکوب نيست که در مسير خود به مخالفت با همه شکل های 
 و مليت های تحت سرکوب و سرکوب همه قشرها و اليه های اجتماعی

ه از اينجاست که مبارز.  ارتقا يابدستم و اقليت های مذهبی و فرهنگی
با تنها گذاشتن کارگر . مبارزه برای حق خويشتن است, برای حق کارگر

 تهيدست ، زن ، روشنفکر ، معلم، دانشجو،در مبارزه برای حقوقش
 هم  و مليت های تحت ستم، اقليت های مذهبی و فرهنگیحاشيه شهری

تنها خواهند ماند و در همين تنهايی ماست  که استبداد بر گرده همه ما 
باالخره بايد زندان ها و سياهچال های فکری مسموم .  شودسوار می 

اين رژيم تبهکار؛ نظام ارزش گذاری فاشيستی و هويت سازی های 
  باالخره بايد بر اين ؛فراطبقاتی جعلی آن را از ريشه دور ريخت

مقاومت فکری مزمن که مالحظه کاری در برابر يخشی از قربانيان 
ين جامعه را تا حدی امتداد می دهد که سرکوب از اليه های فقير و پائ

عمال به بازتوليد همان سيستم اولويت گذاری فاشيستی همين رژيم  
بايد با انديشه ای که برای اليه ها و .   غلبه کرد،نزديک می کند

قشرهای اجتماعی سرقفلی های مجزا و نمايندگی های مادم المعر 
ديگری جز قفسه های خودخوانده ی غيرقابل تغيير قايل است و تصور 

خاک خورده مجزا يا جاده يکطرفه از رابطه انديشه ورزان با طبقات و 
روز جهانی . يک بار برای هميشه وداع گفت, اليه های اجتماعی ندارد

کارگر که در پيش روی ماست آزمونی است در ميزان پيشروی جنبش 
ی که جنبش. ضد ديکتاتوری به سمت اين رويکرد از همبستگی مبارزاتی

 :جنبشی که بگويد, کارگران از ما هستند و ما با کارگران هستيم: بگويد
 درد معلم دو ، درد من است،درد گرسنگی کارگر و فالکت حاشيه نشين

شغله و دانشجوی بيکار و استاد دانشگاهی که از نابسامانی و سرکوب 
 درد مليت های  درد من است؛،بی پايان انديشه انتقادی به تنگ آمده

تحت ستم  درد من است، درد مظلومانه اقليت های مذهبی و فرهنگی 
, بی حقی من است,  بی حقی زن، جنبشی که بتواند بگويددرد من است، 

 جنبشی است که در حقيقت گفته ؛و تجاوز به نيمی از هويت من است
 يازده ،بادا که اول ماه مه. مرا فرياد کن! من درد مشترکم: است

 به روز فرياد درد مشترک همه محرومان ،نی کارگرارديبهشت روز جها
  2010 آپريل 14. و ستم ديده گان سرزمين ما تبديل شود

.................................................  
  :دورود آارخانه فارسيت مسئول بهداشت محيط 

 ! مبتال به سرطان را شنيده ام۵٠تا آمار
: شاره آلودگى شهر دورود گفتمسئول بهداشت محيط دورود نيز با ا

دورود بدون شك از آلوده ترين شهرهاى آشور است آه وجود واحدهاى 
صنعتى در مرآز آن وبى توجهى مديران اين واحدها به رفع آلودگى باعث 
  .بوجود آمدن چهره اى نامطلوب در شهر شده است

د بيان خسارتهايى آه در اثر آلودگى به شهر دورو: شيرويه اظهار داشت
وارد شده است مستلزم شاهنامه اى است آه در اين مجال نمى گنجد و 

  .دستگاههاى مسئول بايد به وظائف خود در قبال شهر بيشتر توجه آنند
 آارگر ۵٢وى در ادامه در پاسخ به اين سوال آه چرا مسئولين در قبال 

 آارخانه فارسيت آه در اثر ابتال به سرطان آزبست درگذشته اند بى تفاوت
 نفر را از زبان شما ۵٢ نفر را شنيده ام ولى ۵٠تا آمار: هستند گفت

ولى در هر صورت مقابله با اينگونه موارد نيازمند همكارى .ميشنوم 
  .جمعى وبين دستگاهى است

با دغدغه هايى آه شخص خودم طى سالهاى گذشته : شيرويه تصريح آرد
  . يافته استتاآنون داشته ام مشكل آلودگى آارخانه فارسيت آاهش

 سال ۵٠با اين اقدامات اگر بطور مثال تاآنون ظرف : وى اضافه آرد
نفر به ١٠سال آينده ممكن است تنها ٣٠نفر فوت آرده انددر ۵٠گذشته 

 .اين بال دچار شوند
مسئول بهداشت محيط دورود در ادامه حصارآشى حوضچه هاى ترسيب، 

مى آزبست، ساماندهى نصب فيلترهاى آيسه اى، آاهش استفاده از مواد س
را از … ضايعات فارسيت، سرپوش گذارى آانالهاى انتقال فاضالب و

اقدامات انجام شده در جهت آاهش آلودگى آارخانه فارسيت 
اين اقدامات آافى نيست وبايد همت بيشترى از طرف آليه : برشمردوگفت

  .دستگاهها وجود داشته باشد
هاى فارسيت طى سالهاى گذشته مكانى آه فاضالب: وى در ادامه متذآر شد

در آن ريخته مى شده شايد سالها زمان ببرد تا مشكالت زيست محيطى آن 
 .رفع گردد

................................................. 
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:جمعی از کارگران فلزکار مکانيک  
 فراخوان برگزاری مراسم روز کارگر

 
ر مورد برگزاری جمعی از کارگران فلزکار مکانيک، فراخوانی د

  روز جهانی کارگر در ارديبهشت ماه آينده منتشر کرده اند
  رونوشت  به ستون ويژه اول ماه مه سايت راه کارگر

جمعی از کارگران فلزکار مکانيک، فراخوانی در مورد برگزاری 
رونوشت . روز جهانی کارگر در ارديبهشت ماه آينده منتشر کرده اند

از . ای کارگری ايران ارسال شده استاين فراخوان برای تشکل ه
جمله تشکل هايی که اين فراخوان آن ها را مورد خطاب قرار داده 
است، سنديکای کارگران شرکت واحد؛ سنديکای کارگران هفت تپه؛ 

؛ هيات بازگشايی سنديکای )سايت خودروکار(کارگران ايران خودرو 
 کارگری؛ کارگران نقاش؛ کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های

کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های کارگری؛ کانون مدافعان 
 گ اف حقوق کارگر؛ اتحاديه آزاد کارگران؛ جمعی ازفعالين کارگری

  .کا؛ شورای موقت کارگران ذوب آهن می باشند
  متن اين اعالميه به شرح زير است

 اتحاديه مرکزی کارگران ايران به رهبری ٢/١٣٠١/٨/در تاريخ
 دهگان برای اولين بارتعطيلی اول ماه مه را بعنوان روز محمد

کارگر مطرح نمود و از کارگران دعوت کرد که در تظاهرات اول ماه 
اول ماه مه بايد «روزنامه حقيقت دراين روزنوشت . مه شرکت کنند

اين تعطيل انقالب هم . عطيل شود اين تعطيلی هرج مرج نيستت
نيست، اين تعطيل است که بايد ملت از حکومت با زور حقوق خود 

اين روزی . اين عيد نيست بلکه دادخواهی است. را مسترد دارد
است که دولت بايد موجوديت ملت را بفهمد، بايد به حکومت فهماند 

ق خواهش ملت رفتار کنی، تو نمی که تو نوکر ملت هستی بايد مواف
توانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات وآزادی اجتماعات جلوگيری 

نبايد بدون رضا و خواهش  تو. کنی، زيرا آن حق مشروع ملت است
ملت برخالف مصالح ملت با اجانب معاهده عقد کنی، زيرا آن حق را 

ای شخص تو نبايد و نمی توانی حکومت را بر. ملت بتو نداده است
خود آلت استفاده قرار داده، اوالد اتباع خود را وکيل کنی و قوم 

روزنامه حقيقت در » .وخويش خود را در ادارات دولتی جابجا نمايی
 فردا بايد بدون -١: به عقيده ما« بار ديگر نوشت ١١/٢/١٣٠١

تاخير در تمام نقاط ايران حکومت های نظامی لغو شود، زيرا 
 محبوسين سياسی که به جرم آزادی -٢. است مخالف قانون اساسی

خواهی يا هرنوع مسلک سياسی در ايران توقيف شده اند، آزاد 
 جرايدی که تا بحال بدون محاکمات هيات منصفه در مرکز -٣.گردند

 اصول امتياز روزنامه که -۴.واليت توقيف شده اند، منتشرگردند
 جلوگيری از  نظارت و- ۵. برخالف قانون اساسی است ملغی گردد

 کنفرانس، ميتينگ، اجتماعات -۶. هر قبيل آزاديخواه لغو بشود
 مامورين دولتی که به آنها اتهام دزدی و -٧. درهمه جا آزاد باشد

خيانت زده شده واعم از وزير و وکيل يا مستشار تحت محاکم بيرون 
 قانون برای تعيين حدود کارگر و کارفرما وضع شود، -٨. آيند

ز مظالم و غارتگری حکام و مامورين دولت عموما بطورکامل ا
 .جلوگيری و در صورت تجديد فجايع آنها، مجازات به آنها داده شود

 سال که از صدوراين اطالعيه می گذرد هنوز بسياری از ٨٧پس از
اين خواسته ها عملی نشده اند و ما درحالی به پيشواز روز کارگر 

بی تدبيری مسووالن هر روز می رويم که زندگی و کار کارگران با 
فاصله . بيکاری، فقر و فساد بيداد می کند. بدتر از روز گذشته است

دستاوردهای پدران کارگرمان . طبقاتی هر روز گسترش می يابد
به ورق پاره ای تبديل شده  قانون کار. مورد هجوم قرارگرفته اند

 است، از تامين اجتماعی جز سازمانی رنگ رو رفته چيزی باقی
نمانده و دستمزد مصوب دولت برای طبقه کارگر سه برابر با خط 

. نيمی از مردم ايران در زيرخط فقر قرار دارند. فقر فاصله دارد
خطوط اصلی انقالب بهمن که عدالت و استقالل اقتصادی و آزادی 

مين سالگرد آن به فراموشی سپرده شده ٣١های مدنی بود امروز در
 چه بايد کرد؟. است
يفه همه کارگران پيشرو است که در تشکيل سنگ بنای يک وظـ ١

جامعه مدنی به تشکيل سنديکاهای کارگری مدد رسانند و اين وظيفه 
 . را در صدر خواسته ها و عمل روزمره اشان قرار دهند

هيچ  (٩با توجه به ظرفيت های قانون اساسی از جمله اصل ـ ٢
ارضی کشور آزاديهای مقامی حق ندارد بنام حفظ استقالل و تماميت 

 ٢۶اصل ) مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند
احزاب، جمعيت ها، انجمن های سياسی و صنفی و انجمنهای (

هيچکس را نمی ... اسالمی يا اقليتهای دينی شناخته شده آزادند،
توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور 

تشکيل اجتماعات و راهپيمايی ها، بدون حمل  (٢٧ل اص). ساخت
 ۴٣اصل ). سالح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است

برای تامين استقالل اقتصادی جامعه و ريشه کن کردن فقر و (
محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ 

اس ضوابط زير آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ايران بر اس
مسکن، خوراک، :  تامين نيازهای اساسی-١: استوار ميشود

پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای 
آزادی تشکيل سنديکا، آزادی اجتماعات، ) تشکيل خانواده برای همه

داشتن زندگی مناسب با دستمزد در شان زحمکتشان، منزلت خود را 
 .خواستار باشيم

برای آزادی همه زندانيان مدافع حقوق کارگران از جمله اعضای ـ ٣
: هيات مديره سنديکاهای کارگران شرکت واحد وهفت تپه

منصوراسالو، ابراهيم مددی، علی نجاتی و فعال کارگری محمد 
 اشرفی و ديگر زندانيان کوشا باشيم

ما دست ياری و کمک به طرف همه خواهران و برادران زحمتکش 
ر با فکر و عقيده دراز نموده، با همبستگی کارگری خود و مزدبگي

 .نگذاريم عرصه زندگی برايمان دشوارتر گردد
 دوستان کارگر و هموطنان عزيز

ما کارگران فلزکار مکانيک بنای تجديد عهد و پيمان درباره مسايل 
مشترک کارگريمان را داريم و به يمن فرا رسيدن اين جشن بزرگ، 

 بين المللی را با همبستگی خودمان، هر چه می خواهيم اين جشن
کسانيکه دغدغه آزادی، استقالل . باشکوهتر به نمايش بگذاريم

اقتصادی، عدالت اجتماعی، صلح و آبادانی و سرافرازی اين مرز و 
جهت همراهی . بوم را دارند، دست و قلب ما پذيرای ياری آنان است
رکمان ما را ياری و پی گيری و دستيابی به مطالبات بر حق ومشت

کنيد تا با سربلندی و افتخار فردايی بهتر برای فرزندانمان را آماده 
 ٨٨ اسفند -کارگران فلزکار مکانيک    .تصميم با ماست. کنيم

............................................. 
 : س، آارگر آارخانه فارسيت دورود-ع

آارگران آارخانه فارسيت در واقع بهاى 
 !نشان را هر ماهه دريافت مى آنندخو

 س، آارگر آارخانه فارسيت دورود نيز با تائيد موارد ذآر شده وبا -ع
محيط آارخانه فارسيت آلوده است و همواره طى : اعالم مطلب فوق افزود

سالهاى گذشته و تا آنون شاهد مرگ تعداد زيادى از بازنشستگان اين 
  .مآارخانه در اثر سرطان آزبست بوده اي

تعداد زيادى از آارگران اين آارخانه بيمار هستند : على سعيدى اضافه آرد
و دارو مصرف مى آنند و هر ماهه شاهد بسترى شدن چند نفر از آنها در 

 .بيمارستانهاى استانهاى همجوار يا تهران هستيم
آارگران اين آارخانه حقوق نمى گيرند بلكه بهاى خون و : وى افزود

 .هه دريافت مى آنندجانشان را هر ما
بدليل باال بودن آمار بيكارى و نبود آار در شهر مجبور به : وى يادآور شد

 .آار در اين آارخانه و تن دادن به شرايط نامناسب آارى و حقوقى هستيم
آارگران هيچ وقت به : اين آارگر جوان آارخانه فارسيت اظهار داشت 

نها توسط شرآتهاى حق و حقوق خود نرسيده اند و همواره حقوق آ
پيمانكارى ناديده گرفته مى شود و پيمانكاران يك نوع بهره آشى را از 

 .آارگران انجام مى دهند
: وى خطاب به مسئولين خصوصًا وزير آار و امور اجتماعى افزود

مسئولين تنها چند لحظه به وضعيت آارگران آارخانه فارسيت فكر آنند آه 
لودگى زياد چطور مى توان از پس هزينه آيا با اين ميزان حقوق آم و آ
 .هاى سرسام آور زندگى برآمد

عليرغم اينكه چند واحد صنعتى در دورود وجود دارد ولى : وى يادآور شد
تنها، آلودگى اين واحدها نصيب اين شهر شده است و بدليل غير بومى 

 .بودن نير وهاى آارى اين واحدها، اآثر جوانان دورود بيكار هستند
 از مسئولين آشورى و استانى خواستار رسيدگى به وضعيت  س-ع

 .آارخانه فارسيت و وضعيت اشتغال آارگران آن شد

……………………………………  



 12

  جنگ ويرانگر، آشتی نا ممکن
  ظهور قدرت مستبد و غالب شيعه در عراق

  NIR ROSEN *نير روزن: نوشته
   بهروز عارفی:ترجمه

  ٢٠١٠لوموند ديپلماتيک، مارس 
 که اياالت متحده به خروج نيروهايش از عراق ادامه می دهد، در شرايطی

، ٢٠١٠اين کشور معتقد است که انتخابات مجلس عراق در ماه مارس 
با وجود اين، تنش ها . می تواند به بازگشت به وضعيت عادی کمک کند

از سوی ديگر، انتخابات به . محسوسند و از جمله ميان عرب ها و کردها
ر سنی ها و الئيک ها  و برقراری قدرتی فاسد و مستبد پيروزی شيعيان ب
البته ، اين قدرت در مقايسه با حکومت صدام حسين، از . خواهد انجاميد

  .حقانيت بيشتری برخوردار خواهد بود
، هزاران ٢٠٠٣چند هفته پس از آغاز حمله آمريکا به عراق در مارس 

 آزادشده گردهم آمده نفر در مقابل ساختمان انجمن تازه بنياد زندانيان
اين محل در گذشته، ويالی يکی از مسئوالن پيشين رژيم صدام . بودند

بر ديوارهای ساختمان، فهرست نام های زندانيان بترتيب . حسين بود
هنگامی که مردم ساختمان سازمان های امنيتی . حروف الفبا آويخته بود

 نااميد با سر مردم. مخفی راغارت کردند، اين فهرست را بدست آوردند
انگشت بدنبال نام گمشدگان خود می گشتند  که پليس دستگير کرده بود تا 

اغلب، خبر خوشی در انتظار آنان .  بدين ترتيب ازسرنوشت آنان يابند
از جمله اين خبرهای ناگوار، اعدام چهار تن از اعضای حزب . نبود

 ها را پس بود که خانواده) حزب شيعه ممنوعه در زمان صدام(الدعوه  
  .از جستجو به گور دسته جمعی آنان هدايت می کرد
ميليشيا ها و گردان های . سه سال بعد، کشور درگير جنگ داخلی شده بود

سوءقصد . مرگ در کشور و از جمله در کوچه های بغداد قلدری می کردند
خانواده ها دوباره برای خبر گيری از بستگان شان و . ها زياد شده بود

قربانيان . پشت درهای سردخانه های ويژه اجساد صف می بستنداين بار 
  .را برای تعيين هويت در اين مکان ها انباشته بودند

  برخورد کورکورانه واشينگتن
زمان زيادی نگذشته بود که عراق در بلبشوئی فرورفت که کشمکش های 

به يقين، اين کشمکش ها پيش از سال . ميان فرقه ای برانگيخته بود
 نيز وجود داشت و منطقی بنظر می رسيد که سقوط صدام حسين ٢٠٠٣

اما، برداشتی ) ١. (به بر هم خوردن تعادل بنفع اکثريت شيعه منجر شود
صرفا مذهبی که واشينگتن از تنش های موجود به عمل آورد، به تيز 

در واقع، اياالت متحده، حزب بعث را بمثابه . شدن آتش مناقشه کمک کرد
 از حزب نازی تلقی کرد و بناحق، آن حزب رابه کل سنی رونوشت جديدی

» دشمن«يادآوری شود، که آمريکا سنی هارا به عنوان . ها تعميم داد
يکی از پيامدهای اين تصميم ها، تبديل فرضيه نادرست . هدف گرفته بود

  .به يک واقعيت بود
 از سوی ديگر، حضور نيروهای اشغالگر آمريکائی از استقرار دولتی که

عمدتا (هنگامی که گروه هائی . دارای حقانيت مردمی باشد، جلوگيری کرد
که با حضور بيگانه مبارزه می کردند، به کشمکش با ) سنی مذهب

نيروهائی پرداختند که همراه با اشغالگران تلقی ميکردند، حضور آمريکا 
سريعا جو بلبشوی عمومی مستقر . روابط ميان مذاهب را وخيم تر کرد

 نه حکومت عراق و نه واشينگتن توان رودروئی با آن را شد، که
پس از يک دوره چپاول بی امان، مردان مسلح که برخی عمامه . نداشتند

روحانيان شيعه  و برخی کفيه مقاومت را برسر داشتند، اين خالء را پر 
   .بيشتر اين افراد به دسته های تبهکار وابسته بودند. کردند

يکی از نهادهاست اما همواره نقشی مذهبی، در جهان اسالم، مسجد 
اذانی که پنج بار در روز در محل . اجتماعی و سياسی ايفا کرده است

طنين می اندازد و دعوت به نماز می کند، آهنگ روزانه  و چرخش 
در مسجد است که مسلمانان برای نمازگزاری، . زندگی را تنظيم می کند

ج شده به خطبه نماز جمعه گوش آموزش و گفتگو گرد هم می آيند و بسي
امام جماعت هم در .فرا می دهند، خطبه ای که اغلب به کنش فرامی خواند

مورد مسائل مذهبی و هم بين المللی نظر داده و توجه مردم را جلب می 
در کشورهای خودکامه، صداهای مخالف نادر را نيز می توان از . کند

از فروپاشی دولت، مسجد به از قضا در عراق، پس . باالی منبرها شنيد
. مهم ترين نهاد کشور  بدل گشته که جماعت را به هم نزديک می کند

بدين ترتيب که ابتدا خدمات اجتماعی عرضه می کند و سپس هم بصورت 
  .انبار اسلحه، و هم محل کسب خبر و تجمع در می آيد

ه ها اياالت متحده در مقابل بروز جنگ چريکی ابتدا با عمل کورکورانه د
طول کشيد تا آمريکائی ها . رزمجوی عراقی را دستگير يا به قتل رساند

درک کنند که با مقاومتی سازمان يافته روبرويند و فراتر از آن بفهمند که 
  .جنگی داخلی ميان ميليشيای سنی و شيعه در گرقته است

، پس از نابودی شهر فلوجه، ده ها هزار عراقی ٢٠٠۴در اواخر سال 
رب بغداد ساکن شدند، در حالی که شيعيان به محله های ديگر سنی در غ

در اثر . شهر پناه برده و سنی های مقيم آن نقاط را بيرون می کردند
ناتوانی دولت عراق و همچنين اياالت متحده در تامين امنيت مردم و 

  .خدمات اجتماعی، خود ميليشيا به آن پرداختند
به نتيجه ای رسيد که می بايست  بود که واشينگتن ٢٠٠۶تازه در سال 

و آن اين بود که حضور نظامی .  به آن دست می يافت٢٠٠٣در سال 
امريکاست که به مقاومت پر و بال می دهد و بهتر است که مسئوليت 

اما، ديگر دير شده بود و . ايجاد نظم و امنيت را به دولت عراق سپرد
ود، خود در جنگ نيروهای امنيتی که عمدتا از شيعيان تشکيل شده ب

  .داخلی مذهبی شرکت می کرد
از آنجا که اين تهديد وجود داشت که خشونت به کشمکش منطقه ای  ختم 

طرفداران نظريه ضد قيام برای اعزام . شود، امريکا در سياست خود تعديل کرد
نيروهای تازه نفس به عراق و بويژه بغداد فشار می آوردند، لذا جورج بوش 

 اعزام بيست هزار سرباز اضافی را اعالم کرد که به آن نام ،٢٠٠٧در ژانويه 
 اين نيروهای تازه نفس در پايتخت مستقر )٢(. داده بودند» هجوم يا بسيج«

امريکائی ها ديوار بلندی از بتون گرداگرد محله ها می کشند تا . می شوند
 آنان با همکاری با. بهتر بتوانند اهالی را کنترل و نيز سرشماری کنند

در همان زمان، . محلی به اهالی از نفس افتاده ياری می رسانندميليشيای 
نيروهای امنيتی با ميليشيا و همچنين غيرنظاميان درگير می شوند و به 

چندين محله . پيروزی شيعيان در صحنه درگيری ها ياری می رسانند
ميليون ها نفر . هماهنگ شده و سنی ها مجبور به ترک آن ها می شوند

 خانمان شده و بناچار روانه آلونک نشين ها، نواحی روستائی و يا بی
  . و اردن می شوند)٣(کشورهای ديگر خاورميانه از جمله سوريه 

بيش از خود آن نيرو، » هجوم«شايد،  انتشار خبر راه اندازی نيروی 
آنان که با القاعده . گروه های مسلح سنی را وادار به تغيير تاکتيک کرد

د، دريافتند که قصد امريکا حتما کمک به شيعيان و صد البته می جنگيدن
تضعيف القاعده در زير ضربه های شديد ارتش آمريکا . ايرانی ها نيست

 به گروه های سنی امکان داد تا اعتماد به نفس - بويژه در استان االنبار–
 آين گروه ها بدون اين که نقش مزدور را ايفا کنند، از آمريکا. پيدا کنند

آن ها اميدوار بودند که پس از شکست القاعده و . پول دريافت کردند
امريکا با وجود . خروج نيروهای آمريکا از عهده شيعيان بر آيند

ترديدهای دولت عراق، امکان ورود يک پنجم افراد گروه های سنی را در 
نيروهای دولتی بدست آورده بود و اين کار، پيروزی سنی ها را بر 

  .ن تر می کردشيعيان آسا
    و خودروهای مجلل»پاکسازی قومی«

عالوه بر .  در عين حال، ميليشيای شيعه با بازگشت اختناق مواجه شدند
اين که جماعت خود آنان، اين گروه ها را بديده گروه های تبهکار نگاه 
می کردند، حتی نوری المالکی، نخست وزير با توجه به اين که اين 

تهديد می کرد، تصميم گرفت با خشونت آن ها را ميليشيا اقتدار او را 
، شيعيان همچنان تسلط »رسمی«نابود کند و البته در نيروهای نظامی 

آن گاه، اين ميليشيا تصميم به توقف فعاليت ها گرفتند با اين اميد . داشتند
  .که بتوانند پس از عزيمت نيروهای آمريکا، آن را از سر بگيرند

،  »هجوم«خته شده استراتژی ضد قيام مربوط به يکی از عناصر کمتر شنا
يورش عليه پاسگاه های اصلی، نواحی پشتيبانی و منابع حياتی ميليشيا 

چشمگير ترين تصميم اين سياست، استقرار در درون محالت و . بود
اما، ارتش آمريکا چه در . کشيدن ديوارهای بتونی پيرامون آن ها بود

هر، بر شدت عمليات خود ضد مليشيای داخل بغداد و چه در خارج آن ش
، هر ماه، بطور متوسط ٢٠٠٧در نتيجه از فوريه تا اوت . شيعه افزود

. هزار نفر از ميليشيا را دستگير کرده و شماری از آن را به هالکت رساند
، عراق را مجددا به تصرف ٢٠٠٨به عبارت ديگر، ارتش امريکا در سال 

ا مدت ها پيش از اين عمليات کاهش با همه اين ها، خشونت ه. در آورد
اگرچه در .  در گستره وسيعی انجام شده بود»پاکسازی قومی«.يافته بود

يکی . ، خشونت ادامه داشت، ولی جنگ داخلی پايان يافته بود٢٠٠٨سال 
از نشانه های مرحله جديد، استفاده ثروتمندان از خودروهای مجلل شان 

  .بود
مان ملل متحد در عراق، در همين ارتباط استفان دو ميستورا، مسئول ساز

زيرا . »بهترين افراد برای ارزيابی از وضع محل، پناهندگانند«: می گويد
پناهندگان بر «در اين کشور بر خالف محل های پيشين ماموريت وی 

در کوسووو دو ميليون ... گشته اند، گر چه تعدادشان تعيين کننده نيست
پس از . »شده بوديم ولی خوشنود بوديمنفر برگشتند و ما گرچه کالفه 

، او اوضاع را روشن تر ٢٠٠٩انتخابات ايالتی در عراق در ژانويه 
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پاکسازی مذهبی صورت . رنگ بغداد تغيير کرده بود«: ارزيابی می کند
  .»گرفته بود و شهر عمدتا يک شهر شيعی شده بود

 ژنرال يکی از کارشناسان ارتش آمريکا که با. عفب گردی صورت نگرفت
داويد پترئوس، سر فرمانده پيشين نيروهای اعزامی به عراق  همکاری 

 با اطمينان خاطر می گفت که جنگ داخلی ٢٠٠٨کرده بود، در همان سال
هنگامی پايان خواهد يافت که شيعيان به پيروزی شان و سنی ها به 

  .اکنون، اين حالت پيش آمده است. شکست شان پی ببرند
های مهاجر، که بيشتر سنی اند، به خانه هايشان بر از يک سو، عراقی 

از سوی ديگر، در شرايطی که سنی ها نتوانستند به وحدت . نگشته اند
برسند، و برخی از افراد موثر آنان بدست القاعده کشته شده بودند، با 

حتی اين تهاجم، پس از دستگيری .  تهاجم نيروهای دولتی مواجه شدند
 در فضيل پديد ٢٠٠٩ورش کوتاهی در مارس يکی از رهبران محلی ش

در گيری هائی که پيش آمد، دوباره واهمه شروع جنگ داخلی را . آورد
چنين اتفاقی نيافتاد و علت آن آشتی عمومی نبود که امريکائيان . زنده کرد

  .در پی اش بودند، بلکه بدليل پيروزی کامل شيعيان بود
ديک به صدهزار مبارز سنی ، دولت امريکا، رهبری نز٢٠٠٨در نوامبر 

اما، تازه پنج در صد از .  را که در اختيار داشت، به دولت عراق سپرد
اين نيروها در ارتش جذب شدند، در حالی که رهبران اصلی آنان و تعداد 
قابل مالحظه ای از آنان دستگير شدند، از بقيه خواستند که به خانه 

 تا آخرين گروه های دارای روند آرامی در جريان است. هايشان برگردند
  .توانائی بالقوه برای رقابت با دولت را تضعيف کنند

گروه های سنی، با عمليات مخفی و حل شدن در درون جماعتی همراه، قابليت 
در حال حاضر، . خود راهم به عنوان چريک و هم شورشی، نشان داده بودند

ند؛ نام و نشانی، داده بخشی ازافراد پيشين مقاومت، شناسائی و پاداش گرفته ا
در اختيار دولت های آمريکا و ) اثر انگشت و غيره(های زيست سنجشی آنان 

با . تعداد زيادی از آنان فراری اند و گاهی در خارج از عراق. عراق است
نگاهی به گذشته، شماری از رهبران آنان معتقدند که با پيوستن به آمريکائی 

  .ها، محاسبه غلطی کرده اند
، نامزدی پانصد نفر را  به بهانه ٢٠١٠ مارس ٧زديک شدن انتخابات با ن

 رژيم حکومت عراق با اين کار مترسک. داشتن رابطه با بعثی ها رد کردند
منفورپيشين را علم کردند تا مردم را ترسانده و صدای هر مخالفی را در 

ن برخی از اين نامزدها ملی گرا ، برخی سنی ولی بيشترشا. گلو حفه کند
اين ممانعت از شرکت در انتخابات بر هيچ توجيه حقوقی . شيعه بودند

  .متکی نبوده و بروشنی بيانگر استقرار قدرتی خودکامه است
اين . حکومت کنونی عراق، فاسد، خشن، سرکوبگر ولی نيرومند است

حکومت با اعتقاد به پيروزی ، اراده اش را در اعمال قدرت کامل نشان می 
 به يک مصالحه بين مذاهب معتقد بودند، راه اشتباه رفته کسانی که. دهد
کی جای صدام را می گيرد الآقای م. اين کار نه شدنی و نه ضروری است.اند

حتی اگر قدرت او در مقايسه با حکومت پيشين، ظاهرا از مشروعيت و 
با وجود اين، قدرت او با حضور جناح های . محبوبيت بيشتری برخوردار است

جود مجلسی که بشدت سرنخ های بورس را دردست دارد، متعادل ديگر و و
   .خواهدشد

با وجود چند . در نتيجه، شيعيان در مقابل سنی ها و الئيک ها برنده شده اند
پارچگی شيعيان، آنان از نظر تعداد جمعيت و وزن فزاينده دولت و نيروهای 

  .فزودامنيتی تفوق داشته و بايد حمايت واشينگتن را هم به آن ا
در همين احوال، امريکا در يک جنگ کهنه تازه ای در افغانستان درگير شده 
. و در بهترين حالت تالش می کند، خروج نيروهايش از عراق را پيش بکشد

نظم جديد مستقر در اين کشور ممکن است به آرامش بيانجامد ولی ترازنامه 
م آواره شدند، صدها هزار کشته، ميليون ها مرد: جنگ بسيار سنگين است

  .کشوری ويران و کل منطقه بی ثبات گشته است
------    
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، نوشته تئودور »ريهمهاجرت بی هياهوی عراقی ها به سو«به مقاله ـ مراجه کنيد ٣

 ٢٠٠٨گوستاوسبرگ لوموند ديپلماتيک سپتامبر 
:  html.1313article/com.mondediplo.ir://http 

--------   
http://ir.mondediplo.com/article1536.html  

 ه اند براثرابتال به سرطان آزبستود جان باخت۶٧
 :  برادر يك قربانى آارگر آارخانه فارسيت دورود

 تا چند سال گذشته به هيچ وجه مسائل ايمنى رعايت نميشد
همچنين در اين رابطه غالمرضا لك نيز آه برادرش را در اين راه از دست 

سال در آارخانه فعاليت آرد آه بدليل ٣٠برادرم حسن : داده است گفت
 . سالگى درگذشتند۵٢ آزبست در سن آلوده شدن به مواد سرطانى

تاييديه هاى پزشكى وى موجود است ودادگاه بر اساس آنها : وى افزود
 . به خانواده اش پرداخت آرد٨۶ميليون تومان در سال ٢۶

تا چند : سال در آارخانه فعاليت داشته است مى گويد٢٠لك آه خود نيز 
الن نمى دانم در چه ا.سال گذشته به هيچ وجه مسائل ايمنى رعايت نميشد 

 .وضعيتى است 
اغلب افرادى آه در آارخانه يا در اطراف آن بودند دچار : وى تصريح آرد

 .بيماريهاى ريوى وتنفسى بودند
تا بحال مشكلى نداشته ام شايد : لك در خصوص وضعيت جسمى خود گفت
 .بخاطر اينست آه روزانه ورزش ميكنم

ريها شبيه هم نيستند چرا برخى افراد انسانها در مقابله با بيما: وى افزود
ماهه دوام نياوردند وفوت آردند برخيها نيز سالهابا مشكا دست وپنجه ۶

 .نرم ميكنند

………………………………………. 

اطالعيه راديو راه کارگر در 
باره مشخصات ماهواره و 

 ها پخش برنامهساعات 
  :مشخصات ماهواره

  ،١٢٥٩٦هات برد، سيزده درجه شرقی ، فرکانس 
  ، ٢٧٥٠٠موقعيت آنتن عمودی، سميبل ريت 
اس . تی. بی . کانال جی! اف، ای، سی سه بر روی چهار

  )GBTS1! (يک
Satellite : Hotbird 13East  

Freq. 12596 GHz  
Ant: Vertical Symbolrate:27500  

FEC:3/4  
Channel: GBTS1  

توضيح اين که شما به سادگی می توانيد اين کانال را پيدا 
” هات برد” ابتدا گيرنده ماهواره را بر روی ماهواره ! کنيد

قرار دهيد و با فشار دگمه ای که راديوها را نشان می دهد بر 
در فهرست الفبائی راديوها به . روی فهرست راديوها برويد
  .بی تی اس يک را پيدا کنيدسادگی می توانيد کانال جی 
  :تماس با راديو راه کارگر

  00496950629530: تلفن
  com.@inbox1radio: ايميل

………………………………………  
  ساعت پخش برنامه های راديو راه کارگر بروی ماهواره

  
 تا 18:00 به وقت ايران ، 21:30 تا 20:30هر روز 

  وقت اروپای غربی به 19:00
   ساعت2جمعه ها 

  :مشخصات ماهواره
، موقعيت ١٢٥٩٦هات برد، سيزده درجه شرقی ، فرکانس 

، اف، ای ، سی سه بر  ٢٧٥٠٠آنتن عمودی، سميبل ريت 
   کانال-روی چهار

………………………………………. 
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 روزجهانی کارگر)89 ارديبهشت11(به اعتبار اول ماه مه 

 
 احمد 

 )2(کردن دموکراسی و پايه هايی برای انقالب  نهادينه
کال متفاوت بکارگيری تجربه مبارزات تاکنونی به ما نشان داده است ؛ اش

و هر گونه   پيشبرداعتصابات و تجمعات و تظاهرات تاکتيکی ساده برای
بطور مثال؛می . اعتراضی بايد از يک تشکيالت مجهزی برخوردار باشد 

روزی که نه . کشور خود شمرد توان روز کارگر را يک روز تاريخی در
نه به فقر و . گرديکتاتوری و کودتا نه به دولت. گفتن به سرکوب وزندان

روز  در اين. بدبختی خانمانسوز هرروزه را بر زبان متبادر می سازد
نه به . نه به قصاص.نه به اعدام .هزاران هزار نه به جمهوری اسالمی 

نه به . نه به بيکاری و بی حقوقی.نه به فحشا . نه به اعتياد. ها حق کشی
نه به حجاب .نه به کشتار دستجمعی.نه به حکومت نظامی.بی حرمتی

به نداشتن تريبون آزاد وازادی بيان وآری به  نه. نه به سانسور. اجباری
 کارگران و تهيدستان شهری و – کودکان کاروخيابانی –شخصيت زنان 

روستايی در کناربرجستگی بخشيدن به همبستگی بين المللی،می تواند 
 .گرامی داشت اين روز را معنی بخشد

عتصابات و هرگونه تحرک توده ای در جامعه ا.می توان گفت؛ اعتراضات
هماهنگی آن و به نمايش . خود نيز گونه ای از نافرمانی مدنی است 

گذاشتن اين واقعيت اجتماعی که از نارسايی ها سرچشمه می گيرد،خود 
مادام که نيروی معترض . نوعی پروسه مبارزه را به جلو می کشاند

 شعار مبارزه بر روی پالکارتها وقتی.جايگاه خود را به خوبی می بيند 
آنگاه که شعار نويسی را در کوچه و برزن به چشم می . نوشته می شود

 وقتی صفوف مبارزه خود را هر چند وقت  .بيند وبا دستانش می نويسد
وقتی خواسته های واقعی خود را با تمامی  .قوی و مستحکمتر می سازد

اينکه .يشتری می بخشدبه سطوح مبارزه عمق ب.  وجودش بيان می کند
مبارزان رهايی تنها نباشند و دستهای گره خورده ومعترض ديگری نيزدر 

روند . کنارشان قرار گيرند و خواسته های مشترکی را بر زبان رانند
اين نوع مقاومت و . مبارزه نيز خصلت جمعی تری به خود می گيرد

برای فلج مبارزه اجتماعی،کنش و واکنش های اعتراضی،آنجا که خاصه 
 و همچنين  نمودن جريانهای توليدی و خدماتی و ايجاد ضرر اقتصادی
 اين دالالن  موجب وارد اوردن فشاری موثر و قدرتمند به کارفرمايان

سرمايه و صاحبان قدرت در عرصه سوداوری وتحکيم نظام سرمايه 
درايران مادام که انواع . دارد،بايد مورد توجه بيشتری قرارگيرد

مادام که کار مزدی در . های موقت کار را برجامعه حاکم کرده اند قرارداد
جامعه حاد هست ويا اخراج دسته جمعی کارمندان و کارگران در جامعه 

به همين نسبت نياز مبرم . توسط نظام سرمايه و حاميان حکم می راند
. است تا اقشار نيروی پايين صفوف خود را بهتر بشناسند و متشکل گردند

جه برای انسجام اعتراضات پی در پی با ديگر همسنگران در تحکيم در نتي
پايه های امور صنفی واقتصادی درسطح جامعه برای به انزوا کشيدن 
سيستم استثماروقوانين ضد کارگری بايد اقدامات معين و مشخصی با در 

   .نظر گرفتن شرايط جامعه برقرار نمود
ف مختلف هر کدام در اصنا صف کارگران و زحمتکشان و: بايد گفت

جايگاه خود در برابر اين قانونمندی نظام سرمايه بايد ايستادگی کنند تا 
شرايط بهتر ی برای تحقق دموکراسی که شرط اول آزادی بيان وعقيده و 

از بين بردن . جدايی دين از حاکميت دولتی است،نقش خود را ايفا نمايند
 دست نيروی  ههر نوع ستم مضاعف در جامعه و گرفتن قدرت ب

آن که چرخه اقتصادی را بچرخاند،تنها با همگامی و متشکل شدن  محرکه
فراموش نکنيم؛ اين تناسب قدرت هست که اقشارمتفاوت . فراهم می گردد

را از سوی ديگر در مقابل  جامعه را از يکطرف و دو طبقه کار و سرمايه
انيم، جايگاه اگر اين را پيش شرط دانستنی هايمان ند. هم قرار می دهد

  . خود را در تحکيم مبارزه فعلی فراموش خواهيم کرد
که قانون جنگل حاکم است؛ برای تامين  از ياد نبريم در ايران اسالمی 

حقوق اجتماعی که بتواند از يک پايه درست زندگی عادی برای تمامی 
بايد به .نيروی شاغل و غيز شاغل در هر صنف ايجاد کار مناسب نمايد

درايران گرفتن حقوق به حق انسانی و به سرانجام .نشستاعتراض 
رساندن اين حق وگرفتن خواسته های واقعی نياز به رويارويی مرحله ای 

بايد قبول کنيم در هر شرايطی برای گرفتن خواسته . و دراز مدت دارد 
در هم شکستن بيکاری . های خود ودر هم ريزی پايه گرانی ها و تورم 

 بيمه و حقوق مناسب، برابری تناسب کار زنان و بی حقوقی، تامين.
مردان وتامين خواسته های زنان در حين کار، پايان بخشيدن به کارهای 

تعطيل بنگاه های کار يابی،پرداخت عيدی،تنظيم . موقت و بی اعتبار
قراردادهای دستجمعی،بازپرداخت بن کارگری، پاداش، تامين هزينه رفت 

رداخت حقوق ساعات اضافه کاری،رسميت و آمد کارگران برسر کار،پ
بخشيدن به تعطيل اول ماه مه درايران، همه و همه بايد به فعليت مبارزه 

بايد باکار اجباری وارزان فروختن نيروی کار .کارگران ايران بدل گردد
وکار مزدی و اخراجهای بيرويه کارگران مقابله کرد تا شيره جان نيروی 

پايداران جامعه برابری يعنی کارگران، زحمتکشان اين هميشه  واقعی
 سنديکايی صفوف مستقل ومتشکل. از دستشان گرفته نشود درهر صنفی

نافرمانی های مدنی،تشکيل انجمن های .، جنبش اتحاديه ای وشورايی
مستقل کارگران، درکنارتشکيالت های هماهنگی واتحاد عمل های وسيع و 

 و زدودن موانع سازمانيابی گسترده، درتعميق اعتراضات سراسر کارگران
مبارزات آنان و همپيوندی با جنبش دانشگاهی ، دانشجويی وهمراهی با 
جنبش زنان و مادران اعدامی و مادران عزا، جنبش اعتراضی و مطالباتی 
معلمان و پرستاران و همگامی با اعتراضات خيابانی کارکنان و کارمندان 

خانه ها،همه و همه استحکام ادارات و کارگران واحد های توليدی وکار
حرکت صفوف اعتراضی را بيشتر می کندوترس برای مقابله در برابر 

واعدام نظام سرمايه داری  زور وسرنيزه،دستگيری،زندان وشکنجه
آنگاه که نيروهای معترض درابعاد . اسالمی ايران را فروکش می نمايد 

 های سياسی توده ای، برای وصول مطالبات صنفی و اقتصادی و خواسته
و ياگرفتن حقوق از دست رفته خود دست به تجمعات و اعتصابات می 

نشانگر . زنند ويا با پيش گذاشتن خواسته های خود،بيانيه صادر می کنند
رودر رويی بانظام ستمگر را معنی می بخشدتا راه را برپيشروی قوای 

اينکه برای به مقابله کشاندن صف مستحکم واقعی . سرکوب ببندد
آزادی و برابری ودست يابی به عدالت  بارزاتی برای وصولم

بايداز هر روزنه و شکافی بهره .اجتماعی،الزم است نقشه مند عمل کرد
بايداختالفات بااليی ها را دامن .جست واز هرترفند مبارزاتی استفاده نمود

تريبونهای محافظه کاران و اصالح طلبان را بايداز دستشان گرفت .زد 
ه اراجيف دروغ پردازيهای شان، ذهنيت مردم را مشغول تاديگر ب.

ويابه اشکال مختلف با نظام حاکم کنار نيايند و خواست های مردم .نکنند
يا در توهم سزينه گی مبارزه به سبزها . را به روز محشر حواله ندهند

 را برمال  بايد همچنين هويت نيروهای ضد مردمی، ضد کارگری. نسپارند
  .ساخت
نه اول ماه مه ديگر، نبردی که امروزه آشکارا در صحنه های در آستا

ثمره مبارزات قبل از اين دوره . مبارزاتی ايران به نمايش در آمده است 
در نتيجه .بوده که امروزه از شرايط های مهيا شده آن استفاده می نمايد 
بايدشرايط .سوای اينکه ما يک رنسانس به جامعه خودبدهکار هستيم

ی رابرای رهايی کشور ازچنگال ظلمت خفاشان شب مساعد تر
تحقق اين امر بيش از هر چيز با تجارب مبارزاتی . پرست،مهيا بسازيم

نيروهای روشنفکر و باال بودن سطح اگاهی و دارا بودن صفوف 
تشکيالتی مجهز در رودررويی سيستماتيک با نظم جديد سرمايه ميسر می 

  . گردد
ه نبرد پايينی ها با باالييها،بايد از راهکارهای مبارزان راه آزادی در نتيج

هريک .واقعی اجتماعی مردم، بيشترين بهره برداری را به نمايش گذارند
و سر نيزه ياستم جامعه سرمايه داری و  از اينان در نتيجه مقابله با زور

ايستادگی در برابر کارفرمايان نظام سرمايه، می توانند قدمی محکمتر به 
اول ماه مه .  نظام پوشالی سرمايه داری ايجاد کنند سوی انزوای

روزجهانی همبستگی با کارگران،فرصت خوبی برای اين پيشروی و تقابل 
با سرمايه داری و دفاع همه جانبه از خواست هاو مطالبات کارگران و 

 .  سر دادن شعار آزدای همه زندانيان سياسی و فعاالن کارگر زندانی است 

……………………………………  
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 :يك آارگر بازنشسته آارخانه فارسيت دورود
  اآثر آارگران هم دوره اى ام مبتال به بيماريهاى ناشى ازآزبست هستند
غالمعباس آسترآى با انتقاد شديد از بى توجهى مسئولين به وضعيت 

استفاده از مواد آزبست بدليل خطرناك : آارخانه سيمان اظهار داشت 
 و قانون بين المللى نفى شده است ولى بودن آن از طرف اآثر آشور ها

متاسفانه شاهد نه تنها شاهد وجود اين مواد در آارخانه بلكه شاهد حمل 
  .آن توسط آارگران بوسيله دست هستيم

 در قسمتهاى مختلف آارخانه فارسيت مشغول ٧٢ تا ۴٨وى آه از سال 
اآثر آارگران هم دوره اى ام مبتال به : به آار بوده يادآور شد 

بيماريهاى ناشى از آزبست هستند و همواره شاهد بسترى شدن آنها در 
  .بيمارستان بقيه اهللا تهران هستم

تا آنون بيش : اين آارگر بازنشسته آارخانه فارسيت در ادامه تاآيد آرد
 نفر از آارگران اين آارخانه در اثر ابتال به سرطان آزبست فوت ۴۵از 

رى از انتقادات آنان اقدام به اشتغال آرده اند آه آارخانه بدليل جلوگي
  .فرزندان آنها در آارخانه آرده است

معتقدم آليه افرادى آه در آارخانه فارسيت مشغول بكار : وى افزود
  .هستند بيمارند 

هر چند فعاليت برخى آارگران اين : غالمعباس آسترآى اظهار داشت
حقوق و آارخانه جزو مشاغل سخت وز يان آور است ولى متاسفانه 

مزاياى آنها چه در حين آار و چه پس از بازنشستگى بر اساس آن 
  .برآورد نمى شود 

وى عدم پرداخت سنوات خدمت، حق مسكن، حق اوالد، پرداخت حداقل 
حق بيمه، ندادن سهميه شير و بن آارگرى به آارگران، يك ماهه بودن 

مهم ترين را از … مدت قرارداد آارگران، پرداخت حداقل دستمزد آار و
  .مشكالت آارگران اين آارخانه بيان آرد 

همچنين احمد ياراحمدى، يك آارگر بازنشسته آارخانه فارسيت در اين 
مواد آزبست توسط آاميون با بسته بندى هاى مطابق با : رابطه گفت 

استانداردهاى بين المللى وارد شهر مى شوند ولى متاسفانه اين مواد در 
رسيت ريخته مى شوند و توسط آارگران به محل محوطه آارخانه فا

  .قسمتهاى توليدى آارخانه انتقال مى يابند
فاضالب اين مواد از طريق دو آب رو از مقابل آارخانه دفع : وى گفت

مى شوند آه تنها يكى از آنها به استخرها ريخته مى شود و ديگرى 
  .مستقيم در رودخانه رها مى شود

ار، عضو شوراى آارگران آارخانه در زمان اشتغال بك: وى افزود
فارسيت بوده ام و بارها مكاتباتى را با دستگاههاى مختلف جهت 
رسيدگى به اين مشكالت داشته ايم ولى متاسفانه هيچگاه اين معضالت 

  .پيگيرى نشد
همچنين يك شهروند دورودى نيز با اشاره به آلودگيهاى زيست محيطى 

 پس از گذشت سالها از وجود متاسفانه: در شهر دورود يادآور شد 
آارخانه سيمان و فارسيت در شهر دورود نه تنها شهر پيشرفتى نداشته 

  .است بلكه هر ساله چهره شهر نيز آلوده تر مى شود 
اگر از چند آيلومترى اطراف شهر به دورود نگاه شود : وى متذآر شد

  .دمتاسفانه جز هاله ايى از دود و آلودگى چيز ديگرى ديده نمى شو
رودخانه در هر شهرى مكانى جهت تفريح و زيبايى شهر : وى گفت

است در صورتى آه در شهر دورود بدليل ريخته شدن فاضالب واحدهاى 
  .صنعتى به مكانى بدبو، بدرنگ و آثيف تبديل شده است

عليرغم ادعاهايى آه مسئولين : اين شهروند دورودى عنوان داشت 
تر در اين واحدها مى آنند، ولى نه آارخانه مبنى بر خريد و نصب فيل

تنها شاهد آاهش آلودگى نيستيم بلكه در ساعات شب و اوايل صبح 
  .شاهد اوج آلودگى در شهر توسط اين دو آارخانه هستيم 

اميد مى رود اين انتقادات به گوش مسئولين برسد و آنها : وى تاآيد آرد
  .نيز در مقابل اين مسئله بى تفاوت نباشند 

در اين رابطه فرماندار دورود با اشاره به آلودگى دو آارخانه همچنين 
سال قدمت ۵٠اين دو آارخانه بيش از : سيمان و فارسيت گفت

دارندوتاآنون خسارتهاى زيادى را در آلودگى محيط، سالمت آارآنان 
  .از خود بجاى گذاشته اند…وشهروندان و
داشته اند با دغدغه هايى آه مسئولين شهر تاآنون : رشنو افزود

وضعيت آلودگى اين دوآارخانه تا حدودى بهتر شده ولى همچنان نياز 
  .است آه مديران اين واحدها توجه جدى ترى را داشته باشند

شهر دورود بدليل آوهستانى بودن ومحصور بودن در : وى ياد آور شد
بين چند آوه در صورت وجود آلودگى وضعيت بدترى را پيدا ميكند واگر 

ه سفر دوم هيات دولت اين دو واحد به خارج از شهر منتقل طبق مصوب
  .شوند قطعا در آينده گردشگرى شهر تاثير گذار خواهد بود

آارخانه فارسيت دورود در حال حاضر با مشكل : رشنو افزود
بازاريابى بدليل وارد شدن لوله هاى جى آر پى با قيمت ارزانتر 

 درآمده است و جهت در بازار مواجه است وبه حالت نيمه تعطيل
برون رفت از اين مشكل در ساختمان جديد اين طرح در آيلومتر 

خرم آباد قصد تغيير وضعيت توليد خود را – محور دورود ١۴
  .داردآه اين طرح با پيشرفت خوبى در حال انجام است

  
 :رئيس اداره محيط زيست دورود

 د شدن آزبست به رودخانه وجود دارداحتمال وار
 اين رابطه قائدرحمتى، رئيس اداره محيط زيست دورود نيز همچنين در
چند سالى است آه استفاده از آزبست از چرخه توليد : اظهار داشت

در صورتى آه در . اغلب آشورهاى جهان آنار گذاشته شده است
  .آارخانه فارسيت دورود همچنان از اين مواد سمى استفاده مى شود

ايد جلوى واردات اين مواد را مسئولين آشورى ب: وى عنوان داشت
  .بگيرند تا شاهد اينگونه اتفاقاتى نباشيم

از موادى آه از طريق آارخانه فارسيت به : قائدرحمتى تصريح آرد
رودخانه ريخته مى شوند چندين بار نمونه بردارى شده آه آزمايشات 

  .مشكل خاصى را نشان نداده اند
 رودخانه همواره وجود احتمال ريخته شدن آزبست در: وى تاآيد آرد

دارد وتست اين موضوع بدليل موجود نبودن تجهيزات آزمايشگاهى در 
  .استان براى ما امكانپذير نيست

در حال حاضر از آزبست آم خطر در آارخانه استفاده ميشود : وى گفت
.  

در سالهاى گذشته اين آارخانه فاقد انبار، هواآش، : وى ادامه داد
بوده است …  سيستم تهويه، حصارآشى وحوضچه ترسيب، اسيدزنى،

  .ولى با پيگيريهاى صورت گرفته اين اقدامات انجام شده است
پرونده آارخانه فارسيت در دادگسترى همچنان : وى عنوان داشت

  .مفتوح است 
  متاسفيم آه توجيه جان انسانها، اشتغال شده است: شهردار دورود

ياى امروز جاى بسى در دن: شهردار دورود نيز در اين رابطه گفت
تاسف است آه بخاطر مسائل زيست محيطى جان انسانها در خطر مى 

  .افتد وتوجيه اين موضوع اشتغال شده است
بعنوان شهردار دورود نسبت به اين : منوچهر حاجيوند اضافه آرد

  .موضوع انتقاد دارم وخواستار توجه جدى تر مسئولين ذيربط هستم
 بحث استفاده از آزبست در هيچ جاى در حال حاضر: وى عنوان داشت

دنيا مطرح نيست وهر چه سريعتر بايد اين آارخانه به خارج از شهر 
  .منتقل شود

  موافقت نكردن با ورود خبرنگار تبلور انديشه به درون آارخانه
الزم به ذآر است عليرغم پيگريهاى متعدد از شبكه بهداشت دورود 

ت بيشتر دراين خصوص وآارخانه فارسيت موفق به آسب اطالعا
پس از پيگيرى جهت مصاحبه با مديرعامل .وورود به آارخانه نشديم 

مدير عامل در ماه تنها يك روز در : آارخانه، مسئول دفتر وى گفت
  .استان حضور مى يابند

پس از سماجت ما مبنى برپاسخگويى مسئولين آارخانه در قبال مسائل 
 صحبتهايى را داشته باشيم آه موجود، قرار بر اين شد با مدير داخلى

على رغم حضور در محل آارخانه با اين مسئله آه وى در غياب 
مديرعامل هيچ صحبتى نخواهد داشت روبرو شديم آه حتى اجازه ورود 

  .نيز به ما ندادند
  عدم پاسخگويى مدير شبكه بهداشت دورود

رود با وجود دغدغه اين هفته نامه در بررسى اين مشكل حاد در شهر دو
متاسفانه با برخورد نامناسب سعدى ساالروند، مدير شبكه بهداشت اين 
شهر در پاسخگويى به مشكالت موجود مواجه شديم آه على رغم 
حضور در اين اداره وانجام نامه نگارى واز اين اتاق به آن اتاق رفتن 
وگاهى نيز ساعتها پشت درهاى بسته معطل شدن، در نهايت موفق به 

ك خط صحبت يا انتقاد بر عليه مسائل پيش آمده توسط اين گرفتن حتى ي
مدير وساير آارآنان آن نشديم آه ما را از وجود اينطور مديران بى 

اميد ميرود مسئولين بر مسندى آه به . تفاوت در استانمان مايوس آرد
حرمت خدمت رسانى به مردم خصوصا مردم واليت مدار لرستان 

زده اند بيشتر به فكر فرو رفته ووظيفه وشهرستان دورود بر آن تكيه 
 .خود را جدى تر بگيرند 

............................................... 
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 جنبش کارگری ومروری
 !براعتصابات واعتراضات کارگران درايران

 ١٣٨٨روزشمارسه ماهه چهارم سال 
   )٢٠١٠و٢٠٠٩ – ١٣٨٨ اسفند – بهمن –ماههای دی(

  :گردآوری وتدوين
  مير جواهری لنگرودیا

  يادداشت
 ياد آورقتل عام شدن عمدی تعداد پانزده تن ازکارگران ٨٨فروردين٣٠

جنايتی که بعد از . ی کرمان است "باب نيزو"معدن زغال سنگ 
کشتارمعدن شاه زند اراک ، فروريختن بنای ساختمانی سعادت آباد و دهها 

االن مدافع اين جنبش و صد ها جنايت ديگر، برای طبقه کارگر ايران و فع
بی گمان تا روزی که اين . عظيم طبقاتی جای فراموشی ببارنمی آورد 

نظام برسرکار است و تا روزی که کارگران از حق تشکالت مستقل خويش 
تا زمانی که ساختار فعلی کارگری تغييراساسی نيابد و . بهره نگيرند 

 و چتر حمايتی قوانين مستحکمی نباشد که همه ی کارگران را زيرپوشش
خود قراردهد و تا زمانی که درامرتامين شغلی و معيشت کارگران 

تا زمانی که . ،بهداشت وبيمه و ايمنی حين کار کارگران تسريع نگردد
خود اين اموربه نيرو، فکر وخالقيت های بی نطير خود طبقه کارگر مان 

شکل های بدل نشود و به آن بی توجه بمانيم و تا زمانی که کارگران ازت
ما شاهد : مستقل طبقاتی خود محروم باشند به جرات می توان گفت 

استمرار روند خونريزی بی وقفه کارگران خواهيم بود ومتاسفانه بايد 
بگويم ؛ ميزان غم و اندوه وغمگساری همه ی ما درکنارخانواده های 

  . کارگران ايران وجامعه ما فزونی خواهد يافت 
نتشارچهارمين بخش کارنامه کارگری ايران  درسی ام فروردين که ا

ممکن گرديد، اين سطح از کاررا  ) ١٣٨٨ اسفند– بهمن –ماههای دی(
به همه ايستادگی ومقاومت يکايک آن خانواده ها وهمه خانواده های 

شادا که اگرايستادگی و مقاومت يکايک . کارگران زندانی تقديم می کنم 
و تامل وصبريکايک )  فرزندان شان  پدران و– مادران –همسران ( آنان 

شان دربرابر گذران زندگی دشوارشان نبود ، جنبش کارگری ما برسرپای 
  !پس بريکايک آنان درود. نمی ايستاد 

  ....باری به پايان آمد اين دفتر،حکايت همچنان باقی ايست 
، گرد آوری روزشمارکارگری سه )١٣٨٩(با آغازفروردين ماه سال جديد

 به پايان رسيد،اما مبارزه همچنان به قوت خود ١٣٨٨ سال ماهه چهارم
باقی و کارزارتوفنده ايستادگی ومقاومت طبقه کارگرايران دربرابرسرمايه 
داری هارحاکم ودرمسيرمبارزه ضد استبدادی موجود،راه خود را 

  . آهسته،ولی پيوسته وحسابگرانه وبامسوليت می پيمايد
ان طی سال جديد، سال کشاکش نيروی ازامروزآشکاراست که کارگران اير

خواهان آزادی ووصول نان درپويه هم سرنوشتی خويش درپيوند 
بامبارزات آزاديخواهانه و مطالباتی خويش ،همچون سايراقشاراجتماعی 

ماه گذشته دربرابرکليت نظام واليی درخيابان ها ١٠کشور، که طی
واهند نشست امسال حساب شده تربه صف آرايی خ. ودرجنگ وگريزبودند

بگوش باشيم که کارگران با قابلمه های خالی شان ازراه خواهند . 
  !آنگاست که نه از تاک نشان ماند ونه از تاک نشان .رسيد

سالی که گذشت، سال بد وفالکت :دردل خبرهای فراهم آمده بايد بگويم 
سال سختی ميعشت و ناامنی شغلی . باربرای طبقه کارگرايران بوده است

دنبال کردن دستمزدهای معوقه ازيک ماه کاری تا سی ماه به و سال 
تعويق افتاده کارگران درسطح صنايع توليدی و کارگاهی وبخش خدمات 

سال تعطيلی بخشی ازکارخانه ها وبسته شدن آن ها، . شهری وغيره 
اخراج های بيرويه کارگران،انهدام بخشی ازصنايع کشورو بالطبع خانه 

مندان آن صنايع، سقوط قيمت نفت درسطح نشينی کارگران و کار
بازارهای جهانی وبالمآل ورشکستگی اقتصادی دولت مدعی مهرورزی 
درسراسرسال همه وهمه ازعوارض سياست های بغايت ارتجاعی نظام 

  . ورشکسته اسالمی ايران است
سالی که گذشت؛ ازبی قابليتی سردمداران اين نظام و ثروت اندوزی 

، دالالن ، انگل های واسط تجاری ، آقازاده های صاحبان مکنت و مال 
برآمده ازجيب گشاد و شکم های ورم کرده ورو آمده پدران مال 

 درصد صنعت ۵٠اندوزشان، به حکم آمارمنتشره تا به امروز 
 ٢٠ درصد باقي مانده نيز۵٠برد واز آشوردرتعطيلي و انحالل به سر مي

 درصد ٣٠آنند و تنها   ميدرصد توليد واقعي خود فعاليت۵٠درصد، زير 
 . آنند درصد ظرفيت اسمي خودشان توليد مي١٠٠تا نزديك

از طرفي به تاسي از اين وضعيت، درآمد آارگران واحدهاي تعطيل شده 
 درصد آاهش داشته و بعضا حتي براي تهيه شام شب خود دچار ۵٠

  .مشكل هستند

 به طور سرانه ميليون ايرانی۴٧ ترين اعالم مرکزآمارايران، مطابق تازه
اين رقم نتيجه تازه .  تومان درآمد دارند٣٠٠ هزارو۴روزانه کمتر از

درآمد خانواده :" ترين اظهارات رييس مرکز آمار ايران است که گفته است
خانوار شش . هزارتومان است۴٧٣شش نفری در خوشه يک، کمتر از

در  هزار تومان است ٧٨٨ هزارتومان تا ۴٧٣نفره ای که درآمدش بين 
 ميليون نفر قرار ٣٠درخوشه نخست حدود. خوشه دو قرار می گيرد

  ."ميليون و ششصد هزار نفر قرار دارند١٧در خوشه دوم هم. دارند
  

دشواری زندگی کارگران دربخشی ازصنايع ازجمله ايران 
خودروبرسراستخدام وفشارپيرامون قراردادی نگهداشتن کارگران به حدی 

درکارخانه ايران : اين کارخانه آمده است است  که درخبرهای فعالين 
استخدام رسمی وجود ندارد وهمه کارگران بصورت ١٣٧٧خودرو ازسال 

هر گاه کارگری بيمارشود وبه مرخصی استعالجی .قراردادی کار می کنند
برود،يا ازاضافه کاريهای اجباری سرباز زند،يا اگرخانواده اش به مشکلی 

ز قبل هماهنگ شده داشته باشد ويا بربخورد که احتياج به مرخصی ا
بهردليل ،جابجايی،کم شدن مدت قرارداد از شش ماه به سه ماه ويا عدم 

   .تمديد قرارداد ويا بااخراج روبرو خواهد شد
 آمده است ٨٨ ن بهم٢١ ايلنا درتاريخ –به گزارش خبرگزاری کار ايران 

: شور گفتاهللا صالحي دبير آانون عالي شوراهاي اسالمي آار آ ولي: 
 واحد توليدي ٣٣۵تاآنون براساس تحقيقي آه انجام داده ايم  ،تعداد 

آمار رسمی رژيم حکايت . استان آشور محرز شده است١٩بحران زده در
ميليون نفربرآورد ٧/٢حدود١٣٨٨از آن دارد که تعداد بيکاران دربهار

قابل توجه اينکه در اين آمار کسی شاغل شمرده ميشود که (شده است 
درکنار !) رهفت روزقبل ازسرشماری حداقل يکساعت کار کرده باشدد

کاهش در آمد نفت در بخش کشاورزی نيز با سياست های غلط رژيم و 
واردات اقالم مختلف و کم آبی بی سابقه در چند سال گذشته و همچنين از 
کار افتادن نيروگاه های آبی که منجر به کمبود برق شد، کشاورزان را از 

فقط واردات گندم در سال . ت يابی به آب درتنگنا قرارداده استجهت دس
رژيم برای سرپوش گذاشتن بر . شش ميليون تن برآورد شده است١٣٨٧

بحران اقتصادی که کشور را فرا گرفته با برداشت از صندوق ذخيره ارزی 
ميليارد دالر و واردات مواد غذايی سعی درکنترل و بيرون ۵/۴به ميزان 
درکنار اين اوضاع بايد رانت خواری عوامل رژيم . ران را داردآمدن ازبح

  . ازهر دو جناح را بيافزاييم
 با رکود صنعت وافزايش اشتغال دربخش ٨٨جداازموارد فوق؛ما درسال 

بطوری که ؛کارشناسان اقتصادی ازافزايش داللی . روبرو بوده ايم داللی
مطابق .  می کنندنگرانی در اقتصاد و کاهش فعاليت های مولد اظهار

 که سهم اشتغال در بخش صنعت و آخرين گزارش مرکز آمار در حالی
کشاورزی کاهش يافته است، اشتغال در بخش خدمات و داللی رو به 

مطابق برخی گزارشات منتشره در مطبوعات رژيم  .افزايش گذاشته است
بانك مرآزى درآخرين گزارش خود از وضعيت صنعت با : " آمده است 

 درصد تعداد جوازهاى ۴۵درصدى سرمايه گذارى، ٣۴ ه به آاهشاشار
اشتغال وضعيت صنعت را  درصدى٧/۴۴تاسيس واحدهاى صنعتى و

توزيع  در همين حال کارشناسان معتقدند ...بحرانى خوانده است
های اقتصادی باعث شده است که اشتغال در  غيرمنطقی سود در بخش

در حال حاضر . سب توزيع شوداقتصادی به طور نامتنا بخش های مختلف
 برابر بخش صنعت ٨اقتصاد ايران شود سود بخش داللی در گفته می

 همين طور ميتوان از رکود و ورشکستگی صنايع نساجی ،  "است
کفش،چای ، شکر ، خشکبار و لوازم خانگی نيز به دليل ورود بيرويه 

 ست ؛بطوری که درآمارهای سال آمده ا.اجناس مربوط به آن ياد کرد 
درهشت ماهه . وارد کننده بزرگ شکر درجهان است ١٠ايران جزو 

جاری بيش از دو برابرتوليد داخلی شکر وارد ايران شده که کل فرايند 
احمد  واردات اين محصول توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و يا
درپی :ميرهاشمی معاون اتحاديه خشکباردرخوزستان اعالم می دارد

يا . هزارنفردراستان بيکارشدند۴بسته بندی خرما،حدود  واحد ١٣تعطيلی 
دراين زمينه اکبر قربانی . اينکه لوازم خانگی داخلی در حال نابودی است

دولت تسهيالت نمی :نماينده کارگران يخچال سازی ايران پويا بر زبان راند
واردات .دهد ودرهای کشوررا به روی واردات بی رويه بازگذاشته است

رتوليد داخل را شکسته وبايد هم درانتظارمرگ صنعت بی رويه کم
امروز درهر خانه ای يک نفر از بيکاری رنج می برد،اما وارد خانه .باشيم

شايد کيفيت .درصد کاالهای خانه از نوع خارجی است٧٠که می شوی 
کاالی داخلی پايين باشد،اما به آن اندازه ای بد نيست که مردم را از اين 

مردم بايد برای آنکه بيکاران خانگی شان کاهش .کنندکاال روی گردان 
دولت بايد گروهی را تعيين کنند تا کاالی وارداتی .يابد،کاالی داخلی بخرند

را مورد نقد وبررسی قرار دهد تا اگربی کيفيت بود از ورود آن جلوگيری 
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به عمل آيد نه آنکه کاالی بی کيفيت خارجی وارد شود ودهها برابر قيمت 
   .رف تعميروبازسازی آن شودخريد،ص

سرانجام اينکه سال پشت سرگذاشته شده ؛ سال پرحادثه ومرگ ومير،قتل 
عام کارگران درحين کاردرسطوح مختلف صنايع توليدی ، معادن وخاصه 

متاسفانه هيچ مرجع آماری روشنی . امورساختمانی و جاده ها بوده است 
بود که درسالگرد دراين باب نيست و من همه تالشم براين خواهد 

 آوريل امسال ، طی 28گراميداشت روزجهانی قربانيان سوانح شغلی 
مقاله مستقلی با مراجعه به روزشمار يک سال گذشته وبرخی منابع 
ديگر،استنتاج اين سطح ازجنايتی را که نظام سرمايه داری جمهوری 
 اسالمی ايران با کارکرد ضد کارگری تا حال مرتکب شده است ، انتشار

  . دهم 
  : همانطوری که پيشترهم آورديم 

است،باشد که  مجموعه اين تحرکات دراخبارروزانه کارگران منعکس شده
،درحافظه تاريخی مبارزات ١٣٨٨روزشمار کارگری سه ماهه چهارم سال 

برای آن دسته ازعالقه . کارگری ايران، جای بايسته خود را بيابد جنبش
 ٨٨ماهه سال٩ و ٨٧روز شمار سال مندان به روز شمار کارگری لينک 

   ٨٩فروردين٣٠. باشد که مفيد افتد . را درزيرمی اورم 
  ٨٧وبالگ روزشمار کارگری ايران سال

دراين مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون 
 روزنامه سرمايه، – مهر– ايسنا –ايلنا (های ايران  خبرگزاری: ازجمله 

وتشکل ها،نهادها وسايت ) …، مردمک وسايت سفيرسايت آفتاب، کلمه
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های : (مستقل مانند  های

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی  کارگری،سنديکای کارگران
حقوق کارگر، وبالگ  ازفعاالن کارگری ايران خودرو،کانون مدافعان

  پيگيری ايجاد تشکل های آزاددانشجويان مدافع حقوق کارگر،کميته
کارگری، وبالگ کارگرفلز کار، خبرنامه اميرکبير،خبرنامه مازندران،سايت 

،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان ميديا، ساواالن سسی،  ميدان زنان،
وهمينطورامکانات خبررسانی های خارج  درداخل) سحام نيوزوغيره

پيام ،وبالگ – روشنگری سايت -تارنمای چشم انداز کارگری( ازکشور
وخبرهای دريافتی به ايميل آدرس هايم ) …کارگری راه کارگروغيره 

   .آمده و به نظرتان می رسد فراهم
 به شکل حرفه ای ٨٩دراين ميان اگرعمری باقی ماند درتمامی سال 

تروپرمضمون ترازسطرسطرروزنامه ها ، ايميل ها ، روزنامه ی درون 
همه ابزارمجازی خبرگيری، اخبارعمومی کشور، وبالگها، سايت ها و

ومعيشت طبقه فرودست و تهيدست جامعه ايران ودغدغه سطح زندگی 
معاش آارگران را محور روزشمار کارگری خواهم ساخت وآنها را 

شادا که اين وظيفه با سالمتی . دروبالگ روزشمارکارگری جای خواهم داد
 . جسم و جانم فراهم آيد 
  .يت اينترنتی سازمان راه کارگر  مالحه نمائيدبقيه مطالب را در سا

http://www.rahekargar.de/ 

................................................. 
  : رئيس کانون وکال

 استقالل کانون وکال به شدت مورد حمله است
 دومين نشست هيئت مديره جديد کانون وکالی دادگستری مرکز ر د:کلمه

اعضای اصلی و شماری از وکال و نمايندگان گروه های که با حضور تمام 
 رای از ٧صنفی وکال برگزار شد، سيدمحمد جندقی کرمانی پور با کسب 

 رای به عنوان رئيس جديد کانون وکال برای يک دوره يک ١٢مجموع 
  . ساله انتخاب شد

به گزارش وب سايت آفتاب در اين نشست که با توجه به آرای برابر دو 
صلی رياست کانون در نشست پيشين برگزار شد، دکتر علی نجفی نامزد ا

 را در هيئت مديره به دست  رای همکاران خود۵توانا ديگر نامزد رياست 
   . آورد

استقالل کانون وکال :  گفت سيدمحمد جندقی کرمانی پور رئيس کانون وکال
  .به شدت مورد حمله است

سختی برای کانون خواهد بود وره آينده دوره بسيار د: او اضافه کرد که 
، استقالل کانون به شدت تحت حمله است و می خواهند اين استقالل از ما 

ل حتی بيشتر وظيفه من اين است که در راه حفظ اين استقال. گرفته شود 
نامه ای که از جانب آقای شاهرودی تصويب شد ،  آيين. از توانم تالش کنم

  . استقالل را به زير سوال برد
  1389فروردين  31

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

  يادداشت
قطعنامه اول ماه مه سال گذشته ، بخاطر اهميتش و اينکه همه 
بخش های مطالبات بر شمرده دراين سند تا به امروز از جانب 
حاکميت ضد کارگری اسالمی ايران بی پاسخ مانده است ؛ بار ديگر 

   عباس از ايران   .ويژه اول ماه مه ارسال ميداريم آنرا برای ستون 

 قطعنامه آارگران ايران به مناسبت
 اول ماه مه روز جهانی آارگر

  88ارديبهشت 11
اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه آارگر و روز جوش و 
خروش آارگران در سراسر جهان براي رهايي از مشقات نظام 

 هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري سرمايه داري و بيان خواسته
 .ماز ستم و استثمار است 

امسال ما آارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطي برگزار مي آنيم 
آه نظام سرمايه داري در گرداب يك بحران عظيم اقتصادي ويران 
آننده تري فرورفته است و در حال دست و پا زدن براي نجات 

 م.خويش از آن به سر مي برد
بحران عظيم اقتصادي موجود و عجز دولت هاي سرمايه داري در 
مهار آن و سر ريز آردن بار اين بحران بر دوش آارگران جهان ، 
بيش از پيش گنديدگي اين نظام را پس از فروپاشي بلوك شرق و 
ادعاي پايان تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت برپايي دنيايي فارغ 

 به مثابه يگانه راه  رمايه داري رااز مناسبات ضد انساني نظام س
خالصي بشريت از مصائب موجود در برابر آارگران وبشريت متمدن 

 م.قرار داد
 بر زندگي و معيشت آارگران در  اين بحران و تبعات ويرانگر آن

 بر خالف بهانه  سراسر جهان تا آنجا آه به ايران مربوط مي شود و
به دستان سرمايه ، هنوز تراشي هاي آارفرمايان و تبليغات قلم 

سايه شوم خود را بر زندگي و معيشت روزمره آارگران در ايران 
نگسترانيده است و از نظر ما بيشترين مصائب و مشقاتي آه 
امروزه ما آارگران با آنها دست به گريبانيم بيش از هر چيز حاصل 
سيطره اقتصادي ، اجتماعي و عملكرد سرمايه داري حاآم بر ايران 

 م.است
دستمزدهاي به شدت زير خط فقر ، اخراج و بيكار سازي گسترده 
آارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها آارگر، تحميل 
قرار دادهاي موقت و سفيد امضاء و حاآم آردن شرآت هاي 
پيمانكاري بر سرنوشت آارگران و بازداشت و زنداني آردن آنان تا 

رگري و اجراي احكام قرون سرآوب تشكل ها و اعتراضات آا
وسطايي شالق عليه آارگران و رايج آردن فرم قراردادهاي برده 
وار جديد، مصائب و بي حقوقي هايي نيستند آه با وقوع بحران در 

اين وضعيت سال هاست آه .اقتصاد جهاني وارد ايران شده باشند 
 م.ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده مي شود

  آارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترشما  
 بيش از  عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم آرد و اجازه نخواهيم داد

ما توليد آنندگان . اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند 
اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود مي دانيم تا 

 حيات بشر امروز در آسايش و رفاه با باالترين استاندارد هاي
 م.زندگي آنيم

داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست و ما براي تحقق آن 
تمامي موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از 
دولت و آارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش 

 م.بر خواهيم داشت
روز يك پارچه و متحد ، مطالبات زير را در اين راستا ما آارگران ام

به عنوان حداقل خواسته هاي خود فرياد مي زنيم و خواهان تحقق 
 فوري اين مطالبات هستيم 

 تامين امنيت شغلي براي همه آارگران و لغو قراردادهاي موقت  -1
 و سفيد امضاء و برچيده شدن فرم هاي جديد قراردادآار 

 ازسوي شوراي عالي آار را تحميل ماحداقل دستمزد تصويب شده-2
مرگ تدريجي برميليون ها خانواده آارگري مي دانيم ومصرانه 
خواهان افزايش فوري حداقل دستمزدها براساس اعالم نظرخود 
آارگران ازطريق نمايندگان واقعي و تشكل هاي مستقل آارگري 

 م.هستيم 
جمع برپايي تشكل هاي مستقل آارگري ، اعتصاب ، اعتراض ، ت-3

و آزادي بيان حق مسلم ماست و اين خواسته ها بايد بدون قيد و 
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شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي آارگران به رسميت 
 م.شناخته شوند

و بي هيچ عذر و بهانه " دستمزدهاي معوقه آارگران بايد فورا-4
اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه يك جرم قابل 

ئي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به آارگران پرداخت تعقيب قضا
 م.گردد

اخراج و بيكار سازي آارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد -5
و تمامي آساني آه بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده 
به آار هستند بايد تا زمان اشتغال به آار از بيمه بيكاري متناسب با 

 م.ساني برخوردار شونديك زندگي ان
 ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات -6

زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو آليه قوانين تبعيض آميز عليه 
 م.آنان هستيم

 ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و -7
بدون دغدغه اقتصادي هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت 

 م.محكوم مي آنيم" ستمري بازنشستگان را قويام
ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان -8

آارگران فكري ، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه ، خود را 
متحد آنها مي دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان و لغو حكم 

 م.اعدام فرزاد آمانگر هستيم
آه آارگران فصلي و ساختمان به طور آامل از هرگونه  از آنجا -9

ما از اعتراضات اين بخش از .قوانين تامين اجتماعي محروم هستند 
 طبقه آارگر براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي آنيم

سيستم سرمايه داري عامل آار آودآان است و تمامي آودآان -10
 والدين ، نوع جنسيت و بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي

ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي   وابستگي هاي ملي و ن
 م.و بهداشتي يكساني برخوردار شوند

ما خواهان آزادي آليه آارگران زنداني از جمله منصور اسالو و -11
ابراهيم مددي و لغو آليه احكام صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و 

 م.آارگري هستيمامنيتي عليه فعالين 
 ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي -12

خواهانه و برابري طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان 
مي داريم و دستگيري ، محاآمه و به زندان افكندن فعالين   اعالم

 م.محكوم مي آنيم" اين جنبش ها را قويا
يم و اخراج و تحميل بي ما بخشي از طبقه آارگر جهاني هست-13

حقوقي مضاعف بر آارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به 
 م.هر بهانه اي محكوم مي آنيم

ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات -14
آارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي 

د آنان مي دانيم و بيش از هر آارگران در سراسر جهان خود را متح
زمان ديگري بر همبستگي بين المللي طبقه آارگر براي رهايي از 

 م.مشقات نظام سرمايه داري تاآيد مي آنيم
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  جمهوری اسالمی ايران رهبران 
 کنند  رکود شديد اقتصادی را پنهان مي

مجله تايم در گزارشی به اعتراضات کارگری و تشويش  :مردمک 
حاکم بر فضای اقتصاد ايران پرداخته است؛ اعتراضاتی که پس از 

 .  شکل گرفت٨٨انتخابات رياست جمهوری خرداد 
يران اخبار مربوط به اين اگرچه رژيم ا«: تايم در اين گزارش نوشت

کند و در تالش است تا فضا را آرام جلوه  ها را منعکس نمي ناآرامي
دهد، اما هر هفته منابع خبری غيررسمی در ايران از بروز 

 » .دهند  های کارگری جديدی خبر مي بحران
های گذشته موارد متعددی از  براساس گزارش تايم، طی ماه

بزرگی چون شيراز و اصفهان شکل اعتراضات کارگری در شهرهای 
درشيراز کارگران برخی از واحدهای توليدی به دليل . گرفته است

 ماه گذشته خود، سه روز متوالی دست به ١٣دريافت نکردن حقوق 
 . اعتراض زدند

اين درحالی است که به نوشته تايم، سه واحد صنعتی بزرگ در 
هستند و در چند  درصد ظرفيت خود فعال ٣٠ تا ٢٠شيراز تنها با 

 .اند ماه گذشته افزون بر دو هزارکارگر خود را اخراج کرده
 کارگر يک واحد توليدی خصوصی حتی در ٢٠٠در اصفهان نيز 

استانه عيد نوروز نيز موفق به وصول هفت ماه حقوق معوق خود 
 . نشدند

در استان گلستان و شهرستان گرگان نيز کارگران بخش معدن شش 
 . اند ق نگرفتهماه است که حقو

تايم براساس گزارش يک منبع غيردولتی نوشت که اين کارگران با 
توجه به شرايط سخت کار حتی از حداقل بيمه سالمتی برای کار در 

 . معدن برخوردار نيستند
يک موسسه غيردولتی در تشريح وضعيت صنعت ايران گفته است که 

ج ميليارد دالر توان بخش صنعت ايران درآستانه افول است و با پن
 . کند بدهی دست و پنجه نرم مي

مجله تايم همچنين به نقل از سخنگوی سنديکای صنعت برق نوشته 
اند و   هزار کارگر بخش انرژی و نفت بيکار شده٩٠٠که بيش از 

 . بسياری از واحدهای توليدی در آستانه ورشکستگی قراردارند
 حقوق بشر از های محدود فعال درحوزه کارگری و اگرچه رسانه
های کارگری منتشر می  های مشابهی را درباره بحران ايران گزارش

کنند همچون محمود  های رسمی تالش مي کنند، اما خبرگزاري
 . نژاد، فضای اقتصاد ايران را آرام نشان دهند احمدي

تايم در گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی به نقل از روزنامه 
نژاد در پاسخ به خبرنگاری  که محمود احمدينويسد  دنيای اقتصاد مي

که درباره حذف ارزش توليد ناخالص ملی از گزارش بانک مرکزی 
در سه ماهه چهارم سال پرسيده بود، بی توجه به اهميت موضوع 

 درصد ۶.٩تنها به تخمين نرخ رشد اقتصادی بسنده کرد و آن را 
 . اعالم کرد

 ٢٠٠٩نيمه نخست سال دهد که رشد اقتصادی در  آمار نشان مي
اين درحالی است که نرخ رشد .  درصد گزارش شده است٢.۵معادل 

اقتصادی ايران براساس برنامه چهارم توسعه هشت درصد در سال 
  . برآورد شده است

رسد منبع آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی  هرچند به نظر مي
که ارتباط در سه ماهه چهارم سال شناخته شده نيست، اما ارقامی 

های رشد دارد از جمله ميزان سرمايه گذاری  نزديکی با شاخص
های جديد عمراني، کاهش دو  خارجی و صدور مجوز برای پروژه

  . دهد رقمی را نشان مي
کند که نرخ بيکاری در ايران به رقم  گزارش مجله تايم تاکيد مي

 ٢۴ تا ١۵ درصد رسيده است و شمار بيکاران در رده سنی ١١.٣
 .  درصد رشد کرده است٢۴ال هم س

نرخ واقعی بيکاری روشن نيست و به نظر می رسد تفاوت زيادی 
ميان نرخ بيکاری واقعی و ارقام اعالم شده از سوی منابع رسمی 
  . وجود دارد

مجله تايم دليل تفاوت اين ارقام را ثبت نام نشدن کل افراد بيکار 
 . داند کشور در وزارت کار مي
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 سادبری در التهاب اعتصاب هشت ماه و نيمه معدنچيان
   گزارش سفر همبستگی

 بيش از پنج هزار نفر از ، مارس ٢٢روزدوشنبه 
سراسر آانادا ونيز فعاالن و رهبران آارگری از برخی 

در شهر آوچك ...  برزيل و ، استراليا، اندونزیآشور ها منجمله
ند ودر حمايت از معدنچيان اعتصابی و خانواده هايشان سادبری گرد آمد

 .به تظاهرات و راهپيمائی پرداختند
 معادن نيكل سادبری ٠آمپانی وله اينكو دومين شرآت معدنی دنياست

 به آمپانی برزيلی وله فروخته شد و نام آن به وله ٢٠٠٦در سال) اينكو(
فروش محرمانه باقی اينكو تغيير يافت ولی مفاد موافقت نامه وقرارداد 

 هنوز هم ،ماندو عليرغم درخواستهای مكرر آارگران و اتحاديه شان 
 .دولت آانادا از علنی نمودن آن خودداری ميكند

 حمله به حقوق ، صاحبان جديد معادن سادبری، ٢٠٠٩در ماه ژوئيه سال 
آنها پيش از . ومزايای آارگران را با تغيير قرارداد آار قبلی آغاز آردند

 شرايط خود را برای شروع مذاآرات ،رداختن به مطالبات جديد آارگرانپ
 آارگران مزايای سود حاصل از افزايش توليد ،اعالم نمودند آه بر طبق آن

 توسط ١٩٧٦نيكل را ـ آه دستاورد يك اعتصاب هشت ماه و نيمه در سال 
 حق ارشديت ،نسل قبلی معدنچيان بود ـ   برای هميشه از دست ميدادند

منسوخ ميشد و حق بازنشستگی نيز مورد حمله قرار ) حق سنوات(
   .واينها فقط پيش نيازشروع مذاآره برای قرارداد جديد آار بود.ميگرفت

اين حمله ای نه تنها به سطح معيشت آارگران بود بلكه  بطور غيرمستقيم 
اقتصاد شهر سادبری را ـ آه آامال متكی به آارآارگران معادن اين منطقه 

     .ست نشانه گرفته بودا
آارگران وله اينكو  آنچه در قدرت داشتند آرده  "، ٢٠٠٩سيزدهم ژوئيه 

اما مذاآرات به بن بست انجاميد ..."  بودند تا آار به اعتصاب نكشد
واعتصاب تاريخی نزديك به چهار هزار تن ازمعدنچيان وآارمندان 

 ،ق سادبریدر مناط٢٠٢٠ و ٩۵٠٨ ٦٤٨٠، ، ،٦٢٠٠ ٦۵٠٠لوآالهای 
 .پورت آالبورن و ووآسی بی آغاز شد

ميدانيم اين اعتصاب  برای خانواده ها و شهرمان سخت خواهد بود اما " 
پذيرفتن  شرايط آمپانی آه متضمن تغييرات اساسی و دراز مدت در 

وله آه يك شرآت چند ...  مشكل تر می بود،دستمزد و مزايای ماست
 ، به بهانه  شرايط اقتصادی آنونی،نمليتی برزيلی است با سود های آال

 ميخواهد حقوق و مزايای ،بدون توجه به وضعيت مالی خانواده هاو شهر
 سود وله ،فقط در دو سال گذشته... ما را از  ريشه و اساس  آاهش دهد

از معادن انتاريو دو برابر سود شرآت سابق اينكو در ده سال گذشته بوده 
تصادی دشوار است و اينرا در مذاآراتمان  ما ميدانيم آه اوضاع اق! است

در نظر بگيريد آه با آنكه دارائی ! اما وله چنين نميكند. در نظرداريم 
 ميليارد دالر آمريكا ميرسد اما تمام تالششان بر اين ٢٢نقدی وله به  

[ ...] است آه مزايای مارا ـ آه در حال حاضر مطلقا صفر است قطع آنند
نيكل برای آارگران را بر اندازند و حال آنكه شش و مكانيسم سود ويژه 

 افزايش حقوق ، در عرض دو سال گذشته ،تن از مديران رده باالی وله 
 . درصدی دريافت آرده اند١٢٠

  آار و زندگی ، پورت آالبورن و ووآسی بی،ما معتقديم آسی آه در سادبری
 .يد استميكند بايد بداند آه سالمت وامكان ادامه حياتش مورد تهد

 ،مسئله واقعی اين نيست آه آيا وله ميتواند شرايط بد اقتصادی را دوام آورد
بلكه اينست آه آيا ما  آارگران خواهيم توانست باالخره سطح معيشت متوسط 

  حفظ نمائيم يا نه؟، هنگاميكه اين بحران را از سر گذرانديم ،خود را
ع آانادا را استخراج اين عدالت نيست آه شرآتهای خارجی  بيآيند مناب

نمايند ولی حتی  دستمزد ها و مزايای ايمن ما آارگران سخت آوش و 
 . تأمين ننمايند،خانواده هايمان را 

  ،به حمايت شما نياز داريم و سپاسگذاريم
  ،با احترام

بيانيه  "  (٦٤٨٠ و ٦٢٠٠ ، ٦۵٠٠های   لوآال،اتحاديه آارگران فلزآار
  )اعالم شروع اعتصاب

 اعتصاب اخير رآورد ،)٢٠١٠ مارچ ٢٩(ام نگارش اين سطوردر هنگ
 ساله  بهره برداری ٦٧طوالنی ترين اعتصابات آارگری سادبری در تاريخ 

 اين ،در طی هشت ماه ونيم گذشته . ازاين معادن را از آن خود آرده است
 فرازونشيب های بسياری را پشت سر گذاشته و درسهای گرانبهائی برای ،اعتصاب
 . آارگری دنيا به جای گذاشته آه در مقاله ای ديگر بدان خواهيم پرداختجنبش

 وقتی مديران وله اينكو حاضر به پذيرفتن خواسته های ، ٢٠١٠هفتم مارچ 
" ودروغگو نژادپرست " نمايندگان آارگران را ،آارگران نشدند و اضافه بر آن

 ،بر مسائل قبلیعالوه .  آارگران رأی به ادامه اعتصاب دادند،خطاب آردند
اعتصابيون  خواهان بازگشت بكاربی قيد و شرط آليه آارگران منجمله ده آارگر 

 بالفاصله آمپانی اعالم ، ميز مذاآره را ترك آردند،وقتی  دو طرف .اخراجی بودند

 نفرآارگر جديد ـ بخوان اعتصاب شكن ـ معادن را راه ١٢٠٠آرد آه با استخدام 
 آارگران اعالم آردند آه اعتصاب شكنان ،خ به اين تهديددر پاس. اندازی خواهد آرد

شهرسادبری و پليس نيز نگرانی خود را . را به سايت های معدن راه نخواهند داد
 .از احتمال برخورد اعالم نمودند

 مارس رادر همبستگی و ٢٢ اعتصابيون فراخوان راهپيمائی  روز ،متعاقب آن
با  وجود آنكه سازماندهی چنين . ندحمايت از معدنچيان سادبری اعالم آرد

تظاهراتی بلحاظ زمانی نياز به وقت بيشتری داشت ولی اين فراخوان   بالفاصله با 
استقبال آارگران در نقاط مختلف دنيا مواجه شد و موجی از حمايت و همبستگی 

 .آارگری با اعتصابيون را بر انگيخت
به سهم خود و در راستای تالش نيز " آميته حمايت از آارگران ايران ـ تورنتو"

 فراخوانی برای يك سفر همبستگی به سادبری ،برای حمايت از آارگران اعتصابی
با .  مارس راداده و آنرا سازماندهی نمود٢٢و شرآت در تظاهرات و راهپيمائی 

 بيش از بيست تن از فعالين آارگری و نيروهای ،وجود فرصت آوتاه فراخوان
    .جواب مثبت دادند و در آن شرآت نمودندمترقی و پيشرو به آن 

در ) فدراسيون آار انتاريو(ال . اف.   با اتوبوسی آه توسط او،صبح روز دوشنبه 
 ده ،غير ازما.   به سمت سادبری براه افتاد يم،اختيارمان قرار داده شده بود

ر اتوبوس ديگر هم از اتحاديه های آارگری انتاريو برای شرآت در تظاهرات رهسپا
 آميته تورنتو مبلغی آمك مالی برای معدنچيان ،در طی اين مدت . سادبری بودند 

 آنرا در اتوبوس خود ،به پيشنهاد يكی از دوستان . اعتصابی جمع آوری آرده بود 
و سپس از طريق تلفن در اتوبوس حامل آارگران اتحاديه  خدمات عمومی انتاريو 

 . تا حد امكان  به اين صندوق اضافه نماينداعالم نموديم و از همگان تقاضا نموديم
 ولی ،جالب اينكه  دو اتوبوس درگير مسابقه در جمع آوری آمك مالی شده بودند  

اتوبوس اتحاديه خدمات عمومی انتاريو آمك مالی جمع آوری شده شان را در 
 ٠اختيار ما قراردادند ونمونه ای از اعتماد و همدلی آارگری را به نمايش گذاشتند

 دالر جمع آوری شده بود آه بعدا در پايان راهپيمائی ١٧٢٠مجموعا مبلغی معادل 
 .د مسئول مالی اعتصابيون تحويل گردي،به ديويد گوردن 

وقتی اتوبوس از ميان شهر می گذشت جای پای اعتصاب و مبارزه را در جای 
 و پرچم ها و پوستر های آوچك وبزرگ در گوشه. جای شهر می شد مشاهده نمود

 شهری نيمه تعطيل ، شعارهای پشتيبانی بر ديوارها ی شهر خود نمائی ميكرد،آنار
   .و بحران زده

  سر بلند و سرشار از مبارزه جانانه ای آه ،سادبری با صخره های سياه وبلندش
 زير آفتاب سرد نيمروز بهاری بر دشت بيكرانه ، بردامنش به طول انجاميده ،ماهها

 جويبارهای ، شمال آرميده بود و از هر آوچه وخيابانی سرزمين سرد و يخزده 
 محل اتحاديه فلز آار و ميعاد گاه معدنچيان ، به سمت خيابان برادی،آوچك انسانی

 و گاه با پالآاردی ، آوچك و بزرگ ، پير و جوان،و زن مرد. اعتصابی روان بود
     از اعتصابيون " ،!" اتحاد برای هميشه" ساخته ی  دست خود

هم درمورد اين اتحاديه و هم در مورد ! در اشتباهی! وله اينكو " ،" مايت آنيدح
 .اين شهر

 ،لبخند های رضايت : ازاتوبوس آه پياده شديم با استقبال گرمی مواجه شديم 
خطوط شادی در چهره ها همراه با آمی آنجكاوی هنگامی آه پالآارد آميته تورنتو  

حضور شما " ميته هم بود و بعد اين آامنت آه را گشوديم آه حاوی نام  فارسی آ
 آه جليقه انتظامات بر ٦۵٠٠زنی از لوآال ". نشان ميدهد آه ما نژاد پرست نيستيم

نگاهشان : " تن داشت با درآغوش گرفتن ما به گريه افتاد و به دختر جوانش گفت 
  "آمده اند از ما حمايت آنند...  پيام مارا گرفته اند ،آن

 آاله و تی شرت و گرمكن های اعتصابيون راآه به منظور آمك ،ديهدر محل اتحا
ليست نامه  مالی فروخته ميشد خريداری و به عالمت همبستگی پوشيديم و نيز

   اعتراض به تصميم آمپانی مبنی بر استخدام اعتصاب شكنان را امضا آرديم
پرچم های تظاهرات از محل اتحاديه در خيابان برادی شروع شد وموج جمعيت با 

در مسير راهپيمائی جمعيت . رنگارنگ و پالآاردهای حمايتی به خيابان ريخت
ما چه ميخواهيم؟ قراردادی  " ،"  يك روز قوی تر،يك روز بيشتر" شعارهای  

سرداده "   قدرت است،تشكل  "،"  اتحاد،آارگران " ،!" عادالنه از همين حاال
 لحظاتی متوقف  ، سر راه بود می رسيدجمعيت هنگامی آه به زير پلی آه بر. بودند

را مكررا فرياد ميكرد و اآوی اين شعار به "  اتحاد،آارگران " ميشد و شعار 
 تظاهرآنندگان نيرو و شادابی می بخشيد وبغض بر گلو واشك بر چشمها می

 ...آورد
 همه مردم ،جالب آنكه اين تظاهرات تقريبا تماشاچی نداشت و در قسمت اعظم مسير

   .داما پليس در حالت آماده باش بو. يابان بودند و همراه تظاهر آنندگان در خ
 نمايندگان ،در اينجا.  شعار گويان وارد سالن ورزشگاه شد،جمعيت سرانجام 

جرج آامپوس معاون .  اتحاديه های مختلف پيام های همبستگی شان را خواندند
 اطمينان ميدهيم آه نخواهيم ما به شما: " اتحاديه شبكه آارگران وله ـ برزيل گفت

 سرمايه گذاران و سرمايه ، بانكها، ما ،گذاشت وله اعتصاب شكن به آانادا بياورد
 "! پيروزی از آن ماست،داران را شكست خواهيم داد

: " آرتورهنريكه داسيلوا سانتوس نماينده اتحاديه مرآزی آارگران برزيل نيز گفت
 "! متحد تا پيروزی، يك صدا،اتحاديه يك ، مبارزه ما نيز هست،مبارزه شما

پيام های گرمی حاآی از ...  شيلی و، استراليا ،نمايندگان ديگری از اندونزی
 بعد از ظهر در ٣٠:٧ قرائت آردند و گردهمايی در ساعت،همبستگی و حمايت 

 وله اينكو بايد ، هوهو،هی هی" و " همبستگی برای هميشه"ميان شعارهای 
 هر آدام از دوستان در انديشه ی ادامه ،در مسير بازگشت .دبه پايان رسي" برود

اين حمايت بودند ودل نگرانی هايشان را درمورد آار و زندگی معدنچيان سادبری با 
   "آميته حمايت از آارگران ايران ـ تورنتو" .گذاشتند همديگر در ميان می

  2010مارس 



 20

 : بازخوانی يک جنايت 
  جهان زنان

  
ـ فساد درونی و سيستم مافيائی که با سبعيتی وصف ناپذير در ”جهان زن“

وقتی قتل های . حکومت اسالمی جريان دارد، ديگر بر کسی پوشيده نيست
زنجيره ای افشاء شد، عده ای تصور می کردند که اين ماجرای تنها 

اما با گذشت ده، پانزده سال از آن . اند خودسر اجرا شده استتوسط يک ب
زمان، نگاهی به فجايج اتفاق افتاده در زندان های جمهوری اسالمی 
ترديدی باقی نمی گذارد که اين سيستم در کليت خود با شيوه های مافيائی 

وقتی دستگيرشدگان هفت . اداره می شود و فساد جز ذاتی آن شده است
سين طائب بازجويی شدند و به دختران بی گناه مردم تير توسط ح

بيرحمانه تجاوز شد و حتی دختری زيبا چون ترانه موسوی را پس از 
تجاوز گروهی به آتش کشيدند تا مدرک جرم از بين برود، می توان 

در . ماجرای قتل فاطمه قائم مقامی را از زاويه ی ديگری بيشتر درک کرد
 های جمهوری اسالمی يکی يکی بر صفحه اين روزها که فجايع زندان

رورنامه ها و تارنماها ظاهر می شود، نگاهی به گذشته جنايت کارانه 
  .مسئولين امور و مشاورين رهبر رژيم بی فايده نيست

  آن  پرونده قتل فاطمه قائم مقامی و نقش علی فالحيان در
ايی آسمان مهماندار شرکت هواپيم) فاطمه قائم مقامی(دلدادگی فالحيان به 

که در زيبايی بی همتا بود عليرغم افشا شدن، دارای زوايای تاريکی 
مشاور فعلی رهبری و وزير اسبق اطالعات مردی زنباز و هوسران . است

مشاور ولی فقيه بی قيدی . است و در اين مورد شهره آفاق شده است
هنگامی که . خود را به اصول و مبانی مذهبی به کرات نشان داده است

وی به آلمان سفر کرده بود تا قضيه پرونده ميکونوس را ماله کشی و 
. ماستمالی نمايد به گفته شاهدان عينی به جز يکی دو نوبت نماز نخواند

در روز سوم اقامتش در آلمان چند نفر از مقامات امنيتی سفارت ايران در 
د شد سر ظهر يکی از ماموران برای چاپلوسی بلن. آلمان به ديدارش رفتند

حاج آقا : و با کسب اجازه از فالحيان وضو گرفت و سپس رو به وی گفت
بفرماييد اقامه کنيد تا از انفاس قدسی شما بی ! ما را بی برکت نگذاريد

ما مسافريم و نماز را شکسته : فالحيان با خنده پاسخ داد! نصيب نمانيم
 می می خوانيم و چون وقت نداريم نمازها را جمع می کنيم آخر شب

در چهارمين و پنجمين شب اقامت عاليجناب خاکستری پوش در ! خوانيم
آلمان وی به همراه فردی چند ساعت غيبت کرد و در شب پنجم که 
موسويان سفير وقت ايران در آلمان به جستجوی جناب وزير برای وصول 

. …يک دستورالعمل محرمانه پرداخت به او گفته شد حاج آقا به آپارتمان 
اين خانم همان زنی است که به دعوت ! ا يک خانم ترک را ارشاد کندرفته ت

 ،فالحيان در زمان وزارتش به تهران سفر کرد و حدود يک ماه در شمشک
  .نام دارد) شيان(دماوند و اصفهان ميهمان مخصوص عاليجناب بود و 

ولی در مورد قائم مقامی ماجرا از يک روز يا يک ماه همخوابگی فراتر 
طمه که کار ميهمانداری را در هواپيمايی ملی آغاز کرد زيبايی فا. رفت

مدير عامل وقت و مدير کل . خيره کننده و تحسين برانگيزی داشت
حراست هواپيمايی هما چون به کام نرسيدند با پرونده سازی و انگ 

 اخراج ٧١مسائل اخالقی چسباندن به وی او را از هواپيمايی ملی در سال 
بالفاصله با کمک يکی از خلبانان سابق هما به عنوان نمودند اما وی 

آشنايی او با فالحيان در جريان سفر .سرمهماندار وارد شرکت آسمان شد
فاطمه در زندگی زناشويی . عاليجناب خاکستری به مشهد صورت گرفت

پس از به دنيا آمدن سومين فرزندش هنگام لغو يکی . شکست خورده بود
گهانی به خانه با حقيقتی تلخ که همانا خيانت از پروازها و بازگشت نا
اما اين يک خيانت معمولی نبود و شوهر جراح . شوهرش بود مواجه شد

قائم مقامی با فردی مذکر رابطه برقرار کرده بود و همين امر موجبات 
دلزدگی فاطمه از زندگی را فراهم ساخت به طوری که وی ترجيح می داد 

  .نايان برود تا در خانه بماندبيشتر به ديدار فاميل و آش
در چنين وضع بحرانی و در يکی از سفرهای کاری فالحيان به مشهد او 
با قائم مقامی آشنا شد و آنچنان دل و ايمان باخت که بعد از رسيدن به 
مشهد به وی شماره تلفن های مستقيم و خصوصی اش را داد و چنان 

ه مشهد را به دو روز عنان از کف داده بود که سفر چهار روزه اش ب
فاطمه برای اينکه از نفوذ فالحيان در رفع . تقليل داد و به تهران بازگشت

مشکل خانوادگيش استفاده کند به تلفن او زنگ زد که اي کاش اين کار را 
به گفته صميمی ترين دوست فاطمه و محرم اسرار وی اولين ! نمی کرد

زارت اطالعات در شهرک ديدار اين دو تن در يکی از خانه های امن و
سه چهار ماه بعد کار به جايی رسيد که فالحيان . غرب صورت گرفت

يک اشاره کافی بود . طاقت دوری معشوقش برای يک روز را هم نداشت
تا قائم مقامی در مراجعه به فرودگاه متوجه شود به جای او فرد ديگری 

د و به مرور فقط در در تيم پرواز قرار گرفته و او می تواند به خانه برگرد
فالحيان نهايت محبت را در . پروازهای خارجی در کادر پرواز قرار گرفت

 ، اتومبيل آخرين مدل، خانه ای مجلل،هدايای گران قيمت : حق فاطمه کرد
ترديدی باقی نمی گذاشت که جناب … خرج سفرهای ده هزار دالری و 

 ترين دوستش اما يک روز فاطمه به نزديک. وزير عاشق او می باشد
 ،به من بسته هايی می دهد که در دبی) فالحيان(علی: گفته بود

فرانکفورت و استکهلم به کسی بدهم و من فکر مي کنم اين بسته ها پر 
بار ديگر هم عنوان کرده بود که فالحيان از وی خواسته . از هرويين است

د از برای يک امر مهم به يک نويسنده مخالف نزديک شوم و چند وقت بع
دوست صميمی فاطمه اظهار داشته که دليل . قتل نويسنده خبر داده بود

 درد و اضطراب با يکی از ،قتل فاطمه اين بود که پس از سال ها دلهره
سرانجام عشق واقعی ام را : خلبانان همکارش آشنا شد و به دوستش گفت

  .يافتم
نی شده و در يکی از سفرهای قائم مقامی به دوبی هواپيما دچار نقص ف

وی در رستوران هتلی که تيم .  ساعت به طول انجاميد۴٨رفع اشکال 
پرواز در آن اقامت داشت با يکی از خلبانان سابق هما که برای يک 
. شرکت آمريکايی کار می کرد برخورد کرد و ساعت ها با هم گفتگو کردند
ی هنگام برطرف شدن نقص فنی و بازگشت هواپيما به تهران فاطمه به يک

از خانم های همکارش در طول پرواز گفت که توسط يکی از دوستانش که 
شهروند آمريکائي است به کنسولگری آمريکا رفته و مطمئن است به 

احتماال فالحيان از طريق . راحتی ويزای آمريکا را دريافت خواهد کرد
همين همکار فاطمه يا مامورانش از رفت و آمد معشوقه اش به سفارت 

حمل بسته های مشکوک توسط فاطمه به دوبی . ا خبر شده استآمريکا ب
و اروپا از همين زمان آغاز شد و احتماال بين اين کار و اطالع فالحيان از 

آنچه .رفت و آمد او به کنسولگری آمريکا رابطه ای وجود داشته است
) سه سال پس از شروع رابطه(١٣٧۶روشن است از اوايل خرداد سال 

فضای رعب و وحشت زندگی می کرد و مدام در فکر راهی قائم مقامی در 
برای خالصی از دست فالحيان و ازدواج با مرد دلخواه خود و رفتن به 

طالق از همسرش هم مراحل نهايی را می گذراند ولی با اين . کانادا بود
يک بار و در پی خلوت دو . حال فاطمه با استرس بسيار زندگی می گذراند

ب خاکستری پوش در ويالی دماوند هراسان به ديدار روزه با عاليجنا
دوست صميمی اش آمد و گفت مطمئن است فالحيان به او مشکوک شده 

مقدار زيادی نامه و يادداشت با خود داشت که همه را در حياط . است
خانه دوستش سوزاند و هر چه دوستش از او خواهش می کرد که با او 

روايت دوست و همراز قائم مقامی . فتدرد دل کند فاطمه زير بار نمی ر
دو پرواز پشت سر هم داشت در پی : درباره روز قتل او اين گونه است

دومين پروازش حدود ساعت چهار بعد از ظهر به من زنگ زد و گفت اگر 
پس از تماس . تا هشت شب از من خبری نشد با اين شماره تماس بگير

صدايی . ورد نظر را گرفتمهای مکرر با خانه فاطمه سرانجام شماره م
. تلفن را قطع کردم و راهی ترکيه شدم. مرتب از من می پرسيد کی هستم

  .)وی هم اکنون به عنوان پناهنده در کشور بلژيک اقامت دارد(
مستقيما راهی منزل خود شده ! فاطمه آن روز به جای رفتن به خانه عشق

ه دنبال يک مکالمه فاطمه ب. احتماال فالحيان منتظر وی بوده است. بود
تلفنی به فردی زنگ می زند و از وی می خواهد به خانه بيايد و مراقب 

 چون وی به دليل يک کار فوری مجبور است از خانه ،فرزندانش باشد
وقتی آن مرد به منزل قائم مقامی رسيد فاطمه خانه نبود و . خارج شود

ن شماره تلفنی که فرزند ارشدش يادداشتی به فرد مذکور داد که در آن هما
تلفن همان شب قطع شد و .(فاطمه به دوستش داده بود به چشم می خورد

نه پژوی (قائم مقامی با اتومبيل خودش.) ساکنان خانه آنجا را تخليه کردند
سعيد اماميدر اعترافاتش گفته . بر سر قرار رفته بود) اهدايی فالحيان

 نزديکی وزارت اطالعات است به دستور فالحيان با فاطمه قائم مقامی در
 عصر قرار گذاشته و اين ديدار در اتومبيل فاطمه صورت ۶در ساعت 
معرفی کرده که با شليک ) سعيد حقانی(امامی قاتل فاطمه را . گرفته است

گرچه ! (سه گلوله به مغز و قلب قائم مقامی وی را به قتل رسانده است
د بی مادر همچنان چشم سه فرزن). بعيد نيست خود سعيد امامی قاتل باشد

انتظار زيباترين مادر دنيا هستند تا با يونيفورم پرواز از راه برسد و آنها 
  : دجهت دريافت اطالعات بيشتر به اين وبالگ مراچعه کني.در آغوش بگيرد
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