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گـاه و   زجهانی کارگر توسط کارگران و جای     برگزاری مراسم رو  
رگردراین رابطه، باردیگرضرورت توجه بيشـتر      عملکرد خانه کا  

به نقش ایـن زائـده هزارچهـره کـارگری رژیـم و نـوع برخـورد                 
  .کارگران و فعالين پيشرو دربرابر آن را مطرح ساخته است

  
  . دراین نوشته نگاهی داریم به همين مسأله
بـه عنـوان یـک تشـکل        ،  خانه کارگر بعنوان تشـکيالت کـارگری رژیـم،        

واره مهم ترین کارکردش کنتـرل مطالبـات وحرکـت          هم) سفيد(دولتی
بااین همه گفتنی اسـت کـه ایـن دسـتگاه           . های کارگری بوده است   

امنيتی از چنـان ویژگـی هـای منحصـر بفـردی برخورداربـوده              -کارگری
است که آن را قادرساخته است عليرغم تغيير دولت ها و جابجـائی             

ناح هـای حاکميـت درطـول حيـات جمهـوری اسـالمی، هـم چنـان                 ج
انحصــارطوالنی تشــکل رســمی کــارگری را دردســتان خــود داشــته   

بی تردید ایفای چنين نقش پایـداری تـا ایـن درجـه ازموفقيـت            . باشد
ویژگـی  . بدون درنظرگرفتن ویژگی های این جریان قابل فهـم نيسـت        

ــوازن و متغيرســه عرصــه     ــب مت ــه حاصــل ترکي ــایی ک ــد و ه  ناهماین
پيونـدمحکم وناگسسـتنی بـا مراکزاصـلی قـدرت          : پرچالش زیراسـت  

سياسی و امنيتی و بهـره گيـری همـه جانبـه از رانـت ناشـی ازآن،                  
مــانورو بنــد و بســت بــا جنــاح هــای رقيــب والجــرم تحميــل و تثبيــت  
موقعيت خویش بعنوان نماینده انحصاری کارگران درميان بـاالئی هـا،           

طاف نيرومند برای موج سواری برروی اعتراضات       و باألخره داشتن انع   
کارگری و مصادره و مسخ شعارهای کارگران باحمایـت از پـاره ای از               
مطالبـــات آن هـــا، وبـــرهمين ســـياق ظاهرشـــدن درانظارجهـــانی و 

 .نهادهای بين المللی به عنوان مدافع مطالبات کارگران
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   از ميان مطالب دریافتی از ایران              
  

   ! انقالب شادی وجوان های افسرده              
  

این  جوانان در آن که هجامعه ی جوان ايران امروز، با توجه به انبو
کشور را به یکی از جوان ترین کشورهای جهان مبدل ساخته 

دليل این امر چه . است، بسيار غمگين، ملول و بی حاصل گشته
می تواند باشد؟ گفتار پيش رو اشاره ای است به وضعيت جوانان 

با توجه .  و خاصه تهران که منبع مشاهدات نویسنده استدر ایران
هر جوانان این شهر دارند، می توان به این که بهترین وضع را به ظا

 و تحقير شده رچه بر جوانان مناطق دو کهبه سادگی نتيجه گرفت 
  .ای چون ایالم یا خاش می گذرد

   حجابمسئله   -1                              
محجبه باشند  شاید به ظاهر آسان باشد شنيدن این که زن ها باید

اما . ی شان محرومندو گرنه از نخستين نيازهای فردی و اجتماع
 جز .زیستن در جامعه ای که نيمش را در لفافه پوشانده اند

 مانع بسياری فعاليت های این نيم جامعه می ،مشکالت بهداشتی
زن ها و دخترها حتا در مدرسه های . بسيار دشوار است شود،

  . تفکيک شده و محصور بایست اجبارًا تمام بدن خود را بپوشانند
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  !جعه آفريد ازلزله در ايران ، باز هم ف    
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  اين نگذاريم مردم بم و      
   ! کمک ها فراموش شود    

   لنگرودی        امير جواهری             
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  در" مايکل مور " موفقيت بزرگ 
 )فرانسه " ( کا ن " فستيوال  فيلم 
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"  کودکان کارگر " اولين کنگره جهانی 
  !  ايتاليا برگزار گرديد در فلورانس
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سـط یـک    باید اضافه کنـيم آن چـه کـه انحصـار نماینـدگی کـارگری تو               
تشکل دست ساخت رژیم را تااین خد طـوالنی امکـان پـذیر سـاخته               
است، درتحليل نهائی به نقش و چگونگی ساختارقدرت اقتصـادی و           

کـه درعرصـه سـاختار اقتصـادی بـا      .سياسی درکشورما برمـی گـردد     
دومشخصه انحصاردولتی و وزن سـنگين واحـدهای کوچـک و تبعـات             

مـــراه اســـت و درعرصـــه آن در ضـــعف و توانمنـــدی طبقـــه کـــارگر ه
سياسی  بـا انحصـارقدرت، بـا شـهروندان مطلقـا فاقـد حـق تشـکل                  

  .های مدنی و سياسی
درکشورما دولت بعنوان تجسـم عيـان یـک اسـتبداد فراگيرسياسـی             

ایـن دولـت بـه عنـوان        . ازپایگاه اقتصادی منحصربفردی برخورداراست   
کســی کــه مقــدرات واحــدهای توليــدی بــزرگ و اســتراتژیک و منــابع 
اصــلی ثــروت کشــور را درانحصــار خــود دارد، بزرگتــرین کارفرمــای       

بنـابراین تـا مـادامی کـه دولـت دچـار بحـران و           . اقتصادی هم هسـت   
ــرت        ــران و فت ــای بح ــزدردوره ه ــه ج ــی نشــده اســت، ب دوشــقه گ
سياسی، غالبا توانسته است،درمقابله باتشکل مسـتقل کـارگری،         

درچنـين  .  باشـد  انحصارتشکل های کارگری را دردستان خود داشـته       
شرایطی کارگران حتی درمحدوده پيگيری مطالبات صنفی کوچک بـا    
دولتی قدر قدرت به عنوان کارفرمای خویش مواجهند که دارای ابـزار            
ســرکوب و کنتــرل همــه جانبــه، سياســی و اقتصــادی و فرهنگــی و  

باوصف فوق طبيعی است که چنـين قـدرتی تمـامی       .  نظامی است 
رل مبـارزات کـارگری بکـارگيرد و اگـرچنين          تالش خـویش را بـرای کنتـ       

ازایـن رو درچنـين سـاختاری مبـارزه بـرای شـکل             . نکندعجيب اسـت  
دادن به تشـکل هـای مسـتقل و فراگيـر و تحميـل آن هـا بـه رژیـم و                 
تثبيت آن ها  کاری بس دشوار بوده  وتنها دربستربالندگی بنيادهای            

ارگران و  اما با همـه دشـواری هـا، کـ         . یک جامعه مدنی ممکن است    
زحتمکشان حتی در شرایط انحصار دولتی و سرکوب همـه جانبـه از             
مبارزه برای پيش برد مطالبـات خـویش و مبـارزه بـرای تشـکل هـای                 

بی تردید بهره گيری هوشيارانه از تجـارب      . مستقل باز نيایستاده اند   
و فرصـت هـایی کـه شــکاف هـای درونـی رژیــم فـراهم مـی ســازد،        

ات بين المللی، نقش مهمـی در شـکل دادن          بهمراه استفاده ازامکان  
  .به چنين تشکل هائی دارد

باوجود آن که نویسنده این سطور برآن است که  اکنون بـا توجـه بـه                 
تعميق بحران های داخلی و خارجی رژیم، بـایکی ازآن فرصـت هـای        
مهم برای تقویت و تکوین تشکل های مستقل مواجه هسـتيم، امـا             

نگـاه ایـن    .  موضوع مقاله حاضر باشـد     بررسی این موضوع نمی تواند    
نوشته بـيش ازآن کـه بـه بررسـی زمينـه هـای زایـش نـوین جنـبش                 

بـدیهی  . کارگری معطوف باشد، به نقد راه طی شـده مربـوط اسـت            
است که راه های نـوین از دل راه هـای طـی شـده و بـه بـن بسـت                      

  .رسيده جوانه می زنند
  روی موفق و ناموفقنمونه پيش بررسی دو

  
مهــوری اســالمی ازهمــان بــدو بقــدرت رســيدنش دوخطــر را رژیــم ج

خطر جنبش کـارگری و جنـبش دانشـجوئی    . خوب تشخيص داده بود  
ــارزات     . را ــاندن مبـ ــام رسـ ــه فرجـ ــا دربـ ــه نقـــش آن هـ ــه بـ ــرا کـ چـ

.   سلطنتی در فرایند انقالب بهمـن بخـوبی واقـف بـود            -ضداستبدادی
 صـنعت  نقش و اهميت طبقه کارگر درجریان انقالب و ازجملـه بخـش        

ونيـز جنـبش دانشـجوئی کـه تغذیـه کننـده اصـلی              ... نفت و بـرق و      
بهمـين  . نيروهای رادیکال محسوب می شد برکسـی پوشـيده نبـود          

کـه  -دليل رژیم ازهمان ابتدا ضـرورت کنتـرل ایـن دوکـانون حسـاس را              
ارقضا موقعيت رژیم را بویژه دردانشـگاه هـا بـه چـالش طلبيـده بـوده              

بدیهی است که تسخيرعرصـه هـای       . رداد دردستورکارخود قرا  -بودند
ــود    ــدون ســرکوب و باصــطالح پاکســازی گســترده ممکــن نب . فــوق ب

ــی " ــالب فرهنگ ــه     " انق ــا وب ــت دانشــگاه ه ــرکوب مقاوم ــدف س باه
تسخيردر آوردن فضـای دانشـگاه هـا وتارومـارکردن نيروهـای مخـالف         
بویژه نيروهای چپ ورادیکال بخش مهمی ازاین سياسـت پاکسـازی         

درمحيط های کارگری این سرکوب بگونه دیگـری        . ی داد را تشکيل م  
هـدف ایــن ســرکوب هـای فاشيســتی دردوعرصــه   . پـيش بــرده شــد 

دانشجوئی و کارگری چيـزی جزشـکل دادن دو تشـکيالت انحصـاری             
درمحــيط هــای دانشــگاهی و  " تحکــيم وحــدت"وشــبه فاشيســتی 

  .درمحيط های کارگری نبود"خانه کارگر"
سب موفقيت برای یک دوره کمابيش      درعرصه دانشجوئی عليرغم ک   

 توســط رژیــم ، بنابــدالئلی ازجملــه تغييرشــتابان و  -دودهــه-طــوالنی
ساالنه ترکيـب جمعيـت دانشـجوئی، برمالشـدن ماهيـت بـه غایـت               
ضدفرهنگی وضدعرفی رژیم، تشدید نارضـایتی درجامعـه و انعکـاس           
آن درميان اقشار دانشجوئی و باألخره تشدید شـکاف هـای درونـی             

ت و بازتاب آن درمحيط هـای دانشـگاهی، تشـکيالت وابسـته             حاکمي
بـه گونـه    . به رژیم به طور ناخواسته دچار روند استحاله درونـی شـد           

ای که رژیم عليرغم بکارگيری تمامی تالش و توان خود نتوانسـت از             
رشد روند فوق ممانعت بـه عمـل آورد و تسـلط انحصـاری خـویش را                 

ش های  مذبوحانه ای چـون       تال. درمحيط های دانشجوئی حفظ کند    
ــتفاده       ــيج دانشــجوئی بااس ــر بس ــوازی نظي ــکيالت م ــاکردن تش برپ
ازســهميه بنــدی وایجــاد انشــعاب دربــين تشــکل هــای دانشــجوئی  
وســازماندهی یــورش هــای ســبعانه بــه مراکــز دانشــگاهی، بــدليل  

  .انزوای مفرط درميان دانشجویان ناکام ماند
ف آن، درمحــيط هــای امــا درمقایســه بــا دانشــگاه هــا ودرجهــت خــال

کارگری رژیم قادر گردید کـه هـم چنـان انحصـار تشـکل هـای دسـت         
حتی تـالش هـای اصـالح طلبـان حکـومتی           . ساخت خود راحفظ کند   

دليل این ناکامی   . برای رخنه دراین دژ باموفقيت چندانی روبرونگردید      
ها متعدداست، صرفنظراز حمایت بی دریغ باندهای گوناگون واصلی         

ن جریـان، پـيش بـرد سياسـت هـای آشـکارا ضـدکارگری               قدرت از ایـ   
اصالح طلبان به مـوازات طـرح شـعارهای تؤسـعه سياسـی، فرصـت          

اما دراین ميـان    .نفوذ عمقی درميان کارگران را بروی آن ها بسته بود         
مانور ماهرانه خانه کارگر نيز درپایداری این نهاد دربرابـروزش بادهـای            

این جریان توانست بـاحفظ  .  بودمخالف بویژه  درپی دوم خرداد دخيل 
یک فاصله معين نسبت به جناح تماميت گرا کـه درانطبـاق بـا تـوازن                

چنـان کـه دربحبوحـه      . نيروی جناح ها بود، خود را بـروی آب نگهـدارد          
تحوالت موسـوم بـه دوم خـرداد، پـس ازیـک مقاومـت بـی ثمراوليـه،                  

ید، بـازوی  بدليل فشار ازپائين محتاطانه به درون جبهه دوم خرداد خز       
سياسی برای خود فراهم ساخت، نشریه کارو کارگر را برای مـدتی            
. به تریبونی برای انعکاس اعتراضات و روی دادهای مهـم تبـدیل کـرد          

چنين بـود کـه ایـن جریـان توانسـت فرصـت بدسـت آمـده از شـکاف                    
باالئی ها درپی بحـران دوم خـرداد بـرای شـکل گيـری تشـکل هـای          

  .مستقل کارگری را بباددهد
 رفته رفته به تناسب تغيير فضا و توازن نيرو، و به ميزانی کـه اصـالح          
طلبان پایگاه نفوذ خود را ازدست می دادند و آب هـا از آسـياب مـی                 

تـا آن جـا کـه       . افتاد، خانه کارگرنيزازاصالح طلبان فاصـله مـی گرفـت         
درانتخابات مجلس هفتم بهمـراه بخـش محافظـه کـار اصـالح طلبـان               

تکــرار رســوائی موضــع اوليــه خــود در انتخابــات دوم شــرکت کــرد وبــا 
خرداد، درکنارجناح حاکم و در تقابل با رویکـرد تحـریم توسـط اکثریـت               

دامنـه انـزوا چنـان عيـان بـود کـه            . مردم و ازجمله کارگران قرارگرفـت     
تالش مذبوحانه این جریـان بـرای ارائـه طـرح سـه فـوریتی تحقيـق و               

جلس ششم هـم، نتوانسـت   تفحص حول تقلب های انتخاباتی به م    
  .آن را ازانظار عمومی پوشيده نگهدارد

چنين بود که این پرنده جلد و دست آموز رژیـم درحـالی کـه همـواره                 
آشيانه اصليش درميان تماميت خواهان قرار داشـت، درخانـه اصـالح            

اما . طلبان نيزبرای خودسرپناه موقتی بناکرده وبرفراز آن چرخ می زد         
ی الزم با دفاع ازموقعيت انحصاری خـود مـانع          درهمان حال باهوشيار  

همانگونـه کـه اشـاره    . از رخنه و نفوذ آنان درميان کارگران می گردید      
شد تکيه گاه اصـلی آن بهـره گيـری از سياسـت هـای ضـد کـارگری          

  .اصالح طبان بود
   3                                            بقيه در صفحه 
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  ادامه از صفحه دو 
  

   .........کارگران و                
  

  شکست تسخير از درون        
  

بدون درنظرگرفتن رویکرد عمومی جامعه  و کارگران دربرخورد با رژیم           
  :  استبدادی حاکم، رمز پایداری خانه کارگر، نامکشوف خواهد ماند

روانشناسی و روحيه غالب برمردم پـس ازپيـروزی انقـالب اسـالمی             
نقـالب بهمـن دروصـول بـه اهـداف خـود بـود،        که متضـمن شکسـت ا     

تارومارشــدن مقاومــت هــای اوليــه و تــداوم ســرکوب سيســتماتيک،  
بيـزاری ازخشـونت بـویژه درخــالل جنـگ هشـت سـاله و پــس از آن،       
وجـــود چنـــدگانگی درســـاختار حکـــومتی اســـالمی، ودریـــک کـــالم 
ــده و        ــت خزن ــوعی حرک ــه ن ــارو، ب ــه روی ــوان مقابل ــدم ت درشــرایط ع

ــد غيرمســتقيم مبــ  ــل گردی ــه متمای ــود از  . ارزه جویان ــزه ای ب ــه آمي ک
بــروز و ظهــور چنــين . ســازگاری و ناســازگاری و کنارآمــدن و جنگيــدن

روحيه ای نخست دربرخی حـوزه هـای اجتمـاعی و فرهنگـی نمـود               
در عرصـه   . یافت و سپس حتی به عرصه های سياسی نيز فراروئيد         

به زلف ها   های اجتماعی نظير جنبش زنان وازجمله جنبش موسوم         
و تحميل باصطالح بـدحجابی بـه رژیـم، تحميـل آرایـش و نـوع لبـاس                  
توسط جوانان و برقراری مراسم ممنـوعی چـون چهارشـنبه سـوری             

ــاد     ... و ــذهبی و ایج ــه برخــی مراســم م ــان ب ــا ورود وســيع جوان و ی
رونـد تسـخير تشـکل      . دگردیسی درآن ها شاهد روند مزبور هستيم      

ای دانشـجوئی واسـتحاله آن هـا، و        های وابسته به رژیم درمحيط ه     
تحــوالت موجــود درميــان تشــکل هــای معلمــان و پرســتاران از دیگــر   
نمودهای برجسته رویکرد فـوق درعرصـه هـای برخـی تشـکل هـای               

درقلمرو سياست، بارزترین نمود رویکرد فـوق       . طبقاتی است -صنفی
را مــی تــوان درپدیــده غافلگيرکننــده انتخابــات دوم خــرداد مشــاهده  

 برای گشودن درب قلعـه والیـت فقيـه و بپـاکردن آشـوب درآن                کردکه
اصالح طلبان اسب تروای ایـن لشکرکشـی محسـوب          . صورت گرفت 
  .می شدند

 بی گمان عرصه های این جدال وسيع وفراگير بوده وذکرهمه آن ها            
اما دربررسی بيالن این نوع نبـرد       .بيرون از گنجایش این نوشته است     

 سياسـت درپـاره ای  ازعرصـه هـای           خزنده می تـوان گفـت کـه ایـن         
اجتماعی، نظير آن چه که موسوم به بد حجابی است و بطورعام تر             
تحميل برخی مشخصات درعرصـه پوشـش بـه رژیـم ، ونيـز مراسـم                 
چهارشنبه سوری و مـوارد مشـابه آن موفقيـت آميزبـوده و هـم واره                
بصورت نوعی نافرمانی مدنی و جنـگ و گریزگریالئـی ادامـه داشـته              

 درعرصه دانشجوئی نيز بنا به دالیلی که پيشتراشاره گردید،          .است
رویکــرد فــوق درميــان . حــاوی دســت آوردهــای معينــی بــوده اســت 

معلمان نيزدست آوردهایی داشته است،گرچه هنوزبه مرحله تثبيت        
درعرصه کالن سياسی نظير برآمد دوم خرداد،       . آن ها نرسيده است   

ه شکست خـورده وبابسـته      رویکرد فوق عليرغم دست آوردهای اولي     
شــدن پرونــده آن درتحــریم انتخابــات شــوراها و مجلــس شــورای       
اســالمی، زمينــه هــای راه پيمــائی نــوینی بــا مشخصــه هــای نــوین 

هـم چنـين گفتنـی اسـت، رویکـرد فـوق درميـان              . مطرح شده است  
 بـا موفقيـت     - والبته نمی توانست   -کارگران نيز ازهمان اول نتوانست    

که اشاره شدنقش خانه کارگر به عنـوان یـک          همانطور  . همراه شود 
. عامل دربباددادن فرصت بهره گيری از شکاف باالئی هـا کارسـازبود           

و البته ایفای نقش فوق به معنـی نفوذگسـترده ایـن جریـان درميـان               
کــارگران نبــود، بلکــه ریشــه  درموقعيــت انحصــاری و حفــظ موفقيــت  

بنـی برمنـزوی    برعکس نشانه هـا و دالیـل فراوانـی م         . آميزآن داشت 
  *. بودن این جریان درميان کارگران وجود دارد

درهرحال با چرخش اوضاع سياسی و به پایان رسيدن دوره موسوم           
به دوم خرداد و تغيير توازن نيرو درميان جناح هـا بسـود جنـاح اقتـدار                 
طلب بازی بشيوه گذشته توسط خانه کارگر به پایـان رسـيده اسـت            

منظــور نوشــته .  ایــن نوشــته اســت کــه بررســی آن خــارج از حــوزه 
حاضرقبل از هرچيز نشان دادن و تأکيدبر نافرجـامی حرکـت خزنـده و              

ــا تأکيــد بــرنقش بســيار مخــرب خانــه    پوششــی در ميــان کــارگران ب
کارگردوطرح ضرورت مطلق برافراشتن آلترناتيو تشکل های مسـتقل         

  . کارگری است
ــد تحــوالت سياســی درمقيــاس   ــا رون  کــالن و و ایــن ضــرورت البتــه ب

بـه  . تحوالت درونی رژیم نيزدرانطباق بوده و دارای زمينه مثبت است         
اوج رسيدن انزوای خانه کارگر، تنگ تر شدن قدرت مانوراین جریان با            
توجه به روند قبضه کامل قدرت توسط جناح حـاکم، تشـدید وخامـت              
بحــران اقتصــادی و سياســی کــه درفازجدیــد جنــاح حــاکم مســتقيما 

یی به آن را بعهـده گرفتـه اسـت، تـأثيرات بسـيار              مسؤليت پاسخ گو  
ــر        ــای دیگ ــات دربخــش ه ــا و اعتراض ــری تشــکل ه ــم شــکل گي مه
مزدوحقوق بگيران و باألخره جمع بندی یک دوره تجربـه ناموفق،آغـاز         

  .این حرکت نوین را بشارت می دهد
            
  83  خرداد 3      

  
  ----------------------------------------------------------  

  : پانویس 
  
یــک نمونــه درخشــان و بيــاد مانــدنی ازميــزان منــزوی بــودن  *

خانه کارگردرميـان کـارگران درتظـاهرات مـاه مـه امسـال بـه نمـایش                 
درتظاهرات مزبورخانه کارگرسـعی مـی کـرد درالبـالی          . گذاشته شد 

طرح شـعارهای مطالبـاتی کـارگران ازبلنـدگو، کـه ازسـوی  کـارگران                
ارهای حمایت از خامنه ای را هم بخورد کـارگران          تکرار می شد، شع   

، "قرارداد موقت باید ملغـی گـردد      "بعنوان نمونه به دنبال شعار    . بدهد
ــعار  ــر وارث   "شـ ــه ای رهبـ ــت، خامنـ ــر اسـ ــور پيغمبـ ــورما کشـ کشـ

اماواکنش درجا و فی البداهـه    . را ازبلندگو سرمی دهد   " پيغمبراست
فلسـطين را   "رت است از    کارگران درپاسخ به تاکتيک خانه کارگر، عبا      

اسـت بـدون آنکـه حتـی یـک بـارهم          " رها کن فکری به حـال مـا کـن         
  .شعارداده شده توسط کارگردانان مشرف به بلند گو راتکرارکنند

سکوت خانه کارگردربرابر دستگيری کارگران سقز بدليل تـالش بـرای    
برگزاری مراسم مستقل روزجهانی کارگر ودرواقع حمایت ضمنی آن          

ده آنست که این جریان تاچه حـد ازکـارگران حمایـت مـی              نشان دهن 
حمایت های غلط انداز این جریـان ازشـعار سـندیکا نيـزدارای دو              .کند

وجــه اســت ازیکســودقيقا بــرای کنتــرل وباهــدف مســخ  گــرایش بــه 
سندیکا ها صـورت مـی گيـرد و ازسـوی دیگـر بـرای اشـغال کرسـی          

  . نمایندگی کارگری ایران در سازمان جهانی کار
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  قطعنامه پايانی کنگره جهانی کودکان کارگر    
  

  
  

اولين کنگره جهانی کودکان کارگر که روزهای دهم تا سيزدهم *  
  در شهر فلورانس ايتاليا برگزار شد، قطعنامه ای صادر 2004مه 

به فارسی » جمعيت الغای کار کودک در ايران«کرده است که توسط 
 از اين نهاد ، متن کامل اين ضمن تشکر. برگردانده شده است
  :قطعنامه در پی ميآيد 

  
  

ارگر، عليه کده در اولين کنگره جهانی کودکان ما کودکان شرکت کنن
  .کار کودک، به ايتاليا آمده ايم

از گوشه های مختلف جهانيم، به زبان های متفاوتی صحبت می 
کنيم، در شرايط گوناگونی رشد کرده ايم، فرهنگ های مختلف و 

  !شته های متفاوتی هم داريم، اما در يک نقطه مشترکيمگذ
  ».ما می دانيم که کار کودک بايد از بين برود«

هرچند که جای تعداد زيادی از نمايندگان مهم . کنگره ما موفق بود
اين کودکان ويزا دريافت نکردند، به اين دليل که . مان خالی بود

. سک می دانستدولت ايتاليا حضورشان را به لحاظ امنيتی ری
کودکانی که امکان حضور نيافتند، خود را به شدت مورد تبعيض قرار 

  .گرفته حس می کنند
همه ما جای آن ها و ابراز عقايدشان را در اين کنگره خالی می 

چرا که اين کودکان از قسمت هائی از جهان قرار بود شرکت . دانيم
کنگره بعدی اما ما در . کنند که بيشترين تعداد کودک کارگر را دارند

چرا که صدای آنان . انتظار حضورشان را داريم و خواستار آن هستيم
  .بيانگر موقعيت شان است و بايد به گوش جهانيان برسد

برای شرکت در اين کنگره، هر کشوری پروسه های متفاوتی را از 
سر گذرانده و روش های مختلفی را برای انتخاب نمايندگان اتخاذ 

 از کودکان شرکت کننده خودشان کارگر بودند و يا در بسياری. کرد
کودکان ديگر هم در اين باره شنيده و . اين باره تجربه کاری داشتند

آموخته بودند و مبارزه عليه ان را در دستور خويش قرار داده بودند، 
 ٢۴۶با احساس مسئوليت و هدف از بين بردن اين جنايت که عليه 

  .نار جهان صورت می گيردميليون کودک در گوشه و ک
همه ما کفايت و لياقت شرکت در اين کنگره را داشتيم و نقش 

به همين دليل، مباحث اين سه . فعال و موثری به عهده گرفتيم
روزه بسيار بارور بود و اين خود به دليل فعاليت های مختلف و سهم 
به عهده گرفتن ديگرانی بود که می خواستند به ما نيرو و امکان 

  .ين را بدهند که بر گرفتاری های مان فائق آئيما
قبل از اين که بحث در باره کودک کارگر شروع شود، بايد بدانيم که 
و . تنها راه دستيابی کودکان به حقوقشان ممنوعيت کار آن هاست

اين به نوبه خود بخش بسيار مهمی در زمينه حقوق پايه ای بشر 
که چرا همه ما انسان ها از ما بايد از خودمان سوال کنيم . است

  محروم هستيم؟) حقوق بشر(داشتن چنين حق اساسی ی 
. مقوله صلح نيز نقش موثری در دست يابی به حقوق انسانی دارد

زمانی که در صلح زندگی می کنيم، هر کودک نه تنها شانس 
بهتری برای رسيدن به حقوقش دارد، بلکه پتانسيل و توان بيشتری 

 امروز و تحويل آن به نسل بعدی بشر را خواهد برای ساختن دنيای
  .داشت

وقتی که بحث درباره کار کودک را آغاز کرديم، متوجه شديم که 
ربوده . انواع مختلفی از کار کودک در گوشه و کنار جهان وجود دارد

شدن توسط باندهای مواد مخدر، کار بردگی، حمل مواد مخدر، 
پنبه، کارخانه های بزرگ استثمار جنسی، در تجارت سکس، مزارع 

و کارگاه های کوچک، ماهيگيری، کار در کشتی، ماشين شوئی در 
گارژاها، فروشندگی در خيابان يا بازار، حمل زباله، خشت زنی، 
حمل و نقل، راه سازی، ساختن ابزار پزشکی و جراحی، کار 
  .خانگی، سربازی اجباری و بسياری مشاغل ديگر

م اند و کسی بايد سخنگوی شان اين کودکان هر روز مورد ظل
هنگامی که برخی از مردم به ويژه دولت ها از اين مساله . باشد

اما اين . اطالع يافتند، آن را پنهان نمودند و چشم بر روی آن بستند
بی توجهی هيچ تغييری در اين فاکت زنده و عينی به وجود نمی 

ازره آن که به آورد که کار کودک وجود دارد و بايد فورا در شکل پرمخ
  .جسم و روح کودکان آسيب وارد می آورد، ممنوع گردد

در طول کنگره بسياری از کودکان اظهار نمودند که به دولت های 
. شان باور ندارند، چرا که آن ها فقط قول های پوشالی می دهند

آن ها قول های زيادی برای ممنوعيت کار کودک و تحصيل اجباری و 
عی مناسب داده اند، اما هرگز به قول های رايگان و رفاه اجتما

شان جامعه عمل نپوشانده اند و کماکان بيشتر و بيشتر پول خرج 
توليد اسلحه می کنند، در حالی که بسياری از کودکان جهان نمی 
توانند بخوانند و بنويسند، سرپناهی برای زندگی ندارند و شکم 

چيزها را که آن بايد اين . شان گرسنه و سفره شان خالی است
اساسی ترين و ضروری ترين وسايل برای رسيدن ما به حقوقمان 

اين وظيفه دولت هاست که حقوق ما . است در اختيار ما قرار دهند
متوقف کردن کار کودک و تحصيل اجباری و رايگان با . رعايت کنند
  .کيفيت باال

 که وقتی. ما گله ها و انتقادات زيادی از و به دولت های مان داريم
ما صحبت از دولت ها می کنيم، منظورمان فقط دولت های 
کشورهای خودمان نيست، بلکه تمامی مسئوالن دولتی در سطح 

تمامی اين دولت ها در سطح ملی و . بين المللی را موردنظر داريم
  .فراملی وظيفه دارند که حقوق ما را رعايت کنند

ه حرف های ما اولين و مهم ترين قدم در اين راه اين است که ب
بايد در زمينه های مختلف تصميم گيری، کودکان را . گوش فرا دهند
دولت ها بايد برای کودکان فرصت هايی به وجود آورند . دخالت دهند

برای اين که . که بتوانند رشد کنند و موقعيت شان را تغيير دهند
کودکان همان قدر آينده اند که حال اند و بايد موقعيت امروزشان 

دولت ها بايد به کار گرفته شدن کودکان را جرم تلقی . بيت شودتث
آن ها . کودکان قربانی کارند. کنند، اما هرگز کودک را مجرم ندانند

بايد کسانی را که کودکان را مورد سوءاستفاده قرار داده به آن ها 
  .خشونت روا می دارند، مجازات و تنبيه کنند

اما قوانين . رده اند رعايت کننددولت ها بايد قوانينی را که وضع ک
حقوق معلم . جاری کافی نيستند و بايد قوانين جديدی وضع شوند

معلم ها بايد خود تحصيل کرده و دوره ديده باشند و . ها بايد باال رود
به اين ترتيب، تحصيل اجباری . کار آن ها بايد مورد بررسی قرار گيرد
دکان را جدا از جنسيت و نژاد و رايگان و با کيفيت باال بايد تمامی کو

و موقعيت اقتصادی، مذهب، محل تولد، شهروند بودن، قوم، مليت 
  .و زبان شامل شود

. همه کشورها بايد مساله کار کودک را جزو مواد درسی قرار بدهند
دولت ها بايد برای بزرگ ترها ايجاد شغل کنند تا کودکان مجبور به 

رعايت شود و به آن احترام حقوق بزرگ ترها بايد . کار نشوند
  تمامی کارگران جهان بايد از حق تشکل کارگری و . گذاشته شود

   4صفحه       1383 خرداد  10به  کشني                                   )  راه کارگر ( روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران



  .......  قطعنامه پايانی کنگره جهانی       
  

حق تجمع در محل کار بهره مند شوند، چرا که اين می تواند آن ها 
را از امکانات ايمنی محل کار برخوردار کند و از حق اشتغالشان 

والدين کارگر بايد از حق بيمه برخوردار باشند تا . دمحافظت نماي
دولت ها بايد يک برنامه ثابت . کودکان آن ها مجبور به کار نشوند

  .برای متوقف کردن کار کودکان داشته باشند
. اين نقشه عمل ها اما بايد با نظرخواهی از کودکان همراه شود

ور شده دولت ها موظف اند که بر پروسه صرف هزينه های منظ
برای ايجاد امکانات رفاهی برای کودکان نظارت داشته باشند و 
  .اجازه ندهند که اين امکانات در دست افراد ناباب قرار گيرد

دولت ها بايد روشی را اتخاذ کنند تا بتوانند پروسه توليد را کنترل 
کنند و تشخيص دهند که در اين پروسه از کار کودک استفاده 

ا بايد نه فقط با هم، بلکه با مردم و اتحاديه دولت ه. نشده باشد
های کارگری نيز در اين زمينه همکاری داشته باشند تا اقدامات آن 

از طرف ديگر، جامعه انسانی بايد از کار . ها تاثيرات بيشتری بگذارد
کودکان باخبر شود و به ما کمک کند که بر کار دولت ها نظارت کنيم 

به اين معنی، سازمان های . نشويمو توسط آنان به کار گرفته 
ها، بايد به طور مستقيم برای کودکان کار و . او. جی. غيردولتی ان
و اين هم چنين وظيفه والدين است که به حرف .فعاليت کنند

کودکان به عشق و احترام و مراقبت . کودکان گوش فرا دهند
زندگی اين امر بر عهده والدين قرار دارد که کودکان يک . نيازمندند

والدين بايد هم . شاد و تثبيت شده خانوادگی داشته باشند
و وقتی که حق . مسئوليت بپذيرند و هم حق رای داشته باشند
همين طور بايد . رای داشته باشند، بايد سخن گوی کودکان باشند

حق رای را برای کسانی که به حقوق کودکان احترام می گذارند 
 خواست های کودکان بی توجه وقتی که والدين به. هم قائل شد

اند و حقوق آن ها را پايمال می کنند، دولت ها بايد به نفع کودکان 
والدين بايد به مقوالتی مانند استثمار جنسی . وارد عمل شوند

کودکان و خشونت عليه آنان بپردازند و آن ها را به بحث بگذارند، 
دليل که اين به اين . حتی اگر تخصص ويژه ای در اين زمينه ندارند

تنها راه اطالع يافتن کودکان از حقوق طبيعی خود و سالم و محفوظ 
والدين بايد از مسائل مهم آموزشی کودکان و . ماندن آنان است

. مشکالت جنسی انان اطالع داشته باشند و در رفع انان بکوشند
والدين بايد از مقوله کار کودک و ضايعات ناشی از آن که خود بزرگ 

  .ا هم در بر می گيرد، آگاهی يابندساالن ر
ما اکنون راه حل های مان را برای خاتمه دادن به کار کودک بيان 

  .می کنيم
ما کودکان بايد گردهم آئی هايی را برای پاسخ دادن به سواالت در 
باره مقوله کار کودک و حقوق کودکان در سطح محلی و در شهر و 

ه کودک را در اين زمينه ما بايد کودک ب. روستاها فراهم آوريم
ما بايد يک پارلمان کودک . آموزش دهيم و از حق کودکی دفاع کنيم

در هر کشور به وجود بياوريم که نه تنها جنبه سمبوليک دفاع از 
 که –حقوق کودکان را داشته باشد، بلکه بر تغيير موقعيت آن ها 

 اين در.  تاثير مستقيم بگذارد–فکر می کنيم بسيار نامناسب است 
پارلمان ها يک نماينده هم می تواند از طرف دولت آن کشور حضور 

نمايندگان اين پارلمان ها می توانند در سطح محلی  .داشته باشد
و فراملی در کنگره های بين المللی حضور به هم رسانده، به 
بررسی مشکالت و قوانين پرداخته، گزارش آن را به دولت ها و 

ما بايد . ری و فراکشوری اطالع دهندافکار عمومی در سطح کشو
شبکه ای از کودکان تشکيل دهيم تا بتوانيم ارتباط مان را حفظ 
نموده از اين طريق در سطح بين المللی مقوله کار کودک را 

فقط به وسيله همکاری ماست که ما می توانيم  .منعکس کنيم
اين شبکه می . قدرت داشته باشيم و به کار کودک خاتمه دهيم

اند از تمامی کودکان جهان تشکيل شده و همه آن ها را در بر تو
اين . گيرد و داستان زندگی شان را در اختيار افکار عمومی قرار دهد

شبکه می تواند به ما و کار پر دردسرمان عليه استثمار کودکان 
اين شبکه همچنين می تواند از اقدامات . کمک های موثری بنمايد

ا، وفاداری آن ها به تعهداتشان و يا پوشالی و يا عدم اقدام دولت ه
  .بودن قول و قرارهای شان، جامعه انسانی را مطلع سازد

ما فکر می کنيم که اين شبکه بايد از هنرهايی مانند رقص و 
موسيقی و تئاتر برای انعکاس دادند وضعيت کودکان کارگر استفاده 

 انگيز کار اين يک روش است که به وسيله ان هم مقوله غم. نمايد
کودک به اطالع افکار عمومی می رسد و هم عليه آن، نيرويی را 

ما بايد عليه کار کودک در دهات و روستاها،  .جمع و متحد می کند
آن جا که نيروئی برای مبارزه وجود ندارد، يا قوی نيست، به فعاليت 

اطالع درباره کار کودک بعضا منحصر به مردم شهرها می . بپردازيم
.  مردم دهات از خطرناک بودن کار برای کودکان اطالع ندارندشود و

ما قول می دهيم که فعاليت برای  .ما بايد انان را به صحنه بکشانيم
از بين بردن کار کودک را ادامه دهيم و دنيای بهتری برای کودکان 

و حاال ما از همه شما می خواهيم که به ما بپيونديد، چرا . بسازيم
د می توانيم آزادی کامل را برای همه به دست که فقط با اتحا

در اين همبستگی و دوستی می توان جهانی سالم تر و . آوريم
امروز قدرت در دست . مسالمت آميزتر برای همگان پی ريزی کرد

  .ما آينده را می سازيم. ماست
   ! است»  آينده«و صدای ما »  حاليم «ا م         

  

   *با ما ارتباط بگيريد    *   
  

  سر دبير تک برگی 
                                

net.k@rahekargar.arash        
   

    روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
   

    تلفن عمومي سازمان
   

               6777819- 40- 49    
   
 اکس سازمان    شماره ف

  
     43455804-1-33  

     
  سايت راديو برابری 

  
     net.radiobarabari.www  

  
  سايت راه کارگر   

  
                net.rahekargar.www    

 
  سايت اتحاد چپ کارگری

                              
com.etehadchap.www    
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   ادامه از صفحه یک 
  
  

  ای افسرده و انقالب شادیجوان ه
  
  

بيشتر دختر دبستانی ها خاصه در مناطق گرمسير دچار عارضه 
مدارس دخترانه ی جنوب تهران طبق آمار . های پوستی می شوند

 محل ،روزنامه های منتشره در همين شهر و تائيد مقامات مسئول
  .ندپيدایش و گسترش بيماری های پوستی شده ا

 رژیم به هدف دیگری نيز ، از جامعهجدای این با پوشاندن نيمی
 محروم کردن از مناسبات  با وهرسيده، جوانان را تشنه نگاه داشت

طبيعی بين دو انسان، خواه ناخواه تفکر بشر را به سوی مسائل 
د تا جایی که امروز حتا در ميان دانشجویان این نجنسی می کشان

ای دغدغه ی مهم تری است از مثًال این که چرا باید شهریه بر
حتا جالب است که  – بنابر این حجاب اسالمی. تحصيل بپردازند

دخترانی که هنوز از نظر شرعی مکلف به داشتن حجاب نيستند 
 نه -هم در دبستان ها می بایست اجبارًا با حجاب رفت و آمد کنند

اسی اجباری شده و هر روز يتنها به دالیل شرعی بلکه به دليل س
  .تاکيد می شودبه انحاء مختلف نيز بر آن 

 این ها، محروميت های جنسی که با این مسئله بر جدای همه 
ست که با غير  دیگریگرجوانان تحميل می شود خود عامل ویران

علنی شدن سر از زیرپزمين ها و خرابه ها در می آورد و با عدم 
تنها با نگاهی به آمار . بحرانی دیگر می سازد، آموزش صحيح 

ز و هپاتيت در ایران عمق این فاجعه بيشتر بيماران مبتال به اید
  .نمایان و ملموس خواهد شد

 عدم آموزش مسائل جنسی، و منع گفت گو درباره ی آن و بعالوه 
 از ،انتشار مطالب آموزشی و اخطارهای بهداشتی توسط رسانه ها
  .ابزارهای شيوع بيماری و خود عاملی سياسی برای رژیم است

آمار سال هشتاد و دو سازمان بهزیسيتی جالب است که بر طبق 
بيش از هشتاد درصد طالق ها در تهران به خاطر عدم آشنایی 
زوجين به مسائل جنسی و مشکل برقراری ارتباط است که مسبب 

  . بسياری فشارهای عصبی و روانی می باشد
  مواد مخدر -2                           

انه ی تریاک تهران بيش از بر طبق آمار حکومتی موجود مصرف روز
این ترانزیت عظيم مواد مخدر که وارد ایران می شود، ! ده تن است

با توجه به کنترل حکومتی موجود که حتا از دانشجویی معترض نيز 
همگی به . نمی گذرد و همه چيز را می پاید، جای سوآل دارد

ق خوبی مطلعيم که تنها ترانزیت مجاز به عبور بدون بازرسی، متعل
با پوشش نظامی عبور به ارگان های نظامی یا امنيتی است که 

سود حاصل از مقدار کمی مواد مخدر در ایران بسيار زیاد . می کنند
پس از این سود به نفع ! است و حکام فعلی هم همه دالل

 نمی - راند که خود اغلب موجوداتی مفلوک و مزدو-يان اقچقاچ
و بسيج در نند سپاه پاسداران ی نظامی ماشراکت ارگان ها. گذرند

امر توضيع مواد مخدر در ایران جدای مسئله ی مالی و سود کثيف 
از جنبه ی سياسی برای . و سرشاری که نصيب حکومت می کند

چيزی بهتر از مواد مخدر . رژیم جمهوری اسالمی حائز اهميت است
جمهوری . نسل جوان را به مالل و در نهایت تباهی نمی کشاند

اسالمی همانند رژیم منحوس پهلوی دریافته که برای اخته و خفه 
کردن نسل جوان بيکار و معترض، سالحی بهتر از اعتياد این نسل 

جوانی که دغدغه اش به دست آوردن . به مواد مخدر وجود ندارد
خطر از آن . مواد مخدر و نشئگی است طبعًا دیگر اعتراض نمی کند

که تعداد دختران معتاد همانند دختران فراری روز جا بيشتر مَی ود 
قرص های روان گردان موسوم به . به روز در ایران بيشتر می شود

اکستزای به وفور در بازار سياه تهران توضيع شده و خریدن آن 
مصرف زیاد قرص های شادی . راحت تر از خرید یک روزنامه است

اننده ی استرس و بخش یا روان گردان در بين جوانان خود نمای
  .افسردگی شدیدی است که این نسل گرفتار آنند
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با این که به ظاهر کتاب های خوبی خاصه در این سال های اخير در 
تهران منتشر شده، اما رژیم خوب می داند که با کم کردن قدرت 

 آن در دست و توزیعخرید مردم و باال بردن قيمت کاغذ که خرید 
 است، و گرفتن دغدغه ی مطالعه از جوان ها ی حکومتندهایی اب

تعداد زیادی به سراغ آن کتاب ها نمی روند، آن کتاب ها هم به 
پس خطری از بابت نشر کتاب . همين دالیل تيراژ محدودی دارند

گریبانگير رژیم نيست که به ظاهر افتخاری هم با نمایش آن و ژست 
از دیگر سو با محدود . زادی و دموکراسی خواهد داشت آ های نشر

عمًال ،کردن رسانه ها و انحصار دولتی بر تلویزیون و رادیو رژیم 
ارتباط با تمام جامعه را بر عهده گرفته و تنها هدفش هم ترویج 

در تلویزیون یا . فرهنگ شفاهی مذهبی و خرافات عقيدتی است
 نه فرهنگ، آن گونه که رادیوی حکومتی نه خبری از علم هست و

. و روزنامه ها و مجالت با سانسور شدیدی مواجهند. باید باشد
باید نخست بازبينی سطر به سطر و کلمه به کلمه ی هر مکتوب 

شود و پس از نشر نيز بارها توسط ذره بين کوته بينانی در اداره ی 
د ارشاد اسالمی، وزارت اطالعات، حوزه ی علميه ی قم، که خو

از دیگر سو آموزش در . نهادی مستقل است، کنترل می شود
مدارس محدود شده به این که چه گونه تست کنکور زده شود و در 
دانشگاه ها با آوردن و اجباری کردن درس های تحميلی مذهبی،  
که کالس دانشگاه را مانند مسجد به آخوندی می سپارند و وقت را 

ی بحث و گسترش دانش را به ترویج خرافه می گذرانند، فضا
حداالمکان توسط این عوامل و کميته های کذایی انظباتی، که 

  .مانند مفتشان تفتيش عقاید عمل می کنند، می بندند
از دیگر سو با مسئله ای ضد فرهنگ و علم در تهران امروز روبه 
روئيم به نام کالس های کنکور که در آن ها عمًال نکات درسی کوتاه 

به جوان های عالقه مند به ورود به دانشگاه ها حقنه و غير علمی 
می کنند و خالقيت را می کشند و جوانان را آن چنان مضطرب و 
پریشان می سازند که تا آخر عمر از پس سالم سازی خویش بر 
  .نمی آیند اگر در دانشگاه که مدتی آرمانشان می شود وارد نشوند

ر انگيزه شان کشته و وارد هم که می شوند از آن جا که پيشت
شده، چيزی برای ادامه نميابند و باز افسردگی و سرخوردگی تنها 

همواره کافی شاپ های اطراف دانشگاه ها از . نتيجه است
 شلوغ تر است و در -  خاصه دانشگاه آزاد-کتابخانه ی بی بضاعت

 بساط دود ودم دیگر شرمی - خاصه در شهرستان ها–خانه ها 
 که گاهًا کار را به دردسر برای ميهمانی هاییو در تهران . ندارد

مدعوین هم می کشد به راه است که در آن انواع مواد مخدر بی 
و این ها نه همه گير مطلق، که . هيچ محدودیتی وجود دارد

خرد و اندیشيدن به . ت استمتاسفانه جو غالب و دامنگير اکثری
نفی می شود و ! حوصله اش نيست: راحتی با جمالتی مانند

  .کالس های درس دانشگاه ها مانند دبستان ها شده است
از دیگر سو مراکز کنکور رشدی قارچ گون دارند و بی هيچ نظارتی 
. روز به روز بر امپراتوری قدرت کاذب و زالو مانند خویش می افزایند

همه نيز از زد و بندهای بين دانشگاه ها و این مراکز آگاهند، اما نه 
  . اعتراضی باقی مانده و نه بهانه ای برای آنتوان

  سد کار و توليد -4                            
 و متکی بر جمهوری اسالمی، دولتی رانت خوار) متحکو(دولت

 می دهد تا - درحد بخور و نمير-داللی نفت است و باج به توده ها
ی از این حاکميت از آن جا که نوعی بدو. به حيات خویش ادامه دهد

کی بر داللی است و نظام سرمایه داری است، اقتصادش مت
نظامی که دغدغه  توليد ندارد هماره .  ندارد  توليداساسًا دغدغه 

و نظامی که نيروی کار اضافی دارد . کاری روبه روستبا معضل بي
و نخواهد که توليد هم داشته باشد، خواه نا ) نسل جوان ایران(

بيکاری پنهان در جامعه، این که در هر کوی . خواه دچار بحران است
ش و خيابان ده ها کودک گدا دیده می شود و ده ها جوان کوپن فرو

کار که فقط راه می روند، حاصل و ده ها فاحشه و ده ها جوان بي
  کارخانه های عظيم نساجی قائم شهر را در . همين سياست است
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  6 ادامه از صفحه 
  
  

   .....جوان های افسرده                       
  
  

نظر آورید که بيش از دوهزار کارگر بی کار دارد و به همه ی این ها 
اضافه کنيد بحران خودرو سازی در مناطق آزاد تجاری که همواره با 
ورشکستگی توام بود، و بی کاری کارگران، و بحران نيشکر جنوب و 

  ...چای شمال را به عنوان نمونه
تشکل های سياسی اش چون جامعه ی بازار سنتی که با 

روحانيت مبارز و موئلفه ی اسالمی، همواره پشتيبان حکومت 
خود بحران سازترین عامل اقتصادی ایران ،بدوی اسالمی بوده 

  .است که جز به سود بيشتر و سریع تر به چيز دیگری نمی اندیشد
  آغاز یک پایان -5                             
الت گریبانگير حکومت جمهوری اسالمی و با این با این همه مشک

. که در سطح جامعه آرامش، رخوت و سکوتی مرگ آسا وجود دارد
بانه می کشند که تنوره در الیه های زیرین شعله های خشم ز

گاه در جنبش های دانشجویی یا اعتصابات کارگری یا شان را گه
 می این که آیا جنبشی موفق و سالم شکل. دهقانی شاهدیم

گيرد که عدالت را به ارمغان آورد یا نه و نوع و زمان و اجرای این 
جنبش و نتيجه اش چه خواهد بود، بر تاریخ است که خود برگی بر 

 زمانه ی ما، اما دغدغه ی  هایش خواه ناخواه خواهد افزود دربرگ
بيشتر این است که این تغيير ناگزیر، شکلی پر هزینه نيابد و 

 -  آن گونه که تاکنون بوده-زین خشونتی دیگرخشونتی را جایگ
و بر روشنفکران است که ابزار این تغيير را دریابند و به . ننماید

  .سویی برند که خون و خشونت نيابد و مرگ محصولش نباشد
نيروی جوان امروز ایران انرژی بيشماری دارد برای نيل به اميال 

ت و در رفاه سرکوفته اش، خالصه ی این خواسته ها، شادی اس
جنبش های خود .. . شادی... نکته در همين جا نهفته. زیستن

جوش بعد از مسابقات فوتبال نشان می دهد که رژیم بيشتر از 
هرچه از رقص و پایکوبی جوانان اميدوار می هراسد، چرا که این 
گردهم آیی های شاد و هدفمند جا را برای اتحاد و تفکر می 

هد که می توانند اميدوار باشند و با جوان را نوید می د. گشاید
نيروی اتحاد و هم اندیشی و پيگيری یک آرمان می توانند موفق 

رژیم از شادی می هراسد که مخالف اختگی و رکودی است . شوند
شادی برای جوان . که مالهایش به نام دین و خرافه ترویج می کنند

رای همين ها نوید رهایی است، نوید دست یابی به عدل و رفاه، ب
. هم رژیم با شادی آن ها بعد از یک مسابقه ی فوتبال مخالف است

وقتی تيم محبوب جوان ها برنده می شود آن ها شعار ضد رژیم 
و برای . برای این که می فهمند می توان برنده شد. سر می دهند

لحظاتی برای آرمانی مشترک نگران بود و تالش کرد و به هدف 
این خودآگاهی جمعی جوان ها را رژیم با هراس بنابر این باز . رسيد

  .سر کوب می کند
  همه چيز تغيير خواهد کرد -6                           

  
 انقالب بعدی ایران انقالب شادی است، چرا که فشارهای اقتصادی

.  برای مردم ایران تاب و توان هزینه ای دیگر نگذاشتهو سياسی
می توان آن . ماید اما عملی و زیباستاین راه اگرچه دور و دیر می ن

اما نفی آن بمانند پيشنهادی . را به چالش کشيد و یا اصالح کرد
شادی مهم ترین خواسته ی مردم و خاصه . غير عملی است

باشد تا مرگ اندیشان و غم گستران را . جوانان امروز ایران است
  !شود باشد که ب. ربانی جایگزین کندبرماند و عدل و زیبایی و مه

  

  ل.ز.ا
  

  * شده است  خالصه مطلب فوق اندکی  :  توجه *     

  

  اعتراض و راهپيمايي کارگران       
   کارخانه پاکريس سمنان            

  
 نفر از کارگران کارخانه 900 تعداد 83.3.6روز چهار شنبه 

در اعتراض به عدم پرداخت ) پاکريس(ريسندگي و بافندگي سمنان
 به مدت پنج ماه پرداخت نشده است دست به حقوق معوقه خود که

دند اين کارگران پس از زايي از محل کارخانه به سمت شهر راهپيم
 کيلومتر وارد شهر شده و مستقيما روانه دفتر نماينده 20طي 

اين در حالي بود که در تمام طول مسير نيروي پليس .رهبري شدند
 نفر 900اين .ندو گارد ضد شورش انها را تحت نظر و کنترل داشت

 دقيقه و مواجه شدن با پاسخ منفي از سوي 30پس از تحمل 
نماينده ولي فقيه در مورد مالقات با وي به سوي اداره کار وامور 

 بروزاين در حالي بود که پليس به شدت از .اجتماعي به راه افتادند
 احتمالي وهمراهي مردم عادي با کارگران وحشت کرده شورشيک 
 . لحظه بر تعداد نيروهاي ضد شورش اضافه ميشدو هر

سرانجام کارگران با رسيدن به اداره کار خواستار صحبت با رييس 
 .اداره کار و دريافت پاسخ مناسب از سوي مسولين شدند

اين اعتراض تا پاسي از شب ادامه داشت ولي پاسخ مناسبي به انها 
 متفرق کردن انها داده نشد و با وعده و وعيد سعي در ارام کردن و

 .داشتند
الزم به توضيح است که اين کارخانه متعلق به بنياد مستضعفان و 
جانبازان ميباشد که يکي از از نهادهاي بسيار پر نفوذ و بسيار 

 . رژيم محسوب ميگردد ثروتمند 
   
  آميز آارگران عليه شهرداري  تجمع اعتراض    

   !به خاطر عدم تمديد قراردادها            
  

 حاآم بر مقامات در اعتراض به عملكرد اين تجمع دراصفهان و
، »تندر« جمعي از آارگران شرآت .شهرداري برگزار شده است

هاي وابسته به شهرداري اصفهان در اعتراض به عدم  ازشرآت
به . تمديد قراردادهايشان، در برابر شهرداري اين شهر تجمع آردند

از قشر ، آارگران ناراضي آه اغلب »رويداد«گزارش خبرنگار 
 در اين نهاد تحت مديريت -محروم و با سابقه آار زياد

 بودند، در اين تجمع خواستار تمديد قراردادهايشان -آاران محافظه
اين تجمع آه هفته گذشته برگزار شد، با وساطت عوامل . شدند

  . انتظامي پايان پذيرفت
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  !"  ن   کا " بزرگ مايکل مور درموفقيت
                                                                         

  علی يوسفی 
  

این جایزه را به همه کودکان آمریکائی " 
و همه آن کودکانی که در اثر مضرات 
جنگ هائی که ما پيش برده و آالم و 

 برایشان به ارمغان آوردیم ، تقدیم  درد
  ".می دارم 

  
  
  

" فيلم مستند و سياسی 
ه کارگردانی ب " 11/9فارنهایت

مایکل مور توانست روز 
 ماه مه ، با ربودن 22  شنبه

نخل طالئی ، مهمترین جایزه 
دوره  پنجاه و هفتمين

معتبر و بين  فستيوال 
المللی فيلم کان را از آن خود 

 فيلم در 19در مجموع . نماید 
این دور از رقابتها شرکت 

 9هئيت داوران . داشته اند 
  که ،  نفره امسال فستيوال

 نفر از آنها آمریکائی بودند ، 4
با اعطای این جایزه به مور، 

 50پس از  برای دومين بار و
 به یک فيلم   این چنين سال

 و   توجه نشان داده مستند
آن را شایسته دریافت چنين 

  .جایزه ائی دانسته اند 
 مایکل مور که به هنگام دریافت این ارزشمندترین جایزه 

ان زده و خوشحال بنظر می رسيد ، فستيوال ، بسيار هيج
من این جایزه را به همه :" در طی سخنان کوتاهی افزود 

کودکان آمریکائی و همه آن کودکانی که در اثر مضرات جنگ 
 برایشان به ارمغان  هائی که ما پيش برده و آالم و درد

"   سراسر انتقادی  فيلم .دیم ، تقدیم می دارم آور
عالوه بر افشای روابط پنهان دولت و خاندان   "11/9فارنهایت

 بن الدن ،  بوش با خانواده عربستان سعودی و اسامه
علتهای اصلی شروع جنگ با عراق را نفت و چپاول آن 
دانسته و ادعاهای دروغين هئيت حاکمه آمریکا مبنی 

ای کشتار جمعی از سوی عراق را افشا برداشتن سالحه
در فيلم نشان داده می شود تا به چه ميزان . می کند 

مور در این . سربازان آمریکائی از چنين وضعيتی ناخرسندند 
 افرادی بعنوان  گزارش مستند ، که اساسا با جاسازی

خبرنگار در ميان سربازان امکان پذیر گشت ، توانست حتی 
.  بردارد  ی با زندانيان عراقی نيز پردهاز شکنجه و بدرفتار

شکنجه های سيستماتيکی که اکنون و پس از درز اخبار 

 زندان ابوغریب معروف   در مورد آنها به رسوائی بيشتری
 واکنش جهانی ، تنفر و انزجار از دولت بوش را در   و شد

گفتنی است که براساس آخرین خبرها و به . پی داشت 
 20ی شود که وی فيلم یک مصاحبه نقل از مور گفته م

  ،از جوان آمریکائی ، نيکالس برگ منتشر نشده  دقيقه ای
ی توسط عوامل نزدیک که چندی پيش به شکل وحشيانه ا

 را نيز در اختيار داشته و هم اینک  به القائده سربریده شد ،
در حال مذاکره با خانواده وی برای چگونگی برخورد با آن در 

  9| 11 انتخاب نام فارنهایت   .مومی می باشد نزد افکار ع
 و عواقب 2001 سپتامبر11 برداشتی از حوادث ، برای فيلم

    می خواهد در یک کالم و بطور سمبليک. پس از آن است 
 مایکل  .چرخش در عصر کنونی را بيان و به تصویر بکشد 

آیا چهار سال دوران ریاست جمهوری بوش :" می پرسد 
" اشت و یا اینکه تنها یک رویا بوده است ؟ واقعا وجود د

این سالها :"  به این سوال این گونه پاسخ می دهد  خود
برای همه آنانی که در کار نفت و سالح نبوده اند ، نه تنها 

 بکارگيری طنزی  ."وجود داشت بلکه به کابوس شبيه بود 
گزنده درمورد شخصيت واقعی جورج بوش در سراسر این 

از اکران فيلم در آمریکا . اعته مشهود است گزارش سه س
تا کنون و به دليل مخالفت کمپانی بزرگ والت دیسنی و 
سایر نهادهای فشار دولت نو محافظه کار این کشور 
مخالفت بعمل آمده و همه تالش مور بر این است که فيلم 

 ژوئيه سالروز جشن استقالل آمریکا و حتی 4تا قبل از 
پرده   بر انتخابات ریاست جمهوریالمقدور تا قبل از 
آخر هفته قبل از این روز تاریخی ، . سينماها ظاهر گردد 

قرار است با نمایش این فيلم از بوستن تا لوس آنجلس 
نسبت به فریب های انتخاباتی بوش و سياستهای جنگ 

   .طلبانه دولت وی افشاگری های گسترده ائی بعمل آید 
 آن نيز در پائيز به بازار خواهد  و ویدئوئی دی. وی . نوار دی 

 مور برای بيرون راندن   تالش آشکار و انساندوستانه .آمد 
جورج بوش ، رئيس جمهور آمریکا و دستيارانش از کاخ 

 آنچنان بود  سفيد از سوی حاضرین در مراسم امسال کان
که همگان از جای برخاسته و مدتهای مدید به تشویق وی 

 ضد بوش مور، آنگونه که خود می  در مانيفست. پرداختند 
 عدم انتخاب مجدد بوش و تيمش  گوید ، هدف در راستای

در . دوره انتخابات آتی در آمریکا قرار داده شده است  در
صورت تحقق چنين هدفی مردم آمریکا و جهان یکبار دیگر 

سينما در شکل دهی و  شاهد اهميت جایگاه و نقش هنر و
.  خواهند بود صلح و آزادی  راهکمک به سازمانيابی مردم در

 در حال و هوای جامعه که  است شده حاال دیگر روشن
آمریکا کاربرد چنين روشی مثبت ، موثر و حتی شوک آور 

پس از پيروزی بزرگ این کارگردان پنجاه ساله . است
 و برای دومين بار ، سایر دموکراتهای هاليوود نيز  آمریکائی

در . ند  کارزارهای وسيعی برآمده ا در صدد راه اندازی
، " باربارا استرای زاند  "  فراخوانی در سایت انترنتی

  :هنرپيشه مشهور آمریکائی ، آمده است 
  

 همگان  در انتخابات نوامبر امسال! آمریکا بپا خيز " 
 در مخالفت با بوش صف آرائی کنند  باید حتما و حتما

با تک تک کسانی که هنوز به بوش اعتماد دارند ، . 
  !" کوشيد تا آنان حقيقت را دریابند ب! سخن بگوئيد 
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   !نگذاريم مردم بم واين کمک ها فراموش شود

  
اين مبالغ به  شماره کنيد،  شما هم اين ارقام نجومی را 

  ؟ وچه کسانی پاسخگوهسستند کجا سرازير شد ند
  

   ٢٠٠۴مه ٢٨                   اميرجواهری لنگرودی 
com.amir_l@hotmail   

  
    
 مدارک گسترده و و  برای اين بخش ازمقاالت اسناد: يادداشت 

   .ارقام قابل شمارشی فراهم آمده است
که  افشاءگرمالی، همه تالشم براين خواهد بود درتنظيم مقاالت * 
 مستنداتی سخن به ميان آورم که برای همه قابل دسترس و از

دراين رابطه عليرغم تمايل ٠های رايج باشدگمانه زنی  از بدور
 تکرار قل قول های طوالنی و  نشخصی ام، گاه مجبورمی گردم از

آن ازچند منبع، صرفا برای مستند اعالم داشتن ارقام وبيان تناقض 
به دروغ تحويل مردم داده اند،  آنچه که تابه امروزاعالن  مسئولين در
ه دليل طبقه بندی موضوعی اين ديگراينکه مجبورم ب بهره گيرم و

بکارگيری توالی  سری مقاالت که دردست تهيه دارم، به دفعات از
تاريخی ارقام کمک های مالی وجنسی خارجی وداخلی برگرفته 

ارائه فاکت ها، ارزش  مقاالت ازنظر ازمطبوعات چشم پوشم تا اوال
دوما ٠جهان رافراهم آورد و خود بسيج گری افکارعمومی مردم ما

 ن راه بتوان درسطح کشورهای مختلف باترجمه اين اسنادوازهمي
نگذاريم بم _به پشتوانه فعالين فرهنگی واجتماعی نهادهای 

به تمام مراکزبين المللی وحقوقی به گسترده  آنرا_فراموش شود
ترين شکل انتقال داده و ازيکايک آنان تقاضا نماييم، ازطريق 

 فشار المی رازيرايران، مقامات دولت اس در نمايندگی های خود
که جمهوری اسالمی تابه امروزچگونه :پرسش نمايند قرارداده و

کمک های دولت های متبوع آنان راهزينه کرده اند؟کمک های مالی 
وجنسی بيشماری که دراين مقاالت آمده تابه امروزبه کجاها 
سرازيرشده وچه حدازاين کمک ها به دست مردم نيازمند بم 

ای صورت گرفته درچه مراکزونهادی رسيده است؟ اسنادهزينه ه
قابل رويت است وسرانجام اينکه کدام مرجع درداخل 

  کشورپاسخگوی خواست های بيشمارمردم بم می باشند؟
      

                * * * * * * * *   
 اين ارقام ميليونی دالر، يورو، پوند، فرانک، تومان وريال وکمک های 

  !ه اند؟جنسی ازسراسرجهان وايران به کجا ها سرازيرشد
درچند نقطه : حال که مطلب زيررا فراهم می آورم ايسنا خبرداد 

اردبيل _قم_تهران_گيالن_گلستان_ازايران استان های مازندران 
ودرجنوب درود لرستان _ زنجان_قزوين_اصفهان_وآذربايجان شرقی

زمين لرزه باشدت وضعف چندی ازديشب تا امروزآمده است زمين 
دران موجب وحشت شديد مردم شد لرزه شديد دراستان مازن

وبسياری ازشهروندان شهرستانهای اين استان ها سراسيمه 
ازخانه های خود بيرون آمدندومرکززلزله رابوشهر وچالوس دراستان 

درهمين رابطه تونل جاده چالوس ٠مازندران اعالم داشته اند
رباط _دراستان مرکزی زمين لرزه کرج٠براثرزلزله بسته شده است

اسالم شهررالرزاند ودرکالن شهرتهران هراس اززلزله، _بيک آ_کريم
دربرابر اين حجم ٠ساکنين تهران رابه عکس العمل واداشته است

گسترده لرزش زمين، هنوزازميزان کشته شده ها وخسارات گزارش 
  دقيقی انتشارنيافته است

دربرابرچنين نظامی فاسد ٠ درهرصورت بايد چاره ای انديشيد *
ودغل، مردم شرافتمند وانساندوست ايران تنها با وهمه سردزد 

نيروی متحد خود ومقاومت خويش بايد اين کهنه کاران را کنارزنند 
  وخود به ياری خويش شتابند

زلزله سانحه طبيعی است ونمی شدجلوی :  تا به امروزگفته شد *
وقتی ازما بهترانی چون خامنه ای، رفسنجابی ! وقوع آنراگرفت
 وديگرائمه جماعت، مرگ بيش ازپنجاه هزارکودک، جانی، خاتمی

غضب «نوجوان دختر، پسروزن، مرد پيروجوان درشهربم را
نام می نهند که » مقدرات الهی«و»بالی آسمانی«و»الهی

دست «امامانشان را نداده اندبه »خمس وذکات«البدبرمردمی که 
آيا نمی شد، ٠با مرگ روبروشدند، بخورد مردم می دهند»طبيعت

 همه مرگ وميرراکاهش دادوجلوی آنراسدکرد؟آيا نمی شد اين اين
  سانحه رابحد حادثه توکيو، لس آنجلس، کاليفرنيا، ژاپن، ترکيه 

وديگرشهرهای جهان که باکمترين تلفات جانی روبروشده اند، 
  کاهش داد؟

 اگر نمی شد جلوی اين سانحه راگرفت ومهارش کرد، آيا نمی توان 
ارزبه ارزش دالر، يورو، پوند، فرانک، کرون، دزدی آشکار ميليون ها

ازسراسردنيا به همراه ميليون ها تومان وريال، که مردم زحمتکش 
کشور، ازجای جای ايران به طرف بم سرازيرکردند وکسی 
ازموجوديت آن خبرندارد، جلوی اين دزدان سرگردنه راگرفت؟وبه 

 شد؟پاسخ نيازمردم اززيرآواربدرآمده، توجه الزم نشان داده می
ماداميکه اين !! همه اين سئواالت ازپيش برمن وماروشن است، نه

نظام فاسد وازسرتا ذيل چپاولگربرپيکره اين کشورسايه افکنده 
است، تنها به اتکای خود مردم وبی باوربه دستان غيبی ورايزنی 

 بايد دريک کارزاری ٠غير، بايد آنان را به منتهی اليه جامعه راند
نبه، پولهای سرازيرشده راباحسابرسی دقيق وسيع وهمه جا

واعالن آن به جهانيان به دست صاحبان اصلی آن يعنی بازماندگان 
اين به همت وياری خود افشاءگريهای همه ٠فاجعه بم رساند

مادرخارج کشوروداخل توسط نهادهای مستقل مردمی فراهم می 
  !!آيدچنين باد

 واظهارات آنان مسئولين دولتی:اسناد سخن ميگويند_الف  * 
  :پيرامون کمکهای خارجی وداخلی

بررسی اخبارايرنا، حکايت »:درگزارش مطبوعات کشورآمده است _
وقوع  ساعت اوليه پس از ٧٢ که طی آن دارد از

ميليون ۴ميليون ريال کمک های داخلی و١٨٧ميلياردو٣٠حادثه
ميليون ويکصدهزاريورووکمکهای ۵هزاردالرکمک خارجی همراه ۴٠و

هزارپوندانگليسی به مردم بم کمک شده ١٠يی درکناراروپا
فارغ ازبحث چگونگی دريافت اين کمک، مردم بم اگربدانند، ٠است

سهمشان ازآن کمک چه مبلغی است، قطعا باآرامش بيشتری به 
کمک های «:درادامه گزارش آمده است»فکرآينده خواهند بود

مجامع مردمی استان مرکزی، جامعه مدرسين قم، مردم همدان، 
امورصنفی قم، بازاريان ايالم، شهرداری تهران، مردم خمين، کميته 
امداد امام خمينی، مردم محالت، مردم غرب مازندران، مردم گنبد، 
مردم ساوه، مردم اصفهان ومردم خراسان، انجمن دست سبزبه 
همراه آيات عظام موسوی اردبيلی ومکارم شيرازی درمجموع مبلغ 

 امامشخص نيست چه نهاد وارگانی ٠کرده اندميليارد ريال کمک ٣٠
درادامه کشورهاوچهره های » متولی هزينه کردن اين مبلغ است

جهانی وداخلی کمک کننده به شرح زيردراين گزارش معرفی شده 
کمسيون _سازمان بين المللی اجفند_مالزی_ژاپن«:اند
ان مقيم هيدانشگا_ايرلند_بلژيک_تايوان_چين_)اکو(اروپا

آفريقای  ٍّاقشاری از مردم_ترکمنستانر يس جمهورئ_انگليس
 ديگر  افغانستان و حامدکرزای از_قبرس و سوئيس_جنوبی

روزنامه شرق سه (»٠کشورهای کمک کننده به بم هستند
  )١٠٢، شماره٢٠٠٣دسامبر٣٠برابر٨٢دی٩شنبه

 و گزارشی منتشر همين روزنامه ازقول سينا قنبرپور عد درب زدررو_
مجموع کمک های خارجی اعالم شده «:آن آمده است در
 ۴٧۵ميلياردو٨ساعت اوليه پس ازحادثه بم، حکايت ازکمک ٧٢تا

وی »هزارتومانی کشورهای خارجی به مردمان بم دارد٨٨٠ميليون و
باوجود اين هنوزهيچ ارگان يانهادرسمی، مشخص نشده که «:افزود

اين مبالغ رادريافت کرده وهمچنان مشخص نيست اين بودجه 
  )  روزنامه شرق(»رساند دم بم خواهندچگونه به مر ی رااهداي
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   ......نگذاريم مردم بم         
  
  
درگزارشی ازقول گروه اجتماعی روزنامه شرق آمده  _

هزاروپانصد خبرمخابره شده، ٢بررسی بيش از«:است
حکايت )ايرنا(توسطخبرگزاری جمهوری اسالمی ايران

ه حادثه ديدگان بم دارد، که عنوان کمک ريالی وارزی ب۴٣ازحداقل
روزنامه (»ميلياردتومان ارزش دارد٨فقط بخشی خارجی آن بيش از

  )شرق، همان ماخذ پيشين
دکتراحمد علی نورباالرئيس کل هالل احمردرروزيکشنبه  _
ديگربه کمک های جنسی مردم نيازی نيست «:اعالم کرد٨٢دی٧

ردم خواست وانبارهای هالل احمردرکل کشورپرشده وجانداردوازم
که ازاين به بعدکمک های نقدی خودرابه نهادهای رژيم 

همين ) ١٠٠، ش ٨٢دی٧روزنامه شرق، يکشنبه(»٠٠٠برسانند
مقام، دوماه بعدتر، ازميزان کمک های جهان به نوعی گزارش می 

   ٠دهد
خبرنگاراجتماعی خبرگزاری مهرمی نويسد؛ که دکتراحمدعلی  _ 

باتوجه به «:ی مصاحبه ای گفتنورباال رئيس جمعيت هالل احمرط
اينکه متاسفانه درحادثه بم ارگانهای مختلف درداخل وخارج 
مسئوليت جمع آوری اعانات مردمی رابه عهده گرفته اند، نمی توان 
آمارمشخصی ازتمامی کمک های صورت گرفته ارائه کرد ولی 
براساس اطاعات جمع آوری شده ازنهادهای مختلف نظير وزارت 

کشوروسازمان بين المللی اقدام ٨۴وگمرکات کشوری، امورخارجه 
تن بوده ۴۶٢هزارو۴به ارسال کمک کرده اندکه جمع کل آنها معادل

بر اساس برآوردهای «:درادامه همين گزارش آمده است»است
 ميليون ريال به حساب ريالی ٢٩۵ميليارد و١۴٢صورت گرفته تاکنون 

طالومسکوکات به هزار ريال نيز ۶٣۵ميليون و٨٠٣جمعيت ومعادل 
جمعيت اهداءشده است ودرمورد اقالم جنسی نيزتماما درمنطقه 
توزيع شده است ويا درانبارها جهت توزيع نگهداری می شود 
وبراساس مجوزشرعی نماينده ولی فقيه قرار شد، اجناس غيرقابل 

دکتراحمدعلی »استفاده تبديل به احسن شده ودرمنطقه خرج شود
عليرغم اينکه براساس مدارک «:م می داردنورباالدراين نشست اعال

موجود ميزان کمک هايی که کشورها وسازمان های مختلف 
ميليون ١١خارجی تعهد کرده بودند که به جمعيت کمک کنند، به

دالرمی رسيد ولی تنها يک ميليون ١٨٠هزارو٨٨۶و
دالردراختيارما قرارگرفته است ومتاسفانه ٧١۵هزارو٩۴٨و

قی اين مبالغ درصندوق چه کسانی هنوزمشخص نيست که ماب
است که درصورت عدم واگذاری مابقی اين کمک ها مراتب بزودی 

سايت اخبارروز، دوشنبه (»اعالم عمومی می شود
  )٢٠٠۴مارس٨برابر٨٢اسفند١٨

حميدرضاآصفی سخنگوی وزارت امورخارجه درمصاحبه ای اعالم  _ 
واپيما به فرونده١٧٠کشورکمک کرده و٧٠تابه حال نزديک به «:کرد

  )٨٢دی٨ايلنا، _خبرگزاری کارايران(»ايران کمک ارسال داشته اند
به نقل ازمديرکل اقتصادی وزارت امورخارجه بزرگمهرزياران آمده  _ 

بعد ازوقوع زلزله بم ، ايران آسمان خود رابه روی «:است
هواپيماهای امدادرسان خارجی گشودوآمادگی خودرابرای دريافت 

اين کمک ها به ٠ به جزاسراييل اعالم کردکمک ازتمام کشورها
به گفته » فروند هواپيمابه ايران حمل شده است٢۴٠وسيله

نوع کمک های ارسالی به مرورتخصصی ترشده «:بزرگمهرزياران
ودربرگيرنده لوازم اسکان موقت وراه اندازی خدمات اوليه 

 ١٣گزارش بی بی سی بخش فارسی،(»وزيرساختی است
اين زمينه ازقول زياران درمطبوعات کشورآمده ايضاءدر)٢٠٠۴ژانويه
 سازمان ٧سازمان بين المللی کمک رسان، ٩کشور، ۶٨« :است

 سازمان امداد رسان غيردولتی درکمک به ايران ٧٠دولتی و
مشارکت داشته اند وارزش کمک های غيرنقدی به زلزله زدگان به 

دی ١٣روزنامه ايران ، سه شنبه (» ميليون دالرمی رسد٧۶حدود 
٨٢ (  

يک مقام مسئول سازمان هواپيمايی به نام جعفرپورصادقيان  _ 

فروند هواپيماامداد ۴۵تاکنون«: به ايرنا گفت٨٢دی٧روزيکشنبه
اين هواپيما هاحامل ٠به زمين نشسته است٠٠٠رسانی خارجی 

چادر، دارو، گروه :کمک های کشورهای خارجی است که شامل
فروندهواپيا، ٩ازترکيه «:فتوی گ»امداد وسگ های زنده ياب بودند

فروند، روسيه، آذربايجان، ۴فروند، عربستان سعودی٣سوئيس
فروندهواپيما ٢اتريش، بلژيک، يونان، ارمنستان وپاکستان هرکدام 

ازکشورهای بلغارستان، «:وی افزود»درايران به زمين نشسته اند
چک، ايتاليا، انگلستان، آلمان، سوريه، اياالت متحده، اسلواکی، 

غرب، فنالند، الجزاير، فرانسه، اوکراين، لهستان ومصرهرکدام يک م
فروند هواپيما ۵۶«:وی تصريح کرد»ارسال داشتند٠٠٠فروند هواپيما 

که حامل کمک های مردمی کشورمان بودند نيزازصبح جمعه تاکنون 
ازتهران وشهرستان ها ی مختلف درفرودگاه کرمان به زمين 

  )٣ش.، ٨٢دی٨ دوشنبهروزنامه صبح اقتصاد،(»نشستند
تاکنون «:مديرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت _ 

کاميون ازکمک های جمع آوری شده شهرداری تهران به ٧۵بيش از
روزنامه همشهری، (»منطقه زلزله زده ارسال شده است

  )٣٢۶٨، ش٨٢دی١٠چهارشنبه
الم محمد ستاری فررئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزی کشوراع  _
 ميليارد ريال برای امور اضطرارای وفوری ازمحل بودجه ٧٢مبلغ«:کرد

ازاين مبلغ به ٠عمرانی کشوربه آسيب ديدگان بم اختصاص می يابد
هزار تومان، خانواده دونفره ۵٠٠٠٠خانواده های يک نفره مبلغ 

هزارتومان، وبه خانواده های بيشترازپنج نفرمبلغ ٨٠٠٠٠
ديگراينکه پنج «:وی افزود»٠ميدهندهزار تومان اختصاص ١٢٠٠٠٠

ميليون تومان نيزسيستم بانکی کشوربه شکل سپرده های کوتاه 
مدت بااخذ سود چهاردرصد به متقاضيان اعطاء می 

ميليارد ريال ٢۶٩٠دولت تاکنون مبلغ «:ستاری فرافزود»!٠٠٠کند
روزنامه شرق، (»برای تامين وتجهيزساختمان اختصاص داده است

پيش «:بازهم ازقول نامبرده آمده است) ١٠۴ماره، ش٨٢دی١١شنبه
بينی می شود، دولت برای تامين تجهيزساختمان ها، مبلغ 
چهارهزارميليارد ريال برای امربازسازی ازطريق کمک های مردمی 

روزنامه همشهری، پنج شنبه (»وخارجی اختصاص می يابد
  )٣٢۶٩شماره٨٢دی١١

  :ودجه وادعاهای مقاماتواکنش دولت وتامين اعتبار ازمحل ب_ ب *  
   
دولت «:روزنامه ها دوروزبعد اززلزله خبرمی دهند _  

ميلياردتومان ازمحل تنخواه گردان بودجه عمومی به زلزله زدگان ۴٣٠
هرساله دربودجه :بم اختصاص دادووزيراموراقتصادی ودارايی گفت

 ۴٠٠رديفی به اين گونه حوادث اختصاص می يابد که امسال 
ن بوده است که اگرميزان خسارات زياد باشد ازرديف ميليارد توما

، ٨٢دی٧روزنامه همشهری، يکشنبه (»های ديگراستفاده می شود
  ) ٣٢۶۵شماره 

رهبرانقالب يک ميليارد ريال برای : به گزارش روزنامه همشهری _ 
هيات وزيران سه _بازسازی مسکن مردم زلزله زده بم اختصاص داد

روتسهيالت بانکی برای انجام عمليات ميلياردريال اعتبا۴١٠هزارو
عمليات اضطراری امدادونجات، _مقاوم سازی_نوسازی_بازسازی

  اسکان وساماندهی فوری زلزله زدگان بم اختصاص داد
به گزارش روابط عمومی سازمان مدييت وبرنامه ريزی  _ 

 ميليارد ريال برای اقدام فوری نظير مديريت ٧٢٠:مقررشد
ی منابع وخانواده های بی خانمان، تامين کنترل وسامانده_بحران

وتوزيع سبد جيره غذايی خانواده ها، تهيه وتوزيع فوری ملزومات 
زندگی درشرايط اسکان موقت، ساماندهی زنان وکودکان بی 
سرپرست، رسيدگی به امورمجروحين، تامين تجهيزات ضروری 
امدادی وپزشکی ودارو از جمله مواردی بود که به تصويب هيات 

  زيران رسيده است و
ميليارد ريال تسهيالت ٢۵٠بانک مرکزی ايران مکلف شد يک هزار و _

برای بازسازی ومقاوم سازی امکان مسکونی وتجاری اختصاص 
  دهد

 ميلياردريال ۶۶٠معاون کل وزير اموراقتصادی ودارايی نيزازاختصاص _ 
  تسهيالت توسط شبکه بانکی کشوربه زلزله زدگان شهرستان بم 
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    .....نگذاريم مردم بم     
  

اين تصميم «:دراين رابطه مهدی کرباسيان به ايرنا گفت٠خبر داد
درجلسه دوشنبه شب رئيس کل بانک مرکزی ومديران عامل بانک 

 ميليارد ريال اعتبارازمحل منابع نظام بانکی ۵٠٠ها اتخاذوقرارشد
هزار واحد مسکونی برای آسيب ديدگان زلزله ١٠برای ساخت 

 ميليون ريال، ۵٠سقف فردی تسهيالت به مبلغ حداکثراخيربا
ميليارد ريال ۶٠دراين جلسه قرارشد «:وی ادامه داد»پرداخت شود

هزارنفر ٣٠اعتبارنيزازمحل شبکه بانکی به صورت قرض الحسنه به 
ميليون ريال پرداخت ٢ازساکنان اين منطقه به ازاءهرنفر

  )٣٢۶٨ره  ، شما٨٢دی١٠روزنامه همشهری ،چهارشنبه (»شود
روزنامه ها ازقول محمد خاتمی اعالم  _ 

هزارميليارد تومان ازبودجه دولت رادراختياربم ٧٣اينکه«:داشتند
هزارميلياردتومان آن مصرف شده ۴٠«:وی گفت»قرارداده ايم

هزار ميليارد تومان باقی مانده، آن نيزپرداخت ٣٣وديروزدستوردادم، 
ه شرق، روزنام(»شود تاکاربه سرعت انجام پذيرد

  ) ٨٢اسفند٢٨پنجشنبه
مليون ريال توسط واحدهای تابعه ١٠٨کمک های نقدی معادل  _ 

روزنامه (»وزارت بازرگانی، تهيه وبه منطقه ارسال شده است
  )١٠۴، شماره ٨٢دی١١شرق، پنجشنبه

احمدمسجدجامعی وزيرفرهنگ وارشاداسالمی اقدامات اين  _
بازسازی، آنچه که به درمرحله اول «:وزارتخانه راتشريح کردوگفت

عنوان تاريخ وفرهنگ اين شهرمحسوب می شود، در 
ميليارد ريال به اين ١٠دستورکارقرارگرفته است ودرنخستين مرحله 

، ٨٢دی١۴روزنامه همشهری، يکشنبه (»منظوراختصاص يافته است
  )٣٢٧٢شماره 

ايسنا، حسن يونسی _به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران _ 
بارزگانی داخلی وزيربازرگانی درکرمان سينکی معاون 

دوميليارد تومان ازشبکه بانکی کشوربه صورت وام که بهره «:گفت
آن به عهده ستاد حوادث غيرمترقبه است به اين صنوف پرداخت 

وی همچنين ازتشکيل صندوق امداد اصناف بم هم ٠می شود
  )٣٢٨٢، شماره٨٢دی٢۴روزنامه همشهری، چهارشنبه (»خبرداد

 مين روزبعد ازاين فاجعه مرگبار، ٧۴بال اين همه ادعا هادردرق _ 
گزارشگرخبرنگاراجتماعی مهر از قول دکتر احمد علی نورباال رئيس 

متاسفانه دولت نيز به رغم وعده «:جمعيت هالل احمرمی نويسد
ميليارد تومانی که مصوب شده بودتابين بازماندگان بم ۶کمک 

باتوجه به اينکه رشد بودجه توضيع شودنيزپرداخت نشده است که 
بوده است،ادامه اين روند باعث ٪۴٩/۶هالل احمردرسال آينده تنها 

می شود، جمعيت نه تنها نتواند بيش ازاين جوابگوی سوانح آتی 
باشد بلکه نخواهد توانست امداد رسانی خود به زلزله زدگان بم 

اسفند ١٨سايت اخبارروز، دوشنبه( »راتداوم دهد
  )٢٠٠۴مارس٨برابر٨

 روزاززمين لرزه ١٠٠ پس ازسپری شدن ٨٣درفروردين ماه _ 
دهشتناک بم، حميد رضا اسدی درگزارش روزنامه شرق به 
قراراعتباری دولت اشاره کرده واعالم داشته 

درمتن مصوبه ٨٣قانون بودجه سال١۶تبصره »ژ«اعتباربند«:است
ده آمده است، به منظور تسريع درعمليات بازسازی مناطق زلزله ز
آب (شهرستان بم واجرای طرح های مربوط به امورزير بنايی

وطرح های خدماتی )٠٠٠وفاضالب، برق، مخابرات، راه و
مراکزفرهنگی، آموزش وپرورش، آموزش عالی، (واجتماعی

وکمک به احداث پروژهای شهرسازی )بهداشتی ودرمانی، ورزش
چنين وبازسازی پروژ های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاريخی وهم

پرداخت کمک بالعوض باتسهيالت برای بازسازی مسکونی 
وپرداخت سهم الشرکت بانک جهانی، اجازه داده ميشود با 
پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزی کشوروتصويب هيات وزيران، 

 معادل مبلغ ١٣٨٣بودجه عمومی سال) ٪٠۵(نيم درصد
ته ونيزمبلغ تخصص ياف) ٪١٠٠(دوهزارميلياردريال به صورت صد درصد

موضوع »١١«چهارصدوپنجاه ميليون دالر ازسرجمع جدول شماره

اين قانون برداشت وبرای طرح های مشخص هزينه )٢١(تبصره)ژ(بند
مصوبه مبلغ «:نکته مهم وقابل توجه اين مصوبه اين است»نمايد
 ۴۵٠درصد تخصيص يافته ومبلغ ١٠٠ ميلياردريال به صورت ٢٠٠٠

برای طرح های ١٣٨٣سال٢١تبصره »ژ«ميليون دالر از محل بند
مشخص اعتبار تصويب شده تاپس از انجام مراحل قانونی وبا 
پيشناد سازمان مديريت وبرنامه ريزی کشور وتصويب هيات وزيران 

آوريل ٨ برابر٨٣فروردين٢٠روزنامه شرق، پنجشنبه (»٠قطعی شود
  )١۶١، شماره٢٠٠۴

  : حال پرسش اينستکه
ام مراحل پيچيده اداری به همان مسيری آيا اين اعتبارپس ازانج _

روزگذشته طی کرده ١٠٠طی ١٣٨٢که اعتبارات سال
  است،خواهدافتادياخير؟

بايد مسئوالن نظارتی وجرايی پاسخ دهند با اعتبارات  _ 
  چه کرده وچه خواهندکرد؟ ١٣٨٢سال

چه کسانی مسئوليت پاسخگويی به مردم برای چگونگی هزينه  _
   رابه عهده می گيرند؟های اعتباری تعهد شده

اين همه پول به کجا : مردم هرروزودرهرموقعيتی می پرسند _ 
  سرازيرشده است وازکی پاسخ بگيريم؟

 سئواالت بيشمار است ولی اين همه برما معلوم می دارد، آنچه 
که تابحال دراين نوشته آمده وآنچه که دربم ويران درحال انجام 

ه های عمومی اعالم شده مغايرت فاحشی باآنچه ازرسان٠است 
  !است، بنمايش درمی آيد

 درادامه مجدادبايدبه جستجوی حلقه چپاول شده اصلی تاکيد 
  ؟ وپافشاری کرد، چرا

 آقايان دربرابر اين همه کمک های مردمی وانسانی ازداخل وخارج 
واعتبارات ريزودرشت ابالغ شده، دردايره تنگ چند گانگی قدرت 

وآن مقام محلی واستانی وکشور، هزينه وتصميم گيری بيجای اين 
سنگين نابودی هزاران هزارزندگی بمی ها را پاسخ نمی دهد، 

اين سلسله مقاالت پيرامون !!!  هشدار٠زلزله اصلی درراه است
  !! شما هم ياری کنيدتا با هم بنويسيم٠مسائل مالی ادامه دارد

     -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---- --- -- --- -- -- --- -- --  

 !جعه آفريد ازلزله در ايران ، باز هم ف    
  

به روايت موسسه ( روز جمعه ، زمين لرزه ای به قوت پنج و نيم ريشتر 
به روايت برخی ( و شش و دو دهم ريشتر )  ژئوفيزيک دانشگاه تهران 

ين ا. مناطقی از شمال ايران را تکان داد)  موسسات امريکايی و فرانسوی 
زمين لرزه  در بخشهايی  از مازندران ، قزوين و  طالقان خسارات زيادی 

بر طبق آمار رسانه ها و نهادهای رژيم ، تا کنون حدود چهل . را پديد آورد 
بيشترين تعداد کشته شده . تن کشته  و بيش از سيصد نفر مجروح شده اند  

بوده که بر اثر  )  " کندوان " در حوالی تونل ( گان در مسير جاده چالوس 
  .ريزش کوه ، جان خود را از دست دادند 

ما ضمن تسليت به مردم ايران ، بويژه خانواده های قربانيان  اين فاجعه ، 
از همگان ميخواهيم که با سازماندهی کمکهای مستقل از نهادهای فاسد و 

  .غارتگر جمهوری اسالمی ، به ياری خانواده های آسيب ديده بشتابند 
ع اين زمين لرزه ، همچنين سبب بروز وحشت عمومی در تهران شده وقو

که در صورت وقوع يک زلزله شديد در آن ، ابعاد گسترده خسارات مالی و 
بم " اين زمين لرزه ها ، به ويژه فاجعه . جانی آن ، هول انگيز خواهد بود 

پرده از روی بی لياقتی و درماند ه گی سردمداران رژيم به روشنی " 
است روشنی برای استاندارد کردن يسالمی بر ميکشد که  نه تنها هيچ سا

اماکن و مساکن در ايران ندارند ، بلکه تمام هم و غم آنها اين است که به 
بايد با برپايی اعتراضات توده . غارت کمکهای مردمی و  خارجی بپردازند 

بودن " آزمايش الهی " ای ، ضمن افشای جهل پراکنی های رژيم پيرامون 
چنين فجايعی ،  نقش آنها را در تبديل اين حوادث طبيعی به تراژديهای 

 کنيم و جلوی غارت کمکهای انسان دوستانه توسط افشابزرگ  اجتماعی 
    »   تک برگی راه کارگر   «          .عوامل رژيم را بگيريم 
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