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سرمقاله 

 
فروریزي دژ تسخیرناپذیر 

 داري سرمایه
کشور اسرائیل نماد قدرت، عـظـمـت و ثـبـات          

ایـن  .  سال گذشته بوده اسـت  60داري در  سرمایه
هاي پـیـروز      دریغ قدرت هاي بی کشور با حمایت

جنگ جهانی دوم، به خصوص اردوگاه ناتو، شکل 
اسرائیل که طی قـراردارد بـالـفـور، بـا            .  گرفت

واگذاري فلسطین به یهودیان بازمانده از جـنـگ     
ي تسلیحات و  تشکیل شد و به طور کلی به وسیله

تدارکات اروپا و امریکا شکل گرفت، نـمـادي از     
این کشور آن .  داري بود وحدت کلی جهان سرمایه

داري جهانی بـود   چنان مورد حمایت نظام سرمایه
که با وجود کوچکی سرزمین و تعداد کم جمعیت 

حدود یک میلیـون جـمـعـیـت         1948در جنگ (
تـوانسـت بـر      )  دو مـیـلـیـون     1967داشت و در 

هاي اعراب با بیش از یک صد میلیون نـفـر    ارتش
به راحتی پیـروز شـود و       )  در آن زمان( جمعیت 

سال، به دژ تسخیرناپذیر سرمایه در  60براي مدت 
منطقه تبدیل شود و با قدرت نظامی خـود، کـل       

ایـن کشـور بـا        .  منطقه را در وحشت قرار دهـد 
سال  60ها در  ترین سالح کاربرد و امتحان پیشرفته

گذشته و در اختیار داشتن آن سالح ها،  همـواره  
ترین افراد را در کـل   نشان داده است که متخصص

داري در زمینه جنگ و کشـتـار بـه         نظام سرمایه
کش و  ترین نیروهاي آدم زبده. آورد استخدام در می

به اصطالح نوابغ جنگی آموزش دیده در ویتنام و 
الجزایر و سـایـر مسـتـعـمـرات، بـازجـو و                   

گرهاي دوره دیده و با تجربه، به استخـدام   شکنجه
هـاي     این کشور در آمدند و پیشرفته ترین سـالح 

داري و ناتو، در این کشور بـه کـار      جهان سرمایه
هـاي   هاي پاترویت و موشک موشک.  گرفته شدند

خلیـج   1991ضد موشک براي اولین بار در جنگ 
فارس، توسط این کشور و امریکا، همزمان به کار 

ترین هواپیماهاي جنگی، ابتـدا   پیشرفته.  گرفته شد

در این کشور و بر ضد همسایگان آن به کار بـرده  
... و   F18و      F16شود مانند هواپیمـاهـاي      می

هاي بزرگ نفتـی   داري و شرکت انحصارت سرمایه
هـاي صـنـایـع و            ترین بخش و صنعتی، پیشرفته

آوردهاي خود را در اختیار این کشور قـرار     دست
ي    این کشور، بارها به عـنـوان نـمـونـه       .  داده اند

دموکراسی و پیشرفت، مورد تجلیل متخـصـصـان    
. داري قرار گـرفـتـه اسـت         جامعه شناس سرمایه
اند و بـه اصـطـالح      ”  آزاد“ احزاب در این کشور 

رسیـد   به نظر می.  پارلمان چند حزبی برقرار است
که اسرائیل، به لحاظ داخلی، از ثبـاتـی آهـنـیـن        

 .برخوردار است

اما به یکباره در تظاهـرات اخـیـر ایـن کشـور،            
مشخص شد که بخش عظیمی از مردم اسـرائـیـل    

زده    خواهان تغییرات اساسی در این کشور بحـران 
تظاهرات میلیونی علیه نتانیاهو، همشهري . ( هستند

ها  بیکاري در این کشور که سال)   90شهریور  13
عـالوه بـر آن،       .  پنهان شده بود، رقم باالیی دارد

دست و  گرانی و فاصله طبقاتی و وجود اقشار تهی
هرچند ایـن  .  محروم از امتیازات، بسیار زیاد است

سال گذشته دائـم   60کشور، به خاطر آنکه که در 
در جنگ و ستیز با همسایگان خود بود و بیکاري 

دریـغ     هاي بـی  آشکاري نداشت و به برکت کمک
داري، توانسته بود مشکالت اقتصادي  جهان سرمایه

ها، نتوانست  خود را پنهان کند، اما این پنهان کردن
براي مدت زیادي دوام آورد و خورشید را همواره 

 .پشت ابر نگه دارد
جالب است که نیروهاي مخـالـف و آنـان کـه           
سازماندهی این تظاهرات را برعهده دارند، احزاب 
سنتی کارگر و یا چپ نیستند، بلکـه نـیـروهـاي       
جدید و جوانی هستند که خواهان صلح با اعراب 

و زندگی مساوي در کنار فلسطینیان !) صلح اکنون(
هاي کارگري مسـتـقـل و مـردم          اتحادیه.  هستند
خواه هم، از مشارکت کنـنـدگـان در ایـن          آزادي

هاي اخیر، پـس   تظاهرات هستند که اغلب در دهه
از فروپاي شوروي سابق، به ایـن کشـور کـوچ          

خواه و  در حقیقت نیروهاي جدید برابري.  اند کرده
طلب هستند که علیه نظام نابرابر سودطلـب   آزادي

اند و نوید دنیاي نـو را در ایـن          اسرائیل ایستاده
دهند؛ چرا که اسرائیـل، ایـن دژ        سوي جهان می

سال اخیر و پس  60داري در  تسخیرناپذیر سرمایه
از جنگ جهانی دوم، همواره مدافع دیکتاتورهـاي  
منطقه و نیروهاي ارتجاعی اعراب وغیر اعراب در 

ي    است و چماق سرکوب کـلـیـه      خاورمیانه بوده
سال گذشته بـه   60خواه منطقه در  نیروهاي آزادي

هرجا که نیروهاي ارتجاعی .  آمده است حساب می
اند، این اسرائیل بوده است کـه     دچار مشکل شده

قبل از همه، به کمک و همراهی بـا نـیـروهـاي         
چه کسی است که نداند . ارتجاعی اقدام کرده است

اسرائیل، پدر بنیادگرایی منطقه اسـت و اسـاس         
هـاي      بنیادگرایی یهودي و پایه گذار بنیـادگـرایـی   

 .دیگر منطقه بوده است
تزلزل اسرائیل، نوید تزلزل بنـیـان غـیـراسـتـوار         

خـواهـان      ي آزادي برهمه.  دهد داري را می سرمایه
جهان است که از مبارزات مردم اسرائیل در برابـر  
دولت و حکومت تا دندان مسلح و بـنـیـادگـراي     

 .اسرائیل، حمایت کنند

ها  بیکاري در این کشور که سال
. پنهان شده بود، رقم باالیی دارد

عالوه بر آن، گرانی و فاصله طبقاتی 
دست و محروم از  و وجود اقشار تهی

هرچند . امتیازات، بسیار زیاد است
 60این کشور، به خاطر آنکه که در 

سال گذشته دائم در جنگ و ستیز با 
همسایگان خود بود و بیکاري 

هاي  آشکاري نداشت و به برکت کمک
داري، توانسته  دریغ جهان سرمایه بی

بود مشکالت اقتصادي خود را پنهان 
ها، نتوانست  کند، اما این پنهان کردن

براي مدت زیادي دوام آورد و 
خورشید را همواره پشت ابر نگه 

 .دارد
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روزشمار اعتصاب 
 کارگران
 پتروشیمی ماهشهر

 
، در   ماهشهرکارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام 

پایان مهلت توافق شده براي حذف شرکت هـاي    
پیمانکاري در این مجتمع و خلف وعده کارفرمـا  

دست  1390در این مورد، از یکشنبه سوم مهر ماه 
به اعتصاب گسترده اي زدند و در مقـابـل دفـتـر       

 .مرکزي این پتروشیمی، تجمع کردند
در اواخر فروردین ماه سال جاري و پس از شش 
ماه کشمکش میان کارگران و کارفرما و وعده هاي 
مدیریت پتروشیمی مبنی بر تـحـقـق خـواسـت          
کارگران، قرار بود روز چهارشنبه سی شهریور ماه، 
جلسه اي میان نماینده هاي کارگران و کـارفـرمـا    
براي تحقق خواست کارگران در موعد توافق شده 
یعنی پایان شهریور ماه، برگزار شود، اما نمایندگان 
مدیریت اعالم کردند پانزده روز بـعـد، جـهـت         

 .مذاکره آماده اند
نماینده هاي کارگران که از این وقـت کشـی و         
تمدید مهلت هاي مکرر براي تحقـق خـواسـت      
کارگران، به خشم آمده بـودنـد، بـا خـواسـت            
کارگران، از رفتن به جلسه مـذاکـره خـودداري        

 .کردند
 10به این ترتیب، نماینده هاي مدیریت، از ساعت 

امید براي به تمـکـیـن      بعد از ظهر و با 4صبح تا 
واداشتن کارگران، در محل ماندند، اما در نهایـت،  
بدون حصول نتیجه و با اولتیماتومی که کارگـران  

 .به آنان دادند، آنجا را ترك کردند
کارگران در این اولتیماتوم اعالم کردند که چنانچه 

روز تعطیالت و تـا صـبـح روز         3پس از پایان 
یکشنبه سوم مهر ماه، خواست آنان محقق نشـود،  
همراه با کارگران سایر پتروشیمی هاي منطقه ویژه 

 .اقتصادي ماهشهر، دست از کار خواهند کشید
 

 :یکشنبه سوم مهر/ روز اول اعتصاب
صبح و همراه با حضور کـارگـران    8راس ساعت 

ــاي               روزکــار و طــبــق روال اعــتــصــاب ه
کارگران شیفت شبکار از شب قـبـل در        گذشته،

مجتمع مانده و با همراهی نفرات شیفت صبحکار 
پس از ثبت کارت ساعـت خـود، از          و روزکار،

مقابل اتاق ساعت به طرف ساختـمـان مـرکـزي       
مجتمع پتروشیمی بندرامام، حرکت کـرده و در        
میدان روبروي این ساختمان، با تجمع بی سابـقـه   

 .شش هزار نفره اعتصاب را آغاز کردند
کلیه واحدهاي مجمتع پتروشیمی بندر امام، خالی 
از کارگران بود و تمامی کارهاي تـعـمـیـراتـی و        

 .سرویس هاي جانبی نیز به طور کامل تعطیل بود
اعتصاب متحدانه کارگران این مجتمع، در حـالـی   

 PVCآغاز شد که قرار بود از دهم مهر ماه، واحد 
این مجتمع از سرویس خارج و تعمیرات اساسـی  
آن شروع گردد که با شروع اعتصاب، ایـن امـر       

کارگران این مجتمع اعـالم  .  بالتکلیف مانده است
کامـل و از       Shut downکرده اند اعتصاب تا 

سرویس خارج شدن کامـل دیـگـر واحـدهـاي          
 .مجتمع، ادامه خواهد داشت 

بنا بر اظهار کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امـام،  
در طول اعتصاب و تجمع و راهپیمایی سوم مهـر،  
ماموران حراست کارخانه کامال خود را از کارگران 
کنار کشیده بودند و هنگامی که کارگران اقدام بـه  
دادن شعار و راهپیمایی می کردند، هـیـچ گـونـه       

 .مداخله اي نکردند
عالوه بر کارگران مجتمع پتروشیمی بـنـدر امـام،      
کارگران سایر مجتمع هاي پتروشیمی منطقه ویـژه  
اقتصادي ماهشهر از جمله اروند، امـیـرکـبـیـر و        

تندگویان نیز از ساعات اولیه صبح سوم مهر مـاه،  
 .اعتصاب خود را شروع کردند

 
 :سه شنبه پنجم مهر/ روز سوم اعتصاب

اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام و    
دیگر پتروشیمی هاي منطقـه ویـژه اقـتـصـادي          

چهارم مـهـر   .  ماهشهر، وارد سومین روز خود شد
مرکـز اصـلـی      ( نیز، کارگران پتروشیمی بندر امام 

در میدان مقابل دفتر این شرکت دسـت  )  اعتصاب
 .به تجمع و راهپیمایی زده بودند

کارگران در این تجمع و راهپیمایی شـعـار مـی        
 :دادند

 ما از اینجا نمی ریم/ تا نتیجه نگیریم
 ظریف کار ظریف کار وعده وعید کافیه

 مزایا مزایا حق مسلم ماست
 نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

 خیانت است به کشور/ خوردن حق کارگر
 تا کی ادامه دارد/ تبعیض براي کارگر

 . مجتمع رو رها کن/ حیا کن! پیمانکار! پیمانکار
در سومین روز اعتصاب، هیچ یک از مسـئـولـیـن     
. پتروشیمی، در میان کارگـران حـاضـر نشـدنـد         

کارگران نیز هیچ یک از مسئولین پتروشـیـمـی و      
قول و قرار و وعده هاي آنان را قبول نـدارنـد و     

مذاکره با مسئولین رده باالي وزارت نفت  خواهان 
 . هستند

با شروع اعتصاب کارگران پیمانکاري، مـدیـریـت    
کارهاي آنان را بر دوش  پتروشیمی از همان ابتدا 

پرسنل رسمی انداخت، این پرسنل نیز از آنجا کـه  
انجام این کارها را جزو وظایف خود نمی دانند، با 
مسئولین خود درگیر شدند تا جایی که در یکی از 
چهار واحد بسته بندي، کارگران رسـمـی، کـار        
کارگران پیمانکاري را انجام ندادند، به همین دلیل، 
کارمندان رسمی در پشت دستگاه ها قرار گرفته و 
اقدام به بسته بندي کردند و باعث خرابی در بسته 
بندي ها و خراب شدن محصول برخی دستگاه ها 
شدند که این امر، منجر به درگیري شدید یکی از   

 .کارمندان، با مسئول خود شد
از    PVCواحد  Bدر سومین روز اعتصاب، خط 

نیـز در مـرز        Aمدار سرویس خارج شد و خط 

عالوه بر کارگران مجتمع پتروشیمی 
بندر امام، کارگران سایر مجتمع هاي 

پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي 
 :ماهشهر از جمله

اروند، امیرکبیر و تندگویان نیز از 
ساعات اولیه صبح سوم مهر ماه، 

 اعتصاب خود را شروع کردند

 گزارش کارگري
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مـدیـریـت    .  خارج شدن از مدار تولید قرار گرفت

پتروشیمی، تعدادي کارگر داربست بند را از بیرون 
وارد کارخانه کرد تا به جاي کارگران پیمانکـاري  
اعتصابی مشغول کار شوند، اما این کارگـران، بـه     
محض اطالع از اعتصاب کارگران پیـمـانـکـاري،     
لباس هاي کار خود را در آورده و بـا پـوشـیـدن       
لباس هاي شخصی شان، حاضر بـه ادامـه کـار          

 .نشدند
 

 :چهارشنبه ششم مهر/ روز چهارم
شش هزار و پانصد کارگر پیمانکاري مـجـتـمـع       

چهارمین روز اعتصاب خود  پتروشیمی بندر امام، 
 .را پشت سر گذاشتند

همچون روزهاي گذشته، از ساعات اولیه صـبـح،   
کارگران اعتصابی در میدان مشرف به دفتر مرکزي 
مجتمع پتروشیمی بندر امام، دست به تجمع زده و 
ساعاتی نیز راهپیمایی کردند که تا ساعت چـهـار   

عـالوه بــر شــعـارهــاي       .  عصـر ادامــه داشــت     
 :گذشته، شعارهاي دیگري نیز همچون روزهاي

 خجالت خجالت/ فرماندار فرماندار
 وعده هاي توخالی دیگر اثر ندارد

 ظریفکار خجالت خجالت
 همین جا همین جا/ وعده ما شنبه

خـجـالـت    /  فرماندار فرمـانـدار  “ شعار  .  سر دادند
داده شـد کـه در پـایـان            به این دلیل  ” خجالت

اعتصاب فروردین ماه، کارگران پیمانکاري مجتمع 
فرماندار مـاهشـهـر آقـاي          پتروشیمی بندر امام، 

که در کنار وي، آقاي ظریفـکـار،   ( منوچهر حیاتی 
، در )مدیرعامل پتروشیمی بندر امام نیز ایستاده بود

به کارگران تجمع کننـده اعـالم      تجمع کارگران، 
 :کرد

پس از این توافقی که ما بین مدیرعامل، مسئولین “ 
پتروشیمی بندرامام، من، نماینـده مـاهشـهـر در         
مجلس و شوراي تامین شهر ماهشهر با نمایندگان 
کارگران صورت گرفت، شخصا اجراي این توافق 
را تضمین می کنم و به همه شما کارگران قول می 

مصـوبـات      1390دهم اگر تا مورخه اول مرداد   
دولت اجرا نشود، خودم شخصا با شما کارگران به 
اعتراض می نشینم و آنقدر مرد هستم کـه پـاي       

 ”...حرفم بایستم
اما بنا بر اظهار کارگران، تا کنون نه از فـرمـانـدار    

، نه نماینده ماهشهر در   ) منوچهر حیاتی( ماهشهر 
و نـه شـوراي       )  خلیل حـیـات مـقـدم      ( مجلس 

در طول مدت پس از تـوافـقـات       ماهشهر، تامین
فروردین ماه و نه حتی این چهار روز اعـتـصـاب    
کارگران، خبري شده است و نه انگـار کـه ایـن        

به میان کارگران آمده و حرفـی زده     آقایان، اصال 
 . اند

بنـدر   علی رغم تالش مدیریت مجتمع پتروشیمی
امام، براي جلوگیري از قطع تولید در این مجتمـع  

پـس از       و به کارگیري اجباري پرسنل رسـمـی،  
کـارگـر      6500   گذشت چهار روز از اعتـصـاب  

تولید در این پتروشیمی رو به کاهـش   پیمانکاري،
گذاشت و تمامی تعمیرات اساسی که قـرار بـود     
انجام شود، همچنان بر زمین ماند، تریلی هـا بـه     

و به ویژه واحـدهـاي    سختی بارگیري می شدند 
کـه  ...  تعمیرات، نگهداري، ابزار دقیق و بـرق و     

انجام کار در آنها، تماما بر عهده کارگران شرکـت  
هاي پیمانکاري بوده است، با مشکالت بسـیـاري   

 . مواجه شدند
کارگر اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام  6500

اعالم کردند چنانچه بـه خـواسـت هـاي شـان            
رسیدگی نشود، تا خاموشی کامل دستگـاه هـاي     
تولید، بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه خـواهـنـد                  

مهر  9همچنین آنان اعالم کردند از روز شنبه  . داد

ماه، همچون روزهاي گذشته، تجمع و راهپیمایـی  
خود را در میدان مشرف به دفتر مرکزي شـرکـت   

 .ادامه خواهند داد
 

 :شنبه نهم مهر/ روز هفتم
کار گران پتروشیمی بندر امام در هفتـمـیـن روز      
اعتصاب خود، مطابق معمول روزهاي گذشته، در 
میدان مشرف به دفتر مرکزي این پـتـروشـیـمـی،      
دست به تجمع اعتراضی زدنـد و در سـاعـات          
مختلف، در این میدان، اقدام به راهپیمایی و دادن   

 .شعارهاي اعتراضی نمودند
: کارگران، عالوه بر شعارهاي روزهاي قبل، از قبیل

مزایا، مـزایـا،        / قرارداد مستقیم حق مسلم ماست
 :، شعار می دادند...حق مسلم ماست و

 دیگر اثر ندارد/ تهدید مسئولین
 این کار ادامه دارد/ تا نتیجه نگیریم

ساعت دو و نیم بعد از ظهر، ماموران حراست، سه 
 :تن از کارگران، آقایان

منصور عباسی، کارگر شرکت پـیـمـانـکـاري        -1
 خوارزمی و یکی از نماینده هاي کارگران

محمد باقر باقري، کارگر شرکت پیمـانـکـاري      -2
 صنایع فارس و یکی دیگر از نماینده هاي کارگران

جاسم بدرانی، یکی از کـارگـران شـرکـت             -3
 پیمانکاري خوارزمی

به محـض ایـن     .  را به دفتر حراست احضار کرند
اقدام از سوي ماموران حراست، کارگران اقدام بـه  
تجمع در مقابل درب اصلی حراست کرده و بـا      

 :شعار
 آزاد باید گردند/ حراست، حراست، بچه ها

به دفاع از همکاران خود پرداختند و اعالم نمودند 
تا آزادي نماینده هاي شان، از آنجا نخواهند رفت، 
اما ساعت سه و نیم بعد از ظهر، متوجه شدند کـه  
کارگران احضار شده بـه حـراسـت، بـه اداره             

 . اطالعات برده شده اند
از سوي دیگر، ظریف کار، مدیرعامل پتروشیمـی،  
در این مجتمع حاضر شد و ضمن برگزاري جلسه 

 :اي با مدیران پیمانکاري هاي بزرگ، اعالم نمود
اگر کارگران، فردا کارت ساعت زدند، باید بر سر “

در غیر این صورت، از .  کارهاي خود حاضر شوند

ساعت دو و نیم بعد از ظهر، ماموران 
را به دفتر ... حراست، سه تن از کارگران 

به محض این اقدام . حراست احضار کرند
از سوي ماموران حراست، کارگران اقدام 

به تجمع در مقابل درب اصلی حراست 
 :کرده و با شعار

 حراست، حراست، بچه ها
 آزاد باید گردند

به دفاع از همکاران خود پرداختند و اعالم 
نمودند تا آزادي نماینده هاي شان، از 

 آنجا نخواهند رفت

 گزارش کارگري
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 ”.کارت زدن کارگران جلوگیري به عمل بیاید

همچنین مدیریت پتروشیمی تصمیم گرفت از روز 
شدن سرویس هاي رفـت و آمـد        بعد، از حاضر

کارگران بر سر کار، جلوگیري نماید تـا بـدیـن        
ترتیب، کارگران قادر به رسیدن به محل کار خـود  

در فرمانداري ماهشهر نیز، براي چگونگی .  نشوند
برخورد با اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امـام،  

 . کمیته بحران تشکیل شد
کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام اعالم کردنـد  
از روز بعد، براي آزادي نمـایـنـده هـاي شـان،          
اعتراض خود را تشدید خواهند کرد و با قاطعیت 
تمام، تا رسیدن به خواست بر حق خود مبنی بـر    
عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و حذف شـرکـت     
هاي پیمانکاري، به اعتصاب و اعتراض خود ادامه 
خواهند داد و در مقابل هیچ گـونـه تـهـدیـد و          

 .فشاري، تسلیم نخواهند شد

 :یکشنبه ده مهر/ روز هشتم
علی رغم بازداشت سه نفر از کارگران پتروشیمـی  
امام در روز گذشته و اعمال فشار بـیـشـتـر بـر          
کارگران، از طریق تالش براي جلوگیري از زدن     
کارت هاي ساعت و محدود کردن سرویس هـاي  
رفت و آمد، کارگران این مجتمع، قـاطـعـانـه و         
متحدانه، به اعتصاب و تجمع خـود در مـیـدان          
مشرف به دفتر مرکزي پتروشیمی، ادامه دادنـد و    

 .هشتمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند
کارگران، بارها در میدان مشرف به دفتر مـرکـزي     

در این راهپیمایـی هـا،     .  دست به راهپیمایی زدند
 :کارگران شعار می دادند

 دیگر اثر ندارد/ نه حیله، نه تهدید
 نتیجه نتیجه/ ظریف کار، ظریف کار

 دیگر اثر ندارد/ تهدید سرپرستان
اشاره به وعده ( براي ما چه کردي /  حیاتی، حیاتی

 )هاي وي
 اي حامی پیمانکار/ ظریف کار، ظریف کار

به دنبال بازداشت سه تن از کارگران و خـواسـت   
آخر وقـت شـب        بقیه کارگران براي آزادي آنها،

این  به.  گذشته، هر سه نفر این کارگران آزاد شدند
کارگران اعالم شده بود اول صبح روز بعد، بـایـد   
بار دیگر به اداره اطالعات مراجعه کـنـنـد، امـا         
مسئوالن اداره اطالعات، طی تماسی با سه کارگـر  
آزاد شده، به آنان اعالم کردند در فرصت دیگري، 
آنان را براي مراجعه به اداره اطـالعـات، خـبـر         

 .خواهند کرد
 ...اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر، ادامه دارد

——————————— 
خبرهاي این گزارش، از سایت اتحـادیـه آزاد     

 .کارگران ایران، تهیه شده است

 گزارش کارگري

 گزارشی از
 بازداشت و دادگاه

 فعاالن کارگري و دانشجویی
 تبریز

ماموران امنیتی، بازداشـت   1390از هفدهم خرداد 
فعاالن کارگري و دانشجویی چپ در شهر تبریز را 
آغاز کردند و طی چند روز پس از آن، شـاهـرخ     
زمانی، محمد جراحی، نیما پور یعقوب، سـاسـان   
واهبی وش و سید بیوك سیدلر را روانه بازداشتگاه 

 .اداره اطالعات تبریز کردند
خانواده بازداشتی ها، پس از چند روز بی خبري و 
نگرانی، طی تماس هاي تلفنی مطلع شدند که این 
فعاالن، در بازداشت نیروهاي امنیتی، به سـر مـی     

نگهداري این فعاالن در سلول هاي انفـرادي  .  برند
طی .  اداره اطالعات، بیش از یک ماه ادامه پیدا کرد

این یک ماه، بازجویی از این فـعـاالن، بـه طـور         
 . متناوب ادامه داشت

شاهرخ زمانی، از اعضـاي هـیـات بـازگشـائـی           
سندیکاي کارگران نقاش، بعد از گذشت یک هفته 
از بازداشت، براي اعتراض به بازداشت غیر قانونی 

خود و دیگر فعاالن کارگري و دانشجویی تبریز و 
اعتراض به حبس در سلول انفرادي، دسـت بـه       

پس از گذشت بیش از یک مـاه،  .  اعتصاب غذا زد
وي پس از انتقال خود و بقیه بازداشتی ها به بنـد  
عمومی زندان تبریز، با درخواست دیگر زندانیـان،  

مـادر شـاهـرخ      .  به اعتصاب غذاي خود پایان داد
زمانی، که پس از انتقال پسرش به بند عـمـومـی،    
موفق به مالقات با او شده بود، طی مصاحبـه اي    
گفت که شاهرخ را به سختی شناخته است، چـرا  
که در نتیجه اعتصاب غذا، پسرش حدود بیـسـت   

 .  کیلو، وزن کم کرده است
 

 :مرداد 27پنج شنبه / جلسه دادگاه
دادگاه پنج فعال کارگري و دانشجویی تبریز، روز 

در شعبه یـک دادگـاه        1390مرداد  27پنج شنبه 
پنج بازداشتی را، مستقیما . انقالب تبریز برگزار شد
 .از زندان به دادگاه بردند

در این دادگاه که در ساعت یازده تشکیـل و در      
ساعت دوازده و نیم به اتمام رسید، کلیه متهمان و 
وکالي مدافع آقایان شاهـرخ زمـانـی و نـیـمـا             

الزم بـه    .  پوریعقوب، دفاعیات خود را ارائه دادند
ذکراست که آقایان ساسان واهبی وش، مـحـمـد      

در این . جراحی و سید بیوك سیدلر، وکیل نداشتند
دادگاه، براي آزادي آقاي سید بیوك سیدلر، قـرار    

اعضـاي  .  وثیقه ي سی میلیون تومانی صادر شـد   
خانواده آقاي سیدلر، براي ارائه سند وثیقه، اقـدام    
کردند، اما به علت تشریفات اداري، آزادي آقـاي    

به وکال گفته شـد  .  سیدلر به شنبه بعد، موکول شد
که طی هفت تا ده روز آینده، حکم دادگاه اولیـه،  

 . صادر خواهد شد
تناقضات کیفرخواست آن چنان آشکار بود که حتا 
در الیحه ي دفاعیه ي وکال، صرفا کلیه اتهـامـات   
رد شده بود، اشاره دیگري به اتهامات نشده بود و 

 .بیشتر، روي اصل آزادي بیان تاکید شده بود
دادستان با ردیف کردن نام گروه هاي مختلف و   
آوردن عباراتی مانند قیام مسلحانه، در حقـیـقـت    
ناآگاهی خود را از فعالیت هاي اجتماعی، کارگري 

ایـن  .  و دانشجویی، به نمـایـش گـذاشـتـه بـود          
کیفرخواست، بسیار ناشیانه تر و عقب مانده تر از 
کیفرخواست هاي دادگاه هاي نظامی شاه بود کـه  
در آن، هرگونه مخالفتی را به الـقـاب و انسـاب        

در این دادگاه، به رسـم  .  نامربوط متصل می کردند
همه ي دادگاه هاي انقالب، از اعتقادات و افـکـار   
متهمان سوال شد، که یک رویه خالف قـوانـیـن      
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 . موجود و مصداق بارز تفتیش عقاید است

برخورد خشن ماموران با فرزندان سـیـد بـیـوك       
سیدلر، که خواهان احوالپرسی و صـحـبـت بـا           
پدرشان بودند، صحنه ي بسیار زشت و نـفـرت       

متاسفانه برخوردهایی از .  انگیزي را به وجود آورد
این دست، هر روزه در زندان ها و بازداشت گـاه  

 . ها مشاهده می شود
بسیاري از معیارهاي حقوقی و قانونـی، در ایـن       

زندانیان که به مدت بیش از .  دادگاه وجود نداشت
که یک ماه آن در سلول هاي انفـرادي  ( هفتاد روز 
در بازداشت به سر برده بـودنـد، تـا        )  سپري شد

ارجاع پرونده به دادگاه در هفـتـه ي پـیـش از           
برگزاري جلسه محاکمه، هیچ کدام از محتـویـات   

در حالی کـه عـلـنـی یـا          .  پرونده اطالع نداشتند
غیرعلنی بودن دادگاه اعالم نشده بـود و طـبـق          
قانون، می بایست دادگاه علنی باشد، اما به هـیـچ   

مامـوران،  .  کس اجازه ي ورود به دادگاه را ندادند
زندانیان را با دستبند به دادگاه برده و در کنار آنان 

 . نشسته بودند
دادگاه که به روشنی، یک دادگاه متهمان سیـاسـی   
بود و حتا اتهامات وارده هم، سیاسی بودن دادگاه 
را تایید می کرد، کوچکترین نشانـه اي از یـک         

نه هیات منـصـفـه اي      .  دادگاه حقوقی را نداشت
وجود داشت و نه هیچ یک از متهمان، اجازه یافته 
بودند که پرونده ي خود را، قبل از دادگاه مطالعـه  

سه تن از متهمان، امکان اختیار کردن وکیـل  .  کنند
این موارد هم، از روال هـاي    .  را پیدا نکرده بودند

غیر قانونی و مغایر با تمام استانداردهاي حقوقـی  
 .است که سال هاست اتفاق می افتند

تنها به وکالي دو تن از متهمان، و آن هم چـنـد     
روز قبل از دادگاه، اجازه ي مطالعه ي پرونده داده 

از این نظر هم، دادگاه هـاي انـقـالب        .  شده بود
امروز، بسیار عقب مانده تر از دادگاه هاي نظامـی  

در دادگاه هاي نظامی شاه، به مـتـهـم    .  شاه هستند
اجازه ي پرونده خوانی، هم قبل از جلسه دادگاه و 

 . هم قبل ارائه آخرین دفاع، داده می شد
علی رغم همه فشارها و نگهداري متـهـمـان در      
شرایط سخت زندان، روحیه باالي متهمان، نشـان  
می داد که آنان از فعالیت هاي خـود، کـه حـق        

آنـان از آزادي      .  قانونی آنان بوده، دفاع کرده انـد 
هاي سیاسی و اجتماعی و حق تشکل کارگران و   
دانشجویان و سایر اقشار، دفاع کرده بودند که این 

 . گونه فعالیت ها، حق طبیعی همه افراد است
حضور گسترده اعضاي خانواده و دوستان و هـم    
کالسی هاي متهمان جـلـوي درب دادگـاه، از            
ساعات اولیه صبح تا اتمام دادگاه و بازگـردانـدن   

 .آنها به زندان، چشمگیر بود
خانواده متهمان، طی هفتاد روزي که از بازداشـت  
ها می گذشت، فشارهاي گوناگونی تحمل کـرده    

مراجعه روزانه به دادگاه و زندان و دونـدگـی   .  اند

بین ادارات مختلف و نگرفتن جواب، قطع درآمـد  
خانواده و مشکالت مالی، مدت ها بی خبـري از    
وضعیت بازداشتی ها، استفاده ماموران از عـکـس   
هاي خصوصی خانوادگی که از کامپیوتـر داخـل     
خانه آنها برداشته بودند و شنیدن تـهـدیـد هـاي       

 .مختلف، تنها بخشی از این فشارها بود
حضور کودك و پیر و جوان اعضاي خانواده ها و 
دوستان و همکالسی هاي بازداشتی ها در جلـوي  
درب دادگاه، نشان دهنده بی نتیجـه بـودن ایـن        
فشارها و عزم جدي آنها براي دفاع و حمایت از   

 .بازداشت شدگان بود
 

 :مرداد 29شنبه / آزادي واهبی وش و سیدلر
ساسان واهبی وش، از فعاالن دانشجـویـی چـپ      
دانشگاه آزاد تبریز و سید بیوك سیدلر، از فعـاالن  

دادگاه بـراي    .  کارگري تبریز، از زندان آزاد شدند
آزادي این هرکدام از این دو تن، وثیقه سی میلیون 
تومانی تعیین کرده بود که خانواده بازداشتی هـا،    

مرداد موفق به طی مراحل اداري وثـیـقـه     29شنبه 

خانواده و دوستان واهبـی وش و      .  گذاري شدند
 .سیدلر، استقبال گرمی از این دو، به عمل آوردنـد 

 
 :شهریور 17پنج شنبه / آزادي پور یعقوب

نیما پور یعقوب، فعال چپ دانشجویی دانشـگـاه   
آزاد تبریز، پس از گذراندن یک مـاه در سـلـول        
انفرادي اداره اطالعات و دو ماه در بند عـمـومـی    
زندان تبریز، با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی، 
در میان استقبال خانواده و دوستانش، از زنـدان      

 .آزاد شد
 

 :شهریور 21دوشنبه / انتشار حکم دادگاه
دادگاه انقالب تبریز، حکم بیست و دو سـال و        
شش ماه حبس تعزیري، براي چهار فعال کارگري 

حملبر، رییس شعبه . و دانشجویی تبریز صادر کرد
اول دادگاه انقالب اسالمی تبریز، احکام زیر را در 

 :صادر کرد 1390شهریور  6دادنامه اي به تاریخ 
ده سال حبس تعزیري به اتهام :  شاهرخ زمانی  -1

تشکیل گروه مخالف نظام و یک سـال حـبـس        
 تعزیري به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 

 پنج سال حبس تعزیري: محمد جراحی -2
پنج سال حبس تعزیري بـه    :  نیما پور یعقوب  -3

اتهام تشکیل گروه مخالف نظام و یک سال حبس 
 تعزیري به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 

نود و یک روز حـبـس     :  ساسان واهبی وش   -4
تعزیري به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام و 
نود و یک روز حبس تعزیري به اتهام فـعـالـیـت     

 تبلیغی علیه نظام
رئیس دادگاه شعـبـه یـک      :  سید بیوك سید لر  -5

انقالب، سید بیوك سید لر را از کلیـه اتـهـامـات       
 .وارده تبرئه کرد

البته هنوز این راي، به همه متهمان پرونده ابـالغ    
این راي، ظرف بیست روز پـس از      .  نشده است

 .تاریخ ابالغ، قابل تجدید نظر خواهی است
شاهرخ زمانی و محمد جراحی، همچنان در زندان 

 .تبریز در بازداشت موقت به سر می برند
——————————— 

خبرهاي این گزارش، از وبالگ کانون مدافعـان  
 .حقوق کارگر، تهیه شده است

 گزارش کارگري
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 هاي گذشته رشدي  آمار زندانیان نسبت به دهه
 )1390مرداد  11آرمان . (برابري داشته است 17
      حکمتی دارد این آمار باالي زندانـیـان در

کشور که هر کسی را بر ظرایف آن آگـاهـی       
این اقدام نشـان  “ نباشد، همین قدر دانسته شود 

دهنده ي دغدغه ي جدي مسئوالن، براي ایجـاد  
 .کند کفایت می” آرامش و نشاط در جامعه است

 
        نمایندگان انجمن صنفی کـارگـران شـرکـت

کشت و صنعت  کارون، شوشتر و هفت تپـه، در    
مقابل مجلس تجمع کردند و خـواسـتـار وصـل       

ي خود و نیز بازگشت همکاران اخراجی خود  بیمه
همچنین بیش از صد نفر که به نمایندگی از . شدند

هزار نفر از کارکنان شرکتی آموزش و پـرورش  20
در این تجمع بودند، خواستار جذب و استـخـدام   

، 1390مـرداد 12 . ( در آموزش و پرورش شـدنـد  
 )روزنامه آرمان

     ي    چون مسئوالن خواستار دیدار با بـدنـه
کارگري هستند تا صحت و سـقـم ادعـاي          
نمایندگان کارگري را محک بزنند، به اعتراضاتی 

کننـد، رسـیـدگـی        که نمایندگان کارگري می
 .شود نمی

 
  شـد ”  آب بازي مختلط“ مجلس وارد ماجراي .

ما :  رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفت
پیگیر این هستیم تا مشخص کنیم کـه بـانـی و          
متصدي این کار، چه افراد و یا چـه سـازمـان و        

محمـد تـقـی      .  نهادي بوده تا با آنها برخورد کنیم
باید مشخص شود که این عمل :  رهبر ادامه داد که

با چه اهداف و از سوي چه کسانی، سازمانـدهـی   
 ) ، روزنامه آرمان1390مرداد12 . (شده است

   احسنت و احسنت و باز هم احسنت بر ایـن
چرا که اگر عوامل آب بـازي      .  وظیفه شناسی

هاي تهران شناسایی و منـهـدم    مختلط در پارك
هـاي   شود، بحران شوند، تورم و بیکاري حل می

هـاي     هاي گروهی و قتـل  اجتماعی مثل تجاوز
اي، اعتیاد و تـن فـروشـی،         ناموسی و زنجیره

تر  اي، رشوه و فساد اداري و مهم تصادفات جاده
از همه بازگرداندن بدهی معوقه کارفرمایان بـه  

داران قدرت  کارگران و همین طور بدهی سرمایه
 .شود مدار به نظام بانکی، یک جا حل می

 
            اروپا، امریکا و آسیـا در وحشـت بـحـران

در فرانکفـورت، لـنـدن و پـاریـس،            :  اقتصادي
ها در یک روز به طور متوسط سه درصد  شاخص

کاهش داشت و در نیویورك کاهش داوجونز بـه    
، روزنامه 1390مرداد  15. (درصد رسید 4بیش از 

 )شرق
 ي دشمنان لیبرالیـسـم،    این شایعه!  باور نکنید

سـتـیـزان       ها و آزادي مخصوصا کار کمونیست
 !داري را چه به بحران است، وگرنه سرمایه

اتفاقاتی هم که در انگلستان، یونان، ایـتـالـیـا،     
... پرتقال، اسپانیا، فرانسه، ایرلند، اسـرایـیـل و     

گران و امنیـت   افتاده، کار گروه اندکی از غارت
المللی است  شده ي تروریسم بین ستیزان تحریک

داري را بحرانـی نشـان      خواهند سرمایه که می
 !بعله... دهند

 
 بیکاري گسترده و فـقـر       :  سید حسن خمینی

عمیقی در جامعه وجود دارد و وضع معـیـشـتـی     
، روزنـامـه     1390مرداد  15. ( سختی حاکم است

 )شرق
  وجود فقر در کشور را با دو فوریت تکذیب

ي رییس جمهور را بـراي   کرده و توجه به گفته
 :دانیم سید حسن الزم می

ایران تنها کشوري است که کسی در آن گرسنه “
قدر بیکار وجـود     در این کشور آن.  ” خوابد نمی

شغل داشته  5یا  4ندارد که حتا بعضی ناچاراند 
قانون  44لذا الزم است تا به استناد اصل .  باشند

تـر     با واگذاري گسـتـرده  )  طرح جدید( اساسی
هاي تولیدي به بخش خصوصی، هـرچـه    واحد

تر مراحل تعطیلی گروهی از کارخانجات  سریع 
در دستور کار واقع شود و امکان آرامش بـراي  

 .ها فراهم آید چندکاره
 

          مصلحی وزیر اطالعات، به مـنـاسـبـت روز
خبرنگار باید هواي مسئولین را داشـتـه     :  خبرنگار

 )، روزنامه شرق90مرداد  17. (باشد
     و چون هیچ کس هم هواي خبرنگـاران را

ندارد، پس بهتر است خبررسانی را تعطیل کرده 
 .و خبرسازي را در دستور کار خود قرار دهند

 
 متاسفانه ریا و ریاکـاري در    :  اله مظاهري آیت

بین مسئوالن و مردم به قدري فراوان است که باید 
ي مـا بـر روي دروغ، تـظـاهـر،                 گفت جامعه

مرداد  17. ( چرخد هاي بیجا و ریاکاري می تعریف
 )، روزنامه آرمان90
     با توقیف نشریات و دستگیري هنرمنـدان و

هـاي     ها و بستن سـایـت   راه انداختن کهریزك
هاي مـاهـواره و        سیاسی، و نیز حمله به دیش

انشاءاله ... بازي و خزبازي و شناسایی عوامل آب
 .این مشکالت هم حل خواهد شد

 
 هاي اجرایی، بـا   چند مسوول سابق در دستگاه

انـد از طـریـق قـاچـاق             کمک همدیگر توانسته
هاي معروف به کشور، سودي میلیاردي را    آدامس

 )، روزنامه آرمان1390مرداد 22. (نصیب خود کنند
 برادران قاچاقچـی را    “ :  به قول یک مسئول

 .”کند سودهاي میلیاردي وسوسه می
 
  سه روز پیاپی، گروهی از کارگران به نمایندگی
کارگر فوالد میبد، مقابل فرمانـداري ایـن      500از 

شهرستان براي دریافت معوقات خـود تـجـمـع         
 22. ( انـد    اي نـگـرفـتـه         کردند، اما هنوز نتیـجـه  

 )، روزنامه آرمان1390مرداد
       با توجه به این که رسیدگی مسئولـیـن بـه

مشکالت مردم، به ویژه کارگران، از اولـویـت     
 69  بـه احـتـمـال      !  درجه اول برخوردار است

درصد، مسئولین محترم، 69درصد، نه حتا بیشتر، 
ي    کننده را از طرف همـه  نمایندگی گروه تجمع

اند که  کارگران به رسمیت نشناخته و الزم دیده
ي کارگران به نمایندگی از طـرف خـود،      همه

 !مقابل فرمانداري جمع شوند

 آن سوي خبرها
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      دادستان عمومی و انقالب شهرستـان الـبـرز :

ساز تجاوز به عـنـف و        جذب کارمند زن، زمینه
 )، روزنامه آرمان1390مرداد 22. (شود ربایی می آدم
     این هم نتیجه کار کارشناسی مسئـوالن در

! هاي اجتمـاعـی   رابطه با دالیل و علل خشونت
حاال هی بگید مسووالن به فکر امنـیـت مـردم      

 .نیستند
 
 ي روحانیت مبارز  عضو شوراي مرکزي جامعه

قیام مردمی انگلیس، : ي بیرجند درمجلس و نماینده
 22. ( از آثار بیداري اسالمی درخاورمیانـه اسـت    

 )، روزنامه آرمان1390مرداد
 کنید؟ به روزنامه آرمان صفحه  چیه باور نمی
 .همان روز نگاه کنید تا باور کنید 3ي 
 
 شـرکـت   :  دل مدیر کانون هموفیلی احمد قوي

هاي آلوده، به فـعـالـیـت      فرانسوي واردکننده خون
دهد و هیچ یک از مسئولین وزارت    خود ادامه می

رسانی نشـان   بهداشت، واکنشی در برابر این اطالع
 )آرمان 1390مرداد  23یک شنبه . (دهند نمی
 ي ارتبـاط   حلقه!  جناب مدیر کانون هموفیلی

سود شرکت مذکور را با مسـئـولـیـن وزارت       
بهداشت کشف و خنثی کنید تا جواب مساعـد  

 .دریافت کنید
 
    بر اساس آخرین آمار ارائه شده از بیکاران در

، سه و نیم میلیون نفر، منتظر ورود به بازار 89بهار 
 )، روزنامه آرمان1390مرداد  24. (کار هستند

     با توجه به این که آمار بیکاران به هـزار و
یک دلیل، همواره رو به افزایش است و نیز بـا    
توجه به اینکه این آمار مربوط به یک سـال و      
چند ماه پیش است، اما حتا اگر هنوز هم ایـن    
آمار را درست بدانیم، آیا باز هم براي یـافـتـن    
جواب چرایی این همه فجایع ریز و درشـت      

 اجتماعی، باید دنبال مقصر گشت؟

 
    صادرات شکر ارزان در مقابل واردات شـکـر

مشروح گزارش در روزنامه آرمان، صفحه ! ( گران
 )1390مرداد  24، 10
 ي دادن مـدیـریـت       ترین نتیجه این ملموس

اقتصادي به بخش خصوصی است که سـود و    
دانـد و     فقط سود را هدف غایی در فعالیت می

سود و زیان کشاورز و مصرف کننده، بـرایـش   
 .اهمیت دست چندم هم ندارد

 
 اله مهدي کنی خطاب به مسووالن کشـور  آیت :

 24دوشـنـبـه      . ( گرایی را کنار بگذارید روح قبیله
 )، همشهري1390مدراد 
 داري، روح فئودالی و روح    و نیز روح برده

 !کشی و استثمار را بهره
 
    آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر اسـتـان

اهواز کـه    )  مترو(کارگران قطار شهري : خوزستان
ماه است کـه     7کنند،  براي شرکت کیسون کار می

کارگر مترو  400کارگر از این  2. اند حقوق نگرفته
تا کنون بر اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را   

 )، آرمان90مرداد 25سه شنبه، . (اند از دست داده
 کو عزم آن که دل بسپارد به بحر داد 

 از بهر حق دهد گل جان را به دست باد
 
 ي    به دلیل ویژه نامـه ( ي روزنامه ایران  پرونده

 )، شرق90مرداد 25. (به دادگاه ارجاع شد) خاتون
    شایان ذکر است که این روزنامه تا همـیـن

ي اهل قدرت  ي همه چند ماه پیش، عزیز دردانه
 .بود
 
  نماینده، ویژه نامه خـاتـون    192طی بیانیه اي

روزنامه ایران را، محکـوم کـردنـد و از اقـدام             
نامه،  دادستانی نسبت به برخورد با عوامل این ویژه

همچنین دبیرکل حزب مـؤتـلـفـه     .  حمایت کردند
مطالبی در قالب یک مصاحبه آمـده  : اسالمی گفت

است که افاده اهانت به شمار زیـادي از بـانـوان        
قاعدتا دادستان محترم تهران به .  محترم شده است

 .عنوان مدعی العموم، باید آن را پیگیري کند

و نیز الله افتخاري عضو فراکسیون زنان مجـلـس   
اي پشـت     موضع چادر بیش از بحث هسته:  گفت

 .لرزاند دشمن را می
 کننده و نویسنده مطلـب خـاتـون،       مصاحبه

احتماال حواسش نبوده که به خطر افتادن سـود  
ها را علیـه   تواند خیلی سرشار واردات چادر می

اش بسیج کند، وگرنه قطعا دسـت تـو      نویسنده
 .کرد سوراخ مار نمی

 
 کارگران کارخانـه  :  آباد در مجلس نماینده خرم

انـد و       پارسیلون هفت ماه است حقوق نگـرفـتـه   
مسئوالن امر هم اقدامی براي حل این مشکل انجام 

 .دهند نمی
 جدي نمـایـنـدگـان بـر        !  به برکت نظارت

عملکرد دولت، اقدامات مناسبی انجام شـده و    
هر روز، بر گستره خصوصی سـازي افـزوده       

شود تا سود طلبی بخش خصـوصـی، بـه         می
تعطیلی هرچه بیشتر واحدهاي صنعتی و بیکـار  

اي بـر       سازي کارگران منجر شده و واسـطـه  
هاي موجود اضافه شود تا کارگران براي  واسطه

همیشه، از رنج زندگی و زحمت خریـد مـواد     
 .مورد نیاز زندگی معاف شوند

 
     ،سود واردات چادر مشکی در سال گـذشـتـه

 8سه شنبه . ( میلیارد تومان بوده است 500بیش از 
 )شهریور، هفت صبح

 حاال معلوم شد چرا چادر حجاب برتر است! 
 
  محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت

هـا     تنها یک سوم ایرانی:  نظام در ارتباط با اشتغال
دستمزدها نباید زیر یک میلیون تومـان  .  کار دارند

 )، اعتماد1390شهریور  8. ( باشد
 باز گاه انتخابات و شعار 

 هاي نوین در کارزار صورتک
 هاي پر خشونت، مهربان چهره

 !ي میش و شبان ها در جامه گرگ

 آن سوي خبرها
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 گزارشی از زنان شاغل
 :در یک کارخانه تولیدي مواد غذایی

 نابرابري میان زنان و مردان
 افسانه یا واقعیت؟

در مورد نابرابري میان زن و مرد و ضایـع شـدن     
حق زنان در جامعه زیاد شـنـیـده بـودم و در             

ي خودم نیز، آثاري هرچند محدود از آن    خانواده
را دیده بودم، ولی آن را به عنوان یک استثـنـا در     

دیدم و به عـلـت نـداشـتـن           ي خود می خانواده
اي عینی از نابرابري بین زنان و مـردان در       تجربه

جامعه، هیچ وقت تضییع حقوق زنـان را امـري       
دانستم و هیچ گاه بـه     سیستماتیک در جامعه نمی

صورت جدي، به اعتراضات زنان به این مسـایـل   
 .کردم نگاه نمی

ي نسبتـا   ي کاري من در یک کارخانه اولین تجربه
مدرن مواد غذایی بود که حداقل یک پـنـجـم از      
پرسنل اداري و کارگري آن را، زنـان تشـکـیـل         

از همان روز اول شروع به کار، به طـور  .  دادند می
عینی و از نزدیک، نابرابري بین زنان و مـردان را    

 .لمس کردم
خـورد، ایـن      اولین حرفی که معموال به گوشم می

زن را چه به کار کردن در بیرون از خانه؟ “ بود که 
زنانی را . ”داري و غذا پختن است ي زن بچه وظیفه

که از نظر اجتماعی، رفتار بازتري داشتند و یا بهتر 
گـیـري،    بگویم، به جاي پنهان کردن خود و گوشه

کردند، اکثـریـت     ي امور شرکت می فعاالنه در همه
دیدند و  بند و بار می پرسنل مرد، به چشم زنانی بی

از اینکه خودشان اجازه نداده بودند که زنان شـان  
در خارج از خانه کار کنند و به قول خـودشـان،     

 .بالیدند ، به خودشان می”روي شان باز شود“
الذکـر، در     ها و اعتقادات فوق البته به جز صحبت

. شد این نابرابـري را دیـد       عمل نیز به راحتی می
ترین نمود آن نیز، عدم به کارگیري زنـان در     مهم

هاي کلیدي و مدیریتی کارخانه بود که با این  پست
شد که زنان، تـوانـایـی اتـخـاذ           توجیه انجام می

تصمیمات مهم و حل مشکالتی که یک مدیر با آن 
مواجه است را، ندارند، وعالوه بر آن، تنهـا یـک     

تواند نظم برقـرار کـنـد و         مدیر مرد است که می
 .پرسنل را به اطاعت وادارد

هایی که از شروع به کار این کارخانه  در تمام سال
اند بـه     گذرد، تنها تعداد اندکی از زنان توانسته می

هاي درجه دوم و سوم سرپرستی یک واحـد     رده
برسند که البته بر اساس شایستگی و کـارایـی آن     
زنان نبوده، بلکه بر اساس استفاده از ابـزارهـاي       

 .جنسی در برابر مدیران شان بوده است
باید اضافه کنم که براي  اکثر زنان، به جـز ایـن       

هاي پیشرفت بسته است و آنها  ها، تمامی راه روش
اند که یا باید غرور خـود را در       به تجربه دریافته

مقابل مدیرشان زیر پا بگذارند و پیشرفت کنند و   
 .یا اینکه همواره در جا بزنند

به عنوان مثال، در کارخانه ما، منشی جـوانـی بـه      
دلیل تسلیم نشدن در برابر پیشنهاد جنسی مـدیـر     

دخـتـر   .  ارشد خود، مجبور به استـعـفـا گـردیـد       
تایپیست جوانی به دلیل روي خوش نشان نـدادن  

هاي سرپرستش، بعد از چند سال کـار،   به هرزگی
بدون هیچ دلیل و توجیهی در آخر سال بـا عـدم     

 .هاي دیگر تمدید قراردادش مواجه شد و نمونه
اما این مسایل مربوط به واحدهاي اداري کارخانه 

است که زنان شاغل در آن، به دلیل تحصیالتی که 
زنـان و    .  دارند، از یک سري مزایا بـرخـوردارنـد   

دخترانی که در بخش تولید کارگري مشغول انـد،  
 .با مشکالت به مراتب بیشتري درگیرند

از همان روز اولی که شروع به کار کردم، هر روز 
دیـدم     صبح، هنگام ورود به کارخانه، زنانی را می

شدند، اما در طـول     که همراه ما، وارد کارخانه می
توانستم هیچ یک از آنها را، نه در واحـد   روز نمی

بعد از تمام شدن .  اداري و نه در بخش تولید ببینم
ساعات کاري و هنگام خروج از کارخانه نیز، آنها 

بعد از . دیدم و این براي من جاي سوال بود را نمی
اینکه از چند نفر از کارکنان شرکت پرس و جـو    
کردم، متوجه شدم که این  کارگران، در واحدي به 

مشغول به کار هستند که در یکی از ” برچسب“نام 
بعـد از    .  ي کارخانه قرار دارد هاي دور افتاده سوله

چندین بار رفتن به سالن برچسب و دیدن شرایط 

کاري آنها، متوجه استثتمار شدیدي شدم که ایـن    
کارگران، به خصوص به خاطر زن بودن شان، بـا    

 .آن روبرو هستند
این زنان، در سالنی نسبتا بزرگ که فاقد حـداقـل     
امکانات سرمایشی و گرمایشی است و به هـیـچ     

شود، مجبورنـد   فتاب به آن داخل نمی عنوان، نور آ
تمام مدتی را که مشغول به کارنـد، بـه صـورت        

هاي برچسب زن کار کنند  ایستاده در مقابل دستگاه
و تعدادي هم که بر حسب کارشان باید نشـسـتـه    

 .کار کنند، مجبورند کف زمین بنشینند
تلفن همراه آنها هر روز صبح و در هنگـام آغـاز     
کارشان، به روش سرباز خانه اي، از آنها گـرفـتـه    

شود و تنها در نیم ساعتی که براي ناهار کار را  می
کنند و در هنگام پایان روز کاري، به آنها  تعطیل می

 .شود پس داده می
این زنان کارگر، هر روز بعد از تمام شدن ساعات 
کاري روزانه، به اجبار باید دو تا سه ساعت، بیشتر 

جالب اینجاست که براي این سـاعـات     .  کار کنند
کاري، هیچ مبلغی به عنوان اضافه کاري بـه     اضافه

گیرد، بلکه به ازاي مقدار کاري کـه   آنها تعلق نمی
گیرد کـه   دهند، درصدي به آنان تعلق می انجام می

کـاري قـانـونـی        این درصد، بسیار کمتر از اضافه
 .است

آمـیـزي را کـه           اگر به موارد فوق، رفتار توهیـن 
دارند و همچنین بـقـیـه       سرپرستان بر آنها روا می

مشکالت عمومی را، که سایر کارگران نیز با آنهـا  
روبرو هستند، اضافه کنیم؛ دقیـقـا تصـویـري از         

هاي قرن نوزدهم در ذهن انسان شـکـل      کارخانه
 .گیرد می

باري که در آخر باید به آن اشـاره     نکته ي تاسف
هاي سرپرست مستقیم این زنان کارگر  کنم، حرف

او همیشـه  .  سال و تندخوست است که مردي میان
با احساس رضایت همراه با یـک نـیـشـخـنـد،           

 :گوید می
توان بر زنها تحمیل  کار واحد برچسب را فقط می“

کرد، زیرا هیچ مردي حاضر به کار کـردن در آن      
شرایط سخت نیست و انجام کار اضافـی بـدون     
دستمزد مناسب و بدون برخورداري از هیچ گونـه  
پاداش را قبول نمی کند، ولی این زنان، به دلـیـل     

هاي کم درآمد و فقیر و به  شان به خانواده وابستگی
خاطر نبودن کار براي زنان، به راحتی تن به ایـن    

 ”.دهند کار می

آمیزي را  اگر به موارد فوق، رفتار توهین
دارند و  که سرپرستان بر آنها روا می

همچنین بقیه مشکالت عمومی را، که 
سایر کارگران نیز با آنها روبرو هستند، 

اضافه کنیم؛دقیقا تصویري از 
 هاي قرن نوزدهم کارخانه

 گیرد در ذهن انسان شکل می
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 !آي گرسنگی
 تو چقدر پر زوري

 تقدیم به کارگران کوره پزخانه
 رنگ آجر باید که سرخ باشد

 اي از خون بر خاك کنی خلطت را با لکه تف می
 زنی چنگ می
 ریزي از ترس جهنم اشک می

 کنی از گل و قالب آجر را پر می
 و پس از هر بار سرفه

 اي خون باز لکه
 پس رنگ آجر باید که سرخ باشد

 ریزي گذاري، باز اشک می نان را بر سفره که می
 که برادرت بیکار و کودکانش البد

 اگر از گرسنگی نمرده باشند
 اند از گناه دزدي مرده

اي از  چقدر راضی هستی از این که در دخمه
 آجرهاي سوخته در کنار کوره
 خوابانی شب را در زیر پتویی کهنه می

-ي خروس بیمار آن و سحر زودتر از آن که ناله
 خیزي قرارت کند، بر می سوي آبادي بی

 که نان حالل داري
 و هنوز از رنگ  حنا
 انتهاي ریش سفیدت

 به رنگ آجر است
 اما دیگر براي دخترت دمپایی

 و براي همسرت چارقد
 و براي ریش سفیدت حنایی نخواهی خرید

 که نان گران شده
 و کار ارزان

 و تو هنوز هم
هاي نان و تعارف آن به  از پس جمع کردن خرده

 دخترکت
 کنی که امروز هم سیر شدي شکر می

 ي کمپرسی راننده
 گوید چقدر پرت است که می

 تو، سل داري! محمد عمر
 داند که سل بیماري کوچک توست او نمی

 تو سرطان دید داري
چیزي سهمگین تر از سرطان روده و پروستات را 

 کنی تحمل می

 ایدز فکر داري
 پوکی استخوان طبقاتی

 و طاعون نا امیدي
 و با این همه درد

 وقتی هنوز صبورانه و شاکر
 کشی بر دوشت می

 ست بر استخوانی که پوستی
 چرخ سنگین زندگی را

 در مسیري چنین ناهموار
 آید تا بگذرد که سیل نیز وقتی از آن سو می

 کند فراموش می
 دریا را

 :فهمم داستان آه ت را که تازه می
 .تو چقدر پر زوري! آي گرسنگی

 رضا زارع: عکاس

باخبر شدیم که تراب حق شناس، یار دیرین             
کارگران و زحمتکشان و مدافع حقوق مردم             

او بیش از   . فلسطین، به بیماري دچار شده است      
چهل سال، همواره یار و یاور زحمتکشان در            
سراسر جهان بوده و براي رساندن فریاد مظلومان         

هاي فراوان کرده  فلسطین به گوش جهانیان، تالش
وي بیشتر عمر خود را، در ارتباط با               . است

مبارزات فلسطینیان و افشاي جنایات صهیونیست       

هرجا . ها علیه مردم آواره فلسطین، گذرانده است      
که مردم فلسطین مورد تهاجم قرار می گرفته اند،          
تراب وظیفه خود می دانست که صداي مظلومیت     

 .آنان را به گوش مردم  جهان برساند
هاي اخیر، تالش بسیار کرد تا مذاکرات   او در سال

دو سازمان مبارز فدایی و مجاهد را در زمان              
حاکمیت سلطنت پهلوي در ایران در دسترس           

این مذاکرات، هرچند که با        . همگان قرار دهد   

تاخیر چندین ساله منتشر شده است، سند با              
گران و محققان     ارزشی است که در اختیار تحلیل     

تاریخ مبارزاتی ایران و جهان قرار گرفته است و          
آزادي و برابري را،         هاي تالش مبارزان راه      پایه

هاي مختلف اجتماعی، به      براي وحدت در دوران   
 .گذارد نمایش می

ضمن قدردانی از زحمات تراب حق شناس،            
 .برایش آرزوي سالمتی داریم

 تراب حق شناس در بستر بیماري است
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 عروس آذربایجان
 در حال مرگ قطعی است
 بیزي چاغیریر سسینی ائشیدمیرسیز؟

 )1(دیئر سو سوزام 
ي آبـی       ترین پهنـه  دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ
ي آبی جـهـان، بـا       داخل ایران و بیستمین دریاچه

وسعتی حدود پنج هزار و پانصد کیلومتر مـربـع،     
مسـیـل    39رودخانه دایمی و فصلی و  28توسط 

شود کـه   طبیعی و چشمه هاي زیرزمینی تغذیه می
توان زرینه رود،    ها، می ترین این رودخانه از عمده

سیمینه رود، آجی چاي، نازلی چاي، زوال و شهـر  
 .چاي را نام برد

سال قبل، دریاچه ارومیـه بـه عـنـوان          40حدود 
ي حفاظت شده اعالم گردید و در سـال         منطقه
هـاي     تـریـن تـاالب      به عنوان یکی از مهم 1354

این دریاچه، یکـی  .  المللی جهان به ثبت رسید بین
گاه بیوسفري ایران است که در یونسکو  ذخیره 9از 

زمانی که هنوز هیچ سـدي بـر     .  ثبت گریده است
ي ایـن دریـاچـه         هاي تغذیه کننده روي رودخانه

ساخته نشده بود، ساالنه پنج و نیم میلیـارد مـتـر      
شد، امـا   مکعب آب به درون این دریاچه وارد می

اکنون و پس از احداث و آبـگـیـري سـدهـاي            
گوناگون، این رقم، به کمتر از یک میلیـارد مـتـر      
مکعب رسیده است و این به معنـی وقـوع یـک        

 .ي زیست محیطی است فاجعه
القولند  تقریبا تمامی کارشناسان محیط زیست متفق

که اگر اقدامی سریع و جدي انجام نگیرد، دریاچه 
ارومیه به زودي خشک شده و سرنوشتی مـانـنـد    

در حـال    .  دریاچه آرال برایش رقم خواهد خورد
حاضر، وضعیت دریاچه به دلیل گرم بودن هوا و   
تبخیر فوق العاده زیاد وکاهش میزان بارندگی، بـه  

هاي گذشته در یکی از بدترین اوضـاع   نسبت سال
درجه حرارت، حـدود دو درجـه         .  ممکن است

. هاي گذشته افزایش پیدا کرده است نسبت به سال
افزایش دما، به وضعیت نامساعد دریاچه دامن زده 
است و هم اکنون، دریاچه ارومیه در کم آب ترین 

 .برد حالت به سر می

اگر سی درصد از آب سدهایی که روي رودخانـه  
هاي تغذیه کننده دریاجه ارومیـه احـداث شـده        
است، دوباره به دریاچه بریزد، شاید از نـابـودي       

 .کامل آن جلوگیري کند
به گفته عباس نژاد، مدیر کل حفاظـت مـحـیـط       
زیست استان آدربایجان غربی، کاهش سطح تـراز  

آغاز شده  75-74آب دریاچه ارومیه، از سال آبی 
و از آن زمان تا کنون، این کاهش، بیش از شـش    

 .متر بوده است
سدسازي بی رویه بر روي رودهاي حوزه دریاچه 

و اجراي طرح ” سردار سازندگی“ارومیه، از دوران 
هاي نئولیبرالیستی براي رسیدن به سودهاي کالن، 

ي    رویه در مـنـطـقـه       هاي بی سدسازي.  آغاز شد
هـاي     خوزستان نیز، منجر بـه شـور شـدن آب         

. شده اسـت ..  زیرزمینی شهرکرد، مسجد سلیمان و
هاست که آب شرب  مردم آبادان و خرمشهر، سال

 .بهداشتی ندارند
هاي اقتصادي سودمـحـورانـه، آن       اجراي سیاست

چنان شرایطی ایجاد کرده اسـت کـه زنـدگـی           
اگر .  ها انسان در بن بست قرار گرفته است میلیون

آب پشت سدها، به سوي دریـاچـه رهـا شـود،         
کشاورزي مردم منطقه، که از آب این سدها بـراي  
آبیاري اراضی کشاورزي استفاده می کنند، لطـمـه   

اگر هم میزان استفاده از آب   .  شدید خواهد خورد
این سدها، کاهش نیابد، روند خشک شدن دریاچه 
ارومیه ادامه خواهد یافت و طی سه تا پنج سـال    

طـبـق   .  آینده، کل دریاچه خشک خـواهـد شـد       
اظهارات کارشناسان محیط زیست، شصت درصد 
دریاچه تا پایان سال جاري خشک خواهد شد که 
این اتفاق، به متروك شدن تدریجی پنج شهرستان 

پس از نابودي کـامـل دریـاچـه         .  منجر می شود
ارومیه، نمک باقی مانده در بستر خشک دریاچـه،  

توسط جریان هوا، شهرها و   
مزارع و کشتزارهاي اسـتـان   
هاي مجاور و حتا کشورهاي 
همسایه را به مرور، تبدیل به 

 .نمکزار خواهد کرد
سطـح اراضـی کشـاورزي        
حوزه آبریز دریاچه ارومیه، طی سی سال گذشتـه،  
دو برابر شده و رشدي در حدود رشد جمـعـیـت    

سیاست افزایش جمعیت در دهه اول .  داشته است
پس از انقالب، با هدف تامین سرباز براي کشـتـه   
شدن در جنگ و تامین کارگر مازاد بـه مـنـظـور       
کاهش دستمزدها و افزایش سود سرمایه، فجـایـع   

 .گوناگونی به بار آورده است
این سیاست هاي سود محور، هیچ تـعـهـدي بـه       
زندگی انسان ها و تامین حداقل نیازهاي انسـانـی   

از جمله این نیازها، تامین منبع آب   .  نداشته است
شرب و کشاورزي و صنعت، ضمن در نظر گرفتن 

راه حـل    .  حفظ محیط زیست انسان هـا اسـت      
اساسی بحران آب، همچون سایر بـحـران هـاي        

بـه  .  جامعه انسانی، جایگزینی انسان به جاي سود،
 .عنوان محور تعیین کننده سیاست و اقتصاد است

*** 
دریاچه ارومیه دیگـر آن    .  باید برایش فکري کنیم

دریاچه سرحال و شاداب  و پـر آب و مـواج           
. زد   قدیمی نیست که بادیدن گردشگران، موج می

عروس آذربایجان در حال احتضار است؛ در  حال 
تبدیل شدن به یک نمک زار و شوره زار بـزرگ    
است و گردشگران، دیگر نه براي گردش، بـلـکـه    

هـاي آخـر        براي عیادت و دیدن نابودي و لحظه
تنها عالج ایـن  .  زندگی آن، به آذربایجان می روند

 .بیمار تشنه و در حال مرگ، رساندن آب به اوست
 اروموگولی گوزتیکیب

 )2(مدد وئرن اللره 
———————————— 

 : زیرنویس ها
 ام گوید تشنه شنوي؟ می کند، نمی ما را صدا می) 1(
دریاچه ارومیه به مدد مردم چشـم دوخـتـه        )  2(

 .است
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 پیرامون
 باقی ماندن مجاهدین

هاي تروریستی  در لیست گروه
 دولت امریکا

تواند در امریکـا   در حالی که سازمان مجاهدین می
اندازي کند و اعضا و هوادران  تظاهرات عمومی راه

خود را از سراسر امریکا و اروپا و دیگر کشورهـا  
براي شرکت در این تظاهرات دعوت کند و دولت 

کـنـد، امـا         امریکا نیز براي آنان ویزا صادر مـی   
هاي تـروریسـی وزارت      همچنان در لیست گروه
 .خارجه امریکا قرار دارد

هاي امریکاست، زیـرا   این یک تناقض در سیاست
هاي ترویستی دیگر مثل القاعده، جنداله،  به سازمان

شود و    اي داده نمی به هیچ وجه چنین اجازه...  و 
ها، تحت تعقیب پلیس  بعضی از اعضاي این گروه

پس چرا با این سازمان به ایـن    .  امریکا قرار دارند
 شود؟ ترتیب دوگانه برخورد می

دانند که این سازمان، تا چه میزان براي  همگان می
مقامات جمهوري اسالمی، از هر جناح و دسـتـه     

هـاي     در این زمینه، تـمـام جـنـاح        . اهمیت دارد
حکومتی، یک دست و یک صدا هستند کـه ایـن     
سازمان، باید محدود شود و اخیرا نیز که بـحـث     

هـاي     بیرون آمدن این سازمان از لیـسـت گـروه     
طـلـب      تروریستی، مطرح بود، جـنـاح اصـالح       

اي سـراسـر      حکومتی، ابتدا در سایت کلمه، مقاله
حمله به مجاهدین منتشر کرد و سپس، از زبـان      

اي  هاي امریکا، طی بیانیه تعدادي از اساتید دانشگاه
خواستار باقی ماندن این گروه در لیست تروریسم 

این اسـتـاتـیـد بـه          . ( وزارت خارجه امریکا شد
اصطالح شهادت دادند که این گروه، هـمـچـنـان     

توان آن را به صورت یـک   تروریست است و نمی
 .)گروه سیاسی مخالف به حساب آورد

هاي سازمان ملل، گروهی که براي  بر طبق تعریف
گـران و یـا          آزادي و دموکراسی در برابر اشغـال 

ي مسـلـحـانـه          هاي دیکتاتوري، مبارزه حکومت
بـا ایـن     .  شـود    کند، تروریست محسوب نمی می

هاي مسلح از نظر امریکا،  تعریف، بسیاري از گروه
شوند، بلکه حتا به  نه تنها تروریست محسوب نمی

توان بـه     از آن  جمله می.  شود آنان کمک هم  می
هاي مسلح در سومالی، مجاهدین افغـان در     گروه

هاي مسلح  مبارزه با حکومت قبلی افغانستان، گروه
کرد در دوره ي صدام حسین، مخالفـان مسـلـح      
معروف به کنتراها در نیکاراگوئه، مخالفان مسلـح  

در عـیـن   .  کشورهایی مانند کوبا و غیره اشاره کرد
چون عـلـیـه دولـت تـرکـیـه            .  ك. ك. حال، پ

جنگد، هر چند که کرد است، اما در این لیست  می
به هر حال در زمیـنـه ایـن      .  تروریستی قرار دارد

 .معیارهاي دوگانه، حرف و حدیث بسیار است
مشخص است که در این زمینه، معیارهاي روشنی 

وجود ندارد و مالك و معیار، منـافـع مشـخـص       
تشخیص دولت امریکا در مورد اینکه . امریکا است

یک گروه مسلح، که با حکومت یک کشور مبارزه 
کند، به نفع اش است و یا حکومت مقابـل آن     می

گروه، تا چه میزان در جهت تامین مـنـافـع اش        
با توجه به .  اي هستند است، معیارهاي تعیین کننده
هـاي مشـخـص از           مطالب فوق و وجود نمونه

هـاي     معیارهاي دوگانه در حمایت یا رد گـروه     
تـوان دریـافـت کـه            مسلح مبارز، به روشنی می

برخوردهاي دوگانه با سازمان مجاهدین، بیانـگـر   
 . برخورد دوگانه امریکا با حکومت ایران است

چند ماه پیش، در زیر چشمان نیروهاي امریکایی، 
هاي طرفـدار   نیروهاي مسلح عراقی همراه با گروه

جمهوري اسالمی ایران در عـراق، بـه کـمـپ             
مجاهدین حمله کرده و بیش از سی تن از آنان را 
کشته و تعداد زیادي را زخمی کردنـد و دولـت       

اما در مـقـابـل،        .  العملی نشان نداد امریکا عکس
جمهوري اسالمی از پشتیبانی مبـارزان بـحـریـن       

اي جوان وابسته  دست برداشت و مانع حرکت عده
به بسیج، به سمت بحرین براي پیوستن به مبارزان 

اي در    نامه هرچند ممکن است توافق.  بحرینی شد
این زمینه وجود نداشته باشد، اما هم زمانـی ایـن     

هـا     ي سازش نانوشته را در ذهن حرکت ها، شائبه
کند، زیرا پس از آن هـم، جـمـهـوري          متبادر می

اسالمی حمایت جدي از مبارزان بحرینی را کنـار  
 .گذاشت

ي این سازش هنگامی بیشتـر   از طرف دیگر، شائبه
شود که به روشنی، شاهد تغیییر لحن مقامـات   می

هاي ایـن کشـور      ایران در برابر سوریه و نا آرامی
در روزهاي اخیر، این تغییر مواضع از زبان . هستیم

شود  وزیر امور خارجه و رییس جمهور شنیده می
و حتا گفته شده است که دولت سوریه، بایـد بـه     

و کسی هم نیست بگویـد  ( نداي مردم گوش دهد 
!)مگر شما خودتان به نداي مردم گوش داده اید؟

 آیا این تغیییر لحن تصادفی است؟
از دیگر سو، پس از باقی ماندن مـجـاهـدیـن در       

هاي وزارت خارجه امریکا، براي  لیست تروریست
ساله جمهوري اسـالمـی،      32اولین بار در تاریخ 

تعدادي از زندانیان امنیتی مشـمـول عـفـو قـرار          
 . گیرند می

تواند بـی حسـاب و          ها نمی این همزمانی پدیده
در آینده نیز بـراي  .  کتاب و از روي تصادف باشد

خروج مجاهدین از لیست تروریستی، باید منتظـر  
هایی رخ می دهـد؟ آنـچـه       ماند و دید چه پدیده

رسد، آن است کـه حـکـومـت          مسلم به نظر می
ي آشیل خوبی به دست آورده    امریکا، گویا پاشنه

خواهد آن را هر از چند گاهی یک بار،  است و می
اي براي گرفتن امتیاز از جمهوري اسـالمـی    وسیله

 .کند
در این میان، سازمان مجاهدین با افتادن در دام این 

چند ماه پیش، در زیر چشمان نیروهاي 
امریکایی، نیروهاي مسلح عراقی همراه 

هاي طرفدار جمهوري اسالمی  با گروه
ایران در عراق، به کمپ مجاهدین حمله 
کرده و بیش از سی تن از آنان را کشته 
و تعداد زیادي را زخمی کردند و دولت 

اما در . العملی نشان نداد امریکا عکس
مقابل، جمهوري اسالمی از پشتیبانی 
مبارزان بحرین دست برداشت و مانع 

اي جوان وابسته به بسیج،  حرکت عده
به سمت بحرین براي پیوستن به 

 .مبارزان بحرینی شد
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 درباره فیلم
 اینجا بدون من

ي بهرام توکلی، فیلمی       ساخته” اینجا بدون من   “
داستان . ي کارگري   ي یک خانواده     است در باره   

این فیلم خیلی ساده و سر راست است، اما نوع            
در هم . هایی بدان بخشیده است روایت آن، ویژگی

آمیختگی رویا و اقعیت، خیال و آرزوها با زندگی         
واقعی، به گونه اي است که علی رغم جذابیت آن       

براي تماشگر و کشاندن آنها تا به آخر فیلم،                
تواند مرزهاي روشن و شفافی بین این دو             نمی

 .پدیده ترسیم کند
خالصه ي داستان از این قرار است که مادر یک            
خانواده ي کارگري سه نفره، در یک کارخانه ي           
کنسروسازي و پسرش در انبار یک شرکت کار           

دختر این خانواده، عالوه بر نقص عضو از . کند می
آید داراي مشکالت روحی و        ناحیه پا به نظر می     

مثل گوشه گیري فراوان و خجالتی       (روانی است   
بودن بیش از حد و گریز از اجتماع و ترس از               

هم و غم اصلی مادر، این       ...) حضور در جمع و    
است که دخترش را به خانه  بخت بفرستد و براي 
این کار، ضمن الپوشانی وضعیت واقعی زندگی         
خودش و به اصطالح آبروداري و امثالهم، فقر را          

پسرش هم اگر سر و سامانی گرفت     . کند پنهان می
 ! چه بهتر

نمایش لیست بلند و باالیی از کارگران تعدیل شده
در تابلو اعالنات و    ) هاي خودمان   همان اخراجی (

کارگران به خیابان پرتاب شده و عدم امنیت شغلی 
که موضوعات  (در سکانس اولیه    ... و بی پناهی و   

ها و سایر موسسات   بسیار آشناي کارگران کارخانه
شروع مناسبی براي فیلم     ) اقتصادي ایران هستند   

است و در جاي جاي فیلم، ما شاهد تماشاي              
هایی هستیم که وضعیت کارگران را به             صحنه

 .گذارد نمایش می
مادر این خانواده، براي برون رفت از وضعیت            

از . گیرد  خود، راه حلی مخصوص خود را پی می        
کاري بیشتر و قرض و قوله و           جمله قبول اضافه  

هایی نامعقول و     ظاهرسازي، خیرخواهی، دلسوزي  
ي خود  را      کند خانواده   تالش می ... پنهان کاري و  

حفظ و یا به اصطالح، در مسیر سعادت و                
براي خوشبختی معناي      . خوشبختی قرار دهد    

اگر براي دخترش یک      . مشخصی در نظر دارد     
شوهر خوب پیدا شود، پسرش ازدواج کند و             

هاي خود بازي کند و آنها را در              بتواند با نوه   
آغوش بگیرد و بازنشسته شود، نهایت آرزوها و          

 .آمال او بر آورده شده است
گانه، درحقیقت آرزوهاي      4هاي    این خواست 

کارگري هستند که در این سیستم، خود را تنها            
بیند و باید گلیم خود را به تنهایی از آب بیرون    می

با . براي او همین، نهایت همه چیز است         . بکشد

هاي این جامعه،  توجه به اینکه در اعماق و در الیه
هایی بسیار چرکین و با این شدت و غلظت            زخم

ها بسیار سطحی و پیش       وجود دارند، این خواست
رسند، اما باید توجه داشت و         پا افتاده به نظر می     

خیلی دور از ذهن هم نیست که باالخره کارگرانی    
که در شرایط فقدان هرگونه تشکل و           (هستند  

کنند مسایل خود را  سعی می) سازمان یابی و اتحاد
زن کارگري با . فردي و این گونه حل و فصل کنند

کند در این     داشتن یک فرزند معلول، مشاهده می      
کشور، هیچ نوع سیستم تامین اجتماعی مناسب و         
قابل  اتکا و هیچ مشاور و مددکار و آموزشگاه             
رایگان و هیچ فریادرس و درد آشنایی براي او و           
همنوعان و همکارانش وجود ندارد؛ بسیار طبیعی        

است که فقط بخواهد دخترش ازدواج کند، بلکه          
سهم عمده اي از سنگینی باري که بر دوش               

پسرش هم به دفعات و به      . کشد، برداشته شود    می
اشکال مختلف، وضعیت کار را در نظام                 

بازگو ) با همان زبان خاص خودش    (داري    سرمایه
 .کند می

بینیم که مادر براي کسب        مثال در یک صحنه می     
درآمد بیشتر، مشغول پوست کندن مقدار زیادي          
پیاز است که با توجه به جاري شدن اشک از               
چشم در هنگام پوست کندن پیاز، استعاره جالبی         

را به نمایش ... از معناي کار اضافه و شب کاري و 
یا . تواند دردناك باشد    گذارد که تا چه حد می       می

سرماخوردگی دائمی پسر خانواده، که نشان از           
... حال و روز همیشه بدش در ایام جوانی دارد و          

همین پسر، که احسان نام دارد، کارگري معمولی         
است که عاشق سینماست و خیلی عالقه دارد که          
به سینما و نویسندگی بپردازد، اما اجبارهاي             

دارد که هر روز، به کاري          زندگی، او را وا می      

ها و امید بستن بـه حـمـایـت          بازي موش و گربه
زیـرا  .  حکومت امریکا، باز هم به بیراهه مـی رود   

امریکا بارها و بارها نشان داده است کـه هـیـچ        
سـازمـان   .  دوستی، جز منافع دائمی خـود نـدارد    

مجاهدین و یا هر گروه سیاسی دیـگـري، بـایـد       
مساله اصلی خود را منافع مردم تحت ستم و زجر 

داشتی به  کشیده ایران قرار دهد و هیچ گونه چشم

هاي امپریالـیـسـتـی      زد و بندهاي سیاسی با قدرت
 .نداشته باشد

آیا رهبران این سازمان، مبارزات اولیه این سازمان 
با امریکا و امپریالیسم را فراموش کرده اند و یـا      

ها  گرانه ي امریکا و امثال جان بولتون ماهیت سلطه
 عوض شده است؟

تحوالت جهانی بارها ثابت کرده است که مسـالـه   

هاي مردمـی و     هاي مبارز، باید ایجاد تشکل گروه
نهادهاي دموکراتیک کارگران و زحمتکشان باشـد  

گران و دیکـتـاتـور     تا بتوانند در برابر تهاجم سلطه
هاي حاکم، مقاومت کرده و منافع مردم را تامیـن  

 .کنند
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بپردازد که هم از خود آن کار و هم از محیط آن،             

کار براي او، مثل هر کارگر       . به شدت نفرت دارد   
. ي امرار معاش و گذران دارد        دیگري، فقط جنبه  

او کار  . ساعات کار او، جزئی از زندگی او نیست        
کند که کار     کند که زندگی کند؛ او زندگی می         نمی
پندارد و به     او خود را یک قربانی محض می       . کند

اش،   این خاطر، مجبور است براي خود و خانواده        
دست به کاري بزند که هیچ عالقه و امیدي بدان            

کند و  او در این سیستم، احساس خفگی می. ندارد
بدین خاطر . داند چگونه خواهد رها شود و نمی می

کند و    ریزي و آگاهی، ریسک می        بدون برنامه 
خواهد برود، به قول خودش به هرجا غیر از             می

داند که آسمان، همه جا براي         او هنوز نمی  . اینجا
کارگران، مخصوصا کارگران مهاجر، همین رنگ        

تر و یا کم       شاید کمی تا قسمتی پر رنگ      (است  
 )کند؟ چه فرقی می. تر رنگ

از دیگر نکات مثبت فیلم، نمایش فقر مخصوص         
این خانواده است که سازندگان فیلم، به خوبی از          

ي سه    در یک خانواده   . ي آن بر آمده اند        عهده
کنند، مجبورند از        نفري، که دو نفر کار می          
اي از    در صحنه . (همکاران خود قرض بگیرند     

فیلم، مادر براي یک مهمانی ساده، از همکار خود         
گیرد و    حدود سی الی چهل هزار تومان قرض می       

کند حدود سیصد هزار تومان       به پسرش اعالم می   
گیرد که مشخص است همان حداقل          حقوق می 

قانون کار فعلی، به هیچ وجه جوابگوي امرار             
معاش یک خانواده نیست و کفاف هیچ چیز را            

 .دهد  نمی
ي فقر و کنار نهادن         نمایش این گونه خالقانه     

هاي   هاي ایرانی، بر جذابیت     اي رایج در فیلم     کلیشه
داشتن کار و یا     . بصري فیلم، بسیار افزوده است     

و ... برخورداري از حداقل مسکن و لباس و غذا و
داري   در عین حال  زندگی در ترس و لرز سرمایه         

هاي زیبا و        از پاردوکس  ... و خطر اخراج و      
چنین است گفت و      . درخشان این فیلم است     

 .هاي مادر و پسرش در سراسر فیلم گو
هایی از واقعیت نظام           فیلم در بیان گوشه       

داري موفق است، اما قادر نیست به عمق            سرمایه
در هیچ  . زند  برود و در سطح این پدیده در جا می     
ها وعلل این     قسمت فیلم، جوابی براي درك ریشه     

هایی که ارائه شده، به همان    حل راه. وضعیت ندارد
مثال . باشد... تواند بیانگر نا آگاهی و           میزان می 

که شوخی و جدي آن     (پیشنهاد احسان به مادرش     
ها را ببندیم  که باید تمام در و پنجره) معلوم نیست

و شیر گاز را تا آخرش باز کنیم و یا پایان خوش            
که مشخص نیست صحنه واقعی است و یا         (فیلم  

حل   هیچ کدام راه   ) خیال و تصورات احسان        
مناسبی علیه این وضعیت غیرانسانی نیستند،            

 .هرچند براي چنذ نفر، قابل قبول باشند
افتد که  نقطه ي اوج این مساله هم، زمانی اتفاق می

مادر، با یک چالش و مشکل معینی در زمینه              
با همکاران و    . شود  ازدواج دخترش روبرو می     

پردازد و آنها را      به بحث و دعوا می    ... سرکارگر و 

هر کسی به فکر خودش است و         .  کند  متهم می 
هاي که او      هیچ کس به او و شرایط و سختی           

کار خود را نیمه کاره رها      . گذرانده، توجهی ندارد  
می کند و چند روزي سرگشته و درب و داغان،            

اما یک باره از طرف کارفرما، با        . ماند  در منزل می  
همان کارفرمایی  ( شود  مهرورزي خاصی روبرو می

که تعداد زیادي از همکاران او را، بدون در نظر            
گرفتن مسایل انسانی، اخراج کرده، معلوم نیست        

مادر طبق  ) کند؟  چرا این بار این گونه عمل می        
معمول با یک جعبه شیرینی و فراموش کردن همه    

 !شود چیز، خوش و خندان وارد کارخانه می
با توجه به همه ي نقاط ضعف و قوت آشکار              

شود که این فیلم را روي پرده ي           فیلم، توصیه می  
از آقاي بهرام توکلی، به      . سینما به تماشا بنشینید    

شان به زندگی و مسایل کارگري            خاطر توجه 
سپاس گذاریم؛ کاري که در شرایط وانفساي            
کنونی، بسیاري از نویسندگان و هنرمندان               

هاي مختلف کشور، به دالیل گوناگون از آن  عرصه
 .کنند خودداري می
(توانیم از کار خوب تیم سازنده فیلم  در پایان نمی

به خصوص بازي زیبا و چشم نواز خانم             ) 1
معتمد آریا یادي نکنیم؛ هنرپیشه محبوب و توانایی 

... هاي ننه گیالنه و روسري آبی و           که در فیلم   
بار زنان زحمتکش این مرز و بوم را  وضعیت اسف

به روشنی، در معرض قضاوت همگان قرار داده          
 .است

—————————— 
 :زیرنویس

آقاي بهرام توکلی، کارگردان و نویسنده ي          ) 1(
فیلم نامه، اصرار بسیار دارد که فیلم را یک کار             
دسته جمعی و تیمی بداند، نه صرفا کار کارگردان        

 )90هشتم شهریور – 12روزنامه شرق ص (
 

ي فقر و کنار  نمایش این گونه خالقانه
هاي  اي رایج در فیلم نهادن کلیشه

هاي بصري فیلم،  ایرانی، بر جذابیت
داشتن کار و یا . بسیار افزوده است

برخورداري از حداقل مسکن و لباس و 
و در عین حال  زندگی در ترس ... غذا و

از ... داري و خطر اخراج و و لرز سرمایه
هاي زیبا و درخشان این فیلم  پاردوکس

هاي مادر و  چنین است گفت و گو. است
 .پسرش در سراسر فیلم

 :تماس با نشریه
نشریه جهان نـویـن، بـه       pdfبراي دانلود نسخه 

 :وبالگ نشریه مراجعه کنید
http://jahanenovin.blogspot.com 

 :یا با ایمیل نشریه تماس بگیرید
jahanenovin1@gmail.com 

براي تبادل نظر با هیات تحریریه و یـا ارسـال         
تان براي انتشار در جهان نوین، با هـمـیـن    مطالب

 .ایمیل تماس بگیرید
مطالب نشریه در وبالگ جهان نوین هم منـتـشـر    

توانید در ایـن  براي تبادل نظر جمعی، می.  شودمی
 .تان را منتشر کنیدوبالگ، نظرات

در صورت امکان، جهان نوین را به ایمیل دوستان 
 .خود ارسال کنید

جهان نوین، مناسب پرینت روي کاغذ  pdfنسخه 
A4 با پرینت و تکثیر نسخه کاغذي جهـان  .  است

توانید طیف مخاطبان جهان نـویـن را       نوین، می
 .گسترش دهید
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 تورسین بوند وبلن
در یـک       1857تورسین بوند وبلن، در سـال        

ي مهاجر نوروژي در ویسکانسین امریکـا   خانواده
از دانشـگـاه یـیـل،          1884او در سال . متولد شد

دکتراي اقـتـصـاد     1891دکتراي فلسفه و در سال 
هاي شیکاگو، اسـتـنـفـورد و          گرفت، در دانشگاه

میسوري تدریس نمود، در دانشگاه تحقیقات نوین 
 1929نیویورك بازنشسته شد و سرانجام در سال 

سال کار و تالش، در حالی کـه بـه      40و بعد از 
 .شدت با فقر دست به گریبان بود، درگذشت

ي امریکا  وبلن، با نگاهی ژرف به تناقضات جامعه
. کشید کرد و با زبانی طنز آنها را به نقد می نگاه می

هاي طوالنی خود، آثار فراوانـی در     او طی فعالیت
نظریـه  .  هاي علوم اجتماعی بر جاي گذاشت زمینه

” آسـاي    ي تن طبقه“ معروف و اثر گذار او، نظریه 
است که در کتابی با همین عنوان، منـتـشـر شـده       

او در این نظریه، روند تکامل جامعه را بـه    .  است
ي تـوحـش، کـه         دوره:  کند دو مرحله تقسیم می

 .ي یغماگري متعلق به پیش از تاریخ است و جامعه
ي بـربـریـت و           یغماگري، خود شامل دو دوره  

 .مداري است پول
اي است کـه قـدرت، در دسـت             بربریت، دوره

مداري، شامل  پول.  نهادهاي مذهبی و نظامی است
داري است که در  دوران پس از رنسانس و سرمایه 

. گیرد هاي مالیم تري انجام می آن، استثمار با روش
مردم در این دوره، تحت حاکمیت و اسـتـثـمـار       

اعضاي این .  باشند آسا می ي تن اي به نام طبقه طبقه
طبقه براي نشان دادن تسلط و منزلت خـود، بـه       
خودنمایی از طریق مصـرف و ضـایـع کـردن             

او براي نشان دادن نمودهاي .  پردازند متظاهرانه می
ي مرفه، دوران بربریت و فئودالیـسـم    رفتاري طبقه

 . را الگوي کار خود قرار داده است
به دلـیـل   )  صنعت( ي وبلن، نظام تولیدي  به عقیده

ها، مـفـیـد       هاي مورد نیاز براي انسان خلق ارزش
به ویژه (داري  وبلن در توصیف نظام سرمایه. است

هاي  فعالیت( دو بخش محوري صنعت )  در امریکا
) هاي سوداگري و مالی فعالیت( و بازرگانی )  تولید

ي وي، بین ایـن دو     به عقیده.  کند را مشخص می
ي سـتـیـز         بخش، تضادي وجود دارد که نتیـجـه  

هاي کارورزي، به عنوان خصلت غـالـب      خصلت

اندوزي، به عنـوان خصـلـت       بخش صنعت و مال
 . بخش بازرگانی است

کند که از بین این دوبخش، نظام  او خاطر نشان می
صنعتی است که براي جامعه مفید است، زیرا ایـن  

هایی اسـت کـه بـراي         نظام، موجب خلق ارزش
انسان مفیدند، در حالی که نظام سوداگري، به دلیل 

مداري، غیرسودمند اسـت،   هاي پول پرورش ارزش
. چرا که در رفع نیازهاي واقعی انسان، نقشی ندارد

وبلن معتقد است که تضاد مـیـان صـنـعـت و            
سوداگري، دائما در حال افزایش اسـت و ایـن         

داري را، یـا بـه            تضاد، در نهایت نظام سرمایـه 
 .سوسیالیسم و یا به بربریت خواهد رساند

کند که طبقات حاکمـه در     وبلن همچنین بیان می
داري، براي تامین مـنـافـع سـرمـایـه          نظام سرمایه

ي خود، دائما اقدام به جنگ و دخـالـت در      دارانه
کنند و براي همـراه کـردن      امور سایر کشورها می
شـان، بـه      هاي تجاوزکارانه مردم کشور با سیاست

پرستی دامن زده و به مردم، ایـن     احساسات میهن
ي مردم با طبقات حاکمه،  کنند که توده گونه القا می

 .داراي منافع مشترك هستند
هاي تولید، موجـب   ي روز افزون روش اما توسعه

رشد باروري کار انسانی شـده و در نـتـیـجـه،            
شود  ها تقویت می خصوصیات کارورزي در انسان

و به مرور، این خصیصه کارورزي، اساس ساختار 
در این جاسـت کـه     .  اندازد طبقاتی را به خطر می

طلبانه سیستم سرمایه داري، بـه   هاي جنگ سیاست
اي موثر براي ایجاد انضباط فرهنگـی   عنوان وسیله

کـاري سـوق      رود و مردم را به محافظه به کار می

دهد؛ بدین صورت که در زمـان جـنـگ، بـا          می
حکومت نظامی، حقوق شهروندي معلق شده و با 

برداري، لطمات شدیدي بـه     تقویت روحیه فرمان
شود؛ از نظر فکري نیز، مـردم     دموکراسی وارد می

را از اندیشیدن به نابرابري ثروت بـاز داشـتـه و        
مـانـنـد    ”  واالتـري “ ي آنان را، بـه امـور        اندیشه

 . کنند پرستی منحرف می میهن
در سیستم سرمایه داري، یکی از ابزارهاي بسـیـار   

هـاي     مهم براي کنترل اجتماعی، تقویت خصلـت 
اندوزي و ایجاد چشم و هم چشمی است کـه   مال

ها، تقویت محافظه کاري  انگیزه ایجاد این خصلت
ي    به این صورت که طبقه.  سیاسی در مردم است

ي    مرفه، با مصرف متظاهرانه و افسار گسـیـخـتـه    
خویش، از طریق تبلیغات، به عنوان الگویی بـراي  

ي مردم نیز، بـراي کسـب      آیند و توده مردم در می
داري حاصل میزانی از ثروت  اعتبار، که در سرمایه

و قدرت است، به صورت انفرادي بـه تـکـاپـو         
 . افتند می

هدف غایی مال اندوزي، کسب اعتباري باالتر از   
تر از دیگران  فرد، تا زمانی که پایین.  دیگران است

است، از وضع خود ناراضی است و زمانی نیز که 
گیرد، بـه     از نظر مالی، در حد اطرافیانش قرار می

فکر جلو زدن از آنها در ثروت است و بـه ایـن       
طریق، چشم و هم چشمی براي افزودن به ثروت، 

در این مسیر، کـارگـران     .  رسد هرگز به پایان نمی
کنند  براي بهبود وضع کار و درآمد شان، تصور می

که باید کارفرماي شان را راضی نگه دارند و هیـچ  
اعتراضی به نظم موجود نکرده و طالب تـغـیـیـر       

 .اساسی نباشند
گیري کـرد کـه        توان این گونه نتیجه در پایان، می

سرمایه داران، براي حفظ وضع موجود، از دو ابزار 
 :ایدئولوژیکی

گـرایـی و      انضباط فرهنگی، یعنی تحریک ملی-1
 ایجاد شرایط جنگی

گرایی و    کنترل اجتماعی، یعنی ترویج مصرف  -2
 تشویق چشم و هم چشمی

 .کنند استفاده می
————————————————— 

 :منابع
 وبلن: ي تن آسا نظریه طبقه -
هـاي اقـتـصـادي،          تکامل نهادها و ایدئولوژي  -

 هانت   .ك.اي 

کند که طبقات  وبلن همچنین بیان می
داري، براي  حاکمه در نظام سرمایه

ي خود، دائما  تامین منافع سرمایه دارانه
اقدام به جنگ و دخالت در امور سایر 

کنند و براي همراه کردن  کشورها می
هاي  مردم کشور با سیاست

شان، به احساسات  تجاوزکارانه
پرستی دامن زده و به مردم، این  میهن

ي مردم با  کنند که توده گونه القا می
طبقات حاکمه، داراي منافع مشترك 

 .هستند
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 گزارشی کوتاه از
 خشونت علیه زنان

 هاي پوشاك در کارگاه
هـا و       راهروهاي باریک، محیط پر از تکه پارچـه 

هاي نخ، پنجره هاي پوشیـده از کـاغـذ و           توپ
هاي چرخ خیاطی و برش، اتوي بخـار و     دستگاه

هاي بزرگ پوشاك، به زور جایـی را بـراي        بسته
ساعت هفت و نـیـم تـا        .  اند رفت و آمد گذاشته
آیی، حجم سنـگـیـن کـار را          هشت صبح که می

. شود بینی که گویی هر لحظه بیشتر و بیشتر می می
هاي یخ بسته، پر از تاول  بینی که چگونه دست می

و بریده بریده براي بقا، چون بخشی از یک ماشین 
هاي خسته و در  بینی چشم می. روند در کار فرو می

هم رفته را، که زور از هم باز شدن ندارند، اما تنها 
بینی پاهایی را    مانند و می براي زنده ماندن باز می

اي از صداي  دقیقه.  که دیگر طاقت ایستادن ندارند
شود و از      ها کم نمی بندي لباس بسته  اتو و  برش،

بدو ورود، باید هر کاري را سر پا و بدون نشستن 
انجام دهی، انگار به نشستن حساسیـت خـاصـی      

 40یا  30آیی به خودت بجنبی، همان  تا می. دارند
شود و باز ایستادن و  دقیقه وقت ناهار هم تمام می

کـنـی،      هاي سقف را که نگاه مـی    گوشه.  ایستادن
بینـی کـه بـر روي           هاي مدار بسته را می دوربین

در .  گر همه چیـزنـد   اند و نظاره دیوارها، پرچ شده
 :ي دوربین ها که پرسیدم، گفت باره

خودم با .  کنند همه دزدي می.  جهت احتیاط است“
شان قـایـم    ها زیر لباس چشم هاي خودم دیدم زن

 ”.!بردند کردند و بعد بیرون می می
 .ها روز افزون است و تعداد کارگران کم سفارش

گوید عکس و فـتـوکـپـی        بعد از یکی دو ماه می
ات را بیاور براي بیمه و بعد از چند مـاه،   شناسنامه

. دیگر آنجا نیستی که روي دفترچه بیمه را ببیـنـی  
ساعت هفت بعد از ظهر، تازه اول کار بود که اگر 

آورد که این را  خواستی بروي، ده جور بهانه می می
ساعت نه، انگار از   .  و آن راف انجام بده، بعد برو

هواي تازه را تنفـس  .  شوي سلول انفرادي آزاد می

تازه آن مـوقـع   .  دهی کنی و خستگی را پس می می
است که هیچ ماشینی براي برگشت به خانـه، در    

 .ها پیدا نمی شود ایستگاه
در اینجا تقسیم کاري براي کار کارگـران وجـود     
ندارد و هرکس به محض اینکـه کـارش تـمـام         

تمامـی بـرود کـه         شود، باید به سراغ کار نیمه می
صاحب کارگاه، هـر  .  هنوز، آنسو باقی مانده است

چند دقیقه یک بار، سرك می کشد تا خودش همه 
هنوز بخشی از کار بـرش    .  چیز را از نزدیک ببیند

 . دهد ها را، خودش انجام می پارچه
بینی که با تمام قواي خـود،     مادر و دختري را می

. کشـنـد     اي دست از کار نمی کنند و لحظه کار می

دختر هفده سال بیشتر ندارد، صبح ها کار می کند 
مـادر کـه از       .  خـوانـد   و بعد از ظهرها درس می

شوهرش جدا شده؛ شوهري که تراشکار بـود و      
عصبی و تند مزاج و به قول خودش، حسابی کتک 

زد و این اواخر هم بیکار شده بود؛ حـاال بـه        می
دنبال فراهم کردن پولی براي خـانـه و گـذران          

دخترش، هم کار کارگاه را انجام می . زندگی است
 . دهد وهم کار حسابداري را

آمـدم، صـاحـب         همین اواخر که از آنجا بیرون   
کارگاه اخراجش کرده بود و به جایش دختر جوان 

اي آمده بود که فقط کار حسابداري  ساله 29یا  28
بعد از مدتی کـوتـاه، او را هـم          . داد را انجام می

اخراج کرد و دو منشی خانم آورد که مدام با آنهـا  

صاحب کارگاه، معیارهاي خـاصـی   . گرفت گرم می
براي انتخاب کارگران زن داشت که تقریبا در میان 

ها، با کمی باال و پـایـیـن،       ي صاحبان کارگاه همه
 . یکسان است

. آید ساله از اسالم شهر به اینجا می 38یا  37زنی 
وقتی . کند به قول خودش، بیشتر راه را پیاده گز می

گوید  همه مرا  گیرد؛ می کند، زبانش می صحبت می
. کنـد  وار، کار می سخت و ماشین.  کنند مسخره می

برادرش . راس ساعت هفت و نیم، در کارگاه است
هم عصرها، پس از نوبت کـار صـبـح در یـک           

آید و تا  کارخانه در حوالی اسالم شهر، به اینجا می
از صبح تـا    .  ساعت یازده شب، در کارگاه هستند

فرسـا،   ساعت کار طاقت 16شب، براي نزدیک به 
 .هزار تومان دریافت می  کند 270تنها 

هـفـده     -پاي چرخ برش، علیرضا پسري شـانـزده  
ساله ایستاده است که ترك تحصیل کرده و به امید 
کاري دائمی آمده؛ هر کاري که باشد انجـام مـی     

هیچ فرصتی را براي نشان دادن لیاقت خـود  .  دهد
خواستم بروم، بـه   زمانی که می.  دهد از دست نمی

ما را براي .  من گفت به نفع توست که اینجا بمانی
 .بعد از عید نگه می دارد

حسین هم سن علیرضا، کارگر دیگري است کـه    
زمانی، پدرش با چند نفر دیگر، کارگاهی داشتند و 

شوند، پدرش در کارگـاهـی    بعد که ورشکسته می
خود او هم .  شود همان نزدیکی مشغول به کار می

شنـیـدم   .  ترك تحصیل کرده و به اینجا آمده است
چـرا؟  .  که بعد از عید، هر دو را بیرون انداخـتـنـد   
در این .  چون تا اواسط پاییز، نیازي به کارگر نبود

ي زمانی، سفارش کار محدود است و نیـاز   فاصله
 . زیادي به کارگر ندارند

،    کنند براي دختران و زنانی که ابراز نیاز بیشتر می
زنانی که در تنگنا هسـتـنـد و        .  اولویت قائل بود

اي جز تن دادن  فشارهاي روز افزون زندگی، چاره
باري، جـلـوي پـاي شـان          به چنین شرایط رقت

  آنکه حرفی بزنند و اعتراض کنـنـد،   گذارد؛ بی نمی
کنند، امـا هـیـچ       سر به زیر و با تمام توان کار می

شان، تنها  دریافت حقوق بر حق.  کنند دریافت نمی
در شرایطی است که صاحب کارگاه، در برابر آنان 

 :می گذارد

براي دختران و زنانی که ابراز نیاز 
زنانی . ، اولویت قائل بود کنند بیشتر می

که در تنگنا هستند و فشارهاي روز 
اي جز تن دادن به  افزون زندگی، چاره

باري، جلوي پاي شان  چنین شرایط رقت
آنکه حرفی بزنند و  گذارد؛ بی نمی

سر به زیر و با تمام توان   اعتراض کنند،
. کنند کنند، اما هیچ دریافت نمی کار می

شان، تنها در  دریافت حقوق بر حق
شرایطی است که صاحب کارگاه، در 

 ...برابر آنان می گذارد
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کار مجانی یعنی ساعات بیشتري در کارگـاه کـار     
کردن و اینکه هیچ اعتراضی از وضع موجـود در    
کارگاه نداشته باشند و در مقابل چند ماه حـقـوق   
دریافت نکردن و نداشتن بیمه و حق شـکـایـت،    

اگر بپذیرند، این تازه اول کار و راه   .  حرفی نزنند
 .ها مطرح می شود سپس سایر خواسته. است

درخواست ارتباط جنسی، پس از آن همه فشار و   
باید قبول کننـد کـه     !  سرکوب، کمترین چیز است

حتا به همراه صاحب کارگاه، به مسافرت بروند و 
تمیز کردن خانـه  ( ي او براي کار مجانی  یا به خانه

وقتی )  و البته ارتباط جنسی...  و
زدم، هـزار   با آنها حرف می

دادنـد کـه        قسم و آیه می
. چیزي به کسـی نـگـویـم      

مطمئن که شدند، گـویـی     
سدي شکسته شد و سیلـی  

 :به راه افتاد
شوهرم خیـلـی خـیـلـی        “ 

با هر حـرفـی     .  عصبی بود
دعوا می کرد و کتک کاري 

سـریـع از     .  شروع می شد
از چند سال .  رفت کوره در می

پیش هم که کارها کم شده بود، کمتر سر کار مـی  
به هـر  .  نشین حاال هم که بیکار شده و خانه.  رفت

. داد   کرد و فحش مـی  اذیت می.  داد چیزي گیر می
چند سالی بود که من آرایشگري یاد گرفته بودم و 

بعد از مدتی دیگر نگذاشت سر آن   .  کردم کار می
فشار زندگی . خیلی خسته شده بودم. کار هم بروم

بود و مخارج تحصـیـل و خـورد و خـوراك             
سر کار که نرفتم، آن کار را هم از دست .  هایم بچه
تا اینکه از فرط خستگی و آزار و اذیـت،        .  دادم

رفتم سراغ کـار، تـا     .  راضی شدم که طالق بگیرم
. اینکه در یک کارگاه کوچک لباس استخدام شدم

یکی از کارگرهاي اینجا که به کار خود وارد بـود،  
اي بود، ضمن ایـنـکـه ارث و         به قولی هم حرفه

میراثی بهش رسیده و سرمایه اي به هم زده بـود،    
یک طبقه اجاره کرد، وام گرفت و من هم چـون    

دخترم را هـم    .  سابقه و تجربه داشتم، آمدم اینجا
چون رفته دوره دیده، حسابداري هم بـلـد   .  آوردم

حاال بعد از ظهرها می رود مدرسه و صبـح  .  است
نزدیک سه سال است که اینجـا  .  ها هم اینجاست

روم،    آیم و شب می هر روز، صبح زود می.  هستم
گیرم که بـیـشـتـر،        هزار تومان می 150ولی فقط 

عصـرهـا دم     .  مخارج رفت و برگشت و غذاست
هایی که یکـی دو     رفتن کارگرها، مخصوصا وقت

نفر بیشتر نیستیم، صاحب کار خیلی به اینجا سرك 
اندازد و بلند بـلـنـد     حرف هایش گل می.  کشد می
وقتی هم کسی نیست، می آیـد کـنـار        .  خندد می

مرتب چرت و پرت تعـریـف   .  ایستد دست ما می
راستش را بـخـواهـیـد،     .  کند می

توانـم   نمی.  ام خیلی شرمنده
..  بگویم اگر چیزي بـهـش   .

کـنـم،      نگویید، تعریف می
چون اگر بفهمد اخراج مان 
می کند؛ با این که چند سال 

نـه  .  است که می شناسمش
فقط از من، به خصوص از 
دخترهاي جوان، چیـزهـاي   
عجیـب و غـریـب مـی           

مثل اینکه باید بـا    .  خواهد 
هم بیرون بروند یا با هم بروند 

که اگر حرفی روي حرفش بزنـنـد، یـا      .  مسافرت
کم دعوا و تـوهـیـن و           آنکه نخواهند بروند، کم

فحاشی شروع می شود و آخر سر هـم، بـیـرون      
اگر کسی راه بیاید، او را تـا شـب     .  انداختن است

ها را    حقوق...  دارد تا با هم بیرون بروند و نگه می
گـویـد دارم ضـرر           اش مـی    دهد و همه دیر می

 ”...دهم می
هـاي     ي چشم گفت، اشک از گوشه اینها را که می
ریخت و احسـاس       اش به زمین می قرمز و خسته

توان این همه را دید و هـیـچ      نمی.  کرد تنهایی می
 . گر بود اي ایستاد و نظاره نگفت و گوشه

استفاده جنسی، چون بخشی از روابط کـاري     سوء
در آمده و رسـم مـعـمـول سـوداگـران بـراي                

هاي بعدي و به طور کلی اسـتـثـمـار        استفاده سوء
با نگاهی دقـیـق و     .  روز افزون است)  کشی بهره( 

ها  ي مسایل جاري در کارگاه ي همه جانبه مشاهده
توان به آنـچـه کـه       و به طور کلی محیط کار، می

موجبات فراهم شدن چنین شرایطی را به وجـود    
پی می بریم که علل و عـوامـل     .  آورده، پی ببریم

گیري رشد و تداوم خشونت علیه دختران و  شکل
هاي کار چیست؟و پی می بریم که  زنان در محیط

تـوان از ایـن          چگونه و تحت چه شرایطی، مـی 
بار رهایی یـافـت و        اوضاع رقت انگیز و فالکت

اي بدون هیچ گونه ستم انسان بر انسـان و       آینده
 .استثمار انسان از انسان را، رقم زد

در شماره هاي بعدي، به این موضوع خـواهـیـم      
 .پرداخت

نه فقط از من، به خصوص از 
دخترهاي جوان، چیزهاي عجیب و 

مثل اینکه باید با . غریب می خواهد 
هم بیرون بروند یا با هم بروند 

که اگر حرفی روي حرفش . مسافرت
کم  بزنند، یا آنکه نخواهند بروند، کم

دعوا و توهین و فحاشی شروع می 
شود و آخر سر هم، بیرون انداختن 

 ....است

 عتصابم مشکنا
 

 هر که شد کارگر از خویش ندارد چیزي 
 جز توانی که فروشد به فی ناچیزي

 
 وان که دارد کم و بیشی ز تملک اي کاش

 انگیزي نکند کار به مزد کم و وهن
 

 من اگر کارگري پیش نمودم ناچار
 از گل روي تو مزدم همه شد پاییزي 

 
 مزد ماهانه کمک خرج تو باشد اما 

 بهر من، مسکن و نان است و اگر شد دیزي
 

 سودها برده ز کار و حق ما را خودرند
 ریزي ما خروشیم چو سیلی، تو شکر می

 
 چاه سرمایه ندارد ز خود آبی، اي دوست

 ي کار رسانید به سود آمیزي چشمه
 

 لیک آنگه که زنی چوب حراجی بر کار
 خالق فاجعه هستی به گلو چون تیزي 

 
 اعتصابم مشکن، یاور فردات منم 

 یاورم باش در این رزم، ز چه می پرهیزي
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