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سرمقاله 
 گسترش فقر عمومي

 و طرح هاي رنگارنگ پليس
 سعيد فروغي

خرداد، از قول رييس مركز آمار ايران،  8روز شنبه 
در صفحـه  .  آمار جالبي در روزنامه ها انتشار يافت

به گفته عـادل آذر،      “ :  روزنامه شرق مي خوانيم 4
امروز به دليل مشكل بيكاري، تورم و نـيـز عـدم       
كنترل نقدينگي، با وجود منابع عظيـمـي كـه در        
كشور وجود دارد، بيش از ده ميليون نفر جمعيـت  

ميليون نفر از    30ما زير خط فقر مطلق و بيش از 
فـعـال   ”  . آنها، زير خط فقر نسبي به سر مي بـرنـد  

را كنار مي گذاريم، يـعـنـي سـر       ”  بيش“ كلمه ي 
ميليون آدم در شرايـط يـك زنـدگـي          40راست 

 !جهنمي و فقيرانه روزگار مي گذرانند
اين آمار كه از دهان رييس اداره آمار به بيرون درز 

هر چند خود .  كرده، خود گوياي بسيار چيزهاست
آمار و دسترسي به ارقام واقعي آن در ايران، امـري  

مدتهاسـت  ( بسيار بغرنج و تقريبا غير ممكن است 
كه وزارت رفاه و كار و سازمان تامين اجتماعي، از 
اعالم واقعي خط فقر، به هر دليل، خودداري مـي    

ما فرض را بر درست بودن آن گذاشـتـه و     )  كنند
خيلي روشن در مي يابيم كه اين است آن جامـعـه   

اين است آن جـامـعـه    .  ي آرماني و آن همه ادعاها
اي كه قرار است جهان را هم مطابق آن اداره و بـه  

 .خورد مردم بخت برگشته ي آن دهند
ربابـه  “ :  همان روزنامه مي خوانيم 13در صفحه ي 

شيخ السالم، رييس انجمن غذا و تغذيه و حـامـي   
ديگر نبايد خيلي نگران كوتـاه  :  سالمت ايران گفت

قدي يا بلند قدي كودكان بود، چرا كـه هـمـيـن         
كودكان تا ده سال آينده، با موجي از ابـتـال بـه          
بيماري هاي غير واگيردار، از جمله فشـار خـون،     
ديابت، اختالالت استخواني، بيماري هاي قلبي و   

وي در ادامـه مـي         .  مواجه مي شوند... عروقي و
گويد تحقيقات مفصلي در مناطق مـخـتـلـف، از       
جمله در مناطق جنوبي و فقير نشين شهر تـهـران،   
پيرامون صبحانه خوردن دانش آمـوزان صـورت       

دانـش  %  60گرفته و مشخص شده است كه حدود 
آموزان در محالت فقير نشـيـن، بـدون خـوردن         

البته در شمال شهـر  ...  صبحانه به مدرسه مي روند
هم، تعداد زيادي بدون صبحانه به مـدرسـه مـي        

 ”)اما به داليل مختلف(روند 
اگر امكان دسترسي آزاد و راحت به آمار و ارقـام    
در زمينه هاي مختلف، از جمله ميزان نياز مصرفي 
كالري و ويتامين ها و ساير اقالم مورد نياز روزانـه  
توده هاي مردم، مخصوصا كودكان فراهم بود، اگر 
امكان بحث و بررسي آزادانه و علمي بر روي اين 
مسايل فراهم بود، اگر امكان انتشار آزادانه و بدون 
دغدغه ي مطالب و تحقيقات فراهم بود، خالصـه  
اگر آزادي بدون قيد و شرط انديشه و بيان و نشـر  
مطبوعات وجود داشت، آنگاه چه اتفاقي رخ مـي    

 )پايين تر پاسخ خواهيم داد(داد؟ 
توجه به دو گفته ي فوق، كامال نشان مي دهد كـه  
نظم سرمايه داري موجود، بر پايه ي فقـر و بـي       

خانماني اكثريت عظيم جامعه بنا گشتـه اسـت و       
تنها چيزي كه دريافت مي شود، ايـن اسـت كـه        
انسان ها، هر چه بيشتر كار كنند تا بتواننـد زنـده     

در اين شرايط غير انساني و .  بمانند و زندگي كنند
با اين فقر مسلم و گسترده، قرار است طرح حذف 

از مجريان ايـن طـرح،     . ( سوبسيدها هم اجرا شود
. وزارت رفاه با وزيري صادق محـصـولـي اسـت      

مردي كه با تالش ها و زحمات فـراوان، بـدون       
سرمايه ي اوليه و حتا تخصص كافي و خـاصـي،     
توانسته است با فعاليت در عرصه هاي نـفـتـي و      

مساله فقـر  ...  مواد سوختي و انبوه سازي مسكن و
و نداري را مشخصا در حوزه شخص خود، كامـال  
نابود و محو سازد و فقط در عرض چـنـد سـال،      

به همين خاطر خواستـار آن    .  مولتي ميلياردر شود
هستيم كه به جاي مجسمه هاي مفقـوده تـهـران،      
مجسمه ايشان به عنوان نماد غلـبـه بـر فـقـر و            

محروميت و صد البته نه فقط در تهران، بلكـه در    
تمام شهرها و محالت فقيرنشين، نصب شـود تـا     

 .)تمام محرومان به آينده اميدوار باشند
اين همان طرحي است كه با اندكي تغييـر  .  بگذريم

و اختالف، در يونان، اسپانيا، پرتغال و به درجـات  
كمتر، در فرانسه و ايتاليا و انگليس، از آن به عنوان 
رياضت كشي اقتصادي، بدون هيچ پرده پوشي و   

با اندكـي  .  رياكاري و عوام فريبي نام برده مي شود
مطالعه در اخبار گوناگون مي بينيـم گـروه هـاي        
كارگر و زحمتكش كشورهاي ياد شده، چگونه بـا  
اتكا به همان حداقل آزادي هاي موجود و تشكـل  

عـلـي رغـم وجـود         ( طبقاتي خود   -هاي صنفي
به دفـاع  ...)  اشكاالت فراوان و رهبران سازشكار و

از سطح زندگي خود پرداخته اند و جلوي توحش 
افسار گسيخته سرمايه داري بحران زده و بـرده        

اين دقيقا كاري است كـه    .  داري مدرن ايستاده اند
ممكن است توده هاي كارگر و زحمتكش ايـران    

 .انجام دهند
همان طور كه در قطعنامه اول ماه مه امسال تشكل 
هاي كارگري بيان شده است، بايد خواستار فوري 
و بي درنگ توقف اجراي اليحه هدفمنـد كـردن     

با اين درجه از فقر و نداري، گذاشـتـن   .  يارانه شد
بار سنگين جديد ديگري بر روي دوش كارگران و 
. مزد بگيران، به منزله ي نابودي كامل آنها مي باشد

عواقب تحميل اين طرح ضد انساني، نـه تـنـهـا         
سالمت جسم و روان توده هاي فقير و فرودسـت  
مردم، مخصوصا كودكان و زنـان را كـامـال بـه           
مخاطره مي اندازد، بلكه خيل عظيمي از آنان را، به 
دهشتناك ترين شرايط نكبت بار تـن فـروشـي،        

 .سوق مي دهد... اعتياد و خودكشي و
ميليون نفر به خاطر بيكاري و تـورم فـقـيـر          40

هستند، پس بايد خواستار افزايش دستمزدها بـود،  
. آن هم به تشخيص نمايندگان واقعي مزدبگـيـران  

بايد خواستار پرداخت بيمه بيكاري، بـراي تـمـام      
اين مسـالـه را فـعـاالن         .  سال بود 18افراد باالي 

كارگري، مرتبا به مزد بگيران شـاغـل و بـيـكـار          
بيكاري فقط مساله كـارگـران و     .  گوشزد مي كنند

اين شتري است كه دم   .  كاركنان بيكار شده نيست
 .خانه همه مي خوابد

 دانش آموزان% 60حدود 

در محالت فقير نشين، بدون خوردن 

 صبحانه به مدرسه مي روند
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اين كه مسئولين و متوليان حكومتي و دولتي، پـول  
بيمه بيكاري را از كجا و چگونه فراهم كنند، هيـچ  

مي توان بـا كـاهـش        .  فرقي براي كارگران ندارد
هزينه هاي غيرضروري دولتي و كاستن از هزيـنـه   
هاي تسليحاتي در امور نظامي و تـبـلـيـغـاتـي و         
سياست هاي خارجي، در هميـن سـيـسـتـم، و          
اختصاص آن به مردم، به مقدار قابل توجهي باعث 

الـبـتـه    .  بهبود سطح زندگي توده هاي محروم شـد 
تجربه هاي تاريخي نشان داده است كه اجراي اين 
خواست ها، تنها هنگامي ميسر است كـه مـردم،       
متحدانه، سراسري و سازماندهي شده، به مقابله و   
اعتراض برخيزند تا بااليي ها، وادار به اجراي ايـن  

 . مطالبات برحق شوند
در يونان، اسپانيا و ...  اين روزها توده هاي كارگر و

پرتغال مي توانند نمونه هاي زنده، جالب و درس   
اعتـراضـات يـك      .  آموزي براي مردم ايران باشند

سال گذشته، خود تاييدي بر اين است كـه بـايـد      
جنبش كارگري، زنان، دانشجويان و جوانان، خـود  
مستقالنه و قدرتمند براي منافع خود، پا به ميـدان  

بهروزي، پيشرفت، خوشبختي و سعادت .  بگذارند
اين بايد بـه  .  عمومي، از طريق ديگري ميسر نيست

 .باور و يقين همگاني تبديل شود
*** 

از هفـتـه ي     “ : فرماندار انتظامي تهران بزرگ گفت
آينده مرحله ي دوم برخورد با اراذل و اوبـاش        

 250با شناسـايـي     .  مهلت تمام شد.  آغاز مي شود
نفر از اراذل و اوباش نامدار تهران، اين افـراد بـا       

بـه  “ :  وي افـزود .  ” برخورد جدي مواجه مي شوند
دليل اجراي طرح برخورد با مزاحمان نواميـس و    
مانكن هاي خياباني، اين طرح به تعويق افتاد، امـا    

اين افـراد در      .  در هفته پيش رو، اجرايي مي شود
صورت ضمانت شوراياري محلـه هـا و ائـمـه           
جماعات، توسط پليس دستگير نمي شوند و بـا      
اصالح رفتار، مي توانند به زندگي خود در جامعـه  

اين طرح امنيت “ :  وي در پايان گفت”  .. ادامه دهند
ارديبهشت آغاز شد و تـا       12اجتماعي بود كه از 

مرحله برخورد با توزيع كننـدگـان مـواد       5كنون 
مخدر، برخورد با اراذل واوباش، تهيه و تـوزيـع       
كنندگان سي دي هاي غيرمجاز، راه اندازي پليـس  

نامحسوس و برخورد با مزاحمان نواميس و مانكن 
هاي خياباني اجرا شده و ششمين مرحلـه، طـرح     

 .”فوق مي باشد
هم در كشور ما داستان مبهـمـي   ”  اراذل و اوباش“ 

مروري كوتاه بر گفته هاي ايـن فـرمـانـده       .  دارند
نـفـر    250شهر تهران .  پليس خالي از لطف نيست

پس اين همه بگير و بـبـنـد و        .  اراذل نامدار دارد
... ماشين و امكانات و گروه ضربت و كهريـزك و   

نفر كه تازه امكان سر به راه شدن هـم     250براي 
دارند و با ضمانت ائمه جماعت مي تـوانـنـد بـه       
زندگي خود ادامه دهند؟ پس روشـن اسـت كـه        

 . واقعا مساله اين گونه كه اعالم مي شود، نيست
ارديبهشت يعني يـك روز پـس از روز            12از 

كارگر، تا مقطع كنوني كه به سالگرد اعـتـراضـات    
. خياباني نزديك مي شويم، طرح شروع مي شـود   

حتما در مراحل قبلي مساله مواد مخدر و مصـرف  
كنندگان و توزيع كنندگان هم به نقطه مطلـوب و    
حل شده اي رسيده اند، در غير اين صورت تداوم 

پس فقط آنچه باقي مي مانـد، هـمـان      !  مي يافتند
مردم معترضي هستند كه به انحاء مختلـف مـثـال      

كـه  ) (  باعرض معذرت از زنـان   ( ”  مانكن خيابان“ 
قطعا منظور همان زنان مبارز و مترقي و شجـاع و    

و يا به صورت مزاحمان نـوامـيـس    )  مدرن هستند
 .مردم، خود نمايي مي كنند

 .تا اينجا را داشته باشيد تا برگرديم
هـزار  180اكنـون    “ :  رييس سازمان زندان ها گفت

نفر در زندان هاي كشور به سر مي برند، در حالي 

: وي افـزود   .  ” هزار نفر است 90كه ظرفيت اسمي 
در سال هاي اخير، مجازات حبس كارايي خود را “ 

بنا داريم اجـراي احـكـام را        .  از دست داده است
... جدي بگيريم و ابهت را به زندان بـرگـردانـيـم      

ضعف فرهنگي و اخالقي، عمده ترين دليل افـراد    
 9روزنـامـه شـرق        ( ”  ... به سوي بزهكاري است

 )3خرداد، صفحه 
ما هنوز نمي دانيم چگونه در جامعـه اي كـه از         
همان بدو تولد بچه، كار فرهنگي روي او اجرا مي 

و تـا مـدرسـه و          )  گفتن اذان درگوش او(  شود 
هاي كـارگشـتـه    ”  معلم“ دبستان، به طور روزانه با 

فرهنگي و امور تربيتي و يا توسط تبليغات فراگيـر  
و پردامنه صدا و سيما، درتمامي اماكن و امـور و    
بدون لحظه اي توقف، حتا تا دم مرگ و پـس از    
گذاشتن در قبر، باز هم اين تعداد خالفكار و بـي    

برابر ظرفيت زنـدان     2فرهنگ داريم، تا جايي كه 
... فقط زنداني داريم؟ اگر سري بـه دادسـراهـا و       

بزنيم و آمارها را هم درست و حسابـي بـررسـي      
كنيم، قضيه خيلي بودارتر مي شود و بدين خاطـر،  
اشك دلسوزان ريز و درشت براي خـاطـر عـدم        

آن هم بعد از سي سال تبليغـات  ( رعايت حجاب، 
طرح و ايده پشت سـر هـم       .  در مي آيد)  مستمر

واقعا چه رابطه اي بين اين هـمـه   .  رديف مي كنند
ميليون نـفـري    40ضعف فرهنگي و اخالقي و آن 

 كه در زيرخط فقر زندگي مي كنند، وجود دارد؟
آيا بيشتر اين آدم هاي محروم و دردمند، كه گاهي 
سر از زندان ها در مي آورند، خود قربـانـي ايـن      
سيستم نيستند؟ در نظام سـرمـايـه داري، تـمـام          
انسانيت انسان، به خاطر سود ِمشتي اقليت، نيست 

در اين سيستم سراپا غيرانسانـي،  .  و نابود مي گردد
” اوبـاش “ شـدن و      ”  رذل“ بعضي از انسان ها با   

آيـا در    .  بودن، امكان بقاي خود را فراهم مي كنند
اين سيستم، جايي براي خوب بـودن و درسـت       

 زندگي كردن باقي مانده است؟
اگر زندان كارايي خود را از دست داده و از طرف 

نفر هم كه مساله شان با ضـمـانـت     250ديگر، آن 
حل مي شود، پس بايد نتيجه گرفت كه اعالم ايـن  
طرح الاقل در اين مقطع، براي ايـجـاد رعـب و        
وحشت در آستانه ي سالگرد اعتراضات خيابانـي،  

مي توان با كاهش هزينه هاي 

غيرضروري دولتي و كاستن از هزينه 

هاي تسليحاتي در امور نظامي و 

تبليغاتي و سياست هاي خارجي، در 

همين سيستم، و اختصاص آن به 

مردم، به مقدار قابل توجهي باعث 

 بهبود سطح زندگي

 . توده هاي محروم شد
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 اخبار دانشجويي

ميليوني مطـرح مـي      40براي آن حداقل جماعت 
گردد تا سر جاي شان نشسته و فكرهاي خـاصـي   

 .به مخيله شان خطور نكند
آيا رييس زندان مي تواند پاسخ دهد كه مـنـصـور    
اسانلو، مرتكب كدام بزهكاري و ضعف اخالقي و 
فرهنگي شده است كه در درون زندان هـم بـايـد      
بارها مورد ضرب و شتم قرار گيرد و اخيرا به بنـد  
معتادان خطرناك و بيماران عفونـي و واگـيـردار        
منتقل شود و شديدا تحت فشار هاي غير انسـانـي   

 قرار داشته باشد؟
آقاي رسول بداغي، معلم مبارز و زنداني، اگـر از    
فرماندهان نيروي انتظامي و ريـيـس زنـدان هـا         
فرهيخته تر و با فرهنگ تر نباشد، مسلما كمتر هم 

به كدام بهانه زير دست اراذل و اوبـاش        .  نيست
حكومتي له و لورده مي شود و كتك مـي خـورد     

 ؟...و
پس از انتشار نامه هاي داخل زندان فرزاد كمانگر، 
همگان فهميدند كه فرزاد، نمونه كاملـي از يـك       
انسان دردمند، آگاه و مسول و بافرهنگ و متمـدن  

مدعيان فرهنگ و اخالق، آيا مي توانند فـقـط   .  بود
يك مورد از ضعف هاي او را بيان كنند؟ به راستي 
در كدام مرحله از طرح امنيت اجتماعي او اعـدام    

، امـا نـه بـراي          ” مزاحمـت “ شد؟ حتما به خاطر 
بلكه براي محافظان و مدافعان فقر ”  نواميس مردم“ 

و فالكت توده هاي مردم و به جرم دفاع از حقوق 
 !معروف” ميليون 40“انساني همان 

نفر از زندانيان گوهر دشت، به خاطر ارائه يك  20
كـه  ( فيلم و پرده برداري از شكنجه هاي موجـود    

) گاهي از آن به عنوان بازجويي فني ياد مي شـود   
در زندان و ارسال آن براي سازمان هـاي مـدافـع      
حقوق انساني، در زير شديدترين فشارها هستند تا 

ضـعـف   .  مسئولين و سرنخ وقايع را لـو دهـنـد       
فرهنگي و اخالقي زندانبان يا زندانيان، كدام يـك    
برمال گشته است؟ باز هم يك طرفه به قاضي مـي  

 رويد؟
اگر وقت الزم شد كه به بحث و بررسي پيـرامـون   
ضعف هاي فرهنگي و اخالقي پرداخته شود، بهتر 

است نگاهي به سوابق و تفكرات جانياني امـثـال     
قاتل زنان تن فروش فالكت زده در   ( سعيد حنايي

و آبشخور مسمـوم آن    )  محالت فقير نشين مشهد
خاطرات و نوشته هاي امير فرشاد ابراهيمي .  بشود

 70و      60در مورد الت ها و چاقوكش هاي دهه 
برگرديد و ماشااهللا قصـاب     58به سال .  مرور شود

ها و زهرا خانم ها و اسماعيل تيغ زن ها را به يـاد  
خيلي راحت متوجه مي شويم كه اراذل و   .  آوريد

اوباش واقعي چه كساني هسـتـنـد و خـدمـات          
. برجسته ي آنان، احتياج به بازگويي مجدد نـدارد   

بهره برداران هم خيلي مشخص و حي و حـاضـر     
بقيه يا مجرمان و محكومان معمولي اند و يـا    .  اند

 .حداقل قربانيان اين سيستم ناعادالنه 
پس اگر قرار است كسي دستگير و محاكمه شـود،  
قاعدتا بايد همان كساني باشند كه اين ظلم هـا را    
بر ميليون ها نفر تحميل و از آن حـراسـت و             

آري اگر آزادي بي قيد و شـرط  .  حمايت مي كنند
سياسي و بيان حق تشـكـل و اجـتـمـاعـات و             
مطبوعات وجود مي داشت، آنگاه مراقبيـن وضـع     
موجود اين زندگي جهنمي، كوچك ترين دليـلـي   
براي دفاع از اعمال خود، به جز فرمانـبـرداري و     
اطاعت محض از بااليي ها نداشتند و تماما سـعـي   

ايـن  .  مي كردند گناه را بر گردن آنان بـيـنـدازنـد      
قاتلين و مسببين و آمرين مستقيم و غيرمستـقـيـم    
قتل زهرا كاظمي، دكتر زهرا بني يعقوب، محـمـد   
پوينده، مختاري، فروهر و ندا و سهراب و كيانوش 

به خوبي نشان دادند كه نتـايـج آزادي هـاي        ...  و
 .سياسي و مطبوعاتي را مي دانند

پس فعاالن سياسي و اجتماعي حق دارند كـه بـه     
اين طرح ها مشكوك و معترض باشنـد و بـراي       
جلوگيري از ضايعات بيشتر، خواهان توقف فوري 
اين اعمال و طرح ها بوده و اختصاص هزينه هاي 
سنگين و كمرشكن و گزاف آنها را بـراي حـل         

يادمان نرود كه .  مشكالت قربانيان، خواستار باشند
اولويت هميشگي، با آزادي بي قيد و شرط كلـيـه   
زندانيان سياسي، از جـملـه فـعـاالن كـارگـري،           
 .دانشجويان، معلمان، زنان و روزنامه نگاران است

اگر قرار است كسي دستگير و محاكمه 

شود، قاعدتا بايد همان كساني باشند 

كه اين ظلم ها را بر ميليون ها نفر 

 تحميل و از آن

 حراست و حمايت مي كنند

 ضياء نبوي و علي سالم احكام سنگين زندان براي
ضياء نبوي، فعال دانشجويي و سخنگوي شـوراي  

دادگـاه     54دفاع از حق تحصيل از سوي شعـبـه     
 .سال حبس تعزيري محكوم شـد  10تجديدنظر به 

دادگاه انقالب، نبوي را بـه     26پيش از اين، شعبه 
ضربه شالق محكـوم كـرده      74سال حبس و  15
اجـتـمـاع و      “ هاي اين فعال دانشجويي،  اتهام.  بود

تباني به جهت برهم زدن امنيت ملي، تبليغ عـلـيـه    
نظام، اخالل در نظم عمومـي، تشـويـش اذهـان         

 .عنوان شـده بـود     ” عمومي و همكاري با منافقين
پيشتر، ژينوس شريفي، وكيل اين فعال دانشجويي، 

گيري از او  انتقام“ علت صدور حكم موكل خود را 
هايش در شـوراي دفـاع از حـق               براي فعاليت

ضياءالدين نبوي در شامگاه  .، خوانده بود” تحصيل
در منزل يكي از دوستـانـش    1388خرداد  25روز 

به گفته وكيل اين فعال دانشجويـي،  .  بازداشت شد
 25اتهام اصلي نبوي حضور در راهپيمايـي روز      

 .خرداد ماه بوده است
علي سالم فعال چپ جنبش دانشـجـويـي نـيـز،        

علي سالـم  .  محكوم به دو سال حبس تعزيري شد
دانشجوي كارشناسي ارشد پليمر دانشگاه اميركبير، 
در جريان بازداشت گسترده دانشجويان چـپ در    

دستگير و بعدها با قرار وقيقه از زندان  86آذر  12
 .آزاد شد
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 مجيد توكلي، كوهيار گودرزي و حسين رونقي ملكي

 با اعتصاب غذا در زندان به برخي خواسته هاي خود رسيدند
كوهيار گودرزي، به چهار خواسته خـود دسـت       
. يافت و اعتصاب غذاي خشك خود را شكـسـت  

اين عضو كميته گزارشگران حقوق بشر كه پس از 
زندان اويـن،     350كرد رئيس بند  اعتراض به عمل

به سلول انفرادي منتقل شده و دست به اعتـصـاب   
يابي به چهـار   غذاي خشك زده بود، پس از دست

چـهـار   .  ي خود، اعتصاب غذا را شكسـت  خواسته
رسيـدگـي بـه وضـعـيـت           “ ي گودرزي،  خواسته

رسيدگي بـه وضـعـيـت       “ ، ” اش بالتكليف پرونده
خروج از انفرادي و رسيدگي بـه    “ ، ” مجيد توكلي

يابي به حـق   دست“ و ”  350شكايتش از رئيس بند 
شنبه نـهـم    يك.  بوده است”  مالقات و تماس تلفني

خرداد مادر اين فعال حقوق بشر موفق شد با وي   
وضعيت جسمي و روحي گـودرزي    .  مالقات كند

گزارش شـده و بـه         ”  نامناسب“ در اين مالقات 
 ”.به شدت الغر شده است“ي مادرش، وي  گفته

از سوي ديگر، دادستان تهران نيز، طي مالقات بـا    
گودرزي، خبر از رسيدگي به پرونده وي در روز   

دادگاه انـقـالب    26خرداد، در شعبه  12چهارشنبه 
كـوهـيـار گـودرزي،       .  به قضاوت پيرعباسـي داد   

دانشجوي اخراجي رشتـه هـوافضـاي دانشـگـاه          
آذرماه در بازداشت به سـر     29صنعتي شريف، از 

روز را در زندان اوين گذرانده و    160وي.  برد مي
گونه رسيدگي در مورد پرونده وي بـه       هنوز هيچ

 .عمل نيامده است
” احتماال“ گودرزي از سلول انفرادي خارج شده و 

روز قبل نيز، مجـيـد   .  منتقل شده است 350به بند 
تكنيك پس از شـش روز         توكلي دانشجوي پلي

اعتصاب غذا از سلول انفرادي، به بنـد عـمـومـي       
 .منتقل شده بود

همچنين حسين رونقي ملكي، فعال حقوق بشر نيز 
اش    بار بـا خـانـواده        امروز درحالي براي سومين

مالقات كرد كه مادرش در مقابـل زنـدان اويـن،        
 .دست به اعتصاب غذا زده بود

در روزهاي اخير، پس از انتشار خبـر اعـتـصـاب       
غذاي كوهيار گودرزي، مجيد توكلي و حسـيـن       
رونقي ملكي، بسياري از نـهـادهـاي داخـلـي و          

هايـي،   المللي مدافع حقوق بشر، با انتشار بيانيه بين
جان اين فعـاالن  ”  مسئول مستقيم“ مقامات ايران را 

 .مدني و دانشجويي دانسته بودند

 ده سال حبس قطعي و تبعيد براي شبنم و فرزاد مددزاده 
سـال حـبـس       10شبنم و فرزاد مددزاده، جمعا به 
 .قطعي توام با تبعيد محكوم شدند

شبنم مددزاده، فعال دانشجويي دانشگاه تـربـيـت      
به اتهـام اقـدام      1387معلم، كه در يكم اسفند ماه 

عليه امنيت ملي بازداشت شده بود، در ششم بهمن 
محاربه از طريق ارتباط با “ به اتهام واهي  1388ماه 

اين فعال دانشجـويـي كـه      .  محاكمه شد”  منافقين
 209بيش از هفتاد روز را در سلول انفرادي بـنـد     

گذرانده بود، به همراه برادرش تحت شديد تريـن  
فشارها و شكنجه هاي رواني و فيزيـكـي، بـراي      

اعترافات واهي قرار گرفتند اما هيچ يك زيـر بـار     
 .اين اتهامات نرفتند

نهايتا پس از برگزاري شش جـلـسـه دادگـاه بـا          
حضور بازجوهاي وزارت اطالعات، قاضي مقيسه 
با داد و بيداد بر سر متهمان، دادگاه را خاتمه داد و 

. خـطـاب كـرد     ”  منافق دروغگو“ شبنم مددزاده را 
پيش از اين نيز محمد اوليايي فر، وكيل مددزاده ها 
كه خود اين روزها در بازداشت به سر مـي بـرد،     
بارها نسبت به برخورد قاضي اعتراض نموده و آن 
. را مغاير با مقررات آيين دادرسي عنوان كرده بـود 

رياست شعبه نيز هر بار از ارائه پاسخ به اعتـراض  
 .مزبور سر باز زده است

بازجوي شبنم مددزاده، بارها در زمان بـازجـويـي    
عنوان كرده بود كه تو را به خاطـر خـانـواده ات        
بازداشت كرده ايم و تاوان اعمال آنها را پس مـي    

در راي صادره براي اين خواهر و برادر نيـز،  .  دهي
مبناي جرم متهمان، مسائل خانوادگي شان عـنـوان   
شده است كه طبق آيين دادرسي كيفري و قـانـون   
اساسي، فاقد وجاهت قانوني و اعتبـار حـقـوقـي       

 .است

 اخبار دانشجويي

 كامران آسا دوباره بازداشت شد
كامران آسا برادر دانشجوي جانباخته كيانوش آسا، 

خرداد، در راه بازگشت بـه     10نيمه شب دوشنبه 
خانه، توسط نيروهاي وزارت اطالعات كرمـانشـاه   

 .بازداشت شد
نفر از نيروهاي اطالعات به خانه  5صبح روز بعد، 

وي مراجعه كرده و مقداري وسـايـل شـخـصـي        
اين نيروها در زمان ورود   .  كامران را با خود بردند

با گريه هاي مادر كـيـانـوش       به خانه، هنگامي كه

روبه رو شدند، به جاي ارائه توضيح خطـاب بـه     
هـمـيـن گـريـه هـاي           :  اين مادر داغ ديده گفتند

و در پاسخ !  شماست كه كامران را تحريك مي كند
به سوال هاي مكرر خانواده، عنوان كردند كامـران  
 .را مي گيريم تـا سـرش بـه سـنـگ بـخـورد               

در حال حاضر، خانواده و خصوصا مادر كامران و   
كيانوش، در شرايط بسيار بدي بـه سـر بـرده و          
شديدا نگران وي هستند، در حـالـي كـه هـيـچ          

 .اطالعي هم از محـل نـگـه داري او نـدارنـد             
. اين دومين بار است كه كامران بازداشت مي شـود 

آذر در دانشگاه علم و صـنـعـت        16اولين بار در 
دستگير شد )  مراسم بزرگداشت برادرش كيانوش( 

در ايـن    .  و پس از دو ماه به قيد كفالت آزاد شـد   
مدت، مادر و خانواده داغ ديده وي، رنج مضاعفي 

 .در راه دادگاه و زندان به جان خريدند
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 دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي 42صدور احكام اخراج و تعليق از تحصيل براي 

كميته انضباطي دانشگاه شهيد بهشتي در اقـدامـي     
بي سابقه، براي تعداد بسياري از دانشجويان ايـن    
دانشگاه احكام سنگيني از دو ترم تعليق تا اخـراج  

تـعـداد و نـوع        .  و انفصال از تحصيل صادر كرد
احكام صادره، در تاريخ اين دانشگاه بي سـابـقـه      

اين احكام در مدت زماني اندك، بدون .  بوده است
طي شدن روند مرسوم اداري و احضـار كـتـبـي         
دانشجويان براي تفهيم اتهام و اخذ دفاعيات و بـه  

 .صورت غيابي صادر شده است
 42بنا به خبرهاي دريافتي، طي اين احكام، حداقل 

نفر از دانشجويان اين دانشگاه با احكام سنگـيـنـي    
چون حداقل دو ترم تعليق از تحصيل و تـعـدادي   

كه شامل اخراج و انفصال از    16نيز به اجراي بند 
. اند تحصيل در مقاطع باالتر مي باشد، محكوم شده

اين دانشجويان از تسهيالت رفاهي دانشجويي نيـز  
 .محروم شده اند

اين محكوميت هاي انضباطـي دانشـجـويـان در         
واكنش به اعتراض سه هفته پيـش دانشـجـويـان       
نسبت به حضور سرزده و بدون اطـالع قـبـلـي         
محمود احمدي نژاد در دانشگاه شهيد بـهـشـتـي،     

دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي .  صادر شده است
ارديبهشت مـاه در       20پيش از اين در صبح روز 

واكنش به حضور ناگهاني و بدون اطالع محـمـود   
احمدي نژاد، با برگزاري تجمعي، اعتراض خود را 

به حضور رئيس دولت دهم و همچنين جو امنيتي 
دانشگاه ابراز كردند كه با برخورد نيروهاي بسيـج  

اين تجمع درگيري هـاي  .  و حراست روبرو شدند
پراكنده اي را نيز در پي داشت كه منجر به زخمي 

 .شدن چند نفر از دانشجويان معترض شد
پيش از اين نيز در پي اعتراضات و تـجـمـعـات       

و روزهاي بعد از آن، بيـش   88آذر  16دانشجويي 
از سيصد نفر از دانشجويان ايـن دانشـگـاه، بـه           
حراست و كميته انضباطي احضار و تعدادي نـيـز     
بدون حكم انضباطي از خوابـگـاه اخـراج و بـا           

 .محدوديت هايي روبرو شده بودند

 اخبار دانشجويي

 بي خبري مطلق از آزاد كمانگر دانشجوي سنندجي 
روز از بازداشت جـمـعـي از         10پس از گذشت 

دانشجويان دانشكده فني و مهندسي يـزدان پـنـاه      
سنندج، خانواده كمانگر از وضعيت آزاد كمانـگـر   

 .اطالعي ندارد
آزاد كمانگر، كه دانشجوي اين دانشكده و خواهـر  

 19زاده فرزاد كمانگر معـلـم اعـدام شـده در             
خرداد ماه مفقود شده  6ارديبهشت است، از تاريخ 

روز، هـيـچ        9است و پس از گذشت بيـش از      
خانواده .  اطالعي از سرنوشت وي در دست نيست

وي در تالش براي يافتن فرزندشان به تمام ارگـان  
هاي اطالعاتي، انتظامي و قضايـي در سـنـنـدج         
مراجعه نموده اند، اما تا كنون موفق بـه يـافـتـن         

 .فرزندشان نشده اند
روز  10يكي از اقوام وي اعالم كرد موبايل وي از 

پيش تا كنون خاموش است و تا اين لحظـه نـيـز      
هيچ ارگاني مسئوليت بازداشت آزاد كمانگر را بـر  

وي خاطر نشان كرد خـانـواده   .  عهده نگرفته است
كمانگر نسبت به سرنوشت او به شـدت نـگـران      

 .هستند
الزم به يادآوري است ماموران وزارت اطـالعـات   
در پي برگزاري مراسمي در دانشكده فنـي يـزدان     

ارديـبـهـشـت،      19پناه سنندج براي اعدام شدگان 
دانشجوي اين دانشگاه نمودند  6اقدام به بازداشت 

و در مراجعه به منزل آزاد كمانگر نـيـز، ضـمـن         
 .تفتيش منزل، قصد بازداشت او را نيز داشته اند

 گزارش تجمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در سالگرد جان باختن كيانوش آسا
علي رغم تمهيدات گسترده حكومت بـا هـدف       
سركوب اعتراضات و عدم بـرگـزاري تـجـمـع          
دانشجويان دانشگاه علم و صـنـعـت و مـراسـم          
بزرگداشت اولين سالگرد جانباختن كيانوش آسـا،  

با استـقـبـال     1389خرداد  11اين تجمع سه شنبه 
گسترده و پرشور دانشجويان اين دانشگاه هـمـراه   

 .شد
مسئولين حراست دانشگاه علـم و صـنـعـت و           

) با همكاري كامل هـم   ( مأموران وزارت اطالعات 
از روزهاي ابتدايي هفته، اقدام به احضار گسـتـرده   
فعاالن دانشگاه به اداره حراست دانشگاه و كميـتـه   
پيگيري وزارت اطالعات، طي تماس با خـانـواده     

دانشجويان كرده بودند و در بـازجـويـي هـاي           
صورت گرفته، تهديد و ارعاب دانشجويان بـراي    
عدم برگزاري مراسم امروز را در پيـش گـرفـتـه       

هم چنين آن ها جلسه اي نيز روز دوشنبـه  .  بودند
با حضور رؤساي دانشكده ها و مسئولين بلند پايه 
دانشگاه برگزار كرده بودند كـه در آن، حضـور         
پليس امنيت در اطراف دانشگاه، ورود بسـيـجـي      
هاي لباس شخصي به دانشگاه و استقرار در درب   
هاي ورود و خروج دانشجويان، سركوب هرگونـه  

ترم تعليق بـراي   3تجمع و اعتراض، صدور حكم 
هر دانشجويي كه در اين مراسم شركـت داشـتـه      
 .. باشد و نيز بازداشت دانشجويان، اطالع داده بوند

هم چنين مسئولين دانشگاه در اقداماتي سـركـوب   
گرانه در خرداد ماه، ورود مهمان به خوابگاه هـاي  
دانشجويي را ممنوع كرده و دانشجويان مـجـازي     
دانشگاه را، كه تعداد قابل توجهي از دانشجويان را 
. تشكيل مي دادند، به دانشگاه ممنوع الورود كردند

آنها هم چنين دو نشريه دانشگاهي دانشگاه علم و 
صنعت را اخيرا توقيف كرده و با ايجاد جو امنيتي 
در دانشگاه، مي خواستند مانع از شنيده شدن هـر    
گونه صداي اعتراضي در خرداد ماه در دانشـگـاه     

 .بشوند
خرداد، دانشگاه عـلـم و        11صبح روز سه شنبه 

صنعت شاهد حضور محسوس نيروهاي انتظامي و 
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پليس امنيت و لباس شخصي هاي بسـيـجـي در        
اطراف دانشگاه يود و نيز تعداد زيادي از بسيجـي  
ها، به داخل دانشگاه آورده شده و به هر كـدام از    
آن ها، دوربين هاي عكس برداري و فيلم بـرداري  
حرفه اي داده شده بود تا از چهره دانشـجـويـان،      
تصاويري براي شناسايي آنها ثبت و ضبط كنند، اما 
دانشجويان بدون توجه به حضور آنها، به سر دادن 
شعارهاي اعتراضي خود و راهپيمايي در سرتـاسـر   

البته ذكر اين نكته را هم نبايد .  دانشگاه ادامه دادند
فراموش بكنيم كه جو امنيتي و خفقان حـاكـم و       
تهديدهاي حراست دانشگاه و فيلم برداري ده هـا  
نفر از چهره دانشجويان و نيز ممنوع الورود كـردن  
دانشجويان مجازي، از تعداد تظاهركنندگان نسبت 
 .بــه مــراســم قــبــلــي، قــدري كــاســتــه بــود          

مراسم، طبق قرار قبلي و با قرائت بيانيـه اي كـه       
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت صـادر كـرده       

ظهر با تـجـمـع دانشـجـويـان          12بودند، ساعت 
دانشكده محـل  ( روبروي دانشكده مهندسي شيمي 

دانشـجـويـان در      .  آغاز شد)  تحصيل كيانوش آسا
حالي كه با خواندن سرود يار دبستاني، حركت بـه  

را آغاز كرده بودند، با فريـادهـا   ”  آسا“ سمت پارك 
آقاي .  و تهديدهاي حراست دانشگاه متوقف شدند

از طرف مسئوليـن حـراسـت دانشـگـاه،          ”  بيات“ 
دانشجويان را تهديـد كـرد كـه هـر كـدام از                

شـركـت   ”  غيرقانوني“دانشجويان كه در اين تجمع 
كند، با احكام سنگين انضباطي مواجه خواهد شـد  
و مسئوليت باز شدن درب هاي دانشگاه بـه روي    

دي و ورود آنهـا بـه      8لباس شخصي ها به مانند 
دانشگاه، به عهده خود دانشجويان است و ما هيـچ  

وي قصـد داشـت     !  حفاظتي از شما نخواهيم كرد
مانع از به راه افتادن جمعيت شود، اما دانشجويـان  
با سر دادن شعار، بي اعتنا به تهديدهاي صـورت    
 .گرفـتـه بـه تـظـاهـرات خـود ادامـه دادنـد                   

دانشجويان در حالي كه پوسترهاي شهيد آسـا و      
چهار دانشجوي اخراجي دانشگاه علم و صنـعـت   

به نام هاي حميدرضا صحرائي، علي اسداللـهـي،   ( 
را با خود حمل مي )  پويا شريفي و سجاد درويش

 .حركت كردند”  شهيد آسا“ به سمت پارك    كردند،
مسئولين دانشگاه علم و صنعت، با برنامه قـبـلـي،    
اقدام به برگزاري جلسه مباحثه اي در فضاي بـاز،  

كرده بودند و با محـاصـره كـامـل       ”  غزه“ پيرامون 
پارك آسا با بسيجي هايي كه از بيرون، به داخـل    
دانشگاه آورده شـده بـودنـد، مـانـع از ورود                

دانشجويان بـراي  .  دانشجويان به اين محوطه شدند
جلوگيري از بروز درگيري هاي احتـمـالـي، كـه       
طرف مقابل به شدت در پي آن بود، مسير خود را 
عوض كرده و به سمت نـاهـارخـوري دانشـگـاه        

 .حركت كردند
در حالي كه در طول مسير، حضور نيروهاي بسيج، 
لباس شخصي هايي كه از بيرون دانشـگـاه آمـده      
بودند و حراست دانشگاه، محسوس بود و ده هـا    
نفر از آنها با دوربين هاي حرفه اي اقدام به فيـلـم   
برداري و شناسايي دانشـجـويـان مـي كـردنـد،           
دانشجويان بدون ترس از حضور آنها، به سر دادن 

بـرخـي از     .  شعارهاي اعتراضي خود ادامه دادنـد   
كـيـانـوش    “ :  شعارهاي دانشجويان اين گونه بـود   

دانشجوي بـاغـيـرت،      “ ، ” عزيزم راهت ادامه دارد
واي بر علم و صنـعـت، اگـر      “ ، ” حمايت حمايت

كيانوش عزيزم، خونتـو پـس مـي        “ ، ” ذلت پذيرد
، ” كيانوشيم نداييم، ما همه يك صـدايـيـم   “ ، ” گيرم

ايـران شـده     “، ”برادر شهيدم، حقتو پس مي گيرم“
 ...و” بازداشتگاه، اوين شده دانشگاه

دانشجويان پس از محاصره سردر دانشگاه توسـط  
نفر از بسيجي هـاي بـيـرون و داخـل              40-50

دانشگاه، براي جلوگيري از بروز درگيري به طرف 
آمفي تئاتر روباز دانشگاه حركت كرده و با توقـف  
و حلقه زدن در اين محل، در حالي كه سرود يـار    
دبستاني را همصدا مي خواندند، پس از نثار گل به 
ياد اين جانباخته راه آزادي، به تجمع خود پـايـان   
داده و قصد متفرق شدن داشتند كه در اين هنگـام،  

نزديـك     بسيجي ها به سمت دانشجويان آمده و با
شدن به دانشجويان، قصد ايجاد درگيري با آنها را   

با متفرق شدن دانشجويان، بسيجي ها بـه    .  داشتند
سمت چند تن از دانشجويان حمله ور شده و آنها 

 .را بازداشت نمودند
بسيجي ها با همكاري كامل حراسـت دانشـگـاه،      
دانشجويان را به مدت چند ساعت در بـازداشـت     
خود نگه داشته و به تهديد آن ها پرداختند و بعـد  
از چند ساعت، در حالي كه وسايل شـخـصـي و      
موبايل آنها و نيز كارت هاي دانشجويي شـان را      

 .ضبط كرده بودند، آنها را آزاد نمودند

 اخبار دانشجويي

 كردستان در اعتراض به اعدام هامردم  اعتصاب گسترده
پنج زنداني سياسي، شيرين علم هـولـي، فـرزاد        
كمانگر، علي حيدريان، فرهاد وكيلـي و مـهـدي        

ارديـبـهـشـت، در        19اسالميان در روز يك شنبه 
خانواده و وكالي اعـدام    .  زندان اوين اعدام شدند

شدگان، مدتي پس از اجراي حكم و از طـريـق       
رسانه هاي خبري حكومتي، از اجراي حكم باخبر 

 .شدند
پس از انتشار خبر اعدام ها و به دنبال فـراخـوان     
گروه هاي سياسي چپ در كردستان ايران، پـنـج     

ارديبهشت در كردستان و بخش هايي از    23شنبه 
آذربايجان و كرمانشاه، اعتصاب عمومي بـرگـزار     

 .شد
شمار زيادي از مردم كامياران و كـرمـانشـاه، هـم       
زمان با برگزاري اعتصاب عمومي گستـرده مـردم     
كردستان، در گروه هاي متعدد بـه ديـدار دايـه          
سلطنه، مادر زنداني سياسي جان بـاخـتـه فـرزاد       

مـامـوران   .  كمانگر، و ساير بستگان وي شتافـتـنـد   
حكومتي، با هدف دامن زدن به فضـاي رعـب و       

وحشت، از مردمي كه در برابر منزل فرزاد كمانگر 
در شهر .  تجمع كرده بودند، فيلمبرداري مي كردند

در .  نيز حكومت نظامي اعالم نشده بـرقـرار بـود     
شهر نوسود، ميان مردم اين شهـر و نـيـروهـاي         
انتظامي درگيري روي داد و نيروهاي انتظامي براي 
متفرق كردن مردم اقدام به تـيـرانـدازي هـوايـي        

 .كردند
وضعيت شهرهاي مريوان، بوكان، ديواندره، مهاباد، 
اشنويه، ربط، سردشت، پيرانشهر، نقده، مياندوآب، 

 اخبار زندانيان
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روانسر، جوانرود، پاوه، بيجار، ماكو و بازرگان نيـز  
حاكي از گستردگي شركت در ايـن اعـتـصـاب         

بسياري از مغازه هاي دولـت آبـاد       .  سراسري بود
. كرمانشاه، در روز اعتصاب دست از كار كشيدنـد 

درصد مغازه ها و اماكن كسب و كـار     80بيش از 
بـيـش از     .  در دولت آباد در اين روز تعطيل بودند

نود درصد مغازه ها و مراكز خريد در بيجار تعطيل 
. بيش از نيمي از شهر ماكو در اعتصاب بود.  شدند

نيروهاي حكومت، اقدام به تهديد و ارعاب مـردم  
خـيـابـان هـاي       .  متحصن شهر بازرگان نمـودنـد  

پيرانشهر، رجايي، اسماعيل آباد و بالخچي شـهـر     
. نقده به طور كامل در اعتصاب و تعطـيـلـي بـود      

بسياري از مغازه هاي سطح شهر اشنويه و منطـقـه   

 .در اعتصاب بودند” دزي مرگور“
بسياري .  مردم شهر بانه هم دست به اعتصاب زدند

در .  از اماكن كسب و كار در اين شهر تعطيل شـد 
سطح گسترده اي دانش آموزان در كـالس هـاي       

كارگران نيز از حضـور در        .  درس حاضر نشدند
محل هاي كار خود سر باز زدند و در اعـتـصـاب    

 .شركت نمودند
مردم شهر مهاباد، متحدانـه و يـك پـارچـه در             

بازار و تمامي مغازه هـا در ايـن       .  اعتصاب بودند
اعتصاب در اين شهر به حـدي  .  شهر تعطيل شدند

وسيع و گسترده بود كه در اين روز حتا كسي بـه    
اماكن كسـب و    .  بانك ملي اين شهر مراجعه نكرد

كار در بازارچه تاناكورا، سه راه وفايي، خـيـابـان      

خلفاي راشدين، فلكه هژار، تاريك بازار، خيـابـان   
جام جم، فلكه ساعت، ميدان استقالل، تـرمـيـنـال     
جنوب، باغ شايگان، فـلـكـه شـوانـه، دوكـانـان            
سربرداش و مغازه هاي واقع در مسير چـهـار راه     

 .آزادي به ميدان استقالل تماما تعطيل شده بودند
طبق آخرين اخبار، هنوز جسد اعـدام شـدگـان،        

بـرخـي از     .  تحويل خانواده هاي شان نشده است
اعضاي خانواده اعدام شدكان، چند روز پـس از      
اعدام اين پنج نفر، بازداشت شده و چنـد روز را      

 .در بازداشت سپري كردند
آخرين اعتصاب عمومي در كردستان ايران، مـرداد  

در اعتراض به اعدام شوانه قادري و انتشـار   1384
 .تصوير بدن شكنجه شده او، انجام شده بود

 اخبار زندانيان

 به بانيان اعتصاب بگوييد برق تان را وصل كنند
در حاليكه بيش از دو هفته از اعتصاب عـمـومـي    
مردم كردستان در اعتراض به اجراي حكم اعـدام    
پنج زنداني مي گذرد، تهديد ها و احضارها هنـوز  

در اين احضارها مسـئـوالن امـنـيـتـي         .  ادامه دارد
بازاريان را تهديد به ابطال پروانه كسب كرده و از   

آنها كتبا تعهد گرفته اند كه به هيچ عنوان اقدام بـه  
 .”تعطيلي غير قانوني مغازه هايشان نمي كنند“

در شهر بوكان مسئوالن اداره اماكن در پاسـخ بـه     
درخواست جمعي از بازاريان مبني بر وصل دوباره 

برويد به آن هـايـي كـه        “ :  برق مغازه ها گفته اند

درخواست اعتصاب كرده اند بگوييد برق تـان را    
از همان روزهاي پس از اعـتـصـاب،    .  ” وصل كنند

اداره اماكن و نهادهاي امنيتي در شهرهاي كردستان 
اقدام به احضار و تهديد بازاريان و قطع برق مغازه 

 .ها و پاساژها نموده اند

 جان باختگان نوزده ارديبهشت را مخفيانه به خاك سپرده اند 
مادر فرزاد كمانگر معلم اعدام شده، بـه هـمـراه        
خواهر فرهاد وكيلي و مـادر و خـواهـر عـلـي            

 12صبح روز چهـارشـنـبـه        10حيدريان، ساعت 
خرداد ماه در يكي از اتـاق هـاي سـاخـتـمـان             
استانداري با اسماعيل نجار استاندار كـردسـتـان،      
 . براي تحويل پيكر اجساد قربانيان مالقات كـردنـد  

در اين مالقات، خانواده اعدام شدگـان خـواهـان      
مشخص شدن چگونگي تحويل پيكر اعـدامـيـان      
شدند و استاندار كردستان در پاسخ به ايشان اعالم 

اعدام شدگان در محلي كه هم اكنون به دليل “ كرد 
شرايط امنيتي قادر به افشاي آن نيستيم، دفن شـده  
اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضـاع،  

مسئولين مربوطه محل دفن ايشان را به شما اطالع 
در پي ايـن مـالقـات، نـيـروهـاي           ”  . خواهند داد

اطالعاتي و امنيتي با ساير اعضاي خانواده از جمله 
برادر علي حيدريان و فرهاد وكيلي تماس گرفته و 
آنها را تهديد كردند در صورت تكرار اين مالقات 

 .ها آنها را بازداشت خواهد نمود

 قطعيت حكم اعدام محمد علي صارمي، جعفر كاظمي و محمد علي خلج آقايي
عباس جعفري دولت آبادي، دادستـان تـهـران،از      
تاييد و قطعيت حكم اعدام محمد علي صـارمـي،     
جعفر كاظمي و محمد علي خلج آقايي خبـر داده    

 .است
دولت آبادي در پاسخ به اين سـوال كـه آيـا در          
حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا بـه  
حال كسي از متهمين دستگير شده، اعـدام شـده       

ما براي ده نفر از كساني كـه در      :  است نيز گفت

جريان حوادث پس از انتخابات و بـه خصـوص     
روز عاشورا دستگير شدند، به اتهام محاربه كيـفـر   
خواست صادر كرديم و سه فقره از احكام  اعـدام،  
كه  توسط دادگاه بدوي صادر شده بود، در دادگاه 

احمـد دانـش پـور        .  تجديد نظر تاييد شده است
مقدم، محسن دانش پور مقدم  و عبدالرضا قنبـري  
از هواداران و وابستگان به سازمان مجاهدين خلـق  
هستند كه عبدالرضا قنبري در روز عاشورا مستقيما 

حكم اعدام اين .  براي ايشان گزارش مي داده است
سه نفر قطعي شده است، اما درخواست عفو كرده 

سه نفر ديگر نيز به نام هاي مطهره بـهـرامـي      .  اند
حقيقي، ريحانه حاج ابراهيم دباغ و هادي قائـمـي   
در دادگاه بدوي محكوم به اعدام شدند كه حـكـم   

 .شان در دادگاه تجديد نظر به حبس تبديل شد
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 انتقال مختار هوشمند به اداره اطالعات سنندج

يكي از نزديكان مختار هوشمند هنرمند بازداشـت  
انتقال وي به بـازداشـت گـاه اداره        “ شده كُرد، از 

 .خبر داد” اطالعات سنندج
مختار هوشمند، فعال فرهنگي و مسئول انـجـمـن    
هنرهاي تجسمي مريوان كه اوايل هفته گذشته از   
سوي نيروهاي امنيتي اين شهر بازداشت شده بود، 
بدون اطالع خانواده به اداره اطالعـات سـنـنـدج       

 .منتقل شده است
خرداد ماموران امنيتي شهر مريوان با ورود    2روز 

به منزل شخصي مختار هوشمند، پس از تفتيش و   

بازرسي محل زندگي وي ايشان را بازادشت كـرده  
ماموران در جـريـان بـازداشـت مـخـتـار            . بودند

هوشمند، كيس كامپيوتر، برخي مدارك شخصي و 
 .تعداد زيادي از كتابهاي وي را با خود برده بودند

مختار هوشمند نقاش، فعال فرهنـگـي، مسـئـول       
انجمن هنرهاي تجسمي شهر مـريـوان و دبـيـر         
اجرايي جشنواره ساالنه طراحي غرب كشور است 
كه در سالهاي گذشته نمايشگاه هاي متعـددي در    
زمينه هنرهاي تجسمي در مريوان و ديگر شهرهاي 

 .كردستان برپاكرده است

يكي از نزديكان اين هنرمند كرد با اعالم اين خبـر  
با توجه به اينكه پيگيري هاي خانوده در   :  به گفت

مراكز امنيتي و اطالعاتي شهر مريوان بي نـتـيـجـه     
مانده و همچنين بنا پي گيري هـاي بـرخـي از          
نزديكان، معلوم گرديد كه مختار هوشمند به اداره   
: اطالعات شهر سنندج منتقل شده است وي افزود

از همان روز بازداشت، نيروهاي امنيتي خـانـواده     
اين هنرمند را تهديد كرده اند كه از اعـالم خـبـر      

 .دستگيري و مصاحبه با رسانه ها خود داري كنند

 اخبار زندانيان

 كانون نويسندگان ايران

 حمله اسراييل به كشتي هاي حامل كمك به غزه را محكوم كرد 

كانون نويسندگان ايران، يازدهم خرداد با صـدور    
بيانيه اي، حمله اسراييل به كشتي هـاي حـامـل        

در اين بيانـيـه مـي      .  كمك به غزه را محكوم كرد
 :خوانيم
، كماندوهاي ارتش اسرايـيـل   2010مه  31ديروز، 
المللي، به شناورهاي حـامـل      هاي آزاد بين در آب
ي    شـده  هاي بشردوستانه براي مردم محاصره كمك

بار، بنـا بـه      در اين حمله فاجعه.  غزه حمله كردند
ها نفر مـجـروح      آخرين خبرها، ده نفر كشته و ده

هـا   مردمي كه در انتظار دريافت اين كمك.  اند شده

  ماه است كـه در مـحـاصـره           18بودند، بيش از 
ترين نيازهاي غذايـي،   حكومت اسراييل، از ابتدايي

  . انـد    دارويي، آموزشي و بـهـداشـتـي مـحـروم        
تنها حكـومـت نـژادپـرسـت         در محاصره غزه، نه
از اين حمله دفاع كرد، بـلـكـه        اسراييل، كه رسما

يـي   هاي ارتجاعي منطقه نيز، هر يك به گونه دولت
گر اسـرايـيـل، ايـن        ارتش سركوب.  مداخله دارند

اندك كمكي را نيز كه بر روي عرشه باز كشـتـي،     
شد برنتابيد؛ به آن حملـه   هاي آزاد حمل مي در آب

المـلـلـي، بـه كشـتـار            برد و با نقض موازين بين

ابعاد .  ها دست يازيد دوستان حامل اين كمك انسان
شود كه شـرايـط    اين حمله هنگامي بهتر آشكار مي

ونيم  سال باري را پيش چشم آوريم كه در يك رقت
 .گذشته به مردم غـزه تـحـمـيـل شـده اسـت               

كانون نويسندگان ايران، به عنوان نهاد نويسندگـان  
خواهـان   خواه و مستقل، همراه با همه آزادي آزادي

كند و از افـكـار      جهان، اين جنايت را محكوم مي
هاي بيدار مردم جهان، براي افشا  عمومي و وجدان

و مجازات آمران و عامالن اين جـنـايـت يـاري         
 .جويد مي

 خرداد  17تكذيب اجراي حكم اعدام حبيب اهللا لطيفي در 
 و  تغييرات عمده در پرونده عدنان حسن پور

صالح نيكبخت وكيل مدافع تعدادي از زنـدانـيـان    
اعـاده  “ سياسي كرد، در حالي كه هفته گـذشـتـه        

دادرسي را تنها راه جلوگيري از اعدام حبيـب اهللا    
با توجه به مـراجـعـات    :  خوانده بود، گفت” لطيفي

مكرر خانواده آقاي لطيفي به دادستان سنـنـدج و     
داديار اجراي احكام و اطالعاتي كه به عنوان وكيل 
پرونده به دست آورده ام، مشخـص شـد خـبـر         

 17منتشره داير بر اجراي حكم موكل بنده در روز 
اين خـبـر مـورد      .  خرداد ماه جاري صحت ندارد

تكذيب آقاي جوهري دادستان فعلي سنندج قـرار  
 .گرفته است

صالح نيكبخت كه همزمان وكالت پرونـده چـنـد      
زنداني سياسي كُرد ديگررا بـر عـهـده دارد، از          
تغييراتي كه در پرونده عددنان حسن پور روزنامـه  
. نگار دربند كُرد به وجود آمده اسـت خـبـر داد       

سال پيش بازداشـت شـده      3پور كه  عدنان حسن
به اتهام محاربه، به اعـدام   86بود، در تابستان سال 

محكوم شد و اين حكم به تائيد دادگاه تجديدنظـر  

پس از آن با درخواسـت  .  استان كردستان نيز رسيد
وكيل وي در مورد بررسي مجدد پرونده در ديوان 

سـال     31عالي كشور، موافقت و متعاقبا حـكـم     
نگار و فعال مدنـي كـرد،      حبس براي اين روزنامه

 .صادر شد
-در مورد عدنان حسـن :  صالح نيكبخت مي گويد

پور بايد بگويم خوشبختانه تغييرات عمده اي در   
پرونده ايشان صورت گرفته است كه اوايل هفـتـه   

 .آينده به طور رسمي آن را اعالم خواهم كرد
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 بازداشت سه تن ديگر از فعاالن صنفي معلمان

يكي از فعاالن انجمن صنفي مـعـلـمـان اسـتـان         
زنده دالن، هشتم خردادماه ...  كردستان به نام فرج ا

گفته مـي شـود      .در محل كارش بازداشت گرديد
نامبرده كه فرهنگي بازنشسته مي باشد، در رابطه با 

ارديبهشت ماه در سنندج در    23اعتصاب عمومي 
اعتراض به اعدام هاي اخير، از سـوي نـيـروي          

 .انتظامي بازداشت شده است
تاكنون از محل نگهداري اين فعال صنفي اطالعـي  

 .در دست نيست

محمد علي شيرازي و محمد علـي شـاهـدي از        
اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمان يزد نيـز،  

شيرازي دوم خرداد سال جـاري،    .  بازداشت شدند
ابتدا احضار شده، سپس چند مـامـور او را بـه            
منزلش آورده اند و در نهايـت، پـس از ضـبـط           
. تعدادي از وسايل شخصي اش بـازداشـت شـد       

خردادماه، بـه   5محمد علي شاهدي نيز چهار شنبه 
 .پليس امنيت احضار و آنگاه بازداشت شد

با بازداشت اين سه تن، تعداد معلمان دربـنـد بـه      

علي اكبر باغاني، محمود بهشتي، .  سيزده نفر رسيد
رسول بداقي، علي رضا هاشمي، اسماعيل عبـدي،  
هاشم خواستار، عبداهللا مومني، مـحـمـد داوري،        

) معلم محكوم به اعدام پاكدشت( عبدالرضا قنبري 
. و بهمن نصير زاده، از جمله معلمان دربـنـد انـد     

الزم به يادآوري است كه فرزاد كمانگـر، مـعـلـم       
ارديبهشت ماه اعدام شـد نـيـز،         19كامياراني كه 

 .عضو كانون صنفي معلمان كردستان بود

 اخبار زندانيان

 يورش به خانه مادران خاوران
روز پنج شنبه ششم خرداد، مادر لطفي بنا بر سنت 
هر سال درصدد بود مراسم سالگرد يادبود فـرزنـد   
جان باخته اش انوشيروان لطفي را در منزل برگزار 

چند روز پيش از مراسم، مـامـوران وزارت       .  كند
اطالعات با وي تماس گرفتند و وي را براي لـغـو   
مراسم تحت فشار قرار دادند و تهديد كردنـد در    
صورت برگزاري مراسم، همه شركت كنندگان را   

باالخره با اصرار و پافشـاري  .  دستگير خواهند كرد
مادر لطفي، ماموران با برگزاري مراسم خانوادگـي  

 .موافقت كردند
اواخر مراسم، ماموران زنگ منزل وي را به صـدا    

سپس دو نفر از آنها وارد منزل شده و   .  در آوردند
مهمانان را براي ترك مراسم خانوادگـي، تـحـت      
فشار قرار دادند، اما با مقاومت مادر لطفي مـواجـه   

ماموران، مهمانان را تهديد به دستگيـري و    .  شدند
در اثر درگـيـري و       .  ظبط مدارك شناسايي كردند

فضاي متشنجي كه ايجاد شد، مادر لطفي در ناحيه 
سر دچار درد شديد شده و بيهوش شد كه وي را   

او در حـال حـاضـر          .  به بيمارستان منتقل كردند
لكنت زبان پيدا كرده و در بخش مراقـبـت هـاي      

 .ويژه بيمارستان نگهداري مي شود
مادر لطفي يكي از مادران خاوران و ستون اصـلـي   
مراسم هاي سالگرد كشتار زندانيان سـيـاسـي در      

وي همه اين سـال هـا از سـوي          .  خاوران است
 .عوامل اطالعات، تحت فشار و مراقبت بوده است

 سال حبس براي پژمان رحيمي 7ضربه شالق و  40
پژمان رحيمي از فعاالن كارگري خوزستان و دبيـر  
انجمن فرهنگي هنري سايه در اهواز، در دادگـاه      

به اتهام اخالل  28/1/1389عمومي اهواز در تاريخ
ضـربـه شـالق         40در نظم، به يك سال حبس و 

 10/3/1389محكوم شده كه راي دادگاه در تاريخ 

قبل از اين نيز وي به اتـهـام     .  به وي ابالغ گرديد
اجتماع و تباني عليه جمهوري اسالمي و همچنيـن  
به اتهام تحريك كارگران هفت تپه و كارگران لوله 
. سازي اهواز، به پنج سال حبس محكوم شده بـود 

وي هم چنين به دنبال ارائه يك سمينار علمي در   

دانشگاه اهواز، به يك سال حبس محـكـوم شـده      
 .بود

از اين رو اين فعال كارگري تا كنون، جمـعـا بـه      
ضربه شالق محكوم  40هفت سال حبس به اضافه 

 .شده است

 اخبار كارگري

 ادامه دارد جمع آوري كارگران فصلي و ساختماني در اصفهان هم چنان 

در ادامه سياست جمع آوري كارگران ساختماني و 
فصلي در اصـفـهـان، پـس از وقـايـع خـرداد                

در روزهـاي    .  روند هم چنان ادامه دارد اين 1388
گذشته تعدادي از اين كارگران، از كنار مياديـن و    

در .  خيابان ها جمع آوري و بازداشت شـده انـد      
نفر از اين كارگران در    4تعداد  تاريخ نهم خرداد،

واقع در اين شهر دستگير و    ” دروازه تهران“ ميدان 
به بهانه نداشتن كارت پايان خدمت و برگه احضار 
به خدمت سربازي، در كـالنـتـري ايـن مـيـدان           

الزم بـه ذكـر اسـت كـه                . بازداشت گرديدنـد 
كارگران فصـلـي،    شهرداري اصفهان جهت اسكان

محلي را در خيابان كاوه اصفهان اختصـاص داده    

است كه كارگران، هنگام پيدا كردن كار و رفتن بـه  
تومان پـرداخـت    500كارفرما، بايستي مبلغ  همراه
اين روند نه تنها در وضعيت كاريابي بـراي  .  نمايند

كارگران، بهبودي ايجاد ننموده، بـلـكـه هـزيـنـه         
 . جديدي را براي آنها به وجود آورده است
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  بازداشت شد كانون مدافعان حقوق كارگر،  ، عضوعلي رضا اخوان
ساعت دو نيمه شب سيزدهم خـرداد، مـامـوران        
امنيتي به منزل شخصي علي رضا اخوان، يكـي از    
اعضاي كانون مدافعان حقوق كارگر، وارد شده و   
بدون داشتن حكم قانوني، پس از جست و جـوي  

كامل منزلش كه بيش از دو سـاعـت بـه طـول           
 .انجاميد، وي را دستگير كرده و با خود بردند

سـاعـت بـا         24در تماس تلفني كه او پس از     
همسرش داشته، از بازداشت خـود در سـلـول          

 .اوين خبر داده است 209انفرادي 
تا كنون هيچ گونه اتهام مشخصي عليه وي اعـالم    

 .نشده است

 ضرب و شتم و دستگيري كارگران افغاني 
روز چهارشنبه دوازده خرداد، مامورين كـالنـتـري    

) ميدان منيريه خيابان ابـوسـعـيـد      ( ابوسعيد تهران 
دقيقه صبح، با شـكـسـتـن درب          20و  6ساعت 

ورودي ساختمان هاي نيمه كـاره در خـيـابـان           
ابوسعيد، اقدام به ضرب و شتم نگهبانان ايـن دو      

 2نفر از كـارگـران و        5ساختمان نموده و تعداد 

مامورين حتي اجازه نداده .  نگهبان را با خود بردند
همگي .  اند تا كارگران لباس خود را عوض نمايند

را با لباس زير، از اتاق شان بيـرون آورده و بـا         
در تمامـي  .  كتك، آنان را راهي پادگان حر نمودند

 . موارد، اعمال خشـونـت گـزارش شـده اسـت           
هم چنين از چندين كارگاه ساختماني ديگر، ده ها 

تن را به موجب نداشتن مدارك اقـامـتـي، مـورد       
ضرب و شتم قرار داده و آنان را دستگير نـمـوده     

گزارش شده است در ازاي آزادي يـكـي از       .  اند
هزار تومان در خواست شـده     600كارگران، مبلغ 

 . است

 اخبار كارگري

 درصدي بليط هاي اتوبوس شهري 500تورم 
 25بـه       20بعد از گران شدن بليط اتوبـوس از      

تومان، اتوبوسهاي خط ميدان آزادي به خاوران  از 
يعنـي  .  توماني مطالبه مي كنند25بليط  4هر مسافر 

تومان مي توانسـت   20مسافري كه تا هفته پيش با 
تـومـان      100از آزادي به خاوران برود، حاال بايد 

 .بپردازد 
اين مسير اتوبوس، دقيقا از راهي مي رود كه تقريبا 
اكثر طبقه كارگر و زحمتكش شهـر تـهـران، در        

مناطق اطراف آن سكونت دارند، مـثـل سـه راه          
آذري، خيابان قزوين، منيريـه، مـولـوي، مـيـدان          

يعني مسـيـر     .  تا مي رسد به خاوران...  خراسان و 
زحمتكشان و طبقات پايين اجتماع و بعضا فقرا و   

هنوز خيلي از مسافران نمي داننـد كـه     .  گرسنگان
به راحتـي  .  تومان بابت اتوبوس بپردازند 100بايد 

مي توان از چهره رانندگان اتوبوس فهـمـيـد كـه       
 .بليط بخواهند 4خجالت مي كشند از مسافران 

حال همين افراد بايد براي جابجايي و رسيدگي به 
در صورتي .  تومان بپردازند 200كوچكترين كاري 

كه هنوز درصد اضافه حقوق ساالنـه كـارمـنـدان       
اعالم نشده، بازنشستگان به حقوق شـان اضـافـه      

هزار تـومـان شـده،       303نشده و حقوق كارگران 
 .است% 6آقاي احمدي نژاد مي گويد تورم 

 دولت ايران بايد از سازمان بين المللي كار اخراج شود: همبستگي با فعاالن سنديكايي و كارگران ايران
متن زير بخشي از طوماري است كه به ابتكار ث ژ 

كيلومتري شـرق پـاريـس       380ت اپينال واقع در 
تهيه شده است و در ميان اتحاديه هاي مختلف ث 

يكي از بزرگترين اتحاديه هـاي كـارگـري      ( ژ ت 
در سراسر فرانسه پخش شده و در حـال    )  فرانسه

 :امضا مي باشد

 5ايـران    ...  در تاريخ نهم مي امسال،  مقامات ...  “ 
مبارز به نام هاي علي حيدريان، فرهاد وكـيـلـي،      
شيرين علم هولي و مهدي اسالميان و نيـز فـرزاد     
كمانگر سخنگوي سابق سنديكاي آموزگاران فنـي  
كردستان و عضو انجمن دفاع از حقـوق بشـر را       

 .اعدام كردند
اين فعاالن وحشيانه ترين شكنجه ها را تـحـمـل      
. كردند و در دادگاه هاي فرمايشي محاكمه شـدنـد  

هدف رژيم از اعدام آنها ارعاب توده هـاي مـردم     
روز .  بود اما اين استراتژي خونين مؤثر واقع نشـد 

براي اعتراض به اعدام ها ...  مه چندين سازمان  13
مبارز ديگر، فراخوان بـه     20و جلوگيري از اعدام 

اين فراخـوان  .  اعتصاب عمومي در كردستان دادند
به اعتصاب، به رغم برقراري حكومـت نـظـامـي       
توسط رژيم، با موفقيت بزرگـي در شـهـرهـاي         

 ...مختلف اين استان روبرو شد
اما بار پيكار براي احـتـرام بـه آزادي هـاي             ...  

دموكراتيك و سنديكائي در ايران نبايد تـنـهـا بـر       
ارزيابي ما اين اسـت    .  دوش رفقاي ايراني ما باشد

كه سازمان هاي سنديكايي فرانسوي و بين المللـي  
بايد به اين مبارزه بپيوندند و يك هـمـبـسـتـگـي       

 .يكپارچه بين المللي را به پيش برند

روز دوم ژوئن كنفرانس ساالنه سازمان جهاني كار 
تشكل هاي كارگري .  در ژنو بازگشايي خواهد شد

مستقل ايران سال ها است از سازمان جهاني  كـار  
مي خواهند كه دولت ايران، از ليست دول شركت 

چگونـه  .  كننده در اين نهاد بين المللي اخراج شود
مي توان پذيرفت دولتي كه آزادي هاي سنديكايي 
را به رسميت نمي شناسد، دولـتـي كـه فـعـاالن          
سنديكايي را مي كشد و مورد تجاوز و شكـنـجـه    
قرار مي دهد، بتواند در اجالس ساالنـه سـازمـان      

 جهاني كار شركت كند؟
ما سازمان هاي سنديكائي از نمايندگان خـود در      
سازمان بين المللي كار مي خـواهـيـم مصـرانـه          

ايران از اين نهـاد بـيـن      ...  خواستار اخراج دولت 
 ”.المللي باشند
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 تعويق چهار ماهه حقوق كارگران شركت چوالب
شركت چوالب در زمينه راه سازي، پل سـازي و    
ساختمان سازي، در ساوه، رضوان شهر، طـالـش،     

ايـن  .  انزلي، كالچاي و ساري فعاليت مـي كـنـد       
تهران در منطقه   -شركت در ساخت بزرگراه رشت

 .رودبار نيز مشاركت دارد

كارگر به كار مشغول  800در اين شركت، بيش از 
پايـه  .  اند، اما هيچ نوع تشكل كارگري وجود ندارد

حقوق كارگران، همان حداقل دستـمـزد مصـوبـه       
همين دستمزد ناچيز را هـم، بـه       .  اداره كار است

كارگران ايـن  .  موقع به كارگران پرداخت نمي كنند

شركت، دستمزد سه ماهه دي، بهمن و اسفند سال 
را از مـالـكـان ايـن          89و همچنين فروردين  88

 . شركت طلبكار هستند

 اتحاديه كاركنان بندرگاه هاي سوئد، عبور كاالهاي اسرائيل را بلوكه خواهد كرد
اتحاديه كاركنان بندرگاه هاي سوئد اعـالم كـرده     
است كه در اعتراض به حمله نيروهاي اسرائيل بـه  
كاروان امدادرساني به نوار غزه و كشته شدن چنـد  
نفر از امدادگران، حركت كشتي ها و عبور كاال از   
سوئد به اسرائيل و از اسرائيل به سوئد را بـلـوكـه    

 .خواهد كرد
شرط تعيين شده براي عدم انـجـام ايـن اقـدام،         
بررسي حادثه، مجازات عامالن و مسبـبـيـن ايـن       
حادثه و لغو محاصره نوار غزه از سوي اسـرائـيـل    

كنفدراسيـون بـيـن الـمـلـلـي            . عنوان شده است

نـيـز،   )  آي تـي يـو سـي         ( هاي كارگري  اتحاديه
امدادگر و زخمي شدن تعداد بيشتري از  19 كشتار
ايـن  .  توسط دولت اسرائيل را محكـوم كـرد     آنها 

كنفدراسيون، خواست رفع محاصره از بندر غزه را 
تكرار كرد، حمله نظاميان به غير نظاميان را غـيـر     
قابل قبول خواند و خواهان تحقيق علني، مستقل و 

 .مبسوط در مورد حادثه شد
فدراسيون بين المللي كارگران حمل و نقل، ضمن 

ي آي تي يو سي تاكـيـد كـرد كـه          تاييد اطالعيه
مقامات اسرائيلي را مسئول حمله به كشتـي هـاي     

  .امداد و كشتار امدادگران مي شناسد
) تي تو سـي   ( هاي كارگري بريتانيا  اتحاديه  كنگره

در آب هـاي بـيـن            ضمن اشاره به وقوع حادثه
المللي، اقدام اسرائيل را مـحـكـوم و بـا تـمـام             

اين كنگره .  هاي عزادار، ابراز همدردي كرد خانواده
غـزه تـوسـط        مطالبه خود براي برداشتن محاصره

اسرائيل را تكرار و بر تحقيق مستقل و علـنـي در     
  .پاي فشرد  مورد اين حادثه

 اخبار كارگري

 ادامه اعتراض هاي كارگري در صنايع فلزي 
اي كه در پـرداخـت        در پي تاخير خبر چند هفته

كارگران كارخانه صنايع فلزي بـه      مطالبات معوقه
هاي كـارگـري درايـن       وجود آمده است، اعتراض

جمعي از كارگـران كـارخـانـه       .  شركت ادامه دارد
 250هـاي آرام         صنايع فلزي، از ادامه اعـتـراض  

آنها در چند هفـتـه   .  كارگر اين كارخانه خبر دادند
مـاه     6گذشته به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن 

حقوق، چند نوبت دست از كـار كشـيـده و در          
. انـد    محوطه دروني و اطراف كارخانه تجمع كرده

به گفته كارگران، اين مطالبات معوقه شامل حقوق 

هاي بهار و زمستان سـال گـذشـتـه و          برخي ماه
آنها همچنيـن مـي     .  ماه سال جاري است فروردين

گويند كه كارفرما چنديـن بـار بـا دادن وعـده             
پرداخت اين مطالبات، آنها را به ادامـه كـار فـرا        

 .نتيجه بوده است خوانده است كه تمامي آنها بي

 معادن زغال سنگ قتل گاه كارگران
كارگر مـعـدنـچـي در          66ارديبهشت ماه  25در 

كارگر معدنچي در چين جان خود را  21روسيه و 
در .  در انفجار معادن زغال سنگ از دسـت دادنـد    

كارگر در جاي جـاي     15در هر دقيقه  2007سال 

اين جهان، در حين كار جان خود را از دست داده 
بخش اعظم اين ميليون ها كارگـر قـربـانـي،       .  اند

اين كارگـران قـربـانـي       .  كارگران معدنچي هستند
صرفه جويي سرمايه داران اعم از خصـوصـي يـا      

دولتي، در هزينه هاي ايمني محيط كار براي كسب 
 .سودهاي هرچه بيشتر مي شوند

 غرفه جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان در نمايشگاه كتاب تعطيل شد
روابط عمومي جمعيت دفاع از كـودكـان كـار و        
خيابان پس از تعطيلي غرفه اين نهاد مـدنـي در       

المللي كتاب تهران ،  بيست و سومين نمايشگاه بين
 :اطالعيه اي بدين شرح صادر كرد

ماموران حراست نمايشـگـاه    89/2/23ظهر امروز “ 
ي تبـلـيـغـاتـي       المللي كتاب با مراجعه به غرفه بين

جمعيت دفاع، اظهار داشتند كه به دستـور مـديـر      

ستاد هماهنگي، غرفه بايد تخليه شود و اعضـاي      
 .حاضر از نمايشگاه خارج شوند

با وجود پيگيري مسئولين جـمـعـيـت دفـاع در          
هاي مختلف نمايشگاه، نه تـنـهـا       واحدها و بخش

هيچ حكم كتبي ارائه نگرديد، بلكه هيچ مدرك و   
دليلي براي اين حكم صادره اعالم نشد و حـتـي     
حاضر به افشاي نام نهادي كه اين حكم را صـادر    

 .كرد نيز نشدند
” با توجه به اينكه تهديد مأموران حراست مستقيما

متوجه اعضاء جمعيت دفاع بود، مسئولين غـرفـه     
در    .مجبور به تخليه غرفه و ترك نمايشگاه شدند

ارديبهشت غرفه تعطيـل   23روز  15نهايت ساعت 
 ”.گرديد
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 گذشته  وقوع دو مورد تجاوز جنسي در يك ماه  و كودك   فوت يك
واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان، 
با انتشار گزارش ماهيانه خود از كودكان آزار ديده 
ارجاعي به اين واحد، از فوت يك كودك و قـوع    
دو مورد تجاوز جنسي در ارديبهشت مـاه سـال       

بر اساس اين گزارش، تعداد كـل    .  جاري خبر داد
موارد ارجاع شده به واحد فوق، هفت مورد بـوده  
است كه توسط مادر، اقوام، اعضاي سابق انجمن و 
يك مورد نيز توسط خبرنگاران صورت گـرفـتـه      

 .شده است
مورد عاطفي و غفلـت، يـك      3:  آزاري نوع كودك

مورد تجاوز جنسي و يك مـورد   2مورد آموزشي، 
نيز جسمي بوده كه به فوت كودك منـجـر شـده      

مورد از موارد ارجاعي، پدر آزار رسان  3در .  است
در سـايـر مـوارد آزار        .  بوده و در يك مورد مادر

رسان، سه جوان غريبه، پسر همسايه و نامادري يـا  
 .ناپدري گزارش شده است

ارتباط والدين با كودكان ارجاع شده به اين واحد، 
يك مورد عادي و شش مورد طالق مشاهده شـده  

 .است كه علت طالق نيز، اعتياد بوده است
مـورد     5:  نوع پيگيري توسط مددكار اجتـمـاعـي   

مورد  3مورد پيگيري تلفني،  31پيگيري حضوري، 
مورد مشورت با همكاران و    2هماهنگي حقوقي، 

 .مورد نيز از منازل بازديد به عمل آمده است 5

 اخبار كارگري

 در دانشگاه عالمه” بدحجابان“تعليق از تحصيل 
قادر پرويز، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگـاه  

بـرخـي از دانشـجـويـان          :  عالمه طباطبايي گفت
از ”  يـك تـا دو تـرم         “ اين دانشگاه ”  حجاب بد“ 

اين احكام دانشجويان، به .  اند تحصيل محروم شده
آنها بـه تـذكـرات مسـئـوالن          ”  اعتنايي بي“ خاطر 

 .دانشگاه مبني بر رعايت حجاب، صادر شده است
ها دانشجوي ديگر اين دانشگاه نيز  ده:  پرويز افزود

به كميته انضبـاطـي احضـار      ”  حجابي بد“ به خاطر 
به دليل مـحـرمـانـه     .  اند شده و تذكر دريافت كرده

بودن آمار و ارقام در كميته انضباطي، امكان اعـالم  

 .تعداد دقيق دانشجويان احضار شده وجود ندارد
از اواخر ارديبهشت ماه ”  بدحجابي“ طرح مبارزه با 

از سوي حراست وزارت علوم، تـحـقـيـقـات و          
ها و موسسات آموزش عـالـي      فناوري به دانشگاه
در اين ابالغيه بر اهميت بـحـث   .  ابالغ شده است

هـا و در         رعايت حجاب و عفاف در دانشـگـاه    
راستاي اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي انقـالب  

اين طرح در شرايـطـي   .  فرهنگي، تاكيد شده است
هـاي اخـيـر، بـرخـي             شود كه در هفته ابالغ مي

مسئوالن فرهنگي و سياسي خـواسـتـار جـديـت        

هـا     حراست در برخورد با بدحجابان در دانشگـاه 
 .اند شده

هفته گذشته نيز مصطفـي خسـروي، مـديـركـل          
حراست دانشگاه تـهـران از مـنـع ورود افـراد              
بدحجاب به دانشگاه تهران، اجبار مقنعه در برخـي  

هاي اين دانشگاه و برخورد با دانشجويان  دانشكده
. در دانشـگـاه خـبـر داده بـود           ” بدحجاب“پسر 

هـا از       خسروي گفته بود كساني كه در دانشـگـاه  
پوشش نامناسب استفاده كنند، به كميته انضبـاطـي   

 .احضار خواهند شد

 در سطح شهر” امنيت اجتماعي“اجراي طرح 
مامورين مخفي پليس از اين پس با دوربين مخفي 

. فيلم برداري خواهـنـد كـرد     ”  بدحجاب“ از زنان 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ، اين سلب امـنـيـت      

نـام  ”  طرح جديد امنيت اخـالقـي  “ آشكار مردم را 
 . گذاشته است

نيا در نشستي خـبـري در        سردار حسين ساجدي
يـكـي از     :  هاي امنيت اخالقي گفت رابطه با طرح

هاي غيرمجاز و به ويژه مبتذل  دي موضوعات، سي
بود كه برخورد الزم صورت گرفت و موضوعـات  

هاي خياباني بودند  ديگر مزاحمان نواميس و مانكن
 . شد چهره شـهـر مـخـدوش شـود          كه باعث مي

اين براي ما قابل تحمل نبود و طرح را   :  وي افزود
هـا     فـروش    دي   آغاز كرديم كه در بـحـث سـي     

در .  هاي خوبي داشتيم و ادامه نـيـز دارد       موفقيت

بحث مزاحمان نواميس هم از اول خرداد ماه طرح 
 . برخورد با اين افراد آغـاز شـد و ادامـه دارد             

برخورد با مزاحمان نواميس و بـد    :  وي تاكيد كرد
پوششي، از وظايف ذاتي پليس است و تا رسيـدن  
به حد مطلوب، ادامه دارد تا شهروندان از اقدامات 

 . پليس رضايت داشته باشند

 است  حجاب ابالغ نشده  و   تا اين لحظه طرح عفاف

وي در پاسخ به اين سئوال كه چه نهـادهـايـي در       
اجراي طرح برخورد با بدپوششي به پليس كمـك    

در رابطه بـا اجـراي طـرح،         :  كنند، تصريح كرد مي
هيچ نهادي جز مرجع قضايـي بـا مـا هـمـكـاري          

ترين همكار ما خود مردم هستند كه  كند و مهم نمي
هـا   هاي تقدير و تشكر داشتند و برخي مكان تماس

 . را نيز به پليس معرفي كردند
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به سئـوالـي     

مبني بر ابالغ طرح عفاف و حجـاب بـه پـلـيـس         
تا اين ساعت هيچ چيزي به ما ابـالغ نشـده    :  گفت

دانيم كه با بدحجابي    اما ما وظيفه ذاتي خودمان مي
 . برخورد كنيم

 اخبار زنان
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 قتل عام قانوني
مساله، جايگزيني يك حـكـومـت و دولـت بـا            
حكومت و دولت ديگري نيست كه بگـوئـيـم در      

اجتماعي بعدي، اعدام هاي سياسـي    -نظام سياسي
و غير سياسي در چارچوب قانون دريـك دادگـاه     

باحضور وكيل و هيات منصفه مـنـتـخـب     !  عادالنه
مسئله اصلي، حذف اعـدام بـه     .  مردم، انجام گيرد
 .طور كلي است

پنجاه سال حكومت پهلوي، اعدام ها را قانوني مي 
پنداشت و هم اكنون نيز طرفداران نظام پادشاهـي،  
نه تنها از مواضع خود عقب ننشسته اند، بلكه مـي  

نمونه ديگري از ايـن  .  گويند بيچاره شاه كم كشت
دست، اصالح طلبان حكومتي هستند كه در زمـان  
مسئوليت خويش، با ماشين آدم كشـي دولـتـي،        
هزاران نفر را به جوخه هاي مرگ سپردند و عمـل  
خود را كامال قانوني و انقالبي دانستند و امـروزه    
بدون قبول مسئوليت و نقد جدي اعمال خود، بـا    
شعار اصالح طلبي خواستار بازگشت بـه قـانـون      

 .اساسي و دوران سياه دهه اول انقالب مي باشند
به گوشه هايي از بيانيه اخير موسوي به مناسـبـت   

ارديبهـشـت    19اعدام هاي پنج زنداني سياسي در 
و گفتگوي عباس جـعـفـري دولـت آبـادي           89

دادستان تهران با هفته نامه پنجره، در پـاسـخ بـه        
مواضع موسوي و نامه كروبي به آيت اهللا موسـوي  
اردبيلي از اعضاي شوراي انقالب، اولين دادستـان  
كل كشور و رياست قوه قضائيه در حكومت دهـه  

 .اشاره مي كنيم 60

موسوي در بيانيه اخير خود اعالم اعدام ناگـهـانـي    
پنج نفر از شهروندان كشور، بدون آنكه توضيحات 
روشن كننده اي از اتهامـات و رونـد اداري و           
محاكمات به مردم داده شود را ناعادالنه دانسـتـه     

و مي گويد مشكل است كه بتوان جلـوي  ...  است 
داوري مردم را در مورد ظالمانـه بـودن احـكـام         

 ...قضائي گرفت
گرچه اقدام موسوي در اعتراض به اين اعدام هـا،  
در نوع خود مثبت و گامي رو به جلو مي بـاشـد؛   
! اما به دليل اينكه وي تنها بـه رونـد نـاعـادالنـه         

دادرسي و مبهم و نارسا دانستن اين مـحـاكـمـات     
اعتراض نموده كه به دور از عدل اسالمي اسـت،    
هنوز تا گسستن از افكار و اعمال متناقض و ضـد  

چرا كه ابتدا هنوز به سـهـم و     .  انساني فاصله دارد
نقش خود و ياران اصالح طلـب شـده اش، در         

هيچ گونـه نـقـد،       60كشتار زندانيان سياسي دهه 
روشن گري و حتي قبول مسئوليت ننمـوده و از      
سوي ديگر، احتماال بنا به باورهاي دينـي ايشـان،     

 .مجازات اعدام بايد اجرا شود
اما جعفري دولت آبادي دادستان فعلي تهران، كـه    
هم چنان به همه اعدام هاي انجام گرفته درگذشته 
و حال افتخار مي كند و با شدت خواهـان ادامـه     
چنين احكامي است مگر به مصلحت نظام اسالمي 
كه گاهي كاهش يا افزايش پيدا مي كند، آنچـه را    
كه موسوي و ديگران از يادآوري آن دوري مـي      

: دادستان تهران مي گويـد .  كنند را گوشزد مي كند
كساني كه مدعي پيروي از خط امـام هسـتـنـد،       “ 

چگونه مي توانند آمـوزه هـاي ايشـان را، كـه             
ايستادگي در برابر گروهكهاي معاند بود فرامـوش  
كنند؟ در همان سال هايي كه اعدام هايي براسـاس  
حكم حضرت امام عليه منافقين صورت گـرفـت،   

اگر چنين ادعـايـي دارد     .  ايشان نخست وزير بود
) موسـوي ( چگونه در آن دوران خدمت كرد؟ وي 

در جريان احكام حكومتي حضـرت   1367درسال 
امام در مورد منافقين بوده و به خوبي مي داند كـه  
قوه قضائيه در چهارچوب قوانين و مقررات كشور 

پرونده فرزاد كمانگر و سايريـن در    .  اقدام مي كند
جريان رسيدگي بوده و اين كه چرا حكم بعـد از    
چند سال اجرا شده، به منزله اشتباه بودن احـكـام     

بهتر است كه اين مدعيان خط امام، .  صادره نيست
از اصولي كه مدعي هستـنـد، پـيـروي كـنـنـد،            
مخصوصا حمايت از اين نظام كه بر اساس اسـالم  

و نهايتا هم دادستان تهديـد  ”  و قرآن بنا شده است
نموده كه با موسوي و ديگران، حتما برخورد مـي    

 .شود ولي زمان آن هنوز نرسيده است

 :منابع خبري اين شماره

روز /  آژانس خبري موكـريـان  /  خبرگزاري هرانا/  ادوارنيوز/  كميته گزارشگران حقوق بشر/  سايت دانشجويان سوسياليست/  هفته نامه پنجره/  خبرگزاري مهر/  ايلنا 
 كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري/ كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري/ اخبار روز/ آنالين

 :تماس با نشريه
نشريه جهان نـويـن، بـه       pdfبراي دانلود نسخه 

 :وبالگ نشريه مراجعه كنيد
http://jahanenovin.blogspot.com 

 :يا با ايميل نشريه تماس بگيريد
jahanenovin@gmail.com 

براي تبادل نظر با هيات تحريريـه و يـا ارسـال          
تان براي انتشار در جهان نوين، با هـمـيـن    مطالب

 .ايميل تماس بگيريد
تدريج در وبالگ جهـان نـويـن      مطالب نشريه، به

تـوانـيـد    براي تبادل نظر جمعي، مي. شودمنتشر مي
 .تان را منتشر كنيددر اين وبالگ، نظرات

در صورت امكان، جهان نوين را به ايميل دوستان 
 .خود ارسال كنيد

جهان نوين، مناسب پرينت روي كاغذ  pdfنسخه 
A4 با پرينت و تكثير نسخه كاغذي جهـان  .  است

توانيد طيف مخاطبان جهـان نـويـن را        نوين، مي
 .گسترش دهيد

 : جعفري دولت آبادي دادستان فعلي تهران

در همان سال هايي كه اعدام هايي ...“

براساس حكم حضرت امام عليه منافقين 

. صورت گرفت، ايشان نخست وزير بود

اگر چنين ادعايي دارد چگونه در آن 

 ”دوران خدمت كرد؟
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سعيده منتظري دختر آيت اهللا منتظري، از زاويـه      
كامال متفاوت با دادستان، به موسوي توصيه نموده 

بـد  “ .  كه در گفته دادستان تهران اندكي تامل كـنـد  
به اين نـتـيـجـه     )  دادستان( نيست از سخنان ايشان 

برسيم كه نقد و نقادي را بايستي به عنوان يك نياز 
چرا عمال همگي كردارمان را   .  براي جامعه بدانيم

اين !  به تاريخ مي سپاريم تا آيندگان ناقد ما باشند؟
وظيفه همگاني است كه گذشته خود را نقد كنيم و 

 .اگر اشتباهي داشتيم، درصدد جبران آن برآييم
اما كروبي بدون توجه به اين گونه تـوصـيـه هـا،       
خطاب به موسوي اردبيلي با يادآوري تالش ها و   
نقش موثرشان در شكل گيري، استقرار و تثـبـيـت    

از وي بـراي      ...)  اعدام زندانيان سياسي و   ( نظام 
نـجـات   ( عبور از فضاي فعلي و نجـات كشـور       

درخـواسـت كـمـك       )  قدرت و سرمايه هاي شان
وي از قانون اساسي به عنوان مـيـثـاق    .  كرده است
و اداره كنندگان جامعـه، كـه     )  حاميان( شهروندان 

مي بايد سرلوحه و منشور اداره جامعه تلقي شـود،  
ياد كرده و با شكايت از سخنان جعفـري دولـت     

در روزهاي اخيـر، دادسـتـان      ... “ :  آبادي مي گويد
محترم تهران براي توجيه اقدام تشكيالت قضـائـي   

نفر از شهروندان ايراني و در      5در رابطه با اعدام 
پاسخ به مواضع كانديداهاي معترض انتخابـات و    

 67به ويژه سخنان نخست وزير زمان امام، به سال 
اشاره كرده و اعالم مي كند كه چرا آقاي موسـوي  
در آن زمان به اعدام هايي كه با حكم حضرت امام 

ايشـان هـمـان      .  صورت گرفته، اعتراض نكردنـد 
تـا كـنـون      .  حرفي را مي زند كه دشمن مي گويد

چرا .  كسي در اين باره، اين گونه حرف نزده است
كه تا كنون هيچ گاه ريز آن قضايا  بررسي نشده و 
چرايي آن مشخص نيست و هنوز ماجرا در ابـهـام   
قرار دارد و معلوم نيست تا چه اندازه امام در ايـن  
ماجرا دخالت داشته اند و به نظر مـي رسـد كـه        
ايشان براي توجيه عملكرد فعلي دستگاه قضـائـي   

 ”.در اين شرايط، چنين مسائلي را بيان مي كند
زمان به سرعت مي گذرد و فرصـت  !  آقاي كروبي

هم از آنجا رانده و هـم از      .  ها از دست مي دهيد
شما هنوز از خـانـواده هـا،      !  اينجا مانده مي شويد

ياران و مردمي كه هرگز خاطره و كابوس آن همـه  

كشتار، شكنجه و تجاوز را فراموش نمي كنند، بـا    
به جز اينان، چه كسي از   . واژه دشمن ياد مي كنيد

آن همه قتل و شكنجه و تجاوز ياد مي كند؟ اگـر    
هاي سرمايه داري است، آنها كـه    منظورتان دولت

و حتي بعد از 1367در زمان وقوع اعدام هاي سال 
آن، سكوت كردند و مطمئنا خرسند نيز بودند كـه  
شما كار ناتمام شاه را، به وسعت و بـي رحـمـي      

 .ناباورانه اي به اتمام رسانديد
اگر آنها امروز با ژست دمكراسي، حقوق بشـر و    
جهان آزاد، به جنايت هاي اخير اعتراض مي كننـد  
و در عين حال، ماهيت انساني و ضد سرمايه داري 
و ضد استثمار جان باختگان گذشته و كنـونـي را     

وارونه جلوه )  كه در اكثريت مطلق چنين بوده اند( 

مي دهند، به اين خاطر است كه تاريخ مصرف اين 
حكومت را با اعتراضات رو به گسترش مـردمـي،   
رو به پايان مي دانند و سعي دارند با فريب افكـار  
عمومي، خود را در جايگاه حامي مردم و آلترناتيو 
قرار دهند تا سود سرمايه هاي به تـاراج بـرده از       
دسترنج كارگران و نيروي كار را، تامين و تـداوم    

 .بخشند
كروبي مي گويد ريز آن قضايا بررسـي نشـده و       
چرايي آن مشخص نيست و اينكه امـام در ايـن       

اتفاقا براي آنهايي كـه    .  ماجرا چقدر دخالت داشته
از اين همه شكنجه، كشتار و محروميت، آسـيـب     
هاي جانكاهي ديده اند، چرايي آن كامال مشخـص  

كافي است كه نـگـاهـي بـه         .  و آزار دهنده است
ساله گذشته بيندازيم تا ببيـنـيـم چـه        31اتفاقات 

كساني حاكم، خودي و صاحبان قدرت و ثـروت    
بوده اند و چه كساني محكوم، غير خودي و سهـم  

كه بيشترين تالش را براي تحقـق  ( شان از انقالب 
كار پر مشقت با درد و رنـج و        )  آن انجام دادند

 ...تبعيض بوده است
فرزاد كمانگر، شيـريـن    89ارديبهشت  19يكشنبه 

علم هولي، علي حيدريان، مهدي اسالميان و فرهاد 
وكيلي، پنج تن ديگر از زندانيان سياسـي بـه دار       

دستگاه سركوب و اعـدام، بـراي         .  آويخته شدند
حفظ امنيت و رفاه اقليت حاكم و طبقه سرمايه دار 
و رنج اكثريت كارگران و مزد و حقوق بگيران، در 

سال گذشته و فراتر از آن يكصد سال اخـيـر،      31
لحظه اي از كار نيفتاده و تنها به مصلحت و منافـع  

 .حاكمان، سرعت آن كندتر يا تندتر شده است
با گسترش اعتراضات مردمي در سال گذشته، موج 
سركوب و اعدام نيز افزايش يافته و به خيال تكرار 
كشتار مخالفين و ايجاد حكومت وحشت در دهـه  

فـرامـوش   .  توطئه شومي در حال تدارك است 60
نكرده ايم كه حكومت، قبل از آغاز سـركـوب و       

ابتدا با ادعاي مبارزه بـا   60اعدام سراسري در دهه 
مواد مخدر، تعدادي را به جرم قـاچـاقـچـي، بـه        
. دستور خلخالي و ديگر عوامـلـش اعـدام كـرد        

حجاب اجباري را در دواير دولتي و اماكن عمومي 
اتحاديه ها، روزنامه ها و احـزاب  .  به اجرا در آورد

مستقل از حاكميت را تحت فشار تهمت ها قـرار    
هـر روزه    .  داده و سپس غير قانوني اعـالم كـرد      

تعدادي را به جرم هاي واهي چون جـاسـوس و     
ضد انقالب و اقدام مسلحانه، زنداني، شكنجـه و    

تمامي اينها البته زمينه سـازي بـراي       .  اعدام نمود
تصاحب كامل قدرت و حذف تمامي نـيـروهـاي      
سياسي و اجتماعي مخالف سرمايه داري مذهـبـي   

 .بود
امروزه نيز محافظه كاران و بنيادگرايان حاكـم، بـا     
ادعاي مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي، كه خـود  
باني و باعث آنها هستند، اقدام به اجـراي طـرح       
هاي عوام فريبانه ديگري كرده است، از جـملـه       

مكان در    400برخورد با اراذل و اوباش، حمله به 
تهران و بازداشت عده زيادي به جرم عضويت در   
شركت هاي هرمي، طرح برخورد بـا مـزاحـمـان       
نواميس، طرح حجاب و عفاف در خيابان، مـراكـز   

نقطـه در     300دولتي، دانشگاه و مدرسه، حمله به 

 هاياگر منظورتان دولت
سرمايه داري است، آنها كه در زمان 

و حتي 1367وقوع اعدام هاي سال 
بعد از آن، سكوت كردند و مطمئنا 

خرسند نيز بودند كه شما كار ناتمام 
شاه را، به وسعت و بي رحمي 
 ناباورانه اي به اتمام رسانديد
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تهران براي بازداشت توزيع كنندگان خـرده پـاي     
مواد مخدر، اعدام زندانيان عادي به جرم حمل و   

 .... توزيع مواد مخدر و
نيروهاي سركوب كه با اعتراضات ميليوني مردمـي  
در سال گذشته، حاكميت خود را در خـطـر مـي      
بينند، با بزرگ نمايي در آمارها قصد دارنـد كـه       
مخالفين خود را جزو مجرمين اجتماعي جا بزننـد  
تا تحت پوشش اين سناريو، سركوب و اعدام هاي 
. گسترده معترضان و مخالفان را توجيه نـمـايـنـد      

معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، از   
نفر زن مواد فـروش   31نفر مرد و  290دستگيري 

كيلو گـرم     10و كشف مقاديري سالح و بيش از 
همچنيـن نـيـروي      .  مواد مخدر در تهران خبر داد

انتظامي پس از يورش به منازل و دفاتر شـركـت     
هاي هرمي، اعالم كرد كه تنها در تهران، بيـش از    

 .دو ميليون نفر عضو اين نوع شركت ها بوده اند
بنا به گزارش فعاالن حقوق بشر، تنها در فـاصـلـه    

نـفـر در        21،    89خرداد  10ارديبهشت الي  19
تهران و ساير شهرستان ها  با جرايم غيرسياسي و   

پنج زنداني سياسي و بـرادر    .  عادي اعدام شده اند
عبدالمالك ريگي نيز، جزو همين اعدام هـا مـي       

آخرين اعدام ها در روز هاي اخير، اعـدام    .  باشند
و )  هشتم خـرداد   ( يك شهروند افغاني در اصفهان 

 .بوده است) دهم خرداد(دو نفر در زندان شيروان 
طبق گزارش ساالنه حقوق بشر در ايران در مـورد  

 2009حكم اعدام، تعداد اعـدام هـا در سـال              
. سال گذشته در ايـران بـود     10باالترين تعداد در 

اين آمارها بر اساس گزارش هاي ساالنه سـازمـان   
عفو بين المللي و رسانه هاي رسمي حـكـومـت      

نفر، سـال   165:    2000سال :   جمع آوري گرديده

 2003نفر، سال  316:    2002نفر، سال  75:    2001
 94:    2005نفر، سال  108:    2004نفر، سال  154:  

نفـر،   317:  2007نفر، سال  177:    2006نفر، سال 
آمـار  .  نفر 402:  2009نفر، سال  350:  2008سال 

فوق نشانگر افزايش اعدام زندانيـان عـادي طـي        
ساليان گذشته مي باشد كه اوج آن در سال گذشته 
بوده و مطمئنا اين آمار در سال جاري نيز افزايـش  
يافته كه اعدام زندانيان سياسي نيز شـاهـد رشـد        

 .فزاينده خواهد بود

تفاوت هاي كمـي و     60البته شرايط فعلي با دهه 
حاكميت يكپارچـه   60در دهه .  كيفي فراواني دارد

بود، در حالي كه اكنون شكاف آشكاري در رهبري 
 60در دهـه      .  و بدنه آن به وجود آمـده اسـت      

حاكميت برآمده از انقالب، در ابتداي كار خود بود 
و هنوز كارنامه اجرايي از عملكرد و شـعـارهـاي      
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نداشت و   
به اصطالح، دستش براي توده ها هنوز رو نشـده    

پوشش مذهبي و شرايط جـنـگـي هـم، در         .  بود

در صـورتـي   .  خدمت افزايش تسلط حكومت بود
كه اكنون ماهيت سرمايه داري، ارتجاعي و ضـد      

 60در دهـه      .  انساني اش كامال رو شـده اسـت    
حاكميت براي كاستن از فشار هاي اقتصادي، اقدام 

امروزه با حذف سوبسيد ها، .  به توزيع كوپن نمود
توده هاي زحمتكش را هرچه بيشتر به زير خـط    

حكومت در آن سال ها با كشـتـار   .  فقر مي كشاند
نيروهاي سياسي، ارتباط توده اي آنهـا را قـطـع        
نمود، در حالي كه امروزه با گسترش ارتباط هـاي  
جمعي خارج از كنترل و نارضايتي اقشار مختلـف  
مردمي با گرايش هاي متفاوت بدون عضويـت و    
وابستگي ارگانيك به نيروهاي سياسي، بحران ابعاد 

ساليانه صدها اعتراض كـارگـري   .  جدي تري دارد
. نسبت به حقوق معوقه و بيكاري روي مي دهـد   

كارگران، معلمان، پرستاران، دانشجـويـان، زنـان،      
روشفكران، اقوام و مذاهب معترض بـه شـرايـط      
ناعادالنه، نه تنها از مطالبات حداقلي خود عـقـب     
ننشسته اند، بلكه با پيوند خوردن به يـكـديـگـر،       
خواستار تغيير اساسي در تمامـي عـرصـه هـاي         
اجتماعي هستند و حاكميت را با چالش عظيـمـي   

 .روبرو كرده اند
به گفته عادل آذر، رئيس مركز آمار، امروزه به دليل 
مشكل بيكاري، تورم و نيز عدم كنترل نقدينگي، با 
وجود منابع عظيمي كه در كشور وجود دارد، بيش 

ميليون نفر از مردم، زير خط فقر مطـلـق و      10از 
ميليون نفر، زير خط فقر نسبي به سـر     30بيش از 
 ) 89خرداد  8روزنامه شرق . (مي برند

سرمايه داري اسالمي، عاجز از رفع بحـران هـاي     
داخلي و خارجي، به تشديد سركوب و اعدام مـي  

 ...انديشد

حكومت در آن سال ها با كشتار 

نيروهاي سياسي، ارتباط توده اي آنها 

را قطع نمود، در حالي كه امروزه با 

گسترش ارتباط هاي جمعي خارج از 

كنترل و نارضايتي اقشار مختلف مردمي 

با گرايش هاي متفاوت بدون عضويت و 

 وابستگي ارگانيك به نيروهاي سياسي،

 بحران ابعاد جدي تري دارد

 ،هاي دوران پس از انقـالب ايـران     يكي از ويژگي
كارگران كه در .  هاي كارگري است تشكيل سازمان

توانسته بودند با حركت  57جريان اعتصابات سال 
متشكل خود، گام اصلي را در سرنگـونـي رژيـم      

هـاي     پهلوي بر داشته باشند، به سرعت تشـكـل    
با گذري كوتاه در .  دادند مستقل خود را تشكيل مي

هاي آن روزها مي توانيم تولد بسيـاري از     روزنامه
. ها و شوراها را شاهد باشيم اين سنديكاها، اتحاديه

قبل از سرنـگـونـي شـاه، از          56اعتصابات سال 
هاي صنفي و اقتصادي آغاز و به تـدريـج      خواسته
هاي سياسي، از جمله آزادي زنـدانـيـان         خواسته

سياسي و نابودي رژيم ديكتاتوري نيز به آن اضافه 

هاي سياسـي و     با رسيدن به اين خواسته.  شده بود
، بـار ديـگـر        57سرنگوني شاه، پس از بهـمـن     

هاي صنفي، اقتصادي و رفاهي در صـدر       خواسته
 .  هاي اين كارگران قرار گرفته بود خواسته

با اين همه، تشكيل سنديكاها و تشـكـل هـاي          
كارگري، خالي از دردسر نبود و از همان ابتدا بـا    

 1358رويدادهاي كارگري خرداد 
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مقاومت و مقابله خشونت بار دولت و كميته ها ي 
انقالب، كه جايگزين پليس قبلي شده بود، روبـرو  

آنها كارگران را ضد انقالبي و كمونيـسـت   .  شد مي
حتا در بعضي از ايـن اعـتـراضـات،       .  خواندند مي

 ....افرادي نيز كشته شدند از جمله در اصفهان و
بـار و       ي بـرخـورد خشـونـت       در كنار اين شيوه
ي ديگري نيز توسط حكـومـت    سركوبگرانه، شيوه
هايي نيز از    سنديكاها و تشكل.  در پيش گرفته شد

جانب حزب جمهوري اسالمي و سـايـر احـزاب      
شوراهاي اسالمـي  .  وابسته به حكومت تشكيل شد

كار در بسياري از كارخانه ها و كـارگـاه هـا، بـا         
هاي مسـتـقـل كـارگـري         هدف جايگزيني تشكل

تشكيل شدند و در مقطـعـي، نـقـش سـركـوب           
 . هاي مستقل را برعهده گرفتند تشكل

هـا،     تعطيلي بسياري از اين كارگاه ها و كارخـانـه  
موج بزرگي از كارگران اخراجي و بيكـار را بـه       

آنان نيز با تشكيل تشكل، در پي .  وجود آورده بود
هزاران كارگـر  .  رسيدن به خواسته هاي خود بودند

بـه   57ها و اعتراضات پس از بهمن  در اين تحصن
صورت متشكل، شركت داشتند و بر رسيـدن بـه     

بـرخـي از     .  كردند هاي خود، پافشاري مي خواست
روز و بـيـش از      40هاي اعتراضي، تا  اين حركت

 .آن، ادامه داشته است
 :از جمله موارد زير را مي توان نام برد

شركت ساختمانـي كـه     ( اجتماع كارگران مهك   -
پروژه عظيم پايگاه هوايي چابهار را در اخـتـيـار        

 براي دريافت حقوق) داشت
وابسته بـه    ( اعتصاب كارگران كارخانه بهمنشير   -

كه به دليل عقـب  )  صنايع چوب و كاغذ مازنداران
افتادن دستمزدهاي شان دست به تحصن زدنـد و    

 تهديد كردند كه كارخانه را متصرف مي شوند
اعتصاب غذا ي كاركنان شركت نفت ماكـو بـه       -

 ...عنوان اعتراض به رفتار مسئولين
” ايران تـرمـيـنـال    “ اعتصاب كارگران پيمانكاري   -

 بندر خرمشهر
اجتماع كاركنان شركت مخابـرات بـراي پـس          -

 گرفتن پيش پرداخت هاي مسكن
اعتراض بهياران براي پذيرفتـه شـدن مـدرك          -

 بهياري به عنوان ديپلم

 تحصن فارغ التحصيالن بيكار تهران -
اعتراض كارگران شوفاژ كار به اخراج نمايندگان   -

 خود و غير قانوني اعالم كردن انتخابات كارخانه
اعتصاب در شركت كداك با خواسـت اخـراج       -

كاركنان غير ضروري خارجـي هـا و گـمـاردن           
 ...ها و كاركنان ايراني به جاي آن

تحصن كارگران شركت آرمه و آرمـه تسـا و           -
شركت هاي وابسته براي بازگشت مجدد به كار و 
پرداخت حقوق و مزاياي دوران انقالب و به كـار    

 ...هاي ناتمام  افتادن كارگاه

 
 هاي كنترل كارگري اولين تجربه

 1357پس از بهمن 
در برخي موارد، كارگران وقتي مي ديدند كه كسي 
به خواست هاي آنان توجهي نمي كند، خود دست 
به كار مي شدند و با به دست گرفتن كارگاه و يـا    

انداختند و كنترل توليد را  كارخانه، آن را به كار مي
در واقع مي توان گفـت كـه     .  به دست مي گرفتند

كارگـران  .  هاي كنترل كارگري بود اين اولين تجربه
گونه كه توانسته بـودنـد حـداكـثـر         متشكل همان

مشاركت سياسي را در اين مدت كوتـاه تـجـربـه       
كنند، اكنون با بدست گرفتن و نظارت بر تـولـيـد،    

تـري را در       خيز برداشته بودند تا گام هاي بزرگ
 .داري بردارند راستاي نابودي سرمايه

تجربه ي كارگران شن و ماسه متوساك را در ايـن  
 : خوانيم زمينه مي

 6كارگران شركت شن و ماسه متوساك، كـه در      
كيلومتري جنوب اتوبان كرج واقع است، پـس از    

روز اعتصاب غذا در دفـتـر        4روز تحصن و  25
شركت در ميدان ونك، سرانجام به محل كـارگـاه     
رفتند و پس از تعمير دستگاه ها، كارگاه را دوبـاره  

رضا جوادي يكي از سه نماينـده  ...  به كار انداختند
 :كارگران شركت متوساك گفت

ده نفر از مـا   15/1/58مديرعامل شركت در تاريخ 
هنگامي .  را به طور دسته جمعي از كار اخراج كرد

كه براي آگاهي از دليل اخراج به شركت مراجـعـه   
كرديم، با استقبال مسلسل يوزي عامل كارفرما بـه    
نام اسماعيل قيصري روبرو شديم، ولي نهراسيديم، 
مقاومت كرديم و همان جا متحصن شديم و حـتـا   

البتـه بـعـدا      .  كارفرما را در جمع خود نگه داشتيم
توسط افراد كميته از آنجا برده شد و دسـت بـه       
توطئه جديدي عليه ما زد و بـا اتـهـام تصـرف           
عدواني، سعي كرد تا ما را از محل تحصن خـارج  

در ضمـن  .  باز مقاومت كرديم و او موفق نشد.  كند
تحصن، با مراجعه به وزارت كار و دادگستـري و    
همچنين كميته امام، خواهان رسيدگي بـه وضـع       

اي بدست نياورديم و همـه   خود شديم، ولي نتيجه
 .جا جواب سرباال شنيديم

بـنـا بـه      .  كارفرما هم بيكار ننشسته بود:  وي افزود
توصيه يكي از دوستانش كه در وزارت كار، كـار    

كارگر جديـد   6مي كند، كارخانه را تعطيل كرد و 
را هم به نگهباني و باغباني گماشت تـا از ايـن         
طريق كارخانه را تعطيل اعالم كند و مـا ديـگـر        

البته وزارت كـار دو راه      .  نتوانيم به كار بازگرديم
حل به مديرعامل شركت ارائـه داد كـه يـكـي             
بازگشت ما به سركار خود بود و ديگـري اعـالم     
ورشكستگي شركت، كه در صـورت اجـراي راه       
حل دوم، وزارت كار نماينده اي به مـحـل مـي        

كارفـرمـا   .  فرستاد و توليد را به جريان مي انداخت
از پذيرفتن اين هر دو پيشنهاد سر باز زد و وزرات 

ارديبهشت از ما مهلت خـواسـت تـا       5كار هم تا 
جواب قطعي را بدهد، ولي روز پنجم ارديبهشـت  

روز اعتصـاب غـذا      4...  هم نتيجه اي به بار نيامد
كرديم كه دو نفر به حال اغما افتادند، ولي باز هـم  

باالخره تصميم گرفتيم بـه  .  كسي به ما توجه نكرد

تعطيلي بسياري از اين كارگاه ها و 

ها، موج بزرگي از كارگران  كارخانه

. اخراجي و بيكار را به وجود آورده بود

آنان نيز با تشكيل تشكل، در پي رسيدن 

هزاران . به خواسته هاي خود بودند

ها و اعتراضات پس  كارگر در اين تحصن

به صورت متشكل، شركت  57از بهمن 

هاي  داشتند و بر رسيدن به خواست

 كردند خود، پافشاري مي
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محل شركت بياييم و امور كارگاه را خود به عهده 

ارديبهشت به  19اين كار انجام شد و روز .  بگيريم
كارگاه آمديم و پس از تعمير دستگاه ها و روغـن  

 .كاري آنها، توليد را شروع كرديم
علي كشگر رييس حسابداري شركت، در دنـبـالـه    

درحال حاضر ميزان تولـيـد   :  سخنان جوادي گفت
در مقايسه با سال گذشته، افزايش چشمگيري بـه    

درصد دارد و به دنبال ايـن افـزايـش،         60ميزان 
توانستيم مزاياي كارگران را نيز افزايش دهيـم، از    
جمله اينكه ناهارخوري را كه قبال وجود نداشـت،  
ايجاد كرديم و حقوق ها را هم كه هر سه ماه يـك  

 . بار پرداخت مي شد، شب به شب پرداخت كنيم
وي در پاسخ به اين سوال كه نبودن كارفرمـا چـه     
اثري بر كار كارگران گذاشته و چه مشكـالتـي از     
نظر خرابي دستگاه ها و تامين وسايل يدكي آنهـا،  
: كه ممكن است در ايران پيدا نشود، داريد؟ گفـت 

از نظر وسايل يدكي، تمام وسايل ماشيـن هـا در       
ايران پيدا مي شود و اگر احتماال دستگاه ها نياز به 
تعمير داشته باشند، خود كارگران قادرند آنـهـا را     

 . تعمير كنند
سوال شد پولي را كه از فروش توليدات كارخـانـه   

ما : ... كنيد؟ وي پاسخ داد آوريد چه مي به دست مي
داريم و مـازاد را بـه          مخارج را از فروش بر مي

كنيم تـا   حساب شركت در بانك اسالمي واريز مي
سود و زيان آن نيز از طرف بنياد علوي رسيـدگـي   
و اقدام براي واگذاري سود به سهام داران بعـمـل   

گفتند از اين كه امور توليد را در  كارگران مي.  آورد
 .دست دارند راضي هستند

 
 وزيربخشنامه نخست

 هاي اعتصاب و شوراهاي كاركنان عليه كميته
بايـد چـاره اي       .  اما اين اقدامات قابل تحمل نبود

داري    شد تا اركان سـرمـايـه      اساسي انديشيده مي
 .حفظ شود

خبرگزاري پـارس چـنـيـن        58ارديبهشت  31در 
  :گزارش داد

اي از طرف نخست وزير خطاب به  ديروز بخشنامه
در .  كارگران كارگاه ها و كارخانجات صـادر شـد    

بنـا  :  ي نخست وزير آمده است قسمتي از بخشنامه

به گزارش هايي كه مي رسد، متاسفانه بعضـي از    
كارگاه هاي ساختماني و راه سازي و كـارخـانـه      

اي عـنـاصـر         هاي توليدي، در اثر تحريكات پاره
ضدانقالب و غيردولت و يا بـر اثـر تـوقـعـات            
نامعقول گروه هايي از كارگران، هنوز حالت فعـال  
مطلوب را پيدا نكرده است و يا دچار كـم كـاري     

 .باشد مي
ها و توقعات فوق باعث شده اسـت كـه        تحريك
هاي عمراني دولت و چرخ هاي اقـتـصـادي     برنامه

كشور، آن طور كه انتظار و احتياج است به گردش 
در نيايد و بنابراين زندگي مـردم و ضـروريـات        

هـا و     مملكت به جريان نيافتاده، پرداخت دستمزد
بديهي اسـت    .  ها مواجه با مشكالت گردد سفارش
ها و كارخانجات بـه خـاطـر       اندازي كارگاه كه راه
رساني به كارفرمايان نبوده و منظور اصلي رفع  سود

ترين مسـايـل دولـت         باشد كه از مهم بيكاري مي
 . هاي خود شماست موقت انقالب و از خواست

كارگران محترم توجه دارند كه نه كارفرماها و نـه    
اند و تا كارهـاي   دولت، روي گنج قارون نخوابيده

هاي تـجـاري    عمراني و توليدات صنعتي و فعاليت
كه منابع مالي خصوصي و بخش دولتي هستند، به 
وضع صحيح برنگردند، محلي بـراي پـرداخـت        

ها وجود نخـواهـد    هزينه ها و دستمزدها و حقوق
 . داشت

ها و فشارهايي كه براي مطالبات قـانـون      اعتصاب
هايي كه از طـرف   گيرد و يا دخالت كار صورت مي

هاي اعتصاب و يا شوراهاي كاركنان و نظاير  كميته

آن در مديريت موسسات و اعتصابات بـه عـمـل      
هـا و       نظمي و يا تعطيل در كـارگـاه     آيد و بي مي

آورد، اعمال ضـدانـقـالب     كارخانجات بوجود مي
شود و اختالل در كار مـمـلـكـت و        محسوب مي

شـود   بدين وسيله اخطار مي.  دشمني با ملت است
كه تكرار چنين تحريكات و عمليات، غـيـرقـابـل     
تحمل بوده و دستور داده شد كه در كارگاه هـا و    

گـردنـد،    كارخانجاتي كه دچار توقف و تعطيل مي
پرداخت دستمزدها هم متوقف شود و كساني كـه    

هـاي     هاي ناروا و توطئه و تحـريـك   عامل دخالت
ضد انقالب شناخته شوند يا شكايتي از آنها برسد، 

 .تحت تعقيب قانوني شديد قرار گيرند
ها و اجتـمـاعـات     با اين اطالعيه، حمله به تحصن

گرفت و كارفرمـاهـا    تر صورت مي كارگري راحت
توانستند به عنوان برخورد با ضـدانـقـالب، از       مي

نيروهاي نظامي و انتظامي براي سركوب كارگـران  
 .معترض استفاده كنند

به نمونه هايي از اين گونه برخوردها اشـاره مـي     
 :كنيم

ي    ، هفت پاسدار مسلح كميته1358در دوم خرداد 
مستقر در وزارت كار، به سرپرستي شخصي به نام 
حاجي عباس، به كارگران متحصن در شركت آرمه 
و تسا كه به عنوان اعتراض به اخراج خود، بسـت  

يكي از نمـايـنـدگـان     .  نشسته بودند، حمله كردند
: كارگران در اين باره به روزنامه آيندگـان گـفـت     

ساعت هفت و نيم شب در حالي كه كارگـران در    
طبقه ي باالي شركت مشغول مـذاكـره بـودنـد،         
ناگهان هفت مرد مسلح بدون اطالع قـبـلـي، در        
ساختمان را شكستند و پس از مضـروب كـردن       

ساله شركت، به كارگران حمله كـردنـد    50نگهبان 
اين شخـص  .  و قصد بردن عامل كارفرما را داشتند

روز قب،ل درحالي كه قصد داشـت تـعـدادي       4
از شركت خارج كند، به وسيله كارگـران    پرونده را

چون دادستاني دستور داده بود كـه    .  بازداشت شد
البته ما .  هيچ پرونده اي نبايد از شركت خارج شود

بازداشت عامل كارفرما را به اطالع دادسـتـانـي و      
 ... مراجع مسول رسانيده بوديم

” برادر كارگر مرا آزاد كنيد“ اي تحت عنوان  در نامه
در روزنامه آيندگان به چـاپ  1358خرداد  6كه در 

كارگران محترم توجه دارند كه نه 
 كارفرماها و نه دولت،
اند و تا  روي گنج قارون نخوابيده

كارهاي عمراني و توليدات صنعتي و 
هاي تجاري كه منابع مالي  فعاليت

خصوصي و بخش دولتي هستند، به 
وضع صحيح برنگردند، محلي براي 

پرداخت هزينه ها و دستمزدها و 
 .ها وجود نخواهد داشت حقوق
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 :رسيده چنين مي خوانيم

به اينجانب اطـالع رسـيـد كـه          9/2/58درتاريخ 
برادرم مجيد پور فالح، كارگر كارخانه سـازمـايـه    

بـا  .  آجرجال، توسط افراد كميته دستيگر شده است
مراجعه به كارخانه معلوم شد كه كارفرما از دسـت  

البته .  ايشان به عنوان اخالل گر شكايت كرده است
گناه برادرم اين بوده كه به عدم بهداشت كافي در   
محيط كارخانه و انتخابي نبودن نماينده كـارگـران   

. ما به كميته مراجعه كـرديـم  .  اعتراض داشته است
گفتند ايشان را به اينجا آوردند، چـون گـنـاهـي         

ولي در تعقيب بيشتر مـوضـوع     .  نداشت، آزاد شد
معلوم شد كه برادرم را با چشمان بسته به زنـدان    

زندان قصـر     6اند و فعال در بند  قصر تحويل داده
اسير است و به هيچ وجه امـكـان مـالقـات وي         

هاي زياد متوجه شديم كـه   با پيگيري.  وجود ندارد
برادرم مدت ده روز اعتصاب غذاي تر و خشـك    
كرده و از لحاظ جسمي در وضع خطر ناكي به سر 

 ...برد مي
وي در ادامه نامه خواستار رسيدگي به وضـعـيـت    

 .برادر خود و آزادي وي شده است
 

 تجربه ي كارگران
 كارخانه پالستوماسوره كار 

هـا     كارگران كارخانه پالستوماسوره كار، در پي ماه
اختالف و مبارزه با كارفرما كه سرانجام منجر بـه    

خـرداد     20تعطيل كارخانه از سوي كارفرما شد،   
راسا درهاي كارخانه را گشودند و كـارگـاه    1358

اين اقـدام در شـرايـطـي           .  ها را به كار انداختند
صورت گرفت كه كارگران از مدتها پيـش، بـراي     
برآورده شدن خواست هـاي خـود دسـت بـه             
اعتراض و اعتصاب زده بودند و چند تن از آنـان    
نيز در اين گير و دار، توسط كارفرما اخراج شـده    

تعطيلي اين كارخانه كه قطعات فني بـراي    .  بودند
كارگاه هاي ريسندگي و بافندگي توليد مي كـنـد،   

هزار كارگر ريسنده و بافنده، مـي   80در ارتباط با 
تواند سبب اختالل كار را در بخش وسـيـعـي از      

اين واحد ...  بازار توليد و كار كشور به وجود آورد
توليدي نيز ماننـد بسـيـاري از مـوسـسـات و               

ها، در جريان انقالبي مردم و بـه دلـيـل         كارخانه

شركت كارگران در مبارزه و قيام مسلحانه بهـمـن   
ماه، دچار تعطيلي شد تا اين كه انقالب به پيروزي 

 .رسيد و كارخانه دوباره به كار افتاد
پس از ايـنـكـه      :  يكي از نمايندگان كارگران گفت

كارگران مشغول كار شدند و توليد نـيـز حـالـت       
هاي  عادي خود را باز يافت، در اسفند ماه خواست

هـا شـامـل         اين خـواسـت  .  خود را مطرح كرديم
ساعت كار روزانه به جـاي   8پرداخت سود ويژه، 

ده ساعت، حق مسكن، حق اوالد، خـواربـار و         
 .حقوق ايام تعطيل در جريان انقالب بود

كارفرما سود ويژه را در دو نوبت قبل و بـعـد از     
عيد به كارگران پرداخت كرد، اما از پذيرفتن بقيـه  
خواست ها خودداري كرد و به همين دلـيـل بـه        

پيرو اين شـكـايـت،      .  وزرات كار شكايت كرديم
وزارت كار دستور بازرسي و رسيدگي در اين باره 
را صادر كرد، كه پس از تشـكـيـل دادگـاه حـل          
اختالف، حكمي مبني بر درست بودن حـقـانـيـت     

هاي ما و ملزم كردن كارفرما به اجراي آن  خواست
 ...صادر شد

پس ازاينكه ما اين حكم را :  يكي از كارگران گفت
از وزارت كار گرفتيم و به كارفرما داديـم، او نـه       
تنها از پرداخت مطالبات ما خودداري كرد، بلـكـه   
همان روز دستور اخراج دو نفر از نمايندگان ما به 
نام مجتبي سيفي و سعيد نژاد قاسمي را نيز صـادر  
كرد و دليل اخراج آنها ر،ا پـاكسـازي مـحـيـط            
كارخانه برشمرد و نامه اي هم مبني بر اخالل ايـن  

 .دو نفر در كارخانه به وزارت كار نوشت
كه به اتـهـام نـقـض آرامـش و            -مجتبي سيفي 

: گـفـت   -پاكسازي محيط كارگاه اخراج شده است
من هميشه به درستي كار كرده ام و اين اواخـر از    

طرف كارگران به عنوان نماينده براي پـيـگـيـري       
شكايت در وزارت كار، انتخاب شدم و فكر مـي    
كنم همين پيگيري و فعاليت براي گـرفـتـن حـق       
خودم و ساير كارگران، موجب اخراج مـن شـده     

من اتهام اخالل گري و نقـض آرامـش را       .  است
آيـا  .  ولي حق خود را مي خـواهـيـم   ...  قبول ندارم

خواستن حق و حقوقي كه وزارت كار با حـكـم     
قطعي و الزم االجرا آن را تاييد كرده است، اخالل 
و نقض آرامش است؟ آيا ما آشغال بـوديـم كـه        

 محيط كارگاه را از وجود ما پاك كردند؟
پس از ايـنـكـه كـارفـرمـا           :  كارگر ديگري گفت

نمايندگان ما را اخراج كرد، همه ناراحت شديم و   
در همين حال عبداهللا مرادي، يكي از همكاران مـا  
اعتراض كرد كه كارفرما حق نـدارد بـه خـاطـر         

بـه  .  خواستن حق و حقوق، كسي را اخراج كـنـد    
دنبال آن روز بعد كه به كارخانه آمديم، كـارفـرمـا    

دست از اين كارهاي تان برداريـد  :  هم آمد و گفت
از :  وي درباره عبداهللا مرادي گفت.  و اخالل نكنيد

او به عنوان ضد انقـالب شـكـايـت كـردم كـه             
زندان قصر  6دستگيرش كردند و هم اكنون در بند 

كه البته همه ي كارگران اعـتـراض     .  زنداني است
 .كردند

به دنبال اعتراض ما مبني بر دستگير ي و زنـدانـي   
شدن عبداهللا مرادي و همچنين پافشاري مـا روي    

 16هاي مان، كارفرما كارخـانـه را روز          خواست
آباد شكايـت   خرداد تعطيل كرد و به پاسگاه نعمت

مـا  .  انـد    كرد كه كارگران، كارخانه را تعطيل كرده 
شهريور مراجعه كرديم و از آنـان     17نيز به كميته 

خواستيم كه ماموراني به كارخانه بفرستند و پـس    
از تحقيقي كه مي كنند، معلوم مي شود چه كسـي    

يكي از كـارگـران       .  كارخانه را تعطيل كرده است
چون خواسته ما بر حق و مشـروع بـود،         :  گفت

وزارت كار هم آن را تاييد كـرده بـود و اقـدام          
تصميم گرفتيم .  خودسرانه كارفرما، غيرانقالبي بود

با همكاري كليه كارگران و نمايندگان اخـراجـي،     
زيرا نمي خواستيم اخاللي در .  كارخانه را باز كنيم

توليد، كه مملكت امروز به آن زياد احتياج دارد، به 
 21به همين دليل، نامـه اي در روز          .  وجود آيد

شهريور نوشتيم و تـقـاضـا     17خرداد به كميته ي 

كارگران كارخانه پالستوماسوره كار، در 

ها اختالف و مبارزه با كارفرما كه  پي ماه

سرانجام منجر به تعطيل كارخانه از 

راسا  1358خرداد  20سوي كارفرما شد، 

درهاي كارخانه را گشودند و كارگاه ها را 

 به كار انداختند
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كرديم كه يك نفر ناظر يا حسابرس براي نظـارت  

داري كارخـانـه را بـه         بر چگونگي كار و حساب
 . صواب ديد خود، تعيين و به كارخانه اعزام دارند

مهندس محمودهاشمي، مالك كارخانه گفت چون 
من در جلسه حل اختالف شركت نداشتم، حـكـم   
وزارت كار يك طرفه است و به آن اعتراض دارم، 
ولي اگر پاي زور است، ما اين حكم را اجرا مـي    

 .كنيم
روزي :  وي در مورد دستگيري عبداهللا مرادي گفت

كه حكم اخراج دو تن از  كـارگـران را صـادر          
كرديم، وي با تاخير سركار آمد و بـه كـارگـران        

چرا نشسته ايد، كارفرما ديـروز آنـهـا را          :  گفت
اخراج كرده، فردا نوبت شماست، پس فردا نوبـت  

بياييد تصميمي بگيريم كه ديگر كارفرما .  من است
نتواند با هر اتهامي، كارگران را اخراج كند و آنـهـا   
را تشويق كرد تا بازگشت كـارگـران اخـراجـي،         

ما هم ديديم اين فرد مـخـل     .  دست از كار بشكند
طبق گفته امام خميني براي .  آسايش كارخانه است

پيشرفت كشور بايد همه با پشتكار توليد كنيـم و    
پيام آقاي مهندس بازرگان كه گفتند هر كـس در      
كارخانه اخالل كند، ضد انقالب است، مـجـبـور      

 . شديم شكايت كنيم، بيايند او را دستگير كنند
كارفرما در جواب اين سوال كه آيا براي اخراج دو 

مـا بـه     :  نفر از كارگران داليل قانوني داريد؟ گفت
وزرت كار مراجعه كرديم و جريان را گفتيم، به ما 
گفتند هر كس كه مخل آسايش كـارگـاه اسـت،        

نفر را كه سرچشمه اخـالل     4ما هم .  اخراج كنيد
گري بودند، شناسايي كرديم و گزارش داديم، ولي 

تر تشخيص داديم، از    چون دو نفر از آنها را عاقل
اخراج آنها گذشتيم و فقط دو نفر را كه باعـث و    

ها بودند، اخراج كرديم و  ي اين اخالگري باني همه
فكر كرديم شايد با اين اخراج، بقيه كارگران آرام   
شوند و به كار خود ادامه دهند، ولي متاسفانه يكي 

ها را كرد و ما ناچـار   ديگر از كارگران، آن صحبت
وگرنه كارفرما هيچ گـاه    .  شديم او را زنداني كنيم

. نمي خواهد كارگر خود را زنداني يا اخراج كـنـد  
اگر كارگران اخراجي، تعهد كتبي بدهند كه دسـت  
از اين كارهاي شان بردارند، مي توانند سـر كـار       

 . بروند

چون اتهام :  كارگران اخراجي در جواب مي گويند
. كارفرما را قبول نداريم، تعهدي هم نمـي دهـيـم     

كارگران در پايان اعالم كردند كه خواهـان آزادي    
عبداهللا مرادي كارگر زنداني، بازگشت نماينـدگـان   
اخراجي به سركار ، دريافت حقوق و مزايا بر طبق 
حكم صادره از وزارت كار، پرداخت حق بـيـمـه      
طبق ليست حقيقي حقوق كارگران، تعيين حقـوق  
استحقاقي از طرف وزارت كار و قـرار گـرفـتـن       

 .حقوق خارج از ليست، در ليست حقوق هستند

بازداشت سه تن از رهبران اعتصابات 
 كارگران صنعت نفت

، سه تن از 1358خرداد  11و  10و  5در روزهاي 
كاركنان صنعت نفت به  نام هاي ناصر حـيـاتـي،      

هـاي     محمد جواد خاتمي و شبير معين، در خانـه 
از    57آنان كه قبل از بهمن   .  خود بازداشت شدند

رهبران اعتصابات كارگران نفت بودنـد، پـس از       
از اهـواز بـه          58خرداد  23چند روز بازداشت، 
آنها اظهار كردند كه اگر بـدون  .  تهران منتقل شدند

در غير ايـن  .  محاكمه آزاد شويم، خواهيم پذيرفت
خواهيم در يك دادگاه عـلـنـي و بـا          صورت مي

حضور نمايندگان مطبوعات و كانون وكال محاكمه 
 .شويم

همسران دستگير شدگان در اعتراض به بازداشـت  
شوهران خود، در محل اداره مركزي شركت نفـت  

در تهـران  )  وزير نفت( اهواز و سپس در دفتر نزيه 
گروهي از كاركنان شركت نـفـت     .  متحصن شدند

آبادان نيز اعالم كردند كه اگر دستگيرشدگـان تـا     
هـا     شنبه آزاد نشوند، آنها نيز به بسـت نشـسـتـه      

خرداد خانواده آنان اعالم كردند  28در .  پيوندند مي
زندان قصـر زنـدانـي         6كه همسران شان در بند 

هستند و از مسئوالن خواستند چنانچه آنـان آزاد      
شوند، هر چه سريع تر محاكمه علني شوند و    نمي

هرگونه مدركي عليه آنها، در معرض آگـاهـي و       
خـرداد خـانـواده         29. قضاوت همگان قرار گيرد

جواد خاتمي اعالم كردند كه وي به زندان سلطنت 
 .آباد انتقال داده شده و ممنوع المالقات شده است

سنديكاي مشترك كاركنان صنعت نفت، در نشريه 
ي عـلـنـي     خود نيز خواستار محاكمه 11ي شماره 

سه تن از نفتگران خوزستاني شدند تا بيگناهـي و    
يا گناهكار بودن آنها براي كليه كاركنان مشـخـص   

چنانچه مدركي براي دستگيري همكاران مـا  .  شود
وجود ندارد، ضمن اعاده حيثيت از آنان مصـرا از    
دولت خواستاريم كه جلو چنين اعمالي گـرفـتـه      
شود و در صورت وجود مدرك ، حتما بـايـد از       
طريق جرايد به معرض ديد عموم گذارده شود تـا  

 . صحت آن ثابت گردد
هاي صنعت  تير، سه رهبر اعتصاب 20سرانجام در 

آنـان  .  روز با ضمانت آزاد شدنـد  43نفت، پس از 
تـحـريـك    :  هاي خود را چنين بـرشـمـردنـد     اتهام

كارگران صنعت نفت به اعتصاب بعد از پـيـروزي   
هاي اقتصـادي   يابي به خواسته انقالب جهت دست

و سياسي خود، سخنراني عليـه گـروه اعـزامـي         
ي مـركـزي        مهندس بازرگان به اهـواز در اداره     

شركت نفت در همان تاريخ و پخش اعالميه عليـه  
ارديبهـشـت    11آنها، جلوگيري از قرائت قرآن در 

در باشگاه اهواز و اصرار به ممهور كردن تصـويـر   
امام به مهر اتحاديه ي سراسري كارگران ايران در   

 . هاي از پيش ساخته شده اهواز براي برنامه
 25اتهام هاي فوق پـس از        :  اين سه تن افزودند

روز، از سوي بازجو به ما اطالع داده شد، يـعـنـي    
روز از اعتصاب غـذاي مـان مـي           17زماني كه 
آنان ضمن رد اين اتهامات خاطـر نشـان     .  گذشت

كردند كه حاضريم اتهام هاي فوق به وسيله هياتي 
متخب از كاركنان صنعت نفت مورد رسيدگي قرار 

 .گيرد تا بي اساس بودن آنها آشكار شود
و اين آغاز سركوب هرگونه حركت و اعتـراض  ... 

 .كارگري بود كه هنوز ادامه دارد

از رهبران  57آنان كه قبل از بهمن 
اعتصابات كارگران نفت بودند، پس از چند 

از اهواز به  58خرداد  23روز بازداشت، 
آنها اظهار كردند كه اگر . تهران منتقل شدند

. بدون محاكمه آزاد شويم، خواهيم پذيرفت
خواهيم در يك  در غير اين صورت مي

دادگاه علني و با حضور نمايندگان 
 .مطبوعات و كانون وكال محاكمه شويم
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 تايلند
 خواهان دموكراسي است

 باريكاردهاي پيراهن قرمز، بانكوك
 

در جوامع دموكراتيك هنگامي كه بحران عميقي به 
وجود مي آيد، رسم بر آن است كـه حـكـومـت،       
پارلمان را منحل و انتخابات جديدي برگزار مـي    

اين اتفاق در بريتانيا و .  كند تا مردم تصميم بگيرند
فرانسه، پس از شورش هاي سـراسـري در دهـه        

 .افتاد 1970و  1960
پس از اعتراضات سراسري پيراهن زردان ِجـنـاح     

در    2006راست در برابر حكـومـت، در سـال          
پـارلـمـان را      ”  تاكسين شيناواتـرا “ بانكوك، دولت 

حـزب  .  منحل كرد و انتخابات جديد برگزار كـرد   
دموكرات و ديگران، از مشاركت در اين انتخابـات  
امتناع كردند، چرا كه مي دانستند برنده نخواهـنـد   

نظاميان، .  شد و اين امر منجر به كودتاي نظامي شد
قانون اساسي غير دموكراتيك خود را نـوشـتـه و      
. انتخابات تازه، تحت كنترل نظاميان برگزار كردنـد 

با اين حال، حزب تاكسين اكثريت سـراسـري را     
” ابسيت وجـاجـيـوا   “ دولت .  دوباره به دست آورد

تنها با به كار بستن دو كودتاي قانـونـي، شـورش      
پيراهن زردها در دستگاه دولت، اشغال فرودگاه ها 

آنها هـيـچ گـاه        .  و اعمال نظامي بر سر كار است
انتخاب نشده اند، چرا كه حكومت و دوستان نخبه 
آن، از انحالل پارلمان و انتخابات فوري امتناع مي 

آنان از اين تقاضاي ساده پيراهن قرمزها سـر  .  كنند
به جاي آن، سربازان مسلح و تـانـك   .  باز مي زنند

ها را به خيابان مي آورند تا معترضان بي سالح را 
نفر تا بـه   27در هم كوبند و بدين ترتيب، بيش از 

تعداد كشته شدگان تا تاريـخ  . ( حال كشته شده اند
نفر در  70نوشتن مقاله است و تا به امروز بيش از 

 .)درگيري هاي خياباني تايلند كشته شده اند
دموكـراسـي   :  دليل اصلي بحران تايلند همين است

 .در برابر ديكتاتوري و هم چنين برابري
اجازه بدهيد نگاهي بياندازيم بـه اسـتـدالل رد          

 2006انتخابات كه همان استدالل كودتاي سـال      

 :است
اساسا متخصصان دولتي مي گويند كه اكـثـريـت      
مردم عادي در تايلند، از نظـر سـطـح سـواد و           
آموزش بسيار ضعيف و نادان تر از آن هستند كـه  

آنـهـا مـي      .  به آنان اجازه انتخابات آزاد داده شود
گويند كه همه مردم به وسيله تاكسين خريده شده 

اين همان داستان قديمي است كه در سـراسـر   .  اند
تاريخ مبارزات آزادي خواهانه جهان گفتـه شـده     

مردم فقير همواره به اين وسيله مورد توهين .  است
انگار تنها طبقات ممتاز و متوسـط،  .  قرار مي گيرند

سزاوار آن هستند كه انتخاب كنند و تـنـهـا آنـان       
 .هستند كه به بلوغ رسيده اند

حكومت و نظاميان، در حال حاضر بيان مي كنـنـد   

كه رهبران قرمزها، جمـهـوري خـواه هسـتـنـد           
و بنابراين، نظاميان )  حكومت تايلند سلطنتي است( 

مـن  !  بلـه .  حق دارند به طرف آنها شليك كـنـنـد     
جمهوري خواه هستم، اما رهبـران  )  نويسنده مقاله( 

هر چـه    .  پيراهن قرمزها متاسفانه اين گونه نيستند
دروغ مي خواهيد درباره پيراهن قرمزها بگوييد تـا  

اين منظور ابسيـت از    .  قانونا بتوانيد آنها را بكشيد
امروزه در تايلند يك سـرمـايـه      .  دموكراسي است

داري متجاوز وجود دارد كه داراي نظرات سياسي 
اين بـدان    .  متفاوتي با نخبگان سلطنت طلب است

معني است كه هيچ كس نمي تواند بـگـويـد آيـا       
بيشتر تايلندي ها پادشاه را مي خواهنـد يـا نـه؟        
مساله آن است كه ميليون ها نفر از مـردم عـادي،     

متـنـفـرنـد،     )  حكومت نخبگان( اكنون از مونارشي 

زيرا كه كارهاي زيادي به نـام ايـن مـونـارشـي          
ديكتاتوري تنها مي تـوانـد بـا        .  صورت مي گيرد

كشتار، دستگيري و سانسور ادامه يـابـد و ايـن          
حكومت نظامي ِپشتـيـبـان    .  نشانگر نا اميدي است

او .  ابسيت، مذاكره با پيراهن قرمزها را رد مي كنـد 
شاخه زيتوني را رد كرد كه از طـرف پـيـراهـن         

پس .  آوريل به حكومت پيشنهاد شد 23قرمزها در 
از يك نشست با سفراي خـارجـي كشـورهـاي         
مختلف،  رهبران پيراهن قرمزها خـواسـت هـاي      

 :مسالمت جويانه ي خود را ارائه دادند
انحالل پارلمان ظرف يك ماه و برگزاري انتخابات 

 .ظرف دو ماه بعد
اما ابسيت به اين راه حل مسالمت جويانه پشـت    

 21ابسيت قبال تا ده آوريل، دستش به خون   .  كرد
پيراهن قرمزهـا سـنـگـرهـاي        .  شهروند آلوده بود

دفاعي خود را محكم تر كردنـد و از پـيـراهـن           
قرمزهاي موتورسوار خواستند از باريگاردها دفـاع  
. كنند و از مردم خواستند كه به معترضين بپيوندنـد 

البته نه با پيراهن قرمز، تا به وسيله نظامـيـان بـه      ( 
 )عقب رانده نشوند

گروه هاي داراي موبايل و موتورسيـكـلـت، كـه       
سالح هاي مهلكي حمل مي كـنـنـد، از اطـراف         
بانكوك آورده شدند تا مردم پيراهن قرمـز را در      
خيابان ها بترسانند و در عين حال، سي هزار نـفـر   
از گروه هاي نظامي آماده شدند تا سـالح هـاي       
مرگبار را در برابر شهروندان ِطرفدار دموكراسي به 

 .كار برند
كاميون هاي پليس را ”  خان كين“ پيراهن قرمزهاي 

به نظر .  متوقف كردند و سالح هاي آنها را گرفتند
. مي رسيد پلـيـس بـا آنـهـا هـمـكـاري كـرد                 

مـوانـع   ”  سواره نظـامـي  “ موتورسيكلت هاي قرمز 
خياباني را در اطراف بانكوك برپا كردند تا جلـوي  

در مـحلـه     .  حمله دسته هاي نظامي را بـگـيـرنـد    
شمال شرقي بانكوك، پـيـراهـن      ”  ساكون ناكورن“ 

قرمزها جلو مقر پليس هاي محافظ را با مـوانـعـي    
در شـمـال     ”  رانگيت مينـت “ در محله .  سد كردند

بانكوك، موتورسيكلت سواران قرمز پوش مسلـح،  
هزاران نفر از .  گروه هاي نظامي را محاصره كردند

در شمال شـرقـي     ”  اودون“ پيراهن قرمزها هم در 

 اجازه بدهيد نگاهي بياندازيم
 به استدالل رد انتخابات كه

 :است 2006همان استدالل كودتاي سال 
اساسا متخصصان دولتي مي گويند كه 

اكثريت مردم عادي در تايلند، از نظر 

سطح سواد و آموزش بسيار ضعيف و 

نادان تر از آن هستند كه به آنان اجازه 

 .انتخابات آزاد داده شود



 

 22 1389خرداد / شماره هشتم
تمام سـالح  .  بانكوك، مقر پليس را محاصره كردند

 !ها براي دموكراسي مي جنگيدند
شاه ساكت و منتظر است و مي خواهد ببيند كـدام  

مـلـكـه و جـمـعـي از             .  طرف برنده مي شـود   
ان جي او   .  شاهزادگان، از ارتش حمايت مي كنند

ها و گروه هاي صلح، به حمايت خود از دولـت    
ادامه داده و هر دو طرف را به خـاطـر كـاربـرد         

بدين ترتيب ان جي او   .  خشونت محكوم مي كنند
ها معتقدند كه مردم حق خواستن دموكـراسـي را     
ندارند، ولي حكومت، حق بسيج گروه هاي مسلح 

 .در برابر مردم را دارد
” دو طـرف “ چرا بعضي مردم در تايلند معتقدند كه 

اجتـنـاب كـنـنـد و          “  خشونت ” در تايلند بايد از

مسوليت پذير باشند؟ كدام طرف تفنگ و تـانـك     
دارد؟ كدام طرف، انتخابات دموكراتيك را رد مـي  

 كند؟ 
آيا آنها همين مطالب را در باره جنبش قدرتـمـنـد    
مردمي در فليپين مي گوينـد كـه ديـكـتـاتـوري           

آن سـان    “ ماركوس را سرنگون كرد؟ آيـا آنـهـا        
و راهبان بودايي برمه را، داراي مسئوليـت  ”  سوچي

برابر با رژيم نظامي براي اعمال خشونت در برمـه  
مسول ”  تيان آن من“ مي دانند؟ آيا دانش جويان در 

 مرگ خودشان بودند؟
چه اتفـاقـي   .  تايلند هيچ گاه اين چنين نخواهد بود

اما اين يك وضـعـيـت    .  افتاد؟ هيچ كس نمي داند
انقالبي است با پتانسيلي براي آزادي، دموكراسـي،  

 .بربريت... حقوق اجتماعي و يا
--------------------------- 

 گروه ترجمه نشريه جهان نوين: ترجمه مقاله
وي يـك    .  جيل جـي آنـك پـاكـرون        :  نويسنده

سوسياليست تايلندي است كه در تبعيد در بريتانيـا  
 .به سر مي برد

و هـمـكـار        Left turn Thailandاو عضو   
 co.blog.wdpress://httpسايتي با نـام      

بحران تايلند، جنـگ  “ آخرين كتاب او به نام . است
چـاپ   2010است كه در آوريل ”  براي دموكراسي

 .شده است
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 هاي مشتسال طوفان

 بار ديگر سال نو آمد پر از بحران ِ كار
 سال هار” كار مضاعف“و ” نان الغر“سال 

 سال اخراج هزاران كارگر از كارگاه
 سال تبليغ خصوصي كردن باد بهار

 سال وارد كردن صد گونه ميوه از فرنگ
 سال خارج كردن صد مزرعه از حال كار

 سال تعطيلي صدها كارخانه در وطن
 واگذاري هاي ارزانش به ده تا مايه دار

 سال بعد از سال سبز جنبش آزادگان
 سال سرخ خون به ميدان اوين، سال هوار

 سال باران جنون در پشت بند، نه
 سال بحراني براي ره روان ِ سر به دار

 سال حرف از زلزله با انفجار هسته اي
 سال ترس از لرزه هاي شهر بعد از انفجار

 سال شوخي هاي بي پرواي با مغز اتم
 سال كوچاندن ز تهران، سال كوچيدن، فرار

 !مرد جهان” ترينعادل“سال شوك درماني 
 سال رزمايش درون بحر عمان و بحار

 سال بازرگاني و بازار و بورس و بانك ها
 سال سرداران چاق و چله ي اهل قمار

 سال سربازان گم نامي كه تاجر گشته اند
 و كيهان را مدار! ”عدالت كيش”!ِ ”مهرورزان“

 سال اوج خودفروشي در سنين كودكي
 اعتياد و قتل و فقر و دزدي نان، بي شمار

 سال تبليغات پي درپي براي ازدواج
 سال سرشار از طالق و كودكان زار كار

 سال خشم بي صداي دم به دم افزون شده
 ”دروازه غار”،”آذري“سال طوفان هاي مشت 

 كاران دونهاي رنگي با ستمسال سازش
 سال استقالل رزم خلق با سرمايه دار

 89بهار ./ علي ز

 سفره
 فلزبان 
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 .هدف گرفته اند

 

  –نان 

 پاره پاره شد

 ليوان لب پريده ام شكست

 –آب 

 از نمكدانِ واژگون، باال كشيد

  -تير

 بر سفره نشست

 سفره از هم پاشيد

 

 نمكي نيست

 –بپاشم 

 .به زخم

 

 –من 

 پاره پاره هاي نان

 –نان پاره را 

 دوباره جمع مي كنم

 و خداوندان،

 –زر و زور را 

 .دوباره تقسيم مي كنند


