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 سرمقاله����

 شبح سرخ بر فراز 

 !جنبش سبز

 

در سال گذشته، در چنين روزهايي  حـوادث زيـادي     

اتفاق افتاد كه سر منشا بسياري حوادث ديگر در سراسر 

در اولين ماه هاي سـال يـعـنـي در         .  سال گذشته بود

ارديبهشت در يورش پليس به تجمع كارگران و فعاالن 

نفر دستگـيـر وبـا       150كارگري در پارك الله بيش از 

هنوز پرونده .  شديدترين برخوردها روانه زندان  شدند

ي آنها به انتها نرسيده بود و تعدادي هم چنان در زندان 

در .  ها به سر مي بردند كه حوادث انتخابات آغاز شـد 

خرداد جمعيت انبوهي كه تا چـنـد      30و  25روزهاي 

ميليون نفر گزارش شده است به خيابان ها آمدند تا  به 

بهانه ي اعتراض به نتايج انتخابات و سپس اعتراض به 

عدم وجود دموكراسي و حاكميت ديكتاتوري ابعاد آن 

را گسترش دهند، در اين حوادث كه به بهـانـه هـاي      

مختلف تكرار شد همواره  مردم زيادي به خيابان هـا    

آمدند و با پليس و نيروهاي امنيتي درگير شدند كه اوج 

هر چند در اين ميـان  . اين حركات در روز عاشورا بود

افت و خيزهاي فراواني صورت گرفت، گاه پيروزي با 

مردم معترض و گاه پيروزي با نيروهاي امنيتي بود، اما 

نيروهاي امنيتي با سازمان يافتگي و سرعت هـر چـه       

بيشتر خودشان را جمع و جور كردند و با صرف هزينه 

هاي گزاف براي خريد تجهيزات ضد شورش ، اعم از 

باتوم ، گاز اشك آور، لباس هاي ضد ضربه، مـوتـور،   

در ميان خودشان ... ماشين هاي آب پاش ضد شورش و

سازماندهي منظمي براي سركوب به وجـود آوردنـد،     

درحالي كه اعتراض كنندگان بدون وجود يك رهبـري  

منظم و سازمان يافتگي منسجم كمتر توانستند در ميان 

اوج درگيري هـا    . خودشان هم آهنگي به وجود آورند

در روز عاشورا زنگ خطري براي نيروهاي امنيتـي و    

در اين روز مردم معترض توانستند .  حكومت گران بود

به مقابله سنگيني با نيروهاي امنيتي بپردازند، مـوتـور     

هاي آنها را آتش زده و سرگوبگران را دستگير كرده و 

ابزار و سالح هاي آنان را مصادره كردند، اما قادر بـه    

 .تداوم اين حركت نبودند

اگر مردم معترض در اين روز مي توانستند كمي بيشتر 

مقاومت كرده و به سالح و ادوات پليس دست يافته و 

يا پاسگاه هاي پليس را تصرف كنند، آنگاه ديگر معلوم 

مساله اي كه بسياري از نـهـادهـاي    .  نبود چه پيش آيد

حكومتي نيز آنرا گفته و شرايط دشواري را درصورت 

اين اوج درگيري ها بـا  .  وقوع آن پيش بيني مي كردند

بهـمـن و بسـيـج          22فروكش كردن آن در تظاهرات 

نيروهاي فراوان از سراسر ايران توسط پليس و قـواي    

نظامي كفه ي برخوردهاي خياباني را به طرف نيروهاي 

امنيتي سنگين تر كرد و آنان با تـجـربـه انـدوزي از         

برخوردهاي گذشته توانستند از بروز هر گونه تجمعـي  

به نظر مي آيد در حال حاضر تاكتيـك  .  جلوگيري كنند

جنگ خياباني و تظاهرات اعتراضي در ايـن مـرحلـه      

 . دست باال را نيروهاي پليس و امنيتي دارند

اما در وجه ديگر اعتصابات سراسري كردستان جبهه ي 

ديگري را در برابر حكومت گشوده است كه مقابله بـا  

اين جبهـه ي    .  آن به راحتي اعتراضات خياباني نيست

جديد كه پيوند جديد ميان خواسته هاي اقوام تـحـت     

ستم و مردم معترض سياست هاي حاكم بوجود آورده 

است، مي تواند مسايل جديدي را در صـحـنـه ي            

 .اجتماعي ايران رقم زند

يكي از ضعف هاي بزرگ جنبش اعتراضي در سـال      

گذشته كه عمدتا در شهرهاي بزرگ شكل گـرفـتـه و      

گسترش يافت، نبودن خواسته ها مشخص اجتماعي در 

پيوند با خواسته هاي سركوب شده سي سال گذشـتـه   

بدين مفهوم كه در دستور حركت اين جنبش كه به . بود

سرعت شكل گرفته و گسترش يافت، خواست هـاي    

مشخص اجتماعي همانند خواسته هاي كارگران بـراي  

تشكل و خواسته هاي زنان براي آزادي و خـواسـت     

هاي اقوام مختلف براي رهايي از فشار مضاعف مشهود 

بخشي از آن به نوع شكل گيري اعتراضات مربوط . نبود

بوده و بخش ديگر به پختگي و ضـرورت بـلـوغ آن        

اكنون كه به تدريج بحث هاي عـمـيـق    .  بستگي داشت

تري بر روي خواست هاي سركوب شده مردم صورت 

مي گيرد هر چه حكومت گران مقاومت بيشـتـري در     

برابر خواست هاي مردم مي كنند اين خواسته ها عميق 

تر شده و پيوندهاي محكم تري بـا خـواسـتـه هـاي          

. مشخص بخش هاي مختلف اجتمـاعـي مـي يـابـد         

اعتراضات كارگري و قومي و هم چنين خواسته هـاي  

سركوب شده ي زنان در سي سال  گذشته در پيوند با 

خواست هاي اجتماعي براي آزادي و نهاديـنـه شـدن      

دموكراسي مي تواند زنجير محكمي ميان بخش هـاي    

مختلف اجتماعي ايجاد كند و ضامن تداوم و اعـتـالي   

بدون ارائه برنامه اي منظم از . جنبش مردمي ايران باشد

جانب اعتراض كنندگان و بدون همبستگي هـر چـه       

بيشتر ميان آنان نمي توان به پيـروزي در درازمـدت       

چشم دوخت بلكه همواره اين امكان وجود دارد كه با 

بي نتيجه بودن اعتراضات مردمي ، عده اي نسبت بـه    

حركات آينده خسته و نااميد شوند كه در اين صـورت  

موقعيت براي تسلط دوباره و كامل تر نيروهاي سلطـه  

طلب آماده خواهد شد و تا حركات بعدي فاصلـه اي    

خواهد بود تا سركوب گران بتوانند خود را منظم تـر    

كرده و با آرامش بيشتري بر مردم و نيروهاي انقـالبـي   

 ...بتازند

خرداد بـه    22آمدن انبوه مردم به خيابان ها در سالگرد 

رغم اعالم لغو راهپيمايي از جانب رهبران جنبش سبز، 

بيانگر آن است كه مردم تحت ستم خود را آماده مبارزه 

در يك ماراتون نفس گير كرده اند و با اتخاذ تاكتـيـك   

هاي مختلف تا رسيدن به خواسته هاي به حق خود از 

خواسته هاي سركوب شده ي زنـان در    

سي سال  گذشته در پيوند با خـواسـت     

هاي اجتماعي براي آزادي و نـهـاديـنـه       

شدن دموكراسي مـي تـوانـد زنـجـيـر           

محكمي ميان بخش هاي مختلف اجتماعي 

ايجاد كند و ضامـن تـداوم و اعـتـالي           

 جنبش مردمي ايران باشد
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پاي نخواهند نشست و در اين راه از هيچ كس دستور 

 .نمي گيرند 

اعتراضات مردمي در ايران همراه و هم نوا با اعتراضات 

كشور يـونـان و     .   ديگري در مناطق ديگر  بوده است

تايلند نيز هم زمان با اعتراضات مردمي در ايران دچار 

ناآرامي هايي بوده اند كه هر چند ويژگي هاي متفاوت 

داشته اما از بسياري جهات شباهت زيادي به كشور ما 

از آن جهت شباهت دارد كه هر كدام بـيـانـگـر       .  دارد

. بحران حاكميت نظام سرمايه داري بر جـهـان اسـت     

تايلند كه زماني بهشت نظاميان امريكا در جنگ ويتنـام  

بود و پس از آن به مكان امني براي خوشگـذرانـي و     

سرمايه هاي سرگردان در قمارخانه ها و عشرتكده ها و 

تجارت نيروي كار ارزان بود، با بحراني مواجه شد كه 

در آن  نيروي كار غارت شده و مردم فقير نقش اصلي 

جالب آن است كه نظام سرمايه داري جهاني . را داشتند

به حكومت گوش به فرمان خود در تايلند اجازه داد تا 

هر گونه خشونتي را عليه مردم به كار برد و از حقـوق  

بشر و شعارهاي آزادي خواهانه و دموكراسي خـبـري   

بلكه حتي  نهادها و نمايندگان سرمايه ي جهانـي  .  نبود

به مردم توصيه مي كردند كه خويشتن دار بـاشـنـد و      

دست حكومت را در سركوب مردم باز گذاشته بودند و 

زير گوش تاييد رسمي و غير رسمي نظام سلطه جهاني 

تظاهرات و اعتراضات مردم تايلند به خـاك و خـون       

 .كشيده شود

در يونان نيز تمام نظام سرمايه داري در برابر خواسـت  

مردم ايستادند و با اختصاص يك صد ميليارد دالر بـه  

دولت حافظ نظام نابرابر تمام تالش خودشان را به كار 

بردند تا از به چالش كشيده شدن نظام سرمايـه داري    

اين دو كشور هم چنـان آتـش زيـر        .  جلوگيري كنند

ند تا كشورهاي ديگر  و مردم تحت ستم ساير  اخاكستر

 .مناطق چه تصميمي بگيرند

اما در ايران بحث رهبري و نيروي اصلي كه بخـواهـد   

خواسته هاي مردم را تحقق بخشد هم چنان در دستور 

از اين ميان اصالح طلبان با زيگ زاگ هاي .  كار است

فراوان نشان داده اند كه نمي توانند خواسته هاي مردم 

 .را نمايندگي كنند

زيرا در گذشته نشان دادند در نگهداري امانت صـادق  

قدرت امانتي است از جانب مردم به آنان كـه    .  نيستند

اما در مورد اصـالح طـلـبـان،       .  لياقتش را داشته باشند

هرچند بسياري از آنها اصالح طلبان ديروزي نيستند و 

روي آوردن آنها به مردم مايه خوشحالي است، اما آنها 

ند ، براي حفـظ آن     انشان داده اند كه وقتي در قدرت

همه كار مي كنند و دست به هر جنايتي مي زنـنـد و     

ضمن آنكه روي آوردن     .  آزموده را آزمودن خطاست

آنان را به مردم تبريك مي گوييم اما قدرت را به آنـان  

 .واگذار نمي كنيم

اين چنين است حال دارندگان عقيده سلطنت طلبي و   

مدافعان و سينه چاك نظام سلطنتي كه آنان نيز در حفظ 

راه و   .  امانت قدرت مردم روسفيد از آب در نيامـدنـد  

روش مشخص است، مردم خواسته هاي خود را بـا      

نمايندگان واقعي خود به پيش مي برند و اين خواستـه  

 : ها حداقل در موارد زير است

تدوين برنامه هاي سراسري از جانب نيـروهـاي   

دموكرات و آزادي خواه به گونه اي كه خواستـه  

 .هاي اساسي مردم در آن تبلور يافته باشد

تاكيد مجدد بر آزادي هاي قومي و ملي و رعايت 

كامل حقوق اقليت ها و برابري كامل آنان در همه 

 .ي سطوح اجتماعي

تاكيد اساسي بر حقوق كارگران و زحمتكشان و 

ضرورت ايجاد يك زندگي انساني بـراي تـمـام      

 .آحاد مردم

برنامه ريزي سراسري جهت هماهنگي حـركـت   

 .هاي مردمي و كنار گذاردن پراكنده كاري

حمايت كامل و بي قيد و شرط از تمامي زندانيان 

سياسي و خانواده هاي آنان به گـونـه اي كـه          

 .همگان احساس كنند تنها نيستند

تاكيد كامل بر حق برابري زنان و مردان در همـه  

 . ي زمينه ها

آزادي انديشه و بيان بي قيد و شرط براي تمامي 

 .آحاد مردم

 

در مورد اصالح طلبان، هرچند بسياري از 

آنها اصالح طلبان ديروزي نيستند و روي   

آوردن آنها به مردم مايه خوشحالي است، 

 ااما آنها نشان داده اند كه وقتي در قـدرت 

ند ، براي حفظ آن همه كار مـي كـنـنـد و         

دست به هر جنايتي مي زنند و آزموده را   

ضمن آنكه روي آوردن .  آزمودن خطاست

آنان را به مردم تبريك مـي گـويـيـم امـا          

 .قدرت را به آنان واگذار نمي كنيم
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در سالگرد حمله به خوابگاه كوي دانشـگـاه تـهـران،       

دانشجويان با تجمع در مقابل دانشكده فني دانشـگـاه     

تهران و سر دادن شعارهاي اعتراضي اعالم كردند كـه    

هم چنان به اين خشونت ها اعتراض دارند و خواهـان  

شناسايي و محاكمه كساني هستند كه در آن روز، آن     

تـاكـنـون هـيـچ        .  گونه با دانشجويان برخورد كردنـد 

دادگاهي براي محاكمه اين قانون شكنان برگزار نشـده  

است و فقط دانشجويان بوده اند كه هزينه هاي سنگيني 

 . را در اين يك سال پرداخته اند

دانشجويان كه عكس شهداي جنبـش اعـتـراضـي و         

شهداي دانشجو را در دست داشتنـد، بـا سـر دادن          

در صحن دانشگاه  ”مرگ بر ديكتاتور“شعارهايي چون 

برخي از اعضاي بسيج و حـراسـت     .  راهپيمايي كردند

هم، كه در همه اين صحنه ها حضـور داشـتـنـد، بـا          

خشونت با دانشجويان برخورد مي كردند و با دوربين 

دانشجويان با واكـنـش   .  از آنها فيلم برداري مي كردند

نشان دادن نسبت به نيروهاي حمله كننده، شعـار مـي     

 ”دوربين به دست گرفتي؟/ مزدور چقدر گرفتي“: دادند

بارها در اعتراض هاي دانشجويي، نيروهاي حـراسـت   

دانشگاه، دانشجويان معترض را شناسايي كـرده، بـه       

نيروهاي امنيتي معرفي كرده و سپس آنها روانه زنـدان  

 . كرده اند

در اين تجمع نيز، نيروهاي امنيتي به دانشجويان يورش 

برده و سعي كردند با كتك زدن آنها مانع ادامه تجمـع  

مردمي كه در حال عبور از اين منطقه بـودنـد،     .  شوند

سعي كردند به دانشجويان كمك كنند، اما نـيـروهـاي      

يگان ويژه اين اجازه را به آنها ندادند و مانع عبـور و    

مرورشان از اين منطقه شدند و مردم را به سمت ديگر 

 .خيابان راهنمايي كردند

 خرداد در سالگرد حمله به كوي دانشگاه، تجمع اعتراضي برگزار كردند 24دانشجويان دانشگاه تهران 

خرداد  25دانشجويان دانشگاه كردستان، روز سه شنبه 

 .ماه دست به اعتصاب غذا زدند

به گزارش رسيده، دانشجويان دانشگاه كردستان در پي 

اعتراض به حكم اعدام فعالين سياسي و دفن پنـهـانـي    

پيكر هاي فرزاد كمانگر، علي حيدريان، فرهاد وكيلـي،  

شيرين علم هولي و مهدي اسالميان و هـم چـنـيـن         

سالگرد كشته شدن سهراب اعرابي و كـيـانـوش آسـا       

 . دست به اعتصاب غذا زدند

اين دانشجويان غذاهاي خود را در سلـف سـرويـس      

 .دانشگاه دست نخورده باقي گذاشتند

 اعتصاب غذا در دانشگاه كردستان 

علي رغم فشار هاي نهاد هاي امنيتي مراسم سالـگـرد   

. شهيد غنيان با حضور هزاران نفر در مشهد برگزار شد

هزاران نفر از مردم مشهد با حضور در حرم امام رضـا  

اولين سالگرد شهادت دانشجوي شهيد مصطفي غنيـان  

 .را در شرايطي بسيار امنيتي برگزار كردند

خرداد ماه بيش از هزار نفـر از     27عصر روز پنجشنبه 

مردم مشهد، در مراسمي كه خانواده غنيان در صـحـن   

حرم امام رضا به مناسبت اولين سـالـگـرد شـهـادت        

 .مصطفي غنيان برگزار كرده بودند، حاضر شدند

در اين مراسم خانواده شهيد غنيان بـر بـي گـنـاهـي          

فرزندشان تاكيد كردند و از مردم مشهـد بـه خـاطـر         

 .همدردي و حضور در اين مراسم تشكر كردند

گفتني است در حاشيه اين مراسم، حضـور گسـتـرده      

 .نيروهاي امنيتي و لباس شخصي كامال مشهود بود

 برگزاري مراسم سالگرد شهادت مصطفي غنيان در مشهد

مديركل كوي دانشگاه تهران با بيان اينكه امتـحـانـات    

يابد،  دانشجويان دانشگاه تهران، تا سوم تيرماه پايان مي

دانشجويان تا پنجم تيرماه فرصت دارند تا كوي :  گفت

 .دانشگاه را به صورت كامل تخليه كنند

وگو با ايسنا، با بـيـان    دكتر داريوش اسماعيلي در گفت

 5خرداد ماه تـا     29اينكه دانشجويان در فاصله زماني 

تيرماه فرصت دارند وسايل خود را به انبار تـحـويـل      

كوي دانشگاه در فاصله زماني نهم :  دهند، تصريح كرد

ــا        ــر ت ــي ــت            25ت ــل اس ــي ــط ــع ــاه ت ــرم ــي  .ت

در فاصله زماني تعطيلي كوي، جهت : وي افزوده است

انجام تعميرات اساسي و ضروري در كوي اقدام خواهد 

 .شد

به نظر مي رسد تعطيلي زودهنگام كوي دانشگاه تهران 

و به بهانه تعميرات، از بيم از سر گرفتن اعـتـراضـات      

تير ماه، سالگرد حـملـه بـه كـوي          18دانشجويي در 

 .دانشگاه صورت مي پذيرد

 پنجم تيرماه، آخرين مهلت تخليه كوي توسط دانشجويان: مديركل كوي دانشگاه تهران
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 25مراسم سالگرد شهادت كيانوش آسا سـه شـنـبـه         

اين مراسم علـي   .خرداد، در شهر كرمانشاه برگزار شد

رغم ممانعت نيروهاي امنيتي در مسجد اخـتـر شـاد        

كرمانشاه، با حضور صدها تن از مردم شهر كرمانشاه در 

 .منزل برادر شهيد كيانوش آسا برپا شد

به گفته يكي از حاضرين، نيروهاي امنيتي كه منـزل را    

در نظارت كامل خود داشتند و با پاره كردن اعـالمـيـه    

هاي سالگرد كيانوش آسا، اقدام به بازداشت يكـي از    

 .نصـب كـنــنـدگــان ايـن اعـالمــيــه هــا كــردنــد               

گفتني است تعدادي از مادران شهداي يك سال اخيـر  

 .نـيـز در ايــن مـراسـم حضـور يـافــتـه بـودنــد                    

خرداد، تعدادي از افراد لـبـاس    25همچنين صبح روز 

شخصي با پاشيدن رنگ به مزار شهيد كيـانـوش آسـا      

كيانوش آسا دانشجوي دانشگاه علم و   .  تعرض كردند

صنعت، سال گذشته هدف شليك گلوله ماموران قـرار  

ها به  جسد وي پس از مدت.  گرفته و به شهادت رسيد

خانواده آسا تحويل داده شد و پس از آن نـيـز، ايـن        

خانواده بارها مورد آزار و اذيت نيروهاي امنيتي قـرار    

 .گرفته اند

 برگزاري مراسم سالگرد شهادت كيانوش آسا در شهر كرمانشاه

حكم  86محمد مينايي دانشجوي رشته رياضي ورودي 

ترم تعليق و محروميت از تسهيالت  2: ابالغي

 . دانشگاهي

حكم  87محمد رازاني دانشجوي رشته عمران ورودي 

ترم تعليق و محروميت از تسهيالت  1: ابالغي

 . دانشگاهي

شهال ابراهيمي دانشجوي رشته علوم اجتماعي ورودي 

ترم تعليق و محروميت از تسهيالت  2: حكم ابالغي 85

 . دانشگاهي و پيشنهاد انتقال به دانشگاه ديگر

 86آستره مولودي دانشجوي رشته علوم تربيتي ورودي 

ترم تعليق و محروميت از تسهيالت  1: حكم ابالغي

 . دانشگاهي

حكم  88سميرا چالني دانشجوي رشته تاريخ ورودي 

ترم تعليق و محروميت از تسهيالت  2: ابالغي

 . دانشگاهي

حكم  85احمد الياسي دانشجوي رشته عمران ورودي 

ترم تعليق و محروميت از تسهيالت  2: ابالغي

 . دانشگاهي

حكم  86احمد نوري دانشجوي رشته رياضي ورودي 

ترم تعليق و محروميت از تسهيالت  1: ابالغي

 . دانشگاهي

 85شهرام همايونفر دانشجوي رشته شيمي ورودي 

ترم تعليق و محروميت از تسهيالت  2: حكم ابالغي

 . دانشگاهي

  نفر از فعاالن دانشجويي دانشگاه تبريز در آستانه ي خرداد ماه ابالغ شد 9احكام قطعي 

دانشجوي ترم آخر رشته روانشناسي، با : حامد هنرخواه

تائيد حكم اخراج خويش توسط كميته تجديـد نـظـر      

اين دانشجو در حالي با حكم قطعي . دانشگاه روبرو شد

اخراج مواجه شده كه تنها چـنـد واحـد تـا پـايـان             

 .تحصيالت چهار ساله ي او بـاقـي مـانـده اسـت             

دانشجوي ترم آخر رشتـه فـقـه و        : پيام حيدر قزويني

حقوق در تازه ترين حكم صادر شده بر عليه وي، بـه  

اخراج و سه سال محروميت از تحصـيـل در كـلـيـه          

وي ترم گذشته نيز بـه    .  دانشگاه ها محكوم شده است

 .دو ترم تعليق با احتساب در سنوات محكوم شده بود

دانشجوي ترم آخر رشته فقه و حقوق كه :  فرزام معيني

ترم گذشته توسط كميته انضباطي با حكم اخراج و سه 

سال محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه ها روبـرو    

شده بود، با حكم قطعي دو ترم تعليق از تحصيـل بـا     

وي نـيـز در       .  احتساب در سنوات محكوم شده است

آذر سال گذشته در بازداشت نيروهاي امنيتي  16آستانه 

ــود                 .اســتــان چــنــد روزي را ســپــري كــرده ب

دانشجوي ترم آخر رشـتـه فـقـه و         :  فرشيد آذرنيوش

حقوق، كه با حكم بدوي اخراج از دانشگاه روبرو بود، 

ترم تعليق از تحصيل محكوم  2در جلسه تجديد نظر به 

 .شده است

دانشجوي رشته حسابـداري كـه در       :  سعيد سكاكيان

ترم تعليق از تـحـصـيـل          4كميته بدوي انضباطي به 

تـرم تـعـلـيـق از           2محكوم شده بود، با حكم قطعي 

وي .  تحصيل با احتساب در سنوات مواجه شده اسـت 

آذر سال گذشته توسـط نـيـروهـاي        16نيز در آستانه 

ــود             ــه بـ ــتـ ــازداشـــت گشـ ــتـــي بـ ــيـ ــنـ  .امـ

دانشجوي ترم آخر رشته حقوق كه :  فرهاد كياشمشكي

ترم تعليق از تحصيل محكوم شده بود، با حـكـم    4به 

 .ترم تعليق از تحصيل روبرو گشته است 2قطعي 

دانشجوي رشته ادبيات كه به حكم : محمدرضا آقاياري

ترم تعليق از تحصيل محكوم شده بـود، بـا        3بدوي 

 .ترم تعليق از تحصيل روبرو گشته است 2حكم قطعي 

دانشجوي رشته حقوق كه بـه حـكـم        :  دانيال كرانيان

ترم تعليق از تحصيل محكوم شده بـود، بـا        3بدوي 

 .ترم تعليق از تحصيل روبرو گشته است 2حكم قطعي 

سيد روح اهللا ترابي از دانشجويان نخبه دانشگاه بـيـن     

المللي قزوين و دانشجوي كارشناسي ارشـد رشـتـه        

معدن، ترم گذشته با حكم اخراج خويش دانشگـاه را    

ــرد                 ــرك كـــــــــــــ  .تـــــــــــــ

ارسالن ابدي، دانشجوي رشته عمران اين دانشگاه كه از 

تا كنون در زندان اوين به سر مـي     88عاشوراي سال 

برد، پس از برائت از اتهام محاربه در دادگاه بدوي بـه  

سال و نيم حبس تعزيـري   9رياست قاضي صلواتي به 

 .محكوم شده است

 احكام جديد كميته انضباطي دانشگاه قزوين در خرداد ماه

 دانشجويي اخبار
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سلمان سيما، از فعاالن دانشجويي دانشگاه آزاد و عضو 
خرداد بـراي   22سازمان ادوار تحكيم وحدت، كه روز 

الف سپاه پاسداران در -2سومين بار، بازداشت و به بند 
زندان اوين منتقل شده است، در اعتراض به بازداشـت  

 .خود دست به اعتصاب غذا زده است

نعيم احمدي خياوي فعال دانشجويي و دانشجوي زمين 
در منزل دانشجويي  89خرداد  23شناسي دانشگاه تبريز 

در منطقه شهناز تبريز توسط ماموران امنيتي بازداشـت  
شده و پس از ضرب و شتم، به مكان نامعلومي منتقـل  

مسئولين قضايي و امنيتي از پذيرفتن مسئـولـيـت    .  شد
بازداشت احمدي سرباز مي زنند و از دادن پاسخ بـه    
سواالت خانواده مبني بر محل نگهداري و اتهـام ايـن     

وي پيش از اين نيز از .  فعال دانشجويي امتناع مي كنند
 .سوي كميته انضباطي دانشگاه تبريز احضار شده بود

سجاد و حمزه بنام، دو فعال دانشجويي در شيراز، روز 
خرداد توسط اداره اطالعات شـيـراز بـازداشـت          22

سجاد بنام دانشجوي مهندسي كامپيوتر دانشگاه . اند شده
شيراز پس از احضار به حراست اين دانشگاه، بازداشت 
. و در اختيار اداره اطالعات شهر شيراز قرار گرفته است

آبان سال گذشته نيز براي يك روز    13وي پيشتر، در 
حمزه بنام، فعال دانشجويي دانشگاه . بازداشت شده بود

علوم قرآنيشيراز نيز، پس از احضار به اداره اطـالعـات   
اين فعال دانشجويي نيز در .  شيراز بازداشت شده است

خردادماه سال گذشته، سه روز را در بازداشت بـه   24
ديگر عضو اين خانواده، محسـن بـنـام،      .  سر برده بود

دانشجوي معلق از تحصيل دانشگاه علـوم پـزشـكـي       
شيراز، كه در جريان اعتراضات سال گذشته يك هفتـه  
در بازداشت به سر برده بود نيز، بار ديـگـر بـه اداره        

 .اطالعات احضار شده است
بهزاد حيدري فعال دانشجويي دانشگاه اميـركـبـيـر و       
دانشجوي مهندسي كشتي سازي اين دانشگاه، در تجمع 

برگزار شده   اعتراضي كه به مناسبت سالگرد اعتراضات
بود، در حواشي ميدان انقالب، مورد هجوم نيـروهـاي   

تا كنـون  .  پليس يگان ويژه قرار گرفت و بازداشت شد
حيدري پـيـش از     .  خبري از وي به دست نيامده است

به علت فعاليت هاي دانشـجـويـي     1385اين در سال 
خود، از جانب كميته انضباطي دانشگاه بـه دو تـرم         

 .محروميت از تحصيل محكوم شده بود
آپتين پگاه دانشجوي رشته فيزيك و بـابـك غـيـاثـي        

دانشگاه )  زراعت( دانشجوي رشته مهندسي كشاورزي 
رازي كرمانشاه، در پي فراخوان تشكل دانشجويي آزاد 
انديش اين دانشگاه و برگزاري تجـمـع در مـقـابـل          
دانشكده فني، بازداشت شده اند و تا كنون اطالعي از   

حراست دانشگاه رازي كرمانشاه .  آنان در دست نيست
دانشجوي اين دانشگاه را احضار كرده و از آن ميان،  4

اين دو تن را تحويل اداره اطالعات كـرمـانشـاه داده      
فضاي دانشگاه رازي، توسط نيروهاي حراست و  .است

بسيج به شدت امنيتي شده بود و تعدادي از خودروهاي 
يگان ويژه نيروي انتظامي نيز، در مقابل درب اصـلـي     
دانشگاه حضور داشتند تا مانع از خروج احـتـمـالـي       
ــد               ــونـ ــاه شـ ــگـ ــان از دانشـ ــويـ ــجـ  .دانشـ

سعيد فدايي اصل و فرنوش رزقي، در پـي تـجـمـع         
خرداد بازداشت شده  22دانشجويان دانشگاه تهران در 

اند و تالش خانواده اين دو دانشجو براي پـيـگـيـري       
 .وضعيت شان تاكنون به نتيجه اي نـرسـيـده اسـت          

كوروش جنتي، دانشجوي ادبيات دانشـگـاه عـالمـه         

خرداد، پس از احضار به  22طباطبايي، صبح روز شنبه 
نيروهاي امنيتي، . حراست دانشگاه، بازداشت شده است

پس از بازداشت جنتي، به منزل وي رفته و اقـدام بـه     
پيش از   .  اند تفتيش منزل و ضبط وسايل شخصي كرده

اين، كوروش جنتي، طي احكام جداگانه به سـه تـرم       
 .محروميت از تحصيل محكوم شده بود

دانشجوي جان باخـتـه   (كامران آسا، برادر كيانوش آسا 
، و حـمـيـدرضـا و       ) خرداد سال گذشته 25تظاهرات 

دانشـجـويـي      -اشكان مصيبيان، دو برادر فعال مـدنـي  
. كرمانشاه به زندان ديزل آباد كرمانشاه منتقـل شـدنـد     

آذر ماه، هنگامي كـه     16كامران آسا، پيش از اين روز 
قصد حضور در مراسم يادبود برادر دانشجـويـش در     
دانشگاه علم و صنعت را داشت، بازداشت شده و دو   

اشكان مصيبيان نيز . ماه را در زندان اوين تهران گذراند
از جمله دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه است كـه  
پس از انتخابات سال گذشته، با حكم تعليق از تحصيل 

 .مواجه شده است
ده ها تن از دانشجويان دانشگاه شريف، درپي برگزاري 

خرداد به كميته انضباطي و دفتر پي گـيـري    22مراسم 
تـن از       14حداقـل    .  وزارت اطالعات احضار شدند

دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، به علت سـردادن    
حضور در  تن، به اتهام  8شعارهاي شبانه و نيز حداقل 

خرداد اين دانشگاه، به كميته انضباطي فـرا     22 تجمع 
نفر از دانشجويان  6هم چنين تاكنون   . خوانده شده اند

فعال اين دانشگاه، به دفتر پيگيري اطالعات فراخوانده 
 .شده اند و مورد بازجويي قرار گرفته اند

 

 بازداشت و احضار گسترده فعاالن دانشجويي

 دانشجويي اخبار

در پي فراخوان خاموشي شماري از فعالـيـن مـدنـي،       

سياسي و مدافعان حقوق بشر، به منظور گراميداشت ياد 

اردي بهشت، در اعتراض به اجـراي   19اعدام شدگان 

اين احكام و اعتراض به تحويل ندادن پيكرهاي اعـدام  

خـردادمـاه،      26شب چهارشنبـه     10شدگان، ساعت 

 .كردستان در خاموشي فرو رفت

اين طرح كه با حمايت مستقيم سلطنه رضايـي، مـادر     

فرزاد كمانگر نيز همراه بود، شب چهارشنبه در بسياري 

از شهرهاي كردستان از جمله سنندج، مهاباد، مريوان و 

 .كامياران، با همكاري خودجوش مردم به اجرا درآمد

شـب   10بر اساس اين طرح مقرر شده بود كه ساعت 

شب چهلمـيـن روز اعـدام        ( خردادماه  26چهارشنبه 

مخفيانه و جمعي فرزاد كمانگر، شيرين علم هولي، علي 

به مدت پنج ) حيدريان، فرهاد وكيلي و مهدي اسالميان

. دقيقه، مردم چراغ هاي منزل خود را خاموش نمايـنـد  

گفتني است برخي سازمان هاي سياسي و حقوق بشري 

نيز با صدور بيانيه هايي، حمايـت خـود را از ايـن            

 .اعتراض مدني اعالم نموده بودند

 كردستان در چهلم اعدام شدگان نوزده ارديبهشت در خاموشي فرو رفت
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خرداد ماه، رانندگان اتوبوس هـاي     19روز چهارشنبه 

) تهـران پـارس      -آزادي( خط يك )  تي.  آر. بي( تندرو 

ساعت پنج صبح، با امتناع از بيرون بردن اتوبوس هـا،  

اين اعتصاب در توقفگاه آزادي . دست به اعتصاب زدند

آنها در اعتراض به اصالحيه سـاعـت     .  صورت گرفت

دقيقه اي از      20هنوز .  كاري، دست به اعتصاب زدند

اعتصاب رانندگان نگذشته بود كه به آنها اعـالم شـد       

اصالحيه ساعت كار منتفي شده است و از رانـنـدگـان    

خواسته شد با همان ساعت كار قبلي، به كار خود ادامه 

رانندگان هنگام خروج از توقفگاه، يـك صـدا       .  دهند

فرياد آزادي منصور اسانلو، رييس سنديكاي كارگـران  

شركت واحد را سر دادند و خواستار آزادي بي قيد و   

 . شرط او شدند

 اعتراض رانندگان شركت واحد به اصالحيه ساعت كاري و ادامه بازداشت منصور اسانلو 

خرداد ماه، مهدي فرحي شانديـز، فـعـال       11سه شنبه 

ساله حق التدريسي، هنگامي كه به  50كارگري و معلم 

دادگاه انقالب براي باز پس گرفتـن وسـائـل       8شعبه 

شخصي خود كه سال گذشته در جريان دستگـيـريـش    

ضبط شده ) در مراسم گرامي داشت روز جهاني كارگر(

بود، مراجعه كرد، با برخوردهاي غير انساني رئيس اين 

شانديز نسبت به برخوردهـاي غـيـر      . شعبه مواجه شد

دادگـاه     8رئيس شعبه   .  انساني اين فرد اعتراض نمود

انقالب، اعتراض آقاي شانديز را با نسبت دادن اتـهـام   

 . واهي اخالل در نظم دستگير و به كهريزك منتقل كرد

خانواده شانديز از زمان دستگيري عزيزشان تا به حال، 

پي گير وضعيت او هستند، ولي كسي جوابگوي ايـن    

به اين خانواده گفته شده است كه نام او . خانواده نيست

 . در ليست زندانيان سياسي ثبت نشده است

او آخرين بار در جريان گرامي داشت روز جـهـانـي      

قبل از شروع مـراسـم گـرامـي        1388كارگر در سال 

داشت، دستگير و مدت طوالني در سلول هاي انفرادي 

او در جريان بازداشتش، مورد شكنجه هاي .  به سر برد

مـاه در       9جسمي و روحي قرار گرفت و به مـدت    

 .بازداشت به سر برد

 انتقال مهدي فرحي شانديز فعال كارگري به اردوگاه كهريزك 

ران اوزوالد، دبير كل كنفدراسيون بين الملـلـي مـواد      

غذايي و دخانيات، در نامه اي خطاب به آيت اهللا خامنه 

 :اي نوشته است

بدين وسيله ما نگراني عميق خود و ميليون ها عضـو    

اين نهاد را در سراسر دنيا به وضعيت بحراني سالمتـي  

آقاي صالحي .  محمود صالحي در سقز اعالم مي داريم

از پنج سال پيش، به خاطر فعاليت هاي خود به عنـوان  

رئيس انجمن كارگران خباز سقز و نيز دفاع از حقـوق  

پذيرفته شده انساني كارگران و فعاليت اتحاديه اي آنها 

 .در ايران، بارها در زندان به سر برده است

در طول اين مدت زندان، او به طور مستمر از مداوا، از 

جمله دياليز ضروري براي تنها كليه باقي مـانـده اش،     

شرايط او در حال حاضـر رو بـه       .  محروم شده است

وخامت گذاشته و به نظر مي رسد با خطر جاني روبرو 

 .شده است

ما دولت جمهوري اسالمي را مسئول شرايط وخيم او   

مي دانيم، بنابراين من از شما مي خواهم كه بدون هيچ 

گونه تاخيري تضمين دهيد آقاي صالحي فورا مراقبـت  

ما هـم  .  هاي پزشكي مورد نياز را دريافت خواهد كرد

چنان دولت جمهوري اسالمي را مسئول حفظ صحت 

 .و سالمتي او خواهيم دانست

دبير كل كنفدراسيون بين المللي مواد غذايي و دخانيات به آيت اهللا خامنه اي در  نامه اعتراضي

  مورد وضعيت محمود صالحي

كارگران بازنشسته شركت واگن پـارس اراك بـراي         

تا  10و يكمين بار در طي سال اخير، در ساعت  بيست

خرداد، در مقابل اين شـركـت    19صبح چهارشنبه  11

نماينده كارگران بازنشسته شركت واگـن  .  تجمع كردند

هاي مداوم نمـايـنـدگـان      براساس پيگيري:  پارس گفت

كارگران بازنشسته شركت، قرار شـده اسـت تـا بـا           

هماهنگي با مدير عامل شركت، از سهم افزوده سرمايه 

ميليارد تومان گرفته شده و به كارگـران   5الي  4حدود 

 . بـــازنشـــســـتـــه اخـــتـــصـــاص داده شـــود          

درصـد     30تـا     20شركت واگن پارس اكنون تنها با 

ظرفيت مشغول توليد است و درآمدهاي شركت، حتي 

چرا كـه  .  نيروي شاغل شركت نيست 1300پاسخگوي 

هاي توليدي در آفتاب مانده و بـا       ها و ترانست واگن

 .شوند خطر پوسيدگي تهديد مي

 كارگران بازنشسته شركت واگن پارس اراك، تجمع اعتراضي برگزار كردند 

 اخبار كارگري
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سازي شـركـت    چهارصد تن از كارگران كارخانه گندله

خـرداد   24گهر سيرجان، از روز دوشنبه  سنگ آهن گل

اين اعتصاب پس از آن   . ماه، دست به اعتصاب زده اند

شكل گرفت كه در نتايج آزمون استخدام گندله سازي، 

تنها چهل تن از كارگران سابق پذيرفته شده اند و ساير 

هاي مجتمع پذيرفته نشـده انـد و        كارگران و تكنسين

گزارش مذكور خاطرنشان مي سـازد  .  اخراج مي شوند

كارگران اعتصاب كننده دو روز متوالي، در بلوار مالك 

گـهـر      اشتر سيرجان در مقابل واحد اداري شركت گل

 .اند تجمع كرده

ما سـال هـا     “ يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت 

براي راه اندازي گندله سازي زحمت كشـيـديـم، امـا       

خواهنـد مـا را        مسووالن به بهانه برگزاري آزمون مي

اخراج كنند و برخي افراد داراي رابطه را جايگزين مـا  

گهر براي  او با اشاره به وعده مسووالن ارشد گل” .كنند

در اولويت قرار دادن كارگران فعلي در مرحله استخدام، 

قبال مديرعامل كنسـرسـيـوم مـجـري طـرح           “ :  افزود

ها، وعده داد كه نيروهاي  سازي در پاسخ اعتراض گندله

فعلي در اولويت باشند اما با اعـالم نـتـايـج آزمـون          

مشخص شد كه فقط ده درصد از كارگران فعـلـي را     

اند كه تازه بايد در مرحله گزينش هم شـركـت    پذيرفته

 ”.كنند

گيرد كه پيـش از     ها در حالي صورت مي اين اعتراض

ماه امسال و در زمان حضور محـمـود    اين در فروردين

سازي، كارگران به  نژاد براي افتتاح مجتمع گندله احمدي

رييس دولت گفته بودند كه مسووالن قصد اخـراج آن    

 .ها را دارند

 گهر سيرجان در اعتراض به اخراج قريب الوقوع  اعتصاب چهارصد تن از كارگران سنگ آهن گل

بهنام ابراهيم زاده، فعال كارگري و عضو كميته پيگيري 

خـرداد     22براي ايجاد تشكل آزاد كارگري، روز شنبه 

وي بعـد  .  در تهران دستگير و به زندان اوين منتقل شد

ساعت، از بهداري زندان اوين با بـرادرش در       48از 

بهنام در اين تماس تلفني گفته كه . اشنويه تماس گرفت

هنگام دستگيري و بازداشتش در زنـدان بـه شـيـوه           

وحشتناكي مورد ضرب وشتم قرار گرفته، كه شـديـدا     

زخمي شده و دو تا از دنده هايش شكسته است و هم 

 . اكنون در وضعيت وخيمي در زندان به سر مي برد

گفتني ست كه بهنام ابراهيم زاده، كارگر لوله سازي پلي 

اتيلن شورآباد شهر ري است كه سال پيش هم، در روز 

دستگير شده و مدتي ) روز جهاني كارگر( 1388اول مه 

 .در زندان بود

 خرداد  22دستگيري بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري، در 

پس از چند هفته اعتصاب در كـارخـانـه، كـارگـران          

كارخانه صنايع فلزي در ازاي دريافت يك ماه حقوق و 

كارفـرمـاي   .  مزاياي معوقه خود، به كار خود بازگشتند

اين واحد توليدي بخش خصوصي، بابت حـقـوق و       

و نـيـز        88مزاياي خرداد، تير، بهمن و اسفند سـال    

مطالبات فروردين و ارديبهشت سال جاري، به كارگران 

كـمـبـود    “ همچنين به دليل آنچـه كـه       . بدهكار است

شود، پرداخت حـق   عنوان مي ” نقدينگي و بحران مالي

بيمه كارگران براي مدتي به تاخير افتاده و در نتـيـجـه    

سازمان تامين اجتماعي، از تمديد دفترچه بيمـه آنـهـا      

 .كند خودداري مي

 پايان اعتراض كارگران صنايع فلزي 

كارگران شركت زمزم آبادان، به دليل عـدم پـرداخـت      

و عـدم       1389حقوق فروردين و ارديبهشت سـال      

پرداخت حق بيمه خود، چند روزي دسـت از كـار         

مديـر  .  كشيده و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

 60شركت در پاسخ به كارگران، اقدام به اخراج حدود 

. نفر از آنان، از جمله اعضاي شوراي اسالمي كار كـرد 

. هم اكنون واحد توليد كارخانه تعطـيـل شـده اسـت        

سـال     15تا  4اي از  كارگران اخراج شده داراي سابقه

 . باشند مي

 شصت تن از كارگران شركت زمزم آبادان اخراج شدند

شركت سبز زيور، پيمانكار شهرداري منطقه يك رشت 

كارگران خدماتي قراردادي شـهـرداري   .  است) گلسار(

منطقه يك رشت كه با اين شركت كار مي كنـنـد، در     

ماه اضافه كاري مـعـادل يـك         5حال حاضر حداقل 

مالك شـركـت   .  ميليون تومان از اين شركت طلبكارند

سبز زيور، فردي به نام جمشيدي از اهالي كرج اسـت  

كه به كمك شهردار و اعضاي شوراي شـهـر رشـت،      

در ايـن  .  توانسته با شهرداري اين قرارداد را منعقد كند

ميان، كارگران با شهردار و رئيس شوراي اسالمي كـار  

. رشت بارها مذاكره كرده اند، اما نتيجه اي نگرفته انـد 

در پي اين اعتراضات، دو تن ديگر از اين كارگران نيز، 

 . از شركت سبز زيور اخراج شدند

 تن ديگر از كارگران شركت سبز زيور  2اخراج 

 اخبار كارگري
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نفر از كـارگـران      160خرداد بيش از  17روز دوشنبه 

كارخانه چيني البرز قزوين، به تهران آمده و در مقابـل  

وزارت صنايع و معادن واقع در خيابان سميه، دست به 

ماه حقوق خود را  7اين كارگران . تجمع اعتراضي زدند

دريافت نكرده و در وضعيت اسفناك معيشتي به سرمي 

 . برند

اين كارگران با خود پالكاردهايي حمل مي كردند كـه    

ماه حقوق مـعـوقـه و       7روي آنها اعتراض و پيگيري 

اعتراض به حكم انحالل شركت چيني البرز و اخراج از 

خبر تجمع كارگران چيني قزوين، .  كار نوشته شده بود

در نزديكي ( موجب بسته شدن ايستگاه متروي طالقاني 

 . شد) وزارت صنايع و معادن خيابان سميه

 تجمع اعتراضي كارگران چيني البرز قزوين، ايستگاه متروي طالقاني را به تعطيلي كشاند

 .خرداد دريافت كردند 10ماه حقوق نگرفته بودند، دستمزد بهمن و اسفند سال قبل را روز 4صياد شيرازي، كه مدت  -كارگران متروي در حال ساخت بني هاشم

 باالخره بعد از چند ماه كارگران مترو حقوق گرفتند

سعيد ترابيان و رضا شهابي، هم اكنون در بازداشت بـه  

سعيد ترابيان از جمله كاركنان شـركـت     .  سر مي برند

، 84واحد است كه به دليل اعتصاب و اعتراض در سال 

وي پس از چند سال .  حكم اخراج از كار دريافت كرد

، با راي ديوان 88بيكاري و پيگيري، در نيمه دوم سال 

 . عدالت اداري به كار بازگشت

خرداد، ماموران پس از ورود به منزل او  19صبح روز 

همه جا را تجسس كردند و پس از برداشتن وسـايـل     

شخصي و كيس كامپيوتر، اين فعال كارگري را با خود 

 . بردند

به رضا شهابي، صندوق دار سنديكاي كارگران شركت 

واحد، گفته بودند كه امروز به اداره مركـزي شـركـت      

مراجعه كند و كار خود را از اين پس، در آنجا انـجـام   

پس از مراجعه وي به اداره مركزي، چهار مامـور  .  دهد

. خرداد، شهابي را با خود بردند 22در ساعت ده صبح 

سپس ماموران، وي را به منـزلـش بـرده و پـس از              

 . تجسس كامل منزل، وي را بازداشت كردند

 بازداشت سعيد ترابيان و رضا شهابي، فعاالن سنديكاي كارگران شركت واحد تهران

خرداد، خسرو بوكـانـي بـه اتـهـام           20روز پنج شنبه 

عضويت در كميته هماهنگي براي كمك بـه ايـجـاد        

تشكل هاي كارگري در شعبه اول دادگـاه انـقـالب          

در اين جلسه او آخرين دفاعيـات  . اروميه، محاكمه شد

خود را ارائه كرد و در پايان نيز قاضي اعالم كرد كـه    

خسرو بوكاني از فعاالن .  حكم او را بعدا ابالغ مي كند

بهمن سال گذشته توسـط   27كارگري شهر نقده، روز 

 12حفاظت اطالعات سپاه پاسداران دستگير و مـدت    

 .روز را در بازداشت اين نهاد نظامي به سر برد

 محاكمه خسرو بوكاني از فعاالن كارگري شهر نقده

 اخبار كارگري

 !ي استناين دوزخ سوزاند 

 دوزخ اين جاست

 درست همين جا                

 كه نمي توانم از پل گراني بگذرم

 و                                     

در آتش فقر و نياز                                    

 سرنگون مي شوم

                                                                

                                         مي سوزم            

 جزغاله مي شوم                                             

 و 

 كسي جز من

 نمي شنود                

 هوارم را                         

 آن گاه كه نفت آزمندي خدايان سرمايه 

با هيزم بي كاري در                                       

 مي آميزد

                                                                

 و دوزخ فقر      

                                                                

 آبرويم را خاكستر مي كند                  

 در مي يابم 

 كه راهي جز            

 سوزاندن دوزخ                        

 برايم نمانده است                                        

 پس 

 شعله مي كشم     

 و شراره مي افكنم                 

 بر صاحبان پل گراني                                    

                                                          

 وخدايان سود و سرمايه 

 ز. ع

 89فروردين 
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 :منابع خبري اين شماره

دانشجويان / كميته گزارشگران حقوق بشر/ دانشجو نيوز/ شيعه آنالين/ كلمه/ روزنامه شرق/ آفتاب/ كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل هاي كارگري/ افق روشن/ ايلنا/ هرانا

 سوسياليست

 :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 تحريريه و يـا ارسـال         

تان براي انتشار در جهان نوين، با هـمـيـن    مطالب
 .ايميل تماس بگيريد

تدريج در وبالگ جهان نـويـن     مطالب نشريه، به

توانـيـد   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 جهان نـويـن را       نوين، مي

 .گسترش دهيد

سـالـن    3زندان گوهردشت كرج، كه از  1زندانيان بند 

نفر در آن  700تشكيل شده است و گفته مي شود بيش 

خرداد ماه در اعتراض  20زنداني هستند، روز پنج شنبه 

به شكنجه هاي وحشيانه و قطع مالقات با خانواده هاي 

. شان، به صورت جمعي دست به اعتصاب غذا زدنـد   

روز اعتصاب غذا، كه تا به حال در    2زندانيان بعد از 

اين ابعاد سابقه نداشته است، و پس از رسـيـدن بـه          

خرداد مـاه پـس از        22خواسته هاي خود، روز شنبه 

انجام مالقات با خانواده هاي شان، به اعتصـاب غـذا     

 . پايان دادند

خرداد ماه، محدوديت هاي ارتباطي  23از روز يكشنبه 

) معروف به بند كـارگـري  (   3عليه زندانيان سياسي بند 

. زندان گوهردشت كرج به اجرا گذاشته شـده اسـت      

ثانيه  40تماس تلفني براي بعضي از زندانيان سياسي تا 

خرداد ماه، تعدادي از زندانيـان   9از .  تقليل يافته است

سياسي بندهاي دو، چهار و شش و زندان كچوئي كرج، 

. زندان گوهردشت كرج منتقل شـدنـد   3به حسينيه بند 

زندانيان در حسينيه اين بند كه فاقد 

هر گونه امكانات اوليه است، به سر 

 . مي برند

گفته مي شود هدف از انـتـقـال        

زندانيان سياسي به اين بند، كنتـرل  

و ايجاد محدوديت هاي بيشتر عليه 

زندانيان سياسي كه .  آنها بوده است

در اسارت  3در حال حاضر در بند 

ارژنـگ  :  به سر مي برند عبارتند از

داودي، منصور اسانلو، منصور رادپور، مسعود باستاني، 

عليرضا كرمي خير آبادي ،بهنـام فـيـدج، مصـطـفـي           

اسكندري، احمد زيد آبادي، مهدي محموديان، رضـا    

 .رفيعي و حشمت اهللا طبرزدي

 زنداني در زندان گوهردشت 700اعتصاب غذاي 

هـاي پـراكـنـده در          شماري از معترضان، در درگيري

جـمـهـوري       برانگيز ريـاسـت   سالگرد انتخابات مناقشه

ا آمار ضد و نقيضـي دربـاره تـعـداد         .بازداشت شدند

شدگان از مجاري مختلف خبررساني منتـشـر    بازداشت

 .شده است

نفر از مظنونان  91:  فرمانده نيروي انتظامي تهران گفت

خرداد دستگير و به مراجع قضايي معرفـي   22در روز 

يك روز پيش از آن، احمدرضا رادان، جانشيـن  .  شدند

: وگو با ايرنا گفته بـود  فرمانده نيروي انتظامي، در گفت

هاي قبلي نيروي انتظامي و با وجود  بيني براساس پيش“ 

تبليغات دشمنان نظام جمهوري اسالمي، با هوشيـاري  

خرداد بدون هيچ مشكلي سپري شد و    22مردم، روز 

تنها تعداد اندكي در تهران توسط ماموران اطـالعـاتـي    

ها ظرف امشب و پس از    دستگير شدند كه تكليف آن

 ”.تكميل پرونده تعيين خواهد شد

نـفـر از        400گزارش شده است كه نـزديـك بـه          

هاي زندان اويـن     خرداد به قرنطيه 22شدگان  بازداشت

نـفـر از        100كـم     شود دست گفته مي.  اند منتقل شده

اين آمار كـامـل   .  اند شدگان، از ميان زنان بوده بازداشت

نيست و فقط شامل كساني است كه به بازداشتگاه اوين 

 .اند منتقل شده

 خرداد  22شدگان  آمار ضد و نقيض از تعداد بازداشت

 اخبار زندانيان
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تورم تك رقـمـي   “ :  رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

حداقل مفهومي كه از اين ” رسيده است% 9/9شده و به 

خبر نتيجه مي شود، اين است كه بخشي از فشار گراني 

و تورم، از روي دوش مردم زحمتكش و حقوق بگيـر  

اما آقاي رييس نگذاشت دلخوشـي  .  برداشته شده است

 14وي در اخبار ساعت   .  ما حتا به يك روز هم برسد

روند رشد، كاهـش  :  راديو ايران، در مصاحبه اي گفت

چـرا  :  خبرنگار راديو، از زبان مردم پرسيد.  داشته است

مردم كه براي خريد مايحتاج روزانه، نه تنها هيچ نشاني 

از كاهش نمي بينند، بلكه گوشت و مرغ و برنج و ميوه 

را هم هر روز گران تر دريافت مي ...  و كرايه ماشين و

كنند؟ پاسخ شفاهي آقاي بهمني عالوه بر راديـو، در      

: خرداد هم منتشر شده، اين گونه بود 18روزنامه شرق 

و بعد از . كاهش تورم به معناي كاهش قيمت ها نيست

 .كلي آسمان و ريسمان بافتن، داليلش را توضيح داد

به قول خبرنگار راديو، هر آدمي كه به فروشگاه مراجعه 

هزار تومان پول،  5كند، خيلي زود مي فهمد كه مثال با 

كه حتا چند ماه پيش يك مقدار معين كاال مي خـريـد،   

اين معناي واقعي . حاال قادر نيست همان قدر خريد كند

نفري است كه بـه قـول     ”  ميليون 40“ تورم در زندگي 

رييس مركز آمار، در اثر تورم و بيكاري به زير خط فقر 

 .رانده شده اند

سيب زميني پارسال :  افزايش قيمت ها هم روشن است

تومان، ولي در ارديبهشت و خرداد امسال  300تا  250

قبل از انتخابات مجاني توزيع (تومان  1000تا  500بين 

 20000تومان و حاال  12000، گوشت گوسفند )مي شد

 13خرداد، در صـحـفـه         16در روزنامه شرق ( تومان

نرخ جديد گـوشـت      5كاهش نرخ تورم و در صفحه 

به قول خودشان كرايه خانه نيز كـه    !)  اعالم شده است

% 40هزينه خانوار را تشكيل مي دهـد، حـدود       %  28

قند و شكر و ميوه و سبزيجات و .  افزايش داشته است

. درصد افزاش را نشان داده انـد      30تا  20لبنيات هم 

افزايش %  40تومان يعني  350به  250شير يارانه اي از 

قيمت داشته، كرايه اتوبوس و مترو و اتوبوس هاي بين 

 ...نيز به همان شكل و الي آخر... شهري و قطار رجا و 

اينها بخش كوچكي از واقعيات مسلم و انكارنـاپـذيـر    

اقتصادي هستند كه براي درك و فهم آن، احتيـاج بـه     

فـقـط   .  هيچ گونه مدرك تحصيلي و تخصصي نيسـت 

كافي است به عنوان يك انسان معمولي، به فروشگاه ها 

مراجعه كرد و به چند و چون اوضاع و قيمت ها پـي    

نرخ تورم كـم شـد، امـا        “ :  آقاي رييس مي گويد. برد

قيمت ها نسبت به سال قبل كم نشده، بلكه رشد كـم    

اگر در بازار، قيمت چند قلم كاال به ميـزان  .  شده است

بلـكـه   .  زيادي باال برود، به مفهوم افزايش تورم نيست

قلم كاال را با ضرايب مختلف در نظـر   359براي تورم 

قلـم   359پس معلوم مي شود از بين اين ”  ...مي گيريم

كاال، كه حتما تعداد زيادي از آنها جز كاالها و مايحتاج 

اصلي و ضروري نيستند و يا مردم، به خاطر فـقـر و       

نداري سالي يك بار هم به زور خريد مي كنند، مورد و 

نتيجه آن مي شـود كـه     .  مبناي محاسبه قرار مي گيرند

در شرايط ركود چشمگيـر بـه     :  آقاي رييس مي گويند

خاطر تقاضاي كم، بعضا باعث افت قيمت در بعـضـي   

اقالم غير ضرور مي گردند كه عمدتا ربطي بـه تـورم     

اگر گروه هاي اصلي سبد هـزيـنـه و خـريـد،          . ندارد

گوشت قرمز، مرغ، ماهي، سبزي، ميوه، صيفي 

جات، لبنيات، تخم مرغ، نان، غالت، بـرنـج،   

اياب و ذهاب، تحصيل، بهداشت و درمان و   

مبناي مـحـاسـبـه     ...  دارو، ورزش و تفريح و

باشد، آن موقع مشخص مي شود كه تورم نه 

تنها كاهش نداشته، بلكه به مرزهاي بسيار باال 

به همين خاطر . و طاقت فرسايي رسيده است

رييس مركز آمار، آن را يكي از داليـل زيـر     

بهمني در ادامـه  . خط فقر بودن مردم مي داند

كاهش رشد نرخ تورم يعني اينكـه  “ :  هم گفته

حركت مـي     120اگر اتومبيل قبال با سرعت 

” حركت مي كـنـد     100كرد، حاال با سرعت 

 5معناي تحت الفظي آن يعني اينكه اگر مثال 

ماهه به ته دره نيستي و فقر و گـرسـنـگـي       

 !!ماهه مي رويد ته دره 6سقوط مي كرديد، حاال 

االن به .  رسيد% 25پارسال موقع انتخابات، تورم به زير 

بسـيـار   !  ولي مردم فقيرتر و گرفتارتر شده اند% 10زير 

آمارهـا  .  خوب، وضع اقتصادي فوق العاده خوب است

هيچ احتياجي هم بـه افـزايـش      !  اين را نشان مي دهند

دستمزدها، بالطبع انتخاب نمايندگان مستقل و مردمـي،  

آهاي كساني . تعيين تورم واقعي و موشكافي هم نيست

 12كه دستمزدهاي ثابت مي گيريد و هر روز، ده تـا      

ساعت كار مي كنيد و هنوز هشت تان گرو نـه تـان       

تورم هيچ اثر مهمي بر زنـدگـي   !  خونسرد باشيد!  است

با اين درجه از پيشرفت و اين آمارها، ! باور كنيد. ندارد

پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در شـش      

ماهه دوم سال، فقر و محروميت هم كامال از بين مـي    

اگر هم سـه تـن از       .  رود و حق به حق دار مي رسد

كارگران مخابرات راه دور فارس، بعـد از آن هـمـه          

و عدم ...  كشمكش و مبارزه براي حقوق هاي معوقه و

پاسخگويي مناسب از طرف مسئولين، به خاطر ياس و 

خودكشي مي كنند، مساله اي نيست، بـي  ...  استيصال و

واقعا همه چـيـز     .  مردم نگران و ناراحت نباشيد!  خيال

 !خوب و آرام است و ما چقدر خوش حاليم

 قسم حضرت عباس يا دم خروس

 آن سوي خبرها
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در خبرها داشتيم كارگران بندرگاه هـاي سـوئـد، در        

اقدامي تحسين برانگيز، انساني و آموزنده و سمبلـيـك   

اند كه تمام كشتي هايي را كه بـه طـرف         اعالم كرده

اسرائيل حركت مي كنند، بلوكه كرده و مانع از بارگيري 

آنها بدين سـان  .  آنها در سواحل سوئد خواهند شد...  و

پشتيباني خود را از لغو محاصره غزه و دفاع از ناوگان 

 .آزادي و سرنشينان آن عمال نشان دادند

بدون كوچكترين ترديدي، راه مقابله با توحش سرمايه 

داري جهاني و رژيم هاي جنايت كاري همانند اسرائيل 

و حاميان و هم پيمانانش، فقط مبارزه همه جانبه بـيـن   

المللي تمامي بشريت مترقي، آن هم به رهبري طـبـقـه    

كارگر است كه مي تواند با دست يازيدن به اعتصابات 

سراسري و كمرشكن و جهاني خود، در تمـام نـقـاط      

استراتژيك جهان، منجمله در خود فلسطين و اسرائيل، 

فقط طبقه كارگر با متحدين . طومار آنان را در هم پيچد

رزمنده اش، اين امكان را دارد كه ماشين مخوف جنگ 

و جنايت و كشتار اسرائيل را متوقف و در فـرصـت       

ياد كارگران پيشرو و مـبـارز   .  مناسب آن را نابود سازد

هم گرامي كه شيرهـا را بـه        57صنعت نفت در سال 

ياد يـداهللا    . منظور توقف صدور نفت به اسرائيل بستند

 !خسروشاهي هم به خير

اتحاديه كارگران حمل و نقل اندونزي، در تظاهراتي در 

علـي   جاكارتا، اعدام شيرين علم هولي، فرزاد كمانگر،

و سـايـر        حيدريان، فرهاد وكيلي و مهدي اسالمـيـان  

فعاالن اين اتحاديه، تـي  .  جانباختگان را محكوم كردند

شرت هايي با عكس فرزاد به تن كرده و بنرهايـي بـا     

آنها با انـتـشـار    .  تصاوير جانباختگان، در دست داشتند

اطالعيه اي، خواستار آزادي منصور اسانلو و همچنيـن  

ساير كارگران و رهبران و فعاالن شركت واحد شده و   

اعمال فشار وحشتناك بر اين مبارزان در بنـد را، بـه       

آن سوي اين خبر فقـط يـك     .  شدت محكوم كرده اند

 :جمله است

زنده باد همبستگي بين المللي 

 كارگران

  همبستگي بين المللي كارگران بندرگاه هاي سوئد و حمل و نقل اندونزي با كارگران غزه و ايران 

به شرط آنكه ” : مادر زنده ياد سهراب اعرابي گفته است

تمام زندانيان سياسي فورا و بي هيچ بهـانـه اي آزاد       

ايـن  ”  . شوند، من هم از خون پسرم گذشت مي كـنـم    

خواسته، منتهاي بزرگواري وانسانيت اين مادر داغديده 

ساله اي بود  19سهراب اعرابي جوان . را نشان مي دهد

 29كشته شـد و جسـدش در            88خرداد  25كه در 

خرداد، آن هم در وضعيتي اسفناك به پزشك قانـونـي   

بعد از يك ماه، كه خانواده اش فكر مي .  تحويل گرديد

كردند سهراب در زندان است، خبر مرگ وي را شنيده 

تا امروز هم هيچ پاسخ روشني درباره عـلـت و       .  اند

. چگونگي قتل و هويت قاتالن وي داده نشـده اسـت    

 .درست مانند ساير جان باختگان

البته گويا آخرين جلسه دادگاه متهمان بـازداشـتـگـاه       

خرداد برگزار شد و چند افسر  17كهريزك، در دوشنبه 

عالي رتبه و تعدادي از ماموران دون پايه هم محاكمـه  

اميدواريم مثل قضيه تنها محكوم دادگاه وقايع .  شده اند

، آن گروهبان معروف، كه به اتهام دزديـدن    78تير  18

 .يك ماشين ريش تراش دانشجويان محكوم شد، نباشد

اما باالخره بايد بدانيم اگر در آفريقاي جنوبـي، بـراي     

حفظ نظام سرمايه داري و سلطه كمپاني هاي مختلـف  

اروپايي و امريكايي و همچنين زد و بندهاي پشت پرده 

فراموش نكننـد  “ و بعضي مصالح سياسي، قرار شد كه 

، در ايران يك فرمول ساده و منطقي، كـه    ” اما ببخشند

 :نفع همگان را شامل شود اين مي تواند باشد

 . نه بخشش، نه فراموشي

 نه بخشش، نه فراموشي

 آن سوي خبرها
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روز جمعه باراك اوباما براي سومين بار مجبور شد به 

خاطر فوران گسترده نفت در خليج مكزيـك و عـدم       

بزرگترين فاجعه .  مهار آن رهسپار ايالت لوئيزيانا گردد

شركت .  زيست محيطي در آن منطقه رقم خورده است

 150به خاطر حفاري در عمق )  BP( بريتيش پتروليوم 

متري دريا براي اكتشاف و استخراج نـفـت، مسـئـول       

اين شركت، حتا بـا كـمـك      .  مستقيم اين فاجعه است

دولت آمريكا و علي رغم در اختيار داشتن پيشـرفـتـه    

ترين روبات ها و تكنولوژي ها، نمي تـوانـد هـيـچ         

اطمينان خاطري براي مهار نفت به جهـانـيـان و بـه         

به گفـتـه   .  خصوص مردم و آسيب ديدگان منطقه بدهد

 200سخنگويان شركت و دولت آمريكا، حداقل روزانه 

الـبـتـه بـرآورد       ( هزار بشكه نفت وارد دريا مي شود   

و اقدامات شركت يـاد    )  كارشناسان بسيار بيشتر است

 .آن را كاهش داده است% 5شده فقط حدود 

 :آري خبر هولناك اسـت

لكه نفتي عظيمي كه هر لحظه بزرگتر مـي شـود، بـه        

طرف ايالت هاي تكزاس، آالباما، فلوريدا و همچنـيـن   

 20حدود   .  سواحل كشور كوبا در حال پيشروي است

نفر از اعضاي گارد ملي  1750هزار كارشناس و حدود 

كشتي مخصوص بـا تـجـهـيـزات و           1500آمريكا و 

امكانات فراوان، تا كنون نتوانسته اند اقدامات كارساز و 

اين مساله باعث وارد آمدن .  مفيدي از خود نشان دهند

صدمات و آسيب هاي غير قابل جبراني به تمام زحمت 

كشان منطقه، به خصوص صيادان فقير، و به دريـا و      

 .گرديده است... ماهي ها و پرندگان و

مسلما اين نه اولين و نه حتا آخرين فاجعه اي است كه 

نظام سرمايه داري و كمپاني هاي چند ملـيـتـي بـراي       

اين شـرايـط و اوضـاع          .  بشريت به وجود آورده اند

وحشتناك، در جايي صورت مي گيـرد كـه در زيـر          

شديدترين نگاه ها ي ناظران و دوربين هاي فـعـاالن     

كاركشته و جدي سازمان يافته محيط زيست، رسـانـه     

الاقل به خاطر رقـابـت   (هاي گوناگون و دولت آمريكا 

بيشـتـريـن    )  هاي درون حكومتي و حزبي هم كه شده

 . فشارها و سوال ها را مطرح و پي گيري مي كنند

بار ديگر نظام سرمايه داري براي سـود آوري خـود،       

فاجعه آفريده و ثابت كرده كوچكترين تـوجـهـي بـه       

زيست و زندگي  انسان و بالطبع ساير مـوجـودات و     

مسلما در شرايط فقدان آزادي .  طبيعت نداشته و ندارد

هاي اجتماعي و دموكراتيك، به خصوص عدم حضور 

تشكل هاي انقالبي كارگري در زمينه محيط زيسـت،    

فجايع مصيبت بار نظام سرمايـه داري، خسـارات و         

مي دانيم كارگـران  .  لطماتي صد چندان به بار مي آورد

به دليل اينكه خود از اولين قربانيان محيط هاي كار و   

اثرات سوء ناشي از توليد سرمايه داري هستند و در     

مثال به يـاد    .  معرض وحشتناك ترين آسيب ها هستند

آوريد فاجعه بوپال هند و شركت يونيون كاربايد و يـا  

تخريب جنگل هاي آمازون براي كارخانه فـولـكـس      

واگن و همچنين هتل سازي براي توريست ها و تبديل 

جنگل ها به زمين هاي كشاورزي كه تا چه حد فقر و   

فالكت بي حد و حصري را براي اهالي بومي به وجود 

آورد، يا مثال نشت نفت كويت در خليج فـارس كـه       

چون هيچ ناظر و فشار بين المللي و تشـكـل هـاي          

مستقل و مردمي وجود نداشت، تمام قضـايـا كـامـال       

 .سرپوش گذاشته شده و ماست مالي شد

در اين شرايط، به خاطر جلوگيري از سقوط هـر چـه     

بيشتر سهام بريتيش پتروليوم، در رسانه هـاي صـداي     

آمريكا و ان بي سي و بي بي سي بين المللي و سي ان 

ان و روزنامه هاي معروف دست راستي امـريـكـا و        

نـام     BPانگليس، از شركت ياد شده با نام اختصاري 

مي برند تا از شدت فشارها كاسته شـود و زيـان و         

 .آبروريزي كمتري به بار آورد

هر چند اوباما گفته است كه اين شركت بايد تا آخرين 

سنت خسارات و غرامت وارده را جبران كند، اما همه 

مي دانند زد و بندهاي كثيف و تباني شـركـت هـا و        

دولت هاي سرمايه داري، نه تمامي دارد و نه به قول و 

آنها در همين اوضـاع و    .  قرارهاي آنان اطميناني است

احوال هم، ميليون ها دالر خرج تبليغات فريب كارانه و 

. گمراه كننده براي توجيه اعمال ننگ آور خود مي كنند

بنابر اين بايد خواستار شديدترين نظارت ها و كنتـرل  

 .هاي مردمي باشيم

تحوالت شگرف در زمينه هاي تكنولوژيكي و توليدي، 

اين امكان و توانايي را به بشر داده كه با همين مـيـزان   

نيروي مولده، مساله بيكاري، فقر و گرسنگي و ده هـا    

معضل ريز و درشت را، الاقل به طور نسبي حل كنـد،  

اما به خاطر رقابت ها و بحران ها، كشورگشايي ها و   

جنگ هاي ضد انساني و بربريت تحميلي سـيـسـتـم       

سرمايه داري در سراسر جهان، آن چنان عـرصـه بـر        

زندگي انسان و ساير موجودات زنده تنگ شده است و 

طبيعت در وضعيت نامطلوب و دشواري قرار داده شده 

 .است كه در تاريخ سابقه ندارد

افزايش دماي كره زمين، تخريب اليه ازن، افـزايـش       

گازهاي گلخانه اي، نابودي جنگل هاي آمازون كه ريه 

كره زمين هستند، آب شدن يخ هاي قطب جـنـوب و     

انقراض نسل بعضي از جانواران و گونه هاي گياهي و 

زنگ خطر را كامال به صدا در ... ذخاير عظيم ژنتيكي و

 .آورده است

سرمايه داري، به تمام خوبي ها و زيبايي ها و همه جا 

حتا اگر فقط بخواهيم ديدن و تماشـاي  .  گند زده است

پرنده هاي رنگارنگ و گل هاي خوش آب و رنگ و   

بـه رويـا     ...  خوشبو و ماهي هاي كوچك و بزرگ و  

نپيوندد، بايد دست به كار ساخت جامعه اي بر اسـاس  

حفظ پايه اي ترين منافع و آزادي هاي انساني و احترام 

 .و مدارا با طبيعت و قوانين آن شويم

 پليكان ها و ماهي ها در نفت مي ميرند

 آن سوي خبرها
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در اين يك مورد من با 

 ؟؟!!احمدي نژاد موافقم

چهارمين قطع نامه تحريم عليه ايران در شوراي امنيت 

در اين قطع نـامـه فـروش      .  سازمان ملل تصويب شد

سالح هاي سنگين و قطعات موشكي به ايران ممـنـوع   

شده و حق بازرسي محموله هاي مشكوك ايـران بـه     

جامعه ي بين المللي داده شده و هم چنين شركت ها و 

فـروش  .  افراد ممنوع المعامله افزايش يـافـتـه اسـت        

تجهيزات اتمي وموشكي هم مجددا مورد تحريم قـرار  

 .گرفته است

اين قطع نامه كـاغـذ   “ آقاي احمدي نژاد گفته است كه 

من به داليل زير با اين . ”پاره است و هيچ تاثيري ندارد

حرف موافقم كه اين قطع نامه ها تاثير چنداني بر دولت 

ايران ندارد، اما به خوبي مي دانم كه تاثيرات جدي بـر  

 .مردم و بخصوص حقوق بگيران و زحمتكشان دارد

درمورد تحريم تجهيزات نظامي واتـمـي حـتـا يـك          

فردعادي هم مي داند كه هيچ گاه در اين سال ها ايـن  

تجهيزات به صورت رسمي خريداري نشده و همـواره  

هر گونه تحريم در ايـن    .  از بازار سياه تهيه شده است

زيرا ديگر ثابت شده . زمينه فقط قيمت ها را باال مي برد

است كه نظام  سرمايه داري نمي تواند يا نمي خواهـد  

. جلو قاچاق كاالها آن از نوع گران قيمتش را بـگـيـرد   

تجهيزات گران قيمتي كه گاه يك قطعه كوچك آن بـه  

قاچاق تكنولوژي يكي از پرسود . ميليون ها دالر ميرسد

ترين تجارت هاست كه كه حتا از قاچاق موادمخدر هم 

دولت ها و شركت ها بـراي    .  مي تواند پرسودتر باشد

 . خريد آن حاضرند هزينه هاي گزافي را بپردازند

تحريم شركت ها و افراد هم بيشتر به شوخي شـبـيـه      

زيرا جايگزيني افراد جديد وشركت هاي جديـد  . است

به جاي تحريم شدگان كمتر از چند ساعت وقت الزم 

آن هم در بازار قاچاق و در جايي كه سال هاست . دارد

بازار كاالي قاچاق را مي شناسد و با آن خو گـرفـتـه      

 .است

تنها مي ماند بازرسي كشتي ها كه هراز چـنـدگـاهـي       

درگذشته چندين مورد نيـز كشـف     .  صورت مي گيرد

زيرا همـگـان   . شده است كه آن هم تاثير چنداني ندارد

مي دانند كه كشفيات همواره كمتر از يك سوم واقعيت 

است و اگر بازرسي ها موفق بود، تا به حال بايد بازار 

 .سياه جهاني برچيده شده بود

اما اين تشديد تحريم تنها يك كار انجام مي دهد و آن 

هم افزايش سود قاچاقچيان اين كاالها و گران تر شدن 

دسترسي به كاالهاست كه اين مساله هزينه هاي دولت 

را افزايش داده ودر نتيجه  فشار آن بـر دوش مـردم       

زحمتكش قرار خواهد گرفت؛ زيرا با باال رفتن هزينـه  

هاي دولتي براي تهيه ي كاالهاي تسليحاتي بـودجـه     

خريد كاالهاي اساسي و مواد غذايي و بودجه عمرانـي  

سـال     4كاري كه در .  و بودجه جاري كاهش مي يابد

درصد را به 50گذشته صورت گرفته و تورمي بيش از 

 . مردم تحميل كرده است

آيا اين مسايل را آن مغزهاي متفكر و متخصص شوراي 

امنيت نمي دانند؟ اگر كه ندانند واي به حال همـه ي    

اگر بدانند پس چرا . ملت ها و مردم كشورهاي مختلف

 اين گونه عمل مي كنند؟

واقعيت اين است كه نظام سرمايه داري در يـك بـن     

بست مشخصي در رابطه با حكومت هايي همانند ايران 

فرار از اين بن بست به راحتي نمي تـوانـد     . قرار دارد

اين بن بست ميان سودطلبي سـرمـايـه      .  صورت گيرد

داري از يك طرف و حرص و طمع دسترسي به سـود  

هر چه بيشتر در ميان فروشندگان سالح و تكنولوژي از 

يك طرف و وحشت اين نظام در از دست دادن كنترل 

 . خود بر جهان است

در نتيجه اين تالش دوگانه، رسيدن به تعادل ساده براي 

درگذشته .  آن به صورت امري غيرممكن در آمده است

در مورد رژيم هايي مانند افريقاي جنوبي سفيد پوستان 

و .  و صدام در عراق نيز همين چالش ها وجود داشـت 

بن بست ... امروزه دولت هايي مانند ايران، اسرائيل  و  

در مورد اسرائيل مسايل هسته اي .(هاي اين نظام هستند

قطعنامه صادر  5اصال مطرح نمي شود ولي عليه ايران 

عالوه بر آن كشورهايي مانند چين وعربستان ) مي شود

كه با هيچ كدام از معيارهاي جهان به اصطالح آزاد هم 

خواني ندارند و ناقض حقوق بشر هستند اما بزرگترين 

 . شركاي اقتصادي نظام سرمايه داري هستند

واقعيت اين آست كه سرمايه داري با بحران عظيمي كه 

با آن روبروست حاضر نيست سودهاي خود را فـداي  

بقاي درازمدت خود كند و بقاي دراز مدت او نـمـي     

. تواند به غير از زير پا گذاردن سود آني اش تامين شود

اين بن بست ادامه خواهد يافت تا مردم تحت ستم در 

كشورهاي مختلف تكليف خود را با آن و با حاكميـت  

 . هاي ارتجاعي  يكسره كنند

در اين ميان نيروهاي واپس گرا در ايران از ايـن بـن     

بست سرمايه داري استفاده كرده و باتوجه به ناتـوانـي   

اين نظام در تنظيم امور خود به سركوبي هر چه بيشتر 

مخالفان پرداخته و قطعنامه ها و تحريم را چماقي براي 

سركوبي هر نداي آزادي خواهي قرار مي دهند كه در   

 .واقع  خواست نظام سرمايه داري هم هست

اما اين تشديد تحريم تنها يك كار 

انجام مي دهد و آن هم افـزايـش   

سود قاچاقچيان اين كـاالهـا و       

گران تر شدن دسـتـرسـي بـه         

كاالهاست كه اين مساله هزيـنـه   

هاي دولت را افزايش داده ودر     

نتيجه  فشار آن بر دوش مـردم    

 .زحمتكش قرار خواهد گرفت

 آن سوي خبرها
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عضويت دولت ايران در 

 كميسيون زنان سازمان ملل
 

در خبرها آمده بود كه نماينده جمهوري اسالمي ايران، 

به عضويت كميسيون زنان كه زير مجموعه مـجـمـع      

نـحـوه   .  عمومي سازمان ملل است، انتخاب شده است

انتخاب بدين گونه بوده كه كشورهاي آسـيـايـي، بـا         

توافقي از قبل تعيين شده، تصميم مي گيرند كه هر يك 

از كشورهاي آسيايي كه براي يك نهاد داوطلب شـد،    

همه به صورت يك پارچه از اين امر دفاع كنند تا راي 

ها شكسته نشود و كرسي هاي گوناگون را براي پيشبرد 

در اين مورد هم تنها ايران .  اهداف خود تصاحب كنند

و تايلند داوطلب شده بودند كه هر دو نمونه هاي بسيار 

تايلند كشوري است كه يكي از راه هاي .  جالبي هستند

درآمد اصلي آن، سازماندهي گسترده و سيستماتيك تن 

فروشي، تجارت سكس و عرضه زنان به عنوان كـاالي  

سكسي، براي توريست ها به خصوص مردان پـولـدار   

اين زنان بسـيـار   .  عرب، ايراني، ژاپني و اروپايي است

فقير، كه اغلب از خانواده هاي كارگـري و كشـاورز       

هستند، بايد با فروختن جسم و سالمت خـود، بـراي     

كشورشان ارزآوري كرده و موجب رونق اقـتـصـادي      

پادشاه تايلند هم از تن فروشان فالكت زده در   .  شوند

به هر حال چون ! اين زمينه قدرداني و تشكر كرده است

تايلند قبال در يكي از كميسيون هاي ديگر عضو شـده  

بود، اتوماتيك وار نماينده ايران انتخاب شد و بعد هم، 

طبق تعـريـف،   .  تا معاونت كميسيون مزبور ارتقا يافت

كميسيون زنان وظيفه دارد براي احترام و كـرامـت و       

تقويت حقوق زنان و در جهت برابري هرچه بيـشـتـر    

 !عجبا. زنان، در سطح جهان فعاليت كند

همين جا ما پيشنهاد مي كنيم كه آقاي  قاضي مرتضوي 

هم، به نماينده تام االختيار و مادام العمـر دبـيـر كـل         

سازمان ملل در امور حقوق بشر و مطبوعات انتخـاب  

 .گردد تا جهانيان بي نصيب نمانند

براي مردم ايران، مشخصا زناني كه در ايـن كشـور         

زندگي مي كنند، انتخاب نماينده دولتي كه يكي از زن 

ستيزترين و ناعادالنه ترين و ستمگرانه ترين مناسبـات  

و سياست ها را، هر روز در ابعادي ميلـيـونـي و بـا         

خشونت بسيار اعمال مي كند، مي تواند بيانگر وقاحت 

و بي شرمي كم نظيري باشد كه تنها از فريبـكـاران و     

نوكران نئوليبرال سرمايه داري جهاني، آن هم در هيات 

 .كارگزاران  و كاربدستان سازمان ملل بر مي آيد

زنان در كشور ما، مخصوصا زنان كارگر و كشاورز، در 
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قوانين تبعيض آميز و نابرابري و بي حقوقي خود را در 

سيستم سرمايه داري كنوني، آن چنان لمس كرده اند كه 

تقريبا هر روزه، با تمام وسايل و شيوه هاي ممكن، بـه  

مخالفت و اعتراض برخاسته و هيچ گاه تسليم محـض  

 . نبوده اند

در كشوري كه دست اندركاران حكومتي و فرهنـگـي   

حاكم، از نمايندگان مجلس گرفته تا نهادهاي مختلـف  

سياسي و مذهبي و نظامي و پليسي، با طرح ها و برنامه 

هاي گوناگون، مثل طرح جديد عفاف و حجاب، مـي    

خواهند عموم مردم و مخصوصا زنان را بـه صـورت     

دسته جمعي، به بهشت و يا در حقيقت امر، به تسليم و 

تمكين در جهنم زمين وادار نمايند، در كشوري كه از   

امضاي بيانيه كنوانسيون رفع تبعيض سـازمـان مـلـل         

خوداري مي كند، كشوري كه حتا لفظ برابـري زن و      

مرد را برنمي تابد و زنان، نه تنها هيچ گاه فرصت كار و 

زندگي آزاد و برابر را ندارند، بلكه بر تن و لـبـاس و     

فرزند و آينده خود نيز، هيچ گونه حق و تسـلـط و         

امتيازي ندارند و عمال شهروندان درجه دو هم نيستنـد  

و فاقد هرگونه احترام و محروم از هر نـوع تشـكـل        

سراسري قابل اعتنا؛ آري در اين اوضـاع و احـوال،         

نماينده ايران مي خواهد براي برابري زنان در جـهـان     

 ؟!فعاليت كند

هر چند انتخاب نماينده ايران در سازمان ملل، به هيـچ  

وجه داراي هيچ سطحي از اهميت، نزد زنان ايراني و   

نيروهاي مدافع حقوق زنان و مبارز و ترقي خـواه آن    

نيست، ولي يك نكته را يك بار ديگر ثابت كرد و آن   

اين است كه جنبش زنان، مخصوصا زنان كـارگـر و       

زحمتكش، مي بايد متحد طبيعي خود را در پايين  و در 

جنبش كارگري و رهبران و پيشروان اين جنبش پـيـدا   

جنبش كارگري هم بايد با حمايت و مبارزه براي .  كنند

كليه حقوق زنان، آنان را از سلطه ايدئـولـوژي هـاي      

با اين انتخاب، زنان ايران دوباره . سرمايه داري جدا كند

نه ) دولت هاي سرمايه داري(در يافتند كه اين امامزاده 

 . تنها شفا نمي دهد، بلكه كور هم مي كند

زنان آنگاه كه در تشكل هاي متنوع و انقـالبـي خـود      

سازمان يابند، آنگاه كه مبارزه جدي و همه جانبـه بـا     

فرهنگ مردساالر و بي حقوقي و تالش براي رهـايـي   

خود را در دستور كار قرار دهند، همان طور كه در يك 

سال گذشته نقش برجسته و جسارت چشمگيـر آنـان     

به اثبات رسيد، تنها يـك    )  عليرغم پراكندگي موجود( 

متحد مستحكم و پابرجا و تا به آخر خواهند داشت و   

آن هم جنبش كارگري است كه بايد آگاهانه تـوسـط     

فعاالن كارگري، به اين حقوق و وظايف آشنا و به طور 

 .تمام و كمال به آن بپردازند

بدين سان با هم افزايي توان جنبش كارگري و جنبـش  

زنان در عرصه هاي مختلف، مشخص خواهد شد كـه  

مزدوران سرمايه داري در سطح جهاني، تا جـه حـد       

رذيالنه مي كوشند اين جنبش عظيم و پرقدرت را در   

خدمت اميال و منافع امپرياليستي و سرمايه داري بـه      

زنان مي توانند با اتكا صرف بر نيـرو،  .  بيراهه بكشانند

تشكيالت و آگاهي و اتحاد خود با هم زنجيران و هـم  

سرنوشتان شان و قطع اميد كامل از بااليي ها، عمال در 

راه كسب آزادي و برابري و حقوق انكار ناپذير انساني 

 .خود گام بردارند

همين جا ما پيشنهاد مي كنـيـم كـه      

آقاي  قاضي مـرتضـوي هـم، بـه           

نماينده تام االختيار و مادام العـمـر   

دبير كل سازمان ملل در امور حقـوق  

بشر و مطبوعات انتخاب گـردد تـا     

 .جهانيان بي نصيب نمانند

 آن سوي خبرها
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او به همراه جمعي ديـگـر،     .  پور است

اولين گروهي بودند كه در آغاز تابستان 

به جوخه اعدام سپرده شدند و بعـد   60

از آنان، هزاران تن از بهترين جـوانـان   

اين مرز و بوم به دليل حق گويي و حق 

 .خواهي جان شان را از  دست دادند

بسيار سخن گفته شده،  67از تابستان 

هر چند آنـچـه   .  كمتر 60اما از تابستان 

بر مردم ايران گـذشـت،    60در تابستان 

نبـاشـد    67اگر دهشتناك تر از تابستان 

 400تـا     300روزانه :  كم از آن ندارد

اين بـود   67تنها فرقش با سال .  اعدام 

اسـامـي   )  ؟(! كه در اين سال با افتخـار 

اعدام شدگان را در روزنامه ها چـاپ    

 . مي كردند

سعيد سلطان پور از معدود هنرمنداني 

بود كه استعداد و تخيل شكوفاي هنري 

خود را بي هراس از فدا شدن هنر، در   

او .  خدمت مسايل مردم مي گـذاشـت  

امكان و توانايي آن را داشت و دارد تا 

هنر خود را در شعر و نـمـايـش، در      

مراحل برجسته اي از زيبايي و كمال به 

كار بندد و با خلوص عمل، در خدمت 

 .يادش گرامي باد. عامه در آورد

 عباس آقا كارگر ايران ناسيونال

، نامه ي 8، صفحه1358در روزنامه آيندگان دوم خرداد 

خميني بـه    ...  سرگشاده كارگر ايران ناسيونال به آيت ا

 :در اين نامه چنين مي خوانيم. چاپ رسيده است

اينجانب عباس صالحي يك كارگر پرس كار كارخانه “ 

ايران ناسيونال بوده ام كه حاال به علت گرفتن ديسـك  

مـدت  .  كمر در اين كارخانه روي جراثقال كار مي كنم

سال است كه در ايران ناسيونال به كـار مشـغـول       13

بعد ازانقالب اسالمي ايـران، آقـاي سـعـيـد            .  هستم

سلطانپور كارگردان تئاتر از زندگي واقعي من، يعـنـي   

آنچه در گذشته برسرمن آمده و حاال هم زندگي من از 

مثال پسرم در (آن سختي ها و گذشته ناجور جدا نيست 

دوران طاغوت از آب جوش سوخت و با پوست مچاله 

شده همين طور جلو چشمم است و من كه به عـلـت   

فقر نتوانستم پول جراحي را فراهم كنم، بايد همـيـشـه    

يك نمايشنامه اي درسـت      )  دچارعذاب وجدان باشم

 . كرد و نمايش داد

تا به امروز به غير از اينكه اين نمايش و كارگـردان و    

بازيگرانش، بارها مورد حمله قرار گرفته اند، براي من 

هم دركارخانه وضعي پيش آورده اند كـه كـارگـران        

عده . شريف بخش پرس هم، آن وضع را قبول كرده اند

اي را به اين بهانه كه زندگيت را براي نـمـايـش بـه         

دشمنان اسالم فروخته اي، آبروي كارخانه را برده اي ، 

زندگي ات را به مطربها داده اي، به جان من تحريـك  

كرده اند و كار به جايي رسيده است كه به من گفته اند 

به مـن مـي       .  اگر به كارخانه بروم، مرا خواهند كشت

مسولين كارخانه هم همين را مي .  گويند به كارخانه نيا

گويند و هيچ مدركي هم به من نمي دهند و من فـكـر   

سال جان كندن  13مي كنم نكند به بهانه غيبت بعد از 

دست هايي در كار اسـت  . در كارخانه، مرا اخراج كنند

كه مي خواهد زندگي من را نابودكند و من نمي دانـم  

جرم من چيست؟ من كارگري هستم كه اسالم را حامي 

در .  خود و تمام برادران و خواهران هم وطنم مي دانم

بدن خون آلـود  .  انقالب اسالمي ايران شركت داشته ام

هموطنان مبارزم را به دوش كشيده ام و به آمبـوالنـس   

يك روز كه به خانه رفتم لباسم هايم غـرق  .  رسانده ام

مرد خون چند نفر روي لـبـاس     :  زنم گفت.  خون بود

هاي توست؟ آن وقت با شايعه و بدخواهي اينطور مرا 

خانواده ام به علـت  .  تامين جاني ندارم.  اذيت مي كنند

وضعي كه براي من پيش آمده، گاه و بي گاه گريه مـي  

. حاال حاصل من بعد از انقالب همين وضع است. كنند

چون بـه    .  آنها شايع كرده اند كه من مستضعف نيستم

. نظر آنها حقوقم كافي  است و سود ويژه هم مي گيرم
خبر اعدام سلطان پور در 
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خوب تمام كارگران ايران حقوق مي گيرند و خيلي از 

كارگران قديمي، به اندازه من حقوق مي گيرند و خيلي 

ها هم بيشتر از من مي گيرند، سود ويژه را هـم مـي       

اصال نمي دانم چه مقصودي دارند سر در نمـي  .  گيرند

اگر من مستضعف نيستم پس تـمـام كـارگـران       .  آورم

دوران طاغوت مستعضف نيستند يا فقط آنها كه تـازه    

فرزند  4من زن و .  استخدام شده اند مستضعف هستند

دارم و هنوز كلي بهره بانـكـي دوران طـاغـوت را           

من اسناد و مدارك كار و زنـدگـيـم را بـه         .  بدهكارم

روزنامه ها داده ام تامردم خودشان در باره زندگي من 

قضاوت كنند اما تا حاال چاپ نشده است و حاال از آن 

 .حضرت استدعا دارم به وضع من رسيدگي شود

 عباس صالحي كارگر ايران ناسيونال

كانـون     -دفتر آيت اهللا طالقاني:  رونوشت جهت اطالع

كـانـون     -جمعيت حقوقدانان ايـران   -نويسندگان ايران

روزنـامـه هـاي        -جمعيت دفاع از حقوق بشـر  -وكال

 ”اطالعات، كيهان، پيغام امروز و آيندگان

عبـاس  “ :  در روزنامه پيغام امروز هم مطلبي با عنوان

سكوت دولـت    /  هم تامين جاني ندارد.... آقا كارگر

. به چاپ رسيده است ” بزرگترين نوع سانسور است

در اين مطلب مصاحبه اي با عباس آقا كارگر ايـران  

ناسيونال و سعيد سلطانپور كارگردان نمـايشـنـامـه     

 :عباس آقا كارگر ايران ناسيونال آمده است

در جمع بازيگران مجروح و خسته دل نمايش عبـاس  “ 

 . آقا كارگر ايران ناسيونال بودم

سريكي از بازيگران بانديپيچي شده و چند بخيه خورده 

عباس .  آن يكي بر پشتش جاي زخم زنجير دارد.  است

آقا را تهديد به قتل كرده اند و سعيد سـلـطـان پـور         

كارگرادان نمايش، كه سال ها در زندان رژيم پهـلـوي   

امروز چنين بر آزادي ها پاي . بوده است در انديشه فردا

 ...!مي گذارند شايد فردا

. راستي آنها چه كردند كه چنان باليي بر سرشان آمـده 

آنچه كه مي خوانيد حرف هاي سعيد سـلـطـان پـور،       

 :كارگردان و عباس آقا، بازيگر نمايش است

 :سعيد سلطان پور -

اگر مي دانستم اين همه ناراحتي براي يك 

پيش مي آيـد، هـرگـز      )  عباس آقا( كارگر 

. چنين نمايشي را بر روي صحنه نمي بردم

يا الاقل عباس آقا را با اسم مستعـار روي    

 .صحنه مي فرستاديم

اما با حسن نيتي كه داشتيم، حتا شناسنامـه  

عباس آقا و محل زندگي و كار او را عينـا  

زيرا به مستند بودن نمايش .  منعكس كرديم

اما آنچه كه براي بازيگران و .  اعتقاد داشتيم

نمايش و عباس آقا كارگر ايران ناسيـونـال   

پيش آمد، گوشه اي از مشكالت و مـوانـع   

ارتجاع در برابر آزادي هاي اساسي جامعه 

به نظر مي رسد آنچه به عنوان منطق .  است

براي بعضي از كارگران ايران ناسيونال تبليغ 

حـرف  .  شده، آنها را تحريك كرده اسـت   

هايي از اين قبيل كه سرمايه داري ديـگـر     

ساعت كـار   6ما حاال روزي .  وجود ندارد

. مي كنيم و سرمايه داران از ايران رفته انـد 

بنابريان دليلي ندارد كه عـبـاس آقـا در          

نمايشي كه از سرمايه داري انتقاد مي كند، 

 .نقشي داشته باشد

 45000خيلي عجيب است كه از حـدود    

كارگري كه تاكنون نمايش را ديده اند، هيچ 

كدام تا به حال نسـبـت بـه اجـراي آن           

رويدادهايي در زميـنـه   .  اعتراض نكرده اند

آزادي عقيده و بيان اين روزها اتفاق مـي    

افتد و دولت در قبال تمـام ايـن وقـايـع         

اين سكوت دولت بـه  .  سكوت كرده است

نظر من بزرگترين نوع سانسوراست، آن هم 

موقعي كه فاشيسم، پرچم اسالم را برداشته 

 .و مي رود تا سرمايه داري را قدرت بخشد

 ):عباس آقا(عباس صالحي -

روز چهارشنبه هفته پيش، از سوي گـروهـي از     

كارگران ايران ناسيونال بـه خـاطـر بـازي در           

به كميته كارخـانـه   .  نمايشنامه تهديد به قتل شدم

مراجعه كردم و موضوع تهديد جاني را با آنها در 

گفتند نمي توانيم از جان تـو در      .  ميان گذاشتم

بنابراين بهتر است چنـد  .  كارخانه محافظت كنيم

گفتم الاقل نوشته اي بدهيـد  .  روزي سركار نيايي

گفتند اين كار از   .  تا بعدا نگوييد غيبت كرده اي

جرم من فقط اين است .  عهده ي ما خارج است

كه زندگي واقعي ام را در صحنه تئاتر نشان مـي  

 7تازه اين همه سرگذشت زندگي من از     .  دهم

من اذعان دارم . سالگي تا آغاز انقالب اخير است

كه زندگي ام بهتر از زندگي صدها و ميليون هـا  

اما نمي توانند بگويند گذشته .  كارگر ديگر است

ام فالكت بار نبوده و بدبختي و مصيبت نداشتـه  

وارد كارخانه ايران ناسيـونـال    46من از سال .  ام

شدم، يعني زندگي و خانه نداشته باشم و از همه 

سال بايد كمتر  12پس از .  بدتر حق بيان زندگي

تومان حقوق بگيرم و كارگري را هم از  4500از 

آقا
س 

عبا
ش 

ماي
ي ن

جرا
ا

 ..
.
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عباس صالحي در اينجا يك سند ... ( دست بدهم

مربوط به وام بانكي را براي جواب گـويـي بـه      

كساني كه تهمت هايي به او زده اند، براي خانـه  

اش و نيز مقداري سفته و برات و فيش حقوقـي  

باور كنيد تامين جاني ندارم ) اش را ارائه مي دهد

و در محل گفته اند كه حتا بچه هايم هم كشتنـي  

 .هستند

 :سلطان پور -

اغلب مهاجمين به مـحـل نـمـايـش در           

دانشكده هنرهاي تزييني، نه تنها نمايش را 

نديده اند، بلكه اصال نمي دانستند به كجا و 

. به چه چيزي حمله و هجوم مـي بـرنـد       

بعضي از آنها مي گفتند فيلم را بده تا پـاره  

كنيم و وقتي به آنها گفته شد كه فـيـلـمـي     

دركار نيست و نمايش است، گفتند نمايش 

كدام كارگر شريفـي  .  را بده تا از بين ببريم

حاضر مي شود ضمن حمله و هجـوم بـه     

محيط دانشجويي و هتاكي و تخـريـب و     

ايراد ضرب و جرح، به يك زن بـازيـگـر      

وحشيانه چنگ بزند و بگويد زن كمونيست 

را بايد چنان كرد؟ كارگران شريف بايد در 

اين زمينه عكس العمل نشان داده و افـراد    

 “. فريب خورده و مزدور را رسوا كنند

 

اين نمايش چه بود كه اين همه مساله ايـجـاد   

 كرده بود؟

يـكـي از        ” عباس آقا كارگر ايران ناسيونـال “ نمايش 

 58تجربه هاي موفق نمايش خياباني و مستند در سال 

هزار كارگر  45بود كه به گفته ي كارگردانش، بيش از 

اين نمايش در خـيـابـان هـا، در         .  آن را تماشا كردند

كارخانه ها، در هر كجا كه كارگران تحصن كرده بودند 

و خواسته هايي داشتند و در دانشگاه ها به نمايش در   

تنها در سالن ورزش دانشگاه، بيش از دو سـه  .  مي آمد

هزار تن براي ديدن نمايش آمده بودند كه رقـم بـي       

  .سابقه اي در طول تاريخ تئاتر ايران بوده و هست

محور بخش اول نمايش، دلقكي است كه خود سلطان 

پور نقش او را بازي مي كرد، به نوعي همان پيش پرده 

خواني سنتي تئاتر روحوضي است كه با  طرح مسايلي 

آغاز مي شود  كه در تحليل نهايي، زمينه اصلي نمايش 

است و تا ظهور عباس آقا به عنوان محور عـمـده ي     

بخش هاي شيـريـنـي در ايـن         .  نمايش ادامه مي يابد

قسمت وجود دارد كه با موضوعات عيني انتقادي در   

و    مستـنـد  مثال بحثي در مورد نمايش ِ  .  هم مي آميزد

دلقك تنها براي خنـدانـدن   .  در مي گيرد مستبدنمايش ِ

بلكه وجود موضوع و نحوه . ديگران بازي در نمي آورد

ي برخورد با موضوع از جانب اوست كه بيننده را بـه  

در حقيقت برخـورد زيـركـانـه و         . خنده در مي آورد

ظريف و در عين حال بي پرده ي دلقك از مسـايـل       

اجتماعي است كه فضاي كميكي ايجاد مي كند تا بيننده 

بتواند با نمايش رابطه برقرار كند، زيرا او مي داند كـه    

براي مردم كوچه و بازار، :  براي چه كساني كار مي كند

 . براي كارگران و كشاورزان

برشي از زندگي عباس آقا كارگر ايـران نـاسـيـونـال        

اين نمايش متكي بر ضبط . موضوع اصلي نمايش است

سخنان عباس آقا و زنش با عكس هايي از خـانـواده     

. عباس آقا، خانه شان و اسبـاب خـانـه شـان اسـت           

درحقيقت زندگي يك كارگر ايران به طور مستند براي 

كارگردان كوشـيـده   .  بقيه كارگران بازسازي شده است

 . است در بازسازي زندگي اين كارگر، امين باشد

يكي از موفق ترين بخش هاي نمايش، اتوبوس سواري 

. بازيگران دوره گرد به سوي خانه ي عباس آقـاسـت    

جماعتي مي خواهند به پايين شهر، به محله ي كارگـر  

اما اتوبـوس  .  نشين شهر بروند و به عباس آقا سر بزنند

مـردم  .  مردم اعترض مي كنند.  مردم را به بازار مي برد

مي خواسته اند به دروازه غار، كبريت سـازي، بـلـور      

سازي، كوره پزخانه، دخانيات، زنبورك خونـه، گـود     

ياخچي آباد بروند اما اتـوبـوس   ...  عربا، زاغه شوش و 

 : مردم به راننده اعتراض مي كنند. آنها را به بازار مي برد

 اينكه بازاره الكردار -

 اينكه بازاره الكردار -

اتوبوس سروته مي كند، دور مي زند و مي رود و بـاز  

 : مردم اعتراض مي كنند. هم سر از بازار در مي آورد

 ماشين واسه مردم شاخ شده  -

 ماشين واسه مردم شاخ شده -

 ملت مگه اسير شده -

 ملت مكه اسير شده -

. اما اتوبوس، راه از پيش تعيين شده خود را رفته است

اعتراض مردم باعث مي شـود كـه       .  مي رود راه بازار

فرمان اتوبوس در دست دو . ماشين دوتا راننده پيدا كند

پنچر مي شود و جمـاعـت   .  ماشين قيقاج مي رود.  نفر

مـي   ” پي اف گودريج ساخت امريكا“ متوجه الستيك 

 . شوند كه آنها را در نيمه راه گذاشته است

بـا  )  دختر و پسـري   ( از اتوبوس واژگون شده، دو تن 

دوربين عكاسي و ضبط صوت خود، راه خانه عباس آقا 

از همان جا سلطان پور را براي اعدام بردند : عروسي سعيد سلطان پور  
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را پيش مي گيرند تا با او و خانواده اش بنشيـنـنـد و      

 :زندگانيش را در صدا و تصوير ضبط كنند

 با ضبط صوت با ضبط صوت -

 زندگيت روضبط مي كنيم عباس آقا -

 با عكاسي باعكاسي -

 زندگيت رو ثبت مي كنيم عباس آقا -

 . از اين پس عباس آقا روايت مي شود

 :صداي عباس آقا

قصاب خونه، بعد ما رو فرستادن بـلـور     -

شيش هفت سال هم اونـجـا كـار      .  سازي

شيشه مي ريـخـت     .  كفش نداشتيم. كرديم

شيشه داغ داع فرو مـي رفـت بـه        .  زمين

بعد كفـاشـي،   .  انگشتاي پام كه مي سوختم

بعد خياطي، بعد بنايي، چاه كني، سـيـمـان    

بعد رفتيم ايران ناسيونال .  كاري، رو تريلي

 ....بود 46سال 

 سرود همسرايان

عمري در كار عمري در كـار عـمـري          -

 دركار

 گاهي خسته گاهي بيمار گاهي بيكار -

در كارخانه، عباس آقا در برابر كارفرما و ايادي او، كـه  

در نمايش به هجو، نقاب جانوران بر چهره نمودار مي 

موضوعاتي كه موجب مقـاومـت   .  شوند، قرار مي گيرد

از گرفتن . عباس آقا مي شود، شكل هاي گوناگون دارد

خون كارگران به منظور فرستادن براي زخـمـي هـاي      

امريكايي جنگ ويتنام تا بسته شدن درب دستـشـويـي    

شب، درب دستشـويـي    11از ساعت .  شب 11بعد از 

بسته مي شود كه مبادا كارگر خسته و بي خـواب، در    

 .آنجا به چرت بيافتد و به خواب رود

 

ا . ما از تو خيلي دور بوديم، عـبـاس آق      -

چين و چروك زحمت رو، رو پيشونـيـت   

 .نمي ديديم، عباس آقا

از زندگيت حرف مي زدي نمي شنيديم،   -

 عباس آقا

 نه كر بوديم نه كور بوديم، عباس آقا -

 راستشو بخواي، راستشو بخواي -

 ما از تو خيلي دور بوديم، عباس آقا -

عباس آقا چاره اي نمي بيند جز ا ين كه همدوش ديگر 

كشمكش عبـاس  .  كارگران، به مقابله با كارفرما بپردازد

 .آقا جنبه ي صنفي و سپس  سياسي پيدا مي كند

يه روز آومدم حقوقم را بگيرم، حقم را     -

مگه : گفتم. برو بيرون: بگيرم، كارفرما گفت

اين كارخونه به دست ما نـمـي چـرخـه؟       

. ما اينجا داريم اژدها مـي پـروريـم     : گفت

من نتونم حقم رو بگيرم، پس زندگي : گفتم

 ”...براي من حرومه

تضاد او و هم دوشان اش با كارفرما، پرده بر فاجـعـه    

عباس آقا ديگـر الك    .  زندگي خانودگي اش مي كشد

مسايل دست و پاگير خانوادگي را شكسته است و از   

آن همه ستم كه بر او رفته، انباني از نفرت به كارفرما و 

جامعه . دشتي از عشق به كارگران را فراهم آورده است

اعتراضات و اعتصابـات و    .  در آستانه ي انفجار است

عباس آقا در موج موج اعتراض جامعه بـه    .  تظاهرات

ستم و تجاوز بيگانه، در شانه هاي ديگراني چون خود 

زمان نمايش در خيزش مردم ايران ادغام . غرق مي شود

 :مي شود

 دست توست  -

 دستي كه كار را مي شناسد -

 كودك و لبخند را مي شناسد -

 رودخانه و صبح و ستاره را مي شناسد -

 دستي كه بر زخم رفيق  -

 يكپارچه نوازش است -

 دستي كه پرچم خون بر مي گيرد -

 در رگبار پيش مي رود -

 در خون مي غلتد -

پالكاردها بر سـر دسـت     !  تظاهرات در صحنه نمايش

حركت نـهـايـي در        .  بازيگران به حركت در مي آيند

سـرود و    .  صحنه آغاز مي شود تا راه به سالن بگشايد

. بازيگران در ميان مردم.  حركت به درون مردم! حركت

بازيگران دوره گرد و مـردم      .  پالكاردها در ميان مردم

. ساري و جاري. سرود سرايت مي كند. يكي مي شوند

همه سرود خوانان نـمـايـش و        .  هم صدايي در سالن

نمايش به زمينه ي اصـلـي     .  زندگي، زندگي و نمايش

. نمايش پايان نمي گيرد. خود، به زندگي رسوخ مي كند

نمايش با مـردم  .  نمايش در قلب مردم روان شده است

. نمايش با مردم به كارخانه مي رود. به خيابان مي رود 

بازيـگـران دوره گـرد،        .  هم صدايي بازيگران و مردم

پرشكوه ترين هديه ي تاريخ تئاتر ايران را از مـردم        

 . دريافته اند

جواني بر آخرين پله ي سالن ورزش پلي تـكـنـيـك،     

مشت هايش را باالي سرش گره مي كند و فرياد مـي    

 :زند

مـن  .  من يك كارگرم نجارم، منبت كارم  -

از شما، من از طرف همه ي كـارگـران از     

شما به خاطر اينكه دردرها و حرف هـاي    

كارگران را به گوش مردم مـي رسـانـيـد،       

حـاال خـبـري از        ...  من   .. .من . متشكرم

 .برايتان مي گويم... برايتان ... سنديكا

عباس آقا تجربه اي در همزبـانـي   “ آري در حقيقت 

پيوندي كه نبايد ايـجـاد   .  بود” روشنفكران وكارگران

مي شد حتا به بهاي آزارهاي و اذيت هاي فـراوان    

عباس آقا و خانواده اش، بازيگران نمايش و حتا بـا  

گرفتن جان كارگردانش، هنرمند متعهد، سعيد سلطان 

 .پور

 

 

 

 

 

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

 :منابع

 1كتاب جمعه، شماره 

 1358ارديبهشت  20روزنامه آيندگان، 

تجربه اي در همزباني روشنـفـكـران و      ”  ... عباس آقا“ 

 كارگران، محمود دولت آبادي
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 كار مخفي /كار علني

 بخش اول
از آن زمان كه فعاليت سياسي و اجتماعي، به عـنـوان     

امري ضروري در زندگي بشر مـطـرح شـده اسـت،         

موضوع علني بودن يا مخفي بودن اين فعـالـيـت هـا       

حتا در قديم، در زمينـه  .  همواره مورد بحث بوده است

كارهاي خيريه و كارهاي عام المنفعه نيز، اين موضـوع  

كه كارها به صورت علني انجام گرفته و يا مخفي باشد، 

عده اي علني بودن آن را بـا    .  مورد مناقشه بوده است

رياكاري و تظاهر همراه مي دانستند و عده اي مخفـي  

 .... بودن آن را بي جهت و موجب سوء استفاده

در دوران قديم، بسياري از شاعران و منتقدان، كارهاي 

خود را به صورت مخفي، ميان محافل و دوستان خود 

. اشعار خيام مشهورترين آنهاسـت .  پخش مي كرده اند

بنا به گفته اي، هيچ كدام از اشعار خـيـام در دوران         

حيات او انتشار علني نيافت و تنها پس از فوت او بود 

كه دوستانش آنها را جمع آوري كرده و منتشر كردنـد،  

زيرا در زمان زنده بودن او، بيم تـعـقـيـب بـه جـرم           

حافظ نيز از دوگـانـه بـودن        .  كفرگويي وجود داشت

زندگي روشنفكران در خلوت و جلوت، بارها صحبت 

پنهان خوريد باده كه تعزير “ اشعاري چون .  كرده است

ديـوار مـوش     “ :  و ضرب المثل هايي مانند ” مي كنند

 .، تاييدي بر اين مدعاست”داره، موش گوش داره

از آنجا كه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي، هـمـواره     

مورد حساسيت قدرت هاي حاكم بوده است، بـطـور     

قطع بايد اين فعاليت، همواره با نوعي پـرده پـوشـي        

در دوران اخير يعني در دويست و انـدي  .  همراه باشد

ساله پس از انقالب كبير فرانسه هم، فعـالـيـت هـاي       

سياسي همواره با نوعي پرده پوشي و مخـفـي كـاري      

حتا احزاب پيروز در انتـخـابـات و      .  همراه بوده است

حكومت ها نيز، بخشي از كارهاي خود را به صـورت  

بسياري از تصميمات احزاب .  مخفي انجام مي داده اند

حاكم و يا احزاب بزرگ شريك در قدرت، همواره از   

حكومت ها نيز بخـش  .  ديد رقبا مخفي مي مانده است

بزرگي از كارهاي امنيتي و پليس خود را، به صـورت    

 .سري و مخفيانه انجام مي دهند

گروه هاي سياسي و اجتماعي، كه به نوعي در جريـان  

فعاليت هاي سياسي و اجتماعي قرار دارند، همواره از   

بيم تعرض پليس و جلوگيري از ادامه كاري آنها، حتـا  

آنان كه داراي مجوزهاي رسمي نيز هستند، بخشي از   

سازمـان  .  كار خود را به صورت مخفي انجام مي دهند

هايي كه اعضاي آنها مورد تعقيب پليس بوده و يا بـه    

نوعي، فعاليت آنها خالف قانون دانسـتـه مـي شـود،         

اين انجمن هاي . مجبور به مخفي كاري بيشتري هستند

سري و مخفي، در دوران معاصر در هـمـه كشـورهـا       

در    ” مركز غـيـبـي     “ در ايران نيز، .  وجود داشته است

تبريز، در صدر مشروطه، انقالبيون را آموزش داده و     

اجـتـمـاعـيـون      “ .  آنان را براي مبارزه آماده مـي كـرد    

حـيـدر   “ و   )  سـوسـيـال دمـوكـرات هـا          ( ”  عاميون

از بنيان گذاران فـعـالـيـت       )  حيدر عمواوغلي(   ” برقي

اين فعاليت هاي مخفي، .  مخفي در ايران معاصر بودند

كـمـيـتـه     “ بعدها به صورت انجمن هاي مخـفـي و       

و نهايتا حزب كمونيست آن زمان در آمد كه  ”مجازات

بسياري از فعاليت هاي آنها، تا به امروز هم به صورت 

به طور مثال، هنوز به صـورت  . مخفي باقي مانده است

قطعي نمي توان گفت كه انفجار كالسكه محمد عـلـي   

شاه، كه آغاز استبداد صغير بود، از طرف چه كس يـا    

 . كساني صورت گرفت

همواره بخشي از كار اين انجمن ها و سازمان ها، كـه  

فعاليت مخفي و زيرزميني داشته اند، علني بوده است و 

در مقاطعي، خود اين انجمن ها كارهاي خـود را بـه        

كميته مجازات، كه يكي از . اطالع عموم مي رسانده اند

مخفي ترين كميته هاي صدر مشروطه بود و از شكـل  

گيري آن كمتركسي خبر داشت، پس از اوليـن اعـدام     

، بالفاصله اطـالعـيـه اي        ) قتل متين السلطنه( انقالبي 

عمومي داد و متين السلطنه را به خاطر خيانت به مردم، 

در پاي اين اطالعيه، نام كميته . مستحق مجازات دانست

در حقيقت، اين كميته با اولين . مجازات آورده شده بود

حركت عملي، خودش را علني كرد و همگان از وجود 

طبيعي بـود  .  سازماني به نام كميته مجازات مطلع شدند

كه در چنين شرايطي، بالفاصله همگان به دنبال كسـب  

كميته مجازات در آستانه جنگ . ( اطالعات از آن برآيند

جهاني اول، در ايران تشكيل شد و هدف آن، نـابـودي   

 )رجال وابسته به قدرت هاي خارجي بود

سازمان چريك هاي فدايي خلق، سازمان مجـاهـديـن    

خلق و كميته افسران حزب توده، از بزرگترين سازمان 

از آن ميان، . سال اخير بوده اند 50هاي مخفي ايران در 

تنها سازمان افسران حزب توده، كه يك سازمان نظامي 

بود و هيچ گونه اطالعيه علني و جداگانه نمي داد، تـا    

تـا  .  آخرين لحظات دستگيري و سركوب، مخفي مانـد 

(زمان به دست آمدن اسنادي از دست سروان عباسي   

، اين سازمان كامال مخفي بود و به جز اعضا و   ) 1334

افراد مرتبط با سازمان، هيچ كس از وجود آن مـطـلـع    

سازمان چريك هاي فدايي خلـق، تـا مـقـطـع          .  نبود

سياهكل يك سازمان كامال مخفي بود، اما بـا انـجـام      

عمليات سياهكل و پخش اعالميه و بيانيه مـبـنـي بـر       

وجود چنين سازماني، در حقيقت بخش مـهـمـي از        

وجودش راعلني كرد، زيرا به تمام مردم و نـيـروهـاي    

امنيتي، عمال اعالم مي كرد كه چنين سازمانـي وجـود     

نمايندگان اين سازمان، در تمام سال هاي مبارزه .  دارد

مخفي، درخارج كشور شناخته شده بودند و احزاب و 

گروه ها مي توانستند به راحتي آنها را پيدا كرده و بـا    

، بخش هايـي از    1357قبل از سال .  آنان مالقات كنند

سازمان هاي مجاهدين و فداييان، در عراق، لبـنـان و     

اروپا، همواره به صورت علني حضور داشتند و فعاليت 

 .مي كردند

حزب توده مخفي كاري بسيار دقيقي در مورد سازمان 

افسرانش اعمال مي كرد، اما تماس گرفتن با اين حزب 

و شناختن اعضاي حزب و رهـبـري آن، نـه بـراي           

مردم عادي . حكومتيان كار مشكلي بود و نه براي مردم

به راحتي مي توانستند از طريق انجمن هاي صلـح و    

دوستي، كه همگان مي دانستند بخش عـلـنـي حـزب       

است، با آن تماس گرفته و متناسب با فعاليت خود، در 

در .  بخش هاي مختلف كار مخفي و يا كار علني كننـد 

مورد سازمان هاي مجاهدين و فداييان نيز همين تقسيم 

بخشي از هر سازمان در خـارج از    .  كار وجود داشت

كشور و بخشي در زندان، به صورت علني فعاليت مي 

كردند و عضويت در اين سازمان ها را به صورت علني 

اعالم مي كردند، چرا كه ديگر آنها از مرز مخفي ماندن، 

 .گذشته بودند

از مجموع بحث فوق، مي توان اين نتيجه را گرفت كه 

هيچ سازمان سياسي و اجتماعي، به صورت صـد در      

صد مخفي و يا صد درصد علني وجود ندارد، بـلـكـه    

همواره بخشي از فعاليت هاي يك سازمان، علـنـي و     

بدون تلفيق مناسب اين دو شيـوه  .  بخشي مخفي است

مساله .  كار، هيچ سازماني نمي تواند وجود داشته باشد

 .اصلي، نوع تلفيق كار مخفي و كار علني است
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 كه زندان ها

 از شبنم و شقايق
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 انبوه ابرهاي پريشان وسوگوار
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 كه گل ها هنوز

 سوگوارند

 با شور گردباد
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 منم

 كه تفته تر از گردبادها

 در خارزار باديه مي چرخم

 تا آتش نهفته به خاكستر

 آشفته تر ز نعره ي خورشيدهاي تير

 از قلب خاك هاي فراموش

 سركشد

 تا از قنات حنجره ها
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 روي غروب سوخته ي مرگ پركشد
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 اين نعره ي من است

 كه روي فالت مي پيچد 

 وخاك هاي سكوت زمانه ي تاريك را

 مي آشوبد

 و با هزار مشت گران

 بر آب هاي عمان مي كوبد

 اين نعره ي من است

 كه مي روبد خاكستر زمان را 

 از خشم روزگار

 بعد از تو 

 اي گلشن ستاره دنباله داراعدام

 اي خسرو بزرگ 
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 اي آخرين ستاره
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