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 ھای جديد عواقب تحريم
 

مقابله با اقدامات "سرانجام با تصويب طرح 
در مجالس سنا و نمايندگان "  ثبات کننده ايران بی

آمريکا، مرحله جديدی از مقابله و فشار بر 
جمھوری اس?می ايران که ترامپ وعده آن را 

جمھوری  اين قانون، رئيس.  داده بود، فرارسيد
 روز ٩٠کند که در ظرف  آمريکا را موظف می

ای از اقدامات و  از تصويب اين قانون، مجموعه
ھا را عليه جمھوری اس?می به مرحله  تحريم

 .اجرا درآورد
بخش چھارم اين قانون به اعمال تحريم عليه 

ھای  ھا و افراد مرتبط با برنامه موشک شرکت
بخش پنجم، اعمال .  يافته است بالستيک اختصاص

ھای مرتبط با تروريسم سپاه پاسداران است  تحريم
نيروی قدس بازوی . "که در اين بخش آمده است

ھای  اصلی دولت ايران برای اجرای سياست
سپاه پاسداران .  تروريستی و شورشی است

مسئول اجرای برنامه )  فقط سپاه قدس نه(
ثبات  ھای بی المللی ايران برای اجرای فعاليت بين

المللی و  کننده، حمايت از اقدامات تروريستی بين
بخش ششم، به .  ھای بالستيک است برنامه موشک
ھای بيشتر در ارتباط با اشخاص  اعمال تحريم

. يافته است مسئول در نقص حقوق بشر اختصاص
ھای تسليحاتی به  بخش ھفتم، مرتبط با تحريم

 .ايران يا از ايران به کشورھای ديگر است
و با^خره بخش مھمی از اين مصوبه، بخش سوم 

ای برای مقابله با  آن تحت عنوان استراتژی منطقه
تھديدات متعارف يا غيرمتقارن ايران در 
خاورميانه و شمال آفريقاست که وزير خارجه، 

داری و مدير آژانس  وزير دفاع، وزير خزانه
سازد که حداکثر تا  اط?عات ملی را موظف می

روز پس از تصويب اين قانون و ھر دو  ١٨٠
طور مشترک، راھبردی را  بار، بايد به سال يک

ھای متعارف  ھا و فعاليت در جھت مقابله با تھديد
متحده و متحدان  و غيرمتقارن ايران عليه ايا^ت

کليدی در خاورميانه، شمال آفريقا و ماورای آن 
ھای مربوطه در کنگره  تدوين کرده و به کميته

ھا،  ای از طرح اين شامل خ?صه.  تسليم کنند
متحده،  ابزارھا و اھداف نزديک و بلندمدت ايا^ت

ثبات کننده ايران،  ھای بی برای مقابله با فعاليت
ازجمله شناسايی کشورھايی که ھدف مشترکی 

. ثبات کننده ايران دارند در مقابله با اھداف بی
ھای نظامی و  ھمچنين شامل ارزيابی از قابليت

ھای مالی،  سايبری رژيم، انواع و ميزان کمک
المللی کشتيرانی  آموزشی، دخالت در خطوط بين

تجاری، ت?ش ايران برای تضعيف يا برانداختن 

وصmنmعmت نmيmشmکmر  از واگذاری مجتmمmع کشmت پس 
، ٩۴تپه به بخش خصوصی در بmھmمmن سmال  ھفت

دور جmmديmmدی از اعmmتmmراضmmات کmmارگmmری در ايmmن 
. مجتمع آغاز شده که تا به امروز ادامه يافته اسmت

ھای اوليmه دھmه  دولت که مصمم بود در ھمان سال
ھشتاد اين شرکت را به بخش خصmوصmی واگmذار 
کmmنmmد، بmmه تmmرفmmنmmدھmmای گmmونmmاگmmونmmی بmmرای کmmاھmmش 

ھای شرکت متوسل شد تا بmتmوانmد آن را بmه  ھزينه
داران  تری در اختيmار سmرمmايmه قيمت ھرچه ارزان

. مورد نظر خود در بخmش خصmوصmی قmرار دھmد
وصmنmعmت  در ھمين راستmا پmرسmنmل مmجmتmمmع کشmت

تپه را بmه تmدريmج از ھmفmت ھmزار بmه  نيشکر ھفت
ھmای  تنھا مقدمات و گmام.  چھار ھزار نفر تقليل داد

سازی اين شmرکmت، اخmراج  اوليه برای خصوصی
اما عواقب و نتايج .  داشت ھزاران کارگر را درپی

ھا، بر کارگران نيشکر  سازی بار خصوصی فاجعه

از اين رو کارگران، آگاھانه .  تپه پوشيده نبود ھفت
و به شدت با واگذاری شرکت به بخش خصوصی 
مخالف بودند و اين مmخmالmفmت را بmا اعmتmصmاب و 

پيمايی و ديگر اشکmال مmبmارزه، نشmان  تجمع و راه
به يُمن ھmمmيmن اعmتmصmابmات و مmبmارزات .  دادند می

شورانگيز کارگران بود که دولmت نmتmوانسmت ايmن 
شرکت را به فوريت به بخش خصmوصmی واگmذار 

کشمکش ميان دولmت و کmارگmران نmيmشmکmر .  نمايد
تپه در اين زمينه، اگرچmه پmس از يmک دورۀ  ھفت

حدودا پانزده ساله، سرانجmام بmه سmود دولmت رقmم 
تmپmه، ديmگmر آن  خورد، اما کارگران نيشmکmر ھmفmت

کmارگmران .   سال قبل نبوده و نيmسmتmنmد١۵کارگران 
تmپmه درطmی ايmن دوره و در جmريmان  نيشکر ھفmت

مبارزات خود، تجارب بسيار مھمی کسmب نmمmوده 
. انmد و شناخت بھتری نسmبmت بmه دولmت پmيmدا کmرده

جمھوری اس�می و جرم و 
 جنايت عليه کودکان

 
قدر سنگدل،  چه اتفاقی افتاده که جامعه ما اين

از مرگ بنيتا تا آتنا، !  است؟ رحم و خشن شده بی
از کيميا تا پريا، و کودکانی که برای اعضای 

شوند، از کرمان تا دروازه  شان س?خی می بدن
 .غاز

زنند،  ھايی که دست به اين جنايات می آيا آدم
ھا اين  مقصر اصلی ھستند و با حذف فيزيکی آن

 دھه ۴نزديک به !  شود؟ معضل بزرگ حل می
است که جمھوری اس?می با ھمين تفکر دست به 

زند و اين  ، می"کاراِن تباه شده تبه"اعدام اين 
تفکر را با حجم وسيعی از تبليغات به ميان بخش 

اما اگر براستی .  بزرگی از جامعه برده است

جنايتكاران، جنايت خود را 
 جار مي زنند

 
بعد از چند ماه بی خبری مطلق از سرنوشت "

عزيزانمان، ما، خانواده ھا را به جلوی درب 
ھمه پريشان حال در جلوی .  زندان فرا خواندند

زندان جمع شده و منتظر بوديم تا بدانيم چه بر 
ھيچ کس را يارای .  سر فرزندانمان آمده است

ھمه در .  گفتن ک?می نبود، سکوت بود و سکوت
اضطراب و نگرانی در نگاه .  بيم و ھراس بوديم
شايعه قتل عام زندانيان، راه .  ھمه موج می زد

در چنين فضايی پر از  .  نفس را از ما گرفته بود
وحشت و مرگ، پر از اميد و نااميدی، جملگی 

در .  بر دھان رئيس زندان چشم دوخته بوديم

 شاملو، شاعر زندگی
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 برگ ديگری از دفتر مبارزات سنديکا و
تپه  کارگران نيشکر ھفت  
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 ھای جديد عواقب تحريم
ھای خاورميانه ، حمايت از رژيم اسد و  دولت

جانبه ايا^ت  ای از اقدامات يک با^خره خ?صه
ھای خارجی برای  متحده يا ھمکاری با دولت

ھای تروريست  ممانعت از ارسال س?ح به گروه
واکنش سران و مقامات با^ی رژيم .  خواھد بود

چراکه از .  به اين مصوبه کام?ً محتاطانه بود
ھا، ھر واکنش جدی به معنای افتادن در  ديدگاه آن

روست که  ازاين.  دام ترامپ برای لغو برجام است
وزارت امور خارجه جمھوری اس?می در 
نخستين واکنش خود، آن را نه نقض توافق 

به .  ای، بلکه نقض روح برجام اع?م کرد ھسته
بيانی ساده، از ديدگاه وزارت خارجه، ھدف از 

ای بھبود مناسبات اقتصادی و سياسی  توافق ھسته
ھای بزرگ جھان با جمھوری اس?می و  قدرت

خاتمه ھرگونه تحريمی بود نظير آنچه اکنون به 
شده است و  مشی رسمی اتحاديه اروپا تبديل خط

ھای جديد، خ?ف آن اقدام  دولت آمريکا با تحريم
 .نموده است

گيری بود که روحانی  در ارتباط با ھمين موضع
مان  ھوشياری"ھای رقيب ھشدار داد بايد  به گروه

: او حتی به قرآن متوسل شد و گفت"  را حفظ کنيم
طور نباشد که يک آيه را بخوانيم و آيه ديگر  اين

ھمه اين آيات کنار ھم بوده و ما .  را فراموش کنيم
او در ضمن .  کنند را برای مقابله ھدايت می

سخنان خود پيامی ضمنی نيز به دولت آمريکا 
ما مخالف منافع ديگر کشورھا : "فرستاد و افزود

خواھيم کشورھای ديگر به منافعشان  نيستيم و می
. پذيريم برسند، اما اعمال تحريم و فشار را نمی

اما اين پيشنھاد روحانی در واقعيت امر يک 
چراکه نه او .  اظھارنظر توخالی است

ھا با دولت آمريکاست  گيرنده بده و بستان تصميم
سادگی با اين بده و بستان  و نه حل اخت?ف به

طلبی  خواھد توسعه دولت آمريکا می.  ممکن است
اس?ميستی جمھوری اس?می را به نفع  پان

طلبی امپرياليستی خود در خاورميانه حل  توسعه
تواند  سادگی نمی کند و جمھوری اس?می ھم به

تسليم شود، چراکه اين سياست جزئی از وجود و 
 . موجوديت آن است

^ريجانی، رئيس مجلس نيز که يکی ديگر از 
عنوان ارگان  اعضای شورای امنيت ملی به

ای در مورد  گيرنده تحت نظارت خامنه تصميم
مسائل مھم رژيم است، در کل انکار کرد که 

اين موضع : "  او گفت.  داده است اتفاق جديدی رخ
ھا  ھايی به تحريم چيز جديدی نبوده و بخش

. مقدار زيادی جنبه تبليغاتی دارد.  شده است اضافه
ھا  بايد به اين موضوع توجه شود که در دام آن

نيافتيم که قصد دارند مسير را به سمت ديگری 
ای که  اندازه کنم به ھا توصيه می بکشانند، به رسانه

ھا  واقعيت دارد به مصوبه اخير آمريکايی
ھا سعی دارند  که آن بپردازند، به دليل اين

گذاری در  اضطراب ايجاد کنند و روند سرمايه
ھم  تأثير آن.  کشور را مختل و مردم را نااميد کنند

 ."در زندگی مردم بسيار نازل است
اما برخ?ف اين اظھارنظر رئيس مجلس و ديگر 

ھای جديد، در ابعاد  مقامات رژيم، گرچه تحريم
ای نيست، اما  ھای ناشی از پرونده ھسته تحريم

قطعاً عواقب و نتايج جديد و جدی برای جمھوری 
ويژه اگر مصوبه  به.  اس?می در پی خواھد داشت

جديد کنگره آمريکا را در چارچوب استراتژی 

دولت آمريکا در خاورميانه برای تحکيم ھژمونی 
ھای رقيب امپرياليستی  خود در مقابل قدرت

دولت آمريکا برای تحقق ھدف .  مدنظر قرار دھيم
اين استراتژی در ت?ش است، تقريباً عموم 
کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا را تحت 

در اين استراتژی جھت .  رھبری خود متحد سازد
اصلی ضربه، جمھوری اس?می ايران است که 

 .بدون آن تحقق ھدف استراتژيک ممکن نيست
مانع جمھوری اس?می در اين استراتژی 

ھای  کوشد جنبش درکجاست؟ در آنجايی که می
گرای منطقه را در خدمت مقاصد  اس?م

اس?ميستی خود برای کسب  طلبانه پان توسعه
ھژمونی در خاورميانه، تقويت کند، ثباتی را که 
امپرياليسم آمريکا و سرمايه جھانی در منطقه به 

ھای عربی  آن نياز دارند برھم بزند، رژيم
موردحمايت امپرياليسم آمريکا را متزلزل سازد 

. و موجوديت رژيم اسرائيل را به مخاطره اندازد
بنابراين، دولت آمريکا در ت?ش است از تمام 

اش  ای ھای متحد منطقه امکانات خود و دولت
 .استفاده کند، تا اين مانع را ازسر راه بردارد

البته برداشتن اين مانع به معنای ت?ش برای 
نه منافع .  سرنگونی جمھوری اس?می نيست

کند  ای ايجاب می دولت آمريکا و حفظ ثبات منطقه
که جمھوری اس?می سرنگون شود، چراکه 

رغم تضادھايی که با دولت  جمھوری اس?می به
داری  آمريکا دارد، يک رژيم پاسدار نظم سرمايه

است و نه اوضاع سياسی جھان و توازن قوای 
ھای  المللی، امکان لشکرکشی ھای بين قدرت

نظامی و سرنگونی را به امپرياليسم آمريکا، 
 . دھد می

خواھد، اين است که با  آنچه امپرياليسم آمريکا می
استفاده از ابزارھا و امکانات متعدد سياسی و 
اقتصادی ، فشارھای اقتصادی و سياسی به 
جمھوری اس?می را به نحوی  افزايش دھد که 

نشينی در سياست خارجی،  ناگزير به عقب
ھای ھژمونی  اس?ميستی و ت?ش سياست پان
تحقق اين امر نيز م?زم است با .  طلبانه، شود

تضعيف يک جناح رژيم که تحت رھبری 
گرا جای  ای در جناح موسوم به اصول خامنه

ھای  بر ارگان ويژه با تکيه گرفته است و به
برد و در مقابل  سرکوب، سياست خود را پيش می

تقويت جناح موسوم به معتدل و اص?ح طلب ا 
با "  تعامل"  اصط?ح  ست که خواھان سياست به

دنيای خارج، بده و بستان و عقب کشيدن در 
 .سياست خارجی به نفع آمريکا است

از ھمين روست که مقامات آمريکايی اخيراً 
بر  مکرر از تغيير جمھوری اس?می با تکيه

در مصوبه کنگره .  اند نيروھای داخلی سخن گفته
ھايی  آمريکا نيز در اساس، نھادھا و ارگان

ھا ھستند که تحت کنترل جناح  مشمول تحريم
ای قرار  گرا و شخص خامنه موسوم به اصول

 .دارند
ھای  اما دامنه تأثير اقتصادی و سياسی تحريم
ظاھر  مصوبه جديد بر جمھوری اس?می گرچه به

ھای گذشته  مقايسه با تحريم محدود است و قابل
وجود به علت نقش و موقعيت  نيست، بااين

اقتصادی و سياسی امپرياليسم آمريکا در جھان 
توانند تأثيراتی نزديک به  داری، گاه می سرمايه
 .ھای بين المللی گذشته داشته باشند تحريم

واقعيتی است ناگفته روشن، که درنتيجه اين  
گذاری  ھا، درھرحال دامنه سرمايه تحريم

المللی که يکی از نيازھای مبرم جمھوری  بين
چون .  اس?می است، محدود خواھد شد

المللی که يا وابسته به  انحصارات بزرگ بين
ھا  آمريکا ھستند، يا انحصارات آمريکايی در آن

سھم و نقش دارند و با^خره در بازار آمريکا از 
ھای  منافع بيشتری برخوردارند، از ترس تحريم

گذاری يا حتی  دولت آمريکا، برای سرمايه
 . کنند خريدوفروش کا^ھای خود احتياط می

جمھوری اس?می به فروش نفت و درآمدھای آن 
وابسته است، اما اين درآمدھا بايد عمدتاً با تبديل 

جا  ھای بزرگ جابه به د^ر و از طريق بانک
سيستم بانکی جھان مستقيم و غيرمستقيم، .  شوند

ھا  لذا، بانک.  تحت کنترل دولت آمريکاست
وانتقال ميلياردھا د^ر را  توانند نقل سادگی نمی به

بر عھده گيرند، چون ممکن است مشمول 
 .ھای سنگين شوند ھای آمريکا و جريمه تحريم
گونه که ديديم در اين مصوبه سپاه پاسداران  ھمان

شده  يک سازمان تروريست، مشمول تحريم اع?م
سپاه پاسداران يک ارگان نظامی درون .  است

دستگاه دولتی است و بودجه آن توسط رئيس 
دستگاه اجرايی ھرسال در بودجه سا^نه تعيين 

بنابراين دولت آمريکا ھرگاه که سياستش .  شود می
وانتقال د^رھای نفتی را  تواند نقل ايجاب کند، می

بخشی از پولی اع?م کند که برای يک سازمان 
نظامی تروريست و يک دولت تروريست ارسال 

بنابراين روشن است که بار ديگر .  شود می
وانتقال د^رھای نفتی  جمھوری اس?می برای نقل

ھای بيمه  شرکت.  رو خواھد شد با مشکل روبه
المللی نيز تحت يک چنين شرايطی، به  بين

 .شوند معضل ديگری برای رژيم تبديل می
ھا را ھم در طی چند  تأثير خيلی فوری اين تحريم
ايم که بھای ارزھای  روز اخير در ايران ديده

المللی سريعاً افزايش و بھای سھام در بورس  بين
 .اوراق بھادار کاھش يافت

البته ترديدی نيست که کشورھای اتحاديه اروپا 
ھای  گذاری که منافع ک?نی در سرمايه ازآنجايی

سازی و صدور  نفتی، گاز پتروشيمی و ماشين
ھای آمريکا  کا^، در ايران دارند، در برابر تحريم

مقاومت خواھند کرد، اما اين مقاومت محدود 
رغم افزايش اخت?فات و  خواھد بود، چراکه به

تشديد تضادھا ميان اتحاديه اروپا و آمريکا، 
که بتواند در عرصه  اتحاديه اروپا، برای اين

مدت،  المللی نقش داشته باشد، ^اقل در کوتاه بين
روی از  چاره ديگری جز اتحاد با آمريکا و دنباله

 .آن در مورد ايران را ندارد
چنانچه در ھمين چند روز اخير ديديم، در 

قانون مقابله با "ھا به مصوبه کنگره  اعتراض آن
که در آن "  ھا  دشمنان آمريکا از طريق تحريم

ھای روسيه، کره شمالی و جمھوری  تحريم
اس?می ايران، صورت گرفته، اتحاديه اروپا 

ھا عليه ايران نداشت،  کمترين اعتراضی به تحريم
که نبايد با  بلکه از روسيه دفاع کرد و از اين

تحريم روسيه، منافع اتحاديه اروپا در رابطه با 
گذاری  تأمين انرژی از طريق روسيه و سرمايه

 .در اين کشور به مخاطره افتد
که دولت آمريکا  محض اين ع?وه بر اين، به

بر جمھوری اس?می را  پرتاب موشک ماھواره
نقض برجام اع?م کرد، کشورھای اروپايی 

+  ١عضو گروه   بار ديگر با دولت آمريکا ۵ 
بيانيه مشترکی در محکوميت جمھوری اس?می 

فقط،  مصوبه جديد کنگره آمريکا نه.  انتشار دادند
اقدامات اقتصادی عليه جمھوری اس?می را 

فقط خواستار يک استراتژی  تشديد کرده، نه
شده  سياسی جامع برای مقابله با جمھوری اس?می
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۴درصفحه   

آنان به اھميت اتحاد و ھمبستگی کارگری بھتmر و 
ھmای  ھا و پmيmروزی طعم شکست.  اند برده بيشتر پی

بmرده انmد،  اند، به نيروی خود پی متعددی را چشيده
،  خود را بھتر شناخته و تا حدودی سازمmان يmافmتmه

تشmmکmmل مسmmتmmقmmل و سmmنmmديmmکmmای خmmود را ايmmجmmاد 
تmmر و  کmmارگmmران مmmبmmارز ھmفmmت تmmپmmه، آگmmاه. انmmد کmرده

درجه آگاھی و تشmکmل امmروز .  اند  تر شده متشکل
قياس نيست   سال قبل، قابل١۵تپه با  کارگران ھفت

تmوان از  ھmا را نmمmی يک از ايmن تر آنکه ھيچ و مھم
ع?وه بر ايmن، در عmرصmه !  کارگران پس گرفت

ھايی به جلو برداشmتmه و  مطالبات روزمره نيز گام
ھا را نيز بmه سmادگmی  اند که آن دستاوردھايی داشته

 .توان از کارگران پس گرفت نمی
تپه که با حرص و  کارفرمای جديد نيشکر ھفت

ولع بيشتر و برای استثمار شديدتر کارگران وارد 
اين مجتمع شده است، حذف تمام دستاوردھا، 

وار کارگران  تشديد فشار کار، ارعاب و کار برده
بسيار .  را در سرلوحه برنامه خود قرار داده است

تپه نه فقط در برابر  ست که کارگران ھفت بديھی
ھا بايستند و به مبارزه برای حفظ  اين تھاجم

چنين  دستاوردھای خود ادامه دھند، بلکه ھم
ھاست که اين ت?ش و  طبيعی است و حق آن

مبارزه را برای بھتر شدن وضعيت معيشتی و 
. حقوقی و کسب دستاوردھای جديد نيز ادامه دھند

ھا و انگيزۀ اصلی مبارزه کارگران  خواست
تپه در لحظه کنونی، در اساس با اين  نيشکر ھفت

تھاجم و تغيير نحوۀ اداره شرکت و ت?ش سرمايه 
برای تشديد استثمار و بازستاندن دستاوردھای 

 .تپه گره خورده است مبارزاتی کارگران ھفت
ھای نبرد  ھا يا يکی از عرصه يکی از خواست

کارگران با کارفرمای جديد، پرداخت بموقع 
ھای نخستين دھه ھشتاد،  سال.  دستمزدھاست

تپه ھمواره با چند ماه  دستمزد کارگران ھفت
اما کارگران شجاع و .  شد تاخير پرداخت می

تپه، طی يک رشته اعتصابات،  مبارز ھفت
ھا و تجمعات اعتراضی، سرانجام  پيمايی راه

توانستند پرداخت بموقع دستمزدھا را بر دولت 
پرداخت بموقع دستمزد، دستاوردی .  تحميل کنند

است که ثمرۀ اتحاد و استمرار مبارزه کارگران 
که  درحالی.  ھا است تپه و فعاليت سنديکای آن ھفت

ھا  ھا، دستمزد ھا و کارخانه در بسياری از شرکت
شد، پرداخت بموقع  با چند ماه تاخير پرداخت می

دستمزد، موفقيت بزرگی بود که در پرونده 
. ھا به ثبت رسيد تپه و سنديکای آن کارگران ھفت

پس ازواگذاری شرکت به بخش خصوصی 
دستمزدھا ھمواره با چندماه تأخير و پس از چند 

 .اعتراض  و اعتصاب پرداخت می شود
ونيمی  موضوع ديگری که در طی حدود يک سال

تپه به بخش  که از واگذاری شرکت نيشکر ھفت
گذرد، سبب اعتراض مداوم  خصوصی می

کارگران است، وضعيت بازنشستگی کارگران 
اصل بر اين است که، .  در اين شرکت است

کارگرانی که در قالب قانون مشاغل سخت و 
ازموعد بازنشسته  آور به صورت پيش زيان

اجتماعی  شوند، برابر مقررات تامين می
شوند، بايد  کارفرمايانی که مشمول اين قانون می

ازموعد ھر کارگر، مبلغی  بابت بازنشستگی پيش

اجتماعی واريز کنند  را به حساب سازمان تامين
ای است که بابت   درصد حق بيمه۴که حدودا 

آور  حضور کارگران در مشاغل سخت و زيان
از  اين موضوع اگرچه پيش.  پرداخت شده است

واگذاری شرکت به بخش خصوصی نيز يکی از 
ازموعد  مشک?ت کارگران برای بازنشستگی پيش

بود، اما مانع جدی برای بازنشستگی کارگران 
کارفرما که دولت بود، در مورد پرداخت .  نبود

اجتماعی، با اين   درصدی به سازمان تامين۴سھم 
آمد و در نتيجه مانع جدی برای  سازمان کنار می

ازموعد کارگران نبود و  بازنشستگی پيش
کارگران زيادی نيز با ھمين شرايط بازنشسته 

از واگذاری شرکت به بخش  اما پس.  اند شده
 درصدی ۴خصوصی، به علت واريز نشدن سھم 

کارفرما، احکام بازنشستگی کارگرانی که از 
اند، صادر نشده و در   پايان کار گرفته٩۵اسفند 

اجتماعی نيز از پرداخت  نتيجه سازمان تامين
مستمری بازنشستگی به اين گروه از کارگران 

 .خودداری نموده است
باز در ھمين رابطه، بايد از عدم پرداخت بيمه 

اجتماعی نام  کارگران شاغل به سازمان تامين
که سھم بيمه کارگران از دستمزد  رغم آن به.  برد
ھا کسر شده اما کارفرما آن را به حساب  آن

اين .  اجتماعی واريز نکرده است سازمان تامين
انگاری يا سودجويی از پول کارگران،  سھل

موجب آن شده که دفترچه بيمه کارگران تمديد 
توانند از اين  اعتبار نشده و کارگران نمی

ھا، کارگران  به جز اين.  ھا استفاده کنند دفترچه
تپه در جريان مبارزات خود، برخی  ھفت

امتيازات و مزايای ديگری مانند پاداش و 
برداری، لباس و کفش کار و نظائر آن  بھره حق

نيز بدست آورده بودند که عمل به آن، به امری 
اما اين امتيازات و مزايا .  روتين تبديل شده بود

در اين دوره، يا بکلی حذف، يا با اشکا^ت جدی 
اند که اين موضوع نيز اعتراضات  مواجه شده

 .شديد کارگران را درپی داشته است
اما اين ھنوز تمام تھاجمات کارفرمای جديد و 

 .تغييرات در نحوۀ اداره شرکت نيست
جای  نصب صدھا دوربين ديجيتالی در جای

شرکت، استقرار نيروھای انتظامی در محل 
پادگانی  امنيتی شبه  –شرکت، ايجاد فضای پليسی 

برای کنترل، سرکوب و تشديد استثمار کارگران، 
ھای کارفرمای جديد بخش  از جمله سوغات

خصوصی است که برای کارگران اين شرکت به 
مطابق اظھارات کارگران .  ارمغان آورده است

 ٣٠کم  ھا، دست از نصب اين دوربين تپه، پس ھفت
تپه،  کارگران نيشکر ھفت.  اند کارگر اخراج شده

نسبت به اين اقدامات کارفرما به شدت معترض و 
خواھان تغيير اين وضعيت، برچيدن تمام 

ھای کنترل کارگران و نيروھای انتظامی  دوربين
کوش  کارگران سخت.  از شرکت ھستند

تپه که در شرايط  وصنعت نيشکر ھفت کشت
 درجه کار ۵٠فرسای  دشوار و گرمای طاقت

وھوا  ھاست خواھان حق بدی آب کنند، مدت می
مديريت بحران استانداری خوزستان، .  ھستند

اخيرا بخاطر گرمای زياد در فصل تابستان، 
ای برای کاھش ساعات کار صادر نموده  بخشنامه

اين بخشنامه که تبعيض آشکار ديگری .  است
عليه کارگران است، مخصوص کارکنان دستگاه 

. شود اجرايی است و شامل حال کارگران نمی
ھای کارگران  بنابراين يکی ديگر از خواست

درحال حاضر، حق بدی آب و ھوا و کاھش 
 .ساعات کار است

که ھنوز اين  تپه البته زمانی کارگران نيشکر ھفت
شرکت به بخش خصوصی واگذار نشده بود نيز 
ھزار و يک مشکل داشتند، اما بعداز واگذاری، 
اين مشک?ت تشديد شده و معض?ت جديدتر و 

حرف .  حادتری نيز به آن افزوده شده است
تپه اکنون اين است که اگر  کارگران ھفت

تواند دستمزد  دار بخش خصوصی نمی سرمايه
تواند پاداش  کارگران را بموقع بپردازد، اگر نمی

برداری کارگران را بپردازد، اگر  بھره و حق
 ۴تواند بيمه کارگران را بموقع رد کند و سھم  نمی

ازموعد  درصدی ھزينۀ بازنشستگی پيش
اجتماعی واريز کند و  کارگران را به حساب تامين

تواند مزايايی که تاکنون کارگران از آن  اگر نمی
اند را به کارگران بدھد، پس بھتر  کرده استفاده می

کارگران .  است شرکت را به دولت برگرداند
تپه که از روز اول ھم با تصميم  نيشکر ھفت

دولت مبنی بر واگذاری شرکت به بخش 
خصوصی مخالف بودند، اکنون خواھان آن 
ھستند که مانند گذشته، دولت ادارۀ امور شرکت 

 .را بدست گيرد
ھا  تپه و سنديکای آن کارگران مبارز نيشکر ھفت

ھا بار دست به  ھا، ده  برای تحقق اين خواست
سلسله .  اند پيمايی زده اعتصاب و تجمع و راه

اعتصابات و اعتراضات کارگران که در اسفند 
 و در آستانه واگذاری اين شرکت به بخش  ٩۴

ھايی   بود، با وعده خصوصی به اوج خود رسيده
که در آن مقطع از طرف کارفرمای آينده شرکت 

اما خيلی .  شد، به پايان رسيد به کارگران داده می
ھا برم? و  اعتراضات  زود پوچ بودن اين وعده

و اعتصابات کارگران از سرگرفته شد که تا 
ھا   ده٩۵تپه در سال  ھفت.  امروز ادامه يافته است

اعتصاب و تجمع داشت که در مواردی تا يازده 
 تاکنون ٩۶از ابتدای سال .  روز نيز ادامه داشت

تپه، اعم از کارگران شاغل و  نيز کارگران ھفت
ھا بار دست به اعتصاب و تجمع و  بازنشسته، ده

پيمايی زده و در چند مورد نيز اقدام به بستن  راه
 .اند انديمشک نموده –المللی اھواز  جاده بين

در اعتصابات  و  تجمعات  اعتراضی  کارگران 
که منجر به مسدود شدن )   خرداد١٧ الی ١٣(

انديمشک شد و خانواده   –المللی اھواز  جاده بين
تری در آن داشتند،  کارگران نيز حضور پررنگ

) افشار سيامک نصيری(مقام مديريت شرکت  قائم
ھا، فعا^ن  توام با وعدۀ رسيدگی به خواست

اعتصاب و اعضای سنديکا را به اخراج تھديد 
 تن از کارگران ٣٠کرد و درپی آن بيش از 

اعتصاب و تجمع اما در .  اخراج يا تعليق شدند
 ٣١ و ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢۵، ٢١(روزھای بعد 

که سرانجام از مجموع  ادامه يافت تا اين)  خرداد
ھای کارگران فقط دستمزد فروردين به  خواست

رو در تير ماه نيز  از اين.  ھا واريز شد حساب آن
اول تير .  اعتصاب و اعتراض ادامه يافت

 کارگر ٣٠کارگران بخش صنعت در حمايت از 
ھا، دست از  اخراجی و برای بازگشت به کار آن
ھا را به سر  کار کشيدند و کارفرما مجبور شد آن

اما از آنجا که ساير .  کارھای خود بازگرداند

١از صفحه   

 برگ ديگری از دفتر مبارزات سنديکا و
تپه  کارگران نيشکر ھفت  
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٣از صفحه   

 برگ ديگری از دفتر مبارزات سنديکا و
تپه  کارگران نيشکر ھفت  

اند، بر گرد آن حلقه زده  برده مبارزاتی آن پی
حامی و پشتيبان اين سنديکا که نمايندۀ تمام 
کارگران و درعين حال سمبل اتحاد و يکپارچگی 

سنديکای کارگران نيشکر .  باشند ھاست، می آن
تپه در جريان اعتراضات کارگران با  ھفت

گيری و  ھوشياری توانست بموقع موضع
خبررسانی کند وبا صدور اط?عيه ھائی، 

تپه را، در سطح نسبتا  معض?ت کارگران ھفت
 .ای کند وسيعی رسانه

نکته بعدی تقويت ھمبستگی کارگری نه فقط در 
تر  تپه، که در مقياس عمومی ميان کارگران ھفت

ھا  تپه و سنديکای آن کارگران نيشکر ھفت.  است
ای در جنبش  از چنان محبوبيت و اتوريته

کارگری ايران برخوردار ھستند که ع?وه بر 
ھای چپ و کمونيست ، تقريبا  احزاب و سازمان

ھای فعا^ن  ھای کارگری و تشکل تمام تشکل
ھا حمايت کردند و قبل از ھمه،  کارگری از آن

رانی  واحد اتوبوس اين سنديکای کارگران شرکت
تھران و حومه بود که بيانيه سوم مرداد سنديکای 

تپه را ھمان روز انتشار داد  کارگران نيشکر ھفت
و از تلگرام خود پخش کرد و درعين حال خود 

ای در حمايت از مبارزات و  نيز ھمان روز بيانيه
ھا  تپه و سنديکای آن ھای کارگران ھفت خواست

سنديکای کارگران شرکت واحد در .  صادر نمود 
" تقويت تشکل، اتحاد و ھمبستگی"بيانيه خود بر 

سان، در ھمين چند ماھی که از  بدين.  تاکيد نمود
گذرد، دومين گام مھم در جھت  سال جاری می

تقويت و تحکيم اتحاد و ھمکاری نزديک تر اين 
چراکه با .  دو سنديکای کارگری برداشته شد

ھا که توسط حسن  صدور بيانيه مشترک آن
سعيدی نماينده سنديکای کارگران شرکت واحد، 
به يکصدوششمين اج?س سازمان جھانی کار 
ارائه شد و نيز سخنرانی وی پيرامون مشک?ت 

تپه، نخستين گام اين اتحاد و  کارگران ھفت
در سطح جھانی .  ھمکاری فعال برداشته شده بود

ھای کارگری از  نيز برخی از سنديکاھا و اتحاديه
تپه حمايت کردند که از جمله  کارگران ھفت

دبيرکل فدراسيون " روزمن"توان به اعتراض  می
المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و  بين

تپه  خدمات، نسبت به بازداشت کارگران ھفت
چنين با صدور  اين فدراسيون ھم.  اشاره کرد

تپه، از  ای، ضمن حمايت از کارگران ھفت بيانيه
ھای کارگری عضو خود و نيز ساير  اتحاديه
ھای کارگری خواست که از مطالبات  اتحاديه

 .تپه حمايت کنند کارگران نيشکر ھفت
ھا و نکاتی که به اختصار به آن  تمام شاخصه

دھندۀ ارتقاء آگاھی سياسی،  اشاره شد، نشان
تقويت روحيه اعتراضی، تقويت ھمبستگی 

يابی کارگران شرکت  کارگری و تقويت تشکل
تپه نيز مانند  در ھفت.  تپه است نيشکر ھفت

ھا و موسسات ديگر، اگرچه  بسياری از کارخانه
کارگران در اشکال متنوعی دست به مبارزه 

ترين    اند، اما اعتصاب و تجمع، کماکان عمده زده
تپه مانند  اعتراضات ھفت.  شکل مبارزه است

حال به ما نشان  بسياری از واحدھای ديگر درعين
از نوع   –تر مبارزه  داد که اشکال راديکال
پيمايی، قطع برق و تلفن  مسدود کردن جاده، راه

گر روحيه اعتراضی کارگران  که بيان  –شرکت 
ھا  است، درحال افزايش است و حضور خانواده

در اعتراضات کارگری به پديدۀ دائمی تبديل 
 .شود می

در پايان به اين نکته بايد اشاره کرد که مبارزه 

 بندی جمع
 

ناپذيری  بندی از مبارزات د^ورانه و خستگی جمع
تپه در اين دوره، حاوی چند نکته و  کارگران ھفت

گر ارتقاء  شاخصه مھم است که مجموعا بيان
 .يابی کارگران است آگاھی سياسی و تقويت تشکل

برانگيز  نخستين موضوع، استمرار تحسين
مبارزات .  ھاست گيری خواست مبارزه و پی

حال با ايستادگی در برابر  مستمری که درعين
تعرض سرمايه، پاسداری از دستاوردھايی که در 
طول ساليان دراز بدست آمده و ت?ش برای کسب 

 .دستاوردھای جديد ھمراه بوده است
نظير  شاخصه مھم ديگر، اتحاد و يکپارگی کم

در کارزار .  ھای مختلف است کارگران بخش
مبارزاتی و در اعتصابات و تجمعات اعتراضی 
مکرر، ما نه فقط شاھد ھمراھی کارگران شاغل 
با اعتراضات کارگران بازنشسته و پشتيبانی 

ھای بازنشستگان ھستيم، بلکه  شاغلين از خواست
چنين شاھد نمونه درخشانی از اتحاد و  ھم

يکپارچگی تمام کارگران اعم از کارگران بخش 
صنعت يا کشاورزی، کارگران رسمی يا 

. روزمزد و کارگران شاغل يا بازنشسته ھستيم
تپه در طی تمام  کارگران آگاه و ھوشيار ھفت

اين )  و نيز سال گذشته(مبارزات سال جاری 
اتحاد و يکپارچگی را حفظ  کردند و تمام 

ھای مذبوحانه برای ايجاد نفاق و  ت?ش
. دستگی در ميان کارگران را خنثا کردند چند

ھرجا پيروزی و موفقيتی بدست آمد يا کارفرما 
نشينی شد، در اثر ھمين اتحاد و  مجبور به عقب

 .مبارزه متشکل و يکپارچه کارگران بود
موضوع بعدی، روحيه اعتراضی و نترسی 
کارگران در برابر تھديدات مکرر کارفرما و 

ھا  حاميان آن ، واکنش اعتراضی يکپارچه آن
نسبت به تعرض دستگاه سرکوب و امنيتی و 

که  وقتی.  بازداشت تعدادی از کارگران است
شماری از کارگران و فعا^ن اعتصاب بخاطر 
سازماندھی يا شرکت در اعتراضات بازداشت 
شدند، ھمۀ کارگران بدون استثناء خواھان آزادی 

ھا به  ھا شدند و تا آزاد شدن تمام آن فوری آن
 .تجمع و اعتصاب ادامه دادند

نکته بسيار مھم ديگر، واکنش بجای کارگران در 
تپه از  مورد تشديد سياست سرکوب در ھفت

ھای کنترل و استقرار  طريق نصب دوربين
. نيروھای انتظامی در محل شرکت است

کارگران آگاھند که اين اقدامات، در خدمت 
ناامنی بيشتر شغلی، تشديد فشار کار و استثمار 

رو خواستار برچيده شدن اين  از ھمين.  ھاست آن
ھا و ترک نيروھای انتظامی از شرکت  دوربين
 .ھستند

موضوع بعدی که بسيار مھم است، نقش و اھميت 
تپه در اين  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

کارگران پيشرو و فعا^ن سنديکا .  مبارزات است
پس از يک دھه فعاليت و کار منظم و آگاه گرانه 

ھای تنگاتنگ ^زم با  در ميان کارگران، پيوند
توده کارگران اين شرکت برقرار نموده و آن را 

کارگران که به اھميت .  اند مستحکم نموده
ھای  تپه و فعاليت سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ھای کارگران برآورده نشد، عموم  خواست
کارگران ھفت تپه، اعم از کارگران بخش صنعت 
يا کشاورزی، کارگران شاغل رسمی يا روزمرد 
و يا کارگران بازنشسته با اعتراضات متعدد 

 ٢٨ و ٢۴، ١٩، ١٧، ١۴، ١٢، ١٠ديگری در 
 تير کارگران ١٧در .  تير وارد مرداد ماه شدند

بازنشسته به نشان اعتراض برق شرکت و سيستم 
دوم مرداد بار ديگر .  مخابرات آن را قطع کردند
تپه ھمراه با شماری از  ھمه کارگران نيشکر ھفت

اعضای خانواده خود در محوطه کارخانه دست 
اعتراض در ادامه خود به جاده .  به تجمع زدند

اھواز کشيده شد و جاده مسدود   –ترانزيتی شوش 
اين اعتصاب و تجمع در حالی صورت .  شد

پليسی   –گرفت که مديريت شرکت فضای امنيتی 
شديدی را بوجود آورده بود و چپ و راست 

کرد و تمامی پرسنل سه  کارگران را تھديد می
شيفت حراست را نيز به مقابله با کارگران 

 تن از فعا^ن ٨شنبه سوم مرداد  سه.  فرستاده بود
اعتصاب و اعتراض، در يک يورش شبانه 

 ۵)   مرداد۴(فردای آن روز .  بازداشت شدند
کارگر ديگر با ھماھنگی و ھمکاری حراست و 
مديريت شرکت، توسط نيروھای اط?عات در 

. محل کارخانه دستگير و روانه زندان شدند
حال اعضاء ھيات مديرۀ سنديکای  درعين

تپه نيز به نحو محسوسی  کارگران نيشکر ھفت
دستمزد چند تن .تحت فشار قرار گرفتند

از چند  پس.  ازاعضای سنديکا را بلوکه کرده اند
ماه تاخير، وقتی دستمزد ارديبھشت به حساب 
کارگران واريز شد، دستمزد سه تن از اعضای 
سنديکا، فريدون نيکوفرد، جليل احمدی و قربان 

 .پور پرداخت نشد علی
تپه نسبت به اين  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

گرانه به سرعت واکنش نشان  اقدامات سرکوب
داده و در بيانيه سوم مرداد خود، ضمن 

گرانه و  گيری عليه اين اقدامات سرکوب موضع
رسانی، خواستار رسيدگی فوری به  اط?ع

چنين  سنديکا ھم.  ھای کارگران شد خواست
قيد و شرط  خواستار آزادی فوری و بی

شدگان شد و بر تداوم اعتصاب تا آزادی  بازداشت
چھارم .  تمام کارگران دستگير شده تاکيد ورزيد
آزادی .  مرداد، اعتصاب و تجمع ادامه يافت

شدگان و  قيد و شرط بازداشت فوری و بی
ھای کارگران  ھا به خواست بازگشت به کار آن

سيامک (مقام شرکت  ت?ش قائم.  اضافه شد
برای )  مؤمن(و مدير کارخانه )  افشار نصيری

پايان دادن به اعتصاب و شکستن آن به جايی 
ھا  شمار زيادی از کارگران و خانواده.  نرسيد

رغم جو پليسی شديد، در مقابل ساختمان دادگاه  به
شھر شوش دست به تجمع زده و خواستار آزادی 

ای که  مطابق اط?عيه.  کارگران زندانی شدند
تپه در ھفتم مرداد  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ده  تن از کارگران بازداشت شده انتشار داد، 
شرکت کشت وصنعت نيشکر ھفت تپه در زندان 
دزفول پس از محاکمه در دادگاه شوش توسط 
دادستان به طور موقت و با سپردن کفالت يا فيش 

ايلنا روز ھشتم مرداد .  حقوقی از زندان آزاد شدند
اع?م کرد ، ھمه کارگران بازداشت شده آزاد 

  ١١درصفحه  .اند شده



 ۵ ٧۴۶ شماره  ٩۶نيمه اول مرداد     ۵

٢از صفحه   

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان ھای جديد عواقب تحريم
 

کارگران مجتمع کشت و "  ای با عنوان  مردادماه، سازمان ما با صدور اط?عيه٣در تاريخ 
ھای اعتراضی  خبر از ادامه اعتصابات و تجمع"  اند تپه، گرسنه صنعت نيشکر ھفت

کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر و مسدود کردن محور ترانزيتی شوش به اھواز 
 . داد
 

تپه، که  صدھا تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت:در اين اط?عيه آمده است
ھای خود  اند، به ھمراه خانواده  نفر اع?م کرده٥٠٠ھا را  ھای رژيم،  تعداد آن خبرگزاری

در اعتراض به تحقق نيافتن مطالباتشان ، اعتصابات  و تجمعات اعتراضی چند روز اخير 
روز گذشته نيز .  ايم، ادامه دادند را با تجمع اعتراضی و بستن جاده و سردادن شعار گرسنه

 . تپه به شھر حر را مسدود کرده بودند کارگران در تجمع اعتراضی خود، جاده ھفت
 

داران بخش خصوصی واگذار شد، کارگران زير  از يک سال پيش که اين مجتمع به سرمايه
ھای مکرر کارفرما، دستمزد  رغم وعده اند و به فشارھای متعدد معيشتی و سياسی قرارگرفته

 . و ديگر مطالبات کارگران در چند ماه اخير به تعويق افتاده است
 

 و دو ماه مزد معوقه سال جاری به ھمراه ٩۴کارگران بابت دستمزد بھمن و اسفند سال 
چندين ماه است که حق .  دار، طلبکارند  از سرمايه٩۵ و ٩۴ھای  برداری سال پاداش و بھره
 و پرداخت برخی ٩۵  ماه حق بن معوقه مربوط به سال ٨ھمچنين .  نشده است بيمه پرداخت

 .  شده است مزايای ھمانند سبد کا^ی ماه رمضان و حق لباس کار و غيره کم يا متوقف
داران ايران با به تعويق انداختن چندين ماه دستمزد و مزايای  ھاست که سرمايه اکنون سال

دارانی که   سرمايه.  اند کارگران، شيوه ديگری برای افزايش سود و سرمايه خود ابداع کرده
کنند، درواقع دستمزد  دستمزد و مزايای کارگران را به مدت چندين ماه پرداخت نمی

ھا  آن.  زنند کنند و از قبل آن سود و بھره به جيب می کارگران را تبديل به سرمايه خود می
کوشند با استفاده از ھمين شيوه، مطالبه کارگران را به مبارزه برای  حال می درعين

توانند بر  ای متحد و سرا سری  می کارگران فقط با مبارزه.  دستمزدھای معوقه محدود سازد
 .   داران را در ھم شکنند اين ستمگری و استثمار مضاعف غلبه کنند و اين ترفند سرمايه

از مطالبات و مبارزات کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر )  اقليت(  سازمان فدائيان
 .کند و خواستار فوری تحقق مطالبات اين کارگران مبارز است تپه قاطعانه حمايت می ھفت

عنوان "تپه بايد فوراً آزاد شوند شده مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت کارگران بازداشت"
 :اين اط?عيه می گويد.  مرداد ماه انتشار يافت٤اط?عيه ديگری است که در 

 
تپه به به تعويق افتادن  حق کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت در پی اعتراض به

امنيتی   -دستمزد و ديگر مطالبات خود، در روزھای دوم و سوم مردادماه، دستگاه پليسی
 تن از کارگران اين ٢٠رژيم استبدادی و سرکوبگر حاکم بر ايران، اقدام به بازداشت ^اقل 

 . شرکت نموده است
 

در سوم مردادماه، مأموران امنيتی و انتظامی "تپه   به گفته سنديکای کارگران نيشکر ھفت
تا ساعت مخابره اين خبر از افراد .   نفر از کارگران را دستگير کردند١۵شبانه حدود 

ای بازداشتی ھمچنان سرگردان به  بازداشتی شب گذشته اط?عی در دست نيست و خانواده
 . دنبال فرزندان و ھمسران خود ھستند

 
ھای ديروز امروز نيز تعداد پنج کارگر ديگر با ھماھنگی حراست  در ادامه بازداشت

شرکت و مدير شرکت آقای افشار توسط نيروھای اط?عات و امنيت نيروی انتظامی 
 ."اند شده ھای نامعلوم منتقل بازداشت و به مکان

 
ھای ما در فقر و گرسنگی  گويند دستمزد و مطالبات معوقه ما را بدھيد، خانواده کارگران می

داری، به سرکوب و  امنيتی رژيم پاسدار نظام سرمايه  –برند، اما  دستگاه پليسی  به سر می
 . شود بازداشت کارگران، متوسل می

 
 :در پايان اين اط?عيه آمده است

تپه  سرکوب و بازداشت کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت) اقليت(سازمان فدائيان
شده و  قيدوشرط کارگران بازداشت کند و خواھان آزادی فوری و بی را شديداً محکوم می

 .تحقق فوری مطالبات عموم کارگران اين مجتمع است
 
 

است، بلکه اين امکان را به دولت اين کشور نيز 
ھای  داده است که مستقيماً يا در ھمراھی با دولت

ديگر، حتی کشتی و ھواپيماھای جمھوری 
ونقل س?ح مورد تجسس  اس?می را به بھانه حمل

 .قرار دھند
اما اقدامات دولت آمريکا محدود به آنچه قرار 
است بر طبق اين مصوبه در آينده پس از امضای 
آن توسط رئيس جمھوری آمريکا به مرحله اجرا 

که ترامپ بر سرکار آمد،  از وقتی.  درآيد، نيست
ت?ش نموده است با محوريت عربستان به يک 

ھای منطقه عليه جمھوری  اتحاد سياسی از دولت
ترين تسليحات را در  اس?می شکل دھد و پيشرفته

دولت آمريکا برای تحقق .  ھا قرار دھد اختيار آن
استراتژی خود و چنانچه منافعش ايجاب کند، 

ھای  تواند ، جمھوری اس?می و دولت حتی می
ای را به يک درگيری نظامی مستقيم با  منطقه

گونه که در  حال ھمان درعين.  يکديگر بکشاند
کوشيده است .  طول چند ھفته اخير شاھد بوديم

دامنه تحرکات نيروی دريايی جمھوری اس?می 
تمام اين اقدامات .  فارس محدود کند را در خليج

دھنده ھمان استراتژی ھستند که  اجزاء تشکيل
. مصوبه کنگره نيز خواھان تحقق آن است

بنابراين برخ?ف ادعای رئيس مجلس، مصوبه 
اخير کنگره آمريکا، دربرگيرنده اقدامات جديد و 

تواند عواقب متعدد اقتصادی  گاه جدی است و می
و سياسی برای جمھوری اس?می در برداشته 

البته جمھوری اس?می به روال گذشته .  باشد
ت?ش خواھد کرد تمام فشارھای امپرياليسم 

ھای مردم   آمريکا را مستقيم و غيرمستقيم به توده
ھاست که اين کشمکش و  سال.  ايران منتقل کند

منازعه ميان جمھوری اس?می و دولت آمريکا 
ادامه يافته و رژيم حاکم بر ايران،ھمواره کوشيده 

ويژه  است فشارھای ناشی از اين درگيری به
ھای اقتصادی را بر گرده توده مردم ايران  تحريم

 . قرار دھد
اين منازعه که ناشی از اھداف و مقاصد 

طلبانه طرفين   تجاوزکارانه و جاه طلبانه، توسعه
سادگی حل نخواھد شد و  درگيری است، به

تری برای مردم  باگذشت ھرروز عواقب وخيم
 . بار خواھد آورد ايران به

ھای مردم ايران در ھر فرصتی مکرر اع?م  توده
طلبانه  اند که مخالف مقاصد توسعه کرده

ھا مکرر  آن.  اس?ميستی ھستند امپرياليستی و پان
مداخله جمھوری اس?می را در عراق، سوريه، 
لبنان، يمن و ديگر کشورھای منطقه محکوم 

اند و خواھان پايان يافتن اين سياست  کرده
جمھوری اس?می اما .  اند تجاوزکارانه، شده

کمترين ارزشی برای نظر مردم ايران و خواست 
ھا ميليون تن از مردم ايران  ده.  ھا قائل نيست آن

ھا  بيکار، گرسنه و فقيرند، دستمزد کارگران ماه
گسيخته  افتد، اوضاع اقتصادی ازھم به تعويق می

شدت  ھای مردم به و سطح معيشت عموم توده
جمھوری اس?می اما حاصل .  تنزل يافته است

ھای کارگر و زحمتکش ايران و  دسترنج توده
تمام درآمدھای حاصل از نفت و گاز را صرف 

اس?ميستی در  طلبی پان مخارج نظامی و توسعه
ھيچ تغييری در اين اوضاع رخ .  کند منطقه می

ھای  که طبقه کارگر و توده نخواھد داد، جز اين
زحمتکش به پا خيزند و جمھوری اس?می و تمام 

ھا و باندھای آن را سرنگون و جاروب  جناح
 .کنند
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 جمھوری اس�می و جرم و
  جنايت عليه کودکان

 .مياندازند
ی تعدادی  ھمان نيروی انتظامی که شبانه به خانه

ھا را  تپه ريخته و آن از کارگران نيشکر ھفت
ترين حق  دستگير کردند، کارگرانی که طبيعی

شان را طلب  افتاده خود يعنی دستمزدھای عقب
" روز تعطيل"برای نيروی انتظامی .  کرده بودند

برای دستگيری "  ھا شب"تعطيل است، اما 
ھمين نيروی انتظامی !!!  ی خدمت کارگران آماده

مقدم به  اش اسماعيل احمدی که فرمانده پيشين
 تنھا   ميليارد تومانی۶٣٣خاطر روشدن اخت?س 

 .شد به انفصال از خدمت محکوم 
 ٢٠با ماشين تنھا .  اما بنيتا راه دوری نرفته بود

اش فاصله داشت، او در  دقيقه با مادر نگران
مامازند بود، نه کسی او را ديد و نه صدای 

دو معتاد .  که ُمرد اش را کسی شنيد تا اين گريه
جوان، تازه در اتوبان با صدای گريه بنيتا متوجه 

يکی از آن دو در قيامدشت .  حضور او شده بودند
 کيلومتری خانه بنيتا از ماشين پياده شد و ٢۵در 

 کيلومتری خانه بنيتا ٣٢ديگری در مامازند 
ماشين را کنار خيابان گذاشت و از ترس فرار 

اما نيروی انتظامی تعطيل بود و برای پيدا .  کرد
کردند و برای  کردن بنيتا مادر و پدر بايد دعا می

نجات دخترشان پيش يک رمال و دعانويس رفتند 
ھا گفته  و پول زيادی ھم دادند، دعانويس ھم به آن

شود، فقط بايد  نگران نباشيد دخترتان پيدا می"بود 
فاجعه تا "  اش را عوض کنيد بعد از پيدا شدن اسم

 !!کجا؟
حال دستگاه قضايی جمھوری اس?می برای اين 
که نشان دھد تا چه حد با خانواده بنيتا که 

اند ھمدرد است، اين دو  خواستار قصاص شده
جوان معتاد مستأصل را به سرعت محاکمه و به 
احتمال زياد در ھمان محل به دار خواھند 

ای معاون قوه قضاييه ھم  محسنی اژه.  آويخت
ی قصاص قات?ن بنيتا و آتنا  تفاضل ديه: "گويد می

اين است جمھوری ".  شود از خزانه داده می
 .اس?می

ی دلخراش قتل و تجاوز به آتنا اص?نی  واقعه
ی ديگر  آباد مغان يک نمونه ی پارس  ساله٧دختر 
رفت،  آتنا که با پدر خود به دستفروشی می.  است

داری که در آن نزديکی مغازه داشت  توسط مغازه
مردم .  مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسيد

" آتنا"ی قاتل  کشيدن مغازه آباد مغان با آتش پارس
جمھوری .  خواستار مجازات فوری او شدند

خواھد قاتل را  اس?می در اين مورد نيز حتما می
به سرعت محاکمه و در ھمان محل وقوع جنايت 

 .به دار آويزد
" آتنا اص?نی"و "  نويی بنيتا قلعه"اما ماجرا به 

 تير، چند روز پس ٢٧برای نمونه .  شود ختم نمی
: از کشف جسد آتنا، روزنامه ھمدلی نوشت

آبادی سرد نشده که خبر  ھنوز داغ آتنای پارس"
آزار و اذيت جنسی دخترکی ھفت ساله در استان 

دختری به نام کيميا که از .  ھا افتاده البرز سرزبان
طرف ناپدری مورد تجاوز قرار گرفت تا اين 

". روزھا روی تخت بيمارستان روزگار بگذراند
"در ھمين روز روزنامه آرمان نوشت رئيس : 

اورژانس اجتماعی کشور از تجاوز به يک دختر 
طبق :   غار خبر داد و گفت خردسال در دروازه

 شده به اورژانس اجتماعی، اين  گزارشات ارايه
کودک توسط پدربزرگ خود مورد آزار و اذيت 

 !!فاجعه تا کجا؟". قرار گرفته است
 ساله ۶کودک "  ستايش قريشی"داستان قتل 

ھا  ای از آن نفت را برای رفاه آن ھستند که قطره
"خرج کنند اش از آب  ای که ساکنان" قلعه. 

ست از  آشاميدنی نيز محروم ھستند و چه انتظاری
کودکانی !!  شوند؟ جا بزرگ می کودکانی که در آن

که يک دمپايی به  محروم از تحصيل که برای آن
راستی چه سرنوشتی در  به!!!  پا کنند بايد بجنگند
ھا و يا سرنوشت "قلعه لھک"انتظار کودکان 

 درصد از جمعيت ايران است که ٧٠کودکان 
براستی !!  کنند؟ امروز زير خط فقر زندگی می

اس?م و "کشوری که به برکت !!  چه سرنوشتی؟
سواد مطلق دارد  چندين ميليون بی"  داری سرمايه

نشينان، از کودکان تا  در ميان ھمان حاشيه
 .مادران و پدران

ی مشيريه يکی از  حال در اين جامعه، در محله
جنوبی ترين مناطق تھران در ابتدای جاده مشھد 

تر  طرف پايين تر از ميدان شوش که کمی آن
گذرانند، پدری  نشينان زيادی روزگار می حاشيه

اش را در صندلی  ماھه که دختر ھشت در حالی
عقب ماشين جا داده، بعد از بيرون آمدن از 
پارکينگ خانه، برای بستن درب پارکينگ از 

شايد حتا يک دقيقه ھم اين .  شود ماشين پياده می
در ھمين لحظاتی که لحظه .  عمل طول نکشد

کودک ھشت (ی آن از خاطر پدر بنيتا  لحظه
پاک نخواھد شد، دو جوان معتاد به مواد )  ماھه

مخدر شيشه به درون ماشين خزيده و ماشين را 
اش، اين  پدر بنيتا برای نجات کودک.  دزدند می

اش، خود را به روی کابوت  عزيزتر از جان
ساز نيست  اندازد، اما چه کند که چاره ماشين می

کند در بازسازی  ھا را بازگو می ی اين و ھمه
 . مرداد۶ی دزدی ماشين، روز جمعه  صحنه

پدر و مادر بنيتا ھمان روز به ک?نتری رفته 
امروز تعطيل است، : "شنوند بودند، اما جواب می

مادر بنيتا "!!!  برويد بعد از تعطي?ت بياييد
اگر ما کسی را بکشيم ما را "گويد  می
چون امروز تعطيل !  نه"شنود  ، و می"گيريد؟ نمی
!! چقدر فاجعه بزرگ است"!!!  است

"زند و مادر بنيتا فرياد می!!  باورنکردنی مگر : 
" ايد؟ امروز ھم تعطيل نيست؟ پس چرا ھمه آمده

آن روز که فرماندھان نيروی انتظامی برای 
ھا و  گرفتن عکس يادگاری و چاپ در روزنامه

ی  ی بازسازی صحنه پخش از تلويزيون به بھانه
 . مرداد۶دزدی ماشين آمده بودند، روز جمعه 

" نيروی انتظامی"نيا فرمانده  پدر بنيتا از ساجدی
که برای پيدا شدن فرزندشان به وی  گويد و اين می

 ھزار صلوات نذر کن تا فرزندت ١۴"گفته است 
گويد،  مادر بنيتا ھم ھمين را می".  پيدا شود

اين ذکر را بگو تا "نيا به او گفته بود  ساجدی
 ". ات بيايد فرشته

دردناکتر آنکه يکی از دو جوان معتاد، ماشين را 
جلوی يک ابزارفروشی پارک ميکند به اميد 
اينکه کسی ماشين و بچه را ببنيد، حتا ھمان روز 

 و سی دقيقه شب به ک?نتری خاتون آباد ٨ساعت 
موضوع را خبر ميدھد و محلی را که ماشين 
پارک شده ميگويد، اما ماموران ک?نتری که به 
او قول پيگيری موضوع را ميدھند، ھيچ کاری 
در عمل نميکنند و موضوع را پشت گوش 

معضل جامعه اين افراد ھستند، پس چرا اين 
 دھه حکومت ۴جنايات در طول نزديک به 

اس?م، سال به "  القرای ام"جمھوری اس?می، اين 
توان به  چگونه می!  اند؟ سال بيشتر و بيشتر شده

ريشه اين !  جنگ اين قساوت و خشونت رفت؟
 !ھا در کجاست؟ ھا و خشونت قساوت

جمھوری اس?می به اين سوا^ت به درستی پاسخ 
دھد و برای مثال ھيچ جوابی برای افزايش  نمی

! ھای اخير ندارد شتابان جرم و جنايت در سال
اگر بخواھيم پاسخی .  دليل آن نيز روشن است

منطقی به اين سوا^ت بدھيم، جمھوری اس?می و 
داری حاکم عامل اصلی اين جنايات  نظام سرمايه

ست که جمھوری اس?می از  ھستند و اين چيزی
بنابر اين يا به کتمان حقيقت .  کند آن فرار می

 مقصر جنايت اع?م تنھاھا را  آيد و يا آدم برمی
کار،خود را مدافع  کرده و با اعدام افراد جنايت

غافل از آن که اين .  دھد قربانيان نشان می
کاران، خود قربانيان تبھکارانی  کاران و جنايت تبه

 .تر ھستند بس بزرگتر و جنايتکارانی بس سنگدل
قبل از آن که به مرور چند نمونه از اين جنايات 

مان در  بپردازيم، بايد تصوری از جامعه امروزی
ای که يک نفر در استان  جامعه.  ذھن داشته باشيم

اي?م تنھا به خاطر ده ميليون تومان بدھی دست 
زند اما در آن طرف پول عياشی  به خودکشی می

ھا از ده ميليون  و ولخرجی يک شب بعضی
توانند  ھا که می تومان بيشتر است، ھمان

و )  حسين فريدون( ميليارد تومانی ۵٠ھای  وثيقه
را در کمتر از )  حميد بقايی( ميليارد تومانی ٢٠

ای که بيش از ده  جامعه.  چند ساعت توديع کنند
اش باز برای نمونه  ميليون بيکار دارد و جوانان

در ھمان استان اي?م به خاطر بيکاری دست به 
 ميليون ٣ای که بيش از  جامعه.  زنند خودکشی می

معتاد و البته معتاد بيکار دارد که برای تامين 
. زنند مخارج اعتيادشان دست به ھر کاری می

مانند پدر معتاد و بيکاری که پسرش را به اميد 
پسربچه جان .  گرفتن ديه به زير ماشين انداخت

باخت، ديه ھم نگرفت، مراسمی نيز برای 
درگذشت اين کودک گرفته نشد، چون پولی برای 

ای که اين کودک  در خانه.  مراسم در کار نبود
ی زيادی در کنار ھم زندگی  کرد عده زندگی می

 .کنند و ھمه بيکار می
 ميليون حاشيه نشين و از اين ھم ١٣ای که  جامعه

ی شھرھا اما  ھايی دارد که در محدوده بيشتر آدم
در .  کنند فاقد ھر گونه امکانات شھری زندگی می

ھمين تھران، پايتخت دولت اس?می، ام القرای 
  زنان جمھور و نقاره اس?م که رھبر، رئيس

مان،  ھای پيشرفت"زنند  شان جار می عفريتی
کشورھای بزرگ امپرياليستی را به حسادت 
انداخته و دنيا انگشت به دھان مانده است از اين 

در آخر اتوبان نواب، در نزديکی  ، "ھمه پيشرفت
گور خمينی، در چندصد متری نمايشگاه شھر 

قرار دارد، يکی از آن "  قلعه لھک"آفتاب، 
نشينان را به خود  ھايی که حاشيه ھزاران خرابه

ای  در کنار پا^يشگاه " قلعه"جذب کرده است، 
ھيچ نصيبی از نفت آن "  قلعه"تھران که ساکنان 

تر از آن  داران حريص ندارند، چرا که سرمايه

٧درصفحه   
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ھای قضايی تعداد افرادی که به زندان  پرونده
شوند به مرز يک ميليون نفر رسيده  وارد می

 .است
رژيم با اعمال سرکوب، با اعدام و زندان، با 
بازگذاشتن دست نيروھای مسلح برای ھرگونه 
جنايت و سوء استفاده از قدرت س?ح، با ممنوع 

ھای مستقل کارگری و  کردن احزاب، تشکل
ھای  معلمان، و حتا محدود کردن وسيع سازمان

، با جلوگيری از آزادی بيان )NGO(غيردولتی 
و انديشه، سانسور وقيحانه کتاب، سينما و 

 و شادی حتا در  موسيقی و جلوگيری از جشن
ی اخت?ط زن و مرد  ھای در بسته به بھانه خانه

نامحرم و استفاده از مشروبات الکلی، تنھا 
کند و اين فرھنگ حاکم  خشونت را ترويج می

يعنی فرھنگ خشونت، در طول ساليان، ھر چه 
بيشتر در اين جامعه که تنھا ارزش حاکم بر آن 

 .پول و قدرت شده، ريشه دوانده است
در اين جامعه است که معتاد بيکاری که جامعه 

عنوان يک  که به آن را نه به عنوان بيمار بل
شناسد و به ھمين دليل فاقد ھرگونه  کار می تبه

اش  ھای ست، برای تامين ھزينه حمايت اجتماعی
ايم که  بارھا ديده و شنيده.  دھد تن به ھر کاری می

معتادی پدر، مادر، برادر، خواھر و يا ھمسرش 
. را برای تامين ھزينه مواد مخدر کشته است

اش چنين سياه  ست که فردی که زندگی طبيعی
 .کند است، آمادگی ھر جنايتی را پيدا می

بنابراين تا زمانی که ما با اين سطح گسترده از 
ھای اجتماعی روبرو  فقر و بيکاری و نابسامانی

 ٣ھستيم، برای مثال تا زمانی که به بيش از 
ميليون معتاد به عنوان مجرم نگاه کرده و از 

ھا دريغ کنيم، با  ھرگونه خدمات اجتماعی به آن
افزايش جرم و جنايت عليه کودکان نيز مواجه 

افزايش جرم و جنايت اگرچه ارتباط .  خواھيم بود
مستقيمی با افزايش فقر و بيکاری دارد، اما در 
ايران به د^يلی که بيان شد اين مساله به معضلی 

چه که در ديگر کشورھای  بسيار حادتر از آن
داری معمول است تبديل گرديده و  سرمايه

ای  جمھوری اس?می نشان داده است که ھيچ اراده
برای حل و مقابله با اين معضل ندارد و اين را 

 دھه حاکميت جمھوری اس?می و ۴نزديک به 
. افزايش مداوم جرم و جنايت ثابت کرده است

ھای اخير با گسترش شتابان  که در سال ويژه آن به
 .فقر، اين معضل نيز شتابی دو چندان يافته است

به ھمين دليل تا زمانی که جمھوری اس?می 
در ايران .  ست است، اين وضعيت نيز باقی

واقعيت اين است که تنھا با يک برنامه راديکال و 
توان شرايط کنونی را دگرگون کرد و  انق?بی می

ی جمھوری اس?می و تمامی  اين نه از عھده
ھای  آيد و نه از اپوزيسيون ھای آن برمی جناح

تنھا حکومت شورايی کارگران .  بورژوايی ديگر
تواند با برنامه وسيع  و زحمتکشان است که می

تامين اجتماعی و تامين رفاه برای تمامی 
ھا، برای زنان سرپرست خانوار، برای  خانواده

کودکان، آموزش رايگان و بسياری از موارد 
ديگر به جنگ اين معض?ت رفته و از آن پيروز 

 .بيرون بيايد

ماه سال گذشته   ساله، بھمن٧شدن يک دختر  گم
در کرمان بود که بعد از دو روز جسد وی در 

اش شکافته، يکی از دستانش قطع،  حالی که سينه
دو چشمش از حدقه بيرون آورده شده و پاھايش 

. ای پوشانده بودند، پيدا شد  پارچه را به وسيله
راستی وقتی که شھرياری نماينده مجلس  به

کند  اس?می فروش کليه را اين گونه توجيه می
چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر : "که
 ميليون ٣٠ الی ٢٠برد و با دريافت  می

 "شود اين کار را انجام دھد؟ اش متحول می زندگی
ست  ای اين چه جامعه!!  چه انتظاری بايد داشت؟

ھايی چنين مريض، روانی و سنگدل  که انسان
توانند سينه يک دختر  کنند که می تربيت می

اش  کوچک را به خاطر فروش اعضای بدن
 !!بشکافند؟ اين ھيو^ چگونه سر بر آورده است؟

واقعيت اين است که در تمامی کشورھای دنيا با 
اما در .  ميزانی از جرم و جنايت روبرو ھستيم

توان جناياتی را در اين حد و  کمتر کشوری می
 ! اما چرا؟.وسعت ديد

داری در يکی  واقعيت اين است که نظام سرمايه
اش در  ترين اشکال رحمانه ترين و بی از وحشيانه

ايران حاکم است که يکی از نمودھای اين شکل 
ست که با تکيه  وحشيانه، دولت جمھوری اس?می

بر سرکوب، تحميق مذھبی، ترويج خرافات، 
آميز از ھر چيزی که کمترين  ممانعت خشونت

منافاتی با مذھب ارتجاعی قرون وسطايی دارد، 
و اعمال قوانين وحشيانه مذھبی که ترويج 
خشونت و نابرابری را به صورتی عريان در 

. خود دارد، تاکنون به بقای خود ادامه داده است
 درصد ٧٠ی اين شرايط اما تنھا رانده شدن  نتيجه

جمعيت به زير خط فقر و بيش از ده ميليون 
فقر و بيکاری خود منبع و .  بيکار نبوده و نيست

 اجتماعی ھستند که  ھايی ی نابسامانی ريشه
 .ی ما ھم اکنون در آن غرق شده است جامعه

ی طبقاتی و فقر و بيکاری در  افزايش فاصله
ھايی از جامعه  که ھيچ اميدی در ميان بخش حالی

ھايی  برای تغيير وجود ندارد، بسياری را به راه
چون اعتياد، سرقت، زورگويی و غيره کشانده  ھم

 . است
يکی ديگر از نتايج اين شرايط، افزايش اخت?^ت 

 درصد ٢۵براساس آمارھای رسمی .  روانی است
ی  به گفته.  مردم دچار اخت?^ت روانی ھستند

گذاری  باقر ^ريجانی، رئيس شورای سياست
 ۵٠وزارت بھداشت، در برخی مناطق کشور 

درصد کودکان دچار غمگينی و اضطراب 
 .باشند می

 . شود فاجعه اما به اين جا ختم نمی
نه فقط ايران در ميان تمامی کشورھای جھان به 
لحاظ تعداد سرانه جمعيت با^ترين ميزان اعدام 

ی بسيار، بلکه بيشترين  ھم با فاصله را دارد، آن
ی رئيس قوه  گفته به.  ميزان زندانی را نيز داراست

 ميليون پرونده ١۵قضاييه تنھا در سال گذشته 
 ٨٠قضايی تشکيل شده است که در يک کشور 

 به ٩٣در سال .  ميليونی به مفھوم فاجعه است
 ۶٠٠ھا بيش از  ی رئيس سازمان زندان گفته

ھزار نفر به زندان وارد شده بودند که بدون ھيچ 
توان گفت که امروز با اين حجم از  ترديدی می

قاتل او .  افغانی در ورامين را ھم که به ياد داريم
شود که در   سال سن داشت و گفته می١۶تنھا 

زندان دست به خودکشی زده و وضعيت 
او نيز منتظر .  اش کام? به ھم ريخته است روانی

 سالش شد، طناب دار را بر ١٨است تا وقتی 
 .گردن خود ببيند و احتما^ باز در محل جنايت

قدر زياد و وحشتناک است که فقط  موارد آن
ھای  گاھی از ^ب?ی اخباری که خبرگزاری گاه

اند سياھی را در  دولتی و نيمه دولتی که موظف
کند، از  جمھوری اس?می بازتاب ندھند درز می

جمله خبر به کما رفتن و سپس مرگ پريا دختر 
 ٩ ساله در ساوه در اثر ضرب و شتم در ۵

شھيندخت مو^وردی معاون روحانی نيز .  مرداد
زند وقتی که در  بر اين موضوع ُمھر تاييد می

: گويد واکنش به قتل آتنا و تجاوز به کيميا می
ای  ھا رسانه بسياری از اين آسيب"

ھمين ).   تير٢٩خبرگزاری ايلنا "(شوند نمی
خبرگزاری در گزارشی که در اين رابطه تھيه 

کند که بر سر  کرده به موانع متعددی اشاره می
جسمی و (راه پيگيری قضايی کودک آزاری 

ی  وجود دارد، اما با اين وجود به گفته)  جنسی
رئيس اورژانس اجتماعی کشور تنھا طی سه ماه 

 مورد کودک آزاری گزارش شده ٧۶۵ ھزار و ٢
 .است

ای يک مامور پارک  به گزارش ايلنا در پرونده
شود  آزاری جنسی متھم می  مورد به کودک٧در 

که قابل اثبات نبود پرونده به نتيجه  اما به دليل آن
يا در مورد ديگری يک موتورسوار .  رسد نمی

پيش چشم حاضران در صحنه، در چھارراه 
. دزدد ای را می علی تھران، پسربچه چشمه

ھای اطراف  پسربچه بعد از دو روز در خيابان
شود، در حالی که مورد آزار جنسی قرار  پيدا می

در ھمين گزارش شفاخواه وکيل .  گرفته بود
"گويد دادگستری می کسانی ھستند که پدر دارند : 

اما به دليل اعتياد پدر مجبور به تن فروشی 
شوند، پدرھايی ھستند که به دليل استعمال  می

کنند، اما در  ھا به کودک خود تجاوز می شيشه بار
. توان جرم را اثبات کرد بسياری از موارد نمی

دھد  بسياری از اتفاقات در بستر خانواده رخ می
بايد اين ".  توانيم کار خاصی انجام دھيم نمی...  و 

ی رئيس اورژانس  را ھم اضافه کنيم که به گفته
آزاری در   درصد کودک٧۵اجتماعی کشور 

 .گيرد محيط خانواده صورت می
مساله .  رسد اما فاجعه در اين جا به پايان نمی

شان  ربودن و قتل کودکان به خاطر اعضای بدن
موضوع .  ی وحشتناک ديگر است يک نمونه

قدر حاد شده که دو نماينده شورای شھر تھران  آن
فاطمه دانشور و محمدعلی پورمختار و يک 

پور در روزھای اخير  نماينده مجلس يحيی کمالی
ھا از اجساد  آن.  اند به اين موضوع اعتراف کرده

کودکانی صحبت کردند که بدون کليه و چشم در 
ھا در  از ناپديد شدن بچه.  شوند بيابان پيدا می
، يعنی در ھمين )محله ھرندی(دروازه غار 

گاھی .  تھران، اين پايتخت بزرگ مسلمانان جھان
اوقات اين کودکان حتا از پدر و يا مادر معتادشان 

 .شوند خريده می
ھا کشيده شد،  از معدود مواردی که به رسانه

 جمھوری اس�می و جرم و 
 جنايت عليه کودکان

۶از صفحه   
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٩درصفحه   

جنايتكاران، جنايت خود 
 را جار مي زنند

 .  ھای مرگ سپرده شدند
اين فاجعه وحشتناک در اوين و گوھردشت توسط 
ھيئت مرگ منتخب خمينی، متشکل از حسينعلی 

، مرتضی اشراقی )حاکم شرع وقت(نيری 
معاون وقت (، ابراھيم رئيسی )دادستان وقت(

نماينده وقت (و مصطفی پور محمدی )  دادستان
و در )  وزارت اط?عات در زندان اوين

شھرستان ھا، توسط نمايندگان وزارت اط?عات، 
دادستانی، حاکم شرع و روسای زندان در سکوت 

اين .  و در بی خبری محض صورت گرفت
سکوت و بی خبری، نه فقط در ھمان روزھا و 
ھفته ھای قتل عام در جامعه اعمال شد، بلکه تا 
ھمين اواخر نيز ھيئت حاکمه ايران تحت عنوان 
خط قرمز نظام، ھر گونه ورود به چگونگی 

 .  را ممنوع اع?م کرده بود۶٧کشتار 
اما، اين سکوت و مخفی کاری مسئو^ن نظام، ھم 

نه .  اينک اندک مدتی است که شکسته شده است
تنھا شکسته شده، بلکه آدمکشان جمھوری 
اس?می به يکباره از ^ک سکوت خود سر بيرون 
آورده و در کمال وقاحت و بی شرمی، جنايات 
خود را علنا و با صدای بلند در ھر کوی و برزن 

اين جانيان، نه فقط ھيچ اِبايی از .  جار می زنند
آنھمه جنايت و آدم کشی ھای خود ندارند، بلکه 
پس از نزديک به سه دھه سکوت، ھم اينک به 

 .آن افتخار ھم می کنند
پور محمدی، وزير دادگستری کابينه حسن 
روحانی که خود يکی از عام?ن اين کشتار بوده 
است، از اينکه فرمان خمينی را اجراء کرده به 
خود می بالد و اع?م می کند، وجدانش از بابت 

با آرامش "کشتار آنچنان راحت است که ھر شب 
ابراھيم رئيسی .  می خوابد"  خيال و بدون کابوس

کانديدای جناح خامنه ای در خيمه شب بازی 
، با افتخار از پيشينه ٩۶انتخاباتی ارديبھشت ماه 

قضايی خود ياد می کند، رفيق دوست، از 
با "  مھر"بنيانگذاران سپاه در مصاحبه با 

صراحتی تمام از دستور خمينی در قتل عام 
اين فرمان تا : "زندانيان دفاع می کند و می گويد

ھمين امروز نيز برای و^يت فقيه به قوت خود 
رفيق دوست، وزير سپاه در دوران ".  باقی است

نخست وزيری مير حسين موسوی، خمينی را به 
دليل فتوای کشتار زندانيان سياسی در تابستان 

. می داند"  عاقل ترين فرد در قرون اخير"، ۶٧
"  به زعم او، خمينیچرا که  دستور داد که ھر  

و "  کسی بر عقيده نفاقش ھست، مھدورالدم است
و از اين بابت او، اين فرمان "  بايد اعدام شود

خمينی در کشتار زندانيان را رمز ماندگاری نظام 
 .می داند

عربده کشی ھای آدمکشان جمھوری اس?می اما، 
با انتشار گفتگوی حسين .  تا ھمين جا خاتمه نيافت

دھباشی با علی ف?حيان، وزير اط?عات کابينه 
، وقاحت ٩۶ تير ماه ٢٧ھاشمی رفسنجانی در 

آدمکشان جمھوری اس?می در عربده کشی و 
دفاع علنی از کشتار و جنايات شان، به اوج خود 

ف?حيان که ع?وه بر پست وزارت .  رسيد
اط?عات، حکم قضاوت و رئيس کل بازرسی 

 را ۶٠نيروھای مسلح جمھوری اس?می در دھه 
ھم در پيشينه آدمکشی خود دارد، در اين گفتگو 

 ايدئولوژی کشتاربه روشن ترين شکل ممکن از 
او به صراحت از .  جمھوری اس?می دفاع کرد

زبان ھمه علمای فقه جمھوری اس?می اع?م 
کرد، که ايدئولوژی اس?م و نظام بر اين پايه 
است که ھر کسی با يک سازمان و نيروی 

سکوتی مرگ آور، اسامی تعدادی از زندانيان 
رئيس زندان، از خانواده ھای آنان .  خوانده شد

بغض بر .  خواست تا در يک طرف قرار بگيرند
نگاه اندوه بار .  گلوی ھمه چنگ انداخته بود

خانواده ھايی که نام زندانی شان خوانده شده بود، 
ھيچ کس نمی دانست .  در نگاه بقيه گره خورد

اسامی اع?م شده، جزو قتل عام شدگان ھستند يا 
لحظه به لحظه بر .  از گروه جان بدر بردگان
قطرات اشک آرام و .  التھاب جمع افزوده می شد

 . بی صدا بر گونه ھايمان می لغزيد
صدای رئيس زندان جمع انبوه خانواده ھا را به 

از .  اسامی بيشتری خوانده شدند.  خود آورد
خانواده ھای اين گروه از زندانيان خواسته شد تا 

يک به يک فرا خوانده شدند و به .   جلوتر بروند
برگه ھايی با .  ھر کدام برگه ای تحويل داده شد

تاريخ و روز دريافت ساک ھای زندانيان قتل عام 
در اينجا بود که بغض ھا ترکيد و فاجعه .  شده

به نقل ". (عريان تر از مرگ بر سر ھمه آوار شد
 ). از خانواده يکی از زندانيان

کشتار زندانيان در دھه شصت و به طور اخص، 
 ھزار زندانی سياسی در ۵کشتار جمعی دست کم 

، يکی از فجيع ترين ۶٧مرداد و شھريور سال 
جنايات جمھوری اس?می است که ھمچنان بر 
جسم و جان خانواده ھای زندانيان و جامعه 
سرکوب شده ما  ھمانند زخمی بدون التيام باقی 

 . مانده است
ابعاد اين جنايت آنچنان وسيع و گسترده است که 
ھيئت حاکمه ايران طی سال ھای متمادی ھمواره 
از بيان آن و روشن شدن عمق فاجعه در ذھنيت 

. توده ھای وسيع مردم ايران وحشت داشته اند
سران جمھوری اس?می، از خوف برم? شدن 
اين جنايت دھشتناک تا بدان جا پيش رفتند که 

 را به عنوان خط قرمز نظام ۶٧کشتار تابستان 
اع?م کردند و تا ھمين اواخر از بيان ھرگونه 
سخن و اشاره ای در مورد اين جنايت تاريخی، 

در تمام اين سال ھای .  مطلقا سکوت می کردند
سکوت، مسئو^ن ريز و درشت جمھوری 
اس?می چنان خود را به بی خبری محض می 

 طی ۶٧زدند، که انگار نه انگار در تابستان 
زمانی کمتر از دو ماه چندين ھزار تن از 
زندانيان سياسی به دستور مستقيم خمينی به دار 

زندانيانی که تماما طی سال ھای .  آويخته شدند
نخست دھه شصت در خانه و خيابان و محل کار 

پس از دستگيری، توسط .  خود دستگير شدند
آدمکشان خمينی تحت عنوان بازجو، دادستان و 
قاضی به بی رحمانه ترين شکل ممکن شکنجه و 

ھزاران تن از دستگيرشدگان .  سپس محاکمه شدند
 در بيدادگاه ھای سری و چند ۶٢ تا ۶٠سال ھای 

دقيقه ای جمھوری اس?می به جوخه ھای مرگ 
سپرده شدند و ده ھا ھزار تن ديگر نيز به حبس 

قريب به اتفاق .  ھای  طو^نی مدت محکوم شدند
ھمه زندانيانی که در آن سال ھا به حبس محکوم 
شده بودند و دوران محکوميت خود را می 

 با يک حکم چند سطری ۶٧گذراندند، در تابستان 
ھر کس که بر سر نفاق "خمينی مبنی بر اينکه 
، بدون محاکمه به جوخه "باشد، مھدورالدم است

١از صفحه   

حتا اگر برای آن نيرو "محارب در ارتباط باشد، 
ف?حيان با ".  نان گرفته باشد، حکمش اعدام است

 می ۶٧ھيمن نگاه فقه اس?می در توجيه کشتار 
"گويد اگر حاکم .  حکم ھمه اين ھا اعدام بود: 

حکم اعدام نداده ]  ۶١ و ۶٠در سال [شرعی 
باشد، خ?ف کرده، بنابر اين بايد اعدام می 

اين عنصر جانی جمھوری اس?می، بر ".  شدند
مبنای ھمين ايدئولوژی حاکم بر نظام و نيز با 

زندانيان در "توسل به يک دروغ بزرگ که 
، از صدور حکم اعدام "زندان شورش کردند

چندين ھزار زندانی توسط خمينی ج?د دفاع می 
او، تا بدانجا پيش می رود که به صراحت .  کند

منتخب "  ھيئت مرگ سه نفره"اع?م می کند، 
خمينی، اساسا وظيفه اش صدور حکم اعدام نبود، 

] توسط خمينی[حکم اعدام شان از قبل "چرا که 
قرار شد يک گروه سه "و لذا، "  صادر شده بود

نفره از وزارت، قاضی و کسانی که وارد ھستند، 
قضاوت کنند تا کسانی که ^زم است اعدام 

 ". نشوند، اعدام نشوند
پس از مصاحبه ھا و عربده کشی ھای اين تعداد 
از جانيان جمھوری اس?می، ديگر پرده ھا برای 
ھيئت حاکمه ايران آنچنان دريده شد که احمد 
خاتمی، عضو ھيئت رئيسه مجلس خبرگان در 

اع?م )  ٩۶ تير ٣٠(خطبه ھای نماز جمعه تھران 
"کرد  به فرمان ۶٧ھمه کسانی که در تابستان : 

 ".  امام عمل کردند، بايد به آنان مدال داد
به راستی اين ھمه وقاحت از کجا سرچشمه 
گرفته است؟ چرا ھيئت حاکمه ايران پس از 
نزديک به سه دھه سکوت مطلق، اکنون به يک 
باره اين چنين بی پروا و با وقاحت تمام بر کشتار 

 ۶٧جمعی ھزاران زندانی سياسی در تابستان 
افتخار می کند؟ و مھمتر اينکه، چرا در اين جار 
زدن ھای علنی، تمام ت?ش و نيروی خود را بر 
وارونه جلو دادن حقيقت قتل عام زندانيان در 

  گذاشته است؟ ۶٧مرداد و شھريور سال 
راز اينھمه وقاحت و عربده کشی ھای ھيئت 
حاکمه ايران در تحريف قتل عام زندانيان، تماما 

 ۶٧در آشکار شدن چند و چون فاجعه کشتار 
برای ده ھا ميليون نفر از توده ھای مردم ايران 

در تمامی اين سال ھا، خانواده ھای .  است
، زندانيان )مادران خاوران(زندانيان جانباخته 

جان بدر برده از کشتار، سازمان ھای سياسی و 
تمامی نيروھای فعال اجتماعی با تمام نيرو و 
ھرآنچه در توان و بضاعت خود داشتند، ت?ش 
کردند تا نگذارند در سکوت جمھوری اس?می، 

 .  بنشيند۶٠غبار فراموشی بر کشتارھای دھه 
با اين ھمه و به رغم ھمه اين ت?ش ھا، جانفشانی 
ھا و از خودگذشتگی ھا، ماجرا برای طبقه حاکم 
اما، فراتر از بازخوانی اين کشتار توسط خانواده 

آنچه رژيم را به .  ھا و نيروھای سياسی بود
شکست سکوت خود واداشت، انتشار فايل صوتی 
مذاکرات منتظری با ھيئت چھار نفره مرگ در 

دو سال پيش، ھمزمان با .  اوين و گوھردشت بود
بيست و ھشتمين سالگرد قتل عام زندانيان، بيت 
منتظری اقدام به انتشار فايل صوتی گفتگوھای 

. منتظری با ھيئت مرگ جمھوری اس?می کرد
در اين فايل صوتی، ع?وه بر روشن شدن بخش 
ھايی از اسرار چگونگی کشتار زندانيان، 

، "ھيئت مرگ"منتظری در خطاب به اعضای 
 به عنوان بزرگترين جنايت ۶٧از اعدام ھای 

صورت گرفته در جمھوری اس?می نام می برد 
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جنايتكاران، جنايت خود را 
 جار مي زنند

اين منطق آنان برخاسته از ھمان .  جلوه دھند
ايدئولوژی اس?می نظام است که علی ف?حيان در 
گفتگو با حسين دھباشی به صراحت از آن دفاع 
می کند و در اين مورد تا آنجا پيش می رود که 
به نقل از موسوی تبريزی، دادستان کل جمھوری 

" اص?ح طلب"اس?می در دھه شصت و 
امروزی يادآور می شود، که موسوی تبريزی 

"می گفت اساسا محاکمه نمی خواھد، بايد : 
چنانکه خود ف?حيان ھم، از ".   اعدامشان کرد

در "  محارب"اعدام ھر کسی که با يک سازمان 
فروخته "  يک روزنامه"  ارتباط باشد، حتا اگر

برای اعضای آن سازمان "  يک نان"باشد يا 
فراھم کرده باشد، حکم اعدام را ^زم ا^جرا می 

در واقع، آنگونه که ف?حيان و رفيق دوست .  داند
عنوان کرده اند، اين منطق اس?می خمينی و کل 
ھيئت حاکمه ايران، حتا برای امروز ھم جاری و 

 .است" ^زم ا^جرا"
به نظر می رسد اينبار، تاکتيک جمھوری 
اس?می در جار زدن کشتار زندانيان مجاھد و 
سکوت در مورد کشتار زندانيان چپ و کمونيست 

چرا که، در سناريوی کشتار .  رقم خورده است
، وقتی موضوع  قتل عام زندانيان چپ و ۶٧

کمونيست به ميان می آيد، جمھوری اس?می نياز 
به توجيه و منطق ديگری فراتر از منطق کشتار 
نيروھای مجاھد دارد، که ھنوز سران آدمکش 

دليل .  جمھوری اس?می به کشف آن نايل نشده اند
عمده اين سکوت ھم اين است که در زمان 
گفتگوی منتظری با ھيئت مرگ، که اواخر مرداد 

 است، ھنوز کشتار زندانيان مجاھد خاتمه ۶٧ماه 
نيافته و نوبت به اعدام جمعی زندانيان کمونيست 

کشتار زندانيان چپ و کمونيست از .  نرسيده بود
لذا، در نوار .   شروع شد۶٧پنجم شھريور ماه 

صوتی منتشر شده آيت هللا منتظری، ھيچ اشاره 
طبقه حاکم ايران .  ای به اعدام کمونيست ھا نيست

نيز، با ھمين توجيه که ھنوز توده ھای ميليونی 
مردم ايران در ابعادی عمومی و گسترده از 
کشتار زندانيان کمونيست با خبر نشده اند، 
ھمچنان در مورد قتل عام اين بخش از زندانيان 

 رخ ۶٧که از پنجم تا بيست و پنجم  شھريور ماه 
 .داد، تاکتيک سکوت را بر گزيده است

نکته ديگر اما، سکوت سنگين نيروھای موسوم 
به اص?ح طلب است، که ھمچنان در مورد اعدام 

ھای دھه شصت و به طور اخص کشتار جمعی 
 ُمھر سکوت بر ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 

کشتارھايی که در دوران خمينی رخ .  لب زده اند
کنونی، "  اص?ح طلب"داد و عناصر موسوم به 

عمدتا در راس دولت، سيستم قضايی و نھادھای 
درست به .  اط?عاتی جمھوری اس?می بودند

خاطر ھمين قدرت فائقه و حضور دست با^ی 
آنان در نھادھای حکومتی آن دھه است، که 

حکومتی ھمواره از دھه شصت "  اص?ح طلبان"
خمينی ياد می کنند و "  دوران ط?يی"به عنوان 

ده ساله اول حکومت اس?می را، از جمله 
دورانی که .  افتخارات خود و نظام می دانند

اکنون بر ھمگان روشن شده است که وسيعترين 
کشتارھا و جنايات جمھوری اس?می، دقيقا در 
ھمين دوران رقم خورد و مسئوليت بخش اعظم 
کشتارھای آن دوره نيز بر دوش ھمين نيروھای 

 .موسوم به اص?ح طلب سنگينی می کند
نيروھايی که اکنون سکوت پيشه کرده اند و ^م تا 
کام سخنی از کشتارھای آن دھه بر زبان نمی 

تا بدينوسيله  از بر م? شدن نقش و .  آورند
مسئوليتی که در فرايند آنھمه کشتار و جنايت 

اما، .  داشته اند، چند صباحی ديگر در امان بمانند
تا آنجا که به خانواده ھای زندانيان جانباخته، 
سازمان ھای سياسی، نيروھای مبارز و انق?بی، 
توده ھای تحت ستم و مردم آگاه جامعه ما مربوط 
می شود، خمينی و ھمه جناح ھای ھيئت حاکمه 
ايران و به طور اخص جريان موسوم به اص?ح 
طلب کنونی، مسئول تمامی کشتارھا و ويرانی 

. ھايی ھستند که بر جامعه ايران اعمال شده است
تمام جناح ھای رژيم و تمامی کسانی که در 
تحکيم اين نظام ارتجاعی و سرکوبگر ھمت 
گماشته اند، ھمه مستقيم و غير مستقيم در انجام 

چه آنان که اکنون .  جنايات رژيم شريک جرمند
به اين کشتارھا افتخار می کنند و آن را با صدای 
بلند جار می زنند و چه آنان که سکوت پيشه 
کرده اند و در اين سکوت به دنبال مفری برای 

پوشيده نيست، نه اين .  نجات خود می گردند
سکوت و نه آن جارزدن ھای وقيحانه آدمکشان 
رژيم، ھيچکدام ديگر نمی تواند طنابی را که ھر 
لحظه بر گلوی ھيئت حاکمه ايران فشرده می 

 .شود، از فشردگی بيشتر باز دارد
 

"و به آنان می گويد شما را در آينده جزو :  
 ". جنايتکاران در تاريخ می نويسند

انتشار اين نوار صوتی ديوار بلند سکوت 
با گذشت ھر روز، .  جمھوری اس?می را شکست

 دقيقه ای به سرعت برق و ۴٠اين فايل صوتی 
در کوتاه .  باد در شبکه ھای اجتماعی منتشر شد

مدتی، ميليون ھا تن از توده ھای مردم ايران با 
بھره بری از امکانات اينترنتی و شبکه ھای 
اجتماعی به اين نوار و پيامد آن به بخشی از 

 . حقيقت کشتار دست يافتند
اينبار، ديگر سخن از برم? شدن رمز و راز 

 در اجتماع مادران خاوران، سايت ۶٧کشتار 
ھای سازمان ھای سياسی و يا در مراسم ھای 
يادبود جانباختگان نبود که در جمع ھای محدود 

اينک، با دست .   رمز گشايی می شد۶٧از کشتار 
بدست گشتن اين فايل صوتی در شبکه ھای 
اجتماعی و گسترش سريع آن در ابعاد چند ده 
ميليونی، به يک باره ديوار بلند سکوت و خط 

برای .  قرمز ھيئت حاکمه ايران فرو ريخت
جمھوری اس?می و آدمکشان آن، ديگر رازی 
سر به ُمھر باقی نمانده بود تا ھمچنان بر سکوت 

اکنون، تشت رسوايی .  مطلق خود پای بفشارند
نظام با صدايی بلند از بام افتاده بود و طنين 
مرگبار آن در ھر کوی و برزن به گوش مردم 

در اينجا بود که رھبر جمھوری .  رسيده بود
اس?می برای برون رفت از اين رسوايی 

 .جمھوری اس?می، وارد ميدان شد
 خرداد بر سر قبر خمينی، از ١۴خامنه ای در 

مورد "بعضی مسئو^ن که وقايع دھه شصت را 
قرار داده اند، گله کرد و پس از آن به "  تھاجم

تمام نھادھای فرھنگی و مزدوران اھل قلم اين 
نظام دستور داد، تا در قضاوت در باره دھه 

با ".  عوض نشود"  جای شھيد و ج?د"شصت، 
اين دستور و توصيه خامنه ای بود، که آدمکشان 
جمھوری اس?می از ھر سو به صف شدند تا او^ 

خمينی دفاع کنند و نگذارند تمام "  مظلوميت"از 
جنايات جمھوری اس?می به پای خمينی نوشته 
شود و ثانيا، در پی طنين انداز شدن تشت 

از .  رسوايی شان ديگر سکوت چاره کارشان نبود
اين رو، خامنه ای و ديگر جانيان رژيم به ميدان 
آمدند تا اين بار با تحريف حقايق و جعل تاريخی، 

 . جنايت خود را توجيه کنند
ھيئت حاکمه ايران با چنين تاکتيکی، اينبار به 

، تمام ۶٧جای سکوت در مورد کشتار تابستان 
نيروی تبليغاتی خود را درتحريف کشتارزندانيان 

برای رسيدن به اين مقصود،   .سياسی گذاشت
اينبار نيروی تبليغاتی خود را روی يک وجه 

، يعنی قتل عام زندانيان مجاھد ۶٧کشتار تابستان 
متمرکز کرد و در مورد کشتار جمعی نزديک به 
ھزار تن از نيروھای چپ و کمونيست کماکان 

تا او^ با بھره .  مھر سکوت بر لب زده اند
برداری از اقدامات ماجراجويانه و ترورھای 
کور سازمان مجاھدين خلق در سال ھای نخست 
دھه شصت، کشتار جمعی زندانيان مجاھد در 

شورش زندانيان " را با جعل خبر ۶٧تابستان 
" منطقی"به زعم خود توجيه و " مجاھد در زندان

٨از صفحه   
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١١درصفحه   

 شاملو، شاعر زندگی

. چنان ھست و ھم.  ھا بود گرايی ورد زبان و انسان
. کشد شاعری که با مردم و برای مردم رنج می

/ حسرت در استخوانم /  درد در رگانم /  من "
/  پيچيد/  چيزی نظير آتش در جانم  سراسر . 

تا /  چيزی به ھم فشرد /  گويی /  وجوِد مرا 
جوشيد از دو /  يی به تفتگی خورشيد  قطره
/  چشمم در اشک /  از تلخی تمامی درياھا . 

 )١٣۴۶ھا،  با چشم." ( خود ساغری زدم ِناتوانی
ھا "دھان گاوگندچاله"و در ھمين شعر از 

ھايی که امروزه، پس " دھان گاوگندچاله. "گويد می
رژيم "  مصلحان"ی    سال، جامه۵٠از 

پرور را بر تن دارند و با  ستيز و خرافه انديشه
/ اند خ?يق"  فريفتن"در پی "  گونه آفتاب"  ..."  :

/ دريغ عدالت بود و  مفھوم بی/  آفتاب ! /  افسوس
با /  اکنون /  آنان به عدل شيفته بودند و 

فريفته /  دل /  اين گونه /  آنان را /  يی  گونه آفتاب
 !"بودند

/  گريد و خون می  ..." / توانستم  ای کاش می: 
/ قطره /  قطره /  قطره /  من /  خون رگان خود را 

 -/  توانستم  ای کاش می/  تا باورم کنند /  بگريم 
/  -توانستم ای کاش  يک لحظه می ھای  بر شانه 

گرد  حباب /  شمار را،  اين خلق بی/  خود بنشانم 
تا با دو چشم خويش ببينند که /  خاک بگردانم 

 ."و باورم کنند/ خورشيِدشان کجاست 
اش   سال پس از مرگ شاملو،  قامت١٧اکنون، 

ناتوان "  ابليس پيروزمست"چنان استوار است که 
اش، گورش را ھم   از خدشه زدن به چھره

ھر از گاھی گزمکان خود را گسيل .  تابد برنمی
ھر چند شاعر .  کند تا سنگ گورش را برکنند می

سرانجام، با رنج و بيماری در سرزمينی 
از بھای /  مزد گورکن "درگذشت که در آن 

است، با اين ھمه، مردمانی " افزون/ آزادی آدمی 
گان  سرود، اين شيفته شان می که شاعر برای

پروا  آفتاب، با ھمه بگير و ببندھا و تھديدھا، بی
آيند تا يادش را گرامی  در سالروز مرگش گرد می

ھايش در رسای انسانيت، آزادی  تا سروده.  دارند
تا سرود .  خواھی را، پاس بدارند و عدالت

 تا. را سر دھند" سراومد زمستون"
 نه به آئين پرستش مردگان مرگ"

 يا به ھيئت سوگواران ِحرفَت
آجين امروز  ی رنگ از اين رو که آن شکسته

سنگِ نشان ماست، تا فراموشمان نشود چه 
ھای زيبايی بر اين راِه  سرھای پرشور و چه جان

(.است-تفته رفته اط?عيه کانون نويسندگان " 
 تير ٢٩داشت ياد احمد شاملو،  ايران در گرامی

١٣٩۶( 
اش، بنايی در خور قامت  باشد روزی که شيفتگان

به پاس .  اين شاعر بزرگ معاصر برپا کنند
خدماتش به شعر، ادبيات، فرھنگ و ھنر اين 

ترين  اش که تابناک و به پاس زندگی.  کشور
چرا که در ھنر تعھد اجتماعی، .  شعرش بود

از .  جست دوستی را می جويی و انسان حقيقت
گاه در برابر ھيچ قدرتی سر فرود  رو، ھيچ اين

اش را جز در خدمت باورھايش به  نياورد و قلم
 .کار نگرفت

چنين است که تا پليدی و نفرت، خرافه، 
ستيزی در جھان ھست، ک?م  عدالتی و آزادی بی

بامداد راه خود را در جان و .  شاعرانی چون ا
ی تشنگان عدالت و برابری و آزادی   انديشه

به ت?ش .  بخشد به آنان اميد می.  يابد می
 .انگيزدشان به مبارزه برمی. خواندشان می

 يادش گرامی باد 

 )١٣۵٨بست، تير  در اين بن." (است
"سرايد از آزادی می آه اگر آزادی سرودی می : 

ھيچ /   ای،  ھمچون گلوگاه پرنده/  کوچک /  خواند 
ساليان . /  ماند کجا ديواری فروريخته بر جای نمی

که ھر ويرانه /  دريافتن را /  بايست  بسيار نمی
/ که حضور انسان /  ست  نشانی از غياِب انسانی

(ست آبادانی ترين آرزو، دی  ی بزرگ ترانه." 
١٣۵۵( 

پيش از : "...  گفت از فقر و ناآگاھی در جھان می
سخن گفتن از مسائل جھان سوم به حضور 
ھولناك واپس ماندگى فرھنگى، جھل مطلق و 

پرستى حاضر در قلب و حاشيه شھرھاى   خرافه
ويژه ترم   بزرگ سراسر جھان اشاره كنم كه به

يعنى بر .  كند   را مخدوش مى»جھان سوم«
روزى انگشت بگذارم كه   ھا نفر انسان تيره  ميليون

آبادھا   ھا، در حلبى  ھاى سيمانى، زير پل درون لوله
لولند و از   ھا مى  سادگى در حاشيه خيابان  يا به

بركت پناھى   ھاى بى  آفتاب سوزان و باران
كنند،   گيرى مى ھايى كه جفت  انسان.  جويند  مى
شان را در بات?قى از لجن و   زايند، و كودكان  مى

سرپناھان   كنند تا اگر نميرند نسل بى مگس رھا مى
راستى كى  به.  را از انقراض رھايى بخشند

المثل در   ھايى كه فى  تواند بگويد انسان  مى
ست پارك، در قلب نيويورك ثروتمند از   سان

برند مردم جھان   گرسنگى مداوم رنج مى
(اند؟  چندم من درد مشترکم، مرا فرياد کن؛ " 

) اينترليت(سخنرانی در کنگره نويسندگان آلمان 
 )١٣۶٧؛ "جھان ما: جھان سوم"با عنوان 

: ھا و رنج مشترک آنان از غارت دسترنج توده
اصط?ح جھان   آنچه از منابعِ كشورھاى ما به"

رود، آنچه ت?ِش كارگران ما در   سوم بيرون مى
كند، آنچه از   ھا مى  واحدھاى فرامليتى نصيب آن

بازارھاى ما به جيب صادر و واردكنندگان 
نشانده   ھاى دست  رود؛ و آنچه از خزانه دولت  مى

فروشان   يا ماجراجو يا ارتجاعى به كيسه س?ح
شود، ھمه براى ادامه حيات   المللى سرازير مى  بين

ھاى موجود اھميتى اكسيژنى   اقتصادى قدرت
جاى بسى «:  گويند  در غرب و شرق مى.  دارد

خوشوقتى است كه در عرض چھل و چند سال 
! چه وقاحتى  –  »!جنگى جھانى روى نداده

حاصلى   شكوِه بى  ھاى بى  مدت جنگ  درتمام اين
خاِك بسيارى از كشورھاى جھان را به توبره 

سوم البته كه   جنگ كشورھاى جھانِ .  كرده است
شان را به   ھا جنگ  آن.  جنگِ آن كشورھا نيست

ھاى   كارخانه.  كنند  جھان سوم منتقل مى
گردد؟ و مگر   چيز مى  سازى به بركِت چه  س?ح

بايد دِر   ھا نباشد مى  جز اين است كه اگر اين جنگ
ھا را گل بگيرند؟ عوايد جھان سوم   اين كارخانه
گذارى در قلمروھايى كه   جاى سرمايه  چرا بايد به

حاصلش رفاه و سربلندى آدمى است صرف 
خريد وسايل كشتار ستمكشانى بشود كه در آينه 

(تصويرى دقيقاً مشابه خود ما دارند؟ من درد " 
مشترکم، مرا فرياد کن؛ سخنرانی در کنگره 

جھان "با عنوان )  اينترليت(نويسندگان آلمان 
 )١٣۶٧؛ "جھان ما: سوم

افتد و خواھان  با ھر گونه باورھای خرافی درمی
رو، با بازخوانی  از اين.  ای منتقد است انديشه

ھا را  شاھنامه، نخوت خرافی و پوچ ناسيوناليست
(آورد  به فغان می سخنرانی در دانشگاه برکلی . 

 )١٣۶٩کاليفرنيا، فروردين 
شاعری .  ھا ساخت اين ھمه، شاملو را شاعر توده

ھا خوانده  گاه که شعرھايش در بندھای شکنجه
ی آزادی و عدالت  ھای شيفته در ميان جان.  شد می

و در !"  که نوميدان را معادی مقدر نيست/  باش 
"کرد ات زمزمه می گوش جان / يا من، /  تو : 

/ تنھا /  ھر که خواھد گو باشد /  انسانی /  يی  آدمی
/ تا جھان  /  -کاِر عظيم نگاِه خويش  آگاه از دست

تا /  انگيز نماند  رنگ و  غم بی/  از اين دست 
خيز  پلشت و نفرت/  از اين دست /  جھان 

 )۵٩ی آسان، در اميد؛ تير ماه  خطابه." (نماند
ات را با ياران تقسيم  رفتی تا اميد بازيافته و می

نه .  نه اميدی سرشار از نويدھای خوش آينده.  کنی
بلکه اميدی برگرفته از .  اميد به ظھور ناجی

چھره در /  ھر يک /  حضور گرانبھای ما "
يی که از بوِد خود آگاه  اين آيينه/ (ی جھان  چھره

ھمان (  –)  مگر آن َدم که در او نگرند/  نيست 
. طلبيد اميدی که ادامه مبارزه و ت?ش را می).  جا

حتا در .  گردن ننھادن به يأس و سکون را
از بھای آزادی /  که مزد گورکن "سرزمينی 

 .بود می" افزون/ آدمی 
نمود،  و در سرمايی که گرمای عشق، بعيد می

من : "کرد اش را تقسيم می ی عشق دريغ سرخی بی
/ اينگونه /  ھرگز نبوده قلب من /  کنم  فکر می

در بدترين دقايق /  کنم  احساس می/  گرم و سرخ 
ی  چندين ھزار چشمه/  اين شاِم مرگزاری 

احساس /  جوشد از يقين؛  می/  در دلم /  خورشيد 
زار  ی اين شوره در ھر کنار و گوشه/  کنم  می

/ ناگھان /  چندين ھزار جنگل شاداب /  يأس 
 ).١٣٣٨ماھی، " (رويد از زمين می

ھا بعد راز تأثير ژرف شعر شاملو را به  سال
ی  حربه/  شعر /  امروز . "خوانی زبان خودش می

يی از  خود شاخه/  زيرا که شاعران /  خلق است 
ی  نه ياسمين و سنبل گلخانه/  اند  جنگل خلق

با دردھای /  شاعر امروز /  بيگانه نيست /  ف?ن 
/ زند،  لبخند می/  او با لبان مردم /  مشترک خلق 

پيوند /  با استخوان خويش /  درد و اميد مردم را 
الگوی شعر شاعر "چرا که نزد او ."  زند می

او : "دھد و ادامه می!"  ست زندگی:  گفتيم/  امروز 
نھد به  او دست می/  يعنی /  نويسد،  شعر می

به /  کند  يعنی او قصه می/  جراحات شھر پير 
/ نويسد،  او شعر می/  از صبح دلپذير /  شب 
فرياد /  او دردھای شھر و ديارش را /  يعنی 

ھای  روان/  او با سرود خويش /  يعنی /  کند  می
(کند آباد می/  خسته را  ست،  شعری که زندگی." 

 ).١٣٣٣زندان قصر 
جھان را که   -: "سرايد از شکوه و توان انسان می

بحز آن که ! /  آفريدم/  من /  جھان را؟   -/  آفريد؟ 
که را تواِن /  گر باشد  اش انگشتاِن معجزه چون من

 "آفرينش اين ھست؟
با معرفتی روشن، پيش از آن که حاکمان 

زنگ شبانه را به "  برای کشتن چراغ"نورسيده 
"ھا بدل کنند، او سروده بود کابوس خانه آنک : 

با کنده و /  ھا مستقر  بر گذرگاه/  قصابانند 
/ ست، نازنين  روزگار غريبی/ آلود  ساتوری خون

و ترانه را /  کنند  ھا جراحی می و تبسم را بر لب
/  بر دھان شوق را در پستوی خانه نھان بايد . 

/ بر آتش سوسن و ياس /  کباب قناری / ... /  کرد 
ابليس /  ست، نازنين  روزگار غريبی

سور عزای ما را بر سفره نشسته /  پيروزمست 

١٠ 
١٢از صفحه   
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  ۴از صفحه 

افتد و به گفته ی  محمد اصابتی، مدير کل  می
 درصد سوانح منجر به ۶٠بازرسی وزارت کار، 

توان از  فوت در اين بخش اتفاق می افتد، می
کارگران زحمتکش اين بخش به عنوان نمونه ی 
بارزی نام برد که چگونه، استثمار شديد توسط 
سرمايه داران، قوانين ضد کارگری در رژيم 
ديکتاتوری جمھوری اس?می و عدم تشکل 

اند که  کارگران، مثلث شومی را فراھم آورده
مثلثی که کليه .  عامل اصلی سوانح کاری می باشد

شرايط  نظام سرمايه داری را در نقطه ی اوج 
تشکل .  غير انسانی اش در خود جمع کرده است

کارگران، اولين قدم در نفی اين شرايط است، 
به .  شرايطی که مناسبات کل جامعه را دربردارد

بيان مارکس و انگلس، اين متفکران بزرگ  
:  مارکسيسم در کتاب خانواده ی مقدس

آنکه  پرولتاريا قادر به آزاد کردن خود نيست بی"
شرايط زندگی خود را نفی کند و شرايط زندگی 

آنکه شرايط زندگی  تواند نفی کند، بی خود را نمی
غيرانسانی جامعه امروزی را که در وضع وی 

پرولتاريا بيھوده .  جمع آمده اند، نفی نمايد
آموزشگاه شاق ولی فو^دين کننده کار را طی 

 ."نمی نمايد
 

 سال نيز به ١٥ساختمانی و نيز کودکان کار زير 
ھمچنين کارگرانی که به .  اين گروه تعلق دارند

دليل محيط ھای کاری بيماری زا، دچار 
ھای مزمن می گردند، در اين آمار جايی  بيماری
بينانه برداشت  توان  واقع بر اين اساس می.  ندارند

ھا ھزار سانحه ی کاری در سال رخ  کرد که ده
دھد که در آمار رسمی مراجع دولتی منعکس  می

 .نمی شوند
مسئو^ن رژيم جمھوری اس?می از سويی با 
تحريف آمار، سعی دارند تعداد واقعی کارگران 
دچار سانحه را کمتر از رقم واقعی نشان دھند و 
از سويی ديگر بيشترين علت اين وقايع را بی 

حتی اگر اين .  احتياطی کارگران جلوه می دھند
ادعا درست باشد، بايستی علل بی احتياطی را 

ھا يا عدم  عللی که مھمترين آن.  بررسی کرد
ھا و ابزار  آموزش کافی در مورد کار با دستگاه

اما .  کار و يا خستگی مفرط کارگران می باشد
واقعيت اين است که چنين توضيحی تنھا برای 
تبرئه کردن کارفرمايان و عدم پرداخت خسارت 

کارفرمايان نه تنھا .  از سوی آنان می باشد
کنند، ت?ش در عدم  کارگران را استثمار می

پرداخت و يا تعويق پرداخت حقوق و مزايای 
کارگران را دارند، بلکه حتی با عدم رعايت 
موازين ايمنی کارگران زحمتکش را در معرض 

ھا فقط  مخاطرات جدی قرار می دھند و تمام اين
سرمايه داران بر .  برای کسب سود بيشتر است

بستر دو عامل اصلی قادر به تحميل چنين شرايط 
از سويی .  شغلی غيرانسانی به کارگران می باشند

گذارد  قوانين حاکم در جامعه دست آنان را باز می
و يا حتی تشويق شان می کند، به انحاء مختلف و 
به ھر قيمتی سودآوری خود را افزون کنند و از 
سوی ديگر رژيم با دستگاه سرکوب خود به 
پاسداری از اين قوانين می پردازند و با تھديد و 

… ارعاب، دستگيری و زندان، ش?ق زدن و 
ت?ش در مانع شدن از مبارزات کارگران و در 

در مورد قوانين .  ھم شکستن مقاومت آنان دارد
توان در بين قوانين متعدد ديگر، برای  حاکم می

نمونه به اين مورد اشاره کرد که در کارگاه ھای 
اش   نفر بازرس ايمنی که وظيفه٢٥کمتر از 

نظارت بر رعايت موارد ايمنی می باشد، حقوق 
بگير کارفرما است و مسلماً در چارچوب 

ھا و منافع کارفرما کارش را انجام می  خواسته
در ضمن با ممنوع ساختن  تشکل ھای .  دھد

قانونی کارگری مستقل از دولت با نمايندگان 
واقعی کارگران  در محيط کار، طبقه ی کارگر 

دھد تا سرمايه  را در تنگنای مبارزاتی قرار می
داران بتوانند به راحتی حق و حقوق کارگران را 

داری مدرن خود را به پيش  پايمال کرده و برده
 . برند

به اين ترتيب تعجبی ندارد که بيشترين تلفات 
سوانح کارگری که منجر به فوت کارگران منجر 

. می شود، در بخش ساختمانی اتفاق می افتند
طبق آماری که در آذرماه سال گذشته منتشر شد، 
در آن زمان، يک ميليون و صد ھزار نفر کارگر 

اگر چه اين آمار شامل .  ساختمانی وجود داشت
بسياری از کارگران خارجی در اين بخش نمی 

 ۴٠٠شود، اما با استناد به ھمين آمار نيز ھنوز 
ھزار کارگر در اين بخش فاقد بيمه ی درمانی 

واقع اين کارگران مشمول قانون کار  در.  ھستند
شوند و ھيچگونه بازرسی ايمنی نيز انجام  نمی

با توجه به اينکه در اين بخش درصد .  نمی گيرد
با^يی از سوانح کاری به طور روزمره اتفاق 

 سوانح کاری در مثلث شوم
  

ھنوز داغ بازماندگان ده ھا کارگر زنده به گور  
شده ی معدن زمستان يورت در ارديبھشت امسال 

ھای ھشت کارگر سيمان  تازه است که خانواده
 مرداد دچار سوختگی ٤خوزستان که در روز 

شديد شدند، بار سنگين ھراس مبت? شدن به ھمين 
(!) شايد ھم توفيق .  درد را به دوش می کشند

نصيب شان شود و کارگران مصدوم، زنده 
اما در اين صورت نيز مانند بسياری .  بمانند

ھای کارگرانی که دچار سانحه ی کار می  خانواده
شوند، عمری مجبور به پرستاری از نان آوران 

کارگران زحمتکشی که .  پيشين خود خواھند شد
و ھر چه بيشتر   اکنون معلول و از کارافتاده شده

خبر .  در چنبره ی فقر و ف?کت گرفتار می شوند
مرگ يک کارگر کارخانه ی داروسازی رشت 

انفجار در .  يک روز قبل از آن منتشر شده بود
معدن زغال سنگ شھر راور در استان کرمان 
که طی آن مسئول ايمنی معدن نيز جان خود را 

. از دست داد و دو کارگر ديگر نيز مصدوم شدند
 ١٢آتش سوزی در اسکله بندر کنجان و سوختن 

مرگ دو کارگر ساختمانی …  لنج در اثر آن
 … جوان  در اثر سقوط از بلندی 

سوانح ناشی از کار يکی از دردھای مشترک 
چنين مواردی که غالباً به فوت و .  کارگران است

يا مجروح شدن کارگران می انجامند، يکی از 
معض?ت جدی و چالش روزمره ی طبقه ی 

توانند  سوانحی که می.  کارگر در ايران می باشند 
دربسياری از ديگرکشورھای سرمايه داری به 
ندرت و يا کمتر اتفاق بيافتند،درنظام سرمايه 
داری جمھوری اس?می بسيار بيشتر و به 

به گزارش روزنامه ی مھر، .  وفوررخ می دھند
 ۶۶٩ ميليون ١٢ ماھه ابتدايی سال گذشته ٩در 

 نفر در معرض خطر حوادث ناشی ٣١٧ھزار و 
 نفر ۶٣ ھزار و ١٣از کار بودند که در مجموع 

بر اين .  در حوادث ناشی از کار دچار حادثه شدند
توان تخمين زد که تعداد کارگران فوت  اساس می

شده يا مصدوم در اثر سوانح کاری در عرض 
.  ھزار نفر رسيده است١٧سال گذشته به بيش از 

آماری که در اين مورد از سوی وزارت کار، 
سازمان تأمين اجتماعی و پزشکی قانونی منتشر 

اما ھيچکدام آمار .  می شوند، متفاوت ھستند
برای نمونه، وزارت .  واقعی را ارائه نمی دھند

ماده   –تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد بند ه 
 قانون کار، آمار سوانح کاری را فقط در ٩۶

مورد کارگران مشمول قانون کار و بر حسب 
شکايت کارگران آسيب ديده يا در صورت فوت، 

بنابر .  ھای آنان درنظر می گيرد شکايت خانواده
اين، اين آمار شامل کارگران يا بازماندگان آنان 

ھم .  که به ھر دليل شکايت نمی کنند، نمی شود
چنين نه آمارھای وزارت کار و نه سازمان تأمين 
اجتماعی شامل کارگران کارگاه ھای کمتر از ده 
نفر، يا کارگرانی که به ھر دليل تحت پوشش 

از اين دسته می توان .  شوند قانون کار نمی
کارگران مناطق آزاد توليدی و تجاری را نام 

کارگران خارجی، به ويژه کارگران .  برد

١١ 

١٠از صفحه   

 برگ ديگری از دفتر مبارزات سنديکا و
تپه  کارگران نيشکر ھفت  

اعتصاب و .  تپه پايان نيافته است کارگران ھفت
ھا ادامه خواھد  تجمع و اعتراض تا تحقق خواست

ای، پاداش و  تمام مطالبات مزدی و بيمه.  يافت
برداری و ساير مطالبات و مزايای  بھره حق

کم و کاست بايد پرداخت  کارگران بی
. دستمزد ھا بايد بموقع پرداخت شود.شود

کارفرما اجازه ندارد دستمزد کارگر را بلوکه 
ھيچکس حق ندارد عليه کارگران و اعضای .  کند

ھيچ کارگری نبايد .  سنديکا پرونده سازی کند
ھای کنترل کارگران بايستی  دوربين.  اخراج شود

تردد نيروھای انتظامی در محل .  برچيده شوند
دار بخش  اگر سرمايه.  شرکت موقوف شود

ھای کارگران را  تواند خواست خصوصی نمی
تپه را اداره  برآورده سازد و شرکت نيشکر ھفت

کند، بايد فورا کنار برود و دولت مسوليت آن را 
مبارزات د^ورانه کارگران ھپکو نشان .  بپذيرد

دار بخش خصوصی که  توان سرمايه داد که می
دولت حامی آن بوده است را عقب راند و حتا آن 

در پرتو اتحاد و اتفاق و مبارزه .  را عوض کرد
يکپارچه کارگران تحت ھدايت سنديکای مبارز 

توان و بايد اين  تپه، می کارگران نيشکر ھفت
ھا  داران و دولت آن ھا را بر سرمايه خواست

 .تحميل کرد
 
 



 ٧۴۶ شماره  ٩۶نيمه اول مرداد     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

. خmمmوده.  روزھايی بود آکنده از اندوھی نmاگmفmتmنmی
ھmای  بmا جmوی.  سرد بmه رنmگ خmاکسmتmری گmرفmتmه

ھmايmی کmه شmھmر را بmه تصmرف  و مmوش.  زده لجن
ی سmرسmبmزی شmھmر، انmبmوه  و تنھا مايه.  گرفتند می

در شmmھmmری در مmmحmmاصmmره .  ھmmرزگmmيmmاھmmان بmmودنmmد
با يک گmريmزگmاه مmنmتmھmی بmه .  ھا ھا و زندان پادگان

ھmmا و  ھmmا و زنmmدان در مmmيmmان پmmادگmmان.  گmmورسmmتmmان
گورسmتmان، ُگmلmه ُگmلmه، کm?نmتmری، پmايmگmاه بسmيmج، 

ھmا،  ھmا و چmھmارراه بر سmر خmيmابmان.  مسجد، کميته
با مأمورانی مجھز به اسلmحmه و .  ھای مستقر گشت
 .باتوم

صدھا ھmزار نmفmر، .  شھری با آدمانی در آمد و شد
در .  رو، مmتmروک از ايmن.  پيچيده در شmو^ی وھmم

" سm?مmی. " تافت اين شھر، نگاه، نگاھی را برنمی
ھوا دلگير، درھا بسته، سرھmا ". " يافت پاسخ نمی" 

نmmقmل قmmول . ( بmود"*  ھmا پmنmmھmان در گmmريmبmmان، دسmmت
 )اثر مھدی اخوان ثالث" زمستان"برگرفته از 

مرگ .  در اين سرزمين، زندگی، وزنی نداشت
چه کمياب بود، آزادی  آن.  ارزان بود و فراوان

 .بود آدمی می
ای از  و تو؟ به دنبال گريزگاھی بودی تا لحظه

تا .  شھر ميله و تفنگ و علف ھرز رھايی يابی
تا بغض گلويت .  توانی نفسی بکشی حس کنی می

ات دوباره رنج و  تا جان آشفته.  کمی فرونشيند
 .شادی، زيبايی و زشتی را دريابد

به سراغ شاملو .  ھا شعر بود يکی از اين گريزگاه
 .رفتی می
به /  جھان /  تا خود /  اميد کجاست : "پرسيدی می

"زد او ھشدار می"  بازآيد؟/  قرار  ھان، سنجيده : 

١٠درصفحه   

ھای  نامRه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
ھای مالی خود را به شmمmاره حسmاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھmمmراه 
ھmmای  کmmد مmmورد نmmظmmر بmmه يmmکmmی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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:بدينوسله به اط?ع  ع?قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency 11766  ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate 27500 ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC 5/6  ۵/ ۶اف ای سی  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

ساعت نه ونيم شب بوقت ايرانچھارشنبه ھا    
)ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و ھفت عصر بوقت اروپای مرکزی  (   

روز پنجشنبه  نه و نيم صبح بوقت ايران:  بازپخش اين برنامه   
)ده شب پنجشنبه بوقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه بوقت اروپای مرکزی (   

:اينترنت   
 در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ،
 ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای تلويزيون

.دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد   
 

"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط?ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط?ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 شاملو، شاعر زندگی


