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سرمقاله 

 جنگ افروزي
 نظام سرمايه داري

 براي فرار از مشكالت
 

داري كه در سال گـذشـتـه    بحران سراسري سرمايه
رفت تا  تار و پـود نـظـام          اوج گرفته بود و مي

رسـد  داري را به خطر اندازد، به نظـر مـي    سرمايه
كمي آرام گرفته است و با ترفندهاي بسيار، تزريق 
وجوه وحشتناك، باال نگـه داشـتـن مصـنـوعـي           

 .اندها و تورم بازار، ظاهر نظام را حفظ كرده قيمت
-هاي توهمي سرمـايـه   اين بحران از حباب قيمت

داري آغاز شده بود، قيمتي كه هيچ تنـاسـبـي بـا       
ارزش واقعي كاال و خدمات نداشت و تـنـهـا بـا       

هـاي  ها و شامـورتـي بـازي      ترفندها و جادوگري
با تركـيـدن   .  داري به بازار تحميل شده بود سرمايه

-داري آن  ها، سقوط سود سرمايه اين حباب قيمت
-چنان شرايطي را به وجود آورد كه نظام سرمايـه 

 .داري در حال فروپاشي بود
هاي كالن بـراي بـاال نـگـه          هرچند با تزريق پول

هاي مصنوعي و كنار گذاشتن تئوري داشتن قيمت
بازار كه سه دهه بر روي آن تبليغ شده بود، بحران 

هـا بـه     طور موقتي فروكش كرده است و دولتبه
داران سررشته اصلـي حـفـظ      نمايندگي از سرمايه

اند، اما اساس اين بحران  دست گرفتهها را بهقيمت
چنان با احتمـال  داري همحل نشده و نظام سرمايه

بازگشت شديدتر بحران مواجه است؛ زيرا كه ايـن  
نظام قادر نيست تفاوت ارزش واقـعـي كـاال و          

گونه را حل كـنـد و     هاي مصنوعي و حبابقيمت
حل مساله در گرو نابودي اين نظام سود مـحـور     

ناتواني اين نظام در حل تضـادهـاي ذاتـي      .  است
ها هر از چند گـاهـي   خود و ناتواني از حل بحران

هاي خـانـمـان     نظام سود محور را به جانب جنگ
 .دهدبرانداز سوق مي

ور افروزي و بـا شـعلـه      به خيال خودشان با جنگ
تـوانـنـد تـا       اي مـي    هاي منطقه كردن آتش جنگ

ها را باال نگه داشتـه و بـه بـازار           حدودي قيمت
هاي اخير ايـن   طلبي جنگ.  ورشكسته رونق بخشند

هـاي اخـيـر         نظام در برابر ايران، تصويب تحريم
نامه تحريـم شـوراي     بر قطعآمريكا و اروپا، عالوه

هـاي ايـران و        امنيت سازمان ملل، بازرسي كشتي
تحريم ضمني مـعـاملـه نـفـت ايـران، يـادآور              

هـاي  هاي قبل از حمله به عراق در سـال      فعاليت
 . انتهايي قرن گذشته است

تحركات نظامي در منطقه و در سـطـح جـهـان،         
هـا در    تشديد جنگ افغانستان و تشديد نـاآرامـي  

... هاي اتمي به منطقـه و       عراق، سيل زير دريايي
همه و همه حاكي از آن است كه نـظـام سـلـطـه        

هاي يـك جـنـگ جـديـد را در               جهاني، زمينه
راه انداخـتـن   كند تا شايد با بهخاورميانه فراهم مي

 .آن بتواند از بار مشكالت خود بكاهد

گرا و محافل قـدرت  از طرف ديگر نيروهاي واپس
ذشته امكان بقاي خود را تنها   در ايران، در سه دهه

افروزي و بـحـران       هاي مختلف، جنگ در بحران
كنند كـه بـا     اين محافل تالش مي.  اند  آفريني يافته

افروزي جديد به صورت جنگ داخـلـي يـا       آتش
اي، تا حدودي بحران مشروعيـت خـود را        منطقه

چنان بر اريكه توانند، هم حل كنند و تا آنجا كه مي
هاي بحران وسيعي كه در  زمينه.  قدرت باقي بمانند

سال گذشته به شديدترين وجهي از جانب محافل 
چنان باقي اسـت و بـا         قدرت سركوب شد، هم

وجود هزاران زنداني سياسي و داراي محكومـيـت   
يـك از    گـويـي بـه هـيـچ         چنين عدم پاسخو هم

اي مبني بـر   گونه نشانههاي معترضين، هيچ خواسته

خورد  و تنها شيوه  فروكش كردن آن به چشم نمي
 .اعتراضات تغيير كرده است

محافل قدرت در ايران، ابتدا انتظار داشتند با اعدام 
هـاي     جوانان كرد و حمالت متعدد بـه پـايـگـاه      

هاي مخالف كرد، جنگي را در منطقه خارجي گروه
دامن بزنند تا از طريق آن بتوانند بر بحران داخلـي  

اما پاسخ متـفـاوت مـردم      .  خود سرپوش بگذارند
كردستان با اعتصاب سراسري كه شـيـوه جـديـد       

افروز را مايوس كـرد   مبارزاتي است، محافل جنگ
هاي به حق مردم  گر آن شد كه تا به خواستهو بيان

پاسخ مناسبي داده نشود، اعـتـراضـات فـروكـش        
رو است كه محـافـلـي كـه       از همين.  نخواهد كرد

ترين وجهي سركوب  اعتراضات مردمي را به خشن
اند، عادت بر آن دارند كه از هرگونه پـاسـخ      كرده

هاي مردم سـربـاز زده و در            مناسبي به خواسته
-عوض، با ايجاد بحران جديد از جملـه جـنـگ     

 .وجود آورندافروزي، انحرافي در اذهان عمومي به
بر آن احتكارگران، انحصارطلبان، قهرمـانـان   عالوه

بازار سياه و اقتصاد ميليتاريستي، از شرايط جنگـي  
برند و ايجاد  آن شرايط را بـه   بيشترين سود را مي

در نتيجه شاهد آن .  دانند هر ترتيب به نفع خود مي
افـروزي از    هستيم كه در چند هفته اخير، بر جنگ

 .شود سوي دو طرف دامن زده مي
هاي بـر   ها است خواسته مردم تحت ستم كه مدت

مداران ناديده گرفته شـده   شان از جانب قدرت حق
آفريني را براي پـايـمـال      است و ترفندهاي بحران

گـاه از    شناسند، هيچ شان به خوبي مي كردن حقوق
بياري معركه در اين زمـيـنـه      افروزي و آتشجنگ

دانند جنگ مـيـان    اند و به خوبي مي حمايت نكرده
نفع مردم زحمتكش، گاه بههاي مختلف هيچ قدرت

 .كارگران و طبقه فرودست نخواهد بود
داران و محافل قدرت و ثروت هستنـد   اين سرمايه
ها همواره در جـهـت      ها و لشگركشي كه از جنگ

كـنـنـد و ايـن            سود و منفعت خود حمايت مي
كارگران و زحمتكشان و فرزندان طبقه فـرودسـت   

-هاي جنگ روانه مـي  هستند كه به اجبار، به جبهه
 .افروزان برآورده شودشوند تا مطامع جنگ

 
احتكارگران، انحصارطلبان، قهرمانان 
بازار سياه و اقتصاد ميليتاريستي  از 

شرايط جنگي بيشترين سود را 
برند و ايجاد  آن شرايط را به هر  مي

 . دانند ترتيب به نفع خود مي
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    شـركـت      118كاركنان مركز اطالعات تلفـن
مخابرات كرمانشاه در اعتراض به كاهش حقوق و 
دستمزدهاي خود مقابل استانداري كرمانشاه تجمع 

شان از اين  به اين افراد گفته شده كه حقوق.  كردند
ماه نصف خواهد شد، هركس مي خواهد بماند و   

 ) مرداد 2روزنامه شرق . (خواهد برود هر كه نمي
شهر هرت كه ميگن كجاست؟ 

 
 نفر از كارگران يك شـركـت راه        100حدود

مـاه   9دراعتراض به تعويق ”  آوراننام” سازي به نام
حقوق خود، روز يكشنبه سوم مرداد دست از كـار  

اين كارگران چند روز پيش از اين هم در .  كشيدند
مقابل دفتر اين شركت تجمع كرده بودند كـه بـا       
گرفتن وعده دريافت دو ماه حقوق به تجمع خـود  

 )مرداد 4روزنامه شرق . (پايان دادند
     اين هم از نتايج فقدان تشكيالت است كـه

تواند كارگران را بـه       وعده خشك و خالي مي
 .خانه بفرستد

 
   نـفـر      600كارگران لوله سازي خوزستان كه

. ماه است كه حقوق دريافت نكرده انـد  15هستند 
مرداد در مقابل ساختـمـان    3اين كارگران در روز 

پيمايي كرده و نسبت به ديركرد در    دادگستري راه
كـارگـران   .  پرداخت حقوق اعـتـراض داشـتـنـد       

اما .  گويند از نظر توليد و فروش مشكلي نيست مي
عدم ثبات مديريت و مساله مالكيت اين كارخـانـه   

كارگـران ايـن     .  موجب بروز مشكالت شده است
هاست كه با مشكالت فراواني دسـت   كارخانه سال

 ) مرداد4روزنامه شرق . (كنند و پنجه نرم مي
اي جز ايجاد تشكل هـاي مسـتـقـل          چاره

 .كارگران نيست
 
 به گزارش مديريت كل آمارهاي اقتصادي اداره

آمار بانك مركزي، در دو ماه اول امسال دستـمـزد   
بنا و كارگر ساده ساختماني نسبت به ماه مشـابـه     

. درصد افزايش داشته اسـت 5سال گذشته كمتر از 

بر اساس گزارش بانك مركزي، قـيـمـت خـرده         
درصد و قيمت قنـد و     31.4فروشي گوشت قرمز 

درصد نسبت به دوره مشابه پارسال 50شكر حدود 
 ) مرداد 7روزنامه آرمان . (رشد داشته است

همين خود دليل عدالت پيشگي است. 
 
     آقاي وزير كار بيش از شش ميليون بيـكـار را

بـه نـوشـتـه       .  حال مـي دانـد    فاقد تخصص و بي
مرداد وزير كار و  امور اجتمـاعـي   11هاي  روزنامه

قبـال هـم     .  گفته كه بيكاران حال كار كردن ندارند
ايشان گفته بود وزارت كار متـولـي اشـتـغـال و          

 ) نقل به مضمون. (بيكاري نيست
 خود را   !!!  آقاي وزير بايد يافته هاي علمي

از جامعه كارگري و شرح وظايف وزارت كـار  
ها تدريـس كـنـد       را تاليف كرده و در دانشگاه

 .شود وگرنه اين همه دانش زنده به گور مي
 
هاي دوشنبه يازدهم مـرداد   بنا به اخبار روزنامه

درصد بيش از سال پيش طعم تـلـخ     1.5كارگران 
درصدي بيكاري در 1.5رشد .  بيكاري را مي چشند

شرايطي اتفاق افتاده كه هنوز در ابتداي راه حـذف  
يارانه هستيم كه آثار ويرانگر آن، گـرانـي مـواد          
غذايي و از جمله گراني نان، لـبـنـيـات و مـواد          

 . پروتئيني را به ارمغان آورده است
  راستي بيكاران پس از حذف كامل يارانه هـا

 چگونه گذراني خواهند داشت؟
 
 مـرغ در    درصدي مرغ و تخـم 30گراني باالي

شرايطي اتفاق افتاده كه به نوشته روزنامه آرمان از   
قول معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي، با توليد 

هزار تن گوشت مـرغ،    650بيش از يك ميليون و 
كشور در توليد گوشت مرغ به خودكفايي رسـيـده   

 )مرداد 6روزنامه آرمان . (است
   اگر نتيجه خودكفايي، گراني مواد غذايي و

دور از دسترس بودن آن براي زحمتكشان است، 

 .همان به كه خودكفا نشويم
 
 با نام مستعار ( سرهنگ پاسدار اردشير مقيم پور

اتـوبـوس   مديرعامل شركت واحد   )  حسين بيژني
تأمين اجتماعـي و    راني تهران، با انتقاد از سازمان 

اداره كار اعالم كرد كه حرفه رانندگـي اتـوبـوس      
آور است و راننـدگـان    جزو مشاغل سخت و زيان

 . سال زودتر بازنشسته شوند 5اتوبوس بايد 
البته بين خودمـون  .  اين رو ميگن مدير متعهد
احتماال فكـر  .  دهد اين تعهد يه بوهايي مي:  باشه
هاي  ي بچه توانند سايهكنند با اين ترفندها مي مي

راني كم  سنديكا را از سر شركت واحد اتوبوس
 !كنند

  
      اضافه كار كارگران ايران خودرو و سـايـپـا را

به گزارش خبرگزاري كـار ايـران،       .  اندقطع كرده
كارگران ايران خودرو با اعتراض بـه ايـن رونـد        

تعطيل ”  ال نود“ توليد شيفت اول “ :  گويند چنين مي
بيش از يك ماه ”  ايران خودرو ديزل“ شده و توليد 

 ”.است كه متوقف شده است
خوزاني، معاون منابع انسـانـي گـروه       مجيد باقري

اهـتـمـام    “ :  صنعتي ايران خودرو، عالم كرده است
مندانـه كـاركـنـان ايـران خـودرو بـراي                 هوش
جويي در مصرف انرژي باعث محدود شـدن   صرفه

 ”.اضافه كار شده است
تـر  جويي از توليد مهـم بله ديگر وقتي صرفه

است، شايد هم الزم باشه براي صرفه جويي در 
مصرف انرژي، كل صنعت تعطيل شود و هـمـه   

 .كارگران اخراج شوند
 
        به گزارش خبرگزاري مهر، به نـقـل از يـك

-از شـركـت  ( نماينده مجلس، قرارگاه خاتم االنبيا 
از ايـن پـس در         )  هاي وابسته به سپاه پاسداران

 . شودپروژه هاي زير صد ميليارد تومان وارد نمي
      بيخود نيست كه به قرارگاه خادم االغـنـيـا

 .معروف شده است

 آن سوي خبرها
 اخبار
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مـرداد، اسـدالـه         14هاي  ي روزنامه به نوشته
عسگراوالدي، مقام برجسته اتاق بازرگاني و بـرادر  
دبيركل سابق موتلفه، اعالم كرده كـه ثـروت او         
نسبت به ثروتمندان كشور مثـل ارزن اسـت در         

با اين حال وي گفته كه به مـيـلـيـاردر       .  مقابل تپه
 . كندبودنش افتخار مي

  باز هم خدا پدر ايشان را بيامرزد كه ماسـك
هـاي     خودش را كنار زد و با وفاداري به ارزش

هـاي   ، ارزش) پول( داري  جاري و ساري سرمايه
 .خودش را تعريف كرد

 
     به گزارش ايلنا، رييس كميسيون فرهنگـي و

تعداد كارگران فصلـي  “ :  اجتماعي شهر تهران گفت
متاسفانه عدم .  طي يك سال اخير بيشتر شده است

فعاليت مفيد كارخانه هاي  كوچك تـجـاري در       
در    آزاد شدن نيروي كـار   شهرك هاي صنعتي و 

 كارگران فصلي سرگـردان اين شهرك ها، به تعداد 
 ”.اضافه كرده است چهارراه هادر سر 
هاي تازه كلمه و تركيب: 

 اخراج كارگران= آزاد شدن نيروي كار
كارگـران بـيـكـار       =  كارگران فصلي سرگردان

 جوياي كار
هاي كـارگـران غـيـر          پاتوق=  هاسر چهار راه

 .متشكل
 
     استفاده ناتو از بمب هاي حاوي اورانـيـوم در

عراق، امكان تولد توزاد سالم را تا سه نسل منتفـي  
دكتر منجد عبدالباقي، از كارشـنـاسـان    .  كرده است

وجـود  وزارت علوم و فناوري عراق، با اشاره بـه   
هاي ريخته شده در  نقطه آلوده به بقاياي بمب 100

ابتال به سرطان در جنوب عراق، :  عراق، تاكيد كرد
هاي آتي تدريجا به مركز و شمال كشـور   طي سال

 . كند توسعه پيدا مي
 سرطان حداقل آلودگي دموكراسي پيشنهادي

 .امريكا و ناتو به كشورهاي منطقه است

  دكتر ژانت مهجوري، متخصص زنان و زايمـان
وگو با ايلنا، نسبت به افزايش و عـوارض  در گفت

سقط جنين غيرقانوني و بارداري ناخواسته در ميان 
وي گـفـت     .  سال هشـدارداد  19و  18گروه سني 

كنند اغلب افرادي كه براي سقط جنين مراجعه مي
دختران و زناني هستند كه به دليل فقر مالي و از     

 .  اندروي ناچاري، به عقد موقت تن داده
چاكان و مبلغان ازدواج مـوقـت     چشم سينه

 .روشن
 
كارگر جان  4سوزي پتروشيمي خارك در آتش

به گزارش ايلنا، اين پتروشيمي كه متعـلـق   .  باختند
مـرداد دچـار        18به بخش خصوصي است، در   

سوزي ناشي از   چنين در آتشهم.  سوزي شدآتش
نفر كشتـه   5انفجار پتروشيمي پرديس در عسلويه 

به گـزارش    .  شدت مجروح شدشده و يك نفر به
مرداد، فاز دوم اين پتروشيـمـي    14روزنامه آرمان 

اگـر  .  هفته قبل از اين انفجار رسما افتتاح شده بود
هاي ناشي از عدم رعايت موازيـن ايـمـنـي        مرگ

ها مـورد تـحـقـيـق         داران دركارگاه توسط سرمايه
هيچ گرفتن جان ي قضايي قرار گيرد و به طرفانه بي

زحمتكشان، قتل عمد تلقي شود، احتمال تـكـرار     
 . يابد اين فجايع كاهش مي

طرفي قضايي ديديد، سالم مـا را    اما اگر بي
 .هم برسانيد

 
 مرداد، يك كـارگـر    14به نوشته روزنامه آرمان

اخراجي در ايالت كنتيكات امريكا طي تيـرانـدازي   
نفر را كشت و پس از آن اقدام بـه خـودكشـي       8

 . كرد
   قابل توجه آنان كه امريكا را قبله و بهـشـت

 .دانند خوشبختي مي
 
وگو با ايـلـنـا    وزير آموزش و پرورش در گفت

هيچ مديري حق دريافت شـهـريـه از      ” : اعالم كرد
 ”آموز را ندارددانش
      الزم به يادآوري است كه نام شهـريـه بـه

همياري تغيير يافته است و آن را از اولـيـاي       

 .آموز گيرند نه از خود دانش آموز مي دانش
 
   در مجلس شوراي اسالمي، پس از رد اليـحـه

لغو قرارداد موقت،  اقدام ديگري عليه كارگران در 
اين طرح كه يك فوريت آن بـه  .  حال تدوين است

تصويب مجلس رسيده، بر آن اسـت كـه سـن            
مشمولين دريافت بيمه بيكاري را افزايش و مبـلـغ   

در ايـن طـرح       .  آن را نسبت به سابق كاهش دهد
نـام در       چنين، شرط داشتن مهارت و ثـبـت      هم

ها و داشتن حداقل يـك سـال سـابـقـه             كاريابي
پرداخت حق بيمه، براي مشمولين دريافت بـيـمـه    

چنين حداكثر زمـان    هم.  بيكاري الزامي شده است
مـاه     40ماه به  50دريافت مقرري بيمه بيكاري از 

در صورت تصويب نهايي ايـن  .  كاهش يافته است
درصد كـل  55طرح، رقم دريافتي بيمه بيكاري، كه 

درصـد  30شـد، بـه          دريافتي كارگر را شامل مي
درصد حداقـل  40حداقل دستمزد براي مجردان و 

نقـل  . ( دستمزد براي متاهالن، كاهش خواهد يافت
 ) مرداد 14از روزنامه آرمان 

   تصويب اين طرح، چه چيزي را به نمـايـش
 گذارد؟ واكنش كارگران چه خواهد بود؟مي
 
            سخنگوي كميسيـون اقـتـصـادي مـجـلـس
سه چهارم درآمد مردم صرف اجاره مسكن ” : گفت

 ”.مي شود
 303با توجه به تعيين حداقل حقوق مصوب 

نـفـره   4هزار توماني، حساب كنيد يك خانواده 
 برخوردارند؟؟!!! كارگري، از چقدر رفاه

 
 مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي، با اشاره

كـنـار بـه بـخـش          به واگذاري آستارا و فريـدون 
بندرهاي چمخاله و كياشهر هم تا :  خصوصي گفت

روزنـامـه شـرق      . ( پايان سال بايد واگـذار شـود    
 )مرداد20
هاي عمومي به  با وسعتي كه واگذاري عرصه

بخش خصوصي پيدا كرده، بعيد نيست كه بـه    
زودي واگذاري اكسيژن موجود در هوا هم بـه    

 .بخش خصوصي به اطالع  عموم برسد

 اخبار

 آن سوي خبرها
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    خبرگزاري مهر در گزارشي از سالنامه آمـاري
سرانه مصـرف     87تا  80كشور اعالم كرد از سال 

بر اسـاس  .  كيلو كاهش داشته است 7گوشت قرمز 
كيلو، 45آمار فائو، سرانه مصرف گوشت در امريكا 

سـرانـه   .  كيلو اسـت    32كيلو و كانادا  40استراليا 
مصرف گوشت در خانوارهاي شهري در ايـران،      

 ) مرداد 20شرق . (كيلو گرم است 14.5معادل 
هاي بيشـمـاري   تر، خانوادهبه عبارت صحيح

شان هميشه از گوشت خالـي  هاي در ايران، سفره
 .است

 
    به گزارش ايلنا، جمعي از كارگران قـراردادي

ماه اخراج  5كارخانه نوشابه سازي ساسان، پس از 
جمعي هنوز موفق به دريافت بيمه بـيـكـاري    دسته
گويـنـد كـارفـرمـا        كارگران اخراجي مي.  اندنشده

نيروي جايگزين را با حداقل حقوق و حذف ناهار 
 ) مرداد 20شرق . (و سرويس استخدام، كرده است

  سوءاستفاده سرمايه داري از عدم تشكيـالت
 .كندكارگري، شرايط را بدتر از اين هم مي

 
 مـيـلـيـارد      80همايش ايرانيان خارج از كشور

مريم بهروزي بـا اعـالم     .  تومان هزينه داشته است
ديوان محاسبات و مجلـس بـايـد      :  اين رقم گفت

گيري كنند تا مشخص شود با چه نيـتـي، ايـن      پي
 19آرمان. ( هزينه از جيب ملت پرداخت شده است

 ) مرداد
    اين پرسش خانم بهروزي، كه دستي هم بـر

خب با همان نيتي كـه  .  آتش دارد، عجيب است
تر از اين، از جـيـب مـردم           هاي بزرگ هزينه

 .شود پرداخت مي
 
          وزير امور اقتصاد و دارايـي و سـخـنـگـوي

آزاد :  اقتصادي دولت در نشست خبري اعالم كـرد 
 )مرداد 19آرمان . (ها آغاز شده استسازي قيمت

 هم عجب گرفتاري شـده   ”  آزاد“ اين كلمه .

هرچه كه قرار است گران شود و فشار مضاعف 
. افزايند بر مردم وارد آيد، اين كلمه را بر آن مي

اقتصاد آزاد، قيمت آزاد، بازار آزاد، دانشـگـاه     
اميدواريم ديگر بـر ايـن       ...  آزاد، منطقه آزاد، 

مجموعه اضافه نشود، وگرنه امكان همين تنفس 
 .شود خشك و خالي هم از محرومين گرفته مي

 
           جانشين فرمانده نيـروي انـتـظـامـي كشـور
خبرنگاري يك شغل مقدس اسـت و      “ :  گويد مي

 ”.تر از اين شغل نداريم مقدس
نبايد به هر فردي اجـازه داد      ”  : سردار رادان گفت

 ) مرداد 18شرق . (وارد حرفه خبرنگاري شود
    چه لزومي دارد خبرنگار از وقايع جـامـعـه

تنها كساني بايد به ايـن  .  عكس و خبر تهيه كند
شغل مقدس اشتغال داشته باشند كه كاري بـه    
واقعيات جامعه ندارند، وگرنه به همان بـاليـي     

شوند كه بيشتر خبرنگاران نفوذي به اين مبتال مي
 .حرفه مبتال شدند

 اخبار

 آن سوي خبرها

 شب چه با اصرار مي پوشد سياه
 هر چه اختر بيند اندازد به چاه

 
 ي زندان كين ماه را در گوشه

 كرده آلوده به كيش اهل دين
 

 آاليد اين سامان به قير از چه مي
 گير سان گوشهتاب از چه اين شمع و شب

 
 ترس از كوري پر ايمان گرفت

 اهللا اين شب جان گرفتجن ز بسم
 

 اي؟ اش را ديدهي مستانه خنده
 اي؟ او را چيده! ي انصاف ميوه

 
 اش دود سياه و سرد بود خنده

 اش ذغال و گرد بودي باغ ميوه
 

 وحشت كوري قلم را الل كرد
 يال كرد شيرهاي بيشه را بي

 
 وحشت از گم كردن ره، شد شعار

 پاي رفتن شد چو سنگ كوهسار
 

 راهآنك آنك چند سالك پا به
 گاهنرم نرمك پشت هم تا رزم

 
 گرفت گه يكي پايش به سنگي مي

 گرفت گاه سنگي پاي لنگي مي
 

 عاشقي آتش فكند از داغ دل
 بر ره تاريك و شب زان شد خجل

 
 تاب و شمع آزاد شدبعد از آن شب

 ي اندك از آن پس باب شد شعله
 

 هاي دروغين با خدنگ مدعي
 ها كردند از شهر فرنگ حمله

 
 آن يكي گفتش كه اي مردم هوار

 با يكي گل كي رسد آخر بهار
 

 تاب شد وان دگر مستهزي شب
 تاب شد اش بي شمع هم از سخره

 
 ها دارد به لب شب هنوزم خنده

 كاهد ز تب ليك اين خنده نمي
 

 تاب و شمع و سرخ گلعاشق و شب
 گرم از هم بنا كردند پلپشت

 
 پل ز جان خويش تا مرز پگاه

 اي شمايان ما همين ديديم راه

 شب تا پگاه



 

 6 1389شهريور / شماره دهم

 روبسپير
 !فرمان را دير امضا كرد

 ژوئيه 14به مناسبت 
 سالگرد انقالب كبير فرانسه

ها بـراي انـقـالب       انگيزترين سرنوشت يكي از غم
كبير فرانسه مراسم خلع روبسپير و يـارانـش از         

هـا   و سپردن آن)  يا مجلس ملي فرانسه( كنوانسيون 
-آنها كه انقالبيون راستين و پي.  به تيغ گيوتين بود

هاي دهـقـانـان فـقـيـر و            گيري بودند و خواسته
كـردنـد، يـك       زحمتكشان شهري را نمايندگي مي

دوره انقالب را به دست گرفتند و بر كنوانسـيـون   
) هـا ژاكوبـن ( در دوره حاكميت آنها .  مسلط شدند

هاي اربابان ميان دهقانان تـقـسـيـم شـد و           زمين
ها كم شـده   هاي كليسا ملي اعالم شد، ماليات زمين

ي گسترش صنايع آماده شد و قوانينـي در     و زمينه
هـا   ژاكوبن.  حمايت از نيروي كار به تصويب رسيد

ناپذير داشتـنـد و      اي خستگي با فساد اداري مبارزه
رهـبـر آنـهـا       .  حتي در اين راه افراط نيز كـردنـد  

روبسپير، يك مسيحي معتقد اما ضدفساد بود و بـه  
ها در مجلس ملـي   ژاكوبن.  فسادناپذير معروف بود

فرانسه در طرف چپ پارلمان و طرفـداران نـظـم      
ها، در سمت راست مـجـلـس       موجود يا ژيروندن

گيـر و    از آن زمان بود كه انقالبيون پي.  نشستند مي
 .معروف شدند” چپ“مخالف نظم كهن، به 

تواند درس عبرتي  ها مي انگيز ژاكوبن سرنوشت غم
تدريج تـمـام   به.  ي نيروهاي مترقي باشد براي همه

ها، كه از اقدامات افراطـي   نيروهاي مخالف ژاكوبن
كردند، با يكديگر متحد شده  آنها احساس خطر مي

در كنوانسيـون،   1794ژوئيه  26و در روز تاريخي 
 .راي به دستگيري روبسپير و يارانش دادند

گـرايـان، در     نيروهاي ژاندارم تحت فرمان راسـت 
بيرون پارلمان آنها را دستگير كردند تا بـه زنـدان     

اما مردم فقير، دهقانان .  ببرند و سپس محاكمه كنند
و كارگران شهري، كه طرفدار روبسپـيـر بـودنـد،       
بالفاصله خودشان را متشكل كرده و در آسـتـانـه      
ورود روبسپير و يارانش به زندان، بـا مـحـاصـره       

شان، روبسپير را به مـيـان    ها و فراري دادنژاندارم
 .مردم و انقالبيون باز گرداندند

مردم به هيجان آمده از همان ابتدا خواستـنـد كـه      
روبسپير فرمان انقالب عليه كنوانسيون را صادر و   

امـا  .  گيري كنوانسيون را باطـل اعـالم كـنـد        راي
دانست، از ايـن     روبسپير كه خود را مرد قانون مي

كار امتناع كرد و هوادارانش را به اطاعت از قانـون  
 .فراخواند
. زنده باد روبسپير”  : زدند كه مردم فرياد ميدر حالي

، روبسپير در جـواب  ” زنده باد حكومت شهرداري
اين اختالف كه از   .  ” زنده باد جمهوري“ :  گفتمي

. نيمه شب ادامه يافت 2ظهر آن روز شروع شد، تا 
شـدنـد، شـعـار       ها در حالي كه مسلح مـي  ژاكوبن

دادند،  تسخير كنوانسيون و نهادهاي ارتجاعي را مي
اما روبسپير مدام آنها را به اطاعت از قـانـون و         

 .كرد احترام به راي كنوانسيون دعوت مي
سرانجام در شبانگاه، مردم كه از جلب مـوافـقـت      
روبسپير در تسخير نهادهاي ارتجاعي مايوس شده 

در ايـن مـيـان،        .  هاي خود رفتنـد بودند، به خانه
ي    زني ميان ياران نزديك روبسپير و او درباره چانه

تسخير نهادهاي ارتجاعي و امضا فرمان انـقـالب     

روز، نيروهاي راسـت    ادامه داشت؛ اما در طي نيم
كه از دودلي روبسپير آگاه شده بودنـد، خـود را       
سازمان داده و فرماني را از طرف كنوانسيون منتشر 

ترديد .  كرد كردند كه مخالفان را به اعدام تهديد مي
روبسپير در تصميم و فرمان اعدام مـخـالـفـان از       
جانب نهادهاي ارتجاعي، باعث ياس بيش از پيش 

 .مردم شد
نيمه شب، روبسپير پذيرفـت   2سرانجام در ساعت 

” مـرد قـانـون     “ كه فرمان انقالب را امضا كند و     
امـا در ايـن       .  برخالف قانون ارتجاعي نظر بدهد

ها كه ديگر از هنگام، اغلب مردم انقالبي و ژاكوبن
روبسپير و صدور فرمان انقالبي توسط او، مايوس 

هاي خود رفته بـودنـد و در        شده بودند، به خانه
ها به راحتي توانستند وارد ساختمـان   نتيجه ژاندارم

 .شهرداري، محل استقرار روبسپير و يارانش شوند
كه روبسپير تنها دو حرف اول امضا خـود  در حالي

ها با خشونت تـمـام     را نوشته بود، توسط ژاندارم
 .دستگير و با ضرب و شتم برده شد

-مرد قانون را با سر و دست شكسته و دهان خون
آلود، ظرف چند ساعت تحويل دادگـاه دادنـد و       
همان دو حرف اول امضاي او را، به عنوان سـنـد     
محكوميت او به دادگاه ارائه دادند و اعـدام او را      

 .تاييد كردند
دم كه مردم فرانسه از خواب بيدار شـدنـد،      سپيده

هاي زخمـي بـه تـيـغ          روبسپير و يارانش با بدن
) وحشـت ( گيوتين سپرده شدند و دوران تـرور        

دوراني كه هزاران نفـر  .  ها آغاز گشت براي ژاكوبن
هـاي  ها، به جـوخـه     از انقالبيون راستين و ژاكوبن

 .اعدام سپرده شدند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 خبرگزاري ايلنا، روزنامه شرق، روزنامه آرمان، خبرگزاري مهر، خبرگزاري فارس: منابع خبري اين شماره
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 منشا آلودگي كجاست؟
ست هر از گاهي، اعالم بـروز نـوعـي از          ديري

اندازد و ناامني و  آلودگي، وحشت بر جان مردم مي
هاي زندگي را تحت االشعاع قـرار     بحران، عرصه

هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و    ناامني.  دهدمي
 .آب آلوده تهران: اينك ناامني زيستي

 :بارد انگار ناامني مي
اي، درگـيـري و          فاجعه مرگ در تصادفات جاده

دليل عدم پرداخت حقوق و دستمـزد در    بحران به
-ماه، اعتياد، بي 15مواقعي حتا با تاخيري بيش از 
ربايي و آوار شدن  پناهي كودكان كار و خيابان، آدم

ديوار و داربست بر سر كارگـران و رهـگـذران،        
اعدام كودكان به جرم قتل، تهديد بـه جـنـگ از        
طرف امپرياليسم متجاوز، زلزله و اعـالم مـرتـب      

تـريـن      الوقوع آن در پرجمعيت امكان فاجعه قريب
شهر كشور، اعدام جوانان به جرم هـمـكـاري بـا       

هاي محارب، خودسوزي زنان، خـودكشـي     گروه
هاي خانودگي، قـطـع    دانشجويان وكارگران و قتل

دست به جرم سرقت، تجاوز به عنف، بـيـكـاري،    
-هاي سرسامهاي نو به نو و قيمت تحريم، بيماري

آور ويزيت و دارو، گراني و تورم عنان گسيخـتـه   
هـا،  مواد غذايي و عدم تناسب دستمزدها با هزينـه 

هـاي زراعـي و        ها، ويراني زمين تعطيلي كارخانه
رويـه مـحـصـوالت       دليـل واردات بـي      ها بهباغ

المدت به جرم  هاي طويل كشاورزي و دامي، حبس
نگاري و فعاليت اجتماعي، آلودگي گوشت  روزنامه

ها به فاضالب صنعتي، از  و برنج، آلودگي رودخانه
هاي زير سـطـحـي،       بين رفتن منابع آب در سفره

رود و درياچه اورمـيـه،      امكان خشك شدن زاينده
ها و مـراتـع و        پيشروي كوير بر اثر غارت جنگل

آلـودگـي   ...  عواقب زيست محيطي ناشي از آن و 
آب تهران به نيترات به ويژه در مناطق پرجمعيـت  

 .حاشيه شهر
وزير متولي بهداشت از سر دلسوزي و مسئولـيـت   
اعالم مي كند آب تهران آلوده است و حـتـا بـه        

دهد كه به فرزنـدان خـود آب        مادران هشدار مي

معدني بدهند، زيرا نيترات موجود در آب شـرب    
كشي تهران، بيش از حد مجاز است و ممكـن   لوله

 .است به خفگي كودكان منجر شود
اين خبر بالفاصله از طرف وزير مـتـولـي آب و        

شـود،     مسئوليت آب و فاضالب تهران تكذيب مي
كنند كه در مـنـاطـق       اما مسئولين شهري اعالم مي

يك از هيچ.  شود سياه، آب معدني رايگان توزيع مي
بينند،  اهالي اين محالت، آب معدني رايگان را نمي

 300الي    100ناچار، هر بطري آب معدني را اما به
) مـرداد    2روزنامه شرق . ( خرند تر مي تومان گران

بر فروشندگان آب مـعـدنـي، تـاجـرهـاي           عالوه

هاي تصفيه آب هم به نان و آبـي   فروشنده دستگاه
 .رسند مي

وزير متولي بهداشت كـه اعـالم كـرده بـود از             
هايي كه از آب تهران شده، اطالعـات   برداري نمونه

كامل دارد و مردم را از آلوده بودن آب مـطـمـئـن     
روز بـعـد        5كرده بود، در دوم مرداد يعني فقط   

گويد آب تهران بـه هـيـچ وجـه            مي
شـايـد   )  مـرداد  2شرق . ( آلودگي ندارد

تحت فشار، نايب رييس كمـيـسـيـون     
بهداشت، كه به نمايندگي از مـجـلـس    

: كـنـد     تازه وارد ماجراشده، اعالم مـي 
هاي جنوب شهر تهران با آب فاضالب

 3روزنامه آرمـان    ( شرب تداخل دارد 
 )مرداد

بشير خالقي عضو كميسيون بهـداشـت   
تر كـردن مـنـطـقـه          مجلس با كوچك

كنـد   هاي آلوده اعالم مي جفرافيايي آب
هاي شهر تهـران   كه با بررسي نقشه آب

و آزمايشات انجام شده، مشخص شد فقط نيترات 
آباد بيشتر ي يافت هاي اطراف منطقه موجود در آب

و بـاالخـره     )  مـرداد    4شرق   ( از حد مجاز است 
مرتضي تمدن استاندار تهران خيال همه را راحـت  

تـر  هاي معدني سالـم  كند و آب تهران را از آب مي
هـاي آب    كند و برخي از شـركـت       هم اعالم مي

اند، عامـل  معدني را كه به دنبال فروش بيشتر بوده
). مـرداد 6آرمان   ( كند  اين شايعه پراكني معرفي مي

اما كارشناس مسئول بهداشت محيط غرب تـهـران   
توانيم گزارشي درباره آب ارائـه       ما نمي:  گويدمي

قدر محرمانه كه آن.  كنيم، زيرا بسيار محرمانه است
مـان را از طـريـق          هـاي    توانيم گزارش حتا نمي
اي به مراكز بهداشت ديگر ارسال  هاي رايانه سيستم
 )مرداد 7روزنامه شرق . (كنيم
ها حتا نسبت به گزارشاتي كه  كه مردم و رسانهاين

شان مربوط است، نامحـرم  به سالمتي جسم و جان
شوند، تنها جايي طبيعي است كـه سـود      تلقي مي

 . چيز استمحور ِهمه
ها اعـتـمـاد     يك از اين گزارشراستي شما به كدام

كنيد؟ به باور ما، وقتي سود، ارزش و مـعـيـار       مي
افتد كه شـرح   ها باشد، همان اتفاقي مي همه ارزش

تنها روان مردم، كه سالمتي مردم نيـز  آن رفت و نه
اما منشا ماجـراي  .  تواند مورد چپاول قرار گيرد مي

اخير يعني همين آلودگي آب تهران هم، درست از 
هـا  ها و نـاامـنـي    همان جايي است كه بقيه آلودگي

 :ناشي از آن است
 .هاست سودمحوري منشا همه آلودگي

يك از اين راستي شما به كدام
كنيد؟ به باور ما،  ها اعتماد مي گزارش

وقتي سود، ارزش و معيار همه 
افتد كه  ها باشد، همان اتفاقي مي ارزش

تنها روان مردم، كه شرح آن رفت و نه
تواند مورد  سالمتي مردم نيز مي

 .چپاول قرار گيرد
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 ...چه فرق مي كند كه
 ”بايدها”كارگرم و زنجيري بافته از

 ي من است شناسنامه
 ست ام كافي و همين زنجير براي شناسايي
 پوست صورتم سفيد يا سياه

 زرد يا سرخ
 رنگ مويم تيره يا روشن

 محل تولدم زمين 
 كند كجاي زمين چه فرق مي

 با من است” بايد“هرجا كه باشم 
 

 بايد از معادن مواد خام استخراج كنم
 كند با ناخن يا ديناميت چه فرق مي

 خونم براي معدن، حكم آب براي مزرعه دارد
 بايد از اعماق نفت در بياورم

 كند خشكي يا دريا چه فرق مي
 نفت براي سرمايه، حكم خون در بدن را دارد

 ي سرمايه ببرم سرسبز جنگل را بايد با اره
 تا بركاغدهاي ساخته شده از آن

 تبليغات انتخاباتي را در چشمم فرو كنند
 كند در كجا و چه فرق مي

 
 بايد از پنبه و پشم، پارچه

 و از آهن و سيمان، پل و تونل بيافرينم
 ها تا براي اتو كشيده

 جا قابل دسترس باشدهمه
 شايد الزم شود در همان محل كارم

 از تانك و نفربر استفاده كنند
 كند كه براي سركوب كدامين من و چه فرق مي

 
 بايد از تلفيق خونم با طبيعت، ثروت ايجاد كنم

 كند كه زمين و من كي تباه شويم و چه فرق مي
 بايد از قانون اطاعت كنم

 كند كدام قانون و چه فرق مي
 بايد همواره شاكر باشم

 كند از چه كسي و چه فرق مي

 بايد توليد كنم
 كند چه باشد و چه فرق مي

 بخش باشدرضايت” آقا“مهم اين است كه سود 
 كند كدام آقا و چه فرق مي

 
 وقتي هم براي زندگي داشته باشم” بايد”پس

 ” نبايد“
 شنوم ست كه مي ي نبايدهايي اين مادر همه
 كند و فرق نمي

 از كدام كارفرما
 و در كجاي زمين

 
 زمان آن رسيده كه خود را

 رها كنم” بايد“از زنجير 
 كند كه زنجيرم را و چه فرق مي

 كدام زنجيربافي بافته باشد
 عمو زنجيرباف ايراني يا عمو سام امريكايي

 تر دروغ هرچه بزرگ
 باور ناپذيرتر

بعد از اعتصاب غذاي طوالني زندانيان سياسي كـه  
خاطر بدرفتاري و اعمال فشارهاي سنـگـيـن و      به

هاي آنان صورت  فرسا، كه به آنان و خانوادهطاقت
گرفت و اخبار آن در سطح جهان و تـمـامـي      مي

بانان جـمـهـوري    ها مطرح شد، رييس زندان رسانه
در طـول    “ :  وگويي با ايسنا گفتاسالمي در گفت

توانـم   ام و مي زندان را ديده 100اين مدت بالغ بر 
ادعا كنم اكثريت قريب به اتفاق زنـدانـيـان، اگـر       

درصد زندانيان، از رفـتـار    99نگويم صد در صد، 
ها در مـورد       و بخشي گله.  بانان گله ندارند زندان

؟ و ! انضباطي  كند موارد بي او ادعا مي”  ... فضاست 
.افـتـد  عدم رعايت مقررات، به ندرت اتفـاق مـي    

 ) 89خرداد  27، 2شرق ص (

براي ما روشن است كه چگونه و با بازديـد يـك     
مسئول و در غياب كميته نظارتي مردمي بر امـور    

ها و خـود       ها و جو سانسور بر امور زندان زندان
سانسوري شديد مطبـوعـات و ايـن راديـو و             

توان اسرار واقعي و روند امور وقايع  تلويزيون، مي
و در   ...  را در داخل بندها و در ضمن بازجويي و  

. مواقع تنبيهات پي برد و به اين ارقام و آمار رسيد
اما اگر بازديد گسترده و مرتبي هم وجود داشـتـه     

چيـز از    باشد، حتما صوري است و البته فكر همه
گويم شما پس با اطمينان خاطر مي.  قبل شده است

 :گوييد و اما داليلدرصد راست نمي100
حال تعداد بسيار زيادي از زندانيان سياسي و تا به-

ها و  عادي، بعد از بيرون آمدن از جهنم بازداشتگاه
ها، پرده از    توصيف و توضيح شرايط داخل زندان

هـا   بار زندان ها و اوضاع وحشتناك و اسف شكنجه
... در مورد تغذيه و بهداشت و درمان و مالقات و  

تـوان     وفور مـي جا و بهاينان را در همه.  اند برداشته
... بار هم به هر دليلي به كالنـتـري و    اگر يك.  ديد

ايد كه مشـت نـمـونـه        سر زده باشيد، متوجه شده
ايد كـه     خروار است و رفتارهايي را مشاهده كرده

. سـازد اي را متاثر مـي    وجدان هر بيننده و شنونده
نمونه بارز آن هم اعتصاب غذاي اخير زنـدانـيـان    

زندانياني كه خود در بدتـريـن   .  سياسي اوين است
برند، بايد ديوانـه بـاشـنـد كـه           شرايط به سر مي

بخواهند با اعتصاب غذاي تر و يا خشك، خويش 
تر كنند؟ در شرايطي كه براي  تر و نحيف را ضعيف

درد و   مراجعه به درمانگاه، حتا براي معالجه دندان
سرماخوردگي بايد از هفت خان رستم عبور كنند، 
چرا بايد در شرايط حداقل مناسـبـات و اوضـاع        

خطر انداختن سالمتي خـود و      انساني، ريسك به
 ها را بپذيرند؟نگراني خانواده

بخش قابل توجهي مردم ايران، به طور مستمر  و   
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 فعاالن كارگري زير فشار حكومت
 1360تكرار سناريو دهه  

بازداشت فعاالن كارگري و تحت فشار قرار دادن   
شـمـاري از     .  چنان ادامه داردخانواده زندانيان، هم

در پارك الله به  1388شدگان اول ماه مه  بازداشت
منصور اسانلو، در آستانـه  .  اند ها احضار شدهدادگاه
سال حبس، مجددا به دادگاه فـراخـوانـده     5اتمام 

شد، به يك سال حبس جديد محكوم گـرديـد و     

صدور حكم جديد وي،    .  چنان در زندان استهم
در حال است كه زنداني سياسي با آن همه حفـاظ  

تواند در زندان مرتكب تخلـفـي شـده       امنيتي نمي
آنهـا در    .  باشد و اين نوع جديدي از دادگاه است
انـد كـه از       شرايط سخت بازداشت، از او خواسته

 .هرگونه فعاليتي دست بردارد
ي فـعـاالن    ها، بازداشت گستردهدر كنار اين دادگاه

به عنوان مثال در سه ماه .  كارگري ادامه يافته است
گذشته، علي اخوان از فعاالن كـانـون مـدافـعـان        

-حقوق كارگر بازداشت شد كه تا به امـروز، هـم    
سعيد .  چنان با وثيقه سنگين در انتظار دادگاه  است

ترابيان و رضا شهابي، از اعضاي سنديكاي شركت 
واحد، دستگير شدند، سعيد ترابيان با قرار وثيـقـه   

چنان در بـازداشـت   آزاد شده، ولي رضا شهابي هم
برد و قرار بازداشت وي، بـراي دو مـاه       سر ميبه

زاده از فعاالن  بهنام ابراهيم.  ديگر تمديد شده است
چنـان  هم 1388كارگري بازداشت شده در اول ماه 

در زندان است و خانواده وي، هيچ خبـري از او      

در تـمـاس و     ... ها و  ها و سايت روزانه با روزنامه
اند و وقايع و موضوعات سياسي را دنـبـال     ارتباط

عنوان مـثـال، در       به. شنوند بينند و مي كنند، مي مي
مورد منصور اسانلو، مجيد توكلي، ارژنگ داوودي 

كه توسط ماموران و اجيرشدگان آنـهـا مـورد      ...  و
ساعـت   24ضرب و شتم قرار گرفتند، در كمتر از 
نمونه آن   .  اخبار آن به تمام نقاط دنيا منعكس شد

فيلمي است كه چندي پيش از زندان گوهـردشـت   
داد كرج به خارج از زندان درز كرد كه نشان مـي   

خاطر البته به.  ماموران چه رفتاري با زندانيان دارند
زنـدانـي      20انتقال فيلم به بيرون از زندان، حدود 

 .گوشمالي شديد شدند
وزير هيتلر و مسـئـول       ( ها كه گوبلز دوران نازي

تـر بـاشـد،      گفت هرچه دروغ بزرگ مي)  تبليغات
مـردم  !  كند گذشته استكمتر كسي به آن شك مي

 . باور كنيد! فهمند واقعا مي
هـا و    نفر از رده   22همين چند روز پيش بود كه 

هاي گوناگون نيروي انتظامي درگـيـر در       قسمت
كه در سطوح باال هم از آن بـه  ( ماجراي كهريزك، 

. محاكمه شـدنـد  )  شود عنوان جنايتي بزرگ ياد مي
خاطر بد رفـتـاري     دو نفر سرهنگ و چند افسر به

خوب دقت كنيد دو نفر بـا    .  اند محاكمه شده...  و 
يـعـنـي    .  درجه سرهنگي، نه سرباز صفر كيلومـتـر  

هـايـي      آدم. دارديده و سن و سال هايي آموزش آدم
اي كه مسلما نه يك روزه و نـه از روي             حرفه

اند، بلكـه كسـانـي       عصبانيت مرتكب جنايت شده
هستند كه آگاهانه، عامدانه و سيـسـتـمـاتـيـك و         

چـرا  .  انـد  ديده جنايت كرده يافته و آموزش سازمان
هايي همچون ارتكاب جنايت، بـه   كه اصوال پديده

ها و مسايل متعدد قديمي و آموزش ارتـبـاط    زمينه

 .دارد و كار هر كسي نيست
پـزشـك   ( خانم زهرا كاظمي، دكتر پور اندرجاني   

هـا نـفـر       ، زهرا بني يعقوب و ده) وظيفه كهريزك
گناه ديگر، كجا، چگونه و با دستور چـه  قرباني بي

اند؟ چرا اعالم شد كه آنـهـا      كساني به قتل رسيده
جايي بـا  كس در هيچاند؟ چرا هيچ خودكشي كرده

كننده به افكار عمومي تـوضـيـح نـداد        بحثي قانع
ها چه كساني بودنـد؟ چـرا     مسئولين و آمرين قتل
گاه كهريزك را فوت بر اثـر  مرگ قربانيان بازداشت

بيماري مننژيت اعالم كردند؟ دروغ و الپـوشـانـي    

براي چه امري و با دستور چه كسي انجـام شـد؟     
هـاي مشـابـه        ها و سوال چرا به يكي از اين سوال

 شود؟ پاسخ داده نمي
شود كه وكيل متهم درتمـامـي    چرا اجازه داده نمي

خصوص مرحله تحقيقات و بازجـويـي   مراحل، به
 حضور فعال و تمام و كامل داشته باشد؟

بيشتر متهمان در دادگاه عتراف خود را نـاشـي از     
. انـد    فشار شديد دانسته و آن را مردود عالم كـرده 

خصـوص از    سـالـه بـه      32هزاران مورد تاريخي 
 .موجود است 1367تابستان 

خوانيم نسـبـت    از قول وزير بهداشت و درمان مي

تعداد مسلوالن زنداني به كل زندانيان، از نسـبـت     
و .  مسلوالن جامعه به كل جمعيت، بيشـتـر اسـت     

شرق . ( انددرصد آنان آزمايش ايدز مثبت داشته18
 )مرداد 31
دانيم كه براي معالجه بيماري سل، بـهـداشـت،     مي

تغذيه، نور آفتاب و هواي تميز از عوامل بسـيـار     
اي هستند و خود ايـن بـيـمـاري و            تعيين كننده

هاي ايران  دهد كه زندان گسترش آن، آيا نشان نمي
در امور فوق تقريبا هيچ امكاني ندارند و از ايـن      

هـاي آقـاي     نظر بسيار پر مخاطره هستند؟ گفـتـه  
ها بسيار فضاي زندان” :  اسماعيلي گواه خوبي است

بـا وجـود     .  درصدي داريـم 50كمتر و يك فاصله 
ماندگي چند ده سـالـه    يك عقب...  كمبود بودجه و

 )89مرداد  27شرق (” .داريم
مسلوالني كه با سايرين در زير يـك سـقـف بـا         

رغـم  شونـد، عـلـي     داري ميكمترين امكانات نگه
كمبود جا و مكان، نبود بهداشت و درمان معمولي، 

هـا     عدم تغذيه مناسب، عدم مالقات، استرس و ده
از وضـع    ”  درصـد 99“ بال و مصيبت و گرفتاري،   

 !!اي ندارند؟؟ اند و گلهخود راضي
-بانان بايد بگوييم كه بـه   در انتها به مسئول زندان

فرض محال، حتا اگر تمام سوابق و عاليم و امور، 
درصـدي  100گذشته باشند و به شما هم اطمينان   

هـاي     گـاه ها و بازداشـت  داشته باشيم و اگر زندان
ستاره تبديل شده باشند، بـاز   5ايران تماما به هتل 

 : معتقديم كه
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 .حقوق انساني زنداني، رعايت بايد گردد

جايي با بحثي كس در هيچچرا هيچ
كننده به افكار عمومي توضيح نداد  قانع

ها چه كساني مسئولين و آمرين قتل
گاه بودند؟ چرا مرگ قربانيان بازداشت

كهريزك را فوت بر اثر بيماري مننژيت 
اعالم كردند؟ دروغ و الپوشاني براي چه 

 امري و با دستور چه كسي انجام شد؟ 
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 .ندارند

اين حركات نشان از هجوم به فعـاالن كـارگـري      
ها بـا چـه      سوال اين است كه اين بازداشت.  است
كه اتـفـاق     اي صورت گرفته است، در حالي انگيزه

هاي كارگري نيفـتـاده اسـت،       جديدي در فعاليت
كشان همانند گذشته، در شرايط كارگران و زحمت

سخت فقر و بيكاري و عدم امنيت شغـلـي قـرار      
هاي مستقل خـود     چنان از داشتن تشكلدارند، هم
اند و اعتراضات پراكنده آنان، با نـيـروهـاي    محروم

اين وضعيت .  شود امنيتي و خشونت پاسخ داده مي
هاست كه براي كارگران، در بر  اي نيست، سال تازه

 . چرخد همين پاشنه مي
كشـان، دانشـجـويـان،          شركت كارگران، زحمـت 

معلمان و ساير اقشار تحت ستم، در اعـتـراضـات    
اخير، مساله جديدي نيست كه نيروهاي امنيتي را   

زيرا در اين اعتـراضـات، بـه      .  حساس كرده باشد
ميليون نفـر از مـردم        5گفته خود مقامات، گاه تا 

اكنون هم اين اعتراضات به شيوه .  مشاركت داشتند
 .قبلي فروكش كرده است

آنچه كه تازه است، تشديد اختالفات داخـلـي در     
هاي مختلف حكومـتـي، آن هـم در           ميان جناح

 .سطوح باالست
گـر آن اسـت كـه          هاي اخير، بـيـان     حوادث ماه

هاي مختلف قدرت بر سر تصاحـب سـهـم       جناح
-گسيخته كارگران و زحمت  بيشتر از استثمار لجام

شدت با يكديگـر  كشان و تملك اموال عمومي، به
ها، بـه رويـارويـي         اند و اين درگيريدرگير شده

سو و قـوه قضـايـيـه و             دولت و مجلس از يك
گويا .  نهادهاي نظامي از سوي ديگر انجاميده است

شـود و    ها  شـديـدتـر مـي         هر چه اين درگيري
شوند، تر ميمسئوالن از حل مسايل پيش رو ناتوان

تر به فـعـاالن     گسيخته كار را در تهاجم لجام  چاره
 .يابند  كارگري مي

فعاالن كارگري نه امروز، كه سالهاست در دفاع از   
كشان و يادآوري حقـوق  حقوق كارگران و زحمت

كنند و در ايـن راه         رفته آنان، تالش مي از دست
هاي فراواني  ها و ظلم و ستم ها، اجحاف محروميت

زنداني شدن منصور اسـانـلـو،      .  اند را تحمل كرده
تپه و ابراهيم مددي، اعضاي سنديكاي نيشكر هفت

كنندگان در مراسم روز كارگر در  دستگيري شركت
گر آن است كه فـعـاالن   هاي مختلف هم، بيان سال

-كارگري در دفاع از حقوق كارگران و زحـمـت    
 .اند گاه  از پاي ننشستهكشان هيچ

رسد كه با شدت گرفتن تضادهاي داخلي  نظر ميبه
مداران، آنان راه چـاره را در        حكومتيان و قدرت

. يـابـنـد    كشان ميفشار بيشتر به كارگران و زحمت
خواهند با اين فشارها، فعاالن كارگـري را     آنان مي

وادار كنند تا دست از دفاع از حقوق كـارگـران و     
آنان در آستانه اجراي طـرح  .  كشان بردارندزحمت

دانـنـد    ها، كه خود به خوبي مي هدفمندكردن يارانه

حاصل آن، فشار هرچه بيشتر بر مـزدبـگـيـران و       
خواهند هرگـونـه صـداي       بگيران است، ميحقوق

كشان را قطع كنند تـا بـا خـيـال         دفاع از زحمت
كشان ي خالي مزدبگيران و زحمت راحت، به سفره

 .بتازند
توانـنـد    آنان بايد بدانند كه با چنين ترفندهايي نمي

هرگونه كه بخواهند با مردم تحت ستم و زير بـار    
اي را  فقر رفتار كنند و اگر هم موفق شوند كه عده

دستگير كرده و سكوتي موقتي در ميـان فـعـاالن      
بار خود كـارگـران و     وجود آورند، اينكارگري به

ستم و فشار هستند كه به ميدان  كشان تحتزحمت
 .خواهند آمد

فعاالن كارگري و طرفداران حقـوق كـارگـر، در        

هـاي  امان دسـتـگـاه    زير بار فشار بي 1360ي  دهه
هـاي     دسته به جوخهحكومتي قرار گرفتند و دسته

حتا بخشي كـه مـوضـع بـه         .  اعدام سپرده شدند
حكومت را تـايـيـد        ”  ضد امپرياليستي“ اصطالح 

هاي حكومتي، از  كردند و در همكاري با نيروي مي
چيز فروگذار نكرده بودند نيز، دسته دسته در   هيچ

عام مخالفان و ديـگـربـودگـان قـرار         زير تيغ قتل
هـاي اعـدام سـپـرده          گرفتند و بسياري به جوخه

 .شدند
ها به نام مبارزه با امپريـالـيـسـم، ضـد         در آن سال
ترين نيروها را به كام مرگ فرستادند و  امپرياليست

نتيجه آن را هم، در رشد و گسترش بـالفـاصـلـه       
داري و نيروهاي طرفـدار غـرب شـاهـد          سرمايه
 .بوديم

در انتهاي دهه شصت، پس از سركوب نيـروهـاي   
هـاي     طرفدار طبقه كارگر بود كه دعوت از سرمايه

هاي ريز و درشت  المللي آغازيدن گرفت و وام بين
المللي پـول، بـه        هاي جهاني و صندوق بين بانك

ايران با تمام وجـود، در مـدار       .  ايران سرازير شد
نـظـام   .  گذاري جـهـانـي قـرار گـرفـت             سرمايه
داري ضربه خورده از دوران سرنگوني شاه،  سرمايه

اي، بازسازي شـد و      سابقه تر و بي به نحو گسترده
فاصله طبقاتي بارها و بارها بيشتر از دوره شـاه و    

فعاالن كارگري و   .  حاكميت سياه او افزايش يافت
طرفداران حقوق كارگران در آن دهه شوم، پـيـش   

داري و نهادهاي آن قـربـانـي     پاي گسترش سرمايه
شدند تا ايران، وفاداري خود را به نظام جـهـانـي      

 .نشان دهد
طلبان بر طبل جـنـگ و        اكنون كه بار ديگر جنگ

حمله به ايران و تصرف آن كوبيده و نـعـره سـر        
دهند، محافلي كه بـراي تسـلـيـم در بـرابـر              مي

كننـد،   ها چشمك و چراغ رد و بدل مي امپرياليست
بار ديگر به جان فعاالن كارگري افتاده و آنـان را      

هـاي ريـز و        دستگيري.  دهند تحت فشار قرار مي
درشت و محدود كردن فعاالن كارگري، بار ديگـر  

دهد كه براي هر چشمـك   خبر از رشد محافلي مي
داري، حاضرند كه طرفداران و مدافـعـان    به سرمايه

حقوق كارگر را قرباني كنند تا وفاداري خود را به 
 .نظام سلطه جهاني ثابت كنند

در انتهاي دهه شصت، پس از سركوب 
نيروهاي طرفدار طبقه كارگر بود كه 

المللي آغازيدن  هاي بين دعوت از سرمايه
هاي  هاي ريز و درشت بانك گرفت و وام

المللي پول، به  جهاني و صندوق بين
ايران با تمام وجود، در . ايران سرازير شد

. گذاري جهاني قرار گرفت مدار سرمايه
داري ضربه خورده از  نظام سرمايه

تر  دوران سرنگوني شاه، به نحو گسترده
اي، بازسازي شد و فاصله سابقه و بي

طبقاتي بارها و بارها بيشتر از دوره 
 .شاه و حاكميت سياه او افزايش يافت


