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سرمقاله 

 داري گري سرمایه گسترش نظامی
 هم چنان این نظام را

 درگیر کرده است
پس از خالصی نظام جهانی سلطه از لشکرکشـی  

رسد کـه بـه تـدریـج          به عراق، اکنون به نظر می
خـواهـنـد       نظامیان کشورهاي سرمایه داري مـی     

افغانستان را ترك کنند و خود را از چنگ جنگ ده 
در آخـریـن     .  ساله در این کشور خالص کـنـنـد   

گیري، امریکا اعالم کرده است کـه ظـرف      موضع
هزار نظامی خود را از آن ) می 30(یک سال آینده 

. کشور خارج خواهد کـرد   
کشورهاي انگـلـیـس و      
فرانسه و آلمان نـیـز در     
متابعت از امریکا و بـه      
فراخور حال، اعالم کرده 
اند کـه در آیـنـده اي          
نزدیک نیروهاي خود را   
ــارج         از آن کشــور خ

اما هم زمان .  خواهند کرد
نیروهـاي نـظـامـی ایـن          

توانند بدون جنگ، روزگـار     کشورها که گویا نمی
بگذرانند، در جنگ لیبی درگیر شـده و زمـزمـه        

هاي سوریه، هر روز بیشتر بـه     دخالت در ناآرامی
 .رسد گوش می

داري جهانی پـس از یـک دوران          بحران سرمایه
نــظــام .  شـدت، بــه صــورت آرام ادامـه دارد            

داري جهانی، همچنان ناتوان از حل بحران  سرمایه
ها در یونـان و     است و باز هم به صورت ناآرامی

دهد و احتمال گسـتـرش      اسپانیا خود را نشان می
. مجدد آن در سایر کشورهاي اروپایی زیاد اسـت 
. رکود اقتصادي و بیکاري فـزایـنـده ادامـه دارد          

هاي مسکن که سرآغاز ایـن     ترکیدن حباب قیمت
بود، همچنان الینحل بـاقـی    2008بحران در سال 

هـاي کـالن در          مانده است و با تـزریـق پـول     
اقتصادهاي بیمار، بار دیگر این بحران را با شـدت  

رود تا  دهد و می اي نزدیک نوید می بیشتر در آینده

داري را به چـالـش جـدي        کل ارکان نظام سرمایه
 .بکشاند

هاي بـه   این بحران آن چنان شدید است که دولت
هاي مثال غـیـر نـظـامـی          ظاهر دموکرات و جناح

اي    داري را که سـعـی در ارائـه چـهـره            سرمایه
طلب از خود دارند، به ضرورت مقـابلـه بـا       صلح

هاي اضافه تولید و بیکاري فزایـنـده، وادار      بحران
کـنـد هـر روز بـه              کند و آنان را مجبور می می

جویی در گوشه و کنار جهان دست بزنند و  حادثه
هاي مختلف به این یا آن کشور لشکرکشی  به بهانه

کنند تا شاید بحران را مخفی کرده و یـا از سـر       
 .بگذرانند

هایی همانند لیبی  سرکوب مردم از جانب حکومت
و سوریه امـر جـدیـدي      

هـاي   نیست و با دخالت
هاي نـاتـو      نظامی ارتش

هم، این کشـورهـا بـه        
آزادي و دمــوکــراســی     

رسند؛ چنانـکـه دو      نمی
کشور عراق و افغانستان 
پس از حمله نـظـامـی،      
شرایطی بهتر از قـبـل       

هـاي     ندارند و حـکـومـت   
هاي نظامی در بسـیـاري از        دست نشانده قدرت

. هاي قبلی هستند تر از حکومت مانده ها، عقب زمینه
خصوص در عراق فعلی، حکومـت روي کـار        به

آمده در زمان تسلط امریکا، بنیادگرایانی هستند که 
امـا  .  در کشتار مردم، دست کمی از صدام ندارنـد 

کشورهاي تجاوزگر که براي حل بحران هاي خود 
اي    گري ندارند، هر بار به بهانه اي جز نظامی چاره

کنند و با ویران کردن  اندازي جنگ می سعی در راه
ي خود  هاي آینده ي سرمایه گذاري کشوري، زمینه

 .کنند را فراهم می
هوشیاري مردم منطقه باید در این باشد که از جابه 
جایی قدرت و تضعیف قدرت مسلط قدیم، هرچه 
بیشتر در جهت ایجاد و انسجام نهادهاي مردمی و 

هاي صنفی و سیاسی و هم چنین احـزاب     تشکل
مترقی استفاده کنند تا بتوانند در شرایط مختلف، از 

 .منافع خود دفاع کنند

 جنبش کارگري
 هاي پیشِ روو چالش

 
از هنگام خیزش جدید جنبش کارگري در ابتـداي  

ي هشتاد مسایل و مشکالت فراوانی چـه از       دهه
ي کارگر و چـه از جـانـب         جانب دشمنان طبقه

دوستان ناآگاه پیش روي این جنبش قرار گرفـتـه   
هر چند که تا به امروز جنبش کارگري بـا    .  است

تمام این موانع برخورد کرده و موفق شده اسـت    
یکی پس از دیگري این مـوانـع را پشـت سـر           

هاي صدها نفره گـرفـتـه تـا        از دستگیري. بگذارد
ها، احضارها  سازي هاي شدید و پرونده محکومیت

و تهدیدها، همه موانع مشهودي بودند که در برابر 
 .این جنبش قرار داشته و دارند

ها از فعاالن  تا کنون هیچ زمان زندان 1383از سال 
یکـی  .  کارگري و کارگران فعال خالی نشده است

به زندان رفته و سپس دیگري جایگزین آن شـده  
هایی در جریان بوده و هنوز مختومه  پرونده.  است

از .  ي دیـگـري بـاز شـده اسـت              نشده، پرونده
دستگیري کارگران ایران خودرو گرفته تا محاکمه 

کنندگان روز کارگر سقز که هنوزتمام نشده  شرکت
بود، دستگیري بیش از هزار نفر از کارگران شرکت 
واحد پیش آمد و هنوز آن پرونده تمام نشده بود، 

نفر در مراسم روز کارگـر   200دستگیري بیش از 
سـپـس   ...  در پارك الله پـیـش آمـد و             1388

هاي کارگران هفت تپه و احضارهـا و     محکومیت
 .دادگاه هاي فعاالن یکی پس از دیگري

ي آنها را با سـربـلـنـدي        اما جنبش کارگري همه
گذرانده است و هیچ گاه در برابر این فشارها کمر 
خم نکرده است و در آینده نیز آماده پـرداخـتـن      

ها از میدان  هاي بیشتر است و به این سادگی هزینه
 .بیرون نخواهد رفت

دانند که خواست به حق کارگران، بـه     همگان می
هاي مستقل و دفاع  دست آوردن حق ایجاد تشکل

از یک زندگی شرافتمندانه انسانی، امري نیست که 
با بگیر و ببند خاموش شود و کسی نمی تـوانـد     
جلوي حرکت پیش رونده آن را سد کند، هرچنـد  

هوشیاري مردم منطقه باید در این باشد 
که از جابه جایی قدرت و تضعیف قدرت 
مسلط قدیم، هرچه بیشتر در جهت ایجاد 

هاي  و انسجام نهادهاي مردمی و تشکل
صنفی و سیاسی و هم چنین احزاب 
مترقی استفاده کنند تا بتوانند در 

 شرایط مختلف، از منافع خود دفاع کنند
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هاي بیشتـر، بـا آنـکـه          زیرا هزینه.  پرهزینه باشد

کنـد،   سرعت حرکت جنبش کارگري را کندتر می
اما به قـول  .  کند تر نیز می تر و عمیق اما آن را پخته
 :آن مبارز قدیم

 باکم از ترکان تیرانداز نیست
 کشد طعنه ي تیر آورانم می

اي از      به موازات پیشرفت جنبش کارگري، عـده   
هایی که به ظاهر دوست هستند، ولی  افراد و گروه

ها اقامت در خارج از کشـور آنـان را بـه             سال
هایی با گرایشات نه چندان مختلف تـبـدیـل     فرقه

کنند با یـارکشـی از        کرده است، هریک سعی می
درون این جنبش، براي مقابله بـا رقـبـاي خـود         

هر چند تیر آنان، که به دنبال دار و   .  استفاده کنند
دسته سازي هستند، در موارد متعددي به سـنـگ     
خورده است و آخرین آن، اعالم استقالل یکی از   

هاي  هاي داخل بود که تا کنون برخی از فرقه گروه
نشین تالش کرده بودند آن را وابسته به خود  خارج

نگاه کنید به نامه مظفـر فـالحـی از        ( اعالم کنند 
اعضاي سابق انجمن کارگري جمال چراغ ویسی، 

مشکالت وبالگ انـجـمـن چـراغ       :  عنوان مطلب
 ).ویسی

گـرفـت و      این اعالم استقالل را باید به فال نیک 
امیدوار بود این گروه نیز عدم مداخلـه در امـور       

ها را، سرلوحه ي کار خود قرار دهد و  سایر تشکل
تر، به مبارزات خـود بـراي      با برخوردهاي شفاف

 .احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان ادامه دهد
نشینند و  هاي چندنفره، از پا نمی اما گویا این گروه

ها اقامت در خارج، آنان را به کلی از بیـنـش    سال
. واقعی نسبت به مسایل داخلی بیگانه کرده اسـت 

مورد، یـکـی از      هاي بی در یکی از آخرین دخالت
ها به فعاالن داخلی هشدار داده بـود کـه      این فرقه

به دام جنـبـش   (!)  تندروي نکنید(!)  مواظب باشید
در ... و(!) خودتان را به کشتن ندهید(!) سبز نیافتید

حقیقت سرود یاد مستان داده بود؛ غافل از آنـکـه   
تریـن   کسانی که بیش از سی سال است در سخت

اند و با ترفندهـاي   شرایط براي آزادي مبارزه کرده
داري آشنائی دارند، در    هاي سرمایه مختلف جناح

ها، هرچند افتان و خیزان، اما راه را  مقابله با چالش
 .شناسند بهتر می

آنها به طرفداري از بیانیه هفت تپه و مزایاي آن بر 
سپس در . فرسایی کرده بودند بیانیه هفت گروه قلم

هاي کارگري داخلی  هاي خود، گروه یکی از نوشته
تقـسـیـم    ”  خرده بوژوا و کارگري“ را به دو بخش 

بندي، سندیکـاي واحـد را        کرده و در این تقسیم
ان “جدا از سندیکاي هفت تپه و کانون مدافعان را 

و خرده بوژوا و دیگران را نیز، هر یک به ”  جی او
غافل از آنکـه اخـتـالف      .  لقبی مفتخر کرده بودند

  سندیکاي هفت  تپه و سندیکاي شرکـت واحـد،    
اختالف دو برادري است که از یک پدر و مـادر      

اند و به زودي و به راحتی، حل خواهد  متولد شده
آنان هر دو محصول جنبش کارگري و تالش .  شد

وقفه ي کارگران فعال و فعاالن کـارگـري    هاي بی
مورد مداخله نکنیـد، هـیـچ       هستند و اگر شما بی
فعاالن داخلی با یـکـدیـگـر     .  مشکلی وجود ندارد

. اختالف نظر دارند، این ضرورت پیشرفت اسـت 
کنند، بحث و بـررسـی        آنها به یکدیگر انتقاد می

کنند، اما براي حل اختالف خود، نـیـازي بـه         می
همه عاقل و   .  ي خارج گود نشینان ندارند مداخله

 .کنند بالغ هستند و مسایل را درك می

امضا کنندگان بیانیه هفت تشکل، به هیچ عـنـوان     
دانند و    سندیکاي هفت تپه را جداي از خود نمی

سندیکاي هفت تپه نیز، خود را جـداي از آنـان       
ي  چگونه است که هیچ کدام به نقد بیانیه. داند نمی

پردازنـد و هـمـگـان در پـخـش                دیگري نمی
کـنـنـد و از           هاي یکدیگر همکاري مـی  اطالعیه
هاي یکدیگر، پشتیبانی مـی کـنـنـد، امـا           اطالعیه

متولیان خود خوانده، بیانیه هاي آنان را، جدایی دو 
خـرده  / دیدگاه طبقاتی و اختالف طبقات کارگـري 

ها تفسیر از این دسـت را     دانند و ده بورژوایی می
 دهند؟ ارائه می

شویم که بدانیم ایـن   ما در وجه اول خوشحال می
دوستان که به هر دلیل، اقـامـت در خـارج را            

کننـد کـه      اند و در کشورهایی زندگی می برگزیده
ها آزادند، تا به حال چند کارگر را متشکـل   تشکل

کرده و چه خدماتی به کارگران آن کشـورهـا یـا      
اند و در مـبـارزات        حداقل کارگران مهاجر کرده

اند؟  کارگران آن کشورها تا چه میزان شرکت داشته
در این زمینه دست آوردهاي خودشـان را بـراي       
. کارگران ایران بنویسند که بسیار مفید خواهد بـود 

شان، متشـکـل کـردن       ي اصلی زیرا حداقل وظیفه
کارگران در محیط زندگی و کار خودشان است و 

هاي مختلف نیست و اگر ایـن     تفاوتی میان ملیت
دوستان در این امر توفیق داشته باشند، بـه طـور       
حتم در گسترش جنبش کارگري ایران و یـافـتـن    
متحدانی در سایر کشورها موفقیت بزرگی نصیـب  
کارگران فعال و فعاالن کارگري در داخل کشـور    

ي خطیر و بزرگی است که  این وظیفه.  خواهد شد
ي این دوستان مقیم کشـورهـاي خـارج       بر عهده

است تا از این طریق، به جنبش کارگري در داخل 
 .کمک کنند

ها که آنان را بیشتر دوست ناآگاه  باید به این گروه
بین به دنبال پـیـدا      دانیم، توصیه شود که با ذره می

هاي داخل نباشند و  کردن اختالف در درون گروه
به جاي آن، به وظایف خود بپردازند که هـمـانـا      
حمایت از جنبش کارگري داخل و ارتباط آن بـا    

. هاي کارگري در سراسر جهان اسـت    سایر بخش
ي مـحـصـول     گرایی ِصد فرقه تالش نکنند تا فرقه

مهاجرت را، به درون جنبش کارگري رسوخ دهند 

 امضا کنندگان بیانیه هفت تشکل
 به هیچ عنوان سندیکاي هفت تپه را

 دانند جداي از خود نمی
 و سندیکاي هفت تپه نیز

 داند خود را جداي از آنان نمی
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 بیچاره ساروتقی
هزاران دل به درد آوردم تا یک دل را بـه      “ 

 ”دست آورم، آن هم  میسر نشد
 

ساروتقی یا تقی سرخ مو، وزیر اعظم شاه عبـاس  
او مورد اعتماد وسیع شـاه قـرار داشـت و          .  بود

او .  کارهاي مهم مملکتی به او واگذار مـی شـد      
کـرد کـه        خدمتی مـی    عباس خوش آنقدر به شاه

هـا در       سـال .  وفاداریش را به شاه ثابت کرده بود
خدمت تحکیم سلطنت شاه عباس به هـمـه کـار      

 .دست زده بود
هاي او در برابر شاه عبـاس   ها و چاپلوسی از تملق
اند، از جمله آنکه در بسـیـاري از        ها گفته داستان

اسناد آمده است که در آخر عمر که بـه پـاداش       
خدمت فراوان حاکمیت گیالن، این استان پردرآمد 
را گرفته بود، باز هم در چاکري و خدمت گذاري 

 .کوتاهی نمی کرد
در حاکمیت گیالن یک بار غالم بچه شاه عباس را 
مورد طمع قرار داد و مشمول غضب شاه عـبـاس   

او کـه از      .  شد، شاه او را به اصفهان احضار کرد
خشم شاه آگاه شده بود، پیشاپیش براي به دسـت  
آوردن دل شاه، آلت تناسلی خود را برید و جلوتر 
فرستاد و به شاه پیغام داد که عضو خطاکار را تنبیه 

 .کردم تا شاید شاه او را ببخشد
در آخر عمل، جمله معروف را گفت که می تواند 
درس عبرتی براي سیاستمداران قـدرت طـلـب        

 :او گفت. امروز باشد

هزاران دل به درد آوردم تا یک دل را به دسـت    “ 
 ”.آورم، آن هم  میسر نشد

از آن روز تا به حال هم، بسیاري از سیاستمـداران  
متملق و چاپلوس سعی در به دسـت آوردن دل      

در این راه، تـن بـه       .  مداران برتر داشته اند قدرت
بسیاري کارها داده اند تا دل قدرت بزرگتر را بـه    
دست آورند، اما قدرت بزرگتر هر زمان کـه بـا       
مشکل مواجه شده است، همین سـیـاسـتـمـداران      

 .چاپلوس را قربانی کرده است

هاي بـرجسـتـه     داستان شاه و هویدا یکی از نمونه
هویدا سیزده سال، بـا تـمـام      .  تاریخ معاصر است

وجود در خدمت حفظ قدرت شاه قرار داشت و   
تمام تالش خود را در جهت رضایت او بـه کـار     
برد، اما وقتی شاه با مشکل مواجه شد، او جـزء      
اولین کسانی بود که دستگیر شده و تقصیرها بـه    

ي حاکمیت  گردن او انداخته شد و بعدها به وسیله
 .جدید اعدام شد

ها در تاریخ بسیار می تـوان سـراغ        از این نمونه
تیمور تاش خدمات زیادي به رضـا شـاه     .  گرفت

کرد و در تحکیم قدرت او، از هـیـچ جـنـایـتـی         
فروگذار نکرد، اما عاقبت هم مورد غضـب رضـا     

 .شاه قرار گرفت و در زندان کشته شد
مرحوم بازرگان نیز در دوره حکومت موقت خود، 
هزاران دل را به درد آورد تا یک دل را به دسـت    

 .آورد، که آن هم میسر نشد
اکنون پس از این همه تجربیات، هم چنان عده اي 

مـداران،  نیز در پی به دسـت آوردن دل قـدرت        
کنند و منـتـظـر گـوشـه         مبارزات مردم را فدا می

چشمـی از قـدرت بـراي بـه دسـت آوردن                  
 .هاي خود هستند خواسته

هـنـگـامـی کـه        .  این یک مساله تاریخـی اسـت    
رسند، هر یک بـراي     بست می مداران به بن قدرت

کنند و  نجات خود سعی در رهایی گریبان خود می
با به کار گیري اعوان و انصار جدید، نوکران قبلی 

 .اندازند را مانند تفاله به دور می
هاي قدرت، دو مساله  در دعواهاي اخیر میان جناح

 :مشخص است
هاي جناح هاي حاکم، هـر     یکی آنکه در درگیري

ها و تقصیرات را بـه     کنند نارسایی کدام سعی می 
گردن دیگري بیندازند و خود را از مخمصه اي که 

غافل از آنـکـه   .  در آن گرفتار شده اند، رها سازند
اند که دیگرترمیم  دل هاي فراوانی را به درد آورده

 .آنها امکان پذیر نیست
اما مساله دوم و آنچه هم چنان جالب توجه است، 

اي از طرفداران اصالحات چشـم   آن است که عده

تـر از آن         که البته فعاالن داخلی تا به حال، آگاه
اگر واقـعـا     .  ها گرفتار شوند اند که به این دام بوده

دوست هستند، تالش کنند تا وحدت را در ایـن    
جنبش نو پا دامن زنند که حرکت متحدانه فعـاالن  
کارگري در داخل، بسیاري اختالفات نظري آنـان    

 .را در آینده حل خواهد کرد
البته فعاالن داخلی به دنبال وحـدت صـوري و         

نظرهـا بـه خـوبـی           ظاهري نیستند و از اختالف
. داننـد  ي رشد و گسترش می آگاهند و آن را الزمه

کنند تا اختالفات را یک  به همین جهت تالش می

به یک و معقوالنه و در یک فضاي گفت و شنـود  
هـاي     با روشن شدن هر اختالف، زمینه.  حل کنند

شود و با حـل هـر اخـتـالف،          حل آن فراهم می
این ضـرورت  .  یابد انسجام و وحدت گسترش می

حرکت متحدانه مردمی است تا به حقوق از دست 
جنبش کارگري اکنون فراتر از .  ي خود برسند رفته

بـایـد ایـن      .  هاي چند نفره است ها و محفل گروه
گرایـی،   مساله باور شود و به جاي یارکشی و فرقه

به حرکت عظیم رو بـه گسـتـرش کـارگـران،              
ي اقشـار       زحمتکشان، زنان، دانشجویان و هـمـه  

ي    تحت ستم بپردازیم که براي رسیدن به جامعـه 
 .بهتر، راهی جز این نداریم

گرایان بدانند که اگر به فرض محال، مـوفـق      فرقه
اي را از جنبش کارگري جدا کنند، آنهـا   شوند عده

را جذب خود نخواهند کرد، بلکه آنان را به دامان 
پـس الزم    .  اندازند داران می ها و سرمایه رفرمیست

 .تر حرکت کنند است آگاهانه
ما اطمینان داریم که وحدت جنبش کارگري، روز 

 . به روز در حال گسترش بوده و خواهد بود
 

هویدا سیزده سال، با تمام وجود در 
خدمت حفظ قدرت شاه قرار داشت و 

تمام تالش خود را در جهت رضایت او 
به کار برد، اما وقتی شاه با مشکل 

مواجه شد، او جزء اولین کسانی بود که 
دستگیر شده و تقصیرها به گردن او 

ي  انداخته شد و بعدها به وسیله
 حاکمیت جدید اعدام شد



 

 5 1390تیر / شماره پانزدهم
به آن دوخته اند تا شاید دل قدرت برتـر را بـه       
دست آورند و با کنار زدن رییس جـمـهـوري و      

عده اي از .  دولت مستقر، خود جایگزین آن شوند
آنان، هم اکنون خود را براي شرکت در انتخابـات  

کنند تا با همین سیستم مـوجـود و      آینده آماده می
اي از      واحدهاي نظارتی و فیلترینگ، شاید گوشه

قدرت را به دست آورند و در حاکمیت شـریـک   
 .شوند

اي خـود       در یک نظام سودمحور، همـواره عـده    
شونـد   فروخته، متملق و چاپلوس قدرت یافت می

که با دریافت پول و موقعیت و مقام، به هر کاري 
 .زنند، این امري ثابت شده است دست می

دریوزگان قدرت و سرمایه و مفتخوران و متملقان 
داري    و چاپلوسان، در یک نظام چپاولگر سرمایـه 

همواره وجود دارند و بـراي گـذران زنـدگـی             
کشی، شکنـجـه و      ي خود حاضرند به آدم حقیرانه

دست بزنند تا حقوقی بگیرنـد و بـه       ... جنایت و
بـار     زندگی نکبت.  زندگی نکبت خود ادامه دهند

این مزدوران با زدن و بستن و به زنجیر کشیدن و 

هاي برتر این  یابد و رده جنایت بر دیگران ادامه می
مزدوران، به قدرت پوشالی خود، در چنـد روزي    

بالند؛ غافل از اینکه  کنند، می که خوش خدمتی می
تر جاي آنان را پـر   در مدت کمی، مزدوري متملق

ماند، همـان   کند و آنچه در این میانه مغفول می می
عزت و شرف و آزادگی است که قربانی قـدرت    

 .شود می
طلبان که مدتی نـامـهـربـانـی قـدرت را            اصالح

چشیدند، اکنون در فکر عذر تقصیر به پـیـشـگـاه     
قدرتی هستند که بر دست نشاندگـان دیـروزش،     

اند تا  خشم گرفته است، همان هایی که حاضر شده
هزاران دل را به درد آورند تا یک دل را به دسـت  

هر چند طرفداران عادي و صادق آنان، بـه  .  آورند 
سپارند و براي بـه دسـت        چنین ترفندي تن نمی

آوردن یک، دل حاضر نیستند دل دیگران را به درد 
هـاي     هـا در سـال       آورند و از این همه نامردمی

 .پوشی کنند گذشته، چشم
رسد سردمداران اصالحات نـظـیـر       اما به نظر می

جمهور سابق، که تملق و چـاپـلـوسـی در        رییس

وجودشان نهادینه شده است، در فکر بـه دسـت     
آوردن یک دل هستند تا چند صباحی دیـگـر از       

شان را بر مسند قدرت زودگذر  باقی عمر متملقانه
شدگان و مظلومـان   بنشینند و ناله و نفرین ِشکنجه
 .و تجاوزشدگان را پایمال کنند

غافل از آنکه، آنگاه که قدرت مطلقه شد، هر روز 
شود و هر روز بـایـد      بستی جدید مواجه می با بن
. اي را فدا کند تا قدرت مطلقه را حفظ کـنـد     عده

این خاصیت تمرکز قدرت مطلقه است و بستگـی  
 .به این یا آن فرد ندارد

قدرت مطلقه به خصوص در عصر حاضر، هر روز 
با بن بستی جدید مواجه است، چرا که بـا رونـد     

خوانی ندارد و به اجبار دست به  منطقی جامعه هم
جنایت و اعمالی خالف انسانی مـی زنـد، زیـرا        
حفظ قدرت مطلقه جز از این طریق نـامـعـقـول،     

 .پذیر نیست امکان
فدا کردن غالمان دیروز و جایگزیـنـی آنـان بـا         
غالمانی جدید، براي حفظ قدرت پوشالی، امـري  

 .اجتناب ناپذیر در هر مقطع زمانی است

 آن سوي خبرها
  نفر از کارگران ایـرانسـل اخـراج         50حدود

سوابق برخی از این عده که قـراردادهـاي     .  شدند
. سال هم می رسـد  6کاري شان سه ماهه بوده، به 
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   مادام که قراردادهاي موقت کار از حمایـت

قانونی برخوردار است، اعتراض قانونی نتیـجـه   
سال سابقه هـم     30نخواهد داد، حتا اگر کسی 

 .داشته باشد
 
      علی ایمانی مدیر کل کار و امور اجـتـمـاعـی

واحد صنعـتـی در      30حدود : استان قزوین گفت
. انـد  استان با مشکل پراخت حقوق و تولید مواجه

در این استان، واحدهاي صنعتی متعددي در بحران 
هـاي     کارخـانـه  .  ي تعطیلی قرار دارند و در آستانه

فرنخ، مه نخ، پوشینه بافت، زیاران، چینی البرز و   
اردیـبـهـشـت،      6سه شنبه . ( اند نازنخ از آن جمله

 )آرمان

 ي واحدهاي صـنـعـتـی      علی ایمانی از بقیه
خبر بوده که فقط این چند کارخانه را    استان بی

. ي تعطیل نام بـرده اسـت     بحرانی و در آستانه
 .هاست تر از این حرف اوضاع وخیم

 
  جمعی از کارگران شرکت چینی البرز در مقابل

این کارگران بیش از یـک      .  مجلس تجمع کردند
سال است که حقوق و مزایاي خود را دریـافـت     

 )90اردیبهشت  6شرق . (اند نکرده
   شاید بد نباشد یک بار هم تجمعی در مقابـل

داشته ”  پارلمان بخش خصوصی“ اتاق بازرگانی 
سینه چاکان دروغین آزادي که مـبـلـغ      .  باشند

اند، به واقع همه کاره اقتـصـاد    بخش خصوصی
 .اند این سرزمین

 
      در یک کارگاه ساختمانی در خیابـان شـوش

غربی، کارگر جوشکاري به علت سقوط تیرآهن بر 
 )اردیبهشت 13آرمان . (روي سرش در گذشت

 اي  از این اتفاق ساده.  چشم وزیر کار روشن
 :دهد که هر روز و هرجا رخ می

از شوش غربی تا شوش شرقی تا شوش دانیـال  
 .و شوش هاي دیگر

 
   در دو انفجار در یک سوله صنعتی در قزویـن

 .کارگر دیگر زخمی شدند 13یک کارگر کشته و 
 این هم یک شوش دیگر! 
 
 هاي سـازمـان      مدیر کل راهداري و ایمنی راه

میلیارد  20روزانه : اي راهداري و حمل و نقل جاده
. تومان هزینه تصادفات رانندگی در کشور اسـت   

 )90خرداد  1آرمان (
  هزار کشته در این جنگ  30و ساالنه حدود
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 ...اعالم نشده به مردم تحمیل می شود
 
 نـژاد   مساله میان من و احمدي:  وزیر اطالعات

 )90خرداد  1آرمان . (داخلی بود و حل شد
   خوب شد که داخلی بودن این مساله اعـالم

کردند که یک طـرف   شد، وگرنه مردم گمان می
 .گیرد از اسرائیل یا امریکا دستور می

 
 نسبت به وضعیت مسکن غصـه    :  نژاد احمدي
 )90خرداد  1آرمان . (خوردم می
      چطور؟ مگه رییس جمهور فرمایـش وزیـر

ایم  آنقدر مسکن ساخته“ :  را که فرمود  چند کاره
 اند؟ را نشنیده” مان مانده که روي دست

 
 ها و اقدامات تامینی خـراسـان    مدیر کل زندان

درصدي ورود بـه     25ارقام موجود، رشد : جنوبی
هـاي پـیـش       زندان در استان را در مقایسه با سال

: محمد علی اربابی همچنین گـفـت  .  دهد نشان می
خراسان جنوبی از نظر تعداد زندانیان زن، باالترین 

 )90خرداد  2شرق . (آمار کشور را دارد
 ماشاله یادت نره! 
 
  میلیون  2.6: رییس سازمان نهضت سوادآموزي

 )90خرداد  7آرمان . (سواد هستند نفر در کشور بی
         هنوز خیلی وقت داریم تا بـیـسـوادي را

سـال از       33کن کنیم، تازه همـه اش       ریشه
 !عجله نکنید! گذرد می 57انقالب

 
 در معماري اسالمی بایـد  :  اله جوادي آملی آیت

مکانی را درخانه براي اقامه نماز خانواده در نظـر  
 )90خرداد  7آرمان . (گرفت
 نوایی یکی مرد از درد بی یکی می... 
 
 طرح سامان دهی :  ها رییس شواري عالی استان

. کودکان کار و خیابان روي زمین مـانـده اسـت       
 )90خرداد  7آرمان (
 هاي مربوط به رفاه دیگر اقشـار   و بقیه طرح

 .جامعه هم دودشده و هوا رفته است
 
 دکتر صحراییان در گردهم آیی بیماران ام اس :

ابتال به این بیماري در کشور رشد عجیبـی پـیـدا      
 )90خرداد  7آرمان . (کرده است

 هاي دیگر از جملـه   اتفاقا متخصصین بیماري
. گـویـنـد      متخصصین سرطان هم همین را مـی 

جنایت گروهی، کودك آزاري، همـسـرکشـی،    
بهـره   هم از این رشد عجیب بی...  خودسوزي و

 !اند؟ نبوده
 
      آمـار  :  نماینده دشتی و تنگستان در مـجـلـس

هزار شاغل  95از .  اشتغال دولت غیر واقعی است
اند و بقیـه   هزار نفر مانده 8در پارس جنوبی، فقط 

 )90خرداد  7شرق . (اند بیکار شده
 زند  هاي فتنه برانگیز می این نماینده هم حرف
واقعی و غیر واقعی . آمار را باید دولت بدهد! ها

بودن آن هم به کسی مربوط نیست، حـتـا بـه      
 ...کسانی که این دولت را 

 
 اند، پولدارها  فقرا پولدار نشده: راغفر اقتصاددان

 )90خرداد  8شرق . (اند به فقر نزدیک شده
  احتماال منظور آقاي اقتصاددان این  است که

قدرت خرید شاغالن، به قدرت خرید بیکـاران  
نزدیک شده؛ وگرنه پولدارها که به فقر نزدیـک  

تر  شوند، بلکه هر چه فقرا بیشتر و فقر افزون نمی
 .شوند شود، پولدارها پولدارتر می

 
 ایم کـه روي       آنقدر خانه ساخته: وزیر مسکن

 )90خرداد  8شرق . (دستمان مانده است
         معلوم نیست چرا این خبر را بـه ریـیـس

 .جمهور نگفته تا از غصه نجاتشان بدهد
 
  ریزش یک ساختمان در حال ساخت در میدان

خرداد  8شرق . (شوش باعث مرگ یک کارگر شد
90( 
 ؟!این هم یک شوش دیگر 
 
  در ریزش ساختمان پنج طبقه در شهرك گلبهار

رسانه ها خبر . مشهد، هفت کارگر زیر آوار ماندند
دادند دو تن از آنها، خود را از زیر آوار بـیـرون       
کشیدند، سه تن مجروح شدند و یک تن جان داد 

؟ در ماه قبل، هشـت    ! و یکی زیر آوار مانده است
کارگر در آتش سوزي در بلوار سرفراز مشهد جان 

 . باختند
  همین طور همه جاي ایران که براي کارگران

 شده شوش
 
 نفـره از     16ها، یک هیات  با دعوت امریکایی

بخش خصوصی، براي شرکت در شانـزدهـمـیـن     
اجالس فتورالیا که از سوي مرکز تجارت جهانـی  

خـرداد   8شرق . ( برگزار می شود، اعزام می شوند
90( 
       اما ماموران امنیتی همچنان در مـیـان ضـد

 .امریکایی ها، دنبال عوامل استکبار می گردند
 
 کـارگـران   :  دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان

. انـد    ماه است که حقـوق نـگـرفـتـه        7قند اهواز 
 )90خرداد  11آرمان(
      این که چیزي نیست، کارگران بعـضـی از

سال است که حقـوق   2واحدهاي تولید نزدیک 
 .اند نگرفته

 
 هاي جنجـالـی دولـت بـراي          برخی از چهره
از بـانـک   ” شرق”اندازي یک بانک جدید به نام راه

اند و فعالیت خود را از مـاه       مرکزي مجوز گرفته
 )90خرداد  11روزگار . (کنند آینده آغاز می

 هاي غیر جنجالی که گر و گر  مگر بقیه چهره
کنند، از مـردم مـجـوز           اندازي می بانک راه

 گیرند؟ می
ها از بانک مرکزي مجـوز دریـافـت       ي آن همه
هاي قطعی حذف صـفـرهـاي       کنند تا زمینه می

 آن سوي خبرها
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 !همین. بیشتري از پول ملی را آماده کنند
 
 ها  هدفمند کردن یارانه: وزیر اقتصادي و دارایی

اندازهـاي مـردمـی، بـاعـث           به دلیل افزایش پس
 11روزگار . (افزایش منابع بانکی کشور شده است

 )90خرداد 
 بین  گردید؟ در این کشور با ذره دنبال چه می

توانید یک دروغگو پیدا کنید، آن هـم     هم نمی
 !میان مسئولین

 
  نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفـت :

 3.5درصد جمعیت کشور، یعنی بیش از  5ساالنه 
هاي درمان، بـراي   میلیون نفر بر اثر پرداخت هزینه

 11آرمان . ( کنند همیشه به زیر خط فقر سقوط می
 )90خرداد 
      اگر با همین سرعت پیش برویـم، حسـاب

ي مردم به زیر خط فقر  کنید چند سال دیگر همه
 45فراموش نکنید که بیش از     .  کنند سقوط می

درصد مردم در حال حاضر در زیر خط فـقـر     
 . زنند دست و پا می

 
   در جواب به سوال از آمار بیکاري، عبدالرضـا

اي نیستم که  من کاره: اسالمی، وزیر کار، گفت شیخ
 )90خرداد  11آرمان . (نرخ بیکاري را اعالم کنم

    در مورد اشتغال هم، ایشان همین جواب را
فرموده بود که اشتغال ربطی به وزارت کـار      

ماند این است که آقاي  تنها سوالی که می.  ندارد
 وزیر حال شما چطوره؟

 
 داشتن ماهواره جرم است:  دادستان کل کشور .

 )90خرداد  11آرمان (
 هـاي   نظران معتقدند گیرنده برخی از صاحب

جدیدي توسط عوامل قدرت وارد بازار شده که 
هاي قدیمی، تـوزیـع      آوري گیرنده پس از جمع
 . خواهد شد

 
 ساعـات  :  زاده نماینده تهران در مجلس کوچک

حضور عکاسان در صحن علنی مجلس، محـدود  
هـا را در اخـتـیـار              این عکاسان، عکـس .  شود

هاي خارجی براي توهین به نمایندگان  خبرگزاري
ها و نمایش آنـهـا    ي این عکس تهیه.  دهند قرار می

 11آرمـان    . ( هاي مختلف، خیانت است در سایت
 )90خرداد 
      خُب آقاجان به نمایندگان تذکر دهیـد بـه

ها، بخوابنـد تـا      هاي ماهواره جاي دیدن برنامه
شان نبرد و عـکـاسـان       گیري خواب موقع راي

... نتوانند به رسالت آغشته به توهین و خیانت و
 .خود عمل کنند

 
     بزرگترین رستوران گردان خاورمیانه در بـرج

متـري مـورد بـهـره          276میالد تهران در ارتفاع 
یک وعـده شـام در ایـن            .  برداري قرار گرفت

. هزار ریـال هـزیـنـه دارد         1.680.000رستوران 
 )90خرداد  30روزنامه هاي پایتخت (
      زنان سرپرست خانوار از شنیدن این خـبـر

 :ي خود چنین نوشتند بسیار شاد شدند و در نامه
پس از عرض خسته نباشید به شهردار تهران و   
شوراي شهر و بقیه دسـت انـدرکـاران ایـن         
رستوران که به فکر شهروندان مسـتـضـعـف       

رسانیم که از این پس، مـا     هستند، به اطالع می
زنان سرپرست خانوار که فرصت پخت و پـز    
نداریم، به اتفاق خانواده شام خود را در ایـن      

 ؟!رستوران خواهیم خورد

 آن سوي خبرها

 
 جهانگیرخان صور اسرافیل

 به مناسبت روز روزنامه نگار
 سالروز به دار آویخته شدن(

 )میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل
 

میرزا جـهـانـگـیـرخـان        1287روز سوم تیر سال 
همراه گروه دیگري از آزادیخواهان  صوراسرافیل به

میـرزا جـهـانـگـیـرخـان اولـیـن              .   اعدام شدند
نگاري است که در ایران، جانش را در بـر    روزنامه

مـیـرزا   .  هـایـش گـذاشـت            سر آرمان و نوشتـه 
جهانگیرخان روزنامه صور اسرافیل را با سرمـایـه   
میرزا قاسم خان تبریزي و با هـمـکـاري مـیـرزا        

 .کرد منتشر می) دهخدا(اکبر خان قزوینی  علی
بخش در روزنـامـه    هاي آگاهی وي با نوشتن مقاله

صوراسرافیل، درباریان فاسد و خیانتکار را افشـا    
کرد و نقش مهمی در روشـن کـردن اذهـان           می

هاي پشت پرده   عمومی، مردم نسبت به بند و بست
 .ارتجاع داشت

 1284خرداد    31نخستین شماره صوراسرافیل در 

حریت، مساوات و اخـوت  سه شعار .  منتشر شد
در لوگوي مجله، نشانگر اهداف نویسنـدگـان آن     

ي نخستین شماره، در تشـریـح       در سرمقاله. است
 :خوانیم  این سه شعار چنین می

شاید بتوانیم به دین و دولت و وطن و ملت خود “
خدمتی بکنیم و به ابناي این آب و خاك موروثـی  
که با خون پدران و نیاکان، عجین و سرشته است، 

در تکمیل معنی مشروطیت و   .  ابراز ارادتی نماییم
حمایت مجلس شوراي ملی و معاونت روستائیان 
و ضعفا و فقرا و مظلومین، امید داریم تا آخـریـن   
نفس، ثابت قدم باشیم و از این نیت مـقـدس تـا      

گویـیـم     ایم، دست نکشیم و با صداي بلند می  زنده
که از تهدید و هالکت، بیم و خوفی نداریم و بـه    
زندگی بدون حریت و مساوات و شرف، وقـعـی   
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 ”...گذاریم  نمی
دو تن از گردانـنـدگـان روزنـامـه، دهـخـدا و              

ي انقالب ملی عضو بودند   جهانگیرخان، در کمیته
که وابسته به حزب اجتماعیون و عـامـیـون، بـه         

 . رهبري حیدر عمو اوغلی بود
هـاي     در روزنامه، مقاالتی در زمیـنـه ي آرمـان       

مشروطیت، تقویت مجلس، اصالح قشون، تعدیل 
هاي فـردي و      مالیات ها، حفظ و گسترش آزادي

اجتماعی، تقلیل ساعات کار، رفـاه کـارگـران و        
اصالحات ارضی از یک سو و از سـوي دیـگـر        

مالکان، نـفـی       افشاي مظالم درباریان، ثروتمندان،
ارزش هاي فرتوت و ایجاد بناي نوین جامعه بـر    

شد که نشـانـگـر      اساس مصالح عمومی، چاپ می
خط مشخص فکري دهخدا و میرزا جهانگیرخـان  

 . است
اي   سلسله مقاالت چرند و پرند، که دهخدا با شیوه

هاي پیشرو   استادانه با تلفیق فرهنگ بومی و نگرش
تـریـن         به نگارش در می آورد، یکی ا ز محبوب

مخاطب ایـن  .  ي صوراسرافیل بود  هاي مجله  بخش
مقاالت مردمان ساده بودند، مردمانـی کـه بـایـد         
سرنوشت خود را پس از انقالب مشـروطـه بـه        

پس باید به زبان آنان سخن گفته . گرفتند دست می
 .شد و آنان را از آنچه باید، آگاه کرد  می

آنچه در ذهن نویسندگان جوانی چون دهخـدا و    
گذشت، لـزوم تـحـول و          میرزا جهانگیرخان می

هاي عتیق و   تکامل جامعه و به دور افکندن خرافه
هاي استبداد فکري و   هاي جمعی و قطع ریشه  وهم

طراحی دقیق سیماي کشور، آن گونه که هست و   
آن گونه که باید بشود، افشاي توطئه و دسـایـس     
خائنان و نشان دادن رد پاي اجانب بود که در کار 

ي اینهـا،    در هم شکستن انقالب بودند، همه وهمه
با بیانی ساده در قالب طنزي گیرا و نـافـذ، بـر          

 .بست  صفحات مجله نقش می
 .طبیعی بود که مستبدان این همه را تاب نیاورند

هنگامی که تطمیع و پول کاري نتوانست از پیـش  
برد، بهاي نوشتن این گونه مطالب، توقیف موقـت  
مجله، تهدید نویسندگان و اقدام به قتل دهخدا بود 

اما هیچکدام، نویسندگان صـور    .  که نافرجام ماند
ترساند، چرا که مـردم بـهـتـریـن          اسرافیل را نمی

شمـاره و     32صوراسرافیل با .  پشتیبان آنان بودند
هزار شماره در هفته، در قـلـب      24تیراژ به قولی 

مردم خواندن آن را ثـواب    .  مردم جاي گرفته بود
. می دانستند و آن را در خانه ها حبس نمی کردند

دست به دست می چرخاندند و در قهوه خانه هـا  
ایـن  .  خواندنـد   سوادان می  ها براي خیل بی  و میدان

مـیـرزا   .  نـامـه را مـی کـرد                روزنامه، کار شب
 32شماره (جهانگیرخان در سرمقاله آخرین شماره 

خـطـاب بـه      )  منتشر شد 1287خرداد  31که در 
 :هاي محمد علی شاه چنین نوشت قزاق

ما هم از جانبازي و فداکاري عاري نداریـم و    ... “ 
گوییم که چرا ما مغلوب مستبدیـن    هیچ وقت نمی

ها شدیم، زیرا که برادران آذربایجانـی و      دین  و بی
گیالنی و فارسی و اصفهانی مـا در راهـنـد و            

هـاي    ما می خواهیم با بدن.  عنقریب خواهند رسید
هاي آنها را نرم و مـفـروش         خود، زیر سم اسب

کرده و زمین تهران را براي تشریفات مقـدم ایـن     
هاي تازه رسیده، از خون گلوي خود زینت   مهمان

دهیم و به آن برادرهاي مهربان بگوییم که مایـیـم   
 ”...هاي شهداي راه آزادي  پیش صف

به دنبال به توپ بسته شدن مجلس، جهانگیرخـان  
به همراه ملک المتکلمین، عضو دیگر کمیـتـه ي     
انقالب ملی، در خانه سید حسن، مـدیـر حـبـل       

آنان از پیشنهاد پناهنده شـدن  .  المتین، پنهان شدند
به سفارت انگلیس سرباز زده و به هنگام خروج از 

ي قزاقان دستگیر و به باغ شاه برده   منزل، به وسیله
طناب دار به گردن ایشان انداختـه و بـاال       .  شدند

کشیده شدند، اما دژخیمان تاب نیاورده و خنجري 
هاي آنان فروکردند، به این امـیـد کـه       نیز به قلب

 ... آزادي و آزادي خواهی را نابود کنند
اي چند روز قبل از این   میرزا جهانگیرخان در نامه

 :ماجرا، چنین نوشته بود
اگر از پیش نبردیم و کشته شدیم و خبر مرگ من “

به شما رسید، غمگین نشوید، هول نکنید، زیرا که 
در راه آزادي ایران، یک افتخاري براي شـمـا و       

 ”...فرزندان شما به یادگار گذاشتم
علی اکبر دهخدا چند شمـاره دیـگـر از صـور           

وي شعر . اسرافیل را در خارج از کشور منتشر کرد
را براي دوسـت و      ”  یاد آر، ز شمع مرده یاد آر“ 

 .همکار گرانقدرش سرود
 یادشان گرامی باد

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

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

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

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

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

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

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

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

توانید طیف مخاطبان جهان نـویـن را       نوین، می
 .گسترش دهید
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 نشینی در مصر  زاغه

ها اجراي   آورد سال  دست
 )1( هاي نئولیبرالیسم  سیاست

 
آباد ناصر، در یک اتاق   در محله حلبی”  سالم  عبد“

. کـنـد    کوچک به همراه شش فرزندش زندگی می
در حومـه  ”  صخره ماسه سنگی“این محله در کنار 

 .قاهره قرار دارد
محل سکونت این خانواده آنقدر کوچک است که 

براي این که فرزندانش بـتـوانـنـد     -ساله  42مادر 
بیرون از زاغه، شب را با همـسـایـگـان       -بخوابند

کند و صبح هنگام، قبل از رفتن سرکـار،    سپري می
شود، یـکـی دو       وقتی یکی از فرزندانش بیدار می

 . خوابد  ساعتی در تخت او می
 :گوید  عبد سالم می

کنم به زندگی در ایـن    بعضی اوقات احساس می“ 
ام، حتی اگر نیازهاي اساسی مـا      زاغه عادت کرده

اما بقیه اوقات، هنگامی که امیـدم  ...  برآورده نشود
هاي دیگر زنـدگـی       را به این که مانند سایر انسان

کنم کاش خدا مرا   دهم، آرزو می  کنم، از دست می
 “ . بکشد

نیازي سالم، یک تاجر مصري که در طرح جـمـع   
کند،   آوري کمک براي این زاغه نشینان فعالیت می

 :گوید  چنین می
به لطف مبارزات انتخاباتی مورد حمایت دولـت  “ 
آوري کمک به ارائه زندگی بهـتـر،     براي جمع)  ؟(! 

هاي   بهبود وضعیت مسکن، آب آشامیدنی، سیستم
ها و شغل، شـرایـط       فاضالب، مدارس، بیمارستان

آباد در ایـن    زندگی میلیون ها نفر از ساکنان حلبی
همه ما بـایـد   .  تواند بهبود یابد  کشور، به زودي می
توانیم، براي بـهـبـود شـرایـط          هر آنچه که ما می

. زندگی ساکنان ایـن مـحـالت انـجـام دهـیـم             
هاي با تهویه مطبـوع در      همانطور که ما در اتاق... 

ها نـفـر از         کنیم، میلیون  مان زندگی می  خانه هاي
هـایـی     هموطنان دیگرمان، مردان و زنان در زاغـه 

زندگی می کنند که فاقد حداقل استانداردهاي یک 
 ”...زندگی مناسب و معقول است

به گفته رئیس آژانس ملی براي بسیج عمومـی و    
صدها “تهیه آمار، که بازوي تحقیقاتی دولت است، 

” محله نا امـن    420ي فقیرنشین در مصر و   محله
گوید این سازمان اخیرا سعـی    وي می.  وجود دارد

محالت زاغه نشین نا امن “ کرد براي برخی از این 

اما فعالیت تیم تحقیقـاتـی در     .  خدماتی ارائه کند
هاي کوچک درون کوچه هاي باریک پر   انبوه زاغه

از فاضالب، با استقبال دشمنانه ي ساکنان مخـتـل   
هاي دولتـی    چرا که مردم، اعتمادي به کمک”  . شد

 .ندارند
 

 نیاز فوري
الملل، به تازگی سفري به  دبیر کل سازمان عفو بین

ناصر داشته که عبد سالم  Manshietحلبی آباد 

 :گوید  وي چنین می. کند  در آن زندگی و کار می
اگر چه ممکن است مصر در دوره گذار بـاشـد،   “ 

تواند اهـمـیـت و ضـرورت          ولی این مساله نمی
رسیدگی به نیازهاي کسانی را کاهش دهـد کـه       
براي حفظ کرامت انسانی و تـامـیـن نـیـازهـاي         

 ”.جنگند شان میهاي خانواده
ها   در حلبی آباد ناصر، ریزش سنگ 2008در سال 

ها تن از ساکنان حلبـی آبـاد       باعث کشته شدن ده
انـگـیـز       شد که توجه جهانیان را به شرایط رقـت 

 .هاي مصر جلب کرد نشین زندگی در زاغه
در جریان سفر وي، ساکنان حلبی آباد این حادثـه  

دادند که چگونـه    آوردند و توضیح می  را به یاد می
کردند که چقدر   در جریان آن حادثه، آنها حس می

 .اند  هستند و چگونه نادیده گرفته شدهضعیف 
 

 انسان هایی بدون مدرك شناسایی
سازمان عفو بین الملل تخمیـن زده اسـت کـه          

آبادها در مصر به دوازده میلیون نفـر    ساکنان حلبی
اما تقریبا غیرممکن است که آمار و ارقام . رسند  می

دقیقی در این مورد ارائه داد، چرا کـه کـودکـان        
سالم، شناسنامه و یا هیـچ    بسیاري مانند فرزند عبد

مدرکی ندارند که ثابت کند از نـظـر قـانـونـی،            
 .شوند  شهروند این کشور محسوب می

آبادها صحبت   هنگامی که ما در مورد حلبی
ها نفر از افرادي   کنیم، در مورد میلیون  می

ها به بدترین   زنیم که طی سال  حرف می
 اند  شکل نادیده گرفته شده
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 :گوید  سالم می  عبد

تعداد زیادي از ساکنان این مناطق، تمایـلـی بـه      “ 
این به این معـنـا   ...  داشتن مدارك شناسایی ندارند

است که براي دولت مصر، این افراد تقریبا مـرده    
 ”.اند

کمپین یک میلیارد پوندي دولت، تا کنون توانستـه  
میلیون دالر امریکا جـمـع آوري      17است معادل 

بـا تـوجـه بـه         .  شود  کند که یک دهم هدفش می
سخنان رئیس دولتی این صندوق، در وهلـه اول      

به سـاکـنـان    هایش را   این کمپین می خواهد کمک
 47نشین قاهره اختصاص دهد که     پنج محله زاغه

آبادهاي کشور را شـامـل         درصد از ساکنان حلبی
شود و سپس فعالیت هاي خود را بر مـنـاطـق      می

جیزه، اسکندریه و منیا در جنوب کشور متمـرکـز   
 .کند

در یک پروژه جداگانه، ارتش مصر قول داده است 
واحد مسکونی در شش ماه آینده بسازد تـا   6000

ناصر بتوانـنـد در      آباد  ساکنان محالتی مانند حلبی
 .آنها زندگی کنند

 :گوید  یک کارشناس مستقل مسکن در مصر می
آبـادهـا صـحـبـت          هنگامی که ما در مورد حلبی“ 

ها نفر از افـرادي حـرف       کنیم، در مورد میلیون  می
ها به بدترین شکـل نـادیـده        زنیم که طی سال  می

این پروژه براي بهـبـود شـرایـط       ...  اند  گرفته شده
زندگی و مسکن در این محله هاي فقـیـرنشـیـن،     
تاثیرات گسترده اجتماعی، سیاسی و اقـتـصـادي      

 ”.خواهد داشت
اما سوال اینجاست که آیا به علت وجـودي ایـن     

ها مصري در این گونـه    شرایط دشوار براي میلیون
هـا از اجـراي         ها توجه شده اسـت؟ سـال      طرح
 :گذرد  هاي تعدیل ساختاري در مصر می  طرح

آور قیمت مواد غذایـی و سـایـر          افزایش سرسام
مایحتاج روزمره مردم، کاهش دستمزدها، تعطیلـی  

 ....ها و  کارخانه

تا مردم مصر و سیاست گذاران، تکلیف خود را با 
المللی نظیر بانک جهانی و صـنـدوق     نهادهاي بین

هـاي    روشن نکنند و تا ریشـه ...  بین المللی پول و
هاي اقتصادي و اجتماعی را نشانـه    اصلی نابرابري

نگیرند و براي نابودي آن اقدام نکنند، اقـدامـاتـی    
شبیه آنچه در باال به آن اشاره شده است، تـنـهـا      
مسکنی خواهد بود که تاثیر بسـیـار جـزیـی در         

 .زندگی مردم خواهد داشت
———————————————— 

 :منابع
)1( 

EGYPT: Taming the slum menace in 
Cairo, 28 June 2011, IRIN, Humani-
tarian news and analysis, A service 
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 نام کاال
مرکز 
 آمار

بانک 
 مرکزی

 % 25.7 % 25.7 ھا خوراکی

 % 47.9 % 22.3 نان و غالت

 % 20.5 % 52.6 سبزی و حبوبات

 % 13.3 % 29.9 ھای آنھا گوشت قرمز و سفید و فرآورده

 % 8.1 % 17.8 ھا ماھی

 % 21.6 % 9.4 شیر، پنیر و تخم مرغ

 % 62.9 % 24.7 ھا روغن و چربی

 % 26.4 % 9.2 میوه و خشکبار

 % 11.5 - ھا آشامیدنی

 % 34.4  -قند، شکر، مربا، عسل، شکالت و محصوالت 

 % 30 % 14 حمل و نقل

 % 15.5 % 8.7 پوشاک و کفش

 ها در فروردینجدول افزایش قیمت
 اعالم شده توسط

  مرکز آمار و بانک مرکزي
 :چند سوال

 علت این مغایرت ها چیست؟
خوانی ندارد و بسیار کمتر و چرا آمارهاي اعالم شده، با واقعیت هم

 کنند؟ از آن چیزي است که مردم، آن را روزانه لمس می
توانند با هم در اعالم این گونه اخـبـار      و چرا دو مرکز دولتی نمی

 هماهنگی کنند؟
هاي مختلـف   آیا در بقیه کارها هم همین قدر هماهنگی میان بخش

 مراکز دولتی وجود دارد؟



 

 11 1390تیر / شماره پانزدهم

 :دانشگاه آزاد تبریز
 وشنیما پوریعقوب و ساسان واهبی

 بازداشت شدند
دو تن از فعاالن چپ دانشجویی دانشـگـاه آزاد       

خـردادمـاه تـوسـط        20و  19تبریز، در روزهاي 
 .نیروهاي امنیتی این شهر بازداشت شدند

نیما پوریعقوب، روز پنج شنبه نوزدهم خـردادمـاه   
این دانشجوي رشتـه مـهـنـدسـی        .  بازداشت شد

مکانیک، پس از بازداشت به اداره اطالعات تبریـز  
نیز یکـبـار    87نیما پوریعقوب در سال .  منتقل شد

بازداشت شده و سپس در دادگاه از اتـهـام وارده     
 .تبرئه شده بود
خرداد ماه در  20وش نیز روز جمعه ساسان واهبی

وي در تماس تـلـفـنـی بـا           . تبریز بازداشت شد
این . اش خبر بازداشتش را تائید کرده است خانواده

دانشجوي رشته پزشکی دانشگاه آزاد تبریز، هـم    
پوریعقوب در اداره اطالعـات    اکنون به همراه نیما

  .تبریز در بازداشت به سر می برد
خانواده هاي این فعاالن دانشجویی، عـلـی رغـم      
مراجعات مکرر به ساختمان اداره اطـالعـات در     
تبریز، از دالیل دستگیري و شرایـط نـگـهـداري       

نیروهاي . فرزندان خود خبري به دست نیاورده اند
امنیتی بدون ذکر دالیل بازداشت، انتقال پوریعقوب 

گاه اطالعات بـه زنـدان     وش از بازداشتو واهبی
تبریز را، منوط به قبول اتهامات طرح شده عـلـیـه    

 .آنان، عنوان داشته اند
 

 محکومیت محسن برزگر
 سال حبس 2دانشجوي بابل به 

محسن برزگر، دانشجـوي دانشـگـاه صـنـعـتـی            
نوشیروانی بابل و دبیر فرهنگی سـابـق انـجـمـن        

 25اسالمی دانشجویان این دانشگاه، که در روز     
پس از خروج از دانشگاه نـوشـیـروانـی      89بهمن 

بازداشت شده بود، از سـوي دادگـاه انـقـالب             
شهرستان بابل به اتهام اقدام علیه امنیت مـلـی و     
توهین به رهبري، به دو سال حـبـس تـعـزیـري        

 .محکوم شد
بـهـمـن و         25پس از تجمع مردم بابل در روز   

بازداشت جمعی از مردم و پنج دانشجوي دانشگاه 
نوشیروانی، فشارها بر دانشجویان ایـن دانشـگـاه      
افزایش یافته است، به طوري که سینا مهدي نیا به 

ماه حبس تعزیري و پنج دانشجوي دیگـر ایـن      6
دانشگاه، توسط کمیته انضباطی، هرکدام بـه یـک     

  .ترم تعلیق محکوم شده اند
 

 ي دو سال رسیدگی نتیجه
 :ي کوي دانشگاه به پرونده

 حبس، جریمه و شالق
 دانشجو 14براي 

در جدیدترین حکم قضایی کـه در رابـطـه بـا           
کوي دانشگاه تهـران، صـادر      1388حوادث سال 

تن از دانشجویان این دانشگاه بـا     14شده است، 
رو  احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شالق روبه

 . شده اند
احکام جدید صادره براي دانشجویـانـی کـه در        
پرونده حمله به کوي دانشگاه تهران محکوم شـده  

 : اند، به شرح زیر است
روز  91:  مهیم امیر محمدي، دانشجوي مدیریت  -

 تعزیري، یک میلیون تومان جریمه 
مـاه     3:  علی رفاهی، دانشجوي علوم اجتماعـی   -

 هزار جریمه  500سال تعلیق و  4حبس به مدت 
مـاه     3:  کمال رضوي، دانشجو علوم اجتماعـی   -

 هزار جریمه  500سال تعلیق و  4جبس به مدت 

: رسول محسن زاده، دانشجوي علوم اجتمـاعـی    -
 سال تعلیق 4ماه حبس به مدت 10
میلـیـون    1روز تعزیري  91:  امیر حسین فضلی  -

 جریمه
مـاه     10:  کاوه اکبري، دانشجو علوم اجتمـاعـی   -

 حبس به مدت پنج سال تعلیق
سـال     4ماه حبس به مـدت       10: یداهللا نعمتی -

 میلیون جریمه 1تعلیق و 
مـیـلـیـون        1+  ماه حبس  10: حبیب فرحزادي -

تومان جریمه نقدي، که نیمی از از حبس به مدت 
 سال تعلیق گردید 4
هزار تـومـان      500+  ماه حبس  10:  نعیم آقایی -

سال  4جریمه نقدي، که نیمی از از حبس به مدت 
 تعلیق گردید

سـال   4ده ماه حبس یه مدت :  دوست محمدي  -
 تعلیق

هزار تومـان   500+  ماه حبس  10:  ایوب نعمتی  -
سال  4جریمه نقدي، که نیمی از از حبس به مدت 

 تعلیق گردید
ضربه  74سه ماه حبس تعلیقی و : آوات رضا نیا -

 میلیون جریمه 3شالق بدل به 
سـال   4ماه حبس که به مدت  5:  وحید قیصري  -

 هزار تومان جریمه 500تعلیق شده است، 
 4:   علی سحر وکیلی، دانشجوي علوم اجتماعی  -

هزار تومان جریمه نقـدي، کـه      500+  ماه حبس 
 .سال تعلیق گردید 4نیمی از از حبس به مدت 

 

 ترم 15صدور 
 9محرومیت از تحصیل براي 

 دانشجوي دانشگاه فردوسی مشهد
احکام محرومیت از تحصیل براي دانشجویان فعال 
دانشگاه فردوسی، عموما به دلیل شرکت یا رهبري 

 .صادر شده است 1389بهمن  25تظاهرات 
مدت زمان محرومیت از تحصیـل دانشـجـویـان       

 :دانشگاه فردوسی مشهد
 ، دو ترم88نیما نعیمی، مهندسی عمران 

 ، دو ترم87آرمین فرخ پی، مهندسی کامپیوتر 
 ، دو ترم87فاطمه خانی، مهندسی صنایع 

 اخبار دانشجویی



 

 12 1390تیر / شماره پانزدهم
 ، دو ترم87حسام طالبی، مهندسی مواد 

 ، دو ترم87علی منصوري، مهندسی شیمی 
 ، دو ترم88عرفان راستی، مهندسی مواد 

 ، یک ترم87مرتضی تقدیسی، مهندسی مکانیک 
 بهنود حقیقی، ارشد مهندسی مکانیک، یک ترم

 ، یک ترم87فربد فضایلی، کامپیوتر 
 

تحصن اعتراض آمیز دانشجویان 
 دانشگاه صنعت آب و برق
 نسبت به مشکالت صنفی

مسئوالن دانشگاه شهید عباسپور در اقـدامـی بـی      
سابقه، خوابگاه هاي دانشگاه را در فصل تابستـان،  

 . تعطیل کردند
تعدادي از دانشجویان کارشناسی و کـارشـنـاسـی     
ارشد دانشگاه صنعت آب و برق، در اعتراض بـه    
این اقدام مسئوالن دانشگاه، در جلوي ساختـمـان   
 .ریاست دانشگاه تجـمـع و تـحـصـن کـردنـد             

طبق روال دانشگاه هاي کشور، در ترم تابستان بـه  
دانشجویان کارشناسی ارشد که مشـغـول انـجـام       
پروژه و یا سمینار خود هستنـد و هـمـچـنـیـن           
دانشجویان کارشناسی که در حال انـجـام پـروژه      
پایانی خود هستند، امکانات رفـاهـی هـمـچـون        

 .خوابگاه و غذا داده می شد
 

 زاده محکومیت بهنام ابراهیم
 به پنج سال حبس تعزیري

 28زاده، فعال کارگري، از سوي شعبه  بهنام ابراهیم
دادگاه انقالب به تحمل پنج سال حبس تعـزیـري   

اجتماع و تبانی عـلـیـه    “ وي به اتهام .  محکوم شد
 .این حکم را دریافت کرده است” نظام

 15این فعال کارگري، پیش از این از سوي شعبه   
سال حبس تعزیري و تبعیـد   20دادگاه انقالب به 
ایـن  .  شهر کرج محکوم شده بـود  به زندان رجایی

حکم سپس با اعتراض وي مواجـه شـده و در         
 .دیوان عالی کشور نقض شد

از سوي نیروهـاي   89خردادماه  22وي در تاریخ 
اطالعات سپاه بازداشت و چندین ماه را در سلول 

ایـن  .  الف زندان اوین به سر بـرد    -2انفرادي بند 
درحالی است که وي تا کنون، از حق استفـاده از    

 .مرخصی محروم بوده است
زاده، از فعاالن حقوق کودك بوده کـه   بهنام ابراهیم

نـیـز   ”  جمعیت دفاع از کودکان کار و خیـابـان  “ با 
 .همکاري داشته است

 

 دستگیري
شاهرخ زمانی و محمد جراحی 

 فعاالن کارگري تبریز
شاهرخ زمانی، فعال کارگري که عضو کـمـیـتـه       
پیگیري ایجاد تشکل هاي کارگري و نیـز عضـو     
هیات موسس سندیکاي کارگران نقاش و تزئینات 

خرداد، در    18ساختمان است، در نیمه هاي شب 
حالی که از تهران به تبریز می رفت، در میانه راه   

شاهرخ زمانـی  .  توسط ماموران امنیتی دستگیر شد
روز بازداشت در تماس بـا خـانـواده         26بعد از 

خویش، به آنها اطالع داده است که در انـفـرادي     
است و بیست روز است کـه در اعـتـراض بـه           

 . دستگیري خود، در اعتصاب غذا بسر می برد
محمد جراحى، فعال کارگرى اهل تبریز و عضـو    

 30کمیته پیگیرى ایجاد تشکل هاى کارگرى، روز 
اجراى احـکـام    11خرداد به دنبال احضاریه شعبه 

ایـن  .  دادگاه انقالب، دستگیر و روانه زندان شـد   
فعال کارگرى بدون محاکمه و بدون حق دفاع از   

ماه زندان محکوم شـده     4خود و تفهیم اتهام، به 
 .است

 
الزم به ذکر است که محمد جراحى، سال گذشتـه  
صرفا به دلیل فعالیت در میان کارگران و دفـاع از    
حقوق پایمال شده آنان و همچین مطالعه نشریات 
علنى کارگرى، توسط ماموران امنیتی دستگـیـر و     
مدت چهار روز در بازداشت بود که بعدا با قـرار    

به دنبال زندانـى شـدن مـحـمـد          .  وثیقه آزاد شد
جراحى، تا کنون خانـواده ایشـان عـلـی رغـم            
مراجعات مکرر، موفق به دیدار و کسب خبرى از 

 .وى نشده اند
 

 کارخانه گوشت زیاران تعطیل شد 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین از تعطیـلـی   

آقایان :  وي افزود.  کارخانه گوشت زیاران خبر داد
براي تولید و اشتغال زایی عزمی ندارند اما بـراي    

میلیارد تومان به کارگران و اخـراج آنـان،      4دادن 
 .پول کافی دارند

سازي که صـاحـب کـارخـانـه         سازمان خصوصی
کارگر رسمی را بازخرید  98گوشت زیاران است 

نفر آنان را نیز، که حاضر به این کار نشدند،  12و 
 .از کار اخراج کرد

کارگران گوشت زیاران کـه هـمـگـی       :  وي گفت
سال  25سال تا 15رسمی بودند، داراي سوابقی از 

 . بودند
 

ماه حقوق معوقه کارگران  33
 کارخانجات ریسندگی کاشان 

کارگران این کارخانه، با حضور در مـیـدان ولـی      
عصر کاشان و مقابل فرمانداري این شهرستان، از   
فرماندار جدید که تنها سه روز از ورودش به این 
شهرستان می گذرد، خواستند این مشکل را پـی      

 . گیري کند
این کارگران معترض که تعـدادشـان بـه حـدود         

رسیـد، هـمـچـنـیـن بـا حـمـل                 سیصد نفر می
ماه تاخیر در پرداخـت   33پالکاردهایی، نسبت به 

 .دستمزدشان اعتراض کردند
 

 کارگر 2500
 نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

از اول سال تا کنون دستمزدهاي خود 
 را دریافت نکرده اند

کارگر کارخانه هاي نورد پروفیل سـاوه و     2500
نورد لوله صفا، از اول سال تا کنون دستمـزدهـاي   

مالک این دو کارخانـه  .  خود را دریافت نکرده اند
که یک نفر است، بیمه هاي این کارگران را نیز در 
ــکــرده اســت               ــز ن ــدت واری ــن م  . طــول ای

درصد کارگران این دو کارخانه، بـا قـرارداد        90
 .موقت یک الی شش ماهه مشغول به کار هستند

 اخبار کارگري
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به دنبال اعتصاب کارگران کارخانه نورد پروفـیـل   

، کارفرما به تدریـج قـرارداد     1386ساوه در سال 
حدود سیصد نفر از این کارگران را، که سـوابـق     

 .کاري باالیی داشتند، تمدید نکرد
 

اخراج کارگر بدون دلیل موجه و 
 سیر تشریفات، غیرقانونی است 

هیات عمـومـی؛ دیـوان       115طبق دادنامه شماره 
عدالت اداري، اخراج کـارگـر بـدون رعـایـت            

قانون کار و تبـصـره    27تشریفات مذکور در ماده 
 :یک آن را فاقد محمـل قـانـونـی اعـالم کـرد            

قـانـون کـار و         27نظر به اینکه به موجب ماده “ 
تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفـرمـا،   
منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایـف یـا     

هاي انضباطی با تذکر کتبی کارفرما  نامه نقض آیین
و کسب نظر مثبت شوراي اسالمی یـا انـجـمـن       
صنفی یا هیئت تشخیص حسب مـورد اسـت و       
اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فـاقـد     

 1059محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره 
شعبه بـیـسـتـم دیـوان         87تیرماه سال  22مورخ 

عدالت اداري در حدي که متضمن ایـن مـعـنـی       
است، صحیح و موافق اصول و موازین قـانـونـی      

 2این راي به استناد بـنـد     .  شود تشخیص داده می
قانون دیوان عـدالـت اداري،        43و ماده  19ماده 

براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط، در 
 ”.االتباع است موارد مشابه الزم

 

تنها دو میلیون از ده میلیون کارگر 
 در ایران، استخدام رسمی هستند 

ده میلیون کارگر در اقتصاد ایـران مشـغـول بـه           
فعالیت هستند، اما تنها بیست درصـد آنـهـا از          
قردادهاي دائمی و رسمی برخوردار هستند و بقیه 
به دلیل شرایط کنونی بازار، هر لحظه در آسـتـانـه    

 . اخراج قرار دارند
وزیر کار و امور اجتماعی، از قراردادهاي مـوقـت   

سـال پـیـش در           وي حدود یـک   .  دفاع می کند
 :اي اعالم کرد مصاحبه

در اصالح قانون کار، تامین شـغـل را دنـبـال           “ 
اگر قرار باشد یک کارگر مـوقـت، دائـم      .  کنیم می

شود، یک معناي آن، این است که این کارگر، اگر 
هزار تومان مشعول کار است و فردا  600امروز با 

پیشنهاد کاري بهتري به او شود، او دیـگـر حـق        
هاي بـازار   آیا از مولفه.  ندارد به آن کار دیگر برود

کار سالم و معنطف و پویا، این نیسـت کـه هـم        
 ”کارگر و هم کارفرما، قابلیت انتخاب داشته باشد؟

هاي موفقیت بازار کار،  یکی از مولفه“ به اعتقاد او، 
قراردادهاي موقت است؛ چرا که با این شـرایـط،     

کنند به دنبال وضعـیـت بـهـتـري         همه تالش می
 ”.باشند

شوند که قرادادهـاي   در واقع کارفرمایانی دیده می
بندند تا از قـیـد و      روزه با کارگران موقت می 89

بندهاي قانون کار، خارج باشند و مزایاي دیگـري  
 . غیر از حق بیمه و حقـوق روزانـه، نـپـردازنـد         

اسماعیلی، با تکیه بـر آمـار تـامـیـن           حمید حاج
اجتماعی، تعداد کل کارگران کشور را بیش از این 

حدود هفت تا هفت و نیم میلیـون  .  داند میزان می
کارگر در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند و   
به همین تعداد هم، کارگرانی وجود دارند که بـه    

بـنـابـرایـن در       .  کنـنـد   صورت فصلی فعالیت می
مجموع، چهارده میلیون کارگر در کشور مشـغـول   

 . به فعالیت هستند
در حـال حـاضـر      :  گوید اسماعیلی می حمید حاج

هزار کارگاه در کشـور     500بیش از دو میلیون و 
وجود دارد که زیر ده نفر اند و از داشتن نماینـده  

ایـن  .  کارگري و نهادهاي کارگري محروم هستنـد 
در حالی است که بیش از پنجاه درصد کـارگـران،   

 . ها مشغول به فعالیت هستند در این کارگاه
گـونـه      در حال حاضر هـیـچ    :  شود وي متذکر می
ها وجود ندارد و    اي روي این کارگاه نظارت عالیه

قـانـون کـار،         191از سوي دیگر، براساس ماده 
هاي زیر ده نفر را، از بـخـشـی از       توان کارگاه می

این مساله باعث شده که این . قانون کار معاف کرد
کارگران، یا قرارداد نداشته باشند یـا بـا آنـهـا،           

 .قراردادهاي غیرقانونی و سفید امضا، تنظیم شود
 

 تعطیلی شرکت تبد در قزوین
 کارگر 300با 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، خـبـر از       
ایـن  :  تعطیلی شرکت تبد قزوین داد و اعالم کـرد 

شرکت زیر مجموعه بنیاد مستضعفان و جانبـازان  
کارگر، چـنـد      300است و با وجود داشتن حدود

 .برد ماهی است که در تعطیلی به سر می
کارگران شرکت تبد همگی رسمی هستنـد و در      
آستانه بازنشستگی قرار دارند که ایـن مـوضـوع،      

 .هاي کارگران را بیشتر کرده است نگرانی
 

 تعویق بازنشستگی کارگران
 شرکت پالستیک شاهین

جمعی از کارگران شرکت پالستیک شاهیـن مـی     
کارگر هستیم که طبق قـانـون    45ما حدود :  گوبند

آور،    بازنشستگی در مشاغـل سـخـت و زیـان          
سال سابقه کار بازنشسته شویم، اما  20توانیم با  می

به دلیل وجود مشکالتی جزئی، این امر تا کنون به 
 .تعویق افتاده است

 

 !زده نداریم واحد بحران
کارگر ورامین و قـرچـک    معاون دبیر اجرایی خانه

زده نـداریـم و        در این منطقه واحد بحران:  گفت
. مسائل کارگري و تولید، در حالت عـادي اسـت    

وي با بیان این که پارس سرام و قـنـد ورامـیـن،       
: هاي مهم این منطقه هستند، اظهار داشـت  کارخانه

ها نیز گاهی توقیف چند روزه دارنـد،   این کارخانه
 . اما مشکالت شان ادامه دار نیست

 

 مورد از مفاد حمایتی 28
 قانون کار محو شد 

علی اکبر عیوضی، عضو هیات مـدیـره کـانـون         
هماهنگی شوراهاي اسالمی کار اسـتـان تـهـران،       

 :درباره اصالح قانون کار گفت
پیش نویسی از وزارت کار به ما رسیده است که “ 

کار، اما ما هر   اند اصالحیه قانون اسم آن را گذاشته

 اخبار کارگري
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چه نگاه کردیم، جز تنگ شدن عرصه بر کارگران 

 ”.چیزي ندیدیم
وي با تاکید بر اینکه فلسفه وجودي قانـون کـار،     

 :حمایت از نیروي کار است، تصریح کرد
 28در اصالحیه اي که وزارت کار نوشته اسـت    “ 

و به عبـارت بـهـتـر،         بند از مفاد قانونی تغییرداده
مورد قطع شده  28تمامی مزایاي کارگران در این 

در پیش نویس اصـالحـیـه قـانـون کـار،           .  است
 20کارگران کم شـده و بـه           )  ساالنه( مرخصی 

روزکاهش پیدا کرده است، تشکالت کارگري در   
اخراج کارگران هیچ کاره شـده انـد، مـرخصـی         
تشویقی براي فوت اقوام درجه یک کارگر حـذف  

درصدي مزد کارگران در نوبت  40شده و افزایش 
حذف ) ضریب اضافه کاري(کاري و شیفت کاري 

 ”.شده است
 

 وضعیت کار و زندگی
 کودکان کار در ایران

، ) 1369مصوب ( از قانون کار ایران  79بنا به ماده 
سال تمام، ممنوع  15به کار گماردن افراد کمتر از 

همین قانون، فقط اجازه کار  84تا  80مواد .  است
سال را، بـه عـنـوان           18تا  15براي گروه سنی 

مجاز دانسته و این اجازه را بر ”  کارگران نوجوان“ 
هاي پزشکی ساالنه، سـاعـت کـار       انجام آزمایش

کمتر از کارگران بزرگسال، ممـنـوعـیـت انـجـام         
کاري و حمل  آور، شب هرگونه کار سخت و زیان

مـاده  .  بار بیش از وزن مجاز، مشروط دانسته است
را  84تا  79همین قانون نیز، متخلفان از مواد  176

و  1بندهاي . داند مستحق جرایم نقدي و حبس می
کنوانسیون جهانی حقوق کودك، که  32از ماده  2

به آن ملحق شده نیـز،   1372دولت ایران در سال 
کند که کشورهاي عضو این کنوانسـیـون،    تاکید می

باید از کودکان خود در برابر استثمار اقـتـصـادي      
حمایت کرده و حداقل سن کار، مقررات مناسـب  

هـاي   ها و ضمانت براي اشتغال کودکان و مجازات
اجرایی براي مواد ناظر بر کار کودکان را، تعـیـیـن    

 .کنند
اما واقعیت موجود در روستاها، خـیـابـان هـا و         

کارگاه هاي پراکنده در سطح شهـرهـا چـگـونـه        
 است؟

هیچ آمار دقیقی از کودکان کار کشور وجود ندارد 
ها یا آمارهاي قدیمی استناد کـرد   و باید بر تخمین

طـبـق   .  ها را به آمارهاي رسمـی افـزود     و تقریب
 85آخرین آمار، که مربوط به سرشمـاري سـال       

هزار کودك در گـروه       700است، یک میلیون و 
کنند که البته  سال در کشور کار می 18تا  10سنی 

سـالـه را      10این آمار، تعداد کودکان کار کمتر از 
از تعداد کل کودکان کار ثـبـت     .  ثبت نکرده است

هزار نـفـر    847هزار نفر ساکن شهر و  825شده، 
 300اند و پسران، یک میلیون و  ساکن روستا بوده

هزار نفر از جـمـعـیـت      380هزار نفر و دختران، 
 3/18در واقـع      .  اند شده کودکان کار را شامل می

درصد از کـودکـان      8درصد کودکان روستایی  و 
 .کنند  شهري کار می

میلیون و  2اما آمارهاي غیررسمی، نشان از وجود 
 85سـال    .  هزار کودك کار در کشـور دارد    700

میلیـون   3تعداد کودکان محروم از تحصیل کشور، 
هزار نفر بود که همان زمان، یک میلیون و  500و 

هزار نفر از آنها به عنوان کودك کار شناسایی  700
هزار نـفـر      900شده بودند و وضعیت کار حدود 

هم، نامشخص اعالم شده بود که احـتـمـاال بـه         
 .مشاغل خانگی مشغول بودند

  کودکان کار روستایی، عمدتا به مشاغل سـخـت    
اند و کودکان  کشاورزي و مرتبط با آن مشغول بوده

هـاي     اند که در کـارگـاه       کار شهرنشین هم گفته
کوچک صنعتی زیرزمینی و مشاغـل خـدمـاتـی،       

برخی از نـهـادهـا مـثـل          .  مشغول به کار هستند
 .اند کرده شهرداري هم از کار کودکان استفاده می

باید افزود در کنار ایـن مشـاغـل، کـودکـان در            
هاي خالف هنجارها مثل بانـدهـاي مـواد       فعالیت

غیر از درصـد      .  شوند مخدر هم به کار گرفته می
کمی از کودکان کار که به دستفروشی یـا جـمـع      
کردن ضایعات مشغول هستند و درآمد آنها وابسته 

آوري شده  به دریافتی روزانه یا وزن ضایعات جمع
است، آن گروه پرشماري کـه تـحـت فـرمـان            

هـاي قـانـون         کنند، از حـداقـل   کار می”  کارفرما“ 
 .مانند پرداخت و دستمزد هم محروم می

دستمزد پرداختی به کودکان هرچند که بـه تـوان     
زنی او و حتی نـوع شـغـل       کودك و قدرت چانه

وابسته است، اما معموال یک چهـارم تـا نصـف        
. شـود    دستمزد یک کارگر بزرگسال را شامل مـی 

سال، معموال از مزایاي سـایـر    15کودکان کمتر از 
کارگران مثل بیمه و پاداش و مرخصی هم محروم 

 . هستند
هاي جسمی  کودکان کار همواره در معرض آسیب

و روانی و جنسی قرار دارند و اگر پوستـه بـازار     
هـایـی را پـیـدا          بزرگ تهران را بشکافید، کارگاه

فعالیت آنـهـا       خواهید کرد که هیچ نهاد دولتی بر
ساله، در آن به  25تا  10نظارت ندارد و کارگران 

ایـن  .  کنـنـد   روزي کار و زندگی می صورت شبانه
زا بوده و زمینه آزار جسـمـی و        فضا بسیار جرم

عـالوه بـر آنـکـه         .  کنـد  جنسی آنها را فراهم می
کودکان کار، به سرعت و به کرات توسط کارفرما 

 .گیرند مورد تنبیه بدنی قرار می
 

المللی پول از  تحسین صندوق بین
ها  اجراي قانون هدفمندي یارانه

 در ایران
المللی پـول از       هیأتی از کارشناسان صندوق بین

از ایران بـازدیـد      1390خرداد ماه  19تا  7تاریخ 
اي    در پایان این دیدار، گروه مزبور بـیـانـیـه    .  کرد

 :در بخشی از این بیانیه آمده است. منتشر کرد
توزیع مجدد وجوه نقدي از محـل درآمـدهـاي      “ 

ها در میان خانوارهـا، در     حاصل از افزایش قیمت
ها، بهبود استانداردهاي زندگـی و     کاهش نابرابري

پشتیبانی از تقاضاي داخلی در اقتصاد کشور مؤثـر  
هاي انـرژي، بـه        افزایش قیمت حامل.  بوده است

رویه و اتالف آنها منجـر شـده      کاهش مصرف بی
رود قانون هدفمـنـدي    که انتظار می در حالی.  است
مدت، مـوجـب کـاهـش رشـد           ها در کوتاه یارانه

دلیل منطقی  اقتصادي و افزایش نرخ تورم شود، به
کردن استفاده انرژي در داخل، افزایش درآمدهـاي  

تر کـردن   پذیري و نزدیک صادراتی، تقویت رقابت
هاي اقتصادي ایران به ظرفیـت کـامـل و         فعالیت

مدت  انداز اقتصادي میان بالقوه آن، این طرح، چشم

 اخبار کارگري
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 .توجهی بهبود خواهد بخشید ایران را به شکل قابل

اند اثرات اولیه افزایش  مقامات ایران موفق شده...  
با .  هاي انرژي را روي تورم مهار کنند قیمت حامل

بـرابـر،    20ها تا حدود  وجود افزایش شدید قیمت
درصد در    1/10کننده از  نرخ تورم قیمت مصرف

درصد در پایان  2/14، فقط تا سطح 1389آذر ماه 
 ”.افزایش یافت 1390اردیبهشت ماه 

منظور حفظ دستاوردهاي قانون هـدفـمـنـدي        به“ 
ها و همچنین ثبات اقتصاد کالن در مـیـان        یارانه

هاي پولی و مالی انقبـاضـی    مدت، اعمال سیاست
 ”.هماهنگ، امري ضروري است

در بخش دیگري از این بیانیه، ضمن تـأکـیـد بـر       
ها از طـریـق اسـتـفـاده از               تغییر ساختار بنگاه

هاي کاراتر از نظر مصرف انـرژي، آمـده        فناوري
 :است

ها و  منظور حمایت از ایجاد بنگاه مسئوالن باید به“ 
هاي خود را بـراي     هاي جدید، فعاالنه تالش شغل

هـیـأت   ”  . بهبود فضاي کسب و کار ادامه دهـنـد    
المللی پول همچنین بر اهمیت ادامـه     صندوق بین

برنامه اصالحات بخش بانکی که در قالب برنامـه  
ساله توسعه پنجم به تقویت سالمت بخش مالی 5

 .پردازد، تاکید کرد می
 :در این بیانیه همچنین آمده است

هیأت، تحوالت اقتصادي اخیر را مورد بـررسـی   “ 
قرار داد و براساس اطالعات جدید و مـذاکـرات     
صورت گرفته با مقامات ایـرانـی، بـرآوردهـا و         

هاي اقتصاد کالن خود را مورد تـجـدیـد     بینی پیش
با وجود کاهش قیمت نفت در سال .  نظر قرار داد

، رشد تولید ناخالص داخلـی واقـعـی در        1388
شود که این امر ناشی  درصد برآورد می 5/3حدود 

از افزایش چشمگیر تولیدات غیرنفتی و همچنیـن  
محصوالت کشاورزي است که این رشد مثبت در 

هـاي     اتخاذ سیاسـت .  نیز ادامه داشت 1389سال 
پولی مناسب توسط مسئوالن، تورم ساالنـه را از      

درصد  4/12به سطح  1387درصد در سال  4/25
حجـم ذخـایـر ارزي        .  کاهش داد 1389در سال 

انداز  در سطح مناسبی قرار دارد و چشم) ناخالص(
هـاي بـاالي        بخش خارجی نیز با توجه به قیمت

 ”.نفت بهبود یافته است

 درآمد ماهیانه
 سازمان تامین اجتماعی ایران

 میلیارد تومان گذشت  1400از مرز 
درآمد سـازمـان     :  رحمت اله حافظی اظهار داشت

بـه طـور        89اجتماعی، طی نیمه اول سال  تأمین
میلیارد تومان در ماه بود که با توجه  950میانگین 
میلیارد تومانی، این سـازمـان بـا         1400به هزینه 

میلیارد تومان مـواجـه بـوده         450کسري ماهیانه 
اما با تالش و همت کارکنان و تصمیـمـات   .  است

صحیح در پایان سال گذشته ضمن تحقق کـامـل     
 1400اجتماعی از مرز  بودجه، درآمد ماهیانه تأمین

 .میلیارد تومان گذشت

 
 پرداخت یارانه نقدي

 متوقف می شود 
سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس روز دوشـبـنـه    
خبر داد که پرداخت یارانه هاي نقدي از مرداد ماه 
متوقف خواهد شد و به جاي آن کارت انرژي در   

 .اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت
وي با بیان اینکه طرح استفاده از کـارت هـاي         
انرژي از شهریور در کشور اجرا خواهد شد، اظهار 

 :داشت
جایگزین شدن کارت هاي انرژي به جاي یـارانـه   
نقدي، از تورم موجود در کشور جلوگیري خواهد 
کرد و اجراي این طرح، موجب مدیریت مصـرف  

هدف از اجراي . انرژي توسط مردم نیز خواهد شد
این طرح، رفع مشکل مردم در پرداخت قـبـوض     
است و خانواده هایی که بتوانند مصرف خـود را    
مدیریت کنند، سود خواهند برد و مازاد یارانه هاي 
خود را، پس از زمانی که دولت معین می کـنـد،     

 .برداشت خواهند کرد
 :حسینی اظهار داشت

براساس این طرح، کارت هاي انرژي عـالوه بـر     
آب، برق و گاز خانگی، در پمپ هاي بنزین نـیـز   
کاربرد داشته و با تجهیز پمپ هاي بنزین به ایـن    
سامانه، به هنگام سوخت گیري، مبلغ مورد نظر از 

 .کارت انرژي فرد کم خواهد شد

 قاچاق کاال به ایران
 شود  طور رسمی انجام می به

رئیس کمیته مجلس در تحقیق و تـفـحـص از          
میلیارد دالري قاچـاق   19قاچاق، با اشاره به آمار 
تواند غـیـررسـمـی وارد        گفت که این حجم نمی

اي  وي با تأکید بر این که بخش عمده.  کشور شود
رسـمـی وارد      هاي رسمی یا نیمه از قاچاق، از راه

 :شود، تصریح کرد می
هاي قانونی موجود، براي ورود    برخی، از ظرفیت

اند و در واقع،  غیرمجاز کاال به کشور استفاده کرده
هاي اصلی قاچاق است که از این  هنرمندي جریان

ظرفیت، به سود خود و با کمترین هزیـنـه بـهـره       
گرفته و ریسک قاچاق کاال را براي خود بسـیـار     

 .اند پایین آورده
 

 افزایش نرخ کرایه درون شهري
هـاى     با اصرار اعضاى شوراى شهر، نرخ کـرایـه    

این در حالـى  .  حمل و نقل عمومى، افزایش یافت
بودند کـه در      است که مسئوالن دولتى وعده داده

پس از .  یابد ها افزایش نمی سال جارى، نرخ کرایه
ها، نرخ کـرایـه    اجراى قانون هدفمند سازى یارانه

درصد افزایـش   20ها در شهر تهران حدود  تاکسی
شوراى شهر بر اساس قانون، هـر سـالـه        .  یافت
 .دهد ها را افزایش می نرخ

درصدي کـرایـه      15اخبار رسمی از افزایش تنها 
اتوبوسهاي شرکت واحد حکایت دارد، اما از روز 

 -اول تیرماه، کرایه اتوبوسهاي تندرو مسیر راه آهن
 100معادل (تومان  200تومان به  100تجریش، از 

کرایه اتـوبـوسـهـاي     .  رسیده است)  درصد افزایش
BRT  تومان در خـط       150تومان به  100نیز از

 . یک و دو افزایش یافته است
بـرابـر      6این درحالی است که نماینده دولت، از 

شدن یارانه حمل و نقل پس از هدفمندي یارانه ها 
خبر داده، اما مسئولین شهرداري نسبت به تایید یا 
 . تکذیب این ادعا، واکنـشـی نشـان نـداده انـد           

بودجه یارانه حمل و نقل اتوبوسرانی و مترو کـل  
 260کشور، نشان می دهد که مقدار این بودجه، از 
 400میلیارد تومان مصوب در سال گذشتـه بـه       

 اخبار اقتصادي
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 70میلیارد تومان در سال جاري، یعنـی حـدود       

با این حـال، شـوراي     .  درصد، افزایش یافته است
درصدي بلیط اتوبوس هاي  68شهر تهران افزایش 

تومـان،   42تومان به  25متعلق به شهرداري را، از 
 .تصویب کرد

 

 هزار کرمانی 50
 آب خوردن ندارند 

یکی از مقامات محلی در استان کرمان می گـویـد   
روستا در این استـان، دسـتـرسـی بـه آب             624

مقام شرکت آب و      به گفته قائم. آشامیدنی ندارند
فاضالب روستایی استان کرمان، ایـن روسـتـاهـا       

خانوار هستند و از سال گذشـتـه    20داراي باالي 
روستا، آب آشامیدنی مهـیـا    31تاکنون، تنها براي 

 . شده است
هم اکنون روستائیان کرمانی با بحـرانـی بـه نـام         

روبرو هستند که با احتساب حداقلی هر ”  تشنگی“
نفر، می توان گفت در کرمان، حـداقـل    4خانواده 

براي جـبـران ایـن        .  هزار نفر، تشنه مانده اند 50
میلیارد تومان بایـد   200عقب ماندگی، نزدیک به 

 . هزینه شود
 

 گري در ایران کاهش سن روسپی
کمتر از یک هفته بعد از آنکه رئیس پلیس تهـران،  
تعداد زنان خیابانی این شهر را تنها صد نفر اعالم 

کاهش “ کرد، رییس انجمن جامعه شناسی ایران از 
گـري در      ي سن روسپـی   حدود هشت تا ده ساله

دکتر قرایی برخی آسـیـب هـاي      .  خبر داد”  ایران
اجتماعی نظیر افزایش طالق، تنوع طلبی مـردهـا،   

را از   ...  عدم امکان ازدواج، اعتیاد، بـیـکـاري و       
گـري    عواملی برشمرد که به گفته او، سن روسپـی 

نتایج .  سال، رسانده است 18تا  12در ایران را به 
هـاي     آخرین تحقیقات انجام شده که در رسـانـه  

رسمی هم منتشر شد، این اظهار نـظـر امـان اهللا        
 . کند قرایی را تائید می

دهد کـه      آمارهاي انجمن مددکاري ایران نشان می
ساالنه نزدیک به چهارصد زن خیابانی در تـهـران   

شوند، اما آمارهاي دیگري نیز در دست  دستگیر می

است که حکایت از گسترش پدیده زنان خیابانی و 
رییس .  تري دارد روسپی گري در ابعاد بسیار وسیع

تعداد زنـان   1385انجمن جامعه شناسی، در سال 
نفر تخمین ” هزار 300دست کم “خیابانی تهران را 

 53شود هم اکنون شش هزار و     گفته می.  زده بود
هاي کـل کشـور بـه سـر             زن خیابانی در زندان

ساله بیشترین  25تا  12زنانی که دختران .  برند  می
 .دهند تعداد را بین آنها تشکیل می

نگرانی از نبود آمار مشخص زنان خیابانی، آنـجـا   
یابد که کمیته کشوري ایدز، نسبت بـه      افزایش می

تغییرالگوي انتقال ایدز از راه تزریق مـخـدر بـه      “ 
آمـار  .  دهـد   هشدار می”  ارتباط جنسی کنترل نشده

ابتال به این بیماري از طریق روابط جـنـسـی، از        
بـه     88درصد در پایان نیمه نخست سال      3/13
 .درصد در ابتداي سال جاري رسیده است 9/17

نفر را به  10تا  5تواند در سال   هر زن خیابانی می
در حـال حـاضـر در           . ویروس ایدز آلوده کنـد 

کالنشهر تهران، مراکز بهزیستی امکان نگـهـداري   
حدود پنجاه دختر خیابانی را دارد، در صورتیـکـه   

نفر از این افـراد، تـوسـط         400تا  300هر ساله 
نیروهاي پلیس دستگیر و با حکم دادگاه به مراکـز  

این در حالی است کـه  .  بهزیستی سپرده می شوند
مرکز نگهداري بازپروري زنان آسیب دیده  23تنها 

یعنی به جز استان تهران و   .  در کشور وجود دارد
خراسان رضوي، سهم هر استان تنها یک مـرکـز     

 .است

 آزادي منصوره بهکیش 
منصوره بهکیش، شنبه هجدهم تیر با قرار کفالـت  

خانم بهکیش، از حامیان مادران عـزادار    .  آزاد شد
و مادران خـاوران، پـس از         )  مادران پارك الله( 

حدود یک ماه بازداشت، با کفـالـت مـادرش از        
 .زندان آزاد شد

خرداد، در یک فروشگاه  22منصوره بهکیش روز 
مورد هجوم مامورین امنیتی قرار گرفت و همراه با 

زندان اویـن   209چند نفر دیگر، دستگیر و به بند 
او پیش از این، به خاطر شرکت در   .  منتقل گردید

هـم  )  مادران پارك اللـه ( اعتراضات مادران عزادار 
 . دستگیر شده بود

افزایش زنان فقیر سرپرست خانوار 
 به مرز هشدار رسیده است

 30اکنون آمار طالق در شهر تهران بـه مـرز        هم
است و افزایش زنان فقیر سرپرست   درصد رسیده

. خانوار در کشور، به یک بحران تبدیل شده است
هزار نفر به زنـان   60شود ساالنه بیش از   گفته می

سرپرست خانواده اضافه می شود که بسیـاري از    
از سویی نهادهاي مـدنـی     .  آنها گرفتار فقر هستند

فعال در مسایل اجتماعی مانند انجمـن عـلـمـی       
مددکاران معتقدند که مهمترین دلـیـل تـن دادن        
بسیاري از زنان به روسـپـی گـري، فشـارهـاي          
اقتصادي، کسب درآمد و تامین مایحتاج زنـدگـی   

که ( سال گذشته، یک زن سرپرست خانوار .  است
از کمیـتـه   )  فرزند داشت 3شوهرش فوت شده و 

امداد ماهانه چهل هزار تومان مستمري دریـافـت     
 .کرده است می
 

قضیه کاشمر مال دو ماه : رادان
 پیش بوده و تمام شده

سردار سرتیپ احمـد رضـا رادان، در جـمـع             
خبرنگاران درباره حادثه اخیر خمینـی شـهـر و        

بـرخـی         در این زمینه،“    : اتفاقات مشابه آن افزود
شـود، زیـرا مـوضـوع          هایی ایجاد می مواقع موج

کاشمر اتفاقی بود که دو ماه پیش رخ داد و هـمـه   
امـا        متهمان دستگیر و با قرار روانه زندان شدند؛

جاي سوال است که چرا االن این مساله مـطـرح     
 “شود؟  می

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به این کـه دربـاره      
ایـم،     شهر به وظیفه خود عمل کرده پرونده خمینی

متواري این پرونده در شهرهـاي   سه متهم “ :  گفت
زاهدان و ایرانشهر دستگیر شدند و شاید تـالش    

 ”.داشتند از مرز خارج شوند
درصد متهمان پرونده هاي  90بیش از ” : وي افزود

تجاوز به عنف در سال گذشته دستگیر شده اند و 
سرعتی که معاون اول قوه قضاییه و دادستان کـل  

 اخبار زنان
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کشور در رسیدگی به پرونده این گونه متخـلـفـان    
تاکید کردند، نقش قابل توجهی در پـیـشـگـیـري      

 ”.خواهد داشت
شـهـر، عـمـلـی         رادان با بیان اینکه حادثه خمینی

البته باید به ریشه و علـت  “ :  مجرمانه است، گفت
بروز جرم نیز پرداخته شود کـه ایـن وظـیـفـه            
کارشناسان اجتماعی است، اما این که برخـی هـا     
می خواهند اقدامات آن خانواده در داخل بـاغ را    
بهانه اي براي ارتکاب جرم آن گـروه مـتـجـاور       

 ”. تــوجــیــه کــنــنــد، قــابــل قــبــول نــیــســت         
جانشین فرمانده نیروي انتظامی در ادامـه ایـن          

نشست خبري، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
آیا بنا دارید در اجراي طرح امنیت اخـالقـی از       “ 

در بسـیـاري از     “  :افزود” بسیج هم کمک بگیرید؟
ها از حضور بسیجیان بهره هاي فـراوان     ماموریت

برده ایم، اما در این طرح فعال نیازي بـه حضـور     
کنیم همراهی مـردم بـا      آنان نیست و احساس می

 ”.کند پلیس در این طرح کفایت می
 

ها به  رسانه: رئیس قوه قضائیه
 مسائل تجاوز به عنف دامن نزنند

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه دستگاه قضـا،    
سه پرونده مربوط به تجاوز را با حساسیت الزم و 

از رسانه هـا مـی       “ :  جدیت دنبال می کند، گفت
خواهم به این موضوعات نپردازند، زیرا به امنیـت  

 ”. اجتماعی مـردم، لـطـمـه وارد مـی کـنـنـد                  
متاسفانه سرقت مسلحانه، تهدید با “ :  وي ادامه داد

سالح و سرقت به عنف و یا حتی قتـل افـراد و       
. ماموران بانک، در این گونه جرایم وجـود دارد     

حتی در مورد یک پرونده خاص، یکی از مسئوالن 
اگـر  .  شعبه بانک توسط این سارقان به قتل رسیـد 

ابزاري نداشتیم شاید می توانستیم کمی ممـاشـات   
... کنیم، اما این امر به هیچ وجه قابل قبول نیسـت 

به همین منظور از همه ظرفیـت هـاي قـانـونـی          
این در حالی اسـت کـه حـملـه         .  استفاده کردیم

مسلحانه با سالح سرد را نیز، در حکم محاربه و   

ــم                  ــرار دادی ــدام ق ــازات آن را اع ــج  . ” م
بار دیگر از رسانه ها می “: رئیس قوه قضائیه گفت

خواهم به این موضوع نپردازند، چرا که به امنیـت  
اجتماعی مردم لطمه وارد می کنند و گاهی نـیـز     

از مردم هم می خواهـیـم بـه      .  اشاعه فحشا است
 ”.دستگاه قضایی اعتماد کنند

 

 درصد زنان باردار 12مرگ 
 در سیستان و بلوچستان

ابراهیم عزیزى در کارگروه فرعى سالمت خانواده 
در استاندارى سیستان و بلوچستان، این خـبـر را     

وى پراکندگى باالى جمعیت در استان، .  اعالم کرد
هاى جدید تنظیم  پایین بودن آگاهى مردم از روش

خانواده، پایین بودن دسترسى به مراکز بهداشتى و 
پایین بودن سطح اطالعات مردم در اسـتـفـاده از      

هاى تنظیم خانواده را، از علل اصلى مرگ و  روش
 . میر مـادران بـاردار در اسـتـان بـر شـمـرد                   

جمعیت این استان، سه درصد از کل جـمـعـیـت     
دهد، اما شش درصد موالـیـد    کشور را تشکیل می

 .کشور، متعلق به این استان است
 

ناتو عملیات نظامی را در لیبی 
 کند  متوقف نمی

دبیر کل ناتو اعالم کرد ”  آندرس فوگ راسموسن“ 
که این سازمان تصمیم ندارد عملیات نظامـی در    

 . لیبی را متوقف کند
راسموسن همچنین گفت که نظامیان ناتو، تمامـی  
تدابیر الزم را به کار خواهند بست تا از قـربـانـی    
شدن مردم لیبی در جریان عـمـلـیـات نـظـامـی          

 . جلوگیري شود
معمر “ شود که  سخنان راسموسن در حالی بیان می

رهبر حکومت لیبی، کشـورهـاي عضـو        ”  قذافی
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی را متهم بـه قـتـل      

شوراي امنیت سازمان ملل متحد اجازه . کرده است
، بـه    ” براي حفاظت از غیرنظامیـان “ داده است که 

روز به نیروهاي سرهنگ قذافی حـملـه    90مدت 

مـاه     27این ماموریت قرار بود در تـاریـخ     .  شود
ژوئن به پایان برسد، اما شوراي امنیت آن را بـراي  

 . روز دیگر تمدید کرده است 90
 

 اعتراض مردمی اسپانیا
 به فرانسه و یونان رسید

 :اسپانیا
ها در اعتراض به میزان بـاالي     تظاهرات اسپانیایی

بیکاري و وضعیت وخیم اقتصادي، در مـادریـد       
هزاران معترض در نزدیکی چادرهاي .  ادامه یافت

برپا شده در میدان اصلی شهر مادرید، تجمع کرده 
و حمایت خود را از معترضان، که قریب بـه دو      
هفته است در این مکان تحصن کرده انـد، ابـراز     

 .داشتند
منطقه اصـلـی    120همچنین تظاهرات گسترده در 

اعتراضات ضددولتی . شهر مادرید انجام شده است
در دو هفته اخیر با توجه به ارتباطـات گسـتـرده      

هاي اجتماعی، رو بـه       جوانان اسپانیایی در شبکه
مـوسـوم بـه         می   15جنبش .  افزایش نهاده است

جنبش خشم اسپانیا، از دو هفته پیش آغاز شد که 
در آن، پیکان اصلی اعتراضات علیه بیکاري، فساد 

هاي اقـتـصـادي دولـت          سیاستمداران و سیاست
 .اسپانیاست

 
 :فرانسه
پاریس هم، شـاهـد تـظـاهـرات        ”  باستیل“ میدان 

گسترده ضددولتی جوانان فرانسوي در حمایت از 
اعتراض بـه    .  ناآرامی هاي دو هفته اي اسپانیا بود

اوضاع نابسامان اقتصادي، محکومیـت سـرکـوب      
تظاهرکنندگان جوان اسپانیایی و محکومیت فسـاد  
گسترده حاکم بر کشور، از جمله اقدامات جوانـان  

 .فرانسوي بود که همچنان ادامه دارد
از دیگر شـهـرهـاي      ”  بایون“ و ”  تولوز“ شهرهاي 

فرانسه است که همزمان با پاریس، سیاست هـاي  
! پاریـس “ .  را محکوم کردند”  سارکوزي“ اقتصادي 
مـردم  /  دموکراسی واقعی می خواهـیـم  /  بیدار شو

از جمله شعارها و   ”  / متحد، مغلوب نخواهند شد
دست نوشته هاي فرانسوي هایی اسـت کـه بـه        

 اخبار زنان
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اسپانیا، در خـیـابـان هـا       ”  جنبش خشم“ تاسی از 

 .حضور دارند
 

 :یونان
هزار نفر نیز در میدان مرکـزي شـهـر       30بیش از 

اقتصادي دولت   هاي سختگیرانه آتن، علیه سیاست
ایـن  .  یونان، بار دیگر دست به تظـاهـرات زدنـد     

هاي پیشین در  تر از تظاهرات تظاهرات که گسترده
هاي اقتصادي دولت این کشور  یونان، علیه سیاست

بود، توسط احزاب مخالف دولت سازماندهی شده 
هاي سیاسی، در    هاي مختلف و گروه اتحادیه.  بود

معترضـان  .  سازماندهی این تظاهرات نقش داشتند
 300در این تظاهرات، با اشاره به پـارلـمـان و          

: زدنـد    قانونگذار یونانی، خطاب به آنها فریاد مـی 
 .”ها، دزدها دزد“

معترضان در این تظاهرات، همچنین علیه جـورج  
وزیر یونان و عـلـیـه صـنـدوق         پاپاندرو، نخست

به گـزارش    .  المللی پول، شعارهایی سر دادند بین
خبرگزاري آسوشیتدپرس، هیچ خشونتی طی ایـن  

رغم تـظـاهـرات     به.  تظاهرات گزارش نشده است
هاي سختگیرانـه   گسترده مردم یونان علیه سیاست

وزیر یونان اعالم کرده است که  دولت آتن، نخست
همچنان در راستاي اعالم اصالحات اقتصادي در   

 .دارد این کشور گام برمی
اتحادیه اروپا ضمـن بـرگـزاري یـک جـلـسـه              

مـیـلـیـارد        330اضطراري، نسبت به ارائه کمک   
دالري به اقتصاد ورشکسته یونان تصمیم گـیـري     

اجراي ریاضت اقتـصـادي، بـه عـنـوان          .  می کند
مهمترین شرط اتحادیه اروپا براي ارائه ایـن وام      
عنوان شده است؛ ضمن اینکه هنوز اجماع کاملـی  
هم بین اعضا اتحادیه براي پرداخت وام به یونـان  

 .شکل نگرفته است
یونانی ها با نـام    .  ماه مه نا آرام است 25یونان از 

” خشم مـردم “ گذاري تظاهرات خود تحت عنوان 
در بزرگترین میدان آتن و مقابل ساختمـان هـاي     
وزارت دارایی و پارلمان، تجمع کرده و بر ادامـه    

 .این تجمعات تاکید می کنند
مردم با اعتراض به واگذاري اموال دولتی به بخش 
خصوصی، فساد گسترده و بیکاري، احزاب حاکم 

خطاب می کنند که ملت ” دزدانی“بر کشورشان را 
 .را تحت فشار قرار داده اند

 

 جوانان ترکیه
 نیز به میدان نبرد آمدند

جوانان ترکیه بار دیگر با اتحاد با مردم ستمـدیـده   
دیگر کشورها، به خیابان ها آمدند و مطالبات شان 

 .را طلب نمودند
جوانان ترکیه در یک اقدام انترناسیونالیستی و در   
اتحاد با مردم معترض دیگر کشورها، در ادامه ي   
تحصن سه روزه شان در میدان تاکسـیـم شـهـر       
استانبول، نوزدهم ژوئن تظاهراتی از گاالتاسـاراي  

 .به طرف میدان تاکسیم شهر استانبول انجام دادند
این راهپیمایی با تشویق و همـراهـی رهـگـذران       
مواجه شد و مردم به تشویق جوانان و هم صدایی 

این جوانان، اعتراض شان را .  در شعارها پرداختند
با شعارهایی بر علیه سیستم سرمایه داري، سیستم 
آموزشی ترکیه، خصـوصـی سـازي مـدارس و           

 .دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان، بیان نمودند
 

 شکایت جمعی زنان
 علیه شرکت وال مارت پذیرفته نشد

دادگاه عالی ایاالت متحده، شکایت جمعی عده اي 
هاي زنجیره اي وال مارت،  از کارکنان زن فروشگاه

به نمایندگی از یک و نیم میلیون نفر از کارکـنـان   
 .زن سابق و فعلی را، رد کرد

کارکنان زن شرکت جهانی وال مارت، اکنون حـق  
دارند علیه تبعیضات شغلی و حقوقی خود، بطـور  

شکایت انـفـرادي، خـرج      .  انفرادي شکایت کنند
که دو میلیون کارمنـد  ( کمتري براي شرکت مزبور 

 .خواهد داشت) دارد

به گفته حقوق دانان، تصمیم دادگاه عالی مبنی بـر  
رد شکایت جمعی، عواقب منفی براي شکـایـات   
جمعی و به ویژه، در رابطه با شکایات جـمـعـی      

رسانه هاي ایـاالت  .  مبنی بر تبعیض جنسیتی دارد
متحده، این تصمیم دادگاه عالی را یکی از پر پیامد 
ترین تصمیمات این دادگاه، طی سالـیـان اخـیـر       

 .دانستند
 

 بحرانی جهانی : افزایش قیمت غذا
درصد جـمـعـیـت جـهـان            85غذا، آنچه براي 

موضوعی عادي محسوب می شود، دغدغه اصلـی  
زندگی روزمره پانزده درصد باقیمانده را تشکـیـل   
می دهد، خصوصا در دوره اي که قیـمـت مـواد      
 . غذایی به اندازه زیادي افـزایـش یـافـتـه اسـت          

از ماه ها قبل، رقابت در قیمت محصوالت غذایی 
اصلی آغاز شده و کارشناسان هم زنگ خطر را به 

بنابر گزارش سازمان جهانی غذا . صدا درآورده اند
و کشاورزي، قیمت محصوالت غذایی اساسی تـا  

. ثابت نمی ماند و افزایش خواهد یافت 2012سال 
وضعیتی دشوار که دامن همه، به ویژه فقرا را، از   
. آمریکا تا آسیا و از اروپا تا آفریقا خواهد گرفـت 

اعـتـراضـات و         2008افزایش قیمت ها در سال 
دوباره  2011در سال . شورش هایی را بر انگیخت

درصـد   71قیمت ها باال رفت و طی یک سال، به 
 . رسید

واردات مواد غذایی، قیمت ها را در کشـورهـاي     
میلیارد دالر افزایش داد،  1290وارد کننده به میزان 

درصد در مقایسه با سال  21یعنی افزایشی برابر با 
کشورهاي وابسته به واردات، بیـشـتـر از      .  گذشته

درصد بیشتر  30سایرین آسیب دیدند و بنابراین تا 
کشـورهـاي   .  براي واردات شان پرداخت می کنند

آفریقایی، بیشترین میزان وابستگی را بـه واردات    
برخی از این کشورها، بیـسـت   .  مواد غذایی دارند

درصد تولید ناخالص داخلی را به واردات مـواد      
 .غذایی اختصاص می دهند

 اخبار بین الملل

 :منابع خبري این شماره
 ريخبرگزاري فارس، مهر، ایلنا، آفتاب، کیهان، همشهري، رسالت، اعتماد، خبر آنالین، یورو نیوز، دانشجو نیوز، افق روشن، تغییر براي براب
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 پر پر شد از جفاي زمان، گل به گلشنم
 طوفان ربود، نور، ز فانوس روشنم

 
 با کشتی دلم که ز طوفان گذشته بود

 درگیر چاه باد مخالف چو بیژنم
 

 روزم شده سیاه و به یغما برفته روز
 خستند جان خسته و بستند روزنم

 
 تار امید من بگسستند و من به رنج

 تنم توري براي صید ماهی امید، می
 

 اند خاك بال به نرگس میهن فشانده
 الکن ز تیغ هائل شان، بوي سوسنم

 
 هاي کارِ گلستان اقتصاد هم بوته

 پامال دیو سود شد و هم، سر و تنم
 

 خلقی به خیش عشق، در آمیخت با ستم
 طوفان کور سود، درو کرده خرمنم

 
 جان در کفم گرفتم و این قوم بی خرد

 جانم ندید و آتش کین زد به میهنم
 

 وقتی شنید از لب خلقی، برابري
 به سوزنم” دشمن“گفتا بدوزم آن لب 

 
 تنها اوین نبود کالنشهر مرگ و رنج

 پر شد ز شهر مرگ و دوزخ غم، کل میهنم
 

 گویا به خواب رفته درزي تاریخ ملک ما
 تیغی کجاست تاك خماري بیفکنم

 
 تدبیر دیگري مگرم تا که بگذرد

 این رشته دود لعنت از این چشم سوزنم
 

 دوزم به گور و بسپرم این قبله بر مغاك
 تر که او بنوازد به برزنم زان پیش

 
 آتش فتاده جنگل دل را از این شرار

 ابري به بارش افتد اگر من دعا کنم؟
 

 کو؟ کو تبر که وا رهم از شر هرزگان
 این هرزه دارِ خشک غم، از بیخ برکنم

 
 بیهوده نیست کشتنِ وقت و زمان، چرا

 پر پر شد از جفاي زمان، گل به گلشنم

 انگبین وحدت
 

 انگل سرمایه خورده خون کار و مسکنم
 کارگر مردم که مزدم گشته الغر چون تنم

 
 خوشه هاي کار من از آن صاحب کار شد

 مور استثمار سرمایه زده بر خرمنم
 

 کارم ارزان می خرند و نسیه پولش می دهند
 نان گران کردند و نقدش شد بهاي گردنم

 
 مزد ناچیزم میان موج پر زور بها

 خورده بر سنگ و شکسته چون لب خندیدنم
 

 می رسد از هر مناره، بانگ سودایی به گوش
 سود کارم سهم او زخمش پس پیراهنم

 
 از فروغ سود کارم راهش آبادي گرفت

 وز فسون چشم تنگش، مرد شمع روشنم

 نور سود او شب خسران ما دارد ز پی
 صبح او یلداي ما، خرداد او شد بهمنم

 
 هاي خلق من در این فصل شکوفایی جنبش

 پوش تنمهم چنان در بند نان و آب و تن
 

 دهند اما اگر داري حساب وام مسکن می
 من ندارم، خم شده پشتم به زیر مسکنم

 
 آن که گفتش برق و گاز و نفت و آبت مفت باد

 کاش بودي تا بدیدي از گرانی مردنم
 

 ها از اقتصاد در پس جراحی یارانه
 نا ایمنم  ام،  خون شده جاري ز زخم سفره

 
 گفتم این دستان و لطفی کرد و مفتی گفت هان

 من ندارم پول خردي تا از آن دل برکنم
 

 این قصه گفتم تا بدانی حال را: گفتمش
 جنم ور نه امیدي ندارد کس به شیخ بی

 تیغ استثمار سرمایه توانم را گرفت
 گر دوام آرم در این دعوا، فلک بر هم زنم

 
 دمم بر صور اسرافیل، که اي زحمتکشان می

 کی به صف گردي که روز محشرت را دم زنم
 

 گر به شکلی سازمان یابی چو زنبور عسل
 تنم در میان موم وحدت، انگبینی می

 
 ور به یاري بر نهد دستی به دستم وا رهم

 وا رهانم خلق و میهن را، ز شر دشمنم
 

 ي وحدت که بی هم، خامشیم دمم بر کوره می
 زنم بهر آتش در شب دي، شعله با جان می

 
 نهم جان را چو تیري در کمان، آرش صفت می

 تا فرود آید سحر در جنگل آبستنم

 طوفان کورِ سود
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 پور و هنر انقالبیسعید سلطان
هزار کارگر آن  45بود که به گفته ي کارگردانش، بیش از  58یکی از تجربه هاي موفق نمایش خیابانی و مستند در سال ” عباس آقا کارگر ایران ناسیونال“نمایش 

مـی  این نمایش در خیابان ها، در کارخانه ها، در هر کجا که کارگران تحصن کرده بودند و خواسته هایی داشتند و در دانشگاه ها به نمایش در   .  را تماشا کردند
 ...تهس تنها در سالن ورزش دانشگاه، بیش از دو سه هزار تن براي دیدن نمایش آمده بودند که رقم بی سابقه اي در طول تاریخ تئاتر ایران بوده و. آمد

پیوندي که نباید ایجاد می شد حتا به بهاي آزارهاي و اذیت هاي فراوان عباس آقا . بود” عباس آقا تجربه اي در همزبانی روشنفکران و کارگران“آري در حقیقت 
 ...و خانواده اش، بازیگران نمایش و حتا با گرفتن جان کارگردانش، هنرمند متعهد، سعید سلطان پور

او امکان و . تسعید سلطان پور از معدود هنرمندانی بود که استعداد و تخیل شکوفاي هنري خود را بی هراس از فدا شدن هنر، در خدمت مسایل مردم می گذاش
. امه در آورد    ت عتوانایی آن را داشت و دارد تا هنر خود را در شعر و نمایش، در مراحل برجسته اي از زیبایی و کمال به کار بندد و با خلوص عمل، در خدم

 )، شماره نه نشریه جهان نوینسعید سلطان پور و هنر انقالبی: از مقاله. (یادش گرامی باد


