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 ۷  صفحه 

 ۸  صفحه 

 سهيال شريفي   )  /   بخش  سي و ششم    ( زندگي نامه من     

  ساله توسط طالبان در پاکستان       ١٤ درباره ترور ماللي يوسف زي     

همايش روز جـهـانـي کـودک هـر               
مهرماه بـبـعـد در      ۱۶ سال در روزهاي  

در .  شهرهـاي ايـران بـرگـزار مـيـشـود             
ــعــدادي از شــهــرهــاي                 ســنــنــدج و ت
کردستان نيز امسـال مـراسـمـهـاي بـا              

مـوج شـادي و       .  شکوهي برگـزار شـد     
خنده کودکان در ميان حمـايـت مـردم       
فضاي گرم و صميمانه را به خيابانـهـا         

 . آورد
ــا مــراســمــهــاي روز             هــمــزمــان ب
جـهـانـي كـودك، هــمـايـش هـايـي در                 
ــزار                  ــرگ ــار ب ــودكــان ك ــا ك ــبــاط ب ارت

در اين همايش ها از جنايـت   .  ميشود
سازمانيافته دولت و سرمايه داران و         
استثمار كودكان كه بجاي مـدرسـه و           
تــحــصــيــل و كســب دانــش و ارتــقــا              
خالقيت هاي فـردي راهـي بـازار كـار            

مـيـشـونـد،     )  جهنم استثمار كودكان  ( 
 . پرده بر ميدارند

در نظام جمهوري اسالمي كـودك     
ستيزي و ستم بر كـودكـان در اشـكـال           
مختـلـف در شـكـل قـانـونـي اعـمـال                  

خارج از بار سنگـيـن فـقـر و         .  ميشود
فـالكـت و نـاتـوانــي تـامـيــن زنـدگــي                
خانواده هاي كودكان و ايجاد ميـحـط    
منـاسـب بـراي ادامـه تـحـصـيـل، در                 
مورد كودكان دختر حجاب اجـبـاري،        
جدايي جنسيتي و ازدواج هاي پايـيـن         
تر از سن قانـونـي، بـر ابـعـاد فـاجـعـه                   

. آميز ستم بـر كـودكـان افـزوده اسـت              
ســتــم بــر كــودكــان در ايــران تــحــت                
حاكميت نظام اسـالمـي سـرمـايـه در             
شكل عريـان سـتـمـكـشـي در جـريـان                

هر روز بر تعداد كـودكـانـي كـه        .  است
از محيط مدرسه به ميدانهاي كـار و        
مراكز كـار روانـه مـيـشـونـد، افـزوده                

 . ميشود

هجوم وحشيانه دولت و سـرمـايـه         
داران به معيشت و زنـدگـي خـانـواده              
هاي كارگران، بيكارسازيـهـاي وسـيـع         
كه در شرايط كنوني هر روزه در ابعـاد   
هزاران نفري در جـريـان اسـت، فشـار               
فقر و گراني اولين قربانيان سـاكـت را           

خـانـواده هـاي      .  از كودكان مـيـگـيـرد       
كـارگـري بـا درآمـدي كـمـتــر از نـيــم                   
ميليـون تـومـان عـمـال در دو راهـي                 
ادامه بقا و زندگي بخور و نمـيـر و يـا         
تامين زنـدگـي و مـخـارج تـحـصـيـل                

مـحـروم   .  كودكانشان قرار گرفـتـه انـد       
كــردن كــودكــان از مــدرســه اجــبــار               

سـود  ) درآمدي ـ دستمزدها(وضعيت  
اندوزي خيل مفتخور و اسـتـثـمـارگـر            
جامعه را بيشتر از هـر دوره اي كـرده          

 است 
مراسم هاي روز جـهـانـي كـودك،           
فســتــوال آدم بــرفــيــهــا در شــهــرهــاي            
كردستان محمل اتحاد و همبستـگـي        

در .  شهروندان جامعه با هـم هسـتـنـد         
اين روزها كودكان ميتوانند خالقيـت       
و توانايي هاي خودشان را به نـمـايـش        

با نقاشيهـايشـان بـا درسـت          .  بگذارند
كردن آدم بـرفـيـهـايشـان، بـا جسـت و                
خــيــز و فــريــادهــاي خــنــده شــان از                 

 وضعيت کودکان كار      
 ! در نظام جمهوري اسالمي     

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

گـزارش جـمـع      :  نسان نودينيـان  
اين طومار که تعداد امضا هـا       آوري

به بيست هزار رسيده است مـنـتـشـر          
ايـن طـومـار بـا عـکـس             .  شده اسـت  

العمل و انعکاس وسيعي در رسـانـه         
ــا                  هــاي داخــل وخــارج از کشــور ب
عکس العمـل وسـيـعـي روبـرو شـده              

ايـن طـومـار از چـه            جايـگـاه     .  است
تاريخي شکل گرفته و استارت جمع       
آوري امضا زده شد؟ چـه خـالئـي را             
پر ميکـنـد؟ بـه کـدام نـيـاز مـعـيـن                   
ــرده شــدن              جــواب مــيــدهــد؟ گســت
امضــاهــا در گــرو کــدام اقــدامــات            

  است؟ 
        

اوال اجـازه    :  محمد آسنـگـران   
بدهيد هم به شما و هم به بيـنـنـدگـان      

مـرسـي   .  برنامه تان سالم عرض کنم 
از اينکه اين امکان را فراهم کـرديـد           

تـا  .  که وارد چـنـيـن بـحـثـي بشـويـم               
آنجاي که به خود اين طومار بر مـي        
ــه               ــجـــمـــوعـ گـــردد ايـــن ادامـــه مـ
فعاليتهاي قبلي عليه دستمزد هـاي       
زير خط فقري است کـه بـه جـامـعـه                

ايـن اقـدامـي در        .  تحميل شده اسـت   
دفاع از معيشت و زندگـي کـارگـران         
و هـمـه مـردم زحـمـتـکـش جـامـعـه                  

ايده اين حرکت تـا جـائـي کـه           .  است
من در جـريـان هسـتـم اول مـاه مـه                  

بعنوان يک پـروژه اي کـه       . مطرح شد 

يکي از تشکل هاي کارگري بـه اسـم       
اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران هـمـان               

در آن مـوقـع       .  موقع استارتش را زد 
بحث مراسم هـاي مـخـتـلـفـي بـود،               
بحث اينکه تشکل هـاي کـارگـري و         
فعالين کارگري با هم کاري بـکـنـنـد        

 هزار امضا  ۲۰ گفتگو با محمد آسنگران در ارتباط با طومار      

کــارگــران بــازنشــســتــه صــنــايــع       
فوالد ذوب آهن اصفهان بدنبـال يـک        

. هفته اعتراض پرشور پيـروز شـدنـد         
 و   ٨  مهرماه در برنامه ٢٤ دوشنبه   

 دقيقه تلويزيـون سـراسـري ايـران         ٣٠ 
خبر پرداخت حقوق معوقه کـارگـران        
بازنشسته و اختصـاص بـودجـه الزم         
بـراي پـرداخــت بـمــوقـع حــقـوق ايــن              

در بـرنـامـه      .  کارگران اعـالم گـرديـد       
تلويزيون محلي اصفهان در سـاعـت       

اعتراض قدرتمند کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان به           
 پيروزي رسيدکارگران پرچم خواست هاي جامعه را بلند کردند           
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
حاال آنها به هر جايي رسيدند بـه    ...  و

جاي خود، ولي اين ايده پيگيـري شـد         
و بــعــنــوان يــک اقــدام مــعــيــن بــراي              
افزايش دستمزد کـارگـران بـه نسـبـت             

ايـن در    .  تورمي که در جامعه هسـت    
واقع يک حرکت دفاع از مـعـيـشـت و             
دفــاع از زنــدگــي کــارگــران و مــردم              

از سالها قبل هـم بـه     .  زحمتکش است 
در اشکال مخـتـلـف ايـن نـوع               نوعي

مـنـتـهـا     .  اعتراض وجود داشته اسـت    
حقيقتش اين اسـت کـه بـا تـوجـه بـه                  
مسئله گراني روز به روز و هر لـحـظـه       
و بـيــکـاري و عـدم تــامـيـن حـداقــل                  
معيشت و قيمـت ارز وهـزارمشـکـل            
ديگر که زندگي غير قابل تحمـلـي را           
به جامعـه تـحـمـيـل کـرده اسـت ايـن                  

ميخـواهـم   .  حرکت را شکل داده است 
بگويم اين يک سنگر بـنـدي در دفـاع           

 .از زندگي و معيشت است
همچنانکه گفتم داليل متـعـددي      

. براي آغـاز ايـن حـرکـت وجـود دارد               
کارگران براي دفاع از معـيـشـت خـود        

ايـن يـک     .  اين اقـدام را شـروع کـردنـد           
سنگر بندي در مقابل تعرض دولت و    

کـارگـران دارنـد      .  سرمايه داران اسـت     
ــنــد مــا خــارج از ايــنــکــه                 مــيــگــوي
درجامعه اي زنـدگـي مـيـکـنـيـم کـه                 
محاصره اقتصادي است و دود آن بـه       
چشم ما مـردم کـم درآمـد مـيـرود و               
شما حاکـمـان ايـن شـرايـط را فـراهـم                 
کرده ايـد در عـيـن حـال داريـد طـرح                  
يارانه ها را به قول خودتـان هـدفـمـنـد           

؟ ولــي درحــقــيــقــت            ! مــي کــنــيــد      
گـرانـي   .  سوبسيدها را داريد مي زنيد   

ســر ســام آور کــاري کــرده اســت کــه               
 ٤٠٠ کارگران همان دستمزد کمتر از      

هزار تومـانشـان هـم ارزش قـبـلـي را                
 .ندارد

 درصــد    ۵۰   -٤٠ -٣٠ يــعــنــي    
ارزش ريال پايـيـن آمـده اسـت و ايـن                 

بـه ايـن     .  رونـد هـمـچـنـان ادامـه دارد            
معنا قدرت خريد کارگر را پايـيـن تـر        

يــعــنــي کــارگــر     .  از قــبــل آورده ايــد        
دستمزد را با ريال دريافت مي کند و         

همين دستـمـزد   .  به دالر خريد ميکند 
چند برابر زير خط فقر را هم به مـوقـع       

تازه هماني هم کـه    . پرداخت نميکنند 
تــحــويـــل مـــي دهــنـــد و بــالخـــره                  
دستمزدشان را پـرداخـت مـي کـنـنـد              
براي هزينه يک هفته خانواده کـارگـري     

اين در حالي است کـه  .  کفاف نميکند 
خيلي جاها هم پرداخت نمي کـنـنـد و       

. بحث دستمزد هـاي مـعـوقـه هسـت            
همان هم که پرداخت مي کنند ارزش       

سالهاي قبل را ندارد بـخـاطـر ايـنـکـه           
. ارزش خود ريـال پـايـيـن آمـده اسـت              

همچنانکه گفتم مردم دارند دستـمـزد     
را به ريال دريافت مي کنند و اجنـاس   
را به دالر مي خرند و بـه ايـن مـعـنـا                

بـحـث   .  فشار غير قابل تـحـمـل اسـت         
اين نيـسـت کـه کـارگـران مـثـال مـي                  
توانند اقدام بهتر و يا بدتري بکـنـنـد،        

 .بالخره بايد يک کاري بکنند
                                 

کـارگـران در     :  نسان نودينـيـان    
که مـيـانـگـيـن        «نامه شان نوشته اند  

 ۹۱ و۹۰ دستمزد ما کارگران در سال       
درصد افـزايـش پـيـدا کـرده            ۱۳  فقط  
 »است
  

هـر سـال     :  محمد آسـنـگـران    
مـــعـــمـــوال ســـر ســـال يـــا نـــزديـــک               

وقـتـي سـال تـازه شـروع             نوروز      هاي
ميشود معموال دولت و تشکل هـاي      
کارگري دولتي مي نشينند و هـمـراه           
با کـارفـرمـاهـا حـداقـل دسـتـمـزد را                  

بـنـابـرايـن طـرفـهـاي          .  تعيين ميکنند 
درگير در اين مورد يک طـرف دولـت            
يک طرف کارفرما و يک طرف تشکل       

ايــنــهــا مــي    .  هــاي دولــتــي هســتــنــد     
نشينند با هم طـرحـي را پـيـش مـي                 

 درصـد بــه      ١٧  يــا     ١٣ بـرنــد مــثــال      
امـا  .  دستمزدها اضـافـه مـي کـنـنـد            

خارج از ايـنـکـه کـارگـران نـقـشـي در                 
تعيين دستمزد خودشـان نـدارنـد ايـن            
نوع تصميمات براي افزايش دستـمـزد     

زيـرا چـنـد      .  تعيين کننده هـم نـيـسـت        
برابر همان درصـدي کـه اضـافـه شـده              
است از فرداي آنروز تورم باال مـيـرود         
و کاالها گرانتر ميشونـد و کـارگـران            
نميتوانند بگويند دستمزدشان اضافه     

 .شده است
يــعــنــي هــمــان درصــدي هــم کــه           
اضافه مي کـنـنـد روز بـعـدش چـنـد                 
برابـرش را از جـيـب کـارگـر در مـي                   

ريـال آنـقـدر         اکنـون کـه ارزش      .  آورند
پايين آمده است کـه ديـگـر اصـال بـا                
روزهاي قـبـلـش هـم قـابـل مـقـايسـه                  

حتي در قانون کـار خـودشـان        .  نيست
در )  قانون کار جـمـهـوري اسـالمـي       (  

رابطـه بـا مسـائـل کـاري، آنـجـا يـک                   
بندي دارد که ميـگـويـنـد بـه نسـبـت                
تورم بايد دستمـزد کـارگـران در نـظـر              

االن ديـگـر کسـي از آن            . گرفته بشـود  
بـخـاطـر ايـنـکـه         .  هم سراغ نمي گيـرد    

تــورم بــه قــول خــود دولــت و بــانــک                
مرکزي ومجـلـس وعـالـم و آدم مـي                
دانند که تورم لحظه به لحظه در حـال          

افزايش است و غير قابل مـهـار شـده             
 .است

لـحـظـه بـه       .  تورم وحشتناک اسـت  
لحظه دارد افزايش پيـدا مـي کـنـد و              
دستمزد کارگر هـمـچـنـان مـانـده سـر              

تازه همان مـوقـعـي هـم       .  جاي خودش 
که چـنـد درصـدي اضـافـه کـرده انـد                  
دستمزدها دو سه برابر زيـر خـط فـقـر            

يعني همان موقع بانک مـرکـزي      .  بود
ايران اعالم کرد کـه خـط فـقـر چـيـزي              

.  مـيـلـيـون تـومـان اسـت             ١ نزديک به  
ابتدا از هشصد و خورده اي گفتند تـا      

 ميلـيـون تـومـان و         ١  هزار و تا ٩٠٠ 
 هزار تعييـن  ٤٠٠ دستمزد را کمتر از  

به اين معنا همـان مـوقـع هـم         . کردند
دستمزدها دو سه برابر زيـر خـط فـقـر            

ولي همان موقـع و هـمـيـن االن            .  بود
هم ميبينيم که با توجه بـه کـم ارزش          
شدن ريـال قـدرت خـريـد بـراي مـردم                 

در مــقــابــل ايــن رونــد         .  نــمــي مــانــد   
تحميل شده به جامعه کارگران آمدنـد    

. به جـمـع آوري امضـا اقـدام کـردنـد                
گفتند ديگر ما نمي تـوانـيـم سـاکـت              
بــنــشــيــنــيــم، بــالخــره حــرکــتــي راه               
ــد،           انــداخــتــنــد،اقــدامــي انــجــام دادن
تحرکي ايجـاد کـردنـد و ايـن تـحـرک                 

منتها ايـنـکـه ايـن         .  بنظرم مهم است  
به جـائـي مـيـرسـد يـا نـه بـه                      حرکت

 .فاکتورهاي متعددي مربوط است
  

چرا طومار؟ چـرا    :  نسان نودينيان 
اعتراضات خياباني نه؟ چرا تجـمـع و        
تظاهرات در مقابل مـجـلـس شـوراي           
اسالمي نه؟ سـوال اول مـن ايـن بـود               
اين ايده طومار جمع کـردن چـه نـيـاز              
وخال ي را پر ميـکـنـد؟ در اعـتـراض           
کارگر به دولت و به کـارفـرمـا و کـال             
رابطه دستمزدها، بيکـاري و کـال بـه             
گـرانـي کـه االن فـي الـحـال مـوجــود                  

 است؟
    

بـبـيـنـد مـا در          :  محمد آسنگران 
ايران با يک موقعيت مـعـيـنـي روبـرو            

ايـده آلـهـا خـيـلـي چـيـزهـاي                .  هستيم
مي توانيم ايده آلـهـاي   .  خوبي هستند 

مـي تـوانـيــم      .  خـوبـي داشـتـه بـاشـيـم           
بگويم چرا کـار مـن بـه ايـنـجـا خـتـم                   

مــن انــقــالب کــارگــري مــي          .  بشــود
خواهم و سرمايه داري را مـيـخـواهـم          

بقيه کارهاي ديگـر در    .  ريشه کن کنم 
چــهــار چــوب اصــالحــات در درون               

در جـواب  .  جامعه سرمايه داري است 
به اين تفکر من ميگـويـم خـوب ايـن            

احزاب سيـاسـي   .  يک سطح بحث است 
معيني مي توانند شـعـارهـايشـان را            
بدهـنـد، سـازمـان بـدهـنـد و در ايـن                   

ولي در زنـدگـي   .  جهت فعاليت بکنند 
واقـعــي کــارگـر حـتــي بــراي انــقــالب             
کارگري از دفاع از زنـدگـي خـودش و         

 .از اين طريق ميخواهد پيش برود
واضح است که مـبـارزات عـلـيـه           

از .  دستمزدهاي پايين پـيـش مـيـرود         
ابتداي بوجود آمـدن جـنـبـش طـبـقـه               
کارگر تا حاال اساسا بخش عمده ايـن       
مبارزات،همـيـشـه بـحـث اقـتـصـادي             

براي اينـکـه زنـدگـي شـان          .  بوده است 
بهتر بشود و به اين معنا اين يکـي از      
اقداماتي است که کارگـران در پـيـش         

اين که چرا خيابـان نـرونـد،      .  گرفته اند 
اينکه چرا نرونـد جـلـوي مـجـلـس يـا                 

ميـگـويـم    ....  نروند جلوي اداره کار و 
اگر قدرتش، تشکلش و امـکـانـاتـش           

اگـر  . بود حتما همين کار را ميکردند 
توان و تـعـادل قـواي ديـگـري وجـود                 

. داشت حتما اين کـار را مـي کـردنـد           
بــحــث ايــن اســت کــه از امــکــانــات              
موجود بايد حرکت کرد تا بتوانيم بـه      
آنجا برسيم و گرنـه ايـده آلـهـا خـيـلـي                

 .هستند خوب 
 
بـحـثـي کـه       :  نسان نودينـيـان    

ميشود اين است که ايـن طـومـار در           
هشت استان جمع شده اسـت، اشـکـال        

ايـن  .  پراکنده اي بخـود گـرفـتـه اسـت           
بيست هزار امضا در يکي دو مـرکـز         

در مـراکـز مـخـتـلـف         . کارگري نيست 
ــعــداد                 کــارگــري اســت کــه ســقــف ت
کارگران احيانا به هزار يا پانصـد نـفـر         

و اين نميتواند قـدرت ابـراز     .  ميرسند
وجـود کـارگــران را بــطـور مســتـقـيــم              
خـطـاب بـه دولــت در راســتـاي ابــراز               

 

مبتكريـن و سـازمـانـدهـنـدگـان و               
انسانهايي كه تحت حاكميت سـيـاه       
جــمــهــوري اســالمــي مــلــزومــات          
برپايي اين همايش و فستيوالهـا را        
فراهم ميكنند، صميـمـانـه تشـكـر          

 . ميكنند
اما، اهداف همـايـش و كـار و            
عملي كه فعالين عرصـه كـودكـان،        
فعالين كارگري و جـنـبـش بـرابـري             
زنان بايد به آن عطف توجـه داشـتـه          
باشند، و در يك كالم يك قدم بجلـو     
از آنـــچــه تــاكـــنــون بــدرســـت و                  
مسئوالنه انجام گرفته، در راستـاي    
حل مشكالت كودكان كـار انـجـام          
دهند چيـسـت؟ كـودكـان كـار حـق              
دارند كه از شـهـرونـدان جـامـعـه از               
نهـادهـا و تشـكـلـهـاي كـارگـري و                 
انساندوسـت بـپـرسـنـد نـتـايـج ايـن                
همايشها و فسـتـيـوالـهـا چـيـسـت؟             
كودكان كار را بكدام مسير هدايت       

و حمايت ميـكـنـيـد؟ جـواب آنـهـا               
ــر روز ايــن                    روشــن اســت، مــا ه
مصـائـب را بـا انـدام و گـوشـت و                   
پوست بدنمـان، بـا نـداري و فشـار               
كـار، فشـار روحـي و جســمـي، بــا               
محـروم شـدنـمـان از صـنـدلـيـهـاي                
مدرسه، با محروم شدنمان از بـازي     
و تفريح و با گذاشتن سد بـا پـديـده         
اي بنام فقـر و گـرانـي در راه عـدم                  
ــان و                 ــمـ ــايـ ــايـــي هـ ــوانـ ــا تـ ارتـــقـ

.! خالقيتهايمان، لـمـس مـيـكـنـيـم          
كيفرخواست مـا روشـن اسـت، راه            

آيا ايـن وضـعـيـت       .  چاره ما چيست 
ابدي و سرنوشت سالها زندگـي مـا          

آيـا نـبـايـد بـه          .  كودكان كـار اسـت      
 .!فرياد ما جواب بدهيد

كودكان كار را بـايـد بـيـش از               
اين مورد حمايت و پشتيباني قـرار      

 .   *داد
  

 ... وضعيت کودکان كار                  
 

  

 

 ۳  صفحه 

 ... گفتگو با محمد آسنگران                      
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 ۲ از صفحه  
. وجود کارگران را به نمايـش بـگـذارد         

در صورتيکه اين اعتراض در شـکـل          
طومار است، در هشت اسـتـان تـهـيـه         

کـارگـران را در       .  شده، پراکـنـده اسـت      
انتظار قرار ميدهد و نـه در مـوضـع              

  . تعرض
  

مـيـفـهـمـم چـي         :  محمد آسنگران 
يک عده از مخالـفـيـن ايـن       .  ميگوييد

بنظر من اولين سوالـي  .  را مي گويند  
که مطرح است اين است که ايـن نـوع        
آدمهائي که اين حرفها را مـي زنـنـد             
اصال متوجه هستنـد کـه مـوقـعـيـت             
جنبـش کـارگـري چـيـسـت؟ مـتـوجـه                
هستند که اصـال کـارگـر از چـه رنـج                 

؟ . ميبرد و بايد چي را جـواب بـدهـد            
اينها به نظر من نه بـه کـارگـر ربـطـي                

. دارند نه به زندگي واقعي ربط دارنـد       
بخاطر همين است که ايـن حـرفـهـا را           

اگـرنـه ايـنـکـه مـثـال بـايـد                . مي زنند 
تشکل هاي سراسري داشـت،بـايـد بـه           
خيابان آمد و اعتـصـاب راه انـداخـت             

لعنت بـر مـنـکـرش،کـي گـفـتـه               ...  و
در جـواب بـه     .  نبايد اين کارها را کرد  

اين دسته از مـخـالـفـيـن بـايـد گـفـت                   
بـفـرمـا    .  بفرما اين گويي و اين ميدان   

بـرو يـک تشـکــل کــارگـري سـراســري               
درسـت کـن بـبـيــنـم چـگــونـه درســت                

  . ميکنيد
همان تشکلهاي فعالين کـارگـري       
هم که وجود دارند،همين ها هم تحـت   
ــهــوري               ــنــد، دولــت جــم فشــارهســت
ــور دو                     ــه طـ ــال بـ ــمـ ــي عـ ــالمـ اسـ
ــپــه و                 فــاکــتــوســنــديــکــاي هــفــت ت
سنديکاي شرکت واحد اتوبوس رانـي        

بـطـور   .  را به تـعـطـيـل کشـانـده اسـت             
از .  واقعي بي خاصيتشان کرده اسـت      

اکنون فقط يـک  .  ميدان بيرونشان کرد 
سنت و يک تاريخ ازشان بـاقـي مـانـده        

. فعاليتي نمـيـتـوانـنـد بـکـنـنـد           . است
ــنــش را                     ــعــالــي ــکــه ف ــخــاطــر ايــن ب
گرفتند،اخراجشـان کـردنـد،زنـدانشـان        
کردند،شکنجه شـان کـردنـد و کـاري             
کردند که ايـن تشـکـلـهـا عـمـال کـار                  

ايـن يـک     .  زيادي از دستشان بـرنـيـايـد       
يـک تـعـداد      .  تعادل قواي معين اسـت    

تشکل هـاي ديـگـر هسـتـنـد بـالخـره                
دارند کـاري مـي کـنـنـد، سـري مـي                  
جنبانند و بايد انتظار داشـت هـمـيـن            

. ها هم مورد تـعـرض قـرار بـگـيـرنـد               
جمهوري اسالمـي مـمـکـن اسـت در             
مقابل هميـن تشـکـلـهـاي ديـگـر هـم                

همانطور که حملـه  .  همان کار را بکند 
کرد به کميته هماهنگـي، نـزديـک بـه            

 . نفر از فعالينش را گرفت٦٠ 
مي خواهم بگويم که کسي که از      
دور و از خـارج گـود دارد ايـده هـاي                 
خودش را توضيح ميدهد و مـتـوجـه          
تعادل قوا نيست بنظرم بيشتر به فکـر   
قانع کردن ايدئولوژيک خـودش اسـت          

. تا دنياي واقعي و زنـدگـي کـارگـران            
اينکه تشکل هاي کارگري در مـراکـز         
ــر ســقــف هــاي واحــدي               کــارگــري زي
بـتــوانـنــد مـتــشــکـل بشــونـد، کــاري             
بکنند، هر کسي کـه تـوانـش دارد و              
سرش به تنش مي ارزد مشـغـول ايـن          

ايـنـکـه تـا االن بـه کـجــا               .  کـار اسـت    
رســيــده ،خــوب مــن مــيــگــويــم ايــن            

کسانيکه نـقـش   .  داستان ديگري است 
مبصر بازي ميکنند و ازايـن حـرفـهـا        

نـه  .  را مي زننـد هـيـچ جـا نـيـسـتـنـد                
آنجاي که همين حد اقل سازمان داده       
ميشود و نه آنجاي که حـد اکـثـر هـا                
مــطــرح هســتــنــد ايــنــهــا هــيــچ جــا              

من خطاب به ايـن دسـتـه از        .  نيستند
مـخـالـفـيــن مـيـگـويــم وقـتـي وجــود                
خارجي نداريد، جا پات جايي معـلـوم     
نيست، فقط ادعاي ايدئولوژيـک مـي       
کنيد، بيشتر از اينکه راه حل بـاشـيـد        

آدمــــهــــاي   .  مــــانــــع هســــتــــيــــد          
ايـــــنــــــجـــــوري،ســــــازمـــــانــــــهــــــاي    
اينجوري،تشکل هاي اينجوري بطـور      

پـرتــنـد از قضــيـه، خـارج از                واقـعـي  
گودند، اينها را بايد به حال خـودشـان        
گذاشت کـه اوراد ايـدئـولـوژيـک نـوع               

بـر عـکـس      .  خودشان را تکرار بکننـد  
تصور ذهني اين دسته از مـخـالـفـيـن          
در دنياي واقعي بنظر من اين حـرکـت    
اخير کارگـران يـک نـقـطـه عـطـف در                  

بـرخـالف ايـن      .  جنبش کـارگـري بـود       
تصوير تقليل گرايانه که مي خواهـنـد    
کمش کنـنـد و اهـمـيـتـش را پـايـيـن                    
بياورند يک نقطه عطف مهـم بـود در           
تاريخ جنبش کارگري ايران در چـنـيـن       
شرايطي که حاکمان قهـار جـامـعـه را          
ميخواهند به استيصال بکشانند ايـن       

 .کم سابقه بوده است
 

اين نقـطـه قـدرت      :  نسان نودينيان 
 ها چي هستند؟

 
بـنـظـرم اولـيـن        :  محمد آسنگران 

نقطه قدرتش اين است که يـک تـعـداد          
از فــعــالــيــن کــارگــري راديــکـــال،                 
مـاکـزيـمـالـيـسـت، مـنـتـقـد جـامـعــه                  
سرمايه داري، از مـوضـع چـپ و از                
موضع کارگري آمدند مي گوينـد بـه         

. اين سطح زندگي ما اعتـراض داريـم         

در دفاع از معيشتمان اقدامي شـروع     
کرديم بياييد حمايت کـنـيـد و اولـيـن             
تاثير اقدامشـان ايـن بـود کـه وقـتـي                

 هزار رسيـد، جـامـعـه       ٢٠ امضاها به   
مـهـم اسـت تـا         .  را متوجه کارگر کرد 

ديروز هـمـيـن رسـانـه هـاي مـوجـود،                
آنهائـي کـه در دسـت دولـت بـودنـد،                 
ــائــي کــه در خــارج در دســت                     ــه آن
جريانات راست بودند، متاسفانه چـپ   
هنوز از رسانه قوي برخوردار نـيـسـت        
ولي تمام اين رسـانـه هـا در خـدمـت                
چيز ديگري بودند، کارگر کمتر جـاي         

. در اين رسانه ها داشت و معلوم بـود    
االن کارگر از موضع صاحب جامـعـه         
آمده فراخوان ميدهد، ميگويـنـد مـا         
ايـن امضـاهـا را جـمـع کـرديـم، مـي                   
خواهيم اين سـطـح دسـتـمـزد را بـاال                
ببريم، قبول نمي کـنـيـم، بـايـد کـاري              

را فراخوان مـيـدهـنـد،           کرد، کارگران 
جامعه را فراخوان مـيـدهـنـد، نـقـطـه              
قدرت اصلي اين حرکت اين اسـت کـه      
اين بار بعنوان صاحب اصلي جـامـعـه     
يک تعداد فـعـال کـارگـري جـلـو آمـده               

اينکه چقدر قدرتشـان مـي رسـد         .  اند
اين را تحميل کنند بـه دولـت، مـثـل            
هر مبارزه ديگري، اعتصابـي را يـک           
جاي شروع ميکنند تالش ميـکـنـنـد         

مثال بـراي نـمـونـه مـي            .  پيروز بشود 
گويم شرکت واحد يـک اعـتـراضـي را            

آمدند خيابـان،تـظـاهـرات     .  شروع کرد 
کـردنــد، هــمـان خــيـابــان آمــدنـي کــه              
بعضيها فکر ميکنند تـنـهـا راه ايـن             

جمهوري اسالمي هزار و خـرده    !  است
تعدادي را بـرد و      .  اي را دستگير کرد 

رهبران و فعاليـنـشـان    .  اخراجشان کرد 
اسانـلـو   .  را طوالني مدت زنداني کرد   

. را االن مي بينيد ديگرسکوت کـرده      
اسانلو کـه حـرفـهـايـش مـوقـعـيـت و                  
موضعش به احتمال زيـاد هـمـانسـت           

ولـي او را وادار کـردنـد کـه               .  که بـود  
چـرا؟ بـخـاطـر ايـنـکـه            .  سکوت کـنـد   

دهنش را دوخـتـنـد، تـحـت فشـارش              
گذاشتنـد، مـورد تـهـديـد و زنـدان و                 
شکنجه قرارش دادند و آن کـاري کـه           

هـمـان   .  نبايد ميشد به سـرش آوردنـد       
بــالئــي کــه نـــمــيــبـــايســت ســـرش                
آوردند،االن ميـبـيـنـيـد کـه سـاکـتـش               

کسي که اينها را نميـبـيـنـد و        .  کردند
يا ميبيـنـد و نـمـيـفـهـمـد در دنـيـاي                    

 .ديگري زندگي ميکند
  

در ادامـه بـه       :  نسان نودينـيـان   
جايگاه ويژه تر اجتماعي و تـاثـيـرات          
اين اعتراضات در شرايط کنونـي کـه         

از دسـت     ميکنـد مـردم       گراني بيداد 
مـا هـر روز        . به تنگ آمده انـد     گراني

صــداي نــفــرت و اعــتــراض آنــهــا را              
حـالـيـکـه حـقـوق يـک             در.  ميشنـويـم  

. کارگر يک سوم يک سکه آزادي اسـت     
امــا .  بـه ابـعـاد گـرانـي بـرمـيـگـرديـم                

انتشار طومار با عکس العمـل خـانـه       
کــارگــريــهــا و کــانــون هــاي شــوراي              

هـادي  " از جـملـه       .  اسالمي روبرو شـد   
سخنگوي کانون عالي انـجـمـن     "  ابوي

هاي صنفي کارگران وابسته به دولـت      
از جـامـعـه کـارگـري          « گـفـتـه اسـت؛         

انتظار داريم که هر گونـه مـطـالـبـه و               
خواست را تنها از کانـال نـمـايـنـدگـان          
خود در تشکلهـاي صـنـفـي کـارگـري            
شـوراهــاي اســالمــي کـار و مــجــمــع             
عــالــي نــمــايــنــدگــان در اســتــانــهــاي           
مربوطه پيگيري کنند تـا ايـنـکـه بـه             
بــرخــي جــريــانــهــاي خــاص مــتــکــي           

مـعـنـي ايـن عـکـس الـعـمـل                ."  شوند
    .چيست؟ اين مهم است

  
دقيـقـا مـن هـم         : محمد آسنگران 

فکر مي کنم مهم است،بخاطر اينکه     
دولت، تشکل هاي دولتي و مقامات    
خـانـه کـارگــر و شــوراهـاي اسـالمــي               
متوجه شدند که کارگران بـراي دفـاع           
از زنـدگـي شـان دارنـد اقـدامـي مـي                 
کنند به فراخوان يک تشکل مسـتـقـل        
کارگري آمده اند اين فـراخـوانشـان را           

از باالي سر آنهـا و در      . پيش مي برند  
تقابل بـا آنـهـا در تـقـابـل بـا هـمـيـن                       
تشکل هاي کارگري دولتي کـه بـراي           
سد و مانع ايـجـاد کـردن در مـقـابـل                 
جــنــبــش کــارگــري درســتــشــان کــرده          
اند،کارگران آمدند به فراخوان ديگـري    

بـنـابـر ايـن مـقـامـات            .  جـواب دادنـد    
دولتي تشکلهاي دولتي نمي تـوانـنـد         

. بگويند اين فراخوان هيـچـي نـيـسـت        
بـالخـره   .  نميتوانند آنرا ناديده بگيرنـد    

 هزار کارگر آمده اند طـومـاري را     ٢٠ 
 ١٠ طبق آخرين خبر   .  امضا کرده اند  

هزار امضاي ديـگـر هـم در راه اسـت               
تـازه خـود     .  بزودي جمع آوري ميشود   

بـخـاطـر ايـنـکـه از            خانه کارگري هـا      
قافله جا نـمـانـنـد رفـتـنـد در اسـتـان                   
فارس گفتند ما هم همين کار را مـي        

خوب خيـلـي هـا از جـريـانـات             .  کنيم
اپوزسيون چپ سـنـتـي و حـاشـيـه اي               
متوجه نـيـسـتـنـد ايـن فشـار کـارگـر                  
اســت، فشــار هــمــيــن حــرکــت اســت            

آنهـا را بـه دسـت و پـا انـداخـتـه                     که  
. بـکـنـنـد       کـاري    مجبورند يک. است

اين يکي ميگويـد از طـريـق تشـکـل              
هـاي رسـمـي دولـتـي بـيــائـيـد کــاري                 

. بکـنـيـم چـون مـا قـانـونـي هسـتـيـم                   
منظـورش ايـن اسـت کـه آن تشـکـل                 
! هاي مستقل ديگر قانوني نـيـسـتـنـد       

ــه                  ــران را از زاوي ــارگ ــخــواهــد ک مــي
اتفاقا همين حرکـت  .  امنيتي بترساند 

نشان داد همان تشـکـلـي کـه از نـظـر                
ــونــي اســت عــمــال               دولــت غــيــر قــان

چون در اکثريت قريـب  .  رسميت يافت 
به اتفاق نشريات و رسانه هاي دولتـي      
و غير دولتي و مجاز در ايـران، اسـم             

اقـدامشـان مـطـرح       .  اين تشکـل آمـد     
ــحــث طــومــار مــطــرح شــد           .  شــد . ب

مخالفت و موافقت در موردش بـيـان     
بـخـشـي از مـقـامـات           .  و منتشر شد  

دولتي هم گفتند ايـن کـاري قـانـونـي             
در خارج کشور هـم بـه هـمـيـن            . است

اين اولين نتيجه اي اسـت کـه           . نسبت
بـه نـفـع کـل         .  به نفع کارگران تمام شد 

جـنـبـش کـارگـري تــمـام شـد نـه يــک                   
تشکل معين، اين است که مـيـگـويـم      
يک قدم کل جنبش کـارگـري را جـلـو              

 .برد
  

ايـن يـک قـدم        :  نسان نودينـيـان   
 روبجلو در شکل ملموس يعني چه؟

  
بــه شــکــل     :  مــحــمــد آســنــگــران     

ملموس اولين مسئله يـعـنـي ايـنـکـه             
بالخره جامعـه مـتـوجـه شـد تشـکـل               
هــاي کــارگــري مســتــقــل از دولــت              
هســتــنــد کــه دارنــد در دفــاع از                      
معيشتشان فـراخـوان مـي دهـنـد بـه               
جامعه و دو فاکتو اين تشکل خود را     
به دولت تحميل کرد و ايـن مـيـدانـي             
براي فعاليت همه تشکلهاي کـارگـري        

 .مستقل از دولت باز ميکند
  

مـوضـع احـزاب      :  نسان نودينيان 
اپوزيسيون در خارج از کشور احـزابـي      
که چپ هستند و طرفـدار کـارگـر هـم           

مـيـگـويـنـد ايـن            هستند در قـدم اول     
ــت           ــي اسـ ــوبـ ــدام خـ ــس      .  اقـ ــپـ و سـ

مسالـه  .  نقدهايشان را شروع ميکنند 
اين است اين اقدام خـوب اسـت کـلـي              

آيـا  !  کجاي اينکار خـوب اسـت    .  است
اين اندازه خوب است که مـيـتـونـه رو             
ــيــر               افــکــار عــمــومــي جــامــعــه تــاث

آيا اين اندازه خوب است که  .  بگذارد؟
مقامات و سـخـنـگـويـان جـمـهـوري                
اســالمــي را بــه حــرف مــيــاورد؟ و               
بگويند امضـا جـمـع کـردن قـانـونـي                

محجوب رئـيـس خـانـه کـارگـر           ( است
مشخص اسـت کـه     ) اين را گفته است 

اين اقدام خوب در جـامـعـه گسـتـرش           
ايـن يـک مـبـارزه اسـت            .  پيدا ميکند 

عليه فقر، عليه گراني و براي افـزايـش    
 .دستمزدها

      
 ۴  صفحه 

 ... گفتگو با محمد آسنگران                      
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 ۳ از صفحه  
دقـيـقـا تـمـام        :  محمد آسنگـران  

مشکل اين نـوع چـپ ايـن اسـت کـا                 
بيشـتـر اوراد     . پاش روي زمين نيست 

ايدئولوژيک خـودشـان بـرايشـان مـهـم            
است تا ناني به سـفـره کـارگـر اضـافـه            

من نوشته يـکـي از ايـنـهـا را              . بشود
ديدم، خـودش را فـعـال کـارگـري هـم                

حـتـي   " معرفي کرده است،گفته اسـت       
ممکن است فردا بيايند چـنـد درصـد         
به دستمزد کارگران اضافه کنند، ايـن      
بدرد هيچي نميـخـورد ايـن تـغـيـيـري             
ــجــاد                   ــارگــر اي ــي ک جــدي در زنــدگ

ايــنــجــا اســت کــه       ....  و"  نــمــيــکــنــد 
بي ربـط  " چپها"اين دسته از  ميگويم  

به زندگي واقعي و موقـعـيـت کـارگـر             
مـن کـارگـر      .  در آن جـامـعـه هسـتـنـد          

 ١٠ بـالخـره بــرايـم مــهـم اســت فـردا                
 درصـد، هـر       ٥٠  درصـد      ٢٠ درصد،

درصدي که ممکن است به دستـمـزدم      
به اين مـعـنـا نـانـي بـه             .  اضافه بشود 

بـراي تـو     .  سفره ام اضـافـه شـده اسـت          
مهم نيست تـو شـکـم      )  اين نوع چپ( 

سيري مشکل ديگـه اي نـداري، مـن            
همـيـن امـروز تـوي هـمـيـن جـامـعـه                   
احـتـيــاج دارم شــب کـه مـيـرم خـانــه                  

. خانواده ام نان روي سـفـره اش بـاشـد             
تو برايت مهم نيسـت، تـو فـکـر مـي             
کني چون هنوز رابطه پايـه اي کـار و            
سرمايه تغيير نکرده اسـت و از نـظـر             

بـرقـرار   "  سوسـيـالـيـسـم     "تو چون هنوز  
نشـده پــس مــهــم نـيــســت و بــه درد                 

مـن در جـواب ايـن          ....  نميـخـورد و    
دسته از افراد ميگويم لطفا برو کـنـار       
مزاحم مـا نشـو مـا درد خـود و راه                  

بيربـطـي ايـن      .  مداواي آنرا بلد هستيم 
نوع سوسياليسم و افراد و سازمـانـهـا        
فکر نکنم احـتـيـاج بـه بـحـث زيـادي                 

مي گم بـابـا پـرتـي بـرو            .  داشته باشد 
 .زندگي ات را بکن

 
کدام راه حـلـهـاي    :  نسان نودينيان  

و موثري ميتواند اين جنبـش     کارساز
که عليه گراني است را هدايـت کـنـد؟       
و طبقه کارگر ميـرود کـه خـودش را              
بـراي قـراردادهــاي جـديــد و تــعـيـيــن              

بـه نـظـر      .  ميزان دستمزدها آماده کند 
شما جـمـع آوري ايـن امضـاهـا کـدام                
زمينه هاي مناسب را در ايـن رابـطـه         

 .فراهم خواهد کر؟
  

مـن فـکـر مـي         :  محمد آسنگران 
کنم اولين کاري که االن مـيـشـه کـرد           
نبايد فقط به ايده آلها فـکـر کـرد، در              
مورد ايده آلـهـا هـر کسـي کـه فـکـر                    

ميکند کار مهمتري ميشه کرد بـرود    
نه ما و نه کارگران کسـي  . انجام بدهد 

. جلو دست ايـنـهـا را نـگـرفـتـه اسـت                
بروند آن چيزي کـه درسـت مـيـدانـنـد              

منتها داستـان مـا ايـن        .  انجام بدهند 
اسـت کـه االن بـايـد ايـن کـمـپـيـن را                      

بــراي ايــنــکــه بــطــور        .  تــقــويــت کــرد   
مشخص بدانيم چگونه از نـقـطـه آ بـه          
نقـطـه ب مـيـرويـم اول بـايـد هـمـيـن                     

. کمپيني که راه افتاده را تقويـت کـرد     
حمايت کردن، در مـوردش نـوشـتـن،            
اظهار نظر کردن، جايگاهش را نشـان      
دادن، تعـداد بـيـشـتـري امضـا جـمـع                
کردن و در عين حـال ايـن امـکـان را                 
فراهم کردن که از اين حرکـت بـه نـفـع             

. متشکل شـدن بـايـد اسـتـفـاده کـرد                
ايجاد شبکه هاي کارگـري قـدرتـمـنـد         
تر شدن صف کارگران براي رسيدن بـه       

اقــدامــاتــي ....  خـواســتــه هــايشــان و      
. است که مـيـتـوانـد پـيـگـيـري شـود                 

ــادي از مــراکــز کــارگــري               تــعــداد زي
بوسيله فعالين کارگري ميتـوانـنـد بـا        

بـا هــم مشــورت      .  هـم وصــل بشـونــد      
االن .  با هم تصـمـيـم بـگـيـرنـد            .  کنند

مثال ده هـزار امضـا دوم در هشـت                
از هـر    .  استان جـمـع آوري شـده اسـت           

استاني اگر ده تـا فـعـال کـارگـري بـا                  
بقيه فعالين در استانهاي ديگر آشـنـا          
بشوند و ارتباطي با هم وصل کـنـنـد،      
يک شبکه وسيع کارگري بوجـود مـي         
آيد ميتوانند تـالش کـنـنـد راهـهـاي               
عملي کردن و فشار آوردن بيـشـتـر بـه          
دولت را تصميم بـگـيـرنـد کـه نـاچـار                
بشود به خواست کـارگـران تـن بـدهـد             
اين قدم مـهـمـي اسـت و بـايـد ايـنـرا                    

اما بطور مشخص خـود    . بررسي کرد 
اين کمپين را آشکـارا و بـا صـراحـت               

ــايــد مــورد حــمــايــت قــرار داد                   . ب
متاسفانه تشکل هاي کارگـري فـعـال          
موجود در ايران تا کنون چيزي نگفته    

معلوم نيست چرا؟ مطمئـنـم کـه       .  اند
اگر ازشان سوال کنيد ميگويـنـد کـار           

 .خوبيست
اما يـک نـکـتـه ديـگـر در مـورد                 

. جريانات چپي که مخالفـنـد بـگـويـم          
خوب کساني که با کليت اين حـرکـت      

. مخالفند از موضوع خارج هسـتـنـد       
اما آنهائي که حمايـت مـي کـنـنـد و               
مي گويند اين کار خوبيست ولي ايـن     

ايـن  .  مبارزه چيزي را تغيير نـمـيـدهـد      
استداللهايي را بـه دنـبـال مـي         "  ولي" 

آورد که نوع مخالفت آنها را بـيـشـتـر          
 .نشان ميدهد

ايـن     من ميگويم تا هميـن حـاال       

. مبارزات چيزي را تغييـر داده اسـت          
اينها متوجه نيستند و يا نميخواهنـد   

اولين چيزي که تـغـيـيـر داده       .  بپذيرند
را بـنـفـع کـارگـر           يک درجه تعادل قـوا    

فشار کارگـر را دولـت       . چرخانده است 
بـــخــشــي از      .  احســاس مــي کــنــد          

مـقــامــات دولــتــي، خــانــه کــارگــر و            
تشکل هـايـش نـاچـار شـدنـد از ايـن                  

حـتـي تـعـدادي       .  حرکت حـرف بـزنـنـد       
نتوانستنـد مـخـالـفـت کـنـنـد بـلـکـه                   

ــد          ــت هــم کــردن ــن     .  حــمــاي ــي ايــن اول
 .دستاوردش بوده تا همين امروز

يک مسئله ديگه اي هـم هسـت،           
کارگراني که بنظر من نه الزاما مـثـل      
فعال کارگري که شب و روز مي دونـد      
از ايــن نــوع کــارهــا ســازمــان مــي                
دهند،حتي آن کارگري کـه در مـرکـز            

کــار مـيـکـنــد و از کـمــي              مـعـيـنـي       
ايـن   دستـمـزدش رنـج مـيـبـرد و در                 

حرکت شرکت کرده است متوجه شـده        
اسـت کــه کـارگــر مــي تــوانــد کــاري               

مي تواند کـار گـنـده تـري هـم            . بکند
مــي تـوانــد فــردا بــيـايــد تــو            .  بـکـنــد  

خيابان، همين ها مي توانند فعـالـيـن       
کارگري مراکز مختلفي که آمـده انـد          
ــن طــومــار                  ــاي اي امضــايشــان را پ
گذاشته اند، فردا با هم هماهنگ کـار      
کنند و اقدامات ديگري را در دستور       

اگــر در چــهــار مــرکــز          .  قــرار دهــنــد   
کارگري در حـمـايـت از ايـن حـرکـت                 
دست به اقدامات و التيمـاتـومـهـائـي        
بزنند و بالخره سازمان بدهـنـد و يـک            
روزي بتوانند تعادلي را ايجاد کنـنـد،     
فضائي را ايجاد کنند که بـيـايـنـد تـو         
خيابان، دولت ناچـار خـواهـد شـد بـه              

مـي خـواهــم     . کـارگـران جـواب بــدهـد        
بگويم قدم اول تقويت همـيـن حـرکـت            
پيش شرط حرکت هـاي بـعـدي اسـت            
براي اينکه توازن قوا را بيشتر به نـفـع      

 .کارگران تغيير دهد
  
بـه نـظـرمـن هـم          :  نسان نودينيان  

بايد امضاها را بيشتر از اين بـيـسـت            
شمـا بـه نـکـتـه مـهـمـي               . هزار بکنند 

اشاره کرديد، تشـکـيـل شـبـکـه هـاي               
کـه  .  طبيعي رهبران و فعالين کارگري 

نـفــس ايـن نــزديـکــي مـيــتــوانـد ايــن                
ــت                   ــوي ــک ه ــبــش را صــاحــب ي جــن

و از همين کـانـال     .  سازمانيافته بکند 
ميتواند به مجمع عـمـومـي مـتـکـي           

و بــا ايـن ظـرفـيــت مـيــتـوانــد               .  شـود 
خودش را براي اقدامات بعدي آمـاده        

 .کند
 

همين تشـکـلـي      : محمد آسنگران 
که اين کـمـپـيـن را هـدايـت مـيـکـنـد                  

در ديگر مراکز هم تشکـيـل       ميتواند
و شـعـبـه هـاي ديـگـري ايـجـاد               . شود
 .گردد

 
دقيقا و اگـر ايـن         : نسان نودينيان 

امضاها از اين تعداد بيشتر بشـود و           
به ارقامي در حدود صدهزاري بـرسـد         
و شبکه هاي طبيعي در دل اين اقـدام     
شکل بگيرد خود نيز موفقيت بزرگي   
براي طبقه کارگر است و از يـک زاويـه       
ديگر با انتشار طـومـار و انـعـکـاس               
وسيع اين امضاها در ميديا و رسـانـه       
ها اين نـظـر را پـيـش مـيـکـشـد کـه                     
جامعه ايـران در آسـتـانـه انـتـخـابـات                

و ادامه اينکه بـه  .  رئيس جمهور است 
اين دليل اين امضاها بـه ايـن شـکـل              
مــنــعــکــس شــده اســت کــه تــوســط              
جناحهاي مختلف درون حاکميـت بـه        

 .نفع خودشان استفاده ببرند
  

اوال مـا نـمـي         :  محمد آسنگران 
توانيم جلـوي جـنـاح هـاي جـمـهـوري               
اسالمي را بگيريم و بـگـوئـيـم بـا هـم            

رقـابـت خـودشـان را         .  رقابت نـکـنـيـد     
ما داريم کار خودمـان را مـي       .  دارند
بـراي مـثـال کـارگـر يـا فـعـال                 .  کنـيـم  

کـارگــري در ايـن جــامـعــه دارد کــار               
خودش را مي کـنـد، خـواسـتـه هـا و                 

اينکه کي چـه  .  جنبش خودش را دارد 
جوري در مقابل آن يکي جناح از ايـن     
کار استفاده مي کند به هر حال بنـظـر     

اصـل  .  من مسئله ثـانـوي تـري اسـت         
قضيه اين است کارگران بـايـد بـه ايـن           
بچسپند،حرکت مستقل خـودشـان را        

در تقابل بـا سـيـاسـتـي          .  ادامه بدهند 
که خانه کارگر دارد،شوراي اسـالمـي        

صـــنـــفـــي     دارد و انـــجـــمـــن هـــاي           
دارند،اينها مي گـويـنـد مـا تشـکـل               
هـاي مســتــقــلــي هسـتــيــم شــمــا هــم             

. حمايت مي کنـيـد خـيـلـي خـوبسـت             
مـن بـدم     .  مي توانيد حمـايـت کـنـيـد         
چرا بـايـد   .  نميايد بيايند حمايت کنند  

ولي اينکه بـخـواهـنـد يـک          .  بدم بيايد 
جاي دست انـدازي کـنـنـد،بـخـواهـنـد              
سايه بندازند روي حقانيت اين حرکـت     
و بخواهند ببرند زير چتر قـانـونـي اي          
آنطور که خودشان مي مـيـخـواهـنـد،         
اينجاست که فعـالـيـن کـارگـري بـايـد              

و بنظر من تـا  .  هوشيارانه رفتار کنند 
مـن  .  حاال هوشيارانه اقدام کـرده انـد        

هيچ جاي نـمـي بـيـنـم يـا الاقـل مـن                   
. متوجه نشده ام که سوتي داده باشند    

و يا توهـمـي بـوجـود آمـده بـاشـد يـا                   
مـن از ايـن       .  کمبودي احسـاس کـنـم       

بابت راستش را بخـواهـيـد مشـکـلـي             
ندارم، احسـاس خـطـري را هـم نـمـي                 

نگراني و کمبودي اگر هست ايـن  . کنم
است کـه هـمـيـن فـعـالـيـن راديـکـال،                  
هــمــيــن تشــکــل هــاي راديــکــال کــه             
تشکل هاي چپي هم هستند سـکـوت       

من ميـگـويـم ايـن مـيـدان،           . کرده اند 
ميدان آزمـايـش مـهـمـي اسـت، اگـر                
واقعا در بـيـان ايـن قضـيـه کـه هـمـه                    
مــدافــع اتــحــاد کــارگــران هســتــنــد،           
صداقتي وجود دارد، بايد رفت و ايـن      
حرکت را تـقـويـت کـرد و مـال خـود                  

حتي اگر نمي روند پشـتـيـبـانـي        .  کرد
کننند از فالن تشکل به هر بهانه اي،         
بروند در محـل خـود شـروع کـنـنـنـد                
بعنوان يک تشکل کارگري، به عـنـوان    
فـعـال کـارگــري، بـعـنــوان يـک انســان               
آزاديخواه و مخالف فقر و فـالکـت در      
آن جـامـعــه در دفــاع از ايــن تـومــار                
اقدامي بکنند و عليه فقر و فـالکـتـي       
کــه تــحــمــيــل شــده بــه جــامــعــه يــک              

يـک جـاي يـک        .  سنگري درست کننـد   
خاکريزي را فتح کنند، حرکتي انـجـام     
بدهند، حرفي بزنند، با سکـوت نـمـي       
توان حقانـيـتـي را بـراي کسـي قـائـل                 

 .شد
مثال من شنيده ام از داخل ايـران        
بعضي فعالين کارگري گـفـتـه انـد از              

بـايـد   .  اول اين اقدام هـمـاهـنـگ نشـد           
هماهنگ ميشد کـه بـطـور مشـتـرک             

مـي گـويـم هـمـاهـنـگ            .  کاري بکنيم 
شده و نشده بحث ديگري است اکنـون      
حي و حاضر اقدامي صـورت گـرفـتـه         
است، دولت در مـوردش حـرف مـي             
زند، مقامات دولتي حرف مي زنند،       
مــقــامــات خــانــه کــارگــر و شــوراي             

حرف مي زنند، رسـانـه   ...  اسالمي و  
هاي داخلي عمدتا رسانه هاي کـتـبـي       
اين را منتشر کرده انـد، سـايـت هـاي           
اينترنـتـي مـنـتـشـر کـرده انـد، شـمـا                   

؟ نمـي تـوانـيـد       . بالخره چه مي گوييد   
فقط سکوت کنيد، مي دانم که نـمـي       
توانند مخالفت کنند چون مخـالـفـت         

مخـالـفـت    !  کردن برايشان سخت است   
کــردن يــعــنــي ايســتــادن در مــقــابــل            

 ٢٠  هزار کارگر، ميگويم   ٢٠ حرکت  
هـزار ولـي در مـقــابــل کــل جـنــبــش                

کسي نـمـي تـوانـد       .  کارگري بنظر من  
آنهائي که در .  اينطوري مخالفت کند  

خارج کشور تا کنون مخـالـفـنـد مـي            
گويند اين کار خوبه ولي بـي نـتـيـجـه              

کم اهميت است، من مي گويم  .  است
عزيز من اگر فکر مـي کـنـي کـار بـا               
اهميت تري ميتوانيد انجـام بـدهـيـد،        
بفرما برو ببينم مي خواهـي چـيـکـار           
بکنيد، راه را برو که ببينم چند مـرده        

 ۵  صفحه 

 ... گفتگو با محمد آسنگران                      
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 ۴ از صفحه  
حالجي، فقط ادعا نـکـن، کسـي کـه             
فقط ادعا مي کـنـد، بـنـظـر مـن تـو                  
خياالت و فضاي ايدئولوژيک خـودش      

 .زندگي مي کند
 

از يـک زاويـه       :  نسان نودينـيـان   
ديگر، ميگويند اين نامه ها نـوشـتـه          

از بيست و سي هزار هم بـيـشـتـر       .  شد
شد و جمهوري اسالمي جواب نداد و      
ايـن انــتــظــار و نــا امــيــدي در درون                
جــنــبــش کــارگــري را دامــن خــواهــد           

     .زد
  

اگـر ايـن ادعـا        :  محمد آسنگران 
درست باشد جـنـبـش کـارگـري صـدو             
پنجا دويست سال است دارد مـبـارزه          
مي کند هنوز سرمايه داري سر جـاي     

پس بيخـود  !  خودش است پس هيچي   
کرده اند، بنا بر اين حرف اين چنيـنـي         

بنظر من کسـي    .  حرف بيخودي است  
که فکر مي کند کار مـهـمـتـري بـايـد          

مـن  .  کرد آن کار مهمتر را شروع کند    
اگـر فـعــال ايــن حــرکـت اخـيــر بــاشــم                
بعنوان يک فـعـال کـارگـري تـوي ايـن                
زمينـه مـدعـي هسـتـم کـه يـک قـدم                   
برداشـتـه ام نـه بـيـشـتـر، هـنـوز کـار                     

فـقـط دارم مـي        .  عجيـبـي نـکـرده ام        
گويم اين وضعيت زندگي نيست بـايـد    
يک کاري کـرد و کـاري کـه از دسـت                 
من بر مي آيد رفتم اين کـار را کـرده               

کساني که فقط فـکـر مـي کـنـنـد           .  ام
اين جواب نميدهـد، سـوال ايـن اسـت             
چي جواب ميدهد؟ لطفا برويد هـمـان      

حـتـمـا مـن هـم          .  کار را انجام بدهـيـد     
اما اگر کار ديگري .  کمک خواهم کرد 

از شما مخالفين اين حـرکـت سـاخـتـه         
 .نيست لطفا مانع کار ما هم نشويد

قطعا فعال اين حرکـت پـاسـخـش           
فـکـر   :  به اين مخالفين اين خواهد بود 

نکنيد شما بايد ايده هاي ذهني و بـي      
ربط به واقعيات خـودتـان را بـه مـن               

. بـدهــيــد و مــن بـرايــتــان اجـرا کــنــم               
داستان اين است اين افرادي که حـرف      

منـتـظـر    .  مي زنند بروند انجام بدهند 
نباشند کس ديگـري بـرايشـان انـجـام             

،آنموقع که الگـوي درسـتـي را        . بدهد
نشـان دادنــد مــدافــعــيـنــي هـم پــيــدا              

اين تشکل آمـد يـک الـگـو           . ميکنند
نشان داد، نشان داد کـه مـي تـوانـد،              
نفوذ دارد، بر خالف مخالفيـنـش کـه          
فکر مي کردند که بايد منحل بشـود        
و بدرد نمي خورد و خـارج از مـراکـز             
کارگري است و ايـن بـه ضـرر کـارگـر               

همانهـا اکـنـون آمـده انـد            ....  است و 

خوشبـخـتـانـه از ايـن حـرکـت بـا هـر                    
. تفسيـري کـه دارنـد دفـاع کـرده انـد                

يـک تـجـديـد        حتما در بحث هـايشـان       
نظري کرده اند و به اين نتيجه رسـيـده       

منتها من مي گويـم خـوب اگـر         .  اند
کار مهمتري بايد کرد، تشـکـل هـاي          
کارگري در مراکز کار بـايـد تشـکـيـل         
شوند، کسي دست اينهـا را نـگـرفـتـه            

اينها .  است، خوب بروند درست کنند  
در زنــدان کــه نـيــســتـنــد، اگـر در آن                 
جـامــعـه مـانــعـي هسـت بـراي هـمــه                 

من به اينها ميگويم بفرما آن   . هست
کارخانه و آن هـم کـارگـر بـرو بـبـيـنـم                  

 کاري از دستت بر مي آيد؟
  

من در دفاع از اقـدام اخـيـر مـي              
گويم اين کـارگـران دارنـد کـاري مـي               
کنند،همان کاري که از دسـتـشـان بـر             

بـرويـم اول     .  مي آيـد انـجـام داده انـد            
دستشان را بـفـشـاريـم، بـرادريـمـان را               
ثابت کنيم با آنها هـمـراه شـويـم بـعـد              
ميشود پيشنـهـادات ديـگـري را هـم             

ايـــن  بـــهـــتـــر اســـت    .  بـــررســـي کـــرد    
به هـمـان فـعـالـيـن کـارگـري                جماعت

بگويند شما که آنقدر عاقل بـوده ايـد           
يک قدم برداشته ايد و به اينجا رسيـده      

ما که اصال تو باغ اين مسـائـل       و ايد
هم نبوديم، اکنون مـيـتـوانـيـد مـا را               
راهنمايي کنيد که قدمهاي بـعـدي را        
چکونه مـيـشـود بـرداشـت؟ بـيـائـيـد                 
مشورت کنيم ببينـيـم بـه کـجـا مـي               
رسيم،االن ما هم هسـتـيـم، تـا ديـروز            
نبوديم، االن آمده ايم و هسـتـيـم، اگـر         
اينجوري بود يک صداقتي تو کارشان     

ولي کسي کـه نـه صـداقـتـي تـو             .  بود
کارش هست، نه عمـقـي تـو بـحـثـش              
هست، نه واقعيات را ميشنـاسـد، نـه       
پيچيدگي و مکانيزم حرکت جـامـعـه       
را ميشناسد، بنظر من نـبـايـد جـدي             

 .اش گرفت
 

بنا بر اين من فکر مي کنم بـايـد         
هنوز برگرديم سراصل قضيه، فعاليـن    
کارگري در داخل ايـران چـه آنـهـا کـه                
ايـن حـرکــت را شــروع کـرده انـد چــه                 
آنهايي که خودشان را در ايـن قضـيـه            
شريک مي دانـنـد، و يـا خـودشـان را                
مي خواهند امروز شريک کنند، باري     
که روي دوششـان قـرار گـرفـتـه اسـت               

بـايـد تـالش      .  بسيـار سـنـگـيـن اسـت          
کنند تعداد هر چه بيشتري از فعاليـن        

بـنـظـرم    .  کارگري را به کمک بـطـلـبـنـد       
عمال با همين حرکتي که شروع کـرده     
اند بـراي اتـحـاد و تشـکـل و بـه هـم                     

نزديک شدنشان زمينه بيشتري فراهـم       
 .شده است

همين تشکل را مي تواننـد قـوي      
تر کنند،همين تشکل را مي تـوانـنـد         
در مراکز مختلـف شـعـبـه هـايـش را               

کارگران بـيـشـتـري مـي          .  ايجاد کنند 
. توانند به ايـن تشـکـل وصـل شـونـد              

اکنون زمينه اين فراهم شده اسـت کـه        
فــعــالــيــن کــارگــري بــا هــم مشــورت           

فعاليـن کـارگـري در        .  بيشتري بکنند 
مــراکــز مــخــتــلــف در اســتــان هــاي              
مخـتـلـف مـيـتـوانـنـد در سـايـه ايـن                    
حرکت شبکه هـاي خـود را سـازمـان             

مـيـتـوانـنـد بـا          اين شبکه ها   .  بدهند
مشـورت   همديـگـر ارتـبـاط گـرفـتـه              

راه حل نشان بدهند و قدمهـاي  .  کنند
 .بعدي را هماهنگ پيش ببرند

بنظرم نبايد منتـظـر بـاشـنـد يـک             
ناجي بيايـد يـک راه حـل را بـرايشـان                 

حـقـيـقـتـا تـا حـاال هـم               .  طراحي کنـد  
منتظر نبوده اند، هميـن هـم ابـتـکـار            

تـا هـمـيـن جـا          .  خودشـان بـوده اسـت       
. جامعه را متوجه خودشان کـرده انـد         

معلوم است کـه آدمـهـاي پـخـتـه اي                 
ــنــد   ــچــيــدگــي اوضــاع را          .  هســت ــي پ

مخالفين اين حرکت اگـر  .  ميشناسند
صـمـيـمـيـتـي در پـيـشـرفـت جـنـبـش                    
کارگري دارند بايد از هميـن فـعـالـيـن           
درخواست کنند راه حـل و قـدمـهـاي             

اگـر  .  بعدي را بـه آنـهـا نشـان بـدهـنـد               
کسي بيايد ايـنـجـوري راجـع بـه ايـن                 
مسئله باهاشون صحبـت کـنـد، مـي           
گـويــم صــداقـتــي تــو کــارت هســت،            
بسيار خوب ميـشـه حـرفـت را جـدي              

 .گرفت
  

خـارج از کشـور       :  نسان نودينيان 
سنتا ستون حمايتي از کـارگـران بـوده        

در شکل آکسيون، تظاهـرات و    .  است
تماس با اتحاديه ها و جلـب حـمـايـت          

ما تجربـه حـمـايـت و جـلـب                . از آنها 
افکار عمومي از مـبـارزات صـنـعـت         

در هـمـيـن رابـطـه در            .  نفت را داريـم     
خــارج از کشــور احــزاب ســيــاســي                

 چکارهايي بايد انجام دهند؟
 

مـن فـکـر مـي         :  محمد آسنگران 
کنم ميشه حرکت هـاي حـمـايـتـي را              

اولين اقـدامـي     .  همچنان سازمان داد  
کــه بــا ارزش بــود و ديــدم کــمــيــتــه                 
همبستگي با کارگران ايران اين نـامـه         
اتحاد آزاد کارگران و آن جـمـعـي کـه               
ايــن حــرکــت را پــيــش مــي بــرنــد و                
هـمــاهـنــگ کـنــنــده اش هســتـنــد را              

خبرش را منتـشـر   .  ترجمه کرده بودند  
اين نامه را به مجـمـوعـه    .  کرده بودند 

اي از سازمانهاي کارگري و اتـحـاديـه          
هاي کارگري فرستاده بود و آنـهـا هـم         

ايــن . جــاهــاي مــنــتــشــر کــرده بــودنــد        
مسئله يکي از اقدامهاي خـوبـي بـود       

حاال هـم بـنـظـرم         .  که انجام شده است  
بايد دست به کار شد اين جـا و آنـجـا             
همان حرکت را در خارج کشـور و بـه            
افکار عمومي که عالقمنـد هسـتـنـد          
به اين عرصه از کار، به آنها مـعـرفـي          
کنيم که بگوئيـم چـنـيـن اتـفـاقـي در                 

احتياج به حـمـايـت      .  ايران افتاده است 
بخواهيم از آنها حمايت کـنـنـد     .  دارند

و بعد هم خـود ايـن تشـکـل کـه ايـن                   
اتـحـاديـه    ( ابتکار را بخرج داده اسـت       

 نـفـري کـه      ٦ -٥ و ) آزاد کارگران ايران 
هماهنگ کننده اين حـرکـت هسـتـنـد         
را بــه ســازمــانــهــاي کــارگــري بــايــد             

آنــهــا بــطــور واقــعــي       .  مــعــرفــي کــرد   
تـو  .  رهبران اليق آن جامـعـه هسـتـنـد          

عرصه هاي مختلف ايـنـهـا آدمـهـاي            
صاحب فکر، صاحب طـرح، صـاحـب       

و بايـد ايـنـهـا       .  پروژه ميتوانند باشند  
ايـن رسـانـه هـا بـايـد             .  را النسـه کـرد     

اينها را بعنوان صـاحـب نـظـرانـي کـه              
بتوانند در مورد جنبـش کـارگـري بـا          
آنها مشورت کنند،امکاني بـرايشـان       
فـراهـم شــود و مــورد حـمــايـت قــرار               

خـوشـبـخـتـانـه تـا حـاال             ....  گيرند و  
کساني بخـشـي از ايـن کـار را کـرده                  
اند، ولي بايد بيشتر اين کار را کرد و         
در عين حال آکسيون هاي حمايتي را         

و در عيـن حـال بـنـظـرم          .  سازمان داد 
مهم است که گسترش ايـن فـعـالـيـت             
در خارج با عث دلگرمي فعالـيـن در           

مهم است که آنـهـا در     .  داخل ميشود 
داخل ايران بيشتر احساس دلـگـرمـي         

بـنـا بـر ايـن خـارج            .  و حمايت بکننـد   
کشور و اقدامات خـارج کشـور بـايـد           
نقش حمايتي اش را بيشتر و برجستـه   

بايد اين مـوضـوع را بـه          .  نشان بدهد 
ــهــاي              ــه بســيــاري از ســازمــان مســئل

که چنين اتفاقاتي را مـورد         کارگري  
 .حمايت قرار ميدهند تبديل کرد

 
بـه نـظـر مـن         :  نسان نودينـيـان   

ــت و                   ــاي ــم ديــگــر حــم ــه مــه مســال
پشتيباني تشکلهاي موجود در ايـران    

ما از اين تشکلها ميـخـواهـيـم     .  است
براي حمايت از اين اقدام دسـت بـکـار         

در تاريخ جنـبـش کـارگـري در         .  شوند
ايران اين مسـالـه و حـمـايـتـهـا ثـبـت                   

فـراخـوان مـن ايـن اسـت            .  خواهد شد 
 .فعاالنه از اين اقدام حمايت کنند

  
بـا تشـکـر از        :  محمد آسنگـران  

شما من هم فکر مي کنـم فـراخـوانـي          
که دادي بجاست و فکر مي کنـم ايـن       

نـبـايـد دچـار ايـن          .  کار مهـمـي اسـت      
مشکل شد که کي با کـي فـاصـلـه و               

و يا سـايـه روشـنـي در         .  اختالف دارد 
مباحث اين فعالين درمورد اين يا آن       

مسـئلـه   ....  موضوع وجـود دارنـد و       
اين است که جنبش کـارگـري مـطـرح           
است، مسئله مـعـيـشـت مـيـلـيـونـهـا              

و بـالخـره   . کارگر در ايران مطرح است 
حــتــي .  بــايــد وارد ايــن مــيــدان شــد           

ممکن است شکل ديگري را در پيش     
من نمي گـويـم حـاال الـزامـا          .  بگيرند

فــقــط ايــن شــکــل، هــر شــکــلــي کــه              
خودشان فـکـر مـي کـنـنـد درسـت و                 

. عملي است بايد دسـت بـه کـار شـد              
ولي يک کار اجتمـاعـي نـه فـقـط يـک              
اطالعيه و يک نامه و اظهار نـظـر در           
گوشه اي که تاثيري بر جامعه نداشته       
باشد، اطـالعـيـه و اظـهـار نـظـر هـم                   
خوب است ولي بـنـظـر مـن بـايـد در                 
جـامـعـه يـک حـرکـت اجـتـمـاعـي راه                   

توجه جامعه را بـايـد جـلـب           . انداخت
امـيـدوارم فـعـالـيـن کـارگـري و               .  کرد

تشـکـل هـاي مـوجـود هـم وارد ايــن                 
 .*عرصه بشوند

 ... گفتگو با محمد آسنگران                      
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 ۱ از صفحه  

 
 

 و نيم سه شنبه شب نـيـز اسـتـانـدار           ٩ 
اصفهان و مسئول سياسـي امـنـيـتـي           
ايــن اســتــانــداري اعــالم کــردنــد کــه             
بـازنشــسـتــگـان ذوب آهـن اصـفــهــان             

وزارت تـعـاون، کـار و          " تحت پوشش   
قـرار مـيـگـيـرنـد و           "  رفاه اجـتـمـاعـي      

وزارت صنعت نيز متعهد شـده اسـت         
که با واگذاري اموال خود بدهي هـا و      
کسري هاي صـنـدوق بـازنشـسـتـگـي             
کارکنان صنعت فوالد را تامين کـنـد     

. تا حقوق آنها بمـوقـع پـرداخـت شـود          
طبق گزارشي که به مـا رسـيـده اسـت          
پول به اين صـنـدوق واريـز شـده و از                 

 عصر چهارشـنـبـه کـارگـران        ٦ ساعت  
 . ميتوانند آنرا برداشت کنند

ــن              ــي اي ــا خــوشــحــال کــارگــران ب
پيروزي را به يکديگر تبريـک گـفـتـنـد         

طي بيانـيـه اي خـواسـتـهـاي فـوري                و
اين مـوفـقـيـت       . خود را اعالم داشتند 

حاصل اتحاد و همبستگـي کـارگـران         
بازنشسته و پـافشـاري و عـزم راسـخ              
آنها در مبارزه براي گرفتن حقـوقشـان     

ــاشــد    ــب ــارگــران           .  مــي ــه ک ــي ــيــان در ب

بازنشسته ذوب آهن اصفهان بر چـنـد          
خواست فوري و مـهـم از جـملـه حـق                
بهداشت و درمان رايگـان بـراي هـمـه             
اقشـار، تـحــصـيــل رايــگـان در هــمــه              
سطوح، افزايـش فـوري دسـتـمـزدهـا،             
افزايش حقوق ساليانه بـاالتـر از نـرخ            
تورم و پرداخت بموقع طلب کـارگـران        

 . تاکيد شده است
کارگران در ادامه مبارزات خـود        
اعالم کردنـد کـه هـر هـفـتـه روزهـاي                 

 تـا    ٩ يکشنبه و سه شنبه از سـاعـت          
ــر                   ١٢  ــتـ ــل دفـ ــابـ ــقـ ــر در مـ  ظـــهـ

بازنشستگي در خيابـان نشـاط جـمـع          
خواهند شـد و خـواسـتـهـاي خـود را                 

 ٣٠ يکـشـنـبـه       . پيگيري خواهند کرد 
 صـبـح اولـيـن تـجـمـع              ٩ مهر ساعت   

کارگـران بـازنشـسـتـه صـنـايـع فـوالد                
ذوب آهن اصـفـهـان در مـقـابـل اداره               
بازنشستگي در خيابان نشاط خواهـد     

 . بود
ــارگــري              ــســت ک ــونــي حــزب کــم
موفقيت کـارگـران بـازنشـسـتـه ذوب             
آهن اصفهان را صميمـانـه بـه آنـهـا و               

خانواده هايشان و همه مردم شـريـفـي         
کــه بــه هــر شــکــل از ايــن مــبــارزه                   
پشتيباني کردند، تبريک ميـگـويـد و         
قاطعانه از بـيـانـيـه کـارگـران کـه بـر                   
خواست هاي مهم کل طبقه کـارگـر و       
کل جامعه تاکيد کرده است، حمـايـت    

اين بيانيـه گـامـي مـهـم در             .  ميکند
توده اي شدن و سراسري شدن خواست       
هاي بحق مردم مانند افزايش حـقـوق         
و طب و آمـوزش و پـرورش رايـگـان               
است و جـا دارد کـه مـورد حـمـايـت                  
کارگران، معـلـمـان و هـمـه مـردم در                
سراسر کشور قرار گـيـرد و بـه پـرچـم                

 . مبارزه همه مردم تبديل شود
زنــده بــاد مــبــارزه مــتــحــدانــه و            
پيگيرانه کـارگـران بـازنشـسـتـه ذوب             

 آهن اصفهان
زنده باد همبستگي خانواده ها و     

 مردم اصفهان با بازنشستگان     
 ذوب آهن 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  مهر ٢٦ 
 ٢٠١٢  اکتبر ١٧  

 

 
متن بيانيه کارگران بازنشسته                  

 ذوب آهن اصفهان           
 

ــان و            ــکـــشـ ــمـــتـ ــران، زحـ کـــارگـ
 بازنشستگان صنعت فوالد ايران

 
پــيــروزي تــان    .  خســتــه نــبــاشــيــد    

 مبارک باد
 

به همت و تالش بيوقفه شـمـا در         
طول اين چند سال اکنون توانسته ايـم          
بخشي از مطـالـبـات از دسـت رفـتـه                

اين جز در سـايـه   .  خود را بدست آوريم   
اتحاد و همبستگي و تشکل کارگـري   

بـاشـد در     .  امکان پـذيـر نـبـوده اسـت          
آينده بتوانيم با همت بـلـنـد و اتـحـاد              
شما رنجبران و زحمتکشـان بـه سـايـر           
خواستهايمان که بـه شـرح زيـر اسـت               

 : برسيم
 
پرداخت حقوقهاي ماهانـه و       -۱ 

 طلبهاي معوقه در سرموعد
 
خدمات بـهـداشـت و درمـان           -۲ 

رايگان براي همه اقشار،  بـخـصـوص         

در ايام کهولت و پيري حق مسلـم مـا      
 . است

 
تـحـصـيــل رايـگـان در هـمــه               -۳ 

 سطوح از جمله در سطح دانشگاه
 
افزايش فوري دسـتـمـزدهـا و          -۴ 

افزايش حقوق ساليانه بـاالتـر از نـرخ            
 تورم سال

 
از همه بـازنشـسـتـگـان ذوب            -۵ 

آهن ميخواهيم که هفته اي دو روز از      
 در مــحـل دفـتــر         ۱۲  تــا     ۹ سـاعـت     

بازنشستگي تجمع کنند تـا پـيـگـيـر            
خواستهايشان بـاشـنـد و از تصـمـيـم               

 .گيري هاي مسئولين مطلع گردند
در پايـان از هـمـبـسـتـگـي مـردم                
شهر اصفهان و همه رسانه هـايـي کـه             
ــد،               صــداي مــا را مــنــعــکــس کــردن

 .سپاسگزاريم
 

بازنشستگان صنعت فوالد   
 اصفهان   

 ١٣٩١ بيست و پنجم مهرماه 

 ...  اعتراض قدرتمند کارگران                       

  ١٣٩١  مهر ٢٤ تهران 
 

 تــومــان،    ۴۸۰۰ دانــه تــخــم مــرغ          ۱۵ 
ساندويچ همـبـر مـعـمـولـي بـدون مـخـلـفـات                    

 هــزار   ۵۰۰۰ مـوز کـيــلـو        ,   تــومــان  ۵۵۰۰ 
,  تـومـان    ۳۷۰۰  کيـلـويـي      ۱ ماست ,  تومان

پنير ليـقـوان هـر کـيـلـو           ,  ۶۹۰۰ ماست کاله  
 گرمـي  ۴۰۰ پنير دامداران ,  تومان۱۷۵۰۰ 

 برنـج  ۳۲۰۰  گرمي ۴۰۰ پنير پگاه , ۳۵۰۰ 
برنج طـارم هـر کـيـلـو            ,  ۵۴۰۰ هاشمي کيلو  

 توماني در عـرض  ۴۰۰۰ تن ماهي , ۵۲۰۰ 
 تـومـان رسـيـده و شـيـر               ۵۲۰۰ يک هفته به     
 تـومـان     ۱۴۰۰  تومان بـه      ۹۰۰ معمولي از   

يعني بيش از يک و   ( فقط در عرض يک هفته     
 درصد افزايش قـيـمـت در        ٥٥ نيم برابر يعني  
 مـاه    ۱۳۵۰۰ ، پستـه تـازه       ) عرض يک هفته 

 )يعني يک و نيم برابر( تومان ۹۰۰۰ قبل 
, ۶۷۰۰  گـرمـي       ۵۰۰ چـاي فـومـنـات         

فيله ماهـي  ,  ۱۱۴۰۰ ماهي قزل آال هر کيلو  
ران مـرغ    ,  ۲۱۴۰۰  گـرمـي       ۶۵۰ ساالمون  
گوشت گوساله مـنـجـمـد     ,  ۱۳۲۰۰ يک بسته  
 گـرمـي     ۹۰۰ بـال مـرغ       ,  ۲۲۰۰۰ هر کيلو    

 ۷۰۰ قند خرد شده پـرديـس       ,   تومان۳۷۰۰ 
, ۱۶۵۰  گـرمـي       ۹۰۰ شکر , ۱۹۰۰ گرمي  

 گـرمـي     ۸۰۰ رب گو جه فرنگـي يـک و يـک             
 . تومان۳۳۰۰ 
 

 هـزار    ۵۵۰ کت و دامن معمولـي زنـانـه         
 و براي ۱۲ تومان، کوتاه کردن موي سر زنانه   

 .هزار تومان  ۷۵۰۰ بچه 
 

 گــرمــي    ۵۰۰ پــودر لــبــاســشــويــي تــاژ          
پودر مـاشـيـن لـبـاسـشـويـي سـفـيـد                ,  ۱۳۶۰ 

مايع ظرفشـويـي گـلـي       ,  ۱۰۵۰  گرمي ۵۰۰ 
صابـون عـروس هـر قـالـب            ,  ۱۶۲۰  ليتري ۱ 

 ۴۱۰. 
 

لوازم خانگي بال تکليف بدلـيـل افـزايـش           
اتومـبـيـل مـونـتـاژ داخـل بـراي               ,  قيمت دالر 

فروش به روز موجود نيست و گاها کـارخـانـه        
 بـرابـر     ۲ ها اتومبيلهـاي تـولـيـد شـده را تـا                   

دالر .  قيمت در بازار سياه بفروش مي گذارند      
 . تومان۳۶۵۰ 

 *** 

 ليست جديد برخي از اقالم      
 !  طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم         ليال مشيري 

 
حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز                                                                

به ما      " هدفمند كردن يارانه ها                " ميخواهد رياضت اقتصادي را تحت عنوان                                      .  ميکند     
.  كارگران و مردمي كه في الحال زير بار گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل كند                                                                

شرم بر دزدهاي ميلياردر که                         !  ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند                                       
ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته                                                                 

 .  اند 
 

يارانه دولتي به کاالهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود،                                             .  پاسخ ما روشن است               
 .  پاسخ ما امتناع دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است                                             . بلکه بايد افزايش يابد              

پاسخ ما دست زدن                  . پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است                                            
 .  به تظاهرات و اعتصابات گسترده و سراسري است                                    

 
.  حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض باال گرفته است                                                        

دارند مزدورانشان را                  .  از شورش گرسنگان صحبت ميکنند                              . خودشان ترسيده اند              
اما صفوفشان يکدست                   .  تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتصاب بترسانند                                             

در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و محالت شهرها متحد شويم،                                                               .  نيست   
متشکل شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن و بهداشت و تفريح و در يک کالم                                                                   

خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و                                  .  زندگي انساني حق مسلم ما است                       
 .  اعتصاب در سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم                                                                  

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسالمي اش                       

 !  زنده باد سوسياليسم           
 حزب کمونيست کارگري ايران                

 . اساس سوسياليسم انسان است                       
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان                                         
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مشکل اينـهـمـه رد و بـدل شـدن               
تلفن ما، الـبـتـه تـنـهـا مـهـمـانـداري                  

تلفن ما ديگر تبديـل بـه     .  مداوم نبود 
تلفن علني شده بود و بعضـا بـعـنـوان          
تلفن دفتر شـوراي پـنـاهـنـدگـان بـيـن               

ما شـب و روز        .  مردم پخش شده بود 
از جاهاي مختلف تلفن داشتيم که از      
ما مي خواستند در مورد پناهندگي       
راهنمـائـيـشـان کـنـيـم و يـا بـرايشـان                   

حـتـي در     .  تائيديه از جائـي بـگـيـريـم         
مواردي به ما زنگ زده ميشد و مـي     

مــا هــمــيــن االن رســيــديــم         " گـفــتــنــد    
ترمينال و جائي را نداريم و کسـي را         
هم نمي شناسيم، ميـشـه بـي زحـمـت           
بيائيد ما را بـبـريـد پـيـش يـو ان کـه                   

بـارهـا   "  خودمان را مـعـرفـي کـنـيـم؟            
 ٨  و     ٧ پيش مي آمد که شب ساعت    

مجبور ميشديـم بـرويـم تـرمـيـنـال و               
زنان و مردان گيـج و سـرگـردان را بـا              
بار و بنديلشان سوار دلميش کـنـيـم و       
ببريم خانه خودمـان تـا فـردا آنـهـا را               

 . روانه يو ان بکنيم
وقتي تلفنهاي مشکوک و مزاحم      
شـروع شـد و وقــتــي يــک روز عصــر                
آقائي ميانسال را از ترمـيـنـال بـرديـم            
خانه و فهميديم کـه سـواالتـي کـه او               
مي پرسد غير عـادي هسـتـنـد، تـازه             
فهميديم که تلفن ما احتماال به دسـت   
رژيم افتاده و دارند از اين طريق سعـي    
ــخــي از فــعــالــيــن                مــي کــنــنــد ســرن

از تـرور    .  کمونيست بـدسـت بـيـاورنـد        
غالم کشاورز و صديق کمانگر دو تـا        
از اعضــاي کــمــيــتــه مــرکــزي حــزب            
کمونيست ايران هـنـوز مـدت زيـادي            

غـالم کشـاورز را در         .  نگـذشـتـه بـود      
قبرس جلوي چشم مادر و هـمـسـرش          
ترور کرده بودند و شايعاتي مبني بـر        
فرستادن بسـتـه هـاي حـاوي بـمـب و                 
مواد شيميائي بـه خـانـه مـخـالـفـيـن                

. مشهور رژيـم هـمـه جـا پـخـش بـود                
نهايتا مـا مـجـبـور شـديـم تـلـفـن را                    
ببنديم و درجه احتياطمان را بـيـشـتـر          

 . کنيم
از اينها گـذشـتـه، خـوب بـودن و              
مثمر ثمر واقع شدن گاهي وقتهـا مـا        

يکشـب تـا     .  را در دردسر مي انداخت 
صـبــح مــيــتــرا مـا را در خــانــه اش                 
گروگان گرفت تا کمکش کنيم از شـر          

مستاجريني که ما برايش پيـدا کـرده        
ماجرا از اين قـرار  . بوديم خالص شود 

بود که يکروز يکي از دوستان ما کـه        
خودش در شهر ديگـري زنـدگـي مـي            
کرد به ما زنگ زد و از مـا خـواهـش          
کردبه يکي از آشناهاي عراقـيـش کـه          
داشـت هــمــان شــب بــا خــواهــرش از              

. عـراق بـر مـي گشــت کـمـک کـنـيــم                 
طرف خودش سوئد زندگي مي کـنـد    " 

و قرار است خوهرش را بياورد ايـنـجـا     
مـن خـودم بـزودي        .  که پناهنده شـود    

ميام آنکارا و کارها را تـرتـيـب مـي               
" دهم، اما امشب آنها جائي را ندارنـد  

ما مي دانستيم که اين رفـيـق مـا بـا             
) صــنــوبــر خــان   ( خـواهــر مــورد نــظــر      

دوست بود و اين خانم را هم قـبـال در        
بـا  .  سليمانيـه مـالقـات کـرده بـوديـم            

. عالقه قول داديم به آنها عمل کـنـيـم        
 شب رفتيم ترمـيـنـال    ١٠ شب ساعت   

و اينور و آنور نگاه کرديم که صـنـوبـر        
اما خبري از صنوبـر نـبـود      .  را ببينيم 

و بجاي او يک آقاي سي و چنـد سـالـه            
و يک دخترخانم جوان و بشدت آرايـش   
کرده به چندين ساک سنگين به طـرف      
مـا آمــدنــد و خـودشــان را مــعــرفــي               

مــن سـيــروان هسـتــم بــرادر         . " کـردنـد  
. صنوبر و اينهم خانم من چنور اسـت       

خيلي از ايـنـکـه زحـمـت کشـيـديـد و                 
". دنبال ما آمديد از شما سپاسگـذارم   

کاشي به عمل آمد که دوست مـا بـد           
فهميده يا بد حاليش کرده اند و اصـال     
قرار نيست صنوبر و بـچـه هـايـش بـه            

کاک سيروان رفتـه بـوده     .  ترکيه بيايند 
عراق که زن بگيرد و از آنـجـائـي کـه               
هنوز نتوانسته بود براي خانمش ويـزا     
بگيرد، نـاچـار بـود او را در تـرکـيـه                   
بگذارد تا کارهاي ويزايش را جـابـجـا        

جالب اينکه خود اين آقا فـرداي    .  کند
همان شب، صبح زود پـرواز داشـت و         
چاره اي نداشت بجز ايـنـکـه چـنـور را           

 . پيش ما بگذارد و برود
چنور دختري جوان و نسبتا زيـبـا      

چشمانـي درشـت و قـهـوه اي و               .  بود
از بس که پودر .  لبخندي مليح داشت 

و مواد آرايشـي مـيـزد بـخـودش کـه                
اصال يادم نيست پوستش چـه رنـگـي          

روحيه اي شاعرانه و بلـنـد پـرواز      . بود
داشت، شعر مـي گـفـت و رويـا مـي                 

تا انجائي که من به يـاد دارم،       .  بافت
کــوچــکــتــريــن نــقــطــه مشــتــرکــي بــا           
همسرش نـداشـت و حـدس مـي زدم               
مانند خيي ديگر از دخترهاي جـوان،      

ازدواج را بــعــنــوان وســيلــه اي بــراي             
خارج شـدن از عـراق انـتـخـاب کـرده                 

بعد از معرفي او بـراي يـو ان و             .  بود
سر و سامان دادن بـه کـارهـاي اولـيـه             
اش، ناچار بوديم بـراي چـنـور جـائـي              

چون از قرار معلوم کـار او    .  پيدا کنيم 
آنطور که همسرش فکر مي کـرد، بـه         
آن زودي درست نمي شـد و او نـاچـار               

مـيـتـرا و      . بود ماهها در آنکارا بماند 
دو تا دختر دوسـت داشـتـنـي اش در              
همان نزديکيها در يـک آپـارتـمـان دو             

مـيـتـرا    . اتاق خوابه زندگي مي کردند 
تا آن زمـان از گـرفـتـن هـم خـانـه اي                     

نـمـي خـواسـت       .  خـودداري کـرده بـود       
براي خـودش و بـچـه هـايـش دردسـر                

شوهرش از کانادا برايش .  درست کند 
پول مي فرستاد و خود او هم منجوق    
دوزي و کارهاي دستي انجام مي داد      
و کرايه خانه را هرطور شده تهيه مـي      

اما وقتي مـا بـه او پـيـشـنـهـاد              . کرد
کرديم چنور را بـعـنـوان هـمـخـانـه اي               
بپذيرد، با کمي شـک و تـرديـد قـبـول               

اوال که چنور تنها بـود و کسـي       .  کرد
در .  را هم در تـرکـيـه نـمـي شـنـاخـت                

نتيجه رفت و آمد و مشکالت زيـادي   
نمي توانست براي او داشـتـه بـاشـد و             
موقتا آنجا بـود و قـرار بـود بـزودي                 
ويزا بگيرد و برود سوئد و بعالوه پـول        
داشت که بپـردازد و مـقـداري از بـار               

 . کرايه خانه را سبک کند
اوائل همه چيز به خوبي و خوشـي    

چنور و مـيـتـرا زبـان         .  پيش مي رفت  
هم را بلـد نـبـودنـد و بـنـدرت بـا هـم                     
حرفي مي زدند و هرکدام سـرشـان بـه          

چنور که ديگـر  .  کار خودشان گرم بود  
راه افتتاده بود هر روز صبح از خـانـه             
مي رفت بيرون و مـي رفـت يـو ان و                
سفارت سوئد و غيره که کارهايـش را     

يا مي رفت شهر خـريـد و     .  روبراه کند 
فــقـط گــاه گــداري      .  فـروشـگــاه گـردي     
کاشکي کسي پـيـدا     " ميترا مي گفت  

ميشد به اين چنور بگه اينهمه آرايـش   
من به همسايه ها گـفـتـه ام او         .  نکند

خـواهـرزاده ام اســت و دوســت نــدارم             
کـاک  "  فکرهاي بد در مورد او بکنـنـد    

سـيـروان هـم هـر روز زنـگ مـيـزد و                    
احوال زنـش را از مـا مـي پـرسـيـد،                   
چطور است؟ چکار مي کند؟ بـا کـي          

. رفــت و آمــد مــي کــنــد؟ و غــيــره                
روزهــاي اول از روي ادب و نــزاکــت              
ســواالت مــتــعــدد او را نــديــده مــي             
گرفتيم و بنحوي از جواب دادن طـفـره    

تا ايـنـکـه يـکـروز ضـمـن            .  مي رفتيم 
تعريف و تعارفات معـمـولـي بـه مـن             

سـهـيـال خـان خـودت کـه مـي                " گفت  
داني مـن کسـي را بـجـز شـمـا آنـجـا                    

تو مثل خـواهـر بـزرگـتـر بـايـد            .  ندارم
او کـمـي بـي        .  مواظب چـنـور بـاشـي        

تجربه است و ممکن است تشـخـيـص       
ندهد با چه کساني رفت و آمد کنـد و     

تـو بـايـد مـواظـب          .  چطـوري بـگـردد     
باشي و اگر به حرف تو گـوش نـکـرد،       

ديگه خونم از دستـش بـه     "  به من بگو 
مـن ايـنـهـمـه سـال           .  جوش آمـده بـود     

مــبــارزه کــرده بــودم و بــا فــرهــنــگ              
مردسـاالر جـنـگـيـده بـودم کـه حـاال                 
نگهبان ناموس کاک سيروان شوم؟ بـه    
او گفتم که من خواهرش نيستم و اگر       
هم بودم به او نمي گفتـم چـنـور کـجـا             

او دختـر  . " مي رود و با کي مي گردد 
بزرگي است و خيلي هم باهوش اسـت        
و راه و چاه زندگي را خوب ياد گرفـتـه      
است و اينکه کجا مي رود و بـا کـي            
مي گردد هم نه به من مـربـوط اسـت         

ديگر هم از من اين سـواالت  .  نه به تو 
شما ناسـالمـتـي يـک عـمـر           .  را نپرس 

مي بايست تـا  .  سوئد زندگي کرده ايد 
حاال ياد گرفته باشيد ابـتـدائـي تـريـن            
ــه رســمــيــت                  ــراي زنــتــان ب قــوق را ب

 " بشناسيد
بعد از آن خوشبختانه رابـطـه اش         
با ما کمي سرد شد و فقط وقـتـهـائـي        
که مي دانست چنور آنـجـاسـت زنـگ        

بعد از ماهـهـا وقـتـي هـنـوز           .  مي زد 
کـار چـنـور درسـت نشـده بـود، کـاک                  
سيروان دوباره به ترکيه برگشت که او       
را ببيند و تالش کند بـا مـراجـعـه بـه            
ــع                ــد کــارش را تســري ســفــارت ســوئ

بــعــنــوان کــادو و بــه پــاس            .  بــخــشــد
زحمات زيادي که براي او و خـانـمـش         
کشيده بوديم، از سوئد براي علي يـک       

نـه  ( بسته تيغ ريش تراشـي آورده بـود          
اشتباه نکنيد، ماشيـن ريـش تـراشـي          
نبود، فقط تيغهـاي يـکـبـار مصـرف            

و براي من يک ماشيـن  !)  ريش تراشي 
البـد بـراي ايــنـکـه پـولـهــاي             ( حسـاب 

هـوا  !).  فراوانم را جمع و تفريـق بـزنـم          
خيلي گرم بود و کاک سيروان بـه رسـم         
سوئديها با شلوارک کـوتـاه و پـيـرهـن             
آستـيـن کـوتـاه مـي گشـت و حـرص                  
ميترا را که در يـک مـحلـه مـذهـبـي                 
زندگي مي کرد و همـسـايـه هـا از او               
مي پرسيدند اين کـيـه کـه ايـنـطـوري              

وقــتــي .  مـي گــردد را در آورده بـود             
ميترا خيلي مودب از او خواسته بـود   
که شلوار بلند بپوشد هـم از کـوره در           
رفته بود و برخـورد بـدي بـه او کـرده                 

ميترا از ما خواست با او حـرف      .  بود
او يک هفته بيشتر اينجـا نـمـي       " بزنيم  

ماند و من حاال حاالها خدا مي داند       
بزور اين خـانـه را     .  تا کي اينجا هستم 

پيدا کرده ام، خودت مي دانـي بـه زن         
و بچه تنها چـقـدر سـخـت خـانـه مـي               

خود من هم وقتي بـرم کـانـادا        .  دهند
اينجوري مي گردم ولي حاال تا وقتي       
که در ايـن خـراب شـده زنـدگـي مـي                  
کنم، مجبورم رعايت اين همسايه هـا      

وقـتـي مـن      ."  و صاحبخانه را بـکـنـم        
مالحظه مـيـتـرا را بـه کـاک سـيـروان                 
گفتم، شروع کـرد بـه فـحـش و بـد و                   

فـارسـهـاي کلـه       " بيـراه دادن بـه هـمـه             
ــراي                 ــيــســت ب خشــک کــه مــعــلــوم ن

و گـفـت     ..."  پناهندگي آمده انـد يـا         
هرطوري که دلش بخواهد مي گـردد،   
که آنجا سرزمين دمکـراسـي اسـت و          
کسي نمي تـوانـد بـه او بـگـويـد چـي                  

مـي گـفـت هـمـه فـارسـهـا و                 .  بپوشد
ترکهـا دشـمـن مـردم کـرد هسـتـنـد،                 

البته کاک علي استثناء است و مـن         " 
و دنـبـال بـهـانـه          "  براي او احترام قائلم   

کـه  .  مي گردند که ما را اذيت کـنـنـد         
ما کردها بايد هميشه هواي همديگـر     
را داشته باشيم و در برابر بـيـگـانـگـان       

 . اتحادمان را حفظ کنيم
 ادامه دارد 
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro:  ۶٣٩۶٠۶٣ -٠ 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:  ۵۸۳۶۵۷۵۰۲ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠۵٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ۴۹۰۰ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ۴W ٢RI 
Account #:  ٨۴٣٩٢٠٠٢۶٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١۵١٣۵٠٢۴٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧۴ RABO   ٠١۵١٣۵٠٢۴٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٣ -١۶٣٣٢ -٠- ۵٧١١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٩٩- ۴١۵٨١٠٨٣ 
wire: ABA routing #  ۰۲۶۰۰۹۵۹۳ 

swift code : BOFAUS ۳N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ۴۵۴٧٧٩٨١ 
sort code:  ۶٢ -٠۴- ٢٣ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ۶٠٢۴٢٣۵۴٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ۲L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 
 آموزش رايگان حق همه کودکان است      

اين حقي است که مردم در بسـيـاري   .  حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حقوق انساني است  
. در ايران اما هزينه تحصيل کودکان، باري سنگين بر دوش خـانـواده هـاسـت          . نقاط جهان به دولتها تحميل کرده اند 

کودکان بسياري ناچارند از سـنـيـن بسـيـار پـايـيـن             . صدها هزار کودک به دليل فقر خانواده از مدرسه رفتن محرومند 
شـنـاخـتـه مـيـشـونـد و از                "  کودک کار و خيابان" دهها هزار کودک بعنوان .  کار کنند تا به نان شب خانواده کمک کنند 

هزاران کودک به دليل اينـکـه   .  همه زندگي و تامين و شادي کودکانه محرومند و مورد انواع تعرضات قرار ميگيرند 
پدرومادرهايشان زاده افغانستان و کشورهاي ديگر هستند توسط حکومت اسالمي از حـق درس خـوانـدن مـحـروم                  

 . شده اند
خرافـه و جـهـل        .  همه کودکان بدون هيچ استثنائي حق دارند از آموزش رايگان و با استاندارد باال برخوردار شوند 

 . شستشوي مغزي است. و اراجيف آخوندهاي حاکم علم نيست
 :با خواستهاي

 
  تحصيل رايگان براي همه کودکان و ممنوعيت هر نوع اخاذي به اسم شهريه يا تحت عناوين ديگر 

 پرداخت کمک هزينه هاي الزم براي تضمين استاندارد باالي زندگي کودکان  -
 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
 لغو کليه قوانين و مقرارتي که ناقض اصول آموزش و پرورش علمي و غير مذهبي هستند -
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    

)  اکـتـبـر     ۹ (  مهـر    ۱۸ عصر روز  
ماللي يوسف زي، دختر دانـش آمـوز         
چهارده سـالـه و مـدافـع شـجـاع حـق                  
تحصيل دختران، هنگام بـازگشـت از        
مدرسـه در شـهـر سـوات پـاکسـتـان،                
هدف گـلـوـلـه نـيـروهـاي جـنـايـتـکـار                   
طالبـان قـرار گـرفـت و هـمـراه بـا دو                    

مـاللـي هـم      .  دختر ديگر زخـمـي شـد        
اکنون در بـيـمـارسـتـانـي در پـيـشـاور                

خبر ايـن    .  پاکستان تحت درمان است   
جنايت در رسانه هاي بـيـن  الـمـلـلـي                
بازتاب گستـرده اي داشـت و هـزاران             
پيام همبستگي از سراسر جهـان بـراي       

 . او ارسال شد
 

ماللي عليرغم سن کـم بـه دلـيـل           
دفاعش از حق تحصيـل دخـتـران، در          
سالهاي اخير به چهره اي شناخته شـده     
در افغانستان و در سطح بين الـمـلـلـي           

او از سه سال پيـش و    .  تبديل شده بود  
 ساله بود بـا نـام مسـتـعـار            ۱۱ وقتي  

خـاطـرات روزانـه اش در          "  گل مکي " 
بـاره جــنـايــات طــالـبــان را مـنــتــشــر               

وي در ايـن خـاطـرات شـرح             .  ميکرد
حال خود و ساير دختران مـنـطـقـه دره         

کــه آنــزمـان تــحـت تسـلــط             -سـوات    
را بــازگــو      -نــيــروهــاي طــالــبــان بــود      

ميکرد و بـخـاطـر تـالش هـايـش در                 
دفــاع از حــقــوق کــودکــان، از ســوي              
سازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق کـودک،               
مورد حـمـايـت قـرار گـرفـتـه و مـدال                  

فعاليـت  .  هائي نيز دريافت کرده است   
هاي اين دخـتـر شـجـاع الـهـام بـخـش                 
سـايــر دخــتـران و زنــان بــراي احــقــاق               
حــقــوق حــقــه شــان بــود و بــا خشــم                 
نيروهاي ارتـجـاعـي اسـالمـي روبـرو              

 . شد
 

سـالـه تـوسـط       ١٤ ترور يک دختـر     
جنايتکاران اسـالمـي بـار ديـگـر هـم               
ماهيت کثيف و جـنـايـتـکـارانـه ايـن               
نيروي مافوق ارتجاعي، و همـچـنـيـن        
وحشت آن از افـول خـود را بـه دنـيـا                    

دوره يـکـه تـازي تـروريسـم          .  نشان داد 
اسالمي مدتهاست بسـر آمـده و ايـن            
جريان به سراشيب اضـمـحـالل افـتـاده            

جـمـهـوري اسـالمـي ايـران کــه             .  اسـت 
زماني ستون فـقـرات و مـنـبـع الـهـام               
نــيــروهــاي اســالمــي در کشــورهــاي           
مختلف بود، مدت هاست با مـبـارزه       
گسترده مردم و بويژه زنـان، بـلـرزه در            
ــده و صــــداي خــــرد شــــدن                         آمــ
استخوانهـايـش در هـمـه جـا شـنـيـده                 

مردم کشـورهـاي اسـالم زده        .  ميشود
در جدالي گسترده و همـه روزه عـلـيـه           
ــروهــاي                    ــي ــا و احــزاب و ن دولــت ه
اسالمي هستند و مردم جـهـان بـيـش           
از پيش به ماهيت ضد بشري ارتجـاع     

بشريت مـتـمـدن    .  اسالمي پي برده اند 
بايد عليه اين جنايتکاران بپاخـيـزد و         
بســاط آنــهـــا را در پـــاکســتـــان و                    
افغانستـان، در ايـران و در هـمـه جـا                  

 . جارو کند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۱ مهر ۱۹ 
 ۲۰۱۲  اکتبر ۱۰ 
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