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 نسان نودينيان    
 

جمهوري اسالمي و دستگاه هاي 
امنيـتـي و اطـالعـاتـي کـارگـران را                 
دستگير ميکنند تا جلو پـيـشـروي و      

د. ايـن     نسازمانيابي کارگران را بگير
نوع اعمال فشار، دستگيري و بزنـدان  
انداختن فعالين کارگري در بـيـش از       
دو دهه گذشته وجود داشته و يکي از 
چالشهاي اصلي فعالين کـارگـري بـا        
جمهوري اسالمي است. در چند مـاه     
گذشته فشارها تشديد شده، کارگـران  
را بخاطـر عضـويـت در تشـکـلـهـاي              

ابراز وجود سيـاسـي    کارگري و بخاطر
ــد. روز                 ــنـ ــدهـ ــيـ ــدان مـ ــم زنـ ــکـ حـ

شــاهــرخ ١٣٩٢  شــهــريــور ١٧  شــنــبــه
زماني فعال کـارگـري،عضـو هـيـئـت         
بازگشايي سنديکاي کارگران نقاش و 
تزئينات ساختـمـان و عضـو شـوراي           
نمايندگان کمـيـتـه پـيـکـيـري ايـجـاد              

تشــکــلــهــاي کــارگــري کــه بــه اتــهــام          
تشکيل گروه سوسياليستي و تـبـلـيـغ     

سـال   ١١  عليه نظام در حال گـذرانـدن  
 ،حبس در تبعيدگاه رجايي شهر است

براي محاکمه مجدد به اتهام تـوهـيـن    
دادگـاه انـقـالب       ٢  به رهبري به شعبه

ها فعال کارگري از    ده تبريز برده شد. 
پدرام نصرالهي، شاهرخ زماني،  جمله

رضا شهابـي، بـهـنـام ابـراهـيـم زاده،              
محمد جراحي و...زنـدانـي هسـتـنـد.          
ســيــاســت دســتــگــيــر کــردن کــارگــر          
معترض توسط جمهوري اسالمي بـه    
امــري آشــنــا و در واقــع رســوا شــده              
تبديل شده است. جمهـوري اسـالمـي       
کارگران معترض را دستگير ميکـنـد   
و زير انواع فشارها قرار مـيـدهـد تـا         
توده کـارگـران را از اعـتـراض کـردن              
پشيمان کند. دراين سطح کارگـران و     
بويژه فعالين کـارگـري ايـن سـيـاسـت           
جمهوري اسالمي و ارگانهاي امنيتي 
او را ناکام گذاشته انـد. کـارگـران در         
داخل زندانها با هم طبقه ايهاي شـان    
از طريق اطالعيه و بيانيه در تـمـاس     
هستند. در مورد مسـائـل سـيـاسـي           
روز و مصائب اجتـمـاعـي بـيـکـاري،         
زلزله و دستگيريها خطاب بـه افـکـار      
عمومي ارتباط سـيـاسـي و انسـانـي          
خود را حفظ کرده اند. اين انسانها با  
اين همه اميال و آرزوي انساني قـابـل   

 در دفاع از کارگران زنداني
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 رمضان محمودي از همکاران طومار اعتراضي کارگران
  بر اثر سقوط از داربست جان باخت 

 طالعيه حزب کمونيست کارگري ايران ا
 به مناسبت شروع سال تحصيلي 

اول مهر در حالي فراميرسد که 
ميليون نفـر از کـودکـان         ٧ بيش از 

کــارگــران و مــردم زحــمــتــکــش از           
تحصيل محروم شـده انـد و حـتـي             
شانس سوادآموزي پيدا نميکنند و   
بخش اعظم کودکاني که به مدرسـه  
ميروند، حتي امکـان داشـتـن يـک         
لباس مناسب ندارند. اکثرا حتي از 
داشتن يک تغذيه کافي کـه امـکـان      
تمرکز روي يادگيري را فراهـم کـنـد      
محرومند. ميروند تـا در مـدارس          
جداسازي جنسيتي شـده شـروع بـه        

تحصيل کـنـنـد. در مـدارسـي کـه              
اکثرا نه سيستم گـرمـايشـي امـنـي        
ــاي                 ــان هـ ــتـــمـ ــاخـ ــه سـ دارد و نـ
ــل                ــه از حــداق مســتــحــکــمــي و ن
تجهيزات علمي مناسب بـرخـوردار   
است. شرايط تحصيل براي کودکان 
با پيشينه افغـانسـتـانـي از ايـنـهـم            
وخيم تر است و اين همه ي فـاجـعـه      

 نيست. 
 

بيش از هفت مـيـلـيـون کـودک          
معصـوم فـقـط بـه ايـن دلـيـل کـه                   

والدين شان کـارگـرنـد، يـا تـوسـط             
کارفرماها اخراج شده اند، کارمنـد  
ساده اي هستند و يـا کـاري پـيـدا             
نکرده اند و يا بدليل دستمـزد شـرم     

 نسان نودينيان
 
سال تحصيلي جديد آغاز شد «

اما ماه مهر ديگر براي کودکان شين  
 »آباد بوي مهرباني ندارد

هايي از حادثه شين آباد  ناگفته
 ماه ١٠ پس از 

بايد دلت سنگ باشد تا بـتـوانـي    

شـان نـگـاه         پاشـيـده   هاي از هم به چهره
کني و بغضت نگيرد و شرمت نشود، 

ات را    اما در اين اتاق بايد همه غصه
پنهان کني و برايشان لبخند بزني تـا    
بتواني عمق فاجعه را از اين کـودکـان   
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ــحــمــودي کــارگــر             رمضــان م
ساختماني و از هـمـکـاران طـومـار          
چهل هزار نفري کارگران، شـامـگـاه      

شــهــريــور مــاه در        ٢٦ ســه شــنــبــه     
حـالـيـکـه بـر روي داربسـت طـبـقـه                  
چهارم ساختماني مشغول کـار بـود       
بــعــلــت لــيــزخــوردن تــخــتــه از روي          
داربست به پائين سقوط کرد و پـس    
از چند ساعت تحمـل درد جـانـکـاه         

 جان خود را از دست داد.
ــران              ــارگ ــکــي از ک رمضــان ي

ساختماني ماهر و زحـمـتـکـش در           
شــاهــيــن شــهــر اصــفــهــان بــود کــه           
همچون هزاران نفر از همکارانش در 

و در حـالـيـکـه حـدود             سطح کشور 
سال بيشتر نـداشـت بـا داشـتـن           ٣٠ 

ــردســال                   ــد خ ــرزن ــســر و دو ف ــم ه
ساله)، قربـانـي    ٦ ساله ودختر٢ (پسر 

شــرايــط نــاامــن کــار و ســود آوري            
 سرمايه شد.

سوانح ناشي از کـار بـويـژه در            

کارهاي ساخـتـمـانـي تـحـت رابـطـه             
مستقيم و بدون ضابطه ي کـارگـر و     
ــعــلــت عــدم وجــود                ــرمــا و ب کــارف
هيچگونه کنترل و نظارت قانوني بر 

 نگاه هفته
 مجموعه ای از رويدادهاي هفته  

 در شهرهاي کردستان
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بيشترين دفاع و پشتيباني هسـتـنـد.    
بسياري از کارگـران زنـدانـي در زيـر           
شــکــنــجــه، وشــرايــط بــد زنــدان بــه            
بيماريهاي مختلفي مبتال شـده انـد.     
و تعدادي از آنها چون رضا شـهـابـي،    
ــداغــي              مــحــمــد جــراحــي، رســول ب
وضعيت جسماني نگـران کـنـنـده اي         
پيدا کرده انـد. وضـعـيـت جسـمـانـي             
کارگران زنداني نگران کـنـنـده اسـت.       
زير همين فشارها است که تـا کـنـون      
تعدادي از کارگران زنداني جانباخـتـه   
اند. ستار بهشتي و نمونه اخير، قتـل   
افشين اسانلو در زندان رجايـي شـهـر      
است که بخاطر شکنجه هـاي شـديـد      
درون زندان دچار ايست قلـبـي شـد و        
جان سپرد. و در مورد بهنام ابراهـيـم    
زاده در شرايطي که فرزندش نيمـا در    
بستر بيماري سرطان اسـت او را بـه           
زنـدان بـرمـيـگـردانـنـد و مـانـع ايــن                  
ــهــنــام در پــروســه               ــد کــه ب مــيــشــون
معالجات نيما تنها فرزندش در کنار 

کـارگـران را بـه         او و همسرش باشد.  
ــراي ايــجــاد تشــکــل               جــرم تــالش ب
کـارگـري از اتــحـاديــه تـا سـنــديـکــا               
دستکير کرده اند! کارگـران بـارهـا و         
بمنـاسـبـتـهـاي مـخـتـلـف از حـقـوق                  
انساني و کرامت انسـانـي خـودشـان         
ــد                   ــاي ــران ب ــارگ ــد. ک ــرده ان ــاع ک دف

هاي طبقاتي و مستـقـل خـود       تشکل
را داشته باشند. مگر نه اين است که  

داران از انــواع نــهــادهــا و             ســرمــايــه
هاي مختلف و جـور واجـور          سازمان

براي انباشت و محافظت از سرمـايـه   
گيرند؟ پس چرا ما کارگـران،   بهره مي

هـاي خـود را داشـتـه              نبايـد تشـکـل     
ــه                   ــاز ب ــي ــران ن ــارگ ــه ک ــم؟ ک ــي ــاش ب

هاي فرمايشي نـدارنـد کـه در         تشکل
نهادهاي دولتي، راي به بي حـقـوقـي      

گوئـيـم کـه       بيشتر آنها بدهند. ما مي
حق آزادي تشکل و اعـتـصـاب، حـق         
آزادي بــيــان و انــديشــه، تــجــمــع و               
تحصن، طبع و نشر و ... از حقوق به    

ي شـهـرونـدي         رسميت شناخـتـه شـده     
است و هـيـچ کـس را نـبـايـد جـهـت                 
پيگيري و مبارزه براي تحصيل آن ها 

مورد پيگرد و تهديد و بازداشت قرار 
بـه   داد و محاکمه و زنداني کـرد. کـه     

تعويق انـداخـتـن دسـتـمـزد کـارگـران             
داران جـرم اسـت و            توسـط سـرمـايـه      

عاملين اين اقدام بايد به همين اتهام 
و اتهام ضرر و زيان به ايـن بـخـش از        

هاي آنان و تحميـل   کارگران و خانواده
فقر و فالکت روزافزون بـه آحـاد ايـن          
طبقه، به دادگاه فـرا خـوانـده شـده و             
مـحــاکــمــه شــونــد. کــه قــراردادهــاي          
موقت و ننگين کار بايد لـغـو گـردد؛      
به اخراج و بيکارسازي کارگران پايان 
داده شود. که تا آن زمـان کـه نـظـام              

داري مستقر و پـابـرجـاسـت،          سرمايه
دستمزدهاي کارگران بايد، متنـاسـب   
با تورم واقعـي مـوجـود در جـامـعـه             

کـه داشـتـن کـار و             پرداخـت گـردد.     
مسکن مناسـب، خـوراک، پـوشـاک،         
بهداشت و درمان و تحصيل رايگـان،  
مسافرت و تـفـريـح و ... از حـقـوق                   
ــران و                   ــارگ ــي ک ــع ــي ــب ــم و ط ــل مس

هاي آنهاست و هيچ فـردي از     خانواده
کارگر و زحمتکش جامعه را نبايد از 
اين نعمت بشري محروم کرد. در حال  
حاضر تعدادي از فعالـيـن و رهـبـران         
ــي              کــارگــري از جــملــه رضــا شــهــاب

ــا ــدان و           ٤  ب ــم زن ــک ــال ح ــال  ٥  س س
محروميت از فعـالـيـت اجـتـمـاعـي،          

سـال حـکـم ،         ٥  محـمـد جـراحـي بـا         
سـال حـکـم،       ١١  شاهرخ زمـانـي بـا       
مـاه حـکـم،       ١٩  پدرام نصـرالـهـي بـا      

سال حکم، بـهـنـام       ٦ رسول بداغي با 
ــا        ــراهــيــم زاده ب ســال حــکــم و        ٥  اب

عبدالرضا قنبري و محمد مـحـمـدي      
با وضعي بـالتـکـلـيـف در زنـدانـنـد.             
همچنين کارگراني چون وفـا قـادري،     
خالد حسيني، شريف ساعـد پـنـاه و        
مظفر صالح نيا از فعالـيـن کـارگـري       
در شهر سنندج احکام زندان گرفته و   
در خطر دستگيري قـرار دارنـد. ايـن           
درحالـيـسـت کـه رژيـم اسـالمـي بـا                 
احضار هر روزه فـعـالـيـن و رهـبـران             
کارگري به دادگاههايش، آنها را زيـر    
فشار و تهديـد قـرار مـيـدهـد کـه از               
عضويت در تشکلهـايشـان اسـتـعـفـا         

دهند و آنها را بخـاطـر مـبـارزاتشـان        
مـورد بــازجـويـي و مــحـاکـمــه قــرار              
ميدهـد. از جـملـه ايـن کـارگـران را                  
بخاطر ابراز وجـود سـيـاسـي خـود و            
دادن بيانيه در حمايـت از مـبـارزات        
کــارگــري بــه دادگــاه احضــار نــمــوده          

 است.
جمهوري اسالمي ناتوان از ابـراز    
وجود اجتـمـاعـي فـعـالـيـن کـارگـري              
است. فعالين کارگري از نظـر افـکـار       
عمومي و نزد اتـحـاديـه هـاي بـزرگ          
کارگري در اروپا، کانـادا و آمـريـکـا         
شخصيـت هـاي آشـنـايـي هسـتـنـد.               
جنبش کارگري در ايران با تالشهايـي  
که در سه دهه گـذشـتـه داشـتـه و بـا             
شــکــســتــن ديــوارهــاي بــه اصــطــالح        
"ملي" مطالب و خواستهـايـش را از         
کانال قطعنامه هـاي اول مـاه مـه و            
ــالــيــســتــي کــردن هــم           انــتــرنــاســيــون
سرنوشتي طبقاتي شان، مسـيـرهـاي      
کارساز بسيار مـفـيـدي را در جـلـب             
حمايت و پشتيباني اتـحـاديـه هـا و           
تعداد زيادي از رهبران کارگري  را به 
سرانجام مفيد رسانده اند. و در درون  
جــنــبــش کــارگــري هــم در ســه دهــه            
گذشته ما شاهد عروج پـديـده مـهـم         
تعيين بخشي تعداد زيادي از رهبران 
و فعالين کارگري هستيم که به چـهـره   
هاي شناخته شده اي تبديل شده انـد.  
اين پـيـشـروي و ايـن دسـتـاورد گـام                
مهمي است در موفقيت کـارزارهـاي     
حمايتي که در چند سال گذشته انجام 
شده است. در همين راستا اين بخـش   
ــب                    ــل ــري در ج ــارگ ــن ک ــي ــال ــع از ف
حمايتهاي بين الـمـلـلـي از کـارگـران             
زنداني اقدامات موثر و کارسازي را   
انجام داده اند.  به اين اعتبار دفاع از 
کارگران زنداني تا آزادي تـمـام آنـهـا           
امر مشترک بـخـشـهـاي وسـيـعـي از            

 فعالين کارگري است. 
و در خارج از کشور در چند هفته 
گذشته در شـهـرهـاي فـرانـکـفـورت،              
برمـن، اسـلـو، گـوتـنـبـرگ، مـالـمـو                 
ميتينـگ هـاي اعـتـراضـي تـوسـط               
فعالين حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             

 ايران برگزار شد. 
اميال و آرزوهاي کارگر زنـدانـي،   
خواستهاي آنها به صـداي اعـتـراض،      
پرچم و شـعـار فـعـالـيـن سـيـاسـي و                  
کمونيسـت هـا تـبـديـل شـده اسـت.                
کارگـر زنـدانـي تـنـهـا نـيـسـت. يـک                    
جنبش بـزرگ، راديـکـال و انـقـالبـي             
جنبش کـمـونـيـسـتـي از مـدافـعـيـن                 

 پيگير آنها است.   
 
 

 

آوري که شورايعالي کار تـعـيـيـن       
کرده است، مجازات ميـشـونـد و      
امکان حتي يـادگـيـري را هـم از           
دســت مــيــدهــنــد. مــجــازات              
ميشوند چـون طـبـقـه مـفـتـخـور               
حاکم نياز به استثمار شديد دارند 
و مقامات و آيت اله ها ميلـيـارد   
ميليارد مـيـدزدنـد و يـا صـرف              
ســرکــوب در داخــل و کــمــک بــه            
تروريسم اسالمي در مـنـطـقـه و           
دولت جنايـتـکـاري مـانـنـد اسـد            

 ميکنند.  
 

کودکاني کـه ايـنـقـدر خـوش          
شانس هستند که مجبور به تـرک    
تحصيل نشده اند، بجاي شـنـا و       
آموزش موسيـقـي و يـا آمـوزش           
جنسي، به آنها قـرآن و خـرافـه و            
آداب مربوط به حجاب و عـفـاف     
و يا شکنجه هاي جهنـم بـه آنـهـا         
تزريق ميشود، بـجـاي سـفـرهـاي          
علمي به مـنـاطـق جـنـگـي بـرده              
ميـشـونـد و بـجـاي اسـتـفـاده از                 
آزمايشگاه و تجهيزات علمي، با 
مسجد و آخوند بـايـد سـر و کلـه           

 بزنند. 
 

آموزش و پرورش رايگـان در    
تمام سطوح تحصيلي بايد تامين 
شود. کتاب و لوازم التحرير بـايـد    
تماما رايگان شود. هرنوع اخاذي 
از والدين بايد ممـنـوع شـود. بـه          
همه دانش آموزان بايد يک وعـده    
غذاي گرم و رايـگـان داده شـود.          
تمام مـدارس بـايـد بـه سـيـسـتـم               
گــرمــايشــي ايــمــن و امــکــانــات        
ايمني و علمي مجـهـز شـود. بـه          
خانواده هاي با درآمد پائين بايـد  
کمک هزينه داده شـود و امـکـان          
تحـصـيـل هـمـه کـودکـان فـراهـم                
گـردد. مـذهـب بــايـد تـمـامـا از                 
آمــوزش و پــرورش جــدا شــود،            
بساط آخوند و مسجد از مدارس 
برچيده شود و جداسازي جنسيتي 

آمـوزش  پايان داده شود. بايد يک  
ــر               ــرورش شــاد، مــدرن، غــي و پ
مذهبي، خـالق و انسـانـي بـراي           
همه کودکـان تـامـيـن گـردد. در             
عين حال بايد به معلمان و کـلـيـه    
پرسنل مدارس حقوق مکفي داده 
شود، معلمان زنداني آزاد شوند و 
حق تشکل و بيان براي معلمان و   

 همه مردم تامين شود. 
 

تنها با چند قلم از دزدي هاي 
ميلياردي سران حکومت ميتـوان  
کليه ايـن مـطـالـبـات را عـمـلـي               
نمود. تنها با صرف هزينه هـائـي    
که صرف موسسـات مـذهـبـي و         
ســرکــوب مــردم در داخــل و يــا             
صــرف جــريــانــات تــروريســت در       
منطقـه و حـکـومـت بشـار اسـد               
ميشود، ميتوان امکان تحصيـل  
رايگان با استانـداردهـاي بـاال را        
براي کليه دانـش آمـوزان فـراهـم           
کرد. روشن است کـه اولـيـن قـدم          
براي عملي کردن اين مـطـالـبـات     
سرنگـونـي حـکـومـت مـفـتـخـور              

 اسالمي سرمايه داران است. 
 

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
خانـواده هـاي دانـش آمـوزان در             
سراسر کشور را به گرد آمدن حول 
اين مطالبات فراميخواند. در هر  
شهر و مـحلـه اي تـومـار جـمـع                  
کنيد، تجمع کنيد و از حق خود و 
کودکانتان براي يک آموزش شـاد    
و غير مذهبي، مدرن و انسـانـي       

 دفاع کنيد. 
 

حزب کمونيست کارگري 
 ايران

 ،  ١٣٩٢ شهريور  ٢٩ 
 ٢٠١٣ سپتامبر  ٢٠ 

 در دفاع از کارگران زنداني طالعيه حزب کمونيست کارگري...  ا
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 ۱ از صفحه

ساله پنهان کنـي. صـداي خـنـده           ١٠ 
هـايشـان در حـالـي            ي   آنها را در بـاز   

شنوي که چـهـره مـعـصـومـانـه و             مي
شـان زيـر داغ آتـش،             زيباي کودکانـه 

چروکيده و مچـالـه اسـت، آن هـم نـه              
سوختگي بـه مـفـهـوم رايـج، بـلـکـه                 
بندبند وجودشـان در ايـن حـادثـه از             
شدت بـاالي حـرارت آتـش، در يـک               

شده »  پز کباب« و بدون تعارف،  کلمه
ــت ــه «   .اسـ ــنـ ــه « ،    » آمـ ــاديـ و »  نـ

ــه  «  ــع ــمــان               » اســم ــه تــن از ه ، س
آبادي هستند که ايـن   آموز شين دانش

 ٤٥ و      ٥٠ هـاي       روزها با سوختگـي 
درصد حال در بـيـمـارسـتـان سـاسـان            
تهران بستري هستند تـا شـايـد تـيـغ          
جراحي پزشکان مـرهـمـي بـاشـد بـر             

شان؛ گرچـه   هاي سوخته زخمهاي چهره
هـاي     شـود جـراحـي        مـاهـي مـي      ١٠ 

طوالني چندساعته تنها تفريـح آنـهـا      
آمـوزش و    « به گزارش خبرنگـار  .شده

در بــيــمــارســتــان      ايســنــا،»  پــرورش
دهــم از ايســتــگــاه         ســاســان طــبــقــه      

آبـادي را     پرستاري سراغ کودکان شين
يک را نشانمان   گيريم. اتاق شماره  مي
دهند. با پـرسـتـاري کـه از قـبـل               مي

هـــمـــاهـــنـــگ شـــده وارد اتـــاق                  
، » آمـنـه  « هـاي       صـورت  .شـويـم     مي
کـه هـر يـک        »  نـاديـه  « و   »  اسمعه«

انـد ديـده        هايشان خـوابـيـده    روي تخت
شــود. خــودمــان را مــعــرفــي              نــمــي
خــيــز    کــنــيــم، مــادرانشــان نــيــم         مــي
کننـد. شـک       شوند و نگاهمان مي مي
کنيم که شايـد فـارسـي را خـوب            مي

بـه  »  آمـنـه  «  رويم، ندانند، جلوتر مي
گردد، از ديـدن چـهـره         طرف ما برمي
ــه! چــهــره        ــده،           کــه ن ــمــان ــاقــي ن اي ب

هايي کـه   صورتکي مصنوعي با پلک
اي    هايش به هم چسبيده، حـفـره     گوشه

هايش کـه   يک سکه در زير لب به اندازه
توان گفت کلفتي هر يک  به جرات مي

بــه ســه ســانــت رســيــده، دســتــانــي             
باندپيچي شده و سـري کـه وسـط آن            

 .خـوريـم     خالي از مـوسـت، جـا مـي            
پـرد؛     از تخـت پـايـيـن مـي         »  ناديه« 

هاي اضـافـي      دخترکي تپل که گوشت
تر از حـد   روييده بر صورتش او را چاق

دهد، برخالف آمنـه   معمول نشان مي
که دسـتـي نـدارد بـراي دراز کـردن،                

کند، از نـگـاه بـر           دستش را دراز مي
گيرد، برخـالف   دستانش شرممان مي

ظاهر تـپـل اش انـگـشـتـان دسـتـش               
همچون کودکي چهـار سـالـه، الغـر،         
نحيف و کوتاه باقي مانده اسـت. بـر        
تمام دستانش تـا آرنـج رد بـخـيـه و                

است، به قول سر پـرسـتـار    »  گرافت« 
بـخــش "وصــلـه پـيــنـه"، او بــا بــلــوز                 

اي و البته خيلـي گشـاد      شلواري قهوه
احـتـيـاجـي بـه           .روبرويمـان ايسـتـاده     

هـا     پرسيدن نيـسـت، گشـادي لـبـاس         
تنها کمکي است براي خاراندن راحت 

تـوان     جاني که ديگر جاي سالمي نمي
چشـمـان سـيـاه و مـژگـان              .در آن ديد

اي زيـبـا      بلند دخترک حکايت از چهره
همچون ساير دخترکان اين سـرزمـيـن    

گويي صـورتـش را      دارد. هر آنچه مي 
چـرخـانـد و گـوشـش را               به راست مي

گيـرد، در ايـن زمـان           سمت صدا مي
گـويـد دخـتـرش          است که پـدرش مـي    

شنوايي گوش چپش را از دست داده. 
موهـاي کـوتـاه آمـنـه را نـيـز کـنـار                    

زنــد و گــوش راســتــش را نــيــز                مــي
دهـد؛ بـا آنـکـه آمـنـه                نشانمـان مـي    

اش را از دست نداده است اما  شنوايي
اللـــه ايـــن گـــوشـــش هـــم کـــامـــل              

   .نيست
کنيم بر لبانمان لبخـنـد    سعي مي

باشد؛ لبخندي البته مصنوعي تنـهـا   
کردن تلخي حجم شبيخون  براي پنهان

هـايـش بـه جـان            اي کـه شـعلـه        حادثه
آبــادي افـتــاد و         آمــوزان شــيــن     دانـش 

 .روزگارشان را سياه و خاکسـتـر کـرد     
در هر فـرصـتـي دسـت بـر صـورت،               
گردن و تن و جان دارند براي خارانـدن  
خود. دو پنکه سفيد مدام بـه چـپ و        

هـيـچ تـوقـفـي.           چرخد، بـي    راست مي
شايد کمکي باشد براي خـنـک کـردن        

 .گـنـاه     تن سوخته ايـن دخـتـرکـان بـي         
بـه تـقـلـيـد از نـاديـه بـه                 »  اسمعـه « 

آيد، دستش را براي سالم  سمتمان مي
رسـد     کند، به نظر مـي    کردن دراز مي

وضـعــيــت ايـن دخــتــر مــوخــرمــايــي         
صورت و    هاي اضافه رغم گوشت علي

هاي دستش، بهـتـر از آمـنـه و            گرفت
ناديه باشد. پـيـراهـنـي جـذب تـن و                
کوتاه با ساق شـلـواري سـيـاه بـه تـن             
دارد، لباسش صورت وي را سفيـدتـر   

گيـرنـد،    دورمان را مي .و زيباتر کرده
بيشتر از همه دوربين عـکـاس بـراي        

مـادرانشـان کـه       .ها جذابـيـت دارد     آن
و    حـال از روي صـنـدلـي بـلـنـد شـده                  

اند، حال و روز خوبي ندارنـد،   ايستاده
شان  حوصلگي در چهره اضطراب و بي

کند. گويـا بـا هـر بـار بـاز                بيداد مي
شدن در اتاق، مـنـتـظـر آمـاده شـدن             
کودکانشان براي رفتن به اتـاق عـمـل      

بيمارسـتـان سـاسـان تـهـران            .هستند
چند روزي است مهمان سه تن از ايـن  

ديـدگـانـي       حادثـه  .ديدگان است حادثه
که ديگر شـور و شـوق خـريـد لـوازم                
مدرسه را نـدارنـد و اول مـهـر را بـا                

هـاي بـيـمـارسـتـان در انـتـظـار                 لباس
اي نامعلوم آغاز خواهـنـد کـرد.       آينده
ــخــاري در          ٩١ آذرمــاه      ١٥  آتــش ب

دبستان انـقـالب اسـالمـي روسـتـاي           
 ٢٨ آبــاد پــيــرانشــهــر بــه جـان             شـيــن 
آموز کالس چهارم افتاد و آنـهـا    دانش

سـيـران   «   .را راهي بيـمـارسـتـان کـرد       
کـه  »  زاده   سارينا رسـول   « و »  يگانه

هنوز آرزوهايشان را در دفتر نقـاشـي   
نکرده بودند به علت شدت سوختگي 
بــه آرامــگــاه ابــدي پــر کشــيــدنــد و              

آموزان ديگر نيز با درصـدهـاي      دانش
مــخـــتـــلـــفـــي از ســـوخـــتـــگـــي در           

زني الغـر   .بيمارستانها بستري شدند
اندام خود را مادر "آمنه راک" معرفي 

در  .کند. رنگ بـه رخسـار نـدارد          مي
کنار تخت دخترش ايستاده و منتظـر  
نگاهمان است تا دردهايي را کـه هـر     

گذرد باز هـم بـازگـو         روز از دلش مي
کند هر چند که عمق فـاجـعـه آنـقـدر          
زياد است که هيـچ قـلـم و تصـويـري            

تواند آن را شرح دهد؛ اين را حـال   نمي
مـان هـم        و روز خـودمـان و عـکـاس          

ــاد مــي     ــري ــد   ف ــده        .زن مــادر داغــدي
گويد تا شايد تلنگـري   گويد و مي مي

شود براي مسئوالن که مرهمي بـراي  
زخم به درد نشسـتـه ايـن کـودکـان و            

گـويـد      مـادر مـي     .شان بيابند خانواده
درصـد سـوخـتـگـي           ٥٠ دخترش بـا      

بار و شايد حتي بيشـتـر،    ٢٥ تاکنون 
تحت عمل جراحي صـورت و دسـت         

هايي کـه بـه گـفـتـه           قرار گرفته، عمل
پزشک معالجش مشخص نيسـت تـا     
چندين سال ديگر بايد ادامـه يـابـد و        

ها تـا چـنـد       معلوم نيست با اين عمل
تــوانــد چــهــره از دســت            درصــد مــي  

حاال هر سه مادر  .اش را باز يابد رفته
کـنـنـد.       کـردن مـي       شروع به صحـبـت  

گرفته. هر آنچه به   داغشان دوباره جان
آورنـد از فشـار مـالـي تـا                 خاطر مي

ــده ــرامـــوش          وعـ ــاي فـ شـــده و         هـ
مسئوليتي بـرخـي مـديـران ارشـد           بي

آموزش و پرورش استان و کشـور تـا       
هاي شـبـانـه کـودکـانشـان را              کابوس

دانـيـم بـه کـدام            نمـي  .کنند بازگو مي
صورت نگاه کنـيـم، هـر يـک چـيـزي             

"مـادر    .کنيم گويند. آرامشان مي  مي
نــاديــه" بــهــتــر از ديــگــران فــارســي             

کـنـد. رشـتـه کـالم را                صحـبـت مـي     
هـاي     گيرد و از تکرار عمل بدست مي

دهـد و       هر سه ماه يکـبـار خـبـر مـي         
گـويـد: بـراي جـراحـي تـرمـيـمـي                  مي

هـاي     ها از پوست قسمـت  صورت بچه

مــخــتــلــف بــدنشــان بــرداشــتــه و بــه           
زنـنـد،      صورتشان گرفت (پيوند) مي  

هـا هـر سـه مـاه يـکـبـار                 اين جراحي
حاال ناديه به طرفمان  .شود تکرار مي

اش    آيــد. دسـتــم را بـروي شــانـه               مـي 
گذارم، البته با احتـيـاط. خـيـلـي          مي

خزد. اسمـعـه     زود ايستاده به بغلم مي
ايسـتـد. مـادر نـاديـه            در کنارش مي
دهـد:     گيرد و ادامه مي دلش آرام نمي

ها يـک طـرف و          درد پرستاري از بچه
دوندگي بـراي اسـکـان در تـهـران از                
طرف ديگر، نايي برايمان نگـذاشـتـه.    
قبل از آمدن به تهران براي هماهنگي 

کـنـد      کنيم که تاکيد مـي    مراجعه مي
برويد مشکل جا نداريد، امـا وقـتـي      

آييم از صبح تا بعداز ظـهـر بـايـد        مي
منتظـر بـمـانـيـم تـا يـک اتـاق بـراي                    
اســکــان در تــهــران آنــهــم در خــانــه              

هـر سـه مـادر از             .فرهنگيان بدهنـد 
هـاي     نحوه رسيـدگـي و هـمـاهـنـگـي           

آموزش و پرورش به شـدت نـاراضـي        
ــلــکــه               ــا ب هســتــنــد و امــيــدوارنــد ت
مسئوالن جديد فـکـري بـه حـالشـان            

، مـادر آمـنـه      » نازدار ترکه«   .بکنند
هـا در       گويد: زماني که بـچـه    راک مي

بيمارستان سـيـنـاي تـبـريـز بسـتـري               
بودند به علت رسيـدگـي نـامـنـاسـب         
پزشکي بدنشان عفونت کرده بود، بـه  
طوري که پس از انتقال به اصـفـهـان،      
پزشکان گفتند اگر ديرتر منتقل شـده  
بودند عفونت خون باعث مرگ آنـهـا     

شــد، اگــر کــودکــانــمــان در آن               مــي
مـانـدنـد مـرگشـان           بيمـارسـتـان مـي      

ــود      ــي ب ــم ــه              .حــت ــي ک وي در حــال
دستهايش را به هـم گـره کـرده و در              

اش نااميـدي نسـبـت بـه آيـنـده              چهره
زند، ادامه  نامعلوم دخترش موج مي

هاي متعددي  دهد: پس از جراحي مي
هـا     که صورت گرفـتـه جـاي جـراحـي         

گوشت اضافي آورده؛ هرچند پزشکان 
دانـنـد، امـا         اين اتفاق را عـادي مـي    

ــوده     ــان ــراي خ ــرش            ب ــذي ــل پ ــاب ــا ق ه
پرسيم چرا از روز اولي کـه   مي .نيست

حادثه رخ داد کودکانتان را به تـهـران     
منتقل نکرديد که مادر ناديه و آمنـه  

بـرخـي   «  شـونـد        هر دو مدعـي مـي    
مسئوالن آموزش و پـرورش از تـرس       

اي شدن حادثه و ابعـاد فـاجـعـه        رسانه
که در چهره کودکـان نـمـايـان، اجـازه          

؛ ادعــايـي کــه      «انـتــقـالــي نـداده انـد        
مسـئـوالن وقـت بـايـد بـه آن پـاســخ                  

عالوه بر صـورت و دسـتـهـاي          .دهند
"ناديه" پشت و کمر اين دخـتـرک نـيـز         
بشدت سوخته و وقتي اين مـوضـوع     

فـهـمـيـم کـه لـبـاسـش را بـاال                   را مي
زند. پشتش تکه تکه سـوخـتـه و          مي

توان بيشتر از چنـد   برجسته شده، نمي
دانيم چه بپرسـيـم    ثانيه نگاه کرد. نمي

فقط نگاهمان را از پشت ايـن کـودک     
دزديم، جراحت و عمق سوختگـي   مي

ــن                 ــدن اي ــهــا و ب در صــورت، دســت
هاي کوچک داستان تلخي است  فرشته

 .که تا آخر عمرشان هـمـراه آنـهـاسـت       
ناديه عکسي پـرسـنـلـي بـا خـود بـه              
هــمــراه دارد، مــعــصــومــيــت چــهــره          

دهـد. مـادرش         زيبايش را نشان مـي   
دانـيـم      سرش را به عالمت اينکه نمي

چه کـنـيـم، بـه چـپ و راسـت تـکـان                   
اي در      گويد: چه آيـنـده      دهد و مي مي

وي دربـاره       .انتظار اين دختران اسـت 
اينکه تا کنون هيچ مبلغي بابت ديـه  

آموزان شـيـن آبـادي         به خانواده دانش
کـنـد:    پرداخت نشده است، اضافه مي

مسووالن آموزش و پـرورش بـه مـا            
سالگي "بيمـه    ١٥ اند بعد از  قول داده

آمـوزان تـعـلـق          معلم" بـه ايـن دانـش        
خواهد گرفت که همانند بـيـمـه عـمـر        
است اما معلوم نيست عملي شود يا 

آمـوزي هـم        خير . بيمه حوادث دانش 
هزار تـومـان اسـت       ٢٠٠ يا  ١٠٠ که 

نه تنها پرداخت نشـده بـلـکـه چـنـيـن            
هايـي دردي از کـودکـانـمـان دوا               رقم
مـيـلـيـون        ٥٠ سراغ بـيـمـه         .کند نمي

گيريم که در ايـن     توماني ايران را مي
ــق             ــف ــز مــادران مــت ــي ــاره ن ــول     ب ــق ال

گويند: قرار بود مستمري تا آخـر      مي
عمر براي کودکانمان برقرار شـود کـه     
تا کنون جوابي از سوي مسووالن در   

مادران بـه شـدت      .ايم اين باره نشنيده
از فشــارهــاي اقــتــصــادي حــاکــم بــر          

مـنـد هسـتـنـد و             خانوارهايشان گلـه   
دهـنـد: بـدلـيـل هـمـراهـي                 ادامه مي

همسـرانـمـان بـا کـودکـان بـراي امـر                 
انـد و       درمان آنها از کار بيـکـار شـده     

کـارفــرمــايــان حــاضــر بــه هــمــکــاري         
نيستند. همچنين قرار بود بـه عـلـت       
بيکار شدن همسرانمان به آنها حقـوق  
بيکاري و به مادران نيز حق پرستاري 
پرداخت شـود کـه هـيـچ يـک از ايـن                 

ها تاکنون عملـي نشـده      قولها و وعده
آموزان همچنـيـن    مادران دانش .است

کنند که تنها هزينـه ايـاب      اظهار مي
و ذهــاب و بــيــمــارســتــان پــرداخــت            

هـا از جـملـه           شود و ساير هـزيـنـه    مي
اقامت در ساير تهران و اصـفـهـان و          
مــايــحـــتــاج ضـــروري بــه عــهـــده               

هاست و مبلغي بدين منظـور   خانواده
 ١٠ شود و بـا گـذشـت             پرداخت نمي

هـاي جــاري       مـاه از تــامـيـن هـزيـنـه            
مادر آمنه حادثـه   .مستاصل هستند

داده را اتفاقـي غـيـرقـابـل جـبـران             رخ

 نگاه هفته...
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 حتي عفو بين الملل   Q المللي

خـواهـد      داند، لـذا از دولـت مـي            مي
حقوق و مستمري براي فرزندان برقرار 
شود تا آينده اين دختران بدون حضور 
والدين در خطر نباشد و تا پايان عمر 

در ادامـه   .مورد حمايت دولت باشند
از آنها درباره عـيـادت مسـووالن از          

پـرسـيـم،       آبادي مـي  آموزان شين دانش
ــفــاوت از             پــاســخــشــان بســيــار مــت
اظهاراتي است که برخي مسووالن از 

هـا عـنـوان         پيگيري خـود در رسـانـه       
گويد: وزيـر      کنند. مادر ناديه مي  مي

قبلي آقاي حاجي بابايي فقط يکـبـار   
در بيمارستان تـبـريـز و يـکـبـار هـم                
اصفهان به ديدن کودکانمان آمـد. از       
وقتي هم که به بيـمـارسـتـان سـاسـان         

ايــم هــمــســرانــمــان از،          تــهــران آمــده   
سرپرست فعلي آمـوزش و پـرورش و         
نماينده پيـرانشـهـر خـواسـتـنـد بـراي             

ها به بيـمـارسـتـان      ديدن وضعيت بچه
بيايند که در اين عيادت آقاي فـانـي     

مـادر     .براي پيگيري درمان قـول داد   
هـايـش عـنـوان          ناديه در ادامه گاليـه 

کــنــد: از چــنــد مــاه پــيــش کــه                 مــي
هـزار تـومـانـي هـزيـنـه             700 فاکتور

هـا را پـرداخـت           دارو و سايـر هـزيـنـه      
گذرد امـا   ايم بيش از سه ماه مي کرده

تــا کــنــون ايــن مــبــلــغ را دريــافــت               
ايم و براي تـامـيـن بـخـشـي از              نکرده
ها به ناچار بايد از اقـوام قـرض      هزينه

هـا بـا      در مورد تحصيل بچه .بگيريم
پرسـيـم    آغاز سال تحصيلي جاري مي

آيد و  که ناديه از روي تخت پايين مي
ايســتــد. هــر دو         کـنــار اســمــعــه مــي     

گويند دوست ندارند به آن مدرسه  مي
ــادرانشــان مــي          ــد. م ــرون ــد      ب ــن ــوي گ

کودکانشان حال روحي خوبي نـدارنـد     
 .اند و بشدت پرخاشگر و حساس شده

دهــد: اگــر       مــادر آمــنــه ادامــه مــي       
شب المـپـي را خـامـوش و يـا                 نيمه

روشن کنيم آمـنـه بـا وحشـت شـروع            
زنـد     کند به فرار کردن و فرياد مي مي
مادر نـاديـه هـم       «.سوختم! سوختم«

به حساس شدن دخـتـرش نسـبـت بـه          
 ٤ مـحـبـت پـدر و مـادر بـه فـرزنـد                     

گـويـد:      کند و مـي  شان اشاره مي ساله
اگر فرزنـد کـوچـکـتـرم را در آغـوش               
بگيرم و يا لباسي برايش بخرم نـاديـه   

گويد چون او سـالـم اسـت و مـن              مي
کـنـيـد و         ام بـه او تـوجـه مـي           سوخته

دانـيـم چـه         دوستش داريد، واقعا نمي
هـا کـه        کنيم با مشکالت روحي بچه

مادر آمـنـه    .است آنها را عصبي کرده
در ادامـه مـي گـويـد: بـا تـوجـه بـه                    
جراحي و زخمهـاي دسـت و صـورت          

ها قرار بود براي تحصيلشان يـک   بچه
اتاق در نظر گرفته شود که تا کنون با 
ــت نشــده و                   ــق ــن امــر هــم مــواف اي
کودکانمان که بايد امسال بـه کـالس     

اي به تحصيـل در     پنجم بروند، عالقه
 .آن مدرسه ندارند

روايت تلـخ روز حـادثـه از زبـان             
 آمنه، ناديه و اسمعه

نــاديــه: وقــتــي رفــتــيــم مــدرســه          
بخاري روشن بود اما وقتي معلـم بـه     
کالس آمد بخاري خاموش شد و بـه      

ها گفت سرايدار را صـدا     يکي از بچه
وقـتـي    .کند تا بخاري را روشـن کـنـد     

سرايدار آمـد و خـواسـت بـخـاري را              
روشن کند، آتش کوچکي از بـخـاري       

وقتي معلم کالس ديـگـر و      .بلند شد
خواستند بخاري را بيرون  سرايدار مي

ببرند، بخاري بين در گير کرد. معلـم   
خارج از کالس بود و سرايـدار هـم از       

در    .روي آتش بخاري به بـيـرون پـريـد      
اين ميان مادر آمنه اضافه کـرد کـه       
بخاري از دسـت سـرايـدار بـه زمـيـن             

مادر آمنه ادامـه   .افتاد و آتش گرفت
دهــد: در آتــش ســوزي رخ داده               مـي 

آموزان هم نسوختـه   حتي لباس دانش
بود و به دليل حرارت فضـا کـودکـان        

زميني کباب شـدنـد و        همچون سيب
سوختـن   .ريه آنها به شدت آسيب ديد

دانش آموز دختر در آتش بخاري  ۳۳ 
پـيـرانشـهـر وي بـا            –نفتي مـدرسـه       

مرور خاطرات آن روز به خالـي بـودن     
بـودن     کپسولهاي اطفاي حريـق و کـم      

فاصله حفاظهاي پنجره کـالس درس    
گويد: به جز بـاک      کند و مي اشاره مي

ليتـر   ٢٠ بخاري که ظرفيت گنجايش 
ليتري ديگري  ٢٠ نفت را دارد، گالن 

پر از نفت نيز در کالس درس بود کـه  
آتش با کمک اهالي روستا خاموش و 

آموزان با خودروهاي شـخـصـي     دانش
 .به بيمارستان منتقل شدند

به گفتـه مـادران، امسـال فـقـط            
بــخــاري ايــن مــدرســه را تــعــويــض            

ــرده ــر مشــکــالت و                   ک ــاي ــد و س ان
کـمـبــودهـاي مــدرسـه هــمـچـنــان پــا             
برجاست!؟ به گزارش ايسنا، حاتـمـي    
سرپرستار بخش جراحي بيـمـارسـتـان     

گو با ايسـنـا، بـا       و ساسان هم در گفت
اشاره به وضعيـت جسـمـي و روحـي           
ــن                  ــه اي ــده ب ــل ش ــق ــت ــان مــن ــودک ک

گويد: از نـظـر روحـي،        بيمارستان مي
هـا در سـن          با توجه به ايـنـکـه بـچـه         

کودکي قرار دارنـد هـنـوز بـه عـمـق               
فاجعه و اتفاقي که برايشـان رخ داده      

اند اما از اينکه به آنها توجه  پي نبرده

وي در پاسخ بـه     .شود خوشحالند مي
ايــنــکــه اگــر از هــمــان روزهــاي اول            

آموزان به تهران منتقل و تحـت   دانش
گرفتند روند درمـانـي      مداوا قرار مي

کـنـد:      مناسبتـر نـبـود؟ اظـهـار مـي            
ها شديد است و بـا   سوختگي اين بچه

تـوان     اين درجه از سوختگي تنها مي
گفت که زنده ماندنشـان يـک شـانـس         
بــزرگ اســت، چــراکــه ايــن شــدت از            
سوختگي در اين سن منجر به مـرگ    

رسـد     شود لـذا بـه نـظـر مـي              فرد مي
هاي اوليه به موقـع صـورت      رسيدگي

افـزايـد: ايــن         وي مـي      .گـرفـتـه اسـت      
بـار طـي      ١٠٠ کودکان شايد بيش از 

هـاي     ساليان طوالني مـورد جـراحـي       
متعدد تـرمـيـمـي قـرار بـگـيـرنـد تـا                 
بخشي از ضايعه پوستي آنها درمـان  
شود، هرچند ايـن درمـانـهـا صـورت          
اوليه آنها را باز نخواهد گرداند، امـا    
تنها به ترميم بخـشـي از ضـايـعـات          

به گفـتـه حـاتـمـي، در           .کند کمک مي
 ٢٧ عمل جـراحـي روز چـهـارشـنـبـه              

شهريور ماه دستهاي کودکـان تـحـت      
جراحي قرار گرفت، هرچند بخشي از   
ضايعات بوجود آمده از جمله از بيـن  
رفتن عضله و مفاصل و انـگـشـتـان         
اين کودکان قابل جبران نيسـت و بـا       

ها تنها بخشي از ظـاهـر        اين جراحي
 .شـود    دست و صورت آنها ترميم مي

عکس کودکان در دستانشـان اسـت،     
خــنــدنــد و بــا عــکــاس عــکــس             مــي
خواهند عکسشان را    گيرند و مي مي

نشانشان بدهد و با لحـنـي کـودکـانـه        
ــنــد "واي چــه خــوشــگــل                 مــي ــوي گ

افتاديم!". بـايـد طـاقـت بـيـاوري کـه                
هــايشـان را کـه فـقــط             صـداي خــنـده    

صداست و تصويرش دلـت را آشـوب       
کند، بشنوي. صورتشان را آتـش      مي

کشـنـد      به تاراج بـرده. خـجـالـت مـي          
نگاهت کنند و يا بـخـنـدنـد امـا آيـا           

مسـوولـيـتـي        خجالت نبايد بـراي بـي    
اي باشد که به خـودشـان زحـمـت          عده

انـــد بـــا عـــيـــادت از ايـــن                   نـــداده
آموزان مرهمـي بـر دل پـرزخـم            دانش

دکـتـر فـاطـمـي، فـوق              .آنها بـاشـنـد     
تـــخـــصـــص تـــرمـــيـــمـــي و جـــراح            

آبـاد     آموزان منتقل شده از شين دانش
که مسووليت جراحـي آنـهـا را بـدون           
نوبت پذيرفته است هم درباره آخـريـن     

گويد:  وضعيت کودکان، به ايسنا مي
متاسـفـانـه ايـن کـودکـان دو عضـو                 
حياتي يعني دست و صورت خود را   

اند. هر  در اين سوختگي از دست داده
آنها نيز سوخـتـه،    چند نقاط ديگر بدن

ترين عناصري که بـه شـدت        اما مهم
ايجاد مشکل کرده، دست و صـورت    

افزايد: بـا تـوجـه بـه           وي مي .آنهاست
ايــنــکــه بــازســازي دســت و صــورت          
بســيــار مشــکــل اســت، از لــحــاظ            
زيبايي عملکرد فرد را دچار مشکـل  

کند، چرا که قرار گرفتن اعضـاي     مي
حياتي از جمله چشم، دهان، بينـي و    
گوش در صورت هم از نظر زيبايي و   
هم از نـظـر عـمـلـکـرد بسـيـار حـائـز                 

هايي که در  اهميت است و چسبندگي
شـود، نـه تـنـهـا           اين ناحيه ايجاد مي

کـنـد،      عملکرد را دچار مشـکـل مـي     
سـاز     بلکه از نظر زيبايي نيـز مسـئلـه     

ايـن فـوق تـخـصـص جـراحـي                 .است
دهد: در ضايعاتي   ترميمي ادامه مي

ها ايجاد شده،  که براي دست اين بچه
عملکرد مفـاصـل آنـهـا بـا مشـکـل              
مواجه شده که از لحاظ زيبايـي نـيـز      
مشکالتي را ايجاد کرده اسـت، لـذا       

هــاي ايــن کــودکــان بســيــار             درمــان
طــوالنــي و مشــکــل و نــتــايــج نــيــز            

 .بـيـنـي نـيـسـت         صددرصد قابل پيش
هـا بـايـد         گويد: اين بـچـه      فاطمي مي

هـاي     هاي سال مورد جراحي طي سال
مختلـف قـرار بـگـيـرنـد تـا از نـظـر                    
زيبايي و عملکرد، به حد قابل قـبـول   

بخشي برسند، امـا ايـنـکـه        و رضايت
چند بـار بـايـد تـحـت جـراحـي قـرار                   
بگيرند و يا چه مدت درمان آنـهـا بـه      
ــل                ــاب ــد، ق ــي ــجــام ــواهــد ان طــول خ

بـه گـفـتـه وي، بـا               .بيني نيست پيش
توجه به اينکه سـالـي سـه تـا چـهـار               
جـراحــي بــروي ايــن کــودکـان انـجــام            
خواهد شد، طي چهار سال، کـارهـاي   

تـوان بـراي تـرمـيـم             اي را مـي        اولـيـه  
بخشي از ضايعات بـه وجـود آمـده،          
انجام داد اما درمانهاي دراز مـدت      

اين پـزشـک فـوق         .ماند آنها باقي مي
دهد: سـوخـتـگـي         تخصص ادامه مي

بــيــمــاري اســت کــه تــا آخــر عــمــر                
تـوان     گريبانگير فرد است، لـذا نـمـي       

گفت درمان سوختگي در يک مقـطـع   
رسد و اين بيماري  زماني به اتمام مي

همراه هميشگي اين کودکان خـواهـد     
بود و هرگز آنها به حالت طبيعي بـاز  
نخواند گشت و زيبايي از دست رفتـه  
آنها قابل برگشت نيست، همـيـنـطـور     
کـارهـايـي کــه پـيـش از ايـن انـجــام                  

دادند بعد از اين قادر به انجامش  مي
 .نخواهند بود که جاي تاسف دارد

اين جراح همچنين با انـتـقـاد از        
همکاري نکردن آموزش و پرورش بـا    

گويـد: مـتـاسـفـانـه           کادر پزشکي مي
ــرورش                 ــن آمــوزش و پ ــيــش از اي پ
ــت و                ــداشـ ــي نـ ــوبـ ــاري خـ ــکـ ــمـ هـ

هاي زيادي انـجـام شـد بـراي          پيگيري
ــن               درمــان ايــن کــودکــان چــراکــه اي

اند  کودکان دچار سوختگي شديد شده
و دولت موظف است هزينه درمـانـي   
آنها را پرداخت کرده و بهترين شرايط 

وي    .درماني را برايشان فـراهـم کـنـد      
معتقد است درمان اين کودکان تنهـا  

شـود     به عملهاي جراحي محدود نمي
بلکه آنها نـيـازمـنـد مشـاور روانـي،           
مددکار، فيزيوتراپ و کـار درمـانـي        
هستند، هرچند جسمـشـان سـوخـتـه؛        
زيرا اما روحشان بيشتر دچار آسـيـب   

 .شده است
دهـد: چـنـد سـال             وي ادامه مـي   

ديــگــر ايــن کــودکــان بــه ســن بــلــوغ            
رسند و با وضـعـيـت صـورتـي و             مي

دستي که دارند قطعا دچـار اخـتـالل        
رواني خواهند شد. متاسفانه يک تيم  
منسجم درماني بـراي ايـن کـودکـان         
وجــود نــدارد و آمــوزش و پــرورش              
پيگير تشـکـيـل ايـن تـيـم پـزشـکـي                

دکـتـر فـاطـمـي در             .منسجم نيسـت 
ادامه در پاسخ به اينکه آيا اعزام اين 
کودکان به خارج از کشور تاثيـري در    
تسريع و روند بهبـودي آنـهـا خـواهـد          

گويد: قـطـعـا کشـورهـاي          داشت؟ مي
پــيــشــرفــتــه در درمــان ســوخــتــگــي          
متفاوت از ايران هسـتـنـد، امـا ايـن          

هاي درماني نـيـسـت       تفاوت در روش
هايي کـه در خـارج از            چراکه جراحي

کشور بروي چنين کـودکـانـي انـجـام          
شود، در ايران نـيـز قـابـل انـجـام              مي

يافـتـه    است، اما در کشورهاي توسعه
تــيــم ارگــانــيــزه و مــنــســجــم درمــان          
سوختگي وجود دارد که ايـران فـاقـد        
آن است. روند درمان سـوخـتـگـي در        

هـاي دور از هـم            ايران همانند جزيـره 
است کـه هـر بـخـشـي در آنـهـا کـار                   

ــجــام مــي           ــد   خــودش را ان وي    .ده
گويد: بهترين اقدامي که آمـوزش    مي

هـا     تواند براي اين بـچـه     و پرورش مي
انجام دهد، تشکيل يک تيم منسـجـم   
درماني از بهتـريـن پـزشـکـان کشـور           
است تا مراحل درمان ايـن کـودکـان        

سال تحصيلي جديد آغاز  .ادامه يابد
شد اما ماه مهر ديگر براي کـودکـان     
شــيــن آبــاد بــوي مــهــربــانــي نــدارد.          

آموزان کالس پـنـجـم بـرخـالف           دانش
سالهاي پيش ديگر شور و اشتـيـاقـي    
براي رفتن به مدرسه بـه ويـژه هـمـان           

اي که آينده آنـهـا را در خشـم           مدرسه
هاي آتش خاکستر کرده، ندارنـد   شعله

و حال اين کودکان در اتـاق جـراحـي          
ــان را ورق              ــلـــومشـ ــامـــعـ ــده نـ آيـــنـ

  ....زنند مي
کارگر ساختماني  ۲۰۰ بيکاري 

 در سقز با توقف مسکن مهر
کارگر ساختمـانـي کـه در         ۲۰۰  

 نگاه هفته...

 ۸ صفحه  
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در بيرون دو قطب تخاصم ارتـجـاعـي    
امــروز، مــيــلــيــتــاريســم آمــريــکــا و         
دولتهاي غربي در يـکـسـو و اردوي            
اسـالم ســيــاســي و گــروهــهــاي تــرور           
اسالمي در سوي ديگر، فضاي حاکم 
بر اکـثـريـت انسـان دوسـت و صـلـح                
دوست جـهـان يـک فضـاي هـراس و                

 .نگراني است. فضاي استيصال است
همه نگران وخيم تر شدن اوضـاعـنـد:    
باال گرفتن مسابـقـه جـنـون و تـرور.            
آوارگي و مـرگ صـدهـا هـزار مـردم            
بيگناه افغانستان، حمالت شيميايـي  
و ميکروبي در غرب، انفجار سياسي 
در پاکستان، افتادن بـمـبـهـاي اتـمـي         
ــدســت                       ــاپ" ب ــپ ت ــبــي" و "ل ــي "ج
ماجراجويان سياسي و مـتـعـصـبـيـن       
ديني و تبهکاران بين المللي. "جنگ   
جديد آمريکا" و فاز جـديـدي از يـک           
خونريزي جهاني در مقياسي که فقط 
آمريکا قـادر بـه آن بـوده و هسـت.                 
شــعــارهــا و اعــتــراضــات مــردم                
شرافتمند جهان عمدتا مـعـطـوف بـه       
حـفـظ وضـع مــوجـود و رجـعــت بــه                
موازنه قبلي است. اين بشريتي است  
که اميدي به يک آينده بهتر ندارد. در  
بــهــتــريــن حــالــت تــقــاضــاي آرامــش        
ميکند. از بمب و جنگ و خشـونـت        
ميگريزد. بشريتي که عليرغم ظاهـر   
خام انـديـش و خـام شـده و مـطـيـع                    
روزمره اش، ظرفيتهاي ضد انسـانـي     
هيوالهايي که پا به ميدان اين جنگ 
ــد، اســالم ســيــاســي و               گــذاشــتــه ان
ميلتاريسم آمريکا، را ميشـنـاسـد و      
ميخواهد به هـر قـيـمـت از فـجـايـع                
بعدي اجتناب کند. در مـيـان طـيـف        
وسيع نيروهايي که در مـخـالـفـت بـا        
اين کشمکش پا بـه مـيـدان گـذشـتـه           
انــد، و از جــملــه در مــيــان تــتــمــه                 
گروههاي چپ حاشيه اي در اروپا کـه  

سپتامبر به چـيـزي کـمـتـر از             ١٠ تا 
"انقالب جهاني" رضايت نـمـيـدادنـد،       
آرامش طـلـبـي، تـالش بـراي تـرمـز                

گذاشتن بر روندي که در جريان است، 
تالش بـراي حـفـظ وضـع مـوجـود و               

 ١١ برگرداندن تعادلي کـه پـيـش از            
سپتامبر وجود داشت، بـه سـيـاسـت         
حاکم تبديل شده است. پـاسـيـفـيـسـم        
خط حاکم بر جنبش مقاومت اسـت.    
و اين سياستي فوق الـعـاده زيـانـبـار          
است که نه فقط مصـائـب و فـجـايـع          
بعدي را مانع نميشود، بـلـکـه حـتـي        
وقوع آنها را تضمين ميکند.سياست  
پاسيفيستي، و خـيـره شـدن بـه وجـه            
نظامي و مسـلـحـانـه ايـن تـقـابـل و                 
خشونت فيزيکي اي که ميـتـوانـد بـر       
سر جهان نازل شود، دقيقا ايـن زيـان     
را دارد کــه مــردم را بــه يــک فــلــج                  

ــد           ــکــن ــار مــي ــاســي دچ شــرط  .ســي
جلوگيري از اين مسابقه تروريستي و 
اين موج انفجار و تخريب و کشـتـار       
جمعي که بـرايـمـان تـدارک ديـده انـد             
دخالت توده وسيع مردم، هم در اروپا 
و آمـريـکـا و هـم در خـاورمـيـانـه و                   
کشورهاي به اصطالح جهان سـوم در    
روندهاي سياسي اي است که در پـس  
اين رويدادها قرار دارد. دخـالـتـي بـر       
مــبــنــاي يــک دســتــور کــار فــعــال و            
اثباتي. در چنين صورتي، افق آيـنـده    

  .مجبور نيست تيره باشد
 

 
الزم است ايـن رونـدهـا و واقـعـيـات             
سيـاسـي را از زيـر آوار تـبـلـيـغـات                   

  .جنگي بيرون بکشيم
 

 
در پس تبليغات رسمي:  

  تروريسم و اسالم سياسي
 

گمان نميکنم هيچکس، حتي در 
خود ارتش آمـريـکـا، ايـن روايـت را            

سپتامبـر کـار      ١١ بپذيرد که جنايت 
گروهي فناتيک بود که از فردي بـنـام     
اسامه بن الدن در افـغـانسـتـان خـط          
ميگيرند کـه دشـمـنـي شـخـصـي و                 

 "کوري با آمريکـا و "روش زنـدگـي          
آمــريــکــايــي و "دمــوکــراســي" دارد.          
رسانه هاي غـربـي مصـرنـد کـه ايـن             
حرکت "کار مسلمانان" نبـود، کـه از         
"تــعــالــيــم قــرآن" بــرنــخــاســتــه بــود.             
ژورناليستهـاي کـهـنـه کـار کـوشـش              
ميکنند که حتي المقدور پاي مساله 
فلسطين و اسرائيل به ميـان کشـيـده      
نشود. ميگويند هرنوع مرتبط کردن  
مســالــه فــلــســطــيــن بــه ايــن حــملــه            
تــروريســتــي بــه مــعــنــاي اذعــان بــه          

اينست که اين عمل در جـلـب تـوجـه         
غرب به وضع فلسطينيان موثر واقـع  
شده است. در نـتـيـجـه بـجـاي اسـالم            
سياسي و اسرائيل، ما را به بـن الدن    
و افغانستان حواله ميدهنـد. جـنـگ       
آمريکا با طالبان در افغانستـان يـک     
واقعه بسيار مهم با نتايـج ديـرپـايـي       
در سطح منطقه و جهـان اسـت. ايـن         
جنـگ قـطـعـا بـر سـرنـوشـت اسـالم                  
سياسي و حتي مساله فلسطين تاثير 
ميگذارد. امـا ربـطـي بـه يـافـتـن و                 

سپتامبر ندارد  ١١ مجازات عامالن 
و حتي احتمال اقدامات تـروريسـتـي      
عليه غرب را بسيار تشديد ميکـنـد.   
(بــه ايــن بــر مــيــگــردم.)تــروريســم              

 .اسالمي يک واقعيت دوران مـاسـت  
ــي                  ــن اصــل ــک رک ــروريســم ي ــن ت اي
استراتژي اسالم سياسي است. اسـالم   
سياسي يـک جـنـبـش ارتـجـاعـي در              
منطقه و اکنون در سطح جهاني است 
که از ظلم تاريخي اسرائـيـل و غـرب        
عــلــيــه مــردم عــرب زبــان و بــطــور              
مشخص عليه مردم فلسطين تغـذيـه   
ميکند. بي کشوري مردم فلسطين و  
ستم دولت اسرائيل و متحدان غـربـي   
اش بر فلسطينيان يک منشاء اصلـي  
انــزجــار از غــرب و از آمــريــکــا در              
خاورميانه اسـت. مـهـم تـر از ايـن،               
وجود مساله فلسطين و پشـتـيـبـانـي      
هميشگي آمريکا و غرب از اسرائيل 
در برابر اعراب چه در دوران جـنـگ         
سرد و چـه پـس از آن، يـک شـکـاف                
عــظــيــم اقــتــصــادي، فــرهــنــگــي و            
روانشناسانه مـيـان غـرب بـا مـردم              
خاورميانه ايـجـاد کـرده اسـت. امـا               
اينکه اسـالم سـيـاسـي بـعـنـوان يـک               
جنبش امکان پيدا مـيـکـنـد از ايـن          
نارضايتي و شکاف سرمايه بسازد و 
از حاشيه جوامع خاورميانه به مـتـن     
جــدال بــر ســر قــدرت ســيــاســي پــا              
بگذارد، ديگر مستقـيـمـا مـحـصـول         
خود آمريکـا و غـرب اسـت. اسـالم              
سياسي بعنوان جنبش تبهکارانـه اي    
با اين دامنه وسيع قـدرت، مـخـلـوق       
آمريکا و غرب است. ايـن هـيـوال را         
خود اينها سـاخـتـنـد و بـجـان مـردم              
مــنــطــقــه و امــروز ســراســر جــهــان             
انداختند. اسالم سياسي ابـزار غـرب      
در جنگ سرد عليه شـوروي و ابـزار         
در هم شکستن جنبشها و انـقـالبـات    
چپ و کـارگـري در کـل کشـورهـاي                
منطقه بود. اين ابزاري بود که پس از  
بن بست حکومتهاي ناسيوناليسـتـي   
در خـاورمـيـانـه بـراي جـلـوگـيـري از                
قدرتگيري چـپ بـه مـيـدان آوردنـد.              
مساله فلسطين و وجود حکومتهـاي  

ــان               ــه ارک ــان ــي ــاورم اســالمــي در خ
ــر                 ــروريســم اســالمــي اســت. و ه ت
سياست فعال و پيشرو مردمي بـراي    
مقابله با تروريسم اسـالمـي بـايـد از         

  :همينجا شروع کند
 
 
حل مساله فلـسـطـيـن. بـايـد           (١ 

اين معضل تاريخي حل بشود. مردم  
فلسطين بايد کشور مستقل خـود را      
داشته باشند. بايد آمريکا و دولتهاي 
غـربــي را نـاگــزيــر کــرد از حـمــايــت              
يکجـانـبـه خـود از اسـرائـيـل دسـت                 
بردارند. بايد اسرائيل را وادار کـنـنـد     
صلح و استقالل فلسطين را بـپـذيـرد.    
حل مساله فلسطين مهم تـريـن رکـن      
مقابله با اسالم سياسـي و تـروريسـم        
اسـالمــي اسـت و جـزء اصــلـي يــک               
دستور کار پيشرو و فـعـال در قـبـال           

  .اوضاع کنوني است
 
 
غــرب بــايــد از حــمــايــت                (٢ 

ارتجاعي اش از دولتهاي اسالمـي و    
واپسگرا و از احزاب جنبش اسالمـي  
در خاورميـانـه دسـت بـردارد. بـدون             
حمايت غـرب رژيـم اسـالمـي ايـران              
سرکار نميامد و سر کـار نـمـيـمـانـد.         
بدون حمايت غـرب نـظـامـهـاي بـرده           
داري و شيوخ متفرقه در عربستـان و    
اميرنشين هاي ريز و درشت سر کـار    
نميماندند. بـدون حـمـايـت غـرب نـه              
فقط طالبان، بلکه دستـجـات قـبـلـي        
مجاهدين مسلمان، نـمـيـتـوانسـتـنـد        
افغانستان را به صحـنـه يـک تـراژدي         
انساني عظيم تبديل کـنـنـد. هـمـيـن          
امــروز نــيــز در صــورت قــطــع ايــن              
ــظــامــي و                 ــت ســيــاســي و ن حــمــاي
ديــپــلــومــاتــيــک غــرب از جــنــبــش            
اسالمي، مردم منطقه بسـرعـت ايـن      
حکومتها را بزير ميکشند. خواسـت   
سرنگوني حکـومـتـهـاي اسـالمـي و           
جلوگيري از بند و بسـت آمـريـکـا و           
دولتهاي غربي با اين حکومتها بايـد  
يک جزء مهم ديگر در پـالتـفـرم ضـد         
تروريستي هر جنبش پيشرو مردمـي  

  .باشد
 
محـاصـره اقـتـصـادي عـراق            (٣ 

بايد خاتمه يابد. مشقات مردم عراق  
در اذهان مردم منطقه به يک مسـالـه   
فلسطين دوم تبديل شده است. سـنـد      
زنده تروريسم آمريکايي و غـربـي در       
خاورميانه. اين محاصره اقـتـصـادي       
بعالوه بر عمر حـکـومـت ارتـجـاعـي           
عراق افـزوده اسـت و مـردم مـحـروم              
عراق را از صحنه مبارزه سياسي بـه    

يک جنگ هر روزه براي بقاي فيزيکي 
عقب رانده است. مبـارزه بـراي لـغـو          
محاصره اقتصـادي عـراق يـک رکـن           
ديگر پالتفرم پيشرو علـيـه تـروريسـم       

  .اسالمي است
 
 
بــايــد فــعــاالنــه بــه دفــاع از            (٤ 

سکوالريسم در کشورهاي مسـلـمـان      
نشين و در مـحـيـطـهـاي اجـتـمـاعـي            
اســالمــي و اســالم زده در خــود                   
کشورهاي غربـي بـرخـاسـت. تـفـکـر             
عقب مـانـده نسـبـيـت فـرهـنـگـي و                  
کوتاهي در دفاع از حـقـوق مـدنـي و         
انساني مردم و بـويـژه زنـان در ايـن               
کشورها و محـيـطـهـا، دسـت اسـالم           
ســيــاســي را بــراي ارعــاب مــردم و             
تحريک جوانان باز گذاشته است. بايد 
جهانشمـولـي حـقـوق بشـر و حـقـوق                
مدني انسانها اصل قرار بگيرد و هـر  
نــوع ســازش بــا ديــن و حــاکــمــيــت             
ارتجاعي دين بـه زيـان حـقـوق بشـر              

  .محکوم شود
 

  
تروريسم اسالمي يک واقعيت اسـت.    
تروريسم کار مسلمانها نيـسـت، امـا      
سياست رسمي يک جنبـش اسـالمـي      
هست. اين يک جـنـبـش تـوخـالـي و              
ساخته دست غرب در مـتـن جـنـگ           
سرد و در جدال آنتي کمونيـسـتـي بـا       
کارگران و آزاديخواهـان خـاورمـيـانـه        
است. اين جنبش سسـت و ضـعـيـف         
است. نفوذ سياسي و معـنـوي جـدي       
اي در کشورهاي بزرگتر در مـنـطـقـه       
ندارد. از واقعيات اجتماعي منطـقـه    
عقب اسـت. بـدون حـمـايـت غـرب،                
اسالم سـيـاسـي از سـوسـيـالـيـسـم و                
سکوالريسـم در مـنـطـقـه شـکـسـت               
ــر                  ــظــي ــه ن ــران، ک ــخــورد. در اي مــي
فلسطين، يکي از مهم تريـن عـرصـه      
هاي تعيين تکليف با اسالم سياسـي  
ــگــونــي اســالم               اســت، افــول و ســرن

  .سياسي هم اکنون آغـاز شـده اسـت       
 

  :در بخش بعد
٭ جنگ آمريکا در منطقه، که 
اکنون از افغانستان شروع شده است، 
جنگي عليه تروريسم نيست، زيرا نـه  
فقط به هيچيک از ملزومات مـبـارزه   
با تروريسم اسالمي که فوقا شـمـردم     
پاسخ نميدهد بلکه حتي بر بخشي از 
خود جريان اسالمي تکيه ميکند. با  
اينحال بنظر من آمريکا وارد جدال با 
اسالم سياسي شـده اسـت. ايـن يـک              
جنگ قدرت اسـت. ايـن کشـمـکـش           
منطقا به تضعـيـف اسـالم سـيـاسـي           

 سپتامبر  ١١ دنيا پس از 
 

 افول اسالم سياسي :بخش سوم
 

 ۶ صفحه  
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 ۵ از صفحه

 ۱ از صفحه 

منجر ميشود. اما هدف غرب حذف 
اسالم سياسي نيست، بلکه تضعيـف  
آن، مـطــيـع کـردن آن و ايـجــاد يــک                 
تجديد آرايـش در صـفـوف آن بـراي               
ساختن يک نقطه تعادل جديـد اسـت.     
جنگ در افغانستان بـر سـر تـجـديـد          
تعريف رابطه غرب با اسالم سيـاسـي   
است. ما بايد اين چهـارچـوب و ايـن         
سازش جديد را بشکنيم و سـيـاسـت        
مستقل خود را براي خالصي منطقه 
از اين نـيـروي ارتـجـاعـي را در ايـن               

  .شرايط جديد فعاالنه تر دنبال کنيم
 

٭ موضع پاسـيـفـيـسـتـي، ايـن          
کشمکش جديد ميان غرب با اسـالم    
سياسي را نميبيند، اهميت آن را چـه    
براي مردمي که قرباني اين جـنـبـش      
ارتجاعـي بـوده انـد و چـه در سـيـر                   
تحوالت سياسي آتي جهان برسمـيـت   
نميشناسد و خود را نسبت به آن بـي      
وظيفه ميداند. بايد نقد ايـن مـوضـع      
آرامش طلبانه و محافظـه کـارانـه را        
بدرون جنبش مقاومت مردمي عليـه  

  .ترور و ميليتاريسم برد
٭ بدليل ابعاد و جوانب جهانـي  
و تاريخي اين کشمکش، مشخصات 
ايدئولوژيکي و روحـي مـردم جـهـان           
امروز بويژه در غرب بسيار بـا دوران    
حمله به عراق و حتي دوران حملـه بـه     
يوگسالوي متـفـاوت اسـت. بـا روي            
آوري وسيعتـر مـردم بـه سـيـاسـت و               
مبارزه مدني، ميليتاريسم آمـريـکـا      
از اين کشـمـکـش از نـظـر سـيـاسـي               
ضــعــيــف تــر بــيــرون خــواهــد آمــد.            
کشمـکـش جـاري، کـه خـود بـر سـر                  
گوشه هايي از نظم نوين جهاني پـس    
از سقوط شوروي است، ميتـوانـد در     
صورت دخالت عنصر پـيـشـرو، کـل         
اين مبحث و نفس مساله ابرقدرتي و 
قلدري نظامي آمريـکـا را در سـطـح           
اجتماعي به نقـد بـکـشـد. و ايـن از               
نقطه نظر امر آزادي و برابري در يـک      
مقياس جهاني مبحـثـي بـه مـراتـب          
مهم تر از سرنوشت اسـالم سـيـاسـي         

   .است
  ادامه دارد

  سپتامبر...   ١١ دنيا پس از 

ــعــدادي از               ــه ت از روز گــذشــت
زندانيان سياسي از جـملـه نسـريـن           
ستوده از زندان آزاد شده اند. آزادي    
اين زندانيان هرچند بخشي از آنـهـا     
از جناح هـاي نـاراضـي حـکـومـت           
بوده انـد، انـعـکـاس مـبـارزه بـراي              
آزادي زندانيان سياسي در ايـران و        
در سطح بين المللي و تـحـت فشـار      
اعتـراض و نـارضـايـتـي عـمـومـي               
مردم و تنگناها و اختالفات دروني 
رژيم صورت گرفته اسـت. ايـن يـک         
موفقيت هرچند محدود براي مـردم  
است و بايد آنرا بـه سـکـويـي بـراي            
آزادي همه زندانيان سياسي تبـديـل   

 کنيم.

اوضاع سياسي کنوني و نـفـس     
اينکه حکومت مجبور شـده اسـت       
تعدادي از زندانيان سياسي را آزاد     
کــنــد، زمــيــنــه را بــراي گســتــرش           
مبارزه و آزادي ساير زندانـيـان نـيـز       
مهياتر کرده است. حزب کمونيست  
کــارگــري تــک تــک خــانــواده هــاي            
کارگران، دانشجويـان، مـعـلـمـان و          
وکالي زنداني، خـانـواده هـائـي کـه          

و يــا از        ٨٨ عــزيــزانشــان از ســال       
سالهاي قبـل تـر در زنـدانـهـا بسـر               
ميبرند، خانواده هاي زنـدانـيـان در      
سراسر کشور را فـرامـيـخـوانـد کـه             
فعاليت براي آزادي عزيزان خـود را      
گسترش دهند. حزب از همه مـردم     
آزاده ميخواهد که همراه با خانـواده  
هاي زندانيان سـيـاسـي بـه مـيـدان             
بيايند و خواهان آزادي فوري و بـي      
قيد و شرط کليه زندانيان سياسي و 

 عقيدتي شوند. 
 

در خارج کشور روزهاي شـنـبـه      

سپتـامـبـر در بـرخـي از             ٢٨ و  ٢١ 
کشـورهــا فــراخــوان آکســيـون هــاي         
اعتراضي بـراي آزادي کـارگـران و             
زندانيان سياسـي داده شـده اسـت.          
کليه مخالفين جمهوري اسالمي را   
فراميخوانيم که در اين آکسيون هـا    
شرکت کنند و يا خـود در شـهـر و            
کشور خود مبتکر برگزاري آکسيون 
هاي مشـابـه شـونـد و هـمـگـام بـا                 
خانواده هاي زندانيان سـيـاسـي در        
ــتــراض              ــل کشــور صــداي اع داخ
زندانيان سياسي را به گـوش مـردم       
جهان برسانند. با تمام قوا در داخل  
و خــارج کشــور بــايــد حــکــومــت             
اسالمي را تحت فشار گذاشـت کـه     
زندانيان سياسي و کارگران زنـدانـي   

 را آزاد کند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ١٩ ، ١٣٩٢ شهريور  ٢٨ 

 ٢٠١٣ سپتامبر 

 کليه زندانيان سياسي بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند!  

 

ــبــود                  ــيــمــه و ن ــا ب ايــمــنــي کــار ت
تشکيالت صنفي کـارگـري، بـطـور       
ســاعــتــي و روزانــه بســتــري بــراي           
حوادث تلخ و جبـران نـاپـذيـر بـراي          
کارگـران ايـن رشـتـه مـي بـاشـد و                  
ساليانه صـدهـا و هـزاران خـانـواده            
ــارگـــري بـــا از دســـت دادن                     کـ

بر اثر سقوط از ارتـفـاع      عزيزانشان 
 داغدار ميشوند.

ــه رمضــان             ــر شــش ســال دخــت
امسال اولين تجربه آمـوزشـي خـود      
در مقطع پيش دبسـتـانـي را بـدون           
حضور پدر و در ميـان غـم و انـدوه          
خانواده آغاز خواهد کرد و همـچـون   
هزاران کودک ديگري که پـدرانشـان     
بر اثر سـوانـح نـاشـي از کـار جـان                 

با کوهـي از درد و رنـج            باخته اند 
بــزرگ خــواهــد شــد. مســئــولــيــت           
تحميل اين وضعيت دردناک و ضـد  
انساني بر طبقه کـارگـر ايـران و در          

اين مـيـان کـارگـران سـاخـتـمـانـي،              
مستقيما متوجه مجريان و قـانـون       
گذاران و تمامي کساني است که در 
طول سي سال گذشته نه تنها طبـقـه   
کارگر ايـران را از ابـتـدائـي تـريـن                 
حقوق انساني خود محروم کرده انـد  
بلکه در کمال بيشرمي تازه به فـکـر   
بر چيدن حداقلهاي قانوني مـوجـود     
و تحميـل رابـطـه اسـتـاد شـاگـردي              
عصر حجري بر طبقه کـارگـر ايـران        

                                    هستند.
        
رمضـان مـحـمــودي از جـملــه            

کارگران پرشوري بود که بـا شـرکـت      
پيگيرانه در جـلـسـات کـارگـري در          
شـاهـيـن شـهـر اصـفـهـان، هـمـواره                 
بدنبـال راه چـاره بـراي مـعـضـالت               
مختلف کارگران ايران بطور اعـم و      
کارگران ساخـتـمـانـي بـطـور اخـص            
بود. وي ضـمـن اسـتـقـبـال گـرم از                 

آشنائي با اتـحـاديـه آزاد کـارگـران            
ايران از جمله فـعـالـيـن جـمـع آوري           
امضا براي طومار چهل هزار نفـري  
کارگران در شاهين شـهـر اصـفـهـان        
بود و در اين راه از هـيـچ کـوشـشـي        

 دريغ نورزيد.
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران و          
هماهنگ کنندگـان طـومـار چـهـل          
هزار نفري کارگران با ابـراز تـاسـف        
عــمــيــق از جــان بــاخــتــن رمضــان           
محمودي، اين ضايعه جبران ناپذير 
را به خانواده ايـن عـزيـز، کـارگـران            
ســاخــتــمــانــي و دوســتــان و يــاران           
رمضــان و فــعــالــيــن کــارگــري در            
شـاهـيـن شـهـر اصـفـهـان تسـلـيــت                 

و خـود را شـريـک غـم و                ميگويد 
 اندوه اين عزيزان ميداند.

ياد و خاطره رمضان محمـودي  
براي هميشه در ميان مـا کـارگـران      

 زنده و جاويد خواهد بود.
 

 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٢ دوم مهر ماه 

 رمضان محمودي از...  
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 روستاي باينچوب
بعد از پايان عمـلـيـات مصـادره       
وســايــل انــبــار دولــتــي، چــنــد روزي          
آفتابي نشديم. با تيم سه نفـره کـه در        
داخل شهر بود براي ملحـق شـدن بـه        
همديگر تماس گرفتم. آنها يکي پـس   
از ديگري به ما ملـحـق شـدنـد. يـک           
وقفه چند روزه مي توانست اين پـيـام   
را در خود داشته باشد که از اطـراف      
شهر خارج شده ايم. خبرهايي کـه بـه        
ما مي رسـيـد گـويـاي ايـن بـود کـه                
مقامات و نيروهاي رژيم در سـنـنـدج    
فکر کرده بودند که گردان شوان دست 
به اين عملياتـهـا مـي زنـد. مـنـابـع               
خبري ما بحدي زياد بود که هر گونـه  
حرکت و فعل و انفـعـاالت نـيـروهـاي        
رژيم را لحظه به لحظه به مـا گـزارش     
مي کردند. گروهاي ضربت و گشتـي   
هايشـان حـالـت آمـاده بـاش بـخـود                
گرفته بودند و در حاشيه شهر سنندج 
تا صبح مشغول گشت زنـي بـودنـد.        
اين وضع گوياي آن بود که اقـدامـات     
ما تا آن لحظه بخوبي بـه هـدف زده         
بود. واحد ما در بـيـرون و در داخـل           
شهر با همکاري مردم و دوسـتـداران       
کومه له از امنيت کـامـل بـرخـوردار       
بود. بعد از چند روز استراحت و دادن 
اين تصوير که گويا در اطـراف شـهـر        
حضور نداريم، نوبت بـه اقـدامـات و          

 طرحهاي بعدي رسيد.  
اطــالع پــيــدا کــرديــم کــه پســت          
بازرسي فيـض آبـاد در دروازه شـهـر             
سنندج منتهي به جاده سـقـز کـه بـه           
ايست بازرسي فيض آباد معروف بود 
کــنــتــرل و بــازرســي از مســافــران و            
روستائيان را شديد کرده است. حـتـي    
وسايل روستائيان را بعضـا مصـادره     
مي کردند. علت اصلي کنترل شديـد   
در اين محل به اين خاطر بود کـه بـه     
روستاهاي شمال شهر سنندج که هـر    
سال واحدهاي نظامـي کـومـه لـه در           
آنجا حضور فعالي داشتـنـد مـربـوط       
بود چرا که مي گفتند انتقال هر گونه 

وسايل و نيازمنـديـهـاي عـمـومـي و           
خوراکي توسط روستـائـيـان مـمـکـن         
است در اختيار واحدهـاي کـومـه لـه         
قرار داده شود و همينطـور هـم بـود.        
تصميم بر ايـن گـرفـتـيـم ايـن مـرکـز                 
بازرسي را که نـفـرات آن عـمـدتـا از              
مزدوران محلي بودند سر جـاي خـود     
بنشانيم. براي کوبيدن اين مـرکـز بـه         
گلوله آرپي جي احتياج داشـتـيـم. در       
اطراف شهر گلوله آرپي جي نداشتيم. 
قبال مقداري را در روستاي باينچوب 
مخفي کرده بودم و مي بايست بـراي    
انجام عمليات فيض آباد از آرپي جي 

 استفاده ميکرديم. 
تيم سه نـفـره  در اطـراف شـهـر                
ماند و تيم ديگر که خوم نيز همراه آن 
بودم براي تهيه گلوله هاي آرپـي جـي     
عازم روستاي باينچوب شديم. ابـتـدا    
به روستاي "ساتيله" در نزديکـي سـد       
سنندج رفتيم. بعد از استـراحـتـي در       
اين روستا با يکي از اهالي که وانـت    
بار داشت صحبت کردم که ما را بـه      
روستاي ماموخ برسـانـد و مـنـتـظـر           
بماند تا از باينچوب بر مـي گـرديـم.      
ــن                 ــامــال آمــاده اي ــت ک ــده وان ــن ران
همکاري شد. بطرف روستاي ماموخ  
حرکت کرديم. براي احتياط در مسير 
جاده اصلي سنندج ديواندره هـر سـه       
نفر در قسمت پشت وانت بار نشستـه  
بوديـم. بـدون دردسـر وارد روسـتـاي               
ماموخ شديم. راننده در منـزل يـکـي       
از آشنـايـان خـودش مـانـدگـار شـد.              
هـنـوز وقـت داشـتـيــم. در روسـتــاي                
ماموخ وارد منزلي شـديـم و بـمـدت         
کــمــتــر از يــک ســاعــت اســتــراحــت            
کوتاهي کرديم سپس بطرف روستـاي  
باينچوب براه افتاديم. بـرف نسـبـتـا          
کمي روي زمين بود و هـوا صـاف و         
مهتابي بود. مسير روستاي مامـوخ   
به باينچوب از آنجا که سربااليي بود 
زمان بيشتري براي رسيدن به مقصـد  
الزم داشت. بالخره بعد از تـوقـفـهـاي      
بين راه حوالي ساعت ده و يازده شـب  
بــه نــزديــکــي روســتــاي بــايــنــچــوب          
رسـيــديــم. روي يــکــي از تــپــه هــاي              
مشرف بر روستاي باينچوب پـايـگـاه    
نيروهاي رژيـم قـرار داشـت. مسـيـر               
حرکت ما جاده مـنـتـهـي بـه روسـتـا            
بود. هنوز پانصد متري مانده بود که 
وارد روستا بشويم که يکي از رفقا به 

من گفت يک لحظه صبر کنيـم. بـعـد       
با دقت از همان نقطه اي کـه تـوقـف          
کرده بوديم روستا را نگاه کرد و گفت 
عبدل ترديدي ندارم که بر بام مسـجـد   
ــن                 ــرات وجــود دارد. اي ــف ــا ن روســت
رفيقمان واقعـا چشـمـان تـيـزي بـراي             
مشاهده  نـقـاط دور دسـت داشـت.             
وقتيکه با دوربين نگاه کردم متـوجـه   
شدم که درست مي گويد و بـرايـمـان        
معلوم بود که يا نفرات پايـگـاه و يـا         
افراد گروه ضربت در روسـتـا حضـور        

 دارند. 
تصميم گرفتيم علـيـرغـم حضـور       
گروه ضربت در روستا، خودمان را به 
منزلي که گلوله آرپي جـي در آنـجـا          
مخفي کرده بودم بـرسـانـيـم. ايـن در           
حالي بود که هنوز نمي دانستيـم کـه     
آيا نگهبان ها ما را ديده بودند يا نـه  
چرا که تا آن لحظه  واکنشي از خـود      
نشان نداده بودند. تنها راه براي رفتن  
به آن سر روستا مسيرجويبار پـايـيـن      
روستا که درختهاي لخت و بدون برگ 
در آن قرار داشـت بـود. وارد گـودال             
جويبار شديم و خودمان را بـه اولـيـن      
درخت رسانيدم. در ايـن لـحـظـه تـک           
تيري از سوي آنها شليـک شـد. پـيـدا          
بود که فقط حدس زده بـودنـد آنـجـا           
کسي حضور دارد چون مـوقـعـي کـه         
روي جاده بوديم اگر ما را ديده بودنـد  
بــراحــتــي مــي تــوانســتــد بســويــمــان        
تيراندازي کنند. در تپه مقابل روستا  
سنگ سياه بزرگي وجود داشت که از 
نظر اندازه مي شد چند نفـر پشـت آن       
پناه بگيرد. سريعا خود را به پشت آن 
سنگ رسانديم. چند لحظه اي صـبـر      
کــرديــم امــا هــنــوز از حضــور مــا               
مطمئن نبودنـد تـا ايـنـکـه تـعـدادي              
نزديک به پانزده تا بيست نفر از افـراد  
مسلح آنها آهسته بطرف جـويـبـار و        
درختان وسط روستا که چنـد لـحـظـه       
قبلتر ما در آنـجـا بـوديـم شـروع بـه               
حرکـت کـردنـد. حـرکـتـشـان بسـيـار                 
آهســتــه و بــا احــتــيــاط بــود. مــي               
دانستيم کـه ادامـه ايـن حـرکـت بـه                  
نزديک همان سنگ منـتـهـي خـواهـد        
شد که ما پشتش قرار داشتيم و جـا      
پاي ما در مـيـان بـرف هـم کـامـال                 
مشخص بود و آنها مي توانستند ما 
را تعقيب کنـنـد. حـال مـي بـايسـت              
سريع تصميم مي گرفتيم کـه چـکـار        
کنيم. فاصله جويـبـار و درخـتـان تـا            
اولين منازل روستا حدودا پنجاه الـي  
صد متر بود. درست روبري آنها و از    
جويبار تا سنـگـي کـه مـا پشـت آن              

سنگر گرفـتـه بـوديـم حـدودا هـمـيـن               
اندازه بود. تصميم گرفتـيـم از پشـت         
سنگ خارج شـده و خـود را درگـيـر             
نکنيم چون ماندن و درگيري بنفع مـا  
نبود و در آنطـرف تـپـه نـيـز پـايـگـاه               
نـيـروهــايشـان مشــرف بـر روسـتـا و               
مسلط بر نقـطـه اي کـه مـا سـنـگـر                

 گرفته بوديم قرار داشت. 
 

به يکي از رفقا گفتم  ما دو نـفـر     
به سوي آنها تيراندازي مي کنيم و او   
سريع و بـا شـتـاب از پشـت سـنـگ               
خارج شود و خود را به  تـپـه اي کـه            
پشت سرمان قرار داشت و منتهي به 
روستاي ماموخ بود برسـانـد. مـن و         
يکي از رفقا بالفاصـلـه بسـوي آنـهـا          
تيراندازي کرديم و کمتر از دو دقـيـه         
آن رفيق خود را به پشت تپه رسـانـد.     
يک لحظه  نگاه کردم ديدم همه افـراد    
گــروه ضــربــت روي بــرف بــا حــالــت            
درازکش خوابيده اند و قدرت شـلـيـک    
بسوي ما ازشان گفته شده اسـت. بـه        
رفيق ديگر گفتم خيلي تـرسـيـده انـد         
فرصت مناسبي است معطل نـکـنـد      
او هـم  بـه مـحـض تـيـرانـدازي مـن                   
بسوي آنها سريعا خـود را بـه رفـيـق             
ديگر بـرسـانـد. ايـن حـرکـت هـم بـا                    
موفقيت انجام شد و بـعـد از ايـنـکـه          
خيالم از بابت آنها راحت شد نوبت به 
خودم رسيد. آنها بجز شليک چند تيـر   
محدود به محلـي کـه مـن در آنـجـا              
بودم اقـدام خـاصـي انـجـام نـدادنـد.                
لحظـاتـي صـبـر کـردم تـا بـه داخـل                   
جويبار رسيدند. در اين لحظه خود را  
آماده خروج از پشت سـنـگ کـردم و        
همزمان که به سـرعـت از آنـجـا دور           
مي شدم  بسويشان تيراندازي کـردم.    
آنها نيز مـطـقـابـال بسـوي مـن تـيـر                 
اندازي کردند اما اگر تـرسـو و بـزدل          
نبودند براحتي مي توانستند مـن را      
هدف بگبرند ولي پيدا بود هـنـوز از       
تخليه پشت سنـگ اطـمـيـنـان پـيـدا            
نکرده بودند و فکر مي کردند نفـرات  

ديگري از ما هنوز پشـت آن سـنـگ        
بزرگ سنگر گرفته اند. بـعـد از طـي         
مسافتي پنج دقيقه اي بـه دو رفـيـق        
ديگر که در پشت تپـه مـنـتـظـر مـن           
بودند رسيدم. وقتي به آنـهـا مـلـحـق           
شدم به من گفتـنـد فـکـر کـرديـم تـو              

 زخمي شده اي. 
ديگر وقتي براي استراحت نـبـود   
و مي بايست هر چه زودتر آن نقطه را 
ترک و بسوي روسـتـاي مـامـوخ مـي          
رفتيم. گروه ضربت جرئت نکرده بـود     
حتي خود را به سنگي که مـا پشـت       
آن سنگر گرفته بوديم و اکنـون کسـي     
آنجا نبود نزديک کنـد. چـون اگـر بـه            
آنجا مي رسيدند مي تـوانسـتـنـد ده         
قـدم ديـگـر روي تـپـه بـيـايـنـد و بـا                       
مشاهده جا پاي ما در ميان بـرف و      
نور مهتاب ما را تعقيب و بسويـمـان   
تيراندازي کنند. بالخره  بـه روسـتـاي       
ماموخ رسيديم. به منزلي که رانـنـده    
وانت منتظر ما بود رفتـيـم. بـعـد از          
استراحتي کوتاه از راننده خواستم ما 
را به اطراف سد برساند. او نيز سريـع   
ماشين را روشن کرد و حرکت کرديم. 
نيمه هـاي شـب بـود کـه بـه مـحـل                     
نگهباني کارگـران سـد رسـيـديـم. از             
راننده تشکر کرديم و او بـه روسـتـاي        
ساتيله بازگشت. مـا هـم بـه مـحـل               
نگهباني کارگران سد که هفت هشـت  
نفر بودند و بارها آنجا مـخـفـي شـده         
بوديم رفتيم و آن شب آنـجـامـانـدگـار      
شديم. بخاري را برايمان گرم کـردنـد.      
چاي  و نـان و مـاسـتـي خـورديـم و                   
همانجا خوابيديم. روز بعد در لـبـاس    
عـادي بــه مــيــان کــارگــران آجــرپــزي          
اطراف سد که ما را مي شـنـاخـتـنـد        
رفتيم و تا غروب و تاريک شـدن هـوا     
با آنها سرگرم گـفـتـگـو بـوديـم. بـعـد              
ازسپري کردن يک روز خوب در ميـان  
کارگران آجرپزي و به مـحـض تـاريـک       
شدن هوا، آنجا را بـه قصـد مـلـحـق              

 شدن به سه رفيق ديگر ترک کرديم. 
 ادامه دارد
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 ۴ از صفحه

هاي مختلف مسـکـن مـهـر از          بخش
واحـدي مـهـر       ۳۷۰۰ هاي  جمله پروژه

کيان (جاقل) در شهر سقـز مشـغـول        
به کار بودند، بعد از توقف فـعـالـيـت     
پيمانکاران، شغل خـود را از دسـت           
داده و اکــنــون در انــتــظــار يــافــتــن              
مشاغل ساختماني در ميادين شـهـر   

مسـکـن مـهـر        .اند سقز سرگردان شده
در شهرستان سقز يکي از اقـدامـات       
ــع مشــکــل اقشــار               ــراي رف دولــت ب

درآمد جامعه بود که در چنـد مـاه      کم
گـذشـتـه بـه سـبـب افـزايـش قـيـمــت                   
مصالح و عدم همکاري بانکها بـراي  
ارائه تسهيالت به پيمانکاران، نـيـمـه    

 .کاره متوقف شده است
 

 گزارشي از سد گاوشان. 
 

نــفــر از      ٣٥ بـه گــزارش رســيـده         
ــع                ــواب ــران ســد گــاوشــان از ت کــارگ

مـاه اسـت حـقـوق          ٨ کامياران مدت 
نگرفته اند و در اين فاصله بيمـه ايـن     

در ايـن      کارگران نيز قطع شده اسـت.    
نفـر مشـغـول بـه کـار             ٥٠ سد تعداد 

نفر از آنها با  ٣٥ باشند که تعداد  مي
ســال کــار بــومــي واز            ٢٠ ســابــقــه    

بـاشـنـد و         روستاهاي اطراف سد مـي 
نفر ديگر از ايـن کـارگـران غـيـر             ١٥ 

بــومــي تــحــت پــوشــش قــانــون کــار           
هستـنـد. ايـن کـارگـران تـا بـه حـال                    
چندين بار به اداره کـار کـامـيـاران و         
کرمانشاه مراجعه نموده ولـي جـواب     

انـد.     اي دريـافـت نـکـرده           قانع کنـنـده  
ي هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه               کميته

 هاي کارگري ايجاد تشکل
 

اعتراض کارگران کارخانه ون  
 سنندج به کارفرما

 
 

ــه        ــارخــان ــران ک ــارگ ي ون در         ک
گـري لـواشـک و           هـاي ريـخـتـه       قسمت
اي    بــنــدي آدامـس طــي نــامــه          بسـتــه 

اعتراضي به کارفرمـا خـواهـان قـرار         
گرفـتـن مشـاغـل ايـن کـارخـانـه در                 

آور    رديــف کــارهــاي ســخــت و زيــان         
نــفــر از کــارگــران ايــن            ١٧ شــدنــد.    

کارخانه با امضاي اين نامه در تاريخ 
انــد کــه         اعــالم کــرده        ٥/٦/٩٢ 

کارگران در اين کارخانه در مـعـرض       
مواد شـيـمـيـايـي هسـتـنـد و دچـار                  

انـد.     بيماريهاي پوستي و ريوي گشته
همچنين آنان طي اين نامـه خـواهـان      

کــاري شــيــفــت شــب و           لــغــو اضــافــه  
قراردادهاي موقـت و سـفـيـد امضـا            

انـد     اين کارگران اعالم نمـوده   اند.  شده
که در صورت برآورده نشدن خـواسـت   
و مطـالـبـاتشـان از سـوي کـارفـرمـا               
دست به اقدامات ديـگـري خـواهـنـد          
زد. الزم به ذکر است که اين کارگـران   
تـا کـنـون چـنـديـن بــه اداره کـار در                    

اي    سنندج مراجـعـه کـرده و نـتـيـجـه             
ي هماهنگـي بـراي      اند. کميته  نگرفته

 هاي کارگري کمک به ايجاد تشکل
 

حمله ماموران امنيتي به 
کاسبکاران اطراف ميدان ميوه و 

 تره بار آزادي رشت
 

گزارش ذيل جهت درج در سايـت  
کميته هماهنگي از طـرف يـکـي از          
کارگران شاغل در ميدان ميوه و تـره    

مي باشد که ما نـيـز    بار آزادي رشت 
عــيــنــن آن را در ســايــت درج مــي               

از مدت دو سـال پـيـش در              نماييم : 
ضــلــع شــرقــي بــلــوار بــه اصــطــالح             
کمربندي رشت حدفاصل ميدان ميوه 
و تره بار موسـوم بـه آزادي (؟!) تـا               
نزديکي ميدان امام حسين ،تعـدادي  
از مردمان زحمتکش و حاشيه نشين 
هاي اطراف رشت جهت تهـيـه لـقـمـه        
ناني براي خود و خانواده هايشـان بـر     
روي ميز يا چهار پايه اي محقر اقدام 
به فروش مـيـوه و سـبـزيـجـات مـي                

بسيـاري از آنـان در شـمـار              . نمودند
کارگران اخراجي کارخانجات منطقـه  
بودند که در سالهاي اخيـر صـاحـبـان       
آنها غصه نازکي کيفهاي پولشـان را    
مي خوردند و از محل کـار خـانـه و          
زمين هاي ارزشمند ان جاي توليـد و    
اشتغال زايي، تغيير کار بـري داده و        
با فروش آن زمين ها و تجهيـزات بـه     
قيمت روز ،قيد کار و توليد را زدند و 
کارگران را با مقدار پول ناچيز از کـار  
اخـراج نــمــودنــد و کـار خــانــه هــا و                
شرکتها يکي پس از ديـگـري بسـتـه           

درصـد از       ٣٠ شد. فعال بودن حدود    
شرکت هاي موجود در شهر صنعتـي  
 .رشت گواهي است بر ادعاي مذکـور 

بله ،جناب شهر دار و همکاران فـعـال   
شـان بـه نـاگــاه در گـذر از خــيـابــان                  
مذکور متـوجـه لـزوم ايـجـاد فضـاي             
سبز در پياده روي پـهـن آن خـيـابـان              
شدندن کـه "اي واي ،سـرانـه فضـاي                
سبز کالن شهر رشت کم است"و بـايـد    

از همان پياده رو هم که چـنـد سـالـي         
است محل کار و تالش عده اي بـراي  
گذران عمر است ،براي ايجاد فضـاي    
سبز استفاده نمود. شهري کـه زبـالـه         
هايش هنوز بـه شـيـوه دوران "قـرون              
وسطايي" از آن تخليه مي شود،يعني  

تـن  ٣٠ تا  ٢٠ روزانه به طور متوسط 
زباله را يکجا در يکـي از نـادرتـريـن         
جـنــگــل هــاي جــهــان مــوســوم بــه "             
هيرکارني" در منطقه " سـراوان" رهـا        
مي کنند. مسئوليننش نگران چـنـد      
 صد متر فضـاي سـبـز هسـتـنـد ؟!.               
ابتدا به بهانه شلوغ شدن خـيـابـان بـه       
اين کاسبکاران اخطار دادند . الـبـتـه     
آنها داراي هيات امـنـاء يـا شـوراي           
سرپرستي بودند کـه کـلـيـه مسـايـل             
مربوط به خود را زير نظر داشته و در 
ــر              صــورت لــزوم تــذکــراتــي بــه ســاي
همکاران خـود بـراي ايـجـاد نـظـم و               
ترتيب کاري مي دادنـد . امـا شـهـر            
داري تصميم خود را با هـمـاهـنـگـي        
نيروي انتظامـي و سـايـر ارگـانـهـاي             
ــراي بــرچــيــدن بســاط و               ــبــط ب مــرت
گاريهاي آنها گرفته بـود. پـي از دو            
سـه دفـعــه بـرخــورد فــيــزيـکــي بــيــن             
ماموران امنيـتـي بـا آنـهـا و حـتـي                
خانواده هايشان ،سرانجـام چـنـد روز        
پيش به کمک ماموران يگان ويـژه بـا     
ابزار آالت "رافـت مـرسـوم" (؟!) از                 

بـه   قبيل باتوم،شوکر برقـي و غـيـره          
جان اين مردمان زحمتکش افتادند و 
کليـه بسـاط آنـهـا را از مـحـل دور                   
نمودند که در اين ميان حتـي هـيـات      
امــنــاء آنــجــا نــيــز از ايــن رافــت و               
مهرباني برادران مامور بـي نصـيـب        
نماند و تا جايي که يکـي از آنـان بـه          
نام "بهزاد" بر اثر ضربات شوکر برقـي  
بـا وادي "تـازه آبــاد" رشـت فـاصـلــه                  
زيادي نداشت که خوشبختانه با کمک 
مردم به خير گذشـت . حـاال هـم دو             
روزي مي شود که شهرداري رشت بـا  
تجهيزات مدرن خود ،از قبيل لودر و 
تراکتور و بـولـدزر و غـيـره بـه جـان                   
آسفالت آن پـيـاده رو افـتـاده و بـراي              
ايجاد فضاي سـبـز شـهـري تـالش و              
کوشش وافـري از خـود بـه نـمـايـش                 
گذاشته اسـت . تـجـهـيـزاتـي کـه در                 
زمان آب گرفتگي هر از چند گـاهـي     
همين خيـابـان کـه بـي شـبـاهـت بـه                 
استخر ماهي نمي شود و باز گشايي 
گره از مشکالت مردم اين شـهـر ،بـه      
ســخــتــي و بــا تــنــبــلــي مــفــرط از                
پارکينگ هاي شهرداري بـيـرون مـي      

دياري که در  روايت تلخ شهر و   آيند. 
يک طرفش شـهـرداري و مسـئـولـيـن           
انتظاميش به اصطالح غصه سبـزه و    
چمنش را دارند (؟؟!!) و در طـرف               
ديگر خيل مردماني که بـا از دسـت       
دادن لقمه ناني هر چند ناچيز در ايـن    
فکردند که با ايـن تـورم و بـيـکـاري              
لجام گسيخته چه کار بکنند؟ کميتـه  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

شـهـريـور       ٢١ تشکـل هـاي کـارگـري        
 ١٣٩٢ 

 
قتل يک شهروند در سقز بدست  

 نيروهاي جمهوري اسالمي
 

اول مهر: يک شهروند اهـل شـهـر       
سقز به نام "بهروز بـورهـانـي" تـوسـط          
نــيــروهــاي انــتــظــامــي رژيــم هــدف           
مستقيم گلوله قرار گرفت و جان خود 

"به گـزارش کـمـپـيـن           را از دست داد. 
دفاع از زندانيان سيـاسـي و مـدنـي"         
بهروز بورهانـي شـهـرونـد سـقـزي در             

ديواندره تـوسـط      -جاده ما بين سقز 
نيروهاي انتظامـي بـه بـهـانـه حـمـل              
کاالهاي قاچاق هدف مستقيم گلولـه  
قرار گرفت جان خود را از دسـت داده    

  است.
 

کارگر در   ٢ ي کار مرگ  حادثه
 بانه و ديواندره را رقم زد

 
مهرکُردپا، دو کارگر ١ به گزارش 

در شهرهاي بانه و ديـوانـدره بـر اثـر             
ي کار جـان خـود را از دسـت               حادثه

ام  دادند. براساس اين گزارش،روز سي
کـبـود      شهريورماه در روسـتـاي کـيلـه      

شهرستان ديواندره يک کارگـر بـه نـام        
جالل دهقان به هـنـگـام حـفـر چـاه و               

ي آن جـان خـود را از                ريزش ديـواره   

سـال سـن و        ٣٥ دست داد.وي داراي  
ــوده اســت.                 ــال ب ــردس ــد خ ــرزن دو ف

ي جـاري       ي هـفـتـه    همچنين روز شنبه
يک کارگر جوشکار بر اثر سـقـوط از       
اسکلت سـاخـتـمـان در حـال احـداث             
شهر بانه، جـان سـپـرد. هـويـت ايـن                

سـالـه و      ١٨ پناه  کارگر محمد حسين
 باشد. اهل روستاي سونج مي
 

کارگر نانوا در سقز   ۸۰  شکايت
 از افزايش نيافتن دستمزد

 
کارگـر   ۸۰ شهريور:  شکايت  ٣١ 

نانوا در شهرستان سـقـزدر خصـوص        
عدم اجراي بخشنامه دستمزد شوراي 
عالي کار . پس از گذشت نـيـمـي از         
سال و عدم اجراي بخشنامه دستمـزد  

کـارگـر     ۸۰ شوراي عالي کار اکـنـون     
خباز سقزي، شکايتي را در خصوص 
عدم اجراي بخشنامه دستمز شـوراي    
عالي کار در اداره کار اين شهرستـان  

 اند. ثبت کرده
 

ساله بر  ١٧ کارگر آرماتور بند
 داد! اثر برق گرفتگي جان

 
مـحـمـد حسـيـن        « شهريـو:        ٣٠ 

ساله کارگر آرماتوربند در ١٧ »  پناه
حــيــن کــار در طــبــقــه چــهــارم يــک               
ســاخــتــمــان نــيــمــه کــاره دچــار بــرق           
گرفتگي شد و بـر اثـر از سـقـوط از               
داربست جان خـود را از دسـت داد.           
ئعلت برق گرفتگي اين کارگر رعايت 
نشدن حداقل فاصـلـه ايـمـنـي مـيـان            
ساختمان و تير چراغ برق بوده اسـت،    
بطوري که فاصلـه مـيـان داربسـت و           

هاي عبوري برق کمتر از نيم متر  سيم
 شود. برآورد مي

 

 

 

 نگاه هفته...


