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به مناسبت بيست و دوميـن سـال     
تشکيل حزب کمونيست کارگري ايـن    
مصاحبه را باز تکثير ميکنيم زيرا مباحث 
و احکام آن هنوز به قوت خود بـاقـي   
است. اما مهتر از اينها آنچه که در پنـج   
سال قبل در اين مصاحبه تحليال گفـتـه   
شده است اکنون به فاکت و داده هـاي  

 امروز تبديل شده اند. 
  ايسکرا

 
 گفتگو با محمد آسنگران

به هفدهمـيـن سـالـگـرد        ايسکرا:  
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
نــزديــک مــي شــويــم. حــزب در چــه               
شرايطي و در پاسخ به کـدام ضـرورت     

 سياسي و تاريخي تاسيس شد ؟
قـبـال اجـازه بـدهـيـد           آسنگران:  

هفدهمين سالگرد حزب كـمـونـيـسـت      
كارگري را به هـمـه كـارگـران و هـمـه             
انسـانــهــاي تــحــت ســتــم و اعضــا و             
فعاليـن حـزب و هـر انسـان بـرابـري                  
طلبي تبريك بگويم. اين حزب امـيـد      
و روزنه اي به دنـيـايـي روشـن و آزاد           
است و همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه و            
معترض را بـه پـيـوسـتـن بـه آن فـرا                  

ميخوانم. اما در جواب بـه سـوالـتـان        
 بايد بگويم كه:

حزب كمونيست كارگـري جـواب     
طبقه كارگر و كمونيستها بـه دنـيـاي        
نابرابر و نشانه عزم و اراده انسـانـيـت      
متمدن عليه حـاكـمـان اسـتـثـمـارگـر،           
وحشي و قهار بود. اين حـزب جـواب      
كمونيستها و ابزار كمونيستـهـا بـراي      
رسيدن به دنيايي آزاد و بـرابـر بـود و        
هســت. امــا ايــن حــزب در شــرايــط             
سختي تشكيل شـد كـه كـل رسـانـه              
هاي جهانـي و قـدرتـهـاي پـيـروز در               
مقابل شكست سرمايه داري دولـتـي     

ــخــار                 ــت ــا اف ــوك شــرق ب ــل مــرگ ” ب
و پـايـان هـر نـوع بـرابـري             “  كمونيسم

ــاد               ــبــي و آزاديــخــواهــي را فــري طــل
ميزدند. اين حزب خالف جريان و بـر     
خالف فضاي حاكم بر جهان تشكـيـل   
شد. نه تنها در ايران بـلـكـه در تـمـام           
جهان در آن مقطع با مهندسي افكـار  
عمومي به مردم قبوالنده بـودنـد كـه        
كمـونـيـسـم و مـاركسـيـسـم راه حـل                  
نيست. اعالم كردنـد بـا فـروريـخـتـن            
ديوار برلين و شكست الگوي شوروي 

 كمونيسم تمام شد.
واقع ” براي هر ناظر و تاريخ نگار 

مـيـالدي، بـا         ٨٠ پايان دهـه      “  بيني
پايان كمونيسم تـداعـي شـد. كـمـتـر              

 به مناسبت هفدهمين سالگرد
  حزب کمونيست کارگري 

 ۲ صفحه 

 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

 اعدام ها را  متوقف
  و زندانيان سياسي را فورا آزاد کنيد 

مردم شريف ايران،  
 مردم انساندوست دنيا

همانطور که ميدانـيـد در     
ــال             ــع ــا ف حــال حــاضــر دهــه
کـارگـري و تـعـداد زيـادي از              
زندانيان سياسي و عقيدتي با 
اتهـامـاتـي واهـي و بـه جـرم               
مبارزه براي حق و حقوق خـود  
در زندانند. جـرم ايـنـهـا ايـن             
ــد              اســت کــه تــالش کــرده ان

 

 بهنام ابراهيم زاده
 را آزاد کنيد                                                

 در گراميداشت عمر احمدزاده 
 چهره محبوب و شناخته شده مردم کردستان 

با تاسف فـراوان رفـيـق عـمـر             
احمد زاده  مبارز خستگي ناپذيـر  
عــلــيــه دو حــکــومــت پــهــلــوي و           

اول جمهوري اسالمي در بـامـداد       
در شـهـر کـلـن            ٢٠١٣ دسـامـبـر      

آلمان بر اثر بيماري سرطان در سن 
 .سالگي از ميان ما رفت ۶۹ 

 
با مرگ اين مبارز خسـتـگـي      

ناپذير مردم کردستـان يـک يـار و          
دلسوزقديمي و دوسـت داشـتـنـي         
خــود را از دســت دادنــد. عــمــر               
احمدزاده در سه دهه گذشته بـراي    
کمونيستها و مبارزين کـردسـتـان      
چهره اي آشنا و هـمـراهـي دلسـوز       

 بود. 
 

عــمــر احــمــد زاده مــبــارزي           

 تابو مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت زنان در کردستان بخش هفتم :رابطه زنا شويي،سکس

 پيام تسليت و همدردي با پروانه فالحتکار، 
 زرتشت، رزگار و يادگار احمدزاده

 عمر احمدزاده رفيق و دوست و يار ديرينه مان را از دست داديم.

بــا تــاثــر و تــاســف فــراوان از            
امروز اول دسامبر قلب مهـربـان و     
پر از احساس عمر احمدزاده، نـمـي   
زنـد. او را بــا بــيـش از ســه دهــه                  

دوستي نزديک فعاليت مشـتـرک و       
با هزاران خاطره شيريـن و تـلـخ از          

 دست داديم. 
ــبــارزي             ــدزاده م ــمــر احــم ع

کمونيست و انقالبي است که بيـش  
ــدگــي اش را در راه              ۵ از    دهــه زن

آرمانهاي انساني و رهايـي بـخـش      
پيمود. ما،  او را،  در اين سـالـهـا       

 اخبار کارگري هفته
بي خبري از وضعيت افشين  

 نديمي و مهرداد صبوري
آذر: خانـواده هـاي       ۰۷ پنجشنبه 

دو عضـــو بـــازداشـــتـــي کـــمـــيـــتـــه            
هماهنگي در شـهـر کـامـيـاران بـعـد            

ــذشــت      ــان از            ٢١ ازگ ــچــن ــم روز ه
وضعيت سالمت فرزندانشـان کـه در       
بازداشت اداره  اطـالعـات بسـر مـي         

 برند ،بي خبرند ...

  
کميته  همـاهـنـگـي دسـتـگـيـري           
هاي متعدد وبي پايه واساس فعاليـن  
کارگري وهمچنين ادامـه  بـازداشـت        
افشـيـن نـديـمــي ،مـهــرداد صـبــوري             
وديگر کارگران وزنـدانـيـان سـيـاسـي           
توسط اداره  اطـالعـات را شـديـدن               

 ۴ صفحه 

  هنرمندان نسل گذشته بايد بياموزند!

جامعه اي که تمام قد در مقابل جنايت و قصاص ايستاده است.          
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 ۸ صفحه           

کسي پيدا ميـشـد كـه خـالف ايـنـرا             
بگويد. تمـام احـزاب كـمـونـيـسـت و              
سوسياليست در دنيا يا اسـمـشـان را      
تغيير دادند و يا با اضافه كردن كلمه 
دمكراسي تالش كـردنـد خـود را از            

در “  ديكتاتوري كمونيـسـتـهـا    ” صف 
بلوك شرق جدا كنند. زيرا براي هـمـه      
آنها هم آن بلوك معني سوسياليسم و 

 ٩٠ كمونيسم را داشـت. آغـاز دهـه           
ميالدي آغاز تعرض افسار گسيختـه  
بورژوازي راست پـيـروز بـود. تـحـت             
لواي شكست بلوك شرق و شوروي آن   
زمــان شــكــســت كــمــونــيــســم و                  
ماركسيسم را فرياد زدند. تـعـرضـي       
همه جانبه و بيرحمانه به كمونيستهـا  
آغاز شده بـود. بـورژوزي بـازار آزاد             
پــيــروز شــده بــود. بــا ايــن پــيــروزي              
ميخواست تقاص خود از مـبـارزات       
طبقه كارگر كه در طول حـيـات خـود      
با آن موجه شده بـود را بـگـيـرد. بـا               
شكست بلوك شرق و سـرمـايـه داري        
دولــتــي ايــن بــلــوك، اعــالم كــردنــد            
كمونيسم شكست خورده اسـت. آوار       
اين شكست را بر سر طبقه كـارگـر و       

 انسانيت برابري طلب خراب كردند.
اما جواب مـنـصـور حـكـمـت و           
كمونيستهاي كارگري به اين تـعـرض     
بيشرمانه و بيرحمانه، دفاع جانانـه و    
بدون تخفيف از ماركسيسم و رهايـي  
انسان و نقد سـرمـايـه بـود. اگـر چـه              
دفاع از انسانـيـت و آزادي انسـان و            
ايده هاي برابري طلبانه در بسياري از 
كشورهاي جهان ديوانگـي و سـر بـه          
سنگ کوبيدن معـنـي مـيـشـد، امـا           
كمونيستهاي كارگـري در حـقـانـيـت          
تئوريهاي ماركس شك نـكـردنـد. بـا          
پافشاري بر نقد سـرمـايـه و بـا زنـده              
نگهداشتن نقدهاي مـاركـس در هـر          
محدوده اي كه در توان داشـتـنـد، در      
مــقــابــل ايــن تــعــرض بــيــشــرمــانــه           
بورژوازي به سنگر بندي پـرداخـتـنـد.     
اين سنگر بندي در آن مـقـطـع بـدون           
منصور حكـمـت مـمـكـن نـمـيـشـد.              
بورژوازي راست عـلـيـه انسـانـيـت و             
برابري طلبي در بوق و كرنا كرده بـود  
كه اين پايان تاريخ اسـت و سـرمـايـه         
بازار آزاد و دمكراسي مبتني بـر آن      
آخرين مدل و سيستـم اداره جـامـعـه         
است! تشـكـيـل حـزب كـمـونـيـسـت                 
كارگري جـواب مـاركسـيـسـتـهـا در              

 ايران به اين تعرض جهاني بود.
تعرضي كه حداقل به مـدت يـك       
دهه تحت تـاثـيـر پـيـروزي بـر بـلـوك               
شرق، فضاي تخريب ايده هاي رهايي 

انسان و برابري طلبانه را بـا شـدت و       
حدت تمام ادامه داد. امـا در پـايـان         

نياز انسان و نياز جامعه بـه     ٩٠ دهه 
بهـتـر زيسـتـن و نـيـاز بـه اتـكـا بـه                       
عقالنيت و خرد به جايـي رسـيـد كـه         
افسار گسيختگي بازار آزاد سرمـايـه   
داران و تئوريسين هايشان با مـوانـع     
جدي مواجه شد. فرمان پايان تـاريـخ    
از همين مقطع از جانـب بـخـشـي از         
تئوريسينهاي بورژوا با شك و تـرديـد   
ــوگــهــاي              ــول ــدئ ــرو شــد. اي جــدي روب

بورژوازي راسـت پـيـروز از        “  عاقلتر” 
اين مقطع با احتياط بيشتـري حـرف     

 ميزدند.
را ميتوان دهـه تـعـرض       ٩٠ دهه 

همه جـانـبـه بـورژوازي بـازار آزاد و                
دمكراسي به ايده هاي آزاديخواهـانـه   
و برابري طلبانه ناميد. اما در هميـن   
دهه بـود كـه مـاركسـيـسـت بـزرگـي               
مانند منصور حكمت و همـراهـانـش    
حزب كمونيست كارگري را تشـكـيـل    
داده و به عنوان يك راه حـل و پـرچـم          
انسان خالف جريان، پاسخـي درخـور     
و جســورانــه بــه تــعــرض دشــمــنــان             
انسانيت دادند. اگـر چـه صـداي مـا            
ضعيف و مـحـدود بـود، امـا نشـان              
داديم كه صـداي حـقـيـقـت و صـداي             
آزادي انسان زنده است. ايـن صـدا و          
اين پرچم با حزبش، بـا سـيـاسـتـهـاي         
راديكال و انسـانـيـش، بـا رهـبـران و             
رسانه هايش و تيزبيني و حقانـيـتـش    
اكنون در دوره اي ديگر و با اعـتـمـاد    
بـنـفـس بســيـار بـاالتــري در مـيــدان               
سـيـاســت آمــاده اســت ونــقـش ايـفــا             

 ميكند.
اكنون كه دنيا تغيير كرده است و 
ســرمســتــي بــورژوازي بــازار آزاد و           
دمكراسي مبتني بر آن، به پايان و به 
بن بست خود رسـيـده اسـت و ابـداع           
كــنــنــدگــان تــئــوري پــايــان تــاريــخ،           
نويسنـده پـايـان بـازار آزاد و پـايـان                 
آمريكا شده اند، اكنون كـه بـرخـالف      

و يـا    “  كمونيستها” كه حتي  ٩٠ دهه 
بهتر بگويم كـمـونـيـسـتـهـاي سـابـق،            
كاپيتال را پنهان ميكردند كه مـتـهـم    
به خيال باف و غير واقعبين نشـونـد،   
حتي راست ترين جناحهاي بورژوايـي  
از جمله سـاركـوزي هـم بـا ورق زدن             
كاپيتال مارس عكس ميگيرند. ايـن   
تـحــوالت نشــان مـيــدهــد كــه دوران           
تعرض طبقه كارگر و كمونيـسـتـهـاي     
كارگري آغاز شده است. پايان بـوق و     
كرناي پيروزي بورژوازي بـازار آزاد و      
دمكراسي، آغـاز دوران تـعـرض مـا           
طبقه كارگر آگـاه و كـمـونـيـسـتـهـاي             
كارگري است. البته نبايد غافـل بـود     

كه در بـحـران مـرگـبـاري كـه اكـنـون               
سرمايه داري در آن غـوطـه ور شـده            
است تالش ميكنند به مـردم جـهـان        
بگويند يك بار ديگر كمربندهـايشـان   
را سفت كنند. پيام حزب ما در ايـن       
دوره اين است كه بايد بـا تـعـرض بـه         
كل اين سيستم جواب حاكمان پيـروز  
ديروز و شكست خوردگـان امـروز را       

 داد.
وجـوه تـمـايـز حـزب بـا             ايسکرا:  

ساير جرياناتي که خود را چـپ مـي         
 دانند را در چه مي بينيد؟

يـكـي از تـمـايـزات           آسنگران:  
مهم ما با ديگر جرياناتي كه خود را   
چپ ميدانند و يـا مـيـدانسـتـنـد بـر                
خورد و تفاوت سياستمان بـه هـمـيـن       
دوره قبلي بود كه در سوال اول بـه آن      
پـرداخــتــم. (مــنــظـورم نــه افــراد كــه              
سازمانها و احـزاب شـنـاخـتـه شـده               

 است)
همه جريانات چپ به نوعي با آن   
فضاي بعد از جـنـگ سـرد هـمـگـام               
شدند، و يا در بهتـريـن حـالـت دچـار          
سردرگمي و سكوت و رخوت شـدنـد.   
حرفي براي گفتن و پرچـمـي بـراي بـه         
اهتزاز در آوردن نداشتـنـد. يـا بـا آن            
صداي گوش خـراش بـورژوازي بـازار        
آزاد و بويژه دمـكـراسـي طـلـبـي مـد            
شده، همراه شدند و ضد كـمـونـيـسـت      
بودن خود را افتخار دانسـتـنـد و يـا           
سرشان را زير برف كردند و مـنـتـظـر       

 تحوالت بعدي شدند.
ولي تفاوت و تـقـابـل تـحـلـيـل و            
ارزيابـي مـا بـا ديـگـر جـريـانـات و                   

ــهــاي      ــه     “  چــپ” ســازمــان مــحــدود ب
ارزيابي از آن تاريخ و بعد از شكسـت  
بلوك شرق نيست. تفاوتهاي ما با آن    
چپ از نقد تاريخ سوسياليسم روسـي    
و چيني و... گرفته تا نقـد و تـفـاوت           
ما در قبال اوضاع جـهـانـي بـعـد از            
جنگ سرد، تا تمايز ما با هـمـه ايـن      
جريانات در قـبـال اسـالم سـيـاسـي،             
ناسيوناليسم، دمكراسي و آلترناتـيـو   
ما براي رهايي انسـان و... هـمـگـي            
نشان ميدهد كه ما از پايـه بـا هـمـه         

 آنها متمايز هستيم.
ما در نقد سـيـاسـتـهـا و جـهـان              
بيني بورژوايي كه آن چپ هم بخـشـي   
از آن است به اينجا رسيده ايم. ما نـه   
تنها از لحاظ تئوري و سياست كه از 
نظر طبـقـاتـي و جـنـبـشـي و سـنـت                  
مبارزاتي هم مـتـمـايـز و مـتـفـاوت              
هستيم. جـنـبـش و سـنـتـهـايـي كـه                   
سازمانها و احزاب چپ خود را به آن   
متعلق ميدانند يا تماما و يا بـخـشـا    
با ناسيوناليسم و مـذهـب آغشـتـه و         

عجين است. ما هيچ نوع نزديكـي و    
يا احساس همسرنوشتي با ايـن چـپ     
كـه تـا مــغـز اسـتـخــوان آغشـتـه بــه                  
ناسيوناليسم و مذهب است نـداريـم.     
اما اين به اين معني نيست كه ما به 
سرنوشت جريانات چـپ بـي تـفـاوت           
هستيم. جريان ما به رهبري منصـور   
حكمت تاريخا ايـن چـپ را در دوره           

زير و رو كرد. آنـرا    ۵۷ بعد از انقالب 
تغيير داد و بخش قـابـل تـوجـهـي از          

 اين چپ را نجات داد.
متاسفانه تـحـوالت جـهـانـي بـا             
شكـسـت بـلـوك شـرق و نـعـره هـاي                   
پـــيـــروزي بـــورژوازي بـــازار آزاد و             
دمكراسي عليه كمونيسم و آزادي و     

رهايي بشر، مجال اين را نداد كـه آن    
پروسه به انتهاي خود بـرسـد. مـا در         
ابتداي دهه نود با حركت غول آسـاي    
سيل مخرب تعرض بورژوازي مواجه 
شديم كه ابـعـاد جـهـانـي آن حـيـرت                
انگيز بود. ناگفتـه نـمـانـد چـپـهـايـي              
بودند که در خواب و خيال خـود فـرو       
رفته و هيچ وقت اين ابعاد و اهمـيـت   
اين تعرض را نفهميـدنـد. در چـنـيـن           
شرايطي ما ناچار بوديم نه تـنـهـا در        
ابعـاد مـلـي کـه در ابـعـاد جـهـانـي                    
پرچمي را به اهـتـزاز در آوريـم و در              
مــقــابــل وحشــيــانــه تــريــن تــعــرض           
بورژوازي هار كه در تاريخ مدرن بشر 
بي سابقه بود بايستيم. اين موقعيـت   

 

انقالبي بود که بيش از پـنـج دهـه      
از زندگي خود را صرف مبـارزه و    
فعاليت سياسي و مبارزاتي  کرده 
بود. در شهرهاي کردستان و بويژه  
در شهرهاي مريوان و سـنـنـدج و          

و »  کالتـرزان « براي مردم منطقه 
عـمـر   »  سـروآبـاد  « و »  شاميان«

احمد زاده شـخـصـيـتـي آشـنـا و                 
محبوب است. مردم او را بعنـوان   
يک مبارز انقالبي و يار و دوسـت    
نزديک خود مي شناسند و به ايـن    
پايداري و پـيـگـيـري در مـبـارزه               

 احترام و ارج مي نهند. 
 

ــزب            ــان ح ــردســت ــه ک ــت ــي ــم ک

کمونيست کارگري ايران درگذشت 
رفيق عمر احمدزاده را بـه هـمـسـر       
او پروانه فالحتکـار و فـرزنـدانـش         
زرتشت، رزگار و يادگار احمدزاده 
و به همه رفقـا و بسـتـگـانـش در            
شهرهاي سنندج، مريوان و نگل و 
همه انسانهاي آزاديخواه تسـلـيـت    

 ميگويد.  
 

گرامي باد ياد عمر  
 احمدزاده

 کميته کردستان
حزب کمونيست کارگري    

 ايران
 ۲۰۱۳ سوم دسامبر 

 

 در گراميداشت عمر احمدزاده...  

 

طوالني در شادي و غم در مبارزه 
و اعتراض همراه داشتيم. از او ده  

 ها خاطره شيرين داريم. 
 

در گذشت رفيق عـزيـز عـمـر         
احمـد زاده را بـه هـمـسـر و يـار                   
صــمــيــمــي پــروانــه فــالحــتــکــار،       
زرتشت و رزگـار و يـادگـار  بـه                 
بستـگـانشـان در ايـران تسـلـيـت              

 ميگوييم.  
 

ــد            ــويـ ــاذي. نـ ــعـ ــرويـــن مـ پـ
نودينيان. نسان نودينيان. مـنـيـر      
شريفپوريان. ايرج فرجاد.  سـومـا     
فرجاد. کاوه فرجاد. سحر فرجـاد.    
وريـــا احــــمـــدي. شــــايســـتــــه             

طاهرخاني. حيدر گويلـي. کـاوان       
گويـلـي. مـيـنـا احـدي. مـحـمـد                  
آسنگران. اسـد نـوديـنـيـان. روزا              
عارف. هيبت نودينـيـان. مـلـوک         
مــعــتــمــدي. مــريــم نــاوه. عــبــه             
صيدمرادي. هاشم پاک سـرشـت.       
يدي کريمي. نـاديـا مـحـمـدزاده.           
مجيد حسـيـنـي. مـحـمـد مـراد               
اميني. عبداهللا کهنه پوشي(عبه   
شيخ عزيز). رضا مرادي. جميلـه     
ميرکي. شلير خوش پيام. شـايـان     
ترابي. علي محسني. مـحـبـوبـه         

. طه ها  سيامردي. مهين روحاني 
حسيني. مسعود کريمي.  شـهـال     

 خباززاده. 
 

 پيام تسليت و همدردي ...

 به مناسبت...          
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 جامعه اي که تمام قد در مقابل جنايت و قصاص ايستاده است.

 
اقدام مسئوالنه هنرمندان و   
نمايش فيلم دهليز، تا کنون جـان  
دو زن محکوم به اعدام را نجات 

  داده است!   

 
ستارگان اين حرکت مردمـي  
بودند که وسيعا از ايـده نـجـات          
يک زن محکوم به اعدام استقبال 
 کرده و اين امر را ممکن کردند! 
فـيــلــم  دهــلـيــز در مــورد "             

قصاص" است. سرگـذشـت زنـي        
که به همـراه فـرزنـد خـردسـالـش           
براي نجات جان همسر محـکـوم   
به اعدامش فعاليت و دونـدگـي       
ميکند. مرد متهم به قتل اسـت   
و فيلم از نـزديـک ايـن پـديـده را            
بررسي ميکند کـه چـگـونـه يـک          
نفر در شرايط بحراني دسـت بـه       
عملي ميزند و چگونه قانـون در    

کمال خونسردي افراد را به " قتل 
نفس" محکوم ميکند و زنـدگـي    
يک خانواده را که با  پديـده شـوم     
اعدام دست و پنجه نرم ميکنـد،  
را چگونه به مرز نابـودي کـامـل      

 ميکشاند.
 

جمهوري اسالمي ايران آنقدر 
جنـايـت و اعـدام کـرد کـه ايـن                 
پديده در فيلمها و در صحبت ها 
و مهمانيها و حـتـي در خـواب            

 فرزندان ما نيز جا گرفت. 
سبعيت و وحشيگري قـانـون     
قصاص در ايران امروز با موجي 
از اعتـراض و نـفـرت عـمـومـي             
روبــرو شــده اســت. از يــکــســو             
اعتراض  روزمره خـانـواده هـاي        
محکومين به اعدام، تظـاهـرات   
و اعتصاب عمومي در شـهـرهـا    
و در دانشگاههاي ايران و بـويـژه      
کردستان، مبارزه و ميتينگ در 
همه جاي دنيـا در اعـتـراض بـه           
حــکــومــت اســالمــي ايــران کــه         

نفر را ميـکـشـد     ٣ روزانه حداقل 
تا نظام اش سر پا بماند، هـمـه و     
همه بروزات يک جـنـبـش وسـيـع        

 عليه اعدام در ايران است. 
تـعــدادي از هـنــرمــنــدان از          

چندين سال قبـل وارد عـرصـه        
اعتراض علني به اعدامها در   
ايران شده و با انواع فعاليتـهـا،   
سعي دارند جلوي اعدامهـا در    

 ايران گرفته شود.  
آخــريــن نــمــونــه اجــراي دو        
برنامه گلريزان بود که با هـدف  
کمـک بـه نـجـات جـان دو زن                
جوان محکوم به اعـدام انـجـام      

 گرفت. 
 

حـدود ســه  مــاه قــبــل در            
اولين مراسم گلريزاني که براي 
جمع آوري پول در ايوان شـمـس   

سـالـه      ٢٨ برگزار شد، دختري   
محکوم به قصـاص از اجـراي         
حکم رهايي پيدا کرد. خانـواده   
مقتول از اجراي حـکـم صـرف        
نظر کردند تا اين محکوم، بعد 

سال زنـدان از زنـدان آزاد          ٦ از 
 شود.

 
دومين مراسم گلريـزان فـيـلـم        

سينمايي "دهليز" بـراي جـمـع          
آوري پول بـراي آزادي دومـيـن        
محکوم بـه  اعـدام شـامـگـاه              
دوشنبه اول مهر ماه، سـاعـت     

بـا حضـور هـنـرمـنـدان و              ٢٠ 
اهالي ورزش در محل سيـنـمـا    

 .آزادي برگزار شد

برگزار کنندگان با اظـهـار      
رضايت از اسـتـقـبـال گسـتـرده         
مردم از آنها تشکر کردند  و از 
کمک هايي گفتند  که توانسته 
اند با آن يک محکوم به اعـدام    
را نجات دهند. يکي از برگزار  
کنندگان گفت: : سـتـاره هـا و          
هنرمنـدان زيـادي امشـب در           
اين مراسم حضـور داشـتـنـد و         
کمک کردند امـا بـه نـظـر مـن            
ستـاره هـاي امشـب مـردمـي            
بودند که آمـدنـد و هـر آنـچـه              
توانستند در نـهـايـت اخـالص         

 .کمک کردند
کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه          
اعدام اين نوع اقدامات انسـان  
دوستانه و اقدامات اجتمـاعـي   
عليه اعدام در ايران را ارج مي 
ــهــد و از هــمــگــان دعــوت               ن
ميکند که با اقداماتي مشابـه  
و هر آنچه در توان دارند، کاري 
کنند کـه حـکـومـت اسـالمـي           
ايران بيش از اين نتواند نکشـد  
وبه  جـنـايـت دولـتـي بـه اسـم              
قصاص و اعدام در ايران نقطـه  

 پاياني گذاشته شود. 
 

 کميته بين المللي
 عليه اعدام  
 ٣ ۲۰۱ نوامبر  ۲۹ 

 

 عبدل گلپريان
 

کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام          
بحق ستارگان اين حرکت براي نجـات  
جــان دو زن مــحــکــوم بــه اعــدام را              
مردمي عنوان کرده است کـه تـالش       
براي نجات جان انسانها را در دامـن    
هنرمندان گـذاشـتـه انـد. بـدون ايـن                
جنبـش عـظـيـم و بـدون ايـن تـالش                  
انساني از سـوي مـردمـي کـه بـراي                

زندگي و زنده بودن مي جنگـنـد ايـن      
 اقدامات ممکن و ميسر نيست. 

بعد از جرئت و جسارت مردم که 
در زير تيغ حاکمان انسان کش لحظـه  
اي براي نجات جان هـمـنـوعـان خـود        
کـوتـاهــي نــمـي کــنـنــد، بـخــشـي از               
هنرمندان داخل کشور نيز خود را در 
همسويي با مردم شريک مي دانـنـد.     
بدون شک از کار و تـالش آنـان بـايـد           

قدرداني کرد. اين هنرمندان تـوسـط      
 مردم بزرگ شده اند.

 
به همين بهانه مي خواهم بگويـم  
آندسته از "هنرمنداني"  که بدون قرار   
گرفتن زير سايه زندان و شکنجه سال 
ها در خارج کشور بـه زنـدگـي بـدون           
دردسر و مرفه خود مشغول هستنـد،  
جا داشت و جا دارد که براي يـکـبـار      
هم شده در کنار مردمي کـه آنـان را         
پرورده کردند و به آنان جايگاه و اسـم    
و رســم دادنــد قــرار بــگــيــرنــد. ايــن              
حرکتهاي انساني در تاريخ مبـارزات  
مردم ثبت خواهد شد و آيـنـدگـان بـر       

 سر آن خواهند نوشت.
 

فراخوان من به هنرمنـدان خـارج     
از کشور اين است که از هـنـرمـنـدان       

نسل جديد در داخل کشور که همگام 
با مردم و براي زنده نگه داشـتـن حـق      
حيات انسان و زيـر سـايـه سـره نـيـزه             
قاتالن اسـالمـي تـالش مـي کـنـنـد                
بيامورند و به ايـن تـالـشـهـا مـلـحـق             
شوند. اين دسـتـه از هـنـرمـنـدان در              

خارج از کشور موقعيت امـروز خـود     
را بايد مديـون مـردمـي بـاشـنـد کـه              
 ستارگان اين حرکت انساني هستند.  

 
 ۲۰۱۳ نوامبر  ۲۹ 

  هنرمندان نسل گذشته بايد بياموزند!
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 ۱ از صفحه

محکوم کرده وخواهان پايان دادن بـه    
اين دسـتـگـيـري هـا و بـرخـوردهـاي               

 .غيرانساني است
 

احضار مجدد خالد حسيني  
 به دادگاه

آذر: سـيـد خـالـد             ۰۷ پنجشنبه   
حســيــنــي فــعــال کــارگــري و عضــو           

بـراي کـمـک بـه          هـمـاهـنـگـي      کميته
تشکلهاي کارگـري بـراي بـار           ايجاد

چــهــارم جــهــت مــحــاکــمــه احضــار           
بـه     ٦/٩/٩٢ شد .روز چهار شنبـه     

وي اقاي حـمـيـد خـلـج اطـالع            وکيل
ــرده در                    ــامــــبــ ــدکــــه نــ داده شــ

جهت محاکمه در    ١٦/١٠/٩٢ روز
شعبـه اول دادگـاه انـقـالب سـنـنـدج                

 حاضر شود.
  

اسفـنـد    ١٧ خالد حسيني که روز 
و در استانه روز جهاني زن توسط ٩١ 

نيروهاي اداره اطالعات در خانه اش   
روز در    ٣١ دستگير شده بود ،مـدت   

ان اداره بازداشت و مـورد بـازجـويـي       
ــا قــرار                      ــپــس ب ــت و س ــرار گــرف ق

ميليـون تـومـانـي از زنـدان            ٥٠ وثيقه
ازاد شد هـمـچـنـيـن طـي چـنـد مـاه                  
گذشته چندين بـار احضـار و مـورد            
محاکمه قرار گـرفـت کـه در آخـريـن              

بـنـابـه     ٢٥/٨/٩٢ احضار در تاريخ 
 ٥ شکايت اداره اطالعات در شعـبـه     

بازپرسي به اتهام تبليغ عليه نظـام از    
طــريــق نــوشــتــه و مصــاحــبــه مــورد          
بازپرسي قرار گرفـت و ضـمـن دفـاع           
ازخـود در ايــن بــازپــرسـي از حــيــث             
اتــهــامــات تــبــرعــه شــد. نــيــروهــاي          
امنيتي اداره اطالعات مي خواهـنـد   
ازهر طريق ممکن به فعالين کارگـري  
فشار وارد کنند تـا از فـعـالـيـتـهـاي              
کارگري و دفـاع از حـقـوق کـارگـران              

 . دست بردارند
  

کارگر ني بر   ۲۰۰۰ تجمع 
 شوشتر براي دومين روز متوالي

 
کارگران ني بر مجتـمـع کشـت و        
صنعت کارون شوشتر امروز نـيـز در       

توجـهـي کـارفـرمـا بـه            اعتراض به بي
شـان بـراي دومـيـن          مطالبات صنفي

روز متوالـي در مـقـابـل سـاخـتـمـان               
اداري مجتمع کشت و صنعت کارون 

 شوشتر تجمع کردند.
يکي از کارگران حـاضـر در ايـن        
تجمع به خبرنگار ايلنا گفـت: امـروز      
دومين روز در هفته جاري اسـت کـه       

هزار کارگـر فصـلـي نـي بـر             ۲ حدود 
شـکـر اشـتـغـال           (که به کار بريدن نـي  

تـوجـهـي       دارند) در اعـتـراض بـه بـي        
کارفرما به مطالـبـات صـنـفـيـشـان،          
دست از کار کشيده و اقدام به برپايي 

 تجمعي اعتراضي کردند.
مـا  « اين کارگر با بيـان ايـنـکـه         

مـان تـجـمـعـات           احـقـاق حـقـوق       براي
متعددي را در استان و پايـتـخـت در      
مقابل نـهـادهـاي مـخـتـلـف دولـتـي              

، افزود: متاسفانـه در     » ايم انجام داده
هر بار تـجـمـع، کـارگـران نـي بـر بـا                   
وعدهايي از مسئوالن به اعتراضـات  

انـد امـا تـا           صنفي خـود پـايـان داده       
کنون هيچ يک از قولهاي داده شـده و    
حـتــي مصــوبــاتــي کــه در خصــوص          
مطالبات کارگران ني بـر ابـالغ شـده        

 است، اجرايي نشده است.
اين کارگر کـه خـواسـت نـامـش            
فاش نشود در مورد وعدهاي محقـق  
نشــده کــارفــرمــا وســايــر مســئــوالن         
توضيح داد: پس از اعتراضات سـال     

بر که دامنه آن بـه       گذشته کارگران ني
پايـتـخـت نـيـز رسـيـد، نـمـايـنـدگـان                   
کارگران و کارفرما جلسه مشـتـرکـي      
با سازمان تامين اجتمـاعـي بـرگـزار       
کردند که طي اين جلـسـه مـقـرر شـد          
بابـت فصـول بـيـکـاري کـارگـران در                
سنوات گذشته (بسته به سابـقـه کـار       

 ۷۰ هــر کــارگــر) کــارفــرمــا مــبــلــغ            
ميليارد تومان به تامين اجـتـمـاعـي     
واريز کند و به اين ترتيب در سـوابـق       

اي کارگران فصلي که بخـشـي از      بيمه
اي ايـجـاد        سال را بيکارنـد، فـاصـلـه      

 نشود.
ــم                 ــرداخــت رق ــزود: پ  ۷۰ او اف

ميليارد تومان توافقي بـود کـه طـي        
چندين جلسه بين مسئـوالن تـامـيـن       
اجتماعي و نمايندگان مجتمع کشت 
و صنعت شوشتر انجـام شـده بـود و          
اين شرکت نيز در جلسه مذکور بـراي  
پرداخت اين مـبـلـغ اعـالم آمـادگـي             
کرده بود اما در حال حاضـر تـامـيـن       

 ۷۰ اجـتــمـاعــي از دريـافــت مــبـلــغ             
کـنـد و        ميليارد تومان خودداري مي

ميليارد تومان طلب کـرده   ۹۰ حدود 
 است.

بر مجتمع کشـت و     اين کارگر ني
ــر گــفــت:              صــنــعــت کــارون شــوشــت

بسياري از ما به سن بازنشستـگـي   « 
ايم اما به دليل وجـود فـاصـلـه        رسيده

در پرداخت حق بيمه فصول بيکـاري،  
امکان بازنشسته شدن و استـفـاده از     

 »مزاياي تامين اجتماعي را نداريم.

به گفتـه ايـن نـمـايـنـده صـنـفـي                
کارگران، آنان عالوه بر اتصال سوابـق  

اي، خواستار قرار گرفـتـن تـحـت        بيمه
حمـايـت قـانـون مشـاغـل سـخـت و                 

بـنـدي      آور، اجـراي طـرح طـبـقـه              زيان
مشاغل و پرداخت منظم دستمـزد و    

 حقوق هستند.
 

گزارش ايلنا از ادامه  
اعتراضات کارگران پارس  

  ۴۰۰ جنوبی و نامه اعتراضي 
 کارگر

اند تا  آنچنان ما را به مرگ گرفته
به تب راضي شده و تن به انصراف از   
ايــن طــرح (ســامــانــدهــي کــارگــران           

اي    پيماني) بدهيم؛ همچنان کـه عـده     
اند / کارگران با بـيـان آنـکـه           تن داده

مزاياي دوران پـيـمـانـکـاري شـان از             
شــان بــا      انــد، بــه مــواجــه       دسـت داده   

تهديدات مختلفي که بدليل اعتراض 
شان به کاهش چند صد هزار توماني 
مزدشان صورت گرفـتـه اسـت اشـاره         

 اند کرده
کارگر واحد   ۴۰۰ بيش از 

تعميرات مجتمع گاز پارس  
اي به   جنوبي با امضاي نامه

تشريح مشکالت شان در اين  
  مجموعه پرداختند.

به گزارش ايلنا، در اين نـامـه بـا      
اشاره به طرح سـامـانـدهـي کـارگـران         

اکـنـون   «       پيماني تاکيد شده اسـت:     
تـر از قـبـل           شاهد شرايطي نابسامان

اند  بوده و آنچنان ما را به مرگ گرفته
تا به تب راضي شده و تن به انصـراف  
از اين طـرح بـدهـيـم؛ هـمـچـنـان کـه                

  ».اند اي تن داده عده
نــويســنــدگــان نــامــه بــه انــعــقــاد        
قرارداد مستقيم با کارگران پـيـمـانـي     

کـنـنـد کـه          واحد تعميرات اشاره مـي   
سال گذشته و به بهانه افزايش مزد و   
مزاياي اين کارگـران صـورت گـرفـت         
اما نه تنها دربافتي آنان افزايش پيدا 
نکرد بلـکـه پـس از اجـراي طـرح از                
حقوق شان تا چند صد هـزار تـومـان        

  نيز کاسته شد.
کارگران در ادامه با بـيـان آنـکـه         

شـان را از         مزاياي دوران پيمانـکـاري  
شــان بــا      انــد، بــه مــواجــه       دسـت داده   

تــهــديــدات مــخــتــلــفــي کــه بــدلــيــل          
شان به کاهش چـنـد صـد         اعتراضات

هزار توماني مزدشان صورت گرفـتـه   
  اند. است اشاره کرده

آنگونـه کـه در ايـن نـامـه آمـده                 
گويند ايـن طـرح      است، مسئوالن مي

شـنـاسـي نـبـوده و وزارت نـفـت                   کار
گنجايش جـذب ايـن هـمـه نـيـرو را                 

  نداشته است.

کارگران با اشاره بـه آنـکـه هـيـچ          
ــدن صــداي              ــي ــراي شــن ــي ب ــول مســئ

ها در جمـع شـان حـاضـر          اعتراض آن
انـد کـه پـرداخـت            نشده است، گـفـتـه     

هاي مردم از در آمـد مـجـتـمـع         يارانه
شود اما  گاز پارس جنوبي ميسر مي

شاغـالن ايـن مـجـمـوعـه از حـقـوق                 
  اند. شان محروم مانده اوليه

در بخش ديگري از نامه با اشاره 
به ابتـالي کـارگـران بـه بـيـمـاريـهـاي                
گوناگون بدليـل مشـکـالت آلـودگـي          

ي زمـان اسـتـراحـت          محيط، مطالبه
بيشتر و مطابق با کـارکـنـان رسـمـي        
مطرح شـده اسـت کـه بـدلـيـل آنـچـه                 
کمبـود نـيـروي مـتـخـصـص عـنـوان                

شود با اين خـواسـتـه مـخـالـفـت             مي
  شود. مي

نويسندگان اين نـامـه در پـايـان           
انـد کسـانـي کـه در              پيـشـنـهـاد داده      

هاي صنعت نفت شـاغـلـنـد      مجموعه
از نظر دريـافـت دسـتـمـزد، مـزايـا و              
امکانات جانبي با همکاران رسـمـي     

هـمـان واحـد صـنـعـتـي                     شان که در
شاغل هستند بـرابـر شـده و بـنـيـان               
نيروي کار سياه و سفيد به فراموشـي  

  سپرده شود.
کـارگـر واحـد         ۲۸۰ گفتني است 

تعميرات مجتمع گاز پارس جـنـوبـي      
ــه (         ــت ــذش ــاه) در           ۱۱ روز گ آذر م

اعتراض به اين شرايط با ترک مـحـل   
کارشان، در مقابل دفتر مدير عامـل  

 تجمع کرده بودند. 
 

دست از زنداني كردن  
 كارگران معترض برداريد

 
 کانون مدافعان حقوق کارگر

ــران و                ــطــي كــه كــارگ در شــراي
زحمتكشان جهان، و بـه ويـژه اروپـا،          
نسبت به تحميل رياضت اقتصادي و 

هاي اقتصادي نئوليبـرالـي و      سياست
ــاري و                  ــکـ ــيـ ــت بـ ــخـ ــط سـ ــرايـ شـ

ــريـــن     ســـازي، جـــدي        خصـــوصـــي تـ
هـاي     اعتراضات را نسبـت بـه دولـت       
هـاي     خود دارند، دولت ايران با دولت

رسـد و بـه          اين كشورها به توافق مي
هـاي مـعـنـادار دسـت             نشـيـنـي    عقب
زمان، با تشديد فشار بـه   زند و هم مي

ي كارگـر و اقشـار مـحـروم در              طبقه
ــر صــداي                  ــدن ه ــري ــراي ب ــل، ب داخ

شوند و    اعتراضي به زور متوسل مي
خـواهـنـد       با اخراج و زنـدان و... مـي         

مشكالت معيشتي مردم را در زيـر      
تنگناهاي امنيتي پنـهـان كـنـنـد تـا           

اي بر نيايد و هيچ  صدا از هيچ گرسنه
كارگري بر ستمي اعتراض نكنـد كـه     

دهـد. ايـن         بنـيـادش را بـه بـاد مـي             
تدبيري ست كه دولت جديد تا كـنـون     
براي زحمتكشان اعمال كـرده اسـت.       

هــا و امــنــيــتــي كــردن           ســازي   اخــراج
رفـت     اعتـراضـات كـارگـري راه بـرون           

هاي  ي ادعايي دولت از بحران مدبرانه
 .هزار توي موجود نيست

 
كانون مدافعان حقوق كارگـر، ضـمـن      
محـكـوم كـردن بـازداشـت كـارگـران              
معترض کارخانه پلي اکريل اصفهـان 

جـواد لـطـفـي، عـبـاس حـقـيـقـي،                  -
و    -کيومرث رحيمي و احمد صابـري 

ديــگــر فــعــاالن كــارگــري، فشــار بــه          
تـريـن    كارگران را پايمال كردن ابتدايي

دانـد و خـواسـتـار            حقوق انساني مي
قيد و شرط همه ي كارگـران   آزادي بي

و فعاالن كـارگـري زنـدانـي از جـملـه             
زاده،    رضا شهـابـي، بـهـنـام ابـراهـيـم            

شـاهـرخ زمــانـي، مـحــمـد جـراحــي،             
افشين نديمي، مهرداد صبوري، وفـا    
قــادري، پــدرام نصــرالــهــي و ســايــر            

ــي اســـت              ــيـــاسـ ــان سـ ــدانـــيـ    .زنـ
كــانــون مــدافــعــان حــقــوق كــارگــر،           
همچنين ضمن حمـايـت از كـارگـران         
معترض کارخانه پلي اکريل اصفهـان  

شــان،    هــاي بــه حــق         بــراي خــواســت   
خــواســتــار هــمــبــســتــگــي طــبــقــاتــي      

ي    كارگران براي رسيدن به حقوق حقـه 
ــي          ــود مــــــ ــد          خــــــ ــاشــــــ  .بــــــ

كـانـون مـدافــعـان حـقــوق كــارگـر از               
ي كـارگـران در          مبارزات قهرمـانـانـه   

ــژه كــارگــران                  ــه وي هــمــه جــهــان و ب
كشورهاي اروپايي حـمـايـت كـرده و           

المللي بـراي     خواستار همبستگي بين
مبارزه كارگران عليه ستـم طـبـقـاتـي        

   .ست
 

آذر   –کـارگـر       کانون مدافعان حقوق
 ٩٢ 

 
اعتصاب کارگران شرکتهاي  
پتروشيمي بسباران و خوارزمي  

 با خواست افزايش مزد
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران:         
کارگران پـتـروشـيـمـي خـوارزمـي از              
صبح ديروز با خواست افزايـش مـزد     
دست به اعتصاب زده انـد و صـبـح            
امروز کارگران پتروشـيـمـي بسـبـاران        

 .نيز به اين اعتصاب پيوستند
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه          
اتحاديه آزاد کارگران ايران، کـارگـران   
پتروشيمـي خـوارزمـي در حـالـي از              
صبح ديروز دست به اعـتـصـاب زده        
اند که مديرعامل پتروشـيـمـي بـنـدر        

 اخبار کارگري هفته

 ۵ صفحه  



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����5  �704  

 ۴ از صفحه

مـهـر مـاه بـدنـبـال              ٢٩ امام در روز   
اعتصاب اين کارگران و هـمـچـنـيـن          
کارگران پتروشيمي فـراورش دسـتـور      

درصدي مزد آنـان   ٣٢ العمل افزايش 
را امضا کرده بود اما از آنجا که ايـن  
دستور العمل تحقق پيدا نکرده اسـت  
کارگران پـتـروشـيـمـي خـوارزمـي از              
صبح ديروز دست به اعتصـاب زدنـد     
و کارگران پتروشيمي بسباران نيز کـه  
ــزايــش مــزد                ــا خــواســت اف ــبــال ب ق
اعتصاب جداگانه اي را کرده بودند و 
توجه چنداني به خـواسـت آنـان بـراي           
افزايش حـداقـل مـزد نشـده بـود بـه                 
اعــتــصــاب کــارگــران پــتــروشــيــمــي         
خوارزمي پيوستند و از صبح امـروز    

 .دست از کار کشيدند
بنا بر اظهار کارگران پتروشيـمـي   
هاي خوارزمي و بسباران، آنان ديگـر  

درصدي دستمزد شـان   ٣٢ با افزايش 
که قبال مورد تـوافـق مـديـر عـامـل             
پتروشيمي بندر امام قرار گرفته بـود    
موافق نيستـنـد و خـواهـان افـزايـش             
چندين برابري دستـمـزدهـايشـان مـي        

 .باشند
بنا بر آخرين خبرهاي رسـيـده بـه      
اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتصاب 
اين دو شرکت پتروشيمي در مجتـمـع   
پتروشيمي بندر امام همچنـان ادامـه     
دارد و مسئولين پـتـروشـيـمـي بـنـدر          
امام تاکنون عکـس الـعـمـلـي بـه آن             

 .نشان نداده اند
 –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            

 ١٣٩٢   آذر ماه ١١ 
 

پيام رضا شهابي به  
 آذر،   ١٦  مناسبت

ــت، روز     ١٦  ــواسـ ــجـ آذرروزدانشـ
دانشجو. الزم نيست که کليشه وار به 
مــرور تــاريــخ خــوابــيــده پشــت ايــن            
مناسبت بپردازيم، اما الزم اسـت تـا     

و نـيـز        ١٣٣٢ آذر سـال     ١٦ از خالل 
آذرهاي تا پيش از امـروز   ١٦ تمامي 

نسبت جنبش دانشجويي ايراني سـال  
را بــا مــوقــعــيــت تــاريــخــي           ١٣٢٩ 

 .امروزش روشن کنيم
 

من در حالي با شما سخن مي گـويـم   
که هر چند به دليل شغلم، موقـعـيـت    
طــبــقــاتــي ام و بســيــاري مســائــل             
اجتماعي ديـگـر تـوفـيـق حضـور در             
محيط دانشگاه را نداشـتـم، امـا بـا         
تمامي مشـکـالت اجـازه نـدادم کـه              
عنصر تحصيل به تمامي از زنـدگـي     
من رخت بر بندد و به اين تـرتـيـب از      
              ِ همين داخل زنـدان اقـدام بـه ادامـه

 .تحصيل در مقطع ليسـانـس نـمـودم      
اين اشاره از آن بابت بود کـه بـگـويـم         
من به عنوان يک فـعـال کـارگـري کـه          
عضــو هــئــيــت مــديــره ســنــديــکــاي         
کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي            
تهران و حومه مي باشم، مايلم تا در   
اين روز دانشجويان را در مـقـام يـک        
کارگر و در عين حال کـارگـران را در       
مقام يک دانشجو مورد خطـاب قـرار     
دهم تا از خالل همان تاريخي کـه در      
آغاز نوشتارم به آن اشاره کردم و نـيـز   
تاريخ مـبـارزات آزادي خـواهـانـه و              
برابري طلبانه ي تمـامـي کـارگـران و         
دانشجويان جهان، بر ضرورت پيـونـد   
اين دو گروه براي دست يابي به آزادي 
 .و عدالـت اجـتـمـاعـي تـاکـيـد کـنـم                
ــز           ــزيـــــ ــان عـــــ ــويـــــ ــجـــــ  :دانشـــــ

 ١٦ از زمان انقالب کبير فرانسـه تـا       
خودمان، آن دسته از هـم     ١٣٣٢ آذر 

نوعان شما که علم و دانش شان را در 
کنار جانشان بر سر راه آرمان رهـايـي   
گذاشتند، جملگي به يک نکته اشـاره    
داشتند و آن اينکـه " دانشـجـو" يـک             
واژه به هم پيوسته است و نه ترکيـبـي   
محصول کنار هم قرار گرفتن" دانـش    
" و "جـو " ؛ بـه عـبــارتـي ديـگــر "                          
دانشجو " کسي اسـت کـه در کـنـار              
جستجو براي کسب علم و دانـش بـا       
سياست و بـه طـور کـلـي بـا حـيـات                
اجتماعي اش پيوند تـنـگـاتـنـگـي را         
احساس مي کند. پيوندي که او را وا  
مي دارد به درون جامعه رود، با توده 
هــاي مــردم ارتــبــاط بــرقــرار کــنــد،           
مشکالت ايشان را درک و به اعتـبـار   
سواد و دانش اش، هـمـراه بـا ديـگـر            
دانشجويان با توانمند سـاخـتـن تـوده       
هاي محـروم و رنـج کشـيـده مـردم،              
نسبت به حل مشکالت جامعه اقدام 
ــر                     ــب اگـ ــيـ ــرتـ ــن تـ ــه ايـ ــد. بـ ــنـ کـ

بـاشـيـم تـا تـکـثـر آراء و                    نخواستـه 
گــرايــش هــاي مــخــتــلــف در مــيــان           
دانشجويان را، ذيل عنوان " جـنـبـش     
دانشجويي" ناديده بگيريم، بايد گفت  
که منظور ما از جنبش دانشـجـويـي      
ــعــي                    ــم ــري ج ــنــشــگ آن نــوع از ک
دانشجويان اسـت کـه ضـد سـرمـايـه             
داري، ضد ديکتاتوري و همـصـدا بـا      
مطالبات محروم ترين آحاد جـامـعـه    
ــر                    ــارگــ ــه کــ ــقــ ــبــ ــژه طــ ــه ويــ بــ

                                         است.
                         

آذر    ١٦ از اين حـيـث اسـت کـه           
هم جهان براي ما نـمـونـه اي         ١٣٣٢ 

است مثال زدني: شـريـعـت رضـوي،          

بزرگ نيا و قندچي براي مبارزه عليـه  
امپرياليسم آمريکـا و ديـکـتـاتـوري          
شاه بود کـه جـان خـود را از دسـت                 
دادند؛ و الزم به توضيح نـيـسـت کـه         
پيوند مبارزه عليه امـپـريـالـيـسـم بـا          
 .آرما ن رهايي طبقه کارگر کجـاسـت  
  :و امـــــا رفـــــقـــــاي کـــــارگـــــر                

تاريخ مـبـارزات پـر فـراز و نشـيـب                 
کارگران چه در ايران و چـه در جـهـان        
گواهي مي دهد که آن هنگـامـي کـه      
نداي حق طلبي کارگـر از ديـوارهـاي        
بلند کارگاه و کارخانه عبـور کـرده و       
به بطن جامعه آمـده اسـت، و جـوان          
هاي بيدار بـه يـاري اش شـتـافـتـه و               
جوش و خروش به حرکت در آمده کـه    
هيچ کس را ياراي ايستادگي در برابر 
آن نبوده است پيش تر در قـطـعـنـامـه      

داده    ١٣٩٢ اي که براي اول ماه مي   
بودم، تاکيد کـردم کـه هـر وقـت مـا              
شکست خورديم در وهله ي اول يا بـه  
خاطر دست شستن از منافع طبقاتي 
مان بوده است يا ترس از سيـاسـت و     
ارتباط و اتـحـاد بـا کسـانـي نـظـيـر                 
دانشجويان که دغدغه هايي از جنس 
 .خــــــــــود مــــــــــا دارنــــــــــد                    

تـجـربـه ي اعـتـراضـات سـنـديـکــاي                
کارگران شرکت واحد اتـوبـوس رانـي        

ـــ     ٨٦ تهران و حومه در سالهاي     ٨٤ ـ
شايد دم دست ترين نمـونـه اي اسـت        
که مي توانم با اشاره بـه آن اهـمـيـت         
پيـونـد کـارگـران بـا دانشـجـويـان را                 
گوشزد کنم. اگر آن اتحاد نبود نـداي     
حق طلبي مـا جـهـانـي نـمـي شـد و                

تـجـربـه قـابـل ذکـري               امروز اسـاسـاً  
وجود نداشت که حاال خوسته بـاشـيـم    
نقاط قوت و ضعفش را بـرشـمـاريـم.       
دست کم من االن مي توانـم خـطـاب      
به همکاران و هـم طـبـقـه اي هـايـم                 
بگويم که براي پيگيري مطالبـاتشـان   
ــه                      ــان ــر از " خ ــگــري غــي ــاد دي ــه ن
کارگر" ( بخوانيد خانه محجـوب) و       
شوراي هاي اسالمـي بـي خـاصـيـت          
کار و نيز احزابي نظير حزب اسالمي 
کار که بـه اسـم کـارگـران عـمـال در                 
خدمت منافع سرمايه داران هستند، 
وجود دارد؛ نهادي به نام "سنديکايـي  
که خود ما نيز با اتکا به تجربه ي هم 
طبقه اي هاي قديمي مـان احـيـايـش       

 کرديم
. " 
 دوســتــان دانشــجــو، رفــقــاي کــارگــر        
سخنم را با تاکيد چندين و چنـد بـاره     
بر اين نکته بـه پـايـان مـي بـرم کـه؛               
جنبش دانشجويي اي کـه در داخـل           
دانشگاه خود را محبوس کند، حکـم  
مرگش را امضاء کرده همانـطـور کـه      

جنبش کارگـري اي کـه مـحـدود بـه              
ديوارهاي کارخانه باشد هرگز مـوفـق   
نخواهد شد. ما از دانشجويان انتظار 
داريم که در ايـن دوران هـجـوم هـمـه            
جانبه ي نئوليبراليسـم (ايـن بـار بـا            
اسم تدبير و اميد) به معيشت مـردم   
و بــه ويـژه کــارگـران، تــريـبــون هــاي              
دانشــگــاهــي را بــه بــيــان دردهــا و             
مــعــضــالت نــاشــي از ايــن هــجــمــه           
اختصاص دهـنـد، هـم چـنـان کـه از               
رفقاي کارگرمان هم مي خواهيم کـه    
با حضور در چنين محافل به تـبـادل     
تجربيات خويـش بـا دانشـجـويـان و            
 .دانشــگــاهــيــان هــمــت گــمــارنــد             
 زنده بـاد اتـحـاد کـارگـر و دانشـجـو               

 آذر، روز دانشــجـو مــبـارک بــاد           ١٦ 
رضـا شـهـابـي کـارگـر و دانشـجــوي                
ــره                  ــدي ــت م ــئ ــي ــد و عضــو ه ــن درب
 سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحــد              

 زندان اوين
 

تجمع اعتراضي کارگران شرکت  
پويا غرب کرمانشاه مقابل  

 استانداري
تن از    ٤٠ آذرکُردپا،١٠ به گزارش

کارگران و کـارمـنـدان شـرکـت پـويـا              
غرب در اعتراض به "عـدم واگـذاري        

شـان " در مـقـابـل               واحدهاي مسکن
ي    استـانـداري و دفـتـر امـام جـمـعـه                

 کرمانشاه تجمع نمودند.
براساس اين گزارش، مديرعامل 
پويا غرب چند سـال قـبـل اقـدام بـه              
ســاخــت مســکــن بــراي کــارگــران و           
کـارمـنــدان ايـن شـرکــت کـرده و بــه                

ي اقساط ماهانه در اختيار آنها  شيوه
قرارداده بـود کـه در مـقـابـل، سـنـد                
واحدها را به عنوان وثيـقـه در بـانـک         

 صادرات و تجارت گذاشته است.
هـاي     مديرعامل اين شرکت، وام  

کالني از اين دو بانک دريافت نـمـوده     
و سند واحدها را بـه جـاي ضـمـانـت            
برگشت وام در رهن اين دو بانک قـرار  

 داده است.
مـتـقـاضـيـان مسـکـن،                به گفته

شرکت مزبور آمـاده نـيـسـت بـدهـي             
ها را پرداخت و اين دو بانک هـم     بانک

هاي خود اقدام به ضـبـط    بجاي بدهي
مسـکــن کــارگــران وکــارمــنــدان ايــن        

 اند. شرکت نموده
ــن     ــد            ٤٠ اي ــن ــارم ــر و ک ــارگ ک

اند: "ما تـمـام اقسـاط          همچنين گفته
واحدهاي مسـکـونـي را بـه شـخـص             

ايـم و هـم          مديرعامل پرداخت نمـوده 
اکنون بانک صادرات و تجارت ما را   

 کند". ها محسوب نمي صاحب خانه
به گفته شاهـدان عـيـنـي،تـجـمـع          
کننـدگـان از آنـجـايـي کـه بـه هـيـچ                    

اي نـرسـيـده بـودنـد بـه هـمـراه                  نتيجه
هايشان به پشت بام مجـتـمـع     خانواده

پويـا رفـتـه و اقـدام بـه شـعـار دادن                    
 اند. کرده

 ٨ شـــرکـــت پـــويـــا غـــرب در               
کيلومتري جاده کرمانشاه به سننـدج  

هاي فشار قوي  واقع شده و انواع کابل
 کند. آلومينيومي توليد مي

تنفس مداوم هواي عسلويه  
 آور است مرگ

به گفته يک فعال صنفي کارگـري  
در مـنـطـقـه ويـژه اقـتـصـادي پـارس                
جنوبي بـه دلـيـل بـاال بـودن مـيـزان                

ايـن      آلودگي هوا، سالمتي کارگـران 
منطقه در معرض تهديد جـدي قـرار       

 دارد.
با اعـالم ايـن     »  ناصر آغاجري« 

مـطــلــب گــفــت: تــنــهــا در مــنــطــقــه            
عسـلـويــه بـه دلـيـل مـجـهــز نـبــودن                 

هاي بلند گاز سـوز)     فلرهاي (مشعل 
هـاي     هاي نفتي و گازي به فيلتـر  پروژه

پااليش گاز، هواي منطقه از گازهاي 
ــرگــبــاري چــون       و   CO ۲   ،so ۲ م

H ۲S .آکنده است 
وي بابيان اينکه تنها تنفس يـک    

بــو    دم از گــاز ســنــگــيــن و بــي                    
H ۲S تواند منجر به مرگ افراد  مي

شود، گفت: در حال حاضـر ايـن گـاز         
سمي و خطرناک از هر فلر مشتعل با 

 شود. خارج مي PSI ۲۰۰ فشار 
اين فـعـال صـنـفـي کـارگـري بـا                 
يادآوري اينکه طبق استـانـدارد بـيـن       

کيلومتري فلرهاي  ۱ المللي تا شعاع 
متصـاعـد کـنـنـده چـنـيـن گـازهـاي                 
خطرناکي، نبايد منطـقـه مسـکـونـي        
وجود داشته باشد، گفت: اين شرايـط   
در حالي است که هم اکنـون هـر فـاز        

 فلر خروج گاز دارد. ۴ پااليشگاهي 
وي با اعالم اينکه در حال حاضر 

هـاي عـظـيـم          به واسطه اجـراي پـروژه    
فلر از  ۳۰ پتروشيمي حداقل   –نفتي 

فـلـر فـعـال          ۹۸ مجموع نـزديـک بـه          
منطقه پـارس جـنـونـي در مـنـطـقـه               
عسلويه قـرار دارد، افـزود: بـاوجـود            
آنکه ممکن است وضعـيـت آلـودگـي       
هـوا مــنـطــقـه عسـلــويـه در گــزارش              
مســئــوالن مــحــيــط زيســت اســتــان        
بوشهر استاندارد معـرفـي شـود امـا         

هاي مراکز دانشـگـاهـي       طبق بررسي
وضعيت آلودگي آب و خـاک در ايـن         
منطقه رو به گسترش اسـت بـطـوري        

توان مدعي شد کـه آب و هـواي          مي
عسلويه صد برابر شهر تـهـران آلـوده        

 است.
آغاجري همچنيـن از بـاال بـودن          

 اخبار کارگري هفته

 ۸ صفحه   
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با بخش هفتـم از    شيما فهيمي:   
هاي تابو در خدمت شما  سلسله بحث

در مـورد          هستيم، در بخـش قـبـلـي      
ازدواج صحبت کرديم و در اين بخش 

خواهيم در مورد رابطه زنا شويي  مي
صحبت کنيـم. سـوال اولـم از خـانـم               
فرشته مرادي اين است که همـانـطـور    
که در بخش قـبـل صـحـبـت کـرديـم،            

کـه تصـمـيـم             دختـر و پسـر زمـانـي          
مشترک را آغـاز      ميگيرند که زندگي

  کنند، با تمام عشق و عالقه زنـدگـي    
مشترک را شروع ميکنـنـد امـا چـرا         

هـا   مشکالت و اختالف  بعد از مدتي
خــود را نشــان مــيــدهــد و بــاعــث               

 اختالف ميشود؟
 

سـالم و درود      فرشته مرادي:    
خدمت شما مسـالـه ازدواج مسـالـه         
بسيار مهم و در عـيـن حـال بسـيـار              
زيبايي هم هست و دو نـفـر بـخـاطـر            
ايــنــکــه احســاس مــيــکــنــنــد بــدون           
  يــکــديــگــر نــمــيــتــوانــنــد در زنــدگــي        
خوشبخت باشند، تصميم ميگـيـرنـد    

مشترک را آغاز کنند و در   که زندگي
بـراي آنـهـا            ابتدا همـه چـيـز زنـدگـي         
ــبــا مــي          ــاشــد، امــا       رويــايــي و زي ب

  کـه وارد زنـدگـي             متاسفانه زمـانـي    
هـا   ميشوند مشکالت و اختالف نظر

آيند اما ابتدا اين نـکـتـه      به وجود مي
  را بيان کنم که در عـلـم روانشـنـاسـي       
گفته ميشود که اگر اختالف نـظـر و       

مشترک نبـاشـد     مشکالت در زندگي
لذتي ندارد، از قديم هم گفتند   زندگي

مشـتـرک اسـت.            ، دعوا نمک زندگي
البته منظورم از دعوا بحث کردن در   
مورد اخـتـالف نـظـرهـا و اخـتـالف                
ســلــيــقــه هســت و در واقــع در ايــن               

ها هست که دو نفر يکديـگـر را      بحث
شناسند و به هم نزديک ميشونـد،   مي

و اختالفات هميشـه   البته مشکالت 
هست اما بايد زن و شوهر با انعطاف 

کـنـنـد        سعي و عشق و درک متقابل 
 .که اين مشکالت را رفع کنند

مســـالـــه اي کـــه در ايـــنـــجـــا              
خواهم در مورد آن صحبـت کـنـم       مي

اين است کـه در گـذشـتـه مـردان بـه               
عنوان نان آور خـانـواده در بـيـرون از           
منزل کار مـيـکـردنـد و وظـيـفـه زن                
مراقبت از فرزنـدان و آشـپـزي و ...              
بود اما امروز اغلب زنان پا بـه پـاي       

يــي    مـردان و در مـواردي بــه تـنــهــا             
مسئوليت يک خانـواده را بـر عـهـده           
دارنــد و ايــن مســالــه خــود بــاعــث             

ميشود که توجه بـيـشـتـري از طـرف          
همسرانشان ببينند، چرا کـه در دراز      

به زن ميتوانـد آثـار       مدت کم توجهي
و  مخربي بر روحيه زن داشتـه بـاشـد.      

باعث مـيـشـود      همين تأثيرات منفي
که ارتباطشان آرام آرام آسيب ببيند و 

از آثار و عالئمي که در زنان بـه    يکي
آيـد ايـن اسـت کـه حـالـت                 وجود مي

آيد  چرا   حسادت در آنها به وجود مي
را از هـمـسـر خـود                 که توجه کـافـي    

گيرد و به محض اينکه همسرش  نمي
با زن ديگـري حـتـا يـک صـحـبـت و                
ارتــبــاط ســالــم داشــتــه بــاشــد حــس          

  آيد.  حسادت در او به وجود مي
 

آيا به نظر شما زن   شيما فهيمي:  
و يا مرد اجـازه دارنـد کـه خـارج از               

بـا ديـگـران ارتـبـاط            رابطه زنا شويي
داشته باشند البتـه مـنـظـورم حـالـت           

 سالم اين ارتباط است؟
 

اين سـوال شـمـا      فرشته مرادي:  
و       برميگردد به يک مساله فرهنـگـي  

در کـل زن يـا               تا حدي هم مذهبـي، 
مرد ملک شخصي يکديگر نيستنـد،  
هر دوي آنها انسان هسـتـنـد ايـن در           
مرحله اول است، مرحله بعـد ايـنـکـه       
اگر زن و مردي رابطه کامال سالـم بـا     
هم داشته باشند، به همديـگـر تـوجـه       
کنند همديگر را واقعا دوست داشتـه  

هــايشــان و      بــاشــنــد دربــاره خــواســت    
مشکالتشان با هم صحبت کـنـنـد و      
مهمتر از همه ايـنـکـه بـه هـمـديـگـر             
اعتماد الزم را داشته باشند، اگـر زن    
در محيط کار و خـارج از مـنـزل بـا             
مردي هم صحـبـت کـنـد هـمـسـر او              
مطمئن است که اين ارتبـاط کـامـال      
سالم و معمولي است و همينطور اين 
مساله در مـورد مـردان هـم صـدق               

از       کند، اما ميبينيم در خـيـلـي        مي
موارد اينطور نيست مخصوصا زنان 
حساس هستند که به نظر مـن دلـيـل      

اين مشکل اين است کـه مـرد       اصلي
را به هـمـسـرش نـدارد و             توجه کافي

در بـيـن آنـهـا بـه              البته اعتماد کافي
وجود نيامده است ،به طور مثال هـر    

دوست دارد کـه از او تـعـريـف             کسي
شود و مخصوصا در بين زن و شوهر 
اين مساله شديدتر است و متاسفانـه  
ايـن فـرهـنـگ کـه مـا از يـکـديـگـر                     
تعريف کنيم در ايران کمرنـگ اسـت،     

که ما بايد يـاد بـگـيـريـم            در صورتي
مثبت در مورد يـکـديـگـر صـحـبـت            

کنيم با مـحـبـت صـحـبـت کـردن بـا               
بسـيـار مـهـم اسـت،                يکديگـر هـم       

  مخصوصا در زنان، ما زنان يا خيلي
بــرخــورد       تــهــاجــمــي بــا مســالــه اي       

کنيم و يـا   کنيم و پيش داوري مي مي
برعکس در مورد مشکالت سکـوت  

کـنـيـم، در       کنيم و خود خوري مي مي
صورتيکه شـرط بـقـاي يـک ارتـبـاط             
صحبت کردن و حفظ رابطه دوستـانـه   

پـيـش         زمانيکه مشکلي  است يعني
آيد قبل از اينکه ما پيـش داوري      مي

کنيم منتظر بمانيـم کـه هـمـسـرمـان           
هايش را  صحبت کند و البته صحبت

بـاور کـنـيـم و قـبـول کـنـيـم اگـر بـه                        
حرفهايش باور نداشتـه بـاشـيـم، يـک          

و اسـتـرس در           هاي روحي سري فشار
آيد که در دراز مـدت    ما به وجود مي

براي ما بـه وجـود       مشکالت اساسي
آورد، پــس هــمــانــطــور کــه در                 مــي

هاي اول صحـبـت کـرديـم اگـر           برنامه
خود را دوست داريم نبايـد بـگـذاريـم       
که اين فشارها و استرس بر ما غلبـه  
کند و مشکالت بزرگتري برايمان بـه    

  وجود بياورد.
 

امـا مـتـاسـفـانـه         شيما فهيمي:  
از زنان و مردان هسـتـنـد کـه           بعضي

کرده انـد و      ها با حسادت زندگي سال
سخت است که بتوانند آن را بـرطـرف     
کنند چه توصيه اي براي اين دسته از 

 افراد داريد؟
 

همـيـشـه گـفـتـه         فرشته مرادي:  
شده که حسادت نشانه دوست داشتن 
و عشق است، ميتوانيم تا حدي ايـن    
مساله را بـپـذيـريـم، چـون اگـر زن و               

مـيـکـنـنـد،            مردي که با هم زنـدگـي  
برايشان اهميت نداشته باشد و به هـم  

توجه باشند بايد به سالم بـودن آن      بي
رابطه شک کرد، اما چيزي که ايـنـجـا    
مهم است اين است که ما بايد چيزي 
را که ميبـيـنـيـم قضـاوت کـنـيـم نـه                

خـود را بـه             برداشت و نظر شخـصـي  
قضاوت بگذاريم و حـتـمـا بـايـد ايـن           
مساله و مشکل را با همسر خود در   
ميان بگذاريم به اين صورت که: مـن   
ديدم که تو آن کار را انـجـام دادي و           

نسبت به اين کـار    من احساس خوبي
خــواهــم کــه دربــاره آن           نــدارم و مــي    

  کامال منـطـقـي     صحبت کنيم. يعني 
بايد بـا مشـکـالت بـرخـورد کـرد و                 
مساله ديگر اينکه اگر تـوجـهـات بـه       
مرحله حسادت برسد نشان اين اسـت  

هست که بـايـد     در زندگي  که اشکالي
 .حل بشود

  مساله مهم ديگر اينکـه خـيـلـي      

  هـاي روحـي     ها و فشار مواقع استرس
در روابط   هاي جنسي از کمبود  ناشي

بـاشـد کـه مـيـتـوان بـا                 زناشويي مي
هـا     داشتن يک سکس خوب اين فشار

تـر بـا        را از بين برد و بعد از آن راحت
هم صحبت کرد، به همين خاطر بايـد  
کامال يکديگر را بشناسند که بدانند 

 .چگونه با هم رفتار کنند
 

از       پـس يـکـي     شيما فهيمي:    
که بـاعـث مـيـشـود رابـطـه              مسائلي

بهتر يا بدتر شود سکس است درست 
 متوجه شدم؟

 
از       بلـه يـکـي     فرشته مرادي:    

عوامل مهم سکس است که بـيـشـتـر     
بايد درباره آن صحبت کـرد، بـه ايـن          

اي مــانــنــد       دلــيــل کــه در جــامــعــه        
کردستان و به طور کلي ايـران ،اصـال     
به اين مساله پرداخت نشـده اسـت و       
تابو بوده و هست، در حاليکه بسيـار  

دارد، در واقـع    در زندگي  نقش مهمي
سکس تـکـمـيـل کـنـنـده يـک رابـطـه                 
عاطفي و عاشقانه است و يـک نـيـاز        

باشـد کـه      انسان مي  طبيعي و واقعي
به وسيله آن انسان مي تواند آرامـش    

داشــتــه بــاشــد، امــا مــوارد              روحــي
در ايـن مـيـان وجـود دارد               مختلفي

  براي اينکه دو نفري که با هم زنـدگـي  
ميکنند چگونه در مورد سـکـس بـا        
هم برخورد ميکنند، اول اينکـه شـب     
اول ازدواج و رابطه سکس بسيار مهم 
است، اما مهمتر از آن اين اسـت کـه     

با صحبت کـردن در      در ادامه زندگي
هـا و       مورد سکس و گفتن خـواسـت     

انتظارات از هـمـديـگـر بـاعـث ايـن                
بشــونــد کــه لــذت الزم را از رابــطــه              

به همديگر بدهند، چـون ايـن         جنسي
  مساله منجر به دوام و بقـاي زنـدگـي     
مشترک مـيـشـود، در مـورد مـردان            
البته مساله سکس راحـت تـر اسـت          

اي مـانـنـد         چرا که در جـوامـع بسـتـه      
تر هستند اما زنان  ايران مردان راحت

به خاطر محدوديـتـهـايـي کـه هسـت           
زمانيکه پرده بکارت آنـهـا بـرداشـتـه        

  مــيــشــود تــازه وارد دنــيــاي واقــعــي         
متاسفانه زناني هـم   سکس ميشوند،

هستند در کردستان که ختنه شده اند 
و اين امر خود باعث شده کـه حـالـت      

بردن از سکس در آنـهـا کـمـتـر           لذت 
  شده.

 
خواسـتـم نـظـر        ميشيما فهيمي:  

شما را در مورد سکس در سنين باال 
 ميان زنان و مردان بپرسم؟

 
طبيعـت انسـان     فرشته مرادي:  

ــا                 طــوري اســت کــه دوســت دارد ت
لـذت        زمانيکه زنده است از زنـدگـي    

ها هم سکـس   از اين لذت  ببرد و يکي
است، اما همانطور که گفتم مسـالـه     
سکس در ايران تابو است و در سنيـن  
باال هم شايد بيشتر مساله سکس بـه  
يک مسـالـه مـمـنـوع تـبـديـل شـود،                
اتفاقا زنان و مرداني که بطور مـثـال     

  ســال اسـت کــه بــا هـم زنــدگــي               ۲۵ 
کـه از          ميکنند، به دليل شـنـاخـتـي      

يــکــديــگــر دارنــد مــيــتــوانــنــد لــذت         
بيشتري از مسـالـه سـکـس بـبـرنـد،              
ميتوانند با مطالعه در اين زمينـه و    
صحبت در مورد اينـکـه چـگـونـه از          
سکس با يکديگر لذت ببرند،  کـمـک   
کنند که بتوانند در سنين باال هـم از    

 .سکس لذت ببرند
 

موضوع بعدي کـه  شيما فهيمي:  
خواهيم در مورد آن صحبت کنيم  مي

 چيست؟
 

مسـائـل و     فرشته مـرادي:     
مشکالتي کـه در رابـطـه زنـاشـويـي             
وجود دارد گستـرده اسـت و در ايـن            
بــرنــامــه فــقــط در مــورد ســکــس و            
حسادت صحبت کـرديـم در بـرنـامـه          

مـورد        هاي بـي    بعد در مورد دخالت
مشترک صحبت   ها در زندگي خانواده

 کنيم. مي
 

 با تشکر از شما
 

 مجموعه مباحثی درباره مسائل و مشکالت  تابو 
 زنان در کردستان بخش پنجم :ازدواج
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 تعويض نگهبان
هنگاميکه وارد منطقه شديم از   
آنجا که در فصل زمسـتـان و بـارش          
برف شبها مي بايست از نقطه اي بـه    
نقطه ديگر عبور مي کـرديـم بـلـوز و         
شلوارهايي از جنس کـتـان و بـرنـگ         
سفيد که از قبل دوخـتـه شـده بـود و           
کمتر از نيم کيلو وزن داشت بـا خـود     
به همراه داشتيم. اين لباسهاي سـبـک    
و نازک خـيـلـي جـالـب دوخـتـه شـده                 
بودند. هم گشاد و راحت بود و هم در 
قسمتهاي مچ دست و پـا و قسـمـت          
کمر، کش بکار برده شده بود که جمع 
و جور باشد. موقع بـارش بـرف آنـرا           
بروي لباس مـي پـوشـانـديـم تـا کـار              
استتار ما را در مـيـان بـرف انـجـام              
دهد. يکبار که وارد روستـاي "قـه ره         
يــان" کــه تــقــريــبــان از روســتــاهــاي             
چسبيده به شهر سنندج بـود شـديـم،        
تصميم گـرفـتـيـم آنشـب بـه دو تـيـم                 
تقسيم نشويم بلکه هر شش نفر با هم 
در يک منزل باشيم. رفقا گـفـتـنـد بـه         
منزلي برويم که از نـظـر مـالـي زيـاد          
بهشان فشار نـيـايـد. ديـر وقـت بـود              
شايد ساعت از دوازده شـب گـذشـتـه       
بود و کسي متوجه حضور مـا نشـده     
بود. همانطور که از ميان کوچه ها به 
منازل نگاه مي کرديم چشـمـمـان بـه         
منزلـي افـتـاد کـه داراي اطـاقـهـاي                
زيادي بود و چراغهايشان هـم هـنـوز        
روشن بود. ايـن مـنـزل را مـنـاسـب                
ديديم و از ظاهرش هم پيـدا بـود کـه        
ــحــاظ                  ــد و از ل ــي دارن وضــع خــوب
اقتصادي قادر خواهند بـود تـا فـردا        
شب که از آنجا خواهيم رفـت از مـا         

 شش نفر بخوبي پذيرايي کنند. 
 

در فاصله صد متري از مـنـزل و     
در کنار ديواري ايسـتـاده بـوديـم کـه          
مبادا کسـي از حضـور مـا مـطـلـع                 
شــود. بــراي وارد شــدن بــه مــنــازل               
حاشيه شهر ابـتـدا نـمـي بـايسـت بـه              
کوبيدن در بپردازيم چون ممکـن بـود     
همسايه ها متوجه حضور ما بشونـد  
بلکه يکي از رفقا را کمک ميـکـرديـم     
از باالي ديـوار وارد حـيـاط شـود و               
آهسته در را برايمان بـاز کـنـد.از دو           

نفر از رفقا خواستم که بروند و در را       
باز کنند. تـاکـتـيـک داخـل شـدن در              
منازل حومه شهر به اين شـکـل بـود        
که مي بايست براي بـاز کـردن در و           
جلوگيري از سروصداي کوبيدن بـر آن    
براي مطلع کردن صاحب خانه ، يکي 
از رفقا ابتدا بر روي دست رفيق ديگر 
پا مي گذاشت و سپس پـايـش را بـر        
روي شانه هاي او قـرار مـي داد  و               
خود را بر باالي ديوار مـي رسـانـد و        
بعد با داخل شـدن در حـيـاط مـنـزل            
آهسته در را باز مي کـرد و مـا هـم            
يکي يکي داخل مي شـديـم و در را         

 مي بستيم. 
 

ما چهار نفر ديگر در کنار ديـوار  
ايستاده بوديم و صحنه بـاالرفـتـن از      
ديوار توسط يکي از رفـقـا بـا کـمـک          
رفيق ديگر نگاه ميکرديم کـه بـلـکـه         
بدون مشکل به بـاالي ديـوار بـرسـد.         
رفيقي که ميبايست به بـاالي ديـوار       
برسد يک پاي خود را در ميان دستان 
قفل کرده رفيق ديگر گذاشتـه بـود و       
اکنون مي توانست راحـت بـر بـاالي          
ديوار قرار بگيرد. اما براي لحظـاتـي    
در همان حـالـت ايسـتـاده بـود. مـن              
متوجه شدم که رفيقي که بـاال رفـتـه        
بود با اشاره سـر و دسـت بـه رفـيـق                
ديگر مي گفت مرا بيار پـايـيـن و او        
هم متوجه پيام او نمي شـد. مـا هـم         
نمي دانسـتـيـم چـرا او مـي خـواهـد                
پايين بيايد در حاليکه خيلـي راحـت     
مي تواند داخل شود. بالخره بـعـد از      
گذشت کمتر از يک دقيقـه او پـايـيـن         
آمد و هـر دو بسـرعـت بـطـرف مـا                   
برگشتند. وقتي به نزد مـا رسـيـدنـد          
بهش گفتم چرا تاخير کـردي و بـاالي       
ديوار نرفتي؟ بـعـد در جـواب گـفـت            
قسمتي که دستم بهش خـورد و مـي       
خواستم باال بروم گـونـي هـاي پـر از           
شن و ماسه بود و فـهـمـيـدم کـه ايـن           
سنگر است. در همين لحظه متـوجـه    
شديم که يک نفر مسـلـح وارد هـمـان         
قسمت شد و بر روي يـکـي از گـونـي         
هاي شني نشـسـت. آنـگـاه مـتـوجـه               
شديم منزلي که انتخاب کرده بـوديـم     
که هر شش نفر آنـجـا بـمـانـيـم مـقـر               
نيروهاي رژيم در داخل روستاي قه ره 
يان بوده است و در لحظه اي که رفـقـا   
در حال باال رفتن بودند نگهبان آنجـا  
نبود بلکه رفته بود نگهبان ديـگـر را     

 براي تعويض پست صدا بزند. 
 
 

 در خواب و بيداري
بـود واحـدي        ۶۴ تابستـان سـال       

هفت نفره بوديم و شب هـنـگـام وارد        
روستاي "کـانـي کـه وگ" ( چشـمـه                   
کمبود) شـديـم. اهـالـي روسـتـا کـه                  
بارها بصورت علني و مـخـفـي وارد      
آنجا شده بوديم استقبال گرمي از مـا  
بعمل آوردند. قبل تر هر بار بصـورت   
علني و برگزاري جلسه سخنـرانـي بـا      
اهالي وارد اين روستا مي شـديـم بـا        
ديدن ما احساسات صميمانه خود را 
پنهان نمي کردند و واقعا کومه لـه و      
تک تک ما را از صميم قـلـب دوسـت        
داشتند. اما اين بار مي خواستيم که  
هيچ کس از اهالي روستـا از حضـور       
ما اطالع پيدا نکند بجز يـک مـنـزل        
که براي مخفي شدن در نـظـر گـرفـتـه        
بوديم. طوري وارد روستـا شـديـم کـه          
حتي سگهاي آبادي هم از حضور مـا  
بي اطالع بودند و نگذاشـتـيـم پـارس       
کنند. براي اينکـه صـداي در مـنـزل            
بلند نشود يـکـي از رفـقـا را کـمـک                 
کرديم از روي ديوار وارد حياط شود. 
در را باز کرد و همگي داخل شـديـم.     
صاحب خانه که اسمش محمد بود را 
آهسته مطلع کرديم و او بـه مـحـض          
اينکه ما را ديد بسيار خوشحال شد. 
اهالي منزل همگي به اسـتـقـبـال مـا        
آمدند و بـا بـغـل کـردن و روبـوسـي                 
پذيرايي خوبي از ما کردنـد. بـعـد از         
تازه کردن ديدار و صرف چـاي، نـان،       
ماست و پنير، به محمد گفتم تا فردا 
شب اينجـا مـانـدگـار مـي شـويـم و                
فرداشب به محض تاريـک شـدن هـوا        
بايد برويم اما آنچه که مهم است اين 
است که چون ماموريـت مـهـمـي در         
منطقه داريم نبايد حتي يـک نـفـر از          
اهالي روستا بـدانـد کـه مـا ايـنـجـا                
هستيم.  در جـواب گـفـت خـيـالـتـان             
راحت باشد حتي نمي گذارم همسايـه  
بغل دستي هم از حضور شما مـطـلـع    

 شود. 
 

خالصه بعد از بحث و گفتگو در   
مورد مسايل سياسي روز و مقـداري  
گپ و شوخي، وقت استراحت بـود و      
رفت برايمان رختـخـواب آورد. رفـقـا          
نيز هر يک رختخـواب خـود را پـهـن           
کرده و به استراحت پرداختـنـد. چـون       
جا محدود بود من و يکي ديـگـر از       
رفقاي شوخ طبع واحـد دو نـفـري در          
ــود                 ــر ب ــزرگــت ــه ب ــي ک ــراي ــذي ــاق پ ات
خوابيديم. قبل از اينـکـه مـحـمـد از           
اتاق بيرون برود بار ديگر تاکيد کـردم  

که حتما حواسش باشد که فردا کسي 
از اهالي روستا از حضور ما مـطـلـع      
نشود. گفت خاطر جمع بـاش بـگـيـر          
بخواب نمي گذارم کسي مطلع شـود.  
شب بخير گفتيم سپس چراغ فـانـوس   

 را خاموش کردم و بخواب رفتيم. 
 

روز بعد، وقت از صبـح گـذشـتـه       
بود و من داشتم خواب مـيـديـدم کـه       
براي مردم روستا جلـسـه سـخـنـرانـي         
علني گذاشته ام. چيزي که جالب بود  
اين بود که تصوير جلسه را در خواب 
مي ديدم اما صداي همهـمـه اهـالـي       
شرکت کننده در جلـسـه را بـا گـوش           
ميشنيدم نه در خواب. اين لـحـظـات     
خواب و بيداري خيلي سريع و کـوتـاه     
بود. وقتيکه بيدار شدم و هنـوز سـرم      
زير لحاف بود همان صداي هـمـهـمـه       
کماکان ادامه داشت. لـحـاف را کـه           
ــاق                 ــا دور ات ــرداشــتــم ديــدم دور ت ب
تــعــدادي از اهــالــي روســتــا کــه                   
بيشترشان جوانان دختر و پسـر اهـل       
روستا بودند نشسته اند. بـه مـحـض       
متوجـه شـدن از بـرخـاسـتـن مـن از                  
رختخواب، همگي آنها نيز برخاستند 
و من نيز بسويشان رفتم و يکي يکي 
به روبوسي وبغل کردن پرداختيم. اين  
ماجرا براي رفيق شوخ طبع ديگر کـه  
آنطرف کنار مـن خـوابـيـده بـود نـيـز              

تکرار شد. بعد از شستشوي صـورت   
و خوردن صبحانـه در جـمـع آنـهـا و              
کمي گپ و گفتگو، ازشـان پـرسـيـدم         
چگونه متوجه حضور ما شـده انـد؟.     
هر يک چيزي مي گـفـت. يـکـي مـي           
گفت پسر صاحبخانه به من گـفـتـه و      
ديگري مي گفت دختر صاحبخانه و   
سومي مي گفت همسر او و خالـصـه   
هرکسي مطلع شده بود به آن ديـگـري   

 اطالع داده بود.
  

ديگر کاريش نمي شد کرد و کـار  
از کار گذشته بود. اما نگران جوانـب   
امنيتي نبوديم چون اهالـي روسـتـاي      
چشمه کبود "کاني که وگ" بـا تـوجـه        
به اينکه حدود سي الي چهل خـانـوار     
بودند اما انگار يک خانواده هستند و 
مناسباتشان با هم خيلي عالـي بـود     
بويژه اينکه کومه له را خيلي دوسـت    
داشتند. بعد از گپ زدن و صـحـبـت         
کردن با جوانان حاضر در اتاق، دسته 
اي مي رفت و دستـه اي ديـگـر وارد          
اتاق مي شد. هر بار کـه از صـاحـب         
خانه با لبخند و شوخي  مي پرسيـدم  
مگر قول ندادي که کسي از آمدن ما 
مطلع نشود؟. او نيزهر بار در جـواب   
مي گفت: راستش وقتي پسر عمه ام    
فهميد درست نبود که از دختر خـالـه     
ام پنهـان کـنـم، وقـتـي دخـتـر بـرادر                 
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همسرم اطالع پيدا کرد درست نبود 
از برادرش پنهان کنيم ولـي نـگـران        
نباش همه قوم و فـامـيـل هسـتـنـد           
چکار ميشه کرد شماها را دوسـت      
دارند ديگه. اين وضعيت تا بدانجـا   
رسيد که در طول روز هـمـه اهـالـي         

روستا به ديدار ما آمـدنـد و کسـي        
نمانده بود که مطـلـع نشـده بـاشـد.          
نزديکهاي عصر وقتيکه همه اهالي 
روستا با ما مالقات کرده و به خانه 
هايشان رفتند، رفيق هميشـه شـوخ     
طبع واحد رو کرد به محمد صاحب 
خانه و با لبخند و شوخي گفت کاک 
محمد حاال که همه مردم روسـتـاي     
چشمه کـبـود از آمـدن مـا مـطـلـع                

شدند تازه گذشته و کاريش نمـيـشـه    
کرد ولي خواهشا حواست باشد کـه    
از اين لحظه به بعد تمام روستاهـاي  
منطقه از حضور ما مطلع نشـونـد.   
همگي بـا صـداي بـلـنـد لـحـظـات                 
زيادي خنيديم. آنروز روز قشـنـگـي       

 بود.
  ادامه دارد

 مختصري از تاريخ...

 

ويژه محدوديتهاي معيني را به مـا  
تحميل کرد. کالبد شکافـي دقـيـق       
چپ ناسيوناليست و اسـالم زده و          
سنتي ايراني تـا حـدود زيـادي در            
ــانــي جــواب                ــرتــو اوضــاع جــه پ
ميگرفت. به همين دلـيـل بـررسـي          
دقيق و موشـکـافـانـه از تـئـوري و             
سياست و جهان بيني ايـن چـپ در       
محدوده ايران عمال تحت تاثير اين 

 فضا قرار گرفت.
ما اگرامروز بعـد از پـايـان آن          
گرد و غبار و در انـتـهـاي دوره اي          
قــرار گــرفــتــه ايــم كــه بــا افــتــخــار            
ميتوانيم سرمان را بلند نگـهـداريـم    
و بـگـويـيـم شـكـسـت بـلـوك شـرق                 
شكست كمونيسم نبود، اگر اكنـون  
با سري افراشته ميتوانيم به هـمـان     
بورژوازي هار كه نعره پـيـروزي سـر      
داده بود بگوييم حقانيت نداشتيد و 
ــمــراه بــا                  ــان ه ــازار آزادت ــدل ب م
دمكراسي تان با شكـسـت مـواجـه       
شده است، اگر اكنون بـا امـيـد بـه           
پــيــروزي انســانــيــت و بــرگــردانــدن         
اخـتـيـار بـه انسـان و بـا اتـكـا بـه                      
تـئــوريــهــا و نـقــدهــاي مــاركــس و            
منصور حكمت ميتوانيم بـگـويـيـم     
دوره تعرض مـا آغـاز شـده اسـت،           
فقط با اتكا به آن تاريخ پـرافـتـخـار     
مقاومت و تيزبيني گـذشـتـه، ايـن         

 امر ممكن شده است.
به هر حال اکنون در موقـعـيـت    
مناسبتري ميگوييم: هر جـريـان و       
انسان چپي كه اگر در آن دوره دچـار  
ســردرگــمــي و رخــوت شــده اســت           
اكنون بايد به ميدان بيايد و متوجه 
ايـن تـحـوالت بشـود و بـه صـفــي                 
مـلـحـق شـود كــه تـاريـخ گـذشـتــه                 
حقانيت سياستها و تئوريهايـش را    
به اثبات رسانده است. جـريـانـاتـي        
كه مرعوب پيروزي دمـكـراسـي و        
بازار آزاد شدند، جرياناتـي كـه نـام        

خود را تـغـيـيـر دادنـد و غـلـظـت                   
دمكراسي و تولـرانـس خـود را بـا           
جريانات ناسيوناليستي و سرمـايـه   
داري نشان دادند، جرياناتي كـه بـه     
آمــريــكــا و يــا اســالم ســيــاســي و            
نيروهاي مخرب اسالمي و ترور دل 
بسته بودند، جرياناتي كه دنبال اين 
يـا آن جــنـاح رژيـم اسـالمـي روان                
شــدنــد، جــريــانــاتــي كــه امــيــد بــه          
بمبهاي آمريكايي بسـتـه بـودنـد و         
جــريــانــاتــي كـــه نــتــوانســتــنـــد               
مكانيسمهـاي تـغـيـيـر جـامـعـه و               
تحوالت دنيـاي نـويـن را از زاويـه             
مــنــفــعــت انســان مــدرن امــروزي          
ببينند، و.... نميتوانـنـد تـحـوالت           
امــروز را هــم تــوضــيــح بــدهــنــد.            
شكست سرمايه داري بـازار آزاد و      
تحوالت متعاقب آن اگر چـه كـمـك      
ميكند چشم خيلي هـا بـاز بشـود          
اما يك بار ديگر آنها را براي مدتي 

 در سردرگمي قرار ميدهد.
در پـــايـــان ايـــن دوره و در                 
مــوقــعــيــتــي کــه ايــن ســطــور را              
مينـويسـم، فـرخـوان مـا بـه هـمـه                 
جريـانـاتـي كـه بـه هـر دلـيـلـي در                    
گذشته راه ديگري را رفته و يا دچار 
سردرگمي و ابـهـام شـدنـد و تـوان                
ــان را              ــحــوالت جــه تشــخــيــص ت
نداشتند، اين است كـه مـوقـعـيـت          
فعلي را دريـابـنـد. دوران تـعـرض               
كمونيسم و دوران بالندگي سريـع و    
رشد احزاب كمونيستي فرا رسـيـده     
است. حزب كمونيست كارگري چـه    
در دوران برو بياي بازار آزاد و چـه        
در شــرايــط افــول آن، آلــتــرنــاتــيــو           
سوسياليستي و رهـايـي انسـان از          
تمام قيد و بندهاي نـظـام حـاكـم را         
هـدف خـود قـرار داده اسـت. ايــن                
ــاي               ــه ــه انســان ــم حــزب، حــزب ه
معترض به سيستم حاكـم ومـدافـع      

 .رهايي انسان از اسارت است

 

 

 به مناسبت... 

کارگران را براي احـقـاق حـقـوق خـود          
متشکل کنند، و عليه بيعدالتـي هـا     
و بيحقوقي ها ابراز مـخـالـفـت کـرده        
اند . اين درحالي است که دولت آقاي  
روحــانــي بــا آزاد کــردن شــمــاري از             
زندانيان که اکثرا هم "خودي" بوده اند   
ژست "اعتدال" به خود گـرفـتـه اسـت.       

 ٣٥٠ ما زندانيان مـحـکـوم در بـنـد            
زندان اوين ضمن اعالم خوشحالي از   
آزادي کساني که در همـيـن مـدت از        
زندان آزاد شده اند، اعالم مـيـکـنـيـم        
اوال غـوغـا بـر سـر آزادي زنـدانـيـان                
سياسي و وعده هاي پيشاانتخـابـاتـي    
يک هيـاهـو بـيـشـتـر نـبـوده و آزادي                 
همين تعداد نيز بخاطـر اعـتـراضـات       
داخلي و يا جـهـانـي صـورت گـرفـتـه            

 است. 
زنــدان    ٣٥٠ مـا زنـدانـيـان بـنـد             

اوين، اعالم ميـکـنـيـم کـه نـه تـنـهـا                
خبري از آزادي دهها کارگر زندانـي و    
شمار بسياري از زندانيان سـيـاسـي و      
عقيدتي نيست، بلکه فشـار بـر روي         
آنها شـدت يـافـتـه و اعـدام هـا نـيـز                   
چندين بـرابـر شـده اسـت. تـوهـيـن و                 
بدرفتاري با زندانيـان بـه حـد اعـالي           
خود رسيده و بي توجهي به معالجه و 
دوا و درمان زندانـيـان بـيـمـار بـيـداد            

 ميکند.  

ما مجرم نـيـسـتـيـم و جـنـايـتـي              
نکرده ايم که بايد مورد اينهمه اذيـت    
و آزار و توهين قرار گيريم و به سالهـا  
زندان محکوم شويـم. سـوال مـا ايـن            
است که آيا ارگـان هـاي حـکـومـتـي             
ميتوانند به جامعه اعالم کـنـنـد کـه         
جرم ما چه بـوده اسـت؟ آيـا صـدا و               
سيمائي که هزينـه هـايـش از طـريـق            
اسثتمار ما کـارگـران و مـالـيـات از            
مردم تامين ميشود اين جسـارت را      
دارد که منـاظـره اي بـا مـا تـرتـيـب                
بدهد تا مردم هم از جرائم! ما مطـلـع    
شوند؟ آيا آقاي روحـانـي و سـيـسـتـم           
قضائي کشور حاضرنـد بـا مـالقـات         
يک هيئت بين المللي از زنـدان اويـن       

 موافقت کنند؟  
ما کيفرخواست سنگيني عـلـيـه      
کساني داريم که آزادي را از ما گرفته 
ــار                        ــن ــودن در ک ــا را از ب ــد و م ان
عزيزانمان محـروم کـرده انـد. اولـيـن             
خواست ما آزادي فوري و بدون هـيـچ     
قيد و شرطي از زندان است. خـواسـت    
اضطراي ما نيز  اين است که تمامـي  
زندانيان سياسي که نياز به درمـان و      
معالجه دارند، بـا اسـتـانـدارد قـابـل             
قبولي تحت درمان و مـعـالـجـه قـرار        
گيرند و بـيـمـارانـي کـه احـتـيـاج بـه                  
معالجه در بيرون زندان دارند به آنـهـا   

مـــرخصـــي الزم داده بشـــود. مـــا               
ميخواهيم که به تحقير و بـدرفـتـاري        
هاي روزمره زندانبانـان بـا زنـدانـيـان          
فورا و براي هميشه پايان داده شود و   
امکـانـات مـالقـات بـا بسـتـگـان و                 
وکالي زنـدانـي در فضـائـي تـوام بـا               
احترام فراهم شود. ما خواهان اعـزام     
هيئت هاي بين المللي براي بازديد از 
زندان اوين و کليـه زنـدانـهـاي کشـور          
اعم از سـيـاسـي يـا غـيـر سـيـاسـي                    
هســتــيــم. مــا مــخــالــف مــجــازات            
اعداميم. اينها بـرخـي  از خـواسـت              

 هاي بحق ما است. 
مــا مــخــالــف مــجــازات اعــدام         
هستيم. و آخرين تـاکـيـد مـا تـوقـف              
فــوري اعــدامــهــاســت. مــا از مــردم           
شريف ايران و مردم انسـانـدوسـت در      
سراسر جهان ميخواهيم که فعاالنه از 
خواست هاي ما حمايت کنند و هـمـه   

 جا صداي ما باشند. 
 

رضا شهابي عضو هيات مـديـره     
سـنــديـکــاي کــارگــران شــرکـت واحــد          

بـنـد      -اتوبوسـرانـي تـهـران و حـومـه            
 زندان اوين   ٣٥٠ 

بهنام ابراهيم زاده فعال کارگري و 
دفاع ا زحقوق کودک، عضـو کـمـيـتـه        
پيگيري تشکـلـهـاي آزاد کـارگـري و            
جــمــعــيــت دفــاع از کــودکــان کــار و            

 ٣٥٠ خيابان، زندان اوين بند 

 اعدام ها را  متوقف...

 

مقدار دي اکسيـد نـيـتـروژن، ازن و           
هاي آلي و ذرات به ويژه  ساير آالينده

آزبزست در هواي منطـقـه عسـلـويـه        
خبرداد و گفت: وجود ذرات آزبسـت   
در هواي تنفسي آنقدر خطرناک است 

-PPM- ۵۰   ،PPMکــه مــقــادبــر     
از ايــن      PPM- ۵۰۰و      ۸۰ -۱۰۰ 

تواند بـه     ماده شيمايي به ترتيب مي

سرگيجه و استـفـراغ، فـلـج و مـرگ            
 افراد منجر شود.

وي بابيان ايـنـکـه ديـگـر ذرات          
شيمـيـايـي مـوجـود در هـوا مـثـل                 

ها و ازن باعث اسيـدي شـدن      نيترات
شــود،    ســطــح چشــم و ســوزش مــي         

ــن           ــر اي ــزود: عــالوه ب هــا وجــود       اف
اکسيدهاي سولفـور و نـيـتـروژن در           
هواي مرطـوب و شـرجـي مـنـطـقـه              
عسلويه، ترکيبي اسيـدي بـه وجـود        

آورد که از طريـق تـنـفـس جـذب           مي

 شود. بدن مي
 

آغاجري با اشاره به وجود بـيـش   
هـا درشـت در هـواي           از حد ريز گرد

منطقـه عسـلـويـه، گـفـت: در حـال                 
هـا     حاضر بـيـشـتـر مـواقـع ريـزگـرد            

مانند ابري رقيق سرتاسر منطقـه را    
انــد و ايــن مســئلــه بــه             فــرا گــرفــتــه  

خصوص در مـوقـع وارونـگـي هـوا              
 بسيار آزار دهنده است.

 

 اخبار کارگري...


