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آزاد؛  نرم افزار 
حقوق معنوی
یـک اثــر

الف.مهرام

نرم افزار آزاد نرم افزاری است که می توان آن را آزادانه و بدون 
محدودیت، به هر منظور استفاده کرد، مطالعه و بررسی نمود، و 
تغییر داد. همچنین کپی کردن یا توزیع مجدد )خواه بدون تغییر و 
خواه باتغییراتی در نرم افزار( آزاد و بدون محدودیت یا با محدودیت 
بسیار کمی )تنها برای اطمینان از اینکه دریافت کنندگان بعدی 
تولیدکنندگان  یا  می شوند  بهره مند  آزادی ها  این  از  نیز  نرم افزار 
سخت افزارهایی که سروکار سخت افزار با مصرف کننده است به 
کاربران اجازه ایجاد تغییر در سخت افزارشان را بدهند( است. 
نرم افزارهای آزاد عموما رایگان هستند اما می توانند دارای قیمت 
هم باشند مثال برای هزینه تولید سی دی و دیگر َاشکال توزیع آن.

آن  در  و  می دهید  ارائه  را  آزاد  نرم افزار  از  تعریفی  گنو  موسسه ی 
می گوید چه مواردی در مورد یک نرم افزار خاص باید صدق کند تا به 
عنوان یک نرم افزار آزاد تلقی شود. اما این موسسه گاه گاه این تعریف 

را اصالح می کنید تا واضح تر شود.
نرم افزار آزاد درباره آزادی است، نه قیمت. برای درک بهتر باید به 

معنای آزاد در آزادی بیان فکر کنید، نه در آبجو مجانی.
نرم افزار آزاد در مورد آزادی کاربران برای اجرا، کپی، توزیع، بررسی، 
تغییر و بهبود دادن نرم افزار می باشد. به طور دقیق تر نرم افزار آزاد به 

چهار نوع آزادی برای کاربران یک نرم افزار اشاره می کند:
آزادی برای اجرای برنامه برای هر منظوری )آزادی ۰(.  •

برنامه  کرد  عمل  چگونگی  بررسی  و  مطالعه  برای  آزادی   •
منبع یک  به کد  )آزادی ۱(. دسترسی  نیاز خود  برای  آن  تغییر  و 

پیش شرط برای این آزادی می باشد.
شما  بنابراین  آن،  از  کپی هایی  مجدد  توزیع  برای  آزادی   •

می توانید به همسایگان خود کمک کنید )آزادی ۲(.
آزادی برای بهبود برنامه و انتشار این تغییرات برای عموم،   •
بنابراین تمام جامعه از آن بهره می برند )آزادی ۳(. دسترسی به کد 

منبع یک پیش شرط برای این آزادی می باشد.

کاربران  که  به شمار می آید  آزاد  نرم افزار  یک  برنامه ای  در صورتی 
آن همه این آزادی ها را داشته باشند. بنابراین شما باید برای توزیع 
مجدد کپی هایی از آن، خواه با اصالحات و تغییرات و خواه بدون آن، 
خواه رایگان و خواه در ازای دریافت وجهی، برای هر شخصی و در هر 
جایی آزاد باشید. آزاد بودن برای انجام این کارها )در میان کارهای 
به درخواست و پرداخت  این معنی است که شما مجبور  به  دیگر( 

هزینه برای مجوز نیستید.
شما همچنین باید این آزادی را داشته باشید تا در برنامه تغییراتی 
طور  به  آن ها  از  آن ها،  وجود  به  اشاره  بدون  حتی  و  کنید  ایجاد 
را  تغییرات خود  اگر هم  استفاده کنید.  کار خود  برای  و  خصوصی 
منتشر کردید، نباید ملزم به اعالم آن به شخص خاص و یا به روش 

خاصی باشید.

آزادی برای استفاده از برنامه به معنای آزادی هر شخص و یا سازمانی 
برای استفاده از آن برنامه بر روی هر سیستم کامپیوتری، برای هر 
کاری، و بدون نیاز به هر گونه ارتباط بعدی با توسعه دهنده و یا هر 
نهاد خاصی می باشد. در این نوع آزادی، هدف کاربر اهمیت دارد نه 
هدف توسعه دهنده؛ شما به عنوان یک کاربر آزاد هستید تا برنامه را 
برای هدف خودتان استفاده نمایید، و اگر برنامه را به شخص دیگری 
نیز بدهید، او هم آزاد است تا برنامه را برای هدف خودش استفاده 

نماید، شما حق ندارید هدف خودتان را به وی تحمیل نمایید.
آزادی برای توزیع مجدد کپی هایی از برنامه باید عالوه بر کد منبع، 
شامل شکل باینری و اجرایی برنامه و برای هر دو نسخه تغییر یافته 
برای  اجرایی  شکل  در  برنامه ها  )توزیع  باشد.  نیز  نیافته  تغییر  و 
سیستم عامل های آزادی که به راحتی نصب می شوند ضروری است(. 
به  برنامه  برای  اجرایی  و  باینری  تولید شکل  برای  روشی  اگر هیچ 
خصوصی وجود نداشته باشد، مشکلی نیست )زیرا بعضی از زبآن های 
این  باید  شما  اما  نمی کنند(.  پشتیبانی  ویژگی  آن  از  برنامه نویسی 
آزادی را داشته باشید تا اگر روشی برای ارائه شکل باینری و اجرایی 
برنامه پیدا کردید، آن برنامه را مجدداً به این دو شکل توزیع کنید.

به منظور داشتن آزادی برای تغییر دادن، و انتشار نسخه های بهبود 
باشید.  داشته  دسترسی  برنامه  منبع  کدهای  به  باید  شما  یافته، 
بنابراین دسترسی به کد منبع یک شرط ضروری برای نرم افزار آزاد 

می باشد.
و  پیمانه ها  ادغام  برنامه  یک  تغییر  روش های  مهم ترین  از  یکی 
برنامه  مجوز  اگر  می باشد.  اصلی  برنامه  با  موجود  آزاِد  زیرروال های 
بگوید که شما نمی توانید پیمانه های موجود را با برنامه ادغام نمایید، 
با  که  باشید  کدی  مالک  خودتان  شما  که  بخواهد  اگر  مثال  برای 
برنامه اضافه می کنید، در این صورت این مجوز بیشتر از حد محدود 

کننده است تا به عنوان یک مجوز آزاد شناخته شود.
هیچ  که شما  وقتی  تا  باید  آن ها  آزادی ها،  این  اجرایی شدن  برای 
کار اشتباهی بر خالف این آزادی ها انجام نداده اید، غیر قابل فسخ و 
قطعی بمانند. اگر توسعه دهنده نرم افزار قادر باشد مجوز نرم افزار را، 
بدون این که شما کاری کنید که سبب این کار شود، باطل کند، این 
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نرم افزار آزاد نیست.
با این حال بعضی قوانین خاص که درباره نحوه توزیع نرم افزار آزاد 
قابل  نباشند،  تضاد  در  اصلی  آزادی های  با  که  هنگامی  می باشند، 
قانونی  ساده(  خیلی  بیان  )به  کپی لفت  نمونه  برای  هستند.  قبول 
است که به موجب آن شما به هنگام توزیع مجدد برنامه، نمی توانید 
محدودیت هایی به آن اضافه کنید تا آزادی های اصلی را برای افراد 
دیگر از بین ببرید. این قانون نه تنها با آزادی های مرکزی در تضاد 

نیست بلکه از آن ها محافظت نیز می کند.
 نرم افزار آزاد به معنای غیر تجاری نیست. یک برنامه آزاد باید برای 
باشد.  استفاده تجاری، توسعه تجاری، و توزیع تجاری در دسترس 
چنین  بلکه  نیست،  معمول  غیر  دیگر  آزاد  نرم افزار  تجاری  توسعه 
ممکن  شما  بنابراین  هستند.  مهم  بسیار  تجاری  آزاد  نرم افزارهای 
است پولی پرداخت کرده باشید تا کپی هایی از نرم افزار آزاد را بدست 
آورده باشید و یا ممکن است کپی ها را بدون پرداخت هزینه بدست 
آورده  بدست  را  کپی ها  چگونه  اینکه  از  صرفنظر  اما  باشید.  آورده 
باشید، شما همیشه این آزادی را دارید تا نرم افزار را کپی کنید و 

تغییر دهید و یا حتی کپی هایی از آن را بفروشید.
این که آیا یک تغییر، بهبود به حساب می آید یا نه، نکته ای است که 
به ذهنیت افراد باز میگردد. اگر حق تغییر شما، محدود به چیزی 

باشد که دیگری آن را بهبود می داند، این آزادی نیست.
در  نیز  یافته  تغییر  بسته  یک  بسته بندی  نحوه  به  مربوط  قوانین 
صورتی که به طور عملی و قابل اجرا، آزادی شما برای انتشار نسخه 
تغییر یافته را منع نکنند، قابل قبول هستند. قوانینی مانند  اگر شما 
برنامه را به این روش در دسترس قرار دادید، باید آن را به آن روش 
با همان شرایط قبلی می توانند قابل  نیز در دست قرار دهید  نیز، 
قبول باشند )به خاطر داشته باشید که چنین قانونی آزادی شما برای 
انتخاب انتشار و یا عدم انتشار برنامه را باقی می گذارد(. همچنین این 
برای مجوز قابل قبول است تا الزم بدارد که اگر شما یک نسخه تغییر 
یافته از برنامه را توزیع کردید و توسعه دهنده قبلی یک کپی از آن 
را درخواست نمود، شما باید یک کپی برای او بفرستید یا مشخص 

کنید که این تغییرات را شما انجام داده اید.

در پروژه گنو، ما از کپی لفت برای حفاظت قانونی از این آزادی ها برای 
هر شخصی استفاده می کنیم. اما نرم افزارهای آزاد غیر کپی لفتی نیز 
وجود دارند. ما معتقدیم که دالیل مهمی برای اینکه چرا بهتر است 
از کپی لفت استفاده شود وجود دارند، اما اگر برنامه شما نرم افزار آزاد 

غیر کپی لفتی باشد، ما همچنان می توانیم از آن استفاده کنیم.
گاهی اوقات مقررات نظارتی صادرات و مصوبات تجاری دولت آزادی 
شما برای توزیع بین المللی کپی های برنامه را تحت تاثیر قرار خواهند 
داد. توسعه دهندگان نرم افزار این قدرت را ندارند تا این محدودیت ها 
را حذف و یا زیر پا بگذارند، اما کاری که می توانند و باید انجام دهند 

این است که از تحمیل این محدودیت ها به عنوان شرایط استفاده 
از برنامه سر باز زنند. به این ترتیب، این محدودیت ها بر فعالیت ها 
تاثیر نخواهد داشت.  این دولت ها  از حوزه قضائی  و اشخاص خارج 
بنابراین مجوزهای نرم افزارهای آزاد نباید رعایت مقررات صادراتی به 

عنوان یکی از شروط آزادی های ضروری را تحمیل کنند.
اغلب مجوزهای نرم افزار آزاد بر اساس کپی رایت می باشند، ولی برای 
آن دسته از الزاماتی که بواسطه کپی رایت می توانند تحمیل شوند، 
محدودیت هایی وجود دارد. اگر یک مجوز مبتنی بر کپی رایت آزادی 
را به روش هایی که در باال توضیح داده شد محترم بشمارد و رعایت 

کند، بعید به نظر می رسد که مشکالت دیگری که ما هرگز پیش بینی 
اما  اتفاق می افتد(.  این  گاه  )اگر چه گه  بیاید  به وجود  نمی کردیم 
و  می باشند،  قراردادها  اساس  بر  آزاد  نرم افزار  مجوزهای  از  بعضی 
قردادها می توانند شمار بیشتری از محدودیت های ممکن را تحمیل 
کنند. این بدان معناست که راه های بیشماری وجود دارند تا چنین 

مجوزی به طرز غیر قابل قبولی محدودکننده و غیر آزاد باشد.
قبول  قابل  غیر  که  قراردادها   محدودیت های   همه  نمی توانیم  ما 
کاربر  قرارداد،  بر  مبتنی  مجوز  یک  اگر  کنیم.  فهرست  را  هستند 
مبتنی  مجوز  که  کند  محدود  طوری  معمول  غیر  روش  یک  به  را 
بر کپی رایت نتواند، و آن محدودیت در این جا به عنوان یک عمل 
قانونی ذکر نشده باشد، ما درباره آن فکر خواهیم کرد و احتماال آن 

را غیر آزاد تشخیص خواهیم داشت.
هنگامی که درباره نرم افزار آزاد صحبت می شود بهتر است تا از به کار 
بردن عباراتی مانند هدیه دادن و یا به طور رایگان خودداری شود، 
زیرا این عبارات این مفهوم را می رسانند که موضوع در مورد قیمت 
قانونی  غیر  کپی  مانند  معمول  عبارات  بعضی  آزادی.  نه  می باشد، 

مفاهیمی در بر دارند.
در نهایت به خاطر داشته باشید که معیارها و ظوابطی مانند آن ها 
که در تعریف نرم افزار آزاد ذکر شدند، برای تفسیر به تفکری دقیق 
نرم افزار  مجوز  آیا  که  این  مورد  در  تصمیم گیری  برای  دارند.  نیاز 
خاصی صالحیت مجوز نرم افزار آزاد بودن را دارد، موسسه ی گنو آن 
را بر مبنای همین ظوابط در نظر می گیرید تا تصمیم بگیرید که آیا 
معنی و مفهوم آن به خوبی کلمات و عبارات در آن، مناسب هست. 
اگر مجوز ی شامل موارد نامعقول باشد، گنو آن را رد می کنید، حتی 
اگر آن مورد را در این معیارها پیش بینی نکرده باشد. بعضی اوقات 
درخواست های یک مجوز پی آمدی پیش می آورد که قبل از این که 
موسسه ی گنو تصمیم بگیرد آیا این درخواست ها قابل قبول هستند، 
تفکر بسیاری شامل بحث و مذاکره با یک وکیل را مطالبه می کند. 
هنگامی که درباره یک موضوع جدید به نتیجه می رسید، غالبا این 
معیارها را به روز می کنید تا راحت تر ببینید که چرا مجوز های خاص 

صالحیت دارند و یا ندارند.
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قانون جدید گذرنامه

توهیـن یا 
تــکــریم

الف.مهرام

گذرنامه هاي ایراني در حالي قرار است با تصویب الیحه جدید 
در بهارستان نونوار شوند که براي اولین بار ۸۰ سال پیش کشور 
این  بار  یک  این مدت صرفا  و طي  قانون گذرنامه شد  داراي 
قانون اصالح گردید. اولین قانون گذرنامه در سال ۱۳۱۱ به 
یعني در سال ۱۳۵۱ و شش  بعد  تصویب رسید. چهل سال 
سال قبل از پیروزي انقالب، این قانون بار دیگر مورد بازنگري 
قرار گرفت و تاکنون با اصطالحات و بازنگري هایي موردي با 
صدور گذرنامه  همچنان  حکومتي کشور،  نظام  تغییر  به  توجه 
بر  ایراني  شهروندان  خارجي  مسافرت هاي  امور  فتق  و  رتق  و 
مي شد. انجام  پیش  سال  چهل  مصوب  قانون  همین  اساس 

قانونی که هر چند حق داشتن گذرنامه برای زنان زیر ۱۸ سال را 
منوط به اجازه ی ولی و پس از ازدواج منوط به اجازه ی شوهر کرده 
است اما در این روزها رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است... 

طبق قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران زنان متأهل در هر سنی 
برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، از طرف دیگر مجلس 
باالی  مجرد  زنان  آن  اساس  بر  که  است  طرحی  تصویب  دنبال  به 
چهل سال نیز برای خروج از کشور باید اجازه  ولی قهری  یا  حکم 
شرعی حاکم شرع  را کسب کنند. بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از 
خانواده، والیت قهری تنها برای  طفل صغیر  در نظر گرفته می شود. 
به  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  در  این طرح 
تصویب رسیده است و قرار است پس از فرستادن این طرح به صحن 
علنی مجلس از سوی نمایندگان تصویب یا رد شود. طرحی که برخی 
جزئیات آن با قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران، به خصوص در 

رابطه با ولی قهری مغایرت.
سال   ۱۸ باالی  مجرد  دختران  تاکنون  که  است  حالی  در  این 
می توانستند با اختیار خود از کشور خارج شوند و این محدودیت ها 

شامل حال آنان نبود.
بر همین اساس بر آن شدیم که نظر موافقان و مخالفان این الیحه 

را گردآوری کنیم.

استدالل موافقان طرح:

الله افتخاری )عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با ایسنا( :  
پیشنهاد فراکسیون زنان این بوده که در الیحه گذرنامه که برای زنان 
زیر چهل سال بدون اجازه ولی ممنوعیت خروج پیش بینی شده، قید 
رشیده بودن اضافه شود تا اگر زنانی زیر ۴۰ سال به تشخیص مراجع 
باشند...  از کشور نداشته  باشند، ممنوعیت خروج  ذی صالح رشیده 
به نظر ما نه باید به صورت مطلق به هر کسی اجازه خروج از کشور 
داد که تبعات داشته باشد و نه این که به صورت مطلق جلوی خروج 
بودن،  رشیده  احراز  صورت  در  باید  معتقدیم  ما  شود.  گرفته  همه 

اجازه خروج از کشور داده شود .
زهرا سجادی )معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست 
جمهوری در گفت وگو با ایسنا( :  همان گونه که زن حتی در سن ۴۰ 
یا ۵۰ سالگی باید با اجازه همسر خود گذرنامه دریافت کند، دختر 

نیز باید با اذن پدر این کار را انجام دهد. در حال حاضر دختران ۱۸ 
ساله می توانند بدون اذن پدر گذرنامه بگیرند، این در حالی است که 
در اسالم پدر بر دختر والیت دارد و در موارد متعدد مانند ازدواج 
دختر با اذن ولی می تواند این کار را انجام دهد، اما قانونی تصویب 
خارج  کشور  از  می تواند  ولی  اذن  بدون  دختر  همین  که  می شود 
 ۴۰ سن  به  دختری  اگر  ندارد...  شرع  اجازه  قانونی  چنین  و  شود 
سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می تواند خودش 
برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت های مطالعاتی و اخذ 
نظر  از  سال   ۴۰ زیر  دختران  اما  بگیرد،  تصمیم  تحصیلی  تخصص 
از  و  دریافت  گذرنامه  ولی  اذن  بدون  که  نیستند  مجاز  نیز  شرعی 

کشور خارج شوند .

حسینی نقوی )سخنگوی کمسیون امینت ملی و سیاست خارجی 
مجلس( :  توجیه نمایندگان دولت در کمیسیون برای تعیین سقف 
بود که  این  بانوان مجرد  برای  برای صدور گذرنامه  سنی ۴۰ سال 
بانوان مجرد برای سفر به  در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی 
خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی می شود که در جهت حفظ 
سالمت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سالمت 
خانم ها تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است... 
این الیحه به معنای ایجاد ممنوعیت برای خارج شدن بانوان مجرد 
از کشور نیست چرا که آن ها به راحتی می توانند با داشتن اجازه ولی 
قهری درخواست صدور گذرنامه را داشته باشند حتی اگر ولی نیز 
این مجوز را نداد می توانند از طریق دادگاه صالحه اقدامات الزم را 

برای صدور گذرنامه انجام دهند .

و  زنان  امور  مرکز  اجتماعی  سرمایه های  )معاون  هدایتی  پروین 
الیحه  در    : ایسنا(  با  گفت وگو  در  جمهوری  ریاست  نهاد  خانواده 
تنظیمی از سوی دولت موضوع افزایش شرط سنی دریافت گذرنامه 
برای دختران مجرد و کسب اجازه ولی قهری یا حاکم شرعی مطرح 
نبوده است و دولت محدودیتی در صدور گذرنامه برای زنان مجرد 
باالی ۱۸ سال یا افرادی که به حکم دادگاه رشید شناخته شده اند 
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حسب  مجلس  کمیسیون  حاضر  حال  در  است.  نکرده  بینی  پیش 
وظیفه و حقوق قانونی خود در حال بررسی الیحه می باشد و تمام 
صاحب نظران نیز می توانند در این مرحله نظرات خود را به کمیسیون 

مربوطه ارسال کنند .

با  گفت وگو  در  زنان  فراکسیون  رئیس  )نایب  میرگلوبیات  شهال 
این مصوبه  نباید  زنان مجلس،  فراکسیون  پیشنهاد  :  مطابق  ایلنا( 
تنها با توجه به سن دختران اعمال شود، بلکه دخترانی که با هدف 
نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، باید مشمول این 

مصوبه شوند.
ما تنها درصدد اضافه کردن تبصره یی هستیم که در این مصوبه الزم 
است. این که زنان و دختران ما با چه هدفی از کشور خارج می شوند 
دارند،  تحصیلی  پذیرش  دختران  از  برخی  است.  مشخص  تقریباً 
برخی برای کنفرانس های علمی می روند، برخی زنان تاجر و بازرگان 
از  برخی  از کشور خارج می شوند،  برای معامالت تجاری  و  هستند 
هم  موارد  این  در  می روند  خانواده هایشان  دیدن  برای  هم  دختران 
دعوتنامه یی وجود دارد و مدارکی مشخص. اما برخی سفرها در هیچ 
کدام از این موارد نمی گنجد و این گروه بخش کوچکی از زنان را 
تشکیل می دهند... در چند سال اخیر محدودیت خروج دختران از 
کشور برداشته شده است اما برخی افراد از این وضعیت سوءاستفاده 
وجهه  و  آورد  وجود  به  را  مشکالتی  نظام  برای  امر  همین  کردند، 
دختران را خدشه دار کرده است، بنابراین تصمیم گرفته شد شرایط 
به گونه ای فراهم شود تا دخترانی که قصد سوءاستفاده ندارند بتوانند 
بر اساس شرایط و ضوابطی از کشور خارج شوند... باید بپذیریم که 
یک سری اختالفات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت های 
شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می توانند 
را برطرف کنند ولی زنان  با جاری کردن صیغه محدودیت هایشان 
نمی توانند. درست است که آقایان باید خیلی مسائل را رعایت کنند 
اما محدودیت زنان را ندارند. این محدودیت ها نه در کشور ما که در 
کشورهای دیگر هم وجود دارد. قوانینی شرعی و عرفی بر ما حاکم 
است که ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعایت آن ها هستیم... من 

به عنوان یک پزشک معتقدم فیزیولوژی بدن زن و مرد فرق می کند، 
این تفاوت ها باعث می شود که برای زنان محدودیت بیشتری قائل 
شویم و این به نفع زنان است. ما همه جا گفته ایم که به حقوق زنان 
باید بیشتر از حقوق مردان احترام گذاشت، زنان نیاز به حمایت های 
چه  دیگر  کشورهای  در  مردان  که  این  مردان.  تا  دارند  بیشتری 
می کنند و برخی سفرها به برخی کشورها چه عوارضی به دنبال دارد 
قضیه  این  اسالمی  زنان کشور  درباره  اما  است  مربوط  به خودشان 

تفاوت دارد .

استدالل مخالفان طرح:

وقتی    : زنان(  حقوق  فعال  و  دادگستری  )وکیل  غیرت  فریده 
پاسپورتی به دختر و پسر ۱۸ ساله می دهیم تشخیص می دهیم که 
طبق قانون این ها دارای اهلیت هستند. حاال این را موکول می کنیم 
به اجازه پدر یا ولی قهری که در قوانین ما وجود دارد مباحث مهمی 
در این نوع تصمیم مطرح می شود. دختری که به سن ۱۸ رسیده 
و ازدواج نکرده و سن باالتر که هنوز مجرد است که نیازمند کسب 
اجازه پدر باشد، ما دوباره اهلیت را از او سلب کرده ایم حال این سؤال 
پیش می آید که به چه دلیل باید اهلیت را سلب کنیم. نه مجنون 
می تواند  که  رسیده  قانونی  سن  به  و  است  عاقل  مهجور،  نه  است 
معامله و خرید و فروش منزل کند، می تواند اجاره بدهد، اجاره بگیرد 
و تمامی معامالت را انجام بدهد... متأسفانه به هیچ وجه این قانون 
جنبه حمایتی از زنان را ندارد. الیحه ممنوعیت خروج از کشور زنان 
زیر چهل سال فقط جنبه محدود کردن اختیارات زنان و نوعی اهانت 
از جامعه است، گویا زنان مجرد قدرت تشخیص خود  این قشر  به 
باید با اجازه و کنترل یک نفر به خارج از  را از دست داده و حتماً 
کشور سفر کنند. این ایرادی است که متوجه الیحه ممنوعیت خروج 
از کشور زنان زیر چهل سال است که به کمیسیون امنیت ملی رفته 
و این مورد اعتراض است و امیدواریم که الیحه ممنوعیت خروج از 

کشور زنان زیر چهل سال به تصویب نرسد .

الهه کوالیی )نماینده ی پیشین مجلس( :  آیا تصویب اعمال والیت 
در  آنان  اهلیت  دادن  قرار  پرسش  زیر  و  سال   ۴۰ زیر  دختران  بر 
اداره هوشمندانه و مدبرانه امور خود در سفر خارج از کشور، غفلت 
رشد  و  زنان  اجتماعی  گسترده  حضور  ارزشمند  دستاوردهای  از 
همه جانبه آگاهی و شعور مثال زدنی آنان نیست؟ در شرایطی که 
شایستگی دختران ایرانی برای تشکیل خانواده و پذیرا شدن نقش 
پراهمیت و تعیین کننده مادری در ۱۶ سالگی در قوانین کشور مورد 
شناسایی قرار گرفته است، چرا باید دختران زیر ۴۰ سال با اجازه 
ولی خود گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند؟ با همه تناقض ها 
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نمایندگان  امیدواریم  دارد،  وجود  قوانین کشور  در  که  و مشکالتی 
از  را  خود  توهین آمیز،  مصوبه  این  رد  با  اسالمی  شورای  مجلس 
بی عدالتی و تبعیض گستری دور سازند و راه را برای امواج سنگین 
انقالب  نسازند.  هموار  دیگر  جوامع  تجربه های  و  جهانی  نفوذهای 
تاریخی  ستم های  بردن  میان  از  انتظار  ایرانی  زنان  برای  اسالمی 
دیرپا را ایجاد کرد. بر نمایندگان مجلس شورای اسالمی است که با 
تصویب قوانین روزآمد و عقالیی، شرایط را برای تأمین خواسته های 
آنان فراهم آورند، نه اینکه با تصویب قوانینی که تنها در عربستان 
سعودی قابل شناسایی است، شعور و توانمندی های انسانی بی نظیر 

آنان را هیچ انگارند. .

پوران ولی مراد )دبیر ائتالف اسالمی زنان در گفت وگو با خبرآنالین( 
:  امروز زنان با رای خود رئیس جمهور، نمایندگان خبرگان رهبری، 
نمایندگان مجلس قانون گذاری و نمایندگان شورای شهر را انتخاب 
می کنند. رای همین زنان است که در مرحله دوم رهبر نظام و وزرا 
نظام  ارکان  تمام  زنان در  رای  ترتیب  به همین  انتخاب می کند.  را 
نقش تعیین کننده دارد. سؤال این است که نمایندگان کمیسیون 
امنیت ملی که البته به تقاضای دولت پاسخ داده اند، چه گونه نظر 
رفت  سالمت  حفظ  و  سرنوشت  تعیین  در  زنان  همین  که  داده اند 
و آمد خود به خارج از کشور صغیر دیده می شوند و محتاج اجازه 
یک ولی قهری؟ همین نگرش به زن به عنوان موجود نیازمند قیم 
است که اجازه خشونت جنسی به کودکان زیر سن بلوغ را می دهد 
و ازدواج کودک زیر سن بلوغ را با اجازه ولی مجاز و قانونی می کند. 
این دختر زیر سن بلوغی که می تواند به عقد ازدواج یک مرد کامل 
بالغ در آید و همین قانون آسیب های در اثر این ازدواج را هم دیده و 
مجازاتش را هم تعیین کرده، حتی مرگ او هم در اثر همین ازدواج 
تا چهل  این دختر  در همین الیحه دیده شده، چه گونه است که 
سالگی صغیر محتاج قیم می شود به گونه ای که نمی تواند مصلحت 
خود را تشخیص دهد و سالمت خود را حفظ کند؟ این تعیین سن 
کمیسیون  پیشنهادی  الیحه  این  در  اساسی  چه  بر  سالگی  چهل 

امنیت ملی آمده است؟ .

محمدجعفر نعناکار )وکیل پایه یک دادگستری( :  در قانون اساسی 
ایران اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ اذعان دارد زنان و مردان در حقوق 
آن ها حمایت  از  قانون  یکسان  به طور  و  مساوی هستند  اجتماعی 
خواهد نمود. به طور مشخص معلوم نیست مصوبه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با چه انگیزه ای به یکباره اهلیت زنان 
را برای انجام امور خود محدود و این سن را از ۱۸ سالگی به چهل 
سالگی تغییر داده است، حال آن که بخش عمده ای از زنان ایرانی 
در حال  فعال  به صورت  اجتماع  در  و  بوده  عالیه  دارای تحصیالت 
زندگی می باشند به گونه ای که بسیاری از زنان مجرد و مجرب ما 
در دانشگاه های خارجی تحصیل یا استاد بوده و یا در تخصص هایی 
چون پزشکی، استادیاری، اجتماعی و بازرگانی در حال فعالیت در 
خارج و داخل ایران می باشند. تا پیش از این طبق قانون مدنی ابران 
اجازه  به  نیاز  فقط  کشور  از  خروج  برای  سنی  هر  در  متأهل  زنان 
همسر داشته اند. حال آن که در صورتی که این قانون مورد تصویب 
قانون گذار قرار گیرد با عنایت به وضعیت دادگاه ها و محاکم ذی صالح 
داده اند  از دست  را  پدران خود  که  مجردی  بانوان  زیاد  احتمال  به 
ترافیک  باعث  امر  این  نمایند که  اجازه  از محاکم کسب  می بایست 

بیش از پیش مراجعین به دادگاه ها خواهد بود و این به طور یقین 
ضرر جبران ناپذیری را برای مشاغل و موقعیت اجتماعی زنان پدیدار 
خواهد نمود و این در حالی است که تا کنون دختران باالی ۱۸ سال 
به علت رسیدن به سن رشد برای خروج منع قانونی نداشته اند... در 
خصوص ولی قهری نیز باید گفت، ولی قهری شخصی است که به 
حکم قانون تعیین می شود و والیت او به یک فرد اختیاری نیست 
که  کسانی  و  محجورین، صغار، سفیهان،  برای  والیت  تعیین  مانند 
ضعف دماغی دارند. حال سؤال اساسی اینجاست که دختران رشید 
مجرد جزء کدامیک از این گروه ها می باشد؟ که به یقین پاسخ هیچ 
رشد  برای  مساعد  ای  زمینه  ایجاد  به  موظف  ما  بود.  خواهد  کدام 
با عنایت  او هستیم.  شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی 
به بند الف ماده ۵۵ و ایضا دیباچه منشور ملل متحد که ایران نیز 
باال  برای  باید  و  است  مساوی  مرد  و  زن  حقوق  می باشد  آن  عضو 
بردن سطح زندگی و شرایط ترقی و توسعه نظام اجتماعی کوشید و 
هم چنین در اولین آیه سوره نساء آمده است که خداوند زن و مرد را 

از نفس واحدی خلق نموده است .
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تــهــران 
نفس ندارد

عیل مشرقی

آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموس ترین 
معضالت زیست محیطی تهران، پایتخت ایران و چندین شهر دیگر 
ایران تبدیل شده است. آمارها نشان می دهد که در روزهای تشدید 
آلودگی هوای تهران، شمار بیماران تنفسی  تا ۶۰ درصد  افزایش 
می یابد. بیشترین عامل مرتبط با تشدید بیماری های سیستم قلبی، 
عروقی و ریوی، افزایش آالینده های دی اکسید گوگرد، ذرات 
معلق و منواکسید کربن است، به طوریکه  آلودگی هوا در تهران به 
طور متوسط موجب کاهش ۵ سال از عمر تهرانی ها شده است .

بنابر نظر برخی از کارشناسان محیط زیست، نخستین زنگ خطر 
جدی درباره آلودگی هوای تهران در سال ۱۳۷۴ به صدا درآمد.

کافی است یک روز از خانه بیرون بیایید و هوایی برای نفس کشیدن 
نباشد؛ هوایی که وقتی وارد ریه ها شود، حس زندگی را به تک تک 
سلول ها برساند. اما انگار چند سالی است، خبری از این هوا در شهر ها 
نیست. زمانی تهران را با شلوغی و ترافیک و دود می شناختیم. وقتی 
هوای  توده   می رسیدی،  پایتخت  نزدیک  ایران،  دیگر  شهرهای  از 
آلوده را بر شهر می دیدی و با خود می گفتی، مردم چگونه در این 
شهر زندگی می کنند؟ اما حاال دیگر این سوال کمتر در ذهن نقش 

می بندد چرا که تهران فقط یکی از شهرهای آلوده است. 
اگر خبر ها را مرور کنیم، هر روز از آلودگی هوای شهری دیگر خبر 
می رسد. آلودگی هایی که گاهی به مرز بحران می رسد و شهر را به 
مشهد،  تهران،  اراک،  اصفهان،  اهواز،  شهرهای  می کشاند.  تعطیلی 
هوا  آلودگی  دلیل  به  بار  چندین  کرج  حتی  و  خرمشهر  و  آبادان 
مجبور به تعطیل کردن مدارس و یا کل شهر شدند و اگر هم تعطیل 
مرز  به  شهر ها  این  در  بار ها  هوا  آالیندگی  اما سطح  باشند،  نشده 

بحرانی رسیده است. 

وارونگی هوا یا وارونگی مسئولیت ها؟ 
این روز ها گویی که آلودگی هوا در شهر ها اجتناب ناپذیر است، کسی 
مطرح  سوال  این  تنها  است،  آمده  کجا  از  آلودگی  این  نمی پرسد 
می شود: چه موقع این آلودگی می رود؟ چرا هوا تمیز نمی شود؟ چرا 

باران نمی بارد؟ 
اکثر آلودگی های هوایی، مربوط به فصل پاییز و زمستان است، یعنی 
زمانی که پدیده  اینورژن  یا  وارونگی  هوا اتفاق می افتد. مکانیسم 
طلوع  هنگام  و  روز  اوایل  در  که  است  صورت  این  به  پدیده  این 
خورشید  نور  اشعه های  برخورد  دلیل  به  زمین  الیه های  خورشید 
با شروع روز و آغاز فعالیت های  از الیه های زیرین می شود.  گرم تر 
انسانی و مصرف سوخت دمای هوای سطح زمین زیاد می شود. این 
هوای گرم هنگام صعود و حرکت به سمت باال یا هنگام جابه جایی 
به وسیله باد با الیه ای هم دما از هوا که توسط تابش خورشید در 
طبقات فوقانی جو تشکیل شده برخورد می کند و این مانع صعود و 
تبادل هوا می شود. نتیجه آن تشکیل یک سطح پوششی باالی شهر 

دلیل  به  و  فعالیت های شهری  افزایش  و  زمان  با گذشت  است که 
تولیدشده در سطح  این الیه، مواد آالینده  زیر  محبوس شدن هوا 
زمین باقی می ماند و باال نمی رود. گاهی اوقات در الیه مزبور درجه 
حرارت با باال رفتن ارتفاع، افزایش نشان می دهد که به این وضعیت 
اینورژن یا وارونگی دما گفته می شود. هیچ کدام از آالینده ها در به 
جوی  وضعیت  فقط  و  نیستند  دخیل  پدیده ای  چنین  وجودآمدن 
موجب پدید آمدن آن می شود هنگامی که این پدیده اتفاق می افتد 
هوای سرد و آلوده به دلیل سنگینی بیشتر در سطح پایین و هوای 
پیدا  پایدار  حالت  جو  بنابراین  می گیرد،  قرار  باال  ارتفاع  در  گرم 

می کند و امکان مخلوط شدن و تهویه هوا وجود ندارد. 
زیاد  اندازه  این  تا  باید پرسید چرا حجم آالینده ها  از آن  اما پیش 
شده است. آالینده هایی که هر روز جان انسان های زیادی را به خطر 

می اندازد. 

منبع آلودگی هوا کجاست؟ 
که  چیزی  اولین  می شود،  شهر ها صحبت  هوای  آلودگی  از  هر گاه 
به ذهن  می آید، خودروهایی است که در شهر ها دود می کنند و هر 
روز هم بر تعداد آن ها افزوده می شود. اصال اگر کمی به خاطراتمان 
باشد:  مانده  ما  همه  ذهن  در  احتماال  کودکانه  شعر  این  برگردیم، 
خوشا به حالت  ای روستایی / چه شاد و خرم، چه باصفایی // در شهر 
ما نیست جز داد و فریاد/ خوشا به حالت که هستی آزاد // در شهر ما 
نیست جز دود و ماشین / دلم گرفته از آن و از این؛ البته این ذهنیت 
چندان هم بی پایه نیست. محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط 
آلودگی  منبع  اولین  گفت:  هوا  آلودگی  علل  درباره  مجلس  زیست 

هوای شهر ها، خودرو ها هستند.
البته تابش بر این نکته تاکید کرد که وقتی از خودرو ها به عنوان 
در  را  عامل  باید دو  آالینده هوا صحبت می شود،  منبع  اصلی ترین 
نظر گرفت؛ او این چنین تشریح کرد: در آالیندگی خودرو ها باید هم 
به ساختار موتورهای آن ها و هم نوع سوختی که مصرف می -کنند، 
استانداردهای  نظر  از  تولیدی  خودروهای  از  بسیاری  کرد.  توجه 
آالیندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و از طرف دیگر، سوختی 
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که مصرف می کنند نیز عامل مهمی در آلوده کردن هوای شهر ها 
به شمار می رود. 

کنیم  توجه  باید  کرد:  نشان  خاطر  همچنین  مجلس  نماینده  این 
که آلودگی هوا فقط مختص تهران نیست بلکه امروز تمام کالن-

شهرهای کشور از آلودگی هوا رنج می برند. 
عنوان  به  ما  وظیفه  کرد:  تاکید  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
زیست کل  از محیط  زیست، صیانت  فراکسیون محیط  نمایندگان 
کشور است؛ ما برای صیانت از جان و سالمت مردم از تمام ابزارهای 

نظارتی خود استفاده می کنیم. 

و  محیطزیست  مسئله  در  ذی ربط  نهادهای  نمایندگان،  افزود:  وی 
آلودگی هوا را رصد و مسئولیت هایشان را گوشزد می کنند؛ هر جایی 
که خال قانونی وجود داشته باشد در تالش برای رفع آن برمی آییم. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم همچنین اظهار داشت: 
بعد از خودرو ها، صنایع دومین منبع آلودگی هوا به شمار می -روند، 
هر چند عوامل دیگری نیز در آلودگی دخیل هستند اما خودرو ها و 
صنایع از عوامل اصلی آلودگی هوای کالن شهر ها محسوب می شوند. 
و این موضوعی است که شهری مثل اصفهان نیز با آن مواجه است. 
هر  می کنند،  فعالیت  آن  اطراف  در  که  بزرگی  صنایع  با  اصفهان 
روز به مرزهای بحرانی آلودگی نزدیک می شود، شهری تاریخی که 
مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است این روز ها قربانی 

صنایع بزرگ می شود و سالمتش به خطر افتاده است.
رییس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت اصفهان گفته بود: دلیل 
اصلی آلودگی هوا، فعالیت صنایع عظیم در اطراف شهر است چرا که 

کیفیت بنزین بهبود یافته است. 

تولید برق با چاشنی سرطان
مدتی پیش )۱۹ دی ماه( محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک 
نیروگاه شازند، شهر  به دلیل وجود  در صحن علنی مجلس گفت: 
هیچ  و  می گذراند  آلودگی  در  را  روز  روز سال ۲۵۰  از ۳۶۵  اراک 

تعهدی هم برای رفع آلودگی دراین شهر وجود ندارد. 

از آمار ۳۰۰ نفری مبتالیان به سرطان در شهر اراک  این نماینده 
و  شازند  نیروگاه  وجود  بیماری  این  عمده  دلیل  افزود:  و  داد  خبر 

آلودگی ناشی از آن است. 
وی همچنین اظهار داشت: وزارت نفت و نیرو با استفاده از سوخت 
مازوت در نیروگاه ها روزانه بیش از ۲۰۰ تن مواد آالینده بر سر شهر 

اراک می ریزند.
مدیرعامل نیروگاه شازند نیز به این مسئله اعتراف کرد و گفت: این 
پنج  تا  چهار  که  است  کشور  بزرگ  نیروگاه  چهار  از  یکی  نیروگاه 
درصد برق کل کشور را تامین می کند و باید پذیرفت که هر صنعتی 

میزانی از آلودگی را دارد.
نیروگاه حرارتی شازند را می توان یکی از منابع مهم آلودگی هوا در 
اراک قلمداد کرد چرا که در فصول سرد سال با باال رفتن مصرف گاز، 
از مازوت به عنوان سوخت استفاده می شود که آلودگی را چندین 

برابر می کند. 
البته مدیرعامل این نیروگاه می گوید: انتخاب اینکه از مازوت و یا گاز 
طبیعی برای سوخت نیروگاه استفاده شود در اختیار ما نیست بلکه 

شرکت ملی گاز آن را تعیین می کند. 

مایع مرگ در رگ های خودرو
اما بنزین که از سوی مسئوالن و کار شناسان زیادی به عنوان عامل 
آالینده هوا به شمار می رود، چه اندازه در آلودگی هوای این روزهای 
نامطلوب  کیفیت  مورد  در  اظهاراتی  گاهی  دارد؟  نقش  شهر ها 
بنزین های تولید داخل شنیده می شود و بعد هم از سوی مسئولی 

دیگر تکذیب می شود. 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به تازگی نتایج بررسی 
بنزین های  سرطان زای  ترکیبات  کرد:  اعالم  را  داخلی  بنزین های 

داخلی ۲ تا ۳ برابر استاندارد است. 
تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  مدیرعامل  رشیدی  یوسف 
بر  می تواند  بنزین  نامناسب  کیفیت  تردید  بدون  اینکه  بر  تاکید  با 
تولید  بنزین  از  نمونه هایی  گفت:  باشد،  موثر  هوا  آلودگی  تشدید 
آلمان  کشور  در  پژوهشی  مرکز  یک  به  بررسی  منظور  به  داخل 
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فرستاده شده است. 
و  معمولی  بنزین های  اکتان  عدد  بررسی،  این  نتایج  در  گفت:  وی 
سوپر تولید داخل به ترتیب ۸۳ و ۹۵ بود در صورتی که استاندارد 

جهانی حداقل ۹۵ است. 
رشیدی با بیان اینکه میزان ترکیبات سرطان زای آروماتیک بنزین 
داخلی دو تا سه برابر میزان استاندارد است، خاطر نشان کرد: میزان 
گوگرد و سایر ناخالصی های موجود در بنزین داخلی نیز حدود سه 

و نیم برابر میزان استاندارد است. 

 هوا  را از مردم نگیر
مردم  از  خیلی  شاید  که  است  مقوالتی  دست  آن  از  هوا  آلودگی 
راحت از کنار آن عبور کنند. گویی که آلودگی فقط سوزش چشم 
بعد  و  بیاورد  تهوعی  و  درد  گاهی سر  و  دارد  به همراه  و سرفه ای 
هم فراموش شود. عده ای هم ماسکی بر صورت می گذارند و بیرون 
هستند  آن  از  کوچک تر  آالینده  ذرات  نمی دانند  حتی  و  می آیند 
که روزنه های ماسک های معمولی بتواند مانع ورود آن ها به مجاری 

تنفسی شود. 
از مرگ ۴۴۶۰  بهداشت  وزیر  آقاجانی مشاور  اواخر حسین  همین 
نفر بر اثر آلودگی هوای تهران در سال گذشته خبر داده بود. آماری 
تکان دهنده که شاید مسئوالن را کمی به فکر وادار کند. ضمن آنکه 

هنوز آمار دقیقی از دیگر شهرهای کشور در دست نیست. 
به راستی برای رهایی از آلودگی مرگ آور شهرهای کشور چه باید 
کرد؟ آیا می توان بار سفر را بست و از شهر ها دور شد؟ یا حتی شهر 

را برای چند روزی تعطیل کرد؟ 

مسئوالن  سوی  از  گاهی  که  است  مدتی  کوتاه  راه حل های  این ها 
را  کشور  مدیران  جالب  اقدامات  برخی  اگر  تازه  می شود؛  پیشنهاد 
نادیده بگیریم؛ تصمیم هایی که گاهی فقط به یک شوخی شبیه بود. 
آب پاشی تهران با هواپیما، یا حتی پیشنهاد استفاده از دستگاه های 
آلودگی  از  رهایی  برای  که  بود  راهکارهایی  دست  آن  از  مه پاش 

پیشنهاد شد. 

اما برای رفع آلودگی هوای شهر ها، مسئوالن باید راهکارهای عقالنی 
کاهش  جامع  طرح های  دهند.  قرار  کار  دستور  در  را  بلندمدت  و 
آلودگی هوای شهر ها باید توسط کار شناسان و متخصصان این حوزه 
تدوین شود و همه ارگان های مسئول برای اجرای آن دست به دست 
هم دهند چرا که آلودگی هوا معضلی است که به طور مستقیم با 

جان مردم سر و کار دارد. 

رعایت  بر  نظارت  لزوم  و  داخلی  خودروهای  تولید  کیفیت  بهبود 
استانداردهای آالیندگی آن ها، باال بردن کیفیت سوخت هایی نظیر 
فضای  توسعه  جهانی،  استانداردهای  با  مطابق  گازوئیل  و  بنزین 
در   نهایت  و  شهر ها  حاشیه  از  آالینده  صنایع  خروج  شهر ها،  سبز 
توسعه کمی و کیفی سیستم حمل و نقل عمومی نظیر مثل مترو و 
اتوبوس های برقی در شهرهای بزرگ کشور، از جمله اقداماتی است 
که مسئوالن اجرایی کشور باید برای رفع آلودگی هوا در دستور کار 
قرار دهند و در این بین شاید مسئله مهم این روزها همان کیفیت 
سوخت خودروها باشد. بنزین مورد نیاز کشور پس از تحریم ها، با 
و  پاالیشگاه  از  بسیاری  آن  دنبال  به  و  مواجه شد  کمبود شدیدی 
بنزین کردند  تولید  به  اقدام  به طور ضربتی  پتروشیمی های کشور 
تا نشان دهند که تحریم ها بی اثر بوده است اما تولید بنزین به هر 
قیمتی و با هر کیفیتی، نتیجه ای جز آلودگی مرگ آور هوای شهرها 

نداشته است.

آلودگی هوا در اخبار
از صبح یک بهمن ماه، کیفیت هوای تهران در آستانه هشدار قرار 
گرفته است. این درحالی است که هواشناسی پیش بینی باد برای 

تهران داشته.
امید کریمی: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعالم کرد شاخص 
ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تا ساعت ۱۰ روز نسخت بهمن، 
روی عدد ۱۴۳ قرار گرفته است؛ در آستانه هشدار. این درحالی است 

که روز گذشته هوا ناسالم بود و عدد ذرات معلق هم روی ۱۰۴.
به هرحال هوا ناسالم است، هم برای گروه های مر معرض خطر و هم 
برای بخش بزرگی از مردم که روزهای زندگی در هوای آلوده آنها در 

فصل سرد کم کم به دو ماه می رسد.

اما خبری از تعطیلی و زوج و فرد نیست. چند روز پیش دبیر شورای 
که  نقل کرد  رییس جمهور  نژاد،  احمدی  از محمود  ترافیک  عالی 
از  هواست. پس  آلودگی  روزهای  در  تردد  های  مخالف محدودیت 
آن استانداری تهران، محدودیت های ترافیکی را از صبح شنبه ۳۰ 
دیماه )دیروز( لغو کرد. هرچند لغو زوج و فرد سراسری با مخالفت 
پیشنهاد خود  بر  زیست  رییس سازمان محیط  و  هایی همراه شد 
درباره اجرای همیشگی طرح زوج و فرد سراسری تاکید کرد و آن 

را پر فایده دانست.

با این حال گویا استانداری همچنان مخالف محدودیت های ترافیکی 
در روزهای آلودگی هواست و حتی خبری هم تشکیل کمیته اضطرار 

آلودگی هوا نیست.

باره  دراین  تهران  استانداری  عمرانی  معاون  محمودی،  محمدرضا 
نمی شود.  تشکیل  امروز  اضطرار  کمیته  گوید:   می  به خبرآنالین 

احتماال فردا کمیته را تشکیل دهیم. 
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بـیـنـوایـان، 
حـقـوق بشر 
و محرومین و 

زنـدانــیــان 
سید جواد متویل

تا  می گیرد  بکار  را  خالقیتش  همه  هوگو  ویکتور  بینوایان،  در 
فاصله طبقاتی و دشواری های محرومیت در جامعه - و قوانینی 
که بجای امکان رفع محرومیت، و ایجاد تشکیالت حمایتی، 
بدون امکان دفاع در دادگاه، مجازات بسیار سختی را برای متهم 
در نظر می گیرند- آن را در رمان خود برای ما به تصویر بکشد.

قضایی  خشن  قانون  این  اجرای  مأمور  هم که  ژاور  بازرس 
محرومین  می دهد که  مان  نشان  انحاء  از  نحوی  به  است، 
تصور  برایشان  جامعه  در  زندگی  برای  جایی  مخالفان،  یا 
بسیار  مشاغل  در  اجباری  به کارهای  را  ایشان  و  نمی شود 
می کشند. حبس  به  زندان ها  در  و  می گمارند  سخت 

را  بینوایان  کارتون  بچه ها،  برای  تلویزیون  مان  کودکی  سال های 
پخش می کرد! و در حالی که همه بزرگ تر هامان به دنبال رتق و 
فتق اموری بودند تا سال های سخت دهه شصت و پس از انقالب را 
دوام بیاورند، سال های کودکی ما، سال های دیدن تناردیه ها و کوزت 
و ژان والژان و بازرس ژاور شده بود؛ و با این داستان  کوزتی  و بازرس 
ژاوری که به دنبال ژان والژان می گشت تا او را که برای دزدیدن یک 
ما  کودکی  بازگرداند؛  زندان  به  دوباره  بود-  زندانی شده  نان  قرص 

داشت سپری می شد.

آن سال ها مسئوالن صدا و سیما همه تالش خودشان را می کردند تا 
با خرید یکسری کارتون های خاص که از نظر ایشان، اصول و مبانی 
انقالبی را به زیر سوال نبرد -و در این تالش هایشان بعضاً می شد دید 
که حتی برای باز پخش و دوبله همین کارتون ها، بسیاری از صحنه ها 
را حذف و جرح و تعدیل می کردند و یا داستان را به طور کلی در 
دوبله، تغییر می دادند!؟ و حتی موسیقی شادمانه بعضی از آن ها را به 
دلیل شبهه در برقص آوری، تغییر می دادند! - ولی همین ها سرگرمی 
کودکی و نوجوانی نسلی شد که با انقالب بزرگ شد و جنگ را لمس 
کرد و بعدها با همین تناقض هایی که در همین کارتون ها دیده بود، 

خودش روبرو شد و مجبور شد برای حل این تناقض ها اقدام کند.
همین هم نسل های من و شما، آن روزها که تلویزیون ایران تنها دو 
کانال داشت، و از مجالت گروه سنی خودش بجز یکی دو تا - کیهان 
بچه ها و کارتون و قاصدک ]نشریه کانون پرورش فکری[ و یکی دو 
تا هم ضمیمه هایی که در نشریات بزرگ ساالن به صورت محدود؛ در 
دسترس خود داشت، امروز سرمایه انسانی بزرگی برای ایران است 
که متأسفانه، به محاق رفته و ارزش هایش نادیده گرفته و خودش 
انسانی،  ذخایر  همین  که  حالی  در  کرده اند.  سرکوب  شدت  به  را 
گنج های بزرگی هستند که با پدیده فرار مغزها و ناتوانی حکومت در 
جذب و بکار گیری ایشان، اکنون در کشورهایی که به ایشان امکان 
شکوفایی داده اند، جذب فعالیت هایی شده اند که اتفاقاً بسیار اثرگذار 
ایجاد  ای هم  قابل مالحظه  پیشرفت  و در مسیر علم،  بوده  و مهم 
کرده اند. پیشرفتی که اگر امکان ظهور و بروزش در خود ایران داده 

می شد و شرایطش را مهیا می کردند، می توانست بنام نامی ایران به 
ثبت برسد و این گونه نشد!؟

در بینوایان، ویکتور هوگو همه خالقیتش را بکار می گیرد تا فاصله 
طبقاتی و دشواری های محرومیت در جامعه - و قوانینی که بجای 
امکان رفع محرومیت، و ایجاد تشکیالت حمایتی، بدون امکان دفاع 
برای متهم در نظر می گیرند-  را  در دادگاه، مجازات بسیار سختی 

آن را در رمان خود برای ما به تصویر بکشد.
بازرس ژاور هم که مأمور اجرای این قانون خشن قضایی است، به 
یا مخالفان، جایی  انحاء نشان مان می دهد که محرومین  از  نحوی 
برای زندگی در جامعه برایشان تصور نمی شود و ایشان را به کارهای 
اجباری در مشاغل بسیار سخت می گمارند و در زندان ها به حبس 

می کشند.

به مطلوب شده  و مصادره  ناصحیح  اجرای  اثر  در  امروز  که  اتفاقی 
قوانین اجتماعی یا حقوقی در جامعه ایران رخ داده، چیزی کمتر از 
رمان ویکتور هوگو در تصور نمی آورد. این تشابه توصیفی را ممکن 
تلقی  نمایی  سیاه  حاکمیت،  حتی  یا  و  خوانندگان  از  برخی  است 
کنند. به همین دلیل منتقد این نوشتار باشند! اما واقعیت این است 
که علی رغم آنچه که در انقالب ۵۷ در ایران تبلیغ و تعریف می شد، 
به طور واضح با آنچه در طول دوران ۳۳ ساله ی حاکمیت جمهوری 
اسالمی شاهدش بوده ایم، در تضاد آشکار است و طبقه جدیدی پس 
از انقالب در دل حاکمیت و طرفدارانش به وجود آمد که بسیاری از 
منابع و امتیازات همگانی و به اصطالح  بیت المال  : را در ید و چنگ 
خویش در آورده و از همه آن ها به نفع خویش کامیابی گرفتند اما در 

ظاهر به اسم محرومان و مستضعفان تمامش کردند.
بنیادهایی که هدف اولیه تاسیس و شکل گیری شان خدمت رسانی 
به محرومان و مستضعفان بود با گرفتن امتیازات انحصاری از دولت، 
به جمع آوری و تحصیل مال پرداختند و به کارتل های اقتصادی 
انحصارت  و  فراوان  نفوذ  در کشور صاحب  که  تبدیل شدند  بزرگی 
خاص بوده و بعضاً مافیای مشاغل و منابعی خاص را به نفع خود و 

هوادارانشان، تشکیل دادند.
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مجتمع اقتصادی کمیته امداد- که نام آیت اهلل خمینی را در نام خود 
مهاجرین  بنیاد  بنیاد ۱۵ خرداد،  مستضعفان،  می کشد-بنیاد  یدک 
-ستاد  شد  ادغام  دیگری  بنیادهای  در  ظاهراً  بعدها  که   - جنگ 
از  دیگر  درشت  و  ریز  بنیاد  و  موسسه  ده ها  و  امام  فرمان  اجرایی 
هواداران سنتی  و  از حاکمیت  که طیف خاصی  این جمله هستند 
آن، آن ها را در اختیار داشته و منافعش را به ترجیح خود مدیریت 
کرده اند و به رغم همه تالش ها، با توجه به اینکه تحت امر رهبری 
حاکم فعال هستند، مجلس یا نهادهای نظارتی و بازرسی یا نتوانسته 
اند و یا به صورت خیلی سطحی در آن ها و حساب های دارایی و مالی 

شان، تحقیق و تفحص کنند.

یکباره  ایران  جامعه  پرده  پشت  واقعیت های  از  که  تصاویری  وقتی 
منتشر می شود، به درستی در می یابیم که این نهادها و بنیادها نه 
تنها نتوانسته اند برنامه جامعی در مدیریت و سازماندهی فعالیت های 
اصلی خویش داشته باشند، بلکه حتی آن تشکیالت عریض و طویل 
رفع  به  کمکی  آنکه  از  بیشتر  کشور،  نقاط  اقصی  در  شعباتشان  و 
محرومیت ها کند، به چنگ اندازی و نفوذ اختاپوس مافیای ایشان در 
غارت منابع را رخ نشان داده و در واقع کمک به محرومان بیشتر به 

حالت نمایشی دروغین بوده تا حقیقتی اجرا شده!

آنچه جدای این موضوع در داستان بینوایان به وضوح عیان و آشکار 
این گونه  در  زندان ها  اسفبار  وضعیت  بود،  شده  کشیده  نمایش  به 
توجه  مورد  وجه  هیچ  به  زندانیان  سالمتی  آن  در  که  بود  نظام ها 
قرار نمی گیرد و اگر امروز وضعیت زندان های ایران را با توجه به آن 
اخباری که از درون آن و به واسطه حضور غیر عادالنه فعاالن سیاسی 
در بندهای مختلف زندان ها، منتشر شده، تضییع حقوق زندانیان در 
همه موارد کاماًل قابل مشاهده و ملموس است. زندانیان سیاسی، با 
انتشار حقایقی از درون زندان ها، نه تنها از حقوق خود که از حقوق 
ضایع شده سایر زندانیان عادی هم پرده برداشتند و جدای از آن از 
عدم رسیدگی پزشکی و بهداشتی هم لب به سخن گشودند، و در 
کنار آن از وفور شگفت انگیز مواد مخدر در آن فضای بسته و محدود 

به وضوح مدیریت زندان ها  این موضوع  شده هم پرده گشودند که 
-یعنی سازمان زندان ها و قوه قضاییه را به زیر سئوال می برد.

وقتی سخن از اجحافات به زندانیان به میان می آید، بی اختیار همه 
نگاه ها معطوف بند ۳۵۰,دو الف و ۲۴۰ زندان اوین و زندان رجایی 

شهر می شود. اما توجه به این دو نکته بسیار مهم است:

نیستند! در  و  نبوده  این دو زندان محبوس  زندانیان، فقط در   - ۱
اکثر زندان های کشور از خراسان و سیستان و بلوچستان گرفته تا 
شمال و آذربایجان - تبریز و ارومیه -کردستان و خوزستان و فارس 
و بندر عباس و بوشهر و برازجان؛ همه جا مملو از زندانیان سیاسی 
و عقیدتی ای هست که حتی ممکن است با افکار و عقاید ما بسیار 

زاویه فکری هم داشته باشند.

۲ - صد البته که زندانیان در ایران فقط شامل موارد یادشده نیستند! 
بلکه محبوسین بی شمار دیگری هم هستند که در شرایط نابهنجار 
الزم  اینجا  می کنند.  را  جرایمشان  مجازات  تحمل  دارند  زندان ها 
است وقتی از زندانی سخن به میان می آید، یادمان باشد که  حق و 
انسانیت  معنی فراموشی سایرین را نمی دهد! یادمان باشد که ایشان 

پیش از اینکه به جرایمشان توجه کنیم، انسان هستند.

وقتی به دنبال اخبار زندانیان سیاسی می رویم، آن ها را هم به یاد 
بیاوریم که در شرایطی بسیار نابرابر، مشمول تحمل کیفر در زندانند.
اینجا گناه ناکرده زندانیان سیاسی از دید حکومت، منشأ اثر نیست!

تفکرات آن ها مهم نیست!

جرایم سایر زندانیان هم اهمیتی ندارد.
باشد،  داشته  اولویت  آن  در  دموکراسی  که  حکومتی  نظام  یک  در 
آنچه مهم است حقوق انسانی ایشان است که در زندان های ایران، 
دارد پایمال می شود. وظیفه ما دفاع از حقوق انسانی همه افراد در 

جامعه خواهد بود.
این روزها که ورژن جدید و بسیار پرخرج بینوایان ویکتور هوگو در 
هالیوود و در یک لوکیشن استودیویی بسیار بزرگ تهیه و کارگردانی 
باشد که جلوه  یادمان  پرده سینماهای جهان می بینیم،  بر  را  شده 
های ویژه و بازیگری و کارگردانی و یک بازخوانی رمان تاریخی از 
یک نویسنده معروف را نمی بینیم؛ بلکه در پس پرده این جذابیت ها، 
همه تحقیرها و بی عدالتی های نظام هایی که اقشار ضعیف اجتماع 
همگانی  منابع  و  منافع  و  قدرت  به  دستیابی  برای  سکوهایی  تنها 
تمامی  این موضوع در  و  را هم خواهیم دید  توسط عده ای خاص 
گفتگوها و تصاویر به وضوح و روشنی عیان است و نیازی به کند و 

کاو و جستجو ندارد.

فقط کافی است آن را در بازیابی زمان تاریخی و در لوکیشن بسیار 
بزرگ تری بنام سرزمین مادری مان تطبیق بدهید و نا برابری و بی 

عدالتی را بیابید.
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حــقـوق 
طـبـیـعی

گردآوری: عیل فتویت

حقوق طبیعی به حقوقی گفته می شود که اشخاص بر پایه طبیعت 
خود دارا هستند. بدون آن که مشروط به توافق دیگران، وجود 
نهادهای سیاسی و قضائی و یا قوانین و سنت ها باشد. بنابراین 
حقوق طبیعی به هر انسان در هر زمان و هر مکانی تعلق می گیرد.

ایاالت آمریکایی  قوانین اساسی  اولین  از  تعدادی  ایده در  این 
 ۱۷۷۶ پنسیلوانیا  اساسی  قانون  مثال  برای  بروز کرد.  نیز 
استقالل  و  آزادی  با  انسان ها  همه  که  می کرد   اعالم 
قابل  غیر  و  ذاتی  طبیعی،  از حقوق  و  می آیند  دنیا  به  یکسان 
حیات  از  دفاع  و  لذت بردن  شامل  برخوردارند که  واگذاری 
و  خود  دارایی  از  محافظت  و  تملک  تصاحب،  آزادی،  و 
است.  ایمنی  و  خوشبختی  فراهم کردن  و  جستجو  همچنین 

حقوق طبیعی حقوقی است که بر حسب  قانون طبیعی  به افراد داده 
شده و ناگزیر نامشروط و تغییرناپذیر است و به کسی دیگر نمی توان 
واگذار کرد، و معموالً این اعتقاد وجود دارد که برای همه ی افراد بشر 
یکسان است، بدون آن که مشروط به توافق دیگران، وجود نهادهای 
سیاسی و قضائی و یا قوانین و سنت ها باشد. بنابراین حقوق طبیعی 

به هر انسان در هر زمان و هر مکانی تعلق می گیرد.
متفکران سیاسی اروپا در سده های هفدهم و هجدهم این حقوق را 
حقوقی می دانستند که انسان در  حالت طبیعی  پیش از برقراری 
جامعه ی مدنی، از آن برخوردار بوده و یا حقوقی که انسان، در غیاب 
حقوق  اساسی ترین  است.  برخوردار  آن  از  طبیعی  طور  به  دولت، 
طبیعی بشر، که بیش از همه بر روی آن ها توافق هست، عبارتند از: 

حق زندگی، آزادی و برابری.

این مفهوم در تفکر اروپایی پیشینه ای دیرینه دارد، اما در قرن های 
هفدهم و هجدهم رواج عام یافت. گر چه در آثار افالطون، ارسطو 
و سایر فیلسوفان یونان قدیم نیز می توان رگه هایی از گرایش آنان 
به حقوق طبیعی یافت، اما سیسرون، نظریه پرداز و سخنران مشهور 
رومی قبل از میالد، به بهترین شکل هسته محوری دیدگاه حقوق 

طبیعی سنتی را تبیین کرده است.

پس از آن در قرون وسطی، آکویناس متکلم و فیلسوف مسیحی را 
بی تردید باید مهم ترین احیاگر حقوق طبیعی دانست. حقوق طبیعی 
دغدغه  واقع  در  شد.  مطرح  الهیاتی  و  کالمی  فضایی  در  آکویناس 
ارایه تفسیر و چارچوبی نظری برای  او نه حقوق طبیعی که  اصلی 
انسانی است.  الهی در نظام هنجاری جوامع  جایگاه وحی و قوانین 
او به ارایه نظریه ای تمام عیار درباره نقش وحی و رابطه آن با عقل 
می اندیشید و پیامد این طرح، ارایه جایگاه قابل توجهی برای عقل 

بشری در حوزه بسیار مهم هنجار سازی در روابط اجتماعی شد.
با  را  طبیعی  حقوق  سازی  عرفی  معموالً  رنسانس  از  پس  دوره  در 
فرهیختگان  کامل  نمونه  او  می زنند.  پیوند  هلندی  گروسیوس  نام 
و  متکلم  سیاست مدار،  حقوق دان،  ریاضی دان،  شخصی  و  رنسانس 

با  رویکرد مدرن  بین الملل خوانده اند.  پدر حقوق  را  بود. وی  موّرخ 
این بیان گروسیوس که  حقوق طبیعی حتی اگر خداوند هم وجود 
نداشت، قابل تحصیل بود  پیوندی غیر قابل انکار دارد؛ در حقیقت، 
نگاه غیر دینی به حقوق طبیعی نقطه عطفی است که این ایده را 
نظر  طبق  می کند.  وارد  بشری  قلمرو  به  دینی  و  کالمی  فضای  از 
بر  را  عملی  که  است  عقل  احکام  همان  طبیعی  گروسیوس حقوق 
حسب سازش با طبیعت عقالیی و اجتماعی انسان مستحسن یا قبیح 
تلّقی می کند و از همین رو خداوند نیز که خالق طبیعت است آن ها 

را ممنوع یا مجاز دانسته است.

انگاره های  اوج گیری  با   ۱۷ قرن  در  طبیعی  حقوق  نوین  ایده  اما 
فردگرایانه بر پایه نظریات قدیمی حقوق فطری پدیدار شد. نظریه 
عنوان  به  انسان ها  که  بود  استوار  مبنا  این  بر  فطری  سنتی حقوق 
آفریدگان طبیعت و خداوند می بایست بر مبنای فرمان ها و قوانین 

طبیعت و خدا زندگی خود را اداره و اجتماع خود را سازمان دهند.
محتوای انقالبی نظریه ی حقوق طبیعی، این اصل بود که حکومت 
می باید بر پایه خواست و خرسندی مردم باشد و هواداران این نظر 
بدان رسیدند که  جامعهی سیاسی  خود حاصل یک قرارداد است. 
تصور  فرد  رضایت  و  خواست  جز  چیزی  عدالت  دیگر  پس  این  از 
شمردند.  اجتماعی  قرارداد  شرایط  تجلی  را  عدالت  بلکه  نمی شد، 
این نظر مخالف نظریه  ی مسیحی که توسط توماس آکویینی فراهم 
آمده بود- و همچنین نظریه ی ارسطویی بود که غایت دولت را تابع 
عینی  واقعیتی  عدالت  برای  بلکه  نمی دانست،  افراد  آرزوی  و  میل 
می شناخت و غایت دولت را هدایت افراد به سوی فعلیت بخشیدن 
به جوهر بشری آن ها و یاری کردنشان برای رسیدن به کمال انسانی 
دارای  انسانی  موجودات  مقام  در  افراد  نظریه،  این  در  می دانست. 
که  حالی  در  می شود؛  ناشی  وظایفشان  از  حقوقشان  اما  حقوقند، 
نظریهی جدید وظایف را وابسته به حقوق می داند، یعنی در جامعه ی 
جدید افراد تا جایی که برخوردار از حقوق تصور می شوند در برابر 

جامعه موظفند.
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های  نشین  مستعمره  در  طبیعی  حقوق  از  توصیف ها  مهم ترین 
توماس  نوشته های  که  جایی  گرفت.  صورت  شمالی  آمریکای 
جفرسون، ساموئل آدامز و توماس پین نظریه حقوق طبیعی را ابزار 
در  ایده  این  کرد.  انقالب  به  بخشیدن  مشروعیت  برای  قدرتمندی 
تعدادی از اولین قوانین اساسی ایاالت آمریکایی نیز بروز کرد. برای 
مثال قانون اساسی پنسیلوانیا ۱۷۷۶ اعالم می کرد که  همه انسان ها 
با آزادی و استقالل یکسان به دنیا می آیند و از حقوق طبیعی، ذاتی 
و غیر قابل واگذاری برخوردارند که شامل لذت بردن و دفاع از حیات 
همچنین  و  خود  دارایی  از  محافظت  و  تملک  تصاحب،  آزادی،  و 
اعالمیه ی  در   است.   ایمنی  و  فراهم کردن خوشبختی  و  جستجو 
استقالل  امریکا این حقوق طبیعی بدین نحو فرمول بندی و تأکید 
شد:  ما این ها را حقایق بدیهی می شماریم که همهی انسان ها برابر 
آفریده شده اند، که آفریدگارشان بدانان حقوق جدایی ناپذیر بخشیده 
است، که از جم لهی این حقوق، حق زندگی، آزادی و کسب شادکامی 
است- که برای تأمین این حقوق انسان ها حکومت ها را بنیاد کرده اند، 
و حکومت ها قدرت عادالنه ی خود را از رضایت فرمان گزارشان به 
از  دست می آورند- که هرگاه هر شکلی از حکومت این غایت ها را 

میان ببرد، حق مردم است که آن را تغییر دهند یا برافکنند .

جان الک، فیلسوف انگلیسی، پیشرو طرح این نظریه در عصر جدید 
است و در رساله ی دوم دربارهی حکومت آن را بسط می دهد. جان 
را  طبیعی  حقوق  جدید،  سیاسی  متفکران  دیگر  مانند  نیز،  الک 
ناشی از خدا نمی داند، بلکه آن را اصلی می داند که به بداهیت عقلی 
دریافته می شود. اینکه انسان ها همه  برابر و مستقلند  و  هیچ کس 
نباید به زندگی، سالمت، آزادی و یا دارایی دیگری زیان رساند ، نزد 
عقل بدیهی است. از آنجا که انسان ها، بنا به طبیعت خویش،  آزاد، 
برابر، و مستقلند ، نتیجه گرفته می شود که  هیچ کس را نمی توان 
بدون رضایت او از این حالت خارج کرد و تابع قدرت سیاسی دیگری 
قرار داد.  به نظر الک،  هدف بزرگ و اصلی  همراهی مردم برای 
تشکیل حکومت و زیست اجتماعی،  حفظ دارایی های آن هاست.  این 
نظریه، به صورتی که الک عرضه کرد، بر حق طبیعی کسب نابرابر 

و خوشایند طبع  تکیه می کرد  پول،  به صورت  به خصوص  دارایی، 
برای سرمایه داری  به رشد واقع شد و توجیهی  طبقه ی میانه ی رو 
گشت. اگرچه محافظ کاران از این نظریه در قرن نوزدهم بارها برای 
توجیه وضع موجود استفاده کردند، ولی این نظریه، در بنیاد، فحوای 
کمال  فرانسه  و  امریکا  انقالب های  در  آن  از  که  داشت  تندروانه ای 
استفاده شد. مجمع ملی فرانسه در ۱۷۸۹ به پیروی از آن  اعالمیه ی 

حقوق بشر و شهروندان  را صادر کرد.

و  مطرح  که  است  هابز  توماس  از  پس  دوره  در  الک  نظریات  این 

فراگیر می گردد. هابز یکی از فیلسوفان سیاسی برجسته ی انگلستان 
کتاب  و  سیاسی  فلسفه ی  در  کارهایش  سبب  به  بیش تر  که  بود 
لویاتان شهرت دارد. لویاتان اژدهای شروری است که نام او در تورات 
اجتماعی  قرارداد  او حاصل  زعم  به  که  را  دولت  هابز  و  است  آمده 
است به این نام خوانده است. این کتاب در سال ۱۶۵۱ نوشته شده و 
بنیان بسیاری از نظریه های قرارداد اجتماعی را در فلسفه ی سیاسی 
به وجود آورده است. هابز فیلسوفی است دارای وسعت نظر و قدرت 
استدالل فراوان. هابز به لحاظ نظری، حقوق طبیعی را قبول دارد اما 
از دیدگاه او مهم ترین و بلکه تنها اصل حقوق طبیعی، حق صیانت 
نفس است. هر کس حق دارد که قدرت خویش را برای حفظ جان 
خود به کار گیرد و از هر وسیله در این راه استفاده کند. حق وصول 
به هدف متّضمن حق استفاده از وسیله نیز هست. در چنین حالتی 
انسان ها بر همه چیز حق دارند حتی بر جان دیگران. هیچ چیز خطا 

و ناعادالنه نیست، زیرا هنوز مفهوم خطا و عدالت وجود ندارد.

نظریه حقوق طبیعی مخالفان خود را نیز دارد، از جمله جرمی بنتام، 
فیلسوف و حقوقدان انگلیسی، حقوق طبیعی را  زبان بازی بی معنا  
نامید، و گفت که تنها سخن با معنا، سخن گفتن از  حقوق قانونی  
است نه حقوق  طبیعی . جرمی بنتام ایده حقوق طبیعی را تخیلی 
و استدالل های مدافع آن را لفاظی های پوچ می نامید. چرا که سخن 
گفتن از حق بدون آن که تکلیف الزم االجرایی برای احترام به آن 
وجود داشته باشد، ناممکن است و قابلیت اجرا فقط با وجود یک نظام 
تحلیل خود  امکان پذیر است. مخالفان حقوق طبیعی اصوالً  قانونی 
را به حقوق موضوعه محدود می کنند و حقوق طبیعی را احساسی، 
غیر استداللی، غیر قابل تعیین و مابعدالطبیعی و در نتیجه بی فایده 
تلقی می کنند. به رغم این مخالفت ها که در قرن نوزدهم فراوان بود، 
اعضای  همهی  ناپذیر  جدایی  و  برابر  حقوق  بیستم   قرن  متفکران 
خانوادهی بشری  را اعالم داشتند، و این عبارت در  اعالمیهی جهانی 
حقوق بشر  که مجمع عمومی ملل متحد در جلسه ی ده دسامبر 

۱۹۴۸ در پاریس پذیرفت، ذکر شده است.
اعالم  حقوق برابر و جدایی ناپذیر همه ی اعضای خانواده ی بشری 



15

، این باور را در بردارد که اصولی از عدالت وجود دارد که از حقوق 
تثبیت شدهی هر جامعه فراتر است و در مورد همهی افراد بشر در 
هر مکان و زمان یکسان است. این اصول الهام بخش عدالت اجتماعی 
است و سنجه ای است برای سنجش قانون گذاری و یا اصولی است 

اساسی برای حکومت قانونی.

تامس هیل گرین، سیاستمدار و فیلسوف قرن نوزدهم انگلستان، نیز 
حقوق طبیعی را از سه جهت غیر قابل قبول می دانست؛ این نظریه 
از جامعه  که  به جامعه می آورند  را  افراد حقوقی  که  تصور می کرد 
منشأ نگرفته است، مدعی بود که این حقوق را می توان علیه جامعه 
به کار برد و این که حقوق فردی را از وظایف افراد در قبال جامعه 

خود جدا می کرد.

ظاهر  هفدهم  قرن  در  که  طبیعی،  حقوق  نظریه ی  انقالبی  فحوای 
شد، این اصل بود که حکومت می باید بر پایه خواست و خرسندی 
مردم باشد )نک خواست همگانی( و هواداران این نظر بدان رسیدند 
که  جامعه ی سیاسی  خود حاصل یک قرارداد است )نک قرارداد 
اجتماعی(. از این پس دیگر عدالت چیزی جز خواست و رضایت فرد 
تصور نمی شد، بلکه عدالت را تجلی شرایط قرارداد اجتماعی شمردند. 
این نظر مخالف نظریه ی مسیحی که توسط توماس آکویینی فراهم 
آمده بود- و همچنین نظر نظریه ی ارسطویی بود که غایت دولت را 
تابع میل و آرزوی افراد نمی دانست، بلکه برای عدالت واقعیتی عینی 
می شناخت و غایت دولت را هدایت افراد به سوی فعلیت بخشیدن 
به جوهر بشری آنها و یاری کردنشان برای رسیدن به کمال انسانی 
دارای  انسانی  موجودات  مقام  در  افراد  نظریه،  این  در  می دانست. 
که  حالی  در  می شود؛  ناشی  وظایفشان  از  حقوقشان  اما  حقوق اند، 
نظریه ی جدید وظایف را وابسته به حقوق می داند، یعنی در جامعه ی 
جدید افراد تا جایی که برخوردار از حقوق تصور می شوند در برابر 

جامعه موظفند.
اعالم  حقوق برابر و جدایی ناپذیر همه ی اعضای خانواده ی بشری 
، این باور را دربردارد که اصولی از عدالت وجود دارد که از حقوق 

تثبیت شده ی هر جامعه فراتر است و در مورد همه ی افراد بشر در 
هر مکان و زمان یکسان است. این اصول الهام بخش عدالت اجتماعی 
است  اصولی  یا  و  قانونگذاری  برای سنجش  است  و سنجه ای  است 

اساسی برای حکومت قانونی.

تصور حق،  که  کرده اند  توجه  نکته  بدین  پیش  مدتها  از  فیلسوفان 
ناگزیر، وجود کسانی را که حق از آنان خواسته می شود، دربردارد، 
اجتماعی   قبل  ما  در یک وضع   از حقوق  گفتن  بنابراین، سخن  و 
بی معنا است. اما از برخی  حقوق طبیعی  مانند حق آزادی، ایمنی، یا 
توان بخشی افراد، که در یک جامعه ی آرمانی می باید ضمانت قانونی 
بیابد، و یا از حقوق اخالقیی که در همه ی جامعه ها و همه ی زمانها 
وجود دارد، می توان سخن گفت. امروزه نیز، مانند گذشته، تصدیق 
حقوق طبیعی با محدود کردن آن همراه است. بدین معنا که حقوق 
طبیعی هر فرد محدود است به حدی که همان حقوق را به همان 
را  حقوق  این  یکایک  اینکه  کند.  تضمین  نیز  دیگران  برای  اندازه 
بتوان اعتبار عقلی بخشید، میان فیلسوفان جای بحث دارد. گرایش 

کنونی در میان کسانی که هنوز تصور  حقوق طبیعی  را ارزشمند 
می شمارند آنست که، برخالف نظریه پردازان آغازین، حقوق طبیعی 
تصدیق شده را با دقت بیشتری تعریف کنند و گاه آن را به یک حق 

طبیعی، مانند حق یکسان آزادی، محدود کنند.

در برابر طرفداران حقوق طبیعی یا آرمان گرایان، پوزیتویست ها* یا 
طرفداران مکتب تحّققی و یا واقع گرایان قرار دارند. عمده اختالف 
مبنای  در  اختالف  پوزیتویست ها  و  طبیعی  حقوق  هوادارن  میان 
حقوق و پایه الزام قواعد حقوقی است. هواداران حقوق طبیعی حقوق 
را آرمان مشترک جوامع بشری تلقی کرده و عادالنه بودن و پیروی 
از اصول و آموزه های طبیعی را منشأ الزام آن می دانند، در حالی که 
پوزیتویست ها حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک 

جامعه معّین نمی دانند.

* )پوزیتیو( در لغت به معنای )مثبت و وضعی( )آن چه نهاده شده( 
است. )فرانسیس بیکن( فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم برای اولین 
)واقعی(،  معنای  به  را  واژه  این  منابع( خود  و  )اصول  کتاب  در  بار 
)محقق( و )قطعی( به کار برد. پوزیتیویسم، اصالت تحصل، تحصل 
گرایی یا اثبات گرایی، به رغم داشتن ریشه های کهن شهرت خود 
نام  همین  با  و  است  آورده  دست  به  منطقی  پوزیتیویسم  نام  با  را 
دوره ای کوتاه از اندیشه فلسفی در مغرب زمین را به خود اختصاص 

داده است.

منابع:
مایکل فریدن. مبانی حقوق بشر. ترجمه ی فریدون مجلسی

حقوق بشر )نظریه ها و رویه ها( - حسین شریفی
دانشنامه سیاسی، نویسنده: داریوش آشوری
توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه

ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق
تارنمای ویکی پدیا
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حوزه  مستقیم  غیر  صورت  به  این بار  ایران  اقتصادی  تحریم 
شدن  درنتیجه کم  است.  بر گرفته  در  هم  را  درمان  و  دارو 
بیماران  ایران،  علیه  غرب  تحریم های  اعمال  دلیل  به  دارو 
به  فوت  مورد  یک  کنون  تا  شده اند.  مشکل  دچار  خاص 
خطر  و  است  شده  گزارش  انعقادی  داروی  کمبود  دلیل 
می کند. تهدید  را  بیماران  از  بساری  معلولیت،  و  جانی 
این گفت و گو،  انجام  هنگام  است که  ذکر  به  الزم  پایان  در 
مطلع  خمینی  امام  بیمارستان  از  بیماران  تماس  به  توجه  با 
همچنین  بود.  انعقادی  فاکتورهای  فاقد  بیمارستان  این  شدیم 
خراسان  البرز،  استان های  کانون،  به  رسیده  اطالعات  طبق 
کرمانشاه  دزفول،  بوشهر،  فارس،  مرکزی،  لرستان،  رضوی، 
هستند. رو  روبه  دارو  فقدان  یا  و  شدید  با کمبود  و گیالن 

علت بحران دارو در کشور و افزایش برخی از اقالم ضروری 
دارویی را ناشی از چه می  دانید؟

از داروها متاسفانه در فهرست تحریم  های غرب قرار گرفته  بخشی 
است در حالی که بر اساس قوانین بین المللی داروهای پزشکی نباید 
در ردیف تحریم های یک کشور قرار گیرد اما شاهد هستیم که برخی 
از اقالم دارویی در فهرست تحریم ها قرار دارد و این مسئله به کمبود 

دارو در کشور دامن زده است.

اصلی  عامل  عنوان  به  را  غرب  دارویی  تحریم  شما  واقع  در 
افزایش قیمت داروها و مشکالت فعلی در بخش درمان کشور 

می  دانید؟
رفع  برای  بشری  حقوق  نهادهای  باید  و  است  مهمی  موضوع  این 
تحریم  های دارویی و مواردی که مستقیم با سالمت و زندگی مردم 
در ارتباط است حساسیت نشان دهند، در عین می توان گفت بحث 
را  نخبگان  انگیزه  باید  اما  نیست،  برای مردم  تازه ای  تحریم مسئله 
در بحث تولید داخلی دارو زیاد کند تا این کمبود دارو جبران شود. 

به هر حال برخی از اقالم دارویی امکان تولید داخلی را ندارند 
و نیازمند واردات است، چرا که سالمت و جان مردم نمی  تواند 
و  دارویی  استقالل  به  رسیدن  برای  سپری  شده  زمان  فدای 
رسیدن به تولید داخلی همه داروها شود، برای بیمارانی که 
به صورت فوری به دارو نیاز دارند، چه اقدامی صورت گرفته 

است؟
در مورد داروهای مورد نیاز کشور که باید از خارج وارد شود، متاسفانه 
ارز کمی در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته و این مسئله 

موجب کمبود برخی از اقالم دارویی شده است.

کشور،  نیاز  مورد  داروی  تامین  برای  کشور  بودجه  در  یعنی 
نشده  لحاظ  درمان  و  بهداشت  بخش  برای  ویژه  ای  اعتبارات 

است؟
موضوع بر سر تصویب اعتبارات نیست، در جلسه  ای که معاون غذا و 

داروی وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون بهداشت مجلس حضور 
یافت، رسما اعالم کرد که کمتر از یک چهارم اعتبارات ارزی مصوب 

برای بخش دارو به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. 

آیا قوانین حمایتی برای تسهیل در تخصیص اعتبارات ارزی 
مورد نیاز بخش درمان وجود ندارد؟

ما امیدواریم اعتبارات الزم برای بخش دارو هر چه زود تر تخصیص 
یابد، اما اینگونه نیست که بخش درمان مغفول مانده باشد، در اولویت 
بندی های تخصیص اعتبارات ارزی، دارو در الویت دوم قرار دارد اما 

دستگاه های مسئول باید همکاری الزم داشته باشد.

در مشکالت  اصلی  عامل  یا  و  اصلی  مقصر  نهایت شما  در  و 
درمانی کشور را کدام مرجع می  دانید؟

مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارتی دارد و این دولت است که اجرای 
قوانین و مصوبات را بر عهده دارد، اینکه دولت در پرداخت اعتبارات 
بخش درمان کوتاهی کرده است یکی از علل بحران فعلی در حوزه 
اما تخصیص  بهداشت و درمان و سالمت کشور محسوب می شود 
نیافتن بودجه بخش بهداشت، ناشی از ضعف در سیستم مدیریتی 

وزارت بهداشت برای پیگیری مطالبات خود از دولت است.

گفت وگو با سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

وزارت بهـداشت برای 
تحقق مطالبات خود 

ضـعیف عـمـل کرده 
است
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عیل فتویت

هدف  با  های کوچک  وام  اعطای  در کنار کار  یونس  محمد 
خوداشتغالی برای کسب درآمد افراد فقیر، اندیشه هایی را نیز 
برای تحول آفرینی در زندگی آنان دنبال می کند. او اعضای 
چند میلیونی بانک خود را به اجرای ۱۶ تصمیم در حوزه های 
خانه داری و آموزش تشویق و ترغیب می کند و همواره به پایش 
آن ها می پردازد، از جمله فرستادن بچه ها به مدرسه، خوردن 
سبزیجات، نوشیدن آب تمیز، پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست 
و ... با اندیشه ای که او مبتکر آن بوده است، فقیران و حتی 
گدایان می توانند به کسب و کار آبرومند روی آورند، وام بگیرند، 
سرمایه گذاری کنند، اندوخته داشته باشند و زندگی خود را تغییر 
دهند. این همان رؤیای اولیه محمد بود. او می گوید درست است 
که بانک ما به بانک فقرا شهرت یافته اما ما می خواهیم کسی 
که فقیر و عضو بانک ماست، قدم به قدم به رفاه دست یابد.

محمد یونس در سال ۱۹۴۰ در خانواده ای متوسط در مرکز تجاری 
چیتاگونگ بنگالدش به دنیا آمد در کودکی همواره از تشویق های 
از  را  تأثیر  بیشترین  اما  بود  برخوردار  تحصیل  ادامه ی  به  پدرش 
آپارتمانی  در  پیش  وقت  چند  تا  او  گرفت.  خاتون  سوفیا  مادرش 
که   )Grameen Bank( گرامین  بانک  ساختمان  در  دوخوابه 
خود بنیان گذار آن است در داکا با همسرش افروزی و دخترش دینا 
توانست  که  بود  خوب  دانشجویی  تحصیل  ایام  در  می کرد.  زندگی 
دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه فاندربلیت ایالت تنسی 
در سال ۱۹۶۵ دریافت کند. در سال ۱۹۷۲ به بنگالدش بازگشت 
و به ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه چیتاگونگ برگزیده شد. پس 
از مدتی و بواسطه ی قحطی سال ۱۹۷۴ در بنگالدش که در زندگی 
وضعیت  بودن  زوال  به  رو  متوجه  گذاشت،  برجای  عمیقی  تأثیر  او 

زندگی مردم درکشورش که تازه به استقالل رسیده بود شد.

 Banker to the( فقیران  دار  بانک  کتاب  در  او  که  آنچنان 
Poor( نوشته است، وی در سال ۱۹۷۴ مدرس اقتصاد در دانشگاه 
از  بنگالدش  که  زمانی  است،  بوده  بنگالدش  در جنوب  چیتاگونگ 
شد.  تن  هزاران  مرگ  به  منجر  که  می برد  رنج  وحشتناکی  قحطی 
فقر  تلخ  گرفتن حقیقت  نادیده  در  زمان سعی  آن  در  که  می گوید 
پایتخت  داکا  در  مردم  استخوانی  اندام های  دیدن  با  ولی  داشت، 
مردم  بگیرد.  نادیده  را  فراگیر  فقر  نمی توانست  دیگر  بنگالدش، 
گرسنه ی سرگردان همه جا به چشم می خوردند آنقدر که از مرگ 
یا زندگی خود بی خبر بودند. همه شبیه هم شده بودند، پیرمردان 

شبیه بچه ها و بچه ها شبیه پیرمردان!

و  دروس  تدریس  در  دانشگاه  استاد  عنوان  به  یونس  که  نقشی 
فکر  کرد.  تغییر  داشت،  دانشجویانش  به  اقتصاد  شیک  تئوری های 
او  می میرند،  خیابان ها  در  گرسنگی  از  مردم  که  حالی  در  می کرد 
است.  دانشگاه  در  اقتصادی  های  نظریه  بیهوده ی  تدریس  حال  در 
بنابراین تصمیم گرفت به متن جامعه پناه ببرد تا شاید بتواند کاری 
مثبتی انجام دهد. به این ترتیب آموزش فقرا را آغاز کرد و به دهکده 

محمد یونس 
دشمن فقر

میان  در  را  اقتصاد  واقعیت های  و سعی کرد  رفت  نام جوبرا  به  ای 
کمک  با  داشت  کمک  قصد  حقیقتاً  که  آنجا  از  کند.  فقرا جستجو 
شاگردانش شروع به آزمایش چندین طرح اقتصادی کرد و دریافت 
که از میان هزاران ایده ای که داشت، یکی می توانست عملی باشد و 
آن دادن وام های کوچک خوداشتغالی )micro-credit( به مردم 
فقیر بود. این گونه بود که جرقه ی اولیه ی احداث بانک گرامین زده 

شد و انقالب اقتصادی محمد یونس آغاز شد.

قول  از  گرامین  بانک  گیری  شکل  داستان  از  بسیاری  روایت های 
محمد یونس نقل می شوِد اما شاید معتبرترین آن ها نقل قولی است 
که استیفن کاوی نویسنده پرآوازه کتاب  هفت عادت مردمان مؤثر  
و  عادت هشتم  از مالقات خود را با یونس چنین توصیف کرده است: 
زنی را مالقات کردم که چهارپایه هایی از جنس بامبو درست می کرد. 
بعد از صحبتی که با او کردم فهمیدم روزی دو سنت درآمد دارد. 
این شدت کار کند و چهارپایه هایی  به  بتواند  باور نمی کردم کسی 
به این زیبایی بسازد و پولی در این حد ناچیز دریافت کند. او گفت 
چون پول ندارد که چوب بامبو بخرد و چهارپایه درست کند مجبور 
شده از کسی قرض بگیرد. این تاجر گفته بود تنها در صورتی این 
پول را به زن قرض می دهد که چهارپایه های ساخته شده را تنها 
به او بفروشد آن هم به قیمتی که او می گوید. با دیدن این حقیقت 
تلخ بود که تصمیم گرفتم تا فهرست قربانیان رباخواری روستاهای 
نزدیک را دربیاورم. لیست نهایی، نام ۴۲ نفر را نشان می داد که در 
مجموع مبلغ ۲۷ دالر از رباخواران قرض گرفته بودند. از جیب خودم 
این مبلغ را به آن ها پرداخت کردم. لذت این عمل خیرخواهانه، مرا 
به عرصه وسیع تری سوق داد. ایده تاسیس بانک گرامین از همین جا 

در ذهن من شکل گرفت.

این ایده بسیار ساده و از لحاظ تأثیر و فایده کامال انقالبی است. بانک 
به معنای روستایی است( که  بنگالدشی گرامین  زبان  )در  گرامین 
طی سالیان گذشته یونس آن را اداره کرده است، اکنون بزرگ ترین 
وام  آن  از  نفر  میلیون  سه  از  بیش  است.  بنگالدش  روستایی  بانک 
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گرفته اند و این بانک در بیش از نیمی از روستاهای بنگالدش شعبه 
دارد. همچنین نکته جالب توجه این است که بیش از نود درصد وام 
گیرندگان از این بانک زنان هستند. بانک گرامین در مرحله ای اول 
به زنان خود اشتغال وام های کوچک بدون گذاشتن وثیقه می دهد. 
دادن این وام ها از فقیرتر به کمتر فقیرتر اولویت بندی شده اند. البته 
کشاورزی  زمین  اندکی  مقدار  باید  فقیر  خانواده  وام،  دریافت  برای 
از  اعطا می کند  بانک گرامین  وام هایی که  باشند.  اختیار داشته  در 
چند دالر تا حداکثر صددالر است. در مناطق روستایی همین مقدار 
پول اندک تأثیرات بزرگی در زندگی افراد دارد. طبق آمار، گرامین 
خانواده  میلیون  نیم  و  چهار  به  دالر  بیلیون  پنج  مبلغ  حال  به  تا 
فقیرترین  است:   معتقد  یونس  است.  داده  وام  بنگالدش  روستایی 
این  با  آن ها  و  دارند  وام  دریافت  برای  را  استحقاق  بیش ترین  افراد 

وام های اندک می توانند زندگی خود را زیرورو کنند. .

مدل محمد یونس در دنیا به عنوان یکی از مؤثرترین و فراگیرترین 
روش های مبارزه با فقر و استفاده بهینه از منابع خیریه در جهان از 
سوی سازمان ملل شناخته شده است، به طوری که این سازمان سال 
۲۰۰۵ را به عنوان سال بین المللی اعتبارات خرد نام گذاری کرد و 
حمایت های گسترده ای از طرح های مبتنی بر این مدل در کشورهای 

جهان سوم ارائه داده و می دهد.

شایانش  خدمات  دلیل  به  شد  موفق   ۲۰۰۶ سال  در  یونس  دکتر 
صلح  جایزه  برنده  گرامین  خود،  بانک  همراه  به  فقر  با  مبارزه  در 
گفت:  خود  جایزه  دریافت  هنگام  خود  سخنرانی  در  او  شود.  نوبل 
به سوی  نوبل  بردن جایزه  به مناسبت  تبریکی که  پیام های  بیشتر 
نقاط  از  که  است  بنگالدشی  وام گیرندگان  از سوی  روانه شده،  من 
دور این کشور حس غرور و افتخار خود از دریافت این جایزه را به 
شادی  و  امیدبخش  قدر  آن  جایزه  این  دریافت  کرده اند.  اعالم  من 
آفرین است که تقریباً همه مشتریان بانک ما در بنگالدش به گرد 
این  تا  شده اند  جمع  روستایشان  در  موجود  تلویزیون  نزدیک ترین 
اعتبار  و  افتخار  این جایزه،  تماشا کنند.  به طور مستقیم  را  مراسم 

بسیار بزرگی برای تمام زنان بنگالدشی محسوب می شود که هر روزه 
با مشکالت زیادی در کلنجارند تا زندگی بهتری برای فرزندان خود 
فراهم آورند. مطمئناً لحظه گرفتن جایزه نوبل از سوی من، لحظه ای 
تاریخی برای همه آن ها به شمار می رود. من به شخصه معتقدم که 
با عملیات نظامی نمی توان تروریسم را از بین برد. اگرچه تروریسم 
اقدام  قوا علیه آن  تمام  با  باید  ما  محکوم شود و  می بایست شدیداً 
را  آن  بتوان  تا  یافت  باید  را  تروریسم  ریشه های  ابتدا  در  اما  کنیم؛ 
تروریسم  ریشه های  پایدار  خشکاندن  برای  خشکاند.  همیشه  برای 
اینکه منابع  ارتقا داد، نه  نیاز است سطح معیشتی زندگی مردم را 
مالی را صرف هزینه جنگ و خرید تسلیحات نظامی کرد. صلح باید 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  حوزه های  در  بشردوستانه،  طرق  از 
زیست،  محیط  نابودی  بشر،  حقوق  احقاق  عدم  امروزه  شود.  ایجاد 
نبوِد دموکراسی و بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تهدیدات 
اصلی صلح جهانی به شمار می روند. ناامیدی، دشمنی و خشم حاصل 
از گسترش فقر، صلح را در هر جامعه ای تهدید می کند. برای حفظ 
صلح پایدار، می بایست فرصت هایی برای مردم جامعه فراهم آورد تا 

آن ها بتوانند به طور شایسته زندگی کنند.

محمد یونس در کنار کار اعطای وام های کوچک با هدف خوداشتغالی 
برای کسب درآمد افراد فقیر، اندیشه هایی را نیز برای تحول آفرینی 
در زندگی آنان دنبال می کند. او اعضای چند میلیونی بانک خود را 
به اجرای ۱۶ تصمیم در حوزه های خانه داری و آموزش تشویق و 
ترغیب می کند و همواره به پایش آن ها می پردازد، از جمله فرستادن 
پاکیزه  تمیز،  آب  نوشیدن  سبزیجات،  خوردن  مدرسه،  به  بچه ها 
بوده  آن  مبتکر  او  که  ای  اندیشه  با   ... و  زیست  نگاه داشتن محیط 
است، فقیران و حتی گدایان می توانند به کسب و کار آبرومند روی 
و  باشند  داشته  اندوخته  کنند،  گذاری  سرمایه  بگیرند،  وام  آورند، 
او  بود.  محمد  اولیه  رؤیای  همان  این  دهند.  تغییر  را  خود  زندگی 
می گوید درست است که بانک ما به بانک فقرا شهرت یافته اما ما 
می خواهیم کسی که فقیر و عضو بانک ماست، قدم به قدم به رفاه 

دست یابد.
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امروزه، بیش از ۲۵۰ موسسه در ۱۰۰ کشور جهان، سیستم وام های 
کوچک را بر اساس الگوی بانک گرامین به کار می برند. بر اساس نظر 
کارشناسان اقتصادی، ایده ی محمد یونس در دادن وام های کوچک 
مهم ترین برنامه ی توسعه ای در کشورهای جهان سوم در صد سال 

اخیر بوده است.

در ایاالت متحده، حدود پانصد مرکز به اعطاء این گونه وام ها اشتغال 
دارند. از سوی دیگر در بریتانیا نیز این نوع پروژه ها در حال بررسی و 
اجراست. به این ترتیب کشورهای مختلف با بررسی وضعیت شرایط 
خاص خود و نیز ویژگی های فقرا هر یک با مبنا قرار دادن این ایده، 
از  یونس،  می کنند.  تاسیس  را  گرامین  بانک  از  خود  خاص  شکل 
انگلستان و چندین  ایاالت متحده، کانادا،  از دانشگاه های  بسیاری 
بانک  همچنین  است.  کرده  دریافت  افتخاری  دکترای  دیگر،  کشور 
جهانی وی را به ریاست کمیته مشاوره ای این نهاد برای گسترش 

ایده اش در سرتاسر جهان انتخاب کرده است.

او همچنین شرکت هایی را در کنار بانک گرامین تاسیس کرده که از 
 )Grameen Phone( آن میان می توان به شرکت گرامین فون
و گرامین تِلِکام اشاره کرده که توانستند فن آوری تلفن همراه را به 

پانزده  از  بیش  گرامین  تلفن  شرکت  بیاورند.  بنگالدش  روستاهای 
میلیون مشتری دارد که این رقم آن را به بزرگ ترین شرکت تلفن 
محصول  گرامین،  تلفن  شرکت  است.  ساخته  تبدیل  بنگالدش  در 
نروژ  از   )Telenor(  نور تله  سرمایه گذاری مشترک بین شرکت  
با ۶۲ درصد سهام و شرکت  تلکام گرامین  بنگالدش با ۳۸ درصد 

سهام است.

در سال ۲۰۰۷ با فیلم مستند پرتره موفق به دریافت جایزه پاندای 
محمد  کوتاه  فیلم  این  در  شد.  )چین(  سیچوان  جشنواره  در  طال 
با  اقتصاد صحبت می کنند.  راه های مختلف  و  فقر  یونس در مورد 
تصاویر ثبت شده در بنگالدش، از فعالیت های بانک گرامین و کمک 
هزینه های اجتماعی در مورد قرض های کوچک برای فقرا، ما را به 

مشخصات مردی درگیر در تغییر جهان، نزدیک می کند.
گالسکو  کالدونیان  دانشگاه  ریاست  سمت  به  امسال  ماه  آبان  در 
این دانشگاه این پست به وی اهدا  منصوب شود. طی مراسمی در 
گردید و مسئوالن دانشگاه گالسکو این اتفاق را یک نقطه عطف در 
این  در  یونس  دانشگاه گالسکو ذکر کردند. همچنین محمد  تاریخ 
مراسم ابراز امیدواری کرد بتواند تجارب خود را در راستای پیشرفت 

دانشگاه گالسکو اعمال کند.

می کنید،  توصیف  چگونه  را  خود  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
می گوید:  گاه خود را فردی سرسخت می دانم. هرگاه به این نتیجه 
برسم که کاری صحیح و ضروری است، تا انجامش ندهم دست از 
تالش برنمی دارم. مثال همه تصور می کردند تاسیس شرکت گرامین 
فون محال است و مردم از آن استقبال نخواهند کرد؛ اما من عکس 

این موضوع را ثابت کردم. .

اعتقاد دارم که اراده  درجای دیگر دکتر یونس می گوید: من عمیقاً 
بشری، می تواند جهانی بدون فقر را خلق کند؛ مشروط بر آنکه همه 
در  فقط  را  فقر  جهانی،  چنین  در  باشند.  باور  این  بر  جهان  مردم 
برای  را  آموزان  دانش  زمانی که  آینده  در  بیابیم.  موزه ها می توانیم 

تماشای فقر به موزه ها می برند، آن ها از بدبختی و تهیدستی ای که 
روزگاری برخی از انسان ها از آن رنج می بردند، حیران می مانند. شاید 
این دانش آموزان از رنجی که اجدادشان از فقر می بردند، احساس 
غم و اندوه کنند، رنجی که مردم زیادی برای مدتی طوالنی تحمل 

کرده بودند.

باشیم، چون  داشته  فقر  از  معتقدم که می توانیم جهانی خالی  من 
نظام های  محصول  فقر  واقع  در  نیست.  فقیران  محصول دست  فقر 
جامعه  که  است  سیاست هایی  و  عقاید  نیز  و  اقتصادی  و  اجتماعی 
که  دلیل  این  به  دارد  وجود  فقر  کرده؛  طراحی  خود  برای  انسانی 
چارچوب های نظری ما بر گرد فرضیه نادیده انگاشتن توانمندی های 

انسانی می گردد.

منابع:
تارنمای ویکی پدیا

روزنامه سرمایه - م ع آذری نیا - ۷/۱۳۸۲
جهانی بدون فقر- دکتر محمد یونس

تارنمای مدرسه کارآفرینی پرتو
ماهنامه دنیای اقتصاد

تارنمای فرارو
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ارژنگ عیل پور

منابع دست اول پرشماری برای بررسی هولوکاست موجود است 
از  نجات یافته  نفر  هزار   ۵۰ به  نزدیک  شامل گزارش های  که 
اردوگاه های مرگ، گزارش بازماندگان دیگر یعنی مخفی شدگان، 
شناسایی نشدگان و وادارشدگان به کاِر بردهوار در کارخانه ها و 
مزرعه ها، هزاران سنِد مکتوب دولتی که رژیم فرصت از بین بردنشان 
را نیافت، جسدهای به جا مانده در اردوگاه ها، گورهای دسته جمعی 
که بعدها کشف شدند، هزاران آلمانی که شاهد واقعه بودند، 
زندان ها، خاطرات  اردوگاه ها و  نگهبانان و کارگزاران  خاطرات 
دادگاه های  در  آلمان  رهبران  اعترافات  و  نازی  مقامات دولت 
نورنبرگ، می شوند. از جمله دادگاه  به جنایات جنگی  متهمان 

اعم  باشند،  که  سان  هر  از  تمایزی  بی هیچ  انسان ها  همه   
هر  یا  سیاسی  عقاید  مذهب،  زبان،  جنسیت،  رنگ،  نژاد،  از  
عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، ]وضعیت[ دارایی، 
]محل[ تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق 

و آزادیهای مصرح در این  اعالمیه  اند 
 اعالمیه جهانی حقوق بشر- ماده ۲

سیاهی  به  واقعه ای  است؛  هولوکاست  یادروز  با  مصادف  روز ها  این 
جنگ های صلیبی و به هولناکی تمامی داستان های اساطیری. کشتار 
میلیون ها انسان به صرف داشتن ریشه های خونی و عقیدتی خاص؛ 
نوین  دوران  هولوکاست  تنها  این  اما  بودن؛  یهودی  خاطر  به  فقط 

نیست، هولناک ترین هم اگر باشد، بی بدیل نیست. 

وقتی که در دهه دوم قرن بیستم، کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان 
و ایتالیا دست به گریبان بزرگ ترین رکودهای اقتصادی خود بودند 
و  ضعیف تر  دولت ها  گرسنگان،  و  بی کاران  عظیم  سیل  برابر  در  و 
مردم معترض تر می شدند، رفته رفته احزابی نوپا با شعارهایی نوین 
را در عدم  ریشه مشکالت  احزابی که  نهادند.  به عرصه سیاست  پا 
یکپارچگی ملت می خواندند و در طول دهه سوم کم کم با پست 
بیشتر  و  بیشتر  را  خود  قدرت  مختلف  گروه های  و  رقبا  نمایاندن 
کردند. ابتدا عقاید سیاسی خاصی مانند کمونیسم و سوسیالیسم را 
هدف قرار دادند و در سال ۱۹۳۳ شروع به احداث اردوگاه های کار 
اجباری برای چپ ها نمودند. سپس به همجنسگرایان و دگر اندیشان 
پرداختند و در   نهایت با شروع جنگ جهانی دوم در ۱۹۳۹ دست به 

کشتار وسیع یهودیان زدند. 

واژه هولوکاست که ریشه ای یونانی دارد به معنای همه سوزی/یکسره 
سوزی است. در طول حکومت هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا، 
به سوزاندن  اغلب  و  برخورد می شد  به عنوان نژاد پست  یهودیان  با 
جمعی آنان در کوره هایی در اردوگاه های کار اجباری نظیر آشویتس 
در لهستان ختم می شد. در سال های جنگ جهانی دوم حدود یازده 

یـادمـان 
هـولوکـاست 
و کـشتـارهای 

مـشـابـه

میلیون انسان غیرنظامی فقط در جریان کشتارهای عقیدتی و نژادی 
توسط نازی ها و فاشیست ها سر به نیست شدند که چیزی در حدود 
نیمی از آن ها یهودیان بودند. نکته ای که علی رغم رنج آور بودن آمار، 
کمی عجیب به نظر می رسد، این است که: پس بقیه آن کشتگان 
چه چیزی کمتر از یهودیان داشتند که در هولوکاست اشاره ای به 

آن ها نمی شود؟ 

به چین  در سال ۱۹۳۷  ژاپن  آسمان   فرزند  امپراطور هیروهیتو،  
دیرینه  رویای  تحقق  پی  در  که  ژاپنی  سربازان  داد.  جنگ  اعالن 
چین  زمان  آن  پایتخت  ننجیانگ  شهر  در  بودند  آسیا  بر  حکومت 
دست به کشتاری بی رحمانه زده و به تمامی زنان این شهر، پیش 
از قتلشان تجاوز کردند. تنها در همین شهر چیزی در حدود سیصد 
با  ژاپن  عام شدند.  قتل  زدنی  بر هم  در چشم  غیرنظامی  نفر  هزار 
شروع جنگ جهانی دوم و پس از اعالن جنگ بریتانیا و فرانسه به 
آلمان، به مستعمرات بریتانیا در شرق و جنوب شرق آسیا یورش برد 
و مرزهای خود را با لشگرکشی هایی قدرتمند و همراه با کشتارهای 

وسیع و سبعانه تا ویتنام و فیجی گسترش داد. 

ترومن، ریاست جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۴۵، پس از مشاهده 
شکست ژاپن در برخی جبهه ها به درخواست هیروهیتو برای مذاکره 
به منظور پایان جنگ، پاسخ رد داد و در پی آن شد که از فناوری 
جدید ارتش، بمب اتم، بر ضد ژاپن استفاده کند تا شاید هیروهیتو 
بدون مذاکره مجبور به پذیرش شکست شود. وقتی که شهر صنعتی 
هیروشیما با خاک یکسان شد و زن و مرد و پیر و جوان و پرنده و 
خزنده یکجا سوختند، هیروهیتو آماده پذیرش شکست می شد، اما 
با اعالن جنگ شوروی به ژاپن، ترومن به فکر پایان جنگ به روشی 
کند.  جلوگیری  ژاپن  در  شوروی  پیشروی  از  بتواند  تا  افتاد  سریع 
دیگری  اتم  بمب  با  ناکازاکی  شهر  بعد  روز  سه  که  بود  این  نتیجه 
به  نفر  هزار  در حدود ۲۲۰  در مجموع چیزی  و  قرار گرفت  هدف 
صورت مستقیم بر اثر حمله اتمی آمریکا جان خود را از دست دادند 
و امپراطور شکست را در رادیو اعالم کرد. تعداد بسیار بیشتری از 
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مردم منطقه و کودکان پس از آن متولد شده، از عوارض تشعشعات 
اتمی در رنج زندگی کرده و با ضجر مردند. 

اما در قرن بیستم کشتارهایی خارج از محدوده زمانی جنگ جهانی 
دوم وجود داشته اند، کشتارهایی که به مراتب فجیع ترند. به عنوان 
مثال در ایران خودمان، در طول جنگ جهانی اول نیروهای بریتانیا، 
فرانسه و روسیه تزاری اعالن بی طرفی ایران را ناشنیده گرفتند و به 
ایران  از منابع طبیعی و همچنین همسایگی  تا  ایران حمله کردند 
هولوکاست  و  مانده  ناگفته  که  اما چیزی  کنند.  استفاده  عثمانی  با 
جمعیت  از  نفر  میلیون  چند  شدن  کشته  گرفته،  نادیده  را  ایرانی 
که  کشتاری  هاست.  سال  آن  در  گرسنگی  و  قحطی  اثر  بر  ایران 
تامین  و زورگیری سربازان خارجی و همچنین  به واسطه دزدی ها 
به  ایرانیان  بی بنیه  انبارهای  توسط  بریتانیا  لشگریان  آذوقه  اجباری 
وقوع پیوسته است. در حدود ۸ میلیون نفر از ۲۰ میلیون جمعیت 
ایران در آن زمان در اثر  قحطی بزرگ  جان دادند که خود حاصل 
میل به کشور گشایی دولت های خارجی و بی کفایتی و فساد دولت 

داخلی بود. 

اندونزیست. در سال های دهه ۶۰  ناشنیده در  مثال دیگر کشتاری 
میالدی که حساسترین دوره جنگ سرد را شامل می شدند، همزمان 
با جنگ های غیر مستقیم غرب و شرق در جبهه های سوم، دوباره 
موجی از کمونیست هراسی در کشورهای جهان به راه انداخته شد 
آن  در  شد.  اندونزی  در  کمونیست ها  میلیونی  کشتار  به  منجر  که 
وسیع  تبلیغات  با  سوهارتو،  اندونزی،  گرای  توسعه  دیکتاتور  دوران 
پست  هیوالهایی  را  کمونیست ها  جوانان،  مغزی  شوی  و  شست  و 
گورهای  و  بتواند کشتارهای دسته جمعی  تا  بی فایده می نمایاند  و 
جمعی با عمق ۴۰ متر را به راحتی از سایر جهان پنهان نگاه دارد. 
این کشتار که تا به امروز هم چندان مورد توجه قرار نگرفته است از 
بارز ترین نشانه های جنایت علیه بشریت است که مستوجب رسیدگی 

در دادگاه بین المللی مربوطه است. 
باز به ایران باز می گردیم؛ در دهه ۸۰ میالدی و پس از روی کار آمدن 

از مارکسیست ها در قتل هایی  ایران، بسیاری  انقالبی در  دولت های 
مشهور به  اعدام های ۶۷  حتی گاهی به صورت دسته جمعی سر 
قانونی ای  پیگرد  هیچ  امروز  به  تا  که  قتل ها  این  شدند.  نیست  به 
برای مسوولین و آمرینشان به همراه نداشته اند منجر به کشته شدن 

چندین هزار نفر شده اند. 
ترکیه؛  و  عراق  کردهای  کشتار  چون  مثال هایی  مجموع  در 
فلسطینیان؛ مسلمانان بوسنی، روسیه، چین و چه بسیار مثال های 
دیگر همگی نشان از تداوم قتل های نژادی/عقیدتی دارند. قتل هایی 
که اغلب با هدایت و گاهی آمریت دولت ها شکل می گیرند. آنچه که 
در اینجا قابل بررسی است، نه آمار و نه نژاد/عقاید مورد تقبیح در 
این جنایت ها؛ که ساز و کار مشترک و مشابهی است که منجر به 
آن ها می شوند. البته نباید از نقش رسانه ها و دولت های حامیشان در 
پنهان نگاه داشتن برخی جنایات و برجسته سازی برخی دیگر چشم 
پوشید؛ در مثال ها دیدیم که یهودیان اروپایی حمایت رسانه ای بسیار 
چینی های  یا  اندونزی  کمونیست های  با  مقایسه  در  را  قدرتمندی 

ننجیانگ یا ایرانیان صد سال پیش داشته اند.

دولت ها در راستای استیالی قدرت خود بر منطقه ای که دارای چند 
انسانی در زمانی  نیروی  از  برداری  بهره  یا  قومیت و فرهنگ است، 
که توان اشتغال زایی کم است، یا ایجاد تنش هایی درون جامعه به 
منظور حفظ شرایط ناعادالنه اقتصادی و به طبع سیاسی و اجتماعی؛ 
مردم را از رسیدن به آگاهی های فرانژادی محروم می کنند و با تقلیل 
خواسته ها به تضادهای فرهنگی اولیه، پیکان اعتراض را از روی خود 
به سمت درون جامعه باز می گردانند. در آمریکای اول قرن بیستم 
یا ترکیه آخر این قرن، به وضوح چنین دشمنی هایی بزرگ نمایی 
شده اند تا دولت با بهانه حفظ ملیت، مردم را به ملی گرایان یا نژاد 
پرستانی افراطی مبدل کند که تنها دغدغه شان پیروزی بر انسان های 
پست باشد. چیزی که در آلمان و ژاپن و ایتالیا و... به راحتی منجر به 
چنان کشتارهای وسیعی شد، در آینده قابل پیشگیریست، اما با دل 
سپردن به عقاید ارثی یا مشخصات فیزیکی غیر انتخابی، راهی جز 

تکرار تاریخ و خونریزی هایش برایمان باقی نخواهد ماند.
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عیل روشن

سران جمهوری اسالمی به طور کلی از صهیونیستی و امپریالیستی 
وارد  کم تر  معموال  و  می گویند  جمعیت  کنترل  بسته های  بودن 
مصادیق شده تا آسیب های کنترل یا کاهش جمعیت را از نظر خود 
مطرح می کنند. اما به نظر می رسد می توان دلیل اصلی نگرانی های 
به هر  یافت.  افزایش جمعیت(  )یا عدم  از کاهش جمعیت  را  آن ها 
یا  کشور  یک  قدرت  شاخصه های  از  خاک  وسعت  و  جمعیت  حال 
حکومت به شمار می روند و هر چه نگاه حاکمان نظامی  و امنیتی تر 
باشد و به طور مدام موقعیت خود را جنگی و بحرانی تعریف کنند 
این شاخصه ها در نظرشان پررنگ تر شده و شاخصه های مدرن تر مثل 
نرخ رشد  ، تورم  ، مشاغل زنان و امثال این ها را کم تر در نظر می گیرند. 
تئوریزه کردن  در  کارشناس سعی  عنوان  به  افرادی که  از  بسیاری 
صحبت های سران نظام و در راس آن ها آیت اهلل خامنه ای می کنند 
به عنوان مثال هایی  را  آلمان  اندونزی  ، فرانسه و  باالی ژاپن  ،  تراکم 
در جهت اثبات خواسته های رهبر حکومت عنوان داشته و جمعیت 
برای  نعمتی  و  امپریالیسم  برای  تهدیدی  چون  را  مسلمین  باالی 

جهان اسالم معرفی می کنند.

هواداران  مقاالت  و  کتاب ها  در  نگارنده  جوی  و  جست   نتیجه 
افزایش جمعیت این است که دلیل قابل توجه دیگری برای افزایش 
اغلب  نظر  از  احتماال  مطروحه  مطالب  باقی  و  نشده  ذکر  جمعیت 

نویسندگان شان نیز جدی تلقی نمی گردند.
نظم  با  را در کشاکش  اسالمی خود  نظام جمهوری  در صورتی که 
بین الملل تعریف نمی کرد و از دستاوردهای مدرنیته و دموکراسی و 
همراهی با مردم استفاده می نمود  ، قطعا رهبرانش درک می کردند که 
امن ترین کشورهای جهان امروز از الگوهای امنیت غیرمسلح پیروی 
کرده و بر دو مبنای تجارت و نمایندگی واقعی دولت از ملت امنیت و 
قدرت خود را تثبیت می نمایند. اما واقعیت این است که این حکومت 
به غایت بحران زی است و تجارت آزاد با جامعه جهانی یا همراهی 
با ملت ایران ماهیت آن را تغییر می دهد  ، هر چه ملت ایران نیازمند 
نظامی.  امنیت  خواستار  اسالمی  جمهوری  است  غیرمسلح  امنیت 
افزایش جمعیت در صورتی که با افزایش برابر یا بیش تر نرخ رشد 

افزایش جمعیت؛
بحران سیاسی و 
نقض حقوق بشر 
بخش دوم

سرمایه همراه نباشد به کاهش کیفیت زندگی شهروندان منجر شده 
و کشور را دچار معضالت اجتماعی خاص خود خواهد کرد.

ناآرامی های مداوم سیاسی چه در سطح نخبگان و چه در سطح جامعه 
یکی از این معضالت است که می تواند سایه خود را تا حکومت بعدی 
نیز بگسترد و مانع گردش چرخ های دموکراسی شده  ، شاخص های 
حقوق بشری را به شدت کاهش دهد. کاهش توانایی دولت  ، بحران 
جانشینی نخبگان و ستیزهای ناشی از آن و افزایش پتانسیل حرکات 
توده ای که عموما بار مدنی ندارند از نتایج افزایش جمعیت با توسعه 

محدود یا غیرمتوازن است.

بخش  در 
به  پیشین 
کاهش  بحران 
دولت  قدرت 
کردیم  اشاره 
جامعه ای  اما 
غنی  منابع  که 
اتحاد  دارد  ، 
در  نخبگان 
از  پشتیبانی 
کم   حکومت 
حفظ  بیش  و 
است  شده 
پتانسیل  و 

دارد  وجود  حکومت  اقتصادی  حداقلی  کیفیت  حفظ  و  اصالحات 
در  اما  نمی شود.  ختم  جدی  بحران های  به  دولت  توانایی  کاهش 
چالش  با  دائما  نخبگان  اتحاد  که  ایران  مثل  پرتضادی  کشورهای 
درگیری های  آتش  می تواند  دولت  توانایی  کاهش  می شود  ،  مواجه 
انسانی  بر گسترش مصائب  و  برافروزد  را در سطح گسترده  داخلی 
و موارد نقض حقوق بشر دامن زند. این واقعیت تلخ الزاما به دوران 
فرم  به  کشور  اگر  حتی  و  بود  نخواهد  محدود  اسالمی  جمهوری 

سیاه  مرگ  و  بزرگ  قحطی  پایان  هنگام  از  جهان  جمعیت 
)همه گیری طاعون( در سال ۱۳۵۰ رشد سریعی را آغاز کرد 
و از جمعیت حدود ۳۷۰ میلیون تا مقدار فعلی افزایش یافت. 
و   ۱۹۵۰ دهه  در  مدت کوتاهی  برای  ساالنه  جمعیت  رشد 
باالتر  به   ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ دهه  در  طوالنی تری  مدت  برای 
رشد ۲.۳  حداکثر  سال ۱۹۶۳  در  و  رسید  درصد  از ۱.۸ 
آن  از  پس  جمعیت  رشد  نرخ  شتاب  تجربه کرد.  را  درصدی 
رو به کاهش تا سال ۲۰۱۱ به ۱.۱ درصد رسیده است. در 
به دنیا آمده و ۵۰ میلیون  این سال حدود ۱۳۴ میلیون نفر 
میزان  آینده  سال های  در  می شود  پیش بینی  درگذشتند.  نفر 
افزایش  میر  و  مرگ  میزان  اما  بماند  ثابت  رقم  همین  در  تولد 
برسد. سال  در  نفر  میلیون   ۸۰ به   ۲۰۴۰ سال  تا  و  یافته 

جهان  کشورهای  امن ترین 
امنیت  الگوهای  از  امروز 
غیرمسلح پیروی کرده و بر دو 
مبنای تجارت و نمایندیگ واقعی 
دولت از ملت امنیت و قدرت 
اما  یم نمایند.  تثبیت  را  خود 
واقعیت این است که جمهوری 
بحران زی  غایت  به  اسالیم 
با جامعه  آزاد  تجارت  و  است 
جهاین یا همراهی با ملت ایران 
یم دهد. تغییر  را  آن  ماهیت 
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به بحران  را غیردموکرات کرده  ،  اداره شود محتوای آن  دموکراسی 
ناکارآمدی دموکراسی دامن زده و حتی فرم را نیز از بین خواهد برد.
فشار افزایش جمعیت و کمبود منابع و به دنبال آن تمرکز ثروت در 
بعضی گروه ها و آسیب دیدن دیگران  ، ضریب جینی را افزایش داده 
و اختالف طبقاتی را به نقطه بحرانی خواهد رسانید  ، حکومت ناتوان 
دموکراسی  یا 
و  ناکارآمد 
از  ضعیف 
کنترل  پس 
نخبگان  ستیز 
نظم  حفظ  و 
آمد  برنخواهد 
چارچوب  و 
توزیع  و  تعادل 
هم  از  ثروت 
خواهد  پاشیده 
هنگامی  شد. 
دولت  که 
شود  ضعیف 
ساز  نخبگان 
خود را خواهند 
ستیز  زد  ، 
را  خود  بین 
برطرف  زور  با 

می کنند 
سرانجام  و 

رویاروی دولت ایستاده و جامعه را به تفرقه و تجزیه می کشانند.

منابع  کمبود  و  جمعیت  فشار  کنار  در  منطقه ای  یا  قومی  تفرقه 
می تواند شکاف اجتماعی را به مرز انفجار برساند. در جامعه سالم که 
از منابع غنی برخوردار است و توانایی ساختن نهادها و اقتصاد خود 

افزایش نخبگان هم وجود  با  را دارد معموال فرصت برای سازگاری 
بالنده ندارد و جامعه دانشگاه های  دارد اما در جامعه ای که اقتصاد 
آن پیوسته نخبگانی را برای آینده می پرورانند )اتفاقی که در ایران 
به شدیدترین وجه ممکن رخ داده است( و چنین آینده آی محقق 
نمی شود رقابت بین نخبگان باال می گیرد و حذف مداوم نخبگان به 

بحران های اجتماعی می انجامد.

و  دولت  توانایی  کاهش  بر  عالوه  منابع  تخریب  و  جمعیت  افزایش 
)که  توده ای  بسیج  طریق  از  تا  برمی انگیزد  را  مردم  نخبگان  ستیز 
بخش قابل توجه آن ناشی از ستیز نخبگان است( به صحنه بیایند و 
این واقعیت به ناآرامی های گسترده سیاسی و اجتماعی ختم شده  ، 

آمار نقض حقوق بشر را باال می برد.
سواستفاده دولت از حقوق بشر مثل حقوق عادی و درهم شکستن 
کنترل  شدن  سست  باعث  همه  دولت  نگرانی های  و  عمومی  نظم 
جامعه می شود. افزایش جمعیت بدون توسعه متوازن موجب پایین 
آمدن دستمزدهای واقعی و وقوع انواع بیکاری آشکار و پنهان می شود 

و تامین فیزیکی مردم را با مشکل مواجه می گرداند.

افزایش جمعیت در میان مدت به جوانی جامعه می گراید و هر چه 
جمعیت جوان تر باشد توزیع متعادل جمعیت کم تر رخ می دهد. اگر 
گروه عظیمی از جوانان در مقابل فرصت های اقتصادی قرار گیرند و 
نخبگان جامعه در ارائه فرصت ها و جذب طرفداران خود با یک دیگر 
رقابت کنند امکان بسیج آن ها برای درگیری های سیاسی باال می رود.
همه این ها بخشی از آینده ای است که اکنون نیز به وقوع پیوسته 
بسته های  با  دارند  نظر  در  اسالمی  جمهوری  رهبران  گویی  است  ، 
تشویقی افزایش جمعیت بحران های مداوم اجتماعی را به ایران پس 
از جمهوری اسالمی نیز سرریز کنند. واقعیت این است که ایرانیان 
روی آرامش را نخواهند دید مگر این که انباشت سرمایه شان بر نرخ 
افزایش جمعیت بچربد  ، در غیر این صورت ناتوانی دولت )هر دولتی(  ، 
ستیز نخبگان و بسیج توده ای برای کنترل منابع بخش پایدار زندگی 

آن ها خواهد شد.

سیایس  مداوم  ناآرایم های 
چه  و  نخبگان  سطح  در  چه 
این  از  ییک  جامعه  سطح  در 
یم تواند  که  است  معضالت 
سایه خود را تا حکومت بعدی 
گردش  مانع  و  بگسترد  نیز 
شده٬  دموکرایس  چرخ های 
بشری  حقوق  شاخص های 
دهد.  کاهش  شدت  به  را 
بحران  دولت٬  توانایی  کاهش 
ستیزهای  و  نخبگان  جانشیین 
نایش از آن و افزایش پتانسیل 
عموما  که  توده ای  حرکات 
نتایج  از  ندارند  مدین  بار 
توسعه  با  جمعیت  افزایش 
است. غیرمتوازن  یا  محدود 
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ستار خالقی

از هر  ایران پیش  با زبان مادری در  برای بررسی چگونگی مواجهه 
چیز باید به شناختی از زبان مادری دست یافت. زبان مادری معموال 
به  زبان هایی است که فرد در سنین کودکی آموخته و در  یا  زبان 
کار بردن آن ها مهارت یکسان و کامل دارد. منظور از مهارت کامل 
توانایی درک و استفاده از این زبان یا زبان ها به اندازه کسی است که 
هر کدام از این زبان ها تنها زبانی است که می داند و آن را از سنین 

کودکی به طور کامل آموخته است.

بنابراین زبان یا زبان های اول هر فرد الزاما زبان واحدی نیست که 
پدر و مادر فرد به آن صحبت می کنند. تحقیقات زیست شناختی هم 
ورود  محل  به  بسته  است  ممکن  مغزی  آسیب های  که  داده  نشان 
آسیب  ، تنها زبان اول یا تنها زبان دوم را مختل کنند اما اگر فردی 
این  همه  باشد  آموخته  را  زبان  چند  کودکی  ابتدایی  سال های  در 
زبان ها در محل مغزی زبان اول قرار می گیرند و نوع آسیب پذیری 
آن ها واحد است. در نتیجه فروکاستن زبان اول به زبان قومی یا زبان 

رسمی کشور اساسا غیرعلمی و بی راه است.
زبان اول در فهم فرد از جهان پیرامون تاثیر قاطع دارد و در عین حال 
به هر زبانی به عنوان یک میراث فرهنگی گران بها نگریسته می شود. 
از مواردی که زبان یا زبان های اول را بسیار پراهمیت می کند ارتباط 
است.  مدرسه  یعنی  جامعه  به  فرد  ورود  اولین  بحرانی  نقطه  با  آن 
مجموعه ای از احساسات گوناگون اولین ورود کودک به جامعه را رقم 
می زنند و همانندی زبان اول با زبان محیط آموزشی می تواند تا حد 
زیادی در مثبت شدن این تجربه و تاثیر مثبت آن در شکل گیری 

شخصیت فرد موثر باشد.
در ایران زبان رسمی فارسی است و زبان های دیگر به طور رسمی 
ایران  در همه جای  کودکان  تقریبا همه  اما  نمی شوند  ،  داده  تعلیم 
از  استفاده  بالنسبه کافی در  توانایی های  از  به مدرسه  هنگام رفتن 

در پـاس داشـت 
زبـان هـای  مـا

زبان اول یا زبان مادری به اولین زبانی گفته می شود که کودک 
بومی(،  زبان  بعالوه  اول)  می گیرد.زبان  یاد  را  آن  به  تکلم 
اصطالحات  مجموعه  یا  مادری  زبان  مبدا،  زبان  اصلی،  زبان 
آموخته  را  تولدآن  زمان  از  که  است  شخصی  زبان  بومی( 
برای  معنایی  اغلب  و  کند  می  صحبت  وجه  بهترین  به  و 
از کشورها،  بعضی  در  است.  زبان  شناسی  جامعه  همسانی 
اصطالحات زبان بومی یا زبان مادری بیشتر به زبان قومی یک 
زبانی  زبان دوم  مقابل،  او. در  اول  زبان  تا  اشاره می کند  فرد 
می کند. صحبت  اولش  زبان  با  متفاوت  فردی  هر  است که 

زبان هایی  با  مقایسه  در  اول  زبان  عصب شناسی  نظر  از 
دوم(  می آموزد)زبان  بزرگسالی  در  بعداً  فرد  که 
می کند.  اشغال  مغز  قشر  در  را  متفاوت  جایگاهی 

زبان فارسی برخوردارند و این امر آسیب های دوگانگی زبانی را تا حد 
زیادی کاهش می دهد. زبان فارسی به واسطه رسانه ها و همان حضور 
اندک کودک در جامعه نیز به او آموزش داده می شود و تقریبا زبان 
فارسی را می توان در کنار زبانی که در خانه صحبت می شود زبان اول 

هر فرد در ایران در سال های اخیر دانست.
اما فارغ از این که زبان اول چیست و چه تاثیراتی بر فرد و جامعه 
می گذرد واقعیت آن است که زبان های غیرفارسی در ایران به آرامی 

تحلیل می روند. مهم ترین دالیل آن را می توان چنین برشمرد:

عدم کتابت به زبان های غیرفارسی  -
تمایل خانواده به محاوره به زبان فارسی به دلیل اهمیت   -
آن در جامعه و استفاده محدود از زبان های غیرفارسی که بسته به 

موقعیت جغرافیایی کم و زیاد می شود.
نبودن یک  و  زبان های غیرفارسی  آکادمیک  آموزش  عدم   -
دستور زبان رسمی که به تضعیف زبان های غیرفارسی به مرور زمان 

می انجامد.
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هر چند تقریبا نمی توان نشانه ای از ممنوعیت تکلم به زبان غیرفارسی 
در سطح جامعه ایران همانند کشورهای همسایه پیدا کرد اما به هر 
دلیلی این زبان ها رو به افول گذاشته اند و این را می توان به عنوان 

یک آسیب فرهنگی جدی فارغ از تاثیرات آن بر افراد بررسی کرد.
خراسان شمالی نمونه ای از مناطقی است که طی چند دهه گذشته 
زبان های بومی خود را به مرور از دست داده است  ، ترکی خراسانی به 
طور کامل به سمت فارسی شدن پیش می رود و عموم جوانان ترک 
منطقه  این 
توانایی  تنها 
زبان  این  فهم 
عدم  دارند  ،  را 
تکلم  توانایی 
زبان  این  به 
بین  از  باعث 
در  آن  رفتن 
بعد  نسل 
شد  ،  خواهد 
اتفاق  همین 
کردی  برای 
در  کرمانجی 
خراسان نیز با سرعت کم تر در حال رخ دادن است. نبودن کشورهای 
کرمانجی  کردی  یا  خراسانی  ترکی  به  که  ایران  شرق  در  همسایه 

صحبت کنند در این فرسایش زبانی مزید بر علت شده  است.

دامن  و  نمی شود  محدود  غیرفارسی  زبان های  به  تنها  واقعیت  این 
گویش های مختلف فارسی را نیز گرفته است  ، گویش گیلکی و مازنی 
نیز رو به افول می رود و احتماال طی چند نسل اثری از آن نخواهد 

ماند.
همه این ها زنگ خطری برای غنای فرهنگی رو به افول ایران است. 
به باور نگارنده این بیش از آن که وظیفه دولت باشد که از فرهنگ 
فرهنگی  میراث  است که  ایران  محافظت کند وظیفه جامعه مدنی 
خود را پاس دارد. هر چند جامعه مدنی زیر ضربات رژیم ایران به 
غایت تحلیل رفته است اما این شرایط همیشگی نیست و به محض 
تغییر شرایط حفاظت از فرهنگ ایران زمین باید در دستور کار قرار 
گیرد. دولت نه تاجر  ، نه کارخانه دار  ، نه بانک دار و نه معلم خوبی است  ، 
به همین ترتیب هیچ دولتی توان و ظرفیت نگه داری از فرهنگ یک 

کردن  بخش نامه ای  و  گسترده  آسیب های  قیمت  به  مگر  را  کشور 
امور سیال ندارد  ، ایرانی ها باید در قالب نهادهای مدنی خود پاس دار 
فرهنگ خود باشند و به آموزش و پاسداری از زبان های رایج در کشور 
بپردازند. احتماال این امر بهتر از هر جای دیگری در مدارس ویژه و 
به همت اساتید زبان که در کنار زبان فارسی زبان های دیگر را نیز 
از سوی دیگر رسانه های غیرفارسی  می آموزند تحقق خواهد یافت. 
می توانند در ایران آزاد در زنده نگه داشتن فرهنگ های غنی ایرانی به 

کمک اساتید زبان بیایند.
ظرفیت  و  توان  دولیت  هیچ 
نگه داری از فرهنگ یک کشور 
آسیب های  قیمت  به  مگر  را 
و بخش نامه ای کردن  گسترده 
ایراین ها  ندارد٬  سیال  امور 
نهادهای  قالب  در  باید 
فرهنگ  پاس دار  خود  مدین 
آموزش  به  و  باشند  خود 
زبان های  از  پاسداری  و 
بپردازند. کشور  در  رایج 
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فاطمه پریشان

به  مرا  فکر  موضوع سخت  این  که  است  دو سال  نزدیک   
ترکیه  به  که  وقتی  از  خصوصًا  است،  داشته   مشغول  خود 
رفتم و زن های آنها را دیدم که  پیچه  و  حجاب  را دور 
انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت به 
آنها کمک می کنند، دیگر از هر چه زن چادری است بدم 
آمده  است. اصاًل چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت 
مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با 

احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد. 

وزرایش  از  یکی  به  خطاب  در  رضاشاه  سخنان  از  بخشی  این ها 
است. چندی پس از این گفت و گو در هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ 
ملکه و دخترانش برای اولین بار بدون حجاب به میان عموم آمده 
و رضا شاه به طور رسمی فرمان کشف حجاب زنان ایرانی را طی 

یک سخنرانی اعالم نمود.

این فرمان چهره زنان ایرانی را متحول کرد و بسیاری از آنان به 
اجبار حجاب را کنار گذاشتند  ، در عین حال موجب شد زنانی که 
عالقه مند به حضور بی حجاب هستند بتوانند بدون فشار اجتماعی 
وارد جامعه شوند. اما از تاریک ترین پیامدهای این فرمان خانه نشین 
یا  ایرانی شد که بدون حجاب عالقه  زنان  از  تعداد زیادی  شدن 
نیز  زنان  از  بسیاری  نداشتند.  را  عمومی  مجامع  در  توان حضور 
حضور اجتماعی خود را کاهش داده و ترجیح دادند - یا از طرف 
خانواده مجبور شدند - که بیش تر در خانه بمانند. آمار مشخصی 
اشارات در  اما تعدد  ندارد  زنان وجود  از  این بخش  با  ارتباط  در 
منابع مختلف و از جمله خاطرات شفاهی نشان از احتمال وجود 

تعداد زیادی از این دست زنان می دهد.

کشف حجاب؛ 
کشف ناتوانی ما

هنگامی پخش شد که  قانون جدید،  پیرامون  نخستین شایعات 
قرار  افغانستان  در  دموکراتیک  اصالحات  تاثیر  تحت  رضاشاه 
گرفته بود و امان اهلل خان و ملکه ثریا، شاه و ملکه افغانستان 
در سال ۱۳۰۸ به ایران آمدند. ملکه افغانستان بی حجاب بود 
و جنجالی در میان روحانیون ایران برانگیخت. آنان از رضاشاه 
خواستند ملکه افغانستان را در ایران مجبور به داشتن حجاب 
کند اما رضاشاه که شیفته این چنین پوشش گشته بود نپذیرفت. 
در همین زمان شایعاتی درباره تصویب قانون منع حجاب پخش 
شد. رضا شاه پس از تنها سفر خارجی اش به ترکیه در ۱۲ خرداد 
۱۳۱۳، تحت تأثیر اقدامات غرب گرایانه آتاتورک قرار گرفت. 
در این دوره نیز شایعاتی درباره ممنوعیت حجاب در مدرسه های 
نشد. تصویب  راستا  این  در  قانونی  ولی  شد،  پخش  دخترانه 

کشف حجاب ادعای درمان معضل خانه نشینی زنان را دارد و ما نیز 
از همین منظر به این فرمان نگاه می کنیم. پرسش مشخص ما از 
هدف کشف حجاب برمی خیزد. هدف کشف حجاب در سخنرانی 
رضاشاه در هفده دی ۱۳۱۴ در جشن فارغ التحصیلی دختران در 

دانش سرای مقدماتی چنین عنوان می شود:

از  بودن  خارج  واسطه  به  کشـــــــور  این  ...زن های   
ذاتی  لیـــاقت  و  استعــــداد  نمی توانستند  اجتماع  ، 
خود را بــروز دهند بلکه باید بگویم که نمی توانستند حق 
 . نمایند...  ادا  خود  عزیز  میهن  و  کشور  به  نسبت  را  خود 
مــــا نباید از نظر دور بــداریم که نصف جمعیت کشور 
مملکت  عامله ی  قوای  نصف  یعنی  نمیآمد  حساب  به  ما 
بیکار بود. هیچ وقت احصائیه از زنها برداشته نمی شد مثل 
ایران  جمعیت  جزو  و  بودند  دیگری  افراد  یک  زنها  اینکه 
فقط یک  که  تاسف است  نمی آمدند، خیلی جای  به شمار 
موقعی  آن  و  برداشته شود  زنها  احصائیه  بود  ممکن  مورد 
موقع  آن  در  و  می افتاد  مضیقه  در  ارزاق  وضعیت  که  بود 
سرشماری می کردند و می خواستند تامین آذوقه نمایند...
من معتقدم که برای سعادت و ترقی این مملکت باید همه 
نمایند که  نباید غفلت  ولی هیچ  کنیم.  کار  از صمیم قلب 
مملکت محتاج به فعالیت و کار است و باید روز بروز بیشتر 
و بهتر برای سعادت و نیک بختی مردم قدم برداشته شود. 
شما خواهران و دختران من، حاال که وارد اجتماع شده اید و 
قدم برای سعادت خود و وطن خود بیرون گذارده اید. بدانید 
وظیفه ی شماست که باید در راه وطن خود کار کنید، شما 
از شما  انتظارمان  بود،  آتیه خواهید  نسل  کننده ی  تربیت 
و  باشید  قانع  زندگی  در  که  است  این  دانشمند  خانم های 
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کار نمائید و از تجمل و اسراف بپرهیزید. سعادت آتیه در 
دست شماست. 

رضاشاه هدف کشف حجاب را ورود زنان به اجتماع و اضافه شدن ایشان 
به نیروی کار می داند  ، اما به باور نگارنده کشف حجاب نمی توانسته 
از حامیان کشف حجاب  چنین تحولی را تحقق بخشد. بسیاری 
کم رنگ  نقش 
زنان در جامعه 
را  سنتی 
مذهب  معلول 
و  دانسته 
حجاب  کشف 
برای  را عاملی 
این  درمان 
می دانند.  درد 
این که  از  فارغ 
یا  مذهب 
عامل  حجاب 
بودن  دور 
از جامعه  زنان 
خیر  ،  یا  است 
این  واقعیت 
است که به شهادت تاریخ ورود فعال زن به جامعه تنها و تنها پس 
از صنعتی شدن ممالک امکان پذیر است. نیاز جوامع صنعتی به 
نیروی کار زنان را از خانه ها بیرون کشیده و با اعطای استقالل مالی 
به ایشان آن ها را قدرتمند می سازد. هیچ کدام از تمدن های بشری  ، 
انگلستان  یا  باستان  یونان  حتی دموکراسی های غیرصنعتی مثل 

نبودند.  بهره مند  زنان  از حضور  روشنگری  عصر  تا  رنسانس  بین 
از هر چیز وابسته به  اساسا حضور فعال در عرصه اجتماع بیش 
توان و استقالل مالی است و نیروی کار جامعه غیرصنعتی را به 

سبب محدودیت های خاص این جامعه  ، مردان تشکیل می دهند.
این در حالی است که جامعه ایران در ۱۳۱۴ به هیچ وجه مختصات 
یک جامعه صنعتی را نداشت  ، زنان در سال ۱۳۳۴ یعنی بیست 
اختیار  در  را  مشاغل  درصد   ۹ تنها  حجاب  ،  کشف  از  پس  سال 
داشتند این رقم در سال ۱۳۱۴ احتماال چیزی بسیار کم تر از ۵ 

درصد بوده است.

روی دیگر سکه شکست رضا شاه در تالش برای ایجاد بهبود دفعی 
در وضعیت زنان  ، شکست جمهوری اسالمی برای عقب نگه داشتن 
مدرنیزاسیون  برابری طلبانه  ،  خواست های  انباشت  است.  زنان 
پهلوی  ، شکل گیری طبقه متوسط فربه  ، نقش رسانه و تعداد باالی 
زنان دانشگاهی سی و سه سال همت مداوم جمهوری اسالمی را 
در سرکوب مطالبات برابری خواهانه و درک جامعه از برابری زن و 
مرد عقیم کرده است. این در حالی است که این خواست جمهوری 
شاه  رضا  اما  بوده  سوار  ایرانی  پیشینی  سنت های  روی  اسالمی 
با سنت های  نظامی هم  نیروی  به کمک  و  تنهایی  به  می بایست 
عقب نگه دارنده بجنگد و هم با واقعیت های ساختاری جامعه. این 
دو شکست تاریخی موید این نکته است که وضعیت زنان را در 
تعیین می کنند و  اجتماعی  از هر چیز ساختارهای  جامعه بیش 
کسانی که می خواهند موقعیت زنان را بهبود بخشند پیش از هر 
چیز باید شرایط حضور زنان در اجتماع را فراهم آورند  ، زنان خود 
آداب آمدن می دانند. زن ایرانی مثل زنان هر نقطه دیگر دنیا برای 
ورود به جامعه به صنعت و کارخانه و دانشگاه و مدرسه نیاز داشته 

و دارد  ، نه آژان و گزمه.

فعال  ورود  تاریخ  شهادت  به 
زن به جامعه تنها و تنها پس از 
صنعیت شدن ممالک امکان پذیر 
به  صنعیت  جوامع  نیاز  است. 
خانه ها  از  را  زنان  کار  نیروی 
اعطای  با  و  کشیده  بیرون 
آن ها  ایشان  به  مایل  استقالل 
را قدرتمند یم سازد. هیچ کدام 
حیت  بشری٬  تمدن های  از 
دموکرایس های غیرصنعیت مثل 
یونان باستان یا انگلستان بین 
رنسانس تا عصر روشنگری از 
نبودند. بهره مند  زنان  حضور 
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هرانا

گزارش پیش رو دربردارنده اطالعات اماری یکسال میالدی )۲۰۱۲( 
آماری- بصورت  که  گزارش  این  است.  ایران  در  بشر  حقوق  نقض 
تحلیلی ارایه می شود،  به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن 

حقوق بشر در ایران تهیه شده است.

مسلماْ به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت 
فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور 
ممانعت از گردش آزاد اطالعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه 
حاضر  حال  در  ایران،  دولت  سوی  از  مدنی  فعالیتهای  در  مستقل 
مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان برای 

فعالین حقوق بشری در ایران محسوب می شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری 
حقوق  گسترده  نقض  از  اندکی  بسیار  حجم  می توانند  تنها  بسیار، 
بشر در ایران را دیده بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن 
در رابطه با گزارشات سایر گروهها و رسانه ها را بیابند. با این حال 
هر چند با توجه به محدودیتهای فوق نمیتوان وجود کسر و نقض و 
خطا را در گزارش پبش رو رد کرد اما این نهاد حقوق بشری، گزارش 
پیش رو را به لحاظ محتوای آماری-تحلیلی و مستند بودن با ۳% 

خطا کم سابقه می داند.

اشاره  است  الزم  رو  پیش  گزارش  بخش  اولین  در  مقدمه  بعنوان 
شود گروههای مدافع حقوق بشر در ایران تالش زیادی برای بهبود 
وضعیت گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران می کنند با این حال 
به مانند سال گذشته تفاوت فاحشی را حسب آمار می توان در تمرکز 
گزارشات بر مرکز کشور در مقایسه با سایر نقاط کشور بعنوان یکی 

از ضعفهای نهادهای مدنی ایرانی مشاهده کرد.

ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران موفق شد%۴۰ از 
گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کند، منابع دولتی نیز %۳۰ کل 
گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کردند هم چنین سایر منابع 

گــزارش آمـاری 
وضعیت حقوق بشر
سال ۲۰۱۲

در  بشر  حقوق  فعاالن  مجموعه  آثار  و  نشر  آمار،  نهاد 
کرد. منتشر  را  میالدی   ۲۰۱۲ سال  آماری  گزارش  ایران 

به صورت  شهروندان  از  تن  هزار  این گزارش ۱۴۰  اساس  بر 
مستقیم حقوقشان از سوی حاکمیت نقض شده است، ۷۰% 
رسانه های  و  بشری  حقوق  نهادهای  سوی  از  این گزارشات 
است. شده  گردآوری  حاکمیت  به  وابسته  غیر  یا  مستقل 

مستقل نیز %۳۰ گزارشات را مستند کردند.

مقاوله  بندهای  و  موارد  نقض  مورد   ۳۰۷۸ آمار  گرفتن  نظر  در  با 
نامه های حقوق بشری جاری مستند شده در ایران از مجموع ۲۵۴۰ 

گزارش، که برای ۱۸۳۱۰۰۰۰نفر از شهروندان اعمال شده است.

در بررسی موردی ۳۰۷۸ گزارش سال ۲۰۱۲، تعداد ۱۸۳۱۰۰۰۰ 
حقوق  مستقیم  نقض  آن  مورد   ۱۴۰۰۰۰ که  حقوق  نقض  مورد 
بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و تعداد ۱۸۱۶۹۳۶۵مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود 
معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی شود؛ 

ارزیابی شده است.

همانطور که در فوق مشاهده می کنید تفاوت فاحشی بین مرکز و 
سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد.

به لحاظ جمعیت )سرشماری سال ۱۳۹۰(  این در حالی است که 
تهران ۱۲۰۰۰۰۰۰ و سایر نقاط کشور ۶۲۹۶۱۷۰۲ شهروند را در 

خود دارد.

با این وصف طبق آمار تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۲، ۳۸ 
درصد در تهران و ۶۲ درصد در سایر نقاط کشور بوده.

بردارنده اسامی استانهای است که گزارشات ساالنه  جداول زیر در 
میزان  همینطور  و  می دهند  تشکیل  را  ایران  در  بشر  حقوق  نقض 
گزارشاتی که از آن منطقه مخابره شده است، بدیهی است عدم ذکر 

نام یک استان به معنی عدم وجود گزارشی از آن منطقه است.

برای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به 
جاست ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس نقض موارد 

حقوقی گزارشات یکساله داشته باشیم.
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اقلیتهای قومی -  ملی

مجموعه  آثار  و  نشر  آمار،  واحد  توسط  گزارش   ۹۰ رسته  این  در 
گزارش  تعداد  این  از  و  رسید  ثبت  به  ایران  در  بشر  فعاالن حقوق 
۳۶۶ شهروند بازداشت شدند، ۱۱ مورد ضرب و شتم، ۱۳ احضار به 
نهادهای امنیتی-قضایی و ۲ مورد قتل شهروندان نیز گزارش شده 

است.

همچنین ۵۷ شهروند از سوی دادگاههای انقالب محاکمه شدند و 
برای ۷۸ نفر نیز ۱۶۸۰ ماه حبس تعزیری و ۲۲۲ ماه حبس تعلیقی، 

۱۲میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است..

در کل از ۹۰ گزارش در این حوزه ۱۰۶مورد نقض حقوق بشر برای 
۵۲۸ نفر به ثبت رسیده است.

در این رسته، آذری ها با %۶۹ گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران 
حقوق بشر قراردارند و به ترتیب کردها با %۲۰ ، عرب ها %۹ و بلوچ 

ها %۲ در رده های بندی دیده بانی قرار می گیرند.

در حوزه اقلیت های قومی بازداشت شهروندان %۳۹ نسبت به سال 
قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی 

دستگاه قضایی نیز با کاهش %۵۳ همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی بر اساس تعداد نقض موردی 
حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۰ % کاهش داشته است، بیشترین 
صعود در این حوزه در ژانویه با %۱۸ و بیشترین نزول در سپتامبر با 

%۷۱ گزارش شده است.

اقلیت های مذهبی

در این رسته در طی یکسال گذشته ۲۱۳ گزارش از سوی نهاد آمار 

به ثبت رسیده است و بر این اساس ۳۹۱ شهروند بازداشت شدند،  
۱۷ مورد ضرب و شتم، ۷۱ مورد تفتیش منزل، ۳ مورد پلمپ اماکن 
اقلیت های مذهبی،  اقتصادی  فعالیت  از  مذهبی، ۲۷ مورد ممانعت 
از  امنیتی-قضایی و ۸ مورد متفرقه  نهادهای  به  احضار  ۱۲۷ مورد 

نقض حقوق اقلیتهای مذهبی گزارش شده است.

مجموعا  قضایی  نهادهای  از سوی  مذهبی  های  اقلیت  از  نفر   ۱۰۰
میلیون   ۱۵۷ تعلیقی،  حبس  ماه   ۲۹۰ تعزیری،  حبس  ماه   ۲۲۷۱
ریال جریمه نقدی و ۶۱ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم 

شدند.
از مجموع ۲۱۳ گزارش استخراج شده در این حوزه ۲۸۵ مورد نقض 
حقوق اقلییت های مذهبی برای دستکم ۱۰۴۲ نفر به ثبت رسیده 

است.
در این رسته، بهائیان با %۶۳ گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران 
حقوق بشر قراردارند و به ترتیب مسیحیان با %۱۳ دراویش %۱۲و 

اهل سنت %۱۱در رده های بندی دیده بانی قرار می گیرند.

در حوزه اقلیت های  مذهبی بازداشت شهروندان %۳ نسبت به سال 
قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی 

دستگاه قضایی نیز با کاهش %۱۳ همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی 
حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳ % افزایش داشته است، بیشترین 
صعود در این حوزه در آوریل با %۷۲ و بیشترین نزول در فوریه با 

%۷۰ گزارش شده است.

اندیشه و بیان

در این رسته در طی سال ۲۰۱۲، ۵۵۳ گزارش از سوی نهاد آمار 
به ثبت رسیده است، ۱۷۲ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش 
شده است، ۱۷ مورد توقیف نشریه، ۵ مورد اختالل تعمدی در شبکه 

بازداشت موردی، ۱۴ مورد ضرب و شتم، ۱۶  نفر  اینترنت، ۱۲۹۴ 
مورد ممانعت از برگزاری تجمع، مراسم یا سخنرانی، ۵ مورد پلمپ 
تشکل و دفا تر، ۲۸۱ بازداشت فله ای، ۳۱ مورد تهدید و ارعاب، ۸۷ 
موضوعات  سایر  مورد  و ۱۶  قضایی-امنیتی  مراجع  به  احضار  مورد 

متفرقه در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

به  مراجع قضایی  از سوی  نفر  این حوزه، ۲۰۵  در  در سال ۲۰۱۲ 
میلیارد   ۱۱۰ تعلیقی،  حبس  ماه   ۶۸۶ تعزیری،  حبس  ماه   ۹۹۴۵
ماه   ۲۴۹ و  ضربه شالق  نقدی، ۸۴۴  جریمه  ریال  میلیون   ۸۷۶ و 

محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

هم چنین پنج مورد ممنوع الخروجی و ۹۳۱۱۲ مورد جمع آوری 
ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت 

شده است.
از مجموع ۵۵۳ گزارش استخراج شده در این حوزه ۶۶۱ مورد نقض 

حقوق بشر حداقل برای ۹۶۳۷۵ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه اندیشه و بیان بازداشت شهروندان %۷۱ نسبت به سال قبل 
سوی  از  احکام حبس  صدور  چنین  هم  است،  یافته  کاهش  آن  از 

دستگاه قضایی نیز با افزایش %۱۱ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض 
است،  داشته  کاهش   %  ۹ قبل  سال  به  نسبت  بشر  حقوق  موردی 
در  نزول  بیشترین  و  با ۵۶%  می  در  این حوزه  در  بیشترین صعود 

فوریه با %۶۷ گزارش شده است.

اصناف

در این رسته در سال ۲۰۱۲، ۹۸ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و 
آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعاً ۷۳ مورد بازداشت 
فعال حقوق صنفی، ۵۵۶۶ مورد پلمپ اماکن در این رابطه، ۱ مورد 
یا  تجمع  مراسم،  از  ممانعت  مورد   ۳ تشکالت،  فعالیت  از  ممانعت 
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اعتصاب، ۱۹ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۲۴۳۰۸ مورد 
متفرقه گزارش شده است.

ماه حبس   ۳۳۲ به  قضایی  دستگاه  از سوی  تن   ۱۳ رسته  این  در 
دستگاه  چنین  هم  شدند  محکوم  تعلیقی  حبس  ماه   ۶۰ تعزیری، 

قضایی ۱۱ نفر را نیز در این حوزه محاکمه کرده است.

۹۸ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل 
۸۸ مورد نقض حقوق بشر برای ۵۶۹۳ نفر محسوب می شود.

در حوزه اصناف بازداشت شهروندان %۳۴ نسبت به سال قبل از آن 
کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه 

قضایی نیز با افزایش %۲۲ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی 
حقوق بشر نسبت به سال قبل ۲۹ % افزایش داشته است، بیشترین 
با  با %۵۴ و بیشترین نزول در فوریه  این حوزه در جون  صعود در 

%۸۴ گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ 
در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

دانشجویی

در این رسته در سال ۲۰۱۲، ۱۰۹ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و 
آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در 
مجموع شامل ۴۱ مورد بازداشت دانشجو، ۴ مورد اخالل در تجمع، 
 ۱۱ دانشجویی،  نشریه  مجوز  لغو  مورد   ۱ شتم،  و  مورد ضرب   ۱۴
مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۶۵ مورد احضار به کمیته های 
انضباطی، ۶۳ مورد اقدام در راستای اعمال تقکیک جنسیتی، ۲ مورد 
پلمپ اماکن و دفا تر تشکالت، ۲۰ مورد تعلیق از تحصیل، ۴۳ مورد 

اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم.

در این رسته در سال گذشته ۱۷ دانشجو از سوی دستگاه قضایی 
کشور به ۵۱۱ ماه حبس تعزیری، ۳۶ ماه حبس تعلیقی ، ۱۴۴ ضربه 

شالق و ۹۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

از خوابگاه از جمله موارد حقوقی نقض  هم چنین ۶۵ مورد اخراج 
شده در حوزه دانشجویی بوده است.

حقوق  نقض  مورد   ۱۱۴ شده  گردآوری  گزارش   ۱۰۹ از  مجموماً 
دانشجویی برای ۶۸۸ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه حقوق آکادمیک بازداشت شهروندان %۷۵ نسبت به سال 
قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی 

دستگاه قضایی نیز با کاهش %۸۱ همراه بوده است.

نقض  تعداد  اساس  بر  دانشجویی  حقوق  نقض  ماهانه  مقایسه  در 
موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۵ % کاهش داشته است، 
بیشترین صعود در این حوزه در هیچ یک از ماه ها مشاهده نشده 

است بیشترین نزول در فوریه با %۸۴ گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ 
در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

اعدام

در این رسته در سال ۲۰۱۲، ۳۰۵ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر 
و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که 
شامل محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر 
می باشد که از این تعداد ۵۹ نفر در مالء عام اعدام شدند که ۴۱۵ 
نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده اند.

۱۰ تن از افراد به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت های سیاسی 
به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند که پیکر اکثر آنها تحویل خانواده 
از دفن توسط دستگاه قضایی محل دفن ایشان به  نشده و یا پس 

خانواده ابالغ شده است.

بر اساس این گزارش %۷۶ اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به 
مواد مخدر در ایران اعدام شدند، %۱۱ به اتهام تجاوز به عنف، %۵ به 
اتهام قتل، %۲ به اتهام محاربه، %۲ به اتهام محاربه سیاسی، ۲ درصد 
به اتهام محاربه و افساد فی االرض و %۱ به اتهام لواط یا هم جنس 
گرایی، %۱ به اتهام قتل و تجاوز و درصد ناچیزی نیز به اتهام شرارت 

و افساد فی االرض در ایران اعدام شدند.

مجموماً از ۳۰۵ گزارش گردآوری شده ۳۳۳ مورد نقض حقوق برای 
۱۰۷۳ فقره به ثبت رسیده است.

مختلف  دادگاه های  در  اعدام  حکم  اجرای  و  صدور  زیر  نمودار  در 
کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است که جرایم مربوط 
به مواد مخدر با %۶۳ در صدر، قتل %۱۰ در رده ی بعدی قرار دارند.

در نمودار دایره ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در استان های مختلف 
کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان تهران با 
%۱۶ در صدر و سمنان و فارس با %۹ دررده دوم و البرز و اصفهان با 

%۷ در رده سوم قراردارند.

 در این نمودار که رابطه مستقیمی با اعدام مخفیانه زندانیان دارد، 
اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده 
زیر ۴۶%  نمودار  اساس  بر  که  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  است 
اعدام شدگان به صورت مخفیانه و بدون اعالم در رسانه های جمعی 

اعدام شده اند.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان %۹ نسبت به سال قبل از آن 
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افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با کاهش ۱۴% 
همراه بوده است. اعالم رسمی اعدام ها از سوی رسانه های نزدیک 
به حکومت %۱۳ کاهش و اعدام های غیر رسمی %۴۲ افزایش یافته 
سال  به  نسبت   ۳% عام  مالء  در  ها  اعدام  تعداد  چنین  هم  است.. 
۲۰۱۱ کاهش داشته است و اعدام زنان %۵۰ افزایش را نشان میدهد.

در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض 
موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۵ % افزایش داشته است، 
بیشترین صعود در این حوزه در آوریل با %۵۶ و بیشترین نزول در 

فوریه با %۶۸ گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ 
در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

حقوق فرهنگی

در این رسته در سال گذشته ۷۰ گزارش نقض حقوق بشر از سوی 
نهاد آمار به ثبت رسیده است که جمعاً ۴۷ تن دستگیر، ابطال مجوز 
از  ممانعت  فرهنگی،  اثر  نشر ۳۰۲۰  از  ممانعت  فرهنگی،  ۶ تشکل 
اجرای ۱۳ برنامه فرهنگی، اخراج ۲ فعال فرهنگی، ۴ تن مورد احضار 
به مراجع قضایی-امنیتی، ۲ تن ممنوع التصویر و ۱۲۵ مورد سایر 

موارد نقض حقوق گزارش شده است.

از فعالین از سوی دستگاه قضایی به ۱۳۲ ماه  در این حوزه ۶ تن 
نیز  تن  شش  و  شدند  محکوم  شالق  ضربه   ۲۵ و  تعزیری  حبس 

محاکمه شدند.

هم چنین ۵۰۱۰ مکان تاریخی تخریب شده و هفت مکان نیز مورد 
رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند.

در کل در این رسته از ۷۰ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۷۸ مورد 

نقض حقوق برای دست کم ۸۱۴۸ نفر استخراج شده است.

در حوزه فرهنگی بازداشت شهروندان %۶۴ نسبت به سال قبل از آن 
کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه 

قضایی نیز با افزایش %۱۶ همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد نقض موردی 
حقوق بشر نسبت به سال قبل ۲۱ % افزایش داشته است، بیشترین 
صعود در این حوزه در می با %۷۳ و بیشترین نزول در ژانویه و فوریه 

با %۶۲ گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ 
در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۲ میالدی ۴۱۳ گزارش در بررسی های 
آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۹۲ تن دستگیر شدند، ۷ 
مورد ممانعت از اعتصاب کارگری گزارش شده است، ۱۰۱۷۹۹۸کارگر 
از کار اخراج یا تعدیل شده اند، گزارشات عقب افتادن حقوق ۱۰۰۸ 
ماه کارگران مستند شده است، ۱۸۶۳۸۷کارگر از کار بیکار شده اند، 
۲۱۸ تن در سوانح کاری کشته شده اند، ۱۳۶ مورد صدمات جسمی 
به کارگران در حین کار گزارش شده است، ۵۰۰۵۸۲۷ مورد نبود 
بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۴۴۴۱ کارگر بالتکلیف 
در حوزه کار گزارش شده است، ۲۴ فعال کارگری نیز به نهادهای 

امنیتی و قضایی احضار شده است.

در مجموع ۱۴ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ۳۴۱ 
از  محرومیت  ماه  و ۶۲  تعلیقی  ماه حبس  تعزیری، ۲۴  ماه حبس 

حقوق اجتماعی محکوم شدند.

جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه ۴۱۳ مورد بوده است 
که ۴۱۲ مورد حقوقی برای ۶۳۴۳۱۷۳ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه کارگری بازداشت شهروندان %۷۹ نسبت به سال قبل از آن 
کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه 

قضایی نیز با کاهش %۶ همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی 
حقوق بشر نسبت به سال قبل ۷ % افزایش داشته است، بیشترین 
صعود در این حوزه در جوالی با %۷۱ و بیشترین نزول در مارس با 

%۶۷ گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ 
در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

حقوق کودکان

که  گزارشی   ۴۵ مجموع  از  میالدی   ۲۰۱۲ سال  در  رسته  این  در 
توسط واحد آمار گردآوری شد جمعاً ۹ مورد کودک آزاری، ۴مورد 
مورد   ۲ کودکان،  کار  مورد   ۷۰۰۰۰۰۰ اعدام،  حکم  یا  و  صدور 
بازداشت فعالین حقوق کودکان، یک مورد فروش و قاچاق کودکان، 
۳۱۰ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۸۴۴۹۲۳ مورد ازدواج 
کودکان، ۱۲ مورد محکومیت فعالین حقوق کودک، ۳۹۸۷۰۰۰مورد 

کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است.

۱۲ فعال حقوق کودک از سوی دستگاه قضایی کشور جمعا به ۳۸۴ 
ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۴۵ مورد بوده است که 
۴۱ مورد نقض حقوق بشر برای ۱۱۸۳۲۲۷۱نفر برآورد شده است.

از آن  به سال قبل  فعالین %۳۳ نسبت  بازداشت  در حوزه کودکان 
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کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه 
قضایی نیز با افزایش %۸۳ همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی 
حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶ % کاهش داشته است، بیشترین 
صعود در این حوزه در مارس و نوامبر با %۵۰ و بیشترین نزول در 

آگوست با %۷۵ گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ 
در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

زنان

در این رسته در سال۲۰۱۲ میالدی ۳۲ گزارش گردآوری شده است 
که بر اساس آن جمعاً ۴ فعال حقوق زنان بازداشت شدند، ۲ مورد 
تجاوز  مورد   ۱ ناموسی،  قتل  مورد   ۱۱ و  گزارش  زنان  خودسوزی 
به زنان، ۲ مورد احضار فعاالن این حوزه به مراجع قضایی-امنیتی 

گزارش شده است.

۳ تن از فعالین این عرصه از سوی دستگاه قضایی کشور به ۳ ماه 
جریمه  ریال  میلیون   ۱۰ و  تعلیقی  ماه حبس   ۲۰ تعزیری،  حبس 

نقدی محکوم شدند.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۳۲ مورد بوده است که 
شامل ۳۰ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۸۲ تن بوده است.

در حوزه زنان بازداشت فعالین %۹۰ نسبت به سال قبل از آن کاهش 
یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی 

نیز با کاهش %۵۷ همراه بوده است.

موردی  نقض  تعداد  اساس  بر  زنان  نقض حقوق  ماهانه  مقایسه  در 

حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۰ % کاهش داشته است، بیشترین 
صعود در این حوزه در سپتامبر با %۵۰ و بیشترین نزول در آوریل و 

ژانویه با %۱۰۰ گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ 
در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

زندانیان

در این رسته در سال ۲۰۱۲ ، جمعاً ۷۸ مورد ضرب و شتم زندانیان، 
۲۴۹ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، 
اعمال   ۱۹۰ انفرادی،  سلول  به  زندانی  غیرقانونی  انتقال  مورد   ۵۲
محدودیت خارج از قانون بر زندانیان، ۱۰۰ مورد اقدام به اعتصاب 
غذای زندانیان، ۲۳۶ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۳ مورد 
خودکشی زندانی، ۹۰ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان، ۷ مورد قتل 
زندانیان، ۶ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۹ مورد عدم دسترسی 
۱۹۹۲۱مورد  زندانیان،  علیه  بر  سازی  پرونده  مورد   ۱۹ وکیل،  به 

نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است.

دستبند  از  استفاده  مورد  چهار  نیز  متهمین  حوزه  در  چنین  هم 
با  مالقات  از  مورد جلوگیری  بازداشت شدگان، ۱۱۶  برای  پابند  یا 
بازداشت شدگان، ۱۱۵ مورد بالتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان، 
۳ مورد شکنجه بازداشت شدگان، یک مورد تهدید بازداشت شدگان، 
نگهداری  مورد  اجباری، شش  اعترافات  اخذ  برای  تالش  مورد   ۱۱
متهم در کنار محکومین، ۱۶ مورد عدم دسترسی بازداشت شدگان 
به وکیل، ۳ مورد عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی بازداشت شدگان، 
۱۱ مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۱۱ مورد بوده است 
بوده  نفر  برای ۲۱۱۳۴  زندانیان  که شامل ۹۳۰ مورد نقض حقوق 

است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی 
حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳۱ % کاهش داشته است، بیشترین 
صعود در این حوزه در آوریل با %۴۰ و بیشترین نزول در فوریه با 

%۷۴ گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ 
در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

محکومیت ها

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و 
تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۶۹۴۳ ماه حبس )تعلیقی و تعزیری( 
نموده اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۳۹۲ ماه، حوزه اقلیت های 
ملی-قومی ۱۸۹۰ ماه، اقلییت های مذهبی ۲۵۶۱ ماه، اندیشه و بیان 
۱۰۶۳۱ ماه، دانشجویان ۵۴۷ ماه، زنان ۷۷ ماه، کودکان ۳۸۴ ماه، 

فرهنگی ۱۳۲ ماه، کارگران ۳۶۵ ماه را به خود اختصاص داده اند.

یا  مشخصات  که  موردی  احکام  فقط  آمار  این  است  ذکر  به  الزم 
اطالعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.

را  شهروندان  از  تن   ۴۴۸ قضایی  دستگاه  آمار  جزئی  بررسی  در 
 ۱۵۶۰۵ از  بیش  اجتماعی،  حقوق  از  محرومیت  ماه   ۴۶۲ از  بیش 
محکوم  تعلیقی  ماه حبس  و ۱۳۳۸  تعزیری  محکومیت حبس  ماه 

نموده است.

هم چنین این فعالین به ۱۱۱ میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان جریمه 
نقدی و ۹۸۸ ضربه شالق محکوم شدند.

 ۲۳% کاهش  شهروندان  و  فعالین  محکومیت   ۲۰۱۲ سال  طی  در 
فعالین  محکومیت  کارگری  حوزه  در  اساس  این  بر  است  داشته 
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ترتیب ۱۳  به  قومی  و  اقلییت های مذهبی  کارگری %۶، در حوزه 
و ۵۳ درصد کاهش داشته و در حوزه صنفی %۲۲، فرهنگی ۱۶% ، 
کودکان %۸۳، اندیشه و بیان %۱۱ افزایش داشته است، هم چنین 
ئر حوزه زنان و دانشجویی نیز به ترتیب با کاعش ۵۷ و ۸۱ درصدی 

مواجه بوده ایم.

تعداد  اساس  بر  انقالب  های  دادگاه  محکومین  ماهانه  مقایسه  در 
نفرات در سال ۲۰۱۲ بیشترین صعود در این حوزه در آوریل با ۸۳% 

و بیشترین نزول در اکتبر با %۷۷ گزارش شده است.

بازداشت ها

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۲۲۰۵ شهروند را بازداشت 
از این تعداد ۳۳۶ مورد آن به صورت موردی و ۸۴۲  نموده اند که 
هویت  بدون مشخص شدن  یا  فله ای  بازداشت  به صورت  آن  مورد 

بازداشت شده بوده است.

در این رابطه، اصناف ۷۳ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۳۶۶ مورد، 
اندیشه و بیان ۱۱۷۸ مورد، دانشجویان  اقلیت مذهبی ۳۹۱ مورد، 
مورد،   ۱۰۶ کارگران  مورد،   ۴۷ فرهنگی  مورد،   ۱ زنان  مورد،   ۴۱

کودکان ۲ مورد را شامل می شوند.

الزم به ذکر است بازداشت های فله ای در آمار فوق و در نمودار زیر 
لحاظ شده است.

در طی سال ۲۰۱۲ بازداشت فعالین و شهروندان کاهش %۱۹ داشته 
است بر این اساس در حوزه کارگری بازداشت شهروندان %۷۹، در 
حوزه اقلییت های مذهبی و قومی به ترتیب ۳ و ۳۹ درصد و در حوزه 
صنفی %۳۴، فرهنگی %۶۴ ، زنان %۹۰، کودکان %۳۳، دانشجویان 

%۷۵ و در حوزه اندیشه و بیان %۷۱ کاهش گزارش شده است.

شدگان  بازداشت  تعداد  اساس  بر  ها  بازداشت  ماهانه  مقایسه  در 
در سال ۲۰۱۲ بیشترین صعود در این حوزه در دسامبر با %۸۳ و 

بیشترین نزول در سپتامبر با %۹۲ گزارش شده است.
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عزت دروییش

نضج گیری تفکر ساندیکایی و شکل گیری آتِی اتحادیه ها را در ایران 
می توان تا نخستین کنشها و کوششها در حاشیه فعالیتهای کارگران 
ایرانی در منابع نفتی باکو و در دهها سال پیش پیگری کرد. از رهگذر 
استقرار نخستین اجتماعات ایرانی کارگران در این منطقه، و آشنایی 
آنان با مفاهیم سوسیال دموکراتیک ، به زودی سازماندهی کارگری 
و بنیانگذاری تشکیالت مستقل کارگری، به مساله ای با اهمیت در 
بسیاری از نقاط ایران بدل شد و طبقه کارگر نوظهور ایران خود را در 
راه نجات هستی و آگاهی خویش از قید استثمار و کنترل قرار داد. 

برخالف بسیاری از حوزه هایی که محل تصادم سنت و اندیشه های 
تجدد طلبانه قرار گرفتند و روشنفکران به محمل توزیع افکار تازه در 
این باره تبدیل شدند، در حوزه فعالیتهای کارگری، کنشهای مدنی 
از پائین و از رهگذر تجارب واقعی کارگران پا گرفت. از این روست 
اندیشه های  اصلی  ، خود حامالن  ادعا کرد، کارگران  توان  که می 
سندیکایی بوده اند و زندگی واقعی آنها پایه پذیرش چنین اندیشه 
آرمانهای  و  شعارها  از  بسیاری  برخالف   ، طرفی  از  است.  بوده  ای 
طوالنی  پروسه  طی  نیازمند  و  بوده  انتزاعی  اغلب  که  روشنفکران، 
بازتعریف و تحلیلهای نظری دیریاب هستند، فعالیتهای سندیکایی بر 
مبنای اهدافی عینی تعریف می شوند که از همان نگاه نخست برای 

طبقه کارگر ملموس و سهل الوصول تر به نظر می رسند. 

یافته  سازمان  تالشهای  بانی  و  باعث  نیز  ملموس  درک  همین  اما 
استقرار  از  مانع  تا  است  بوده  ایران  معاصر  تاریخ  در  حکومتها 
سندیکاهای مستقل شوند. تضعیف سندیکا و تشکل یابی کارگران 
تا ضمن  قرار داده است  ایران  اختیار حکومتهای  را در  این فرصت 
مولد  جمعیت  بزرگترین  کنترل  ضمن   ، حوزه  این  تسلط  و  قبضه 
کشور و جلوگیری از تکوین آگاهی طبقاتی و اجتماعی در آنها، نوعی 
از تشکیالت وابسته را طرح ریزی کنند که کانال اصلی عوامفریبی 

ها و بسیج سیاسی توده های ناآگاه از آنها شود.

پافشاری حکومتها در مسیر تکوین تشکل یابی کارگران، هرگز نباید 
فعاالن  و  اجتماعی  کنشگران  روگردانی  برای  را  کافی  دستاویزهای 

سندیکا و 
جامعه مدنی 

یک سندیکا سازمانی است برای کسانی که در یک حرفه معین 
کار می کنند. سندیکاها نظارت دارند تا محل های کار قانون ها و 
قراردادها را رعایت کنند. آنان در زمینه مسائل پیرامون شرایط کاری 
نیز به اعضای خود یاری می رسانند. در اغلب محل کارها، افرادی 
وجود دارد که نمایندگی سندیکاهای گوناگون را بر عهده دارند.

دارد.  وجود  حرفه های گوناگون  برای  سندیکاهای گوناگونی 
سندیکا   واژه   جستجو کردن  با  می توان  را  سندیکاها  بیشتر 
خود  محل کار  از  یافت.  اینترنت  جستجوگرهای  از  یکی  در 
دارند. نماینده  آنجا  در  پرسید که کدام سندیکاها  می توان  نیز 

اشکال  ترین  بدیل  بی  از  تردید  بدون  کند. سندیکا  تولید  کارگری 
واقعی  مطالبات  برآیند  دقیقا  که  است  مستقیم  دموکراسی  اِعمال 
جامعه بوده و از پائین و از بطن تجربه زندگی روزمره و دانش زیستن 

بدست می آید.

دموکراسی  کننده  تقویت  رکن  ترین  ای  پایه  توان  می  را  سندیکا 
آگاهی  شانه  بر  که  چرا  دانست.  ایران  در  طلبی  عدالت  و  خواهی 
بزرگترین بخش از جمعیت کشور یعنی طبقه کارگر ایستاده است. 
سندیکا می تواند نقطه عزیمت تامالت روشنفکران ایرانی باشد که 
همواره خواستار تحقق دموکراسی در سطوح وسیع بوده اند. اتحادیه 
انعکاس خواستهای مردمی هستند که راههای  های کارگری محل 
تغییر وضعیت موجود اجتماعی و سیاسی را از پایه ای ترین نقطه و 

عمومی ترین جایگاه تعقیب خواهند کرد.

جامعه ایرانی بواسطه همین تجربه ناقص و ناکارآمد تحزب سیاسی 
ایزوله شده خود  فردیت  به وجود سندیکاها،  نسبت  اهتمام  با  باید 
یابد.  باز  اجتماعی  را در پروسه عملیاتی تصمیم گیری و مشارکت 
نژادی،  جنسیتی،  قیدهای  سندیکایی،  فعالیت  دموکراتیک  ماهیت 
قومیتی و عقدیتی را به حاشیه می راند و امید رهایی طبقه کارگر 
کاذب  آنتاگونیسمهای  و  زرگری  جنگهای  چنگال  در  اسارت  از  را 
که  سندیکاهاست  های  شانه  بر  کند.  می  زنده  قدرت  جناحهای 
مجرب ترین و باسوادترین کارگران می توانند در کنار روشنفکران 
در  را  مدرن  سیاسی  احزاب  های  پایه  جوی  عدالت  و  خواه  آزادی 

کشور پی ریزی کنند.

یابی کارگری  تنها در تشکل  ایران  رانده شده  انزوا  به  طیقه کارگر 
است که بهبود زندگی خود را در گرو بهبود زندگی و شرایط اجتماعی 
عمومی معنا خواهد کرد و به تقویت بیش از پیش سرمایه و مشارکت 
اجتماعی و تعادل اجتماعی و تقسیم عادالنه ثروت در جامعه خواهد 

انجامید.
دولتمردان عوامفریب، همواره برای بهره گیری از رای خام اعضای 
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تشویق  مورد  تولیدی کشور  های  پایه  عنوان  به  را  آنها  طبقه،  این 
های شرورانه خود قرار داده اند و در نهایت با ساز و کارهای سیاسی 
متعدد آنها را رو در روی هم قرار داده اند تا خود با خیالی آسوده 
به چپاول ثروتهای جامعه بپردازند. طبقه کارگر به بازیچه شعارهای 
راستای  در  باید  است،  یافته  تقلیل  دولتمردان  تبلیغاتی  و  سیاسی 
فعالیت سندیکایی به واقع دریابد که اگر چه بار تولید ثروت به دوش 
نبرده  ثروت  این چرخه  از  نفعی  اما کمترین  او گذاشته شده است 

است.

فرایند آموزش مشارکت اجتماعی در سندیکا، طبقه کارگر را به نقطه 
عطف تحوالت اجتماعی بدل خواهد کرد، جامعه مدنی ایران را دچار 
تحول کمی و کیفی خواهد کرد چرا که طبقه کارگری خواهد داشت 
که نه تنها سازنده ثروت اقتصادی بلکه پشتوانه سرمایه اجتماعی و 

فرهنگی و شاهین ترازوی آزادی و عدالت اجتماعی خواهد بود. 
بود  قادر خواهد  ایران  در  دموکراسی  که  است  این صورت  در  تنها 
و  به سهولت  که  یابد  ارتقا  پایدار  اجتماعی  روند(   ( پروسه  یک  به 
وقفه  ترفندهای سیاسی دچار  یا  و  انتخاباتی  آرای  در  با دستکاری 
و رکود نشود. اصل بودن گفتگو و به زیر کشیده شدن تابوی نظام 
در  دموکراسی  تا  شود  می  باعث  سندیکایی،  اندیشه  در  استبدادی 
برای  و  شده  گسترده  اجتماع  های  عرصه  همه  در  عرضی  سطوح 

وسیع ترین جمعیت کشور درونی شود. 

و  ها  حرفه  فزاینده   تخصصی شدن  فراخور  به  و  مدرن  جامعه  در 
مشاغل متعدد هر یک محل تاسیس یک اتحادیه یا سندیکا هستند 
که بین اعضای طبقه کارگر، پلورالیسمی پویا را ترویج خواهند کرد و 
قادر خواهند بود از همسان سازی و نابودی آرای مستقل، جلوگیری 
ضمن  توانند  می  کارگر  طبقه  مختلف  بخشهای  و  ها  حرفه  کنند. 
حلقه  همچون  سندیکایی  اندیشه  ذیل  اما  خود،  خصوصیات  حفظ 
های زنجیر به هم متصل شده و در شکل گیری فرایند فدراسیون 
ای  العاده  توان چانه زنی فوق  یا کنفدراسیون ملی کارگران کشور 

بدست آورند.

مزیت بزرگ فعالیت سندیکایی در تعقیب شعارها و اهدافی است با 
جنبه های عینی که قدرت جذب طبقه کارگر را دارد. این اهداف که 
در وهله نخست در بهبود کیفیت زندگی متمرکز شده است، پس از 
جذب و بسیج گسترده طبقه کارگر می تواند وارد فاز آموزشی شود 
و در نهایت دموکراسی و توسعه سیاسی پایدار را از لفاظی خارج و به 

یک مولفه انکار ناپذیر اجتماعی متحول سازد.

تنها با ارجاع به یکی از مصادیق تجربه فعالیت سندیکایی که ناظر 
تعاونی  ایجاد صندوقهای مستقل مالی ) مانند صندوقهای  بر  است 

بانکی  و  اقتصادی  سودطلبانه  صرفا  انحصارات   ،  ) الحسنه  قرض  و 
در  تولیدی  فعالیت  از  حاصل  ثروت  گردش  باعث  و  کرده  نقض  را 
بین تولید کنندگان شود. همین گردش مالی خود قادر است تا به 
بازتولید شبکه وسیعی از فعالیتهای اجتماعی و رهاسازی کارگران از 
بنگاههای سرمایه دارای مالی شود. فراغت این طبقه از چنین زد و 
بندهای مالی، می تواند فرصت و انگیزه های الزم را جهت آموزش و 

تقویت دانش اجتماعی در او پدید آورد.

سندیکا همان عرصه ای است که می توانیم جنبشهای اجتماعی را 

در بستر آن تقویت کنیم و امیدوار باشیم فارق از تغییرات ادواری 
عمر  و  بمانند  باقی  مستمر  قدرت،  سطح  در  جایی  جابه  و  دولت 
خواست تحول طلب را بلند مدت و جامعه مدنی را فربه نمایند. از 
همین رو معتقدم، بر مجموعه متنوع فعاالن اجتماعی در ایران الزم 
است تا از ضرورت تشکل یابی و تقویت فعالیت سندیکایی حمایت 
کنند. تقویت این فعالیتها می تواند جمهوری اسالمی را حتی از دل 
بستن به شعارهای توخالی خود پیرامون همراهی فرودستان با برنامه 
های کج و معوج سیاسی و اقتصادی بی برنامه نا امید کرده و خود 
را نه تنها مواجه با مطالبات طبقه متوسط شهری بلکه در تضاد با 

اکثریت سازمان یافته جامعه دریابد.

در این شرایط است که حتی اگر به سرعت و سهولت به تغییر کلیت 
حکومت نیاندیشیم، اما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که آنها به 

نفع اصالحاتی دامنه دار و بنیادین عقب نشینی خواهند کرد. 
فعاالن این حوزه در ایران امروز را نباید در برابر سرکوب ها و تهدیدها 
و  مدنی  جامعه  وسیع  بخشهای  حمایت  از  باید  آنها  گذاشت.  تنها 
طیفهای وسیعی از فعاالن سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند. میزان 
فعالیت سندیکایی  به خصوص سازمان دهندگان  و  آنها  از  حمایت 
فعالیتهای خود  از  یا  و  المدت محکوم شده  زندانهای طویل  به  که 
اند، می تواند حامل پیامی روشن و محکم برای تمام  محروم شده 
اعضای طبقه کارگر باشد و آنها خود را در برابر فشارهای امنیتی تنها 

احساس نکنند.

هم چنین با تشکیل صندوق های حمایت بین المللی کارگری که در 
همه اتحادیه های جهانی کارگری مرسوم است به هنگام اعتصابات 
و یا اخراج رهبران کارگری از محیط کار به آنها پشت گرمی مالی 
داد تا بدون ترس از گرسنگی خانواده هایشان در شرایط بیکاری و 
اخراج هم به فعالیت های بشردوستانه سندیکایی خود ادامه دهند. 
این یاری بین المللی همان انترناسینالیسم پرولتری در قالب امروزی 
خواهد بود که با رشد رسانه های مختلف الکترونیکی و بدون حد و 

مرز به راحتی می توان آن را سازماندهی و رهبری نمود.
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اگر ممکن است خودتان را معرفی فرمائید و درباره شغل خود 
توضیح دهید؟

بهناز حسینی مهندس  بهداشت حرفه ای  هستم که البته تازه ۳ 
سال هست که این شغل عنوان مهندسی به خود گرفته است، در 
شغل من ارتقاء و تامین عالی ترین درجه ممکن وضع جسمی  روانی 
)سازمان   WHO تعاریف طبق  مشاغل  همه  کارکنان  اجتماعی  و 
از  جلوگیری  کار(  جهانی  سازمان   (  ILO و   جهانی(  بهداشت 
برای محیط  کارمند  ویا  کارگر  انتخاب  و  و حوادث شغلی  بیماریها 
وشغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام انرا دارد.  یا بطور 
اختصار تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان این امر تطبیق 

انسان با کار است.
هدف از ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به حداقل رساندن بیماری 
های ناشی از کار و حد اکثر نمودن سالمت عمومی نیروی کار می 

باشد.

بهداشت حرفه ای از چه زمانی به عنوان حرفه رسمی پذیرفته 
شده است؟

قانون  و  اجتماعي تشکیل  امور  و  کار  وزارت  در مرداد سال ۱۳۲۵ 
موقت کار را تدوین نمود و در سال ۱۳۳۷ قانون مزبور با اصالحات و 
تغییراتي به صورت قانون به تصویب رسید و اجراي وظایف مربوط به 
بهداشت و ایمني مندرج در قانون کار وقت به عهده اداره کل بازرسي 
کار قرار گرفت. در وزارت کار و امور اجتماعي وقت ادارات زیر جهت 

حفظ سالمت و بهداشت کارگران ایجاد گردید.

بهداشت حرفه ای شامل چه موارد شغلی، نظارتی و حمایتی 
می شود؟

ماده  ۹۳ فانون کارـ  به منظور جلب  مشارکت  کارگران   و نظارت  بر 
حسن  اجراي  مقررات  حفاظتي  و بهداشتي  در محیط  کار  و پیشگیري  
از حوادث  وبیماریها، در کارگاههایي  که  وزارت  کار و امور اجتماعي  

درد مشترکی 
که همگی باید 

فریاد کنیم
و  ایرانی  اقتصادی کارگران  زندگی  تمام  حادی که  شرایط  در 
خانواده های آنها را فرا گرفته است و در زمانی که نبودن تشکل 
ایران  همه کارگران  مشترک  درد  عنوان  به  واقعی کارگری  های 
تمام ابعاد زندگی جسمی، مالی، معنوی کارگران ایران را تهدید 
می کند فرصت مناسبی دست داد تا با یکی از زنان شجاع و 
متخصص ایران گفتگویی درباره وضعیت حاد و پر خطر کارگران 
خطرناکی  اماکن  در  صنعتی  تولیدی،  واحدهای  در  ایرانی که 
باشیم،  داشته  اند،  و کارگاه گذاشته  را کارخانه  آنها  اسم  که 
بانوی که با صداقت پرده از وضعیت نا به هنجار محیط های 
کار بر می دارد و ما را با رنج هایی که در سکوت و گمنامی 
از  و  سازد  می  آشنا  می کنند،  تحمل  ایرانی  صنعتی  کارگران 
درهای خودش که همان درد انسان بودن است؛ سخن می گوید.

و وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  ضروري  تشخیص  دهند 
کمیتة  حفاظت  فني  و بهداشت  کار تشکیل  خواهد شد.

توضیح : کارگاهایی که بیش از ۲۵ کارگر دارند با توجه به شرایط کار 
حتما ترجیحا یک کارشناس بهداشت حرفه ای داشته باشند که این 
کارشناس به صورت ماهیانه جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت 
کار مذکور در ماده فوق را تشکیل می دهد که این قوانین در فصل 

۴ قانون کار مفصل توضیح داده

بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار چه ارتباطی با یکدیگر 
دارند؟ 

مهندس ایمنی جداست و محیط زیست هم جدا بهداشت حرفه ای 
تلفیقی از ایمنی ،سالمت ،و محیط زیست است اخیرا عنوان دیگه 
وجود داره به اسم hse که مهندسی بهداشت محیط که یه جورایی 

مربوط به مدیریت این رشته هاست ولی اصل یکی است
توضیح  است  ممکن  اگر  ای  حرفه  بهداشت  استانداردهای  درباره 

دهید؟
 ISO تلفیق از  که    IMS عنوان  تحت  داریم  گواهینامه  کال یک 
مدیریت  )سیستم   9000،ISO 1400،OHSAS 1800
ایمنی و سالمت حرفه ای( است چون بیشتر بند های استاندارد این 
گواهینامه ها یکسان است برای کاهش مستندات و مشترک بودن 
ممیزی برای همین این ۳ تا استاندارد را با هم می گیرند که تحت 
یک  ها  استاندارد  این  باشد  می  یکپارچه  مدیریت  سیستم  عنوان 
جور سیستم مدیریتی است که ورودی را به خروجی دلخواه تبدیل 
 ۱۴۰۰ خروجی  سالم  کارگر    OHSAS خروجی  مثال  کند  می 
محیط زیست سالم یعنی شرکتی که گواهینامه  ISO1400 دارد 
بند های استاندارد را رعایت کرده و به محیط زیست آسیب  تمام 
روش  و  شده  تولید  کاالی  خوب  کیفیت   ۹۰۰۰ خروجی  نرسانده 

تولید کاالست.
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درآمد  منبع  امثالهم  و   iso های  گواهینامه  دریافت  چگونه 
کالن برای کارفرما ها می شود؟

  certificate بیشتر کالس کاری دارد برای کارفرما خوب هر چی
این  که  هست  الزام  مخصوصا  صادرات  برای  بهتره  باشند  داشته 
که  ها  مناقص  در  شدن  برنده  برای  باشند  داشته  را  استاندادها 
استاندارد ها حالت سمبلیک و نمادین دارد البته نه همه جا، شرکت 
هایی که وضعیت خوبی دارند نسبتا به صورت واقعی استانداردها را 

پیاده می کنند.

نمونه هایی از نوشتن مستندات دروغین بهداشت حرفه ای و 
ایمنی محیط کار توسط کارفرمایان را بیان فرمائید.

برای مثال یکی از مهمترین بند های استاندارد OHSAS  داشتن 
روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری مثل سیل، زلزله، حریق 
،طوفان، نشت مواد که باید آموزش این مانور ها انجام بشود که اغلب 
اگر هم انجام بشود به صورت گرفتن عکس و تبدیل آن به پوستر 
است ) جنبه تبلیغاتی دارد( بیشتر مواقع در سال اول هنگام گرفتن 
گواهینامه برای بار اول و طی سال های بعد که ممیزی مراقبتی می 

شود فقط به صورت مستند اجرا میکنند. 

و  سکوت  به  مجبور  گاه  وجدان  با  انسان  یک  عنوان  چرابه 
این  دروغین  دهندگان  گزارش  و  نویسندگان  با  همکاری  یا 

مطالب شدید؟
خوب دلیلش نداشتن امنیت شغلی است، اغلب کارفرما ها، متخصص 
الزام  چون  کنند  می  استخدام  این جهت  به  را  ای  حرفه  بهداشت 
قانونی است و عدم استخدام موجب پیگرد قانونی و جریمه می شود. 
بنابراین به صراحت می گویند فقط طوری کار کنید که جوابگوی 
ارگان های دولتی باشیم و اکثر مواقع  گوش شنوا در مورد این قبیل 
مسائل )حفاظت از نیروی کار(، و دغدغه ای جز تولید و تامین حقوق 
کارگران ندارند. البته از یک جهت هم حق دارند چون دولت هم هیچ 

حمایتی به تولید کنندگان ارائه نمیدهد.

لطف کنید در باره تفاوت ریسک و خطر در محیط کار برایمان 
توضیح دهید.

خطر : پتانسیل  رساندن آسیب و صدمه به افراد )ممکن هم هست 
صدمه ای نرساند( ریسک : به احتمال بوجود آمدن آسیب و صدمه 

از یک خطر معین،

عدم صداقت برخی از متخصصان بهداشت حرفه ای یا ایمنی 
را  صداقت  عدم  این  شود،  می  پیدا  کجا  از  زیست  محیط  و 

شرح دهید و ریشه های بوجود آمدن آن را بیان کنید؟
که  هم  را  قبلی  کارشناسان  کار  و  ام  رفته  که  شرکت  ها  ده  بنده 
انگشت شمار  اند.  ام، اکثرا فقط مستند درست کرده  مطالعه کرده 
و  ایمنی  راستای  در  کار  واقعی  صورت  به  که  کارفرمایانی  هستند 
بهداشت حرفه ای را انجام داده اند. البته به ظاهر برای مثال سال 
۸۶ در یک شرکت بسیار بزرگ که اسم نمی برم کار اموز بودم که 
البته در استانه ورشکستگی است به ظاهر همه چیز مرتب بود و این 

سیستم به عنوان  صنعت سبز  معرفی شده بود. از رئیس بهداشت 
حرفه ای آنجا که پرسیدم چطور به اینجا رسیده ای خند ه ای کرد و 
گفت فقط با روابط. پرسیدم یعنی چی؟ گفت:  یعنی اگه من نباشم 
این شرکت از طرف محیط زیست جریمه سنگین خواهد شد یعنی 
با یکسری روابط و کاغذ بازی و رشوه، صنعت سبزی وجود ندارد.  
بروید آمار حوادث ناشی از کار و قربانی هایی که به خاطر شرایط بد 
ایمنی جانشان را ازدست می دهند یا دچار بیماری ناشی از کار می 
شوند را در سطح جهانی مقایسه کنید همه چیز به وضوح گویای 

وضعیت ایمنی و بهداشت کارگران ایران است.

اهداف معاینات دوره ای و زمان آن را برای صنایع شیمیایی و 
غیر شیمیایی بگوئید؟

شیمایی  غیر  صنایع  شغلی،برای  های  بیماری  زودهنگام  شناسایی 
حداقل سالی یک بار و برای صنایع شیمیایی سالی دو بار می باشد.

در رابطه با پزشکان طب کار شرح دهید که چه دوره هایی را 
باید بگذرانند و وظایف آنها چیست؟

پزشکان می توانند در زمینه طب کار تخصص بگیرند که خیلی کم 
هست بیشتر مواقع چند واحد درسی در این خصوص می گذرانند 
و پزشک طب کار می شوند که به صورت ساالنه همراه کارشناس 
بهداشت حرفه ای معاینات دوره ای یا قبل از استخدام را انجام می 
دهند، تا وضعیت سالمت کارکنان را بررسی کنند و ادامه به کار را 
تایید کنند یا اگر قبل از استخدام است شروع به کار مورد نظر از 

لحاظ روحی و جسمی را تایید کنند.

سطح آگاهی این پزشکان طب کار در چه حدی است؟
در حد پزشک عمومی وقتی متخصص می شود ارجاع می دهند به 

پزشک متخصص پزشک متخصص طب کار بسیار کم است.
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در مورد محیط های آلوده کار که تاکنون مشاهده کرده اید 
برایمان  ها  مکان  این  در  کارگران  کار  سنگینی  با  رابطه  در 

بگوئید؟
ذرات  حاوی  که  بالست  سند   . بالست  شات  عملیات  مثال  برای 
سیلیس می باشد که فوق العاده خطرناک است و منجر به سرطان 
ریه خواهد شد معموال برای این کارها از پیمان کار استفاده می کنند 
تا اگه دچار بیماری شد شرکت مسولیتی نداشته باشد از کار گردو 
غبار زیادی تولید می شود کارگر لباس سنگین و سر هم با ماسک 
سنگین)البته اگه این تجهیزات هم بدند(به صورتیکه فرد در انجام 
حرکت محدود است  یا به طور مثال ساخت شمش سرب در ساخت 
این شمش ها  باطری ماشین های  اسقاطی را ذوب می کنند که 
این باتری ها حاوی عناصر بسیار خطرناک کادمیوم و جیوه و سرب 
می باشد در شرایط غیر استاندارد و بدون تهویه عملیات برش و ذوب 

این باطری ها صورت می گیرد

درباره عدم توازن دستمزد کارگران در کارهای شدیدا آلوده 
مثل تولید سند بالست یا عملیات شات بالست مفصال توضیح 

دهید؟
مثال این عملیات که هر کسی حاضر به انجام آن نیست بعضی جاها 
سر  از  هم  ها  بعضی  و  کنند  می  استفاده  ها  افغانی  کار  نیروی  از 
ناچاری تن به این کار با حداقل حقوق وزارت کار می دهند اینگونه 
مشاغل جز کار های سخت و زیان اور می باشد ولی کارفرما به دلیل 
عدم پرداخت حق بیمه بیشتر به این شغل ها از بیمه کردن سرباز 

می زند.

آلودگی محیط کار در کارخانه هایی مثل آلومینیوم سازی و 
شرکت های لبنی و نظایر آنها را مشروح بیان کنید.

منظور از کارخانه آلومینیوم در بیشترنقاط دیگر جهان احداث این 
کارخانجات ممنوع یا با شرایط بسیار سخت می باشد ولی تو ایران به 
خصوص اراک و ساوه شاهد سبز شدن کارگاه یا کارخانه آلومینیوم 
ولی  ندیدم  شخصه  به  خودم  هم  غذایی  و  لبنی  صنایع  هستم 

کارشناس هایی که ممیزی داشتند یک همچنین تعبیری داشتند 
به لحاظ مسمومیت خیلی باال و حوالی بسیار آلوده محیط کار که 
اغلب کارفرمایان هم از نصب هواکش های استاندارد از جهت کاهش 

هزینه ها خودداری میکنند

امکانات رفاهی، مثل  کار،  درباره شرایط دستمزدها، ساعات 
صنفی  امور  دیگر  و  کارگران  برای  گرم  غذای  و  سالم  آب 

کارگران، از تجربیات شخصی تان بگوئید.
به طور مثال یکی از شرکت هایی که االن دارم کار می کنم از ساعت 
۷ تا ۴ ساعت کاری است و از ۴ تا ۶ اضافه کا راست یعنی در مجموع 

می شود ۹ ساعت به جای ۸ ساعت وقتی می پرسیم یک ساعت 
این وسط چی می شه می گن عوضش یک ساعت ناهار و استراحت 
هست آب آشامیدنی شرکت های خارج از تهران و شهر های اطراف 
قابل شرب نیست سختی آب به شدت باالست که برای پرورش دام و 
طیور نباید اب چنین سختی ای داشته باشد )۸۰۰( بیشتر آب اراک 
،ساوه ،قم ،گرمسار و .... غذا هم ۷۰ درصد شرکت ها طبخ نمی کنند 

و کارگر خودش غذا می آورد البته باستثنای شرکت های دولتی

از بیماری های ضمن کار کارگران در شهرک های صنعتی که 
تجربیات مالحظه آنها را دارید بازهم بگوئید؟

بیشتر شرکت هایی که من مشاور هستم صدای باالی ۸۵ دسی بل 

با این صدا فقط ۸ ساعت می شود کار کرد بعضا صدای  دارند که 
۱۰۰ دسی بل که با  این صدا فقط می شود یک ربع کار کرد ولی 
کارگر با این صدا ۱۲ ساعت کار می کنه که درکوتاه مدت کارگران 

افت شنوایی پیدا خواهند کرد

از آب  بیمار شدن خودتان در محیط کار و استفاده  از نحوه 
های سنگین و خوب تصفیه نشده بگوئید.

چون من به صورت ۳ روز در هفته در منطقه گرمسار و۳ روز در هفته 
در ساوه کار می کنم تقریبا هرروز از آب این مناطق برای آشامیدن 
استفاده می کنم و بیشتر کارگران یکجا با هم می توانند یک کارخانه 
این  کردن  دفع  قدری  به  کنند  ایجاد  کلیوی  هم  آن  سنگ  تولید 
سنگ ها برایشان عادی شده وقتی بنده در حین   بازگشت از ساوه 
هه به تهران دچار حمله وحشتناک در ناحیه کلیه شدم که مجبور 
شدم بزنم کنار جاده و بشینم زمین و در خواست کمک کنم که آن 
درمان  و  رسیدم  بیمارستان  به  سالم  آسایی  معجزه  به صورت  روز 
شدم وقتی این داستان را به پرسنل ساوه می گم می خندند و می 

گن سنگ کلیه چیزی نیست ماماهی ۵ تا دفع می کنیم.

با دادن یک وعده غذای  ارتباط  از نحوه رفتار کارفرماها در 
کارهای  برای  کارگران  معرفی  و  اجتماعی  تامین  بیمه  گرم، 

سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد بگوئید.
این  با  نیاز به کار دارد  ناچار و  معموال پیگیر نیستد و چون کارگر 
شرایط کار می کند وقتی کارگر هم بپذیرد کارفرما برای پرداخت 

حق بیمه بیشتر خودش را به زحمت نمی اندازد.

بر سر مسایل  با کارفرماها  از درگیریهای خودتان  در خاتمه 
کارگری برایمان بگوئید.

بعضا شده به دلیل اموزش های متعددم شرایط کارشان را باز می 
کنم و خطرات کارشان را اگاه می کنم به مزاج کارفرما خوش نمی 
را  خودم  خودم  یا  شدم  اخراج  درازم  زبان  دلیل  به  بار  چند  و  اید 

اخراج کردم 
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 ،)ITF( نقل  و  حمل  کارگران  جهانی  فدراسیون  پیش  سال  چند 
کتابی را در ارتباط با حقوق بشر و اعالمیه جهانی حقوق بشر منتشر 
کرد که در بررسی این حقوق از موضع دستیابی کارگران به حقوق 
خویش، حقوق کارگران را هم عرض حقوق بشر دانست. نام کتاب، 
فدراسیون  سایت  در  که  بشراست،  حقوق  همان  کارگران،  حقوق 
این  پیرو  باشد،  می  موجود   )ITF( نقل  و  حمل  کارگران  جهانی 
مقدمه در رابطه با پایمال شدن گسترده حقوق بشر در ایران و به 
ویژه حقوق کارگران ایرانی، با آغاز فعالیت های سندیکایی کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ایران از سال ۱۳۸۳ به بعد 
هزینه های گسترده ای به این سندیکا و اعضا، رهبران و فعاالن آن 
تحمیل گردید، از جمله اخراج های دسته جمعی و زندانی شدن های 
به دفتر و تشکیالت سندیکا، سرقت  دسته جمعی کارگران، حمله 
لوازم و قبوض و اموال و پول های سندیکا توسط عوامل شوراهای 
اسالمی کارفرمایی شرکت واحد و خانه کارگری های غاصب ساختمان 
سندیکای کارگران ایران در خیابان ابوریحان و ضرب وشتم رئیس 
و نائب رئیس و دیگر اعضای هیئت مدیره و اعضای هیئت موسس 
آن روز سندیکا، در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ و تحمیل و فشار و تهدید و 
ایجاد رعب و وحشت بین کارگران برای جلوگیری از آنها در جهت 
پیوستن به سندیکای کارگری مستقل و آزاد و دموکراتیک خویش 
و  دولتی  مسئوالن  که  قولهایی  بر خالف  و  دارد  ادامه  کماکان  که 
اولیای وزارت کار به نهادهای بین المللی کار از جمله ILO ، سازمان 
جهانی کار و فدراسیونهای سراسری جهانی کارگری و کمیته دفاع 
از حقوق فعالیت های اتحادیه ای در ژنو دادند، هنوز فشار وتهدید و 
ارعاب و اخراج بر علیه کارگران سندیکایی در شرکت واحد و دیگر 
نهادهای کارگری از جمله هیئت موسس سندیکای کارگران نقاش 
اتحادیه  مکانیک،  فلزکار  کارگران  سندیکای  ساختمان،  تزئینات  و 
اتحادیه  تپه،  نیشکر هفت  کارگران  و سندیکای  ای  پروژه  کارگران 
آزاد کارگران ایران، کانون مدافع حقوق کارگر و هیئت های موسس 
اتحادیه ها و سندیکاهای دیگر کارگری ادامه دارد، به عنوان نمونه 
مهم و قابل مالحظه، اخراج ۵ تن از کارگران عضو سندیکای کارگران 
شرکت واحد و ادامه اخراج سه نفر از اعضای هیات مدیره سندیکا که 

گزارش سالیانه 
وضعیت سندیکای 

کارگران شرکت واحد

و  ایرانی  اقتصادی کارگران  زندگی  تمام  حادی که  شرایط  در 
خانواده های آنها را فرا گرفته است و در زمانی که نبودن تشکل 
ایران  همه کارگران  مشترک  درد  عنوان  به  واقعی کارگری  های 
تمام ابعاد زندگی جسمی، مالی، معنوی کارگران ایران را تهدید 
می کند فرصت مناسبی دست داد تا با یکی از زنان شجاع و 
متخصص ایران گفتگویی درباره وضعیت حاد و پر خطر کارگران 
خطرناکی  اماکن  در  صنعتی  تولیدی،  واحدهای  در  ایرانی که 
باشیم،  داشته  اند،  و کارگاه گذاشته  را کارخانه  آنها  اسم  که 
بانوی که با صداقت پرده از وضعیت نا به هنجار محیط های 
کار بر می دارد و ما را با رنج هایی که در سکوت و گمنامی 
از  و  سازد  می  آشنا  می کنند،  تحمل  ایرانی  صنعتی  کارگران 
درهای خودش که همان درد انسان بودن است؛ سخن می گوید.

کامال بی رویه، غیرقانونی و بر خالف مقررات موجود حقوقی  خود 
جمهوری اسالمی بوده است که اسامی آنها و شرح تجاوز به حقوق 

آنها در پی می آید:
زندانی کردن شاهرخ زمانی و محمد جراحی از سندیکای کارگران 
حق  معلمان  سندیکای  موسس  هیئت  از  شاندیز  مهدی  نقاش، 
التدریسی، اجرایی کردن وثیقه ي علیرضا ثقفی، عضو هیئت مدیره و 
هیئت موسس کانون مدافع حقوق کارگر، ادامه زندانی بودن افشین 
)میان  شهری  برون  رانندگان  سندیکای  موسس  هیئت  از  اسانلو 
معلمان  کانون صنفی  از  بداغی  رسول  بودن  زندانی  ادامه  شهری(، 
تشکیالتی  و  سندیکایی  فعال  کارگران  پیاپی  احضارهای  و  ایران، 

دیگر.

کارگران  سندیکای  سرکوب  به  مربوط  مشروح  گزارش  ادامه  در 
شرکت واحد می آید:

از سازمان دهندگان  ۱ - حسن سعیدی عضوفعال سندیکا و یکی 
برای  تجمع رانندگان در جلوی شهرداری تهران حدود ۲ ماه قبل 
درخواست حداقل %۱۰ افزایش حقوق کارگران شرکت واحد مطابق 
با افزایش حقوق دیگر پرسنل کارمندی وکارگری شهرداری تهران 
زیر  از  یکی  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  آنکه شرکت  دلیل  به 
تهران  شهرداری  ترافیک  نقل  و  حمل  معاونت  مهم  های  مجموعه 
حال  شامل  که  دیگر  مزایای  و  دستمزد  افزایش  کلیه  و  باشد  می 
کارکنان شهرداری می شود، شامل حال کارگران شرکت واحد نیز 
می باشد. حسن سعیدی یکی از داوطلبین عضویت در هیات مدیره 
سال  ماه  خرداد  در  که  باشد  می  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
۱۳۸۶ زمانی که دفتر سندیکا در خیابان ابوریحان با کمک یکی از 
به عنوان  ارائه دفترش  با  و هوادار طبقه کارگر  انساندوست  وکالی 
شرح  شد،  گشوده  مجددا  داشتی  چشم  هیچ  بدون  سندیکا  دفتر 
های  فعالیت  و  کار  سوابق  و  عکس  همراه  را  خود  شدن  داوطلب 
سندیکایی اش در سایت رسمی سندیکا ثبت نمود و هم اکنون با 
اتهامات دروغین و روش های کامأل غیر قانونی و مافیایی با همکاری 
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بنام عظیمی که بعنوان  مدیریت شرکت واحد و بخصوص شخصی 
مشاور مدیر عامل شرکت واحد )آقای پیمان سنندجی( و مدیریت 

اداره ی کل کار استان تهران اخراج شده است.

از دیگر تالشهای حسن سعیدی حضور در ادارات کار استان تهران، 
در  با حضور  کارگران  میباشد که  کارگران  وکیل  و  نماینده  بعنوان 
با صرف هزینه،  و  کار  قانون  اسناد رسمی طبق  ثبت  دفاتر رسمی 
نمایندگی خود را از جهت حقوق کار به ایشان می سپارند و ایشان 
با آگاهی حقوقی از شرایط و قوانین و شناسایی مقررات و آئین نامه 
ها، بهترین دفاعها را از کارگران به بعمل آورده است که ده ها تن از 
کارگران که ایشان وکیل آنها بوده اند، حکم بازگشت به کار دریافت 
کرده اند و مزایای دوران بیکاری و اخراج خود را از کارفرما گرفته 
اند. از جمله تالشهای ایشان حضور در جلسات سندیکایی در منازل 
همکاران و تشریک مساعی پیرامون حضور در ادارات کار و شهرداری 
و وزارت کشور و دیگر نهادهای مربوطه است که پیگیرانه به این امور 
علیرغم آنکه بصورت کامأل غیر قانونی و با اتهامات واهی اخراج شده 
است، کماکان ادامه می دهد. ایشان به اشکال مختلف مورد تهدید 
و ارعاب از سوی کار فرما و حراست و نهادهای امنیتی قرار گرفته 

است.) اسناد ۲۱ - ۳۵(

۲ - وحید فریدونی، دیگر عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد 
که او نیز همانند حسن سعیدی و با همان اتهامات واهی و پرونده 
سازی و همکاری مدیریت شرکت واحد و مدیریت اداره ی کل کار 
استان تهران )وزارت کار( فقط به صرف فعالیتهای سندیکایی اخراج 

شده است.
عظیمی مشاور مدیر عامل )پیمان سنندجی(، بارها گفته است: ما 
به همه ی ادارات کار پول می دهیم و حکم اخراج شما را میگیریم، 
همین چند نفر را که از شرکت واحد اخراج کنیم، شر سندیکا کنده 
شده است و کارگران بر سرجای خود می نشینند و دیگر درخواست 
و  شیر  و  دوش  و  رختکن  و  کمد  و  سالیانه  لباس  و  حقوق  اضافه 
کیک و عیدی و پاداش و لغو قراردادهای کار موقت و رسمی کردن 

همه ی کارگران را نمی دهند، دقیقا چون وحید فریدونی با مطالعه 
بر خالف  کامال  های  نامه  آئین  و  مقررات  رعایت  و  موجود  قوانین 
قانون اساسی و کنوانسیون های کار جهانی موفق شده است چندین 
از جمله کشف  اثبات برساند،  به  مورد حقوقی و حقیقی و مالی را 
عدم واریز کسر پس انداز کارگران شرکت واحد به صندوق پس انداز 
کارکنان شهرداری در بانک شهر به میزان ۳ % حقوق کارگران بعالوه 
۳ درصدی که کارفرما یا شهرداری باید بر روی آن باید بگذارد و به 
حساب صندوق پس انداز کارکنان واریز کند که وحید فریدونی با 
تا کنون مبلغی  از سال ۱۳۸۹  پیگیری های خود متوجه شده که 
سنندجی(  )پیمان  واحد  شرکت  مدیریت  سوی  از  صندوق  این  به 

ومشاورانش مثل )عبد اهلل مالکی و عظیمی که خود باز نشسته ی 
نیروهای انتظامی و از دشمنان کارگران و ضد حقوق بشر و کارگران 
است( واریز نشده است و بر اثر پیگیری های وحید فریدونی باالخره 
به  تهران  شهرداری  کارفرما،   %  ۳ واریز  احتساب  با  را  کلی  مبلغی 
صندوق پس انداز کارکنان شهرداری، واریز کردند، آن هم تا تاریخ 
))۲۹/۱۲/۱۳۹۰ ((! و عمال کسورات حقوق کارگران و دریافتی ۳ %  
حقوق آنها از شهرداری تا امروز ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به صندوق واریز نشده 
است، که کلیه مدارک مربوط و فتوکپی فیشهای مربوطه و اسکن 
نامه های مربوطه بعنوان سند این گزارشات در انتها ارائه خواهد شد، 
که با یک محاسبه ی سر انگشتی میانگین حقوق کارگران ضربدر 

از  ۳ درصد و سپس ضربدر ۲ یعنی احتساب واریز معادل کارفرما 
سوی شرکت واحد یا کارفرما )شهرداری( ضربدر ۱۳ هزار نفر، رقمی 

نزدیک به :

                                 ×۶۰۰۰۰۰
                                        ۳%
                               -------------
۱۸۰۰۰ تومان%۳            ماهیانه کارگر
۲× 
= ۳۶۰۰۰۰ )کسر سه درصد کارگر بعالوه ۳ درصد ماهیانه کارفرما(

 ۱۰ ×
= ۳۶۰۰۰۰ تومان

   سهم ۱۰ ماهه کسورات یک نفر از فروردین تا انتهای دیماه ۱۳۹۱      
                      ----------   بعالوه %۳ ماهیانه کارفرما

۳۶۰۰۰۰          تومان یکنفر              
                                    ×۱۳۰۰۰  
                  --------------------------
۴  جمع کل                /۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰

از فروردین تا انتهای دی ماه ۱۳۹۱ در طول ۱۰ ماه سهم سالیانه 
یکنفر

۱۳ هزار نفر تعداد پرسنل رسمی شرکت واحد درحال حاضر یعنی 
رقم چهارمیلیارد و ششصد و هشتاد میلیون تومان از حقوق پرسنل 
بعنوان %۳ بعالوه %۳ سهم کارفرما که از بودجه ی شرکت واحد در 
شهرداری کسر شده است، در اختیار مدیران شرکت واحد است که به 
حساب صندوق پس انداز شهرداری در بانک شهر واریز نشده است، 
آنگاه برای اینکه وحید فریدونی با پیگیری های حقوقی خود چنین 
مطالبی را که به سود همه است کشف کرده با همکاری شوراهای 
اسالمی کار شرکت واحد و ادارات کار استان تهران بخصوص هیات 
شرکت  مدیرعامل  مشاور  عظیمی  با  که  کار  ادارات  تشخیص  های 
واحد هماهنگ هستند و بده بستان دارند، باید اخراج شود. پرونده ی 
خدمتی او یکی از درخشان ترین پرونده های شغلی کارگران شرکت 

واحد است.) اسناد ۱ - ۲۰(

-۳ ناصر محرم زاده راننده منطقه چهار نازی آباد که از فعالین شجاع 
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از  که  کارگرانی  اولین  از  و  است  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
مردم و مسافران بلیط نمیگرفت چون از وظایف شغلی اش نبود، با 
توجه به نامه ای که سندیکا موفق شد از راهنمایی و رانندگی تهران 
بگیرد، راننده بجز رانندگی هیچ وظیفه ی دیگری مثل: پول گرفتن، 
بلیط گرفتن، جدا کردن زن و مرد و یا دختر و پسر و امثالهم ندارد، 
داوطلبین  از  و  سندیکایی  کارگر  زاده  محرم  ناصر  دلیل  همین  به 
عضویت در هیئت مدیره ی مجمع عمومی دوم سندیکای کارگران 
شرکت واحد که رزومه ی خود را برای این داوطلبی با عکس خودش 
در سایت رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد قرار داد، از گرفتن 
بلیط و پول، استنکاف ورزیده است و بارها بدلیل همین عمل کامأل 
تالشهای  با  که  است  شده  اخراج  و  تبعید  کارش  محل  از  قانونی 
نمایندگان و وکالی سندیکای کارگران شرکت واحد در هیئت های 
تشخیص و رسیدگی به تخلفات کارگران بر سر کار خویش بازگشت 
و مثل سایر سندیکایی های اخراجی موفق شد دستمزد و حقوق و 
کلیه ی مزایای ایام بیکاری اش را دریافت کند و آخرین بار، بدلیل 
اعتراض به اینکه فقط یکدست لباس فرم به رانندگان می دهند که 
آن هم در هوای چرب و دود آلود و بیماری زای تهران، هر روز کثیف 
و چربی،  زور دود  از  تخته  یقه اش مثل  و  و سیاه و چرب میشود 
سفت و چرمی میشود و خود به خود برای شستن چنین لباس کار 
کثیفی هر روز رانندگان باید کلی پول بابت مواد شوینده با توجه به 
گرانی روز افزون و هزینه ی آب بها و گرم کردن آب با این افزایش 
قیمتهای آب و برق و گاز و از سوی دیگر باید لباس خشک شده و 
اتو شود تا مرتب و تمیز باشد. پس اتو کالو و اتو شویی میخواهد و 
سپس یک رختکن برای تعویض لباس فرم یا کار با لباس شخصی 
کارگران و رانندگان نیاز است که وجود ندارد و همچنین لباس رزرو 
که در صورتیکه لباس اول خشک یا آماده نشد بتوان از آن استفاده 
کرد که اغلب این امکانات وجود ندارد و لباس رزروی را هم  که در 
پایه ی اعتراض و  بر  از مناطق و سامانه ها داده شده است  بعضی 
درخواست های دیگر کارگران سندیکایی مثل داوود رضوی، همایون 
جابری و سندیکالیست های آموزش دیده دیگر به کارگران داده شد.
در آخرین باری که ناصر محرم زاده را اخراج کردند بهانه کارفرما این 

بوده است که از دستور مافوق سرپیچی کرده و اتوبوس را در میان 
خیابان متوقف کرده است، که البته اتهامی کامال بی اساس و ظالمانه 
می باشد چرا که اتوبوسی را که به کارگر سندیکایی ناصر محرم زاده 
داده بودند خراب بوده و دو روز قبل هم به علت ایراد فنی توسط دو 
راننده ی دیگر متوقف شده و همان روز هم بکسل، خرابی اتوبوس 
را تایید و برگه اعزام به تعمیرگاه داده و تعمیرگاه هم ایراد و نقص 
اتوبوس  که  هم  روز  آن  فردای  و  است  کرده  تایید  را  اتوبوس  فنی 
از  تایید کرده و خوشبختانه  است  متوقف شده  فنی  نقص  به علت 
تعرفه هایی که تعمیرگاه و بکسل، خرابی اتوبوس را تایید کرده اند، 
اداره کار در  اما هیات تشخیص  عکس و اسکن و کپی وجود دارد 

هماهنگی با عظیمی و اداره حقوقی شرکت واحد که آنها را تطمیع 
میکند با وجود این مدارک مستدل، رای اخراج کمیته انضباط کار 
شرکت واحد را تایید میکنند ، جالب آن که اعضای شورای اسالمی 
کار که طبق اساس نامه شورا باید از حق کارگر دفاع کنند، خودشان 
آتش بیار معرکه شدند و پیشاپیش با نوشتن نامه ای اتهامات واهی؛ 
درخواست اغتشاش و بستن راه و اعالم اعتراض و دورغ های دیگر را 
به ناصر محرم زاده راننده ی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد 
نسبت داده اند و در خواست اخراج او را از مدیریت کرده اند که بر 
خالف تمام اصول حتی صوری مقررات ضد کارگری موجود است و 
به چنین بهانه های ضد حقوق بشری و ضد کارگری و ضد انسانی 

که محروم کردن یک انسان بیگناه از اشتغال و کسب درامد است، 
ناصر محرم زاده را اخراج کرده اند که پرونده اش تا دیوان عدالت 
اداری هم رفته و عظیمی، مشاور مدیر عامل، بارها گفته است ما از 
طریق دوستانمان دیوان عدالت اداری را هم خریده ایم و دیگر نمی 
عدالت  دیوان  از  کار  به  بازگشت  رای  سندیکایی  کارگران  گذاریم 
اداری بگیرند. باید دید آینده برای این کارگر عضو سندیکا چه رقم 

زده است.

-۴آقای علی نوریانی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که 
به دلیل جمع آوری امضا برای %۱۰ افزایش حقوق کارگران و پی 
ادارات کار و حضور جمعی در جلوی شهرداری تهران و  گیری در 

دیگر فعالیت های سندیکاییش اخراج شده است.
او از فعالین دوره ی جدید فعالیت های سندیکا از سال ۱۳۸۸ به بعد 
میباشد و در جلسات خانگی سندیکایی همراه دیگر کارگران شرکت 
بارها مورد  از حضور در جلوی شهرداری تهران  بعد  داشته است و 
مواخذه و احضار به حراست سامانه شد و نهایتا با بهانه ای واهی مثل 

بقیه سندیکایی ها طی دو ماه گذشته اخراج شده است .

-۵خانم فرحناز شیری اولین زنی که سعی در تشکیل آژانس ویژه 
ی خانم ها نمود، که بعد اتحادیه آژانس ها و شهرداری با توسل به 
خانم  این  نمودند.  خارج  او  دست  از  را  امتیاز  این  خویش  امکانات 
در  تهران  واحد  کارگران شرکت  کارگر عضو سندیکایی  فرزند یک 
زمان شاه و بعد از انقالب میباشند، بعد از آنکه در آژانس کار کرد و 
بعد تجربه آموزش رانندگی برای دیگر خانم ها را از سر گذراند، اولین 
زنی بود که اتوبوس درون شهری خرید و راننده ی بخش خصوصی 
شرکت واحد در اولین مرحله شد که اتوبوس خویش را با وام و پیش 

قسط اولیه خریده بود.  

اما مدیران شهرداری و اتوبوسرانی تهران در یک اقدام تبلیغی از وی 
اتوبوس خصوصی را رها سازد  و به استخدام رسمی   خواستند که 
شرکت واحد در بیاید و در خط یک بی  آر تی  BRT  مشغول انجام 
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اتوبوسرانی  ایشان را به استخدام شرکت واحد  وظیفه شود و چون 
اتوبوس وی را بنام همسرش نمودند چرا که بنا  در آورند به ناچار 
به قوانین فرموده ي آقایان، نمی شد فردی که شغل رسمی  دارد ، 
اتوبوس خصوصی هم داشته باشد به ناچار و یا شاید از روی اقبال، 
تی    ّآر  بی   اتوبوس  راننده  زن  اولین  عنوان  به  شیری  فرحناز  خانم 
BRT مسافربری داخل شهری تهران و ایران در طول تاریخ مشغول 
رسمی   استخدام  روز  دومین  در  خودش  گفته  به  بنا   ، شد  کار  به 
او گفتند که  اش بعداز ظهر وقتی  حسن سعیدی و اکبر نظری به 
آقای منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد را برای 
جراحی چشمش به هنگام آخرین دستگیری در ۱۹ تیرماه ۱۳۸۶ 
مورد اصابت مشت و لگد ماموران لباس شخصی   و امنیتی قرار گرفته 
بود و بعد از چهار ماه حضور در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ به ناچار 
و از روی اجبار وقتی  که متوجه شدند چشم چپش واقعا نابینا شده 
و پزشک متخصص زندان و متخصص مرکز چشم پزشکی  در نزدیکی 
بیمارستان هزار تختخوابی اعالم کردند که بر اثر ضربات وارده پرده 
شبکیه چشمش پاره شده و در معرض کور شدن قرار گرفته است 
در آبان ماه ۱۳۸۶ او را برای جراحی چشم به بیمارستان لبافی نژاد 
بردند و مورد جراحی فوق تخصصی شبکیه چشم قرار گرفت و بعد 
در بخش مراقبت های ویژه چشم بستری شده است، به همراه آقای 
اکبر نظری و دیگر کارگران عضو سندیکا به مالقات رئیس سندیکای 
ارائه یک دست گل  با  کارگران شرکت واحد رفتند و در همان جا 
درخواست  آرزوی سالمتی همکارش،  و  پرسی   احوال  و ضمن  زیبا 
پذیرفته  که  نموده  اعالم  در سندیکا  برای عضویت  را  شفاهی خود 
میدانستند  را  مالقات  موضوع  که  روز سندیکاهایی  همان  از  و  شد 
ایشان را عضو سندیکا و همراه خود به شمار آوردند . فردای همان 
روز که به مالقات منصور اسانلو رفته بود او را حراست خواست و از 
او پرسیدند که چرا به مالقات رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران 
هر  کار  بعداز ساعت   ، فرمودند  ایشان  که  است  رفته  واحد  شرکت 
کجا که بخواهم میروم، و به کسی  ربطی  ندارد، در ضمن ایشان به 
خاطره ما و همکاران این همه بال دیده و زندان رفته و کتک خورده 
و چشمش را از دست داده، چه عیبی دارد به مالقات یک همکار بروم 

و جوابهای قوی او حراست را ساکت کرد و بعداز آن هر کجا که خانم 
فرحناز شیری مشکل و کمبود یا ظلم و ستمی و بی  قانونی می دید 
ساکت نمی شد و اعتراض قانونمند خود را اعالم میکرد و راهکار هم 
ارایه می داد: به گفته خود ایشان بارها در سوله تعمیرگاه یا پنچری 
او شده است  از روسا شنیده بود که گفته بودند  از دهان برخی   یا 
اصانلوی دوم ، مثل منصور دائم اعتراض می کند و دیگران را تشویق 
به حرف زدن می نماید و بر اثر همین رفتار درست و شجاعانه برای 
خانم فرحناز شیری اقدام به پرونده سازی کردند و بعداز آنکه قرار 
داد یکساله خدمتش تمام شد ، سعی  کردند به بهانه اتمام قرار داد او 
را اخراج کنند که با هوشیاری او و همکاری دیگر سندیکایی ها مثل 
حسن سعیدی و اکبر نظری موفق به اخراج او نشدند ، اما کارفرما با 

کمی  نیرنگ بازی و ایجاد رعب و وحشت و دادن مبالغی ناچیز و با 
سو استفاده از نا آگاهی  پنج نفر دیگر از خانم های راننده و سپس به 
تدریج بقیه رانندگان زن حدوداً ۳۰ نفر دیگر که جهت حمل و نقل 
درون شهری در شرکت واحد استخدام کرده بودند ، اخراج و فسخ 
قرار داد و باز خرید نمودند )آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران با 
تبلیغ از اینکه راننده زن در شرکت واحد داریم، موفق شد از یکی از 
نهادهای بیت المللی کارفرمایی، جایره و سند افتخار برابری حقوق 
زن و مرد را بگیرد که بعد از دریافت این جایزه ترتیب اخراج زنان 
راننده از شرکت واحد را دادند( اما فرحناز شیری ایستاد و به اداره کار 
شکایت کرد و با استفاده از دانش سندیکایی و همکاری دیگر یاران 

عضو سندیکا موفق به ادامه خدمت در شرکت واحد شد و توانست 
مبالغی را بابت دوران بی کاری و اخراج غیر قانونی خود بگیرد ، اما 
مدیریت شرکت واحد زیر بار نمی رفت و با سو استفاده از گفتگوی 
اعضای  از  برخی  با  در ساختمان شورای شهر  فرحناز شیری  خانم 
این شورا داشت که به گوش خبر نگارانی هم که انجا بودند رسید و 
حقایق ستمهایی که از سوی کار فرما در حق کارگران شرکت واحد 
و به خصوص ایشان شده بود را روزنامه ها به گوش وچشم همگان 
رساندند وبه بهانه همین موضوع کار فرما ی شرکت واحد بخصوص 
عظیمِی بازنشسته نیروهای انتظامی، شکایتی علیه خانم شیری در 
دادگاه تحت عنوان تشویش اذهان  عمومی وبیان تبلیغ علیه نظام 
و تهمت وافترا نمودند که بعد از چند ماه با حضور خانم شیری و 
وکیل مدافع و دفاعیات مستدل ایشان در دادگاه رای برائت گرفتند 
به  ادارات کار  انکه خانم شیری در  از  بعد  ماند.  به ذغال  و سیاهی 
دنبال حکم بازگشت به کار خویش بود باالخره رئیس اداره کار استان 
تهران پس از بررسی پرونده ایشان پذیرفت که رای به اخراج ایشان 
که از سوی هیئت تشخیص اداره کار صادرشده بود، غیر قانونی است 
وحکم اخراج ایشان فاقد دالیل قانونی بوده است وباید به هر نوعی 
این حکم را تغییر داد تا ایشان به سر کار خویش بازگردند. از سوی 
دیگر کارفرما  سعی می کرد که ایشان را با پرداخت بیست میلیون 
تومان راضی به بازخریدی نمایند که با مخالفت ایشان روبرو شد و 
سپس با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای بازگشت به کار 
خویش رهیافت قانونی را ادامه دادند و هنوز برای اثبات بی گناهی 
خود و حق اشتغال وحق شرکت در سندیکای کارگران شرکت واحد 
منشور  اصول  در  تاییده شده  وقانونی  ای  پایه  از حقوق  دو  هر  که 
جهانی حقوق بشر واعالمیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ج-ا 
نیز می باشد طبق اصول ۲۸و۲۹و۲۶ قانون اساسی به تالش خویش 

ادامه می دهند واز یاری دیگر اعضای سندیکا بهره مند هستند.
یکی برای همه، همه برای یکی از ساده ترین وگویاترین شعارهای 
سندیکا بود که در تابلوی ساده ای روی در ورودی سالن اجتماعات 
سندیکا در میدان حسن اباد کوچه خیام نقش بسته بود، اینگونه در 

شرایط عملی تبلور می یابد.
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دوران  ودستمزد  حقوق  سندیکایی،  های  اخراجی  این  بر  عالوه 
بازداشت و زندان و بیکاری بعد از زندان این گروه از اعضای سندیکا نیز 
توسط کارفرما پرداخت نشده است و بر خالف قولی که اقای شاهمیر 
مسئول میز دائمی وزارت کار ج-ا در ژنو در کنفرانس سالیانه سازمان 
جهانی کار  ILO )که همه ساله در اواخر اردیبهشت تا اواسط خرداد 
ماه برگزار می شود( به دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی 
کارگران  ترانسپورت، در ایمیلی که برای ایشان فرستاده بود که در 
متن ان تعهد به ازادی منصور اسانلو رئیس هیئات مدیره سندیکای 
کارگران شرکت واحد ودیگر فعالین سندیکاهای کارکری و پرداخت 
حل  و  زندان  و  دستگیری  دوران  مزایای  وکل  وحقوق  دستمزد 
مشکالت فی مابین انها و کارفرماهایشان و بازگشت به کار انها،  داده 
انجام نشده است وکماکان   این تعهدات  از  بود، متأسفانه هیچکدام 
آقایان -۱ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد 
-۲ علی اکبر پیرهادی عضو هیئات مدیره سندیکا -۳حسن کریمی 
عضو هیئات مدیره سندیکا -۴رضا شهابی عضو هیئات مدیره سندیکا 
-۵منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکا، از حقوق  و دستمزد و 
مزایای دوران اخراج -بازداشت -زندان -ودوران پس از زندان محروم 
هستند و هیچ یک از مطالبات و طلبهای ایشان پرداخت نشده است. 
از این بین اقایان علی اکبر پیر هادی و حسن کریمی با رای دیوان 
عدالت اداری )هیات عمومی دیوان( بر سر کار بازگردانده شده اند، 
 ، است  نشده  پرداخت  انها  سال  چند  این  های  افتادگی  عقب  اما 
باز  نیز  آقایان مددی ، شهابی و اسانلو حتی بر سر کار خویش  اما 
گردانده نشده اند و در این بین آقای رضا شهابی هنوز زندانی هستند 
و آقای منصور اسانلو از سوی بیدادگاه های انقالب اسالمی کرج و 
تهران تحت تعقیب می باشند و از کفیل های ایشان در کرج و تهران 

خواسته اند که او را به زندان معرفی نمایند. 

کار   وزیر  که  است  قرارهای  و  قول  خالف  بر  موارد   این  همه  که 
جمهوری اسالمی آقای شیخ االسالمی در ژنو در خرداد ماه ۱۳۹۰به 
رهبران سازمان جهانی کار برای آزادی منصور اسانلو و دیگر فعالین 
دفاع  کمیته  به  کار،  جهانی   سازمان  سالیانه  کنفرانس  در  کارگری 

این  باز  اتحادیه ای  داده بود و  از آزادیهای فعالیتهای سندیکایی و 
از  کار  وزیر  که  قرارهایی  و  قول  بر خالف  که  است  وعده ای  خلف 
نام  به  اش  معاونت حقوقی  که همکنون  اش  مشاور حقوقی  طریق 
آقای دکتر حبیب زاده شده است داده بود که منصور اسانلو طی  در 
خواست نامه ای که در هشت بند آن آزادی ابراهیم مددی ، شهابی 
و دیگر کارگران سندیکایی شرکت واحد و دیگر کارگران سندیکایی 
و اتحادیه ای  و آزادی فعالیت های سندیکایی مطابق کنوانسیون های 
مزایای  و  و حقوق  پرداخت دستمزد   ، اساسی   قانون  و  المللی  بین 
دوران بازداشت و اخراج و زندان و به رسمیت شناختن فعالیت های 
را  دیگر  مواردی  و  مرکز  دیگر  و  واحد  شرکت  کارگران  سندیکایی 

و  سندیکا  وکیلهای  از  یکی   موالئی  یوسف  دکتر  که  بود  خواسته 
منصور اسانلو زیر این در خواست نامه را امضا و با تایید و تاکید بر 
این خواسته ها خواهان اجرائی شدن این در خواست ها شده بودند 
آقای حسن  نزد  به عنوان سند  نامه  این  فتو کپی  از  برگ  که یک 
سعیدی عضو محترم و فعال سندیکا برای امانت و ارشیو و ثبت در 

تاریخ تحویل داده شد.

بشر  حقوق  همانا  که  کارگران  حقوق  نقض  موارد  این  بر  عالوه   
است کماکان در ج۱- و در شرکت واحد اتوبوسرانی بر علیه فعالین 
کارگری و سندیکایی ادامه دارد و ج۱- با انواع ترفندها و روشها سعی  

بر جلوگیری از گسترش و ژرفش جنبش کارگری و سندیکایی دارد 
و از تشکل و سازمان دهی  وحشت دارد و با سرکوب خشن و گسترده 
و با ایجاد انواع رعب و وحشت و ترس و تهدید و تطمیع کارگران به 

خصوص کارگران نا آگاه سعی  در پراکنده کردن آنها دارد.

 از جمله عده ای را وسوسه کردند تا بازخرید شوند و با پول باز خریدی 
خود مشتری اتوبوس های خصوصی آقایان شوند و مفت و بدون بیمه 
و باز نشستگی و سوابق کار تا آخر عمر برای آقایان مدیران شرکت 
واحد که حاال صاحبان شرکتهای حمل و نقل درون شهری شده اند 
کار بی  جیره و مواجب انجام دهند. حتئ با ایراد فشار و ایجاد ترس و 
تلفن زدن و تهدید به دستگیری عده ای از اعضای سندیکا را وادار به 
استعفا از سندیکا ، باز خرید کردن، تعهد به عدم حضور در جلسات 
سندیکا و جلسات هیئت مدیره سندیکا، وادار شدن به ورود به بخش 
خرید  هنگام،  زود  بازنشستگی  و  سندیکا  آئین  بر خالف  خصوصی 
اتوبوس های بخش خصوصی و به نوعی کار فرما شدن و همکاری با 
کارفرما و حراست و منابع نیرویی انسانی  و بخش های امنیتی ج- ا 

به خصوص در اطالعات شهر ری.

از  ترس  و  حکومت  مضاعف  تهدید  و  کنترلها  و  فشارها  همچنین   
بی کاری و زندانی و بی  پولی ، برخی  دیگر از اعضای سندیکا را وادار 

به مهاجرت از کشور نمود.

 لذا برای رشد فعالیت های سندیکایی باید مبارزه برای رشد آزادیها و 
دمکراسی هماهنگ با اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر در دستور کار 
قرار گیرد. در ادامه توضیح فشارها و آزارهای غیرقانونی بر سندیکای 
بررسی چگونگی  و حومه،  تهران  اتوبوسرانی  واحد  کارگران شرکت 
نشست جلسات هیات مدیره سندیکا در این روزها می تواند زاویه 
و نوع فشار و میزان ایستادگی افراد در برابر این فشارها را به خوبی 
نمایان کند که باز هم برخالف آئین نامه ها و مقررات و کنوانسیون 
های بین المللی و قوانین داخلی خود ج-ا می باشد. حدود ۲ ماه و 
نیم پیش یعنی اواسط آبان ماه ۱۳۹۱ در مالقاتی که رئیس هیئت 



45

نایب  منزل  در  سندیکا  فعالین  از  تن  چند  و  رئیس  نایب  و  مدیره 
در  که  سندیکا  فعالین  از  نفر  چند  پیشنهاد  به  بنا  داشتند،  رئیس 
جلسات خانگی ماههای قبل هم حضور داشتند، از جهت پیگیری و 
سامان دادن به پراکندگی وضعیت سندیکا و متشکل و متمرکز کردن 
فعالیت های سندیکایی، تصمیم گرفتند که آقای منصور اسانلو رئیس 
هیئت مدیره سندیکا بر طبق مفاد یکی از مواد اساسنامه سندیکا که 
دعوت از اعضای سندیکا برای تشکیل جلسات سندیکا را به عهده 
رئیس هیئت مدیره نهاده است، از تک تک افرادی که با رأی مجمع 
عمومی سندیکا به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری در سندیکا 
در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۴ به عضویت هیئت مدیره سندیکا انتخاب شده 
افتاده است،  آنها  برای  اتفاقات بعدی که  از شرایط و  بودند، جدای 
دعوت به حضور در جلسه رسمی هیئت مدیره سندیکا به عمل آورد. 
این درخواست حضوری و چهره به چهره باشد و از افرادی که دعوت 
می شوند امضاء بگیرند که برخی از آنها بعد از دعوت شدن از امضای 
دعوت نامه استنکاف نمودند. این گرفتن امضا برای آن بود که در 
آینده این افراد نتوانند بگویند که بی خبر بوده اند. لذا در پیامد این 
تصمیم گیری، آقای منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکا در 
روزهای آتی در نقاط مختلف تهران حضور پیدا کرد تا بتواند رو در 
تعقیب  و  امنیتی  ویژه  شرایط  )بدلیل  تلفن  از  استفاده  بدون  و  رو 
به  را دعوت  مدیره  اعضای هیئت  اطالعات(  عوامل  های  مراقبت  و 
حضور در جلسه کرد. که در یک روز از آن روزهایی که برای دعوت 
با  رضوی  داوود  و  کودکی  نژند  عباس  آقایان  رفت،  می  آقایان  از 
ایشان همراهی داشتند و باالخره پس از دعوت از همه آقایان برای 
و  اسانلو  آزادی  از  بعد  سندیکا  مدیره  هیئت  اعضای  نشست  اولین 
مددی از زندان، در تاریخ ۱۷/۹/۹۱ جلسه سندیکا در منزل یکی از 
اعضای بازنشسته سندیکا در منطقه تهران پارس تشکیل شد؛ بعضی 

از اعضای دعوت شده در این جلسه شرکت نکردند.

بار دوم  از گفتگوهای جمعی، قرار شد که برای  در این جلسه بعد 
هم، از اعضای هیئت مدیره دعوت بعمل آید تا در جلسه بعدی، خط 
در طی  کنند.  را طراحی  مدیره سندیکا  هیئت  اجرایی  های  مشی 

این فرصت دعوتنامه برای اول دیماه ۱۳۹۱ تنظیم و توسط رئیس 
هیئت مدیره سندیکا، منصور اسانلو، دعوت بعمل آمد. چند روز بعد، 
قبل از اول دیماه، در بیمارستان سینای تهران، که گروهی از اعضای 
سندیکا به اتفاق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره برای مالقات با 
)که  کارگران  و حقوق  بشر  مدافع حقوق  عبدالفتاح سلطانی وکیل 
دهها بار در دادگاهها و هیئت های تشخیص و تخلفات ادارات کار 
دفاع  در جهت  محترم سندیکا  وکالی  دیگر  تهران همچون  استان 
از حقوق کارگران اخراجی سندیکا حضور یافته بود( رفته بودند از 
سوی نائب رئیس هیئت مدیره به رئیس هیئت مدیره گزارش داده 
از ادارات اطالعات و امنیت به منازل و موبایل های برخی  شد که 

از افراد سندیکا تلفن شده است و آنها را تهدید کرده اند که ما می 
پارس  تهران  دانیم شما دو هفته قبل یک جلسه هیئت مدیره در 
دوم هیئت  در جلسه  اگر  اما  گرفتیم،  نادیده  آنرا  اید،  کرده  برگزار 
مدیره که ما خبر داریم در خانه مادر آقای اسانلو قرار است تشکیل 
برده خواهید  زندان  به  و  اخراج، دستگیر  شود شرکت کنید دوباره 
شد. رئیس هیات مدیره پس از شنیدن این گزارش گفت:  با توجه 
به اینکه ما از قبل افراد را برای جلسه دعوت کرده ایم من بر سر 
دعوت خویش ایستاده ام اما اگر شما و دیگران برای شرکت در جلسه 
مانعی دارید و نمی خواهید جلسه را تشکیل بدهید مرا مطلع کنید تا 
بدانم که جلسه تشکیل نمی شود و برای آن روز کار دیگری را پیش 

بینی کنم.   پس از آن نائب رئیس به منزل مادر اسانلو رفته و بعد از 
مذاکره با ایشان به این نتیجه رسیدند که جلسه را تشکیل ندهند و 
این همان چیزی بود که اطالعاتی ها می خواستند و می خواهند که 
جلسات هیات مدیره سندیکا و مجمع عمومی سندیکا هرگز تشکیل 
نشود تا در اختالفات درونی که توسط عوامل نفوذی خود در درون 
سندیکا ایجاد میکند، سندیکا را از درون متالشی کرده و رهبران آنرا 
به دست اعضای نفوذی و نا آگاه و دنباله رو و سنتی بی اعتبار و در 
با تجربه و  از رهبری آماده پرداخت هزینه ها و  را  نتیجه کارگران 

عملگرا محروم نماید.
در پی این اخطار از سوی اطالعات برخی از افراد اعالم کردند که به 
جلسه نخواهند آمد. در طی همین مدت هم، آقای سلطانعلی شکاری 
و یکی دیگر از اعضا استعفای خود را از هیئت مدیره سندیکا کتبا 
و شفاها اعالم کرده بودند. همچنین به دلیل حمله ای که به همسر 
آقای غالمی طی ماه پیش در شهر ساری که برای دیدار فرزندش 
رفته، شده بود و تحت فشار قرار گرفته بودند و ضمن سرقت لوازم 
ایشان و ضرب و شتم بی رحمانه که به این خانم محترم در داخل 
مینی بوسی که توسط آن ربوده شده بود،  ضاربان کیف او را خالی 
کرده و دفترچه بیمه تأمین اجتماعی او را یافته، بازکرده و اسامی 
تو همسر همان  اند  فریاد زده  و  او گفته  به  را  خودش و همسرش 
شوهرت  به  تا  بود  خطر  زنگ  یک  این  هستی،  سندیکایی  غالمی 
بگویی پایش را از بساط سندیکا بیرون بکشد که ایشان هم طی هفته 
بعد خودش را بازخرید کرد و عمال با قطع ارتباط شغلی، ارتباطتش 

با سندیکا هم قطع شد.) اسناد ۳۶ - ۵۴(
سعی شده است در این مقاله کوتاه تا حدی از وضعیت نقض حقوق 
بشر و حقوق کارگران و تن دادن کارگران به توطئه های نهادهای 
امنیتی و پلیسی آشکار گردد. در صورت لزوم و استقبال خوانندگان 
برای  حکومتی  های  توطئه  و  ها  سرکوب  انواع  از  تر  دقیق  موارد 
اقشار  دیگر  و  کارگران  تشکیالتی  های  فعالیت  رشد  از  جلوگیری 

زحمت کش و روشن فکر منتشرخواهد شد.

https://hra-news.org/263/best/14754-1.html            :اسناد
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بعد از زندانی کردن اعضای هیات مدیره ،کارگران منطقه چهار به 
اعتصاب  ادامه دادند. که گروهی از بسیجی ها و سپاهی های محله 
ی نازی آباد با همکاری اطالعاتی ها چند تابوت چوبی را که بر دور 
آنها پرچم ایران کشیده بودند جلوی منطقه آوردند و به بهانه اینکه 
جنگ است و شهید داده ایم دست از اعتصاب بردارید و به خاطر 
این شهدا که تازه از جبهه آورده اند از خواسته های خود بگذرید و 
جلوی در منطقه چهار غلغله ای برپا شده بود که چند تا از کارگرهای 
زیرک که گویا درمسجد محل رفقا و خبر چینهایی داشتند خود را به 
میان افراد تابوت بر دوش رساندند و یکی از تابوت ها را از روی شانه 
های جوانان بسیجی فریب خورده به پایین پرتاب کردند که تابوت 
شکست و درش کنده شد و آجر و  بتون و سنگ و چوب و میله و لوله 
هایی که داخل آن به جای جسد شهید قرار داده بودند وسط خیابان 
ریخت، با دیدن این صحنه خشم کارگران فوران کرد و به آن گروه 
دجال حمله کردند که آنها بقیه تابوت های پر از جسد دروغین را 
انداخته و فرار کردند توطئه بر مال و خنثی شده بود ،مقامات امنیتی 
و مدیران آنوقت شرکت واحد قول خود را امضاء نمودند و به کارگران 
دادند . کارگران اعتصاب را شکستند ، بعد از چهار ماه علیرضا خبازها 
را آزاد کردند و بعد از مدتی دیگر علیرضا فرهادی را و مدتی بعد 
علی مخبریان نجات را. اما یکی از اعضای هیات مدیره یعنی رئیس 
هیات مدیره آقای علی خرازان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و 
بر ضد جنگ و ضد انقالب و سازماندهی اعتصاب محاکمه و به اعدام 
محکوم کردند اول در زندان اوین تحت شکنجه و انفرادی قرار گرفت 
و دائما از او میخواستند اعترافات دروغینی در رابطه با سندیکا بکند 
که زیر بار نرفت و بعد از صدور حکم سالها در زندان ماند و اعتراض 
و  گرفت  قرار  تایید  مورد  سالها  از  بعد  وکیلش  و  او  توسط  رای  به 
باالخره بعد از ده سال در سال ۱۳۶۹ حکم اعدامش به حبس ابد 
تخفیف یافت و نهایتا بعد از چهارده سال از زندان آزاد شد و روزی 
از روزها که سندیکا بازگشایی شده بود به دعوت اسانلو رئیس هیات 
مدیره فعلی به سندیکا دعوت شد و کلیه مدارک و اسناد سندیکا را 
که از سال ۱۳۵۹ نزد خود صحیح و سالم نگه داشته بود به رئیس 
هیات مدیره جدید اهداء کرد و طی سخنرانی در کنفرانس هفتگی 

 به بهانه
سالگرد اعتراضات کارگران 

شرکت واحد 

قانون کار  قانون کار جدید و اسالمی،مفاد  نوشتن  بهانه ی  به 
سابق که از سال 1337 با تغییراتی مثل اضافه کردن ماده ی 
33 که اخراج کارگر بدون هیچ دلیلی را حق کار فرما میدانست 
و مورد اعتراض کارگران بود،درباره ی سندیکاها و تشکل های 
ی  نتیجه  قرار گرفت.در  شدن  معلق  و  تخطئه  مورد  کارگری 
از آزادی خرمشهر و سیاست سرکوبگری  ادامه ی جنگ،بعد 
سندیکاهای  مترقی،سرکوب  سازمانهای  و  احزاب  علیه  بر 
دموکراتیک  سندیکاهای کارگری  همبستگی  انجمن  و  کارگری 
شمیران)چه  دروازه  میدان  در  ساختمانی  در  دفاترش  ایران که 
صنوف  از  سندیکای کارگری   44 و  داشت  سابق(قرار  کنم 
مختلف را با هم متحد میساخت نیز در دستور کار قرار گرفت

سندیکا از همایت هیات مدیره هم دوره خودش یاد کرد و اتفاقاتی 
که منجر به زندان رفتن و آن حکم سنگین را گرفتن را موجب شد ، 
تعریف کرد و صمیمانه از کارگران خواست که از رهبران سندیکایی 
خویش حمایت کنند و آنها را مجرب و باسواد و آگاه تر از خودشان 
ارزیابی کرد و خواهان اتحاد و پیشبرد اهداف سندیکا شد ، در این 
جلسه که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۴ برگزار شد علیرضا خبازها آخرین 
دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد نیز  حضور داشت و کارگران 
از رهبران سابق سندیکاهای کارگری خود قدردانی به عمل آوردند.

از سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ جنبش سندیکایی در کشور مورد حمله 
حزب  کارگری  ی  ساخته  دست  کارگر)جناح  ی  خانه  عناصر  ی 
جمهوری اسالمی(قرار گرفت و ساختمان ابوریحان،ساختمان مرکزی 
سندیکاهای کارگران کشور توسط این چماق بدستها تسخیر شد و 
نقش تشکیالت حکومتی-فرمایشی صنفی کارگران را بعهده گرفتند.
تا سال ۱۳۶۲ هنوز فعالین و اعضای هیئت مدیره ی سندیکای کارگران 
شرکت واحد برای مسایل صنفی چانه زنی هایی پراکنده میکردند.
علیرضا فرهادی،علی مخبریان نجات،ناظمی،قلی پور،طلوعی،ناصر و 
فعالین  از  نعیمی  احمد  و  زاده،نیلچیان  نادر گل خندان،سارو سارو 
سندیکایی این دوره ی رخوت و هجوم عوامل سرمایه دار دولتی-

مذهبی بر جنبش سندیکایی کشور بودند.
در پی بازنشسته شدن و یا بازخرید کردن برخی از اعضای هیئت مدیره 
های سندیکاهای کارگری شرکت واحد،توان جنبش سندیکایی در 
شرکت واحد پایین آمد.در همین دوره به بهانه ی نوشتن قانون کار 
جدید و اسالمی،مفاد قانون کار سابق که از سال ۱۳۳۷ با تغییراتی 
دلیلی  هیچ  بدون  کارگر  اخراج  که   ۳۳ ی  ماده  کردن  اضافه  مثل 
ی  بود،درباره  کارگران  اعتراض  مورد  و  میدانست  فرما  کار  حق  را 
قرار  معلق شدن  و  تخطئه  مورد  کارگری  های  تشکل  و  سندیکاها 
گرفت.در نتیجه ی ادامه ی جنگ،بعد از آزادی خرمشهر و سیاست 
سرکوبگری بر علیه احزاب و سازمانهای مترقی،سرکوب سندیکاهای 
کارگری و انجمن همبستگی سندیکاهای کارگری دموکراتیک ایران 
که دفاترش در ساختمانی در میدان دروازه شمیران)چه کنم سابق(
قرار داشت و ۴۴ سندیکای کارگری از صنوف مختلف را با هم متحد 
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میساخت نیز در دستور کار قرار گرفت و سندیکاهای کارگری که در 
راه پیروزی انقالب شهیدانی چون رحیم شیخ زاده)در زیر شکنجه 
به  ارک  میدان  در  همراهش  کارگر  پنج  و  جهانبانیان  ساواک(و  ی 
دیگرانی که در حوصله  و  تهران شهید شدند  در  رادیو  فتح  هنگام 
ساختمانهای  و  گرفتند  قرار  حمله  گنجد،مورد  نمی  مطلب  این  ی 
در  خیاط  و  سوزنی  بافنده  کارگران  سندیکای  شد،مثل  تاراج  آنها 
الله زار نو و جنب خیابان شاهرضا)انقالب(نرسیده به الله زار نو و 
سندیکای کارگران کفاش،نانوا،بنایان و کارگران ساختمانی در میدان 

امام حسین و خیابان نظام آباد.
واحدهای  در  را  اسالمی  های  سندیکاها،انجمن  به  یورش  پی  در 
تولیدی-خدماتی به راه انداختندکه تبدیل به چشم و گوش مدیریتها 
و رژیم شد و خبر چینی و آدم فروشی کارهای اصلی آنها بود و به 
بهانه ی آموزشهای دینی و قرآنی ، از افراد انجمن اسالمی ها می 
خواستند که هر معترضی را سرکوب و به حراست مدیریت معرفی 
یا سال ۱۳۶۷ نفس  ادامه جنگ و فضای رعب و وحشت   ، نمایند 
پایان می  به  برید و در همین دوران که جنگ  جنبش کارگران را 
دیگر  و  واحد  شرکت  صنفی  درخواستهای  های  جرقه  اولین  رسد 
مراکز کار و تولید و خدمات خودنمایی می کند و جالب آنکه قانون 
کار محصول بعد از انقالب که از سالهای ۱۳۶۲و ۱۳۶۳ طرح و بارها 
با تشکیل مجمع  نهایتا  و  است  رفته  نکهبان  و شورای  به  مجلس 
تشخیص مصلحت نظام درباره آن باید تصمیم گیری شود به تصویب 
نرسیده و به لحاظ حقوقی همان قانون کار قبل از انقالب اعتبار دارد 
، باالخره در سال ۱۳۶۹ قانون کار مصوب تشخیص مصلحت نظام به 
تصویب میرسد که در فصل ششم ان نشانه ای از سندیکاها نیست 
و ماده ۲۷ آن که تایید شورا یا انجمن صنفی یا نماینده بر اخراج 
کارگر در واحد کار الزامی است جایگزین ماده ۳۳ می شود اما در 
فصل مربوط به شوراهای آن حضور نماینده و ولی فقیه و حراست و 
دولت و کارفرما در شورا نقش صنفی آن را ازبین میبرد، و جنبه ی 
مدیریت اشتراکی می دهد. در سال ۱۳۷۰ درخواست افزایش حقوق 
در همه نهادهای کارگری - خدماتی - تولیدی - اداری رو به تزاید 
است و با اجرای قانون تعدیل اقتصادی میلیونها نفر بیکار می شوند 

و حمایت شغلی میلیونها نفر سلب می گردد. به همین جهت سطح 
دست مزدها خیلی پایین تر از هزینه های زندگی قرار می گیرد و 
در  و  آزادسازی سرمایه  رفسنجانی سیاست  اقتصادی  تعدیل  قانون 
مقابل پای بند زدن به کارگران فاقد تشکیل واقعی است صدها نفر 
از کسانی که بعنوان نماینده ی کارگر در شورا ها انتخاب شده اند 
و سعی در دفاع از حقوق کارگران در واحدهای تولیدی - خدماتی 
خود دارند، اخراج و بیکار می شوند و خانه کارگر فقط در فکر سود 
خویش است و به مقابله جدی با سیاست تعدیل برنمی خیزد و در 
احقاق  برای  کارگران  و خدماتی  تولیدی  مراکز  از  برخی  در  نتیجه 
حقوق خود دست به اقدامات اولیه میزنند مثال نامه نگاری می کنند 
یا گاهی دسته جمعی جلوی دفتر مدیریت کارخانه یا شرکت میروند 
و خواهان افزایش حقوق یا سرویس یا لباس کار می شوند در طی 
دهه هفتاد و یک مجموعه نامه نگاری و تومار نویسی در شرکت واحد 
هم رواج می یابد که در آنها اجرای پیمانهای دسته جمعی را می 
خواهند که یکی از آنها در سال ۱۳۷۴ به چهارصد امضاء می رسد 
، که یکی از این نامه هارا یکی از کارگران قدیمی کنترل خط که 
سندیکایی بوده است برای علی ربیعی که مسئول امور کارگری در 
وزارت اطالطات و از همکاران سعید حجاریان و خسرو تهرانی بوده 
است می برد و علی ربیعی می گوید نامه ی خوبی است ، اما هنوز 
زود است که این مسائل در سطح وسیع مطرح شود. علی ربیعی آن 
زمان مسئول روزنامه کار و کارگر بوده است. در این درخواست ها 
افزایش حقوق - دادن لباس کار هر فصل یک دست ،کفش کار و 
کفش ایمنی به راننده ها و کارگران تعمیر گاه ها و بهبود شرایط 
اتبوسها مطرح شده بود از سال ۱۳۷۶ به بعد که فضای نسبتا بازتری 
تکاپوی  به  نیز دست  ، کارگران  ایجاد می شد  در دوران اصالحات 
بیشتری زدند و در بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی آن روز به 
صورت پراکنده دخیل می شوند ، با توجه به سیاسی شدن شدید 
و  ریز  حوادث  طوفان  در  اقتصادی  و  صنفی  مسائل  طرح   جامعه 
زنجیره  قتلهای  عامالن  محاکمه   ، ای  زنجیره  قتلهای  مثل  درشت 
ای ، افتتاح ده ها روزنامه جدید و بستن غیرقانونی آنها مسئله ۱۸ 
کشور  و  شهر  سطح  به  که  دانشگاهی  دانشجویی-  تنشهای  و  تیر 
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اصالح  های  روزنامه  بقیه  بستن  حجاریان  سعید  ترور   . کشد  می 
طلب، محاکمه شهردار تهران و همکارانش و و موج چند تظاهرات 
و میتینگ دانشجویی و تنشهای پیاپی در محیطهای دانشجویی و 
فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین انقالب و دفتر تحکیم وحدت و 
اتحادیه مرکزی انجمن های اسالمی دانشجویی و خضور دانشجویان 
دمکراسی  و  خواهان  و جمهوری  خواه  دمکراسی  و  خواه  جمهوری 
آن  بر  را  سندیکایی  اجتماعی،کارگران  فضای  گشایش  و  خواهان 
که  می  ماه  اول  گردهمایی  در   ۱۳۷۸ سال  می  اول  از  که  داشت 
تصمیم  شد  می  برگزار  تهران  اطراف  کوههای  و  باغها  ها  خانه  در 
بیاورند،البته  داخل شهر  به  را  می  ماه  اول  بعد جشن  بگیرند سال 
در گردهمایی که خانه کارگرها در سال ۱۳۷۸ در میدان بهارستان 
به راه انداختند در اعتراض به درخواستهای ضد کارگری خاموشی 
عده  کارگران،  ضرر  به  قانون  در  تغییر  برای  بازرگانی  اطاق  رئیس 
بودند شاید یک جمعیت ۳۰  از کارخانه ها و شرکتها آمده  زیادی 
هزار نفره می شد که خانه کارگرها با محکوم کردن سیاست های 
اعالم شده خاموشی سعی در اتمام مراسم داشتند . آفرین سخنران 
خانم سهیال جلودارزاده بود که قبل از این هم یکبار برای کارگران 
به  و  بود  کرده  صحبت  واحد  شرکت  تئاتر  آنفی  در  واحد  شرکت 
بسیاری از سواالت کارگران نتوانسته بود جواب بدهد . در این روزهم 
سعی  مجلس  گرداننده  و  کرد  تمام  را  اش  سخنرانی  آنکه  از  بعد 
داشت این تجمع کارگری را همین جا و به صورت کلیشه ای خاتمه 
دهد ، اسانلو به همراه چند نفر از کارگران شرکت واحد که در آنجا 
حضور داشتند در اول خیابان شاه آباد )جمهوری( ایستاده بودند که 
با نعره های پیش به سوی مجلس ، و همراهی رفقا با او موج شعار 
پیش به سوی مجلس در جمعیت پیش رفت و کارگران با این موج 
قدرتمند به سوی خیابان شاه آباد )جمهوری( به راه افتادند در بین 
راه کارگران دوزنده و بافنده و خیاط و بسته بند و باربر و دیگر صنوف 
را دعوت به همراهی با خویش نمودند که پنجره های طبقات باالی 
پاساژها گشوده شد و کارگران با فریاد و دست تکان دادن از شعارهای 
کارگرانی که تظاهرات را شروع کرده بودند حمایت میکردند و گروه 
گروه مردم عادی و کارگران که در پیاده روها بودند به این تظاهرات 

کارگری پیوستند. جمعیت با دیدن شعارهای کارگری و ضد سرمایه 
رو  آنجا  از  و  رسیدند  پهلوی)ولیعصر(  خیابان  تا  حکومتی  و  داری 
به جنوب راه افتادند از خیابان جمهوری که رو به جنوبتر رفتند با 
اولین مقاومت مسلحانه نیروهای امنیتی رو به رو شدند یکی از دو 
موتور سوار بر موتور و اسلحه بر دست )موتور ۱۰۰۰ خیلی سنگین( 
و  را متوقف  آنها  تا  به جمع کارگران کوبیدند  با صدای وحشتناک 
پراکنده کنند که کارگران آنها را گرفتند و کتک زدند و موتورهای 
سنگینشان را توی جوی آب بزرگ خیابان پهلوی)ولیعصر( انداختند 
و به راهپیمایی خود تا تقاطع خیابان سپه غربی ادامه دادند از آنجا 
به بعد توسط پلیس با ریکاردهای بلندی وسط خیابان کشیده شده 

بود و گارد انتظامی مسلح به باتوم و ردیفهای لوله های آهنی و نرده 
های متحرک که عرض خیابان را با آنها بسته بودند،جلوی کارگرها 
و  سرباز  و  آهنی  ردیف  این  از  کردند  تالش  کارگران  و  گرفتند  را 
باتوم کارگرها را میکوبیدند.نعره  با  افسر بیرحم بگذرند،که آنها هم 
آقای  همانروز  رسید.اتفاقآ  و همه ی شهر  تا مجلس  کارگران  های 
جواب  تا  بود  شده  حاضر  مجلس  در  خاتمی  ارشاد  وزیر  مهاجرانی 

استیضاح را ستگراها را بدهد.
این اعتراض تا ساعت دو بعد از ظهر ادامه یافت و کارگران نامه ای 
سرگشاده در همانجا تهیه و به امضای تومار مانندی رساندند که یک 
نسخه اش را برای رئیس مجلس وقت)پنجم(فرستادند و نسخه های 

دیگر که با فتوکپی تهیه شده از امضا ها بود توسط یکی دونفر از 
حاضرین قرار شد به روزنامه های باقی مانده از اصالح طلب داده شود 
تا منتشر شود که خبر این گردهمایی و راهپیمایی را فردای آنروز در 

تیتر های صفحه ی اول خود منتشر کردند.
قانون  قانونِی  امکانات  از  استفاده  تحت  کارگری  جنبش  اوجگیری 
اساسی و دادن آگاهی حقوق کار به کارگران در محافل کوچک و 
خرد محل کار و خانه و زندگی تا سال دیگر در تاالر یاقوت به نتیجه 
رسید و جشن اول ماه می سال بعد در تاالر یاقوت با حضور بیش از 
هفتصد نفر کارگر برگزار شد که روزنامه ی همشهری چند ماه بعد 

گزارش خبری آنرا کار کرد.
تمام پیشکسوتان سندیکاها حضور داشتند و  تقریبآ  این جشن  در 
کارگران جوانی هم که آدرس گفته بودند آمده بودند.در این جشن 
آموزش  و  سندیکاها  تشکیل  لزوم  پیرامون  بسیاری  های  سخنرانی 
کارگران جوان با مطالب سندیکایی مد نظر همه قرار گرفت.از جمله 
کتاب حسین آقا سمنانی،بنام آموزش سندیکایی از صنف کارگران 
کفاش مورد توجه همه واقع شد و همه تمایل نشان دادند برای انتشار 
و تکثیر این کتاب همکاری کنند.از پی آن جلسات هیئت موسس 
استخوانبندی  بعد  سال  دو  یکی  طی  در  و  شد  روبراه  سندیکایی 
در  داشتند  قوی  هم حضوری  گذشته  از  که  سندیکا  چند  تشکیل 

محل دفتر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شکل گرفت.
اخبار اعتراضات و درخواستهای کارگری بتدریج جایی ثابت در اخبار 
روزانه می یافت.در این بین برگزاری جشن های اول ماه می ۱۳۷۹ 
و ۱۳۸۰ در تاالر یاقوت توسط سندیکائیستهای قدیمی هر چه بیشتر 
محافل کارگری را امیدوار به فعالیت مداوم تشکیالتی میکرد.از جمله 
کارگران فلزکارمکانیک که طی این سالها شرکت تعاونی مصرف و 
و شهیدانی چون  بودند  و حفظ کرده  داده  را تشکیل  مسکن خود 
مردم  و  کارگری  جنبش  به  را  انفرادی  جلیل  و  مقدم  اله  هدایت 
که  واحد   شرکت  کارگران  سندیکای  و  بودند  کرده  تقدیم  ایران 
و  پیوستند  موسس  هیئت  جمع  به  مددی  سپس  و  اسانلو  اینبار 
دیگران مثل فراهانی،جواد مهران گهر،حسین اکبری،مازیار گیالنی 

نژاد،شفایی،یعقوب مهدیون،علیرضا فرهادی،علیرضا خبازها و...
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خرده  و  گرفت  خود  به  منظم  شکل  جلسات  که  ای  پروژه  محمد 
تالشهای صنفی کم کم بصورت منظم حول و حوش یعقوب مهدیون 
پیر و استاد هیئت موسس و با تکیه بر آموزشهای سندیکایی کتاب 
مرحوم حسین سمنانی  و تجربیات دیگر پیشکسوتها،کار را به آنجا 
ده  گروه  مخفی،اولین  تالشهای  سال  چند  از  بعد  اسانلو  که  رساند 
نفره از کارگران تعمیرگاه منطقه ی ۱۰ واقع در جاده ی جاجرود 
را به جلسه ی هیئت موسس سندیکایی واقع در ساختمان کانون 
تازه ی حضور  روح  و  برد  اجتماعی  تامین  های  بیمه  بازنشستگان 
جوانان ،پیشکسوتها را به شوق و شور می آورد که با عشق و عالقه ی 
بیشتری موارد آموزشی و تجربیات شخصی خویش را بیان کنند و در 
بین جزوه های آموزشی و کتب قانون کار، قانون اساسی، اعالمیه ی 
جهانی حقوق بشر، کتاب مهم آموزشهای سندیکایی زنده یاد حسین 
سمنانی،جزوات آموزشی زنده یاد یعقوب مهدیون و آموزشهای دقیق 
و جزء به جزء آقای جواد مهران گهر و مقاالت حسین اکبری و کتب 
چهره  و  روزمره  تجربیات  بیان  و  نژاد  گیالنی  مازیار  ی  شده  تهیه 
ابراهیم  انشایی  و  قانونی  دقتهای  و  کارگران  با  اسانلو  ی  چهره  به 
مددی و بیان خاطرات و تجربیات گسترده ی سیاسی -سندیکایی 
آقای فراهانی و گزارشات محمد پروژه ای و رضا فلزکار و گاه حضور 
شاعرفلزبان جلسات را غنی میساخت و چکیده ی آنها توسط اعضا 
برای کارگران برده میشد و در طول هفته با کارگران در محیط های 
مختلف کار میشد و آموزش داده میشد تا آنکه از سال ۱۳۸۲ به بعد 
نطفه های هیئت موسس سندیکای کارگران شرکت واحد که توسط 
هیئت  جلسات  به  دعوت  از  پس  و  بودند  شده  سازماندهی  اسانلو 
موسس و پس از آنکه هیئت موسس در مالقات و مذاکراتی با آقای 
خرم و دیگر اعضای هیئت مدیره ی سندیکای کارگران نانوا موفق 
شدند محل سندیکای کارگران نانوا در کوچه ی خیام خیابان سپه 
،روبروی بیمه ی شعبه ی ۲۳ را هفته ای یکروز در اختیار بگیرند که 

پنجشنبه ها  بعد از ظهر آنروز قرار گذاشته شد.
ماه می ۱۳۸۲  اول  مراسم  در  و حضور  آموزشهای سندیکایی  طی 
و ۸۳ و ۸۴ که حالت اعتراضی و ضد رفسنجانی به خود گرفت ،در 
حضور  سپس  و  آزادی  ورزشی  ی  مجموعه  نفری  هزار   ۱۲ سالن 

کارگران آموزش دیده ی هیئت موسس سندیکای کارگران شرکت 
مذاکره  و  انتظامات  سرخ  های  بند  بازو  با  کار  وزارت  جلوی  واحد 
وپر  طوفانی  ۱۳۸۳سال  سال  کار  وزارت  مقامات  با  نگاری  نامه  و 
رونق وجذاب برای سندیکا شد که از یک هیات موسس چند نفره 
 ، ، عبداهلل رومنان حسین شهسواری  اسانلو ، مددی  با حضور   که 
علی زاد حسین ، ایت جدیدی  شروع شد ودر اواخر سال۱۳۸۳ به 
یک جمعیت هفتاد وهشت نفره تبدیل شد که در دو جلسه هیات 
می  حضور  واحد  شرکت  کارگری  سندیکای  گشایی  وباز  موسس 
اواخر  اولین جرقه خود جوش کارگران شرکت واحد در  یافتند که 
اسفند ۱۳۸۳درمیدان ازادی زده شد و کارگران شرکت واحد اتوبوس 

های خود را درمبادی میدان ازادی به صورتی قرار دادند که میدان 
وراهنمایی  وسپاه  بسیج  انتظامی  نیروهای  که  جایی  تا  شد  بسته 
ورانندگی برای باز کردن راه امدند وبا راننده ها به گفتگو پرداختند 
را  کارمندها  مثل  افزایش حقوق  رانندگان درخواست۱۴ درصد  که 
داشتند که به ناچارمسئولین پذیرفتند و تا غروب راهها باز شد بعد 
از این اعتصاب موفقیت امیز مسئوالن پلیس امنیت سروان وکیلی و 
ستوان نجف زاده درروزهای تعطیلی نوروز به منازل اسانلو ومددی 
البته  که  کردند  دعوت  مذاکرات  ای  پاره  برای  را  وانها  زدند  تلفن 
طاووس  تخت  درخیابان  مالقات  محل  خواستند،  را  انها  جدا  جدا 
طبقه  انتظامی  نیروی  امنیت  پلیس  اداره  مفتح  خیابان  به  نرسیده 

دوم بود، که در انجا سروان وکیلی با روی باز گفتگو را با اسانلو اغاز 
اعالم  اسانلو  که  اسفند۱۳۸۳کشاند  اخر  اعتصاب  به  را  وبحث  کرد 
کرد حرکتی خود جوش مبتنی بر نیاز و احقاق حق کارگران بوده 
کارگران  زندگی  واقعیت  سروان  به  خود  حقوقی  فیش  ارائه   با  و 
شرکت واحد را دران سال برای او توضیح داد که سروان وکیلی گفت: 
بحث های شما ازروی مفاد قانون اساسی ودیگر قوانین خیلی جالب 
یادگیری حاضر شوم  برای  در جلسات شما  من  است  ممکن  است 
که اسانلو  بیدرنگ استقبال نمود و به خود گفت:هر کی با هرکی 
میتواند گفتگو کند. حضور او در جلسات به یادگیری اش به حقوق 
اجتماعی خودش و مردم منجر میشود.او را بهتر در جریان کارهایش 
به همین  میدارد،  بر  میان سر  از  ای  وشبهه  و شک  قرار می دهد 
با مسئوالن پلیس امنیت در ان روزها  ترتیب مددی هم گفتگویی 
وسالها داشت. چند روز بعد دوباره اسانلو را به همراه عباس شجاعی 
اباد خواستند که سندیکای کارگری  اماکن خیابان عباس  درپلیس 
چیست وشاخه کارگری چیست  وهرچه سوال داشتند پرسیدند.که 
جوابهای قانع کننده اقای اسانلو و شجاعی انها را مجاب کرد و انها را 
رها کردند.درسال۱۳۸۴ماجرا ادامه پیدا کرد و تالشهای سندیکایی 
به بار نشست وصدها کارگربه سندیکا رفت وامد می کردند در اول 
ماه می در۸اردیبهشت۱۳۸۴با تالشهای هیا ت موسس وسندیکایی 
ها، هیات موسس موفق شد تا برگزاری جشن در تاالر باخترکه خیلی 
بزرگتر از یاقوت بود را بگیرد و دیگر انکه در نزدیکی میدان انقالب 
بود وصدها راننده شرکت واحد می توانستد حتی برای دقایقی در 
بروند همچنین قرارشد درست در  جنبش کارگری شرکت کنند و 
لباس فرم  با  ماه می ساعت ۹ صبح کارگران شرکت واحد  روزاول 
ومرتب و پیراهن ابی وشلوار سرمه ای در جلوی وزارت کار حضور به 
هم رسانند، که با استقبال کارگران بیش از یکهزار و پانصد به وزارت 
کار مراجعه و در نهایت نظم و ترتیب اعتراضات و درخواستهای خود 
را مطرح کردند که اولین ان بر کناری شوراهای اسالمی کار فرمایی 
بود،  واحد  شرکت  کارگران  دمکراتیک  و  ازاد  سندیکای  برقراری  و 
در این بین تا این روزتوسط کارگران سندیکایی بیش ازهشت هزار 
امضاء در جهت برکناری شوراهای اسالمی کار جمع اوری شده بود، 
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در مذاکراتی که با معاونین وزیر کار و مدیر کل حراست وزارتخانه به 
عمل امد درخواستهای کارگران به عبارت برقراری سندیکا به جای 
شورای اسالمی، اجرای پیمان های دسته جمعی ومعافیت مالیاتی 
پرسنل شرکت واحد طبق پیمان موجود، می باشد که مقامات وزارت 
کار با قول اجرایی کردن این امور نمایندگان سندیکا را از سر خود رد 
کردند. در نماز خانه وزارتخانه که هزار و پانصد کارگر با نظم و ترتیب 
سندیکایی حضور یافتند وکمترین خشونت ویا حرف اشتباهی را از 
که  گفتند  می  ها  کاری  وزارت  خود  درصورتیکه  ندادند  بروز  خود 
سال قبل خانه کارگری ها اینجا تجمع کردند کلی درهای شیشهای 
را شکستند وحتی مقامات امنیتی مثل تیمسار چراغی و سرهنگ 
آسایش خواهان آموزش سندیکایی در اداره پلیس تهران بودند. بعد از 
ظهرها نوروز جشن بزرگ اول ماه مه در تاالر باختر با حضور کارگران 
و خنواده هایشان وبسیاری از سرشناسان جنبش کارگری ایران مثل 
محمد علی عمویی  مرحوم اسد عظیم زاده و ... دیگران حضور یافتد 
نتیجه   به  واحد  کارگران شرکت  موسس سندیکای  هیات  ادامه  در 
رسید که می تواند مجع عمومی را بر گزار کند و سندیکا را رسم 
تشکیل داده واساسنامه آموزش را که طی ماه ها در جلسات آموزشی 
دوشنبه ها آموزش می دهند به تصویب برساند وکارگران در مجمع 
عمومی خویش هیات مدیره و بازرسی وعلی العدل ها انتخاب کنند 
، در طی اطالعیه ای که در تاریخ ۱۳/۲/۸۴ از سوی هیات موسس 
به  اقبال  شرق منتشر شد روز ۲۹/۲/۸۴  منتشر ودر روزنامه های 
عنوان روز دعوت اول به مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت 
واحد شرکت واحد مورد ایزا و آزار قرار گرفته ومثال در شهرری به 
بازداشت رفتند اسانلو مروی زاده حسین ،  به دلیل پخش اعالمیه 
های آموزشی سندیکا بعد در پلیس  امنیت  نزدیک میدان صادقیه 
بیش از ده نفر از سندیکاهایی ها را با شکایت مدیر وقت  منطقه 
۶ به بازداشت و دادگاه کشاندند و کارگران همان روز آ زاد شوند و 
شرکت واحد را محکوم کردند حتی قاضی جوان آن شعبه به اسانلو 
اعاده  برای  االن یک شکایت دسته جمعی  توانید همین  می  گفت 
حیثیت بفرمائید در ادامه تالش های سندیکایی که هر روز در سطح 
محافل کارگری بیشتر مطرح می شد و بر تعداد امضا ها برای اغالل 

شوراها افزوده می گشت ،به همین دلیل شوراهای اسالمی کار که هر 
روز شاهد بی اعتباری خود بودند در پیوند با خانه کارگری ها پلیس 
امنیت ، اطالعات دست به  حمله سازمان یافته با بلند گو و بوق کرنا 
و چوب و چماق و تیزی و پنجه بکس  به ساختمان سندیکا زدند 
تاریخ ۱۹/۲/۸۴ و تعدادی از کارگران را کتک زدند باعث مرگ آقای 
گری  بید  آقای  میهمان  که  شدند  نانوا  سندیکایی  کارگر  گودرزی 
عضو دیگر سندیکایی کارگران خباز  که نگهبان ساختمان سندیکا 
هم بودند همچنین آقای مددی را در سر کوچه خیام مورد ضرب و 
شتم دسته جمعی قرار دادند و اسانلو را هم در داخل ساختمان با 
تیغ موکت بری ،پنجه بکس ، صندلی ،چماق ، چاقو مورد ضرب و 

شتم قرار دادند که پزشکی قانونی ایراد  حداقل۲۴ ضربه تیزی الی 
۳۶ ضربه با ابزار سخت را در گزارش تنظیمی از معاینه اش نوشته 
است ، بنا به دیده بهروز پور حسین و عبداله رومنان حسن صادقی 
فر دسته خانه کارگری حمله در پیوند با اکبر عیوضی مسلح به بی 

سیم وکالت بوده است.
بعد از این حمله و بستری شدن اسانلو در بیمارستان لقمان ادهم 
پارک  کنار  در  انتظامی  نیروهای  ستاد  مرکز  به  او  انتقال  سپس  و 
سپس  و  خونریزی  حال  در  او  بازجویی  و  بیهقی  بزرگراه  طالقانی 
بر اثر شدت خونریزی انتقال او به بیمارستان شماره ۲ انتظامی  و 
سپس انتقال  بیمارستان قدیم شهر بانی ساعت یک بامداد۲۰/۲/۸۴ 
در خیابان بهار ، و اعزام سحرگاهی او به مجتمع قضائی پارک شهر 
به  اسانلو  اسانلو شد و سپس مراجعه  برای  برائت  به رای  که منجر 
پزشک قانونی و تامین دلیل و مراجعه به مجتمع قضایی به مجتمع 
قضایی منیریه وطرح شکایت از ضاربان  با حضور کارگران  که همه 
جا با او همراه بودند و شهادت ها را در صحنه حمله دادند و مجبور 
شدن خانه کارگری ها و شورایی ها به گذاشتن وثیقه برای آزادی 
آنها  به شکایت  نبودند  قرار  گفت   کارگر  خانه  رئیس  که محجوب 
و  تیر  تولید  ماهانه  در  ماجرا  این  همه  مفصل  که  کنند  رسیدگی 
که   ۲۹/۲/۸۴ تاریخ  در  بعد  و  یافت  انتشار   ۸۴ سال  همان  خرداد 
مجمع اول با پاسخ  کارگران روبرو شد و بیش  از سه هزار کارگری 
به محل سندیکا آمدند که توسط  اطالعاتی - امنیتی  ها و پلیس 
پس زدند ودر نهایت در میدان حسن آباد تجمع کردند که فرمانده 
بگیرد  تماس  اسانلو   موبایل همراهان  با  پلیس مجبور  شد  میدان 
آنها هم  بروند که  از کارگران بخواهد  که  و  بیاید  او  و بخواهد که 
از  زیر  پل کریم خان  دور زدند وبه میدان حسن آباد  باز گشتند 
را  او  آن ها  از  یکی  و  آمدند  اسانلو  استقبال  به  کارگران  آنجا  ودر 
در  کارگران  خیابانی  سخنرانی های  صحنه های  مثل  کرد  قلمدوش 
دوران قبل از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و افسر پلیس بلند گوی ماشین خود 
را به او داد تا برای کارگران بگوید که امروز مجمع برگزار نمی شود 
بلند گو را به دست گرفت  و کارگران پراکنده شوند که اسانلو هم 
و همه حقایق زندگی کارگری اجهافات و ستم را بر شمرد و نهایتا 
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گفت چون آقایان اجازه ندادند مجمع ما در ساختمان سندیکا برگزار 
شود نا چار شدند مجمع عمومی ما را در میدان حسن آباد و با حضور 
هزاران تن از کارگران و مردم و کاسب های محل بر گزار کنند، که 
در همین موقع یکی از مغازه دار های حاشیه میدان حسن آباد یک 
چهارپایه بلند که با استفاده از آن لوازم را در طبقات باالی قفسه های 
روی  همکارش  قلمدوش  از  اسانلو  و  آورد  می کنند  بجا  جا  مغازه 
چهارپایه رفت و بقیه سخنرانی اش را ادامه داد، در همین امروز هم 
اعتراضی هیات موسس سندیکایی های کارگری در جلوگیری  متن 
از روی چهارپایه  اسانلو  برگزاری مجمع منتشر و همانجا توسط  از 
خوانده شد و فتوکپی آن بین صد ها تن از کارگران پخش شد و هر 
لحظه بر تعداد راننده هایی که اتوبوس هایشان را پارک می کردند و 
به می تینگ می پیوستند اضافه می شد، سرتاسر خیابان های سپه و 
اتوبوس هایی که در دو طرف  از ترافیک و بسته و توسط  حافظ پر 
ایستاده  رهگذر  مردم  تن  صد  و  می شد  باریک تر  می شدند  پارک 
گرفت  شکل  پلیس  خطای  توسط  که  باشکوه  می تینگ  این  به  و 
می نگریستند و گوش می کردند و دست می زدند و تایید می کردند 
تمام مغازه داران اطراف حسن آباد و مسافران مترو تماشاچی این 
صحنه ناب کارگری بودند باالخره بعد از ساعتی که کارگران کامال 
مجمع  برای  و  آنهاست  مسلم  حق  سندیکا  داشتن  که  شدند  قانع 
بعدی با تبلیغ بیشتر بین همکاران بیایند و در   نهایت نظم و ترتیب 
سندیکایی و بدون هیچ اغتشاشی این مجمع چند هزار نفره بنا به 
این رفتار  از  خواهش اسانلو پراکنده شدند و مردم و نیروی پلیس 
و نظم و ترتیب و سکوتی که هیچ وقت در این نوع گرده همایی ها 
دیده نشده بود شگفت زده شده بودند. بعد از آن روز ساعت ۲ بعد از 
ظهر نیمه شب مورخ ۱۰/۳/۸۴ عوامل شورا و امنیتی پلیس ۲ بمب 
آتش زای قوی به داخل سندیکا پرتاب کردند و با موتور گریختند که 
صدای پرتاب بمب ها را در فرار با موتور آن ها را آقای بیگلری نگهبان 
اقدام  آن  کردن  برای خاموش  بالفاصله  و  ساختمان سندیکا شنید 
کرد که با توجه به آنکه مواد شیمیایی - فسفری بمب های جبهه را 
داشت نتوانست و به آتش نشانی زنگ زد که ماموران آتش نشانی 
به  سوزی  آتش  کردند شدت  خاموش  را  آتش  و  آمدند  اباد  حسن 

حدی بود که تمام فلز کانال کولر و می له های پنجره را آب کرده بود، 
که سندیکایی ها   همان موقع که آقای بیگلری زنگ زد تا ساعت ۴ و 
۵ صبح خودشان را به دفتر رساندند و ضمن اطمینان از سالم بودن 
آقای بیگلری طی بیانیه ای کوتاه و منسجم که برای سایت اخبار روز 
به  یا سندیکا  یا مرگ  با شعار  فرستادند  دیگر سایت های خبری  و 
این حمله پاسخ گفتند و متحد تر برای شرکت در مجمع ۱۳/۳/۸۴ 
منسجم شدند از صبح روز ۱۲/۳/۸۴ تماس ها و تلفن های بیشماری 
به سندیکا و موبایل هایی که بعضی از سندیکایی ها داشتند می شد و 
از آن ها درخواست می کردند و یا تهدید می کردند که مجمع را برگزار 
پلیس  جانب  از  فشار ها  این  کنند  موکول  دیگری  روز  به  و  نکنند 

امنیت تهران، اطالعات استان تهران، حراست شرکت واحد، حراست 
وزارت کار، اعضای محافظه کار هیات موسس سندیکا مثل )ح۱-( 
و )د-ش( البته با نیات مثبت جلوگیری از خون ریزی و آنکه ممکن 
کارگران  روی  به  تجمع  صورت  در  امنیت  و  پلیس  نیروهای  است 
آتش بکشند و برخی از عوامل پنهان و پیدای نفوذی اطالعات در 
بین کارگران به اعضای موثر سندیکا وارد می آمد. اسانلو که متوجه 
دیگر هیچ  بیگلری خواست که  آقای  از  متعدد شد  تماس های  این 
از عناصر فعال و موثر آن روز  تلفنی را جواب ندهد و خودش هم 
هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد مثل علی زاد حسین، 

رضوی، مظاهر، عطا و چند نفر دیگر خواست که موبایل هایشان را 
به آقای بیگلری تحویل دهند و بعد با ۲ اتومبیل از سندیکا خارج 
شدند تا دست هیچ کس به آن ها نرسد و آن ها را نترساند، در بین 
راه بحث های شدید و زیادی بین مددی و اسانلو درگرفت که مددی 
از موضوع کوتاه آمد و اعالم عقب افتادن مجمع عمومی دفاع می کرد 
و می گفت اگر فردا حمله کردند چه؟ اگر چند نفر راکشتند چه؟ چه 
کسی باید جواب بدهد؟ این کار تو تک روی است، اطالعیه مجمع 
را در روزنامه ها چاپ کردی زود بود، اسانلو گفت: ابراهیم جان چرا 
اینقدر می ترسی و محافظه کاری می کنی، مرگ یکدفعه و مصیبت 
هم یکدفعه در ضمن مسولیت تاریخی تمام این مجمع را من برعهده 
اوال  کردم  انتخاب  را  روز  این  تا  کردم  می گیرم، من خیلی حساب 
پانزده روز از ۲۹/۲/۸۴ فاصله دارد که طبق پیش نویس اساسنامه 
درست است چون ماه سی و یک روز است ثانیا چون سیزده خرداد 
است و چهارده خرداد روز مرگ خمینی است و این ها مراسم دارند 
و باید نیرو هایشان را برای برگزاری مراسم سالیانه بسیج کنند، ثالثا 
بعدش روزپانزده خرداد است که باید مراسم پانزده خرداد را امنیت و 
مراقبت بخشند در ضمن همین فردا هم که سیزدهم و روز برگزاری 
برپاست و  آزادی  استادیوم  فوتبال مهمی در  مجمع ماست مسابقه 
نیروهای امنیتی این ها باید از آن محافظت کنند و آنجا مزاحم مردم 
امنیتی مراقبت می خواهند در  نیروی اطالعاتی -  بشوند پس کلی 
نتیجه ۱۳/۳/۸۴ بهترین روز برای برگزاری مجمع است چون این ها 
به دلیل این همه مشغله کم می آوردند و کوتاه می آیند بستگی به ما 
دارد که چقدر پای حرفمان بیاستیم همین چند شب پیش که در 
دفتر سندیکا بمب آتش زا منفجر کردند مگر همه ما اعالم نکردیم 
که یا مرگ یا سندیکا و نوشتیم که به هر قیمت مجمع سندیکا را بر 

گزار می کنیم اخبار روز   همان ۳ صبح آن را منتشر کرد.
پس محافظه کاری  نکنید و دل بچه های دیگر را هم خالی نکنید، 
بگذارید به پیش برویم.من مطمئن هستم که اگر ما از درون محکم 
باشیم و پای خواسته ی خودمان بایستیم،اینها تسلیم میشوند،چون 
کارگران با ما هستند و می آیند.آنها از ما مشتاق ترند.خودت دیدی 
ای  روانه  تند  های  پیشنهاد  چه  هفتگی  کنفرانس  جلسات  در  که 
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میدهند.ابراهیم گفت:نمیدانم اما با دم شیر بازی میکنیم.منصور:چاره 
ای نداریم یکجا باید بایستیم و عقب نرویم، بگذارید اینجا باشد. در 
انتهای بحث به چشمه علی شاه عبدالعظیم  شهر ری رسیدند. در 
آنجا زیر انداز پهن کردند و روی چمن های کنار چشمه ی آب زیبای 
چشمه علی شهر ری و  منظره ی کنده کاری شده ی فتحعلی شاه 
لخت  ها  بچه  که  دید  نشستند.منصور  علی  دیوار سنگی چشمه  بر 
شده و در آب چشمه آب تنی میکنند.او هم به کنار پله های چشمه 
ی آب رفت و لخت شد و همراه کودکان شهر ری تن به آب سپرد 
و  میکردند  نگاه  را  او  دوستان  کرد.بقیه ی  شنا  آب  در  غروب  تا  و 
میخندیدند.بعد از خوردن ناهار که کباب کوبیده بود،چند نفر چند 
میخندیدند  و  میگفتند  و  میگشتند  دور چشمه  و  میزدند  قدم  نفر 
با یکی دو نفر هنوز روی زیر  ابراهیم  و به آرامش رسیده بودند.اما 
انداز بر روی چمنها نشسته بودند و گفتگو میکردند.غروب که شد 
منصور لباسهایش را پوشید و به بقیه گفت:برویم.رفتند و جلوی یک 
قهوه خانه ایستادند و چای نوش جان کردند و از آنجا که راه افتادند 
امنیتی  و  پلیس  باید  امشب  گفت:رفقا  بود.منصور  شده  تاریک  هوا 
برای محاصره ی  آنها فردا صبح زود  را غافلگیر کنیم.صددرصد  ها 
روز  مثل  میکنند.  اقدام  آن  اطراف  خیابانهای  و  سندیکا  ساختمان 
دعوت اول،پس ما باید یک قدم از آنها جلوتر باشیم.یعنی امشب همه 
ی ما و فعالین جدی دیگر باید داخل سندیکا برویم و بمانیم و کارهای 
مربوط به انتخابات فردا،مثل چسباندن عکس کاندیداها،آماده کردن 
صندوقهای رای بازرسین و هیئت مدیره و میز و صندلی های برگزار 
کننده ی انتخابات را آماده کنیم که مظاهری تنها نماند و از افرادی 
که جزو کمیته ی برگزار کننده ی انتخابات میشوند بخواهیم امشب 
در کنار ما در سندیکا باشند.وقتی به ساختمان سندیکا رسیدند قرار 
شد کسانی که ماشین و موتور دارند بدون تلفن زدن به جلوی خانه 
ی بقیه ی فعالین جدی که حدود پنجاه نفر میشدند بروند و آنها را 
به محل سندیکا بیاورند.اینکار شبانه تا نیمه های شب انجام شد و 
نیمه شب درهای ورودی سندیکا را قفل کردند و تا صبح به آماده 
کردن شرایط انتخابات پرداختند.نزدیک بامداد که اذان صبح خوانده 
گرفتند  وضو  نماز صبح  خواندن  برای  همکاران  از  نفر  چهار  و  شد 

،اسانلو همه ی آنها را در طبقه ی پایین سندیکا جمع کرد و قرانی 
در دست گرفت و گفت:امشب مثل شب تعیین تکلیف امام حسین 
با همراهانش است.ما در این لحظه که اذان صبح خوانده میشود و 
روحانی ترین لحظه ی ۲۴ ساعت هر روز است،قسم میخوریم تا پای 
جان و مرگ برای برگزاری مجمع سندیکایمان بایستیم.کسانی که 
این سوگند را قبول دارند بیایند و این قران را در باالی سر من در 
مشت بگیرند،حتی نوک انگشتانتان هم به آن بخورد کافیست،چون 
عنایت قلبی و تصمیم فکری مهم است.هر کس هم که نمیخواهد 
ترک  را  سندیکا  ساختمان  االن  همین  میتواند  و  نیست  اجباری 
کند.همه خروش بر آوردند که ما هستیم و مثل مخروطی زیبا که 

و  زدند  چنگ  قران  به  همه  ساخت  اسانلو  دور  همکاران  دستهای 
سوگند یاد کردند)یا مرگ یا سندیکا( و پسر علی حسین زاده که 
در فیلم روز مجمع عمومی او را خواهید دید از سر و کول همه باال 
میرفت تا او نیز دستش به قران برسد و سوگند از جان گذشتگی 
تعلق خواهد  به خودش  را که  ایجاد سندیکای پدریش  بخاطر  اش 
یافت بخورد.فریاد یا مرگ یا سندیکا در آن سپیده دم زیبای بهاری 
مرکز تهران نزدیک میدان حسن آباد و در کنار فروشگاه ارتش)اتکا( 
زیباترین ترانه ای بود که اسانلو تا آنروز شنیده بود و سیل اشک از 
دیدگان همه ی همرزمان جاری بود.تا سپیده ی سوم دمید و نور 

خورشید بر فراز شهر تهران هویدا شد و دریایی از زر را بر این شهر 
دود زده ی ژولیده ی پلشت فرو ریخت.حاال رضا ترازی با همکاری 
اسانلو به بام سندیکا رفته بود  تا با دوربین حرفه ایش حضور امنیتی 
ها و پلیس را که ساختمان سندیکا را از ۶ صبح محاصره کرده بودند 
و هر دو سوی کوچه ی خیام را بسته بودند و سپس تا میدان حسن 
آباد و چهار راه پهلوی)ولیعصر( و از جنوب تا ضلع جنوبی پارک شهر 
و خیابان ابو سعید و از شمال شرق خیابان حافظ  و جامی  را با تمام 
کوچه پس کوچه هایش محاصره کردند و بستند. از ساعت ۷ صبح 
زنگ تلفن سندیکا بلند شد .اولین کارگرانی که با اتوبوس آمده بودند 
تا رای خود را بدهند و بروند سر کارشان اما با دیوار نیروهای امنیتی 

و پلیس برخورد کرده بودند، زنگ میزدند:
آقا چکار کنیم؟آمده ایم رای بدهیم جلوی ما را میگیرند.  -

ما داخل سندیکا هستیم و بیش از پنجاه نفر هستیم و همه   -
ی لوازمات مرجع برقرار است و کسانی که اینجا هستند رای خود 
را میدهند. شما هم به هر قیمتی که هست و میخواهید و میتوانید 

خودتان را به سندیکا برسانید  و در مجمع شرکت کنید.
آقای اسانلو خودتان هستید؟  -

آره عزیزم مگر صدای من را نمیشناسید.  -
چرا آقا!  -

پس به بقیه هم بگو تا تالش خودشان را بکنند و خودشان   -
را برای رای دادن به سندیکا برسانند

چشم آقا!  -
و بعد تلفنهای دیگر حاال موبایلهای مددی و بقیه هم جوابگو بودند 

و صدای تلفنها و توضیحات قطع نمیشد.
آقا شما چطوری رفتین داخل اونجا پر از ماموره؟  -

از  بگویید  ها  بچه  به  را رساندیم.  ما خواستیم و خودمان   -
توی کوچه پس کوچه ها بیایند، از توی ساختمانها، پشت بامها، چه 
میدانم هر طور که میتوانید خودتان را برسانید. به همکاران بگویید 
با اتوبوسها بیایند و خیابانها را ببندند،ترافیک ایجاد کنند تا مامورین 

مجبور به عقب نشینی شوند.
بله آقا حتما االن ترتیبش را میدهیم.  -
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نیروهای انتظامی که در خیابانها بودند از اصرار و پافشاری رانندگان 
در مقابل تهدید ها تعجب کرده بودند.از روی پشت بام و پنجره ی 
پا گرد وسط پله ها هم رضا فیلم از حضور و جلوگیری آنها میگرفت.
چند تا از افسر ها و درجه داران متوجه فیلمبرداری از روی پشت بام 
شده بودند و سعی می کردند پشت بوته ها و درختچه های شمشاد و 
ماشین های پنهان شوند تا صورت هایشان دیده نشود، به فرماندهان 
را زد. دومی  از سرهنگ ها در ساختمان  خود گزارش دادند، یکی 
که رو به حیاط باز می شد، اسانلو دستور داد بر دری که به داخل 
ساختمان و پله ها وارد میشد را قفل کنند و فقط همین یک در باز 

بماند، در را باز کردند، سرهنگ بلند قامتی بود از پاسگاه منیریه. 
پرسید: شما کی اینجا آمدید؟   -

اسانلو جواب داد: همین صبح زود چطور مگه؟  -
آخه ورود به اینجا ممنوع اعالم شده  -

اسانلو جواب داد: عجب لطف کنید نامه یا حکم دادگاه در این باره 
اینجا ملک خصوصی است و سند دارد و در  ارائه دهید،  به من  را 
اختیار ماست، اگر می خواهید بیائید داخل می توانید اما ما شما را 
دعوت نمیکنیم، از شما فیلم میگیریم و به عنوان ورود به عنف از 
شما شکایت میکنیم. سرهنگ یک پایش را که الی در گذاشته بود 

عقب کشید و گفت: 
نه شفاها به ما گفته اند که ممنوع است.  -

لطفا آنکسی که شفاها به شما گفته است را معرفی فرمائید یا شماره 
تلفن او را بگیرید تا من با او صحبت کنم. سرهنگ نگاهی به سر و 
صورت زخمی و چانه پاره و زبان بخیه خورده اسانلو انداخت و گفت:

- آهان تو همان اسانلوی مشهوری؟
- فرقی نمیکند با مقام باال تماس بگیرید و بگوئید اسانلو می خواهد 

با شما صحبت کند. سرهنگ گفت:
- نیازی نیست خودم کسب تکلیف میکنم

- اگر امری ندارید ما در خانه خودمان را می خواهیم ببندیم. 
- نه نه بفرمائید.

اسانلو در را بست و لبخند زد در همین موقع رضا از پشت بام او را 
صدا زد به روی بام رفت، آیت جدیدی هم دنبال او رفت، رضا گفت: 

ببینید از آن لباس های گارد ویژه هم آمده اند با سپرو باتوم چرمی 
بلند. اسانلو از پشت دیوار همسایه کنار بام نگاه کرد و گفت چیزی 
اینها مجبور  نیست اگر همین طور کارگران بیایند و تسلیم نشوند 
می شوند اجازه حضور به رانندگان برای شرکت در مجمع را بدهند.
بعد گفت حاال که این باال بیکاریم بیا یک مصاحبه بگیریم و شرح 
این روز تاریخی را فیلمبرداری کنیم که رضا و آیت شدند مسئول 
فیلمبرداری  و سئوال از اسانلو همانجا روی بام به آنها درباره سندیکا 
جلوگیری  مجمع  برگزاری  از  انتظامی  نیروهای  چرا  و  مجمع  و 
و  المللی  بین  های  کنوانسیون  و  اساسی  و  کار  قوانین   و  میکنند 
اعالمیه جهانی حقوق بشر در این باره چه می گویند را توضیح داد، 

با آن صورت دردمند و زبان بخیه خورده و چانه پاره شد.
آمد متوجه شد که حسین  پائین  اسانلو  وقتی  برداری  فیلم  از  بعد 
بعدا کارگران گفتند  بیرون رفته،  از سندیکا  برای کاری  شهسواری 
و  بودند  شده  جمع  آباد  حسن  میدان  در  که  آنها  هماهنگی  برای 
نیروی انتظامی به او حمله کرده اند و یکی از پاهایش در میله های 

پل روی جوی خانه همسایه گیر کرده و او را برده اند به کالنتری 
منیریه، بعدا ابراهیم مددی برای پیگیری کار حسین بیرون رفته و به 
کالنتری مراجعه کرد تا حسین را بیاورد که ابراهیم را هم بازداشت 
کردند و بعد به خانواده آنها تلفن زدند و فرشته خانم ضدوار همسر 
کالنتری  به  کارگر  چند  همراه  به  سپس  و  آمد  سندیکا  به  مددی 
ابراهیم شد که  با  به گفتگو  آنجا موفق  و در  منیریه مراجعه کردد 
گفت ما هیچ پرونده خالفی نداریم و مجبورند ما را آزاد کنند، در 
حمایت از سندیکا و مجمع عمومی بعد ازآنکه اسانلو تلفنی به وکالی 
سندیکا خبر داد آقای پرویز خورشید شجاع و کارگر صنعت علی رضا 
اخوان، دوستان مختلف که کمیته های مختلف کارگری، آقای فرج 
اوهای  اج  ان  رفقای  و  دارالشفایی  آقای  فراهانی،  آقای  عزیز،  الهی 
حمایت از کودکان کار و خیابان مولوی، ناصر خسرو و دوستان دیگر 
از سندیکای فلزکار مکانیک مازیار گیالنی نژاد فرزند باکرامت استاد 
گیالنی نژاد از زحمتکشان و مسئوالن سندیکای فلزکار مکانیک و 
از هم دوره ای ها و همکاران رفیق هدایت اهلل معلم که در زندان 
های جمهوری اسالمی زیر شکنجه شهید شد از مسوالن تشکیالت 
حزبی شهر ری بود و مدتی با رفیق جلیل انفرادی و کابلی همکار و 
همرزم بودند که مازیار پا در جای پدر گذاشته و بزرگترین کمک ها 
را در رابطه با دادن کتب کارگری و نشریات و جزوات سندیکایی به 
سندیکای شرکت واحد و هیات موسس سندیکا می نمود از جمله 
تهیه ده ها جلد کتاب سندیکای رفیق حسین سمنانی و تاریخچه 
برای خرید  و همراهی  بشر  اعالمیه جهانی حقوق  جنبش کارگری 
دیگر  و  مدنی  قانون  و  دادرسی  آئین  و  اساسی  قانون  کار،  کتب 
طبقه  تاریخ  و  کار  حقوق  آموزشی  کمک  جزوات  و  نشریات  کتب 
یاران سندیکایی  این  ارزشمند و حضور آگاهانه  کارگر، کمک های 
و  کارگران  برای  ای  کننده  دلگرم  پشتوانه  عمومی  مجمع  روز  در 
برگزار کنندگان مجمع بود. در ساعات تقریبا ده و نیم یازده صبح 
رانندگان شرکت واحد از منطقه شش به صورت منظم و با پالکاردی 
از  برخی  کردند  اشغال  را  آباد  میدان حسن  از سندیکا  در حمایت 
کارگران از زیر دست و پای ماموران فرار کرده و خود را به ساختمان 
سندیکا می رساندند و در را می کوبیدند که کارگر هستند و برای 
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رای دادن آمده اند که در به روی آنها باز میشد و به داخل حیات می 
آمدند پذیرایی ناچیزی میشدند و از روی اسامی کاندیدها افرادی که 
می خواستند می نوشتند و برگه های خود را در دو صندوق شفاف 

تلقی، شیشه ای آرای کاندیدها می انداختند.
گردانندگان این مجمع، مظاهری، رضا نعمتی ور و دختران خانواده 
اش در شمارش آرا، اصغر آقا فلفل از منطقه یک حمید میرزایی از 
منطقه چهار عبداله رومنان و چند نفر دیگر بودند میدان حسن آباد 
شکل غیر عادی به خود گرفته بود و حضور رانندگان با لباس فرم 
پیراهن های آبی و شلوار سرمه ای و توقف اتوبوسهایی که می آمدند 
و می ایستادند به تدریج نظم ترافیک شهری را در آن منطقه بهم 
میزد که بالخره از پلیس امنیت به جلوی سندیکا آمدند و خواهان 
آنها  دادند.  ورود  اجازه  آنها  به  کارگران  که  شدند  اسانلو  با  مذاکره 
گفتند مقامات باال یعنی شورای تامین استان و شورای امنیت ملی 
با برگزاری مجمع موافقت کرده اند و خواهش کرده اند کارگران با 
دادند  رای  آنکه  از  بعد  و  کنند  شرکت  انتخابات  در  ترتیب  و  نظم 
آباد  حسن  میدان  به  که  خواستند  اسانلو  از  نکنند  تجمع  و  بروند 
و رای  بیایند  نفر  به ۱۰  نفر  بخواهد که در ۱۰  از کارگران  و  برود 
بدهند و بروند و یک موتور سوار پلیس جلوی در سندیکا آمد که 
موتور  با  نه  گفت  اسانلو  ولی  ببرد  آباد  حسن  میدان  به  را  اسانلو 
یکی از همکارانم تا میدان می روم، قبول کردند، اسانلو ترک یکی 
از همکاران نشست و به میدان حسن آباد رفت در آنجا صدها تن 
از کارگران که اجتماع کرده بودند با فریاد  صل اال محمد رهبر ما 
خوش آمد  از او استقبال کردند و دور او حلقه زدند او در حالی که 
اشک از چشم هایش سرآزیر بود گفت مقاومت مردانه شما جواب 
داد ما در آنجا محاصره بودیم حضور شما و دیگرانی که گمنام در 
بین شما بودند و این تشکل و حضور را سازماندهی کردند و مرتب با 
تلفن با ما در ارتباط بود جواب داد. مقامات امنیتی گفتند که مقامات 
باالیی اجازه برگزاری مجمع را داده اند و می توانیم ۱۰ نفر به ۱۰ 
نفر با نظم سندیکایی به ساختمان سندیکا بیائید و رای بدهید. فریاد 
غریو و شور هیجان پیروزی کارگران به هوا بلند شد بعد از آن اسانلو 
از  اسانلو  برگشتند، تحلیل  به ساختمان سندیکا  به همراه کارگران 

توازن نیروها و شرایط خاص آن روز جواب داده بود و پیام تبریک 
و تهنیت بود که جانب انجمن های دانشجویی و فعالین کارگری به 
سندیکا می رسید و تلفن های سندیکا و موبایل های فعالین سرشار از 
این پیام های تبریک بود و کسانی  که می توانستند حضور ا با ّکل یا 
با عشق خودشان به سندیکا آمدند و تبریک گفتند و شیر این تجربه 
تاریخی  را مزه مزه کردند ،نیروهای پلیس و امنیتی هم خود به خود 
برگزاری  به  هم  حکومتی  رسمیت  و  گشتند  مجمع  مراقب  و  نظر 
پلیس  فرماندهان  حضور  عمومی  مجمع  فیلم  در  که  دادند  مجمع 
میتوانند  تا  آنکه  و  است  مشهود  رای  صندوق های  کنار  در  امنیت 
خوش اخالقی  و همراهی میکنند یعنی  آنکه در ایران اگر یک اتفاق 
فرخنده بیفتد و قدرت در باال جا به جا شود یا تغییر موضع بدهد 
و عوامل درجه دوم مثل تیمساران فرمانده امنیت پایتخت بالفاصله 
و  هوشیاری  اینجا  میکنند،  همکاری  و  میدهند  نشان  خوش  روی 

قدرت بازیگری و فراهم کردن امکانات و ایجاد هیجان و شور پیروزی 
در لحظه قطعی نبرد و داشتن نبض شرایط و روحیه افراد در دست 
میتواند  که  است  خویش  راه  به  ماند  باور  و  عشق  و  آگاه  رهبران 
کوچک  سازماندهی  یک  با  و  کند  ایجاد  حداکثری  قدرت  یک  از 
بر سیر حوادث  عاشقانه  و  روحیه  باورمند  و  بزرگ  اما   ، تشکیالتی 
به  باور  ،از جان گذشتگی  آن  صداقت  ، شرط  بگذارد  به سزا  تاثیر 
هدف و تحلیل مشخص از شرایط مشخص و قدرت تدبیر در تغییر 
مانورها و یادگیری و ایجاد گسترده ترین جبهه  هواداران و عملگرایان 
از  باال بردن سطح مبارزه  نزدیکان و  نفوذ معنوی در همراهان و  و 
پله های کوچک فردی ، محفلی ،سندیکایی به فدراسیونی اتحادیه ای 
و سپس جبهه یی در سطح ملی  بدون هیچ حد و مرز و خط کشی  
ایدئولوژیک ،سازمانی،فکری و عدم دخالت پیش ذهنیت ها در تدبیر 
ایجاد این جبهه بزرگ ملی  - میهنی به هر شکل ممکن و با حضور 
ایستادگی حداکثری بر هدف   ، نهایی   هر فرد داوطلب و در لحظه 
و  قدرت  و  شهرت  دادن  دست  از  یا  مرگ  از  ترس  بدون  حداقلی 
سطح  به  عبور  برای   ، گذشته  و  خانواده  و  مالی  و  مادی  امکانات 
باالتری از نبرد باید آماده فدا کردن شهرت و دستاورد های گذشته 
در جهت باال بردن سطح نبرد از نیروی صنفی به نبردی جنسیتی یا 
ملی  بود و از هیاهوی مه  تحسین و عقب ماندگیهای ذهنی  و سنتی  
نباید هراسید تا توانست ، امر پیکر در راه هایی  انسان را رها از هر 
ترمز درونی ، مالی خولیا ،خرافات سنت های مرد ساالرانه و ضد زن 
و پول و قدرت و فیتیشیزم کاال و پول و سلب خدایان خود خواهانه 
درون به پیش برد ، آموزه های خردمندانه فیلسوفان بزرگی  که تغییر 
هستی  به سوی بهبود شرایط کار و زندگی  انسان و بالطبع طبیعت را 
و هستی  را میخواهند ،همانا در این راه گام نهادن میتواند دیگران هم 
به دنبال بکشد در همین افکار بود که از او برای سخنرانی  درباره زنده  
یاد گودرزی شهید روز حمله کارگری های و شورایی ها به سندیکا به 
طبقه باال فراخوانده شد )فیلم های همه این صحنه موجود است که 

به زودی پخش میشود(
اند و  باال رفت دید جمعیت کارگران و عالقه مندان نشسته  وقتی  
کنار هم در سالن  اند در  آنجا نشسته  و مددی هم  همراه خودش 
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بزرگداشت  از  کرد  یاد  و  کرد  بیان  را  افکارش  همین  سندیکا،پس 
دیگر  و  عیوضی  و  روز حمله حسن صادقی  در  که  گودرزی  شهید 
باعث  که  پرتاب کردند  پائین  به  پله ها  از  را  پیرمرد  این  چمقداران 
سکته قلبی و در گذشت او گردید ، که در دادگاه هم در منیریه مطرح 
شد اما متاسفانه پرونده آن شکایت کماکان باز مانده و هیچ ترتیب 
آثاری به آن  داده نشده است ، بعد از مراسم آقای گودرزی و رفتن 
میهمانان انتخابات و رای دادن کارگران تا چهار صبح طول کشید 
که ماموران امنیتی در سندیکا حضور یافتند و خواهان پایان دادن به 
مجمع شدند و تهدید کردند که صندوق های رای را میخواهند ببرند 
و چون کارگران اصل ماجرا را موفق شده بودند در ساعت چهار صبح 
در های سندیکا را بستند و شروع به شمردن آرا کردند، جالب آنکه 
بامداد هنوز هم کارگرانی می آمدند و در  حتئ بعد از ساعت چهار 
میزدند و می خواستند رای بدهند که آنها را به داخل دعوت کرده 
فردای  می رفتند،  و  میدادند  را  رای خودشان  و  میخوردند  چایی  و 
آقای  ریاست  به  برگزار کننده  نظر هیات  زیر  آرا  روز  شمارش  آن  
مظاهری و سید رضا نعمتی پور و خانواده و دخترانش ادامه یافت که 
در انتهای روز بعد، باالخره نتیجه نهایی  آرا مشخص شد که اسانلو 
با بیشترین رای به عنوان رئیس هیات مدیره و مددی با رای دوم 
زاد حسین و رضوی و شهسوار  نایب رئیس هیات مدیره و  بعنوان 
و  نوروزی،ئعمانی  گوهری،  کریمی ،  پیرهاوی  و  لطفی   کیومرث  و 
آماده  کامل  به شکل  سایت  در  آنها  اسامی  گذشته  در  که  دیگران 
است. و دیگران تا ۱۹ نفر به عنوان اعضای اصلی  هیات مدیره و ۹ 
بازرس  به عنوان  نفر  و سه  البدل  اعضای علی   به عنوان  بعدی  نفر 
که اهقی عطا باباخانی به عنوان بازرس اصلی  انتخاب گردید.از ۱۶ 
خرداد ماه هیات مدیره مطابق اساسنامه که در مجمع عمومی با رای 
مثبت حاضرین به تصویب رسیده بود شروع به فعالیت نمودند که 
اجرای پیمان های دسته  اصلی  ترین خواسته های کارگران که همانا 
جمعی  )۵ پیمان نامه بین سندیکا و مدیریت شرکت واحد(به صورت 
آمیز  موفقیت  خبرگزاری  انتشار  با  و  کردند  پیگیری  را  بود  کامل 
مجمع و انتخابات هیات مدیره و تصویب اساسنامه پیام های تبریک 
جلسه  چندین  سندیکا  آنکه  می  آید.بعداز  سندیکا  دفتر  به  کماکان 

تیمسار  با وساطت  نوریان  واحد  با مدیر عمل وقت شرکت  مذاکره 
اجرای  به جای  نوریان  تهران داشت متاسفانه  پلیس  طالیی رئیس 
توافقات اقدام به اخراج ۱۷ نفر از اعضای سندیکا نمود البته اسانلو را 
از مهرماه ۱۳۸۳ اخراج کرده بود و بعد از آن  در ۸۴/۶/۱۶ سندیکا 
برای آنکه فریاد خودش را از ظلمها و بی  عدالتی ها و بدقولی ها به 
اطالعیه ای خواهان روشن  انتشار  با  برساند  و جهانیان  مردم  گوش 
اعتراض کارگران به وضع موجود  اتوبوس ها به عالمت  کردن چراغ 
خود شد که با حمایت باالی ۷۰ در سدی رانندگان مواجه گردید 
آن   به  جهانی   اخبار  و  داخلی   روزنامه های  تمام  روز  آن  فردای  که 
از  نفر   ۵ اتفاق  به  اسانلو  منصور  روز  در همین  البته  داشتند  اشاره 
اعضای سندیکای در میدان تجریش تحریک حراست شرکت واحد 

امنیت  پایگاه یکم  به  و  امنیت دستگیر  پلیس  از سوی  و مدیرانش 
و  بردند  تجریش  میدان  شمال  فرعی  کوچه های  از  یکی   در  تهران 
منطقه  امنیت  پلیس  رئیس  با  نتیجه  بی   گفتگوی  از  پس  آنجا  در 
یک آنها را به بازداشتگاه بسیار کثیف و آلوده فرستادند بعداز ظهر 
همان روز که ابراهیم مددی برای پیگیری و اطالع از وضعیت آنها به 
کالنتری مراجعه کرد پس از گفتگوی که با رئیس کالنتری و مسول 
امنیت کالنتری داشت او را هم به بازداشتگاه آوردند ، بازداشتگاهی 
که اسانلو کمر همت بست و همه آنرا به کمک دوستانش تمیز کرد ، 
حتئ توالت بسیار کثیف را شستند و تمیز کردند و ماموران کالنتری 
از مشاهده این رفتار پر از نظافت و نزاکت آنها شگفت زده شدند ، 
فردای آن روز این ۷ نفر را به دادگاه نزدیک به پل رومی فرستادند و 

با حضور وکیل مدافع کارگران پرویز خورشید و ضمانت ایشان کلیه 
این کارگران آزاد شدند و به ادامه فعالیت سندیکایی شان پرداختند 
، تاثیر چراغ روشنی ۸۴/۶/۱۶ کارگران را به شوق آورد و استقبال 
از فعالیت سندیکایی در بین کارگران هر روز بیشتر میشد ،در اواخر 
شهریور ۱۳۸۴ شایعه و هیاهوئی در بین سندیکاست ها و راننده ها و 
کارگران و مسافرین اتوبوس ها به راه افتاده بود که اول مهر امسال 
رانندهای شرکت واحد میخواهند اعتصاب کنند ، این خبر مثل توپ 
در جلسه هفتگی سندیکا پیچید ،و همه کارگران درباره آن صحبت 
میکردند .وقتی  مسئوالن سندیکا از همکارانشان پرسیدند این خبر از 
کجا آمده ؟ کارگران جواب دادند تمام ماهواره ها چند شب است که 
از این اعتصاب میگویند ، مسئولین هیات مدیره سندیکا جواب دادند 
: همکاران ببینند ، ما هیچ اعالمیه ای درباره اعتصاب صادر نکرده ایم 
و این یک فشار اضافی از بیرون بر روی سندیکاست ،ما هنوز آمادگی 
تعریف  و  ببینند  آموزش  ما  اعضای  نداریم،باید  را  حرکاتی  چنین 
اعتصاب را بفهمند ، پذیرش مسئولیت این امر زود است ، برخی  از 
کارگران اعالم آمادگی و در خواست حرکات شدید تری را داشتند ، 
که بعداز چند جلسه آموزشی  پیاپی با حضور آقای جواد مهران گهر 
و زنده یاد یعقوب مهدیون و دیگر پیش کسوت ها و تحلیل های اسانلو 
و مددی و نهایتاً رای گیری در کنفرانس هفتگی اعالم این اعتصاب 
مردود شناخته شد مرا در مصاحبه ای که نایب رئیس با روزنامه ایران 
کرد اعالم این اعتصاب از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد را 
تکذیب کرد .یکی  از مسائل تاسف بار که در این روز ها روی داد خبر 
فوت یعقوب مهدیون پیر و پیش کسوت سندیکالیست های کشور بود 
که بر سنگینی  بر دوش همه کارگران ایران گذشت و همه کارگران 
را در بهت فرو برد ،یعقوب مهدیون سنبل ارادت ،از خود گذشتگی 
، پیکار ، انضباط ،رفاقت ،دلسوزی،پشتیبانی  و پیگیری و مهربانی و 
صعه صدر و گذشت و صداقت در پیکار سندیکایی بود، جا دارد به 
نقش و شخصیت ویژه این راد مرد طبقه کارگر بیشتر بپردازیم .او 
برای شرکت در جلسه هفتگی هیات موسس و بازگشایی سندیکا های 
کارگری از محله کارگر نشین حومه کرج نزدیک به گلشهر با مترو 
و اتوبوس و مینی بوس با بیش از هشتاد سال عمر پربار و عصا زنان 
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می  آمد تا خود را به میدان حسن آباد دفتر سندیکای کارگران نانوا 
برساند .حضورش گرمی  و صفا و مهر پدر بزرگی  را به جمع میداد 
که با سخنان خردمندانه اش گره ها را می  گشود ، در پنجره ای که 
در سایت اصلی  سندیکای کارگران شرکت واحد به نام او وجود دارد 
گوشه کوچکی از آموزه های این راد مرد پر ارزش قرار دارد،در فیلم 
سخنرانی  او در جشن اول ماه می  ۱۳۸۴ در سالن باختر میدان انقالب، 
اوج نگاه تیز بینانه کارگری و به روز بودن اندیشه های این پیر دیر 
سندیکا متوجه می شویم که چگونه همچون شیری می  غّرد و خواهان 
اتحاد و تشکیل یابی  کارگران است، برای او و حسین سمنانی و جواد 
مهران گهر و فراهانی و دیگر پیش کسوت ها همچون نصیری دبیر 
سندیکای فلزکار مکانیک ،جعفری شاعر و کارگر سندیکایی معادن 
شمشک و اداره برق و فاضالب و یا قلی پور کارگر امور دفتری باز 
نشسته شرکت واحد که هم اکنون بر اثر سکته قلبی در منزلش در 
رودهن بستری می باشد و دیگر بزرگانی که هم اکنون نامشان را به 
خاطر ندارم باید کتابی  جداگانه نوشت ،آری امسال علیرضا فرهادی 
باز  کانون  در  که  خباز ها  علیرضا  و حتئ  مخبر،ساروساروزاده  ،علی  
نشستگان کشوری کارگران تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی 
که استاد تاکتیک و امتیازگیری برای کارگران و باز نشستگان است.

روز اول مهر ۱۳۸۴ حادثه ای دیگر برای سندیکای کارگران شرکت 
واحد دربر داشت از اول صبح از دفتر تیمسار طالیی رییس نیروی 
اسانلو  حضور  خواهان  و  میگیرند  تماس  سندیکا  دفتر  با  انتظامی 
اعضای  به  قبل  از  اسانلو  میشوند  تیمسار طالیی  دفتر  در  و مددی 
سندیکا آموزش داده بود که هر کجایی که مقامات دولتی میخواهند 
ما حضور یابیم دعوتنامه ی رسمی بدهند ، چرا که هنگامی که اسانلو 
در آغاز سال ۱۳۸۴ ضمن تبریک نوروزی برنامه ای خطاب به ریاست 
جمهوری وقت آقای سید محمد خاتمی درخواست اعمال نظر ای ال 
او مبنی بر تغییر فصل ششم قانون کار در جهت استقالل و آزادی 
سندیکاهای کارگری ، خواهان اجرایی شدن این پروژه که توسط دو 
وزیر کار وقت حسینی و... شده بود ، دفتر ریاست جمهوری جوابیه 
ای با عنوان رییس هیات مدیره ی سندیکا فرستاده بود و در آن ضمن 
آرزوی موفقیت و جواب به تبریک سال نو، در نامه قید شده بود که 

مراتب جهت پیگیری فوری به دفتر وزیر کار شمس الدین حسینی 
ریاست جمهوری  امضای  این  که  نمایید،  پیگیری  آنجا  از  و  ارسال 
جمهوری  ریاست  سوی  از  سندیکا  شناختن  رسمیت  به  معنای  به 
به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور بود و بیشتر کارگران عضو 
سندیکا نسخه ای از آن را با همراه داشتند ، همچنین دعوتنامه های 
نهاد های غیره دولتی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران، انجمن های 
دانشجویی، نهضت آزادی ایران و تشکل های کارگری و کارفرمایی 
که در نشست ها و میزگرد ها و کنفرانسها با اعضای سندیکا و هیات 
مدیره امور مشترکی را تعقیب میکردند و نشریات نسبتا مستقل و 
آزادی مثل پیام تولید ، راه نو ، نقد نو ، و کانون نویسندگان ایران 

و روزنامه هایی مثل اقبال ، شرق ، کارگزاران ، اعتماد ملی ، اعتماد 
، گزارش ، حتی جامعه ی اسالمی کار ، وابسته به هیات مؤتلفه که 
هر کدام باب مذاکره و تعامل را از نقطه نظر خود با سندیکا گشوده 
بودند و حتی مدیر کل حراست وزارت کار و دیگرمقامات ارشد وزارت 
کار در دوران خاتمی که دهها جلسه با اعضای هیات موسس و سپس 
هیات مدیره ی سندیکاهای کارگری و سندیکای کارگران شرکت 
واحد برگزار کرده بودند ، در این بین اخراجی ها هم کماکان اخراجی 
باقی مانده بودند و طرح شکایت در هیات های تشخیص و تخلفات 
و کمیته ی رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و پیگیری آن 
پیاپی  های  و حضور  داشت  ادامه  ها  سندیکایی  توسط  ها  شکایت 

در ادارت کار برای پیگیری امور صنفی پرسنل و اعضاء. آن روز هم 
برای  را  افراد  که  منزل مطلع شد  در  اسانلو  وقتی  مهر ۱۳۸۴  اول 
خواسته  طالیی  آقای  وقت  انتظامی  نیروی  رییس  دفتر  به  مذاکره 
که  روزهایی  آن  مثل  رسمی  دعوتنامه ی  تا  گفت:  رفقایش  به  اند 
برای مذاکره با نوریان رفتیم ندادند ، نروید ، من هم که سرماخورده 
ام میباشد  برادرزاده  از ظهر هم که عروسی  بعد   ، و مریض هستم 
 ، رضوی   ، غالمی   ، مددی  آقایان  متاسفانه  اما   ، بیایم  نمیتوانم  و 
نژدکودکی بدون دعوتنامه ی رسمی و با احضار تلفنی به دفتر ستاد 
مرکزی و دفتر طالیی میروم و در آنجا با آنها مذاکره میکنند که فردا 
دوم مهر ماه نباید اعتصابی باشد و بیانیه بدهید و تکذیب کنید که 
آقای مددی مسؤل هیات نمایندگی میگوید ما خودمان قبال تکذیبیه 
ای داده ایم که روزنامه ی دولتی ایران چاپ کرده است و چون ما 
ای  بیانیه  ندارد  لزومی  ایم پس  نداده  اعتصاب  این  برای  ای  بیانیه 
هم برای تعطیل آن بدهیم و زیر بار نمی رود و بقیه هم همینطور 
، اما طالیی ولکن معامله نیست و دائما به منزل اسانلو تلفن میزنند 
و خواهان حضور او در دفتر خودش میباشد که اسانلو هم میگوید 
بیمار هستم و نمی آیم و هیچ اعتصابی هم فردا صورت نمی پذیرد. 
اما تلفن ها و اصرار ها ادامه دارد ، تا بعد از ظهر که فامیل و اقوام به 
خانه ی اسانلو می آیند مثل سندیکا لیست قدیمی دایی علی گلگزی 
و در جریان احضار تلفنی قرار میگیرند از آن طرف هم همکارانی که 
در دفتر سندیکا بودند و تا بعد از ظهر نگران بازگشتن اعضای هیات 
مدیره از دفتر طالیی بودند با اسانلو تماس میگیرند که چه کنیم ، 
اسانلو که بوی خطر را تشخیص میداد از آنها در خواست کرد که به 
منزل او بیایند تا اگر ماموران لباس شخصی به صورت غیر قانونی 
خواستند اورا ببرند با حضور کارگران در منزل او نتوانند این کار را 
بکنند ، که کارگران سندیکایی هم اتوبوسی میگیرند و سوار میشوند 
وقتی  هم  سوی  آن  از   ، افتند  می  راه  به  اسانلو  منزل  به سمت  و 
مددی و همراهان میخواهند از دفتر طالیی خارج شوند به آنها اجازه 
نمیدهند و آنها را نگه میدارند و میگوند شما میهمان ما هستید و 
بین مسؤل تشکیالت  این  در   . نشده میشوند  اعالم  بازداشت  عمال 
سندیکا شماره تلفن طالیی را که از یکی از خبرنگاران گرفته است 
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به اسانلو میدهد تا مستقیما با طالیی صحبت کند ، از طرف دیگر 
ما  میگویند  و  میگیرند  تماس  او  منزل  با  هم  سندیکایی  کارگران 
نزدیک منزل شما هستیم ، بیایید آدرس دقیق بدهیم تا زودتر به 
شما برسیم ، دوباره تلفن زنگ میزند و برادر بزرگتر اسانلو میگوید 
که جشن ما شروع شده و منتظر آمدن شما هستیم . اسانلو به همراه 
پویش پسر کوچکش به بلوار وسط خیابان جانبازان میروند تا از دور 
به اتوبوس حامل کارگران عالمت بدهد که کجا بیایند ، در همین 
موقع اسانلو متوجه میشود که سه سواری پیکان و پژو در نزدیکی 
خانه ی او در جستجوی چیزی و کسی هستند ، که او حدس زد 
تلفن منزلش شنود کامل بوده و این ها ماموران لباس شخصی طالیی 
هستند که فهمیدند او از منزل بیرون آمده و میخواهند او را بگیرند 
به پویش میگوید ، پسرم آرام و شمرده دستت در دست من باشد بی 
عجله و ترس بیا از خیابان رد شویم و نزدیک خانه که شدیم وقتی 
گفتم بدو ، با تمام سرعت همراه من بدو تا بپریم داخل خانه ، در 
همین حال دو نفر از کسانیکه از اتومبیل پژوی پارک شده نزدیک 
خانه او پیاده میشوند به طرف بلوار می آیند در همان حال اسانلو و 
پسرش چندین متر جلوتر از آنها هم زمان با آنها که از پیاده رو به 
طرف بلوار می آیند در مسیر عکس به سوی پیاده رو میروند و وقتی 
به پیاده رو میرسند و در فاصله ی ده متری در خانه اسانلو به پویش 
میگوید: بدو بابا ، و هر دو مثل تیری که از چله ی کمان رها شده 
باشد شروع به دویدن میکنند و خود را به در خانه که نیمه باز است 
می رسانند دو تا از ماموران لباس شخصی که در پیاده روی جلوی 
به داخل  را  اسانلو پویش   ، آنها میدوند  به طرف  خانه قدم میزدند 
خانه حول میدهد که یکی از ماموران با پیراهن سفید مچ دست او را 
میگیرد که با یک تکان و حمله دستش را از دست او بیرون میکشد و 
در را پشت سرش میبندد ، در همین لحظه اتوبوس حامل سندیکایی 
ها فرا میرسد و آنها پیاده میشوند و به طرف خانه ی اسانلو دست 
جمعی به راه می افتند . داخل خانه همسر و فرزندان و میهمانان 
آشفته هستند و همه در جوش و خروش ، تلفن هم که ول نمیکند 
و از دفتر طالیی دائم تماس میگیرند ، همه ی اهل خانواده آماده 
شدند تا به مجلس عروسی بروند اما حجوم نیروهای لباس شخصی 

صدای   ، میپردازند  بحث  جرو  به  آنها  با  کارگران  است  شده  مانع 
محمود هژبری ، علی اکبر پیرهادی ، حسن کریمی ، گوهری و حید 
میرزایی و چند نفر دیگر شنیده میشود که به مامورین لباس شخصی 
میگویند آمده ایم اسانلو را ببریم خوب من اسانلو هستم مرا بگیرید 
ببرید میخواهید چکار کنید ، ما اینجا هستیم ببینیم شما چطوری 
را  ما  اسانلو هستیم  ما  میگویند  و همه  ببرید؟  را  اسانلو  میخواهید 
ببرید در همین شرایط ، یکی از بچه ها شماره ی طالیی را میگیرد 
و گوشی را به اسانلو میدهد . اسانلو به طالیی میگوید که این چه 
کاریست مامور لباس شخصی فرستادی مرا بگیرند ، طالیی میگوید: 
نه!  - : نه یعنی چه ۵۰ تا کارگر اینجا شاهد این بازی ها هستند 

من که به شما گفتم از سوی سندیکا هیچ اعالمیه ای برای اعتصاب 
صادر نشده است و ما مطمعنیم هیچ اعتصابی رخ نمیدهد ، لطفا رفقا 
و همکاران مرا آزاد کنید تا قبل از شب خانه هایشان برسند . بیهوده 
یک فضای ناراحتی و بحرانی درست نکنید . االن جلوی خانه ی من 
کارگران در حال اجتماع هستند ، و هر راننده ای که با اتوبوس رد 
میشود تجمع همکاران را میبینند و ممکن است اتوبوس هایشان را 
کنار بزنند و به تجمع بپیوندند  ، طالیی میگوید : قول میدهید که 

هیچ اعتصابی نمیشود.
-: قول میدهم رفقای مرا آزاد کنید زود تر به خانه هایشان بروند من 

تا انها را نبینم نمیتوانم به کارگران بگویم بروند شما هم به ماموران 
لباس شخصی بگویید از اینجا بروند و نگرانی همکاران و خانواده ی 
مرا از بین ببرند ، من بیمار هستم و باید به مجلس عروسی برادر زاده 
ام بروم شما از امروز صبح تا به حال بیهوده یک فضای بحران روانی 
ایجاد کرده اید، باالخره طالیی قول داد که مددی و همراهان را آزاد 
کند . بعد کارگرها خبر دادند که هر سه تا ماشین لباس شخصی ها 
محل را ترک کردند و همه ی کارگران داخل خانه ی کوچک آمدند . 
در این بین تا مددی و رفقا بیایند اسانلو هم رفت اصالح کرد و لباس 
پوشید و برای رفتن به عروسی همراه خانواده و فامیل آماده شد ، تا 
ساعتی دیگر مددی و رفقا آمدند و گزارش حضور در دفتر طالیی را 
دادند و بعد از آنکه چای خوردند همه از خانه خارج شدند ، فردای 
آن روز از صبح زود که همه به دفتر سندیکا رفتند منتظر اخبار از 
 ، اسانلو  . روز قبل در حین گفتگوهای طالیی و  بودند  سطح شهر 
از معاونینش در جلسه ی سندیکا  طالیی درخواست کرد که یکی 
شرکت کنند و به گفته های سندیکایی ها در جلسه گوش کنند ، 
اسانلو گفت : ما چیزی برای پنهان کردن نداریم ، بیایند و خودشان 
را معرفی کنند و در جلسه حضور یابند . بعد از آنکه دوم مهر ماه 
گذشت در جلسه ی جمعه ی هفته که کنفرانس هفتگی بود و بیش 
از ۵۰۰ نفر از کارگران تمام محوطه ی ساختمان سندیکا را پر کرده 
بودند و به گزارش رییس و نائب رییس و بقیه ی اعضای هیات مدیره 
که به تدریج در حال شکل دهی به کمیسیون های تحت نظرشان 
زمانی  سرهنگ  صبح   ۱۰:۳۰ ساعت   ، بودند  داده  فرا  گوش  بودند 
به همراه  انتظامی  پلیس  امنیت  از بخش  پور   علی  تیمسار  معاون 
وارد ساختمان شدند، کارگران  انتظامی  نیروی  از  نفر دیگر  دو سه 
با متانت پذیرای آنها شدند. اسانلو در میان سخنرانی ِ آموزشی اش 
بود. وقتی وارد سالن باال شد، اسانلو در رابطه با حضور او در میان 
جمع گفت: در گفتگویی تلفنی که با تیمسار طالئی داشتیم، از من 
خواستند که اجازه بدهیم یکی از عوامل ایشان در جلسه ما شرکت 
لطفا   شما  گیرند.  قرار  ما  گفتگوهای  جریان  در  مستقیما   و  کنند 
بلند  قدی  و  بزرگ  هیکلی  که  سرهنگ  کنید.  معرفی  را  خودتان 
داشت، کمی گلگون شد و گفت: من سرهنگ زمانی معاون امنیتی 
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پلیس تهران هستم. اسانلو یک صندلی کنار صندلی خود گذاشت و 
تعارف کرد که بنشیند و افراد همراهش در کنار کارگران روی زمین 
نشستند. اسانلو گفت: ما به کار خودمان ادامه می دهیم. در رابطه با 
حقوق فردی و قانون، کال  قانون ها بر پایه مبارزات تاریخی افراد فرو 
دست جامعه در طی سالیان دراز به کف آمده اند. چون طبقات حاکم 
دارا و ثروتمند، نیازی به قانون و بند و ماده و تبصره ندارند، با قدرِت 
پول و امکاناتشان همه چیز را به کف می آورند. این توده های مردم 
بوده اند که با مبارزات مداوم و طوالنی خود در طول تاریخ، حقوقی را 
تحت قوانین برای خود ایجاد کرده اند تا از تأثیرگذاری بی حساب و 
کتاب طبقات حاکم بکاهند و برای حفظ و اجرای این قوانین ، مردم 
باید نسل به نسل در سنگرهای قانونمند خود، مثل سندیکاها و حزب 
ها و دیگر نهادهای مدنی به صورت متشکل و سازمان یافته، حضور 
یابند تا با حضور قدرتمند و متشکل خود، از اجرای قوانین و یا تغییر 
قوانین به نسبت تغییر شرایط اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-فرهنگی، 
اندازی  برداری کنند و مثل سدی جلوی دست  بهره  به سود خود 
حاکمین و ثروتمندان و قدرتمندان و مستبدین را بگیرند. کسی اگر 
سئوالی در این باره دارد بپرسد. یکی از کارگران دستش رابلند کرد 
و  به او اجازه سخن گفتن داده شد. او گفت: برای همین است که 
اند  این قدر بدبختی و فقر زیاد است، چون نگذاشته  در جامعه ما 
که مردم آموزش ببینند و دور هم جمع شوند، حاال با این شرایط 
و  مدیران  و  ها  حراستی  اینقدر  چرا  است  معلوم  گفتید،  شما  که 
حکومت با تشکیل سندیکای ما مخالفند، چون قبال  رؤسا هر طور 
دلشان می خواست با کارگران رفتار می کردند، اما امروز می دانند 
قانونی و ضد کارگری شان در جایی گفته می  که هر حرکت غیر 
شود و بعد در نشریات می آید و اسم آنها بد در می رود و خانواده 
هایشان هم ستمگری آنها را می فهمند. ای واهلل بابا تا امروز شاید 
من به اینجاش نرسیده بودم. یکی دیگر از کارگران دست بلند کرد 
بله، من می خواستم بگویم وقتی شما دستور داده  -: بفرمایید. -: 
اید هیچ کس بدون مجوز کتبی و رسمی به جایی نرود، چرا بقیه 
به حرف شما گوش ندادند، من تازگی داشتم کتاب آئین دادرسی 
مدنی را می خواندم، یکی از مواد آن گفته بود که هیچ احضاری مثل 

تلفنی یا شفاهی یا با پیغام، جنبه قانونی ندارد و نیازی به اطاعت 
نیست. احضار فقط باید کتبی و قانونی باشد و در آن نوشته باشد که 
چرا شما را می خواهند. در آن باید تاریخ و امضا و نام احضار کننده 
وجود داشته باشد. این بزرگترین آموزش ما بود. چون مجبور شدند 
برای بردن و آوردن من و کیومرث الفتی، یک پیکان معاونت اداری با 
راننده در اختیار ما بگذارند تا ما را به حراست مرکزی در نارمک ببرد 
و بعد از جر و بحث هایمان با معاونت حراست، دوباره ما را با ماشین 
تإیید  را  ما  کار  اضافه  و  تعرفه  احضاریه هم   برگه ي  و در  بیاورند 
کردند. قبال سندیکا نبود، کی چنین خبرهایی بود؟  بعد از سید رضا 
نعمتی پور، اصغر خلج دستش را بلند کرد و گفت: ما هر چه داریم 

مطالعه،  به  عادت  حق،  از  دفاع  آموزش،  آگاهی،  داریم:  سندیکا  از 
شناخت کتاب های قانون.  پس باید بیشتر به سندیکا بیاییم و کار 
کنیم. در همین حین، سرهنگ زمانی از پشت میز برخاست و گفت: 
من می خواستم صحبت کنم. کارگران گفتند که اجازه بگیر و نوبت 
بگیر مثل بقیه. اسانلو گفت: آقای خلج شما حرف هایتان تمام شد؟ 
-: بله آقا. خب کس دیگری هم نوبت نگرفته، پس ۵ دقیقه به شما 
وقت صحبت کردن می دهیم. هرچند تیمسار طالیی گفت، نماینده 
من آنجا می نشیند و به حرفها گوش می کند. به خاطر رعایت سنت 
احترام به مهمان، من به شما اجازه سخن گفتن در سندیکا می دهم، 

بفرمایید، می شنویم.

و ساده، گول  نجیب   ِ کارگران  و گفت:  کرد  زمانی شروع  سرهنگ 
افرادی که شما را به اینجا می آورند نخورید، با نظام همراه باشید، 
نظام خودش از همه بهتر حق و حقوق شما را می دهد، این نظام با 
خون شهدا بدست آمده، اجازه ندهید بازیچه دست افرادی جاسوس 
و خودفروخته شوید که مدتی دیگر اسناد جاسوسی و سفر به خارج 
و شرکت در جلسات ضد انقالب و توطئه گری ها و مأموریت های 
آنها روشن می شود و بزودی از سوی دادگاه انقالب به زندان خواهند 
کارفرما  بگذارید.  میان  در  کارفرما  با  دارید  مشکلی  هر  شما  رفت. 

یعنی خوِد شما و خوِد نظام ...
در همین موقع صدای فریاد و اعتراض کارگران به هوا بلند شد و 
برو گمشو، خفه شو،  مزدور  زمانی شدند:  اخراج  و  خواهان سکوت 
دهنتو ببند! اسانلو که دید جّو در حالت به هم ریختن و ممکن است 
کارگران زمانی را لت و پار کنند، خودش از پشت میز دور زد و به 
میان جمعیت آمد و جلوی میز ایستاد و رو به زمانی گفت: تهدید 
نکنید و اتهام دروغ نزنید، شما با حرف های بی ربط خود جمع را 
متشنج و ناراحت نکنید، ما از این تهمت ها بسیار شنیده و در آینده 

خواهیم شنید. از این حرف ها نمی ترسیم:
بریده می  را ز سر  ما  سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی         

ترسانی؟
گر ما ز سر بریده می ترسیدیم               در محفل عاشقان نمی 

رقصیدیم
و با دستش به همه جمع سندیکا اشاره داشت، بعد از تمام شدن دو 
بیتی، کارگران مثل بمبی ترکیدند. خشم فرو خورده آنها تبدیل به 
تشویق و سوت و دست و ای وهلل، دمت گرم، عجب جوابی بهش داد، 
برو گمشو زمانی، زمانی برو بیرون و اال کتک می خوری، سرهنگ 
زمانی دید هوا خیلی پس است، زیر لب غرید: حاال می بینید، اگر 
به زودی او را نگرفتیم و به زندان نیانداختیم. در این لحظه عده ای 
از کارگران به طرفش هجوم آوردند که اسانلو مانع آنها شد و گفت: 
دنبال  به  نزنید،  او  به  آسیبی  نزنید،  او  به  کنم دست  می  خواهش 
بهانه به اینجا آمده و بر خالف قول طالیی، حرف های بیهوده ای 
اتفاق بدی نیافتاده، خودتان بروید بیرون،  تا  زد، خواهش می کنم 
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با  زمانی  شکافت.  می  را  کارگران سقف  فریاد  این حین  در  زودتر. 
نگاهی تهدید آمیز به اسانلو گفت: به زودی می گیرمت و پشت میله 

ها می بینمت. 
-: بیا برو گمشو اینقدر حرف بیهوده نزن. جلوی کارگرها را نگیرم، 
تکه بزرگت گوَشت است. به همکاران زمانی گفت: لطفا او را زودتر 
بیرون ببرید، تا فاجعه ای پیش نیامده، همکاران زمانی در زیر فشار 
داد و هو و سوت و فحش های شوفری و چارواداری، او را از سندیکا 
بیرون بردند. بعد از آن سرور کارگران بود و شادی آنها و چندین نفر 
از آنها از اسانلو خواستند دو بیتی را دوباره بخواند و شاعرش را بگوید. 
اسانلو دوباره با مکث و حوصله، شعر را خواند تا تمام کسانی که می 
خواستند، آنرا نوشتند و آخر سر گفت: شعر از عین القضات همدانی 
و تکمیلی آن از سعید سلطان پور، شاعر مبارز مردمی است که در 
اوایل انقالب او را اعدام کردند. درست شب عروسی اش، او و رفقا 
و مهمانانش را دستگیر کردند. دیگر باره به جز کالس های مرتب 
آموزشی در صبح ها و بعد از ظهرهای دوشنبه، کنفرانس هفتگی، 
هر جمعه صبح و جلسه هیئت مدیره سندیکا، جمعه ها عصر برگزار 
می شد. در این بین، بنا به درخواست رانندگان، اسانلو و تعدادی از 
اعضای هیئت مدیره، غروب و یا شب به جلوی مناطق می رفتند و 
سخنرانی کارگری و قوانینی را که بدرد کارگران می خورد شرح می 
دادند. در همین موارد بدنه سندیکا را قویتر می ساختند که با جنبه 
استراتژِی طبقه کارگر آشنا  و  تاکتیک ها  و  افکار  و  تاریخ  از  هایی 
به  پیگیری شکایت، مورخ ۱۹/۲/۸۴  برای  آبانماه  اواسط  شدند، در 
دادیاری شعبه ۸ دادگاه، که همان حمله شورایی ها و خانه کارگری 
از رانندگان به همراه هیئت مدیره رفتند و در  ها بود، عده زیادی 
صحن دادگاه که با حضور هر دو وکیل سندیکا: دکتر یوسف موالیی 
بازپرسی  از عوامل شورا و خانه کارگر  و  و پرویز خورشید، تشکیل 
می کرد و عوامل ضارب به کتمان و گریه و عدم سازش با کارفرما 
و پلیس، اشاره کردند. اما در پایان جلسه، در حالی که دادیار خوب 
و سالمی در جای قاضی در شعبه ۸ نشسته بود و خانه کارگری ها 
و شورای اسالمی ها در بهت کامل از محکوم شدن خویش بودند، 
پرونده از اتاق دادیار خارج شد. بعد کارگرانی که در میدان منیریه 

تجمع کرده بودند، با نصب و باز کردن پالکاردهای سندیکایی، حضور 
خود را در پشتیبانی از هیئت مدیره خود اعالم داشتند. در آخر کار، 
شبکه ۶ خبر تلویزیون هم گزارشی از این تجمع تهیه کرد. ازدحام 
از کوچه پس  وکیل سندیکا  دو  با  آنان  و سپس همراهی  کارگران 
کوچه های منیریه به حسن آباد، صحنه ي زیبایی آفریده بود. پس 
از آن، باز هم جلسات سندیکایی برگزار و اطالعیه های سندیکا، بین 
کارگران پخش می شد و هر عضو سندیکا در طول هفته، با همکاران 
دیگر صحبت می کردند و آنها را تشویق به حضور در سندیکا می 
نمودند. در پی این روال، به وکالی کارگران اعالم شد که این پرونده 
اتهامات بررسی شده و  تازه مراحل تقدیمی و  اینجا  باز است و در 
رأی نهایی در دادگاه انقالب صادر می شود. تا اینکه در روز ۱/۱۰/۸۴ 
ساعت ۶ صبح، اطالعاتی ها کامال مجهز، به منازل مدیران سندیکا 
مراجعه کردند و خواهان تحویل و دستگیری اعضای هیئت مدیره 
شدند، که همه آنها مقاومت کرده و به یکدیگر با تلفن خبر دادند و با 
سرو صدا همسایه ها را خبر کردند تا از بازداشت آنها مطلع شوند و 
نهایتا تا ساعت ۱۰ صبح طول کشید که بتوانند اسانلو را به دادسرای 

انقالب ببرند. اما آنها که به زیر زمین مجتمع قضایی بردند، 
و بعد به چندیدن شعبه ی دادسرای انقالب مراجعه و تلفنی صحبت 
میکردند تا بلکه یک قاضی یا دادیار یا بازپرس جرات کند یک احضار 
و یا حکم جلب برای اسانلو بنویسد که تا شب طول کشید تا یک 
قاضی کشیک اطالعاتی پیدا شد و حکم جلب اسانلو را نوشت و با آن 
حکم او را به زندان اوین بردند و در سلول انفرادی و تحت بازجویی 
قرار دادند که خبرش در بیرون به همه جا رسید . در پی آن کارگران 
آگاه شرکت واحد در مورخه ۴/۱۰/۸۴ به همراه بعضی از همسران ، 
همسایه و فرزندانشان به جلوی منطقه ۶ آمدند و خواهان اعتصاب 
شناخته  رسمیت  به  و  سندیکا  اعضای  دیگر  و  اسانلو  آزادی  برای 
شدن سندیکا بودند ، اعتصاب باال گرفت و اسانلو در زندان خبر آن 
را شنید . در روز اعتصاب ، رانندگان اعتصابی مناطق دیگر هم سوار 
بر اتوبوس های خود به منطقه ۶ می آمدند و مورد استقبال کارگران 
حاضر قرار میگرفتند ، دامنه اعتصاب باال گرفت و تا نیمه ی شب 
هزاران نفر از کارگران و مردم دیگر در حمایت از اعتصابیون به جنت 
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آباد منطقه ۶ آمدند و هرگونه پشتیبانی که توانستند از کارگران به 
عمل آوردند از صبح تا نیمه های شب بود که محاصره ی نیروهای 
امنیتی - پلیسی میخواست اعتصاب را بشکند که نمیتوانست ، حتی 
رانندگان سپاهی - بسیجی آوردند که اتوبوس ها رابیرون ببرند که 
با شجاعت مثال زدنی جلوی در منطقه ۶  ناهید خانم همسر عطا 
دراز کشید و فریاد زد اول باید از روی جسد من بگذرید تا بگذارم 
انتظامی در زیر  از نیروی  از منطقه خارج شود ، سرهنگی  اتوبوس 
بارانی که میبارید سعی کرد او را از جلوی در منطقه بلند کند که با 
حمله ی همسر امیر روبرو شد . این زن شجاع چنان بر سر سرهنگ 
کوبید که کالهش چند متر آن طرف تر افتاد ، یکی دو تا از افسران 
و سرهنگ خواستند با همسر امیر درگیر شوند که زن همسایه که 
خیاط بود و دو دخترش را سرپرستی میکرد و از شوهرش جدا شده 
بود به حمایت از همسر امیر کشیده ای به سرهنگ زد که صدایش 
همه را مات کرد و برق از چشم سرهنگ پرید و افسران دیگر هم 
زنان  از  و  در جمع شدند  کارگران جلوی  و  گرفتند  فاصله  زنان  از 

حمایت کردند .
باالخره قالیباف به منطقه آمد و ساعاتی قبل هم مددی و سه نفر دیگر 
از اعضای هیات مدیره را که از تاریخ ۱/۱۰/۸۴ در بازداشت داشتند 
را جمع کنند مددی و همراهانش  اعتصاب  و  بیایند  تا  آزاد کردند 
نداشتند  خبر  اعتصابی  کارگران  دهی  سازمان  و  روحی  وضعیت  از 
ریخته  دور  و  را جمع کرده  ها  اتوبوس  های  تمام سوییچ  کارگران 
بودند کارگرانی تمام جعبه فیوز اتوبوس ها را کنده بودند ، عمال هیچ 
اتوبوسی بیرون نمی توانست برود و کارگران تعمیر گاه و بکسل هم 
کامال با راننده ها هماهنگ بودند . وقتی قالیباف به منطقه ۶ آمد ، 
از نیمه شب گذشته بود که با مددی و دیگران به گفتگو نشست و 
پذیرفت که ۳۴ مورد خواسته ی کارگران شرکت واحد بر حق است 
و قبول کرد که اسانلو آزاد و سندیکا به رسمیت شناخته شود . بعد 
از این قول ها ، از مددی خواست که دستور تعطیل اعتصاب را بدهد 
، که مددی هم پذیرفت و با حضور در میان کارگران از آنها خواست 
با توجه به قولی که قالیباف به عنوان شهردار داده است از فردا به سر 
کار بروند ، کارگران نعره زدند اگر تا سه روز دیگر اسانلو اینجا نباشد 

ما دوباره اعتصاب میکنیم . بعضی حتی مخالف ترک اعتصاب بودند 
و میگفتند حاال که با این اتحاد و هماهنگی اینجا هستیم ، بخواهیم 
همین االن اسانلو را آزاد کنند و سندیکا را به رسمیت بشناسند اما 
بحث هایی که مددی کرد و بقیه ی حاضرین در هیات مدیره از آن 
پشتیبانی کردند ، کارگران پذیرفتند که اعتصاب را خاتمه دهند . 
اما بعد از سه روز این دو قول اصلی انجام نشد و امتیازات کوچک 
دو  دادن   ، برای همه  افزایش چهارده درصد حقوق  مثل  اقتصادی 
دست لباس برای راننده ها ، چهار دست لباس کار و کفش ایمنی 
کارگران  به  کار  لباس  و  ایمنی  دادن کفش  و  ها  تعمیرگاهی  برای 
خدماتی بدست آمد و قول دادند طرح طبقه بندی مشاغل را پیاده 
کرده و حق مسکن و خواربار و پول نهار را افزایش دهند که نشد . 

پیامد این امر که در روزنامه ی شرق در همان روز چاپ شد ، شهردار 
تهران هماهنگ با شورای امنیت ملی ، استادیوم آزادی را برای روز 
واحد  کارگران شرکت  از  با دعوت  برای سخنرانی  ماه ۸۴  ۱۳ دی 
برای حل مشکل آنها آماده کرد . کارگران سندیکایی این موقعیت 
را مناسب دیدند، و در روز تجمع در استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی، 
شورا  ما  ماست،  مسلم  گردد، سندیکا حق  باید  ازاد  اسانلو  شعار  با 
نمی خواهیم، شورای کارفرمایی، مردود است، مردود است، به میدان 
را  آنان  های  خواسته  که  شدند  مددی  سخنرانی  خواهان  و  آمدند 
امر  این  که  بزن.  مددی حرف   - بزن  مددی حرف  شعار  با  بگوید: 
هم انجام نشد، پالکارد ها هم دال بر سندیکا خواهی و ازادی اسانلو 
رئیس سندیکا بود. کارگران لحظه ای ساکت نشدند چون دیدند آن 

دو قول اصلی قالیباف، انجام نشد. هر چه قالیباف خواست سخنرانی 
کند، صدایش به گوش کسی نرسید، گروه موسیقی نیروی انتظامی، 
با تاپ و توپ ِ آهنگ ها و مارش های نظامی و لوس سعی در خفه 
خاتمه  مراسم  سرانجام  نداشت.  ای  فایده  که  نمود  کارگران  کردن 
و  قالیباف مذاکره مستقیم کردند  با  اسانلو  و خانواده  یافت، مددی 
باز هم قالیباف قول ازادی اسانلو را داد و قولی داد که سندیکا را به 

رسمیت بشناسد و رفت.
از سوی دیگر کارگران نمی خواستند، استادیوم را ترک کنند. برخی 
از رهبران معترض و پنهان کارگری، خواهان بستن درهای استادیوم 
آزادی بودند و ادامه ي تحصن و حضور در استادیوم ۱۲ هزار نفری 
و خبر دادن به خانواده ها و فامیل و دوستان و همسایه ها که برای 
پشتیبانی از آن ها به استادیوم بیایند و به همه خبرگزاری ها تلفن 
از  پیوسته  آنها  به  اسانلو  زمانیکه  تا  بیایند.  هم  تا خبرنگارها  کنند 
استادیوم بیرون نروند و این عمال سازمان یافته ترین اعتصابی می 
شد که عمال دوازده هزار نفر در آن شرکت داشتند و فردای آن روز 
اتوبوس هایشان بی راننده می ماند. مردم هم با نارضایتی شدیدی 
که از حکومت و وضع موجود داشتند به آنها می پیوستند. شاید یک 
اتفاق بزرگ تاریخی می افتاد. همانکه بازجوها در بازجویی هایشان 
به کارگران شرکت واحد می گفتند که اگر اعتصاب شما ادامه پیدا 
ورامین  و  و قرچک  اسالم شهر  از  ها  می کرد و سیل جنوب شهر 
آباد و رباط کریم و نسیم شهر و بومهن  و قلعه حسن خان و نظر 
به  پیاده  اتوبوسی،  بی  خاطر  به  ها  نشین  بقیه حاشیه  و  رودهن  و 
طرف باالی شهر راه می افتادند، چه کسی جلوی آنها را می گرفت؟ 
همیشه  ترس  این  کردید؟  می  کار  چه  داشتید  دانستید  می  هیچ 
درون نظام هست. اما باز هم نظرات محافظه کار رهبرِی موجود در 
استادیوم که تعداد کمی از هیئت مدیره بودند، کارگران را وادار به 

بازگشایی درهای استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی کرد.
اما تا بهمن ماه هم هیچ اتفاقی نیافتاد و کارگران به ناچاربا فشار بر 
هیئت مدیره، خواهان اعتصاب سراسری بودند که نهایتا هیئت مدیره 
در چهارم بهمن تن به اعتصاب داد و هشتم بهمن را روز اعتصاب قرار 
دادند. خبر پخش اعالمیه آن با استقبال بخش اعظم کارگران روبرو 
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با  با آن همراهی کردند. صحبت داغ مسافران  شد. مردم شهر هم 
رانندگان در باره همین اعتصاب بود. دلیل اعتصاب، ازادی اسانلو و به 
رسمیت شناختن سندیکا و اجرای کامل پیمان دستجمعی و معادل 
سازی حقوق و دستمزد کارگران شرکت واحد با کارمندان شرکت 
کارگران  به  حمله  بهمن،  ششم  روز  از  اما  بود.  شهرداری  و  واحد 
و  دستگیر  مدیره،  هیئت  اعضای  از  تعدادی  شد.  آغاز  سندیکایی 
تعدادی از از آنها از خانه هایشان فراری شده و به بیابان ها و شهرک 
با تلفن فعالین را رهبری و  انجا  از  های حاشیه ای تهران رفتند و 
هدایت می کردند که چگونه اعتصاب را سازمان دهند. در این بین 
زنان سندیکایی که در اعتصاب ۴ دیماه نقش برجسته ای داشتند، 
سعی در تشکل یابی خویش نمودند و در منزل یکی از اعضای هیئت 
 ۷  ِ شب   ۱۲ ساعت  از  یک،  منطقه  نزدیک  نو،  شمیراِن  در  مدیره 
بهمن، متصل به ۸ بهمن، گرد آمدند تا از آنجا زنان دیگر کارگران را 
هم دعوت به حضور در جلوی در منطقه یک و دو در نارمک نمایند 
از همانجا هم خانم مریم  و  بگیرند  را  ها  اعتصاب شکن  که جلوی 

ضیاء جواب تلفنی به خبرنگاران و خبرگزاری های مختلف می داد 
اعتصاب کارگران  از  اینکه چرا  اعتصاب را شرح می داد و  و دالیل 
حمایت می کنند. خانم منصوره شیرزاد، هما رضوی، مریم ضیاء، به 
همراه دختران کم سن و سالشان که از دوساله تا ۱۳ ساله بودند، 
ساعت ۳ صبح بامداِد ۸/۱۱/۸۴ مورد حمله نیروهای مسلح و گارد 
ویژه نیروی انتظامی قرار گرفتند و با ضرب و شتم، فحاشی به همراه 
پنج دختر کوچک خود، مونا، دیانا، هستی، محدثه و زهرا، به زندان 
رها  سرد  موزاییک  روی  آنجا  در  شب  شدند.  برده  انتظامی  اماکن 
و  تمیز کنند  را  بازداشتگاه  دادندکه  آنها دستور  به  فردایش  شدند، 
ظرف غذای سربازان و درجه داران را بشویند. اما آنها قبول نکردند، 
شب تا صبح در سلول را باز نکردند تا بچه ها به دستشویی بروند و 
آنقدر خود بچه ها با لگد به در سلول کوبیدند تا باالخره درجه دار در 
سلول را باز کرد و آنها به دستشویی رفتند. فردای آن روز بازجویی 
شدند و از مواضع سندیکا و اعتصاب دفاع کردند، به خصوص مریم 
ضیاء که تلفنش کنترل شده بود، و صدای کارگران که از او و دیگر 
زن ها برای حمایت و آمدن جلوی در 
های  قول  و  بودند  کرده  تقاضا  منطقه 
مثبت او را مدرک کردند که سازمانده 
با رسانه های خارجی  و  بوده  اعتصاب 
کرده  مصاحبه  سندیکا  از  حمایت  در 

است.
فردای آن روز بچه ها را رها کردند و 
هما را آزاد کردند. اما منصوره و مریم را 
به سلول های انفرادِی بند ۲۰۹ زندان 
تحت  آنجا  در  و  کردند  منتقل  اوین 
و  دادند  قرار  روحی  و  روانی  فشارهای 
دخترک دو ساله ي منصوره ي شیرزاد 
که  آوردند  انفرادی  سلوِل  در  پشت  را 
گریه می کرد و مادرش را می خواست. 
مریم  به  منصوره  دیگر،  روز  دو  از  بعد 
گفت: من به خاطر تنهایی دخترهایم، 

تعهد می دهم که دیگر فعالیت سندیکایی نکنم. اما به محض اینکه 
بیرون بروم، همه چیز را مصاحبه می کنم و می گویم چه بالیی سر 
ما و بچه های ما آوردند. و در انفرادی چقدر سخت می گذرد و به 
از آنکه  از سندیکا دفاع کردی. بعد  همه می گویم تو چقدر خوب 
منصوره تعهد داد، دخترک دوساله اش محدثه را به او دادند و آزادش 
کردند. او هم به محض رسیدن به خانه با همه رسانه هایی که برای او 
زنگ زدند مصاحبه کرد و همه بالهایی را که بر سر آنها آورده بودند، 
برای همه بیان کرد. مریم را همچنان در انفرادی نگه داشتند و مرتب 
بازجویی می کردند تا او را بشکنند و تعهد بدهد فعالیت سندیکایی 
نمی کند. اما او زیر بار نرفت و با وثیقه آزاد شد و بعد از مدتی با وکال 
خورشید و موالیی به دادگاه رفت و به شش ماه زندان محکوم شد. 
بعد از آن هم وارد فعالیت های حقوق زنان و کودکان کار و خیابان 
شد و برای هر کدام از این فعالیت های مدنی هم به زندان و انفرادی 
رفت و بازجویی پس داد و اخر سر هم که یکسال زندان تعزیرِی دیگر 
گرفت و سند خانه پدری اش به گرو رفت و با خارج شدنش از زندان، 
طبق راهنمایی حقوقِی دوستانی که به این امور وارد بودند خواست 
به پدرش کمک کنند تا خانه اش ضبط نشود و خودش هم به یکسال 
زندان نرود که در روزهای اول آن خطر مرگ مثل ستار بهشتی آدمی 
تا در  فرار کرد  زندان  از جهنم  با موفقیت  تهدید می کند، پس  را 

فضای آزاد، حرف های واقعی خود را برای دیگران بازگو کند.
شرکت  کارگران  دوِم  اعتصاب  سرکوب  سالگرد  ماه،  بهمن  هشتم 
واحد است که طی ان بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران بازداشت و به 
برده  عمومی  بندهای  و  و ۲۰۹  بندهای ۲۴۰، ۲۴۱  و  اوین  زندان 
بر  باالخره  تا  شدند  بیکار  آنها  از  برخی  ها،  سال  و  ماهها  و  شدند 
سر کار بازگشتند. برخی از خانواده ها، بر اثر این مبارزات و هزینه 
و جسمی  روحی  فراوان  آسیب  افراد دچار  برخی  پاشید،  از هم  ها 
آزاد  فروردین ۱۳۸۵  تا آخر  بازداشتی  اکثر آن کارگران  اما  شدند، 
شدند. اما سانلو، رئیس هیئت مدیره، کماکان در زندان و بند ۲۰۹ 
ماند. سالگرد اعتصابات، اعتراضات، دیماه و بهمن ماه ۱۳۸۴، برای 

کارگران سندیکایِی شرکت واحد، فراموش نشدنی است. 
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