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ارگان سازمان احتاد فدائیان کمونیست
بمناسبت نود و چهارمین سالگرد انقالب
کبیر سوسیالیستی اکتبر
یدی شیشوانی
انقالب اکتبر با پیروزی خود
حرکت تاریخ بشر وسمت وسوی
رهائی آن را ترسیم نموده است.
نود و چهارسال پیش پرچم
پیروزمند انقالب سوسسیالیستی
اکتبر درعرصه تاریخ مبارزات
اجتماعی جهان به اهتزاز درآمد.
انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر با
برقراری جمهوری شوراها اولین
دولت کارگری و سوسیالیستی جهان را برپاکرد .بدین ترتیب چشم انداز
بشریت برای ساختن جهانی عاری از استثمار و فارغ از تبعیض نژادی
و ستم جنسی ،طبقاتی و ملی و پایان هرگونه بی عدالتی و نابرابری
اجتماعی را گشود.
اگر نیک بنگریم انقالب اکتبر برغم ضعف و کاستی ها و شکست و
پیروزیهای آن نخستین انقالب پیروزمند طبقه کارگر واقشارمحروم
جامعه برعلیه بربریت نظام سرمایه داری ،بهره کشی انسان از انسان
و بزرگترین جهش وتحول بنیادی در سراسر تاریخ بشریت محسوب
میگردد.
به این دلیل که با انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر برای اولین بار درتاریخ
بشر قدرت حاکمه بدست طبقه ای افتادکه شرایط مادی زندگی و کار و
گذران او با هیچ شکلی از اشکال استثمار و بهره کشی مطابقت نمیکند و
به همین دلیل با تالش برای لغو و نابودی هرگونه سیستم تبعیض و بهره
کشی انسان از انسان و تبعات ویران کننده آن ،نظیر بیکاری ،گرسنگی،
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پیرامون «انتخابات»
مصر
یدی شیشوانی
مار را چون دم گسستی سر به
باید کوفتن
کار مار دم بریده نیست کار
سرسری
باالخره برغم اعتراضات عمومی و
برجای گذاشتن بیش از چهل کشته
درمیدان تحریر قاهره وسایر شهر
های بزرگ مصر ،که به انقالب دوم
شهرت یافت« انتخابات»پارلمانی این
کشور به پایان خود نزدیک میشود.
درحالی که تجمعات اعتراضی
همچنان ادامه دارد.
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پرتو نگاران
صنعتي( )1را
دريابيم

اعالم حمایت از
کمیته دفاع از رضا
شهابی

اخراج دستگیری و محاکمه و
زندانی فعالین و رهبران کارگری
را محکوم میکنیم .اکنون حمایت از
جنبش کارگری و مبارزات صنفی
و سیاسی آن از هر زمان دیگر
ضروری تراست .با تشدید فعالیت
علیه نظام سرمایه داری و دولت
های سرکوبگر آن از جمله جمهوری
اسالمی دین خود را برای جنبش
کارگری و برای رهائی از ستم و
استثمار و جنگ و سرکوب ادا کنیم.

نشریه کارکمونیستی

ناصرآغاجاری
از نظر دانش پزشكي و روان
پزشكي و قانون كار ،شب كاري
ممتد ،عوارض جسمي – رواني
جبران ناپذيري براي نيروي كار
به وجود مي آورد .از اين رو در
شرايطي كه كار ،داراي ويژگي
است كه نبايد متوقف گردد ،مانند
كارحفاري چاههاي نفت يا به دليل
زمان بندي فشرده ساخت پروژه يا
به دليل ضرورت توليد ،مي بايد24 ،
ساعته ادامه يابد .مديريت صنعتي با
برنامه ريزي كار در  3شيفت چون
روزكار ،عصر كار و شب كار به

ستار قره داغی در  28مهر سال
 1245خورشیدی مطابق  20اکتبر
 1866میالدی در روستای بیشک
(سردار کندی فعلی) بدنیا آمد.
وی از همان اوان جوانی به داشتن
روحیه ی ظلم ستیزی شهره بود
و در مقابل زورگوئی و ستمگری
اربابان و مامورین دولتی به یاری و
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به یاد ستار خان
سردار ملی
ر -سولدوزلو
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بمناسبت نود و چهارمین سالگرد ...
تبعیضات جنسی ،نژادی ،ملی و استعمار
واستثمار و جنگ وکشتار مالزمه دارد .انقالب
اکتبر پایه های مادی و معنوی ایجاد چنین
تحولی را فراهم کرد و برغم تحمیل جنگ
داخلی و محاصره اقتصادی و حمله نظامی از
سوی کشورهای امپریالیستی اما با استقرار
دولت شوراها جلوه دیگری از همبستگیی
انترناسیونالیستی طبقه کارگر را در جهت
رهانیدن بشریت از زیر یوغ بردگی نظام بهره
کشی به نمایش گذاشت .دولت شوراها با پشتیبانی
فکر ی و عملی از همه استثمار شوندگان و
ستمدیدگان جهان ندای آزادی و رهائی تمام
بشریت را سرداد و اشکال نوینی از مبارزه بر
علیه سرمایه و امپریالیسم و اشکال مختلف بیداد
و ستم و تبعیض را در جهان گستراند و تکیه گاه
نیرومندی برای انقالب کارگری و سایر انقالبات
دموکراتیک و ضد استعمار و امپریالیسم بوجود
آورد .پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر نه تنها
به جنبش کارگری در همه کشورهای جهان نیرو
و توان تازه ای بخشید بلکه درعین حال نیروی
عظیم توده های تحت ستم و استثمار و تبعیض و
نابرابری را به میدان مبارزه کشید .و درزمان
بسیار کوتاهی تئوری و تاکتیک انقالب پرلترری
به نحو گسترده ای در سراسر جهان راهنمای
طبقه کارگر و جنبشهای انقالبی شد.
تثبیت انقالب سوسیالیستی در روسیه تحکیم
دولت کارگری و گسترش نفوذ مادی و معنوی
آن در جهان و گسترش مبارزه طبقاتی در
کشورهای سرمایه داری پیشرفته ،امپریالیسم
و سرمایه جهانی را واداشت تا با توسل به هر
وسیله ای از جمله محاصره اقتصادی و حمله
نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی و تحمیل
مسابقه تسلیحاتی دولت سوسیالیستی و کارگری
روسیه را با شکست مواجه سازد و از طرف
دیگر بروز انحرافات و اشتباهات متعدد در
رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بعنوان
مکمل تالش نظام سرمایه جهانی مزید برعلت شد
تا سرانجام این انقالب با شکست مواجه شود .بعد
از شکست و فروپاشی اتحاد شوروی در حالیکه
تمام دست آوردهای انقالب اکتبر مورد هجوم
وحشیانه مافیای قدرت و سرمایه داران تازه به
دوران رسیده قرار گرفت و به تاراج رفت و در
حالیکه عده ای اندک با باال کشیدن اموال و ثروت
های عمومی یک شبه میلیونر و میلیاردر شدند
اما درنتیجه این فروپاشی میلیونها نفر از اهالی
اتحاد شوروی بویژه کارگران و زحمتکشان به
فقر و فالکت گرفتار شدند .از آن پس صاحبان
قدرت و ثروت و ایدئولوگ ها و تئوریسین های
نظام سرمایه داری مرگ سوسیالیسم و آغاز
دوران نوین زندگی اجتماعی را نوید دادند .اما
برغم تشدید استثمار و غارت و چپاول دسترنج
توده های کار و زحمت و بدست آوردن بازار
سرمایه و کاال و نیروی ارزان کار و دست یابی
به منابع مواد خام گسترده اما بحرانهای یکی
پس از دیگری سرمایه داری بار دیگر این بار
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به نحو بسیار آشکارتری پوسیدگی این نظام را
به نمایش گذاشت .بحرانهائی که به همراه اش
جنگ و کشتار و فقر و فاقه و آورگی و بی چشم
اندازی برای بشریت به ارمغان آورد .امروز در
شرایطی وارد نود و چهارمین سالگرد انقالب
کبیر سوسیالیستی اکتبر می شویم که جهان
سرمایه داری در آتش بحران اقتصادی خود دست
و پا میزند و اکنون توده های بیشتری از طبقه
کارگر و مردم زحمتکش به عامل اصلی ادبار
خود پی برده و با دست زدن به اعتصابات و
اعتراضات گسترده ستادهای نظام منحط سرمایه
داری را به زیر سوال میبرند و خواهان تغییرات
بنیادی در سیستم اقتصادی و اجتماعی موجود
میشوند .وضع کنونی جهان بار دیگر نشان نشان
میدهد که براستی انقالب اکتبر دوران انقالبات
کارگری و گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم
و دوران به پاخاستن طبقه کارگر ،دوران بیداری
توده های زحمتکش مردم و دوران پیروزی بشر
بر استثمار سرمایه داری و جهل و تیره روزی
را آغاز نمود است .و پر واضح است که هیچگاه
شکست ها و عقب نشینی های موقت طبقه کارگر
را از کاراصلی و هدف تاریخی اش باز نخواهد
داشت .انقالب پرلتری بانقد خود بر خواهد خاست
تا بار دیگر دشمن خود را به مصاف بطلبد و با
برچیدن نظام سرمایه داری بشریت را از تبعات
ویران کننده نظام سرمایه رها سازد .زیرا قبال
انقالب اکتبر سمتگیری نوین در برابر تکامل
جامعه بشری را بوجود آورده و با پیروزی خود
حرکت تاریخ بشر و سمت و سوی رهائی آن را
ترسیم نموده است.
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اعالم حمایتی از کمیته دفاع ...
رضا شهابی از فعالین سرشناس جنبش طبقه
کارگر ،بیش از  19ماه است که فقط به خاطر
دفاع از ابتدائیترین حقوق خود و هم طبقهایهایش
در زندان به سر میبرد .رضا شهابی در اعتراض
به عدم رسیدگی به پروندهاش به مدت یک ماه
اعتصاب غذا کرد که با درخواست فعالین جنبش
کارگری ،به اعتصاب غدای خود پایان داد اما
وضعیت جسمی او همچنان وخیم است .در حمایت
از رضا شهابی کمیتهایی با ابتکار خانوادهاش
و همچنین جمعی از فعالین کارگری تشکیل شد
و محمود صالحی را به عنوان سخنگوی خود
انتخاب کرد .ما جمعی از کارگران عسلویه ضمن
محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شهابی و عدم
رسیدگی به وضعیت جسمی او ،خواستار آزادی
بدون قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری
زندانی هستیم.
ما خود را بخشی از کمیته دفاع از رضا
شهابی میدانیم و در حد توان برای آزادی رضا
شهابی و معالجه فوری او تالش خواهیم کرد.
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پیرامون انتخابات مصر...
احزاب اصلي شرکت کننده در اين «انتخابات
»عبارتند از اخوان المسلمین که تحت عنوان
حزب آزادي و عدالت واردانتخابات شده است،
اتحادیه سلفی ها  ،حزب حريه متشکل از اعضاي
سابق حزب دموکراتيک ملي (حزب حاکم حسنی
مبارک) که خودرا سکوالر مینامد ،حزب جديد
وفد و حزب مصريان آزاد که خود را يک تشکل
ليبرال معرفي مي کند .میباشند .البته گروه های
مختلفی هم که بعد از کنارگذاشته شدن حسنی
مبارک تشکیل شده اند درانتخابات شرکت دارند
اما نیروی عمده وتاثیر گذار جریانات اسالمی
اخوان المسلمین و سلفی ها و اعتالف دموکراتیک
ملی و سکوالرها و به عبارت دیگر حزب حاکم
حسنی مبارک است که بعد از کناررفتن حسنی
مبارک از طریق مذاکرات و تبادل نظرات فشرده
با کارشناسان غربی «انتخابات »اخیر را مهندسی
کردند.طوری که ضمن حفظ دستگاه دولتی از
هرگونه تعرضی  ،منافع گروه های شرکت
کننده نیز تامین شود ودراین میان امتیازات
ویژه هم به ارتش داده شد ه است که هم اکنون
اداره کشور و به تبع آن انتخابات پارلمانی را
دردست دارد .این سازش طبیعتا نمیتوانست خشم
و انزجار جوانان روشنفکران و بخش کارگران
پیشرو وزحمتکشان مصر را که ازآگاهی نسبی
برخوردار بوده و آغاز گر قیام های ژانویه
وفوریه محسوب میگردیدند ،برنیانگیزد.
انتخابات مصر در حالي آغاز شد که در  10روز
قبل از آن در جریان اوج اعتراضات توده ای
و تجمعات اعتراضی در میدان تحریر برعلیه
توافقات پشت پرده ارتش و جریانات اسالمی و
سایر احزاب وابسته به صاحبان قدرت و ثروت
دستکم  41کشته و هزاران مجروح برجای گذاشته
بود .برخی از احزاب و تشکل های سیاسی و ده
ها هزار از زنان ،جوانان ،دانشجویان ،کارگران
و زحمتکشان که در میدان تحریر قاهره و سایر
شهرهای مهم مصر دست به تظاهرات زدند برآنند
که انتخابات حاضر دست پخت امپریالیسم آمریکا
و ارگان سازشی متشکل از ارتش ،حزب حاکم
(حزب حسنی مبارک) اخوان المسلمین و سلفی
ها است و بقیه احزاب و جریانات تازه تاسیس که
عمدتا از لیبرال سکوالرها و گروهای حاشیه ای
تشکیل میشوند ،در این میان نقش سیاهی لشگر
این و یا آن حزب بزرگ را تشکیل خواهند داد.
آنها حضور شورای نظامی در راس قدرت و
مسئول سازماندهی و اداره انتخابات را مانعی
در برابر آزادیهای سیاسی و اهرمی برای ادامه
وضع گذشته میدانستند که با اهداف قیام توده ای
سال گذشته همخوانی ندارد .به نظر آنها انتخابات
آزاد تنها زمانی میتواند برگزار گردد که نظامیان
از قدرت کنارگذاشته شوند.

جرقه انفجار میدان التحریر
جرقه تظاهرات روز جمعه زمانی زده شد که

جمعی از کارگران عسلویه

ز نده باد سوسیا لیسم
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پیرامون انتخابات مصر...
شورای نظامی خواستار گنجاندن شروط تازه
ای درقانون اساسی آینده گردید که درآن موقعیت
ارتش و جایگاه آن درهرم قدرت سیاسی بیش از
بیش تثبیت و اختیارات بیشتری به سران ارتش
تفیض می شد.امری که آینده توافقات سیاسی و
جایگاه ائتالف اسالمگرایان را نیز باخطر مواجه
میساخت.
شورای نظامی در جریان قیام ژانویه و فوریه
بنابه صالحدید هیات حاکمه مصر و کشورهای
عضو ناتو و در راس آن آمریکا موضعی خنثی
اختیار کرد تا اوال ارتش را بعنوان منسجم ترین
و قدرتمندترین و در عین حال وابسته ترین
سازمان به قدرتهای خارجی در بخش ساختار
دولتی از گزند تعرض مردم مصون دارند و
در ثانی بتوانند با برداشتن حسنی مبارک توده
های مردم را آرام کرده و قدرت را همچنان در
اختیار داشته باشند .از این رو بعد از کنار گذاشته
شدن حسنی مبارک از راس هرم قدرت سیاسی،
شورای نظامی مجلس را منحل و قانون اساسی
را به حالت تعلیق در آورد و قوانینی برای اداره
کشور تا برگزاری انتخابات و تصویب قانون
اساسی جدید تدوین نمود .ارتش مصر که طی
این مدت عهده دار اداره کشور بود تالش کرد
تا با وعده و وعید و ادامه سرکوب جوانان و
نیروهای انقالبی اوضاع را تحت کنترل داشته
باشد .طی این مدت هزاران نفر از فعالین جنبش
و رهبران قیام ژانویه دستگیر و روانه زندان
شدند و ارتش و دستگاه امنیتی و اطالعاتی
مصر که از تعرض توده های مردم مصون مانده
بودند به شکار معترضین و فعالین حرکت های
اعتراضی پرداختند .بنابه اخبار منتشره تا کنون
بیش از  15هزار نفر دستگیر و در زندانها به سر
میبرند .این درحالی است که عوامل دولت قبلی
و سرکوبگران مردم که تظاهرکنندگان خواستار
محاکمه آنها بودند از هرگونه بازخواستی مگر
در موارد جزئی مصون مانده اند و خود حسنی
مبارک نیز نه تنها از محاکمه و مجازات مصون
مانده است بلکه گویا قرار است بنابه پا در میانی
خانم کلینتون و سارکوزی و پادشاه عربستان
سعودی گناهان وی نیز بخشوده شود.
در چنین شرایطی است که ارتش و طبقه حاکم
و آمریکا و متحدانش زمینه را برای برگزاری
انتخابات آماده دیدند و اینک ارتش برای تضمین
موقعیت خود بعنوان قدرت فائقه و تصمیم گیرنده
نهائی خواهان تضمین گنجانیده شدن مفادی در
قانون اساسی شد که به نیروهای مسلح جایگاهی
برابر و حتی بیش از دولت و مجلس میدهد.
بطور مثال :در بند  " 9وثیقة المبادئ الدستوریة
" سندی که در چهارچوب آن قانون اساسی آینده
مصر باید تدوین شود ،آمده است" :رسیدگی
به مسایل مربوط به نیروهای مسلح و بررسی
موضوع بودجه آن تنها و تنها در مسئولیت خود
ارتش است ،و در بودجه عمومی دولت ،تنها رقم
اجمالی بودجه ارتش ذکرشود .همچنین هرقانونی

که در مورد ارتش صادرمی شود ،باید پیش از
پیش ،ارتش بر آن توافق کند" .عالوه برآن به
مرجع قانونگذاری اجازه نمیدهد قانونی بدون
توافق نیروهای مسلح به تصویب برسد.
بنابه اطالعات منتشره در نشریات براساس این
سند« ،تنها  ۲۰تن ازاعضای شورای تدوین قانون
اساسی از میان پارلمان انتخاب می شوند و ۸۰تن
دیگر را شورای نظامی ازخارج پارلمان تعیین
می کند».
از قبل قابل پیش بینی بود که ارتش مصر بعنوان
یکی از وابسته ترین ارتشهای خاورمیانه به
امپریالیسم آمریکا در نظر دارد بعد از کنارگذاشته
شدن حسنی مبارک با وعده اصالحات جزئی
انقالب را خاتمه یافته تلقی کرده و کنترل اوضاع
را برای پیاده کردن نقشه و برنامه بعدی خود و
موئتلفین اش در دست داشته باشد .روشن بود که
ارتش حتی قادر به اصالحات جزئی هم نیست
و نه میخواهد و نه میتواند تغییراتی در راستای
تحقق خواست های قیام کنندگان بمورد اجرا
بگذارد تا چه رسد به تغییرات اساسی که قیام
کنندگان خواستارش بودند.
شورای نظامی که در جریان اوج اعتراضات
سعی کرده بود خود را حامی مردم و در کنارآنها
جا بزند اما بتدریج که خیابانها از تجمعات خالی
شد دادگاه های نظامی را برعلیه مخالفین براه
انداخت ،در این فاصله هزاران نفر از فعالین
جنبش های اجتماعی در این دادگاه ها محاکمه
شده و یا در حال محاکمه هستند به روایتی ده
برابر بیش از دوران حکومت سی ساله مبارک
این دادگاه ها پذیرای فعالینی بودند که طی این
مدت بدون سر و صدا بازداشت شده اند .هنوز
بعد از گذشت نزدیک به یازده ماه از قیام ژانویه
حالت فوق العاده در کشور که از دوران حسنی
مبارک برقرار است لغو نشده است.

ژنرال طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم ابتدا
تحت فشار جنبش توده ای و بمنظور اعالم پایان
قیام مردم با محاکمه حسنی مبارک موافقت کرد
ولی در دادگاهی که به همین منظور سرهمبندی
شده بود از وی به دفاع برخاست و تازه توده
دنباله رو و بدون سازماندهی و برنامه که به
حداقلها رضایت داده بودند ،با شوک وارده
متوجه شدند که کاله گله کشادی توسط آمریکا
و ارتش دست نشانده او بر سرشان گذاشته شده
است .آش دست پخت کشورهای غربی بقدری
شور شد که شایعات مربوط به اداره کشور
توسط حسنی مبارک بوسیله شبکه های تو در
توی نظامی و اداری و امنیتی که طی سی سال
به کمک آمریکا و اسرائیل ساخته پرداخته شده
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است ،در بین مردم قوت گرفت.
نتیجه « انتخابات » هر چی که باشد ،تظاهرات
و اجتماعات اخیر در پایتخت و شهرهای بزرگ
مصر و انفجار دوباره میدان التحریر مبین این
واقعیت است که قیام و به عبارتی انقالب مصر
بدلیل فقدان احزاب و تشکل های قوی توده ای
بویژه فقدان احزاب سوسیالیستی و کارگری در
همان آغاز «موال خور» شده است و نه شورای
نظامی موقت و نه حاکمیت رسمی فرا روئیده
از نتیجه انتخابات خواست ها و مطالبات قیام
کنندگان را نمایندگی نکرده و نخواهد کرد.
اما اعتراضات اخیر که به تعویق انداختن
انتخابات تا واگذاری قدرت به دولتی غیرنظامی
را نیز یکی از اهداف خود قرارداده بود و بیش
از  40نفر قربانی و هزاران زخمی و دستگیر
شده نیز نشان میداد که عزم معترضین برای
تحقق اهداف شان جزم است پاسخ نگرفت و
پاسخ شورای نظامی التیماتوم و تهدید به سرکوب
بود .زیرا قیام کنندگان فراموش کرده بودند که
شورای نظامی بدون توافق آمریکا حزب حاکم
و قوی ترین گروه متشکل اسالمی یعنی اخوان
المسلمین و همپالگیهای آنها نمیتوانست به چنین
اقدامی دست زده و مخالفین را در برابر دوربین
خبرگزاریها به رگبار ببندد .آمریکا ،شورای
نظامی ،حزب حسنی مبارک و اخوان المسلمین
قبال روی انتخابات و حتی مفاد قانونی اساسی که
قرار است بعد از تشکیل مجلس به تصویب برسد
به توافق رسیده بودند و طی این مدت ده ماهه
در حالیکه ارتش ،اخوان المسلمین و متحدین آن
تحت نظر کارشناسان آمریکائی مشغول برنامه
ریزی و آماده نمودن زمینه انتخابات باب میل
خود بودند ارتش و نیروهای امنیتی همزمان
مشغول شکار انقالبیون و رهبران رادیکال جنبش
های اجتماعی کارگران ،جوانان ،دانشجویان و
غیره بودند تا توده های مردم را از پیشروان
و سازماندهندگان خود محروم سازند .در چنین
اوضاعی بخش مهمی از توده قیام کننده در توهم
اصالحات لیبرالی قادر به سازماندهی و اتحاد
الزم بین خود نشدند .روشن است که قیام کنندگان
بدون سازمانیافتگی و بدون برنامه روشن
که توده های طبقه کارگر و مردم زحمتکش
را حول آن متحد کند هرگز قادر نخواهند
شد در برابر ائتالفی ازحزب حسنی مبارک،
ارتش ،اخوان المسلمین و اقمارشان که توسط
امپریالیسم آمریکا حمایت میشوند دوام بیاورند.
بدین ترتیب در صورت پیروزی ائتالفی از
اسالمیون و ارتش و حزب حاکم قبلی (که
برخالف تصور اخوان المسلمین خواستار دست
باال در مجلس و قدرت سیاسی است) و احزاب
نماینده طبقه بورژوا و خورده بورژوای مردد
در ساختار اقتصادی و اجتماعی مصر ،جبهه
ارتجاع و امپریالیسم درمنطقه تقویت خواهد شد.
درعین حال جنبش اعتراضی گسترده توده های
مردم بویژه زنان ،جوانان و کارگران روشنفکران
مترقی و انقالبی و مطرح شدن خواست ها و
مطالبات رادیکال و وقایع خونین میدان تحریر
بقیه در صفحه 4
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پیرامون انتخابات مصر...

پرتونگارن صنعتی ...

در چند روز مانده به «انتخابات» ،حاکی از
این است که بخش زیادی از توده مردم و جناح
چپ جامعه خواهان تداوم انقالب برغم اعالم
پایان آن توسط طبقه حاکم ،شورای نظامی ،و
ائتالف اسالمیون و امپریالیسم جهانی پشتیبان
آنها است .این نقطه قوت حرکتهای توده ای اخیر
در مصر است اما قدرت گیری جبهه چپ برای
تداوم انقالب مستلزم وحدت نیروهای کمونیست
و تالش آنها در جهت ارتقای آگاهی ،سازماندهی
و به میدان آمدن طبقه کارگر از یکسو و از
سوی دیگر تشکیل جبهه ائتالفی از نیروهای
چپ و جنبش های انقالبی و دموکراتیک نظیر
جنبش زنان ،جوانان روشنفکران جامعه حول
برنامه ای که تبلور خواست های آزادیخواهانه
و سوسیالیستی توده های زحمتکش مردم و نیز
استراتژی و تاکتیکهای الزم برای عملی کردن
آن را در برداشته باشد ،می باشد.

اين نياز يا ضرورت پاسخ ميدهد .در اين برنامه
ريزي شيفت شب كاري براي افراد ثابت نيست.
نيروي كاري كه اين هفته شب كار شده ،هفته
ي بعد روز كار و هفته ي سوم عصركار و در
هفته ي چهارم دوباره شب كار مي شود .بابت
كار به شيوه ي شيفتي فوق العاده حقوقي بيشتري
در نظام قبلي دريافت مي كردند و اينك هم بايد
دريافت كنند!! ولي ما در بازار كار كشورمان با
كارهاي استثنايي مواجه هستيم كه مي بينيم بنياد
آن بر تجاوز بدون حد ومرز به حقوق نيروي
كار ،آن هم به صورت ددمنشانه اي است .در
شغل هايي خاص كه كار بايد به صورت شب
كاري انجام شود ،نوع كار وخطرات جدي
درماهيت اينكارها وجود دارد ،كه نيروي كار را
به صورت هميشگي دچار چالش با وضعيت هاي
غيرقابل پيش بيني واستثنايي مي كند .كارهاي
پرخطر كه عالوه بر عوارض شب كاري هاي
مدام وغيرقابل اجتناب آن براي پرتو نگاري ،او
را در معرض پرتوهاي اشعه ي گاما قرار ميدهد.
پرتونگاران صنعتي كارشان را در همه ي كارگاه
هاي پروژه از ساعت  8شب شروع مي كنند و
تا ساعت  5بامداد ادامه مي دهند ،بدون امكان
استفاده از روز تعطيلي .و بدون داشتن يك بيمه
خاص كه با اين كار پرمخاطره هماهنگ باشد.
آنها تنها زماني مي توانند كار كنندكه كارگاه ها
تعطيل شده باشند وهيچ فردي در كارگاه حضور
نداشته باشد .چون امكان پرتوگيري بسيار جدي
است و عوارض ان بسيار خطرناك است.

به هر حال طی این مدت ده ماهه برغم خوش
خیاالن و زود باوران ،سیاستی که توسط شورای
عالی نظامی مصر به ریاست " المشیر محمد
حسین الطنطاوی " و دولت موقت به ریاست
"عصام شرف" با هدایت و پشتیبانی تمام و
کمال امپریالیسم آمریکا به پیش برده شد بار
دیگر نشان داد که قیام توده های محروم جامعه
برغم فداکاری و ازجان گذشتگیهای بی مانند،
تنها توانسته دم افعی را قطع کند اما سر و بدن
آن در جای جای دستگاه دولتی و سیستم امنیتی
و کل جامعه مشغول شکار و انتقام گیری است.
امید که نیروهای انقالبی و توده های زحمتکش
مردم با درس گیری از تحوالت اخیر و قیامهای
متعددخود این بار از نظر دور ندارند که بدون
درهم شکستن ماشین دولتی و تسخیرقدرت
سیاسی بوسیله شوراهای مسلح خود امکان
پیروزی بر ارتجاع وامپریالیسم خواب وخیالی
بیش نیست و توهم اصالح امور بوسیله اقلیت
غارتگر ،استثمارگر و سرکوبگر نتیجه ای جز
فریب خوردگی و تداوم وضع موجود نخواهد
داشت.
بقول شاعر:

مار را چون دم گسستی سر به باید کوفتن
کار مار دم بریده نیست کار سرسری
سرانجام وقایع مصر و تونس ،لیبی ،یمن وسایر
کشورهای عربی که توده های زحمتکش آنها
دراعتراض به ستم و استثمار و زور وسرکوب
طبقه حاکم بپا خواستند اما بدلیل فقدان تشکل و
تحزب طبقه کارگر و یک قطب چپ انقالبی،
انقالبشان متولد نشده به یغما رفت ،درس بزرگی
برای کمونیست ها و انقالبیون کشورما ایران
دارد که ضرورت وحدت های خاص و عام را
درشرایط بسیار حساس کنونی درایران دریافته
و هرچه فوری تر اقدامات الزمه را ،درراستای
همکاریها ونزدیکی های حزبی و سازماندهی
جبهه چپ انقالبی دردستور بگذارند.

براي روشن شدن ابعاد فاجعه اي به نام
پرتونگاري و قرباني اي به نام پرتونگار به
محيط كارگاه در شب برمي گرديم تا چند لحظه
اي هم آنها را همراهي كنيم.
محوطه كارگاه پر از قطعات بريده شده لوله و
تيرآهن و ميلگرد ودنيايي از لوله هاي جوش شده
ي بزرگ و كوچك كه در كنار هم جاي گرفته اند.
چند پروژكتور كه به وسيله ي قسمت برق نصب
شده كه محوطه را روشن مي كند كه نور آنها در
ميان ضايعات و قطعات كار نشده سايه روشن
هايي ايجاد مي كند كه خطاي ديد را باال مي برد.
كار روي لوله ها و راه رفتن روي آنها با توجه
به بادهاي سردي كه از قله هاي برفي شهباز مي
وزد ولرز به تن و جان انسان مي اندازد ،پرخطر
و دشوار است .راديوگراف با چراغ قوه اي در
دست در ميان لوله ها در جست و جوي يك لوله
ي  4اينچي است كه در محل سرجوش آن يك
نوار بسته شده است .يك گام خطا دراين سايه
روشن ها روي لوله هايي كه در روز هم راه
رفتن روي آنها ساده نيست ،كافي است تا پاي در
ميان لوله هايي كه با فاصله ي ده سانتي متر از
هم قرار دارند و در ارتفاع يك متري هستند ،فرو
رود تا باعث سقوط وشكستن مچ و ساق پا شود.
(خطرات جنبي كار در شب) در هنگام برگشت
پرتونگار ،به دنبال فيل بج و ( TLDبراي تخمين
و تعيين ميزان پرتوگيري پرتونگار) مي گشتم
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كه بايد روي سينه اش نصب گردد؛ ولي نتوانستم
چيزي ببينم .با تعجب پرسيدم فيلم بج را كجا قرار
دادی؟
 به سوی من برگشت كمی گرفته بود .نبايد ازمن اسمي ببری متوجه شدی؟
 آره. فيلم بج را نصب نمي كنم .چون امشب شبكاسبی است.
 يعنی چه؟ به ما اعالم كرده اند براي هر سرجوش اضافيكه كار انجام دهيم ده هزارتومان فردا به ما نقدا
پرداخت می كنند.
 مگر شما هر شب چند سرجوش را راديوگرافی می كنيد؟
  30سرجوش  2اينچی معادل  60اينچ .ولیمن از استادمان در انرژی اتمی شنيدم كه با 15
سر  2دو اينچی ،طبق بررسی ها و تحقيقات آنها
چنان چه همه ی وسايل كار استاندارد و سالم
باشند وهيچ اتفاق غيرمنتظره ای هم نيفتد هر
پرتونگار ميزان مجاز پرتو را دريافت كرده و
بيش از آن خطرناك است و عوارض جبران
ناپذيری دارد.
 پس چرا  30سرجوش را پرتونگاری مي كنيد؟ شركت پرتونگاری كمتر از  30سرجوش رانمی پذيرد و اخراج می كند.
 به چه دليل و طبق چه قانونی پيمانكار فشار كاررا دوبرابر كرده است؟
 اين ديگر دست خودشان است وانرژی اتمی هميك شاهد بي تفاوت است .درحقيقت طبق قانون
بی قانونی صورت مي گيرد.
 پس وضع شما با دوبرابر پرتوگيری بيش ازحد چه می شود؟
 خب به خاطر همين فيلم بچ را درآورده ام .چوندر صورتی كه انرژی اتمی متوجه شود كه من
بيش از حد مجاز پرتو دريافت كرده ام تا مدت
چند ماه استراحت اجباری مي دهد و پيمانكار
بابت اين مرخصی های اجباری حقوقی پرداخت
نمی كند ما مجبور هستيم فيلم بج را برداريم تا
كارمان را از دست ندهيم.
 مگر نمي دانی چه خطري تو را تهديد می كند.ممكن است به قيمت جانت تمام شود.
 ای بابا خدا كريمه. مرد حسابی داری خودكشی مي كنی .بعد ميگی خدا كريمه؟ مگه با خدا كريمه اشعه گاما
خنثي می شه؟ چند تا پرتونگار را مي شناسی كه
به بازنشستگی رسيده اند؟ يا سرطان خون گرفته
اند و يا عقيم شده اند يا توی گور خوابيده اند.
 با دل سوزی شما زندگی ما بهتر نمی شود .ببيندوست عزيز بايد با واقعيت ها زندگی كنی،
بقیه در صفحه 5
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چند تا سرجوش ميتواني بزني؟

پرتونگارن صنعتی ...

 گاهي اوقات با بدبختي همان  30تا رو تماممي كنم .ولي بعضي وقت ها كه كار روي زمين
است و كار در ارتفاع نيست مي توانيم  2الي 4
سرجوش اضافي را هم راديوگرافي كنيم .و گاهي
فقط يكي .البته اگر يكي از فيلم ها دچار حادثه
بشوند( ،ري شوت) چيزي به ما نمي دهند.
 علت ري شوت چيست؟ علت هاي مختلف دارد .ولي اكثرا فيلم ها كيفيتندارند.

قبول داری؟
 خب برای زندگی كردن خانواده به پول احتياجدارد .پول! بچه ام پيش دبستانی مي ره اون هم
شهريه ی  300هزار تومان و پول سرويس رفت
و برگشت و هزار زهر مار ديگر .الزم داره و
همه اش با پول حل می شود .می دانی 300هزار
تومان يعنی چه؟ يعنی نصف حقوق من .يعنی
من هم بگذارم بچه ام مثل اين سه ميليون دانش
آموزی بشه كه امسال از تحصيل محروم شده اند.
(طبق آمارهای رسانه ها در  15آبان )90
داشت به شدت عصباني مي شد و صدايش بلند
مي شد .لذا از او پوزش خواستم و گفتم:
 زياد وقتت رو نمي گيرم .فقط چند سوال باقيمانده .بعد از  30جوش حد نصاب سرمايه دار
چند تا سرجوش ميتواني بزني؟
 گاهي اوقات با بدبختي همان  30تا رو تماممي كنم .ولي بعضي وقت ها كه كار روي زمين
است و كار در ارتفاع نيست مي توانيم  2الي 4
سرجوش اضافي را هم راديوگرافي كنيم .و گاهي
فقط يكي .البته اگر يكي از فيلم ها دچار حادثه
بشوند( ،ري شوت) چيزي به ما نمي دهند.
 -علت ري شوت چيست؟

 در ارتفاع با توجه به جا و مكان محدود برايدور شدن از چشمه ها چه مي كنيد؟
 هيچ هيچ يعني چه؟پاسخ اين سوال كامال روشن است .ساختار
سرمايه داري آن است كه از منافع خود و ديگر
سرمايه داران حمايت مي كند .حذف تدريجي
قانون كار هم به همين دليل است.

خطر پرتوگيري
در درسنامه انتشارات انرژي اتمي ايران براي
آموزش راديوگراف ها ،فصل  ،7اثر بيولوژيكي
پرتوها رويه  " 105اثرات قطعي" :اين اثرات
معموال وقتي بروز مي كنند كه پرتوگيري
از يك حد آستانه بيشتر باشد .ملتهب شدن
پوست،تغييرات خوني ،آب مرواريد  ...از اثرات
قطعي پرتوها مي باشند" .
رويه " 106اثرات احتمالي :اثراتي هستند كه
براي بروز آن معموال آستانه ي دوز وجود ندارد.
نظير سرطان هاي مختلف و عوارض سوء بر
نسل هاي آينده"

 علت هاي مختلف دارد .ولي اكثرا فيلم ها كيفيتندارند.

رويه ... ":107حتابرخورد يك فتون اشغه گاما
نيز ممكن است باعث سرطان گردد ...بطور كلي
پرتوهابه صورت مستقيم وغير مستقيم اثر مي
گذارند"

 -هيچ

رويه ":109بافت هاي حساس به پرتو عبارتند
از :مغز استخوان ،سلول هاي جنسي ،بافت هاي
لنفاوي ،مخاط دستگاه گوارش و گلو ،اپيدرم
پوست و فوليكول ها"

 در ارتفاع با توجه به جا و مكان محدود برايدور شدن از چشمه ها چه مي كنيد؟
 هيچ يعني چه؟ برای زندگی كردن خانواده به پول احتياجدارد .پول! بچه ام پيش دبستانی مي ره اون هم
شهريه ی  300هزار تومان و پول سرويس رفت
و برگشت و هزار زهر مار ديگر .الزم داره و
همه اش با پول حل می شود .می دانی 300هزار
تومان يعنی چه؟ يعنی نصف حقوق من .يعنی
من هم بگذارم بچه ام مثل اين سه ميليون دانش
آموزی بشه كه امسال از تحصيل محروم شده اند.
(طبق آمارهای رسانه ها در  15آبان )90
داشت به شدت عصباني مي شد و صدايش بلند
مي شد .لذا از او پوزش خواستم و گفتم:
 زياد وقتت رو نمي گيرم .فقط چند سوال باقيمانده .بعد از  30جوش حد نصاب سرمايه دار

رويه ي ":110اگر يك ميليون سلول تحت تاثير
دوزي معادل  3گري قرار گيرد90،درصد آنها
نابود مي شوند".
رويه ي ":112كاهش گلبول هاي سفيد از دزهاي
حدود  25در صد گري به باال شروع مي شود.
كم شدن پالكت هاي خون كه در دزهاي باالتر
از 5درصد گري ممكن است .در دز  2گري
كاهش فعاليت مغز استخوان و در  4تا  6گري
قطع كامل آن گزارش شده است كه به اين حالت
سندرم خون سازي گفته مي شود ".به زبان ساده
سرطان خون.
رويه ي  ":115پس از پرتوگيري در حدود 4
گري عالئم زير مشاهده مي شود:

شماره  115دی 1390
الف  -پس از چند ساعت سردرد ،استفراغ،
اسهال ،و تب
ب  -پس از چند روز جوش هاي كوچك در دهان
و گلو كم شدن تدريجي وزن
ج  -در دومين هفته بهبودي ظاهري و از بين
رفتن عالئم ذكر شده ...ولي كاهش وزن با دامنه
هاي متفاوت ادامه دارد..
د  -در سومين هفته عالئم قبلي با شدت بيشتر
همراه با عقيمي است .در سومين هفته نيز به
تدريج وزنش كم شود .در طول هفته ي چهارم به
احتمال قوي خواهد مرد".
وريه ي  ":116در اين صورت هم درمان قطعي
نيست (.در پيوند مغز استخوان پس از سرطان
خون) اثرات تاخيري ،اثرات ژنتيكي
رويه  ...":117اين تغييرات در زنجيره ي DNA
مي تواند موجب جهش گردد كه در آن صورت
در موجود آينده(فرزند پرتونگار) نارسايي هاي
ژنتيكي متعدد بروز مي كند .عواقب اين تغييرات
ممكن است به صورت سرطان هاي مختلف
بروز كند".
در قبال اين خطرات بسيار جدي ويرانگر براي
پرتو نگار ،ببينيم پيشنهاد مسوالن انرژي اتمي به
پيمانكاران و صاحبان سرمايه كه در ايران در
اين زمينه سرمايه گذاري كرده اند ،چيست؟ ()2
تبصره :با توجه به اين نكته كه برخي تجهيزات
پرتونگاري موجود در كشور با استانداردهاي
تعيين شده توسط واحد قانوني مطابقت ندارد،
استفاده از عبارت"بايد" در برخي قسمت هاي اين
مدرك با هدف تشويق دارندگان چنين تجهيزاتي
به ارتقا سيستم هاي موجود است.
مسووالن محترم از ذكر كلمه ي "بايد" پشيمان
شده اند لذا آن را با "هدف تشويق دارندگان"
معني مي كنند .چرا؟ تا به پرقباي سرمايه داراني
كه با تعديل ساختاري جزء طيف رانت خواران
درآمده اند ،برنخورد.
با هدف تشويق دارندگان ،براي ارتقاء سيستم
هاي موجود .آيا با اين جمالت بدون پشتوانه ي
اجرايي  ،سرمايه داران را مي توان وادار كرد تا
از سودهايشان كمي بگذرند وابزارهاي فرسوده
را رها كنند؟ سرمايه داران در حاشيه توليد هستند
و از اين رو درمعرض پرتو اشعه گاما قرار
نمي گيرند .همين طور قانون گذاران كه چنين
احكام بدون پشتوانه اي را صادر مي كنند .اين
پرتونگاران هستند كه بايد به اعتراف مسووالن
انرژي اتمي "با دستگاه هاي غير استاندارد"
دچار حوادث مرگ بار شوند .اين وظيفه چه
سازماني است كه با قدرت و با نظارتي قاطع
سرمايه داران را وادار كند ابرازهاي فرسوده را
مورد استفاده قرار ندهند؟
يك نمونه ي ديگر از درسنامه ي ذكر شده رويه
 3-8-5" :30سوانح و پرتوگيري ناشي از
سوانح  -1-3-8-5اگر خرابي تجهيزات  ،عدم
بقیه در صفحه 6
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پرتونگارن صنعتی ...
نظارت بر قوانين كار و يا داليل ديگر كه خارج
ازكنترل پرتونگاران است ...منتج به پرتوگيري
يك يا تعداد بيشتري از افراد گردد"...
در اين درسنامه ها مرتب تاكيد بر تجهييزات
غيراستاندارد شده ،با توجه به اينكه شركت هاي
راديوگرافي براي دريافت چشمه مجبورند به
سازمان مربوطه مراجعه كنند .چرا همان گونه
كه پليس راهنمايي و رانندگي از خودروها معاينه
فني مطالبه مي كند ،و مدارك سالمت خودرو را
صادرمي كند ،براي زمان هاي مشخص ابزار و
دستگاه هاي راديوگرافي رامعاينه فني نمي شوند
تا از حوادث مرگ بار پيشگيري شود؟
پرتونگاران تنها به دليل شب كاري هاي هميشگي
بايد داراي ساعات كار محدود و اوقات فراغت
بيشتري باشند ،از بيمه هايي بهره مند شوند كه
با خطرات ناشي از كارشان انطباق داشته باشد.
درحالي كه آنها از همان بيمه اي استفاده مي كنند
كه نيروي كارمعمولي استفاده مي كند .در نظام
حكومت گذشته مدت زمان كار در شب براي
پرتونگاران حداكثر  4ساعت بود .مقدار ساعات
كاري كه با استانداردهاي جهاني هماهنگ بود
و پرتونگاران بعد از  20سال كار با حقوق
بازنشستگي  30سال بازنشسته مي شدند .ولي
همه ي اين قوانين كه حداقلي بود را راديوگراف
ها با قدرت از سيستم بيداد شاهي گرفته بودند .در
نظام فعلي با تعديل ساختاري و با پذيرش برنامه
هاي اقتصادي امريكايي صندوق بين المللي
پول اين امتيازات به كلي از دست رفته است.
به پيروي از برنامه هاي اقتصادي كالن دولت
هاي بعد از تعديل ساختاري بدون يك نظارت فني
بر ابزار و شيوه ي كار پيمانكاران ،عمال همه
ي قانون را در اختيار سرمايه داران قرارداده
شده است .ساعات كار شبانه به وسيله ي سرمايه
داران به بيش از  2برابر تغيير كرد( از ساعت
 8شب وگاهي از  7تا  5بامداد) و بازنشستگي
تنها پس از  30سال امكان پذير است.استثمار
همراه با تهديد به بيكاري  ،پرتونگاران را در اين
شرايط كاري پرخطر درهم كوبيده است.
در كشور حدود  320شركت پرتونگاري به كار
اشتغال دارند .اين شركت ها اگر چه رقيب هم
هستند ولي در مورد مناسباتشان با نيروي كار
پرتونگاران ،با هم هماهنگ هستند و همكاري
نزديك دارند .اين شركت ها پرتو نگاران را
مجبور مي كنند مقررات داخلي شركت ها را كه
برخالف قوانين كار و هشدارهاي انرژي اتمي
است ،اجرا كنند .در صورتي كه يك پرتونگار
استعفا دهد ،شركت هاي ديگر به او كار نمي
دهند تا از شركت قبلي رضايت نامه بياورد .در
صورتي كه پرتونگار از شركت به جايي شكايت
كند ،وارد ليست سياه شركت هاي راديوگرافي
مي شود و براي هميشه بايد كارش را رها
كند .تهديد به بيكاري شركت هاي راديوگرافي
(پرتونگاري) ،نارسايي هاي ناشي از عدم نظارت
بر اجراي قوانين كار در شركت هاي پرتونگاري

و حذف تدريجي قوانين كار باعث شده پيمانكاران
 4ساعت كار در شب پرتونگاران را به  9ساعت
افزايش دهند .ولي بعد از  9ساعت كار بيگاري
بدون مزد و بدون اضافه كاري پرتونگار آغاز
مي شود .شركت ها بايد براي ظهور و ثبوت
فيلم هاي پرتونگاري شده ،يك نيروي كار فني و
مجرب استخدام كنند .ولي ايشان از پرتونگار مي
خواهند كه پس از  9ساعت شب كاري تازه به
تاريك خانه برود و به ظهور فيلم ها اقدام نمايد.
براي سرمايه دار مسلما اين باصرفه تر است.
اگر پرتونگار به اين بيگاري تن ندهد اخراج
مي شود و به او رضايت نامه اي نمي دهند كه
بتواند جايي ديگر كار به دست آورد .يكي ديگر
از تجاوزات بي رحمانه ي شركت ها به حقوق
راديوگراف ها كار كردن با دستگاه هاي فرسوده
است .فرسودگي تجهيزات باعث مي شود تا چشمه
در مسير خود براي رسيدن به سرجوش گير كند
و متوقف شود .در اين شرايط پرتونگار براي
ادامه كار بايد گايد تيوپ يا همان لوله هاي انتقالي
چشمه ي راديوگرافي را جدا كند و با كمك انبر
بلند مشكل ايجاد شده را حل نمايد .پرتوگيري در
چنين وضعيتي غيرقابل اجتناب است .استاندارد
نبودن گايد تيوپ ها عامل اصلي اين اشكاالت
و پرتوگيري پرتونگاران است .پرتوگيري بيش
ازحد مجاز به صورت خطرناكي او را در
معرض عوارض مرگ بار قرار مي دهد .آيا
نيروي كار يك ابزار بي جان است؟ يا وسيله اي
يك بار مصرف و دور انداختني؟؟ آيا اين انسان
ها كه با فروش شرافتمندانه ي نيروي كارشان به
توسعه و توليد صنايع كشور كمك مي كنند ،بايد
زندگي  ،جانشان و نسل هاي آينده شان را براي
سود بيشتر سرمايه داراني قرباني كنند كه نمي
خواهند ابزاري گرانتر ولي استاندارد بخرند و
يا ابزار فرسوده شان را دور بياندازند؟ آيا پول
بيشتري در حساب بانكي سرمايه دار ،كه نقشش
در توليد حاشيه اي است و با رانت و روابط خاص
به امكانات وسرمايه دست يافته ،مهمتر از جان
يك نيروي كار فني است؟ انسان زحمت كشي كه
حداكثر حقوقش با اين كار پرچالش حداكثر ماهي
 600هزار تومان است .وقتي بيگاري هايش
همراه با شب كاري هاي دائمي وهميشگي اش را
محاسبه كنيم حقوق دريافت او يك حداقل حقوق
است و نه چيزي بيشتر .آيا بي قانوني در بازار
كار صنعتي و عدم نظارت كارآمد بر اجراي
قوانين به قيمت نابودي و تحقير نيروي كار مي
تواند كشور را به توسعه صنعتي و همگامي با
جهان پيشرفته برساند؟ هر خرد حتا ناقصي مي
فهمد كه چنين روندي جز ويراني ساختار جامعه
دستاوردي ديگر ،نخواهد داشت .با تحقيقات و
بررسي هاي علمي متوجه مي شويم كه هشدارها
و اعالم خطرها كامال سنجيده و به جاست .ولي
اين به تنهايي كافي است؟ چرا پشتوانه ي اجرايي
براي كاربردي كردن اين پيشنهادات علمي وجود
ندارد؟!
آيا اين واقعيت پسنديده است كه يك نيروي كار
فني (پرتونگار) براي به دست آوردن حداقلي
ناچيز كه در ساختار مالي سرمايه ،چندرغاز
است ،و آقازاده ها و كودكانشان آن را حتا به
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عنوان پول توجيبي شان نمي پذيرند( ،ده هزار
تومان) جسم وجانش را به پرتو هاي مرگبار گاما
بسپارد؟
 -1تست پرتونگاری از مجموعه تست های
غیر مخرب ،یکی از پرکاربردترین و قدیمی
ترین روش ها ،جهت تشخیص عیب های نواحی
جوش خطوط انتقال نفت و گاز می باشد .روش
های تست غیرمخرب دیگری نیز وجود دارد که
از روش های مافوق صوت ،جریان گردابی یا
مغناطیسی ،تشخیص ترک یا نفوذ استفاده می
کنند .پرتونگار بايد به وسيله اشعه گاما مركز
جوش بين فلزات را كنترل كند تا ميزان عمق
جوش وفضاي خالي در بين جوش ها مشخص
شود.
 -2منبع :سایت رادیواکتیو  -مژده اصولی -
تنظیم برای تبیان :محسن مرادی
 -3درسنامه ي قواعد كار با پرتو در راديوگرافي
صنعتي وريه  7شناسه INRARP6CP -
بقیه از صفحه اول

بیاد ستارخان ...

حمایت فقرا و زحمتکشان بر میخواست .با آغاز
جنبش ضد استبدادی مردم ایران ،ستار نیز
به صفوف مجاهدین تبریز پیوسته و در اندک
مدتی بدلیل قابلیتها ی نظامی خود به چهره ای
شاخص در میان آنان تبدیل گردید .وقتی در 3
تیر  23 \ 1287ژوئن  1908میالدی به
دستور محمد علیشاه ،مجلس بدست لیاخوف
روسی بمباران و انقالبیون ومبارزین قلع و قمع
گردیدند؛ خیلیها آغاز سیطره ی استبداد و پایان
کارمشروطه و مشروطه خواهی را قطعی دانسته
و اقدام به خروج از کشور نمودند .اما درست از
همان روز سوم تیر ،یعنی روزی که محمد علی
شاه گرد مرگ را بر فراز تهران پاشیده بود ؛در
تبریزتاریخ به طریقی دیگری ورق خورد و یک
مقاومت مسلحانه ی توده ای در مقابل کودتاچیان
آغاز گردید .مردم تبریز که تحت رهبری انجمن
غیبی با سازماندهی مناسب و آموزش نظامی،
خود را برای روزهای سخت آماده کرده بودند،
دست به عمل متقابل در مقابل کودتاچیان زده و
مقاومت  11ماهه ی سخت و طاقت فرسای را
آغاز کردند.
آوازه ی شهرت ستار که اینک در نتیجه ی تیز
هوشی ،کاردانی و نبوغ بی نظیر نظامی خود
در راس دسته های مجاهدین قرار گرفته بود
به ورای مرزها رفته وخیلیها در اروپا او را با
گاریبالدی رهبر جنبش وحدت ایتالیا مقایسه
بقیه در صفحه 7

اعتصاب  ،تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست
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بقیه از صفحه 8

چرا با حمله نظامی به ...
را به لقایش می بخشند".

پی آمد های سایه شوم جنگ :
اگر جغد شوم جنگ بر بام خانه ما النه کند ،می
تواند پی آمد های زیر پیش اید:
 -۱حکومت اسالمی ایران یک حکومت تام گرا
( توتالیتر ) هست .اینگونه حکومت ها با اتکا
به "مشروعیت ایدولوزیکی  /اسالمی  /پا بر
جا هستند .و مقبولیت خود را از هللا می گیرند.
به گمان من ،پس از خیزش  ، ۸۸مشروعیت
و مقبولیت حکومت اسالمی نابود شده و
ریزش ساختار قدرت آشکارا مشاهده میشود .و
حکومت با سرکوب ،بر اریکه شکسته ،بنشسته.
وا رفتگی ،بهم ریختگی ،فساد ،جنگ طلبی،
روان پارگی و گسستگی ویژگی های فرمان
روایان اسالمی ایران می باشد .جنگ ،می تواند،
مشروعیت را (هر چند کم سو تر ) ،به فرمان
روایان بر گرداند - ۲ .در فضای دخالت نظامی
و جنگ ستیزی ،فرمان روایان می توانند،
مجوزی برای سرکوب بیشتر و کشتار گسترده
تر ،بگیرند .در دوران جنگ  ۸ساله ایران و
عراق ،پس از ۳۰خرداد  ،۱۳۶۰فرمانروایان،
بربرمنشانه ،پشته ای از کشته ،از اسیران وطن
خواه ،ساختند .قتل عام سیاسیون و وطن خواهان،
به سبب شرایط امنیتی جنگی یک توجیه برای
وابستگان حکومت شد .و نیز همین شیوه را
صدام در عراق نسبت به کردها و مخالفین خود
پیش برد -۳ .پاره ای از نا بخردان جامعه ،که
حتی هیچ گونه دلبستگی و وابستگی به حکومت
ندارند به سمت و سوی ناسیانالیسم افراطی کشیده
شده و در نهایت با خواسته های حکومت همگون
می شوند .و بدینگونه بخشی از مخالفین ساکت
حکومت از حاشیه بیرون آمده و به قطب حامیان
حکومت رانده می شوند -۴ .جنگ به عنوان یک
مانع در تقابل با رشد و سامان گرفتن نهادهای
دموکراتیک عمل می کند .و سامانه های مدنی
که بسان نوزادی از زهدان جامعه در حال شکل
گیری هستند نابود می کند -۵ .حاکمان اسالمی
و دولتمردان تضادهای درونی را به کنار گذاشته
و در میدانگاه رزم به وحدت می رسند ( .شکاف
درونی حکومتیان به سود جنبش است )-۶ .
خود کامگان ،مظلوم نمایی کرده ،ژست ضد
امپریالیستی بخود گرفته و حول اسالم گرایی
افراطی ،پاره ای از دولت های منطقه و نهادهای
ملی -مردمی کم تجربه کشورهای همجوار را
بسیج کرده ،و برای مدتی آنان را به بی راهه
و انحراف می کشا نند -۷ .منطقه را به آشوب
کشانده ،خود کامگان خفته را به بهانه جنگ بیدار
و هوشیار کرده ،و با تدارک امکانات و ابزار
جنگی برای آنان ،بهار خاورمیانه را به سمت و
سوی خزان رهنمود می رهنمود می دهند -۸ .با
بستن تنگه هرمز و مانع نقل و انتقاالت نفتی،
شرایط را برای کشورهای نفت خیز منطقه فراهم
می آورند که با افزایش قیمت نفت ،هزینه انرژی
را باال برده و تاوان آن را به گردن مردمان

جهان انداخته و بدین ترتیب فشار بیشتری بر
زحمتکشان اعمال می شود.
 ....-۹با این پی آمد های نا گوار ،چگونه می
توان از دخالت های نظامی حمایت کرد؟
بقیه از صفحه اول

بیاد ستارخان ...
میکردند 11 .ماه مقاومت بی امان و نفس گیر
در مقابل دهها هزار نیروی مهاجم ،مجاهدیدن
و رهبر بی همتای آنان یعنی ستار خان را به
فوالد آبدیده تبدیل کرده بود .بی باکی و شجاعت
مثال زدنی این فرزند برومند آذربایجان موجی از
ترس و دلهره درصفوف دشمنان و شوقی از امید
و آرزو در دل آزادی خواهان برانگیخته بود.
بارها درطول این جنگ نابرابر ،زمانیکه فزونی
شمار مهاجمین و زیادی قدرت آتش آنان ،سایه
های از ترس و نامیدی و تسلیم پذیری را در میان
مدافعین گاها کم شمار شهر می انداخت؛ این فقط
و فقط تزلزل ناپذیری،بصیرت و درایت نظامی
ستارخان بود که اردوی انقالب را از اضمحالل
و فروپاشی نجات میداد .هنوز هم که هنوز است،
طنین آواهای استوار سردار رزم و جنگ در
کوچه پس کوچه های تبریز به گوش میرسد که
در گرما گرم تشویق و تشجیع انقالبیون به حمله
و فتح سنگرهای مستبدین می غرد و میگوید که
از کم کمتر و از زیاد زیادتر کشته میشود .در این
حیص و بیص رسیدن نیروهای اعزامی حزب
سوسیال دموکرات روسیه (بلشویک) به تبریز و
بمب اندازی فدائیان ارمنی و گرجی به همراهی
تله ها و بسته های انفجاری حیدرخان عمواوغلو،
شعله های مقاومت را فروزانتر و امیدهای دشمنان
را تیره و تارکرده بود .سرانجام در نتیجه ی دفاع
استوار و بی تزلزل مردم تبریز به رهبری ستار
خان و باقر خان عرصه بر نیروهای دولتی تنگ
شده و ناچارا دست از محاصره تبریزکشیدند.
مخبرالسلطنه هدایت (بعدها قاتل شیخ محمد
خیابانی ) که بعد از بمباران مجلس به خارج
از کشور رفته بود اینک برای میوه چینی از
انقالب توده های ستمدیده برگشته و از طرف
حکومت برآمده از انقالب  -و نه الزاما انقالبی-
به والیگری تبریز منصوب گردیده بود .هدایت
به محض ورود به تبریز دست در دست حکومت
استعماری روسیه گذاشته بنای مخالفت و توطئه
را علیه سردار و ساالر گذاشت .الزم به یادآوری
است که بعد از شکست محاصره ی تبریز ،عده
ای از کسانی که در صفوف نیروهای دولتی علیه
مدافعین انقالبی تبریزجنگیده بودند ،اینک خود
را به ستارخان و باقر خان تسلیم وتقاضای عفو
و بخشش می نمودند .این دو رهبر برجسته ی
انقالب نیز آنها را بخشیده و از سر تقصیراتشان
گذشته بودند .آقای مخبرالسلطنه با این تصمیم
مخالفت کرده و آنرا دستاویز تبلیغات کین توزانه
ی خود علیه سردار و ساالرقرار داده بود.
در هر حال در پی فشارهای دولت روسیه،
حکومت مرکزی ایران با ارسال تلگرافی ستار
خان و باقر خان را به تهران فراخواند.
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این دو رامرد بزرگ نیز در  28اسفند  1288در
میان بهت و حیرت و اندوه فراوان مردم تبریز
به همراهی عده ی قلیلی از مبارزین مسلح به
سوی تهران حرکت کرده و در مسیر راه ،همه
جا تا تهران مورد استقبال بینظیر توده های مردم
قرارگرفتند .ارتجاع و بزدالن ترسان از ادامه
پیشروی انقالب که این دو گرد آزادی را بعنوان
صید گرانبها در چنگ داشتند؛ در انتظارفرصت
مناسب بودند تا تیرهای زهرآگین خود رادرآنها
فرو کنند .این فرصت به بهانه ی خلع سالح دسته
های مختلف مجاهد مستقر در تهران بدست آمد.
طبقات دارا به دلیل شیادی و حیله گری ذاتی
طبقاتی شان ،ابتدا بین دسته های مجاهدین
اختالف انداخته ،عده ای از آنها را با خود همراه
کرده تا بعد از قلع وقمع یاران ستار و باقر ،در
سر فرصت به حساب خود آنها نیز برسند .که
متاسفانه چنین نیز شد .اما فعال نوک پیکان حمله
ی دشمنان آزادی مجاهدان آذربایجان بود .این
بود که در تیر ماه  1289شمسی  1909میالدی
با توپ و شصت تیر به سر مجاهدین مستقر در
پارک اتابک که محل استقرار ستارخان بود
ریخته و به کشتار مدافعین جنگ یازده ماهه
تبریز پرداختند .در حین یکی از نبردها تیری
به زانوی سردار خورده و او را از پا انداخت.
تیری که زخم جانکاه آن در چند سال بعد یعنی
در  25آبان  1293شمسی برابر با  16اکتبر
 1914میالدی سردار بزرگ و افسانه ای مردم
آذربایجان و ایران را برای همیشه از نفس
انداخت .سردار به مانند تمام رهبران جنبشهای
آزادیخواهی آذربایجان نظیربابک خرمدین ،باقر
خان ،علی مسیو ،حاجعلی دوا فروش حیدر خان،
پیشه وری و ...مخالف دخالت مهاجمین خارجی،
استعمارگران و امپریالیستها در امور داخلی
ایران بود و همه ی آنان آزادی و عدالت اجتماعی
را برای تمام مردم ایران بی توجه به مذهب و
ملیت آنها میخواستند .یاد ستار خان این فرزند
شایسته ی خلق آذربایجان ،به عنوان گرد آزادی
و رهبر خود ساخته ی انقالب مشروطیت برای
همیشه در دل تاریخ ثبت گردیده است.

برای دریافت نشریات سازمان اتحاد
فدائیان کمونیست به سایت سازمان
مراجعه نمائید
www.fedayi.org

نابود السون ایسالمیت جمهوریتی  ،یاشاسون سوسیالیزم
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چرا باحملهء نظامی به ایران مخالف هستم ؟
رضا علوی
دلباختگان جنگ :پنجم نوامبر  ،۱۹۷۹تهران  ،سفارت آمریکا  ،گروگان
گیری  .خمینی ،این حرکت را انقالب دوم خواند.
جهانیان با چهره ستیزه جو و جنگ طلب حکومت اسالمی روبرو شدند ،
و از همان روز گزینه نظامی ،در روی میز پرزیدنت کارتر ،جایگاه خود
را یافت .در این سی و دو سال ،هراز گاهی ،جنگ در سایه و حاشیه ،
و زمانی در متن قرار می گرفت .در این سال ها ،رزم گران جنگ طلب
حکومت اسالمی ،زمینه ساز دخالت نظامی امریکا بوده اند ،و پاره ای از
سیاسیون و اپوزیسیون ،در رزمگاه مبارزه با حکومت اسالمی ،به سبب
کارنامه ناکامیاب اشکال متفاوت مبارزه با فرمان روایان ،تنها راه فرو
پاشیدن حکومت اسالمی را در دخالت نظامی ارزیابی می کنند .و بدین گونه
 ،در طیف اپوزیسیون  "،شیفتگان دخالت نظامی " و "دلباختگان جنگ "
زاده شدند.

دخالت نظامی یا دخالت های بشر دوستانه ؟
دخالت نظامی و "حمایت های بشر دوستانه مجامع بین المللی " دو مقوله
متفاوت است .در صورتی که زمینه اعتراضات مردم فراهم باشد" ،حمایت
های بشر دوستانه مجامع بین المللی " یاری رسان فرو پاشی دیکتاتورها و
کامیابی مردمان خواهد شد .در فرایند رشد خیزش ،و پس از به بار نشستن
جنبش ،زایش گسترده تر نهاد های مردمی و دخالت کمتر مجامع بین المللی،
به پیدایش حکومت های دموکراتیک تر و مدنی کمک خواهد کرد .پیشینه
نظریه "حمایت های بشر دوستانه مجامع بین المللی " ،هرچند که سابقه
 ۱۹۰ساله دارد ( ،و بر می گردد به سال های  ۱۸۲۰و رهایی یونان توسط
مداخله و همیاری سه کشور روسیه ،انگلیس و فرانسه ) اما پس از جنگ
جهانی دوم و پیدایش سازمان ملل در  ، ۱۹۴۵مفهوم "حمایت های بشر
دوستانه مجامع بین المللی " آشکارتر و پر معنا تر شد .در دوران جنگ
سرد ،حضور "دخالت های بشر دوستانه " کم سو تر شده و در حاشیه قرار
گرفت .و آن به سبب هراسی بود که هر دو جبهه از وقوع جنگ دیگری
داشتند.

سابقه ی اتمی اسرائیل :
یک دهه از اتمام جنگ جهانی دوم نگذشته بود ،که در سال  1955پرزیدنت
آیزنهاور ،پدر خوانده اسرائیل ،اولین رآکتور کوچک هسته ای اش را ،به
نوزاد دردانه اش ،اسرائیل تازه از زهدان آمریکا بار آمده ،اهدا کرد .و ۹
سال بعد ،در سال  ،۱۹۶۴فرانسه از آمریکا دست و دل باز تر ،راکتور
بزرگ تری در صحرای نقب ،برای اسرائیل بنا نهاد.
سال بعد ،سال  ۱۹۶۵سران اسرائیل بی باکانه ،به سرقت  200پوند ( 91
کیلوگرم) اورانیم غنی شده ،از طریق جاسوسانش از کارخانه ی تجهیزات
و مواد هسته ای در پنسیلوانیا ،دست زد ند .مجله تایم می نو یسد  :گلدامیر،
چهارمین نخست وزیر اسرائیل ،آماده ی استفاده از  13بمب هسته ای علیه
سوریه و مصر در سال  1973بوده است .کارشناسان تخمین زده اند که
اسرائیل بیش از  400سالح هسته ای ،از جمله سالح های گرمایی هسته ای
با برد مگاتن ،و همچنین بمب نورتونی ،سالح های هسته ای تاکتیکی...،
دارد .و اضافه می کنند که اسرائیل دارای سیستمهای ارسال موشکی ای با
برد  11500کیلومتر است ،که محدوده ی بردش فراتر از ایران است .و
نیز ،اسرائیل دارای زیردریایی هایی با توان حمله ی هسته ای و جنگنده
های جتی با توان حمل محموله هسته ای است .تنها دستاورد سالح های
هسته ای و کشتار جمعی ،گرفتن جان آدمیان و نابودی منابع مالی ای است.
این نوع سالح ها همین امروز باید جمع آوری و نابود شوند .جهان ،به این
نوع سالح ها نیازی ندارد .این سالح ها با ید از دسترس تاریک اندیشان که
که بر بخشی از جهان حاکمند ،بدور باشد .جهانیان نمی خواهندو " عطایش
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آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org
برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید
کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
kurdistan@fedayi.org
کمیته تهران
tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
مسئولین پا لتاک
paltalkroom@fedayi.org
کمیته امور پناهندگی
panahjo@fedayi.org

