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ـانـطـور کـه :   کارگر کمونیست ھم
ــت  ــس ــونــی ــم ــه حــزب ک ــالعــی اط
کـارگـری اشـاره کـرده جــمـھــوری 
اسالمی اخیرا فعالین کـارگـری را 

ھـای سـنـگـیـن مـحـکـوم  به حبـس
مـوضـوع از چـه قـرار .   کرده است

است و این درجه احـکـام سـنـگـیـن 
ــی بــه مــعــضــل رژیــم  ــت آیــا خــدم

 میکند؟
مساله از ایـن قـرار :   اصغر کریمی

است که در یک دادگـاه رژیـم در 
تبریز دو فعال کارگری و دو فـعـال 

 سـال و ٢٢دانشجوئی را جمعا بـه 
ــحــکــوم کــرده ــدان م ــم زن ــی ــد ن . ان

اتھامشان تشکـیـل گـروه مـخـالـف 
در .   نظام و تبلیغ علیـه نـظـام اسـت

ھمین روزھا چند فـعـال اعـتـصـاب 
در شركت آھنگری تـراکـتـورسـازی 

انـد، آنـھـا  تبریز را ھم دستگیر کـرده
ـفـرادی نـگـه  را سه روز در سلول ان
داشته و با گستاخی تـمـام سـرشـان 

انـد و  را به نشانه تحقیر کوتاه کـرده
ـفـر .   انـد از کار ھم اخراج کرده سـه ن

از فعالین کارگری از سـنـدیـکـای 
ــکــای واحــد و  ــدی ــه، سـن ــت تــپ ـف ھ
کمیته ھماھنگی برای کمک بـه 

ھـای کـارگـری در  ایـجـاد تشـکـل
ـا احضـار  سنندج را ھم دستگیر و ی

ــد کــرده ــدامــات .   ان ــن اق ــکــه ای ایــن
ـا  خدمتی به معضل رژیم میکند ی
نه، در کوتاه مدت قطـعـا بـه رژیـم 
ـیـن خـاطـر  خدمت میکند و به ھـم
دستـگـیـر مـیـکـنـد امـا دردی از 
ـــم دوا  مـــعـــضـــالت العـــالج رژی

 .  نمیکند
سرکوب در مقاطعـی مـردم را 

امـا در .   میترساند و عقب مـیـرانـد
ـتـی نـدارد و  شرایطی چنین خاصـی
ـتـری  حتی خشم و اعـتـراض وسـیـع

جمھوری اسـالمـی در .   برمیانگیزد
مقطع کنونی توان سـرکـوب ھـمـه 
ــدارد . جـانــبـه و ارعــاب مــردم را ن

ھرروز میگیرد و محکوم مـیـکـنـد 
اما اعتراض از سـر و کـول رژیـم 

چنان اوضاع رژیـم بـھـم .  باال میرود
ـتـرلـی روی  ریخته کـه دیـگـر کـن
نیروی خودش ھم ندارد چـه بـرسـد 

ـتـرض ـان اقشـار .   به مـردم مـع چـن
ـان بـه  مختلف مردم و بـویـژه جـوان
ـان  شکستن مقررات مشغولند و چـن
فضای غیر اسـالمـی حـاکـم شـده 
ـز و  که ھرروز شاھد گالیه سران ری

ــســت ــی ــالــه :   کــارگــر کــمــون ھــرس
بازگشائی مـدارس و دانشـگـاھـھـا 
پس از تعطیالت تابستانی مـعـمـوال 
با مسائل مختلفی ھمراه اسـت کـه 

ھـا  مثال یک جنبه آن برای خانـواده
ــار اقــتــصــادی اســت،  افــزایــش فش
ــد  بـرای حــکـومــت مـعــضـل تشـدی
فضـای اعــتـراضــی در مـدارس و 
دانشگاھھا و بطـور کـلـی مسـائـل 
دیگری در سطح جامعه اسـت کـه 
بویژه امسال اشـکـال حـادتـری دارد 
ـیـم بـه آنـھـا  ـنـجـا مـیـخـواھ و در ای

ـیـد کـه .   بپردازیم اما ابتدا اشاره کـن

ــی ســال  ــن ــط مــعــی در چــه شــرای
تحصیلی جدید شروع میشود یعنـی 
ــت  ــرده از وضــعــی ــری فش تصــوی
عمومی اوضاع سیاسی و مسائلـی 

 .که رژیم با آن روبروست
ھمانطور كه شمـا در :   شھال دانشفر

ایـد، ھـر سـالـه  سئوالتان اشـاره كـرده
بازگشاشی مدارس و دانشـگـاھـھـا 
ـان  ھمراه با جنب و جـوشـی در مـی
ـابـل آن در دسـتـگـاه  مردم و در مق

ـیـت .   حكومتی است از یكسو جـمـع
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ـبـریـز اخـیـرا  دادگاه جمـھـوری اسـالمـی در ت
محمد جـراحـی و شـاھـرخ زمـانـی دو فـعـال 

کمیته پیگیری بـرای " كارگری و از اعضای 
را به یـازده سـال "  ھای کارگری ایجاد تشکل

در ھـمـیـن .   و پنج سال زنـدان مـحـکـوم کـرد
دادگاه دو فعال دانشجوئی نیما پوریعقـوب بـه 
شش سال و ساسان واھبی وش بـه شـش مـاه 

جمھوری اسـالمـی آنـھـا .  زندان محکوم شدند
را به تشکیل گروه مخالف نظام و تبلیغ علیـه 

ھـا  ایـن مـحـکـومـیـت.   نظام متھم کـرده اسـت
جنایتکارانه است و بـایـد بـا اعـتـراض وسـیـع 
کارگران و مردم در ایران و در سـراسـر جـھـان 

  . پاسخ بگیرد
جمھوری اسالمی در ھـمـیـن روزھـا در اقـدام 
جنایتکارانـه دیـگـری تـعـدادی از کـارگـران 
اعتصابی شركت آھنگری تراکتورسازی تبریز 
ـتـه اعـتـصـاب بـخـاطـر عـدم  را پس از دو ھـف
دریافت چندین ماه دستمزد، دسـتـگـیـر کـرد، 
آنھا را در سـلـولـھـای انـفـرادی نـگـه داشـت، 
موی سرشان را برای تحقیر کوتاه کرد و آنھا 

چـنـد نـفـر دیـگـر از .   را از کار اخـراج نـمـود
ھای کارگری را نیز در ھـمـیـن  فعالین تشکل

  . روزھا احضار کرده است
این اقدامات گـوشـه کـوچـکـی از سـیـاسـت 
سرکوبگرانه حکومت است و بـه حـد کـافـی 
ماھیت پلید و ضدانسانیش را به ھمگان نشـان 

کجای دنیا کارگری که به زندگی .   میدھد
فقیرانه خود، به دستمزدھائی که بنا بـه آمـار 
خود رژیم کمتر از یک پنجم خط فقـر اسـت 
و به باالکشیدن ھمـیـن دسـتـمـزدھـای نـاچـیـز 
ـنـج سـال  اعتراض میکند، به یـازده سـال و پ
زندان محـکـوم مـیـشـود؟ ایـن احـکـام و ایـن 

  . رفتارھا باید دنیا را تکان بدھد

اما این جنایات، ناشی از وحشت حکومت از 
روند تعمیق و رو بـه اعـتـالی اعـتـصـابـات و 

ای اسـت کــه  اعـتـراضـات کـارگـری و تـوده
ای از آنرا ھمین روزھا در تبریز و بـرخـی  نمونه

بـا .   دیگر از شھرھای آذربایجان شـاھـد بـودیـم
ـنـه  سرنگونی ھر دیکتاتوری در منطقـه، زمـی

ای در ایران بیشتر میـشـود و  برای انفجار توده
ـنـده ای  جمھوری اسالمی که در بحران خردکن

ــرد، چــاره را در شــکــار فــعــالــیــن  بسـر مــیــب
کـارگــری و دانشــجـوئــی و فــعـالــیــن ســایــر 

ـیـدن  جنبش ھای اعـتـراضـی و بـویـژه در کـوب
  . ھای آنھا میبیند تشکل

باید با تمام قوا مقابل این جنـایـات ایسـتـاد و 
خواھان آزادی فوری کارگران زندانی و کلیـه 

ـیـه احـکـام زنـدان و .   زندانیان سیاسی شد کـل
ـیـن  ـیـه کـارگـران و فـعـال ـقـه عـل ـی جریمه و وث
سیاسی باید لغـو شـود و بـه اذیـت و آزار و 
دستگیری رھبران اعـتـصـابـات و اعـتـراضـات 

در مـقـابـل ایـن .   باید فـورا پـایـان داده شـود
ھـای  ھا باید ھرچه وسیعتر به تشـکـل سرکوب

ــارزاتــی  کـارگــری و ســایــر تشـکــل ھــای مــب
  . پیوست و آنھا را تقویت کرد

ـیـه کـارگـران،  حزب کمونیست کارگری، کـل
دانشجویان و مردم آزاده در سـراسـر کشـور و 
سازمانھای کارگری، نھادھای مدافع حقـوق 
ـیــه مــردم شـرافــتـمــنـد جــھـان را  انسـان و کـل
ـتـکـارانـه  فرامیخواند که به این احـکـام جـنـای
ـیـه  اعتراض کنند و خواھان آزادی فـوری کـل
ـیـن  کارگران زندانی، دانشجویان، معلمان، فعال

ھـای  زنان و کلیه زندانیـان سـیـاسـی از زنـدان
ـیـسـت .   جمھوری اسالمی شـونـد حـزب کـمـون

کارگری به سھم خود از ھیچ تالشی در این 
 . زمینه فروگذاری نخواھد کرد

جمھوری اسالمی فعالین کارگری را به 
 ھای سنگین محکوم کرد حبس

 

 باید با تمام قوا مقابل این جنایت ایستاد 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١١ سپتامبر ١٦، ١٣٩٠ شھریور ٢٥



 3 ١٧٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـاع در  ــــم از اوضـــ ـــت رژی درش
ــه ــیــم رســان ــت ــم ھس ــای خــود رژی . ھ

ـافـه  ـف تقریبا ھمه آنھا صریح یا در ل
ـتـرل  به شکسـت حـکـومـت در کـن

ـنـد اعـتـراف .   جامعه اعتراف میکـن
ـقـررات  میکنند که مـردم بـرای م
ــورد  ــره خ اســالمــی حــکــومــت ت
نمیکنند و ھرروز بیشـتـر جـا بـرای 
. مدافعان حکومت تنگ مـیـشـود

ھـای کـارگـری روزی  در مـحـیـط
نیست تعداد قابل توجھی اعتـصـاب 

ـیـن .   و تجمع صورت نگیـرد در ھـم
ـایـجـان  ھفتـه ھـا در شـھـرھـای آذرب

. ای بـودیـم شاھد یک برآمـد تـوده
کارگران آھنگری تراکـتـور سـازی 

نـه .   تبریز دو ھفته اعتصاب داشتند
ــن  کسـی بـه وعــده ھـای مســئـولــی

گوش داد و نـه تـھـدیـد کـارگـران 
ــیـجــه ـت ــد .   ای داد ن ــن ــخـت بــاالخـره ری

ـیـن کـارگـری را  ـال تعدادی از فـع
ـا شـایـد از ایـن طـریـق  ـنـد ت گرفت

ـنـد کـارگـران .   اعتصاب را خفه کـن
ـتـه  ـف ـیـش از سـه ھ متروی اھواز ب
ـنـھـا پـس از  اعتصاب کـردنـد و ت
آنکه دو ماه از چـنـد مـاه حـقـوق 

ـاالئـی ھـا  معوقه خود را از حلقـوم ب
بیرون کشیدند، امروز بـه سـر کـار 

 . بازگشتند
ـا  اما این دستگـیـری ھـا اگـر ب

ــعــمــل جــدی کــارگــران  عــکــس ال
مواجه نشود، در کوتاه مـدت کـار 
خودش را میکند و لطمه جدی بـه 
مبارزه روزمره کارگـران و بـه امـر 

ـزنـد ـی ـابـی آنـھـا م یـک .   تشکل ی
ھدف بالواسطه این فشارھا در ھـم 

ھـای کـارگـری و  شکستن تشکل
ھـای  جلوگیـری از ایـجـاد تشـکـل

ـیـل اکـثـر  ـیـن دل جدید است به ھـم
ـیـن  دستگیری ـال ھا مـربـوط بـه فـع

ـتـه .   ھای کارگری اسـت تشکل ـف ھ
ـیـسـت کـه تـعـدادی از  و ماھی ن

ھـا را دسـتـگـیـر و  فعالین تشـکـل
ــد ــن ــکــن ــد .   احضــار ن ــواھــن ــخ مــی

ھای موجود دائما این فشـار  تشکل
ـنـد بــا .   را روی خـود احسـاس کـن

ــران و  ــب ــیــری و اخــراج رھ ــگ ــت دس
ــوذ  ــف ــا ن ــجــربــه و ب ــا ت ــاصــر ب عــن
کارگران، بطور فیزیکی ھـم مـانـع 

ـیـت ایـن تشـکـل ـال ھـا  گسترش فـع
ھـا  بعالوه این دسـتـگـیـری.   میشوند

ـیـشـگـیـرنـده اسـت و  یک اقـدام پ
ــه صــدھــا فــعــال  ھشـداری اسـت ب
کـارگـری در مــراکـز دیـگــر کــه 

 ! حساب دستشان باشد
ــن اســت کــه در  ــت ای واقــعــی
ـا  ـت سالھای گذشـتـه تـحـرک نسـب

ای در میان کارگران بـرای  گسترده
متشکل شدن شکل گرفته است و 
دستگیری فعالین کارگری، پاسـخ 
. رژیم به ایـن تـحـرک بـوده اسـت

سیاسـتـی کـه بـطـور مـنـسـجـم و 
پیگیر توسط رژیم دنبال شـده و در 
ماھھای گذشته با شدت بیشـتـری 

ـتـه اسـت ـاف کـافـی اسـت .   ادامه ی
شش ماه فشار دستگیری و زنـدان 
و اخراج از گرده کارگران بـرداشـتـه 
ــشــکــل شــدن  شــود تــا شــاھــد مــت
ـات  میلیونی کـارگـران و اعـتـصـاب
ـیـونـی  ـل ـی عمـومـی و سـراسـری م

رژیم بخوبی این پتانسیـل را .   باشیم
ـیـت سـعـی  ـنـد و بـه ھـر قـم میبی
میکنـد از ایـن رونـد جـلـوگـیـری 

اوضاع بحرانی رژیم، فضـای .   کند
زنده اعتراضی در میان کارگـران و 
ـلـف مـردم، شـروع سـال  اقشار مخـت
ــراضــات  ــت ــا اع ــلــی کــه ب ــی ــحــص ت
گسترده دانشـجـوئـی ھـمـراه اسـت، 
ـات در مـنـطـقـه کـه  فضای انقالب
رژیم را در وحشت ھرروزه فـرو بـرده 
است، ھمه اینھا مـوضـوع نـگـرانـی 
. بسیار جدی سران حکـومـت اسـت

سرکوب، دستگیـری، تـھـدیـدات و 
غیره علیه کارگران و دانشجویان و 
ـزارھـای  ـتـریـن اب بقیه مردم از مـھـم
رژیم برای مقابله با انفجاری اسـت 

 . که ھمه آنرا پیش بینی میکنند
 

ــســت ــی ــون ــران :   کــارگــر کــم رھــب
ـایـمـال  کارگری در اعـتـراض بـه پ
شدن حقوق توده کارگر و اتـکـا بـه 

ـنـد و جـلـو  آنان سینه سـپـر مـیـکـن
میافتند و ھمانطور که شمـا اشـاره 
کردید رژیـم بـرای جـلـوگـیـری از 
ادامه اعتراضات و بپاخـاسـتـن تـوده 
. کارگر آنـھـا را زنـدانـی مـیـکـنـد

بنظر شما بطور کلی کارگران چـه 
ـبـرانشـان  وظایفی برای دفـاع از رھ
ـایـد  بعھده دارند و چه اقـدامـاتـی ب
ــه  ـنـد کـه تـعـرض رژیـم را ب بـکـن
ـبـران خـود عـقـب  نماینـدگـان و رھ

 بزنند؟ 
ھمانطور که اشـاره :   اصغر کریمی

ھـا الاقـل در  کردم این دستـگـیـری
ـنـی بـه  کوتاه مدت لطمات سـنـگـی
مبارزات کـارگـران و امـر تشـکـل 

ـنـھـا راه .   یابی آنھا وارد مـیـکـنـد ت
ـنـجـم و  تحمیل دستمزدھای یک پ
ـقـر بـه دھـھـا  یـک شـشـم خـط ف
میلیون کارگـر، سـرکـوب ھـرروزه، 
دسـتـگـیـری رھــبـران کـارگـری و 
ــشــکــل شــدن  ــت ــوگــیــری از م ــل ج

ھـای کـارگـر  تـوده.   کارگران اسـت
ـا چـنـگ و دنـدان  ھمینطور که ب
علیه تعویق در پرداخت دسـتـمـزدھـا 
و سایـر اجـحـافـاتـی کـه بـه آنـھـا 
ـنـد،  ـزن ـی میشود دست به اعتراض م
ـایـد  با ھمین حرارت و حتی بیشتر ب
ـــران خـــود و  ـب ـاع از رھـ ــه دفــ ب

ــل ــک ـــد تش ــزن ـی ـــرخـ ــود ب . ھــای خ
دستگیری رھبران کـارگـری بـرای 
ـارزاتـی  در ھـم شـکـسـتـن اراده مـب
کارگران است، برای متفـرق کـردن 
کارگران و جلوگیری از اتحاد آنـھـا 

ھمینطور که یک حادثه در .   است
کارخانـه بـالفـاصـلـه بـه خـامـوش 

ھا و تجمع اعـتـراضـی  کردن ماشین
منجر میشود، ھر مورد دستگیـری 
ـایـد  و احضار رھبران کارگران ھـم ب
به دست از کار کشیدن و اعتـراض 

مـن .   جمعی کارگران منـجـر شـود
اعـتـصـاب مـدرسـه " قبال در جـزوه 

نوشته بـودم کـه اگـر " انقالب است
ـــم  ـی ــ ــوان ـت ــ ـی ـــم مــ ـی ـ ـب ــ ـن ــجــ ــوب ب خ

ــری ــی ــگ ــت ــه شــکــســت  دس ــا را ب ھ
ـیـم ـبـدیـل کـن . سیاسی برای رژیم ت

خبر دستگیری را بایـد فـورا ھـمـه 
جا پخش کرد، عکس کـارگـران را 
باید ھمه جا به در و دیـوار زد، در 
ــی دســت بــه  ــت ــل ادارات دول ــاب مــق
ـــه ھـــمـــســـران و  ـــجـــمـــع زد، ب ت

ھای کارگران دستگیـر شـده  خانواده
ـــه صـــدای  ـــک کـــرد ک کـــم
ـیـده شـود،  اعتراضشان ھمه جـا شـن
به سازمانھای کارگری در سـطـح 
جھان باید فورا نامه داد و حـمـایـت 
ـــســـت  ـی ـ ــمـــون ـزب ک ــواســـت، حــ خ
ـایـد در  کارگری و کانال جدید را ب

ــت و .   جــریــان گــذاشــت اگــر دول
ـنـد کـه  کارفرماھا تـالش مـیـکـن
ـا  ـنـد ت ـان رھبران کارگری گمنام بـم

تر آنھا را دستگیر کنند و در  راحت
ـایـد بسـرعـت  زندان نگه دارند، ما ب
کارگران دستگیر شده را با عـکـس 

ــره ــه چــھ ھــای  و اســم و رســم ب
ـیـم ـبـدیـل کـن و ایـن .   سرشناسـی ت

بستگی به این دارد که تاچـه حـد 
ـیـم ـل ـائ . برای رھبـران خـود ارزش ق

ـبـران خـود  کارگران و مردم باید رھ
را مثل مردمک چشم خود حـفـظ 

ــنــد ــا .   کــن ــران اعــتــصــاب و ی ــب رھ
ھـای کـارگـری و  فعالین تشـکـل

ــر تشــکــل ــطــور ســای ــن ھــای  ھــمــی
ـارزه  مبارزاتی در صـف مـقـدم مـب
ــشــه در خــطــر  ــد و ھــمــی ــرار دارن ق
ـنـد . دستگیری و اذیت و آزار ھسـت

ھـای دسـتـگـیـر  کارگـران، خـانـواده
ـز  ـی ـتـرض ن شدگان و سایر مردم مع
باید با تمام وجود برای آزادی آنـھـا 
و بازگشت آنھا بـه کـار دسـت بـه 

ــد ــن ــزن ــدام ب ــه .   اق ــھــا از جــمــل ایــن
ــط  ــوس ــه ت ــت ک ــی اس ــدامــات اق

ـان  توده ـایـد بـه جـری ھای کـارگـر ب
ـتـد ـف ـایـد بـه کـارخـانـه .   بی ـب کـار ن

ـان .   محدود شـود ـای ـان و آشـن دوسـت
کارگران اخراجی ھم باید دسـت بـه 
ـا  ـنـگـی ب کار شـونـد و در ھـمـاھ

ـیـن  کارگران کارخانه ـال ای کـه فـع
اند فـراخـوان تـجـمـع  آن دستگیر شده

بدھند، به کمک دیگر انسـانـھـای 
ــه ـت ھــا و  آزادیـخــواه در شــھــر کــمــی

ـبـسـتـگـی تشـکـیـل  کانون ھای ھم
ـا  دھند، مردم شھر را خبر کنند و ت
ـــالش  ـــود ت ـان خ ــ ـت ــ آزادی دوس

 . مستمری در دستور بگذارند
 

ـقـش :   کارگر کمونیست عالوه بر ن
ــران  ــت از رھــب کــارگــران در حــمــای
ــک  ــشــود ی ــه مــی خــود، چــگــون

ھمبستگی وسیع مردم آزادیخـواه را 
با مبارزات کارگری و بـخـصـوص 
ـیـن  ـال علیه دستگیری و زنـدان فـع
ــان داد؟ نــکــات  ــازم ــارگــری س ک

 اساسی و مھم کدامند؟
ـایـد : اصغر کریمی ھر کارگـری ب

فکر کند که رھبرانـش انسـانـھـای 
ـبـود  ـنـد کـه بـرای بـھ مھمی ھست
زندگی کارگران و نـجـات آنـھـا از 
ـنـه سـپـر  ـار سـی این شرایط خـفـت ب

ـتـظـار  کرده ـایـد ان ـیـجـه ب اند و در نت
داشته باشد که کل طبقـه کـارگـر 
ــھــا را  ــخــواه اوال آن ــردم آزادی و م
ـا اخـراج  بشناسند و به دستگیری ی
آنھا ھمه جا و بـه ھـر شـکـل کـه 

ـنـد خـارج از .   میتوانند اعتراض کـن
ـــن و در  ـی ــ ـار، اول ـــط کــ ـی مـــحــ

ترین جا شـھـری اسـت کـه  دسترس
بـویـژه کـه .   در آن زندگی میکنیـم

برخی از فعالین کارگری، از کـار 
اند و کارگر یک مـرکـز  اخراج شده

ــد و  ــن ــســت ــی بــزرگ کــارگــری ن
ــب  ــھـا بــایـد از جـان دسـتـگــیـری آن

ــع مــردم بـه یــک  تـوده ھــای وســی
ـبـدیـل  اتفاق بزرگ در سطح شھـر ت

ـنـھـا شـھـر کـه سـایـر .   شود و نه ت
مراکز کارگری در سراسـر کشـور، 
سازمـانـھـای کـارگـری در سـطـح 
جھان و مجامع مـدعـی حـقـوق و 

ھــای ســیــاســی در ســطــح  آزادی
کشور و در سـطـح جـھـان مـطـلـع 

ھـای  ھـا حـتـی رسـانـه رسانه.   شوند
ـایـد  ـز ب ـی مجـاز داخـل کشـور را ن

ھـا و  برای انعکاس خبر دستگیـری
ــار  ــارگــران تــحــت فش اعــتــراض ک

ــر .   گــذاشــت ــدامــات در ھ ــن اق ای
باید ھـرمـورد .   شرایطی عملی است

دستگیری و ھر کارگر زندانـی بـه 
خاری در چشم جمھوری اسـالمـی 

اگر رژیم متوجه شـود .   تبدیل شود
ـبـران یـک  که با دسـتـگـیـری رھ
ــی در  مــرکــز کــارگــری، فضــائ
مراکز کارگری، در دانشگاھـھـا و 
مدارس و در سـطـح شـھـر شـکـل 
ـاس بـه  گرفته و چند کارگر ناشـن

ـبـدیـل  چھره ـاخـتـه شـده ت ھـای شـن
ــحــث از  شــده ــه جــا ب ــم ــد و ھ ان

دستگیری آنھا است، میفھـمـد کـه 
ـار  این دستگیری ـب ھا نتایج عکس ب

 . آورده است
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 4  ١٣٩٠  شھریور ٢٩ کارگر کمونيست

انقالب مصـر كـه بـدون وجـود یـك 
ــكــال و  ــی رادی ــت ــس ــزب كــمــونــی ح

ــدون تشــكــل ھــای  كــارگــری و ب
مستقل و رادیكال كـارگـری شـروع 
ــاز اول بــه ســرنــگــونــی  شــد در ف
شخص حسنی مبارك مـحـدود شـد 
ـان  و قدرت ھمچنان در دست دوسـت
دور و نزدیـك او، چـه در ارتـش و 
چه در دادگاھھا و زندان و مـدارس 

ـاق .   و غیره باقی ماند ـف قریب بـه ات
ــی  ــك بـه حســن وزرا از افــراد نــزدی
ــزب ان دی پــی او  ــارك و ح ــب م

ـان حـكـومـت .   ھستند ارتش ھمـچـن
ـــن  مـــی ـی ــ ـــوان ـاھـــرا ق ـــد و ظــ ـن ــ ك

ـیـن  سركوبگرانه آھنینی مـثـل قـوان
ــی مــبــارك را وضــع  دوره حســن

ــد كــرده ــحــرک .   ان ــت و ت امــا دخــال
ــه کــارگــر در جــریــان  ــق جـدی طــب
انقالب و ایستـادگـی کـارگـران بـر 
سر مطالباتشان انقالب را دارد وارد 

كند و بنظر میرسـد  فاز جدیدی می
ــاع بــه ســمــت دیــگــر و  کــه اوض

ــده ــن ــدوار كــن ــر  امـی ای در حــال ســی
 .است

 ٢٠١١ ژانـویـه ٢٥تا قبل از 
ـقـالب  ـیـروزی ان كه تاریخ رسمـی پ
ــی مــبــارك اســت؛  ــر حســن مصــر ب
ـقـط دارای  جنبش كارگری مصر ف

ـقـل كـارگـری بـود٣ .  تشكل مسـت
 ١٨االھرام اما در مطلبـی در روز 

سپتامبر درباره اعتصاب معلمـان در 
ــازگشــائــی مــدارس، تــعــداد  روز ب

ـقـل كـارگـری را  تشكل ھای مسـت
.  عدد عنوان كرده اسـت١٥٠حدودا 

 صرفا یك آمار خشـك ١٥٠ تا ٣از 
ـبـش كـارگـری  و خالی نیست؛ جـن
مصـر در عـیـن حـالـی كـه دولـت 
عصام شرف، نخست وزیـر مصـر را 
در یك مخمصه و بـن بسـتـی قـرار 
ـنـدتـری  ـل داده است، دارد گامھای ب

ـلـكـت  برمیدارد و اکنـون از آن مـم
زمزمه اعتصاب عـمـومـی ھـم بـه 

 !رسد گوش می
ـامـبـر كـه بـه ١٨در تاریخ   سپت

ــارگــری در  ــراضــات ك ــت ــار اع ــب اخ
مصر نـگـاھـی انـداخـتـم، چـنـدیـن 
اعتراض مھم كـارگـری تـوجـھـم را 

ــد ــب كــردن ــصــاب .   بــخــود جــل اعــت
ــان كــه از ســال  ــم ــل ســراســری مــع

ــار ١٩٥١ ــن ب ــرای اولــی ــون ب ، اکــن
. شـد منجر به تعطیلی مدارس مـی
ــد دانشــگــاه ــی ــصــاب اســات ــت ھــا،  اع

ـقـل  اعتـصـاب كـارگـران حـمـل و ن
عمومی كه باعث اختالل جدی در 
سوخت و ساز روزمره در آن كشـور 
شده است؛ اعتصاب كارگران پسـت 
ــصــاب كــارگــران نــفــت  مصــر، اعــت
ـانـه، اعـتـصـاب  شركت مصر اللـصـی
ــوازم  ــم ل كــارگــران شــركــت عــظــی

ـال  ــ ـانـــگـــی ایـــدی و  (Ideal)خــ
شركـت نسـاجـی " اعتصاب كارگران 

ـا " مصر ، بزرگترین نساجـی مصـر ب
 ھزار كارگر در شـھـر الـمـحـلـه ٢٢

ـامـبـر  ـت ـپ الكبری، كـه در اوایـل س
ـا  اعتراضی را شروع كردند و تنھـا ب
ـیـروی  ـا وزیـر ن به توافق رسـیـدن ب
ـان دادنـد  ـای انسانی به اعتصابشان پ
اما احتمال بازگشت بـه اعـتـصـاب 
ـاالی سـر  در این مركز را ھمچنان ب

 . مدیریت و دولت نگه داشته است
ـابـع نـه چـنـدان دلسـوز بـه  ـن م

اند كـه مصـر  جنبش كارگری گفته
 اعـتـصـاب ٦٥در ماه اوت شـاھـد 
ـابـع .   مھم كارگری بـود ـن ـیـن م ھـم

انـد كـه ایـن رقـم نسـبـت بـه  گفتـه
ماھھای قبل كمتر شده اسـت؛ امـا 

نویسد كه با دور گرفتـن  االھرام می
ــارگــری، بــه نــظــر  ــراضــات ك ــت اع

آید كه حال و ھـوای اعـتـراض  نمی
در جنبش كارگری بـه ایـن زودی 

ــن .   فـروكــش كــنـد ھــمـاھــنـگــی بــی
ــف و  ــل ـت ــخـ ــراكــز م ــران م كــارگ

ــن  تشــكــل ــی ــن ــا و ھــمــچ ــای آنــھ ھ
ـاتشـان، ایـده  ـب متجانس بـودن مـطـال
فراخوان اعتصاب عمومی را روی 
ـیـن كـارگـری گـذاشـتـه  ـال میز فـع

ـأت .   است ـیـس ھـی ـتـوح، رئ علی ف
ـقـل  مدیره اتحادیه كارگران حمل و ن
عمومی، كه كـارگـران عضـو ایـن 
ـنـون در اعـتـصـاب  اتحادیـه ھـم اك
ـیـن  ـال ھستند و خود او یكی از فـع
ـبـش كـارگـری اسـت،  سرشناس جن

گوید فعال اعتصاب عـمـومـی  می
در دستور نیست، اما تـوسـل بـه آن 
از روی میز ھیچـكـدام از مـا ھـم 

 .برداشته نشده است
 

 اعتصاب معلمان
ھفته گـذشـتـه دھـھـا ھـزار تـن از 
ـاتـر  ـابـل دف ـق ـلـمـان مصـر در م مع
كابینه در مركز شھر قاھره دست بـه 
ـا  تجمع اعتراضی زدند و به دولت ت

 سپتامبر مھلت دادنـد كـه ١٧شنبه 
ـاتشـان رسـیـدگــی  اگـر بـه مـطـالــب
نشود، بعد از آن مـھـلـت دسـت بـه 
ـنـد زد . یك اعتصاب نامحدود خواھ

ـــر آمـــد و ١٧روز  ـب ـامــ ــ ـت ــ ـپ  ســ
ـپـوشـیـد . مطالباتشان جامه عـمـل ن

ـلـی  مدارس در سراسر مصر به تعطی
ــده شــدنـد ــك .   كشـان مصـر حــدودا ی

ـلـم دارد ـازه .   میلیون مـع اتـحـادیـه ت
ــن  ــمـان مصـر كـه ای ـل ـأسـیـس مـع ت
اعتصاب را سـازمـان و فـراخـوانـده 
است، چندین ھفتـه در تـدارك ایـن 

مطالبات عـمـده ایـن .   اعتصاب بود
معلمان، اخراج وزیـر امـور داخـلـی، 
ـلـمـان از  افزایش حداقل دستمزد مـع

 پـونـد و ١٢٠٠ پوند مصر به ٩٠٠

ھـایـی كـه در  عـمـلـی كـردن وعـده
تابستان گذشته به كـارگـران بـرای 
ـزایـش دسـتـمـزد داده شــده  وعـده اف

 . بود
ـقـل گـزارش ـابـع مســت ـن ھــای  م

ـاره  وزارت آموزش و پرورش را در ب
درصد معلمانی كـه در اعـتـصـاب 

ـامـوثـق اعـالم  شركـت كـرده انـد را ن
ـاالتـری  كرده ـار ب اند و از رقـم بسـی

وزارت آمــوزش و .   انـد گـزارش داده
پرورش گفته است كه كمتر از یـك 
درصد از معلمان از حاضر شـدن بـر 

ــد، در  ســر كــار خــودداری كــرده ان
ـزی  ـتـی از چـی حالیكه رقم غیردول

ــدود   درصــد گــزارش داده ٦٧ح
عصام شرف و احـمـد جـمـال .   است

الــدیــن مــوســی، وزیــر آمــوزش و 
وضعیت بـحـرانـی " پرورش، به بھانه 

ـلـمـان " اقتصاد ـات مـع ـب ، بـه مـطـال
ـا  سعی كـرده.   اند جواب رد داده انـد ب

ـیـه  پروپاگاندھای ناسیونالیستی عـل
ـلـه  ـقـدم دانسـتـن " معلمان، از جـم ت

ـافـع مـلـی ـفـی بـر مـن " منافع صن
ـیـه آنـھـا  افكار عمومـی را بـر عـل

اما از آنجا كه گوینـدگـان .   بشوراند
این جمالت خود منفـورنـد، و ھـمـه 

ــنــد كــه  مــی یــعــنــی "   اقــتــصــاد" دان
ای آنـھـا،  حسابھای بانكی افسـانـه

كسی رتوریـكـھـای آنـھـا را جـدی 
دارنـد راجـع بـه بـكـار .   گـیـرد نـمـی

ــتــصــاب  ــانــون ضــد اع ــن ق ــت گــرف
كه یكی دو مـاه بـعـد "   اضطراری" 

ـقـــالب  ــ ـاز اول ان ـــروزی فــ ـی ــ از پ

انـدیشـنـد و  سرھمبندی كردند، مـی
ــك و دو مــی ــد ی ــن ــم .   كــن امــا ھ

ـیـن  ـال تحلیلگران سیاسی و ھـم فـع
ـاورنـد  اجتماعی و سیاسی بر ایـن ب

ھای سركوبگـرانـه  كه توسل به شیوه
ـبــارك،  ـادگـاری دوران حســنـی م ی
ـات  ـقـالب و اعـتـصـاب فقط آتـش ان
ــر خــواھــد  ــه ورت كـارگــری را شـعــل

 .ساخت
ـیـت  با اعتصاب معلمـان مـوقـع
ــاز  ــارگــری وارد یــك ف ــبــش ك جــن

دولت و افـراد و .   دیگری شده است
مدیای نزدیك به دولت، با شـیـطـان 
سازی از معلمان سعی در حـاشـیـه 
ای كــردن اعــتـصــاب مـعــلـمــان را 
ـلـوم شـده اسـت كـه  داشتند اما مـع
تیرشان مثل ھمه مـوارد دیـگـر بـه 

دانـش آمـوزان .   سنگ خورده اسـت
ــھــا، بــا ســازمــان دادن  ــان ــرســت ــی دب
ـلـمـان،  گـروھـھـای حـمـایـت از مـع
ــت  وسـیـعـا در ایـن اعــتـراض دخـال

ــه ــد داشـت ــصــاب .   ان ــراض و اعــت اعــت
معلمان وسیعا توسط اقشـار دیـگـر 
و فعالین اجتماعی مـورد حـمـایـت 

آنچه كه در ایـن .   قرار گرفته است
ـیـن انـگـشـت نـمـاسـت، اقـدامــات  ب
ـانـه  ضدانقالبی و اعـتـصـاب شـكـن

ـیـن اسـت ـیـن .   اخوان الـمـسـلـم ـال فـع
ــمــاعــی گــزارش داده ــه  اجــت ــد ك ان
ـام  ـلـمـان " نھادی از معلمان به ن مـع

ـــوق ـق ــ ـــدون ح  Teachers)"   ب

در مقابـل ایـن :   کارگر کمونیست
موج تعرض به فعالین کارگـری و 
بویژه در مقابل این احکـام اخـیـر و 
برای آزاد کردن کارگران زندانـی و 
کلیه زندانیان سیـاسـی، حـزب چـه 

 اقدامات فوری در دستور دارد؟
تالش بـرای آزادی :   اصغر کریمی

ـاسـی یـک  کارگران و زندانیان سـی
ـیـت حـزب  ـال ـیـشـگـی فـع وجه ھـم

ـانـطـور .   است ـز ھـم ـی در این مورد ن
ـتـه ایـم نـھـایـت  که در اطالعیه گـف

مـا بـه .   تالش خود را خواھیم کـرد

این مسالـه بـه عـنـوان یـک امـر 
ـیـت ـال ھـای  مھم نگاه میکنیم و فـع

ـبـه ای را در دسـتـور قـرار  ھمه جان
ـنـج سـال و .   میدھیم یازده سال و پ

ـیـن  شش سال محکومیت برای فعال
ـاه  کارگری و دانشـجـوئـی و کـوت
ـیـر  کردن سر کارگران به نشانه تحـق

ــط حســاس  ــرای ــم در ش ــھ ــھــا آن آن
کنونی، باید با اعـتـراض گسـتـرده 
ــوری  ــھ ــم ــون ج ــوزیســی مــردم و اپ

 . اسالمی مواجه شود
ـتـظــار  ایـن امـری اسـت کـه ان
ـا اعـتـراض  میرود در داخل ایـران ب

ــکــل ــراکــز و تش ــع م ھــای  وســی

کـارگـری و دانشــجـوئـی و مــردم 
ـیـن  آزادیخواه قرار گیرد و در سطح ب
المللی بـه یـک کـارزار وسـیـع و 

ــود ــر ش ـــج ـن ــرده مـ ـزب .   گســت حــ
ــچ  ــســت کــارگــری از ھــی کـمــونــی
ـنـه فـروگـذاری  ـی تالشی در این زم

 .* نخواھد کرد
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without Rights)  كــه تــحــت
ـنـد بـه  ـیـن ھسـت تأثیر اخوان المسلـم
اعتصاب معلمان بی اعتنائی كـرده 
و سر كـالـسـھـای عـمـومـا خـالـی 

ھای رسـمـی  رسانه.  اند حضور یافته
ــه خــون  ــف آن كشــور ھــم فــعــال خ

ـاره .  اند گرفته ـلـمـان درب یكی از مـع
ـتـه  سكوت رسـانـه ھـای مصـر گـف

ـا آخـریـن روز  است كه اینھا حتی ت
سقوط حسنی مبارك، زمـانـی كـه 
ـبـود و ھـمـه در  كسی در خـانـه ن
ـادیـن در اعـتـراض  خیابانـھـا و مـی

ـز  بودند، می گفتنـد كـه ھـمـه چـی
عادی است و ھیچ اعـتـراضـی در 
ـیـجـه  ـت ـیـسـت و در ن آن مملكـت ن

 !رود انتظار بیشتری ھم از آنھا نمی

ــد  ــن ــمــان ھــمــان ــصــاب مــعــل اعـت
اعـتـصـاب كـارگـران یـك كـارخـانـه 
مشخص نیست كه ممکن است بـه 
ـادی از جـامـعـه  زندگی بـخـش زی
ـلـکـه ایـن  ـاشـد، ب ـب خیلی مربوط ن
ـلـمـان را بـه  اعتصاب خـواسـت مـع

ھـای مصـری  خانه تك تك خـانـواده
ـای  برد و این موضوع را بـه مـعـن
واقعی یك مشكل عـمـومـی كـرده 

ھا از حـمـایـت وسـیـع  گزارش.   است
دانش آموزان و والدین آنـھـا از ایـن 
ـلـمــان  ـات مـع ـب اعـتـصـاب و مـطــال

 .حكایت دارند
 

 اعتصاب عمومی 
 قدم جدی بعدی

اعتصاب عمومـی در چشـم انـداز 

است و تنھا با بكارگیری آن اسـت 
تـوانـد از  كه جنبش كـارگـری مـی

مانورھـای ارتـش و مـوش دوانـی 
ـان  اخوان المسلمین و رسـانـه ھـای ن

ـنـد كـل .   به نرخ روز خـور عـبـور ك
ــش  ــب ــالــبــات جــن ــامــعــه از مــط ج
ـاری عـوامـل  ـن كارگری بـرای بـرك
ــحــالل  ــی مــبــارك، ان ــم حســن رژی
نھادھای مشـاوره مـدیـریـت دسـت 
ساز حسنی مبارك، كنار گـذاشـتـن 
ــزایــش  ــن ســركــوبــگــرانــه، اف ــی قــوان
دستمزد و آنچه كه كارگـران بـخـش 

ـزایـش   ٢٠٠خدمات تحت عنوان اف
ـزه" درصدی  قـول "   حق الزحمه انـگـی

ــد و  ــت گــرفــتـه بـودن آن را از دول
اكنون دولت زیر آن وعده زده اسـت، 

ـنـد حمایـت مـی ـنـھـا خـود .   ك نـه ت

ـلـكـه كـل آن  جنبش كـارگـری و ب
ـیـونـی ـل ـی ای كـه ھـر روز  نیروی م

كـرد و  میدان تحریر را اشـغـال مـی
ـارك شـد،  باعث سقوط حسنـی مـب
ـتـن  ـیـشـتـر از رف ـار ب انتظاری بسـی
ـقـالب خـود و  ـارك از ان حسنی مب

اعتصاب عمـومـی .   امتداد آن دارند
ـیـكـر  تواند ضربه كاری می ای بـر پ

ـزنـد و  نامشروع دولت سران ارتـش ب
اخوان المسلمین را ھـم كـه در ھـر 
ـتـمـاعـی و  قـدم از اعـتـراضـات اج
ــالبــی و  ــق ــش ضــدان ــق ــارگــری ن ك
ـالـه  ـازی كـرده، بـه زب بازدارنده را ب

 .دان بیاندازد
ـیـشـتـر بـر  تمركز ایـن نـوشـتـه ب
اعتصاب معلـمـان اسـت؛ چـرا كـه 
این اعتصاب كل جامعه و از جملـه 

جنبش كارگری را در برابر دولـت و 
ـقـالب در آن  جناحھای دیگر ضـدان

ـبـش .   كشور قدرتمندتر كرده است جن
ـلـمـان  كارگری مصر در واقع از مـع
ــد  ــراض اســاتــی ــه تــا اعــت گــرفــت

ـا اعـتـصـاب  دانشگاه ھا و دكترھـا ت
ھـا،  كارگران شركت نفت و نسـاجـی

ـات  ـب متحد و یكپارچه است و مطال
ــھــی دارد رفــاه، آزادی و .   مشــاب
ــی ــان ــارگــر .   كــرامــت انس ــقــه ك ــب ط

ـارزه شـده اسـت و  پیشقدم ایـن مـب
ـارزه مـی تـوانـد  پیروزی در ایـن مـب

انرژی زیادی به جنبـش كـارگـری 
در كشورھای دیگر و بخصوص در 

 .كشوری مثل ایران بدھد
 ٢٠١١ سپتامبر ١٩

 

ـا شـدت ادامـه  انقـالب در مصـر ب
ـان  دارد و تمـام تـالش ـای ھـا بـرای پ

ـز ادامـه  ـی یافته اعـالم کـردن آن ن
 ٦-٥ کـه  این انقـالبـی اسـت.  دارد

سال پیشتر از محله کارگری شـبـرا 
 ماه قبل پس از ٩آغاز شده بود، و 

ــقــالب تــونــس، از ھــمــان  شــروع ان
ــده  شـبـرای کــارگـران گـرســنـه، ژن
ــرض اوجــی مــجــدد  پـوش و مــعــت

ــرغــم .   گــرفــت ــی مــبــارک را عــل
ھـا و  تمامی تمھیدات و قول و قـرار

اش بـه زیـر  تضمینات حامیان غربی
ھـای  کشیدند، علیرغم تمـام مـانـور

ــوقــف کــردن  ــت ــاســی بــرای م ــی س
گردونه انقالب، علیرغم سـرکـوبـی 
ـیـرغـم  از ھمان نوع مبارکی، و عـل
ـیـن  ادامه حکومت نظـامـی و قـوان
ـتـر و  اضطـراری، ھـر روز رادیـکـال

ھـای خـود  تر خواسـتـه سازمان یافته
 ٩در تـمـام .   انـد را مـطـرح سـاخـتـه

ـیـروزی گـام اول  مـاھـی  کـه از پ
گذرد، ایجاد شـوراھـای  انقالب می

ــت  ـزار دخـال ــه عـنـوان اب مـحـالت ب
  مستقیـم در سـرنـوشـت و زنـدگـی
روزمــره در دســتــور روز کــارگــران 

ـفـه.   بوده اسـت ـیـن وظـی ای کـه  اول
ـتـرل  ـنـد کـن ـل ـائ برای این شـوراھـا ق

ــان، یــکــی ــع ن ــد و تــوزی ــی ــول  از  ت

ترین مسایل جامعه، مـحـمـل   اصلی
-٥ھای عمـده  اعتراضات و شورش

 سال گذشته و حـال مصـر بـوده ٦
ھـای کـارگـری در  اتـحـادیـه.  است

ـقـشـی  در   اسـاسـی تمام این مدت ن
انـد ھـر  به جلو راندن انقـالب داشـتـه

چند به دالیلی واضح نقش آنھـا در 
سازماندھی میدان تـحـریـر و دفـاع 
از محالت بر علیه اوباش مبـارک 
ـاسـب  ھرگز پوشش مطبوعاتـی مـن
نیافت، در تمام این مدت به تجدیـد 
ــود و جــذب و  ــی خ ــدھ ســازمــان
ــارگــران مشــغــول  ــانــدھــی ک ــازم س

به قول حسـام الـحـمـالوی، .   اند بوده
ـقـل ٣این انقالب با   اتـحـادیـه مسـت

 ٩٠کارگری آغـاز شـد و امـروز 
اتحادیه مستقل کارگری کـارگـران 

 !ھا را میپوشانند ھمه بخش
ــادیــه ــارگــری، در  اتــح ــای ک ھ

ھای تولیدات و خـدمـات  تمام بخش
ــن  ـی در سـراسـر مصـر از ھـمـان اول

تـریـن    از اصـلـی جمعه خشم یـکـی
ـاسـی مصـر  بازیگـران صـحـنـه سـی

اند و اینک در تالشند جـلـوی  بوده
ـنـد . صحنه سیاسـت را اشـغـال کـن

اینک بحث ضرورت یـک کـاسـه 
ــخــش ــراضــات ب ھــای  کــردن اعــت

مختلف تولید و خدمات، اعتـصـاب 

ھـای  ، اعتصابی با خواسته عمومی
ـیـشـرو و  سیاسـی بـحـث روز کـارگـران پ

 . در سراسر مصر است رھبران عملی
این پیشروی جنبـش کـارگـری 
ـتـگـری  بر متن تعمیق خواست دخـال

ـــوده ـارگـــر  و  ت ـای مـــردم کــ ھــ
زحمتکش در امور روزمـره جـامـعـه 
ــگــیـرد، مــردمــی کــه  صـورت مــی

را "   الشعب یرید اسقـاط نـظـام" شعار 
ــورســال  ـی ــون ـا و ی یـک شـعــار آشــن

ـارنـد.   انـد کرده مـردم .   مـردم خـواسـت
ــد ــن ــکــن ــمــی ــول ن ــدام .   قــب مــردم اق

 .مردم تحمیل میکنند. میکنند
به جزئی از آنـچـه زیـر آسـمـان 

ــه ٢٤مصــر در   ســاعــت گــذشــت
 :گذشته است توجه کنید

 
ـبـه  ـامـبـر ١٨یکشـن ـت ـپ ، ٢٠١١ س

ـزه  ـیـن مـدارس گـی ـلـم اعتصاب مـع
ـیـن .   وارد دومین روز خود شد معلـم

ـزایــش حــقـوق خـود، از  خـواھـان اف
ــایــه ــات پ ــب ــال ای کــه تــوســط  مــط

حکومت انتقالی تضمیـن شـده بـود 
 .ھستند

ـامـبـر ١٨یکشنبه  ، ٢٠١١ سپت
مدارس قاھره دسـت بـه اعـتـصـاب 

ــد ــن ــزن ــی ــران، .   م ــن و مــدی ــی ــم ــل مــع
ھا را تعطیـل  و مـدارس را  کالس

 .ترک میکنند
ـامـبـر ١٨یکشنبه  ، ٢٠١١ سپت

ـــده ـارگـــران شـــرکـــت ای آل، از  کــ
کارفرمایان معروف مصر دست بـه 

ـنـد ـزن ـی ــه .   اعـتـصـاب م کـارگـران ب
 .پائین بودن دستمزد اعتراض دارند

ــدیــال کــارخــانــه ھــا را  کــارگــران ای
ـه ھـا  ترک کرده و ضمن دعـوت از رسـان

ـه اعـتـصـاب  ـیـغ ب ـل ـب برای دادن پـوشـش ت
ـه، در  ـب قرار مـیـگـذارنـد روز بـعـد، دوشـن

 .محل کارخانه تجمع کنند
ـامـبـر ١٨یکشنبه  ، ٢٠١١ سپت

ــوئــز در  ــدارس س ــن م ــمــی ـل ــعـ م
 تـن از ٢وزیـر عـلـوم .  اند اعتصاب

مشاوران خود را بـرای مـذاکـره بـه 
معلمین اعتـصـابـی .   سوئز میفرستد

ـایـد بـرود از  با شعار آقـای وزیـر ب
 .ھا استقبال میکنند آن

ـامـبـر ١٨یکشنبه  ، ٢٠١١ سپت
 در  کارگران حمل و نقل عـمـومـی

ترمینال مضالت دست بـه تـحـصـن 
 .اند زده

ـامـبـر،١٨یکشنبه  ـت ـپ   ٢٠١١ س
مصـر " تعدادی از کارگران شرکـت 

در داخل ساختمان شـرکـت "  للصیانه
کـارگـران .   دست به تـحـصـن زدنـد

 شدن استخـدام خـود  خواستار رسمی
 .ھستند

ـامـبـر ١٨یکشنبه  ، ٢٠١١ سپت
ـاھـره دسـت ٣رانندگان خط   مترو ق

 .به اعتصاب میزنند
... 

ـامـبـر ١٩دوشنبه  ـت ، ٢٠١١ سپ
 راھپیمائی اعـتـراضـی از ٤ساعت 

ـنـه در  ـی میدان تحریر به سمـت کـاب
اعـتـراض بـه حــکـومـت نـظـامــی، 
قوانین اضـطـراری، و مـحـاکـمـات 

 .نظامی
 .و انقالب ادامه دارد

 الشعب یرید 
 !)مردم میخواھند(

 

 احمد فاطمی
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ـا  ـلـمـان ب میلیونی دانشجویان و مـع
ــاســخ  ــای پ ــھ ــت ــوھــی از خــواس ــب ان
نگرفته  در دانشگاھھـا و مـدارس 

آیند و فضـایـی جـدیـد از  گرد می
آیـد،  اعتراض و مبارزه بـوجـود مـی

از سویی دیگر جمھوری اسـالمـی 
از تـرس ایــنـكـه دانشــگـاه ھـمــواره 
ـارزه اسـت و  سنگر اعتراض و مـب
ـیـن  ـیـشـه  در كـم ـز ھـم ـی معلمان ن
ـان اعـتـراض و  ـی فرصـتـی بـرای ب
ـنـد، ھـراسـان از  خواستھایشان ھسـت
شروع سال تحصیلی، در تـدارك آرام 
ـا  ـابـل ب ـق نگـاھـداشـتـن اوضـاع و ت
سربلند كردن اعتراضات دانشجـویـی 

ـز قضـیـه .   و معلمان است ـی امسال ن
ـتـھـا یـك .   از ھمیـن قـرار اسـت ـن م

ـیـت امسـال  تفـاوت مـھـم در وضـع
فشار اقتصادی بیسابقه ایسـت كـه 
. بر گرده جـامـعـه وارد شـده اسـت

بنابراین امسال این جامعه است كـه 
ـازگشـایـی مـدارس و  ـانـه ب در آسـت
ـفـجـار  دانشگاھھا در تالطم و در  ان

ــاز ســال .   اســت ــن تــرتــیــب آغ بــدی
تحصیلی میتواند با مـوج جـدیـدی 
ـاشـد . از اعتراض و مبارزه ھـمـراه ب

ـاسـی جـامـعـه  خصوصا اوضاع سـی
ـامــــال در تــــالطــــم اســــت ـــ .  ك

ــیــط ــتــی  مــح ــال ــارگــری ح ــای ك ھ
انفـجـاری دارد و ھـر روز در ایـن 
كارخانه و آن كارخانه در شـھـرھـای 
مختلف شاھد مبارزه و اعتراض بـه 
ــده،  ــت نش ــرداخ ــمــزدھــای پ ـت دسـ
بیكارسازیھا، سطح نازل دسـتـمـزدھـا 
، قراردادھای موقـت كـار و غـیـره 

ـز .  ھستیم ـی در شھرھای آذربایجـان ن
مساله خشك شدن دریاچـه ارومـیـه 
و تاثیرات فاجعه بار آن بر زنـدگـی 
ــخـش از  و مـعــیـشـت مـردم ایـن ب
جامعه، در ھمین مدت اعـتـراضـات 

ــاری را دامــن زده اســت ــی از .   بس
ـیـن مـدت مـا شـاھـد  جمله در ھـم

ای از سـوی  تظاھراتھای گسـتـرده
مردم در شھرھای مختلف ارومـیـه، 

اعـتـراضـاتـی .   ایـم تبریز، اردبیل بوده
ــن  ـان ای كـه ادامـه دارد و در جــری
مبارزات جمھوری اسـالمـی تـعـداد 
بسیاری را دستگیر و زندانـی كـرده 

است كه خود بر فضـای اعـتـراض 
از ســوی .   مـردم شــدت داده اسـت

 و اعـتـراضـات ٨٨دیگر مـا سـال 
ــی مــردم را پشــت ســر  ــون ــی ــل مــی

ـال فـرصـتـی  گذاشته ـب ایم و مردم دن
برای بیان اعتراض و بیرون ریـخـتـن 
ـــن  ــمـــر ای ـــه ع ـان دادن ب ــ و پــای

آنـھـم در شـرایـطـی كـه .   حكومتند
ـا و در  ـق ـات در شـمـال آفــری ـقـالب ان
كشوری چـون سـوریـه و مصـر و 
غیره امـیـدی در دل مـردم ایـجـاد 

ـــت ـــرده اس ـای درون .   ك ــ ـــواھ دع
ــد كــه  حـكــومـت را ھــم مــی ـی ــن ـی ب

ـاده ـت بـر .   انـد چگونه به جـان ھـم اف
سرچـگـونـگـی اجـرای طـرحـھـای 
ـتـی، جـمـع  حجاب، تفكیك جـنـسـی

ـنـد " ھـا، طـرح  كردن ماھـواره ھـدفـم
ـارانـه ھـا و دھـھـا مسـالـه "   كردن ی

ـــد ـــوا دارن ـــگـــر دع ـــب .   دی ـــرت م
ھـای  ھای یكدیگر و پـرونـده دزدی

جنایاتشان را رو میكننـد و بـر سـر 
ـــكـــه در  دزدی ـن ــ ـان و ای ـایشــ ــ ھ

ـیـشـان كـدام  مضحكه ـات ھای انتـخـاب
باند اھرمھـای قـدرت را در دسـت 
داشته باشد، با ھم جـنـگـی جـدی 

موضوع اصلی دعـواھـایشـان .   دارند
ـاب  نیز بقول خودشان پاره شـدن طـن
ـقـالب مـردم  نظامشان و تـرس از ان

ـز .   است بعالوه در سطحی جھانی نی
ـنـد ـزوا ھسـت . بیش از ھر وقت در ان

بنابـرایـن اگـر كـل ایـن تصـویـر را 
ـز  مقابل خـود بـگـذاریـم ھـمـه چـی
حاكی از یك جامعه ملتھـب اسـت، 

ــه ــع ــم را  جــام ـــن رژی ــه ای ای ك
ــاعــی  ــن ارتــج ــی ــخــواھــد، قــوان ــی ــم ن
ـایـد  ـارت اسالمی اش را نمیخواھد، آپ
ـتـی اش را  جنسی و تفكیك جنسـی
نمیخواھد و خـواھـان یـك زنـدگـی 
انسانی است و در چنین شـرایـطـی 
ـازگشـایـی  ـال ب ـب ـق است كه بـه اسـت

 .مدارس و دانشگاھھا میرویم
 

مشـکـالت :   کارگر کـمـونـیـسـت
ــواده ــصــادی خــان ــه  اقــت ــی ک ھــائ

ـا دانشـگـاه  فرزندانشان به مدرسـه ی
میروند از چه نوع و به چه دالیلـی 
است و چه عواقب و نتایجی بـرجـا 

میگذارد؟ در مقابله با اینھـا کـدام 
مطالبات را باید به پرچم اعـتـراض 

 بدل کرد؟
با شـروع مـدارس و :   شھال دانشفر

ـنـی بـر  ـنـه سـنـگـی ـزی دانشگاھھا ھ
ــه ــواده ھــزیــن ــه  ھــای خــان ھــایــی ك

ـا  فرزندانی دارند كه به دانشگاه و ی
. مدرسه مـیـرونـد اضـافـه مـیـشـود

ـــواده ـان ـا خــ ـایـــی كـــه  خصـــوصــ ھــ
ــد بــا  ــدانشـان دانشـگــاه مــیـرون فـرزن

ـاالی شـھـریـه  معضل ھزینه ھـای ب
ـاب و ذھـاب  ـنـه ای دانشگاھھا، ھزی
ـامـیـن  فرزنـدانشـان بـه دانشـگـاه، ت

ـزیــنـه ھــای  مسـكـن و خــوراك و ھ
ـنـد و ھـمـه ایـن  ـلـی روبـروی تحصـی

از .   مخارج واقعا كمـر شـكـن اسـت
ـیـد كـه  ھمین روسـت كـه مـی ـن ـی ب

انـد از  ھا نتوانسته بسیاری از خانواده
ـنـد و  ـای ـی عھـده ایـن مـخـارج بـر ب

اند كـه بـه ادامـه  ناگزیر به این شده
تـحـصـیـل فـرزنـدشـان در دانشـگــاه 

ـا شــمـا مشـاھــده .   خـاتـمـه دھــنـد ی
ــاری  ــی ــان بس ــد دانشــجــوی ــی ــن ــك ــی م
ھستند كه ناگزیر به داشتـن كـاری 
ـا نـه  در كنار تحصیل خود ھستند ت

ھای خود بلكه بعضا بـه  تنھا ھزینه
ـنـه ـزی ھـای خـانـواده شـان  تامـیـن ھ
بـعـضـا مـیـشـنـویـد .   كمكی نماینـد

ـاطـــر  ـــخــ ـــی ب ــجـــوی ـــران دانش ـت دخـ
ـازھـای  ھزینه ـی ـلـی و ن ھای تحصـی

ـاگـزیـر بـه تـن  مالی خانواده شان ن
ـنـه .   اند فروشی شده ـیـن زمـی در ھـم

ـاه رودھـــن  ــگــ گــزارشـــی از دانش
میخواندم كه واقعا تكان دھنده بـود 
ـار ایـن  و دقیقا به ابـعـاد فـاجـعـه ب

ـا .   وضعیت اشاره داشت در رابـطـه ب
ـز  ـی ـلـی در مـدارس ن ھزینه تحـصـی

ـار اسـت مشكالت خانـواده . ھـا بسـی
ـا تـوجـه بـه  بطور مثال ھمین االن ب

ھا یك خـانـواده  نرخ سرسام آور قیمت
 فرزند دبستانی داشـتـه ٤كه فرضا 

 ٣٠٠باشد، با شروع مدارس حداقل 
ــد ٤٠٠تــا  ــب ــان بــه س ــوم ــزار ت  ھ

ـا  ھزینـه ھـایـش اضـافـه مـیـشـود ت
ـیـف مـدرسـه و روپـوش و  بتواند ك
ـیـه  لوازم تحـصـیـل فـرزنـدش را تـھ

ایـن در شـرایـطـی اسـت كـه .   كنـد

ـاس چـنـدیـن بـرابـر  قیمت ھمه اجـن
ـیـون  ـل ـی شده و از نرخ خط فقر دو م

ـان اسـت خـوب .   تومان سخن در می
ـنـد؟  ـن ـیـت چـه ك مردم با این وضع

ھـا در  اینھا ھمه معضالت خـانـواده
 .آستانه شروع سال تحصیلی است

ـنـد  خانواده ـاری ھسـت ھای بسـی
ـنـد از عـھـده  ـتـوان ـی كه نه تنـھـا نـم
ــایــل آمــوزشــی  ــه خــریــد وس ــن ھــزی
ـلـكـه بـرای  ـنـد ب ـای فرزندانشان بر بی
ـاگـزیـر  سیر كـردن شـكـم خـانـواده ن
میشـونـد كـه فـرزنـدان خـود را از 
ـازار  تحصیل بیرون بكشند و راھی ب

بطوریكـه ھـر سـالـه مـا .   كار كنند
ـیـم كـه تـعـدادی از  شاھد این ھست
ـقـر خـانـواده از  ـیـل ف كودكان به دل

ـنـد امـا .   چرخه تحصیل خارج میمان
ـقـه ـیـسـاب ای  امسال با توجه به  فقرب

ـا تـوجـه  كه بر جامعه حاكم است، ب
ــزایــش  ــاد ســرســام آور اف ــع بــه  اب

ــمــت ــی ــا و مــعــضــالتــی چــون  ق ھ
ــرداخــت نشــده و  ــمــزدھــای پ دســت
بیكارسازیھا و در كـل تـھـاجـم ھـر 

ـیـشـت  روزه ای كه  به زندگی و مع
كارگران و اساسا كل جـامـعـه وارد 
ـتـوان تصـور كـرد كـه  ـی میشـود، م
تعداد چنین كودكانی  بـه مـراتـب 

روشـن اسـت كـه .   بیشتر خواھد بود
ـیـسـت و  این وضعیت قابل تحمـل ن
این وضعیت كل جامعه را به تـكـان 

 .در میاورد
ولی اجازه بدھید به بـخـش دوم 
ـا ایـن  سئوالتان و اینكه در مقابله ب
ـایـد بـه  وضعیت کدام مطالبات را ب
ـاسـخـی  پرچم اعتراض بدل کـرد، پ

ـبـرد  جبھه.   بدھم ھای وسـیـعـی از ن
مقابل ماست برای اینـكـه رژیـم را 
ـیـم . در منگنه اعتراضاتمان خفه كن

ـیـت  ھمین االن در بـرابـر ایـن وضـع
ــه  ــھــای فــوری ایســت ك خــواســت
میتوان طرح كرد و حول آن مـتـحـد 

ـا یـك .   شد ـایـد ب ـال مـا ب بطور مـث
ـتـمـاعـی بـرای بـه  جنبش وسیع اج
مدرسه بازگرداندن كـودكـان كـار و 

جنبشی كـه در .   خیابان روبرو باشیم
ھمین ایام تابستان جوانان در تـھـران  

ـیـم .   پرچمش را بلند كردند ـن اعالم ك
كه جای كـودكـان مـا در مـدرسـه 

ـال .   است اعالم كنیم كه دولت در قب
ـایـد بـه  كودكان مسـئـول اسـت و ب

ـاگـزیـر  خانواده ھایی كه بدلیل فقـر ن
میشوند فـرزنـدشـان را راھـی كـار 
كنند، كمك ھزینه مكفـی پـرداخـت 
كند تا شرایط بازگشت این كودكـان 

اعالم كنیـم .   به مدرسه فراھم گردد
ـنـوع شـود . كه كار كودكان باید مـم

اعالم كنیم كـه آمـوزش و پـرورش 
ـاشـد و   باید در تمام سطوح رایگان ب
این حركت را به نھضـتـی در تـمـام 

ــم ــی ــل كــن ــدی ــرھــا تــب دســت .   شــھ
كودكانمان را بگیـریـم و مـحـلـی و 
جمعی به مدارس برویم و در بـرابـر 

ـیـر  اخاذی ھایی كه تحت عنوان تعم
مدرسه و غیره میخواھند از جـیـب 
ـیـم ـایسـت . مردم پول بیرون بكـشـنـد ب

میدانیم كه یك سیاست فاشیـسـتـی 
جمھـوری اسـالمـی مـحـروم كـردن 

ھـر .   كودكان افغان از تحصیل اسـت
ــت  ــن ســیــاس ــی ــه بــا چــن جــا ك

ـتـكـارانـه ـای ای روبـرو مـیـشـویـم،  جن
ــار  ــن ــم و در ك ــی ــت ــایس ــلــش ب ــاب ــق م

ھای افـغـان بـرای حـق ایـن  خانواده
كـودكـان بـه تـحـصـیـل و زنـدگــی 

ــم ـی ــارزه كــن ــی مــب ــن .   انسـان ــرای ـاب ــن ب
ـاری در دسـتـور مـا  كارھـای بسـی
قرار میگیرد و بـرای آن مـردم در 
ــام  ــم ــلــف و در ت ــت ــای مــخ شــھــرھ
ــد حــول ایــن  ــن ــوان ــت ــی مــحــالت  م
ـا  خواستھا با ھم متـحـد شـونـد و ب
جمع شدن در مقابـل مـدارسـی كـه 
ـا  فرزندانشان به آنـجـا مـیـرونـد و ی
ــرورش و بــا  مــراكــز آمــوزش و پ

ــن نــامــه ــراض و  نــوشــت ھــای اعــت
ـتـكـارات  ـا اب خالصه به اشكـال و ب
ـاورنـد و بـر روی  ـی مختلف فشار ب
ــد ـن ـن ـافشـاری ك . ایـن خـواســتـھـا پ

ـان در  ـنـطـور گـروھـھـای جـوان ھمی
ـز  ـی محالت میتواند در این عرصه ن

ـنـد ـن ـا ك ـف ـا در .   نقش مـھـمـی ای ی
ــش  ــب ــك جــن ــوان ی ــت دانشــگــاه مــی
اعتراضی قدرتمند حول خواستـھـای 
فوری دانشجویان كه رئـوس آن در 
ــان حــزب  ــان جــوان پــالتــفــرم ســازم
ــران آورده  ــســت كــارگــری ای ـی كـمــون

 .  شده، شكل داد و متشكل شد
 

درباره تفکیک : کارگر کمونیست
ــتــی و فضــای آمــوزشــی  ــی جــنــس
مذھبی در محـیـطـھـای آمـوزشـی 
ـیـت چـگـونـه اسـت و  اکنون وضع
ــکــســو و  تــالش حــکــومــت از ی
ــان و دانــش  ــراضــات دانشــجــوی اعــت
آموزان و معلمان در چـه سـطـحـی 

 است؟
جمھوری اسالمی از : شھال دانشفر

ـبـود  فرصت تعطیالت تابستانی و ن

 ١از صفحه 
 سال تحصیلی جدید،

 ای سرآغاز دور جدید اعتراضات توده
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دانشجویان استفاده كرده و شـروع بـه 
. ھــایــش كــرده اســت اجــرای طــرح

ـتـرض را احضـار و  دانشجویان مـع
ــرار داده اســت ــھــدیـد ق از .   مـورد ت

جمله در ھمین ھفتـه سـه دانشـجـو 
مـھـدی " در شھر سنندج به اسامی 

سـوران " و "   میالد کریمی" ، " دعاگو
ـیـن . بازداشت شدند"   دانشور ھمـچـن

ـان  ـی ـان دادگـاھـی كـه جـان در جـری
 مـرداد مـاه ٢٧اسالمی در ھمین 

برای محاكمه سه فـعـال كـارگـری 
شاھرخ زمانی، مـحـمـد جـراحـی و 
سید بیوك سیدلر و  دو دانشجـو بـه 
ـقـوب و سـاسـان  اسامی نیما پوریـع

وش تشـكـیـل دادنـد، احـكـام  واھبی
ـنـی صـادر شـد ـلـه .   سـنـگـی از جـم

 سال حكـم زنـدان ١١شاھرخ زمانی 
 سـال و ٥محمد جـراحـی .   گرفت

ـقـوب و سـاسـان واھـبـی  نیما پوریع
وش دو دانشجوی زندانی ھـر كـدام 

 ماه زندان مـحـكـوم ٦ سال و ٥به  
ـــد ـار.   شـــدن ـا و  جـــدا از احضــ ھــ

دستگیریھا و صدور احكام سنگـیـن 
برای فعالین دانشجویی، جمـھـوری 
ــیــالت  ــن تــعــط ــی اســالمــی در ھــم
ــه اجــرا  ــان تــالش كـرد بــا ب ـابســت ت
ـتـی و  گذاشتن طرح تفكلیك جنسـی
تدارك اسالمی كـردن دانشـگـاھـھـا، 
ـا  ـاشـد ت فضا را در دست داشـتـه ب
ـان در  بتواند اعـتـراضـات دانشـجـوی
ـنـد ـلـی را سـد ك .  آغاز سال تحصـی
ــه در مــرداد مــاه در   ٢٠از جــمــل

ــش از  ــه ٤٠دانشـگــاه در بــی  رشــت
ـفـكـیـك  ـلـی اجـرای طـرح ت تحصـی
ــتــی را اعــالم كــردنــد كــه  ــی ــس جــن

ــر،  دانشـگـاه ـی ـب ھـای تـھـران، امــیـرك
ـلـی،  ـی دانشگاه اصفھان، محقـق اردب
زابل، ھنر شیراز، دانشگـاه صـنـعـت 
ـلـه  ـز از جـم نفت تھران و سھند تبری

ـیـن در .  این دانشگاھھا بودند ھمچن
ـتـه اخـیـر از اجـرای ایـن  ـف ھمین ھ
طرح در دانشگاه صنـعـتـی خـواجـه 

 .نصیر و ورامین خبر داده شد
عالوه بر طرح تفكیك جنسیتـی 
ــه  دانشـگــاھـھــا، در ھـمــیـن فـاصــل

ــوری اســالمــی طــرح ــھ ھــای  جــم
ـز  ـی اسالمی كردن دانشـگـاھـھـا را ن

ایـن طـرح در .   در دستور گـذاشـت
ـان خـامـنـه ای در  واقع در پی سخن

سال گذشته بود كه در دستور قـرار 
ــامــران  ــعــاقــب آن ك ــت گــرفــت و م
ــوم جــمــھــوری  ــل دانشــجــو وزیــر ع

ــدار بــا اعضــای  اســالمــی در دی
ـات  ـق ـی کمیـسـیـون آمـوزش و تـحـق
مجلس اسالمـی، اسـالمـی کـردن 

ـاه ـا را از مـــھـــم دانشـــگــ ـــریـــن  ھــ ت
ـبـوع خـود  برنامه ھای وزارتخانه مـت

ـیـن .    اعالم کـرد٩٠در سال  در ھـم
ـایـی  ـاطـب راستا  دانشگاه عالمه طب

 رشـتـه ٢٣ مـرداد امسـال  ١٦در 
 . دانشگاھی را حذف كرد

این رژیم بیمار و وحشی حـتـی 
ھـا را  تفكیك جنسیتی مھـد كـودك

ـــرده اســـت ــالم ك جـــمـــھـــوری .   اع
ــا اجــرای  اســالمــی مــیــخــواھــد ب
طرحھای ارتجاعی اسـالمـی اش، 

امـا .   قدرقدرتی خود را نشـان دھـد
ـیـن اقـدامـات  ـیـن طـرحـھـا، ھـم ھم
موضوع اعتراض ھر روزه این مـردم 
با رژیـم اسـت و روشـن اسـت كـه 
ـار ایـن طـرحـھــا  ـان زیـر ب دانشـجـوی

 . نخواھند رفت
رژیم ھم ایـن را مـیـدانـد و در 
دعواھایشان دیدیم كه چـگـونـه در 
مقابل ھم ایستادند و ھشـدار دادنـد 
و در میان این دعواھا و در كـوران 
ـاتـی شـان احـمـدی  نزاعھای انتخاب
نژاد بـه اجـرا گـذاشـتـه شـدن ایـن 
طرحھا را اقداماتی سطحـی خـوانـد 

و در .   كه باید جلویش گرفته شـود
ـتـی  كل مساله اجرای تفكیك جنسی
به یكی از موضوعات مـھـم دعـوا 
در درون حكومت تبدیل شده اسـت، 
ــد ھــوا پــس اســت و  ــدان چــون مــی

 . اند حسابی ترسیده
ـان  اما روشن است كه دانشـجـوی
ـنـد رفـت . زیر بار این طرحھا نخواھ

ـز  ـی ـان ن ـابسـت ـیـن ت از جملـه در ھـم
دیدیم كه جوانان چگونـه از طـریـق 
ــد و بــا  ــوك جــمــع شــدن ــس ب فــی
ـازی  ابتكاراتی چون  جنگ آب ب

ھا و در دفـاع از كـودكـان  در پارك
ـایـد  ـارت كار و خیابان و غیره علیه آپ
جنسی و با خواستھایی انسانی بـه 

ـانـی كـه بـخـش .   میدان آمدند جـوان
ــی  ــارشــان ھــمــان دانشــجــویــان ــی بس
ھستند كه در ایام تعطیـل دانشـگـاه 
به این شكل جمع شدند و اعـتـراض 
خود را بیان كردند و اعـالم كـردنـد 
كه شادی و زندگـی انسـانـی حـق 

 .مسلم آنھاست
ـنـی  بدین ترتیب میتوان پیش بی
ـلـی در  كرد كه شروع سـال تـحـصـی
دانشگاھھا با مـوجـی از اعـتـراض 
مواجه خواھد شـد و اعـتـراض بـه 
ـیـسـتـی در  ـن اجرای طرح تفكیك ج

ھـا دو  دانشـگـاھـھـا و دسـتـگـیـری
ــراضــات  ــت مــحــور اصــلــی ایــن اع

 .خواھد بود
 

ــیـســت ــت :   کـارگــر کــمـون ـی وضــع
ـز در  ـی معلمان که تعدادی از آنھا ن
ـیـت شـغـلـی و  زندانند بلحاظ موقع
معضالت اقتصادی چگـونـه اسـت 
ـارزه آنـھـا و  و سمـت و سـوی مـب

 مطالباتشان چیست؟
وقتی از فقر جامعـه :  شھال دانشفر

صحبت میكنیم یك بـخـش مـحـروم 
ــنــد ــت ــمــان ھس ــامــعــه مــعــل ــن ج . ای

ـامـیـن امـرار  بسیاری از آنھا برای ت
معاش خود ناگزیـر بـه كـار دوم و 
كارھایی چون مسافركشی و غـیـره 

ــد ــن ــن رو فشــار .   ھســت ــمــی از ھ
ــر دوش آنــان اســت ــی ب ــن ــگــی . ســن

ـلـمـی كـه سـاعـاتـی  خصوصـا مـع
ـانـدارد  طوالنی در مدارسی زیر اسـت
ـار كـار  و با تـعـداد شـاگـردان بسـی
میكند، اضافه كاری مـیـكـنـد  و 
ـازه  بعد از پایان كارش در مـدرسـه ت
سراغ كار دوم خـود مـیـرود دیـگـر 
رمق و نیـرویـی بـرای آمـاده كـردن 
خود برای امر تـدریـس در فـردای 

و این وضعیت فشـار .  آنروز را ندارد
ـیـشـتـر  كار را برای آنان به درجات ب

بـویـژه در .   و مشقت بارتر مـیـكـنـد
ـتـی  كنار ھمه اینھا تفكیـك جـنـسـی
ـایـد و وادار  در مدارس، تفتیش عـق
ـبـی كـه  كردن معلمان به تدریس كت
ــاق  ــك چــم ــر از خــرافــه اســت، ی پ
ـیـرشـان  ـان و تـحـق دائمی بـر سـر آن

ـا ھـمـه ایـن .   است حال یك معلـم ب
مشكالت شاھد حضور شـاگـردانـی 
در كالس درسش ھست كـه بـعـضـا 
به خاطر سو تغذیه و فقر خانواده و 
گرسنگی رنگ به چـھـره نـدارنـد، 
كوچكـتـریـن تـمـركـزی روی درس 

ـتـد كـه  ندارند و بعضا اتفـاق مـی اف
ـنـكـه صـبـحـانـه ای  حتی بخاطـر ای

اند و از فرط گرسـنـگـی در  نخورده
ایـن .   كالس درس از ھوش مـیـرونـد

محیط غیر انسانی و زجر آوریسـت 
 . كه معلم در آن كار میكند

ـلـمــان ســالـھـاســت كــه  امـا مــع
ـقـر،  نسبت به حقوق ھای زیر خط ف

ـایـد حـاكـم بـر مـدارس،  تفتیش عـق
ــتــی و  ــی ــس ــن ــعــیــض ج اعــمــال تــب
ـتـرضـنـد . بیحقوقی مطلق خـود مـع

در این رابطه بارھا و بارھا تجمـع و 
انـد كـه نـمـونـه  اعتصاب برپا داشتـه

ــرش ســال  ــی  بــود كــه ٨٥چشــمــگ

ـزلـت " معلمان با شعار  معیشـت، مـن
ــاســت ــم م ، در واقــع " ، حــق مســل

اعتراضشان را به این بربـریـت و بـه 
این جھنم جمھوری اسالمـی اعـالم 
داشتند و با این شعار حرف دل كـل 

ـنـون .   مردم را بیان كردند ـاك ولی  ت
نه تنھا به خـواسـتـھـایشـان جـوابـی 
ــی و  ــدگ ــه زن ــك ــل ــده، ب داده نش
معیشتشان ھر روز  بیشتر و بیشـتـر 
. به فقر و فالكت كشیده شده اسـت

ـا  ـلـكـه ھـمـواره ب ـنـھـا ایـن ب و نه ت
. انـد سركـوب و تـھـدیـد روبـرو شـده

معلمی چون رسول بداغی بـه جـرم 
 ٦ھمین مبارزات در زندان اسـت و 
ــدان گــرفــتـه اســت . سـال حــكـم زن

معلمان معترضی ھستند كه حـكـم 
ـتـه . انـد تبعید و یا اخراج از كار گرف

ـا  اكنون نیز جمھوری اسالمی كـه ب
ــازگشــایــی مــدارس خــود را در  ب
مقابل خطر گردآمدن معلـمـان و از 
ـنـد  ـی ـب ـی ـان م سر گرفتن مبارزات آن
ــمــان  ــداتـش را بـر روی مـعــل تـھــدی

از جملـه .   معترض شدت داده  است
ـانـون ٦احضار  ـیـن ك ـال ـفـر از فـع  ن

ـنـدج در  صنفی معلمان در شھر سـن
ھمین شـھـریـور مـاه، ابـالغ حـکـم 
اخراج رسول بداقی معلم زنـدانـی از 
كار، فشار دائمی به مختار اسـدی 
ـنـدج  از معلمان معترض در شھر سن
ـیـد بـه  كه ھم اكنون در كرج در تبـع
ـلـمـان  سر میبرد، تبعید دو تن از مع
ـایـی و  ـی سقز به اسامـی حـامـد دن
ـاحـی كـه بـه شـھـرھـای  ـت كامل ف
ــره  ــرمــان و یــاســوج  و بــاالخ ك
دستگیری یك معلم در زرین شـھـر 

ــه ــون ــم ــھــان ن ــن  اصــف ــی از ای ھــای
 . فشارھاست

ـلـمـان  یك بخش وسیعـی از مـع
ــگــر كــارگــران،  ــز ھــمــچــون دی ــی ن
بصــورت قــرار دادی و از طــریــق 

ــخــدام  واســطــه ــت ــی اس ــان ــم ــی ــا و پ ھ
ــد ــن ــان مــوضــوعــی كــه .   ھســت ھــم

ھزاران كارگر پتروشیمـی مـاھشـھـر 
در اعتراض به آن در فـروردیـن مـاه 
ــد و  ــدن امسـال دســت از كــار كشــی
جمھوری اسالمی و مدیریت بـرای 
ـا  پاسخگویی به خواست كارگـران ت
ــلــب  آخــر شــھــریــور بــرای خــود ط

معلمان پیمـانـی در . اند فرصت كرده
آموزش و پرورش با ھمـان شـدت و 
ـنـد،  فشار معلمان رسمی كار میكـن
ـقـه خـدمـت دارنـد، امـا  سالھا سـاب
ھنوز بصورت قرار دادی و مـوقـت 
. و پیمانـی بـه كـار اشـتـغـال دارنـد

ـیـكـاری  معلمانی كه بدلیل فشـار ب
ـتـر  ناگزیر در مقابل دستمزدی پایین
ــا حــق  ــانــی و ی ــم ــی ــه صــورت پ ب
ــط شــاق و  ــرای ــدریســی در ش الــت
دشواری كار میكنند و بسیـاری از 
ــمـزدھــای  اوقـات بــا مــعـضـل دسـت
ــوده و از  ــرو ب ــرداخــت نشــده روب پ
ھرگونه حق و حقوقی چون حـقـوق 
ــاده از  ــف در ایــام مــرخصــی، اســت
تعطیالت با استفاده از دسـتـمـزد و 
غیره محرومند و ھر وقـت ھـم كـه 

ـنـد طـبـعـا .   بخواھند جوابشان میكـن
این موضوع مستقیما فشار خود را 
ـا  بر شرایط كار معلمان رسـمـی و ن
ـز گـذاشـتـه  ـی ـان ن ـلـی آن امنی شـغ

ـیـن رو در ایـن چـنـد .   است از ھـم
ـارزات  ساله یك عرصـه دائـمـی مـب
ـیـه ایـن شـرایـط  معلمان، مبارزه عل
ـاه شـدن دسـت  برده وار كـار و كـوت
ــخــدام رســمــی  ــكــاران و اســت ــمــان پــی

در .   معلمان حق التدریس بوده اسـت
ـز  ـی ـان ن ھمین مدت تعطیالت تابسـت
ما شـاھـد تـجـمـعـات پـی در پـی 
معلمان پیمانی و حق التدریسـی در 

 . ایم مقابل مجلس اسالمی بوده
ــرکــز  ــر کــل م ــی مــدی عــرف
سنجـش وزارت آمـوزش و پـرورش 
ــن  ــراضــات ای ــت ــنــش بــه اع در واك
معلـمـان در مـرداد مـاه امسـال از 

ـلـم شـرکـتـی و ٥٤شركت   ھزار مع
آموزشیاران نھضت سواد آمـوزی و 
ـلـمـان حـق  ھمچنین بـرخـی از مـع

 به طـور ١٣٧٩التدریس که از سال 
ـا وزارت آمـوزش و  غیر مستـمـر ب
ــد، در  ــن پــرورش ھــمــکــاری داشــت
. آزمون استخدامی سخن مـیـگـویـد

این آمار نشانگر ابعاد گستـرده ایـن 
شــكــل بــرده وار اســتــخــدامــھــا در 

ـلـمـان . آموزش پرورش نیز ھست مـع
ــواھــان  ــراردادی خ ــی و ق ــمــان پــی
ـنـد و  استخـدام رسـمـی خـود ھسـت
ـز گـذاشـتـن  ـی جمھوری اسـالمـی ن
آزمون را فیلتری در برابر اسـتـخـدام 
ـتـه  آنان قـرار داده اسـت و بـه گـف

ـلـم ٦عرفی امسال تنھا   ھـزار مـع
ـتـر  ـل ـی ـنـد از ایـن ف پیمانی تـوانسـت

ھمه اینھا نشانگـر فضـای .  بگذرند
ـا .  ملتھب در میان معلمان است و ب

ـانـه  دیدن این فضاسـت كـه در آسـت
ـلـی جـدیـد جـمـھـوری  سال تـحـصـی
ــر روی  ــود ب ــی فشــار خ اســالم
ــرض را شـدت داده  ـت ـلـمــان مـع مـع
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ـرای .   است ـایـد خـود را ب ـز ب ـی ـلـمـان ن مع
 . این رودرویی مھم آماده كنند

شروع سال تحصیلی و گرد ھـم 
ـان در مـدارس، آنـھـم  آمدن دوباره آن
در شرایط سیاسی امـروز جـامـعـه، 
بھترین فرصت است كـه بـه تـدارك 
مبارزات خود و پیگیری خواسـتـھـا 

ـفـه .   و مطالباتشان بپردازند این وظـی
معلمان چپ و رادیـكـال اسـت كـه 
ـارزات  دست بكار سازمـان دادن مـب
متحد معلمان حول خـواسـتـھـایشـان 

از ھم اكنون خواسـتـھـایشـان .   گردند
را بصورت بیانیه و قطعنامه روشـن 
ـنـد و در سـطـح  ـن و شفاف اعالم ك

ـنـد كـه .   جامعه انعكاس دھند بگوی
ـیـم  ما خواھان حقوقی مكفی ھسـت
و دیگر به این گرانی روز افـزون و 
ـیـم و اگـر خـط  خط فقر تن نمیدھ
ــد،  ـی ـیـون مـیـگـوی ـل ـی ـقـر را دو م ف
ـلـغ  ـب ـاالی ایـن م دستمزد ما باید ب

و بار دیگـر بـر خـواسـتـھـای .   باشد
خود از جمله ایجاد تسـھـیـالت الزم 
برای تامیـن مسـكـن، بـھـداشـت و 
ــك آمــوزش و  ــگــان و ی درمــان رای
ــاكــیــد  ــی ت ــان ــرورش مــدرن و انس پ

ــگــذارنــد ــایــد .   ب ــمــان ب ــل ــعــالوه مــع ب
ـنـد كـه دسـت  ـن متحـدانـه اعـالم ك
پیمانكاران باید از آموزش و پـرورش 
ـلـمـان حـق  كوتاه باشد و تمامی مـع
ــد فــورا  ــای ــی ب ــمــان ــدریــس و پــی ـت ال

ــد ــون ــدام ش ــخ ــن .   اســت ــی ـن ــچـ ــم ھ
ــثــل زدوده شــدن  ــایــی م ــھ ــت خــواس
خرافات از كتب درسـی و جـدایـی 
مذھب از آمـوزش و پـرورش، لـغـو 
تبعیض جنسیتی و حجاب اجبـاری 
در مدارس، نیز خواستـھـای فـوری 
. معلمان و ھمه مردم جامـعـه اسـت

ـیـغ  ـل ـب این خواستھا را باید وسیـعـا ت
کرد و برای عملی شدن آنھا دسـت 
. به اعتراض و مبارزه و تـجـمـع زد

ـنـم  ـیـد ك ـاك باالخره اینكه الزمست ت
ــارزات  ــب ــه مــھــم م ــب كــه یــك جــن
ــرای آزادی  ــارزه ب ــمــان، مــب مــعــل
ـان  ـی معلمان زنـدانـی و ھـمـه زنـدان

ـنـون كـه .   سیاسی از زندان اسـت اك
ـزدیـك  ـلـی ن به شـروع سـال تـحـصـی
میشویم، جا دارد كه معلمان متحـد 
ــنــد كــه  ــك پــارچــه اعــالم كــن و ی
ـلـه رسـول  ـلـمـان زنـدانـی از جـم مع

 سال حكـم زنـدان دارد ٦بداغی كه 
ـان  ـی و ھمه كارگران زندانی و زنـدان
ـایـد فـورا از زنـدان آزاد  سیاسـی ب

ـار لـغـو حـکـم اعـدام .   شوند خواست
عبدلرضا قنبری بشوند که جـانـش 

خــواھــان .   در خــطــر فــوری اســت
ـلـمـان اخـراجـی  بازگشت به كار مـع

ــد ــمــان .   بشــون ــعــل خــواھــان بــازگشــت م
ـار و زنـدگـیـشـان  ـه مـحـل ك تبـعـیـدی ب

ـنـھـا ھـمـه رئـوس .   بشوند به نظـر مـن ای
 .خواستھای فوری معلمان است

 
ــیـســت ــت :   کـارگــر کــمـون ـی وضــع

دانشگاھھا چگونه اسـت؟ تـمـرکـز 
ـان  خواستھا و اعتـراضـات دانشـجـوی
ـاط  ـق ـاره ن ـاشـد و درب ـایـد ب کـجـا ب
ـارزه و  ــ ـب ــ ـــوت م ـــف و ق ضـــع
سازمانیافتگی دانشجویان به کـدام 

 نکات مھم باید تاکید کرد؟ 
ـز یـك : شھال دانشفر دانشگـاه مـرك

ـان و  جـدال دائـمــی بــیـن دانشـجــوی
ــت ــت اس ــوم ــك ــطـــرف .   ح ــك از ی

جمھوری اسالمی با اجرایـی كـردن 
طرحھای اسالمی و سركوبـش دارد 
سنگر بندی مـیـكـنـد و از سـوی 
ـاز مـیـشـود و  دیگر دانشگـاھـھـا ب

ـنـد و  دانشجویان دوباره گـرد مـی آی
ـتـه مـیـشـود . اعتراضات از سرگـرف

ـارزه و  دانشگاه ھمـواره سـنـگـر مـب
ــــت ــــوده اس ــــی ب ــــواھ ــــخ . آزادی

ــامــه ــن ــای دانشــجــویــان در  قــطــع ھ
ـان  ــ ـی ــ ـان ھـــمـــواره ب ـاتشــ ـــراضــ ـت اعــ
خواستھای رادیكال كل جامعه بـوده 

از نـظـر مـن در شـروع سـال .   است
ـان  تحصیلی اعـتـراضـات دانشـجـوی
سه محور اصـلـی خـواھـد داشـت، 
ـفـكـیـك  ـیـه طـرح ت یكی مبارزه عل
جنسیتـی رژیـم و اسـالمـی كـردن 
ــرای  ــارزه ب ــب دانشــگــاھــھــا، دوم م
ـیـه  آزادی دانشجویان زندانـی و عـل

ـیـروھـای  كمیته ھای انضباطـی و ن
سـركــوب در دانشــگــاھــھــا و ســوم 
ـان از  خواستھای اقتصادی دانشجوی

ھـای سـنـگـیـن،  جمله لغـو شـھـریـه
ـلـی،  ـنـه تـحـصـی ـزی پرداخت كمـك ھ
. امكانات غذا و خوابگاه و غـیـره 

ــكــه دانشــگــاه ھــمــواره  ــن ــعــالوه ای ب
ـاسـی  ـنـده فضـای سـی انعكاس دھ
ــمــا بــه  ــی ــق ــت جــامــعــه اســت و مس
ـان  مبارزاتی كه در كل جامعه جـری

 . دارد ربط دارد
ــحــاد  ــالتــفـرم ات ــظـر مــن پ بـه ن
ـــران،  ـان ای ــ ســـراســـری دانشـــجـــوی
پالتفـرمـی كـه از سـوی سـازمـان 
ـیـسـت داده شـده، بـه  ـان كـمـون جوان
روشنی رئوس خـواسـتـھـای فـوری 

در ایـن .   دانشجویان را بیان میكـنـد

ـلـه بـر خـواسـتـھـای  پالتفرم از جـم
ـیـد و شـرط  آزادی فوری و بـی ق
ــمــامــی  ــی و ت ــدان دانشــجــویــان زن
ـیـد  زندانیان سیاسی، آزادی بـدون ق
و شـرط سـیــاسـی، مـانــنـد آزادی 
ـان، تـجـمـع، تشـكـل، اعـتـراض،  بی
ـاری،  اعتصاب ، لـغـو حـجـاب اجـب
ـان  لغو قوانین تبعیض آمیز علیـه زن
و تفكیك جنسیتی در دانشگـاھـھـا، 
ــروھــای  ــی انــحــالل فــوری ھــمــه ن
ــد  ــن ــی مــان ــت ــی ــظــامــی و امــن ن

ـتـه ـاطـی، حـراسـت،  كمی ھـای انضـب
ـبـری و غـیـره در  ـنـدگــی رھ ـای نـم
ـیـد ورود  دانشگاھھا و ممنوعیت اك
ــظــامــی بــه  ــت ــیــروی ان ــس و ن ــی پــل
دانشگاھھا، جدایی دین از آمـوزش 
ـامـیـن  و پرورش  و دانشگاھھا، و ت
باالترین استانداردھا برای تـحـصـیـل 

ـان از .   و امکانات رفاھی دانشـجـوی
ـامـیـن خـوابـگـاه  قبیل لغو شھریه، ت
ـنـه،  ـزی مناسب، پرداخت کـمـک ھ
ـلـی  تامین دانشگاه و فضای تحصی
ـان ورود  کافی برای ھمه متقـاضـی
ـیـد گـذاشـتـه شـده  ـاك به دانشگاه ت

ــان، .   اســت ــوی ــه دانشــج ــه ھــم ــی ــان ــی ایــن ب
ــن ــم ــج ــھــادھــا و ان ــھــا، ن ھــای  تشــكــل

ـه مـتـحـد شـدن  ـان را ب دانشجویی و جوان
 . حول این خواستھا فرا میخواند

ـاھـی  اما بد نیـسـت اشـاره كـوت
ـقـطـه  نیز در مورد نقطه قوت ھا و ن

ــــف ـارزات و  ضــــع ـــ ـب ـــ ـای م ـــ ھ
ـان داشـتـه  سازمانیافتگی دانشـجـوی

ــم ــارزات .   بــاش ــوت مــب ــه ق ــط ـق ـ ن
ــســم و  ــكــالــی دانشــجــویــی در رادی

ــودن آنســت دانشــگــاه .   تــعــرضــی ب
ـارزه  ھمواره سنگـر اعـتـراض و مـب

مبارزات دانشجـویـی در .   بوده است
ـیـر  ـی ـقـش مـھـمـی در تـغ ھر دوره ن
. توازن قوای جامـعـه داشـتـه اسـت

اما نقطه ضعف مھم آن عدم وجـود 
یك سازمان سـراسـری دانشـجـویـی 

خواسـتـھـایـی كـه بـرشـمـردم، .  است
ـیـسـت،  پالتفرم سازمان جوانان كـمـون
ـاشـد  به نظر من میتوانـد چـتـری ب
ــراضــات  ــت ــحــد كــردن اع ــت ــرای م ب
ـایـد  دانشجویی در سراسـر كشـور، ب

ایـن .   وسیعا به این خواستھا پیوست
خـواسـتـھـا را در ھـمـه جـا پـرچــم 
ــرار داد و دورش  ــارزه خــود ق مــب

ــحــد شــد در ھــر دانشــگــاه .     مــت
كانونی فعال حول خواسـتـھـا شـكـل 
ـا دیـــگـــر  ــ ـاس ب داد و در تـــمــ
ــن  ــرای ای ــارزه ب ــب دانشــگــاھــھــا م
ـبـشـی سـراسـری  ـن خواستھا را به ج

ـان . تبدیل كرد این وظیفـه دانشـجـوی
ــكــال اســت كــه راس  چـپ و رادی
ــد و  ــرن ــرار گــی ــی ق ــن حـركــت ــی چـن
ـنــبـش سـراســری  سـازمــانـده یـك ج
دانشجویی حول خواستھـای فـوری 
دانشجویان كه رئوسش را بـرشـمـردم 

ـقـش .   باشند ـیـد بـر ن ـاك در اینـجـا ت
ــاعــی، ابــزاری كــه  ــم مــدیــای اجــت
ــس و در  ــون جـوانــان در مصــر و ت
ــوانســت  ــا ت ـات شــمـال آفـریــق ــالب ـق ان
میدان التحریر و اعـتـراضـات مـردم 
ـزاری  ـتـریـن اب را شكل دھـد، مـھـم
ـاده از  ـف ـا اسـت است كه دانشجویان ب
ـنـد اعـتـراضـات  ـتـوان ـی آن نه تنھا م
خود را بصـورت سـراسـری شـكـل 
دھند، بلكه میتوانند كل جامعـه را 
ــن  بـه تـحـرك در آورنـد و بــیـشـتـری
حمایت جھانی را از مبارزات بـرحـق 

ـنـد در .   جوانان و مردم ایران جلب كن
یك كالم باید بگویم  ما سـالـی پـر 
جنب و جوش را در پیش داریـم  و 

 .باید برای آن خود را سازمان دھیم
 

آغـاز سـال :   کارگـر کـمـونـیـسـت
ـا تشـدیـد  تحصیلی جدید معمـوال ب
ـیـه حـکـومـت اسـالمـی  مبارزه عل

ـا .   ھمراه است ـنـدی و ب ـب بعنوان جم
توجه به کل اوضاع سیـاسـی ایـران 
و منطقه بنظر شما چگونه میشـود 
ــات  جــمــھــوری اســالمــی و اقــدام
ــھــای  ــط ــجــاعــی آن در مــحــی ارت
ـارزات  آموزشی را عقب رانـد و مـب
ــوزان و  ــش آم دانشــجــویــان و دان
معلمان را سازمانیافته و تـعـرضـی 

 کرد؟
با تصویری كه مـن :   شھال دانشفر

سعی كردم در پاسـخ بـه سـئـواالت 
ـتـوان دیـد  ـی شما بدھم، به روشنی م
كه با شـروع سـال جـدیـد، مسـایـل 
بسیاری در سطح جامعه به جـلـوی 
ـا خـود  ـتـوانـد  ب ـی صحنه آمده و م
ــراض و  ــرده از اعـت فضـایــی گســت

ـیـروی .   مبارزه را شكل دھـد یـك ن
عظیم میلیونی در دانشـگـاھـھـا و 
مدارس با خواستھا و اعتراضـاتشـان 

ـا  به جلو می ـاط ب ـب آیند كـه در ارت
ـتـوانـد  ـی كل جامعه قرار دارنـد و م
تحرك اعتراضـی وسـیـعـی در كـل 

آنـھـم .   جامعه را در پی داشته باشد

ــاســی  ــی ــا در اوضــاع س ــقــول شــم ب
ـیـن  كنونی در ایران و مـنـطـقـه، اول
نكته اینست كه نفس این شرایـط و 
این فرصت را دید و برای آن آمـاده 

ــالــش رفــت ــب ــق ــه اســت ــود و ب در .   ب
دانشگاھھا این دانشجویان چـپ و 
ـایـد جـلـوی  ـنـد كـه ب رادیكال ھسـت
ـا  صف اعتراضـات قـرار گـیـرنـد، ب
اعـالم رئـوس خـواسـتـھـای فـوری 
دانشجویان، با استفاده از فیس بـوك 
ــمــاعــی  ــای اجــت ــر و مــدی ــت ــوی و ت
ـان را بـطـور سـراسـری و  دانشـجـوی

ــد ـن ـتـمــاعـی سـازمـان دھ و بــا .   اج
ـتـه  ـاف ـی مبارزات مـتـحـد و سـازمـان
خود طرحھای ارتجاعی جـمـھـوری 
ــد و  ــن ــن اســالمــی را در ھــم شــك
دانشگاه را به قلب اعتراض جامـعـه 

ـلـمـان چـپ و .       تبدیل كننـد مـع
ـان  رادیكال نیز ھمین نقش را در مـی

ـنـی كـه .   معلمان دارند به ایـن مـع
ـنـد  ـن جدا از اینكه آنھا باید تالش ك
ـا اعـالم خـواسـتـھـای فـوری  كه ب
معلمان و متحد كردنشان حـول ایـن 
ــه  ــی ب ــھــت روشــن ــھــا، ج خــواســت
ـایـد خـود  ـنـد، ب ـان بـدھ ـارزات آن مب
ـلـمـان  جلوی حركت اعـتـراضـی مـع
ـنـد  قرار گیرند و دیـگـر اجـازه نـدھ
ــفــی  ســران ســازشــكــار كــانــون صــن
ــه  ــراضــات آنــان را ب ــمــان اعــت مـعــل
ـازدن در  فـــرســـودگـــی و در جــ

ھای قانـونـی حـكـومـت  چھارچوبه
ـنـكـه .   اسالمی بكشانند و باالخره ای

جلوگیری از خـارج شـدن كـودكـان 
بیشتری از چرخه تحصیل و دفـاع 
ـان و  ـاب ـی از حـق كـودكـان كـار و خ
تالش برای بازگرداندن این كـودكـان 
به مدرسه و به یك زندگی انسانـی 

با خـواسـت .  وظیفه كل جامعه است
ــگــان، بــا  ــرورش رای آمــوزش و پ
ــرورش  ــك آمــوزش و پ خــواســت ی
ــه  ــی، مــدرن و ســكــوالر، ب ــان انس

 . استقبال بازگشایی مدارس برویم
من شك ندارم كه اگر در تـمـام 

ھا نیروی خود را مـتـحـد  این جبھه
كنیم، سال تحصیلی جدیـد سـرآغـاز 

ــراضــات تــوده ــدی از اعــت ــدی ای  دور ج
ــارزه.   خــواھــد بــود ــا مــب ــه  ب ــحــد ب ای مــت

 .   حیات این سیستم ظالمانه پایان دھیم
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 اعتصاب و اعتراض

 
کارگران متروی اھواز بدنبال تعھد کارفرما 

 .موقتا به سر کار بازگشتند
ـال جـدیـد امـروز،  بنا به گزارش یکی از خبـرنـگـاران کـان

 روز اعتصاب پیمانكـار شـركـت مـتـرو ٢٢ شھریور، بدنبال ٢٨
اھواز، شركت كیسون بنا به مذاكراتی كه در دو روز گـذشـتـه 
بین نمایندگان كارگران و مقامات مسـئـول صـورت گـرفـت، 
كارفرما و پیمانكار ھر كدام تعھد پـرداخـت یـكـمـاه از حـقـوق 

بنا به این خبر كـارگـران سـركـارشـان .  معوقه كارگران را دادند
ـبـھـایشـان پـرداخـت  ـاقـی طـل بازگشتند و اعالم داشتند اگـر ب

ـنـد زد كـارگـران مـتـرو .   نشود دوباره دست به اعتصـاب خـواھ
 . ماه حقوق طلب دارند٧اھواز 
 

اعتصاب کارگران متروی اھواز وارد 
 بیستمین روز خود شد

ـیـسـت كـارگـری رسـیـده  بنا به خبری كه به حـزب كـمـون
 شـھـریـور وارد ٢٧است، اعتصاب كارگران متروی اھواز روز 

ـزایـد ایـن خـبـر مـی.   بیستمین و یكمین روز خود شـد ایـن :   اف
ـا ٥اعتصابات از   شـھـریـور ادامـه ٢٧ شھریور شروع شده و ت

ـنـد٦كارگران . داشته است .  ماه حقوق معوقه خود را میخـواھ
قرار بود كه شركت كیسون شركت پیمانكاری این كـارگـران دو 
. ماه از حقوق آنھا را بپردازد كه حتی آنھم پرداخت نشـده اسـت

ـنـد ـامـات .   كارگران خواھان حـقـوق خـود ھسـت مـدیـران و مـق
ـنـد كـارگـران .   دولتی مرتـب كـارگـران را دسـت بسـر مـیـكـن

میگویند در شروع سال تحصیلی با این مخارج سنـگـیـن چـه 
 . این اعتراضات ادامه دارد. بكنند

ـاس ھـالكـویـی،  خبرگزاری رژیـمـی فـارس از قـول عـب
ـتـه اسـت ـاخـیـر :   مدیرعامل سازمان قطار شھری اھـواز گـف ت

ـیـش از ایـن  چند ماھه در اینگونه پروژه ھا عادی اسـت و پ
ـلـی پـروژه نشـده بـود او .   نیز اتفاق افتاده اما منجر به تـعـطـی

پرداخت مطالبات معوقه کـارگـران از طـریـق اداره :   گوید می
کار و با طرح در کمیسیون کارگری در حال پیگـیـری اسـت 

ـات آن ـب ھـا در حضـور  و قرار است لیسـت کـارگـران و مـطـال
ـا  ـانـکـار پـرداخـت شـود ت ـیـم نمایندگان دادستان، اداره کار و پ

: گـویـد و در ادامه مـی.   ای برای تعطیلی کارگاه نباشد بھانه
ـانـدار  ـان اعـم از اسـت این مسئله به اطالع تمام مسئـوالن اسـت
ـا  خوزستان، نمایندگان مجلس و امـام جـمـعـه رسـیـده اسـت ت

 .راھی برای آن پیدا کنند
در خبر دیگری آمـده اسـت كـه یـكـی از ایـن كـارگـران 

ما تا حق  خودمان را نگیریم به اعـتـصـاب خـود :   گفته است
 .گردیم ادامه خواھیم داد و به كار برنمی

 
اعتراض کارگران آھنگری تراکتورسازی به 

 دستگیری و اخراج ھمکاران 
ـیـسـت كـارگـری رسـیـده  بنا به گزارشی كه حـزب كـمـون

ـتـه اعـتـصـاب مـرداد مـاه   كـارگـر ٨٠٠است، در پی دو ھف
ـز در  ـبـری رسمی و قراردادی شركت آھنگری تراکـتـورسـازی ت
اعتراض به عدم دریافت چندین ماه دستمـزد خـود، مـامـوران 
ـا كـارگـران  انتظامی وارد كارخانه شده و بعد از درگیر شـدن ب

ـازداشـت كـردنـد سـركـوبـگـران حـكـومـت، .   تعدادی از آنان را ب
توھین بـه مـقـدسـات " كارگران بازداشتی را با اتھاماتی چون 

ــیـت مــلـی" ، " نـظـام ـن ــیـه ام حـمــایـت از ســوی " ، " اقـدام عـل
، مورد بازجویی قرار داده، مـوی سـرشـان را بـرای " بیگانگان

ـفـرادی زنـدانـی  تحقیر آنھا کوتاه کردند و سه روز در سلـول ان
ـقـه آزاد .   کردند ـی كارگران بازداشتی  پس از سه روز به قید وث

ـیـكـار  شدند اما آنھا را به جرم اعتراض از شغل خود اخراج و ب
ـنـگـری در .   كـردنـد طـبـق ایـن گـزارش كـارگـران شـركـت آھ

اعتراض به این موضوع و در حمایت از كارگران اخـراجـی بـه 
فرمانداری و استانداری آذربایجان شرقی مراجعـه كـردنـد امـا 

انـد  بعالوه آنھا را تھـدیـد کـرده.   با بی اعتنایی آنان روبرو شدند
ـازداشـت و  که چنانچه این مساله رسانه ای شـود، مـجـددا ب

ـات .   اعتراض كارگران ادامه دارد.  زندانی خواھید شد اعـتـصـاب
ـز یـكـی از  ـبـری ـتـورسـازی ت ـنـگـری تـراك كارگران شـركـت آھ
اعتراضات بزرگ كارگری در آذربایجان در چـنـد مـاه اخـیـر 

 . بوده است
 

کارگران شرکتھای نتن پارسیان و گیل 
 صنعت اعتصاب کردند

ـزکـار  ـل طبق گزارشی كه انجمن صنفی کارگران برق و ف
ـیـه ٢١ تا ١٩کرمانشاه منتشر كرده است از روز   شھـریـور کـل

ـان و گـیـل صـنـعـت از  ـارسـی ـتـن پ کـارگـران شـرکـتـھـای ن
پیمانکاران نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با خواست پـرداخـت 
حقوقھای معوقه ماھھای سوم و چھارم امسال در اعـتـصـاب 

طـبـق ایـن گـزارش، سـاعـاتـی بـعـد از شـروع  بـه .   انـد بوده
ـا  ـن ـپ اعتصاب در روز نوزدھم، ساکی رئیس کارگاه شرکـت م

ـتـه شـمـا بـه )   پیمانکار اصلی(  به میان کارگران آمده و گـف
سر کارتان بروید، ما فکری خواھیم کرد، ولی کـارگـران بـه 

ـاقـی مـانـده . انـد او اعتنائی نکرده و ھمچنان در اعـتـصـاب ب
ـتـرسـانـد، امـا  ساکی سپس تـالش مـی کـنـد کـارگـران را ب

ـا شـمـا مـحـتـرمـانـه بـرخـورد  کارگران اعالم می کننـد مـا ب
ـیـروگـاه را بـر  می کنیم ولی اگر به خواست ما توجه نکنید ن

ـا وعـده .  سرتان خراب خواھیم کرد بعد از سه روز اعـتـصـاب ب
ـان روز  ـای ـا پ  ٢٤پرداخت حقوقھای ماھھای سوم و چھـارم ت

 شـھـریـور ٢٣شھریور از جانب کارفرما، کارگران از صبح روز 
اند در صورت مـحـقـق نشـدن  به سر کار رفته، اما اعالم کرده

 .وعده پرداخت حقوقھا، بالفاصه اعتصاب خواھند کرد
 

تجمع كارگران شركت نساجی بافت بلوچ 
 در مقابل منزل امام جمعه ایرانشھر

ـلـوچ در  ـافـت ب در خبرھا آمده است كه كارگران نساجی ب
ـات شـان  ـب ادامه اعتراضھای خود مبنی بر عدم پرداخت مطال

 شھریور مقابل خانه امام جمعه ایرانشھـر تـجـمـع ٢١صبح روز 
ـات خـود  ـب اعتراضی برپا كرده و خواستار رسیدگی بـه مـطـال

 سـال اسـت ٩ تن از كارگران نساجی بافت بلوچ ٥٤٠.   شدند
 .اند كه حقوق بازنشستگی خود را دریافت نكرده

 
اعتراض كارگران كارخانه نساجی 

 شود مازنداران از سر گرفته می
ـتـه اسـت : یكی ازكارگران كارخانه نساجی مـازنـدران گـف

ـان ١٥دولت به ما قول داده بود كه  ـای ماه حقوق معوقه ما تا پ
مـاه ١٥شود ولی تا بحال فقـط دومـاه از  شھریور پرداخت می

حقوق معوقه مـا را پـرداخـت كـرده اسـت كـه كـارگـران ایـن 
ـنـد اگـر  كارخانه نسبت به این موضوع معترض ھستند و گفت
دولت تا پایان شـھـریـور بـه قـول خـود عـمـل نـكـنـد مـجـددا 
ـاتشـان شـروع  ـب تجمعات اعتراضی خود را تا رسیدن بـه مـطـال

 .خواھند كرد
 

 اعتصاب کارگران شھرداری جزیره قشم
گزارش شده است كـه کـارگـران شـھـرداری جـزیـره قشـم 

ـافـت ٢٢ و ٢١روزھای   ٤ شھریور در اعتـراض بـه عـدم دری
ایـن .   ماه دستمزدھای معوقه خود، دست بـه اعـتـصـاب زدنـد

ـار  کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری ایـن جـزیـره خـواسـت
ـامـات رژیـم  دریافت دستمزدھای معوقه خود شـدنـد امـا مـق

ایـن کـارگـران .   انـد ھیچ اقدامی در این خصوص انـجـام نـداده
ـات خـود  اعالم کرده ـب اند تا زمان دستیابی به خواست و مـطـال

ـنـد داد ـز ایـن ٢.   به اعتصـابشـان ادامـه خـواھ ـی ـبـل ن  مـاه ق
ـافـت   مـاه دسـتـمـزدھـای ٢کارگران در اعتراض به عدم دری

ـا وعـده ھـای دروغـیـن  معوقه خود اعتصاب کرده بودند اما ب
 . به سرکارھای خود بازگشتند

ـتـشـر  خبر دیگری كه دو روز بعد از انتشار اولیه خـبـر مـن
ـان در واکـنـش بـه :   افزاید شده، می صاحبکاران و کـارفـرمـای

اعتصاب کارگران حـقـوق یـکـمـاه را بـه کـارگـران پـرداخـت 
ـانـده  آنان وعـده داده.   اند کرده ـیـم ـاق انـد کـه سـه مـاه حـقـوق ب

ـنـد کـرد،  کارگران را بعد از بازگشت آنان بکار پرداخت خـواھ
ـبـول نـكـرده انـد و  اما اکثر کارگران این وعـده دروغـیـن را ق

ـنـد  اعالم کرده اند که تا حقوقشان را بطور کامل دریافت نـکـن
 . به اعتصاب خود ادامه خواھند داد

ـالـه  گفته می شود كه در پی این اعتصاب انبـوھـی از زب
 .در معابر و خیابانھا انباشته شده است

 
تجمع كارگران معترض مجتمع گوشت 

فارس در مقابل دفتر امام جمعه شیراز و 
 استانداری فارس

 شـھـریـور كـارگـران ٢٦در خبرھا آمده است كه روز شنبه 
ـتـر امـام جـمـعـه شـیـراز  مجتمع گوشت فارس، در مقابـل دف

ـا كـردنـد ـتـرض خـواھـان .   تجمع اعـتـراضـی بـرپ كـارگـران مـع
ـاق  ـازنشـسـتـگـی، احـق بازنشسته شدن كارگران واجد شـرایـط ب
ـیـن راه انـدازی  حقوق معوقه كارگران این شـركـت و ھـمـچـن

ـار بـودنـد ـا دادن شـعـار .   شركت و بـرگشـت بـه ك كـارگـران ب
مطالبات خود را در مقابل دفترامام جمعه مطرح كـردنـد، امـا 

ـنـشـی از ١٠حدود ساعت  ـاسـخ و واك  و نیم صبح كه ھیچ پ
این نھاد نگرفتند به سمت استانداری فارس حـركـت كـردنـد و 
ـانـداری فـارس،  ـابـل اسـت ـق سپس با سر دادن شعارھایـی در م

 .مطالبات خود را پیگیر شدند
 

در صورت پرداخت : كارگران پارس متال
 شویم نشدن حقوق خود وارد خیابانھا می

گزارش شده است كه كارگران شركت پارس متال واقـع در 
ـاه  خیابان نگین تھران كه در سال گذشته به نیروی ھوایـی سـپ

.  ماه حقوق معـوقـه طـلـب دارنـد١١پاسداران واگذار شده بود 
قرار بود كه تا انتھای مرداد ماه حقوقھای عـقـب مـانـده كـه 

ـاشـد را ٧ میلیون تا ٢از  ـب  میلیون تومان برای ھر كارگر مـی
به آنھا پرداخت كنند اما قول داده شده در انتـھـای مـرداد مـاه 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـیـن خصـوص بـه  عملی نشد و در اعتراض كـارگـران در ھـم
ـات كـارگـران  ـب كارگران وعده آخر شھریور برای پرداخت مـطـال

ـا روز .   به آنھا داده شد این كارگران تھدید كردند كه چنانچه ت
ـنـد دسـت بـه ٣١  شھریور مطابق قرار قبلی حقوق آنھا را نـدھ

 .اعتراض زده و وارد خیابان خواھند شد
 

اخراج کارگران معترض شرکت حفاری و 
 اکتشاف انرژی گستر پارس

 نفر از کارگران دکل پـدکـس ٧٥در خبرھا آمده است كه 
کـنـد،   چاه نفت کار مـی٢١ که در حال حاضر بر روی ١٠١

ایـن .    روز اعتصاب تـوسـط کـارفـرمـا اخـراج شـدنـد٧بعد از 
ـا ٦افراد که در اعتراض به عدم دریافت   ماه حـقـوق و مـزای

دست به اعتصاب زده بودند، توسط سرویـس شـرکـت پـس از 
ـازل خـود  اخراج از محل دکل به اھواز منتقل شدند تا بـه مـن

ھـای  ھای نفتـی، از شـرکـت شرکت مزبور سازنده دکل.   بروند
 . حفاری خصوصی وابسته به بنیاد مستضعفان است

 
 اعتصاب کارگران قطعات توربین شھریار

 شھریـور تـعـدادی ١٤در خبرھا آمده است كه روز دوشنبه 
ـیـدی در شـرکـت قـطـعـات  از کارگران بخشھای مختلف تول
توربین شھریار در اعتراض به حقوق مـعـوقـه خـود دسـت بـه 

کارگران اعتـصـابـی جـلـو مسـجـد .  اعتصاب و اعتراض زدند
ـا مـدیـر شـرکـت  ـتـگـو ب کارخانه تجمع کردند و خواھـان گـف

در ادامه این خبر آمده است كه شخص مدیر در دوسـه .   شدند
ـنـد از رو بـه رو  ساعتی که کارگران تجمع اعتراضی داشـت
ـا کـارگـران خـودداری کــرد، امـا ایـن اعــتـصـاب و  شـدن ب
اعتراض مدیریت را وادار کرد تا به خواسـت کـارگـران گـردن 

 . نھد و بخشی از حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند
 

ھای شرکت نگارنصر شاغل در  نامه شرکتی
 بازرگانی به احمدی نژاد

ھـای  سایت كارمندنیوز نوشته است كه جمعی از شرکـتـی
ـبـدیـل  شرکت نگارنصر در نامه ای به احمدی نـژاد از عـدم ت
: در بخشی از این نامه آمـده اسـت.   وضعیت خود گله کردند

آقای رئیس جمھور از شما خیلی دلخور و گـلـه داریـم چـرا " 
 انتظار میکشیم که به حرفتان عـمـل ١٣٨٨که چون از سال 

کنید وما نیروھای شرکتی شـرکـت نـگـار نصـر شـاغـل در 
ـازرسـی  سازمان بازرگانی علی الخصوص معاونت نـظـارت وب
ـتـی بـه  و ھمچنین سایر نیروھای شرکتی دستگـاھـھـای دول
قرارداد کار معین تغییر وضعیت شـویـم ، امـا افسـوس کـه 

در بـخـش دیـگـری از ایـن ."  فقط در حرف دیدیم نه در عمل
آقای رئیس جمھور به خدا از این ھـمـه بـی :   " نامه آمده است

عدالتی خسته شدیم ،امیدواریم این نامه را بخوانید شایـد کـه 
به درد دل ما نیروھای شرکتی شرکت نگار نصـر شـاغـل در 

ـیـد ٩٠سازمان بازرگانـی کـه مـجـددا قـرارداد سـال   را سـف
 ."امضاء از ما تحویل گرفتند برسید

 
 درصد ٤٠آھن سیرجان  حقوق کارگران راه

 کاھش یافت
ـا واگـذاری  به گزارش خبرگزاری فـارس از سـیـرجـان، ب
شرکت خدمات مھندسی تراورس به بخش خصـوصـی حـقـوق 

ـافـت٤٠کارگران راه آھن سـیـرجـان  ایـن .    درصـد کـاھـش ی
ـلـه  ـا بـرگـزاری تـجـمـع اعـتـراضـی، بـه ایـن مسـئ كارگران ب

ـا بـه  كارگران در این خصوص گفته.   اند اعتراض كرده اند كـه ت
ـا مسـئـولـی مـراجـعـه کـرده ایـم، جـوابـی  حال به ھر مرجـع ی

 دست به اعـتـراض ٨٩نشنیدیم و یک بار نیز اسفند ماه سال 
آھن زدیـم و قـول دادنـد کـه  و اعتصاب در محل محوطه راه

 .رسیدگی شود
 

  تن از کارگران زرین بنا پارسیان٥اخراج 
ـتـشـر كـرده  طبق خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران مـن
ـان بـه  ـارسـی است به دنبال اعتراض کارگران شرکت زرین بنا پ

 ماه حقوق مـعـوقـعـه خـود، کـارفـرمـای ایـن ٤عدم پرداخت 
ایـن  .    تـن از ایـن کـارگـران نـمـود٥شرکت اقدام بـه اخـراج 

ـیـل  ـنـده پـروف کارخانه واقع در جاده دھگالن سنندج تولید کـن
UPVC کـارگـر زن و مـرد ٦٠باشد و دارای بیش از  می 

ـبـل از شـروع بـه .   است کارفرمای این کارخانه کارگران را ق
ـامـه  ـان ـف کار، مجبور به امضای قراردادھای سفید و نیز استـع

ـان  می کند تا در ھر زمان که خود اراده کـرد بـرای اخـراج آن
 . با مانعی روبرو نباشد

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
كارگران مخابرات راه دور شیراز به 

 مرخصی اجباری فرستاده شدند
كارگران مخابرات راه دور برغم چندین رشته تـجـمـعـات و 

ـافـت   مـاه حـقـوق ٢٢اعتراضات متعدد در تـھـران بـرای دری
ـفـی قـرار دارنـد ـتـه .   معوقه خود؛ ھمچنان در بالتكلی بـه گـف

كارگران این شركت عمده كارگران شـركـت مـخـابـرات راه دور 
ـاری از آنـھـا ٢٠ تا ١٧شیراز از   سال سابقه كار دارند و بسـی

ـاشـنـد واجد شرایط بازنشستگی می كـارگـران بـه مـدیـریـت .   ب
ـا حـقـوق  كارخانه اعالم كرده اند كه یا ما را باز نشست كنیـد ی

: یكی از كارگران ایـن شـركـت گـفـت.   معوقه مان را بپردازید
ـال تـجـمـع.    ماه حـقـوق مـعـوقـه داریـم٢٢االن ما  ـب ھـای  بـدن

ـاالخـره بـرای سـاكـت كـردن  اعتراضی متعددی كه داشته ایم ب
كارگران به ما یك میلیون حقوق دادند و ھمه كـارگـران را بـه 

 .مرخصی اجباری فرستادند
 

 یابد عیدی كارگران كاھش می
علی دھقان کیا، یكی از عـوامـل شـوراھـای اسـالمـی 

ـانـون كـار : كار گفته است طبق پیش نویس کنونی اصـالح ق
ـزان عـیـدی  اسالمی پیش بینی می شود در صورتی کـه مـی

کارگران در اختیار شورای عالـی کـار قـرار گـیـرد مـطـابـق 
عیدی کارمندان تعیین خواھد شد كـه كـاھشـی در عـیـدی 

 .كارگران است
 

حقوق معوقه كارگران شركت روكش 
 الستیك قزوین

ـیـك  در خبرھا آمده است كه كارگران شركـت روكـش السـت
ـتـه انـد. اند  ماه حقوق نگرفته٩قزوین  ـیـرغـم :   كارگران گف عـل

ـیـكـھـای فـوق  این كه تولید در این كارخانه ھست و االن الست
 مـاه اسـت كـه حـقـوق ٩شـود؛ كـارفـرمـا  سنگین تولید می

كارگران پاداش و عـیـدی ھـم .   كارگران را پرداخت نكرده است
 .اند نگرفته
 

ھای تولید كاشی سرامیك و چینی  كارخانه
 قزوین در شرایط بحرانی و تعطیلی قرار دارند 

ـیـدی كـاشـی  در خبرھا آمده است كـه كـارخـانـه ھـای تـول
سرامیك و چینی در قزوین در وضعیت بـحـرانـی و احـتـضـار 

ـا سـرام، .   اند قرار گرفته ـادان كارخانه كاشی الـونـد، كـارخـانـه آپ
ـنـی مـرجـان،  ـبـرز، چـی كارخانه سرام آرا، كارخانه سـرامـیـك ال
ـا  چینی البرز و كارخانه كنتور سازی قزوین در حال حـاضـر ی

كلیـه كـارگـران . بحال تعطیل درآمده و یا در احتضار قرار دارند
ـیـت بـد  این كارخانه ھا چند ماه حقوق معوقه دارند و در وضـع

 .برند معیشتی بسر می
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 ھزار نفر در ١٥٠اخراج و بیکاری حداقل
 یک سال گذشته

علیرضا محجوب، از عوامل خانه كارگـر رژیـم و یـكـی 
بـر اسـاس :   گـویـد از نمایندگان رژیم در مجلس اسالمی مـی

ـفـر ١٥٠ھای تأمین اجتماعی، سال گذشته حداقل  داده ھـزار ن
ـنـی .  ایم ریزش شغلی داشته ـیـمـه ١٥٠یـع ـفـر بـرای ب  ھـزار ن

ـیـمـه .   اند بیکاری به تأمین اجتماعی معرفی شده حال آنکـه ب
ـیـکـار شـده  گیرانه بیکاری قانون سخت ای دارد و ھمه افـراد ب

ھـای  در بـررسـی:   گـویـد او در ادامه مـی.   دھد را پوشش نمی
ھـای گـذشـتـه  زایی کشور در سـال مربوط به دو طرح اشتغال

ـتـی " ما بررسی کردیـم و دیـدیـم کـه در طـرح  ایـجـاد ضـرب
ـنـھـا ٣٠٠از "  اشتغال  ھـزار ٢٠ ھزار شغـل وعـده داده شـده ت

شغل ایجاد شده، یعنی تنھا ھشـت درصـد ایـن طـرح تـحـقـق 
ھای زود بازده ھم مـا بـررسـی  در طرح بنگاه.   پیدا کرده است

ـتـمـاعـی دیـدیـم بـر  کردیم و با توجه به داده ـأمـیـن اج ھـای ت
ـانـی  شود، فرصت شغلی آن خالف آمارھایی که اعالم می چـن

ـیـکـاری را .   ایـجـاد نشـده اسـت ـیـت اشـتـغــال و ب وی وضـع
ــه اســت کــه وعــده  نـگــران ـت ــف کــرده و گــف ــوصـی ــده ت ــن کــن
ـیـون و  احمدی ـل ـی  شـغـل در سـال ٥٠٠نژاد برای ایجاد دو م

 . وجه شدنی نیست ھیچ جاری، به
 

ھای شھرك صنعتی  ھشتاد درصد از كارخانه
 اند  سنندج به حالت تعطیل در آمده
ـتـه اسـت ـیـش از :   یكی از كارگران در سننـدج گـف  ٨٠ب

ـنـدج، از  درصد از كارخانه ھای شھرك صنعتی ناحیه یـك سـن
جمله كارخانه صنعت گستر سنندج، كارخانه تولیدی قـطـعـات 
پالستیكی و كارخانه درب و پنجره سازی آریا بصورت كـامـل 

 . تعطیل ھستند
 

اخراج كارگران كارخانه ریخته گری 
 فوالدین گداز قم

گزارش شده است كه كـارخـانـه ریـخـتـه گـری فـوالدیـن 
ـیـمـت  گداز در قم بعد از حذف یارانه ھا و چندین برابر شـدن ق

ـاری از كـارخـانـه حامل ھـای ریـخـتـه  ھای انرژی، مانند بسـی
 كـارگـر را ٢٥گری بحرانی گردیده و در طی ماھھای اخیر 

ـانـچـه .   اخراج كرده است یكی از پرسنل این شركت گفت، چـن
ـنـد چـاره ای جـز  شرایط به ھمین صورت بخواھد ادامه پیدا ك

 .تعطیلی كامل این كارخانه و اخراج كلیه كارگرانش نیست
 
 واحد صنعتی در شھرك صنعتی ١٠٠٠از 

  واحد تعطیل ھستند ٥٠٠شكوھیه قم 
ـا سـال  ـتـی قـم كـه ت گزارش شده است كه شھـرك صـنـع

 واحد صنعتی در آن مشـغـول بـه كـار ١٠٠٠گذشته بیش از 
ـاشـنـد  واحد مشغول به كـار مـی٥٠٠اند، در حال حاضر  بوده .  ب
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ـتـی ایـن شـھــرك  ــع ــن از واحـدھـای صـن ـی یـكـی از مســئـول
ـقـط ١٠٠٠از :   گوید می  واحد صنعتی االن اگر نگاه كنیـد ف
بقیـه واحـدھـای .   واحد آن ھم نیم بند مشغول كار ھستند٥٠٠

ـتـی كـه مـانـده ـیـت شـان كـار  صنع انـد االن دارنـد زیـر ظـرف
 .كنند می

 
ھای تولیدی لوازم خانگی درتھران  كارخانه

 در بحران تعطیلی
ـیـد لـوازم خـانـگـی  در خبرھا آمده است كه كـارخـانـه تـول
پارس الكتریك و آزمایش بعلت نداشتن مواد اولیـه و قـطـعـات 

ـیـد .   تعطیل شدند ـا تـول كارخانه الكتریك صنام نیز در تـھـران ب
بسیار محدود در حال كـار اسـت و در حـالـت احـتـضـار بسـر 

ـز .     برد می ـی بنابر این گزارش كارخانه تولید تلویزیون شـھـاب ن
ـنـد در حـال ٥٠٠با داشتن   كارگر كه اكثر آنھا قراردادی ھسـت

حاضر بدلیل مشكل در تامین قطعات و مواد اولیـه بسـخـتـی 
 .توان پرداخت حقوق كارگران را دارد

 
سی درصد از واحدھای صنعتی در شھرك 

 صنعتی البرز مشغول بكارند
ـبـرز بـعـلـت  ـتـی ال گزارش شده است كه در شـھـرك صـنـع

ـتـصـادی در حـال حـاضـر از   واحـد ١٢٠٠بحران و ركـود اق
ـقـط  ـنـون ف ـبـرز ك ـتـی ال  واحـد ٣٠٠صنعتی در شھرك صنع

ـیـكـارو دربـه  صنعتی مشغول بكار ھستند و ھـزاران كـارگـر ب
 .اند درشده
 

 ھای آجرسازی گرمسار تعطیلی كارخانه
ـیـد آنـھـا  یكی از كارگران كارخانه سرمیل گرمسار كه تول
ـیـل گـران  ساخت آجرھای ماشینی میباشد گفته است بـه دل

ـتـه تـعـدادی از كـارخـانـه ـف ھـای  شدن حاملھای انرژی ھـر ھ
ـال و كـارخـانـه ـنـی و سـف ھـای دیـگـری كـه  ساخت آجرماشی

ـال .  مصرف اصلی آنھا سوخت است تعطیل میشوند بعنوان مـث
كارخانه ایران سولفات كه تولید كننده مواد شیمایی اسـت ھـم 
ـیـل  ـیـن دل ـیـش بـه ھـم ـتـه پ ـف در ورامین و ھم در گرمسار ھ

ھای آجرسازی تعـطـیـل  تعطیل شد یا تعداد دیگری از كارخانه
كنـد و ایـن رونـد  گردیدند و دولت ھم ھیچگونه حمایتی نمی

 .ھا میشود باعث تعطیلی اكثركارخانه
 

كارخانجات مواد لبنی خرم آباد در بحران 
 برند بسر می

ـتـه آمـده  ـف در خبرھای مربوط به بحران كارخانجات این ھ
ـاد  است كه كارخانه ـنـی در خـرم آب ھای تولید و توزیع مواد لب

ـات  ـب ـارانـه شـیـر و عـدم پـرداخـت مـطـال نیز بـعـلـت حـذف ی
 .اند كارخانجات توسط دولت دچار بحران و كاھش تولید شده

 
تعطیلی واحدھای تولیدی و بیکاری 

 کارگران در اصفھان
در خبرھا آمده است كه یـكـی از عـوامـل خـانـه كـارگـر 

ـتـی  اصفھان گفته است به دلیل عدم اجرای بستـه ـای ھـای حـم
ـارانـه ـنـد کـردن ی ھـا تـوسـط دولـت  پس از اجرای قانون ھدفم

ـیـدی حـتـی بـرغـم  احمدی نژاد، بسیـاری از واحـدھـای تـول
ـنـگـی  ـقـدی ـبـود ن افزایش قیمت محصوالت خود با بـحـران كـم

ـیـدی صـنـعـتـی ٦٠٠وی گـفـت .   اند مواجه شده  واحـد تـول
ـاری از .  اند نساجی تعطیل شده ـلـی بسـی او در ادامه به تـعـطـی

ـیـکـاری  واحدھای تولیدی مصالح ساختمانی از جمله آجر و ب

 .کارگران به دلیل افزایش نرخ سوخت اشاره كرد
 

 درصد از واحدھای ٥٠تعطیلی بیش از 
 بزرگ تولیدی استان اردبیل

: یک نماینده مجلس اسالمی رژیم از اردبیل گفته اسـت
ـیـل ٥٠بیش از  ـان اردب ـتـی اسـت  درصد واحدھای بزرگ صنع

وی کـه در جـلـسـه .   انـد تعطیل و ھزاران کارگر بیـکـار شـده
ـیـل  ـان اردب ـان اسـت مشترک صنعتگران، معدنکاران و بازرگـان
با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مـرکـزی 

 ھـزار ٥٠گفت، ھمچنیـن اذعـان نـمـود کـه  رژیم سخن می
 .تحصیلکرده در این استان بیکار ھستند

 
 اخراج کارگران شھرداری امیرآباد بوکان

ـتـشـر شـده از بـوکـان، شـھـرداری شـھـرک  طبق خبر من
 نفر از کـارگـران خـود را از کـار اخـراج ٢٠امیرآباد بوکان، 

عـلـت اخـراج کـارگـران عـدم عضـویـت آنـھـا در .  کرده است
 .نیروی بسیج مشاغل عنوان شده است

 
ای و بیکاری  ھای گلخانه تعطیلی مجتمع

 کارگران در سنندج
ـزایـش بـھـای  بنابه خبر منتشر شده از سنندج، در پـی اف

ای   مجتمع از مجموع ھجده مجتمـع گـلـخـانـه١٥قبض گاز، 
ـنـدج تـعـطـیـل و  واقع در حوالی روستای باوریز از تـوابـع سـن

 کـارگـر شـاغـل خـود را از ١٦اند و  کارگران آنھا بیکار شده
 .اند دست داده

 
 ناامنی محیط كار

 
جانباختن دھھا کارگر چاھکن به علت 

 گازگرفتگی
ـیـرا در سـایـت خـود درج  سایت پزشکی قانونی ایـران اخ

 کـارگـر چـاھـکـن بـر اثـر ٥٦كرده است كه در سال گذشته 
مسمومیت به علت گازگرفتگی به ھنگـام کـار در اعـمـاق 

 نفری کـه در ٤٧این رقم در مقایسه با . اند چاھھا جان باخته
ـاخـتـه١٣٨٨سال   درصـد رشـد ١٩انـد،   به ھمین دلیل جـان ب

 .داشته است
 

 كارگر دیگری در ته چاه جان باخت
ـزش دیـواره ١٥بنابر خبر منتشر شده در روز   سپتامـبـر، ری

 بنای در حال ساخت در تـھـران ٣انباری چاه در طبقه منفی 
 ساله را زیـر خـرواری ٤٠ متری کارگر چاھکن ١٥در عمق 

ایـن حـادثـه در .   خاک گرفتار کرد و مرگ او را رقـم زد
 طبقه در حال ساخت که سه طبقه آن زیـرزمـیـن قـرار ٧بنای 

 . دارد رخ داد
 

جانباختن یک کارگر در جزیره قشم بر اثر 
 برق گرفتگی

 شـھـریـور یـک کـارگـر ٢١در خبرھا آمده است كه روز 
نوجوان به نام ھژیر اھل شھر روانسر که به ھمراه خـانـواده اش 

کـرد در حـیـن شـسـتـوی  در جزیره قشم کار و زنـدگـی مـی
 . یک دستگاه خودرو دچار برق گرفتگی شد و جان سپرد

 
 جانباختن یک کارگر دیگر بر اثر برق گرفتگی

 شـھـریـور ٢٤در خبرھا آمده است كه بـعـد از ظـھـر روز 

یکی از کارگران شرکت سد سازی ورا، امین سید کـریـمـی، 
ـاھـل و دارای  اھل روستای شمشیر از توابع شھر پاوه كـه مـت
چھار فرزند بود، بر اثر عدم امکانات ایمـنـی در مـحـل کـار 

 . دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده است
 

 جان باختن یک کارگر ساختمانی در اثر سقوط
بنابر خبری كه کمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد 

ـبـه  ـنـجـشـن  ٢٤تشكلھای كارگری منتشر كرده اسـت، روز پ
ـاح فـاتـحـی ١٠شھریور ساعت  ـام صـب ـا ن  صبح، کارگری ب

 ساله ساکن شھر سنندج از طبقه پنـجـم سـاخـتـمـان ٢٥کرجو 
ـاخـت ـامـبـرده در پـروژه .   در حال احداث سقوط کرد و جـان ب ن

کرد و بر اسـاس شـواھـد مـوجـود  مسکن مھر بھاران کار می
کارگـران شـاغـل در ایـن پـروژه فـاقـد ھـرگـونـه وسـائـل و 
ـار  ـیـن ب امکانات ایمنی بوده و به گفته کارگران دیگر این اول
نیست که کارگران شاغل در این واحد به خاطر نبـود وسـائـل 
و امکانات ایمنی در مـحـیـط کـار جـان خـود را از دسـت  

 .میدھند 
 

 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی
 

احضار سه تن از فعاالن صنفی معلمان 
 کردستان به دادگاه
ـلـمـان ٣در خبرھا آمده است كه   تن از فعاالن صنفـی مـع

ـا و بـھـار مـلـكـی روز  کردستان، پیمان نودینیان، رامین زندنی
ـقـالب ٢٣چھارشنبه  ـنـی بـه دادگـاه ان  شھریور به صورت تلف
 شـھـریـور مـاه سـاعـت ٢٦ نفر روز شنبه ٣این .  احضار شدند

ـازپـرسـی  ھشت صبح می ـبـه  چـھـارم ب بایست خود را بـه شـع
 .دادگاه انقالب سنندج معرفی کنند

 
مریم بھرمن، فعال جنبش زنان در شیراز با 

 قید وثیقه آزاد شد
در خبرھای این ھفته آمده است كه مریم بـھـرمـن، فـعـال 

ـا ١٢٦جنبش زنان در شیراز پس از  ـازداشـت مـوقـت، ب  روز ب
وی صـبـح .    میلیون تومـان آزاد شـد٢٥٠قید وثیقه به مبلغ 

 اردیبھشت ماه امسال در شیـراز تـوسـط چـنـد تـن از ٢١روز 
ـتـی .   ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد ـی ـن مامـوران ام

پس از سه ساعت بازرسی منزل و ضبط اموال شخـصـی وی 
ـتـدا .   را به اتھام اقدام علیه امنیت ملی بازداشـت کـردنـد او اب

 روز را در سـلـول ٥٥به بازداشتگاه اطالعات شیراز برده شد و 
ـاریـخ .   انفرادی گذراند ـیـرمـاه ١٣بعد از این مـدت او در ت  ت

ـقـل ١٣٩٠ ـت  به کانون اصالح و تربیت بند زنان زندان شیراز من
او پس از انتقال به کانون اصالح و تربیت، از سـایـر .  كنند می

ـا یـک زنـدانـی دیـگـر در سـلـولـی  زندانیان جدا و ھـمـراه ب
 از ١٣٩٠مریم بھرمن در مرداد مـاه .   جداگانه نگھداری شد

 وزارت اطـالعـات خـبـر ٢٠٩انتقال خود به شھر تھران و بنـد 
 .داد که طی چند روز پیش به شیراز برگردانده شد

 
 معلمان

 
تجمع اعتراضی معلمان شركتی در مقابل 

 مجلس اسالمی
ـتـی  ـلـمـان شـرك در خبرھا آمده است كـه تـعـدادی از مـع
ـار  آموزش و پرورش با تجمع مقابل مجلس اسـالمـی، خـواسـت
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تعیین تكلیف وضعیت شغلی و حقوقی خـود و اسـتـخـدام در 
ـا سـر دادن شـعـار .   آموزش و پرورش شدند ـنـدگـان ب تجمع كن

خواستار رفع مشكالت استخدامی خود در آموزش و پـرورش 
 .شدند

 
 اطالعیه

 
جمھوری اسالمی فعالین کارگری را به 

 ھای سنگین محکوم کرد حبس
 باید با تمام قوا مقابل این جنایت ایستاد

دادگاه جمھوری اسالمی در تبریز اخیرا محمد جـراحـی و 
ـتـه " شاھرخ زمانی دو فـعـال كـارگـری و از اعضـای  ـی کـم

ـازده سـال "   ھای کارگری پیگیری برای ایجاد تشکل را بـه ی
ـیـن دادگـاه دو فـعـال .   و پنج سال زندان محکوم کـرد در ھـم

دانشجوئی نیما پوریعقوب به شش سال و ساسان واھـبـی وش 
جمھوری اسـالمـی آنـھـا را .   به شش ماه زندان محکوم شدند

به تشکیل گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام مـتـھـم کـرده 
ـا اعـتـراض  این محکومیت.  است ھا جنایتکارانه است و باید ب

ـاسـخ  وسیع کارگران و مردم در ایـران و در سـراسـر جـھـان پ
 .بگیرد

ـتـکـارانـه  ـای ـن جمھوری اسالمی در ھمین روزھا در اقدام ج
ـنـگـری  دیگری تعدادی از کـارگـران اعـتـصـابـی شـركـت آھ
تراکتورسازی تبریز را پس از دو ھفته اعتصاب بـخـاطـر عـدم 
دریافت چندین مـاه دسـتـمـزد، دسـتـگـیـر کـرد، آنـھـا را در 
ـیـر  سلولھای انفرادی نگه داشت، موی سرشان را بـرای تـحـق

ـفـر دیـگـر از .   کوتاه کرد و آنھا را از کار اخراج نمود چـنـد ن
ـیـن روزھـا احضـار  فعالین تشکل ھای کارگری را نیز در ھـم

 .کرده است
ـاسـت سـرکـوبـگـرانـه  این اقدامات گوشه کوچکی از سـی
ـیـش را  حکومت است و به حد کافی ماھیت پلید و ضدانسان

ـا کـارگـری کـه بـه .   به ھمگان نشان مـیـدھـد ـی کـجـای دن
ـا بـه آمـار خـود  ـن زندگی فقیرانه خود، به دستمزدھائی که ب
ـاالکشـیـدن  ـقـر اسـت و بـه ب رژیم کمتر از یک پنجم خط ف
ـازده سـال و  ھمین دستمزدھای ناچیز اعتراض میکنـد، بـه ی
ـارھـا  ـت پنج سال زندان محکوم میشود؟ این احـکـام و ایـن رف

 . باید دنیا را تکان بدھد
ـاشـی از وحشـت حـکـومـت از رونـد  ـات، ن ـای اما این جن
تعمیق و رو به اعتالی اعتصابات و اعتراضـات کـارگـری و 

ـز و  ای است که نمونه توده ـبـری ـیـن روزھـا در ت ای از آنرا ھـم
با سـرنـگـونـی .  برخی دیگر از شھرھای آذربایجان شاھد بودیم

ـفـجـار تـوده ای در  ھر دیکتاتوری در منطقه، زمینـه بـرای ان
ایران بیشتر مـیـشـود و جـمـھـوری اسـالمـی کـه در بـحـران 

ای بسر میبرد، چاره را در شکار فعالیـن کـارگـری  خردکننده
ھای اعـتـراضـی و بـویـژه  و دانشجوئی و فعالین سایر جنبش

 . ھای آنھا میبیند در کوبیدن تشکل
ـاد و خـواھـان  ـات ایسـت ـای ـن باید با تمام قوا مقابـل ایـن ج
ـاسـی شـد . آزادی فوری کارگران زندانی و کلیه زندانیان سـی

ـیـن  ـال کلیه احکام زندان و جریمه و وثیقه علیه کارگران و فـع
ـبـران  سیاسی باید لغو شود و به اذیت و آزار و دستـگـیـری رھ

ـابـل .   اعتصابات و اعتراضات باید فورا پایان داده شـود ـق در م
ھای کارگـری و  ھا باید ھرچه وسیعتر به تشکل این سرکوب
 .ھای مبارزاتی پیوست و آنھا را تقویت کرد سایر تشکل

ـان و  حزب کمونیست کارگری، کلیه کارگران، دانشـجـوی

ــھــای کــارگــری،  مــردم آزاده در ســراســر کشــور و ســازمــان
نھادھای مدافع حقوق انسان و کلیه مردم شرافتمند جـھـان را 
ـنـد و  فرامیخواند که به این احکام جنایتکارانه اعـتـراض کـن
ـان،  خواھان آزادی فوری کلیـه کـارگـران زنـدانـی، دانشـجـوی

ـاسـی از زنـدان ھـای  معلمان، فعالین زنان و کلیه زندانیان سـی
حزب کمونیست کارگری بـه سـھـم .   جمھوری اسالمی شوند

 . خود از ھیچ تالشی در این زمینه فروگذاری نخواھد کرد
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ سپتامبر ١٦، ١٣٩٠ شھریور ٢٥
 

صدور احكام سنگین زندان برای شاھرخ 
زمانی و محمد جراحی دو فعال كارگری 

 در شھر تبریز
 شاھرخ زمانی به یازده سال زندان محكوم شده است

 مرداد محمد جراحی و شاھرخ زمـانـی دو فـعـال ٢٧روز 
ـیـگـیـری بـرای  ـتـه پ كارگری از شھر تبریز و از اعضای كمی
ـیـمـا  ایجاد تشكلھای كارگری به ھمراه دو فعال دانشجـویـی ن
پوریعقوب و ساسان واھبی وش به اتھـامـاتـی چـون تشـكـیـل 
گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به احكام سنگـیـن زنـدان 

بر طبق این حكم که توسط شعبه یـك دادگـاه .  محكوم شدند
انقالب جمھوری اسالمی در تبریز صادر شد، شاھـرخ زمـانـی 
ـزیـری بـه  بعنوان متھم ردیف اول، به تحمل ده سال حـبـس تـع
ـزیـری بـه  اتھام تشكیل گروه مخالف نظام و یك سال حبس تـع
اتھام تبلیغ علیه نظام، محمد جـراحـی مـتـھـم ردیـف دوم بـه 

 سال حبس تعزیری به اتھام تشكـیـل گـروه مـخـالـف ٥تحمل 
 سـال حـبـس ٦نظام و دانشجویان نیما پوریعقـوب بـه تـحـمـل 
 روز حـبـس ٩١تعزیری و سـاسـان واھـبـی وش بـه تـحـمـل 

در این محاكمه تنھا بیوك سـیـدلـر .   اند تعزیری محكوم گردیده
ـا از اتـھـامـات وارده  کارگر شرکت مسافربری قطارھای صب
ـیـون تـومـان از زنـدان  تبرئه شده و قبال با قرار وثیقه سی میل

 .آزاد شده است
جمھوری اسالمی با صدور چنین احكام سـنـگـیـن و كـم 

ای میكوشد، مقابل سازمانیابی مبارزات مـردم و رشـد  سابقه
ـایـد وسـیـعـا بـه ایـن احـكـام .   اعتراضات در جامعه بایسـتـد ب

شاھرخ زمانـی، مـحـمـد جـراحـی، .   جنایتكارانه اعتراض كنیم
نیما پوریعقوق و ساسان واھبی وش و ھمه كارگران زنـدانـی و 

 .زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند
ـتـمـانـی و  گفتنی است كه شاھرخ زمـانـی كـارگـر سـاخ

 ١٧عضو كمیته پیگیری برای ایجاد تشكلھای كارگـری از 
ـبـرد و مـحـمـد جـراحـی كـارگـر  ـی خرداد ماه در زندان بسـر م
ـیـگـیـری  ـتـه پ ـی اخراجی عسلویه و یكی دیگر از اعضای كم

ـبـه ٣٠روز ـال احضـار بـه شـع ـب  اجـرای احـكـام ١١ خرداد بدن
. دادگاه انقالب جمھوری اسالمی دستگیر و روانـه زنـدان شـد

ـارزاتـش در ٨٦محمد جراحی قبال نیز در سـال   بـه جـرم مـب
دفاع از حقوق كارگران دستگیر و در پـی آن از كـار اخـراج 

ـیـن اتـھـامـات .   گردیده بود او در سال گذشته نیز به خاطر ھـم
ـال ٤واھی دستگیر و  ـب ـازداشـت بـود و سـپـس در ق  روز در ب

 .وثیقه از زندان آزاد گردید
ـیـن  ـال عالوه بر شاھرخ زمانـی و مـحـمـد جـراحـی از فـع
ـیـم مـددی و رضـا شـھـابـی از  كارگری در شھر تبریز، ابراھ
ـیـم زاده  ـام ابـراھ ـن اعضای ھیات مدیره سندیكای واحـد و بـھ
عضو كمیته پیـگـیـری و فـعـال دفـاع از حـقـوق كـودك در 

منصور اسانلو را ھم تحت عنوان مـرخصـی از زنـدان .   زندانند
اند تا ھمچنان چماق دستگیری و زنـدان را بـر روی  آزاد كرده

 .سر وی نگاھدارند
ـتـشـر شـده از سـوی سـنـدیـكـای  ھمچنین طبق خبر مـن
شركت واحد، جنایتكاران جـمـھـوری اسـالمـی داوود رضـوی 
ـات مـدیـره ایـن سـنـدیـكـا را در  یكی دیگر از اعضـای ھـی
تماسی تلفنی به شعبه شش دادسرای زندان اوین احضـار شـده 
است و بنا به خبر كمیته ھماھنگی برای ایـجـاد تشـكـلـھـای 

ـتـه ٨كارگری روز  ـی  شھریور نیز كورش بخشنده عضو این كـم
و از فعالین كارگری در شھر سنندج دوباره دادگاھـی شـده و 

 .به بازداشتگاه سازمان اطالعات انتقال داده شده است
تـر بـر  مجموعه این خبرھا حاكـی از تـھـاجـمـی گسـتـرده

فعالین كارگری برای عقب راندن جنبش اعتراضـی كـارگـران 
با كارزاری جھانی با تـمـام قـوا در بـرابـر .   و كل جامعه است
 .این تھاجم بایستیم

ـایـد  ـاسـی ب ـیـن سـی فشار بر روی فعالین كارگری و فعال
ـیـن  پرونده.   فورا متوقف شود ـال ھای تشـكـیـل شـده بـرای فـع

ھای مختلف اجتـمـاعـی  كارگری و فعالین سیاسی در عرصه
ـان .   باید فورا لغو شود ـی ھمه فعالین كارگری زندانـی و زنـدان

 .سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند
shahla_daneshfar@yahoo.com 

bahram.soroush@gmail.com 
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ سپتامبر ١٣، ١٣٩٠ شھریور٢٢
 

علیه صدور احکام سنگین زندان برای 
 فعالین کارگری اعتراض کنیم

ـال  ـب ـز بـه دن ـبـری ـقـالب اسـالمـی ت شعبه یک دادگـاه ان
محاکمه شاھرخ زمانی، نیما پوریعقوب، ساسـان واھـبـی وش 

ـبـه  ، ایـن ١٣٩٠ مـرداد ٢٧و محمد جراحی در روز پنج شـن
فعالین را به زندانھای طویل المدت محکوم و احـکـام صـادره 

الزم بـه ذکـر اسـت .    شھریور ابالغ کـرده اسـت٦را در تاریخ 
ـنـد و از  که در جلسه دادگاه، سه تن از متھمان، وکیل نداشت
ـان ایـن فـعـاالن بـه جـلـسـه  ورود کلیه افراد خانواده و دوسـت

 ٩٠این افـراد از خـرداد .   دادگاه، ممانعت به عمل آمده است
ـفـرادی  تاکنون بازداشت و به مدت یک ماه در سلـولـھـای ان

 .اند بسر برده
 :احکام صادره علیه این فعالین به شرح زیر است

ـزیـری بـه اتـھـام :   شاھرخ زمانی  -  ١ ده سـال حـبـس تـع
ـزیـری بـه  تشکیل گروه مخالف نظام و یک سـال حـبـس تـع

 اتھام فعالیت تبلیغی علیه نظام
 پنج سال حبس تعزیری: محمد جراحی - ٢
ـزیـری بـه اتـھـام :   نیما پور یعقوب - ٣ پنج سال حبس تـع

ـزیـری بـه  تشکیل گروه مخالف نظام و یک سـال حـبـس تـع
 اتھام فعالیت تبلیغی علیه نظام

ـزیـری :  ساسان واھبی وش - ٤ نود و یک روز حبـس تـع
به اتھام عضویت در گروه مخالف نـظـام و نـود و یـک روز 

 حبس تعزیری به اتھام فعالیت تبلیغی علیه نظام
بـرای .   معلوم است چنین اتھاماتی کامـال بـی اسـاسـنـد

ـانـدن ایـن نـوع  ھر فعال و معترضی به شرایط موجـود، چسـب
اتھامات کاری معمول و ھمیشگی دسـتـگـاه قضـائـی بـرای 

 .ایجاد رعب و وحشت و به سکوت کشاندن عموم است
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه، احـکـام 
ـیـن کـارگـری، شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد  ـال صادره علیه فـع
ـقـوب و سـاسـان واھـبـی وش را شـدیـدا  جراحی، نیما پـوریـع
ـان  محکوم کرده و خواھان آزادی فوری و بی قید و شـرط آن
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 .باشد می
 انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشان

 ١٣٩٠ شھریور ٢٥
 

احکام صادره علیه شاھرخ زمانی و دیگر 
 کنیم فعالین کارگران را محکوم می

ـازگشـایـی سـنـدیـکـای " شاھرخ زمـانـی عضـو  ـات ب ھـی
ـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـل کمیته" و "   کارگران نقاش ھـای  ی پ

ـیـن کـارگـری " کارگری ـال ، محمد جراحی و تنی چند از فع
 سـال، ١١:   شـاھـرخ زمـانـی(  سال ٢٢.٥دیگر در مجموع به 

 سـال و سـاسـان ٥:    سال، محـمـد جـراحـی٦:   نیما پوریعقوب
ایـن .   زندان محـکـوم شـدنـد)    ماه حبس تعزیری٦:  وش واھبی

 به فعالین کارگـری در جـھـت  احکام بخشی از فشار فزاینده
 .ھای آنان است ایجاد محدودیت برای فعالیت

ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته
کارگری ضمن محکوم نمودن ایـن احـکـام ضـد کـارگـری، 

ـیـن کـارگـری و  خواھان آزادی بی قید و شرط ھمه ـال ی فـع
 .کارگران زندانی است

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
 کارگری
 ١٣٩٠ شھریور ٢٦
 

 بیانیه شورای پرستاران خوزستان
با سالم بر ھمه ی كارگران بخصوص زنان و جـامـعـه ی 
پرستاران كشورودرود بی پایان بر تمام كسانی كه برای حـقـوق 

 بر حق خود مبارزه میكنند
ـان  این بیانیه ی اعالم موجودیت شورای پرستاران خـوزسـت

ـیـمـاران بـوده.   میباشد انـد  پرستاران رنجبری كه سالھا غمخوار ب
انـد  و به نحو احسن به ملت بزرگ و دربند ایران خدمـت كـرده

ـانـه ی  اما متاسفانه عده ای از ما در ھمین اواخر صرفا با بـھ
اما این اخـراجـھـا در واقـع بـه .   ایم بدحجابی از كار اخراج شده

بھانه بدحجابی بوده است و علت واقعی آن مطالبه ی حـق و 
ـان بـوده اسـت چـرا یـك .   حقوق پرستاران و رفع تبعیـض از ان

ـبـعـیـض و سـتـم  انسان باید صرفا به خاطر زن بودنش مـورد ت
ـیـن .   قرار بگیرد ما متاسفیم كه امروز بایـد تـحـت لـوای چـن

. ایـم حكومت جباری زندگی كنیم و از این اوضاع خستـه شـده
ـیـه :   لذا ما خستگان از ستم دست در دست ھم نھاده و بـر عـل

ـیـم كـرد ـارزه خـواھ مـا .   ستم و تبعیـض و اخـراج از كـار مـب
ـیـن كـارگـری و  خواستار حمایت ھمه ی آزادگان عالم و فعال

ـیـم مـا .   نھادھای بین المللی كارگری و حـقـوق بشـری ھسـت
ـیـم داد و دسـت  ندای مظلومیت خود را بر بام جھان سـرخـواھ
ـیـن  یاری گر ھمه ی نھادھای حقـوق بشـری و كـارگـری ب

 .المللی و فعالین حقوق زنان را بگرمی خواھیم فشرد
 ١٣٩٠ شھریور ٢٧

ـزان  با تشكر فراوان منتظر اعالم ھمبستگی ھمه ی عـزی
 .برای مبارزه بر حقمان ھستیم

 شورای زنان پرستار اخراجی خوزستان
 

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده 
 انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تھران

ـامـه نـگـاران آزاد  ـفـی روزن اعضای گرامی انـجـمـن صـن
 تھران

ـاریـخ   ٢١مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن در ت
ـان مـطـھـری روبـه ١٠ ساعت ٩٠مھر  ـاب ـی  صبح به نشانی خ

ـان مـیـر عـمـاد، پـالک  ـقـه ٢٦٤روی خیاب  بـرگـزار ٤ طـب
 .شود می

بی تردید حضور پرشور شما در این مجمع عمق تـعـھـد و 
ـفـی و ارج نـھـادن بـه  اعتقاد اعضای انجمن را به کـار صـن
ـتـی  ـاظـران دول جایگاه واالی حرفه ی روزنامه نگاری برای ن

ھیات مدیـره، مسـوالن .  سازد و نھادھای غیردولتی ھویدا می
ـتـه ـی ـفـی از شـمـا  و اعضای کـم ھـا بـه ھـمـراه رابـطـان صـن

خواھند با در دست داشتن کارت عضویت معتبـر انـجـمـن  می
ــی  ــف ــخ صـن ـاری ــگـراز ت ــرگـی دی و بــا حضــوری پـر شـور، ب

 .مطبوعات ایران را رقم زنید
ـات  ـات ھـی از دوستانی که خواستار کاندید شدن در انتخاب

ـاضـا مـی ـق ـنـد ت شـود درخـواسـت  مدیره و بازرسان انجمن ھست
 به مسوول دبیر خـانـه بـه ٩٠ مھر ١٥کتبی خود را تا تاریخ 

 . تحویل دھند٠٩١٢١٣٢٧٧٧٧یا  -٠٩١٩١١٢٦٥٦٢تلفن 
 :دستور جلسه مجمع عادی

ـازرسـان  ـیـد تـراز مـالـی  -گزارش ھیات مـدیـره و ب ـای  -ت
 تعیین روزنامه رسمی -انتخابات ھیات مدیره و بازرسان 

 :دستور جلسه مجمع فوق العاده
ـفـی  پیوستن به دیگر تشکل  -اصالح اساسنامه  ھای صـن

نگاری برای تشکیل کانون سراسری روزنامـه نـگـاران  روزنامه
 تعیین حق عضویت -) فدراسیون روزنامه نگاران ایران(ایران 

 دبیر خانه برگزاری انتخابات
 
نوشته مادر بھنام ابراھیم زاده برای  دل

 فرزندش
 پسر عزیزم، بھنام

بیش از یک سـال اسـت کـه سـایـه ات در خـانـه مـان 
توانم میزان دلتنگی ام را برایت بـگـویـم چـرا کـه  نمی.   نیست
ـا کـلـمـات بـه  نمی توان محبت ھیچ مادری به فرزندش را ب

ـنـھـا  تنھا می.   تصویر کشید توانم بگویم که من، ھـمـسـر و ت
تـو کـه اکـنـون پشـت .   فرزندت به شدت دلتنگ تو ھستیـم

ھای زندانی و ماه ھاست حتی در آغوش کشیدن تـو از  میله
 .ما دریغ شده است

 فرزندم
ـلـه من نمی ـی ھـای  دانم چرا و به چه جرمـی تـو پشـت م

ـاھـت ایـن بـوده کـه  ـنـھـا گـن زندان ھستی در حـالـی کـه ت
ـاوت  نتوانسته ـف ای نسبت به جامعه و سرنوشت انسـانـھـا بـی ت
تو کودکان کار و خیابان، کـودکـان بـد سـرپـرسـت و .   بمانی

بی سرپرست را ھمچون فرزند خود دانسته و آنھا را ھـمـچـون 
ـا ایـن اسـت سـزای کسـی کـه  فرزند خود دوست داشتی، آی
ـا  کودکان سرزمینش را ھمچون فرزندان خود دوسـت دارد؟ آی

ھـای خـاردار  ھای زندان و دیوارھای بلند و سیم سزای او میله
 است؟

آنھا من و تو را از کـوچـکـتـریـن حـقـوق خـود مـحـروم 
ـایـی و مـن  اند، تو حتی نـمـی کرده ـی تـوانـی بـه مـرخصـی ب
ـلـه نمی ـی ھـا تـو را  توانم به عنوان یک مادر به جز از پشت م
اما با ھمه اینھا به ھمه کسانی که چنین سرنـوشـتـی .   ببینم

کـنـم کـه مـن بـه فـرزنـدم  اند اعـالم مـی را برای تو رقم زده
کنم و از خداوند شاکرم که فرزندی بـه مـن داده  افتخار می

مـن در .   که تنھا به وظایف انسانی خـود عـمـل کـرده اسـت
دعاھای شبانه ام ھمواره رو به خداوند متعال گفته ام کـه تـو 
تنھا پناه مظلومان و ستمدیدگانی، پس فـرزنـد مـن و دیـگـر 
ـنـھـا بـه جـرم دوسـت داشـتـن  فرزندان این سرزمیـن را کـه ت
ھمنوعان و وطنشان اکنون در بند ھستند، در سـایـه حـمـایـت 

ـاه بـه .   خود قرار بده ـان ایـن شـب سـی ـای و فرزندم، بدان کـه پ
 .زودی سپید خواھد بود

 مادر دردمندت
 عایشه مدرسی

 ٩٠شھریور ماه سال 
 

 
ھای مستقل مصر  فدراسیون اتحادیه: مصر

ھای مستقل را  سرکوبگری علیه اتحادیه
 محکوم میکند

ای در  ھای مستقل مصر طی اطالعیـه فدراسیون اتحادیه
ـزایــش اقـدامـات ســركـوبـگـرانـه و ١٣روز  ــامـبـر، از اف ـت ـپ  س

ھا و فعالیـن كـارگـری خـبـر  خوشنتباری علیه رھبران اتحادیه
ــریـت بـعـضـی از .   داده اسـت در ادامـه آمـده اسـت كـه مـدی

شركتھا، از جمله شركت سوزوكی و شركت عام تجـارت شـتـر، 
در روزھای گذشته، فعالین کارگری را از کـار اخـراج کـرده 

ھای تحقیق و حتی نیروھای امنیتـی و قضـائـی  و به کمیته
ـقـت بـه آنـھـا  تحویل داده ـی اند و اتھامات واھی و عاری از حق
ـز  بعالوه عده دیگری از رھبران اتحادیه. اند نسبت داده ـی ھـا را ن

ایـن .   انـد با ھمان اتھامات واھی به ھمان مقامات حواله کـرده
ـیـروھـای حـاکـم  اقدامات در زمانی صورت مـیـگـیـرد کـه ن
ـبـش  ـبـگـرد بـه جـن ـیـل عـق جدیـد در مصـر در تـالش تـحـم

ـارک خـالـصـی  کارگری ای ھستند که از سرکوبگـری مـب
ـقـی و  ـی ـق یافته و در صدد است این پیروزی را به تغییـرات ح
ـارزاتـی اش  ـقـه کـارگـر و شـرایـط مـب واقعی در زندگی طب

ـزایـد این اطالعیه می.   ترجمه کند ـامـات نـظـامـی در :   اف مـق
اند که به موجب آنھـا اعـتـصـاب و  مصر قوانینی صادر کرده

واضح است کـه اعـتـصـاب و .   تحصن کارگری ممنوع است
ـانـونـی  ـزارھـای مشـروع و ق ـزی جـز اب تحصن کارگری چـی

ـنـد موافق با ساده ـیـسـت حـتـی .   ترین استانداردھای بین المللی ن
کار به جائی رسیده که قوانین فوق العاده را مـجـددا بـرقـرار 

ـای سـرکـوب  کرده اند كه ابزار دست حاکمیت مبارك در راسـت
در این شرایط عـجـیـب .  و ساکت کردن صدای مخالفانش بود

ـیـس بـه مـردم  نیست اگر شاھد باشیم که نیروھای ارتش و پل
" چـمـاقـداران" معترض ھجوم کنند و آنھا را با اتھامات جعلی 
 . و نظیر اینھا به دادگاھھای نظامی تحویل دھند

ـیـم :   در بخشی از این اطالعیه آمده اسـت مـا تـمـام آگـاھ
ـان  خـواه دولـت و ( که این قبیل رفتارھا از طرف کـارفـرمـای

با ھدف ایجاد ترس و رعب در صـفـوف کـارگـران )   خواه تجار
صورت میگیرد تا از این راه آنھا را از پراتیک کـردن حـقـوق 

ـنـد حـق اعـتـصـاب و .   خود و تعقیب مطالباتشان منصرف کن
ـانـعـت از  تشکیل آزادانه اتحادیه ھا حق کارگـران اسـت و مـم

این حق ادامه عملکرد سرکوبگرانه نظام سابـق اسـت کـه بـه 
ـبـران  منظور خاموش کردن صدای کارگران تالش میکـرد رھ
کارگری را با قطع مایحتاج زندگی زیر فشار بـگـذارد و بـه 
این ترتیب از برپائی اعتصاب و تحصن و تظاھرات مسـالـمـت 
ـیـچـگـاه ھـم بـه ایـن ھـدف  آمیز آنھا جلوگیری کند امـا ھ

 . نمیرسید
بنابراین ما میگوئیم کـارگـران :   گیرد اطالعیه نتیجه می

از پافشاری بر حقوق خود و پراتیک کردن حق اعـتـصـاب و 

 اخبار بين المللی
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انـد و دسـت  تحصن و تظاھرات مسالمت آمیز دست نـکـشـیـده
ـیـد و .   نخواھند کشید ھمچنانکه از تشکیل آزادانـه و بـی ق
ــه ــحـادی ــد آمـد شـرط ات ــخـواھــن ـاه ن ــون .   ھــایشـان کــوت فــدراســی

ـقـل مصـر ایـن اقـدامـات سـرکـوبـگـران را  اتحادیه ھای مسـت
سـرعـت   -١:   محکوم میـکـنـد و خـواھـان مـوارد زیـر اسـت
ـانـون آزادیـھـای اتـحـادیـه تـوقـف   -٢.   ای بخشیدن به صدور ق

ـبـران اتـحـادیـه . ای فوری ھرگونه اقدام سرکوبگرانه علیـه رھ
لغو كلیه مقررات و قید و بندھایی که حـق اعـتـصـاب و   -٣

ـائـی مـیـکـنـد ـن ـز را ج  -٤.   تحصن و تظاھرات مسالمت آمـی
 . سرعت عمل در تحقق مطالبات کارگران

 
معلمان مصر مقامات دولت جدید : مصر

 مصر را ھو میکنند و شعار سرنگونی میدھند
ـاط  ـق ـیـن مصـر در ن ـلـم  در ارتباط با باز شدن مدارس مع

ایـن .   مختلف دست به اعتصاب، راھپیمایی و اعـتـراض زدنـد
 اسـت کـه در   از جنبش اعتراضی عظیمی اعتراضات بخشی

ـیـدات و خـدمـات  حال حاضر توسط کارگران بـخـش ھـای تـول
ـیـر.   جریان دارد ـق تـریـن کـارگـران بـخـش  معلمین مصر جـزء ف

ـیـن مشـاوریـن وزیـر .  خدمات مصر ھستند در یک مالقات ب
ـیـون  علوم مصر با معلمین اعتصابی در شھر سوئز ، اعـتـصـاب

ـنـد از وزیـر عـلـوم "   سرنگونی" با شعار مردم  وزیر را میـخـواھ
 .مصر استقبال کردند

 
ھزاران معدنچی شاغل درشرکت : اندونزی

 آمریکایی فری پورت کردند
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس ھزاران کارگر مـعـادن 

مک مـوران در   -طال و مس شرکت آمریکایی فری پورت 
 سپتامبر در اعتراض به پایین بودن حـقـوق ١٥اندونزی از روز 

سـخـنـگـوی .   و دستمزد، اعتصابی یک ماھه آغـاز کـردنـد
 درصـد از ٩٠حـدود    : اتحادیه معدنچیان اندونزی گفته است

 ھزار کارگر این معادن در ایـن اعـتـصـاب یـک مـاھـه ١٢
ـزایـش . اند شرکت کرده آنھا تقاضا دارند حقوق و دستـمـزدھـا اف

یابد و از رقم کنونی دو دالر و ده سنـت در سـاعـت بـه سـه 
ـان در .  دالر و پنجاه و سنت در ساعت برسد دستمزد معـدنـچـی

ـنـجـاه  سطح جھان از این ارقام بسیار باالتر و از ھفـده دالر و پ
ـیـر اسـت ایـن خـبـر .   سنت تا چھل و سه دالر در ساعت متـغ

افزاید كه این دومین اعتصاب معدنچیان ایـن شـرکـت از  می
اعـتـصـاب .   شـود  تاکـنـون مـحـسـوب مـی٢٠١١ابتدای سال 

ـیـن بـودن  ـای ھشت روزه ماه ژوییه نیز کـه در اعـتـراض بـه پ
دستمزدھا و اخراج رھبران اتـحـادیـه کـارگـران مـعـدن بـرگـزار 
شد، فعالیت این معادن را بطور کلی مخـتـل کـرد، ولـی در 
ــران اتـحـادیـه و  ـب ـازگـردانـدن رھ ـا ب ـقـت مـدیـران ب پـی مـواف
ـان بـه  ـا مـعـدنـچـی ازسرگیری مذاکرات درباره حقـوق و مـزای

ـنـد مـک   -مـعـادن فـری پـورت .   سرکارھای خود بازگشـت
موران اندونزی یکی از بزرگـتـریـن مـعـادن طـال و مـس در 

 .رود جھان بشمار می
 

 شوند ھا آغاز می اعتصاب: كویت
 ١٨به گزارش روزنامه كویتی القبس، دولـت كـویـت روز 

ھـای  ای از سـوی بـخـش ھـای گسـتـرده سپتامبر با اعتصاب
بـر اسـاس ایـن گـزارش، .   مختلف دولتی روبـرو خـواھـد شـد

ـا تـجـمـع در سـاخـتـمـان  شاغالن در دسـتـگـاه ـتـی ب ھـای دول
ــه ــن  وزارتـخـان ــی ای ــط مـال ــراض بـه شـرای ھـای خـود در اعـت

ـنـد اعتصاب را آغاز مـی ـن ـان سـازمـان آتـش.   ك ـن ـارك نشـانـی  ك
ھایی ھستنـد كـه بـه ایـن اعـتـصـاب  كویت نیز از اولین گروه

ـنـكـه سـنـدیـكـاھـای .   پیوندند می ـا وجـود ای در ھمین حـال ب
كارگری انتظار داشتند، شورای خدمات مدنی در چـنـد روز 
آینده نشستی را برای رسیدگـی بـه مشـكـالت آنـھـا بـرگـزار 
كند، منابع آگاه دولتی در كویت اعالم كردند كه ایـن نشـسـت 
فعال برگزار نخواھد شد و ھنوز تصمیمی بـرای بـرگـزاری آن 

ـادن .   گرفته نشده است ـت منابع دولتی كویت دلیل به تعویق اف
ـبـودن دسـتـوركـار  نشست شورای خدمات مدنی و مشـخـص ن

ھـای آنـھـا و  این شورا را، افزایش كاركنان بخش نفت و ھزینـه
نیز تھدیدھای آنھا برای برگزاری اعتصـاب عـمـومـی اعـالم 

 .كردند
 

  کارگر معدن در ولز٤مرگ : بریتانیا
به گزارش یرورونیوز جسد چھارمین و آخریـن کـارگـر بـه 

ـیـدا شـد ایـن .   دام افتاده در یک معدن ذغال سنگ در ولز پ
ـیـسـن ١٥حادثه روز  ـام گـل ـن  سپتامبر در معـدن کـوچـکـی ب

ریزش یکـی از دیـوارھـا و .   نزدیک به شھر سوانسی رخ داد
ـتـی .   آبگرفتگی معدن موجب این حادثه شـد ـامـھـای دول مـق

اعالم کردند با کمک امدادگران تمام اجساد به سطح زمـیـن 
سه تن از معدنچیان قادر به فـرار شـدنـد کـه .  اند انتقال یافته

حال یکی از آنھا وخیم گـزارش شـده اسـت ولـی چـھـار تـن 
 متری گرفتار شده بـودنـد جـان سـالـم ٩٠دیگر که در عمق 

 .بدر نبردند
 

حمله پلیس ضد شورش به معترضان : ایتالیا
 طرح ریاضت اقتصادی

ـیـت ١٤پلیس ضد شورش ایتالیا روز  ـامـبـر بـه جـمـع ـت  سپ
معترض به طرح ریاضت اقتصادی دولت سیلویو برلوسکـونـی 

ـلـه کـرد صـدھـا .   در مقابل مجلس نمایندگان این کشـور حـم
ـتـصـادی  ـاضـت اق شھروند ایتالیایی پیش از تصویـب طـرح ری
ـارلـمـان تـجـمـع  دولت ایتالیا در مجلس نمایندگان، در مقابل پ
ـتـرضـان  اعتراضی برپا کردند، اما پلیس با باتوم به جـمـع مـع

ـفـرق کـرد از .   حمله و با زخمی کردن دھھا نفـر، آنـھـا را مـت
ـلـه  ـا حـم ـیـسـت، امـا ب تعداد مجروحان گزارشـی در دسـت ن
ـتـرضـان در  ناگھانی پلیس ضد شورش، شماری زیادی از مـع
ـاتـوم و زیـر  خیابانھای بن بست منتھی به مجلس به ضرب ب

 .دست و پا دچار جراحت و آسیب دیدگی شدند
 

 اعتراض معلمان به كاھش بودجه: اسپانیا
ـلـمـان ١٤سندیکاھای معلمان اسپانیا، روز  ـامـبـر مـع ـت  سپ

ـابـل وزارت  ـق مقاطع دبستان تا دبیرستانھا را برای تجمع در م
آموزش و پرورش و تظاھرات به منظور اعـتـراض بـه کـاھـش 
ـزایـش سـاعـتـھـای کـاری فـراخـوانـد . بودجه آمـوزشـی و اف

ـاوارا و  ـا، ن ـیـسـی ـا، گـال ـی ـالـون ـالـت مـادریـد، کـات دولتھـای ای
ـلـی کاستیاال مانچا اعالم کرده  جـدیـد  اند که در سال تـحـصـی

ـنـکـه پـرسـنـل  بودجه آموزشی را کاھش داده و افـزون بـر ای
ـلـمـان را  معلمان را کاھش می دھند، ساعـتـھـای کـاری مـع

ـلـمـان ، .   افزایش خواھند داد در ایـن امـر صـدھـا تـن از مـع
ـا حضـور  ھمزمان با برگزاری کنفرانس آموزش و پرورش که ب
ـتـھـای  ـال آنخل گابیلوندو و رئیسان آموزش و پـرورش ھـمـه ای

ـز را بـه  اسپانیا انجام شد، بیانیه ای مشترک و اعتـراض آمـی
 .این گروه ارائه دادند

تظاھر کنندگان با پالکاردھایی که بر روی آنھـا نـوشـتـه 
" آموزش و پرورش خرج نیست سرمایه گـذاری اسـت" شده بود 

ـیـد" ، شعار " کاھش نه" و  . را سـر دادنـد"   امید ما را قطع نکـن
بنابراین گزارش این اولین تجمع معلمان در سطح کشـور و بـر 

باشد زیرا آنـھـا قصـد دارنـد کـه  علیه اقدامات این ایالتھا می
ـا بـرگـزاری ٢٠روز  ـاومـت"  اکتبر سال جـاری ب در "   روز مـق

ـبـر در ٢٢سراسر اسپانیا و ھمچنین تظاھرات گسترده روز   اکت
 .مادرید اعتراضات خود را افزایش دھند
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