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  زنده باد اول ماه مه ،

  

   جهانی کارگران روز هم بستگی
  

 
زيرا ماجراجويی های هسته ای جمهوری اسالمی و طرح های . 

تجاوزکارانه و زورگويانه امپرياليسم امريکا و متحدان آن ، کشور و 

منطقه ما را به کام بحران بين المللی خطرناکی فرو برده است که 

مصيبت های آن را  اساسًا کارگران و زحمتکشان ما بر دوش 

هم اکنون ، با ظاهر شدن آثار اوليه بحران . واهند کشيدميکشند و خ

، فالکت فزاينده و نظامی شدن عملی فضای عمومی کشور زندگی را 

بر اکثريت زحمتکش و محروم تحمل ناپذيرتر کرده و شمار کسانی 

که به غرقاب فقر مطلق رانده ميشوند ، با شتاب بی سابقه ای در 

  .حال گسترش است

ری آشکارا دامنه بسيار وسيعی پيدا کرده و در    مبارزات کارگ

شرايطی پيش می روند که پاسخ جمهوری اسالمی به آنها ، جز 

ادامه فساد حکومتی ، تاراج اموال عمومی ، تدارک برای جنگ 

احتمالی ، و سرکوب هر نوع تشکل مستقل و خفه کردن هر صدای 

درجه ساختار اقتصاد کشور تا آن . معترض ، چيز ديگری نيست

درهم شکسته و به هم ريخته است که امکان يک زندگی کامًال ساده  

در خور انسانی را برای اکثريت بزرگ کارگران و زحمتکشان به 

رويايی دور دست تبديل می کند و کمترين بهبود در شرايط کار و 

زندگی زحمتکشان را به دگرگونی های اساسی در کل اقتصاد و 

  .  دسياست کشور مشروط می ساز

   نا گفته پيداست که در چنين شرايطی مبارزات کارگران و اکثريت 

محروم کشور حتی برای حق ساده زندگی کردن و زنده ماندن بدون 

سازمان يابی و هم پيوندی سراسری نخواهد توانست به نتايج 

ما بيش از هر چيز و بيش از هر زمان ديگر به . ملموسی دست يابد

بارزات بخش های مختلف طبقه کارگر نياز هم گرايی و هم پشتی م

داريم ؛ از کارگران صنايع بزرگ گرفته تا ميليون ها کارگر واحدهای 

کوچک صنعتی ، خدماتی  و کشاورزی ؛ از معلمان وپرستاران 

گرفته تا ميليون ها جوان بيکار و نيمه بيکار و انبوه زنان 

ستمزدی برای د" توليد خانگی " زحمتکشی که در بخش گسترده 

تنها جنبش معطوف به سازمان يابی سراسری . ناچيز جان می کنند

است که می تواند اوًال بهبودی ملموس در شرايط اقتصادی کارگران 

نيرويی برای ) و مهم تر از همه ( را امکان پذير سازد ، ثانيًا 

دگرگونی های ساختاری در اقتصاد و سياست کشور به وجود 

  . بياورد

ستا ، جنبش کارگری ايران در سال گذشته با تمرکز بر    در اين را

 ضرورت عاجل سازماندهی اتحاديه ها و تشکل های مستقل کارگری 

 و توانست بعد از دهه ها جنگ و گريز. ، گام تعيين کننده ای برداشت

 و مبارزه  با استبداد های سلطنتی و مذهبی ، برای نخستين بار 

ايجاد اتحاديه ها و تشکل های موجی از تجمعات رزمنده برای 

مستقل کارگری را شکل بدهد و موجوديت عملی آنها را بر يکی از 

بی ترديد . سرکوب گرترين رژيم های تاريخ معاصر ايران تحميل کند

، اين پيروزی بزرگ بدون فراتر رفتن مبارزات کارگری از محدوده 

 است که حقيقت اين. کارخانه ها  و واحدهای اقتصادی ناممکن بود

بحران کنونی علی رغم همه فالکت ها و مصيبت هايی که به بار 

آورده ، در فراتر بردن مبارزات کارگران از محدوده کارخانه ها و 

 در صد ٨٠در سال گذشته . محل های کار نقش مهمی داشته است

حرکت های کارگری به شکل تظاهرات ، راه پيمايی ، راه بندان ، و 

ابر ادارات و نهادهای دولتی و مجلس شورای تجمع و تحصن در بر

 حرکت بزرِگ مزد و ١٠٠٠و بيش از . اسالمی صورت گرفته است

حقوق بگيران عمًال هر روزه بسياری از نهادهای دولتی ، ساختمان 

رياست جمهوری و مجلس شورای اسالمی را در محاصره داشته اند 

  ناسيوناليستی و و به سران رژيم نشان داده اند که عوام فريبی های

مستضعف پناهانه نه تنها کمترين تأثيری در آرام کردن طبقه کارگر 

نداشته ، بلکه مبارزات کارگری در مقايسه با دوره پيش از غلبه 

 فاشيستی رژيم و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ، –جناح نظامی 

 اين مبارزات کارگری ، مخصوصًا. حدود دو برابر افزايش يافته است

با اشکال  بارز اعتراضی و اعتصابی در شرايطی صورت گرفتند که 

خامنه ای ، رهبر رژيم ، به بهانه وضعيت اضطراری برای نظام ، 

سرانجامِ  اين مبارزات در شرايط .  اعتصاب را حرام اعالم کرده بود

دشوار کنونی هر چه باشد، در اين نتيجه گيری ترديدی نمی توان 

 طبقه کارگر ايران به جای حمايت از بسيج داشت که تا اين جا 

عمومی برای انرژی هسته ای ، يعنی رانده شدن در مسير فاجعه بار 

جنگ ، کشتار و فالکت عمومی ، تجاوز امپرياليستی و تجزيه کشور 

، راه مبارزه برای زندگی  بهتر و سازمان يابی برای تشکل مستقل 

يدن به نتيجه ای روشن راه البته اين مبارزه تا رس. را برگزيده است

درازی در پيش دارد ، زيرا سران رژيم در تالشند با توسل به 

سرکوب تجمعات و تشکل های مستقل و با تحميل فضای خفقان شبه 

نظامی با اين انتخاب روشن طبقه کارگر مقابله کنند و امپرياليسم 

ان امريکا نيز در نوعی ائتالف منفی با رژيم ، تشديد سرکوب و خفق

سياسی را زمينه خوبی برای توجيه و پيشبرد طرح های تجاوزگرانه 

  .خود می بيند

   در کنار رزمندگی و آگاهی اميد بخشی که جنبش کارگری در سال 

کذشته از خود نشان داد ، اين حقيقت تلخ را نمی توان ناديده گرفت 

که روند نزولی در سطح زندگی و تشديد بی حقی کارگران هم چنان 

آمار موجود و حتی اعترافات عده ای از مقامات خود . دامه داردا

 هزار ٤٠٠رژيم نشان ميدهد که اکنون زندگی با در آمدهای کمتر از 

بنابراين حداقل دستمزد . تومان در ماه در زير خط فقر قرار دارد

حتی نيمی از )  هزار تومان در ماه ١٨٣يعنی ( رسمی تعيين شده 

بعالوه ، خواسِت پرداخت . قل را نمی پوشاندهزينه های زندگی حدا

  به موقع دستمزد ، هرچه بيشتر به يک خواسِت ظاهرًا دست نيافتنی 
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و اين در حالی است که به گفته دبير کل کنفدراسيون . تبديل می شود

ريبًا يک سوم نيروی  ميليون نفر ، يعنی تق١٠صنعتی ايران ، حدود 

کار فعال کشور از هر نوع اشتغالی برای تأمين زندگی شان محروم 

و آمار واقعی بيکاران در بعضی مناطق حتی از اين حد هم . شده اند

مثًال به گفته علی دهقان کيا ، نماينده کارگران . فراتر می رود

 در صد کارخانه های شهرک های ٥٠شهرستان کرج ، نزديک به 

ی کرج تعطيل شده اند و بسياری از کارگران ناگزيرند با صنعت

و در . دستمزدهايی بسيار پايين تر از حداقل رسمی دستمزد کار کنند

اکثر موارد حتی همين دستمزدهای ناچيز نيز  گاهی تا دو سال تمام 

پرداخت نشده اند و کافرمايان و نهادهای دولتی تنها زمانی به 

تن می دهند که کارگران  به تحصن يا پرداخت دستمزدهای معوقه 

فراموش نکنيم که در . حتی اعتصاب غذای خشک دست می زنند

 ١٢٠سال گذشته نه تنها از شمار بيکاران کاسته نشد ، بلکه حدود 

هزار نفر از کارگران بزرگ به علت بحران مزمن اقتصادی و رکود 

کشور توليد از کار اخراج شدند و به ارتش بيکاران فالکت زده 

مسلم است که مجموعه اين شرايط به صورتی بی امان ، . پيوستند

پايه های مادی مقاومت کارگران را ضعيف تر می سازد و هر لحظه 

  . بر سازمان يابی طبقاتی آنان اثراتی بسيار منفی می گذارد

بررسی مبارزات کارگری سال گذشته نشان می دهد که اين 

حدود مانده اند ، و مهم تر از آن ، مبارزات عمدتًا در صنايع بزرگ م

علی رغم آگاهی و سازمان يافتگی نسبی شان و خواست های غالبًا 

واحد شان ، هنوز هم به صورت پراکنده صورت می گيرند و از 

ارتباطات سراسری الزم برای رسيدن به خواست های شان 

بايد توجه داشت که در شرايط کنونی بخش اعظم مشکالت . محرومند

به عبارت .  گران ايران ريشه در مسائل کالن اقتصادی دارد کار

ديگر ، کارگران ايران بيش از هر چيز ديگر از سياست های 

نئوليبرالی کل نظام ، از خصوصی سازی ها يا به قولی ، از 

دارايی های عمومی گرفته تا سياست های "  خودمانی سازی  های"

و . ، صدمه می بينندمالی و پولی و صادراتی و وارداتی رژيم 

بنابراين برای مقابله با اراده عمومی طبقه حاکم برکشور ، به هم 

بستگی طبقاتی و هم پشتی همه بخش های مزد و حقوق بگيران نياز 

دارند و صرفًا با حرکت های پراکنده هر چند کامًال سازمان يافته نمی 

در . يزندتوانند به مقابله مؤثر با سياست های  ويران گر رژيم برخ

 در صد کل کارگران ، يعنی همه کارگران کارگاه های ٩٠کشوری که 

زير ده نفر رسمًا از هر نوع حمايت قانونی محروم شده اند ، ترديدی 

نبايد داشت که مبارزه طبقاتی بدون تمرکز روی خواست ها 

ونيازهای اين قربانيان قانون جنگل نمی تواند به نتايج قابل توجهی 

   . دست يابد

جنبش کارگری ايران ناگزير است ضمن تحکيم دست آوردهای 

گران بهای اش  در مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری ، 

  : نيروی خود را برای برداشتن گام های بزرگ بعدی متمرکز سازد و

  با تمام نيرو  به جنبش سازماندهی کارگران کارگاه های -١

ه های کشور را تشکيل ميدهند ،  در صد کارگا٩٥کوچک که بيش از 

  دامن بزند ؛ 

 هم گرايی  و هم آهنگی مبارزات کارگران بخش های صنعت -٢

  و خدمات و کشاورزی را تقويت کند؛  

  سازماندهی مبارزات کارگران تازه بيکارشده و بيکاران و -٣

نيمه بيکارانی را که نيمی از جمعيت فعال و جوان ما را تشکيل 

  ولويت های حياتی خود بشمارد ؛ميدهند ، از ا

 در پيوند با جنبش زنان ، برای سازماندهی زنانی که به کار -٤

و در بازار غيررسمی کار کشانده " توليد خانگی " برده وار در 

شده اند و در حال حاضر سرپرستی حدود يک سوم خانوارهای 

  کشور را برعهده دارند ، به تالش برخيزد؛

ن اجتماعی الزم برای دفاع از حقوق  خواست حد اقل تأمي-٥

حياتی همه محرومان کشور را در شمار مطالبات اساسی خود قرار 

  .بدهد

بدون تمرکز نيرو برای برداشتن اين گام های حياتی ، هم 

بستگی طبقاتی کارگران هدفی دست نيافتنی خواهد ماند و بهبود 

. ممکن چشم گير و پايدار در شرايط زندگی اکثريت مردم کشور نا

 دو سال گذشته جای –خيزهای اميد بخش جنبش کارگری ما در يکی 

ترديدی باقی نمی گذارد که طبقه کارگر ايران با داشتن افق های 

هرچه گسترده تر و جسارت مبارزاتی هر چه بيشتر می تواند پيش 

برود و نه با محاسبات کوچک و خواست های محدود در واحدهای 

  . پراکنده

 مه سنت هم بستگی طبقاتی گسترده و افق های سنت اول ماه

با برافراشتن پرچم اول ماه ، از اين سنت . مبارزاتی جسورانه است

  .  پرافتخار و جهانی  طبقه کارگر پاسداری کنيم

  !زنده باد اول ماه مه ، روز هم بستگی جهانی کارگران

  !زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم

  ! مرگ بر امپرياليسممرگ بر جمهوری اسالمی ،
  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٧ آوريل ٢٦/ ١٣٨٦ ارديبهشت ٦
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  برگزاری اعتصاب سراسری معلمان
  به مثابه يک دستاوردمهم

  !وگامی  بجلو
  تقی روزبه               

اعتصاب گسترده وسراسری خود را در روزهای 
یک رویداد مهم وپرمعنا دربسط :گزارکند فروردین بر27و26

 .مبارزات طبقه بزرگ استثمارشونده برای آزادی وبرابری
اعالم پيشاپيش یک حرکت اعتراضی وسپس برگزاری آن 
دربرابر یک حکومت مستبد وتماميت گرائی چون جمهوری 
اسالمی که کوچکترین اقدام مستقل ازخود را برنمی 

  :دین نکته استتابد،حائزاهميت بوده و حاوی چن
  

نخست آن که این کارتنها ازعهده جنبش هائی 
برمی آید که اوال تاحدی سازمان یافته باشند وثانيا پایگاه توده 

رژیم براین گمان بود که . ای گسترده ونيرومندی داشته باشند
با انداختن حرکات معلمان به دست اندازایام تعطيالت طوالنی 

ویب بودجه ودستگيری عده ای نوروزی وازسرگذراندن زمان تص
ازفعالين وسخنگویان معلمان،آن ها را دربرابرکارانجام شده ای 

اما عزم جامعه معلمان . قرارداده ونهایتا ازتب وتاب می ندازد
برای پيگيری مطالبات خود آنقدر نيرومند بودکه بتواند ازاین 

گرچه اعالم پيشاپيش جدول اقدامات .دست اندازها بگذرد
 درعين این که فرصت بسيج افکارعمومی  وبرگزاری اعتراضی

یک حرکت بزرگ را فراهم می سازد اما درهمان حال به 
دشمن نيزاین مجال را می دهد که غافلگيرنشده و با بسيج 
همه امکانات وتدابيرخود به فلج کردن و تدارک الزم برای 

والحق رژیم نيزهمانطورکه انتطارش می . سرکوب آن به پردازد
،همه توانائی خود رابرای ممانعت ازبرگزاری اعتصاب رفت

توسط کارکنان بخشی که خود آن را امرزیربنائی واستراتژیک 
مبادرت به . اما چنان که دیدیم ناکام ماند.می داند بکارگرفت

صدور احضاریه ها وحتا دستگيری ها وبازداشت های گوناگون 
 انی یکیدرنقاط مختلف کشور،ازجمله بازداشت علی اکبرباغ

زفعالين و سازماندهندگان اصلی،درسرکالس درس و جلوی ا
چشم دانش آموزان و بدون نيازبه هم آهنگ کردن آن با 
مسئولين مدرسه و باهدف ایجاد رعب،استفاده گسترده 
ازتهدید به اخراج معلمان ازشغل ازطریق صدوربخش نامه به 
به مدیران مدارس،ممنوع کردن تحصن درمدارس،استفاده ازحر

باصطالح تطميع نظيرتوزیع بن کاال،اعمال سانسورگسترده 
جهت ممانعت ازبازتاب حرکت معلمان،وانتشاراخباردروغين 
واغفال کننده درمورد منتفی شدن اعتصاب  وعادی بودن 
وضعيت مدارس کشور،هم چنين تالش برای ایجاد 
تصورنادرست دربين مردم و اولياء دانش آموزان درمورد 

جملگی بخشی .... ده خواهی معلمان وباصطالح زیا
ازترفندهای رژیم برای بيرون کشيدن چاشنی این اعتصاب 

چنان که شاهدبودیم . سراسری بود که به ناکامی انجاميد
حرکت معلمان درروزهای موردنظروطبق برنامه تعيين شده 
برگزارگردید که باید آن را براستی یک موفقيت بزرگ برای این 

جنبش زحمتکشان ایران بطوراعم جنبش بطوراخص و 
تجربه الهام .بشمارآورد وبدین خاطربه آنان تبریک گفت 

بخشی که باخواروخفيف کردن اقتدار رژیم ازیکسو وتقویت 
روحيه  همبستگی و خود باوری به توان خویش ازسوی 
دیگر،جنبش معلمان را یک گام بزرگ به جلو سوق 

نوزبازتاب دهنده که ه-براساس گزارش های انتشاریافته.داد
 عليرغم تهدیدات گسترده رژیم،این - همه واقعيت ها نيست

حرکت دربسياری ازنقاطی که این جنبش دارای تشکيالت 
 تشکلی که  درشورای هماهنگی  30ازميان بيش از(بود

توانست دربيش ازده استان کشورازجمله )گردهم آمده اند
ان ،زنجان، تهران ،همدان ،اصفهان ،مرکزی، خراسان، آذربایج

و ده ها شهرستان کوچک و ..) قزوین،کردستان،کرمان و
بزرگ،اعتراض همبسته و پرشورخود را درشمارقابل توجهی 

وبادرهم شکستن توطئه . ازمدارس کشور به نمایش بگذارد
سکوت و سانسوررژیم اعم ازمطبوعات ورادیو 
وتلویزیون،خبربرگزاری اعتصاب خود را درسطح گسترده ای 

تاکتيک آنها دربکارگيری شيوه های ابتکاری . زدمطرح سا
اعتراض برای درهم شکستن تؤطئه سکوت،استفاده فعال 
ازاینترنت ورسانه ها و تلفن ها ی همراه،صدوراطالعيه های 

به موقع، وبکارگيری ده ها ابتکاردیگرازعوامل تضمين کننده این 
  .موفقيت بود
  

درپاره ای مناطق مثل خمينی شهرشدت 
ی معلمان به حدی بود که رژیم را ناچارساخت همبستگ

تادستگيرشد گان را که برای زهرچشم گرفتن صورت گرفته 
معلمان با گل و شادباش به استقبال پرشور . بود آزادکند

درپاره ای نقاط مثل اسالم شهردامنه .آزادشدگان پرداختند
تهدید ازحد متعارف باالترفته ووزارت آموزش وپرورش حکم 

بااین همه  تالش .ن کليه معلمان متحصن راصادرکردمعلق کرد
های مذبوحانه رژیم درممانعت ازاین حرکت بزرگ وسپس 
انکارآن با شکست بزرگی مواجه شد و جنبش مزدوحقوق 

بی شک .بگيران،پيروزی بزرگی رادرکارنامه خویش ثبت کرد
وقتی از موفقيت سخن می گوئيم،این پيروزی امری نسبی 

قصودمان بيشترناظربرنفس برگزاری آن بوده ودراینجا م
درکشوری است که داشتن تشکل مستقل وبرگزاری اعتصاب 
بسختی ممنوع است،آنهم دربرابر دولتی که باهمه اقتدارخود 

عالوه براین برای .عزمش رابرای ممانعت ازآن بکارگرفته بود
زحمتکشان و کارگران، اعتصاب ها همواره مهم ترین مکتب 

شماررفته وهراعتصاب باندازه ده ها کتاب و آموزش وتربيت ب
سالها تجربه درشرایط عادی دربرگيرنده درسهای آموزنده می 

دراین ميان اعتصابات بزرگ، درسها و دست آوردهای .باشد
بزرگ تری را بهمراه  دارد که اهميت آنها حتا ازکسب مطالبات 

ازجمله مهمترین آن .مشخص وبيواسطه فراترمی رود
وف مزدوحقوق بگيران به قدرت جمعی خود ها،کشف ووق

. ازیکسو و مشاهده آسيب پذیری رژیم ازسوی دیگراست
تحت چنين شرایطی است که معلمان فرصت می یابند 
تاتشکل های موجودو مستقل خود را بيشترتثبيت کنند و 
باعبورازاین آموزن زمينه گسترش آن را درشهرها و استانهائی 

آن ها هم چنين بيش .راهم آورندکه هنوز شکل نگرفته اند،ف
ازپيش ازرژیم وجناح های آن فاصله گرفته وبا زدودن بقایای 
هرگونه توهم به وعده و وعيده های آن،بردرجه قاطعيت و 

نه فقط موجی تازه ازمعلمانی راکه .رزمندگی خویش بيافزایند
تادیروزفعال نبودند به صفوف خویش وارد می کنند،بلکه 

ای زحمتکشان نيزبه مثابه الگوئی مثبت  دربرابرسایربخش ه
آن ها هم چنين  درمتن چنين کشاکشی، .تأثيرگذار می گردند

بيش ازپيش برجایگاه خود درجامعه وکشف متحدین طبيعی 
خویش نائل آمده وضرورت واهميت همبستگی با اقشارهم 

تاکتيک ها و .منافع و همسو با خود را درمی یابند
مبلغين وسازمانگران خود را صيقل شعارها،پرورش کادرها و و

هم چنين دراین .داده و صفوف خویش را فشرده ترمی سازند
روند خواست های کوچک و اصالحی به تدریج جای خود را به 
خواست های ژرف ترو کالن تر می دهند و قاطبه معلمان به 
گره خوردگی بين خواستهای مشخص وهم اکنون خود با 

درهرحال مهمترین دست .رندمطالبات کالن بهترپی می ب
آورداعتصاب،کشف قدرت جمعی واهميت استفاده ازآن به 

می توان .مثابه یک ابزارکارآ درمبارزه برای مطالبات خوداست
ادعا کرد نحوه برخوردرژیم باآن برای خاموش کردن حرکت 
-معلمان و یادانشجویان ویازنان،نظيردستگيری های گسترده

ا را بطورطوالنی دربازداشت که حتا عموما قادرنيست آنه
نگهدارد و بشيوه بعضا گانگسترمأبانه وظاهرشدن دولت 
درجلد آدم ربائی،خود به عنوان عاملی موجب تقویت وجه 
توده ای وافزایش روحيه و جسارت عمل شده وبه مثابه عنصر 
تخميرکننده برای شکل گيری پدیده همبتسگی طبقاتی 

دارد اتفاق می افتد آن چه را که .واجتماعی عمل می کند
می توان هم چون گرده افشانی درفصل بهاربرای رسيدن 

این نخستين بارنيست که ارتجاع  .ميوه ها بشمارآورد
  .دشمنانش را درکندن گورخود یاری می دهد

  
نگاهی به بخشی ازآخرین اطالعيه کانون صنفی 
معلمان اردبيل پس ازپایان اعتصاب،جائی که اعتصاب معلمان 

گسترده بود،بخوبی رگه های ارتقاء مطالبات  وتقویت فراگيرو
  :  عزم مبارزه برای پيشروی را نشان می دهد

  
ملت شريف ايران بدانند و آگاه باشند آه آموزش و  

پرورش ايران بيش از دو دهه است آه بشدت سياست زده 
  شده و دستان ناپاك سياستمداران منفعت جو و فرصت طلب 
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  سری معلمانبرگزاری اعتصاب سرا
  !به مثابه يک دستاوردمهموگامی  بجلو

در تمامي عزل و نصب ها مشاهده و مسير حرآت تعليم و 
تربيت ما منحرف شده و بطور حتم محصول چنين فضاي چيزي 

اينان . خواهد بود آه نه خواست ماست و نه خواست ملت ما 
معلمان را افرادي بيچاره و بدبخت مي دانند آه فقط در 

از قبيل شرآت در انتخاب و راي دادن موثر هستند و مسايل 
  ........... .براي پر آردن صف 

سياست مداران خود خواه هرگز به منزلت جايگاه 
معلمان ايمان نداشته و بارها با وعده وعيد هاي سرخرمن از 
اين قشر صادق و نجيب بهره برداري سياسي نموده و بعد از 

اند ولي ديگر تاريخ مصرف رسيدن به مقصد رهايشان نموده 
اين بازي ها بسر آمده و اين بار معلمان هستند آه تصميم 
گرفته اند تا سرنوشت آشور خود را خود رقم زنند و اجازه 
ندهند تا سياست بازان در درون وزارت آموزش و پرورش و با 

 17عزل ونصب حزبي و مرامي سرنوشت يك ميليون معلم و 
  بع آن آل جامعه را در دست گيرند ميليون دانش آموز و به ت

تشكيل اتحاديه صنفي تحت عنوان آانون صنفي 
معلمان حق مسلم فرهنگيان بوده آه سه دهه به تاخير 
افتاده است ولي فرهنگيان بايد از چنين پايگاهي براي دفاع از 
حقوق صنفي خود حمايت آرده و با عضويت تمامي فرهنگيان 

تا دير نشده معلمان . چنين تشكلي قدرت و قوت گيرد 
شهرستاني براي ايجاد شعبه آانون صنفي معلمان اقدام و 
معلماني آه از چنين نعمتي برخودار هستند هر چه سريعتر 

آانون نطقه اتصال و مرآز . عضو اين تشكل صنفي شوند 
با عضويت خود و تشويق . همفكري و استقامت ما خواهد بود 
 را ياري نماييم و باعث ديگر همكاران تالشگران صنفي خود
تا چنين نكنيم دردهاي . دلگرمي و مقاومت آنان گرديم

  . مشترك ما درمان نخواهد شد 
   همراه شو اي عزيز 

  تنها نمان به درد                     
  آاين درد مشترك                                                       

                                                                                                              
   جدا ، جدا درمان نمي شود                                                            

  
 چنانکه مالحظه می کنيد دراین اطالعيه که پس از

برگزاری اعتصاب سراسری منتشرشد، فروریزی بقایای توهم 
به همه جناح های حکومت وبه وعده و وعيدهای آنها،ضرورت 

 تشکل های رقم زدن سرنوشت کشوربدست خود، حق
مستقل ودرک اهميت  آن ها،بهره گيری ازفرصت بوجود آمده 
برای گسترش آن ها به نقاطی که درآنجا هنوز شکل نگرفته 
اند،اهميت پيوستن دردهای فردی و پراکنده به 

  .بخوبی مشهوداست...یکدیگرو
ازسوی دیگرنفس وقوع چنين حرکتی درشرایط 

رگزاری آن،برای ارعاب واعالم پيشاپيش زمان و چگونگی ب
دیگرزحمتکشان این فرصت را فرهم می سازد که همبستگی 

نمونه بيانيه زیرکه .خود را با ابرازحمایت ازآن به نمایش بگذارند
پس از ميتينگ معلمان درمقابل مجلس ویورش رژیم به آن 
صادره شد،بخوبی شکوفه زدن این گونه جوانه های 

  :همبستگی را به نمایش می گذارد
  

 اسفند ماه تجمع معلمان در مقابل مجلس 23روز 
 مورد تهاجم نيروهای انتظامی و امنيتی قرار  شورای اسالمی

 و طی آن، بسياری از معلمان بشدت مورد ضرب و   گرفت
خواست .شتم قرار گرفته و جمع کثيری نيز بازداشت شدند

اصلی معلمان اجرای نظام هماهنگ پرداختها و برخورداری از 
این خواست و . نسانی و شرافتمندانه استیک زندگی ا

اما در . تجمع برای دستيابی به آن، حق مسلم معلمان است
این جامعه، به جای پاسخگویی به خواست های معلمان و 
تالش برای فراهم کردن یک زندگی انسانی برای آنان، با 
باتوم به جان این شریف ترین انسانهای جامعه می افتند و در 

نی سال صدها تن از آنان را بازداشت و روانه زندان روزهای پایا
این برخورد وحشيانه به مربيان فرزندان ما و آموزش .ميکنند

 به شان و   دهندگان امروز و فردای جامعه، اهانتی عریان
   حرمت همه آحاد مردم است و بی تردید عاملين و آمرین

قرار چنين سياستهایی، بيش از پيش مورد انزجار و تنفر مردم 
  .خواهند گرفت

  
ما با محکوم کردن حمله به معلمين و بازداشت آنها، 
خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط معلمان بازداشت شده 
هستيم و مصرانه بر محاکمه ی دست اندرکاران حمله به 

 بار دیگر   آنها تاکيد کرده و بدینوسيله  معلمين و بازداشت
ی بر حق معلمان اعالم حمایت قاطعانه خود را از خواست ها

   .ميداریم
  هيئت مؤسس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

  

  جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
  کارگران اخراجی و تعليقی نساجی کردستان

  

  کارگران کارخانه نساجی شاهو
  

  کارگران اخراجی کارخانه الومين
  

  کارگران اخراجی پرریس
  

  صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاهانجمن 
  

    کارگران گرداننده سایت شورا
          

  وبالگ عليه وضعيت موج:منبع
 

******** 
هم اکنون معلمان درپی برگزاری یک اعتصاب 
موفقيت آميزو پرشکوه،باروحيه ای قوی تر آماده پيگيری 
مطالبات شفاف خود هم چون اجرای الیحه مدیریت خدمات 

زیرآموزش و پرورش،آزادی معلمان دربند کشوری،عزل و
 23وعذرخواهی دولت ازمعلمان بدليل ضرب وشتم 

آنها هم چنين گام های بعدی حرکت خود را .اسفند،هستند
بدیهی است در شرایطی که آن .پيشاپيش اعالم داشته اند

ها  زیربيشترین فشارها قراردارند، همبستگی با آنان  ودفاع 
بی .ن دارای اهميت زیادی استقاطع ازمطالبات بحق اشا

شک رژیم درپی ناکامی خود هم چون مارزخم خورده 
وخشمگين درپی نيش زدن  وبکارگرفتن انواع ترفندها برای 

دوابزاراصلی رژیم برای ازپاانداختن . درهم شکستن آن است
جنبش تشدید سرکوب و تهدیدمستقيم ازیکسو و تالش برای 

ن ازسوی ایجاد تفرقه وتشتت درصفوف معلما
ازجمله این ترفندهای می توان به تالش های (دیگراست

انحرافی نمایندگان مجلس برای بدست گرفتن شعاراستعفای 
وزیرآموزش وپرورش باهدف کندکردن برندگی این شعاراشاره 

بدیهی است که خنثا کردن این ترفندها ازسوی همه ).کرد
 بزرگ معلمان آگاه وفعال ونيز فعالين سایرجنبش های طبقه

مزدوحقوق بگيرونيزسایرجنبشهای اجتماعی دارای اهميت 
بسيارمهم است که معلمان بتوانندبيش ازپيش حمایت . است

اولياء دانش آموزان و همراهی دانش آموزان ونيزحمایت 
سایراقشارزحمتکشان را نسبت  به حقانيت مطالبات خود 

ابی به بدست آورند وبدانند که تنها راه مقابله بارژیم ودست ی
مطالبات ازطریق گسترش هرچه بيشتر پایه توده ای مقاومت 
،قاطعيت درپيگيری مطالبات و جلب همبستگی 

  . سایراقشاراست
دوپيشنهادی که دربرخی وبالگ های معلمان 
ودرالبالی برخی نوشته های آنان دیده می شود مبنی 
برشرکت خانواده های معلمان درتحصن بعدی ونيزبرگزاری 

ترک کارگران ومعلمان به مناسبت اول ماه مه مراسم مش
بخوبی هم  نياز و هم وجود زمينه های مناسب برای 
گسترش هم بستگی و پایه توده ای جنبش را نشان می 

  . دهد
 مهمترین اتحاد اتحاد،....شعارمعلم ،کارگر،دانشجو و

با درپيش . شعاری است که دربرابرجنبش زحمتکشان قراردارد
 اردیبهشت 12ت،روزجهانی کارگر و نيز  اردیبهش11بودن 

روزمعلم،ونيزبا توجه به اقدامات اعتراضی آتی وبرنامه ریزی 
همه توان . شده معلمان، روزهای مهمی را درپيش روداریم

خویش را برای اعتالء همبستگی زحمتکشان و دفاع ازمبارزات 
                                        .معلمان بکارگيریم

  

    2007-04-18-19-01-86                         
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 بازی با آتش
 

  در بلوچستان
  

با مسائل و  سياست سرکوب در بلوچستان وبرخورد امنيتی
منتصب دولت احمدی نژاد  مشکالت استان از سوی مقامات

دستگيری های گسترده،صدور . است با شدت در جریان
 گان اخير،به  درصد از دستگير شده40اعدام برای   احکام

نشده و تحت فشار  رگبار بستن جوانان بلوچ با اتهامات اثبات
ات رژیم برای مهار جمله اقدام مردم و خوانين ازقرار دادن 

امنيتی ـ پليسی در این دید . استان است ناآرامی ها در
 ل استان، از آنجا ناشی می شود کهبه مسائ برخورد

جزئی از   خودمسئولين استان نمی خواهند بپذیرند که
و دیدگاه های  مشکل هستند و برخوردهای یک جانبه

عمأل باعث " نیسيستا تشيع" مرتجعانه و تعصب گرایانه 
می شود و زمينه برای ناآرامی ها  تشدید درگيری ها و

  . سلطه جویان خارجی نيز فراهم تر می گردد سوءاستفاده
  

ن سلطان علی مير مدبرکل سياسی و امنيتی استان سيستا
 در اظهاراتی، بی توجه به نقش 86 فروردین27و بلوچستان در 

  :مخرب شهریاری نماینده مجلس و دهمرده استاندار، گفت 
  

مسائل استان جنبه ملی دارد و امنيت استانی چالشی  " 
با روی کارآمدن : " و سپس افزود" ملی است نه منطقه ای

ت در دولت نهم، با تغيير استراتژی دشمن و تشدید عمليا
محور شرق روبرو بودیم و ناامنی ها در استان تنها از جانب 
چند قاچاقچی نبوده ونخواهد بود بلکه سمت و سوئی 
سياسی و با هدف مقابله با نظام صورت می گيرد و استان 
سيستان و بلوچستان به دليل تنوع قومی و مذهبی شرایط 

منان مناسبی را برای پياده کردن این برنامه ها از سوی دش
و مسائل امنيتی استان و دالیل ناامنی ربطی به دولت . دارد

نهم ندارد و خاتمه نيز نخواهد یافت، زیرا با شرایط استان 
اما جناب مدیرکل توضيح نمی دهد ." طبيعی به نظر می رسد

که کدام زمينه های مناسب نارضاتی در استان موجود است 
انگشت بگذارند و که دشمنان می توانند به راحتی بر آن ها 

مگر . سياست های سلطه جویانه ی خود را به اجرا درآورند؟
تنوع قومی و مذهبی به خودی خود می تواند عامل ناامنی 
تلقی شود؟ مگر تمامی جوانان بلوچ و مردم بلوچ وابسته به 

  آمریکا هستند؟ 
  

برخورد مقامات استانی رژیم در بلوچستان بيش از 
دولتی با مردم کشور باشد ، هم چون این که برخورد مقامات 

برخورد یک نيروی اشغالگر وحشی است که به جان مرد م 
نگاهی به اقدامات و برخورد های . بی دفاع افتاده است

نظامی، امنيتی و قضایی در بلوچستان این امر را به خوبی 
  . نشان می دهد

  
محمدابراهيم نکونام رئيس دادگستری استان 

"  ومشاور وزیر دادگستری در مصاحبه با سيستان وبلوچستان
 پيرامون دستگيری های اخير و 86 فروردین25در "  ایلنا

 درصد 60به طور تقریبی برای : " اقدامات مقامات دولتی گفت
از محاربان ، حکمی غير از اعدام صادر شده است و تا چند 
روز آینده چند تن از مجرمان به شهرستان های دور تبعيد می 

برای برخی از محکومان نيز که : " و سپس افزود"  .شوند
محکوم به اعدام شده اند و اظهار ندامت داشته اند، تقاضای 

این سخنان نکونام در باره دستگيری هائی ." عفو شده است
بود که مقامات دولتی اعالم کرده بودند با حمله به یک پایگاه 

ا دستگير کرده  نفر از اعضای این جریان ر90بيش از " جنداهللا" 
ادعاهای رژیم : "با انتشار اطالعيه ای نوشت" جنداهللا"اند و 

 90مبنی بر حمله به یکی از پایگاه های جنبش و دستگيری 
نفر از اعضایش توسط سپاه پاسداران رژیم آخوندی کذب 
محض می باشد و دستگيری های اخير در شهرهای زاهدان، 

واداری دستگيرشده ایرانشهر، خاش و سراوان فقط به جرم ه
  ."گان از جنبش بوده است

 این سخنان نکونام در حالی صورت می 

گيرد که هم اکنون به گفته شهریاری نماینده زاهدان در 
 نفر از جوانان بلوچ حکم اعدام 700مجلس اسالمی بيش از 

گرفته اند و تلویزیون استانی رژیم اسالمی در پنچشنبه شب 
جوان بلوچ را به نمایش گذاشت  تصاویر هفت 1385 اسفند 24

معرفی کرد که خطر اعدام " جنداهللا"و آن ها را وابسته به 
جواد :" این هفت نفر عبارتند از. جان آن ها را تهدید می کند

نارویی، مسعود نصرت زهی، هوشنگ شهنوازی، یحيی 
سهراب زهی، سعيد قنبرزهی، علی رضا براهویی و 

  ".عبدالمک کهرازهی
  

يری های گسترده و صدور احکام اعدام جدا از دستگ
 40 نفر از زندانيان و صدور حکم اعدام برای 700برای بيش از 

درصد دستگيرشده گان یک ماه اخير، به رگبار بستن جوانان 
بلوچ در جاده ها، به بهانه های گوناگون با شدت و شقاوت 

  .تمام ادامه دارد
ی محمدغفاری فرمانده قرارگاه فتح وسرپرست نيرو

انتظامی استان سيستان و بلوچستان در روز جمعه 
دریک سلسله عمليات، رزمندگان : "فروردین ماه گفت31

 نفر از اشرار و 3انتظامی شهرستان چهابهارموفق شدند 
وی " سارقين مسلح را دستگير و تحویل مقامات قضائی دهند

همچنين در منطقه دیگری از استان رزمندگان نيروی : " افزود
 این قرارگاه 1 تيپ 123می شهرستان نيکشهر و گردان انتظا

موفق شدند دو نفر از اشرار مسلح را به هالکت رسانده و 
در این عمليات دو دستگاه . یک نفر از آنان را دستگير کنند

خودرو منهدم و یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور 
سيکلت به دست نيروهای انتظامی افتاد و گروهبان گودرزی 

حزب مردم " در همين رابطه ." ه درجه رفيع شهادت نائل آمدب
  : "  نوشت86 فروردین 29با انتشار اعالميه ای در " بلوچستان
   

 سه نفر از جوانان 2007آوریل 17در روز سه شنبه 
ساله، عزیز درزاده 21بلوچ به نام های سيروس فرزند حسين 

 16يم  ساله  و محمدامين شيرانی فرزند مه30فرزند رجب 
ساله در بين راه بنت وتوتان از توابع نيکشهر توسط نيروهای 
مرصاد نيروی انتظامی به رگبار بسته می شوند که دو نفر 
اول در دم کشته می شوند و نفر سوم زخمی و دستگير می 

  ."گردد
  

در ادامه همين تهاجمات گسترده، سرهنگ پاسدار 
عملياتی محمدجواد اثنی عشری معاون اجتماعی قرارگاه 

رسول اکرم در سيستان و بلوچستان در روز دوشنبه 
مامو ان تيپ یکم تکاوری : "فروردین به خبرگزاری ایرنا گفت27

مقداد قرارگاه عملياتی فتح در منطقه عمومی ایرانشهر در 
درگيری با اشرار و عوامل ناامنی ضمن وارد کردن ضرباتی به 

 یک شرور را آنان ، پنج دستگاه موتور سيکلت را کشف و
 به 86 فروردین 5او همچنين در روز چهارشنبه . دستگير کردند

نيروهای این قرارگاه در چند مرحله عمليات : " ایرنا گفت 
رزمی و اطالعاتی، چهار شرور مسلح را در شرق کشور به 

و سرتيپ دوم پاسدار محمد غفاری ." هالکت رساندند
لوچستان در روز فرمانده قرارگاه عملياتی فتح سيستان و ب

به دنبال سرقت های : " فروردین به خبرگزاری ایرنا گفت 23
مسلحانه در راه های ارتباطی بمپور و ایرانشهر، مأموران 
انتظامی این شهرستان موفق به کشف محل اختفای فرد 

این شرور و سارق مسلح با مشاهده مأموران . شروررشدند
ه را داشت که در پس از درگيری مسلحانه قصد فرار از منطق

در این عمليات یک قبضه . تعقيب و گریز به هالکت رسيد
سالح به همراه مقدار مهمات و یک دستگاه موتور سيکلت 

  :او سپس افزود." مسروقه از این فرد کشف و ضبط شد
  

ساعت گذشته دو 24مأموران انتظامی زاهدان در  " 
که این شهرستان دستگير " کوربن"سارق مسلح را در بخش 

پس از بازجویی و تحقيق به چند ففره سرقت مسلحانه 
  ".اعتراف کردند

  
نگاهی به اقدامات نيروهای انتظامی و پاسدار اعزام 
شده به بلوچستان و دستگيری های گسترده و صدور احکام 
اعدام، نشان می دهد که مقامات کنونی استان در تالشند با 

  امی خود را به تمام  قدرت سياست و دیدگاه امنيتی ـ نظ
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  در بلوچستان
  
  

پيش برند و هر نوع اعتراض و نارضایتی را تحت 
عنوان مبارزه با قاچاقچی گری و شرارت و وابستگی به 

اما واقعيت این است که به . بيگانگان با شدت سرکوب کنند
دنبال روی کارآمدن احمدی نژاد و انتصاب دهمرده به 

تصاب سيستانی های وابسته به باند استانداری استان و ان
به مقامات گوناگون استانی، عمأل " شهریاری ـ دهمرده"

این را . نارضایتی در ميان مردم بلوچ به شدت افزایش یافت
واقعيت این است که . مقامات استانی نيز به خوبی می دانند

  در دوران قبل از احمدی نژاد 
  

. دم بلوچ روبرو نبوده ایمبا چنين ابعادی از نارضایتی در ميان مر
درست از زمان روی کارآمدن احمدی نژاد و جانبداری دولت او 
از سيستانی های شيعه در مقابل مردم بلوچ اهل تسنن، و 
واگذاری تمامی مقامات کليدی استان به وابستگان باند 
شهریاری ـ دهمرده، عمأل مردم بلوچ احساس کردند که دولت 

  .ابل آن ها قرار گرفته استاسالمی بطور کامل در مق
 به همين دليل هم بسياری از مقامات معاونت که 
به این بخش از جمعيت استان پيشنهاد شد با بی اعتنائی و 

روشن است که بر بستر رشد نارضایتی در . امتناع  روبرو شد
مبان مردم بلوچ، و تبدیل این نارضایتی به اقدامات انتقامی، 

 های نيروهای سلطه جوی زمينه برای بهره برداری
باید مقامات رژیم اسالمی . امپریاليستی نيز فراهم می شود

به این سئوال پاسخ دهند که چگونه است که سمپاتی به 
جریانی که به گفته آن ها وابسته به امپریاليسم است و از آن 
ها برای پيشبرد مقاصد خود امکانات می گيرد، در بين مردم و 

می یابد؟ سياست های ضدمردمی جوانان بلوچ گسترش 
رژیم در بلوچستان به گونه ای است که  حتی بسياری از 
روشنفکران بلوچ نيز با بی اعتنائی و یا ساده اندیشی به 
ابعاد توطئه های امپریاليستی در این استان حساس و 
استراتژیک می نگرند و حاضر نيستند قبول کنند که ناآرام 

 استان مرزی و دارای پيچيده سازی بلوچستان به عنوان یک
گی های قومی ـ مذهبی، می تواند حلقه ای از سلسله 

  .اقدامات آمریکا و دوستانش در منطقه باشد
 اما  واقعيت این است که اقدامات مقامات رژیم 
اسالمی در این استان، عمأل فرصت های طالئی برای تحقق 

ات وقتی مقام.  توطئه های امپریاليستی فراهم می آورد
جمهوری تمامی مردم بلوچ را به چشم بيگانه می نگرند؛  به 
مذهب شان توهين می کنند؛ به هر جوان و ميان سالی که 
برای امرار معاش به تجارت مشغول است، مهر قاچاقچی می 
کوبند، هر موتورسوار و تویوتا سواری را اشرار می نامند و به 

نفی را توطئه ی رگبار می بندند؛ هر نوع مخالفتی، هر چند ص
امپریالستی می نامند؛ برای گروه ، گروه از جوانان دستگير 
شده حکم اعدام صادر می کنند و جوانان بی گناه بلوچ را به 
راحتی به چوبه های دار آویزان می کنند، نباید انتظار داشته 

  . باشند که این مردم نجيب و صبورو مغرور، دم فرو بندند
در بلوچستان و نقش برقراری  حکومت نظامی 

نيروی اشغالگر خشن را بازی کردن، امنيت استان را تأمين 
نمی کند، بلکه آن را به بشکه باروتی تبدیل می کند که می 

این را مقامات رژیم اسالمی باید خوب به . تواند منفجر شود
  .یاد داشته باشند

  
 و این بزرگترین خدمت رژیم اسالمی به امپریاليسم 

 از این رو برای مقابله با توطئه های .آمریکا است
امپریاليستی، برای پایان دادن به تهاجمات گسترده رژیم به 
بلوچستان و برای همراهی و همدردی با مردم بلوچ باید به 
موج شدت یابنده ی سرکوب اعتراض کنيم و فریاد مظلوميت 

  ابن خلق تحت ستم  را به گوش جهانيان برسانيم
  
 2007 آوریل 26ـ 1386اردیبهشت 6

……………………  

  
 :چه نيک گفته اند 

  »آری به اتفاق جهان می توان گرفت « 
  رفيق ما صفرکاوه شيجانی امروز در وان ترکيه قبولی گرفت
برای دفاع از جان ديگر پناهجويان رانده شده از جهنم 

 !جمهوری اسالمی ايران نيز چنين کنيم 
 کاوه شيجانی ،    رفيق ما صفر   !ياران ، دوستان ورفقای نازنين    

  .به همت تالش و همياری يکايک شما امروز قبولی گرفت 
اهی          28 رژيم جمهوری اسالمی طی          سال حاکميت سياه و تب

دام    دان، اع تگيری ، زن ز دس رش ، ج ان گي آورش ؛ حاصل ج
ی،    ی ، آواره گ ه خراب اهی، خان اد وتب ترش فس تار، گس وکش

ای ک    راز مغزه اد ، ف ر، اعتي زايش فق ی، اف ورمان، ويران ش
مهاجرت وتبعيد به ناگزير کشاندن ميليون ها تن از شهروندان        
رای      ايج مثبت و موثری ب خويش ، موجوديت نابهنگامش، نت

  . جامعه ايران در برنداشته است 
دانيانی    ی از زن يجانی يک اوه ش فر ک ق ص ان رفي ن مي در اي

 سال  3ی ها بود که حکمش از )راه کارگر(سياسی سازمان ما   
ت س  ه هف س از    ب ت و پ زايش ياف يالن اف تان گ يم در اس ال ون

رهايی از زندان و اقدام ديگر باره فعاليت سياسی  و دشواری              
د            ور گردي زندگی  مجددش ، با دستگيری رفيق همراهش، مجب
به مانند يکی از هزاران تنی عمل کند که هر کدام از ما، نمونه              

مهوری  مجسم آنيم و آن اينکه پس از نجات جا نش از جهنم ج            
ت     ه  جه ل ترکي ازمان مل ه س زد و ب ه بگري ه ترکي المی ، ب اس

( چنين کرد و خود را در تاريخ        . دريافت پناهنده گی معرفی کند    
ر25 اند   ) 2004 اکتب ه شناس و ان ترکي ه ي خ   .  ب ا پاس فر ب ص

ی و دلشوره     )  يو ان(نگرفتن از    ه امروز در نگران درست تا ب
رد ی ب ا. بسر م التگری فع ر دخ ين ام ر هم ه شمايان را ب ل هم

ه      م ب له ای ک ال در فاص ه فع ه جانب ت هم ن دخال ت و اي انگيخ
  . نتيجه انجاميد

ا و            ا ، تلفن ه ار ه ا ، طوم اکس ه ا، ف حدت تاييديه ها ، نامه ه
ارا،   وان آنک ا ي دگی ب دافع حق  پناهن االن م دار حضوری فع دي
ه عکس العمل                   وان را ب ه ي همه و همه نيروی توامانی شد ، ک

ه                    مثبتی ار ب اوه شيجانی را، ديگر ب ده صفر ک ه پرون  کشاند ک
د  ان کش روز   .مي فر ام ق ص ل 19 رفي ر2009 آوري  30(  براب
روردين   ا ،      ) 1386ف دام جمعی م ولی گرفت و شادمان از اق قب

ت   ن ميگف ه م ن ب ده ام  « : در تلف ئول پرون ل مس ا وکي ی ب وقت
ده   اکس دي ه و ف وهی از نام ارش ، ک دم ، روی ميزک رو ش روب
ده               ا خن ميشد ، هم مرا به شگفتی باز داشت و هم آن مسئول ب

دار داری           صفر  » مرا برانداز ميکرد وگفت؛ انگاری خيلی طرف
ی        ه گرم ان را ب ان ت تان مهرب الم دارد و دس ما س ه ش ه هم ب

ارد  دانيان سياسی در  . ميفش ما زن دگی يکايک ش تالش و دون
ئوالن انجمن ها سراسر اروپا ، آمريکا ، کانادا و استراليا ، مس 

ئول  و        ا ی مس ايت ه اعی ، س ی و اجتم ا ی فرهنگ اد ه ، نه
، و امضاء ... تشکالت مدافع حق پناهندگی در سراسر اروپا و 

گذاشتن يکايک شما انسانهای آزاديخواه ، برابری طلب ، چپ          
ازمانها      االن س ده فع ناخته ش ای ش ره ه ت و چه و سوسياليس

ر ، نش          اه اخي ا و         واحزاب در فاصله يکم ه همگرايی ه ان داد ک
ه جوالن            وسعت گره خوردن ها چه نيروی عظيم اجتماعی را ب

  . در می آورد و چه شاهکاری می آفريند
اد و       ق اتح ه عم فر، بلک رای ص ا ب ه تنه فر ن ق ص ولی رفي قب
ان                     م عي وارد ه رای ديگر م ه طور جدی و ب همبستگی ما را ب

ا در ا    . می دارد   درت م ه ق اد ماست ،   اين کمپين نشان داد ک تح
ره          ا و در گ در يگانگی عمل ماست و در دور نشدن از هويت م
ا و              خوردن های ما به يکديگر وشتاب بخشی به صف اعتماده

 را به همه شما تبريک می       ما اين پيروزی  . اتحاد معنی می يابد   
   .درد نکندياران ، دوستان ورفقای نازنين دست همگی  .گوييم 
  2007 آوريل 19          ! گرفت به اتفاق جهان می توان"آری 
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مارس 8مايلم به بحثی که حول و حوش روزهای 

  .توجه مرا برانگيخت، بپردازم
اين بحث را تبديل به چند سئوال می کنم و سعی می 

وب می گنجند، در اين نوشته کنم به آن ها تا جايی که در يک چهارچ
  .پاسخ دهم

آيا تفاوت ميان جای گاه زنان در جامعه، تفاوت ميان درخواست    -1
   های شان را بنيادی می کند؟

آيا گفتمان مشترکی ميان بخش های مختلف زنان در جريان  -  2  
   مبارزه عليه تبعيض جنسی وجود دارد؟

، ميان اقوام مختلف و آيا تفاوت های ميان زنان شهر و روستا -3
طبقات و هم چنين ميان اقشارمختلف زنان، آن چنان اساسی است که 
نمی توان از حقوق زنان به مثابه يک واحد و يا از قانون يگانه، 

  سخنی به ميان آورد؟
 تفاوت در کجاست؟ - 4
 
  

           پيش از هر چيز تأکيد می کنم که نه تنها تفاوت ميان مردان و 
لکه تفاوت ميان زنان در حوزه های مختلف، از بنيادی ترين زنان، ب

تفاوت گرفته تا روبنايی ترين، حقيقتی ست انکارناپذير که با ناديده 
گرفتن آن ها، جز اين که همه زنان را به مثابه يک گونی سيب زمينی 
در نظر بگيريم و تحليل ها و تاکتيک های اشتباه ارائه دهيم، نتيجه 

اين تفاوت ها عالوه بر آن هايی که در باال شمرده شد، . ديگری ندارد
مانند اختالف جغرافيايی، قومی و طبقاتی، در حوزه های ديگری نيز 
مانند ايدئولوژی، مذهبی يا الئيک، وابستگی سازمانی و يا غير 
سازمانی، روشن فکر يا غير روشن فکر و هم چنين تفاوت های 

ان اقشار مختلف زنان، خود را تربيتی، اخالقی و عادات و غيره مي
  .نشان می دهند

تمامی اين تفاوت ها در نحوه ارائه درخواست های 
مسلما خواست هايی که از زبان يک زن . زنان تأثير تعيين کننده دارند

شهری، تنها به صرف شهری بودنش مطرح می شود، با خواست های 
زندگی می يک زن روستايی و يا حتی زنی که در يک شهر دورافتاده 

حتی زنانی که در يک شهر زندگی . کند، تفاوت های بسياری دارند
می کنند، بر اساس اين که با چه طبقه و قشری در جامعه در ارتباط 

  . هستند، خواست های متفاوتی را نمايندگی می کنند
اما حقيقت انکارناپذير ديگر . اين ها همه حقيقت هستند

و تنها به جرم زن بودن، به طور اين است که همه اين زنان، تنها 
دوگانه و يا چندگانه تحت يک تبعيض مشخص به نام تبعيض جنسی 

آن ها تنها به دليل جنسيت خود درخواست هايی را . نيز قرار دارند
درخواست هايی که يا نسبت . دارند که ديگر تفاوت بنيادی با هم ندارند

يا بخشا هيچ گونه به آن ها آگاه هستند وآن ها را طرح می کنند و 
تصور . آگاهی در آن رابطه ندارند و يا حتی در مقابل آن می ايستند

کنيد زن کارگری را که مذهبی است و با ا ين که قاطعانه عليه 
تحقيری که بر زنان در چهارچوب کارش می شود، می جنگد و 
درخواست دست مزد و حقوق برابر با مرد را دارد، اما درخواست 

و رفع حجاب اجباری را نه تنها درک نمی کند بلکه در آزادی پوشش 
در مقابل، زنی که برای آزادی پوشش خود به . مقابل آن هم می ايستد

خيابان می رود و فرياد سر می دهد، شايد هيچ گاه در شرايطی مشابه 
با آن زن کارگر قرار نداشته و خواست های او را نه تنها بيان نمی 

  .کندکند، بلکه درک هم نمی 
برای مثال، آيا خواسته های زنان معلم با خواسته های 
زنان پرستار يکی است؟ آيا زنان خانه دار و زنان کارگر خواسته 

اما مسئله فمينيسم رسيدگی به . های مشترکی دارند؟ پاسخ منفی است
فمينيسم، مسئله و درخواست های زنان را در . اين خواست ها نيست

ند، تنها به اين دليل که به دليل جنسيت شان هر طبقه و قشری که هست
فمينيسم ناظر . تحت سرکوب و تحقير قرار می گيرند، بررسی می کند

  . برمبارزه برای رفع تبعيض جنسی است

 وقتی از زاويه فمينيسم و تبعيض جنسی به درخواست 
های زنان نگاه کنيم، ديگر تفاوت های ميان اين درخواست ها بنيادی 

صد البته گروه های مختلف زنان بر اساس تفاوت .  آيندبه نظر نمی
های شان، درخواست های متنوعی را بيان می کنند، اما رفع تبعيض 
جنسی نقطه اتصال شان است و در اين خصوص اشتراک اساسی 

با وجودی که مظاهر تبعيض جنسی نيز در حوزه های مختلف، . دارند
يک سان است و تنها به دليل دگرگونه هستند،  اما ريشه تمامی آن ها 

اين که در شرايط مختلفی ظهور می يابند، شکل ديگری به خود می 
برای مثال مقايسه کنيد برخورد مردی با همسرش در يک . گيرند

روستای دورافتاده را با رفتار مردی، تحت تأثير نظام مردساالر از 
ما ا. تفاوت بسيار زياد است. طبقات متوسط با همسرش در تهران

چنين تفاوتی، کيفيت ماهوی ندارد بلکه تنها در شکل و بروز آن است 
  .که تفاوت ديده می شود

بنابراين تفاوت جای گاه طبقاتی، جغرافيايی يا تربيتی 
زنان، مانعی برای ايجاد يک گفتمان مشترک عليه تبعيض جنسی 

آن ها به . در تبعيض جنسی، همه زنان درد مشترک دارند. نيست
بودن در يک جامعه مردساالر تحت فشار قرار دارند و صرف زن 

وظيفه زنان آگاه است که چنين دردی را تبديل به يک گفتمان مشترک 
  . کنند

  
به اين ترتيب درخواست هايی که زنان به علت 
جنسيت خود در جامعه با آن مواجه شده و مطرح می کنند، يا اين که 

مطرح کنند، همان گفتمان می بايست به آن درخواست ها آگاه شده و 
اين گفتمان مشترک وجوه . مشترک ميان بخش های مختلف زنان است

مختلف مبارزه عليه تبعيض جنسی را تشکيل می دهد و فمينيسم ناظر 
در نتيجه ، تا جايی که زنان با تمام . بر رفع چنين تبعيضی می باشد

يه تفاوت های شان و در هر بخشی از جامعه که حضور دارند، عل
رفع ستم جنسی مبارزه کنند، با تمام اختالفات بنيادی که در حوزه های 

  .ديگر دارند، در امر مبارزه فمينيستی اشتراک عمل پيدا می کنند
. البته اين اشتراک عمل به خودی خود اتفاق نمی افتد

گفتمان مشترک تنها در تئوری هم زاد مبارزه عليه تبعيض جنسی 
گفتمان . فراوان به راحتی تحقق نمی يابداست و در عمل به داليل 
برای ظهور گفتمان مشترک بايد تالش . مشترک را بايد سازمان داد

کرد و تنها زمانی می توانيم آن را عملی کنيم که به اشتراک بينادی در 
امر مبارزه با تبعيض جنسی در ميان اقشار مختلف زنان باور داشته 

ه نظام مردساالری از کليه زنان به بايد اعتقاد داشته باشيم ک. باشيم
: تأکيد می کنم(تمامی اشکال ممکنه بهره برداری می کند و هر زنی 

را در جای گاه فرودست قرار می دهد و از آنان برای !) هر زنی 
رسيدن به قدرت، چه در سطح يک نظام، چه در موقعيت های مختلف 

در اين جا . داجتماعی و چه در يک خانه، نهايت استفاده را می کن
ضروری است تأکيد کنم که بحث روی تک تک مردان نيست، بلکه 

چه . منظور نظام مردساالری حاکم بر جامعه و بر مردان و زنان است
بسا مردان آگاهی که هم راه با زنان، با اين نظام می جنگند و از 
طرف ديگر زنان ناآگاهی که خود بر چرخ  اين نظام مردساالرانه 

هنوز متوجه نيستند که چگونه هم جنس خود را به مثابه يک سوارند و 
رفتار جامعه مردساالر . انسان در البه الی اين چرخ ها خرد می کنند

  . نسبت به جنس زن، ضرورت گفتمان مشترک را الزامی می کند
آيا تفاوت . در اين جا می شود نقبی به سئوال سوم زد

 مختلف و طبقات و هم چنين های ميان زنان شهر و روستا، ميان اقوام
ميان اقشار مختلف زنان، آن چنان اساسی است که نمی توان از حقوق 
زنان به مثابه يک واحد و يا از قانون يگانه سخنی به ميان آورد؟ پاسخ 

واقعيت اين است که اين تفاوت ها هر چه . به اين سئوال منفی است
شترک فرودست فاحش و بزرگ باشند، اشتراک در زن بودن و نقش م

داشتن را نفی نمی کنند و دقيقا به همين علت است که نه تنها مبارزه 
عليه تبعيض جنسی اشتراک دارد، بلکه قوانين ناظر بر رفع تبعيض 

ايده ای که شرايط . جنسی نيز می تواند و می بايد اشتراک داشته باشد
نين حاکم بر اقشار مختلف زنان را متفاوت می بيند و در نتيجه قوا

حاکم بر آن محيط  را نيز متفاوت ارزيابی می کند و اصال ضرورت 
يک قانون مشترک برای کل زنان را نادرست می داند، نمی تواند در 

  .مجموعه خود ايده درستی باشد
برای مثال گفته می شود، وقتی برخی زنان اصال 
ی توانايی نگهداری فرزند خود را به تنهايی ندارند، حق سرپرستی برا

مادر، تنها به درد برخی ديگر از زنان می خورد و يا اينکه حق طالق 
 برای زنان بورژوا خوب است و آن زن زحمت کش اصال نمی خواهد 
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به طالق فکر کند و يا شکل ستم مردساالرانه در ميان برخی اقوام آن 
ان چنان متفاوت است که تصويب يک قانون واحد دردی را برای زن

  .و استدالالتی از اين قبيل..... دوا نمی کند
چنين تناقضاتی در ارائه درخواست ها موجب نمی 
شود که اوال برخی درخواست ها را اصلی و برخی را فرعی قلمداد 
کنيم و يا اصال قابل طرح کردن ندانيم، ثانيا معتقد باشيم که ارائه 

تی و غيره، منطقه درخواست ها را به علت اختالفات جغرافيايی، طبقا
ای کرده و هر جا بنا به مشخصات آن منطقه درخواستهای ويژه ای را 

برای مثال، اگر اکثريت زنان درخواست حق آزادی سفر . طرح کنيم
را نه درک می کنند و نه امکان سفر آزادانه را دارند، بنابراين باور به 

ارد، اين که نيازی به طرح آن و روشن گری در باره آن وجود ند
  .نادرست است

تمام اين استدالالت زمانی منطقی جلوه می کند که 
هنوز اعتقادی به گفتمان مشترک نداريم و هنوز آگاهی را توده ای 

اين نظام آن . نکرده ايم و هنوز اتحاد نظام مردساالری را نپذيرفته ايم
چنان موذيايه و به اشکال مختلف در زوايای زندگی اجتماعی و 

نی نفوذ می کند که حتی بسياری از زنان نيز متوجه خصوصی هر ز
اگر نظام . حکومت چنين نظامی بر تمامی وجوه زندگی خود نيستند

مرد ساالری با کليت خود بر زنان حکومت می کند، به تفاوت ها 
اهميت نمی دهد و به هيچ زنی رحم نمی کند، زنان نيز می بايست با 

يک گفتمان و عمل مشترک رسوخ آگاهی ميان آحاد جامعه، برای 
تالش کند و صد البته که در اين راه مردان آگاه و فمينيست را نيز نبايد 

انسان هايی که در دگرگونی اجتماعی از زاويه رفع . فراموش کنند
سرکوب زنان به لحاظ جنسيت شان هم گام هستند، فمينيست های آگاه 

  .شمرده می شوند، چه زن باشند و چه مرد
  

  کجاست؟تفاوت در 
  

در مبارزه با تبعيض جنسی، تفاوت ميان پی گيری 
 .اين مبارزه تا به آخر و يا عدم پی گيری آن از جانب زنان است

 
مبارزه عليه تبعيض جنسی، مبارزه .  چنين تفاوتی، البته بنيادی است
از آن جا که مبارزه با تبعيض جنسی . ای ست ريشه ای و بلند مدت

ر تبعيض ها نيست و تا کليه تبعيض ها در جدا از مبارزه عليه ساي
جامعه از بين نرود، تبعيض جنسی نيز نمی تواند ريشه کن شود، 
بنابراين تنها زنانی اين مبارزه را تا به آخر دنبال می کنند که نفع و 
بقای خود را در نابودی ساير تبعيض های موجود در جامعه ببينند و 

 مبارزه عليه ستم جنسی را چنين زنانی هستند که نيروی پايه ای
زنانی که دچار ساير اشکال فرودستی از جمله . تشکيل می دهند

 .نابرابری طبقاتی، ملی و غيره نيز هستند
  

هرچند اين امر نافی آن نيست که زنان از هر طبقه و 
قشری تا مراحلی از اين مبارزه حمايت به عمل می آورند و بدون 

ض جنسی، يا شکل نمی گيرد و يا چنين حمايتی، مبارزه عليه تبعي
ناگفته نگذاريم که اتفاقا همين زنان در شکل گيری مبارزه . ناقص است

عليه تبعيض جنسی نقش فعال و تعيين کننده دارند و بدون سازمان 
به ياد بياوريم . دهی چنين نيروهايی، جنبش زنان قابل تصور نيست
گيری جمهوری نيروهايی را که تظاهرات ضد حجاب در اوايل شکل 

اسالمی را سازمان دادند، و يا توجه کنيم به شکل گيری جنبش زنان 
 .موجود در شرايط کنونی و نيروهای روشن فکر تشکيل دهنده آن را

 
از آن جا که هر حرکتی عليه تبعيض جنسی آگاه گر است و هر آگاهی 
در اين مسير، سازمان گر، بنا براين حمايت از چنين تالش هايی 

اما می بايست تأکيد .  مبارزان راه آزادی و عدالت می باشدوظيفه
کرد، تا زمانی که مبارزه عليه تبعيض جنسی توده ای نشده و نيروی 
پايه ای خود را نيافته است، نمی توان به نتيجه رسيدن اين مبارزه 

  .اميدی داشت

………………………  

 در گذشت پيتر بين
  

Peter Bain 1941- 2007 
 

 در گالسکو درگذشت از ١٣٨۶ اول فروردين پيتر بين که روز
مدافعان و متحدان پيگير کارگران ايران بود که به علت سابقه کارش 

.  به ايران ٧٠صادر کننده پيکان در دهه » هيلمن«در کارخانه 
 ايران  پيوسته فعل و انفعالت در کارخانه ايران ناسيونال و بعدها 

ارگران ايران عليه خصوصی خودرو را دنبال ميکرد و در حمايت از ک
  . سازيها و بيکارسازيها فعالی خستگی ناپذير بود

 Red( پيتر بين در خانواده ای کارگری در کاليد بنک 
clydesideدر گالسکو متولد شد و دوران جوانی را در ) کاليد سرخ

او فعال . گذراند) هيلمن( کارخانه هايی چون سينگر و تالبوت 
ه يک کمونيست پيگير هميشه بر عليه مواضع کارگری بود که به مثاب

سازشکارانه و رفرميست رهبران اتحاديه های کارگری در اسکاتلند 
انترناسيونليست پيگيری که مبارزه با کوته . و بريتانيا مبارزه ميکرد

رفرميست سنديکا های . نظری های بورکراتهای ناسيوناليست
  .  ميدانستکارگری را جزو افتخارات و وظايف روزمره خود

 بر ٨٠در اويل دهه ) تالبوت(در مرحله اعتصاب کارگران هيلمن 
خالف ديگر رهبران اتحاديه اين کارخانه خودرو سازی که تنها به 

 پيتر بين به عواقب سياسی اجتماعی و بين  فکر منافع فردی بودند
المللی اين بيکارسازيها می انديشيد و پيوسته جويای موقعيت 

چرا که بر خالف اکثر رهبران . رکت در ايران بودکارگران اين ش
متحد بين .  پيتر بين قبل از هر چيز يک مارکسيست انقالبی اتحاديه

فعاليت های سياسی او درسنين جوانی در ضديت  .المللی کارگران بود
با پايگاه نظامی اتمی در اسکاتلند و مخالفت با جنگ ويتنام شروع 

در دهه .  منطقه خاورميانه پايان يافتشد و با مخالفت او با جنگ در
نه . نه به واشنگتن« او مدافع سر سخت شعار ١٩٨٠ و ١٩٧٠های 

بود و از اينرو از » ضد باد انترناسيناليسم پرولتری , به مسکو 
حزب کارگران سوسياليست بريتانيا دفاع ميکرد ولی از اوسط دهه 

 نبود و ازآن  به بعد اين حزب پاسخگوی ديدگاههای انقالبی اش٨٠
جدا شد ولی تا هفته آخر عمرش يک کمونيست خستگی ناپذير و يک 

پيتر بين در يک خانواده کارگری   .انترناسيوناليست پيگير باقی ماند
در اسکاتلند معموال اعضای چنين . پروتستان متولد شده بود 

  -سنديکايی داشته باشند_ هايی حتی اگر تمايالت اتحاديه ای  خانواده
-يهم محافظه کار و مدافع رفرميسم سندکايی وسياستهای کلنيالی رو

امپرياليستی دولت بريتانيا هستند اما اين قانون در مورد پيتر بين 
او مبارزه عليه امپرياليسم بريتانيا را جزئی جدايی . صدق نميکرد

ناپذير از مبارزه در دفاع از حقوق کارگری ميدانست و وقتی فعالين 
ی مبارزات سياسی او عليه دخالت نظامی بريتانيا در صرفا سنديکاي

ايرلند شمالی يا اخيرا در خاورميانه را بی ربط به مبارزات کارگری 
ميدانستند با عصبانيت به آنها برخورد ميکرد و با تاکيد بر اصول 
انترناسيوناليسم پرولتری ميکوشيد بر اين ديدگاههای سازش طلب 

خروج بی قيد و شرط «و مدافع پيگير ا. در جنبش کارگری فائق آيد
و در تظاهرات در دفاع از جنبش ايرلند » ارتش بريتانيا از ايرلند بود

در ادامه اين ديدگاه تعجب . پيشاهنگ نيروهای چپ و کمونسيت بود
آور نبود که در جنگ اخير در خاورميانه ازمخالفان سرسخت دخالت 

طعش از مبارزات امپرياليستی باشد اگرچه هيچگاه در دفاع قا
در پی بيکار سازيهای شرکت , کارگران ايران تزلزلی پيش نيامد 

پيتر بين در سن چهل سالگی به دانشگاه استراسکاليد رفت و . هيلمن
روابط «پس از اتخاذ ليسانس و درجه دکترا از اين دانشگاه در رشته 

استاد و پس از آن استاد ارشد در اين دانشگاه شد » صنعتی . کار 
ولی دوره استادی هيچ تغييری در مواضع سياسی او جز قاطعتر 

در دوره کار . شدن ضديتش با نظام سرمايه جهانی ببار نياورد
دانشگاهی فعاليتهای تحقيقی او در تعقيب مبارزات کارگری و دفاع از 
  .مبارزات کارگران در بريتانيا و اخيرا هندوستان بود

 را  ونيست انقالبی و با پرنسيپاتحاد چپ کارگری ايران مرگ اين کم
به همه رفقا و ياران مارکسيستش تسليت . به يار زندگی اش فيس

  ياسمين ميظر  .يادش گرامی , راهش پر رهرو باد  . .ميگويد
در ميان مقاله های آکادميک بيشمار او ليست کوتاه زير نشان دهنده 

ين برای مطالعه ليست، به  ا.  کارهای او است  و گسترش عمق
  /http://www.rahekargar.de :سايت مراجعه کنيد
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گزارش فروردين ماه نقض 
   مستمر حقوق بشر در ايران

 ! نهادهای مدافع حقوق بشر
 ! ايرانيان مدافع حقوق بشر

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در 
 :سانيمايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطالع می ر

  :بين المللی
 ـ فيليپ آلستون نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدامهای غير 

 ١٨قضايی، صحرايی و خودسرانه گزارشی مبنی بر اعدام کودکان زير 
در . سال در ايران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است

 اين گزارش با استناد به پذيرش کنوانسيون حقوق کودک از سوی
در اين گزارش . ايران، اعدام نوجوانان غير قابل قبول خوانده شده است

 سال گذشته به اعدام محکوم ٢ نوجوانی اشاره شده که در طول ١۵به 
 نفر دختر می باشند که همگی در ۶ نفر پسر و ٩از اين عده . شده اند

  ) ١١/١/٨۶دويچه وله .( سال داشته اند١٨زمان ارتکاب جرم کمتر از 
خانم بانی دوگال نماينده ارشد جامعه ی بين المللی بهائی در سازمان  ـ ٢

گزارشهای جديد مبنی بر اين است که آسيب پذيرترين :" ملل متحد گفت
اعضای جامعه بهائی ايران، يعنی کودکان و نوجوانان مورد آزار و 
تحقير قرار می گيرند و حداقل در يک مورد با چشمان بسته مورد ضرب 

آنها همچنين تحت فشار قرار می :" وی افزود". ر گرفته اندوشتم قرا
گيرند که به اسالم بگروند و از آنها می خواهند که تهمت ها و افترائات 

در : خانم دوگال گفت". معلمين دينی را نسبت به ديانت خود تحمل نمايند
حالی که حمالت صورت گرفته در دبستانها و مدارس راهنمايی در مورد 

و پسران بهائی يکسان بوده، اما حمالت انجام شده در دختران 
 مورد بد ٧۶دبيرستان ها دختران را بيشتر مورد هدف قرار داده و از 

نامبرده اعالم ".  مورد آن عليه دختران بهائی بوده است۶٨رفتاری 
در يک مدت سی روزه يعنی از نيمه ژانويه تا نيمه فوريه ، در :" کرد

 مورد توهين ، ١۵٠ای ايران ، حدود  شهر از شهره١٠حداقل 
بدرفتاری و حتی اعمال خشونت بدنی از سوی مسئولين مدارس نسبت 

سرويس خبری جامعه ."(به دانش آموزان بهائی گزارش شده است
 ) ١۶/١/٨۶جهانی بهائی

 ـ سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار اطالعيه ای از دولت سوريه 
 عرب ايرانی پناهنده، به دولت ايران ۶دن در خواست کرد تا از تحويل دا

پنج نفر از اين افراد توسط کميساريای عالی پناهندگان . خودداری کند
سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته شده اند و همگی در شرايط 

 نفر از ايرانيان با اصليت ١٢تاکنون . قانونی در سوريه اقامت دارند
دانی ياد شده به  زن۶اسامی . ده اندعرب به اتهام بمب گذاری اعدام ش

 : شرح زير هستند
 ساله دانشجوی مهندسی راه و ساختمان دانشگاه ٢٠ـ افنان عزيزی 

  دمشق 
   ساله دانشجوی ادبيات عرب دانشگاه دمشق ٢٨ـ احمد اسدی 
   ساله دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه دمشق ١٩ـ جابر عبايت 

  نشجوی علوم دانشگاه دمشق  ساله دا٢٣ـ صالح الدين هاللی مجد 
   ماه است در سوريه زندگی می کند ٨ ساله که مدت ٢٧ـ کامل نواصری 

 ساله در ايران توسط دادگاه انقالب محکوم به اعدام ٢۴ـ علی بوزار 
سازمان ديده بان .(شده است و از ماه دسامبر در سوريه زندگی می کند

  ) ١۶/١/٨۶حقوق بشر 
  :اخبار جنبش دانشجويی

ـ پيمان عارف دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران که در  4
فروردين ماه سال گذشته توسط کميسيون گزينش وزارت علوم رد 
صالحيت شده و به دستور آيت اهللا عباسعلی عميد زنجانی رئيس 
دانشگاه تهران اخراج گرديده بود، به حکم ديوان عدالت اداری حکم 

ر رئيس دانشگاه، انتظامات مانع ورود ولی بدستو. اخراج وی لغو گرديد
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر .(نامبرده به دانشگاه شد

٢٣/١/٨۶ (  
 ـ بيژن صباغ عضو انجن اسالمی دانشجويان دانشگاه مازندران ۵

دانشجويان دانشگاه . توسط مامورين امنيتی لباس شخصی بازداشت شد
آزادی بيژن : الف. کرده اندمازندران حول خواستهای زير اعتصاب غذا 

ممانعت از : لغو احکام محروميت از تحصيل دانشجويان، پ: صباغ، ب
آغاز به کار کانونها و :احضار دانشجويان به کميته انضباطی،ت

برگزاری جلسه پرسش و : ث. تشکلهای دانشجويی که تعليق شده اند
   )٢۵/١/٨۶ايلنا .(پاسخ با مسئوالن دانشگاه و حراست دانشگاه

   :بازداشت دانشجويان 
 ـ محمد رضا آزمند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاريخ به اتهام 6

فعاليت سياسی توسط نيروهای امنيتی در کرمانشاه بازداشت 
  ) ٢۵/١/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(شد
 ـ کمال برزی و ارسالن آزمنديان دانشجويان رشته عمران دانشگاه ٧

وبالگ .(توسط مامورين اداره اطالعات مراغه بازداشت شدندآزاد تبريز 
  ) ٢۴/١/٨۶حق 

 ـ بدنبال بازداشت بيژن صباغ عضو انجمن اسالمی دانشجويان 8
 نفر ٣دانشگاه مازندران، دانشجويان دست به تجمع اعتراضی زده و 

نيروهای امنيتی لباس شخصی با حمله به تجمع . اعتصاب غذا کردند
اسامی بازداشت شدگان . ر از آنان را بازداشت کردند نف١۵دانشجويان 

سعيد يعقوبی نژاد، عميد شريف زاده، سيد مهدی : به شرح زير است 
شريف النبی، سيد ضياء نبوی، علی تقی پور، عليرضا کالراستاقی نژاد، 
جواد مير شفيعی، هومن شريفی، رامين آجرلو، سياوش سليمی، علی 

اين دانشجويان با شکايت ) ٢٧/١/٨۶يلنا ا.(کيايی و نجات اهللا افشار
 نفر از ۵. دانشگاه، رئيس دانشگاه و مدعی العموم بازداشت شدند

 نفر با ٩ ميليون تومانی آزاد شدند و ۵٠دانشجويان هرکدام با وثيقه 
دانشجويان آزاد شده حق رفتن به دانشگاه و يا . ضمانت آزاد شدند
  .نان در بازداشت بسر می بردهمچسيد ضياء نبوی . خوابگاه را ندارند

ـ سه تن از دانشجويان دانشگاه مازندران در بابلسر، ساری و محمود 9
   .بطور موقت بازداشت شدندآباد توسط نيروهای امنيتی 

   احضار و بازجويی: دانشجويان
 ـ سه نفر از دانشجويان دانشگاه بيرجند به کميته انضباطی احضار 10
  ) ٢١/١/٨۶ايسنا .(شدند

ـ زهرا صفری، نجمه نور بخش، وهاب نديمی و محسن ابراهيمی  11
دانشجويان دانشگاه مالير به علت شرکت در تجمع دانشجويی جهت 

  ) ٢٢/١/٨۶ايسنا .(بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند
 ـ سارا خادمی، آرش پاکزاد، نيما باطنی، حديث ظاهر، ميالد معينی، ١٢

 دانشجويان دانشگاه مازندران به علت حامد محمدی و صادق حکيم زاده
  . ار شدندشرکت در مراسم روز دانشجو به کميته انضباطی احض

  ) ٢۵/١/٨۶ادوار نيوز (
 ـ علی نيکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت جهت ١٣

  ) ٢۵/١/٨۶ايلنا .(بازجويی عمومی و انقالب سبزوار احضار شد
سالمی دانشجويان دانشگاه  ـ مسعود خيراتی سخنگوی انجمن ا١۴

شيراز با شکايت محمد هادی ايمانيه رئيس دانشگاه جهت بازجويی به 
  ) ٢٨/١/٨۶ايلنا .(کميته انضباطی احضار شد

 حامد ايرانشاهی فعال جنبش دانشجويی به اتهام توهين به برخی .14
 دادسرای ١٠١نهادها و اقدام عليه امنيت ملی جهت بازجويی به شعبه 

  ) ٢٨/١/٨۶ايسنا .(اک احضار شدجزايی ار
 ـ محمد هاشمی عضو شورای مرکزی و دبير تشکيالت دفتر تحکيم ١۶

وحدت جهت بازجويی به شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان 
  ) ٢٩/١/٨۶ايلنا .(سبزوار احضار شد

   ممانعت از تحصيل: دانشجويان
شناسی از  ـ فرخ مرادی اهل بانه ، دانشجوی حقوق جزا و جرم ١٧

هيمن احدی آذر . دانشگاه تهران اخراج و از ادامه تحصيل محروم شد
اهل نقده دانشجوی رشته ماشين آالت صنعتی از تحصيل در دانشگاه 

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(قاضی طباطبايی محروم شد
٢٧/١/٨۶ (  

   احکام صادر شده: دانشجويان
ه يزد و مدير مسئول نشريه  ـ سيد رحيم حسينی دانشجوی دانشگا١٨

به اتهام شرکت در تجمع دانشجويی و اعتراض " بيان آزاد"دانشجويی
نسبت به وضعيت صنفی دانشگاه در کميته انضباطی به يک ترم تعليق 

  ) ١٨/١/٨۶ايسنا .(از تحصيل بدون احتساب سنوات محکوم شد
  ـ سعيد يعقوبی نژاد، بيژن صباغ و سيد ضياء نبوی دانشجويان١٩

دانشگاه مازندران در جلسه تجديد نظر کميته انضباطی به يک ترم 
  ) ٢١/١/٨۶ايسنا .(محروميت از تحصيل محکوم شدند

 ـ يوسف محمدی و مسلم ابراهيمی دانشجويان دانشگاه بيرجند به ٢٠
اتهام عدم رعايت شئونات دانشجويان و برهم زدن نظم دانشگاه در 

ايسنا .(از تحصيل محکوم شدندکميته انضباطی به يک ترم محروميت 
٢١/١/٨۶ (  
 ـ بابک زمانيان مسئول روابط عمومی انجمن اسالمی دانشجويان ٢١

دانشگاه امير کبير به اتهام برگزاری جشن در صحن دانشگاه به 
مناسبت آغاز ترم جديد تحصيلی در کميته انضباطی به دو ترم محروميت 

وی به دانشگاه ممنوع ورود . از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد
  ) ٢۴/١/٨۶ايلنا . (اعالم گرديد

  : توقيف نشريات دانشجويی 
به مدير مسئولی محمد " فروغ"  ـ مجوز انتشار نشريه دانشجويی٢٢

رضا تاج فيروز بدستور شورای نظارت بر نشريات دانشجويی دانشگاه 
و نامبرده در کميته انضباطی به تذکر کتبی . محقق اردبيلی لغو گرديد

  ) ٢٢/١/٨۶ايسنا .(درج در پرونده محکوم شد
   :جلوگيری از فعاليت تشکلهای دانشجويی 

جمعيت "  ـ هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی مجوز فعاليت٢٣
  ) ٢٠/١/٨۶ايلنا .(را لغو کرد" اسالمی دانشجويان دانشگاه زنجان

  : اخبار مطبوعات
عيت مطبوعات و  ـ انجمن صنفی روزنامه نگاران گزارشی از وض٢۴

   : را به اين شرح منتشر کرد١٣٨۵روزنامه نگاران در سال 
ها و ماهنامه توقيف شده هفته نامه  مورد، ۴روزنامه های توقيف شده 

   مورد ١۶هفته نامه های لغو امتياز شده به بهانه ابتذال  مورد، ٢٠
   نفر ٧روزنامه نگارانی که شب عيد نوروز در زندان بود 
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رانی که از چند روز تا چند ماه توسط نهادهای حکومتی روزنامه نگا
   نفر ۴۶احضار و بازجويی روزنامه نگاران  نفر، ۵٠شده اند بازداشت 

همچنين در اين گزارش اعالم شده روزنامه نگاران استان کردستان 
.  بازداشت و با فشار مواجه شدند٨۵بيش از هر جای ديگر در طی سال 

زير فرهنگ و ارشاد اسالمی به کرات از محمد حسين صفار هرندی و
روزنامه نگاران خواسته تا با خود سانسوری و اطالع کارهای خود به 
. وزارت اطالعات سعی کنند، از احضار و بازجويی خود جلوگيری کنند

 هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ٨۵در سال 
انجمن صنفی روز .(استمرکز اصلی برخورد با مطبوعات گزارش شده 

  ) ٩/١/٨۶نامه نگاران 
   :بازداشت روزنامه نگاران 

توسط " عصر کارون" ـ ابوالفضل عابدينی خبر نگار سابق نشريه ٢۵
 به اتهام ٨۴نامبرده در سال . مامورين وزارت اطالعات بازداشت شد

اقدام عليه امنيت ملی، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، 
توسط اطالعات سپاه پاسداران برای ......سئولين نظام و اهانت به م

  .  ماه زندان بود و سپس با قرار وثيقه آزاد شد۵مدت 
  ) ١٩/١/٨۶فعاالن حقوق بشر در ايران (

عظيما خبرنگار راديو آزادی که جهت مالقات با يکی ) نازی( ـ پرناز٢۶
 ممنوع ٨۵ بهمن ماه ۵از بستگان بيمارش به ايران سفر کرده بود، از 

مقامهای رسمی امنيتی از وی خواسته اند تا با . الخروج شده است
  ) ٢۵/١/٨۶راديو فردا .(سرويس اطالعاتی و امنيتی ايران همکاری کند

   احضار روزنامه نگاران: مطبوعات
 ـ اجالل قوامی، تونيا کبودوند و کاوه حسين پناهی از اعضای هيئت ٢٧

به اتهام نشر " يام مردم کردستانپ"تحريريه هفته نامه توقيف شده 
مطالب الحادی، نشر مطالب خالف واقع و جوسازی رسانه ای جهت 

ايلنا .(محاکمه به شعبه اول دادگاه حقوقی سنندج احضار شدند
١۴/١/٨۶ (  
و " آبادی"،"تاک"،"تهران امروز" ـ مديران مسئول نشريات٢٨

استان  دادگاه کيفری ٧۶جهت محاکمه به شعبه " انديشه ورزش"
  ) ١۴/١/٨۶ايسنا .(تهران احضار شدند

به اتهام نشر " آرمان" ـ هوشمند سفيدی مدير مسئول روزنامه ٢٩
مطالب خالف واقع با شکايت مدعی العموم جهت بازجويی به شعبه سوم 

  ) ١۵/١/٨۶ايسنا .(دادسرای کارکنان دولت احضار شد
ته نامه توقيف  ـ برهان لهونی مسئول و بهرام ولد بيگی سر دبير هف٣٠

به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و " ئاشتی"شده 
اقدام عليه امنيت ملی با شکايت مدعی العموم، سپاه پاسداران، اداره 
اطالعات استان کردستان، فرماندهی بسيج کردستان و قرار گاه شهيد 
شهرام فر جهت محاکمه به شعبه دوم دادگاه کيفری استان احضار 

  ) ١٨/١/٨۶ايلنا .(دندش
به دالئل " همبستگی" ـ علی صالح آبادی مدير مسئول روزنامه٣١

نامعلوم با شکايت پليس راهنمايی و رانندگی جهت بازجويی به شعبه 
  ) ٢٢/١/٨۶ايلنا .(سوم دادسرای کارکنان دولت احضار شد

   محاکمه روزنامه نگاران: مطبوعات
" مشارکت"نامه توقيف شده ـ محمد رضا خاتمی مدير مسئول روز٣٢

به اتهام تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و 
افترا با شکايت مدعی العموم ، ستاد مشترک سپاه پاسداران، شورای 

 دادگاه کيفری استان تهران به رياست ١٠٨٣نگهبان و بسيج در شعبه 
  ) ١٩/١/٨۶ايسنا .(قاضی حسين حسينيان محاکمه شد

   احکام صادر شده توسط دادگاه ها: بوعاتمط
به اتهام نشر " اعتماد" ـ الياس حضرتی مدير مسئول روزنامه ٣٣

اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت کاتوزيان نماينده 
 دادگاه کيفری استان تهران به پرداخت ٧۶مجلس هفتم در شعبه 

  ) ٢٧/١/٨۶ايلنا .( تومان جزای نقدی محکوم شد٣٠٠٠٠٠
  : اخبار مربوط به فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 

 ـ بدستور اداره کل روابط عمومی نهاد رياست جمهوری خبرنگار ٣۴
ادوار .(خبرگزاری ايلنا حق حضو در نشست خبری احمدی نزاد را ندارد

  ) ١۵/١/٨۶نيوز 
 ۶برای هريک از :  ـ هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران گفت35

 ميليون تومان قرار وثيقه صادر ٣٠ صنفی معلمان مبلغ عضو کانون
 عضو سازمان معلمان به دليل انتشار سواالت ٣برای هريک از . شد

با تامين .  ميليون تومان قرار وثيقه صادر شد۵٠آزمون فرهنگيان مبلغ 
  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .(قرار وثيقه معلمان بازداشتی موقتا آزاد شدند

ه ای در مراسم توديع مدير کل استان قزوين  ـ غالمحسين محسنی اژ٣۶
ايسنا .(جنبش زنان و جنبش دانشجويان را براندازی فرم اعالم کرد

٢٢/١/٨۶ (  
 ـ شيخ لو معاون دادستان مهاباد به شير کو جهانی عضو سازمان ٣٧

دفاع از حقوق بشر کردستان اعالم کرده است، به دليل داشتن سه بار 
شتغال در بازار کار گواهی عدم سوء سابقه زندان سياسی، جهت ا

دادگاه انقالب مهاباد نامبرده را . پيشينه برای وی صادر نخواهد کرد
حتی برای تصدی شغل آزاد از حقوق اجتماعی و کار محروم نموده 

  ) ٢٣/١/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(است
از در سال گذشته تعدادی :  ـ آيت اهللا حسين علی منتظری گفت٣٨

. عالقمندان، شاگردان و منصوبان وی به دادگاهها احضار شده اند
چاپ کتابهای علمی و . جرايد حق انتشار نظرات نامبرده را ندارند

حسينيه . مذهبی او هم در مواردی دچار اشکال و بهانه جويی می شود
شهدا، دفتر اصفهان و دفتر مشهد آقای منتظری، در دست نيروی 

يژه روحانيت می باشد و پس از سالها باز پس داده امنيتی و دادگاه و
  ) ٢٧/١/٨۶روز .(نشده اند

   :احضار فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی 
 اسفند فرهنگيان ٢٨ ـ چند تن از فرهنگيان سنندج که در تجمع روز ٣٩

شرکت کرده بودند، جهت بازجويی به اداره حراست آموزش و پرورش 
  ) ٢٠/١/٨۶وبالگ موکريان (.استان کردستان احضار شدند

 ـ ماموران امنيتی با مراجعه به منزل سيد محمود باقری، صفر ۴٠
منتجبی و محمد رضا رضايی از اعضای هيات مديره کانون صنفی 
معلمان تهران، منزل نامبردگان را مورد بازجويی قرار داده و از آنها 

رفی خواسته اند که جهت بازجويی خود را به دادگاه انقالب مع
  ) ٢١/١/٨۶اعتماد .(نمايند
 ـ مهندش کورش زعيم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران به ۴١

 دادگاه انقالب ١۴اتهام اقدام عليه امنيت ملی جهت محاکمه به شعبه 
  ) ٢٩/١/٨۶ايسنا .(تهران احضار شد

   :بازجويی فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 
ابادی قم، با شکايت اداره  ـ مصطفی دانشجو از وکالی دراويش گن۴٢

 دادسرای کرج مورد بازجويی ١١اطالعات شهرستان درود در شعبه 
  ) ١٨/١/٨۶ايلنا .( ميليون تومانی آزاد شد٣قرار گرفت و با قرار کفالت 

   :دستگيری فعالين سياسی فرهنگی و اجتماعی 
 ـ ادريس خليقی از فعاالن ادبی شهر مهاباد توسط نيروهای امنيتی ۴٣
  ) ١٣/١/٨۶وبالگ موکريان .(داشت شدباز
عده ای را :  ـ غالمحسين محسنی اژه ای وزير اطالعات اعالم کرد۴۴

که در صدد برهم زدن انسجام و وحدت کشور بوده اند شناسايی و 
  ) ١٨/١/٨۶ايسنا .(دستگير کرده اند

 ساله اهل سنندج ٢٨ ساله و نادر محمدی ٢۵ ـ کيومرث محمدی ۴۵
سازمان دفاع از .( نيروهای امنيتی بازداشت شدند روز پيش توسط۴٠

  ) ٨/١/٨۶حقوق بشر کردستان 
 نفر از فرهنگيان فعال در کانون فرهنگيان استان همدان ۴۵ ـ حدود ۴۶

. در جلسه کانون و يا منازل خود توسط نهادهای امنيتی بازداشت شدند
 نادر قديمی،: اسامی تعدادی از معلمين بازداشت شده عبارتند از

زارعی، نجفی، فروزانفر، جليليان، رفاهيت، نادری، پير تاج، جباری، 
خانواده های فرهنگيان بازداشت شده به همراه تعدادی . آزمند و غالمی

از معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش همدان تجمع کرده و 
  ) ٢٠/١/٨۶ادوار نيوز . (خواستار آزادی دستگير شدگان بودند

در :  معاون سياسی ـ امنيتی استاندار همدان گفت ـ اکبر عابدی۴٧
روزهای اخير نيروی انتظامی با کسب مجوز و هماهنگی با مراجع 

 نفر از معلمان را که در کانون صنفی معلمان تجمع کرده ٣٩قضايی 
اگر مطالبات صنفی معلمان در : وی ياد آور شد. بودند، بازداشت کردند

ر گيرد، با شدت با آن برخورد خواهيم راستای اهداف دشمنان انقالب قرا
  ) ٢٢/١/٨۶ايلنا .(کرد
 ـ منصور فقيهی که در سال گذشته به اتهام تصادف بازداشت شده ۴٨

" همکاری با يکی از احزاب مخالف"بود، در زندان به اتهام جديد
روبرو گرديده است و از دو هفته پيش توسط نيروهای امنيتی از زندان 

سازمان دفاع از حقوق بشر .(لومی منتقل شده استمهاباد به مکان نامع
  ) ٢۵/١/٨۶کردستان 

 ـ علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان توسط ماموران ۴٩
واقع در منطقه هفت " رشد" امنيتی لباس شخصی در مدرسه راهنمايی

همچنين حميد پور وثوق، سيد محمود باقری، محمد . تهران دستگير شد
 اصغر منتجبی، محمد رضا رضايی و علی اکبر نبی، تقی فالحی، علی

ساير اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان توسط نيروهای امنيتی 
يکی از معلمين کرج بنام اسدی . بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند

در حمايت از خواستهای معلمان در مناطق غرب . به دادگاه احضار شد
 فروردين تعدادی از معلمان ٢٧ و ٢۶کشور و اسالمشهر در روزهای 

ايلنا .(اعتصاب کرده و از شرکت در کالسهای درس خودداری کردند
٢٧/١/٨۶ (  
 ساله به اتهام فعاليت سياسی توسط اداره ١۶ ـ محمد شفيع خانزاده ۵٠

فعاالن حقوق بشر در ايران .(اطالعات شهرستان اشنويه بازداشت شد
٢٨/١/٨۶ (  
يی دانشجوی کارشناسی برق دانشگاه کرج،  ـ مهدی باغبان بفرو۵١

امير باغبان بفرويی دانشجوی کارشناسی ساختمان دانشگاه کرج، محمد 
جبهه اتحاد ملی "جعفری، رضا حيدری و يوسف اسفندياری از اعضای

توسط مامورين اداره اطالعات در شهرستان شاهدشت " و ميهنی
  ) ٣٠/١/٨۶فعاالن حقوق بشر در ايران .(دستگير شدند

حالت ها در "، "آداب بی قراری" ـ يعقوب يادعلی نويسنده کتابهای ۵٢
به اتهام توهين ، افترا و نشر " احتمال پرسه و شوخی"و "حيات

 بدستور ٨۵ اسفند ٢۴اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی از روز 
ايسنا .(دادسرای عمومی و انقالب ياسوج بازداشت شده است

٣١/١/٨۶ (  
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   : ن سياسی فرهنگی و اجتماعیمحاکمه فعالي
 ـ فاطمه حقيقت جو نماينده تهران در دروره ششم مجلس شورای ۵٣

اسالمی به اتهام افتراء، توهين و نشر اکاذيب با شکايت سپاه پاسداران 
 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی محمد رضا ٧۶در شعبه 

  ) ٢١/١/٨۶ايلنا .(صارمی بصورت غيابی محاکمه شد
 ـ مصطفی تاج زاده معاون سياسی وزارت کشور در دولت خاتمی به ۵۴

اتهام تهمت، افتراء و هجو با شکايت آيت اهللا جنتی دبير شورای 
 دادگاه عمومی تهران به ١٠٨٣نگهبان و مدعی العموم در شعبه 

  ) ٢۶/١/٨۶ايلنا .(رياست قاضی حسين حسينيان محاکمه شد
  احکام صادره شده توسط دادگاه ها : فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی

به " بنياد کاويان" ـ کاوه همپوش دانشجوی رشته هنر و عضو۵۵
 ماه ۶اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام در شعبه ششم دادگاه انقالب به 

انجمن زندانيان .( زندان اوين بسر می برد٧زندان محکوم شد و در بند 
  ) ١/١/٨۶سياسی 

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به  ـ زينب بايزيدی عضو ۵۶
اتهام نشر اکاذيب، تبليغ عليه نظام اسالمی و تردد غير مجاز در شعبه 

  .  ماه حبس تعليقی محکوم شد۶دوم دادگاه انقالب مهاباد به 
  ) ٧/١/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (

 ـ سوران مهر شاد، عدنان احمدی، محمد علی محمدی، پوريا دل ۵٧
پسند و فايق ذوالفقاری به اتهام فعاليت سياسی و ارتباط به زندان و 

: احکام صادره برای آنان به شرح زير می باشد. تبعيد محکوم شدند
 سال حبس و تبعيد به زندان زنجان، عدنان ۵سوران مهر شاد به 

 سال حبس و تبعيد به زندان زنجان، محمد علی محمدی به ٢احمدی به 
عيد به زندان زنجان، پوريا دل پسند به يکسال حبس و يکسال حبس و تب

 ماه حبس محکوم ۴تبعيد به زندان مهاباد و فايق ذوالفقاری به 
  ) ١٢/١/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(گرديد
 ـ آرام نصرت پور دانشجو، جهاندار محمدی، مختارمحمدی، ۵٨

سياسی در دادگاه جهانبخش محمدی و جهانگير محمدی به اتهام فعاليت 
احکام صادره به اين شرح می . انقالب سنندج محکوم به زندان شدند

 سال، مختار ١۶ سال، جهاندار محمدی ٧آرام نصرت پور : باشد
 ٣ سال و جهانگير محمدی ۵ سال، جهانبخش محمدی ۵محمدی 

  ) ١٧/١/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(سال
 ماه ۶عاليت سياسی در دادگاه سنندج به  ـ فريبز غفاری به اتهام ف۵٩

همچنين . وی از اسفند ماه در بازداشت می باشد. زندان محکوم شد
  .  روز است که در بازداشت بسر می برد۵٠کمال حبيبی بيش از 

  ) ١٨/١/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (
  ـ منصور جدی زاده به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با۶٠

 سال حبس ٢عناصر ضد انقالب در شعبه دوم دادگاه انقالب اهواز به 
  ) ١٩/١/٨۶ايلنا .(تعليقی محکوم شد

 ساله عضو يک حزب کرد مخالف دولت ٢۵ ـ سعيد سليمانی ۶١
 سال حبس و تبعيد به زندان ٣٣جمهوری اسالمی، در دادگاه انقالب به 

اخيرا پس از  ماه پيش دستگير شد و ٣نامبرده . سمنان محکوم شد
سازمان دفاع از حقوق بشر .(صدور حکم به زندان سمنان منتقل گرديد

  ) ٢٣/١/٨۶کردستان 
 ـ قاسم شعله سعدی وکيل دادگستری به اتهام تبليغ عليه نظام و ۶٢

 دادگاه تجديد نظر استان تهران به يکسال و نيم ٢١توهين در شعبه 
  ) ٢۶/١/٨۶ايلنا .(حبس تعزيری محکوم شد

از " شوط"عفر قليخانلو و حيدر قليخانلو ميالن از اهالی شهرک ـ ج۶٣
توابع شهرستان ماکو به اتهام ايجاد اختالل و امنيت در دادگاه محکوم 

 ماه زندان شدند و پنج نفر به اتهام همکاری با احزاب کرد توسط ۶به 
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(سپاه پاسداران بازداشت شدند

٢٨/١/٨۶ (  
   :اخبار مربوط به زندانيان سياسی 

از توابع " گزان عليا" ساله اهل روستای٧٠ ـ محمد صالح حسينی ۶۴
 ١٠ديواندره، به اتهام ارتباط با احزاب کرد در دادگاه انقالب سنندج به 

الزم به .  سال پيش در زندان بسر می برد٧سال زندان محکوم شده واز 
ی بنام فريدون حسينی در جريان ياد آوری است که يکی از فرزندان و

 در زندان اوين تهران ١٣۶٧کشتار دستجمعی زندانيان سياسی در سال 
سازمان دفاع از حقوق .(اعدام شد و محل دفن وی نامشخص می باشد

  ) ۶/١/٨۶بشر کردستان 
 ـ ياسر ابراهيمی اهل پاوه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه ۶۵

 سال ٢نامبرده از .  سال زندان محکوم گرديد١٢ انقالب کرمانشاه به
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(پيش در زندان بسر می برد

٨/١/٨۶ (  
 ـ هاشم شاهين نيا از زندانيان سياسی زندان اوين در اعتراض به ۶۶

عدم رعايت اصل تفکيک جرايم و انتقال غير موجه خود به بند اشرار ، 
 به اتهام هواداری از ٧٨وی در سال .  استدست به اعتصاب غذا زده

سازمان مجاهدين خلق ايران به دو سال و نيم زندان محکوم شده بود، 
  .  سال زندان محکوم گرديد۵ به ٨١نامبرده در سال 

  ) ١٣/١/٨۶کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر (
که به " کرفتو" ـ کاوه جوانمرد روزنامه نگار نشريه توقيف شده۶٧
 سال زندان محکوم شده ٢ام اقدام عليه امنيت ملی به اته

 ماه پيش در زندان بسر می برد، در کيفر خواست جديد به اتهام ۴و از 
همکاری با گروههای ضد دولتی و محاربه با نظام جمهوری اسالمی در 

  .  انقالب سنندج محاکمه خواهد شدشعبه دوم دادگاه
  ) ١٣/١/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (

 ـ فهيمه اسماعيلی به علت عدم معرفی همسرش که از متهمين ۶٨
 ١۵پرونده بمب گذاريهای اهواز می باشد، در دادگاه انقالب اهواز به 

اين فرهنگی حدود يک سال پيش فرزند . سال زندان محکوم شده است
  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .(خود را در زندان بدنيا آورد

فشای اسرار، تبليغ عليه نظام و نشر که به اتهام ا" ع ـ ش" ـ ۶٩
 سال حبس ١٠اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی در دادگاه به 

تعزيری محکوم شده بود، در دادگاه تجديد نظر مدت محکوميت وی به 
 ماه کاهش يافت، ولی با اعتراض سعيد مرتضوی دادستان تهران، ٢۵

  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .( سال حبس او ابقاء شد١٠حکم 
ـ هادی حميدی دانشجوی اهل تبريز، ساکن اروميه از خرداد ماه  ٧٠

 در بند ويژه اداره کل اطالعات آذربايجان غربی در بازداشت ٨۵سال 
  ) ١۶/١/٨۶وبالگ حق .(بسر می برد

 ـ عدنان حسن پور عضو شورای نويسندگان هفته نامه توقيف شده ٧١
ز بازداشتگاه و منصور تيفوری عضو انجمن روزنامه نگاران ا" آسو"

سازمان دفاع از .(اداره اطالعات سنندج به زندان مريوان منتقل گرديدند
  ) ١٩/١/٨۶حقوق بشر کردستان 

موکلش در :  ـ خليل بهراميان وکيل مدافع خالد هردانی اعالم کرد٧٢
سهراب سليمانی مدير کل . زندان رجايی شهر اعتصاب غذا کرده است

د هردانی تا به حال چندين بار خال: زندانهای استان تهران گفت
  ) ٢٢/١/٨۶ايسنا .(اعتصابش را شکسته است

 ـ آيت اهللا سيد محمد کاظمينی بروجردی، عليرضا منتظر صاحب، ٧٣
مجيد آلستی، علی ده هيجده و حبيب قوتی بدون برخورداری از حق 
داشتن وکيل در زندان تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار 

مينی بروجردی از حق مالقات و استفاده از تلفن محروم آقای کاظ. دارند
  ) ٢٢/١/٨۶وبالگ بام آزادی .(می باشد

 ساله به اتهام داشتن اسلحه به ۴٠ ـ خالد شيخ زاده از اهالی مهاباد ٧۴
نامبرده . سال زندان محکوم شده بود١١به " هاشم زاده"حکم قاضی 

الزم به . رد ماه است که در زندان بسر می ب٣ سال و ١١اکنون 
 به اتهام همکاری با يک حزب مخالف ۶٠يادآوری است وی در دهه 

دولت به اعدام محکوم شده بود، حکم او با يک درجه تخفيف به حبس 
ابد تقليل يافت و پس از چند سال به علت بيماری روانی از زندان آزاد 

  . شد
  ) ٢٣/١/٨۶سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (

سيد : مانی مدير کل زندانهای استان تهران گفت ـ سهراب سلي٧۵
محمود باقری، علی اصغر منتجبی و محمد تقی فالحی عضو کانون 
صنفی معلمان و از متهمين پرونده تجمع معلمان در مقابل مجلس 

ايسنا .(شورای اسالمی در زندان اوين ممنوع المالقات هستند
٢٨/١/٨۶ (  

   :اخبار فعاالن جنبش زنان 
 امينيان و همسرش، ناهيد کشاورز، محبوبه حسين زاده و  ـ سارا٧۶

سعيده امين که برای جمع آوری امضای کمپينگ يک ميليون امضا در 
جهت مقابله با قوانين تبعيض آميز عليه زنان، در پارک الله تهران جمع 

توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت و به اداره اماکن . شده بودند
  ) ١٣/١/٨۶ايلنا .(ناجا منتقل شدند

   :احضار فعاالن جنبش زنان 
 ـ دالرام علی فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ميدان ٧٧

 به اتهام اقدام عليه امنيت ملی جهت محاکمه به ٨۵هفت تير در خرداد 
  ) ٢٠/١/٨۶ايلنا .( دادگاه انقالب تهران احضار شد١۵شعبه 

 فرناز سيفی، سارا لقمانی، جلوه  ـ زينب پيغمبر زاده، ناهيد جعفری،٧٨
جواهری و ژيال بنی يعقوب از فعاالن جنبش زنان بصورت تلفنی به 

اين فعاالن توسط دايره ويژه امنيت . دادگاه انقالب تهران احضار شدند
  ) ٢١/١/٨۶کانون زنان ايرانی .(تهديد به بازداشت شده اند

ز بازداشت شدگان  ـ آسيه امينی روزنامه نگار فعال جنبش زنان و ا٧٩
 جهت بازجويی به شعبه امنيت ٨۵ اسفند ١٣مقابل دادگاه انقالب در 

  ) ٢٢/١/٨۶ميدان زنان .(دادسرای انقالب تهران احضار شد
 ـ رضوان مقدم فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع مقابل ٨٠

 جهت بازجويی به شعبه ويژه امنيت ٨۵ اسفند ١٣دادگاه انقالب در
  ) ٢۴/١/٨۶ايسنا .(انقالب تهران احضار شددادگاه 

 ـ نوشين احمدی خراسانی از فعاالن جنبش زنان، ژيال بنی يعقوب، ٨١
سارا لقمانی، سوسن طهماسبی و جلوه جواهری از بازداشت شدگان 

 به دادگاه شعبه امنيت ٨۵ اسفند ١٣تجمع مقابل دادگاه انقالب در 
  ) ٢۶/١/٨۶زنستان .(احضار شدند

 ٢٢يم ضياء از فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع  ـ مر٨٢
 دادگاه انقالب تهران احضار ١٣ جهت محاکمه به شعبه ٨۵خرداد 

  ) ٢۶/١/٨۶ايلنا .(شد
 ـ مريم ميرزا از فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع مقابل ٨٣

 به اتهام اقدام عليه امنيت ٨۵ اسفند ١٣دادگاه انقالب در 
 بازجويی به شعبه ويژه امنيت دادسرای انقالب ملی جهت
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  ) ٢٨/١/٨۶ايلنا .(تهران احضار شد
 ـ مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعال جنبش زنان و عضو انجمن ٨۴

دفاع از حقوق زندانيان و از بازداشت شدگان تجمع مقابل دادگاه انقالب 
هياهو و  به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق ايجاد ٨۵ اسفند ١٣در 

جنجال جهت بازجويی به شعبه ويژه امنيت دادسرای انقالب تهران 
  ) ٢٨/١/٨۶ايلنا .(احضار شد

 ـ شهال انتصاری، فريده انتصاری، ناهيد انتصاری، نوشين احمدی، ٨۵
پروين اردالن، نسرين افضلی و مريم ميرزا از فعاالن جنبش زنان و از 

 جهت ٨۵ اسفند ١٣ در بازداشت شدگان تجمع مقابل دادگاه انقالب
ايسنا .(بازجويی به شعبه ويژه امنيت دادسرای تهران احضار شدند

٢٨/١/٨۶ (  
  

  : دره در مورد فعاالن جنبش زنان احکام صا
 ـ آزاده فرقانی دانشجوی دانشگاه تهران و فعال جنبش زنان به ٨۶

 در ٨۵ خرداد ٢٢اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع 
ايلنا .(گاه انقالب تهران به دو سال حبس تعليقی محکوم شدداد

٢٢/١/٨۶ (  
 ـ سوسن طهماسب فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ٨٧
 به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه ششم دادگاه ٨۵ خرداد ٢٢

سال و نيم حبس تعليقی  ماه حبس تعزيری و يک۶انقالب تهران به 
  . محکوم شد

  ) ٢٩/١/٨۶ ايلنا(
 ـ فريبا داودی مهاجر فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ٨٨
 به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم در شعبه ٨۵ خرداد ٢٢

 سال حبس ٣ششم دادگاه انقالب تهران به يکسال حبس تعزيری و 
  ) ٢٩/١/٨۶ايسنا .(تعليقی محکوم گرديد

   :بازجويی فعاالن جنبش زنان 
 ساغر لقايی، ساقی لقايی و پرستو دو کوهی از فعاالن جنبش زنان  ـ٨٩

 در ٨۵و از بازداشت شدگان تجمع مقابل دادگاه انقالب در اسفند 
بازپرس پرونده به خانم . معاونت دادسرا مورد بازجويی قرار گرفتند

فريده غيرت بعنوان وکيل نامبردگان اجازه حضور در جلسه بازجويی را 
  ) ٢٠/١/٨۶ايسنا .(نداد
 ـ مارال فرخی فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع هشتم ٩٠

مارس مقابل مجلس شورای اسالمی در شعبه ويژه امنيت دادگاه انقالب 
  ) ٢۴/١/٨۶ايلنا .(مورد بازجويی قرار گرفت

 ـ آزاده فرقانی فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع مقابل ٩١
 بازپرسی دادسرای انقالب ١۴ در شعبه ٨۵سفند  ا١٣دادگاه انقالب در 

  ) ٢۶/١/٨۶ايلنا .(جويی قرار گرفتمورد باز
 ـ ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده از فعاالن جنبش زنان که ٩٢

يک ميليون امضاء جهت مقابله " هنگام جمع آوری امضاء برای کمپين
 ١٣از بازداشت شده بودند، پس " با قوانين تبعيض آميز عليه زنان

ايلنا .( ميليون تومانی از زندان آزاد شدند٢٠روز هريک با قرار وثيقه 
٢٧/١/٨۶ (  
 ـ بهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، مسئول ٩٣

کميسيون زنان و دبير کميته حقوق بشر تشکل فوق الذکر و از بازداشت 
رکت در  به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، ش٨۵ خرداد ٢٢شدگان تجمع 

تجمع غير قانونی و برهم زدن امنيت عمومی در شعبه ششم دادگاه 
  ) ٢٩/١/٨۶ايسنا .(انقالب تهران محاکمه شد

 ـ شيرين اردالن، زارا امجديان و الناز نصرتی از فعاالن جنبش زنان ٩۴
 به اتهام ٨۵و از بازداشت شدگان تجمع مقابل دادگاه انقالب در اسفند 

د برهم زدن امنيت ملی، اخالل در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قص
تمرد از دستور ماموران در شعبه ويژه امنيت دادسرای انقالب تهران 

  ) ٢٩/١/٨۶ايلنا .(مورد بازجويی قرار گرفتند
 ـ نسيم سرابندی و فاطمه دهدشتی دانشجويان دانشگاه تهران و از ٩۵

ه امنيت ملی از طريق فعاالن کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام علي
تبليغ عليه نظام در پليس امنيت واقع در ميدان عشرت آباد و در شعبه 

برای  تغييروبال گ.( رد بازجويی قرار گرفتندويژه امنيت دادگاه انقالب مو
   ) ٣١/١/٨۶برابری 

   :اخبار کارگری 
 کارگر فضای سبز مستقر در پارک شهر تهران بيش ۴۵ ـ بيش از ٩۶

 ٩اين کارگران در ازای . ست که حقوق دريافت نکرده انداز يک ماه ا
.  هزار تومان حقوق دريافت می کنند١۴٠ساعت کار مستمر ماهيانه 

اين کارگران حق استفاده از مرخصی در روزهای تعطيل را ندارند و به 
اجبار کارفرما بدون استثنا در تمامی روزها بايد بر سر کارشان حاضر 

  ) ١٣/١/٨۶ايلنا .(باشند
شهرری " ايران ارتباط" ـ اکبر باقری عضو خانه کارگر در شرکت ٩٧
.  ماه است که حقوق دريافت نکرده اند٢ کارگر اين شرکت ٨٠: گفت

کارفرمای اين شرکت، کارگران رسمی را مجبور به عقد قرار داد موقت 
  ) ١٣/١/٨۶ايلنا . (کرده است

رکت صنايع پوشش  ـ عين اهللا عبادی عضو شورای اسالمی کار ش٩٨
کارگران اين واحد توليدی حقوق اسفند ماه : رشت گفت

  ) ١۴/١/٨۶ايلنا .(خود را دريافت نکرده اند

:  ـ غالمرضا محمدی دبير اجرايی خانه کارگر شهرستان طبس گفت٩٩
 شرکت خدماتی پيمانکاری شهرستان ١٢ کارگر شاغل در ٩٠٠بيش از 

. خود را دريافت نکرده اند ماه است که حقوق و مزايای ٣طبس مدت 
اين کارگران در شهرداری، راه و ترابری، بيمارستان و ديگر مراکز 

  ) ١۴/١/٨۶ايلنا .(دولتی طبس اشتغال بکار دارند
 ـ مير علی شير افکن عضو کانون شوراهای اسالمی کار استان ١٠٠

مازندران حدود " فرش البرز" کارگر شرکت١٠٠: مازندران گفت
  ) ١۴/١/٨۶.(حقوق دريافت نکرده انديکسال است که 

 شهرداری ١١ منطقه ٣ ـ بيش از بيست کارگر فضای سبز ناحيه ١٠١
  ) ١۴/١/٨۶ايلنا .( ماه است که حقوق دريافت نکرده اند٢تهران 
 ـ قدير سواعدی رئيس شورای اسالمی کار کارخانه لوله سازی ١٠٢

 و سه ماه  کارگر قرار دادی اين کارخانه عيدی٢۵٠: خوزستان گفت
 کارگر رسمی اين کارخانه يک ۵٠٠همچنين . حقوق دريافت نکرده اند
  ) ١۴/١/٨۶ايلنا .(افت نکرده اندماه است که حقوق دري

شرکت :  ـ علی ترکاشوند دبير اجرايی خانه کارگر شهر ری گفت١٠٣
کارگران .  کارگر اين شرکت بيکار شدند۴٠تعطيل و " تهران کميکال"

مين مراجعه کردند ولی اداره کار از دريافت شکايت به اداره کار ورا
  ) ١۵/١/٨۶ايلنا . (کارگران خود داری می کند

 ـ مجيد احمدی گودينی رئيس کانون شوراهای اسالمی کار استان ١٠۴
 سال از کار ٧ کارگر با سابقه ٢۵اداره پست کرمانشاه : کرمانشاه گفت

  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .(اخراج کرد
معدن سنگرود حقوق اسفند، عيدی و پاداش خود را  کارگر ۶٢٠ ـ ١٠۵

 و ٨۴ ماه حقوق از سال١٧در ضمن اين کارگران . دريافت نکرده اند
  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .( طلبکار هستند٨۵
جمعی از :  ـ کريم صادق زاده دبير اجرايی خانه کارگر تبريز گفت١٠۶

ز با کارگران شرکتهای خدماتی و پيمانکاری شهرداری منطقه يک تبري
اين کارگران حقوق و مزايای خود را .  سال سابقه از کار اخراج شدند۵

  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .(دريافت نکرده اند
 ـ شانزده کارگر خدماتی مستقر در ماشين های جمع آوری زباله ١٠٧

در منطقه سه شهرداری اصفهان حقوق اسفندماه خود را دريافت نکرده 
 صبح کار می کنند و حق استفاده ۴  شب تا٩اين کارگران از ساعت . اند

  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .(ونی را ندارنداز مرخصی قان
 ـ هوشنگ درويشی رئيس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار ١٠٨

 سال پيش تعطيل و ٣کارخانه قند دزفول از : استان خوزستان گفت
تعدادی از کارگران .  کارگر اين واحد شغل خود را از دست دادند٢٠٠
وی .  دريافت حقوق به عنوان نگهبان کارخانه مشغول بکار هستندبدون

واردات بی رويه شکر را يکی از داليل بحران تعطيلی کارخانه معرفی 
  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .(کرد
 ـ مرتضی پاکزاد عضو کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار ١٠٩

 ٨۵چالوس از شهريور " سياه بيشه"کارگران شرکت : مازندران گفت
  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .(اکنون حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اندت

فوالد گوزين " ـ محمد رضا جعفری عضو خانه کارگر در کارخانه١١٠
 و ٨۴ ماه حقوق و بن های سالهای ٣ کارگر اين واحد ٢٠: گفت" يزد
  ) ١۵/١/٨۶ايلنا .( خود را دريافت نکرده اند٨۵
شرکت : کارگر تنکابن گفت ـ محمد رسول پلکانی عضو خانه ١١١

اين شرکت زير .  کارگر از کار اخراج شدند۶٢منحل و " افشره"
  ) ١٧/١/٨۶ايلنا .(مجموعه بنياد پانزده خرداد بود

 کارگر قرار دادی با ٣٠٠ ـ بدستور کارفرمای گروه صنايع فلزی ١١٢
عيدی، پاداش و حقوق .  سال از کار اخراج شدند٢٠ تا ١٠سابقه 

 ٢و اسفند کارگران رسمی شاغل در کارخانه شماره ماههای بهمن 
  ) ١٧/١/٨۶ايلنا .(هنوز پرداخت نشده است

 ـ مرتضی پاکزاد عضو کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار ١١٣
 کارگر شاغل ۵٠٠مديريت هتل رامسر در صدد است که : مازندران گفت

ن اين هتل زير وجموعه بنياد جانبازا. در اين هتل را اخراج کند
  ) ١٨/١/٨۶ايلنا .(است
 ١٣٠٠حدود :  ـ مصطفی نظری عضو خانه کارگر آبادان گفت١١۴

 و افزايش حقوق پنج ٨۵ و ٨۴کارگر شهرداری آبادان بن کارگری سال 
در پايان سال : وی افزود.  را دريافت نکرده اند٨۵و نيم درصدی سال 

ايلنا (. تعدادی از کارگران روز مزد از سوی شهرداری اخراج شدند٨۵
١٨/١/٨۶ (  
 ٩٠:  ـ غالمرضا محمدی دبير اجرايی خانه کارگر طبس گفت١١۵

 ماه ۴کارگر شاغل در شرکتهای پيمانکاری خدماتی شهرداری طبس 
  ) ١٨/١/٨۶ايلنا .(است که حقوق دريافت نکرده اند

:  ـ علی غياثی دبير اجرايی خانه کارگر استان ايالم گفت١١۶
ايلنا .( کارگر از کار اخراج شدند۶٠تعطيل و " پويا نخ "شرکت
١٨/١/٨۶ (  
 ٢۵ کارگر با سابقه ٢٠تعطيل و " تريکو کاخ " ـ شرکت توليدی ١١٧

  ) ١٨/١/٨۶ايلنا .(سال از کار اخراج شدند
 کارگر کارخانه ٣٩۵:  ـ عنايت طالبی عضو خانه کارگر گفت١١٨

بهشهر ماههاست که هيچگونه حقوقی دريافت نکرده " چيت سازی"
 اين در حالی است که کارگران در اين واحد همچنان اند،

وی افزود کارفرمای کارخانه حق بيمه کارگران را . مشغول بکار هستند
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پرداخت نکرده است و سازمان تامين اجتماعی دفتر چه های درمانی 
  ) ١٨/١/٨۶ايلنا .(کارگران اين واحد را تمديد نمی کند

بيش : گر استان ايالم گفت ـ علی غياثی دبير اجرايی خانه کار١١٩
 تن از کارگران شرکت های خدماتی سازمان بهزيستی با سابقه ١٠٠از
  ) ١٩/١/٨۶ايلنا .( سال از کار اخراج شدند١۵ تا ۵

" شيمی کاران" ـ ابراهيم مير شاهی سر کارگر شرکت توليدی١٢٠
 سال سابقه مدت ٢۵کارگران اين شرکت با : واقع در حصارک کرج گفت

کارگران .  که هيچگونه حقوق و مزايايی دريافت نکرده اند سال است۵
اين شرکت سالها در شرايط سخت و زيان آور با مواد شيميايی کار کرده 
اند و بايد از قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زيان آور استفاده 

اما کارفرما با استفاده از چند وکيل زبده مانع اين کار می . کنند
  ) ١٩/١/٨۶ايلنا .(شود
 ـ محمد تقی جعفر بيگلو مسئول شورای اسالمی کار کارخانه ١٢١

 ماه ٩ کارگر اين واحد توليدی مدت ١٠٠: گفت" صندوق نسوز خرم"
اين کارگران برای . است که حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند

  ) ١٩/١/٨۶ايلنا .(اعتراض در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
 ٣ کارگر شاغل در ٧٠:  مخلص شهردار طبس گفت ـ حسين١٢٢

 ماه حقوق، ٢شرکت خدماتی پيمانکاری مستقر در شهرداری طبس 
  ) ١٩/١/٨۶ايلنا .(عيدی و سنوات شغلی خود را دريافت نکرده اند

 ـ نماينده کارگران شرکت صنايع فلزی واقع در جاده قديم تهران ١٢٣
 ٣کارگران . ر اخراج شدند کارگر قرار دادی اين واحد از کا٣٠٠: گفت

 خود را دريافت نکرده ٨۵ و ٨۴ماه حقوق، عيدی وبن سالهای 
  ) ٢٠/١/٨۶ايلنا .(اند

" پارسيلون" ـ مراد احسانپور مسئول شورای اسالمی کار شرکت١٢۴
.  کارگر قرار دادی اين شرکت از کار اخراج شدند٨٠: خرم آباد گفت

ان را دريافت نکرده کارگران اخراجی حقوق اسفند ماه و عيدی ش
  ) ٢٠/١/٨۶ايلنا .(اند

ساريت " ـ عليرضا بدرود مسئول شورای اسالمی شرکت١٢۵
 کارگر اين شرکت حقوق اسفند ماه و ١٠٠حدود : گفت" مازندران

  ) ٢٠/١/٨۶ايلنا .(عيدی خود را دريافت نکرده اند
 ٢۵٠:  ـ غالمرضا محمدی دبير اجرايی خانه کارگر طبس گفت١٢۶

 ماه ٣ تا ٢ شرکت خدماتی پيمانکاری راه آهن مدت ۵ل در کارگر شاغ
مديريت راه آهن هيچگونه نظارتی به . است که حقوق دريافت نکرده اند

  ) ٢٠/١/٨۶ايلنا .(عملکرد اين شرکت ها ندارد
 کارگر اين ١٧٠ ماه پيش تعطيل و ٣ ـ کارخانه قند ياسوج از ١٢٧

فر از اين کارگران جهت  ن۵٠حدود . واحد در بالتکليفی بسر می برند
اعتراض در مقابل استانداری کهکيلويه و بوير احمد تجمع کردند، 
نيروی انتظامی با هل دادن و تهديد مانع ورود کارگران به محوطه 

  ) ٢٠/١/٨۶ايلنا .(استانداری شدند
 ـ محمود صالحی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر ١٢٨
ن امنيتی بازداشت و به زندان مرکزی  در سقز، توسط ماموري٨٣سال 

نامبرده به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم در . سنندج منتقل شد
  ) ٢٠/١/٨۶ايلنا .( سال زندان محکوم شده است۴دادگاه بدوی به 

متعلق به وزارت بهداشت، " توسعه صنايع" کارگر شرکت٢۴٠ ـ ١٢٩
جمعی . ر اخراج شدند سال سابقه از کا٢۶درمان و آموزش پزشکی با 

از کارگران برای اعتراض در مقابل دفتر مرکزی اين شرکت تجمع 
  ) ٢١/١/٨۶ايلنا .(کردند
 کارگر رسمی ٣٠:  ـ يوسف فرهاد بابايی عضو خانه کارگر گفت١٣٠

ايستگاههای توزيع انتقال نيرو در استان خوزستان به علت خود داری 
ايلنا .( از کار اخراج شدنداز انعقاد قرار داد با پيمانکار خصوصی

٢١/١/٨۶ (  
 ـ مجيد احمدی گودينی رئيس کانون شوراهای اسالمی کار استان ١٣١

کرمانشاه با " جهاد نصر"  کارگر رسمی شرکت٧٠٠: کرمانشاه گفت
  ) ٢١/١/٨۶ايلنا .(اجبار مديريت به کارگران قراردادی تبديل شدند

جالل حسينی،  ـ محسن حکيمی عضو کانون نويسندگان، سيد ١٣٢
برهان ديوارگر و محمود صالحی از فعاالن کارگری شهرستان سقز به 

، اقدام عليه امنيت ٨٣جرم تجمع غير قانونی در روز جهانی کارگر سال 
داخلی و تبانی برای ارتکاب جرم در شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان 

يک به حکيمی ، حسينی و ديوارگر هر.کردستان محکوم به زندان شدند
 سال حبس تعليقی محکوم شدند و محمود صالحی به يکسال حبس ٢

  ) ٢۵/١/٨۶ايلنا .( سال حبس تعليقی محکوم شد٣تعزيری و 
 شهرداری ١٠ منطقه ٣ کارگر خدماتی پيمانکاری ناحيه ٣۵ ـ ١٣٣

ايلنا .( را دريافت نکرده اند٨۵تهران حقوق اسفند ماه و عيدی سال 
٢۶/١/٨۶ (  
 ۴۵: انپور مسئول شورای اسالمی کار خرم آباد گفت ـ مراد احس١٣۴

اين . کارگر قرار دادی شرکت يخچال سازس لرستان از کار اخراج شدند
وی .  خود را دريافت نکرده اند٨۵ ماه حقوق و عيدی سال ۴کارگران 

 کارگر رسمی اين کارخانه چند ماه است بيکار و بالتکليف ٢۵٠افزود 
ايلنا .(ت نکرده اندهستند و حقوق خود را درياف

٢۶/١/٨۶ (  
 ـ مرتضی پاکزاد عضو کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار ١٣۵

 کارگر قراردادی بيمارستان امام سجاد ١٠٠حدود : مازندران گفت

اين کارگران در . رامسر از دريافت حداقل حقوق قانونی محروم هستند
کارفرما صورت اعتراض به دريافت حق و حقوقشان بالفاصله از طرف 

کارگران تاکنون نتوانسته اند از بن حق عائله مندی، . اخراج می شوند
حق مسکن و ساير مزايايی که شورای کار مصوب کرده، بهره مند 

  ) ٢۶/١/٨۶ايلنا .(شوند
 ـ کرم مرادی کارگر پتروشيمی پل چهر کرمانشاه، که در مجمع ١٣۶

 در شهر سنندج عمومی اول اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار
وبالگ .(شرکت کرده بود، توسط اداره اطالعات کرمانشاه بازداشت شد

  ) ٢۶/١/٨۶موکريان 
 سال از کار اخراج ٨ کارگر شرکت صنعتی مهر آباد با سابقه ٣٠ ـ ١٣٧
  ) ٢٧/١/٨۶ايلنا .(شدند
 کارگر ١۵:  ـ علی غياثی دبير اجرايی خانه کارگر ايالم گفت١٣٨

  ) ٢٨/١/٨۶ايلنا .(از کار اخراج شدنددانشگاه آزاد ايالم 
 ساله به علت تخريب ٢٣ ـ يک کارگر ساختمانی بنام حسن ١٣٩

غيراصولی ديوارها و ستونهای داخل يک ساختمان قديمی در تبريز بر 
   ) ٢٨/١/٨۶ايلنا . ( اثر ريزش سقف کشته شد

 ـ هفت نفر از کارگران اخراجی کارخانه گونی بافی اروميه به ١۴٠
 دادگاه عمومی ٨ اخالل گر و برهم زننده نظم عمومی در شعبه اتهام

 ١۵٠. اروميه مورد بازجويی قرار گرفتند و با قرار وثيقه آزاد شدند
اين .  ماه است که حقوق دريافت نکرده اند١٨کارگر اين شرکت مدت 

ايلنا .(شرکت زير مجموعه بنياد شهيد و امور ايثارگران می باشد
٢٨/١/٨۶ (  
لد ميخانی، انور حسين زاده، عطا حسينی، کاوه حکيمی و  ـ خا١۴١

رحيم حسينی از بازداشت شدگان اعتراضات کارگری در سقز از 
در همين رابطه . بازداشتگاه اداره اطالعات به زندان مرکزی منتقل شدند

ده نفر از دستگير شدگان از جمله محمد عبدی پور و کاوه محمديان که 
ای انتظامی از ناحيه دست آسيب جدی ديده بر اثر ضرب و شتم نيروه
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(اند از زندان آزاد شدند

٢٩/١/٨۶ (  
 ١٣٠:  ـ نماينده خانه کارگر در شرکت ماشين سازی لرستان گفت ١۴٢

 ٨۵کارگر قرار دادی اين شرکت بدون دريافت حق سنوات و عيدی سال 
 کارگر باقی مانده اين ٢٠٠يش از ب: وی افزود . از کار اخراج شدند

   ) ٣١/١/٨۶ايلنا.( شرکت بيکار و بالتکليف هستند
بن کارگری، حق مسکن، حق عائله : مزايا ی کارگری عبارتند از * ـ 

  . مندی و عيدی 
   :قتل مردم توسط نيروی انتظامی 

 ـ بر اثر تيراندازی نيروی انتظامی مريوان يک کول بر مرزی بنام ١۴٣
همچنين در روز دوشنبه بر اثر تير .  قلقله ای کشته شدمحمد علی

اندازی نيروی انتظامی در مرکز شهر مريوان وريا محمديان کشته و 
انجمن دفاع از زندانيان سياسی و .(بختيار خوش نواز مجروح شد

  ) ٢٠/١/٨۶حقوق بشر ايران 
کاله "  ساله فرزند رحمان در روستای٣٠ ـ طاهر مينه مراد ١۴۴
سازمان دفاع از حقوق بشر .(توسط نيروی انتظامی به قتل رسيد" کاوی

  ) ١۶/١/٨۶کردستان 
   :محکومين به اعدام

 ـ سيد محمد که مدعی عرفان و ارتباط با اوليا بود، به اتهام اغفال ١۴۵
و تجاوز به زنان شوهر دار به حکم قوه قضائيه در قم محکوم به اعدام 

  ) ٢/١/٨۶بازتاب .(شد
 دادگاه عمومی تهران ١١۵۶ه جرم قتل لطيف در شعبه  ـ سعيد ب١۴۶

 ديوان عالی کشور ٢٧به رياست قاضی الهی زاده و با تائيد شعبه 
  ) ١۴/١/٨۶اعتماد .(محکوم به اعدام شد

 دادگاه کيفری استان تهران ٧۴ ـ عباس به جرم قتل آرش در شعبه ١۴٧
لی کشور  ديوانعا٣۴به رياست قاضی کوه کمره ای و با تائيد شعبه 

  ) ١٨/١/٨۶اعتماد ملی . (محکوم به اعدام شد
 ساله در شعبه ۶ ساله به علت سرقت و قتل يک کودک ٢٢ ـ امير ١۴٨
 ديوانعالی کشور ٣٧ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه ٧٩

  ) ١٨/١/٨۶اعتماد ملی .(محکوم به اعدام شد
 ٧١ه در شعبه  سال١٨ ساله به جرم قتل محمد حسن ٢٠ ـ مهدی ١۴٩

دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز محمدی 
  ) ١٩/١/٨۶ايران .(محکوم به اعدام شد

 ساله به جرم قتل يک سرباز و ٢۴ ساله و حسن ٢٧ ـ مسعود ١۵٠
 دادگاه کيفری استان تهران به رياست ٧١سرقت مسلحانه در شعبه 

   ).اعتماد ملی.(ام شد اعدقاضی نوراهللا عزيز محمدی محکوم به
و به اتهام مفسد فی االرض در " شرور" ـ يک مرد با عنوان ١۵١

شعبه دوم دادگاه انقالب قزوين به رياست قاضی عباس قمی زاده 
  ) ٢۴/١/٨۶کيهان .(محکوم به اعدام شد

 ١۶ زن و دختر در شعبه ٣٧ ساله به جرم تجاوز به ۶۵ ـ احمد ١۵٢
   ).اعتماد ملی.(محکوم به اعدام شدن دادگاه کيفری استان اصفها

 ـ محمد و هومن به جرم تجاوز به عنف در شعبه ١۵٣
 دادگاه استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز ٧١

  ) ٢٧/١/٨۶اعتماد ملی .(محمدی محکوم به اعدام شدند
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 دادگاه ٧١ ـ غالمرضا به جرم قتل مهين، صابر و علی در شعبه ١۵۴
 رياست قاضی نوراهللا عزيز محمدی و با تائيد کيفری استان تهران به

کيهان .( بار اعدام محکوم شد٣ ديوان عالی کشور به ٣٧شعبه 
٢٨/١/٨۶ (  
 ١٠ فرزند به جرم قتل فرزند ۴ ساله و مادر ٣٠ ـ زهرا عجلی ١۵۵

زنستان .(ساله همسرش به دستور قوه قضائيه محکوم به اعدام شد
٢٩/١/٨۶ (  
 ساله در شعبه ١٨م تجاوز به يک دختر  ـ دو پسر جوان به جر١۵۶
 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی اکبر ساعی محکوم به ٧٧

  ) ٢٩/١/٨۶ايران .(اعدام شدند
 دادگاه کيفری ٧١ ساله به جرم قتل سهراب در شعبه ٣٨ ـ فرهاد ١۵٧

 ٣٧استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز محمدی و با تائيد شعبه 
  ) ٢٩/١/٨۶اعتماد ملی .(الی کشور محکوم به اعدام شدديوان ع

   :زندانيان سياسی اعدام شده 
 ـ خالد زرکندی اهل شهرستان تکاب و عضو يک حزب کرد به ١۵٨

 سال ۵اتهام مقابله با نيروهای دولت جمهوری اسالمی ايران، پس از 
سازمان دفاع از حقوق بشر .(حبس به دستور قوه قضائيه اعدام شد

  )٢٧/١/٨۶تان کردس
 ـ حسين فرهوده معروف به حسين خطيبی از اهالی شهرستان ١۵٩

و همکاری با حزب ملی گرای حرکت ملی " جاسوسی"خوی به اتهام 
 ماه زندان و شکنجه به حکم قاضی حسين زاده ٨ترکيه پس از تحمل 

کميته .(رئيس شعبه يک دادگاه انقالب خوی در زندان اروميه اعدام شد
 ) ٢۴/١/٨۶دانيان سياسی آذربايجان دفاع از زن

   :احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها 
 ـ حسين حاج محمدی اهل اروميه به اتهام قتل بدستور ديوان عالی ١۶٠

سازمان دفاع از حقوق بشر . (کشور در زندان سنندج به دار آويخته شد
  ) ٨/١/٨۶کردستان 

 ٢: وی انتظامی گفت ـ سردار اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نير١۶١
تن از کارکنان نيروی انتظامی خراسان رضوی به اتهام فساد مالی اعدام 

  ) ١٣/١/٨۶ايسنا .(شدند
 ـ بهرام ـ ص، محمدـ ص و مجيدـ ح به جرم قتل، آدم ربايی و ١۶٢

زنای به عنف به حکم قوه قضائيه در زندان اراک به دار آويخته 
  ) ٢١/١/٨۶جمهوری اسالمی .(شدند
ـ رمضان ابراهيمی به جرم حمل مواد مخدر و درگيری مسلحانه  ١۶٣

به حکم دادگاه انقالب کرمان و با تائيد ديوانعالی کشور در شهرستان 
  )٢٣/١/٨۶جمهوری اسالمی.(گلباف در مالء عام به دار آويخته شد

 ساله به حکم ٢۴ ساله به جرم قتل يک مرد ٢۵ ـ همايون ١۶۴
د ديوان عالی کشور در منطقه ايستگاه دادگستری مرودشت و با تائي

ايران .(مينی بوس شهرستان مرودشت در مالء عام به دار آويخته شد
٢۶/١/٨۶ (  
 ساله اهل شهرستان خدابنده و ساکن ۴٠ ـ عباسعلی سحابی ١۶۵

 نفر به حکم دادگستری شهرستان ۴شهرستان رباط کريم به جرم قتل 
مالء عام به دار آويخته رودبار و با تائيد ديوان عالی کشور در 

  ) ٢٨/١/٨۶جمهوری اسالمی .(شد
   :اخبار اجتماعی 

در :  ـ سردار اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی گفت١۶۶
ايسنا .( تن در سوانح رانندگی کشته شدند۶٣٨تعطيالت نوروزی 

١٣/١/٨۶ (  
خودداری می " اتاوا" ـ حکومت ايران از پيوستن به کنوانسيون١۶٧
بر اساس اين کنوانسيون هرگونه توليد، انتقال، ذخيره و استفاده از . دکن

مين را برای کشورها ممنوع و تعهداتی را برای کشورهای عضو ايجاد 
 ميليون مين بايد ١۶بنابر آمارهای غير رسمی در حال حاضر . می کند

از استانهای خوزستان، ايالم، کرمانشاه، کردستان و آذربايجان غربی 
  ) ١۵/١/٨۶اعتماد ملی .(ازی شودپاکس
 ـ سردار حسين آبادی رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی ١۶٨

 نفر قاچاقچی توسط مامورين نيروی انتظامی در ٢٢۴: انتظامی گفت
 نفر معتاد دستگير و به مراجع ٢٩٠۵۴٩ به قتل رسيده اند و ٨۵سال 

  ) ١٨/١/٨۶ايران . (قضايی تحويل داده شدند
ر اثر انفجار يک قبضه مين در نزديکی پاسگاه نيروی انتظامی  ـ ب١۶٩

 ساله ٢٢از توابع شهرستان سردشت يک جوان " نوکان"در روستانی 
حال يکی از .  نفر مجروح شدند۴به نام رحمان پيرانی کشته و 
  ) ٢٠/١/٨۶کيهان .(مجروحين وخيم گزارش شده است

 ساله ٢٨ه ناپدری  ساله بنام محمد بر اثر شکنج٨ ـ يک کودک ١٧٠
  ) ٢٠/١/٨۶ايسنا .(اش بنام ابوالفضل کشته شد

" وپا و امريکای شمالیفعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در ار"
  ٢٠/٠۴/٢٠٠٧برابربا٣١/٠١/١٣٨۶

……………………………………………….  
  
  

گزارش کامل اعتصاب سراسری 
   فروردين 26ر روز يک شنبه معلمان د

 
 وبالگ کارگرگزارش اختصاصی 

 :وبالگ کارگرگزارش اختصاصی 

بنا به اعالم قبلی شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان که در 
 ٢٧ و ٢۶تصاب دو روزه در تاريخ  فرودين خود اعالم اع١٠بيانيه 

 فروردين ٢۶روز يک شنبه .  کرده بود١٣٨۶فروردين ماه سال 
دراولين روز اين اعتصاب معلمان سرتاسر کشور در اقدامی 

گزارش های رسيده از مدارس .  به اين اعتصاب پيوستند هماهنگ
کل کشور حاکی از اين امر است که معلمان با حضور در دفاتر 

در اکثر شهر های . خودداری کردند رفتن به سر کالس هامدارس از 
کشور فشار هايی از طرف نهاد های امنيتی از جمله حراست وزارت 
آموزش و پروش فرمانداری ها و اداره اطالعات شهر برای مرعوب 

 تن از ۶از جمله در تهران . کرد ن معلمان صورت گرفته است
در . ازداشت به سر می برنددر ب فعالين صنفی معلمان در زندان اوين

 ۴در همدان . خمينی شهر يکی از فعالين صنفی بازداشت شده است
در کرمان . در بازداشت هستند  تن از فعالين صنفی همچنان

با اين وجود بنا به  .چندين تن از فعالين صنفی بازداشت شده اند نيز
يز اخبار رسيده می توان اعتصاب معلمان را در روز اول موفقيت آم
 ٢٧ارزيابی کرد واميد داشت که اعتصاب روز دوم در روز دوشنبه 

   .فروردين ماه پورشور تر از گذشته برگزار شود

 و  اخبار اعتصاب سراسری معلمان را که از منابع مستقل در ذيل
  سايت ها و وبالگ های مستقل خود معلمان و اخبار مستقيم معلمان

 .تهيه و تنظيم شده است را می خوانيم

 تهراناستان 

 پايتخت نيز هم چون ديگر شهر های کشور عالرغم آن که در
سرکوب و بازداشت معلمان وسيع تر از جا های ديگر بوده و هم 
  اکنون جمع کثيری از سازماندهان اصلی اعتراضات صنفی معلمان

منتجبي؛ فالحي؛ باقري؛ پور وثوق؛ عليرضا اآبري :آقايان  از جمله
اعتصاب به  . در زندان اوين به سر می برندو محمد رضا رضايي

 9امروز اغلب مدارس منطقه . نحو مطلوبی صورت گرفته است
 معلمان اعتصابی هيچ زنگي  تهران در حالت اعتصاب بسر بردند و

در   تهران نيز5 معلمان منطقه  .در آالس درس حضور نيافتند
اب حمايت از همكاران و معلمان بازداشت شده امروز را اعتص

و از ديگر مناطق . نمودند و بر سر آالس هاي درس حاضر نشدند 
  تهران نيز خبر ها حاکی از اعتصاب گسترده ی معلمان بوده است

  . تهران اکثر مدارس به حالت تعطيل در آمده بود٧و٣ و ١در مناطق 

 از توابع استان تهران اخبار جالبی و  اسالمشهراما از شهرستان 

رئيس آموزش و پرورش . ی به دست می رسدالبته تاسف انگيز

اسالمشهر خالقيت فوق العاده اي به خرج داده و براي فريب معلمان 

احكام تقلبي درست آرده و آن ها را در سراسر تهران پخش نموده، 

مبني بر اين آه احكام معلمان از مبلغ هفتاد هزار تومان تا يك صد و 

ين شايعه مثل بمب در تهران ا. پنجاه هزار تومان افزايش پيدا آرده

ترآيده آه ديگر اعتصاب نكنيد حقوق ها افزايش يافت، اما رياست 

محترم منطقه اسالمشهر هوش و فراست معلمان را در ابتكار خويش 

ناديده گرفته، چون معلمان تا اسم اسالمشهر را شنيدند گفتند فريب و 

. دنيرنگ است و لحظه اي هم در اعتصاب نمودن تعلل نكردن

همچنين ايشان به مديران دستور داده تا اعضاي انجمن اولياء و 
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مربيان را به مدرسه دعوت آنند تا اگر معلمي اعتصاب آرد و به 

همچنين . آالس نرفت معلم مربوطه را از مدرسه اخراج نمايند

هر معلمي اعتصاب آند  به تك تك مدارس زنگ زده و گفته اند ايشان

اين پايان ماجرا نبود بلکه در !  مي شوداز آموزش و پرورش اخراج

تصميات زير از طرف رئيس اداره آموزش و   اقدامی سوال بر انگيز

 پرورش اسالمشهر جهت برخورد قاطع با متحصنين از طرف

  : دبيران ابالغ گرديد مديران به

 همكاران متحصن بايد هر چه زودتر از مدرسه خارج شوند و - 1

و از فردا سرايدار مدرسه از . ندارندحق حضور در آموزشگاه را 

  .  آموزشگاه ممانعت به عمل آورد حضور انها را به

د و  معلمين متحصن از فردا هيچگونه سمتي در مدرسه ندارن- 2

  . ابالغ آن ها لغو خواهد شد 

 رئيس انجمن اولياء مدارس هر چه سريع تر به مدرسه دعوت - 3

تحصن ، به عنوان مدعي العموم شده و با تنظيم شكايت عليه معلمان م

عليه معلمان به علت عدم حضور در آالس شكايت آرده و شكايت 

  . دگي تحويل مراجع قضايي نمايند خود را جهت رسي

 نيروهاي گشت نامحسوس حراست اداره بر تمام مدارس - 4

شهرستان اشراف آامل خواهند داشت تا مستقيمٌا با معلمان برخورد 

. لمين متخلف را به نيروهاي امنيتي گزارش آنندنمايند و اسامي مع

در مدارس  وجود تمام اين تالش های مذبوحانه اعتصاب البته با

   .شهر به خوبی برگزار شده است اسالم

معلمان  نيز خبر می رسد که در پی تقاضای کانون صنفی کرج از

مدارس کرج در اعتراض به بازداشت ها و دستگيری غير قانونی 

.  در کالس درس در کرج حاضر نشدند٢۶/١/٨۶مروز معلمان؛ ا

علی رغم فشار بسيار زياد از سوی اداره، معلمان با تحصن در دفتر 

  .مدارس در اعتراض به بازداشت همکاران فرهنگی به کالس نرفتند

 و ناحيه ٣ و ناحيه ١نواحی مختلف شهرستان کرج خصوصا ناحيه 

معلمان دبيرستان های  ١در ناحيه .  شاهد اين تجمعات بودند۴

 اعتصاب شان  ی عظيميه سهروردی و قريشی ها واقع در منطقه

 .چشم گير تر بود

  

  استان همدان
 که در هفته ی گذشته شاهد همدانيکی از معلمان از شهر 

اعتراضات گسترده و تحصن وسيع معلمان و به طبع آن بازداشت ده 

طبق تماس : "ه ها تن از معلمان معترض بوده است خبر می دهد ک

هايي آه گرفتيم و ارتباطات اعتصاب به صورت فراگيري در شهر 

به جز چند مدرسه باقي مدارس معلمان در دفتر . همدان شروع شد

از طرف اداره هم براي  . بودند و بچه ها در آالس با رعايت سكوت

در ضمن . سر آشي آمدند اما با جواب دندان شكني روبه رو شدند

 از عزيزان هم چنان در بندمان اگر تا دوشنبه   نفر4براي آزادي 

 با جمعيت بسيار زياد  فروردين٢٨آزاد نشوند سه شنبه همين هفته 

  ."در اداره خواهيم بود

  استان اصفهان

 نيز خبر می رسد که اعتصاب گسترده بوده است اصفهاناز  
  . درصد مدارس در اعتصاب بودند90قريب  و

در : " امروز شهر اصفهان اين است که از اعتصاب يک نکته جالب
آموزشگاه جهت دبيرستان دخترانه مکتبی خ جابر اصفهان مدير 

متحصن از دادن چای در زنگ تفريح به همکاران   فرهنگيانامقابله ب
 اصفهان 5هم چنين امروز تمامی مدارس ناحيه !"خودداری می کند

ن دليل و به همي  اصفهان در اعتصاب کامل بودند2ناحيه ی   و
 اصفهان با سرکشی به 5رييس اداره آموزش و پرورش ناحيه 

مدارس از آنها خواسته است در ايام تعطيالت مثل جمعه اعتراض 
  !خود را با تجمع اعالم کنند

 جنب اداره آموزش وپرورش 2دبيرستان های شهيد رجائی ناحيه 
دب  و دبيرستان شهيد مفتح و دبيرستان فرهنگ و دبيرستان ا2ناحيه 

روبروی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان از جمله مدارس 
  . بودنداعتصابی

از ديگر شهر های استان اصفهان نيز خبر می رسد که تمامی مدارس 
 - فوالدشهر- فالورجان-زرين شهر شهر و فوالدشهر باغبهادران

 هم گام با تمام مدارس ايران در اعتصاب به سر  پيربکران -کرچگان
علمان ضمن حضور در دفتر مدرسه از حضور در کالس ها م.بردند

پيش -امروز دبيران دبيرستانهای امام حسين.خوداری کردند
دبيرستان امام -دبيرستان خوارزمی از باغبهادران-دانشگاهی شهدا

تمام وقت در دفتر مدرسه حضور داشتند با .... زمان کرچگان و 
های مکرر و در تالشی وجود اين که از اداره باغبهادران طی تماس 

مذبوحانه سعی در ايجاد تفرقه بين دبيران و بين مدارس مختلف 
 امروز اکثر مدارس شهرستان فالورجان و بخش پيربکران  .داشتند

  . در اعتصاب کامل بسر بردند

 دو نفر از   خبر می رسد که متاسفانهخمينی شهردر اين ميان از 
در ساعات گذشته ) جيریآقايان ابطحی و م(فعاالن کانون صنفی 

برای همين معلمان قصد . دستگير شد آقای ابطحی و احضار شدند
روز دوشنبه به حمايت از آقای سيد مجتبی ابطحی فعال  دارند که

صنفی که امروز بازداشت شد در مقابل اداره آموزش وپرورش تجمع 
   .کنند

  استان مرکزی

زی اغلب از شهرستان های استان مرک  اساس اخبار واصلهبر
 - فراهان - تفرش - اراک - خمين -شازنددبيرستان های شهرهای 

البته استقبال مدارس . در اعتصاب به سر می برند... ودليجان 
    .نبود دخترانه و مقاطع ابتدايی و راهنمايی چندان چشمگير

 اکثر قريب  فروردين 26از شهرستان خمين خبر می رسد که امروز 
بنا به درخواست انجمن صنفی  رستان خمينبه اتفاق هم کاران شه

از حضور در سر کالس ها خودداری کرده و خواستار  معلمان کشور
رهايی معلمان و همکاران عدالت خواه خود شده و فردا را نيز از 

 ضمنًا تعدادی از  .حضور در کالس ها خودداری خواهند کرد
 امر اعضای انجمن شهرستان توسط اطالعات احضار شدند که اين

   .باعث يکپارچگی بيشتر همکاران شده است
   
  استان خراسان 
 اعتصاب بسيار گسترده  6 -5 -3 در ناحيه هایمشهدشهرستان  در

بوده است و معلمان در مدارس اين نوايح از حضر در سر کاس 
 .امتناع کردند

 در نواحی   دبيرستان های پسرانه و3امروز در مشهد ناحيه ی  
 معلمان در مدارس حضور يافتند اما به 6حيه ی ديگر به خصوص نا

   .کالس های در س نرفتند
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 دبيرستان ها و هنرستان های پسرانه 6 و 5امروز در مشهد نواحي 
ديگر   در ساير نواحی و مدارس راهنمايي و متوسطه ناحيه تبادآان

    .معلمان در مدارس حضور يافتند اما به کالس های در س نرفتند
و تعدادی هم از  پسرانه  اکثر دبيرستان هایسبزوارشهر امروز در 

در منطقه ی  .مدارس راهنمايی و ابتدايی در تحصن به سر بردند 
خوشاب سبزوار هم تحصن در مدرسه با شدت بيشتری از سبزوار 

  برگزار شده است
نيز همسو با ساير معلمان عدالتخواه امروز يکشنبه  بروجن معلمان

  .ارس تحصن کردند در دفتر مد26/1/86
امروز در دفتر نشستند و   نيز خبر می رسد که معلمان بجنورداز  

اکثر دبيرستان های شهر بجنورد چنين . سر کالس حاضر نشدند
هر چند ديروز  .اعتصاب با شکوهی را تا امروز تجربه نکرده بودند

مديران  مدير کل آموزش و پرورش خراسان شمالی با فرا خواندن
  . گيری از اعتصاب داشتند، ولی موفق نبودندسعی در جلو

   
معلمان   خبر می رسد که امروز تحت جلگه ی نيشابوراز منطقه 
پيوستن به اعتصاب سراسری   در کالس ها و پس از حاضر نشدن 
گرفته و رييس منطقه همکاران را جهت  مورد تهديد وارعاب قرار 

  تهديد قرار داد  معرفی به مراجع امنيتی مورد
  

شناسايی   خبر از قوچانهمچنين منابع مستقل فرهنگی از شهرستان 
  .معلمان گزارشگر در قوچان توسِط مأموران اطالعات می دهند

همکاران نويسنده ی وبالگ جمعی  : "منابع گزارش دادند که اين 

شناسايی شده اند  از فرهنگيان قوچان از طرف نيروهای اطالعات 

ع تهديد وبالگ شان به روز نخواهد و تا مساعد شدن اوضاع و رف

شد و احتماال وبالگ اين عزيزان به دستور مقامات مربوطه حذف 

 در همان زمان آدرسِ  وبالِگ ديگری را جهِت اطالع  ."خواهد شد

  .رسانی از قوچان اعالم داشتند

  استان های آذربايجان  
 از شهر های مختلف آذربايجان خبر می رسد که معلمان آن جا هم 

گام با همکاران و هم صنفی های خويش در اعتصاب با شکوه روز 
 خبر می رسد که تبريز فروردين شرکت داشتند از٢۶يک شنبه 

. برخالف اسفند ماه جنب وجوش خاصی در بين همکاران بود امروز
 تبريز و تعدادی 2ناحيه ی  دبيرستان های پسرانه ی قريب به اتفاق

 از  ايت از حقوق صنفی معلمان تبريز در حم4از مدارس ناحيه 
   .حضور در کالس های در خودداری کردند

و 1معلمان ناحيه ی   نيز خبر می رسد که امروز اکثراروميه از
 در تمام هنرستان ها همکاران با حضور در دفتر   و2ناحيه ی

البته مسوولين ناحيه . مدارس از رفتن به کالس ها خوداری کردند
طرح بردن همکاران به  يری اعتصاببرای جلوگيری از شکل گ

مديران پيشنهاد کرده بودند که با مقاومت قاطع معلمان  اردو را به
  .اعتصابی مواجه شدند

 آذربايجان شرقی نيز خبر می رسد که  واقع در ملکاناز شهرستان  
دبيران اين شهرستان پيرو حمايت از ساير همکاران خويش در دفاتر 

و با امضای صورت  الس درس نرفتندمدارس تحصن نموده و به ک
   .جلسه ای خواهان رسيدگی به درخواست های معلمان شدند

 اردبيل تمامی   نيز خبر می رسد که امروز در شهراردبيلاز  
مدارس بدون استثنا اعم از نمونه دولتی و تيز هوشان و غير انتفاعی 

به طور يک پارچه در تحصن کامل بودند مخصوصًا اخبار ... و
ريافتی در مورد بازداشت نايب رئيس کانون صنفی تهران جناب د

آقای حميد پور وثوق که در اصل اردبيلی هستند و دستگير ی و 
بازداشت همکاران ما در استان کرمان و يار هميشگی تشکل های 
صنفی جناب آقای ابطحی در خمينی شهر معلمان اردبيل را به شدت 

ری انجام تصميمات شورای ناراحت نموده و آنان را در پی گي
بنا به همين گزارشات مدارس . است هماهنگی تشکل ها مصمم نموده

شهرستان اردبيل امروز يک پارچه در اعتصاب بودند و چهره شهر 
در اين شهر يکی از باشکوه ترين . کامال تحت تاثير اين اعتصاب بود

اقشار حمايت کامل ديگر  اعتصابات معلمان برگزار شد که اين امر با
  .مردم شهر اردبيل صورت گرفت

 نيز اعتصاب بسيار گسترده صورت پارس آبادهمچنين در شهر  
  .گرفت

مشکين  بنا به گزارش رسيده از يکی از معلمان اعتصابی شهرستان
 متاسفانه به دليل وجود نيروهای سرکوب   از توابع استان اردبيلشهر

 فراوانی حاکم جو رعب و وحشت گر در اداره ی آموزش و پرورش
البته همين امروز در دبيرستان های مطهری و بهشتی و  است

هنرستان های شهيد کالنتری تحصن در دفتر مدرسه صورت گرفته 
 در دبيرستان مطهری، مدير مدرسه به حراست اداره متوسل شده  که

فوق االشاره ضمن تهديد  و حراست اداره با حضور در دبيرستان
  . است استفاده نموده... ناسبی مثل ضد انقالب ومعلمان از کلمات نام

مدارس متوسطه شهر    فروردين٢۶در ضمن روز يک شنبه  
شرکت کرده و   در اعتصاب سرتاسری معلمان سراسر کشور شيرگاه

 . با حضور در دفتر مدرسه، سر کالس های درس حاضر نشدند
  استان زنجان

 26که امروز  نيز خبر می رسد  زنجاناز شهرستان های استان
فروردين اآثر مدارس استان زنجان عالرغم تالش نيروهاي امنيتي 

 27 کامل بودند آه بنا به قرار قبلی فردا  ورئيس سازمان در تحصن
  .نيز ادامه خواهد داشت

  استان قزوين 
 خصوصا قزوين می رسد که معلمان شهر  نيز خبر از استان قزوين

ب گسترده به سر برده اند معلمان منطقه خيابان خيام در اعتصا
 حضور مطلوب معلمان  نيز خبر هايی مبنی بر تاکستاناز  همچنين

  .در اعتصاب به دست رسيده است
  استان کردستان 

از شهرستان های استان کردستان نيز خبر می رسد که معلمان هم 
راه با ديگر همکاران و هم صنفی های خويش در سراسر کشور 

هفته های   هم چونسنندجیمعلمان . زدنددست به اعتصاب گسترده 
 هم صنفی های خويش همواره پيشگام بودند گذشته که در هماهی

همگام با ساير همکاران خود در اعتراض به تبعيض و   امروز نيز 
 -  همدان -در جهت اعتراض به بازداشت همکاران خود در تهران 

  . در کالس های درس حاضر نشدند...  خمينی شهر و -کرمان 
  استان کرمان  

  رفسنجان اين استان خصوصا   و شهرستان های کرمانامروز در 
 اعتصاب  معلمان هم گام با يگر همکاران خويش در شهر های ديگر

برگزار کردند که طی آن رئيس آموزش و پرورش،  خود را با شکوه 
 از  نظام محکوم کرد و تعدادی معلمان را به توطئه چينی عليه

و به  ط اداره اطالعات شهرستان کمان نيز بازداشت شدندمهلمان توس
  .زندان انتقال يافته است

در ديگر شهرها کشور نيز معلمان در اعتصاب سراسری وز يک 

شرکت داشتند که اخبار تکميلی آن متعاقبا اعالم   فرورين ٢۶شنبه 

نکته ی قابل توجه در اين ميان عدم اطالع رسانی رسانه . می شود

ف اعم از دولتی و غيردولتی در مورد اعتصاب گسترده های مختل

ی امروز معلمان بود که اين امر نشان دهنده ی آن است که معلمان 

می بايستی تنها به قدرت اتحاد صنفی خود و همراهی ديگر اقشار 

با آرزوی موفقيت . و طبقات هم منافع خود تکيه و اميد داشته باشند

  !و طبقاتی خويشمعلمان برای احقاق حقوق صنفی 

  : منابع اين گزارش
  وبالگ کانون صنفی معلمان ايران

  وبالگ صدای معلم

    وبالگ کچ و دل فرهنگيان

  وبالگ صدای اعتراض معلم

   وبالگ معلمان همدان

  وبالگ کانون صنفی معلمان کردستان

   قلم معلموبالگ

  وبالگ کانون صنفی معلمان اردبيل

  سايت سالم دموکرات

  وبالگ کارگر: بر گرفته از 
http://kaargar.blogfa.com/post-212.aspx  
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   »سبزها«درخواست ماری ترز آتال و نمايندگان گروه 

  در رابطه با پشتيبانی شهرداری پاريس 
  زنان مبارز ايران در دفاع از حقوق زن ا ز

 

، در پی يک سرکوب خشن پليسی، 2007روز چهار مارس 

اين .  تن از مبارزان حقوق زنان در ايران دستگير شدند33

 مارس روز جهانی زن 8زنان که خود را برای بزرگداشت 

زی را در برابر دادگاه کردند، تجمع مسالمت آمي آماده می

آنان به محاکمه شش تن از زنان . انقالب برپا کرده بودند

 2006مدافع حقوق زن اعتراض داشتند که از ماه ژوئن 

خاطر شرکتشان در يک گردهمايی مسالمت آميز و  به

تحت تعقيب قرار » يک ميليون امضاء«مشارکتشان در کارزار 

 اينترنتی اين کارزار های اخير، سايت در هفته. گرفته بودند

دفاع از حقوق زن توسط مقامات ايرانی سانسور شده، که اين 

امر دسترسی به اخبار مربوط به اين مسائل را برای 

 . کنندگان ايرانی اين سايت با مشکل مواجه کرده است مراجعه

 شورای شهر پاريس، 2006 اکتبر 17 و 16اجالس مورخ 

جهت » ليون امضاءيک مي«همبستگی خود را با کارزار 

شان  پشتيبانی از زنان ايران و زنان مهاجر ايرانی در مبارزه

برای برابری حقوق مردان و زنان در کشورشان اعالم کرده 

  . است

های خودسرانه در اوايل ماه جاری، گواه  موج جديد دستگيری

ديگری بر گسترش حمله و تعرض به مدافعان حقوق بشر و 

ما بار ديگر انزجار خود را از . حقوق زنان در ايران است

سياست سرکوب و نقض حقوق شهروندان که توسط دولت 

ايران بطور سيستماتيک عليه مدافعان حقوق بشر اعمال 

  .کنيم شود، اعالم می می

همين جهت، شورای شهر پاريس بر اساس پيشنهاد ماری  به

از شهردار پاريس تقاضا » سبزها«ترز آتال و نمايندگان 

های شهروندان زن در ايران  که نقض حقوق و آزادیکند  می

را به شدت محکوم کرده و خصوصا همبستگی خود را با 

آميز در راه برابری  مبارزان فمينيستی که بطور مسالمت

کنند، مورد  حقوقی ميان زنان و مردان در ايران پيکار می

  .تاکيد قرار دهد

مارس  27 و 26اين درخواست در شورای شهر پاريس مورخ 

 . به اتفاق آرا به تصويب رسيد2007

........................................................  

 
 

 
  :نامه فرزند محمود صالحی

  !همسنگران و همکاران پدرم محمود صالحی
 جمهوری اسالمی بار ديگر پدرم دستگير را امروز ماموران

  ! کردند
کارگران، مردم آزاديخواه جهان، اتحاديه های کارگری ونهادهای 

  !مدافع بشر در سراسر جهان
 يکی از ١٢:٣٠ در ساعت ٢٠/١/١٣٨۶امروز دو شنبه 

فرماندهان حفاظت اطالعات نيروی انتظامی سقز به محل کار 
 به پدرم گفته است که فرماندار مراجعه و) پدرم(محمود صالحی 

 ارديبهشت ١١و دادستان از شما دعوت کردند تا در مورد مراسم 
پدرم نيز از روی صداقت درونی اين . امسال با شما صحبت کنند

دروغ بزرگ را باور کرده و همراه وی به دادگاه مراجعه نموده 
  . است

ضوع به محض ورود به دادگاه پدرم متوجه می شود که اصال مو
؟ بلکه موضوع مربوط به بر ! ارديبهشت در ميان نيست١١

 سال حکمی است که برای ۴ و ١٣٨٣گذاری مراسم اول ماه مه 
اين حکم اخير در دادگاه تجديد نظر . ايشان در نظر گرفته شده بود

 سال زندان تعليقی تبديل شده است ٣ سال زندان تعزيری و ١به 
ره قانونی در تالش اجرای آن که مسئوالن قضائی با اين شيوه غي

مسئوالن قضائی با وجود اعتراض پدر و مادرم به اين . هستند
نحو اجرا، و خودداری پدرم از امضای حکم و بدون اعتنا به 
صحبت ها و اعتراض ايشان بالفاصله با تدابير شديد امنيتی 
چندين مامور وی را احاطه نموده و در ماشين گذاشته با همراه 

ين پليس خودروی حامل پدرم را اسکورت و با چندين ماش
اين . سرعتی سرسام آور از شهر به مکان نامعلومی انتقال دادند

در حالی است که پدرم اولين کسی است که به اين طريق حکم به 
می بايست حکم . وی ابالغ و بالفاصله به زندان منتقل می شود

يشان خود را صادره بر عليه پدرم قبال به وی ابالغ می شد تا ا
  .برای اين امر اماده می کردند

دوستان هدف جمهوری اسالمی از اجرای حکم به اين شکل تنها 
زندانی کردن پدرم نيست بلکه چيزی که در اين ميان آشکار است 
 ترس مسئوالن از برگذاری مستقل روز جهانی کارگر امسال در

  . سقز است
 شکنی است در عزيزان نحوه اجرای حکم پدرم آشکارا قانون

هيچ جای دنيا رسم نيست که دادستانی حکم بازداشت کسی را 
صادر نمايد و صدور حکم محکوميت نيز به اطالع و تائيد خود او 
برسد و قاضی تجديد نظر هم همان شخص باشد با اين اوصاف 
من از همه ی شما کارگران، مردم آزاديخواه جهان، نهادهای 

 مرز، حقوق دانان و انسانهای مدافع حقوق بشر، وکالی بدون
آزادی خواه می خواهم که به حکم محکوميت پدرم و اجرای حکم 
اعتراض و پدرم را که جرمی جز دفاع از خود و ديگر هم طبقه 

ما هم ميخواهيم از يک . ای هايش ندارد مورد حمايت قرار دهيد
   !زندگی شايسته انسان امروز بر خوردار باشيم

  ٢٠/١/١٣٨۶        سامرند صالحی: لحی فرزند محمد صا     
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!رژيم گانگستر  
 

ت      ی،روياروئی حکوم ادی و سياس ران اقتص ديد بح باتش
داکرده است            ارگران وزحمتکشان،ابعادتازه  ای پي روزی .اسالمی با ک

جويان،زنان و  تگيری کارگران،معلمان،دانش ری ازدس ه خب ت ک نيس
ود    ه منتشرنش ای جامع ايربخش ه تگير  . س ه  دس ان ک ود چن ی محم

دران   صالحی وربودن بيژن صباغ يکی از دانشجويان ازدانشگاه مازن
ت  رين آن هاس درت       . ازآخ ه ق د ک ی کن ادی م الش زي م  ت ه رژي گرچ

ال         هروند فع د وبرفرازسرهرش ان ده ان نش ی پاي ود را ب رکوب خ س
رکوب      زايش س س اف رغم آن،نف دارد،اما علي يرآخته ای را نگه شمش

ترش دامنه مبارزه و مقاومتی است که ودستگيری ها،  نشاندهنده گس
  .موجوديت رژيم را به چالش طلبيده است

دامی          ترش پي م گس ای ه ه پ ا ب رکوب پ ت وس د مقاوم کارا رون  آش
د ده        .کنن ان دهن رکوب نش د در س ام جدي ترش هرگ ان گس ن مي ودراي

ه مقاومت             شکست و ناگامی گام های پيشين ازيکسو و افزايش روحي
ارز ازسوی           وپايداری کارگران وزحمت   ان و دانشجويان مب کشان وزن

زوای   .ديگراست اافزايش ان ه ب د ک ی ده ان م ين نش م چن د ه ن رون اي
هرچه بيشتر حاکميت درنزدمردم،رژيم برای بقاء خود ناگزيرمی شود        

اه خود           ه گ متوسل  - قهروسرکوب  -که هرچه بيشتر به تنها ابزاروتکي
  .شود

ود برابعا    ه خ ه نيزبنوب ن حرب ه اي دن ب ادش دست يازي کاف وتض دش
ازنشانه های   .بامردمی که خود را بآن ها تحميل کرده است،می افزايد         

تن       ا باکنارگذاش ه حت ت ک م، آنس ک رژي دگی ي اط وگندي ديگرانحط
ه       هروندان ب ا ش ارش ب رده، رفت ع ک دوقوانين خودوض قواع

  .رفتارگانگسترها شباهت پيدامی کند
و  ه عن ه ب ود صالحی ک وه دستگيری محم ه نح ن رابط ان گفتگو دراي

انونی وبشکل آدم         حول نحوه برگزاری ماه مه وبدون طی تشريفات ق
م        رای دره درانی ب دن دانشجوی مازن ائی صورت گرفت  ونيزدزدي رب
   . شکستن روحيه دانشجويان مبارز، دونمونه تازه ای ازاين رونداست

  
ارگران                ائی ک درت نم ارگرونگرانی ازخطرق انی ک نزديکی به روزجه

الين  ه فع ه  وهم زاری هرچ تکش دربرگ ه زحم ن طبق دافعان اي و م
ارزات    ده ازمب الِ آکن ک س ارگران،درپی ي انی ک کوه ترروزجه باش
خت     م را س ران ،رژي وق بگي زرگ مزدوحق ه ب ارگوناگون طبق اقش
دام           دروحشت افکنده،بطوری که  ازهم اکنون برای فلج کردن قدرت اق

  . آن ها به تکاپو افتاده است
. ته به سرکوب،افزايش دامنه مقاومت است  بی شک تنها پاسخ شايس   

ه        ی وقف حنه  نبردب وا درص وازن ق ه ت ت ک ق اس دين طري ا ب تنه
ی           م م م رق ان رژي ه زي رعت ب ه س ردم ب ه م م علي ی رژي وفرسايش

هم اکنون ابراز مقاومت دربرابر تجاوزات رژيم به حقوق اوليه          .خورد
اراجت    ا و اقش ه ه ی الي رفعالِ  برخ دوده عناص هروندان ازمح ماعی ش

  . فراتررفته وآحادبيشتری ازطبقه واقشاراجتماعی را دربرگرفته است
  

ن    ت درهريک ازاي ن مقاوم وده ای اي ای ت ه ه ترش پاي ان گس ی گم ب
روی شگرفی       ا يکديگر،چنان ني شاخه ها وپيوند شاخه های مختلف ب
رآن را     ت دربراب اب مقاوم اتوری ت يچ ديکت ه ه رد ک د ک را آزاد خواه

ش اين روند آن طناب داری است که سرانجام به     گستر. نخواهد داشت 
  .گردنِ  گردن کشان دربرابرمردم خواهد افتاد

ود    ی خ اط وفروپاش ازه ای ازانحط ه ت المی وارد مرحل وری اس  جمه
ت ده اس ای  . ش يوه ه رکوب وبش ه س ه حرب يش ب يش ازپ ل ب توس

  . کانگسترمأبانه،تنها يکی ازنشانه های بارزآن است
را    ی آزادی محمودصالحی وسايرکارگران   باهمه توان خويش ب

دانيان    ه زن ان وهم جويان وزن ان ودانش ه معلم دانی وهم زن
انی       کوه ترروزجه ه باش زاری هرچ رای برگ ی ونيزب سياس

  ! کارگران بکوشيم
  

  اعالميه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
  )راه کارگر(

  86-01-26 برابر 2007 – 04 -15

..................................................  
                       

  
وقتی  که رژيم دانشگاه را با پادگان عوضی 

  !ميگيرد
  

دريک هفته اخير حکومت اسالمی درپيش برد سياست پادگانی 
کردن دانشگاه ها،که می توان آن را ضدانقالب فرهنگی دوم به شيوه 

ومت دانشجويان روبروشد که ای جديد ناميد،با دوبرآمد برجسته  ازمقا
درهردوی آن ها ناچارگرديد درمقابل حرکت قاطع و شکوهمند جنبش 
دانشجوئی که بدرجاتی ازحمايت و همدردی دانشجويان ساير 
دانشگاهها، بخصوص حمايت دانشجويان مدافع آزادی و برابری 

دررابطه با دانشگاه مازندران . برخورداربودند،عقب نشينی کند
گرچه - دانشجويان ربوده شده را بسرعت آزادکندناچارگرديد

 -هنوزمبارزه برای حصول به سايرمطالبات ادامه دارد
خود راپس گرفته وبا " منشور اخالقی"ودرمورددانشگاه شيرازهم 

گرچه يکی ازمهم ترين ويژگی  . اکثرمطالبات دانشجويان موافقت نمايد
ست وبهمين حکومت اسالمی بيگانگی کامل آن با حکومت قانون ا

دليل، نمی توان انتظارداشت که اين گونه دستاوردها بخودی خود 
خصلت پايدارو تثبيت شده ای داشته باشند ودرست تر آن است که آن 
ها را يک موفقيت نسبی وبه عنوان پيروزی دريک نبرد بدانيم که 
جنبش دانشجوئی درمسيرمبارزه طوالنی خود بدان نائل شده 

آزادی سريع ربوده شد گان درمازندران و بااين همه نفس .است
در شيرازنشان داد که حتا يک "منشوراخالقی"بخصوص پس گرفتن 

گرازی که  باافتخاراعالم می دارد فاقد دنده (گرازوحشی را 
بی شک برآمدهای .می توان واداربه عقب نشينی کرد) وترمزاست

فوق و عقب نشينی رژيم دربرابردانشجويان را بايد دست 
مهم،ولومقطعی،برای جنبش دانشجوئی بطوراخص و سايرجنبش آورد

چرا که به عقب راندن . های اجتماعی و طبقاتی بطوراعم بشمارآورد
دشمن مشترک وسراسری همه جنبش های اجتماعی و طبقاتی ولو آن 
که دريک نقطه ازيک جبهه گسترده  باشد،تأثيرمثبتی درتقويت روحيه 

. يان رژيم برجای می نهدسايرجنبشها و تضعيف روحيه حام
همانطورکه خود جنبش دانشجوئی نيزبه نوبه خود ازمبارزه 
سايرجنبش ها متأثرشده و به تقويت روحيه و تحکيم مواضع خود 

نگاهی به شعارهای دانشجويان شيراز به خوبی هم . پرداخته است
گوهِرمشترک آن با جنبش مطالباتی معلمان وسايراقشارزحمتکش را 

ی گذارد و هم نشان می دهد که تاچه اندازه اين جنبش ها به نمايش م
اين تأثيرات را .به طورمتقابل برروی يک ديگرتأثيرمی گذارند

دربرخی تاکتيک ها و مطالبات مشترک آن ها نظير خواست 
عذرخواهی و استعفاء ويا بهره گيری از اشکال جنبشی وتأکيد برنقش 

ال  طرح اين گونه درعين ح.آفرينی مجامع عمومی مشاهده کرد
مطالبات ونيزدرخواست افزايش حقوق توسط معلمان، درمقايسه با 
مطالباتی هم چون دريافت حقوق های معوقه توسط شماری از 

نشان می دهد که بخش هائی از جنبش های .. کارگران کارخانجات و
. طبقاتی و اجتماعی دارند به تدريج ازحالت صرف دفاعی درمی آيند

است که بروزچنين روندی تدريجی بوده ودرگام های البته طبيعی 
نخست با حمل رگه هائی ازعنصرتعرض همراه است که درانطباق 
باتوازن قوای مرحله انتقالی کنونی ونيزمتناسب با توازن قوای 

به موازات بهم خوردن کيفی موازنه . مشخص در هربخش معين است
ند باشتاب بيشتری قوای کنونی وجه تعرضی مطالبات ومبارزه می توا

عالوه براين،حتماشماهم مثل من متوجه .بروجه دفاعی آن به چربد
دانشجو «شباهت وقرابت شعارهای دانشجويان شيرازهم چون 

صادقي «،» خجالت خجالت،مدعي عدالت«, »پذيرد  ذلت نمي،ميرد  مي
، » استعفا، استعفا،لياقت  رييس بي«, »حيا آن، دانشگاه رو رها آن

ی چون معلم می ميرد،ذلت نمی پذيرد،وزيربی لياقت استعفا باشعارهائ
شده ايد که نشان می دهد تاچه حد جنبش های اجتماعی ما ...استعفا و 

صرفنظرازخودويژگی هايشان،درگوهر خود دارای مطالبات مشترک 
و اين البته باتوجه به آن که رژيم .وتأثيرپذير وتأثيرگذاربرهم هستند

 دشمن مشترک همه آن ها،همزمان سياست  جمهوری اسالمی بعنوان
های راهبردی يکسانی را دربرابر آن ها،نظير سرکوب تشکل ها 
ونهادهای  مستقل،سرکوب مطالبات صنفی وايجاد فضای تک صدائی، 

سرکوب زندگی عرفی وتبعيض جنسی درپهنه جامعه، ديکته کردن  
چندان به عمل می آورد ....مذهبی و-سوداهای يک دولت ايدئولوژيک

بخصوص درمورد دانشجويان و معلمان بايد . عجيب هم  نيست
  اشتراک کلی آنها دروابسبته بودن به محيط های فرهنگی و آموزشی 
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که معنای سرکوب ايدئولوژيک . را  نيز به آن اضافه کرد
برای آن ها ملموس وفرهنگی يک حکومت تماميت گرای مذهبی را 

  .ترمی کند
مهم ترين عامل برپائی اين مقاومت و موفقيت نسبی 
دانشجويان را بايد قبل ازهرچيزدرسه نکته اصلی وکليدی 

  : زيرجستجوکرد
، درطرح مطالبات مشخص وفراگير، وقاطعيت نخست

  درپيگيری آن ها
،درحضورفعال،جنبشی و گسترده بدنه دانشجوئی که دوم

مل همه گرايشات و گريزازهژمونی طلبی اين يا آن مستلزم اتحاد ع
که دريک کالم ناظربر برگسترش هرچه .گرايش برکل حرکت است

  .بيشترپايه توده ای مقاومت درجنبش دانشجوئی است
 ابراز همبستگی توسط سايردانشجويان که رژيم را سوم

  . نگران گسترش دامنه اعتراض به سايردانشگاهها نمود
انه فوق است که دردانشگاه شيراز رژيم ترکيب عناصرسه گ

و درهمان حال . را واداربه مذاکره حول مطالبات دانشجوئی می کند
ِ  بدنه و مجامع عمومی درصحنه وبعنوان قدرت  حضورفعال
پشتيبان،می تواند ضامن عقب نشينی رژيم دربرابردانشجويان گردد 

وگرنه .دو فراترازآن تداومش تضمين کننده اجرای وعده های آن شو
باشناختی که ازماهيت رژيم داريم مذاکره به تنهائی جزبا هدف ايجاد 

  تشتت وکمين کردن برای يورش بعدی حاصلی  نخواهد داشت 
 دانشجويان شيراز که درپی درهم شکستن جعبه آينه 
منشوررژيم عمال کنترل دانشگاه وخروج و ورود به آن را دردست 

 ها ومجامع عمومی گسترده و خود گرفته اند و با تشکيل ميتينگ
چندهزارنفری و باکشاندن رئيس دانشگاه برای پاسخ گوئی به اين 
مجامع و باگرفتن جلوی هرگونه لفاظی و طفره روی او، نهايتا رژيم 
ومقامات دانشگاه را واداربه عقب نشينی واعالم موافقت با خواست 

برد تاکتيک وباين ترتيب آن ها نمونه درخشانی ازکار. های خودکردند
آنان هم چنين  با شناخت ماهيت رژيم .های فوق را به نمايش گذاشتند

ودست اندرکاران آن،بدون آن که يک لحظه فريِب وعده و وعيدهای 
وی را بخورند يک مهلت سه هفته ای را برای مشاهده عملکرد 
مقامات دانشگاهی ورژيم وبررسی آن درمجمع عمومی دانشجويان 

ن اساس تنها درصورتی که عملکردو گزارش رئيس براي.تعيين کردند
دانشگاه به مجمع عمومی دانشجويان مثبت ارزيابی شود، دانشجويان 

  .به حرکات اعتراضی خود پايان خواهند داد
ازسوی ديگر نگاهی به بيانيه های دانشجويان دانشکده های  

هی دانشگاه مازندران نيزبه نوبه خود گوشه ای ازروند بلوغ يابی وآگا
نگاهی به  .اميدوارکننده جنبش دانشجوئی را به نمايش می گذارد

فرازهائی ازاين بيانيه ها نشان ميدهد که دفاع ازخواست های مشخص 
دانشجوئی،بهمراه دفاع ازمطالبات سايرزحمتکشان ونيزمطالبات 
اجتماعی جنبش زنان ودرک اهميت همبستگی بين المللی ومخالفت 

. تحريم اقتصادی درآن بخوبی مشهوداستباهرگونه جنگ افروزی و 
حرف ما همان است که دانشجويان : چنان که درجائی می خوانيم

زنان و مردان در !  آذر روز دانشجو زدند١۶دانشگاههاى ايران در 
کارگران در تظاهرات ! اجتماعات و قطعنامه هاى هشت مارس زدند

  ! و انسانى استهويتمان جهانى! ما انسانيم! ها و اعتصابهايشان زدند
دانشجويان بابلسرنيز با اعالم اتمام حجت به صاحبان قدرت 

  :،با مخاطب قراردادن آزاديخواهان جهان ازآنها می خواهند
خواهان آزادى فورى همکالسيهاى ما در دانشگاه بابلسر و *  

  !آزادى همه دانشجويان دستگير شده شويد
يت شناسى خواهان پرداخت حقوق معوقه کارگران و برسم* 

  !حق تشکل و اعتراض و اعتصاب و قرارداد دسته جمعى آنها شويد
خواهان آزادى فعالين حقوق زن و برسميت شناسى آزادى * 

  !پوشش و حقوق برابر زنان و مردان شويد
 ، حقوق سياسى و اجتماعى،خواهان حق زندگى ايمن* 

  !حرمت و رفاه ما شويد
 نفى جنگ و ،ىخواهان پايان دادن به تحريم اقتصاد* 
  ! و حمايت از مردم در ايران شويد،تروريسم

ما دنيائى عارى از جنگ و نفرت و بمب و فقر و اختناق و 
ما به همبستگى انسانى ارج ! بيحرمتى انسانها را آرزو داريم

  !همبستگى انسانى مرز نميشناسد! ميگذاريم
                            ******  

نونی جنبش مبارزاتی کاسته يکی ازمشخصات وضعيت ک
شدن ازفاصله زمانی خيزش های جداگانه هرکدام ازآنها ازيکديگرو 
. نزديک شدن زمان اعتراضات وگاهی همزمانی آنها با يکديگراست

بی شک وقوع چنين پديده ای انعکاسی است ازازروند تکوين 
مطالبات مشترک وآگاهی به رنج ها ودردهای مشترک ازيکسو 

گشودن يک جبهه سراسری وهمزمان ازسوی رژيم عليه وواکنشی به 
هم .بخش های مختلف زحمتکشان،زنان  وروشنفکران ازسوی ديگر

چنين بلوغ چنين روندی است که بسترعينی وذهنی مناسب را برای 
گسترش هماهنگی و همبستگی ميان جنبش های مختلف  فراهم می 

درت رژيم واگر درنظربگيريم که يکی ازعوامل اصلی ق.سازد و 
درجدائی و پراکندگی و عملکرد جداگانه هرکدام ازاين جنبش بوده 
است آنگاه به اهميت تکوين همبستگی و وشتاب دادن به آن بيشترپی 

بی ترديد دراين ميان جنبش های دانشجوئی بنا به گواهی . خواهيم برد
تجربه، بالقوه دارای پتانسيل و امکان ايفاء نقش مهمی درتقويت 

والبته ايفای چنين نقشی .اين همبستگی ها می تواند داشته باشدوتخمير
ازسوی جنبش دانشجوئی مستلزم پيش شرط هائی است که تحقق آن 
مستلزم بکارگيری راهبردهائی است که می توانيم آن ها را 

    :بطورفشرده  درشش محورزيرجمع بندی کنيم
نخستين راهبرد، ضرورت رساترشدن هرچه بيشترصدا و -1

مان راديکال و متعلق به چپ معطوف به جنبش های اجتماعی گفت
بديهی است که اين صدا .وطبقاتی ومدافعان آزادی و برابری است

 باساير گفتمان های حاکم و متعلق به  بدون مصاف نظری و سياسی 
جامعه طبقاتی  چه ليبرال ها وچه مدافعان نظام  سياسی حاکم 

گرچه شفاف . يزو فراگيرکندقادرنخواهد بودکه صدای خود رامتما
کردن هرچه بيشتر اين گفتمان و متبلورساختن آن درصفوف مستقل 
خود،يکی ازشروط تعيين کننده تحقق ظرفيت های بالقوه جنبش 

است،اما خطاست هرآينه ) ونيزانجام وظايف فرادانشجوئی(دانشجوئی
که به تنهائی اين صدا واين گفتمان را معادل جنبش دانشجوئی تلقی 

  : کنيم
جنبش دانشجوئی بزرگترو فراترازآن است که بتوان آن را -2

  .درقالب اين يا آن گرايش جای داد
بنابراين مطابق راهبرددوم، بهمان اندازه اهميت محورنخست يعنی 
حضورمستقل اين صدا، مهم است که صدای خود را معادل کل جنبش 

بايد فراموش ن.دانشجوئی نداند و خود راتنها بخشی ازآن بشمارآورد
کنيم که برسميت شناختن پلوراليسم وچندگونگی يکی ازمهمترين 

والبته نيازی به گفتن ندارد که جمع .مشخصات اين گونه جنبش هاست
کردن اين دومهم بايکديگر،يعنی درنظرگرفتن جنبش به مثابه کليتی 
متکثر و درچهارچوب آن به تقويت گفتمان رهائی بخش وراديکال 

ی را می طلبد که ضرورت شفاف ساختن گفتمان پرداختن،بلوغ
راديکال را نه فقط به حربه ای برای تکه پاره کردن جنبش ها تبديل 
نکند،بلکه برعکس آنرا درجهت تقويت توانمندی کليت جنبش 
متکثروراديکاليزه کردن گام به گام آن دربستر تجربه خوِد جنبش 

غی تاچه حد روشن است که دست يافتن به چنين بلو. بکارگيرد
درگرو جنگيدن با گرايشات سکتاريستی، هژمونی طلبانه،کيش 
رهبری وبا آن هائی است که شب وروزشان درجستجوی تعبيه 

برای جنبش،جهت هدايت ) هم نهاد وهم تئوری" (سازمان"سرو
نبايد فراموش کنيم که گفتمان کيش رهبری .وکنترل آن می گذرد

ارمتنوع ورنگارنگی  ازجمله وتماميت خواهانه با تن پوش های بسي
به ابرازوجود می پردازد که الزم است " چپ"با تن پوش عاريتی 

  .  درهرشکل ولباسی افشاء و منزوی گردد
بی شک يک جنبش بالقوه ميليونی را نمی توان بدون -3

خواستهای مشخص و ملموس و فراگيراعم ازصنفی و سياسی قابل 
ی به اين گونه مطالبات به بنابراين هرگونه بی توجه.تصوردانست

معنای نايده گرفتن عوامِل پا گرفتن ومبنای وجودی جنبش 
بديهی است که مطالبات فقط صنفی نيستند،بلکه عموما خصلت .است
بويژه درجامعه ما، بدليل وجود يک رژيم .  سياسی دارند-صنفی

مذهبی،که مداخله دائمی آن درکوچکترين -تماميت گراوايدئوژيک
ايد های زندگی مردم،يکی ازمشخصه های اصلی آن است، بايدها ونب

ولی .پيوند تنگاتنکی بين عرصه های سياس و صنفی وجود دارد
وجوداين رابطه نزديک نبايد منجربه نقض قانونمندی فوق 

درواقع وجود چنان رابطه های تنگاتنگی بين مطالبات صنفی و .گردد
  ريق تعميقسياسی، تنها راه فراروی ازيکی به ديگری و ازط

خواستهای بيواسطه وجاری فراهم می کند و نه انکار و دست کم 
  . گرفتن آنها را
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پای بندی به موازين ساختارهای جنبشی و حرکت جنبشی --4

  . به مثابه راهبردچهارم
 بی گمان درنظرگرفتن چندگونگی درچهارچوب مختصات 

 جنبش،يعنی خصائل ضد استبدادی، برابری خواهانه اصلی
وضدامپرياليستی جنبش دانشجوئی،وتوجه مطالبات پايه ای و 
مشترک قاطبه دانشجويان ازشروط الزِم نگرش جنبشی است ولی نه 

هرآينه اگراين گفتمان درقالب ساختارها وعملکرد . هنوز کافی
النده اش خارج جنبشی  کاناليزه نشود بيم آن می رود که ازمسيرب

يعنی بايددراشکالی جريان يابد که بتواند بيشترين تعداد .شود
دانشجويان را بطورمستقيم درمبارزه برای اهداف خود درگيرساخته 

بکارگيری چنين شيوه ای مستلزم .و درتصميم گيری ها مشارکت دهد
آنست که همواره تأکيد اصلی بروجودحداقل ساختارهرمی ومبتنی 

. رباال وبرحداکثرمشارکت درپائين صورت گيردبرنمايندگی د
رويکردی که خود را درتأکيد هرچه بيشتربرنقش مجامع عمومی 
درتصميم گيری ها و تصميم سازی ها و درگفتگو و اقناع و بسيج 

دانشجويان براين بستر،درساختارهای افقی و  دريک کالم  
بکارگيری وتقويت دمکراسی مستقيم و مشارکتی نشان می 

نخواهد بود اگربگوئيم که  گسترش دامنه جنبش خود بنياد  گزاف .دهد
وخود رهان دانشجوئی، بايد تمرين های معطوف به عمل اجتماعی 
براساس ساختارهای فراسلسه مراتبی خود را ازهمين امروز شروع 

  : گويد  نويسندگان ايران با صدای رسا می.کند
  خواهيد؟ اين همه گرفت  از جان مردم چه می

جنبش دانشجوئی بنابه جايگاه طبيعی خود عموما دارای -5 
يکی معطوف به مطالبات .دورويکرد همزمان والبته مکمل هم هست

وجنبش اخص دانشجوئی و ديگری آميزش با سايرجنبش های 
اجتماعی وطبقاتی وتقويت آگاهی و مبارزات و همبستگی آن 

د تاکتيک ها و وبهمين دليل جداازمختصات خود ويژه ای که نيازمن.ها
استراتژی اخص است،درعين حال بخش مهمی ازجنبش های عمومی 
را تشکيل می دهد که بهمين اعتبار همراه با سايرجنبش ها،درون 
کشتی بزرگتری قراردارد که نهايتا سرنوشتش با سرنوشت اين کشتی 

ازهمين رو ضرورت داشتن استراتژی کالن و .پيوند خورده است
د با مبارزات سراسری ضرورتی گره زدن مبارزات خو

نکته اصلی آنست که اين دوعرصه استقالل نسبی .گريزناپذيراست
خود را داشته و بهيچ وجه دربرابرهمديگرقرارندارند ونبايد آنها 

درحقيقت تکامل و تقويت اين . رادرتقابل با يکديگرقرارداد
بديهی است که يک جنبش . هردوعرصه الزم و ملزوم يکديگرند

ئی دارای نفوذ توده ای درميان دانشجويان،خواهد توانست دانشجو
حول مطالبات مشترک وکالن، مشارکت فعال ترومؤثرتری با 
سايرجنبش های اجتماعی و مبارزات عمومی آن ها به عمل آورد  تا 

بنابراين .هنگامی که خود يک جنبش ضعيف و پراکنده باشد
ِ  جنبش ها،نيازمند يک جنبش  دانشجوئی راهبردبرپائی جنبش

جنبشی که قادراست بااستفاده ازمطالبات .نيرومندو توده ای است
مشترک وحلقات متداخل خود نقش مثبت و کارسازی را درمبارزه 

  مذهبی،جنسی، -عليه ستم سياسی
  .به عمل آورد) سوسياليسم(ملی وطبقاتی و رهائی اجتماعی

ضرورت داشتن نگاه جهانی و پيوند با جنبش های -6
  سرمايه داری جهانی ضد

دردنيائی که سرنوشت آحاد ساکنين آن روزبروز با 
يکديگربيشترگره می خورد ودرهمان حال زحمتکشان همه کشورها،با 
دشمنان واحد ومتحدی روبرومی شوند که با کنترل همه اهرم های 
جهانی،فقرو تبعيض وتباهی را درهرنقطه جهان جاری می سازند،به 

ی بومی و معطوف به مرزهای ملی تنهائی وبه صرف يک استراتژ
ازاين رو يک استراتژی .نمی توان به مقابله با چنين فالکتی بپاخواست

واقعی و کارآمد نمی تواند بدون وجه منطقه ای و جهانی قابل 
  درهمين رابطه ضرورت همبستگی و پيوند متقابل .تصورباشد

يه باجنبش های مترقی بين المللی ازيکسو ومشارکت درمبارزه عل
امپرياليسم ونظام حاکم برجهان وتهديدات آن ازسوی ديگر،يکی 

وپاسخ به اين نيازازسوی .ازمولفه های مهم جنبش های نوين است
    .جنبش دانشجوئی ازاهميت زيادی برخورداراست
2007-04-25-05-02-86  

..............   .................................  

 

  ی  ايران دربارهی کانون نويسندگان  بيانيه

  اخير  سرکوب ها و تنگناهای

   از جان مردم چه می خواهيد؟
کانون و گير،احضار،حبس و شکنجه و آزار برای 

کشی چرا؟ مردم  چيست؟ اين همه سانسور وآزادی
   !را آسوده بگذاريد

نويسندگان مستقل را که جز برای زندگی و عشق و 
ان مبارز کنيد؛ زن¬نويسند خفه می اميد و آزادی نمی

اين مرز و بوم را که چيزی جز حقوق راستين خود 
کشيد؛ کارگرانی را که جز  خواهند به بند می نمی

ی خود چشم داشتی ندارند  احقاق حقوق پايمال شده
نگاران آزاده را به زندان  کنيد؛ روزنامه سرکوب می

افکنيد؛ معلمانی را که در پی دستيابی به حقوق  می
اند تهديد و بازداشت  شواقعی و انسانی خوي

ترين  آزادی انتخاب پوشش را که ابتدايی. کنيد می
دانشجويان . ايد  است، از زنان گرفته حق هر انسان

  ... شويد و  را از فعاليت آزادانه اجتماعی مانع می
در ادامه اين همه سرکوب، برای ناشران مستقل به 

باختگان  کشيد؛ به گور جان هر بهانه خط و نشان می
کنيد و حتی از ويران کردن  راه آزادی هم رحم نمی

آثار تاريخی و ميراث فرهنگی مردم ايران و جهان، 
  . هراسيد از جمله مجموعه تاريخی پاسارگاد نيز نمی

   خردی برای چيست؟ چرا؟ اين همه سرکوب و بی
به پاس حرمت فرارسيدن اول ماه می، روز جهانی 

يک خود را به کارگر، کانون نويسندگان ايران تبر
دارد و  ی کارگران ايران و جهان تقديم می همه

خواهان آزادی فوری محمود صالحی، از دستگير 
سال ) ارديبهشت(شدگان سقز دراول ماه می 

 و ديگر کارگران، معلمان، دانشجويان، ١٣٨٣
نگاران زندانی  زنان، فعاالن اقوام مختلف و روزنامه

 احضارها و چنين خواستار پايان گرفتن است، هم
  . هاست سرکوب

کانون نويسندگان ايران آرزومند جهانی به دور از 
جنگ، جهل و گرسنگی و خواستار آزادی، رفاه و 

   .هاست برابری انسان

  کانون نويسندگان ايران

  ١٣٨۶ ارديبهشت      ششم                             

…………………………………………  
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 ذربيانيه فعالين نشريه دانشجويی  ب
 به مناسبت اول ماه مه

 
   

اين روز به طبقه ای  تعلق . اول ماه مه روز جهانی  کارگر فرا می  رسد
دارد که رسالت تاريخی  اش بر چيدن بساط ظلم، ستم، استثمار، بهره کشی  و 

اول ماه مه ثمره مبارزات قهرمانانه . بردگی  و رهايی  کل بشريت است
هر ساله ميليونها .  سال ازآن می گذرد120کارگران شيکاگو است که بيش از 

کارگربهمراه اقشار و طبقات زحمتکش، اعم از زن و مرد، درهر کجای  
جهان، در هر فضای  سياسی، منجمله فضای  اختناق و سرکوب گرد هم می  

  . آيند تا چنين روزی  را گرامی  دارند
ن به نقطه امسال در شرايطی  به استقبال اول ماه مه می  رويم که ايرا

تصادم  قدرت های  امپرياليستی  بدل گشته و دخالت نظامی  در ايران به 
عنوان يک گزينه پر طرفدار در غرب مطرح شده است و ارتجاع داخل هم کما 
فی  السابق به زورگويی  خود ادامه داده و اين بار طبل اتحاد ملی  را به صدا 

از دو سو مردم ما را تهديد می  باری  که فريبکاری  و توطئه . در آورده است
  . کند

که نتايج  " دموکراسی"و " آزادی"فريبکاری  امپرياليستی  تحت نام 
عملی  و بارز آن را در افغانستان و عراق ديده ايم و می  بينيم که ثمره ای  
جز اشغالگری، کشتار روزانه مردم بی  دفاع، قتل های  ناموسی، نا امنی  و 

فالکت، تقويت بنيادگرايی  مذهبی  و تاسيس جمهوری  های  بی  ثباتی، فقر و 
  . اسالمی  طرفدار آمريکا ببار نياورده است

فريبکاری  ارتجاع  داخلی  نيز در سويی  ديگر قرار دارد که  تحت لوای  
قدرتی  که نتيجه . اتحاد ملی  و دفاع از ميهن می  خواهد قدرتش را حفظ کند

وب هر چه بيشتر مردم، جهل و خرافه و اختناق آن چيزی  جز استثمار و سرک
در حقيقت حفظ بدنه نظام فاسد و ارتجاعی  تعريف فريبکارانه . و فقر نيست

  . آنها از منافع ملی  است
امسال در حالی  اول ماه مه را جشن می  گيريم که مبارزات مردم در 

دامه ا. سراسر کشور دوران  پر فراز و نشيبی  را از سر گذرانده است
مبارزات کارگران اعتصابی  و اخراجی  شرکت واحد، اعتصاب های  متعدد 
کارگران کارخانه های  گوناگون در نقاط مختلف کشور و دستگيری  شماری  
از آنها، تهديدات، دستگيريها  و اخراج فعالين چپ دانشجويي، سرکوب هر 

ئله حجاب و چه بيشتر زنان و بازداشت فعالين زنان، علم کردن دوباره مس
تهديد و سرکوب هر چه بيشتر زنان، مبارزات و اعتصابات پی در پی معلمان 
و دستگيری  تعدادی  از آنها و همچنين دستگيری  فعالين کارگری  در آستانه 

همه اين مقاومتها و مبارزات و . اول ماه مه از  نمونه های  آن می  باشد
اکميت در جلوگيری  از گسترش سرکوب آنها قبل از هر چيز بيان ناتوانی  ح

شمشير از رو بستن احمدی  نژاد ورشکسته از آب در . مبارزات مردمی  است
چرا که اين بار مردم هستند که می  خواهند و می  توانند سرنوشت خود . آمد

در غير اينصورت جامعه به قهقهرا ارتجاعی  ديگری  سوق . را تعيين کنند
  . داده خواهد شد

اخلی  و تهديدات خارجی  تنها نشانگر آن است که چاره بحران های  د
آنان خود . جويی  های  امپرياليسم خارجی  و ارتجاع داخلی  راه حل نيستند

. بخشی  از مشکل جهان کنونی  هستند که بايد از سر راه مردم برداشته شوند
رهايی  از . در اين ميان راه سومی  موجود است که تنها راه رهايی  است

راه سومی  که در آن منافع . غ ستم و استثمار و هر گونه بی  عدالتييو
راه سوم راه مقاومت، اتحاد و . اکثريت مردم زحمتکش حرف اول را می  زند

همه بايد در کنار يکديگر با سخت کوشی  .مبارزه برای  کسب آزادی  است 
ليه تمامی  برای  اين امر بايد اگاهانه و هدفمند ع. اين راه را هموار کنيم

دخالت های  امپرياليستی  و ارتجاعی  مبارزه کرده و  آنها را در سطح وسيع 
اول ماه مه فرصت خوبی  است برای  ما دانشجويان که همراه با . افشا کنيم

  : کارگران به ميدان آييم و اعالم کنيم که 
مخالف کليه اشکال مختلف ستم های  موجود در جامعه اعم از تبعيض 

س ويژه گی  های  منحصر به فرد  از قبيل مليت، جنسيت، نژاد، مذهب بر اسا
و يا ال مذهبی  هستيم و خواهان يک مبارزه جدی  و همه جانبه سياسی  و 

  . فرهنگی  در اين زمينه ها هستيم
تمام دستگيری ها، اخراجها و سرکوب های  کارگران مبارز را محکوم 

ر با پرداخت تمام حق و حقوق معوقه می  کنيم و خواهان بازگشت آنها به کا
آنها و اجرا و پرداخت کامل حقوق آنها در حين انجام کار از قبيل بيمه، 

  . هستيم... ساعات کار، استراحت و 
خواهان آزادی  حق اعتصاب، اعتراض و حق تشکل های  مستقل و 
آزاد کارگری  هستيم و تالش خواهيم کرد که به اشکال مختلف به ايجاد 

  .های  مستقل از حکومت و نهادهای  امپرياليستی  ياری  رسانيمتشکل
خواهان رفع ستم جنسيتی  از زنان کارگر و دستمزد برابر در مقابل کار 

  . برابر با مردان هستيم
خواهان لغو سياست قرارداد های  موقت هستيم که تنها چهره ای  از 

 مزايا و بدون امنيت برده داری نوين است که کارگران را با کمترين حقوق و
شغلی در سخت ترين شرايط به کار گرفته و نتايج وخيم ومصائب وحشتناکی 
از قبيل خود کشی های  دسته جمعی  و خانوادگي، فقر، اعتياد  را به کارگران 

  . تحميل می  کند

 قانون اساسی رژيم مبنی برگسترش خصوصی سازی ها 44تغيير اصل 
. اليسم در سطح جهانی  است را افشا می  کنيمکه جلوه ای  ديگر از نئوليبر

چرا که اين شکل از سرمايه داری  نيز نتيجه ای جز استثمار و فقر بيشتر 
کما اينکه شاهد سيه روزی  مردم در همه جهان . برای  کارگران در بر ندارد

مناطقی  که اين سياست . به طور عام و آمريکا جنوبی  به طور خاص هستيم
  . آنها اجرا شده استپيگيرانه در 

خواستار آزادی  بدون قيد و شرط تمامی  زندانيان سياسی  و فعالين 
  .  کارگری  که اخيرا بازداشت شده اند هستيم

ترفندهای رژيم مبنی بر ايجاد تفرقه و پراکندگی  ميان کارگران بر 
را ...  اساس تفاوت های جنسيتی، مليتی، مذهبی، سابقه کاری، تخصص و 

  . رده و خواستار هوشياری  و آگاهی  هر چه بيشتر کارگران هستيمافشا ک
به عنوان فعالين جنبش دانشجويی  تالش خواهيم کرد که حلقه واسط 

کارگران را به حمايت، اتحاد و . ميان جنبشهای  مختلف توده ای  باشيم
همراهی  با ساير جنبشهای  اجتماعی  مانند جنبش زنان، دانشجويان و 

چرا که مبارزات کارگران در راه رهايی  از مبارزات . عوت می  کنيممعلمان د
  . ساير مردم ايران جدا نمی  باشد

کارگران را فرا می خوانيم که در سياستهای  کالن کشور دخالت کنند، 
نقش تعيين کننده در برافراشتن پرچم راه سوم بر عهده گيرند و تمامی  

  . دستمديدگان را حول اين پرچم متحد کنن
چشم فعالين جنبشهای  ضد جنگ و ضد سرمايه داری  به طبقه کارگر و 

نيروهای  چپ و راديکال ايران دوخته شده که چه نقشی  در کشمکشهای  
  . بزرگی  که در راهست ايفا خواهند کرد

 که در 1886فراموش نکنيم که مبارزه کارگران شيکاگو در اول ماه مه 
ليغات رايج صرفا يک مبارزه اقتصادی  و تاريخ  ماندگار شد بر خالف تب

صنفی  نبود بلکه آنان دليرانه به خيابان آمدند، در نبردی  سياسی  و از جان 
  . مايه گرفته شرکت کردند و کليت نظام سرمايه داری  را به مصاف طلبيدند

چشم طبقه کارگر جهاني، نيروهای  مترقی  ضد جنگ و ضد جهانی  
ما دوخته شده که چگونه متحدانه، همدوش و هم سازی  سرمايه داری  به 

صدا پرچم انترناسيوناليسم پرولتری  را در اول ماه مه به اهتزار در می  
  . آوريم و جهان ديگری  را نويد می  دهيم

 1386اول ماه مه 
 com.1384bazr.www: نشريه دانشجويی  بذر 

 
  

 
 

 
 * پيوندها* 

 
  روابط عمومی سازمانايميل 

public@rahekargar.net  
 عمومي سازمانروابط تلفن 

 
0049-69-50699530 
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
 ارگر راه کتيسا

  
www.rahekargar.net 

  سايت راديو برابری
www.radiobarabari.net  

 سايت اتحاد چپ کارگری
 

www.etehadchap.org 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

 
www.sedayekargaran.com 

 نشر بيدار
www.nashrebidar.com  

يسی ايران بولتننشريه انگل  
www.iran-bulletin.org 
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