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سرمقاله 

 زيگزاگ ها و فرصت ها
سرعت تحوالت سياسي ايران، طـي هشـت مـاه        
. اخير، ناظران بسياري را دچار سرگيجه كرده است

حتي برخي بازيگران هم، چنان دست و پاي خـود  
. كنـنـد  اند كه مدام زيگزاگ حركت ميرا گم كرده

طي دو هفته اخير، قواي نظامي و انتظامي و امنيتي 
و قضايي، تعداد زيادي از فـعـاالن سـيـاسـي را          

صـدا و    .  اندبازداشت و تعداد ديگري را آزاد كرده
هاي انتخـابـاتـي را بـراي         سيما، كه برنامه مناظره

ديد، اجراي جذب مخاطبان از دست رفته، مفيد مي
دور جديدي از مناظره ها را استارت زد، امـا در      

. ها را ادامه نـداد   مناظره سوم متوقف شد و مناظره
حمله شديد اللحن محمد يزدي به رفسـنـجـانـي،     
بالفاصله از طرف احمد خاتمي، امام جمعه موقت 

به اميد گرفتن زهر چشم از .  تهران، پس گرفته شد
مردم معترض، دو نفر را به بـهـانـه شـركـت در          

هاي اخير اعدام كردند، اما پـس از      اعتراضات ماه
گذشت فقط چند روز، رييس قوه قضاييه مجـبـور   

كه آنهـا قصـد     به ارائه توضيحاتي شد مبني بر اين
اي را داشتند و تـلـويـحـا     زادهگذاري در امامبمب

تجمع .  ها با اعتراضات اخير را رد كردارتباط اعدام
دو هزار نفري خانواده زندانيان و معترضان جلوي 

ها و ادامـه    درب زندان اوين، در اعتراض به اعدام
نشيني كـرد  ها، حكومت را وادار به عقببازداشت

و نزديك به پنجاه نفر از زندانيان، همان روز آزاد   
 .شدند

هنوز جوهر معامالت خشك نشده، معامله را بـر    
كند امروز دولت مستقر ايران اعالم مي.  زنندهم مي

اي را پذيرفته و با غـرب،  كه معامله سوخت هسته
سـازي بـيـسـت       فردا دم از غنـي .  كنار آمده است
آميزي از ايـن دسـت     هاي تحريكدرصد و بلوف

طلب هم بهتر از ايـن      وضع سران اصالح.  زندمي
دهند كه دولت بايد به مـجـلـس،    بيانيه مي.  نيست
گو باشد و اين يعني كه دولت مسـتـقـر را        پاسخ

اما بالفاصله از طريق اعضاي خانـواده،  .  اندپذيرفته
زنند و آنـچـه را كـه هـنـوز            دست به انكار مي

 .كنندجوهرش خشك نشده، حاشا مي

. تـر اسـت    بازي حوزه اقتصاد اما ديدنيشبخيمه
هـا،  بندي مي كنند و هنوز خـوشـه    مردم را خوشه

البته نبايـد از    !  كنندشان ميغوره نشده، دوباره دانه
بندي، طبع طنـز مـردم را       حق گذشت كه خوشه

حدود يك ماه تـا آغـاز سـال        .  دوباره پر بار كرد
جديد باقي است و هنوز اليحه بودجه، تصـويـب   

البته اگر اين اساتيد مسلم اقـتـصـاد،      .  نشده است
شان را هم بتوانند روي   دخل و خرج يك ماه آتي

كاغذ بياورند، بايد به احترام شـان كـاله از سـر          
هاي شان را براي حذف هاست شكمسال.  برداشت
ها و ميلياردها دالر درآمد اضافي از كـيـسـه      يارانه

اند، اما اكنون كه در يك قـدمـي     مردم، صابون زده

لرزد و مـدام،  شان مياند، دستاجرايش قرار گرفته
 .اندازندزمان اجراي آن را به عقب مي

چند روز پيش، شايعه ورشكستـگـي دو بـانـك         
. خـط كـرد    ها بـه   ها را جلوي باجهبزرگ، بازاري
ها، اين روح و     بانك:  ها به معابدشانايمان بازاري

اعتبار دهنده كاغذهاي بي ارزش، در عرض چـنـد   
فقط اسـتـحـكـام     .  ساعت، دود شد و به هوا رفت

باتوم نيروهاي مسلح بود كه توانسـت بـا چـنـد         
نوازش مختصر به احتماال نقاطي از جمجمه، ايمان 

ها هاي طويل جلوي باجهرفته را بازگرداند و صف
 .ها برگرداندرا، به پشت دخل

-هاي مـيـان  انباشت سي سال انتظارات و خواست
را شكوفا كرده بـودنـد،      57ساالني كه بهار بهمن 

همراه تراكم مطالبات جواناني كه كودكي خود را به

-در فقدان جامعه اي آزاد و برابر، تباه شـده مـي    
ديدند، چنان نيروي مهار نشدني پديد آورده كه نه 

مشخص .  زور و نه تزوير را، ياراي مهار آن نيست
هـا  بهمن تمام قد در خيابان 22است كه حكومت، 

سازماندهي و جابجايي نـيـروهـاي    .  خواهد ايستاد
-وفادار، به همراه ارعاب نيروهاي مخالف، مـدت 

مردم .  شودشدت، دنبال ميهاست شروع شده و به
نـيـروي كـار      .  انـد اما، هنوز قامت راست نـكـرده  

هنـوز  .  بردچنان در پراكندگي به سر ميجامعه، هم
اعتصابات كارگري، ماهيت محلي و تدافعي دارد و 

هاي قـبـل را       وصول دستمزدهاي عقب مانده ماه
البته جاي بسي اميدواري است كـه  .  كندمطالبه مي

هـاي  ها و محفلطبقه كارگر، همين مختصر تشكل
گران ديروزش نريختـه  موجودش را، به پاي غارت

 .است

رسند هاي تاريخي اما، دير به دير از راه ميفرصت
دعواي سـپـاهـيـان       .  روندو به زودي از دست مي

هاي خود را اندوختـه  ديروز و امروز، آنها كه كيسه
اند، تـا  هاي خود را اخيرا دوختهاند و آنها كه كيسه

يك طرف، غلـبـه و آن       .  ابد ادامه نخواهد داشت
اگـر هـم دو طـرف          .  طرف، تمكين خواهد كرد

نتوانند كنار بيايند، برادر بزرگتر، طرف سومـي را،    
البته از تبار خودشان، علم خواهد كرد و مـعـجـزه    

سي، در قرن بيست و يكم، تكـرار خـواهـد      بيبي
پراكندگي و بسنده كردن به سياست خيابانـي،  .  شد

 .انداز نويي را  نخواهد گشودهيچ چشم

كنار گذاشتن اخـتـالفـات      .  ها اما كم نيستندجرقه
چـنـديـن    .  جزيي اما پر حاشيه، شروع شده اسـت 

-پيروزي صنفي مقطعي، نويد فردايي بهتر را مـي   
تپه، بازگشـت بـه     آزادي رفقاي نيشكر هفت.  دهد

كار رفقاي الستيك البرز و از سـرگـيـري بـدون         
هايي كـه از ذوب آهـن         معطلي مبارزه، و زمزمه
رسد، اميد اجراي سمـفـونـي    اصفهان به گوش مي

البته در شرايط عـادي  .  جديدي را زنده كرده است
هـا  و روزمرگي، تبديل ابن نجواها به سرود، سـال 

دانيم كه هنگام بحران انقالبـي،  اما مي.  بردزمان مي
تحوالت هشت ماه اخيـر  .  گذردزمان دگرگونه مي
توانست در يك پـروسـه هشـت      را، چه كسي مي

فرصت هاي تاريخي اما، دير به دير از 
-راه مي رسند و به زودي از دست مي

دعواي سپاهيان ديروز و امروز، . روند
آنها كه كيسه هاي خود را اندوخته اند 

و آنها كه كيسه هاي خود را اخيرا 
 . دوخته اند، تا ابد ادامه نخواهد داشت
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مهدي اللهياري، از دانشجويان طـيـف چـپ و          
دانشجوي مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريـف  

 17آذرماه در بازداشت بود، عصر روز      16كه از 
وي در مهرماه سال جاري، طي  .بهمن ماه آزاد شد

دادگاه انقـالب بـه دو        28حكمي از سوي شعبه 
 .سال حبس تعزيري محكوم شده بود

ده دانشجوي بازداشتي دانشگاه علم و صـنـعـت      
اين دانشجويـان  .  ايران طي هفتة جاري آزاد شدند

نفر ديگر در  5نفر از آن ها در روز عاشورا و  5كه 
دي در پي حـملـه گسـتـرده و            8روز سه شنبه 

هـا بـه تـجـمـع          دهي شده لباس شخصيسازمان
دانشجويان بازداشت شده بودند، بعد از تـحـمـل      

هفته بازداشت در زندان اويـن، طـي      5نزديك به 
اكثر اين دانشجويان بـا    .  روزهاي اخير آزاد شدند

. اندآزاد شده)  فيش حقوقي كارمندي( قيد ضمانت 
مـاه،  دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، هشتم دي

روز پس از وقايع خونين عاشورا در محكوميت  2
برادر شهيد ( اين جنايات و براي آزادي كامران آسا 

تظاهراتي گسترده برپا كرده بودند كه )  كيانوش آسا
دهـي شـده     طي آن، با حمله گسترده و سـازمـان    
 .نيروهاي لباس شخصي مواجه شدند

تن از دانشجويان ورودي جديد دانشگاه تهـران   4
كه به اتهام اهانت به تصوير آيت اهللا خميـنـي در     

روز آزاد      50آذر دستگير شده بودند، پس از  16

آزادي دانشجويان مذكور قبل از بـرگـزاري   .  شدند
ايـن در    .  هرگونه دادگاهي صورت گرفتـه اسـت    

آذر    16حالي است كه يكي از اين دانشجويان كه 
 .برد سر ميدستگير شده بود، هنوز در بازداشت به

سعيد خسروآبادي دانشجوي دانشگاه شيراز پـس    
از گذشت بيش از يك ماه بازداشت با قرار وثيـقـه   

خسروآبادي دانشجوي .  ميليون توماني آزاد شد 50
-شناسي است كه بـه كارشناسي ارشد رشته جامعه

مدت يك ترم، توسط كميته انضباطـي دانشـگـاه      
 .شيراز از تحصيل محروم شده است

-معناي بـي   ساله تصور كند؟ البته اين عبارات، به
منطقي سير تحوالت نيست، بلكه صرفا تاكيد روي 

 .فشردگي زمان در دوره بحران انقالبي است

سـراغ  توان از همـيـن فـردا بـه        چه بايد كرد؟ مي
كارگراني رفت كه با خون و عرق خـود، تـونـل        

با .  توحيد و يا فازهاي گوناگون عسلويه را ساختند
شان كرده و طـبـق       اتمام پروژه، كارفرماها اخراج

هاي آخـر را هـم       ها، دستمزد ماهعادت اين سال
كـارگـرانـي از ايـن دسـت،            .  اندپرداخت نكرده

آنها كه تهديد بيكاري و عـدم وصـول         .  بسيارند
شان شده است و دستمزدهاي معوقه، بالي زندگي

نيرويـي  .  جبر زمانه، آنها را به مبارزه كشانده است
كه براي اين قشر، حرفي براي گفتن و راهي بـراي  
رفتن داشته باشد، توان آن را دارد كه بقيه مردم را   

 .هم با خود همراه كند

حلي براي تامـيـن   تواند راهكدام جريان سياسي مي
زندگي انساني توام با رفاه و آزادي، براي اكثريـت  

كش جامعه ارائه دهد؟ تداوم اين زنـدگـي   زحمت
-انساني، چگونه تضمين خواهد شد؟ چگونه مـي 

ها را بـراي  كشي از انسانتوان نابودي ساختار بهره
 هميشه تضمين كرد؟

 .بهمن نوشته شده است 22اين سرمقاله، قبل از * 

 اخبار دانشجويي آزادي تعدادي از دانشجويان بازداشتي

 خاطر پرتاب سنگساله به 20احتمال اعدام دانشجوي 
هاي ناعادالنه حداقل نه نفر از معترضيـن  در دادگاه

اند و در خطر اعدام قـريـب     به مرگ محكوم شده
پنج نفر از معترضين از جمله وليان، .  الوقوع هستند

دانشجوي بيست ساله، نيز هفته پيش بـه اتـهـام        
محاربه محاكمه شده و در صورت محكوميت بـا    

 .مجازات مرگ مواجه خواهند شد
شواهد اصلي مورد استناد براي محكومـيـت ايـن      

ساله تصاويري هستند كه او را در      20دانشجوي 

حال پرتاب سنگ در اعتراضات روز عاشورا نشان 
محاكمه و محكوميت وليان، دانشـجـوي   .  دهندمي

دنبال تقبيح او در يك دانشگاه علوم پايه دامغان، به
نظاميان بسيجـي  روزنامه دانشجويي كه توسط شبه

شود و بالفاصله دستگيري طرفدار دولت منتشر مي
وليان عالوه بر محاربه، به مفسد .  جريان افتاداو، به

في االرض، تباني در اقدام عليه امـنـيـت مـلـي،          
هاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسـالمـي     فعاليت

 .ايران، و توهين به مقامات ارشد متهم شده است
-محمد امين وليان از روز بازداشتش تا كنون هيچ

گونه مالقاتي با خانواده و امكان انتخاب وكيـل و    
مالقات با وي نداشته است و مستقيما از سـلـول     

هاي نامعلوم اطالعات سپـاه  انفرادي در بازداشتگاه
 .به دادگاه منتقل شده است

 اعتراضات دانشجويان به احكام دادگاه و اعمال فشارها
نزديك به هزار دانشجوي دانشگاه صنعتي شريـف  
نسبت به حكم صادر شده براي سـروش ثـابـت،      

دار اين دانشگاه اعتراض كرده و با دانشجوي ستاره
امضاي طوماري خواستار لغو حكم صـادر شـده       

سروش ثابت، فعال دانشـجـويـي    .  براي وي شدند

گرا، كه با وجود كسب رتبه اول كارشنـاسـي   چپ
ارشد اجازه ورود به دانشگاه را پيدا نكرد، از سوي 
قوه قضائيه به دوسال حبس تعزيري به اتهام اقـدام  

 .عليه امنيت ملي محكوم شده است
انجمن اسالمي دانشگاه پلي تكنيك هم، با صـدور  

اي اعمال فشار بر اعضاي شـوراي مـركـزي      بيانيه
دفتر تحكيم وحدت براي اعالم انحالل اين تشكل 
دانشجويي را محكوم كرد و خواستار آزادي فوري 

 .همه دانشجويان در بند شد
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 دستگيري فعاالن دانشجويي
گـرا و    نادر احسني از فعاالن دانشجـويـي چـپ     

بهمن در خانه پـدري     19خواهرش الهام، شامگاه 
آذر    16نادر احسني در مراسـم    .  بازداشت شدند

هم دستگير و به يك سال زندان محكـوم   86سال 
بنا به احضاريه دادگاه انقالب، او بـايـد     .  شده بود

براي اجراي اين حكم ناعادالنه خود را به زنـدان    
الهام احسني استـاديـار دانشـگـاه       .  كردمعرفي مي

او در دو سـازمـان     .  بهشتي و فعال اجتماعي است
غير دولتي براي بيماران مبتال به ايدز و كـودكـان     

 كردكار و خيابان فعاليت مي
گرا ياشار دارالشفا و مازيار سميعي، از فعاالن چپ

و نويسندگان نشريه اينترنتي سرپيـچ، بـازداشـت      
پيش از اين نيز، اميد منتظري، بـه اتـهـام        .  شدند

همكاري با ايـن نشـريـه و داشـتـن گـرايـش                
اردوان .  ماركسيستي، بازداشت و محاكمه شده بـود 

گرا و دانشجـوي كـارگـردانـي       تراكمه، فعال چپ
سينما، يكي ديگر از دوستان اميد منتظري است كه 

مهين فهيمي، مـادر    .  برداو هم در زندان به سر مي
بهار تراكمه، .  اميد منتظري نيز بازداشت شده است

خواهر اردوان تراكمه، توران كبيري، مادر يـاشـار     
دارالشفا و كاوه دارالشفا برادر ياشار نيز به مـدت    

 .يك روز در بازداشت بودند
هاي موثقي هم از حمله به خانه چند نـفـر   گزارش

ايـن  .  ديگر از فعاالن طيف چپ منتشر شده اسـت 
افراد در زمان حمله نيروهاي امنيـتـي در خـانـه         

براي حـفـظ   .  انداند و بنابراين بازداشت نشدهنبوده
 .امنيت اين فعاالن، اسامي آنها منتشر نشده است

با دستگيري علي كاليي، تعداد اعضـاي زنـدانـي      
. كميته گزارشگران حقوق بشر به هشت تن رسيـد 

پيش از اين شيوا نظرآهاري، پريسا كاكايي، كوهيار 
گودرزي، مهرداد رحيمي، سعيد كالنكي، سـعـيـد    

فر كه همگي از اعضاي اين حائري و سعيد جاللي
نهاد حقوق بشري هستند، به بازداشت نـيـروهـاي    

 .اندامنيتي در آمده
احسان ميرسعيدي، دانشـجـوي     :  دانشگاه اميركبير

افزار و عضو شوراي رشته مهندسي نرم 86ورودي 
 85صنفي دانشكده كامپيوتر، مريم كريمي، ورودي 

 86مهندسي شيمي و ابوالفضل كريمـي، ورودي      
-مهندسي متالورژي، پس از مراجعه به دفتـر پـي    

 . گيري وزارت اطالعات بازداشت شدند
بـهـمـن، رضـا          12روز دوشنبه :  دانشگاه تهران

زينالي، دانشجوي مديريت و دبير سياسي انجـمـن   
اسالمي دانشكده مديريت، در هجوم نـيـروهـاي      

همان شب محـمـد   .  امنيتي به منزلش بازداشت شد
علي رفيعي دبير سياسي انجمن اسالمي دانشـكـده   
حقوق و علوم سياسي، پس از خروج از دانشـگـاه   

ساعاتي بعـد  .  توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد
شب، نيروهاي امنيتي با يورش به مـنـازل     در نيمه

وحيد عابديني، نويد عابديني و اسماعيـل ايـزدي     
خواه، سه تن از فعالين سابق دانشجويي، آنـهـا را     
نيز بازداشت و برخي از وسايل آنـان را ضـبـط        

وحيد عابديني عضـو اسـبـق انـجـمـن             .  كردند
خواهان دانشگاه و نويد عابديني دبـيـر     دموكراسي

حميد .  سابق انجمن اسالمي دانشكده ادبيات بودند
يحيوي، دانشجوي دوره دكتراي علوم سياسي نيـز  
در همان شب در مسير دانشگاه به كوي نـاپـديـد    

احتمال مي رود كه وي نـيـز تـوسـط       .  شده است
 .نيروهاي امنيتي بازداشت شده باشد

يك روز پس از آن در ساعات اوليه بامداد چـهـار   
-هاي نازنين حسنشنبه، دو دانشجوي ديگر به نام

نژاد، در يورش نيروهاي امنيتـي  نيا و سحر قاسمي
مـامـوران ضـمـن       .  شان بازداشت شدنـد به منازل

تفتيش منزل، برخي از وسايـل شـخـصـي ايـن          
در هـمـان روز نـازنـيـن          .  انددانشجويان را برده

فرزانجو، دانشجوي مترجمي زبان فرانسه و فـعـال   
حقوق بشر در منزل شخصي خود در مـهـرشـهـر     
كرج، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به نقـطـه   

 .نامعلومي منتقل شد
ليـسـانـس رشـتـه        مهدي تاجيك، دانشجوي فوق

اي و جهانگير عبداللهي، دانشجوي مطالعات منطقه
ليسانس علوم سياسي نيز به داليل نامشخصـي  فوق

. انـد از سوي نهادهاي امنيـتـي بـازداشـت شـده         
عبداللهي هنگام ترك دانشگاه و در حـال سـوار       

هاي كوي دانشگاه و تاجيـك در    شدن به اتوبوس

 .اندمنزل خود بازداشت شده
بهمن محمد  12ظهر روز دوشنبه :  دانشگاه كاشان

مختاري، دبير سابق انجمن اسالمي دانشـجـويـان      
همراه دو دانشجـوي  دانشگاه كاشان، هنگامي كه به

ديگر اين دانشگاه، قصد خروج از مـنـزل وي را       
پس از چند سـاعـت دو     .  داشتند، بازداشت شدند

دانشجوي همراه وي آزاد شدنـد ولـي مـحـمـد          
. بـرد مختاري همچنان در بازداشت بـه سـر مـي       

همچنين نيروهاي امنيتي به منزل پدري او يـورش  
برده و كتاب ها و كيس كامپيوتر او را ضبط كـرده  

اتهام محمد مختاري تبليغ عليه نظام عـنـوان     .  اند
عليرضا وليان كه او هـم از دبـيـران          .  شده است

انجمن اسالمي و دانشجوي كارشناسي ارشد ايـن    
دانشگاه مي باشد، در پي حوادث پس از عـاشـورا   
بازداشت شده است و همچنان در زندان بـه سـر     

 .مي برد
شاهين فضلي، منتقد سينما و دانشـجـوي       :  تبريز

رشته مهندسي كامپيوتر دانشگاه علمي كـاربـردي     
. تبريز، به حكم دادستاني در تبريز بازداشـت شـد    

تاپ و ماموران در بازرسي از منزل وي، كتابها، لپ
شاهـيـن   .  هاي كامپيوتر او را توقيف كردندديسك

فضلي پيش از انتخابات رياست جمهوري احضـار  
زندان تبـريـز، دفـتـري واقـع در             37و به اتاق 

وي .  مجاورت زندان مركزي تبريز برده شده بـود   
پس از بازداشت به زندان وزارت اطالعات منتقـل  

فضلي به مدت سه روز تحت شكنجـه قـرار     .  شد
آثار خاموش كردن سيگار بر روي گـردن    .  داشت

 .وي همچنان باقي است
خواه دانشجوي دانشكده مـكـانـيـك     البرز محبوب

نصير، هنگام خروج از دانشـگـاه       دانشگاه خواجه
توسط نيروهاي امنيتي بازداشـت و بـه مـكـان           

 .نامعلومي منتقل شد
گلناز توسلي، دانشجوي دانشكده هنر، واحد تهران 

بهمن ماه توسـط پـلـيـس        15مركز دانشگاه آزاد، 
  .امنيت در منزلش بازداشت شد

 اخبار دانشجويي
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 برگزاري دادگاه و صدور محكوميت براي دانشجويان
سال حبس و تبعيد بـه   5شبنم و فرزاد مددزاده به 

-   محمد اوليايـي .  شهر محكوم شدندزندان رجايي
اين حكـم  :  فرد، وكيل شبنم و فرزاد مددزاده گفت

بـا     كه امروز صبح به موكالنش ابالغ شده، همـراه 
) شـهـر كـرج     رجايـي ( تبعيد به زندان گوهردشت 

وكيل شبنم و فرزاد مدد زاده، اين حكـم را     .است
قانوني ندانست و اعالم كرد به زودي به اين حكم 

 28حكم اين دو، در شعبـه    .  اعتراض خواهد كرد
اي صـادر    دادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسـه 

شبنم مددزاده، دبير سياسي انـجـمـن       .شده است
اسالمي دانشگاه تربيت معلم، روز دوم اسفنـدمـاه   

توسط نـيـروهـاي وزارت اطـالعـات             87سال 

منتقل شد و    209وي سپس به بند .  بازداشت شد
. ماه در سلول انفـرادي بـه سـر بـرد           3به مدت 

بـه     209ماه بازداشت در بنـد     7مددزاده پس از 
 .قرنطينه متادون و بند عمومي نسوان انتقال يافت

داداگاه كاظم رضايي، دانشجوي رشته مهـنـدسـي    
مـاه از       3مكانيك دانشگاه شيراز، پس از گذشت 

شاهدان عيني در حالـي  .  بازداشت وي، برگزار شد
اند كه آثـار  كاظم رضايي را در دادگاه انقالب ديده

. هاي جسمي بر بدن وي مشهود بوده استشكنجه
كاظم رضايي، يكي از فعالين دانشجويي شناخـتـه   

آبان امسال، براي  13شده اين دانشگاه است كه در 
 .چهارمين بار بازداشت شد

سهيل محمدي دانشـجـوي دانشـگـاه خـواجـه           
نصيرالدين طوسي به چهار سال حبس تـعـزيـري    

آبان ماه در مـنـزلـش     12وي در روز .  محكوم شد
توسط نيروهاي وزارت اطالعات بازداشت و بـه      
زندان اوين منتقل شد و از آن پس در اين زنـدان    

اتهامات وي اقدام عليه امنـيـت   .  شودنگهداري مي
ملي، شركت در تجمعات و توهين به مقام رياست 

سهيل محمدي و عـلـي    . جمهوري ذكر شده است
پرويز، پس از اعتراض دانشجويان دانشگاه خواجه 
نصير به حضور و سخنراني صفار هرندي در ايـن  

علي پرويز نيز به سه سال .  دانشگاه بازداشت شدند
 .حبس تعزيري محكوم شده است

 صدور احكام انضباطي و محروميت از تحصيل براي دانشجويان
-آباد در اقدامي بي   دانشگاه آزاد نجف:  آبادنجف

ابقه، با مسدود كردن فايل آموزشي حدود چـهـل     
نفر از فعاالن دانشجويي دانشگاه، از انتخاب واحد 
و ثبت نام آنان در ترم جديد تحصيلي ممـانـعـت    

 .كرد
پس از اعتصاب غذا و تجـمـع اعـتـراضـي         : بابل

دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بـابـل در       
حمايت از دانشجويان محروم از تحـصـيـل ايـن       

آذر، كميته انضـبـاطـي ايـن          22دانشگاه در روز 

. دانشگاه چند تن از دانشجويان را احضـار كـرد      
كميته انضباطي دانشگاه در پي اين احضارها، حكم 
يك ترم محروميت موقت از تحصيل با احتـسـاب   
سنوات تحصيلي را براي راضيه ديلـم صـالـحـي       

مجيد كيايي، ديگر دانشجوي احضـار    .  صادر كرد
شده به توبيخ كتبي با درج در پرونده محكوم شده 

 .است
نـفـر از        5احكام انضباطي منع از تحصيل :  اراك

دانشجويان دانشكده فني دانشگاه سراسـري اراك    

دانشجو در مجموع  5اين .  به آنان ابالغ و اجرا شد
. انـد ترم ممنوعيت از تحصيل محكـوم شـده     8به 

نفر از دانشجويان دانشكده فنـي و     9پيش از اين 
 15مهندسي دانشگاه اراك به كميته احضار و بـه      

قابل توجه .  ترم منع از تحصيل محكوم شده بودند
است اجراي اين احكام از سوي كميته انضباطي تا 

گيـري از    پايان امتحانات دانشگاه اراك، براي پيش
هاي احتمالي دانشجويـان بـه     تجمعات و اعتراض
 .تعويق افتاده است

 ابتالي دانشجويان زنداني به بيماري هاي عفوني
خواهر مهديه گلرو، فعال دانشـجـويـي، پـس از         
آخرين مالقات با وي از وضعيت جسماني وخيـم  

به گفته خواهـر ايـن فـعـال         .  خواهرش خبر داد
شـان در    دانشجويي، وي نسبت به آخرين مالقات

وي همچنين .  دو هفته گذشته، بسيار الغر شده بود
از وضعيت بهداشتي و دارويي زنـدان شـكـايـت       
داشته و اظهار داشته كه ده روز است به بـيـمـاري    
عفونت روده دچار شده است ولي كمبود امكانات 

ويـژه پـس از روز         بهداشتي و دارويي زندان، به
حدي است كه زندانيـان حـتـي بـراي         عاشورا به

بيوتيك هم بـا مشـكـل روبـرو          دسترسي به آنتي

مهديه گلرو به خرابي شوفاژها و سـرمـاي   .  هستند
شديد چند روزه اخير زندان اوين نيز اشاره كـرده  
كه موجب سرماخوردگي تعداد زيادي از زندانيان، 

 .از جمله خود وي شده است
مهديه گلرو، عضو شوراي دفاع از حق تحصـيـل    

است كه در حال حاضر اغـلـب اعضـاي آن از          
جمله، مجيد دري، ضيا نبوي، شيوا نـظـرآهـاري،      

 .فر در زندان هستند پيمان عارف و سعيد جاللي
گـرا، در    پدر فواد شمس، فعال دانشجويي چـپ    

فواد در   «: اي در مورد وضعيت وي گفتمصاحبه
آخرين تماس تلفنـي كـه بـا مـن داشـت، از                

كه فواد پيش از    دليل ايناش گله داشت، به بيماري
اكنون در بازداشت زير نظر دندان پزشك بود و هم

هاي كافـي و الزم بـرخـوردار           زندان از مراقبت
نيست، از ناحيه دهان دچار عفونت شديدي شـده  

شنبه كه با وي مـالقـات        است، وقتي كه روز پنج
حضوري داشتم، حال مناسبي نداشت و از نـظـر     

كـه  جسمي به شدت ضعيف شـده بـود، طـوري       
. كرد شخصي كه با وي بود، به جاي او صحبت مي

روز است كه بازجويي فـواد تـمـام       35هم اكنون 
چنان بالتكليف و در سلول چـهـار      شده، ولي هم

 ».شود داري مي نفره نگه
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 اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد سنندج به اخراج اساتيد و فضاي بسته دانشگاه
جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد سنندج با 
امضاي طوماري، به وضعيت اين دانشگاه به ويـژه  

در ايـن    .  به بحث اخراج اساتيد اعتراض كـردنـد  
دانشجوي ايـن واحـد        130طومار كه به امضاي 

دانشگاهي رسيده و خطاب به جـاسـبـي رئـيـس        
كمبود سرانـه  :  دانشگاه آزاد منتشر شده، آمده است

فضاي آموزشي، مطالعه و نبود امكانات تفريحي و 
رفاهي، عدم چاپ نشريات دانشجويي و تعـطـيـل    

كردن تشكلهاي دانشجويي، اخراج سـلـيـقـه اي       
اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج از جمله 
مهمترين مشكالتي است كه بارها بـه مسـئـوالن        
اطالع داده شده ولي تاكنون به آن توجهي صورت 

 .نگرفته است
همچنين اين دانشجويان به انتخاب و اخراج سليقه 
اي اساتيد مجرب و بومي دانشـگـاه آزاد واحـد        

در حال :  سنندج اعتراض و در نامه خود آورده اند

حاضر به دليل سياست هاي نابـجـاي مسـئـوالن،       
تعدادي از اساتيد مجرب اين واحد دانشـگـاهـي      
اخراج و افراد ديگري نيز در ليست مازاد قرار داده 
شده اند در حالي كه افراد غير متخصص و تنها به 
دليل داشتن رفاقت با مسئول دانشگاه به كارگيـري  
و به عضويت هيات علمي دانشگاه آزاد سنندج در 

 .مي آيند

 بازنشستگي اجباري، بازداشت، ممنوعيت از تدريس و قطع حقوق اساتيد دانشگاه عالمه

حميدرضا برادران شركا، محمد ستاري فر، عـلـي     
هادي زنوز، محمود ختايـي،    صادق تهراني، بهروز

،    صادق بختياري، رضا عاصي و دكتر جـهـرمـي     
همگي از اعضاي هيئت علمي دانشكده اقـتـصـاد      

هاي اخير بازنشستـه   دانشگاه عالمه تهران، در هفته
به غير از محمد ستاري فر ، ساير استـادان  .  اند شده

اقتصاد دانشگاه عالمه تهران غير از بازنشستـگـي،   
هاي دولتي حقوق  مقام.  اند ممنوع التدريس نيز شده

برخي ديگر از استادان دانشگاه عالمه تـهـران، از     
جمله دكتر شريف آزاده رئيس گـروه كشـاورزي     

  .اند دانشگاه عالمه و دكتر طائي را قطع كرده
علي عرب مازار از استادان دانشگاه عالمه تـهـران   
نيز از هفته دوم دي ماه بازداشت شده و همچنـان  

 . برد در بازداشت به سر مي
حجت االسالم صدرالدين شريعتي رئيس دانشگـاه  

 12عالمه در واكنش به انتشار خبر بازنشستـگـي     

استاد دانشـگـاه عـالمـه ادعـا كـرد كـه ايـن                   
ها به درخواست خود استادان و طـي     بازنشستگي

وزيـر  .  دو يا سه سال گذشته صورت گرفته اسـت 
موجي از بازنشستگي اساتيـد  :  علوم نيز گفته است

در كار نيست و تنها يك نفر از اساتيـد دانشـگـاه      
 .نفر 12عالمه طباطبايي بازنشسته شده است و نه 

  درخواست تحقيق در مورد ترور استاد فيزيك دانشگاه تهران
نفر از استادان و محققان دانشگاه هاي سراسر  110

اى، ضمن مـحـكـوم     جهان با انتشار نامه سرگشاده
محمدى، استاد فـيـزيـك       كردن ترور مسعود على

دانشگاه تهران، خواستار بررسى فورى اين حادثـه  
 .توسط مراجع مستقل شدند

در بخش ديگرى از اين نامه سرگشاده، تاكيد شده 
كه جمهورى اسالمى بازداشت و شكنجه استـادان  

نويسـنـدگـان    .  و دانشجويان را گسترش داده است
هاى اعـمـال شـده بـراى          اين نامه به محدوديت

: انـد    دانشگاهيان در ايران هم اشاره كرده و افزوده
از زمان انتخابات رياست جمهورى در ماه ژوئـن،  
جمهوري اسالمي ايران اقدامات خود را در زمينـه  
بازداشت و شكنجـه دانشـجـويـان و اسـتـادان             

ها تشديد كرده و نيروهاى دولتى شمـارى   دانشگاه

ها و شمار ديـگـري را      از دانشجويان را در خيابان
نيروهاي دولتي ...  اند  ها به قتل رسانده نيز در زندان

ها شـده و     براي حمله به دانشجويان وارد دانشگاه
هاي آنها را تخريب كرده و فعاليت هـاي     خوابگاه

هـمـچـنـيـن      .  دانشگاهي آنها را مخـتـل كـردنـد      
 .اند دانشجويان از ادامه تحصيل محروم شده

 التزام به واليت فقيه، شرط بورس دانشجويان و صدور مجوز دانشگاه تك جنسيتي: وزير علوم

همانطور كه غربيها در استخـدام  :  وزير علوم گفت
استاد به شرايطي همچون صحبت نكردن دربـاره    
هولوكاست پايبند هستند، دانشگاه هاي ما نيز براي 
استخدام اعضاي هيئت علمي و بـورسـيـه كـردن       
دانشجويان، بايد افرادي را انتخاب كنند كه به نظام 

اسالمي اعتقاد و به واليت فقيه التزام عملي داشتـه  
 .باشند

: وي در خصوص دانشگاه هاي تك جنسيتي گفت
به هيچ وجه قصد تفكيك جنسيتي و جدا سـازي    
دانشجويان در دانشگاهها را نـداريـم لـكـن بـه          

موسسات آموزش عالي غير انتفاعي جـديـد ايـن      
مجوز را مي دهيم كه تك جنسيتي باشند تا به نياز 

 .بخشي از جامعه پاسخ داده شود
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 تجمع كارگران تونل توحيد تهران
بهمن، در پى پـرداخـت    21كارگران تونل توحيد، 

نشدن حقوق خود مقابل ورودى اين تونل اجتماع 
اين تجمع سبب شد تا مسير شـمـال بـه        . كردند 

جنوب بزرگراه چمران، از برج ميالد تـا ورودي      
 .تونل، بـا تـرافـيـك شـديـدى هـمـراه شـود                 

جمعى از كارگران تونل توحيد بـه دلـيـل عـدم         

پرداخت حقوق معوق خود، در حالى كه برخى از 
آنها لباس كار پوشيده بودند، به نشانه اعتراض در   
برابر ورودي هاى اين تونل خوابيده و از عبـور و    

اين اقدام آنها تا .  مرور خودروها جلـوگيرى كردند
قبل از آمدن پليس راهنمايى و رانندگـي، سـبـب      
شده بود تا نزديك به نيم ساعت، خـودروهـا در       

اين مسـالـه   .  ورودى و داخل تونل محبوس شوند
سبب شد تا برخى از مسافران اين خودروهـا، بـا     

همچنين برخى از   .  پاى پياده از تونل خارج شوند
شهروندان با تلفن همراه خود براى گرفتن عكـس  
و فيلم از اين تجمع، روانه تونل شدند كه اين امـر  

 .نيز بر شدت ترافيك افزود

منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديكاي شركت 
هـاي  واحد اتوبوس راني تهران و حومه، به سلـول 

انفرادي بند يك زندان رجايي شهر، مـعـروف بـه      
 .سگدوني انتقال داده شد

بهمن ماه زندانيان سياسي منصور  20روز سه شنبه 
اسالو و افشين بايماني به حفاظـت و اطـالعـات        

زندان گوهردشت كرج فراخوانده شـده و بـراي       
مدتي طوالني مورد بازخواست و تـهـديـد قـرار         

شرايط بسيار بد حاكم بر سلولهاي انفرادي  .گرفتند
اين سالن، تا به حال منجر به اعتراضات گسـتـرده   

 .زندانيان عليه زندانبانان شده است

 شهر منتقل شد  هاي انفرادي زندان رجايي منصور اسانلو به سلول

عليرضا ثقفي، فعال كارگري و روزنامه نـگـار و       
بهمن از سـوي     21عضو كانون نويسندگان ايران، 

دادگاه انقالب به دليل شركت در تـجـمـع روز          
سال  3جهاني كارگر در پارك الله تهران، به تحمل 

همچنين محسن ثقفي،  .حبس تعزيري محكوم شد
 2با اتهام مشابه از سوي دادگاه انقالب به تحمـل    

 .سال حبس تعزيري محكوم شد

اول مـاه  ( ارديبهشت  11عليرضا ثقفي كه در تجمع 
روز جهاني كارگر در پارك الله، بـه هـمـراه        )  مه

محسن ثقفي، بازداشت شده و پس از حـدود دو      
بهمن، در بازداشت مجدد  12ماه، آزاد شده بود، از 

كانون نويسندگان ايـران، كـانـون        .  به سر مي برد
مدافعان حقوق كارگر و چند گروه كارگري ديگـر،  

 .بازداشت مجدد وي را محكوم كرده اند

 بازداشت و محكوميت عليرضا ثقفي، فعال كارگري

 سال حبس تعزيري  3به 

براي دريافت نشريه جهان نوين، از لينك زيـر  
 :استفاده كنيد) آرشيو نشريه(

http://Jahanenovin.4shared.com 
 :يا با ايميل نشريه تماس بگيريد

jahanenovin@gmail.com 
براي تبادل نظر با هيات تحريريه و يا ارسـال    

تان براي انتشار در جهان نـويـن، بـا        مطالب
 .همين ايميل تماس بگيريد

تدريج در وبالگ جهان نوين مطالب نشريه، به
-براي تبادل نظر جمعـي، مـي    . شودمنتشر مي

تان را مـنـتـشـر     توانيد در اين وبالگ، نظرات
 :كنيد

http://jahanenovin.blogspot.com 
در صورت امكان، جهان نوين را به ايـمـيـل      

 .دوستان خود ارسال كنيد
جهان نوين، مناسب پريـنـت    pdfاين نسخه 
با پرينت و تكثير نسخه .  است A4روي كاغذ 

توانيد طيف مخاطبـان  كاغذي جهان نوين، مي
 .جهان نوين را گسترش دهيد

 آزادي چهار تن از رهبران سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه

قربان عليپور، محمد حيدري، فريدون نيكوفـرد و    
جليل احمدي حدود چهار ماه پيش به اتـهـامـات    
امنيتي بازداشت و به زندان دزفول منـتـقـل شـده       

 .بودند
قربان عليپور و محمد حيدري، پس از گـذرانـدن     
بخش بزرگي از دوره محكوميت خود و فـريـدون   
نيكوفرد و جليل احمدي به دليل نداشتن پـرونـده   

بـر اسـاس        .كيفري به طور مشروط آزاد شده اند
احكام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان، آقـايـان   
نيكوفرد، عليپور و احمدي به تحمـل شـش مـاه        
حبس تعزيري و شش ماه حبس تعليقي، و آقـاي    

به چهار ماه حبس تعزيري و هشـت مـاه       حيدري
 .بـودنـد        حبس تـعـلـيـقـي مـحـكـوم شـده               

فدراسيون جهاني كارگران صنايع كشاورزي، مـواد  

غذايي و رستوران، از ادامه بازداشت علي نجاتـي،  
رهبر سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تـپـه   

آقاي نجـاتـي    .انتقاد كرد و خواستار آزادي او شد
كه در پاييز سال جاري بازداشت شد، به دو سـال    

 .زندان محكوم شده است
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روزهاي دوشنبه و سـه   كارگران شركت بن رو در
شنبه هفته گذشته و همزمان با دو روز اعـتـصـابِ    
هشداري كارگران نورد لوله صفا در اعتـراض بـه     

ماه از دستمزدهايشان دسـت بـه      4عدم پرداخت 
اين اعتصاب كه در تـمـام طـول        .  اعتصاب زدند

بهمن ماه ادامه داشت، سر انجام  13و  12روزهاي 
با پرداخت يك ماه از دستمزدهاي معوقه كارگـران  

. بهمن ماه پايان گرفـت  14درصبح روز چهارشنبه 
اين كارگران به استثناي دستمزد بهمن مـاه، هـم       
اكنون سه ماه دستمزد معوقه دارند و اعالم كـرده    

اند چنان چه در اسفند ماه دستمزدهاي معوقه آنان 
پرداخت نشود، بار ديگر دسـت بـه اعـتـصـاب          

شركت بن رو مونتاژ كننده مـاشـيـن      .  خواهند زد
نـفـر      800حـدود    )  بنزهاي كوپـه ( هاي خارجي 

 .كارگر دارد و در جاده سلفچگان قرار دارد

 اعتصاب دو روزه كارگران شركت بن رو

كارگران شركت آونگان اراك، صبح چهارشنبه سر 
كار خود حاضر نشدند و در اعتراض به ايـن كـه     
شش ماه حقوق نگرفته اند، در خيابان هاي اصلـي  
شهر اراك و مقابل فرمانداري اين شهـر تـجـمـع       

نفر تخـمـيـن     400تعداد كارگران معترض .  كردند
زده شده و گزارش شده است كه آن ها خواسـتـار   
رسيدگي مسئوالن به وضعيتشان و برخورد قانوني 

همزمان با تـجـمـع    .  با مالكان اين شركت بوده اند

يگان هاي نيروي « كارگران در خيابان هاي اراك، 
و ترافيك سنگـيـنـي    »  انتظامي حضور موثر داشته

هم در خيابان هاي منتهي به محل تجمع به ايجـاد  
كارگران كارخانه آونگان اراك شش مـاه  .  شده بود

است كه حقوق نگرفته اند و مـي گـويـنـد كـه          
مسئوالن استان مركزي هنوز كـاري بـراي رفـع          
مشكالت آن ها نكـرده انـد و هـيـچ يـك از                

اين در حالي است كه .  تعهداتشان اجرا نشده است

فرماندار اراك مي گويد حل مشكـالت شـركـت      
ايـن  .  آونگان از اختيار استان مركزي خارج اسـت 

مقام مسئول مديران اين شركت را به ناتـوانـي در     
 . اداره آن متهم كرده است

يك كارگر معترض گفته كه كارگران مي خواهنـد  
شان را از مسير قانوني پي گـيـري     مطالبات قانوني

كنند ولي فشارهاي شديد ناشي از شش مـاه كـار     
 .بدون حقوق ديگر برايشان قابل تحمل نيست

 تجمع و راهپيمايي كارگران شركت آوانگان در اراك

  30شركت گل پالست، در جاده مخصوص كرج،   
كارخانه راهـور زمـيـن، از        .  كارگر را اخراج كرد

كارخانه هاي ديگر واقع در همـيـن جـاده نـيـز          
كارگر را مشمول طرح بـيـكـارسـازي      15همزمان 

هر دو سرمايه دار، هـم صـدا و           .  خود قرار داد
هماهنگ اعالم كرده اند كه كمبود نقدينگي دارنـد  

هـر دو    !  و از عهده دستمزد كارگران برنمي آيـنـد  
كارخانه متعلق به سرمايه داران بخش خصـوصـي   
است و همه آمارهاي رسمي و غير رسمي فـريـاد   
مي زنند كه رقم نقدينگي اين بخـش حـتـي در        
همين ماه هاي اخير هم مدام رو به فزونـي بـوده     

در گزارش ديگري نيز  آمـده اسـت كـه          .  است

اخراج كارگران در شركت نوشابه سازي سـاسـان     
روند بيكارسازي ها از سال پيش آغـاز  .  ادامه دارد

شد و شمار كارگران اخراجي، فقط در طول سـال  
 .نفر عبور كرده است 600جاري از مرز 

 بيكارسازي در كارخانه هاي  گل پالست، راهور زمين و ساسان

 اخبار كارگري

بهمن بـراي   20محمد اشرفي فعال كارگري، شب 
نـيـروهـاي     .اجراي حكم، در منزلش بازداشت شد

بهمن ماه با مراجعه به منزل محمد  20امنيتي، شب 
اشرفي، از فعاالن كارگري و عضو كميته پيگـيـري   

هاي آزاد كـارگـري، جـهـت           براي ايجاد تشكل
سال زندان وي، اقدام بـه    اجرايي كردن حكم يك

اي نامعلوم برده به نقطهبازداشت ايشان و انتقال نام
تر در الزم به ذكر است محمد اشرفي، پيش.  كردند

داشت روز جهاني كارگر در پارك پي مراسم بزرگ
الله تهران، بازداشت شده و بابت اين اتـهـام، بـه      

سال حبس تعزيري از سـوي دادگـاه         تحمل يك
 .انقالب، محكوم شده بود

 اجراي حكم زندان و بازداشت محمد اشرفي، فعال كارگري

نفر كارگر زن مشغول بـه كـار      18در اين كارگاه، 
بعداز ظهر، سـاعـات      5صبح تا  8هستند؛ ساعت 

الزم به ذكر است كه .  كاري ثابت اين كارگاه است
توليدات اين كارگاه، كه عمدتاً لباس هاي بچگانـه  

است، براي فروش روانة بازار شهرهاي قزويـن و    
زنجان و سنندج مي شود و متأسفانه كارفرما بـراي  
فرار از ماليات، هيچ گاه از برچسب بر روي لباس 
ها استفاده نمي كند و تنها از اين طريق، سالي بالغ 

كارگران زن در .  ميليون تومان سود مي برد 100بر 
اين كارگاه، كه عمدتاً زنان سر پـرسـت خـانـوار       

هزار تومان امرار  170هستند، تنها با حقوق ماهيانه 
 .معاش مي كنند

 ميزان دستمزد كارگران كارگاه توليدي پوشاك كيا بافت بيجار
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نماينده اخراجي كارگران كيان تاير  9ده بهمن ماه، 
بر سر كارهاي خود بازگشتند و در روز بعد، يعني 

صبح بـا     8بهمن، كارگران كيان تاير از ساعت  11
تجمع در محل كارخانه، اقـدام بـه آتـش زدن            
الستيك كرده و خواهان رسـيـدگـي فـوري بـه          

به دنبال اين وضـعـيـت    .  خواست هاي خود شدند
در كارخانه كيان تاير، مديريت كارخانه و فرماندار 
اسالمشهر با حضور در محل كارخانه از كارگـران  

خواستند تا آتش را خاموش كنند، امـا كـارگـران      
معترض با طرح خواست هـاي خـود خـواهـان         

در ادامـه ايـن       .  رسيدگي به وضعيتشان شـدنـد    
صـبـح آتـش را           11كشمكش، كارگران ساعت 

خاموش كردند و نماينـده هـايشـان در سـالـن            
غذاخوري كارخانه با مـديـريـت و فـرمـانـدار             

در اين مذاكره قـرار  .  اسالمشهر وارد مذاكره شدند
درصد بـاقـي مـانـده          50شد طي روزهاي آينده 

آنـان     دستمزد آذر ماه كارگران پرداخت شود و از
روز آينده دست به اعـتـراض    15خواسته شد طي 

نزنند تا ظرف اين مدت نسبت به بر آورده كـردن    
ساير خواستهاي آنان از جمله دستمزد عقب افتاده 

ماه مطالبات باقي مانده كـارگـران از        5دي ماه و 
سال گذشته و ساير خواست هايشان رسـيـدگـي      

 .شود

 )الستيك البرز(اعتراضات كارگري در كيان تاير 

كارگران كارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض بـه    
عدم پرداخت دستمزدهايشان دو روز متوالي دست 
از كار كشيده و به اعتراض عليه كـارفـرمـايشـان       

 .پرداختند
كارگران كارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض بـه    
عدم پرداخت دستمزدهايشان روز پـنـج شـنـبـه          
گذشته در صدد اعتصاب بر آمدند كه بـا وعـده       
معاونت اداري مالي كارخانه مبني بـر پـرداخـت        
دستمزدهاي معوقه كارگران در روز شنـبـه دهـم      

امـا روز    .  بهمن ماه از اقدام خود منصرف شـدنـد  
ماه از دستمزد معوقـه   5/2شنبه از پرداخت حدود 

كارگران خبري نشد و به همين مـنـوال تـا روز        
بهمن ماه كارفرما به وعده خود مبني بر  12دوشنبه 

 .پرداخت دسـتـمـزد كـارگـران عـمـل نـكـرد               
بدنبال اين وضعيت كارگران از اولين ساعت كاري 

بهمن ماه دست از كار كشيدند و    12روز دوشنبه 
در پي اين .  توليد را در سالنهاي مختلف خواباندند

اعتصاب از سوي كارگران، بار ديگـر مـعـاونـت       
صبح بـه     11اداري و مالي كارخانه حدود ساعت 

كارگران اعالم كرد شب دستمزدهاي آنان پرداخت 
خواهد شد و به اين ترتيب كارگران به اعتـصـاب   

شب نيز كارفرماي نورد .  هشداري خود پايان دادند
لوله صفا به وعده خود عمل نكرد و همـيـن امـر      
باعث شد كارگران اين كارخانه از اولين سـاعـت     

بهمن ماه بار ديگر اعـتـصـاب     13اداري سه شنبه 
با شروع مجدد اعتصاب از   .  خود را از سر بگيرند

سوي كارگران، حوالي ظهر تعدادي از مسئـولـيـن    
كارخانه كه از تهران آمده بودند، در مـيـان آنـان        

بهـمـن مـاه       14حاضر شدند و اعالم كردند فردا 
دستمزدهاي معوقه كارگران حتما پرداخت خواهد 

كارگران نيز متقابال اعالم نمودند چنانچه فردا .  شد
نيز كارفرما به وعده خود عمل نكند، بار ديگـر و    
اين بار بطور نامحدودي اعتصاب را از سر خواهند 
گرفت و تا دريافت دستمزدهاي معوقه خود دست 
 .از اعــتــصــاب نــخــواهــنــد كشــيــد                

بنا بر اظهارات كارگران كارخانه نورد لوله صـفـا،     
كارفرماي اين كارخانه در حالي كه از حـدود دو      
ماه و نيم پيش تاكنون، ريالي از دستمزد كـارگـران   
را پرداخت نكرده است، اقدام به خريد كـارخـانـه    
هاي موتوژن تبريز و كارخانه پمپ ايران سـازنـده   

الزم به يادآوري .  دستگاههاي توليد هوا كرده است
اتوبـان   9است كارخانه نورد لوله صفا در كيلومتر 

كارگر در آن  1300تهران ساوه قرار دارد و حدود 
  .كار هستندمشغول به

 اعتصاب كارگران كارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد

 :در اين بيانيه آمده است
كارخانه ذوب آهن اصفهان، همـواره يـكـي از        “ 

كارگري ايران بوده و مي    بزرگترين مجموعه هاي
با اين همه و به رغم حركت هاي كوچك و .  باشد

و  بزرگ كارگران ذوب آهن براي احقاق حـقـوق    
بهبود شرايط كاري خود، آنان از داشتن هر گـونـه   
تشكل كارگري براي دفاع از حقوق و پـيـگـيـري     

اينك با توجه .  مطالبات بحق خود محروم بوده اند
به شرايط دشوار كارگران و نيز آينده مبهم در پيش 

رو، و در حالي كه بحرانهـاي اقـتـصـادي فشـار          
مـي     مضاعف و كمرشكني به قشر كـارگـر وارد    

كنند، ما جمعي از كارگران ذوب آهن بر آن شديم 
تا در نخستين گام براي دفاع از حقوق كارگران و   

انسجام بخشيدن به صفوف پراكنده آنان، تشكـيـل    
شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصـفـهـان را        

 .اعالم نماييم
از آنجا كه اين شورا در شرايط غيرعلني تشكـيـل   
شده و منتخب آراي كارگران كارخانه نمي باشـد،  

لذا عنوان شوراي موقت را براي خـود بـر مـي          
گزيند، ولي با اين حال متعهد مي گـردد كـه در       
صورت فراهم شدن شرايط مسـاعـد در اولـيـن         
فرصت، انتخاباتي آزاد با شركت تمامي كـارگـران   

 .كارخانه برگزار كند
تا آن زمان شورا به نمايندگي از تمامي كـارگـران     
كارخانه، براي دفاع از حقوق آنان خواهد كوشيـد  
و تصميمات خود را از طريق صدور بيـانـيـه بـه       

 ”...اطالع آنان خواهد رساند

 انتشار بياينه اعالم موجوديت شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان
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دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين از تـأخـيـر      
چهار ماهه در پرداخت حقوق و مطالبات كارگران 

سعيد علي كريمي .  كارخانه آوند پالستيك خبر داد
دلـيـل      چهار ماه است كه كـارفـرمـا بـي        :  گفت

ايـن  :  وي افـزود   .  كند  دستمزدها را پرداخت نمي
 20درحالي است كه اين كارخانه روزانه با توليـد    

ميليون تومـان درآمـد      4هزار قوطي براي روغن، 

با وجود درآمد كـه    : اين فعال كارگري گفت. دارد
رسد؛ كارفـرمـا    ميليون تومان نيز مي 120در ماه به 

گويد كه براي پرداخت دستمزد كارگران پـول     مي
اين اظهارت در حالي اسـت    :  كريمي گفت.  ندارد

 20كه دريافتي ماهانه يك كارگر آوند پالستيك با 
وي .  هزار تومان بيشتر نيـسـت   400سال سابقه از 

كارگر شاغـل در ايـن        35از مجموع :  يادآور شد

نـفـر بـطـور        15نفر بطور رسمي و  20كارخانه، 
به گـفـتـه دبـيـر        .   قراردادي مشغول به كارهستند

اجرايي خانه كارگر قزوين، در نتيجه تاخير ايجـاد  
شده، هم اكنون از يك سو كارگران بـا مشـكـل        
تمديد دفترچه بيمه مواجه هستند و از سوي ديگر 
كارگران واجد بازنشستگي نيز با مشـكـل عـدم        

  .موافقت سازمان مواجه هستند

 كارندماه حقوق طلب 4كارگران آوند پالستيك 

، نـيـروهـاي      1382بهـمـن   4پنج سال پيش، روز 
حكومت ايران، از زمين و هوا به تجمع كـارگـران   

خاتون آباد و خانواده هاي شان در شـهـر بـابـك        
كارگران خاتون آباد، به اخراج دستـه  .  حمله كردند

آنها يك هفته پـيـش   .  جمعي خود اعتراض داشتند

از آن نيز، در خاتون آباد مورد حمله قرار گـرفـتـه    
 .بودند و يكي از آنها جان باخته بود

كارگران جمع شده بودند تا مانع اين شـونـد كـه      
بدون هيچ تامين و كار و پولي، به خيابان پـرتـاب   

در تاريخ جنبش كارگري ايران، نام كارگران .  شوند

باخته يعني رياحي، مومني، مهدوي، جاويـدي  جان
و يك دانش آموز به نام پوراميني، از نـام هـايـي      

 .است كه براي هميشه در يادها مي ماند

 پنجمين سالگرد كشتار كارگران خاتون آباد شهر بابك

 اخبار كارگري

فروغ ميرزايي، وكيل دادگستري، مهين فهيمـي، از    
نـگـار و زهـره         مادران صلح، علي نظري روزنامه

تنكابني در ساعات اوليه شب از زندان اويـن آزاد    
 .شدند

روزنامه نگار ( فروغ ميرزايي، همسر روزبه كريمي 
ايـن  .  است)  و عضو سازمان دانش آموختگان ايران

بـا  .  زوج چند روز پس از عاشورا دستگير شـدنـد  

گذشت پنج هفته ميرزايي آزاد شده، اما كـريـمـي    
 .همچنان در بند است

مهين فهيمي، ديگر آزاد شده سه شنبه شب، فرداي 
عاشورا همراه با پسرش اميد منتظري در حـملـه       

وي .  عوامل كودتا به خانه اش دستگير شـده بـود    
همسر حميد منتظري از قربانيان اعدام هاي سـال    
شصت و هفت و همچنين از بسـتـگـان شـهـيـد         

 .سهراب اعرابي است
فهيمي در شرايطي از اوين آزاد مـي شـود كـه          
پسرش، در هفته هاي اخير در نمايش موسوم بـه    

) دهم بهمـن مـاه    ( دادگاه متهمان حوادث عاشورا 
 .حاضر شده است

شـنـبـه     ،همچنين زهره تنكابني از مادران صلح نيز
 .شب از زندان آزاد شد

 اخبار زنان مهين فهيمي، فروغ ميرزايي و زهره تنكابني آزاد شدند

حكم اعدام براي شيرين علـم هـولـي، زنـدانـي          
سياسي كُرد كه از سوي دادگاه بدوي صادر شـده،  
هنوز در دادگاه تجديدنظر مورد تاييد قرار نگرفتـه  

وكيل اين زنداني سياسي، صدور حكم اوليه .  است
وي .  اعدام در دادگاه بدوي را مورد تاييد قرار داد  

همچنين تأكيد كرد كه انتظار صدور چنين حـكـم   
سنگيني را براي موكل خود نداشته و در اعتـراض  

 .به اين حكم، درخواست تجديدنظر داده است
در دادخواست شيرين علم هولي آمده كه يكي از   
داليل صدور حكم محاربه و اعدام، اقرار وي بـه    

شيرين علم هـولـي بـا      .  ارتباط با پژاك بوده است
نگارش نامه اي، شرح فشارها و شكنجه هاي وارد 
شده بر خود را براي گرفتن اقرار، منتـشـر كـرده      

  .است

 حكم اعدام براي شيرين علم هولي بدوي است

صبا واصفي پژوهشگر، فعال حقوق بشر و فـعـال   
تاكنون در دانشـگـاه    1385جنبش زنان كه از سال 

دي مـاه از         30بهشتي مشغول به تدريس بود،   
 .تدريس محروم و از دانشگاه اخراج شد

پيش از آن نرگس محمدي، از اعضـاي كـانـون        

مدافعان حقوق بشر و از فعاالن جنبش زنـان، در    
 . آبان ماه سال جاري از كار اخراج شده بود 28

سميرا صدري، عضو شوراي سياستگذاري سازمان 
دانش آموختگان ايران و از فعاالن جنبش زنان نيز، 

هاي درس، پس از هفت سال حضور بر سر كالس

از اوايل آذرماه سال جاري از تدريس در آمـوزش  
و پرورش محروم شد و از محل كـارش اخـراج       

 .گرديد

 محروميت صبا واصفي از تدريس در دانشگاه بهشتي
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سميه مومني روزنامه نگار و فعال كمـپـيـن يـك       
بهمن در منـزل خـود      18ميليون امضا بامداد روز 

صبح در منزل خود به  3وي ساعت  .بازداشت شد
از مـحـل     .  بازداشت نيروهاي امنـيـتـي در آمـد        

نگهداري اين روزنامه نگار اطالع دقيقي در دسـت  
در همين روز، مهسا جزيني از هـمـكـاران     .نيست

در ايـن شـهـر        )  بخش اصفـهـان  ( روزنامه ايران 
جزيني از فعاالن حقوق زن و .  بازداشت شده است

 .از همكاران كمپين يك مـيـلـيـون امضـا اسـت          
همچنين زينب كاظم خـواه، خـبـرنـگـار يـك             

بهمـن،   18بامداد  3خبرگزاري دولتي نيز،  ساعت 
تن از ماموران وزارت اطالعـات بـه      9با مراجعه 

محل سكونت اش، بازداشت و به مكان نامعلومـي  
نيروهاي امنيتي در كرمانشاه نيز،  .منتقل شده است

كاوه كرمانشاهي، فعال حقوق بشر و از اعضـاي      
 .كمپين يك ميليون امضا را بازداشت كرده بودند

ماموران امنيتي با حضور در منزل نوشين جعفـري،  

خبرنگار سرويس ادب و هنر روزنامه اعتماد، وي   
جعفري كه بيست و دو سـال     .را بازداشت كردند

سن دارد، در ماه هاي پس از انتخابـات ريـاسـت      
جمهوري هيچ گونه فعاليت سياسي نـداشـت و       
صرفا به فعاليت در حوزه مسايل فرهنگي و ادبـي    

 .مي پرداخت
مريم قنبري وكيل دادگستري و از فعاالن حـقـوق   

صبح در منزلش توسط مـامـوران      3زنان، ساعت 
مامورين امنيتي ابـتـدا زنـگ      .  امنيتي بازداشت شد

همسايه ها را زده و از اين طريق وارد ساختـمـان   
آنهـا  .  شده و سپس در منزل مريم قنبري را زده اند

وسايل مريم قنبري منجمله كامپيوتر ي را نيـز بـا     
از اتهام مريم قنبـري اطـالعـي در        . خود برده اند
فروغ ميرزايي، يكي ديگر از وكـالي  .  دست نيست

 .بازداشت شده است
شميم زين العابدين كه در روز عاشورا بـازداشـت   
شده، هم اكنون در بند عمومي زندان اوين به سـر  

اخالل در نظم عمـومـي و     “ اتهامات وي .  مي برد
” شركت در تظاهرات غيرقانـونـي روز عـاشـورا        

پرونده او در دادياري شعبه هشت نـاحـيـه      .  است
ساله وكيل نـدارد   21اين زنداني .  بيست قرار دارد

گفته مـي  . و از وضعيت پرونده خود بي خبر است
شود شميم زين العابدين سابقه كار سيـاسـي هـم      

 .ندارد
لي فرهادپور نويسنده، روزنامه نگار و فعال زنان لي

كه اول بهمن ماه از سوي ماموران امنيتي بازداشت 
و به زندان اوين منتقل شـده يـود، عصـر روز            

اين .  بهمن با خانواده اش تماس گرفت 12يكشنبه 
. اولين تماس فرهادپور پس از بـازداشـت بـود         

فرهادپور در اين تماس كوتاه تلفني بـه خـانـواده      
اش خبر داده است كه وضعيت جسماني مناسـبـي   
دارد، با اين حال در چند روز گذشته بـه دلـيـل        
عارضه قلبي كه از پيش داشت، به بهداري زنـدان    

 ..اوين منتقل شده است

 بازداشت فعاالن و روزنامه نگاران زن

 اخبار زنان

محمد غزنويان، دانش آموخته رشته علوم سياسـي  
و فعال حوزه كودكان و زنان، بعد از ظهر دوشنبـه  
نوزدهم بهمن در پارك ملت شهر قزوين بازداشت 

پس از بازداشت وي، مأموران با مراجعـه بـه      .شد
منزل پدري او، وسايل شخصـي اش را ضـبـط          

در مورد علت بازداشت محمد غـزنـويـان،    .  كردند

توضيحي از سوي مأموران به خانواده او داده نشده 
از او مقاالت و يادداشت هـاي زيـادي بـا         .است

در ...  موضوعات حقوق بشر، زنان، كـودكـان و       
روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي منـتـشـر شـده       

آخرين فعاليت اجتماعـي او، كـمـك در           .است
مديريت يك مركز پرورش استعدادهاي كـودكـان   

كار و خيابان در قزوين مي باشـد كـه مـحـمـد          
غزنويان به عنوان مدير داخلي اين مجموعه نقـش  
پررنگي در ايجاد و پايستگي اين مركز عام المنفعه 

 .در محله هادي آباد قزوين داشت

 محمد غزنويان، فعال حوزه كودكان و زنان بازداشت شد

پليس ايران اعالم كرد براي رسيدگي به امور زنان، 
ها مسـتـقـر       يگان ويژه زنان تشكيل و در كالنتري

زاده، فـرمـانـده     سرتيپ عزيزاهللا رجب.  خواهد شد
دانسـتـن   »  ناكارآمد« نيروي انتظامي تهران بزرگ، 

هـا را عـلـت           هاي ويژه زنان در بررسي كالنتري
 .اندازي چنين يگاني اعالم كرده است راه

يگان « اندازي  بار است كه پليس از راه اين نخستين

پلـيـس ايـران      .  دهد زنان در ايران خبر مي»  ويژه
هاي ويـژه     اندازي كالنتري جاري، از راه اوايل سال

گويـد   زنان خبر داده بود، اما اين فرمانده پليس مي
يك سمت شكـايـات   « ها نشان داده كه  كه بررسي

مربوطه به زنان، مردها هستند، در نتيجه در ايـن      
طـور كـه        آن   » . رابطه مشكالتـي وجـود دارد      

زاده گفته است، اين يگان ويژه در يك طبقه  رجب

به گـفـتـه ايـن         .  ها مستقر خواهد شد از كالنتري
فرمانده پليس، اجراي چنين طرحي بدون همياري 

هـاي     براساس اعالم مقام.  پليس مرد ممكن نيست
پليس، در حال حاضر يك هزار زن پـلـيـس در        

 .كنند فرماندهي انتظامي استان تهران فعاليت مي

 شود يگان ويژه پليس زن در تهران تشكيل مي
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 نويناخبار اين شماره جهان

 :از منابع زير تهيه شده است

كميته گزارشگران حـقـوق     /  خبرنامه اميركبير
/ رهانا/  هرانا/  فعاالن حقوق بشر در ايران/  بشر
نـداي سـبـز      /  نشريه اينترنتي خيـابـان  /  ايسنا
تغيير بـراي  /  آينده/  جرس/  روز آنالين/ آزادي
/ مدرسه فمينيستـي /  كانون زنان ايراني/  برابري

اتـحـاديـه    /  دويچه ولـه / ايونا/ خبرگزاري مهر
/ ايلنا/  شبكه همبستگي كارگري/  آزاد كارگران

 كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه نرخ ورود دختـران  
در صورتي كـه  :  درصد است، گفت 60به دانشگاه 

سازمان سنجش اين روند را كنترل نكند اين ميزان 
 .درصد مي رسد 70به 

 40درصد پـزشـكـان و           49در ايران : وي گفت

درصد پـزشـكـان     30درصد پزشكان متخصص و 
 .فوق تخصص را زنان تشكيل مي دهند

در حال حاضر، تعداد زايمانـهـا   :  وي اظهار داشت
در مراكز درماني و بيمارستانهاي تحـت پـوشـش      

 2/7درصد رسيده است و    97وزارت بهداشت به 

درصد زايمانها نيز توسط افراد غير مـتـخـصـص       
  40مرگ مادران از     :  وي ادامه داد .انجام مي شود

 .در هزار رسيده است 24در هزار، به 

 درصد 70افزايش نرخ ورود دانشجويان دختر به دانشگاه ها تا مرز 

عضو كميسيون اجتماعي مجلس از بررسي افزايش 
اين موضوع در   « :  پديده طالق در كشور خبر داد

» . دستور كار كميسيون اجتماعي قرار گرفته اسـت 

هادي مقدسي با اشاره به حضـور مسـووالن در         
: مجلس جهت بررسي داليل افزايش طالق گـفـت  

بناست به جهت حساسيت موضـوع طـالق از       « 

هاي مختلف جهت بررسي اين معضل در    دستگاه
  ».جامعه دعوت شود

ماهه  9بر پايه اعالم سازمان ثبت احوال كشور طي 
در برابر هزار نفر بـوده كـه      1.7امسال نرخ طالق 

ساله ثبـت   29تا  25بيشترين طالق در ميان مردان 
 .شده است

عضو كميسيون اجتماعي مـجـلـس مشـكـالت          
اقتصادي و اشتغال را از عوامل تاثيرگذار در وقـوع  

مشكالت مـعـيـشـتـي،      « :  پديده طالق عنوان كرد
افزايش خشونت را به دنبال دارد و در نـهـايـت        

 ».گيرند زوجين تصميم به جدايي مي

 بررسي بحران طالق در مجلس

با اين كه شمار تجاوزهاي جنسي در تركيه بسيـار  
كننـد   باالست، ولي قربانيان اين جنايت جرأت نمي

به دستگاه قضايي مراجعه و عـلـيـه مـتـجـاوزان         
تجاوز به زنان در تركيه هـر چـنـد      .  شكايت كنند

جرم است، ولي قوانين كافي و مـراكـز ضـروري      
براي حمايت از قربانيان در ايـن كشـور وجـود        

فعـال   و كانون  انجمن  30از اين رو بيش از .  ندارد
تغـيـيـر    «اند و  اي زده زنان دست به تشكيل شبكه

قانون به سود زنان و تأسيس مركزي براي حمايت 
را در دستور كار خـود قـرار        »از قربانيان تجاوز

ي زنان عليه خشـونـت      شبكه«اين مركز .  اند داده
گذاران اين شبكـه   بنيان.  نام دارد »آمارگي -جنسي

گيرند كه در صـدد اسـت بـه         به دولت خرده مي
ي كشورهاي اروپايي درآيد، ولي  عضويت اتحاديه

هنوز نتوانسته شرايط انساني مناسبي براي زندگـي  
. بيش از نيمي از جمعيت كشورش را فراهم آورد  

ي اغلـب مـراكـز       كنند كه هزينه اينان استدالل مي
حمايت از قربانيان تجاوز در كشورهاي اروپايي را 

كه دولت تركيه به  كنند، در حالي ها تأمين مي دولت
 .توجه است اين امر مهم، بي

در قانون اساسي تركيه، بر برابري زن و مرد تأكيـد  
طبق قوانين مدني تركيه، تجاوز به زنان .  شده است

حتي در چارچوب روابط زناشوئـي نـيـز جـرم         
ي    حال آمار رسمي در بـاره  با اين.  شود شناخته مي

اعمال خشونت عليه زنان در ايـن كشـور نشـان        
دهد كه دست كم يك زن از هر سه زن يا حتي  مي

 .شود يك زن از هر دو زن، قرباني خشونت مي

 پناهي زنان تركيه در برابر تجاوز جنسي بي

وزيران كابينه جديد بوليوي، كه براي اولـيـن بـار      
جمـهـور    نيمي از آنها زن هستند، در حضور رييس

  وزيـر دادگسـتـري،      .اين كشور سوگند ياد كردند
وزير شفاف سازي و مبارزه بـا فسـاد و وزيـر            
فرهنگ، از جمله اعضاي زن كـابـيـنـه مـورالـس         

 .هستند

اختصاص نيمي از كابينه بولـيـوي بـه زنـان در           
ي اين امر در آمريكاي  شرايطي است كه تنها سابقه

جنوبي، مربوط به دولت در حال كناره گيري شيلي 
عضوي خـود     26ي  كابينه 2006است كه در سال 

 .را به طور مساوي بين زنان و مردان تقسيم كرد

 دهند زنان نيمي از كابينه جديد بوليوي را تشكيل مي

 اخبار زنان
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كمال اوليايي برادر ارسالن اوليايي زنداني سياسـي  
. كرد ، در تهران به طرز مشكوكي كشته شده است

جسد وي توسط نيروهاي امنيتي در قـبـرسـتـان         
بهشت زهرا واقع در شهر تهران به خاك سـپـرده     
شده و سپس خانواده ي نامبرده از كشـتـه شـدن      

 .فرزندشان مطلع شده اند

كمال اوليايي برادر يكي از فعاالن سياسي كرد بـه    
نام ارسالن اوليايي است كه سال گذشته به اعـدام    
محكوم شده بود و مدتي پيش حكم اعدام وي بـه  

شايان ذكر است اسـت  .  سال زندان تغيير يافت 16
اشرف حسين پناهي، برادر معـلـم     سال گذشته  كه

  بـه   در حكم اوليه  كه »انور حسين پناهي «زنداني

  اعدام محكوم شده بود و پس از آن، در دادگـاه       
سال زندان تغيير يافتـه   16  تجديد نظر حكمش به

قـتـل         طرز مشكوكي در شهر سنندج بـه   بود، به
 .رسيد

 كشته شدن برادر يك زنداني سياسي كرد در تهران

اول بهمن ماه، مرگ يك زنداني سياسي محكوم به 
. حبس ابد از سوي بهداري زندان اوين تائيد شـد   

البرز قاسمي، زنداني سياسي متهم به محـاربـه از     
طريق عضويت در يك سازمان سيـاسـي، كـه از        
سرطان پيشرفته معده نيز در رنـج بـود، در پـي          
وخامت وضعيت جسمي كه نشـات گـرفـتـه از         
محروميت بلند مدت اين زنـدانـي از خـدمـات         

پزشكي و مرخصي استعالجي بود، روز گذشته بـه  
بهداري زندان اوين منتقل و صبح امروز مرگ وي 

گزارش شده است اين زنداني كه در بند .  تائيد شد
زندان اوين به همراه برادر خـود، حـمـيـد          350

قاسمي، نگهداري مي شد، در روزهاي اخير حتـي  
قادر به حركت كردن نبوده و دچار بي اخـتـيـاري    

عليرغم تالش هاي زنـدانـيـان و        .  ادرار شده بود

خانواده وي، بهداري و مسئوالن مربوطه در زنـدان  
اوين تا يك روز قبل از فوت، حاضـر بـه ارائـه        
خدمات درماني به وي نشده و تنها پس از پيگيري 
هاي مستمر، اين زنداني را به بهداري زندان اويـن  
منتقل كردند، در حاليكه بيماري وي و رسيـدگـي   
پزشكي به ايشان مستـلـزم حضـور در مـراكـز            

 .تخصصي پزشكي بوده است

 مرگ يك زنداني سياسي در زندان اوين

 اخبار زندانيان

يكي از جوانان زنداني سـالـن جـوانـان زنـدان            
گوهردشت، بر اثر فشارها و رفتارهاي غير انسانـي  
. در زندان اقدام به خودكشي نمود و جان سـپـرد    

در بند  12حميد رضا اسدي كه به تازگي به سالن 
زندان گوهردشت منتقل شده بود، بارها نسـبـت    4

به وضعيت خود اعتراض نموده و هر بار با تهديد 
در پي اطالع .  و فحاشي به بند بازگردانده شده بود

همبندان وي از خودكشي، حميد رضا اسـدي بـا     
اطالع مقامات زندان به بهداري منتقل و مرگ وي 

 .نيز تائيد شد
زندان گوهردشت كرج، محل مخصوص  12سالن 

سال  22  –  16نگهداري زندانيان در محدوده سني 

مي باشد كه در گزارشات هفته هـاي گـذشـتـه،         
يورش گارد زندان به اين بند بارها در رسانه هـاي  
مختلف و از سوي نهادهاي حقوق بشري منعكس 

 . شده بود
ساله، نزديك بـه     44زنداني ديگر، عظيم عسكري 

هاي قصر و گـوهـردشـت     سال بود كه در زندان 8
معروف بـه آخـر        1وي دربند .  برد كرج بسر مي

او مدتها در تالش بود كـه بـه     .  خطيها زنداني بود
زندان همدان انتقال يابد تا بتوانـد بـا فـرزنـدش         

دي ماه، بـراي   22صبح روز سه شنبه .  مالقات كند
مـراجـعـه       1پيگيري مسئلة انتقالش به رئيس بند 

كند كه با برخوردي وحشيانه و غيرانسـانـي و      مي

عظيـم عسـكـري       .شود توهين و تحقير مواجه مي
پس از بازگشت به سلول خود، حوالـي سـاعـت      

كند و تـا سـاعـت         اقدام به خودكشي مي 09:00
از هرگونه اقدامي براي نجات اين زنـدانـي    12:00

به بهداري منتقل  12:30ساعت .  كنند  خوداري مي
از طـرفـي        .كنـد  شود كه ساعتي بعد فوت مي مي

روبـه   1ديگر ضرب و شتم و شكنجه زندانيان بند 
هاي برقي و  دفاع با باتون زندانيان بي.  افزايش است

گيرند و اين  شوك الكتريكي مورد شكنجه قرار مي
معروف به بند  1موضوع به عنوان يك روال در بند

 .شود ها بكار برده ميخطي آخر

 خودكشي دو زنداني در زندان گوهردشت كرج

خانواده هاي بازداشت شدگان از بعد از ظهر پنـج  
بهمن، به تدريج براي پيگيري وضعـيـت    22شنبه 

نزديكان خود در برابر بازداشتگاه نيروي انتظـامـي   
در خيابان وزرا و همچنين زندان اوين جمع شـده  

 . بودند
با آغاز شب، رفته رفته بر تعداد خانواده ها افـزوده  

به گفته خانوادها، بيتشر بازداشت شدگان در   .  شد
فلكه دوم صادقيه و خيابان هاي اطراف دستـگـيـر    
شده اند و در ميان آنان تعداد زيادي دختر وجـود  

مقامات رسمي هنوز آمار دقيـق بـازداشـت      .  دارد
 . بهمن را اعالم نكرده اند 22شدگان 

اين گزارش حاكي است، در ساعات پاياني شـب،  

به تدريج برخي از بازداشت شدگان از اويـن آزاد    
 . اغلب آزاد شدگان دختران جوان بودند. شدند

بيشتر آزاد شدگان به وسيله خودروهاي ون، از در 
اصلي زندان خارج شده و در زيـر پـل روگـذر        

ها در انتظار ايسـتـاده     جايي كه خانواده ،راهبزرگ
 .بودند، آزاد مي شدند

 بهمن در برابر بازداشتگاه ها و آزادي برخي از بازداشت شدگان  22حضور خانواده هاي دستگيرشدگان 
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تعدادي از خانواده هاي زندانيان محكوم به اعـدام،  
نشست هايي را با موضوع مخالفت با حكم اعـدام  

 .و درخواست آزادي فرزندان خود آغاز كرده اند
تني از خانواده هاي زندانيان سياسي كرد محـكـوم   
به اعدام، در حركتي غيرسيـاسـي بـا بـرگـزاري          
نشست هايي ضمن محكوم كردن حكم اعدام در   
تماميت آن، به بيان موارد حقوقي نقض شـده در    
پرونده فرزندان خود و نهايتاً درخـواسـت آزادي     

خانواده ها در اين نشست هـا بـه       .  آنان پرداختند
ناعادالنه بودن و غيرحقوقي بودن روند منتهي بـه    
صدور حكم اعدام براي فرزندان خود اشاره كردند 
و همچنين از تداوم اعدام زندانيان سـيـاسـي در        
كردستان، كه با اعدام دو زنداني در طي هفته هاي 
اخير وارد مراحل جديدي شده است، ابراز نگراني 

 .كردند
ديماه در شـهـر    23جلسه اول اين نشست، مورخ 

ديماه در شهر  24كامياران و جلسه دوم آن، مورخ 
در اين نشست كه بـه دلـيـل        .  سنندج برگزار شد

فضاي امنيتي كردستان و تهديد مستمر خانواده هـا  
به صورت غيرعمومي و فقط با حضور خـانـواده     

هاي زندانيان برگزار شده بود، مادران و بستگان با 
آوردن تصاوير فرزندان محكوم به اعدام خود يـاد  
 .آنــــان را گــــرامــــي داشــــتــــنــــد            

خانواده هاي مورد اشاره در اقدامي نـمـاديـن بـا       
استفاده از تصاوير زندانيان محكوم بـه اعـدام در       
ساير نقاط كشور و همچنين تصاويـري از جـان       
باختگان وقايع اخير به اعالم همبستگي و اتحاد بـا  
ساير خانواده هاي زندانيان سياسي مـحـكـوم بـه       
اعدام و همينطور جان باختگـان وقـايـع اخـيـر          

 .پرداختند
مادران زندانيان محكوم به اعدام حاضر در نشست 
ضمن اعالم تصميم خود بر تـداوم و گسـتـرش        
فعاليتهاي خود از اعالم آمادگي خود براي سفر بـه  
تهران جهت پيگيري وضعيت فرزنـدان خـود و       
همبستگي با ساير زندانيان محكوم بـه اعـدام در       
 .اولــيــن زمــان مــمــكــن ســخــن گــفــتــنــد          

در پايان نشست دوم، مادران و خانواده هاي مورد 
گـورسـتـان    ( اشاره با عزيمت به بهشت محمديه   

در مراسم سالگرد ابراهيم لـطـف الـهـي       )  سنندج
دانشجوي جان باخته در بازداشتگـاه اطـالعـات      ( 

 .شركت كردند) سنندج
الزم به يادآوري است در حال حاضـر بـيـش از        
چهل زنداني سياسي محكوم به اعدام در سـراسـر   

تن از آنان به قرار  35كشور وجود دارد كه اسامي 
 :ذيل است

علي صارمي، ايوب پركار، احمد كريمـي، نـاصـر      
 عــبــدالــحــســيــنــي، رضــا خــادمــي                
عبدالرحمان ناروئي، عابد گهرام زهي، عبدالحميـد  
ريگي، عبدالجليل ريگي، ناصر شه بخش، محمـود  

 ريگي
علي ساعدي، وليد نيسي، ماحد فرادي پور، دعيـر  
مهاوي، ماهر مهاوي، احمد ساعدي، يوسف لفـتـه   

 پور
لطيفي، شيركو معـارفـي،     زينب جالليان، حبيب اهللا

فرهاد وكيلي، فرزاد كمانگر، علي حيدريان، حسين 
خضري، رشيد آخكندي، محمد اميـن آگـوشـي،      
احمد پوالد خاني، سيد سامي حسيني، سيد جمـال  
محمدي، رستم اركيا، مصطفي سـلـيـمـي، انـور          

 .تالعي و ايرج محمدي رستمي، حسن 

 سلسله نشست هاي مخالفت با حكم اعدام
 اخبار زندانيان

بررسي تطبيقي نيروهاي 
بهمن و  22حكومت در 

 88روزهاي اعتراض 
 مقاله ارسالي به جهان نوين

 1388بهمـن     22حكومت ايران توانست در روز 
بـا  .  هاي اصلي شهر تهران را تصرف كـنـد    خيابان

حضور گسترده نيروهاي نظامي، انتظـامـي، شـبـه       
نظامي و امنيتي، به همراه نيروهاي غيـر نـظـامـي       

هاي اصلي پايتخت، قبـل  طرفدار حكومت، خيابان
. بهمن، به تصرف حكومت در آمد 22از ظهر روز 

از ظهر به بعد، نيروهاي غير نظـامـي بـه خـانـه          
ها را برگشتند، اما نيروهاي نظامي، همچنان خيابان

 .در تصرف خود داشتند

روهـايشـان، در     طلبان و دنبـالـه  ها و اصالحليبرال

بهمن، تبليغ مي كردنـد كـه      22روزهاي منتهي به 
اين روز، روز وزن كشي قدرت مـعـتـرضـان بـا        

هـاي  شكـسـت  .  وفاداران به حكومت مستقر است
موضعي حكومت در برخي نقاط تهـران در روز      

از يك طرف، و تبلـيـغـات    )  عاشورا( ماه ششم دي
بهمـن را روز       22حكومت، كه سعي داشت روز 

تعيين تكليف و مشخص شدن طـرف بـرتـر در        
-ها و اصالحها بنامد، از طرف ديگر، ليبرالخيابان

خيال را به وسوسه انداخت تا در اين طلبان خوش
تبليغ كردند هر طرف كه :  قمار نابرابر شركت كنند

هاي اصلي و ميدان آزادي تهران را توانست خيابان
بهمن تصرف كند، قدرت بـرتـر در ايـران         22در

 .است

هـا و    ي برخي ليبرالخياالنههاي خوشطبق طرح
-شان علنا تبليغ ميهايطلبان، كه در رسانهاصالح

بايست با سكوت كامل و بـدون  شد، معترضان مي

هـمـراه   هيچ نماد و پالكاردي، تا ميدان آزادي بـه   
آنگاه زماني كه .  طرفداران حكومت راهپيمايي كنند

سخنران اصلي حكومت، شروع به سخنراني كـرد،  
معترضان با سردادن شعارهاي اعـتـراضـي، جـو         
اعتراض را بر اين ميدان، حاكم كرده و ضمن بـر    

بهمن و    22هم زدن نمايش هر ساله حكومت در 
هـاي خـارجـي و        ي آن از رسـانـه  انعكاس زنده

تلويزيون ايران، زير پاي حكومت را تا حد سقوط 
آنها مثال روماني و روز سـقـوط       .  آن، خالي كنند

چائوشسكو، ديكتاتور روماني را سـرمشـق خـود      
 .قرار داده بودند

-تعهدي و فقدان حداقل محاسبـه خيالي، بيخوش
 .گري، از اين طرح كامال پيداست

بررسي روزهاي كليدي اعتراضات خيـابـانـي در      
سـادگـي   خيالي را بـه     هشت ماه اخير، اين خوش

تيرمـاه   26ياد داريم كه روز جمعه به.  كندبرمال مي
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را، كه خطيب نماز جمـعـه تـهـران، هـاشـمـي            

در اين روز، معترضان موفق شدند .  رفسنجاني بود
هاي اصلي تهران، در اطراف دانشگاه تهـران  خيابان

و محل برگزاري نماز جمعه را، به تصرف موقـت  
خود در آورده و شعارهاي اعتراضي را بـر جـو       

 27روز ديـگـر، جـمـعـه          .  جمعيت، حاكم كنند
شهريور، روز قدس نيز اين وضعيت تكرار شد و   

هاي اصلـي  معترضان موفق شدند بخشي از خيابان
حول و حوش دانشگاه تهران را تصرف كـرده و      

 .شعارهاي خود را غالب كنند

طلبان و وجه اشتراك اين دو روز، فراخوان اصالح
ها از معترضان براي حضـور    ها و دعوت آنليبرال

ها؛ برگزاري نماز جمعه و مشغول بـودن  در خيابان
بخش اعظم نيروهاي غير مسلح طرفدار حكومـت  
به برگزاري مراسم و در نتيجه عدم تحرك آنها در 

نـيـروهـاي مسـلـح        .  آن دو ساعت حساس بـود   
حكومت هم، كه در خيابان حضور داشتنـد، طـي     
اين دو ساعت، مشغول تامين نظم برگزاري مراسم 

 .و در موضع دفاعي بودند

آبان، از لحاظ برگزاري مراسم خيـابـانـي     13روز 
ها و دعوت از معترضان حكومتي و فراخوان ليبرال

براي تجمعات خياباني، بـا ايـن دو روز وجـه            
اما چرا معتـرضـان نـتـوانسـتـنـد          .  اشتراك داشت

هاي اطراف برگزاري مراسم را در زمـان        خيابان
 27تـيـر و        26برگزاري مراسم، همچون دو روز 

 شهريور تصرف كنند؟

ي كليدي، تحرك نيروهاي غيرمسلح طرفـدار  نكته
حكومت، در ساعات برگزاري مراسم، و همراهـي  
آنها با نيروهاي مسلح حاضر در خيـابـان در آن       

از طرف ديگر، حضور نـيـروهـاي      .  ساعات است
ها، طي اين روز، بسيار نظامي و انتظامي در خيابان

از اين لحاظ، توازن .  تر از آن دو جمعه بودگسترده
بهمن امسال، با روز  22هاي تهران درقوا در خيابان

 . آبان بسيار شبيه و قابل مقايسه بود 13

دي    6آذر و      16تير،  18روزهاي كليدي ديگر، 
در ايـن سـه روز         .  امسال هسـتـنـد   )  عاشوراي( 

هاي متحدشان، هيچ طلبان و ليبرالتاريخي، اصالح

فراخواني براي حضور مردم و برپايي تجـمـعـات    
اما مردم معترض، موفـق شـدنـد      .  خياباني ندادند

ضمن برپايي تجمعات خياباني اعتراضي و حـتـي   
هاي اصلي، نيـروهـاي   تصرف موقت برخي خيابان

چـالـش   نظامي و انتظامي حاضر در خيابان را بـه   
 .بكشند

نكته كليدي اين سه روز، عدم برگـزاري مـراسـم      
در نتيجـه،  .  هاي مركزي تهران بوددولتي در خيابان

ها نيروهاي غير نظامي طرفدار حكومت، در خيابان
حضور نداشته و نيروهاي نظامي و انـتـظـامـي را       

عالوه بر اين، در ساعات قبل .  همراهي نمي كردند
، بـخـش بـزرگـي از           ) عاشـورا ( دي 6ظهر روز 

نيروهاي شبه نظامي طرفدار حكومت، در محـالت  
مختلف و به صورت پراكنده و غيـر مـتـمـركـز،        
مشغول برگزاري مراسم عزاداري مذهبي بـوده و      
در نتيجه از همراهي نيروهاي نظامي و انتـظـامـي،    

 .بازمانده بودند

، مردم معترض مـوفـق     ) عاشورا( دي  6در نتيجه، 
شدند چندين ميدان و خيابان اصلي در مركز تهران 

همچنين توانستنـد  .  را ، براي ساعاتي تصرف كنند
در چند نقطه، نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتـي  

گونه بود كه اين. را شكست داده و خلع سالح كنند
رغم كشـتـه و       امسال، علي)  عاشوراي( دي 6روز 

مجروح و دستگير شدن تعداد زيـادي از مـردم         
 .معترض، تبديل به روز عزاي حكومتيان شد

رغم انـفـعـال      نيز، علي)  روز دانشجو( آذر  16در 
-طلبان، دانشجويان معترض اكثر دانشـگـاه  اصالح

همراهي مردم معترض، موفق شدنـد  هاي ايران، به

شان را، براي هاي اطرافها و خيابانمحيط دانشگاه
ي برگزاري تـجـمـعـات     ساعاتي، تبديل به صحنه

در ايـن    .  اعتراضي و شعارهاي ضد حكومت كنند
روز، حكومت تمركز نيروهاي غير مسلـحـش را،     
تنها در دانشگاه تهران تدارك ديده بود و فقط در   
اين دانشگاه، توانست خودي نشان بـدهـد و بـا        

 .چالش برخيزددانشجويان معترض، به

در روزهايي كـه    :  نكته ساده اما اساسي، اين است
دلـيـل   نيروهاي غير نظامي طرفدار حكومـت، بـه    

برگزاري مراسم دولتي، حضور خياباني و تحرك و 
تمركز كافي داشته و نيروهاي نظامي و انتظامي و   

كردند، حكومت موفق شـده    امنيتي را همراهي مي
هاي اصلي تهران را تصرف ها و ميداناست خيابان

. كرده و مردم معترض را پراكنده و سركوب كـنـد  
اما در روزهاي اعتراضي كه مراسم رسمي دولـتـي   

شد، نيروهاي غير نـظـامـي طـرفـدار        برگزار نمي
در .  ها حضور متمركز نداشتندحكومت، در خيابان

نتيجه نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي، موفق به 
پراكنده كردن و سركوب كامل مـردم مـعـتـرض       

شدند و حتي در ساعاتي، كنترل تـعـدادي از     نمي
 .هاي اصلي را از دست دادندها و ميدانخيابان

 16يك نكته را هم بايد اضافه كرد، از غروب روز 
كار افتـاد  هاي تبليغي حكومت بهآذر، تمام دستگاه

و چند روز متوالي، با حداكثر توان، پـاره شـدن       
-علي.  خميني را در بوق و كرنا كرد... اعكس آيت

رغم تبليغات گسترده، حكومت موفق بـه بسـيـج      
نـمـاز   .  نيروهاي غير نظامي طرفـدار خـود نشـد       

ي ي موعود، كه قرار بود تبديل به صـحـنـه     جمعه
برگزاري تجمع ميليوني طرفداري از حـكـومـت      

 .تر بودهاي قبل حتي، خلوتبشود، از نماز جمعه

-هم، دم و دستگـاه )  عاشورا( دي 6از غروب روز 
هاي عريض و طويل تبليغاتي حكومت، در بوق و 
كرنا كرده بودند كه حرمت عاشورا شـكـسـت و      

حرمـتـي   مردم معترض، به اين مناسك مذهبي، بي
ي حـكـومـت،      رغم تدارك گستـرده علي.  اندكرده

برگزاري تجمع سراسري دولتي، با دو روز تاخيـر  
دي تجمع دولتي در    8در ضمن، روز .  برگزار شد

ي كليدي، تحرك نيروهاي نكته

غيرمسلح طرفدار حكومت، در ساعات 

برگزاري مراسم، و همراهي آنها با 

نيروهاي مسلح حاضر در خيابان در 

 آن ساعات است
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. دي، در تهران برگـزار شـد     9ها و روز شهرستان

جمعيت نيروهاي غير نظامي طرفدار حكومت هم، 
هيچ تناسبي با گستردگي تبليغات قبل و بعد از آن 

عبارت ديگر، حكومت قادر نشـد    به.  روز نداشت
صـورت  ها، بـه تجمعاتش را، در تهران و شهرستان
اين مسـالـه     .  هماهنگ و در يك روز، برگزار كند

دهد كه امسال، حكومت فقط در چـنـد       نشان مي
روز معدود از سال، موفق به برگزاري تجـمـعـات    

 .سراسري شده است

ي ديگري كه نبايد فراموش شود، افـزايـش     مساله
تبحر و كسب تجربه توسط حكومت، در سركوب 

اعتراضـات  .  است 88اعتراضات خياباني، طي سال
، همگي محدود و محلـي  1382مردمي پس از سال

هـا و    رغم برگزاري تمـريـن  در نتيجه علي.  بودند
مانورهاي متعدد خياباني توسط نيروهاي حكومت، 

اي، آمادگي آنها براي سركوب تـظـاهـرات تـوده      
اين نيروها، در روزهاي .  كاهش چشمگير يافته بود

خرداد، دستپاچه عمل كرده و قربانـيـان    25پس از 

امـا  .  كردنـد صورت تصادفي انتخاب ميخود را، به
ها قربانيان خود را به دقت، گلچين كـرده    اين روز

هاي سيـاسـي حـاضـر در         و متالشي كردن گروه
زمان بـا افـزايـش      هم.  اندها را نشانه گرفتهخيابان

شدت سركوب و كنترل و حضور نـظـامـيـان در       
هـاي  ها، رسـانـه    ها و گستردگي دستگيريخيابان

معترضان نيز، كه عمدتا مبتني بر اينترنـت اسـت،     
 .روز، محدود و محدودتر شده استروز به

 57شوراها و انقالب 
 58تا بهار  57شوراهاي انقالبي كارگران از بهار 

 مقاله ارسالي به جهان نوين
 

، روي آوردن   57در انقالب  مردميكي از تجارب 
به عمل مستقيم انقالبي و تشكيل قدرت مردمي و 

رشـد  .  شوراها بـود   يعني سازمان هاي متناظر آن، 
و ايجاد شوراهـا در     57جنبش شوراها در انقالب 

محل هاي كار و زندگي، از مبارزات مـحـدود و       
اين مبارزات، در سـيـر     .  محلي و مقطعي آغاز شد

تكاملي و صعودي خود، به اعتصابـات گسـتـرده      
 .سراسري و سياسي ارتقا يافت

سال ها سركوب نيروهاي مترقي و ميدان دادن بـه  
نيروهاي مرتجع، ساختار اقتصادي جامعه و كثرت 

 57عددي خرده بورژوازي، سبب شد در مقـطـع     
ابتكار عمل در دست خرده بـورژوازي بـاشـد و        

اعـتـصـابـات     .  طبقه كارگر، در پي آن روان گـردد 
ايـن  .  گسترده تر شـدنـد   57كارگري، از بهار سال 

اعتصاب ها در ابتدا، محلي، صنفي و مـقـطـعـي         
شهريور، مبارزات كارگران، بـه     17پس از .  بودند

خصوص كارگران واحدهاي بـزرگ صـنـعـتـي،        
اعتصاب هاي طوالني تر .  وسعت بيشتري پيدا كرد

و اعتراضات و تظاهرات خياباني، در ميان كارگران 
در آن روزهـا بـود كـه كـارگـران            .  رواج يافت

تراكتورسازي تبريز، راه آهن و ماشين سازي اراك 
و كارگران برخي كارخانه هاي تهران، بـا شـعـار      

، به راهپيـمـايـي هـاي       »اتحاد، مبارزه، پيروزي«
عالوه بر كارخانه ها، دانشـگـاه   .  خياباني پرداختند

ها، مدارس، پست و تلگراف، بانك ها، دخانيات و 

اعتصـاب  .  ادارات نيز در اعتصاب به سر مي بردند
سراسري سياسي كه آغاز شد، پيوستن كـاركـنـان      
صنعت نفت، شور و شوق اعتصاب كننـدگـان را     

كميته هاي اعتصاب كم كم شـكـل   .  چند برابر كرد
لغو حكومت نظامـي، آزادي زنـدانـيـان         .  گرفتند

سياسي، انحالل ساواك، مجازات عوامل كشتارهـا  
و برقراري جمهوري، خواست هـاي عـمـومـي         

در اين مقطع، عـلـي رغـم      .  اعتصاب كنندگان بود
مبارزه فعاالنه، طبقه كارگر فاقد استقالل طبـقـاتـي    

 .بود
كاركنان صنعت نفت، با سازمـانـدهـي خـود در         
سنديكاي مشترك كاركنان نفت، با هدف رهـبـري   
اعتصاب و اعمال كنترل بـر صـنـعـت نـفـت،             
. موجوديت يك تشكل توده اي را اعالم كـردنـد    

شوراها براي اعمال قدرت انقالبي در كارخانه هـا،  
 .از درون اعتصاب عمومي سياسي سر بر آوردند

، شوراها با سرعـت  57پس از قيام مسلحانه بهمن 
و وسعت زيادي در اغلب كارخانه ها و واحدهاي 
بزرگ صنعتي، آنجا كه كميته هاي اعتصاب شكـل  
گرفته بود و كارگران آگاه در آنها نقش داشـتـنـد،    

كارگران در انـتـخـابـاتـي نسـبـتـا           .  شكل گرفتند
دموكراتيك، نمايندگان خود را برگزيـدنـد و در       
برخي از واحدها، كنترل امور را هـم بـه دسـت        

در واحدهايي كه مـالـكـان و مـديـران،          .  گرفتند
كارخانه را بسته بودند، بازگشايي و راه انـدازي        
كارخانه، بازگشت به كار كارگران، اخراج عنـاصـر   
مزدور و پرداخت دستمزد عقب افتاده، عمده ترين 

بـازگـردانـدن كـارگـران        .  مطالبات كارگران بـود   
اخراجي دوران شاه، بخشي از اعـمـال قـدرت          

پس از به قـدرت رسـيـدن دولـت         .  شوراها بود
موقت، شوراها همچنان خواهان كنترل شـورا بـر     

دولت به انواع شـيـوه هـا        .  توليد و فروش بودند
متوسل شد تا كنترل كارخانه را از دست كارگـران  

نطق بازرگان، نخسـت وزيـر وقـت،        .  خارج كند
درباره خواست هاي كارگران، گستردگي پـديـده     

خواهـنـد   مي«:  شورا را در آن زمان نشان مي دهد
صاحب كارخانه باشند، همه كاره باشند، تكلـيـف   
مديريت كارخانه و همه چيز را معين كنند و يـا      

 »...رييس اداره را آنها انتخاب كنند
همان عواملي كه باعث شد صنعت نفت در جريان 
اعتصاب سراسري سياسي و وارد نمودن ضـربـات   
كاري بر پيكر رژيم پهلوي، نقش اساسي داشـتـه     
باشد، در مرحله بعدي نيز كاركنان صنعت نفت را 
قادر ساخت تا به لحاظ درجه تشكل و آگاهـي و    
عمق مبارزات و تاثير گذاري بـر كـل جـنـبـش          

نفتـگـران كـه در        .  كارگري، در صدر قرار گيرند
جريان اعتصاب سراسري سياسي در ماه هاي قبـل  

، با توجه به سطح آگاهي نسبي و سابقـه  57بهمن 
مبارزاتي شان، قادر شدند با قطع شاهرگ حيـاتـي   
رژيم پهلوي، آن را به زانو در آورند، در بـر پـا         
داشتن شوراهاي كارگري و بـرقـراري كـنـتـرل          
كارگري نيز، تجارب ارزنده اي بـراي جـنـبـش         

 .كارگري ايران بر جاي گذاردند
 57حركت كارگران صنعت نفت، از اواخر تابستان 

، بـه  57اين تحركات به تدريج تا پاييز .  شروع شد
يك حركت سياسي در سراسر صـنـعـت نـفـت          

با خـواسـت    57نفتگران در آبان ماه سال .  انجاميد
لغو حكومت نظامي، آزادي زندانيان سياسـي  :  هاي
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و اخراج كارشناسان خارجي، دست به اعـتـصـاب    

اين اعتصابات توسط كميته هاي اعـتـصـاب    .  زدند
مهر در پااليشگاه آبـادان   22هدايت مي شد كه در 

مهر در صنعت نفت اهواز و ساير مراكـز   30و در 
در اين مقطع، كميته هـاي    .  نفتي ايجاد شده بودند

اعتصاب، تظاهرات، راه پيمايي ها و اعتصابات را   
اين كميته هـا،  .  در صنعت نفت، رهبري مي كردند

عالوه بر سازماندهي و هماهنگـي اعـتـصـابـات،        
همچون قدرتي خودمختار، با وزرا و مـقـامـات        

از جمله با انصاري، مدير عامل نفت در ( حكومتي 
وارد مذاكره مي شدند، بدون توجه بـه    )  زمان شاه

تهديدات دولت، از صدور نفت جلوگيري كردنـد،  
ميزان توليد نفت را كاهش داده و سپس بـه طـور     
كلي، قطع نمودند؛ با جمعـيـت حـقـوق دانـان،          

بـه طـور     ...  نمايندگان جمعيت هاي خارجي و     
رسمي وارد مذاكره شدند و برخي 
از روسـاي دولـتـي را اخـراج           

در مجموع بـدون نـظـر      .  نمودند
موافق كميته اعتصاب، كمتر اقـدام  
صنفي و يا سياسي در صـنـعـت      

در دي مـاه    .  نفت امكان پذير بود
، كميته هاي اعتصاب نفت، بـه  57

لحاظ مضمون فعاليت خود، كامال 
با شوراهاي كارخانه يعني ارگـان    
هاي كنترل كارگـري، هـم مـرز        

گشته بودند و جلوه هاي روشـنـي از كـنـتـرل            
 .كارگري در حركات آنها مشهود بود

روز نوزدهم دي ماه، كاركنان پااليشگاه هاي نفـت  
تهران، شيراز، تبريز و كـرمـانشـاه بـا تشـكـيـل            

كنتـرل   »سنديكاي مشترك كاركنان صنعت نفت«
آنهـا  .  امور در اين پااليشگاه ها را به دست گرفتند

اعالم كردند آماده اند امر توليد نفت براي سوخت 
 -1:  رساني به مردم را پيش ببرند، در صورتي كـه   

مقامات شركت نفت و پااليشگاه ها، در امور ايـن  
كـنـتـرل    ( واحدها هيچ گونه دخالتي نداشته باشند 

كامل امور پااليش و توزيع و پخش و تخليه مـواد  
قواي نظامي به هيـچ وجـه، در امـور            -2)  نفتي

پااليشگاه ها دخالت نكنند و از محل پااليشگاه ها  
ارتش از نفت   -3.  و مناطق نفت خيز، خارج شوند

 ...مصرفي مردم، استفاده نكند و
رژيم ناگزير شد به اجبار تمامي اين شـرايـط را       
بپذيرد و كارگران با تمام قدرت، پااليشگاه هـا را    

از اين زمان به بعد، تشكل هـاي  .  در دست گرفتند
موجود، در پااليشگاه ها و موسسات مـخـتـلـف       

در ( صنعت نفت با هر نامي كه فعاليت مي كردند   

پااليشگاه آبادان و صنعت نفت اهواز بـا عـنـوان      
كميته اعتصاب، در پااليشگاه هاي تهران، شـيـراز،   

) »سنديكاي مشتـرك «تبريز و كرمانشاه با عنوان 
مضمون عملكرد آنان شورايي بود، كنترل توليد را   
در دست داشتند و ظهور قدرت دوگـانـه را در         

پـس از    .  واحدهاي خود، به نمايش مي گذاشتنـد 
، حمايت و پشتيباني كاركنان صنعت 57قيام بهمن 

نفت از شوراهاي خود و موفقيت اين شوراهـا در    
كنترل امور، قويترين شوراها را در اين صنعت بـه    

حركاتي كه از اين پس در صـنـعـت      .  وجود آورد
نفت صورت مي گرفت، عموما تـحـت رهـبـري       

هرچند در اين بخش، سنديكاها نـيـز   .  شوراها بود
وجود داشتند و در برخي قسمت ها بسيار فـعـال   
بودند، اما حركات سياسي حتي در آن قسمت هـا،  

با همكاري نزديك سنديكا و شورا و از طـريـق       
شوراها امور پااليشگاه .  شوراها صورت مي گرفت

ها و ساير موسسات وابسته به صنعت نـفـت را       
كنترل مي كردند و پااليشگاه آبادان مركز ثقل ايـن  

 .اعمال كنترل بود
، كمـيـتـه    57در پااليشگاه آبادان پس از قيام بهمن 

اعتصاب اداره امور پااليشگاه هـا را بـه دسـت          
كه بـراي     »كميته پاسداران صنعت نفت«.  گرفت

حفاظت و نگهباني پااليشگاه توسط كارگران نفت 
تشكيل شده بود، همچنان به فعاليت خـود ادامـه     

، شورا جايگزيـن كـمـيـتـه        58از اوايل سال .  داد
كنترل امور پااليشگاه توسط كاركنان .  اعتصاب شد

در طـول    .  همچنان ادامه داشـت  58تا ارديبهشت 
روز تـعـطـيـل در        2ساعت كار و  40اين مدت، 

شورا بسـيـاري از       .  هفته، توسط شورا عملي شد
مديران سر سـپـرده و ضـد        

 .كارگر را اخراج كرد
، بـا ورود      58در ارديبهشت 

مديران جديد منتخب دولت، 
كاركنان در اثر توهمات خـود  
نسبت به حكومـت جـديـد،      
قدرت را دودستي به دولـت    
موقت تحويل دادند و از ايـن  
زمان، نقش شوراي كاركـنـان   
پااليشگاه آبادان، از كنترل بـه  

در پااليشگاه تهران، پـس از      .  نظارت تنزل يافت
، عناصر آگاه از سنديكاي مشترك تصفيه 57بهمن 

 .شدند و پيروان حكومت، جاي آنان را گرفتند

 روز نوزدهم دي ماه
 كاركنان پااليشگاه هاي نفت

 تهران، شيراز، تبريز و كرمانشاه با تشكيل
 »سنديكاي مشترك كاركنان صنعت نفت«

 كنترل امور در اين پااليشگاه ها را
 .به دست گرفتند
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