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    و مليتهای ايران و مليتهای ايران و مليتهای ايرانجنبش ضد استبدادیجنبش ضد استبدادیجنبش ضد استبدادی
  پاسخ محمدرضا شالگونی

  "ترکمن صحرا مديا"به سؤال های احمد مرادی از 
خاباتی، ميليونها تن از شهروندان  بدنبال تقلبات انت : احمد مرادی

شما نقش مليتهای . کشورمان به نتيجه انتخابات اعتراض نمودند
 کشورمان را در اين رابطه چگونه ارزيابی می کنيد؟

برخالف کسانی که مليت های ايران را غائب بزرگ   : محمدرضا شالگونی
، نقش جنبش اعتراضی بزرگ ماه های اخير کشور می بينند ، به نظر من 

در اين حوادث چشم گير و " ) مسأله ملی"و به طور کلی ( مليت ها  
برای روشن شدن قضيه ، قبل از هر چيز بايد به چند . انکار ناپذير بود

  : نکته توجه داشته باشيم
  جنبشی که بعد از تقلب رسوای انتخاباتی شکل گرفت ، يک جنبش – يک

ی ضد استبدادی چيرگی فصل مشترک همه جنبش ها. ضد استبدادی است
به عبارت ديگر ، اين جنبش ها بيش از آن که . مفهوم منفی در آنهاست

نيرويی که اين جنبش . بگويند چه می خواهند ، می گويند چه نمی خواهند
ها را بر می انگيزاند ، تداوم می بخشد ، و جريان های مختلف و حتی 

 منفی است ، ضديت ناهمخوان درون آنها را همسو می سازد ، يک نيروی
در حوادث چهار ماه اخير ، چيرگی و کارکرد . با ديکتاتوری حاکم است

اين نيروی منفی را حتی در دوره مبارزات انتخاباتی نيز می شد مشاهده 
چه چيزی در يک دوره کوتاه سه يا حتی دو هفته ای ، جريان هايی . کرد

 با هم داشتند ، به را که به لحاظ سياسی و اجتماعی اختالفات چشم گيری
صورت ضربتی دورهم گرد آورد و آن نمايش قدرِت توده ای را در حمايت 

چه . از کانديداهای اصالح طلب به راه انداخت؟ ضديت با ديکتاتوری حاکم
چيزی بعد از بر مال شدن دزدی آراء مردم پررنگ شد و همچنان دارد 

 .پررنگ تر می شود؟ ضديت با ديکتاتوری حاکم
ر جنبش ضد استبدادی خواستی را پيش می کشد که نه تنها  ه– دو

خواست مشترک ، بلکه خواست مقدم اکثريت بزرگ مردم محسوب می 
زيرا خوِد شکل گيری جنبش ضد استبدادی نشانه آن است که . شود

اکثريت مردم از برآورده شدن خواست های مختلف شان در شرايط تسلط 
 يک نظام استبدادی معموًال بخش های در. استبداد حاکم نااميد شده اند

مختلف مردم ضديت با استبداد را مدخلی برای رسيدن به خواست های 
اخص خودشان می بينند ودرهم شکستن استبداد حاکم را شرط دستيابی به 

  .آن خواست ها
  در يک جنبش ضد استبدای بختِک سرکوب هميشه بر فضا –  سه

ن نيرو به طور کيفی به نفع جنبش به سنگينی می کند و تا زمانی که تواز
هم نخورده ، اين بختک شوم تنظيم کنندۀ شعارها و مطالباتی است که 

در چنين فضايی مردم هميشه به اين فکر می کنند که چه . طرح می شوند
شعارها و خواست هايی را می توانند مطرح کنند و چگونه و در چه 

د آنچه را که می خواهند به عبارت ديگر ، مردم آزاد نيستن. پوششی
مطرح کنند ، بلکه آنچه را که می توانند و توازن نيرو اجازه می دهد 

تصادفی نيست که جوانان شجاع ما در اين حرکت های . مطرح می کنند
: اعتراضی وقتی با نيروی سرکوب روبرو می شوند ، فرياد می زنند که

به آنها " اهم بودنهمه ب"اين ". ما همه باهم هستيم! نترسيد! نترسيد"
در حقيقت ، . جرأت می دهد که با دشمن مشترک به رويارويی برخيزند

شرکت کنندگان در جنبش استبدادی وسعِت جرم و دامنه توده ای جنبش را 
به همين دليل ، جنبش .   نوعی تضمين امنيتی برای خود تلقی می کنند

 که ممکن های ضد استبدادی معموًال از طرح شعارها و خواست هايی
است همسويی جريان های مختلف شرکت کننده را تضعيف کنند و از جرم 

  .آن بکاهند ، می گريزند
 حرکت های اعتراضی چهار ماه گذشته عمدتًا در شهرهای بزرگ – چهار

يعنی اين که اوًال جنبش ضد استبدادی هنوز نتوانسته . صورت گرفته اند
شود ، و توازن نيرو را به طور است خود را تثبيت کند ، کامًال سراسری 

ثانيًا اين که جنبش هنوز در فضايی محصور مانده که . کيفی تغيير بدهد
ثالثًا نيروی اصلی . مسائل سراسری يا تمام کشوری در آن غلبه دارد

که بخش بزرگی از آنان وضع ( تداوم دهنده آن هنوز جوانان هستند 
يروهای ديگری که خواست و ن) اقتصادی و اجتماعی برنشسته ای ندارند

  . های اثباتی مشخصی را بيان کنند ، هنوز وزن سنگينی در آن ندارند
با توجه به نکات ياد شده ، به نظر من عجيب نبود که مليت های مختلف 

در واقع ، اين . در اين جنبش با شعارها و نشانه های مستقل شرکت نکنند
ی ديگر نيز بدون اختصاص به مليت ها نداشت ، جنبش های اجتماع

مثًال ترديدی نمی توان . شعارهای متمايز در اين حرکت ها شرکت کردند
داشت  که بسياری از دانشجويان در اين حرکت ها شرکت فعالی داشتند ، 

همين طور بود چگونگی . اما نه با شعارها و نشانه های اخص خودشان

ر شرکت آيا می شود منک. شرکت فعاالن جنبش کارگری و جنبش زنان
فعال زنان در جنبش اعتراضی ماه های اخير شد؟ يا می شود قبول کرد که 

  !شرکت کنندگان در اعتراضات عظيم تهران فقط فارس بودند؟
 پنج –نگاهی دقيق تر جای ترديدی باقی نمی گذارد که در حوادث چهار 

فراموش نبايد . حضور برجسته ای داشته است" مسأله ملی"ماه گذشته 
ميرحسين موسوی نه تنها يک آذری است ، بلکه روی آوری کرد که 

ناگهانی بخش اعظم ناراضيانِ از وضع موجود به او ، عمًال با تجمع بی 
سابقه تبريزی ها برای حمايت از او در استاديوم باغ شمال تبريز آغاز 

در آن تجمع وسيع موسوی به فارسی و ترکی سخن رانی کرد و اين . شد
ين برای يک کانديدای رياست جمهوری معنای خاصی حتی در سطح نماد

جنبش "او بعدًا دو يا سه روز مانده به انتخابات ، در نمايش قدرت . داشت
به نظر من ، اين کار صرف . در تهران نيز همين کار را تکرار کرد" سبز

نظر از اين که با چه نيتی صورت گرفت ، حضور صريح و انکار ناپذير 
 می داد که دست کم در دوره موجوديت جمهوری مسأله ملی را نشان
با توجه به اين حضور بی سابقه بود که احمدی . اسالمی بی سابقه بود

نژاد ناگزير شد همان طور که با دست پاچگی وزير زن معرفی می کرد ، 
با صدور فرمانی ايجاد کرسی اموزش زبان های مادری در دانشگاهها را 

 که هر دو اقدام برای آرام کردن جنبش ترديدی نيست. نيز اعالم کند
باز با توجه به همين حضور غيرقابل انکار . اعتراضی صورت می گرفت

 خود ، ناديده ١١مسأله ملی بود که مير حسين موسوی در بيانيه شماره 
" اصل ساده وروشنی چون تدريس زبان های قومی و محلی"گرفته شدن 

ه قانون اساسی جمهوری را يکی از شاخص ترين موارد بی توجهی ب
  . اسالمی اعالم کرد

 به گمان شما نقطه اشتراک مطالبات مليتهای ساکن ايران -  : احمد مرادی
  با اين جنبش چيست و راه های تحقق اين مطالبات را چگونه می بينيد؟

مسأله ملی جزيی از مسأله عمومی دموکراسی   : محمدرضا شالگونی
. ر يک نظام استبدادی عمًال ناممکن استسياسی است و بنابراين حل آن د

اين حکومت . حکومت های استبدادی معموالًً از عدم تمرکز وحشت دارند
ها ممکن است برای ايجاد اختالف ميان مردم ، مليت ها و مذاهب مختلف 

در کشوری که .  را به جان هم بيندازند  ، اما حقوق آنها را نمی پذيرند
د ، چگونه ممکن است مليت های زير ستم انتخابات آزاد معنايی ندار

" ايران اسالمی"بتوانند نمايندگان خودشان را داشته باشند؟ مخصوصًا در 
دست کم بعضی از مليت ها هميشه شهروندان درجه دوم باقی خواهند ماند 

مثًال يک ترکمن يا بلوچ هرگز در جمهوری . ، زيرا شيعه مذهب نيستند
حکومتی که حتی اجازه . ت نخواهد يافتاسالمی به مسؤوليتی حساس دس

ساختن يک مسجد برای اهل تسنن کشور را در پايتخت کشور نمی دهد ، 
چگونه ممکن است اجازه بدهد که مثًال کردستان يا بلوچستان به وسيله 
خوِد بلوچ ها يا کردها اداره شود؟ به نظر من ، همه مردم ايران صرف 

بی ، مسلکی و حتی طبقاتی شان در نظر از تعلقات قومی ، زبانی ، مذه
البته همه آنها به . مبارزه با ديکتاتوری واليی حاکم منافع مشترکی دارند

يک سان از ديکتاتوری حاکم رنج نمی برند ، ولی مسلمًا همه رنج می 
و دست يابی همه ما به خواست های اخص مان به اين مبارزه عليه . برند

ديدی نيست که وجود دموکراسی و ديکتاتوری وابسته است ، زيرا تر
آزادی های بنيادی شرايط مساعدی برای مبارزه و دفاع از حقوق همه 

  .مان به وجود می آورد
 شما رابطه ميان جنبش آزاديخواهی در ايران و مطالبات  : احمد مرادی

ملی و سياسی مليتهای ساکن ايران را چگونه ارزيابی کرده و به نظر شما 
ايد برای هماهنگی و پيوند بيشتر ميان آندو صورت چه راهکارهايی ب

  پذيرد؟
مطالبات مليت ها جزيی جدايی ناپذير و حياتی از   : محمدرضا شالگونی

. جنبش آزادی خواهی مردم ايران است و جداکردن اينها ممکن نيست
آنهايی که فکر می کنند با دور زدن و ناديده گرفتن ستم ملی در اين کشور 

وکراسی دست يافت ، تصور بسيار ساده لوحانه ای از می شود به دم
محال است دموکراسی سياسی در اين کشور پا بگيرد و . دموکراسی دارند

. مردم از آن برای رسيدن به مطالبات طبيعی و اوليه شان استفاده نکنند
در کشوری که نيمی از جمعيت آن از آموزش به زبان مادری شان 

ی آزادی های سياسی ، بالفاصله به وسيله ای محرومند ، اولين جوانه ها
در اين . تبديل خواهد شد برای از بين بردن اين نابرابری و ظلم آشکار

دور و زمانه حتی برای اداره يک دهکده نمی شود از جای ديگر کد خدا 
فرستاد تا چه رسد به اين که بخواهيد از مرکز بر سر يک مليتی استاندار 

ديدی نيست که تضعيف و درهم شکستن ديکتاتوری بنابراين تر. بفرستيد
اما . شرايط مساعدی برای درهم شکستن ستم ملی به وجود خواهد آورد

از اينها نبايد نتيجه بگيريم که نوبت مبارزه برای حقوق ملی بعد از 
مبارزه عليه استبداد حاکم در صورتی می . مبارزه عليه ديکتاتوری است
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توازن نيرو را به نفع خود به هم بزند که با تواند خود را تثبيت کند و 
اگر اين پيوند . حرکت های مطالباتی بخش های مختلف مردم گره بخورد

ميان خواست های اثباتی و دفعی مردم صورت نگيرد ، جنبش اعتراضی 
کنونی نمی تواند کامًال توده ای و سراسری بشود و مسلمًا بعد از مدتی از 

طالباتی و ضد استبدای دو بازوی يک پيکر جنبش های م. نفس می افتد
بعالوه . واحد هستند که کارآيی يکی بدون ديگری کاهش می يابد

سازمانيابی توده ای مردم بدون پيش کشيده شدن خواست های اثباتی 
هر بخش از مردم برای اين که به . بخش های مختلف آنها ناممکن است

د و سازمان يابند ، بايد طور مشخص و نسبتًا پايدار دور هم جمع بشون
خواست های اثباتی است که . خواست های اثباتی مشخصی داشته باشند

هر بخشی ار مردم را از منافع اخص خودش و بنابراين از تمايزات و 
مثًال از طريق آگاهی . اختالف منافع اش با بخش های ديگر آگاه می سازد
د که چيزی می خواهند به خواست های اثباتی است که کارگران در می يابن

که نه تنها خواست سرمايه داران نيست بلکه آنها را در مقابل هم قرار 
آگاهی سياسی و مدنی که شرط الزم برای پا گرفتن . می دهد يا خواهد داد

و پايدار ماندن دمکراسی است ، فقط با مفهوم منفی نمی تواند شکل 
خواست های اثباتی نياز بگيرد ، بلکه به متحد شدن و سازمان يافتن حول 

با توجه به اين حقيقت آزموده شده و انکار ناپذير ، مليت های ايران . دارد
ضمن ا ين که در جنبش ضد استبدادی شرکت دارند و بايد هم فعاالنه 
شرکت داشته باشند ، ولی خواست های اثباتی و مشخص خودشان را 

  .نبايد مسکوت بگذارند
 تأسيس دموکراسی هنگامی شکل می گيرند تعادل های سياسی الزم برای

که همه ما عالوه بر مبارزه عليه ديکتاتوی حاکم و عالوه بر مبارزه برای 
خواست های اخص خودمان ، دريابيم که ديگران هم خواست هايی دارند 
و و بپذيريم که حقوق شهروندی آنها را بايد محترم بشماريم ، صرف نظر 

در کشور چند . ورد پسند ما باشند يا نباشنداز اين که خواست های آنها م
مليتی ما يکی از مهمترينِ  اين تعادل های سياسیِ  الزم برای تأسيس 
دموکراسی هنگامی شکل خواهد گرفت ، که مليت غالب در يابد که ناديده 
گرفتن حقوق مليت های ديگر ، آنها را به شهروندان درجه دوم تبديل می 

ی از روشنفکران و جريان های سياسی کشور ما متأسفانه بخش بزرگ. کند
به صورت صرفًا مصلحتی و تاکتيکی با اين مسأله برخورد می کنند ؛ چه 
آنهايی که اصًال منکر چند مليتی بودن ايران هستند و چه آنهايی که از 
منظر ناسيوناليسم قومی به آن نگاه می کنند و در مسيری پيش می روند 

برخالف نگرش .  مليت های مختلف کشور بيانجامدکه می تواند به رويايی
عقب ماندۀ اين نوع جريان ها ، چندمليتی بودن ايران يک نعمت است نه 
يک نکبت ؛ البته در صورتی که منکر برابری حقوق آنها نباشيم و 

غير "نگذاريم هيچ يک از آنها شهروند درجه دوم و ايرانی ناتنی و 
ه داريم ضمن اين که برای برابر حقوقی همه ما وظيف. تلقی بشوند" اصيل

همه مليت های ايران مبارزه  می کنيم ، حتی يک لحظه از تالش برای 
  .تقويت همبستگی و روابط خواهرانه و برادرانۀ ميان آنها غفلت نکنيم

          ٢٠٠٩ سپتامبر ٣٠ –محمدرضا شالگونی 

................................................. 
  

  روز جهانی کودک)  مهر١٦( اکتبر ٨ مناسبت  هب
  م شکيب

  ها هستند ها و عشق آودآان خالق زيباترين احساس
  آشنايي با روز جهاني آودك

اآتبر توسط صندوق بين المللي آودآان به روز جهاني آودك نام گذاري ٨
جهان بدون ( شعار امسال .  مهر ماه است ١۶شد آه اين روز در ايران 

   .است ) اني شايسته آودآان خشونت ، جه
آشورهاي جهان روزهاي آودك مختلفي براي خود دارند؛ اما روزجهاني 

  .اند ها به وجود آورده بچه آودك را خود
مدرسه   ساله٩آموزان   تن ازدانش٢ در چنين روزي ١٩٨٦در سال 

هاي دنيا خواستند آه  اي از همه بچه آتاتوري در نيويورك با نگارش نامه
  .روزي را به صلح اختصاص دهند با هم

  :در پيام يكي از بنيانگذاران روز جهاني آودك آمده است
آنها ما را دوست دارند چون . ثابتي دارند بزرگترهاي ما عقايد»

چه دنيايي را برای ما بوجود  دانند آه هايشان هستيم اما آيا آنها مي بچه
دهد ما هرگز  ها رخاي آن اگر آمترين اشتباهي در ماشين هسته. آورند مي

 ما امكاني براي رشد و پرورش. شانسي براي رشد نخواهيم يافت
  «.خواهيم مي

خواهند اين تضاد را يادآور شوند، آه در  آودآان در روز جهاني آودك مي
هاي  هاي غيرقابل تصوري صرف توليد انواع سالح ساالنه هزينه حالي آه
اري از گرسنگي، عدم امكانات شود، آودآان بسي مي اي اي و غير هسته هسته

  .ميرند مي ... بهداشتي، سوء و تغذيه و
توان  براي هر آودك مي  دالر٥اعالم داشته، آه تنها با اختصاص  يونيسف

بهبودي  ميرند نجات داد و براي از آودآاني را آه ساالنه مي% ٩٠جان 
سوم آافي است آه همان مبلغ در يك سال خرج  شمگير زندگي آودآان جهانچ

  . هفته تسليحاتي جهان است٦ مبلغ تنها معادل بودجه  اين شود و
ولي اگر همه آرزويش را ! گاهي شعارها به نظر فوق العاده ايده آلي مي آيد 

     .آنند حتما محقق خواهد شد
 ، روزي که دوباره زور،ي کودکروز جشن و شادي برا)  مهر١٦(اکتبر  ٨

پول و بوق و کرناي رسانه هاي رنگارنگ براي رنگ و لعاب زدن بر درو 
 حمايل طرفداران ،خود ساخته ميکوشندو ستم از فجايع و ظلم  ديوار دنيا پر

نوع دوستي و  مدال . و با يونيسف جام شادي مينوشند حقوق کودک ميبندند 
 و در خطابه ها و بخشنامه ها و مصوبات رعايت حقوق بشر به سينه ميزنند

تنها يک روز و اين . رنگارنگ وعده و وعيدهاي پر طمطراق و قشنگ ميدهند
  !!!کافي است؟

 اما تنها براي ،با جشن هاي پر زرق و برق خواهان اکرام و خيرات و هدايا 
همه چيز در اين دنيا تغيير کرده است جز بنياد !!! يک روز و اين کافيست؟

 ، فرودستي، ذلت، فقر،همه چيز افزدوه با آهنگي چند باره استثمار . آن
 مرگ و ، بيماري، گرسنگي ، و جنگ و خوريرزي و بيخانماني ،مسکنت

 درصد ديگر مردمان روزي ماند روزهاي ٩٠غيره و غيره براي بيش از 
 بنيادي که بر بستر. همه چيز در اين دنيا تغيير کرده است جز بنياد آن. ديگر

 ، پول و قدرت ،در يکسو ثروت . بهره کشي انسان از انسان استوار است
 سرکوب و زندان و از سويي ديگر سهم کودک کار و ، کشتار،البته اسلحه 

 در آمار رسمي    ميليون٤٠٠ ميليون کودک کار به بيش از ٢٦٥افزايش 
کار از تعداد کودکان ) سازمان جهاني کار(بر اساس آخرين آمار آي ال او .است
  . ميليون گذشت٤٠٠مرز 

 ،بيش از نيمي از کودکان جهان روزي است مانند روزهاي ديگر امروز براي 
 آزادي و اميد به آيند ه و براي ، تهيدستي، تحصيل، هويت،خالي از شادي

 و بندر زير بار رنج کمر خم کرده  پدري که از بام تا شام به کارخانه و مزرعه
اي انديشيدن به کودک رنجور و محروم از دنيايي  شايد فرصتي است بر،است

شايسته کدوکي و براي مادري که خود نيز فرصتي براي کودکي نداشته و تمام 
خاطراتش در قلمرو رنج کار آشپزخانه و آرزوي آسايش کودکان خويش 

 غم بار تر از روزي ،گذشته و يا درد مهاجرت اجباري کوله بار بسته است
هاني ديگر که کودکان آن اين چنين در جنگ و مرک و در ج. هاي ديگر است

تعداد کودکان جهاني که در فقر بسر ميبرند يک ميليون نفر . زندان سر گردانند
 تعداد کودکان جهان که بدون مسکن مناسب هستند ،يعني يک نفر از دو کود

 تعداد کودکان جهان که از ، ميليون تقريبا يک نفر از هر سه کودک ٦٤٠
 تعداد ، کودک٧ نفر از ١ ميليون نفر يعني ٢٧٥بهداشتي محرومند خدمات 

 ٤٠٠کودکان جهان که بدليل دسترسي به آب سالم مي ميرند يک ميليون و 
 کودک است و اين حکم بشر ١٠٠٠ نفر از هر تقريبا ١هزار نفر يعني 

آزاديخواه انساندوست و سازش ناپدير است که بشريت در همه عرصه ها 
 جنگ سلطه بي ، تبعيض ، بردگي ، رو به ازدياد عليه استثمارعليه مسايل

حقوقي و غيره پا به ميدان گذاشته و با وجود ضربه هايي که متحمل ميگيردد 
برخواسته هايش پا   در ايجاد تشکل و صفوف اعتراضي خود برخاسته و 

جهان بهتري بايد ساخت سراسر شادي و بازي براي کودکان عاري  . ميفشارد
  ٢٠٠٩ اکتبر ٨    . انسانها  استثمار و خوشبختي براي همهاز 

 *يوندها پ* 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  

  سازمانشماره فاکس 
٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 

  سايت راه کارگر
net.rahekargar.www 

 سايت خبری راه کارگر
http://rahekargar.wordpress.com/ 

  سايت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
  ميشوند، الزاما بيانگرمشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد  : توجه 
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 !زنان دارند می آيند
  نويسنده ديک مايستر
  ترجمه آزاده ارفع

به رغم رکود و عليرغم آن ، برای اولين بار : يک خبر خوش برای زنان
  .در تاريخ آمريکا  تعداد زنان کارگر از مردان شاغل پيشيی گرفته است

در کل نيروی کار شاغل از نظر تعداد در اقليت قرار زنان ساليان سال 
آنها در ازای کار برابر با مردان حقوقی کمتر دريافت کرده و . داشتند 

کارفرمايان و روسای مرد  با آنان به عنوان کارگران درجه دوم برخورد 
اکنون  زنان از نظر تعداد بر مردان کارگر پيشی گرفته  و . می کردند

  .ر موثرتری ميتوانند عليه تبعيض در محل کار مبارزه کنندبنابراين  بطو
در نيمه اول امسال زنان آمريکا " دفتر فدرال آمارآمريکا"بر اساس آمار 

نصف مشاغل کشور را بخود اختصاص داده اند و بدون شک تا آخر  سال 
بيشتر از نيمی از مشاغل ايجاد شده در آمريکا را نيز از آن خود خواهند 

  .  کرد
در دوران رکود اشتغال زنان رونق پيدا کرده و زنان بيشتری در مشاغل 

علت اين است که بيکاری به طور عمده  در . مختلف مشغول بکار شده اند
بخش هائی گسترش يافته  که اساسا مردان در آنها شاغل هستند؛ مانند  

 شروع شد ٢٠٠٧رکود کنونی  که از سال . مشاغل ساختمانی و صنعتی 
اگرمجموعه تعداد  .    از سه ميليون مرد را به صف بيکاران فرستاد بيش 

بيکاری ناشی از بحران ، که با لغ  بر چهار ميليون و هفصدو پنجاه هزار 
نفر می شود،را در نظر بگيريم سه چهارم اين تعداد نصيب مردان شده 

  . بدين ترتيب زنان سه ميليون کمتر بيکار شده اند. است 
جديدی به دست آورده اند زيرا رشد اقتصادی در دوران زنان مشاغل 

در آن "  رکود  در بخش هايی صورت گرفته  که زنان بطور سنتی اساسا
بخش ها  شاغل هستند؛  بخش هائی نظير بهداشت و درمان، آموزش و 

بودجه دولتی برای تحرک بخشيدن به اقتصاد نيز .  کارهای دفتری دولتی 
ا تزريق شده و بنابراين فرصت شغلی در اين رشته در اين بخش ه"  اتفاقا

  .اشتغال در آنها زنانه است، افزايش يافته است" ها، که اساسا
 هزار ٨۶به عنوان مثال حکومت های محلی . ارقام واقعا خيره کننده است

نفر از کارگران مرد را درطول رکود اقتصا دی  اخراج کرده اما  در همين 
البته در اين جا .  به استخدام خود در آورده اند هزار زن را١۶٧فاصله  

زيرا دستمزد زنان بطور معمول کمتر از . هيچ چيز غيرعادی وجود ندارد
دستمزد مردان است و آنان اکثرا در مشاغلی چون  امور اداری و دفتری 

از بودجه ) اموردفتری و اداری( اين دسته از مشاغل.استخدام ميشوند
  . اير مشاغل دولتی برخوردارندبهتری در مقايسه با س

 درصد ٨٠ درصد مشاغل دولتی و نزديک به ٩٠در دوره رکود،  بيش از 
همچنين در . مشاغل در حوزه بهداشت و درمان، به زنان تعلق گرفته است

بخش آموزش و ساير بخش هائی که زنان با تحصيالت عالی در آنها به 
  .   جديد هستيملحاظ عددی تسلط دارند ما شاهد گسترش مشاغل 

درست است که زنان  در رشته های متنوعی  شاغل می شوند اما  
. دستمزد مردان در سطح   مديريت همچنان باال تر از دستمز زنان ميباشد

در ضمن،  زنان اغلب ساعات کمتری از مردان کار ميکنند و به همين 
دان در زنان همچنين بيشتر از مر. نسبت حقوق کمتری نيز دريافت ميکنند

اين در حالی است که  بسياری  از زنان . مشاغل پاره وقت گمارده شده اند
  . هم خواهان کار تمام وقت هستند و هم به کار تمام وقت نياز دارند

دليل آن هم .  درصد  درآمد مردان است ٧٧عالوه بر آن، درآمد زنان فقط 
نها به لحاظ عليرغم افزايش کثرت عددی زنان و تسلط آ. بسيار ساده است

عددی در برخی از حوزه ها، تمرکز شغلی زنان در بخشهائی  مانند 
بهداشت و درمان، خدمات و خرده فروشی می باشد که در آنها اتحاديه ها 

  .ضعيف هستند
زنانی که عضو اتحاديه هستند يک سوم بيشتر از زنانی که عضو اتحاديه 

وسط حقوق زنان اتحاديه سال گذشته مت. ها نيستند دستمزد دريافت ميکنند
 دالر در هفته  بود  در حالی که  زنان فاقد تشکل اتحاديه ای ٨٠٠ايی  
بدين ترتيب زنان .  دالر به طور متوسط حقوق  دريافت ميکردند۶٠٠تنها

ا لبته حقوق . دالر بيشتر حقوق دريافت می کنند٢عضو اتحاديه ساعتی 
ای دارای بيمه بهداشت و سه چهارم زنان اتحاديه .بخشی از مسئله است 

اين . درمان و بيمه بازنشستگی هستند که توسط کارفرما پرداخت ميشود
عالوه بر آن پرداخت . امتياز را فقط نصفی از زنان غير اتحاديه ای دارند

روزهای تعطيل ، مرخصی ها و اضافه کارها از طرف کارفرما به زنان 
تحاديه ای همان امتيازات معموال زنان ا. عضو اتحاديه  تضمين شده است

موقعيت شغلی .و  قرارداد کاری را دارند که مردان از آن برخوردارند
کسانی که عضو اتحاديه هستند بطور استثنائی بهتر از موقعيت آنانی است 

حضور در اتحاديه به  زنان ياری می رساند که . که عضو اتحاديه نيستند
  .ی  با صدای بلند اعالم کننددرخواست های خود را در محيط  کار و زندگ

زنان برای بهره برداری هر چه کامل تر از . نتيجه بايد کامال روشن باشد
  .  مزيت کثرت عددی شان در محيط کار نياز به اهرم اتحاديه دارند

يک راه مطمئن برای دستيابی به حق تشکل اتحاديه ای وجود دارد و آن 
می باشد که )    ١"  (انحق گزين آزاد حقوق بگير" تصويب اليحه  

تصويب اين قانون موجب خواهد . مدتی است به کنگره فرستاده شده است
شد که کارفرمايان دگر نتوانند به تاکتيک هايی  متوسل  شوند که مانع از 

  . تشکل اتحاديه ای ميليون ها کارگر ميشود
کارگران چه زن و چه مرد . اکنون زمان اقدام و راه گشائی کنگره است

  .بايد حق اعمال حقوق خود بعنوان يک کارگر  را داشته  باشند
ديک مايستر نويسنده ساکن سانفرانسيسکو نوشته شده اين مقاله توسط  

 نيم قرن به عنوان خبرنگار، نويسنده، ديک مايستر نزديک به . است
  . سردبير و منتقد مسائل کارگری و سياسی را پوشش داده است

************************************************************  
      :توضيح مترجم

اليحه قانونی است که با )١" (قانون حق گزين آزادانه حقوق بگيران  " 
حمايت اتحاديه های کارگری به مجلسين آمريکا ارائه  شده  ولی هنوز از 

اين قانون در صورت تصويب . تصويب مجلس سنای آمريکا نگذشته است
 موانعی را که بر سر تشکل اتحاديه ای کارگران در آمريکا قرار تا حدودی

دارد از سر راه برداشته و در نتيجه تشکل  اتحاديه ای کارگران را تسهيل 
بر اساس قوانين کنونی در صورتی که کارگران بخواهند در محل . می کند

کنترل " کارشان اتحاديه ايجاد کنند بايد روالی را که به آن روند
به اين ترتيب " کنترل کارت"روند . گفته می شود شروع کنند) ٢"(کارت

طی می شود که کارگرانی که می خواهند تشکل اتحاديه ای در محل کار 
خود ايجاد کنند از اتحا ديه ای که می خواهند به عضويت آن در آيند کارت 

        .های سفيد عضويت در اتحاديه دريافت می کنند
 درصد کارگران رسيده باشد ٣٠رت ها به امضای در صورتی که اين کا

اما در همين حد از . ايجاد اتحاديه می تواند وارد مرحله عملی شود
تقاضای " شورای ملی روابط کار" امضاء،  مديريت  می تواند از 

برگزاری يک رای گيری مخفی ميان کارگران بنمايد تا روشن شود که آيا 
بهمين ! فق تشکيل اتحاديه هستند يا نهاکثريت کارگران آن محيط کار موا

 ۶٠ تا ۵٠خاطر هنگامی کارگران اين روند را شروع می کنند که الاقل 
  . درصد کارگران کارت سفيد عضويت در اتحاديه را امضاء کرده باشند

در صورتی که مديريت تقاضای رای گيری کرده باشد و در رای گيری 
شورای " تحاديه رای داده باشند بيش از پنجاه درصد کارگران به تشکيل ا

تشکيل اتحاديه را رسميت بخشيده و آن را نماينده رسمی " ملی روابط کار
اما کارفرمايان با تاکتيک های . کارگران آن محيط کار اعالم می کند

مختلف از جمله اخراج کارگرانی که می خواهند اتحاديه ها را سازماندهی 
موانع جدی بر ..... نی ميان کارگران کنند و ساير روش های اختالف  افک

  .سر ايجاد اتحاديه ها به وجود می آورند
از تصويب بگذرد روند " قانون حق گزين آزادانه حقوق بگيران"  چنانچه 

برای " شورای ملی روابط کار" تشکيل اتحاديه تغيير يافته و تائيد 
ن همچنين اين قانو. رسميت بخشيدن به تشکل اتحاديه ای کافی خواهد بود

" شورای ملی روابط کار"جرائم سنگينی برای کارفرمايانی که تصميمات 
  . را نقض کرده تعيين می کند

 درصد از کارگران آمريکا ضمن ٣٠بر اساس مطالعات انجام شده حدود 
تمايل به تشکل اتحاديه ای از مجازات هائی که کارفرمايان با توجه به 

چنانچه اين .  کنند در هراس هستندقوانين کنونی عليه آنها اعمال می
  . قانون تصويب شود روند تشکيل اتحاديه ها در آمريکا تسريع خواهد شد

Employee Free Choice Act-1   
card check -2     

............................................. 
ازاتهام تجاوز به عنف در آغاز کارقضا تا :پرونده مرتضوی

فله ای مطبوعات در ميانه  اتهام قتل زهرا کاظمی وتعطيل
 عامل مستقيم جنايات کهريزکعامل مستقيم جنايات کهريزکعامل مستقيم جنايات کهريزکراه و اکنون 

   آيا زمان محاکمه سعيد مرتضوی فرا نرسيده است؟آيا زمان محاکمه سعيد مرتضوی فرا نرسيده است؟آيا زمان محاکمه سعيد مرتضوی فرا نرسيده است؟
گاه و   بهانه انکار جنايات صورت گرفته در شکنجهچند روزی است که به

ها  دوباره نام وی بر سر زبانکشتارگاه کهريزک توسط سعيد مرتضوي، 
پاسخ اين سئوال را در سايت  سعيد مرتضوی کيست؟.  استافتاده

  . مالحظه نمائيد، در بخش اخبارروشنگری
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  زنان، جنگ و افغانستان
  ترجمه آزاد از پريسا آزاديان

غانستان در گرو حمايت از جنگ و مداخله نظامی آمريکا آيا رهايی زنان اف
حمايت از جنگ در تقابل .  است؟ پاسخ به اين سوال کامال روشن است

  .مستقيم با رهايی زنان قرار دارد
تالش برای رهايی زنان  دريک کشور جهان سومی و به خاک نشسته ای 

م بوده بلکه نظير افغانستان که در آن زنان نه تنها از حق تحصيل محرو
هنوز بعنوان جزئی از امالک خصوصی مردان محسوب می شوند، بدون 
مبارزه برای پايان دادن به جنگ و اشغال نظامی توسط نيروهای اشغالگر 

اين نکته در مورد عراق و پاکستان وهمچنين .  آمريکا ناممکن است
ايران که همچنان در معرض  خطر حمله نظامی قرار دارد نيز مصداق 

امپرياليزم آمريکا به بهانه رهايی زنان افغانی ازچنگال رژيم  ضد . اردد
زن طالبان که يد طواليی در سرکوب و نقض حقوق زنان افغانی داشته 

اما به . است، اشغالگری و تجاوز به خاک اين کشور را توجيه می کند
ابتکار آمريکا بود که  نيروهای اتحاد شمال که از همان جنس رژيم 

ن بوده و در ضديت با حقوق زنان با طالبان رقابت می کردند، شکل طالبا
رژيم دست نشانده کنونی حامد کرزی نيز چيزی بجز رنج و .  گرفت 

  .  نابرابری بيشتر برای زنان به ارمغان نياورده است
جنگ طلبان امپرياليست، نظير هيالری کلينتون، برک اوباما وگردانندگان 

ه خبری امريکايی فاکس، تالش می کنند تا مضحک و شبه فاشيست شبک
جنگ در افغانستان و اشغال نظامی اين کشور را بمثابه موهبتی الهی 
برای رهايی زنان افغانستان جلوه دهند و به آن رنگ و بويی انسانی 

اما واقعيت امر اين است که اين جنگ ازهمان ابتدا به ضرر مردم .  بدهند
چيزی بجز زجرو مصيبت برای آنان به همراه و بويژه زنان افغانی بوده و 

هديه جنگ طلبان به مردم بمب هايی است که در مراسم .  نياورده است
در يک کالم ساده و بر خالف .  عروسی و شادی بر سر آنها می ريزند

ادعای هيالری کلينتون و اوباما اين جنگ نه برای تصحيح اشتباهات 
 .ی حفظ امپراطوریدولت بوش و چينی بلکه جنگی است برا

عليرغم ادعاهای پوچ و واهی جنگ طلبان امپرياليست، شرايط زنان در 
کشوربه اصطالح رها شده افغانستان نه تنها بهبود نيافته بلکه بمراتب 

از رسوايی های برجسته و عيان دوره پس ازاشغال .  بدترنيز شده است
بازان جا دارد که به خريد و فروش زنان و تجارت سکس توسط سر

مزدوری که ظاهرا وظيفه آنها حفاظت از سفارت آمريکا است، اشاره 
الزم به توضيح است که کشور افغانستان هم اکنون يکی از اصلی .  کرد

از موارد ديگر .  ترين گذرگاهای بين المللی تجارت سکس بشمار می رود
در وضعيت زنان، می شود به تصويب قانون جديد ضد زن در "  بهبود"

نامی که پس از به اصطالح رهايی توسط  ( وراسالمی افغانستان جمه
طبق اين قانون مردان . اشاره کرد) ارتش آمريکا به اين کشور داده شده

ادار کنند که اجازه دارند که به همسران خود تجاوز جنسی کنند، آنها را و
در درون خانه  مطابق ميل آنها لباس بپوشند و خودشان را بيارايند و 

همين قانون زنان .  بدون اجازه آنها حق خروج ازمنزل را نداشته باشند
را از حق سرپرستی فرزاندان خود محروم می کند و اين حق را بطور 

.  می دهداتوماتيک به مردان خانواده که شامل پدر يا پدر بزرگ است 
تغيير رژيم در افغانستان ضامن هيچگونه بهبودی در وضعيت زنان نبوده 
است چرا که رژيم فاسد و دست نشانده کرزی، متشکل از اتحادی بی ثبات 
و شکننده از نيروهای جنگ طلب و بنياد گرايی است که پيش از اشغال 

  .نظامی سکان قدرت را در دست داشتند
ين آمريکا و بقيه کشورهای منطقه بر مبنای در واقع تمامی مناسبات ب

مناسبات کشور .  منافع امپرياليزم آمريکا در منطقه شگل گرفته است
نطفه جنگ .   افغانستان با آمريکا نيز از اين قاعده مستثنی نبوده است

عليه افغانستان از سالها قبل از يازده سپتامبر و بمنظور استحکام 
.  خطوط لوله نفت در اين کشور بسته شدموقعييت آمريکا برای تاسيس 

در دوران جنگ سرد و حضورکشور شوروی سابق بود که برژينسکی، 
 اعالم ١٩٧٩مشاور امنيت ملی دولت جيمی کارتر، در سخنانی در سال 

کرد که به منظور تبديل افغانستان به ويتنام  شوروی ، مجاهدين افغان  را 
مجاهدين در واقع همان جنبشی .  مسلح و از آنها حمايت مالی ميکند

بودند که باعث براندازی دولت وقت شده ، زمينه را برای آغاز فعاليت 
سياسی بن الدن فراهم کردندو سرانجام در غالب دولت طالبان به قدرت 

  .رسيدند
 درمخالفت با بمباران افغانستان در خيابانها ٢٠٠١زمانی که ما در سال 

نه تنها به سوء استفاده آنها از وضعيت تظاهرات می کرديم، اعتراض ما 
زنان برای ريختن بمب هايشان بر سر مردم بود، بلکه اعتراضی بود به 
وجود عوامل دست پرورده سازمان سيا نظير بن الدن، صدام حسين و 

آمريکا و متحدانش تالش نمودند که نگرانی و دغدغه پس از .   پينوشه
وريزم و با دور زدن کامل وقايع ماقبل  سپتامبررا به بهانه مقابله با تر١١

از آن، در جهت  جلب حمايت کورکورانه مردم از دولت بوش سازمان 
امری که نه تنها محدود به افغانستان نشد، بلکه دامنه تجاوزگری .  دهند

اين وضعيت ناگوار و . را به مرزهايی فراتر از کشور عراق گسترش داد
جامعه بين "ل ديپلماتيک و يا از طرف  اشغال نظامی افغانستان نبايد بشک

قدرت آمريکا بايد در هم شکسته شود و . حفظ و توجيه شود" المللی 
هر چه ما . مردم افغانستان بايد سرنوشتشان را خودشان تعيين کنند

وهمچنين بمباران (صريح تر به اشغال وحشيانه افغانستان اعتراض کنيم 
ز به طور رسمی عليه آن اعالن هوايی کشورهايی نظير پاکستان که هنو

، ما می توانيم به شکل واضح تری نشان دهيم که برای مردم )جنگ نشده
افغانستان انتخاب محدود به پذيرش دولت هارو سرکوبگر طالبان، ويا 

راه . پذيرش دست نشاندگان آمريکا در کابل و بمباران هوايی نيست
رهايی زنان . جود داردديگری برای مبارزه و هدف ديگری برای مبارزه و

در افغانستان نمی تواند در شرايطی متحقق شود که تمامی مردم اين 
همانطوری که جمعيت .  کشورسرکوب ، لگدمال و بمباران می شوند

مبارز زنان افغانستان در دهمين سالگرد حمله آمريکا به اين کشور 
چيده و راه رزمندگان آزادی کشور ما، بدون شک راه دشوار، پي: "نوشت

خونينی است؛ اما اگر خواسته ما رهايی از زنجيرهای بندگی بيگانگان و 
متحدان طالب و جهادی آنها باشد، پس ما نبايد وحشتی از تالش و يا حتی 

  ."مرگ برای دست يابی به پيروزی داشته باشيم
شرايط حاضر به ما اجازه نمی دهد که دست روی دست بگذاريم تا ببينيم 

مدت زيادی گذشته و بسياری نيز جان خود را .   خواهد افتادکه چه اتفاقی
   .  از دست داده اند

------------------------------------------------------------------  
به قلم لينا زنان، جنگ و افغانستان نوشته حاضر برگردان آزاد مقاله  

  .تورن است که در سايت کانتر پانچ درج شده است

.............................................  
  

برخی از فعالين سنديکای کارگران نيشکر 
 به حبس محکوم شدند اهواز

يکی از شعب دادگاه تجديد نظر اهواز فعالين کارگری و : موج سبز
اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت به زندان محکوم 

ی نيشکر هفت تپه و فريدون علی نجاتی رئيس هيئت مديره سنديکا.کرد
نيکوفرد، رمضان عليپور و جليل احمديان از اعضای هيئت مديره اين 
سنديکا هر کدام به شش ماه زندان تعليقی و شش ماه زندان تعزيری 

محمد حيدری مهر يکی ديگر از اعضای هيئت مديره اين . محکوم شدند
عليقی محکوم  ماه زندان تعزيری و هشت ماه زندان ت۴سنديکا نيز به 

  . شده است
الزم به ذکر است که اين حکم از طرف دادگاه تجديد نظر اهواز تائيد 

علی نجاتی و رضا رخشان از فعاالن سنديکای کارگری . شده است
نيز نيز جداگانه در دادگاه انقالب دزفول دادگاهی شدند، اما فعال حکم 

   ١٣٨٨ مهر ١٦. مشخصی برايشان صادر نشده است

.............................................  
 ايران بيش از دو ميليون کودکان کار در

فاطمه قاسم زاده، عضو کميته هماهنگی شبکه ياری : شهرزاد نيوز
 ٣٠ تا ٢٠کودکان ايران، آمار اعالم شده مربوط به کودکان کار مبنی بر 

ک کار هزار نفر، را کذب محض خواند و گفت که بيش از دو ميليون کود
 .در ايران وجود دارد

وی که به مناسبت روز جهانی کودک با خبرگزاری ايلنا سخن می گفت، 
متأسفانه بايد با صدای بلند اعالم کنيم که شمار کودکان کار در : افزود

کودکان کار از مهم ترين حق خود که آموزش . ايران رو به افزايش است
 آنان هرگز به مدرسه نمی است، محروم مانده و حدود يک ميليون تن از

 .روند
فاطمه قاسم زاده در بخش ديگری از از اين مصاحبه گفت که ايران پای 

برای کودکان را امضا کرده و حتی ” منع بدترين اشکال کار” مقابله نامه 
ما شاهد کار . با آن مانور تبليغاتی می دهد، اما به پای اجرای آن نمی رود

تيم که سالمتی آنان را به طور جدی تهديد گسترده کودکان در مراکزی هس
  .می کند

…………………………………….... 
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دانه درشت های غارتگر در پشت صحنه 
  !مشغولند” آن کار ديگر“همچنان به 

 سايت خبری راه کارگر  
درست در حالی که حيات سياسی کشور با جنبش اعتراضی ماههای 

 افکار اخير دستخوش تغييرات دامنه داری شده و توجه به حق
در پشت صحنه انگار نه انگار , عمومی را به خود جلب کرده است

دانه درشت های نظام زير خيمه واليت , که اتفاقی افتاده باشد
. همچنان فارغ از هر گونه خطر تعقيب به کارشان مشغولند, مطلقه

آنها ميلياردها ميليارد از ثروت ملی را باال کشيده اند و کسی را 
ا آنها نيست و خود مسووالن رژيم هم در کمال پر يارای مقابله ب

  .رويی به اين موضوع اعتراف می کنند
 مهر در گردهم آيی سراسری مديران ١۶مصطفی پور محمدی روز 

بانک توسعه آمارهايی در باره ميزان غارت اقتصادی دانه درشت ها 
پورمحمدی که رييس . ارائه داده است که توجه به آنها مهم است

:  بازرسی کل کشور است در اين گردهم آيی گفته استسازمان
معوقات بانکی در بخش خصوصی در يک مورد مربوط به فردی “

فرد , است که صد و پنجاه ميليارد تومان بدهی معوق بانکی دارد
ديگری شصت ميليارد تومان و فرد ديگری شانزده و نيم ميليارد 

 ”.تومان بدهی معوق بانکی دارد
عوقه های بانکی در بخش دولتی اشاره کرده و گفته پورمحمدی به م

در بخش دولتی نيز می توان به بدهی های هشتصد و هشتاد “: است
صدو هفتاد و , سيصد و پنجاه و سه ميليارد تومانی, مييليارد تومانی

تود و هفت ميليارد تومانی و پنجاه و چند , يک ميليارد تومانی
 ”.اشاره کردميليارد تومانی چند دستگاه دولتی 

پورمحمدی نام اين دانه درشت ها را ذکر نکرده است و در : اوال
: اشاره کرده و گفته است” دغدغه“همان سخنرانی هم به يک 

يک دغدغه وجود دارد و آن اين که رسانه ها نبايد موضوعات “
به عبارت ” .غيرحساس را حساس و فرعی را اصلی جلوه دهند

غارت ميلياردها تومان از , زرسیديگر از نظر رييس سازمان با
است که ” فرعی“سرمايه ملی کشور از سوی دانه درشت ها امری 

خود همين تاکيد به ” .آن را اصلی جلوه دهند.. رسانه ها نبايد“
تنهايی روشن می کند که دانه درشت های غارتگر سرشان به ستون 

وگرنه در شرايطی که مطابق آمارها . های اصلی نظام وصل است
و جوانان بيکار ,  هزار کودک متاهل در کشور وجود دارد٩٠٠

, برای تامين مخارج زندگی و ازدواج کليه هايشان را می فروشند
مساله سرقت صدها ميليارد تومان از نظام بانکی کشور توسط چند 

باشد؟ و چه انتظاری می ” فرعی“نفر چطور می تواند موضوعی 
وقتی مسوول نهاد اصلی ,  داشتتوان در مقابله با اين غارت آشکار

 می داند؟” فرعی“خود آن را امری , دولتی مقابله با اين غارتگری 
همين آمار و همين اشاره رييس سازمان بازرسی اهميت : ثانيا

حياتی نظارت مستقل توده ای بر ارگان های دولتی و بخش 
بدون وجود مطبوعات و رسانه های . خصوصی را نشان می دهد

ميدان برای فساد و ارتشا و , حاديه های نيرومند مستقلآزاد و ات
. اختالس مديران و مسووالن ودانه درشت های حکومت باز می ماند

شبکه سازی از ارتباطات فاسد مالی بر مبنای رابطه ساالری 
بسرعت به مجموعه ” نظام“بسرعت کل سيستم را درمی نوردد و 

صادی تبديل می شود ای مرکب از دزدان سرگردنه و غارتگران اقت
که قدرت سرنيزه را به عنوان ابزاری برای تداوم همين غارتگری 

اين پديده ای است که در نظام جمهوری اسالمی به . به کار می گيرد
 .اوج رسيده است و امکان مقابله از درون با آن بکلی سوخته است

همين آمار نشان می دهد که همه ادعاهای دولت احمدی نژاد : ثالثا
در مورد مقابله با فساد مالی پوچ و دروغ است و دستگاههای 
دولتی بدور از هر گونه نظارت و کنترل ميلياردها تومان غارت کرده 
اند و هيچ قدرتی هم توانايی مقابله با آنها را ندارد و اراده ای برای 

امنيتی / دولت نظامی. جلوگيری از اين غارتگری موجود نيست
رق در فساد مالی است و دستگاههای اين احمدی نژاد دولتی غ

کاری جز بلعيدن ثروت ملی و عوايد حاصل از فروش نفت , دولت
 .ندارند
کشتار و , اعدام, اين واقعيت که فساد گسترده مانند شکنجه: رابعا

سرکوب همزاد نظام جمهوری اسالمی و يکی از عالئم اساسی 
 و افرادی مانند و خود مسووالن آن, بازشناسی هويت اين نظام است

اساسا ريشه در , پورمحمدی اينجا و آنجا به آن اعتراف می کنند
نظامی که حتی در بنياد . سلب حق تعيين سرنوشت مردم ايران دارد

نظری خود رسما مردم را الحق و تابع مطلق اراده مطلق واليت 
جز فرورفتن در باتالق فساد ساختاری همه , مطلقه فقيه می داند

برای اين که قدرت . جای ديگری نمی تواند سر در بياوردجانبه از 
هيچ راهی جز , و نظام قدرت نظامی فاسد نشود, به فساد نکشد

برافتادن همه . بازسازی دمکراتيک کل روابط قدرت وجود ندارد
انواع قدرت های غيرپاسخگو و جايگزين شدن آن يا قدرت های 

و نيرومند انواع حضور موثر , انتخابی پاسخگو در برابر مردم
نهادهای مستقل صنفی و اتحاديه ای در رشته ها و شاخه های 

علنيت , گوناگون اقتصاد که توان و جسارت حسابرسی داشته باشند
کامل و آزادی کامل دسترسی مردم به کليه اطالعات مربوط به 
حقوق و درآمدها و وضعيت اشتغال کليه صاحب منصبان از صدر تا 

ود رسانه های آزاد ابتدايی ترين و مقدماتی ترين ذيل و باالخره وج
  .شروط مقابله با لجام گسيختگی فساد است

…………………………………… 
 
  ! تفسيربی نياز از

 گزارشی از سفر خامنه ای به چالوس
  گزارش يکی از خوانندگان از سفر خامنه ای به چالوس 

ر چالوس  مهر ماه به قصد خريد ميوه و تروبار به بازا١٤صبح سه شنبه 
داخل مغازه ميوه فروشی واقع در خيابان راديو دريا شدم و مشغول . رفتم

 وارد مغازه ٤٠٥جمع کردن ميوه بودم که ناگهان ديدم سه نفر از پژو
شدند و با عصبانيت زياد و رفتار خشن به مغازه دار می گويند چرا عکس 

 به شيشه مغازه نصب نکردي؟
 را به مغازها دادند من نبودم و  صاحب مغازه گفت ديروز که عکسها

آن سه نفر که لباس شخصی و بيسيم در دست داشتند . مغازه ام تعطيل بود
با خشونت به مغازه دار گفتند ديروز نبودی امروز که هستی وبه مغازه 
دار تذکر دادند و گفتند ما می رويم و دوباره برمی گرديم چنانچه عکس را 

مغازه . هميشه مغازه ات تعطيل می شودبه شيشه مغازه نچسباندی برای 
حقيقتش من هم . دار که ترسيده بود به آنان گفت همين االن می چسبانم

ترسيده بودم و پس از آنکه آن سه نفر سوار ماشين خود شدند و رفتند به 
مغازه دار گفتم چی شده است؟ که مغازه دار در جوابم گفت ديروز به همه 

 دادند و گفتند بايد اجبارا به شيشه مغازههای شهر عکس خامنه ای
اما چون من ديروز نبودم عکس را به مغازه بغل دستی .مغازهها بچسبانيد

دادند تا به من بدهند اما امروز که مغازه بغل دستی عکس را به من داد 
به شيشه نچسباندم که آمدند و همين طور که مشغول صحبت کردن با من 

.  به درب شيشه ای مغازه اش چسباندبود عکس بزرگی از خامنه ای را
از مغازه آمدم بيرون و به اطرافم خوب نگاه می کردم پشت شيشه تمامی 
تاکسی ها عکس خامنه ای را چسبانده بودند و به شيشه همه مغازه ها 

      ١٣٨٨ مهر ١٦    ١٩٧٠بالگ سپهر   .هم همين طور

………………………………… 
جزای نقدي؛ جزای نقدي؛ محروميت از تحصيل و سه ميليون تومان محروميت از تحصيل و سه ميليون تومان 

  پاسخ حراست دانشگاه گيالن به اعتراضات دانشجويیپاسخ حراست دانشگاه گيالن به اعتراضات دانشجويی
 با بازگشايی دانشگاه ها و هم زمان با -کميته گزارشگران حقوق بشر

موج جديد برخورد با اعتراضات دانشجويي، تعدادی از دانشجويان 
سابقه همچون دو  دانشگاه گيالن با احضار به نهاد حراست با تنبيهات کم

ز تحصيل و جريمه نقدی تا سه ميليون تومان مواجه ترم محروميت ا
  . اند شده

نامه انضياطی مرجع رسيدگی  نکته حائز اهميت آن که بر اساس مفاد آيين
به تخلفات دانشجويی تنها کميته انضباطی است و حراست دانشگاه در اين 

ازين رواقدام حراست در احضار دانشجويان و . ميان واجد صالحيت نيست
  . شود حکام تنبيهی به آنان خالف قانون محسوب ميابالغ ا

ها طی روزهای اخير و با تشديد فضای امنيتی در دانشگاه،  بنابر گزارش
 نفر از دانشجويان دانشگاه گيالن به دليل حضور در ١٧تاکنون 

اعتراضات دانشجويی پس از انتخابات ، احضار و احکام تنبيهی به آنها 
بور از دوترم محروميت تحصيلی و جريمه احکام مز. ابالغ شده است،

  . شود نقدی کالن تا اخطار کتبی با درج در پرونده را شامل مي
 نفره است که به تدريج به حراست ٥٠ها حاکی از وجود ليستی  شنيده

احضار شده و احکام محروميت از تحصيل و جريمه نقدی به آنها ابالغ 
  ١٣٨٨ مهر ١٦. خواهد شد

................................................. 
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 ١٣۵٩ شهريور ٢٨
 حاتمی حميد رضا رفيق

 
 ، قلب پر طپش دانش آموز انقالبی١٣٥٩ شهريور سال ٢٨در نيم روز 

 بهار از زندگيش گذشته ١٦فقط . حميد رضا حاتمی از حرکت باز ايستاد
سوسياليسم و آزادی، به دست تبه کاران رِژم خمينی کشته  بود که در راه

. زرگانی تبريز بودحسابداری در انستيتو با حميد دانش آموز سال دوم. شد
) تبريز( ” متحدين شمالی ” ، در حالی که در خيابان٥٩ شهريور ١٢روز 

که تمام  او. را می فروخت، به دام پاسداران افتاد” راه کارگر” نشريۀ 
لحظات زندگی کوتاه خود را، وقف آگاه ساختن کارگران و زحمت کشان 

رسا افشاگری نمود پس با صدای . در آن لحظه نيز چنين کرد نموده بود،
سِر بزنگاه، نقاب از چهرۀ پاسداران سرمايه  تا برای آخرين بار و اين بار

از افشاگری حميد و از  شکارچيان خمينی از سوئی در هراس. بردارد
او را  سوی ديگر بيمناک از اعتراض مردم، اعالم می کنند که قصد دارند

.  کرده و با خود می برندببرند و به اين بهانه سوار ماشينش” دادگاه” به 
تبريز، پيکر نيمه جان و ” کوه نمکی” آن روز، کارگران منطقۀ  فردای

که گلوله های آدم کشان جمجمه و دستش را  خون آلود او را در حالی
بريده شده بود، در بيابان  متالشی کرده و زير چانه و سينه اش با چاقو

انتقال می  به بيمارستان اهر پيدا کرده و بالفاصله –های جاده تبريز 
 روز در حالت اغماء به سر می برد و سرانجام در روز ١٥حميد . دهند
 . ضربان قلب جوانش متوقف می شود٥٩شهريور  ٢٨

راه ” حميد به تشکيالت   ماه از پيوستن رفيق٣با وجودی که فقط 
خود را  می گذشت، او تمام ظرفيت انقالبی) بخش دانش آموزی( ” کارگر

عشق عظيم و پر طراوت او به کارگران و زحمت . ارزه کرده بودوقف مب
بی کرانش به سرمايه داران و حاميانشان، از او رفيقی  کشان و نفرت

به راستی حميد تجسم نسل قيام . بود صادق و پر تحرک و رزمنده ساخته
حاضر نبود به شيخ  نسلی که سلطنت را به گور سپرده بود و. بهمن بود

  صبح تا نيمه های شب در جنب و٤او از ساعت . ين کندو سرمايه تمک
اعالميه پخش می کرد، بزرگ نويسی می چسباند، نشريه می . جوش بود

به همين . کرد و مدام می آموخت و ياد می داد فروخت، افشاگری می
چندين بار . بود” فقيه واليت” خاطر همواره مورد غضب شکارچيان 

مصمم   گرفت، ولی هربار آبديده تر ودستگير و مورد ضرب و شتم قرار
ارگانی که رفيق حميد در آن کار می . تر از پيش پا به ميدان می گذاشت

کارآمدترين و پرتحرک ترين تيم های دانش آموزی بود و او در  کرد، از
حميد ديگر در ميان ما نيست و . رفقايش بود واقع مايۀ نشاط و قوت قلب

صالحی راد، نجم الدين به   کيانفر،امير احمدی،: چون ديگر رفقايش
هميشه  حقيقت جاودانۀ کمونيسم پيوسته است، ولی درست به همين خاطر

در ميان ماست و نام او چون خطوط سنگ قبرش بر قلب ما حک شده 
 .نام او گرامی باد. است

……………………………………  
   ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨تابستان سال تابستان سال تابستان سال  بعد،  بعد،  بعد،  سال سال سال٢٩٢٩٢٩

  !عادل حداد ميگويد قتل افراد در کهريزک مهم نيست

  

 ، جوانی جنبش اعتراضی مردم ايران   ومين شهيدد، ، ،    سهراب اعرابی
دبيرستان را می گذراند و براي امتحان آنكور آماده  ساله که سال آخر ١٩

  .  خرداد فعال بود٢۵ در تظاهرات اعتراضی  او.می شد
 خرداد در جستجوی او بوده اند و ٢۵ از روز اعرابی خانوادۀ سهراب

مأمورين مجموعه عکس هائی  تيرماه از سوی ٢٠باالخره در روز شنبه 
از کشته شدگان وقايع اخير به خانوادۀ او نشان داده شده و خانواده او را 

    . استجنازۀ سهراب تحويل خانوادۀ او شده. از روی عکس شناخته اند
پروين فهيمی؛ مادر سهراب که از اعضای مادران صلح است و در مدت 

 ر باره پسرش کرده بود روز تالش های گسترده ای برای کسب خبر د٢۶
 تيرماه از سوی مأمورين مجموعه عکس ٢٠و باالخره در روز شنبه 

هائی از کشته شدگان وقايع اخير به خانوادۀ او نشان داده شده و خانواده 
 پروين مادر سهراب در گفتگوئی با .او را از روی عکس شناخته اند

  :فريده رهبر ميگويد 
 من شکايت نوشتم، وکيل گرفتم و يک هفته پس از خاک سپاری سهراب

 ١۵ الی ٣زدند اينست که از ] مقامات رژيم [ حرفی که . پيگيری کردم
در . متری سهراب با اسلحه کالشينکوف، مورد شليک قرار گرفته است

يعنی نامعلوم . گزارش پزشک قانونی هم، ارجاع کننده ای نداشته است
بچه ما را لخت و . نداست که چه کسانی چسد سهراب را تحويل داده ا

  .!عريان انداخته اند در پزشک قانونی
هنوز جوابی به ما نداده اند که چه کسی سهراب را کشته است؟  در کجا 

 که قاتل معرفی و توسط قضات عادل، محاکمه ؟  من مهم است.کشته اند
بايد به ما بگويند که چه کسانی اين کار را انجام داده اند و به جه .شود

  . بچه من واقعًا در کجا کشته شده استمنظوری؟
 علت اينست که او فرموده بود که در .من برای حداد عادل نامه ای دادم

  .... نفر مرده اند و اين مسئله مهمی نيست٣کهريزک، 
 مثل اين که خودمان کم درد ميکشيم ، با حرفهايشان، روی زخم ما نمک 

   .می پاشند
ان يک شهروندی که در اين کشور من بعنوان يک مادر حق دارم، بعنو

؟ چه شده .زندگی ميکنم، حق قانونی دارم که بدانم چه اتفاقی افتاده است
  ؟.چه بالئی سر بچه من آمده است.است

اگر کشته شده بوده است، موبايل اين بچه همراهش بوده است، چرا به 
  .  روز اينها من را سر کار گذاشتند٢۵  من اطالع ندادند؟

من . انقالب رفتم، به اوين رفتم، بعد از چند ماه، هنوز نميدانمبه دادگاه 
ينها بايد جواب مرا . برای مجلس، قوه قضائيه و امثالهم نامه فرستادم

  .بدهند
من به عنوان يک مادر، به عنوان سرپرست يک خانواده ، اين توقع را 

؟  چرا چرا وسائل بچه ام را به من نميدهند.  دارم که به من جوابگو باشند
  ......موبايل بجه ام را به من نميدهند؟ 

انگشتر، گردنبد، عينک . وسائل شخصی سهراب را هنوز به من نداده اند
برای من  . اينها برای من عزيز است. اش، لباس اش را به من نميدهند

  .ارزش معنوی دارد
.................................................  

 بود دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهانبرگزاری مراسم ياد
   توسط اطالعات اصفهان بازداشت و٨٨که در شهريور 

 .به طرز مشکوکی جان باخت
 مهر ماه مراسم يادبود محمد جواد پرنداخ ١٤سه شنبه :خبرنامه اميرکبير
 تن از دانشجويان و همکالسی های وی در دانشگاه ٢٠٠با حضور حدود 

  . صنعتی اصفهان برگزار شد
ه گزارش خبرنامه اميرکبير، برگزاری اين مراسم در جو ملتهب اين ب

دانشگاه و نيز سرکوب گسترده ی دانشجويان اين دانشگاه نقطه ی عطفی 
  .در از سر گيری دوباره ی اعتراضات دانشجويان اين دانشگاه بود

الزم به ذکر است بعد از اتمام برنامه چند تن از شرکت کنندگان و بانيان 
  .به حراست دانشگاه احضارشده و با اجبار از آنان تعهد گرفته شدمراسم 

محمد جواد پرنداخ دانشجوی سال چهارم مهندسی شيمی صنعتی اصفهان 
 توسط اطالعات اصفهان بازداشت و به طرز مشکوکی ٨٨در شهريور 
  . جان باخت

گفتنی است تعدادی از دانشجويان دانشگاه های مختلف در حوادث پس از 
بات و بدليل شرکت در اعتراضات عليه دولت کودتا جان سپرده اند انتخا

که از ميان آنها می توان به ندا آقا سلطان، مصطفی غنيان، ناصر اميری 
نژاد، محسن روح االميني، امير جوادی فر، کيانوش آسا و محمد جواد 
پرانداخ دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان و نيز چند دانشجوی ديگر 

   مهر ١٦                          .اشاره کرد
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   چشم اسنفديار،مطالبات معلمان ايران
  و حلقه پيشرو جنبش مطالباتی است دولت کودتا 

 هيات تحريريه سايت راه کارگر
درمتن سرکوب عمومی معترضان و در حالی که انتشار اخبار اعدام ها و 

رژيم معطوف يکی از حلقات مهم سرکوب , شکنجه ها همچنان ادامه دارد
فعالين صنفی معلمان را در شهرهای مختلف دستگير . به معلمان است

کرده و يا ربوده اند و به آنها اخطار داده اند که حق فعاليت صنفی نداشته 
تمرکز رژيم بر سرکوب معلمان و تالش . و غيرقانونی تلقی می شوند

ه توجه برای جلوگيری از حرکت های صنفی معلمان داليل روشنی دارد ک
به آنها می تواند در عين حال اهميت نقش معلمان به عنوان يکی از مهم 
ترين بخش نيروی کار عرصه خدمات را در وضعيت کنونی جنبش 

 .اعتراضی روشن سازد
جنبش عمومی اعتراضی در مقطعی قرار دارد که برای تقويت و تحکيم 

فاق خويش بدون از دست دادن جنبه عمومی و با حفظ همسويی و و
عمومی عليه استبداد حاکم به طور عام و دستگاه واليت مطلقه فقيه و 

نيازمند پيوند , دولت کودتايی به طور خاص به عنوان آماج بالفصل حمله
 .هر چه گسترده تر با جنبش های مطالباتی است

بخش مهمی از جنبش مطالباتی و مثال جنبش کارگری در وضعيت تدافعی 
ز وضعيت تدافعی اين است که حفظ حداقل های منظور ا. به سر می برد

قابل تصور را که از جمله شروط بنيادی ادامه هويت و حق حيات 
يک نمونه روشنگر وضعی است که برای . اجتماعی است در دستور دارد

آنها چهار . کارگران اخراجی کارخانه نوشابه سازی ارم پيش آمده است
اعت حقوق عادی دستمزد می ساعت اضافه کاری می کردند و بابت يک س

گرفتند و وقتی خواستار شدند که بابت چهار ساعت اضافه کاری حداقل 
کارفرما همه اين کارگران را , حقوق چهار ساعت کار عادی را بگيرند

کنار , اگر استثنا را که در حوزه مطالباتی فراوان است. اخراج کرد
تی را در نظر بگذاريم و گرايش های اصلی دوره های مختلف مبارزا

در اين صورت روشن است که اگر جنبش کارگری ايران در , بگيريم
آنوقت دريافت چهار ساعت حقوق به خاطر چهار , وضعيتی تهاجمی بود

ساعت اضافه کار بنا به قاعده می بايد تحصيل حاصل می بود و مطالبه 
کارگران منطقا بر دريافت حقوق بيشتر برای ساعت کار اضافی متمرکز 

در حقيقت بخش عمده مطالبات دوره مبارزه تدافعی مطالباتی . ی بودم
بر حداقل هايی , به جای بهبود اساسی شرايط و حقوق کار: است که اوال

که بقای هويت کارگر بودن و کارگر ماندن را به خود مشروط می کند 
ثانيا ارتباط بالفصلی ميان تامين حداقل ها و حرکت به سمت . متمرکز است

يعنی همان مطالبات , لبات معطوف به بهبود اساسی ايجاد نمی شودمطا
اوليه به خودی خود پايه ای يا انگيزه ای برای پيشروی بی واسطه نمی 
شود؛ ضمن اين که شيوه و آهنگ طرح مطالبات ابتدايی نيز غالبا گروگان 
. ويژه گی های شرايط گرديده و با انفصال های دردناکی همراه است

فقط زورگويی کارفرما يا اشتياق بی حد به بهره کشی " شرايط "منظور از
,  وسعت جمعيت بيکاران آماده پذيرش شرايط برده وارانه کار نيست و يا

اين قدرت . بيش از آن قدرت مقابله دولت و کارفرمايان با اعتراض است
در اساس با ميزان تهديدی سنجش می شود که يک يا چند رشته مطالبات 

عی در يک يا چند واحد توليدی مشخص می تواند متوجه دولت اخص تداف
و در اقتصاد دولتی ايران که دولت کارفرمای بزرگ و ( کنند  و کارفرما
با اين حال تدافعی بودن جنبش ). اساسا متوجه دولت کنند, اصلی است

مطالباتی در همين وضعيت فعلی معنايش اين نيست که در همه شاخه های 
دولت و دستگاه قاچاق وابسته به . همين وضع حاکم استتوليد و صنعت 

نظاميان و پاسداران می تواند با واردات صدها هزار تن برنج مسموم 
هم برنجکار شمالی را به خاک سياه بکشانند و هم قدرت مقاومت , هندی

متشکل او را نابود کنند؛ می توانند وقتی کارگران شرکت البرز دست به 
کاری که (ا بولدوزر ديوار کارخانه را خراب کنند ب, اعتراض می زنند

 و با خود ببرند و تحت شکنجه و  و صدها کارگر را دستگير نموده) کردند
تهديد قرار دهند؛ می توانند چنانکه رييس هيات مديره اتحاديه چايکاران 

کارخانه بزرگ چای در منطقه : " مهرماه جاری گفته است١۶کشور در 
,  تن برگ سبز چای در روز را دارد۵٠ان دريافت سپيدرود رشت که تو

   ." به جای توليد چای به آغل گوسفندان در فصل زمستان تبديل کنند )را(
را از آنجا دارد که تخريب اين کارخانه " قدرت"و اين " توان" اين  دولت

يا تبديل بزرگ ترين کارخانه چای به , و دستگيری حتی کليه کارگرانش
تالل بالفصلی در کارکردش به عنوان ابزاراعمال زور در آغل گوسفندان اخ

ولی در همين شرايط نمی تواند مثال حمل و ,  پديد نمی آورد سطح جامعه
نقل شهری رابه خاطر اعتراض مطالباتی کارگران بخش خدمات تعطيل 
کند؛ نمی تواند با دستگيری هزاران معلم نظام آموزش و پرورش را بکلی 

واند کليه پرستاران را دستگير کرده و تمام بيمارستان ها  نمی ت بخواباند؛
به مجرد احساس خطر از , به همين دليل است که می بيينم! را تعطيل کند

ابتدا به سر وقت , پيوند جنبش مطالباتی با جنبش عمومی اعتراضی
در واقع درست بر آن حلقه ای . سرکوب حلقه های حساس می رود

ت درآمدن آن می تواند کل زنجيره جنبش متمرکز می شود که به حرک
مطالباتی را به تحرک بکشاند و از درون همين تحرک شرايط مناسبی 

 از اين جاست  .برای پيوند با جنبش عمومی اعتراضی کنونی فراهم سازد
تمرکز دستگاه سرکوب رژيم کودتا بر تحرکات صنفی معلمان در لحظه 

 . حاضر
ادی و سوسياليسم هم نشان دهد که حلقه همين تمرکز بايد به مدافعان آز

 از همه  ضعيف رژيم و جايی که قدرت مقابله اش با جنبش مطالباتی نقدا
ضعيف تر است ؛ همچنين حلقه ای که در دست گرفتن آن می تواند جنبش 

 دوره تعرضی وارد سازد کدام  مطالباتی را از دوره تدافعی به تدريج به
  . است

بی توجهی . ايران چشم اسفنديار دولت کودتاستجنبش مطالباتی معلمان 
بی توجهی به مقدرات پيوند جنبش مطالباتی با جنبش , به اين واقعيت

  ٢٠٠٩ اکتبر ١٠           .عمومی اعتراضی است

.............................................  

مرگ سميه جعفر قلی دانشجوی دانشگاه پلی مرگ سميه جعفر قلی دانشجوی دانشگاه پلی مرگ سميه جعفر قلی دانشجوی دانشگاه پلی 
 انتظامیانتظامیانتظامی   نننتکنيک به ضرب گلوله ماموراتکنيک به ضرب گلوله ماموراتکنيک به ضرب گلوله مامورا

مديريت دانشگاه اميرکبير به درخواست نيروهای امنيتی از برگزاری 
مراسم يادبود برای يکی از دانشجويان و نيز کارمند اين دانشگاه که 
چند روز قبل به ضرب گلوله ماموران نيروی انتظامی کشته شد، 

  .ممانعت بعمل آوردند
 التحصيل به گزارش خبرنامه اميرکبير، سيمه جعفر قلی، فارغ

کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر دانشگاه اميرکبير و يکی از 
کارکنان مرکز تحصيالت تکميلی آموزش های مجازی در هفته ی 
نخست مهرماه، در حاليکه به همراه حميدرضا و سارا؛همسر و 

 ماهه اش در حال بازگشت از قم به تهران بودند، در اتوبان ٨دختر 
  . بسر زخمی شده و جان سپردقم و شليک گلوله -تهران

بدنبال مرگ دلخراش اين دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک، جمعی از 
دانشجويان دانشکده کامپيوتر و اعضای شورای صنفی اين دانشکده 
برای برگزاری يک مراسم يادبود برای اين دانشجوی بيگناه، با 
ممانعت ها و سنگ اندازی های عجيب مديريت انتصابی دانشگاه 

  . تکنيک شده اندپلی
ممانعت از برگزاری مراسم يادبود برای اين دانشجوی در حالی است 
که جمع گسترده ای از دانشجويان اين دانشگاه از آغاز سال 
تحصيلی، از حضور بر سر کالس های درس منع شده و از ثبت نام 

  .آنها نيز جلوگيری بعمل آمده است
يتی از بيم اعتراضات گفتنی است مديريت دانشگاه و نهادهای امن

گسترده دانشجوئی به مرگ دلخراش اين دانشجو، تاکنون برای عدم 
اطالع رسانی خبری پيرامون اين حادثه هولناک تالش های زيادی 

  خبرنامه اميرکبير   اکتبر  برگرفته از ١٠ .    نموده اند

.............................................  
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