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 گردند دیماه مقابل سازمان برنامه و بودجه آزادبا  بهشتیارد ستمیبازداشت شدگان ب

 وآخرین وضعیتشان مقابل سازمان برنامه بودجهبازداشت شدگان تجمع بیستم اردیبهشت اسامی  -

 علم ها را ضرب و شتم کردندجمع، مت دنیعالوه بر به خشونت کش روزپنج شنبه بیستم اردیبهشت -

به تجمع معلمان و ضرب و شتم آنها  را  یتیامن یروهاین انهیحمله وحش: رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد -

 میهست یو شرط معلمان بازداشت دیق یو ب یفور یو خواهان  ازاد میکن یمحکوم م ایقو

و شرط معلمان  دیق یو ب یفور یخواهان آزاد:ق و فلزکار کرمانشاهکارگران بر یصنف انجمن -

 میبازداشت شده گرد

بدنبال بازداشت مجددش  توسط لباس ( اززنان خیابان انقالب)زاده یشجر شاپرکاعتصاب غذای  -

 شخصی ها درکاشان

پس از تجمع اعتراضیشان ومسدود کردن راه  کنگان91فاز  کارگراخراجی08موقتیبازگشت به کار -

 تردد به فاز

تابستانه برنج کشت  تیممنوعزنسبت به بیکاری هزاران نفر بدنبال ورزان اهواکشاتجمع اعتراضی  -

 مقابل استانداری خوزستان

 یفرماندارباتجمع مقابل  اسوجیاطراف ادامه اعتراضات اهالی شهرها و روستاهای زلزله زده  -

  راحمدیبو

 سردشت بدنبال بسته شدن مرز یمرز یهزاران کولبر روستاها یکاریب -

 ومصدومیت چند کارگر کارگرانهم تصادف سرویس رفت وآمد باز -

 جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار دربندرترکمن براثر برق گرفتگی -

 (Air France)"ایر فرانس"مبارزه ی طبقاتی در اعتصاب کارگران و کارکنان  -

 خرین وضعیتشانوآ مقابل سازمان برنامه بودجهبازداشت شدگان تجمع بیستم اردیبهشت اسامی 

 (کانون تهران رهیمد ئتیه یاز اعضا)  یبیحب محمد .۱

 (معلمان تهران یبازرس کانون صنف) یبداق رسول .۲

 (معلمان تهران یکانون صنف ریدب)  یفالح یمحمدتق .۳

 (کانون البرز رهیمد ئتیعضو ه)  ینیعابد رحمان .۴

 (از معلمان بازنشسته  یکیهمسر ) یگرام لیاسماع .۵

 (از کنشگران اتحاد بازنشستگان)  یغالم نیحس .۶

 (اتحاد بازنشستگان) دوست  اقدام هیعال .۷

 (یزنوز) یذوالنور جواد .۸



خرداد منتقل شدند و پس از گذشت  ۱۵ یکالنتر ت  یامن سیبازداشت شدگان با ضرب و شتم به پل

نفر از  ۷هر کدام از  یادر دادسرا بر. منتقل شدند نیاو یبا دست بند و پابند به دادسرا یساعات

 رفتندیپذرا ن قهیوث نیکدام از آنها ا چیشد که ه نییتع قهیتومان وث ونیلیم ۵۵بازداشت شدگان مبلغ 

منتقل شده و هم  نیهر هفت نفر به زندان او بیترت نیو حاضر شدند که در بازداشت بمانند، به ا

 .هستند یزندان نیاکنون در او

 .الف منتقل شده است۲به بنداز همان ابتدا  یبیحب محمد

 تجمع، معلم ها را ضرب و شتم کردند دنیعالوه بر به خشونت کش روزپنج شنبه بیستم اردیبهشت

 نیشوند و ا یشان دست به دامن تجمع در سکوت م گرفتن مطالبات یسال هاست که معلم ها برا»

 دهیکش ونتو مرج و خش به هرج یتیامن یروهایتجمع ها با دخالت ن نیا شهیاست که هم یدر حال

مان  هیانیب تیو در نها میبر یرا باال م مان یپالکاردها م،یستیا یما در سکوت کنار هم م. شده است

تجمع، معلم ها را ضرب  دنیبار عالوه بر به خشونت کش نیاما ا میرو یو م میخوان یرا در انتها م

 «و شتم کردند

معلمان  یعضو کانون صنف)نژاد کیحمدرضا نمو( ییهمسرمحمد حب)ریپاک ضم قهیصد گفتگو با

 (رانیا

از معلمان در تهران مقابل ساختمان  یشنبه تعداد روزپنجاردیبهشت،22بنابه گزارش منتشره بتاریخ

در سکوت برگزار شد  شان یتجمع ها گریها مانند د بار آن تجمع این. مجلس در بهارستان تجمع کردند

 ییشعارها. نوشته شده بود در دست داشتند یصنف یعارهاآن ش یکه رو ییو معلم ها پالکاردها

 انیکارآمد حق فرهنگ مهیب»، «ماست یسیالتدر ما حق خواستحداقل در» ،«گانیآموزش را»:مانند

 ... .و «است

به  یتیامن یروهاین 99:91در ساعت  نکهیآرام شروع شد تا ا ییصبح در فضا98تجمع از ساعت  

 انیم یریدرگ. وحشتناک آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند ییها حمله کردند و در فضا معلم

 انیبه پا یها در حال از آن یشدن تعداد ینفر از معلم ها و زخم 91 زداشتمعلم ها و ماموران با با

خرداد منتظرشان  91 ابانیدر خ تیامن سیبعد در مقابل ساختمان پل یها ساعت آن یکه خانواده ها دیرس

 .بودند

کرمانشاه و  ز،یمختلف تبر یها در شهرها از آن گرید یها مقابل مجلس تعداد با تجمع معلمهمزمان 

 .شان شرکت کرده بودند حق و حقوق افتیدر یبرا زیدر تجمعات مسالمت آم زین وانیمر

که همراه با  یتیامن یروهایمعلم بازداشت شده توسط ن ،ییهمسرمحمد حب ر،یپاک ضم قهیصد 

صبح مقابل  98تجمع از ساعت »:دیگو یم ها مقابل مجلس حضور داشت، مهمسرش در تجمع معل

مسائل  ،یدادند درباره مطالبات صنف یآرام سر م یکه معلم ها در فضا ییشعارها. مجلس شروع شد

ساعت و ربع از تجمع  کیبه  کینزد. دانش آموزان بود یبرا گانیمعلم ها و آموزش را یشتیمع

از آن ها همراه با  یبه معلم ها حمله کردند و تعداد یخصش یلباس هابا  ییروهایگذشته بود که ن

 .«خرداد بردند91 تیامن سیکردند و به پل ریهمسر من را دستگ

نفر از معلم ها در بازداشت  6هنوز » :دیگو یو م کند ینفر اعالم م 91را  یاو تعداد معلمان بازداشت 

نفر را  6 نیا. معلم ها هستند یصنف نجمنا رهیمد اتیه یها از اعضا از آن یکه تعداد برند یبه سر م



کنند اما  یآزادشان م یتومان ونیلیم 18 قهیاند و گفته اند که با قرار وث منتقل کرده نیاو یبه دادسرا

 .«کنند لیقرار را به کفالت تبد نیرا قبول نکرده اند و منتظر هستند تا صبح شنبه ا قهیوث نیهمکاران ا

آموزان و  آخر سال گذشته توسط ماموران در مقابل چشم دانش یدر ماه ها یبیمد حبمح یقبل بازداشت

 .مدرسه اتفاق افتاده بود یکیدر نزد

 یم دند،یشان را در حال بازداشت د که معلم یدرباره برخورد دانش آموزان وقت ریپاک ضم قهیصد 

دانش . ستیلم در زندان نمع یبرند و جا یاست که خالفکارها م ییبه هر حال زندان جا» :دیگو

معلم، ما  یآقا» : همسرم از زندان آزاد شد و به مدرسه رفت به او گفته بودند نکهیآموزان بعد از ا

 .«که ماموران شما را بازداشت کردند و بردند میدید

او  تکه علت بازداش دیگو یها م کند و به آن یهمسر من با صداقت با دانش آموزانش برخورد م 

مربوط به  یاز مسائل صنف یبه هر حال بخش. و مطالبات دانش آموزان است یطالبات صنفم یریگیپ

 . «مربوط به دانش آموزان است گانیاز آن مانند آموزش را یمعلم هاست و بخش

شان را  هنوز حقوق سیالتدر حق یروهایاز ن یادیافتد که بخش ز یاتفاق م یبازداشت معلم ها در حال

 نهیهز یبرا یکنند و حت یهستند که در روستاها خدمت م یاریبس یمعلم ها. ه اندها نگرفت ماهبعد از 

رفت و  یبلکه برا رندیگ یها نه تنها حقوق نم آن. هستند یادیرفت و آمدشان هم دچار مشکالت ز

را  نرفت و آمدشا نهیوقت شان را بگذارند و هم هز دیهم با یعنی. هم دچار مشکل هستند شان یآمدها

 .کنند ینم افتیدر یما در برابر آن حقوقبدهند ا

 یمجوز از نهادها افتیبه در یازین یتجمعات صنف یبرگزار یبرا ،یقانون اساس 22بنا بر اصل  

 .ساکت و آرام برگزار شد ییهم در فضا یتجمع صنف نیو ا ستیمربوطه ن

ت و زندان را در بازداش ربهتج زیکه خود ن رانیمعلمان ا ینژاد، عضو کانون صنف کیمحمدرضا ن 

گرفتن  یسال هاست که معلم ها برا»:دیگو یمعلم ها دارد، م یحق و حقوق صنف یریگیزمینه پ

تجمع ها با  نیا شهیاست که هم یدر حال نیشوند و ا یشان دست به دامن تجمع در سکوت م مطالبات

 م،یستیا یر هم مما در سکوت کنا. شده است دهیکش ونتبه هرج و مرج و خش یتیامن یروهایدخالت ن

بار  نیاما ا میرو یو م میخوان یمان را در انتها م هیانیب تیو در نها میبر یرا باال م مان یپالکاردها

 .تجمع، معلم ها را ضرب و شتم کردند دنیعالوه بر به خشونت کش

بسازند، را  رانیا ندهیقرار است فردا آ که یآموزان جامعه هستند و دانش ختهیمعلم ها از اقشار فره 

معلم ها درباره نحوه برخورد دانش آموزان  یفعال صنف نیا. «شوند یم تیمعلم ها ترب نینظر هم ریز

است که بچه ها و  یعیطب نیهستم و ا سیمن در سه مدرسه مشغول به تدر» :دیگو یموضوع م نیبا ا

خوانند و از آن  یرا مبازداشت ما  یخبرها یاجتماع -یباطارت یها در خبرها و کانال شان یها خانواده

 یها نم وال است؛چون آنئاز دانش آموزان همواره پر از س یادیبرخورد بخش ز. شوند یمطلع م

بازداشت  رند،یبگ ادی یزیکه قرار است از او چ یشان؛ کس موضوع را هضم کنند که معلم نیتوانند ا

 .«شود

 سیمشغول به تدر دیجد یا و در مدرسهتازه از زندان آزاد شده بود  که دیگو یم ییاز روزها کزادین 

از  یکی. ساله بودند، درس بدهم92که  یآموزان کالس هفتم قرار بود من به دانش» :شده بود

که شما را بازداشت کرده  میا دهید نترنتیآمد و به من گفت که آقا، ما در ا ادیآموزان با خجالت ز دانش

 یدانش آموزان حت شتریکردم و به او گفتم اما ب یقاط را با هم یو جد یمن شوخ. دیا تهاند و زندان رف

 . «دهند یموضوع را به معلم بروز نم نیاگر بدانند هم ا



که در سال گذشته انجام شده است،  یفعاالن حقوق بشر و صنف یبازداشت ها ینژاد، فراوان کین

عه درباره بازداشت نگاه جام» :دیگو یو م کند یم مموضوع اعال نیرفتن قبح ا نیاز ب یبرا یلیدل

مجرم هاست و ما  یالبته به هر حال زندان جا ست؛ین یشود منف یانجام م یکه به صورت صنف ییها

و ماجرا رفع  میزده شده و ما با مسئوالن زندان صحبت کرده ا یکه اتهام میکن یها صحبت م با بچه

 .«شده است

 حقوق جان داد یماه خدمت ب 1که بعد از  یمعلم

 اورندیبه لب ب یجمله تنها لبخند نیا دنیمعلم ها با شن دیشا. ستیعشق است، شغل ن یعلمم ندیگو یم

تا  دیخدمت شا دیو خر سیحق التدر یاست که معلم ها نیا قتشیرا پنهان کند اما حق شان یکه دردها

ز که هنو وندشان مراجعه کنند و در جواب بشن گرفتن حقوق یبارها برا. رندینگ یحقوق چیماه ها ه

 . نشده است نیها در نظر نگرفته تا بودجه اش تام پرداخت حقوق آن یرا برا یدولت بودجه ا

 واریآوار د ریو بلوچستان ز ستانینوکجو در س یمعلم مدرسه روستا ،یگنگوزه درضایسال گذشته حم

 رلار کیاما  بوداو تازه هفت ماه بود که معلم شده . مدرسه دفن شد و فوت کرد یمیکالس ساختمان قد

 .هم حقوق نگرفت

و هفته معلم پرداخت شود اما هنوز  بهشتیتا ارد انیسال گذشته اعالم کردند تمام مطالبات فرهنگ 

 .مطالبات پرداخت نشده است نیاز ا یادیبخش ز

 یما هنوز بخش» :دیگو یانداخته شدن پرداخت حقوق و مطالبات معلم ها م رینژاد درباره به تاخ کین 

 188به  دیها شا از آن یکه بعض ییطلب ها. مینکرده ا افتیسال قبل را در یهاکار افهاز اض

که پرونده  ندیگو یبه ما م. میصبر کن دیآن با افتیدر یهزارتومان هم نرسد اما سال ها برا

 . «میآن را پرداخت کن میبتوان یک ستیشده ومعلوم ن ونیتان وارد د مطالبات

کنند اما به  افتیکه وزارت کار مشخص کرده در یمعادل مبلغ یوقحق دیاماه کار ب کی یها برا معلم

 .ماند ینم یاز آن باق یزیچ گریکنند که د یشان را کسر م مختلف آنقدر تکه تکه حقوق یبهانه ها

 نیا» :دیگو یخدمت م دیو خر یسیحق التدر یمعلم ها تیبا اشاره به وضع یفعال حقوق صنف نیا 

 کیاز  تیدر نها. حقوق ندارند یتابستان التیو در تعط یرسم التیتعط وجمعه  یمعلم ها روزها

کنند آن هم  یم افتیهزارتومان آن را در 088 ای018 یشده وزارت کار، گاه بیحقوق تصو ونیلیم

روز در ماه  91داشته باشند،  مهیاگر هم ب یسیحق التدر یمعلم ها. کشد یکه ماه ها طول م ییرهایتاخ

 .«است

اما اعتراض »:دیگو یداند و م یها م آن ریو تحق نیتوه یها را نوع برخورد با معلم نینژاد ا کین 

زود  یلیدر کشور است که خ کاریب یرویچون آنقدر ن رسد ینم ییمعلم ها به مقامات باال به جا

معلم با خودش . شوند یم کاریب یدست خال تیشود و در نها یدر نظر گرفته م ینیگزیجا شان یبرا

 یم ریشود، او را تحق یمزدش از او قدردان یکار ب یبرا نکهیا یکار کند و به جا دیچرا با دیوگ یم

 .«کنند

 6188تومان کارشان را شروع کردند و حاال دالر به  0688 متیها با دالر داراي ق از آن یبعض 

 یشانیدچار اضطراب و پر یادامه زندگ یشان نصف شده و برا ارزش پول. است دهیتومان رس

در  شان یها و اعتراض رسد ینم ییشان به جا که حرف نندیب یم یطور است که وقت نیا. ستنده



زنند  یم زیداشته باشند، دست به تجمع مسالمت آم یا جهیآنکه نت یشود ب یروزنامه ها بارها گفته م

 .شود یکه آن هم با برخورد مواجه م

به تجمع معلمان و ضرب و شتم آنها  را  یتیمنا یروهاین انهیحمله وحش: رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 میهست یو شرط معلمان بازداشت دیق یو ب یفور یو خواهان  ازاد میکن یمحکوم م ایقو

 یروند نابود نیخود و همچن یحقوق انسان نیتر یهیشدن بد مالیپا لیمعلمان کشور سالهاست بدل 

خود، توقف  یحفظ کرامت انسان  یرا برا  یآموزش و پرورش کشور مبارزه شجاعانه و مستمر

معلمان  میمستق تیریکار آمد، مد یدرمان مهیاز ب یبرخوردارکردن اموزش، یو پول یساز یخصوص

کردن  یو بازداشت و زندان یصنف یتهایکردن فعال یتیدادن به  امن انیپا ان،یفرهنگ رهیبر صندوق ذخ

 ینیسنگ یها نهیراه هز نیاند و در ا در آموزش و پرورش آغاز کرده ضیو محو تبع  شرویمعلمان پ

 .را متحمل شده اند

 افتهی یشتریب یمتوقف نشده و سال به سال اعتال یمقاومت و مبارزه مسئوالنه آنان لحظه ا  نحالیا با

ماه سال  یمردم در د یتوده ها یمبارزات سراسر یدر کشور در پ یتیامن یفضا دیتشد رغمیو عل

 یهماهنگ یشورا یاز سو یفراخوان یط حکومتگران، معلمان طآن توس نیگذشته و سرکوب خون

در  یدست به تجمعات پرشور و جسورانه ا بهشتیارد ستمیدر روز ب انیفرهنگ یصنف یتشکلها

 .کشور زدند یاز شهرها یاریبس

مواجه  یتیامن یروهاین انهیوحش ورشیاما تجمع آنان در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه  با   

 شیتمام مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و  ب یاز معلمان شرکت کننده در تجمع  با گستاخ یاریبس و

منتقل  نیبا دست بند و پا بند به زندان او یشرم یاز ده نفر از آنان مجروح و بازداشت و در کمال ب

 .شدند

با  انیو جهان رانیا در برابر چشمان مردم یمعلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در حال سرکوب

 رهیصورت گرفت که اختالس گران و چپاولگران صندوق ذخ یشکل نیو سبعانه تر نیتر انهیوحش

 ،قدرت یوابسته به حوزه ها یدر موسسات مال رانیصدها هزار نفر از مردم ا یو دارائ انیفرهنگ

 .دهند یخود ادامه م یهایو غارتگر هایکامل به دزد تیآزادانه و با امن

 ونهایلیحکومت با م یآشکار از سو یاعالم جنگ ،یدر هر کشور یتیوضع نیوجود چن دیترد نبدو

از  یشکل نیتر عیفج لیتحم یجنگ برا نیدر ا یشدستیمردم و پ یکارگر و معلم و عموم توده ها

 .است یونیلیجامعه هشتاد م کیدر  یاجتماع یزندگ

توجه توده  جهیحاکم بر کشور در نت یفضا یدر پ توانندیاند که م شهیاند نیاگر حکومتگران در ا اما

مورد  یبه موضوع برجام، مبارزات ما کارگران و معلمان را براحت رانیا دهیمردم رنجد یونیلیم یها

 دیکنند با وجودم یجهنم تیدر برابر وضع نیتعرضات قرار دهند و ما را وادار به تمک نیتر انهیوحش

را با خود به همراه  یتر میعظ یماهها ید یکننده ا رهیت خبصور ییاستهایس نیبدانند تداوم چن

قابل  ریغ تیبه غا تیکننده با وضع نییتع یخواهد آورد  و ما کارگران و معلمان را بسرعت به مصاف

   .تحمل موجود خواهد کشاند

 ورشیبا مبارزات بر حق معلمان و محکوم کردن  یبا اعالم همبستگ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد 

 استیبه تجمع آنان در مقابل سازمان برنامه و بودجه  و هشدار به حکومتگران در تداوم س انهیوحش

 سو معلمان در حال تحمل حب یو شرط معلمان بازداشت دیق یو ب یفور یسرکوب،  خواهان ازاد



 یعبد لیاسماع یمعلم اعتصاب یعاجل به خواستها یدگیو رس یو آزاد   یمختار اسد ،یمحمود بهشت

 .در کشور است یاسیو س یصنف یتهایکردن فعال یتیدادن به امن انیو پا

  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ۲۹۳۱ بهشتیارد ۱۲

و شرط معلمان  دیق یو ب یفور یخواهان آزاد:کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یصنف انجمن

 میبازداشت شده گرد

از  شیدر ب ران،یا انیفرهنگ یتشکل ها یگهماهن یفراخوان شورا یصبح امروز در پ 98ساعت  از

شهر معلمان شاغل و بازنشسته، در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در شهرستانها مقابل  91

 .نمودند یتجمعات اعتراض یاقدام به برگزار یادارات آموزش و پرورش همزمان و سراسر

 ،یلیتکم مهیتومان، ب ونیلیم 1 یاالحقوق ب شیامروز معلمان که با خواست افزا یسراسر تجمعات

دادن  انیپا ان،یفرهنگ رهیبازنشستگان و صندوق ذخ مهیمعلمان در سرنوشت صندوق ب میدخالت مستق

استاندارد، حق  ریو غ یو کانکس یآموزش و پرورش و مدارس کپر یساز یو خصوص ضیبه تبع

و  یسینسبت به معلمان حق التدر ضیعو برداشته شدن تب یمعلمان زندان یمستقل، آزاد یتشکلها جادیا

ها در  هیانیو قرائت ب« گردد دیآزاد با یزندان معلم»،«ینان، کار، آزاد»: لیاز قب ییآزاد و با شعارها

و  یعموم یدر شهر بانه که از جمله خواستها یکاریفقر و ب هیاز کولبران و اعتصاب عل تیحما

تاب تحمل  شهیتند، برگزار شده بودند مانند همو محروم جامعه هس ریمردم کار کن،مزدبگ یسراسر

 .را سلب کرده بودند یو انتظام یتیامن ،یسرکوب قضائ یاز دستگاهها

سرکوبگر قرار گرفت و ضمن ضرب و شتم و  یروهاین ورشیتجمع بزرگ تهران مورد  جهینت در

از  یتعداد یاسام نفر که تا کنون 91از  شیاز معلمان شرکت کننده در تجمع، ب یمجروح کردن تعداد

رسول  ،یفالح یمحمد حسن پوره، محمدتق ،یزولف یعل روز،یپ یعل ،یبیآنان از جمله محمد حب

خرداد منتقل  91 یرا بازداشت و به کالنتر دهیمشخص گرد یگرام یاقدام دوست و آقا هیعال ،یبداق

 .کردند

جمعات با شکوه امروز کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن دفاع قاطعانه از ت یصنف انجمن

به  ورشیاز مطالبات کارگران و مردم محروم،  یو مطالبات آنان به عنوان بخش رانیمعلمان سراسر ا

 ینفر را تالش 91از  شیبازداشت ب نیآنان و همچن انهیتجمع معلمان تهران و ضرب و شتم وحش

کارگران و محرومان  هیو بق از طبقه کارگر یبه عقب راندن معلمان به عنوان بخش یهوده در راستایب

در  یو شرط معلمان بازداش دیق یو ب یفور یداند و خواهان آزاد یاز موضع حق طلبانه خود م

 یاز جمله در روز جهان ریچند روز اخ یبازداشت شده ط یکارگر نیفعال نیتجمعات امروز و همچن

 .باشد یم کارگر

 28/2/9012      کارگران برق و فلزکار کرمانشاه        یصنف انجمن

بدنبال بازداشت مجددش  توسط لباس ( اززنان خیابان انقالب)زاده یشجر شاپرکاعتصاب غذای 

 شخصی ها درکاشان

به کاشان  یحیگردش تفر یبرا 7931ماه  بهشتیارد 71زاده روز دوشنبه  یشجر شاپرک خانم

 71اما روز سه شنبه . کنند یم یسفر همراه نیباربد و عاطفه، دوست شاپرک او را در ا. رفته بود



به آن ها  یلباس شخص یمشغول صرف ناهار بودند ناگهان تعداد یهر سه در هتل یوقت بهشتیارد

سه  نیپس از حضور ا. بروند تیامن سیخواهند که همراهشان به پل یکنند و از آن ها م یمراجعه م

حجاب نامناسب خانم  لیلشود به د یشهرستان کاشان به آن ها گفته م تیامن سینفر در مقر پل

 .ندبازداشت شو دیزاده با یشجر

بازداشت خود دست به  یزاده از همان ابتدا یموکل من خانم شجر: زاده یشاپرک شجر لیوک

شنبه با او داشتم از او خواهش کردم که  5که روز  یخشک زده بود و در مالقات یاعتصاب غذا

داد  ینم تیرضا یاعتصاب غذا نیه شکستن اخود را بشکند، اما چون او نسبت ب یاعتصاب غذا

زاده  یخانم شجر. دست آخر از شاپرک درخواست کردم که حداقل آب، نمک و قند را استفاده کند

 فتادهیاتفاق ن یاساسا جرم نکهیهستم که با توجه به ا دواریو من ام رفتیدرخواست من را پذ نیا

 .هرچه زودتر شاپرک از زندان آزاد شود

دختران  لیستوده، وک نیاز نسر یافتیاطالعات در براساساردیبهشت،22ش منتشره بتاریخبنابه گزار

کاشان ظاهرا  نیمشخص شد که روز قبل در باغ ف -زاده یاز جمله شاپرک شجر -انقالب ابانیخ

 یقرار م ییاتفاق مورد اعتراض خانم و آقا نیزاده از سر او افتاده بوده و هم یخانم شجر یروسر

از  یمعروف و نهامربه  او را ،حجاب شاپرک تیوضعدو نفر زن و مرد معترض به  نیا. ردیگ

موضوع  نیرود و هم یبار امر به معروف صورت گرفته نم ریکنند اما شاپرک ز یم معرفیمنکر

زاده،  ینسبت به بازداشت خانم شجر یاتفاق افراد لباس شخص نیشود که در روز بعد از ا یباعث م

 .دعاطفه دوست شاپرک اقدام کنن فرزند خردسال او و

بازداشت قرار  طیالجرم باربد، فرزند خردسال شاپرک به همراه مادر در شرا: دیگو یستوده م نینسر

 یطیبچه در شرا یصادر نشده بود ول یحکم بازداشت چیباربد به طور جداگانه ه یالبته برا. ردیگ یم

 .ماند ینم یاو باق یبرا یگریچاره د دکن یاهمادر را در بازداشت همر نکهیکه جز ا ردیگ یقرار م

موضوع حجاب خانم شاپرک  ت،یامن سیبه زعم ماموران پل: کرد دیزاده تأک یشاپرک شجر لیوک

شاپرک  یعنیشده و متهم  یبرخورد م دیقتل عمد با کیزاده آنقدر مهم بوده که بالفور مانند  یشجر

الجرم فرزند خردسال شاپرک به همراه مادرش  نکهیپس ا. شده است یم ریهمانجا درجا دستگ دیبا

 .تعجب آور باشد دیشده است چندان نبا ریستگد

شاپرک بازداشت موقت صادر  یاتفاق در روز سه شنبه هفته گذشته رخ داد و برا نیبه گفته ستوده، ا

 . شد

 یزادشهرستان کاشان مراجعه کردم و خواستار آ یبه بازپرس بهشتیارد 28روز پنجشنبه  زیمن ن

آزاد شود و او  دینبا پرکمخالفت کرد و گفت که شا شانیا یاما بازپرس مربوطه با آزاد. شاپرک شدم

 یتیجرم اساسا جرم حائز اهم نیا نکهیا یمن برا یاستدالل ها. همچنان در بازداشت به سر ببرد دیبا

ر واقع بازپرس که منجر به بازداشت موقت شاپرک شود مورد قبول بازپرس قرار نگرفت و د ستین

قرار  جتایکاشان نت یدادسرا 0بازپرس شعبه  نیبنابرا. من را رد کرد یپرونده همه استدالل ها

 .نکردلغوبازداشت موقت را 

 یمربوطه در کاشان مراجعه م یکار موکلم دوباره به بازپرس یریگیپ یمن برا یالبته در هفته جار 

 .زاده آزاد شود یپرک شجرتا شا رمیگ یکنم و همه تالش خود را به کار م

در حال حاضر خود شاپرک در : بازداشت شدگان گفت یفعل تیدرباره وضع یدر پاسخ به سؤال یو

ساعت به همراه مادر و دوست  1باربد روز سه شنبه هفته گذشته در حدود . برد یبازداشت به سر م



ه همراه عاطفه دوست خانم مادرش به ناچار همراه آنها در بازداشت به سر برد، اما باربد سپس ب

زاده و پدر باربد از تهران به  یهمسر خانم شجر زیپس از آن ن. زاده از بازداشتگاه آزاد شد یشجر

 .گرفت لیسمت کاشان حرکت کرد و فرزند خردسالش را شبانه در کاشان تحو

خود  بازداشت یزاده از همان ابتدا یموکل من خانم شجر: کرد حیزاده تصر یشاپرک شجر لیوک

شنبه با او داشتم از او خواهش کردم  1که روز  یخشک زده بود و در مالقات یدست به اعتصاب غذا

داد  ینم تیرضا یاعتصاب غذا نیخود را بشکند، اما چون او نسبت به شکستن ا یکه اعتصاب غذا

 نیاده از یخانم شجر. دست آخر از شاپرک درخواست کردم که حداقل آب، نمک و قند را استفاده کند

هرچه  فتادهیاتفاق ن یاساسا جرم نکهیهستم که با توجه به ا دواریو من ام رفتیدرخواست من را پذ

 .زودتر شاپرک از زندان آزاد شود

 لیوک نیزاده و همچن یخانواده شاپرک شجر تیاز سخنان خود به آزار و اذ یگریدر بخش د ستوده

 یریگیپ یزاده برا یبه اتفاق همسر خانم شجر بنجانیا یروز پنجشنبه وقت: او اشاره کرد و گفت

به محض ورود من و همسر شاپرک به ساختمان  میبازداشت شاپرک رفته بود یماجرا ییقضا

او به همسر شاپرک گفت . کرد یمعرف یتیبه ما مراجعه و خود را مامور امن ییآقا کاشان، یدادسرا

او مکررا . میکن یبا او همکار دید که ما باکر یاصرار م یکه تا شب با او تماس خواهد گرفت و حت

او را  یصحبت و همکار یگفت با ما تماس خواهد گرفت و سپس از ما درخواست کرد تا برا یم

در ساختمان  نجانبیفرد ناشناس به همسر شاپرک و ا نیکه البته بعد از مراجعه ا م،یمالقات کن

 .شداز طرف آن مامور انجام ن یکاشان تماس تلفن یدادسرا

مورد آزار  زیاست که چرا افراد خانواده شخص بازداشت شده ن یمسئله مهم نیاما واقعا ا: افزود یو

 یالبته در کاشان از خود من هم خواسته شد که به حفاظت اطالعات دادسرا. رندیگ یقرار م تیو اذ

نکردم  قبولمن  قرار بدهند که یبدن شیقصد داشتند که من را هم مورد تفت یکاشان مراجعه کنم، حت

 .نداشت یقانون هیتوج چیه یاقدام نیچون اساسا چن

مقاومت او در  لیزاده صرفا به دل یبازداشت شاپرک شجر نکهیبر ا دیبا تأک یدادگستر لیوک نیا

بازداشت همراه با اعمال فشار بر  نیاز منکر صورت گرفته است و ا یبرابر امر به معروف و نه

 یرا به عنوان ب یتوانند زن یم یدر صورت ییقضا نیضابط: وده است، گفتاو توأم ب لیخانواده و وک

موکل من در زمان  کهیدر حال. حجاب بوده باشد یحجاب بازداشت کنند که زن در زمان بازداشت ب

 یخیزاده با حجاب در رستوران خانه تار یحجاب نبوده است و خانم شاپرک شجر یبازداشت ب

که  ییقضا نیاما ضابط. بوده و مشغول صرف ناهار بوده است در شهر کاشان نشسته یمنوچهر

 نیحجاب بوده است، که ا یکنند که شاپرک در آن لحظه ب یموکل من را بازداشت کرده اند ادعا م

منظور دست به  نیشود و به هم یعصبان یلیزاده خ یدروغ باعث شده است که موکل من خانم شجر

 .اعتصاب غذا بزند

و بازپرس پرونده بارها عنوان کرده اند که عکس  ییقضا نیضابط: نشان کردستوده خاطر نینسر

نوبت  نیمن چند. خورده است موجود است یحجاب داشته ناهار م یکه ب یزاده در حال یخانم شجر

شاپرک  لیعکس را نمودم تا به عنوان وک لیو بازپرس پرونده درخواست تحو ییقضا نیاز ضابط

قادر باشم از موکل خود دفاع کنم؛ اما تا امروز عکس  جهیدر نترا مشخص کنم و  سعک تیهو

 .به من نشان داده نشده است ییادعا

پس از تجمع اعتراضیشان ومسدود کردن راه  کنگان73فاز  کارگراخراجی18موقتیبازگشت به کار

 تردد به فاز



د کردن راه پس از تجمع اعتراضیشان ومسدو کنگان91فاز  کارگراخراجی08هفته گذشته، لدرخال

 *.بسر کارشان بازگشتندماهه 2باقرارداد،تردد به فاز

شرکت پیمانکاری ازکارشان اخراج شدند وعلتش جدید ازطرف  سال در این کارگران بخش حراست ،

 تیریو مد یبردار شرکت بهره– POMCشرکت ) توسط کارفرما مانکاریپ 12قرارداد سال  دیعدم تمد

 .اعالم شد،(پتروپارس

مقابل درهای ورودی   باتجمع ران خشمگین روزشنبه اول اردیبهشت ماه سال جاری،این کارگ

وجلوگیری از هر گونه رفت و آمد به داخل فازاعتراض وخشمشان را نسبت به بیکارشدن بنمایش 

 .گذاشتند

 .کارگران درپایان روز به تجمع اعتراضیشان بدنبال وعده بازگشت بکارشان خاتمه دادند

مقابل درهای ورودی وجلوگیری از هر گونه رفت   کنگان باتجمع73ان اخراجی فاز اعتراض کارگر*

 و آمد به داخل فاز

مقابل درهای ورودی   کنگان باتجمع91روزشنبه اول اردیبهشت ماه، کارگران اخراجی فاز 

وجلوگیری از هر گونه رفت و آمد به داخل فازاعتراض وخشمشان را نسبت به بیکارشدن بنمایش 

 .تندگذاش

حدود هشتاد نفر از نیروهای حراست ( ماه یکم اردیبهشت/ شنبه)براساس گزارش منتشره،امروز صبح 

 .دست به تجمع اعتراضی زدند  کنگان در اعتراض به اخراج از این پروژه ۲۳پاالیشگاه فاز 

وگیری از قرار معلوم، کارگران با بستن درهای ورودی فاز از هر گونه رفت و آمد به داخل فاز جل

 .کردند

پیمانکار توسط  12با اعالم عدم تمدید قرارداد سال : درهمین رابطه یکی از کارگران معترض گفت

، این شرکت با تمامی کارگران (برداری و مدیریت پتروپارس شرکت بهره– POMC شرکت) کارفرما

 .تسویه کرده است 91بخش حراست خود در فاز 

آغاز شد ما حضور داشتیم و خاک این پروژه را خوردیم،  پنج شش سال پیش که پروژه: وی افزود

زحمت کشیدیم؛ اما اکنون کارفرما به راحتی پایان کار ما را اعالم کرده و آشنایان خود را استخدام 

 .می کند که خارج از انصاف است

« .…پروژه تمام شد، گزینش قومی شروع شد و»این کارگران با نصب بنرهایی که بر روی آنها 

 .تراض خود را اعالم کردنداع

تابستانه برنج کشت  تیممنوع بیکاری هزاران نفر بدنبال زنسبت بهکشاورزان اهواتجمع اعتراضی 

 مقابل استانداری خوزستان

به بیکاری هزاران نفر دراعتراض از کشاورزان اهواز یجمعروزشنبه بیست ودوم اردیبهشت ماه،

 .ه تجمع مقابل استانداری خوزستان زدنددست بتابستانه برنج کشت  تیممنوعبدنبال 

آنچه که صادر نشدن مجوز  لیبرنجکار بودند به دل شتریکشاورزان که ب نیابرپایه گزارش منتشره،

 .مقابل استانداری خوزستان تجمع کردندکشت تابستانه برنج عنوان کردند،



کشاورزان  یبراکشت تابستانه  تیو کمبود آب سبب محدود یاست که مساله خشکسال یسال چند

و  یخشکسال طیآب در شرا تیریمد یاز راه ها یکی. برنجکاران شده است ژهیبه و یخوزستان

 چگونهیگذشته ه یاز ضرر کشاورزان پرداخت معوض کشت است اما در سال ها یریجلوگ نیهمچن

 .پرداخت نشده است یخوزستان ورزانبه کشا یمعوض کشت

کشت برنج است که از هر  ریز نیهزار هکتار زم28 یداراخوزستان  استانقابل یادآوری است که 

 یکشت برنج برا ریز نیشود هر هکتار زم یگفته م. شود یهکتار حدود چهار تن شلتوک برداشت م

 .هزار نفر خواهد شد 018 یکاریکشت باعث ب تیرو ممنوع نیکرده از ا جادیپنج نفر اشتغال ا

 یفرماندارباتجمع مقابل  اسوجیاطراف لزله زده ادامه اعتراضات اهالی شهرها و روستاهای ز

  راحمدیبو

اطراف شهر  یشهرها و روستاها یاز اهال یادیجمع ز شنبه بیست ودوم اردیبهشت ماه،صبح روز

دست به تجمع  ادامه اعتراضاتشاندر( …مادوان، مارگون، بلهزار، بنسنجان، اکبرآباد و) اسوجی

 *.دندز راحمدیبو یفرماندار

 راحمدیبو یفرماندار یبا تجمع جلوها روستا  شهرها و نیا ی، اهالیک منبع خبری محلیبه گزارش 

 .کردند هیمسووالن اعتراض و گال ینسبت به عدم امکانات و خدمات رسان

شدند و  یدیشد یها ما بر اثر زلزله دچار خسارت یکه منازل مسکون کردند یم انیب انیروستائ نیا

 .ستندیبه فکر ما ن هم مسووالن و ندستیقابل سکونت ن گرید یحت

و  ستیقابل سکونت ن گریشدت زلزله د لیما به دل یمنازل مسکون: کرد انیروستا ب نیا یاز اهال یکی

که چادرها و امکانات را  ستیو معلوم هم ن میاسکان موقت ندار یچادر و امکانات برا یاز طرف

 .کنند یم عیچگونه توز

ها  از خانه شب رونیبا زن و فرزندانم ب یبد جو طیاست که درشرا روز نیاالن چند: کرد حیتصر یو

 .کنم یم یرا سپر

مردم سخت کرده است، عدم امکانات از  یکار را برا یبد جو طیشرا: از شهروندان گفت گرید یکی

مشکالت را چند برابر کرده  یبهداشت سیو سرو یدنیاسکان موقت، آب آشام ینبود چادر برا لیقب

 .الن هم به ما توجه ندارنداست و مسوو

 احمر شهرستان بویراحمد تجمع اعتراضی اهالی روستاهای اطراف یاسوج مقابل هالل *

،اهالی روستاهای سروک، مهریان، مادوان، گوشه، بلهزار و مزدک (اردیبهشت96)یکشنبه شب 

 .احمر شهرستان بویراحمد تجمع کردند شهرستان بویراحمد در مقابل هالل

ریشتری روز چهارشنبه و  ۵٫۱های  اردیبهشت یک منبع خبری محلی، بعد از زلزله92به گزارش

که نگران بودند، با نامه و عکس  ریشتر شب گذشته مردم روستاهای شهرستان بویراحمد درحالی ۴٫۸

 .احمر شهرستان بویراحمد تجمع کردند های خود و عدم توجه مدیریت بحران و هالل از خانه

خورده و قابل  ام ترک مشکل ما باران و زلزله است، خانه»: گوید ضین میحسینی یکی از معتر

گوید، به ستاد بحران مراجعه کنید، و  احمر شهرستان بویراحمد به ما مردم می کونت نیست، که هاللس



کند، و برای تهیه  احمر را تعیین می گوید که این ستاد فقط بودجه هالل طرف ستاد بحران می از آن

 .«احمر شهرستان مراجعه کنید چادر باید به هالل

حمر شهرستان بویراحمد جوابگو نیست، و دهیاری و شوراها هم ا هالل»: گوید حسینی در ادامه می

احمر شهرستان خواهش کردیم، که در هر کوچه بلهزار دو چادر برای آقایان  حضور ندارند، از هالل

درصد  ۱۷ات باید  گویند که خانه و زنان نصب کنند، اما بازهم حاضر به نصب چادر نیستند، می

 «.اقدام کنیمتوانیم  وقت می تخریب شود، آن

اند، از  ام یک هفته در خیابان خوابیده زن و بچه»: گوید عوض پور یکی از معترضین دیگر می

 «.خواهیم، اآلن فقط به چادر نیاز داریم مسئولین توقع داریم نه خوراک و نه پوشاک می

با زن سرپرست خانوار هستم، اآلن یک هفته است که »: گوید محمدی یکی از معترضین دیگر می

 «.خوابیم، به مسئولین بگویید که یک چادر به ما بدهند ها در خیابان می ام و همسایه بچه

« مرد نیستی»گوید تو  من یک پیرمرد هستم، زن پیرم می»: گوید عباسی یکی از معترضین دیگر می

هیچ ام، مگر  احمر مراجعه کرده توانی یک چادر تهیه کنی، به استانداری، فرمانداری و هالل نمی

 «.قانونی وجود ندارد؟ هیچ مسئولی هم حضور ندارد که پاسخ ما مردم را بدهد

باشد،  ظهر می ۲۱اند؛ ببینید اآلن ساعت  اند و رفته احمر را قفل کرده های هالل درب»: گوید محمدی می

 صبح ۸های آن قفل باشد، چرا کسی اینجا پاسخگو نیست، از ساعت  این موقع سیستم اداری باید درب

 «.تا اآلن اینجا هستیم

چادر در محوطه سازمان خود نصب کند و در آنجا بخوابد؟  ۸احمر  چرا باید هالل»: گوید حسینی می

گیرد، پارک شهرک  هایی که آشنا نیستند چادر تعلق نمی آید و آن هایی که آشنا هستند چادر گیرش می آن

های  اند و خانواده کرده همکاران خود نصب احمر چادر برای های هالل امام علی تشریف ببرید که بچه

گویند که باید حتماً زلزله بیاید  اند، می خود در چادر ساکن هستند، به مردم بلهزار حتی یک چادر نداده

 «.کنم ام خراب شود که فوت می و روی سرمان خراب شود تا چادری به شما تعلق گیرد، من اگر خانه

ام، اینجا  شده و تخلیه کرده نشین هستم و کامالً تخریب ای اجاره هدر خان»: گوید جان محمد ربیعی می

 «.کس مسئول نیست، اینجا صاحبی نیست، اینجا صاحبی نیست که جواب بدهد هیچ

کنم،  ها در سرمای مهریان آتش روشن می بچه چندماهه دارم، اآلن یک هفته شب»: گوید حسینی می

 «.رم کارگر است، یک چادر نداریم در آن بخوابیمخوابد، شوه می« گهواره»ام در ته ته  بچه

 بدنبال بسته شدن مرز سردشت یمرز یروستاها کولبر هزاران یکاریب

اند،  داده شان را از دست رش شغل قاسم یمرز یروستاها یهزار تن از اهال 5از  شیدرحال حاضر ب»

همه . یچ ن دوز و راننده و قهوهو انباردار و نعل زن و پاال کار صیگرفته تا ترخ یاز کولبر و قاطرچ

 یره هم متالشیزنج نیمتصل بودند و حاال با بسته شدن مرزها ا گریکدیبه  ریها مثل زنج آدم نیا

 «.است  شده

 یشهرها یکاریبرطرف کردن ب یالزم برا یها رساختیز دیبا د،اگر قرار است مرزها بسته باشن»

 ایسال گذشته چه کارخانه، راه، سد  98در طول  است که نیا هیسؤال من و بق. شود ایهم مه یمرز

 به ما اختصاص داده شده؟ یگریامکانات د



 یسد دییایب رود، یما به عراق م  که آب رودخانه مییگو یو آن مسئول م ندهینما نیسال است به ا چند

 ! کو گوش شنوا م،یرا آباد کن مان یها و باغ یکشاورز یها نیتا با آن زم دیبزن

آن صورت  یپاکساز یبرا یو کار دینیب یسردشت م یرا در روستاها ییایمیش یها بمبارانهنوز اثر 

 . چیچه شد؟ ه جهینت یول میا موضوع را هم مطرح کرده نیا. دهند یدرختان ما بار نم. تهنگرف

 یها که به استان ییربنایو امکانات ز دیما اشتغال درست کن یاست که برا نیا نیحرف مردم مرزنش

 «!رود یم یدنبال کولبر یکس دینیبعد بب دیبه ما هم بده د،یا داده گرید

ما  به م،یشو یسردشت م یبانه راه از:اردیبهشت ازجمله آمده است22درگزارش رسانه ای شده بتاریخ

جا  به بانه را جا یشهر تجار یسردشت کاالها یمرز یروستاها یها یاند کولبران و قاطرچ گفته

وارد  یررسمیغ یرا از مرزها یریو تصو یو صوت یو بهداشت یشیآرا ،یانگآنها لوازم خ. کنند یم

 .رسانند یبه بانه م 0و اف  0اف  یوتاهایمرز با تو یسو نیکرده و ا

 نیشتریداشتند که ب دیتأک م،یکرد یشان صحبت م و اعتصاب یلیدرباره تعط یا داران بانه با مغازه یوقت

هاست، نه  و راننده کاران صیانبارداران، ترخ ها، یقاطرچ بسته شدن مرزها متوجه کولبران، بیآس

. فرستند یم رانیکه اجناس خود را به کردستان عراق رسانده و از آنجا تکه تکه به ا یتجار بزرگ

 کیرا  یلومتریک28ریو مس میسردشت زد یو خم کوهستان چیموضوع به جاده پرپ نیا یبررس یبرا

ارتش بعث در  ییایمیکه هنوز از عوارض بمباران ش یشهر به میدیتا رس میکرد یط مهیساعت و ن

خود  شیسال پ 08با  یتفاوت چیکه ه دهیسر به فلک کش یها در دامنه کوه یشهر. برد یرنج م 66سال 

 .نکرده

بازار  یدارها از کساد مغازه! یبدون مشتر یسردشت برخالف بانه، باز است ول یمرز بازارچه

دارها به نام سامان که  از مغازه یکیکنند؟  دیانبار تمام شود، چه با یها اگر جنس نکهیو ا نالند یم

مرا به  ام دهگزارش آم هیته یخبرنگارم و از تهران برا شود یمتوجه م یدارد، وقت یفروش یباز اسباب

 :دهد یسردشت م یاز ورود کاال از مرزها یو اطالعات کند یدعوت م ییچا

دارد « اشکان»و « رش قاسم»به نام  یرسم ریمرز غ 2و  «لهیک»به نام  یمرز رسم کی سردشت»

از آن طرف  ها یکه قاطرچ ییدر واقع کاالها. کند یم نیبانه را تأم یاز کاالها یکه بخش اعظم

قاطر و  هیهستند کرا تیکه در مرز مشغول به فعال یاست و کسان یا متعلق به تجار بانه آورند یم

 «.آورند یدست م راه به نیاز ا یزیناچ اریسود بس میگوب دیبا. رندیگ یرا م شان نیماش

عراق و در مرز اشکان هم از « نوکان» یاز روستا شود یرش م که وارد مرز قاسم یاو اجناس گفته به

 متیاست که سال گذشته ق نیاما نکته قابل تأمل ا. شود یم نیکشور تأم نیا «لیقند» یروستا

با  نونبوده و اک ونیلیم 98تا  0 نیب شد یدر مرزها استفاده م یخارج یکه در حمل کاالها ییقاطرها

 !است  دهیرس ونیلیم 0تا  0بسته شدن مرز به 

، «خلف ویبن»، «مزرعه» یروستاها یرش که اهال به مرز قاسم میبزن یاز غروب سر شیپ دیبا

 میزن یبه جاده مدوباره . آوردند یاز آنجا نان درم« گل کنگ»و « داودآباد»، «ورده»، «زرده یکان»

 رد یلندور پیو ج وتایتو نیکه صدها ماش «ورانیب»در جاده  یو بعد از عبور از پاسگاه مرزبان

و سمت راست  رود یم «لهیک»سمت چپ به . میرس یم یاست به دو راه فیبزرگش توق نگیپارک

 .رش قاسم



شکل ممکن  نیباتریا به زآن ر یاز درختان بلوط که باران بهار دهیپوش یو کوهستان کیبار یا جاده

به  دهیصدها چادر کوچک و بزرگ، نرس. رش تا قاسم دهد یبه رنگ سبز روشن درآورده ما را تاب م

ا در یگو. کند یمان م ناخواسته متوقف رود، یکوچک که به عراق م« زاب»رودخانه پرآب  یرو یپل

ا از گزند برف و باد و باران و آفتاب در ت کردند یچادرها، کاالها را تا زمان انتقال به بانه انبار م نیا

 .امان بماند

. مزرعه یبه روستا میتا برس میده یادامه م رمانیبه مس لومتریدو ک ها یکولبران و قاطرچ افتنی یبرا

 یهمان لحظه اول کاف یول میبود  دهیشن یادیز بیو غر بیعج یها تیمنطقه روا نیاز آمدن به ا شیپ

 .کنند یم ییرایاز ما پذ یوصف رقابلیغ یبا گرم یاهال زد؛یه هم بربود تا تمام تصوراتمان ب

 نیاست ا یچند ماه ها ییبه قول خود روستا. اند رها کرده عتیها و قاطرها را در دل طب اسب مردم

را  شیقاطرها خواهد یشدن مرز م لیلقمان بعد از تعط. برند یبسر م یها در مرخص زبان بسته

 یاهال. خرند یهم نم متینصف ق یپول داده و حاال حت ونیلیم 2ر کدام ه یبرا شیسال پ. بفروشد

 .از هزار اسب و قاطر وجود دارد شیب یمرز یو چند روستا ستیب نیدر ا ندیگو یم

زنم را فروختم و با آنها دوتا قاطر  یطالها شیسال پ»: کند یباز م مانیسفره دلش را برا لقمان

هر  یبرا. شد یبار نوبتم م 0 یماه. دادم یم هیرا کرا یکیرف و ط آن بردم یرا خودم م یکی. دمیخر

از اواخر بهمن ماه . ونیلیم کیحدود  یماه یعنی آمد؛ یهزار تومان پول دستم م 288تا  918قاطر 

ندارند که  یمشتر  قاطر و اسب. شدند کاریروستاها ب نیا یسال گذشته که مرز بسته شد، همه اهال

 «.شود یاوضاع چگونه م مینیتا بب یبه زخم زندگ میرا بزنو پولش  میالاقل بفروش

تا  برد یما را م یروستا همراه با چند نفر از اهال اریده. کنند یم دییاو را تأ یها حرف یاهال هیبق

 .میا دهیرش د به قاسم دنیاز رس شیمان بدهد که پ را نشان ییچادرها

 یچوب یها رکیفقط ت  یکه از بعض ییچادرها از فعاالن حقوق کولبران درباره یکی ،یقادر قادر 

 یو مرزبان یکه از فرماندار ییکه مرز باز بود آنها شیتا چند ماه پ»: دهد یم حیضتو مانده، یباق

چادرها انبار  نیا یو تو زدند یو جنس بار م رفتند یمجوز داشتند با اسب و قاطر به آن طرف م

. اوردیبود که جنس ب ستیل کیهر روز نوبت . رسانندها را به مقصد ب جنس ها نیتا ماش کردند یم

 یمرز برا نیا. ردیحمل بگ هیو کرا اوردیجنس ب توانست یبار م 0 ای 0هر نفر در ماه  یبیتقرطور  به

 یمرزبان شد یکه وارد م یو هر جنس کردند یکار ارتزاق م نیاز ا یبرکت داشت و اهال  مردم منطقه

 .دادند یعبور م «یر کسیا» تیگ از یو حت یو سپاه آن را بازرس

 یها سال. منطقه مختل شد نیهزار نفر در ا 1از  شیب یکه مرز بسته شد، زندگ شیاواخر سال پ از

وجود  یمشکل خاص یتیو امن ینظام یروهایباز بود و با کنترل ن نانیمرزنش یمرزها برا نیسال ا

 ایاست  یمل دیلاز تو تیخاطر حما به ایه شده، آچرا مرزها بست دانند ینم قاً یاالن مردم منطقه دق. نداشت

 .شوند ینم دیدر کشور تول شد یمرزها وارد م نیکه از ا ییها جنس شتریب میبگو دیبا گر؟ید زیچ

 طور نیا نکهینه ا دادند یاز چند ماه قبل اطالع م دیاست؛ اگر قرار بود مرزها را ببندند با نیما ا حرف

 یول میداشته باش یا هیکشور زاو یها استیبا س میا نخواسته چوقتیما ه .کردند یرفتار م یاالجل  ضرب

 یها رساختیز دیبا د،اگر قرار است مرزها بسته باشن. نان ما در صادرات و واردات از مرز است

است که در  نیا هیسؤال من و بق. شود ایهم مه یمرز یشهرها یکاریبرطرف کردن ب یالزم برا

 به ما اختصاص داده شده؟ یگریامکانات د ایرخانه، راه، سد سال گذشته چه کا 08طول 



 یسد دییایب رود، یما به عراق م  که آب رودخانه مییگو یو آن مسئول م ندهینما نیسال است به ا چند

 یها هنوز اثر بمباران! کو گوش شنوا م،یرا آباد کن مان یها و باغ یکشاورز یها نیتا با آن زم دیبزن

درختان ما بار . تهآن صورت نگرف یپاکساز یبرا یو کار دینیب یسردشت م یوستاهارا در ر ییایمیش

است  نیا نیحرف مردم مرزنش. چیچه شد؟ ه جهینت یول میا موضوع را هم مطرح کرده نیا. دهند ینم

 بعد دیبه ما هم بده د،یا داده گرید یها که به استان ییربنایو امکانات ز دیما اشتغال درست کن یکه برا

 «!رود یم یدنبال کولبر یکس دینیبب

را  یمرزبان یروهاینگهبان و ن یحت شود یم ست،ین یادیراه ز یتا پاسگاه مرز میا ستادهیکه ا ییجا از

 .بجا مانده از جنگ است یها نیآلوده به م یخطوط مرز شتریب یبه گفته اهال. دید

 یما را به خانه جوان کند یم دیقه را تهدمنط نیا یکه اهال یبهتر ما با خطرات ییآشنا یقادر برا کاک

 نییاز گردن به پا یسرباز مرزبان کیکه سال گذشته بر اثر شل برد یم« دوله خانوان» یدر روستا

 .است فلج شده 

درحال بازگشت به  انییاست و روستا شیهوا گرگ و م گریکه د میرس یساله م 20 عیبه خانه شف یوقت

زبان بسته را از صحرا  وانیاند و ح را گرفته یسار قاطر و اسبهرکدام اف. هستند شانیها خانه

 سرش تواند ینم. مانده به سقف رهیرنگ خ دیتخت سف یرو عیشف. یاجبار یاز مرخص گردانند؛ یبرم

 .کند یساعته از او نگهدار 20که  رفتهیرا پذ تیمسئول نیخواهر کوچکترش ا. را برگرداند

 یکه سالمت شود یم نیتأم یاز همان مرز اش یو خرج زندگبچه دارد  98 عیپدر شف م،یرح کاک

به پسرش  یراندازیت اتیو جزئ شان یزندگ تیدرباره وضع میکاک رح. پسرش را از او گرفته

 کی دیباالخره با. میندار یگریکار، کار د نیجز ا. ماست  یبودن کار آبا و اجداد یقاطرچ»: دیگو یم

 یاز مردم است ول یلیمرز منبع درآمد خ نیدرست است ا. کرد نیسر عائله را تأم 99خرج  یرجو

مانده  لومتریپسرم و برادرش و چندنفر از دوستانش چند ک شیسال پ. شود یشان م جان یهم بال یگاه

و از  کند ِیپرت م نییو او را از کوه به پا خورد یم عیبه کتف شف یریباغ بودند که ت یبه مرز، تو

تا به حال . مینگرفت یا جهینت میبرد یوتراپیزیهر چقدر دکتر و دوا و ف .شود یفلج م نییگردن به پا

خواهرش از او . فلج شد یواقعاً سخت است؛ پسرم اول جوان. میا خرج کرده ونیلیم 08به  کینزد

به او غذا بدهد، پوشکش  دیکه با دینیب یخودتان م. کند ینم شیهم رها قهیدق کی یو حت کند یمراقبت م

 «.دیو او را بشورا عوض کند 

صورتش  یکه رو یتوان راندن مگس یحت. رسد یهم نم لویک 08آنقدر الغر شده که وزنش به  عیشف

 میکه ماجرا را برا کنم یاز او سؤال م یوقت. کند یاو م یکار را برا نینشسته را ندارد و خواهرش ا

با مرز . دداده نش ین اخطاربه م»:دیگو یم د،یآ یاز ته چاه در م ییکه گو فیضع ییکند، صدا فیتعر

 «.دمینفهم یزیچ چیخوردم، ه ریهم ت یوقت. فاصله داشتم لومتریک 1

شب شده و آنها . مزرعه یبه روستا میگرد یبرم مانیدوله خانوان همراه کاک قادر و لقمان و سل از

 بیحب نهمایم یاست و از طرف کیو خم و تار چیجاده پر پ ندیگو یم. به شهر میبرگرد گذارند ینم

 .میریگ یرا در خانه کاک قادر از سر م مانیها حرف. خداست

. برپاست ییاهویو ه روند یمرز م یرش بسو از قاسم یکه چند صد قاطرچ دهد ینشان م یلمیف او

 هیبه آن تک توانستند یکه مردم م یتنها شغل»: دیگو یو م کند یمنطقه اشاره م یامکانات یکاک قادر به ب

 یمرزبان. شدند کاریب ها یلیو صادرات و واردات از مرز بود که با بسته شدنش خ یکولبر نیکنند هم

با  لومتریکه چند ک شانیها نیجلوتر آمده و مردم اجازه ندارند از زم لومتریچند ک یاز نقطه صفر مرز



کنترل و  یآب رودخانه به جا. دهند یدام هم نم یاجازه چرا یحت. مرز فاصله دارد، استفاده کنند

در  یامکانات چیه یکنند؟ وقت چهمردم  دیانتظار دار ریتفاس نیخب با ا رود، یعراق م یبسو ت،یریمد

از  یبرخ یکیعنوان مثال در دل تار به. میآن هم باش ندیناخوشا یامدهایمنتظر پ دیبا ست،ین ارمانیاخت

ناکرده  یاگر خدا. کسب درآمد از جنگل عبور کنند و وارد خاک عراق شوند یها مجبورند برا جوان

 رد؟یرا بگ شیجلو خواهد یم یوارد کنند چه کس یرقانونیغ یکاال

 رود یکه هدر م یآب نیاگر هم. دندیشیاند یم یا چاره شیها پ از سال نانیمرزنش یبرا دیبا مسئوالن

 نیگردشگر به ا یدرست شود و پا مانیها را برگرداند و جاده مان یها نیزم یشود و مرزبان تیریمد

 «م؟یکن یچرا کولبر گریاطق باز شود دمن

است که  نیاز ا یحاک ها یگو با کولبران و قاطرچ و سردشت و گفت یچند روزه در مرزها حضور

که  یاز کسان یبرخ. دهند یراه و خطر م یتومان تن به خستگ ونیلیم2 ریز یدرآمدها یآنها برا

و  نیورام یآجرپز یها ا در کورهه هستند که سال ییها همان خرند یرا به جان م یخطر کولبر

کنترل قاچاق که منفعت  یبرنامه کالن در راستا کی یاجرا دیو نبا اند زده یخشت و گل م تپاکدش

آنها را هم در تنگنا قرار  یو زندگ شتیمع برند، یدست م کیبه شماره انگشتان  یرا تعداد اش یاصل

 .دهد

اند،  داده شان را از دست رش شغل قاسم یمرز یاروستاه یهزار نفر از اهال 1از  شیحاضر ب درحال

همه . یچ و انباردار و نعل زن و پاالن دوز و راننده و قهوه کار صیگرفته تا ترخ یاز کولبر و قاطرچ

  شده یره هم متالشیزنج نیمتصل بودند و حاال با بسته شدن مرزها ا گریکدیبه  ریها مثل زنج آدم نیا

 . است

 ومصدومیت چند کارگر کارگرانت وآمد بازهم تصادف سرویس رف

ـ نکا صبح  یدر محور سار یحامل کارگران فصل بوس ینیم: راه مازندران گفت سیپل سیرئ

 .وجند کارگر مصدوم شدندبرخورد کرد  لیبا گاردر (اردیبهشت22)امروز

 لیاردرـ نکا با گ یدر محور سار یحامل کارگران فصل بوس ینیبا اشاره به برخورد م یقدم رضایعل

بوده که الزم است به  یآلودگ و خواب یخستگ لیدل تصادفات به نیاغلب ا: کرد حیصبح امروز، تصر

 .مقررات توجه کنند

در  ییصورت سرپا دربر نداشت تنها چند مصدوم بودند که به یحادثه فوت نیا: مسؤول اضافه کرد نیا

 .محل حادثه مداوا شدند

 ار دربندرترکمن براثر برق گرفتگیجان باختن یک کارگر ساختمانی حین ک

روزجمعه بیست ویکم اردیبهشت، یک کارگر ساختمانی حین کار دربندرترکمن براثر برق 

 .گرفتگی،جانش را ازدست داد

کرد ساکن  یصمد فرشاد: حادثه اعالم کرد نیا دیبندرترکمن روز شنبه با تائ یانتظام یاجتماع معاون

ساختمان در بندرترکمن  کی یلوله کش نیبود که در ح شانیُگمخواجه نفس شهرستان  یو اهل روستا

 .حادثه شد نیدچار ا

 .نبوده است مهیساختمان ب نیا: فر اظهارکرد یازین عبدالرحمن

 (Air France)"ایر فرانس"مبارزه ی طبقاتی در اعتصاب کارگران و کارکنان 



 

، شرکت های هوایی جهان با نفوذ و تکان های عمیق نئولیبرالی روبرو 0099ـ  09دهه ی سال های 

زیرا سهامداران، مدیران و برنامه ریزان کمپانی های هوایی می خواهند در بخش های . می شوند

ط در پوسته ی مسافربری متفاوت دیگری که برایشان سودآور است سرمایه گذاری نمایند و خود را فق

آنها به اعتبار و سرمایه ی شرکت های هوایی در حوزه های خدماتی، تولیدی و . محدود نسازند

انرژی وارد می شوند و علیرغم این عمل، بخش کوچکی از سود حاصله را وارد شرکت های هوایی 

اری می پردازند و این آنها در شرکت های بزرگ نفتی چنگ می اندازند و به سرمایه گذ. می نمایند

مسئله باعث می شود که هر بار قیمت نفت نه بطور موقت، بلکه بصورت طوالنی پائین و باال می 

رشد سرمایه . آید، اثرات خود را در نوسانات قیمت بلیط های مسافربری هوایی برجای می گذارد

نه ی مسافربری کاسته گذاری در بخش های دیگر موجب آن می شود که از هزینه های هوایی در زمی

در نتیجه اولین قربانی درچارچوب . شود تا موجبات هر چه بیشتری از سرمایه گذاری ها فراهم گردد

این مسیری است که . می باشد" ایر فرانس"کاستن هزینه ها، کارگران و کارکنان شرکت هوایی 

( Lufthansa)لوفت هانز  همچنین به وسیله ی کمپانی های ترانسپورت هوایی ایاالت متحد آمریکا،



در بریتانیا طی می گردد که با خصوصی سازی ( British Airways)در آلمان و بریتیش ایر وایز 

 .تشدید بیشتری می یابد

در سال ( Air France" )ایر فرانس"اولین زمزمه ها و طرح شرم آور مدیران و سهامداران شرکت 

ن کارگر و کارکنان این شرکت عظیم به صورت آغازیدن می گیرد که مطابق با آن هزارا 1900

ارادی و در اصل با تمایل خود باید از کار اخراج شوند و اگر هر کارگری بخواهند پروژه ی یاد شده 

را رد نموده و به کار خود باقی بمانند، با افزایش قابل توجه ی مالیات بر دستمزد روبرو خواهند شد 

سال پرداخت کامل  4عد سابقه ی کاری حذف می گردد و به مدت و برای جوانترها از آن تاریخ به ب

روز در  09حقوق متوقف خواهد گشت و روزهای تعطیلی بطور کامل حذف می شوند و بر عکس 

ایر "آنها دالیل اینگونه تصمیم گیری را قرار گرفتن . سال نیز باید نسبت به سابق بیشتر کار کنند

و حفظ هزاران " ایر فرانس"در نتیجه برای نجات . ی کردنددر ورطه ی ورشکستگی ارزیاب" فرانس

 . مستمر بگیران باید هزاران کارگر با اراده ی خود شرکت را ترک نمایند

" اونسا"، (FO" )اف او"، (Cfdt" )س اف د ت"تعجب اینجاست که چهار سندیکای سازشکار نظیر؛ 

(Unsa ) ث ج ث"و( "Cgc )خراج ارادی هزاران کارگر به چنین طرحی را امضا می کنند و ا

و به اصطالح نجات آن از ورشکستگی و نیز حفظ هزاران حقوق بگیر " ایر فرانس"بهانه ی حفظ 

 .   دیگر را تایید می نمایند

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

که از ( Air France" )ایر فرانس"نقشه ی اخراج کارگران و کارکنان شرکت  1901از ژانویه 

، تعداد 1900البته سال . ل قبل عنوان گشته بود اوج یافته و شکل عملی بیشتری به خود می گیردسا

روز به کار اضافی در سال  00قابل توجه ای از کارکنان در تیم هوایی کاسته شده و در تداوم آن 

ه ای پیاده باید به گون 1901از " ایر فرانس"ولی نقشه بیکاری کارگران و کارکنان . افزوده می گردد

در تمام زمینه ها به اهداف شوم خود نائل گردد و در این  1902سال یعنی تا  4شود که به مدت 



مسیر هشت هزار از کارگران و کارکنان اخراج شوند که این عمل بطور متناوب صورت خواهد 

 ایر"، یکی از کارگران شرکت هوایی ((Léon Crémieux" لئون کرمیو"این مسائل را . گرفت

از چنین سالی . ، گزارش کرده است(Solidaires Sud" )سولیدر سود"و فعال سندیکای " فرانس

برای رسیدن به مقاصد ضد کارگری، صرفه جویی بزرگ مالی را پیشه می " ایر فرانس"کمپانی 

سازد، یعنی با هزینه سرمایه گذاری در رابطه با نیروی کار و کارمندی ممانعت به عمل می آورد، 

. مه ی بیکاری سازی و نیز ریاضتی کارگری مطابق با طرح نئولیبرالی، جنبه بین المللی داردبرنا

درصد، در آلمان و  10تا  00این شکاف در ایاالت متحد آمریکا برای شرکت های هوایی آن، بین 

درصد می  10درصد و در فرانسه که از بقیه آنان که ضعیف تر است به  14تا  11انگلستان بین 

و سود حاصله از آنرا هم به جیب سهامداران واریز می کند و هم سرمایه گذاری ها در بخش  رسد

 . های داخلی و خارجی را تشدید می نماید

برای افزایش شکاف، یعنی پائین آوردن هزینه های حقوقی و دستمزدی " ایر فرانس"چشم انداز 

و افزایش آن به درآمد و نیز ( نل جدیدبیکاری و پذیرش حداقا پرس)مستمر بگیران به اشکال مختلف 

یک " ایر فرانس"باید گفت که . ، تا یک میلیارد یورو پیش بینی می گردد"ایر فرانس"اندوخته مالی 

 .  درصد از سهام آنرا در اختیار دارد 01کمپانی خصوصی است که دولت فقط 

ی باال می رود که نرخ زمان تا حد" ایر فرانس"در این سال ها فشار کاری بر کارگران و کارکنان 

اینها در . درصد می رسد که معادل یک ماه و نیم کار بیشتر در سال خواهد بود 01اضافی کار به 

رضایت " ایر فرانس"که در آمد  1990و  1999شرایطی صورت می گیرد که به استثنای سال های 

، (ن المللی ترانسپورت هواییشرکت بی)، (L'IATA" )یاتا"بخش نبود، در بقیه سال ها مطابق آمار 

در همه جا درآمد ساالنه رشد یافته است و رشد متوسط بیست سال  1909اعالم می دارد که از سال 

درآمد ساالنه رشد قابل توجه ای دارد و  1902در سال . درصد را دارد 2،2گذشته، نشان از صعود 

 . درصد ارتقا می یابد 7،1به میزان 



، با یکدیگر پنجمین قدرت هوایی جهان است، سود و منافع (KLM)و ( Air France" )ایر فرانس"

خود را بصورت قابل مالحظه ای افزایش می دهند و نه آنکه از بدهی آنها کاسته می گردد، بلکه به 

میلیارد یورو به سرمایه گذاری چه  1میلیارد یورو نیز نائل میگردند و بدین ترتیب بیش از  1اعتبار 

ه در نقاط مختلف جهان می پردازند و قصد بر آن دارند که به سومین قدرت هوایی در داخل و چ

با این همه سود و سرمایه گذاری، نقشه های شوم بیکار سازی، حذف هزینه های ! جهان مبدل گردند

نیروهای کار و ریاضت همه جانبه ی کاری در تمام ابعاد آن را دنبال می نمایند و در پی تدریجی 

 .ر کارگر میباشندهزا 9999
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این مسئله بویژه در . در اینجا نقش سندیکاها با تمام خفقان و تهدیدهای مداوم، باید برجسته شود 

" سود هوایی"که بنام " سندیکای سولیدر سود"زمانیکه . رابطه با دفاع حقوقی کارگران اهمیت دارد

(Sud Aérien ) توانست در انتخابات  1909فعالیت دارد و در آوریل سال " انسایر فر"در

ایر "درصد رای کارگران و کارکنان را از آن خود سازد، مدیریت  41به تنهایی " شورای اداری"

، نمایندگان این سندیکا را با تهدیدات مبنی به برکناری و اخراج از شرکت مربوطه، روبرو "فرانس

نماینده  9نفر از اعضای این سندیکا اخراج می شوند و  2همین سال  و در تعلقب آن در. می سازند

به تنبیه انظباطی محکوم " ایر فرانس"به دلیل فعالیت سندیکایی در شرکت " شورای اداری"سندیکا در 

، حتا سیاست کثیف رشوه خواری را علیه (Air France" )ایر فرانس"مدیریت . می گردند

ه و سعی می کنند بعضی از نمایندگان را با پول بویژه در دو فرودگاه سندیکاهای مبارز عملی  ساخت

 . در پاریس، خریداری نمایند( Orly" )اورلی"و ( Roissy)یا شارل دوگل " روآسی"

سندیکاهای مبارز علیه سیاست های بیشرمانه نمایندگان سرمایه داری امپریالیستی  1901ولی از سال 

کمیته مرکزی شرکت ایر "صورت متحد وارد عمل می شوند و ب" ایر فرانس"فرانسه در شرکت 

را بوجود می آورند و در برابر موازین ضد کارگری ایستاده گی می کنند و تا حدودی از " فرانس



، سه هزار نفر از  1902اکتبر  2در . جلوگیری به عمل می آورند" ایر فرانس"مانوور مدیریت 

در این روز . نفر به تظاهرات اعتراضی می پردازند 1099علیه اخراج " ایر فرانس"کارگران 

تظاهرات به خشونت می انجامد و نیروهای ضد شورش پلیس فرانسه چون همیشه با بیرحمی به 

، قانونی برای کارگران و "نیکال سارکوزی"در زمان ریاست جمهوری . تهاجم روی می آورند

وضع میشود که ( La Loi Diard" )دیاردقانون "و شرکت های هوایی بنام " ایر فرانس"کارکنان 

. ساعت قبل به مسئولین بخش ها و به مدیریت اعالم گردند 49طبق این قانون تمام اعتصابات باید از 

این قانون زمان مناسبی در اختیار مدیریت قرار می دهد تا بتوانند کارگران و پرسنل های دیگری را 

هنوز هم به قوت خود باقی است و یکی از سیاست های  "دیارد"قانون . به جای اعتصابیون بگمارند

 . ضد اعتصاب موسسات هوایی محسوب می گردد

فقط کارکنان جوان شرکت نداشتند، بلکه کسانی نیز که سال ها سابقه ی  1902اکتبر  2در اعتصاب 

االنه کار داشتند از ترس اینکه حرفه ی خود را از دست دهند و به ورطه ی بیکاری دچار شوند، فع

" ایر فرانس"در این روز کارگران از خروج دو مسئول . در تظاهرات اعتراضی شرکت ورزیدند

. جلوگیری بعمل آوردند که در این درگیری پیراهن یکی از مدیران بصورت غیر ارادی پاره میشود

ف دفتر تمام رسانه ها و رادیو و تلویزیون این عمل را جنلیت کارانه قلمداد می کنند و حتا از طر

فقط سندیکای . ، این عمل بعنوان خشونت فیزیکی محکوم می گردد( Cgt" )ث ژ ت"مسئول 

در . به حمایت از این عمل می پردازد( Sud Aérien)و یا ( Solidaires Sud" )سولیدر سود"

" ث ژ ت"دبیر کل سندیکای ( Filipe Martinez" )فیلیپ مارتینز"اکتبر  7فردای تظاهرات یعنی 

، ولی پاره کردن پیراهن را که بصورت "ما با آنکه چنین اعمالی را نمی پذیریم"میدارد که  عنوان

غیر ارادی و در زمانی که یک مسئول قصد فرار از مذاکره را داشت، محکوم نمی نماید و خطای 

 . سندیکای خود را که در روز قبل صورت گرفته بود، تصحیح می کند



که " حزب کمونیست فرانسه"دبیر کل ( Pierre Laurent" )لوران پی یر"قابل به به ذکر است که 

همواره در چارچوب وظایف حزب خود، در تند پیچ ها از کارفرمایان محافظت می کند، این عمل را 

که از طرف چند رسانه ی ( نظر سنجی)چند روز بعد در یک همه پرسی . شدیدا محکوم می نماید

 2در این رابطه . فرانسه به حمایت از این عمل برخاستندرسمی صورت گرفت، اکثریت کارگران 

ث "، سیصد کارگر از سندیکاهای 1902اکتبر  01دوشنبه . بازداشت می شوند" ایر فرانس"کارگر 

همکار خود دفاع نموده و خواهان آزادی  2بسیج می گردند و از " اف او"و " سولیدر سود"، "ژ ت

 . شان می شوند
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فرانسه مستقیمن به قدرت سیاسی فرانسه متصل است زیرا مدیر کل و مسئولین " ایر فرانس"شرکت 

باالی آن نه از بخش اداری شرکت، بلکه از طرف شخصیت های سیاسی یعنی نخست وزیر، وزیر یا 

ای به  دبیر کل حزب سیاسی برگزیده می شوند و زمانی که در مسئولیت قرار می گیرند، توجه

الکساندر "کارگران و کارکنان ندارند و بیش از بیش به کارمندان مرفه می اندیشند، به عنوان مثال 

بود که عالوه بر نخست وزیری، چند بار " آلن ژوپه"زمانیکه به مدیریت می رسد، مشاور " ژونیاک

دیریت خود حقوق او در زمان م. فرانسه می باشد" بوردو"وزیر نیز بود و هم اکنون شهردار شهر 

درصد افزایش داد و خودش نیز  00به مقدار  1904و  1901کارمند عالیرتبه را بین سال های  09

همکاری داشت و نیز با میلیاردرهای  SFRو کمپانی تلفن همراه  Vivendiهمزمان با شرکت 

 . قطری رابطه ی اقتصادی نیز داشت

از مشاورین خانم ( Xavier Broseta" )ه بروستازاوی"به نام " ایر فرانس"یکی از مسئولین دیگر 

و " نیکال سارکوزی"، وزیر سابق دارایی و اقتصاد در زمان ریاست جمهوری (Lagarde" )الگارد"

به جایش به کار گمارده می " گاتو"و زمانیکه . است( FMI" )صندوق بین المللی پول"رئیس کنونی 

 .بود" فرانسوآ هلند"در زمان ریاست جمهوری نخست وزیر " والس"شود، او نیز رئیس کابینه 
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 4بصورت متناوب اعتصاب و اعتراض می نمایند و در تاریخ " ایر فرانس"کارگران  1909در سال 

برای جلو گیری از اعتصاب کارگران و کارکنان به رای " ایر فرانس"مه امسال مدیران شرکت 

زیرا آنها فکر میکردند که با اخذ رای اکثریت . در مورد اعتصاب متوسل شدند گیری و همه پرسی

و   CFDTزیرا در این کارزار دو سندیکای بزرگ یکی بنام . می توان جلو اعتصابات را سد نمود

و نیز بار دیگر همین روزهای گذشته . موافقت خود را با مدیران اعالم می دارند CGCدیگری باسم 

ناگون، مدیران کارگران را مورد تهدید قرار می دادند و عنوان می کردند رای منفی به به عناوین گو

خواست شرکت و در تداوم آن پذیرش اعتصاب،، اخراج و بیکاری را به همراه خواهد داشت و در 

صورت وقوع اعتصاب از کارگران جوان که در حال آموزش و یادگیری می باشند، استفاده خواهند 

درصد به  1پیش برد اهداف خود و گرفتن رای مثبت از کارگران؛ پیشنهاد می دهند که برای . کرد

درصد دستمزدها  0،7، هر ساله 1910تا  1900حقوق ها اضافه خواهند کرد و بدنبال آن از سال 

مه رای منفی دادند و  4در صد از کارگران در  22ولی به این تصمیم گیری . باال خواهد رفت

رای  CGCو  CFDT دو سندیکای  در اینجا فقط . یران و کارفرمایان را رد نمودندپیشنهادهای مد

در صد کارگران در رای گیری شرکت داشتند که  99در کل . مثبت به صندوق کارفرمایان ریختند

را که عمیقن فقیرانه و فریبکارانه است، رد " ایر فرانس"در صد با رای منفی، خواسته های  22

 . اعتصابات را مطابق با تصمیمات خود و سندیکاهای مبارز اعالم داشتندنموده و تداوم 
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