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  صفهاناعتي ذوب آهن مجتمع صن
   و اعتراضات كارگري در اين كارخانه از زبان يكي از كارگران آنگزارش اعتصابات

  سالم
كارخانه دجار بحران  اين. من در كارخانه ذوب آهن اصفهان كار مي كنم

ماه كارخانه شاهد  هر. مالي شديدي است و در آستانه ورشكستگي است
اوضاع آن رو  پيمانكاري است وچندين اعتصاب كارگري در شركت هاي 

كارخانه،  علت آن، بدهي صدها ميلياردي. به وخامت بيشتر مي رود
واردات  ...كسادي بازار محصوالت فوالدي اعم از تيرآهن، ميلگرد و

 تيرآهن و ميلگرد چيني و قيمت هاي پايين اين محصوالت است، به
  .نحوي كه هزينه توليد بيشتر از قيمت فروش است

يگر ذوب آهن اين است كه پرداخت حقوق بازنشستگان اين مشكل د
خود ذوب آهن است و از بودجه جاري كارخانه پرداخت مي  شركت با

با خصوصي شدن فوالد مباركه و فوالد خوزستان كه به  شود و به تازگي
اصفهان عضو صندوق بازنشستگي شركت ملي فوالد  همراه ذوب آهن

 اين دو شركت هم به ذوب آهن بازنشستگان هستند، پرداخت حقوق
 ميليارد توماني را به ذوب 280بار مالي  اصفهان محول شده كه در سال

  .آهن تحميل مي كند
 به دليل مشكالت ياد شده بدهي ذوب آهن به شركت هاي پيمانكار زياد
 .شده و شركت هاي پيمانكار توان پرداخت حقوق كارگران شان را ندارند

 ت ها از دو تا شش ماه حقوق شان را دريافتكارگران بيشتر اين شرك
نكرده اند و هفته اي نيست كه كارگران يكي از شركت ها دست به 

  .نزنند اعتصاب
چندي پيش كارگران شركت هاي پيمانكار سه شركت كه در پروژه توازن 

آهن كار مي كنند در جلوي ساختمان مديريت ذوب آهن تجمع  ذوب
نل اداري را در ساختمان محبوس كردند چندين ساعت پرس كردند و براي

خروج از ساختمان ندادند تا سرانجام معاون نيروي  و به كسي اجازه
ميان كارگران آمد و به آنها قول داد با پرداخت بدهي  انساني ذوب آهن به
 .حقوق آنها كه شش ماه پرداخت نشده، داده شود شركت هاي شان،

 اي حمل ونقل ذوب آهن است كهمورد ديگر، اعتصاب رانندگان كاميون ه
 پيمانكار آن شركت احياگستران از زيرمجموعه هاي شركت احيافوالد

  .مي باشد... و... سپاهان است كه در مالكيت

را   ماه حقوق شان۴ تن بودند و۴٠٠اعتصاب رانندگان كاميون كه بالغ بر 
 .نگرفته بودند باعث شد كه دوماه حقوق آنها بالفاصله پرداخت شود

 فتني است كه رانندگان ياد شده در طي اعتصاب تجمعي هم در برابرگ
  .فرمانداري شهرستان لنجان بر پا كردند

 مورد ديگر، شركت نسوزآذر است كه در بورس هم حضور دارد و كارگران
 اين شركت هرماه براي دريافت حقوق دست به اعتصاب مي زنند كه البته

  .شركت هم سريعا پرداخت مي كند
 ان ماه كه حقوق بازنشستگان ذوب آهن ده روز به تاخير افتاد،در آب

بازنشستگان در چهارراه نقاشي اصفهان كه نزديك كانون بازنشستگان 
آهن است تجمع كردند و چهارراه را بستند و تهديد كردند در  ذوب

 اتوبان اصفهان شهركرد ٧�پرداخت نشدن حقوق شان مانند آذر  صورت
ر و نزديك درب ذوب آهن مسدود خواهند كرد كه گردنه فوالدشه را در

مورد ديگر، تاخير در پرداخت   .روز حقوق شان پرداخت شد ٢در عرض 
كه در طول تاريخ شركت  پاداش ماهانه كاركنان رسمي ذوب آهن است

 .كارگران مواجه شد يك بار سابقه دارد كه آن يك بار هم با اعتصاب
 علت بحران مالي شركت ممكن در كارخانه شايعاتي پخش شده كه به

. پاداش هاي ماهانه لغو شود يا به ميزان قابل توجهي كاهش يابد است
شايعات به اضافه تاخير در پرداخت حقوق و پاداش ماهانه باعث شده  اين
زمزمه هايي دزباره اعتصاب در ميان كارگران رسمي شركت كه نقاط  كه

 .از شودتوليد در كارخانه را در دست دارند آغ حساس
مسئوالن مالي ذوب آهن مي گويند كه دولت كمكي به اين شركت نمي 

متاسفانه به علت عدم اطالع رساني اين تحوالت و اتفاقات احتمالي  .كند
رو از ديد رسانه ها مخفي مانده است در صورتي كه ذوب آهن  پيش

 ١٠٠٠٠ پرسنل رسمي و 8٠٠٠مجمع بزرگي است كه بيش از  اصفهان
   .دپرسنل دار

  88 دي ماه 12 -اتحاديه آزاد كارگران ايران  : انتشار
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 بازداشت رضا رخشان مسئول روايط عمومي 
  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد كارگران  
 صبح رضا رخشان مسئول 30/8 ساعت 88 دي ماه 14ايران امروز 

ان نيشكر هفت تپه در محل كار خود پس روابط عمومي سنديكاي كارگر
از احضار به حراست كارخانه، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به نقطه 

 . نامعلومي منتقل شد
 نفر از مامورين امنيتي به 4 ظهر نيز 12بنا بر اين گزارش حدود ساعت 

درب منزل رضا رخشان مراجعه كرده و عليرغم اعتراض همسر وي با 

ي اقدام به تفتيش منزل ايشان كردند و طي نشان دادن حكم
صورتجلسه اي گيس كامپيوتر، ماهواره و برخي لوازم شخصي رضا 

  . رخشان را با خود بردند
اتحاديه آزاد كارگران ايران با محكوم كردن بازداشت رضا رخشان و به 

 نفر از اعضاي سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه 5زندان افكندن 
ري و بي قيد و شرط كليه اين كارگران از زندان است خواهان آزادي فو

و عموم سازمانهاي كارگري در ايران و سراسر جهان را به اعتراض عليه 
  . زنداني كردن كارگران نيشكر هفت تپه فرا ميخواند

   88 دي ماه 14 –اتحاديه آزاد كارگران ايران 
com.hettehade.www   

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

  كارگران كارخانه الستيك البرز دست به اعتصاب زدند
چهارشنبه نهم ديماه، كارگران كارخانه الستيك البرز دست از كار 

 صبح در مقابل ساختمان مديريت 10اين كارگران از ساعت . دكشيدن
 ماه حقوق خود كه از 5كارخانه دست به اعتصاب زده و خواهان دريافت 

هفته پيش نمايندگان اين . سال گذشته معوق مانده است، شدند
كارگران به دفتر مديريت كارخانه مراجعه نموده و خواهان گفتگو در 

يز تعويق در دريافت دستمزد ماهانه خود مورد حقوق معوقه خود ون
شدند، اما مديريت با بهانه اين كه اين كارگران نماينده كارگران كارخانه 
نيستند و بايستي انتخابات شوراي كارخانه تجديد شود از پذيرفتن 

اين در حالي است كه اين نمايندگان . نمايندگان كارگران خودداري كرد
عمومي سال گذشته كارگران مي  نماينده منتخب مجمع 27جزو 
  .باشند

 روز از ماه دي، اين كارگران هنوز موفق به دريافت 9با وجود گذشت  
 ماه است كه ليست بيمه 5حقوق ماه گذشته خود نيز نشده و هم چنين 

اين كارگران به تامين اجتماعي ارسال نشده است و دفترچه هاي 
خانه هفته گذشته به جاي مديريت كار. درماني آنان نيز تمديد نمي شود

پاسخ گويي به كارگران با اداره اطالعات تماس گرفته و گفته بود كه 
نمايندگان كارگران كارخانه الستيك البرز قصد دارند كارگران را تحريك 

كارگران نيز در واكنش به عدم پاسخ گويي . به ايجاد اغتشاش نمايند
ت از كار كشيدند و هم مديريت و در مقابل اين اقدام فريب كارانه دس

اكنون در مقابل مديريت كارخانه و در داخل كارخانه دست به تجمع 
  زده اند 

 )الستيك البرز  (  نفر از نماينده هاي كارگران كيان تاير9اخراج 

  اعتصاب و تجمع اعتراضي خواهند زد در صورت عدم بازگشت بكار فوري اين نماينده ها، كارگران كيان تاير دست به
 

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد كارگران ايران، امروز 
 نفر از نماينده 9حكم اخراج ) الستيك البرز(مديريت كارخانه كيان تاير

هاي كارگران اين كارخانه را صادر و از ورود آنها به محل كارخانه 
. ممانعت كرد كه اين عمل خشم كارگران كيان تاير را بر انگيخت

 نفر از نماينده 9 كه اين كارگران پس از شنيدن خبر اخراج بطوري 
هاي خود و جلوگيري از ورود آنها به كارخانه، كار خود را ترك و با 
توجه به ساعات پاياني كار به محل ترمينال سرويسهاي كارخانه آمده و 
با جلوگيري از حركت سرويسها دست به تجمع زدند و پس از سخنراني 

 ها، اعالم كردند چنانچه فردا اين نماينده ها بر سر يكي از نماينده
كارهاي خود بازنگردند دست به اعتصاب زده و اقدام به تجمع اعتراضي 

  .در مقابل بخشداري چهار دانگه خواهند كرد
بنا بر اين گزارش پس از اعتصاب و تجمع اعتراضي كارگران كيان تاير 

 ماه دستمزد معوقه 5داخت در روز نهم ديماه كه در اعتراض به عدم پر
صورت گرفت ...  و سال گذشته و عدم پرداخت بموقع دستمزد ماهيانه

 درصد از 50مديريت كارخانه ناچار شد روز بعد يعني دهم ديماه 
 درصد باقي 50دستمزد ماهيانه اين كارگران را پرداخت كند و پرداخت 

 موكول 14/10/88مانده دستمزد ماهيانه آنان را به روز دوشنبه مورخه 
 مديريت كارخانه را ترك و تا 12/10/88 اما از روز شنبه مورخه  نمايد
   . دي ماه كارخانه و كارگران را به حال خود رها كرد20امروز 

بدنبال اين وضعيت صبح امروز بيستم دي ماه نماينده هاي كارگران 
براي طرح مشكل خود به سازمان حمايت از صنايع رفتند و حدود 

 كه به كارخانه باز گشتند متوجه شدند تعدادي از اعضاي 14 ساعت
 نماينده را كه به 9هيئت مديره به كارخانه آمده اند و حكم اخراج 

سازمان حمايت از صنايع رفته بودند صادر كرده و اين حكم را بدست 
نگهباني داده اند تا ضمن ابالغ آن به نماينده ها از ورود آنان به كارخانه 

بر اساس آخرين گزارشهاي دريافتي توسط اتحاديه آزاد  . شودجلوگيري
 نماينده جهت شكايت و اعتراض 9 دي ماه اين 21كارگران ايران فردا 
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به اخراج شان به وزارت كار مراجعه خواهند كرد و چنانچه همانجا حكم 
  بازگشت به 

  ل كار آنان صادر نشود كارگران كيان تاير با دست كشيدن از كار در مقاب
              .بخشداري چهاردانگه دست به تجمع اعتراضي خواهند زد

 كارگر كه حكم اخراج شان صادر شده 9الزم به ياد آوري است اين 
   با برگزاري است سال گذشته و بدنبال اعتراضات كارگران كيان تاير،

يك مجمع عمومي بزرگ از سوي كارگران به نمايندگي آنان انتخاب 
    .شدند

  88 بيستم دي ماه –حاديه آزاد كارگران ايران ات
com.ettehadeh.www  

k.ekhraji@gmail.com  

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 موسوي  بيانيهزنان و
  

دختران جوان نقش مهم و پيشرويي را در   كه زنان بخصوص جنبش مردم
فرياد ) عاشورا(دي  6 روز. آن داشته اند، وارد مرحله نويني شده است

غرور  در صحنه هاي. فضاي جامعه را پر كرده بود» مرگ بر خامنه اي«
ل اسارت را به آفرين مبارزات مردم، زناني را مي بينيم كه حجاب اين سمب

كشيده و در سنگر بندي ها و يورش به نيروهاي سركوبگر رژيم نقش  زير
  .نمودند ارزنده اي را ايفا

كرد كه با برگزاري مراسم عقب مانده و  رژيم در سي سال گذشته تالش
اما . بيشتر تقويت كند پوسيده عاشورا مناسبات مردساالري را هر چه

روز را به  امسال زنان با به زير پا گذاشتن خرافه و سنت هاي ارتجاعي، اين
   .روز مبارزه عليه نظام كهنه پرست و ضد زن مذهبي بدل كردند

 دي همه مرتجعين و 6زنان در  مبارزه الهام بخش مردم و نقش
مرتجعيين . تاس سازشكاران را دستپاچه كرده و به عكس العمل وا داشته

 اعدام و شكنجه و سبعيت بي حد   مي خواهند با حاكم وحشت زده
مبارزاتي مردمي را كه هر چه بيشتر پايه هاي نظام جمهوري  روحيه

رفته اند، خراب كنند و با براه انداختن حمام  اسالمي را به درستي نشانه
  .كنند خون جو رعب و وحشت در ميان مردم ايجاد

از كشور سراسيمه شده و با انتشار بيانيه   داخل و خارجدر» سبز«رهبران 
مبارزه جويانه مردم عليه  تالش دارند در مقابله با روحيه» آشتي ملي«

كه مردم  چرا. رژيم، روحيه تسليم طلبي و خواستهاي كوچك را علم كنند
 . از چارچوبه هاي تعيين شده توسط اينان عبور كرده است

. به دولت احمدي نژاد هشدار مي دهد  خود17موسوي در بيانيه شماره 
كل نظام  وي از اين مي ترسد كه مبارزات مردم در پيشروي خود

جمهوري اسالمي را به زير كشد و آنگاه مسئله جابجائي وي با احمدي 
   .موضوعيت خود را از دست بدهد نژاد

 را مي دهد كه مي» وعده«خود به مردم اين  موسوي در كليه بيانيه ها ي
درآن زماني كه وي . برگرداند خواهد جامعه ما را به دوران رهبري خميني

طالئي   و همفكرانش دوران آن دوران براي موسوي. نخست وزيربود
  .محسوب مي شود

 و تابستان 60وسيع زندانيان سياسي در دهه  در آن دوران است كه كشتار
ور هاي اعدام و در گ هزاران هزار زنداني سياسي.  انجام شد 67

 در آن دوران است كه كردستان به خاك و خون. دستجمعي دفن شدند

در آن دوران است كه اوليه . كشيده شد و اقليت هاي ملي سركوب شدند
  .و زحمتكشان لگدمال شد ترين حقوق كارگران

فرمان خميني حجاب اجباري شد، گشت  در آن دوران است كه كه به
شدن سنگسار  عاشق» جرم«نان به هاي كنترل حجاب زنان ايجاد شد، ز

شدند، حق سرپرستي كودك از زنان گرفته شد، حق طالق به مردان داده 
انتخاب شغل از زنان سلب شد، حق زن بر بدنش از او گرفته شد  شد، حق

  .ديگر عليه زنان تصويب شد و صد ها قوانين ستمگرانه
رهبري خميني و بار بر گرده زنان در دوران  آري كليه اين قوانين اسارت

و . نظر او نهادينه شدند نخست وزيري آقاي موسوي و دوران طاليي مورد
قوانين زن  از آن زمان تا كنون زنان به اشكال مختلف بر عليه كليه اين

 از  براي همين در چند ماهه اخير خيل عظيمي. ستيز مبارزه كرده اند
م كردند كه سي مثل سيل مذاب به خيابان ها سرازير شدند و اعال زنان

  .است سال بردگي بس
  تبليغات براه انداخته شده كه بيانيه موسوي اينك در رسانه هاي مختلف اين

قشر و طبقه از مردم؟ اين بيانيه كف  كف مطالبات كدام. كف مطالبات مردم است
 در داخل و خارج است  سازشكاران و» سبز«مطالبات دارودسته ارتجاعي رهبران 

  .ندارد ه كف مطالبات مردم و بطور مشخص زنانو هيچ ربطي ب
دولت ايران اين است كه هنوز جا دارد كه بر سر حفظ  پيام اصلي اين بيانيه به

در غير اين صورت اين امكان وجود دارد كه  نظام با يكديگر وارد معامله شويم
  .همه ما سرنگون شويم

وبگران و عاملين فرودستي چانه زدن و معامله با سرك كف مطالبات زنان در ايران
بلكه بدست آوردن كليه مطالبات پايه يشان  شان و يا تغيير چند قانون نيست،

و امروز در ميدان نبرد است  .كف مطالبات زنان لغو حجاب اجباري است. است
مطالبات زنان جدائي دين  كف. كه بسياري از زنان اين خواست را عملي مي كنند

نوشته، زنان را   سي سال گذشته در قوانين نوشته و ناديني كه در. از دولت است
به زير  و اين زنان جسور و بي باك هستند كه حجاب را.  بردگان كرده است برده

مي كشند و دست در دست پسران جوان به رويا رويي عملي با نظام مذهبي در 
 كف مطالبات زنان لغو كليه قوانين و مجازات هاي. عاشورا مي پردازند روز

 .بدون سرنگوني كل نظام جمهوري اسالمي بدست نخواهد آمد اسالمي است كه
  ) افغانستان-ايران(مارس سازمان زنان هشت
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 مبارزات دانشجوئي و لزوم پيوند آن با جنبش كارگري
  

هجوم به دانشگاهها، زخمي و دستگيري وسيع دانشجويان معترض و مقاومت و 
اعتراض رو به گسترش دانشجويان پسر و دختر در مقابل تعرضات رژيم به صورت 

 لباس شخصي   روز نهم ديماه نيروهاي سازمانيافته حمله. تامري روزانه درآمده اس
 نفر از آنان 210به دانشگاه آزاد مشهد، زخمي كردن دهها دانشجو و دستگيري 

اكنون . تر كرد آتش اعتراضات دانشجوئي و پشتيباني مردمي از آنها را را پر شعله
اعتراض در چندين دانشگاه كالسهاي درس و حضور در جلسات امتحانات به 

از . نسبت به جنايات رژيم تحريم شده و تجمعات اعتراضي رو به افزايش است
 اين تجمعات گردهمائي با شكوه هزاران دانشجوي دانشگاه آزاد شهريار در  نمونه

 برگزار "مرگ بر ديكتاتور"نهم دي ميباشد كه با شعارهاي گوناگون از جمله 
نشگاه رازي كرمانشاه با خواست دادانشجويان تحريم امتحانات توسط . گرديد

 دي پخش شد، نمونه ديگري از 14آزادي دانشجويان زنداني، كه خبرش روز 
  .  گسترش جغرافيائي اين اعتراضات ميباشد اعتراضات بوده و نشانه

پيشقراول مبارزات  اي  تاريخا دانشجويان و بويژه در غياب مبارزات توده
 اين مبارزات خود به جزء جدائي ناپذيري از آن اي شدن آزاديخواهانه بوده و با توده

از كشمكشها، مطالبات و اكسيونهاي   مبارزات هم  آنها در پروسه. اند تبديل شده
اند و اين امري است كه ما هم اكنون   و هم آنها را تقويت كرده اي الهام گرفته توده

در تهران و  مردم همراه با دانشجويان   آذر توده16در روز . شاهد آن هستيم
 خياباني و درگيري شجاعانه با سركوبگران  شهرستانها دست به تظاهرات گسترده

 و آتش زدن "مرگ بر اصل واليت فقيه" ، "اي مرگ بر خامنه"زده و با شعار 
  عكس خميني اين امر را قطعي كردند كه خواست اصلي مبارزات آزاديخوهانه

از فرداي .  جمهوري اسالمي ميباشدكنوني سرنگوني رژيم بحران زده و جنايتكار
 آذر اعتراض و مبارزه عليه رژيم مستمر شد و اين روند هم اكنون در 16روز 

بار و جنايتكارانه  گستردگي حمالت خشونت. دانشگاهها رو به گسترش دارد
. اي ميباشد سركوبگران به دانشجويان نمايانگر نقش بارز آنها در مبارزات توده

ند كه افزايش ميزان خشونت نيروهاي سركوبگر رژيم مبارزات شواهد گواهي ميده
دانشجوئي را گسترده كرده و راديكاليسم آنرا تقويت نموده است و اين عينا همان 

رژيم مستاصل جمهوري اسالمي . اي ديده ميشود روندي است كه در مبارزات توده
هاي آزاديخواه  هدر حال حاضر ابراز كارآئي جز اتكا به نيروهاي سركوب عليه تود

 و رشد سريعتر مطالبات راديكال مبارزين  ندارد و اين امر صرفا بر گسترش دامنه
  .افزوده است

دانشجويان طي سي سال گذشته به اشكال گوناگون زير فشارهاي مذهبي و 
 نيروهاي جمهوري اسالمي قرار داشته و مستمرا  فرهنگي و يا سركوب جنايتكارانه

مبارزات كنوني البته يكدست . اند به مقاومت و مبارزه زدهعليه اين رژيم دست 
بندي، نوع گزينش و متعلق بودن دانشجويان به طبقات  به دليل سهميه. نيست

مختلف مواضع دانشجويان به لحاظ سياسي نمي توانسته و نمي تواند يكدست 
اما دانشجويان خواستهاي . باشد و اين امر در شكل مبارزات تاثيرگزار است

ضديت با استبداد، تامين : مشتركي دارند كه ميتوان آنها را چنين خالصه كرد
آزاديهاي سياسي و مدني، حفظ استقالل دانشگاه، كوتاه كردن دست نيروهاي 
سركوب شامل اراذل لباس شخصي از مراكز آموزشي عالي و خوابگاههاي 

كنندگان به  مله دانشجويان زنداني و مجازات كردن ح دانشجويان، آزاد كردن همه
  اي اينها خواستهائي برحق و قابل پشتيباني هستند، اما جنبش توده. دانشجويان

كنوني، كه مبارزات دانشجوئي بخشي از آن به حساب ميايد، از اين خواستها عبور 
  . كرده است

دانشجويان چپ و سوسياليست، هم به دليل همراهي با سير رو به پيشرفت 
 دليل مطرح كردن ضرورت پيوند زدن جنبش دانشجوئي با اي و هم به جنبش توده

پيوند اكثر .  دانشجويان هستند  واقعي منافع توده جنبش كارگري نماينده
طبعا .  كارگر فقط سياسي و يا آرماني نيست، طبقاتي نيز هست دانشجويان با طبقه

اين گذشته از . هاي كارگري تعلق دارند بخش زيادي از دانشجويان به خانواده
واقعيت، شرايط بحران اقتصادي در كشور به حدي عميق است كه در آينده تعداد 

هم .  كارگر خواهند پيوست بسيار زيادي از فارغ التحصيالن دانشگاهها به طبقه
اكنون بيش از سه ميليون دانشجو در كشور به تحصيل مشغولند كه اكثريت آنها را 

قابل توجهي از اينان و مخصوصا زنان بخش . زنان و دختران جوان تشكيل ميدهند
پس از فارغ التحصيلي به خيل ميليوني كارگران بيكار خواهند پيوست و جمعي 

  . ها با آن آشنا هستند اينها واقعياتي است كه اكثر خانواده. نيز كارگر خواهند شد
  :بر اساس گزارشات منتشره
 رفتگر 120 استخدام آباد اخيراً اعالم كرد كه در پي شهرداري منطقه يك خرم

دانشگاهي   تن از آنان داراي تحصيالت113مورد نياز خود متوجه شد كه 
آباد، نه  دهند كه واقعه شهرداري منطقه يك خرم ارقام موجود نشان مي .اند بوده

رويدادي استثنايي، كه در نوع خود آئينه دلواپسي و بحران بيكاري فراگيري است 
معه جوان، بخش تحصيلكرده همين جمعيت را تحت كه بيش از همه عالوه بر جا

  . دهد تاثير قرار مي
التحصيالن دانشگاهي و تغييرات  بر اساس همين گزارش ها، افزايش شمار فارغ

كيفي و كمي در تركيب بيكاران كشور، به تبع نيروي معترض اجتماعي به وجود 
هيان بيكار معادل آورده است، به طوري كه تنها در پنج سال گذشته شمار دانشگا

   .  درصد بيشتر شده است66
 كارگر به لحاظ استرتژيك  اين واقعيات عيان ميكنند كه منافع دانشجويان و طبقه

اي  در حال حاضر كارگران به صورت آحاد در مبارزات توده. به هم گره خورده است
رگران اي كا سير عيني پيشرفت مبارزات نمايانگر احتمال حضور توده. شركت دارند

بخشهاي مختلف، اعم از شاغل و بيكار، با بنرها، پالكاردها، خواستهاي مشخص و 
الزم است دانشجويان از هم اكنون راه . اي هستند صفوف مستقل در مبارزات توده

را براي حضور مشخص كارگران در مبارزات هموار كرده و به محض متحقق شدن 
نشجوئي را تقويت و تحقق خواستهاي اين امر جنبش دا. آن به صفوفشان بپيوندند

براي اينكار الزم است دانشجويان . تر خواهد كرد حداقل كنونيشان را كم هزينه
چپ و سوسياليست صفوف خودشان را متحد كرده و آنرا هر چه بيشتر از سبز ها 

  .و كليه ليبرالها به طور كامل جدا كنند
ز حالت بي بديلي دربيايد و  كارگر سبب خواهد شد تا جنبش كنوني ا حضور طبقه

با اتخاذ يك استراتژي سوسياليستي مبارزات كنوني را از افتادن به دست 
بر . نمايندگان ليبرال و ناسيوناليست و يا در غلطيدن به دام هرج و مرج برهاند

اي تقويت تشكلهاي كمونيستي موجود و يا ايجاد تشكالت  بستر چنين پروسه
 را گامهاي زيادي به جلو خواهد برد و امكان كارگري و سياسي جديد جنبش

     . تحقق مطالبات دانشجويان را سريعتر خواهد كرد
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