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  روپا يك يوروا

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  يادداشت سياسي 
  

ــردم    ــايش از آن م ــن نم اي

  نيست 
  

  مهدي سامع 
 خـرداد امـسال يـك نمـايش         22قرار است روز     -1

 در ايـن  .انتخاباتي در واليت خامنه اي برگـزار شـود     
نمايش رئيس جمهوري اسالمي كه اداره بخـشي از         
قوه مجريه را به عهده مي گيرد و سيد محمد خاتمي 

رادي هـم بــا صــفت  نظــام و افــ» تـدارگچي «آن را 
آن را توصيف مي كننـد، مـشخص مـي          » آبدارچي«

  . شود
مشخصه اصلي اين نمايش شركت بـازيگراني اسـت     
كه درس عوامفريبي در مقابل مـردم و سرسـپردگي          
به ولي فقيه را آموخته و در عمـل و بـدون هرگونـه              

از ديگـر مشخـصات آن      . شكاف بدان پايبند هـستند    
ــه گــري و  انجــام تقلبهــاي رواج دروغگــويي، توطئ

اين همان پديـده ايـست كـه در دوره          . نجومي است 
قبلي هاشمي رفسنجاني را مجبور كرد كـه بـه خـدا            
پناه ببرد و با چند ساعت خواب آشيخ مهدي كروبـي        

ايـن  . توازن آرا به سود محمود احمدي نژاد تغير كرد        
وجه از نمايش به شكلي انجام مي شود كه معـروف           

.  توان رقابت با آن را ندارنـد  ترين شعبده بازان جهان   
تفاوت ورودي و خروجي از صندوقها چه در تعداد آرا          
و چه در نام افراد با تمايل ولي فقيه سـاماندهي مـي     
شود و البته نتيجه كلـي آرا بـا ضـريب مناسـب بـه               
نحوي اعالم مي شود كه ولي فقيه همچون گذشـته       
به جهانيـان اعـالم كنـد كـه آراي ريختـه شـده در               

. ها بيان كننده تائيد نظام واليـت فقيـه اسـت       صندوق
 ارديبهشت امسال سـيد علـي خامنـه اي در           22روز  

يك جمله هم در باب مسأله انتخابات       «:سنندج گفت 
 من عرض مي كنم بايد اصرار داشـته باشـيد           ،بگويم

ـ   ،  همه در انتخابات شركت كنيد     نظـر  ه در انتخابات ب
 انتخاب اين شخص يـا آن شـخص         ،ه اول المن مس 
 حـضور   ،له حـضور شماسـت    ا مس ،له اول امس،  نيست

پايـه هـاي    ،  شما است كه نظام را تحكيم مـي كنـد         
 آبروي ملت ايران را زيـاد   ،نظام را مستحكم مي كند    

 استقامت كشور را در مقابل دشـمنيها زيـاد          ،مي كند 
 دشمن را از طمع ورزيدن به كشور و از فكر ،مي كند 

. رف مي كند  ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منص        
  ».اين يك مسئله بسيار مهم است

  2بقيه در صفحه 
  

جنبش پر خروش 

  كارگري در يك 

  سال گذشته

  

  

  

  

  برخي از حركتهاي كارگري 

 2009 تا مه 2008مه 
  11در صفحه 

  زنده باد اول ماه مه
   روز همبستگي جهاني كارگران

  بيانيه 
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

 مهبه مناسبت اول ماه 
  5در صفحه 

  »صدقه پروري«

   در برابر عدالتخواهي

  زينت ميرهاشمي

  7صفحه 

گزارشي پيرامون راهپيمايي و 

   كارگريهاياعتصاب

   در گوشه و كنار جهان
  آناهيتا اردوان

  9صفحه 

 
  سرمقاله 

 تقسيم سهم با كدام ترازو؟ 

  
  منصور امان

با هر روز نزديكي هنگام برگزاري نمايش راي گيري، 
مساله جايگاه بازوي نظامي رژيم جمهوري اسالمي در 
تعيين رييس قُوه مجريه و تركيب آن، به مركز جدال 
. انتخاباتي باندها و گرايشهاي رقيب بيشتر سر مي خورد

پاسداران با آقاي محمد علي جعفري، سركرده سپاه 
به "نظام"نسجم ترين ماشين راي علني كردن ورود م 

  .كشاكش، زير اين واقعيت خط تاكيد كشيده است
  

  از رانت گيري تا ُكنترُل رانت
محوري بودن نقش سپاه پاسداران و زير مجموعـه شـبه           

ــسيج(نظــامي آن  ــدرت را فقــط ) ب در تعيــين ســاختار ُق
اعتراض و شـكايت رقبـايي كـه در ليـست افـراد مـورد               

  رفته اند به نمايش نگُذاشته استپشتيباني آن جا نگ

  4بقيه در صفحه 
  

  يينه مرور آهان در ج
  ليال جديدي 

  15صفحه 
  

تصويب قانون شريعت اسالمي، 

   دولت پاكستانخود زني

  جعفر پويه 

  17صفحه 

  

  رويدادهاي هنري 
  ي ليال جديد

  21صفحه 

  

  زنان در مسير رهايي
  آناهيتا اردوان

  22 صفحه
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  يادداشت سياسي 
  

  1بقيه از صفحه 
  

ــانون اساســي جمهــوري   ــق ق ــر طب ب
اسالمي راي اكثريت شركت كنندگان     
وقتي نافذ و قابل اعتبار است كه ايـن         

شـود  » تنفيذ«راي به وسيله ولي فقيه     
و بدون اين كار راي اكثريـت شـركت        

  .كنندگان فاقد اعتبار است
  
 در اين نمايش همـه ي ايرانيـاني         -2

حتـي مـرده    ل تمام دارنـد،      سا 18كه  
 كه  شناسنامه آنها باطـل نـشده         ييها

. مي توانند در آن شـركت كننـد       باشد،  
شناسنامه بدون صـاحب كـه در ابعـاد         
ــار ســپاه پاســداران و  مليــوني در اختي
بسيج و عوامل ويژه اي از بيـت ولـي          
فقيه اسـت، نقـش مهمـي در آرايـش          

  .صحنه بازي مي كنند
يط راي در مــورد تعــداد واجــدان شــرا

دادن آن چه كمتـرين اهميـت را دارد         
ارايه يك آمار علمي و صـدور كـارت         
انتخاباتي براي هر شهروند ايراني كـه       

كـامران  . به سن قانوني مي رسد است     
ــشجو ــات ،دان ــيس ســتاد انتخاب در  رئ

 راي آمار واجدان شـرايط   كشوروزارت  
 تـن  هـزار    200 ميليون و    46 دادن را   

رشناسان آمار  تعدادي از كا  . اعالم كرد 
 51را  واجدان شرايط بـراي راي دادن       

مـي   عنـوان  تـن  هـزار  300ميليون و   
 تهـران   واجدان شرايط در استان   . كنند

تـن   463 هـزار و   796 ميليون و    8 را  
  .اعالم كرده اند

نكته جالب تر ايـن اسـت كـه وزارت          
 مليون تعرفه انتخابـاتي بـه       57كشور  

 5ايــن تفــاوت . چــاپ رســانده اســت
 در ارزيابي واجدان شرايط راي      مليوني

 مليوني تعرفه مازاد بر نياز،      11دادن و   
ــسترسازي   ــانگر عــدم شــفافيت و ب بي
براي بهينه سازي نتيجـه نمـايش بـه         
سود كل نظام به طور عـام و شـخص     

  .ولي فقيه به طور خاص است
  
 براي ثبت نام بـه عنـوان كانديـدا          -3

طي . بايد به وزارت كشور مراجعه كرد     
ثبت نام تنور نمايش به نحـو       روزهاي  

. مسخره اي داغ نشان داده مـي شـود        
افراد بسياري براي آن كه چند لحظـه        
در تلويزيون سـخني گفتـه باشـند در         
ثبت نام شركت مي كنند و البته رندان    
بسياري هم هستند كه براي به سخره       
گرفتن واليت خامنه اي با يك كـالم        
گزنده و در يك فـرم ضـد ارزشـي از           

لي فقيـه و ايـادي او و يـا يـك     نگاه و 
چهره درهم تكيـده وارد معركـه ثبـت       

  .نام مي شوند
ـ در ا اما بـر طبـق قـانون اساسـي            ني

 مــسلمانان، زنــاني،  انتخابــاتشينمــا
ــس   ــنت، م ــل س ــا،يهودي ان،يحياه  ه

ي و   امـام  7 انيعيها، ش يي بها ها،يزرتشت

كانديــدا  تواننــد ي مــذهبها نمــبــدون
 كـه  هعي دسته از مسلمانان ش آن. شوند

ـ  مطلقـه فق   تيوال ،  را قبـول ندارنـد  هي
 و  ي كه به قانون اساس    عهي ش كي يحت
ـ  فق تيوال  توانـد  ي التـزام دهـد نمـ      هي

 هي مطلقه فق  تي وال دي و با  كانديدا شود 
را قبول داشته باشـد و بـه آن متعهـد           

 انتخـاب   كليـه بر طبـق قـانون      . باشد
اعتقاد قلبي و التزام    «شوندگان بايستي 

داشـته  » ه فقيـه  عملي به واليت مطلق   
ــن شــرايط  باشــند  و پــس از همــه اي

تبعيض آميز اين شوراي نگهبان تحت      
 است كه بايد صـالحيت      امر ولي فقيه  

اعتقاد قلبـي و    «عه كه   آن مسلمان شي  
 »التزام عملي به واليت مطلقـه فقيـه       

ــد ــد صــالحيت كن ــدين . دارد را تائي ب
ترتيب اين نمايش را مي تـوان نمونـه     

و مـذهبي و    كاملي از تبعيض جنـسي      
عالمت روشني از تحقبر مردم ايران از   

با . جانب رژيم واليت فقيه تعريف كرد     
وجود همـه ي ايـن قيـد و بنـد هـا و             
تبعيضها آن تعـداد افـراد خـودي كـه          
سابقه مشاركت در حاكميـت را دارنـد        
بايد قبل از اعالم كانديداتوري خود به       
مالقات ولي فقيه بروند تـا خامنـه اي         

كـارت سـبز را بـه آنـان         عندالمالقات  
خامنـه اي بــراي نــشان  . نـشان دهــد 

دادن كارت زرد و يا كارت سرخ شيوه        
هاي ويژه دارد كه حتما نبايد رو در رو         

در مورد علت عقـب     . آن را آشكار كند   
نشيني سيد محمد خاتمي در اين دوره       
كه خود وي آن را حـضور ميرحـسين         

 رمـضان   عبـداهللا موسوي اعالم كـرد،     
ــائمزاده،  ــام ق ــ دبمق ــه  ري ــل جبه  ك

ــمــشاركت ا ي و يكــي از  اســالمراني
نزديك ترين افـراد بـه خـاتمي آن را          

ــت  ــايي«درياف ــه  » پيامه ــست ك دان
كانديــدا شــدن او را صــالح نمــي    

و چـه   ) بهشتي ارد 13،  آفتاب.(دانستند
كسي نمي داند كه منبـع چنـين پيـام          
موثري تنهـا و تنهـا بيـت ولـي فقيـه            

  . است
  
ن اساسـي روز     شوراي نگهبان قانو   -4

ــنبه ــشت 30  چهارش  از 1388 ارديبه
تــن كـه در وزارت كــشور   475ميـان  

 تـن   4ثبت نام كرده بودند، صالحيت      
ــرد ــد ك ــام  42. را تائي ــت ن ــن از ثب  ت

 نفري  4كنندگان زن بودند و در ميان       
كه تائيد صالحيت شده اند، نـام هـيچ       

شــوراي نگهبــان . زنــي وجــود نــدارد
 رديـف  اسامي اين چهار نفـر را چنـين   

،  نــژاديمحمــود احمــدكــرده اســت؛ 
ي  كروب يمهد،  رقائدي م ييمحسن رضا 

بــدين .  خامنــهي موســونيرحــسيمو 
تزتيب در هر گوشـه صـحنه نمـايش         
يك تن از خوديهاي مورد اعتماد قرار        
گرفته و در مركز اين صحنه سيد علي        
خامنه اي بازي هر يك از ايـن چهـار          

  .تن را زير نظر دارد
يي نگراني زيادي   در مورد محسن رضا   

او مـي توانـد     . براي رقبا وجـود نـدارد     
نقش جوكر را داشـته باشـد و اگـر در           
ارزيابي احمدي نـژاد هـوا نـا مـساعد          

ارزيـابي شـود او مـي توانـد بـه سـود       
  . احمدي نژاد كناره گيري كند

ــه   ــژاد يــك كوتول محمــود احمــدي ن
ــن    ــازيگر اي ــورترين ب ــي و منف سياس

دولتي نمايش است، با توسل به قدرت    
ــسيج،   ــه شــمول ســپاه پاســداران، ب ب
ارگانهاي علني و مخفـي امنيتـي و در     
دست داشتن مجريان اصلي در وزارت      
كشور و بـا اتكـا بـه ثـروت از طريـق         
هزينه كردن درآمد نفـت و رواج گـدا         
پروري با پخـش پـول، توزيـع سـيب          
زمينـي مجـاني و پرتقـال اســرائيلي و    
البته به مدد امدادهاي غيبي چشم بـه        

تالش  احمـدي    . پيروزي دوخته است  
نژاد اين است كه نمـايش در دور اول         

  . به سرانجام برسد
ــود را    ــه خ ــوي ك ــسين موس ــر ح مي

تعريــف » اصـولگراي اصــالح طلــب «
كرده و با رنگ سيز دستان خون آلـود         
خود را پنهان مي كنـد سـالها قبـل از           
. زبان زهرا رهنورد اعالم بريدگي كـرد    

بي خطر براي ولي فقيه و      وي كبريت   
يك بازيگر مناسب ميان ولـي فقيـه و        

اصـولگرايي  . هاشمي رفسنجاني است  
او به همان ميزان بـراي بانـد ذوب در     
واليت جديست كه اصـالح طلبـي او        

او آش كشگي   . براي باند دوم خردادي   
است كه خوردنش براي ورشكـستگان   

هدف . دوم خردادي اجباري شده است    
و  مدافعانش بيـرون     واقعي و جدي او     

. راندن احمدي نژاد از هرم قدرت است
دار و دسته موسوي مـي خواهنـد بـر          
موج انزجار از محمود احمـدي نـژاد و         
بــدون آن كــه خودشــان كــوچكترين 
هزينه در مخالفت با سياستهاي كالن      
. ولي فقيه بپردازند بـه قـدرت برسـند        

همين واقعيت مماشاتگران بين المللي     
از او دچــار ترديــد و را بــراي حمايــت 

مضمون حرفهاي  . وسواس كرده است  
او در مورد هلوكاسـت و سـالح اتمـي     
تفاوتي با حرفهاي محمود احمدي نژاد   
ندارد و البته خود او هم به خوبي مـي          
داند كه آن چه احمدي نژاد بـر زيـان          
مي راند همان حرفيست كه از جانـب        

بـا  . ولي فقيه به او ديكته شـده اسـت        
محاسبه موسـوي عامـل     اين حال در    

حمايت مماشاتگران جهان جاي جدي     
از مدتها پيش دالالن حرفـه اي       . دارد

در راهروهاي پارلمانها و وزارت خارجه    
هاي كـشورهاي اروپـايي و آمريكـاي     

يكي . شمالي به دلبري مشغول هستند    
ــيم    ــوي و ت ــين موس ــدامات ننگ از اق
ــشه   ــصادره ســرود همي ــاتي او م تبليغ

اين سرود  . است» انآفتابكار«ماندگار  
كه براي رزمنـدگان دليـر رسـتاخيز و         
حماسه سياهكل سروده شده و پس از       
به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي بـا   
ــد و در    ــرو ش ــومي روب ــتقبال عم اس
مراسمهاي مختلف نيروهـاي مخـالف      
ــردم   ــاعي م ــشهاي اجتم ــم و جنب رژي
پخش شده اسـت همـراه بـا تـصاوير          

 نيدر سـوم  ميرحسين موسـوي ابتـدا      
 موج سـوم بـا حـضور محمـد       شياهم

 در قالـب  ي موسوني حسري و م  يخاتم

 ايـن اقـدام بـا مـوجي از          . پخش شد  يپيكل
مخالفت در محافل دانـشجويي و اجتمـاعي        

آخرين اعتراض در روز سه شـنبه     . روبرو شد 
  . ارديبهشت بود29

 بهـشت ي ارد 29به گـزارش روز سـه شـنبه         
 ي خبرنامه اميركبير در آغـاز جلـسه ا        1388
ــر اكــه د ــني ــين الملل ــشگاه ب  ي روز در دان
ــ ــا حــضور محمدرضــا  يخمين ــزوين ب  در ق

 سـتاد   ي از اعـضا   يتاجيك بـه عنـوان يكـ      
 برگزار شده بـود، سـرود       يميرحسين موسو 

ــاران« ــصاوير» آفتابك ــا ت  از ميرحــسين يب
  جلــسه دبيــر تــشكلنيــ ادر .پخــش شــد
 اصــالح طلــب در آغــاز ســخن دانــشجويي

ابــراز ، بـا  والهاخـويش و پــيش از طـرح ســ  
تأسف از پخش كليپ ميرحسين كـه سـرود      

:  آن قرار داشت، گفت    يبر رو » آفتابكاران«
 60 دهـه    ي زندانيان سياس  ياين سرود برا  «

 ميرحسين اعدام   يكه در زمان نخست وزير    
 اينك همشده بودند سروده شده و متأسفانه     

 ميرحسين با مصادره به     يو در برنامه تبليغات   
 يخـش مـ   مطلوب و بـه شـكل وقيحانـه پ        

 در اين رابطـه دو نكتـه قابـل تامـل            ».شود
نكته اول ايـن كـه عليـرغم همـه ي       . است

ــازيها    ــان س ــسورها و گفتم ســركوبها و سان
سرود جنـبش پيـشتاز فـدايي آن چنـان در           
ميان مـردم محبوبيـت دارد كـه ميرحـسين         
موسوي هم براي جذب جوانان مجبـور بـه         

نكتـه دوم   . دزدي و مصادره اين سرود است     
است كه مدعيان قـانونگرايي و جامعـه        اين  

مدني حداقل در مـورد پيـشينه ايـن سـرود           
توضيح دهند دست به چنـين عمـل زشـتي          
مي زنند و از همين منظر مي توان دريافـت          
كه اين مدعيان دروغين اصالحات در حوزه       

  .قانونگرايي هم فاقد پرنسيپ هستند
در اين ميان شيخ مهدي كروبي نقش ويـژه      

 مهمــي از كــساني كــه در بخــش. اي دارد
گذشته در هـرم قـدرت مـشاركت داشـته و            

لگــد خــورده ولــي فقيــه و بيــدادگاههاي او 
او كه در   . هستند در اطراف او جمع شده اند      

دوران خاتمي نقش ترمز را بازي مـي كـرد،    
حرفهـايي مـي    . اكنون به گاز چسبيده است    

زند كه نه جديتي در آن اسـت و نـه يـاراي         
تالش او براي خط شـكني      هر  . عمل به آن  

همراه با صدها قيد و بند و امـا و اگـر مـي              
به نظر مي رسد سرنوشت او بـا مـدال     . شود

  .برنز در اين دوره گره خورده است
از تفاوتهاي اين چهار تن كـه در چـارچوت          
معيارهاي واليـت خامنـه اي قابـل تحمـل          
است كه بگذريم، نقطـه مـشترك و ترديـد          

ت و اصالت دادن بـه      ناپذيير همه آنها حقاني   
نظــام واليــت مطلقــه فقيــه، رعايــت خــط 
سرخهاي ولي فقيه و مشاركت در سـركوب        
و مهار جنبش اجتماعي مـردم ايـران بـراي          

  .دمكراسي و حكومت عرفي است
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 خرداد با تمام تـوان  22دادن نمايش در روز    
تهـاي  هيابر اساس اطالعيه    . بسيج شده اند  

 شـعبه  758 هزار و 45 در كل كشور     اجرايي
اخذ راي در نظر گرفته شده است كه از اين          

 هزار  31 شعبه سيار و     180 هزار و    14تعداد  
   در استان تهران.است شعبه ثابت 578و 

  3بقيه در صفحه 
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  يادداشت سياسي 
  

  1بقيه از صفحه 
  

 شـعبه اخـذ   100حدود شـش هـزار و      
 شـعبه اخـذ   290 تـا  280تعداد و  راي  
 خارج از كشور در نظـر گرفتـه       در راي
  . است

از هم اكنون و بنا به سابقه امر روشن         
شـند  است كـه عوامـل رژيـم مـي كو        

ـ          ه بعضي از حوزه هـاي راي گيـري، ب
شمول حـوزه هـاي اطـراف دانـشگاه         

ان، حوزه هاي اطراف بازار، حـوزه       تهر
را با تجمع روزانـه     .... حسينيه ارشاد، و  

ــد    ــور بازدي ــه منظ ــر ب ــزار نف ــد ه چن
. خبرنگاران خارجي سـازماندهي كننـد     

ــسياري از خبرنگــاران خــارجي مــي  ب
داننـد كـه انعكـاس تحـريم و تنفــر و     
انزجار مردم از اين نمـايش سـبب آن         
خواهد شد كه در آينده خـود و رسـانه          

ربوطه نتوانند بـراي پوشـش خبـري        م
  . اجازه ورود به ايران را داشته باشند

همچنين در طول راي گيري و بـراي        
بازار گرمي زنان و جواناني نـشان داده       
مي شـوند كـه در روزهـاي ديگـر بـا            
ــخت    ــشها س ــشها و آراي ــين پوش چن

بسياري از ترانه ها    . مجازات مي شوند  
و آهنگهايي كـه پخـش آن در طـول          

پذير نيست در روز نمايش     كان  سال ام 
بارها از رسانه هاي دولتي پخش مـي        

همه ي اين تالشها براي پنهان       . شود
كردن سيماي واقعي جنبش تحـريم و       
عدم انعكاس تنفـر و انزجـار عمـومي         
مــردم ايــران از حكومــت دينــي و    

  .  ديكتاتوري واليت فقيه است
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بي طـرف نيـست، بلكـه     نظام نه فقط    
تمامي مهندسي اين نمايش را از ابتدا       
تا روز تنفيذ حكم رياست جمهوري در       

  .اختيار و كنترل خود دارد
 آبان سال پيش سـيد      8روز چهارشنبه   

عــده اى بــا «:گفــتعلــي خامنــه اي 
ــاتى را  ــه از حــاال مباحــث انتخاب عجل
شروع كرده انـد كـه ايـن فعاليتهـاى          

ب منحـرف   زودهنگام انتخاباتى موجـ   
شدن ذهنها از مسائل اصلى، مـشغول       
ــه يكــديگر، و برخــى   ــراد ب كــردن اف

 شـود و ايـن بـه ضـرر          ىها مـ  يبدگوي
  ».مصالح كشور است

در آن زمان خامنه اي به دنبال آن بود  
كه حتي بر جزئيات اين نمايش كنترل      

خامنـه اي در    . و نظارت داشـته باشـد     
ــشهد   ــسال در م ــروردين ام روز اول ف

ه يك راي دارد و از هيچ       اعالم كرد ك  
كانديدا به طور  علنـي حمايـت نمـي          

  .كند
 خامنه اي  بهشتي ارد 9چهارشنبه  روز  
بـه  «: در تهران گفت   ي سخنران كيدر  

 خدشـه دار    يرغم تالش دشـمن بـرا     

 ي اسـالم  يكردن انتخابات در جمهور   
 با حـضور پـر      راني ملت بزرگ ا   ران،يا

ــات مانهيشــور و صــم  خــود در انتخاب
ــتير ــوراس ــات،ي جمه ــي انتخاب  ي م

ــديآفر ــشمگ  نن ــمن را خ ــه دش  ني ك
ـ    يمتأسفانه برخـ  ......كند  ي دوسـتان ب

 كه جزو ملت هـستند   يانصاف و كسان  
و توقع دارند مردم به آنها توجه كننـد،       

 زنند و ي ملت حرف م  هي عل يبا ناسپاس 
بــا تكــرار دروغ دشــمن، ســالمت    

  ». برندي سئوال مريانتخابات را ز
 رژيـم پنبـه     در اين سخنان ولي فقيـه     

را زد به شكلي    »  از آرا  انتي ص تهيكم«
كه اين كميته هم شـكل نگرفتـه بـه          
ــق در   ــاي تحقي ــه ه ــت كميت سرنوش

  . شد دچاردوران خاتمي
ديري نپائيد كه خامنه اي با فرامـوش        
كردن حرفهايش در مشهد، در سريال      
سخنرانيهايش در كردستان بـه شـيوه       
هاي گوناگون آدرسهايي ارايه داد كـه       

ان دريافتنــد كــه كانديــداي    همگــ 
از نظر او محمود احمدي نژاد    » اصلح«

  .است
 ارديبهشت امسال سـيد علـي       22روز  

خامنه اي در سنندج پس از برشمردن       
منافع شـركت در ايـن نمـايش بـراي          

له بعـدي   امس«:نظام واليت فقيه گفت   
كه مردم سعي كننـد     اينه  در انتخابات   

ــد   ــاب كنن ــرين را انتخ ــالح ت  آن ،ص
ه نامزد رياست جمهوري مي     كساني ك 

شوند و در شوراي نگهبـان صـالحيت      
بـين قـرار مـي گيـرد و         ذره  آنها زيـر    

شوراي نگهبان صالحيت آنها را اعالم  
 اينها همه شان    ،مي كند اينها صالحند   

اما مهم اين است كه شما در     ،  صالحند
بين افراد صالح بگرديد صالح تـرين را     

ن جا جايي نيست كه م      اين .پيدا كنيد 
 ،و شما بتوانيم به حداقل اكتفـا بكنـيم    

دنبال حداكثر باشيد بهترين را انتخاب      
  ».كنيد

ــيح  خامنـــه اي در ادامـــه و در توضـ
ــخص   ــرين شــ ــصات بهتــ مشخــ

 بهترين  .شاخصهايي وجود دارد  «:گفت
ــشور را    ــه درد ك ــت ك ــسي اس آن ك

 بـا مـردم     ، درد مـردم را بدانـد      ،بفهمد
 از فـساد دور     ،يگانه و صـميمي باشـد     

 ، دنبال اشرافيگري خودش نباشد    ،باشد
آفت بزرگ مـا اشـرافيگري و تجمـل         

اولين كار اينه كـه مـا       ......پرستي است 
 مـسئولين كـشور را    ،مسئول كـشور را   

 ،افرادي انتخاب كنـيم مردمـي باشـند     
 ، درد مردم را بدانند ،ساده زيست باشند  

ــد از درد   ــساس درد كنن ــان اح خودش
ـ   اين ،مردم نظـر مـن شـاخص    ه هم ب

برسـيد  ب ،گاهانهآ ،بگرديد،   است مهمي
چه كـه رسـيديد و تـشخيص     و به آن  

   ».داديد اقدام كنيد و قصد غربت كنيد
الزم به تجسس زياد براي پيدا كـردن   
. آدرسي كه خامنه اي مي دهد نيـست      

به خصوص كه وي در همين سخنان        
ــي و   ــوي و كروب ــاي موس ــه انتقاده ب
طرفدارانشان در مورد اوضاع اقتصادي     

 واب داد و در ابتـدا گفـت كـه   كشور ج 
ـ  از ا  ي كند بعـض   يباور نم   هـا  انتقاد ني

 مطــرح شــده » صــدق و صــفاياز رو«
مـن اوضـاع كـشور را از        «:باشد و افزود  

 دانم كـه    ي بهتر خبر دارم، م    انيهمه آقا 
 كـه بـه عنـوان       ي مطـالب  ني از ا  ياريبس

انتقــاد در مــورد وضــع كــشور و وضــع  
  ». خالف واقع استند،ي گوياقتصاد م

 ولي فقيه رژيم   بهشتي ارد 26روز شنبه   
 گفــت ايــاديش خطــاب بــه وانيــدر مر

 ي نامزدهـا  اي كه مسئوالن ما،     نيا«:هك
 گـران، ي جلـب توجـه د     ي بـرا  يانتخابات
ـ ها را تكرار كنند، امت    ي غرب يحرفها  يازي

  ». شوديمحسوب نم
 ارديبهـشت خامنـه اي      28روز دو شنبه    

معيارهــا مــشخص ... «:در بيجــار گفــت
هـم    اين.آن روز عرض كردم   من   .است

 در انتخاب خـود توجـه       .مكمل آنهاست 
 كساني نيايند سر كار با راي ملـت         .كنيد

كه در مقابل دشـمنان بخواهنـد دسـت         
تسليم باال ببرند و آبروي ملت ايـران را         

كساني سر كار نيايند كه بخواهند      . ببرند
 بـه دولتهـاي     ،با تملق گويي بـه غـرب      

 بـا  ، مـستكبر  به دولتهاي زورگو و ،غربي
تملــق گــويي بــه آنهــا بخواهنــد بــراي 
خودشان موقعيتي در سطح بين المللـي       

اينهـا  . به خيال خودشان دست و پا كنند      
  ».براي ملت ايران ارزشي ندارد

با توجه بـه مشخـصاتي كـه خامنـه اي         
ارايه مـي دهـد نبايـد ترديـد كـرد كـه             
كانديداي مورد حمايت او كه مي توانـد        

سياسـي و يـك     در نقش يـك كوتولـه       
گماشته گوش به فرمان باشـد، محمـود        
احمدي نژاد است و خامنـه اي از همـه          
قدرت خـود بـراي بـه كرسـي نـشاندن           

اما اگر  . احمدي نژاد استفاده خواهد كرد    
خامنــه اي عليــرغم همــه ي تالشــها و 
رقم سازيها نتواند كانديداي اصلح خـود       
را بر كرسي صـدارت بنـشاند، بـا قبـول         

وه نمد مالي با فردي     يك شكست به شي   
ديگري كه بر احمدي نژاد غلبـه كـرده         
رفتار خواهد كرد تـا او را بـه سرنوشـت           

  .سيد محمد خاتمي دچار كند
  
 بــا توجــه بــه آن چــه در مــورد     -7

مشخصات و مختصات نمايش انتخاباتي   
 خرداد به صـحنه خواهـد       22كه در روز    

آمد و با توجه به مطالبـات مبـرم مـردم           
ر آن الغاي واليت فقيه     ايران كه در صد   

و تحقـق دمكراسـي و حكومـت عرفــي    
قرار دارد، و با توجه به اين كه هيچ يك          
از چهار كانديداي موجود نه مي خواهند       
و نه مي توانند يك گام پايشان را فراتـر   
از نظام واليت فقيه و قانون اساسـي آن         
بگذارند، بنابرين هر راي در اين نمايش       

بي واليــت يــك راي بــه اســتبداد مــذه
ــيض و    ــد تبع ــه تائي ــك راي ب ــه، ي فقي
پايمالي حق حاكميت مردم و يـك راي        
در تائيــد ســركوب داخلــي و صــدور    
تروريسم و بنيادگرايي است و مردم حق       
دارنــد ايــن نمــايش انتخابــاتي كــه نــه 
دمكراتيك است و نه آزاد و دامنه رقابت        
در آن به سياستهاي كـالن نظـام ربـط          

 كننـد و چنـين      پيدا نمي كند را تحـريم     
  . خواهند كرد

  

 شكست ينيلغو سفر فرات

  ميمفتضحانه رژ
  

  هي پوجعفر
  

  
  

 روز  ايتالي امورخارجه ا  ري وز ،يني فرات فرانكو
 را  رانيـ چهارشنبه سفر دو روزه خود بـه ا       

ـ    نيلغو ا . لغو كرد   آن صـورت    ي سفر در پ
ــ رژيگرفــت كــه مقامهــا ــي از فراتمي  ين

 يد خود با محمـود احمـ      داريخواستند تا د  
ـ  دهي جمهور برگز  سيينژاد، ر  ـ  فق ي ول  را  هي

 يدر شهر سمنان همزمان بـا سـفر اسـتان         
وزارت امـور   .  او به انجام برسـاند     يغاتيلتب

ـ اني بـا انتـشار ب     ايتاليخارجه ا   اعـالم   ي ا هي
ـ  درخواست ا  ينيفرانكو فرات ": كرد  را  راني
 و تاسف خود را نسبت بـه       " است رفتهينپذ
فـراهم   نـه ي در زم  ياز دست رفتن فرصت   "

 ثبـات  جادي در ارانيآوردن امكان دخالت ا  
  . ابراز داشت"افغانستان و پاكستان

ـ  به ا  ايتالي امورخارجه ا  ري سفر وز  ليدل  راني
 ي اسالمي به شركت جمهور   كاي آمر ليتما

در كنفرانس افغانـستان اسـت كـه در روز         
ـ تالي است،يـ هشتم ماه ژوئن در شـهر تر        اي

ـ  دل نيبه هم .  شود يبرگزار م  ـ ي فرات لي  ين
ـ  مقـدمات ا   ي آمـاده سـاز    يبرا  كـار و    ني

 گفتگو درباره بحـران پاكـستان،       نيهمچن
ــ ــساله اتم ــ رژيم ــهي و صــلح خاورممي  ان

ـ ي ا ي داشت با مقامهـا    ميتصم ـ  د يران  داري
  .كند
ـ  بـه تهـران د     يني فرات سفر  ني مهمتـر  داري

 از زمـان    يي كشور اروپا  كي هيمقام بلند پا  
 نژاد بود كـه بـه       ي احمد ي جمهور استير
 آلـت دسـت قـرار دادن        ي تالش برا  ليدل
ـ  و سوواستفاده از ا    يو ـ  موقع ني  ي بـرا  تي

ـ  فق ي رهبر و ول   يمهم نشان دادن پادو     هي
  . دي لغو گردم،يرژ

ــان، ــاب موفقهمزم ــ اعــالم پرت ــ آمتي  زي
 نژاد كـه    ي توسط احمد  2 ليموشك سج 

 گـسترش مـسابقه     ي جامعه جهان  ياز سو 
ـ  شـود ن   ي در منطقه برآورد م    يحاتيتسل  زي
 نژاد در   ي احمد نيهمچن. علت شد  بر ديمز

ـ  كـرد كـه رژ     دي تاك گريسمنان بار د    از  مي
 كوتـاه   يمواضع خود در قبال برنامـه اتمـ       

  .نخواند آمد
 ري و برخورد غ   ي خواه ادهي حساب، ز  ني ا با
 نـژاد باعـث     ي احمـد  اني اطراف كيپلماتيد

ـ ي تا فرات  ديگرد  بـا آنـان     ي جـد  اري بـس  ين
 حــراف و يبرخــورد كنــد و پــوزه پادوهــا

  . را به خاك بمالديواستفاده چسو
  88 ارديبهشت 31فراسوي خبر 
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  ....سرمقاله 
  

  1بقيه از صفحه 
  

 نزديك به چهار سال پيش، هنگامي 
كه آنها آقاي احمدي نژاد، يك فرد تا 
آن زمان گُمنام را بر مسند رياست 
جمهوري نشاندند، كوه يخي كه فقط 
نوك آن در هرم قُدرت جمهوري 
اسالمي نمايان بود، به تمامي پديدار 

كوتوله "چشم بندي پرواز . شُد
 به راس قوه مجريه در حالي "سياسي

، "نفر دوم نظام"صورت گرفت كه 
حجت االسالم رفسنجاني به سوي به 
دست گرفتن اين سكان خيز برداشته 

  . بود
تحول مزبور كه زير مديريت و 

، آيت اهللا خامنه "رهبر"كارگرداني 
اي به انجام رسيد، پروسه ي رشد 
نيروهاي انگلي در حاشيه تجارت 

نفت را در ساختار دولتي كامل پرسود 
كرد و به قُدرت روز افزون اقتصادي 

تراژدي آقاي . آنها بيان سياسي داد
رفسنجاني اين بود كه او خود در 
دوران رياست جمهوري اش، اين جن 
. چكمه پوش را از شيشه آزاد كرده بود

آنچه كه با سپردن معامالت 
تسليحاتي و ايجاد منابع كوچك تامين 

راي چرب كردن سبيل مالي ب
 از جنگ برگشته آغاز شُده "سرداران"

بود، بسيار زود و در سايه موقعيت 
استثنايي و بي رقيب اين اُرگان به 
چيزي فراروييد كه بعدها به 

 سپاه پاسداران "فعاليتهاي اقتصادي"
  . و وزارت اطالعات مشهور شُد

آنها نه تنها به قاچاقچيان زبردست 
يج و با گُسترش اسلحه بلكه، به تدر

دامنه فعاليتهاي سود آور خود، به 
رقيبان سرسختي براي ُتجار و شُركاي 
آنها در ميان روحانيون سنتي نيز 

هاي  راه اندازي اسكله. تبديل شُدند
قاچاق و اشغال مبادي ورود كاال در 
فرودگاه ها نشانه روشني از اين 
واقعيت بود كه بسترهاي اهدايي 

سنجاني و خاتمي دولتهاي آقايان رف
ديگر نمي توانست روابط اقتصادي 
پاسداران را هدايت كرده و در خود 

آنها پس از كُنترُل بازار . جاي دهد
داخلي كه بنا به يك تقسيم منافع 
كُهنه شُده، بازرگانان مكتبي بر آن 

قهاي فرمان مي راندند، به سوي اُُف
. جذاب تر به حركت درآمده بودند

اينك بر آن سكويي كه نظاميان 
ايستاده بودند به آنها اجازه مي داد 
نگاه خود را متوجه منابع مهم تر و پر 

با هر . ارزش تر توليد ثروت سازند
گامي كه پاسداران به سوي مشاركت 
بيشتر در مناسبات توليدي به زمين 
مي گُذاشتند، نفت، گاز و فعاليتهاي 
اقتصادي مرتبط با استخراج، تصفيه و 

ت آنها به مثابه سرچشمه اصلي صادرا

توليد ثروت در كشور، بيشتر و با درجه 
اهميت تعيين كُننده تري در كانون 

  .توجه آنها قرار مي گرفت
  

پايه سياسي ُقدرت گيري 
  پاسداران 

اين پروسه رشد اقتصادي به موازات 
پر رنگ شُدن جايگاه اهرمهاي نظامي 
و امنيتي حكومت در ثبات و بقاي آن 

پروژه هاي بمب . ريان مي گرفتج
 در اولي "نظام"هسته اي و عراق كه 

 خود و در دومي "تضمين امنيتي"
شانس كسب يك كارت مهم براي 
بازي با طرفهاي خارجي خود روي 
ميز بحرانهاي منطقه اي را مي ديد، 
بر دو پايه ميليتاريسم و كشاندن 
مرزهاي ثبات به پهنه هاي فرا ملي 

 اين شدو بخدر هر . ه بوداُستوار شُد
استراتژي، انگاشت نظامي و امنيتي 
هم در نقش معمار سياسي و هم به 
مثابه جان مايه ي حركت عمل مي 

مفهوم مادي استراتژي مزبور . كرد
براي ساختار سياسي جمهوري 
اسالمي، بسته شُدن پروژه 

 و تغيير در بافت قُدرت "اصالحات"
ابه مي توانست باشد؛ تحولي كه با ج

جايي در تركيب مجلس هفُتم مالها 
آغاز و با تصرُف قُوه مجريه توسط باند 

 امنيتي ولي فقيه تكميل –نظامي 
بر اين اساس، جا به جايي مزبور . شُد

محصول يك پروسه طبيعي و سازگار 
شُدن فاكتور سياست با نيروي بي 

  . پيش برنده آن بود
اصالح "شكايت دراماتيك باند 

 در انتخابات يا "تقلُب" از "طلبان
نيروي "بيرون رانده شُدن از سوي 

، در شكل و با توجه به آنچه "غيبي
كه فقط در سطح ديده مي شُد، 

اما آنها از كنار اين . درست است
پرسش مي گُذرند كه نيروي تعيين 
كننده اي كه با توسل به ابزارهاي 
آلوده توانست قُدرت را از چنگ آنان 

س و دولت بودند كه صاحب مجل
آيا اين . خارج كُند، از ُكجا نازل شُد

 "نيروي غيبي"هماورد قاهر به واقع 
به خُدا "است كه فقط مي شود از آن 

 – يا اينكه باند نظامي "شكايت برد
امنيتي ميوه رسيده ي دانه اي است 

 براي حفظ و "نظام" كه مجموعه ي
اصالح "بقاي خود كاشته است و 

ان مدافعان درمان  به عنو"طلبان
، مجدانه به داشت "حفظ نظام"ناپذير 

  آن همت گُمارده اند؟ 
پاسخ به اين سووال را مي توان از 
جدال پلميك آنها بر سر مصادره 
خدمات خود از سوي باند رقيب 

 و باند "اصالح طلبان". برگرفت
حجت االسالم رفسنجاني با آب و 
تاب يادآور مي شوند كه اين آنها 

ودند كه پروژه هسته اي را كليد ب
زدند، آنها هستند كه تسليح پاسداران 
به موشكهاي چيني و كُره اي را آغاز 
كردند و سرانجام طعنه مي زنند كه 

چه كسي جز آنها از سه تُفنگدار 
اروپايي در سعدآباد آنچنان پذيرايي 
كرد كه از يك چشم، نطنز و 

ها را ناديده بگيرند؟ در ژسانتريفيو
يست صورت حساب ارايه شُده به ل

رقباي نمك نشناس، به طبع نمي 
تواند پروار شُدن سپاه قُدس در دوران 
فرمانروايي آقايان رفسنجاني و خاتمي 
گُسترش قلمرو فعاليتهاي آن به اروپا 

  .و عراق گُنجانده شود
  

  ايديولوژيمنافع و 
نزديك به چهارسال پس از تصرُف 

رامون سرچشمه هاي تصميم گيري پي
ثروت و قُدرت، قانع كردن باند نظامي 

 امنيتي به چشم پوشي از –
امتيازهايي كه در غارت از آن 
برخوردار شُده است، بسيار دشوار مي 

آنها نه تنها درآمدهاي به دست . نمايد
آمده از فروش منابع انرژي را از طريق 
بوروكراسي دولتي كُنترُل مي كُنند 

 مجموعه اي از بلكه، بر فراز آن
كارتلهاي نفتي و گازي را نيز قرار 
داده اند كه به طور ساختاري جريان 
انتقال ثروت را تنظيم و هدايت مي 

آنها تصميم گيرنده بي شريك در . كُند
 300مورد چگونگي هزينه كردن 

ميليارد دالر درآمد نفتي بوده اند و 
فُرصت كافي نيز داشته اند تا با تكيه 

توانه نيرومند، ظرفهاي به اين پش
تداوم شرايط كُنوني و حفظ منافع خود 

  . را ايجاد كُنند
مستقل از اين، موقعيت انحصاري باند 
مزبور فعاليتهاي اقتصادي پيشين آنها 
را تقويت و در اين ميان پهنه هاي 
ديگري را به گونه مداوم بدان افزوده 

اكنون از انبوه سازي تا تجارت . است
 واسطه يا به طور مستقيم فوتبال، با

همه راهها از فيلتر اُليگارشي نظامي 
  . گُذر مي كُند

يك ايديولوژي ستيزه جو، انزوا طلب 
و بنيادگرايانه كه با هدف مسدود 
كردن راه دخالت يا تغيير منابع ثبات 

 ترويج و به ماده تعيين "نظام"
سياست داخلي و خارجي تبديل 

ناسبات گرديده، در نقش عايق رويي م
سياسي و اقتصادي موجود به پاسداري 

 و "حق مسلم". از آن مشغول است
 و "قُدرت منطقه اي"، "بمب اتُمي"
ظهور امام "، "خالفت اسالمي"

نابودي "، "مديريت دنيا" و "زمان
 و روشن نگه داشتن ُشعله "اسراييل

بحران، تنها برخي از مفهومهايي 
آنها هستند كه باند ولي فقيه به مدد 

تنش با همسايگان و طرفهاي خارجي 
  .خود را حفظ مي كُند

در پهنه داخلي گُسترش حضور پليسي 
در جامعه به بهانه ترويج و تحميل 
آداب و شرعيات اسالمي كه از نوع 
كفش زنان تا محل دفن قُربانيان 
جنگ را در برمي گيرد، زير نقش باند 

 امنيتي و دستگاههاي –نظامي 
ر آنها خط تاكيد مي تفتيش و تعزي

همين تاكتيك با پوش امنيتي، . كشد

توجيه گر سركوب همه جانبه اي است كه 
اقشار گوناگون جامعه در حوزه كار و فعاليت 

لشگري از . خود با آن مواجه داده شُده اند
دادگاهها، زندانها، دواير امنيتي و اطالعاتي 
و اُرگانهاي ويژه و نوظهور به صورت 

وازي با يكديگر فعاالنه براي هماهنگ يا م
تاكيد بر چشم پوشي ناپذير بودن دستگاه 

 "حفظ نظام" امنيتي در –سركوب نظامي 
  . به رقابت برخاسته اند

  
  صاحبخانه و منتقدينش

با توجه به اين مجموعه شرايط، انتقاد 
باندهاي رقيب از سخنان سركرده سپاه 

، "دخالت در انتخابات"پاسداران به دليل 
. داكثر يك لطفيه مي تواند انگاشته شودح

آقاي جعفري بر وضعيت موجود انگُشت 
تاكيد گُذاشته است و ظرفيتهاي آن را 

او ايده يا طرح جديدي را . يادآور شُده است
براي گُشودن دروازه ي تاثيرگُذاري بر 
سياست به روي نظاميان عرضه نمي كُند 

ا آنه. تا بتوان بدين سبب بر او خُرده گرفت
ديرگاهي است كه از آستانه ي دروازه عبور 

 و اگر چه به سختي مي توان باور -كرده 
كرد كه از چشم آقايان كروبي يا موسوي 

در اين ميان ديگر و  –پنهان مانده باشد 
  . صاحبخانه به حساب مي آيند

باند آيت اهللا خامنه اي براي حفظ قُدرت، 
  وكارهايبيشتر از آراي بسيج، به ساز

"نياز دارد؛ شرطي كه "هندسي انتخاباتم 
شوراي نگهبان، وزارت كشور با پاسداران 

 و هامحصولي و افشار و ديگر پاسدار
 گُمارده شُده به عنوان اُستاندار، هايبسيجي

فرماندار و بخشدار آن را به خوبي تامين مي 
 امنيتيها براي فرستادن شبه –نظامي . كُنند

ي صندوقهاي نظاميان تحت امر خود به پا
راي به ابتكاري پيچيده تر از روشهاي 
معمول مانند رشوه نقدي يا پخش سيب 

  .           زميني نياز ندارند
از اين رو، انتقاد نامزدهاي باند رقيب در اين 
زمينه، جز ايجاد هياهو براي گمراه كردن 
نگاه ها از مشكل به طور ُكلي به سوي 

. تواند باشديكي از جلوه هاي نمود آن نمي 
علت نيز در اين امر نهفته است كه نه آقاي 
موسوي و نه حجت االسالم كروبي نمي 
خواهند و نمي توانند آرايش سياسي موجود 
كه در آن بر اساس يك استراتژي معين 

  كفه ترازوي نظاميان سنگين تر،سياسي
هنگامي كه .  است را بر هم بزنندشُده

خامنه اي، نخُست وزير پيشين آيت اهللا 
آقاي موسوي ستاد بسيج تشكيل مي دهد، 
روشن مي كُند كه مساله او يارگيري از 
پادگانها و جلب اطمينان آنها است و نه 
مخالفت اُصولي با دخالت باند مسلح ولي 

 و سياستي "نظام"فقيه در تعيين مقدرات 
  .  كه راه اين دخالت را هموار مي كُند

  
  برآمد

ابات رياست جمهوري سرنوشت نمايش انتخ
رژيم مالها به هر صورت كه رقم زده شود، 
تاثيرگُذاري نظاميان در آن، عنصر ثابت و 

 اين امر تنها به  وبدون تغيير خواهد ماند
دليل ناتواني نامزدها يا نمايشي بودن 

  . مراسم انتخابات نيست
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روز )  ارديبهـــشت11(اول مـــاه مـــه 
همبستگي بين المللي كـارگران را بـه        
تمامي كارگران و زحمتكشان جهان و      
ــه كــارگران، مزدبگيــران،   ــژه ب ــه وي ب
ــك   ــران تبري ــتاران اي ــان و پرس معلم

ــي ــه   م ــارگران هم ــراي ك ــوييم و ب گ
ــتثمار،    ــه اس ــارزه علي ــشورها در مب ك

مانــدگي موفقيتهــاي  اســتبداد و عقــب
  .كنيم يبزرگ آرزو م

 كـارگران   1856هنگامي كه در سـال      
استراليا در اعتراض به شـرايط دشـوار        
كار و براي هشت ساعت كـار روزانـه         
حركت اعتراضي خود را آغاز كردنـد و        
پس از مبارزه متحد و سراسري پيـروز       
شدند، تصميم گرفتند كه هر سـال در        
يك روز معين دست از كار كـشيده و          

سـرمايه  همبستگي خـود را در مقابـل    
  .داران و حاميان آنان نشان دهند

 كـــارگران نـــساجي 1886در ســـال 
شيكاگو در آمريكا طي يك تظـاهرات       

 8بــزرگ در روز اول مــاه خواســت   
اين . ساعت كار روزانه را مطرح كردند     

تظاهرات به شدت سركوب و به خون       
كارگران آمريكـا تـا سـال      . كشيده شد 

 هر ساله در چنين روزي دسـت        1889
 مــي كــشيدند و بــا تظــاهرات از كــار

خياباني به مناسبات متكي بر جهـل و        
  .بردگي اعتراض مي كردند

 در كنگره انترناسـيونال     1889در سال   
احــزاب كــارگري و سوسياليــستي روز 
اول ماه مـه،  روز همبـستگي جهـاني         

از آن زمـان تـا      . كارگران اعـالم شـد    
كنون كارگران و زحمتكشان جهان در      

يـن روز دسـت از      شرايط متفـاوت در ا    
كار مي كشند و اين روز را جشن مـي          

  .گيرند
در سـال گذشـته بـا تركيـدن  حبـاب      
ــسترش   ــوليبرال و گ ــرمايه داري نئ س
بحران مالي به بخشهاي ديگر اقتصاد      
ــصارات   ــسيخته انح ــان گ ــاجم عن ته
ــدگي و    ــطح زن ــه س ــرمايه داري ب س
معيشت توده هاي زحمتكش و پايمال      

  . كردن حقوق آنان شدت يافت
در تقابـل بـا ايــن وحـشيگري مــدرن    
مبــارزه كــارگران و مزدبگيــران عليــه 
جهــاني شــدن بربريــت و ويرانگــري، 
عليه فقر، بيكاري، جنگ، نظاميگري و   

  .ديكتاتوري همچنان ادامه پيدا كرد
ما بارها اعالم كرده ايم كه بار اصـلي         
ضرر و زيان و هزينـه جهـاني سـازي          
ــارگران،   ــر دوش كــ ــوليبرال بــ نئــ

ان، زحمتكـــشان و لـــشگر مزدبگيـــر
ــوني بيكــاران اســت ــا واقعيــت .ملي ام

مهمتر كه چشم بستن بر آن زيانهـاي        
جبران ناپذيري به مبارزه جهاني براي      
ــي   ــدالت وارد م ــشرفت، آزادي و ع پي
كند، اين است كـه بـراي كـارگران و          

. مزدبگيران راه عقب گرد وجود نـدارد      
از نظر ما بديل پروسه جهـاني سـازي         

هاي ارتجـاعي و      يد، ايده ليبراليسم جد 
هـاي    ناسيوناليستي افراطي و يـا ايـده      

بديل قطعي، واقعـي    . نهيليستي نيست 
و علمي جهـاني سـازي، سوسياليـسم        

ــت  ــاني اس ــته و  . جه ــال گذش در س
هنگامي كه در اثر شدت بحران مالي،       
نگاههـا متوجــه كـارل مــاركس شــد،   
شرايط واقعي براي تقويت و گـسترش      

ــست ــاي سوسيالي ــشه ه ــدرن، اندي ي م
انــساني و دمكراتيــك بــيش از بــيش 

  . فراهم شد
نظريه پردازان سرمايه داري نئو ليبرال      
كه سالها بر طبل نابودي سوسياليـسم       

ــه   ــذف بيم ــد و ح ــي كوبيدن ــاي  م ه
اجتماعي و تعرض به سطح زنـدگي و        
معيشت كارگران و مزدبگيران را براي      
به اصطالح توسعه اقتصادي ضـروري      

ــون در   ــد، اكن ــي ديدن ــشت از م  وح
گرايش رو بـه رشـد بـه سوسياليـسم          
ــدن وال   ــست ش ــه سوسيالي ــي ب واقع

  .استريت چشم دوخته اند
   

در ايران براي اولين بـار و بـه ابتكـار           
ــيون  « ــزي فدراســ ــوراي مركــ شــ

 1299در سال   » سنديكاهاي كارگري 
جشن اول  )  ميالدي 1920(خورشيدي

ماه مه به شكل نيمه مخفي در واحـد         
شد و  يك سـال      هاي توليدي برگزار    

بعد به ابتكار همين تشكل مراسم اول       
ماه مه در تهران به شكل علني برگزار      

  .شد
از آن زمان تـاكنون جنـبش كـارگري        
ــا     ــشيب و ب ــراز و ن ــر ف ــران راه پ اي
. چالشهاي بسيار  را طي كـرده اسـت        

كارگران ايران طي صد سـال گذشـته        
عمومــا مجبــور بــوده انــد كــه تحــت 

نـاق مبـارزه    شرايط ديكتـاتوري و اخت    
كنند و در اين مسير سـخت و دشـوار          
هزينه هاي بسياري پرداخـت كـرده و        
بسياري از كـارگران در مبـارزه بـراي         
اوليه ترين خواسته ها در زندانها و يـا          

  . در مبارزه خياباني جان باخته اند
در مسير جنبش كارگري ايران بـدون       
شك دوران سياه حاكميـت جمهـوري       

ــرين دورا  ــخت ت ــالمي س ــوده اس ن ب
استبداد مذهبي حاكم بـر ايـران       . است
 سال گذشته تـا آنجـا كـه در          30طي  

توان داشته به پايمال كردن حقـوق و        
سركوب مبارزه كارگران ايران مبادرت     

  . ورزيده است
   

كارگران و مزدبگيـران ايـران از يـك         
طرف تحت ستم و سـركوب اسـتبداد        
مذهبي قرار دارند و از طرف ديگر بايد        

استهاي رژيم براي پيوسـتن     هزينه سي 

به اردوي جهاني سـازي نئـوليبرال را        
كارگران و زحمتكشان ايـران     . بپردازند

تعرض عنان گسيخته سرمايه داران را      
با تمام گوشـت و پوسـت و اسـتخوان          

فقر،  فحشاء، بـي   . خود حس مي كنند   
ــرايط    ــدان ش ــاري و فق ــانمي، بيك خ
مناسب آموزشي و بهداشـتي دسـتاورد      

 براي توده هاي مردم بوده      رژيم ايران 
رژيم واليـت فقيـه بـا افـزايش         . است

هزينه هايي كه به امنيت نظام مربوط       
مي شود، زندگي كارگران، مزدبگيران،     
معلمــان، پرســتاران و در يــك كــالم 
اكثريت قاطع مردم ايران را به فالكت       

  .كشيده است
ــضور     ــدون ح ــار ب ــالي ك ــوراي ع ش
نمايندگان انتخابي كارگران و با ناديده      
ــداقل   ــورم، ح ــي ت ــرخ واقع ــرفتن ن گ

 را   1388دستمزد كارگران براي سـال      
و اين در   .  تعيين كرد  500 هزار و    263

ــسياري از   ــه بـ ــت كـ ــرايطي اسـ شـ
ــاالن   ــصادي و فعـ ــان اقتـ كارشناسـ
كارگري خط فقر را يك مليون تومان       

روزنامه اعتماد ملي در . تعيين كرده اند  
 دي گزارش داد  16شماره روز دوشنبه    

 درصد كارگران در ايران با در       75كه    
  . آمدي زير خط فقر زندگي مي كنند

ــر     ــته در اث ــال گذش ــار س ــي چه ط
سياستهاي اقتصادي فاجعه بار احمدي     

 60نژاد نقدينگي موجود در جامعـه از        
 هــزار 170هــزار ميليــارد تومــان بــه 

ايـن  . ومان افزايش پيدا كـرد    ميليارد ت 
حجم عظيم نقدينگي سـبب افـزايش       
ــه   ــورم و در نتيج ــرخ ت ــام آور ن سرس
سقوط سـطح زنـدگي اكثريـت مـردم         

افـزايش نقـدينگي و     . ايران شده است  
واردات بـي رويـه كــاال چنـان ضــربه    
مهلكي به اقتصاد ايران وارد كرده كـه   
با هيچ دوراني در تاريخ معاصر ايـران        

  .يستقابل مقايسه ن
ــدگي    ــه زن ــت فقي ــم والي ــراي رژي ب
كــــارگران و زحمتكــــشان ايــــران 

رژيـم ايـران    . كوچكترين ارزشي ندارد  
ملياردها دالر در لبنـان، غـزه، عـراق،         
آفريقا و آمريكاي التين بـراي توسـعه    
تروريسم هزينه مـي كنـد و همزمـان         
كارگران و مزدبگيران كشورما از فقـر،       
فالكت و فقدان امنيت كـار رنـج مـي     

فاجعه انفجار گاز متان در معـدن       . رندب
در شمال اسـتان كرمـان،      » باب نيرو «

كه در آن تعدادي از كارگران محـروم        
جان باختند يك نمونه از هزاران مورد       
بي توجهي به زندگي محرومان ايـران       

  .است
   

كارگران و كاركنان شركتهاي دولتي و   
خصوصي، معلمان و پرسـتاران ايـران       

كتبــار خــود بــه در مقابــل اوضــاع فال

اشكال مختلف دست به مقاومـت و مبـارزه         
  .مي زنند

ــه   حركتهــاي كــارگري در ســال گذشــته ب
نامــه . شــكلهاي گونــاگون صــورت گرفــت

ــع      ــم، تجم ــدگان رژي ــه گردانن ــاري ب نگ
اعتراضي، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها،      

شيوه هايي بود كه كـارگران      ...راه پيمايي و    
.  كردنـــددر مبــارزه خـــود از آن اســـتفاده 

ــال    ــارگران در س ــي ك ــاي اعتراض حركته
گذشته از نظر كمي گسترش بي سابقه پيدا         

ليست برخـي از مهمتـرين حركتهـاي        . كرد
كارگري توسط دبيرخانه سازمان چريكهـاي      

  *.فدايي خلق ايران منتشر شده است
نيروهاي سركوبگر رژيـم گرچـه در مقابـل         
حركتهاي كارگري با احتيـاط برخـورد مـي         

ما در حركتهايي كه جنبش كـارگري       كنند، ا 
گامهــايي بــزرگ بــه جلــو بــر مــي دارد بــا 
سركوب ددمنشانه مانع از گسترش جنـبش       

  . كارگري مي شوند
نيروهاي سركوبگر واليت خامنـه اي بارهـا        
به حركتهاي مسالمت آميز كارگران يـورش       
ــاع را   ــي دف ــد و كــارگران محــروم و ب بردن

ت مـاموران وزارت اطالعـا    . سركوب كردند 
بارها به خانه هاي كارگران يـورش بـرده و          
آنان را دسـتگير و يـا بـا تماسـهاي تلفنـي             

امـا  . كارگران را تهديد به دستگيري كردنـد      
ايــن ســركوبگري در عــزم كــارگران بــراي 
تحقق خواسته هاي بر حق خود خللي ايجاد      
نكرد و بر عكس منجر به همبستگي هرچه        

  . بيشتر كارگران شد
   

ل گذشته كـارگران شـركت      در اول آبان سا   
ــا انتخــاب   نيــشكر هفــت تپــه  توانــستند ب
اعضاي اصلي و  علي البـدل هيـات مـديره          
سنديكاي خـود يـك گـام مهـم در جهـت            

  .مبارزه براي بهبود زندگي كارگران بردارند
مزدوران وزارت اطالعات در تقابل بـا ايـن         
حركت سـنديكايي بـه دسـتگيري و پيگـرد       

ــ  ــت تپ ــارگران هف ــدگان ك ــادرت نماين ه مب
  .كردند

 iuf آذر آقاي ران ازولد دبيركل       26در روز     
طي نامـه اي بـه خامنـه اي خواسـتار لغـو             
پيگرد پنج كارگر شركت نيشكر هفـت تپـه         

  .شد
ما قاطعانه تمام «:در اين نامه نوشته شده كه  

اتهاماتي كه به اين فعاالن سـنديكايي وارد        
شده، از جملـه اقـدام عليـه امنيـت ملـي و             

اي غير قانوني و غيره را مـردود مـي      فعاليته
  ».دانيم و محكوم مي كنيم

) اف  .يو  . آي( اتحاديه بين المللي كارگران     
ــي آن در   ــه اجرائ ــه كميت ــساتي ك طــي جل

ــاي  ــامبر 13 و 12روزه ــزار 2008 دس  برگ
نمود ، سنديكاي كارگري شـركت كـشت و         
صنعت نيشكر هفت تپه را به عنـوان عـضو          

  . اين اتحاديه پذيرفت
  6قيه در صفحه ب 

  

  كارگرانزنده باد اول ماه مه روز همبستگي جهاني 

 بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت اول ماه مه
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  5بقيه از صفحه 

  
در سال گذشته معلمـان زحمـتكش و        
محروم كشورمان بارها بـراي تحقـق       
خواسته هاي خود دست بـه اعتـراض        

در آخرين بيانيـه كـانون صـنفي      . زدند
معلمان ايران كه روز اول ارديبهـشت        

ــد  1388 ــده اعـــالم شـ ــشر شـ  منتـ
براساس تعهد ملي، برنامـه هـاي       «:كه

حالـت   را كه به 87اعتراضي اسفندماه  
تعليــــق در آورده بــــود، از شــــشم 

 به شرح زير دوبـاره      88ارديبهشت ماه   
  .به اجرا خواهد گذاشت

ــشت    -1 ــشم ارديبه ــشنبه ش روز يك
 معلمان محترم ضمن حضور در      1388

ــدريس   ــالس درس از ت ــه و ك مدرس
ــوزان را   ــش آم ــوده، دان خــودداري نم
نسبت به داليل انجام اين حركت آگاه    

  .خواهند كرد
نبه هفــتم ارديبهــشت  روز دوشــ -2

 معلمان محترم ضمن حضور در      1388
مدرسه از رفتن بـه كـالس خـوداري         
كرده و در حفظ نظم كالس و مدرسه        
با مديران و معاونان محتـرم مـدارس        

  .همكاري خواهند كرد
روز سه شـنبه هـشتم ارديبهـشت         -3

 به عنوان روز اعتراض ملي      1388ماه  
ــامي    ــده و تم ــذاري ش ــان نامگ معلم

از حضور در مدرسه خود داري      معلمان  
  .خواهند نمود

بديهي است چنانچه حداكثر تـا پايـان        
ــشت   ــم ارديبه ــام 1388روز ده  احك

جديد، مطابق قانون مديريت خـدمات      
ــل و از  اول    ــور كام ــه ط ــشوري ب ك

 صــادر نــشوند، حــق 1386فــروردين 
ــر را   برگــزاري اعتراضــات گــسترده ت
ــراي    ــم ب ــه ي معل ــصوصاً در هفت خ

  ».گي محفوظ مي دانيمهمكاران فرهن
   

در سال گذشته اتحاديه ها، سـنديكاها   
ــارگري و  ــاني كـ ــازمانهاي جهـ و سـ
ــا از   ــي باره ــي  مترق ــاي سياس نيروه
جنبش طبقه كـارگر ايـران و خواسـته       
هاي آنان حمايت كردنـد كـه آخـرين        
آن حمايــت اتحاديــه بــين المللــي    
كارگران صنايع مواد غذايي، كشاورزي 

ــدمات  ــو اف(و خـ ــازمان ، )آي يـ سـ
، فدراسـيون   )آي.ايي(اني  ھآموزش ج 

ــل و    ــارگران حمـ ــي كـ ــين المللـ بـ
، كنفدراســيون بــين )اف.تــي.آي(نقــل

ــارگري   ــه كـــ ــي اتحاديـــ المللـــ
اسـت كـه در آسـتانه       ) سي.يو.تي.آي(

اول ماه مه طـي بيانيـه اي سـركوبي          
ــارگري در    ــشكلهاي ك ــارگران و ت ك

در اين بيانيـه    . ايران را محكوم كردند   
فعاالن اتحاديـه اي    آزادي فوري همه    

صرفا به خـاطر فعاليتهـاي      «ايران كه   

زنـداني  » مشروع و مسالمت آميزشـان  
  .شده اند، درخواست شده است

در تابــستان ســال گذشــته بــا تــالش 
هيات نماينـدگي سـازمان چريكهـاي       

  فدايي خلق ايران
كه در كنگره حزب احياي كمونيـستي       
ايتاليا شركت كرده بـود، ايـن كنگـره         

 ژوئيـه   28 اي كه در روز      طي قطعنامه 
 بــه تــصويب اجــالس عمــومي 2008

حكومـت  «:خود رساند اعالم كرد كـه     
ايران با سركوب و دستگيري رهبـران       
ــورد   ــه در م ــان ك ــنديكايي، همچن س
اعتراضــهاي كــارگران شــركت واحــد 
اتوبوسراني تهران اتفاق افتاد و منصور      
اسانلو همچنـان در زنـدان اسـت، بـه          

  .ي دهدحركتهاي كارگري پاسخ م
كنگره  حزب احياي كمونيـستي قويـا        
خواســتار بــه رســميت شــناختن حــق 
كارگران ايران براي ايجـاد تـشكلهاي    

مـا خواسـتار آزادي     . سنديكايي اسـت  
فعاالن جنبش كارگري و پايـان دادن       

  ».به سركوب سياسي آنان هستيم
سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران       
در آســتانه اول مــاه مــه، از كــارگران 

ــا و   سرا ــه ه ــان و از  اتحادي ــر جه س
ــران   ــارگران و مزدبگي ســنديكاهاي ك
جهان مي خواهد كه به كارگران ايران    
در مبارزه براي رهايي كشور از چنـگ        

 مذهبي واليت فقيه    –نظام استبدادي   
ما از سازمان جهاني كار     . ياري رسانند 

مي خواهيم كه به جمهـوي اسـالمي        
براي به رسميت شناختن حقوق حقـه       

ــارگ ــشار وارد  ك ــيش ف ــيش از پ ران ب
  . نمايد

   
امـــسال يـــك كميتـــه متـــشكل از 
جريانهاي كارگري براي برگزاري اول     

  .ماه مه فراخوان داده است
اين فراخوان را تـشكلهاي زيـر امـضا         

  :كرده اند
ــد    ــركت واح ــارگران ش ــنديكاي ك س
اتوبوسراني تهران و حومه، سـنديكاي      
كارگران نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد   

رگران ايـــران، هيـــأت مؤســـس كـــا
بازگشايي كـارگران نقـاش و تزئينـات      
ــوق   ــدافعان حق ــانون م ــاختمان، ك س
كــارگر، شــوراي همكــاري فعــاالن و 
ــه    ــامل كميت ــارگري ش ــشكلهاي ك ت
پيگيري بـراي ايجـاد تـشكلهاي آزاد        
كارگري، كميته هماهنگي براي كمك 
به ايجاد تشكلهاي كـارگري، شـوراي       

  گريزنان و جمعي از فعاالن كار
در اين فراخوان خواسته هاي فوري و       
مبرم كارگران به شرح زير اعالم شده       

  است؛
ما كارگران ايران، امروز يك پارچه و       «

ــوان   ــه عن ــر را ب ــات زي متحــد، مطالب
حداقل خواسته هاي خـود فريـاد مـي         

زنــيم و خواهــان تحقــق فــوري ايــن 
  :مطالبات هستيم

تأمين امنيـت شـغلي بـراي همـه          -1
و قراردادهـاي موقـت و      كارگران و لغـ   

سفيد امضا و برچيـده شـدن فرمهـاي         
  .جديد قرارداد كار

حداقل دسـتمزد مـصوب شـوراي        -2
! عالي كار، خط مرگ تـدريجي اسـت       

حداقل دستمزد كارگران بايـد  توسـط       
نمايندگان واقعي و تشكلهاي مـستقل      

  .كارگري تعيين گردد
 مـستقل كـارگري،     برپايي تـشكل   -3

ــق   ــع ح ــراض و تجم ــصاب و اعت اعت
  !مسلم ماست

دستمزدهاي معوقـه بايـد بـدون        - 4
  !عذر و بهانه پرداخت گردد

اخراج و بيكارسازي كارگران بايـد       -5
  ! متوقف گردد

حقوق زنـان و مـردان درتمـامي         - 6
 اجتماعي بايد برابر    –شئون اقتصادي   

  . باشد
بازنشستگان بايـد از يـك زنـدگي         -7

مرفــه و بــدون دغدغــه اقتــصادي    
  .برخوردار شوند

ــان  - 8 ــا معلم ــارگران ب ــارگران (ك ك
، پرستاران و ساير اقشار زحمت      )فكري

كش جامعه متحدند و ازمبارزات آنـان       
  . پشتيباني مي كنند

ازاعتراضــات و خواســته هــاي    - 9
كارگران فصلي و سـاختماني قاطعانـه       

  .پشتيباني مي كنيم
ــسا  -10 ــان غيرانـ ــار كودكـ ني و كـ

ما با فعالين لغو كار  . استثمارگرانه است 
  .كودك هم سنگر هستيم

منصور اسانلو، ابـراهيم مـددي و        -11
ديگركارگران زنداني بايد بدون قيـد و       
شرط آزاد گردند و تعقيبهـاي قـضايي        
عليه ديگر كارگران بايـد فـوراً پايـان          

  .پذيرد
ما خـود را متحـد بـا جنبـشهاي           -12

انــشجويان و اجتمــاعي ديگــر ماننــد د
  .زنان مي دانيم

ــد    -13 ــاجر مانن ــارگران مه ــا از ك م
كـارگران افغـاني، بـه عنـوان بخـشي      
ازهم طبقـه اي هـاي خـود، قاطعانـه          

  .پشتيباني مي كنيم
ضمن تشكر از حمايتهاي جهاني      -14

از كارگران ايران، ما كـارگران ايـران،        
خود را متحد با ديگر كـارگران جهـان    

  . مي دانيم
 مه، بايد تعطيـل رسـمي       اول ماه  -15

گردد و هرگونه ممنوعيت و محدوديت    
  ».برگزاري مراسم اين روزملغي گردد

سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران       
با حمايت از فراخوان كميته برگـزاري       
ــر    ــار ديگ ــه، يكب ــاه م ــم اول م مراس
همبستگي خود را با مبارزه كارگران و       

كنـد و بـه       مزدبگيران ايران اعالم مي   

زنان و مرداني كه به خـاطر دفـاع از          تمامي  
حقــوق كــارگران بــه زنــدان افتــاده و زيــر  

كنند  هاي مزدوران رژيم مقاومت مي  شكنجه
فرستد و خواستار آزادي فوري همه        درود مي 

ي كارگراني كه به خاطر اعتراض به وضـع         
فالكتبار خود دست به اعتراض مي زنند مي     

  .باشد
ت تپـه   همچنين كميته دفاع از كارگران هف     

طي اعالميه اي در آستانه روز جهاني كارگر     
از تمــامي كــارگران و تــشكلهاي كــارگري 
ايران و جهان درخواسـت نمـود كـه در روز           
جهاني كارگر از هر طريق ممكـن، دفـاع از          
كارگران هفت تپه را در دستور كار خود قرار       

  .دهند
خواسته هاي فوري كارگران بنا به اعالميـه        

گران هفت تپه به قرار زير   كميته دفاع از كار   
  :است

پايـان فـوري ارعـاب و شـايعه سـازي در      *
  هفت تپه عليه نمايندگان كارگران

لغو احكام صـادره بـراي نماينـدگان ايـن          *
  كارگران

توقف پرونده سازي و پيگردهاي قـضايي        *
عليه آنان و آزادي فعاليت آنان براي دفاع و         

  پيگيري مطالبات كارگران هفت تپه
يكهاي فـدايي خلـق ايـران كـه         سازمان چر 

قبال همبستگي خود را با اين كميته اعـالم         
كرده اكنون نيز بـه ايـن درخواسـت پاسـخ           
مثبــت داده و از همــه فعــاالن و پــشتيبانان 
سازمان مي خواهد كه در روز اول مـاه مـه           
در هــر حركــت كــارگري از خواســته هــاي 
فوري و عاجـل كـارگران هفـت تپـه دفـاع            

  .كنند
ر ايران نيروي عمده در مقابـل       رژيم حاكم ب  

مبارزه كارگران و زحمتكشان بـراي تحقـق        
ايرانــي ديگــر، ايرانــي عــاري از اســتبداد و 
استثمار و بدون ستم جنسي، مذهبي و ملـي   

ــارگران،  . اســت ــا از تمــامي ك ــن رو م از اي
ــز   ــاغل در مراك ــران ش ــان و مزدبگي كاركن
ــدافعان   ــامي م ــي و خــصوصي و از تم دولت

پايدار مي خواهيم كه بـراي      آزادي و توسعه    
برچيدن بـساط ننگـين نظـام واليـت فقيـه        

  .متحد و متشكل شوند
  !زنده باد همبستگي بين المللي طبقه كارگر 

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 آوريـل   29 (1388 ارديبهشت   9چهار شنبه   

2009(  
   
   

براي اطالع از كليه اخبار گارگري در سال        *
نبرد و در آدرس زيـر   گذشته به سايت ايران     

  .مراجعه كنيد
  

http://www.iran-
nabard.com/zinat/karegari
_mai88.htm 
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در حالي كـه كـارگران و كنـشگران          
حقـــوق كـــارگري در ســـياهچالهاي 
جمهوري اسالمي به سر مي برند و يا        
در بيدادگاههاي آن به حبس محكـوم       
مي شوند، پـذيرش پـايوران رژيـم در         
نود و هشتمين اجـالس سـاالنه كـار،         
تاكيدي بر نقـض حقـوق كـارگران و         

در حالي كه   . مزدبگيران در ايران است   
د برنامه سازمان جهاني كار     يكي از موا  

ــه  )آي ال او( ــميت دادن بـــ ، رســـ
تشكلهاي مـستقل كـارگري خـارج از        
حكومت است، پذيرش نماينـده هـاي       
رژيم در فقدان نماينـده هـاي واقعـي         
كارگران، دست رژيم را براي سركوب      

بايد تالش كنـيم    . بيشتر باز مي گذارد   
كه اسم دولت ايران به عنـوان نقـض         

 كارگران در ليـست    كننده حقوق كار و   
سياه سازمان جهـاني كـار بـار ديگـر          
ــران در    ــاه اي ــود و جايگ ــده ش گنجان
ســازمان جهــاني كــار بــه نماينــدگان 

  .واقعي كارگران سپرده شود
در اجالس سال گذشته اين سـازمان،       
پايوران رژيم مورد سوال قـرار گرفتـه        
بودند و اين سازمان خواهـان شـركت        

گري نمايندگان تشكلهاي واقعـي كـار     
جهرمـي وزيـر كـار و امـور         . شده بود 

اجتماعي خبر داد كه براي رياست نود       
و هشتمين اجالس اين سازمان خـود       
را كانديــد مــي كنــد، چــون ايــن بــار 
رياست به عهده يـك كـشور اسـيايي         

بـر اسـاس اخبـار منتـشر        . خواهد بود 
شده، رژيم از كانديدا كردن خود عقب       

  . نشيني كرده است
وضـعيت زنـدگي،    تالش براي بهبـود     

ــه  ــتمزد عادالنــ ــت دســ  و  دريافــ
برخورداري از تشكل مستقل از جملـه       
پايه اي تـرين مطالبـه اي اسـت كـه           
كارگران و مزدبگيران در ايران در روز       

ــه  11 ــراي آن دســت ب ــشت ب  ارديبه
همايش روز كارگر در   . گردهمايي زدند 

ــوان   ــي فراخ ــران، در پ ــشكل 10اي  ت
ز مستقل كارگري و كوشندگان دفـاع ا     

حقوق كاركران، عليرغم اعمال فـشار،      
تهديد و ارعاب ماموران امنيتـي عليـه        
فعاالن كارگري در استانه روز كـارگر،       

مجموعا  . در چندين منطقه برگزار شد  
 نفـــر از كوشـــندگان حقـــوق   150

ــتگير و   ــن روز دسـ ــارگري، در ايـ كـ
تعدادي از آنها تا اين تـاريخ همچنـان     

  .در بند هستند
ردم و كــارگران و تعــداد كثيــري از مــ

كنشگران اجتماعي بـه ايـن فراخـوان        
پاسخ مثبت دادنـد و در ايـن همـايش      

  . شركت كردند
ــارگران و    ــز ك ــسالمت امي ــت م حرك
ــن روز مــي     ــي كــه در اي مزدبگيران
خواستند روز خودشان را جشن بگيرند      
و بر خواسته هاي عادالنه شان تاكيـد        

كننــد، مــورد ســركوب و خــشونت    
  .حكومتي قرار گرفت

قاضي حداد معـاون امنيـت دادسـراي        
عمــومي و انقــالب تهــران، اتهــام    
دســـتگير شـــدگان در روز كـــارگر را 

اقدام عليه امنيت و اخـالل در نظـم         «
  . اعالم كرد» عمومي

اين سومين سالي است كـه كـارگران        
تــالش مــي كننــد در روز كــارگر بــه 
شكل علني و مستقل از حكومت گـرد    

عـالم  هم آيند و خواسته هايـشان را ا       
اين حركـت مـستقل تـا كنـون         . كنند

هزينه هايي از جمله دستگيري، بيكار       
ــرار گــرفتن   شــدن و تحــت پيگــرد ق
ــت   ــته اس ــر داش ــاالن آن را در ب . فع

عليرغم سركوبگريهاي اين چند سال،     
ــاي   ــستگي نهادهـ ــوان و همبـ فراخـ
كارگري براي برگزاري روز كـارگر در       
ــدازهاي  ارديبهــشت امــسال چــشم ان

ــني را در  ــه  روش ــارگري ب ــبش ك جن
آن چـه كـه در روز        . نمايش گذاشت 

كارگر امسال روي داد نقش و جايگـاه     
ــژه اي در جنــبش     ــا اهميــت و وي ب
. كارگري ايران بر جاي خواهد گذاشت     

ويژگي اين بار، فراخوان متشكل يافته      
اين حركت در تـداوم حركـت       . آن بود 

شجاعانه كارگران سندج در برگـزاري      
  .  است1386روز كارگر در سال 

اگر چـه برگـزاري مراسـم روز كـارگر       
هزينه هايي مانند حبس، اخراج از كار       
براي فعاالن كارگري داشته است امـا       

ــي در ــاثيرات مهم ــدن  ت  سياســي ش
ــارگري و  ــبش ك ــستگي آن  جن  همب

دستگيري فعاالن سياسي   . داشته است 
و دخالـت مـستقيم دولـت بـه عنــوان     
ــزرگ در   ــرمايه دار بـ ــا و سـ كارفرمـ

حركتهــاي عدالتخواهانــه  ســركوب 
 مزدبگيران، اين جنبش را      كارگران و 
  .  نموده است سياسي تر

ويژگــي حركــت اول مــاه امــسال، در 
ــراي   ــستگي كــارگران ب اتحــاد و همب
ــت   ــشان و حماي ــق خواســته هاي تحق
دانشجويان، زنان و نيز مـردم آگـاه از         
خواسته هاي عادالنـه آنـان، در برابـر         

اين نقطـه   . نظم ناعادالنه موجود است   
قــوت اســت كــه مــي توانــد جنــبش  
كارگري را به مرحله جلـوتري ببـرد و         
ــراي    ــدي ب ــري ج ــد خط ــين رش هم

ــت  ــرمايه اس ــت س ــتگي . حكوم پيوس
جنبش كارگري با جنبشهاي اجتماعي     
از چالــشهاي رژيــم خواهــد بــود و    
دستگيري آنها و وابسته كردن آنها به       
خـارج از مرزهـا، از شـگردهاي رژيـم     

  . جنبش استبراي سركوب اين 
 ارديبهشت معلمـان در  14روز دوشنبه   

برابر وزارت آموزش و پـرورش بـراي        
تحقق خواسته هايشان دست به يـك       

ــد در همــايش . تجمــع اعتراضــي زدن

اعتراضــي معلمــان، رســول بــداقي 
عضو هيات مـديره كـانون صـنفي        
ــاموران   ــط م ــران توس ــان ته معلم

در همين روز خـانواده     . دستگير شد 
گان روز كارگر، در    هاي دستگير شد  

مقابل بيدادگاه انقالب اسـالمي در      
ــد و   ــه تجمــع زدن تهــران دســت ب

  . خواستار آزادي بستگان خود شدند
  

ــعيت     ــدن وض ــر ش ــيم ت وخ

  اقتصادي
بـر اسـاس داده هـاي آمـاري منتـشر      
شده، در سالهاي اخير اقتصاد ايران نه       
تنها توسعه اي نداشته اسـت بلكـه بـا      
ــواري و  ــت خـ ــه رانـ ــن زدن بـ  دامـ

چپــاولگري، در وضــعيت نزولــي قــرار 
در كشاكـشهاي بـر سـر       . گرفته است 

قدرت ميان وابـستگان دايـره قـدرت،        
پرده هاي كوچكي هر از چنـد گـاه از          
دزديهاي كالني كه توسـط بانـدهاي        
مختلف صورت مي گيرد، برداشته مي      

يك نمونه عباس پـاليزدار اسـت       . شود
كــه بــراي پوشــاندن گنــداب مافيــاي 
حكــومتي، وي را در گوشــه زنــدان   

  . انداختند
بانك مركزي در آخرين گزارش خود،       

، را در 1387 اقتــصاد ايــران در ســال 
اين گـزارش   . ركود ارزيابي كرده است   

 ماه اول سـال     9فعاليت اقتصادي طي    
:  را چنــين اعــالم كــرده اســت1387

 6تاسيس واحدهاي جديد صنعتي در   «
 درصد  40 حدود   1387ماهه اول سال    

 درصد نسبت 21و بهره برداريها حدود     
 كاهش  1386به مدت مشابه در سال      

منبع اعتماد سه شـنبه     (» .داشته است 
  )1388اول ارديبهشت 

بر اساس اين آمارها، فروش نفت طي       
 600 ميليارد و 71همين زمان بيش از   

  . ميليون دالر بوده است
محجوب اقـرار   از طرف ديگر عليرضا     

 واحـد   400كرد كه در سـال گذشـته        
توليدي تعطيل شـدند كـه منجـر بـه          

.  هـزار نفـر شـده اســت   200بيكـاري  
  ) منبع اعتماد اول ارديبهشت(

بر اساس همين نماگر بانك مركـزي،       
ــيس   ــراي تاسـ ــذاري بـ ــرمايه گـ سـ

 مــاه 6واحــدهاي جديــد صــنعتي، در 
ــه مــدت 87نخــست ســال   نــسبت ب

ــته   ــال گذش ــشابه س ــد  7/17م درص
  ) همان منبع. (كاهش داشته است

شــوراي عــالي كــار هنگــامي كــه در 
اجالس دوم خود، نرخ دستمزد تعيـين       
شـده را كمتــر از اجـالس اول اعــالم   
كرد دليل خـود را پـيش بينـي پـايين           

طـي  . آمدن نرخ تورم بيان كـرده بـود       
سـالهاي اخيـر ، توليــدات صـنعتي بــا    
ــدين ســاله دچــار ركــود و   ســابقه چن

شركتهاي زودبازده  . ه است تعطيل شد 
. هم عمال بـه شكـست كـشانده شـد         

بهاي مواد خوراكي هم طي اين مدت       
بــا توجـه بـه عــدم   . بـاال رفتـه اسـت   

ناهمخواني مزد كارگران و مزدبگيران     
با نرخ تورم و نيـز بـاال رفـتن هزينـه            

هاي زنـدگي، بيـشترين فـشار سياسـتهاي         
واردات كاال و   . حكومت بر دوش مردم است    

.  درصد رشد داشـته اسـت      29سالي  خدمات  
در حالي كه نرخ متوسط رشد اقتصادي بنـا         

 درصد 6 تا 5به گفته كارشناسان خود رزيم،   
  . بوده است

بهاي كاالي مـصرفي و خـوراكي افـزايش         
بنا به آمار روزنامـه     . چشمگيري داشته است  

قيمـت ميـوه هـم      « ارديبهشت،   29سرمايه  
ر دولـت   اكنون در مقايسه با ايام آغاز به كـا        

  ». درصد افزايش داشته است180نهم تا 
توليــد قنــد و شــكر در اثــر حمايــت دولــت 
پاســداران از مافيــاي وارد كننــدگان قنــد و 
شكر به سطح بسيار نـازلي رسـيده و توليـد           
داخلي توانايي رقابت با قند و شكر وارداتـي         

ــدارد ــاري،   . را ن ــاي آم ــاس داده ه ــر اس ب
اثـر  سرنوشت توليـد و كـشت پنبـه هـم در      

ــه سرنوشــتي غــم   ــه ب واردات پارچــه و پنب
   .انگيزتر از قند و شكر تبديل شده است

عضو ستاد اجرايي خانه كشاورز استان قم از        
به صفر رسيدن تعرفـه هـاي گمركـي روي          

هـم  «:وي گقـت كـه    . واردات پنبه خبـر داد    
 هزار تن پنبه در كارخانجات پنبه       30اكنون  

ت كه  پاك كني و انبار كشاورزان موجود اس      
با اين حال تعرفـه گمركـي پنبـه بـه صـفر             

خبرگزاري حكـومتي فـارس     (».رسيده است 
وي اعالم كرد كشت پنبـه      ).  ارديبهشت 21

 هزار تن   2 هزار تن به     8در سالهاي اخير از     
   .رسيده است

در رويدادي ديگر دبير و عضو هيات مـديره         
انجمن صنفي كارخانـه هـاي قنـد و شـكر           

نـشدن مـصوبه    گفت كه به دنبـال اجرايـي        
دولت براي خريد شكر داخلي، توليـد قنـد و          

بنـا  . شكر در كارخانه هاي ايران متوقف شد      
به گزارش سايت حكـومتي تابنـاك، بهمـن        
دانايي گفت كه با پـايين آمـدن تعرفـه بـر            

 درصـد،   10 درصد بـه     150واردات شكر، از    
 هزار تـن    871 ميليون و    4در سالهاي اخير    

 ايــن حجــم .قنــد و شــكر وارد شــده اســت
واردات در حالي است كه نياز سـاالنه بـازار          

تابناك .( ميليون تن قند و شكر است     2ايران  
  ) ارديبهشت20

سقوط توليد داخلي پنبه و شكر سبب بيكـار         
شدن تعداد هرچه بيشتري از كـارگران و در         
نتيجه منجر به سـقوط زنـدگي كـارگران و          

  .خانواده هاي آنان شده است
   

  افزايش بيكاري
ر اساس گفتـه هـاي سـعيد لـيالز كـه در             ب

ــنبه     ــه ش ــاب س ــومتي آفت ــايت حك  22س
نرخ تـورم  « منتشر شده است 88ارديبهشت  

 در  5/6 تنهـا در حـدود       85در ابتداي سـال     
 ماه اين نـرخ بـه       30  صد بوده ولي در طي    

وي كــه تعــداد » . درصــد رســيده اســت30
 ميليـون نفـر     3بيكاران را در شرايط حـال،       

 پيش بينـي مـي كنـد كـه          ارزيابي مي كند  
اين احتمال وجـود دارد تـا پايـان امـسال           «

» . ميليـون نفـر برسـد      4تعداد بيكـاران بـه      
  ) همان منبع(

بيكاري در ميان جوانان افزايش چشمگيري      
بر اساس گـزارش مركـز آمـار        . داشته است 

  ميزان«ايران، 
  8بقيه در صفحه 

  

   در برابر عدالتخواهي» صدقه پروري«

  زينت ميرهاشمي



   8صفحه            كارگري      1388 خرداداول  – 287نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در برابر » صدقه پروري«

  عدالتخواهي
  7بقيه از صفحه 

 بـه   3/20بيكاري جوانـان طـي سـال گذشـته از           
 8ايرنـا سـه شـنبه       . ( در صد رسـيده اسـت      4/27

بــر اســاس همــين منبــع، مــوج دوم ) ارديبهــشت
بيكاري كه شامل جواناني مي شـود كـه در دهـه       

  . متولد شده اند در راه است60
   

  شعارهاي شوي انتخاباتي 
در نمايش انتخاباتي دوره قبل، احمدي نژاد شـعار        
تقسيم پول نفت و بردن درآمد آن بر سفره هـاي           

وي . اين بار شعارش را ارتقا داد     . مردم را داده بود   
توزيع سود نفت   « ارديبهشت طرح    28روز دوشنبه   

را » ميان ايرانيان جهان با انتشار اوراق مـشاركت       
خي خوديها  طرجي كه مورد اعتراض بر    . وعده داد 

به دليل اين كه هيچ پشتوانه عملـي نـدارد، قـرار            
   . گرفت

اين حرفهاي پوچ در حالي زده مي شود كه يكـي           
ــارگران و    ــدوام ك ــسترده و مت ــهاي گ از اعتراض
مزدبگيران، عدم دريافت به موقع حقوقشان و نيـز   

  . اعتراض به سطح نازل دستمزد است
ــايش     ــم در دوران نم ــي ه ــدي كروب ــيخ مه ش

 هزار تومـان صـحبت      50باتي قبلي از دادن     انتخا
اين بار احمدي نژاد با دادن عيـدي بـه          . كرده بود 

 50بعضيها و سـرانجام پخـش پاكتهـايي حـاوي           
هزار تومان به تعدادي از دانشجويان، آنهـا را بـه           

اين شيوه گـدا    . راي دادن به خود تشويق مي كند      
پروري و صدقه دادن كارگزاران ولـي فقيـه يـك           

  .رت آور و توهين به مردم ايران استشيوه نف
 ارديبهشت دانشجويان در برابـر      27 يكشنبه    روز

 هزار توماني احمدي نژاد دسـت       50پخش بنهاي   
به اعتراض زدند و آن را توهين و مـانور تبليغـاتي    

  . دولت دانستند
فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهـران كـه اعتـراض          

كـرد كـه    دانشجويان را برنتابيده بي شرمانه ادعا       
دانشجويان به كمي مقدار بنها اعتراض داشـتند و         

  . ميزان بيشتري مي خواستند
معلمان و فرهنگيان سالهاست براي دسـتيابي بـه         

سـازمان آمـوزش و     .حقوقشان اعتراض مي كننـد    
تهران در روز معلم، اعالم كرد كه قـرار          پرورش  

است تعدادي معلم به عنوان معلم نمونه انتخـاب         
 هزار تومان به صـورت      400« افراد   شده و به اين   

نقد به عنوان كمك هزينه سـفر عتبـات عاليـات           
همچنين معاون پژوهش و منـابع      » .اهدا مي شود  

انساني سازمان آموزش و پرورش اعالم كرد كـه         
 هزار معلم برتر    4000 هزار تومان به حساب      50«

 هـزار تومـان بـه حـساب         400در سطح مدارس،    
 هــزار 600اطق و  معلــم برتــر در ســطح منــ276

 معلم نمونه استاني واريز مي      20تومان به حساب    
  )  ارديبهشت8ايسنا سه شنبه (» .شود

شگردهاي احمدي نژاد ماننـد پخـش كـادو و يـا            
  . دادن پول در سفرهايش عوامفريبي است

كارگران و مزدبگيران، فرهنگيـان و معلمـان كـه          
طي سالهاي اخبر در وضعيت معيشتي فاجعـه بـار       

ــستند ــود    ه ــراي بهب ــدازي ب ــشم ان ــيچ چ  و ه
وضعيتشان در اين حكومت يافت نمـي شـود، بـه         
طور مرتب براي خواستهاي عادالنه خود دست به        

آنهـا  . اعتراض مي زنند، انها صدقه نمـي خواهنـد    
  . حقوق خود و مزدي عادالنه را طلب مي كنند

  

ــرين   ــي از مهمت برخ
ــي  ــاي اعتراض حركته
كارگران و مزدبگيران   

  1388شت در ارديبه
  
   

ســـركوب، آزار، پرونـــده  
سازي، دستگيري، شكنجه و    
محاكمه فعاالن كـارگري در     
ايران را به شـدت محكـوم       

  .مي كنيم
   
 ارديبهـــشت 1روز ســه شــنبه   *

ــديريت   1388 ــه م ــس از آن ك  پ
ــنايع   ــارگران صــ ــته كــ خواســ

گـري سـاوه را قبـول كـرد،           ريخته
  .اعتصاب كارگران پايان يافت

ن صـنايع   به گزارش ايلنـا كـارگرا     
ــه ــيش در    ريخت ــدي پ ــري چن گ

اعتراض به افـزايش سـاعات كـار        
 ساعت و   12 ساعت به    8روزانه از   

 3هــاي كــاري از  كــاهش شــيفت
ــه   ــيفت ب ــصاب  2ش ــيفت اعت  ش

  .بودند كرده
بنا بر گزارشهاي دريافتي توسـط      *

ــران روز  اتحاديــه آزاد كــارگران اي
دوم ارديبهشت بيش از صد نفـر از      

دزفـول در   كارگران كارخانـه قنـد      
اعتراض به وضعيت خود در محـل     
كارخانه دست به تجمع اعتراضـي      

  .زدند
كارخانــه قنــد دزفــول در كيلــومتر 

 دزفـول قـرار     -هفت جاده شـوش   
دارد و بزرگتــرين كارخانــه قنــد   
چغندري در منطقه خاورميانه است     

 به تعطيلي كـشيده     82كه از سال    
شد و پـس از اعتراضـهاي مكـرر         

 تعـدادي از  كارگران ايـن كارخانـه    
آنان بازنشست شده و تعداي ديگر      
با وعده شروع به كـار كارخانـه در         
سالهاي آينـده بـه بيمـه بيكـاري         

  .وصل شدند
ــاكنون  ــن  8ت ــارگران اي ــر از ك  نف

كارخانه بر اثر فـشارهاي ناشـي از        
تعطيلــي كارخانــه ســكته كــرده و 

  .جان باخته اند
در پي اخراج تعدادي از كارگران      *

 ســازي دنــا در كارخانــه الســتيك
ــار  ــيراز، از روز چهـ ــنبه  شـ  2شـ

ارديبهشت كارگران كارخانه ضمن    
اخراج هيـات مـديره كارخانـه دنـا       
خود راسا اقـدام بـه اداره كارخانـه         

 7به گزارش روز دوشـنبه     . اند  كرده
ارديبهشت آفتاب نيوز كارخانه دنـا      
از سال گذشته به دليل وضعيت بد       
توليد خود اقدام به اخراج تعـدادي       

ز كارگران كارخانه كرده است كه      ا
ايــن كــار بــا نارضــايتي كــارگران 
مواجه شده و چنـد روز اسـت كـه          
كــارگران كارخانــه مــذكور ضــمن 
ــه     ــت ب ــديران آن، دس ــراج م اخ

  .اند اعتصاب زده

ــان  * ــافكارن و نقاش ــي از ص جمع
 8  خودرو جيرفـت روز سـه شـنبه       

ارديبهشت در اعتراض بـه فعاليـت       
ــنف د   ــن ص ــان اي ــارگران افغ ر ك

شهرســــتان جيرفــــت، مقابــــل 
  .استانداري كرمان تحصن كردند

ــه   ــا، معترضــان ب بــه گــزارش ايرن
فعاليت گسترده كارگران افغـان در      
اين صنف از مسئوالن خواستند تـا       
از ادامه فعاليت آنان جلـوگيري بـه        

   . عمل بياورند
 ارديبهشت جمعي   14روز دوشنبه   *

ــد   ــركت واحــ ــدگان شــ از راننــ
ــه   ــشاه ك ــهر كرمان اتوبوســراني ش

انـد، مقابـل      مدتي است بيكار شـده    
سازمان كار و امور اجتماعي استان      

  .تجمع كردند
به گزارش ايسنا، منطقه كرمانـشاه،   
بــا واگــذاري اتوبوســهاي ســازمان 
اتوبوســراني كرمانــشاه بــه بخــش 

شـركتي ايـن     راننده   94خصوصي،  
سازمان بيكار شدند كـه جمعـي از        
ــه  آنهــا در ايــن روز در اعتــراض ب
وضعيت خود و حل نشدن مـشكل       

شان، در مقابل سازمان كار       بيكاري
ــع   ــتان تجم ــاعي اس ــور اجتم و ام

  .كردند
ــي  * ــزاري دولت ــزارش خبرگ ــه گ ب

ــدگان   ــماري از نماينـ ــارس شـ فـ
ــشت و   ــر ك ــركت نيب ــارگران ش ك

سه صنعت كارون شوشتر صبح روز 
 ارديبهـشت بـا تجمـع در       22شنبه  

مقابل مجلس رژيم خواستار تامين     
 2مقرري بيمه بيكاري طبق مـاده       

  .قانون كار شدند
   
ــركت  * ــارگران شـ ــي از كـ جمعـ

سازي خودرو پالستيران صبح      قطعه
 ارديبهــشت در 22روز ســه شــنبه 

شدن مزايـا    اعتراض به آن چه قطع    
تـر شـدن شـرايط كـاري          و سخت 

در محل كار خـود   كردند    عنوان مي 
  .تجمع كردند

به گزارش ايسنا شركت پالستيران     
ــديمي  ــه از ق ــركتهاي   ك ــرين ش ت

مري خودرو در     توليدكننده باك پلي  
ايران است توسط مـديريت جديـد       

دولتي كه پـس از       اين شركت نيمه  
 سال عوض شده اسـت، سـطح      30

رفاه كارگران را پايين آورده و مزايا       
  .را قطع كرده است

ــ ــك طوم ــه در ي ــر از 390ار ك  نف
كاركنان ايـن شـركت آن را امـضا         

ــه   كــرده ــد خواســتار رســيدگي ب ان
ــق  ــا طب مطالبــات و پرداخــت مزاي

   .اند قانون شده
 نفـــر از كـــارگران 50بـــيش از *

كارخانه شيميايي كـروم كيميكـال      
ساري بـه دليـل دريافـت نكـردن         
يكساله حقوق، عيـدي و پـاداش و        
نپرداختن پنج ساله بن كـارگري از       

ــا روز پنجــشنبه ســ  24وي كارفرم
ــتانداري   ــل اس ــشت در مقاب ارديبه

  .مازندران تجمع كردند

به گزارش سـايت اميـر كبيـر مـسئوالن          
دولتي و كارخانه به درخواسـت كـارگران        

  .جواب نمي دهند
طبق گزارش كميتـه همـاهنگي بـراي        *

كمك به ايجاد تـشكلهاي كـارگري روز        
 ارديبهشت، كارگران شـركت     27يكشنبه  

نكار نصاب نيروگاه گـازي خرمـشهر       پيما
كـارگران ايـن    . دست به اعتـصاب زدنـد     

ــدم پرداخـــت   ــه دليـــل عـ شـــركت بـ
دستمزدهايشان، در يك حركت متحدانـه      
ــصاب   ــه اعت ــاه دســت ب در محــل نيروگ

    .زدند
ــبش  * ــال جن ــه فع ــلمان يگان س

  كارگري جان باخت
سلمان يگانه رفيق فعـال     . با كمال تاسف  

نجشنبه و زحمتكش جنبش كارگري در پ     
 ارديبهشت در حين انجام كـار در        17روز  

كارخانه فوالد لوشان به نحـو دلخراشـي        
در دستگاه بتـونر سـقوط نمـوده و براثـر           
شدت جراحتهاي وارده در بيمارستان آريا      

  .رشت جان سپرد
به گزارش كميته هماهنگي براي كمـك       
به ايجاد تـشكلهاي كـارگري سـلمان در        

ر منطقـه  شمار فعالين، كـارگري پيگيـر د    
گيالن بوده كه سـالهاي سـال در جهـت       
ــارگران و زحمتكــشان   ــوق ك ــاق حق احق

فقدان اين عزيـز بـي      . تالش نموده است  
شك باعث تأثر و انـدوه فـراوان فعـاالن          

  .كارگري خواهد بود
پيام سـنديكاي كـارگر نيـشكر       *

ــا     ــه بـ ــه در رابطـ ــت تپـ هفـ
دستگيريهاي اول ماه مـه امـسال      

  تهران
ــشت 11در روز  ــال  ارديبه روز  (1388س

بنا به فراخـوان تـشكلهاي      ) جهاني كارگر 
اجتماعي و مستقل جنبش كارگري ايران      
مراسمي برگزار گرديد كه خواسـته هـا و         
مطالبات كارگران ايران در آن قيـد شـده         

  .بود
ــاالن   ــري از فعـ ــداد كثيـ در آن روز تعـ
كارگري، خانواده هاي كارگران و مردمي، 

اللـه و در    بنا به فراخوان در محل پارك       
اطراف ميدان آب نماي آن تجمع كردنـد        
ــرف    ــه از ط ــروع برنام ــيش از ش ــه پ ك
نيروهــاي انتظــامي ســركوب و دســتگير 

  .شدند
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپـه بـه        
ــن    ــدگان اي ــضا كنن ــي از ام ــوان يك عن
فراخوان، ايـن سـركوب و دسـتگيريها را         
محكوم مي كند و خود را در كنار خانواده         

ــد و در راه آزادي ايــن زنــدانيان مــي  دان
عزيزان و در چهارچوب قـوانين داخلـي و    
بين المللي، هر كاري كـه صـالح باشـد          
ــاي    ــام نهاده ــد و از تم ــي ده ــام م انج
كارگري عـضو فدراسـيون جهـاني مـواد         
غذايي كه ما عضوش هستيم مي خواهد        
كه به دولتهايـشان فـشار بياورنـد كـه از           

يان دولت ايران بخواهند كه تمامي زنـدان      
كارگري ايران هر چه سريعتر بدون هـيچ      

  .قيد و شرطي آزاد گردند
با اميـد بـه برقـراري عـدالت در سراسـر            

  جهان
  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

  ارديبهشت هشتادو هشت 
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كارگران جهان امسال در حالي روز 
  جهانياول ماه مه، روز همبستگي

كارگران را جشن مي گيرند كه 
سيستم سرمايه داري با يكي از 
. دشوارترين بحرانهاي خود روبروست

 رفاهي خدماتحذف بيش از پيش 
تشديد بيكاري، فقر و كاهش  ،دولتي

 برآيند  به عنوانروزافزون دستمزدها
 ،ي انسان از انسانسيستم بهره كش

بيش از پيش شرايط معيشتي طبقه 
. كارگر جهان را به چالش گرفته است

بحران سرمايه داري با جهاني شدن 
 سرمايه نيز جهاني شده و طبقه كارگر

طور مشترك مورد ه  را بهمه كشورها
نتيجه اين . هدف قرار داده است

وضعيت تشديد شدن، همه گيرشدن و 
ارزه طبقاتي در راديكاليزه تر شدن مب

طبقه كارگر جهان . سراسر جهان است
با دردي مشترك روبروست، بنابراين، 
يك صدا و بيش از پيش، در سراسر 
جهان در كارزاري مشترك به گرد هم 

بحران ساختاري سرمايه . آمده است
داري يك همبستگي بين المللي 

وجود آورده كه ه كارگري در جهان ب
ا مبني بر با نگاهي مختصر به گزارشه

برگزاري روز جهاني كارگر و 
 جهاني كارگران در هاياعتصاب

ماههاي اخير بسيار محسوس و قابل 
  . توجه است

طبقه كارگر جهان با فريادهاي 
 راهپيمايي در روز جهاني ، درمشترك

كارگر در كشورهاي مختلف از فرانسه 
تا اسراييل، از ايتاليا تا تايوان، 

ان داد كه پاكستان، هند و ايران نش
عنوان ه تضاد بين سرمايه و كار ب

تضادي دايمي در شرايط بحراني بيش 
از پيش در مقابل سيستم سرمايه 

، قد  ذاتي آن استداري كه بحران
ه  ب"سوسياليسم"علم مي كند و بر 

عنوان تنها آلترناتيو سيستم سرمايه 
داري مهر تاكيد و تاييد چندين باره 

  .  مي زند
ي از اعتراضها و گزارش زير مختصر

 جهاني كارگر در  روزراهپيماييهاي
  :گوشه و كنار جهان است

  
  فرانسه

اتحاديه هاي كارگري فرانسه بعد از 
 جهت برگزاري سالها،گذشت 

راهپيمايي مشترك به مناسبت روز 
به گزارش . اول ماه مه به هم پيوستند

، اول ماه مه، بيش از "چيناپست"
تلف سيصد راهپيمايي در مناطق مخ

كشور فرانسه برگزار شد كه نسبت به 
 سالهاي گذشته به هايراهپيمايي

.  بوده استرچشمگير تهمين مناسبت 

البته اين راهپيماييها به دنبال 
ماههاي اخير  اعتراضها گسترده در

عليه بيكاري و وضعيت وخيم 
اقتصادي صورت گرفت كه يكي از 

 سبزرگترين آن اعتراضها شانزده مار
 از يك ميليون كارگر را بود كه بيش

فرانسيس ويگو، . به خيابانها كشاند
حزب "تاسيس جريان تازه سخنگوي 
 در راهپيمايي كه در ،"چپ جديد

 برگزار شد ابراز "هيلمونپ"جنوب شهر 
خشم مردم در حال افزايش ": داشت

است زيرا كه مردم حاضر نيستند 
بهاي بحراني كه ديگران عامالن 

    ".ازنداصليش بودند را بپرد
 مه، 2، "ورلد سوسياليست"به گزارش 

 در  نفربيش از يك ميليون
راهپيماييهاي روز جهاني كارگر در 
شهرهاي مختلف فرانسه شركت 

، بزرگترين اتحاديه ت.ژ. س.كردند
 فرانسه وابسته به حزب كارگري

 راهپيمايي در 238 به ،كمونيست
كارگران و . فرانسه اشاره كرده است

ن راهپيماييها بر مطالبات جوانان در اي
خود مبني بر تغييرات جدي اجتماعي 

اين اتحاديه . و اقتصادي تاكيد كردند
 راهپيمايي كنندگان تنها در شهر شمار

 نفر اعالم  هزار160پاريس را حدود 
اين در حاليست كه ماموران . كرد

 شركت كنندگان در شهر  تعداددولتي
 نفر گزارش  هزار65پاريس را تنها 

روي پرچمهايي كه . ده اندكر
راهپيمايي كنندگان در دست داشتند 

سركوزي به ما قول ": نوشته شده بود
 "!سركوزي به ما دروغ گفت. داد

 شركت كنندگان در شهرهاي شمار
 15 و 35 ليون به ترتيب  ومارسي
  . نفر گزارش شده استهزار 

ميزان بيكاري در فرانسه به دليل 
ي به يك بحران ساختاري سرمايه دار

 در سال جاري رسيده  نفرميليون
 نظر سنجيبر اساس دو  .است

  منتشرعمومي كه در اواخر ماه آوريل
 هفتاد درصد از مردم فرانسه از ،دش

اعتراضها اول ماه مه حمايت مي 
  . كنند

  
   ايتاليا

جهت اعالم   اتحاديه هاانرهبر
همبستگي با هزاران كارگر كه در اثر 

 خود را از دست حادثه ماه گذشته كار
دادند، اعتراضها روز اول ماه مه را از 
شهرهاي ديگر به شهر زلزله زده 

 9 ،"ورلد نيوز" .آكوييال كشيدند
 قبال اعالم كرده بود كه ،آوريل

 بزرگترين راهپيماييها قرار است در
عنوان ه  بيست و پنج آوريل بروزهاي

 ژوئن، اول ماه مه و دوم "روز ملي"
 از سوي "مهوريروز ج"مصادف با 

آنان . سازماندهندگان برگزار گردد
تخمين مي زدند كه بسياري براي 

وني، كمخالفت با سياستهاي برلوس
نخست وزير كشور ايتاليا در اين 

به . راهپيماييها شركت خواهند كرد
 مه، نزديك 2، "گرين لفت"گزارش 

به دو و نيم ميليون نفر با حمل 
 كه سرود پرچمهاي سرخ و در حالي

 را "وبال چا"معروف ضد فاشيستي 
 در تاريخ چهار آوريل به ،مي خواندند

اين راهپيمايي توسط . خيابانها آمدند
ايتاليا اتحاديه سراسري كارگران 

  . برگزار شد
اقتصاد كشور ايتاليا نيز مانند ديگر 
. كشورهاي جهان با بحران روبروست

رشد اقتصادي كشور ايتاليا بر اساس 
 درصد 3 تا 2 اتحاديه،تخمين همين 

در سال جاري كاهش پيدا خواهد كرد 
احتمال ميزان بيكاري به يك به و 

 خواهد 2010 تا سال  نفرميليون
بسياري از كارگران ايتاليايي با . رسيد

درآمد بسيار پاييني زندگي را سپري 
بر اساس گزارش اداره . مي كنند

 35ماليات اين كشور در ماه آوريل، 
الياييها با درآمدي كمتر از  از ايتدرصد

  .ده هزار يورو در سال زندگي مي كنند
  

ن و ادرگيري بين معترض

ماموران دولتي در كشورهاي 

  آلمان، يونان و تركيه

  
  آلمان

درگيري بين ماموران پليس و 
تظاهركنندگان در يك راهپيمايي در 
پايتخت كشور آلمان به دستگيري 
دوازده نفر در شهر برلين و دويست 

به . نفر در غرب شهر دورتمند انجاميد
 مه، پليس با استفاده 2 ،گزارش رويتر

ن كه ااز گاز اشك آور به معترض
  وصورت خود را ماسك پوشانده بودند

به بانكها سنگ پرتاب مي كردند، 
همچنين يك راهپيمايي . حمله كرد

 كننده در يك تجمع اعتراضي عليه نو
ي در شهرها.  نازيستها بازداشت شد-

برلين و هامبورگ راهپيمايي كنندگان 
كه شعارهاي ضد سيستم  در حالي

 به بيش از ،سرمايه داري مي دانند
 وارد يپنجاه اتومبيل پليس خسارت

  .ساختند
  

  يونان 
در كشور يونان نيز اخباري مبني بر 
درگيري بين تظاهركنندگان و ماموران 
. پليس در شهر آتن گزارش شده است

  آمار وشدگان دستگير شماراز
خسارات خبري در دست نيست اما 

اعتصابها عظيم كارگري سيستم حمل نقل 
شامل اتوبوسها، قطار و حتي سرويس 

  . هوايي را مختل ساخت
 مه، نزديك به شش 2، به گزارش رويتر

هزار نفر از اعضاي اتحاديه كمونيستي 
 در برابر چشم چهار هزار پليس در كارگري

آنان با سر دادن . شهر آتن گرد هم آمدند
 با وجودشعار به طرحهايي كه سرمايه را 

 تشد، به فقر كارگران نثار بانكها مي كند
  .اعتراض كردند

   
  تركيه

در جريان درگيري   مه،2، به گزارش رويتر
ن به وضعيت وخيم اقتصادي و ابين معترض

 نفر 68 ،ماموران پليس در شهر استانبول
ه مه تحت امسال روز اول ما. دستگير شدند

فشار اتحاديه هاي كارگري از سوي دولت 
عنوان روز تعطيل عمومي شناخته ه ه بيترك
يك فيلمساز در جريان يك راهپيمايي . شد

بحران " :به همين مناسبت عنوان كرد
اقتصادي جهان را در برگرفته است اما 

اينجا در . شرايط در تركيه بسيار وخيم است
يان جواني بين راهپيمايي كنندگان دانشجو

هستند كه قادر به پرداخت هزينه تحصيل 
   ".خود نيستند

تقريبا يك نفر از هر سه جوان در تركيه 
 و دولت از آشفتگي استبدون شغل 

دليل ه اجتماعي و افزايش اعتراضها ب
  . مي باشدبحران اقتصادي در هراس 

  
  روسيه

 هاي با اعتراضياروييدولت روسيه براي رو
اپيش به خيابانها آمد و روز اول ماه مه پيش

هنگامي كه كمونيستها و حتي ليبرالها عليه 
دولت شعار مي دادند، راهپيمايي روز اول 

بر اساس . ماه مه را تحت نظر داشت
گزارش پليس مسكو و خبرگزاري 

 مه، چهار كمونيست در 2، اسوشيتدپرس
هزاران .  اندشدههمين رابطه بازداشت 

د كمونيست در شهر مسكو با ايجا
گردهمايي كنار مجسمه ماركس از دولت 
خواستند تا استعفا دهد زيرا نياز همه مردم 
را ناديده گرفته و در اداره اقتصاد كشور 

  . شكست خورده است
در شهرهاي ديگر نيز گردهماييها و 

دليل ه  اعتراضي برپا شد اما بهايتجمع
 در بيشتر اين راهپيماييها ،اتوريته دولت

 شد ي ابراز بحران اقتصاددليله نگرانيها ب
 سياستهاي دولت اولي از مخالفت ب
  . خودداري به عمل آمد

مه، پليس در سن  2، به گزارش گاردين
 روسيه و شهر  بزرگپترزبورگ، دومين شهر

، صد و 1917 سال يتولد انقالب بلشويك
 به چاقو را سلحبيست نفر از جناح راست م

  .دستگير كرد
  10بقيه در صفحه 

  
  

   كارگري در گوشه و كنار جهانهاياعتصابگزارشي پيرامون راهپيمايي و 
  

 اردوان  آناهيتا
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گزارشي پيرامون 

 هايراهپيمايي و اعتصاب

كارگري در گوشه و 

  كنار جهان
  

  9بقيه از صفحه 
  

  توكيو
 نفر در راهپيمايي روز  هزار36

جهاني كارگر در شهر توكيو گرد هم 
 مه، 2 ،به گزارش گاردين. آمدند

آنان خواستار امكانات اجتماعي 
. بيشتر و كاهش بودجه نظامي شدند

ني كارگر در راهپيمايي روز جها
توكيو امسال با شركت چشمگير 

  .رديدجوانان روبرو گ
  

  اسپانيا
در كشور  مه، 2، به گزارش گاردين

 جايي كه گفته مي شود يك ،اسپانيا
كارگر از هر پنج كارگر با خطر 
بيكاري در سال آينده روبرو خواهد 

 دهها هزار نفر در راهپيمايي روز شد،
 شمار. جهاني كارگر شركت كردند
 ده هزارشركت كنندگان در مادريد 

  .نفر گزارش شده است
   

  كره جنوبي
هشت گاردين همچنين از راهپيماي 

 كارگر و دانشجو در كشور كره هزار
 خواستار توقف هاآن. جنوبي خبر داد

فوري تشديد اخراجها و كاهش 
دستمزدها كه محصول بحران 

  .اقتصادي است، شدند
مايي  از راهپيگاردين بر اين، افزوده

ها هزار نفر در پايتخت كامبوج و  ده
  .ديگر شهرهاي اين كشور خبر داد

  
  شيلي

 اول ،"ورلد سوسياليست"به گزارش 
مه، كارگران شيلي در اقدامي 
مشترك به اعتصابي سراسري در 
شانزده آوريل سال جاري دست 

كارگران نبايد "شعار آنان . زدند
بازده .  بود"بهاي بحران را بپردازند

ي اين كشور نسبت به سال صنعت
 درصد كاهش يافته و 7,1گذشته 

 درصد 9,2نرخ بيكاري رسمي به 
  .افزايش يافته است

  
  ونزويال

دو هزار كارگر صنعت ذوب آهن 
ساكن ايالت پونتورو در كشور 
ونزويال به مناسبت روز اول ماه مه 

 آتش زدن  وبا بستن خيابانها
 خشم خود را نسبت به الستيك

.  اقتصادي نشان دادندشرايط وخيم
 كارگر  هزار27اين مقدمه اعتراض 

است كه قرار است در همين ايالت 
  .در هفته هاي آينده اعتصاب كنند

  
  كنينيجمهوري دم

 كارگران به مناسبت روز همبستگي
 كارگران با فراخوان تشكل جهاني

 به دستمعروف اين ايالت 
 اعتصابي يك هفته اي و همگاني

 نيروهاي دولتي  كه با خشونتزدند
  كه در نتيجه آنروبرو گشت

چندين كارگر مجروح و دو نفر 
يكي از اين . يدندديگر به قتل رس

 سيزده ساله پسر نوجواني ،دو نفر
  .بود
  

  هنگ كنگ
هفت هزار كارگر در راهپيمايي روز 
اول ماه مه سال جاري در هنگ 

بيش از . كنگ، شركت كردند
 راهپيمايي كننده به تجمع 3500

عتراضي كه توسط كنفدراسيون ا
 هنگ كنگ  هاي كارگرياتحاديه

بيشتر آنان . برپا شده بود، پيوستند
 جوانان، كارگران، كارگران مهاجر را

 كه تشكيل مي دادندو زنان 
. خواهان افزايش دستمزدها بودند

  سطحراهپيمايهايي درانجام 
گران مهاجر در  كاركوچكتر توسط

  نيزشهرهاي ديگر هنگ كنگ
  .زارش شده استگ
  

  پاكستان
 مه، 2، به گزارش اسوشيتدپرس

صدها هزار نفر از كارگران پاكستان 
در سراسر كشور به خيابانها آمدند 

 كارگران را  جهانيتا روز همبستگي
پاس داشته و بر خواسته هاي خود 

  . تاكيد ورزند
كارگران از بخشهاي مختلف 

هب ااقتصادي، از اقوام، نژاد و مذ
ست در دست يكديگر در گوناگون د

  . اين راهپيمايي شركت كردند
  

  دانمارك
 21در سه ماه گذشته بيش از تنها 
 كارگر در كشور دانمارك هزار

تحت تاثير بحران اقتصادي از كار 
خبرگزاري . اخراج شده اند

 مه، از 2، "سوسياليست ورلد"
تفاوتهاي بنيادين بين راهپيماييهاي 

  باسالهاي قبل روز جهاني كارگر
 امسال در اين كشور خبر مراسم

  .داد
 نفر در كشور  هزار11ساالنه 

طبقه . دانمارك دچار فقر مي شوند
كارگر زير فشار بحران مجبور به 
تحمل كاهش دستمزدها، اخراج و 
. ساعتهاي كوتاه تر كاري است

صدها هزار كارگر در روز جهاني 
كارگر در مخالفت با معضالت 

 داري بحران اقتصادي سرمايه
ورلد ". اقدام به راهپيمايي كردند

 اضافه مي كند كه "سوسياليست
 شركت كنندگان در پايتخت شمار

 نفر  هزار200كشور دانمارك 
  . گزارش شده است

  
اعتصابها گسترده كارگران 

  در كشور عراق
كارگران صنعت نفت در بصره و 
كارگران صنعت برق در ناصريه در 
حال مبارزه براي رسيدن به 

مبارزه . واسته هاي خود هستندخ
كارگران عراقي با توجه به وضعيت 

د از جنگهاي متوالي و عوخيم ب
 بسيار مهم و ،اشغال اين كشور

  . ارزشمند ارزيابي مي شود
در دفاع از "به گزارش 

،كارگران ه م15، "ماركسيسم
صنعت چرم كه بيش از دو هزار نفر 

  براي مطالبات خود،مي باشند
كارگران صنعت . اعتصاب كردند

مبل و پارچه نيز به اين اعتصاب 
بيش از دويست نفر از . پيوستند

 17كارگران صنعت پتروشيمي در 
آوريل سال جاري براي گرفتن 
دستمزدهاي عقب افتاده خود 

كارگران صنعت برق . تجمع كردند
ناصريه نيز با برگزاري تجمع در 

 از دولت خواستند تا همين ماه 28
 را تغيير ي آنهاوضعيت استخدام
عنوان كارگران ه دهد و آنان را ب

  .تمام وقت در نظر بگيرد
، يكي از رهبران "احمد سليم"

تجمع مي گويد كه اين راهپيماييها 
 جهت فشار آوردن به هاو تجمع

 شدولت است تا به كارگران گو
 از كارگران ابراز  ديگريكي. دهد

 دستمزدهاي ما بسيار": داشت
 دينار  هزار4ما فقط . پايين است

 دالر و نيم 3برابر و يا كمتر از (
 وي ".حقوق مي گيريم) آمريكا

اضافه مي كند كه كارگران قادر به 
پرداخت هزينه زندگي خود با اين 

  . دستمزدها نيستند
كارگران عراقي همچنين به قانون 
ضد تروريسم اعتراض دارند و ابراز 

ن قانون مي دارند كه دولت از اي
عليه اتحاديه هاي كارگري استفاده 

ماموران دولتي با استفاده . مي كند
از اتهام تروريست بودن به محل 

، مدير "حميار سليح"سكونت 
رده باتحاديه كشاورزي عراق حمله 

و او را بدون هيچ مدركي دستگير 
وي بعد از سه ماه حبس در . كردند

شرايط بسيار دشوار با تالش 
و تشكلهاي مختلف از اتحاديه ها 

  . زندان آزاد شد
اين گزارش اضافه مي كند كه 

  را"حميار سليح" ،ماموران دولتي
 حكمبدون هيچ دستور قانوني و 

  در و زنداني كردند،رسمي بازداشت
كه روند دادگاه وي نشان  صورتي

 كه تروريست بودن، اتهامي ددا
  . واهي نسبت به وي بوده است

  
  
  

  

  

  

ز شركت فعاالن سازمان گزارشي كوتاه ا

 –چريكهاي فدايي خلق ايران در آلمان 
  دوئيسبورگ

  
  فريدون رمضاني

 
روز اول مــاه مــاه، روز كــارگر امــسال، بــا شــركت 

جـشن و   سازمانها و گروههاي مختلـف، همـراه بـا          
 .پايكوبي برگزار شد

 
ــهر  ــهرهاي   ش ــي از ش ــسبورگ يك ــامبورن دوئ ه

ادن وجـود معـ   . به شـمار مـي رسـد      آلمان  كارگري  
مختلف به خصوص معدنهاي ذغال سـنگ، باعـث         

در . فعاليت سنديكاهاي كارگري در اين شهر اسـت       
راهپيمايي امـسال همچـون گذشـته  سـنديكاهاي          

 .كارگري نقش فعالي داشتند
 

  از صــبح 30/10 ســاعتراهپيمــايي روز كــارگر در
موزيـك،  مقابل شهرداري دوئسبورگ هـامبورن بـا        

 به سمت لندشـافت     بيشعارهاي انقال  و   ترانه سرود 
 . پارك آغاز شد

 
بر عكس سـال قبـل مـشكلي بـراي          امسال پليس   

راهپيمايان ايجاد نكـرد و راهپيمايـان بـدون هـيچ           
  .مشگلي تا محل برگزاري مسير راه را ادامه دادند

 
لنـد شـافت     متروكـه،    راهپيمايان در محل فابريـك    

سخنراني و برنامه هاي موسيقي     پارك در كنار سن     
موزيـك ترانـه    هـاي مختلـف     گروه. آمدندگرد هم   
و مـردم     اجرا كردند   و دل انگيز و تهيجي     هاي زيبا 

  . آوردندشوررا به 
  

امـسال فعـال تـر از       غرفه هاي احزاب و سـازمانها       
  .سال قبل به نظر مي رسيد 

  
ـ چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران         منشور سازمان    ه ب

همراه بيانيـه اول مـاه      ه  فارسي، ب   آلماني و  هايزبان
، ويكـي از بيانيـه هـاي        زبان فارسي ه  ه سازمان ب  م

اول ماه مه سالهاي قبل كه ترجمه به زبان آلمـاني           
 در اختيـار شـركت كننـدگان حاضـر در           شده بود را  

  قرار داده شد   )روت هيلفه ( بر روي ميز غرفه      مراسم
  .و مورد استقبال قرار گرفت 

  
  



  11 صفحه        جنبش پر خروش كارگري در يك سال گذشته  1388اول خرداد  – 287نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   

  :چند توضيح
حركتهاي كـارگري كـه در ليـست        * 

 شــماره 12زيــر جمــع آوري شــده در 
قبلي نيرد خلق به شكل مسروح تـري     

  .همراه با منبع خبر منتشر شده است
اين اخبار بـه نقـل از رسـانه هـاي           * 

جمعي گوناگون است و مسلما بسياري      
از حركتهـاي كـارگري كـه در رسـانه     
 هاي جمعي پوشش خبـري داشـته در       

  .اين ليست وجود ندارد
ــسياري از  *  ــت ب ــسلم اس ــه م آن چ

حركتهاي كـارگري در سـال گذشـته        
پوشش خبري پيـدا نكـرده و بنـابرين         
ايـن ليـست نمــي توانـد بيـان كامــل     
حركتهاي كـارگري در سـال گذشـته        

  .باشد
حركتهــاي كــارگري در شــركت    * 

كشت و صنعت هفـت تپـه بـه علـت           
اهميت آن به طور جداگانـه در پايـان         

  .ين ليست درج شده استا
ــشها و  * ــه از چال ــالع روزان ــراي اط ب

حركتهاي كارگران و مزدبگبران ايران     
  :به آدرسهاي زير مراجعه كنيد

   
http://www.iran-

nabard.com/kareghari.htm 

  

http://www.jonge-

khabar.com/ 

   
   

  1387ارديبهشت ماه 
اعتــصاب سراســري  :  ارديبهــشت7

كارگران زغال سنگ البرز مركزي كه      
كارخانه آن در حاشيه شـهر سـوادكوه        

  .قرار دارد
ــشت7 ــي  :  ارديبهـ ــع اعتراضـ تجمـ

ــان اراك  ــركت آونگـ ــارگران شـ . كـ
ــلي    ــاده اص ــرض در ج ــارگران معت ك

  . كردندمنتهي به شهر را مسدود
-مسدود كردن جاده قم   :  ارديبهشت 9

 كارگران  صدها تن از  تهران به وسييله    
  .شركت آونگان اراك

تجمـــع اعتراضـــي :  ارديبهـــشت10
كارگران كارخانه آذراب براي چندمين     

  .بار
تجمـــع اعتراضـــي :  ارديبهـــشت10

كـــارگران كارخانـــه قنـــد كاميـــاب 
  .شهرستان خميني شهر

ــشت16 ــارگران :  ارديبه ــصاب ك  اعت
  . روز2كاشي رويال سمنان به مدت 

تجمـــع اعتراضـــي :  ارديبهـــشت23
ــا در   كــارگران شــركت بهداشــتي مين

نيروي انتظامي در اين حركت     . قزوين
  .دخالت سركوبگرانه كرد

تجمـــع اعتراضـــي :  ارديبهـــشت23
كارگران اخراجي اشكان چيني قـزوين   

  .در اداره كار شهر صنعتي البرز
 تجمــع اعتراضــي :  ارديبهــشت 25

  .كارگران شركت صنايع اراك
تجمــع اعتراضــي  :  ارديبهــشت 25

بـرك رشـت در       كارگران شركت ايران  
مقابل دفتر مركـزي ايـن شـركت در          

  .تهران
 ســاعته 2اعتــصاب :  ارديبهــشت 25

كارگران كارخانه توليد لوله و پوشـش       
  . كيليومتري قم45سلفچگان واقع در 

تجمــع اعتراضــي  :  ارديبهــشت 31
شركت فرنخ و    گران  صدها تن از كار   

  .مه نخ در خانه كارگر قزوين
ــارگران :  ارديبهــشت 31 ــصاب ك اعت

  .كارخانه الستيك البرز

  
   
  
  

  1387خرداد ماه 
اعتصاب كـارگران السـتيك     :  خرداد 1

  البرز 
تجمـع اعتراضـي كــارگران   :  خـرداد 2

باســابقه و قــديمي اخراجــي كارخانــه 
روغن نبـاتي گلنـاز كرمـان در داخـل          

  .انهمحوطه كارخ
تجمـع و تحـصن كـارگران       :  خرداد 2

خدماتي شركت مخابرات كردستان در     
  .محوطه شركت

تجمـع اعتراضـي كــارگران   :  خـرداد 4
ــاك   ــيمي اوره و آموني ــركت پتروش ش

  .كرمانشاه
اعتـصاب كـارگران شـركت      :  خرداد 5

شركت هندي  (بيتا واال لير ايران كيش    
ــه    ــر مجموع ــسلويه، زي ــة ع در منطق

  )شركت پتروپارس

اعتصاب طوالني حدود سـه     : داد خر 6
هزار تن از كارگران كارخانه هاي آجر       

  .پزي اروميه
اعتـصاب كاركنـان شـركت      :  خرداد 7

  .صنايع پتروشيمي كرمانشاه
راهپيمائي كـارگران صـنايع     :  خرداد 7

 كيلومتري كارخانـه    13اراك در مسير    
  .تا اداره كار اراك

تجمـع اعتراضـي كــارگران   :  خـرداد 8
  .ردسير در استان كرمانكارخانه قند ب

 تـن از  800اعتصاب بيش از  :  خرداد 8
 كوره آجرپـزي    30كارگران شاغل در    

  .قرچك
تحصن كـارگران كارخانـه     :  خرداد 12

صنايع چوب طالقاتي به همراه اعضاي  
هاي خود در محوطه ساختمان       خانواده

  .وزارت كار و امور اجتماعي

ادامـه اعتـصابات گـسترده      :  خرداد 12
هزار تن از كـارگران كـوره        3بيش از   

  .آجرپزي قرچك
تحصن و تجمـع كـارگران      :  خرداد 18

كارگران . شركت ريسندگي خاور رشت   
با بستن جاده فومن به رشت اقدام بـه         
ــسير    ــن م ــتيك دراي ــش زدن الس آت

  .نمودند
تجمع اعتراضـي كـارگران     :  خرداد 20

  .معدن ذغال سنگ طبس
تجمع اعتراضي و اعتصاب    :  خرداد 20

  .كارگران شركت فرنخ و مه نخ قزوين
اغتصاب و تحصن كارگران    :  خرداد 20

  ).كيان تاير(الستيك البرز 
تجمع اعتراضـي كـارگران     :  خرداد 22
  .شركت توليدي پونل پاكدشت 

تجمع اعتراضـي كـارگران     :  خرداد 22
ــل پاكدشــت در   ــدي پون شــركت تولي

  . كارخانهمقابل دفتر مديريت
ــصاب :  خــرداد25 ــان اعت  روزه 10پاي

 كارگر مجتمع توليدي فرنخ و مه       760
  . قزوين نخ

ــه هــاي :  خــرداد26 كــارگران كــوره پزخان
 روز اعتـصاب    19شبستر توانـستند پـس از       

  . كارفرمايان را به افزايش دستمزدها وادارند
تجمع اعتراضي كارگران سـنگ     :  خرداد 27

  .آهن شهر سنگان
 تجمع اعتراضي كارگران كارخانه     : خرداد 27

  .صنايع مخابراتي راه دور در استان فارس
پايــان اعتــصاب و اعتــراض   :  خــرداد30

  .بلندمدت كارگران صنايع اراك
   

  1387تير ماه 
تجمع اعتراضي كارگران مجتمع هما     :  تير 4

مرغ وابسته به كـشت و صـنعت مهابـاد در           
  .مقابل فرمانداري اين شهر

عتصاب كارگران ايران خودرو   ادامه ا :  تير 11
ــعار  ــا ش ــسلم  «ب ــق م ــسته ح ــدگي شاي زن

  .»ماست
تجمـع اعتراضـي كـارگران صـنايع     :  تير 12

مخابراتي راه دور ايران در مقابل استانداري       
  .شيراز

هــشتمين روز اعتــصاب كــارگران :  تيــر15
هاي توليدي تهران پتو و ايران ترمه        كارخانه

  .قم
كارخانـه  تجمع اعتراضي كـارگران     :  تير 15

قند بردسـير كرمـان در مقابـل فرمانـداري          
  .كرمان

 ساعته كارگران كارخانه    2اعتصاب  :  تير 16
  .»هاي سنگين سازه« صنايع فلزي 2شماره 

تجمع اعتراضي كـارگران اخراجـي      :  تير 18
سـنندج در مقابـل     » فرش بافـت  «كارخانه  
  .اين شهر اداره كار 

اعتصاب، تجمع اعتراضي و مسدود     :  تير 19
ــر ــط    ك ــشهر توس ــواز ـ خرم ــاده اه دن ج

  .سازي خوزستان كارگران شركت لوله
اعتصاب كارگران مجتمـع توليـدي      :  تير 19
  .قزوين» فرنخ و مه نخ«

اعتصاب كارگران كارخانه الستيك    :  تير 22
  ).كيان تاير تهران (البرز 

تجمع اعتراضـي كـارگران شـركت       :  تير 28
  .سنندج در مقابل كارخانه» فرش پارس«

ادامه اعتـصاب كـارگران السـتيك       : ر تي 30
  .البرز
ــر31 ــرو رخــش  :  تي ــارگران ني ــصاب ك اعت

  .سنندج
   

  1387مرداد 
اعتصاب كارگران كارخانه اشـكان     :  مرداد 5

چيني و نشستن كارگران اين كارخانـه اعـم      
  .از زن و مرد در دو طرف خيابان

تجمع اعتراضي كـارگران شـركت      :  مرداد 7
فرمانــداري المـپ الونــد قــزوين در مقابــل  

  .البرز
پايان اعتـصاب كـارگران كارخانـه       :  مرداد 8

  .نساجي پرريس سنندج
تجمع اعتراضـي و بـستن جـاده        :  مرداد 13

بين المللي قزوين توسط كـارگران مجتمـع        
  .توليدي نازنخ و فرنخ قزوين

ــرداد17 ــد   :  مـ ــارگران سـ ــصاب كـ اعتـ
  .ميانه) شهريار(استور

انه تجمع اعتراضي كارگران كارخ   :  مرداد 19
  .شير در تربت حيدريه

  12بقيه در صفحه 

  .دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند
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  11بقيه از صفحه 

  
تجمـع اعتراضـي كـارگران    :  مرداد 19

شــركت نــساجي كردســتان بــراي    
  .چندمين بار در مقابل اين شركت

تجمـع اعتراضـي كـارگران    :  مرداد 21
كارخانه نساجي زربافـت كردسـتان در     

  . اداره كار در سنندجمقابل
تجمـع اعتراضـي كـارگران    :  مرداد 20

كارگران شركت المـپ الونـد قـزوين        
  .براي بار دوم

اعتــصاب كــارگران قطــار :  مــرداد25
  .شهري اهواز

ادامه اعتـصاب كاركنـان و      :  مرداد 30
السـتيك  (كارگران شركت كيان تـاير    

 تيـر آغـاز     22كـه از روز     ) سازي البرز 
 كــارگران  مــرداد22روز . شــده اســت

خشمگين كيـان تـاير در جـاده سـاوه          
مستقر شدند و صداي اعتراض خود با       
كوبيدن بر بـشكه هـايي كـه از قبـل           
آمـاده كـرده بودنـد بـه گـوش مــردم      

  .رساندند
تجمع اعتراضي و اعتـصاب     :  مرداد 31

  .پرستاران بيمارستان كامكار قم
   

  1387شهريور 
تجمع اعتراضـي كـارگران     :  شهريور 2

  .له سازي اهوازكارخانه لو
تجمع اعتراضـي كاركنـان     :  شهريور 3

شركت پشتيباني صنعت بـرق گـيالن       
  .در مقابل دفتر اين شركت

ــهريور8 ــي  :  شــ ــع اعتراضــ تجمــ
ــستمري ــستگان و مـ ــران   بازنشـ بگيـ

ســازمان تــامين اجتمــاعي شهرســتان 
  .رشت در مقابل اداره اين سازمان

  تجمع اعتراضي و بـستن    :  شهريور 9
توســط كــارگران   ســه راه خرمــشهر

  . كارخانه لوله سازي اهواز
تجمع اعتراضي كـارگران  :  شهريور 11

ــل   ــشك در مقابـ ــهرداري انديمـ شـ
  .شهرداري انديمشك

تجمع اعتراضي رانندگان   :  شهريور 12
وســايل نقليــه و تاكــسيهاي گازســوز 
شهرستان كازرون در فرمانـداري ايـن     

  .شهرستان
تجمع اعتراضي كـارگران    : شهريور13

در مقابـل   ) كيـان تـاير   (لبرزالستيك ا 
  .نهاد رياست جمهوري

اعتصاب كارگران شركت   :  شهريور 16
رامشير كه در پـروژه پااليـشگاه گـاز،         

  . كار مي كنند10 و 9فازهاي 
ــهريور17 ــع  :  شـ ــصاب و تجمـ اعتـ

اعتراضي كارگران لوله سازي اهواز بـا       
  » مرگ بر ظالم«شعار 

تجمع اعتراضي كـارگران  :  شهريور 18
نـساجي كردسـتان در مقابـل       كارخانه  

  .استانداري كردستان در سنندج
اعتصاب و تجمع اعتراضي : شهريور18

كاركنــان اداره كــل تربيــت بــدني    
  .هرمزگان در مقابل درب استانداري

ــهريور20 ــع  :  شـ ــصاب و تجمـ اعتـ
اعتراضي كارگران شركت فرش غرب     

  .بافت سنندج
 روزه كارگران   3اعتصاب  :  شهريور 24

مع آنان در محوطـه     فالت پارس و تج   
  .كارخانه
   

  1387مهر ماه 
ــر2 ــارگران  :  مه ــي ك ــع اعتراض تجم

  .قراردادي شركت گاز استان كرمانشاه
ــساجي :  مهــر3 ــارگران ن ــصاب ك اعت

بافـــت و  كردســـتان، فـــرش غـــرب
  .ريسندگي پرريس سنندج

ــر3 ــارگران  :  مه ــي ك ــع اعتراض تجم
  .كارخانه الستيك البرز

ــر6 ــان  :  مه ــي كاركن ــع اعتراض تجم
راجي شركت سراب بافت در مقابـل   اخ

  .مجلس ارتجاع
اعتصاب رانندگان كاميونهـاي    :  مهر 8

باربري اهواز وارد سومين هفتـه خـود        
  .شد 

تجمــع اعتراضــي كــارگران :  مهــر14
ــتيك  ــه الس ــرز در   كارخان ــازي الب س

  .محوطه وزارت كار
تجمــع اعتراضــي كــارگران :  مهــر14

  .كارخانه پرريس
گران تجمــع اعتراضــي كــار:  مهــر17

كارخانه قند بردسير همراه با همسران      
و فرزنــدان خــود در محوطــه ايــن    

  .كارخانه
راهپيمـائي كـارگران فـرش    :  مهـر 20

غرب بافت سنندج همراه با همسران و 
 –فرزنــدان خــود از چهــار راه ادب   

شريف آباد تا جلو اداره كار سـنندج بـا    
  .»زندگي انساني حق ماست«شعار 

رسنل اداره  تجمع اعتراضي پ  :  مهر 24
  .برق گيالن

   
  1387آبان 

تجمعـي اعتراضـي پرسـتاران      :  آبان 1
مراكز بهداشتي و درمـاني شهرسـتان       

ي تـامين     شـهر در مقابـل اداره       خميني
  .اجتماعي اين شهرستان

ــان9 ــارگران شــركت :  آب ــصاب ك اعت
  .پارس خودرو

تجمعي اعتراضـي كـارگران     :  آبان 16
شركت سـبالن پارچـه اردبيـل بـراي         

  .بارچندين 
تجمعي اعتراضـي كـارگران     :  آبان 20

در مقابـل  ) السـتيك البـرز  (كيان تاير   
اين «شعار كارگران   . دفتر احمدي نژاد  

آخرين پيام است كـارگر مبـارز آمـاده         
بود و مـأموران سـركوبگر      » قيام است 

نيروي انتظامي به كارگران زحمتكش     
  .كيان تاير يورش بردند

اعتـصاب كـارگران شـركت      :  ابان 21
سازي لوشـان، مـشغول در پـروژه          هلول

قبالً يك بار   . گذاري در بندر انزلي     لوله

تعدادي از كارگران دست به اعتـصاب       
زده بودند كه آن اعتـصاب منجـر بـه          

  . نفر از كارگران شده بود4اخراج 
ــان22 ــه اي  :  آبـ ــصاب دو هفتـ اعتـ

ــرك   ــران بـ ــه ايـ ــارگران كارخانـ كـ
كارخانه ايـران بـرك رشـت بـا         .رشت

ال سـابقه كـار ، تنهـا     سـ 37بـيش از  
مركز تهيه پارچه فاستوني و دوخـت و        
دوز كــت و شــلوار در منطقــه گــيالن 

  .است
تجمــع اعتراضــي كــارگران :  آبــان26

ــل    ــكان در مقاب ــي اش ــه چين كارخان
  .دادگستري شهرستان قزوين

تجمــع اعتراضــي كــارگران :  ابــان29
شركت سـازمايه پاكدشـت در مقابـل        

  .دادگستري پاكدشت
   

  1387آذر 
تجمـــع اعتراضـــي كـــارگران :  آذر6

شركت الستيك سازي البرز در مقابل      
دفتر اين شركت نزديك ميدان ونـك       

  .تهران
ــصاب  :  آذر7 ــي و اعت ــع اعتراض تجم

  .سازي لوشان كارگران شركت لوله
تجمـــع اعتراضـــي كـــارگران :  آذر9

  . ايران2كارخانه صنايع فلزي 
تجمـــع اعتراضـــي كـــارگران :  آذر9

يس ســنندج در اخراجــي شــركت پــرر
  .محل اداره كار استان در سنندج

ــارگران   :  آذر12 ــي ك ــع اعتراض تجم
شركت ذوب آهـن اصـفهان در جـاده         

  .شهر ـ اصفهان زرين
ــارگران   :  آذر17 ــي ك ــع اعتراض تجم

صنايع شيميايي ساري در مقابل تامين  
  .اجتماعي استان

ــه  :  آذر20 ــارگران كارخان ــصاب ك اعت
  .كرمانشاه» كرپ ناز«پارچه بافي 

تجمــع اعتراضــي و اعتــصاب :  آذر20
ــهرداري    ــارگران شـ ــان و كـ كاركنـ

  .خرمشهر
ــارگران   :  آذر25 ــي ك ــع اعتراض تجم

  .الستيك البرز
ــارگران   :  آذر27 ــي ك ــع اعتراض تجم

ــروي   ــه ســازي اهــوز روب شــركت لول
  .استانداري خوزستان

 5كــــارگران معتــــرض در مــــسير 
ــتانداري    ــا اس ــه ت ــومتري كارخان كيل

 حـق    زندگي«عار  راهپيمايي كرده و ش   
  .را فرياد مي زدند» مسلم ماست

   
  1387دي ماه 

تجمــع اعتراضــي كــارگران    :  دي1
گـروه صـنايع    . 2كارخانه صنايع فلزي  

فلزي سازنده اسكله فلزي ساختمان و      
تاسيسات عمراني، شـامل دو كارخانـه     

  .در منطقه غرب تهران است
تجمــع اعتراضــي كــارگران    :  دي1

بيــل در كارخانـه الســتيك ســازي ارد 
ــل  ــتانداري اردبي ــل اس ــاع . مقاب اجتم

  .كردند
ــصن   :  دي2 ــي و تح ــع اعتراض تجم

كارخانه صنايع فلزي شماره     كارگران  
  . تهران  در2

ــارگران  :  دي10 ــصاب ك ــستمين روز اعت بي
  .پروژه احداث پتروشيمي

اعتصاب كارگران سيمان هگمتانـه     :  دي 16
  .ي همدان

ادامه اعتـصاب كـارگران كـشت و        :  دي 16
 دي  15ت مهاباد، واحد يك كـه از روز         صنع

  .آغاز شد
تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته    :  دي 24

سازمان تامين اجتماعي در مقابـل مجلـس        
  .ارتجاع

تجمع اعتراضي كـارگران اخراجـي      :  دي 30
شركت آرمين شـرق در مقابـل اداره كـار و           

  .امور اجتماعي سيستان و بلوچستان
   

  1387بهمن ماه 
عتراضـي كـارگران فـصلي    تجمع ا :  بهمن 2

ــت   ــد ترب ــه قن ــل   كارخان ــه در مقاب حيدري
  .فرمانداري شهرستان

تجمع اعتراضي كارگران كارخانـه     :  بهمن 6
. نازنخ قزوين مقابل محل كار احمـدي نـژاد   

كــارگران شــب قبــل از ايــن حركــت را در 
  . خيابان به صبح رساندند

ــن5 ــستگان  :  بهم ــي بازنش ــع اعتراض تجم
ــرم  ــيلون خ ــه پارس ــل   كارخان ــاد در مقاب آب

  .استانداري لرستان
ــن6 ــايي  :  بهم ــي و راهپيم ــع اعتراض تجم

  .كارگران شركت زغال سنگ البرز شرقي
تجمع اعتراضي كـارگران شـركت      :  بهمن 9

ــل درب وردوي   ــه در مقابـ ــساجي خامنـ نـ
كارگران معترض پس از تجمع بـه       . كارخانه

سمت اداره كار شهرستان شبستر راهپيمايي      
  .كردند

كارگران فرنخ و مه نخ جاده بين       :  بهمن 13
اين چندمين  . المللي قزوين را مسدود كردند    

بار است كه كارگران ايـن واحـد دسـت بـه        
  .تجمع زده اند

تجمع اعتراضي كارگران شركت    :  بهمن 13
 روز در 10كارگران بـه مـدت   . مهاباد شيلر  

داخل شركت دست به تجمع زدند و يك بار    
  . دندنيز مقابل فرمانداري تجمع كر

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه    :  بهمن 13
ي نساجي مازندران در جلـوي درب ورودي        
كارخانه و پس از آن راهپيمـايي بـه سـمت           

  .اداره كار
 روزه كارگران   10شروع اعتصاب   :  بهمن 16

ايـن  . شركت شيميايي كُرم كيميكال ساري    
  .شركت تنها توليد كننده كُرم در كشور است

راضي كارگران شركت   تجمع اعت :  بهمن 19
  .سيمان

اعتــصاب كــارگران شــركت   :  بهمــن20
شركت گردآفردين يك مؤسسه    . گردآفردين

توليــد لبــاس اســت كــه در شــهر صــنعتي  
نصيرآباد در منطقه رباط كـريم قـرار دارد و          

  .بيشتر كارگران آن زن هستند 
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه    :  بهمن 20

ايـن  سرب و روي زنجـان در مقابـل دفتـر           
  .شركت

تجمع اعتراضي كارگران شركت    :  بهمن 21
در مقابــل اســتانداري  نــورد و لولــه اهــواز 

  . خوزستان
تجمع اعتراضي مجدد كـارگران     :  بهمن 21

  .نساجي خامنه در مقابل اداره كار تبريز
  13بقيه در صفحه 
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  12بقيه از صفحه 

تجمع اعتراضـي كـارگران     :  بهمن 23
واحد صنايع چـوب طالقـاني از توابـع         
اسالمشهر در مقابل سـاختمان اصـلي      

  .وزارت كار و امور اجتماعي
كارگران اين كارخانـه تـا ايـن تـاريخ          

اي گرفتن حق خود دوبار به همـراه        بر
 و يك    خانواده هايشان به تهران رفتند    

سه بـار   بار مقابل دفتر احمدي نژاد و       
مقابل فرمانداري اسالمشهر و يك بار      
ــار   ــاختمان وزارت ك ــل س ــر مقاب ديگ

  .تجمع كردند
تجمع اعتراضـي كـارگران     :  بهمن 29

شركت آجرثبات در محل كارشـان در       
  .ورامين

جمع اعتراضـي كـارگران     ت:  بهمن 27
ــتور و    ــدان پاس ــزي در مي ــنايع فل ص

  .راهپيمايي به طرف دفتر احمدي نژاد
ــرار     ــا اص ــع و ب ــن تجم ــه اي در ادام
نيروهاي انتظامي و امنيتي مـستقر در       
محل، كارگران خيابان را بـاز كـرده و         
كمي دورتر از محـل بـه تجمـع خـود      

  .ادامه دادند
تجمعي اعتراضي كـارگران    :  بهمن 29
كشت «د يك و واحد جوجه كشي       واح

  .»و صنعت مهاباد
تجمعي اعتراضي كـارگران    :  بهمن 30

ــان در   ــازي ساس ــابه س ــه نوش كارخان
  .مقابل مجلس ارتجاع

   
  1387اسفند 

ــفند5 ــي  :  اسـ ــين روز تجمعـ هفتمـ
چينـي بهداشـتي    «اعتراضي كارگران   

  .در مقابل كارخانه» مينا
تجمع اعتراضـي كـارگران     :  اسفند 10

مين اجتمـاعي در مقابـل      بازنشسته تـا  
  .مجلس ارتجاع

تجمــــع اعتراضــــي و :  اســــفند11
ــزي   ــنايع فل ــارگران ص ــايي ك راهپيم

 به سـوي دادگـستري يافـت        2شماره  
  .آباد
اعتصاب و تجمع اعتراضي    :  اسفند 12

ستيك دنا    كارگران كارخانه توليدي ال   
  .در شيراز

 هـزار   2ستيك دنـا      كارخانه توليدي ال  
ــد دارد و  ــارگر و كارمن ــيش از ك  10ب

هـزار نفــر بــه طـور غيــر مــستقيم در   
  .ارتباط با اين كارخانه قرار دارند

ــادين  :  اســفند13 ــصاب نم ــه اعت ادام
كارگران ذوب آهن اصفهان از طريـق       
عدم دريافت غذاي كارخانه كه از روز       

  . اسفند آغاز شده بود10
روز دوم اعتصاب و تجمعي     :  اسفند 13

ر اعتراضي كارگران كارخانه نوشـاب د     
  تهران

تجمع اعتراضـي كـارگران     :  اسفند 13
نساجي خامنه در در مقابل كارخانـه و        
راهپيمايي به سمت تبريز و تجمـع در        

  .مقابل استانداري آذربايجان شرقي
دهمـــين روز اعتـــصاب :  اســـفند17

  .كارگران سد زوال سلماس
شروع تجمع اعتراضي هـر     :  اسفند 17

روزه كارگران كارخانـه كنـف كـار در         
 21 استانداري گيالن كه تا روز       مقابل

  .اسفند ادامه داشت
اعتصاب و تجمع اعتراضي    :  اسفند 20

كاركنان و كارگران لوله سـازي اهـواز     
كه در آن ماموران نيروي انتظامي بـه        
كنترل جمعيت پرداخته و از گرفتن هر       
گونه فيلم و عكس جلـو گيـري و بـا            
ــا   ــي ي ــورد و گوش ــذكور برخ ــراد م اف

  . را ضبط مي كردنددوربين آن افراد
تجمع اعتراضـي كـارگران     :  اسفند 21

كارخانه آردل در مقابـل ايـن شـركت         
ايـن كـارگران    . واقع در خيابان تـوانير    

 اسفند نيز تجمع اعتراض آميز      19روز  
در مقابل دفتـر سـهامدار اصـلي ايـن          
كارخانه واقع در ضلع شـرقي خيابـان        

  .مصلي برگزار كرده بودند
ضـي كـارگران    تجمع اعترا :  اسفند 21

ــتانداري   ــل اس ــاور در مقاب ــساجي خ ن
حدود سه هفته پـيش از ايـن         . گيالن

ــاور در   ــساجي خ ــارگران ن حركــت، ك
كارگران  . مقابل كارخانه تجمع كردند   

در آن تجمع سه راه خاور را بـستند و           
. مانع عبور و مرور وسايل نقليه شـدند       

در آن مورد نيزكـارگران بـا سـركوب         
عاتي رو به رو نيروهاي انتظامي و اطال 

  شدند
براي چندمين بار طي سال     :  اسفند 21

گذشته كارگران شـركت صـنايع اراك    
در ايـن روز    . تجمع اعتراضـي كردنـد    

تجمــع كــارگران بــا خــشونت بيــشتر 
  .همراه بود

تجمع اعتراضـي كـارگران     :  اسفند 22
. كارخانه پارچه بافي سبالن در اردبيل     

 اســـفند مـــسير 26كـــارگران در روز 
ارخانـــه ســـبالن پارجـــه را ورودي ك

كــارگران ســپس  . مــسدود كردنــد 
راهپيمايي كرده و نيروهاي يگان ويژه      
پلــيس كــه در طــول مــسير حركــت  
ــتند    ــضور داش ــدگان ح ــراض كنن اعت
چنــدين بــار قــصد داشــتند كــه مــانع 
حركت اين كارگران به جاده شوند كه       
بــا مقاومــت تجمــع كننــدگان روبــرو 

  .شدند
رگران تجمع اعتراضـي كـا    :  اسفند 24

  .شهرداري آبادان
ــفند26 ــت  :  اسـ ــومين روز حركـ سـ

  اعتراضي كارگران اخراجـي كارخانـه     
 و تجمـع آنـان در    لوله سـازي اهـواز   

ايـن تجمـع بـا      . مقابل درب كارخانـه   
  .تهديد نيروي انتظامي پايان يافت

تجمع اعتراضـي كـارگران     :  اسفند 28
وكاركنان شركت نيكـو فـر در جلـوي       

ــداري شــاهرود ــن .فرمان ــا اي تجمــع ب
  .دخالت نيروهاي انتظامي سركوب شد

  
   

  1388فروردين 
تجمع اعتراضي كـارگران    :  فروردين 5

كارخانه چيني كرد در مقابل اداره كـار   
  .كرمانشاه

تجمـــع اعتراضـــي و :  فـــروردين15
ــي    ــارگران اخراج ــه ك ــصن روزان تح

 29شركت لوله سازي اهواز كه تا روز        
فروردين به طور مداوم هر روزه جلوي       

  .درب اصلي شركت ادامه داشته است
تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 16

كارخانة فرش پارس قزوين در مقابـل       
  .اين واحد توليدي

تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 16
ــل    ــين در مقاب ــار ماش ــركت همك ش

  .استانداري تهران
تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 17

  .»ايران پويا«كارخانه 
تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 17

كارخانه ذوب آهـن ماليـر در مقابـل         
  .فرمانداري اين شهرستان

تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 20
شركت صنايع اراك كـه در ايـن مـاه          

  .چندين بار صورت گرفت
تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 23

كارخانه كشتي سازي صدرا بوشهر در      
  .مقابل مجلس ارتجاع

ــان :  فـــروردين23 اعتـــصاب كاركنـ
  .كارخانه كيان تاير

تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 23
كارخانه ريسندگي پـرريس سـنندج و       
ــه و    ــارگران كارخان ــين ك ــري ب درگي
نيروهــاي انتظــامي و مــسئوالن ايــن 

  . واحد صنعتي
تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 26

كنتور نويس در مقابل اتـاق مـديريت        
اضالب شهري اسـتان    شركت آب و ف   

  .اردبيل
تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 26

كارخانـــه قنـــد بردســـير در مقابـــل 
كارگران هـر روز    . فرمانداري اين شهر  

در مقابل ارگانهاي مختلف دولتي اعم      
ــامين    ــار، تـ ــداري، اداره كـ از فرمانـ
اجتماعي و يا در كارخانه قنـد تجمـع         

  .كرده اند
گران تجمع اعتراضي كار  :  فروردين 27

ــمال   ــنعت ش ــشت و ص ــه ك . كارخان
كارخانــه كــشت و صــنعت شــمال بــا 
داشتن هزار كارگر در استان مازنـدران    
از واحدهاي توليد كننده و صادركننده       

  .برتر روغن خوراكي كشور است
تجمع اعتراضي كارگران   :  فروردين 29

  .شركت همكار ماشين در وزارت كار
   

برخي از حركتهـاي اعتراضـي      
ر هفـت تپـه در      كارگران نيشك 

  سال گذشته
ــشت16 اعتــصاب و تجمــع  :  ارديبه

اعتراضي كـارگران شـركت كـشت و        
صنعت نيـشكر هفـت تپـه در جلـوي          

اين حركـت   . درب مديرعامل كارخانه  
 ارديبهشت ادامـه    17اعتراضي در روز    

پيدا كرد و كارگران تمامي قـسمتهاي       
ــركت    ــصاب ش ــن اعت ــركت در اي ش

  .داشتند

اعتراضـي در روز    در ادامه اعتصاب و تجكع      
 ارديبهــــشت كــــارگران در مقابــــل  23

ــد    ــعارهايي مانن ــا ش ــوش ب ــداري ش فرمان
و » معيــشت زنــدگي حــق مــسلم ماســت«
» كارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايـم گرسـنه      «

كارگران پس از يـك سـاعت       . تجمع كردند 
تجمع در مقابل فرمانداري شوش به سـمت        
مركز شهر راهپيمايي كردند كه بـا دخالـت         

  . نتظامي پايان يافتنيروي ا
اعتـصاب كـارگران نيـشكر      :  ارديبهشت 26

. هفــت تپــه وارد يــازدهمين روز خــود شــد
نيروي انتظامي هنگامي كه كارگران همـراه   
با خانوادهاي خود از فرمانـداري شـوش بـه     
سوي بازار شهر در حال راهپيمائي بودند بـه   

  .صورت وحشيانه اي به آنان يورش برد
مين روز اعتـصاب و     چهارده:  ارديبهشت 29

اعتراضهاي گسترده كارگران نيـشكر هفـت       
در ايــن روز كــارگران در مقابــل درب . تپــه

فرمانداري شـوش تجمـع كـرده و پـس از           
ــه ســمت بازارشــهر   ــداري ب مــدتي از فرمان

كارگران از بازار به سـمت      . راهپيمائي كردند 
چهار راه شوش راهپيمـائي كردنـد و مـسير          

   . شوش دزفول را مسدود كردند
پـانزدهمين روز اعتـصاب و      :  ارديبهشت 30

در ايـن   . اعتراض كارگران نيشكر هفت تپه    
 انديمــشك را –روز كــارگران جــاده اهــواز 

  . مسدود كردند
كارگران بار ديگر جاده اهواز     :  ارديبهشت 30
كـارگران از   . انديمشك را مـسدود كردنـد     –

ــوش    ــار راه ش ــمت چه ــه س ــداري ب فرمان
 مسير تعداد زيادي راهپيمايي كرده و در طي 

  .از مردم و جوانان به كارگران پيوستند
ــه دادن    ــدام ب ــسير اق ــي م ــارگران در ط ك
شــعارهائي ماننــد مــدعي عــدالت خجالــت 
ــسلم   ــدگي حــق م ــشت و زن ــت، معي خجال
ماست، حقوق ماهيانه حـق مـسلم ماسـت،         
پرونده سازي عليه كارگران را متوقف كنيد،       

ر مي  محاكمه كارگران را متوقف كنيد، كارگ     
  ......ميرد ذلت نمي پذيرد و

در شهر شـوش حكومـت نظـامي        :  خرداد 1
اعالم نشده برقرار و نيروهـاي اطالعـاتي و         
امنيتي از صـبح روز اول خـرداد شـروع بـه            
دستگيري گسترده كارگران در سـطح شـهر    

  . نموده و دهها كارگر را دستگير كردند
هفـــدهمين روز اعتـــصاب و  :  خـــرداد2

ن نيشكر هفت تپه كه در      اعتراضهاي كارگرا 
 شــيفت كــاري شــركت داشــتند 3 هــر  آن

  .شروع شد
روز دوم خرداد كارگران شركت نيشكر هفت  
تپه از تمامي كارگران شركتهايي كه از آنها        

  .حمايت نمودند تشكر كردند
در بيستمين روز اعتصاب كارگران     :  خرداد 4

نيشكر هفت تپه، كارگران بخشهاي مختلف      
ــد ــر م ــل دفت ــع در مقاب يريت شــركت تجم

  .كردند
نيروهاي امنيتي و گـارد ويـژه بـه         :  خرداد 6

ــداري    ــل فرمان ــرض در مقاب ــارگران معت ك
 كـارگر را    12شوش يورش بردنـد و حـدود        

  .دستگير و به نقطه نامعلومي منتقل كردند
كارگران در بيست و پنجمين روز اعتصاب و     
اعتراضات خود بار ديگر در محوطه صنعتي        

  .ندشركت تجمع نمود
  14بقيه در صفحه 
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بيان تازه ناكارايي سياست 

  مشت آهنين در برابر

   دهانهاي گُرسنه

  
  ارديبهشت 12فراسوي خبر 

  منصور امان
 ارديبهشت، 11همايشهاي طبقاتي كارگران در 

پروسه سازمانيابي مستقل كارگران گرد نيازها و 
. خواستهاي خود را يك گام ديگر به پيش برد

ن، سنندج، پيام گردهماييهاي كارگران در تهرا
كرمانشاه و سقز، بي بازگشت بودن اين فرآيند و 
تحميل خود به عنوان يك فاكتور ناديده 
گرفتني بر محاسبات حكومت براي تنظيم 
روابط كار و سطح معيشت ميليونها كارورز 

  .است
بيانيه هاي علني كه در آنها عزم تشُكلهاي 

به برگُزاري مراسم اول ماه مه به  كارگري
درآمده بود، يك فراخوان صريح به اداره نمايش 

و سازمان دادن اُمور مربوط به كارگران توسط 
خود آنها و كوتاه كردن دست دخالتهاي دولتي 

با توجه به سركوب و پيگرد سيستماتيك و . بود
هميشگي كه كارگران پيشرو و كوشندگان 
كارگري به طور ويژه و تحرُك صنفي كارگران 

آن روبرو هستند، بسيج آشكار به طور فراگير با 
آنها در اين جهت و در برابر چشم حكومت، 
ناكارايي روزافزون سياست مشت آهنين در برابر 

  . دهانهاي گُرسنه را بياني تازه بخشيده است
برگُزار كُنندگان و شركت كُنندگان مراسم روز 
كارگر نمي بايست پيشگو مي بودند تا دريابند 

 يورش گزمه هاي امنيتي كه گردهمايي آنها با
دستگاه هاي . حكومت روبرو خواهد گرديد

مربوطه خود مدتها پيش از فرا رسيدن اين روز 
با احضار، تهديد و دستگيري كارگران، پرده 

اين واقعيت، . هاي اين سناريو را كنار زده بودند
وزنه ي سنگين و اتكاپذير حركت اول ماه را در 

احت بخشيدن گُشودن پهنه ديگري براي صر
به خواستها و استقالل طبقاتي خود و گُذار به 

  . اين نُقطه باز مي شناساند
در آينه ي اين وضعيت، تشُكل دست ساز 

 را مي توان "خانه كارگر"حكومتي موسوم به 
ديد كه به گونه ناگُزير هر سال نسبت به سال 
پيش، فتيله آن پايين تر كشيده مي شود؛ 

 دليل بي اعتباري اين اقدامي كه از يكسو به
دستگاه رسمي در ميان كارگران و از سوي 
ديگر، به سبب ناتواني آن از كاناليزه كردن و 
كُنترُل سوژه هاي خود، به حكومت تحميل 

 "خانه كارگر"لباس شخصيهاي . شُده است
امسال تنها توانستند در ساختمان اين مركز 
بساط خود را پهن كرده و شُماري را براي 

  . واري بر اين حال نزار گرد آورندسوگ
نمايش قُدرت و همبستگي كارگران در اول ماه 
مه، درونمايه كُنش و واكُنشهاي اين طبقه در 
ماه هاي حساس آينده را تشخيص پذير ساخته 

رويارويي متشكل تر و همه جانبه تر . است
كارورزان و مزدبگيران با توطيه حكومت براي 

ن اقتصادي بر شانه آنها، خالي كردن بار بحرا
 اُرديبهشت 11چشم اندازي است كه در اُُفق 

   . پديدار شُده است88

 
  14بقيه از صفحه 

ــرداد8 ــارگران  :  خ ــه آزاد ك اتحادي
ايران، انجمن صنفي كارگران بـرق      
ــارگران   ــشاه، كـ ــار كرمانـ و فلزكـ
كارخانه شاهو و جمعي از كـارگران       
كارخانه هـاي نـساجي كردسـتان،       

 10 و9 گــاز فازهــاي  پااليــشگاه
ــرريس،   ــش، پ ــرو رخ ــسلويه، ني ع
ــنگين    ــيلن س ــي ات ــيمي پل پتروش

ــنندج،   ــزي س ــر پ ــشاه، آج   كرمان
سنديكاي كـارگران شـركت واحـد       

  اتوبــوس رانــي تهــران و حومــه و
شهر صـنعتي قـم بـا صـدور يـك           
بيانيه از مبارزه كارگران هفت تپـه        

  .حمايت نمودند
در بيــست و هــشتمين :  خــرداد12

ــصاب ــهايروز اعتــ    و اعتراضــ
كارگران نيشكر هفت تپه، فرماندار     
و مدير عامل شركت از طريق تلفن    
كه به بلنـدگوهاى شـركت وصـل        
شده بود از كـارگران خواسـت كـه         
نمايندگان خود را جهت مذاكره بـا       
نمايندگان استاندارى به فرماندارى    

كـارگران بـراى   . شهر اعـزام كننـد    
پيشگيرى از پرونـده سـازى جديـد        

مايندگان خود اين پيشنهاد را    عليه ن 
رد كردند و به آنها اعالم كردند كه        
مذاكرات در محوطه شـركت و در       
حضور كارگران بايد انجام گيـرد و       
. ثانيا خواسته ها اعالم شده اسـت      

ــه     ــد ك ــن ش ــر اي ــرار ب ــا ق نهايت
نمايندگان استاندارى بـه محوطـه      
شركت بروند و با كارگران صحبت    

  .كنند
ن شركت كشت   كارگرا:  خرداد 21

و نيـشكر هفــت تپــه در ادامــه ي  
 و اعتراضهاي خـود بـار        اعتصاب

ديگر به خيابانهاي شوش آمـده و       
نسبت به عدم توجه مـسئوالن در       
ــشان   ــت مطالبات ــصوص پرداخ خ
ــورش   ــا ي ــد كــه ب اعتــراض كردن
مــــامورين نيــــروي انتظــــامي 
خيابانهـاي شهرسـتان شـوش بـه     

  .درگيري كشيده شد
در چهــل و چهــارمين :  خــرداد28

روز كارگران همراه با خانواده هاي  
خود اقدام به بستن جاده ترانزيتـي    

 انديشمك در نقطه سه راه      –اهواز  
  . خوانساري شوش نمودند

نيروي هاي امنيتي و اطالعاتي بـا       
آوردن ماشــينهاي آب پــاش آتــش 
نشاني كارگران و خانواده هاي آنها      

  .  دادندرا در محاصره خود قرار
ــرداد29 ــا   :  خ ــراه ب ــارگران هم ك

خانواده هاي خود و مردم هفت تپه       
طي يك تجمع اعتراضي چند هزار      
نفــري بــه ســمت ســه راهــي     

خوانساري حركت كردند و در ايـن       
نقطـــه اتوبـــان ترانزيـــت اهـــواز 
انديمــشك را بــراي دومــين روز   

  .متوالي بستند
كارگران همرا با خانواده    :  خرداد 30

ــود در م  ــاي خ ــنعتي  ه ــه ص حوط
شركت تجمع نمودند و با سر دادن       
ــر   ــه ســمت دفت شــعارهاي خــود ب
حراست شركت حركت و اين دفتـر      

  . را در محاصره خود در آورده اند
از ايـــن روز دور جديـــد :  تيـــر18

اعتصابات كارگري شركت كشت و     
  . آغاز شد صنعت نيشكر هفت تپه

ــرداد20 ــع :  مـ ــصاب و تجمـ اعتـ
ت تپه  اعتراضي كارگران نيشكر هف   
  براي تحقق خواسته هايشان

ــهريور14 ــدود و :  ش ــصاب مح اعت
تجمع اعتراضي كارگران و پرسـنل      
شــركت كــشت و صــنعت نيــشكر 

  .هفت جلوي درب مديريت كارخانه
تجمع اعتراضـي كـارگران     :  مهر 3

شركت كاغذ سـازي پـارس هفـت        
 فرمانــــداري  تپــــه در جلــــوي

كـارگران جـاده    . شهرستان شـوش  
  تهايمخصوص رفت و آمد شـرك     

نيــشكر، كاغــذ ســازي و حريــر    
خوزسـتان بـه هفـت تپـه را بــراي     

  .مدتي مسدود كردند

  
ــر3 ــذ  :  مه ــارگران كاغ تحــصن ك

ســازي پــارس، از شــركتهاي تــابع 
طرح نيشكر هفـت تپـه، در مقابـل         

كـارگران جـاده    . فرمانداري شوش 
انديمشك را بـراي   –ارتباطي اهواز   

  .ساعاتي مسدود كردند
ــر4 ــص:  مهـ ــين روز اعتـ اب دومـ

كارگران نيشكر هفت تپه و تجمـع       
ــر    ــل دفت ــان در مقاب ــي آن اعتراض

  .مديريت شركت

ــان1 ــركت  :  آب ــارگران ش ــنديكاي ك س
نيشكر هفت تپه با انتخاب هيات مـديره        

 در راي گيري براي .كار خود را آغاز كرد 
ــات   ــن انتخاب ــر از  اي ــزار نف ــيش از ه ب

  .كارگران شركت كردند
په در  تن از كارگران هفت ت    5:  بهمن 29

بيــدادگاه انقــالب دزفــول بــه اصــطالح 
ــن   ــورد اي ــرار اســت در م ــه و ق محاكم

  .فعاالن كارگري احكامي صادر شود
رحـيم بوسـتاق، عـضو هيـات        :  اسفند 5

ي ســنديكاي شــركت كــشت و  مديريــه
صنعت هفت تپه پس از احضار به سـتاد         

  .خبري بازداشت شد
علـي نجـاتي رئـيس هيـأت        :  اسفند 10

گران شركت كـشت    سنديكاي كار   مديره
ــشان   ــه و رضــا رخ ــت تپ و صــنعت هف
مــسئول روابــط عمــومي ايــن ســنديكا، 

 اطالعـات    توسط مـأموران امنيتـي اداره     
  .شهرستان شوش بازداشت شدند

دو نفر از اعضاي هيات مديره    :  اسفند 13
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپـه بـه      
نامهـاي محمـد حيــدري مهـر و قربــان    

ــا ــور توســط اداره اطالع ت شــوش عليپ
  .بازداشت شدند

تعدادي از كـارگران شـركت      :  اسفند 17
كشت و صنعت كـارون مقابـل مجلـس         
رژيم تجمع كردند و خواستار حـق بيمـه    
ــصل    ــارگران در ف ــنوات ك ــل و س كام
ــاري  بيكــــ

  .شدند
:  اســــفند18

علي نجـاتي،   
رئيس هيـات   
  مــــــــديره

ــنديكاي  ســ
ــارگران  كـــ
شركت كشت 
ــنعت  و صـــ
هفت بعـد از    
ــه   ــك هفت ي

اره آزادي دوب 
  .بازداشت شد

:  فروردين 10
اعــــــــالم 
ــت و  موجودي
فراخـــــوان 

ــه ي « كميتـ
دفــــــاع از 

  »كارگران هفت تپه
كارگران نيشكر هفت تپـه     :  فروردين 18

در اعتراض به كم كردن اضافه كاري و        
عدم پرداخت دست مزد هايـشان و نيـز         
اعتراض به دستگيري علي نجاتي رئيس     
هيات مديره سنديكاي كارگران نيـشكر      

تپه در محـل كارخانـه دسـت بـه          هفت  
به دنبـال ايـن حركـت    . اعتصاب زده اند  

  .اعتراضي علي نجاتي از زندان آزاد شد
   

  1388 تا اول ارديبهشت 1378برخي از حركتهاي كارگري از اول ارديبهشت 
 2009 تا مه 2008مه 
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  جهان در آيينه مرور
  

  
  ليال جديدي

  
مهمترين نقطه "پاكستان، 

تمركز سياست خارجي دولت 
  "اوباما 

امپرياليسم آمريكا كه با هدف پيشبرد 
 در مناطق مهم خودهژموني 

استراتژيكي و نفت خيز آسياي مركزي 
و خليج فارس دست به تهاجم به 

 و عراق در 2001افغانستان در سال 
ن منطقه را به بي  زد، اي2003 سال
 پا  و شرايطي براي كشاندهثباتي

  جنگهاي جديد و خونين ديگرگرفتن
جنگ خونين و . فراهم كرده است

خانمانسوز در اين دو كشور اكنون به 
پاكستان نيز رخنه كرده و اين كشور 

 تجزيهرا در معرض سقوط دولت، 
. قومي و جنگ داخلي قرار داده است

 پاكستان را از همين رو، دولت اوباما
مهمترين نقطه توجه در سياست "

  . خود اعالم كرده است"خارجي
 تقسيم محصولپاكستان كه كشور 

 در انگليس مبندي ارتجاعي امپرياليس
داراي بحرانهاي اقتصادي ، هند است

و سياسي وسيعي است كه سياستهاي 
امپرياليستي آمريكا به آن شدت 

تالش آمريكا براي . بخشيده است
 درآوردن پاكستان، با رلتحت كنت
 ، استروبرومردم اين كشور مخالفت 

از اين رو بنيادگرايان ارتجاعي طرفدار 
 طالبان فرصت را غنيمت شمرده و

د سلطه خود را با جلب نتالش مي كن
گاه و محروم آحمايت مردم نا

 ميليون جمعيت اين 170 بر ،ييروستا
در همين حال . كشور تحميل كنند
د و غيردمكراتيك سيستم سياسي فاس

نا   نيز يك عامل ديگراين كشور
 . به شمار مي رودراميهاي اجتماعي آ

در اين نوشتار به روند رشد تنشها و 
بحران به لحاظ اقتصادي و سياسي و 
نقش آمريكا در اين كشور پرداخته 

  . شده است
  

 و صندوق بين 2008اكتبر 
  المللي پول

خاطر ه پاكستان تضعيف شده ب
 نت سياسي و ضربه خورداب ثنداشتن

 در ماه اكتبر ،از بحران اقتصادي جهان
سال گذشته براي گرفتن كمك دست 

اين در حالي . دراز كردبه سوي چين 
بود كه سرمايه گذاران خارجي 
پاكستان را ترك كرده و ارزش روپيه 

دولت . مده بودآين يشدت پاه ب
 به مبلغي نزديك به تشدبه پاكستان 

ر براي ترميم امور مالي  ميليارد دال10
يس جمهور ير.  داشت نيازكشور

پاكستان، آصف علي زرداري از سفر 
 كشورش ديرينخود به پكن، متحد 

عربستان . گشتربا دست خالي ب
سعودي يك دوست قديمي ديگر نيز 

 كمك  گرفتن براي رادست پاكستان
  . پس زد اين كشوردر صادرات نفت به 

 ترين،  فياض احمدآقاي شوكت
مشاور مالي نخست وزير پاكستان 
اعالم كرد كه پاكستان ناچار خواهد 
شد به صندوق بين المللي پول روي 
آورد و بخت كشورش را آنجا آزمايش 

روشن است كه مقروض شدن به . كند
اين نهاد بزرگ مالي به معناي پذيرش 

ي است كه فقير يشرط ها تمامي قيد و
 آثار مخرب آن را بر ،ترين قشر جامعه

  . خود احساس خواهد كردمعيشت
 تحت فشار همزمانپاكستان كه 

جنگ عليه "آمريكا و آنچه كه 
 خوانده مي شود قرار دارد، "تروريسم

از فرصت استفاده كرده و انتظار 
  راواشنگتن دريافت مبالغ هنگفتي از

 رسمي پاكستان هاييكي از مقام. دارد
در اين باره به روزنامه نيويورك تايمز 

يك راه براي گرفتن " :يدمي گو
كمك اين است كه يادآوري كنيم اگر 

 جنگ عليه ترور ،اقتصاد ما سقوط كند
 يك ".روند منفي خواهد داشت

گزارش آژانس اطالعاتي آمريكا اين 
بدون "ي يوضعيت را در جمعبندي نها

 "پول، بدون انرژي، بدون دولت
  . كرده بودتوصيف

 تحت دولت نظامي ،تنها دوسال پيش
رف اوضاع اقتصادي پاكستان مش

 بعدي ببر"فا شده بود كه ونچنان شكآ
 خوانده مي شد اما بعدها "آسيا

بحرانهاي سياسي اين كشور را به مرز 
 .سقوط اقتصادي سوق داد
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  گيري اختالفات
در پي بحران اقتصادي، پاكستان دچار 

 در. شد بحرانهاي سياسي نيز هسلسل
 هزاران ،اه مارس سال جاري مطاواس

تن از وكالي دادگستري و فعاالن 
سياسي پاكستان جهت باز گرداندن 
قضات بركنار شده از سوي 

  رييس جمهوري،پرويزمشرف
پاكستان تظاهراتي در بندر كراچي بر 

 اين تظاهرات كه به آن نام .پا كردند
 داده شده بود، "طوالني ييراه پيما"

ياسي عمده با شركت يكي از احزاب س
 - ليگ حزب مسلم"پاكستان، يعني 

 نخست وزير ،"شاخه نواز شريف
 .پيشين پاكستان صورت مي گرفت

 رييس پيشين كانون ،حامد خان
وكالي دادگستري پاكستان اعالم 
كرد كه خواستهاي سازمان دهندگان 

 رييس": تظاهرات روشن است
 و  شدهجمهوري پاكستان بايد بركنار

 ".قضات باز گردند

در واكنش به اين امر، نيروهاي امنيتي 
نخست دست به سركوب و بازداشت 
دهها تن از رهبران و شخصيتهاي 
برجسته حزب نواز شريف و شماري از 

خودداري دولت جديد . وكال زدند
بركنار  بازگرداندن قضات ازپاكستان 

 به بروز اختالفات جدي بين نواز شده
دولت . شريف و زرداري منجر شد

ن براي جلوگيري از حوادث پاكستا
امنيتي ويژه اي در  ناخوشايند، قوانين

همه شهرهايي كه قرار بود راهپيمايي 
مسلم "حزب  وكال و هواداران سه

حزب " و "جماعت اسالمي"، "ليگ
  . برگزار شود، تدارك ديد"عدالت

همزمان با اصرار وكال براي 
آباد،  راهپيمايي به سمت اسالم

ا باتوم به نيروهاي پليس كراچي ب
 فعاالن و وكال در مقابل ديوان عالي

اين شهر حمله كردند كه سبب خشم 
  .جمعيت شد

ما مي ": نواز شريف اعالم كرد
خواهيم اين نظام منسوخ را تغيير 

اين نظام موجوديت ما را  دهيم زيرا
به خطر مي اندازد و آنها مي خواهند 

فتنه تحت پيگرد  من رابه اتهام
  ".قضايي قرار دهند

حزب " دبيركل ،"اهد حسينش"
، جمع خبرنگاران گفت  در"مسلم ليگ

از روش مسالمت آميز و به  حزبش
خشونت براي پايان دادن به  دور از

كشور پيروي مي  اين تنش سياسي در
ن شد كه يوسف آ او خواستار .كند

 نخست وزير پاكستان ،رضا گيالني
تنش سياسي اين كشور را با تدابيري 

  .ندمدبرانه حل ك
 اختالفات بين دو ژرفش با اين وجود،

 حزب" ،حزب قدرتمند پاكستان يعني
شاخه نوازشريف مسلم " و "مردم
 به گسست بيشتر سياسي بين ،"ليگ
 ه دليل طرفدار حزب حاكم بهايجريان

  . راه بردبروز اختالفات ديدگاهي
رسانه هاي جمعي پاكستان اعالم 

  عضو مجلس،كردند كه رضا رباني
ز نزديكان بي نظير بوتو، رهبر و ا سنا

 از سمت خود به "حزب مردم"فقيد 
  .وزير فدرال استعفا كرده است عنوان

 رييس كميته امور ،ناتور انور بيگس
نيز به دليل  "حزب مردم"خارجي 

بروز اختالف با زرداري از سمت خود 
شايعاتي نيز درباره تشديد  .استعفا داد

تنش بين زرداري و يوسف رضا 
 نخست وزير و از اعضاي ،يگيالن
  .شكل گرفت "حزب مردم پاكستان"

نواز شريف همچنان در همين حال 
حمالت لفظي عليه شخص زرداري را 

 تالشهاي نمايندگان  وتشديد مي كرد
انگليس و آمريكا براي ميانجيگري 

  . ماند نتيجه بي زرداري نيز او وبين
آمريكا بيشتر نگران بود كه 

جه پاكستان را  تو،اختالفهاي سياسي
از جنگ با طالبان و القاعده منحرف 

 وزير امورخارجه ،ديويد ميليبند .سازد
و  انگليس تاكيد كرد كه زرداري

شريف بايد اختالفها را كنار بگذارند و 

مواجه  عليه تهديد جدي كه پاكستان با آن
  . متحد شوند،است
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 نشيني دولت در برابر مخالفان
در اين زمان، حزب حاكم به دستگيري و 
حبس نواز شريف و بسياري از شخصيتهاي 

 به همان  دولت.مهم مخالف دولت دست زد
، روشي كه مشرف در گذشته اجرا مي كرد

اما . سوي اسالم آباد را بسته جاده ها ب
بار بخشي از ارتش  خالف آن دوره، اينبر

  دولتدر پنجاب از پيروي دستورات
از همين رو، شريف . مي كردخودداري 

يك وكيل و . توانست از بازداشتگاه فرار كند
 كه "حزب مردم پاكستان"رهبر سابق 

اكنون در زمره مخالفان قرار داشت نيز 
از . توسط بخشي از پليس فرار داده شد

 مهم هايسوي ديگر، بخش بزرگي از مقام
 الهور، پنجاب و غيره استعفا داده دولتي در

 صورت تظاهرات وسيعي به بدين. بودند
سوي اسالم آباد ترتيب داده شد، آنهم در 
حالي كه بسياري از نيروهاي امنيتي كنار 
كشيده بودند و حاضر نمي شدند از 

  .اعتراضات جلوگيري كنند
  اصرار حل اختالفاتبههمچنانكه آمريكا 

 كياني، فرمانده كل  پرويزقامي ورزيد، اشف
صف علي  به آاحتصربه ارتش پاكستان 

زرداري، رييس جمهور پاكستان و يوسف 
 كه بايد هشدار دادگيالني، نخست وزير 

اين امر مهمترين علتي . تغيير رفتار بدهند
 زرداري و گيالني را وادار به انبود كه آقاي

گيالني از طريق راديو . عقب نشيني كرد
يوان  رييس د،كه افتخار چودرياعالم كرد 

ت دوران مشرف  پاكستان و ديگر قضاعالي
ند خاطر مخالفت با او بركنار شده بوده كه ب

اين عده . رداند به مقام خود باز خواهند گرا
طور فعال در بركناري مشرف دست ه ب

داشتند اما دولت جديد آنها را كه توسط 
 به مقام پيشين ، شده بودندبركنارمشرف 

در اين روز همچنين . خود باز نگردانده بود
 خواستهاي مخالفان كه نرياز مهمتبه يكي 

 تن داده ،آزادي تظاهرات و ميتينگها بود
سوي ه دقايقي بعد شريف تظاهرات ب. شد

  .باد را منحل اعالم كردآاسالم 
  

  نقش آمريكا
همانطور كه توضيح داده شد، مهمترين 
نگراني واشنگتن وقفه در حمايت منسجم 

 در افغانستان  از جنگ عليه طالبانپاكستان
 اين رو اصرار مي ورزيد كه هر چه بود و از

آمريكا . زود تر به اختالفات خاتمه داده شود
نگران بود كه اين بحران دولت را فلج كرده 
 و يا به دو قسمت تقسيم كند، آنهم در حالي

باد در حفظ آم نقش اسالم يطور داه كه ب
اشغال افغانستان را با افزايش سركوب 

اكستان مخالفان خود در بخش پشتو زبان پ
و با حمالت موشكي در داخل خاك اين 
كشور كه تخلف در قوانين بين المللي نيز 

 . به شمار مي رفت، گوشزد مي كرد
از همين رو پس از اعالم توافق دولت با 

سفارت آمريكا از  خواست قضات و وكال،
  تصميم دولت پاكستان ابراز خوشحالي و 

  16بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  11بقيه از صفحه 
  

تصميمي "اعالم كرد، رضايت كرد و 
 "مردانه براي خاموش كردن درگيريها

سوي همبستگي ه  گامي بزرگ ب"و 
اين در .  برداشته شده است"ملي

 ، اين رويدادهادر جريانحاليست كه 
شدت بر هر دو طرف، ه واشنگتن ب

  . نواز شريف و دولت فشار مي آورد
، دولت اوباما از اين فزوده بر اينا

هراس داشت كه اختالفات بين طبقه 
ممتاز جامعه كه به تظاهرات توده اي 

 راه ، با پليس ختم مي شودياروييو رو
را براي مردم محروم و فقير براي 
نمايش خشم خود نسبت به بحران 
اقتصادي و برنامه هاي ساختاري 

  . وق بين المللي پول باز كنددصن
ترسون، سفير آمريكا، ريچارد آن پ

 درهولبروك، فرستاده ويژه آمريكا 
ري الي ه وافغانستان و پاكستان

كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا، 
همگي ساعتها با زرداري و شريف 
گفتگو كردند و اين در حالي بود كه 
گفتگوي علني و چنداني با فرمانده 

 . هاي ارتش پاكستان نداشتند
  در مداخلهستهاي پيشين سيااوباما اما

 تغيير جهت  رابحران سياسي پاكستان
حزب مسلم " او به نواز شريف و. داد

دولت بوش توجه .  متمايل شد"ليگ
چنداني به شريف نشان نمي داد زيرا 

 ي گفتگوي شريك ب،او با مشرف
، "جنگ عليه تروريسم"بوش در 

 سياستمداران با همزمانمخالف بود و 
 ،لبان سمپاتي داشتندبنيادگرا كه با طا

  . يهايي داشتنزديك
ست كه  انواز شريف شخصي راستگرا

فعاليت سياسي خود را با حمايت از 
  پشتيباني آمريكا موردضياالحق كه
او . ، شروع كرده بودقرار داشت

حزب مردم "هنگامي كه آمريكا از 
حزب "، رقيب تاريخي "پاكستان

 حمايت مي كرد، "گمسلم لي
 دمورد انتقاريكا را گهگاهي دولت آم

شريف مي گفت كه . قرار مي داد
آمريكا حاكميت ملي پاكستان را زير پا 
مي گذارد و از روشهاي ديكتاتور 

او . مابانه در پاكستان حمايت مي كند
 همواره اعالم مي كرد كه با اين وجود

حاضر است با واشنگتن همكاري كند 
و از نزديكي پنتاگون با ارتش پاكستان 

  .  مي كردحمايت
بار به  يد كه شريف اينآبه نظر مي 

آمريكا اطمينان خاطر داده است كه با 
او به روزنامه . آنها كنار خواهد آمد

كه   اين،نيويورك تايمز مي گويد
 واشنگتن تصور مي كند او به اسالم

 ، به كلي راديكال نزديك استگراهاي
جبهه " طرفدار وياشتباه است و 

  . مي باشد عليه تروريسم"مشترك

حزب مردم " حمايت از ،از سوي ديگر
 كه تنها يك سال پيش به "پاكستان

خاطر سياستهاي ه  ب،قدرت رسيد
 يم مشرفژنه مشابه رياراستگرا
 حمايت از آمريكا در اشغال همچون

 سياستهاي  پيروي ازافغانستان و
تدريج ه ق بين المللي پول بوصند

 اين مساله.  پيدا كرده استكاهش
 دچار نوعي انشعاب  را"ردمحزب م"

 بخشي از  بدين صورت كه.ه استكرد
ن خواستار بازگردانده شدن قضات آ

بوده كه زرداري با آنها مخالفت مي 
اين امر كه زرداري جاي . كرد

نظير بوتو را گرفته نيز   بي،همسرش
. براي بخشي ديگر خوش آيند نيست

قاي گيالني، آكه  قابل توجه آن
 هاتمام اين جريان  طولنخست وزير در

تالش كرد كه فاصله خود با زرداري 
اقدامات او نسبت به  را حفظ كند و از

 .مخالفان حمايت نكند
ارتش پاكستان كه متوجه اختالف بين 

 ، شد"ليگمسلم " و "ب مردمزح"
را وسيله اي براي نشان دادن زور  آن

بار ديگر به   و يك دادبازوي خود قرار
ترين نگهدارنده آمريكا نشان داد كه به

بخش .  در پاكستان استآنمنافع 
عميق با به طور ارتش  وسيعي از

خاطر سقوط ه  ب"حزب مردم"
 70-69حكومت نظامي در سالهاي 

نيز  در سوي ديگر .مخالف است
 ذالفقار علي ،"حزب مردم"موسس 

 بوتو توسط ژنرال ضياالحق در سال
ارتش و . ويز شدآق حل1979

ور دايمي به طبوروكراسي پنجاب 
مسلم "همراه با شريف و حزب او 

 در "حزب مردم" عليه دولت "ليگ
  . نده چيني مي كرديدهه نود توط

واشنگتن از اختالفات بين شريف و 
ارتش و دولت در اين ميان استفاده 
. كرده تا منافع خود را پيش ببرد

قضات كه شامل چودري نيز مي 
 سابقه طوالني در دادن اتوريته ،شوند
رتش دارند و مهمتر اينكه به نظم به ا

اجتماعي ناعادالنه سرمايه داري شكل 
مين دليل نيز  هبه. قانوني بخشيده اند

بود كه تمام نيروهاي ارتجاعي از 
 پيشين  رييس،جمله حميد گل

 و سازمان اطالعات ارتش پاكستان
ژنرالهاي ارتجاعي ديگر و همچنين 

 كه بزرگترين "جمعيت اسالمي"
اي اسالمي در اين كشور حزب بنيادگر

 قضات ن خواستار بازگردانده شد،است
  نيزمين دليل هبه. بر سر كار بودند

حزب مردم "شريف در مخالفت با 
له ا تمركز خود را بر سر مس"پاكستان

اين درحاليست كه . قضات گذاشت
 اختالف بنيادي "حزب مسلم ليگ"

دو از   ندارد و هر"حزب مردم"با 
يت كرده و از جنگ افغانستان حما

 تي ليبراليس- سياستهاي اقتصادي نو
هر جهت ادعاي ه ب. دفاع مي كنند

كه بازگشتن  شريف مبني بر اين
قضات حادثه اي تاريخي براي 

بازگشتن دمكراسي به پاكستان است 
  .نيز كذب است

  
 – 2009نيمه اول آوريل 

پيشروي طالبان، حمالت 
  آمريكا

ن هاى گذشته، نيروهاي طالبا  ماهدر
 التيادر ( "مهمند"در منطقه 

 ) شمال غرب پاكستان،"سرحد"
حمالت زيادى را عليه نيروهاى 

در پى . امنيتى پاكستان انجام دادند
 گسترش نفوذ طالبان در پاكستان و

فاصله صد كيلومترى   بههارسيدن آن
پايتخت اين كشور، خطر سقوط دولت 

افزايش پيدا  مركزي در اسالم آباد
گرانى آمريكا و ديگر كرد كه موجب ن

 تا 400بين . كشورهاى غربى شد
 منطقه ، از نيروهاي بنياد گراتن 500
لومتري اسالم ي ك110 كه در "بونير"
 به اشغال خود باد قرار دارد راآ

  .درآوردند
 وزير ،در اين هنگام هيالرى كلينتون

 خارجه ى آمريكا ضمن هشدار به
د كرده بود، اسالم آباد پاكستان تاكي

.  شده است"طالبان تسليم تندروان و"
ما نمي توانيم تحمل كنيم " :او گفت

 ،كه يك دسته تروريست پراكنده
 در ".دولت پاكستان را متالشي كنند

همين حال، رابرت گيتس، وزير دفاع 
 پاكستان هاياياالت متحده از مقام

به  طالبانخواست تا براي مقابله با 
  . دام كند اقسرعت

 نشستاوباما يك در همين رابطه 
اضطراري با كلينتون، جو بايدن و 

پس از . ريچارد هولبروك ترتيب داد
 رابرت گيبز، سخنگوي نشست،اين 

كاخ سفيد گفت كه پاكستان وقت 
زيادي از رييس جمهور را گرفته است 
و اين موضوع در مركز سياست 

  .خارجي دولت اوباما قرار دارد
 دو ماه گذشته درگر، از سوي دي

حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين 
قبايلي پاكستان   عليه مناطقآمريكا
روزنامه آمريكايي .  يافته استشدت

تايمز در گزارشي اعالم  نيويورك
كرده بود آمريكا امكان گسترش 

خود در داخل پاكستان از  جنگ پنهان
طريق حمله به مناطقي در ايالت 

روزنامه  .ندك مي بلوچستان را بررسي
اينترنشنال هرالد تريبيون نيز نوشته 

باراك اوباما و مشاوران امنيت  بود كه
گسترش جنگ  ملي او سرگرم بررسي

. هستندمخفي آمريكا در پاكستان 
آمريكا معتقد بود كه حمالت موشكي 

  برخي رهبران،عليه مناطق قومي
طالبان و القاعده را مجبور كرده به 

گريزند و اين  ب"كويته"جنوب و به 
آنها را آسيب پذيرتر كرده  مساله
بسياري از مشاوران اوباما از  .است

وي خواسته بودند دستوراتي را كه 
دبليو بوش، رييس جمهور  جرج

پيشين آمريكا در تابستان گذشته براي 
هواپيماهاي بدون  تادامه حمال

سرنشين عليه طيف وسيعي از اهداف 

 ،ردپاكستان صادر ك در مناطق قومي
 .استمرار بخشد

پاكستان نيز ابراز كرده بود با هرگونه 
هواپيماهاي جاسوسي  گسترش حمالت

آمريكا در خاك آن كشور مخالف است و 
اقدامها به احتمال زياد  هشدار داده بود اين

با واكنش منفي افكار عمومي همراه خواهد 
مردم پاكستان به شدت از حمالت  .بود

 اين حال از ماه با. آمريكا خشمگين هستند
وريل سال آاوت سال گذشته تا اواسط ماه 

 خاك به موشك بدون سرنشين 35 ،جاري
 كشته شدن شده كه به شليكپاكستان 

  . است نفر انجاميده340
با از آنجا كه حمالت موشكي آمريكا 

 تمامي  روبرو است، مردم اين كشورمخالفت
لفت كرده ان مخآسران سياسي پاكستان با 

اب احمد شرپائو، وزير كشور پاكستان آفت. اند
 حمايت ميزاندر دوران حكومت مشرف 

 را  از عمليات جنگي آمريكامردم اين كشور
 .يك يا دو درصد ارزيابي كرده است

طرفداران گروه طالبان نيز اعالم كردند تا 
زماني كه آمريكا به حمالت هواپيماهاي بي 

هفته اي دو  سرنشين ادامه مي دهد،
پيشتر، . نتحاري انجام خواهند دادعمليات ا

 طرفداران طالبان را ، پاكستانيهايمقام
 در شهرهاي بزرگ بارل حمالت مرگومسو

پاكستان و همچنين ترور بي نظير بوتو 
  . اعالم كرده بودند

در نيمه اول ماه آوريل، آدميرال مايك 
مولن، رييس ستاد مشترك ارتش اياالت 

، فرستاده متحده آمريكا و ريچارد هولبروك
ه آمريكا در افغانستان و پاكستان براي ژوي

خاطر نگراني ه  پاكستان بهايگفتگو با مقام
 به ،از پيشروي طالبان به سوي اسالم آباد

از آنها  .اين كشور سفر كردندپايتخت 
 پاكستاني خواستند تالشهاي خود هايمقام

ي شدت يرا عليه نيروهاي ضد آمريكا
 وزير امور شاه محمود قريشي،. بخشند

خارجه پاكستان در يك كنفرانس مطبوعاتي 
صادقانه بگويم " :و در كنار اين دو گفت

بين ما يك فاصله است و من مي خواهم 
به نظر من ": افزود او ". آن بزنمروي پلي

حمالت آمريكا به سود تندروها تمام مي 
دو طرف ": ادامه داد آقاي قريشي ".شود

 با هم موافق  كرديم كه در اين موردتوافق
  ".نباشيم

كه  وزير امور خارجه پاكستان با بيان اين
 بايد رعايت شود "خط قرمزها"يك سري 

پاي خارجي به " و مهمترين ان نرسيدن
در واقع به ادامه ،  است"خاك پاكستان
  . نشان دادچراغ سبزحمالت آمريكا 

حمايت دولت پاكستان از حمالت آمريكا  اما
. ده باشد نشگشودهرازي نيست كه 

همكاري ارتش پاكستان با پنتاگون براي 
سردمداران پاكستان امري سياسي و 

 ،حتي بنا به نظريه اي. يكي استژاسترات
هاي هآمريكا حمالت خود را از پايگا

  .سازمان سيا در پاكستان انجام مي دهد
 مايل روشنطور ه با اين حال پنتاگون ب

است كه نيروهايش در جنوب افغانستان 
اما پيش از . نند به پاكستان پا بگذارندبتوا

  آن و مهمتر اين است كه پاكستان را وادار 
  13بقيه در صفحه 
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  آغاز وحشت
پاكستان مجهز به بمب اتمي كه 
تبديل به كابوسي براي منطقه شده 

 اكنون بدل به بمب ساعتي اي ،بود
شده كه بسياري را در جهان به 

قدرت گرفتن . هراس انداخته است
طالبان در منطقه وسيعي از كشور و 
برپايي دولتهاي خودمختار شريعت 
محلي با توسل به قوانين ديني و رتق 

 تازيانه و لوله تفنگ، به ا فتق امور بو
سرعت رو به گسترش است و مي رود 
تا بساط دولت مركزي را نيز جمع 

 رهبر طالبان ،بيت اهللا محسود. كند
پاكستان بسيار مصمم و اميدوار خطابه 
هاي خود را رو به مردمي كه زير 
سايه تفنگهاي اتوماتيك و مدرن 

 ادا مي ،جنگجويان تجمع كرده اند
در اسالم آباد عده اي كه تنها به . ندك

 از ،منافع شخصي خود مي انديشند
هيواليي كه به سرعت دارد بزرگ و 

دير . تر مي شود بي خبر نيستند بزرگ
 دولتي غير ،زماني نيست كه پاكستان

بركناري . نظامي را تجربه مي كند
ژنرال مشرف به يمن بمب قدرتمندي 

يت ر بوتو را در ميان جمعيكه بي نظ
آصف علي .  ممكن شد،به خاك افكند

 " درصدي25مرد "رداري كه به ز
 ميراث خوار خوني شد ،شهرت دارد

دست چه كسي بر ه كه معلوم نيست ب
 ،در مقابل او. زمين ريخته شده است

سياستمدار نه چندان خوشنامي قرار 
دارد كه سالها تبعيد را تجربه كرده 

دست آوردن ه است و اكنون براي ب
 رو مي ، هر چه در چنته داردقدرت

نواز شريف از يك سو و آصف . كند
رداري از جانب ديگر به متهم زعلي 

كردن يكديگر و دسيسه سازي 
مشغولند و در خفا اين ژنرالهاي ارتش 

 " آي.اس .آي"و ماموران كاركشته 
 كه هستند) سازمان امنيت پاكستان(

دم  براي حفظ منافع خود شمشير دو
دست دارند كه امروز مي طالبان را در 

 شانرود تا لبه تيز آن به سوي خود
  .برگردد

  
  وءابق سوس

اگر در گذشته سازمانهاي اطالعاتي 
غربي به ويژه سيا و اينتلجنت 
سرويس انگليس براي تيز كردن آتش 

 مجنگ سرد و پيروزي بر كمونيس
 تندرو را از مگراهاي اسال،روسي

اطراف و اكناف جهان گرد آوردند و 
 جويان آموزش آنان پرداختند تا جنگبه

 را "Freedom Fighter"آزادي 
 اكنون همان ،سازمان دهند

 را در لباس "كفار" نگجويان،ج

نظاميان آمريكايي و انگليسي مي 
. بينند و كمر به نابودي آنان بسته اند

عربستان سعودي سالهاست كه هزينه 
سرسام آور اين گسترش اسالم به 

را با آموزه هاي ضرب گلوله و شالق 
 را  خودييديني و فتواي مفتيها

شاهزاده اي از داخل . تامين مي كند
همين جمع خيمه زده بر چاههاي 
نفت و پترو دالرهاي باد آورده، به 
رهبري جماعتي برگزيده شده است 

 همچون كابوسي در  شبح آنكه
. در حال گسترش است سراسر جهان

اما خدمات دولت آل سعود به اينها 
پرداخت هزينه و . الصه نمي شودخ

تدارك ساخت بمب اتمي اسالمي 
توسط پاكستان را هم عربستان تقبل 
كرد تا جهان را با كابوسي مواجه سازد 
كه به ظاهر سكوهاي آن به سوي 

 اين كشور دموكراسي وسيع ،هند
حال . هفتاد و دو ملت نشانه رفته است

 صفرا ساز شده ،از قضا سكنجبين
كي و دوتا نيست است و مشكل ي

پر  مجموعه اي از مشكالت ،بلكه
 در كشوري روي هم تلنبار شده شمار

است كه در آن از يكسو مدارس 
اسالمي شب و روز به تربيت طالبها 

 ژنرالها و ،مشغولند و از سوي ديگر
سياستمداران دزد و بي وجدان آن به 

  .دسيسه اشتغال دارند
  

  تجارت پرسود
كستان فقير چه در كنار گوشه پا آن

مي گذرد سالهاست كه به چشم كسي 
اگر در گذشته دولت انگليس . نمي آيد

جهت دردسر سازي براي هند تازه 
وميت او خارج ماستقالل يافته و از قي

شده، پاكستان علم مي كند و اولين 
دولت اسالمي تند رو را با گردهم 

ول مآوردن مسلمانان پولدار و مت
نجا مي ناراضي از شرايط هند به آ

كشاند اما امروز ديگر تنها بخشهايي 
از ارتش پاكستان به دليل آموزه هاي 

 دشمن اصلي را كشور ،ديرينه خود
تجارت پر سود پرورش . دنهند مي دان

ت آن براي اعمال اطالبان و صادر
كنتراتي چيزي نيست كه به آساني 

سازمان . بشود از آن دست شست
تي امنيت پاكستان بهتر از هر تشكيال

به مشخصات و مختصات اين جريان 
آگاه است و بهتر از هر كسي مي داند 
. كه در درون آن چه مي گذرد

اطالعات وسيع و درست و به موقع 
 يك القبا و جويانرهبران اين جنگ

تجهيز آنان به مدرنترين اسلحه هاي 
 است كه هاييروز جهان از آن موضوع

را به زير  به هيچ وجه نمي شود آن
پيدا . ند و خود را به نفهمي زدفرش را
كه آنها از كجا تغذيه  رد اينكردن 

مي شوند و چرا همچون ويروسهاي 
مرگ زا به رشد و تكثير مشغولند نيز 
براي سازمانهاي اطالعاتي عريض و 

پس . طويل چندان مشكل نبايد باشد
 هاچرا چشمها به روي اين موضوع

بسته است؟ چرا پس از اين همه سال 
تجارت پر سود اكنون صداها بلند مي 
شود تا هشدار دهد كه خطر نزديك 
است؟ خطر را چه كساني ساخته اند و 

 را بزرگ و بزرگ به چه منظوري آن
  تر مي كنند؟

  

 با وجود دولت  در آنمنطقه اي كه
وحشي و ضد انساني جمهوري 

ي اسالمي كه به تكثير تروريستها
خون آشام براي صدور خويش مشغول 
است به اندازه كافي دچار دردسر 

 دست يست، حال طالبهاي پاكستانه
به عمل زده اند و با پيشروي به سوي 
پايتخت سوژه اي شده اند تا همه 

 گاهن. سو خيره شود چشمها به آن
همه سياستمداران و تحليلگران 
سياسي جهاني و منطقه اي اكنون بر 

 كرده است و تمركزن روي پاكستا
توجهي به اطراف خويش ندارد كه چه 

از اين وضعيت چه كساني . مي گذرد
  سود مي برند؟

رژيم جمهوري اسالمي كه از سوي 
دولت جديد آمريكا و جامعه جهاني 
تحت فشار قرار دارد تا تكليف خود را 
با موضوع غني سازي اتمي و پروژه 
ساخت بمب اتمي روشن كند، از 

 طالبان پاكستان آفريده فرصتي كه
است استفاده كرده و از صدر اخبار به 

موضوع طالبان . زير آمده است
پاكستان به اندازه اي وحشت آفرين 
است كه ديگر كسي به جمهوري 
اسالمي و غني سازي اتمي آن بهاي 

  .الزم را ندهد
مدتهاست كه به دليل حضور طالبان 

 به  مرزي آن با افغانستانمناطقدر 
 هشدار داده مي شود اما تانپاكس

سياستمداران پاكستاني يا نمي پذيرند 
و يا سعي دارند با سياه و سفيد كردن 
و جدا دانستن آنها از طالبهاي 
افغانستان به چشم پوشي خود 

طالبان كه حساب شده . مشروعيت بدهند
 هر وقت ،عمليات خود را گسترش مي دهد

 كه شرايط اقتضا كند با ارسال جنگجويان
 خود به افغانستان عرصه را بر نيروهاي هم

پيمان آمريكا و ناتو تنگ مي كند و پس از 
يك دوره زد و خورد به پايگاههاي امن 

 و نبين افغانستاخود در مناطق مرزي 
 گزارشهاي بر اساس. دپاكستان باز مي گرد

مناطق قبيله نشين اين  آنها در گوناگون،
يت بيمارستانهاي مجهز دارند و با حما

 امكانات دارويي و رفاهي يي، نامرهايجريان
  . آنها بسيار وسيع و كامل است

حمله هاي شتاب زده و گاه ناشيانه 
نيروهاي چند مليتي و ناتو به اين مناطق 
 باعث كشته شدن غير نظاميان و مردم بي

هم اين كشتارهاي . گناه شده است
غاتي خوبي در اختيار يدستجمعي خوراك تبل

ار مي دهد تا با مظلوم نمايي طالبان قر
نگاهها را به سوي 
خود جلب كند و از 
سوي ديگر مردمي كه 
در جهاد مقدس آنها 
شك دارند را در 
حمايت از خود مصمم 

گونه  اين. نمايدتر 
است كه آنهايي كه 
سعي مي كنند تا به 
زور بمب و 
هواپيماهاي مدرن و 
ارتش تا دندان مسلح 

 نه تنها ناكام مشكالت را رتق و فتق كنند
 اعمالشان به ضد خود تبديل ، بلكهمانندمي 

سازمان اطالعات و امنيت . مي شود
پاكستان كه اوضاع را تحت نظر دارد نيز 
سو و جهت اين جار و جنجال را حساب 

دليل اين كار . شده كاناليزه مي كند
  چيست؟

  
  گشايش اعتبار

قدرت گرفتن طالبان در پاكستان و گسترش 
وضوعي شد تا در ماه آوريل سريع آن م

كنفرانسي در ژاپن براي كمك به پاكستان 
در اين كنفرانس كه بيش از . تشكيل شود

 تصميم گرفته شد ، كشور شركت داشتند27
 دالر به پاكستان كمك د ميليار5تا مبلغ 

المللي   صندوق بين،پيش از اين. مالي شود
 600 ميليارد و 7پول اعطاي يك اعتبار 

ري به پاكستان را به تصويب ميليون دال
در ازاي اين پولها كه تحت نام . رسانده بود

 ،كمك به پاكستان پرداخت مي شود
طور جدي به ه پاكستان نيز تعهد كرد تا ب

 تند رو و گسترش ناسالم گرايامقابله با 
آصف علي زرداري در اين . طالبان بپردازد
 و هامبارزه عليه تروريست": كنفرانس گفت

. ي تنها پاكستان نيست لهان مسشورشيا
تروريسم در مرزهاي كشور من پايان 

. ايد اگر ما ببازيم، شما نيز باخته. گيرد نمي
اگر ما شكست بخوريم، جهانيان شكست 

  ".اند خورده
جالب اينجاست كه يك روز قبل از شروع 

 موالنا ،كنفرانس كمك به پاكستان
  تفنگچياني كهتندروها و عبدالعزيز، رهبر 

  18قيه در صفحه ب
  

  ستان دولت پاكخود زنيتصويب قانون شريعت اسالمي، 
 

 جعفر پويه
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تصويب قانون شريعت 

  خود زنياسالمي، 

   دولت پاكستان
  

  17بقيه از صفحه 
 از زندان ،حادثه مسجد لعل را آفريدند

او همزمان با شروع كنفرانس . آزاد شد
 در مسجدي در پايتخت ،در ژاپن

پاكستان اسالم آباد سخنراني كرد و 
خواستار اجراي شريعت اسالمي در 

او همچنين . سراسر پاكستان شد
هر اندازه قرباني بيشتري ": فتگ

بدهيم، به همان اندازه اسالم گسترش 
  ".بيشتري خواهد يافت

  
  بازي با آتش

 آنپاكستان كه منبع عمده درآمد 
 براي بيشتر است، خارجي هايكمك

كردن اين كمكها و همچنين جلو 
 آنها دست به  پرداختانداختن موعد

 .اس .آي". ريسك بزرگي زده است
كه  اي ارتش به اميد اين و ژنراله"آي

 با ،همه چيز را تحت كنترل دارند
كمك عده اي از سياستمداران شريك 
و نمايندگان پارلمان موضوع را در 
لفافه قانوني پيچيدند و با مذاكره با 
طالبان و تندروهاي محلي سعي كردند 
تا با آنها كنار آمده و بخشي از مناطق 

ر كا در اين. را به آنها واگذار كنند
 ، كيسيمسياستمداراني همچون ويليا

ه در سفرش به كيس سازمان سيا ير
افغانستان به مناطق مرزي نيز سر زد 
و با گروههايي از اين جنگجويان 
. ديدار و مذاكره كرد هم شريك است

 فشار بر دولت از طرفهاي ،باري
 افزايش پيدا كرد و آصف علي خالفم

زرداري را وادار كردند تا با دادن 
، تيازهايي به گروههاي اسالميام

خشونت رضايت آنها را براي توقف 
حال اين چه خشونتي است . جلب كند

 ناسالم گراياكه با باز گذاشتن دست 
تند رو متوقف مي شود نيز از آن 

 زيرا جاري كردن قوانين !حرفهاست
شريعت به معناي برپا كردن بساط دار 

عام و فرمان به ء و شالق در مال
.  اعدام روزانه دادن استسنگسار و

 اين اعمال در مسلك معامله گران آيا
به شيوه طالبان و تفنگ و گلوله 

 حال خشونت از نظر ؟خشونت نيست
آنان چيست اين سوالي است كه پاسخ 

  .چندان پيچيده اي ندارد
متن توافق بين طالبان و دولت از 
سوي نمايندگاني از مجلس پيشنهاد 

ز حزب خود شد كه تعدادي از آنها ا
.  بودند"حزب مردم"زرداري يعني 

جنبش "نام ه تنها يك حزب كوچك ب
 هتوافقنام در مورد اين "متحد قومي

هشدار داد و راي گيري در مجلس 
براي امتياز دادن به شريعت خواهان را 

شريعت خواهان نيز آنها . تحريم كرد
را تهديد كرده و اعالم كردند كه 

م كافر مي نمايندگان مخالف را به چش
با اين . نگرند و خونشان را مي ريزند

 در مجلس تصويب معامله ،تهديدها
 قوانين حقوقي معامله،طبق اين . شد

 "ملكند"شريعت اسالمي در منطقه 
 ،اجرا خواهد شد و در ازاي آن

 اتجنگجويان طالبان نيز اقدام
 خود را متوقف خواهند  آميزخشونت

ده حال ديگر به خوبي قابل مشاه. كرد
است كه چه كساني به حمايت از 
طالبان مشغولند و دامنه اين حمايت 

  .تا كجا گسترده است
 غير اخالقي و ،اين عمل غير انساني

بي شرمانه دولت باعث شد تا طالبان 
 يكي از مناطقي ،"دره سوات"كنترل 

كه نيروهاي پيشرو در آنجا پايگاه 
دست گيرند و با روانه ه داشتند را ب

چيهاي خود به خيابانها و گنكردن تف
برقرار كردن ايست بازرسي و بازداشت 
و محاكمه هاي سرپايي به مانور 

 ختلفيهر روزه گزارشهاي م. بپردازند
از بدرفتاري طالبان و شريعت خواهان 

بساط شالق . با مردم مخابره مي شود
 عده اي ،بر چهارراهها بر قرار مي شود

مشغول سنگسار هستند و تعدادي 
 با كافر و غير اسالمي دانستن ديگر

  يامردم آنها را يا به گلوله مي بندند و
با . از چوبه هاي دار آويزان مي كنند

ه همه اين احوال طالبان از موقعيت ب
دست آمده حداكثر استفاده را كرده و 
سعي كرد تا منطقه تحت كنترل خود 

روانه شدن تفنگچيها . را گسترش دهد
 "بونر"ن به شهرهاي همجوار همچو

و با   شروع شد"دير سفلي"و 
 زنگ خطر ،پيشروي به سوي پايتخت

. را براي اسالم آباد به صدا در آورد
  كه هنگامي،كه در اين بين جالب اين

طالبان از راه رسيده به مراكز دولتي 
حمله ور شدند و ساختمانهاي دولتي را 
تخريب كرده و ميز و صندليهاي آنها 

 ،و به آتش كشيدندرا به خيابان آورده 
پليس و نيروهاي نظامي نظاره گر 

 از خود نشان واكنشيبودند و هيچ 
 تا جايي كه به زودي طالبان ،ندادند

به صد كيلومتري اسالم آباد رسيدند و 
 ناعالم كردند كه خواهان جاري شد

قوانين شريعت در سرتاسر پاكستان 
آنها گفتند كه حكومت . هستند

 انون اساسي آنپاكستان، پارلمان و ق
كه دولت  هنگامي. را قبول ندارند

پاكستان به طالبان اعتراض كرد كه 
مفاد قرارداد را زير پا گذاشته و صلح 

 امير عزت خان، ،را رعايت نكرده است
يكي از سخنگويان صوفي محمد، 
روحاني افراطي و ميانجي عقد قرارداد 

قرارداد صلحي ميان ": با دولت، گفت
.  وجود نداشته استما و دولت محلي

ما قراردادي مبني بر اجراي نظام 
  ".ايم حقوقي بر بنيان شريعت بسته

ماجرا نيز راديو آلمان به اين قبل از 
: كالن گزارش داده بود نقل از كيل

سوم  دولت پاكستان ديگر بر دو"
در مناطق پرت . كشور كنترل ندارد

 مرزي، رهبران طالبان مانند تهايايال

ود يا حافظ گل بهادر، اهللا محس بيت
در اين . اند دولت در دولت درست كرده

مناطق، نيروهاي افغاني طالبان نيز 
مقر اصلي . اند هاي امن يافته پناهگاه

ي ترور القاعده نيز در همين  شبكه
العبور است و  ناكجا آباد صعب

ي خود را آماده  گذاران آينده بمب
ترور در پاكستان گسترش . كند مي
اي را به كام   هر روز عدهيابد و مي

  ".كشد مرگ مي
 نماينده ويژه ،چنين پير لولوش هم

دولت فرانسه در امور افغانستان و 
پاكستان، از طالباني شدن خزنده 

او . پاكستان اظهار نگراني كرده بود
در گفته بود طالبان اكنون نه تنها 

 در پاكستان هم در ،، بلكهنافغانستا
حال پيشروي اند و ترس از آنها در 

  .افكار همه رسوخ كرده است
  

  زنگ خطر
چه از كنار  حال در اين وضعيت آن

 گوشه جهان به گوش مي رسد اين
ست كه بايد كمكهاي مالي به دولت ا

 ،پاكستان هرچه زودتر فرستاده شود
 در فرستادن كمكهاي مالي تاخير

بان همه كشور باعث خواهد شد تا طال
را تسخير كند و زرادخانه اتمي 

 ناسالم گرايا و آنهادست ه پاكستان ب
ريچارد هالبروك در . تندرو بيفتد

 با دفاع از واگذاري آمريكاكنگره 
كمكهاي گسترده به پاكستان، تاكيد 

د كه رها كردن اسالم آباد نكمي 
منافع ملي آمريكا را به خطر خواهد 

 كميسيون هالبروك كه در .انداخت
امورخارجي سناي آمريكا سخن مي 
گفت در ادامه اضافه كرد كه فقط 
دشمنان پاكستان از تعويق طرح 
اعطاي كمك به اين كشور سود 

جان كري و چنين   هم.خواهند برد
ه روابط ت اعضاي كمي،ريچارد لوگار

 طرحي را  نيزخارجه سناي آمريكا
 ميليارد دالر كمك 5/7براي دادن 
ه اسالم آباد در پنج سال غير نظامي ب

 ،ديويد پتريوس .ه كرده انديآينده ارا
فرمانده نيروهاي مركزي آمريكا در 

د كه هدمي هشدار  خاورميانه نيز
پاكستان دو هفته تا سقوط فاصله 

گونه ارتش پاكستان وادار به   اين.دارد
عمل مي شود و تحت فشار دولت 

 را آغاز "تندر سياه" عمليات ،آمريكا
 نخست ،يوسف رضا گيالني. دمي كن

وزير پاكستان دستور پاكسازي منطقه 
 از وجود شبه نظاميان را "ملكند"

صادر مي كند و ارتش از زمين و هوا 
سيل مردمي . به آنها حمله ور مي شود

كه بين دو نيروي متخاصم گرفتار 
در . شده اند به اطراف روانه مي شود

مدت كوتاهي بيش از نيم ميليون زن 
دك، پير و جوان با رها كردن و كو

ره و اخانه و كاشانه در ميهن خود آو
صفحه تلويزيونها و . بي خانمان شدند

 پر است از تصاوير و  هاروزنامه
موضوع مي اين  كه به هاييگزارش

 ، آواره هابزرگ نماييپردازند و با 

. درخواست كمك بيشتر براي پاكستان دارند
ه كميته جهاني صليب سرخ اعالم كرد

  تاييد نشده نشان مي دهدياست، گزارشها
در عمليات ارتش پاكستان در مناطق 

 هزار 500 حدود "بونر" و "تاسو"، "دير"
 ، يعني.خانمان شده اند بي نيپاكستا

ژنرالهاي چند ستاره و ماموران كاركشته 
 پاكستان و سياستمداران " آي. اس.آي"

آن كشور نمي دانستند كه دادن امتياز 
وانين شريعت و ايجاد دولت در اجراي ق

دولت به نيروهاي تندرو اسالمي اين آخر و 
عاقبت را خواهد داشت؟ اگر مي دانند پس 
چرا دست به ريسكي با درجه خطر به اين 

  بااليي زدند؟ 
ه بي يگونه است كه رد پاي يك توط اين

شرمانه براي دريافت پول و سركيسه كردن 
ر خطر د. خوبي هويدا مي شوده ديگران ب

گناه،  انداختن جان هزاران نفر از مردم بي
آواره و بي خانمان كردن بيش از يك 
ميليون نفر تا كنون و باز گذاشتن دست 
طالبان براي بدرفتاري و اعمال بي شرمانه 

دست آوردن ه با ساكنان محلي تنها براي ب
 شغلي ؛ ارسالي استيهرچه زودتر دالرها

ته نظامي كه آصف علي زرداري و دار و دس
 امنيتيهاي پاكستاني در اجرايي كردن آن –

ظاهر دريافت به . از تبحر كافي برخوردارند
لي دوازده ميليارد دالري پرويز اكمك م

مشرف از آمريكا به مزاج قدرتمندان 
پاكستاني مزه كرده است و آنها براي بيشتر 
كردن اين كمكها و سرعت دادن به سير 

.  زنندحركت آن دست به هر عملي مي
 فرستاده ،لبروكاهنگامي كه طرح ريچارد ه

ويژه آمريكا به افغانستان و پاكستان در 
كميته روابط خارجي سناي آمريكا با مشكل 

  آنها فكر ديگري براي بزرگ،برخورد كرد
. تر كردن ترس بين المللي را اجرايي كردند

زيرا سناتورهاي آمريكايي اعالم كردند كه 
عيارهاي محاسبه در صورت روشن نشدن م

مالي دقيق در برنامه كمك مالي به 
قبل از .  با آن مخالفت خواهند كرد،پاكستان

 از سنا خواسته بود تا  نيز باراك اوباماآن
سه برابر به كمك مالي به پاكستان را 

 كمك به همين گونه است. افزايش دهد
ديگر كشورهايي كه در كنفرانس ژاپن 

ر پول  شده بودند به اين كشوتعهدم
با اين حساب حمله ارتش پاكستان . بپردازند

به منطقه غير نظامي و زير آتش گرفتن 
مردم و جنگجويان باعث شد تا عده زيادي 
از منطقه فرار كنند و در حاشيه جاده ها و 

همين موضوع . بيابانها به هر سو روانه شوند
را دولت پاكستان دستمايه مي كند و آصف 

ر به دور دنيا مي علي زرداري دست به سف
زند تا نظر مثبت كشورها را براي كمك 

؛  جلب كند آنآواره هاي و به پاكستانمالي 
آواره هايي كه به دست ارتش پاكستان بي 

 او در كنفرانس خبري اي .خانمان شده اند
 دبيركل ،"بان كي مون"با همراه كه 

هدف ": سازمان ملل متحد انجام داد گفت
لل جلب توجه م من و دبيركل سازمان

اي انساني است كه به  جهانيان به فاجعه
  ".دليل اين جنگ در منطقه بروز كرده است

  نگراني  دبيركل سازمان ملل نيز ضمن ابراز
  19بقيه در صفحه 
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تصويب قانون شريعت 

  خود زنياسالمي، 

   دولت پاكستان
  

  18بقيه از صفحه 
 از زندان ،حادثه مسجد لعل را آفريدند

او همزمان با شروع كنفرانس . آزاد شد
 در مسجدي در پايتخت ،در ژاپن

پاكستان اسالم آباد سخنراني كرد و 
خواستار اجراي شريعت اسالمي در 

او همچنين . سراسر پاكستان شد
هر اندازه قرباني بيشتري ": فتگ

بدهيم، به همان اندازه اسالم گسترش 
  ".بيشتري خواهد يافت

  
  بازي با آتش

 آنپاكستان كه منبع عمده درآمد 
 براي بيشتر است، خارجي هايكمك

كردن اين كمكها و همچنين جلو 
 آنها دست به  پرداختانداختن موعد

 .اس .آي". ريسك بزرگي زده است
كه  اي ارتش به اميد اين و ژنراله"آي

 با ،همه چيز را تحت كنترل دارند
كمك عده اي از سياستمداران شريك 
و نمايندگان پارلمان موضوع را در 
لفافه قانوني پيچيدند و با مذاكره با 
طالبان و تندروهاي محلي سعي كردند 
تا با آنها كنار آمده و بخشي از مناطق 

ر كا در اين. را به آنها واگذار كنند
 ، كيسيمسياستمداراني همچون ويليا

ه در سفرش به كيس سازمان سيا ير
افغانستان به مناطق مرزي نيز سر زد 
و با گروههايي از اين جنگجويان 
. ديدار و مذاكره كرد هم شريك است

 فشار بر دولت از طرفهاي ،باري
 افزايش پيدا كرد و آصف علي خالفم

زرداري را وادار كردند تا با دادن 
، تيازهايي به گروههاي اسالميام

خشونت رضايت آنها را براي توقف 
حال اين چه خشونتي است . جلب كند

 ناسالم گراياكه با باز گذاشتن دست 
تند رو متوقف مي شود نيز از آن 

 زيرا جاري كردن قوانين !حرفهاست
شريعت به معناي برپا كردن بساط دار 

عام و فرمان به ء و شالق در مال
.  اعدام روزانه دادن استسنگسار و

 اين اعمال در مسلك معامله گران آيا
به شيوه طالبان و تفنگ و گلوله 

 حال خشونت از نظر ؟خشونت نيست
آنان چيست اين سوالي است كه پاسخ 

  .چندان پيچيده اي ندارد
متن توافق بين طالبان و دولت از 
سوي نمايندگاني از مجلس پيشنهاد 

ز حزب خود شد كه تعدادي از آنها ا
.  بودند"حزب مردم"زرداري يعني 

جنبش "نام ه تنها يك حزب كوچك ب
 هتوافقنام در مورد اين "متحد قومي

هشدار داد و راي گيري در مجلس 
براي امتياز دادن به شريعت خواهان را 

شريعت خواهان نيز آنها . تحريم كرد
را تهديد كرده و اعالم كردند كه 

م كافر مي نمايندگان مخالف را به چش
با اين . نگرند و خونشان را مي ريزند

 در مجلس تصويب معامله ،تهديدها
 قوانين حقوقي معامله،طبق اين . شد

 "ملكند"شريعت اسالمي در منطقه 
 ،اجرا خواهد شد و در ازاي آن

 اتجنگجويان طالبان نيز اقدام
 خود را متوقف خواهند  آميزخشونت

ده حال ديگر به خوبي قابل مشاه. كرد
است كه چه كساني به حمايت از 
طالبان مشغولند و دامنه اين حمايت 

  .تا كجا گسترده است
 غير اخالقي و ،اين عمل غير انساني

بي شرمانه دولت باعث شد تا طالبان 
 يكي از مناطقي ،"دره سوات"كنترل 

كه نيروهاي پيشرو در آنجا پايگاه 
دست گيرند و با روانه ه داشتند را ب

چيهاي خود به خيابانها و گنكردن تف
برقرار كردن ايست بازرسي و بازداشت 
و محاكمه هاي سرپايي به مانور 

 ختلفيهر روزه گزارشهاي م. بپردازند
از بدرفتاري طالبان و شريعت خواهان 

بساط شالق . با مردم مخابره مي شود
 عده اي ،بر چهارراهها بر قرار مي شود

مشغول سنگسار هستند و تعدادي 
 با كافر و غير اسالمي دانستن ديگر

  يامردم آنها را يا به گلوله مي بندند و
با . از چوبه هاي دار آويزان مي كنند

ه همه اين احوال طالبان از موقعيت ب
دست آمده حداكثر استفاده را كرده و 
سعي كرد تا منطقه تحت كنترل خود 

روانه شدن تفنگچيها . را گسترش دهد
 "بونر"ن به شهرهاي همجوار همچو

و با   شروع شد"دير سفلي"و 
 زنگ خطر ،پيشروي به سوي پايتخت

. را براي اسالم آباد به صدا در آورد
  كه هنگامي،كه در اين بين جالب اين

طالبان از راه رسيده به مراكز دولتي 
حمله ور شدند و ساختمانهاي دولتي را 
تخريب كرده و ميز و صندليهاي آنها 

 ،و به آتش كشيدندرا به خيابان آورده 
پليس و نيروهاي نظامي نظاره گر 

 از خود نشان واكنشيبودند و هيچ 
 تا جايي كه به زودي طالبان ،ندادند

به صد كيلومتري اسالم آباد رسيدند و 
 ناعالم كردند كه خواهان جاري شد

قوانين شريعت در سرتاسر پاكستان 
آنها گفتند كه حكومت . هستند

 انون اساسي آنپاكستان، پارلمان و ق
كه دولت  هنگامي. را قبول ندارند

پاكستان به طالبان اعتراض كرد كه 
مفاد قرارداد را زير پا گذاشته و صلح 

 امير عزت خان، ،را رعايت نكرده است
يكي از سخنگويان صوفي محمد، 
روحاني افراطي و ميانجي عقد قرارداد 

قرارداد صلحي ميان ": با دولت، گفت
.  وجود نداشته استما و دولت محلي

ما قراردادي مبني بر اجراي نظام 
  ".ايم حقوقي بر بنيان شريعت بسته

ماجرا نيز راديو آلمان به اين قبل از 
: كالن گزارش داده بود نقل از كيل

سوم  دولت پاكستان ديگر بر دو"
در مناطق پرت . كشور كنترل ندارد

 مرزي، رهبران طالبان مانند تهايايال

ود يا حافظ گل بهادر، اهللا محس بيت
در اين . اند دولت در دولت درست كرده

مناطق، نيروهاي افغاني طالبان نيز 
مقر اصلي . اند هاي امن يافته پناهگاه

ي ترور القاعده نيز در همين  شبكه
العبور است و  ناكجا آباد صعب

ي خود را آماده  گذاران آينده بمب
ترور در پاكستان گسترش . كند مي
اي را به كام   هر روز عدهيابد و مي

  ".كشد مرگ مي
 نماينده ويژه ،چنين پير لولوش هم

دولت فرانسه در امور افغانستان و 
پاكستان، از طالباني شدن خزنده 

او . پاكستان اظهار نگراني كرده بود
در گفته بود طالبان اكنون نه تنها 

 در پاكستان هم در ،، بلكهنافغانستا
حال پيشروي اند و ترس از آنها در 

  .افكار همه رسوخ كرده است
  

  زنگ خطر
چه از كنار  حال در اين وضعيت آن

 گوشه جهان به گوش مي رسد اين
ست كه بايد كمكهاي مالي به دولت ا

 ،پاكستان هرچه زودتر فرستاده شود
 در فرستادن كمكهاي مالي تاخير

بان همه كشور باعث خواهد شد تا طال
را تسخير كند و زرادخانه اتمي 

 ناسالم گرايا و آنهادست ه پاكستان ب
ريچارد هالبروك در . تندرو بيفتد

 با دفاع از واگذاري آمريكاكنگره 
كمكهاي گسترده به پاكستان، تاكيد 

د كه رها كردن اسالم آباد نكمي 
منافع ملي آمريكا را به خطر خواهد 

 كميسيون هالبروك كه در .انداخت
امورخارجي سناي آمريكا سخن مي 
گفت در ادامه اضافه كرد كه فقط 
دشمنان پاكستان از تعويق طرح 
اعطاي كمك به اين كشور سود 

جان كري و چنين   هم.خواهند برد
ه روابط ت اعضاي كمي،ريچارد لوگار

 طرحي را  نيزخارجه سناي آمريكا
 ميليارد دالر كمك 5/7براي دادن 
ه اسالم آباد در پنج سال غير نظامي ب

 ،ديويد پتريوس .ه كرده انديآينده ارا
فرمانده نيروهاي مركزي آمريكا در 

د كه هدمي هشدار  خاورميانه نيز
پاكستان دو هفته تا سقوط فاصله 

گونه ارتش پاكستان وادار به   اين.دارد
عمل مي شود و تحت فشار دولت 

 را آغاز "تندر سياه" عمليات ،آمريكا
 نخست ،يوسف رضا گيالني. دمي كن

وزير پاكستان دستور پاكسازي منطقه 
 از وجود شبه نظاميان را "ملكند"

صادر مي كند و ارتش از زمين و هوا 
سيل مردمي . به آنها حمله ور مي شود

كه بين دو نيروي متخاصم گرفتار 
در . شده اند به اطراف روانه مي شود

مدت كوتاهي بيش از نيم ميليون زن 
دك، پير و جوان با رها كردن و كو

ره و اخانه و كاشانه در ميهن خود آو
صفحه تلويزيونها و . بي خانمان شدند

 پر است از تصاوير و  هاروزنامه
موضوع مي اين  كه به هاييگزارش

 ، آواره هابزرگ نماييپردازند و با 

. درخواست كمك بيشتر براي پاكستان دارند
ه كميته جهاني صليب سرخ اعالم كرد

  تاييد نشده نشان مي دهدياست، گزارشها

در عمليات ارتش پاكستان در مناطق 
 هزار 500 حدود "بونر" و "تاسو"، "دير"

 ، يعني.خانمان شده اند بي نيپاكستا
ژنرالهاي چند ستاره و ماموران كاركشته 

 پاكستان و سياستمداران " آي. اس.آي"
آن كشور نمي دانستند كه دادن امتياز 

وانين شريعت و ايجاد دولت در اجراي ق
دولت به نيروهاي تندرو اسالمي اين آخر و 
عاقبت را خواهد داشت؟ اگر مي دانند پس 
چرا دست به ريسكي با درجه خطر به اين 

  بااليي زدند؟ 
ه بي يگونه است كه رد پاي يك توط اين

شرمانه براي دريافت پول و سركيسه كردن 
ر خطر د. خوبي هويدا مي شوده ديگران ب

گناه،  انداختن جان هزاران نفر از مردم بي
آواره و بي خانمان كردن بيش از يك 
ميليون نفر تا كنون و باز گذاشتن دست 
طالبان براي بدرفتاري و اعمال بي شرمانه 

دست آوردن ه با ساكنان محلي تنها براي ب
 شغلي ؛ ارسالي استيهرچه زودتر دالرها

ته نظامي كه آصف علي زرداري و دار و دس
 امنيتيهاي پاكستاني در اجرايي كردن آن –

ظاهر دريافت به . از تبحر كافي برخوردارند
لي دوازده ميليارد دالري پرويز اكمك م

مشرف از آمريكا به مزاج قدرتمندان 
پاكستاني مزه كرده است و آنها براي بيشتر 
كردن اين كمكها و سرعت دادن به سير 

.  زنندحركت آن دست به هر عملي مي
 فرستاده ،لبروكاهنگامي كه طرح ريچارد ه

ويژه آمريكا به افغانستان و پاكستان در 
كميته روابط خارجي سناي آمريكا با مشكل 

  آنها فكر ديگري براي بزرگ،برخورد كرد
. تر كردن ترس بين المللي را اجرايي كردند

زيرا سناتورهاي آمريكايي اعالم كردند كه 
عيارهاي محاسبه در صورت روشن نشدن م

مالي دقيق در برنامه كمك مالي به 
قبل از .  با آن مخالفت خواهند كرد،پاكستان

 از سنا خواسته بود تا  نيز باراك اوباماآن
سه برابر به كمك مالي به پاكستان را 

 كمك به همين گونه است. افزايش دهد
ديگر كشورهايي كه در كنفرانس ژاپن 

ر پول  شده بودند به اين كشوتعهدم
با اين حساب حمله ارتش پاكستان . بپردازند

به منطقه غير نظامي و زير آتش گرفتن 
مردم و جنگجويان باعث شد تا عده زيادي 
از منطقه فرار كنند و در حاشيه جاده ها و 

همين موضوع . بيابانها به هر سو روانه شوند
را دولت پاكستان دستمايه مي كند و آصف 

ر به دور دنيا مي علي زرداري دست به سف
زند تا نظر مثبت كشورها را براي كمك 

؛  جلب كند آنآواره هاي و به پاكستانمالي 
آواره هايي كه به دست ارتش پاكستان بي 

 او در كنفرانس خبري اي .خانمان شده اند
 دبيركل ،"بان كي مون"با همراه كه 

هدف ": سازمان ملل متحد انجام داد گفت
لل جلب توجه م من و دبيركل سازمان

اي انساني است كه به  جهانيان به فاجعه
  ".دليل اين جنگ در منطقه بروز كرده است

  نگراني  دبيركل سازمان ملل نيز ضمن ابراز
  20بقيه در صفحه 
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باز شُدن فصل قتلهاي 

حكومتي در كنار تنور 

  انتخابات
  منصور امان

جدال لفظي مدعيان منصب رياست 
جمهوري با يكديگر، جمهوري 
اسالمي را با سر به درون تنور 

پس از . انتخابات سرازير كرده است
 پيرامون چپاول "اسرار نظام"تبديل 

دالرهاي نفتي به موضوع مچ گيري 
 اينك پرونده هاي و داغ ننگ كوبي،

آدمكُشي حكومتي نيز در حال ورق 
  . خوردن و به رخ كشيده شُدن است

حجت االسالم كروبي، يك بازيگر 
نمايش انتخاباتي رياست جمهوري، 
در جريان مشاجره با آقاي حسين 
شريعتمداري به صراحت بر نقش 
وي در قتل نويسنده زنداني، آقاي 
سعيدي سيرجاني نُقطه تاكيد 

رييس پيشين مجلس . ذاشته استُگ
مالها به آقاي شريعتمداري كه از او 
به عنوان يكي از اعضاي بلندپايه 
وزارت اطالعات نام برده مي شود، 

اين بار نه با ": يادآور شُده است
سعيدي سيرجاني كه با مهدي 

   ".كروبي سخن مي گوييد
پيشتر نيز آقاي محسن رضايي، 

داران و سركرده سابق سپاه پاس
نامزد انتخابات، بررسي مساله قتل 

مشهور (سازمانيافته ي نويسندگان 
را ) "پرونده قتلهاي زنجيره اي"به 

آقاي رضايي . طرح ساخته بود
بدينوسيله تالش كرد گرايش دولتي 

 امنيتي كه شُماري از –باند نظامي 
عامالن و آمران جنايات مزبور 
همچون حجت االسالم دري نجف 

يا حجت االسالم حسينيان در آبادي 
هرم آن قرار گرفته اند را زير ضرب 

        .بگيرد
باز كردن فصل قتلها، پس از نشانه 
گُذاري فساد دولتي در دفتر اعمال 

 از سوي آقاي مير حسين "نظام"
موسوي صورت مي گيرد و مي تواند 
كوشش براي كشيدن كارتهاي 

نخُست وزير . بزُرگتر انگاشته شود
شين رژيم مالها، از ابهام در مورد پي

 ميليارد دالر پول 270"سرنوشت 
 خبر "نفت در اين سه، چهار سال

    .داده بود
انتقادات و افشاگريهاي مزبور اگر 
چه طرف خطابهاي حقيقي خود را 
دارد اما در پشت سر آنها هيچ كس 

 در تماميت خود "نظام"كمتر از 
ط از اين رو، نه فق. نايستاده است

شليك تير اتهامات بلكه، جاخالي از 
آن نيز در انتها حكومت را نشانه 

اين تنگنايي است كه . گرفته است
هيزُم كشان تنور انتخابات به قيمت 
كز داده شُدن ريش خود در آن مانور 

      .مي دهند
   ٨٨ ارديبهشت ١٣فراسوی خرب 

 

سلسله دروغگويي و 

 رسوايي
  ليال جديدي

قعي كاهش با فاش شدن علت وا
بدهيهاي خارجي كه دولت 

دستاورد بي "احمدي نژاد آنرا 
 خوانده بود، تالشهاي سه "سابقه

ساله محمود احمدي نژاد در اثبات 
بي مايگي و دروغ پراكني خود بار 

  . ديگر به نتيجه رسيد
 درصدي 24دليل واقعي كاهش 

بدهيهاي خارجي كه دولت او بر 
 »شاهكار« و "دستاورد"آن مهر 

 بود، در بررسي كارشناسي زده
. بانك مركزي ايران برمال شد

طبق اين بررسي، كاهش مزبور به 
كاهش نرخ برابري يورو در "دليل 

مقابل دالر، افزايش محدوديتهاي 
تامين مالي بين المللي و بازخريد 

 "بخش دوم اوراق قرضه يورويي
  . بوده است

ليست دروغگوييها و شاهكارهاي 
نه اي و كذب دست نشانده خام

ابواب جمعي دولت نهم طوالني 
نخست از آوردن پول نفت . است

بر سر سفره مردم آغاز شد كه به 
سهميه بندي بنزين، قطع گاز، 
جهش نرخ تورم، همه گير شدن 
فقر، ارقام نجومي بهاي مواد 
. خوراكي و غيره منتهي گرديد

 بعدي رييس "شاهكارهاي"
خبر خوش "جمهور مالها شامل 

بود و با ادعاي قصد  "هسته اي
 كه بعدها –ربودن خود در عراق 

 - خواند "دروغ مصلحتي"آن را 
بعد از پديدار شدن هاله . تمام نشد

نور دور سر او در نشست سازمان 
ملل و رسوايي دروغگويي در 
دانشگاه كلمبيا، رييس دولت در 

 به عمل آورد و "شاهكار"ژنو نيز 
در بازگشت ادعا كرد كه با 

.  در ايران موافق استرفراندوم
وي در يك مصاحبه با نيويورك 
تايمز نيز مدعي عدم اعدام 

.  سال در ايران شد18كودكان زير 
 نامه انداختن در چاه جمكران و

وعده ظهور امام زمان بدون ترس 
از مورد تمسخر خاص و عام قرار 

پيش از . گرفتن نيز مساله اي نبود
آخرين دروغ، گماشته خامنه اي 

دنيا معرفي و   قدرت اولاخود ر
ادعا كرده بود كه ديگر كشورها از 

  مي خواهند او نسخه پيشرفت
چه كساني جز آنان كه فرصت 
غارت مردم ايران را غنيمت مي 
شمارند، صداي گزافه و خارج اين 
طبل ميان تهي را تشويق و 

  همراهي مي كنند؟ 
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تصويب قانون شريعت 

  خود زنياسالمي، 

  دولت پاكستان

  19بقيه از صفحه 
از وضعيت آوارگان جنگي گفت كه 

ملل آماده ارسال كمكهاي  سازمان
ي در متبشردوستانه به آوارگان درگير

 زرداري از هم زمانپاكستان است اما 
خواست تا قبل از هر موضوع ديگري، به 
حفظ جان غيرنظاميان در جريان عمليات 

چه بان كي مون به . نظامي توجه كند
كسي نصيحت مي كند كه مراقب جان 
غير نظاميان باشد؟ به ظاهر او از معامله 
زرداري و صدور اجازه براي اجراي 
قوانين شريعت عليه مردم بي خبر است 

 بايد در ابتدا به اين موضوع هو گرن
اعتراض مي كرد و دليل رها كردن مردم 
زير شالق و بدرفتاري طالبان را از 

اما به نظر . واستزرداري توضيح مي خ
مي رسد مردم تنها به سوژه اي براي 
اين گونه سياستمداران تبديل شده اند و 
موقعيت و وضعيت آنها در چنگال 
جريانهايي همچون طالبان كه بر آنان 
بدترين و شنيع ترين اعمال را روا مي 

  .دارند، مهم نيست
 .آي"هرچند زرداري و ژنرالها و ماموران 

 منتظر كمكهاي مالي هستند " آي.اس
اما سر و صدا در بسياري از كشورها باال 

كه  گرفته است و بسياري از اين
پاكستان سقوط كند و بمبهاي اتمي و 

دست ه ديگر تجهيزات فوق مدرن ب
.  نگرانند، خواهان بيفتدتطالبان و شريع
  پاكستانه ب،ه طرحيي اراادولت فرانسه ب

از پيشنهاد مشاركت براي حفاظت 
. تاسيسات هسته اي اين كشور را داد

 فراتر گذاشتند  همها پا را از اينيآمريكاي
و گفتند كه طرح يك برنامه مشترك 
براي حفاظت و از بين بردن مواد هسته 
اي پاكستان تدوين خواهد شد تا مانع از 
. افتادن اين مواد به دست تروريستها شود

چنين پيشنهاد دومي را نيز  آنها هم
 اورانيوم غني اين كهكردند و آن مطرح 

شده با درجه باال از تاسيسات هسته اي 
غير نظامي پاكستان به آمريكا منتقل 

 بعد از اين پيشنهادات بود كه. دشو
 نخست وزير ، يوسف رضا گيالنيصداي

راي بپاكستان بلند شد و تالش غرب 
ن خواندن امنيت زرادخانه اتمي ينامطم

 هيچ ، گفتكشور خود را محكوم كرد و
 اجازه دسترسي به زرادخانه اتمي يكشور

 او نمي گويا. اسالم آباد را نخواهد داشت
 –خواهد بپذيرد كه با همدستي نظامي 

نيتيها بازي خطرناكي را شروع كرده ما
آن از عهده بخشيدن به است كه پايان 

دولت . همتايانش خارج استو او 
متزلزلي كه هر آن امكان سقوط آن مي 

گرايان تندرو پشت دروازه   اسالمرود و
، در برابر هاي پايتخت آن اردو زده اند

حاميان اما . اين ريسك ناتوان مي نمايد
طالبان و همدستان آنها در مجلس، 

 به ظاهر " آي.س ا.آي"كابينه، ارتش و 

همه چيز را تحت كنترل مي دانند در حالي كه 
 هر اتفاقي حتمال اوگونه نيست  در عمل اين

به همين دليل رابرت گيتس كه . د داردووج
 مصر به ديدار از پس از ،راهي منطقه شده

 پس از ورود به گيتس. سوي عربستان رفت
واشنگتن خواهان مشاركت ": رياض گفت

عربستان در كمك به پاكستان جهت رويارويي 
  ".با شبه نظاميان تندرو در اين كشور است

 ،لن درياساالر مايك مو،به گزارش بي بي سي
يس ستاد مشترك ارتش آمريكا پس از يازده ير

بار سفر به پاكستان باالخره درباره امنيت 
اما . زرادخانه اتمي پاكستان ابراز اطمينان كرد

توان به اين حرفها خوشبين   اندازه مي چهتا
 بستگي به اين دارد كه دولت پاكستان ،بود

بتواند جنگجويان شريعت خواه را تار و مار كند 
نهم بدون كمكهاي مالي با ارقام درشت و آ

  .ممكن نيست
  

  بي سرانجام
در روزهاي گذشته ارتش پاكستان با شدت 
هرچه تمام تر مناطقي را كه احتمال وجود 
. طالبان در آنجا مي رود زير آتش گرفته است

ساكنان اين مناطق از ترس دو طرف از خانه و 
 .كاشانه خود متواري شده و به هر سويي روانند

قانون منع رفت و آمد كه توسط ارتش اعمال 
مي شود باعث شده تا بسياري از آنها نتوانند 
جان خود را نجات دهند و زير بمبها و موشكها 

بي آبي . و آتش باري دو طرف گرفتار شده اند
. و بي غذايي جان بسياري را تهديد مي كند

آنهايي كه موفق به فرار شده اند نيز از وضعيت 
در چادرها و مكانهاي . خوردار نيستندبهتري بر

اسكان موقت، بهداشت وجود ندارد و مواد 
امكانات سرپوش و پوشاك . غذايي ناياب است

به شدت ناچيز و آواره ها در بدترين شكل 
همه اينها به دليل . ممكن نگه داري مي شوند

سياست بازي و بده بستانهاي كثيف و رذالت 
ابهاي پيشگي كساني است كه شماره حس

. بانكي شان بيش از هر چيزي اهميت دارد
 تندرو و نموضوع قدرت گرفتن اسالم گرايا

جرياناتي چون طالبان موضوعي امروزي 
رژيم جمهوري اسالمي كه در همه . نيست

عرصه هاي تنش بين المللي حضور دارد، خود 
در . يكي از آتش بياران اين معركه است

ن روزهاي گذشته سخنگوي ارتش پاكستا
برخي سازمانهاي امنيتي خارجي : اعالم كرد

تسليحات و مواد منفجره در اختيار طالبان قرار 
هم . مي دهند و اين كمكها همچنان ادامه دارد

چنين ژنرال اگون رامس، از فرماندهان آلماني 
ناتو مدعي دخالت رژيم ايران در تسليح طالبان 
. و قاچاق اسلحه به داخل افغانستان شده است

اين بار اول نيست كه بايد از ": مي گويداو 
رفتار عجيب جمهوري اسالمي تعجب كنيم و 

   ".حرفهايش را به كلي متضاد با عملش ببينيم
. به زبان ديگر، طالبان يك پدر خوانده ندارد

رژيمهاي نامشروعي كه از هيچ گونه حمايت 
مردمي برخوردار نيستند با بازي با كارت آنها 

طالبان و . ش مي برندامورات خود را پي
 دير سالي است كه تبديل اتندروهاي اسالم گر

به ابزار پيشبرد سياستهاي كثيف كشورهاي 
اين موضوع تا چه وقت ادامه . متفاوت بوده اند

خواهد داشت، پرسشي است كه پاسخي از 
  .جنس ديگر را مي طلبد
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  :سخن روز

 همه نگران هستند كه به -
خب، خيلي . تروريسم خاتمه بدهند

. آسان است، بخشي از آن نباش
نوام چامسكي، متولد دسامبر (

 زبانشناس، فيلسوف، فعال -1928
  )سياسي و نويسنده

 رها كن خود را از بردگي فكري، -
هيچكس جز خود ما نمي تواند 

 -باب مارلي. (رمان را آزاد كندافكا
، آهنگساز،  )19819 -1945( 

خواننده و ترانه نويس 
 )جاماييكايي

 موزيك مانند برگردان روح -
نشان مي دهد آنجا . انسان است

  .چه هست و چه نيست
 Isaac Stern -ايزك استرن

، موسيقدان و )1920-2001(
   ويولونيست يهودي متولد اوكراين

  

  موسيقي

قي، ترانه سراي بيژن تر
  برجسته ايران درگذشت

بيژن ترقي، ترانه سراي برجسته به 
علت نارسايي تنفسي جمعه شب در 

  . سالگي درگذشت80سن 
آقاي ترقي مدتي بود كه به علت 
. آرتروز پيشرفته قادر به حركت نبود

: مصاحبه اش گفته بود وي در آخرين
. چيزي برايم باقي نمانده است"

ام را  خانه يل كردم وكتابخانه را تعط
. هاي درمان فروختم براي تامين هزينه

فقط . نكرد بيمه هم كاري براي من
يك بار آمدند و ديگر پشت سرشان را 

درمانم را  هاي هزينه. هم نگاه نكردند
  ".خودم پرداخت كردم

سرايي   سالگي ترانه20بيژن ترقي از 
را آغاز كرد و در نزديك به شصت 

ي  از جمله مجموعهسال، آثار مختلفي 
 شامل "خاطره از پشت ديوارهاي"

خاطراتي از نيما يوشيج، شهريار، رهي 
 "آتش كاروان"و ... معيري و 
هايش  ي سروده ي مجموعه دربرگيرنده

  .را منتشر كرد
  

  بتهوون، زنده، در اتاق نشيمن 

راه  اركستر سمفوني برلين با به 
 "سالن كنسرت ديجيتال"انداختن 

شنيدن و ديدن اجراهاي  در اينترنت،
ي كنسرتهاي موسيقي  زنده

ميسر جهاني  ها كالسيك را در خانه
ي  هم با نصب ساده كرده است؛ آن 

 در بخشهاي "مخفي"پنج دوربين 
  .سالن اجرا مختلف

اين فكر رهبر بريتانيايي اركستر 
 برلين، سيمون راتل سمفوني

(Simon Rattle)  بود كه از
اجرا  ي  له به مرح2009ابتداي سال 

اين پروژه كه . گذاشته شده است
كردن آن وقت  سالها براي پياده

سالن كنسرت "شده،  صرف
با آغاز فعاليت .  نام دارد"ديجيتال

جديدي در  ، فصل"سالن"اين 
ها گشوده شده  تاريخ تكامل رسانه

از  اركستر سمفوني برلين يكي. است
  .پيشتازان اين راه است

 تنظيم وترين عامل در طرح،  مهم
كردن اين پروژه، كاستن از  پياده

هاي ضبط و پخش اجراي  هزينه
اين  به. كالسيك بود ي آثار زنده

يزان از استفاده از  ر منظور، برنامه
برداري، ضبط صدا و  فيلم تيمهاي

نظر كردند و  تنظيم نور صرف
ي يك تيم  عهده وظايف آنان را به
اين سه .  گذاشتند متخصص سه نفره

 "مخفي"صب پنج دوربين تن با ن
در بخشهاي مختلف سالن و تنظيم 
و رهبري آن از اطاقكي مجهز و 

صدا و تصوير را  كوچك، قادرند
هنگام اجراي كنسرت ضبط و از 

 ، با سرعت زياد در سهDSLطريق 
ي متفاوت به سراسر جهان  نسخه

  . بفرستند
  

اعتراض پيانيست لهستاني به 
  ميليتاريسم آمريكا

من، پيانيست كريستن زيمر
كالسيك نواز در كنسرتي كه در ماه 
آوريل در لوس انجلس برگزار كرد، 
در اواخر برنامه كنسرت را قطع كرد 
و به انتقاد از ميليتاريسم آمريكا و 
همچنين اقدامات اخير آن در 

او گفت، ديگر . لهستان پرداخت
هرگز به آمريكا نخواهد آمد و 
همچنين به زندان گوانتانامو 

زيمرمن با خشم گفت . اض كرداعتر
كه آمريكا دست خود را از لهستان 

اشاره وي به معامله . بايد كوتاه كند
بوش با دولت دست راستي لهستان 
براي استقرار سيستم ضد موشكي 

  .در اين كشور بود
  

 سال پس از گئورگ 250
  فريدريش هندل

 23گئورگ فريدريش هندل در 
 در هاله در شرق 1685فوريه ي 

ي  گرچه هندل زاده. ان زاده شدآلم
 سالگي به 27آلمان بود ولي از 

بريتانيا مهاجرت كرد و تابعيت آن 
  كشور را پذيرفت

 آثار هندل الهام بخش بزرگاني چون
 اپرا 40هندل . اند بتهوون و هايدن بوده

به ساختن   سالگي تنها47ساخت و از 
او پيرو . اپراهاي كليسايي پرداخت

ني، در آثارش براي سبك باروك بود يع
بازتاب دادن احساسات انساني از 

،  شده تكنيكهاي مشخصي استفاده مي
براي نمونه گاه از نتهاي بم براي بيان 

 .گرفته است غم بهره مي
 خود "آفرينش"هايدن اپراي كليسايي 

را با تاثير از اپراهاي هندل نوشته 
  .است

  

  ادبيات

اعتراض كانون نويسندگان 
ور و سركوب ايران به سانس
  نهاد هاي صنفي

ترين  كانون نويسندگان ايران در تازه
آنچه كه  اطالعيه خود نسبت به تشديد

سانسور كتاب، انديشه و نيز سركوب "
هشدار   خوانده است،"نهادهاي صنفي

  .داد
آقاي رضا خندان مهابادي، عضو هيات 
دبيران كانون نويسندگان در اين باره 

ر رابطه با بيانيه كانون د": مي گويد
اخير و  اتفاقاتي است كه طي چند روز

به خصوص نزديك برگزاري نمايشگاه 
 كتاب رخ داده است، از جمله اين كه

 ارديبهشت ماه در 11در روز جمعه 
پارك الله تهران، تعداد زيادي از 

كه براي بزرگداشت روز  كساني را
جهاني كارگر تجمع كرده بودند، 

  .اند بازداشت كرده
 ارديبهشت ماه نيز 14 در روز همچنين

معلماني را كه براي پيگيري 
خود جمع شده بودند، مورد  خواستهاي

ضرب و شتم قرار دادند و تعدادي از 
  .اند بازداشت كرده آنها را

المللي كتاب  در ضمن، در نمايشگاه بين
ن اجازه اامسال به تعدادي از ناشر

. در نمايشگاه داده نشده است شركت
ن كانون نويسندگان، اينها هيات دبيرا
و موارد بارز مبارزه با آزادي  را مصاديق

  ".داند انديشه و بيان مي
  

حمله محمود دولت آبادي به اهل 
  قلم خارج از كشور

دفاع از دو نامزد مختلف انتخابات 
رياست جمهوري، موجب درگيري 
لفظي محمود دولت آبادي و عبدالكريم 

محمود دولت آبادي در . سروش شد
حمايت از مير حسين مـوسـوي، به 
سروش كه از كروبي حمايت كرده بود، 

او در يك نشست انتخاباتي . انتقاد كرد
موسوي در انتقاد از عبدالكريم سروش 

شيخ انقالب فرهنگي "گفت كه 
  . "سروش بود

سروش نيز در پاسخ به دولت آبادي از 
ميرحسين موسوي خواست كه به وي 

بلكه خود او يادآور شود كه نه سروش 
انقالب  ، عضو شوراي عالي)موسوي(

فرهنگي است و ميان ستاد انقالب 

 فرهنگي و شوراي انقالب فرهنگي تفاوت

  .وجود دارد
دولت آبادي در واكنش به انتقاداتي كه از او 
به خاطر فعاليت تبليغاتي به نفع موسوي مي 

دوستان خارح از كشور كه من ": شود گفت
آنها ياد كرده ام بيشتر به هميشه با احترام از 

جاي اين كه اهل تعمق و تامل باشند، 
شتابزده و عجوالنه رفتار مي كنند تا بتوانند 

وقتي ":  وي افزود".به كسي بهتاني بزنند
و  كه شما هيچ محور نظري، عملي، اجتماعي

فرهنگي واحد نداريد ديگر به ما چكار داريد؟ 
 ما در بستر خودمان حركت مي كنيم و با

   ".تشخيص خودمان عمل مي كنيم
گفته هاي انتخاباتي محمود دولت آبادي 

 بسياري از جمله اپوزيسيون و اعتـراض
كوشندگان سياسي و ادبي درون و برون 

  . مرزي را برانگيخته است
  

 صادق هدايت توسط يانتشار كتابها
  " آمازون"شركت بين المللي

مدير دفتر صادق هدايت اعالم كرد، شركت 
صادق هدايت را   آثار"آمازون"المللي بين 

به زبان فارسي در كشورهاي مختلف دنيا 
  .توزيع مي كند

جهانگير هدايت گفته است كه اين آثار 
 600 داستان كوتاه است كه در 42شامل 

نويسنده  صفحه براي عالقمندان به اين
كه شركت  توزيع خواهد شد، ضمن اين

يت هدا اي از آثار طنز  مجموعه"آمازون"
علويه "، " آقا حاجي"شامل داستانهاي 

منتشر   را نيز به زودي"ولنگاري" و "خانم
  .خواهد كرد

پژوهشي در مورد فرهنگ "وي افزود، دو اثر 
، ديگر آثار صادق "كور بوف" و "عاميانه

هدايت هستند كه در مراحل بعدي توسط 
  .شود پخش مي  منتشر و"آمازون"

يت در وي درباره ارايه نشدن آثار هدا
اين   نگران ما اصال": نمايشگاه كتاب گفت

نيستيم كه آثار صادق هدايت در نمايشگاه 
متصديان فرهنگ و . شود كتاب ارايه نمي

 وقت ديدگاه مثبتي به آثار صادق ادب هيچ 
حتي در نمايشگاه سال . اند هدايت نداشته

 پيش ديده شده كه روي عكس صادق
نده هدايت در پوسترها، كاغذهايي چسبا
 ".بودند كه چهره او مخفي بماند

مديردفتر صادق هدايت ضمن اظهار اين امر 
كه كتابهاي صادق هدايت در خارج و داخل 

كتابهاي ": هميشه طرفدار داشته است گفت
 فروشهاي  صادق هدايت حتي توسط دست

روهاي شهر به نمايش  كتاب در معابر و پياده
 و اين رود شود و به فروش مي گذاشته مي
دهنده جايگاه او در بين مردم  خود نشان

  ".است
  

  فيلم

اسپيلبرگ و رايت به خانه بدوشها 
  مي پردازند

 يا "تكنواز"فيلم استيون اسپيلبرگ، 
دگان جايزه اسكار مانند سولويست كه برن

   "جيمي فاكس" و "رابرت داوني جونيور"
  22بقيه در صفحه 
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  زنان در مسير رهايي
 

 آناهيتا اردوان

 

 برايعنوان ابزاري ه هنر ب
تشويق مبارزه عليه خشونت 

  خانگي
خانم حايا كهرامان، هنرمند عراقي با 
گشايش نمايشگاهي در مركز هنري 

 در قطر قصد دارد تا نظر "وكيف"
 ستمي كه بهمراجعه كنندگان را 

به متوجه زنان در مناطق جنگ زده، 
جلب ، مي شودشورش عراق در كويژه 
 وي در كارهاي هنري خود از .كند

 عربي، هنر نقشهايسبكهاي ژاپني، 
نياتور ايراني و يوناني استفاده مي يم

خانم كهرامان با نقاشيهاي خود . كند
مبارزه زنان در مسير رهايي از ستم، 
پذيرفتن اين ستم و قبول سرنوشت را 

او اميدوار است . به تصوير مي كشد
بارزه براي تغيير را با نقاشيهاي كه م

  . خود الهام بخشد
خبرگزاري ه گزارش روز اول ماه مه ب

كه ستم نسل در نسل  زماني": قطر
 به مساله اي ،ادامه پيدا مي كند

معمولي و پيش پا افتاده تبديل مي 
هنر من زناني كه ستم را قبول . گردد

 از سرنوشت خود مي  بخشيكرده و
نداده است بلكه، دانند را هدف قرار 

منظور من زناني هستند كه به زور و 
ناخواسته مورد ستم قرار مي گيرند و 

   ".به اسارت آن در مي آيند
  

افغانستان و كاله برداري در 
ثبت نام براي راي دادن عليه 

  زنان
 رسمي حقوق بشر در كشور هايمقام

 افغانستان عنوان كردند كه آراي
  انتخاباتريخته شده به صندوق

در  رياست جمهوري ماه آگوست
سادگي مي ه مناطق محافظه كار ب

تواند مورد تقلب و دستكاري قرار 
جنبش زنان در كشوري كه . بگيرد

زنان در آن حق تنها سفر كردن 
 در تنگناهاي سنتي و تشدبه  ،ندارند

. آداب و رسوم قديمي محصور است
 به طور معمولدر چنين كشوري 

 راي دادن جاي زنان برايه مردان ب
به گزارش . اسم نويسي مي كنند

 سوم ماه مي، سيما ،اسوشيتدپرس
سمير، مدير كميسيون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در كنفرانس خبري 

 ، كرد كه در شش ماه گذشتهماعال
در منطقه   درصد از افرادي كه72

لوگار، منطقه اي در جنوب كابل براي 
 زن ،راي دادن اسم نويسي كرده اند

 مساله اي كه بسيار ؛ندهست
 رسمي در هايمقام. غيرمنتظره است

ايالتهاي پاكيتا و خوشت نيز با ثبت 
نام اسامي بيشماري از زنان روبرو 

  . هستند

براساس قانون افغانستان هر كسي كه 
 با ،براي راي گيري ثبت نام مي كند

نامي كه روي كارت است مي تواند 
ارد راي بدهد اما خانم سمير ابراز مي د

كه در انتخابات رياست جمهوري سال 
 مردانكه   اخباري مبني بر اين،2004

رايهاي زيادي از طرف افراد ديگر 
، گزارش اندخانواده به صندوق انداخته 

  . شده است
  

احتمال پذيرفتن حق رانندگي 
براي زنان در عربستان 

  سعودي
 26 ،به گزارش خبرگزاري رويتر

تايي آوريل، وزير امور شهري و روس
 كنفرانسي در درعربستان سعودي 

 كرد كه مي بايست مايالت شرقي اعال
در . حق رانندگي زنان پذيرفته شود

عنوان بزرگترين ه عربستان سعودي ب
  حق از زنان،كشور توليد كننده نفت

  .  محرومند نيزانتخاباتشركت در 
، ه يازده م،به گزارش خبرگزاري گلوب

يك قاضي سعودي در كنفرانسي 
يرامون خشونت عليه زنان ابراز پ

داشت كه مردان حق دارند همسران 
خود را كه ولخرجي مي كنند، كتك 

 وي ادامه مي دهد كه ولخرجي .بزنند
زنان دليل افزايش خشونت خانگي 

  . است
 مدافعان حقوق زنان چنين ادعاهايي را

 در برابر كوشش جنبش زنان واكنشي
عربستان سعودي جهت دستيابي به 

ي همچون حق راي، رانندگي، حقوق
تثبيت قوانيني عليه خشونت خانگي و 
شركت آزادانه در امور سياسي مي 

  . دانند
  

آزار و اذيت كارگران مهاجر زن 
  در لبنان

در  كارگران زن مهاجر در لبنان
 كوشندگانكنفرانسي كه با شركت 

عنوان تحت حقوق بشر در بيروت 
منصفانه ترين گفتگو پيرامون وضعيت 

ريبا دويست هزار زن مهاجر در تق
لبنان برگزار شد، از اعمال آزار و اذيت 

 و لكه سياه بر نيروي كار خودعليه 
  . كشور سخن گفتند

، خانم هپنج م، به گزارش ديلي استار
نديم حوري از ديدبان حقوق بشر در 

 كرد كه كارگران ماين كنفرانس اعال
 از طرف به طور معمولخانگي زن 

 آزار و اذيت قرار مي كارفرما مورد
 پاسپورت نود درصد از اين زنان ،گيرند

توسط كارفرمايان توقيف شده و 
دستمزد آنها پرداخت نشده و يا هرگز 

 شمار .مرخصي دريافت نكرده اند
نامشخصي نيز مورد آزار و اذيت 
. فيزيكي و روحي قرار گرفته اند

 ديدبان حقوق بشر 2008گزارش 
ه در لبنان عنوان مي كند كه هر هفت

يك كارگر زن خانگي از ساختمان 
 هنگام به طور معمول (بلند و يا پله

 جان خود را از )فرار از دست كارفرما
بسياري از شركت . دست مي دهد

 آزار با وجودكنندگان اعالم داشتند كه 
و اذيت فراوان، جامعه لبنان نمي 

  . خواهد به اين مساله اعتراف كند
 از سودان يكي از كارگران خانگي

اعالم كرد كه به دليل رنگ پوستش 
نجميه از . مورد تبعيض قرار مي گيرد

ه كشور كنيا ابراز مي دارد كه او ب
عنوان كارگر خانگي رنگين پوست 
حتي در محلهاي عبور و مرور مورد 

 تا اندازه اي ،آزار و اذيت قرار مي گيرد
 و ديگران تنها  مي آيدفريادبه كه 

چرا اين خدمه  كه تعجب مي كنند
  !!فرياد مي زند؟

  
زنان كويتي به پارلمان كشور 

  راه پيدا كردند
 حق 2005زنان كويتي در سال 

انتخاب كردن و انتخاب شدن را 
دريافت كردند اما در دو انتخابات قبلي 

كرسي پارلمان كشور  به كسب موفق
كه از پنجاه عضو تشكيل مي شود 

 ،به گزارش اسوشيتدپرس. نشدند
، چهار نامزد زن انتخاباتي هشانزده م

قادر شدند براي نخستين بار در تاريخ 
  . اين كشور برنده كرسي پارلمان شوند

اگرچه سياستمداران مذهبي در جامعه 
واني جهت جلوگيري اكويت تالش فر

از گسترش حقوق سياسي زنان كويتي 
كردند اما برنده شدن چهار نامزد زن 

شان مي دهد در انتخابات پارلماني ن
كه جامعه كويت در آغاز فعاليت در 

 حركتهايي است كه بر از  جداييجهت
  .اساس نفرت بنا شده است

   
خودكشي، طالق و اعدام 
محصول سياستهاي رژيم 

  واليت فقيه
 27 ،به گزارش خبرگزاري شفاف -

 درصد از طالقها با 80ارديبهشت، 
بيكاري، فقر و . درخواست زنان است

وان عوامل اصلي در بروز اعتياد به عن
اختالفات ميان زوجهاي جوان عنوان 

  .شده است
به گزارش خبرگزاري ديدبان حقوق  -

، يك دختر ه م15 ،بشر كردستان
 ساله به نام نسرين، اهل 18نوجوان 

دليل آزار و اذيتهاي پدرش ه بانه ب
  . خود را حلق آويز كرد

 ،يهاي گوناگونربه گزارش خبرگزا -
 كه به خاطر نقاشيهايش دالرا دارابي

 ، معروف گشته بود"زنداني رنگها"به 
روز يازده ارديبهشت در زندان مركزي 

 سركوب رژيم به عواملرشت توسط 
به گزارش بي . چوبه اعدام سپرده شد

سازمان   يازده ارديبهشت،،بي سي
عفو بين الملل با صدور بيانيه اي به 
اجراي حكم اعدام دالرا دارابي انتقاد 

در اين اطالعيه آمده است كه  .كرد
اعدام دالرا دارابي بدون رعايت 
موازين قانوني، از جمله مطلع ساختن 

 ساعت قبل از اجراي 48 وكيل مدافع
  . حكم صورت گرفته است

قابل ذكر است كه بر پايه گزارش 
  سازمان عفو بين الملل، ايران از سال 

  

حقوق زنان، پرده اي از 

 نمايش مهدي كروبي
   

  نت ميرهاشميزي
رفع هر گونه تبعـيض، برابـري جنـسيتي و           
مبارزه كنشگران اين عرصه طي سـه دهـه         
عمر ديكتـاتوري مـذهبي، تمـامي دسـتگاه         
قــدرت بــا همــه اركانهــايش را همــواره در 

بــازيگران . چالــشي جــدي قــرار داده اســت
ــم، در   ــاتي ايـــن دوره هـ ــايش انتخابـ نمـ

البته مساله زنـان     هياهوهاي تبليغاتي خود    
هـر كـدام بـه      . را از ديده پنهان نمي كننـد      

فراخور قد و قامت خود گوشـه چـشمي بـه           
  . حقوق زنان مي اندازند

آنان طوري سـخن مـي پراكننـد كـه گويـا           
اولين ناجي مردم از منجالب حكومت ديني       

ــستند  ــود ه ــي از  . موج ــي يك ــاي كروب آق
بازيگران شوي انتخاباتي بـراي جمـع آوري      

غ مدافع آنان نشان    راي زنان، خود را به درو     
انگاري كه وي از دستياران قدرت      . مي دهد 

و سياست ورزان اين حكومت ضد زن نبوده        
انگاره هاي مردساالرانه كروبي، اجازه     . است

عبور از خـط قرمزهـاي حكومـت دينـي در           
  . مورد زنان را به وي نمي دهد

   23بقيه در صفحه 
-----------------------------------  

اعدام كودكان در جهان  ترين آمار باال1990
بر اساس . خود اختصاص داده استه را ب

، ه ماه م5، گزارش سازمان عفو بين الملل
 دو ،از آغاز سال ميالدي جديدايران رژيم 

 هيجده سال را اعدام كرده است نوجوان زير
 در هيچ 2007كه چنين اعمالي از سال 

  .كشور ديگري صورت نگرفته است
 سن هفده سالگي در دارابي كه اعدام دالرا
هاي رژيم به اعدام محكوم ه در بيدادگا

شده بود و دوره نوجواني خود را پشت ميله 
 ننگ ديگري لكه ،هاي زندان سپري كرد

. بر تاريخ حاكميت جالدان بر ميهن ماست
درخواست ديه از طرف خانواده مقتول از 

 مساله جان و زندگي ،خانواده قاتل
هاي رژيم را  ام در بيدادگاهن به اعدامحكوم

 مرگ و وضوعم.  تهديد مي كندتشدبه 
 ،زندگي اين افراد به تجارت و به بيان بهتر

 نتيجهبه ضد ارزشي تبديل شده است كه 
اجراي سياستها و قوانين عقب افتاده 

  . استبداد مذهبي حاكم بر ميهن ماست
تمام فعاليتها  با وجود "زنداني رنگها"اعدام 

 افراد، سازمانها و تشكلهاي و تالشهاي
 براي هزاران بار بر اين ،مدافع حقوق بشر

مساله كه رژيم واليت فقيه قابل اصالح 
استبداد حاكم . نيست مهر تاكيد و تاييد زد

همانند ديگر رژيمهاي استبدادي همواره از 
 و اجراي قوانين جزايي دوران "اعدام"حكم 

در راستاي ايجاد رعب و وحشت  بربريت
اي تضمين بقاي خود استفاده كرده و بر

تغيير همه جانبه "بدين ترتيب، . خواهد كرد
 و از هم "ساختار سياسي اقتصادي حاكم

عنوان ه پاشيدن دستگاه جنايت و خيانت ب
تنها راه رهايي از چنگال اعدام و سركوب 

  . بي پايان است
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   هنري يرويدادها
  

  21بقيه از صفحه 
  

نقشهاي اصلي آن را بازي مي كنند را تهيه 
  . كرده است

اين فيلم براساس ماجراي دوستي اتفاقي و 
لس "غيرمتعارف استيو لوپز، روزنامه نگار 

 با يك خانه بدوش خيابانگرد "انجلس تايمز
و مجنون است كه در گذشته يكي از 

ده موسيقي اميدهاي برجسته ترين هنرك
  .كالسيك آمريكا بوده است

جو "به اصرار كارگردان انگليسي اين فيلم، 
، هزار خانه بدوش نقشهاي سياهي "رايت

لشگر و حتي بعضي نقشهاي كوتاه فيلم را 
اين فيلم نگاهي است به . بازي مي كنند

در اين . زندگي فقير ترين قشر جامعه آمريكا
فيلم كارگردان به روشني مشكالت و 

يچيدگي اين انسانها را به نمايش مي گذارد پ
اما متاسفانه راه حلي را به بيننده ارايه نمي 

  .دهد
  

فستيوال بين المللي فيلم 

  سانفرانسيسكو

پنجاه و دومين فستيوال فيلم سانفرانسيسكو 
 23 كشور، روز 55 فيلم از 151با نمايش 

 ادامه 2009 ماه مه 7اوريل آغاز شد و تا 
 هزار نفر شركت 82فستيوال در اين . داشت

از فيلمهاي مورد توجه در اين . كرده بودند
.  بود"دختر فرانسوي"فستيوال فيلمي به نام 

 سالگي با خانواده اش به 10سوفيا در سن 
 "آفريقايي"معلم او، سوفيا را . فرانسه مي آيد

دوست سوفيا كه متولد . خطاب مي كند
د فرانسه است اين سوال برايش پيش مي آي

كه آيا سوفيا فرانسوي، مراكشي يا عرب 
دختر "اين سوال مطرح در فيلم . است

  .  است"فرانسوي
  

 كسي از گريه "بهمن قبادي سازنده فيلم 
  "هاي ايراني خبر ندارد

 "ايراني خبر ندارد هاي كسي از گربه"فيلم 
در جشنواره كن به نمايش در آمد و با 

  ه بهمن قبادي، سازند.استقبال روبرو شد
فيلم اعالم كرده است كه به خاطر شرايط 

در ايران، ميهن خود را  سازي دشوار فيلم
  .كند ترك و به آلمان مهاجرت مي

كسي از "آخرين فيلم بهمن قبادي به اسم 
است   فيلمي"هاي ايراني خبر ندارد گربه

غيرعادي كه در شرايط غيرمجاز ساخته شده 
 كن راه و از مجاري غيررسمي به جشنواره

اي از  فيلم سرگذشت عده. پيدا كرده است
كند كه در  مي جوانان اهل موسيقي را روايت

پردازند، در  ايران به توليد آهنگهاي روز مي
 "زيرزميني"و به اصطالح  زده شرايطي خوف

كه گويي به عمليات خطرناك خرابكارانه 
  ..مشغول هستند

  
  

  

  

  حقوق زنان، پرده اي از

  نمايش مهدي كروبي
  

  22 از صفحه بقيه
 ارديبهـشت، مهـدي كروبـي طـي بيانيـه اي نظـر              28روز دوشنبه   

خودش را نسبت به حقوق زنان اعالم كرده و آن را از برنامه هـاي          
  . خود در صورت پيروزي دانسته است

محتواي بيانيه فوق به درستي انعكـاس گـزاره هـاي مردسـاالرانه             
هـايي در   وي جز سرقت كلمـه      . كروبي نسبت به حقوق زنان است     

اين رابطه و بافتن آنها براي الپوشاني نظرگاههاي قرون وسـطايي           
  . خود، خقوق واقعي زنان را به رسميت نمي شناسد

وي قـصد   . مهدي كروبي خميني را از مدافعان حقوق زن مي دانـد          
همـاورد طلبـي زنـان      . كند» احيا«زنان را   » منزلت و كرامت  «دارد  

كرامت «ه شان را مي خواهند نه اين را نشان داده كه حقوق عادالن  
زنـان موجـودي    . ساخته شده در سيستم ارتجاعي رژيـم      » و منزلت 

مقدس نيستند كه آقاي كروبي دلـش بـسوزد و بخواهـد بـه آنهـا                
زنـان انـسانهايي هـستند كـه در قـانون اساسـي             . بدهد» كرامت«

وي از حـضور زنـان      . جمهوري اسالمي نيمه انسان تلقي مي شوند      
 حرف زده است امـا روشـن نمـي           ...جلس خبرگان و    در كابينه، م  

كند چطور زني مي تواند وزير شود و براي خـروج از كـشور و كـار                 
  . كردن از همسرش بايد اجازه داشته باشد

وي در مورد بندهاي قانون اساسي نسبت بـه حقـوق زنـان حـرف               
بررسي و  «وي خيلي زور زده و مطرح مي كند         . مشخصي نمي زند  

هايي از قانون اساسي كه به ظاهر با برخي حقوق زنان      بازخواني بند 
  » .مغايرت دارد، مورد اهتمام نظام هم قرار گيرد

كنوانسيون رفع هرگونه تبعـيض     «كروبي پيرامون پيوستن ايران به      
. آن تفكر نمايشي خود نسبت به زن را آشكار مي كنـد           » عليه زنان 

 كـرده  صـحبت » پذيرش مشروط كنوانسيون با حق تفحظ    «وي از   
  .است

اين حرف به معناي جدا كردن حقوق زنان به دليل شرايط فرهنگي  
يعنـي ايـن كـه زنـان ايـران بـه دليـل              . از حقوق ديگر زنان است    

ي برابـر بـا حقـوق زنـان در          حقـوق » فرهنگي«و شرايط   » مذهب«
ايـن گفتمـان ضـد زن پايـه اصـلي تبعـيض             . سطح جهان ندارنـد   

جنسيني به حساب مي آيد و تمامي قوانين ضد زن كه كروبي طي             
سه دهه از كارگزاران و خدمتگزاران آن بوده است بر اساس همين            

بر اساس همين تفكر، زنان سنگسار شـده      . گفتمان پياده شده است   
بيكار شده اند، توسط مردان خانواده يـا رئـيس خـانواده            اند، از كار    

  .مورد خشونت و به قتل رسيده اند
» سـوء تـدبيرها  «در نهايت كروبي سركوب زنان طي سـه دهـه را            

ايران به عنوان عضوي از نظـام بـين         «:وي مي گويد  . دانسته است 
المللي، نمي تواند و نبايد به خاطر برخي سوء تدبيرها، بـه ويـژه در               

  » .طه با مسأله زنان از جامعه جهاني منزوي باقي يماندراب
حرفهاي مهدي كروبي در حالي زده مي شود كـه فعـاالن جنـبش              

  . زنان در زندان و يا مورد آزار و اذيت قرار دارند
ايران بايد بـه كنوانـسيون رفـع هـر          . حقوق زنان، جهانشمول است   

 آن در قـانون  گونه تبعيض بدون قيد و شرط بپيوندند و تمامي مواد     
هر گونه گذاشتن شرط بـراي      . اساسي و قوانين مدني رسميت دهد     

پيوستن، تاييد همه سركوبگريها و جنايتهاي سه دهـه عليـه زنـان             
با اين حال شيخ مهدي كروبي مـي دانـد كـه اگـر مجلـس                . است

ارتجاع هم آن گونه كه او مي خواهد ايـن كنوانـسيون را تـصويب               
  .د خواهد كردكند شوراي نگهبان آن را ر

تمامي قوانين جزايي، مدني مطرح در قانون اساسي به ضـرر زنـان             
بـه  . بوده و اين قوانين خشونت عليه زنان را نهادينـه كـرده اسـت             

همين دليل اساسي ترين و اوليه ترين مانع براي دسـتيابي حقـوق             
هـر كـسي كـه از    . زنان، حكومت ديني و قانون اساسـي آن اسـت         

ند بايـد در گـام اول موضـع خـودش را            حقوق زنان صحبت مي ك    
نسبت به حكومت ديني، واليت فقيه و قوانين ضد زن و نيز رعايت         

  . مفاد كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض در مورد زنان را روشن كند
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  نبرد خلق

  

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: يهتحرير

  منصور امان

  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق        نبر

اما . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان است       
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين         
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيـز   

دهد و   ازه مي ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اج     
. كنـد  اطالع از آن مفيد اسـت، خـودداري نمـي         

مطالبي كه با امـضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ            
شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كـه          مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يـا         
با نـام و    (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) يا بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد خلـق          
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

ران و  اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگي     
كـاركنلن ايــران، اخبـار تحــوالت ايـران، عــراق    
ــار و   ــه آن، اخب ــوط ب ــين المللــي مرب ومــسائل ب
ديدگاههاي جنـبش زنـان را هـر روز در سـايت            

  .ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

  

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  آفتابكاران را كسي 

  نمي تواند مصادره كند
  زينت ميرهاشمي

   ارديبهشت16فراسوي خبر 
ثبــت نــام كانديــداها بــراي بــازي در 
ــيس جمهــوري   ــات رئ نمــايش انتخاب

 15اســــالمي از روز ســــه شــــنبه 
پرده هايي از اين    . ارديبهشت آغاز شد  

نمايش قبل از تائيـد عروسـكهاي آن،       
توسط برخي چهر هاي خـادم واليـت        
. فقيه به روي صحنه برده شـده اسـت    

نمايش انتخاباتي در حالي كار خـود را        
آغاز مي كند كه شمار اعدامها، كشتار       
زنــدانيان سياســي و اعــدام نوجوانــان 
ــه و    ــدت يافت ــان ش ــر زم ــيش از ه ب
نوجوانــان زيــادي روزي هــزار بــار در 
. انتظار قصاص در زنـدان مـي ميرنـد        

عروسكهاي اين نمايش در برابـر ايـن     
مه جنايت خفقان گرفته و در عمـل        ه

  .از اين جنايتها دفاع مي كنند
فضا را طوري به تصوير مي كشند كه        
گويا انتخابـاتي در راه اسـت و نجـات          
دهنده اي در برابـر سـيماي خـشن و          
درنده احمدي نژاد قصد دارد به صحنه   

 از كلمـاتي     بازيگران شـرمگين  . بيايد
در شوهاي تبليغاتي خود استفاده مـي       

نند كه ظاهرا مخالف احمدي نـژاد و        ك
سياستهايش هستند اما از طرفي ديگر      
با پر رويي و از ترس موقعيت و منافع         
خود با تاكيد بر سرسـپردگي خـود بـه          
بنيانگــذار نظـــام جهــل و نيـــستي،   
چاكرمنشي و خوش خدمتي خودشـان      
را به نظم موجود و ادامه آن نشان مي         

  . دهند
ايي ميرحسن موسوي يكي از عروسكه    

است كه پس از دو دهه خانه نـشيني،         
دوباره دلش هواي خـدمت كـرده و از         
زير گرد و غبار سالها جنايت سرش را         

  . بيرون كرده است
در زمــان نخــست وزيــري ميرحــسين 

، قتل عام زندانيان 67موسوي در سال 
وي به عنوان مقام    . سياسي اتفاق افتاد  

مسئول و كارگزار نظام در مقابل ايـن        
 در دادگاههاي علني ذيصالح     قتل عام 

ــد   ــيلش باي ــا حــضور وك ــه ب و عادالن
  . پاسخگو باشد

ميرحـــسين موســـوي در شـــوي 
ــنبه    ــود روز دوش ــاتي خ  14تبليغ

ارديبهشت در دانـشگاه مازنـدران      
ذر برابر سوال دانشجويان    ) بابلسر(

در مورد قتل عام زندانيان سياسي      
در دوران نخست وزيـري او هـيچ        

وال آيـا بـا     وي به س  . پاسخي نداد 
تغيير قانون اساسي موافـق اسـت،       

ــي داد وي صــراحتا از . پاســخ منف
قانون اساسـي و همـه جنايتهـايي        
كه تحت لواي همين قانون انجام      

 و   مي شود بيشرمانه دفـاع كـرده      
بر وفاداري خودش به واليت فقيه      

  . تاكيد نمود
در يك فيلم كوتـاه كـه هـواداران       
ميرحسين موسوي براي تبليغ وي     

ست كرده انـد، سـرود هميـشه        در
را با تـصاوير    » آفتابكاران«ماندگار  

ايــن . موســوي نــشان مــي دهنــد
سرقت بي شرمانه از طرف كساني      
صورت مـي گيـرد كـه سـالها در          

 يك جنگـل سـتاره بـوده      ستيز با 
سـرودي كـه بـسياري سـرها        . اند

براي سرودن آن به چوبه هاي دار       
سپرده و گلوهـاي بـسياري بـراي        

مانهايي كه در اين سرود     دفاع از آر  
بيان مي شود به دست مزدوران و       
كــارگزاران واليــت فقيــه در دوره 
نخست وزيري ميرحسن موسـوي     

ــده اســت  ــده ش ــه . دري ــاني ك زم
ــسلي  ــعارهاي نـ ــاران شـ جنايتكـ
شوريده براي تغير را مي دزدنـد و        
خواسته هـاي مردمـي را بـه نفـع          

 مــي كننــد،  خــود رنــگ آميــزي
م حـاكم   نشاني از ورشكستگي نظا   

ــاعي را    ــشهاي اجتم ــد جنب و رش
جنايتكـاران در   . آشكار مـي كننـد    

چالش با جنبشهاي كارگري، زنان     
ــين   ــه چن ــت ب ــجويان، دس و داش
دزديهاي بيشرمانه مـي زننـد امـا        
حافظه تـاريخ را نمـي تـوان ايـن          

آفتابكــاران را . گونــه فريــب داد 
اين . كسي نمي تواند مصادره كند     

ع سرود كساني است كه بـا ارتجـا       
مي جنگند و بـه آزادي و برابـري         

   . مي انديشند
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  آزادي مطبوعات

 
  به آنان كه با قلم 

  تباهي دهر را
  به چشم جهانيان
  پديدار مي كنند

  !خجسته باد
  

  ليال جديدي
به مناسبت اين روز جهاني سالم و درود 
مي فرستيم به زنان و مرداني كه در 

حكومتهاي سراسر جهان، تحت 
استبدادي، دالورانه گام در راه پر خطر 
اطالع رساني و روشنگري گذاشته اند و 
در اين مسير مورد خشونت و كينه 

  . دشمنان نشر آگاهي قرار گرفته اند
به تازگي سازمان گزارشگران بدون مرز 
نسبت به وضعيت نامناسب روزنامه نگاران 
و مطبوعات در جهان گزارش داده و به 

نسبت به رو به وخامت داشتن آزادي ويژه 
آقاي . بيان در ايران هشدار داده است

رضا معيني، مسوول بخش ايران در 
آنچه به عنوان ": سازمان مذكور مي گويد

روزنامه مستقل و آزاد در جهان مي نامند، 
  ".ما در ايران نداريم

فريدم (مووسسه مطالعات رسانه اي 
 داده است كه در بين نيز گزارش) هاوس

 كشور جهان، مطبوعات ايران به 195
لحاظ برخورداري از آزادي در كنار چين و 

 19 قرار دارند و در بين 181رواندا در رتبه 
كشور خاورميانه و شمال آفريقا، رتبه 

  .هفدهم را دارا هستند
سال گذشته عالوه بر محكوميت شماري 

 بيشتر از روزنامه نگاران به زندان و اعدام،
رسانه ها تحت فشار و سانسور قرار گرفته 
اند و بر تعداد روزنامه نگاران دستگير شده 

 روزنامه نگار 50بيش از . افزوده شده است
. احضار، بازجويي يا بازداشت شده اند

روزنامه نگاران به اتهام همكاري با 
 به زندان افتاده و نشريه "دشمن"

  .هايشان توقيف شده است
رين نمونه، محكوميت خانم در تازه ت

 آمريكايي -ركسانا صابري، خبرنگار ايراني
 سال زندان است كه در حقيقت از او 8به 

  به عنوان يك گروگان سياسي براي 
  

  شهداي فدايي 

  خرداد ماه 
داوري ـ اميرپرويز پويان   حسن نيك: رفقا

  اســكندر -ـــ نــادر شــايگان شــام اســبي
يري ـ  نـذ  اهللا پيـرو  نژاد ـ رحمت  صادقي

بهروز دهقاني ـ حسن معصومي همداني ـ   
حبيـب بـرادران    -عليرضا شـهاب رضـوي    

خــسروشاهي ـ مــريم شــاهي ـ خــسرو     
ــره ــا        ت ــالحي ـ مين ــسين س ــل ـ ح گ
زاده شوشـتري ـ عليرضـا رحيمـي      طالب
آبـادي ـ حـسين موسـوي دوسـت       علـي 

موچالي ـ رفعت معماران بناب ـ سـليمان    
محله ـ نعمـت بـا شـعور ـ       پيوسته حاجي

پــور ـ ماريــا كــاظمي ـ      ســعيد ســلطان
منصور فرسا ـ مهـدي   -اسماعيل هاديان 

ــي    ــوان ـ شــهرام ميران ــ ) در هنــد(پهل ـ
) كاك رشيد (محمدرضا محمديان باباعلي    

ـ حميد امير ميرشكاري ـ ولي سوسـني ـ    
منوچهر ويسي ـ جعفر قنبرنژاد ـ مهنـوش    

 جـواد بـاقري،      - شاپور جليلـي     -آذريون  
نون در مبــارزه  تــاك49طــي ســالهاي  

مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجـاع       
و يا در زندانهاي دژخيمان ستمگر شـاه و         

  . خميني به شهادت رسيدند
-------------------------  

پيشبرد اختالفات با آمريكا استفاده مي 
  . شود

در جريان انتخابات فرمايشي، اين 
تهديدها زمينه سازي براي ايجاد ترس از 

 دهي در باره روند ضد دموكراتيك گزارش
آن و انتشار اختالفات درون جناحي توسط 

اگر چه بسياري از . خبرنگاران است
خبرگزاريهاي جهان تالش مي كنند براي 
به دست آوردن اطالعات دقيق تر از 
خبرنگاران دو زبانه استفاده كنند اما 
جمهوري اسالمي براي جلوگيري از اين 

گاران را مورد تهديد امر همواره اين خبرن
  . و آزار قرار داده است

تالشهاي رژيم در سالخي آزادي 
مطبوعات خود دقيق ترين سند از كارنامه 

احترام . حاكميت استبدادي در ايران است
و عالقه مردم ايران و جهان به روزنامه 
نگاران و خبرنگاراني كه اين شرايط آنها 
را از عمل به تعهد حرفه اي خويش باز 

مي دارد نيز انزجار از نبود آزادي بيان و ن
آزادي مطبوعات و ستايش ارزشي به نام 

  .آگاهي است


