
   و اي پاد و اي پاد تلفن دستي تلفن دستيكامپيوتر،كامپيوتر،ويژه مطالعه روي ويژه مطالعه روي   نبرد خلقنبرد خلق

    ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  ))٢٠١٣٢٠١٣ مه  مه ٢٢٢٢ ( (١٣٩٢١٣٩٢ خرداد  خرداد ١١چھارشنبه چھارشنبه ، ، ٣٣٥٣٣٥شماره شماره 

  

 يرهاشمي منتيز: ريدبسر

  ي، زينت ميرهاشميدي جداليل، هي پوجعفرمنصور امان، : هيات دبيران
 مان، زينت ميرهاشمي، آناهيتا اردوان، جعفر پويه، مهدي سامعمنصور ا  ليال جديدي،:هيريرتحهيات 

  :در اين شماره می خوانيد
  نمايش انتخابات

  2ص... سامعي مهد- و دو طَرد شده ي سوُگلكي ،يحماسه خامنه ا*

  4ص... منصور امان- خُروج از كُدام بحران؟ ،ي رفسنجانينامزد*

  7ص...هي جعفر پو- يتي گذر از چالش امنكابوس*

  13ص... شمسدي مج- جمهور شدن استي ري آشنا براي تمام چهره هازيدورخ*

  رويدادهاي جهان
  16ص...يدي جدالي ل- مرور نهيي در آجهان*

  22ص... اردوانتاي آناه-  ي مالكهي عراق علني نشي سني مردم در استانهااميق*

  كارگران و مزدبگيران
  27ص...يرهاشمي منتي ز- بهشتير ارد دراني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ*

  34ص...قرهي باسي فرنگ- ماه بهشتي معلمان در ارديچالشها*

  39ص... اردوانتاي آناه- يي رهاري در مسزنان*

  45ص... به مناسبت اول ماه مهراني خلق ايي فدايكهاي  سازمان چرهيانيب*

  48ص...عقوبي پور ماي با نشگامي پويمتن مصاحبه راد/ ي جنبش كارگريچالشها*

  51ص... كارگراني گوهر عشقي مادر ستار بهشتي به مناسبت روز جهاناميپ*

  51ص....ردي گي نمي انداز است و خاموشني كه طنييصدا*

   53... آلمان– كارگر در كلن ي روز جهانييگردهما*

  54ص...ي رمضاندوني فر- ) آلمان( اول ماه مه در دوئسبورگ يمائي راهپگزارش*

  55ص...)آلمان(خي كارگر در شهر موني از روز جهان كوتاهگزارش*

  فرهنگ و هنر
  57ص...يدي جدالي ل- ماه ي هنريدادهايرو*

   62ص...)صبح.م (يديوح. م- »   كرانه ماهدر«*

 63ص............ خبرهايفراسو*

 69ص........شهداي فدايي در خرداد ماه*



 ٢

  

  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«
 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«

  
 ......نمايش انتخابات

 

  حماسه خامنه ای، يک سوُگلی و دو َطرد شده
  مهدي سامع

  

 ياسـ ي آن را آغـاز حماسـه س  ياري افتاد كه بـس ي اتفاق،ي جمهوراستي ري ثبت نام نامزدها  اني ساعت روز پا   نيدر آخر 

 بـه عرصـه رقابـت بـه طـور      يي و مشا ي بود كه ورود رفسنجان    ني ا تياما واقع .  كردند يابي ارز يمورد درخواست خامنه ا   

 امـا   هي فق يول.  حماسه كار ساز باشد    ي متول ي توانست برا  ي نم ني صورت گرفت و بنابر    ي خامنه ا  يكامل در تقابل با عل    

 توز تر و هم زمان مـستبدتر از         ني عاطفه تر و ك    ي ب يخامنه ا .  بلرزد يي وال ري غ ياي كه از دود و دم مد      ستي ن يديآن ب 

 ي حذف همه كـسان ينقشه او برا. شديندي بتشي والتي جز قدرت و حفظ امن يزيآن است كه در لحظات حساس به چ       

  خامنـه ي و اخالقينظام ارزش.  استي راهبرد مرگ و زندگكي در قدرت مشاركت داشتند، ينيكه در آستانه مرگ خم  

 هـا،  سهي دسني ترالنهي با رذاري كه توانسته و در موارد بس   يي شود و او تا جا     ي م في تعر تي وال تي بر محور حفظ امن    يا

 زي مي سوال روست،ي راهبرد ابلهانه چني كه فرجام انيا. است كرده اند را حذف كرده    داي پ هي سابق كه با او زاو     يشركا

 جرج بوش پسر در حمله متي گران قاري بسي نفت و كادومي عظ يآمد ها در.  تواند باشد  ي نم يكتاتوري مستبد و د   چيه

 را مفتـون خـود كـرده و بـر          ري خوار و مزد بگ    رهي ج ي كرده تا مشت   جادي فرصت ا  هي فق ي ول ي برا يبه عراق به اندازه كاف    

را انگـشت   » همه «ريز آغاز شود تا ناگ    ي و در نقطه ا    ي به شكل  دي حماسه مقام معظم با    نيبنابر.  بِدمد ي قدر قدرت  پوريش

  .به دهن كند

 خورد و معلوم    دي كل ي حماسه خامنه ا   بهشت،ي ارد 31 در روز سه شنبه      يي و مشا  ي رفسنجان تي پخش خبر رد صالح    با

 عجله داشت كه زنـگ      يخامنه ا .  شده بود  ي حماسه بر خالف نظر حاكم مستبد عالمت گذار        ندگاني جو ميشد كه تقو  

 بـر خـالف آن چـه وزارت كـشور بـه      بهشتيرد ا31 عصر روز سه شنبه    ني هم ي برا  نواخته شود و   ريحماسه بدون تاخ  

او همچـون سـال   .  نگهبان به اطالع عموم رسـاند ي انتخابات اعالم كرده بود، نظرش را با عنوان نظر شورا         يعنوان مجر 

 ليـ ر« راهبـرد   ادامـه ي خـود بـرا  ي جنگ حماسـ نه،ي و نه درمان پر هزيريشگي پكي بار با تاكت  ني و ا  1388 و   1384

  .دياي در عزم او به وجود ني دشمنان ابهامي اعالم كرد كه براي را به شكل»تي در واليگذار

   

) يمهندسـ  (ي را خوب كارگردان   شي نما شگاني تجربه و دانش اندوخته است كه صحنه و هنرپ         ي به اندازه كاف   ي ا خامنه

 در رقابـت    قي نشان دادن آن كه همـه سـال        يا بر ي محمدرضا عارف و محمد غرض     ،ي حسن روحان  ،ييمحسن رضا . كند

 حداد عادل و    ي غالمعل ،يلي جل دي سع  ،يتي وال اكبر ي عل انياز م .  اجرا شود  جاني با ه  شي شده تا نما   دهيحضور دارند برگز  

 ي را كيـ  ي خامنه ا  ديبدون ترد .  خواهد آمد  روني آرا ب  عي آقا از اطاق تجم    ي نفر به عنوان سوُگل    كي بافيمحمد باقر قال  

 ي شو هم از طـرف ولـ  يمشخصات منتخب جنت.  شودي است كه به عنوان فرد برَنده م       ي همان ي را ني ندارد، اما ا   شتريب
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 فـرد منتجـه دو بـردار        نيا.  آن ي نكات منف  ي منها ي جمهور فعل  سيير.  شده است  نيي به عنوان فصل الخطاب تع     هيفق

  . آقا و سپاه خواهد بودتيب

 مي حماسه آماده شده و دستورات آقا بدون كم و كاست اجرا خواهـد شـد و خـواه             يي مرحله نها  ي برا زي همه چ  نيبنابر

 انيمجر. شركت كرده اند» انتخابات پر شور «ني در اوني ده ملني خرداد اعالم خواهند كرد كه چند  24 كه در روز     ديد

  .د كنني رسانه اي چگونه ساماندهرا دروغ بزرگ ني تجربه دارند كه ايحماسه به اندازه كاف

 ري مـس نيـ امـا ا .  كرده و تاكنون دو مرحله از حماسه را پشت سرگذاشته اسـت            ي طراح هي فق ي است كه ول   يري مس نيا

 آگاهانـه   يخامنـه ا  .  خواهد بود  هي فق ي ول ي برا ي سخت ي همراه با چالشها   تي در وال  »دي جد ي گذار لير «شبردي پ يعني

 ادامه ران،ي همان اعالم جنگ به مردم انيا.  نداردني جز ا بهي راهچي هتشي حفظ والي را انتخاب كرده و براري مسنيا

 را  ي گرچـه خامنـه ا     اسـت ي س نيـ ا.  اسـت  تيـ  وال يتـ ي امن ي و توسعه مرزها   ي اسالم ييادگراي صدور ترور و بن    استيس

 بـسا   راني مردم ا  ي كمتر و برا   تشي وال ي آن برا  نهي كند، اما هز   ي منفرد تر و منقبض تر م      خيهمچون همه مستبدان تار   

 مي فالكتبـار، تحـر  تي وضـع ني از ايي تنها راه رهاراني مردم اي لحاظ برانيبد. ران تر از آن است كه بتوان تصور كرد     گ

  . نظام حاكم استهي علامي و قي انتخاباتشي نمانيا

   

  . پردازمي مهم هم وجود داشت كه به دو مورد آن مهي آن چه در چند هفته گذشته اتفاق افتاد چند حاشرامونيپ

 ي بـود و بـرا     اني اصـولگرا  تيـ  ائتالف اكثر  ي حزب كه مدع   نيا.  لحظه بازنده شده است    ني تا ا  ي حزب موتلفه اسالم   -1

 موتلفـه   يبـه گُمـانم بـرا     .  را بـاال بـرد     مي نگهبان پرچم تـسل    ي كرده بود، قبل از اعالم نظر شورا       ي تن را معرف   5رقابت  

 مرشد يهايري نتوانست رمز و راز موضع گ      اني جر نياما ا .  بود ياسي مشاركت در قدرت س    ي شانس برا  ني آخر يرفسنجان

 ي را خوب حس كرده و برا ي جراح غي برق ت  ي َفربه شده جناب عسگر اوالد     يَگردن به اندازه كاف   .  خود را درك كند    ريپ

 را  دبـا  ري هم هستند كه مس    يگرانياما در باند موتلفه د    .  مخالفت كرده است   ي و كروب  ي موسو ي با مارك فتنه برا    نيهم

  .انتخاب كرده اند

 ي رسانه هـا تي و فعالي اجتماعي جنبشهافي روزنامه رسالت در توصبهشتي ارد23 روز دوشنبه    ادداشتي در   ييانبارلو

رفرانـدوم  « را 1388 سـال  ي د9 روز  يشيـ  اسـتفاده كـرده و تظـاهرات فرما        »ياسي س ي گر طهيسل« از واژه    يي وال ريغ

 را  يي و مشا  ي رفسنجان ،يي انبارلو ادداشتي ني هم در.  كرده است  في تعر »ياسي س ي گر  طهي سل انينقطه پا « و   »يخيتار

 شي در پـ ييانبـارلو .  بوده اند»نيآفر  ناخواسته در جنگ نرم دشمن نقشايخواسته  « داند كه    ي م يانيوابسته به دو جر   

 قي دقيهاي گذار استيا س بشرفتي پليقطار انقالب در ر   . ميما در دهه چهارم انقالب هست     «:سدي نو ي چشم انداز م   ينيب

 موتلفه و به تبع آن روزنامه رسالت »شرفتي پلير «ني رسد در ايبه نظر م» .رود ي مشي به پژهي وي و مراقبتها  يرهبر

 نـژاد   ي بـدون شـكاف از احمـد       تيـ  در مـورد حما    ديـ  و شـركا نبا    يي انبارلو يالبته آقا .  رانده شوند  هي به حاش  جيبه تدر 

  .فراموشكار شوند

 تي صـالح ديـ  تائي مرجـع بـرا  ني نگهبان صالح تري سوال پاسخ دهد كه اگر شورا ني به ا  ديزنامه رسالت با   رو نيهمچن

 اسـت ي ري سال بر كرسـ 24 نژاد كه ي و احمدي خاتم،ي شورا در مورد رفسنجانني ادي است، چرا محصول تائ   داهايكاند

   كرده است؟  دايل پ تكامرتيص بي نشسته بودند اكنون به فتنه، انحراف و خواص بهيقوه مجر

   

 عـدم حـضور در      ي خـود بـرا    ليـ  دال اني از دانـشجو   ي در جمع تعـداد    ي محمد خاتم  بهشت،ي ارد 19 روز پنجشنبه    -2

 حـضور  ي بـرا اني از دانشجوي در پاسخ به درخواست تعدادي و،ي محمد خاتمتيبه گزارش سا. انتخابات را مطرح كرد 
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 ميهـم بگـذر   ]  نگهبـان  يشورا[ مرحله   ني از ا  رتازه اگ . ميياي ما ب  ندخواه يمن مطمئن هستم كه نم    «:در انتخابات گفت  

مفـسد  « كـه او را  يعتمداري شـر ني در واكـنش بـه حـس       يخـاتم » !مياوري ب ي را خواهند ي از آن چه م    شي ب ميحق ندار 

  روغتـوز و د   ني كـ يبونهـا ي تري كه بعـض  يلي و اباط  هاييناسزاگو« به   ي بود گفت كار   دهينام» فروش  وطن« و   »االرض يف

 ميگـذار  ي را نمـ ي و فالنـ ي كه فالنكنند ي هم اعالم مي رسمي دستگاههايبلكه حت« ندارد، »دهند يمپرداز آن را نشر   

  .»نديايب

 آن  ي اسـت و نـه قـضاوت منفـ     ي  موجب سـرافراز    ي مثبت آن درباره كس    ينه داور «: نگهبان گفت  ي در مورد شورا   يو

 ي جمهـور استي در دوران ري محمد خاتمديس. » دست آنان است   به يچي و ق  شي خب حاال ر   ي ول ،يموجب سرافكندگ 

 عمل كرده النهي ذلي كارانه و در مواردفظه از حد محاشي او بيادي و اهي فقي سال گذشته در برخورد با ول8 ياش و ط

 حـق  يداييد كه هر كانني باال زده و از اياكنون اما پرده ها را كم.  بودن است  »يتداركچ« او همان    يخيگفته تار . است

 كـه بـه   ي حرف روشن اسـت؛ هـر تعـداد را   ني ايمعن.  كندي صحبت ماوردي ب »ي را خواهند ي از آن چه م    شيب«ندارد  

اما .  سودمند استشي گرم شدن صحنه نماي نگهبان تحت امر او فقط براي و شورا ي خامنه ا  ي برا شود ختهيصندوق ر 

 92 خرداد سال 24 اتفاق افتاد و در 88 و 84 آن چه در سال . شودي منيي تعي از صندوقها به دلخواه خامنه ايخروج

  . استي و آن هم دور اول انتخاب خاتمدارد استثنا وجود كي مورد البته نيدر ا.  استنيهم اتفاق خواهد افتاد هم

 ست،ين ي شناخته شده جهان   يارهاي و منطبق با مع    كي نه فقط آزاد، دمكرات    ي اسالم ي انتخابات در نظام جمهور    نيبنابر

 نيچنـ .  هستند هم رقابت عادالنه وجود نـدارد هي فقتي والي و ارتجاعني كه متعهد به اصل ننگ    ي كسان ي برا يبلكه حت 

  . استمي تحرستهي فقط شايشعبده باز
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  

  
  حران؟نامزدی رفسنجانی، ُخروج از ُکدام بُ 

  منصور امان

  

با ورود آقاي هاشمي رفسنجاني به گود نمايش انتخابات، بحران سياسي رژيـم جمهـوري اسـالمي وارد مرحلـه تـازه و                   

اين تحول، در امتداد شكست استراتژيك باند حاكم در يكدست سازي قُـدرت زيـر ضـربه                 . تعيين كننده اي شده است    

آقاي خامنه اي و همدستان، خيابانهـا را  . ننده ديگر آن به شمار مي آيد و يك پيامد ُخردك    89 و   88كوبنده خيزشهاي   

به ُكنترُل خود درآوردند، اما اين فقط غلبه مكانيكي بر بحراني بود كه مخالفـان و منتقـدان در نهـاد حكومـت تزريـق                         

رده و منطق اش را بدان ديكته كردند تا درست از همان لحظه كه نعره پيروزي سر داد تا همين امروز، آن را مديريت ك

  .كند

اين باند  .  فقط سايه اي از دستگاه قُدرت متمركز و هژمونيكي است كه تا پيش از آن بود                88باند واليت پس از خيزش      

. براي رسيدن به ُنقطه ُكنوني، ابتدا فروپاشي دروني و تقسيم به فراكسيونها و دسته بنديهاي گونـاگون را تجربـه كـرد                      

گامي بعد تر بـا مـاهي گيـري گـرايش           .  امنيتي مبتال گرديد   -كشي و رويارويي مستقيم فراكسيون نظام       سپس، به سر  

راست سنتي از آب گل آلود و تاختن آن روي ويرانه هاي به جا مانده روبرو شد و در همه اين ايستگاهها، اندكي از وزن 
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 ها ايجاد كرد، سرگردان به "خودي"طمي كه حركت  روي امواج متال"قايق نظام" كاسته شده و    "فصل الخطاب "لنگر  

  . هر سو ليز خورد

اكنون كاروان پراكنده و پياده باند ولي فقيه به منزل ديگري فرود آمده كه با وجود تدارك و تالش بسيار، جز شكستي           

ديريت نمـايش انت              . تازه، درب ديگري به رويش بـاز نـشده اسـت           خابـات، در   نخـستين ناكـامي آقـاي خامنـه اي در مـ

 و اعضاي باندش زير فـشار سـووال در بـاره چگـونگي     "رهبر". نزديكترين و مطمين ترين ُنقطه به او شكل گرفته است    

شترك بـراي                            ل داده شده اند و نه تنها از ايده ايجـاد فـصل مـتوزيع دوباره قُدرت، هر يك به سمت منافع ويژه خود ه

مي خورد، بلكه همگي و در پيشاپيش آنها آقاي خامنه اي، از هـيچ اقـدامي     تقويت باند در اين فرآيند نشاني به چشم ن        

  . براي دور زدن دوستان و برداشتن ُكاله يكديگر فرو نمي گذراند

  

  تهديد از موضع ضعف با نتيجه باژگونه
بـيش درسـتي از      آشنايي دارد تا ارزيـابي كـم و          "نظام"آقاي رفسنجاني به آن اندازه با مكانيزمها، رفتار و كاركردهاي           

او دريافتـه بـود كـه خيـز آقـاي      . سياستي كه رقبا پي گرفته اند و درجه موفقيت آنها در مادي ساختنش داشته باشـد      

خامنه اي و همدستانش براي برُگزاري بدون رقيب انتخابات و جلوگيري از نشستن ُشركاي اخراج شده گرد ميز تقسيم 

همزمان، چنين نمي نمود كه او به توان خود و متحدانش           . ت سياسي او ندارد   سهم، مفهوم ديگري جز پايان دوران حيا      

 "جريـان انحرافـي  "از اين رو، وي در همان حال كه روي خطـر  . براي جلوگيري از اين تحول اعتماد كافي داشته باشد       

بـه تـالش گُـسترده اي     مانور مي داد تا از دريچه مصلحت خواهي، رقبا را به سازش جلب كنـد،                 "نظام و واليت  "براي  

  .  و كشيدن او به زمين بازي خود دست زد"رهبر"براي كسب اعتماد 

آنچه كه رييس پيشين مجلس خبرگان مي بايست درمي يافت اين بـود كـه نـه او هاشـمي دهـه هـاي پـيش و مـرد                          

نجاني كـه ُفرصـتهاي   آقاي رفـس . قُدرتمند در سايه است و نه آقاي خامنه اي همان مالي گُمنام و هدايت پذير پيشين       

او مجبور بـود يـا بـه    .  از دست داده بود، اينك در برابر انتخاب همه چيز يا هيچ قرار داشت      "رهبر"نادري را براي مهار     

ميدان جنگي كه آقاي خامنه اي گُشوده بود، پانهد و يا همانگونه كه تاُكنون پيشه كـرده بـود، شكـست را بـدون وارد                         

  . ند سلب هر گونه حق و امتياز از خود مهر نهدشدن به نبرد بپذيرد و بر س

هنگامي كه او به جاي دريافت نشانه حتي كوچكي از ابراز تفاهم و باز شدن دريچـه كـوچكتري بـراي مداخلـه اش در                   

توزيع قُدرت، با سيل تهديدها و حمله هاي فراكسيون آقاي خامنه اي و نزديكان او روبرو شد، ناكارايي تدبير سازش به                

نشانه چرخش رويكرد او را سخنانش در باره بركشيدن آقاي خامنه اي به مقام رهبري و حمله .  قيمت را نيز دريافتهر

 براي دستيابي به خواسته هايش نا "رهبر"از اين زمان روشن گرديد كه او از جلب رضايت    . به سپاه پاسداران ارايه كرد    

  . اُميد شده است

  

  دليل ورود رفسنجاني 
 بي ترديد نقش تعيين كننده بر تصميم آقاي رفسنجاني در انتخاب هريك از اين ُگزينه ها گذاشـته، موقعيـت    آنچه كه 

 در همـه پهنـه هـايي كـه     "رهبـر "هرگاه سياستهاي . ضعيف آيت اهللا خامنه اي و وضعيت تعادل ُقوا به زيان وي است  

 بار اين سياستها بـر زمينـه ي نارضـايتي جامعـه و              فرمان مي راند به ورشكستگي نيانجاميده بود، هرگاه ناكامي فاجعه         

 جمهوري اسـالمي نيـز هرگـز    "پراگماتيست"عميق تر شدن شكاف ترميم ناپذير بين آن و حكومت قرار نداشت، پايور     
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او راهبرد سياسي خود را از نتيجه ي چرتكه بين آنچه كـه مـي توانـد بـه     . دچار وسوسه گذاشتن پا به ميدان نمي شد       

  . اورد و آنچه كه مي تواند از دست بدهد، استخراج مي كنددست بي

با همين منطق او ترجيح داد به جاي آنكه خود بر مسند جانشيني آقـاي خُمينـي بنـشيند، آخونـد بـي رنـگ و بـوي                    

ي و باز، آنگاه كه آقاي خامنه اي قصد بركنار        . مشهدي را جايگذاري كرده و از پشت پرده نخها را در دست داشته باشد             

اش از رياست مجلس خبرگان را كرد، آقاي رفسنجاني در هراس از دست دادن آنچه كه هنوز از او گرفتـه نـشده بـود،          

  . بدون مقاومت صندلي را تعارف كرد و به صف تماشاچيان پيوست

يـزان  از اين رو مي توان گفت، نوع واُكنش رييس مجمع تشخيص مصلحت در برابر باند حاكم، درجه سنج وضعيت و م           

اگر در اين ارزيابي يك فاكتور پايه اي ديگر، يعني تابعيت مطلق رويكردهاي آقاي . قُدرت آن به گونه واقعا موجود است

رفسنجاني از منافع استراتژيك و نيز روز خود در نظر گرفته شود، آنگاه همه داستان سراييها پيرامون انگيـزه هـاي واال      

شگفت آور نيست كه بيشتر حرافيها در اين مورد         . وري زير نور بهتري قرار مي گيرد      مرتبه و متافيزيكي وي از كانديدات     

آنها كه خود به دليل هراس و بي جربزه گي از وارد شدن بـه چـالش               .  حكومتي ابراز مي شود    "اصالح طلبان "از جانب   

سنجاني صف كشيده اند و اُميدوار انتخابات و برانگيختن خشم باند حاكم فرار كرده اند، اكنون پشت درب بيت آقاي رف             

آنها گمان مي كنند بـه انـدازه اي كـه موضـوع             . هستند كه از ُخرده ريز سفره قُدرت احتمالي به آنها نيز نصيبي برسد            

 تر جلوه كند، در همان ابعاد نيز ولنگـاري رهبـري و فلـج سياسـي             "حماسي" تر و    "تاريخي"نامزدي آقاي رفسنجاني    

  . ر به چشم آمده و درك پذير تر مي شودمجموعه آنان نيز كمت

  

  ُخروج از كُدام بحران؟
با اين حال، در ساخت بزُرگترين افسانه اي كه گرد حضور يك رهبر بانـد اخـراج شـده از حكومـت در رقابـت رياسـت                

شاركت        "اصالح طلبان " به اين واسطه، فقط      "خروج از بحران  "جمهوري نقالي مي شود، يعني       دارنـد؛   نيـستند كـه مـ

 اش هستند كه مايلند نقش و كـاركرد خـود را در سـطح نجـات دهنـده                  "كارُگزاران"بيشتر از آنها، آقاي رفسنجاني و       

با وجود اين، فقـط يـك نگـاه كوتـاه، نـه از دريچـه ديـد                  . كشور، اقتصاد، مردم و هر ظرف غول آساي ديگر فراز دهند          

اصالح طلبان حكومتي ايستاده اند، نشان مي دهد كـه بحـران روي   اپوزيسيون، بلكه از جايگاهي كه آقاي رفسنجاني و     

  . ميز بسا ريشه اي تر از آن است كه با جابه جايي سياسي در سطح و تغيير اين يا آن مقام اجرايي حل پذير باشد

اسـي، تـنش    ، بدون غلبه و كنار زدن نيروهايي كه موجب فروپاشي اقتصاد، انحصار سي            "نظام"هر نيروي رُفرم از درون      

خارجي و انزواي بين المللي گرديده اند و بيشتر آنها موجوديت سياسي خود را مديون شـرايط ناشـي از آنهـا هـستند،         

حداكثر مي تواند روزگارش را در مسندي كـه بـه دسـت آورده بـا فلـج دايمـي بگذرانـد و يـا در بـدترين حالـت، بـه                                

 لمس پذير در اداره كشور، با سد محافل و جريانهايي روبـرو خواهـد   هر تحول.  بهتران فرو بكاهد  - ما   – از   "تداركچي"

از همـان لحظـه اي كـه رُفرميـست     . شد كه سر نخ واقعي اُمور را در دست دارند و قُدرت حقيقي را تشكيل مي دهنـد        

رُل جملگـي  فرضي به صندلي رياست جمهوري تكيه مي زند، با سد اُرگانها و نهادهاي قانوني روبرو خواهد بود كه ُكنتـ                

از مجلس گوش به فرمان ولي فقيه تـا قُـوه قـضاييه ي تحـت امـر دوايـر                    . آنها را مدافعان وضع موجود در دست دارند       

  . امنيتي، همه جا قانون دُفرمه شده و بوروكراسي دست ساز به سان بازيچه اي در خدمت آنها قرار گرفته است

 حساس و چالش برانگيز هـسته اي، سياسـت خـارجي و در راس آن                اين در حالي است كه آقاي خامنه اي اداره پروژه         

در سوي ديگر، كارتل سپاه . موضوع مناسبات با آمريكا را نيز به بيت خود منتقل كرده و قلمرو اختصاصي خود مي داند

هـدايت مـي   پاسداران قرار گرفته كه بر شريانهاي اصلي اقتصاد چنگ انداخته و بخش كالن اقتصاد زير زمينـي را نيـز     



 ٧

منافع اين بخش از قُدرت سياسي كه به قُدرت بي واسطه نظامي و امنيتي خـود اتكـا دارد، از نظـر اقتـصادي بـا                          . كند

  . انحصار و رانت و از نظر سياسي با يكدست سازي داخلي و تنش خارجي گره خورده است

اه نيروي آن حاضر باشد چارچوبها و قواعـدي را  با اين وجود، سدهاي ياد شده بر سر راه رُفرم عبور ناپذير نيستند، هرگ           

كه رژيم واليت فقيهي آقاي خامنه اي براي جاودانه كردن سلطه خود تعيين كرده، به رسـميت نـشناسد، از بـازي در                       

دوران "در ايـن رابطـه، نگـاه بـه تجربـه            . زمين آن تن بزند و كمر به واليت و سپاه زدايي در اقتصاد و سياست ببنـدد                

 مي تواند عبرت آموز باشد، چه، همه اشتباهاتي كه رُفرميستهاي حكومتي مي توانند مرتكب شوند را حجت          "اصالحات

  . االسالم خاتمي در دوران هشت ساله رياست جمهوري اش به روشني به نمايش گذاشته است

سـت و از ايـن رو ُنقطـه     مذهبي واليـت فقيـه ا  –بحران واقعي در كشور و سرچشمه تضادها، وجود دستگاه استبدادي          

تـاكنون  . شروع هر تغييري كه شايسته ناميده شدن به اين صفت باشد نيز به دست گرفتن همين معضل خواهـد بـود                     

شكالت موجـود نبـوده                 "بحران"تعريف باند رانده شده از حكومت از         فراتر از حذف خود و برابر دانستن آن با ريشه مـ ،

  . است

  

  برآمد
درت جمهوري اسالمي از تعيين نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به پهنه هاي تعيين صالحيت،     جدال در دستگاه ُق   

آقـاي خامنـه اي و   . بازوهاي نظارت بر انتخابات، چگونگي جلوگيري از تقلُب و مكانيزم شُمارش آرا منتقل شـده اسـت              

بـه مفهـوم نـاتواني آنهـا از تاثيرگـذاري و      ُشركا يك دور بازي را باخته اند، اما تضعيف و محدود شدن امكانـات، هنـوز        

در مقابل، توان آقاي رفسنجاني و متحدانش به تنهايي براي رويارويي در نبردهـاي آتـي و           .  تحوالت نيست  "مهندسي"

آنها فقط هنگامي خواهد توانست به      .  و نقشه هاي زير زميني حريف، كفايت نمي كند         "قانوني"ُخنثي كردن نيرنگهاي    

ستقل از آنكـه   . يل آيند كه نيروي اجتماعي را وارد صحنه كنند و به مدد فشار آن، رقبا را به عقـب براننـد              اين امر نا   مـ

جناح حكومتي مزبور خواهان چنين تحولي باشد يا نه، پيش شرط آن قانع كردن مخاطبـان بـه داشـتن مرزبنـديهاي                      

  . استروشن و باورپذير نه فقط با باند حاكم، بلكه با شرايط موجود 

بخـشي از  : تا پيش از اين رويكرد، آقاي رفسنجاني و دوستان همانگونه ديده مي شوند كـه خـود را معرفـي كـرده انـد            

  . كه براي نجات آن، شراكت در قُدرت و حفظ مناسباتي كه به زيان جامعه برقرار گرديده، به ميدان آمده اند"نظام"
  
  

  کابوس گذر از چالش امنيتی
  پويه جعفر

 فضاي در ،"است برانگيز  چالش    حادثه يك ما كشور در هميشه انتخابات" گفت كه اي خامنه صداي وحشت زده   هنوز

 باشيد مراقب" كه هشدار داد  خودش ايادي و منبرداران به او هرچند. است انداز طنين اسالمي جمهوري رژيم سياسي

 داده بـاد  بـه  نيز آن را  مشروعيت ته مانده  و زده را خود صدمه چالش اين اما ،"نزند صدمه كشور امنيت به چالش اين

 هـيچ  رژيـم  داخل در دستگي چند و پراكندگي. است امنيتي چالش اين نگران هميشه از بيش اي خامنه اكنون. است

 در انـد،  پراكنـده شـده    طـرف  هر به عناصرش خورده، شكست لشكري همچون رژيم. است نبوده كنوني اندازه به وقت

 نمد  از  تا  اند  كرده جزم را عزم و داده تشكيل اي دسته و دار خود براي نفر از آنها چند هر حاكم، دينومي و ياس فضاي

  .كنند پا و دست خود براي كالهي شرايط اين
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  ظرفي كه در آن انتخابات برگزار مي شود

 كه فشارد مي آنچنان را رژيم اقتصاد گلوي است، اي خامنه اتمي ترمز و دنده بي سياست حاصل كه المللي بين بحران

 منزوي المللي بين عرصه و منطقه در رژيم اكنون، اندازه به زماني هيچ سياسي نظر از. است افتاده شماره به اش نفس

ش  هـورا  نفت فروش از حاصل پول با كه آناني و نشسته گل به مالي بپاشهاي و بريز همه حاصل. است نبوده رژيـم  كـ 

 از  و  كرده  ميل  تر  سنگين كفه سوي به عربي، بهار با منطقه در توازن تغيير از بعد نيز بعضي. اند رفته خود راه به بودند،

 ديگـر  كه است كند آنچنان اش تيغ ماجراجويانه دخالتهاي و تروريستي سياستهاي. اند گردانده روي فقيه واليت رژيم

 سـيد  و مانده مسلمانان القرا ام كه دهكر اي گونه به را وضع سوريه در كشي آدم و دخالت. نيست دلخوش آن به كسي

  .اند درمانده نيز خود كار در كه اي دسته و دار و علي

 دهـن  بـه  آرد نيـز  رژيم هياهوي پر و مدعي پردازان نظريه كه است آشفته آنچنان داخلي اقتصاد وضعيت اينها، جز به

 بانـك  شده ديكته انساني ضد غايت به و غلط سياستهاي ناشي از  ساختاري بحران اين. اند كرده پيشه سكوت و گرفته

. نيـست  متـصور  آسـاني  به آن از رفت برون امكان كه داده قرار وضعيتي در را كشور پول، المللي بين صندوق و جهاني

 روز كه اي بيكاري. است كرده تحمل قابل غير ايران مردم اكثريت براي را زندگي اساسي، كاالهاي سوبسيد قطع طرح

  . دهد نمي را ماه اول روز چند كفاف دستمزدشان دارند، كاري يا و شغل كه همانهايي كنار، به يابد يم گسترش به روز

 كـه  اكنـون  و اسـت  جـاري  امـور  در او دخالت و رهبر اقتصادي سياست حاصل مردم اكثريت رفتن فالكت خط زير به

 صـداي  تـا  هستند فرصتي هر مترصد كه مردمي از اي خامنه نگراني و ترس است، پيش در جمهوري رياست انتخابات

 بـه  انتخابـات  شـدن  امنيتي چالش اكنون. است هميشه از بيش كنند، بلند تحمل قابل غير وضعيت به را خود اعتراض

 ايـن  بـا  رويـارويي  بـراي . بخشد مي معنا را نظامي شبه و امنيتي نهادهاي نگراني و كند مي صدا بلند پژواكي با خوبي

 هميشه  از بيش روزها اين كه است سووالي است، انديشيده تمهيداتي چه و بكند تواند مي چه اي خامنه امنيتي چالش

  .رود آن سراغ به تواند مي قاطعيت با كسي كمتر كه پاسخي و شود مي شنيده

  

  حذف پلكاني سنتيها
 مـردم  كـه  ودشـ  مي باعث بحران اين. است الشمس من اظهر مردم بر كشور داخل در سياسي و اقتصادي بحران تاثير

 گـرفتن  بـاال  و رژيـم  شـدن  شـقه  چند جز نيست چيزي فشار اين حاصل و دهند افزايش حاكميت دستگاه بر را فشار

  .نظام راس در اختالفات

 چالش آنرا اي خامنه كه-دارد   وجود فقيه ولي انتصابي نهاد با انتخابي نهادهاي بين كه شده اي  نهادينه شكاف منهاي

. دارد قـرار  خـود  حـد  بـاالترين  در اكنـون  اختالفـات  اين نيز رژيم سازنده باندهاي بين در ،-نامد مي امنيتي و برانگيز

 سـازماندهي  و انتخابـات  مهندسـي  بـا  او. است رژيم كردن يكدست صدايي، چند اين از پرهيز براي اي خامنه سياست

 خـود  قـول  بـه  يـا  و مهـار  را امنيتـي  شچال اين تواند مي كه آنجا تا مي كند  تالش آرا تجميع اتاق همچون ارگانهايي

 بـه  سـر  نيـز  بود او به اي خامنه اميد همه كه نژاد احمدي همچون عنصري تمهيدات، همه با بازهم اما كند، مهندسي

 همدسـتي  با گذشته سال هشت سياست. كشد مي چشم به رنگ تر  پر را چالش اين و دارد مي بر نافرماني و ياغيگري

 بـا  آن از بعـد . كنـد  جـارو  حاكميـت  از را سابق اماميهاي خط همان يا خرداديها دوم توانست اي خامنه و نژاد احمدي

 نيـاز  خـود  پادوي تعويض براي كه اكنون اما قدرت كنار زده شدند،  صاحبان از ديگر بخشي قدرت، از رفسنجاني اخراج

   .روبروست اطرافيانش و يمرژ داخل از گوناگون صداهاي از كوهي با دارد، شده مهندسي انتخابات شبه يك به
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 شدت به كشاكش و درگيري دانند، مي قدرت انتخابي بخش آورنده به دست  يا انتخابات برنده را خود كسانيكه بين در

 و سـابق  اماميهـاي  خـط  ديگـر  زبـان  بـه  يـا  كروبـي  و موسـوي  با برخورد و گذشته دور انتخابات آنها. است جريان در

 شـدن  مـال  لگـد  و سـركوب  و ديـده  را شـان  سنتي همدستان با همراه نوكيسه داران ايهسرم تكنوكراتها، و بوروكراتها

 بـه  هرچنـد  ديگـر  اكنون بوده اند،  شاهد را هستند كنوني صعب گردنه از آن گذر و رژيم نجات مدعي خود كه آنهايي

دليـل   همـين  بـه . انندد مي ممكن نيز خود براي را سرنوشت همين اما كنند، مي بازي "فتنه" همچون لغاتي با ظاهر

  .كرد عبور وضعيت اين از بايد چگونه كه اند چاره فكر به بلكه نيستند، ميدان كردن واگذار به حاضر تنها نه آنها

 رفـت  و سـازماندهي  و كنـي  مهدوي او، از پس و اوالدي عسگر همچون كساني پادرمياني مجلس، گذشته انتخابات در

 متحد جبهه". نرسيد جايي به نامند مي "اصولگرايان وحدت" خودشان آنچه به دادن سامان و سر براي فراوان آمدهاي

 حـوزه  مدرسـين  جامعـه  و مبـارز  روحانيـت  جامعه حمايت نگرفت و حتي   به خود  حسابي و درست شكل "اصولگرايي

 علـي  توريكانديـدا  بـا  84 سـال  انتخابـات  در همينهـا . نبـرد  جايي به راه گويند نيز  مي "جامعتين" آنها به كه علميه

 رژيـم  قدرت از بخش اين اصل در. خوردند سختي شكست آرا كمترين آوردن به دست  با و شدند كارزار وارد الريجاني

 بخشي بعد دور در و نرفتند رو از است، جماعت اين ذاتي حيايي بي چون اما شدند؛ جارو قدرت از عمل در سال همان

 او دسـته  و دار از بخشي را خود تا كردند سعي اي خامنه به سرسپردگي اظهار و نژاد احمدي حول آمدن گرد با آنها از

  . دهند نشان

 و) فروشـان  آهن فروشان، طال (بازار اعتصاب دادن سازمان با دريافته اند،  را قدرت از خود شدن جارو خوبي به كه آنها

 مردم جانب از هرچند دادند، نشان را خود نارضايتي بازار، ساماني و سر بي و ارز گراني عليه تظاهرات از حمايت سپس

 خواسته از به حداقلي  نتوانستند دليل همين به نگرفت و  صورت عملي حمايت آنان كنش از و نگرفتند قرار اقبال مورد

  . بپوشانند عمل جامه خود هاي

 مـي  بـر  مگـا  شـده  حساب هم نامند مي آن سران و "فتنه" اي خامنه دسته و دار آنچه مورد در قدرت سنتي شركاي

 جـارو  اگر ديگر، زبان به. اند كرده موضعگيري مورد اين در او امثال و اوالدي عسگر زبان از بار چندين كنون تا و دارند

 و نامـد  مي "اصولگرا" را آنها رژيم خود آنچه حذف اما بود، چشمگير بسيار قدرت از اماميها خط و خرداديها دوم شدن

 انجام صدا و سر بي حوزه، هاي اهللا آيت و گنده كله آخوندهاي از اعظمي بخش و يهابازار و سنتي راست ديگر، زبان به

 بـه  كـه  داده سـازمان  قـم  علميـه  حوزه ودسته دار يا و اصولگرايي نام تحت را كساني اي خامنه دليل همين به. گرفت

 قـدرت  از خود سهم ايي كه آنه بلند اعتراض صداي اما. كند مي غالب اصل جاي به را آنان و هستند نزديك تر  خودش

 روي پـيش  انتخابـات  كـه  هـستند  كساني از بخشي اينان. است بلند همچنان نيستند، حذف به حاضر و خواهند مي را

  .كنند مي امنيتي چالش به تبديل را اي خامنه

  

  انشعاب اجباري، گروهبندي تازه 
 ميرحـسين  در مقابـل   بعدي دور در اما برسد،پيروزي   رفسنجاني به  مقابل در 84 سال در نژاد توانست  احمدي هرچند

 رفسنجاني از مردم نفرت موج بر سوار قبل دور در او زيرا است، باخته را بازي كه بود مشخص كار اول همان از موسوي

 هخامن از مردم نفرت موج مقابل در اكنون بايد و بود رسانيده اثبات به را خود بودن اي خامنه پادوي او اين بار  اما بود،

 خامنه علي شيادي بساط تا رفت مي بلكه برد، خود با را نژاد احمدي تنها نه نفرت موج اين. مي داشت  تحمل تاب اي

 را همه عمل در و گفت تبريك او به نژاد احمدي پيروزي رسمي اعالم از قبل اي خامنه دليل همين به. بروبد نيز را اي
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 اينكـه  گفتن و نژاد احمدي از حمايت و رفسنجاني عليه جمعه نماز در او سخنراني. داد قرار شده انجام عمل مقابل در

  .كرد طرف بر را شبهه و شك هرگونه جاي ،"است نزديك تر من نظر به او نظر"

 در رهبـر  درمقابل او. كرد ياغيگري به شروع و برداشت شورش به سر نيز نژاد احمدي شد، كامل كه معترضان سركوب

 بيـشتر  را رژيـم  داخـل  بـازار  آشفته اين روز به روز و كرد ايستادگي داند، مي خود سهم را وزارتخانه چندين كه دولت

 بودند، واقعي اصولگرايي جبهه ساماندهي مدعي و ناميدند مي "تير سوم رويش" را خود كه در مقابل، آنهايي  . زد دامن

 جبهـه " نـام  و كردنـد  خود بازسازي به تالش رهبر، به كجي دهن در او نشيني خانه و نژاد احمدي چموشيهاي از بعد

 معنوي رهبر كرد، مي صادر ترور فتواي آن از قبل كه اي خامنه اذناب از خوشبخت، آخوند. گذاشتند خود بر "پايداري

  . شد بالتكليف جبهه اين و مرد زود خيلي او اما. بود دسته و دار اين

 جنجـال  و امنيتـي  سابقه كه تعدادي و بودند رنگ تر  پر مهه از نژاد احمدي دولت اخراجيهاي پايداريها، جبهه بين در

 مـشايي  بدون نژاد احمدي گفتمان اينان. دارند و داشته رهبري داعيه كشيدند، مي يدك نيز را مجلس داخل سازيهاي

 ادننـد  نـشان  رو. كردنـد  ثابت را خود چنته بودن خالي و افتاد زير به بام از شان طشت زود خيلي اما گرفتند، پيش را

 كمبـود  تـا  آينـد  گرد يزدي مصباح آخوند دور خوشبخت، آخوند مرگ از بعد كرد مجبورشان آنان به حوزه آخوندهاي

 بـه  اصـولگرايي  جبهـه  يـك  بـه  دادن سامان و سر براي اي خامنه تير اينجا تا. باشند كرده جبران را خود معنوي رهبر

  . شود مي ناموفق و خورد مي سنگ

 اينگونه ... و موتلفه همچون همسويي جريانات با همراه قم علميه حوزه مدرسين جامعه و ارزمب روحانيت جامعه حذف

 پايـداري  جبهـه  دسته و دار عملكرد مقابل در معروف آخوندهاي از بسياري موضعگيري اما. گرفت به خود  عملي شكل

  . است خود قوم بزرگان با قدرت مدعيان اين اختالف دهنده نشان خوبي به

 بهـم  را قم در الريجاني علي سخنراني كه است قوي آنقدر اي خامنه دستور به گرفته شكل تازه دسته و دار اين سنبه

 اتفـاق  ايـن  مورد در تحقيق كميسيون يك آخوندها مجلس حالي كه  در. كردند اخراج قم صحن از كتك با را او و زده

 انتـشار  مانع چيزي اينكه چه . نيست خبري كارشان گزارش انتشار از اما گذرد، مي آن كار پايان از مدتها و داد تشكيل

 پـازل  چيـدن  هـم  كنار و گمان و حدس با شود مي را است قرار چه از موضوع و شود مي رويداد آن از مجلس گزارش

 زاويـه  همين از نيز رو پيش انتخابات در الريجاني علي كانديداتوري عدم. دريافت رژيم داخل حذف كشاكش تكه چند

  .است ديدن قابل

  

  تصفيه و تالشي باقيمانده ها
 آن مهندسـي  بـراي  اي خامنه بر هميشه از كار جمهوري، رياست انتخابات در رژيم امنيتي بحران جديد دور در اكنون

 سـازي،  جريـان  و رهبـر  بـا  تعـارف  و عمـومي  افكـار  بـا  بازي دوره يك از پس ارديبهشت 21 روز. است شده تر سخت

 گلـستان  و گرمابـه  يـار  و رهبـر  مغضوب كانديد مشايي رفسنجاني، با همزمان. كرد نام ثبت و شد گود وارد رفسنجاني

 آمده نام ثبت براي آنان همپاي جليلي نيز  سعيد كه بود درحالي اين رفت، كشور وزارت به او همراه به نيز نژاد احمدي

 همين جا . ناپيدا شد  و گم مشايي و فسنجانير سايه در جليلي سعيد كشور، وزارت در آمده به وجود  غوغاي در اما .بود

 بيـت  كانديـد  بـسياري  را جليلي. آمد در صدا به اي خامنه براي ديگر گزينه دو برابر در جليلي بودن ناچيز خطر زنگ

 ديدنـد،  مـي  جمهـوري  رياسـت  خـواب  كـه  رهبر اطراف پاره چند جبهه رفسنجاني، و او شدن وارد با. دانند مي رهبر

  .شد تر ريخته بهم بود، كه چهآن از و متالشي
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 و داده تـشكيل  1+2 يـا  "پيـشرفت  ائـتالف " نام تحت سهامي شركت يك كه بود مدتها عادل حداد و واليتي قاليباف،

 سعيد نام ثبت با. هستند او دولت شريك ديگر نفر دو و جمهوري رياست نهايي كانديد آنان از نفر يك كه بودند مدعي

 نيـز  واليتـي  سـپس  و آورد ميـان  بـه  را او نفع به انصراف احتمال و دانست اصلح كانديد را وا عادل حداد ابتدا جليلي،

 را "پيـشرفت  ائتالف" كار پايان بود، شده برآشفته خود همپالكيهاي حركت اين از كه قاليباف. كرد تكرار را كار همين

 عادل حداد. رفت نخواهد كنار كسي هيچ نفع به گفت بلند صداي با و كرده قطع را ديگر نفر دو با خود ارتباط و اعالم

 ايـن . بـود  گذشـته  كـار  از كـار  امـا  گرفتنـد  پس را خود حرف بالفاصله نداشتند، را چنين واكنشي  انتظار كه واليتي و

 محـض  بـه  اينـان . هـستند  خود به متكي اندازه چه تا واليتي و عادل حداد جنس از كانديداهايي كه داد نشان موضوع

. كردنـد  اعـالم  وي نفـع  به انصراف براي را خود آمادگي و كشيده كنار رهبر، توسط او بودن گزينه شك و جليلي ورود

  !كردند مي چه كرد، مي اي اشاره يا و داد مي پسغامي يا پيغام آنها به اي خامنه اگر حال

  

 ائـتالف  اين هرچند. پاشيد مه از نيز است معروف نيز 2+3 ائتالف به كه اصولگرايي حداكثري ائتالف اتفاق، اين از پس

 جمـع  اين خروجي. بود سرانجام بي نيز پيش از نوازد، مي خودش براي سازي هر كس  كه ناكوكي اركستر همچون نيز

 منـوچهر  و موتلفـه  از اي نماينـده  و مهندسـان  اسـالمي  جامعه روحانيت، جامعه از بخشي از شده تشكيل هماهنگ نا

 به آنرا بعضيها كه فرد ابوترابي اعالم نام  از پس. شد آخوندي مجلس رييس نايب ،فرد ابوترابي آخوند ،"مستقل" متكي

 چنـين  مـستحق  را خـود  او زيـرا  شـد،  بلنـد  صـدايش  و سر قاليباف مثل متكي منوچهر دانند، مي كني مهدوي اشاره

 بـه . انـد  كـرده  ملع توافق خالف بر ديگران و بوده اول نفر سنجيها نظر همه در گفت مي متكي. دانست مي موقعيتي

 در باهنر ستاد رساني اطالع كميته دبير همچنين. نكرد پيروي جمع تصميم از و كرده نام ثبت به اقدام او دليل همين

 بـا  تعـارض  در و شـده  تعيـين  پـيش  از توافقـات  دموكراتيـك،  فرآينـد  از خـارج  شـده  اعـالم  آنچـه ": گفـت  مورد اين

  ".است موجود نظرسنجيهاي

 از تعـدادي  نامـه . شـود  خوانـده  نيـز  "اصـولگرايي  بـزرگ  جبهـه " فاتحه اينگونه داد تا  انصراف هم فرد بعد تر ابوترابي  

 بـه  معلـوم  قـرار  از زيـرا  كنـد؛  مخفي را خود صالحيت رد تا بود مناسبي پوشش انصراف براي او به مجلس نمايندگان

. زد دسـتانه  پـيش  اقـدام  بـه  دسـت  ريـزي  آبـرو  از جلوگيري براي او و بود شده اعالم اش صالحيت عدم فرد ابوترابي

 كه بپذيرند خواهند نمي اينان به ظاهر . شد اخراج دور از و رد نگهبان شوراي جانب از اش صالحيت نيز متكي منوچهر

  .دارد معنايي چه قدرت از شدن جارو

 جريانـاتي  دهنـد،  مـي  سـازمان  را رژيـم  راست جناح ظاهر به و كنند مي تعريف را خود اصولگرايي نام تحت كسانيكه

 سـايه  دولـت  از بخـشي  سالهاسـت  كه موتلفه و داشت به عهده  را بخش اين شيخوخيت كنون تا كه جامعتين همچون

 حـذف  قـدرت  از اي خامنـه  توسط كه در عمل   مدتهاست كه دانند مي اينها. اند كرده گير راهي دو سر بر اكنون بوده،

 كـشف  و او دانـستن  الخطـاب  فـصل  و فقيـه  ولـي  از اطاعت گزينه ود بين از و كنند گيري تصميم بايد حال. اند شده

 بـديهي  پـر . برآيند قدرت از خود حذف براي جويي چاره صدد در يا و بپردازند است نزديك تر  كسي چه به كه نظرش

 و موضـعگيري  عـدم  و جـامعتين  گيري كناره. اوست واليت و اي خامنه آن سر يك اكنون هم از تصميم اين كه است

 رفـسنجاني، از   كانديـداتوري  با همزمان. هستند فرصت يك مترصد اينان كه دهد مي نشان انتخابات پروسه در تدخال

 آن از تـا  اسـت  جـامعتين  نظـر  انتظـار  در گويد مي موتلفه تشكيالت هرچند. كردند حمايت او از كساني موتلفه داخل

 شـده  معمايي خود حاضر حال در اند، رفته اغما به نيالريجا با كه قم هاي اهللا آيت و جامعتين سكوت اما كند، پيروي

  .است اسالمي جمهوري رژيم رهبري دستگاه سازي سياست نيازمند كه است
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  وقوع از قبل واقعه عالج
 سـاخته  اي خامنـه  علـي  واليـت  دسـتگاه  براي وجهي چند معمايي او نام ثبت و انتخابات اين در رفسنجاني حضور اما

 جبهـه " آنچـه  از بيننـد،  مـي  قـدرت  از شـده  حذف را خود كه آنهايي و سنتيها از زيادي بخش كه است بديهي. است

 بـراي  كـساني كـه    اينـان  بـين  در. كننـد  حمايـت  او از يافته سازمان يا و مستقل و كنده شود، مي ناميده "اصولگرايي

 يابند مي خود منجي را رفسنجاني يكسو آنها از . دارند همه از بدتر وضعيتي اند، گفته بد رفسنجاني از رهبر به نزديكي

 روبرو  آن  با  توان  مي اسالمي جمهوري رژيم در تنها كه اوضاعي كشند؛ مي يدك را خود زباني بد سابقه ديگر سوي از و

 تـشتت  و تنش در هميشه از بيش رژيم فقيه ولي و رهبر پيرامونيهاي كه است اين گمانه حداقل حالتي چنين در. شد

  .برند مي بسر

 بـا  كه كسي و سابق "بصيرت بي". كرد خواهد روبرو اساسي مشكلي با را اي خامنه رفسنجاني، بازگشت ديگر، يسو از

 بـي  معنـي  بـه  ايـن  گـردد،  بـاز  قدرت به اگر شده، حذف قدرت از نژاد احمدي پادويي و اي خامنه شده حساب نقشه

 گل به كاملن او سازي يكدست پروژه آن، از غير به. است ناسره از سره شناخت در او خود بودن اهل نا و رهبر بصيرتي

 حـذف  وصـدا  سر بدون كه اي سنتي بخش بلكه خرداديها، دوم و امامي خط تنها نه رفسنجاني با همچنين. نشيند مي

 كامـل صـدارت و     طور به كه اي است  خامنه براي عظيم كابوسي يعني اين. گردد مي باز قدرت صحنه به نيز بود شده

  .كشد مي سووال زير هب را او واليت

 كـسي  رهبـر،  گزينـه  جليلـي،  كند، حذف انتخابات مهندسي و سازي راي با را رفسنجاني اي، خامنه اگر ديگر سوي از

 در حـداقل  كـه  مـشايي  تنهـا  مانـد  مي بنابراين. بكشد يدك را حريف يك موقعيتي رقابتي چنين در بتواند كه نيست

 جمهـور  ريـيس  بـه  اي خامنـه  كنوني، تا تبليغات همه خالف بر يعني اين. است برخوردار موقعيتي چنين از تبليغاتي

 بايد  حالتي او چنين در. ببرد پناه سگ به گرگ ترس از معروف، قول به و دهد رضايت رفسنجاني ترس از مشايي شدن

 آنوقت. كشد شبدو آن را  مسووليت و بپذيرد را كرده وارد كشور سياست و اقتصاد به نژاد احمدي كه خسارتهايي همه

 چموشـيهاي  مقـصر  و دانـستند  مـي  انحـراف  راس را او و دادند مي شعار مشايي عليه كنون تا كه آناني همه كه است

 احمـدي  شـيوه  به جمهوري رياست ادامه از طرف ديگر  . بكنند خود حال به فكري بايد كردند، مي معرفي نژاد احمدي

 مـشايي،  گرايـي  اسـالم  پايـان  تيـوري  و ايراني اسالم منهاي. آورد خواهد به وجود  اي خامنه براي اساسي مشكلي نژاد

 تـشتتي  با را رژيم داخل خود، الساعه خلق سياستهاي براي او از اطاعت عدم و اي خامنه با دسته و دار اين ناسازگاري

  .بود خواهد ممكن آن در اتفاقي هر امكان كه كرد خواهد روبرو بزرگ

  

 از تـر  هزينـه  كم دارد، كه مشكالتي همه با مشايي و رفسنجاني صالحيت رد. كرد وقوع زا قبل را واقعه عالج بايد پس

 راي يـا  مهندسـي  بـه  مجبـور  اي خامنه كنترل دستگاه ديگر بار صورت آن در زيرا. است انتخابات پروسه به آنان ورود

 بـازي  اينگونه به اعتراض ،88 سال همچون ديگر بار حالتي چنين در. است خود نظر مورد فرد كشيدن بيرون و سازي

 حساب  او  ايادي  و  رهبر كه گونه هر. زند دامن را كنترل غيرقابل بحراني تواند مي سازي جمهور رييس و راي صندوق با

 اسـت  ايـن . است آن بعدي كشاكش از تر هزينه كم نگهبان شوراي دست به ساز دردسر رقيب دو حذف كنند، كتاب و

بـه   را كانديـداها  حـذف  مـسووليت  بـار  كه هستند جنتي و نگهبان شوراي اي، خامنه منجي اين بار  گفت شود مي كه

 مهندسـي  و حـذف  را خـود  رقباي نگهبان شوراي اهرم با كه است اي خامنه اين نداند كه كيست اما. كشند مي دوش

  .است كرده آغاز پيشاپيش را انتخابات
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 از تبعيـت  كه افرادي ديگري از پس يكي نشيني عقب و يجليل همچون اي رسيده راه از تازه و ناشناخته فردي حضور

 84  سال  در  نژاد  احمدي نوع از اي بازي او، نفع به آنان گيري كناره و انتخابات از اند كرده خود سرلوحه را رهبري بيت

 به ده،ش كشانده باال كه طور همان مي كرد  فكر اي خامنه و بود عقبه بي كه نژادي احمدي كند؛ مي مجسم نظر در را

 او. اسـت  رژيم جناحهاي به وابسته غير و عقبه بدون كار، تازه فردي هم جليلي اكنون. نشد اينگونه آمد اما  خواهد زير

 صندوق از او كشيدن بيرون. ندارد باشد، كلفت گردن آخوندهاي به وابسته كه خانوادگي پشتوانه نژاد احمدي همچون

 و آمـد  خواهـد  پـيش  اتفـاق  ايـن  از پـس  كـه  بحرانـي  امـا  رسد، مي نظر به شدني اي خامنه دستگاه مهندسي با راي

   كرد؟ خواهند جمع چگونه را دهند صورت است ممكن قدرت از شده رانده دسته و دار كه نافرمانيهايي

 شـروع  كـشاكش  تازه جليلي، جمهوري رياست و شده مهندسي انتخابات از بعد بالفاصله زيرا است، مهم تر اين   سووال

 يـا  نمايـد،  سـكوت  بـه  وادار را ديگـران  و كنـد  صـادر  حكومتي حكم روز هر اي خامنه بايد يا بعد به آن از. دش خواهد

 او دسـت  از قـدرت  مهـار  خـروج  نيـز  صورتي چنين در. گذارد گردن را امنيتيها عيار تمام حاكميت و نظامي حكومتي

 منهـاي . اسـت  بزرگ احتمالي امنيتيها، مافيايي دستجات و بعدي نوكيسه و رسيده الوف آالف به تازه نظاميهاي توسط

ديگـي   كـه  اند داده نشان مدتها پيش  از آنها زيرا بود، خواهند اي معركه چنين بيار آتش نيز رژيم ناراضي باندهاي آن،

 تظاهرات دوره يك از پس گذشته انتخابات در اگر. داشت نخواهند نيز را كردنش چپه پرواي جوشد، نمي آنها براي كه

 نمـود؛  خواهـد  رو ديگـري  جـنس  از بحـران  اينبار اما. آمدند بدر ميدان از موفق سركوبگر نيروهاي خياباني كشاكش و

 لرزان قدرت حفظ باشند، وگرنه  انديشيده جديدي تمهيدات بايد اش دسته و دار و اي خامنه آن مهار براي كه جنسي

  .است مشكلي بسيار كار بحران با همراه

 نيـست،  آن بـه  اميدي تنها نه رو تند باندهاي رساندن يا و رسيدن قدرت به با كه كشور شكالتم فصل و حل ماند مي

 اي منطقـه  و المللي بين بحران زير از تواند مي اينكه رژيم چگونه  . مي كند  متصور انداز چشم در را بدتري اوضاع بلكه

 موضوعاتي  از  داد، خواهد چگونه را داشت هندبرخوا شورش به سر نان اي لقمه براي كه مردمي پاسخ و آيد بيرون سالم

  .باشد شده مطرح مهم سووالهايي عنوان به بايد هم اكنون از كه است

  

  در پايان
 كابوسـي  اسـت،  امنيتي بحران هميشه از بيش كه انتخاباتي با قدرت داخلي بحران و اي خامنه سوداي هزار و سر يك

 مجبـور  اي خامنـه  ديگـر  بـار  گذشـته  سـال  4 همچون آيا. بود خواهدن ممكن آساني به آن از رفتن برون كه سازد مي

 بـه  را رژيم و خود آن بحران موج زير در اينكه يا بنشاند كرسي به را رژيم انتخابات چماق و گلوله ضرب به شد خواهد

  .است كرده حبس سينه در را نفسها كه عظيم است بحراني پيداست، انداز چشم در آنچه سپرد؟ خواهد گور
  

  *دورخيز تمام چھره ھای آشنا برای رياست جمھور شدن
  مجيد شمس

 به غير از سـيد محمـد   ،ثبت نام شدهاي  نفر كانديد686با بررسي ليست اسامي كانديداها متوجه خواهيم شد در ميان  
ي صادق واعـظ زاده، كـامران بـاقر        جمله ميتوان به   كه از ان  ند  خاتمي و سيد حسن خميني همه چهره هاي سرشناس        

كيا، حسن روحاني، مصطفي كواكبيان، حسين نصيرزاده، حسن سبحاني، محمـد غرضـي، بـاقر          لنكراني، محمد سعيدي  
اهللا احمدزاده كرماني، محمدرضا عارف، حـداد عـادل، اكبـر اعلمـي، عليرضـا زاكـاني، علـي                     خرازي، علي فالحيان، روح   

فـرد،   محمدحـسن ابـوترابي  ، ر قاليباف، پرويز كاظمينژاد، جواد اطاعت، محمدباق احمدي، محسن رضايي، داوود احمدي    
  اكبر جوانفكر، ابراهيم اصغرزاده، ابوالحسن نواب، طهماسب مظاهري، مسعود  علي
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اكبر واليتي، منوچهر متكي، رامين مهمانپرست، محمد شريعتمداري، سعيد جليلـي ، صـادق خليليـان،                  پزشكيان، علي 
  )1. (فسنجاني و اسفنديار رحيم مشاييقديري ابيانه، محمدرضا رحيمي، هاشمي ر

  
  جديدترين تحوالت در ميان نامزدهاي انتخاباتي

 عـضو شـوراي مركـزي فراكـسيون اصـولگرايان           ،سيدمسعود ميركـاظمي  
ستادهاي آقايـان حـداد، لنكرانـي،       ؛  مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد كه     

انند با  مادگي كردند و مقدماتي فراهم شده كه بتو       آجليلي و زاكاني اعالم     
تـا  .  به يك ائتالف خـوبي برسـند       اًهم گفتمان واحد داشته باشند و نهايت      

 و بقيـه     جايي كـه مـن اطـالع دارم اينهـا خيلـي بـه هـم نزديـك شـده                   
اصولگرايان هم ممكن است به اين وحدت برسند و در نهايت يـك نفـر را        

  )2. (به عنوان كانديداي نهايي معرفي كنند
  
  نژاد را لغو كرد؟  فرهاي احمدي مشايي، س يا رد صالحيتآ

بيشه در محل احداث سد در استان مازندران حـضور يابـد              نژاد قرار بود براي افتتاح سد و نيروگاه سياه          محمود احمدي 
اين دو سفر در شرايطي لغو شده كه شوراي نگهبان نتايج تائيـد صـالحيت            .كه اين سفر بنا به داليل نامعلومي لغو شد        

ي از آن است كـه      كشنيده هاي حا  . اعالم مي كند   ارديبهشت   31روز سه شنبه    ات رياست جمهوري را     نامزدهاي انتخاب 
  )3. (تاكنون شوراي نگهبان اين اخبار را تائيد نكرده است. رحيم مشايي در ليست ردصالحيتها قرار دارد نام اسفنديار

در انتخابـات  » مدودف-پوتين«اهد تاكتيك   خو وج سياسي احمدي نژاد كه مي     ز ،از سويي ديگر اسفنديار رحيم مشايي     
همانند مقام معظـم رهبـري در   «: چاپلوسانه لب به سخن گشوده و اعالم داشته است كه      ،رياست جمهوري را بازي كند    

  )4. (سرباز واليت هستم و مي خواهم آن را به جهان عرضه كند...دنيا وجود ندارد
  

  ترها به نفع رقباي قوي اانصراف تعدادي از كانديد
كه نتايج نهايي صالحيتشان از سوي شوراي نگهبان اعالم گردد ترجيح دادند كه صـحنه   ها قبل از اين   ابرخي از كانديد  

 اين افراد كساني هستند كه شانس كمي براي انتخاب شدن دارند و بدين            . رقباي قوي تر ترك كنند     ا به سود  انتخابات ر 
  .كند وي انصراف دادند را امتحان به سودد نظر خود كه گونه شانس خود را براي شركت در كابينه فرد مور

و علـي اكبـر    بعد از انصراف شريعتمداري، پزشكيان و اطاعت، سه كانديداي اصالح طلب بـه نفـع هاشـمي رفـسنجاني          
سـود  جوانفكر به نفع اسفنديار رحيم مشايي و به دنبال او محمدرضا رحيمي و صادق خليليان داود احمـدي نـژاد بـه                       

از طرفـي  .  و رامين مهمان پرست سخنگوي سابق وزارت امـور خارجـه نيـز بـه ايـن جرگـه پيوسـت               )5 (ليليسعيد ج 
  .محمدحسن ابوترابي نيز انصراف خود را از كانديداتوري اعالم كرد

  
  !كانديداي سوپر حزب الهي

ين اعـالم موضـع   هاي اصـولگرايان چنـ   احسين شريعتمداري نماينده خامنه اي در روزنامه كيهان در خـصوص كانديـد            
ممكن است كه دوستان اصولگرا از اين حرف من ناراحت شوند؛ اما به نظر من يكي از اهداف دشمن در شرايط            «:ميكند

به اين معني كه مي دانيم مـردم حـرف و منويـات رهبـري را        . كنوني اين است كه خروجيهاي معظم له را متعدد كند         
 اللهي است و هم جليلي كه سوپر حزب اللهي اسـت و ديگـران نيـز    گوش مي دهند و از آن سو هم لنكراني بچه حزب          

بزرگواراني مثل واليتي، حداد، زاكاني، جليلي و لنكرانـي همـه حـزب             ....  حزب اللهي و دغدغه مند هستند       و انصافاً  اًحق
  )7. (اما بايد توجه داشت كه اين تعدد كانديداهاي اصولگرا، رايها را مي شكند. اللهي هستند
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 متعلق بـه چـه    ترين شانس   بيش

  ؟استكسي 
يت اهللا مصباح   آهمگان معترفند كه    

 پـشت   پرنفـوذ يزدي از چهره هـاي      
پرده در تـصميمات مهـم حكـومتي        

كه در انتخـاب احمـدي      چنان .است
نژاد نقش كليدي را بـازي كـرد و از          
سوي ديگر باز هم تجربه نشان داده       
ــده   ــه حــسين شــريعتمداي نماين ك

 حكـــومتي خامنـــه اي در روزنامـــه
 مكيهان بلندگوي سخنان رهبر نظـا     

 نـشان از اجمـاع   ،)دليل نداشتن پست رسمي اجرايي در كـشور    ه  ب( !است و ديدار حساس اين دو شخصيت غير رسمي        
ـ     گمان منبه . نظر يا الاقل نزديكي ديدگاههاي خامنه اي و مصباح دارد       ه  سعيد جليلي كه هـم جانبـاز جنـگ و هـم ب

 براي رياست جمهـوري     او شانس   است،چهره اي شناخته شده در سطح جهان          هسته اي  واسطه حضورش در مذاكرات   
  .است نسبت به رقباي مسن برازنده تر  براي اين پست جوان و قائدتاًجليليكه   مضاف بر اين،از ساير رقبا بيشتر است

  
  ؟استيا انتخابات در جمهوري اسالمي دموكراتيك آ
 34 در طول عمر » مهندسي انتخابات « ادعاي وجود پديده،ها وجود داردار راه كانديددليل فيلترها و موانعي كه بر سه ب

  .يستساله جمهوري اسالمي بي ربط ن
 قـانون انتخابـات     1مـاده   (  و شرط تنفيذ رييس جمهـور از سـوي رهبـر             است رهبر   تحت امر تاييد شوراي نگهبان كه     

كـه گـواهي بـر سـاختار غيـر دموكراتيـك احـزاب در               ،  ي عدم تحزب گراي   )8. (دال بر اين مدعاست   ) رياست جمهوري 
  )9. ( استجمهوري اسالمي

نيمـي   كه   زنان ممنوعيت   ،توان به دموكراتيك بودن انتخابات در جمهوري اسالمي اعتقاد داشت          دليل ديگري كه نمي   
 انتخابات رياست  قانون35 ماده 1 زيرا بر طبق بند  .استعنوان رييس جمهور    ه   جهت انتخاب شدن ب    هستند،از جامعه   
  .شود انتخاب » سياسي-رجال مذهبي«از ميان بايد جمهوري 

   خردادماه، همزمان با انتخابات24انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري 
و ميـان دوره اي مجلـس         ميـان دوره اي مجلـس خبرگـان         و انتخابـات   چهارمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا      

  .شد دشوراي اسالمي برگزار خواه
..............................  

  1392 ارديبهشت 21 -خبرگزاري فارس) 1
  1392 ارديبهشت 30دوشنبه  -)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران  )2
  1392 ارديبهشت 30دوشنبه  -پايگاه خبري جنوب نيوز )3
م مسئوليت بازرسي نهـاد رياسـت       داوود احمدي نژاد در اوايل دولت نه      ،  1392 ارديبهشت   30دوشنبه   -خبر انالين ) 4

  . و انتقاد از جريان انحرافي بركنار شداحمدي نژاد به علت اختالف با  كهجمهوري را بر عهده داشت
  1392 ارديبهشت 30دوشنبه  -خبر انالين )5
  1392 ارديبهشت 30 دوشنبه -شريان نيوز )6
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  1392 ارديبهشت 30 دوشنبه -خرين نيوزآ) 7
  1381ارديبهشت  19 - متن كامل انتخابات رياست جمهوري-عصر ايرانسايت تحليلي خبري ) 8
دليل ساختار استبدادي جمهـوري اسـالمي بـستري         ه  و ب  گيرند ه همين انتخابات شكل مي    ح احزاب در بحبو   اصوالً )9

حـزب كـارگزاران    . تمام احزاب نمايـشي و شخـصيت محـور هـستند    .زاد وجود نداردآطور ه  براي شكل گيري احزاب ب    
نمونـه   ...و  ) حول محور كروبي  (و اعتماد ملي    )  خاتمي محورحول  (جبهه مشاركت   ،  ) رفسنجاني محورحول  (ازندگي  س
  .استاحزاب گونه  از خيل اين يايه

  .اين مقاله قبل از اعالم نظر شوراي نگهبان و رد صالحيت هاشمي و مشايي نوشته شده است: توضيح نبرد خلق*
  
  

  جھان در آيينه مرور
 ديديليال ج

 :در اين شماره مي خوانيد

  نقش كمپانيهاي فرامليتي در فاجعه مرگبار بنگالدش -
  گفتگو با يك فعال صنعت پوشاك در بنگالدش ، "كارگران جهان متحد شويد" -
   قرار دارندهاي برده داري  اول ليست صاحبان كارگاهدر رتبه كه  شركتهايي-
  

ــ*  ــاي نق ش كمپانيه
ــه  ــي در فاجع فرامليت

  ار بنگالدشمرگب
  

بـــار ديگـــر كمپانيهـــاي 
ــاحبان   ــي، صــ فرامليتــ
ــان   ــا و حاكم ــه ه كارخان
ــا   ــاد بـ ــستبد در اتحـ مـ

 منــافع خــود را يكــديگر،
فراتر از سالمتي، امنيت و     

مـتكش  حجان كارگران ز  
قرار دادند و فاجعه  و فقير

بار   اين ،اي ديگر آفريدند  
سـاختمان هـشت طبقـه    . بيفتـد  اتفـاق پيشگيري بود، سبب شد آنچه قابل آنها آز   وصبي توجهي و حر . در بنگالدش 

 نفر 2500زحمتكش در زير آوارهاي آن جان سپردند، بيش از  و  كارگر فقير1100 فرو ريخت و نزديك به "رعنا پالزا"
هزاران نفر از افراد خانواده آنان بي سرپرست، داغدار و سرگردان بايستي با اين تراژدي دردناك روزگـار                 زخمي شدند و  

   . بود مرگبار ترين حادثه صنعتي تاريخ بنگالدش و يكي از بدترين فجايع در جهان،اين فاجعه. گذرانندب
. بنگالدش دومين صادركننده پوشاك جهان است و توليدات اين كشور در بازار كشورهاي غربي بـه فـروش مـي رسـد                     

. شده جهاني تبديل كـرده اسـت    اي شناخته پايين كارگران، اين كشور را به يكي از قطبهاي مورد توجه ماركه   دستمزد
 از صـاحبان   بـسياري    .شـود    درصد به آمريكا و كانادا ارسـال مـي         37 درصد از توليدات پوشاك اين كشور به اروپا و           60

ماركهاي تجاري پوشاك كه در اروپا و آمريكا از توليدات پوشاكي اين كشور پولهاي كالن به جيب مي زننـد، مـشتري                      
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 ينياين درحاليست كه كارگران اين صنعت با پـا        .  كارگاه داشتند  "رعنا پالزا " هستند كه در ساختمان      توليد كنندگاني 
  .ترين دستمزد و تحت بدترين شرايط ايمني كار مي كنند

ا دستمزدهاي بسيار نـاچيز بـه بردگـي گرفتـه شـده و              باكثر كارگران اين صنعت در بنگالدش زنان جواني هستند كه           
 وضعيت اين   ،بي دليل نيست كه پاپ فرانسيس، رهبر معنوي مسيحيان كاتوليك         . يه داران مي شوند   قرباني طمع سرما  

 بلكـه اعتراضـات فعـاالن كـارگري و سـازمانهاي      ،حال نه تنها صداي كارگران با اين .  توصيف كرد  "بردگي"كارگران را   
گالدشي در صنعت پوشـاك ايـن كـشور     ميليون بن6/3يش از طبق گزارشها ب. ي نمي رسديحقوق بشر نيز به جا مدافع  

 18اين كـشور فقـط       گويد، وزارت كار    بان حقوق بشر مي      طور كه سازمان ديده    اين در حاليست كه آن    . كنند   كار مي 
بازرس براي بازرسي هزاران كارگاه و كارخانه توليد پوشاك در منطقه داكار كه عمده صنعت پوشاك در آن قـرار دارد،                     

   .به كار گمارده است
  

:  در اين باره گفت"دمكراسي همين حاال" ي با راديوي در گفتگو"انستيتو كار و حقوق بشر جهان"چارلز كرناگان، مدير  
 و يـا بـه وضـع     برمـي آينـد   تـشكل در پي ايجاد وجود ندارد، هرگاه كارگران  سراسريهيچ اتحاديه اي با قراردادهاي      "

خريداران و يا همان كمپانيهاي بـزرگ اهميتـي بـه ايـن             .  گيرند موجود اعتراض مي كنند، مورد ضرب و شتم قرار مي         
  سنت پرداخت مي كنـد 9 براي هر لباس تنها "وال مارت"براي نمونه فروشگاه بزرگ و زنجيره اي     . موضوع نمي دهند  

   ".د همين و ديگر به هيچ موردي توجه نمي كنو
 حقوق ناچيز و عدم امنيت كارگران را ناديـده          خيم، و  ترجيح مي دهند وضعيت    شركتهاي بزرگ و طرفهاي قرارداد آنها     

 گفتند كه شكافهايي در ديوار ساختمان ديده بودند "سي ان ان"عده اي از بازماندگان اين فاجعه به خبرنگاران . بگيرند
 ،ي ديگـر  از سـو  . كـار فرسـتاد    و از آن ابراز نگراني كرده بودند اما صاحب كارخانه به آنها توجهي نكرد و آنها را به سـر                   

 و ديگر خريداران پوشاك كارگاههاي اين پالزا تالش مي كنند كه از ايـن حادثـه فاصـله بگيرنـد و                 "وال مارت "اكنون  
 تبديل شده اند كـه     صاحبان اين كمپايها   به تريبون     رسانه ها نيز   همزمان. شته اند وانمود مي كنند كه نقشي در آن ندا       

   . زيردستان خود اطالع نداشته اند از وضعيت هستند و"گيناندوه" شده اند، به شدت "شوكه"مي گويند 
طور كه فعاالن حقوق كارگري مي گويند، خريداران بزرگ براي حفـظ ظـاهر ادعـا مـي كننـد كـه داراي سيـستم               آن

 سـاختگي   ،م مميـزي  ت اما حسابرسي اين به اصطالح سيس      ،يرندگمميزي هستند و رعايت استانداردها را تحت نظر مي          
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 در كارخانه هايي كه سـازمانهاي غيـر دولتـي         . ر پول در آوردن شده است     فزه همين هم خود تبديل به يك م       است و تا  
)NGO( سفارشـات بـه   ،يها و دسـتورالعملها تـوجهي نمـي شـود و بـراي دور زدن آن     ي به راهنما،ها نيز دخالت دارند 

   .دتر واگذار مي شو هاي كوچكهكارگا
  

   وردهاي اندك آنااعتراض و دست
سـركوبگران بـه   . دست كشيدند  اين حادثه، ميليونها نفر از كارگران صنعت پوشاك بنگالدش براي اعتراض از كار     رپيد

 شيخ حسينه، نخست وزير بنگالدش نيز. ان پرداختند به زد و خورد با معترض،جاي رسيدگي به وضعيت وخيم كارگران
  . اخراج خواهند شدر غير اين صورتيد كرد كه د را تهدآنهااز كارگران خواست بر سر كار خود بازگردند و 

 ، سـبب شـد برخـي از شـركتهاي بـزرگ           ، اين فاجعه شرم آور كه مردم سراسر جهان را متـاثر كـرد             بازتابحال   با اين 
  .بنگالدش را ترك كنند

 40و سـاالنه   كه بزرگتري و پر درآمدترين آنها است "والت ديزني " شركت": اين باره نوشت   روزنامه نيويورك تايمز در   
 كارگر در اثـر آتـش       112 سال گذشته  كارخانه اي كه     قابل توجه است كه   . ميليارد فروش دارد، از بنگالدش خارج شد      

، چندين كمپاني ديگر نيز ايـن  "ديزني"پس از اين اقدام  چند روز    . بود "ينديز" وابسته به    سپردند، جان   سوزي در آن  
   ".دكشور را ترك كردن

روج ندارند نيز خواسته اند كه اتحاديه كارگري جهاني و سازمانهاي غير انتفاعي دخالت بيـشتري  شركتهايي كه قصد خ  
به گفتـه فعـاالن كـارگري اينهـا فقـط اقـداماتي       . داشته باشند و دولت بنگالدش را وادار به رعايت موازين ايمني كنند   

  . است ينمايش
 & H&M ،Jc Penny, Gap, Nike Liشـامل  صادرات در بنگالدش بـه مـشتريهاي خـود كـه     اندركاراندست 

Fung and Tescoكمپاني. نده اي داديهستند، قولها ...  و Primark دالر 1200 پرداخت غرامتي به مبلغ وعده 
 درصـد پوشـاك   60نجا كه آاز .  حتي از پرداخت غرامت خودداري كرده است"وال مارت" اما   ،واده داده است  نبه هر خا  

صـادر  مي شود، اتحاديه اروپا و خانم كاترين اشتون بيانيه تهديد آميزي خطـاب بـه بـنگالدش    بنگالدش به اروپا صادر   
 اسـت كـه زيـر پـاي         ي و تنها براي خاموش كردن آتش      دارد ن يوست پ  را در   عملي  و تعهد   امري كه هيچ اقدام    كرده اند؛ 

  .مجرمين بر افروخته شده است
  

  متكشان بنگالدشي حيك پيروزي براي ز
 بدون ، ميليون كارگر پوشاك اجازه تشكيل اتحاديه4دولت بنگالدش به  ،  "رعنا پالزا "والت پس از فاجعه     در آخرين تح  

همچنين حداقل دستمزد كارگراني كه كمترين مزد را مي گيرند نيـز افـزايش       . اخذ اجازه از صاحبان كارخانه ها را داد       
  .است به آن تن داده  فشار هاي بين المللزير البته اين تغييرات ناچيزي است كه دولت به اجبار و. پيدا كرد

  
  گفتگو با يك فعال صنعت پوشاك در بنگالدش ، "كارگران جهان متحد شويد" *

 در بنگالدش براي بهبود وضع كارگران فعاليت مي كند و نوشته هـاي بـسياري در ايـن زمينـه             "تيسي بتاچاريا "خانم  
  .ددار
  

  عت پوشاك دوزي مي دانيد؟ شما اين حادثه را امري طبيعي در صن:س
 گفته مي شود اين حوادث پديـده اي تـازه اسـت،      كه  سال است در اين صنعت فعال هستم و خالف آنچه          5من  : پاسخ

  . سال گذشته بيشتر شده است10سابقه اي طوالني دارد و تنها در 
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 21 ،2010ر كشته شدند، سـال       نف 64 تعداد   ،2005 سال   مشابه در براي نمونه در حوادثي     . واقعيت بسيار تلخ تر است    
 نه تنها كـارگران در      فاصلهدر اين   .  مي دانيد  ه سال جاري نيز ك     در  نفر و  112 ،2012  نفر، سال  100 ،2011 ، سال نفر

 بلكه همواره متحمل انواع صدمات جسمي و روحي شده و خسارات مـالي و غيـره                 ،تر نيز جان باختند    حوادثي كوچك 
  .ديده اند

  
  ؟ به كار اشتغال دارند اين كارگاههادر چه تعدادي :سوال
   نفر ميليون4: پاسخ

  
  اين كارگاهها كجا واقع شده اند؟: س

 كه باالترين رشد جمعيت را      است منطقه اي    داكاجالب اينكه   . قرار دارند بيشتر آنها اطراف پايتخت در شهر داكا        : پاسخ
آنهـا داخـل   . نهـا در داكـا هـستند   آ اكثـر  ، كننـد يـر داكه كارخانه ها را در قـسمتهاي ديگـر كـشور             جاي اين ه   ب .دارد

  .واقع شده اند ،ي كه راههاي باريك و مسدود دارنديساختمانهاي بلند و در كوچه هاي باريك و مغازه ها
  

  ؟در چه شرايطي هستنداز نظر استانداردهاي متعارف، اين كارگاهها : سوال
 هيچ تغييـري در وضـعيت آنهـا داده نـشده و شـرايط               ،كرد  پوشاك  كه بنگالدش آغاز به صادرات     1980از سال   : پاسخ

 خودشـان را    "اسـتانداردهاي "،  )خريـداران (  صاحبان ماركهاي شركتهاي فرامليتـي     ،80در دهه    .كارگران بهبود نيافته  
 فقـط بـراي      طـرح آن    اين استانداردها هم رعايت نشد و       حتي  اما .هايي محدود مي شد    حداقل به رعايت مقرر كردند كه    

 مزدي كه به كـارگران مـي   رقماگر فقط به  .يا ساكت كردن فعاالني بود كه در سراسر جهان اعتراض مي كردند         راضي  
كه بايد بـين     در صورتي  ، دالر در ماه است    38حداقل دستمزد   . دهند نگاه كنيد، مي توانيد وضعيت كلي را درك كنيد         

دسـتمزد  . ، سـنجيد دي كه براي زنـدگي ضـروري اسـت    در واقع بايد اين دستمزد را با دستمز    . دالر باشد  269 تا   230
  .  را تشكيل مي دهد الزم براي يك زندگي بسيار سادهميزان درصد 14كارگران پوشاك تنها 

  
  ؟وردي داشتااعتصاب عمومي چه دست: سوال
سـمت و    ها اعتراضـ  ،از سوي ديگر  .  حداقل دستمزد نبود    قانون بنگالدش پيش از اعتصاب عمومي كارگران داراي      : پاسخ

 دالر در ماه را مطالبه مي كردند، اما دولت آنرا 128اگر چه كارگران حداقل دستمزد . سوي سازماندهي يافتن پيدا كرد
  . كرددالر تعيين 38
  

  چرا زنها بيشترين كارگران را تشكيل مي دهند؟: سوال
 آورند اما زنها به دليل نيازهايـشان   بي ارزش به حساب مي، ندارد مهارت مردان اين كار را كه مزد آن بستگي به           :پاسخ

  .و اجبار بدان رو مي آورند
  

   ؟ صورت گرفته عليه اين وضعيتچه اقداماتي طرف ما چه؟ :سوال
ه  ب. بوروكراتيك هستندزرد و  اما اينها اتحاديه هاي شته، در صنعت پوشاك وجود دا كارگري اتحاديه68 تا كنون: پاسخ

 آرامش دعوت مي    ه اتحاديه ها فرصتها را مي سوزانند و آنها را ب          ،اعتصاب مي زنند   وقتي كارگران دست به      همين دليل 
 يكي از فعـاالن سرشـناس و محبـوبي       ،"امينول اسالم " . سازماندهي راديكال توده اي نيز وجود دارد       همزماناما  . كنند

قاتل . رج از شهر داكا پيدا شداما يك روز جسد شكنجه شده او در خا. بود كه در سازماندهي اعتصابات فعاليت مي كرد       
  .ي نشدياو هرگز شناسا
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 براي فعاالن در ديگر كشورها كه مي خواهند در اين مبارزات عليه كار اجباري، كار كودكان، برده داري، مزد كم     :سوال

    چه پيشنهادي داري؟،مبارزه كنند... رسا و فو ساعتهاي كار طاقت 
 مي كنند و به شكلي كه سرمايه در حركت است، حال چـه در جهـان توسـعه                    كه كمپانيهاي بزرگ عمل    آنگونه: پاسخ

مـا  .  ما نمي توانيم پيروز شويم     ،برقرار نشود پيوند   جهان جنوب، روشن است كه تا زماني كه بين مبارزات             در يافته و يا  
ي مردمـي نيـاز داريـم تـا         ما به شبكه اي از سـازمانده      .  اتحاديه ها و كارگران نياز داريم      بين جنوب   –به ارتباط شمال    

   . كنيمتجربه ها و آموزشها را به سراسر مرزها منتقل
مـا  . صادق است جنوب و هم شمال براي پيش ببرند و اين هم      را  با حكومت خود   هي نمي توانند مبارز   يكارگران به تنها  

 در كشورهاي توسـعه     هندگانسازمان د بگذاريد توضيح بدهم چگونه اتحاديه ها و        . به همبستگي بين المللي نياز داريم     
 " زارا" صاحب مارك  Inditex براي نمونه. يافته مي توانند نقش موثر و حساس براي مثال در بنگالدش داشته باشند

Zara   كوشـندگان كـارگري  . كه سرمايه گذاري كالني در بنگالدش دارد، در برابر اين فجايع سكوت اختيار مـي كـرد 

 اما صاحبان بنگالدشي تا توان داشتند به خشونت ، را مي دوخت كردند"زارا"ه مارك اقدام به فعاليت در كارخانه اي ك   
  شـوراي كـار     طرفهاي قراردادش   ملزم است كه   ، كه اين كمپاني در اروپا مستقر است       اما از آنجا  . و سركوب روي آوردند   

ذكور از صـاحبان بنگالدشـي    اين سبب شد كه كمپاني م . از كوشندگان كارگري عضو آن باشند      د و عده اي   نداشته باش 
  .دن خاتمه دهكارگريبخواهد به سركوب فعاالن 

  
 كـارگران  "يـد،  ي همبستگي جهاني در بطن فعاليتهايتان آيـا مـي خواهيـد بگو            موضوع  صورت و با گذاشتن    ه اين  ب :س

  ؟"جهان متحد شويد
  . هيچ راه ديگري نداريم، براي پيروز شدنبله) خنده ( :پاسخ

  
   قرار دارندهاي برده داري  اول ليست صاحبان كارگاه رتبهدر كه شركتهايي* 
 نمونه اي از هزاران كارگاه نا امن در بنگالدش و در بسياري ديگـر از كـشورهاي فقيـر اسـت كـه زنـدگي                          " پالزا رعنا"

  :به ذكر بدترين نمونه ها مي پردازيم.  در آن قرباني حسابهاي كالن بانكي سرمايه داران مي شودزحمتكشان
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 سنت دريافت مـي  20 تا 9 كار اجباري مي كنند و ساعتي    (Wal-Mart) در بنگالدش، زنان جوان براي وال مارت       -
   . داشته باشند بيمه و مرخصي به هر دليلحق  آنكه بدون كار مي كنند، ساعت60 هفته اي آنها. كنند

آنهـا در  . كـار مـي كننـد    (GAP) هـاي لبـاس دوزي بـراي گـپ    ه سـالگي در كارگا 12در كامبوج، كودكان از سن  -
اين كودكـان   .  هفته به كار اجباري كشيده مي شوند        در  روز 7 ساعتهاي طوالني و     ، بدون آب   و خوابگاههاي پر از موش   
قابل توجه است كه وقتي برخي رسانه اين وضـعيت را افـشا   . سختي والدين خود را مي بينند    ه  حتي هر شش ماه هم ب     

   .داري ديگري منتقل كره د به كارگاههاي برد را سفارشات خودكردند، اين كمپاني
GAPآمريكــا، همچنــين صــاحب كمپانيهــايهدحــتـرين كمپــاني در ايالــت مت گ بزر  Old Navy, Banana 

Republic, Gap Kidsو  babyGap ميليارد در سـال، در ميـان هـم    14 با فروش نزديك به شركتاين . است 
  .دست مي آورده كارگران كارگاههاي برده داري ب دسترنج زرديفهاي خود بيشترين منافع را ا

 و درآمد ساالنه آن     مي باشد  كارگاه برده داري     700كه داراي   است   (Benetton)"بنتن" شركت استثمارگر ديگر،     -
غيره فعاليت دارد   ...  اين كمپاني در فقير ترين محله هاي ايتاليا، تركيه، روماني و          . تخمين زده مي شود    ميليارد دالر    2

ز شـهرت   حقـوق نـاچي  پرداخـت  در برابر ساعت در ماه 260 تا 240كارگيري كودكان به كار اجباري به ميزان   ه  و در ب  
  .دارد

  هاي كـارگري    كرد و به اتحاديه    " رفتار اصالح" افشاگري و اعتراضات فعاالن حقوق بشر اقدام به          واكنش به  در   "بنتن"
كارگيري كودكان در كـار ارزان ادامـه مـي    ه  ببهعمل كرد اما همچنان ها آنتركيه و ايتاليا تعهداتي داد كه به برخي از         

  .دهد
  

س عليه اين كمپـاني     ابا اينكه فعاالن حقوق بشر و حقوق كودكان و كميته ملي كار در كارخانه هاي السالوادر و هندور                 
  .آن ديده نمي شود رفتار در تغييري اما ،شكايت كرده و اعتراضات و افشاگري شده

 صنعت ساخت وسايل ورزشي، برقي، كفش، كفشهاي ورزشي، قهوه و اسباب بـازي و               ، از كارگاههاي لباس دوزي    غير -
 نامهـايي همچـون      ليـست سـياه    در. غيره نيز در بهره گيري از نيـروي كـار ارزان بـا شـرايط غيـر انـساني سـهم دارد                     

Abercrombie and Fitch, Gymboree, Hanes, Ikea, Kohl’s, LL Bean, Pier 1 

Imports, Propper International, and Walmart. Adidas ،Calvin Klein ،American 

Eagle ،Ann Taylor ،Bugle Boy ،Disney ،Hollister ،Guess? ،Puma ،Kmar ،Levi ،Ralph 

Lauren ،Sears ،Tommy Hilfige ،Coke ،Nestl،Macy’s ،Mattel،Target Phillips-Van 

Heusen ،Liz Caliborne ،Hanes ،Reebokديده مي شود  . 

 ورزشكاران معروفي همچون .است (Nike) "نايكي"زشي  نمونه شركت فروشنده وسايل ور بدترين،در ميان اين عده
 مبـالغ  و بـسياري ديگـر بـا دريافـت    )  هزار دالر در روز55 ( "تايگر وود"، ) در سال دالر  ميليون 20 ("مايكل جوردن "

 سـنت   25 روزانـه يـك دالر و        ،اين در حاليست كه دستمزد يك كارگر      .  مي پردازند  "نايكي"ي  به تبليغ كمپان  هنگفت  
 هم براي دوخت يا ساخت هـر قـسمت          يزمانمهلت   ، كارگران  كار در عين حال براي استفاده حداكثر از هر ثانيه        . است

در جمهوري دومنيـك  ... . شود و  ثانيه دوخته 30براي نمونه هر دو سر شانه ي پيراهن بايد در مدت          . تعيين مي شود  
 دالر فروخته 25 و آن پليور  است سنت در ساعت70حقوق كارگر .  دقيقه وقت براي دوختن يك پليور داده مي شود6

 يك سوم اين مقدار را پرداخت       "نايكي" ، دالر در روز دارد    3 كارگر نياز به     ،براي يك زندگي حداقل و فقيرانه     . مي شود 
  .مي كند

 تحـريم   نبايد طور كلي اين كمپانيها را    ه  هاي برده داري پيشنهاد مي كنند كه ب        گروههاي فعال عليه كارگاه   بسياري از   
  . ، بيكار مي شوندمهارت ديده هم نيستند زيرا بسياري از كارگران كه ،كرد
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باسـهاي   گـاهي ل ، به جـاي لبـاس نـو   ند، پوشاك را محدود كنيدخرمصرف كنندگان  شود كه پيشنهاد مي  لحا با اين 
مـصرف  .  منتقـل كننـد     اين كمپانيهـا   اعتراض خود را به    ايميل   ، نامه ، تلفن، فاكس  از طريق . ننددست دوم خريداري ك   

به مديران مغازه ها    آنها بايد نگراني خود را      .  افزايش دهند و به آن تداوم ببخشند و تسليم نشوند           بايد فشار را   كنندگان
  . دهنداطالع 

  
   :براي اعتراض به پيش قراوالن كارگاه هاي برده داريچند شماره تلفن و آدرس 

Gap (Old Navy, Banana Republic) 1-800-GAP-STYLE (427-7895)  

http://www.globalexchange.org/ economy/corporations/saipan /gapfax.html 

  )براي ارسال يك فكس از پيش آماده شده به شركتها و كنتراكت چيهاي آنها(
Phil Knight of Nike (Phil Knight, C/o Nike Inc, One Bowerman Dr, Beaverman يا 

97005-6453)  

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

 و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
  رويدادھای روز ايران و جھان
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  

  
   استانھای سنی نشين عراق عليه مالکیقيام مردم در

  اردوان آناهيتا
  :در اين نوشته مي خوانيد

  آن پيامدهاي و الحويجه دفاع بي مردم عام  قتل-
   كارگري ضد قوانين تصويب موازات به اقتصادي سازي آزاد سياست  پيشبرد-
  دود و آتش زير عراق محلي شوراهاي  انتخابات-
  

 رهبـر  مـالكي،  نـوري  سـركوبگري  و گري طايفه خواهي، تماميت سياست تداوم ه دليل ب عراق كشور در سياسي بحران
 عـدالت  خواستهاي بين تضاد ژرفش. يافت تعميق گذشته ماه در تهران، بر حاكم استبداد فرامين اجراي و الدعوه حزب

 و تحـصن  تجمـع،  دامـه ا رونـد،  كـادر همـين    در. اسـت  داده ارتقـا  را مـردم  مبارزات سطحِ توتاليتر، حكومت و طلبانه
 نيـروي  توسـط  سـركوب  و تـرور  آميـز،  تبعيض سياستهاي عليه چند شهر  در به ويژه  عراق مردم متعدد راهپيماييهاي

 جايگـاه  مـاه،  ارديبهـشت  سـه  تـاريخِ  در كركـوك  غربي جنوب در واقع الحويجه، ميدان متحصنان عام قتل سركوبي و 
  .دارد برجسته اي

  
  آن پيامدهاي و يجهالحو دفاع بي مردم عام قتل

 بـه  موسـوم  مـالكي  نوري سركوبي نيروي كرده، درز بيرون به الحويجه كشتار از كه فيلمي و متعدد گزارشات اساس بر
 آتـش  مـردم بـي دفـاع      بـه سـوي    ممكـن  شـكل  ترين وحشيانه به و كشيدند آتش به را متحصنان چادرهاي "سوات"
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 بـه . رساندند قتل به را آنها خالص تير زدن با يا و گرفته زير را انقرباني جسد "هامر" خودروهاي با مهاجمان. گشودند
 صـورت  سـركوبگران  كـرده،  گفتگو برده در به سالم جان عام قتل از متحصنانِ از برخي با كه التغيير تلويزيون گزارش

 جنايـت . ندرسـاند  قتـل  بـه  صحرايي محاكمه يك طي و گرفته اسارت به را برخي سوزاندند، جوش آب با را متحصنان
  . است گذاشته جاي به مجروح صدها و كشته 290 از بيش مزبور

 زبان  به كننده حمله نيروهاي از برخي گويد، مي بغداد تلويزيون به كركوك در تظاهرات فعاالن از المفرجي، خالد شيخ
 روزنامـه  در رجمنـد  اي مقالـه  در عراقـي،  منتقـد  نويـسنده  بـصيري،  داوود. داشـتند  ريش و كردند نمي صحبت عربي

 و پيـاپي  كشتار از بعد كه داشته ابراز "عراق مردم اي توده قيام و ايران رژيم پاسداران سپاه" عنوان با كويت السياسيه
 توزانه كينه و آميز تحريك اظهارات در پاسداران سپاه كل فرمانده معاون سالمي، حسن سرتيپ عراق، در افروزي آتش
 كردن متفرق و مردمي قيام به دادن پايان براي نمايد، درخواست عراق دولت صورتي كه  در پاسداران سپاه": گويد مي

   ".خواهد كرد دخالت تظاهرات
 قتـل  بـه  و فلوجـه  شـرق  در گرمـه  جمله از ديگر مناطق در متحصنان به حمله امنيتي، اقدامات باوجود معترض مردم

 اسـتانهاي  در مختلف شهرهاي. ننشستند ساكت حويجه، كشتار وقوع با همزمان كنندگان تظاهرات از تن پنج رسيدن
 در. بودنـد  مـالكي  دولـت  سياسـتهاي  به اعتراض در عمومي اعتصاب شاهد كركوك و ديالي نينوا، الدين، صالح االنبار،

  . است شده كشيده آتش به يا و پاره مردم توسط نژاد احمدي و اي خامنه تصوير مزبور تجمعات از بسياري
  

در . شـد  برگـزار  حويجه در متحصنان عام قتل محكوميت در االعظميه شهر در اي نيز  گسترده و ينانهخشمگ تظاهرات
 نـسل " را مزبـور  كـشتار  و كرد حمله مالكي نوري به شدت به عراق، سابق دارايي وزير العيساوي، رافع روند، اين ادامه
 گـزارش  همچنين به . كنند دخالت به سرعت  تا خواست عرب اتحاديه و ملل سازمان از و گذاشت نام "اي طايفه كشي

 در بـاش  آمـاده  حالـت  بـه  را خود پيشمرگه نيروهاي حويجه، كشتار به اعتراض در كردستان ائتالف التغيير، تلويزيون
  .آورد

 تظـاهرات،  بـه  بلكه حكومت گرديد،  از عراق مردم نفرت و خشم تشديد موجب تنها نه الحويجه متحصنان عليه جنايت
 سـرنگوني  راسـتاي  در آميز قهر به آميز مسالمت از را مبارزه شكل تا اندازه اي   عتصابهاي بيشتر دامن زد و    ا و تجمعات

 تحـصن  يا و تظاهركنندگان به سوي  مالكي سركوبي نيروي كه نيست باري نخستين اين اگرچه. داد تغيير مالكي رژيم
 فجيـع  كـشتار  ولـيكن  دهـد،  مـي  داغ گلولـه  بـا  را آنـان  مطالبات بديهي  پاسخ و گشايد مي آتش مردم آميز مسالمت
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 شيوه نظر نقطه از آنان مبارزه ارتقا سبب و داد گسترش را مردم نفرت و خشم آتش دامنه حويجه ميدان در متحصنان
 در. نيـست  ممكـن  آميـز  مـسالمت  روشـهاي  چارچوب در تنها حقوق شان  تحقق كه شدند متوجه آنان. گشت برخورد
 كـشمكش . گرفـت  قـرار  معترضان كار دستور در پيش از بيش عشاير جوانان از مسلح هاي ههست تشكيل راستا، همين

 روز  دو  الجزيره،  گزارش به. يافت نيز گسترش كركوك از غير ديگر شهرهاي به دولتي نيروهاي و معترضان بين قهرآميز
. آوردنـد  در خـود  كنتـرل  تحـت  را الـدين  صـالح  اسـتان  و بغداد بين اصلي جاده عشاير جوانان حويجه، كشتار از بعد

 هـوايي  تهـاجم . شـد  منتقـل  تپـه  قـره  منطقـه  بـه  مشخص به طور  و ديالي ماهوز روستاي به الدين صالح از درگيريها
 ساكنان از مسلح گروه هاي  مقاومت با روستا اشغال جهت "هامر" خودروهاي و نيز  هليكوپتر توسط سركوبگر نيروهاي

 اثـر  بـر . يافت ادامه طوالني ساعتهاي كه گرفت فرا نيز را الصديق و الحدباء مناطق درگيريها سپس . گرديد روبرو روستا
 ديالي الدين، صالح استانهاي در مالكي مسلح نيروهاي با عشاير جوانان از متشكل مسلح هاي هسته آميز قهر رويارويي

 و تانكهـا  در برابـر   بـگ،  سليمان منطقه در مسلح جوانان حويجه، كشتار از بعد. شدند كشته تن سي كم دست نينوا، و
  .بگيرند به دست را شهرها و روستاها از بعضي كنترل توانستند و كردند مقاومت دولتي سرسختانه پياده يگانهاي

 فلوجه منطقه در سختي رويارويي و شده ملحق مسلح عشاير به كركوك در بيداري جنبش اعضاي و مردم از تن صدها
 مناطق از برخي در سني مردم قهرآميز مبارزه گسترش و رشد. پذيرفت صورت مالكي رينو سركوبي نيروي و آنان بين

 متحـصنان  بـودن  تروريـست  بـر  مبنـي  خود موضع از مالكي تا شد سبب الحويجه از كشتار ميدان   بعد سني استانهاي
بـه طـور     ا رياكارانـه  ر الحويجـه  متحـصنان  تا ساخت وادار را مالكي مردم، نظير بي مقاومت. كند نشيني عقب الحويجه
 در متحصنان ولي شد، مسلح عشاير و متحصنان با گفتگو خواستار پيامي ارسال با وي. آورد به حساب  "شهيد"رسمي  
 مبـارزه  يـافتنِ  پايـان  معنـاي  بـه  ،"المطلـب  حرق" را آينده جمعه روز گردهمايي مالكي، نوري پيام به جدي واكنشي
  .كردند نامگذاري مالكي، نوري با گفتگو نهگزي پرونده شدن بسته و جويانه مسالمت

  
 دسـتور  در نـشانگرِ  دولتي سركوبگر نيروي وحشيانه تهاجم از بعد نيز تحصنها و راهپيماييها دهندگان سازمان سخنان

 و  گفتگو"   كه داشت ابراز سامرا خطيب رابطه، همين در. است معترضان توسط آميز قهر مبارزه تاكتيك گرفتن قرار كار
 آتش زا  بمب دارندگان و قاتالن خونخوار  با" :كرد عنوان صحبتهايش ادامه در وي. "نيستند شدني جمع هم با شمشير

  ".بود نخواهد كار در گفتگويي
 عنـوان  بـا  كـه  نيـز  ديـالي  و كركـوك  نينـوا،  الدين، صالح االنبار، بغداد، استان شش در عراق مردم عظيم تظاهرات در
 بحـران  راه حـل   تنهـا  و شد تاكيد مالكي حكومت با مذاكره عدم بر گرديد، برگزار "است شرافت مان  حفظ ما، گزينه"

  .گرديد عنوان سياسي قدرت از مالكي نوري بركناري عراق، امنيتي و اقتصادي سياسي،
 در را آن از رفت برون راه تنها است، ساخته خود بحراني باتالق در خود سياسي قدرت رفتن فرو شاهد كه مالكي نوري

 تـرين  فجيـع  از يكـي  الحويجه ميدان در معترضان عام قتل كه كند مي جستجو معترضان سركوب گسترش و شديدت
 داد، روي حلبچـه  در آنچـه  از فراتـر  را مـذكور  عام قتل ي فاجعه ابعاد عراقي منابع برخي. آيد مي به شمار  شواهد آن 

 گزينـه  يـك  بـه عنـوان    مالكي نوري با گفتگو رد آميز و  رقه به آميز مسالمت از مبارزه تاكتيك تغيير .ارزيابي كرده اند  
  ."برد نمي سلطه به ره همواره سركوب" مالكي، تصور برخالف كه گذارد مي صحه مهم اين بر به خوبي ميز، روي

 

 نـوري  استعفاي خواستار عراق مجلس رييس مزبور، النجيفي،  عام قتل به نسبت حكومتي درون اپوزيسيون واكنش در 
   ".زنند مي قاتالن را اول حرف عراق در" :داشت ابراز الحرّه تلويزيون گزارش به وي. دش مالكي
در . انـد  داده اسـتعفا  خـود  مقام از عراق، تكنولوژي و علوم وزير السامرايي، عبدالكريم مانند عراقي سياستمداران برخي

 الحويجـه  فاجعـه  پيرامـون  تفحـص  و تحقيق جهت  كه "ياب حقيقت كميته" به موسوم كميته همين حال فعاليتهاي  
 آگاه منابع رابطه، همين در. به حالت تعليق درآمده است المطلك، صالح آن، مسوول نشيني عقب به دليل شد، تشكيل
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 حـوادث  سـبب  بـه  اعضاي ايـن ائـتالف     از المطلك صالح و العراقيه فهرست رييس عالوي، اياد ميان لفظي درگيري از
 مـالكي  نوري خودكامگي به نسبت خود راديكال موضع از المطلك صالح به تازگي  كه ست گفتني. دادند خبر الحويجه

  .است شده خود خواستهاي برخي چشم پوشي آن از و العراقيه ائتالف پذيري انعطاف خواستار و گذاشته عقب گام به
 كـشتار  دليـل  به مالكي لتدو دفاع وزارت سرپرست الدليمي، سعدون استيضاح خواستار عالوي اياد رهبري به العراقيه

  . شده است حويجه در
 مالكي نوري سركوبگري عليه ترويج و تبليغ با كند مي تالش العراقيه ائتالف به ويژه  حكومتي درون اپوزيسيون اگرچه

 نـوري  كـه  آنجـا  از ولـي  برخيـزد،  مبارزه به مالكي ددمنشانه سياستهاي با قانون چارچوب در گوناگون هاي شيوه به و
 از. داشت نخواهد و نداشته كارايي مدني مبارزه گذارد، تاكتيك مي پا زير نيز را عراق اساسي قانون اصول و مفاد مالكي
 مـذكور  احـزاب  آنچـه  از بـاالتري  مراتـب  بـه  فاز در سنيها، عراق، مردم از اي توجه قابل بخش خواستهاي ديگر، سوي

 در جانبـه  همـه  تغييـري  خواسـتار  عـراق  مـردم  حاليكـه  در حكومتي، درون اپوزيسيون. داد قرار كنند، مي درخواست
 نـشدن  اجرايـي  به دليـل   آنها كه حاليست در اين. فشارد مي پاي قانوني طريق از بحران حل بر هستند، قدرت ساختار

 تـرك  عـدم  رهيافـت . محرومند حاكميت در سياسي قدرت هرگونه اعمال از مالكي، نوري توسط اربيل قرارهاي و قول
 واقعيت به ولي شده، عنوان العراقيه فهرست راديكال شخصيتهاي سوي از بارها معترضان به پيوستن و ياسيس ساختار

 العراقيه ائتالف سوي از سياسي بحران حل جهت قانوني حلهاي راه ديگر و مالكي نوري استيضاح پروسه. است نپيوسته
 نـوري  خودكـامگي  بـا  مبـارزه  در جدي و قاطع رويكردي ذبه اتخا  را آنها امر اين وليكن گرديده، روبرو شكست با بارها

از سـوي شـرايط،      تحميل شده  به مثابه شيوه   قهرآميز مبارزه تاكتيك گسترش به اين ترتيب،  . مالكي سوق نداده است   
 طايفـه اي و نيـز نـاهمگوني    دولـت  يـك  تـشكيل  جهـت  مـالكي  سوي از يكجانبه سياستهاي تداوم به دليل  قادر است 

 سني  مردم  اعتماد سلب و شكاف تعميق الحويجه، به عام قتل به ويژه پس از العراقيه فهرست مبارزه يوهش و خواستهاي
  .گردد منجر آنان از
  

   كارگري ضد قوانين تصويب موازات به اقتصادي سازي آزاد سياست پيشبرد
 مـوازات  بـه  مـالكي  نوري توسط بشر حقوق آشكار نقض به نسبت امپرياليستي نيروهاي و المللي بين نهادهاي سكوت
 طايفـه اي   و ملي مذهبي، قومي، اختالفات. نيست شگفتي و حيرت مايه امنيتي اين كشور   اقتصادي و  وضعيت وخامت
از همين روست كه    . سازد مي فراهم ثروت چپاول و غارتگري جهت امپرياليستي نيروهاي براي مناسبي فرصت همواره

 حمله با امپرياليستي نيروهاي حقيقت، در. به حساب مي آيند    سكتاريستي ايجنگه اصلي عامالن و آمران از آنها خود 
 بـر  حـاكم  استبداد براي را راه سكوالر، و مترقي گرايشات برابر در ارتجاعي گرايشهاي از حمايت و عراق كشور اشغال و

 نظـم  بـردن  از و دولتـي  ينماشـ  تخريب با امپرياليستي نيروهاي روند، اين در. كردند باز عراق مداخله در  جهت تهران
 بين  صندوق  دستور به اقتصادي سازي آزاد سياستهاي تا ورزيدند اقدام عراق جامعه طايفه اي تفكيك به مركزي، دولت
 فرساي  طاقت  كار ماحصلِ اضافي ارزش و گردد چپاول به راحتي نفت پذيرد، انجام به سهولت جهاني بانك و پول الملل

  . المللي سرازير گردد بين نفتي كارتلهاي و تراستها كمپانيها، جيب به تر ساده و افزون تر كارگران،
 تـا  2004 سـال  از فـالح،  علي عراق، كارگري هاي اتحاديه و كنسول فدراسيون دبير گزارش اساس بر راستا، همين در

 مفاد. است گرفته رارق مالكي نوري دولت كار دستور در كار قانون اصالح بهانه به كارگري ضد طرح پنج از بيش كنون،
 در مزبـور  قـوانين  و طرحهـا . اسـت  نرسـيده  عـراق  كـارگري  هاي اتحاديه نمايندگان اطالعِ به اين طرحها  از هيچكدام

 يـك  ايجـاد  و كـارگران  كـار  نيروي استثمار تشديد كارگري، فعاليتهاي تضعيف اقتصادي، كشي رياضت برنامه راستاي
 و طرحهـا  مـضمون . انـد  گرفتـه  قـرار  مالكي نوري دولت كار دستور در و دهش تنظيم و تهيه مدرن داري برده سيستم
 قـوانين " ،"آزاد تـشكل  حـق " شـامل  عـراق  كارگري جنبش دستاوردهاي و حقوق ترين ابتدايي شده، تصويب قوانين

 ملغـي  را "كارگران كاري مزاياي و كاري امنيت" ،"بازنشستگي و اخراج هنگام كارفرمايان برابر در كارگران از حمايتي
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 عراقـي،  كـارگران  دسـتاوردهاي  و حقـوق  به حمله ادامه در رويو، مانتلي سايت در مندرج گزارشي اساس بر. سازد مي
 و عـراق  نفت صنعت سازي خصوصي با مخالفت به دليل  عراق كارگري هاي اتحاديه فدراسيون دبير عاواد، جماء حسن
 جريمـه  پرداخت و زندان سال سه به مالكي نوري دولت سوي از آن، با مخالفت جهت كارگران سازماندهي براي تالش
  .است شده محكوم نقدي

به  بلكه گيرد، مي بر در را عراق مردم دموكراتيك خواستهاي تنها نه مالكي نوري سياستهاي عليه مبارزه اين جهت،  از
   .دهد مي قرار ضرب زير نيز را اقتصادي  ليبراليسم-نو  سياستهاي مبتني بر مستقيم طور

  
  دود و آتش زير عراق محلي شوراهاي انتخابات

 پنجم  آلمان،  خبرگزاري گزارش به. بود محلي شوراهاي انتخابات عراق در گذشته ماه رويدادهاي مهمترين از ديگر يكي
 گـزارش  اسـاس  بـر  كـه  رسيد پايان به حالي در امسال آوريل 20 تاريخ در عراق محلي شوراهاي انتخابات ،2013 مي

 برگـزار  عراق استان 12 در مزبور انتخابات. است بوده اخير سال پنج در ماه ترين خونين آوريل ماه متحد، ملل انسازم
 -بـصره  -بابل -ديوانيه -كربال -بغداد (نشين شيعه استان هفت در قانون دولت ائتالف كه به گفته مقامهاي رسمي،   شد
البته بر اساس همين آمار كرسيهاي جريـان مـالكي نـسبت بـه              . آورده است  به دست  را راي بيشترين) مثني و قار ذي

 گـزارش  اسـاس  بـر .  كرسـي از دسـت داده اسـت        50دوره قبل كاهش پيدا كرده و در مجمـوع ايـن جريـان بـيش از                 
 بـه  توجـه  با مالكي نوري ائتالف پيروزي. كردند شركت انتخابات در شرايط واجدين از درصد 51 جهاني، خبرگزاريهاي

 مـي  انتخابات بر آن نهاده شده، بـر       نام كه اي مضحكه از پرده مستبدانه سياستهاي اعمال و ترور سركوب، فقر، تشديد
  . دارد

 نـوري  توسـط  فيزيكـي  حـذف  (گـذاري  بمـب  اثر در مذهب سني نامزد 14 انتخابات، آستانه در كه است توجه شايان
 آزموني به عنوان  را مالكي نوري ائتالف پيروزي ،سياسي گران تحليل برخي اگرچه. دادند دست از را خود جان) مالكي
 صـحه  الدعوه حزب پارلماني پيروزي بر كه عراق ارزيابي مي كنند    آينده سال پارلماني انتخابات انجام از پيش وي براي
 الكيمـ  نوري عليه مردمي اعتراضهاي تشديد و وخيم شرايط به توجه با آن نتايج اعالم و انتخابات انجام اما گذارد، مي

 رونـد . نـدارد  همخـواني  عراق مردم از عظيمي بخش خواست با آمده، بيرون راي صندوقهاي از آنچه كه دهد مي نشان
 بـه ويـژه در     مـردم  قيـام  رشـد و گـسترش    . در حال انجـام اسـت      به سرعت  اعتراضات، كيفي به كمي تغييرات از گذار

 زيـرا  است، كشور آينده پارلماني انتخابات براي زمونآ ترين عيني مذكور، حزب سياستهاي عليه نشين سني استانهاي
بـه   كـه  دولتي راي صندوق توسط نه و كشور خيابانهاي در مالكي نوري رهبري به قانون ائتالف واقعي جايگاه و اعتبار
  .گردد مي مشخص پردازد، مي خود رقباي و معترضان فيزيكي حذف به شكل ترين وحشيانه به و آشكار طور

  
 اي رابطـه  سياسـي،  قـدرت  در آنان مشاركت حق رعايت و احترام عراق، نشين سني ساكنان دموكراتيك حقوق احقاق

 بـراي  تـالش  در مـالكي  نـوري  مـستبدانه  سياستهاي. دارد عراق ملت همه حقوق به رسميت شناخته شدن    با مستقيم
 مـي  تـالش  مالكي نوري. است شده بنا كن حكومت و بنداز تفرقه مشي خط اساس بر اي طايفه دولتي تثبيت و حفظ
 از را گمـراه و    كـشور  شـيعه  مـردم  ترتيب بدين و بزند گرايي فرقه مارك نشين سني استانهاي مردم اعتراضات به كند
 اند،  كرده  اعالم  بارها سني معترضان و متحصنان رهبران كه همانطور اما. ورزد ممانعت خود عليه مبارزه شدن گير همه

 حـزب  طلبي انحصار سياستهاي عليه و سياسي ساختار جانبه همه تغيير راستاي در بلكه يان،شيع عليه نه آنان مبارزه
 منـافع  حـافظ  و فقيـه  واليـت  رژيم به وابسته عنصر به مثابه  مالكي نوري بركناري. ست مالكي نوري رهبري به الدعوه

 را مهم مساله اين. است برخوردار ييبسزا اهميت از گره، نخستين گشايش به عنوان  روند اين در امپرياليستي نيروهاي
 انـد،  برافراشته را مالكي نوري سياستهاي عليه مبارزه درفش اكنون كه سني مردم همين كه داشت نظر در بايست مي

 ايـن  در. دادنـد  نـشان  فراوانـي  فداكاريهاي و شجاعتها خود از ائتالف نيروهاي برابرِ در نيز كشور اشغال و جنگ هنگام
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 در اشـغالگران و   و افروزان آتش برابر در فلوجه و الدين صالح االنبار، استان مردم سرسختانه مقاومت به توان مي رابطه
  .كرد اشاره سرزمين شان از دفاع

 ضـد  جنـبش  اسـت  قـادر  عـراق  نـشين  سـني  جمعيت راديكال، حركتهاي و شعارها بسط و شدن گير همه صورت در
 داري سرمايه و  ليبرالي -نو   ضد ماهيتي بلكه ارتجاعي، ضد ماهيتي تنها نه اين صورت،  در شكل دهد كه   را ديكتاتوري

 خاتمـه  و عراق مردم همه اساسي و حقه حقوق كسب جهت عراق مردم از اي توجه قابل جمعيت اكنون. داشت خواهد
 نـه  يانهوحـش  سـركوب  با وجود   و اند آمده ميدان به خارجي نيروهاي دخالت و مستبدانه خواهانه، تماميت سياستهاي

 تـوده  مـسلحانه  مبارزه محوري نقش به سياسي، مبارزه بر افزون بلكه نيستند، مبارزه ميدان كردن خالي به حاضر تنها
  . اند برده پي نيز اي

 ملـي،  شخصيتهاي و روشنفكران دوش بر تاريخي و مهم اي وظيفه نشين سني استانهاي مردم اعتراضهاي سازماندهي
 مـالكي  هـاي  توطيـه  براي خنثي كـردن    عراقي شيعيان ميان روشنگري. گذارد مي راقع سوسياليست و چپ سكوالر،

 شعار  تحت  ستم تحت طبقات و اقشار از واحد جبهه يك ايجاد و سنيها بودن طلب جدايي يا و بودن تروريست بر مبني
 وحـدت  چنـين . بزنـد  رقـم  را عـراق  ملت نوين ديكتاتوري ضد جنبش است قادر مالكي، نوري دولت سرنگوني محوري

 متحـدان  و ارتجـاع  دسيسه هاي  با وجود  مهم، اين. آيد نايل "انقالب"سياسي، مبارزه هدف باالترين به مي تواند  عملي
 تمـام  همبـستگي  مطالبات شهروندان پيـرو تـشيع، بـه        سني مذهب و   مردم خواستهاي ناهمگون جلوه دادن   جهت آن

بـه   همـسايه،  كـشورهاي  ملتهاي سرنوشت در بسزايي تاثير كه تاس نيازمند قوميت و مذهب فراي اجتماعي گردانهاي
  .داشت خواهد سوريه و ايران ويژه

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري 
  .در ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  1392 ارديبهشت در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
  يرهاشمي منتيز:ميتنظ و يگردآور

  

 شـهر همـدان   ي شوراي كارشناسري غيگذار   نرخ لي شهر همدان به دل    ي چرخش داران يتاكس فروردين،   31روز شنبه   *

  .دست به اعتصاب زدند

  در  كـه  ي زرد رنگـ   يهاي از تاكـس   ياديـ  جهاد همدان عبور كرد بـا حجـم ز         داني كه از م   يهر رهگذر   گزارش فارس،  به

 بـه محـل كـار در       دني رس ي كه برا  ي كه از سوار كردن مردم و مسافران       شد يه بودند مواجه م    كرد ميدان تجمع محوطه  

  .كردند ي مي بودن خوددارستگاهيا

  

 1روز يكـشنبه    در  نژاد به اهـواز، كـارگران كارخانـه قنـد و تـصفيه شـكر ايـن شـهر                      همزمان با سفر محمود احمدي    *

  .ارديبهشت در مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند

  .اند    ماه است به سببب بالتكليفي كارخانه و تعطيلي خط توليد، حقوق نگرفته27كارخانه اين كارگران به گزارش ايلنا، 
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 يدگيخواستار رس اين شهر تجمع كرده و       يدر فرماندار  ارديبهشت   1 در روز يكشنبه      درود تيكارگران كارخانه فارس  *

  .شدند  اخراج كارگران پيمانكار باالي ده سال سابقه كار،به مشكالتشان از جمله عدم پرداخت مطالبات و

 مديران كارخانه فارسيت وعده دادند كه طلـب يـك           ،يبعد از مذاكرات كارگران با مسئوالن در فرماندار       له گزارش مهر    

  . شود پنج ماه است حقوقي دريافت نكرده اند به آنها پرداخت كننديكارگران را كه گفته محقوق ماه 

  

 قـرارداد   تي وضـع  رييـ در اعتراض به عـدم تغ      ارديبهشت   1يكشنبه  روز  در   زدي اداره كل راه آهن      »يشركت«ان  كارگر*

  . تجمع كردندزدي ي مقابل استاندار،مي به قرارداد مستقي از شركتي،كار

 مـاه شـده   ني فرورداني قرارداد خود تا پاتي وضعريي خواستار تغي طوماري طني از اشي كارگران پنيابه گزارش ايلنا،   

  .بودند

  

  كارفرما و  ي كارخانه از سو   يلي در اعتراض به تعط    بهشتي ارد 1 كشنبهيروز  در   سمنان   الي رو ي كارخانه كاش  انكارگر*

  . سمنان تجمع كردندي دو ماه حقوق معوقه خود در مقابل استاندارافتيعدم در

  . اعالم شدليتعط نان ازجانب كارفرما سمالي رويكارخانه كاش فروردين 31 شنبه روز، از صبح  ايلنا گزارشهب

  

در روز  خـود    يايـ  اعتراض نسبت بـه حقـوق و مزا        لي به دل  راحمدي و بو  هيلوي استان كهگ  ي از كاركنان استاندار   يجمع*

  . تجمع كردنديدر محل استاندار ارديبهشت 1يكشنبه 

  .بودند خود معترض ي  كارمنداي كاركنان نسبت به حقوق و مزانيا وز،ي گزارش كبنا نبه

 سـاعت  از ورود اسـتاندار بـه محـل            كي به مدت    ي، استاندار ي در ورود  با تحصن خود در مقابل    كاركنان وزارت كشور    

  .كردند يريكارش جلوگ

  

در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت حقوق شان  ارديبهشت 1در روز يكشنبه  كارخانه نورد لوله صفا ي اخراجانكارگر*

  . كارخانه متوقف شدني در ادي همه كارگران به آنان، تولوستني كارخانه شدند و با پني ا وارديزيطور اعتراض آمه ب

 قرارداد صد نفر از كارگران دست به اخـراج        دي كارخانه با عدم تمد    ني ا يكارفرما،  راني آزاد كارگران ا   هياتحادبه گزارش   

 مـاه  كيـ مـدت  ه  را فقـط بـ  گـر ي كارگر د1100 كسالهي قرارداد شش ماهه و شتر،ي بي اخراجهالي تسهيآنان زد و برا 

  .  نمودديتمد

  

در مقابـل درب      ارديبهـشت     2در ادامه حركت اعتراضي خـود روز دوشـنبه          كارگران با سابقه كارخانه نورد لوله صفا        *

  .كردند كارخانه  تجمع يورود

 و دي تمدماهه كيگران خود را  كاري درصد از قراردادها95 دي در سال جد   يدي واحد تول  ني ا يكارفرمابه گزارش ايلنا،    

  . از كارگران خود را اخراج كندي ناچار است هر ماه تعدادي اقتصادمشكالت ليدله بكرده، اعالم 

 كارفرمـا تعلـق دارد و مجموعـا حـدود     يك ساوه و نورد لوله صفا واقع در شهرستان ساوه به        لپرو في  نورد   يها  كارخانه

   .ند كن مي كاراين دو كارخانه كارگر در 2500
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 ارديبهشت ساعتي قبل از ورود احمدي نزاد به اصفهان بيش از پانصد كارگر اخراجـي بـا در دسـت                     4چهارشنبه   روز*

  .دست به تجمع زدندداشتن پالكارد هاي اعتراضي 

ام قبل از حضور احمدي نژاد معاونت عمراني استاندار در ديدار بـا كـارگران در ميـدان امـ             ،  آژانس ايران خبر  به گزارش   

دهـيم ده نفـر از    قصد داشت آنها را از تجمع در ميدان منصرف كند و به آنها گفت اگر ميدان را ترك كنيد اجازه مـي             

  .نمايندگان شما با رئيس جمهور يك ساعت در جلسه شركت كنند

  

در روز  ،   خود ياي ماه حقوق و مزا    14 پرداخت نشدن    لي كل استان كشور به دل     يي از كارگزاران مخابرات روستا    جمعي*

  . مجلس تجمع كردنديجلو ارديبهشت در 4چهارشنبه 

 بهره مند نشده  اي و پرداخت حقوق و مزامهي ماه است كه از حق ب14 افراد ني از اياريبس  مجلس،يخبرگزاربه گزارش 

  .كردندجمع ت درب مجلس ي بار ششم است كه جلوي برانيو ا

  

دست بـه اعتـصاب    ماه حقوقشان 11 تا 9 اض به عدم پرداختاعتر كارگران بخش خدمات موتوري شهرداري شوشتر    *

اين اعتصاب در روز پنجشنبه وارد چهارمين روز خـود  نامه،   شوشترتيسا ارديبهشت 5به گزارش روز پنج شنبه      . زدند

  . شد

  

رش  گـزا بـه  .دست به اعتصاب غـذا زدنـد      ارديبهشت   7در روز شنبه     مهم استان كرمانشاه     ي از شركتها  يكي كاركنان*

 ت،يري ضعف مـد   نيعدم پرداخت به موقع حقوق و كارانه و همچن        « اعتصاب غذا در اعتراض به       ني ا ،سايت استان پنجم  

  . صورت گرفت»زبردستان به راني مدي بعضني و توهضياعمال تبع

  

ار روز  به مدت چه  دروازه مجتمع را     ارديبهشت دست به اعتصاب زدند و        4از روز چهارشنبه    كارگران مس خاتون آباد     *

  .بستند

اعتراض كارگران كارخانه ذوب مس خاتون آباد كه از روز چهارشـنبه             وز،يماهان ن  بهشتي ارد 9دوشنبه  روز   گزارش   به

  . كارخانه آغاز شدني ايبا بستن دروزاه ورود

مجتمع پراكنده شدند اما همچنان در داخل       كارگران از دروازه ورودي      ژهي و گاني با دخالت     ارديبهشت، 8يكشنبه شب   

  .ندتحصن كرد

  

 جـاد ي كمـك بـه ا     ي بـرا  ي همـاهنگ  تـه ي كم ي از كارگران و اعضا    ي با حضور تعداد   ي مراسم بهشتي ارد 9روز دوشنبه   *

  . كارگر در خارج از شهر نقده برگزار شدي داشت روز جهاني در گرامي كارگريتشكلها

  

در روز سه    سال گذشته خود     كي مطالبات   افتي منطقه دو اهواز در اعتراض به عدم در        ي سبز شهردار  يكارگران فضا *

 تجمـع   نيـ در ا  به گزارش ايلنا،     . دست به تجمع زدند    يمانكاريدر مقابل ساختمان دفتر شركت پ      ارديبهشت   10شنبه  

به همراه سـنوات و     ) 92 (نيو فرورد ) 91( خود همانند دو ماه حقوق اسفند        يكارگران خواستار پرداخت مطالبات قانون    

  . شدندنهي زمنيدر ا» ساحل سبز خوزستان «يمانكاريوالن شركت پئ و پاسخ قاطع مس91  و90 ي سالهايديع
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 كـارگران و .  داشتندي كارگر را گرام ي شهر سنندج روز جهان    خواهيمردم آزاد   كارگران و  بهشتي ارد 11چهارشنبه   روز*

  . زدندييماي دست به راهپياد آزدانيسمت مه  شهر تجمع و بي از محالت كارگريكيدر   شهر سنندجخواهيمردم آزاد

 هي و اتحادي هماهنگتهي، كمي كارگرفعاالن ،يي شوران اول مه سنندج متشكل ازفعاالي برگزار تهي توسط كم  ييمايراهپ

  . شده بوديآزاد كارگران سازمانده

  

 از هـزار كـارگر      شيب ارديبهشت،   11روز چهارشنبه   *

 يدر روز جهـان   در ادامه اعتـصاب خـود،       شركت صدرا   

  .ادامه دادنداعتصاب به رگر همچنان كا

 پيمانكار با حـضور     ناگنمايند،  اتحادبه گزارش سايت    

در جمع كارگران خواستار شكستن اعتصاب شدند كه        

 پيمانكــاران هــم كارگاههــا را نپذيرفتنــد وكــارگران 

  .تعطيل كردند

 كـارگران صـدراي بوشـهر بـه مناسـبت روز           همچنين

  .دند بيانيه اي منتشر كرجهاني كارگر

  

 ي كارگران در اعتراض به حداقل مزد مصوب و گران       ي هماهنگ كنندگان طومار اعتراض    ،بهشتي ارد 11 چهارشنبهروز  *

  .رژيم دست به تجمع زدندمجلس  در مقابل

 بـه تجمـع   زيـ  نيگـر ي و كارگران دد از كارگران امضا كننده طومار آغاز شي تعداي تجمع با همراهنيابه گزارش ايلنا،   

  .پيوستندكنندگان 

  

بـه  . مراسم روز جهاني كارگران را برگـزار كردنـد         رفيدر بندرس ي  كارگران پارس جنوب   ارديبهشت   11روز چهارشنبه   *

 نيـ ا در.  مناسـبت بـود  ني بـد يهمراه با سـخنران ، اين مراسم هو حوم تهران كفلزكار مكاني سنديكاي كارگران   گزارش  

 روسي از طرف سـ    ي همراه بود با سازمانده    يكوبي جشن كه با پا    نيا .مطالبات صحبت شد   طرح مشكالت و    از يسخنران

  . صورت گرفتيپارس جنوب  كارگريشجاع

  

 11 چهارشـنبه  در روز    حومه  تهران و  ياتوبوسران  كارگران شركت واحد   يكايطرف سند  ازان   كارگر يجهان مراسم روز *

 از مراسم اول ماه مه اعـضاي سـنديكاي   بعد به گزارش سايت اين سنديكا، .  برگزار شد  محل پايانه آزادي   در   بهشتيارد

ن جمعيت كودكان كار و بچه هاي       كارگران شركت واحد به ديدار بچه هاي كودكان كار رفتند و مورد استقبال مسئوال             

  .كودكان كار قرار گرفتند كه با گرفتن عكس و خواندن سرودهاي به مناسبت جشن اول ماه مه اين ديدار بپايان رسيد 

  

 كـارگر بـا حـضور در    يمناسـبت روز جهـان  ه  بـ ي از كارگران شهرسـتان ر يادي جمع ز بهشتي ارد 11 شنبهچهارروز  *

 حي تـصر يارهـا ي كار اعتراض كرده و آن را خالف معي عالي شورا1392 سال ي به مصوبه مزدي معتمدديورزشگاه شه 

 و يديـ  از كارگران كارخانجـات تول يندگي كارگران به نما  نيا به گزارش ايلنا،     . قانون كار عنوان كردند    41شده در ماده    

 روغـن  زك،يـ  كهرشگاهيـ  كـارگران آسا زك،يـ  كهري كاغذ سازك،ي سولفاتلندر،ي سراني ا،ي انرژ ،ي سعد ي كاش ،يصنعت
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 ن،ي روغن ورامـ روزآبادي فيني آباد، آجر ماش ني ام ي آجر ساز  ن،ي مارگار ي روغن نبات  ن،يريسي گل ،ي ر ي ساز تيپارس، چ 

  . مراسم حضور داشتندني شهرستان در اني اعي صناگري و ديقي گل، تزري روغن نباتنان،ي كفش اطميشركت سهام

  

همـسر  به همراه  ارديبهشت 12 از روز پنجشنبه  سنندجلي اتومب ركاراني  مسكن تعم   ي شركت تعاون  ياعضاجمعي از   *

 لـودر و  لهي و به وسافتهيود حضور  داده شده بركاراني آنها به تعمي واگذار  وعدهشتري كه پيينهاي خود در زم   و فرزندان 

 سـنندج  ركـاران ي تعمي شركت تعـاون ش،ي سال پ12 گزارش ُكردپا، حدود به . كردندي اراضني ا حي اقدام به تسط   دريگر

 نهـا ي زمنيـ  اي اخذ كرده، اما تا كنون از واگذار    ركاراني از تعم  ني زم ي وجه نقد را جهت واگذار     مي و ن  ونيلي م كيمبلغ  

  .اند  كردهيخوددار

  

 بـه گـزارش سـايت       .اعتـصاب كردنـد    ارديبهـشت    12روز پنج شـنبه      شركت تعميرات ديزل راه آهن مشهد        كارگران*

در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق عقب افتاده و عيدي سال جديد از رفتن بـه سـر                    همبستگي ملي، كارگران    

  .كار خودداري كردند

  

 مقابـل مجلـس    ارديبهـشت در 15در روز يكـشنبه   اصـفهان  نيمي س ي و بافندگ  يسندگي از كارگران شركت ر    يجمع*

 شـركت   نيـ  كاركنـان ا   ي در مورد بازنشستگ   مهي قانون ب  يخواستار اجرا به گزارش ايستا تجمع كنندگان      . تجمع كردند 

  .شدند

 شـركت امتنـاع   نيـ  كاركنـان ا ي در مـورد بازنشـستگ  مـه ي قانون بي اصفهان از اجرانيمي گزارش، شركت سني ا هيبرپا

  .كند يم

  

  در مقابل وزارت نفت ارديبهشت 15در روز يكشنبه  راني نفت اشگاهيبازنشستگان پاال*

 مطالباتشان اسـت و  افتي در درري بازنشستگان در مقابل وزارت نفت، تاخنيعلت تجمع ا  به گزارش ايلنا،    . تجمع كردند 

  . مطالباتشان از مسئوالن هستندتي وضعيريگيتجمع كنندگان خواستار پ

  

 شهر تجمع ني اي استان همدان در جلو استاندار ي كارگر ندگاني از كارگران و نما    ي جمع بهشتي ارد 15  يكشنبه   روز*

 هزار تومان   30 يش حقوقي كارگران از    كاهش مبلغ حق اوالد در ف      ، علت اين تجمع    ايران خبر  آژانس به گزارش . كردند

  .است هزار تومان 12به 

  

بـه  . تجمع كردندي كرمانشاه در مقابل اداره بازنشستگ ارديبهشت  15در روز يكشنبه    بازنشستگان كرمانشاه   جمعي از   *

 و جداگانـه و  شـود ي  بازنشستگان همراه با حقوق آنهـا پرداخـت نمـ   يحق اوالد و عائله مند    ،   ايران خبر  آژانسگزارش  

  . شودي اصالً به آنها پرداخت نمني مثل ماه فرورديگاه

  

بـه گـزارش    . تجمـع كردنـد    مقابل مجلس     ارديبهشت در  17در روز سه شنبه      ييروستا مخابرات   كارگزاران از   يجمع*

 طبق  راني مخابرات ا  ي با خود شركتها   مي و عقد قرار داد مستق     مهي خواستار استمرار ب   ييكارگزاران مخابرات روستا  ايلنا،  

  . بودندي رضو اصفهان و خراساني كه از استانهاكنندگان تجمع . هستندمي قانون مستقطيضوابط و شرا
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 چارچوب  يك و نبود    ي ا مهي ب مشكالت به   يدگي در اعتراض به عدم رس     ي ساختمان  ارديبهشت كارگران  20روز جمعه   *

 نيـ ا بـه گـزارش ايلنـا،    .كردنـد  واقع در محله تهرانپارس تجمع       دالشهداي پرداخت مزدشان، در مسجد س     يمشخص برا 

  . هستند  معترضشانياسته ها به خوي دولتي نهادهايدگي نسبت به عدم رسكارگران

  

 273 از   ينـدگ يوابسته به كارخانه ذوب آهن فوالد زاگـرس بـه نما          » خوان گل  «يمانكاري شركت پ  انكارگرجمعي از   *

 حقـوق سـه ماهـه گذشـته خـود در مقابـل              افـت ي در اعتراض به عـدم در      بهشتي ارد 21 شنبه   روز كارخانه نيكارگر ا 

  . قروه تجمع كردنديفرماندار

  خـود   ي شـغل  تيـ  امن ديـ  سال هستند نسبت به تهد     20 تا   10 ني ب ي سوابق كار  ي كارگران كه دارا   ني ا لنا،ي ا  گزارش به

 گونـه  چيهـ ) 91از بهمـن مـاه سـال    ( عالوه بر پرداخت نكردن سه مـاه حقـوق       مانكاري هستند پ  يمعترض بوده و مدع   

  .كند ي با آنان امضاء نميقرارداد

  

 نبوت تـا  اباني خي خود از ابتدايهاني شهر سنندج با خاموش كردن ماش   يتاكس رانندگان ارديبهشت   22يكشنبه  روز  *

 كمـك   ي برا ي هماهنگ تهي گزارش كم  به . تجمع كردند  يرانيو در مقابل تاكس     دست به اعتصاب زدند    روسيراه س  چهار

 ،ير، فردوسـ شـاهپو * اباني از جمله خگري داباني در سطح شهر سنندج همزمان در چند خ   ،ي كارگر ي تشكلها جاديبه ا 

  . رانندگان از سوار كردن مسافران امتناع كردندي و مابقدندي رانندگان دست از كار كش… آباد وضيف

  

دسـت بـه      عـدم پرداخـت حقوقـشان      ليدله  ب ارديبهشت   22در روز يكشنبه    كارمندان و خبرنگاران روزنامه شهروند      *

ـ    تن 60 از   شيوزنامه شهروند كه تعدادشان ب     ر ي گزارش تهران پرس، خبرنگاران و پرسنل فن       به .اعتصاب زدند  ه  است ب

شهروند  .ماه گذشته دست به اعتصاب زدند 2 روزنامه در پرداخت حقوق رمسئوالني مسئول و ساري مديهايخاطر بدقول

  .احمدي نژاد است دولت ي حامياز روزنامه ها

  

 هزار 25  متي قشيخود در اعتراض به افزا ي راننده شركت واحد همراه با خانواده ها150  ارديبهشت23 دوشنبه روز*

تجمـع   بـه گـزارش ايلنـا،        . تهـران تجمـع كردنـد      ي كه در آن سكونت دارند، مقابل شهردار       ي هر متر از مجتمع    يتومان

 به 450 مجتمع از ني هر متر از امتي قشي سكونت دارند به افزاني در شهر ورامي واحد164 يكنندگان كه در مجتمع

  .راض داشتند هزار تومان اعت475

  

 تجمـع    شـهر  نيدر مقابل ساختمان شركت گاز ا       شركت گاز شهر شوش    يمانيكارگران پ  ارديبهشت   23روز دوشنبه   *

 بـه  كننـد، ي  با شركت گاز كار مـ يصورت شركته  از ده سال است ب    شي ب ، كارگران  خبر ايران آژانسبه گزارش   . كردند

  . معترض هستند نشدن خودشانتي وضعليتبد

  

تجمـع  مقابل كارخانـه     ارديبهشت دست به اعتصاب زده و در         25در روز چهارشنبه    سمنان    در ي ساز يكاشكارگران  *

 ي خـود در واحـدها  يايـ  از شـش مـاه حقـوق و مزا       شي افتادن ب  قي از به تعو   معترض كارگران فارسبه گزارش   . كردند

  .شكايت دارند يديتول
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 ي براي هماهنگي تهيكم به گزارش .دست به اعتصاب زدند  هفت تپه شكري كارگران ن  بهشتيارد 25  چهارشنبه   روز*

 شي مشاغل و پرداخت نكردن افزاي طرح طبقه بندي عدم اجرالي اعتصاب به دلني اي، كارگري تشكلها جاديكمك به ا  

 كارگران نقاش   يي بازگشا اتيه  تهران و  كيمكان  كارگران فلزكار  يكايسند . صورت گرفته است   92 سال   يدست مزدها 

 شـده بـه رهبـران       اده د يمتاسـفانه هنـوز قولهـا     «كـه   كردند  اعالم    كارگران، ني با ا  ي تهران ضمن همبستگ   ناتييتز و

  ». سپرده شده استي آنان به دست فراموشي سال معوقه ها2/5 بر پرداخت ي تپه مبنشكرهفتي كارگران نيكايسند

 هفت تپه بر شكري كارخانه نيكارگران اعتصاب كارفرما، ينيبا عقب نش ارديبهشت 27 جمعه روز، اتحادبه گزارش سايت 

  . شدزي كارگران به حساب آنان وارني ماه انيحقوق فرورددر اين روز .  باز گشتندشانيسر كارها

  

  .ي تجمع كردنددر برابر استاندار ارديبهشت 28در روز شنبه  زدي يكارگران شهردار*

 كنند كـه پرداخـت      ي م افتيعنوان حقوق ماهانه در   ه  تومان ب  هزار   420اعالم كردند    كارگران معترض    لنا،يبه گزارش ا  

  . افتاده استقي ماه به تعو3 حقوق نيا

  

 29  كشنبهيروز در   ريكارگران شاغل در سد بن،  ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگريكميتهبه گزارش *

در مقابـل دفتـر      داش سـال گذشـته خـود       و پا  يدي ع زي ماه حقوق معوقه و ن     4 در اعتراض به عدم پرداخت       بهشتيارد

ــركت  شــــ

ــتراتوس  اسـ

 ني ا مانكاريپ

ســد تجمــع 

و . كردنـــــد

خواهــــــان 

دريافــــــت 

مطالبـــــات 

  .خود شدند

  

ــارگران * كـ

ــركت  شــــ

 الناي گ يكاش

 28در روز شـنبه   ن عـدم تحقـق وعـده مـسئوال    ني در اعتراض به عدم پرداخت حقوق نه ماهه خـود و همچنـ          ليمنج

مسدودكردن جاده  كارگران معترض با     خبر،   توني گزارش ز  به . كارخانه تجمع كردند   يمقابل  درب ورود   ارديبهشت در   

است كـه كـارگران ايـن     بار نيچندماين .  اعتراض كردندماه حقوقشان 9  به عدم پرداخت   كي آتش زدن الست   و ياصل

 ارديبهـشت  31روز سـه شـنبه      در   كاشـي گيالنـا      كارخانـه  كـارگران  اعتـصاب . واحد توليدي دست به تجمع مي زنند      

  .يافتادامه همچنان 
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  چالشھای معلمان در ارديبھشت ماه
  فرنگيس بايقره

  آموز بازمانده از تحصيل در ايران   هزار دانش141ثبت 
 . هزار نفر اعالم كرد141آموزان بازمانده از تحصيل را   ، آموزش و پرورش ايران آمار دانش"هراديو زمان"طبق گزارش 

 11، يوسف نوري، رييس مركز آمار آموزش و پرورش گفته است كه اين آمار در گروه سني شش تا                    "ايسنا"به گزارش   
 .سال ثبت شده است

،  فته، حضور تعدادي از اين افراد در مدرسه تاييد شـده       بر اساس آخرين بررسيهاي صورت گر      ؛وي همچنين اضافه نمود   
تعدادي فوتي هستند كـه شناسـنامه آنهـا باطـل نـشده و          . اند   آموزان ثبت نشده     نام اينترنتي دانش      اما در سامانه ثبت   

 از اعـالم   هزار نفر بازمانـده از تحـصيل را بايـد پـس    141تعدادي نيز خارج از كشور هستند، لذا آمار نهايي از بين اين      
 .استانها منتشر كنيم

 دانـشگاهي در     آموز از مقطع ابتدايي تا پايان پـيش          هزار دانش  279 ميليون و    12بر اساس اين گزارش، در حال حاضر        
  .مدارس دولتي و غيردولتي در سراسر كشور مشغول به تحصيل هستند

 هـزار مدرسـه غيردولتـي در    10 مدرسه دولتـي و حـدود   612 هزار و  53به گفته رييس مركز آمار آموزش و پرورش،         
  .سراسر ايران فعاليت دارند

  

  حذف نيمي از بودجه آموزش و پرورش
 وزارت آموزش و پرورش يك نكته اميدوار كننده و دهها نكته نگران كننده 92 بودجه سال ،"خبر آنالين"طبق گزارش 

، انجام بسياري از فعاليتهاي كيفي و اداري آموزش و پـرورش           درصدي از هزينه عمومي در اين سال       47.9 كاهش   .دارد
  .را با موانع جدي مواجه خواهد كرد

اند و تجميع آنها ذيل        حذف رديفهاي مستقل سازمانهاي وابسته به آموزش و پرورش كه به موجب قانون تاسيس شده              
گيـري سـازمانهاي      ، مديريت و تصميم   ريزي   سبب تمركز بيشتر سازماني گرديده و قدرت برنامه        127500رديف بودجه   

دهـد تـا بـا اسـتفاده از           الزم به ذكر است اين اقدام اين امكان را بـه دسـتگاه اجرايـي مـي                . تابعه را تضعيف كرده است    
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اعتبارات دسـتگاههاي زيرمجموعـه را در              ) 79(اختيارات قانوني مانند ماده     

  . دهدطول سال تغيير 
  : آمده است92در جدول زير درصد و ميزان كاهش اعتبارات برنامه ها و دستگاههاي آموزش وپرورش در سال 

  

ــزان  ميـــ
 كاهش

 عنوان اعتبار 

 اعتبار اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش  درصد57

 سازمانهاي آموزش و پرورش استانها  درصد55

  توسعه مشاركتهاي مردميسازمانهاي مدارس غيردولتي و  درصد 41

 آموزان مناطق روستايي  ذهاب دانش و  اعتبار كمك به سرويس اياب  درصد 41

 اعتبار كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان  درصد41
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 اعتبار سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور  درصد33

 اعتبار سازمان آموزش و پرورش استثنايي  درصد33

 دبيرخانه شورايعالي آموزش و پرورشاعتبار   درصد 26

 آموزان مناطق محروم  دانش... اعتبار يارانه دفترچه، تغذيه رايگان و  درصد 21

 اعتبار نهضت سوادآموزي  درصد15

 اعتبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  درصد15

  
اي دولـت در       رات تملك دارايي سرمايه   اي آموزش و پرورش از كل اعتبا        همچنين سهم اعتبارات تملك دارايي سرمايه     

. درصد بوده است  21/3 اين سهم 1391در حالي كه در قانون بودجه سال . درصد است83/0، 1392اليحه بودجه سال 
 ذيـل اعتبـارات تملـك       1391سازي مدارس در قانون بودجـه سـال         البته اعتبارات مربوط به تخريب، بازسازي و مقاوم       

اي   ت آموزش و پرورش قرار داشت كه موجب بـاال رفـتن سـهم اعتبـار تملـك دارايـي سـرمايه             اي وزار    دارايي سرمايه 
  .آموزش و پرورش بوده است

 

  پنجاه هزار كالس درس خشتي و گلي در كشور
كه اعتبارات عمراني آموزش و پـرورش در سـال جـاري       ييس سازمان نوسازي مدارس با بيان اين      ، ر "ايسنا"به گزارش   

 هزار كالس درس در كـشور خـشتي و          50 اين كاهش اعتبار در حالي رخ داده كه          ؛افته است، گفت   درصد كاهش ي   16
 .گلي و فاقد هرگونه استاندارد و ايمني هستند

 درصدي اعتبارات عمرانـي     16با اشاره به كاهش      "ايسنا" "آموزش و پرورش  "وگو با خبرنگار      مرتضي رييسي در گفت   
 ميليارد تومان بـود كـه   1170اعتبار عمراني آموزش و پرورش در سال گذشته  :دآموزش و پرورش در سال جاري افزو 

  . ميليارد تومان كاهش يافته است980امسال اين رقم به 
رسد   هزار كالس خشتي و گلي در كشور به نظر مي50با توجه به وجود چهار ميليون متر مربع معادل : وي تصريح كرد

 .ي بخش عمراني آموزش و پرورش ايجاد كندكاهش بودجه عمراني مشكالتي را برا

ايران كشور زلزله خيزي است و بايد توجـه داشـته باشـيم كـه     : رييس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس گفت     
شود، چرا كه اين كالسها   هزار كالس درس ناايمن و غير استاندارد يك هشدار جدي براي كشور محسوب مي          50وجود  

 .هاي كوچك دچار تخريب خواهند شد   و استانداردي هستند و با زلزلهفاقد هرگونه استحكام

به گفته وي، اكثر اين كالسهاي تخريبي و فاقد استاندارد در كالن شهرها و بافت فرسـوده بـه ويـژه تهـران، اصـفهان،                         
 كـه بخـشي از   شيراز، مشهد، تبريز و اروميه قرار دارند كه اين شهرها عمدتا شـهرهاي پرتـراكم و پرجمعيتـي هـستند        

 .اند  مدارس فاقد استاندارد آن قبل و بخشي بعد از انقالب احداث شده

اي گرمايـشي مـدارس نيـز بخـش ديگـري از            ه سيستم ؛گوي خود با ايسنا تصريح كرد      و  وي در بخش ديگري از گفت     
كشور وجـود    هزار كالس درس و فضاي آموزشي در         150دغدغه سازمان نوسازي مدارس است، چرا كه در حال حاضر           

دارد كه سيستمهاي گرمايشي آنها فاصله زيادي با استانداردهاي تعريـف شـده دارد و ايـن موضـوع نيـز يـك هـشدار                         
 .شود محسوب مي



 ٣٦

 ميليارد توماني براي استاندارد سازي سيـستمهاي گرمايـشي   30يسي، سال گذشته در اليحه بودجه، رديف       يبه گفته ر  
 ميليـارد تومـان افـزايش       48آنها تخصيص يافت كه اين رقم در بودجه امسال به            درصد   20در نظر گرفته شد كه تنها       

 هزار كالس درس فاقـد سيـستم        150يافته است، در حالي كه اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش براي استانداردسازي              
  . ميليارد تومان است1000 ،گرمايشي

  
  يادي از فرزاد كمانگر

ــرزاد   19 ارديبهــشت ســالروز اعــدام ف
 متولـد   1354او در سال    . كمانگر است 

وي فعال حقوق بشر، فعال محيط      . شد
نگـار و فعـال صـنفي و          زيست، روزنامه 

معلم كـرد ايرانـي بـود كـه بـه اتهـام             
عضويت و همكاري با پژاك بـه اعـدام         
محكوم شد و در سحرگاه روز يكشنبه       

همـراه علـي     ، به 1389 ارديبهشت   19
هولي و مهدي اسالميان در زندان اوين بدون اطالع وكيل و خانواده به دار آويخته           محيدريان، فرهاد وكيلي، شيرين عل    

 هـم   "مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايـران      "خاطر فعاليتهايش، به صورت افتخاري گزارشگر ويژه        ه  فرزاد كمانگر ب  . شد
  .بود

دبير هنرستان كار و دانـش   وي . بود سال سابقه تدريس12پرورش شهرستان كامياران با      فرزاد كمانگر معلم آموزش و    
) آهـو (شهرستان كامياران در جنوب استان كردستان، عضو انجمن صنفي فرهنگيان و انجمن زيـست محيطـي ئاسـك     

 ، در ماهنامه فرهنگي آموزشي رويان كه به اداره آموزش و پرورش كاميـاران تعلـق دارد        "سيامند"بوده و با نام مستعار      
  .ل زنان فعال بوديدر زمينه حقوق قومي و مسااو همچنين . زد  قلم مي

 براي پيگيري مساله درمان بيماري برادرش به تهران آمده بود كه بـه اتهـام عـضويت در           1385فرزاد كمانگر در مرداد     
 زندان اوين 209او در ابتداي بازداشت در بند . نه دستگير شداپژاك و مشاركت در چند عمليات بمب گذاري و خرابكار       

 ماهه زندان ماهها در سلولهاي انفـرادي  33او در طول اين دوره      . داشتگاه اطالعات سنندج و كرمانشاه شكنجه شد      و باز 
  . شهر و سنندج مورد آزار و اذيت قرار گرفت  و در زندانهاي اوين و رجايي

كـم اعـدام    دادگـاه انقـالب ح  30 به جرم عضويت در پ ك ك از سـوي شـعبه              1386فرزاد كمانگر در اسفندماه سال      
اين حكم اعدام مورد اعتراض گسترده فعاالن سياسي و مدني و حقوق بشري اپوزيسيون داخل و خارج از ايران                   . گرفت

 دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور راي دوباره بر حكم اعدام وي صادر ، اما قوه قضايي جمهوري اسالمي،قرار گرفت
  .ندكرد

او معلمي بسيار صميمي بود كه دانش . از خاطرات به يادماندني براي كودكان بودزندگي كمانگر و روش تدريس وي پر 
. آموزان از او درس درست زيستن را مي گرفتند و روابطي بس نزديكتر از روابط ساده معلـم و شـاگرد بـا وي داشـتند                         

 12ر آموزنـده وي در دوره  نوشته هاي بسياري از جمله نامه هاي وي بجا مانده كه نشانه غرور براي زندگي كوتـاه و پـ    
  :در يكي از نامه هاي فرزاد كه براي معلمان دربند نوشته چنين آمده است. استساله تجربه آموزندگي اش 

    هم درد سالم،هم بندي
معلم، آموزگار، همسايه ي ستاره هاي خاوران، همكالسي دههـا يـار دبـستاني كـه دفتـر                  . شما را به خوبي مي شناسم       

شما را . شان بود  انديشه هاي انساني،ست پرونده هايشان شد و معلم دانش آموزاني كه مدرك جرمشانشان پيو انشاي
  .مرا هم كه به ياد داريد . به خوبي مي شناسم، همكاران صمد و خان علي هستيد
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ان كـه   منم دانش آموز آرام پشت ميز و نيمكتهاي شكـسته ي روسـتاهاي دورافتـاده ي كردسـت                   ،منم، بندي بند اوين    
منم عاشق نقـش مـاهي سـياه     ،  منم به مانند خودتان راوي قصه هاي صمد اما در دل كوه شاهو              ،عاشق ديدن درياست  

  .منم، همان رفيق اعداميتان ، كوچولو شدن
از راست به چپ رودخانـه هـاي كوچـك    . حاال ديگر كوه و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت همواري مي گذشت             "  

مـاهي   ..ماهي كوچولو از فراوانـي آب لـذت مـي بـرد            .. آن پيوسته بودند و آبش را چند برابر كرده بودند          ديگري هم به  
مي توانست هرقدر دلش خواست شنا كند و كله اش به جايي نخورد ناگهـان يـك دسـته     .كوچولو خواست ته آب برود    

  ".به دريا خوش آمدي رفيق:كه يكي از آنها به ماهي سياه گفت شدند، ايي ميده هزار تماهي را ديد، 
   !همكار دربند  

مگر مـي    مگر مي توان پشت ميز صمد شدن نشست و به چشمهاي فرزندان اين آب و خاك خيره شد و خاموش ماند؟   
توان معلم بود و راه دريا را به ماهيان كوچولوي اين سرزمين نشان نداد؟ حاال چه فرقي مي كند از ارس باشد يا كارون، 

 بگـذار  ؟ چه فرقي مي كند وقتي مقصد درياست و يكي شدن، وقتـي راهنمـا آفتـاب اسـت               ؟شد يا رود سرباز   سيروان با 
  .پاداشمان هم زندان باشد

وليت معلم بودن و بذر آگاهي پاشيدن را بر دوش داشت و دم برنياورد؟ مگـر مـي تـوان                    ومگر مي توان بار سنگين مس      
مگر مي توان در قحط سال عدل و داد معلم بود،   ان را ديد و دم نزد؟ بغض فروخورده دانش آموزان و چهره ي نحيف آن

   اميد و برابري را تدريس نكرد، حتي اگر راه ختم به اوين و مرگ شود؟"باي" و "الف"اما 
 .راهش پر رهرو و يادش گرامي باد

 

  دادگاه انقالببيبهشتي لنگرودي به  محمود احضار
كـانون صـنفي معلمـان      " سـخنگوي    ،ود بهـشتي لنگـرودي     محم ؛ اعالم كرد  "هرانا"خبرگزاري  

 . به دادگاه انقالب فراخوانده شده است"ايران

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبري مجموعـه فعـاالن حقـوق بـشر در ايـران، براسـاس                    
 وي  ، دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي ارسال گرديد        15ي     اي كه از سوي شعبه      احضاريه

 . ارديبهشت ماه به اين شعبه مراجعه نمايد21 صبح روز 10تي ساعت بايس

ست كه اين عضو كانون صنفي معلمان، تابستان سال گذشته به قيد وثيقه صد     الزم به يادآوري  
  .و پنجاه ميليون توماني از زندان به طور موقت آزاد شده بود

  
   مبيانيه زندانيان سياسي زندان زاهدان به مناسبت هفته معل

 هفته معلم را به فرهنگيان ايران كه متوليـان واقعـي تربيـت جوانـان ايرانـي      ، زندانيان سياسي زندان زاهدان ،اينجانبان
 تبريك عرض نموده و بوسه بر دست اين قشر زحمتكش فرهنگي مي زنيم و در اين هفته الزم است از معلمان      ،هستند

كه جـان خودشـان را بـه          آن معلم اهل كردستان و ساير كساني       ،وطن پرست و آزاديخواهي مثل مرحوم فرزاد كمانگر       
  . تجليل نماييم،خاطر ملت شريف ايران فدا نموده اند و بوسه بر طناب دار زدند

همچنين در اين هفته از مقامات محترم حقوق بشر تقاضامنديم كه آزادي معلمـان زنـداني بخـصوص معلـم شـريف و                 
  .ز زندانهاي ايران خواستار گردند آقاي محمد امين آگوشي را ا،زحمتكش

  1392ارديبهشت  - زندانيان سياسي زندان زاهدان
ايرج محمدي، محمد امين آگوشي، امير طالب، احمـد پوالدخـاني، حبيـب ريگـي، عبـدالوهاب ريگـي،                   : امضاكنندگان  

لكلـي، نـاظر مالزهـي،      عبدالغني گنگوزه اي، فريد شجاعي، عبدالخالق شاهوزهي، حامد وكالت، عابد بمپوري، اسحاق ك            
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بشيراحمد مالزهي، عمادالدين مالزهي، هوشنگ شهنوازي، سلمان ميامي، خالد شـه بخـش، گـل محمـد شـه بخـش،         
  محمد پاك نيت

 

 يات كشته شدن معلمي كه براي استقبال از احمدي نژاد به اروميه برده شده بوديجز

بري در حوالي روستاي جبل كندي در جـاده اروميـه بـه              واژگوني يك دستگاه اتوبوس مسافر     ،"آينا نيوز "بنا به نوشته    
 .مهاباد متاسفانه منجر به كشته شدن يكي از مسافرين و مصدوميت شديد چند تن ديگر شد

ميه شده و بعد از استماع سخنان احمـدي  ويس جمهور بود كه از بوكان عازم ارياين اتوبوس حامل استقبال كنندگان ر     
  .را داشتندنژاد قصد بازگشت به شهر خود 

يس جمهور به مقصد شهرستان بوكان حركت كرده بود كه در مسير ي مسافر به محض اتمام سخنان ر31اين اتوبوس با 
 .ندگي و لغزنده بودن جاده عامل اين حادثه عنوان شده استربا .بازگشت به شدت دچار سانحه شد

 .ات بيشتري در اين باره منتشر كرده است، رسانه محلي شهرستان بوكان نيز اطالع"كاني پرس"همچنين سايت 

 مهابـاد و نزديكـي روسـتاي جبـل     -به نوشته اين پايگاه خبري، در اين حادثه كه در يك كيلومتري پليس راه اروميـه      
 به دليل ماندن گردنش در زير صندليهاي اتوبوس قطـع نفـس شـده و                ، معلم بوكاني  ،"سامان آسيابان " ،كندي رخ داد  

 در وضـعيت وخيمـي توسـط امـدادگران بـه            "جمـال خليفـه زاده    "ت داد و مصدوم ديگري به نـام         جان خود را از دس    
رحمان "مصدوم ديگري نيز به نام      . بيمارستان منتقل شد كه پس از طي مراحل پزشكي، حال وي رو به بهبودي است              

نـد، بـه صـورت سـرپايي         تن ديگر نيز كه در اين حادثه مجروح شده بود          18.  در بيمارستان بستري شده است     "پاكدل
 .مداوا و مرخص شدند

ولين اسـتانداري و حجـت   ومـس  در پي اين حادثه تلخ ، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشـكي،             :افزود "كاني پرس "
يس جمهور با حضور در بيمارستان امام رضا ضمن كسب اطالع از روند درمان ياالسالم فوالدي به عنوان نماينده ويژه ر   

 . آمادگي خود را جهت هرگونه حمايت و مساعدت الزم از فرهنگيان مصدوم بوكاني اعالم كردندحادثه ديدگان،

حضور اين افراد در بيمارستان نشان مي دهد كه اتوبوس واژگون شده حامل استقبال كنندگان از احمـدي نـژاد بـوده                      
 .ز مصدومان عيادت كنند براي يك تصادف معمولي كه مسووالن راهي بيمارستان نمي شوند تا اگرنهاست و 

  
  )1392 اُرديبهشت 12 ( معلممناسبت روز  بيانيه كانون صنفي معلمان همدان به

  :پرسند فرهنگيان مي
با كدام مجوز قانوني، فعاليت تشكلهاي صنفي معلمان سراسر كشور ممنوع گرديده و با چه دليل عقالنـي، ايـن حـق        -

ت فضاي نقد كه موجب رفع نواقص و معايب و بهبـود وضـعيت موجـود در    قانوني از آنها سلب شده است؟ آيا بهتر نيس   
  شود براي معلمان فراهم گردد؟ آموزش و پرورش مي

برند؟ آيا قطع حقـوق و باطـل    معلمان در بند، چه جرمي مرتكب شده اند كه چندين سال است در حبس به سر مي     -
شر دوستانه است؟ همچنـين، بازداشـتهاي اخيـر معلمـان           نمودن دفترچه هاي درماني اعضاي خانواده ايشان، اقدامي ب        

منتقد كه براي ديدار يكي از شخصيتهاي مملكتي عازم بودند، با استناد بـه كـدام قـانون انجـام شـده اسـت؟ اينگونـه                    
بازداشتها و برخوردهاي امنيتي با بازداشت شدگان، موجب نگراني و آزردگي خاطر فرهنگيان در سراسر كشور گرديـده   

  .است
 آيا افزايش حقوق معلمان، متناسب با نرخ تورم صورت گرفته است؟ طبق قانون؛ دولت موظف است حقوق كاركنـان                    -

  . خود را مطابق با نرخ تورم تنظيم نمايد
 تورم واقعي خيلي بيشتر از اين رقـم مـي          (1391 درصدي در سال     5/31با توجه به اعالم مراجع دولتي مبني بر تورم          

 تومـان امـروز بـه    1000الن كشوري مبني بر افت شديد ارزش پول ايران و بيان ايـن كـه    وكي از مسو  و اذعان ي  ) باشد
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 تومان سال گذشته است، چرا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي، به وظيفه نظارتي خـود مبنـي بـر                  300اندازه  
) نـگ پرداخـت حقـوق كاركنـان       نظام هماه (جلوگيري از تخلف آشكار دولت از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري            

  كنند؟ عمل نمي
دانيد هزينه حق بيمه ماهانه و ساالنه بيمه طاليي چه مبلغي است و شركت بيمـه گـر در ازاي دريافـت ايـن            آيا مي  -

والن حاضـر بـه عـضويت در    ودهد؟ آيا با اين شرايط مبهم، خود مـس  توجه، چه خدماتي را ارايه داده يا مي  قابلمبالغ
  ها هستند؟ هاينگونه بيم

بهتـر  .  اجراي بيمه طاليي را از افتخارات دوره وزارت خود اعالم نمـوده انـد  روزير محترم آموزش و پرورش به طور مكر 
يـا  ... است ايشان بدانند؛ اين بيمه شدگان در مراجعه به مراكز درماني، پزشكان متخصص، آزمايشگاهها، داروخانه ها و                  

  ! شود يرش، خدماتي در سطح پايين به ايشان ارايه ميشنوند يا در صورت پذ جواب رد مي
 در سـال اول و      ، درصد مبلغ بيمه را كه وزارتخانه متعهد شده است به عنوان سهم دولت به بيمه شـدگان بپـردازد                   50

  ! بدون اعالم قبلي قطع گرديد1391 ولي در سال ،دوم اجراي بيمه طاليي پرداخت شد
 بـدون اعـالم     1392 هفده هزار و پانصد تومان و در سـال           1390ر تومان، در سال      دوازده هزا  1389حق بيمه در سال     

  ! مبلغ حق بيمه از فرهنگيان خواسته شده در صورت تمايل مجددا فرم مرتبط را تكميل نمايند
 بـه  ، تومان اعالم كرده اند كه در صورت عدم پرداخت سهم دولـت      25000والن، مبلغ احتمالي را حداقل      وبرخي از مس  

  .يچوجه چنين بيمه اي براي فرهنگيان مقرون به صرفه نخواهد بوده
  1392 ارديبهشت 12 –كانون معلمان همدان 

  

  رهايي مسير در زنان
  اردوان آناهيتا

  كارگر جهاني روز مناسبت به مهاجر كارگران زن راهپيمايي
 - 2013 مــه اول زنــان، خبرگــزاري

 بـه ويـژه    لبنان در كارگران وضعيت

ــست ــزار دوي ــارگر زن ه ــانگي ك  خ

ــاجر، ــي مه ــت تجل ــان در بربري  جه

 كــارگر زنـان . اسـت  امـروزي  مـدرن 

ــاجري ــه مه ــراه  ك ــه هم ــزاران ب  ه

 امسال آوريل 28 در لبناني كارگران

 جهـاني  همبـستگي  روز مناسبت به

 شـدند،  سـرازير  خيابانها به كارگران

 از را آنان كارفرمايان كه داشتند ابراز

 و كننـد  مـي  منـع  پاسپورت داشتنِ

   .شود نمي كشور كار قانون مشمول آنها حقوق

 آفريقا و آسيا كشورهاي ديگر و اتيوپي نپال، فيليپين، بنگالدش، سريالنكا، كشورهاي از بيشتر لبنان در مهاجر كارگران

زن كـار    5 هر هر هفته از   بشر، حقوق ديدبان آمار اساس بر. پردازند مي خانگي كار به بيشتر باشند زن اگر كه هستند

 فعاالن. دهد مي دست از را خود جان كارفرما، اذيتهاي و آزار به خاطر  فرار هنگام يا خودكشي دليل به مهاجر يك نفر  
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 و سازند جلب مهاجر كارگران به شرايط  را عمومي افكار توجه تا اند كرده تالش اخير سالهاي در بشر حقوق مدافعان و

 مهـاجر  كارگران خانگي  كه كنند مي عنوان آنان. گيرد نظر در كشور كار انونق در را آنها حقوق تا سازند وادار را دولت

 از خـروج  حق باشند، تعطيل هفته در روز يك كنند، دريافت دهند مي انجام كه كاري برابر در كافي دستمزد بايد مي

 زمـان  هـر  و اشـند ب داشـته  پاسـپورت  داشـتنِ  حـق  نـشوند،  زنـداني  كارفرما توسط كار محل در باشند، داشته را خانه

 نظـر  در مهـاجر  كـارگران  بـراي  لبنـان  كار قانون در شده ياد حقوق از هيچكدام. دهند استعفا خود شغلِ از خواستند،

   .است نشده گرفته

 تحقـق  بـراي  چند دهه  كه كارگران حقوق فعاالن و مدافعان از متشكل دولتي غير ، يك تشكل  "كافا" ،2005 در سال 

. اسـت  مزبور تشكل تالش برآمد مه ماه اول روز راهپيمايي .شد پايه گذاري  كنند، مي مبارزه كارگران مطالبات حداقل

 بـه  كـه  اسـت  كـرده  برپـا  اي رسانه كمپيني مسير، اين در كه كند مي همكاري نيز محلي هاي رسانه برخي با "كافا"

 حـال  در. پـردازد  مي زن مهاجر كارگران بخصوص و مهاجر كارگران حياتي و اوليه مطالبات و معيشتي بغرنج وضعيت

 را كارفرمـا  توسـط  كـارگران  استثمار مساله، اين و محرومند خود حقوق ترين ابتدايي از خانگي مهاجر كارگران حاضر،

 آنهـا  كننـده  معرفـي  بنگاههاي به هنگفتي تقريباً مبلغ خانگي كارگر داشتن براي لبناني هاي خانواده. كند مي تسهيل

  . نمايند جبران را آن از بخشي كارگر، كار نيروي خشن استثمار با تالش مي كنند لپردازند و در مقاب مي

  

  است انداخته به خطر را بنگالدش پوشاك صنعت كارگر زنان جان دولتي فساد
 بـه دليـل    پوشـاك  صـنعت  كارگر زنان از بيشماري تعداد گذشته ماه هفت  طي - 2013 آوريل 30 زنان، خبري شبكه

 صنعت سودآوري كه حاليست در اين. اند داده دست از را خود جان ها، كارخانه ساختمانِ ريختن وفر يا و سوزي آتش

 متوسـط  به طور  اين صنعت،  كارگران دستمزد ماهانه . روبروست اي فزاينده رشد با بنگالدش  ميليارد دالري  9 پوشاك

برخـوردار   مـوازات  به استراحت جهت كافي و مناسب زمان عدم و كار طوالني ساعات. باشد مي آمريكا دالر 38 با برابر

 حقـوق  ديدبان گزارش اساس بر. است داده قرار دشوار بسيار شرايطي در را آنان ايمني، امكانات ترين ابتدايي از نبودن

 فـرو  دليـل  بـه  ديگـر  نفـر  380 و پوشاك كارخانه در سوزي در جريان آتش   نفر 100 از بيش شدن كشته از بعد بشر،

آنهـا   از يكـي  به جـز   ها كارخانه ساختمان تمامي راستا، اين در. گرفت قرار بررسي مورد ها كارخانه ن،ساختما ريختن

 بـازرس  18 تنهـا  ،2012 سـال  در. انـد  بـوده  خطـر  هنگام مناسب براي  گريز راه و هواكش ايمني، استانداردهاي فاقد  

 دولـت  توجـه  عدم. شدند داكا در پوشاك انهكارخ هزار محل كار نزديك به صد     بر نظارت مسوول دولت سوي از دولتي

 مـي  كـار  محل در كارگران مير و مرگ فزاينده رشد داليل از يكي ها كارخانه ساختمان نامناسب وضعيت به بنگالدش

  .باشد

 زيـر  شركتهاي مجموعه و مارت وال انگليسي، مارك پري گَپ، مانند بزرگي فرامليتي كمپانيهاي كه است توجه شايان

 بـه حـساب    بنگالدش پوشاك صنعت فروشان خرده بزرگترين از نيوي اُلد و ريپابليك بنانا مذكور؛ مپانيهايك مجموعه

 تعـداد  پرونده مرگ  به رسيدگي پروسه در بلكه دهند، نمي اهميت كارگران كاري دشوار شرايط به تنها نه كه آيند مي

 ريـشه  و قديمي بسيار موضوعي كه بنگالدش دولت فساد به دليل  . اند نگرفته قرار بازخواست مورد كارگران از بسياري

   .است بوده فايده بي كنون تا المللي بين و بنگالدشي مدافعان و فعاالن ارايه شده از سوي رهيافت هرگونه دار است،

 از يكي به عنوان  كه زن كارگر 1100 شدن كشته از بعد به ويژه  بنگالدش پوشاك صنعت كارگران مير و مرگ افزايش

 داران سـرمايه  بـنگالدش،  دولـت  طلب منفعت و سودجو چهره از پرده رسيد، ثبت به كشور در فجايع حشتناك ترين و

 بـه  تنها نه آنها كه داد نشان و برداشت فرامليتي آساي غول كمپانيهاي فرمان تحت المللي بين پوشاك صنعت و بومي
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 ابتدايي ساختنِ مهيا با نيستند حاضر حتي بلكه دازند،پر مي اندكي بسيار دستمزد مزبور صنعت مولد و اصلي نيروهاي

  .نيندازند به خطر را آنان زندگي كارگران، براي كار محلِ در ضروري و حياتي امكانات ترين

 كـارگر  زنـان  انبـوه  خواهانه عدالت غريو شاهد كارگر جهاني روز در بنگالدش پايتخت داكا، خيابانهاي راستا، همين در

 كه است توجه قابل. بودند خود حقوق حداقل تحقق و رعايت   مرد، خواستار  كارگران دوشادوش كه بود پوشاك صنعت

  . به خود اختصاص دادند را مه ماه اول روز راهپيمايي نخست صفهاي بنگالدشي پوشاك كارگر زنان

  

  است خطر در مذهبي بنيادگرايان گيري قدرت با مصر در زنان ختنه ممنوعيت قانون
 بنيادگرايـان  گيري قدرت با كه نگرانند زنان حقوق مدافعان و  در مصر فعاالن   – 2013 مي ماه اول نان،ز خبري شبكه

 پـاكيزگي  از نـشان  را امر زنان اين  ختنه موافقان. رود بين از زنان ختنه ساختنِ غيرقانوني جهت مبارزه سالها مذهبي،

 بـراي  زنـان  ختنـه  ديگـر،  سوي از. آورند مي ه حساب ب كشور سنت و رسوم و آداب به احترام و مذهبي فريضه اي  زن،

 مسلمان  مذهبي گروههاي ميان در ديرينه سنت يك به مثابه زنان ختنه اگرچه. است زن فيزيكي تحقير نماد مخالفان،

 مبارزه اما پذيرفته، انجام مصري زنان بسيار در مورد   موارد در غيرانساني عمل اين به طوري كه   است، شايع مسيحي و

   .است ادامه داشته همواره طوالني هاي دهه طي نيز آن يهعل

 گرديدند مي وادار آن انجام به كه دختراني شمار و ساخت ممنوع را شيوه هر به زنان ختنه ،2008 سال در مصر دولت

 نزنـا  حقوق مركز" مدير ،"كُمسان عبدال ناهيد" حال، اين با. يافت كاهش مصري، دختر سه هر در يك نسبت به نيز

 وي. اسـت  افتـاده  خطر به سلفيها ظهور و المسلمين اخوان آمدن كار روي با مزبور دستاورد كه دارد مي ابراز "مصري

قـانوني خواهنـد     دوبـاره  مصري زنان از حمايت بهانه به را زنان ختنه كه اند كرده عنوان بنيادگرايان كه دهد مي ادامه

 وجـود  بـا  ولي اند، كرده رد گيرد مي چالش به را زنان ختنه منع ونقان كه نظراتي مصري دادگاههاي كنون تا. ساخت

   .يابد مي دامنه بيشتري روز هر اين قانون به تهاجم جمهور، رييس به عنوان مرسي

 را راه جامعـه  در بنيادگرايـان  دخالتهـاي  و افزايش  كنوني سياسي وضعيت كه درهراسند زنان حقوق فعاالن و مدافعان

  .زنان باز كند مبارزه ها دهه دستاورد به مثابه زنان ختنه منع قانون الغاي براي

 در. است كرده به شدت رد   را زنان عليه خشونت اعمال كردن محكوم بر مبني ملل سازمان بيانيه مصر به تازگي دولت  

 پيش  به  اريخت  در هميشه از قوي تر زنان جنبش كه نموده ابراز و گرفته قوي بسيار موضع مصر زنان جنبش رابطه، اين

 زنان حقوق فعال ،"زيادا داليا". دهد نمي راه دل به هراسي زنان حقوق به مصر جديد دولت مداوم تهاجم از و تازد مي

: گويـد  مـي  داده، ادامـه  را مرسـي  دولـت  عليـه  مبـارزه  سـپس  و كرده شركت مبارك حسني عليه مصر انقالب در كه

  ".است قوي بسيار مصر زنان جنبش"

. اسـت  ملل بيانيه سازمان  با المسلمين اخوان مخالفت پيرامون دولت، با زنان حقوق مدافعان و فعاالن روييرويا آخرين

 تـضاد  ژرفـش  بـراي  المـسلمين  اخـوان  ارتجاعي اهداف پيشبرد راستاي در مخالفت دولت  كه كرده اعالم زنان جنبشِ

 كنوانـسيونهاي  با يكسو از تا كوشد مي مينالمسل اخوان. است پذيرفته صورت مصر جامعه كردن قطبي دو و جنسيتي

 زنان جنبش  اما .رساند تصويب به مجلس در را ستيزانه زن قوانين سو، ديگر از و كند مخالفت ملل سازمان زنان حقوق

 افكـار  بـا  زنـان  از انبـوهي  توده زيرا بود، نخواهد به تحقق اهداف ارتجاعي خود     قادر المسلمين اخوان كه دارد مي ابراز

متحد  گذشته از قوي تر  آنان، دستاوردهاي از دفاع و زنان حقوق از دفاع مشخص با مضمون   پالتفرم يك گرد اگونگون

. بـود  زن جهـاني  روز مناسـبت  به قاهره در مردان با همراه زنان اخير تظاهرات اين تحول،  هاي نشانه از يكي .شده اند 

 حقوق پيرامون جدال گويد؛ مي "مصر زنان ملي شوراي" اعضاي از يكي و قاهره دانشگاه پرفسور ،"حميد عبدل الهام"
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 دسـتاوردهاي  اما. سازد برجسته را زنان حقوق مساله و جلب مساله اين به را مصر هاي رسانه توجه تا شده موفق زنان

 وبـاره د صـدد  در آنها كه كند مي اضافه وي. دارد قرار مذهبي و افراطي گروههاي تهاجم خطرِ در مصر در زنان جنبش

 زن افكـار  تـا  كنند مي تالش آنها اند، داده قرار فشار تحت مسير اين در را آموزگاران و هستند درسي كتابهاي نويسي

 تغييـر  خـود،  ارتجاعي هاي انديشه نفع به درون از را جامعه ترتيب بدين و كنند نهادينه جوان نسل مغز در را ستيزانه

  .دهند

  

   سوريه در خشونت و فقر ژرفشِ موازات به سيجن كشي بهره مافياي معضلِ تشديد
 بـه  خود خانواده و فرزندان براي بهتر زندگي و در جستجوي امنيت   جوان دختر و زن  صدها - 2013 آوريل 17 رويتر،

 در نتيجـه   را آنهـا  يـا  و كرده رها را خود همسران زنان، اين بيشتر .همسايه پناه برده اند    كشورهاي ديگر و مصر اُردن،

 كـشي  بهـره  و خـشونت  اعمال در برابر  را مذكور زنان موضوع، اين. اند داده دست از اسد بشار دولت وحشيانه تخشون

 عدم  به دليل تالش بسيار، باوجود كه كنند مي عنوان بشر حقوق مدافعان و فعاالن. سازد مي پذير آسيب بسيار جنسي

 از جديـد  كـشور  در سوري جوان دختران و زنان. رسانند رييا را قربانيان نيستند قادر كافي سرمايه و مالي حمايتهاي

  . ندارند را خود اوليه نيازهاي برآوردن توان ترتيب بدين و محرومند كار اجازه داشتن

 كمپهـاي  در سـوري سـاكن    زنـان  وضـعيت  پيرامـون  كـه  »اسـتار  تورنتـو " كانادايي روزنامه خبرنگار گزارش اساس بر

 عربـي  كشورهاي مردان براي سوري زن يك با ازدواج كند، مي تحقيق بزرگ شهرهاي در يا آواره  و همسايه كشورهاي

 چنـين  رسـوم  و آداب اسـاس  بـر  كـه  "مهريـه " و "جهيزيـه " پرداخـت  به مجبور آنها زيرا شود، مي تمام ارزان بسيار

 ازدواج كه كند مي اضافه "غفور حميدا". نيستند شود، پرداخت مردان جانب از ازدواج هنگام در بايست مي كشورهايي

 و اسـتثمار  بـازار  به طوري كه  پذيرد مي صورت سريع بسيار ها، واسطه به اندك بسيار پرداخت مبلغي  با سوري زنان با

 معيشتي بد شرايط در كه هستند سوري زنان اين واسطه ها،   از بسياري. است نموده تسهيل را زنان جنسي كشي بهره

 بـه  و داده فريـب  كمپهـا را   در زيبا و جوان سوري دختران تا شوند مي حاضر دخو وضعيت بهبود براي و برند مي بسر

 :گويـد  مـي  ،"اسـتار  تورنتـو " خبرنگـار  ،"غفور حميدا" به گفتگو يك آنها در  از يكي. بفروشند عربي كشورهاي مردان

  !"كني استثمار يا شوي استثمار بايد يا است، همين زندگي"

 و دقيـق  آمـار  كه بـا وجـود نبـود       كند مي عنوان گزارشي در اردن در "كودكان زا حمايت المللي بين مووسسه" مدير

 گزارش، اين اساس بر. مذكور را تاييد مي كند     معضل رشد يابنده  روند يونيسف اما اجباري، و زودرس ازدواج از رسمي

 محيط در پرورش  و فيزيكي جنسي، استثمار. شود مي شروع سال 13 يا 12 از سوري دختران بين اجباري ازدواج سن

. نـدارد  فيزيكي و رواني روحي، بيماريهاي به شدن مبتال به جز  برآمدي جوان بسيار قربانيان براي عاطفه و عشق بدون

 قـانوني  غيـر  معمـوالً  گيـرد،  مي صورت عربي كشورهاي از مردان و سوري دختران بين كه ازدواجهايي اينها، بر افزون

 بـر . از خانه خود بيرون كند     را او يا و زند باز سر خود جوان عروس مايحتاج پرداخت و زندگي از است قادر مرد و است

 تخمـين  كـه  گريزنـد  مي همسايه كشورهاي مرزهاي به سوريه از مهاجر 2000 از روزانه بيش  يونيسف، گزارش اساس

 حقـوق  نهادهـاي  ديگـر  و فيونيـس . گـردد  برابر سه دسامبر ماه تا و برابر دو جوالي ماه در ميزان اين كه شود مي زده

 كافي اندازه به شده ذكر معضل فصلِ و حل جهت اگر كه دارند مي ابراز به طور مشترك كودكان حقوق مدافع و بشري

  .يافت خواهد تداوم سوري زنان و دختران جنسي كشي بهره و استثمار نشود، گذاري سرمايه
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  كنيا در هوا و آب تغييرات تاثيرِ تحت كشاورز، زنان موقعيت
 كشاورزي  امر  به  زنان كه روستايي بخشهاي در كنيا به ويژه كشور در بارندگي  كاهش- 2013 مارچ 16 اسوشيتدپرس،

 و هـا  بركه ها، رودخانه در آب سطح آمدن پايين. است قرار داده  تاثيرات منفي خود   تحت را آنها زندگي دارند، اشتغال

. كننـد  تـرك  خشكـسالي  بـه دليـل    را خـود  اقامـت  محـل  ها خانواده از بسياري كه شده باعث رساني آب منابع ديگر

 طبيعت به آنها وابستگي زنان، شغلِ ترين اصلي به عنوان  كشاورزي و ها خانواده براي آب و غذايي مواد تهيه مسووليت

 را آنان شخصي و اجتماعي حيات است قادر شديد هوايي و آب از اين رو، تغييرات .است موجب شده  را طبيعي منابع و

  . اندازد به خطر ها حوزه تمام در

 توليد كننده زنان، دليل همين به در جهان از سوي زنان انجام مي گيرد و كشاورزي كار بيشترين بلكه كنيا، در تنها نه

 ماننـد  زمـين  شـدن  گـرم  پديـده  بـه دليـل    هـوايي  و آب تغييـرات  پيامـدهاي . آينـد  مي به حساب  جهان غذايي مواد

 و زحمـتكش  طبقـه  دوش بـر  همـه  هـر  از بيش كه بار آن   شود مي فقر معضل تشديد سبب زلزله و سيل خشكسالي،

 مـواد  توليـد  كـاهش  طبيعـي  رابطـه . دهند مي تشكيل زنان را آن توجه قابل بخش كه مي كند   سنگيني كنيا محروم

 كرده وادار بيشتري عاليتف و تحقيق به را محيطي زيست فعاالن كشاورز، زنان شغلي وضعيت وخامت با كنيا در غذايي

  .است

  

  زمين بر مالكيت حق سازي قانوني جهت جهان كشاورز زنان تالشِ
 ولـي  پـذيرد،  مـي  انجـام  زنـان  توسـط  جهان كشاورزي كار بيشترين اين كه   با - 2013 آوريل 10 زنان، خبري شبكه

 حـوزه  در فعاليـت  از درصـد  87 اتـ  86 هنـد،  در بـراي مثـال    . نيـستند  برخوردار زمين مالكيت حق از آنها از بسياري

 سـازمان  گـزارش  اساس بر. هستند كشور زمينهاي از درصد ده تنها صاحب آنها ولي مي دهند،  انجام زنان كشاورزي را 

 مالكيـت  حـق  از برخـورداري  بـدون  كشاورز زنان. هستند جهان زمينهاي كشاورزي  از درصد 15 تنها مالك زنان ملل،

 بـه  مجبـور  و يابـد  مي كاهش آنها باروري و توليد قدرت ترتيب، بدين. برند باال را خود كيبان اعتبار نيستند قادر زمين

 سـرمايه  بـه  زمينهاي كـشاورزي   كه آفريقايي كشور سه در كه دهد مي نشان "آكسفام" تحقيقات. شوند مي مهاجرت

  .است به خطر افتاده آنان معيشتي وضعيت كاهش يافته و جامعه در زنان نفوذ قدرت شده، فروخته بزرگ داران

 مالكيـت زنـان بـر      مـشروع  حـق  و فقر با مبارزه طبيعي و مستقيم رابطه به مزبور تحقيقات نتايج از يكي اين، بر افزون

 شوند،  مي  مبتال ايدز بيماري به كمتر بسيار باشند، برخوردار زمين بر مالكيت حق زنان از هنگامي كه. زمين اشاره دارد

 كـاهش  نيـز  آنهـا  عليه خانگي خشونت اعمال بنابراين و بود خواهند برخوردار خانه در شتريبي گيري تصميم قدرت از

در پـي آننـد كـه        كـشاورز  زنـان  حقـوق  مدافع تشكل هزار دو از متشكل ائتالف يك كنيا، در امروزه .كرد خواهد پيدا

  .ندساز آگاه زمين مالكيت حق از زنان برخورداري بيشمارِ فوايد از را قبايل رهبران

  

  ورزشي فعاليتهاي حوزه در زنان حقوق و سعودي عربستان
 ضوابط و قوانين كه وظيفه تعيين   خالف از جلوگيري و پاكدامني ارتقا  كميسيون - 2013 آوريل 3 زنان، خبري شبكه

 ريسـوا  دوچرخـه  بـا  اسالم را به عهده دارد،     شريعت و زنان به مربوط مسايل پيرامون به ويژه  سعودي عربستان دولت

 افـزون . باشـد  محافظت و نظارت تحت خويشاوند مردي طرف از كه شرطي به اما است، كرده موافقت عام مالء در زنان

  . باشند مذهبي و اخالقي معيارهاي اساس بر و مناسب پوشش داراي بايد مي سوار دوچرخه زنان اين، بر
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 اظهار. است گرفته قرار بحث و گفتگو مورد اخير سالهاي در سعودي عربستان در زنان) ورزش (بدني فعاليتهاي موضوع

 يـا  فعاليتهايي چنين سازي آزاد بر مبني قرارهاي و قول بين رابطه، اين در سعودي عربستان دولت هاي بيانيه و نظرها

 كلـي  بـه طـور    جهـان،  در بشر حقوق مدافعان گزارش اساس بر. در نوسان بوده است    محروميت اعمال تداوم و آن نفي

 برخي. مي كنند  انكار را اجتماعي هاي حوزه از بسياري در زنان ابتدايي حقوق آشكارا سعودي عربستان در امور اولياي

 بـا  ايـن كـشور    كه معتقدند ،2012 سال در المپيك در رقابتهاي  زن يك شركت پذيرفتن با نيز بشر حقوق مدافعان از

 سال در مثال، براي. است بوده روبرو حقوق شان  به انزن دستيابي جهت محدوديتها بردن بين از در تدريجي روند يك

  .كنند پيدا حضور دانشگاه صحنه در خود مرد كالسيهاي هم كنار شدند قادر دانشجو زنان ،2009

 بـا  مـرتبط  اي مجموعـه  همگـي  طـالق  حـق  و سـفر  آزادي پوشـش،  حق آزادي  فيزيكي، فعاليتهاي در زنان مشاركت

 و كـاران  محافظه بين مجادله و بحث گفتگو، فضا براي   همزمان، .است داشته عوديص اما تدريجي روندي كه يكديگرند

بـاز شـده     اخير سالهاي در گروهي هاي رسانه در زنان انساني مقام از دفاع در بشر حقوق مدافعان و قديم سنت پيروان

  .است

  

  افغان پارلمان در زنان حقوق اليحه تصويب از جلوگيري
 بـه  را برابرخـشونت  در زنـان  از حفاظت اليحه تصويب افغانستان پارلمان  - 1392 ديبهشتار 28 شنبه آمريكا، صداي

  .است انداخته تاخير

  زمـان  از افغـان  زنـان  حقـوق  زمينـه  در كـه  پيشرفتهايي به شنبه روز در پارلمان تصميم گويند مي بشر حقوق فعاالن

   .زند مي ضربه است گرفته صورت قدرت از طالبان بركناري

 مـي  »شـرع  عليـه  «آنـرا  كه هايي بخش دارند اصرار آنها. انداختند تاخير به را اليحه تصويب كار محافظه گزاران نقانو

  .شود حذف نامند

 از قانون. ساخت مطرح پارلمان در  آينده جمهوري رييس توسط آن تغيير از جلوگيري براي را قانون زن، قانونگزار يك

 را اختالفـات  حل براي دختران و زنان مبادله سنتي روش همچنين. كند مي نتقادا خردساالن ازدواج و اجباري ازدواج

  .سازد مي ممنوع

 
   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس

  در شبکه جھانی اينترنت
تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق

  ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  ستگی جھانی كارگرانروز ھمب
  

  بيانيه  سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
  به مناسبت

  اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی كارگران
  

گوييم و براي جنـبش كـارگري در سراسـر جهـان در                مي شادباشرا به تمامي كارگران و مزدبگيران جهان         اول ماه مه  
  .كنيم تهاي بزرگ آرزو ميماندگي موفقي  مبارزه عليه استثمار، استبداد و عقب

نظـام  . طي سال گذشته نيروهاي كار در تمامي كشورها با ادامه تعرض به سطح زندگي و معيـشت خـود روبـرو بودنـد            
جهاني سرمايه داري هم در كانونهاي اصلي و هم در مناطق پيراموني به وحشيانه ترين شيوه ها بـه اسـتثمار و غـارت                        

و زحمتكـسان و محرومـان   زندگي كار و  انحصارات امپرياليستي به سطح دون وقفهبتهاجم .  مردم زحمتكش ادامه داد  
 جنـگ،   هزينـه هـاي سرسـام آور      . پيدا كرد ادامه  و مزدبگيران در ضد انساني ترين شكل        پايمال كردن حقوق كارگران     

 سـودهاي سرشـار     در حالي كه  . بودنيروهاي كار   نظاميگري، انباشت سالحهاي مخرب، تروريسم و بنيادگرايي بر دوش          
جهاني شـدن  نصيب انحصارات سرمايه داري شد، شاخصهاي زيست و كار توده هاي محروم هرچه بيشتر شقوط كرد و          

  . توسعه فقر با همه ي ابعاد مخرب آن سيماي عوامفريبانه مدافعان ليبراليسم اقتصادي جديد را نمايان كردبربريت و 
در .  در مقابل اين شرايط فاجعه بار به اشكال مختلف واكنش نشان دادند            در سال گذشته نيروهاي كار در تمام كشورها       

تمامي جنبشهاي محرومان و ستمديدگان جهان همچنان اين سوال مطرح بود كه در مقابـل چنـين شـرايط ناعادالنـه      
 كار به تـالش     كدام آلترناتيو وجود دارد؟ گرچه كارگران و مزدبگيران پيشرو براي كسب حقوق اوليه و روزمره نيروهاي               

پيگير خود ادامه دادند، اما همواره تاكيد مي كردند كه سوسياليسم با چهره انساني، دمكراتيك و مدرن آلترناتيو شرايط 
 ليبرال را نـه بازگـشت بـه         - نو   لترناتيو جهاني سازي  ما نيز همچنان كه بارها تاكيد كرده ايم، آ        . فاجعه بار كنوني است   

بلكـه مبـارزه بـراي تحقـق      نهيليـستي  و ناسيوناليـستي  ، ارتجـاعي  توسل به نظريـه هـاي    عقب و نقد شرايط موجود با     
از نظر ما مبارزه براي خواسته هاي مبرم و دمكراتيك نيروهاي كار نبايد موكول              . مي دانيم جهاني  در ابعاد   سوسياليسم  

ه شرايط ايران است، مبارزه     همچنين در كشورهايي كه شرايط اقتصادي و سياسي آن مشاب         . به تحقق سوسياليسم شود   
براي خواسته هاي دمكراتيك نيروهاي كار و تحقق انقالب دمكراتيك يك مرحله كامـل از مبـارزه بـراي سوسياليـسم                     

  .است
 ،فقـر و سـيه روزي     . وخامتي دوچندان و سرسـام آور يافـت       كارگران و مزدبگيران ايران     در سال گذشته شرايط زيست      

اخراجهاي دسته  تعطيل زنجيره اي واحدهاي توليدي،      . كشيدفالكت  انواده هايشان را به      و خ  نيروي كار زندگي مليونها   
صعود نرخ تورم و عدم پرداخت دستمزد ناچيز كارگران، شرايط زنـدگي زحمتكـشان را روز بـه روز دشـوار تـر          جمعي،  

عمومي كرده و   ي خانماني را    جمهوري اسالمي با افزايش هزينه هايي كه به امنيت نظام مربوط مي شود، فقر و ب               . نمود
تالش رژيم بـراي دسـتيابي بـه سـالح اتمـي،            . اين سياست فاجعه بار زندگي توده هاي مردم را به قهقرا كشانده است            

سياست صدور تروريسم و بنيادگرايي و حمايت بي دريغ از ديكتاتوري بشار اسد، بـراي مـردم ايـران و بـه ويـژه بـراي              
  .قر و خانه خرابي نداشته استزحمتكشان ارمغاني جز توسعه ف

بـه سـطح زنـدگي و       ليبرال و تعرض عنـان گـسيخته سـرمايه داران            -نو  به اردوي جهاني سازي     رژيم  وستن  يهزينه پ 
حداقل حقوق كارگران براي سال گذشته و سال جاري         . معيشت نيروهاي كار، سفره نيروهاي كار را تهي تر كرده است          

يافتـه و در ابتـداي    و اين در حاليست كه نرخ تـورم روز بـه روز افـزايش    هن شديعيكمتر از يك سوم ميزان خط فقر ت       
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 درصد ارزيابي   55كارشناسان مستقل اين رقم را باالي       .  درصد رسيده است   40امسال بر طبق اعالم منابع حكومتي به        
ها در اقتصاد كالن ايران به زيان افزون بر صعود سرسام آور نرخ تورم و در نتيجه افزابش قيمتها، تمام پارامتر. مي كنند

  .نيروهاي كار بوده است
  

ورشكـست شـدن    ،  زا در حوزه هاي اشـتغال     و   ، فقدان سرمايه گذاري موثر در توليد صنعتي        اقتصادي كاهش نرخ رشد  
بانـدهاي  رانـت خـواري     همـراه بـا     ....افزايش نرخ تـورم و     شركتهاي صنعتي، افزايش سرسام آور نقدينگي و حجم پول،        

سياست . زندگي نيروهاي كار را به تباهي كشانده است       اقتصاد داللي و سوداگري     گسترش  و  ل دهنده هرم قدرت     تشكي
نقدينگي . و در حقيقت حذف يارانه ها، نقدينگي و نرخ تورم را افزايش داده است» هدفمند كردن يارانه ها«به اصطالح 

ستقيم بر افزايش نرخ تورم تاثير مـي گـذارد، از  حـدود    واسطه و به طور مبي ترين شاخص اقتصادي كه     به عنوان مهم  
افـزايش  .  رسـيد  1391 هـزار ميليـارد تومـان در پايـان سـال             500بـيش از     به   1384 هزار ميليارد تومان در سال       60

  در تاريخ معاصر ديگرينقدينگي و واردات بي رويه كاال چنان ضربه مهلكي به اقتصاد ايران وارد كرده كه با هيچ دوران
  .ايران قابل مقايسه نيست

 كيـ كانـال   ، مسعود نيلي، كارشناس اقتصادي نزديك به اصالح طلبان حكـومتي در برنامـه               ني فرورد 25 شب   كشنبهي
 يـي زا  اشتغالزاني، م1390 تا 1385او گفت طي سالهاي . جمهوري اسالمي حقايق فاجعه باري را برمال كرد     ونيزيتلو

 اين كارشناس اقتصادي اضافه     . و در حد صفر است     زي ناچ اري بوده است كه بس    200 و    هزار 14 تنها   ران،يخالص ساالنه ا  
 ي اقتصاد، رشد اقتصادي فعلتيدرصد بوده و با وجود وضعتا صفر  مي نني ب1391 در سال راني ايرشد اقتصادنمود كه 

  . خواهد شدي منفيدي خورشيدر سال جار
 چي هـ  بـا ي تقر يطي شـرا  دردولـت   «: از قول همين كارشناس نوشـت       فروردين 27روزنامه شرق در شماره روز سه شنبه        

درصـد    50 حـدود    ديـ  داشته است و با    ي درآمد نفت  دالر  ارديليم  700 نكرده است كه حدود      جاديطور ساالنه ا      به يشغل
 ي آن، كـشورها  از نظر نرخ تورم، رتبه اول را در جهان دارد و پس از       رانيا.... .كرد ي م كار آفريني  قبل،   يهات از دول  شيب

  .»كنند يدرصد را تجربه م 30   يدر واقع تنها سه كشور در جهان، تورم باال .ونزوئال و بالروس قرار دارند
  

گرسنگي، بيكاري، بي خانماني، براي نجات از كارگران و مزدبگيران ايران در مقابل اين اوضاع فاجعه بار سكوت نكرده و 
بـه  طـرح شـكايات بـه طـور علنـي و خطـاب              . گون مبـارزه و مقاومـت كردنـد        به اشكال گونـا     عقب ماندگي   و استبداد

شـيوه هـايي بـود كـه كـارگران در      ...ها، راه پيمايي و  گردانندگان رژيم، تجمع اعتراضي، اعتصاب، تحصن، بستن جاده     
رخـورد مـي   كـارگري بـا احتيـاط ب   اعتراضهاي ُخرد  نيروهاي سركوبگر رژيم گرچه در مقابل       . به كار بستند  مبارزه خود   

د منشانه رژيم مواجه مي ي كه جنبش كارگري گامهايي بزرگ به جلو بر مي داشت با سركوب د يكردند، اما در حركتها   
  . شد

 را  1391ل   در سـا    و مزدبگيران  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بيالن برخي حركتهاي اعتراضي كارگران          
. و صنفي صورت گرفته است ي حركت اعتراضي كارگر 446 در سال گذشته ترازنامهبر اساس اين *. منتشر كرده است

 446بـه    350 رشد چـشمگير داشـته و از         1390 نسبت به سال     1391همچنين حركتهاي اعتراضي كارگران در سال       
  .مورد افزايش يافته است

  
حركتهاي اعتراضي خـود اعـالم      بر اساس بيانيه هاي تشكلهاي مستقل كارگري و بنا به آنچه كارگران و مزدبگيران در                

  كرده اند، مبرم ترين و اوليه ترين خواسته هاي نيروهاي كار به قرار زير است؛
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كارگران صنعتي، كشاورزي، معلمان، پرستاران  (ي براي نيروهاي كار يدي و فكري حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگر  *
  ....)و كارگران بخش خدمات و 

ن زن و مرد در حقوق كار و در تمامي شئون سياسي، اقتـصادي و اجتمـاعي و پـذيرش                    هرگونه تبعيض بي  و رفع   لغو  *
  . زنانعليهال تبعيض كمنع تمامي اشجهاني كنوانسيون 

 بـه عنـوان   آزاي بدون حد و مرز انديـشه و بيـان و رسـانه هـا     و  اعتصاب، تجمع و تظاهرات   به رسميت شناختن حق     *
  .حقوق پايه اي نيروهاي كار

  . زندانيان سياسي به شمول فعاالن كارگريآزادي كليه*
 و  و قراردادهاي شـركتهاي پيمانكـاري و سـفيد امـضا           لغو قراردادهاي موقت  ،  تأمين امنيت شغلي براي همه كارگران     *

  .پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه به طور كامل
  .ماه مرخصي ساالنه با حقوقيك و در هفته دو روز تعطيل كار در شبانه روز،  ساعت 8 به رسميت شناختن حداكثر*
 متناسب بـا افـزايش نـرخ        ،و تشكلهاي مستقل كارگري   كارگران   نمايندگان واقعي    با مشاركت تعيين حداقل دستمزد    *

  . زندگي شرافتمندانه و انساني يك خانوار چهار نفرهبر اساس تامين نيازهايحداقل حقوق محاسبه . تورمواقعي 
  .و ايجاد سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كارتوقف كامل اخراجها و بيكارسازي *
  .لغو  كامل كار كودكان*
  . زندگي بدون دغدغه اقتصاديبرايبازنشستگان تامين حقوق *
  .روز جهاني كارگرنتعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم *
  

ران، معلمـان و    يـ مايت كامل خـود را از خواسـته هـاي برحـق كـارگران، مزدبگ              سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ح     
پرستاران اعالم مي دارد و تمامي اتحاديه ها، سنديكاها و سازمانهاي جهاني كارگري و نيروهاي سياسي  مترقي جهـان        

  . مي خواهد كه به مبارزه برحق نيروهاي كار در اير ان براي كسب حقوق اوليه شان ياري رسانند
جمهوي اسالمي براي به رسميت     فشار بر   ما از شوراي حقوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهاني كار مي خواهيم كه                

  .افزايش دهدشناختن حقوق حقه كارگران بيش از پيش 
  

كارگران ايران مي توانند و بايد پيشتاز مبارزه عليه حكومت استبدادي حاكم، پيشتاز مبارزه عليه جنـگ و تجـاوزگري                    
 مـا از تمـامي كـارگران،        از ايـن رو   . جدايي دين از دولت باشند     نظامي و پيشتاز مبارزه براي تحقق دموكراسي، عدالت،       

براي كاركنان و مزدبگيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و از تمامي مدافعان آزادي و توسعه پايدار مي خواهيم كه 
  .ندواليت فقيه متحد و متشكل شوننگين  نظام سرنگوني

  زنده باد اول ماه مه روز همبستگي بين المللي كارگران
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  )2013 آوريل 28 (1392 ارديبهشت 8شنبه يك
  

   در آدرس زير1391 حركت اعتراضي كارگران در سال 446بيالن * 
pdf.kargari%20jonbesh%20bilan1391%20/com.nabard-iran.www://http  

  .ارگري به سايت جنگ خبر در آدرس زير مراجعه كنيدروزانه كبراي اطالع از اخبار 
com.khabar-jonge.www://http  

  .دهاي ماهانه جنبش كارگري مطلع شويدهمچنين با مراجعه با آدرس زير از رويدا
htm.zinat-index/zinat/com.nabard-iran.www://http 
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  چالشهاي جنبش كارگري
  متن مصاحبه راديو پيشگام با نيما پور يعقوب

  .اين مصاحبه به مناسبت اول ماه انجام گرفته است
  

 هزار تومان تعيين كـرده، چـرا ايـن تـصميم            487 را   92شورايعالي كار حداقل دستمزد كارگران در سال        
  ناعادالنه است؟

دهد و     تعيين حداقل دستمزد خود به خود جنايت عليه نيرو كار است چون به فقر و فالكت مشروعيت قانوني مي                   "اوال
ي   ي نهادهاي اجتمـاعي كـه بـراي تـوده          ماها برداشته به عهده   از طرفي مسئوليت گرسنگي كارگران را از دوش كارفر        

دهد و از طرفي كارگران را به  كارگران ناشناخته محسوب مي شود مي گذارد و كارفرما را از اعتراض مستقيم نجات مي         
  .اندازد جاي درگير شدن با دشمن اصلي به سر درگمي و توهم مي

تواني در سال چندين بار قيمت كاالهاي خود را افزايش بدهي چون سقف   يدهد كه م از طرفي به كارفرما دست باز مي
توانند طي سال خواهان افزايش شوند چون طبق قانون حق آنها    اما كارگران نمي  .قيمت براي كاالها تعيين نشده است     

ري از افزايش احتمالي  بنا براين تعيين حداقل دستمزد در واقع  ايجاد محدويت و جلو گي،شود  آخر هر سال تعيين مي
نيم الي دو ميليون تومان ولي دسـتمزد يـك    كند خط فقر يك و آور است كه خود رژيم اعالم مي        شرم. طي سال است  

بسياري از زنان و كودكان و حتي . كنند  در همين حال كارفرماها اين شرط را نيز رعايت نمي  . شود  پنجم آن تعيين مي   
 يعني كمتر از ،كار كنندحقوق ماهانه ان م هزار تو 200 و   150تند مجبور مي شوند با      ته هس سجوانان و پيرها كه بازنش    

 بنا براين قـصد ايـن نيـست كـه كارفرمـا را              ،نصف حداقل دستمزد و اين را تمامي دست اندركاران حكومتي مي دانند           
مكـين در مقابـل قـانون        بلكه قصد اين است كه كـارگران را مجبـور بـه ت             ،مجبور كنند كمتر از حداقل دستمزد ندهد      

  سرمايه داري نمايند 
  

 ، چـون هـر طبقـه اي حاكميـت داشـته باشـد             .از طرفي در نظام طبقاتي بحث عادالنه نمي توانـد معنـا داشـته باشـد               
 بنـا بـراين در      .ديكتاتوري خود را عليه طبقه ديگر ايجاد مي كند تا بيشترين سهم را از ارزش توليد شده بدسـت آورد                   

 محكوم يعني سرمايه دار و كارگر نبرد و  ي حاكم و طبقه اكنون كه بحث سرمايه داري است ميان طبقهنظام طبقاتي و 
مبارزه و ستيز بي وقفه وجود دارد و در نبرد و ستيز طرفين در گير نمي توانند باهم به توافق بر سر حقوق خود برسند      

اني بحث بر قراري عدالت مطرح مي شود كه نيروي  بلكه در بين دو نيروي درگير زم  ،تا بحث عدالت پيش كشيده شود     
 كه البته در جامعه طبقاتي هرگز       .سومي براي قبوالندن رعايت حقوق يك ديگر به طرفين در گيري وجود داشته باشد             

ي سـر    در جامعـه . نمي توان نيروي بي طرفي يافت بنابراين آشتي طبقاتي هرگز ممكن نيست تا عدالت معنا پيدا كند 
 سـهم بيـشتري از توليـد را        ،ري هر كدام از طبقات اصلي قدرت و هژموني و توازون قدرت بيشتري داشته باشد              مايه دا 

 سـال اخيـر هـر روز بـيش از قبـل دسـت       60كسب خواهد كرد به اين دليل است كه طبقه كارگر ايران و جهان طـي   
 در اين رابطه جمهوري اسالمي      .اندت داده    چون توازون قوا را هر روز بيشتر از دس         ،دنآوردهاي خود را از دست مي ده      

 يعنـي هـر سـال حـداقل دو بـار قيمـت             . سال عمر خود هر سال مقداري از حق كارگران را بلوكه  كرده است              35طي  
 . كاالهاي مورد استفاده خانواده ها افزايش قيمت مي يابد كه البته در سال گذشته هر ماه حداقل يك بار افزايش داشت

در دقاع از سرمايه داران در سال فقط يك بار حقوق كارگران را افزايش مي دهد اگر در نظر بگيـريم          جمهوري اسالمي   
 درصد دستمزد هـا را  12 در صد افزايش قيمت وجود داشته باشد جمهوري اسالمي فقط          25كه در سال روي همرفته      

دستمزد كـارگران كـسر شـده و بـه          درصد از ارزش     12 ضربدر   35 پنج سال كذشته     35 بنا براين طي     .دهداضافه مي   
 در  ، مقدار افزايش قيمتها كه معادلش به حقوق كارگران اضـافه نـشده            اينجيب كارفرماها رفته است و جالب است كه         

 درصد افزايش قيمت به مقدار حقوق دزيده شده 25 يعني .سال بعدي قيمت پايه براي افزايش قيمت كاالها بوده است      
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 ولـي افـزايش قيمـتش را    ،ن به جيب سرمايه دار رفته اسـت آه است در حالي كه اصل مقدار از كارگران نيز افزوده شد 
 .  از اين طريق نيز ارزش و قدرت خريد دستمزد كارگران باز هم كسر شده است.كارگران طي مصرف كاالها پرداخته اند

 درصد و يـا ماننـد       50درصدي   25در همين حال برخي از سالها افزايش قيمت مواد مصرفي كارگران به جاي افزايش               
 در صـد    100 درصد افزايش داشتند كه از اين طريق نيـز تـوان و ارزش خريـد دسـتمزد كـارگران                     100سال گذشته     

 ايـن   تمـام در نظـام اسـالمي       . تفاوت اين بي ارزش شدن به جيب سرمايه داران سرازير شده است            .كاهش داشته است  
 بنـا  .حث سه جانبه گرايي صورت قانوني و مـشروعيت كـسب كـرده اسـت           جنايات توسط شوراي عالي كار و در قالب ب        

  .براين شوراي عالي كار در واقع عامل جنايت است 
  

؛ يـك  د، در اعتراض به تصميم شوراي عالي كـار، دو نـوع برخـورد وجـود دار    ودآنگونه كه مشاهده مي ش   
عتراض خود قـرار داده و يكـي هـم          برخورد كه مجاري قانوني و اداري مثل ديوان عدالت اداري رو كانال ا            

 و اعتراض مستقيم كارگران از طريق اعتصاب و تجمع را موثر اندبرخوردي كه اين راهكار را بي نتيجه مي د    
 توضـيحاتي   آنخواهش مي كنم در باره هر كدام از اين دو راهكار، حاميان و نقاط ضعف و قـوت                   . اندمي د 
   .بديد

 ندارد هر چه قدر عقب نشيني كني حريف همانقدر پيشروي مي كند             ي  هيچ انتهاي   مبارزه در قالب تضاد كار و سرمايه      
 سـاعت ،  16 ساعت كار را به      8 مجاني كار كني باز سرمايه داري مي خواهد اگر مي تواند             "تا جايي كه حتي اگر كامال     

آزمايـشي و يـا كـار بـه روش      مانند مصوبات جديد در قانون كار كه سه ماه كار رايگان             .افزايش دهد ... بيست ساعت و    
 يعني سرمايه   ، اينها قانون هستند   .استاد و شاگردي كه هر دو مجاني است و كارفرما مي تواند هيچ پولي پرداخت نكند               

 حاال بايد ديد آيا با تكيه به چنين قانونها امكان كسب حق وجـود دارد ؟                 .داري توانسته است كار مجاني را قانوني كند       
بنابراين تكيه به قانون در جامعـه         آيا دولت ابزار طبقه حاكم نيست؟      ؟ حق براي كارگران چيست    تضمين اجرايي كردن  

 ما زماني مي توانيم سرمايه داري و دولتش را مجبور رعايـت قـانون كنـيم كـه                .سرمايه داري توهم و ياوه سرايي است      
ه در آن صورت مـي تـوانيم آنهـا را وادار بـه      داشته باشيم ك نهادهاي سركوبي را   قابل با ارتش، پليس و ديگر     تابزارهاي  

بـه  . اند را اجرا كنند و حتي قوانين را خودمـان ديكتـه كنـيم               عقب نشيني كنيم تا قوانيني كه خودشان تصويب كرده        
توان تفكيكي قائـل شـد بـين     خصوص در حاكميت جمهوري اسالمي كه يك سركوب فاشيستي حاكم است، عمال نمي  

ي سياسـي      ي صنفي بالفاصله يك صبغه       به اين معني كه هر شكلي از مبارزه        ،ي سياسي    بارزهي اقتصادي و م     مبارزه
 مبارزه براي افزايش دستمزد را از مبارزه عليه سيستم حاكم و مبارزه عليه رژيـم               توانيم عمالً   گيرد و ما نمي     به خود مي  

 ديوان عدالت اداري و از اين طريق مساله را دنبال       روند و از طريق     اي مي   كه شما اشاره كرديد عده      اين. حاكم جدا كنيم  
اي كه دارد اين است كه كـارگران و كـساني كـه بـراي ايـن كـار امـضا              كنند، اين راهكار يكي از نقاط ضعف عمده         مي
روهاي همين ديوان عدالت، در آن سيستم بوروكراسـي و   هشوند و پيگير اين مساله هستند، در را دهند و اميدوار مي    مي

  شوند و يا كارگراني كه در حال اعتصاب هستند و نمايندگان خود را براي مذاكره فرسـتاده            بازيها خسته مي    ر آن كاغذ  د
كند و آنها را بالفاصله بـه يـك حالـت رخـوت و                اند اين مذاكرات در طول يك مدت كارگران را خسته و سرخورده مي            

ي ايـران در    رك كنيم كه هر شكلي از مبارزه به خـصوص در جامعـه  بنابراين ما بايد اين نكته را د . كشاند   نااميدي مي 
  .  ي سياسي  ي اقتصادي و مبارزه  توانيم تفكيكي قائل شويم بين مبارزه ي سياسي است و ما نمي  بطن خود يك مبارزه
رگر  قدرت پيش برنده وجود يك تشكيالت انقالبي مختص كارگران و تـشكيل حـزب طبقـه كـا                  نتنها راه بدست آورد   

كه اكنون شرايط و زمينه هاي الزم ساخت حزب را نداريم بهتر است بـه سـاختن هـسته هـا و                       است و با توجه به اين     
  .كميته هاي مخفقي انقالبي كه نطفه هاي حزب خواهند بود اقدام  كنيم
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بـار  تن به نظر شما طبقه كارگر در برابر موج فشارهاي ناشي از بحران اقتصادي و تالش حكومت براي گذاش      
  ؟ند انجام دهندنا چه كار مي توكارگران بر دوش آن

 بـرآورده شـدن مينيممـي از حقـوق     ، اين رژيم بر سرِ كار اسـت  و تا وقتياساسا با وجود سيستم حكومتي واليت فقيه  
   . سي و چند سال گذشته هم اين را در عمل به خوبي نشان داده است تجربه. غيرممكن خواهد بود

   آوردن هر سطحي از حقوق براي جنبشهاي اجتماعي و در اين مورد بـه طـور خـاص جنـبش طبقـه                 بنابراين به دست  
تـوانيم هـيچ     يعني قبل از سرنگوني رژيم ما نمي.كارگر به طور مستقيم گره خورده با سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي       

 مطلـق در ايـران يـك خـصلت     حقي را احقاق كنيم، پس مبارزه در اين شكل و تحت اين سركوب فاشيستي و اختناق           
توانيم مبارزه را  ما نمي. خلص سياسي پيدا كرده و اين خصلت سياسي است كه بايد درك شود و مبارزه را به پيش برد                

تـرين شـكل يـك          در شرايطي كـه در كوچـك       .ي اقتصادي محدود كنيم     صرفا به تشكلهاي مستقل كارگري و مبارزه      
 كـارگر را بـه پـيش     هاي طبقـه   ي كارگر را پوشش داده و خواسته  حقوق طبقهتواند   تشكل، حتي يك تعاوني هم نمي     

 سياسي است براي سرنگوني رژيم حاكم و قطعا جايگزيني يك آلترناتيو   همه جانبه بنابراين اين مبارزه يك مبارزه. ببرد
ن و مساله است كه كارگران و فعـاال      ايم اين      در اين راه به طور خاص آن چيزي كه ما بارها گفته و تكرار كرده              . انقالبي

هاي مخفي در محل كار و زنـدگي خودشـان بـه عنـوان سـتون            ها و هسته    توانند با سازماندهي سلو     جوانان انقالبي مي  
ي اصلي انقالب آينده در داخل ايران اين قدم را كه قدمي است بسيار بزرگ بردارند و مبارزه را عليه رژيم   فقرات و پايه
 ايـن حكومـت هـر صـدايي را خفـه            چرا كه عمـالً   .  چه سازمان يافته تر و هرچه قدرتمندتر به پيش برند          به صورت هر  

  . انقالبي وجود ندارداي جز يك مبارزه مخفي و كامالً كند و چاره مي
  

 حركـت از مجـاري      جا سوالي براي من به جود آمده كه شما به طور كلي اصالً               گوييد اما اين    شما درست مي  
كـنم كـارگران در همـين پروسـه وقتـي پاسـخي               كنيد نبايد باشد، چرا كه من فكر مي         ا فكر مي  قانوني ر 

شما فكر  . آيند  شوند خودشان به سمت فعاليت سياسي و همين تجمع و اعتصاب مي             گيرند و نااميد مي     نمي
  كنيد اصال نبايد به سمت مجاري قانوني رفت؟  مي

 كارگر و جمهوري اسالمي همواره ادامـه داشـته    ست، اين نبرد بين طبقه اين است كه آزموده را آزمودن خطا من تصور
 400 بيش از  ، نشان مي دهد كه    ي پيش منتشر كرد     است، همين بيالني كه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران هفته         

 هـم   1390من به ياد دارم همين مقـدار را تقريبـا در سـال              . انجام گرفته است  اعتصاب كارگري در طول سال گذشته       
خـوب يـك عـاملي در طـرف         .  كـارگر وجـود دارد      يعني هر سال اين كشمكش بين جمهوري اسالمي و طبقه         . داشتيم

 آن چه عاملي است؟ طرف مقابل كـار خـود را   . نرسد شود اين مبارزات به نتيجه    كه باعث مي  است   كارگر    جنبش طبقه 
شي و قتل و غارت است و آن چيزي كـه در طـي        ك  كند، ماهيتش سركوب است و حق       بلد است، آن طرف سركوب مي     

 دلخـواه   شود كه مبارزه نتواند بـه آن نتيجـه   اما در اين سمت چه چيزي هست كه باعث مي. ايم   سال گذشته ديده  35
روي بزرگـي بـود از طـرف     ش يـك پـي  خود برسد؟ حتي در مورد مينيمم حقوق، مثال همين بحـث قـانون كـار، عمـالً          

گـردد بـه همـين     اين به نظر من برمـي . ها  قانون كار جديد و يا همين بحث حداقل دستمزد        تحميل ،جمهوري اسالمي 
شوند   كارگر و مبارزات خود به خودي كه عمال بعد از يك مدت كارگران خسته مي نبود سازماندهي مناسب درون طبقه

اي جز فكر كـردن بـه شـكم     اشند و چارهتوانند تاثير گذار ب رود و نمي شوند و منبع درآمدشان از بين مي       و يا اخراج مي   
 200 كـارگران ايـران و     صد ساله100من تصورم اين است و تمامي تجربيات       . ماند  شان برايشان نمي     خود و زن و بچه    

شود در سـطح يـك         سراسري و مخفي نمي      كارگران جهان اين را نشان داده كه بدون وجود يك تشكل و اتحاديه              ساله
 دولت به هستي و زندگي كارگران مقاومت كرد  يافته و در سطح كل كشور در مقابل هجوم سازمانكارخانه، يك منطقه 

  .ي كارگر است و وجود اين تشكل سراسري يك ضرورت مبرم براي طبقه
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  پيام گوھر عشقي مادر ستار بھشتي به مناسبت روز جھانی کارگران
  

  به نام خدا 
هشت بـراي مـن   هرچند ستار در كنار من نيست، اما ارديب     

 است كه جواني خود را      »كارگر زحمتكشي «يادآور خاطره   
روز مـادر و روز كـارگر    . به پاي وطنش و مادرش گذاشـت      

رنـگ حـسرت    . امسال برايم رنگ ديگري بـه همـراه دارد        
ي حسرت بودنش و حـسرت پرسـتار      . شنيدن صداي ستار  

  . اش
كنم كه فرزنـدم از قـشري بـود كـه سـتونهاي                افتخار مي 

رغم همـه مـصائب؛ تنهـا      انسانهاي نيكي كه به   . اند   جامعه
  . شان داشتن نام يك روز در تقويم است  سرمايه

  و نيـز بـه  . گـويم  عنوان مادر ستار و مادر يك كارگر زحمت كش، اين روز را به همه كارگران سرزمينم تبريـك مـي                 به
 مادراني كه داغدار و يا چشم بـه         و دارم؛ خصوصاً  تك مادران كشورم شادي و سربلندي را آرز         عنوان يك مادر، براي تك    

  . راه فرزندند
چه كه واضـح و مبـرهن     گويا آن. گذرد و هنوز به پرونده فرزندم رسيدگي نشده است          اكنون ماهها از قتل ستار من مي      

  . است، از خاطر رفتن خون فرزند مهربان من و ناديده گرفتن عدالت و حقيقت و انسانيت است
يابنـد و در كمتـر از چنـد روز بـدار      بخواهند، حتي مجرم را از روي يك ويدئوي منتشر شده در سايتها مي هنگامي كه   
   .دآويزند؛ ليكن، واي از روزي كه نخواهن مجازات مي

  !ستارم؛ مهربانم؛ روزت مبارك
  

  .صدايی که طنين انداز است و خاموشی نمی گيرد
  بيانيه مشترك 

 هيـات بازگـشايي سـنديكاي        و هو حومـ   تهران   كفلزكار مكاني سنديكاي كارگران   ،  ه تپ تنيشكر هف سنديكاي كارگران   
  به مناسبت اول ماه مه هو حوم تهران تزييناتكارگران نقاش 

  
به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني همبستگي كارگران چندين بيانيه از جانب تشكلهاي مستقل كارگري منتـشر شـده       

  .حدود خود بيانيه مشترك سه تشكل كارگري را منتشر مي كندكه نبرد خلق با توجه به صفحات م
  

  .خاموشي نمي گيرد صدايي كه طنين انداز است و
 ي مزدبگيران در سراسر گيتي همبستگي خود هروز هماين  در . خاصي داردكارگر معناي كارگر براي طبقه روز جهاني

  . هر روزه كارگراندتحابر اتا تاكيدي باشد  را با راهپيماييهاي گسترده فرياد زده،
 شدند و رهبران شان پس  هرگبار بست  عادالنه به    و دستمزدي ساعت كار    8 كه كارگران شيكاگويي براي      1886 از سال   

تا به امروز هنوز هم كـارگران بـراي دسـتمزدي عادالنـه در      از محاكمه اي نمايشي در بيدادگاه محكوم به مرگ شدند،    
امـروز بـه حقيقـت        شيكاگويي به سرمايه داران گفـت،      ن كارگر قهرما  آنچه اسپايز،  .دساعت كار مبارزه مي كنن     8ازاي  

 بلنـدي   بـا صـداي    اسپايز درحالي كه به طرف سـكوي اعـدام مـي رفـت               ،1886 )آبان 21(نوامبر 11 در .پيوسته است 
 گذشت زبعد امروز ا. » طنين انداز خواهد شدندر جهاصدايي كه امروز مي خواهيد به سكوت وادار كنيد، روزي «:گفت
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هرچند اين صدا پس از بيست سال آن  . در سراسر جهان طنين انداز شده است      هاز هميش  سال اين صدا پر شورتر       127
 با تولد اولين سنديكا به همت كارگران چاپخانه هـا و راد مـرد ايـن عرصـه محمـد پروانـه در ايـران          1285 هم درسال 

 در اولين   1301 لدر سا خواسته هايي كه     . سال ميسر شد   36 زبعد ا ماه مه ،  ولي اولين گراميداشت اول      .انعكاس يافت 
  :سال است 90 از بازهم خواست ما بعد گراميداشت اول ماه مه عنوان شده است،

 اجتمـاعي  نو تـامي داشـتن قـانون كـار    و راهپيمـايي،  آزادي اعتـصاب  ،  تو مطبوعا آزادي بيان   ،  آزادي داشتن سنديكا  
شركت فعال در   ،   كارگران جاز اخرا جلوگيري  ،   بيكاري عو رف جمله تغيير قانون كار       گيريها از  مدر تصمي شركت  ،  مترقي

 گيريهـاي  مدر تـصمي شـركت  و خـدماتي،    بهبود وضعيت كاري كارگران و واحدهاي توليدي         تدر جه  ها   هامور كارخان 
داشتن نمايندگان واقعـي  ،  ايرانممردو  مزد بگيران هو هم براي طبقه كارگر   و انساني كالن براي داشتن قوانين مترقي      

 شـوراي عـالي كـار،      هيات مديره سازمان تامين اجتمـاعي،      بودن نمايندگان واقعي زحمتكشان در    ،  سدر مجل كارگري  
  ....وزارت كار

  
سنديكاهاي كارگري متشكل   مزدبگيران درهو هم ن اگر كارگرا همگي اين خواسته ها قابل دستيابي است،      ! اما دوستان 

  .شندشده با
.  را از سـر گذرانـده انـد      و نـشيبي  مادرانمان براي دستاوردهايي كه امروز برايمان بسيار عادي است راه پر فراز              پدران و 

و  سـاعت كـار      8 خواسـتار    نو زحمتكشا كارگران   1325 لدر سا هنوز هستند پدراني كه فراموش نكرده اند زماني كه          
 مانـده   باز عقـ  بودند بسياري    .تالش مي كردند  ... بازنشستگي و  ،ق حقو باتعطيلي ساليانه    ،قبا حقو  هروز جمع  تعطيلي

درخانه بخوابي حقوق بگيـري بـه   .  گرفتدو مز دكار نكرمگر مي شود روز جمعه   «:هكردند ك هاي فكري كه عنوان مي      
ـ          تو حقوق كار كرده اي     .عنوان تعطيلي ساليانه   ه عنـوان   را گرفته اي حاال مي خواهي كار نكنـي پـول حـرام بگيـري ب

 خواهي را به بچه هاي جو با خبرها پول مفت  خدا يياين از اينها كافرند،  را رواج دهند،خواهند تنبليمي  .بازنشستگي
  ».ما ياد مي دهند

  
هنـوز  امـا   . اما دوستان زمستان رفت و روسياهي به آناني ماند كه چنين به دريوزگي به دامان سـرمايه آويختـه بودنـد                    

 اجتماعي مـورد حملـه سـرمايه    نو تاميقانون كار  دستمزدهاي ناچيز، اخراج، بيكاري، هنوز هم  .ده بسياري مان  كارهاي
 بـين   قمانند صندو  ؛نهادهاي سرمايه داري كه قصد دارند كارگران را به بردگي بگيرند           . قراردارد نسراسر جها داري در   

شورها براي دزديدن نان خانواده هاي كارگري     با هماهنگي سرمايه داري داخلي ك      سازمان تجارت جهاني،   و   المللي پول 
سـازماندهي   همدردي، اعتصاب،  مزدبگيران جهان به اين حمله ها همبستگي،هو همپاسخ طبقه كارگر  .متحد شده اند  

كـشورهاي   اكثـر  در .تكارگر اسـ  حكومتها در دست طبقه      قبرس، در كوبا، ويتنام،   .براي تصاحب نهادهاي قدرت است    
 پرو،  آمريكاي جنوبي مانند نيكاراگوئه،    و كشورهاي روسيه   فنالند، سوئد، سويس، آلمان، انگليس،  رانسه،اروپايي مانند ف  
سـال اخيـر     2در   .دوزيـر هـستن   حكومـت داراي وكيـل و        در  و سدر مجلـ  كارگران  ... و  آفريقاي جنوبي  ،برزيل، ونزوئال 

 را  و شـهرداري   مردمي ازجملـه  شـوراها        دهاياكثر نها  ت فرانسه توانسته است      - ژ -فدراسيون سنديكاهاي كارگري ث   
 اعمال سياسـتهاي    تدر جه بلكه آنها را      هاي سرمايه داري كشورش نه تنها ايستادگي،       هبرابر خواست تصاحب كند و در     

  .دوادار كن به عقب نشيني ضد كارگري
  .  مان را به هم پيوند زنيم پيشكسوتان كارگري كشورمان درس گرفته دستهايتو تجربيا تجربيات ناز اي! دوستان كارگر

  
  !اعضاي هياتهاي مديره سنديكاهاي كارگري ايران

 اتحاديه پروژه   – نقاش   – كفلزكار مكاني  – هفت تپه    –فعاليت سنديكاهاي كارگري شركت واحد       بازگشايي و  از سالها
و صـورت قـاطع     ه   يكديگر ب  از حمايت  متاسفانه ما جز در مواردي كوتاه تالشهايمان پراكنده بوده است و           .اي مي گذرد  
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 نرا پيرامو در سال جاري كوششهايمان را افزون كرده و اميدواريم در سال جديد مبارزاتمان              .  برخوردار نبوده ايم   دمتح
قـانون تـامين     به سود زحمتكشان و    قانون كاري مترقي و    حقوقهاي عقب افتاده،   بيكاري، گراني، دستمزدهاي حقيرانه، 

ـ فعاليـت   همـه مهمتـر آزادي برپـايي و     از رگران ايران، آزادي زندانيان كـارگري و       كا تحد شخصي  در   اجتماعي  هآزادان
 اعـالم   هدر عرصـ   كـارگري    و همبستگي  را به هم انديشي و همپوشاني        لبياييد امسا . سنديكاهاي كارگري متحد شويم   

 كـار و تـامين اجتمـاعي         پيش نويس ارتجـاعي قـانون       مبارزه با دستمزدهايي حقيرانه،    هدر عرص خواسته هاي مشترك    
سـنديكايمان در پهنـه جامعـه بـه نمـايش       هاي كـارگري و شـ از تال قدرتمندانـه    و سرمشقي متحد شويم   . تبديل كنيم 

  .                                                      بگذاريم
  2013 آوريل 30 - 1392 ارديبهشت 10سه شنبه 

   تپهتنيشكر هفسنديكاي كارگران 
   هو حوم تهران كفلزكار مكانيكاي كارگران سندي

  هو حوم تهران تزييناتهيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش 
 

  گردھمايی روز جھانی کارگر
   آلمان-با شرکت فعا:ن سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در کلن 

تظـاهرات و  ) DGB(به دعوت مجمع اتحاديه هـاي كـارگري آلمـان        
  .  كارگر با شركت هزاران تن برگزار شدگردهمايي روز جهاني

 آغـاز شـد و راهپيمايـان بـا          DGBاين تظاهرات از برابـر سـاختمان        
پرچمها، بنرها و پالكاردهاي خود پس از عبور از خيابانهـاي مركـزي             

، محـل مركـزي تجمـع گـردهم         Heumarktشهر كلن، در ميدان     
ــد ــعار . آمدنـ شـ

ــال   ــاهرات س تظ
ــاري  ــا "ج ــار ب ك

مزد خـوب، حـق     
زنشـــــــستگي با

تـــضمين شـــده، 
 "اروپــاي عادالنــه

  .بود
  

فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران نيز براي رساندن صداي كارگران ايران و جلب همبستگي طبقاتي كـارگران           
عنـوان نمايـشگاه ترتيـب داده    . آلمان با آنها، با برپايي ميز كتاب و نمايشگاه عكس در اين گردهم آيي شركت داشـتند    

  .  بود"كارگران سخن مي گويند"غرفه سازمان شده در 
بازديد كنندگان از اين نمايشگاه عكس كه با زيرنويس آلماني عرضه شد،    
مي توانستند از مطالبات كارگران ايران كه بر پالكاردها و پرچمهاي خود     

  . نوشته بودند آگاه شوند
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  )آلمان (دوئسبورگدر  اول ماه مه يمائيگزارش راهپ
  

كارگران و زحمتكشان آلمان بـه  .  بود   لي كارگران و زحمتكشان،  سراسر كشور آلمان تعط        يل ماه مه روز جهان     او امروز
   . راجشن گرفتنديخي روز تارني در هر شهر و برزن، اكشورهاي ديگر ي انقالبيروهايهمراه ن

  .وئسبورگ هامبورن است جشن اول ماه مه بود، شهر دي و مراسمهايمائي راهپني ازباني كه مي از شهرهائيكي
 هامبورن حاضر سبورگي دوئي در مقابل شهرداريمائي كنندگان راهپتي حما بامداد8 بر خالف هرسال از ساعت      امسال

 مـنظم بـا پالكاردهـا و        ي در صفها  يمائي شركت كنندگان راهپ   . كردند يمائي بامداد شروع به راهپ    10شدند و از ساعت     
  نقاط جهـان،   ي اقص يهني م يمّلكارگري و ترانه سرودهاي      ي ترانه سرودها  با يكوبي رقص و پا   ي همراه به باي ز يشعارها

اسـت راهپيمـايي    يحـ ي متركه و در حال حاضر به عنوان پار ك تفر        ي از معدن ها   يكيكه  ) لند شافت پارك  (به سمت   
ك قـرار    شـافت پـار    لنـد  ي احزاب مختلف در سمت شـرق      ي وچادرها ي و سخنران  كي موز ي امسال محل سن برا    .كردند
  .داردگرفته 
 از احزاب ، سازمانها، گروهها و ي مختلفي هاغرفههمچنين  . از هرسال بودشتري كودكان بي برايحي تفريمكانهاامسال  

فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همچون سالهاي گذشته در ايران مراسـم       . در محل پارك برقرار بود    انجمنها  
  .شركت داشتند

 يسـخنران ، در مراسم اول ماه مه سالهطبق روال همه  
ـ  .وجـود داشـت    كيو موز   نيـ  در اشتريـ  كـه ب ي احزاب

  : عبارت بودند ازشركت داشتند،مراسم 
  نكهي لي د-1 
   ام ال پ د-2 
   گروونا-3 
   اس پ د-4 
ــند( د گ ب -5  ــشان يكايسـ ــارگران و زحمتكـ  كـ

  )آلمان
   رمضانيدونيفر
  2013 مه 1

  فدايی خلق ايرانشرکت فعا:ن سازمان چريکھای 

  در تظاھرات اول ماه مه در بلژيک
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 )آلمان(گزارش کوتاه از روز جھانی کارگر در شھر مونيخ

  

 گـر ي بـا د    همگـام  )رانيـ  خلـق ا   ي فدائ يهاكي و هواداران سازمان چر    ن از فعاال  يجمع (حي مون انيراني ا ي همبستگ كانون
 كـارگر كـه بـا شـعار كـار بـا مـزد خـوب،         ي روز جهان يمائي در راهپ  خين در شهر مو   ي كارگر ناحزاب و سازمانها و فعاال    

 ديـ  آزاد بارانيـ  در اياسـ ي سي زنـدان ،ي كارگر زنداني پالكاردها با،  برگزار شد  عادالنه   ي شده واروپا  ني تضم يبازنشستگ
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كرده و پـس از      شركت   راني و پرچم ا   راني خلق ا  ي فدائ يهاكي و پرچم سازمان چر    يگردد همراه با عكس كارگران زندان     
  . نمودي اطالع رسانزي مكي ي اقدام به برپائيمائيراهپ

 همراه با   ي اسالم ي جمهور تي تحت حاكم  راني سخت اوضاع طبقه كارگر در ا      طي با مضمون شرا   هي گسترده اعالم  پخش
 .دي با استقبال گسترده مردم روبرو گرديانقالب يهاكيعكس و موز

 

  خلق ايرانشرکت فعا:ن سازمان چريکھای فدايی 

  در ترکيهدر تظاھرات اول ماه مه 
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  .... ھنروفرھنگ 
  

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

آنچه به حساب مي آيد، رويدادهايي نيست كه در زندگي ما اتفاق مي افتد، بلكه چگونگي واكنش ما در برابر آنهاست "
  )1936 آگوست 19 - 1898 ژوئن 5، فدريكو گارسيا لوركا(
 22لنين،  ("انسان عاقل كسي نيست كه مرتكب اشتباه نمي شود، عاقل كسي است كه قادر است آن را تصحيح كند"

  ) 1924 ژانويه 21 - 1980آوريل 
  

  سينما
  

  "بنيادگراي ناراضي"فيلم 
 برداشـتي اسـت از      "بنيادگراي ناراضي "فيلم  

ــان  ــين رم ــد"اول ــسن حمي ــسنده ،"مح  نوي
 كتـاب  10 فهرسـت  دركستاني كـه مـدتها     پا

پرفـــروش نويـــسندگان آســـيايي روزنامـــه 
روزنامـه گـاردين    . نيويورك تايمز قرار داشت   

 "مهم تـرين كتـاب يـك دهـه       " را   اين كتاب 
  . بوددهخوان

در فيلم، بنيادگرايي اسالمي روي ديگر سكه تهاجم كاپيتاليسم آمريكايي است و فيلمساز مي كوشد ايـن هـر دو را در                      
  .له اهميت ارزشهاي معنوي زندگي قرار بدهدابرابر مس

 سال گذشته در مراسم گشايش فيلم تـازه خـود در   ، فيلمساز هندي تبار ساكن نيويورك، بمبئي و اوگاندا   ،"ميرا نايير "
يي  آدمهـا ؛من فكر مي كنم به اين جهان آمده ام تا داستانهاي آدمهايي مثل خودم را بازگو كـنم       " :جشنواره ونيز گفت  

   ".كه بين دنياها زندگي مي كنند
 ماراتون بمب گذاري وقايع "شوربختانه"همزماني از  ، در لس آنجلس"بنيادگراي ناراضي"اما وي در مراسم اكران فيلم 

ما مي خواستيم نشان دهيم كه ": بوستون با نخستين اكران فيلمش در سينماهاي آمريكا ابراز دلسردي و نوميدي كرد        
  ".داد را به مرز انجام يك عمل تروريستي مي كشانچه عواملي افر

  
   فيلم كنبين الملليجشنواره 

در اين جشنواره اصغر فرهـادي بـا    . شود    ماه مه برگزار مي    25 تا   16 فيلم كن از     بين المللي وششمين جشنواره      شصت
اف، علي اصغري،    د رسولمحم.  محصول مشترك ايران و فرانسه است، شركت داردكه به زبان فرانسوي "گذشته"فيلم 

  . نيز در اين جشنواره حضور دارندي چهار سينماگر ديگر ايران،زاده  نويد دانش و آناهيتا غزنوي
، جيمز گري با "Jeune et jolie" ترين اثر خود  ، فرانسوا ازون با تازه"آنسوي كاندالبرا"استيون سودربرگ با فيلم 

درون ليـوان   "، جوئل و اتـان كـوئن بـا فـيلم            "ونوس در پوست خز   "با فيلم   ، رومن پوالنسكي    "مهاجر"كاري با عنوان    
  . هستند حاضر در جشنواره امسال سينماگران  از جمله"زندگي آدل" عبداللطيف كچيچه با  و"ديويس
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كننده در بخـش    تنها زن كارگردان شركت ، "اي در ايتاليا    قلعه"تبار، والريا بروني، با فيلم          ايتاليايي  كارگردان فرانسوي 
، الكـساندر پـين بـا    "فقط خدا مي بخشد"، نيكوالس ويندينگ با    "زيبايي بزرگ "پائولو سورنتينو با فيلم     . مسابقه است 

  .اند  ترين آثار خود را براي رقابت به كن فرستاده   نيز تازه"نبراسكا"
  

  تقدير از جين كمپيون در كن
 

 كـه تنهـا   "كمپيـون ن جي"از  " كارگردانان سينماي فرانسه اتحاديه"
 1992 در سـال  "پيانو"ي نخل طاليي براي فيلم     كارگردان زن برنده  

  . دوچرخه طاليي تقدير خواهد كرد است، با اهداي جايزه
 در  "نوآوري، كيفيت، جسارت و استقالل فكـري      " به پاس  اين جايزه   

سـتاره  "و  ) 1989 ("عزيـز ". شود  آثار جين كمپيون به وي اهدا مي      
 سينماگر زني است كـه تـاكنون نـامزد          چهاراو يكي از    . از ديگر فيلمهاي مشهور اين فيلمساز است      ) 2009( "درخشان

  .است دريافت اسكار براي بهترين كارگرداني شده 
 ماه مـه  25 تا   16 كن را كه از       امسال استيون اسپيلبرگ، كارگردان سرشناس آمريكايي، رياست هيات داوران جشنواره         

  .، برعهده داردشود  برگزار مي
  

ان رت داوايس هييبرناردو برتولوچي ر
   فيلم ونيز شدجشنواره

  
آخـرين  "، كارگردان فـيلم     "برناردو برتولوچي "

ت داوران ا، رياســـت هيـــ"تـــانگو در پـــاريس
هفتادمين دوره جشنواره فيلم ونيز را بر عهـده         

  .خواهد داشت
ت ايس هيي نيز ر 1983او پيش از اين، در سال       

نـام  " سالي كـه فـيلم   ؛جشنواره بودداوران اين  
  . شير طاليي جشنواره را برد، به كارگرداني ژان لوك گدار،"كارمن: كوچك

  
   موسيقي

  
   "نوبل موسيقي"اهداي 

  به خواننده سنگالي و آهنگساز فنالندي
  

شمندترين جـايزه موسـيقي سـوئد       ز، ار "پالر"جايزه موسيقي   
مند يا گروه پاپ  تاكنون هر سال به يك هنر1992كه از سال   

طور ه  ب 2013شود، در سال       مي و يك هنرمند كالسيك اهدا    
ــه  ــشترك ب ــدور"م ــو ن ــنگالي و "يوس ــده س ــا "، خوانن كاجي

  .، آهنگساز فنالندي تعلق گرفت"سارياهو
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هاي غرب آفريقاست، فقط يك خواننده نيـست، بلكـه      "گريو"عالم كردند كه يوسو ندور كه از        ات داوران اين جايزه     اهي
  ها در غرب آفريقا به مردماني گفتـه مـي         "گريو".  شاعر و همچنين امانتدار ادبيات شفاهي در غرب آفريقاست         ،گو  هقص

  .كنند  شود كه داستانها، تاريخ و آيينها را سينه به سينه نقل مي
رولينگ " گروه   .ت اميدها و آرزوهاي قاره آفريقاس     ،ت داوران، صداي يوسو ندور يادآور تاريخ، شيفتگي       ابر اساس نظر هي   

  يكـي از معـروف  .  كرد از او به عنوان مشهورترين خواننده زنده سنگال و حتي سراسر آفريقا ياد            2004 در سال    "ستون
ري   "  با همراهي خواننده زن سوئدي،     است كه  "هفت دقيقه " ترانهترين آثار اين خواننده سنگالي       نـه شـآن را اجـرا    "ن 

  . ود بخش فينال جام جهاني فوتبال را نوشته است نيز وي سر1998در سال . كرده است
همچنـين وي   .  براي آزادي نلسون ماندال كنسرتي در داكار برگزار كرد         1985اين خواننده و آهنگساز سنگالي در سال        

 و ديگر سازمانهاي حقوق بشري از جملـه فـائو و يونيـسف    بين المللتاكنون كنسرتهاي بسياري به نفع كميسيون عفو   
  .ده استاجرا كر

جايگاهي " ،ت داوران جايزه پالر   ا هي به گفته  ،2013كايجا سارياهو، آهنگساز فنالندي و برنده ديگر جايزه پالر در سال            
 تـسلطش بـر مفـاهيم انتزاعـي در قلمـرو            ،ترين امتياز او      خود داشته و مهم    معاصرمنحصر به فرد در ميان آهنگسازان       

  ".موسيقي است
  

   آن واگنر به دليل مضموناجراي اپرايي از توقف 
  

برانگيز از ريشارد واگنر در يكي از سالنهاي   اجراي اپرايي بحث
هايي برآشفته كننده   اصلي اپراي آلمان به دليل داشتن صحنه

 زيرا برخي از ، نازيها بر روي سن، متوقف شداز حضور
 .تماشاگران آزرده خاطر به فوريتهاي پزشكي نياز پيدا كردند

   توليد كننده اين اجرا حاضر نشد لحن اپرا را كه با اين حال
داستان آن در يك اردوگاه كار اجباري در دوران هولوكاست 

  .، تغيير دهدردگذ  مي
يهود افراطي بود و به  ريشارد واگنر از موسيقيدانهاي ضد
ترين طرفدار آثار او به شمار   همين دليل هيتلر يكي از معروف

  .رفت  مي
  

  "بگذرد" شاكري به نام اثر جديد گيسو
خانم شاكري در معرفي .  ارايه داده است" بگذرد"نام ه تازگي كار جديدي به  هنرمند متعهد و مردمي ب،گيسو شاكري

كار جديدم را در اين دوران بحراني خيمه شب بازي انتخابات در ايران تقديم هم ميهنانم مي " :ثر تازه خود مي گويدا
اعر قرن هفتم و هشتم هجري سيف الدين فرقاني است كه در دوران فتنه ي مغوالن و شعر اين ترانه از ش .كنم

كاري است جديد با . سير است  شاپور باستان،آهنگ آن ساخته هنرمند گرامي. حكومت آنان در ايران سروده است
   ".سبكي نو

 مي  در دسترسwww.youtube.com/watch?v=1GtFrse5Xrw در آدرس " بگذرد"  كليپويويد(
  )باشد
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  كتاب
  

   از كسادي نمايشگاه كتابحداد عادلابراز شادماني 
 ،ترين رويداد فرهنگـي رژيـم جمهـوري اسـالمي      ، به عنوان مهم" كتاب تهرانبين المللينمايشگاه "بيست و ششمين    

غال را اشـ    نويـسندگان حكـومتي آن     و در حالي كـه     روز   10 به مدت    1392 ارديبهشت   21 تا   11طبق سنت هر ساله     
هـاي خلـوت،     غرفـه  و  پوشيده نبـود "نمايشگاه"اگر چه كاهش آشكار و روزافزون كيفيت اين      . كرده بودند، برگزار شد   

شـشم را حتـي    مد حسيني، وزير ارشاد، نمايشگاه بيـست و     ح م اما گان بي اشتياق بر آن شهادت مي دادند،       بازديدكنند
  ."خواند» ترين رويداد فرهنگي جهان  بزرگ"

يس فرهنگستان زبان و ادب فارسي و نماينده مجلس هم در بازديد از نمايشگاه كتاب در پاسخ        ي حداد عادل، ر   غالمعلي
توانـد     آدم مـي  . چه خوب كه نمايشگاه خلوت است     " :گفت. اند  وال كه چرا مردم از نمايشگاه استقبال نكرده       وبه اين س  

   ".نفس بكشد
  ."له وجود دارد و قابل انكار نيستا بله، اين مس":  گفته شدهي عرض علت فروش كم كتابها در بارهوي همچنين

 نيز اجازه شـركت و عرضـه   بسياري از ناشران ايرانيبه عنوان كتاب جمع آوري شده و   300 در نمايشگاه كتاب امسال،   
  . كتابهاي خود داده نشد

 گيريهاي بي     سخت زديدكنندگان،باتفكيك جنسيتي   از ديگر ويژگيهاي نمايشگاه بين المللي كتاب جمهوري اسالمي،          
معاشرت و همفكري دختران و     ، حضور گشت ارشاد در محوطه نمايشگاه و جلوگيري آن از            مورد نسبت به پوشش زنان      

  .بودپسران 
  

   برنده چيني جايزه نوبل ادبيات از اثر2ترجمه 
  

 برنده چيني    ، نويسنده "مويان"دو داستان بلند    
سه به فارسي ترجمـه      نوبل ادبيات، از فران    جايزه

  .شد
اصغر نوري، مترجم اين كتـاب او در توضـيحي          

 دو  دونده"و   "گوساله"داستانهاي  ": عنوان كرد 
داستانها زباني  . در اين كتاب هستند    "استقامت

طنز دارد و بازتاب دوران كـودكي نويـسنده در          
در آنها نظـام ديكتـاتوري چـين بـه          . روستاست

طـور    همـان . شود  چالش و ريشخند گرفته مي    
گوينـد، تأثيرپـذيري او از دو         كه منتقـدان مـي    

  ". مشهود استارثآ در اين ، گابريل گارسيا ماركز و ويليام فاكنر، بزرگ نويسنده
 در استان شاندونگ در شمال شـرقي چـين بـه    1955 به سال - به معناي حرف نزن      -گوان موي با نام مستعار مويان       

 بـه  1976از سـال  . هـا و كارخانـه پرداخـت     مدرسه را رها كرد و به كـار در كـشتزار     در انقالب فرهنگي چين   . دنيا آمد 
، "ذرت سـرخ  " و كتابهـاي     "گـوي بلـورين   "رمـان كوتـاه     . نويـسي مـشغول شـد        ادبيـات و داسـتان      تحصيل در رشته  

 2012او سال   . ت از ديگر آثار اين نويسنده اس      "ها   قورباغه" و   "زندگي و مرگ در انتظار من است      "،  "تصنيفهاي سير "
  . نوبل ادبيات معرفي شدبرگزيدهميالدي به عنوان 
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  ژوزه ساراماگواثر گمشده اي از  انتشار
، "ژوزه سـاراماگو " پرتغـالي،   سه سال پس از مرگ نويـسنده  

 بـه  "تـاق زيرشـيرواني  ا  پنجـره "اثر جديدي از او بـا عنـوان     
ايـن كتـاب كـه يكـي از كارهـاي           . آلماني منتشر شده است   

وي . شد  تين ساراماگو است، اثري گمشده محسوب مي      نخس
  . سال بيشتر نداشت30هنگام نوشتن اين رمان 

ــشار   ــافتن و انت ــيروانيپنجــره"داســتان ي ــاق زيرش ، از " ات
، چنان 1998 نوبل ادبيات سال   جايزه  پرتغالي برنده نويسنده

رمـان جديـدي     تواند دستمايه    باورنكردني است كه خود مي    
دست ، 1950  در آغاز سالهاي دهه  ژوزه ساراماگو،.قرار گيرد

  اين اثر را جهت انتشار براي ناشري در ليـسبون مـي             نوشته
ايـن واكـنش   . شـود    فرستد و با پاسـخ منفـي او روبـرو مـي             

گير را كه به لكنت زبان هم دچار    گوشه  كننده، ژوزه    مايوس
 ذوق  شـوق و   .دارد   كار نگـارش و نـشر بـازمي         بوده، از ادامه  

ياد ماندني به        خلق آثار به     پركار در نتيجه    شود و اين نويسنده       دوباره در ژوزه ساراماگو بيدار مي       نوشتن تنها سالها بعد   
مانـد و او پـس از جـستجو در             اين موفقيتهاي شگرف از ديد ناشر پيشين نيز دور نمـي          . يابد  شهرتي جهاني دست مي   

  ".كند   ساراماگو را دوباره كشف مي شده رمان گم"چند آرشيو، به گفته خود 
 اسـت كـه     "نظير  اي بي   هديه"،  "پيالر دل ريو  "،  "كوري" رمان    ، براي همسر نويسنده   " اتاق زيرشيرواني   پنجره"كتاب  

 به زبان پرتغالي منتشر شده، تـا كنـون بـا سـه       1995 كه در سال     "كوري"رمان   .جا گذاشته است     نويسنده از خود به   
بالتازار "  و "سال مرگ ريكاردو ريس   " "بلم سنگي "،  " ليسبون محاصرهتاريخ  ".  ايران به چاپ رسيده است     برگردان در 

  .  كتابهاي ترجمه شده اين نويسنده است  ديگر از جمله"و بلموندا
  

  تاتر
 

   تعطيلي تاالر مولوي
پــور بــا ســابقه تئــاتر   بهــروز غريــب

 در باره   ،"رستم و سهراب  "عروسكي  
 تــاالر مولــوي مــي امكــان تعطيلــي

ــد ــشگاه   ": گوي ــوي آزماي ــاالر مول ت
  دانشجويان جوان تئاتر محسوب مي    

شود و بايد در برابر از كـار انـداختن          
   ".اين محل ايستادگي كرد

 دسـته از     او همچنين تاكيد دارد آن    
اساتيدي كه دربرابـر چنـين اتفـاقي        

سوال كنيم اگر مديري يـا جمعـي از مـديران    ": فزودوي ا. هستند  درحال خيانت به نسل آينده تئاتر ،كنند  سكوت مي 
افتـد؟ در ايـن      چه اتفـاقي مـي     ،تصميم بگيرند يكي از آزمايشگاههاي دانشكده فني يا دانشكده پزشكي را حذف كنند            
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  با قاطعيت مي  .  پزشكان و دانشجويان هستند    ،شرايط قطعا اولين گروهي كه نسبت به اين تصميم اعتراض خواهد كرد           
  ".كارانه است   بسيار خيانت،ر چنين تصميمي از سوي مديران گرفته شده باشدگويم اگ

دار تئـاتر    از دست دادن تاالر مولوي بـه مثابـه از دسـت يـك سـالن و محـل ريـشه       ": پور همچنين تصريح كرد    غريب
  ".ول آن استوشود كه دانشگاه تهران مس  محسوب مي

 در دانشكده تئاتر عروسـكي  هممتاسفانه امروز استادان آگاه و دلسوز   ": كارگردان اپراي عروسكي در پايان اظهار داشت      
 ،توان گفت نداريم؛ حال اگر من اين جمله را بگويم  حتي مي ،هاي تئاتري كشور بسيار كم داريم   در ديگر دانشگاه  همو  

كننـد و خيالـشان راحـت         فت مي آنها از دانشگاه حقوق دريا    .  اما اصال برايم اهميتي ندارد     ،كنند   اي اخم مي    حتما عده 
  ". باشندبي دردسراي هم جز اين ندارند و قرار است ساكت   است، احتماال دغدغه

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  

  

  » در کرانه ماه«
  ) صبح.م(وحيدي .م

  درخت بوي پرنده مي دهد و 
  حياط 

  آكنده است از حس رهايي 
  بر نيمكت چوبي نشسته ام و 

  پاييز را 
  مي نگرم 

  و آشيانه پرنده اي را 
  كه باد برده است   

  از پيچك ماه باال مي روم و 
  در رنگين كمان سرخ و آبي 

  خانه مي سازم    
  جهان 

  شكل سرود مي گيرد 
  از اين همه اميد و نور 

  گه بر آسمان شهر 
  مي ريزد    
  91اسفند 

  يشگام در آدرس زير گوش كنيدبه راديو پ

com.radiopishgam.www  
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  ............فراسوي خبرها
  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com  

  

   اصالح قانون كارحهيچالش در ال
   يرهاشمي منتيز
   

   بهشتي ارد8 كشنبهي خبر يفراسو
.  قانون كار، از طرف مجلس بازگردانـده شـد         هي اصالح ي دولت حهي ال ران،ي گسترده كارگران و مزدبگ    ي دنبال اعتراضها  به

 كار شده ي عالي در شوراحهي الني اي مجلس خواهان بررسي اجتماعونيسي كملنا،ي ابهشتيرد ا7به گزارش روز شنبه 
  . است

 دولت حهي البي هزار امضا در اعتراض به اصالح قانون كار، عدم تصو       30 اقدام مجلس، هماهنگ كنندگان طومار       ي پ در
 يروزيـ  پ كيـ  دانـسته و آن را       ياعتراضـ  ي تا تجمعها  ي جمع ي حركت گسترده و متحد هزاران كارگر از امضا        جهيرا نت 

 ي و رقابتهاي فعلطياگر چه شرا.  دهندي مشي نزاد نماياحمد مخالفت با باند ي اقدام را نوع ني ا هايمجلس. اعالم كردند 
 كمـك كننـده   ي داشته، اما عامل اصل ري در بازگرداندن طرح فوق تاث     ينشي انتخابات گز  ي برا هاي حكومت يدرون خانوادگ 

 هيسرنوشت طرح اصالح  .  است ي و اجتماع  ي و فعاالن كارگر   راني گسترده كارگران و مزدبگ    ي هماوردطلب طي شرا نيدر ا 
 نـده ي و نماانيـ  كارفرمانـده ي بـزرگ، نما  ي دولت به عنوان كارفرما    ندهي از نما  يبي كار كه ترك   ي عال يقانون كار در شورا   

  .  داردي همگاني به ادامه اعتراضهاي كارگر است، بستگيدولت
   
 تي خـط فقـر اسـت و شـكا        ري سوم ز  كي به حداقل دستمزد كه معادل       راني برابر اعتراض گسترده كارگران و مزدبگ      رد

  بهـشت ي ارد 7روز شـنبه    .   دهنـد  ي خود را نشان مـ     ي ضد كارگر  تي ماه مي رژ وراني پا ،ي عدالت ادار  وانيكارگران به د  
.  را اعـالم كـرد     رانيـ  دسـتمزد كـارگران و مزدبگ      ل حـداق  شي شرمانه مخالفت خود با افزا     ي ب م،ي مجلس رژ  سي رئ بينا

 درصد 35 حقوق متناسب با نرخ تورم شي مخالفت خود را با افزابهشت،ي ارد7 شنبه  لنايمحمدرضا با هنر در گفتگو با ا      
 درصد كنترل شود تا دستمزد كارگران و كارمندان كفاف مخارجشان را            25تورم در محدوده    « گفت كه    يو. اعالم كرد 

  .  ندارديي دستمزد با نرخ تورم خواناشي داشته و افزاي صعودري است كه نرخ تورم همچنان سي در حالنيا. »بدهد
 هيـ  كـارگران عل   تي استان تهران در واكنش بـه شـكا        يي كارفرما ي صنف ي كانون انجمنها  سي رئ بي نا گر،ي د يدادي رو در

در «: گفـت  ي محمـد انتظـام    بهـشت، ي ارد 7 شـنبه    النيبه گزارش ا  .  نمود يكاري به ب  دي شده، آنان را تهد    نييدستمزد تع 
 از يمـ ي مجبور خواهنـد شـد ن   نديافزاي كارگران ب  تمزد به دس  گري درصد د  15 به   كي بخواهند نزد  اني كه كارفرما  يصورت

 كـار  يرويـ  به نفع نني خود بپردارند كه اي به انجام كار در واحدها ي كار خود را اخراج كنند و با كارگران كمتر         يروين
  » .ستيم نكشور ه

 ي كار و ضد انسان    يروي ضد ن  ياستي دستمزد، س  شي در برابر خواست عادالنه و به حق افزا        يكارسازي به ب  دي تهد استيس
 و گسترده به    ياعتراض همگان .  انجامد ي استثمار م  دي و تشد  ي در برابر كارمزد   ي به بردگ  زي آم دي تهد استي س نيا. است

  . چالش خواهد كشانده را بمي رژ عادالنه است كهي شده واكنشنييدستمزد تع
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   اعتراض به دستمزد ناعادالنه و واكنش حكومتگسترش

   ي هاشمري منتيز
  

  بهشتي ارد13 نهيآد...  خبريفراسو
 استبداد برگزار ي چكمه هاري و  ز  يتي امن ي كارگران، در فضا   ي جهان يروز همبستگ ) اول مه  (بهشتي ارد 11 چهارشنبه

 در برابـر مجلـس ارتجـاع، مراسـم كـارگران شـركت واحـد                ي كوچك، تجمع اعتراضـ    ي جشن در جمعها   يبرگزار. شد
  .  روز بودني در اي اعتراضيكتها تهران و حومه و تجمع و تظاهرات در چند شهر از جمله حرياتوبوسران

 دار  هي دولـت سـرما    ز،ي نـاچ  يدسـتمزدها « مانند   يي در سنندج با شعارها    خواهي كارگران و زنان و مردان آزاد      ييمايراهپ
 تعـداد  ميـ رژ.  شـدند ري از مـردم دسـتگ  ي قرار گرفت و تعـداد     ورشي سركوبگر مورد    يروهايتوسط ن » خجالت، خجالت 

  .  تن اعالم كرد16 را رشدگانيدستگ
 هزار امضا، در روز كارگر در اعتراض به حداقل مزد در برابر مجلـس دسـت بـه                   30 ي كنندگان طومار اعتراض   هماهنگ

  . تجمع زدند
   

 اول ماه مه، اعتراض به حـداقل مـزد          ي اعتراض ي در حركتها  ي اعتراض ي منتشر شده، محور شعارها    يس گزارشها  اسا بر
 سـوم خـط     كيـ  كار، برابر با     ي عال ي مصوب  شورا   ي هزار تومان  487حداقل مزد   .  كار بود  ي عال ي شده در شورا   بيتصو

  . فقر، همچنان مورد اعتراض است
 آن بر اساس نرخ تورم مطـرح كـرده          شي مجدد حداقل دستمزد و افزا     ي بررس ي برا ييشنهادهاي پ مي رژ وراني از پا  يبرخ

 ني معـاش كـارگران را تـام    تي امن گري د يي كند و از سو    ي سو فاصله حداقل دستمزد با خط فقر را كم نم          كياند كه از    
  . كندينم
   

 خواربـار و حـق تاهـل        به روز كـردن حـق مـسكن، حـق         « خود وعده    ي در سخن پراكن   بهشت،ي ارد 9 نژاد روز    ياحمد
 مبلـغ  نيـ بنا به گفته كارگران اگـر ا .  هزار تومان است10 كه حق مسكن سالهاست كه فقط  يدر حال . را داد » كارگران
  .  كندي مشكل اجاره خانه كارگران را حل نمابد،ي شي هزار تومان هم افزا50حتا به 

  .  كنديدگي موضوع رسني به اژهي جلسه وكير  كار دي عالي نژاد، قرار است شوراي دنبال حرف پاسدار احمدبه
 يو.  را اعـالم كـرد     92 دسـتمزد سـال      ي احتمال شي مخالفت خود با افزا    اني كارفرما رهي مد اتي ه سي رئ گر،ي د يي سو از
 را مطرح كرده    ي اجتماع نياز طرف تام  »  كارگران و مشموالن قانون كار     ي و سبد كاال برا    يشتي مع ژهيسبد و  «شنهاديپ

 در برابر اعتراض كـارگران شـده        اني كارگران و كارفرما   ندگاني خواستار سازش نما   اني كارفرما رهي مد اتيه سيرئ. است
  .را ارائه داده است»  كارگر و كارفرماني سازش بيشوراها «شنهادي پي راستا ونيدر هم. است

  
 و  ي فعـاالن كـارگر    دنيشان به زندان كـ    ،ي ضد كارگر  ني كار، با وجود قوان    ي عال ي شورا ماتي تصم افتي و دست    تيماه

 شتريـ  استثمار، منفعل شدن كـارگران و كـسب سـود ب      دي جز تشد  ي ا جهينبود حق اعتراض و اعتصاب، طرح سازش نت       
بـر  .  اسـت  زي داران در سـت    هي و سـرما   هي سرما حكومت با   راني كارگران و مزدبگ   يمنافع طبقات .  داران ندارد  هي سرما يبرا
 اسـتها ي عادالنه و برحق كارگران و زحمتكشان به چالش كشاندن سي خواسته ها   به دني رس ي منظر، تنها راه برا    نيهم

  .  حاكم استمي رژي ضد كارگريو عملكردها
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   اشتونني به دامن كاتري از آغوش خامنه ا،يليجل

  يدي جداليل
  

  بهشتي ارد14شنبه ...  خبريفراسو
 اشـتون  ني و كـاتر يلي جلديسع)  مه15 (بهشتي ارد 25 روز

 گـر، يبـه عبـارت د    .  و گفتگو خواهند كرد    دارينبول د در استا 
 و  حتهاي رهنمود هـا، نـص     مي رژ ي مل تي امن ي عال ي شورا ريدب

 ي شنود و سپس با دسـت      ي رام 5+1ندهي نما ي لفظ يدهايتهد
 بـاز   هي فق ي كش دادن به آغوش ول     استي س يپر از رهاوردها  

  . گردديم
 ي در آلمـات شي مـاه پـ    كيـ  " و ناكـام   جهي نت يب" يفتگوها خانم اشتون گفته است، قرار است گ       ي كه سخنگو  همانطور

 اشـتون  ني كـاتر 2 و 1 ي مذاكرات آلماتانيچنانچه پس از پا.  بماندي باقزي مي حال موضوع روني شده و در ع    يريگيپ
  ". همچنان از هم فاصله داردمان  دو روز مذاكره روشن شد مواضع يط": به خبرنگاران گفته بود

  
بازرسان آژانس كه اصرار دارند .  مالقات كنندني در ومي رژندگاني و نماي اتميمزمان آژانس انرژ قرار است ه ن،يهمچن
 آنها د،ي برآي كاري مخفي در پراني امي اگر رژي ادعا كرده اند كه حت     ي كنند، به تازگ   دني د ني پارچ ي نظام ساتياز تاس 
 ي اسـالم ي اشاره شده بود كه جمهور   ي به شواهد  شتريپ.  هستند برخوردار ي ذرات مواد اتم   ني كوچكتر افتني يياز توانا 

 شده بود،   دي ابراز ترد  ساتي تاس ني از ا  ي رو به موثر بودن بازرس     ني كرده است و از ا     ني پارچ ساتي تاس ياقدام به پاكساز  
ژانس،  آ هيك مقام بلند پا   ياستفان وگت،   .  است يي مدرن قابل شناسا   زاتي با تجه  ي شود آثار مواد اتم    ياما اكنون ادعا م   

  . بردني توان از بي نمي را به طور كلومي اورانيگفته است ذرات مواد اتم
 از آن از  ي ناشـ  ي در حـل تنـشها و بحرانهـا        يشرفتيـ  پ چي فعـال هـ    ي خامنـه ا   ميـ  رژ ي رود بـرا   ي كه انتظار م   همانطور
 خـود در  يهـا يپراكن سـخن  نياو در تازه تر.  تقدم داردطي و حفظ نظام در هر شراستي برخوردار ن  يتي اهم نيكوچكتر

زود نترسـد، از  " و " دشمنان مقاوم باشدي فشارهالمقاب" باشد در ي كسدي كرد كه با  دي جمهور نظامش تاك   سييباره ر 
  .  خواهد بودي شدن نظام وي هم سرانجام علت متالشتي واقعني همعتاياتفاقا و طب. " خارج نشوددانيم
   

   كندي مفي تعر را هي فقتي والمي رژتي موقعكاي آمريمانور نظام
   امانمنصور

  
  بهشتي ارد19پنجشنبه ...  خبريفراسو
 ي بـرا ي مشخـص يامهـا ي پرنـده ي دربرگديـ  تردي فارس بجي آن در خلماني كشور همپ40 متحده و  االتي ا ي نظام مانور

 و  يالت جـار   پر رنگ تر از تحو     يگاهي است و جا   تي اهم ي دارا يي صف آرا  ني از ا  شياما آنچه كه ب   .  است رانيحاكمان ا 
 انيـ  بستر آن مانور مزبور به جري است كه روي اسالميهور جممي رژكيولوژيدي و اياسي سي انزواابد،ي ي روز م  طيشرا

  .افتاده است
ـ     ني تضم ،ي قُدرت نظام  شي نما ني كه هدف از ا    ندي گو ي و متحدانش م   كايآمر ز     ي المللـ  ني باز ماندن آبراه ب رمـتنگـه ه 

.  متمركـز شـده اسـت      ي انـرژ  ساتي و حفاظت از بندرها و تاس      ي نفت ي مقابله با آلودگ   ،يب رو ني سه محور م   ياست و رو  
 يآقـا .  شـده باشـد    ي طراحـ  هيـ  فق تي وال مي رژ يهاي و رجزخوان  دهاي محورها سازگار با نوع تهد     ني كه ا  دي نما ي م نيچن
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 كه "  فارسجي در خلكايه به منافع آمرحمل" زي و همدستان بارها از بستن تنگه هرمز با اقدامات خرابكارانه و نيخامنه ا
  .   فارس دارد، سخن رانده اندجي خلهي كشور در حاشنياشاره به متحدان عرب ا

 جي خلي همكاري عضو شوراي كشورهاگري دزي و نراني عرب اگاني همساي شركت دستجمعنه،ي زمشي پني توجه به ابا
 با بخش ي در همان حال كه مناسبات دشمنانه اهي فقتي والميرژ. ستي چندان شگفت آور ني مانور نظام  نيفارس در ا  

 ي و كشورهاگاني روابط با همسابي است، فعاالنه در جهت تخرده پر ُنفوذ برقرار كري و كشورهاي از جهان صنعتيبزُرگ
  .  كوشدي مزي نيعرب

 يكـ ي خود نه فقط موجب نزد     ي موسم ياهي منزل دارند، با عربده كش     هي فق ي كه در بارگاه ول    ياني و گزافه گو   ماجراجوها
 حضور شي اند، بلكه در عمل به افزادهي آنها گردني مشترك بيتي امنقي عاليري و شكل گ  كاي كشورها به آمر   ني ا شتريب

  .    اند كرده ياني كُمك شازي در منطقه نكايو ُنفوذ آمر
 ياسي سي كند، از مرزها ي م مي ترس راني ا يب و غر  ي جنوب ي مناسبات خصمانه در مرزها    ني كه ا  ي خط فاصله ا   همزمان،

 تا مصر همه جـا      نياز عراق تا ُلبنان و از بحر      .  است افتهي زي ن ي و فرقه ا   كيولوژيدي بار ا  ي ا ندهيگُذر كرده و به گونه فزا     
 ي القاعده ا،ي سلف،يهي فقتي والانيادگرايبن.  شوندي ملي و تنش تبد  يري عنصر درگ  كي آن به    رواني و پ  عهيمذهب ش 

 را ناممكن سـاخته  گريكدي مسلمانان در كنار ي مذهبيشهاي گرا زي مسالمت آم  ي زندگ گريكديو جز آن دست در دست       
  .  گرفته اندمتي آنها را غنتيو امن

 آن بـه كـار   هيـ  عليولوژيديـ  و ااسـت ي تواند در پهنه سي كه م يي همه فاكتورها  هي فق تي وال ي مذهب – ي استبداد ميرژ
 قُدرت برخوردار اسـت و نـه        ي واقع ي كه نه از مولفه ها     ردي گ ي صورت م  ي در حال  نيل كرده است و ا    گرفته شود را فعا   

 خود دست و پـا كـرده انـد، در       ي برا راني كه حاكمان ا   يگاهيجا.  آنها دارد  ينيگزي جا ي برا ي و خارج  ي مل يپشتوانه ها 
 از سطح مزاحمان و آشوبگران      ني است و ا   افتهي كرده، بازتاب    نيي مقابله تع  ي مورد بحث برا   ي نظام ني كه تمر  ييهدفها

  .               رودي ندارد، فراتر نمدي در مهار شان تردچكسي كه هي بته و خرديب
  

   امام زمان ي قاتل تا مدعستياز ترور
   يرهاشمي منتيز
  

   بهشتي ارد20 نهي خبر آديفراسو
.  است هي فق تي وال مي در رژ  ي جمهور استي ر ي انتخابات شي پرده نما  شي بخش مضحك و خنده دار پ      داها،ي نام كاند  ثبت

  . دهدي را نشان مي آنها، فاجعه دردناك سلطه استبداد مذهبي و ژستهاداهاي مصاحبه با كانديپخش صحنه ها
 ي تن برا243 بهشت،ي ارد19 آغاز شده و تا روز پنجشنبه بهشتي ارد17 شدن از روز سه شنبه داي كاندي برايسينامنو

  . كردندي اعالم آمادگهي فقيول يگماشتگ
 خود را امام زمـان  ،ي فارسي ساله، به نام محمد عل32 ي روز ثبت نام، فردني در سوم،ي حكومت ي بر اخبار رسانه ها    بنا

  .»از طرف خدا آمده است« كرده و گفت كه يمعرف
 ريـ  وز انيـ  فالح يعلـ .  مرز اسـت    شمار در داخل و خارج از      ي ب ي از آمران قتلها   ان،ي فالح ي عل داها،ي كاند 243 اني م در

 كونوسي م تي دست داشتن در جنا    لي به دل  ،ي عضو مجلس خبرگان رهبر    ،ي رفسنجان ي جمهور استياطالعات دوران ر  
 ،ييالبته محـسن رضـا    . قرار دارد )  الملل ني ب سيپل (نترپلي ا بي تحت تعق  ن،ي در آرژانت  انيهودي ياريو انفجار مركز هم   

 كـل   ي حكم جلب آنها از طرف دادسـتان       ي هستند كه تقاضا   ي هم از جمله كسان    يجان رفسن ي و هاشم  يتي اكبر وال  يعل
  . داده شده استنترپلي اسي به پلنيآرژانت

 5 ائـتالف  بهـشت ي ارد19در روز پنجـشنبه  .  موضوع به اصطالح ائتالفها اسـت    ي شعبده باز  ني از نكات جالب در ا     يكي
 بـه اصـطالح   نيـ  ايدايـ  را بـه عنـوان كاند      يه، محمدحسن ابوتراب   كرد ي معرف اني در اصول گرا   تينفره كه خود را اكثر    
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 شـد كـه در   ي مـدع  يمتكـ .  به عنوان اعتـراض درآمـد      ي متك ي صدا ي معرف ني پس از ا   ياما لحظات .  كرد يائتالف معرف 
ر همزمان باهنر د.   كندي اعالم كرد كه به طور مستقل ثبت نام ميمتك.  شدي مي او معرفدي ها اول بوده و باينظرسنج

  . اعالم كردكي دموكراتري را غي ابوترابنيي تع،ي اظهار نظر اعتراضكي
 و  ي سرسـپردگ  ي همه آزادند بـرا    بي ترت نيبد.  هم اعالم كرده كه هر سه نفر ثبت نام خواهند كرد           1+2 ائتالف   ياعضا

 نگهبـان آزاد    يوراامـا شـ   . دي نفره تا روز شنبه به صدها نفر خواهد رسـ          243 ستيل.  ثبت نام كنند   هي فق ياطاعت از ول  
 ي راينـ ي تزئي صندوقهايهمه آزادند به پا.  انتخاب كندابت رقي داند براياست كه هر تعداد و هر كس را كه صالح م        

 را ي چه كسرندي گي ممي و باند او هستند كه تصم  هي فق ياما ول .  نگهبان بدهند  ي شورا دگاني خود را به گز    يبروند و را  
 حمـد  اسـت كـه م    ي اسـالم  ي در جمهور  ي انتخابات ي از شعبده باز   يي نما نيا. نديرگز سركوب مردم و حفظ نظام ب      يبرا

  .  بدان اعتراف كردبهشتي ارد19 روز پنجشنبه يخاتم
 خـود را    امـدن ي ن يديـ  نشده و در كمـال ناام      هي فق ي از ول  يي چه در خفا و چه آشكار هنوز موفق به دلربا          ي خاتم محمد

 در پاسـخ بـه درخواسـت    ي و،ي محمد خـاتم   تيبنا بر گزارش وبسا   .  كند ي م حي او رفتند تشر   داري كه به د   ي كسان يبرا
 حـق   مي مرحله هـم بگـذر     نيتازه اگر از ا   . ميياي خواهند ما ب   يمن مطمئن هستم كه نم    «: حضور در انتخابات گفت    يبرا

ه انتخابات در  است كقتي حقني آشكار به اي اعترافي خاتميصحبتها» .مياوري بي خواهند راي از آن چه م    شي ب ميندار
  . شودي هم مي امر شامل انتخاب خاتمني بوده و اكي آزاد و ضد دمكراتري از آغاز تا كنون غي اسالمينظام جمهور

  
  يزدي محمد خي زدن شريو داستان َكه»  كَدخُداخانه«
  ي هاشمري منتيز
   

  بهشتي ارد27 نهيآد.... خبري فراسو
 سـخن   الي در سـر   هيـ  فق يول.  شده است  يدي وارد گرداب جد   يي و مشا  ي با نامزد شدن رفسنجان    ي انتخابات ي باز شعبده

 دانـد و همزمـان مـافوق       ي كه خود را جوهر قانون مـ       يخامنه ا .  كَشد ي قانون شكنان خط و نشان م      ي برا شيهايپراكن
ونـه   كـرد و هرگ    يباني پـشت  تهاي صـالح  ديـ  تائ ايـ  و   رد ي نگهبان بـرا   ي شورا مي از تصم  شيشاپي قرار دارد، پ   نيهمه قوان 

  . اعالم كرد» دشمن «ي نگهبان تحت امرش را اقدام از سوي شورامياعتراض به تصم
 كـرده  دي روز تمد5 را تهاي افتاده و مهلت اعالم صالحري گي و رفسنجانيي در َگردنه نامزد شدن مشا     زي نگهبان ن  يشورا
  . كرده اندييل هم صف آرادر مقاب» حذف فتنه و انحراف« و »قيهمه سال «يدر هرَم قدرت؛ گفتمانها. است

  
 عـضو  ،يزديـ  محمـد  خي زن كه خود را نامزد انتخابات كرده سبب باال رفتن فـشار خـون شـ   كي ي حرفهااني مني ا در

 ي نـامزد  ي از زنان كه برا    ي تعداد محدود  زهيصرف نظر از انگ   .  نگهبان شده است   ي شورا يمجلس خبرگان و عضو فقها    
 جمهور شوم، سيياگر من ر« ثبت نام گفته بود هنگام از زنان كه در يكي يحرفها ثبت نام كردند، ي انتخاباتشيدر نما

 نيـ در واكنش بـه نظـر ا  .  گزنده شده استيزدي آخوند يبرا»  خواهند بوداني آقاگري دميام خانمها و ن      نهي از كاب  يمين
 شـود، اصـال   ييد روسـتا  وارخواسـت  ي ميكس«:دي گوي شود و مي متوسل مي مرتجع و فاسد به مثل پراكنخيخانم، ش 
  )بهشتي ارد26 پنجشنبه سنا،يا(» خانه كدخدا كجاست؟گفت؛ ي وارد روستا شود، اما مدادند ينمراهش 

 600 از شي بـ ي حرفهـا انيـ  كه از مني گفت؛همدي با ي ارتجاع قاًي و عم  زي آم ني توه ف،ي سخ ي سخن پراكن  ني ا رامونيپ
 جامعـه مرتجعـان موسـوم بـه         سيـي  است منجر بـه واكـنش ر       يتي جنس دي به آپارتا  ي زن كه واكنش   كي حرف   دا،يكاند

  . جامعه نفوذ كرده استعماق تا ايتي جنسضي دهد كه خواست رفع تبعي حوزه قم شده، نشان منيمدرس
 ي و احمد جنتـ يزدي چون محمد ييخكهاي به اجازه شازي ناستي ورود به عرصه سي براراني زنان آگاه و مبارز ا    نيبنابر

  .را فتح خواهند كرد» خانه كدخدا «خواهي بخش زنان و مردان آزاديي رهاامي و قيم با جنبش اجتماعندارند و سرانجا
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   دادن قانون جنگل در حوزه سالمت و بهداشتتيرسم
   امانمنصور

  
  بهشتي ارد31سه شنبه ...  خبريفراسو

جهاد " دارند، آماج ازي فُشرده نيك مراقبت پزشاي كه به درمان  يگري سالخوردگان، كودكان و همه شهروندان د      ماران،يب
 اسـت كـه   يري واردات دارو، شمـش ي بـرا ي ارز دولتـ ياعـالم حـذف رسـم   .  قرار گرفته اندهي فقتي والمي رژ "ياقتصاد

 به ُگفتـه منـابع      ي فاجعه بار آن حت    يامدهاي بسته اند و پ    و و جان شهروندان از ر     ي به قصد سالمت   نكيحاكمان كشور ا  
  .   جامعه استدني در حال درنور د،يرسم

 كنـد كـه تنهـا چنـد روز پـس از            ي گُسترده دارو خبر داده و اضـافه مـ         ي و گران  يابياز كم ) سنايا (ي رسانه حكومت  كي
 شي درصـد افـزا  500 تـا  20 ني انواع دارو در بـازار بـ  متيق" واردات دارو، ي داده شدن به حذف ارز مرجع برا تيرسم

   ". استافتهي
  

 درنگ پـس از محـدود شـدن         ي آشكار ب  مهي در بخش سالمت و بهداشت را به گونه ن         ياضتي چه حكومت اقدامات ر    اگر
 ي از دادن ارز بـه دارو و بـاز  ي خـوددار ي اعمال كرده است، اما اعـالم رسـم   ي خارج يمهاي خود در اثر تحر    يمنابع ارز 

د    اگر"نظام".  استي ضد انسان  ياستهاي س نيحكومت با كارت باز، به مفهوم شدت دادن به ا          تيري چـه نتوانـسته در مـ 
 شـمردن  ي ضرورري و غي قانون جنگل و نف ي داشته باشد، در عوض در برقرار      يتي كه بر جامعه نازل كرده موفق      يبحران

  .  گذاردي مني به زمي بلند تري در جامعه، هر روز گامهاي انسان"فيضع" ي حلقه هااتيحق ح
  

 گاهي از جاي بانك مركزسيي در مجلس مالها با موضوع دارو، ريريگ معركه كي اني، در جر)بهشتي اُرد17( بار نيآخر
 كفيال":  كرد ي بلبل زبان  ي به عرب  ي بهمن يآقا.  كرد يسالمت شهروندان در منطق بربرمنشانه حكومت پرده برده بردار        

 يديـ  قي آن اعـالم بـ  رگـ ي ديكه معنا)  كندي نمفي اش تكل  يي توانا ندازه را به ا   چكسيخُداوند ه  ("اهللا نفسا اال وسعها   
  .     در برابر آنها استي افهي هر تعهد و وظخي از م"نظام" دانستن افسار لهينسبت به سرنوشت شهروندان و 

  
 خود ي از بقاري كه حاكمان كشور غتي واقعنيا.  نكرده استاني را بي حال، خزانه دار ارشد حكومت مطلب تازه اني ابا

.  استي اسالمي نظام جمهورخي تاري ندارند، به كُهنگي تعهد ي و كس  يزي آن به چ   يها بردن از نعمت   بيدر قُدرت و نص   
 اردهايلي خرج م- مثال ي برا- گر،ي دي به بهانه كمبود ارز و از سوان گرفتن سالمت شچهي منطق را در به باز    نيمردم ا 

  .  كنند ي مشاهده و تجربه ميني بشار اسد، به گونه عمي حفظ رژي براهيدالر در سور
  

 دنيبخـش " حـدادعادل، نـسبت بـه    ي ُغالمعل،ي به خواجه دربارريركبي دانشگاه امري دلاني دانشجوكشنبهي روز   اعتراض
 نگاه موشكافانه به حركات و رفتار ني از همي، نمونه ا" مردم خودماني ُگرسنگني در عني و فلسطهي المال به سور تيب

  . دف آن است جامعه در درك معنا و هييحاكمان و توانا
  .                      زندي ري است كه به كام خود مي دارند، زهر مرگباري مغي از جامعه درشي و ُشركاي خامنه اي كه آقاييدارو
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  شھداي فدايي در خرداد ماه 
هروز دهقاني ـ حسن    اسكندر صادقي نژاد ـ رحمت اهللا پيرو نذيري ـ ب  - اميرپرويز پويان ـ نادر شايگان شام اسبي :رفقا

حبيب برادران خسروشاهي ـ مريم شاهي ـ خسرو تره گل ـ حسين سالحي    -معصومي همداني ـ عليرضا شهاب رضوي 
ـ مينا طالب زاده شوشتري ـ عليرضا رحيمي علي آبادي ـ حسين موسوي دوست موچـالي ـ رفعـت معمـاران بنـاب ـ         

منـصور فرسـا ـ    -طان پور ـ ماريا كاظمي ـ اسماعيل هاديـان    سليمان پيوسته حاجي محله ـ نعمت با شعور ـ سعيد سل 
ـ حميد اميـر ميرشـكاري ـ ولـي     ) كاك رشيد(ـ محمدرضا محمديان باباعلي ) در هند(مهدي پهلوان ـ شهرام ميراني  

 تاكنون در 49 جواد باقري،  طي سالهاي - شاپور جليلي -سوسني ـ منوچهر ويسي ـ جعفر قنبرنژاد ـ مهنوش آذريون 
  . مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند

  
  

  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

----------  
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    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،–گرد رستاخيز سياھکل در ُکلن  فيلم کامل يادمان چھلمين سال-١

  چھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيمای آزادی و تيشک- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د:ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
------------------------------------  

  

  
  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدريكا فيلم با سيستم آماين . ) دالر10( يورو7قيمت 
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   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
   ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا
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