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  ...سرمقاله 

ھای "تدبير"
ُحکومت و 

  جامعه" توقُعات"
  منصور امان

  
آيا وظيفه توسعه دموكراسي در كشور و گشودن 
بندهايي كه حكومت براي جلوگيري از تحرُك و 
حيات موثر جامعه مدني به پاي آن بسته است را مي 
توان به بخشهايي از خود حكومت در راس يا بدنه كه 

ويش ناراضي به نظر مي رسند، از موقعيت كُنوني خ
  سپرد؟ 

در حالي كه نظم حاكم در مجموع و به داليل كامال 
روشني كه از تمايل آن به استمرار انحصار قُدرت و 
يكه تازي بدون رقيب در اين ميدان سرچشمه گرفته 
بي درنگ به اين پرسش جواب مثبت مي دهد و به 

قعي آن تشويق مي كند، اما جامعه كه موقعيت وا
خويش را با تجربه روزانه و مشاهده و لمس تغييراتي 
كه در جهت بهبود يا وخامت آن در جريان است مي 
سنجد، مي تواند پاسخهاي متفاوتي براي سووال 

  .مزبور داشته باشد
بخشهاي گوناگوني از ) ارديبهشت(در ماه گذشته 

جامعه مدني، پاسخ ويژه خود به سووال باال را دادند؛ 
واده زندانيان سياسي با حركتها و فعاليتهاي خان

اعتراضي خويش، كارگران پيشرو در روز جهاني 
كارگر در تهران و سنندج و دانشجويان دانشگاه هاي 
اميركبير، فردوسي مشهد و ياسوج با اعتراضهاي 

  .متشكل
  مضمون جدال

اختالف بين جناحهاي اصلي حكومت يك واقعيت 
 همين رو توضيح جدال سياسي و طبقاتي است و از

 با فرضيه هايي همچون "خيمه نظام"در گرفته زير 
دسيسه ي نقش آفرينان يا جنگ زرگري، در بهترين 
حالت ساده كردن چالش و دور زدن آن براي گُريز از 
وظايف پيچيده اي است كه در برابر كَنشگران قرار 

  . مي دهد
از سوي ديگر، در برخورد به صف بندي دسته 

ي دروني حكومت عليه يكديگر نمي توان بنديها
ماهيت اين جدالها و هدفهايي كه آنها پي مي گيرند 

در هيچ دوره اي در تاريخ . را نيز از نظر دور داشت
كشمكشهاي داخلي دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي، 
مضمون اختالفها را خواستها و سمتگيري دموكراتيك 

   .يا عدالت خواهانه تشكيل نمي داده است
  2بقيه در صفحه 

  

  :در اين شماره می خوانيد 
افزايش بيكاري جوانان و سياستهاي * 

  ولي فقيه» جمعيتي«

  3صفحه  .. زينت ميرهاشمي

  
  شکاف در راس قدرت،
   شکست مذاکرات اتمی

  7صفحه ... پويه جعفر
  

 نمايش انتخابات پارلمانی عراق
  آناھيتا اردوان

 9صفحه 
 چالشھای معلمان در ارديبھشت ماه

  فرنگيس بايقره

  11صفحه 

  

  

  

  

  

  

  
  

  جھان در آيينه مرور، ويژه روز جھانی کارگر
  جنبش جهاني كارگري،

   از انترناسيونال دوم تا كنون

  4صفحه  ... ليال جديدي

  

  رويدادھای ھنری ماه
  20صفحه …لي- جديدی

  

 زنان در مسير رھايی
 18ه صفح  .... اردوان آناهيتا

 
شھادت نوزدھمين مجاھد خلق در اثر محاصره 

ضد انسانی پزشكی و عدم دسترسی به 
 بيمارستان در ليبرتی

 ٢٤صفحه 

  يی خلق ايرانبيانيه سازمان چريکھای فدا
  به مناسبت اول ماه مه

  روز ھمبستگی جھانی کارگران
 13صفحه 
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  1بقيه از صفحه 
  
  

توجه به سرچشمه اختالفهاي مزبور، 
يك . ماهيت آن را نيز روشن مي كند

نگاه سطحي نيز براي تشخيص دو 
. فاكتور اصلي در آين معادله كافي است

نخُست منشا دروني درگيريها كه بر سر 
منافع ويژه عناصر درگير شكل مي گيرد 
و سپس ريشه بيروني آن كه از دل 

 جامعه و استبداد و بحران تضاد بين
ناشي از آن بيرون آمده است و درگيري 

  .  را اجتناب ناپذير مي كند"باال"در 
عامل دروني نزاع در اُرگان قُدرت، 
چالش بر سر موقعيت هر يك از باندها 
در صورت بندي سياسي و اقتصادي 

 مذهبي –موجود، يعني نظام استبدادي 
ا بخشهايي از حكومت ب. حاكم است

منشا طبقاتي بورژوازي دولتي انگل و 
رانت خوار تالش مي كنند از زير فشار و 
تحميل باند حاكم با همين پايه طبقاتي 
رهايي يابند، قُدرت يكه تازانه آن را 
محدود و مشروط سازند و به اين وسيله 
وزنه سنگين تري در كفه ترازوي قُدرت 

در مقابل، بخش . و ثروت به دست آورند
كوشش مي كند، رقيبان خود را غالب 

يا به ُكلي از ميدان بيرون براند، يا 
دستكم اهميت سياسي آنها را به 
سطحي كه براي داشته هايش بي ضرر 

  .و بي خطر باشد، كاهش دهد
، تضاد "باال"عامل بيروني شكاف در 

حل نشدني بين استبداد مذهبي و دولت 
ديني با نيازها و خواستهاي جامعه رو به 

عه بورژوايي است كه از نظر سياسي توس
پرچم مطالبات دموكراتيك را در دست 
دارد و رژيم واليت فقيه همچون سنگي 

  .گران بر پاي، مانع پيشرفت آن است
   

  شرايط جديد

اصالح "بنابراين، علت تمايالت 
 يا خواست تغيير روش را نيز مي "طلبانه

توان تصادم رشد يابنده منافع در دو 
ور به گونه اي كه از گُنجايش حوزه مزب

چارچوبها و امكانات موجود فراتر رود، 
بحران هسته اي و در پي آن . دانست

شكست اقتصادي و سياسي رژيم واليت 
فقيه كه پايه هاي قُدرت آن را به گونه 
جدي به خطر انداخته، يكي از 
سرفصلهايي است كه به بيرون آمدن 

ر گرايش مزبور از زير فشار خفقان آو
اين امر . باند حاكم منجر شده است

بيش از آن كه به توان يا اعتالي 
اصالح طلبي حكومتي ربط داشته باشد، 
به ضعف باند حاكم و ناتواني آن در 
حفظ قُدرت با سياستها و ابزارهاي 

  . پيشين است
 همانگونه كه مشاهده مي –بنابراين 

 "خيمه نظام" صحنه نمايش زير -شود 
ريني دو نيرو شده است شاهد نقش آف

كه يكي در حال تالش براي برآمدن و 
مشروط ساختن دايره عمل حريف و 
ديگري در حال كوشش براي گُريز از 

جناح ميانه ي حكومت . مخمصه است
در پي آن است كه با استفاده از شرايط 
وخيم باند ولي فقيه، از آن امتيازاتي 
براي خود بگيرد و موقعيتش را براي 

شدن در منافع قُدرت بهبود سهيم 
جناح رقيب در مقابل سعي دارد . بخشد

امتيازاتي كه واگُذار مي كند، ناچيز و 
برگشت پذير باشد و از طرف ديگر، با 
اهرُمهايي كه به عنوان قُدرت واقعي 
همچنان در اختيار دارد، هماوردانش را 
مهار و تحرُك آنها را فقط سازگار با 

  . د سازدحوزه منافع خود محدو
آنچه كه به اجرايي شدن و پيشرفت 
چنين سياستي ياري مي رساند، 
استراتژي جناح ميانه براي ورود به 
كانون مركزي قُدرت از ميان بر حل يا 

 "نظام"تخفيف موثر بحران خارجي 
تاكتيك جناح ميانه در همان حال . است

كه تضادهاي اصلي خود با باند رقيب را 
قل مي كند و به پهنه خارجي منت

امكانات اعمال قُدرت و توليد اُتوريته 
قهري آن را از حوزه كشمكش كنار مي 
گذارد، همزمان به كارگُزار مفيد آقاي 
خامنه اي و همدستانش براي نجات و 
بيرون آمدن از بن بستي كه در آن 

  .گرفتار شده، تبديل مي شود
تاكتيك جناح مزبور براي بركشيدن خود 

درت، ايفاي نقش ناجي در هيرارشي ُق
 از بحرانهاي خارجي و داخلي "نظام"

اينان كه . است كه در آن گرفتار آمده
نزد طرفهاي خارجي نظام گاهي 

 "پراگماتيست" و در دوره اي "مدره"
به حساب مي آيند، اُميدوارند كه با 
بندوبست خارجي و روي پيشخوان بردن 
 معامله از فراز سر جامعه، هم خود را از

 حذف و جراحي ناپذير "نظام"پيكره 
كرده و شراكت خويش در قُدرت و 
ثروت را بيمه كنند و هم از سوي ديگر 
با محدود نگه داشتن تغييرات به پهنه 
سياست خارجي و جابجايي نرم در 

 "جام زهر"اُرگانهاي قُدرت، نوشيدن 
هسته اي را براي باند حاكم تحمل پذير 

  . سازند
ياست در حوزه معناي عملي اين س

دولت "داخلي را مي توان در كارنامه 
.  به خوبي مشاهده كرد"تدبير و اُميد

هيچيك از وعده هاي سست و نيم بند 
انتخاباتي حجت االسالم روحاني 
پيرامون اصلي ترين آثار و نمودهاي 

باز " كه او قول "فضاي امنيتي"
 اش را داد، جامه عمل نپوشيده "كردن

ميانه حكومت برآوردن است زيرا جناح 
تعهدات خويش را مشروط به موفقيت 
در خارج و نه عقب راندن استبداد در 
. داخل و تضعيف واقعي آن كرده است

به سختي مي توان چنين پارادوكسي را 
به عنوان برنامه عمل در جهت 

 بر حاكم امنيتي فضاي بازكردن"
 جدي به حساب آورد چرا كه "جامعه

 پيش هر گونه گُشايشي راهكار مزبور از
را دست و پا بسته به گروگان تامين 
منافع آقاي خامنه اي و شُركا در بحران 

  . هسته اي درآورده است
  

  نتيجه تاكتيكي

 و "باال"شرايط كُنوني در معادله 
، از نظر تاكتيكي دو رويكرد در "پايين"

هر دو سمت را شكل مي دهد؛ نخُست 
كومت سياست دوگانه جناح ميانه ح

ادن معامله با باند حاكم مبني بر جوش د
بدون نازل شدن شر جامعه بر سر 

، به مفهوم بي نيازي آنها از "نظام"
برعكس، آنها به هر .  نيست"پايين"

اندازه كه با موانع بلند تر باند رقيب بر 
سر راه شان مواجه مي شوند، به هر 
اندازه كه بيشتر و دردناك تر با نتايج 

 خويش سياست ناهمگون و چاپلوسانه
روبرو مي شوند، به همان ميزان نيز به 

 و اهرُم فشار اجتماعي "پايين"فشار از 
آنها با كشاندن . بيشتر نيازمند مي گردند

درگيري به اين پهنه، تالش مي كنند 
ابزارهاي اعمال قُدرت باند حاكم كه 
آنان را به گونه بي واسطه از كانون 
قُدرت دور نگه مي دارد را در مهمترين 
ميدان حضورشان، عرصه اجتماعي، به 

سياست مزبور همزمان . عقب برانند
بدان معناست كه آنها به طور ناگُزير 

باز كردن "بايد دست به اقداماتي براي 
 بزنند و بندهايي كه "فضاي امنيتي

  . جامعه را مهار كرده را ُشل كنند
 حكومتي "اصالح طلب"همه هنر يك 

 ها و امكاناتي در اين نهفته است كه راه
را بيابد كه نيروي آزاد شده را به سياهي 
لشكر خود بدل كرده و بدون آنكه به 
طور واقعي گامي در جهت برآوردن و 
پاسخ به خواسته ها و نيازهاي آن به 
پيش بگذارد و دستي براي رفع و 
برچيدن مشكالتي كه با آن روبرو است 

 را به حمايت "پايين" برآورده باشد،
نبه از خويش برانگيزد و در نُقطه يكجا

اي كه به توليد فشار نياز دارد، به 
  .خدمت بگيرد

اين سياست رياكارانه اي است كه 
اصالح "چكيده آن در توصيه مكرر 

توُقعات " حكومتي به نداشتن "طلبان
 و هشدار نسبت "بي جا از دولت جديد

خطر باال بردن سطح توُقعات "به 
اين يعني . ه است، بازتاب يافت"مردم

سازگار كردن توُقعات و مطالبات با 
منافع مشخص حكومت و حركت به 
طور انحصاري فقط در محدوده اي كه 
تعيين مي كند و به حال خود مفيد 

  .  تشخيص مي دهد
از سوي ديگر، براي جامعه و نيروهاي 
فعال آن نيز شكافهاي ايجاد شده در 

 ها سيستم يا پتانسيل ايجاد و ژرفش آن

 
مهم پاسخ به اين . بي اهميت نيست

سووال پايه اي است كه آيا طبقات و 
اقشار ناراضي و معترض، از اختالفهاي 
درون حكومت سود مي برند يا خير و 
آيا اين كشمكش، تغييري به سود 
بهبود وضعيت آنها ايجاد مي كند؟ 
درگيري جناح ميانه حكومت با باند ولي 

 امتيازي براي فقيه به خودي خود هيچ
جامعه به همراه ندارد، مگر آنكه در 
شكل اصالحات حقيقي و تغييرات حتي 
جزيي اما لمس پذير در حوزه هاي 
اصلي چالش و تضادهاي موجود عيني 

  . شود
در لحظه اي كه قُدرت حاكم در تنگنا و 
زير سخت ترين فشارها به سر مي برد، 
مناسب ترين زمان براي افزايش ضريب 

خله گري در رويدادها و حركت در مدا
جهت مبارزه مستقيم براي آزادي فرا 

بهترين نشانه درغلتيدن . رسيده است
حاكمان به اين شرايط، در كوشش آنها 
براي كُمك گرفتن از نيروي اجتماعي و 
وارد كردن كُنترُل و مديريت شده آن به 

در اين . ميدان نبرد خود آشكار مي شود
نه كه استفاده ار هنگام، به همانگو

موقعيت ايجاد شده براي تحرُك و 
تجديد تنُفس جنبشهاي اجتماعي 
ضروري و چشم پوشي ناپذير است، 
همانطور نيز وارد شدن در رابطه اي 
يكطرفه با بخش مغلوب و جوياي 
قُدرت حكومت، مخرب براي همبستگي 
و سازمان يافتگي دروني جنبشها و زيان 

  .  آنها استآور به حال مطالبات 
  

  برآمد

عملي ترين راه حل براي استفاده از 
تضادهاي دروني حكومت از يك سو، و 
فعال شدن جنبشهاي اجتماعي و بسيج 
نيرو از سوي ديگر، طرح مستمر، 

و ) توُقعات(پيگيرانه و صريح مطالبات 
مبارزه و ايجاد فشار براي به واقعيت 

بازي در . تبديل كردن آنها است
ايي كه جناح ميانه حكومت براي ميدانه

 "باال"افزايش قُدرت چانه زني خود در 
 مي گذارد، جز به "پايين"در اختيار 

انفعال نيروي فعال اجتماعي و تثبيت 
رل تماشاگر براي بخش غيرفعال آن 

در برابر امكاناتي كه تضاد . نمي انجامد
در دستگاه قدرت خلق مي كند، سر 

، بايد آنها را تعظيم نبايد فرود آورد
هر . مصادره كرد و خالقانه گُسترش داد

اندازه كه جنبشهاي اجتماعي مستقل تر 
و از آماجهاي روشن و عميق تري 
برخوردار باشند، هر اندازه كه توهم 

هاي "تدبير" و "اصالحات"كمتري به 
اين يا آن جناح حكومت داشته باشند، 

از توانايي بيشتري نيز براي بهره برداري 
  .  خواهند داشت"نظام"تضادهاي دروني 

از ياد نبايد برد كه در طوالني مدت، 
موفقيت در اين پهنه به ميزان سازمان 
يافتگي جنبشهاي اعتراضي كارورزان، 
دانشجويان، زنان و جوانان و نيروي 
واقعي كه مي توانند به ميدان بياورند، 

براي برآوردن اين پيش . بستگي دارد
  .اكنون بايد مبارزه كردشرط از هم 

   

  ...سرمقاله 
  جامعه" توقُعات"ومت و ھای ُحک"تدبير"

 منصور امان
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عليرغم اعمال فشار براي افزايش 
جمعيت از طريق كاهش امكانات ضد 
باروري براي زنان، اين راهبرد ضد 
انساني ولي فقيه تا كنون نتيجه نداشته 

توصيه هاي مكرر خامنه اي و . است
پيشنهادهاي دايناسورهاي حوزه هاي 
جهل و خرافات و فقهاي حكومتي 

  . شاهدي بر اين موضوع است
ر بودن سياست افزايش در پي بي ثم

نرخ رشد جمعيت كه از زمان احمدي 
نژاد آغاز شد، سرانجام خامنه اي روز 

 ارديبهشت، ابالغيه اي در 30سه شنبه 
اين مورد خطاب به روساي سه قوه و 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 حكم اجرايي 14اعالم كرد كه در آن 
. براي افزايش جمعيت رديف شده است

در جهت جبران «ه حكم ولي فقي
كاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري 

است و مهمترين » در سالهاي گذشته
راهبرد آن خانه نشين كردن 
زنان و حذف آنها از بازار كار 
همراه با وعده هاي پوچ است 
كه در اقتصاد بحراني و غير 
فعال ايران تضمين جدي 

  .ندارد
رفع «در ابالغيه خامنه اي 

يل و ترويج موانع ازدواج، تسه
تشكيل خانواده و افزايش 
فرزند، كاهش سن ازدواج و 
حمايت از زوجهاي جوان و 
توانمندسازي آنان در تأمين 

همراه » هاي زندگي هزينه 
تحكيم بنيان و پايداري «با 

خانواده با اصالح و تكميل 
آموزشهاي عمومي در باره 
اصالت كانون خانواده و فرزند 

. جاي مهمي دارد» پروري
تامين هزينه «امنه اي از خ

براي جوانان » هاي زندگي
دم مي زند و به روي خود نمي آورد كه 
با اين اقتصاد به شدت بحراني چگونه 
مي خواهد زندگي مليونها انسان 
درمانده، بدون كار و فاقد چشم انداز را 

  .تامين كند
  

 29خبرگزاري حكومتي مهر در تاريخ 
رت كار ارديبهشت، داده هاي آماري وزا

بر . از بيكاري جوانان را درج كرده است
تامين «اساس گزارش وزارت كار، 

هزينه هاي زندگي و معيشت در ايران 
نسبت به بسياري از كشورها دشوارتر 

 كشور اول داراي 6شده و ايران جزو 
  »  .نرخ باالي بيكاري است

بر طبق آخرين داده هاي آماري وزارت 
سبت به نرخ بيكاري جوانان ن«كار، 

همين . (» برابر است2متوسط كشوري 
  )منبع

در حالي كه تك نرخي كردن نرخ 
بيكاري از وعده هاي پايوران رژيم 
است، گزارش وزارت كار چشم اندازي 

براي تك نرخي كردن رقم بيكاري 
بر طبق اين گزارش . ارائه نمي دهد

رتبه ايران از نظر نرخ بيكاري در منطقه 
  .  است21

كه وزارت كار به آن اشاره موضوع ديگر 
با كاهش سطح » َتكَُفل«دارد رابطه 

سياست افزايش جمعيت . رفاه است
بدون رشد توليد و كار، تعداد جمعيت 
مصزف كننده را افزايش داده و در 

  . نتيجه فقر و تنگدستي را بيشتر مي كند
بار «بر اساس گزارش مهر، وضعيت 

يعني نسبت جمعيت افزاد غير » َتكَُفل
به . اغل به افراد شاغل مناسب نيستش

با وجود اين كه هر خانوار «عنوان مثال 
 نفر جمعيت 3.55به صورت متوسط 

 نفر از آن شاغل 1.1داشته اما تنها 
  )  ارديبهشت29وبگاه مهر . (»بودند

بنا به داده هاي آماري و نظر 
كارشناسان، وضعيت نيروي كار و بهره 

. ي استوري نيروي كار در ايران بحران
دستمزد نيروي كار بخش بسيار ناچيزي 
از هزينه توليد در ايران را در بر مي 

ار سويي ديگر سهم بهروري در . گيرد
  .  درصد است10ايران كمتر از 

رئيس انجمن بهره وري، اعالم كرد كه 
 هزار ميليارد 100اقتصاد ايران بيش از 

تومان بر اثر عدم بهره وري نيروي كار 
وي ميزان ) خبرانالين. (ضرر مي بيند

بهره وري نيروي كار در توليد ناخالص 
 درصد دانسته كه بايد 6 تا 5داخلي را 

  . درصد افزايش يابد33به 
آمار جمعيت غير فعال ايران افشاگر 
سياست ضد انساني و به خصوص ضد 

خبرگزاري حكومتي . نسل جوان است
 ارديبهشت امسال 19مهر در روز 
 ميليون نفر از 6.5« :گزارش كرد كه

 تا 84جمعيت كشور در فاصله سالهاي 
 بر تعداد افراد غيرفعال كشور افزوده 92

 ميليون نفر از 39.5شد و در حال حاضر 
جمعيت كشور نه شاغلند و نه بيكار و با 

اينكه در سن كار قرار دارند اما در 
توسعه كشور نقشي ندارند و صرفا 

 از به بيان ديگر» . هستند مصرف كننده
 24 مليوني ايران فقط 74جمعيت حدود 

مي توان تصور كرد . مليون فعال هستند
تمدن نوين «كه اگر احكام خامنه اي و 

اي او  تحقق پذيرد چه فاجعه » اسالمي
جامعه . در انتظار مردم ايران خواهد بود

اي با گسترده ترين و عميق ترين ابعاد 
  .فقر و بيكاري

  
گسترش فقر و شعارهاي توخالي سران 

  حكومت 
گذري بر رويدادها، طرحها و شعارهاي 
داده شده از طرف پايوران رژيم در باره 
فقر زدايي، ايجاد اشتغال و كار كه اين 
روزها صفحات روزنامه ها و پايگاههاي 
اينترنتي را آذين كرده، مي توان به 
ميزان فقر، آسيبهاي ناشي از آن و 

. بسامان كار و توليد پي بردوضعيت نا
موضوع شورش گرسنگان عليه وضعيت 
موجود را مي توان در شعارهاي سران 

هرچند كه اين شعارها و . حكومت ديد
شكسته شده » قايق«وعده ها در 

حكومت و با سرنشينان فاسد آن امكان 
  .اجرايي شدن ندارد

 ارديبهشت، 12علي ربيعي روز شنبه 
واده ايراني يك براي هر خان«وعده داد 

البد وعده علي . كند» شغل ساماندهي
ربيعي زنان خانواده را در بر نمي گيرد، 
زيرا بر اساس قوانين تبعيض آميز رژيم، 
ساماندهي كار براي مرد خانواده خواهد 

ربيعي همچنين وعده اجراي يك . بود
سري طرحهايي را داد كه توسط وزارت 

طرح مسكن .  اش كليد خورده است
دي نژاد هنوز به جايي نرسيده كه احم

ربيعي وعده ايجاد خانه و مسكن براي 
. كارگران و مستمري بگيران مي دهد

در همين روز معاون وزير تعاون، از 
 ميليارد تومان يارانه 2400اختصاص 

 نوبت 5براي امنيت غذايي در قالب 
سبد كاال بين كساني كه زير پوشش 

  .  بهزيستي هستند خبر داد
   

ي از مجلس نشينان، و از اعضاي يك
كميته هاي تحقيق و تفحص مجلس 
در رابطه با فساد دوران احمدي نژاد و 
بخور بخورهاي كالن در تامين 

فساد آنقدر بزرگ «اجتماعي مي گويد 
است كه مي ترسيم باعث شوك جامعه 

به همين دليل وي براي » .شود
ايجاد ضربه هاي «جلوگيري از 

در مورد » اكراه«با » اجتماعي به جامعه
علني شدن فسادهاي مالي صحبت مي 

  . كند
روحاني در مصاحبه تلويزيوني خود از 

» سقف«همقطارن اش كه در زير يك 
به طور مشترك » قايقي«و در يك 

اخالق جامعه «هستند، خواست كه 
و هرگز » صدمه نبيند

نخواست كه كارگران 
وي . زنداني آزاد شوند

يي اخالق جامعه را تا جا
مي بيند كه به منافع و 
جايگاه خودش در نظام 

اقدام او . صدمه وارد نشود
و دولت اش در روز كارگر، 
يك دشمني آشكار با 

احمدي . نيروي كار است
نژاد هم همين كار را 

روحاني در . انجام مي داد
سخنراني خود 

دولتها نبايد در «:گفت
و » تشكلها دخالت كنند

زمينه هاي تشكلهاي «
مردمي و انجمنهاي مدني، 

خاص در ميان كارگران 
آزاد و بدون مشكل 

در همين روز، . »باشد
فعاالن كارگري براي برگزاري جشن 
روز جهاني كارگران مورد يورش قرار 

اگر منظور . گرفته و دستگير شدند
خانه «روحاني تشكلهاي دولت ساخته 

و يا » شوراهاي اسالمي كار«و » كارگر
شكل كارگري هر نهادي كه به اسم ت

بند نافش به حكومتيها و اطرافيان آن 
بند است باشد، هيچ مشكلي از كارگران 

اولين گام براي . را حل نخواهد كرد
راست آزمايي شعارهاي توخالي حسن 
روحاني در مورد تشكل كارگري، آزاد 
كردن همه فعاالن كارگري از زندان 

  . است
وعده ها، شعارها و جدال حكومتي كه 

ر قدرت را نمايان مي كند، بحران د
واكنشي در برابر كنشگران اجتماعي و 
به سطح آمدن نارضايتي مردم در 

  . ابعادي وسيع است
  

  ولي فقيه» جمعيتي«افزايش بيكاري جوانان و سياستهاي 
  زينت ميرهاشمي
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 و تاسيس 1889 ژوئيه 14سال از  125

. انترناسيونال دوم در پاريس مي گذرد
در اين كنگره، احزاب كارگري 
كشورهاي اروپايي و اياالت متحده 

در همين هنگام، . آمريكا حضور داشتند
روز اول ماه مه به عنوان تنها روز 
جهاني همبستگي كارگري در جهان 

ر اين روز در واقع ريشه د. اعالم شد
در . اعتراضات كارگري در آمريكا دارد

 كارگران معترض در 1886سال 
 ساعت كار 8شيكاگو به خاطر خواست 

در روز، توسط پليس به خاك و خون 
 .كشيده شده بودند

فريدريش انگلس به مدت شش سال 
فعاليت اين سازمان را با الهام از 

در اين . آموزشهاي ماركس رهبري كرد
م در پبشبرد مدت انترناسيونال دو

هاي سوسياليسم و تحكيم  انديشه 
احزاب كارگري آنچنان كمك كرد كه 
آنها به تدريج به نيروي سياسي مهمي 
در بيشتر كشورهاي اروپايي تبديل 

اما با درگذشت اين فيلسوف و . شدند
مبارز بزرگ، رهبري انترناسيونال دوم 
به دست رفرميستها افتاد و انديشه و 

به درون جنبش روشهاي بورژوايي 
اگر چه بسياري نيز . كارگري راه يافت

همواره به آموزشهاي ماركسيسم وفادار 
ماندند و با تمام توان عليه روشهاي 
رفرميستي رهبران اين سازمان مبارزه 
كردند، اما اكثر رهبران انترناسيونال دوم 
پس از شروع جنگ جهاني دوم در 

 به مواضع ناسيوناليستي بورژوازي 1914
شورهاي خود در غلتيدند و اصل ك

همبستگي كارگران همه كشورها را زير 
از اين نقطه بود كه در درون . پا گذاشتند

انترناسيونال دوم جناحهاي راست 
، جناح ميانه و )سوسيال شوينيستها(

انترناسيوناليستها يا جناح چپ ايجاد 
 .شد

شعارهاي اپورتونيستها پيش به سوي 
مل رساندن به سوي به تكا"رفرم و 

اين ادعاها در نيمه .  بود"سرمايه داري
دوم قرن بيستم به اوج رسيد تا آنجا كه 
حتي ادعا مي شد حقوق كارگران به 
دست هيچكس مگر سرمايه داري 

 .تامين نمي شود
اما آنچه كه تاريخ شاهد آن بود عكس 

در . اين ادعا را به ثبوت رساند
كشورهاي اروپايي سياستهاي خانمان 

اتحاديه اروپا، بانك مركزي اروپا و سوز 
صندوق بين المللي پول نتايج اسفباري 

طبقه حاكمه از . را به دنبال داشت
 بهره 2008بحران اقتصادي سال 

برداري كرده و هر آنچه طبقه كارگر 
طي سالها با تالشها و مبارزات خود به 
. دست آورده بود را باز پس گرفته است

 فقر و بيكاري اكنون ميليونها تن دچار 
 

شده اند و به موازات آن از حقوق و 
 .آزاديهاي خود محروم گشته اند

 ميليون اروپايي 120طبق آمار رسمي، 
 26در فقر و يا مرز خط فقر قرار دارند و 

  .ميليون تن بيكار هستند
 
 اعالم "مارگارت تاچر"سال پيش  30

. كرد كه چيزي به نام جامعه وجود ندارد
س مشكل مسكن هر ك": وي گفت

دارد فكر مي كند كه دولت بايد به او 
آنها مشكل خود را روي . خانه بدهد

اما اين . دوش جامعه مي اندازند
 واقعا كيست؟ يك چنين "جامعه"

 وجود "جامعه"چيزي تحت عنوان 
آنچه كه وجود دارد، تك . خارجي ندارد

تك افراد، زن يا مرد و خانواده ها 
تواند كاري هستند و هيچ حكومتي نمي 

بكند مگر از طريق همين مردم و مردم 
نيز در درجه اول براي حل مشكالت 

 ".بايد به خود متكي باشند
سياستهاي تاچر به سراسر كشورهاي 
اروپايي ديكته شد و تا حد خودكشي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيش 

بهترين نمونه آن كشور يونان . رفت
مي بيكاري در اين كشور بيداد . است

كند، به ويژه در ميان جوانان كه به رقم 
اين در حاليست كه . درصد مي رسد60

 2010كارورزان اين كشور طي سالهاي 
 درصد از حقوق شان 40، 2013تا 

شمار افرادي كه فاقد . كاسته شده است
بيمه هاي اجتماعي هستند، هر روز 
بيشتر مي شود و نتايج آن فجايع بيشمار 

 ميان زنان تيره در اين. انساني است
 .روزترين قربانيان شرايط موجود هستند

بي جهت نيست كه خانم مركل در سفر 
اخيرش به اين كشور با پنج هزار پليس 

 .ضد شورش محافظت شد
از يونان به مثابه آزمايشگاهي براي 
سراسر اروپا استفاده شد و پس از آن 

در بيش از نيم . نوبت به اسپانيا رسيد
ه كارگر چنين سقوطي قرن گذشته، طبق

در ميزان دستمزد و سطح زندگي خود را 
ميليونها تن در فقر . شاهد نبوده است

بنياد بشردوستانه . كامل زندگي مي كنند
 پيش بيني مي كند كه اين "اكسفم"

درصد كل جامعه بشري را در 40ميزان 
در پرتغال و ايتاليا . برخواهد گرفت
 در.  برابر شده است5فاصله طبقاتي 

، "فرانسوا اوالند"فرانسه، دولت 
 را به عنوان نخست "مانوئل والس"

وزير انتخاب كرد كه نشان از چرخش 
البته . به سمت سياستهاي راست دارد

اين تنها فرانسه نيست كه از چنين 
جهتگيري متاثر مي شود، بلكه تمام 

 ميليارد يورو 50اروپا با حذف نزديك به 
ودجه خدمات و امكانات دولتي در ب

روبرو خواهد بود كه رنج و بار آن به 
 . دوش طبقه كارگر گذاشته خواهد شد

 

در بريتانيا ساالنه از دستمزدهاي رسمي 
 پوند كم شده است كه بيشترين 1600

براي . سقوط دستمزد در اروپا است
اولين بار، اكثر خانواده هاي شاغل، از 

 .خانواده هاي غيرشاغل فقير تر شده اند
يگر، ميليونها تن از مردم از سوي د

 سال 10كشورهاي اروپاي شرقي كه 
پيش وارد اتحاديه اروپا شدند، مانند 
لهستان و مجارستان براي پيدا كردن 

در بلغارستان، . كار مهاجرت كرده اند
روماني و اوكراين حداقل درآمد ماهيانه 

 . يورو كاهش يافته است91به 
  

يكي از مشخصه هاي بارز بحران 
سرمايه داري، وضعيت بسيار ناهنجار 
ميليونها جوان در سراسر جهان است؛ 
نسلي كه براي خود آينده روشني در 

بي مناسبت نيست . چشم انداز نمي بيند
كه جوانان در روز اول ماه مه نقش 
موثري در اعتراضات و حتي سازماندهي 

 .آنها ايفا مي كنند
جار جوانان مربوط به همه وضعيت ناهن

كشورها از آمريكا، اروپا، امريكاي التين 
آنها با بيكاري، . تا آسيا و خاورميانه است

فقر، بدهكاري و عدم آزادي و حقوق 
بنا بر . دمكراتيك خود روبرو هستند

 جوان در 4آمارهاي جهاني، از هر 
جهان، يك تن نه شاغل است و نه در 

 .حال تحصيل
ه اين است كه جوانان نكته جالب توج

در كشورهاي غربي با موقعيت متفاوتي 
آنها درمي يابند كه . روبرو هستند

وضعيت اقتصادي و شغلي شان بدتر از 
نسل پيشين و پدران و مادران خود 

اگر چه سيستم سرمايه داري . است
آينده روشني را پيش روي آنان نگذاشته 
است، اما در واقع اين آينده را مي توان 

جوانان بايد بياموزند و باور كنند . ختسا
كه راه ديگري نيز هست و آنرا در 
. مبارزه در راه سوسياليسم جستجو كنند

از همين رو كارگران و جوانان منافعي 
همگون دارند و در اين مبارزه بايد در 

اساسي ترين و حياتي . كنار هم باشند
ترين موضوع براي كارگران و 

و ساختن زحمتكشان آگاهي سياسي 
جنبشي غير وابسته و راديكال و در عين 
حال در همبستگي جهاني با ديگر 

هرگز نبايد . كارگران و زحمتكشان است
از مبارزه براي برنامه هاي سوسياليستي 

 .در كشور خود و يا در جهان كوتاه آمد
براي كارگران و زحمتكشان و جوانان 
در ايران نيز كادر سازي دايمي، متمركز 

يدار براي پيشبرد مبارزه جهت و پا
برنامه هاي سوسياليستي و رهايي از 
. بردگي اقتصادي امري مهم است

هدف، افق و چشم انداز بايد همين 
مسير باشد و در اين راه از هر تحولي 
تنها براي پيشبرد اين اهداف بهره داري 

 .شود

روز جهاني كارگر امسال چگونه  
 گذشت؟

 ماه مه به از همان ابتداي تعيين اول
عنوان روز جهاني كارگر تاكنون، 
برگزاري آن با افت خيزهاي متعدد و 

با اين همه، اين . بزرگي روبرو بوده است
روز همواره در سراسر جهان گرامي 

همزمان در برخي از . داشته شده است
كشورها، تظاهرات كارگري با يورش 
نيروي قهر دولتي به صحنه خشونت بار 

 .مي شودو خونيني تبديل 
امسال، ميليونها تن از كارگران و 
زحمتكشان و حاميان آنان در سراسر 
كره زمين در روز اول ماه مه براي ابراز 

 .همبستگي جهاني به خيابانها آمدند
 در اين باره "مورنينگ استار"روزنامه 

در هر كشور تمركز روي ": مي نويسد
مطالبات و موضوعات مختلفي بود، اما 

و آزادي كارگران مخرج موضوع حقوق 
 ".مشترك تمامي آنان است

 ،(Julie Hyland) "ژولي هايلند"اما 
يك تحليل گر چپ، اكثر تظاهراتي كه 
در اين روز برگزار مي شود را نمايشي 
توصيف مي كند و معتقد است بسياري 
از تظاهرات از جانب احزاب كارگري زرد 
و يا احزاب سوسيال دمكرات به ياري 

وي مي . ا صورت مي گيرداتحاديه ه
آنها تظاهراتي فرمايشي و ": گويد

نمايشي را ترتيب مي دهند تا نقش 
 2010از سال . خودشان را برجسته كنند

 اعتصاب عمومي در يونان 36تا كنون 
در اسپانيا، تنها در سال . صورت گرفته

 بار اعتصاب شده ولي 1300، 2012
حتي يكي از آنها خواستار تغيير دولتي 

 عليه اش به اعتراض برخاسته اند، كه
فدراسيون اتحاديه هاي ". نشده است

 يك انگشت هم به "كارگري اروپا
نشانه همبستگي با كارگران يوناني 

 ".تكان نداده است
سوسيال دمكراتها و : هايلند مي افزايد

اتحاديه هاي زرد از سوي چپ نماها 
سازمانهايي مانند . حمايت مي شوند

نان خودشان را چپ  در يو"سيريزا"
نشان مي دهند، اما جز غرولند كاري 
نمي كنند كه بورژوازي را به زحمت 
بيندازد و يا زندگي مرفه آنان را زير 

از همين رو راستهاي . سوال ببرد
افراطي از اين فرصت در انتخابات 

 ".استفاده مي كنند
حال كه صحبت از تظاهرات نمايشي 

كه در رفت، به برجسته ترين نمونه آن 
ايران و تحت حاكميت ولي فقيه و 
دولت روحاني در اين روز صورت گرفت، 

  .اشاره كنيم
  

  5بقيه در صفحه 
  
 

 جھان در آيينه مرور، ويژه روز جھانی کارگر
 ليال جديدي

 جنبش جهاني كارگري، از انترناسيونال دوم تا كنون
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  4بقيه از صفحه 

  
  رژيم جمهوري اسالمي از روزها پيش تدارك برخوردهاي خشونت : ايران *

دولت روحاني در يك حركت رياكارانه تجمعي . آميز عليه كارگران را چيده بود
نمايشي در يك سالن ورزشي را ترتيب داد تا از اعتراضها و تجمعات مستقل 

اي سركوبگر خود را نيز در هر گوشه و در عين حال، نيروه. كارگري جلوگيري كند
با اين حال اين رفتار خود به شاهد گوياي ديگري از . كنار كشور بسيج كرده بود

وضعيت اسفبار كارگران و زحمتكشان ايراني كه هم از زندگي راحت محروم هستند 
  .و هم از آزادي بيان، تبديل شد و آن را بيشتر به چشم آورد

 
ن چهل هزار نيروي پليس را اجير كرده بود تا از تجمع در دولت اردوغا: تركيه *

اما باوجود ممنوعيت و اين بسيج، اتحاديه ها و .  جلوگيري كنند"ميدان تقسيم"
احزاب مخالف براي برگزاري تجمع در اين ميدان گرد هم آمدند و خيابانهاي 

  .استانبول به صحنه جنگ نابرابر خياباني تبديل شد

 

تابستان گذشته ، روز كارگر امسال زمين نبرد و مبارزه بين پس از خيزشهاي 
نيروهاي دولتي در يكسو و پيشگامان كارگران و زحمتكشان و نيروهاي چپ در 

حكومت، تجمع در ميدان تقسيم را . سوي ديگر ميدان تقسيم در استانبول بود
است كه اين ميدان ساله. ممنوع كرده بود اما معترضان زير بار ممنوعيت نرفتند

، در 1980پيشتر در سال . محل تجمع كارگران و نيروهاي چپ و سوسياليستها است
دوران ديكتاتوري نظامي، ميدان تقسيم به روي معترضان چپ بسته بود، درحالي كه 

  .رويدادها و جشنهاي دولتي و نيز جشنهاي ورزشي در آنجا برگزار مي شد
 

قه هاي رنگي در كنار فعاالن كرد كارگران فوالد با كالهخود و جلي: يونان *
 هزار معترض ديگر به 20آنها به طور متحد به نزديك به . راهپيمايي كردند

راهپيمايان مي گفتند دولت وعده هاي دروغ . سياستهاي رياضت اقتصادي پيوستند
  .مي دهد و چيزي جز آينده سياه تر در انتظار ما نيست

  
  
 

دش نيز انبوه شركت كنندگان در مراسم اول در داكا، پايتخت بنگال: بنگالدش *
ماه مه ضمن گراميداشت ياد هزار كارگر كشته شده در حادثه فروريختن يك كارگاه 
پارچه بافي، از دولت خواستند به قربانيان اين حادثه غرامت پرداخته شده و عدالت را 

  .اجرا كند
 

 احزاب و كارگران در بيروت هزاران تن كه شامل اعضاي اتحاديه ها و: لبنان *
مي شدند، در تظاهرات روز اول ماه مه خواستار بهبود شرايط كار و دستمزد و 

، "خالد حداده". حمايت از بخشهاي اقتصادي به ويژه بخش كشاورزي شدند
دبيركل حزب كمونيست لبنان، خواستار اجراي خواسته هاي هيات هماهنگي 

جديد حقوق كاركنان بخش دولتي و اين هيات خواستار تصويب نظام . سنديكاها شد
  .بخشهاي خصوصي است

 

بنا به سنت دوران اتحاد جماهير شوروي، راهپيماييهايي توسط اتحاديه : روسيه *
صد هزار . ها سازماندهي شده بود كه كارگران را مورد احترام و ستايش قرار مي داد

اين حال، مراسم با .  تجمع كردند1991تن در ميدان سرخ براي اولين بار از سال 
  .روز جهاني كارگر در روسيه بيشتر رنگ و بوي ميهن پرستي روسي داشت

 

، تظاهرات كنندگان 1991براي اولين بار از سال ": يك خبرنگار در روسيه گفت

بدون .  برسانند"ميدان سرخ"توانستند با عبور از كنار ديوار كاخ كرملين، خود را به 
دگان دغدغه حقوق باالتر و شرايط كاري بهتري را ترديد بسياري از تظاهرات كنن

داشتند، اما اين تنها بعد قضيه نبود، زيرا در راهپيمايي امروز نوشته هاي را مي ديدم 
شعارهايي زيادي نيز در . كه بر روي آن از الحاق كريمه به روسيه استقبال شده بود

 عليه مسووالن كي افرادي زيادي هم. حمايت از والديمير پوتين سر داده مي شد
 ".يف و تهديدهاي آنان عليه روس زبانهاي شرق اوكراين شعار سر مي دادند

بسياري از طرفداران حزب . تجمع امروز به شدت سياسي بود": اين خبرنگار افزود
همچنين، مدافعان .  نيز در راهپيمايي شركت داشتند"روسيه متحد"حاكم يعني 

 عشق قوي تر از " سنت پترزبورگ با بنرهاي حقوق همجنس گرايان در اين روز در
  .، تجمع كردند"جنگ است

 

هزاران تن در شهرهاي مختلف در سراسر آمريكا، روز اول ماه مه در : آمريكا *
  .گراميداشت روز همبستگي بين المللي كارگران به خيابانها آمدند

 6بقيه در صفحه 

  جھان در آيينه مرور،
  ويژه روز جھانی کارگر
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  5بقيه از صفحه 
 كه روحيه مبارزاتي و تجربه سازماندهي اعتراضات بيشتر از ديگر نقاط "سياتل"در  

آمريكا وجود دارد، برخي از تظاهركنندگان به نشانه حمايت از حقوق مهاجران، 
همچنين افزايش حداقل دستمزد كارگران از . لباسهاي سرخپوستي پوشيده بودند

 مي " فقر"دستمزدهاي كنوني بسياري از كارگران را در حدآنها . مطالبات آنان بود
يكي از معترضان به زبان اسپانيايي شعار ويژه جنبش اشغال وال ستريت را . دانستند

در اين تظاهرات فعاالن اشغال وال . "مردم متحد شكست ناپذيرند": فرياد مي زد
 .ستريت شركت كرده بودند

نوشته هايي حاوي اعتراض به دستگاه قضايي  -در نيويورك تظاهركنندگان پيراهن 
 .آمريكا، آراي اشتباهي و حكم اعدام و زندانها طوالني مدت پوشيده بودند

ما يك تن يا صد تن نيستيم، بلكه "، " عدالت"تظاهركنندگان در نيويورك با شعار 
به " و "حقوق مساوي براي همه كارگران"، "بله، ما مي توانيم"، "ميليونها تنيم

 . به خيابان آمده بودند"رشها و اخراج كارگران مهاجر پايان دهيديو

در لس آنجلس ميان نيروهاي پليس با معترضين ضدسرمايه داري درگيريهاي 
 .شديدي رخ داد

 روز اين 10فعاالن در آمريكا همچنين روز طبيعت را با روز كارگر پيوند دادند و طي 
  .دو موضوع را مطرح و آموزش دادند

 

در لندن هزاران تن از فعاالن در تظاهراتي شركت كردند و ضمن : لستانانگ *
 ليبراليستي دولت اين كشور و بيان خواسته هاي خود، -اعتراض به سياستهاي نو 

 از جناح چپ حزب كار را "توني بن" رهبر اتحاديه راه آهن و "باب كرا"ياد و نام 
  .شتندكه هر دو در ماه مارس جاري فوت كردند، گرامي دا

 
. در اودسا تظاهرات اول ماه مه به تظاهرات عليه دولت تبديل شد: اوكراين *

پليس و نيروهاي ضد شورش با تظاهر كنندگان درگير شدند و تالش كردند مانع 
  .طرح و نمايش شعارهاي آنها در دفاع و پافشاري بر حقوق مزدبگيران شوند

  
 
، كارگران نزديك به هزار كارخانه و ، پايتخت اين كشور"پنوم پنه"در : كامبوج *

 كه در خارج "پارك آزادي" در "حزب نجات ملي كامبوج"هواداران اپوزيسيون 
. اين پارك با سيم خاردار و صدها پليس بسته شده بود. شهر قرار دارد، تجمع كردند

معترضان گرد آمده در پارك آزادي با يورش ماموران باتوم به دست حكومت و 
  .نيتي روبرو شدندنيروهاي ام

 
اين . درصد افزايش حقوق اعالم شد10در اين روز موافقت دولت با : مراكش *

 6در . اقدام در پي يكسال جدال بين اتحاديه هاي كارگري و دولت صورت گرفت
هزاران تن در پايتخت اين كشور در اعتراض به )  فروردين17(آوريل امسال 

  .بانها آمده بودندسياستهاي رياضت اقتصادي دولت به خيا
  
، زماني 1947كواالالمپور، پايتخت مالزي بزرگترين تظاهرات را از سال : مالزي *

كه مقامهاي بريتانيايي به طرز وحشتناكي جنبشهاي كارگري را سركوب كردند، 
 .شاهد بود

هزاران تن در تظاهرات روز جهاني كارگر به طرح جديد ماليات بر داراييها و خدمات 
اپوزيسيون . پليس اجازه تظاهرات عليه باال رفتن قيمتها را داده بود. ردنداعتراض ك

 .كه نخست مخالف بود، با اين امر موافقت كرده بود

 كه سخنگوي كميته برگزاركنندگان "حزب سوسياليست مالزي"، دبير كل "ارول"
تظاهرات اول ماه مه را ما بر پايه مخالفت با مالياتهاي ": تظاهرات بود مي گويد

ما تدارك مراسم اين روز را بر پايه اين مطالبه مشخص از سال . جديد گذاشتيم
ير فشار نيروهاي سركوبگر پليس پيشتر تظاهرات روز كارگر ز. گذشته آغاز كرديم

حتي همين مراسم محدود . بسيار كوچك و در پشت درهاي بسته برگزاري مي شد
، پس از آنكه حكومت دست به بازداشت و دستگيري و زنداني 1987نيز در سال 

 سال گذشته 20اما ما طي . بدون محاكمه فعاالن كارگري و سياسي زد، متوقف شد
يم تا آنجا كه حتي يك اتحاديه كارگري جرات پيوستن به به تالش خود ادامه داد

  ".ما را كرد
  
كارگران در . هزاران تن در اين روز در تظاهرات شركت كردند: كره جنوبي *

  .تظاهرات خود لباس ويژه مراسم سوگواري بر تن كرده بودند

 
  .دو ميليون كارگر خواهان شرايط كاري بهتر شدند: اندونزي *
 
تحاديه هاي كارگري براي خواست ساعت كار انساني تر ا: هنگ كنگ *

  .راهپيمايي كردند
 
  .هزاران تن در اعتراض به مزد پايين به خيابانها آمدند: فيليپين *
 
نمايش حمايت از انقالب " هزار تن در تظاهراتي با عنوان 600در هاوانا، : كوبا *

و رهبران 
 روز "تاريخي ما

اول ماه مه را 
. گرامي داشتند

ميلونها تن ديگر 
در سراسر اين 

جزيره 
راهپيمايي 

. كردند
 "گيالرته"

(Guilarte) ،
دبيركل 

فدراسيون "
كارگران 

، از انقالب ونزوئال در برابر راستها كه اين انقالب را تهديد مي كنند، "كوبايي
  .حمايت كرد

 
ات ، رييس جمهور ونزوئال، در اين روز افزايش خدم"نيكالس مادورو": ونزوئال*

. اين شامل افزودن به پس اندازهاي بازنشستگي نيز مي شود. اجتماعي را اعالم كرد
مادورو به . اينترنت مجاني در پاركها و نقاط دور افتاده نيز از ديگر قولهاي وي بود

 .كارگران براي راهپيمايي عليه كاپيتاليسم تبريك گفت
  

ه، بلكه هر روزه شاهد ناآراميها و اكنون در سراسر جهان ما نه تنها در روز اول ماه م
 ليبراليستي، رياضت -خيزشهاي مردمي عليه دولتهاي ارتجاعي، سياستهاي نو 

مبارزه كارگران و زحمتكشان با . اقتصادي و ميليتاريسم امپرياليستي هستيم
سازماندهي انقالبي عليه آنها و اتحاد و همبستگي جهاني براي پيمودن راه رسيدن 

ضروري است كه طبقه كارگر جهت ايجاد راه حلهاي .  ممكن استبه سوسياليسم
 .انقالبي تالش كند

   

  جھان در آيينه مرور،
 ويژه روز جھانی کارگر
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 به رسيدن در اتمي مذاكرات هر چقدر

 درگيري شود، مي نزديك تر توافق يك
شدت  فقيه واليت رژيم قدرت باندهاي

. كند مي خودنمايي بيشتر و گرفته
 دليل دو به قدرت باندهاي كشاكش

 صورت اينكه اول است؛ نموده رخ عمده
 و كشي عربده سالها بدمستي حساب

 روي به دارد تحريمها دانستن پاره كاغذ
 مجبور كه آنكس. شود مي گذاشته ميز
 است، حساب صوت اين پرداخت به

 به و كند پنهان را ترسش تواند نمي
 قال و داد بر را بنا پيشاپيش دليل همين

  .است گذاشته
 به توافق از پس منافع كه آنكه دوم

 سهم يا و شود سرازير كسي چه جيب
 است موضوعي باشد، اندازه چه هركس

 و ترس. برپاست جنجال آن سر بر كه
 توافق از بعد روزهاي از بعضيها وحشت

 قدرت هرم در كه لرزاني موقعيت و
 كاسه شكستن يا و يافت خواهند

 آنان، سر بر نظام قلقيهاي بد كوزهاي
 و واقعه شوند به كار دست تا شده باعث

  .كنند چاره وقوع از قبل را
 رخ همه از بيش آنچه ميانه اين در اما
 كشد، مي چشم به را خود و يدنما مي

 است تحريم پيمان و پر و چرب منافع
. رود مي ميان از توافق از پس كه

 بي رانتهاي اين سودبران و صاحبان
 هاي نعره حكومتي كتاب و حساب

 تكفير چماقهاي و اند كرده بلند را خود
: كه چرخانند مي دست سر بر را
 از بعضي است ممكن دولتها برخي"

 در خود نگاه با را عتقاداتا و ارزشها
 سياسي هدفهاي صرفا و ديده تعارض

 نيز باره اين در كه كنند دنبال را
 و ارايه را تذكراتي سپاه است ممكن
 اساس بر را خود آفريني نقش

 و ارزشها حفظ منظور به ماموريتش
  ".باشد داشته فرهنگ

 پاسداران، سپاه فرمانده حرفهاي اين
 ستنش يك در جعفري علي محمد
 كه پرسشي به پاسخ در او. است خبري
 است دليل چه به دولت از شما انتقاد

 كه بود اين دولت از ما گله": گويد مي
 رهبري معظم مقام تاكيدات به توجه با
 داخلي ظرفيتهاي و درون به نگاه به

 دشمنان اقتصادي جنگ با مقابله براي
 و سپاه عظيم توان و ظرفيت از توان مي

 كنون تا دولت ... كرد استفاده بسيج
 در اميدواريم و نكرده ما از درخواستي

 بسيج و سپاه عظيم توان اين از آينده
   ".شود استفاده
 كه سپاه اقتصادي -نظامي كارتل رييس
 زير حساب و حد بي منافع نگران

 رو از را شمشير است، خود مجموعه
 به كه است مشخص به خوبي و بسته

 رستم سالها آنچه از كمتر چيزي
 در االنبيا خاتم قرارگاه فرمانده قاسمي،

 كرده فراهم آنها براي نفت وزارت مقام
آن، غنايم ديگر  بجز. نيست راضي بود،

 مالي موسسات و ها كارخانه سپاه شامل
 هاي پايانه و ها اسكله تجاري، و

 گمرك و بازرسي بدون واردات تجاري،
  نيز مي شود، ...و مخابرات مخصوص،

 آهنين هاي پنجه كه دستانيهزار يعني
 مي كشور حياتي گلوگاههاي بر را خود

 علي كه اينجاست پرسش حال. فشارد
 زير رژيم فقيه ولي و رهبر اي، خامنه

 اقتصادي - نظامي كارتل اين مجموعه
 به كه قدرتمند هزاردستان اين يا است
 انقالب پاسدار" آن فرمانده گفته

 و است كشور خارج و داخل در اسالمي
 ولي "شود نمي محدود ايران داخل به

 بر كه داند مي قدرت هرم راس را فقيه
  .است استوار آن قدرتمند ي بدنه

 گرچه روحاني حسن دولت حساب اين با
 را رهبر "قهرمانانه نرمش" سو يك از

 سوي از داند، مي خود عمل سرلوحه
 كه است روبرو افراشته بر بيرقي با ديگر

 توصيه خود هگفت آخرين در اي خامنه
 موضوع حل براي ديگر راهي" كند مي

  ."كنند پيدا تحريم
 منافع از كشيدن دست ديگر، زبان به
 آنقدر تحريم زدن دور حساب و حد بي

منتقد  زبان، هزار به او كه است سخت
 را مذاكره به خود نداشتن باور و بودن
  .كند مي تكرار

  
  نگران از پاسخگويي

 توافق زا برآمده ظاهر به كه دولتي
 فصل و حل براي قدرت باندهاي
 كالف در رژيم ظاهر الينحل به مشكل

 اكنون وارنگ است، و رنگ بحرانهاي
 كرده برخورد ي"دلواپسان" صخره به

 شود، حاصل توافقي اگر كه نگرانند
 و چه ماجرا اين طرفهاي براي آن پيامد

  .بود خواهد چگونه
 به نيز نگاهي نيم كه دلواپساني يكسو از
 هستند دلواپس به واقع دارند، رهبر يتب

و مجبور  شود گرفته گربيان شان كه
 قطعنامه اين حاال كه دهند پاسخ شوند
 است؟ شده پاره كه است كسي چه دان

 است آنچنان  ها"پاره كاغذ" آن هزينه
 نمي كاهش اندكي فقيه ولي كابوس كه
 كه انداخته گردابي در را رژيم و يابد

 زند، مي پا و دست شديد تر هرچه
  .رود مي فرو بيشتر

 كه دلواپسهايي كه است دليل اين به
هر چند اين (هستند  پاسخگويي نگران

اتفاقي نادر در سطح گردانندگان و 
 يا و )مسووالن جمهوري اسالمي است

 هميشه و همراه براي قدرت از حذف از
 مي بينند، رو پيش در را سرشكستگي با

 نجاتي راه شايد شوند مي به كار دست
 اي خامنه علي كه اينجاست. شود پيدا
 چنين سوژه هاي از يكي را خود كه

 خاكريز اندك پس در داند، مي اتفاقي
 به كلماتي و گيرد مي سنگر دلواپسي

سر  از آيا نيست معلوم كه آورد مي زبان
 مي بازي زبان يا شده بيان هشياري

 مورد در اندكي سياسي بازي در تا كند
 اكنون. بپردازد زني چانه به معامله نرخ
 آيد مي ميدان به حجابا وا كَُتل و اََلم كه
 بسته زنگار قديمي آشناي هاي چهره و
 مي كشيده صحنه روي به پستو از

 برد مي جايي به راه اندكي گمانها شوند،
 خبري كاسه، نيم اين زير در نكند كه

  .نيست هم بيراه پر كه باشد؟
  
 كه است غوغايي و هنگامه چنين در

 نهاده كنار را رودربايستي روحاني حسن
 پس در كساني": گويد مي پرده بي و

 مردم جيب ابرقدرتها با مبارزه شعار
 غارت را اموال شان و زنند مي را ايران

  ".كنند مي
 اين از پيش كه است درحالي اين

 بود كرده مامور را اولش معاون روحاني
 تحريمها محل از كه كساني فهرست تا
 82 و كرده كسب اي افسانه ودهايس

 نام به را بانكها پول تومان ميليارد هزار
 قوه به و تهيه اند، كشيده باال وام

 تهديدهاي نه اما. دهد تحويل قضاييه
 بحران نه و است ساز كار روحاني

 دولت چرخ الي چوب و رقيب سازيهاي
 دردهاي از مشكلي تواند مي گذاشتن

 دو چشم .كند حل را رژيم درمان بي
 كه است مذاكراتي به ماجرا اين طرف

 گرنه و برسد نتيجه به ژوييه ماه تا بايد
 از اي خامنه علي واليت و رژيم اوضاع
 همين به. شد خواهد بدتر هست آنچه
 و سپاه سابق فرماندهان از تعدادي دليل

 صحنه روي به كار نظامي سياستمداران
 با بازي در رهبر بازيهاي بند تا آيند مي

 اي عده دهان و بخشند هويت را كلمات
  . ببندند را

 اندكي با قاليباف و رضايي محسن
 مذاكرات گويند، مي گفتار در تفاوت
 رهبر شخص هدايت و نظر زير جديد

 اين. گيرد مي صورت اسالمي جمهوري
 در و مختلف افراد توسط بارها حرفها

 اما. است شده بيان متفاوت زمانهاي
 در گذشته با حال مانز در آن بيان فرق
 دوزه دو با اي خامنه علي كه است اين

 شانه تواند نمي كشيدن رو و زير و بازي
 وانمود و كرده خالي مسووليت بار زير از

 به. ندارد مذاكرات در نقشي كه نمايد
 مسوول رژيم فقيه ولي ديگر، بيان

 نتايج و مذاكرات اين موفقيت يا شكست
 ريزخاك پشت شدن پنهان. است آن

 عواقب از را او تواند نمي دلواپسها ناچيز
 نخواهد او و كند خالص ماجرا اين

 زبان به با كردن گم ايز با توانست
 موضوع حل براي ديگر راهي" آوردن
 به را زهر جام اين "كنيد پيدا تحريم

 براي و كند آشنا ديگري لبان
 پيدا انتحاري فردي آن سركشيدن

 شده دير ربسيا كاري چنين براي. نمايد
 گريبان آن عواقب بدتر، آن از و است

  .گرفت خواهد را خود او
  

  باج نفتي

 آن به همه كه مذاكراتي اما
 چنين در اند دوخته چشم

 نخواهد جايي به راه وضعيتي
 سهم سرعت با بايد پس. برد

 ماجرا اين از هركس
 همين به شايد. شود مشخص

 نامدار بيژن كه باشد دليل
 دولت نفت وزير زنگنه،

 شيخ به معروف و روحاني
 افتتاحيه مراسم در الوزرا،

 و نفت نمايشگاه نوزدهمين
 1200 حضور با كه تهران گاز

 خارجي شركت 600 و داخلي شركت
 اقتصاد از تمجيد و تعريف به شد، برگزار

 به رژيم كرد ادعا و پرداخت مقاومتي
 داخلي شركتهاي و نيروها توان ياري
 يعني گاز، و نفت صنايع چرخ اش

 خواهد راه به را ايران اقتصاد شاهرگ
 شركتهاي كه پيداست ناگفته. انداخت

 وابسته همگي گاز و نفت كار اندر دست
 هستند آنها اين و بوده بسيج و سپاه به
 و دهند مي جوالن عرصه اين در كه
 اين. دانند مي خود طلق ملك آنرا

 وزارت و نژاد احمدي دولت در شركتها
 را بزرگ قراردادهاي كليه ،قاسمي رستم

 فروش و انتقال استخراج، هاي زمينه در
 آنكه بي كردند امضا دولت با گاز و نفت

 طرحها اين در خود جيب از ديناري
   كساني همان اينان. كنند گذاري سرمايه

  8بقيه در صفحه 
  

  شکاف در راس قدرت، شکست مذاکرات اتمی
 پويه جعفر
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  7بقيه از صفحه 
  

 آنان به سپاه فرمانده جعفري، كه هستند
 براي رهبر مطيع را آنها و نازد مي

 با مقاومتي اقتصاد" دستور اجراي
 بعيد. كند مي معرفي "جهادي مديريت

 اين بزرگنمايي از زنگنه هدف كه نيست
 مي مدعي كه باشد آنان تطهير شركتها،

 از برداري بهره زمينه در كشور" شود
 تحريمهاي و ست خودكفا نفتي ابعمن

 خودكفايي اين بر اثري المللي بين
 كردن باد اين. "است نگذاشته

 به وابسته كالهبردار و دزد شركتهاي
 بيشترين كنون تا كه بسيج و سپاه

 كشور گاز و نفت صنعت به را خسارت
 تكميل زنگنه گفته اين با اند، كرده وارد
 صورت در": گويد مي كه شود مي
 المللي، بين تحريمهاي شدن يدهبرچ

 در جانبي نقشي خارجي شركتهاي
  ".داشت خواهند ايران گاز و نفت صنعت

 به چيزي بعد به اين از اينكه يعني اين
 و نفت صنعت در المللي بين مناقصه نام
 ديگر، زبان به ندارد و وجود ايران گاز

 و نيستند اي كاره نفت وزارت و دولت
 فتق و رتق به تيولداري همچون سپاه
 خواهد مشغول كشور گاز و نفت امور
 خارجي شركتهاي كه صورتي در. شد

 در كه باشند عالقمند يا و بخواهند
 كنند، فعاليت ايران گاز و نفت صنعت

 زير نظر دوم دست پيمانكاران همچون
 در و اول دست پيمانكار براي ظاهر به و

 سپاه يعني ايران گاز و نفت مالك اصل
 اين اگر حساب اين با. كرد دخواهن كار

 باشد، داشته و جدي زنگنه واقعيت گفته
 از در عمل دولت كه است اين معني به

 مردم ملي ثروت و كرده يد خلع خود
 نموده واگذار سپاه به دستي دو را ايران

 و المللي بين كشاكش در مزاحمتي تا
 در يعني. باشد نداشته او براي داخلي

 كه نژاد احمدي به رحمت صد واقع
 سپاه به يكجا جاش با را دستكم آش

  !نكرد تقديم
  

 جايي تا سپاه به روحاني دولت دادن باج
 از زنگنه در خبرنگاران وقتي كه است
 تاخير و جنوبي پارس قرارداد مورد

 پروژه اجراي در االنبيا خاتم قرارگاه
 ما": گويد مي كنند مي سووال آن هاي

 داريم نبيااال خاتم قرارگاه با خوبي روابط
 متعهد پيمانكارهايمان با همكاري به و

 توسعه روند كنيم مي  تالش و هستيم
  ".يابد تسريع ها پروژه

 خاتم قرارگاه كه است درحالي اين
 سه طي كه شده است متعهد االنبيا
 پارس گازي ميدان از مرحله سه سال

 در و برساند برداري بهره به را جنوبي
دريافت   نيزدالر ميليارد 46 آن ازاي

 مهلت پايان در با اين حال. كرده است
 در پيشرفتي كوچكترين شده تعيين
 آن سرنوشت و نگرفته صورت طرح

 دولت" وزير. است نامعلوم همچنان
  خاطي پيمانكار از تنها نه "اميد و تدبير

 
 

 سر بر پرسد نمي و كند نمي بازخواست
 بلكه آمده، چه پرداختي دالر ميليارد 46

 مي آنان با همكاري به متعهد را خود
 چنين از تمجيد و تعريف با  او.داند

 كند آرام را آنها تا دارد تالش دزدهايي
حال به . نشوند دولت تدبير مزاحم كه

 وزيرش و دولت چنين به كه كساني
 شرايط بهبود انتظار و اند بسته اميد

  دارند، چه بايد گفت؟
  
 گفت بايد باز آيا وضعيتي چنين در

 نظر زير سپاه اقتصادي -نظامي لكارت
 برعكس يا دارند قرار او بيت و رهبر
 موقعيت حفظ براي اي خامنه و شده

 چپاولگر نظاميان سايه زير به خود لرزان
  است؟ خزيده سپاه

 فرقي ايران مردم براي باشد، هر كدام
 كه است قدرتي چنين زيرا كرد، نخواهد

 و كرده مقهور را رو ميانه ظاهر به دولت
 كن كارچاق او را جايگزين تا واداشته
 همچون قهاري بگير پورسانت قبلي و
درآمد  نه فقط رفسنجاني كند و خانواده

 و دار همه ناشي از لفت وليس، بلكه
 شود مي حاال. بكشد باال يكجا را ندار

 فغانش و داد رفسنجاني وقتي كه فهميد
 نبض سپاه" گويد مي و شود مي بلند

 در را داخله و رجهخا سياست اقتصاد،
 كشور كل از كمتر به و گرفته دست
  .است قرار چه از موضوع ،"نيست راضي
 چه و واقعي چه -كه  دولتي اين اكنون

 بيشترين بسياري نظر به -واقعي  غير
 پدر را او و دارد رفسنجاني به را نزديكي
 كل شناسند، مي روحاني دولت خوانده

 تقديم دستي دو را كشور گاز و نفت
 را اي فاجعه چنين اينكه. كند مي سپاه

 تفسير يا و داد توضيح شود مي چگونه
 بيشتر واقعيت تا ماند منتظر بايد كرد،

 حرف كه بود اميدوار و شود روشن
 آن در كه باشد اي وعده و قول زنگنه
  .باشد داشته وجود زيادي چراي و چون

 بايد نشود، يا شود عملي حرف اين چه
 برخورد بزرگي مشكلي به دولت كار

 چنين الوزاريش شيخ كه باشد كرده
 سپاه ديگر، زبان به. دهد مي قولي

 و رهبر بيت با همدستي در پاسداران
 به را كشوري سرنوشت آن فقيه ولي

 باجي آن ازاي در و اند گرفته گروگان
 مي آنرا گاز و نفت ذخاير كل بزرگي به

 براي اتمي توافقهاي راه در تا خواهند
 سنگ كشور جانبه همه بحران حل

 اينگونه. نشوند مزاحم و نكنند اندازي
 به كشور كشاندن و گروگانگيري

 تنها آن كردن تهديد و سقوط سرازيري
 دار و اي خامنه علي نظير موجوداتي از
. آيد مي بر بسيج و سپاه در او دسته و

 كل معادل سال هشت كه نژاد احمدي
 را نفت محل از كشور ساله صد درآمد

 غيب ها رجاله اين گشاد جيبهاي در
 مي نظر به. بود آنان مرغوب جنس كرد،
 موجوداتي اوباش، اين صفوف در رسد

 كُردان همچون هايي رجاله كه اند خفته
در  نژاد احمدي و مرتضوي قاضي و

  .اند پيامبرزاده برابرشان
 ماجرا اين همه از بعد كه پرسشي حال

 به اگر كه است اين رسد مي ذهن به
 ... و قاليباف و رضايي محسن تهگف

 مي انجام رهبر نظر زير اتمي مذاكرات
 گربه و سپاه خواهي سهم اين شود،

 طرفه يك گيري گروگان و رقصاندن
 بيت با بندي و زد نهان در اينكه يا است
 ممكن اينكه دارد؟ وجود او خود و رهبر
 يعني كند، بار سره دو اي خامنه است
 گرگ با هم و كند گريه چوپان با هم

 از غير به اگر اما طرف؛ يك بخورد، دنبه
در  سپاه فرماندهان يعني باشد، اين

پاكستان  به كه روند مي راهي عمل
 ديگري فكر يا شود مي ختم ضياءالحق

  است؟  ديگري ماجراي و دارند
  

  مانع توافق

 از اي خامنه يكطرفه دفاع سال هشت
 خدمت بيشترين كه نژاد احمدي دولت

 از را حسابهايش و نمود سپاه به را
 از بسياري و انباشت نفتي دالرهاي

 آنها راس در ده و سود شركتهاي
. كرد واگذار سپاه به را كشور مخابرات

 اقتصاد بر ناپذيري جبران صدمات باعث
 كه شد شديدي بحران بروز و كشور

 كه است بديهي. دارد ادامه همچنان
 حساب به نژاد احمدي دولت عملكرد

 اين. شود مي نوشته اي خامنه علي
 و خسارات همه مسبب كه اوست

 آن با كشور كه است مشكالتي
 كشور اقتصاد كه اوست اين. روبروست

 اكثريت كمر و نشانده سياه خاك به را
 نداري و فقر بار زير در را ايران مردم
 در رفسنجاني حضور. است كرده خم

 دولت پيه كه روحاني دولت سايه
 شده ماليده هم او تن به نژاد احمدي

 وحشت اين به افزودن باعث نيز است
 است حسابرسي موقع حال كه شود مي

 نژاد احمدي نظر به نظرش آنكه و
 قرار مالي نمد نوبت در بوده، نزديك تر

 نمي باعث برآوردها اين همه آيا. دارد
 سپاه به بيشتر هرچه اي خامنه كه شود

 شود نزديك امنيتي و نظامي نهادهاي و
 آنان به كالن سودهاي واگذاري با تا

 بيفزايد تا خود واليت عمر به اندكي
 اي معجزه و افتاده اتفاقي كه شايد

 در كه گردابي از را او و بگيرد صورت
  دهد؟ نجات شده گرفتار آن
  
 با توافق بدون كه است اين واقعيت اما

 آنها راس در و جهاني قدرت شش
 كننده فلج تحريمهاي رفع براي آمريكا

 شده، كشور اقتصاد دامنگير كه اي
 اوضاع در بهبودي گونه هيچ امكان

 اين. ندارد وجود كشور كنوني نابسامان
 در قدرت يكدستي نيازمند نيز توافق
 آن باندهاي هماهنگي يا كشور داخل

 از روزها اين آنچه. است يكديگر با
 نشان رسد مي گوش به كشور داخل

 كه سكوتي اي و اوليه توافق كه دهد مي
 پايان به بود، حاكم باندها بين كنون تا

 قدرت در عميق از شكاف و رسيده
 گوناگون مانورهاي. است شده رونمايي

 كشور خيابانهاي و سالنها در باندها
 سر. است شكاف اين شدن علني آغازگر

 گرفته، باال مجلس در كه صدايي و
 شروع پي، در پي نشستهاي برگزاري

 و علم افراشتن بر و يخيابان مانورهاي
 است وضعيتي گوياي رنگارنگ كتلهاي

  .دارد وجود رژيم درون در كه
 روز نشست كه است دليل همين به

 بدون وين در ارديبهشت 26 جمعه
 كاترين خانم حتا و يافت پايان نتيجه
 نيز مطبوعاتي كنفرانس ظريف و اشتون
 چه به كه دهند توضيح تا نكردند برگزار
 اينجاست. است افتاده اقاتف اين دليل

 و داخلي كشاكش گفت توان مي كه
 اين بر را خود تاثير آنها زدوخوردهاي

 آن براي ترمزي به و گذاشت مذاكرات
 دانند مي جهاني قدرتهاي. شد تبديل

 باندهاي بين توافقي كه صورتي در كه
 و قرار هر باشد، نداشته وجود رژيم

 توسط بعد روز تواند مي دولت با مداري
 و شده اعالم يكن لم كن آنها از يكي

  .شود خاصيت بي
  

  در انتها

 فقيه واليت رژيم كه است اين واقعيت
 خواهان اي خامنه علي آن راس در و

 رژيم. نيست جهاني قدرتهاي با توافق
 ساخت براي را اتمي پروژه فقيه واليت

 خسارت كنون تا و كرده آغاز اتمي بمب
 توافق. است كرده وارد كشور به زيادي

 از برداشتن دست معني به قدرتها با
 خالف بر كه است اتمي بمب ساخت
. است رژيم سالهاي اين همه خواسته
در  كشور اقتصادي اوضاع هرچند

 بيكاري و دارد قرار بدي بسيار وضعيت
 سفره ار نيز را حداقلها همان گراني و

 براي اينها اما است، ربوده تهيدستان
 او رژيم ستانكاربد و اي خامنه علي

 كردن بيمه و حفظ هدف،. ندارد اهميتي
 هيچگونه كه است اي انساني ضد رژيم

 ترس. ندارد ايران مردم نزد مشروعيتي
 درون قدرت باندهاي و اي خامنه علي

  .است ها گزينه ديگر از بيش مردم از
 سياسي قدرت در شكاف اكنون اما

 در روحاني حسن دولت و شده رونمايي
 را شكست دور يك ياتم مذاكرات

 به نظر مي رسد وعده. كند مي تجربه
 كارساز قدرت باندهاي به دولت هاي
 توافقي به اند نتوانسته باندها و نشده
 توافقي چنين بدون. يابند دست خود بين

 از. است بعيد اتمي مذاكرات در موفقيت
 بين دوستي و توافق تر، بعيد آن

 يكديگر دريدن براي كه است گرگهايي
  .اند كرده نيز داندن
  
   

   

  در راس قدرت، شکست مذاکرات اتمیشکاف
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 ماه اسفند 10 تاريخ در عراق انتخابات

 كه شد انجام شرايطي در جاري سال
 خشونت افزايش شاهد عراق جامعه

 به دليل شهروندان مرگ و سيستماتيك
 گذاري شده بمب خودروهاي انفجار

 ساكنان. است ترور و اي جاده كنار
 و "فلوجه" شهرهاي ؛"االنبار" استان

 و اعتراض به واسطه ،"رمادي"
 سكتاريستي سياستهاي با لفتمخا

 مالكي نوري رهبري به "الدعوه حزب"
 ترين وحشيانه و شديدترين تحت

به  آنان از بسياري. دارند قرار بمباران
 كودكان و سالمندان زنان، خصوص
 به موسوم نظاميان شبه توسط خردسال،

 -داعش ("شام و عراق اسالمي دولت"
 ،)اسالمي جمهوري پرورده دست

 يا و مجروح عام، قتل.. . و "سوات"
 حوزه همزمان با برپايي. شده اند آواره
 كرناي و بوق و انتخاباتي نمايش هاي

 دولت ائتالف" سوي به ويژه از تبليغاتي
 تحت قومي پاكسازي روند ،"قانون
 با مبارزه" پروژه آمريكا ساخته لواي

. يافت تداوم مالكي  به وسيله"تروريسم
 كوي هر در ار مخالفان سركوبي، نيروي

 به يا دستگير عراق، سرزمين برزن و
 از بيشماري تعداد. مي بندد گلوله رگبار

 از متشكل گرايي، كثرت مدافعان
 مجلس، نمايندگان نگاران، روزنامه

 سني و شيعه از  اعم ...و حقوقدانان
 در ها شكنجه ترين وحشيانه تحت

 زندان، شكنجه، اعدام،. محبوسند زندانها
 نيازهاي و امكانات فقدان و بيكاري فقر،
باالترين  در كه (نفت صدور باوجود اوليه

 اخير سال سي طول در خود ميزان
 عراق مردم اكثريت حيات ،)شده گزارش

 كشانده تباهي و نابودي ورطه به را
 رانت تاز، و تاخت برآمد اين،. است

 نوري كه ست سيستمي فساد و خواري
 ميندر ك و كند مي رهبري آن را مالكي

 نخست پست و سياسي قدرت تصاحب
 .است سوم بار براي وزيري

 
 و انتخابات از قبل شرايط

 خارجي حمايتهاي
 ساختاري به مثابه نيز فقيه واليت رژيم

 توسعه خصلت براساس و فاشيستي
 را خود ننگين حيات تضمين كه طلبانه

 در آفريني بحران و گشايي جهان در
 هيچ بدون كند، مي جستجو منطقه
 انتخابات همگام با اي، شبهه و شك

 هاي شيوه تمام به عراق، پارلماني
 نوري مجدد گيري قدرت براي مخرب

 اقتدار به رژيم كمك. مالكي متوسل شد
 و برنامه حامي ارتجاعي نيروهاي

 عراق، به ويژه منطقه و در سياستهايش
 و ژئوپوليتيكي حساسِ موقعيت به دليل

 از يكي نفت، و گاز سرشار منابع
 و بغرنج وضعيت داليل مهمترين
عراق  جامعه كه باشد مي دشواري

 -سياسي بازوي نقش. درگير آن است

 در قدس، سپاه فقيه، واليت نظامي
 قيام سركوب و فلوجه روي بر آتشباري

 غربي شمال ناحيه از كه االنبار استان
 بي تالش و است مرز هم سوريه با

 و وحشت پراكني و رعب آن در وقفه
 بيرون دهندگان براي راي يدتهد

 از قانون دولت ائتالف بركشيدن
 .است ناپذير انكار راي، صندوقهاي

 هاي رسانه از طويل و عريض اي شبكه
 تحليلگران، به همراه خارجي -داخلي

 طي دولتي تيوريسينهاي و نخبگان
 بازهاي آكروبات نقشِ انتخاباتي، نمايش

 تنها نه كه كردند بازي را سيركي مكار
 سابق، انتخاباتي نمايش دو دوران در

 صدور" پوشالي وعده با قبل سالها بلكه
 آمريكا طعمه را عراق ،"دموكراسي

 تبليغات مسووليت اينان اكنون. گرداندند
 دار عهده را انتخاباتي مضحكه براي

 كشي نسل بر پايه كه گشته اند
 نوري عيارِ توسط تمام ددمنشانه و

  .بر پا گرديده است مالكي
  

تكميل اقتصادي اشغال، علت 

 حمايت آمريكا از مالكي
 در داري سرمايه دولتهاي رويكرد ريشه
 به همراه آمريكا، امپرياليسم آن، راسِ

 با رابطه در مطبوعشان خبرگزاريهاي
 مردم ناميدن تروريست و عراق انتخابات

 -نو  سياستهاي پيشبرد و پاخاسته به
 ،برمر پل گفته در اقتصادي ليبراليسم

حكمران انتصابي آمريكا براي عراق 
 نوزده مورخ پس از اشغال اين كشور،

او در پاسخ . است نهفته 2003 سپتامبر
 مردم بنابراين،"به اين سووال كه  

 زور با كه را آزادي اسب اين عراق
 كدام به بايد شده هديه آنان به اسلحه
 سازي خصوصي":  گفت"برانند؟ مقصد
 كامل قوقح دولتي، شركتهاي كامل
 توسط عراقي شركتهاي تملك

 كردن خارج حقِ خارجي، شركتهاي
 شركتهاي توسط عراق از سود تمام

 به عراق بانكهاي كردن باز خارجي،
 با يكسان رفتار خارجيان، كنترل روي

 تمام برداشتن.  ..خارجي شركتهاي
 )1("تجاري موانع
 حمايت داليل مهمترين از يكي

 به مالكي ورين از آمريكا امپرياليسم
 و نفت قانون تصويب در آنان اضطراب

 گردد؛ برمي عراق پارلمان توسط گاز

 حمله سالها گذشت از بعد كه موضوعي
 اجرايي هنوز مزبور كشور اشغال و

 عراق و اشغال حمله. است نگرديده
 مي را ائتالف نيروهاي و آمريكا توسط
 اول فاز كرد؛ بررسي فاز دو در توان
 كامل كه عراق خاك اشغال و حمله
 تمام سلطه براي آن دوم فاز ولي گشته
و  نفت و امتيازات منابع بر همگيِ عيار
 كامل چراييِ. است نشده كامل هنوز گاز

 قانوني تصويب به عدم فاز، اين نشدن
 به منابع صددرصد واگذاري براي

 كه برمي گردد نفتي كنسرسيومهاي
 سال از آمريكا تالش و تاكيد باوجود
 اتفاق مجلس در اين باره تاكنون ،2007

 تعويق به آن تصويب نظر نداشته و
 قانوني چنين تصويب عدم. است افتاده
 امپرياليسم اهداف ترين اصلي از يكي

 بزرگ و خاورميانه تشكيل راستاي در
 بازار در نفت قيمت و توليد كنترل
 دو. كند مي اختالل دچار را جهاني
 چنين تصويب و تدوين به نسبت رويكرد
موضع دسته اي از  :دارد وجود قانوني
 حفظ خواستار كه سياسي احزاب

 تمايلي و باشند مي گاز و نفت مالكيت
 گاز و نفت صنايع سازي خصوصي به

و رويكرد دسته اي ديگر  ندارند عراق

 تا اند كرده علم قد آنان برابر در كه
 با را اقتصادي  ليبراليسم-نو  سياست
 مطلوب ازگ و نفت قانون تصويب

 در. ببرند پيش به سرعت امپرياليسم
 تاييد بوش دبليو جرج ،2007 سال

 تداوم براي المالكي نوري صالحيت
 منوط را جهاني امپرياليسم بوسي آستان

 . بود كرده قانوني چنين تصويب به
 حمله از قبل ماه چهار ،2002 نوامبر در
 در اياالت متحده استراتژي عراق، به

 زيربناهاي بازسازي دندا قرار اختيار
 را "هاليبرتون" شركت به عراق نفتي

 اخذ معناي به كه داد قرار كار دستور در
 شركتهاي با مدت طوالني قراردادهاي

 به رويكردي چنين. بود فرامليتي نفتي
 مي كه زمان هر تا داد مي اجازه آنها

 در را نفتي محصوالت قيمت خواهند،
. ندده كاهش يا و افزايش جهاني سطح

 گذاري سياست هدفي، چنين راستاي در
 دولت اختيار از بايست مي نفت پيرامون

در اين راستا . شد مي خارج عراق آينده
 روي و عراق نفتي زيربناهاي تخريب

 مطلوب متبوع، دولت يك آوردن كار
  . داشت آنها براي را نتيجه ترين
 رياست به عراقي رسمي دولت اولين
 2006 الس مي ماه در مالكي نوري
 انگليس و آمريكا دولتهاي. گرفت شكل

 اولويت كه بودند فهمانده كامال وي به

 منابع كنترل كه است قانوني تصويب با
 و كارتلها شركتها، به را كشور نفتي

 طول در. كند واگذار نفتي تراستهاي
 قانوني چنين نويس پيش هفته، چند
 اما برسد، تصويب به تا گرديد تهيه

 ساده كار عراق مجلس تصويب آن در
 مزبور،  قانون.نبود واشنگتن براي اي

 مردمي ملي و نمايندگان باورهاي بنيان
 را كشور و مردم به نفت تعلق بر مبني
 موضوع ترتيب، بدين. كرد مي مال لگد

 به مجلس در مزبور قانون تصويب
 و متخصصان مردم، توده بين سرعت

 هاي اتحاديه و نفت صنعتي كارگران
 راهپيماييهاي. شد پخش كارگري

 ديگر و كشور پايتخت در بزرگي
 برگزار آن به اعتراض در عراق شهرهاي

 با كارگري هاي اتحاديه رهبران. شد
 هاي بيانيه صدور و نشستها برپايي
 نمي اجازه كه زدند فرياد يكصدا متعدد
 غارت را شان نفتي منابع سارقان، دهند
 بعق به را آنان تاريخي طور به و كنند

 بيشترين ترتيب، بدين. برگردانند
 نوري كه طرحي با پارلمان اعضاي
 بود، آن رساندن تصويب مامور مالكي

 تصويب به قانون و كردند مخالفت
 براي بزرگ پيروزي يك اين. نرسيد

 كارگران ويژه به كارگري، هاي اتحاديه
  . مي آمد شمار به عراق نفت صنعت

 تصويب به هنوز هم امروز قانون اين
 نوري مجدد گيري قدرت با اما نرسيده،
 چپاول اشتياق ،2009 سال در مالكي

 دوباره عراق نفتي منابع از هنگفت سود
 عقد شكل در اما گشود، اين بار دهان

 ميان غيرقانوني و مخفي قراردادهاي
 در نفتي و شركتهاي و مالكي نوري
 پايان اين اما. مصوب قانون يك فقدان

 درهم و ها تحاديها به حمله. نبود كار
 مثابه به كارگري تشكلهاي شكستن
 جهت مالكي نوري دوشِ بر رسالتي

 مانند نفتي غولهاي خاطر آسودگي
 مي "توتال" و "موبيل اكسن" ،"شل"

 حال در. گرديد مي اجرايي بايست
 سه از بيش به عراق نفت توليد حاضر،

 چهل. است رسيده روز در ميليون بشكه
بر  اين كشور نفتي ذخاير از درصد
 در نفت قراردادي به امضاي وزير اساس

 اختيار در كلي بطور ،2009 ژوئن ماه
 )2.(گرفت قرار خارجي نفتي كمپانيهاي

 گاز و نفت صنايع سازي خصوصي امر
 توسط شده ديكته مباني و اجراي عراق
 پول المللي بين صندوق و جهاني بانك

 قانوني چنين شدن االجرا الزم با
 المالكي، نوري و شده يسرم و تسهيل
در اين . است آن پيشبرد گزينه و مامور

 نفتي بر چرخه كنسرسيومهاي صورت،
صنايع نفت و  و فروش محصوالت توليد

 از حاصله تسلط كامل يافته و سود گاز
 خواهند خود نصيب صددرصد آن را
  .ساخت

 و نتايج اعالن كالن، تقلبات

 انتخابات از بعد شرايط
 ملي، جريانهاي از برخي پيشِ از هشدارِ

 المللي بين ارگانهاي برخي و سكوالر
 رهبر تالش پيرامون بشر حقوق مدافع

 10بقيه در صفحه 

 نمايش انتخابات پارلمانی عراق
  اردوان آناهيتا
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 روز جھانی کارگر
 در ايران،

مقابله خشونت آميز 
  ستمگر عليه ستمکش

  يدي جداليل

 بهشت،ي ارد11 در راني كه در اآنچه
 ي همبستگياول ماه مه، روز جهان

 ي تمام نمانهي رخ داد، آيكارگر
 ي حكومت ورشكسته جمهورتيوضع

 ي است كه بر گستردگياسالم
 مردم و فقر و مشكالت يتينارضا

 كامل دارد يتكشان آگاه زحميشتيمع
 و متشكل ي اعتراضيرويو از توان و ن

 از روزها و ميرژ. آنها هراسناك است
 از يري تدارك جلوگشيهفته ها پ

 مراسم اول ماه مه و سركوب يبرگزار
 كه در ستي در حالنيا.  بوددهيآن را د

 نقاط جهان، كارگران با شتريب
 سو كي از هاييمايتجمعات و راهپ

د را مطرح كردند و از مطالبات خو
 گري خود را با دي همبستگگري ديسو

   .نمودندكارگران جهان اعالم 
 و اكارانهي كامال ري در حركتيروحان

 خود را مورد تمسخر ز،يتناقض آم
 ي در حاليو. خاص و عام قرار داد

كارگران " منبر رفت و گفت يباال
 تشكلها و قي بتوانند از طرديبا

 خود را به ي آزادشان صدايتهايجمع
 و وزارت كار راحت تر نيگوش مسوول

 كي كه در "و شفاف تر برسانند
 يتجمع دولت فرموده كه برا

 مستقل روز ي از برگزاريريجلوگ
 ي داده شده بود، حرف مبيكارگر ترت

 او از آنجا ي حرفهايي محتوايب. زد
 در ني حاضري شود كه حتيمعلوم م

 از آوردن بنرها و زيسالن ن
در .  خود منع شده بودندياپالكارده

 از يي محل، پالكادرهانيسرتاسر ا
 يشيا فرمي و شعارهاينيسخنان خم

ما همه " ربط به روز كارگر مانند يو ب
    . شدي مدهي د"مي هستيروحان

 ،ي مددمي ابراهي روز، آقاني همدر
 شركت واحد در يكاي سندسيي ربينا

 رانندگان يكاي سنديتجمع اعضا
 تهران و يسرانشركت واحد اتوبو

 به مردم ينيريحومه، هنگام تعارف ش
 ي قرار ميتي امنيروهايمورد حمله ن

 و پس از ضرب و شتم بازداشت رديگ
 از گري نفر د20 از شيو به همراه ب
 ي منتقل مني به اويفعاالن كارگر

  .شود
 ليزاده و جم  مي جعفر عظانيآقا

 رهي مداتي دو عضو ه،يمحمد
 ني از اشيروز پ آزاد كارگران هياتحاد

 به خانه يتيبا هجوم ماموران امن
منزل خانم .  شدندري دستگشانيها 

 روز چهارشنبه زي ني محمدنيپرو
 سركوبگر قرار يروهايمورد حمله ن

او .  شكننديگرفته و در منزل او را م
 در تجمع مقابل ي ولنبود،در منزل 

 يوزارت كار به همراه شاپور احسان
  . شودي مريفرد دستگ

 11 صبح پنجشنبه لي اوازا
 ساختمان اداره كار و بهشت،يارد

 به آن ي منتهي محله هايتمام
 قرق شده و يتي امنيروهايتوسط ن

.  قرار گرفته بودديتحت كنترل شد
 از ي و انبوهيتي و امنسيماموران پل

 توقف ي مانع حتهايلباس شخص
 نياز ا.  شدنديرهگذران كنجكاو م

 كه يگرررو، كارگران و فعاالن كا
 40شامل هماهنگ كنندگان طومار 

 شدند و با ي كارگران ميهزار نفر
 آزاد هي و فراخوان اتحادتيحما

 ي قصد تجمع برارانيكارگران ا
 كارگر در ي روز جهانداشتيگرام

مقابل وزارت كار را داشتند، مورد 
   .ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند

 اعتراض و ي نمونه هاگري داز
 هي كارگران اتحاد،ميواكنش رژ

 هي و اتحاديكارخانجات پارچه باف
 در سنندج است كه دست به انينانوا

 ضد ي زدند و شعارهايتجمع اعتراض
 زي از نانواها نيبرخ. حكومت دادند

 از يشمار. دست به اعتصاب زدند
 نيفعاالن و سازمان دهندگان در ا

   .شدند ريتجمعات دستگ
 يساز اهواز كارگران كارخانه لوله در

 تجمع كردند و يدر مقابل استاندار
همچنانكه به سرعت به تعدادشان 

 يروهاي شد، توسط نيافزوده م
 محاصره شدند، تظاهرات در يانتظام

 دي تحت كنترل شدزيخرم آباد ن
در .  سركوبگر انجام شديروهاين
 از جمله قم، راني اي شهرهاگريد

 صورت نيبه هم... ساوه، زنجان و 
 برگزار زهي سر نري زجشن روز كارگر

  .شد
 ضد امي سال گذشت از ق35 از پس

 مي رژهي علراني مردم ايكتاتوريد
 كارگران و زحمتكشان تيشاه، وضع

 ثروت ي اصلنندهي كه آفريرانيا
هستند، هر روز بدتر از گذشته شده 

 حال كارگران به نيدر ع. است
 سركوب طياعتراضات خود در شرا

 رابطه، نيادر .  ادامه داده انديحكومت
 يي فدايكهاي چران سازمرخانهيدب

 حركت 556 از يستي لرانيخلق ا
 در راني كارگران و مزدبگياعتراض
 نيا.  را منتشر كرده است1392سال 

 دياعتراضات كه تحت سركوب و تهد
 ي صورت گرفته، نمونه ايريو دستگ

 كارگران و فعاالن ريگياز تالش پ
   . استيكارگر
 يت طبقاي و همبستگوحدت

 ييهايژگي ونيزحمتكشان از مهمتر
 شكست يروياست كه توان و ن

 آنان را نشان داده و گسترش ريناپذ
 تشكل و ي كه داريقدرت.  دهديم

 ني باشد، بزرگتريتوان سازمانده
 زي كارگر ستمي رژيخطر برا

. دي اي به حساب مي اسالميجمهور
 ي با ابزارهامي روست كه رژنياز هم

 يونت تالش مگوناگون از جمله خش
كند مانع اقدام مستقل و خودآگاه 

آنها به توان بالقوه . كارگران گردد
 .طبقه كارگر آگاهند

 بهشتي ارد13شنبه ...  خبريفراسو

نمايش انتخابات 
 پارلمانی عراق

  9بقيه از صفحه 
 در گسترده تقلب جهت "الدعوه حزب"

 زيرا. نبود انتظار از دور اي پديده انتخابات،
 تمام قوا، كل فرمانده عنوانبه  مالكي

 بدون را نظامي نيروهاي نهادهاي
. دارد كنترل تحت قانوني نظارت هيچگونه

 دفاع، وزارت كشور، وزارت مسووليت وي
 نهادهاي ديگر و مخابرات سرويس امنيت،
 به عهده شخصاً را كليدي و گيري تصميم

. است كرده واگذار مدافعانش به يا دارد
 توافق نقض با يمالك اين، بر افزون

 قدرت اهرمهاي تمام از اربيل، نشست
 حكومت يك حفظ و تثبيت ايجاد، جهت

 واليت فردي استبداد همجنسِ خودكامه
 قوه جايي كه تا كرد سوواستفاده فقيهي

قضاييه را نيز به طور كامل به زير كنترل 
 قانون او توسط همين ابزار،. خود درآورد

محدوديت اشغال پست  بر مبني مجلس
 دوره دو نخست وزيري توسط يك نفر به

 قانون خالف ساله را به سادگي چهار
 اندر. ساخت ملغي و نمود اعالم اساسي

 نگه داشتن جهت مالكي گري سفسطه
سوم همين  بار براي وزيري مسند نخست

 قوه براي عراق اساسي بس كه قانون
 .است نشده قايل اختياري چنين قضاييه

ايران به  خلق مجاهدين سازمان وبگاه
 تقلب پيرامونِ "الرافدين تلويزيون"نقل از 
 شبه الدعوه گزارش داد كه حزب گسترده
 صندوقهاي انتقال به اقدام سوات نظاميان

 محل به صدر شهرك منطقه آراي
به نقل از همين وبگاه، . كردند نامعلومي

  در يك گزارش از"بغداد تلويزيون"
 از برخي كار در نيتيام نيروهاي دخالت
 ناظران اخراج و بغداد در آرا اخذ مراكز

 .برداشت پرده فراكسيونها
 فراوان، قوسهاي و كش از بعد سرانجام،

 كميسيون سوي از عراق پارلماني نتايج
 اساس بر. گرديد اعالم انتخابات عالي

 28 ايسنا، دولتي خبرگزاري گزارش
 رياست به قانون دولت ائتالف ارديبهشت،

 اكثريت ،328 از كرسي 92با  مالكي نوري
 فراكسيون". ساخت خود از آن را آرا

 29حكيم با  عمار رهبري به "شهروند
 به وابسته "االحرار فراكسيون" كرسي،
 فهرست"  كرسي،32صدر با  جريان

 با "نجيفي اسامه" رهبري به "متحدون
 رهبري به "الوطنيه ائتالف"  كرسي،23
 حزب" رسي، ك21 با "عالوي اياد"

بارزاني با  رهبري به "كردستان دموكرات
 "كردستان ميهني اتحاديه" و  كرسي19
 از  كرسي آرا بعد19طالباني با  رهبري به

 .دارند قرار قانون دولت ائتالف
 مستقل عالي كميسيون اعالم به بنا

 واجد  عراقي ميليون 22 ميان از انتخابات،
 شركت انتخابات در درصد62 شرايط،

 .ندكرد
 

 برآمد
جوانب  بسياري از عراق پارلماني انتخابات

 عدم انتخابات، زمان و قبل شرايط مانند
 ناظران كار و ساز فساد و صالحيت
 نيروي دخالت كالن، تقلبات انتخابات،

 دولتهاي دخالت و نفوذ دولتي و سركوبي
 رژيم و آمريكا آن راس در داري و سرمايه
 نياديب پيش شرطهاي فاقد فقيه، واليت

 اين از. بود دموكراتيك انتخابات يك
 اراده تجلي و مشارك ميزان تبيين روي،
 در سياسي آفرينان نقش تعيين در مردم

 آن، برآمد و انتخابات چنين چارچوب
 سخني و كذب حقيقت، خالف ادعايي
به  كرسي 92 حال، اين با. است گزاف
 و تقلب و كاري دغل با آنهم آمده، دست

 تضمين به قادر هنوز ي،خارج حمايتهاي
 مالكي نوري وزيري نخست سوم دورِ

 و دولت تشكيل براي مالكي نوري. نيست
 ائتالف به نياز وزيري نخست مسند كسب

. دارد ديگر سياسي احزاب و گروهها با
 اعالم از پس و انتخابات از قبل شرايط
 فراروي موانع و چالشها مبين آن، نتيجه
 خويش امهخودك نقش ايفاي براي مالكي
 با پيش سال چهار به نسبت شرايط. است
 بين تضاد ژرفش و گستردگي به توجه

 نيروهاي ديگر با قانون دولت ائتالف
 به قريب اكثريت. است متفاوت سياسي،

ادامه نيافتن  بر سياسي ائتالفهاي اتفاق
 ماهيت به جهت مالكي، نوري رياست

 پاي وي همچنان انحصارطلب و خودكامه
 نوري برابر سياسي بندي صف. فشارند مي

 گرفتن نظر در با بايست مي اگرچه مالكي
. ..و  سياسي پيشينه مواضع، طبقاتي، منافع

 هدف تشخيص براي گروه، و حزب هر
 ارزيابي و تحليل تجزيه مورد ايشان غايي
اين امر  چيز هر از بيش وليكن بگيرد، قرار

 اجتماعي گردانهاي سوي از فشار مديون
 مي عراق نشين سني استان شش به ويژه

 مبارزه تاكتيك از جستن بهره با كه باشد
 بر عرصه را آميز، مسالمت و مسلحانه

 . اند كرده تنگ قدرت ساختار
 به "شهروند" مطبوعاتي ليست كنفرانس

 از بعد كه ائتالفي (حكيم عمار رهبري
 كرسيهاي بيشترين قانون دولت ائتالف
 رد) داده اختصاص به خود را مجلس

 ديدار انتخابات، در تقلب به اعتراض
 مورد در عالوي اياد با بارزاني مسعود
 و آينده دولت تشكيل براي سياسي ائتالف
 وزيري نخست نپذيرفتن سر بر توافق
 به متحدون ائتالف بيانيه مالكي، نوري

 نتايج رد در النجيفي اسامه رهبري
 بين تحقيق به فراخوان و عراق انتخابات

 عليه صدر جريان گيري وضعم و المللي
 عدم بر مبني وزيري نخست سوم دور

 مالكي رسيدن صورت در دولت در شركت
 بعد سوم بار براي وزيري نخست مسند به
 نتيجه اعالم از روز چند گذشت از

 بحران بسط و تشديد از نشان انتخابات،
. دارد مالكي طلبي انحصار بستر بر سياسي

 ترين هگسترد چه هر با تواند مي اين
 بدل سياسي بست بن به مردمي اعتراضات

  . گردد
  پانويس
1- A.Juhusz, Ambitions of Empire: 
The Bush Administration Economic 
plan for Iraq ( and Beyond), Left Turn 
Magazine, 12 ( Feb/Mar.2004), 27-32  
2- A Summary Of Greg Muttitt, Fuel 
on the Fire: Oil and Politics in 
Occupied Iraq (New York: New Press, 
2012), 398 page  
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 ميليارد توماني 16محل هزينه وام 

 تعاوني مصرف فرهنگيان معلوم نيست
 عضو هيات مديره - ارديبهشت 1ايلنا، 

تعاوني مصرف فرهنگيان استان تهران 
 ميلياردي اين تعاوني 20با اعالم بدهي 

هنوز مشخص ": به بانك ملي گفت
 ميليارد وامي كه اين تعاوني 16نيست 

 كجا هزينه  دريافت كرده،84در سال 
 ".شده است

 20مجتبي قريشيان در مورد اين بدهي 
 تعاوني 84سال ": ميلياردي گفت

 16مصرف فرهنگيان استان تهران 
ميليارد تومان وام از بانك ملي دريافت 

 ميليارد از اين وام پرداخت 8كرد كه 
نشد و با جريمه ديركرد، اين بدهي 

 ميليارد تومان 20اكنون به بيش از 
 ".استرسيده 

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
تاكنون هيات مديره وقت در اين مورد 
كه اين پول را كجا هزينه كرده اند 

تا اين لحظه ": توضيحي داده اند، گفت
جوابهاي متناقضي داده اند و هيات 

ادعاي آنها . مديره فعلي قانع نشده اند
اين است كه سوومديريت و نه 

 آمدن اين سوواستفاده باعث به وجود
 ".خسارت و حيف و ميل وام شده است

وي با اشاره به اينكه فعالً درگير قضيه 
: حقوقي اين مساله هستيم، وعده داد

بعد از حل جنبه حقوقي موضوع، به "
مراجع قضايي مراجعه خواهيم كرد تا 
مسببان اين وضعيت در صورت 

 ".تشخيص قانون مجازات شوند

  

 بخشي از بيانيه كانون صنفي

معلمان ايران به مناسبت هفته 

  معلم

 اكنون - ارديبهشت 10حقوق معلم، 
 ماه از آغاز به كار دولت 10نزديك به 

افراد واقع نگر مي . يازدهم مي گذرد
دانند اين مدت براي دولتي كه در 
خوشبينانه ترين حالت، وارث يكي از 
آشفته ترين و ناكارآمدترين دولتهاي 

اقتصادي با  (دهه هاي اخير كشور بوده
 40 درصد، تورمي باالي 5/8رشد منفي 

 هزار 550درصد و نقدينگي باالي 
فرصت اندكي است براي ) ميليارد تومان

بسامان نمودن اوضاع و انتظار چنين 
. معجزه اي را هم از دولت كنوني ندارند

ليكن ده ماه مي تواند زمان نسبتا 
مناسبي باشد براي در اختيار گرفتن 

امور و انتخاب رويكردهاي سررشته ي 
همسو با وعده هاي داده شده و 
بسترسازي براي اقدامهاي عملي آينده و 

در حالي . جلوگيري از خطاهاي گذشته
كه متاسفانه نشانه هايي ديده مي شود 

از . كه به برخي نگرانيها دامن مي زند
به نظر مي رسد يا عمدي در  -1آن ج

 كار است تا جلوي هرگونه اعتراض به
ناچيز بودن حق التدريس، تاخير طوالني 

گرفته شود يا ناشي ... در پرداخت آن و 
اين كه . از ناكارآمدي در مديريتهاست

وزير محترم اعالم مي دارد در صورت 
تامين اعتبار حق التدريسها را مي 
پردازيم از ديد فرهنگيان تاسف بار 

آنان انتظار پافشاري و ابتكار عمل . است
زير خود براي احقاق بيشتري از و

حقوقشان دارند و البته در اين حالت 
 .پشتيبان او نيز خواهند بود

مورد مهم و قابل اصالح ديگر  -2
معلماني هستند كه از تخلفات اداري، به 

 عموما مربوط به -داليل مختلف 
 حكم انفصال از -فعاليتهاي صنفي

دريافت ... خدمت، تبعيد، كسر گروه و 
ن مربوط در وزارتخانه مسووال. كرده اند

به دستور وزير محترم، مدارك مربوط به 
پرونده هاي اين گروه از معلمان را 
دريافت نموده و قول رسيدگي و لغو 

اما در چند ماه گذشته، . احكام را داده اند
عالوه بر تغيير نيافتن اين احكام، 
مواردي از احكام تبعيدي، بر خالف قول 

گر حل مساله ا. رفع آن، اجرا شده است
معلمان زنداني را خارج از حوزه اختيارات 
وزير آموزش و پرورش بدانيم، در مورد 

 تخلفات اداري چه توجيهي وجود دارد؟

گر اصل سي ام قانون اساسي ناظر ا-3
بر كيفيت آموزش نيز هست، پس 
چگونه است كه اوال حد نصاب دانش 

آموزان در كالس درس 
براي سراسر كشور از 

ن روستا تا شهرهايي دورتري
مانند تهران با تراكم بسيار 
باالي جمعيت، يكسان 
تعيين مي شود؟ آيا به 
راستي اين خود نوعي راندن 
دانش آموزان اندكي 
توانمندتر به سوي مدارس 
غيردولتي و آموزشگاههاي 
خصوصي و كاال نمودن 
آموزش و الجرم طبقاتي 

 كردن آن نيست؟

بايسته است نگراني خود  .4
 از برخوردهاي اخير را

مجلس با وزير محترم 
آموزش و پرورش بيان 

انتظار ما اين است . نماييم
كه نمايندگان مجلس، كارشناسانه، 
آموزشي و دلسوزانه به آموزش و 

  .پرورش بنگرند

 

 يادي از فرزاد كمانگر

 فعال حقوق 1354فرزاد كمانگر متولد 
بشر، فعال محيط زيست، روزنامه نگار و 

عال صنفي و معلم دلسوزي بود كه به ف
 به "پژاك"اتهام عضويت و همكاري با 

 19اعدام محكوم گرديد و روز يكشنبه 
، به همراه فرهاد 1389ارديبهشت 

وكيلي، شيرين علم هولي، علي 
حيدريان و مهدي اسالميان در زندان 

 .اوين به دار آويخته شد

فرزاد به صورت افتخاري گزارشگر ويژه 
فعاالن حقوق بشر در ايران مجموعه 

او دبير هنرستان كار و دانش . هم بود
شهرستان كامياران در جنوب استان 
كردستان و عضو انجمن صنفي 
فرهنگيان و انجمن زيست محيطي 

 نيز بود و با اسم "آهو"ئاسك يعني 
 در ماهنامه فرهنگي "سيامند"مستعار 
 كه به اداره آموزش و "رويان"آموزشي 

. اران تعلق دارد، مي نوشتپرورش كامي
فرزاد در زمينه حقوق قومي و مسايل 

 .زنان نيز فعاليت مي كرد

فرزاد كمانگر معلم آموزش و پرورش 
 سال سابقه 12شهرستان كامياران با 

وي كه براي پيگيري . تدريس بود
مساله درمان برادرش به تهران آمده 

 به اتهام 1385بود، در مرداد ماه 
 مشاركت در عضويت در پژاك و

او را . عمليات بمب گذاري دستگير شد
 زندان 209در ابتداي بازداشت در بند 

اوين و بازداشتگاه اطالعات سنندج و 
 .كرمانشاه شكنجه كردند

 ماهه زندان 33فرزاد در طول دوره 
ماهها در سلولهاي انفرادي و در 
زندانهاي اوين و رجايي شهر و سنندج 

فت، در حالي مورد آزار و اذيت قرار گر
كه هيچ مدرك مستند و قابل استنادي 

 .در پرونده وي وجود نداشت

فرزاد كمانگر سرانجام در اسفند ماه 
 "پ ك ك"به جرم عضويت در 1386

 دادگاه انقالب 30از طرف شعبه 
. جمهوري اسالمي حكم اعدام گرفت

انتشار خبر اعدام او و چهار زنداني 
سياسي ديگر موجب واكنشها و 

ضهاي زيادي در داخل و خارج از اعترا
 .ايران شد

 

 نامه اي "شب، شعر و شكنجه"

 از فرزاد كمانگر

شكنجه بربريت و توحش است، شكنجه 
به سخره گرفتن همه قواعد و قوانين و 
عرف جهاني است، شكنجه پايمال 

 كردن همه ارزشهاي انساني است،

 در انفرادي تنگ و تاريكي 85زمستان 
 هيچ اتهامي، به در كرمانشاه، بدون

مدت سه ماه حبس وحشتناكي را تحمل 
كردم، سه ماهي كه بعد از سه سال، 
. هنوز جسم و روح و روانم را مي آزارد

اين مطلب را به ياد حقيرترين سلول 
دنيا نوشته و به همه قربانيان شكنجه 

 .تقديم مي كنم

 .ديري است"

 مثل ستاره ها چمدانم را

 ودماز شوق ماهيان و تنهايي خ
 پر كرده ام، ولي

 مهلت نمي دهند كه مثل كبوتري

 در شرم صبح پر بگشايم

 با يك سبد ترانه و لبخند

 .خود را به كاروان برسانم

 اما،
 .من عاقبت از اينجا خواهم رفت

 پروانه اي كه با شب مي رفت،

 ".اين فال را براي دلم ديد

شب بود، نه از آن شبها كه 
سراب "ه خود را در آيين) 1("گالويژ"

 .به نظاره نشسته باشد) 2 ("نيلوفر

نه از آن شبها كه فرهاد در كنار بيستون 
 .به خواب شيرين رفته باشد

) 3 ("پرتو"شب بود، نه از آن شبها كه 
به دنبال ساقي ارمني شعرهايش از 

آواره كوچه ) 4 ("سرتپه و سيد فاطمه"

 .و خيابانهاي كرمانشاه شده باشد

ستون با صداي نه از آن شبها كه بي
از آن . تنبور به وجد سماع افتاده باشد

اسماعيل "شبهايي بود كه زخمه تار 
 هوس پريشان كردن گيسوان "مسقطي

 .ميناي آوازهايش را نداشت

از آن شبهايي بود كه طاق بستان آواز 
 را در "گل و نوشه باغان، لر نژاد"

  .كرمانشاه انعكاس نمي داد

اره، نه شب بود، نه ماه بود، نه ست
 .آسمان، نه ابر، فقط ديوار بود

  تاريك شبي بود و اتاقكي تنگ و تاريك 
 

  12بقيه در صفحه 

 چالشھای معلمان در ارديبھشت ماه
  فرنگيس بايقره
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چالشھای معلمان در 
  ارديبھشت ماه

  
  11بقيه از صفحه 

و نمور با دري كوچك كه از سويي به 
آينده و از سويي ديگر به گذشته باز مي 
شد و من شعري را با ديوارها زمزمه مي 

در من زندان ستمگري بود كه ". كردم
 "هرگز به آواي زنجيره اش خو نكرد

تق وتق در، آشفته كرد روياي شبانه ام 
ا و به هم ريخت قافيه الالييهاي ر

 نانوشته مادرم را كه زمزمه مي كردم،

 چشم بند بزن ...

 راه بيفت! ... دستها جلو، دستبند

از سلول كوچكم كشان كشان بيرونم 
آوردند، راهم را بلد بودم، بهتر از 
نگهبانهاي پيري كه مثل در سلولها 

بهتر از بازجوهايم . فرسوده شده بودند
 هاي زير زمين زير هواخوري تعداد پله

انگار سالها بود اين زندان . را مي دانستم
 .را زيسته بودم

حتي مي توانستم جاي پاهاي زندانيان 
هنگام پايين . قبل از خودم را ببينم

آمدن از پله ها از زير چشم بند تعداد 
... پاهاي حاضران را مي شمردم، يك 

 ... شش... پنج ... چهار ... سه ... دو 

آمده بودند تا قدرت خود را روي يك 
انسان نمايش دهند و آنگاه كه مي 
ايستادم شعري مرا زمزمه مي كرد، 

 خدايا من كجاي زمين ايستاده ام"

..." 

و با اولين ضربه ناتمام مي ماند شعر و 
چقدر مي ترسيدم ... مي بستنم به تخت 

 21نه از درد شالق، از اينكه در قرن ... 
در دهكده جهاني هنوز در قرن گفتگو، 

كساني با شالق، فاتحانه بر بدن انسان 
 .رنجوري بكوبند و بخندند

نه به خاطر درد ... چقدر مي لرزيدم 
ضربات و مشت و لگد، ترسم از پايمال 
شدن ارزشهاي انساني بود در سرزميني 
كه منشور اخالق براي جهانيان مي 

 .نويسد

نه از درد ... چقدر وحشت برم مي داشت 
شوك الكتريكي، از پزشكي كه معاينه 
ام مي كرد و با نوك خودكارش بر سرم 

... خفه شو ... مي كوبيد كه خفه شو 
آنهم در حالي كه قرنها از سوگند نامه 

 .بقراط گذشته بود

 "ذوالفقار"با صداي شالق شان كه آنرا 
مي ناميدند به گوشه اي ديگر از دنيا 
مي رفتم، آنجا كه دغدغه فكري 

انهايش نجات سوسمارهاي آفريقا و انس
مارهاي استراليا است، آنجا كه حتي به 
فكر مارمولكهاي فالن جهنم دره در 

اين ... اما اين جا . ناكجا آباد دنيا هستند
 واي... واي ... جا

 سالها به عقب "ذوالفقار"با هر ضربه 
بر مي گشتم، به عهد قاجار به مناره اي 

 هيتلر به از سر و گوش و چشم، به دهه
باز مي ... عصر تاتار و مغول و بربر و 

زدند تا به ابتداي تاريخي كه خوانده و 
نخوانده بودم مي رسيدم اما باز درد 

بيهوش مي شدم و . تمامي نداشت
ساعتي بعد در سلولم دوباره به دنيا مي 
آمدم و چون نوزادي شروع به دست و 

پا زدن مي كردم و شعري مرا به خود 
/ تولد نوزادي را ديده ام". مي خواند

براي همين مي دانم جيغ كشيدن و 
اولين نشانه هاي / دست و پا زدن

 ."زندگي و زادن است

 ... فردا شب باز صداي درد و باز

يكي مي زد به خاطر افكارم، ديگري 
مي زد به خاطر زبانم، سومي مي 
پنداشت كه امنيت ملي را به خطر 

ببيند انداخته ام، چهارمي مي زد تا 
 .صدايم به كجاي دنيا مي رسد

حال باز شب است، از آن شبها مدتها 
گذشته ولي به هم مي ريزد هر صدايي 
رويا و خواب شبانه ام را و نيمه شب 

 بخواب "آوايي در گوشم نجوا مي كند، 
اي گل، نه اينكه وقت خوابه، بخواب 

  "جونم كه بيداري عذابه
 فرزاد كمانگر

 1388 دي ماه –زندان اوين 

 

 ستاره سهيل و نامي دخترانه: گالويژ-1

اسم درياچه اي در : سراب نيلوفر-2
 كرمانشاه

 نام شاعري در كرمانشاه: پرتو -3

 نام محالتي در كرمانشاه -4

شعر ابتداي نامه از شفيعي كدكني 
 .است

  هرانا: منبع
 

 كالسهاي درس در خرابه ها

 به گزارش ايرنا، - ارديبهشت 14ايرنا، 
ر شدن يك مدرسه روستايي به واگذا

بخش خصوصي براي درآمدزايي در 
 از توابع شهرستان "تلنگ"بخش 

 در جنوب سيستان و "قصر قند"
بلوچستان باعث شده است كالسهاي 
درس دانش آموزان در خرابه ها تشكيل 

  .شود
بخشدار تلنگ روز شنبه در اين رابطه 
خبر داد، اين فضاي آموزشي كه از آن 

مدرسه راهنمايي دخترانه به عنوان 
استفاده مي شده است، از ارديبهشت 

 به يك شركت ساختماني و 1391سال 
تاسيساتي اجاره داده شد كه در نتيجه 
شماري از دانش آموزان روستاي 

 ترك تحصيل كرده و يا در "كوچو"
مكانهاي غير استاندارد از جمله اصطبل 

  .و يا زير سايه درخت تحصيل مي كنند

 دانش 230بيان اينكه سه هزار و وي با 
آموز بخش تلنگ در فضاهاي آموزشي 
غير استاندارد مشغول تحصيل هستند، 

 مدرسه منطقه، 57از مجموع ": گفت
 مدرسه فاقد 43 مورد فاقد برق و 30

همچنين از مجموع . آب آشاميدني است
 مورد فاقد 40 مدرسه، دستكم 57اين 

ه ساختمان استاندارد است، به طوري ك
اغلب آنها خشت و گلي و يا كپري 

در نتيجه برخي كالسها در . هستند
اصطبل حيوانات يا زير سايه درختان 

 ".تشكيل مي شود

 600شهرستان قصر قند به فاصله 
كيلومتري جنوب زاهدان در حوزه آبريز 
رود كاجو، قطب كشاورزي واقع شده 
است و با وجود جاذبه هاي گردشگري، 

بخش . ته شده استكمتر معرفي و شناخ

 30تلنگ با مركز شهرستان قصر قند 
   .كيلومتر فاصله دارد

قول كلي وزير اطالعات : فاني خبر داد
براي بررسي آزادي برخي معلمان 

 زنداني

 وزير آموزش و - ارديبهشت 15ايسنا، 
پرورش از قول مساعد وزير اطالعات 
براي مالقات با نماينده تشكلهاي 

حث و بررسي فرهنگيان در خصوص ب
 .آزادي برخي معلمان زنداني خبر داد

علي اصغر فاني درباره آخرين وضعيت 
معلمان زنداني كه پيش از اين قول 
: پيگيري مشكالت آنها را داده بود گفت

ام  قول كلي را از وزير اطالعات گرفته "
تا مالقات با نماينده تشكلهاي 
فرهنگيان با ايشان انجام شود و هر 
زمان كه اين هماهنگي صورت بگيرد، 

 ".ديدار استوزير اطالعات آماده اين 

 

معلمي كه عصرها پادوي آژانس مسكن 
 است

 محمد - ارديبهشت 18حقوق معلم، 
رضا نيك نژاد، عضو كانون صنفي 

در حال حاضر ": معلمان مي گويد
 تا يك 800معلمان رسمي حدود 

 هزار تومان حقوق مي 600ميليون و 
گيرند و اين در حالي است كه هر ماه از 

حق بيمه، حقوق شان مبلغي هم براي 
بيمه طاليي و بيمه عمر كم مي شود و 
مثال در حال حاضر حقوق من در حكم، 

 هزار تومان آمده 300يك ميليون و 
ولي دريافتي ام يك ميليون تومان در 

  .ماه است

بنابر اين مي توان گفت كه اگر خط فقر 
 هزار تومان هم 800را يك ميليون و 

در نظر بگيريم، حتي بيش از سه چهارم 
معلمان زير خط فقرند، براي همين هم 
هست كه در حال حاضر كمتر معلمي را 

اين موضوعي . داريم كه يك شغله باشد
است كه مستقيما روي كيفيت آموزشي 

مثال در حال . مدارس تاثير مي گذارد
حاضر ما معلماني را داريم كه صبحها 
سر كالس درسند و ظهر به بعد كاري 

با معلمي مي كنند كه هيچ ارتباطي 
من دبير ادبيات مدرسه اي را مي . ندارد

شناسم كه صبحها در مدرسه ادبيات 
درس مي دهد و عصرها به آژانس 

  .مسكن مي رود و پادوي آنهاست

ما همكاراني داريم كه چون حقوق شان 
مكفي نيست، دانش آموز را به چشم 
مشتري مي بينند، يعني وقتي وارد 

تند كه كالس مي شوند، دنبال اين هس
دانش آموزان را براي كالسهاي 
خصوصي جذب كنند تا خرج زندگي 

 .شان در بيايد

از طرف ديگر، حقوق معلمان ايراني به 
هيچ وجه متناسب با شرايط ميانگين 

همين چند وقت پيش بود . جهاني نيست
كه مدير مدرسه ما از طرف آموزش و 
پرورش به تركيه رفته بود تا به مدارس 

كند و مي گفت معلمان آنجا سركشي 
 ساعت در مدرسه باشند و 15موظفند 

 يورو حقوق مي گيرند، در حالي 1200
كه يكي از باسابقه ترين افراد هيات 
ايراني كه مدير بوده و بيشترين حقوق را 

 .د دالر در ماه درآمد دار600مي گرفته، 

تجمع اعتراضي فرهنگيان 
شهرستان زيركوه در مقابل 

 فرمانداري

 

گيان زيركوه با امضاي طوماري فرهن
. دخواستار برقراري حق نوار مرزي هستن

 ارديبهشت خاورستان، 10به گزارش
طبق قرار قبلي فرهنگيان زيركوه امروز 
ظهر با حضور در خيابان معلم و امضاي 
طومار خواستار برقراري اين حق براي 
. فرهنگيان اين شهرستان مرزي هستند

و سوم الزم به ذكر است بيش از د
فرهنگيان شهرستان زيركوه غير بومي 

 -هستند و اكثرا از شهرهاي بيرجند 
....  مشهد و- قاين - سرايان -فردوس 

در اين شهرستان مرزي مشغول به 
قرار است طومارهاي . خدمت مي باشند

امضا شده به دفتر وزارت آموزش و 
پرورش و دفتر استاندار خراسان جنوبي 

 به امضاي بيش اين طومار. ارسال گردد
  . نفر از فرهنگيان رسيده است200از 
  

 فرهنگي بازنشستگان تجمع
  دشتستان

 از جمعي ارديبهشت 13 شنبه روز
 در دشتستان فرهنگي بازنشستگان

 كانون محل در اعتراضي تجمعي
 و حق پيگيري خواستار برازجان فاطميه

  .شدند حقوقشان
 اين اعتراض اتحادجنوب، گزارش به

 كه شد آغاز زماني از بازنشستگان
 جهت بازنشسته فرهنگيان از تعدادي
 بازنشستگان كانون انتخابات در شركت

 درهاي با و كردند شركت فرهنگي
  .شدند روبرو بسته
 فرهنگيان مطالبات پيگيري جهت

 بازنشستگان كانون عنوان تحت كانوني
 برطرف در سعي و تشكيل فرهنگي

 اين. كند مي فرهنگيان مشكالت سازي
 بين كه انتخاباتي طريق از انونك

 شود، مي برگزار فرهنگي بازنشستگان
 تحت برگزيده افراد و گردد مي تشكيل
 اين مدير عنوان به فرد يك مديريت
 پيگيري را فرهنگيان مطالبات كانون،

  .كنند مي
 89 اسفند 12 تاريخ در انتخابات آخرين
 هيات عنوان به افرادي و گرفت صورت
 اساس بر. شدند خابانت كانون مديره
 بعد سال سه بايد بعدي انتخابات قوانين
 و شد مي برگزار 92 اسفند 12 يعني
 برگزاري از پيش ماه سه حدود

 ،92 ماه آبان حدوداً يعني انتخابات،
 در آگهي صورت به دقيقي رساني اطالع

 از و گرفت مي صورت نشريات
 در شركت جهت فرهنگي بازنشستگان

 تنها نه اما. شد مي دعوت انتخابات اين
 از بعد بلكه نگرفت صورت امر اين

 اين برگزاري زمان در تغيير روزها
 آگهي صورت به رساني اطالع انتخابات،

 آن و 12 فونت با و A4 برگه در هايي
 يك حدود و محدود محل چند در هم

 آن طي كه گرفت صورت پيش هفته
 زمان عنوان به را ارديبهشت 13

  .كردند عرفيم انتخابات برگزاري
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را به تمامي   )  ارديبهشت 11(اول ماه مه    

نيروهاي كار در جهان به ويژه به همـه         
كـارگران  (نيروهاي كار يـدي و فكـري        

صنعتي، كشاورزي، معلمان، پرستاران و      
ــدمات و   ــارگران بخــش خ ــران ...) ك اي

ــبش    ــراي جن ــوييم و ب ــي گ ــك م تبري
كارگري در سراسر جهان در مبارزه عليه     

د و عقــب  اســتثمار، بردگــي، اســتبدا  
ــزرگ آرزو مــي  مانــدگي، موفقيتهــاي ب

  .كنيم
در سـالي كــه پــشت ســر گذاشــتيم، در  
ــهاي   ــان اعتراض ــاط جه ــسياري از نق ب
گسترده عليه فقر، بيكاري، تبعيض و بي       
عــدالتي و عليــه تهــاجم انحــصارات    
امپرياليستي به سطح زندگي و معيـشت       

ــت   ــان داش ــتكش جري ــردم زحم در . م
 كــشورهاي تحــت حاكميــت رژيمهــاي

ديكتاتوري به ويژه اين مبارزه براي بـه        
رســـميت شـــناختن حـــق تـــشكلهاي 
كارگري، حـق كـار و دريافـت حـداقل          
ــرخ تــورم، حــق   ــر اســاس ن دســتمزد ب
اعتصاب، حق برخورداري از بيمه هـاي       
اجتماعي، پـايين آمـدن سـاعات كـار و          
برخورداري زنـان از حقـوق مـساوي در         

  .   ازاي كار مساوي همچنان ادامه يافت
 سال گذشته نيروهاي كـار يـدي و         طي

كارگران، مزدبگيران، معلمـان و     (فكري  
ايــران شــرايط ســخت و   ) پرســتاران

ادامه طرح حذف يارانه    . دشواري داشتند 
ها، فقر و سيه روزي ميليونهـا ايرانـي را        
افزايش داد و زندگي كارگران و خانواده        

كـارگران  . هايشان را به تبـاهي كـشاند      
ــت   ــرف تح ــك ط ــران از ي ــتم و اي  س

سركوب استبداد مذهبي قرار دارنـد و از        
طرف ديگر بايد هزينه سياستهاي رژيـم       
براي پيوستن به اردوي جهاني سازي نو       

در حالي كه خامنـه     .  ليبرال را بپردازند   -
ــه از  ــتقالل«اي مزوران ــاع از » اس و دف

الف مي زنـد، دسـتورات    » منافع مردم «
 -نهادهاي جهاني تحت سلطه نظام نـو      

ل را مو به مو و گام به گام اجرا مي         ليبرا
به مـوازات آن، رژيـم بـا افـزايش          . كند

هزينه هايي كه به امنيت آن مربوط مي        
شود، زندگي كـارگران، و زحمتكـشان و        
در يك كالم اكثريت قاطع مردم ايـران        
را به فالكت هـر چـه سـياه تـري مـي             

  .كشاند
در سال گذشته فعـاالن كـارگري بارهـا      

حداقل دستمزد تعيـين    اعالم كردند كه    
شده توسط شوراي كار منجر به فالكت       

در سـوم   . بيشتر نيروهاي كار مـي شـود      
آذر سال گذشته تعـدادي از كـارگران و         
ــه   ــراض ب ــارگري در اعت كوشــندگان ك
ــه حــداقل دســتمزد، در   ــين ناعادالن تعي
وزارت كــار دســت بــه تجمــع زده و    
خواسته هاي خـود را در يـك قطعنامـه          

رگران معتـــرض كـــا. اعـــالم كردنـــد
ما ديگـر نمـي تـوانيم شـرايط         «:نوشتند

 سـاعته و    12مشقت باري از قبيل كـار       
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هايمان را براي گـذران زنـدگي تحمـل         
ــدين   ــزايش چن ــر اف ــصرانه ب ــيم و م كن
برابري حداقل مـزد كـارگران شـاغل و         

  ».بازنشسته پاي مي فشاريم
 آنهــا همچنــين خواســتار عمــل كــردن

تامين اجتماعي به تعهدات خود در برابر       
كارگران و توقف غارت آنها زير عنـوان        

كـارگران  . شـدند » بيمه هاي تكميلـي   «
 –طـرح اسـتاد     «معترض خواهـان لغـو      

، جريمـه كارفرمايـاني كـه از        »شاگردي
پرداخت به موقع دستمزد شانه خالي مي    
كنند، توقف كليه تغييرات ضد كـارگري       

ه شـدن شـركتهاي     در قانون كار، برچيد   
پيمانكــاري و اجــراي بــي نقــص بيمــه 

  .   كارگران ساختماني گرديدند
  

همچنين در شهريور مـاه سـال گذشـته         
ســنديكاي كــارگران شــركت واحــد    
اتوبوسراني تهران در نامه اي با امـضاي     
بيش از دو هزار تن از كـارگران خطـاب     

ــت  ــاني نوش ــسن روح ــه ح ــي از «:ب يك
 آن  دروغهاي بزرگي كـه ضـرر و زيـان        

مستقيماً متوجه كارگران شده و گـذران       
زندگي سخت روزمره آنان را سخت تـر        

 درصـد  25كرده است، تعيين رقم جعلي     
 بـراي محاسـبه     1391تورم اسفند مـاه     

 بـوده اسـت     1392حداقل دستمزد سال    
كه رقم واقعي تورم در آن تاريخ به تاييد  

در . درصد مي باشـد 40جنابعالي بيش از   
ـ      صميم نـا عادالنـه و      اعتراض به ايـن ت

 قـانون كـار كـه دسـت         41خالف ماده   
پخت شوراي عالي كار دولت دهم عليه       
كارگران بوده اسـت، بـه پيوسـت نامـه،         
درخواست افزون بـر دو هـزار امـضايي          
كارگران شركت واحد كه بازتاب دهنـده       
خواسته ميليونهـا كـارگر ايرانـي جهـت         
پرداخت مابه التفاوت اين رقـم تـا رقـم          

. رم اسـت، تقـديم مـي گـردد        واقعي تـو  
كارگران خواهان آنند دولتي كه با شـعار        
اميد و راستگويي در انتخابات به پيروزي 
رسيده است، اين درخواستها را پذيرفتـه       

  ».و آنها را انجام دهد
، از فعــاالن  »مازيــار گيالنــي نــژاد  «

سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك در      
  دي سال گذشـته در بـاره       21روز شنبه   

بهانه دولت براي عدم افـزايش حـداقل        
» ايلنا«دستمزد با توجيه سبد كااليي به       

اين كه برخي مسووالن دولت از      «:گفت
ــدن    ــسكوت مان ــه م ــون زمين ــم اكن ه
دسـتمزدها را مطـرح مـي كننـد، اقـدام      
درستي نيست و با وعـده هـاي قبـل از           
ــت    ــست دول ــاي نخ ــات و روزه انتخاب

ه بـا  دولت هر چقدر هم ك ... منافات دارد 
توزيع سبد كـااليي بـه افـزايش قـدرت        
خريــد كــارگران كمــك كنــد، بــاز هــم 
كارگران زيادي به دليـل آمـاده نبـودن         
شبكه هـاي شناسـايي و توزيـع از ايـن           

دولـت بهتـر    ... مزايا محروم خواهند شد   
است طبق وظايف نظارتي خود، حـضور       
 حمايتي اش در بازار كار را تقويت كند و 

 

ـ       ر ايجـاد امكـان     بدين ترتيـب عـالوه ب
پرداخت دسـتمزدهاي واقعـي از سـوي        
كارفرما، بر پرداخت شدن قانوني آن بـه        

 ».همه كارگران نظارت كند
ــر خــالف   ــا ايــن همــه، وزارت كــار ب ب

 23قولهاي حسن روحاني در روز جمعـه    
اسفند ميزان حداقل دسـتمزد را نـه بـر          

ــورم  ــرخ ت ــا  40اســاس ن ــه ب  درصــد ك
.  كـرد  درصد تعيين 25محاسبه نرخ تورم    

شوراي عالي كـار دولـت بـه اصـطالح          
بدون حضور نماينـدگان    » تدبير و اميد  «

انتخابي كارگران و با ناديده گرفتن نـرخ   
واقعي تورم، حـداقل دسـتمزد كـارگران        

 900 هـزار و     608 را   1393براي سـال    
تومان تعيين كرد و بدين ترتيب اكثريت       
قاطع خانواده هاي ايراني را به فالكـت،        

  .فقر مطلق و بي خانماني محكوم كرد
در حالي كـه كـارگران ايـران خواسـتار          
برخورداري از حق كـار، حـق اعتـصاب،     
حق تشكلهاي مستقل كـارگري و حـق        
برخورداري از بيمه هاي اجتماعي و بـه        

گي انـساني  طور كلي خواهان يـك زنـد      
هستند، كارفرمايان با حمايت رژيم، هـر       
روز كارگران بيشتري را اخراج مي كنند       
و بــه گونــه گــسترده اي بــا ســركوب و 
زندان به خواسته هاي كارگران معترض      

  واكنش نشان داده مي شود
كارگران و زحمتكشان ايـران در مقابـل        
سياستهاي ضد كارگري سرمايه داران و      

كوت نكرده و بـه     حكومت مدافع آنها س   
  .اشكال مختلف دست به مبارزه زده اند

حركتهاي اعتراضـي كـارگران در سـال        
گذشته از نظر كمي گسترش بي سـابقه        
اي پيدا كرد و در اشكال گوناگون نمـود         
يافت؛ نامه نگاري به گردانندگان رژيـم،       
ــصاب، تحــصن،   ــع اعتراضــي، اعت تجم

شـيوه  ... بستن جـاده هـا، راهپيمـايي و       
 كه كارگران در مبارزه خـود از        هايي بود 

  .آن استفاده كردند
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلـق     
ايــران بــيالن حركتهــاي اعتراضــي    

 را منتـشر  1392نيروهاي كـار در سـال    
بـر اسـاس ايـن بـيالن، در         . كرده است 

 حركـت اعتراضـي از    556سال گذشـته    
. جانب نيروهاي كار صورت گرفته است     

 1391در سـال    يادآوري مي كنـيم كـه       
 حركـت   446تعداد اعتراضات كـارگران     

  .بود
ــه    ــا ب ــم باره ــركوبگر رژي ــاي س نيروه
حركتهاي مسالمت آميز كارگران يورش     
بردند و كارگران محروم و بـي دفـاع را          

  . سركوب و بازداشت كردند
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران در       
آســتانه اول مــاه مــه يكبــار ديگــر     

زه نيروهاي كار   همبستگي خود را با مبار    
اعالم مي كنـد و بـه تمـامي كـارگران،          
مزدبگيران و كوشندگان كارگري كه به       
خاطر مبارزه براي حقوق انساني خود به       
ــاي    ــكنجه ه ــر ش ــاده و زي ــدان افت زن
مزدوران رژيم مقاومت مـي كننـد، درود       

ما ضمن محكوم كردن آزار     . مي فرستد 
و شكنجه نيروهاي كار، خواسـتار آزادي       

هـا و همـه ي كـساني كـه بـه            فوري آن 
خاطر اعتراض به وضـع فالكتبـار خـود         

 . زنداني شده اند، هستيم
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران از       
خواسته هاي فوري و پايه اي كـارگران        
و مزد بگيران كه در زير آمـده حمايـت           
كرده و همبـستگي خـود را بـا جنـبش           

  .نيروهاي كار اعالم مي كند
ستقل كـارگري   حق ايجاد تشكلهاي م   *

ــري    ــدي و فك ــار ي ــاي ك ــراي نيروه ب
كارگران صنعتي، كـشاورزي، معلمـان،      (

  ...)پرستاران و كارگران بخش خدمات و 
لغو و رفع هرگونه تبعـيض بـين زن و          *

مرد در حقوق كـار و در تمـامي شـئون           
سياسي، اقتصادي و اجتماعي و پـذيرش   
كنوانسيون جهاني منـع تمـامي اشـكال        

  تبعيض عليه زنان
به رسـميت شـناختن حـق اعتـصاب،         *

تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پايـه        
  اي نيروهاي كار

آزادي كليه زندانيان سياسي به شمول      *
  فعاالن كارگري

ــه    * ــراي هم ــغلي ب ــت ش ــامين امني ت
ــت و    ــاي موق ــو قرارداده ــارگران، لغ ك
ــاري و   ــركتهاي پيمانك ــاي ش قرارداده
ســـفيد امـــضا و پرداخـــت فـــوري    

   طور كاملدستمزدهاي معوقه به
 سـاعت   8به رسميت شناختن حداكثر     *

كــار در روز، دو روز تعطيــل در هفتــه و 
  يك ماه مرخصي ساالنه با حقوق

تعيين حـداقل دسـتمزد بـا مـشاركت         *
نمايندگان واقعي كـارگران و تـشكلهاي       
مستقل كارگري، متناسب با افزايش نرخ   

محاسبه حداقل حقـوق بـر      . واقعي تورم 
ــاي ز  ــامين نيازهـ ــاس تـ ــدگي اسـ نـ

شرافتمندانه و انساني يك خـانوار چهـار       
  نفره

توقف كامل اخراجهـا و بيكارسـازي و        *
ــراي   ــستم بيمــه اجتمــاعي ب ايجــاد سي

  تمامي نيروهاي كار
  لغو كامل كار كودكان*
تامين حقوق بازنشستگان براي زندگي     *

  بدون دغدغه اقتصادي
تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و        *

ــت و   ــه ممنوعي ــو هرگون ــدوديت لغ مح
  برگزاري مراسم روز جهاني كارگران

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران در       
آســتانه اول مــاه مــه كــارگران سراســر 
ــنديكاهاي    ــا و س ــه ه ــان و اتحادي جه
كارگران و مزدبگيران جهان را به يـاري     
رساني به كارگران ايران در مبارزه براي       

 –رهايي كشور از چنگ نظام استبدادي       
  . فقيه فرا مي خواندمذهبي واليت 

سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران      
همــه كوشــندگان جنبــشهاي اجتمــاعي 
ايران را بـه اتحـاد و همبـستگي بـراي           
برچيدن بساط اسـتبداد مـذهبي واليـت        
فقيه و تحقق آزادي و عدالت دعوت مي   

  . كند
زنده باد اول ماه مه، روز همبستگي بين        

  المللي كارگران
  ي خلق ايرانسازمان چريكهاي فداي

 آوريل  28 (1393 ارديبهشت   8دو شنبه   
2014(  

   سازمان چريکھای فدايی خلق ايرانبيانيه
 به مناسبت اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی کارگران
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   حركت اعتراضي28فروردين، 
 فروردين كارخانه نيرو 6روز چهارشنبه 

 تن از كارگران 30محركه قزوين 
اعتصابي را از كار اخراج كرد ولي اين 
اخراجها نتوانست باعث شكستن 

به گزارش ايران . اعتصاب كارگران شود
در پي پرداخت نشدن حقوق كارگر، 

 كارگران از ،معوقه كاركنان اين كارخانه
روز اول كاري در سال جديد سركار خود 

  .حاضر نشدند
  

 فروردين كارگران فوالد 16روز شنبه 
زاگرس در اعتراض به انحالل اين 
كارخانه از سوي كارفرما در مقابل اداره 
كار رژيم در قروه واقع در استان 

  .كردستان دست به تجمع كردند
تجمع كارگران در ؛  ايلناگزارشبه 

مالكان كارخانه اعتراض به تصميم 
مبني بر انحالل اين واحد توليد فوالد 

كارخانه در اين انحالل و صورت گرفته 
 ماه از حقوق 4حالي صورت گرفته كه 

  .كارگران پرداخت نشده است
  

 فروردين دهها تن از 16روز شنبه  
كارگران پيماني اداره آب و فاضالب 
اهواز در اعتراض به عدم پرداخت پنج 

ستمزدهاي خود در ميدان ماه حقوق و د
گزارش به  .كارگر اين شهر تجمع كردند

اين كارگران كه داراي سوابق ايلنا، 
ساله هستند در ماههاي 15 تا 4كاري 

 92آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند سال 
  . هيچ حقوقي دريافت نكردند

  
كارگران صندوق نسوز خرم در تهران 

فروردين در اعتراض به  16روز شنبه 
ت نشدن  مطالبات عقب افتاده و پرداخ

همچنين بالتكليفي شغلي، در مقابل 
. دادگاه  ارتجاع در وحيديه تجمع كردند

هر كدام از به گزارش همبستگي ملي 
 ميليون 25 تا 10اين كارگران بين 

  .تومان حقوق و مزايا طلب دارند
  

پرسنل گروه صنعتي فالت كوهرنگ در 
 فروردين در 16شهر كرد  روز شنبه 

مقابل استانداري رژيم در چهارمحال 
وبختياري تجمع اعتراضي برگزار كردند 

 به .و خواستار مطالبات خود شدند
 اين شركت سه گزارش همبستگي ملي؛

ماه حقوق عقب افتاده و عيدي كارگران 
تيرماه سال  را پرداخت نكرده و از

آبان كه تعطيلي كارخانه  21گذشته تا 
  .ه استبوده حق بيمه پرداخت نشد

  
 روز تا فروردين 15جمعه روز از ظهر 
 كشاورزان منطقه  فروردين17يكشنبه 

 دست بارشرق اصفهان براي چهارمين 
به تجمع زدند و دو شب پياپي را در 
چادرهايي كه بر اعتراض بنا شد به سر 

كشاورزان به گزارش فردا، . بردند
خواستار نظارت بر توزيع آب در جلسات 

اي   شركت آب منطقهگيريهاي و تصميم
  .شدند

  
كارگران  فروردين، 18روز دوشنبه 

 »زره شوران«اخراجي معدن طالي 
تكاب در اعتراض به تصميم كارفرمايان 
مبني بر اخراج آنان، راه اصلي اين 

  .معدن را مسدود نمودند
تجمع اين كارگران كه به گزارش پيام، 

خواستار بازگشت به كار هستند مورد 
نيروي انتظامي رژيم در حمله ماموران 

  .شهر تكاب قرار گرفت
  

پلي ان كارگر فروردين، 19 سه شنبه روز
اكريل اصفهان دراعتراض به حضورقائم 
مقام مدير عامل دركارخانه براي شركت 
در جلسه مديران نواحي پلي 

 به گزارش .اكريل،دست به تجمع زدند
قائم مقام مدير عامل به  خلع يدايلنا، 

 گانه  هاي ده  خواستهعنوان يكي از 
  . استكارگران پلي اكريل اصفهان

  
كارگران  فروردين، 20 چهارشنبه روز

شركت ذوب آهن فوالد زاگرس براي 
هفته در اعتراض به يك  در بارسومين 

انحالل اين واحد توليدي و بيكاري 
 كارگر در مقابل دفتر اين واحد 274

  .توليدي در شهرستان قروه تجمع كردند
دو  طي روزهاي قبل ش ايلنا،به گزار
 يكي روز شنبه از جانب كارگران؛تجمع 

 فروردين در مقابل اداره كار 16
 17شهرستان قروه و ديگري يكشنبه 

فروردين در مقابل استانداري در شهر 
كارگران . سنندج صورت گرفته است

كارخانه فوالد زاگرس اصرار دارند تا 
 گرفتن پاسخ قاطعانه از مسئوالن دولتي

و كارخانه به تجمعات اعتراضي خود 
  .ادامه دهند

  
جمعي از كارگران شركت الستيك 
سازي ايران تاير در قزوين  روز 

فروردين  به اخراج  20چهارشنبه 
همكاران خود اعتراض كردند و در 
مقابل دفتر بنياد مستضعفان تجمع 

بنا به گزارشهاي دريافتي اين .  كردند
 و در ارگان در عرض سه ماه گذشته

تن از كارگران  300آستانه سال جديد، 
  .محروم را از كار اخراج كرده است

  
 از بازرسان سازمان تن 300حدود 

حمايت از مصرف كنندگان و توليد 
كنندگان سراسر كشور در اعتراض به 
تصميم اخير وزارت صنعت معدن 

ر تبديل يوتجارت در خصوص تغي
شان از قرارداد  وضعيت استخدامي

 24 به شركتي روز يكشنبه مستقيم
در مقابل ساختمان مجلس فروردين 

  .شوراي اسالمي تجمع كردند
وزارت صنعت معدن و  به گزارش ايلنا،

تجارت براي نظارت بر قيمتها و تنظيم 
 هزار نيروي قرار 3بازار كشور بيش از 

داد مستقيم در سراسر كشور دارد كه در 
 فروردين سال جاري اين 11تاريخ 
اي به سازمان   خانه در نامهوزارت 

حمايت از مصرف كنندگان دستور داد 
وضعيت استخدامي همه اين بازرسان به 

  .حالت شركتي بازگرداند
 وزارت صنعت،معدن و اين كاركنان

در روز  ي روز متوالني دوميتجارت برا
مقابل درب  فروردين در 25دوشنبه 

 تجمع ي اسالميشمال مجلس شورا
 .كردند

  
تعدادي از  فروردين، 24ه  يكشنبروز

فرهنگيان بازنشسته استان كهگيلويه و 
بويراحمد براي دريافت پاداش مناطق 

،در محل 85 تا 74محروم خود از سال 
كل آموزش و پرورش دست به   اداره

  .تجمع اعتراضي زدند
تجمع كنندگان از به گزارش ايسنا، 

مسئوالن اموزش و پرورش كهگيلويه و 
 پاسخ در مورد مبناي بويراحمد خواستار

پرداخت، به روز نبودن پاداشها و 
همچنين دليل پرداخت نشدن به سه 
  .شهر ياسوج، گچساران و دهدشت شدند

  
جمعي از كارگران كارخانه سيمان 

 فروردين 24لوشان رشت روز يكشنبه 
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق 
عقب افتاده در مقابل مجلس تجمع 

كارگران ر ايران؛ به گزارش بها. كردند
در اين تجمع خواستارآزادي دو تن از 
كارگران دستگير شده در بهمن ماه سال 

  .گذشته شدند
  

 از كاركنان اداره كل حفاظت تعدادي
 محيط زيست استان كردستان صبح روز

 فروردين در اعتراض به 25دوشنبه 
آنچه ناعادالنه بودن حقوق و مزايا در 

به  .دندمحوطه محل كار خود تجمع كر
كاركنان اداره كل حفاظت  گزارش ايلنا،

محيط زيست استان كردستان از سال 
 ميليون 176 تا به امروز نزديك به 87

  .تومان حقوق و مزاياي معوقه دارند
  

 بازرسان سازمان حمايت از مصرف
در  فروردين 26سه شنبه كنندگان روز  

 به گزارش .مقابل مجلس تجمع كردند
 بر 1390ر سال د خبرگزاري مجلس،

اساس مصوبه هيات دولت مبني بر 
حذف شركتهاي پيمانكاري، تمامي 
پرسنل در قالب قرار داد كار معين 
تبديل وضعيت شدند، اما در روزهاي 
گذشته معاونت توسعه منابع انساني 

نگاريهاي كه با   رياست جمهوري با نامه
ي سازمانهاي زيربط استاني داشته   كليه

قراردادها شد و خواهان مانع از تمديد 
ي   بازگرداندن مجدد شركتهاي واسطه
هاي  پيمانكاري جهت عقد قرار داد

  .شركتي شد
  

كارگران  فروردين، 26روز سه شنبه 
مقابل رشت در خدمات شهري 

ساختمان شوراي شهر واقع در ميدان 
 به گزارش افق .شهرداري تجمع كردند

اين كارگران از شركتهاي روشن، 
شهر باران، سبز زيو، ؛ ختلفخدماتي م
و نواحي و مناطق مختلف به ... سيمين و

 كارگر با سابقه تجمع 400نمايندگي از 
 خواست اين كارگران در مرحله .كردند

اول تحت پوشش شركت تعاوني 
در مرحله . شهرداري قرار گرفتن است

بعد لغو قراردادهاي موقت اسارت بار و 
  . افزايش حداقل دستمزد است

  
گران شهرداري شادگان در اعتراض كار

 92به عدم دريافت حقوق و عيدي سال 
 فروردين 26در روز سه شنبه  93و 

 به گزارش .دست به اعتراض زدند
در تجمع كارگران شهرداري فارس 

 از مجموعه تن 50شادگان حدود 
شهرداري به نمايندگي از سايركارگران، 

  .حضور پيدا كردند
  

اطراف درپي تخريب پوشش جنگلي 
شهر سردشت توسط نهادهاي نظامي ـ 

در روز امنيتي، شماري از جوانان 
دست به  فروردين 27چهارشنبه 

 اين كُردپا، به گزارش .اعتراض زدند
  آميز در مقابل اداره  تظاهرات مسالمت

منابع طبيعي و آبخيزداري اين 
براساس اين  .شهرستان برگزار گرديد

جنگلهاي طبيعي اطراف  گزارش،
دشت به منظور ساخت و ساز به افراد سر

سپاهي و بسيجيان واگذار گريده و از 
 60اواخر سال گذشته تاكنون حدود 

هكتار را به زمينهاي مسكوني تفكيك 
  .اند كرده

  
جمعي از كاركنان رسمي صنعت نفت 
 شاغل در پتروشيمي اصفهان، صبح روز

با سفر به تهران  فروردين 27چهارشنبه 
چه بالتكليفي در در اعتراض به آن

كنند در  قراردادهاي كاريشان عنوان مي
مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع 

  .كردند
مشكالت كاركنان ،  ايلنا گزارشبه

 و زماني 82پتروشيمي اصفهان از سال 
كه دولت وقت اين واحد صنعتي را بابت 

اش به   پرداخت بخشي از بدهيهاي مالي
غاز سازمان تامين اجتماعي واگذار كرد آ

  . شد
  

اعتصاب  فروردين 27 روز چهارشنبه 
وارد كارگران كارخانه آجرسازي اروميه 

به گزارش همبستگي . دپنجمين روز ش
صدها تن از كارگران اين كارخانه ملي؛ 

 فروردين در اعتراض به 23از روز شنبه 
پايين بودن دستمزد و افزايش هزينه 

  .هاي سرسام آور زندگي اعتصاب كردند
 

  15ر صفحه بقيه د
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 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

  رانيمزدبگ

  
  14بقيه از صفحه 
مردم   فروردين28 روز پنچشنبه

كرج به نشانه اعتراض به قطع  مهرشهر
 اصله درختان مثمر باغ سيب 2000

ن اين باغ در مهرشهر توسط مسئوال
  .مقابل آن اجتماع كردند

تيتريك، در اين تجمع  به گزارش 
دوستداران  وطرفداران محيط زيست 

با در دست داشتن پالكارهاي  طبيعت،
باغ ، باغ سيب را دريابيم«با عناوين 

باغ سيب بايد ملي ، سيب را احيا كنيد
  .ندكرد درخواست رسيدگي »…گردد و

  
تعدادي از كارگران شركت نگين سبز 
خاورميانه به دليل مشكل پرداخت 

 مقابل   فروردين30  شنبهحقوق، روز
  .تجمع كردنددرب استانداري 

به گزارش ايسنا، يكي از كارگران 
شركت نگين سبز خاورميانه در خصوص 
عقب افتادگي پرداخت حقوق كارگران 

 ماه است كه 18 ؛اين شركت اظهاركرد
كارگران شركت نگين سبز خاورميانه 

كار  .اند  حقوق ثابتي دريافت نكرده
شركت نگين سبز خاورميانه، اليروبي 

كل بنادر و  رهاست و زير نظر ادا
  .كند دريانوردي خوزستان فعاليت مي

  
جمعي از  فروردين، 31روز يكشنبه 

در كاركنان سازمان صنايع و معادن 
 به تغيير قراردادهاي خود از اعتراض

قراردادي به شركتي در مقابل مجلس 
  .تجمع كردند

به گزارش خبرگزاري مجلس، اين تعداد 
ه از كاركنان سازمان صنايع و معادن ب

نمايندگي از تمامي كاركنان صنايع و 
معادن سراسر كشور در مقابل مجلس 
تجمع و نسبت به قراردادهاي خود 

  .اعتراض كردند
  

 31يكشنبه روز  به گزارش اترك،
تعدادي از كاركنان مخابرات فروردين 

استان گلستان در ساختمان اصلي 
ه مخابرات در سه راه گلشهر گرگان ب

 ماهه خود 5ق خاطر معوق ماندن حقو
  .تجمع كردند

  
   حركت اعتراضي66ارديبهشت، 

كارگران  ارديبهشت، 1دوشنبه روز 
فاضالب اهوازدر  پيمانكاري اداره آب و

اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه 
خود در مقابل اداره كل بازرسي استان 

  .خوزستان واقع در اهوازتجمع كردند
 كارگر از 100بيش از  به گزارش ايلنا،

 كارگر شركت آب 300مجموع 
وفاضالب اهواز كه به صورت قراردادي 
به عنوان موتورچي و پمپ چي آب در 

كنند در  سطح شهر اهواز فعاليت مي
 ماه از 6اعتراض به عدم دريافت حدود 

معوقات حقوقيشان كه مربوط به سال 

سال جاري است دست  و) 92(گذشته 
  .به تجمع زدند

  
قه شركت جمعي از كارگران با ساب

مهندسي آب و خاك كشور در واكنش 
 به نحوه محاسبات بازخريدي خدمت

شان در جريان اصالح ساختاري و 
روز سه خصوصي سازي اين شركت، 

مقابل ساختمان  ارديبهشت، 2شنبه 
سازمان خصوصي سازي كشور تجمع 

  .كردند
شركت مهندسي آب و به گزارش ايلنا، 

خاك قبل از خصوصي سازي اقدام به 
صالح ساختار نيروي انساني خود ا

 قانون اساسي كرده به 44مطابق اصل 
 1500طوريكه در يك دوره زماني تعداد 

 از كارگران مازاد خود را با پرداخت تن
سنوات سه ماه حقوق به ازاي هر سال، 

  .خريد خدمت كرد
  

 ارديبهشت صدها 2روز سه شنبه 
كارگركارخانه لوله سازي اهواز در 

ماه حقوق  3داخت نشدن پر اعتراض به
عيدي در محوطه كارخانه تجمع  و

  .كردند
معوقات حقوقي  به گزارش ايلنا،

كارگران مربوط به سه ماهه بهمن، 
اسفند سال گذشته و فروردين سال 

كارفرماي اين كارخانه  و جاري است
همچنين عيدي وساير مزاياي پايان 

  .كند سال كارگران را پرداخت نمي
  

 از كارگران و  تن1200بيش از 
  7 يكشنبه روزبازنشستگان در تهران 

ارديبهشت در مقابل مجلس دست به 
به گزارش سازمان . تجمع زدند

اعتراض مجاهدين خلق اين تجمع در 
به  پايين بودن دستمزدها و همچنين به 
منظور اعتراض به واگذاري بيمه تامين 
اجتماعي به وزارت بهداشت و درمان و 

صورت  كارگران چپاول داراييهاي
  .گرفت

  
كارگران   ارديبهشت8دوشنبه روز 

مخابرات روستايي شركت مخابرات 
در مقابل ساختمان  استان خوزستان

 به .ندردتجمع كاستانداري خوزستان 
 كارگران مخابرات روستايي ؛ ايلناگزارش

خواهند شركت مخابرات استان  مي
صورت تمام وقت، ه خوزستان با آنها ب

  .منعقد كندقرارداد كار 
  

 كارگر خباز عصر روز 200بيش از 
ارديبهشت در مقابل  8دوشنبه 

فرمانداري سنندج در اعتراض به 
افزايش نيافتن مزدشان براي سومين 

  .سال متوالي تجمع كردند
 فرماندار و رئيس اداره ،به گزارش ايلنا

كار سنندج در جمع كارگران معترض 
ت ها و مطالبا  حاضر شدند و به خواسته

شان  آنان گوش دادند اما توضيحات
  .براي كارگران معترض قانع كننده نبود

  
 از تن 50  ارديبهشت،8 دوشنبه روز

كارگران كارخانه پارس قو در اعتراض 
به تشديد تالشهاي كميسيون سالمت 

شوراي شهر براي تعطيلي اين كارخانه، 
. در مقابل ساختمان شورا تجمع كردند

 خواسته كارگران تنها به گزارش ايلنا،
پيش از تعطيلي كارخانه، بازنشستگي 
تمامي كارگران است و معرفي كارگران 
به شركتهاي زير مجموعه مورد پذيرش 

  .كارگران نيست
  

كارگران شركت صابون سازي خرمشهر 
براي دومين  ارديبهشت 9روز سه شنبه 

متوالي در مقابل اين شركت تجمع  روز
 پرداخت كردند و به اخراج كارگران و

 ماه حقوق عقب افتاده خود 22نشدن 
از سال به گزارش ايلنا، . اعتراض كردند

 خرمشهر با ي كارخانه صابون ساز87
 كامال دي شهاديمنفك شدن ازسازمان بن

 واحد نيا.  واگذار شديبه بخش خصوص
 لي ماه است كه به دل26 حدود يديتول

 شده و لي تعطيتيريمشكالت مد
 مدت فقط توانستند نيكارگران در ا

 به تي از حقوق خود را با شكايبخش
 يهايي با فروش دارايمراجع قانون

  . كنندافتيكارخانه در
 يبا نام تجار  خرمشهريصابون ساز

 كننده دي تولاسي ي بهداشتعيصنا
 ريسا  جامد وي انواع صابونها،نيسريگل

 عي مجموعه صناري زنده،يمواد شو
  .است) كف( داروگر يبهداشت

  
ه گزارش سولدوز خبر، كشاورزان ب

 9 روستاي يادگارلو روز سه شنبه
 در مقابل جهادكشاورزي و ارديبهشت

كشاورزان . فرمانداري نقده تجمع كردند
ابتدا در مقابل جهادكشاورزي تجمع 
كردند اما پس آنكه رئيس اين اداره 
توجهي به درخواستهاي آنها نكرد به 

  .سمت فرمانداري حركت كردند
  

روز چهارشنبه  زارش آبادان نيوز،به گ
برخي از كارگران اخراج  ارديبهشت 10

شده ي سازمان منطقه آزاد اروند با 
 در درب ورودي سازمان خواستار تجمع

گفته مي شود  .بازگشت به كار شدند
اغلب اين كارگران متاهل بوده و ادامه 
اين روند آينده ي مبهمي را براي خود و 

  . د زدخانواده شان رقم خواه
  

 40 ارديبهشت حدود 11روز پنجشنبه 
 از كارگران بازنشسته ايران كنف تن

مقابل اداره مركزي تأمين اجتماعي 
رشت واقع در خيابان گلسار تجمع 

اين به گزارش افق روشن، . كردند
است كه كارگران كه بيش از يكسال 

خواستار دريافت ه اند، بازنشسته شد
تند مفاصا حساب حقي السعي خود هس

كه به هر كارگر در حدود بيست ميليون 
  . تومان تعلق مي گيرد

  
تعدادي  ارديبهشت 13شنبه صبح روز 

 ازكارمندان و بازنشستگان شركت لوله
سازي اهواز به منظور مطالبه حقوق  

 .خود در مقابل وزارت نفت تجمع كردند
علت تجمع امروز  به گزارش فارس،

 140مطالبه حقوق معوقه  و طلب 
بازنشستگان و همچنين  ليارد تومانيمي

تعيين تكليف نيروهاي قراردادي و 
  .رسمي اين شركت است

  
اخراجي كارخانه سهند كاشي ان كارگر

 ارديبهشت 13در روز شنبه الوند همدان 
 اقدام به شان براي احقاق مطالبات

 به گزارش. تجمع اعتراضي كردند
اين كارخانه توليدي كه در زمينه  فارس،

و توليد كاشي و سراميك فعاليت ساخت 
دارد و با برند سهندالوند مشغول بوده و 
در شهرك صنعتي بهاران قرار داشته، 
بنا به داليل نامشخصي از پرداخت حق 
بيمه كارگران خودداري كرده و به مرور 

هاي مختلف تعديل نيرو را در   به بهانه
  .بخشهاي مختلف خود داشته است

  
 مسكن 14ني  از اعضاي تعاوتعدادي

 در  ارديبهشت13روز شنبه مهر قروه در 
مقابل اداره كار رفاه و تامين اجتماعي 

خواستار پيگيري وضعيت تجمع كرده و 
به  .شهرستان شدنداين مسكن مهر در 

در  اين تجمع گزارش سراب خبر،
اعتراض به عدم واگذاري به موقع 

برابر شدن  سهم  واحدهاي مسكوني، دو
جلوگيري از ورود اعضا پرداختي اعضا، 

آگاهي از روند  به واحد هاي خود و
  .صورت گرفت...كارو

  
 ارديبهشت، كاركنان و 13روز شنبه 

بازنشستگان شركت لوله سازي اهواز در 
 به .مقابل وزارت نفت تجمع كردند

علت تجمع كارمندان گزارش پيام، 
شركت لوله سازي اهواز در مقابل 

وقه خود و وزارتخانه مطالبه دستمزد مع
 ميليارد توماني 140مطالبات 

بازنشستگان و همچنين تعيين تكليف 
نيروهاي قراردادي و رسمي اين شركت 

  .است
  

 از تن 150بيش از  به گزارش ايلنا،
بازرسان سازمان حمايت از مصرف 
كنندگان و توليد كنند گان سراسر 

براي  ارديبهشت 14كشور، روز يكشنبه 
 جاري در چهارمين بار در يك ماه

 اعتراض به تبديل وضعيت استخدامي
شان از قرار داد مستقيم به شركتي، در 

 تجمع رژيممقابل ساختمان مجلس 
  .كردند

  
 ارديبهشت جمعي 14صبح روز يكشنبه 

از كارگران بازنشسته نساجي مازندران 
 سال مطالبات معوقه 4در اعتراض به 

به  .در مقابل مجلس تجمع كردند
اين كارگران كه تعداد گزارش  ايلنا، 

 در جريان اين بود نفر 100آنها بيش از 
تجمع خواستار ديدار با نمايندگان 
مازندران شدند اما موفق به اين ديدار 

  .نشدند
  

كارگران شركت مخابرات راه دور شيراز 
 ارديبهشت در مقابل 14روز يكشنبه 

اداره صنايع و معادن واقع در بلوار چهل 
به گزارش بهار . ردندمقام شيراز تجمع ك

كارگران خشمگين عليه ايران، 
   و دادند مي كارگزاران رژيم شعار

  16بقيه در صفحه 
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 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

  رانيمزدبگ

  15بقيه از صفحه 
پالكاردهايي با خود حمل مي كردند كه  

حق و حقوق ؛ روي آنها  نوشته شده بود
نيروهاي گارد . كارگر پرداخت بايد گردد

ضدشورش در وحشت از گسترش اين 
. حركت اعتراضي به محل اعزام شدند

حق  «؛كارگران معترض شعار مي دادند
، »و حقوق كارگر پرداخت بايد گردد

  .»زندگي، معيشت، حق مسلم ماست«
  

به گزارش  ايسنا، كارگران كارخانه 
 15در روز دوشنبه كف  تبريز

دراعتراض به پرداخت نشدن ارديبهشت، 
شان دست به تجمع در  مطالبات

اين كارخانه چندين ماه . كارخانه زددند
خت  كه حقوق كارگران خود را پردااست
و در حال حاضر حقوق اسفند و  دنك نمي

فروردين ماه اين كارگران هنوز پرداخت 
  .تنشده اس

  
از  ارديبهشت، تعدادي 16روز سه شنبه 

ناظران برنج جهادكشاورزي گيالن به 
منظور تعيين تكليف وضعيت قراردادي 
خود مقابل استانداري اين استان تجمع 

  .  كردند
ان به به گزارش فارس، يكي از ناظر

نمايندگي از ديگر همكاران خود دليل 
اين تجمع را پيگيري مطالبات و تعيين 
تكليف وضعيت قراردادي ناظران عنوان 

  .كرد
از ابتداي امسال قرار بود : وي اظهار كرد

حقوق ما از طريق استانداري گيالن 
پرداخت شود كه تاكنون اين اتفاق 

  .نيفتاده است
  

 بيجار روز شماري از رانندگان تاكسي در
در مقابل  ارديبهشت 16سه شنبه 

اتحاديه تاكسيراني اين شهر تجمع و 
خواستار افزايش نرخ كرايه تاكسي 

  .شدند
به گزارش ايرنا، رانندگان تاكسي شهر 
بيجار نسبت به نرخ فعلي كرايه تاكسي 
اعتراض داشتند و خواستار افزايش 
كرايه تاكسي در هر مسير از سه هزار 

  . هزار ريال شدندريال به پنج
  

در كارگران و كاركنان مخابرات استاني 
 ارديبهشت در 17روز چهارشنبه 

اعتراض به حقوق معوقه و همچنين 
عدم انعقاد قرارداد در مقابل استانداري 

  .  تجمع كردنداردبيل
تجمع كارگران و ،  هرانابه گزارش

كاركنان مخابرات استاني به درگيري 
 و تجمع لفظي بين نيروي انتظامي

  .كنندگان منجر شد
  

 گرانكار ارديبهشت، 18روز پنجشنبه 
سنگ آهن مركزي بافق در اعتراض به 
عدم شفاف سازي و پاسخگويي 

ن درباره روند خصوصي سازي مسئوال

به اعتصاب و اين مجموعه معدني دست 
 به گزارش يزدي نيوز،. تجمع زدند

كارگران تجمع كننده با صحبتهاي 
افق نيز كه چند روز رئيس شوراي شهرب

پيش نيز در جمع گروهي از آنان سخن 
گفته بود حاضر به برگشت به كار 

به گزارش ماين نيوز، فرماندار  .نشدند
 20شهرستان بافق ظهر روز شنبه 

 باتوافقات اعالم كرد كه؛ارديبهشت 
صورت گرفته ميان كارگران و مسئوالن 
استان، اعتصاب كارگران سنگ آهن 

  .ايان پذيرفتچغارت بافق پ
  

 كنانكار ارديبهشت، 24روز چهارشنبه 
مركز تحقيقات جهاد كشاورزي 
كردستان عضو تعاوني مسكن جهاد 
كشاورزي به دليل عدم واگذاري 

شان در جلو اداره كل منابع  ي زمينها
  .طبيعي كردستان تجمع كردند

به گزارش فارس، تكليف زمينهاي هفت 
 سال هنوز 13آسياب پس از گذشت 

اند   خص نشده و جديدا اعالم كردهمش
  .كنند  كه اين زمينها را واگذار نمي

  
كارگران بهشت،  اردي24روز چهارشنبه 
شركت فني ) اورهال(شات دان 

مهندسي پتروشيمي واقع در عسلويه 
متوجه شدند دو نفر از همكارانشان از 

 به .سوي مديريت اخراج شده اند
 ،اتحاديه آزاد كارگران ايرانگزارش 

كارگران بعد از مواجهه با اين عمل 
شان شتافتند  مديريت به ياري دوستان

و به نشانه اعتراض دست از كار كشيدند 
. و جلوي دفتر مديريت تجمع كردند

در حالي كه از اقدام شركت مديريت 
كارگران غافلگير شده بود بالفاصله با 
بازگشت به كار اين دو كارگر موافقت 

  .كرد
  

گران مخابرات روستايي نمايندگان كار
 27چند استان كشور روز شنبه 

در اعتراض به وضعيت ارديبهشت 
بيمه و دستمزدشان در مقابل  قرارداد، 

به . دمركز مخابرات ايران تجمع كردن
 86رديف  62طبق بند  گزارش ايلنا،

مخابرات ايران  ، 92قانون بودجه سال 
متعهد به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم 

ارگران روستايي طبق شرايط و با ك
 حدوداً. تمقرر در قانون كاراس ضوابط 

 در مخابرات روستايي كشور تن هزار 10
 تاكنون قانون  كهمشغول به كارند

 1000مصوب مجلس فقط درخصوص  
 از اين كارگران اجرا شده تن 1500تا 

تجمع از اين كارگران حاضر در . است
ن، خوزستان، زنجا استانهاي لرستان،  

آذربايجان غربي، خراسان شمالي، 
جنوبي و  خراسان رضوي، خراسان 

كرمان به تهران آمدند تا به اجرا نشدن 
   . اين بند قانوني اعتراض كنند

  
تعدادي از  ارديبهشت، 27روز شنبه 

كاركنان دفاتر خدمات فناوري اطالعات 
روستايي استان   (ICT) و ارتباطات

تجمع مقابل استانداري در  اصفهان 
خواستار برقراري حق بيمه و كرده و 

   . تغيير وضعيت قرارداد خود شدند

به گزارش ايرنا، اين تعداد با دردست 
داشتن برهايي، خواهان رسيدگي به ن
شان از جمله استمرار حق  مشكالت
تغيير وضعيت قرارداد خود بر  بيمه و 

اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
  .دشدن

  
مركزي بافق در كارگران سنگ آهن 

اعتراض به عدم شفاف سازي سهام 
 28 در روز يكشنبه سنگ آهن بافق 

كردند و خواستار  اعتصاب ارديبهشت 
به گزارش . د شدن44رعايت دقيق اصل 

 اعتراض كنندگان روند فعلي ،تسنيم
 و نيم درصد اين مجموعه 71واگذاري 

واگذاري  معدني براي رد ديون دولت و 
 و نيم درصد اين 28و فروش باقيمانده 

مجموعه معدني از طريق فرابورس 
حق و حقوق  بدون لحاظ كردن 

كارگران، مردم و مجموعه شهرستان را 
  .ددانن ناعادالنه مي

رگترين توليد اين شركت يكي از بز
هاي سنگ آهن كشور و يكي از  كننده

محصول در ايران  هاي اين  صادر كننده
   .است

 كارگران اعتصاب گزارش فارس، به
به نحوه در اعتراض معدن بافق 

 شهرستان  ني معادن ايساز يخصوص
ادامه  ارديبهشت 29در روز دوشنبه 

  .يافت
  

كميته هماهنگي براي كمك به گزارش 
، روز شنبه كلهاي كارگريبه ايجاد تش

رانندگان تاكسي در مسير  ارديبهشت 27
شهر سننج  زادي آحسن اباد به ميدان 

نسبت به افزايش ناچيز كرايه تاكسي در 
صبح به مدت دو  9اين مسير از ساعت 

باد دست آدر ايستگاه دوم حسن  ساعت 
به تجمع اعتراضي زدند وخواهان 

  .درسيدگي به مشكالت خود شدن
  

شماري ازكارگران زارش بهار ايران، به گ
گروه صنعتي فالت كوهرنگ در 
فرخشهر در چهار محال و بختاري روز 

در  مقابل ساختمان  ارديبهشت  27شنبه 
كارگران . داين شركت تجمع كردن

معترض خواهان بازگشت به كار و 
   .بيكاري شدند پرداخت بيمه 

  
 از كارگران كارخانه ذوب آهن يجمع

در  ارديبهشت 28 كشنبهيز رو كردستان
 افتي نسبت به عدم دري اعتراضيحركت

 خود ي قانونيايهفت ماهه حقوق و مزا
در مقابل اداره تعاون، كار و رفاه 

  .د استان كردستان تجمع كردنياجتماع
 نفر از 250حدود  سنا،ي گزارش ابه

كارگران كارخانه ذوب آهن قروه حدود 
 شده و كاري است كه از كار بكسالي
طبق . ستي كس پاسخگو نچيه

اطالعات موجود قرار است كارخانه 
ذوب آهن كردستان منحل شده و به 

  . شودليطور كامل تعط
  
 ي براي هماهنگي تهيكم گزارش به

روز ي،  كارگري تشكلهاجاديكمك به ا
 از يريتعداد كث ارديبهشت 29دوشنبه 

كارگران شركت فوالد زاگرس كردستان 

 ي اعتراضياردبا در دست داشتن پالك
 در ييمايقدام به اعتراض و راه پ

 يدر ط . شهر سنندج كردنديابانهايخ
 ي اصليابانهاي آنان با گذشتن از خريمس

 و ي فردوسابانيخ(  سنندجيو مركز
در ) ي استانداراباني شاهپور و خابانيخ

 . تجمع كردنديمقابل استاندار
  
 ،راني آزاد كارگران اهي گزارش اتحادهب

 يي اجرايهاپيز كارگران اك اتن 150
 رمجموعهي از زيكي كه سونيشركت ج

 12پارس واقع در فاز   شركت پترويها
 29 هاي دوشنبهروز است يپارس جنوب

 دست از كار بهشتي ارد30  سه شنبهو
 كارگران نيا.  و اعتصاب كردنددهيكش

 از يدر چهار ماه گذشته تنها بخش
 از حقوق يحقوق بهمن ماه و بخش

 ي كرده و مابقافتيود را دراسفند خ
 و ني فروردي دوماه و ماههانيحقوق ا

 دهي آنان هنوز پرداخت نگردبهشتيارد
  .است

  
 از ي جمعبهشتي ارد27صبح روز شنبه 

مجتمع كشت صنعت  «يكارگران فصل
در واكنش به محقق » كارون شوشتر

نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان  
 اباني واقع در خي اجتماعنيسازمان تام

   . كردند  تهران تجمع يآزاد
 در مجتمع كشت و لنا،ي گزارش ابه

 هزار تن 2كارون شوشتر حدود  صنعت 
 ي بري به حرفه نيبه صورت فصل

  .مشغول به كار هستند
بر از   ي سال است كه كارگران ننيچند

 خواستار يمسئوالن استان كارفرما و 
 قانون ي اجرا،يا مهيپرداخت معوقات ب

طبقه   آور و طرح انيخت و زمشاغل س
 هستند كه تا به امروز   مشاغل يبند

آنها به طور كامل بر آورده   خواسته نيا
   . نشده است

 ي بر شوشتر براي كارگران نتجمع
 ادامه كشنبهي در روز ي روز متوالنيدوم

  .افتي
 تجمع بهشتي ار29 دوشنبه روز

 بر كشت و صنعت ي كارگران نياعتراض
ر مقابل ساختمان كارون شوشتر د

 روز ني وارد سومي اجتماعنيسازمان تام
  .شد

 روز ني در چهارمي تجمع اعتراضنيا
 با بهشتي ارد30خود در روز سه شنبه  

  .افتي خاتمه ي مسئوالن دولتي ها وعده
  

 سهامدار بازنشسته گروه كارگران
 30سه شنبه  آردل صبح روز يصنعت

 يدر مقابل شركت صنعتارديبهشت 
 در لنا،ياگزارش  به .مع كردندآردل تج

 خواستار پرداخت كارگران تجمع نيا
 سال گذشته 20سهام معوق خود از 

 .تاكنون شدند
  

كارگران كارخانه سيمان دشتستان از 
به منظور   ارديبهشت15دوشنبه روز 

پيگيري مطالبات صنفي خود از خوردن 
  .غذا در كارخانه خودداري كردند

ين خواسته تر  مهم به گزارش ايلنا،
  كارگران اين كارخانه موضوع تغيير 

  17بقيه در صفحه 
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گزارش تصويری از 
شرکت فعان 

سازمان چريکھای 
 فدايی خلق ايران 

ھمايش روز در 
 جھانی کارگر 

  در
کلن، مونيخ، 
بروکسل و 
 واشنگتن
 

 

  

 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

  رانيمزدبگ

  
16بقيه از صفحه   

عنوان شغلي در قرار دادهاي كار است 
كه باعث محروميت كارگران از مزاياي 

  . شده استقانوني
 31چهارشنبه روز اين اعتصاب در 

  . روز خود شد امين17ارديبهشت وارد 
  

  حركتهاي كارگري در اول ماه مه

 ارديبهشت مصادف با 11 پنجشنبه روز
 تن از اعضاي دههاروز جهاني كارگر 

 كه قرار بودسنديكاها و فعاالن كارگري 
از متروي آزادي تا مقابل وزارت كار 

  نيروي  .بازداشت شدندراهپيمايي كنند 
  

انتظامي، لباس شخصيها و مزدوران 
بسيجي در  اطراف خيابان آزادي و حتي 
داخل كوچه ها را با زرهپوش و 

  .گاردهاي موتوري كنترل مي كردند
نيروهاي امنيتي مانع برگزاري 

 وزارت وگردهمائي كارگران در محل
ن كارگري در كارگران وفعاال. كارشدند

صورت پراكنده ه ه  بگروههاي چند نفر
كوچه هاي منتهي  در اطراف خيابان و

 كار منتظر فرصت بودند كه از وزارتبه 
 صبح با ضرب وشتم 10ساعت حدود 

احساني راد از  نمودن آقاي شاهپور
ت مديره اتحاديه ااعضاي هي

 آزادگارگران، هنگام بلندكردن پالكارد و
دستگيري ايشان، تحركات بيشتري از 

صورت گرفت كه به طرف كارگران 
بازداشت خانم پروين محمدي عضو 

نيز  ت مديره اين اتحاديه واهي ديگر
 40تعدادي از امضاء كنندگان طومار

روند دستگيري  ، تن از كارگرانهزار
  .پيدا كردكارگران، ابعاد بيشتري 

در اهواز كارگران كارخانه لوله سازي 
اهواز براي تجمع در جلوي استانداري 

  . يمايي زدنددست به راهپ
، گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايرانبه 

ن كارگري با  كارگران و فعاالدر سندج
راهپيمايي در طول خيابان گلشن، 
مراسم روز جهاني كارگر را گرامي 

  . داشتند
در سنندج كارگران  اتحاديه كارخانجات 
پارچه بافي و اتحاديه نانوايان اين شهر 
درخيابان سيروس دست به تجمع 
اعتراضي زدند و شعارهاي ضدحكومتي 

  . سر دادند
در خرم آباد كارگران با پالكاردهايي كه 

ما حق زن و «بر روي آن نوشته بود  
، دست به »خواهيم هايمان را مي بچه

  . دتجمع زدن
در ساوه  كارگران كارخانه كاغذ سازي 
كاوه، در مقابل  فرمانداري دست به 

  . تجمع زدند
روز جهاني كارگر با  مراسم در بانه

حضور شماري از زنان و مردان برابري 
طلب و اعضاي كميته هماهنگي براي 
كمك به ايجاد تشكلهاي كار گري 

  .برگزار گرديد
اين  ن كارگريجمعي از فعاال در پاوه

شهرستان با پخش شيريني در ميان 
كارگران سد داريان و قرني اول ماه مه 

  .را گرامي داشتند
 يتعدادبه گزارش افق روشن، در رشت 

 ي در شهر صنعتالنياز كارگران فوالد گ
رشت روز پنجشنبه اول ماه مه را 

  .  كرده و بر سر كار نرفتندليتعط
 از كارگران يريجمع كث  كرمانشاهدر

 زمزم با حضور در يانه نوشابه سازكارخ
 كارگر ي شركت، روز جهاننيمحوطه ا

  .را جشن گرفتند

و  سنديكاي كارگران فلزكارگزارش به 
 وقتي ارديبهشت 12روز جمعه ، مكانيك

گلگشت كارگران براي برگزاري مراسم 
به محل تعيين شده رسيدند كارگري 

حضور ماموران باعث جلوگيري مراسم 
 آقاي همچوناز كارگران شد و تعدادي 

ول روابط ئمازيار گيالني نژاد مس
  .عمومي اين سنديكا بازداشت شدند
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 براي مراكشي زنان راهپيمايي

 برابري قانون شدن اجرايي

 جنسيتي
  يك- 2014 آوريل 13 استار، ديلي
 را آنان بيشتر كه نفري هشتصد گروه
 تضمين جهت دادند، مي تشكيل زنان

 قانون در مندرج جنسيتي برابري اجراي
 به اقدام كشور، سراسر در اساسي

  . كردند راهپيمايي برگزاري
 مدني ائتالف توسط بورمز راهپيمايي

 كه "اساسي قانون 19 بند درخواست"
 زنان، غيردولتي سازمان پانصد از بيش

 مدافع تشكلهاي و وكيل و حقوق دانان
 گيرد، مي بر در را زنان و بشر حقوق

 وسيع بازبيني خواستار و برگزار شده
 شركت. آميز است تبعيض قوانين تمامي

 داشتنِ دست در با كنندگان
 در زنان امنيت" مضمونِ با هاييپالكارد

به  جنسيتي برابري" و "عمومي مراكز
 بر ،"امتياز يك نه و حق يك مثابه

 .فشردند پاي مطالبات شان
تصريح  مراكش اساسي قانون نوزده بند

 مدني، حقوق از مرد و زن كه مي كند
 و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي،
 اما. برخوردارند برابر محيطيِ زيست

 دولت سوي از هنوز مزبور نونقا
اسالمگراي  حزب توسط كه مراكش

 شود، مي رهبري "عدالت و توسعه"
 دولت راهپيمانان،. است نگرديده اجرا

 اجراي از رفتن طفره به را مراكش
  . كنند مي متهم مزبور قانون
 اجراي درخواست مدني ائتالف" مدير

 دارد مي ابزار "اساسي قانون نوزده بند
 منع قانون اجراي از مچنانه دولت كه

 عليه خشونت اعمال و تبعيض هرگونه
 خواستار ائتالف، اين. رود مي طفره زنان
 كشور وزير نخست به اي عريضه ارايه

 زنان حقوق مدافع قوانين اجراي جهت
 .است شده

 زنان از  درصد62 رسمي، آمار براساس
 سال در 64 تا 18 سن بين مراكش

 قرباني نشا زندگي طول در اي دوره
 سال. شده اند خانگي خشونت اعمال
 خواستار بشر حقوق مدافعان گذشته
 كشور كيفري قانون 475 بند اصالح
 در جنسي را تجاوز محكوم كه شدند

خويش، از  قرباني با ازدواج صورت
خود معاف  شنيع عمل مجازات به خاطر

 . مي كند
 

 دو مقدم صف در لبناني زنان

 تبعيض رفع جهت صحرايي

 سيتيجن
  براي- 2014 مه 5 الجزيره، خبرگزاري

 با لبناني زنان سال پياپي، دومين
 صحرايي دو كمپين" برگزاري

 كشور پايتخت بيروت، در ")ماراتون(

 رفع بر مبني خواست شان بر لبنان،
  . ورزيدند اصرار جنسيتي تبعيض

 اين در شركت با سني از هر گروه زنان
 اصالح و پيشرفت هدفش كه رويداد
 شركت است، زنان موقعيت و حقوق
 نيز مردان از توجهي قابل بخش. جستند

 در حالي كه مزبور كمپين در شركت با
 به برگشت پيش، به" دادند مي شعار
 جنسيتي نگرش بر ،"نيست ممكن عقب
 مردان از يكي. كوبيدند باطل مهر

 "العربيه خبرگزاري" به كننده شركت
 رفع خواهان نيز مردان كه داشت ابراز

 موقعيت زيرا هستند، جنسيتي تبعيض
 شرايط اصالح تاثير تحت نيز مردان
 آنها. گردد مي اصالح و تغيير زنان،

  . هستند زنان خشنودي خواهان

 فعاليت از بخشي "صحرايي دو كمپين"
 لبنان در طلبانه برابري جنبش كنشگران

 خالقيت و ابتكار با تا مترصدند كه است
 دستيابي جهت گوناگون هاي شيوه از
 .برند بهره برابر جنسيتي حقوق به
 زنان از برخي 2013 سال اويل در

 پارلمان مقابل رقصيدن با لبناني
 رفع قانون تصويب در فوريت خواستار
 حركت. شدند زنان عليه خانگي خشونت

 قانون تصويب در بسزايي تاثير مزبور
 اساس بر. داشت دولت توسط مزبور

 تصويب ،بشر حقوق ديدبان گزارش
 به لبنان در خانگي خشونت ضد قانون

 هايي عرصه در زنان شرايط اصالح
 و همگاني آرامش و نظم به مربوط
 تجاوز در برخورد به ولي شد دادگاه
 چارچوب در اذيت و آزار اعمال و جنسي
 بدين. است ناقص زناشويي، و خانواده
 در را زنان بنيادين حقوق از دفاع جهت،
 نمي تامين را يت شانامن و گيرد برنمي

 .كند
 

 نقش ويتنامي، زن كارگران

 خانگي كار و اشتغال در برجسته
 23 زنان، خبري شبكه آمريكا، صداي
 جامعه حالي كه  در- 2014 آوريل
 و چون بيكاري معضالتي با ويتنام

 از ولي است، درگير جنسيتي تبعيض
 اقتصاد، عرصه در زنان مشاركت نظر

  . است كرده پيشرفت
 ،"اشتغال در زنان فوروم" گويسخن
 در كه زناني" :گويد مي "آنجال" خانم

 از بيرون و هستند فرزند داراي ويتنام
 سپردن نظر از كنند، مي كار خانه

 شرايط در مهدكودك به فرزندان شان
 قرار اروپا در زنان به نسبت بهتري

 اين دليل مهمترين از يكي. دارند
 همگاني امكانات وجود موضوع،

 قيمت با كارگر زنان فرزندان دارينگه
 اصالح. است ويتنام كشور در مناسب
 و سنت عقب نشيني و فرهنگي ساختار

 داليل از ديگر يكي كهنه رسوم و آداب
 توليدي عرصه در زنان مشاركت افزايش

   ".است شده عنوان كشور

 تاثير تحت ويتنامي مردان از بسياري
 جامعه، بر حاكم فرهنگي ساختار تغيير
 مشاركت و همكاري به پيش از بيشتر

 از نگهداري جمله از خانگي، كار در
همسران  به هنگام اشتغال فرزندان شان

 به فرهنگ تغيير اين. پردازند خود مي
 خانه چارچوب در خانوادگي مناسبات
 شركتهاي بلكه شود، نمي منحصر
 تغيير به نيز توليدي بزرگ و كوچك

 كارورزي جهت استخدام فرم و شكل
 .اند ورزيده مبادرت زنان بيشتر

 كار، جهاني سازمان گزارش براساس
 كشورهايي جزو ،2012 سال در ويتنام

 عرصه در جنسيتي كه نرخ تضاد بود
 ميزان. بود درصد سي با برابر اشتغال آن
 كار، نيروي در ويتنامي زنان مشاركت

 شده گزارش درصد73 ،2012 سال در
 جنوبي آمريكاي در مزبور ميزان. است
 چين، كشور براي و درصد57 با برابر
 گزارش جهاني بانك سوي از درصد64

 .است شده
 اهميت، كه كند مي اضافه آنجال خانم

 در زنان مشاركت ضرورت و فوريت

 كاهش جهت اجتماعي و اقتصادي توليد
 به تنها نه بايست مي جنسيتي تضاد

 نيز زنان بلكه شود، داده تعليم مردان
 اندازه به قادرند كه وزندبيام بايست مي

 اقتصادي پيشرفت و در توسعه مردان
 .باشند موثر و آفرين نقش

 
 كار نيروي در زنان مشاركت

 مالزي
  سهم- 2014 مي 8 جت، داي ماالزيا

 سال از نيروي كار كشور در مالزي زنان
 است شده گزارش درصد52.4 ،2013

 شهروند 100 هر در زن 52 با برابر كه
  . است شورك در اين زن
 از درصد68 ،2014 تا 2013 سالهاي در

 دانشگاهي، و علمي مراكز دانشجويان
 اساس با اين حال بر. بودند زن

 زنان و 3.2 تنها زنان دولتي، گزارشهاي
 دانشگاهي، تحصيلي مدرك با

 تشكيل را شركتها مديران از درصد14.8
  . دهند مي

 توسعه و ارتباطات خانوادگي، امور وزير

 مي ابراز مزبور آمار اشاره به با مالزي
تحصيل  زنان وجود به توجه با كه دارد

 و دانشگاهي مدارك داراي كرده
 حوزه در آنان شركت ميزان متخصص،

 .است ناچيز بسيار مديريتي
 

 جهت جلوگيري از قانون تصويب

 در خانگي خشونت اعمال تشديد

 اسكاتلند
  تصويب- 2014 مي 8 سي، بي بي

 تا دهد مي اجازه پليس به كه قانوني
 همسر يا و پسر دوست سابقه از را زنان
 آگاه خشونت در حوزه اعمال خود آينده
 قرار اسكاتلند دولت كار دستور در سازد،
  . است گرفته
 خانم قتل براي يادآوري مزبور قانون

 در كه ساله شش و سي ،"وود كلير"
 سابقش پسر دوست توسط 2009 سال
نام وي را بر  شد، سوزانده سپس و خفه

   از كه مزبور طرح. خود حمل مي كند
  19بقيه در صفحه 

 زنان در مسير رھايی
  اردوان آناهيتا
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  زنان در مسير رھايی

  
  
  

  18بقيه از صفحه 
 دولت به كشور كل پليس رييس سوي

 و مدافعان استقبال مورد شده، پيشنهاد
 گرفته قرار زنان و بشر حقوق فعاالن

 .است
 جمله از كشورها برخي در قانوني، چنين

 خانم. است رسيده تصويب به انگلستان
 از حمايت نهاد مدير ،"گرينان ليلي"

 مي ابراز رابطه اين در اتلنداسك زنان
 مجزا اي پديده خانگي خشونت كه دارد

 رفتار شيوه به بلكه نيست، انتزاعي و
 مترصدند كه كند مي پيدا ربط همسراني

 در را خويش همسر يا و دختر دوست تا
. دهند قرار وحشت و رعب شرايط

 و كنترل ثبت و حفظ روند در مجرمان
 ذيتا و آزار سرحد تا خويش اتوريته

 قتل پيش و جنسي جسمي، فيزيكي،
 .روند مي
 اسكاتلند در دولتي نهادهاي رسمي آمار

 خانگي خشونت  درصدي50 رشد بيانگر
 همين با مقايسه در 2014 مارس ماه در
 .است گذشته سال در ماه
 

 گوناگوني شكلهاي انسان قاچاق

 دارد
 - 2014 آوريل 25 زنان، خبري شبكه

 استثمار به جهان سراسر در قاچاقچيان
قربانيان  جسمي و جنسي بهره كشي و

 دختر هزار صد از بيش. پردازند مي شان
 بهره جهت آمريكا، شهرهاي به جوان
 كشور در. شوند مي قاچاق جنسي كشي
 در طوالني ساعتهاي را قربانيان غنا،

 و داغ آفتاب زير فرسوده، قايقهاي
 .سازند مي وادار ماهيگيري به سوزنده
   زنان، و دختران به ويژه ن،انسا قاچاق
 توسط كه است شمول جهان اي پديده

 و كالهبرداري اجبار، اصلي عامل سه
 .يابد مي هويت تهديد
 در "اكنون برابري" مديرِ ،"لورِن" خانم

 كه دارد تاكيد رابطه اين در نيويورك،
 مي عنوان يافته رها قربانيان كه حقايقي

 بموج كه بابت اين از تنها نه دارند،
انسان  قاچاق معضل با مبارزه در يكدلي

 قربانيان كه نظر اين از بلكه مي شود،
 قادرند ديگران از بهتر شده رها

 پديده عليه مبارزه در كه رويكردهايي
 نيز دهند تشخيص را دارند كارايي مزبور
  .است تعمق و اهميت قابل

 زنان حقوق نشست در كنندگان شركت
 جدي واكنش بر امسال ملل سازمان

 ستم رفع در انسان قاچاق معضل عليه
 فعاالن از يكي .تاكيد كردند زنان بر

 بر مذكور نشست در زنان حقوق
 چارچوب در مجرمان شديدتر مجازات
 اين در. ورزيد اصرار كشورها قوانين
 و نروژ سوئد، در كشورهاي راستا،

 شاملِ كه "نورديك مدل" سوييس،
 براي شديدتري كيفري قوانين تصويب

 اجرايي شود، مي انسان قاچاقچيان

 به مزبور، مدل پايه بر. است گرديده
 كه شود مي داده تعليم شهروندان
 آور زيان امري جنسي، آميزش خريداري

 وجود، اين با. است جامعه و فرد براي
 بشري، حقوق نهادهاي گزارش به

 در تاثيري اجراي طرح مزبور هيچ
كشورهاي اجرا  در انسان قاچاق كاهش

 .است نداشته ننده آنك
 

حل  راه مجدد، ازدواج به تشويق

 زنان حكومتي براي بحران

 خانوار سرپرست
 24 مورخ ايلنا دولتي خبرگزاري
 طرح جزييات به ،93 ماه ارديبهشت

 سوي از خانوار سرپرست زنان تشويق
 امداد كميته سرپرست انوري، حسين
 اين پايه بر. پرداخته است خميني

 زنان": گويد مي رفرد مزبو گزارش،
 غير به فرزندان شان و خانوار سرپرست

 مشكالت با اقتصادي مشكالت از
 ازدواج با كه هستند روبرو نيز ديگري
 مرتفع را آنها از بسياري تواند مي مجدد

 ".كند
 خانوار سرپرست زنان از حمايت قانون
دولتهاي  كار دستور در دهه سه از بيش

 ولي گرفته قرار فقيه واليت مختلف
 كارگزاران. است نگرديده اجرايي هنوز
 جمله از گوناگون هاي بهانه به رژيم

 اجراي از كافي تاكنون بودجه نداشتن
 در اين. زده اند باز سر مزبور قانون

 از حاكم، استبدادي ساختار كه حاليست
 نظامي بودجه همواره گيري قدرت بدو
 صدور داخلي، سركوب راستاي در را

 خودكامه دولتهاي از حمايت و تروريسم
  . است منطقه افزايش داده در

 به خانوار سرپرست زنان تشويق طرح
 از رفت برون با هدف مجدد ازدواج
 ديگر بار خانوار سرپرست زنان بحران

 ستيزانه زن و ارتجاعي تفكر از پرده
 برمي اسالمي گردانندگان جمهوري

 به عنوان را زنان تنها نه كه دارد
 آورد، نمي به شمار مستقل شهروندان

 محروم ترين و گذاشته فراتر پا را بلكه
به  را) خانوار سرپرست زنان (جامعه اليه

 فالكت از رهايي براي ازدواج قيموميت
حكومتي كه . معيشتي وادار مي سازد

براي آنها  دوم مي داند، جنس زنان را
مستقل قايل نيست و نقش اصلي  هويت

ند، به اين زنان در خانواده را انكار مي ك
 سرپرست زنان شيوه مبتذل در برابر

 مسووليت و تكليف رفع خانوار از خود
 .نمايد مي

 محروم زنان موقعيت اصالح و بهبود
 و حل راه با خانوار سرپرست

 رويكردهاي سرچشمه گرفته از فرهنگ
 وضعيت. نيست پدرساالري ممكن

به  خانوار، سرپرست زنان بغرنجِ و ناگوار
 زحمتكش طبقات و شاراق ديگر مانند

 برنامه و گيريها سمت برآمد جامعه،
 حاكم رژيم سياسي -اقتصادي  هاي
 جهت خانوار سرپرست زنان. است

 به جز راهي تيرگي ها دهه از رهايي
 تا صنفي، و اجتماعي جبهه دو در نبرد
 حاكم استبدادي نظام فروپاشي افق

 . ندارند

 
داليل  مهمترين از يكي "ترس"

 مسايل در زنان دنمداخله نكر

 سياسي
 - 2014 آوريل 22 زنان، خبري شبكه

 يك در "آفروبارومتر" معروف موسسه
 جامع و وسيع بسيار سلسله تحقيقات

 مسايل در زنان شركت عدم پيرامون
 آفريقايي كشورهاي در به ويژه سياسي،

 پنجاه از بيش بين در كه ساخت آشكار
 جهان، كشور 34 در شهروند هزار

 عوامل از يكي "وحشت آفريني"
 فعاليتهاي در زنان شركت نكردن

 .است كشورشان سياسي
 كشورهايي جزو كنيا و گينه زيمبابوه،

 در زنان مشاركت كه در آنها هستند
 كمترين در اجتماعي و سياسي مسايل
 كشورهاي شرايط. دارد قرار ميزان

 مراكش، مصر، الجزاير، شمالي، آفريقاي
 مزبور نظر نقطه از زني تونس و سودان
  . نيست مناسب

 كه كند مي اضافه ياد شده تحقيقات
 به طور جهان، سراسر در دختران و زنان
 و آموزشي امكانات از مردان با برابر

 سياسي قدرت مشاركت جهت اقتصادي
 رهبري پهنه به ويژه در گيري تصميم و

 774 از  درصد64. نيستند برخوردار
 زنان را جهان دبيسوا بزرگساالن ميليون
كارگر،  زنان دستمزد. دهند مي تشكيل

 مرد همكاران دستمزد درصد90 تا 70
 رهبران و مديران اكثريت. است ايشان

 مثال، براي هستند، مرد جهان سياسي
 درصد نمايندگان21از  كمتر زنان

 .دهند مي تشكيل را آفريقا پارلمانهاي
 

طرح قانوني كردن ازدواج با 

 اله در عراق  س9دختربچه هاي 
  در- 2014 مي 13 پارالس، خبرگزاري
 ازدواج قانوني سن حداقل حالي كه

 سال هيجده عراق، كشور در دختران
 اجازه كه قانوني نويس پيش ارايه است،
 مردان به را ساله نه دختران با ازدواج

 نمايندگان درگيري موجبات دهد، مي
 فعاالن نفرت و خشم و يكسو از مجلس
 ديگر سو از حقوق زنان و بشر حقوق
 و زنان حقوق مدافعان. است شده

پيش  تصويب به عراق در كودكان
 كشور اين خانواده جديد قانون نويس

 به سال 18 از را دختران ازدواج سن كه
 .دارند اعتراض دهد، مي كاهش سال 9
 كه "العمل" انجمن رييس ،"ادوار حنا"

 اقتصادي اجتماعي وضعيت بهبود براي
 در اين باره  كند، مي تالش اقعر مردم

 مادر ساله 12 دختربچه يك": گويد مي
 مادر نه و بچه نه جا در هيچ و شود مي 
 اي شناسنامه  نه بنابراين. اند نشده ثبت

 نه دارد و وجود حقوقي نه است، كار در
 اين. شود مي  ارايه اجتماعي خدمات
  مي محروم هم تحصيل از دخترها

 ".شوند
 "جهاني تحقيقات" زمرك گزارش به

 برآوردها اساس بر كه كرد اعالم ادوار
 مناطق دختران از نيمي نيز اكنون  هم

اين  با. هستند بيسواد عراق روستايي

 دهند مي  را آن بيم زنان فعاالن همه 
دختربچه  با ازدواج شدن قانوني با كه

 نيز  اينك هم كه ازدواجهايي چنين ها، 
 قانون هساي در است، افزايش حال در

  . يابد گسترش
 مواردي شامل مزبور قانون نويس پيش
 به توجه با كلي به طور كه شود مي

 حمله و پسرفت يك عراق، كنوني قانون
 به شمار عراق زنان بنيادين حقوق به

 جديد، قانون نويس پيش طبق. آيد مي
 حق شوهر، و زن ميان طالق صورت در

 راگ ويژه به آنها غيربالغ فرزند سرپرستي
 بدون باشد، داشته سن سال دو باالي

 افزون. گيرد مي  تعلق پدر به اگر و اما
 حاالت همه در كه دارد حق مرد اين، بر

 حتي شود، زن با جنسي رابطه خواهان
 . نباشد مايل او اگر

 شدن گذاشته كنار موجب جديد قانون
 به كه شد خواهد 1959 خانواده قانون

 به رسميت شناختن لحاظ به خصوص
 حق و زن بري  ارث ميزان مانند مسايلي

 قوانين پيشروترين از يكي او سرپرستي
در . شود مي  محسوب منطقه در خانواده
 زن با مسلمان مرد ازدواج جديد، قانون

 براي زنان و شده ممنوع غيرمسلمان
 پدر قانوني اجازه بايد سني هر در ازدواج

 ديگر يكي در همچنين. باشند داشته را
  نويس، پيش مناقشه مورد ايبنده از

 حق خود شوهران اجازه بدون زنان
 .ندارند را خانه از خروج

 دولت كه نيست بار نخستين اين
 تصويب به مالكي نوري ارتجاعي
 و تهاجم قصد دست، اين از قوانيني

. دارد را عراقي زنان حقوق به حمله
 مشابه قانوني تصويب براي وي تالش

 حمله از پس بالفاصله و 2003 سال در
  مقاومت دليل به عراق به آمريكا

 جهاني روز. ماند ناكام سكوالر نيروهاي
 برخي در اعتراضاتي نيز، امسال زن

عليه  عراق، پايتخت بغداد، خيابانهاي
خانواده صورت  جديد قانون نويس پيش 
  . گرفت

 و عراقي خبرگزاريهاي گزارش براساس
 پيش عراق وزراي شوراي المللي، بين
 تصويب را جديد خانواده قانون سنوي

 . است كرده
 

 در زنان مشاركت ميزان و تركيه

 قدرت ساختار
 پايه  بر- 2014 مه 9 زمان، ديز -تو

 جنسيتي برابري و توسعه مركز گزارش
 كرسيهاي از درصد 14.2 ملل، سازمان
 اين. دارد تعلق زنان به تركيه مجلس
 جهاني ميزان متوسط از تر پايين درصد،

  . باشد مي درصد است،28.4 با برابر كه
 باالي زنان شركت نرخ اين، افزوده بر

 كشور كار نيروي در سال پانزده سن
 بدين. باشد درصد مي28.1 با برابر مزبور

 برابري مقوله با رابطه در تركيه ترتيب،
 رتبه جهان، كشور 187 بين در جنسيتي

  .داده است اختصاص به خود را 68
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  :روز سخن

 بخورد، شكست است ممكن كند مي مبارزه آنكه"
رزا  ("است خورده شكست كند نمي مبارزه آنكه

، ماركسيست انقالبي )1871 – 1919(لوكزامبورگ 
لهستاني و يكي از تاثير گذارترين رهبران طبقه كارگر 
آلمان، او به همراه كارل ليبكنشت، جناح چپ و ضد 

كرات آلمان را بنيان امپرياليست حزب سوسيال دمو
 كه از دل حزب "اسپارتاكوس"گذاشت و بعدها گروه 

رزا . كمونيست آلمان زاده شد را تشكيل داد
 در خياباني در برلين 1919 ژانويه 15لوكزامبورگ در 

به همراه كارل ليبكنشت توسط آدمكشان حكومت 
   ".ميليتاريست آلمان به قتل رسيد

  

   .......فيلم

  
پرفروش  عنكبوتي مرد مفيل قسمت دومين

  شد آمريكا فيلم  ترين

 نخستين كه در "عنكبوتي مرد" قسمت دومين
 در رفت، سينما پرده روي به هفته آخر تعطيالت

. داشت فروش دالر ميليون 92 حدود آمريكا سينماهاي
. داشت جهاني فروش هم ميليون دالر 116اين فيلم 

 فيلم نپرفروش تري فيلم اين كه شود مي داده احتمال
  . گردد سال

 عنكبوتي، مرد فيلمهاي رشته سازنده سوني، كمپاني
 دارد توليد دست در را مجموعه اين از ديگر قسمت دو
 خواهند در نمايش به 2018 و 2016 سالهاي در كه
  .آمد
  

جهاني براي  جام فوتبال مسابقات پخش

   تماشاچيان مختلط ممنوع شد

 جام تبالفو مسابقات پخش ممنوعيت اعالم پي در
 بودن مختلط صورت در سينما در برزيل 2014 جهاني

 سينماداران انجمن رييس اشرفي، آقاي تماشاچيان،
 كه باشد اين بر انتظامي نيروي نظر واقعا اگر": گفت

 مسابقات سينماها در يكديگر همراه نتوانند ها خانواده 
 صرف فوتبال مسابقات پخش از هم ما كنند، تماشا را

  ".نيمك مي  نظر
 انتظامي نيروي فرمانده جانشين رادان، احمدرضا پيشتر
 جداگانه صورت به  توانند مي سينماها" :بود گفته رژيم
 اختصاص مردان به را ديگري و زنان به را سالن يك

  ."است ممنوع مختلط صورت به پخش اما دهند،
 گفته سينماداران انجمن رييس كه حاليست در اين
 سينما سالنهاي در فوتبال بقاتمسا پخش از هدف بود،

 آوردن فراهم هدف با ها خانواده  آمدن گردهم"
  ."است سالم تفريح يك براي ساعاتي

  

 فيلم با كن فيلم جشنواره هفتمين و شصت

  شد  آغاز "موناكو ريس"

 14 چهارشنبه از كن فيلم جشنواره هفتمين و شصت
 فرانسه جنوب در مديترانه درياي ساحل در ارديبهشت،

 فيلم سينمايي جشن اين آغازگر. كرد كار به آغاز
  است كه(Grace of   Monaco) موناكو گريس

 سابق ستاره ،"كلي گريس" زندگي داستان اساس بر
موناكو  پيشين حكمران درگذشته همسر و هاليوود

  .است ساخته شده

 مي بازي "كيدمن نيكول" را گريس پرنسس نقش
 دوران بحراني روزهاي درباره آن داستان و كند

 موناكو حكمران سوم، "راينه" پرنس با او زناشويي
 ميان درگيري و 1960 دهه اوايل در داستان. است

 مي دوگل شارل حكمراني تحت فرانسه و موناكو
  .گذرد

  
 "جاكوبي درك" و "النگال فرانك" ،"راث تيم"

  .هستند موناكو گريس ديگر بازيگران
 يك و روز دو" ،"دارگ لوك ژان" اثر "زبان خداحافظ"

 از "ترنر آقاي" ،"داردن لوك" و "پير ژان" از ،"شب
 اوليوير" از "ماريا سيلس ابرهاي" ،"لي مايك"

 "جيالن بيلگه نوري" از "زمستاني خواب" ،"آساياس
 فيلمهاي از برخي "لوچ كن" از "هال جيمي" و

  .هستند امسال جشنواره اصلي بخش مطرح
 داوران هيات در ايران يسينما بازيگر حاتمي، ليال

 سال از پس بار اولين اين. دارد حضور مسابقه بخش
 زنان را كن داوران هيات اكثريت كه است 2009

  . دهند مي تشكيل
  

 خاوران مادران به عالمه زاده رضا جديد فيلم

  شد تقديم

 رضا ساخته "بگو دريا از من با" مستند -داستانى فيلم
 شهر در ارديبهشت 27 /مه 17 شنبه روز  زاده عالمه

 زندانيان كشتار به فيلم اين. درآمد نمايش به كلن
 خاوران مادران به و پرداخته 67 تابستان در سياسى
  .است شده تقديم

  
 در "وله دويچه" با گو  و گفت در زاده عالمه رضا
 اين" :گويد مي  فيلم اين گيري شكل  ايده مورد

 اين خپاس يافتن براي من ذهن تصويري جستجوي
 به ملت يك "روياي" چگونه كه است پرسش

 كه داشتم تصميم سالها من. شد بدل "كابوس"
 در و بسازم فيلمي ايران در 1367 سال كشتار درمورد
  ".شدم كار اين به موفق بسيار مشكالت با نهايت

 در كه بزرگي بسيار مشكل زاده، عالمه  رضا گفته به
 از صدا يا و يرتصو فقدان داشت، وجود فيلم اين ساخت
  .بود 60 دهه كشتارهاي تمامي

  

   ......موسيقي

  

   تبريز در اف قاسم عاليم كنسرت لغو

  

 قاسم عاليم" برجسته آذربايجاني، هنرمند كنسرت
 6 روز بود قرار اين كنسرت. شد لغو تبريز در "اف

شود، اما  برگزار "گلين ساري" قطعه اجراي با خرداد
علت برهم . رديده استسپس اعالم گرديد كه لغو گ

براي  ضروري سفري آمدن پيش"خوردن كنسرت، 
  . عنوان شده است"قاسم اف

 سالن در اف قاسيم عاليم توسط برنامه اجراي از بعد
 استقبال با كه تهران  المللي بين نمايشگاه ميالد

 بار وي شد مقرر شد، همراه نيز مخاطبان از بسياري
  .كند سفر تبريز به كنسرت اجراي براي ديگر

  

 خواننده" پيروزي از مسكو نارضايتي

  ويژن يورو در "همجنس باز

  

 ترانه با اتريشي تراجنسي خواننده پيروزي از پس
 نماينده ،"ميلونف ويتالي" ،"برخيز ققنوس همچون"

 كه تراجنسي خواننده اين عصبانيت با روسيه، مجلس
همجنس  آشكار تبليغ" را شود مي ظاهر زنانه لباس با
  .خواند "معنوي انحطاط و زيبا
 ساالنه مسابقه در اتريشي خواننده ،"ورست كونچيتا"

 اين .گرفت سبقت خود روسي رقيب از اروپا خوانندگي
 براي اروپايي كشورهاي ميان در ساله همه مسابقه
 طرفداران و شود مي برگزار سال برتر خواننده انتخاب

  .دارد كشورها اين همه در بيشماري
 روسيه، همچون شرقي اروپاي كار حافظهم كشورهاي

 "ويژن يورو" كنندگان برگزار از ارمنستان و بالروس
 پخش يا و حذف مسابقات دور از را ورست تا خواستند

 در. كند سانسور را اروپا سراسر در او برنامه زنده
 هو را ورست روسيه تماشاچيان شهرهاي از بعضي
  .كردند

 نشانه را رويداد ينا به روسيه واكنش سياسي ناظران
 كاران محافظه و نوانديش آزاديخواهان بين شكاف
  .دانند مي اروپا شرق و غرب در سنتي

 "نيوورت توماس" اصليش نام كه ساله 25ورست 
 كودكي در زيادي رنج تفاوتهايش دليل به و است

 پيروزي": گفت كشورش به بازگشت از پس كشيده،
 همه موفقيت اين نيست، من به متعلق تنها ديروز

   مي تبعيض بدون اي آينده به كه است كساني
   21بقيه در صفحه 

  ماه هنري رويدادهاي
 جديدي ليال
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  ماه هنري رويدادهاي
  

  20بقيه از صفحه 
 كه چيزي. احترام و مدارا بر مبتني اي آينده انديشند،

  ".شناسد نمي غرب و شرق و درنورديده را مرزها
 80 كه است اين است مهم من براي آنچه" :افزود وي

 شرقي اروپاي و روسيه كشور از طرفدارانم درصد
  ".هستند

  
  ايران كليپي در هاي رقصنده دستگيري

 گويد مي انتظامي نيروي فرمانده نيا، ساجدي حسين
 ويديوي موزيك ايراني نسخه در كه كساني همه

 "ويليامز فرل" ساخته (Happy) خوشحال آهنگ
 شده بازداشت و شناسايي كردند، آفريني نقش ايران در
  .اند

  
 داده نشان ايراني پسر و دختر چند ويديوكليپ اين در

 و تهران هاي كوچه  در "هپي" آهنگ با كه شود مي
 در ويديو اين. هستند رقصيدن حال در  بام پشت روي

  .است داشته بيننده هزار دهها اخير روزهاي
 فرل" عده، اين بازداشت خبر اعالم از پس ساعاتي
 بسيار": نوشت خود بوك فيس  صفحه در "ويليامز

 براي تالش خاطر به ها بچه  اين كه است تاسف مايه
  ". اند شده دستگير شادي ترويج

 پرفروش و ترين موفق از كه "هپي" ويديوي بازسازي
 سراسر در است، بوده اخير هاي ماه هاي ترانه ترين
 اين بازسازي از نمونه صدها و است شده رايج جهان
 فضاي در آهنگ اين با جوانان رقصيدن و ويديو

  . شود مي ديده مجازي
  

   ......كتاب
  

  بانداسنودن به جاي جيمز

 قصد "باند جيمز" فيلمهاي مجموعه كنندگان تهيه 
 ،"گرينوالد گلن"  انتشاريافته  تازه كتاب دارند بر مبناي

گاردين با مضمون " بريتانيايي روزنامه خبرنگار
  .بسازند فيلمي "اسنودن ادوارد" افشاگريهاي

  
گرينوالد كه  گلن نوشته ،"پنهانكاري براي جايي نه"

 در  انتشار يافت،)مه 13 (رديبهشتا 23 شنبه در سه 
 داشته اي گسترده   اي رسانه بازتاب كوتاه فاصله اين

  .است
 تريلر يك بين مرزهاي در كتاب اين در گرينوالد
 هاي داده  تحليل درباره علمي كتابي و مهيج سياسي

 چگونگي از تصويري اينترنتي،
 به اسنودن ادوارد با اش همكاري 

  . دهد مي دست
 باربارا" و "ويلسن جي مايكل" اكنون

 "ان او اي" شركت مديران ،"بروكلي
(EON) را باند جيمز فيلمهاي كه 

 كه كرده اند اعالم كنند، مي  تهيه
 قصد و اند خريده  را اثر اين حقوق
 جيمز از اي تازه  فيلم جاي به  دارند
 درباره اسنودن افشاگري باند،

 ملي امنيت آژانس جاسوسي فعاليتهاي
  آنها از.بياورند پرده روي را كاآمري

 از يكي" عنوان به اسنودن افشاگري
 "عصر سياسي رويدادهاي ترين مهم 

  .اند كرده  ياد
  

  ......طنز
  

را  قانون روزنامه كه طنزي شعر

  توقيف كرد

  
، وابسته به طيف "قانون"روزنامه 

حاميان روحاني، پس از انتشار شعر 
 "همايش دلواپسان"طنز زير در باره 

گردهمايي مزبور از سوي . توقيف شد
 "جام زهر"مخالفان دولت و نوشيدن 

   .  برگزار شده بود
  شده مد گير، و كشمكش روز چند اين
  شده مد فراگير، طرز به "دلواپسي"

 كسي كسب مزاحم "حسن" گويا
  شده

  شده "دلواپسي" باعث گروه يك در
  اي عده  كتابند و حساب دلواپس

   اي عده ،نقابند پشت دلواپسان
  كنند كاسبي قران دو تا نيست تحريم
  كنند جانبي كاسبي فكر بايست
  اند كرده  آلود گل  و اند گرفته  ماهي
 سود تنش، و ترس و جدال از خوب
  اند كرده 

  خطايشان تبعات از دلواپسند،
   هايشان سفره سر نفت هاي لوله  از

  برآمدي "همافر باز" كاش: گويند
  آمدي سر كشيدن حساب  دوره وين

  كند اثر درايت و عقل دلواپسند
  كند گذر خاليق گلوي از خوش آب

   اند پرده پشت شدن مال بر مغشوش
  كرده "دلپيچه" دلهره، فرط ز حتي
  ايم
  شد تمام "همافر باز" كنيد باور
  شد تمام  آور دلهره ماجراي آن

  )ما خسيم و خار كه اگرچه (كنيد باور
  ام دلواپسيم و مشوش شما از بيش

  ايم رفته  دست از كرامت دلواپس
رفته  دست از صداقت آن و عدل آن

  ايم 
  مردميم ناچيز درآمد دلواپس
  گندميم نان شدن گران دلواپس

  است بد احوالمان مرارت، و خفت از
 بد حالمان تان "مهرورزي" بوي از

  است
  بركشيد خويش پر و بال دلواپسيم،

 در به ما پس و پيش ز خود شاخ وين
  كشيد

   

   

  

  

  را مهاي تحريخامنه ا

  دهدي م"كش"

 

  امانمنصور

 
 اش در ي خارجي با طرفهاهي فقتي والمي ماندن مذاكرات رژجهي نتيب
 و ي خامنه اي آقاي موش و گُربه بازياسي سجهي و نتي ماداني بن،يو

 ي چانه زني را براشي كنند بخت خويآنها تالش م. همدستانش است
 .  بگذارندشي به آزمافيو گرفتن تخف

 
 تاكنون بارها در كشمكش بر سر بحران ي اسالمي جمهورحاكمان
.  آزموده اندي كننده اوسي خود را به گونه ماي قُدرت چانه زن،يهسته ا
 نادرست و در يابي ارزوني را از جمله مدي به نُقطه كنوندنيآنها رس

 يبدانها متك كه ي ارانهي باجگي توان و اهرُمهاني متوهمانه از ايموارد
 حاكمان كشور ي كُنونكردي توان روي مي به خوبنيبنابرا. است، هستند

 شكست خورده گُذشته دانست كه تنها تفاوت آن يرا تكرار تجربه ها
 تر شدن چشم انداز رهي و تطي اش، نامساعد تر بودن شرانيشياز انواع پ

 . آن استتي موفقيبرا
 
 زده است كه نه پشتوانه يقُمار دست به شهي چونان همي خامنه ايآقا
 نشستن گرد ي براي مشتاقگراني آن را دارد و نه بازي اجتماعاي يماد

 منافع هي و گُستاخانه علي به روشنشياو و شُركا. ابدي ي مي باززيم
 در پس خود نكهي بر اي دارند، با آگاهي گام برمراني مردم اتياكثر

 ي بر جا ميحطاط اجتماع و انيشتي معي روزهي س،ي اقتصاديرانيو
 . گذارند
 

 و اقمار، ي اسالمي جمهورهي فقي خردانه ولي مانُور بجهي نتنيكمتر
 فلج يمهاي است كه با تحريرانگري روند ولي دلي شدن بيطوالن

 كه بند ي كساني آن فقط براي و انتهادهي آغاز گردي المللنيكننده ب
 ري اند، مشاهده پذ گره زدهي را به بحران خارجشي خوتيناف موجود

 .ستين
 

 ي شود، برخالف آنچه كه آقايادآوري است كه ي ضرورهمزمان
 ي مخرب باند ولي كنند، علت بازي مغي دولت او تبلي و اعضايروحان

 كه از ي و ثروتمهاي تحري فقط منافع اقتصاد،ي با تواُفق هسته اهيفق
 يانند در خزانه مل از آنكه آنها بتوشيپ. ستي برند ني راه به تاراج منيا

 از آن زي خزانه را ندداري و كلدي كلدي و غارت بپردازند، باوتازبه تاخت 
 از قُدرت ناب شتري باي كمتر زي چچي هتي موقعنيا. خود كرده باشند

 كه در اصل به دارندگانش امكان به چنگ آوردن و بهره ستي نياسيس
 .  دهدي ميطي از ثروت بادآورده را تحت هر شرايريگ
 

 با "تواُفق جامع" از شي مجموعه هاري و ز"رهبر" عمده ينگران
 آنها را ي هسته ايي فراتر از ماجراجويي كه موضوعهاي خارجيطرفها

 خود در ي و انحصار"ريفراگ" گاهي از دست دادن جارد،ي گيدر بر م
 حكومت انهيجناح م. كُنترُل قُدرت و اعمال گُشاده دستانه آن است

 نشانه "ميكاسبان تحر" و " خوارانژهيو" با مبارزه ياگرچه با ادعا
 دهد، اما ي مزبور نشان مگاهي متزلزل كردن جاي برازي از خييها

 با گرفتن باج و ،ي و خرابكاريمنصرف كردن باند حاكم از سنگ انداز
 يچند دزد به دام افتاده، چشم پوش. ستي نريحق السكوت امكان پذ

 !  دزدان در مقابل هرگزناه پ هستند، قلعه و جانريپذ
 

 يي در عمل معنا،ي كالف بحران هسته ا"ريتدب" ي براي واقعتالش
 ني حكومت تاكنون از اانهيجناح م. جز به دست گرفتن سرنخ آن ندارد

 .   فرار كرده استفهيوظ

  بھشتي ارد٣١چھارشنبه ...  خبری فراسو
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وعده هاي بي پايه 

  ربيعي به كارگران
   

  زينت ميرهاشمي 

   
با نزديك شدن به اول ماه مه، روز 
همبستگي جهاني كارگران، بر حجم 
وعده هاي كارگزاران رژيم به 

در حالي كه . نيروهاي كار افزوده شد
فعاالن سنديكايي زنداني هستند و 
برگزاري همايش مستقل كارگري در 

وزير كارِ حسن اين روز ممنوع است، 
روحاني وعده هايي از رنگين كردن 
سفره خالي كارگران تا تشكلهاي 

هفته بزرگداشت روز «كارگري را در 
  . وعده داد» كارگر

رژيم تبليغات ضد كارگري خود را به 
بهانه بزرگداشت روز كارگر از يك 

از بردن . هفته قبل آغاز كرده است
عده اي گزينشي به عنوان كارگر بر 

بر خميني تا شركت در نماز سر ق
جمعه، مجيزگوئيهاي سران تشكلهاي 
دولت ساخته شوراي عالي كار و مدير 
آن محجوب و سناريوي وفادار بودن 
كارگران به راه امام كه از طرف ربيعي 

  . وزير كار روحاني كليد خورد
دفاع ربيعي از كارگران در نماز جمعه 

  .بيش از حد شور است
 ارديبهشت سفره 5ربيعي روز آدينه 

كارگران كه هنوز در انتظار آوردن 
پول نفت از طرف احمدي نژاد، خالي 
. مانده است را با شعارهايش پر كرد

سفره هيچ خانواده اي «:وي گفت
خالي از مواد غذايي نباشد و هيچ 
فردي براي تامين معاش خود 

او وزير دولتي است . »سرگردان نباشد
قيمت كه شيب نرم در باال بردن 

در . حاملهاي انرژي ركورد را شكست
شيب ماليم حسن روحاني نرخ بنزين 

 درصد 70و گازوئيل به طور ميانگين 
 افزايش چنين  .افزايش پيدا كرد

ميزاني در يك مرحله بنا بر تعبير 
برخي مي تواند واكنش دولت روحاني 
به عدم انصراف مردم از يارانه ها 

  . باشد
 كار و رفاه علي ربيعي، وزير تعاون،

رژيم، عالوه بر وعده ايجاد اشتغال، 
حمايت از تشكلهاي كارگري را هم 

وزارت «:وي مدعي شد كه. مطرح كرد
كار، خانه تشكلهاي صنفي كارگري 
است و خود را موظف مي داند تا در 
اين امر نقش تسهيل كننده داشته 

اين دروغ بزرگ وزير روحاني . »باشد
اي به هر تشكل دولت ساخته . است

شمول شوراي اسالمي كار و خانه 
كارگر در توجيه سياستهاي ضد 
كارگري نظام و براي حفظ نظام 

هر كسي كه از . فعاليت خواهند كرد
تشكل كارگري حمايت كند بايد در 
گام اول از آزادي فعاالن سنديكايي 
كارگري كه به خاطر دفاع از 

  . حقوقشان در بند هستند دفاع كند
   ارديبهشت 7شنبه فراسوي خبر يك

يارانه نقدي؛ سيلي آبدار 

  جامعه به بناگوش حكومت
  منصور امان

كارزار تبليغاتي همه جانبه حكومت براي منصرف 
ساختن مردم از دريافت يارانه نقدي به شكست 

با وجود چند ماه تبليغات و تهديدهاي . انجاميده است
گاه ها مستمر از طريق راديو و تلويزيون، رسانه ها، وب

و تريبونهاي عمومي، اكنون پايوران حكومت اعتراف 
مي كنند كه در دستكاري ذهني مخاطبان شان ناكام 

 درصد مردم براي دريافت 90مانده اند و بيش از 
  . يارانه نقدي ثبت نام كرده اند

آقاي محمد شريعتمداري، معاون اجرايي حجت 
ايج به دست نت"االسالم روحاني با شكايت از اين كه 

، ابراز "آمده از ثبت نامها خيلي خوش آيند نيست
شگفتي كرده كه درآمدي كه مردم در فُرم ثبت نام 

بوروكرات .  است"به سمت حداقل"اعالم مي كنند 
پروار شده كه وانمود مي كند از وضعيت درآمد و 
معيشت اكثريت جامعه بي خبر است، خسارت آشكار 

 پنجاه كرده و -نجاه شدن شرايط وخيم آنها را پ
احتمال مي دهد، يا متقاضيان دروغ مي گويند يا 

  !اينكه وضعيت آنها واقعا خوب نيست
صاحب " اقتصادي و "كارشناسان"در همين حال، 

 اجتماعي در استخدام حكومت و باندهاي "نظران
آن نيز بنا به سفارش، داليل رنگارنگ ديگري در 

دريافت يارانه نقدي توضيح انصراف ندادن مردم از 
عرضه مي كنند كه با گذشت هر روز، هم به لحاظ 
شُمار و هم از نظر تنوع، دامنه گُسترده تري مي 

 بازار از نكوهش اخالقي متقاضيان  در اين. يابد
يارانه تا متهم كردن آنها به نداشتن حس مسووليت 

از سوي ديگر جناحهاي . جمعي يافت مي شود
 مسوول ناكام ماندن طرح رقيب نيز يكديگر را

معرفي مي كنند و از آن همچون چماق ديگري 
  . براي كوفتن بر سر رقيب سود مي جويند

علت اين دستپاچگي و برآشُفتگي آن است كه 
 نتوانسته همچون چهار سال پيش زير نام "نظام"
 ُكاله گُشاد ديگري بر "هدفمند سازي يارانه ها"

، هزينه نقشه هاي سر مردم بگذارد، از جيب آنها
نابخردانه اش را پرداخت كند و به قيمت فالكت 
جامعه، اشتهاي سيري ناپذير رهبران و پايوران فاسد 

  . خود را فرو بنشاند
مردم هنوز به ياد دارند كه چگونه مسوولين حكومت 
در باره پيامدهاي حذف يارانه ها و خدمات دولتي 

وز نيز مي بينند آنان امر. يكصدا به آنها دروغ گفتند
كه چگونه دولت حجت االسالم روحاني پيرامون 
هزينه كرد پول صرفه جويي شده از محل يارانه 
نقدي به آنها آشكارا دروغ مي گويد و در حالي كه با 
پشتكار بسيار در حال گران كردن دو رقمي آب، برق، 

ت، آموزش و پرورش، حمل گاز، بنزين و هزينه بهداش
ونقل و جز آن است، در باغ سبز پايين آمدن بهاي 

  . كاالها و خدمات را نشان مي دهد
 در وادار كردن مردم به ريختن يارانه "نظام"شكست 

نقدي به جيب گُشاد كارگُزارانش و بشكه بدون ته 
اقتصاد ورشكسته واليتي، به مفهوم انصراف آن از 

سيلي . ي و كار جامعه نيستهجوم به سطح زندگ
آبدار جامعه به بناگوش حكومت، آن را وادار مي كند 
كه ماسك خيرانديشي را كنار زده و با چهره عريان، 

      .چنگال و دندان نشان دهد
   ارديبهشت3چهارشنبه ... فراسوي خبر

  

  نيروي كار بيكار
  

  ليال جديدي
  

 توليد و سازماندهي اقتصادي  شيوه
مول به گونه اي است در روال مع

كه سرمايه داران تنها در شرايطي 
نيروي كار را به خدمت مي گيرند 
كه توليد، حداكثر سود را براي آنها 

از آنجايي كه در . داشته باشد
ساختار اقتصادي حكومت 
جمهوري اسالمي، سودهاي كالن 
از توليد و حتي با استثمار كارگران 
حاصل نمي شود، آنگاه شرايطي 

ي گيرد كه مركز آمار شكل م
رژيم جمهوري اسالمي با اعداد و 
: ارقام آن را به تصوير كشيده است

 ميليون نفر در ايران نه شاغل 40
  . هستند نه بيكار

مركز آمار در گزارش پيرامون 
جمعيت نيروهاي شاغل و غير 
شاغل در كشور گزارش مي دهد 

 ميليون و پانصد هزار نفر از 39كه 
رزخ اشتغال جمعيت كشور در ب

بسر مي برند، بدين صورت كه 
آنان را نه شاغل و نه بيكار مي 

اين رقم . توان به حساب آورد
تكان دهنده، يك برابر و نيم كل 
جمعيت فعال كشور است كه 
همين موسسه دولتي، تعداد آنها را 

  .  ميليون نفر برآورد كرده است24
  

مركز آمار رژيم براي رفع 
كفايت و مسووليت از حكومت بي 

فاسد و مقصر جلوه دادن قربانيان 
آن، با لحني تحقيرآميز از نيم 
بيشتري از مردم ايران زير عنوان 

متكي به " و "مصرف كننده"
اين در .  ياد مي كند"ديگران

حالي است كه يك منبع حكومتي 
اعتراف مي كند، يكي ) مهر(ديگر 

از داليل كاهش نرخ مشاركت 
س نااميدي و مايو"اقتصادي، 

شدن بخشي از جوانان از يافتن 
 و در "يك شغل مناسب است

افزايش تعداد "جاي ديگر به 
زناني كه از يافتن شغل نااميد شده 

    .، اشاره كرده"اند

اما علي ربيعي، وزير كار رژيم 
فرهنگ مدرك گرايي و "علت را 

 توصيف "آموزي غفلت از مهارت 
وي كه به نظر مي آيد خود . كرده

ي ندارد و يا اگر مدرك تحصيل
 است، اطالع ندارد "كرداني"دارد 

كه به روال عادي، رشد صنعت و 
برنامه ريزيها و مديريتهاي دقيق 
براي تامين نيروي انساني آن 
است كه آموزشها و مهارتهاي 
تخصصي در رشته هاي گوناگون 

در بسياري از . را ايجاب مي كند
كشورها اينگونه است كه جوانان 

ي كه فرصتهاي در رشته هاي
شغلي وجود دارد تحصيل مي 

در حكومتي كه آقاي ربيعي . كنند
وزير كار آن است، جوانان ما براي 
به تاخير انداختن الحاق به لشكر 

 ميليوني بيكاران وارد دانشگاه 40
  .مي شوند

حكومتي كه توليدات صنعتي و 
كشاورزي را كنار گذاشته و از 
طريق قاچاق و رانت اجناس بنجل 

رد كشور مي كند، ذخاير مالي و وا

طبيعي كشور را چپاول مي كند و 
يا صرف هزينه هاي بيهوده هسته 
اي براي كسب قدرت مي كند، 
كارنامه بهتري از اين آمارهاي 

   .شرم آور نمي تواند داشته باشد
كتاب  ("گينس"طبق آمار 

 GUINNESSركوردهاي جهان 
، )كه همه ساله منتشر مي شود 

باالترين رتبه در فرار كشور ايران 
از ديگر . مغزها را دار است

دستاوردهاي رژيم واليت فقيه كه 
در اين كتاب به آن اشاره شده، 
مقام اعال در ميزان مصرف ترياك 

  . و هرويين است
راه حلي كه خامنه اي براي بهبود 
اين شرايط تجويز مي كند، به 
اندازه مديريت فالكت زاي كنوني 

او فرمان داده . اش فاجعه بار است
 ميليون 150كه جمعيت كشور به 

نفر برسد؛ شرح ديگري ضروري 
  هست؟

 20شنبه ... فراسوي خبر
  ارديبهشت
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شکست دولت روحانی 
 درآزمون اوين

 
  امانمنصور

 
 ارشد دولت در مورد روند وراني ناهمگون پاسخنان

 اني به زندانني به حمله خونيدگي رسيو چگونگ
 نشان از شكست حجت االسالم ن،ي اوياسيس

 ي جدزاني مراموني آزمون مهم پكي در يروحان
  . دارد"يتي امني فضارييتغ" ي براشيبودن ادعاها

 
 تازه تي رواكي دولت در ي چهارشنبه، سخنگوروز

از اقدامات دولت در مورد تاخت و تاز تبهكارانه در 
 باره ني در اقاتي تحق"قرار است" اعالم كرد نياو

.  انجام دهنديرا دو وزارتخانه اطالعات و دادگُستر
 سخنان حجت االسالم بي ترتني نوبخت به ايآقا

 او در ي قبليادعا ين بر رد ضمي مبنيپورمحمد
 ني به ايدگي رسي براي اتهي كُمليمورد تشك

 . كرددييموضوع را تا
 

 يمي تلي از تشكي ماه جارلي دولت در اويسخنگو
 خبر داده و "ورود به مساله" ي دولت براياز سو

 اتفاق هم ني ااتييجز" شده بود كه ي مدعيحت
 . " استي در حال بررسمي تنياكنون توسط ا

 
 ي برمنيگُفته ها و اقدامات متناقض مزبور چن از
 در دو ي در حال بازي روحاني كه دولت آقاديآ

 ي آقايي از دولت به سخنگوينقش است؛ بخش
 ي را باز"اني حقوق زندانتيمدافع رعا"نوبخت رل 

 كه حجت االسالم يگري كند و بخش ديم
 معمول ي آن است، با قالبهاي سخنگويپورمحمد

 ي شناخته شده كُشتار و انكار رواستي و سيتيامن
 .  شودي مداريصحنه پد

 
 "دي و امريدولت تدب" كه ي و تاب دارچي پري مسدر

 اهللا خامنه تي آماني دژخي تبهكارياز زمان افشا
 ژهي و به ومودهي پي تا نُقطه كُنونني در زندان اويا

 ي ماني خانواده زنداني اعضايري و دستگديبا تهد
 يپر رنگ تر بخش مزبور را به خوبتوان نقش 
 فرض بدان ني ترنانهي در خوش بنيا. مشاهده كرد

 رييتغ" در ي حتي حسن روحانيمعناست كه آقا
 خانه اش هم ي درب ورودي جلو"يتي امنيفضا

 از زي ني نشانه اچيهمزمان، ه. موفق نبوده است
 خود در كردي روزي نُقاط تمامي ترسي برايتالش و
 دهي از آمران و عامالن آن دني زندان اوتيباره جنا

 .  شودينم
 

 وعده ي عملهي مشاهده درونماي براي بعدفُرصت
 ي هنگام انتشار  گُزارشم،ي رژانهي دولت جناح ميها

 هي قرار است تهدي گوي دولت مياست كه سخنگو
 ي كه بر تبهكاريقاتيچه، هر تحق. و منتشر شود

ت نگذارد، آن را  انگُشنيصورت گرفته در زندان او
 ي اجراان نكند و خواهي صفت ارزش گذارنيبه ا

 نشود، فقط انيعدالت در مورد تبهكاران و قُربان
 را خواهد "يتي امنيفضا" است كه كوره يسوخت
 . تاباند

 
 را از همدست " كشزُميبدبخت ه" كه يمرز

 است، بدون آنكه كي باراري كند بسيآدمُكش جدا م
 را از ي وت،ي قلمرو جنايو سنيقرار داشتن در ا

 به ي و اخالقي قانونيازي امتاي مبرا سازد تيمسوول
 .     حسابش منظور كند

 بهشتي ارد26 نهيآد...  خبري فراسو

    
اعدامهاي گروهي و فله اي جنايت عليه بشريت و 

نفس اعدام به عنوان . وحشيانه ترين نوع مجازات است
اعدام .  استيك مجازات عملي غير انساني و محكوم

دسته جمعي فجيع تر از هر نوع مجازات محسوب مي 
پاسداران جهل و جنايت با مسئوليت مستقيم ولي . شود

  . فقيه دست به اين جنايت ننگين مي زنند
اين گونه اعدامها از دوران به كار آمدن حسن روحاني و 
خوردن جرعه هاي زهر اتمي توسط ولي فقيه، افزايش 

اني به جوحه هاي اعدام سپرده مي كس. پيدا كرده است
شوند كه سالها عمرشان را در سياهچالهاي رژيم بسر 

 سال زير 10كساني كه در زندان به مدت . برده اند
اعدامي قرار دارند هر روزشان نوعي شكنجه برايشان 

در حالي كه دانه درشتها از . محسوب مي شود
ا مجازاتهاي واليت فقيه در امان هستند، دانه ريزه

  . گرفتار مجازاتهاي وحشيانه مي شوند
  

اعدامهاي دسته جمعي براي ايجاد رعب و وحشت نه 
تنها به كاهش جرم كمك نكرده، بلكه به دليل وجود 
يك حكومت فاسد و نهادينه كردن روابط غير انساني و 
نابرابري اجتماعي، آسيبهاي اجتماعي، قتل و مصرف 

 مي توان گفت حتا. مواد مخدر را افزايش داده است
افزايش زندانيان غير سياسي از جمله سياست پايوران 

  . رژيم در برابر فعال تر شدن در حوزه سياست است
 يازده نفر در زندان گوهر   ارديبهشت20صبح روز شنبه 

يك زن و ده مرد فقط . دشت كرج به دار آويخته شدند
اين در حالي است كه . در يك روز و در يك زندان
  . صدها نفر زير اعدام قرار دارند

 ارديبهشت، معاون برنامه ريزي 21روز يك شنبه 
 درصدي زندانيان زير 20فرمانداري تهران، از افزايش 

در چند سال اخير «:وي گفت. د سال خبر دا20سن 
متاسفانه در اين . شاهد افزايش تعداد زندانيان بوده ايم

مدت زندانيان زير بيست سال افزايش بيست درصدي را 
به اين رقم بايد كودكان خياباني و فقير » .نشان مي دهد

 ارديبهشت،مدير كل 21روز يكشنبه . را هم اضافه كرد
 ميليون كودك 2دفتر آسيب ديدگان اجتماعي گفت 

 5وي گفت از اين دو ميليون فقط . خياباني وجود دارند
كودكان خياباني اولين . هزار تن ساماندهي شده اند

  . قربانيان بي دفاع در برابر مافياي مواد مخدر هستند
با توجه به اين كه بخشي از اعدام شدگان از بين كساني 

  سال مرتكب جرم شده اند و18است كه در سن زير 
بعد از تحمل سالها حبس و در سن بزرگسالي به چوبه 
دار سپرده مي شوند بايد انتظار داشت با وجود اين رژيم، 
تعداد نوجواناني كه به چوبه هاي بي عدالتي رژيم 
سپرده خواهند شد، افزايش بيش از بيست درصدي پيدا 

  . كند
   ارديبهشت 22دوشنبه   فراسوي خبر

 

  
  
  
  

  

  نبرد خلق

  زمان چريكهاي فداييارگان سا

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان،: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشمي منتيز

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
خلق ايـران و    دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي      نبر

اما بديهي اسـت    . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنـبش           
مقاومت و صاحب نظـران و نيـز ترجمـه مطـالبي كـه              

دهد و اطالع از آن مفيد اسـت،   حجم نشريه اجازه مي  
مطالبي كـه بـا امـضاي افـراد در          . كند خودداري نمي 

د، بيان كننده نظرات خود آنـان       شو نبردخلق چاپ مي  
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو         

بـا نـام و يـا    (سرمقاله نبردخلق . يا اختالف داشته باشد 
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تمـاس           

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   وپا  معادل            ار

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبــار و گزارشــهاي جنــبش كــارگران، مزدبگيــران و  
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل          

ـ           بش بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديـدگاههاي جن
  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   
  

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

  ايران و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

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

www.fadaian.org  
  

  

  
  

اعدامهاي جمعي و 

  افزايش زندانيان 

   سال20زير 
 زينت ميرهاشمي
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محمد بابايي كه 
نيروهاي عراقي 
بردن او به 
بيمارستان را عمداً 
به تأخير مي 
انداختند در اثر 
ايست قلبي 

  .درگذشت
  

بعد از ظهر روز 
 8دوشنبه 

 28 (ارديبهشت
 مجاهد ،)آوريل

خلق محمد بابايي 
كه مأموران عراقي 
بردن او به 

به را بيمارستان 
طور عمدي به 
تأخير مي انداختند، 

 ايست قلبي در اثر
در كلينيك عراقي كمپ ليبرتي به 

او نوزدهمين مجاهد . شهادت رسيد
خلقي است كه به خاطر محاصره ضد 
انساني پزشكي اعمال شده توسط 
دولت عراق و عدم دسترسي آزادانه 
ساكنان به بيمارستان و خدمات 

  .پزشكي جان باخت
 ساله كه از سه دهه 55محمد بابايي 

مجاهدين پيش در صفوف سازمان 
خلق ايران به مبارزه عليه فاشيسم 
ديني حاكم بر ايران مشغول بود، از 
حدود سه ماه پيش در انتظار انتقال 
به بيمارستان براي معالجه و مداوا به 

  .سر مي برد
 فوريه 5(1392 بهمن 16 او در روز

 به خاطر درد قفسه سينه به )2014
كلينيك عراقي مراجعه كرد و پزشك 

ز معاينه و آزمايشهاي عراقي پس ا
اوليه تشخيص ايسكمي قلبي داد و 
بر ضرورت انتقال بيمار به بيمارستان 

در بغداد و معالجه توسط پزشك 
  . متخصص تأكيد كرد

اما به رغم پيگيريهاي مستمر ساكنان، 
مارس به 17روز در روز   42او را پس از 

بيمارستاني در بغداد منتقل كردند و پس 
ط پزشك متخصص قرار از معاينات توس

 31شد براي ادامه معالجات در روزهاي 
مارس و اول آوريل در بيمارستان در 

 31اما در روز .  بغداد بستري شود
مارس مأموران سركوبگر وابسته به 
نخست وزيري به اين بهانه واهي كه 
تعداد بيماران انتقالي زياد هستند، از 
انتقال محمد بابايي به بيمارستان 

  . ي كردندخوددار
پس از سوختن قرار فوق با پيگيريهاي 

 ماه مه 12زياد، قرار بعدي بيمارستان به 
  . موكول شد)  ارديبهشت22(

 آوريل دچار 28اما متأسفانه وي در روز 
يك حمله قلبي شد و بالفاصله توسط 
ساكنان به كلينيك عراقي منتقل شد، 
اما اقدامات اين كلينيك نيز كه از 

ر محدودي برخوردار است امكانات بسيا
مؤثر واقع نشد و در اين كلينيك جان 

 84     به اين ترتيب محمد بابايي . داد
روز پس از بروز جدي عالئم بيماري در 
اثر عدم دسترسي آزادانه به خدمات 

  .پزشكي جان داد
  

محاصره جنايتكارانه پزشكي كه از 
 از سوي دولت عراق 2009  سالابتداي

شد با انتقال ساكنان بر اشرف اعمال 
به ليبرتي ابعاد وخيمتري پيدا كرد و 
ساكنان از حداقل تجهيزات پزشكي 
خود كه در اشرف داشتند نيز محروم 

مقاومت ايران پس از انتقال به . شدند
ليبرتي بارها اعالم كرده است ساكنان 
ليبرتي از يكسو از حداقلهاي پزشكي 
كه در كلينيك داخلي خود در اشرف 

د، محروم هستند و دولت عراق از داشتن
انتقال تجهيزات پزشكي ساكنان به 

كند، از سوي  ليبرتي جلوگيري مي
ديگر كلينك عراقي ليبرتي از تجهيزات 
اوليه براي رسيدگي به موارد اورژانس 
برخوردار نيست و ساكنان دسترسي 
آزادانه به خدمات پزشكي در عراق 

  . ندارند
ده ويژه دولت عراق با همدستي نماين

سابق دبيركل و برخي افرادي كه 
توسط او در يونامي به كار گرفته شده 
اند تالش كرده است حقيقت را وارونه 
جلوه دهد و برخي گزارشها كه توسط 
اين افراد به اسم ملل متحد تهيه مي 
شود، به دروغ وانمود مي كند ساكنان 
از همان خدمات پزشكي كه در اختيار 

 قرار دارد برخوردارند و شهروندان عراقي
است كه براي » رهبري كمپ«اين 

محدوديت دسترسي به «ساكنان 
  . ايجاد مي كند» رسيدگي پزشكي

مقاومت ايران با تأكيد بر اينكه ممانعت 
از دسترسي يك جمعيت به خدمات 
پزشكي از مصاديق بارز جنايت عليه 
بشريت است و مسئوالن و تسهيل 

قيب و مجازات كنندگان آن بايد مورد تع
قرار گيرند، دولت آمريكا و ملل متحد را 
به اقدام فوري براي پايان دادن به 
محاصره ضد انساني پزشكي، انتقال 
تجهيزات پزشكي از اشرف و دسترسي 
آزادانه ساكنان به خدمات پزشكي در 

  .خواند عراق به هزينه خودشان، فرا مي
  

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
  ) 2014 آوريل 29 (1393شت  ارديبه9
  

  رفيق فدايي

 )فضيلت كالم(شيرين معاضد 

 

 شهداي فدايي

    در خرداد ماه 
اميرپرويز پويان ـ نادر شايگان : رفقا

  اسكندر صادقي نژاد ـ -شام اسبي
رحمت اهللا پيرو نذيري ـ بهروز دهقاني 

معصومي همداني ـ عليرضا  ـ حسن 
 حبيب برادران -شهاب رضوي

 ـ مريم شاهي ـ خسرو تره خسروشاهي
شيرين معاضد  گل ـ حسين سالحي ـ 

  مينا طالب زاده -)فضيلت كالم(
شوشتري ـ عليرضا رحيمي علي آبادي 

رفعت  ـ حسين موسي دوست موچالي ـ 
معماران بناب ـ نادر شايگان شام اسبي 

 سليمان پيوسته حاجي محله ـ سعيد -
سلطان   نعمت با شعور ـ سعيد -معيني 

 ـ ماريا كاظمي ـ اسماعيل هاديان پور
 منصور فرسا ـ مهدي پهلوان ـ -

ـ محمدرضا ) در هند(شهرام ميراني 
ـ حميد ) كاك رشيد(باباعلي  محمديان 

امير ميرشكاري ـ ولي سوسني ـ 
منوچهر ويسي ـ  جعفر قنبرنژاد ـ 

 جواد -جليلي   شاپور -مهنوش آذريون 
 49،  طي سالهاي )مهرداد(باقري 

ون در مبارزه مسلحانه با مزدوران تاكن
امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي 

دژخيمان ستمگر شاه و خميني به  
  . شهادت رسيدند

  

شهادت نوزدهمين مجاهد خلق در اثر 

محاصره ضد انساني پزشكي و عدم 

  دسترسي به بيمارستان در ليبرتي

 


