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  359 شماره

   و يكمسي دوره چهارم سال 

  1394 خرداد اول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ....سرمقاله 

  انتخابات مجلس
  زھر  پس از جام

  "ُگشايشی"
   در کار نيست

  منصور امان
رژيم جمهوري اسالمي در آستانه يك تجديد آرايش  

اسفند ماه سال جاري، . سياسي قرار گرفته است
زماني كه كارتها براي تقسيم كُرسيهاي مجلس 
مالها از نو بر مي خورد، هنگام تعيين تكليف يك 

آنگاه نوبت .  نيز فرا مي رسد"نظام"ه از حيات دور
مجلس كُنوني است كه پس از تغيير دولت، آماج 

 گردد و متناسب با "نرمش قهرمانانه"تحوالت 
چگونگي تركيب مجلس . مضمون آن شكل گيرد

آتي، مسيري كه جمهوري اسالمي در چهار سال پس 
 .از تشكيل آن خواهد پيمود را نيز نمايان تر مي كند

از اين رو، كُنش و واكُنش باندها و دسته بنديهاي 
حكومتي گرد نهاد مزبور، مفهومي فراتر از كشمكش 
معمول بر سر نُفوذ و توزيع منافع يافته است و هر چه 
بيشتر كاراكتر تعيين مسير كه دستيابي و حفظ منافع 

  . را به گونه پايه اي تامين مي كند، به خود مي گيرد
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   پيام
 سازمان چريکھای فدايی خلق ايران

  به مناسبت اول ماه مه،
   روز ھمبستگی جھانی كارگران

  7صفحه 

  

شگردھای غير انسانی برای 
 شکستن اعتصابھای کارگری

  زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

  

  کارورزان س5مت
  اميد برهاني

 14صفحه 
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دروغگويي يكي از خصوصيات ناپسندي 
است كه به نوعي، كم يا بيش دامنگير 

بعيد است كسي . همه افراد جامعه مي شود
وجود داشته باشد كه در طول زندگي اش 
دروغ نگفته باشد، گيرم كه آن دروغ 

اما برخي افراد هستند . مصلحتي بوده باشد
كه بدون دروغگويي نمي توانند روزگار را 

دروغگويي با زندگي اين گونه . ندسپري كن
افراد عجين شده و در ليست خصوصيات 

  .شان دروغگو بودن صدر نشين است
شيادي هم پديده ناپسندي است كه بر 
خالف دروغگويي، تعداد بسيار اندكي از 
. افراد يك جامعه بدان آلوده هستند

بدون ....رماالن، ِجن گيران، كارچاقكنها و 
ن رونقي نخواهد شيادي كَسب و كارشا

يك شياد الزاماً يك دروغگوي . داشت
كامل است كه مي تواند شب تاريك را روز 

بهترين نمونه براي . روشن جلوه دهد
شناخت يك شياد دروغگو، توجه به 
سخنان حكام تهران است و سخنراني روز 

 ارديبهشت آيت اهللا خامنه اي 26شنبه 
. يك نمونه بي نظير در اين مورد است

ه اي در واكنش به آن چه در منطقه خامن
ما پيش آمده كه اتفاقاً مسئول اول آن خود 
مقام معظم است ابتدا با حربه تهديد وارد 
شده و خطاب به آمريكا و حكام عرب مي 

 فارس امن باشد، جي منطقه خلاگر«: گويد
 بهره تي امنني منطقه از ايهمه كشورها

ن  فارس ناامجي اما اگر خل،مند خواهند شد
 منطقه ناامن ي همه كشورهايشود، برا

اين جمله را اگر به طور مجرد » .خواهد بود
و مستقل از گوينده آن بررسي كنيم، حرف 

اما حرف اصلي و عمل . غلطي نيست
خامنه اي در بيست سال گذشته با اين 

منظور اصلي . جمله مشخص نمي شود
. خامنه اي از امنيت، امنيت همگاني نيست

ا ناامن مي خواهد تا امنيت او همه جا ر
واليت اش تامين شود و طي سالهاي 
. گذشته بر همين اساس رفتار كرده است

حدودي كه ولي فقيه براي امنيت نظام 
تعيين كرده، مرزهاي جغرافيايي ايران 

بسياري از كارگزاران رژيم و به . نيست
ويژه سركردگان سپاه پاسداران بارها اعالم 

نظام سوريه، » ژيكعمق استرات«كرده كه 
به همين دليل است . است....لبنان، عراق و

كه واليت خامنه اي با تمام قوا از 
ستمگري چون بشار اسد حمايت همه 

در بطن همين . جانبه حمايت مي كند
» داعش«پشتيباني همه جانبه است كه 

خامنه اي در سال . متولد و رشد مي كند
 كه آمريكا به عراق حمله و اين 2003

ور را اشغال و ويران كرد، با آمريكا كش
همكاري چند جانبه نمود و كالمي هم در 

آن ناامني چون . مورد ناامني منطقه نگفت
به سود واليت خامنه اي بود، بايد امن 

گذشت زمان و افزون . جلوه داده شود
طلبي بي حد و مرز خامنه اي، اكنون 

امنيت او و واليت اش را به خطر انداخته و 
همين فرياد امنيت خواهي براي همه براي 

  . سر مي دهد
 قدرت در 50/50خامنه اي زياد بار تقسيم 

يمن نرفت و براي قبضه كامل قدرت خيز 
برداشت و حساب او اين بود كه در اين مورد 
هم مثل عراق دوران نوري المالكي همه را 

اكنون كه َتق . ناچار به تسليم مي كند
امنيت همگاني شده ارزيابي او درآمده، مدافع 

او . مي گيرد» دفاع از مظلومان«و ژست 
 شما ستيترور«:خطاب به آمريكا مي گويد

 كار شما است، ما ،يستي اقدامات ترورد،يهست
 و با آن مبارزه و مي مخالف هستسميبا ترور

» . كردمي خواهتي حمازي نياز هر مظلوم
قسمت آخر حرف مقام معظم را چگونه بايد 

خامنه اي مدعي مي .  كردتفسير و تحليل
. مي كند» از هر مظلومي حمايت«شود كه 

البد اكثريت قاطع مردم ايران كه زير ظلم و 
. جور استبداد مذهبي هستند مظلوم نيستند

 هزار تن از مردم ايران كه طي 400البد آن 
 سال گذشته در تصادفات جاده اي كشته 20

شدند مورد ظلم نظام كه به فكر چاره 
البد مردم . نيست قرار نگرفته اندانديشي 

ايران كه بايد باالترين نرخ تورم را تحمل 
 6 البد. كنند مورد ظلم قرار نگرفته اند

 كه التحصيل دانشگاه در ايران  ميليون فارغ
مظلوم كه «بايد بيكار و خانه نشين باشند نه 

به نظر مي رسد كه خامنه . بوده اند» ظالم
چندي اعالم كند اي ابايي ندارد كه پس از 

 هم همچون ندا اقا فريناز خسروانيكه 
سلطان و انبوهي از شهداي راه آزادي نه 

بودند و البد » تروريست«كه » مظلوم«
زندانيان سياسي و انبوه اعدام شدگان هيچ 

در خارج از . نداشته اند» مظلومان«قرابتي با 
 هزار تن از مردم 200ايران هم البد بيش از 

اني بقاي رژيم اسد شده اند و سوريه كه قرب
مليونها آواره در اين كشور همه در صف 

بوده اند و اين عوامل وابسته به » ظالمان«
در » مراكز اجتماع اهل تسنن«خامنه اي كه 

» مظلومان«بغداد را به آتش مي كشند از 
هستند كه مقام معظم از آنها حمايت بي 

  . دريغ مي كند
امنيت «ه مدافع خامنه اي ن. نه، چنين نيست

او . »مظلومان«است و نه حامي » همگاني
براي حفظ و تامين امنيت واليت اش اقدام 

براي او نه مردم . به هر جنايتي مي كند
مظلوم ايران ارزشي دارند و نه مظلومان و 

سهم مظلومان . ستمديدگان كشورهاي ديگر
و براي از واليت خامنه اي تازيانه و دار است 

همين است كه مردم آزاديخواه ايران از هر 
مرگ «فرصتي كه به دست مي آورند، شعار 

سر مي دهند و به اميد روزي » بر ديكتاتور
كه خامنه اي در يك دادگاه صالح بر طبق 
پيشرفته ترين معيارهاي قضايي، پاسخگوي 
جنايتهاي بي شمارش در حق مظلومان و 

  .ستمديدگان باشد
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مردم مهاباد و كارگردانان حكومتي 
نسبت به مرگ فريناز، دختر جوان 
مهابادي، هر يك بنا به پيش زمينه 
هاي خود دو واكنش متفاوت نشان 

شهروندان مهابادي كه . داده اند
سالها تحت ستم مضاعف رژيم 
واليت فقيه قرار داشته و از بي 
حقوقي و بي قانوني در پيگرد 
متجاوزان حكومتي به زنان ايراني 
مطلع اند، به خشم آمده و 
. اعتراضاتي گسترده به پا كرده اند

طرف مقابل نيز از پيش و سراسيمه 
با داليل مضحك دست داشتن 
مزدوران خود در اين جنايت را انكار 

  .مي كند
  

 شود هنوز از واقعيت اگرچه ادعا مي
اين حادثه دردناك پرده برداشته 
نشده، اما از گفته هاي دستپاچه 
مسووالن و دست اندركاران رژيم 
كه در هراس از اوج گيري طغيان 
مردم بر زبان آورده شده ، مي توان 

  .به برخي از حقايق دست يافت
  

عليرضا رادفر، معاون سياسي، 
 ادعا امنيتي و اجتماعي استاندار رژيم
هيچ "مي كند متهم دستگير شده 

.  ندارد"ارتباطي با نهادهاي امنيتي
او اما به ناچار تاييد مي كند كه اين 

ارتقاي "فرد سمت مشاورت براي 
  اما اين آقاي .  را داشته"درجه هتل

 كيست؟ چه كسي جز يك "مشاور"
عامل رژيم كه در مقابل دست 
درازي به يك دختر جوان كارگر كه 

ر خانواده بوده، مي تواند در نان آو
 ستاره 5 ستاره به 4ارتقا يك هتل 

زد و بند كند؟ ساكن اطاقي كه 
فريناز خود را از آن به بيرون پرت 
  كرده كسي جز همين مزدور نبوده؟ 

نادر مولودي، صاحب هتل، بيشرمانه 
انگشت اتهام را بسوي دختر جوان 
گرفته و مي گويد او به دليل نگراني 

شدن در اتاق با يكي از از ديده 
مشتريان هتل، خود را از بالكن پرت 

  .كرده
مردم مهاباد اما هشيار تر از آنند كه 

آنها بياد . به اين ياوه ها توجه كنند
دارند ريحانه جباري را كه به اتهام 
قتل مرتضي سربندي، مامور وزارت 

  اطالعات كه قصد تجاوز به او را 
لناز همانطور كه ا. داشت، اعدام شد

بابازاده را، دختر جواني كه در قيام 
 از سوي نيروهاي بسيج بازداشت 88

و مورد تجاوز و قتل قرار گرفت، 
همانطور كه ترانه موسوي را كه 

  بازداشت شد، پس از تجاوز به قتل 
  

  
  
  
  
  
  
  

  ليال جديدي
  
  
  

  
  
  

  . رسيد و جسدش به آتش كشيده شد
همچون ساير ديگر مردم ايران، 

د نيز هنوز مشيدا حاتمي، مردم مهابا
 كه جسد به دار   ساله24دانشجوي 

آويخته شده اش در خوابگاه دخترانه 
دانشگاه اروميه پيدا شد، سميه فيض 

 پور در بوكان، سحر چويني در  اهللا 
دانشگاه بوعلي همدان و شيدا 
حاتمي در دانشگاه اروميه و اعمال 
جنايت كارانه اسيدپاشي را از ياد 

   .نبرده اند
مردم معترض مهاباد از اينكه 
حكومت و مزدورانش خود را مالك 
جان و حيثيت شهروندان مي دانند و 
براي آن ارزشي قايل نيستند، به 

آنها خشم خود از به . ستوه آمده اند
حساب آورده شدن به عنوان غنيمت 

    .جنگي را بيرون ريخته اند
مردم مهاباد با شهامت و شجاعت 

. عدالتي ايستاده انددر برابر اين بي 
آنها با تجمع در برابر هتل و به آتش 
كشيدن آن و سازماندهي اعتراضات 
وسيع آتي نشان داده اند خشم و 

  . كينه اي ريشه دار در دل دارند
حركتهاي اعتراضي مردم ايران به 
بي عدالتي با هر شعار و به هر 
دليلي، نشان از بي اعتباري رژيم نزد 

از . ق از آن داردآنان و بيزاري عمي
ضد "همين روست كه رژيم آنها را 

 و اعتراض شان را "نظام 
  .  تلقي مي كند"سياسي"
  

   ارديبهشت19شنبه ... فراسوي خبر

  ...يادداشت سياسي 

  تازيانه و داِر خامنه ای برای مظلومان
 مهدي سامع

  مھاباد در آتش، 
  مردم به ستوه آمده اند
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  1بقيه از صفحه 
  

  كُرسيهاي دوران گذشته
مجلس كنوني بازتاب توازن قُوايي است 

 ايجاد 89 و 88كه پس از خيزشهاي 
گرديد و شكست خُرد كننده نقشه آقاي 
خامنه اي براي به زير ناُخن كشيدن 
قُدرت به گونه تام و تمام را در پي 

بخشهاي گوناگون ساختار قُدرت . داشت
 در باند واليت مهار كه زير اتوريته او

شده و بخش مهمي از آنها در جريان 
 84برگُماري آقاي احمدي نژاد در سال 

 قرار گرفته بودند، از "آقا"بازيچه 
شكست و تضعيف او جان تازه اي 
گرفتند و جايگاه خود در هيرارشي 
قُدرت را براساس اين فاكت دوباره 

  . تعريف كردند
سهم خواهي آنان بدون به چالش 

رفتن قُدرت مطلقه اي كه آقاي خامنه گ
اي براي خود قايل بود، نمي توانست 
ميسر باشد و همين امر نيز پروسه 
تالشي باند واليت به دستجات و 
. فراكسيونهاي گوناگون را به جلو راند

راست سنتي كه بازي را به گُماشتگان 
آقاي خامنه اي باخته بود، به شتاب به 

 همزمان .جبران مافات پرداخت
 امنيتي دولت نيز با –فراكسيون نظامي 

جنجال و هياهو خواست خود براي 
بيرون آمدن از تحت اُلحمايگي ارباب را 
به گونه تحقيركننده اي براي او، روي 

در انتهاي اين پروسه، باند . ميز گذاشت
 و محفلهاي "جبهه پايداري"واليت به 

زيرمجموعه بيت آقاي خامنه اي 
  . منقبض شد

بازتاب عيني شقه شدن باند واليت و 
برآمد سياسي آن، در مجلس نُهم مالها 
متبلور گرديد و چهره درهم كوبيده شده 

 را كه بيم و نگراني از آينده تا "نظام"
مغز اُستخوان اش نُفوذ كرده بود، ترسيم 

  . كرد
  

  دوران جديد
تصميم باند حاكم ولي فقيه مبني بر 

 پر هزينه عقب نشيني از ماجراجويي
هسته اي و الزامات سياسي آن، به 
ناگُزير رژيم جمهوري اسالمي را وارد 
مرحله تازه اي كرد كه سود برنده آن 

  . جناح ميانه حكومت بود
شكست همراه با خفت تالشهاي آقاي 
احمدي نژاد، پادوي ياغي شده ولي فقيه 
بر منصب رياست جمهوري، براي جلب 

يشگام شدن در نظر و اعتماد آمريكا و پ
، بيش از هر چه به "نرمش قهرمانانه"

آقاي خامنه اي و همدستانش ثابت مي 
كرد كه واشنگُتن اعضاي قبلي يا فعلي 
باند حاكم را به عنوان طرف معامله نمي 

بي گمان اين كليدي ترين پيامي . پذيرد
است كه نمايندگان ولي فقيه ترك 
خورده از مالقاتهاي محرمانه با 

دگان آمريكايي در دو سال آخر فرستا
صدارت آقاي احمدي نژاد دريافت 

  . داشتند
بر اين پايه، براي باند حاكم دو گُزينه 
بيشتر بر جاي نمي ماند؛ يا مي بايست 
ريسك محاسبه ناپذير تركيب انفجار 
آميز تحريمهاي فلج كننده با نارضايتي 
اجتماعي را به گردن مي گرفت و يا 

ر آن استراتژي آنكه گودالي كه د
يكدست سازي دفن شده بود را باز هم 
عميق تر مي كرد و براي رقيبان اخراج 
شده كه از نگاه طرفهاي خارجي 
معاشرت پذير بودند، كارت دعوت مي 

  . فرستاد و آنان را به ياري مي طلبيد
، چهره سياسي "دولت تدبير و اُميد"
 و به بيان دقيق تر، "نرمش قهرمانانه"

جرايي عقب نشيني از پروژه دستگاه ا
با . دستيابي به جنگ افزار اتُمي است

اين حال، واگذاري قُوه مجريه به جناح 
ميانه حكومت به معناي سازش در 

 نيست، بلكه آن را مي توان تغيير "باال"
 البته به -سطح رقابت و جدال داخلي 

باند .  به حساب آورد–زيان جناح حاكم 
 رقباي خود را واليت مايل است مداخله

يك همكاري پروژه اي با تاريخ مصرف 
محدود بيانگارد و آقاي روحاني و 
دوستان را در نقش كارگُزار نقشه و اراده 

اين به معناي . خويش مديريت كند
تالش حداكثر براي محدود نگاه داشتن 
دايره عمل جناح ميانه حكومت به پهنه 
ماموريت تعيين شده براي آن و سد 

اهش براي گُسترش نُفوذ كردن ر
  . سياسي، اقتصادي و امنيتي خود است

مجلس به جا مانده از تعادل پيشين، در 
اين راستا نقش مهمي ايفا مي كند و در 
شرايط بي بهره بودن باند حاكم از حزب 
نيرومندي با توانايي بسيج اجتماعي كه 
بتواند به عنوان ابزار فشار از پايين وارد 

گونه تام و تمام به جلد عمل شود، به 
  . حزب ولي فقيه درآمده است

  
  شاه كليد خارجي

نگاهي به نزديك به دو سال صدارت 
 نشان مي دهد كه "دولت اعتدال"

سياست دوگانه به كارگيري و كُنترُل 
باند حاكم در برابر آن تاكنون موفق 

جناح ميانه حكومت در . عمل كرده است
گري همان حال كه نتوانسته هيچ سن

كه به تحكيم مواضع و پيشروي او در 
حوزه قُدرت واقعا موجود كُمك مي كند 
را از كف رقيب بيرون بياورد، قادر به 
عمل كردن به برنامه و وعده هاي خود 
كه مي بايست در خدمت اين امر قرار 

  . گيرد نيز نبوده است
اين ضعف بيش از همه در باور به 
 سياست خارجي به عنوان شاه كليد
. گنجينه قُدرت و دگرگوني ريشه دارد

جناح ميانه حكومت، منبع هژموني 
داخلي را در وين و لوزان شناسايي كرده 

است و گمان مي كند بيرون كشيدن 
 از گرداب بحران هسته اي، "نظام"

شاهين تعادل نيرو را به سوي ناجيان 
متمايل گردانيده و در پي آن به بهبود 

آن در هيرارشي تعيين كننده جايگاه 
  . قُدرت خواهد انجاميد

بر اساس اين محاسبه، جناح مزبور 
منافع خويش را در درجه نخُست در 
حفظ تفاهم كنوني با باند حاكم بر سر 
پايان بحران هسته اي و نگه داشتن 
شانس دخالت گري گُسترده تر از طريق 

ها رساندن موفقيت آميز اين پروژه به انت
نتيجه عملي اين ارزيابي، . مي بيند

محدود نگه داشتن دامنه درگيري در 
قلمروهاي اختصاصي رقبا و حوزه هايي 
است كه آنها براي امنيت و ثبات 

  . خويش حياتي مي پندارند
رد پاي روشن اين سياست را در رويكرد 
 روزانه آقاي روحاني و دوستان مي توان

در همان حال كه آنان . مشاهده كرد
انتقادهاي نيش داري را متوجه باند ولي 
فقيه مي سازند و به گونه دوره اي با 
گفته ها و حمله هاي تُند، جنجال رسانه 
اي به راه مي اندازند، همزمان به گونه 
واقعي موجب هيچ تغييري در مناسبات 

 با "باال"قُدرت و همچنين در رابطه 
اين امر به ويژه در .  نگرديده اند"پايين"

برخورد به پهنه جامعه و آنچه كه آقاي 
روحاني پيشتر در وعده هاي انتخاباتي 

 خوانده بود، يك "گُشايش فضا"اش 
مسامحه آگاهانه است كه در خدمت 
حفظ تفاهم هسته اي با باند حاكم قرار 

  . دارد
  

  گُزينه هاي محدود
ضرورت مزبور در چگونگي تركيب 
مجلس دهم مالها به گونه پر رنگ 

چرا كه در اين . تري بازتاب مي يابد
نُقطه، باند حاكم پاي مصلحتهاي عالي 
تري را در ميان مي بيند و به 

  . دلمشغوليهاي استراتژيكي گرفتار است
پرسش كليدي به چگونگي مديريت 
مرحله اي برمي گردد كه بي درنگ 
پس از تكميل و روي صحنه رفتن 

ب نشيني هسته اي آغاز خواهد عق
 در حال پس "نظام"گرديد و اينكه 

روي در برابر طرفهاي خارجي و فرو 
ريختن سدها و باروهاي پوشالي اش، با 
تهديد پيش روي جامعه و بيرون ريختن 

در . مطالبات متراكم شده آن روبرو است
چنين شرايطي دو راه حل بيشتر وجود 

ات ندارد، يا دست زدن به اصالح
 براي نگه "باال"سياسي و اقتصادي از 

داشتن سر رشته دگرگونيها در چنگ 
خود و يا فشُرده سازي دستگاه براي 
رويارويي با تحرُك جامعه و لشكركشي 

  .  عليه آن
در حالي كه حكومت نه اراده انجام 
رفُرم را دارد و نه داراي گُنجايش 

سياسي و ايديولوژيك الزم براي آن 
ه اي كه روي ميز به گونه است، گُزين

واقعي قرار خواهد گرفت، از پيش آشكار 
آنچه كه انتخاب را براي حاكمان . است

آسان تر مي كند، اين واقعيت است كه 
ژرفا و دامنه مطالبات موجود در جامعه 
چه به گونه تاريخي و به لحاظ الزامات 
مرحله رشد طبقاتي و چه آن دسته از 

ي كه به طور فوري خواسته ها و انتظارات
و بي واسطه در گردش هستند، بسا از 
سطح توانايي و انعطاف پذيري آنها 

 را پشت سر جا "نظام"فراتر مي رود و 
  . مي گذارد
 جناح ميانه حكومت، "اعتدالي"تاكتيك 

پاسخ به اين شرايط و چارچوبهاي 
اين جناح .  اجتماعي آن است-سياسي 

از تحرُك نيز به همان اندازه رقبايش 
جامعه پس از عقب نشيني هسته اي 
هراس دارد و به دستگاه سركوب 

در همين حال، بدون . نيازمند است
محدود ساختن قُدرت باند حاكم كه در 
درجه نخُست به تصرُف جبري و ابراز 
هاي آن متكي است نيز قادر به تثبيت 
خود در ساختار قُدرت و تامين مطلوب 

  . منافع نيست
لي معادله مزبور براي ترجمه عم

بازيگران اصلي صحنه سياست 
جمهوري اسالمي، يك سازش قابل 
قبول براي همه آنها بر سر مجلس 
آينده است و اين شامل عقب اُفتادن 

 تا دور بعدي "گُشايش فضا"دوباره 
. انتخابات رياست جمهوري نيز مي شود

 براي "اصالح طلبان"هرگاه مالك 
ن خودشان  يعني شركت داد"گُشايش"

 را بپذيريم، آنگاه "زير خيمه"در بازي 
مي توان نتيجه گرفت كه بازنده بزُرگ 

اين امر مي . اين معامله آنها خواهند بود
تواند علت فراخوان بي پيشينه حجت 
االسالم محمد خاتمي خطاب به آقاي 

 "اجراي قانون اساسي"روحاني مبني بر 
يز  و ن"عمل به ُشعارهاي انتخاباتي"و 

مجمع روحانيون "نامه نويسي اعتراضي 
  .   به رييس دولت را توضيح دهد"مبارز

  
  برآمد

آقاي روحاني و دوستان تالش مي كنند 
 "پايين" و "باال"نقش حلقه رابط بين 

را ايفا كنند و بين همه صندليهايي كه 
براي بازيگران صحنه سياسي جمهوري 

اصالح " تا "اُصولگرايان"اسالمي از 
 رزرو شده، جايي براي نشستن "نطلبا

 را از "اصالح طلبان"آنها . پيدا كنند
 را از "اصول گرايان" و "افراطيها"

جامعه مي ترسانند و خود از وحشت هر 
. چهار حريف، روز را به شب مي رسانند

گرد اين هراس مجلس دهم مالها 
 .شكل خواهد گرفت

   

  ....سرمقاله 

  در کار نيست" ُگشايشی"انتخابات مجلس پس از جام زھر؛ 
  منصور امان
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 در سال گذشته نيروي كار ايران با 
 حركت اعتراضي در 995حداقل  

اشكال تجمع، تحصن، اعتصاب و 
بيالن اين . راهپيمايي روبرو بوده است

مجموعه حركت كارگري توسط 
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق 
ايران در آستانه اول ماه سال جاري 

  . منتشر شده است
 نشان اين ميزان اعتراضهاي كارگري

دهنده وضعيت نامطلوب نيروي كار از 
يك سو و از سوي ديگر توانايي گستره 
جوشش كارگران و مزدبگيران عليه 

  . وضعيت موجود را نشان مي دهد
كميت اعتصابهاي كارگري نسبت به 
سالهاي گذشته، كه گاهي در يك روز 

 حركت كارگري وجود داشته، 3بيش از 
 وضعيت روحيه اعتراضي و اميد به تغيير

موجود از طريق اعتراض را برجسته مي 
تداوم شكلهاي اعتراضي، طوالني . كند

بودن آن، عدم اعتماد به مذاكره، 
اعتراض به دستگيري نمايندگان 
كارگران و اعتصاب براي آزادي 
همكاران دستگير شده و مشاركت 
خانواده ها در حركتهاي اعتراضي، نكته 
هاي برجسته جنبش كارگري در اين 

اين موارد توانايي جنبش . مرحله است
كارگري در اين شرايط براي برداشتن 
موانع تشكليابي مستقل را به چشم انداز 

  . روشن تري مي تواند تبديل كند
  

نداشتن حق اعتصاب و تشكلهاي 
مستقل كارگري خارج از شوراهاي 
اسالمي كار و خانه كارگر، وجود قانون 
كار ضد كارگري، دخالت نيروهاي 
امنيتي و پليس به سود صاحبان توليد در 
اعتراضهاي كارگري، آسان بودن اخراج 
كارگران و نبود بيمه هاي اجتماعي و 
بيكاري در هنگام از دست دادن كار و 

مواردي هستند كه در به ثمر نرساندن ...
. همه اعتصابهاي كارگري سهيم هستند

در مواردي اين اعتصابها پايان موفقيت 
و در مواردي شكايت آميز داشته 

كارگران به ديوان عالي نتيجه مثبت و 
  . يا منفي داشته است

عدم پرداخت حقوق و مطالبات بر حق 
كارگران و مزدبگيران از طرف 
كارفرمايان و استفاده از نيروي سركوبي 
در مهار حركتهاي اعتراضي نيروي كار، 
تبديل به شيوه اي رايج شده و مبارزه 

و حفظ شغل به براي دريافت حقوق 
  .جرياني مداوم تبديل شده است

در برابر مطالبات كارگران و مزدبگيران 
تنها مديران و صاحبان سرمايه و وسايل 
. توليد نيستد كه صف آرايي مي كنند

بلكه قانون كار موجود و حكومت در 
نقش مالك بزرگ، توانمند شدن جنبش 
كارگري را بر نمي تابند و هر گاه 

ارزيابي » تهديد«را حركت اعتراضي 
دستگيري . كنند در برابر آن مي ايستند

فعاالن كارگري و سنديكايي در آستانه 
اول ماه مه روز كارگر، دادن حبسهاي 
طوالني همراه با آزار و شكنجه فعاالن 
كارگري و بال و پر دادن به كارگزاران 

از جمله موانع براي عدم .... خانه كارگر
 سركوبي اين تحقق مطالبات كارگري و

  . مطالبات و حامالن آن است
  

دستگيري شاپور احساني، فعال كارگري 
و نماينده اخراجي كارگران پروفيل ساوه 
به دليل حمايت و همراهي با اعتصاب 
كارگران اين كارخانه و دخالت دادستاني 
و اداره اطالعات ساوه به دعوت مدير 
شركت در اعتراض كارگران به نفع 

ت خصوصي از جمله صاحب اين شرك
شگردهاي به كار برده شده براي 
شكستن اعتصاب و تهديد به بيكاري 

اين گونه فشار و ظلم به كارگران . است
توسط قانون ضد كارگري رژيم، 

  . قانونمند مي شود
كارگران اعتصابي نورد لوله صفا در 

بر شماري طومار اعتراضي خود با 
دردهاي مشترك مزدبگيران و رنج و 

ناشي از تنگدستي و حمايت از فشار 
شاپور احساني، نوشتند كه؛ كارفرما با 
گروگان گيري مزدشان مي خواهد آنها 

  . كار كردن كند» برده وار«را وادار به 
 ارديبهشت، كارفرماي لوله 22در روز 

سازي اهواز براي شكستن اعتصاب 
كارگران اين واحد، با آوردن چند مامور 

سابقه اين  كارگر با 80لباس شخصي 
كارخانه را تهديد و از كارخانه بيرون 

كارگران اين كارخانه به عدم . كرد
 ماه حقوق خود اعتراض 10دريافت 

كارفرماي اين كارخانه در برابر . داشتد
اعتصاب كارگران، تعدادي از كارگران 

  . بازنشسته را به كار گرفت
  

نمايش دولتي با شعار فاشيستي 

  عليه كارگران افغاني 
ند روز مانده به اول ماه مه، روز چ

 11(همبستگي جهاني كارگران 
، تعدادي از فعاالن كارگري )ارديبهشت

در حالي كه . و سنديكايي دستگير شدند
كارگران و فعاالن اجتماعي از برگزاري 

يش مستقل محروم شدند و Ĥهرگونه هم
رژيم مانع برگزاري جشن كارگران 

ومه شركت واحد اتوبوسراني تهران و ح
شد، راهپيمايي دولتي با تابلوي خانه 

  . كارگر برگزار شد
در حالي كه تعدادي از فعاالن كارگري 
به دليل دفاع از منافع كارگران و 
مقاومت در برابر ديكتاتوري واليت فقيه 

، راهپيمايي نمايشي ودنددر زندان ب
دولتي با تريبون گيري محجوب و 
 ربيعي به طور آشكار تزيين و به طور

  . گسترده رسانه اي شد

 سال ممنوع 8دليل اين كه رژيم بعد از 
ييها و تظاهرات رسمي در Ĥكردن گردهم

خارج از محيط بسته، امسال اجازه 
راهپيمايي به گردانندگان خانه كارگر داد 
را بايد در گسترده شدن حركتهاي 
اعتراضي و تالش براي مهار جنبش 

 كارگزاران امنيتي رژيم. اعتراضي ديد
ترجيح مي دهند كه در برابر كارگران و 
مزدبگيران فقط يك امكان و آن هم 
شركت در نمايش دولتي وجود داشته 
باشد و همزمان نيروهاي سركوبي از 
پيوستن به راهپيمائيهاي مستقل 
جلوگيري كنند و تريبون اين حركت هم 

ها و نه » خودي«فقط در اختيار 
  .ها باشد» غريبه«

كاران دچار هيجان در اين ميان سازش
شده و به روحاني به خاطر اجازه دادن 
به برگزاري راهپيمايي در روز كارگر 

در اين مورد بايد به . مدال مي دهند
 حركت بزرگ اعتراضي 995حداقل 

حركتهاي گسترده و و كارگري 
 اشاره  در سال گذشتهسراسري معلمان

اين ميزان از حركتهاي رو به رشد . كرد
 ،مراه با نارضايتي عمومينيروهاي كار ه

د كه در اد رژيم را به اين سياست سوق
برابر اين جنبشها فعالً نه سركوب 

 كه مهار آن را در ،گسترده و عريان
براي همين است كه . دستور قرار دهد

همه كارگزاران حكومت نمايندگان 
گزينشي از خانه كارگر و شوراهاي 

را به رسميت مي شناسد و  اسالمي كار 
شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد در 

پايه از آنها عليه جنبش حق طلبانه 
  . كارگران يدي و فكري استفاده مي كند

البته برخي از كارگران كه امكان 
د در شتنبرگزاري همايش مستقل را ندا

نمايش دولتي شركت كرده و شعارها و 
پالكاردهاي خود كه بر خالف نظر 

ند و در ردك مطرح بود رابرگزاركنندگان 
اينجا نيروي سركوبي به ميدان آمد و 

تبديل » سخت«به مهار » نرم«مهار 
  .دش

در ماههاي اخير كارگران در دفاع از 
نمايندگان واقعي خود كه بازداشت شده 
بودند طي يك سلسله همايشهاي 
اعتراضي خواستار آزادي آنها شدند، اما 
از تريبون مراسم رسمي اول ماه مه در 

از اين خواست حتي براي تهران 
از حق . عوامفريبي، سخني شنيده نشد

اعتصاب، حق برخورداري از تشكلهاي 
مستقل و دفاع از آزادي بيان و انديشه 
هم سخني شنيده نشد و همين چند 
موضوع نشان مي دهد كه ديكتاتوري 
واليت فقيه حتي دستيابي به تامين 
امنيت شغلي و دستمزد عادالنه را هم بر 

  .تابدنمي 
بيشتر شعارها و پالكاردهاي اين مراسم 
ماهيت دولتي داشت و تعدادي پالكارد 
كوچك و دست نويس هم وجود داشت 

كه خالف ميل برگزار كنندگان مراسم 
اما نكته مهم وجود يك شعار . بود

ارتجاعي و فاشيستي با خطوط درشت 
وجود اين . عليه كارگران افغاني بود

ر روز همبستگي شعار تنفرآور، آن هم د
جهاني كارگران، نشاندهنده سياست 
هميشگي رژيم در راستاي اختالف 

منافع . انداختن بين نيروهاي كار است
كارگران با منافع كساني كه به اسم 
دفاع از كارگر سنگ منافع رژيم را به 
سينه مي زنند، همĤهنگ و همسو 

شعار عليه كارگران افغاني، شعار . نيست
  وان و مزدبگيران استعليه همه كارگر

شعار  اين در شبكه هاي اجتماعي از
ارتجاعي عليه زحمتكشان افغاني به 

    .طور گسترده ابراز انزجار شد
  

   تشكلهاي دولتي عليه كارگران 

در حالي كه پيكارگران عليه بردگي 
انسان در سراسر جهان خود را براي 
برگزاري همايش روز اول ماه مه، روز 

، كارگران و كردندي كارگر آماده م
مزدبگيران در زير سيطره ديكتاتوري 
واليت فقيه براي برگزاري مستقل 

در . ندگرفتجشن خود مورد آزار قرار 
رژيم ديكتاتوري جمهوري اسالمي طرح 
مطالبات كارگران به مساله سياسي و 

  . تهديد امنيتي تبديل مي شود
در اين ميان تشكلهاي دولت ساخته 

نه كارگر و شوراهاي كارگري مانند خا
اسالمي كار نقش فعالي در جلوگيري از 
حركتهاي مستقل كارگري و سمت و 

حركتها در چارچوب نظام اين سو دادن 
  . بودحكومتي به مثابه بزرگ سرمايه دار 

برخورد رياكارانه نمايندگان گزينشي 
كارگري در شوراي عالي كار بر سر 
تعيين حداقل مزد نمونه روشني از نقش 

اين به اصطالح . د كارگري آنها استض
نمايندگان قبل از امضا اين توافق 

 باالبردن  ننگين، ادعاهاي بسيار در
سطح معيشت و مزد كارگران مي كردند 
و نقش فريب كارانه در جلوگيري از 
حركتهاي اعتراضي عليه پيشنهادهاي 

همين افراد همه ساله . مزدي داشتند
ارگر را بر تريبونهاي مراسم دولتي روز ك

عهده دارند و براي برگزاري مستقالنه 
 براي  وروز اول ماه مه از طرف كارگران

م مي چرخانند و حفظ امنيت نظام د
فريبكارانه و غير مستقيم كارگران و 
مزدبگيران را به سكوت دعوت مي 

بسيار روشن است كه امنيت . كنند
محجوب در مقام دبير كل خانه كارگر و 

به امنيت نظام و نظم تشكيالت زردش 
موجود سرمايه انگلي و وابسته است و 
در صورت برهم خوردن سكوت، روزي 

  . اش قطع مي شود
  5بقيه در صفحه 

 شگردھای غير انسانی برای شکستن اعتصابھای کارگری
 زينت ميرهاشمي
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  : در اين شماره مي خوانيد

  
در روز جهاني كارگر، نگاهي به 

  گزارش صندوق بين المللي پول 

 سال از بحران اقتصادي 7نزديك به 
 كه محصول بديهي نظم 2008سپتامبر 

اقتصادي سيستم سرمايه داري است، 
اكنون حتي موسسات رسمي . مي گذرد

مالي مانند صندوق بين المللي پول كه 
ساس ايديولوژيك و نقش مهم و ح

اقتصادي دارد، نگاه نااميدانه اي به 
بهبود وضع اقتصادي در آينده نزديك 

اين نهاد مالي در آخرين بررسي . دارند
خود پيرامون اقتصاد جهاني، بر اين امر 
كه بازگشت به دوران پيش از بحران 

  . اقتصادي ناممكن است، تاكيد دارد
 آوريل، صندوق بين 8روز چهارشنبه 

لمللي گزارشي منتشر كرد كه در آن ا
نسبت به سير كند رشد اقتصادي جهان 

اين گزارش ادامه . هشدار داده است
روند رشد بيكاري همزمان با بدهيها كه 
مدتهاست جريان دارد و در گزارش 

نيز ) WEO(سازمان جهاني اقتصاد 
بدان اشاره شده را پيش بيني كرده 

 گزارش مذكور حاكي از آن است. است
كه احتمال بسيار كمي وجود دارد كه 
نرخ رشد اقتصادي بتواند به وضعيت 

 2008پيش از بحران اقتصادي سال 
  . برسد

اين گزارش و اسنادي كه صادر شده 
نشان مي دهد كه بحرانهاي مالي از 
نزديك به هفت سال پيش تاكنون، 
داراي يك كاراكتر تاريخي و پايه اي در 

و سيستم جهاني سرمايه داري 
مشكالتي كه در آن حل و فصل نشده، 

  . است
گزارش صندوق بين المللي پول روند 
رشد كسب و كار در اقتصادهاي سرمايه 
داري پيشرفته از شمال آمريكا تا اروپا و 
آسيا را رو به كاهش ارزيابي كرده و 
بازگشت به ميزان پيش از بحران 
. اقتصادي را در چشم انداز نمي بيند

مي كند كه اقتصادهاي همچنين برآورد 
نوظهور شاهد كاهش بيشتري از نرخ 

در نهايت اين نهاد . رشد خواهند بود
مالي سطح استانداردهاي زندگي مردم 

  .را رو به پايين پيش بيني كرده است
روشن است كه صندوق بين المللي پول 
به نقش انگلي سرمايه مالي در محروم 
كردن نيروهاي مولده، به ويژه طبقه 

ر بين المللي از منابع سخني به كارگ
 كريستين الگارد، رئيس. ميان نمي آورد

شوراي "اين نهاد پولي در نشست 
 هشدار شش ماه پيش خود "آتالنتيك

تهديد و ": را تكرار كرده و مي گويد

ريسك رشد پايين اقتصادي براي مدتي 
طوالني را قبال به شما يادآوري كرده 

مي بودم، ولي اينك به اطالع تان 
رسانم كه اين امر به يك واقعيت تبديل 

اعالم مي ":  وي مي افزايد".شده است
 - پايين و باال -كنم، سناريوي پايين 

 تورم پايين و بدهي –رشد پايين (باال 
در كشورهاي توسعه )  بيكاري باال-باال 

وي در ادامه . "يافته نيز در جريان است
اين وضعيت غير عادي در ": مي گويد

د يك بحران اقتصادي جديد را پي خو
به دنبال خواهد داشت، زيرا نقدينگي 
مي تواند فورا دود شده و به هوا رود، 
اگر همه با هم بخواهند آن را خارج 

   ".كنند
  

البته نگرانيهاي وي در مورد تقويت رشد 
اقتصادي، افزايش تقاضا و سرمايه 

همگي در خدمت منافع ، گذاري سودمند
گ و عليه طبقه كارگر سرمايه داران بزر

او بر رفرمهاي ساختاري در بازار . است
كار پافشاري مي كند كه در واقع همانا 
از دست رفتن هر چه بيشتر امنيت 

اين همچنين . شغلي كارگران است
شامل حذف يارانه هاي انرژي در 
اقتصادهاي نفتي در كشورهاي در حال 

  . استظهور نيز 
اري سرمايه گذ"در فصلي تحت عنوان 

، سند "براي چه متوقف شده؟: خصوصي
صندوق بين المللي پول توضيح مي 
دهد كه سرمايه گذاري و كسب و كار 
در اقتصادهاي پيشرفته در سالهاي پس 

، به طور متوسط 2008از بحران مالي 
 درصد كاهش يافته است؛ دو برابر 20

 درصدي در شش سال پس 10كاهش 
  ! از ركود تاريخي دهه هفتاد

ده نيست كه چرا سرمايه گذاري در پوشي
. بخش توليد به شدت بحراني شده است

اين نماد و خصلت سرمايه داري مالي 
است كه براي سود بيشتر، به جاي 
سرمايه گذاري در توليد، پولهاي كالن 
را در اهداف انگلي به كار مي اندازد؛ 
فعاليتهايي كه هيچ ارزشي در اقتصاد 

  . واقعي ندارند
لي ترين موانع مهم توسعه يك از اص

اقتصادي جهان، عدم سرمايه گذاري 
 كه مهمترين عامل توسعه -توليدي 

 توسط مراكز مهم -اقتصادي است 
اقتصاد جهاني امروزه . سرمايه داري است

تنها رشد انگلي دارد كه منبع آن هم در 
آمريكا است و به سراسر جهان نيز 

اقتصاد انگلي . گسترش پيدا كرده است
جب رشد پيوسته نابرابريهاي اجتماعي مو

همه ساله بر ثروت و درآمد . بوده است
قشر فوقاتي جامعه افزوده مي شود، به 

اقليت ناچيز، نيمي گونه اي كه اكنون اين 
از ثروت كل جمعيت جهان را در دست 

حجم مبادله ثروت بين اين قشر . دارد
ابعاد افسانه اي يافته است، براي نمونه، 
تنها در يك روز در بازارهاي سهام اروپا و 
آسيا، سه معامله بزرگ درهم ادغام شده 

  . ميليارد دالري انجام شده است100
ن چنين هيچ بخشي از ثروتهايي اي

متمركز شده در دست نخبگان مالي، 
اين . صرف سرمايه گذاري مولد نمي شود

امر فقط با حمايت دولتهاي سرمايه داري 
در جهان و بانكهاي مركزي آنها ميسر 

آنان از اين شيوه كسب . گرديده است
ثروت باد آورده براي ثروتمندان و فوق 
ثروتمندان به طور فعال پشتيباني مي 

همان حال كه اقتصاد واقعي در كنند، در 
ركود فرو رفته و سطح استاندارد زندگي 
اكثريت قريب به اتفاق مردم در حال 

  .سقوط است
، اقتصاددان انگليسي، كه "جيم اونيل"

 كه به "گلدمن ساكس"پيشتر براي 
 معروف "خفاش بانك سرمايه گذاري"

است كار مي كرد، از اقتصادهاي در حال 
ف مطلوب براي رشد به عنوان اهدا

سرمايه گذاري بانكهاي بزرگ جهاني ياد 
وي ادعا مي كند كه برزيل، . كرده است

روسيه، هند و چين و در انتها آفريقاي 
جنوبي، اقتصاد جهان در قرن بيست و 

او به . يكم را در دست خواهند داشت
تازگي مكزيك، اندونزي، نيجريه و تركيه 
 را نيز به اين فهرست افزوده و مدعي

است كه اگر اين كشورها سياستهاي فعلي 
اقتصادي خود را ادامه دهند، مانند چين 

  . رشد خواهند داشت
سيستم سرمايه داري جهاني مي خواهد 
وانمود كند كه منبع فرصت براي 

  . كشورهاي كمتر توسعه يافته است
  

  6بقيه در صفحه 

  

  شگردھای
غير انسانی برای 

شکستن 
اعتصابھای 

  کارگری
  

  4ز صفحه بقيه ا
  

محجوب در سخن پراكني اش در روز 
 ارديبهشت، به حكومت قول 7دوشنبه 

وي . داكارگران را د» سكوت«
» رويكرد اجتماعات صنفي كارگران«

جهت «و راهپيمايي روز كارگر را در 
  بر هم زدن نظم 

وي اين روز را . نمي داند» عمومي
فرصتي براي پيگيري مطالبات «

 بر خالف .مي داند» صنفي كارگري
حرف محجوب امنيت نمايندگان 
كارگران است كه به طور مرتب از 

نهادهاي سركوبگر تهديد و  طرف
  . شان نقض مي شود حقوق

وجود كارگران زنداني در سياهچالهاي 
رژيم، شالق زدن بر تن كارگران، آزار 
و شكنجه نمايندگان و فعاالن 
كارگري و تحميل درد و رنج بر 

ان زنداني و بيكار خانواده هاي كارگر
همه اينها بر سر چيست؟ ... شده و

سركوب سنديكاهاي مستقل كارگري 
و محروم كردن فعاالن سنديكايي از 
كار توسط چه ارگاني صورت گرفته 
است؟ چه كسي قدرت را در درست 
دارد و امكان سركوب كردن طرف 
مقابل را دارد؟ قوانيني كه كارگران و 

فقر مي مزدبگيران را به بردگي و 
كشاند را چه كسي اجرا مي كند؟ 
جواب همه اين سوالها در دو كلمه 

  .خالصه مي شود؛ رژيم حاكم
كارگران و مزدبگيران براي اعتراض 

خود احتياج به فالكتبار به وضعيت 
اجازه كسي ندارند و اينجاست كه 
محجوب و دار و دسته او مي خواهند 
به دور كارگران حصار كشند و مبارزه 

تي آنها را محدود و تبديل به طبقا
  . كبريت بي خطر براي رژيم كنند

روز جهاني كارگر، روز همبستگي 
جهاني كارگران، روز طرح مطالبات 
كارگري و اعتراض به وضع موجود و 
. تالش براي تغيير و تحول است

طبيعي است بيان خواستهاي كارگران 
و مزدبگيران در نشستهاي زير كنترل 

ونهاي دولتي جدي دولت و از تريب
 طبقاتينبوده و براي مهار مبارزه 

همبستگي و .  استانكارگر
سازمانيابي مستقل و طرح هر چه 
بيشتر مطالبات كارگري به ويژه دفاع 
از نمايندگان مستقل كارگري مي 
تواند امنيت جنبش كارگري را تضمين 

  . كند
  

  )34(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

قيام بالتيمور، / نگاھی به گزارش صندوق بين المللی پول
  ا تضاد طبقاتی؟تبعيض نژادی ي

 ليال جديدي
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  5بقيه از صفحه 
حاميان و پيش برندگان سياستهاي 
تجارت آزاد ادعا دارند كه پله اي براي 

اين بدان معني . فرصتها و ثروت هستند
است كه وقتي مردم كشوري فقير 
باشند، تالش مي كنند خود را از اين پله 

از همين رو است كه . باال بكشند
، مدير پروژه هزاره "جفري ساچ"

ز كارگاههاي برده داري سازمان ملل، ا
در كشورهاي فقير دفاع كرده و مي 

اين كارگاهها اولين گام در باال ": گويد
  ".رفتن از پله هاي خروج از فقر است

اما اين نگاه در خدمت اقدامات 
سودجويانه سرمايه گذاري بانكي به 
بهانه كمك به توسعه كشورهاي فقير 

 ليبرال، –اقتصاددانان نو . قرار دارد
ناميسم اصلي توسعه اقتصادي سرمايه دي

داري يعني توليد ارزش اضافه بر مبناي 
  .استثمار نيروي كار را پنهان مي كنند

جهان امروز ثروتي بي نظير دارد و 
ثروت كل . همزمان فقري گسترده

 2013 تريليون در سال 241جهان به 
 2018رسيد و انتظار مي رود تا سال 

فزايش پيدا  تريليون ا334اين مقدار به 
اين در حاليست كه افزايش ثروت . كند

جهان و فقر به هم ارتباط دارد و اولي 
البته اين . به دومي وابسته است

موضوعي نيست كه بازيكنان رشد 
اقتصادي جهان بخواهند از آن صحبت 
كنند، زيرا اين بحث پايه و بنياد نگاه 

  .آنان را زير سوال مي برد
ران مي رسد وقتي اقتصاد جهاني به بح

و همزمان كارگران و زحمتكشان 
افزون بر بي حقوقي، فقر و زندگي 
مشقت بار هر روزه به صف بيكاران 
: مي پيوندند، يك سوال پيش مي آيد

زيان اين بحران را چه كساني و يا چه 
كشورهايي بايد بپردازند؟ اين پرسش از 

 كه به اوج خود 2007بحران اقتصادي 
:  بيشتر نداشتهرسيد تاكنون يك پاسخ

طبقه ثروتمند يا همانهايي كه اين 
بحران را به وجود آوردند، زياني نديده 
. اند، بلكه بر ثروت خود نيز افزوده اند

پس اين كارورزان جامعه هستند كه زير 
  .بار بحران اقتصادي مي روند

زحمتكشان كاهش سطح دستمزدها، 
حذف مخارج سودمند دولتي در 

 بهداشت و بخشهاي ضروري مانند
سالمت، آموزش و پرورش و 
بازنشستگي و از سوي ديگر، رشد 
بيكاري و رواج مشاغل نيمه وقت و 
بدون هيچگونه حقوق و تامين اجتماعي 

  .را شاهد بوده اند
 دهه اخير، طبقه كارگر سه 4در خالل 

برابر شده است، يعني از يك ميليارد نفر 
آنها در بسياري از . به سه ميليارد رسيده

 در شبكه "در حال توسعه"كشورهاي 
هاي توليدي جهاني حل شده اند و 
كارگران به استخدام شركتهاي ملي يا 
فراملي با حقوقي در سطح فقر در آمده 

آنها براي تامين معاش خود بايد به . اند
چند نوع كار ديگر بپردازند و يا با هزينه 

از سالمتي خود، ساعات بيشتري كار 
، در چين كارگران براي نمونه. كنند

صنعت الكترونيك ناچارند به طور 
 ساعت در روز 16 -15غيرقانوني بين 

كار كنند تا بتوانند حداقل دستمزد را 
در تايلند، كارگران پيماني . بگيرند

دستمزدشان براي پرداخت غذا و مخارج 
در . اوليه زندگي نيز كافي نيست

 نفر در اثر فروريختن 1130بنگالدش 
نه جان خود را از دست سقف كارخا

همچنين، تعداد زيادي از كارگران . دادند
كارخانه ها جان خود را در اثر آتش 
سوزي و شرايط ناهنجار كاري از دست 

  .داده اند
 چيزي جز "پله هاي فرصت و موفقيت"

داربست سيستم ناعادالنه اقتصادي 
نيست كه طبقه كارگر را براي كسب 

.  مي داردسود سرمايه داران در فقر نگه
از اين رو، بازار آزاد و حل شدن در 
سيستم جهاني هيچ معنايي جز تبديل 
طبقه كارگر به ابزار انباشت سرمايه 

  .ندارد

با اين حال بانك جهاني و مدافعان آن 
 –ادعا مي كنند كه فقر در سيستم نو 

پايه اين ادعا . ليبرال كاهش داشته است
 بر آن قرار گرفته كه بانك جهاني خط

.  دالر در روز برآورد مي كند25/1فقر را 
يك اقتصاددان منتقد بانك جهاني كه 

 درصد كل 88جمعيت فقير در جهان را 
 دالر در 10جمعيت جهان تخمين زده، 

روز را خط فقر متوسط پيشنهاد داده و 
  . آن را انساني تر مي خواند

پول ارزان و بهره پايين براي وامها كه 
د، تهديد شكل اكنون مشاهده مي شو

گيري يك شرايط بحراني ديگر را دارد 
 نيز مي تواند وخيم تر 2008كه از سال 

اين وضعيت كه شرايط مشقت بار . باشد
اقتصادي را براي طبقه كارگر ايجاد 
كرده و كاراكتري مشترك در سراسر 
جهان دارد، كامال نشان از شكست 

  . مناسبات سرمايه داري دارد

نظم نابرابر و غيردمكراتيك سرمايه 
داري از يك سو مدافع گردش آزاد و 
كسب سود بيشتر در جهان است و از 
سوي ديگر، به فعاليتهاي آزاد، اجتماعي 
و بين المللي طبقه كارگر خرده مي گيرد 
و در برابر تشكلهاي طبقه كارگر نه تنها 
در درون كشورها، بلكه تشكلهاي بين 

 نيز مانع ايجاد كرده المللي اين طبقه
  .است

از همين روست كه بحران مالي، 
شورشهاي اجتماعي را در پي داشته و 
طبقه ممتاز نيز در واكنش به آن بر 

  . سركوب افزوده است
با اين همه، روز اول ماه مه جهان شاهد 
اعتراضهاي كارگران و زحمتكشان به 
بي حقوقي و رشد نابرابري اقتصادي 

 ضربه سركوب دولتها كارگران زير. بود
همبستگي خود را با يكديگر اعالم 

  . كردند
  

قيام بالتيمور، تبعيض نژادي يا 

  تضاد طبقاتي؟

حوادثي كه پس از به قتل رسيدن 
 ساله 25، جوان "فردي گري"

آمريكايي، به دست پليس در شهر 

 رخ داد، نقطه عطفي سياسي "بالتيمور"
قيامي كه . در ايالت متحده آمريكا است

در اين شهر بزرگ بندري رخ داد و 
واكنش سركوبگرانه و خشونت آميز به 
آن، پرده از عمق شكاف طبقاتي، 
ورشكستگي سيستم سياسي و واژگوني 

  .دمكراسي برداشت
  

در روز جهاني كارگر، هزاران نفر در 
شهرهاي بالتيمور، نيويورك، فيالدلفيا و 
ديگر شهرهاي سراسر آمريكا عليه بي 

ابرابري و همچنين حمايت از عدالتي و ن
خيزش جوانان بالتيمور، شوريده و به 

اگر چه اعتراضها به . خيابانها آمدند
ظاهر عليه خشونت پليس بود، اما 

  . موضوع بسيار عميق تر از آن است
خيزش بالتيمور تنها يك كاتاليزاتور 
خشم و برآشوبي نسبت به نابرابري 

ن اجتماعي و اقتصادي طبقه كارگر در اي
شهر فقير بود كه بيشترين درصد 

اقليتهاي نژادي در سراسر اياالت 
متحده، نسبت به كل جمعيت را در خود 

بيكاري گسترده، فقر، مخروبه . جا داده
شدن خانه ها و اماكن شهر و نابودي 
ساختارهاي اجتماعي نقش زير بنايي در 

  . اين رويداد بازي مي كند
 را اما بسياري اصرار دارند اعتراضات

نيويورك "روزنامه . نژادي وانمود كنند
، ارگان بورژوازي ليبرال، در "تايمز

چگونه "سرمقاله خود مطلبي با عنوان 
نژاد پرستي بالتيمور را محكوم به فنا 

اين روزنامه كه .  به چاپ رساند"كرد
 معرفي "ديدگاه ليبرالي مردم"خود را 

مي كند، تالش كرد مساله نژادپرستي و 
در اين . ادي را برجسته كندتبعيض نژ

اگر چه آمريكاييها ": مقاله آمده است
بالتيمور ( را "مريلند"ممكن است ايالت 

را ايالتي ) بزرگترين شهر مريلند است
ورند، اما به طور عملي آشمالي به شمار 
اشاره به ( جنوبي است ،رفتار اين ايالت

جنگهاي شمال و جنوب پيرامون حقوق 
  ").سياهان

اين يك واقعيت است كه نه تنها البته 
در بالتيمور، بلكه از شمال تا جنوب هنوز 

اما . نابرابري و تبعيض نژادي وجود دارد
اگر كسي اطالع كافي از بوروكراسي 

سياسي بالتيمور نداشته باشد، با اين 
دست تبليغات گمان مي كند كه 

 شهر را اداره مي "كوكالكس كالنها"
اي مهم در در واقع اما مقامه! كنند

بالتيمور سياه پوست هستند، همچنانكه 
 پليس متهم به قتل فردي 6 نفر از 3

  .گري، سياهپوست هستند
زن  ("ستفني رولينگ"شهردار بالتيمور 

، بعد از شورش جوانان در )و سياهپوست
بسياري از مردم طي ": اين شهر گفت

نسلها اين شهر را ساخته اند و حاال 
ود مي شود؛ توسط عده اي اوباش ناب

كساني كه امالك و دارايهاي مردم را 
   ".نابود مي كنند

او در حقيقت مدافع قشري از ثروتمندان 
سياهپوست است كه بايد ثروت و 

اين اليه فاسد . دارايهاي شان حفظ شود
  شامل سياستمداران، كشيشها، ميليونرها، 

  
  7بقيه در صفحه 
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   پيام
سازمان چريکھای 
  فدايی خلق ايران

  به مناسبت 
  اول ماه مه،

روز ھمبستگی 
  جھانی كارگران

   
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران اول 
ــين المللــي   مــاه مــه، روز همبــستگي ب

و  به نيروهاي كار در ايـران        كارگران را   
گويـد و    مـي شـادباش در همه كـشورها   

همبـــستگي خـــود را بـــا كـــارگران و 
بگيران كه سازندگان اصلي جهـاني       مزد

انــساني و عــاري از تمــامي اشــكال    
استبداد، ستم، جهل، تبعيض و اسـتثمار       

ــي  ــالم م ــستند، اع ــد ه ــمن . كن ــا ض م
ــارگران،    ــارزه كـ ــا مبـ ــستگي بـ همبـ
مزدبگيران، معلمـان و پرسـتاران ايـران        
عليه شرايط فالكتبار خـود و حمايـت از         
ــبش كــارگري، ســركوبي و   فعــاالن جن

اعــــضاي ســــنديكاها و دســــتگيري 
تــشكلهاي مــستقل كــارگري و صــدور 
احكام زندان بـراي فعـاالن كـارگري را         

 بـي  يآزاد و خواسـتار   محكوم مي كنيم  
ــرط  ــد و شـ ــارگران و قيـ ــاالكـ ن فعـ

  .يي زنداني هستيمسنديكا
  

 مدافعان ليبراليـسم     گذشت ي كه در سال 
ــد و ــصارات امپرجدي ــالي انح ــه  يستي ب

 بـه سـطح   تهاجم بي حـد و مـرز خـود          
 زحمـتكش  ي توده هـا  شتي و مع  يزندگ

 آنان بي رحمانه هزينه هاي    . ادامه دادند 
 ي انباشـت سـالحها    ،يگريجنگ، نظـام  

ــرب، ترور ــمخ ــ و بنسمي را از  ييادگراي
 به خصوص  ن،راي كارگران و مزدبگ   جيب

پرداخــت  كودكــان كــار و كــارگرزنــان 
 هم در ي دار هي سرما ينظام جهان . كردند

ق  و هـــم در منـــاطي اصـــليهـــاقطب
 هـا بـه   وهي ش ني تر انهي به وحش  يرامونيپ

استثمار و غارت مردم زحمـتكش ادامـه        
  .داد

 بي سرشـار نـص    ي كـه سـودها    يدر حال 
ــصا ــرماراتانح ــود ي دارهي س ــي ش ، م

 ي و كــار تــوده هــاستيــ زيشاخــصها

 و هقوط كــردســ شتريــمحــروم هرچــه ب
ـ  شدن بربر  يجهان  و توسـعه فقـر بـا        تي

 يماي ابعــاد مخــرب آن ســ  يهمــه 
 ي اقتصاد سميبرالي مدافعان ل  بانهيعوامفر

كه » سرمايه مالي «.  كرد اني را نما  ديجد
» اقتصاد كازينويي «در اساس چيزي جز     

نيست، همزمان با بـه تبـاهي كـشاندن         
زندگي ميلياردهـا انـسان زحمـتكش در        
سراسر جهان، محيط زيست بـشر را بـه         

اگر سـرمايه داري    . ويراني كشانده است  
ـ       ري نخواهـد   نئوليبرال مهـار نـشود، دي

پاييد كه هواي موجود در پيرامـون كـره    
زمــين نيــز مــورد معاملــه در بازارهــاي 

  . بورس قرار گيرد
ــساني    ــر ان ــرايط غي ــن ش ــل اي در مقاب

سـكوت نكـرده و      رانيكارگران و مزدبگ  
 تعرض انحصارات   هيعلدر سراسر جهان    

ــاليامپر ــايستي ــان ي و دولته ــدافع آن  م
و  محرومـان    يجنبشها. مي كنند مبارزه  
 گرچـــه اُفـــت و  جهـــاندگانيســـتمد

 خيزهــاي بــسيار داشــته و دارد، امــا   
 طي شــرا نيهمچنــان در مقابــل چنــ  

  . داردادامهناعادالنه 
  

ــارگران و    ــته ك ــال گذش ــك س ــي ي ط
ــخت و    ــرايط س ــران ش ــشان اي زحمتك

ــتند  ــواري داش ــيه روزي  . دش ــر و س فق
زندگي مليونها تن از كـارگران ايـران و         

 كـشيده   شان را به تبـاهي     خانواده هاي 
كــارگران و مزدبگيــران يــدي و . اســت
 از يك طرف با تهاجم بي سـابقه         فكري

ــه     ــه مثاب ــت ب ــسيخته دول ــان گ و عن
بزرگترين كارفرما روبرو بودند و از طرف       
ــال خــصوصي شــدنهاي   ــه دنب ديگــر ب
ــي،   ــته جمع ــاي دس ــسترده و اخراجه گ
تعرض به سطح زندگي و معيشت تـوده        
هاي زحمتكش و پايمال كـردن حقـوق        

  . ان ابعاد فاجعه بار پيدا كردآن
هزينه پيوستن رژيم بـه اردوي جهـاني         

سفره نيروهاي كـار    ،   ليبرال –سازي نو   
  . را تهي تر كرده است

ــرخ رشــد اقتــصادي، فقــدان   كــاهش ن
سرمايه گذاري موثر در توليد صـنعتي و        
در حــوزه هــاي اشــتغال زا، ورشكــست 

و رانت خواري    شدن شركتهاي صنعتي،  
باندهاي تـشكيل دهنـده     د  چپاول و فسا  

هرم قدرت و گسترش اقتـصاد داللـي و      
سوداگري زنـدگي نيروهـاي كـار را بـه          

  . تباهي كشانده است
افزايش بي سابقه نقدينگي و بـه دنبـال         
ــورم،   ــرخ تـ ــام آور نـ ــد سرسـ آن رشـ
بيكارسازيهاي گـسترده، عـدم پرداخـت       
ــامين    ــدان ت ــتمزد، فق ــه دس ــد ماه چن

سـتمزد  اجتماعي و پائين بودن حداقل د     
گـــسترش شـــركتهاي از خـــط فقـــر، 

پيمانكاري و قراردادهاي موقت و سـفيد       
زندگي ميليونها تـن از كـارگران و        امضا  

. مزدبگيران را به تبـاهي كـشانده اسـت        
 بر كارگران زن    سيتيفشار و تبعيض جن   

و اعمال محروميت بر فرزنـدان آنـان و         
كودكان كار به طور تـصاعدي افـزايش        

 و اخراجهـاي    خصوصي سازي . پيدا كرد 
دسته جمعي دو روي سـكه سياسـتهاي        
ضد كارگري رژيـم جمهـوري اسـالمي        

  .است
  8بقيه صفحه 

 
6بقيه از صفحه   

   و سرمايه داران "حقوق مدني"رهبران 
سياهپوست كه از مزاياي دولت براي 

  .اقليتها استفاده كرده اند، مي شود
پس از اولين روز خيزش بالتيمور كه 

آن غافلگيرانه بود، وسعت و شدت 
مقامهاي شهر ضمن اعالم حكومت 
نظامي، تمامي نيروهاي پليس بعالوه 
هزاران نظامي و گارد ملي و بخشي از 
نيروهاي ارتش كه تا دندان مسلح بودند 
و از ديگر مناطق كشور گسيل شده 
. بودند را عليه معترضان بسيج كردند

ميدانها و مراكز شهر به محاصره كامل 
 استقرار اتومبيلهاي نظامي و درآمد و

پرواز هليكوپترها جوي جنگي ايجاد 
  .كرد

اين لشكركشي در شهر كوچكي كه 
ششمين شهر فقير آمريكا شناخته مي 
شود، نمونه اي از نابرابريهاي اجتماعي 

سند تاون "در ناحيه . در كشور است
 كه پليس فردي گري را به "وينچستر

ت قتل رساند، بيش از نيمي از جمعي
نزديك به يك سوم . بيكار هستند

ساكنان اين منطقه در فقر كامل زندگي 
مي كنند و يك سوم خانه هاي 
مسكوني، مخروبه و خالي از سكنه 

در اين منطقه، پليس تا دندان . است
مسلح روز و شب خود را با دستگيري و 

  . ضرب و شتم مردم سپري مي كند
اگر چه اكثريت ساكنان اين منطقه 

تان هستند، اما وضعيت حاكم سياهپوس
بر آن معلول نژاد پرستي نيست، بلكه 
برآمده از مناسبات ناعادالنه طبقاتي 
است، زيرا در اين شهر اكثريت نيروهاي 
سركوبگر و طبقه ممتاز سياسي 

اين شامل شهردار، . سياهپوست هستند
رييس شوراي شهر، رييس پليس و 

نيمي . مي شود... دادستان ارشد و غيره 
از نيروهاي پليس نيز سياهپوست 

  . هستند
  

طبقه حاكمه به عمد سياهان را در 
مكانيسم قدرت حاكم نگه داشته، البته 
گاهي هم به بهانه اعطاي حق ويژه به 

مي توان گفت . اقليت سياهپوست
 و زماني كه 60شرايط امروز از دهه 

 به قتل رسيد، "مارتين لوتر كينگ"
  . شده استوخيم تر 

نيز خود از همين قشر سياهپوست اوباما 
است كه ثروتي بي نظير به جيب يك 

وي در .  استدرصد ثروتمندان ريخته
 2008برابر بحران اقتصادي سال 

وال "پولهاي سرشاري به بانكها و 
 سرازير كرد كه ثروت سر به "ستريت

اين . فلك كشيده اي را نصيب آنان كرد
در حاليست كه دولت سطح دستمزدها، 

 آموزش و پرورش و بهداشت را مخارج
كاهش داده و پرداخت ماليات براي 
اقشار متوسط را به سطح تحمل 

  . ناپذيري رسانده است
 نزديك به تمامي درآمد 2009از سال 

آمريكا نصيب يك درصد ممتاز جمعيت 
 نفر در جمع 400شده است، به طوريكه 

 تريليون دالر ثروت دارند و بيش 29/2
 دالر در سال هزينه  ميليارد600از 

در عوض در شهرهايي . ارتش مي شود
مانند بالتيمور و ديترويت براي نمونه، 
آب كه يكي از ضروري ترين نياز ها 

  . است به روي مردم بسته مي شود
در سيستم سياسي ايالت متحده آمريكا 
هيچگونه مكانيسم سياسي كه صداي 

هر . اين اكثريت جامعه باشد وجود ندارد
دي هم كه مترقي يا چپ بوده، دستاور

مانند حقوق سياهپوستان، به دست 
آنهايي كه . حوادث سپرده شده است

براي حفظ اين دستاوردها تالش مي 
كنند، در سطح رسانه اي يا عمومي 

از همين رو . مطرح نمي شوند
خيزشهايي مانند بالتيمور كه در ادامه 
يكسري ناآراميها در ديگر شهرها در 

 صورت مي گيرد، طبقه سالهاي اخير
  . حاكم را غافلگير مي كند

در اين كشور تنها راهي كه براي طبقه 
كارگر و گسترش و سازماندهي 
اعتراضات وجود دارد، گسستن از دو 
. حزب دمكرات و جمهوريخواه است

زحمتكشان بايد حزبي را تشكيل دهند 
  . كه طبقه كارگر را حمايت كند

  
  : منابع

 IMFاني، سايت گزارش ثبات مالي جه

April 2015  
گزارش چشم انداز اقتصادي جهان 
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  سايت كارگران سوسياليست

  لوموند ديپلماتيك
  "چرا؟... صبر كن"سايت 

سازماندھی جنبشھای عصر جديد پس از جنگ سرد 
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شوراي عالي كـار دولـت بـه اصـطالح          
بدون حضور نماينـدگان    » تدبير و اميد  «

انتخابي كارگران و با ناديده گرفتن نـرخ   
واقعي تورم، حـداقل دسـتمزد كـارگران        

   را1394 براي سال
 و كمتر از يك سوم خط فقر تعيين كـرد     

بدين ترتيب اكثريت قاطع خانواده هـاي    
 ايراني را به فالكت، فقـر مطلـق و بـي          

  .خانماني محكوم كرد
در سال گذشته همچون سـالهاي قبـل        
ــرب و   ــتهاي مخـ ــلي سياسـ ــار اصـ بـ
ماجراجويانه رژيم واليت فقيه بـر دوش       

واليت خامنه  . كارگران و مزدبگيران بود   
اي كــه در نتيجــه فــشارهاي گونــاگون 
مجبور به عقب نـشيني در مـورد پـروژه     
هسته اي شده، اكنون با پاهاي لرزان و        

اقـب عقـب نـشيني كامـل،        از ترس عو  
براي امضا قرارداد جامع وقت گـذراني و       

امـا كـارگران و     . بهانه جويي مـي كنـد     
ــل شــعار حكــومتيمزدبگيــران   در مقاب

»  حق مـسلم ماسـت     هسته اي انرژي  «
زندگي انساني حق مسلم     «با طرح شعار  

زندگي، معيشت، حق مسلم    « و   »ماست
هاي عوامفريبانه حكومت    تالش ،»ماست
جلـوه دادن پـروژه هـاي       » ملـي «براي  

  .ماجراجويانه را خنثي كردند
  

در سال گذشته همچون سـالهاي قبـل        
كـــارگران، مزدبگيـــران، معلمـــان و   

ــتاران ــد  پرس ــتهاي ض ــل سياس  در مقاب
كـارگري حكومـت مـدافع    بشري و ضد    
سكوت نكرده و به اشكال     سرمايه داران   

ــد    ــارزه زده ان ــه مب ــت ب ــف دس  .مختل
ني كـه در  كـسا  (ي كار هاحركتهاي نيرو 

ــد، تو ــزتولي ــدي و عي  و خــدمات كــار ي
فكــري مــي كننــد و در مقابــل فــروش 

 از )نيروي كار خود مزد دريافت مي كنند 
نظر كمي گسترش بـي سـابقه اي پيـدا          

  .كرد
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلـق     
ايران بيالني از حركتهاي نيروهاي كـار       

بـر  .  را منتشر كرده است    1393در سال   
يالن كه در ماهنامه شـماره      اساس اين ب  

ــشر شــده، در ســال  358 ــق منت  نبردخل
ــاي   1393 ــردن حركته ــدون وارد ك ، ب

 روز  995اعتراضي معلمان و پرسـتاران،      
*.  حركت اعتراضي صورت گرفته اسـت     

مقايسه اين تعداد حركـت اعتراضـي بـا         
سه سـال قبـل از آن بـه خـوبي نـشان             
ــه اعتراضــات   ــل توج ــد قاب ــده رش دهن

 350 در حــالي كــه .ســتمديدگان اســت
 446  و   1390حركت اعتراضي در سال     

 556 و   1391حركت اعتراضي در سـال      
 صورت  1392حركت اعتراضي در سال     

 حركـت اعتراضـي در   995گرفته، وجود   
 ابعاد اين رشد را نشان مـي        1393سال  
  .دهد

رژيم ايران با پشتيباني از كارفرمايـان و        
در راس آن دولت بـه مثابـه بزرگتـرين          

 مبـارزه كـارگران و      يرما، به سركوب  كارف

امـا  . مزدبگيران ايـران اقـدام مـي كنـد        
عليرغم همه سـركوبيها و لشگركـشيها،       

نكتـه  كارگران بـه مبـارزه ادامـه داده و         
شايان توجه در اين مبـارزه، پيوسـتن و          

ـ        ه شركت فعال خانواده هاي كـارگران ب
  . اعتراضات استاين
  

ـ  خلـق ا يي فـدا يكهـا يسازمان چر   راني
 همبـستگي بـا جنـبش كـارگران         ضمن

ـ  اتحاد يتمـام از   يدي و فكـري،     هـا،  هي
 ي كـارگر  ي جهان ي و سازمانها  كاهايسند
 ي جهـان مـ    ي  مترق  ياسي س يروهايو ن 

 كار  يروهايخواهد كه به مبارزه برحق ن     
ـ  حقوق اول  كسب ي برا يراندر ا   شـان   هي

  .  رسانندياري
 حقوق بشر سازمان ملـل و       ي از شورا  ما

 كـه   مي خـواه  يكار م  ياز سازمان جهان  
 بــه ي بــراي اســالميفــشار بــر جمهــو

را  شناختن حقوق حقه كارگران      تيرسم
  . دهدشي افزاشي از پشيب

ـ  تواننـد و با    ي م نيروهاي كار  ـ  پ دي  شتازي
 حـاكم،   ي حكومت اسـتبداد   هيمبارزه عل 

 ي جنـگ و تجـاوزگر  هي مبارزه عل  شتازيپ
ـ  و پينظـام   تحقــق ي مبــارزه بـرا شتازي

ــ دييدا جــ و عــدالت،يدموكراســ  از ني
 ي رو مــا از تمــامنيــاز ا. دولــت باشــند

ــارگران ــريك ــدي و فك ــان و  ي ، كاركن
 و ي شــاغل در مراكــز دولتــرانيــمزدبگ

 و  ي مـدافعان آزاد   ي و از تمام   يخصوص
 ي بـرا  تـا  مني خوا يمرا فرا    داريتوسعه پا 
 متحد  هي فق تي وال ني نظام ننگ  يسرنگون

  .و متشكل شوند
  

خواسته هـاي فـوري و پايـه اي         

  ارگران و مزد بگيرانك

 يي فـدا يكهـا ي چرسازمانشوراي عالي   
 در هـشتمين اجـالس خـود        رانيخلق ا 

 2015 هي فور 9 برابر با    1393 بهمن   20(
اسـته هـاي    با جمعبندي شـعارها و خو     ) 

ــارگري در   ــارزات ك ــده در  مب طــرح ش
سالهاي اخير و با توجه بـه ديـدگاههاي         
مطرح شده از جانب تـشكلها و فعـاالن         

 ي فـور  ي خواسته ها  «مستقل در ايران    
ايران » راني كارگران و مزد بگ    ي ا هيو پا 

  را به شرح زير تصويب نمود؛
  
 ي مستقل كارگر  ي تشكلها جاديحق ا * 

ــرا ــاي نيب ــار يروه ــ ك ــريدي  ي و فك
 معلمـان،   ،ي كـشاورز  ،يكارگران صنعت (

  ...) پرسـتاران، كارگران بخش خدمات و 
ـ  ضيلغو و رفع هرگونه تبع    *   زن و   ني ب

 شــئون   يمرد در حقوق كار و در تمـام       
ـــيس ــصاد،ياس  و ي و اجتمـــاعي اقتـ

 ي منع تمـام   ي جهان وني كنوانس رشيپـذ
   زنان هي علضياشكال تبع

ـ      تيبه رسم *  صاب،  شـناختن حـق اعت
ـ تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پا        هي

   كار يروهاي نيا
ــ كليآزاد*  ــدانهي ــي ساني زن ــه ياس  ب

   يشمول فعاالن كارگر
ــام*  ــ امننيت ــغلتي ــراي ش ــه ي ب  هم

ــا  ــو قرارداده ــارگران، لغ ـــت و يك  موق
 و  يمانكــار ي پ ي شـركتها يقراردادهـا

ـــف ــور ديسـ ــت فـ ــضا و پرداخـ  ي امــ
   معوقه به طور كامل يدستمزدها

 سـاعت  8 شناختن حداكثر تي به رسم  *
 در هفتــه و ليــكــار در روز، دو روز تعط

   ساالنه با حقوق ي ماه مرخصكي
 حـداقل دسـتمزد بـا مـشاركت      نييتع* 
 ي كـارگران و تـشكلها     ي واقع ندگانينما

 شي متناسـب بـا افــزا    ،يمستقل كارگر 
محاسبه حداقل حقوق   .  تورم ينـرخ واقع 

ــام  ــاس ت ــر اس ــاي ننيب ــدگيازه  ي زن
 خـانوار چهـار     كي يشرافتمندانه و انسان  

  نفره 
 و  يكارسـاز يتوقف كامل اخراجها و ب    * 

ــ سجــاديا ــراي اجتمــاعمــهي بستمي  ي ب
   كار يروهاي نيتمام
  لغو كامل كار كودكان * 

ــام*  ــرا نيت ــستگان ب ــوق بازنش  ي حق
   ي بدون دغدغه اقتصاديزندگ

 اول ماه مـه     ي و همگان  ي رسم ليتعط* 
ـ و لغو هرگونـه ممنوع      تي و محـدود   تي

   كارگراني مراسم روز جهانيبرگزار
  

   باد اول ماه مه زنده

  يروز همبستگ

   كارگراني المللني ب

  سازمان

  راني خلق ايي فدايكهايچر

 30 (1394 بهشتي ارد10 شنبهپنج

  )2015 ليآور

  
 كارگران  يحركت اعتراض  995 النيب* 

  1393 در سال
http://www.iran-

nabard.com/etelayeha/1393

%20bilan%20kargari.pdf 

  
 ينبردخلق در هر ماه فشرده حركتهـا       -

 كارگران، معلمان، پرسـتاران و      ياعتراض
 يبـرا .  كنـد  ي را منتـشر مـ     انيدانشجو

 نبـرد   راني ا تي اخبار به سا   نياطالع از ا  
  دي مراجعه كنريدر آدرس ز

http://www.iran-nabard.com 

 

بــراي اطــالع و شــنيدن رويــدادهاي  -
ــژهمهــم هــر هفتــه  ــه وي  اعتراضــات ب

  نيروهاي كار به سايت  

  
  

  :راديو پيشگام مراجعه كنيد 
http://www.radiopishgam.com 

  
ــرا - ــشها و   يب ــه از چال ــالع روزان  اط

ـ  كارگران و مزدبگ   يحركتها ـ  ا راني  راني
ــه ســا ــ جنــگ خبــر در آدرس زتيب  ري

  :ديمراجعه كن
http://www.jonge-khabar.com 

 
  

   پيام
  به مناسبت  سازمان چريکھای فدايی خلق ايران

 روز ھمبستگی جھانی كارگران اول ماه مه،
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نزد آن قومي كه ذرات شرف در 

  خانه ي خونشان

كرده جا را بهر هر چيز دگر، حتي 

  براي آدميت، تنگ 

خنده دارد از نياكاني سخن 

  ... گفتن، كه من گفتم
  ) اخوان ثالث(

    

  پيش درآمد
در يك جامعه مدني و آزاد، مطبوعات 
ركن چهارم دموكراسي به شمار آمده و 

اي خود، هر كدام به فراخور فرم و محتو
در ماندگاري و گسترش دموكراسي، 
آزاديهاي مدني و آگاهي عمومي ايفاي 

اين پديده، مستقل از . نقش مي كنند
سوژه و موضوع است و بنابراين، همه 
گونه مطبوعات سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و هنري را در بر مي 

  . گيرد
در جامعه ي بسته و غير دموكراتيك 

 همه چيز تابعي از متغير اما، از آنجا كه
اوليه حكومت است، مطبوعات هم در 
فضاي ترس و خفقان حاكم، استقالل، 
كاركرد و اثربخشي خود را از دست مي 

جالب اين كه اين پروسه هم . دهند
. مستقل از سوژه و موضوع است

مطبوعات سياسي كه تكليف شان 
روشن است؛ زير شديد ترين برخوردها 

الي و سانسور تا از قطع پشتيباني م
توقيف، بازداشت و حتي ترور اهالي خود 
قرار مي گيرند و يا براي ماندن و بقا، با 
خودسانسوري و تمكين از قدرت، به 
كبريت بي خطر و ببر كاغذي بدل مي 

مطبوعات غير سياسي هم در اين . شوند
آنها مجبورند . ميان بي نصيب نمي مانند

 آرايش غير سياسي خود را غليظ تر
كرده و محتواي فرهنگي، هنري، 
اجتماعي و اقتصادي خود را با سالم و 
صلوات و ترس و شرمي وسواس گونه 
عرضه كنند تا خاطر ارباب قدرت از بي 

  .خطري و بي خاصيتي شان آسوده بماند
در اين گروه هستند رسانه هايي كه 
حضورشان نه تنها بي ضرر بلكه، به 

ت گونه اي نامحسوس مفيد و در خدم
حاكميت است و همين سبب ساز 

  . ماندگاري شان مي شود
هدف اين نوشته، نگاهي به نشريه و 
رسانه اي از گروه اخير است كه در عين 
جدا بافتگي ظاهري از مطبوعات رايج 
امروز ايران و در عين نمايندگي آيين يا 
زباني خاص، به دليل وجود سانسور و 
فضاي رسانه اي ديكته اي و دستوري، 

ضورش نه تنها نشانه ي آزادي ح
مطبوعاتي و موزاييسم فرهنگي نيست، 
بلكه با جذابيتهاي بصري و كالمي 
خود، به طور آشكار در ساختن چهره 
دروغيني از رژيم جمهوري اسالمي در 
زمينه آزادي مذهب و فرهنگ و به طور 

در بسط ) به سهم خود(پنهاني 
ايديولوژي برتري جو و جهان ستيز اين 

  . نقش داردرژيم
  

  آن رسانه و اين رژيم
به معني بي مرگي و  ("امرداد"

نامه و تارنماي خبري  ، هفته )جاودانگي
فرهنگي زرتشتيان است كه هدف خود 
را شناساندن تاريخ، فرهنگ و تمدن 
ايران باستان و آيين زرتشتي و 
خبررساني و پژوهش در اين زمينه 

 سال پيش در 15معرفي مي كند و از 
نشريه مزبور .  است ن تاسيس شدهتهرا

مورد عالقه زرتشتيان و پارسيان هند و 
ساير نقاط جهان است و مطالب آن با 
تقسيم بندي موضوعي به رويدادها، 
انديشه، تاريخ، شاهنامه و زيست بوم، 
مخاطبان نسبتا زيادي در سطح جهان 
دارد و موفق به رونق بخشيدن به 

 است كه  آيينهاي باستاني ايرانيان شده
بسياري از اين آيينها و مراسم از 

 و يا ثبت  گذشته جنبه جهاني داشته
جهاني شده اند، ازجمله نوروز، مهرگان، 

  ...سده، روز زمين
تا اين جاي كار همه چيز خوب و 
شيك به نظر مي رسد؛ حضور نسبتا پر 
رنگ و با نفوذ رسانه اي كه گروهي از 

ه و شهروندان دگرآيين را نمايندگي كرد
مطابق الفباي حقوق بشري و آزاديهاي 
مدني و رسانه اي، تالش در حفظ و 
دوام سنتهاي باستاني و فرهنگ آييني 

  . خود دارد
مشكل اما با اين پرسش آغاز مي شود 
كه در سايه حاكميتي كه از ابتداي 
پيدايش خلق الساعه و بي تاريخ خود تا 
به امروز با هرگونه آزادي مدني، 

بوعاتي بيگانه بوده تا مذهبي و مط
جايي كه حتي زير شاخه هاي دين 
رسمي كشور را كه خود ادعاي توليت 
جهاني آن را دارد و بر صيانت و صدور 
آن سر و سينه مي كوبد، بر نتافته و با 
رهبران و پيروان آنها سر ستيز دارد، 
چرا و چگونه فعاالن فرهنگ و آيين 
زرتشتي كه مملو از تاريخ اساطيري و 
سلسله هاي پادشاهي است و اتفاقا از 
ديد همين حاكميت منحط و مرتجع، 
زماني سمبل كفر و طاغوت شناخته 
مي شد، آسوده خاطر به تبليغ و ترويج 
مشغول اند؟ و به قول ويكي پديا 

 محدوديت تبليغ و فعاليت آنها "شائبه"
در جمهوري اسالمي بي معني و منتفي 

  است؟ 
نند بسياري از  ما78 در سال "امرداد"

مطبوعات آن زمان از دولت اصالحات 
مجوز نشر گرفت ولي برخالف بسياري 
از آنها، تومارش در هم پيچيده نشد، به 
. مرگ فله اي گرفتار نيامد و ناميرا ماند

  ! كجاي كار مي لنگد؟

  

  راز ناميرايي 
 پاسخ در نگاه اول سهل الوصول بوده و 

گي در پيوند با رويكرد به ظاهر فرهن
نشريه غير : نشريه شكل مي گيرد

! سياسي ست و كار فرهنگي مي كند
اين پيش فرض راه تمام اما و اگرها را 

  .مي بندد
 مملو از شرح "امرداد"تمامي صفحات 

آداب و اخبار زرتشتيان، واژگان اوستايي 
و پهلوي، آثار تاريخي، شاهنامه و 

قوم آريا، پارس، ماد . مطالب مرتبط است
 ايران را چون يك كليت و سرزمين

يكپارچه، سترون و بركشيده هدف گرفته 
و بر دالوري، راستي، بخشندگي، روا 
داري، دادگري و ستم ناپذيري ايرانيان 
تاكيد مي ورزد و ايراني بودن خاستگاه 
بسياري از اختراعات و كشفيات كهن 

محاسبات مثل آتش، پيك و پست، خط، 
رياضي و دريانوردي، و حتا آيينها، 
جشنها و عبادتها در سراسر جهان را به 

  .رخ مي كشد
اين بركشندگي در فضاي كاغذي و 
مجازي، مخاطب معصوم را كه ضمير 
ناخودآگاه جمعي اش مشحون از 
سرخوردگي و افسردگي ناشي از تجاوز، 
تحقير و ستم تاريخي ست، به همذات 

 آن قوم برگزيده و پنداري جبراني با
نوعي سمپاتي نوستالژيك نسبت به 
نياكان و شاهان نديده و خاك پرستي و 

به . ميهن دوستي كاذب فرا مي خواند
 پا را از زرتشتي "امرداد"اين ترتيب 

گري فراتر نهاده و در گرداب 
  .ناسيوناليسم و نژاد گرايي مي غلتد

، تاريخ "امرداد"از سوي ديگر، از نگاه 
 با حمله ي اعراب و سلطه اسالم ايران

از اين به بعد ملت ايران . تمام مي شود
را وا مي نهد و به جز زنجموره بي رمق 
و دست به عصايي از بازي بد روزگار و 

و تازه به طوري (نه تحليل چرايي آن 
كه به احدي از اصحاب و اذناب اسالم 

، ديگر تصوير و تحليل )برنخورد
، اجتماعي، درخوري از اوضاع سياسي

طبقاتي، شورشها و مبارزات آزادي 
از . خواهانه و استقالل طلب نمي دهد

جنبش مزدك، ابومسلم، بابك، طاهر، 
صفاريان و سربداران به سان پديده 
هايي كه جزو تاريخ ايران نيست و فقط 
بوي دردسر مي دهد، به اشاره اي رد 

  . مي شود
ولد  با پايان كار قاجار و ت"امرداد"ايران 

پهلوي دوباره متولد مي شود و با رويكرد 
ناسيوناليستي و پان ايرانيستي رضا شاه 

از شير خشك . كمي جان مي گيرد
ابداعي محمدرضا شاه با فرموالسيون 

 حضرت -كورش كبير"ثقيل الهضم 
 با اكراه " ارتجاع سرخ و سياه-عباس

 از تاسيس "امرداد". تغذيه مي كند
 بناهاي نهادهاي مدرن، بازسازي

تاريخي و ترويج هنر و فرهنگ استقبال 
مي كند ولي فرصت نمي كند به جنبش 

مشروطه، نهضت جنگل، نهضت ملي و 
 مرداد نگاهي از 28مصدق و كودتاي 
با اين صرفه جويي ! سر حوصله بيندازد

در وقت، حق و امكان يادآوري و تبريك 
 را هر سال "انقالب اسالمي"پيروزي 

براي خود محفوظ  بهمن 22در موسم 
  !مي دارد

در ايران اسالمي زير سايه ولي فقيه هم 
كه اتفاق خاصي نيفتاده كه بخواهد در 

 بازتاب داشته باشد، به جز بي "امرداد"
توجهي مسووالن به آثار باستاني، سازه 

هيچ گونه . هاي كهن و محيط زيست
فالش بك انتقادي به ضرب و شتمهاي 

ها و مذاهب اوليه رژيم نسبت به فرهنگ
غير اسالمي از جمله آيين زرتشتي وجود 

جنگي در كشور در نگرفته و كسي . ندارد
هيچ اعتراضي نسبت به . نابود نشده

انسداد سياسي و سانسور رايج خانواده 
 خود "امرداد"رسانه و مطبوعات كه 

به . عضوي از آن است، ديده نمي شود
گونه اي مشابه، انتقاد يا اعتراضي به بي 

ر و سامانيهاي اقتصادي، فساد اداري و س
قضايي ، فقر فراگير، آلودگي هوا و 
اسباب آن، زن ستيزي و كودك آزاري، 
نرخ باالي كم سوادي و خشونت، نرخ 
پايين امنيت و اعتماد اجتماعي، 

در هيچ ... دستگيري، شكنجه و اعدام
جاي اين رسانه به چشم نمي خورد، 

ر چون گويا در اساس اين باليا د
سرزميني دور و بر سر موجوداتي 
مستوجب عذاب فرود آمده نه در 

  . جغرافيايي به نام ايران
، اين "امرداد"در جام جهان نماي 

پلشتيها در خاك پاك ايران ديروز و 
امروز جايي ندارند و ملت منزه و مرفه 
ايران زير سايه حاكميتي جمشيد وار 

با اين حساب آيا ! زيست مي كند
عاصر مي تواند نگاهي جز  م"جمشيد"

مهر و مالطفت به اين جام سر به راه 
انتظار داشته باشد؟ سويه اين جام، تنها 
و تنها فرهنگ است و تاريخ، بي هيچ 
پيوند و قرابتي با اقتصاد، حكومت، جامعه 
طبقاتي، جنگ، توسعه و عقب ماندگي، 

  ... مبارزه و انقالب
 شهر فرنگي است كه "امرداد"

بايي از گذشته نشان مي عكسهاي زي
، ماكتي است در "امرداد"ايران . دهد

تماشاي ماكت . ويترين شيشه اي
كدام صاحب . هميشه لذت بخش است

  ! عاقلي ويترين وفادار را مي شكند؟
  

  همساني جام و جمشيد
سواي وفاداري و سر به راهي، 
همسانيهاي درخور توجهي ميان فرهنگ 

م خودنما و در خود لميده با رژي
خودشيفته مطبوعش مي توان يافت كه 
گونه اي همزيستي و همسفرگي را براي 

  :هر دو آسان مي سازد
  10بقيه در صفحه 

  "بی رگی"بی مرگی به بھای 
 اميد برهاني
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  9بقيه از صفحه 

  
 هر دو، خاستگاه ديني دارند و هر دو -

هر دو دين در . دين داعيه برترين بودن
مراحلي از تاريخ، دين مسلط و حاكم و 
. يا در پناه قدرت حاكم بوده يا هستند

  تقديس خدا گونه هر آنچه مربوط به 
  

آنها و پيامبر و روحاني شان است، راه 
اين شك، پرسش، نقد و عدم پذيرش 

اديان و آموزه هاي آنها را مي بندد، كه 
اين خود در تضاد با ادعاي شان در 

  .ستايش خرد و تفكر است
 دميدن بي حد و حساب در شيپور -

ناسيوناليسم با ادعاي برتري قوم آريايي 
يا شيعه ايراني و پيش فرض وجود 
دشمناني قديمي چون روم، يونان، 

يد سكاها، اعراب، تركها يا دشمنان جد
اين ادعا . مانند آمريكا، اروپا، اسراييل

هم در تضاد با ادعاي صلح دوستي و 
همزيستي مسالمت آميز ايرانيان 

 و جمهوري اسالمي "امرداد"مفروض 
  . با ملل ديگر است

 گونه اي تاريخ سازي علمي و -
تكنولوژيك با نسبت دادن شمار زيادي 
از اختراعات و اكتشافات به ايرانيان از 

داي پيدايي تمدن يا دانشمندان ابت
  . "عصر درخشان تمدن اسالمي"
 تبليغ بي سر و صدا و محترمانه نژاد -

پرستي با انتساب تمام سجاياي اخالقي 
قابل تصور به ايرانيان و مسلمانان و 
انكار تلويحي اين صفات نزد ساير اقوام 

اين نگاه، عاجز از درك تضاد . و ملل
دوستي با پيش بين داعيه برابري و نوع 

  .فرض برگزيدگي يك ملت است
 افراط و اصرار بيمار گونه در كاربرد -

واژه هاي فارسي يا پهلوي در امرداد و 
كلمات عربي در رسانه هاي حكومتي به 
طوري كه درك بسياري از متنها از فرط 
نامانوسي كلمات براي خواننده فارسي 
زبان امروز دشوار و متن فداي حاشيه 

گرچه كاربرد واژگان فارسي . مي شود
موجود و قابل فهم پديده مناسبي ست 
كه در سالهاي نزديك جا افتاده و روز 
به روز بيشتر مي شود، اما گذشته از 

 مي توان به "امرداد"زبان حكومت، در 
واژه هاي دشوار و نامانوسي مانند 

، )معني(، چم )شوم، بدبخت(گجستك 
شاره ا) عضو(، هموند )رييس(فرنشين 

اين زياده روي گاه تا آنجا پيش . كرد
مي رود كه در قسمتهايي از 
شاهكارهاي ادب فارسي پس از اسالم 

 چاپ مي شود "امرداد"كه گاهي در 
چون رباعيات خيام ، غزليات سعدي و (

و به ) حافظ، تاريخ طبري و تاريخ بيهقي
اقتضاي زمان سرايش خود مملو از 

اند كه واژگان و صنايع زيباي عربي 
استادانه به كار گرفته شده اند، اين 
واژگان و صنايع با معادلهاي فارسي 
جايگزين مي شود و سجع و قافيه و 
رديف چنان در هم مي ريزد كه سبب 
شرمساري خالقان اين آثار مي شود؛ 

گرچه براي رعايت ادب و امانت و حفظ 
! حقوق مولف، معادلها در پرانتز مي آيند

ه نوعي انكار واقعيت اين رويكرد هم ب
آميختگي و تاثيرپذيري زبانها و فرهنگها 
از يكديگر و در حقيقت گونه اي 
دگماتيسم فرهنگي برتري جوييانه و 

  . تحقيرآميز است
نگاهي به اين پارامترهاي مشترك در 

 "امرداد"كردار و گفتار آخوند و 
احساس حقانيت ديني، واژه سازي، (

 و دشمن تراشي، توهم برگزيدگي
، به اشتراك درك در )رسالت جهاني

پندار رژيم و رسانه راه مي برد و پرده از 
فرآيند : راز همزيستي آنها كنار مي زند

 - برتري جويي -معيوب خودشيفتگي
جنگ طلبي كه در صورت وقوع جنگ و 
پيروزي نظامي به بازتوليد فرآيند و 
ايجاد سيكل معيوب منجر مي شود و در 

رت سياسي، صورت شكست به حقا
مظلوم نمايي، خودشيفتگي جبراني و 
فرافكني مي رسد، و در پي آن بازتوليد 

  ... برتري جويي و باز سيكل معيوب
بروز شكلكها و رفتارهاي عجيب با 
پرچم ايران در مسابقات ورزشي جهاني 

روز ملي "به ويژه فوتبال، نمايش دولتي 
خليجي كه از حاكميت  ("خليج فارس

فته تا بهره برداري از عملي بر آن گر
منابع نفت و گاز و آبزيانش در كف 

، و نمايش منشور كورش )بيگانه است
در ايران كه تقريبا همزمان با آغاز 
همگرايي بين المللي و صدور قطعنامه و 
مقدمه چيني تحريمها عليه ايران بود، 
كمترين بهره برداري سياسي رژيم 
 جمهوري اسالمي از نام ايران و ايراني

  .ست
  

  تشابه تاريخي
با نگاهي ديگر به جنبه هاي زير از 
تاريخ سياسي و اجتماعي گذشته ايران 
مي توان تشابه ساختاري آن با شرايط 
حاكميت جمهوري اسالمي پي برد و از 

 به "امرداد"اين دريچه، نگاه تخيلي 
دوران طاليي ايران باستان از نظر 
آباداني، رفاه، دين برگزيده، حاكميت 

ظم و قانون، و عدالت پادشاهان را به ن
  : زير سوال كشيد

  

   ساختار طبقاتي-
از وضعيت طبقاتي در زمان هخامنشي 
اطالع دقيقي نيست، ولي در دوره 

 پيش از ميالد تا 50اشكاني از سال 
 ميالدي، سطح زندگي در 150سال 

طبقات موجود كشاورزان . ايران باال بود
ين تاريخ به بعد از ا. و بازرگانان بودند

دليل شروع و ادامه يافتن جنگهاي 
ايران و روم، وضع اقتصادي آشفته شد و 

  .سطح زندگي و رفاه عمومي نزول كرد
در دوران ساسانيان، مردمان به چهار 
طبقه اجتماعي روحانيان، جنگيان، 

ن ادارات و دبيران، و توده امستخدم
روستاييان يا واستريوشان و (ملت 

تقسيم مي ) ان صنعتگران و شهري

مردم طبقه پايين اين هرم قادر . شدند 
به صعود به طبقه باالتر نبودند و خود و 
نوادگان و پيشينيان آنها براي هميشه در 

يكي از . همان طبقه باقي مي ماندند
داليل سقوط دولت ساساني همين طبقه 
بندي ناعادالنه بود كه توده را براي 

ر مي هميشه در اختيار ثروتمندان قرا
در راس اين طبقات موبدان قرار . داد

داشتند كه باعث تحريف دين زرتشت، 
خودكامگي ديني و كاهش محبوبيت 

  .  دين نزد مردم شدند
  

   جنگ-
ها در دوره هخامنشي، دو جنگ بين تن

داريوش و يونان و شش جنگ بين 
خشايارشاه و يونان و يك جنگ بين 

در . داريوش سوم و اسكندر رخ داد
دوران اشكانيان جنگهاي طوالني چند 

در دوران ساساني . قرني با روم آغاز شد
دستكم دوازده جنگ فرساينده بين 

   .ايران و روم، يونان و اعراب در گرفت
صرف نظر از پيروزي يا شكست نظامي، 
قسمت عمده اي از وقت، ثروت، و 
نيروي انساني ايرانيان به جنگهاي 
متعدد بي فايده با همسايگان گذشت و 
نتيجه آن مانند تمام جنگهاي تاريخ، 
چيزي جز فقر و فالكت توده هاي 
مردم، بيماري و قحطي، انحطاط ، 
آشفتگي و سقوط پي درپي پادشاهان و 
در نتيجه، عدم شكل گيري كشور 

 شهر و مفهوم شهروند -منسجم و دولت
  .  و حكومت قانون نبوده است

  

   دين، قدرت و دولت-
به طور كلي رابطه دين و دولت در ايران 
قديم، از دوران ساسانيان شكل گرفته و 
به طور عمده دو تالش متضاد بنا بر 

  : اقتضاي شرايط وقت را بازتاب مي دهد
 در تقويت دين ملي و رسمي  سعي-1

به منظور مبارزه با اديان به اصطالح 
كاري كه طي (تفرقه انگيز غير ملي 

چند دهه ي اخير رژيمهاي توتاليتر 
مذهبي از جمله ايران به طور آشكار و 

شاهپور دوم و ). رسمي انجام داده اند
انوشيروان كساني بودند كه با اين هدف 

درت و و شيوه، آيين زرتشت را با ق
  .شدت ترويج كردند

 آسان گيري و دموكرات منشي در -2
مقابل اديان غير رسمي به قصد مقاومت 

اي كه آيين ملي و رسمي  در برابر طبقه 
در دست آنها، ابزار كسب قدرت و 

در بين . اعمال نفوذ در امور حكومت بود
كساني كه به ابزار تسامح ديني براي 
جلوگيري از قدرت گرفتن موبدان 

 توان از يزدگرد يكم  متوسل شدند، مي
  . و قباد نام برد

در عصر نخستين شاهان ساساني دو 
گرايش ديني عمده وجود داشت كه هر 

 كوشيد به آيين رسمي  يك از آنها مي
نمايندگان . دستگاه دولتي تبديل شود
 و "ماني"اين دو گرايش ديني، 

  .  بودند"كرتير"
دوران (ماني در زمان شاپور يكم 

)  ميالدي271 تا سال 241سلطنت از 
ظهور كرد و اجازه يافت دين خود را 

انتشار مانويت كه در قلمرو . تبليغ كند

ساساني اثر ديرپايي داشت، مديون 
 ترديد  روحيه تسامح شاپور بود كه بي
قدرت . مورد پسند كرتير قرار نداشت

واقعي كرتير از زمان بهرام يكم آغاز 
ن سرسخت او كه رقيب و دشم. شد

ماني بود، سرانجام سبب زنداني شدن و 
.  ميالدي شد276مرگ وي در سال 

قتل ماني ضعف سلطنت را در مقابل 
  .قدرت روز افزون كرتير آشكار تر كرد

 تا 399دوران پادشاهي از (يزدگرد يكم 
 "يزدگرد نيكوكار"را )  ميالدي420

خوانده و از نيكي او به فقرا و بينوايان 
دليل اصلي ناخرسندي . اند تمجيد كرده 

اشراف و موبدان زرتشتي از يزدگرد، 
تسامحي بود كه وي نسبت به 
. مسيحيهاي ايران نشان مي داد

مسالمت يزدگرد يكم در روابط خود با 
مسيحيان، غير از تمايل فردي، بي شك 
برآمده مقاصد سياسي بود، زيرا كه با 
برقراري صلح با روم مي توانست در 

. ار سلطنت خويش بكوشدتحكيم اقتد
يزدگرد در اواخر سلطنت، رفتارش را 

انتصاب . نسبت به عيسويان تغيير داد
 زرتشتي و دشمن بزرگ "مهرنرسي"

مسيحيان به مقام وزيري را مي توان با 
  . همين چرخش توضيح داد

دوره (در دوران پادشاهي قباد يكم 
 و دوره ي 496 تا 488نخست از سال 

شرايط ) الدي مي531 تا 499دوم 
اقتصادي ايران به علت پرداخت خسارت 

خزانه بر . جنگي سنگين بسيار وخيم بود
اثر جنگها خالي شده و مالياتهاي 

عموم . شد سنگيني به مردم تحميل مي 
مردم به ويژه طبقات كارگر و محروم به 

، از  سبب كشتارها، غارتها و گراني
اشراف و غلبه آنها به شدت ناراضي 

ود شاه هم از اشراف و شاهزاده خ. بودند
ها كه با هم در كسب و حفظ ثروت و 

چنين . قدرت رقابت داشتند، ناراضي بود
شرايطي، نهضتي عدالت جويانه و 

 توانست  اشتراك خواه به آساني مي
مزدك در دوره نخست . ريشه بگيرد

پادشاهي قباد به وي نزديك شد و او را 
. تبه انجام اصالحات اجتماعي برانگيخ

  او نظامي برابري جويانه را تبليغ مي
 هايي فراتر از باور  كرد كه آموزه

وي ازدواج زنان با . گري داشت زرتشتي 
مرداني بيرون از طبقات روحاني و 
اشراف و شاهزادگان را جايز مي دانست 
و داشتن بيش از يك زن را ناروا مي 

مزدك اشتراك دارايي و مالكيت . شمرد 
ر تملك صاحبان قدرت و زنان را كه د

هاي  در نوشته .  كرد بودند، تبليغ مي
زرتشتيان اين دوره را دوره آشوب مي 

اظهار عالقه پادشاه، به مزدك . شناسند 
و يارانش فرصت داد به نهضت خود 
شكل انقالبي ببخشند و اعيان و نجبا 
كه ضربه خورده بودند، بر ضد وي با 

  . موبدان و روحانيان همدست شدند
مل اصلي قتل عام و سركوب عا

دوران پادشاهي (مزدكيان، انوشيروان 
بود كه )  ميالدي579 تا سال 531

پيروان مزدك، وليعهدي وي را به خطر 
انداخته بودند و طبيعي است كه او در 

  آغاز سلطنت خويش نيز در قلع و قمع 
  11بقيه در صفحه 

 "بی رگی"بی مرگی به بھای 
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فراخوان شوراي مركزي تشكلهاي صنفي 
  فرهنگيان سراسر كشور به گردهمايي

شوراي مركزي تشكلهاي " – ارديبهشت 5زانياري، 
 در بيانيه اي "صنفي فرهنگيان سراسر كشور

 ارديبهشت 17فرهنگيان را به تجمع در روز پنجشنبه 
اين تشكل با اشاره به بي توجهي مسووالن . فرا خواند

ي اعالم شده معلمان از آنها خواست در به خواسته ها
  .  در سراسر كشور تجمع كنند"روز معلم"

حقوق پايمال شده مادي و "اين بيانيه تاكيد كرده كه 
معنوي فرهنگيان كشور را مطالبه مي كند و اجازه 
نخواهد داد حق و حقوق معلمان وجه المصالحه 

  ."نمايندگان مجلس و دولت قرار گيرد
 ارديبهشت اولين 17ه كه تجمعهاي همچنين گفته شد

قسمت از اعتراضات تشكلهاي صنفي فرهنگيان كشور 
بوده و در صورت عدم دريافت پاسخ مناسب از طرف 
دولت، برنامه هاي اعتراضي بعدي در دستور كار قرار 

 . دارد
 

انتقال دبير كل سازمان معلمان ايران به بند 

  زندان اوين8

 هاشمي، دبيركل  عليرضا- ارديبهشت 6هرانا، 
، به بند هشت زندان اوين "سازمان معلمان ايران"

 فروردين، 30عليرضا هاشمي يكشنبه . منتقل شد
 سال حبس بازداشت و به زندان 5جهت اجراي حكم 

 .اوين منتقل شد
 "سازمان معلمان ايران"طاهره نقيئي، قائم مقام 
پيگيري مطالبات صنفي "داليل بازداشت وي را 

 عنوان "يدار با خانواده هاي معلمان زندانيمعلمان و د
 .كرده است

 به اتهام تبليغ عليه نظام و 89عليرضا هاشمي در سال 
اقدام عليه امنيت ملي بازداشت و به پنج سال حبس 

  .محكوم شده بود
 

انتقال معلم زنداني در آستانه اعتراضات 

 گسترده معلمان به نقطه اي نامعلوم

 ارديبهشت 6اسي در ايران، فعالين حقوق بشر و دمكر
 ارديبهشت ماه و در آستانه روز ملي 6 روز يكشنبه –

معلم، معلم زنداني، رسول بداقي تحت عنوان انتقال به 
 زندان گوهردشت 4 بند 12دادسراي اوين از سالن 

  . كرج خارج و به نقطه اي نامعلوم منتقل گرديد
ب  دادسراي انقال6رسول بداقي هفته گذشته به شعبه 

اوين منتقل و در آنجا به او اعالم گرديد كه دادستاني 
و وزارت اطالعات عليه او شكايتي طرح كرده اند و 
فقط در صورت مصاحبه و اعالم كناره گيري از 
فعاليتهاي صنفي معلمان اين پرونده مختومه خواهد 

 .شد
معلم زنداني، رسول بداقي، سالهاست كه در زندان و در 

 ماه به پايان مدت 3 و كمتر از تبعيد بسر مي برد
محكوميت غير انساني و غير قانوني وي باقي مانده 

  .است
  

 معلم بوكاني پس از احضار به 8سرنوشت 

  اطالعات نامعلوم استاداره

 معلم احضار 8 از سرنوشت - ارديبهشت 17كردپا، 
 اطالعات بوكان اطالعي در دسترس شده به اداره

 .نيست
ماه، وز دوشنبه چهاردهم ارديبهشت به گزارش كردپا، ر

 تن از معلمان مدارس بوكان 60اداره اطالعات بوكان 
 .را احضار كرد

 تن 8درپي احضار معلمان به اداره اطالعات بوكان، 
از معلمان بوكاني بازداشت و تاكنون در بازداشتگاه 

 .برند اطالعات اين شهر بسر مي اداره
 امام زنبيلي، هويت معلمان بازداشت شده سلمان

 پناه، مولود جمال معيني، بهزاد كريمي، فواد شريعت
زرد، رحمان انباز، رحيم خالندي و هژير خوانچه 

 .قهرماني اعالم شده است
يك منبع مطلع گفت، حراست آموزش و پرورش 
بوكان نيز با احضار شماري از فرهنگيان از آنان تعهد 

ركت كتبي گرفته كه در تجمع سراسري معلمان ش
 .نكنند

اين منبع افزود، هدف از احضار معلمان به حراست 
آموزش و پرورش و اطالعات بوكان، تهديد معلمان 

  .جهت ممانعت از شركت در تجمعات اعتراضي است
  

  تجمع سراسري معلمان برگزار شد 
 هزاران معلم در - ارديبهشت 17جماران، /ايلنا

 17شهرهاي مختلف ايران صبح روز پنجشنبه 
ديبهشت در اعتراض به آنچه دستمزدهاي ار

 .ناعادالنه مي خوانند، تجمع سكوت برگزار كردند
بر اساس گزارشها، معلمان ناراضي امروز در 
شهرهاي سنندج، همدان، بندرعباس، ايالم، زنجان، 
كرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبريز، تهران، 
شيراز، اصفهان، قزوين، رشت، اراك، شهركرد، 

دبيل، زاهدان، بوشهر، دهدشت و كوهدشت تجمع ار
 .كرده اند

تجمع سكوت معلمان در بيشتر شهرها مقابل ادارات 
آموزش و پرورش برگزار شد، اما معلمان ناراضي در 
استانهاي تهران و البرز مقابل مجلس شوراي 

  .اسالمي تجمع كردند
 شمار حاضران در تجمع مقابل "جماران"به گزارش 

 "ايلنا"خبرنگار . زار نفر مي رسد ه4مجلس به 
حضور ماموران نيروي انتظامي در اين تجمع را پر 

 .شمار گزارش كرده است
 ارديبهشت، يك نهاد 16از سويي روز چهارشنبه 

نظارتي شماري از فعاالن صنفي معلمان را احضار 
كرد و تنها به اين شرط به آنها اجازه داد شب به 

 تجمع سراسري خانه بروند كه تعهد دهند در
 . ارديبهشت شركت نمي كنند17پنجشنبه 

اين در حالي است كه رييس جمهور سه روز پيش در 
 ارديبهشت در آيين بزرگداشت مقام معلم 14تاريخ 

ما حق اعتراض را براي تمام اقشار و ": گفته بود
. اصناف محفوظ دانسته و به رسميت مي شناسيم

ا به رسميت من نسبت به معلمين نيز حق اعتراض ر
مي شناسم، ما مشكالت آنان را مي دانيم و البته 

 ".آنان نيز مشكالت ما را مي دانند
در بيشتر پالكاردهايي كه معلمان در تجمعات امروز 
حمل مي كنند، مطالباتي نظير بهبود وضعيت 
معيشتي، آزادي معلمان زنداني و استعفاي وزير 

 .آموزش و پرورش ديده مي شود
ارچه نوشته هايي كه معلمان حمل مي همچنين در پ

خط "كنند، شعارهايي به چشم مي خورد از جمله 
فقر را "، "فقر سه ميليون، حقوق ما يك ميليون
 آزادي " ،"شايد تحمل كنيم، ولي فرق را هرگز

آقاي "، "معلمان زنداني، بداقي، باقري و هاشمي
، "وزير بي لياقت، استعفا استعفا"، "هشدار! وزير

معلم فرياد "، "ن بايد مديران را انتخاب كندمعلما"
  مي زند، 

  12بقيه در صفحه 
  
  

  
 "بی رگی"بی مرگی به بھای 

  
  10بقيه از صفحه 

بقاياي پيروان مزدك دست به اقدامات جدي و شديدي 
 با حمايت و ترويج آيين "انوشيروان عادل". زده باشد

 و اكثريت موبدان زرتشتي، زروانيان را نيز مثل مزدكيان
سركوبي . مانويان به شدت تعقيب و سركوب كرد

مزدكيان، آيين زرتشت و طبقه روحانيان زرتشتي را فوق 
در اين زمان بود كه اوستا جمع آوري . العاده تقويت كرد 

  .و نوشته شد
دور باطل سلطه ديني بار ديگر با فتح ايران فرسوده از 
كشمكشهاي داخلي و جنگهاي خارجي بوسيله ي اعراب 

  . سلمان شده از سر گرفته شدم
  

  ناسيوناليسم
 تاكيد صرف بر "امرداد"ناسيوناليسم مطلوب و مدعاي 

برتري نژاد، خاك و آيين ايراني بوده و ناسيوناليسمي 
پارانوييد و توسعه طلب است كه باعث قرنها جنگ و 
كشتار، ويراني و عقب ماندگي شده و عاقبت، خود قرباني 

 29گرچه در مناسبتهايي چون . ناسيوناليسم عرب شد
 "امرداد"اسفند از دكتر مصدق و نهضت ملي ايران در 

ياد و ستايش مي شود، اما ملي گرايي مرداني چون قائم 
مقام، اميركبير، رشديه و دكتر مصدق، گونه اي 
ناسيوناليسم توسعه گرا و ضد استبداد داخلي و استثمار 

 افتادگي خارجي بود و محروميت زدايي و جبران عقب
ايران را هدف گرفته بود كه به هيچ وجه با ناسيوناليسم 

 قابل مقايسه "امرداد"ايستا و برتري جوي ايده آل 
  .نيست

  
  آزادي و مشاركت مدني 

كه با داشتن ...) نژادي، ديني، (يك گروه جمعيتي خاص 
يك نماينده در مجلس قانون گذاري كشور، شادمان و 

مشاركت سياسي است و به مفتخر از داشتن سهمي در 
آزادي شهروندي خود باور دارد، از همان ابتدا قافيه را 

قانون شهروندي و حقوق مدني، اين نژاد و . باخته است
آن مذهب نمي شناسد و مشاركت افراد را به نسبت 

اما رژيم فاشيستي ايران با . جمعيت سهم بندي نمي كند
رتشتيان، دادن كوپن و سهميه يك نفره نمايندگي به ز

كليميان، ارمنيان و آشوريان، اين گروهها را در عمل هيچ 
نداشتن حق استخدام و پست مهم و . فرض مي كند

كليدي در ادارات دولتي واقعيت ديگري است كه توهم 
آزادي اجتماعي و فعاليت مدني و خدمت به ميهن 

  .اجدادي را زايل مي كند
  

  مرگ تدريجي يك رويا: برآيند
ود فرو بردن، در نشئه رويا ماندن و پا روي سر در الك خ

دم اژدها نگذاشتن براي رسانه اي كه افتخار قومش رزم 
چشم بستن بر . رستم و اژدها است، افتخار نيست

واقعيتهاي تلخ ايران امروز مانند فقر و نابرابري، اعتياد، 
ميزان پايين اعتماد اجتماعي، بيكاري و تورم، فروش 

ار اجباري و بيگاري كودكان، دختران و كودكان، ك
سركوبي و شكنجه و اعدام وحشيانه گروههاي مختلف، 
بي حيثيتي بين المللي و فشار تحريمهاي اقتصادي بر 

  . يك ملت، نشاني از ايران دوستي و ملي گرايي ندارد
ماندن به بهاي هيچ . بودن يا نبودن هميشه مساله نيست

خاموش و نگفتن نشان بي خاصيتي و بي رگي و مرگ 
تدريجي روياي سروري قديم در هياهوي پاره هاي آتش 

  .  و آهن دنياي جديد است
 :منابع

   هفته نامه ي امرداد، شماره هاي گوناگون-
  امرداد) وب سايت (  تارنما -
   ريچارد كاتم- ناسيوناليسم در ايران -
 رضا مرادي -رنج هاي بشري:  پژوهش هاي ايراني-

  غياث آبادي

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

  
  11بقيه از صفحه 

  
دغدغه معلم معيشت "، "رسانه سانسور مي كند

خصوصي "، "فرياد سكوت براي رفع تبعيض"، "است
، " قانون اساسي است30سازي مدارس مخالف اصل 

 ."معلم بيدار است از تبعيض بيزار است"
تجمعات امروز، سومين اعتراض سراسري معلمان به 

معلمان معترض عالوه بر تجمع . مار مي رودش
 اسفند 10سراسري امروز، دو بار ديگر در تاريخهاي 

 فروردين امسال در بيشتر شهرهاي 27سال گذشته و 
 . ايران به صورت همزمان تجمع كرده بودند

       

  گزارشي از تجمع معلمان همدان

  
 

 رضا مسلمي، - ارديبهشت 17حقوق معلم و كارگر، 
قبل از ساعت ده : انون صنفي معلمان همدانعضو ك

امروز صبح، همكاران از شهر همدان و شهرستانهاي 
تابعه در داخل حياط اداره كل گرد هم آمده بودند تا 
نداي حق طلبي خود را به گوش مسووالن برسانند، 
رفته رفته حضور همكاران بيشتر و پررنگ تر مي شد، 

يار پررنگ تر از در اين ميان حضور همكاران خانم بس
  . تجمعهاي قبل بود

در اين تجمع، پالكاردهايي با مضمون اعتراض به 
پايين بودن حقوق و مزايا، تبعيض موجود در سيستم 
پرداختها و مشكالت بازنشستگان در دست معلمان به 

همچنين معلمان با در دست داشتن . چشم مي خورد
اقي، بد(پالكاردهايي، خواستار آزادي معلمان دربند 

 .شدند) باقري، هاشمي
در اين تجمع طومارهايي خطاب به رييس جمهور و 
. رييس قوه قضاييه به امضاي شركت كنندگان رسيد

در پايان حلقه اتحادي سمبليك توسط تمامي شركت 
 .كنندگان، بسيار تاثير گذار و پرشور شكل گرفت

پس از توزيع متن قطعنامه پاياني، تجمع راس ساعت 
  .پايان رسيددوازده به 

 

تجمع و تحصن معلمان نواحي مختلف 

 ممسني استان فارس 

:  احمد كشاورزي- ارديبهشت 17حقوق معلم و كارگر، 
تجمع گسترده معلمان نواحي مختلف ممسني فارس 

 17(در جلوي آموزش و پرورش نورآباد ممسني امروز 
 صبح 9اين تجمع از ساعت . برگزار گرديد) ارديبهشت

شعارهايي كه در .  ادامه داشت12عت شروع و تا سا
 :عبارت بودند از. اين تجمع داده شد

 معيشت و منزلت حق مسلم ماست
 معلم بيدار است از تبعيض بيزار است

  زندگي قسطي گشته–بجاي پس انداز 

 معلم زنداني آزاد بايد گردد

  

  
  هاشمي آزاد بايد گردند- باقري-بداقي

ه داشت، چند نفر  ادام12در اين تجمع كه تا ساعت 
از معلمان صحبت كردند، از جمله آقاي گودرز 
شفيعيان كه از اعضاي كانون صنفي معلمان و نيز 

ايشان از مساله معيشت . كانون فرهنگيان فارس بود
و منزلت كه از اساسي ترين مطالبات معلمان است، 
صحبت كرد، همچنين وي به فيلتر شدن سايتهاي 

 "كانون صنفي معلمان" و "حقوق معلم و كارگر"
وي . اعتراض كرد كه مورد تاييد معلمان قرار گرفت

به خصوصي سازي آموزش و پرورش اشاره كرد و 
 -سرآخر خواهان ايجاد فضايي مطبوع، علمي 

پژوهشي و انساني و فاصله گرفتن از فضاي 
  . ايديولوژيك در آموزش و پرورش گرديد

همه معلمان بر خواسته هاي ذكر شده متفق القول 
  . پايان يافت12بودند و تجمع در ساعت 

  

تجمعات اعتراضي معلمان در استان 

 كردستان 

  
 روز پنجشنبه هفدهم - ارديبهشت 17كردپا، 

ارديبهشت ماه، در شهرهاي استان كردستان معلمان 
و فرهنگيان بار ديگر در اعتراض به عدم تحقق 

خود در مقابل ادارات آموزش و پرورش مطالبات 
  .دست به تجمع اعتراضي زدند

 

سكوت "، "تضعيف فرهنگيان، تخريب فرهنگيان"
معلم بيدار است از "، "ما بلندتر از فرياد ماست

 از شعارهاي معلمان در اين "تبعيض بيزار است
 .تجمعات اعتراضي بود

معلمان در شهرهاي قروه، ايالم، بوكان، كرمانشاه، 
  روميه، سقز، سنندج و مريوان در مقابل ادارات ا

  
آموزش و پرورش با برگزاري تجمعات اعتراضي خواستار 

 .رسيدگي به مطالبات خود شدند
همچنين فرهنگيان شهرستانهاي اشنويه و سردشت براي 

. انداعالم اعتراض خود در تجمعات اروميه شركت كرده 
 بهبود ها،معلمان معترض خواستار افزايش دستمزد

وضعيت معيشتي و رفع تبعيض حقوقي بين خود و ساير 
 .كارمندان دولت هستند

  

آموزش پرورش تجمع معلمان مقابل اداره

 شهرستان بوشهر

 10 روز پنجشنبه از ساعت – ارديبهشت 17همكالسي، 
آموزش پرورش شهرستان صبح مغلمان مقابل درب اداره

ن بوشهر دست به تجمع زدند كه اين تجمع بدو
پاسخگويي مسووالن امر ادامه پيدا كرد و تعدادي از 

 ظهر در محل تجمع 12فرهنگيان بوشهر تا ساعت 
 .حضور داشتند

  
  

علي محمدي، يكي از فرهنگيان حاضر با اشاره به وعده 
مسووالن به هيچ يك از ": هاي مسووالن يادآور شد

 ".وعده هايي كه به ما داده اند عمل نكرده اند
معاون مديركل اداره ": شهري ادامه داداين معلم بو

آموزش پرورش در تجمع قبل حاضر شد و قول داد كه 
مطالبات فرهنگيان تا اول ارديبهشت پرداخت شود، ولي 

 ارديبهشت است و هنوز خبري از 17متاسفانه امروز 
 ".پرداخت حقوقها نيست

  13بقيه در صفحه 
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چالشھای معلمان در 
  ارديبھشت ماه

  

  12بقيه از صفحه 

تجمع جمعي از معلمان تبريزي در مقابل 

 اداره آموزش و پرورش استان

 معلم در برابر اداره 300 بيش از - ارديبهشت 17آناج، 
كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي تجمع 

 .كردند
معرفي "تجمع كنندگان، پالكاردهايي با شعار هاي 

افراد حق طلب به نيروي انتظامي زيبنده اين سازمان 
، "خط فقر سه ميليون، حقوق ما يك ميليون"، "نيست

مجلسيان را گر بود دغدغه ملت، تعليم و تربيت را "
معلم به پا خيز، براي "، "!نكنند وجه المصالحه رياست

در دست دارند و به حقوق كم خود ...  و"رفع تبعيض
 .معترض مي باشند

 از معلمان معترض با بيان اينكه افزايش مبلغ يكي
: سنوات چندين دهم مقدار تورم مي باشد، اظهار كرد

قدرت خريد معلمان بسيار كم است و استفاده از رفاه "
:  وي ادامه داد".و آسايش بر ما حرام شده است

 درصد افزايش يافته 300هزينه بيمه هاي درماني "
حقوق ما كم مي است و اين مقدار افزايش هم از 

 ".شود
اين معلم اداره كل آموزش و پرورش استان در خاتمه 

 درصد 14از اول سال حقوق معلمان ": بيان كرد
 درصد اين افزايش به خزانه 3افزايش يافته است كه 

  ".دولت واريز مي شود
  

   تجمع معلمان مشهد

  

 غالمرضا - ارديبهشت 17حقوق معلم و كارگر ، 
 با حضور چند هزار نفري خود ، معلمان مشهد: آزادي

معلم زنداني " ، "وزير بي لياقت استعفا استعفا"با شعار 
 سكوت خود را "اتحاد اتحاد" و "آزاد بايد گردد

شكستند و با ذكر جميل از ياد و خاطره همكاران دربند 
خويش خواهان آزادي و لغو احكام قضايي صادر شده 

ديده و با زدن عليه فعاالن صنفي توسط قوه قضاييه گر

 دقيقه كه از بين بانوان شروع 10كف و دست بمدت 
  .شده بود، بر خواسته هاي خود تأكيد كردند

شكست سكوت از آن جا آغاز گرديد كه نيروي 
انتظامي با نصب پرده و درج مطلبي از قبل با مضمون 

معلمي عشق است و اگر به عنوان شغل به آن نگاه "
 در جلوي اداره "ري برويدمي كنيد، به دنبال كار ديگ

كل آموزش و پرورش خراسان رضوي هيجان معلمان 
در پي اين مساله، تجمع كنندگان با . را بر انگيخت

الصاق عكس معلمان زنداني و پالكاردهايي مبني بر 
مطالبات مدني بر روي پرده فوق هشدار خود را متذكر 

پس از اين برخورد، دو نفر از افسران نيروي . شدند
تظامي با همراهي فردي ديگر اقدام به كندن عكسها ان

و پالكاردها نمودند كه با برخورد و اعتراض شديد 
آقاي جواد لعل محمدي، از فعاالن كانون صنفي 
معلمان ايران، مواجه گرديده و مجبور به جمع آوري 

  .پرده خود شدند

  
در حدود ساعت يازده و تجمع حداكثري معلمان، 

رورش خراسان رضوي با حضور مدير كل آموزش و پ
 دقيقه از همدلي دست 5در بين معلمان نزديك به 

خالي دولت صحبت به ميان آورد و فرهنگيان را به 
پس از رفتن . داخل ساختمان اداري دعوت كرد

مدير كل، تعدادي از مسووالن اداره با همراهي 
افرادي منصوب به كانون صنفي دعوت خود را تكرار 

ت معلمان به داخل ساختمان اقدام و نسبت به هداي
نمودند كه با برخورد مجدد آقاي لعل محمدي و 
آقاي خواستار، مسوول كانون صنفي معلمان مشهد، 
مواجه و آقاي خواستار با رفتن بر روي سكو از كليه 
فرهنگيان خواست كه هشيار باشند و فريب بازيهاي 
مرسوم را نخورند و از حقوق معلمان زنداني خود 

  .اع كننددف
آقاي خواستار كه مورد تشويق شديد تجمع كنندگان 

من در سالهاي گذشته در "قرار گرفته بود گفت 
طبقه دوم همين اداره محاكمه شدم و آقايان در 
همدستي با دستگاه قضا آن چه را كه به ناحق بود، 

   ".در حق بنده و همكارانم صورت دادند
 سال از 6ر رسول بداقي بالغ ب": وي همچنين گفت

عمر خود را در زندان گذرانده و اكنون كه نوبت به 
آزادي ايشان رسيده، پرونده سازي مجدد براي 
ايشان و ديگر همكاراني كه داراي حكم تعليقي 

   ".هستند آغاز گرديده است
زنداني "نان، معلمان با شعار به دنبال اين سخ

معلم زنداني آزاد بايد " و "سياسي آزاد بايد گردد
وزير بي لياقت " و "اتحاد، اتحاد" و همچنين "گردد

 خواهان رسيدگي دولت به وضعيت "استعفا، استعفا
معلمان زنداني، تحول آموزش و پرورش و رفع 
تبعيض بين اين وزارتخانه با ديگر وزارتخانه ها شده 

 بانوان حاضر در تجمع با شروع كف و دست كه و
 دقيقه بر خواسته هاي خود تاكيد 10همه گير شد تا 

  .كردند
آنچه در اين ميان حائز تذكر و اهميت است، حضور 
بي نظير فرهنگيان، تعدادي از دانش آموزان 
دبيرستانها و خانواده هاي معلمان در بين تجمع 

  .كنندگان است
 

علمان اردبيل برگزار تجمع اعتراض آميز م
 شد

 صبح امروز معلمان – ارديبهشت 17آذر سالم، 
اردبيل براي چندمين بار طي چند روز گذشته در 
مقابل درب اصلي اداره كل آموزش و پرورش استان 

اردبيل نسبت به تبعيض در حقوق دريافتي تجمع 
 .اعتراضي برگزار كردند

در در اين تجمع نيز معلمان خواستار رفع تبعيض 
  .پرداخت حقوق معلمان با ساير كارمندان ادارات شدند

  
تجمع مربيان پيش دبستاني براي سومين بار 

  در سال جاري

 تن از مربيان پيش 50 حدود - ارديبهشت 28ايلنا، 
توجهي دولت به شيوه استخدام دبستاني كه نسبت به بي 

 27يكشنبه (آموزش و پرورش اعتراض دارند صبح ديروز 
براي سومين بار در سال جاري در مقابل ) ارديبهشت

  .مجلس تجمع كردند
ند كه از استانهاي همدان، تجمع كنندگان گفته ا

خوزستان، لرستان، مركزي و شهرستانهاي استان تهران 
  .انددر مقابل مجلس تجمع كرده 

آنان معتقدند آموزش و پرورش بايد بدون برگزاري 
 مربيان پيش آزمون و با اولويت نسبت به استخدام

به گفته مربيان معترض، استخدام از . دبستاني اقدام كند
سوي دولت با شرط برگزاري آزمون مورد موافقت قرار 

  .گرفته و باعث نگراني آنها شده است
وزير آموزش و پرورش استخدام مربيان پيش دبستاني را 
به شركت اين مربيان در آزمون استخدامي و كسب 

 هاي پس از گذراندن دورهگواهي صالحيت معلمي 
مربوطه در دانشگاه فرهنگيان منوط كرده است و اين امر 
موجبات نگراني از آينده شغلي بسياري از مربيان پيش 

 . دبستاني را فراهم آورده است
به گفته يكي از حاضرين در تجمع امروز، نحوه برگزاري 
آزمون استخدامي آموزش و پرورش بسياري از مربيان را 

به گفته او، نحوه . هديد امنيت شغلي مواجه كرده استبا ت
 قانون تعيين تكليف 17استخدام بايد بر اساس ماده 

 تصويب شده و بر 91استخدامي باشد كه در مهرماه 
اساس آن اولويت استخدام با نيروهاي پيش دبستاني و 

  .نيروهاي شركتي است
ري تجمع امروز در حالي برگزار شد كه از ابتداي سال جا

تاكنون مربيان سه بار در اعتراض به شيوه برگزاري 
آزمون استخدامي آموزش و پرورش در مقابل مجلس 

 هم 93اين معلمان كه مرداد ماه سال . اندتجمع كرده 
اقدام به برگزاري تجمع مشابهي در برابر مجلس كرده 
بودند، خواستار استخدام خود توسط آموزش و پرورش 

  .هستند
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طرح تحول سالمت، آبي كه به 

   رود خوشي از گلو پايين نمي

 هفته اول - ارديبهشت 2ايلنا، 
ارديبهشت هفته سالمت است و 
مهمترين موضوع در اين حوزه، اجراي 
طرح تحول سالمت است؛ طرحي كه 
با اجراي آن روزنه اميدي در قشر كم 
درآمد ايجاد شد كه شايد بتوانند با 

د، راه درمان خود بضاعت اندكي كه دارن
  . را طي كنند

طرح تحول سالمت با اين شعار آغاز 
شد كه بتواند درمان را براي بيماران كم 

 كند، اما نكته اصلي اين است كه  هزينه 
اين مهم تنها درباره بيماران بستري 
رعايت شد و بيماران سرپايي و 
اورژانسي در طرح مورد توجه قرار 

ن، نماينده مسعود پزشكيا. اند نگرفته 
مجلس در تشريح اين مشكل بيان مي 

يكي ديگر از مشكالتي كه طرح ": كند 
تحول سالمت با آن مواجه است، اين 
است كه متاسفانه درمان براي همه 
افراد جامعه به صورت يكسان ارزان 

اين ايراد به اين دليل است . نشده است
كه سيستم سالمت در چارچوب مناسبي 

ينكه بر اساس حركت نكرده، ضمن ا
اين نماينده  ".عدالت طراحي نشده است

نتيجه اين طرح ": مجلس تاكيد كرد
تنها اين بود كه بيمارستانهاي مجهز، 

تر شدند و مناطق محروم بدون  مجهز 
امكانات ماندند و امكانات درمان به 

. تر هستند دست كساني رسيد كه دارا
همچنين به دليل ضعيف بودن طرح، 

تر است،  شهري كه دارابيمارستان و 
 ها به خود  پول بيشتري را از اين هزينه

   ".دهد اختصاص داده و مي 
پزشكيان بر اين باور است كه بايد 
افزايش قيمت خدمات در طرح تحول 
سالمت موشكافانه بررسي و اجرايي 
شود، چرا كه با افزايش قيمتها رسيدگي 
به مناطق محروم با مشكالت بيشتري 

اين درحالي است كه .  شدمواجه خواهد
امكان تزريق بيشتر هزينه توسط دولت 
و مجلس به اين سيستم نيست و از 
سوي ديگر افزايش درآمد در شهرهاي 

 تر  بزرگ، خالي شدن شهرهاي كوچك
  . را نيز به دنبال خواهد داشت

  

: ننامه يك پرستار به مسووال

  اين يك برده داري مدرن است

 يك مرد - ارديبهشت 5سالمت نيوز، 
پرستار بيمارستان امام رضا مشهد نامه 

ن نوشت اي سرگشاده خطاب به مسووال
  : كه در بخشهايي از آن آمده است

  !ن محترمآقايان مسووال"
يادتان باشد و شك نكنيد اگر ظلمي مي 
شود به پرستار با شيفتهاي طوالني و 
درآمد بسيار كم و خستگيهاي جسمي و 

يف، حتما روحي ناشي از اين شغل شر
  . دودش به چشم خودتان خواهد رفت

چگونه هست ادعاي عدالت خواهي تان 
گوش زمين و زمان را كر كرده و 
چگونه است در كشورهاي به گفته 
خودتان دشمن و كافر و ضد حقوق بشر 
و استعمارگر، اين چنين تبعيض و ظلمي 

  نيست به اين قشر زحمتكش؟ 
وقتي اعتراض مي كنيم وزير بهداشت 

) پرستاران معترض(ي گويد اينها م
مگر توقع . نماينده همه پرستاران نيستند

داريد همه پرستاران بيماران را رها كنند 
و به تهران بيايند؟ اين حرف را يك 
بچه خردسال بايد باور كند و در شان 

  .ايشان نيست
اگر راست مي گوييد، در يك برنامه 
زنده تلويزيوني راي پرستاران را با يك 

  . ماره پيامك نظر سنجي كنيدش
ن و كساني كه بي آقاي وزير، مسووال

  ! تفاوت هستيد
چگونه شب راحت مي خوابيد؟ اين يك 
برده داري مدرن هست كه ما زحمت 
بكشيم، عده اي در اين وزارت بي درد 
دسترنج ما را بخورند و قارون وار زندگي 

  . كنند
روزي مستضعفان وارثان زمين خواهند 

مان شرمسار و عذاب خواهند شد و ظال
  . شد
  

  پزشكان عمومي فراموش

   شده اند

 عضو شوراي - ارديبهشت 13مهر، 
عالي نظام پزشكي معتقد است كه 
پزشكان عمومي در نظام سالمت كشور 

  .ناديده گرفته شده اند
دكتر داريوش طاهرخاني به موضوع 
درآمد نيروهاي باليني نظام سالمت 

شكان عمومي پز": اشاره كرد و افزود
حلقه فراموش شده نظام سالمت كشور 

  ".هستند
طي هفته جاري ": وي اظهار داشت

آماري منتشر شد كه در آن ارقامي را به 
عنوان ميانگين درآمد پزشكان 
متخصص و پرستاران عنوان نموده 

براي پزشكان متخصص به طور . بودند
 هزار تومان 500 ميليون و 12ميانگين 

 هزار 400 ميليون و 2و براي پرستاران 

نكته قابل . تومان عنوان شده است
تعمق آن است كه هر چند اعداد 
عنوان شده با توجه به حساسيت كار 
و مدت تحصيل در مقايسه با ساير 

 كه گاها -مشاغل موجود در جامعه 
درآمدهاي نامتعارف شان مشمول 

 نيازمند -مالياتهاي قانوني نيز نمي شود 
 در كنار درآمدهاي توجه است، اما چرا

كاركنان حوزه سالمت، هيچ مرجعي در 
كشور حاضر به محاسبه و اعالم رسمي 
ميانگين درآمد پزشكان عمومي 

  "نيست؟
طاهرخاني با طرح اين سووال كه مگر 

پزشكان عمومي جز نظام سالمت كشور 
طبق آمارهاي موجود، ": نيستند، گفت

ارايه خدمت در حوزه بيشترين حجم 
سرپايي توسط پزشكان عمومي ارايه 

 80مي شود و در مقابل پوشش 
 7درصدي خدمات سرپايي كشور، تنها 

درصد از پرداختيهاي نظامهاي سالمت 
و بيمه اي كشور به اين گروه تعلق مي 

  ".گيرد
  

  حمله وزير بهداشت به پرستاران 

 سيدحسن - ارديبهشت 14خبرآنالين، 
ر بهداشت، در مراسم هاشمي، وزي

در وزارت ": بزرگداشت روز ماما گفت
بهداشت پيگير وضعيت ماماهاي كشور 
هستيم، اما اي كاش در گروه پرستاري 

 كردند  اي قضيه را سياسي نمي نيز عده 
اما .  بردند و كار را با عقالنيت پيش مي

 اي معدود به عنوان جامعه شريفه  عده
او   ".اند پرستاري قضيه را سياسي كرده 

آنچه كه من در طول عمر خود ": گفت
ام اين است كه هيچگاه كار افراد  ديده 

رسد و بار  تندرو و زورگو به نتيجه نمي 
   ".رسد كج هيچگاه به منزل نمي 

   

نامه ي سر گشاده دبير كل خانه 

  پرستار به سخنان وزير بهداشت

خانه " دبير كل - ارديبهشت 15ايلنا، 
اي سرگشاده خطاب به  ه  در نام"پرستار

وزير بهداشت، ضمن ابراز تاسف از 
اظهارات وي در مراسم روز ماما، افكار 
عمومي را بهترين قاضي براي سنجش 

 گري گروه  ميزان قانون گريزي و سلطه
  هاي مختلف حوزه درمان دانست

جناب ": محمد شريفي مقدم نوشت
آقاي هاشمي، پيرو فرمايشات جنابعالي 

ز ماما مبني بر سياسي در مراسم رو

كردن قضيه پرستاري و اينكه جامعه 
پرستاري را زورگو، تندرو و فاقد 

ايد، ضمن  عقالنيت الزم معرفي نموده 
ابراز تاسف از اين نحوه گفتار، الزم مي 

دانم جهت تنوير افكار عمومي مردم  
عزيز و در دفاع از پرستاران مظلوم 

  .مطالبي را به شرح زير عرض نمايم
ترين  جامعه پرستاري جزو مظلوم 

گروهي هستند كه علي رغم فشارهاي 
 امان  فراوان، ظلمها زياد، تبعيضهاي بي

اي   عدالتيهاي گسترده، به شيوه  و بي
بسيار نجيبانه مشكالت شان را پيگيري 
نموده، بطوريكه پس از انتصاب جنابعالي 

 ماه صبر كردند تا در 6به وزارت 
  . ري قرار گيريدجريان مشكالت پرستا

وعده داديد تعرفه گذاري را پايلوت 
كنيد كه در حد وعده باقي ماند، قول 

 250 خدمت و سپس 350داديد كه 
خدمت را در كنار حدود هفت هزار 

ها در كتاب ارزش  خدمت بقيه گروه 
نسبي اضافه كنيد كه به اين وعده هم 

  ...عمل نشد و
فهمد و  پرستاري امروز مي ! آقاي وزير

آگاه شده و ديگر زبان تحقير، تهديد، 
تابد و تجربه  تنبيه و تبعيد را برنمي 

يكسال گذشته حاكي از آن است كه 
اينگونه سياستها نخ نما شده و بر 
عكس باعث اتحاد و انسجام جامعه 
پرستاري و گستردگي دامنه اعتراضات 

  .در كشور شده است
  

  ابالغ تعرفه: دبيركل خانه پرستار

ت پرستاري كذب هاي خدما

  محض است

 حسين علي - ارديبهشت 22ايلنا، 
شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس، روز گذشته خبر داد وزير 

اي كه در كميسيون  بهداشت در جلسه 
بهداشت برگزار شده، اعالم كرده است 

 خدمت پرستاري در 250تعرفه گذاري 
  .بخش خصوصي ابالغ شده است

م ضمن تكذيب اين محمد شريفي مقد
گفتن اين حرف از سوي ": خبر گفت

وزير بهداشت تنها در جهت آرام سازي 
فضاي اعتراض آميز و ملتهبي است كه 
بر جامعه پرستاري سايه افكنده و نوعي 

  ".عوام فريبي است
وي همچنين وجود رويكرد پزشك 
ساالرانه در كميسيون بهداشت مجلس 
 را يكي از موانع اصلي عدم پيگيري

مجدانه از سوي نمايندگان مجلس 
دانست و با بيان اين مطلب كه 
كميسيون بهداشت مجلس با وزارت 

:  كند، گفت بهداشت مماشات مي
متاسفانه نگاه پزشك ساالرانه در "

كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم 
حاكم است و آن هم به اين دليل است 
كه پزشكان حاضر در كميسيون 

 به جاي اينكه بهداشت و درمان مجلس
به فكر مشكالت مردم و پرستاران كه 
حقوق شان تضعيف شده باشند، منافع 

  ". كنند صنفي شان را دنبال مي
  

  15بقيه در صفحه 

  کارورزان س�مت
 اميد برهاني
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محدوديتهاي جديد پوشش در دانشگاه 

  تهران
ضوابط پوشش "بر اساس آيين نامه 

 دانشگاه تهران، استفاده از لباسهاي "دانشجويان
با رنگ تند و زننده به عنوان مصداقي از موارد 

  . غيرمجاز پوشش دانشجويان شمرده مي شود
اين اساسنامه در توضيح حدود پوشش 

از نظر (ار پوشش ساده و با وق"دانشجويان، 
، ")رنگ و طرح مطابق با شوون دانشگاهي

آرايش و پيرايش موها متناسب با شان "
، "استفاده از مقنعه پوشش كامل مو"، "دانشگاه

 را "شلوار و مانتوي بلند از سوي خانمها"و 
  .معرفي كرده است

لباس، عاليم، نقوش، "همچنين استفاده از 
 با  مغاير"تصاوير، طرح، نوشته و زيورآالت

ارزشهاي ملي و ديني و يا متعلق به گروههاي "
تنگ و "، استفاده از لباسهاي "خاص انحرافي

استفاده از " و "بدن نما، با رنگ تُند و زننده
، به عنوان "آرايشهايي كه باعث جلب توجه شود
 1ايسنا، . (موارد غيرمجاز ذكر شده است

  )ارديبهشت
  

بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه 

  ك در همبستگي با كارگران ارا
 دانشجويان دانشگاه اراك در آستانه روز جهاني 
كارگر، همبستگي خود را با كارگران زحمتكش 

  . ايران طي بيانيه اي اعالم كردند
ما دانشجويان دانشگاه ": در اين بيانيه آمده است

اراك از تجمع كارگران در روز جهاني كارگر 
ان در حاكميت كارگران ميهنم. حمايت مي كنيم

واليت فقيه همواره از فقيرترين و محروم ترين 
قشر جامعه بوده و با كار كمرشكن و طاقت 
فرسا همواره در زير خط فقر زندگي كرده اند و 

  . بيشترين فشارها را تحمل كرده و مي كنند
در نظامي كه حتي نان را از سفره كارگران 
ربوده و با چپاول و اختالس فقط جيب 

ران و همپالگيهاي خود را پر كرده، جاي كارگزا
آن دارد كه همه مردم در هر قشري كه هستند 
اين روز را به پاس تمامي زحماتي كه كارگران 
ميهنمان متحمل مي شوند، گرامي دارند و با 
شركت در تجمع و اعتراض كارگران عزيزمان از 

 ".آنها حمايت و همبستگي خود را اعالم دارند
  ) ارديبهشت9، دانشجو آنالين(

  
تجمع دانشجويان دو دانشگاه در برابر 

  مجلس 
دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادي در ادامه 
اعتراض خود به ادغام با دانشگاه خوارزمي و 
عدم پاسخگويي مسووالن دانشگاهها و 
همچنين مسووالن وزارت علوم، در مقابل 

  .مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند
كنندگان، قرار است به گفته يكي از تجمع 

نمايندگان دانشجويان در جلسه روز سه شنبه 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شركت و 

  . موضوع را از طريق مجلس پيگيري كنند
همچنين جمعي از دانشجويان پزشكي دانشگاه 

الملل صبح امروز در اعتراض به آزاد و واحد بين 

ي نبود شرايط آموزشي در مقابل درب مجلس شورا
  .اسالمي تجمع كردند

ما خواستار ايجاد شرايط ": نماينده تجمع كنندگان گفت
ويژه ارايه بيمارستانهاي آموزشي كه مورد آموزشي به 

تاييد وزارت بهداشت است هستيم تا بتوانيم در اين 
 6خانه ملت،  (".مراكز دوره آموزشي خود را دنبال كنيم

  )ارديبهشت
  

  مجيد توكلي به زندان بازگشت
 فروردين ماه براي مدت يك هفته 31مجيد توكلي كه 

  .به مرخصي آمده بود، به زندان بازگشت
 سال حبس تعزيري 8اين فعال دانشجويي در ابتدا به 

محكوم شده بود كه اين حكم در سال گذشته به پنج 
  .سال و نيم حبس تعزيري كاهش يافت

با اتمام دوران محكوميت، قرار است اين فعال 
 ارديبهشت ماه سال جاري 20ي روز يكشنبه دانشجوي
عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسالمي . آزاد شود

 پس از 1388 آذر سال 16دانشگاه اميركبير در 
سخنراني در مراسم روز دانشجو در اين دانشگاه 

  ) ارديبهشت8دانشجو نيوز، . (بازداشت شد
  

مراسم روز كارگر در دانشكده حقوق دانشگاه 

  تهران 

 ارديبهشت از طرف انجمن اسالمي دانشگاه 8 روز
تهران جلسه اي به مناسبت روز جهاني كارگر در 

در شروع . دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد
 پخش شد و بعد "آفتابكاران جنگل“برنامه آهنگ 

  . قرآن و در آخر سرود جمهوري اسالمي
قابل توجه است كه هنگام پخش سرود جمهوري 

. درصد حضار از جايشان بلند نشدند 80اسالمي 
  ) ارديبهشت10دانشجو آنالين، (

  
احسان دولتشاه، فعال دانشجويي سابق، 

  راهي زندان اوين شد
احسان دولتشاه، عضو سابق دانشجويان و دانش 
آموختگان ليبرال ايران، جهت تحمل شش ماه حبس 

 بود، به 88تعزيري كه مرتبط به بازداشت وي در سال 
  . اوين منتقل شدزندان

احسان دولتشاه، دانش آموخته فلسفه دانشگاه تهران، 
، حين يك 1388در بيست و هشت آبان ماه سال 

جلسه كتابخواني بازداشت و از سوي شعبه بيست و 
ششم دادگاه انقالب به رياست قاضي پيرعباس به 
اتهام تبليغ عليه نظام، به يك سال حبس محكوم شد 

  . بودكه شش ماه آن تعزيري
برابر آيين دادرسي كيفري ايران، اين حكم در خرداد 

آن يعني در ماه  سال بعد از 5 قطعي شده بود و 89ماه 
آينده مشمول گذر زمان مي شد، ولي قوه قضاييه در 
كمتر از يك ماه مانده به موعد مقرر، حكم حبس آقاي 

  ) ارديبهشت10هرانا، . (دولتشاه را اجرا كرد
  16بقيه در صفحه 
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 هزار نفر در 7آزمون استخدام تاخير 

  بيمارستانهاي جديد وزارت بهداشت

 آزمون استخدامي وزارت - ارديبهشت 25فارس،  
 ارديبهشت برگزار شود و 25بهداشت كه قرار بود 

 هزار نفر نيروي جديد شامل پرستار، بهيار 7طي آن 
براي بيمارستانهاي و نيروهاي خدماتي و اداري 

جديد التاسيس وزارت بهداشت استخدام شوند، به 
علت صادر نشدن مجوز آن از سوي سازمان 

  مديريت و برنامه ريزي به تاخير افتاد
هفته گذشته سيد حسن هاشمي، وزير بهداشت، 

آزمون استخدامي وزارت بهداشت براي ": گفته بود
در  هزار نفر نيروي جديد براي بكارگيري 7جذب 

 25 بيمارستان جديد التاسيس است كه 76
   ".ارديبهشت برگزار مي شود

افرادي كه در اين آزمون پذيرفته ": وي گفته بود
 شوند، به طور عمده براي تكميل كادر  مي

پرستاري، بهيار، نيروهاي خدماتي و منشي 
  ".بيمارستانهاي جديد هستند

  
تربيت بهيار يكساله، چالشي جديد در 

   التهاب پرستارانجامعه پر

 هزار بهيار 10 اعالم جذب - ارديبهشت 28ايلنا، 
شوند،  كه طي يك دوره آموزشي يكساله تربيت مي 

اي از نگراني را در بين پرستاران ايجاد  موج تازه 
 هاي مجازي،  اي كه در شبكه كرده است به گونه 

فتنه جديد وزارت "پرستاران از اين طرح به عنوان 
  .برند مي  نام "بهداشت

 هاي اجراي آن با  بر اساس اين طرح كه زمينه
كمك سه نهاد نظام پرستاري، معاونت پرستاري و 
بورد پرستاري، توسط شركت تعاوني كاركنان نظام 

 توانند با  سالمت اجرا مي شود، متقاضيان مي
داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه و معدل كل 

ه آموزشي اي، براي گذراندن دور  از هر رشته 14
  .يكساله بهياري ثبت نام كنند

گويند، اجراي اين طرح كه به گفته  پرستاران مي 
آنها در واقع طرح تربيت بهيار شش ماهه است، 
منجر به بكارگيري نيروي غيرمتخصص و به خطر 
انداختن جان بيماران و اختالل در نظام سالمت 

  .كشور خواهد شد
وزارت بهداشت يكي از بهياران باسابقه معتقد است 

از اجراي اين طرح به دنبال آن است تا با استخدام 
تر و حقوق  نيروي شركتي با سطح تحصيالت پايين 

و مزاياي كم تر، به خيال خود كمبود پرستار را 
جبران كند در حالي كه به جاي اين كار بايد خيل 

هاي  عظيمي از فارغ التحصيالن بيكار دانشكده 
  ".پرستاري را جذب كند

اين طرح تنها براي اين است ": كند وي اضافه مي 
كه به بهيار حقوق كمتري پرداخت كنند و در اين 

  ".ميان جان بيمار اهميتي ندارد
در همه ": گويد يكي ديگر از پرستاران ناراضي مي 

جاي دنيا اين حرفه در حال ارتقا علمي و تخصصي 
ن وزارت بهداشت شدن است، اما در اينجا مسووال

ي اينكه تسلط بيشتري روي پرستاران و برا
 آيند و چنين  مطالبات شان داشته باشند، مي

 كنند و حقوق بيماران و  طرحهايي را عملياتي مي
 ".مردم برايشان اهميتي ندارد

   

  

  دانشگاه در ماھی که گذشت
 كامران عالمي نژاد
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  دانشگاه در ماھی که گذشت
  

  15بقيه از صفحه 

تجمع گسترده دانشجويان علم و 

  صنعت در اعتراض به مشكالت صنفي 

دانشجويان دانشگاه علم و صنعت براي چندمين 
بار طي ماههاي اخير در اعتراض به مشكالت 
صنفي و فرهنگي در اين دانشگاه، دست به 

  .تحصن و اعتراض زدند
  

دانشجويان دانشگاه علم و در تجمع اين هفته 
صنعت كه با فراخوان شوراي صنفي دانشجويان 
برگزار شد، صدها تن از دانشجويان با سر دادن 
شعارهايي خواستار استعفاي معاونت فرهنگي 
اين دانشگاه، بركناري مدير امور فرهنگي، 
تعويض اعضاي غير قانوني شوراي فرهنگي و 

  . دنيز اخراج مدير امور خوابگاهها شدن
احياي كانون تعطيل شده موسيقي، بازگرداندن 
اينترنت وايرلس به خوابگاهها، بازگشايي انجمن 
اسالمي و احياي دفاتر شوراي صنفي 
دانشجويان در دانشكدهها و خوابگاهها از ديگر 
مطالبات دانشجويان دانشگاه علم و صنعت است 

توجهي مديريت دانشگاه روبرو كه تا كنون با بي
  .شده است

گويند تغييرات در دانشجويان اين دانشگاه مي
حوزه مديريتي دانشگاه به حدي اندك بوده 

توان گفت پس از روي كار آمدن است كه مي 
دولت حسن روحاني و انتصاب رياست جديد، در 
رويكردهاي فرهنگي و صنفي حاكم بر دانشگاه 

ترين تغييري به وجود علم و صنعت كوچك
  ) ارديبهشت10 نيوز، دانشجو. (نيامده است

   
تجمع دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 

  در اعتراض به وضعيت تحصيلي

روز چهارشنبه گروهي از دانشجويان دانشگاه 
فرهنگيان واقع در فرحزاد، در اعتراض به عدم 
رسيدگي به خواسته هاي خود و پايين بودن 
سطح آموزشي و عدم امكانات آموزشي در مقابل 

اه تجمع كردند و خواهان دفتر مدير دانشگ
مأموران . رسيدگي به خواسته هايشان شدند

حراست دانشگاه تالش كردند كه با تهديد، 
دانشجويان را وادار به عقب نشيني و برهم زدن 

  .تجمع كنند
 1391قابل ذكر است كه اين دانشگاه در سال 

تاسيس شده و هدف اوليه از تاسيس آن تربيت 
ه سال گذشته و بنا به اما طي س. دبير بوده است

گفته دانشجويان، به دليل سوومديريت و 
مشكالت جدي در بخش آموزش منجمله وجود 
هيات علمي با كيفيت و سطح تحصيل پايين در 
. دانشگاه، عمالً سر و سامان نگرفته است

  ) ارديبهشت13دانشجو آنالين، (
  

تجمع اعتراضي با استفاده از حضور 

  رفسنجاني در پلي تكنيك 

امير (دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك تهران 
از فرصت پيش آمده از حضور رفسنجاني ) كبير

در دانشگاه استفاده كرده و مطالبات شان را 
برخي از شعارها به قرار . روي پالكارد نوشتند

  :زير است
  

  
  

دوره دروغگويان به پايان رسيده، دانشجو مي ميرد، 
. بايد گرددذلت نمي پذيرد، زنداني سياسي آزاد 

  ) ارديبهشت16دانشجو آنالين، (
   

  علوم ميلياردي در وزارت32تاييد اختالس 

 32پرونده مالي ": وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت
ميلياردي، قرارداد صوري بوده كه از اين طريق، پول 

هاي مردم رفته و نهايتاً اختالس به وجود آمده بچه 
  ".است

رونده از گذشته در حال اين پ": محمد فرهادي گفت
. پيگيري بوده و چند ماه پيش گزارش شده است

موضوع به قوه قضاييه راه پيدا كرده و اين قوه دستور 
  ". ميلياردي را داده است32رسيدگي به پرونده مالي 

وي با بيان اينكه مبلغ اين پرونده خيلي بيشتر از اينها 
بخشي از اين مبلغ توسط افراد ": بوده است، گفت

متخلف پس داده شده و بخشي از آن هم در حال 
  ".پيگيري است

وزير علوم در پاسخ به سووالي مبني بر اينكه مسووالن 
سازمان امور دانشجويان از اين موضوع به عنوان 

كنند ولي مسووالن قضايي، د مي  يا"اختالس"
اين پرونده مفتوح ": اند، گفتاختالس را مطرح نكرده 

است و از سوي قوه قضاييه، دستور جدي براي پيگيري 
  ".دارد

پيشتر معاون وزير علوم و رييس سازمان امور 
صندوق رفاه دانشجويان در ": دانشجويان گفته بود

رل الزم را دوره گذشته در بخش سرمايه گذاري كنت
ها واقعي انجام نداده است و برخي از قرارداد

  ".نبودند
ضمانتهاي بانكي ": مجتبي صديقي خاطرنشان كرد

ها گرفته شده، ولي برخي شركتها براي قرارداد
در حال . صوري بوده و امروز ديگر وجود ندارند

. حاضر بازگشت سرمايه با مشكل مواجه شده است
ن است و پيگيريها از  ميليارد توما32اصل پول 

خبرگزاري  (".يكسال و نيم گذشته شروع شده است
  ) ارديبهشت19فرارو، / مهر

  
دانشجويان دانشگاه خواجه نصير بار ديگر 

  اعتصاب غذا كردند 

دانشجويان دانشگاه خواجه نصير بار ديگر به دليل 
. كيفيت بسيار پايين غذا دست به اعتصاب غذا زدند

وز يكشنبه در دانشكده اين اعتصاب در ظهر ر
عمران اين دانشگاه انجام شد و با ورود حراست 

  . اوضاع ملتهب گرديد
قابل يادآوري است كه اين دومين بار طي سه هفته 
گذشته است كه دانشجويان اعتصاب غذا مي كنند، 
اما پاسخي جز تهديدهاي حراست دريافت نمي 

  . كنند
  
  

  
دامه دانشجويان قرار گذاشتند كه در صورت ا

. اين وضع بار ديگر دست به اعتصاب غذا بزنند
  ) ارديبهشت22دانشجو آن الين، (

  
تحريم انتخابات انجمن اسالمي در 

  دانشگاه علم و صنعت 

جمعي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در 
اعتراض به آنچه آن را پاسخگو نبودن مديريت 
دانشگاه به اعتراضهاي وارد به اساسنامه انجمن 

 المي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت مياس
خواندند، طي حركتي نمادين تعدادي صندوق 
راي با عالمت تحريم را در سطح دانشگاه 
توزيع كردند و از كليه دانشجويان خواستند تا 
مشخص شدن وضعيت نهادها و تشكلهاي 
دانشجويي، در انتخابات انجمن اسالمي 

  .مشاركت نكنند
  

 اين دانشگاه پيش از اين،  شود رياستگفته مي
به مدت بيش از يك سال، به بهانه تاسيس 
انجمن اسالمي با تاسيس هر گونه تشكل 

 22ايلنا، . (سياسي ديگري مخالفت كرده است
  )ارديبهشت
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اعتراض زنان منطقه افسريه به قطع 

  درختان 

 - ارديبهشت 3شهال فروزانفر، / مدرسه فمينيستي
روز "دوم ارديبهشت در اكسيوني كه به مناسبت 

 در پارك سرخه حصار تهران برگزار مي شد "زمين
نكته قابل ذكر اينكه اكثر شركت . شركت كردم

يل حتي تعدادي از زنان با اتومب. كنندگان زن بودند
تعداد مردان حاضر از . شخصي به محل آمده بودند

  .تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد
  

گفتني است اين تنها پارك جنگلي حفاظت شده 
است كه داراي حيات وحش است و در منطقه جنوب 

تراكم جمعيتي . شرقي تهران، در افسريه واقع است
 باال و خانه هاي به هم چسبيده در منطقه افسريه، از

فقري محسوس در اين بخش از تهران خبر مي 
  .دهد

ما براي جلب حمايت خانواده هايي كه براي بازي 
كودكان شان آمده بودند، با آنان صحبت كرديم و 
دليل حضورمان را كه قطع درختان پارك و عبور 

زناني . اتوبان از وسط اين پارك بود، اعالم كرديم
واستند كه به صحبتهاي ما گوش دادند، از ما خ

مواظب بچه هاي شان باشيم تا آنها بروند و همسايه 
هاي خود را نيز براي پيوستن به اين اعتراض باخبر 

به اين ترتيب ناگهان ما با . كنند و به پارك بياورند
حضور پرشمار زنان ساكن افسريه مواجه شديم كه 
غالباً پوشش چادر مشكي داشتند و البته دختران 

فشار جمعيت به حدي بود . بودندجوان مانتو پوشيده 
كه درب آهني باز شد و بدين ترتيب به محوطه 
پارك رسيديم و با صحنه قطع درختان زيباي پارك 

  .جنگل را بيابان كرده بودند. روبرو شديم
پيمانكار در معيت كارگران پر شمار با بيل و كلنگ 
در برابر ما حاضر شدند و مردم را تهديد مي كردند و 

  .نان مرفه باالي شهر مي ناميدندما را ز
ما ساكن اين محل ": زنان افسريه فرياد زدند

هستيم، مجوز شما كجاست؟ چه كسي اجازه تصرف 
  "پارك ملي را به شما داده است؟

زماني كه زنان افسريه استدالل مي كردند، من 
. مبهوت بودم و شجاعت شان را تحسين مي كردم

در به خواست خود آنها از تهديدها نترسيدند و آنق
ادامه دادند كه قاضي كشيك در محل حاضر شد و 

  .شكايتنامه مردمي تدوين كرد
ما را به سفره هاي . مهرباني زنان نهايت نداشت

مسووالن گروه، كمي . فقيرانه شان دعوت كردند
آبميوه و كيك با خود آورده بودند كه بين فرزندان 

  .اين خانواده ها توزيع شد

م حضور پرشمار زنان براي انزجار از حيوان هفته گذشته ه
زنان با تمام مشكالت و . آزاري در شيراز ستودني بود

نابرابري در همه عرصه هاي اجتماعي كه حقيقتاً ناعادالنه 
است، حضوري پر شور در فعاليتهاي مدني دارند و اتحادي 
. انساني را به نمايش مي گذارند

باشد كه مردان جامعه در دفاع از 
ندگي با نيمه ديگر جامعه همراه ز

  .شوند
 

قتل فعال سرشناس حقوق 

  مدني در پاكستان 

 يك - ارديبهشت 5راديو فردا، 
فعال سرشناس حقوق مدني در 

، "سابين محمود"پاكستان، خانم 
روز جمعه در كراچي به ضرب 

 .گلوله افراد ناشناس كشته شد
سابين محمود بنيانگذار كافه اي 

 بود كه محل برگزاري سمينارها و "مطبقه دو"به نام 
. بحثهاي اجتماعي و رويداد هاي هنري در شهر كراچي بود

وي روز جمعه هنگامي كه همراه مادرش اين محل را ترك 
مي كرد، هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در محل 

مادر وي در اين حمله به شدت زخمي . حادثه جان باخت
  .ل رسيدشد و يك زن ديگر نيز به قت

 ساعتي پيشتر از اين واقعه، ميزبان "طبقه دوم"كافه 
سخنراني دو فعال حقوق بشر در باره نقض حقوق بشر در 

 .بلوچستان پاكستان بود
دستگاه اطالعاتي پاكستان قبال سخنراني اين دو نفر را كه 
قرار بود دو هفته پيش در دانشگاه الهور برگزار شود، لغو 

 .كرده بود
 

ماهنامه به اتهام ترويج توقيف يك 

  "ازدواج سفيد"

 

  
 به "زنان امروز" ماهنامه - ارديبهشت 7رسانه ها، 

ترويج ازدواج "مدير مسوولي شهال شركت به اتهام 
 با حكم هيات نظارت بر مطبوعات توقيف "سفيد

 . شد
، عدم رعايت حقوق زنان، "فارس"به گزارش 

 پافشاري و اصرار بر طرح موضوع حضور زنان در
ورزشگاهها و پرداختن به ازدواج سفيد، داليل 

 .توقيف اين نشريه بوده است
 به مديرمسوولي شهال "زنان امروز"انتشار ماهنامه 

 پس از نزديك به هفت 1393شركت در خرداد ماه 
 شماره 11سال توقيف از سر گرفته شده و تاكنون 

 .آن منتشر شده بود
 ظهوريان، ، عالالدين"ايرنا"به گزارش خبرگزاري 

 7دبير هيات نظارت بر مطبوعات، صبح روز دوشنبه 
ارديبهشت، در اين رابطه از جمله گفت كه اين 

به علت ترويج و توجيه "هيات، مجله زنان امروز را 
به گفته .  توقيف كرده است"موضوع ازدواج سفيد

وي، هيات نظارت بر مطبوعات در نشست روز 
مغاير با "يد را دوشنبه خود، موضوع طرح ازدواج سف

 دانسته و بر اين اساس "ارزشهاي ديني و ملي
  . حكم به توقيف اين نشريه داد

 اصطالحي است كه براي توصيف "ازدواج سفيد"
  .زندگي مشترك بدون ازدواج رسمي به كار مي رود

اولين بار بحث ": شهال شركت در اين رابطه گفت
ر اگ. ازدواج سفيد را خود وزارت كشور اعالم كرد

قرار نبود اين مساله رواج پيدا كند، پس چرا آن را 
 "مطرح كردند؟

دبير هيات نظارت بر مطبوعات همچنين اطالع داد 
 6 ماده 2كه توقيف ماهنامه مزبور بر اساس بند 
اين بند . قانون مطبوعات صورت گرفته است

اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير "
 در نشريات را از "يو مطالب خالف عفت عموم

 عنوان مي " اخالل به مباني و احكام اسالم"موارد 
  .كند

  
خودكشي يك زن جوان براي جلوگيري از 

  تجاوز 

  
  

 روز - ارديبهشت 18فيس بوك قاصدان آزادي، 
، يك دختر مهابادي به نام  ارديبهشت14دوشنبه 

ي مهاباد كه "تارا"پريناز خسرواني، مهماندار هتل 
اطالعاتي قصد تجاوز به وي را داشت، يك مامور 
 مامور اطالعاتي و بستن دربها از سوي در پي حمله

  طبقهصاحب هتل، مجبور به پريدن از پنجره
  .چهارم هتل شد و جان خود را از دست داد

  18بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رھايی
 اسد طاهري
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  زنان در مسير رھايی
  

  17بقيه از صفحه 
 نهادن اين دختر انگيزه صاحب هتل براي در خدمت

 ستاره 5 صدور مجوز جوان كرد براي تجاوز، وعده
كردن هتل از سوي اين مامور اطالعاتي بوده كه 

  . اماكن مهاباد نيز استهمزمان بازرس اداره
خبر يكي از نزديكان پريناز خسرواني، با تاييد اين 

پزشكي قانوني و مسووالن حكومتي سعي در ": گفت
  ".كتمان حقايق و الپوشاني اين قضيه دارند

 اين دختر كرد تهديد اين در حالي است كه خانواده
هاي اند كه در صورت هرگونه مصاحبه با رسانهشده 

خارج از كشور، بايد از تاييد تباني براي تجاوز وي از 
 اطالعاتي خودداري سوي متصدي هتل و يك مامور

  . وي بسته خواهد شدنمايند در غير اينصورت پرونده
وادار شدن پريناز خسرواني به خودكشي با 
اعتراضهاي وسيعي از سوي مردم كردستان روبرو 

 به آتش كشيده "تارا"گرديد كه در جريان آن هتل 
شد و در شماري از شهرهاي اين استان به اعتصاب 

 .   عمومي دست زدند

  

زمايش بكارت از متقاضيان زن استخدام آ

  در ارتش اندونزي 

  
بان حقوق بشر  ديده – ارديبهشت 23راديو زمانه، 

 ارديبهشت از ارتش 24/  ماه مه 14روز پنجشنبه 
اندونزي خواست تا آزمايش اجباري بكارت زناني كه 

  .قصد دارند در ارتش فعاليت كنند را متوقف كند
سه، سازمان ديده بان به گزارش خبرگزاري فران

گويد بر اساس مصاحبه ورودي با حقوق بشر مي 
خواهند اونيفورم ارتش اندونزي را به زناني كه مي 

تن كنند و يا قصد دارند با يك نظامي ازدواج كنند، 
آنها بايد به معاينه ديجيتال درباره بكارت خود تن 

  . دهند
فته ارتش اندونزي از اين اقدام خود دفاع كرده و گ

 تواند به آن آسيب است ناديده گرفتن تقوا مي
رساند، اما اين را تكذيب كرده كه آزمايش فوق براي 

  .شودهمسران آينده پرسنل نظامي هم انجام مي 
ارتش ": يك سخنگوي ارتش اندونزي گفت

دهد و از حق ماموريتهاي دشواري را انجام مي 
 حاكميت اين كشور، وحدت و امنيت آن دفاع مي

كند و به همين دليل بايد براي آن اهميت قايل 
 ميليون نفر، 250اندونزي با جمعيت بيش از ".شد

 86بيش از . چهارمين كشور پرجمعيت دنيا است
درصد از مردم اندونزي مسلمان و بقيه مسيحي، 

 .هندو يا بودايي هستند
 

ارائه اليحه كاهش ساعت كار زنان شاغل 

  به مجلس

 پنجاه تن از نمايندگان –بهشت  اردي28دويچه وله، 
   اي را به مجلس ارايه دادند كه به مجلس اليحه

  
  

 ساعت در هفته 36موجب آن ساعت كاري زنان شاغل به 
تر شدن  تواند به سخت اين طرح مي. يابدكاهش مي

شرايط استخدامي زنان و بيكاري بخش بزرگي از آنان منجر 
  .شود

محمد اسماعيل سعيدي، عضو هيات رييسه كميسيون 
از تنظيم طرحي از )  ارديبهشت28(اجتماعي مجلس، امروز 

سوي نمايندگان مجلس خبر داد كه كارفرمايان را موظف 
 ساعت در هفته محدود 36كند ساعات كاري زنان را به مي 
: وي علت تصويب چنين طرحي را چنين توضيح داد .كنند

بايد فرصت كافي براي زندگي شخصي و در بانوان شاغل "
  ".كنار فرزندان و همسر بودن را داشته باشند

تواند از يك سو به پايين آمدن حقوق زنان اين طرح مي 
بارتر به عدم تمايل شاغل منجر شود و از آن هم زيان

  . مديران به جذب و استخدام زنان
ميني اند هيچ تضنمايندگاني كه اين طرح را تصويب كرده 

 ساعت و آينده شغلي زنان ارايه نمي 36براي تامين همين 
 .دهند

  

  “سرود برگ“
  )صبح. م( وحيدي. م

  مي آيي و 
  تاريكي 

  رود از شيشه ها مي
  مي آيي و
  صدايت 

  در رد گامهاي باد 
  كارد  ترانه مي

  ميان غوغاي ياسها 
  در حياط

  فصلهاي فرسوده 
  رود از پرچين مي

  و من 
  نده صبحگاهي در حجم نگاه پر

  غمرنگهاي پاييزي را 
  زنم  ورق مي

  !شور اي عطش صداقت و
  كه سپيده هاي جهان 

  پيراهن توست
  مرا 

  در تنگناي اين عصر خموش 
  از صميميت دستانت

  !پركن
  تا در زير باران و

  سرود برگها 
  را  عبور سارها

  شمارش كنم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  “برطبل سپيده“
  )صبح. م( وحيدي. م

  شهداي قهرمان فدايي : بياد 
  

  ...ازديروز تا امروز
  سپيده ها را 

   ام هنگاهبان نامتان كرد
  قرنها را 

  سرودي 
  تا جغرافياي آفرينش 

  شكل حيات گيرد 
  

  اينگونه 
  فصلها 

  موسيقي يادتان را 
  بركرانه هاي فردا 

  كنند ترنم مي
  

  ابليس به تاراج خنده هايت مي آيد 
  !روياهايت را پاس بدار

  !ارها را بشكنحص
  و از پاره زخمهايت

  !ترانه فتح بساز
  

  عشق 
  بي صدا نيست 

  فاصله 
  جهل است 

  و رهايي 
  حماسه هاي تورا

  در فلوت سحر مي دمد 
  

  گردد  پرنده باز مي
  و زيبايي هايت 

  با تپش نبض شقايق مي آميزد 
  

  بگذار 
  در ميعاد تو پلي باشم 
  تا رسالت لحظه ها را 

  دا در رنگيم كمان فر
  ترسيم كنم 
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گزارش سياسي سخنگوي سازمان 
چريك هاي فدايي خلق ايران به 

در مورد ، هشتمين اجالس شوراي عالي
بحرانهاي العالج رژيم و ويراني اوضاع 

نبرد  ” 356نابسامان ميهن را در شماره 
خواندم و با ديدن برخي آمار و ” خلق

، ارقام در زمينه هاي مختلف سياسي
در صنعتي ... اجتماعي و ، اقتصادي

حاكميت ننگين فاشيسم مذهبي متاسف 
در عين حال و بار . و حيرت زده شدم

اظهار اميدواري و آرزو كردم كه  ديگر
اين رژيم ضد تاريخي و ضد ميهني هر 
چه زودتر ـحتي يكساعت هم كه شده 

دست مقاومت و خلق بپا خواسته ه ـ ب
سرنگون گردد؛ تا نه تنها مردم بجان 

ت ستم منطقه آمده ايران و خلقهاي تح
و جهان كه آب و خاك و هوا و جنگل 
نيز نفسي راحت از دست اين جانيان  و 
تبهكاران پليد بكشند و زمستان سرد و 

زمين جاي خود را به  سياه ايران
. شكوفايي و بهاران سرسبز بسپارد

ست كه هنگام خواندن  اواقعيت اين
گزارش بارها و بارها دچار اندوه شدم و 

. فشرد يم را گرفته و ميبغض و درد گلو
در اين بين چند بار ياد  شعر زنده ياد 

   ؛افتادم كه” سعيد سلطانپور”
  

  بركشورم چه رفته است  

  كه زندانها 

  از شبنم و شقايق سرشارند 

  و بازماندگان شهيدان 

  انبوه ابرهاي سوكوار 

در سوك الله هاي سوخته مي 

  بارند 

  با كشورم چه رفته است

  كه گلها  

  ز سوكوارند هنو

             
حقيقت اينست كه آمار و ارقام خرابيها و 

،  صنعتي،انهدام زير ساختهاي اقتصادي
 غير قابل ذكرشده بعضاً.... وكشاورزي

قطعا . خارج از تصور انسان است باور و
آن است كه در  بيش از فجايعخرابيها و 

  . گزارش مطرح شده است
  برابر و30شكاف طبفاتي در ايران 

 .ايران طبقاتي ترين جامعه دنيا را دارد
نكته قابل ذكر ديگر اينكه گزارش 

به مهمترين تحوالت دو سال  خالصه و
اخير پرداخته و به بسياري از موارد 
ويراني و جنايات در حوزه هاي گوناگون 

كنم  من فكر مي. اشاره نكرده است
در اين ” تعريف ما از شرايط كنوني”

اگر چه اين ، يستگزارش جامع و مانع ن

له از اهميت و ارزش گزارش نمي امسـ
از جمله نكاتي كه به آنها اشاره . كاهد

  ؛نشده است از اين قرار است
ـ افزايش سركوب و ميزان اعدامها از 

كه زمان روي كار آمدن آخوند روحاني 
 اعدام صورت 80تا هفته اي در مواردي 

  .گيرد مي
و ـ نقض گسترده حقوق اقليتهاي قومي 

كشتار و محدوديت   دستگيري و،مذهبي
، و ممنوعيت اجتماعات، تحصيل، كار

براي بهاييان و ه ويژه  ب،پژوهش آنان
  هموطنان يهودي 

ـ وضعيت نابسامان معيشتي معلمان و 
  فرهنگيان كشور

ـ نمودار رو به رشد خود سوزي و 
 در خودكشي در ميهن بالزده، خصوصاً

ل مورد دختران جوان و كم سن و سا
 حدود 92 نسبت به سال 93كه در سال 

  . درصد افزايش داشته است11
  موضوع اسيد پاشي -

ـ حذف برخي دروس دانشگاهي و 
واحدهاي درسي در زمينه جامعه 

حقوقي ، پزشكي، قضايي شناسي،
  براي زنان ....و

ه بيكاري گسترده، خصوصا در الـ مس
  ميان فارغ التحصيالن دانشگاهي

و اعتياد نسبت به ـ گسترش مواد مخدر 
 آخرين كار كه بر طبق 90سال 

حدود صد در صد ه پژوهشي انجام شد
 رسيده 9|2  به 5|2رشد نشان داده و از 

آمار رسمي دو ميليون و سي و ( . است
پنج هزار نفر است كه حداقل پنج 

  ). استميليون نفر

ـ عدم پرداخت حقوق مكفي 
  بازنشستگان و زنان بي سرپرست 

ود دارو و بيمار و بيماري ـ موضوع كمب
و مشكالت پزشكان و پرستاران و 

مقوله  فروش كليه و ها و بيمارستان
  .اعضاي بدن

ـ كاهش آمار ثبت نام دانش آموزان و 
دانشجويان در سال تحصيلي جاري به 

 ميليون نفر نسبت به سال 5ميزان 
درسال گذشته آمار . خاطر فقره گذشته 

ون نفر و  ميلي19ثبت نام شدگان حدود 
 ميليون 13در سال تحصيلي جاري به 

  .نفر تقليل يافته است
  ـ موضوع كودكان كار 

صنايع و ـ انهدام باغداري و دامداري 
  .فرشهمچون دستي 

 ميانگين درصد اختالل ؛ـ اختالل رواني
 درصد و در تهران 24رواني كل كشور 

  . است درصد34
 ، ايران از پايين جدول،ـ رتبه غمگيني

ز عراق رتبه دوم كشورهاي غمگين بعد ا
يعني به لحاظ روحيه غم و . دنيا را دارد

اندوه، مردم ايران در سكوي دوم در 
   .دنيا قرار دارند

آخرين كار پژوهشي ؛ ـ رتبه شادي
ه  و ب157دهد كه ايران رتبه  نشان مي

مردم در پايين ترين ، لحاظ روحيه شاد
   .مدار قرار دارند

 يد، در اهميت وهمانگونه كه ذكر گرد
اعتبار گزارش ترديدي نبوده و نيست و 
هر وجدان منصف و آگاهي، با مطالعه 

به ماهيت ضد  آن، به ميزاني كه بايد،
خلقي و ضد ميهني اين رژيم پي برده و 

 روشن است كه اين .رود به فكر فرو مي
 بر اين اساس .تنها مشتي از خروار است

خواهم به  و عليرغم اين ، من مي
 استناد جمله اي از همين گزارش ، كه

عمق فجايع را بايد هرچه بيشتر تكرار ”
كرد تا نيروي حسي به انديشه و عمل 

 بخشهايي از ، ”اجتماعي تبديل شود 
باره در اينجا باز خواني   و دورا عيناً آن

  .كنم
  

بحران اقتصادي و زندگي فاجعه بار 
م و شرايط فاجعه بار زندگي مرد؛ مردم

بحران ساختاري عميقي كه محصول 
رژيم واليت فقيه است، هيچ چشم 
. اندازي براي بهبود اقتصادي ندارد

اكثريت مردم ايران كه نيروي كار را 

دهند، هم تحت مناسبات  تشكيل مي
شوند و هم  سرمايه داري استثمار مي

عوارض ناشي از رژيم قرون وسطايي 
بر دوشهاي خود حمل  واليت فقيه را

جامعه ايران در تمامي عرصه . ي كنندم
. سير قهقرايي طي كرده است... ها 

اقتصاد در جمهوري اسالمي، هيچ معني 
و مفهومي جز رانت خواري، دزدي، 
فساد، غارت و چپاول ، فقر و ويراني 

 عوامل بنيادي اقتصاد ايران را در .ندارد
توان اقتصادي  كلي ترين بررسي مي
 و فاسد تعريف رانتي، مافيايي، امنيتي

 92حجم قاچاق كاال در سال  ”.كرد
معادل دو برابر بودجه كشور بوده 

  )93 دي 21حبيب اهللا حقيقي،  (".است
كه ، كل درآمدهاي نفتي از  در حالي

به قدرت رسيدن  اتكشف نفت در ايران 

  ميليارد دالر بوده، تنها140رژيم جديد 
 531 ساله احمدي نژاد، 8در دوره 
ر نصيب دولت برگزيده خامنه ميليارد دال

اين دوره افزوده بر   در.اي شده است
درآمد انبوه حاصل از فروش نفت خام، 

 ميليارد دالر ارز از ساير منابع 450حدود 
   .نصيب رژيم شد

مار منتشر شده از سوي بانك آبر پايه 
 تا 2011تنهادر فاصله سالهاي ”جهاني 
طور ه  و طي دوسال، هر ايراني ب2013

.  درصد فقيرتر شده است32وسط مت
 دالر درسال 800امروز يك ايراني 

 دالر 1800فقيرتر از يك الجزايري و 
همه اين ” .فقيرتر از يك عراقي است

حقايق تكان دهنده در شرايطي بود كه 
هنوز تحريمهاي نفتي و بانكي اجرايي 

  .نشده بود
   

براساس آخرين ؛ جمعيت و اشتغال
ر سه ايراني، ه گزارش بانك مركزي از

 54كار است و ه يك نفر مشغول ب
. ميليون ايراني نقشي در اقتصاد ندارند

 ميليون تن 77|9طبق اين آمار از 
 ميليون نفر فعال 23جمعيت ايران، تنها 

 _شاغل و بيكار جوياي كار_اقتصادي 
  .هستند

  
 در ؛باالترين ميزان سوانح رانندگي

 دقيقه يك تن 20واليت خامنه اي هر 
 ر سوانح رانندگي كشته و زخمي ميد

 20 نرخ سوانح رانندگي در ايران .شود
در بهار سال . برابر ميانگين جهاني است

، فرمانده نيروي انتظامي رژيم گفت 93
آمار ساالنه كشته شدگان حوادث 
رانندگي ايران، برابر با ميانگين ساالنه 
. كشته شدگان جنگ ايران و عراق است

كشور جهان از نظر  190ايران درميان 
 را 189ايمني و تصادفات رانندگي رتبه 

كسب كرده و تنها سيراليون از اين نظر 
   .وضعيت نامناسب تري دارد

  
غالمحسين ؛ مقام اول در فرار مغز ها

: نويسد دولتي، پژوهشگر اقتصادي مي
طبق آمار صندوق بين المللي پول، ”

 هزار نفر از 180 تا 150ساالنه بين 
 تحصيلكرده براي خروج از ايران ايرانيان

كنند و ايران از نظر فرار مغزها  اقدام مي
 كشور در حال توسعه و 91در بين 

توسعه نيافته جهان، مقام اول را از آن 
معادل ] اين رقم  [ .خود كرده است

 ميليارد دالر سرمايه ساالنه 150خروج 
اين كشور در صادرات ثروت  يعني .است

 را در جهان بدست انساني رتبه ممتاز
  .آورده است

   
در ؛ ييتدر قعر جدول نابرابري جنس

گزارش ساالنه مجمع جهاني اقتصاد در 
  باره چگونگي وضعيت برابري زنان و 
  20بقيه در صفحه 

  نگاھی به بخشھايی از گزارش سياسی سخنگوی 
  ھای فدايی خلق ايرانسازمان چريك

  وحيدي. م 

 

 2011تنهادر فاصله سالهاي ”مار منتشر شده از سوي بانك جهاني آبر پايه 

 درصد فقيرتر شده 32طور متوسط ه  و طي دوسال، هر ايراني ب2013تا 

 1800تر از يك الجزايري و  دالر درسال فقير800امروز يك ايراني . است

همه اين حقايق تكان دهنده در شرايطي ” .دالر فقيرتر از يك عراقي است

 .بود كه هنوز تحريمهاي نفتي و بانكي اجرايي نشده بود
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 آبان منتشر 6مردان در جهان كه روز 

شد، چگونگي وضعيت برابري زنان و 
 كشور ارزيابي شده كه از 142مردان در 

اين لحاظ ايران در انتهاي جدول قرار 
 شهريور 28 دويچه وله، .گرفته است

 8دهد كه در  مارها نشان ميآ ”؛ 93
سال گذشته، ساالنه بيش از صد هزار 

  ”.ر رفته اند زن از بازار ايران كنا
  

فاجعه تخريب مواد حياتي رشد و توسعه 
 يونانيان باستان معتقد بودند كه ؛پايدار

آب، خاك، آتش و هوا عناصر چهارگانه 
با اوليه ترين . سازندگان جهان هستند

پيشرفتهاي علوم شيمي و سرانجام با 
اختراع مندليف، نظريه چهار عنصر 
. تشكيل دهنده هستي كنار گذاشته شد

ما اهميت اين چهار ماده حياتي ا
 طوري كه ميه همچنان برقرار است، ب

توان گفت توسعه مدرن و پايدار مرهون 
توجه به اين چهار ماده و استفاده 

ه ب  حكام ايران اما.مطلوب از آن است
جاي استفاده بهينه از عناصر چهارگانه، 

  .در جهت تخريب آن گام برداشته اند
   

حوزهاي مربوط حاكميت مثل بقيه ؛ آب
به زندگي مردم، در زمينه بحران آب  
هم شرايط را به نقطه غير قابل درمان 

در مورد ” روزنامه لوموند”. رسانده است
همين حاال ”: بحران آب در ايران نوشت

نيز براي متوقف نمودن قطار بحران كم 
اگر در گذشته . آبي بسيار دير شده است

 متري آب 20طور متوسط در عمق ه ب
 تا 300وجود مي داشت، اكنون تنها بين 

توان به آب دست   متري زمين مي500
  ” .يافت

رودخانه كارون كه روزگاري يكي از 
 تميزترين رودخانه هاي جهان و تنها

رودخانه قابل كشتيراني در ايران بود كه 
به آبهاي بين المللي و اقيانوسهاي 
جهان ارتباط داشت، امروز به دليل سو 

كنترل فاضالب شهري و مديريت در
صنعتي و كشاورزي، تبديل به جوي 

 16ايسنا (. فاضالبي كثيف شده است
  )93آذر 

پاي . رود مرزي ارس ديگر رمقي ندارد
خشكسالي به رودخانه اي كه هيچكس 
فكر نمي كرد روزي خشك شود هم 

سطح آب ارس آنقدر پايين رفته . بازشد
حتي . گويند رو به خشكي است كه مي

هم به حجم مرده خود رسيده سد آن 
  )   93شهريور 13شهروند . ( است

تاكستانها ي قزوين تا همين چند سال 
پيش، اطراف شهر را، تا پاي حتي 
 بسياري از ساختمانها و محيط شهري را

پوشانده بودند و فضاي دلگشاي خوشه 
هاي انگور و درختچه هاي سبز رنگ 
اين محصول خوش رنگ و لعاب، 

ز سبز قامتي را براي مردم جشنواره اي ا
اكنون رنج كم آبي ، فراهم ساخته بود... 

سايه بر روي توليد و توسعه محصول 
  )93 مهر 14فارس  (.انگور كرده است

  
صنعت فوالد به ؛ ركود در صنعت فوالد

دليل كمبود آب،  با چهل درصد ظرفيت 
ناصر موسوي ( . كند خود كار مي

ر  شهريو21الركي، از اعضاي مجلس، 
93(  
  

عيسي ؛ كشــــــــــــــاورزي
  گفت؛كالنتري، وزير سابق كشاورزي

 من همه جا ...فكر نيسته كسي ب”
 وضعيت اصالح نشود، ايران گفته ام اگر

، شود كشور اوراح ميآينده  سال 30 در
 چون همه كشور تبديل به كوير مي

در حال حاضر تمامي پيكره ... شود 
...  اند هاي آبي طبيعي ايران خشكيده

درياچه اروميه، بختكان، تشك، پريشان، 
گاوخوني، هورالعظيم، هامون، 

 ؛ديگر چيزي باقي نمانده... جازموريان و 
 ،زنم من از وقوع بحران حرف مي

 ”.زندگي ملت در حال تهديد است
  )93ايسنا اول شهريور (

 درصد 79ايران با بهره برداري از ” { 
خانه  تمام رودآبهاي سطحي خود عمالً

هاي خود را خشك كرده است و ديگر 
اين ... آبي در طبيعت باقي نمانده است 

موضوع به معناي آن است كه اگر به 
 70همين وضع ادامه دهيم، حدود 
 50درصد ايرانيان يعني جمعيتي معادل 

ميليون نفر براي زنده ماندن ناچار به 
 عيسي” .مهاجرت از كشور هستند 

  } ارديبهشت 7  راديو فردا،كالنتري،
وضعيت آب، در بسياري از شهرهاي 
ايران قرمز اعالم شده و بسياري ديگر 
، از شهرها، در وضعيت هشدار قرار دارند

شود كمبود  تداوم اين بحران باعث مي
حتي گريبان شهرهاي شمالي را نيز  آب،

 تهديد كم آبي باعث شده .بگيرد
كارشناسان هشدار دهند كه ايران در 

 نكردن منابع آبي خود، صورت مديريت
ظرف آينده اي نزديك به جمع 
كشورهاي قحطي زده و گرفتار 

   .خشكسالي چون سومالي خواهد پيوست
 :جواد هروي ، عضو مجلس رژيم

بحراني  آب و خشكسالي ، مرزهاي ”
شرقي ايران را خالي از سكنه كرده 

 روستاي استان 200طوري كه ه است، ب
سكنه شده سيستان و بلوچستان خالي از 

بحران كم آبي، حتي دامن مناطق . اند
اطراف برخي از رودخانه هاي پر آب 
كشور مثل ارس را هم گرفته است، تا 

 11جايي كه سه ماه پيش اعالم شد 
 روستا ي شهرستان مرند در 17روستا از 

استان آذربايجان شرقي و در نزديكي 
رود ارس، به دليل بحران آب، خالي از 

  ” .سكنه شده است
همين بخش است كه سياستهاي   در

اگر . شود مخرب حكومت آشكار مي
سيستم آبياري كشاورزي با سرمايه 

موثر و مكفي به سيستم مدرن ي گذار
تبديل شود، بخش قابل توجهي از آب 

. شود مصرفي در كشاورزي ذخيره مي
به گفته رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست، در دنيا در ازاي مصرف هر متر 

 آب، دو كيلوگرم محصول مكعب
كه  شود، در حالي كشاورزي توليد مي

در ايران محصول توليدي در ازاي 
 900مصرف هر متر مكعب آب تنها 

  . گرم است
 فرسايش خاك زراعي مراتع و ؛خاك

 در دوران حكومت .كند جنگلها بيداد مي
فعلي، اين فرسايش از مرز فاجعه گذشته 

 بهره نابودي زمينهاي كشاورزي،. است
برداريهاي بي رويه از جنگلها، كه در 
 اساس توسط سپاه پاسداران صورت مي

طي حيات جمهوري اسالمي ... گيرد 
بخش زيادي از جنگلهاي ايران ، به 

 18از . اشكال مختلف نابود شده است
ميليون هكتار اراضي زير پوشش انواع 

 ميليون 5/12اكنون بيشتر از ...جنگلها 
روزانه چهل ... ه است هكتار باقي نماند

هكتار اراضي جنگل تخريب و به بيابان 
  .شود تبديل مي

 ايران از نظر منابع گاز ؛)انرژي ( آتش 
در رده دوم جهان و بنابه برخي ارزيابيها 

در نقاط مختلف . در رده اول قرار دارد
در . ايران در طول سال آفتاب وجود دارد

طور مرتب ه برخي از مناطق كشور باد ب
همه اينها فرصتهاي بي . ي وزدم

سود مردم ه نظيري است كه تا كنون ب
 وجود .ايران از آن استفاده نشده است

ه منابع فسيلي و غير فسيلي ايران را ب
 طور مطلق بي نياز از انرژي اتمي مي

اگر ” به گزارش بيرتيش پتروليوم .كند
ايران اكتشافات جديدي انجام ندهد و از 

فعلي خود چاهها و حوضچه هاي 
 50توانايي صادرات نفت تا  استفاده كند،

 سال 80سال آينده و گاز طبيعي تا 
  .آينده را دارد

بر اساس اداره آمار اطالعات انرژي 
اكثريت ميادين نفتي ايران در  آمريكا،

صورت ه نيمه دوم عمر خود هستند و ب
 درصد از توليد 13 تا 8طبيعي ساالنه 

ش مي خاطر فشار نفت كاهه آنها ب
  ”.يابد

 260هم اكنون كشور به افزايش 
ميليون متر مكعب گاز براي مصارف 
صنعتي ، نيروگاهي و تزريق گاز به 
ميادين نفتي نياز دارد و ايران اگر 
بخواهد نيازهاي داخلي را در سطح 
كنوني جواب دهد، حداقل تا چند سال 

 گازي براي صادرات ندارد آينده، عمالً
هدر رفتن ساالنه گاز با جلوگيري از ... 
توان بر بسياري از معضالت و  مي

 به گزارش راديو .نابسامانيها غلبه كرد
 2011در سال  ) 92 آبان 14(  فردا

 ميليون 300 ميليارد و 7ميالدي معادل 
دالر از گازهاي همراه با نفت ايران 

اگر چنين  .سوخته و به هدررفته است

حجمي از سرمايه صرف كشاورزي 
شد، ما اكنون در وضعيتي  يايران م

نبوديم كه بخش عمده مواد غذايي 
  . مورد نياز را از خارج وارد كنيم

تهران آلوده ترين شهر {؛ هـــــــــوا
هواي ايران در كالن } .دنياست

 كرج، مشهد، اصفهان، ،شهرهاي تهران
شدت آلوده و ساالنه ه تبريز و شيراز ب

ن از مردم ايران در پيامد هزاران َت
 محمد هادي .لودگي جان مي بازندآ

حيدر زاده ، مدير كل محيط زيست 
استان تهران، آمار مرگ و مير ناشي از 

ام ”آلودگي هوا زيبنده نامهايي همچون 
 كه تهران از گذشته يدك مي” القرا

ميزان تلفات آلودگي هوا  ...كشد نيست 
 سال جنگ تحميلي 8بيش از تلفات 

  .بوده است
 ؛ اعالم كرد2008ل بانك جهاني در سا
  هزار نفر در ايران 7ساالنه نزديك به 

در اثر آلودگي هوا جان خود را از دست 
سرپرست حفاظت محيط . مي دهند

” بنزن”زيست تاكيد كرد كه آلودگي 
موجود در بنزين پتروشيميها طي 

 برابر حد مجاز 40 تا 92 تا 89سالهاي 
، بوده و خواب آلودگي، گيجي، سردرد

  تنفسي و خوني اثر سو بر مغزاختالالت
و استخوا ن و كم خوني و سرطان خون 

 اين .است” بنزن”از جمله اثرات سو 
سياست ضد انساني براي مقابله با 

ه  ب93تحريمها اتخاذ شد و تا فروردين 
 طور متوسط پنج و نيم ميليون ليتر

در پترو شيميها توليد و  ”تقلبي”بنزين 
ت توليد مصرف شد و سرانجام وزارت نف

هرگونه بنزين در پتروشيميها را ممنوع 
 آنچه درمورد زيانها انساني از .اعالم كرد

آلودگي هوا گفته شد، بيشتر مربوط به 
كالن شهر تهران و البته آمار كارگزاران 

كارشناسان مستقل . حكومتي بود
زيانهاي انساني ناشي از آلودگي هوا در 
كل كشور را ساالنه بيش از چهل هزار 

   .كنند تن ارزيابي مي
واقعيتهاي باال را مردم ايران با 

پوست، گوشت و استخوان خود 

طور روزمره ه كنند و ب حس مي

آنچه كه در . با آن درگير هستند

باال گفته شد عمق فجايعي است 

كه بايد هرچه بيشتر تكرار كرد 

تا نيروي حسي، به عمل 

 افشاگري، .اجتماعي تبديل شود

 رساني همين روشنگري و آگاهي

به گفته ماركس . نقش را دارد

آگاهي بايد به ميان توده ها رود، ”

  ” .تا به نيروي مادي تبديل شود

  نگاھی به بخشھايی از گزارش سياسی سخنگوی
 سازمان چريك ھای فدايی خلق ايران
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  سخن روز

در جامعه اي كه كارها برحسب استعداد تقسيم " -
نوامبر (فرانسوا ولتر  ("نشود، در حقيقت همه بيكارند

، فيلسوف نامدار فرانسوي عصر )1778مه  - 1694
او شهرت خود را به خاطر نظريه پردازي در . روشنگري

باره آزادي مذهب، آزادي بيان و جدايي دين از دولت و 
  )  از آن كسب كردحمايت پرشور

هنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و " -
اگر برخي آثار هنري چنين هستند، در حقيقت در برابر 

آرتور شوپنهاور  ("رسالت عالي خود كاذب بوده اند
، فيلسوف آلماني، فيلسوف ) ميالدي1860 - 1788(

پرنفوذ تاريخ در حوزه اخالق، هنر، ادبيات معاصر و 
  )اسي جديدروانشن

  
   .......كتاب

  

 در بررسي آثار "ثار ساعديالفباي آ"كتاب 

  ساعدي 

  
  

 با عنوان ديگري، "شدن تكه قبل از تكه "كتاب 
، كتابي است به نوشته آسيه »الفباي آثار ساعدي"

. جوادي درباره اين نويسنده مطرح ادبيات معاصر ايران
افراز و در مجموعه "اين كتاب كه از طرف نشر 

 منتشر شده، "ادبيات معاصر ايران در گذر زمان"
 بخش است كه در هريك از اين بخشها، 14داراي 

  . يكي از وجوه كار ساعدي معرفي شده است
بخش اول كتاب شامل سالشمار غالمحسين ساعدي 

در بخش . شناسي او بخش دوم شامل كتاب . است
هاي ساعدي معرفي شده و بعد از  نامه  بعدي نمايش 

 ها و  استانها، رمانها، كتابهاي كودكان، فيلمنامهآن د
  . بازيها الل 

نويسنده در هريك از اين بخشها، پس از ارايه خالصه 
اي از اثر و معرفي شخصيتهاي آن، به بررسي اثر مورد  

پس از معرفي و مرور آثار ساعدي، . نظر پرداخته است
بيني  جهان " اي با عنوان  اين نويسنده با مقاله

  .، ديدگاههاي وي را مطرح كرده است"عديسا
  

  

  

ليستي از چند كتاب در باره كارگران و 

  مبارزات

، ليستي از بهترين آثار داستاني "به خاطر كتاب"سايت 
ها و حقوق كارگران را  و غيرداستاني درباره مبارزه 

چند كتاب از ليست مزبور از اين . معرفي كرده است 
  :قرار است

، نوشته "مومي، جنگهاي شخصي هاي ع مبارزه" -
  اين كتاب داستان دهكده. 2014، "الرا ويكينسون"

. كشد  را به تصوير مي "شاير فنلي داون يورك "خيالي 
 ساله چهار كودك و همسر 23قهرمان داستان، مادر 

يك كارگر معدن است كه تجربيات هزاران زن رنج 
كشيده مانند خود را شرح مي دهد؛ تجربياتي كه 

  . يل به جنبش ملي مي شوندتبد
باربارا "، نوشته "هيچ چيز براي حسادت نيست" -

اين كتاب اقتباسي از فيلم و واقعه . 2009، "دميك
هاي سياسي است و پروپاگاندا و اطالعات نادرستي كه  

كيم "دهد و از افرادي كه رژيم  كره شمالي مي 
   بر زندگي آنها تاثير گذاشته است، مي"جونگ ايل

  .دگوي
يارونداتي رو "، نوشته "خداي چيزهاي كوچك" -

اين نخستين رمان نويسنده است و عواقب . "1997
كننده و اندوهبار  زندگي در سيستم طبقاتي هند را گيج 

  .  كند ترسيم مي
. 1997، "پتي والدمير"، نوشته "آناتومي معجزه" -

نويسنده ارزيابي چند جانبه اي از ريشه، بسط و 
  . مه آپارتايد در جنوب آفريقا داردگسترش و خات

جوليت "، نوشته "ترين انقالب طوالني : زنان" -
اين رساله از جنبش زنان الهام گرفته . 1966، "ميچل

  . و خبر از موج دوم فمينيسم در انگلستان مي دهد
  

 از خاطرات روزولت از "كودتا"انتشار كتاب 

   مرداد 28كودتاي 

  

  
حسن عسكري جهقي  با ترجمه م"كودتا"كتاب 
اين كتاب، خاطرات .  منتشر شد"نشر ثالث"توسط 

  .  مرداد است28كروميت روزولت از كودتاي 
 و با اظهار نگراني روزولت 1332كتاب از چهارم تير 

 سرانجام تصميماتي كه قرار است براي ايران  درباره

 فصل، 13 و طي در ادامه. شود اتخاذ كنند، آغاز مي 
خواننده با روايتي داستاني، خاطرات روزولت از روزهاي 

 تا تبعيد دكتر محمد مصدق به 32پرالتهاب مرداد 
  .خواند آباد را مي  احمد

از نكات جالب اين كتاب همراه كردن هر فصل با شعر 
اي از بزرگان ادب ايراني و خارجي همچون  و جمله 

اين . ام شكسپير استخيام، سعدي، توماس كارو و ويلي
 حال و  نوعي تكميل كننده ها به  جمالت و تذكره 

هواي روايت آن فصل است و خواننده را پيش از ورود 
 از نگاه روزولت، نسبت به 32به روزهاي داغ مرداد 

  .كند آنچه كه قرار است بخواند، آماده مي 
 صفحه و با قيمت 253 در "كودتا"كتاب 
  . رسدتومان به فروش مي 12500

  

اعطاي جايزه انجمن قلم آمريكا به ستار 

  بهشتي 

 از سوي انجمن قلم آمريكا به "واسيل استوس"جايزه 
 نويس ايراني كه سه سال پيش  ستار بهشتي، وبالگ

زير شكنجه هاي ماموران امنيتي جمهوري اسالمي به 
  .قتل رسيد، اهدا شد

شود  اين جايزه كه هر ساله به نويسندگاني داده مي 
كه به خاطر ابراز باورهاي خود، مورد آزار و پيگرد قرار 

 در آمريكا "پن نيوانگلند" گيرند، از سوي انجمن  مي
  .به ستار اهدا شده است

 كه تا كنون جوايز خود را تنها "پن نيوانگلند"انجمن 
اهداي اين ": به نويسندگان زنده اهدا كرده، مي گويد

 ديگر نويسندگان جايزه اداي احترام به ستار بهشتي و
يادماندني در مقابل  منتقد ايراني است كه شجاعتي به 

  ".دهند سانسور، سركوب و مرگ از خود نشان مي 
 ضمن قدرداني از اين اقدام مي "انجمن قلم در تبعيد"

ترديد، چنين اقدامهايي به مبارزه فرهنگي،  بي ": نويسد
نگاران،  سياسي و اجتماعي نويسندگان، روزنامه 

رمندان و ديگر كنشگران جنبشهاي اجتماعي ايران هن
عليه حكومت سانسور و شكنجه و اعدام و خرافه 

   ".اسالمي، ياري خواهد رساند
  

سراسر جهان عرب بسيار كتابخواني در 

  پايين است 

  

  

 كتاب و انتشارات كه روز  در جريان كنفرانس ساالنه
ن در مصر به كار خود پايان داد، اي)  مه18(دوشنبه 

خواني در  كنفرانس هدف خود را كمك به رشد كتاب 
  . جهان عرب عنوان مي كند

در پايان كنفرانس اعالم شد، هر شهروند عرب به طور 
اين .  خواند متوسط ساالنه تنها ربع صفحه كتاب مي

خواني در آمريكا  در حالي است كه ميانگين كتاب 
  . رسد  كتاب مي7 كتاب و در بريتانيا به 11ساالنه به 

، در سراسر "هيات كتاب و انتشارات"بنا به تحقيق 
 عنوان كتاب تازه منتشر مي 1650جهان عرب ساالنه 

شود، درحالي كه تنها در اياالت متحده ساالنه بيش از  
  . آيد  هزار كتاب بيرون مي85
  

  22بقيه در صفحه 
  

  رويدادھای ھنری ماه
 ليال جديدي



   22 صفحه            رويدادهاي هنري      1394 اول خرداد  – 359 نبرد خلق شماره
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  رويدادھای ھنری ماه
  

  21بقيه از صفحه 
طبق آمار يونسكو، براي يك ميليون شهروند عرب 

 نسخه كتاب وجود دارد، درحالي كه يك 30تنها 
 نسخه كتاب در اختيار 854ميليون شهروندان اروپايي 

  .دارند
بنا به گزارش تازه، ميزان مطالعه در جهان عرب حتي 

   تر است پاييناز بسياري كشورهاي خاورميانه نيز 
  

   .....موسيقي
  

  هنرمندان آمريكايي در دفاع از قيام بالتيمور 
، يك فيلمساز و فعال مدني مي گويد "دريم هامتون"

مشهور،  ("جي زي"هنگام خيزش جوانان بالتيمور از 
موفق ترين و همچنين ثروتمند ترين خواننده رپ 

) خواننده معروف آمريكايي ("بيانسه"و ) آمريكايي
زندگي سياهپوستان اهميت "استه بود به جنبش خو

وي مي .  و آزادي بازداشت شدگان كمك كنند"دارد
گويد به محض ارسال اين پيام، دهها هزار دالر از 

هر دوي اين هنرمندان .  دريافت كرد"جي زي"جانب 
  .از حاميان اين جنبش هستند

 خواننده، ترانه نويس و موسيقيدان معروف و "پرنس"
مريكايي، در كنسرت گردهمايي براي صلح محبوب آ

. در بالتيمور به حمايت از مردم اين شهر شركت كرد
 هزار نفر در اين كنسرت شركت كردند كه بسياري 14

 25، جوان "فردي گري"از آنها به نشانه حمايت از 
ساله اي كه توسط پليس به قتل رسيده بود، لباس 

  . خاكستري بر تن داشتند
بيا ديوانه " كالسيك خود مانند پرنس ترانه هاي

 "بالتيمور" و همچنين ترانه "باران بنفش" و "شويم
همه "پيام او . كه در همين رابطه نوشته را اجرا كرد

اين بار ما راه حلي خواهيم " و "چيز درست خواهد شد
  .  بود"يافت

  

  هنرمند محبوب جوانان مورد غضب كيهان 

ني خواستار قتل  روزنامه كيهان به طور ضم نويسنده
شاهين نجفي، خواننده منتقد و محبوب جوانان ايراني، 

نصر تي "وي در يك ويديو كه توسط . شده است
 هاي اينترنتي وابسته به سپاه پاسداران،  ، از شبكه"وي 

تهيه و منتشر شده ادعا مي كند شاهين نجفي بعد از 
خروج از ايران ابتدا به مجاهدين خلق پيوست و بعد به 

  . زمان چريكهاي فدايي خلق پيوسته استسا
نژاد كه عضو دفتر  فرد مزبور به نام پيام فضلي 

پژوهشهاي موسسه كيهان است، پس از وارد آوردن 
اتهامات جنسي و جنايي به شاهين نجفي، وي را با 

شود كه   كند و يادآور مي  سلمان رشدي مقايسه مي
ين  با ا" انقالبي-فقهي"راهي به جز يك برخورد 

 اي   نژاد با اين مقايسه به گونه فضلي. جماعت نيست
نژاد در  فضلي .  دهد حكم به قتل شاهين نجفي مي

جاي جاي سخنان خود به آلبوم آخر شاهين نجفي با 
 نيز معروف است "محمد نوبري" كه به نام "صاد"نام 

  . كند اشاره مي
گلپايگاني و مكارم (پيش از اين، دو تن از مراجع تقليد 

فتواي ارتداد و مرگ شاهين نجفي را به دليل ) شيرازي
يك وبگاه .  صادر كرده بودند"نقي"خواندن ترانه 

 نيز براي كشتن او "شيعه آنالين"بنيادگرا به نام 
  . جايزه صدهزار دالري تعيين كرده است

  
  .....سينما

  

در ايران، فيلم را بايد با شرايط ساخته 

  شدنش سنجيد 

 تا امروز به 1973 كه از سال "سالزبري"جشنواره 
ترين رويدادهاي فرهنگي بريتانيا  عنوان يكي از مهم 

بيش از يك ميليون بازديدكننده را به خود جذب كرده، 
 هاي متنوعي مثل نمايش، رقص،  شامل برنامه

 22اين جشنواره از .  شود موسيقي، سينما و ادبيات مي
 و تمركز  ماه ژوئن در جريان خواهد بود6ماه مي تا 

  .جغرافيايي امسال آن بر ايران است
در بخش موسيقي قرار است ماهان اصفهاني، مجموعه 

اي از آثار باخ را در كليساي تاريخي سن مارتين اجرا  
اي اسراييلي كه از پدري  ، خواننده "مر كرباسي". كند

ايراني متولد شده، كنسرتي خواهد داشت كه موسيقي 
يراني، مراكشي، اسپانيايي و اش تلفيقي از موسيقي ا 

  .آوازهاي سنتي يهودي است
مسوول بخش . اما تمركز اصلي بر سينماي ايران است

 در اين باره مي "پاتريك بليس"سينمايي فستيوال، 
انتخاب من امسال ايران بود، چون مجموعه ": گويد

  اي گسترده و غني از آثار سينمايي دارد كه مي 
در كنار ايران، . ت كنمخواستم با مخاطب مان قسم

اش  تركيه را هم معرفي كرديم كه در سينماي ملي 
نوري بيلگه "اي مثل   تازه  كارگردانان برجسته

  ".اند  ظهور كرده "رها اردام" و "جيالن
وي معتقد است ، سينماي ايران راه متمايزي براي 

 ها پيدا كرده  نمايش دنياي بزرگساالن از چشم بچه
  . نظير است كه در نوع خودش بي 

بليس مي گويد جدا كردن آثار سينمايي از شرايطي كه 
مساله ": اند خيلي دشوار است در آن توليد شده 

 جاهاي سانسور و حقوق بشر در توليد فيلم در ايران و
كند و منتقدان در نقدهايش و  ديگر دشواري ايجاد مي 

هيات داوران يك جشنواره در اتاق داوري، اين مسايل 
مثال غيرممكن است كه بتوان از .  گيرند را ناديده نمي

 جعفر پناهي لذت برد، بدون "اين يك فيلم نيست"
وقتي كسي . اين كه شرايط ساخته شدنش را دانست

داند، فيلم يكباره به دستاوردي فراموش اين شرايط را ب
  ". شود نشدني تبديل مي

  

وايس و جين فوندا در مايكل كين، ريچل 

  جشنواره كن 

  
 كه همه جا با عنوان انگليسي "جواني"فيلم ايتاليايي 
Youth معرفي شده، بر خالف تيتر، حكايت سالهاي 

سه هنرپيشه بزرگ كه هر سه نزديك به . پيري است
مايكل ":  كنند ل دارند، در اين فيلم بازي ميهشتاد سا

هاروي كيتل " و "جين فوندا" انگليسي و "كين
  ."آمريكايي

 است كه سال "پاوولو سورنتيونو" اثر "جواني"فيلم 
، اسكار "زيبايي بزرگ" در آمريكا با فيلم 2014

سورنتينو كه خود . بهترين فيلم خارجي را برنده شد
ش را به زبان انگليسي اهل ناپل است، فيلم جديد

  . ساخته است

، "ژاك اوديار"امسال نوزده فيلم از جمله آثاري از 
 "پاوولو سورنتينو" و "گاس ون سنت"، "ناني مورتي"

در بخش مسابقه براي گرفتن نخل طال رقابت مي 
  .كنند 

 است و "كوئن"رياست هيات داوران امسال با برادران 
. اعضاي آن هستند از "جك جيلنهال" و "سيينا ميلر"

جشنواره فيلم كن از سيزدهم تا بيست و چهارم ماه مه 
  .برگزار مي شود

  

 با موضوعي "سرزمين آواز بي "فيلم 

  اورنكردني براي جهانيان ب

  
  

 ساخته آيت نجفي، سفر دور "آواز بي سرزمين"مستند 
.  دهد دنياي خود را از جشنواره به جشنواره ادامه مي

ش آهنگساز زن جواني است كه اين فيلم روايت تال
خواني زنان را  قصد برگزاري كنسرتي در تهران با تك 

  . دارد
 خواهر   سارا نجفي،"آواز بي سرزمين"شخصيت اصلي 

كارگردان است؛ نوازنده و آهنگساز جواني كه براي 
رود،   ديگر مي  اي به اداره گرفتن مجوز و سالن از اداره 

كند و براي رسيدن به  با افراد مختلفي مذاكره مي 
مقصود، دست به ترفندهاي گوناگون، از جمله دعوت 
يك گروه فرانسوي براي همنوازي و همخواني مي 

  .زند 
 براي رسيدن به هدفش "قهرمان داستان"جديت 

 جديتي كه تمام   كند؛ نقشي كليدي در فيلم ايفا مي
طبعي او  مدت با لبخند و حتي در برخي موارد با شوخ 

 "معصوم"  تركيب اين دو صفت با چهره.  استهمراه
 دور از هر گونه   او به"عادي"سارا نجفي و رفتار 

 روشنفكرمابانه، از اين آهنگساز جوان شخصيتي  ژست
سازد كه تماشاگر برايش از ته دل  سمپاتيك مي 

  . كند آرزوي موفقيت مي
طوالني و اظهارنظرهاي مثبت تماشاگران در  زدن  كف 

 توان به  تين اكران فيلم در برلين را ميپايان نخس
  .حساب رضايت آنها گذاشت

  
  ....تياتر

  

 "جشنواره تئاتر تجربي دونزدورف و گروه 

   "سايه

 به نويسندگي و كارگرداني مهدي مشهور، "در"تئاتر 
 به تازگي در جشنواره تياتر "گروه تياتر سايه"كاري از 
  اين . ت اشتوتگارت اجرا شده اس"دونزدورف"تجربي 

  23بقيه در صفحه 
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  رويدادھای ھنری ماه
  

  22بقيه از صفحه 
  

تياتر تنها اثر ايراني حاضر در اين 
  جشنواره بوده است

  
اين گروه كه تاكنون در ايران اجراي 
عمومي نداشته است، چندي پيش با 

 " آف آف" در"كلمات و مرد"نمايش 
برادوي نيويورك به اجراي اين تياتر 

  .پرداخته بود
 در مهدي مشهور و گروهش تاكنون

هاي خارجي زيادي در  جشنواره 

كشورهايي چون آلمان، ايتاليا، فرانسه، 
آثارش را ... روسيه، ليتواني، ارمنستان و

  .روي صحنه برده اند
 به موضوع مهاجرت دو "در"او با تياتر 

 روي  هاي پيش دختر ايراني و دغدغه 
تالش كارگردان اين . پردازد آنان مي 

يتهاي بوده كه بدون قضاوت، موقع
دشواري كه اين دو شخصيت در آن 

  .اند را به تصوير بكشد قرار گرفته
هاي  افزودن بر گروه تياتر سايه، گروه 

تياتري از كشورهايي چون مصر، 
جمهوري چك، تركيه، آلمان، ايتاليا، 
هلند وسوييس در اشتوتگارت، مركز 
ايالت بادن وورتمبرگ آلمان آثارشان را 

  .روي صحنه بردند
  

  .....ينقاش
  

 پيكاسو "زنان الجزيره"تابلوي 

  ركورد قيمت را 

، "پيكاسو" اثر "زنان الجزيره"تابلوي 
نقاش اسپانيايي در حراج كريستي در 

 300 ميليون و 179نيويورك با قيمت 
به اين ترتيب . هزار دالر به فروش رفت

ركورد گران ترين تابلوي فروخته شده 
ود،  ميليون دالر ب140كه تا اين زمان 

  . شكسته شد
 دقيقه به خريدار 11اين تابلو پس از 

ناشناسي كه تلفني در مزايده شركت 
  .كرده بود، فروخته شد

زنان "پيكاسو تابلوي رنگ روغن 
 با الهام 1955 را در سال "الجزاير

، نقاش "اوژن دالكروا"گرفتن از 
فرانسوي قرن نوزدهم، براي اداي 

 . خلق كرد"هنري ماتيس"احترام به 
  . خلق كرد

 در حراجي 1997اين تابلو در سال 
 ميليون دالر 32ديگري به قيمت 

  .فروخته شده بود
  

  .....شعر
  

  !مسافرانم می آيند
  فتح اله كيائيها

  
    .اينجا كسي به فكر مسافر نيست

  كالغها مي خوانند،
  .با شوميِ قارقارشان

اينجا كسي مسافران را به انتظار نمي 
  !ماند

   كالغهاي مرثيه، كالغهاي شوم ،
  .مي خوانند

  من ايستاده ام ..... اما
  كناره ي سكو؛

  روبرويم
  گستره ي دشتي است

  با زوزه هاي بادي
  پيچنده در تن مزرعه اي 

  كه اسبان وحشي طوفانش
  دير و دوريست

  به خستگي چنان در نشسته اند
  كه گويا هر گزبه پاي،

  .بر نبوده اند
  و پشت سرم 
  ريلهايي است

   تاري زنگاري،خفته در
  و فرو فتاده در حسرت

  گامهاي لوكوموتيوي پير
  با هن و هنِ نفسهايش

  و پژواك سوت محزونش
  .در فضاي مرگ آجين

  علفزاري مستور شده در
  گستاخي هرزه علف هايي

  كه ياَس را بوته بوته ميكارند؛
  بر شانه هاي خسته ي

  .پلهايش 
  و مگسها و مگسها؛

  ميدي راكه گند گرفته الشه هاي نا ا
  .به ضيافت نشسته اند

  .اينجا كسي به فكر مسافر نيست
  .كالغ هاي مرثيه مي خوانند

  
  من ايستاده ام...... اما

  گواهي قلبم را 
  و مژده نواي ساعت ايستگاه را

  با دينگ دانگ سر خوشش
  و محزوني صداي َخش دارش

  :آنسان كه مي خواند

  قطار مي آيد؛
  بي هيچ تاخيري
  ران كارگرش با انبوهيِ مساف

  و هن و هن لوكوموتيوش
  خسته است ..... كه پير است

  .....اما   .....
  . سر شار از اميد و غرور است

  
  دانم دانم ، مي مي
  ))كارگران مي آيند((

  دهد اين را و قلبم نويد مي
  :دينگ دانگ ساعت ايستگاه

  
  !كارگران در راهند 

  مي آيند
  ومي لرزد زمين

  زير استواري گامهاشان
  شود وايستگاه پر مي

  .از انبوهيِ سرود، انبوهيِ شادي
  .و كالغهاي مرثيه مي ميرند

  و ريلهاي به زنگ نشسته
  .جال مي يابند

  گرسنه گيِ اسبانشان
  يائسه گيِ علفزار را 

  درو مي كند 
  وكمرشكن مي شوند

  هرزه علفهاي نا اميدي
  زير ضربت پاهاشان؛

  آنچنان كه رقص را آنان
  .اندر مي شوندبا شادي به پاي 

  
  .دانم رفقاي كارگرم مي آيند، مي

  با چمدان چمدان كتاب 
  چمدان چمدان سرود
  .چمدان چمدان عشق

  :آنان 
  خسته از كار

  و گرسنه از تالش 
  و تشنه اند ،

  .دانم مي. دانم  مي. دانم مي
  خستگي شان را به شانه مي گيرم

  نانم را با آنان مي خورم
  .آبم را با آنان مي نوشم

گرسنه گيم را و تشنه گيم ... نتظارم راا
  را

  .با آنان مي خوانم
  رفقاي كارگرم مي آيند و

  با ضرب آهنگ پتك هاشان؛
  ريلهاي فوالدين،

  .از شانه زنگار مي روبند
  و گندمزارها ؛

  شوند، زرينه مي
  .در تلولو داس هاشان

  .آنها مي آيند، مي دانم
  .شنوم  سرودشان را مي

  با چمدان چمدان عشق
  چمدان چمدان كتاب

  چمدان چمدان شادي،
  .مي آيند ، مي دانم

  خستگي شان را من
  .گرم در آغوش مي گيرم

  .نانم را با آنان تقسيم مي كنم
  آبم را با آنان مي نوشم

  و شراب رهاييم را 
  در كنارشان به رقص 

    .مزه مزه مي كنم
  ...آنان مي آيند

  .مي دانم
   

  2015 آوريل 19
******  

  
   ستارۀ سفر س�م ای

  رضا بي شتاب

  
  باغ را به سر، گذشت

  سرگذشت نانبشتة پريشِ خويش
  چه شد، چه بود

  كه ناگهان ُگل ام ربود؟
  چرا زِ من گذشت

  رفت و پشت سر نگه نكرد
  كجا نبشته اين سخن

  كه دوست را رها كنند و بگذرند
  

  نه پاسخي به نامه داد
  نه قاصدي به سويِ من روانه شد

  يِ خالي اشنديده جا
  چه آتشي به پا نمود و خانه بي ترانه شد

  به اين رواقِ تيره هر غروب
  غمِ جهان دلِ مرا نشانه شد

  نمانده در كنارِ من
  مگر درخت خامشي و قُمريِ غريب

كجاست او، كجاست : كه ناله مي كند
  ...كُو

  باد، ابر را كشيد و برد
  بركه ديده اش براه ماند و مرد

  
   تو اي ستارة سفرسالم بر

  :برو به او بگو
  نداني اي ُگلِ يگانه ام
  كه بر منِ شكسته پر

  ز دوري ات چه ها گذشت
  
  2015 مه 6
  

  براي فريناز
   م. مهرداد

  
  غَمين روزهاي غم

  شب شبيه تو نيست
  عدوي طلوع بود

  كه رسالت شب را
  در شامگاه عشق

  بي شراب
  وضوي مرگ گرفت مشام شَر را،
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يك نظم جديد اقتصادي با پيامدهاي شديد براي 

ن  مسووال–ن اروپايي ن، بدون آنكه مسووالشاغال
، شركتها و يا اتحاديه ها متوجه آن -اسپانيايي به كنار 

حتي در اياالت . شده باشند، خود را تثبيت كرده است
متحده، گهواره و محور توسعه ديجيتال، آژير خطر به 

افزايي فن آوري برنامه نويسي، هم . صدا در آمده است
رباتيك، ارتباطات و مايكرو الكترونيك، به پيدايش 
محل اشتغالهاي سريع تر و ارزان تر، امكان جابه جايي 
بيشتر، اطالعات همه جا در دسترس و همچنين 
ماشينهاي هوشمند راه برده است كه در پيوند با ديگر 

 در رشته هاي علمي مانند پزشكي يا اقليم شناسي،
: مجموع كهكشان جديدي به وجود آورده اند

  . ديجيتاليزه شدن
اين كهكشاني است كه همچون كشف برق در رفتار 
انسانها نفوذ كرده و كميت و كيفيت محلهاي اشتغال 

بسا بيشتر از . را به گونه بنيادين دگرگون مي سازد
جايگزيني انسان توسط ماشين كه انقالب صنعتي را 

ن محلهاي كار در بخشهاي جديد شكل داد و همزما
صنعت به وجود آورد، اكنون پيدايش توليدات جديد و 

  . عادات است كه محلهاي كار را از بين مي برد
پيامدهاي اين نظم جديد و نگرانيهايي كه به وجود 
آورده، مدتها است كه ديگر به پهنه فن آوري محدود 

ب اكنون سرانجام اقتصاددانها نيز از خوا. نمي شود
بيدار شده و دريافته اند كه اين بار به پرنسيب خوش 

 محلهاي اشتغال نمي توان دل "انهدام خالقانه"بينانه 
  . بست

محلهاي كار از دست رفته توسط ديجيتاليزه شدن، با 
ايجاد شغلهاي تازه كه آمار آن را متوازن سازد، جبران 

كه با ) start ups( تاسيسها –حتي نو . نشده است
كرنا از آنها به عنوان چشمه هاي جوشان بوق و 

در . اشتغال نام برده مي شد، ديگر كارايي ندارند
، مجمع علمي بوستون بر پايه گزارش 2014سپتامبر 

آماري شركتهاي آمريكايي اعتراف كرد كه نرخ ايجاد 
 تاسيسها سالهاست كه رو –محلهاي اشتغال توسط نو 

  . به كاهش گذاشته است
ن رسته كه جان بدر برده اند، يا شركتهايي از اي

 نفر را در استخدام 5خوداشتغال هستند يا كمتر از 
يا ) Instagram(اينستاگرام . دارند

)WhatsApp ( كمتر از صد نفر شاغل دارند، با
وجود آنكه محصوالت راهگشايي عرضه كرده اند كه 

 به قيمت هنگفتي خريداري "بزرگ برندگان"توسط 
ال اين سرمايه به دست آمده با اين ح. شده است

هنگفت با پيامدهاي مثبت در بازار كار همراه نبوده 
در عصر صنايع كالسيك چنين سرمايه . است

. گذاريهايي هزاران شغل جديد به وجود مي آوردند
، مدير )Eric Schmidt(آنگاه كه اريك شميت 

ارشد گوگل، شركتي كه با توليدات تحسين برانگيزش 
ا گرايش نگران كننده انحصارگري يك مدل تجاري ب

را تعقيب مي كند در برابر هزاران تن از صاحبان كسب 
 "الس ونتاس"و كار در ورزشگاه گاو بازي 

)LasVentas ( تاسيسها –مادريد مدعي شد كه نو 
  . شغل ايجاد مي كنند، واقعيت را نمي گفت

در همان حال كه شميت واقعيت را منكر مي شود، در 
. اقعيت به سادگي ناديده گرفته مي شوداروپا اين و

، رييس بانك )Mario Draghi(ماريو دراگي 
مركزي اروپا، در سخنراني يك ساعته خود زير تيتر 

 در نشست رووساي بانك "بيكاري در منطقه يورو"
، ) Jackson Hole ("جكسن هل"مركزي در 

، حتي يك دقيقه نيز به )Wyoming ("وايومينگ"
  . ه شدن بر بازار كار نپرداختتاثير ديجيتاليز

دراگي سخنانش را به رابطه سنتي بين سياستهاي 
پولي و اشتغال محدود ساخت و اين امر را ناديده 
گرفت كه اقتصاد امروز را ديگر نمي توان فقط با 
مفاهيمي كه خاستگاه شان به عصر صنعت برمي 

  . گردد، تعريف كرد

تبر اين كوتاهي، نشست شوراي اروپا در اك
 در ميالن را نيز كاراكتريزه مي كند 2014

كه ناتواني خود در تخصيص هر گونه بودجه 
اقدامات عملي به سود "مشخص به 

 "فعال"واژه .  را به نمايش گذاشت"اشتغال
در سياستهاي بازار كار به يك تعارف رسانه 
اي تنزل يافته و تاكنون فقط توخالي بودن 

  . اش را به اثبات رسانده است
آنگاه كه پاي ديجيتاليزه شده به ميان مي آيد، اتحاديه 

در حقيقت . اروپا نمي داند با بودجه اش چكار كند
بسياري از خود مي پرسند برنامه هاي پژوهش و 
توسعه اي كه اين اتحاديه تامين مالي مي كند، بيشتر 

ن در اروپا بازده داشته باشد، در از آنكه براي شاغال
مليتي ديجيتال نيست؟ اين خدمت شركتهاي چند 

نگراني و سردرگمي همراه آن مي تواند همچون 
اسپانيا منجر به آن شود كه گفتگو در اين باره به 
شركتها و اتحاديه ها واگذار شود با نتايج بسيار پرسش 
برانگيز در مورد بازده بودجه اختصاص داده شده به 

  . بازار كار
  

يه داري با بحران همزماني تثبيت ديجيتالي توليد سرما
اقتصادي، به گونه طبيعي تحليل آماري تاثير آن بر 

با اين حال مي توان گفت . بازار كار را دشوار مي سازد
كه با گسترش روند ديجيتاليزه شدن، دگرگونيهاي 
ايجاد شده مرتبط با آن در ساختار بازار كار داللت بر 
 اين دارد كه محلهاي كار بيشتري از آنچه كه ايجاد

  . مي شود، نابود مي گردد
ديجيتاليزه شدن نبايد با يك انقالب صنعتي سوم 

دنياي ديجيتال همراه با تغييرات . اشتباه گرفته شود
لمس پذير، كارهاي عملي با نتايج نامحسوس نيز 

رباتها، كامپيوترها و شبكه ها در جمع . ايجاد مي كند
كه يا به گونه جداگانه، مناسباتي را شكل داده اند 

موجب از بين رفتن اشكال تاكنوني كار و تجارت 
  . گرديده است

در حال حاضر : آهنگ تحول بسيار توجه پذير است
شمار عكسهايي كه ظرف يك دقيقه گرفته مي شود، 
از تعداد تمام عكسهاي گرفته شده در طول قرني كه 

از بين رفت، ) Kodak ("كداك"در آن شركت 
مناسبات بين انسانها به گونه راديكال . بيشتر است

رباتهايي وجود دارد كه هنگام كار، : دگرگون شده
امنيت اشخاص را در نظر مي گيرد؛ دوره هاي 
آموزشي آزاد و رايگان بي شماري، شيوه آموزش 
دانشگاهي را زير سووال برده اند؛ پايان دوره 

از ششصد سال پس ) Gutenberg ("گوتنبرگ"
  .دوام رقم خورده است

محصوالت ديجيتال به گونه غيرمنتظره اي افزايش 
ارزش و كاهش هزينه را با يكديگر به وحدت رسانده 

كاال تقريبا به گونه پايان ناپذير و در هر زمان در . اند
دسترس انسان و ماشين قرار دارد و توانايي عظيمي در 

صرف كننده را انباشت و رشد پهنه مصرف كه كار م
اين شيوه توليد، در . توسعه و بهبود مي بخشد، دارد

بازاري كه مدل تجاري آن فقط با فراگير بودن، 
كاراكتر انحصارگري و جهتگيري به سمت رساندن 
مرزهاي هزينه بازتوليد به صفر مي تواند تعريف شود، 

  . اينجا و آنجا برندگاني دارد
ود را هم تغيير افزون بر اين، صنعت، چرخه توليد خ

داده و آن را با برنامه هايي سامان مي دهد كه توسط 
ديگران و جدا از آنچه كه توليد مي شود، نوشته مي 

صنعت واقعيت مجازي را به كار مي گيرد تا . شوند
روزي مدلهاي كالسيك و هزينه بردار توليد را زائد 
كند، حمل و نقل بين عرضه كنندگان و مشتريان، از 

 سازمان مي يابد، كارخانه قديمي، گستره راه دور
مكاني خود را با پيشرفت رباتيزه شدن محدود مي كند 

ديجيتاليزه گري موجب مي شود كه صنعت به ... و 
صنعت در جريان از ميان . بخش ثالثي تبديل شود

رفتن فزاينده وابستگي جغرافيايي اهميت اش را از 
  . ي كنددست نمي دهد، اما خود را از نو تعريف م

  
واسطه گري از مناسبات روزانه محو شده و همراه آن 

خود ياوري . صدها هزار محل كار نابود مي شود
)Self-Service ( نيروي توقف ناپذيري است كه از

سوپرماركتها و پمپ بنزينها شروع شد و تجارت 
الكترونيكي را بدنبال خود كشيد و اكنون با كمرنگ 

رف كننده در چارچوب كردن نقش توليد كننده و مص
 نام "اقتصاد تعاوني"آنچه كه به گونه ساده لوحانه اي 

داده شده، به طور مستقيم عليه اشتغال جهت گرفته 
  . است

. محلهاي اشتغال تراش مي خورند و به كنار مي افتند
كاربر به جاي راننده تاكسي، هتل دار و معامالت 

عدي، ملكي مي نشيند و حتي در خانه با چاپگر سه ب
هيچيك از اينها خود به خودي . شيئي توليد مي كند

) Apple(كساني كه براي اپل .  استشكل نگرفته
 مسافر "Uber"مي نويسند، براي ) Apps(برنامه 

 هتلداري مي كنند و "Airbnb"مي برند، از طريق 
غيره، در پاسخ به اين سووال كه آيا شاغل هستند، 

اين روند تخريب در اسپانيا . پاسخ مثبت مي دهند
واسطه توسط اقتصاد سايه اي كه شاخص بيكاران 
درمانده است و نيز توسط خود رضايتي كاربراني كه به 
گونه فزاينده اي بيشتر كار مي كنند و كمتر به گونه 

  .  رسمي شاغل هستند، به جلو رانده مي شود
براي كشوري مانند اسپانيا، وارد رقابت با اياالت 

ن هوشمندانه نيست، بيشتر از همه متحده شدن چندا
. به اين دليل كه شرايط پايه اي اين رقابت برابر نيست

ابتدا، زيرا بحران اقتصادي بر مشاغلي كه خاص طبقه 
متوسط اسپانيا است، تاثير قابل توجه بيشتري داشته 

تنها وجه قوي در بخش خدمات شخصي قرار . است
  . دارد

 آموزش و گفته مي شود كه راه برون رفت در
متخصص شدن است، اما اين امر در كوتاه يا ميانه 
مدت به شش ميليون بيكار اسپانيايي كمك زيادي 

اگر تعداد محلهاي اشتغالي در نظر گرفته . نمي كند
  :شود كه

در خالل مدت كوتاهي به وجود خواهد آمد يا مي ) الف
تواند به وجود بيايد و نه آن دسته اي كه مي توانست 

 آمده باشد، اگر ما در گذشته به گونه ديگري به وجود
  برخورد مي كرديم

قابل دسترس در اسپانيا هستند و نه در كاليفرنيا و ) ب
  چين يا آلمان

 تخصص نداشتن ميليونها نفر - گويا –به خاطر ) ج
  خالي مانده اند 

آنگاه ليست مشاغل به وجود آمده از طريق آموزش و 
   .تخصص بسيار كوتاه خواهد بود

پديدار شدن آثار آموزش و پرورش، دستكم يك نسل 
اين راه حل، مشكل نظم جديد . طول مي كشد

همچون . ديجيتاليزه شدن و اشتغال را از بين نمي برد
انرژي، محلهاي كار نيز يك منبع محدود به شمار مي 

در . آيد كه خردمندانه و دموكراتيك بايد مديريت شود
چالش برانگيز يعني، توزيع چشم انداز، آلترناتيو هميشه 

مجدد كار قرار گرفته؛ امكاني كه از سطح تكنولوژي 
فراتر مي رود و يك بحث سخت سياسي را دامن مي 

 نظم جديدي كه خود دركاكنون اما بايد نخبگان . زند
  . يادگيرندرا با ديجيتاليزه شدن تثبيت كرده را 

  
كوتگالس مدير پيشين انستيتوي تكنيك مجازي و * 
  .  اسپانيا است-اتيك در دانشگاه والنسيا رب
  
  

  و اشتغال؛ نظم نوينديجيتاليزه شدن 
   لينكس نت–* گرگوريو مارتين كوتگالس

 بابك: برگردان
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در لويه س ع21 و 20كارگران فازهاي *
 1ادامه اعتراضات خود روز سه شنبه 

در كمپهاي محل اقامت ارديبهشت 
خواستار دريافت معوقات تجمع كرده و 

 گزارشه ب .دشدنمزدي و تسويه حساب 
اعتراض كارگران شركت جهان ايلنا، 

پارس پس از آن آغاز شد كه كارگران 
خلع يد شده ان د كارفرماي آنمطلع شدن

  .است
  
جمعي از ،  ارديبهشت1سه شنبه روز *

مربيان نهضت سوادآموزي استان 
لرستان در اعتراض به عدم استخدام در 
وزارت آموزش و پرورش مقابل درب 

به گزارش   . تجمع كردند رژيممجلس
خبرگزاري مجلس، مربيان نهضت 
سوادآموزي استان لرستان به علت عدم 

دام در وزارت آموزش و پرورش  و استخ
بيمه نشدن نسبت به شرايط شغلي خود 

 11اين مربيان حدود  .ضتنداعتراض دا
سال سابقه كار و تدريس به بي سوادان 

  .را دارند
  
 كارگر مراكز 1500نزديك به *

 1شنبه   مخابرات روستايي صبح روز سه
ارديبهشت مقابل ساختمان شركت 

به گزارش  .دمخابرات ايران تجمع كردن
ايلنا، اين كارگران كه از استانهاي 

 83ند به عدم اجراي ماده ودمختلف ب
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 

اين قانون بر طبق .  بودند دولت معترض
 با كارگران استمكلف  شركت مخابرات

مراكز مخابرات روستايي قرارداد مستقيم 
را تا زمان ان  و آنهدرمنعقد ك

تجمع كارگران  .بيمه كندبازنشستگي 
در روز چهارشنبه و مخابرات روستايي 

در دومين روز حضورشان درتهران در 
  . ادامه يافتمقابل وزارت ارتباطات 

  
در  كارخانه سيمان كارون انارگرك*

 1سه شنبه  صبح روزمسجد سليمان 
ارديبهشت در اعتراض به تعويق حقوق 

شان در محوطه  و ساير مطالبات
  .جمع كردندكارخانه ت

دركارخانه سيمان  به گزارش ايلنا،
 كارگر رسمي، 320كارون بيش از 

قراردادي و پيماني مشغول به كار 
هستند كه هر كدام از آنان از يك تا سه 

  .ماه حقوق طلب دارند
در نتيجه تجمع  برپايه اين گزارش،

 جلوي خروج ،كارگراناين اعتراضي 
ه كاميونهاي حامل بار سيمان ازكارخان

  .گرفته شده است
كارگران   ارديبهشت2چهارشنبه روز 

كارخانه سيمان كارون براي دومين روز 
   .متوالي در محوطه كارخانه تجمع كردند

  

 از كارگران تن 80در پي اخراج *
پيمانكاري معدن زغال سنگ زمستان 

  درشهر يورت شمال غرب در آزاد
 2 صبح روز چهارشنبه ،استان گلستان

ارگران اخراجي با همراهي ك، ارديبهشت
جمعي ديگر از كارگران در مقابل 

به  .ورودي تونل شماره سه تجمع كردند
 18 تا 8 كارگر 80  اينگزارش ايلنا،

 ماه نيم حقوق 5 سابقه كار دارند وسال 
  .  دارندمعوقه

  
جمعي از كارگران شركت معدن *

 روز ،واقع در منوجان) فارياب(كروميت 
 در  تجمعبات،  ارديبهش2چهارشنبه 

فرمانداري اين شهرستان خواستار 
الن به مشكالت خود ئورسيدگي مس

 به گزارش ايرنا، با توجه به اين .شدند
كه كار در معدن از مشاغل سخت و 

 لذا اين تعداد از كارگران ،زيان آور است
در پي احقاق حق خود براي بازنشسته 
شدن از طريق اين ماده از قانون كار 

  .هستند
 40ت كروميت فارياب در فاصله شرك

كيلومتري شهر منوجان واقع شده و 
يكي از معادن مهم توليد كننده كروميت 

اين شركت متعلق به .در كشور است
 500هزار و  بخش خصوصي است و

  .دارد كارگر
  
 از ي جمع ارديبهشت5شنبه  روز*

 ي متجمعهاميكارگران قرارداد مستق
 تا 1 ي فازهايشگاهي و پااليميپتروش

 در اعتراض به هي عسلوژهي منطقه و10
 مطالبات شي افزازاني بودن منييپا

 منطقه ي خود مقابل دفتر مركزيمزد
  . تجمع كردندهي عسلوژهيو

 ي اجتماع اعتراضني ،در الناي گزارش ابه
 كه ي از كارگرانتن به صد كينزد

 ري اخي آنها در سالهاي استخدامتيوضع
 ريي تغميق به قرارداد مستيمانكارياز پ

  .كرده شركت داشتند
  
 از برخي ارديبهشت، 6روز شنبه *

كاركنان آتش نشاني مشهد در اعتراض 
به نحوه گزينش و آزمون استخدامي 
آتش نشاني و برخورد مديران بخش 
خصوصي، در مقابل ساختمان شوراي 

 گزارش به .اسالمي شهر تجمع كردند
خراسان، به تازگي اعالم شده نيروهاي 

 به 90اني كه بعد از سال آتش نش
عنوان نيروي قراردادي و بخش 

نمي  خصوصي وارد سازمان شده اند،
توانند در آزمون استخدامي اين سازمان 

 برگزار امسال خرداد دركه قرار است 
  .شود، شركت كنند

  
 جهان آباد نوق ي روستازنان از يجمع*

 يدني آب آشامتيدر اعتراض به وضع
 ارديبهشت 6به در روز يكشن روستا نيا

 رفسنجان تجمع يدر محل فرماندار

 تجمع ،ي گزارش خانه خشتبه .كردند
 تي به وضعيدگيكنندگان خواستار رس

 داشتند كه با ديآب روستا شدند و تأك
 در ي متعدد هنوز كاريهايريگيوجود پ

  . راستا صورت نگرفته استنيا
  
كارگران ،  ارديبهشت7دوشنبه روز *

بندي مرغ در   شركت توليد و بسته
مياندورود مقابل فرمانداري اين 

به گزارش  .شهرستان تجمع كردند
تجمع كنندگان به دليل نگرفتن ، فارس

حقوق و مزايا و پاسخگو نبودن 
مسئوالن اين شركت خواستار پيگيري 

  .مسئوالن اين شهرستان شدند
  
تعدادي از  ارديبهشت، 7روز دوشنبه *

 در كاركنان اخراجي پتروشيمي ايالم،
به  .محل پتروشيمي ايالم تجمع كردند

گزارش ايالم پويا، كاركنان اخراجي 
پتروشيمي ايالم كه سابقه تجمع در 
مقابل مجلس را نيز در كارنامه خود 
دارند، خواستار بازگشت به محل كار 

  .خود شدند
  
تعدادي از  ارديبهشت، 7روز دوشنبه *

كاركنان اخراجي پتروشيمي ايالم، در 
به  .شيمي ايالم تجمع كردندمحل پترو

گزارش ايالم پويا، كاركنان اخراجي 
پتروشيمي ايالم كه سابقه تجمع در 
مقابل مجلس را نيز در كارنامه خود 
دارند، خواستار بازگشت به محل كار 

  .خود شدند
  
 از تعدادي،  ارديبهشت8سه شنبه روز *

اصفهان مقابل تاكسي در رانندگان 
ان تجمع ساختمان شوراي شهر اصفه

به گزارش رويش نيوز،  .اعتراضي كردند
، هم داشتهدليل اين تجمع كه سابقه 

قيمت باالي دستگاههاي كارت خوان 
در تاكسيهاي اصفهان نسبت به برخي 

  .ديگر از استانهاي كشور است
  
مراسم روز ، بهشتيارد 8 روز سه شنبه*

جهاني كارگر از سوي كارگران در مقابل 
ش مزد، كارگر مجلس با شعار افزاي

زنداني معلم زنداني آزاد بايد گردد 
  .برگزار شد

 ،راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
در اين تجمع كه عليرغم فضاي امنيتي 

 كارگر شركت 100شديد، نزديك به 
 كارگران شركت كننده با ،كرده بودند

كارگر زنداني آزاد بايد : طنين شعارهاي
يد گردد، كارگر گردد، معلم زنداني آزاد با

معلم اتحاد اتحاد، معيشت منزلت حق 
مسلم ماست، سرمايه دار حيا كن 

، مقابل مجلس را ..و رها كن و مملكت
به صحنه پرشوري از فرياد و اعتراض 
كارگري در گراميداست روز جهاني 

در پي اين تجمع  .كارگر تبديل كردند
تعدادي از معلمان بازنشسته كه در 

كرده بودند با در مقابل مجلس تجمع 
دست گرفتن پالكاردهاي كارگران و 
پيوستن به آنان،  فضاي شورانگيزتري 
را به اين تجمع دادند و اين مراسم به 

معلم  كارگر و 300با حضور مراسمي 
  .بازنشسته تبديل شد

  
اعضاي ، گزارش پيام سنديكابه *

سنديكاي كارگران شركت واحد 
 9در روز چهارشنبه اتوبوسراني 

 به مناسبت روز جهاني كارگرديبهشت ار
توبوسراني آزادي تجمع كرده در پايانه ا

خش شيريني در ميان رانندگان و پو با 
، تبريك روزكارگر و دست زدنهاي مكرر

  .اول ماه مه را گرامي داشتند
  
كارگران كارخانه ايران تاير صبح روز *

در اعتراض به ،  ارديبهشت9چهارشنبه 
 افزايش تعداد تصميم كارفرما براي

پيمانكاران خطوط توليد در محوطه 
  .كارخانه تجمع كردند

به گزارش ايلنا، هم اكنون نزديك به 
 كارگر زير نظر يك شركت 400

تاير   پيمانكاري در خطوط توليد ايران
  .مشغول كارند

  
جمعي از كاركنان شركتي مخابرات *

 مقابل  ارديبهشت9 روز چهارشنبه
 گزارش ايرنا،به  .مجلس تجمع كردند

 مخابرات به عدم تبديل كاركنان شركت
  .اعتراض داشتندشان  وضعيت

  
به گزارش انجمن صنفي كارگران *

خبازيهاي سنندج وحومه، عصر روز 
كارگران ، ارديبهشت 10پنجشنبه 

با حضور در محل  خبازيهاي سنندج
انجمن مراسمي در گراميداشت روز 

  اين مراسم.كردندجهاني كارگر برگزار 
با پخش شيريني در ميان شادي و 

  .نشاط كارگران به اتمام رسيد
  
به گزارش كميته هماهنگي براي *

، روز كلهاي كارگريشكمك به ايجاد ت
 روز جهاني ، ارديبهشت10پنجشنبه 

كارگر در محل دفتر سنديكا خبازان 
در اين مراسم رييس . سقز برگزار گرديد

سنديكا محمد احمد پور در باره اوضاع 
 درصدي 17عيشتي كارگران و افزايش م

دستمزد، اتحاد و همبستگي طبقاتي 
كارگران و پيگيري مطالبات كارگري 

  .صحبت كرد
  
، اتحاديه آزاد كارگران ايرانبه گزارش *

روز جهاني  ارديبهشت 11روز جمعه 
ن  از فعاالتن 50كارگر با حضور 

كارگري و اجتماعي در شهر انديمشك 
ين  مراسم  تاريخچه در ا.  برگزار گرديد

روزجهاني كارگر توسط مجري برنامه 
  ن در ادامه يكي از فعاال بيان گرديد و

   26بقيه در صفحه 
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  26 صفحه         اخبار جنبش كارگري      1394اول خرداد   – 359 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  25بقيه از صفحه 
ن واحدهاي مسكن اشماري از ساكن*

 13مهر درماهدشت كرج روز يكشنبه 
در اعتراض به توجه نداشتن ارديبهشت 

الن به مشكالت اين واحدها در ئومس
به گزارش  .منطقه، تجمع برگزار كردند

ايرنا، تعدادي از شركت كنندگان در اين 
تجمع، با استقرار نيروي انتظامي 

ن به اند اما بخشي از معترضپراكنده شد
  .حضور خود در اين خيابان ادامه دادند

  
كارگران ،  ارديبهشت14دوشنبه روز *

مقابل  با اعتصاب معدن البرزگان
تجمع فرمانداري واداره كار راميان 

 به گزارش گل راميان، معدن .كردند
البرزگان شهرستان راميان در جاده 

اني اولنگ به شاهرود و در ملچ آرام فوق
 كارگر و پيمانكار مشغول به تن 40با 

كارگراني كه مدت تقريبا . فعاليت است
هفت ماه است نه حقوقي، نه عيدي و 
نه اضافه كاري دريافت نكرده و همين 
مساله باعث شده تا دست به اعتراض 

 تا شايد دستي از گوشه اي برآيد و هزد
  . مشكالت آنها را حل و فصل كند

  
 ارديبهشت، 14دوشنبه صبح روز *

اي تهران   جمعي از كارگران برق منطقه
در اعتراض به وضعيت نامعلوم 
بازنشستگي و اختالف درباره محاسبه 
حق بيمه خود مقابل مجلس تجمع 

به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان  .كردند
 برآورد مي تن 60كه شمار آنها تا حدود 

شود از جمله كارگراني هستند كه هم 
 تكنسين پستهاي اكنون به عنوان

خطوط انتقال برق فشار قوي در شركت 
  .اي تهران مشغول به كارند  برق منطقه

  
 14  دوشنبهبه گزارش رسيده روز*

 درصد از كارگران 90 حدود ،ارديبهشت
تراكتور سازي كردستان در اعتراض به 
وضعيت بد معيشتي دست از كار 

بر پايه گزارش كميته ي . كشيدند
 به ايجاد هماهنگي براي كمك

مدير عامل و ، تشكلهاي كارگري
 سال 2صاحبان اين شركت به مدت 

است كه به كارگران اجازه انتخاب 
 از حدود يك سال پيش ونماينده نداده 

كارفرمايان اين شركت ناهار كارگران را 
قطع و به جاي آن مبلغي ناچيز به آنان 

  .كنندپرداخت مي 
  
ز تعدادي ا ارديبهشت، 14روز دوشنبه *

ساكنان شهرك ساحلي اردبيل مقابل 
فرمانداري تجمع كرده و خواستار 
رسيدگي به مشكالت زيرساختي اين 

  .شهرك شدند
اعالم به گزارش  ايرنا، تجمع كنندگان 

كه چندين سال از اتمام ساخت و كردند 
ساز اين منطقه و اسكان مردم مي 
گذرد، همچنان فاقد شبكه فاضالب و 

  .ستروكش آسفالت مناسب ا
شهرك ساحلي در خروجي جاده اردبيل 
به سمت سراب و در حاشيه شهرك 

  .كارشناسان واقع است
  
 ، ارديبهشت15 سه شنبه روز عصر*

 از تن 5پس از حادثه گازگرفتگي 
اي   عده، كاركنان پااليشگاه شازند اراك

از كاركنان و متخصصان فعال در 

پااليشگاه شازند در مقابل دفتر 
 .االيشگاه تجمع كردندمديرعامل اين پ

پس از حوادث  به گزارش  فارس،
سريالي اخير در پااليشگاه شازند كه 
منجر به مصدوم شدن عده اي و مرگ 

 نفر از كاركنان اين پااليشگاه شده 3
است، كاركنان اين پااليشگاه نسبت به 
امنيت جاني خود احساس نگراني مي 

  .كنند
  
 480در پي تعويق دو ماه حقوق *

در » كنتور سازي ايران« كارخانه كارگر
 ارديبهشت، 19شنبه قزوين، صبح روز 

 از كارگران اين واحد تن 60حدود 
صنعتي مقابل دفتر مديريت تجمع 

تجمع  اين به گزارش ايلنا، .كردند
توجهي كارفرماي  به دليل بي اعتراضي

 ماه 2كارخانه كنتور سازي به تعويق 
  .حقوق كارگران صورت گرفته است

  
ه گزارش آذرسالم، كارگران اردبيل ب*

در مقابل  ارديبهشت 19شنبه صبح روز 
تامين اجتماعي شعبه يك اردبيل تجمع 

: تجمع كنندگان عنوان كردند .كردند
سهميه جديد بيمه كارگري براي اردبيل 
تعلق گرفته و براي ثبت نام حضور يافته 
اند كه واكنشي مبني بر ثبت نام از 

 .ت نگرفته استسوي اين سازمان صور
برخي از كارگران در اين تجمع گفتند 
كه بيمه آنها مسدود و يا قطع شده 

  .است
  
كارگران تراكتور سازي كردستان عصر *

 ارديبهشت با تجمع در 19روز شنبه 
سالن آموزش كارخانه، خواستار افزايش 

به گزارش   .شان شدند هاي دستمزد
 120ترين مطالبه نزديك به   ايلنا، اصلي

كارگر تراكتورسازي كردستان اجراي 
طرح طبقه بندي مشاغل در اين 

  .كارخانه است
  
كارگران رسمي كارخانه كنتور سازي *

 19شنبه ايران در قزوين از روز 
با اجتماع در دفتر مديريت  ارديبهشت

كارخانه خواستار دريافت معوقات مزدي 
همكاران قرار دادي و  خود و ساير
اين تجمع ش ايلنا، به گزار .پيماني شدند

 ارديبهشت هم برگزار 20روز يكشنبه 
  . شد
  
 ارديبهشت، 20بعد از ظهر يكشنبه *

جمعي از كارگران پتروشيمي خوزستان 
در اعتراض به وضعيت نامعلوم شغلي 

به گزارش ايلنا، اين  .خود تجمع كردند
تجمع اعتراضي در مقابل ساختمان 
اداري اين واحد پتروشيمي برگزار شده 

  . ستا
 600در پتروشيمي خوزستان بيش از 

كارگر مشغول كار هستند كه از اين 
طبق مقررات تن  500تعداد حدود 

اشتغال مناطق آزاد در قالب 
استخدامهاي مستقيم و پيمانكاري و 

 از طريق مقرارات تن 170حدود 
  .  كارند استخدامي وزارت نفت مشغول

  
،  ارديبهشت21صبح روز دوشنبه *

معدن زغال سنگ نگين طبس كارگران 
در اعتراض به تعويق يك ماه و نيم 

حقوق دست از كار كشيده و محل كار 
  .خود را ترك كردند
پيش از اين حقوق  به گزارش ايلنا،

كارگران حدود سه ماه به تعويق افتاده 
بود كه كارفرما بخشي از مطالبات 

 اما در حال ،كارگران را پرداخت كرد
 93از حقوق اسفند حاضر كارگران نيمي 

 را دريافت 94و حقوق كامل فروردين 
  .اند  نكرده

  
 ، ارديبهشت21دوشنبه  ظهر روز*

كارگران شركت كشت و صنعت بهكده 
رضوي در اعتراض به عدم دريافت 

ماه حق بيمه  10 حقوق و واريز نشدن
در مقابل استانداري خراسان شمالي 

به گزارش اترك نيوز،  .تجمع كردند
معترض با در دست داشتن كارگران 

پالكاردها و بنري كه بر روي آن 
، »تاكي وعده و وعيد«جمالتي از قبيل 

فرزندان ما   ماه حقوق نگرفته ايم،13«
خواستار رسيدگي ....  و »منتظر هستند

به مشكالت خود از سوي استانداري 
  .بودند

  
كارگران ،  ارديبهشت21 شنبه روز دو*

كرمان كارخانه ضرب سكه مس باهنر 
 در اعتراض به تضعيف حقوق صنفي

به گزارش  .شان دست از كار كشيدند
 از كارگران تن 300نزديك به  ايلنا،

كارخانه ضرب سكه مس باهنر، در 
اعتراض به آنچه ناديده گرفتن حقوق 

 كارگر اين مجتمع از 1200صنفي 
سوي مديريت عنوان شده دست از كار 

 22روز سه شنبه اين اعتصاب . كشيدند
در كارگران  تجمعارديبهشت با 

  .ادامه يافت مجتمع ◌ٔ محوطه
كارگران اين شركت بزرگ صنعتي به 
عدم انعقاد قرارداد توسط شركت با 

  .معترض بودندكارگران 
 120شركت مس باهنر نزديك به 

كارگر دارد و در نزديكي بزرگترين و 
ترين معادن مس خاورميانه تأسيس  غني

وب و شده و شامل كارخانجات ذ
گري، اكستروژن و پولك زني و  ريخته

محصوالت اين است و لوله مسي 
شركت كه شامل ورق و تسمه، مقاطع و 

 عالوه بر است...لوله و لوله مسي و
هاي مختلف  تأمين نياز داخلي به كشور

از قبيل آلمان، فرانسه، انگلستان، 
اسپانيا، چين، تايوان، ويتنام، تايلند و 

  .شود كويت صادر مي
  
  ارديبهشت،22سه شنبه  صبح روز*

كاركنان محيط زيست در اعتراض به 
سطح حقوق و مزاياي خود مقابل 
 .ساختمان اصلي پرديسان تجمع كردند

تجمع كنندگان كه  به گزارش ايلنا،
 از تن است، 200تعداد آنها در حدود 

كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني 
. استشاغل در سازمان محيط زيست 

ن اجتماع اعتراضي، خودداري در اي
مديران سازمان محيط زيست از اجراي 
مقررات حقوقي و رفاهي كاركنان يكي 

عنوان از داليل اين تجمع اعتراضي 
  .شد
  
  التدريسان آموزشكده جمعي از حق*

اي سراسر كشور در  هاي فني و حرفه
در اعتراض به وضعيت استخدامي خود 

رب  ارديبهشت مقابل د22سه شنبه روز 
به گزارش  .مجلس تجمع كردند

خبرگزاري مجلس، اين حق التدريسان، 
انتقالي از آموزش و پرورش هستند و از 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 

تقاضاي رسيدگي به وضعيت 
استخدامي، رفع بالتكليفي خود و عدم 

  .تبعيض با ساير معلمان را دارند
  
جمعي از متقاضيان مسكن مهر، *

 در اعتراض به عدم پرديس و پرند
شان روز سه شنبه  هاي  تحويل خانه

 ارديبهشت مقابل مجلس تجمع 22
  به گزارش  خبرگزاري مجلس،  .كردند

  27بقيه در صفحه 
 خريداران به تمام تعهدات در حالي كه

اند، مسئوالن   مالي خود عمل كرده
ها به خريداران   مربوطه از تحويل خانه

  .كنند امتناع مي
  
 كارگر كارخانه لوله سازي 80حدود *

 22خوزستان، صبح روز سه شنبه 
توهين «ارديبهشت در اعتراض به 

مقابل دادسراي » كارفرما به كارگران
اهواز و استانداري خوزستان تجمع 

دليل اين  به گزارش ايلنا، .كردند
اجتماعات اعتراضي كارگران عالوه بر 
وضعيت نامشخص مطالبات مزدي و 

توهين كارفرما در  كارگر، 80شغلي 
  .برخورد با كارگران قديمي كارخانه است

 ، ارديبهشت27 يكشنبه صبح روز
كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان 

 ماه 10در اعتراض به عدم دريافت 
حقوق معوقه براي سومين روز در هفت 
روز گذشته در مقابل فرمانداري اهواز 

اجتماعات  به گزارش ايلنا، .تجمع كردند
اضي كارگران لوله سازي خوزستان اعتر

 ارديبهشت ماه در پي اقدام 22از روز 
اين . توهين آميزكارفرما آغاز شد

 ماه حقوق به 10كارگران كه بيش از 
صورت پراكنده از كارفرما طلب دارند 

 ارديبهشت ماه 23 و 22هاي  طي روز
مقابل ساختمان فرمانداري و استانداري 

  . بودند اهواز تجمع كرده
  
،  ارديبهشت27صبح روز يكشنبه *

جمعي از كاركنان بخش خصوصي 
شركت مخابرات ايران مقابل مجلس 

به گزارش خبرگزاري  .تجمع كردند
 پرسنل بخش خصوصي اين  مجلس،

شركت خواستار تبديل وضعيت شغلي 
  .خود و امنيت شغلي هستند

  
كاركنان سازمان جنگل ها، مراتع و *

 28نبه آبخيزداري كشور صبح روز دوش
براي افزايش حقوق ارديبهشا 

درصدي و تعيين تكليف زمينهاي 35
واگذار شده به كاركنان، ساعتها در 
محل اين سازمان دست به تجمع 

به گزارش مركز  .اعتراض آميز زدند
اطالع رساني سازمان جنگلها، كاركنان 
منابع طبيعي در اعتراض خود از 
مهندس جاللي رياست سازمان، احقاق 

حاكميتي و روشن شدن وضعيت حقوق 
 هكتاري 30زمينهاي واگذار شده 

 كه پس از سالها به -اراضي سوهانك 
معمايي پيچيده و بالتكليف باقي مانده 

  . را خواستار شدند-است 
  
 ارديبهشت، 29سه شنبه صبح روز *

امان دژ «كارگران شركت پيمانكاري 
وابسته به شهرداري منطقه » خوزستان

تراض به دريافت نكردن سه اهواز در اع
دو ماه حقوق، ابتدا مقابل ساختمان 
مركزي شهرداري و سپس شوراي شهر 

  .اهواز تجمع كردند
  

   27بقيه در صفحه 

برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در 
 1394 ارديبھشت



  27 صفحه                              1394 خرداد  اول – 359نبرد خلق شماره 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و 
  مزدبگيران

  26بقيه از صفحه 

كارگران در اين تجمع اعتراضي  به گزارش ايلنا، 
  .اي خود هستند  خواستار رفع مشكالت بيمه

  
 از كارگران پيماني قطار شهري اهواز تن 150حدود *

 5 ارديبهشت در اعتراض به عدم دريافت 7 دوشنبهروز 
در مقابل راي دومين روز متوالي بماه حقوق معوقه 

سايت مركزي قطار شهري واقع در خيابان اقبال تجمع 
  .كردند

كارفرماي شركت پيمانكار كيسون  به گزارش ايلنا،
كمبود منابع « )پيمانكار ساخت قطار شهري اهواز(

را براي پرداخت نكردن حقوق كارگران مطرح » مالي
سون به كند كه تمام صورت وضعيتهاي شركت كي  مي

موقع از سوي شركت قطار شهري اهواز پرداخت 
 كارگر 600بيش از اعتصاب به گزارش ايلنا،  .شود مي

 16در روز چهار شنبه تحت مسئوليت شركت كيسون، 
در اين روز . ارديبهشت وارد دهمين روز خود شد

 با بكار گيري كارگران كارفرما بدون توجه به خواسته 
ب كارگران را شكسته و كارگران پيمانكاري، اعتصا

 19شنبه  روز .اجراي بخشهايي از پروژه را آغاز كرد
. ، اين اعتصاب وارد سيزدهمين روز خود شدارديبهشت

همزمان با چهاردهمين روز  ارديبهشت، 20روز يكشنبه 
از شروع اعتصاب كارگران قطار شهري اهواز، 

 150كارفرماي شركت پيمانكاري كيسون مانع ورود 
به محل ) TBM(ارگران بخش حفاري نفر از ك

كارگران نيز در واكنش در مقابل درب . كارشان شد
 22سه شنبه روز  .ورودي كارگاه تحصن كردند

كارگران در شانزدهمين روز اعتصاب، مانع ، ارديبهشت
  .آالت سنگين از كارگاه شدند خروج ماشين

كارگران پس از گذشت ،  ارديبهشت29شنبه روز سه 
  .، به كار بازگشتنداعتصابوز بيست و دو ر

  
تعدادي  ارديبهشت، 29سه شنبه روز  به گزارش ايلنا،*

از كارگران روزمزد شركت رامپكو در اعتراض به 
بدحسابي كارفرما در محل دفتر مركزي اين شركت 

 كه پس از ندپيمانكاري در بندر ماهشهر تجمع كرد
  .شان به اعتراض خاتمه دادند ات دريافت مطالب

  
عي از كارگران پيمانكاري فضاي سبز شهرداري جم*

در اعتراض به ،  ارديبهشت30روز چهارشنبه  قم صبح 
اخراج ناگهاني خود بر اساس مصوبه شوراي شهر قم 

به گزارش  .در مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند
يكي از كارگران حاضر در اين تجمع اعتراضي با  ايلنا،

رارداد كاري ما امروز تمام موعد ق: اعالم اين خبر گفت
شود و به همين دليل از طريق شركتهاي پيمانكاري  مي

مستقر در مناطق شهرداري به همه گفته شده از فردا 
  .به محل كار خود مراجعه نكنيم

  
كارخانه لوله سازي خوزستان، كارگران اعتصابي *

 ارديبهشت در اعتراض به 22صبح روز سه شنبه 
مقابل دادسراي اهواز و » رگرانتوهين كارفرما به كا«

 به گزارش ايلنا، .استانداري خوزستان تجمع كردند
دليل اين اجتماعات اعتراضي كارگران عالوه بر 

 كارگر، 80وضعيت نامشخص مطالبات مزدي و شغلي 
توهين كارفرما در برخورد با كارگران قديمي كارخانه 

  .است
تصاب يك به گزارش ايلنا، همزمان با آخرين روز از اع

 30چهارشنبه ماهه كارگران لوله سازي خوزستان، روز 
 از كارگران قديمي كارخانه به تن شش ،ارديبهشت
، »سيد رحيم موسوي«، »حسن معاوي«اسامي 

احمد «، »عادل شرهاني«، »پور ابيات  عبدالخالق«
به اتهام ايجاد اغتشاش » عبدالرضا ثعالدي«و » زبيدي

در اين شرايط .  اخراج شدنددر كارخانه از سوي كارفرما
كارگران كه آماده خاتمه اعتصاب يك ماهه خود بودند 
در حمايت از كارگران اخراجي به كار بازنگشتند و در 

برپايه اين گزارش، اين  .محوطه كارخانه تجمع كردند
اقدام حمايتي كارگران لوله سازي خوزستان از 

ي به نهايت كارفرما را راض همكاران اخراجي خود در 
   . كارگر كرد6پذيرش بازگشت به كار اين 

  

 انكارگر، تعدادي از  ارديبهشت30صبح روز چهارشنبه *
پيماني فضاي سبز منطقه سه شهرداري اهواز براي دومين 

به . روز پياپي مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردند
ي  برگزاري جلسهاول نتيجه اعتراض روز  گزارش ايلنا،

ن ضاي شوراي شهر و مسئوالفوري تعدادي از اع
شهرداري اهواز بود كه در پايان اين جلسه به كارگران 
اعالم شد پيمانكار موظف به پرداخت دو ماه حقوق معوقه 

  . ساعت آينده شده است48تا 
  
 8سه شنبه كارگران كارخانه سامان كاشي صبح روز *

براي سومين بار در سال جاري در مقابل ارديبهشت، 
  دليل اينبه گزارش ايلنا، .وجرد تجمع كردندفرمانداري بر

در آن  از كارگران تن 300نزديك به كه  اعتراضي تجمع
 . ماه دستمزد معوقه است6 پرداخت نشدن ،حضور داشتند

، تجمع كارگران وارد سومين  ارديبهشت10شنبه روز پنج
ه كارگران كارخانه سامان كاشي بروجرد ب. روز خود شد

  ارديبهشت11در روز جمعه مه مناسبت روزاول ماه 
همچون روزهاي گذشته درمقابل فرمانداري تجمع كردند 

   .وسپس درسطح شهردست به راهپيمايي زدند
جمع زيادي از كارگران سامان ،  ارديبهشت13شنبه روز يك

كاشي بروجرد با حضور در محل فرمانداري ويژه بروجرد 
اهه خواستار حل مشكالت و پرداخت حقوق معوقه هفت م

  .خود شدند
 24 كارگران كارخانه سامان كاشي بروجرد ظهر پنجشنبه

ارديبهشت به همراه خانواده هاي خود براي هيجدمين روز 
  .مقابل فرمانداري ويژه بروجرد تجمع كردند

اعتصاب كارگران كارخانه ،  ارديبهشت31شنبه روز پنج
  .وارد بيست و سومين روز شدسامان كاشي بروجرد 

  
كارگران نورد لوله صفا براي دومين بار از آغاز سالجاري *

 و اين اعتصاب  فروردين دست به اعتصاب زدند29از روز 
  . شد پنجمين روز خود  ارديبهشت وارد2در روز چهارشنبه 

 گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، در چهارمين روز هب
 درصد از 70اعتصاب كارگران، مديريت كارخانه حدود 

لغ عيدي و پاداش اين كارگران را به حساب شان واريز مب
كرد و از آنان خواست به اعتصاب پايان دهند اما كارگران 
اعتصابي اين پرداخت را ناكافي دانستند و اعالم كردند تا 

شان همچنان به اعتصاب  واريز يكماه ديگر از معوقات
  اعتصاب ارديبهشت اين19 شنبه روز .ادامه خواهند داد

  .رد نوزدهمين روز شدوا
در بيستمين روز اعتصاب ،  ارديبهشت20يكشنبه روز 

كارگران نورد لوله صفا، خانه كارگر ساوه در اقدامي هم 
سو و هماهنگ با كارفرما، اقدام به ارسال اس ام اس به 

متن كامل اين اس ام اس به . كارگران اين كارخانه كرد
م، با توكل به كارگران عزيز لوله صفا سال: شرح زير است

ن پيگير خدا و تعامل با كارفرما  كار را آغاز، مسئوال
  .با تشكر خانه كارگر. مشكالت شما هستند

كارگران نورد لوله صفا  ارديبهشت، 21دوشنبه صبح روز 
طور متحدانه اي با رد ه در بيست و يكمين روز اعتصاب ب

م پيشنهادات كارفرما، راي به ادامه اعتصاب دادند و اعال
كه پولي به حساب شان واريز نشود به  كردند تا زماني

،  ارديبهشت22سه شنبه روز  .اعتصاب پايان نخواهند داد
كارگران خشمگين نورد لوله صفا با بيرون كردن مدير 

  .بهره وري، دست به اشغال ساختمان اداري كارخانه زدند
به گزارش  ايلنا، كارخانه لوله و نورد صفا در روزهاي 

تعطيل )  ارديبهشت26 و 25، 24(شنبه، جمعه و شنبه  پنج
گويند در اين روزها در كارخانه  است اما كارگران مي

مانند و به صورت نوبتي از مواد اوليه و تجهيزات  مي
  .ند كن موجود در اين واحد توليدي نگهباني مي

عليرغم اعالم تعطيلي كارخانه ،  ارديبهشت27يكشنبه روز 
ارگران با حضور در محل كارخانه و نورد لوله صفا، ك

برگزاري مجمع عمومي دست به راهپيمائي و سر دادن 
  .كردندشعار 

 ارديبهشت 31در روز پنجشنبه اعتصاب كارگران لوله صفا 
  . شد روز متوالي سي و يكمينوارد 

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، 

شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در ايران را 

 . محكوم مي كنيمبه شدت

  
  

   

  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي، جعفر پويرهاشمي منتيامان، ز

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
ن سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق        دخلق ارگا نبر

امـا  . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان است     
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين         
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيـز          

دهد و   ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
. كنـد  اطالع از آن مفيد اسـت، خـودداري نمـي         

اد در نبردخلـق چـاپ      مطالبي كه با امـضاي افـر      
شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كـه          مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يـا         
با نام و يا (سرمقاله نبردخلق . اختالف داشته باشد 

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسـهاي نبـرد خلـق       
  تماس بگيرد 

   بهاي اشتراك ساالنه
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و       
كــاركنلن ايــران، اخبــار تحــوالت ايــران، عــراق 

ــه آن،  ــوط ب ــي مرب ــين الملل ــار و ومــسائل ب  اخب
ديدگاههاي جنـبش زنـان را هـر روز در سـايت            

  .ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

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

www.fadaian.org  
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  گزارش کوتاه
   از روز جھانی کارگر 

  )آلمان(در شھر مونيخ 
  

 مونيخ، خسرو خواجه نوري

  2015جمعه اول ماه مه 
  

جمعي از (كانون همبستگي ايرانيان مونيح 
فعاالن و هواداران سازمان چريكهاي فدائي 

در هواي سرد و باراني همگام با  )خلق ايران

 در شهر مونيخ ديگر احزاب و سازمانها و فعاالن كارگري
كار و آينده را «در راهپيمائي روز جهاني كارگر كه با شعار 

 برگزار شد، با پالكاردهاي كارگر زنداني، »سازيم ما مي
زنداني سياسي در ايران آزاد بايد گردد همراه با عكس 
كارگران زنداني و پرچم سازمان چريكهاي فدائي خلق 

ي اقدام يراهپيماايران و پرچم ايران شركت كرده و پس از 
  .ي ميز اطالع رساني نموديبه برپا

پخش گسترده اعالميه با مضمون اعتراضات كارگري و 
شرايط سخت اوضاع طبقه كارگر در ايران تحت حاكميت 

انقالبي با  جمهوري اسالمي همراه با عكس و موزيكهاي
  .استقبال گسترده مردم روبرو گرديد

 .نال به پايان رسيداين برنامه با پخش سرود اينترناسيو

 
 راديو پبشگامبرنامه 

  به مناسبت روز جھانی کارگر

  

  :در اين برنامه می شنويد

  راني كارگاه هنر ا- "وناليانترناس" سرود -
   اول ماه مهيري شكل گي چگونگ-
  The Nightwatchman –Solidarity Forever ترانه -

 جنــبش رامـون ي پيرهاشــمي منـت ي زقيــ از رفي گفتـار -
   كه گذشتي در ساليگركار
  راني كارگاه هنر ا- "كارگر" سرود -
   چند از آنهاي صحبت تني كودكان كار و پا-
 شـاغل در    ي فعال كارگر  ،ي محسن زي پرو ي گفتگو با آقا   -

   كارگراني كار و زندگطي در باره شرايمنطقه پارس جنوب
   فرانسه،ي به زبان اصل"وناليانترناس" سرود -

http://www.radiopishgam.com/index.php…  

  

  برنامه ھفتگی راديو پيشگام
  گفتار ھفتگی مھدی سامع

بررسی و تحليل مھمترين 
   روز ھفته٧رويدادھای 

 

  خرداد ماه در شهداي فدايي 
داوري ـ اميرپرويز پويان ـ نادر شـايگان     حسن نيك: رفقا

نذيري  اهللا پيرو نژاد ـ رحمت    اسكندر صادقي-شام اسبي
ـ بهروز دهقـاني ـ حـسن معـصومي همـداني ـ عليرضـا        

حبيب برادران خسروشاهي ـ مريم شـاهي   -شهاب رضوي
زاده  گـل ـ حـسين سـالحي ـ مينـا طالـب        ـ خسرو تـره 

آبادي ـ حسين موسـوي    شوشتري ـ عليرضا رحيمي علي 
دوست موچالي ـ رفعت معماران بناب ـ سـليمان پيوسـته     

پـور ـ ماريـا     ـ سعيد سلطانمحله ـ نعمت با شعور    حاجي
منصور فرسا ـ مهدي پهلوان  -كاظمي ـ اسماعيل هاديان  

ـ محمدرضا محمـديان بابـاعلي      ) در هند (ـ شهرام ميراني    
ـ حميد اميـر ميرشـكاري ـ ولـي سوسـني ـ       ) كاك رشيد(

 شاپور -منوچهر ويسي ـ جعفر قنبرنژاد ـ مهنوش آذريون   
اكنون در مبـارزه     ت 49 جواد باقري،  طي سالهاي       -جليلي  

مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي          
  . دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند


