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  »ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويم«

  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي  «

  323 شماره
  هشتمبيست و دوره چهارم سال 

  1391  خرداداول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  ....يادداشت سياسي 

واليت فقيه در كدام 

سو در حال پوست 

  اندازي است؟
 مهدي سامع 

به نظر مي رسد كه واليت خامنه اي در حال يك «
سوال اساسي پس از . پوست انداري جديد است

رويدادهاي سياسي چند ماه گذشته به ويژه با اعالم 
نتايج انتخابات فرمايشي و مشخص شدن تركيب 

 مجلس ارتجاع، اين است كه آيا سلطنت دوره نُهم
مطلَقه خامنه اي در حال منقَِبض شدن بيشتر يا در 

  پروسه منبسط شدن است
  2صفحه 

سازماندھی جنبشھای عصر جديد 
  )٢١(پس از جنگ سرد 

، "توسعه گرايی"و " انتخابات "-
  دو محور بحث در چپ جھانی

   ليبراليسم-به نو " نه" جنبش -
کشان يونان به  پاسخ زحمت-
وقتی ما حرف می ": ترويکا"

  !زنيم، شما خفه شويد
 رفراندوم عليه سارکوزی، مدافع -

   ليبراليسم-سرسخت نو 
  

 ليال جديدي

  6صفحه 

  1391چالشهاي معلمان در ارديبهشت 

  فرنگيس بايقره

  11صفحه 
  رويدادهاي هنري 

  ليال جديدي

  20صفحه 

بيانيه سازمان چريكهاي فدايي 

   به مناسبتخلق ايران

اول ماه مه، روز همبستگي 

  جهاني كارگران
  13صفحه 

خصوصي سازي نفت و طرح 

هدفمندي يارانه، دو روي سكه 

  ليبرالي اقتصاد-نو 

  جعفر پويه

  3صفحه 

مجاهد خلق منصور رادپور در زندان 

  گوهردشت به شهادت رسيد
  24صفحه 

سياستي كه زندگي پرستاران را 

  تباه مي كنند

  شهره صابري 

  19صفحه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  در آستانه اول ماه مه

دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق 

  .ايران منتشر مي كند

  جنبش كارگري 

  در سالي كه گذشت

  14صفحه 

برخی از مھمترين حرکتھای 
اعتراضی کارگران و مزدبگيران در 

  ١٣٩١ارديبھشت 
  18صفحه 

مواد غذايي به عنوان يك كاال 

  قسمت پاياني

  مانتلي رويو/ فرد مگدوف 

  آناهيتا اردوان: برگردان

  8صفحه 

  
خصوصی سازی متکی بر رانت و 

  )٣(تحکيم استبداد 
  شهره صابري

  11صفحه 
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به نظر مي رسد كه واليت خامنه اي در 
. حال يك پوست انداري جديد است

سوال اساسي پس از رويدادهاي سياسي 
چند ماه گذشته به ويژه با اعالم نتايج 
انتخابات فرمايشي و مشخص شدن 
تركيب دوره نُهم مجلس ارتجاع، اين 
است كه آيا سلطنت مطلَقه خامنه اي 

ر يا در در حال منقَِبض شدن بيشت
پروسه منبسط شدن است؟ آيا آيت اهللا 
خامنه اي مي تواند در مقابل فشارهاي 
خارجي پيرامون پروژه اتمي كوتاه بيايد 
و با نَرمش در مقابل قدرتهاي برزگ 
جهاني، فشار در داخل را افزايش داده و 
به ترميم اُتوريته درهم شكسته اش 

  مبادرت ورزد؟
نشانه اي از حرفهاي ولي فقيه هيچ 

براي كوتاه آمدن در هيچ عرصه اي 
خبرگزاري مهر در روز . نمي توان ديد

 ارديبهشت، سخنان خامنه اي 29جمعه 
در جمع شماري از اعضاي سپاه 

خامنه اي در . پاسداران را منتشر كرد
جمع سپاهيان كه استخوانبندي اصلي 
واليتش را تشكيل مي دهند 

حركت درست مسئوالن موجب «:گفت
 نيا.  شودي آن در جامعه ميرسَت

 ي برخي حوصلگي و بيبا خستگ حركت
....  شوديافراد دچار تزلزل و انحراف نم

 اني كه در جري كسانديديو شما د
 نهادند ني را بر زمتيحركت، بار مسئول

 آن را بر ه،ي با روحيفوراً جوانها
اين برخي از افراد خسته و بي » .داشتند

اين حوصله چه كساني هستند و 
جوانهاي با روحيه از كجا مي آيند؟ 
خامنه اي البته به طور شفاف به اين 
موضوعات نمي پردازد، اما اقدامات او 
راهنماي مناسبي براي پيدا كردن 
آدرسهايي است كه او در سخنانش به 

  .طور شفاف آنها را مطرح نمي كند
  

هفت سال پيش كه خامنه اي پروسه 
جديد در اصول گرايي و يا ريل گذاري 

واليتش را با برگماري احمدي نژاد در 
مسنَد رياست جمهوري آغاز كرد هرگز 
فكر نمي كرد كه روزي اصول گرايان 
اين گونه بر هم بتازند و  به قول يكي از 

بي رحمانه خرمن «نمايندگان مجلس 
. بسوزانند» اخالق را به آتش بي اخالفي

تضادهاي بين باندهاي مختلف اصول 
 همگي خود را گوش به گرايان كه

فرمان رهبر و ذوب شده در واليت مي 
دانند، تضاد بين مجلس با دولت، تضاد 

و تنظيم حل اختالف عالي هيات بين 
روابط قوا با دولت و مجمع تشخيص 

به شكلي تشديد شده ....مصلحت نظام و
كه ولي فقيه مجبور است هر گرِه اي را 

 وقتي اكثريت نمايندگان. خود باز كند
مجلس با اجراي مرحله دوم حذف يارانه 
ها مخالفت مي كنند، خامنه اي دستور 

مي دهد كه مساله به سود دولت 
وقتي . احمدي نژاد حل و فصل شود

 طرح تصويبنژاد پس از  محمود احمدي
كه با » نظارت بر عملكرد نمايندگان«

اي در مجلس تصويب شده  اصرار خامنه
اي ،اين مصوبه مورد تائيد شوربود

اعالم كرد، ولي » غيرقانوني« را نگهبان
 فقيه احمدي نژاد را مجبور كرد تا اين 
مصوبه را به دستگاههاي اجرايي ابالغ 

  .كند
  

اين درهمريختگي را مي توان به 
درستي نشانه اي از فروپاشي اتوريته 

اما به گمان من اين . ولي فقيه دانست
سيد علي خامنه اي . تمام مساله نيست

هد اين فروپاشي است، اما در خود شا
مقابل اين پديده غيرفعال نبوده و َتن به 

تجربه نشان داده . قضا و قَدر نمي دهد
كه خامنه اي در مقابل بحرانها و 
چالشهايي كه واليتش را تهديد مي 
كند، به سرعت و البته بر مدار فرار به 

او پس از . جلو برنامه ريزي مي كند
ا آگاهي به  و ب1388قيامهاي سال 

تضادهاي عميق درون هرَم قدرت، 
براي يك پوست اندازي جديد برنامه 

نتايج انتخابات . ريزي كرده است
فرمايشي اخير يك پرده از سناريوي 

قبل از . خامنه اي را به نمايش گذاشت
اين كه به موضوع تركيب مجلس جديد 
بپردازم به دو اظهار نظر مهم اشاره مي 

  .كنم
  

 مي شمي رفسنجانيهاعلي اكبر 
شود كه   مييمشكل از آنجا ناش«:گويد

ساختار و وظايف مصرح در قانون 
 و يالشعاع ساليق شخص  تحتياساس

گيرد كه   قرار ميي و گروهيمنافع باند
در صورت غلبه اين نوع تفكر، ساختار و 

نقص هم پاسخگو   بييقانون اساس
طلبان به   نخواهد بود و توسط منفعت

  .» رفتبيراهه خواهد
به نظر مي رسد كه باندها و گروههايي 
كه هاشمي رفسنجاني به آن اشاره مي 
كند همان جوانان با روحيه اي هستند 
كه خامنه اي به آنان در مقابل برخي 
. افراد خسته و بي حوصله مي نازد

جوانان با «احمدي نژاد يكي از همين 
بود كه با مهندسي ولي فقيه » روحيه

 حوصله همچون افراد خسته و بي
  .رفسنجاني را به گوشه ميدان راند

  
اما اين جوانان با روحيه در كدام مسير 
بايد حركت كنند و راهنماي عمل آنان 

محمدرضا چيست؟ به اين سوال 
نظريه بيداري «در همايش  مهدوي كني

او مي . پاسخ مي دهد» اسالمي
نظارت بر رهبري به مفهوم «:گويد

يد رهبري را حراست از ايشان است و با
ما در مقام اين هستيم كه ...حفظ كنيم

كه  از اين نظريه حفاظت كنيم نه اين
در مقام نقد و انتقاد و تضعيف 

هايي از   ما بايد به عنوان شاخه....باشيم
هاي واليت، اين درخت تنومند را   شاخه

كه منتظر باشيم اگر  حفظ كنيم نه اين
اي اشتباهي صورت گرفت   در گوشه

اين گفته رئيس » .را ببريمشاخه 
مجلس خبرگان به طور آشكار بر خالف 

مهدوي كني به . قانون اساسي است
را قرار مي » حراست«، »نظارت«جاي 

دهد و البته اين را خود خامنه اي هم 
قبالً در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان 

نه چندان صريح مطرح كرده به شكلي 
از حرفهاي هاشمي رفسنجاني و . بود

مهدوي كني مي توان يكي از 
مشخصات پوست اندازي جديد را تعيين 

حراست از ولي فقيه به جاي . كرد
براي عملي شدن . نظارت بر عملكرد او

اين وظيفه الزم بود كه رفسنجاني از 
رياست مجلس خبرگان كنار گذاشته 

 چنين كرد و با شود و خامنه اي
برگماري مهدوي كني به عنوان محلل، 

» حراستي«راه را براي يك مجلس 
بر اساس چنين وظيفه اي . هموار كرد

حل عالي هيات «است كه خامنه اي 
را در مقابل » و تنظيم روابط قوااختالف 

» مجمع تشخيص مصلحت نظام«
به گمان من تركيب . خَراطي كرد

مين وظيفه مجلس نُهم هم در خدمت ه
  .است

  
در تحليل رويدادهاي قبل از برگزاري 
انتخابات مجلس و نتايج آن عده اي 
كشاكش اصلي را بين باند احمدي نژاد 

به گُمان . با باند خامنه اي ارزيابي كردند
ياغي . من اين ارزيابي غير واقعي بود

 11شدن احمدي نژاد و خانه نشيني 
منه اي روزه او البته در تقابل با نيات خا

اما كشاكش اصلي احمدي نژاد و . بود
زياده خواهي او در اساس با خامنه اي 

احمدي نژاد به شكل تيغي كَمر به . نبود
حذف باندهايي گرفته بود كه به نظر 
خامنه اي هنوز زمان اين كار فرا 

پس از آن خانه نشيني هم . نرسيده بود
ولي فقيه به تكرار از احمدي نژاد 

امنه اي از اين كه خ. حمايت كرد
نمايندگان مجلس در مقابل وزراي 

دو دادند اظهار -احمدي نژاد شعار دو
تنفر و از اين كه مجلس نشينان از 
گماشته اش سوال كردند ابراز نارضايتي 

اين را هم بايد در نظر داشت كه . كرد
احمدي نژاد و بخشي از اطرافيان او به 
شمول رحيم مشايي در قَد و قَواره اي 
نيستند كه بتوانند در مقابل ولي فقيه 

  .  عرض اندام كنند
ارزيابي ديگر به كشاكش اصلي درون 
اصول گرايان مي پرداخت و رقابت بين 

را » جبهه پايداري«با » جبهه متحد«
مساله اصلي در اين انتخابات ارزيابي 

در ظاهر امر چنين رقابتي . مي كرد
اما نه جبهه متحد چندان . وجود داشت

بود و نه جبهه پايداري چندان » متحد«
  . »پايدار«
  

شريعتمداري كه معموال نيات كيهان 
ولي فقيه را به شكل زمخت بيان مي 

در  ارديبهشت 17كند در روز يكشنبه 
جبهه سازيها «:عنوان اصلي خود نوشت

 مردم به ليست خود راي ،كارساز نبود
  .»دادند

 17علي آستانه در شماره روز يكشنبه 
اگر «:رديبهشت روزنامه اعتماد نوشتا

عظ  و وي سخنرانهيداحان، حاش ميروز
ني انكي اكردند، يما را پر مَلعداحان  م

 در ي روحانكي قبول يهستند كه برا
. گذارند يدشان شرط ميي مورد تاستيل

 كه در مرحله دوم انتخابات ي نفر25در 
 17 افتند،يدر تهران به مجلس راه 

 منتخب حاج منصور اتينفرشان از ه
 كه ستي شگفت ننيو ا.  استيارض

 ارك و سردسته يحاج منصور كه صدا
 يچنان نفوذ عزاداران محرم است، آن

 كه كفه ترازو را سنگ او كند ي مدايپ
 علت است نيبه هم...برد ي منييباال و پا

 اصولگرا هر كدام در استمدارانيكه س
 معروف يداحرابت به م و قييشالُگ ديپ
 كه منتخب تهران يستند كه در روزه

 ازي مردم ني درصد از آرا20 و 10به 
 ،ييدارد، سنگ حاج منصور و مثل او

 ييجا  جابه.  و زبر كندري را زستشيل
رجع اتفاق افتاده است و  ميگروهها

  فروشان خود   صنف لباسنكي اافتد؛ يم
اش   نبه و سزند ي جدا از موتلفه ميساز

  ».زند يمنصور م حاج ستي ليرا برا
  

جوانان «اكنون مي توان بهتر به ماهيت 
اين نوچه هاي حاج . پي برد» با روحيه

منصور ارضي هستند كه در نقش 
جوانان با روحيه، افرادي همچون 

 يحبيبمحمد نبي بادامچيان و اسداهللا 
 باندقديمي متعلق به كه دو چهره 

 هستند را از راهيابي به خانه موتلفه
منظور . فه باز مي دارندهميشگي موتل

كه به » مردم«حسين شريعتمداري از 
ليست خودشان راي دادند همين دار و 
دسته هايي همچون حاج منصور ارضي 

 َتن را براي 169است كه مي توانند 
 َتن از 196اولين بار وارد مجلس كنند و 

نمايندگان دوره هشتم را كه براي دوره 
ابي به نُهم كانديدا بودند را از راهي

مجلس بازدارند و در نتيجه بيش از 
دوسوم كرسيهاي مجلس نُهم را از آن 

  .كنند» مردم«
  

فقط شامل باندهايي » مردم«اين 
  . همچون حاج منصور ارضي نمي شود

  3بقيه در صفحه 

  .....يادداشت سياسي 

  واليت فقيه در كدام سو در حال پوست اندازي است؟
  مهدي سامع
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  يادداشت سياسي 

  
  2بقيه از صفحه 

  
بايد عناصر خاص سپاه » مردم«براي تكميل ليست 

پاسداران و بسيج، افراد امنيتي وابسته به بيت ولي 
فقيه، باندهاي سياه حزب الهي، مداحان، فال گيران 
و معرِكه گيران، اراذل و اوباش و نو كيسه گان جديد 

ي نژاد به نان الورود كه با پول نفت طي دوران احمد
و نوايي در مقياس ميليارد دالر رسيده اند را اضافه 

همه عناصر تشكيل دهنده اين ليست رانت . كرد
خوار و در بوروكراسي حكومتي به شكلي شراكت 

، جمعيت رهپوياني، جبهه پايدارجبهه متحد، . دارند
نمي توانند اينان را نمايندگي ... ي و جبهه ايستادگ

. ه اند كه از ولي فقيه حراست كننداينان آمد. كنند
اينان . اينان آمده اند كه از گماشته رهبر سوال نكنند

هيچ سابقه اي كه بر اساس آن بتوان براي ولي 
فقيه، حتي در جزيي ترين موارد، نُسخه پيچي كنند 

اينان آمده اند تا با خواص بي بصيرت و با . ندارند
اينان را . ندساكنين فتنه و انحراف تعيين تكليف كن

با اندكي تَسامح مي توان نمايندگان بورژوازي 
بوروكراتيك و رانت خوار دانست كه به نيابت از 
طرف خامنه اي، مي خواهند بورژوازي تجاري سنتي 
و بقاياي بورژوازي صنعتي كه پس از پايان جنگ 
هشت ساله و با سياستهاي اقتصادي رفسنجاني فَربه 

در قدرت و ثروت حذف شده بودند را از شراكت 
اينان مي خواهند به گونه اي به درخواستهاي . كنند

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول پاسخ دهند و 
به گونه اي به اردوي نئوليبراليسم جهاني بپيوندند 
كه ضمن غارت و چپاول اقتصادي، سدي ستَبر در 

اين . مقابل عوارض سياسي اين پيوستگي ايجاد كنند
همان حركتهايي است كه احمدي نژاد انجام ادامه 

اكنون اينان مي دانند و البد حاج . داده و مي دهد
منصور ارضي به آنان آموخته است كه بايد جاي 
دوست و دشمن را به طور دقيق و البته در زماني كه 

اين ادامه همان . رهبر تعيين مي كند، مشخص كنند
ي است سياست ريل گذاري جديد در واليت خامنه ا

كه اكنون با پوست اندازي، حاكميت را انحصاري تر 
مي كند و اين احتمال وجود دارد كه اين نمايندگان 

قانون اساسي را در جهت » مردم«منتخب ليست 
خامنه . نيازهاي سلطنت مطلقه خامنه اي تغيير دهند

اي با چنين شكل و شَمايلي وارد مذاكره پيرامون 
ست خامنه اي نداند كه بعيد ا. پروژه اتمي مي شود

نوشيدن جام زهر در موضوع اتمي همه َنخهايي كه 
او براي ورود به . او ريسيده است را پنبه خواهد كرد

باشگاه اتمي و براي گسترش واليتش در كشورهاي 
خاورميانه و شمال آفريقا برنامه ريزي كرده و براي 
همين قيامهاي ضد ديكتاتوري در اين كشورها را 

خامنه اي بيهوده از . ناميده است» اسالميبيداري «
رژيم بشار اسد با تمام توان حمايت مادي و معنوي 

او مي داند كه حناي استبداد مذهبي و . نمي كند
بنابرين . رژيم واليت فقيه در ايران ديگر رنگي ندارد

بعيد است كه در جريان مذاكرات اتمي سياست 
جموعه اي از اما اگر به علت م. تعامل در پيش گيرد

شرايط مجبور به نوشيدن جام زهر شود به ناچار 
سياست ريل گذاري جديد و پوست اندازي جديدش 
كه به انقباض هرچه بيشتر حاكميت منجر شده، 

من . تماماً بر سر او و واليتش خراب خواهد شد
همواره آرزو كرده ام كه جناب رهبر معظم چنين 

سود مردم ايران جام زهري بنوشد و اين اقدام را به 
اما اين گفته زنده ياد شاهرخ مسكوب را . مي دانم

اين روياهاي زيباي دور، «هم نبايد فراموش كرد كه 
  .  »سرانجام خاكستر نشين واقعيتهاي تلخ مي شود

  
  

  
اوضاع نابسامان اقتصادي همچنان 
باعث نگراني اقشار گوناگون در 
كشور است، اما سردمداران رژيم 

ي بدون توجه به جمهوري اسالم
آنچه در بدنه جامعه مي گذرد، راه 
خود را مي روند و ساز خود را مي 

پس از مدتها كشاكش بين . نوازند
دولت و مجلس، باالخره فاز دوم 
هدفمندي يارانه ها به تصويب 

اين در حالي است كه بودجه . رسيد
كشور كه با تاخير بسيار، توسط 
دولت به مجلس فرستاده شد، بدون 

رسي دقيق و با عجله از مجلس بر
بودجه . نمره قبولي دريافت كرد

ساالنه، شيوه اجراي طرح 
هدفمندي را مشخص مي كند و 
اين چگونگي اجرا موضوعي بود كه 
تنش بين دولت و مجلس را دامن 

  . زده بود
كافي است از اين زاويه به مدت 
زماني كه مجلس صرف بررسي 
بودجه كل كشور كرد نگاه كنيم تا 
. عمق فاجعه بيشتر مشخص شود

كميسيونهاي متفاوت مجلس و 
كارشناسان مدعي آن كه تا ديروز 
بگير و ببند مي كردند، با فراموش 
كردن همه گفته هاي خود و 
خسارتهاي طرح هدفمندي، با عجله 
بودجه اي را تصويب كردند كه 
حتي از جانب بسياري از منابع 
. داخل رژيم مورد پرسش قرار دارد

د رديفهاي مخدوش، تخصيص وجو
بودجه به نهادهايي نامشخص و 
واگذاري بخشي از آن به دولت با 
عنوان خاصه خرجي، نشانه دقت 

 قربان –عمل و تعهد مجلسيان بله 
  .  گو به منبع مشروعيت خود است-

با وجود همه آشفتگيها و ابهامات در 
، تصويب صادرات 91بودجه سال 

سط  درصد از نفت خام كشور تو20
بخش خصوصي از مواردي است كه 
مي تواند به ماهيت درگيري بين 
مجلس و دولت كه در جهت اجرايي 

 ليبرالي اقتصاد -كردن برنامه نو 
همچنين . كورس بسته اند، پي برد

تصويب كرده است كه مجلس 
واردات و فروش فرآورده هاي "

نفتي با رعايت كيفيت و 
استانداردهاي عرضه هر فرآورده و 
با رعايت قوانين و مقررات مربوط، 
توسط بخش خصوصي مجاز 

  ".است
با اين حساب بايد گفت، مجلس و 
دولت دست در دست هم برخالف 
آنچه در درگيريهاي علني و شاخ 

يكديگر مي شانه كشيدن براي 
گويند، گامهاي بلندي در راستاي 
خصوصي سازي وزارت نفت و 

واگذاري ثروت ملي مردم ايران به 
بخش "نور چشميهايي كه عنوان 

 بر آنها گذاشته شده، "خصوصي
  .برداشته است

هرچند تصميم مزبور اكنون با توجه 
به وضعيت اقتصادي و سياسي رژيم 
و روبرو شدن با تحريمهاي بين 

ي توجيه دندان گيري نيز يافته الملل
است، اما اين پروسه سالهاست كه 
آغاز شده و اكنون در جايي قرار داد 

  .كه شاهد آن هستيم
بسياري از سردمداران رژيم و دزدان 
و دغلكاراني كه دست در كيسه 
مردم ايران دارند و به چپاول آن 
مشغولند، ادعا مي كنند كه اين كار 

و پيدا براي دور زدن تحريمها 
كردن راهكاري جهت صادرات و 
واردات به علت دست بسته بودن 
دولت و نهادهاي مالي و تجاري 

اما واقعيت اين است كه . رژيم است
اين لفاظيها، ياوه هايي بيش نيست 
و دولت و مجلسي كه مهر پادويي 

 ليبراليسم را بر پيشاني دارند، -نو 
نمي توانند اجراي برنامه هاي 

اقتصادي و تاراج و درهاي باز 
خصوصي سازي بخشهاي پرمنفعت 

  .و درآمد زاي عمومي را حاشا كنند
  

چپاول از طريق خصوصي 

سازي، يك پرونده قطور فرا 

  جناحي 
نگاهي به سابقه اين ماجرا و گذشته 
خصوصي سازي در سالهاي گذشته 
مشخص مي كند كه نه تنها دولت 
احمدي نژاد بلكه، دولتهاي 

مي نيز بخشهايي از رفسنجاني و خات
اين برنامه را اجرايي كرده و 
گامهاي اوليه را آنها برداشته اند تا 
كار به اينجا رسيد كه مي رود نفت 
يعني، ثروت ملي مردم ايران توسط 
بخش خصوصي تصاحب شده و در 
همدستي با شركاي بين المللي، به 

  .چپاول و غارت برود
 قانون 44در دستور قرار دادن اصل 

سي رژيم و حركت به سوي اسا
كوچك كردن دولت، اقدام اوليه در 
راستا و جهتگيري به سويي است 
كه سرمايه هاي ملي را به نور 

دستور خامنه . چشميها واگذار كنند
اي به روساي سه قوه رژيم به 
اضافه رييس مجمع تشخيص 

سند "مصلحت تحت عنوان 
 مبني بر اجرايي كردن "راهبردي

ار ترين نشانه اصل ياد شده، آشك
 خامنه اي 1384سال . اين امر است

دستور شتاب بخشيدن به روند 
واگذاريها را مي دهد، در حالي كه 
بسياري از اقشار جامعه به ويژه 

كارگران شاغل در كارخانجات و 
موسسات واگذار شده به شدت به 

آنها با . اين عمل اعتراض كردند
برگزاري تظاهرات، تجمع، تحصن و 

يي صداي خود را عليه اين راهپيما
روند به غايت ضد مردمي بلند 
كردند، اما گوش شنوا در رژيمي كه 
تصميم گرفته تا بسياري از 
داراييهاي عمومي را به ثمن بخس 

 -برخورد نو . ببخشد، وجود نداشت
كيسه هايي كه از صدقه ارتباطات 
ويژه صاحب جاه و مال شده بودند 
 با كارگران و كاركنان موسسات

تصاحب شده، چيزي بيش از يك 
منهاي آن، . برده داري ابلهانه نبود

بسياري از اين تازه از راه رسيده ها 
با تعطيلي كارخانجات و موسسات 
صاحب شده، زمينهاي آنان را تغيير 
كاربري داده و با بر افراشتن برج و 
يا ساخت و سازهايي كه در زد و بند 
 با شهرداريها و يا نهادهاي مربوطه

انجام مي دادند، ارقام نجومي 
از صدقه سر . بسياري به جيب زدند

همين واگذاري و خصوصي سازي 
است كه صنعت نساجي كشور كه 
يكي از صنايع نامدار منطقه بود، به 
كلي تعطيل شد و از صفحه روزگار 

  .محو گرديد
از صنايع و كارخانجاتي همچون 
لوله سازي اهواز تا ذوب آهن 

ه كساني واگذار اصفهان، همگي ب
شد كه معلوم نگرديد ارقام نجومي 
. خريد را از كجا به دست آورده اند

منهاي اين، حضور شركتهاي 
صوري وابسته به سپاه پاسداران، 
وزارت اطالعات و بسيج كه يكشبه 
سر برآورده و در اين مناسبات دست 
باال را پيدا كردند، نظرهاي بسياري 

  .را به خود جلب كرد
ارت اطالعات و سپاه از هرچند وز

زمان رفسنجاني و توسط او به 
روابط اقتصادي و مالي وارد شده 

اما آنها قدم به قدم جلو آمده . بودند
و با دست اندازي بر موسسات 
تجاري و اقتصادي بسياري، آنها را 

عدم رعايت . در چنگال خود گرفتند
ضوابط قانوني درباره آنان، دور زدن 

، بخشش بدون مزايده و مناقصه ها
سر و صدا و تهديد و ارعاب رقبا، 
. ويژگي اين دست اندازيهاست

واگذاري مخابرات كشور در يك 
به شركتي وابسته به  مزايده صوري

سپاه پاسداران سر وصداي بسياري 
بلند كرد، اما بدون اينكه اين هياهو 
به جايي برسد، سپاه، مخابرات را 
تصاحب كرد و اجازه هيچگونه 

  گرد و .  هم به كسي نداداعتراضي
  

  4بقيه در صفحه 

ح هدفمندي يارانه، دو روي خصوصي سازي نفت و طر

  ليبرالي اقتصاد-سكه نو 

 جعفر پويه
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خصوصي سازي 

نفت و طرح 

 هدفمندي يارانه،

  دو روي سكه

   ليبرالي اقتصاد- نو 

 

 

  3بقيه از صفحه 
  

 مي رژناني از مجلس نشيخاك بعض
 چرب شدن شتري بي برازي نيآخوند

 دلشوره اموال نكهي شان بود تا اليسب
 شده سپاه را دي تهدي رقباايغارت شده 
 منتشر شده، يطبق آمارها. داشته باشند

ها واحد تعاون سپاه از شركت تن
 مخابرات در دو سال "اريارتباطات س"

 درآمد ن آدي خرمتيگذشته هفت برابر ق
  .كسب كرده است

 اي حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنباما
 نفت در ريسپاه پاسداران به عنوان وز

 بود يدي نژاد، اتفاق جديدولت احمد
 و ي سازي اختصاصني ايكه راه را برا

  . باز كردشتري بي سازيصنه خصو
 ني اي از قراردادهاياري بسيواگذار

 وابسته به سپاه يوزارتخانه به شركتها
 مشخص كرد ،ي حقوقفاتيبدون تشر

 ي كرده برازي دورخيبرالهاي ل-كه نو 
 و چنگ ي اقتصاديتصاحب نهادها

 چي بر اقتصاد كشور، بدون هيانداز
 هرآنچه دلشان يترس و واهمه ا

 هم يي پرواچيند كرد و هبخواهد، خواه
   . معترضان ندارنداي و اني مدعاز

 بخش ي و خاتمي در دولت رفسنجاناگر
 قرض ي صندوقهاي با راه اندازيمال

 ي مدي را سففي كثيالحسنه، هم پولها
 ي باد آورده را قانونيكرد و هم مالها

 ي گري تصدياما در سالها.  ساختيم
 ي رهبر و ولي پادوني نژاد، اياحمد

 ي مالي هاهي بر دولت، سرمامي رژهيقف
 ي مختلفي بانكهاسياقدام به تاس

 يبند و بست و اختالسها. كردند
 پشت پرده و ي زد و بندها،يارديليم

 و فروش دي در بازار، خريحباب ساز
 و هاي و شبه دولتياوراق قرضه دولت

 ني ايژگي باد آورده كالن، ويسودها
 تي نژاد با حماياحمد. دوره است

 كه نظر مثبت رهبر ييهاي نظام– يتينام
 داشتند، چنان اه همرزي را نهي فقيو ول

 ي راه صد ساله رفتند كه صداكشبهي
 ي كه سرشان بييهاي از حكومتيبخش

 رونياز پرده ب.  در آوردزيكاله مانده را ن
 و ي تومانارديلي هزار م3افتادن اختالس 

 از ي شدن بخشي دادگاه و فراريبرگزار
 يكار به خارج كشور، نه دعواباند تبه

 ي اده عهي علمي رژهيي قوه قضايحقوق
 ي داخليري است، بلكه درگاديدزد و ش

 است كه بر مي قدرت رژي باندهانيب
 و چپاول با هم به يسر چنگ انداز
  .رقابت مشغولند

  
 مطلوب يرفسنجان) شراكت (نظارت

  ستين
 ختهي از همه بدتر در اوضاع بهم راما

 ي و خط اصلي برنامه كلغارت و چپاول،
.  است كه همچنان امتداد داردميرژ

 مصلحت نظام به صيمجمع تشخ
 ي از سوي رفسنجاني هاشماستير

 دارد تا تي مامورمي رژهي فقيرهبر و ول
   ي و اجراي سازيبر پروسه خصوص

  
 را ي قانون اساس44 اصل "درست"

 -نو . براساس فرمان او نظارت كند
 نظارت و چگونهي كه هييبرالهايل

 تابند، تمام تالش ي را بر نميحسابرس
 و ي منكوب كردن رفسنجانيخود را برا

خارج كردن او از پروسه نظارت به كار 
استفاده به موقع از بحران . گرفتند
 د آن بر ضيري و به كارگياجتماع

 ساكت ي برايمي و فشار دايرفسنجان
 ني دروغاني مدعني اتيكردن او، موفق

 مناقشه دو نيكه در ا يخامنه ا. است
 كند، استفاده خود را از يسره بار م

 يكي به عنوان يمنكوب كردن رفسنجان
.  بردي و مسند خود متي موقعانياز مدع

 دانشگاه آزاد كه مي عظينهاد مال
 اتي هسيي و رانگذاراني از بنيرفسنجان

 ي است را از چنگ او در مشيامنا
 زي نظارت مجمع را نغي تنيآورند، همچن

 ي درستي براي اي كنند تا مدعيكند م
 برنامه اي و 44 اصل ي اجراي نادرستايو 

 نظارت اش را به "رهبر" كه يدراز مدت
 نكهيا. او واگذار كرده، نداشته باشند

 ي پرواي بي الهام، سخنگونيغالمحس
 صي نژاد، اعضا مجمع تشخيباند احمد

 ي م"كاريب" يمصلحت نظام را عده ا
ر سرشان گرم شده، نامد كه توسط رهب

 نهاد در ني اي كنونتي وضعيايگو
  . استميگذشته قدرتمند رژ

 كل ي بازرسسيي ر،ي پورمحمداگر
 ي بي غارتهاني از اي بعضيكشور مدع

 شود، اگر رهبر و يحساب و كتاب م
 ي دهد تا بعضي دستور ممي رژهي فقيول

 در امان بمانند، اگر گردياز متهمها از پ
 يجانيادق الر صه،يي قوه قضاسيير

 از منصوبان ي دولت و بعضيمدع
 اي و "اختالسگر" نژاد با عنوان ياحمد

 آن لي شود، دلي اتهامات مشابه مگريد
 اي و يبرالي ل- برنامه نو يرا نه در اجرا

 مي اجرا و تقسوهيكاركرد آن بلكه، در ش
 كه خود يي شركانياموال غارت شده ب

 دي بانندي بي مداني منيرا سهامدار ا
  .جستجو كرد

  

 نفت به ي ثروت عموميواگذار

  محافل ناشناس

، 90 سال "دهه فجر" آستانه در
 ي مهر گزارش مي حكومتيخبرگزار

 يريگي نظارت و پژهي وونيسيكم": دهد
 مجلس ي قانون اساس44 اصل ياجرا
 موانع و حي با تشري اسالميشورا

 ي خصوصي اجراي روشي پيچالشها
 يا سهام شركتهي و واگذاريساز

 39 سهام ي از واگذار،يمختلف نفت

 خبر كي نزدي اندهي در آيشركت نفت
  ".داده است
 ري مد،يمي قادي امي مصطفهمزمان

:  كنديعامل فرابورس اعالم م
 يهمزمان با دهه مبارك فجر برا"

 راني نفت اي بار شركت ملنينخست
 قي مجموعه خود را از طرري زيشركتها

  ".بازار بورس عرضه خواهد كرد
  
 زبان ساده، مجلس آخوندها به به
 كند ي مبي تصويجاني الري علاستير

 اي ي سازيكه وزارت نفت خصوص
.  از خود را آغاز كنديي بخشهايواگذار

 تيورود وزارت نفت به بورس نه تقو
 بر چوب ي بلكه، آغازي نهاد مالني اهيبن

 ي وزارتخانه ايهاييحراج زدن به دارا
معلوم .  باشدي مردم مملكياست كه ما

 يلي و به چه دالي چه كسانستين
 كشور و ياتي حاني گرفته اند، شرميتصم

 از ي آنان را به تعداديثروت مل
 رابطه نيدر ا.  واگذار كنندهاينورچشم
 ي مهر در همان گزارش ميخبرگزار

تاكنون وزارت نفت و مجلس ": سدينو
 شركت نفت، 71 سهام ي واگذاريبرا

 يمي و پتروشيفت و پخش نشيگاز، پاال
 اند كه تاكنون سهام دهيبه توافق رس

 ري و غي شركت به بخش خصوص16
  ". واگذار شده استيدولت
بخش " ني شود اي مشخص نماما

 چه كس و "ي دولتريغ" اي "يخصوص
 كه گزارش يدر حال.  هستندي كساناي

 كند كه ي محيمزبور در ادامه تصر
مطابق با اهداف قانون بودجه سال "

 يمي شركت پتروش33 سهام ديبا 1389
 32 واگذار شود كه يبه بخش خصوص

 تاكنون در گروه ييايميشركت پتروش
 و ادامه " قرار گرفته اندي واگذاركي
 دهد كه ي نشان مهايريگيپ":  دهديم

 يمي شركت پتروش13تاكنون سهام 
 بندر الم،ي ايمي پتروشيشامل شركتها

 ه،ي ارومس،يامام، جم، خراسان، پرد
 توسعه د،ي مارون، مروارراز،يرس، شزاگ

 ي گذارهي سرما،ي دستنيي پاعيصنا
 نيي پاعي و گسترش صنايميپتروش

 ي به بخش خصوصيميتروش پيدست
  ".واگذار شده است

 در ي سازي حساب، خصوصني ابا
 ستي نفت و گاز مربوط به امروز نعيصنا

 ري زي مشغول واگذارميو مدتهاست رژ
 از ييابخشه.  آن استيمجموعه ها

 و گاز واگذار شده و يمي پتروشعيصنا
 آنان را تصاحب كرده يي نامرييدستها

 گزارش مهر در گزارش يي نهاجهينت. اند
 مجموع، رد":  از آن است كهيباال حاك

 10 سهام ي روند واگذاريبررس
 44 اصل ي اجرايوزارتخانه در راستا

 اني تا پا84 كه از سال دهد ينشان م
 هزار و 851 بالغ بر ،ي سال جاررماهيت

 سهام واگذار شده و الي رارديلي م935
 ها،ي درصد از واگذار46.9وزارت نفت با 

 رقم را به خود اختصاص داده نيباالتر
  ".است

 ساله حدود 7 ي بازه زمانكي در ،يعني
 به صنعت نفت هاي از كل واگذاريمين

 با حجم ثروت سهيحال با مقا. تعلق دارد
مخابرات و  جابجا شده در ميعظ

 و ذوب آهن ي لوله سازري نظييشركتها
 كه در وزارت نفت دي شود فهميم... و 

 از ثروت ي افتاده و چه حجميچه اتفاق
 پروسه كي در.  استدهيواگذار گرد

 كه توسط ي صورييمستمر، شركتها
 شده دانيوزارت اطالعات و سپاه وارد م

 و شبه ي دولتي شركتهانياند و همچن
ر و صدا كار خود را كرده  بدون س،يدولت

 از ثروت ييو قدم به قدم بخشها
 خود ملكي را كنده و به مايعموم
   . كنندي ممهيضم
  

 و ي و همدستان داخلمتحدان

  يخارج

 شدن اقتصاد كشور به يتي امن-ينظام
 يمي نفت و گاز و پتروشعي صناژهيو

 ي نظامي دهد كه ارگانهاينشان م
 ييتها نه تنها دانه درشمي رژياطالعات
 كرده اند، بلكه ي جاسازاستيدر س

 بردن برنامه شي پهاي جاسازنيهدف از ا
 است كه تملك بدون و سر و يبزرگتر

 از ور بخش اعظم نفت و گاز كشيصدا
 همه ماجرا نياما ا. آن جمله است

 به هايتي امن-ي نظامني اراي زست،ين
 هي سرماژهي به وگري اقشار دني در بنيقي

 دارند كه ييها همدستيداران مال
 اما عملكرد آنان ستند،يشناخته شده ن

 و هاي دهد كه از حباب سازينشان م
 بهره ي دولت به خوبي اقتصاديشوكها

 سود را به نيشتريب كنند و ي ميبردار
اكبر تركان، معاون سابق .  زنندي مبيج
، "وزيسكو ن" با يي نفت در گفتگوريوز
 با " سپهري نفت و انرژي خبرگاهيپا"
، از 44 اصل ياي از مزادي و تمجفيرتع

 كند ي متي حمايعملكرد دولت احمد
 دولت مي تصمني نسبت به اد،ي گويو م

 جادي اي دولتالتي بوده و تسهنيخوشب
 ي و فعال سازبيشده را باعث ترغ

تركان .  داندي ميبخش خصوص
 ي مهندس عليبه تالشها" نيهمچن

 سابق اتاق سيي ر،ي خاموشينق
 44 اصل بيهت تصو در جيبازرگان

 اشاره كرده و با ابراز يقانون اساس
 گذشته ي دولتهايتاسف از عدم همكار

 كرده دي تاكحه،ي الني ايدر جهت اجرا
 ي از مدتها قبل براديا بالتي تسهنيا

 در نظر ي بخش خصوصيفعال ساز
  . شده استيگرفته م

 
 كه ي خاموشي نقي حساب، علني ابا
 راني ايدرهااريلي از ده ثروتمند و ميكي

 و بي در تصوريگي پياست، از افراد اصل
 به نظر ديبع.  بوده است44 اصل ياجرا

 آخوندها در مي رژاردريلي مني رسد ايم
 هي فقي ولهي بنتي تقواي خدا و يراه رضا

 ي زده باشد؛ اصلي كارنيدست به چن
 بي ثمره اش به جها روزنيكه ا

  . رودي ماني و همتايخاموش
 

 نيار و دسته در سطح ب دني ان،يهمچن
  خود اقدامي با توسل به پادوهايالملل

  5بقيه در صفحه 
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 آمانو به سفر

 كاركرد ران،يا

  يدارهاي ديواقع

  چهره به چهره
 

  امانمنصور
  
  

  بهشتي ارد31...  خبريفراسو
  

 ي المللني ُكل آژانس بري مدسفر
 توان ي را مراني به اي اتُميانرژ

 از شدت گرفتن يگرينشانه د
 حل ي براي المللني بيتالشها

 ي بحران هسته ازيمسالمت آم
اعالم . انست دي اسالميجمهور

 آمانو همزمان با ي آقاداري ديرسم
انتشار خبر تواُفق سران گروه موسوم 

 ديوي دپ در نشست كم"8 يج"به 
 در برخورد به ي بعدي گامهارامونيپ

 .بحران مزبور صورت گرفته است
 
 ندهي نماكي" اساس آنچه كه بر

 تري روي به خبرگزار"كايدولت آمر
گفته است، رهبران هفت كشور 

 بر كصداي به گونه هي و روسيعتصن
 به راني اميضرورت دست زدن رژ

 قانع كردن ياقدامات مشخص برا
 نسبت به اهداف ي المللنيجامعه ب

 خود ي اتُميتهاي فعالانهيصلح جو
 . كرده اندديتاك
 

 باره، ني در اري توجه پذُنكته
 كي دو شره،ي و روسني چيهمراه
 ني با اي اسالمي جمهوريبازرگان

 است كه به طور روشن در ميمتص
 مي به حركت درآوردن رهبران رژيپ

 پالتفُرم كيمالها در چارچوب 
تواُفق .  باشدي مانهيمسالمت جو

 حاكمان ي تواند براي م"8 يج"
 جادي ايكي تاكتي تنگناكي رانيا

 ي سنجش آمادگي برايكند و آزمون
 ني حل و فصل نزاع در ايآن برا

 .چارچوب انگاشته شود
 
 يبوني ترني آمانو نخُستي آقافرس
 نشان دادن ي كه براستين
 مي رژاري در اخت"اقدامات مشخص"

نشست . ردي گي قرار مهي فقتيوال
 در هفته گُذشته، تازه نيناكام و

 تنها كاركرد ن،يبنابرا.  آن استنيتر
 چهره به چهره از يدارهاي ديواقع

 و از تهران تا بغداد، نياستانبول تا و
 راه ني به مثابه آخرمهايحفظ تحر

 و فراهم آوردن زيحل مسالمت آم
 آن يرگذاري تاثي برانهيزمان و زم
 .خواهد بود

  

خصوصي سازي 

نفت و طرح 

  هدفمندي يارانه، 

  دو روي سكه 

   ليبرالي اقتصاد-نو 
  

  4بقيه از صفحه 
به خريد افراد مشخص در رسانه هاي 

آنها از قدرت تبليغاتي . غربي مي كنند
اي به خوبي سود مي برند  فراد اجارهاين ا

و با به راه انداختن گفتمانهايي كه 
عملكرد آنان را تزيين و يا توجيه مي 

 -هرچند نو . كند، راه خود را باز مي كنند
ليبرالهاي غرب، همدستان ايراني خود را 
به هزار و يك شيوه حمايت مي كنند؛ از 
پيگيري گفتمان مماشات گرفته تا زد و 

ي پشت پرده براي عبور از پيچهاي بندها
قانوني، كمك در نهادهاي مالي بين 
المللي و جلوگيري از انزواي كامل رژيم، 
همگي عملكرد دستهاي خونيني است كه 
چپاولگران ثروت ملي مردم ايران را 

راه انداختن . حمايت و تاييد مي كند
البيهاي رنگ و وارنگ با توسل به ثروت 

يكي از حاصله از فروش نفت، 
از .  ليبرالهاي رژيم است–راهكارهاي نو 

البيهايي كه وظيفه تقسيم پول بين 
مقامات حقوقي و شخصيتهاي حقيقي را 
دارند تا البيهاي مامور در نهادهاي 
فرهنگي، حقوق بشري يا تشكلهاي ضد 
جنگ، همه اجزاي اين پازل چند وجهي 

به . هستند كه يكديگر را تكميل مي كنند
ند و بست بازها است كه همت همين ب

رژيم تصميم مي گيرد تا پا را فراتر 
گذاشته و فروش نفت را به بخش 

اين يعني سهيم . خصوصي واگذار كند
كردن داللهاي شناخته شده در غارت 

هرچند در توجيه ! ثروت ملي مردم ايران
 به زبان "دور زدن تحريم"اين عمل، 

آورده مي شود، اما پر واضح است كه اين 
 -قعيت فرصتي به وجود آورده تا نو مو

ليبرالهاي ايراني اقدامات خود را با سرعت 
بيشتري پيگيري كرده و شريان حياتي 

  . كشور را به دست آورند
  

مصوبه مجلس و نهاد خلع الساعه 

  براي نقد كردن آن

با دلگرمي به اين بازار پشت جبهه و 
حساب باز كردن روي البي خارج 

ن معامالت ست كشوري براي جوش داد
كه مجلس آخوندي به سردستگي علي 

 ارديبهشت با 21الريجاني روز پنجشنبه 
مصوبه خود، بخش خصوصي را وارد 
حوزه واردات و فروش نفت خام و 

نه تنها مجلس . فرآورده هاي نفتي كرد
 درصد از نفت خام 20اجازه صدور روزانه 

را به بخش خصوصي داد، بلكه همچنين 

جازه مي دهد كه بخش بدون محدوديت ا
خصوصي اقدام به واردات فرآورده هاي 
نفتي به هر اندازه نموده و در كشور توزيع 

در اين رابطه حسين خسروجردي، . كند
اتحاديه صادركنندگان "رييس 

 در "فرآوردهاي نفت، گاز و پتروشيمي
 خبر از "ايرنا"گفتگو با خبرگزاري 

برداشتن اولين گام بخش خصوصي در 
 نفت خام به بازارهاي جهاني مي صادرات

اتحاديه صادر "دهد، درحالي كه تشكل 
كنندگان فرآوردهاي نفت، گاز و 

 يكشبه سر برآورده و "پتروشيمي
مشخص نيست اعضاي آن چه كساني 
بوده و از چه موقعي اقدام به ورود به اين 

نهادي كه هيچ اطالعاتي . حوزه كرده اند
ه اي دارد از آن در دست نيست، اما نمايند

كه از كم و كيف ماجرا به خوبي آگاه 
 مي "ايرنا"است و به خبرگزاري دولتي 

به دنبال توافقهاي انجام شده با ": گويد
وزارت نفت در مورد صادرات نفت خام از 
طريق بخش خصوصي، هم اكنون بعضي 
شركتها حواله صادرات دريافت كرده اند 
و در جهت انعقاد قرارداد با مشتريان 

  ".يد نفت ايران هستندجد
رييس نهاد مشكوك صادر كنندگان نفت 

هم اكنون هيچ ": در ادامه مي گويد
منعي از طرف مديريت امور بين الملل 
شركت ملي نفت ايران براي صدور حواله 
صادرات نفت خام به بخش خصوصي 
نيست و زمينه الزم براي شركتهاي 

  ".عالقه مند به صادرات نفت وجود دارد
معلوم نيست آقاي خسروجردي 
سخنگوي امور بين الملل شركت ملي 
نفت است يا نماينده صادر كنندگان، اما 

بر اساس اين توافق، ": او مي گويد
فروش نفت خام از طريق بخش 
خصوصي به صورت ريالي محدوديت 
دارد و حداكثر بيست درصد نفت خام 
صادراتي كشور مي تواند از طريق بخش 

 ريالي انجام شود اما خصوصي به روش
صادرات نفت خام به روش ارزي يعني با 
پرداخت بهاي نفت خام به صورت ارزي، 

  ".محدوديتي ندارد
با اين حساب، صادر كنندگان كه اتحاديه 

 100اي هم در اختيار دارند، مي توانند 
درصد نفت كشور را در صورت پرداخت 
وجه آن به ارز، صادر كنند و در اين مورد 

پس . ونه ممانعتي وجود نداردهيچگ
 درصد 20مصوبه مجلس كه مجوز تنها 

توليد روزانه را داده، صورتي از ماجراست 
كه همگاني مي شود و پرداخت ريالي 
يك بخش ماجراست، و گرنه آقاي 
خسروجردي كه از جانب بخش خصوصي 
اتحاديه دار حرف مي زند، تمام توليدات 

  .كشور را در جيب خود مي داند
با اين ": نين خسروجردي مي گويدهمچ

حال، اصرار بخش خصوصي بر اين است 
كه نفت را به پااليشگاه هاي خارج از 
كشور منتقل كرده و پس از پااليش، 

  ".فرآورده نفت را عرضه كند
به زبان ساده تر، بخش خصوصي اي كه 
آقاي خسروجردي سخنگوي آن است، 
خود را پادوي مافيايي كه بر درآمد نفتي 

نبره زده نمي داند، بلكه توقع دارد تا چ
شبكه توزيع فرآوردهاي نفتي داخل 

يعني، نفت . كشور را نيز به دست آورد

خام را به نام صادرات بيرون برده، آن را 
پااليش كند، فرآوردهاي به دست آمده 
كه با همت دولت احمدي نژاد و مجلس 
الريجاني به قيمت بازارهاي جهاني ارتقا 

 را وارد و در سرتاسر كشور پيدا كرده
اينگونه، كليه شبكه توليد و . توزيع نمايد

توزيع نفت كشور كه ثروت ملي مردم 
است، به دست افرادي مي افتد كه 
پشتيباني جهاني را نيز همراه دارند و در 
داخل كشور، شركايشان قدرت نظامي و 
امنيتي را به كار مي بندند تا دهان هر 

  .ببندندمنتقد يا معترضي را 
  

  نتيجه

  
، سياست "هدفمندي يارانه ها"اگر طرح 

درهاي باز اقتصادي و قطع سوبسيد 
كاالهاي اساسي را پيگيري مي كند، در 
جايي ديگر يعني، صنعت نفت كشور، 
همين مار هزار سر مشغول برنامه ريزي 
است تا مابقي طرح صندوق بين المللي 
پول و بانك جهاني يعني، خصوصي 

  . و توزيع نفت را پيش ببردسازي توليد
از سوي ديگر، با بهم ريختن معادالت 
سياسي در داخل و از دست رفتن موقعيت 
احمدي نژاد، اين پادوي بي شرم و 

 ليبرالي قطع سوبسيد -مجري طرح نو 
كاالهاي اساسي، علي الريجاني به شدت 

يقه گيري او از احمدي . فعال شده است
ورت نژاد به اين علت است كه در ص

خارج شدن او از گردونه قدرت و به خارج 
رانده شدنش از گردونه سياستهاي كالن 

 ليبرال نماينده خود را -كشور، جهان نو 
علي الريجاني خود را . در قدرت بشناسد

به هر آب و آتشي مي زند تا تخت و 
پوست دار و دسته احمدي نژاد را كه در 
آمريكا خيمه زده و پنهاني گفتگو مي 

. ، برچيند و خود را جانشين او نمايدكنند
 و ديگر منابع خبري "كيهان"گزارشهاي 

رژيم از رفت و آمدهاي مشايي و 
نزديكان او به آمريكا و تالش آنان براي 
توافق بر سر برنامه هايي كه بر بسياري 

  .روشن نيست، بسيار واضح و گوياست
 ليبرالهايي كه تصميم به برهم -اينكه نو 

 ليبرالي كردن -كشور و نو زدن اقتصاد 
آن دارند تا چه اندازه موفق خواهند شد، 
يك حرف است و حرف ديگر اين است 
كه نمايندگان اتيكت دار اين سرمايه 
داران كمر به نابودي اقتصاد كشور بسته 
و تالش بسياري مي كنند تا آن را تبديل 
به بازار بنجلهاي توليدي آنان كرده و 

ردم ايران را بين نفت، اين ثروت ملي م
باندهايي تقسيم كنند كه يكپا در 

 امنيتي دارند و يك پا –نهادهاي نظامي
در بازارهاي جهاني به دنبال حامياني 
هستند كه آنان را از وضعيت پيچيده 

  . كنوني نجات دهند
آنچه كه در اين بين محاسبه نشده، 
مردمي هستند كه در زير فشار داللها و 

ابسته به سرمايه دزدان و غارتگران و
 ليبرال جهاني كمر خم كرده -داري نو 

اند و توان تحمل شان مي رود كه تمام 
شده و راه چاره را در برهم زدن اين نظم 

  .به غايت غير انساني جستجو كنند
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، "توسعه گرايي" و "انتخابات"
دو محور بحث حاضر در چپ 

  جهاني
انقالبها و خيزشهاي سال گذشته 

جنبش بر "، "بهار عربي"همچون 
 "جنبش وال استريت" و "آشفتگان

فرصتي بزرگ و تاريخي براي نيروهاي 
اگر چه مبارزه . چپ پديد آورده است

عليه پوالريزه شدن ثروت، فساد دولتي 
ير دمكراتيك و خودكامه و حكومتهاي غ

كامال موفقيت آميز نبوده، با اين حال 
چپ و نيروهاي پيشرو توانسته اند 

 -گفتمان جهاني را به سمت مساله نو 
ليبراليسم و موضوعاتي از قبيل نابرابري 

اما اكنون كه . و بي عدالتي جهت دهند
چپ جهاني چنين فرصت استثنايي را به 

د كه دست آورده، بايد تصميم بگير
چگونه در اين دوران سرنوشت ساز مي 
تواند نبض رويدادها را در دست گيرد و 
چگونه بايد براي پيشبرد اهدافي كه 
سالها ست براي آن مبارزه مي كند، 

  . سازماندهي كند
، استاد دانشگاه و "امانوئل والرستاين"

يكي از تحليل گران سرشناس سيستم 
جهاني و علوم اجتماعي در اين باره 

وي مي . ديدگاه قابل توجهي دارد
براي اين كه چپ جهاني بتواند ":گويد

جهان را تغيير دهد، به ميزاني از اتحاد 
بدون شك . سياسي نيازمند است

اختالفهاي عميقي پيرامون اهداف كوتاه 
. مدت و همچنين استراتژيك وجود دارد

البته بر اين اختالفات هم به هيچوجه 
واره اجاق سرپوش گذاشته نشده و هم

بحثهاي چپها در جهان گرم باقي مانده 
با اين حال، چپ جهاني نتوانسته . است

چاره اي براي جلوگيري از جدايي و 
   ".پراكندگي ناشي از اين بحثها پيدا كند

 مهمترين موضوعات مورد "والرستاين"
اختالف چپها را در دو محور دسته بندي 

. "توسعه گرايي" و "انتخابات": مي كند
وي ديدگاههاي موجود و مورد اختالف 
پيرامون محور اول يعني، انتخابات را در 

  :سه نظريه خالصه كرده است
 نظريه اي كه حامالن آن به طور -1

. كلي نسبت به انتخابات بدبين هستند
اين عده معتقدند كه شركت در 
انتخابات نه تنها موثر نيست، بلكه به 

  . سيستم موجود مشروعيت مي بخشد
 نظريه اي كه در بخشي از چپ -2

جهاني رواج دارد و معتقد است، شركت 
در انتخابات بسيار مهم است و مي توان 
از درون، سيستم را تغيير داد و اصالح 

اين بخش را مي توان چپ ميانه . كرد
  .دانست

 نظريه اي كه اين باور را تبليغ مي -3
كند كه بايد بين بد و بدتر يكي را 

ايد به كسي راي داد كه ب. انتخاب كرد
  . به چپ نزديك تر باشد

  
بحت انتخابات بين چپ ":وي مي گويد

جهاني در شكلهاي ياد شده همچنان در 
جريان است، با اين حال شواهدي وجود 
ندارد كه آنها به توافقي چه در تاكتيك 

اين . و چه در استراتژي دست يابند
دستكم براي من روشن است كه اگر 

به توافقي در مورد اين سه گروه 
انتخابات نرسند، شانس زيادي براي 
تسلط بر اوضاع كنوني در كوتاه يا بلند 

  ".مدت ندارند
نويسنده در جمعبندي اين سه ديدگاه بر 
اين باور است كه شركت در انتخابات 
براي دستيابي به اهداف كوتاه مدت 

با اين حال او . تاكتيك مناسبي است
كتيك در توضيح مي دهد كه اين تا

ايجاد تغييرات پايه اي، تحقق اهداف 
استراتژيك چپ و كسب قدرت ناتوان 

بارها تجربه شده ولي موفقيتي "است و 
از اين رو مي . "از آن حاصل نگرديده

توان گفت كه وي تاكتيكهاي كوتاه 
مدت را از شيوه هاي استراتژيك نبرد 
تفكيك مي كند و اين گونه راه چهارمي 

 چپ جهاني به براي نزديك شدن
  . يكديگر پيش رو مي گذارد

شركت در انتخابات هدر ":وي مي گويد
واقعيت اين است كه . دادن وقت نيست

 99بخش بزرگي از مردم يا همان 
درصد، در زندگي روزانه در رنج هستند 
و همين مشكالت روزانه است كه براي 

آنها مي خواهند زندگي . آنها اهميت دارد
به خود و خانواده و كنند و مي خواهند 

دوستان خود كمك كنند تا بر سختيها و 
اگر ما مي . مشكالت روزانه غلبه كنند

بينيم كه دولتها پتانسيل ايجاد تغييرات 
ريشه اي را ندارند، اما در كوتاه مدت 
مي توانند با سياستهاي مشخصي، 
نگراني روزانه مردم را رفع كنند، آن گاه 

ان دارد چپ جهاني بايد هر چه در تو
انجام دهد كه رنج روزانه مردم تخفيف 

از اين رو، دخالت و شركت در . يابد
انتخاب بين بد . انتخابات الزم مي شود

و بدتر، حمايت از كساني است كه 
برنامه هاي آنها به اين سمت و به چپ 

البته اتخاذ اين تاكتيك به . گرايش دارد
شرايط مشخص هر كشور بستگي دارد 

ين معني نيست كه در هر و طرح آن بد
  ".كشور، مساله يكسان است

  
امانوئل "دومين بحثي كه به نظر 

 چپ جهاني را به خود "والراستاين
مشغول كرده، موضوعي است كه وي 

 مي خواند و به "توسعه گرايي"آن را 
طور خالصه، متقدم شمردن رشد 
اقتصادي براي تغييرات مدني تعريف 

بسياري از مي كند؛ بحثي كه اكنون در 
او در اين . كشورهاي جهان جريان دارد

اين بحث در آمريكاي ":باره مي گويد
بين ... التين، بوليوي، اكوادور و ونزوئال

. دولتهاي چپ و بوميان شدت دارد
همچنين براي نمونه در آمريكاي 
شمالي و اروپا، موضوع مزبور مورد بحث 
 فعاالن محيط زيست، سبزها و اتحاديه

ها است كه اولويت را در حفظ و يا 
   ".گسترش اشتغال مي بيند

 ها "توسعه گرا"به باور ":وي مي گويد
 چه از گروهها و سازمانهاي چپ –

 بدون رشد -باشند و چه از اتحاديه ها 
اقتصادي، ملي و يا بين كشوري، هيچ 
راهي براي اصالح عدم توازن اقتصادي 

، اين گروه. جهان امروز وجود ندارد
مخالفان خود را متهم مي سازد كه در 
كمترين حالت، به صورت عيني و 
احتماال ذهني، منافع نيروهاي راست را 

 . تامين مي كند
 مي "توسعه گرايي"مخالفان گزينه 

گويند كه تمركز بر تقدم رشد اقتصادي 
نخست آن : به دو جهت نادرست است

كه اين سياستي است كه به راحتي 
 سيستم سرمايه داري بدترين ويژگيهاي

دوم آن كه سياستي . را تداوم مي بخشد
است كه سبب آسيبهاي جبران ناپذير 

   ".زيست محيطي و اجتماعي مي شود
بحثها در اين حوزه بسيار داغ تر از 
بحثهاي پرشور پيرامون مشاركت در 

اين تحليلگر سيستم . انتخابات است
جهاني تنها راه براي حل و فصل 

 و "توسعه"مدافعان اختالفها بين 
مخالفان را سازش و توافقات موردي 

  . پيشنهاد مي كند
 بحث "والرستاين"در خاتمه، پروفسور 

خود را اين گونه جمعبندي كرده 
اين كه آيا چپ جهاني مي تواند ":است

بر اين اختالفات و پراكندگي در مدت 
 سال آينده چيره شود، 10 يا 5زمان 

د، من تصور روشن نيست، اما اگر نتوان
نمي كنم چپ جهاني قادر باشد در نبرد 
پيش رو در بيست يا چهل سال آينده بر 
سر تعيين سيستم جايگزين نظم سرمايه 

كه بدون ترديد نابود خواهد -داري 
  ".، پيروزي را از آن خود كند-شد
  

   ليبراليسم- به نو "نه"جنبش 
نابرابري طبقاتي حاصل از تاخت و تاز 

راليسم در سرمايه داري  ليب-جهاني نو 
و پيدايش تاچريسم، سياستهاي تعديل 
ساختاري و رياضت اقتصادي با دستور 
عملهاي بانك جهاني و صندوق بين 
المللي پول كه در دهه هاي اخير در 
كشورهاي پيراموني سرمايه داري افريقا، 
آسيا، خاورميانه و آمريكاي التين 
تحميل شده، همچنان در حال عمق 

اكنون براي اولين بار بعد از . ستيافتن ا
جنگ جهاني دوم، اين سياستها به 
كشورهاي اروپايي نيز رخنه كرده و در 

مردم . دستور كار دولتها قرار گرفته است
كشورهاي اروپايي با اعتراضات خود كه 
به اشكال گوناگون بروز داده اند، 
مخالفت خود را با سياستهاي ضد 

  . ي كنندكارگري و ضد مردمي ابراز م
در هفته هاي اخير و در حالي كه روز 
جهاني كارگر در سراسر جهان برگزار 
مي شد، مردم در بسياري از مناطق 
جهان و به ويژه در اروپا، پيامهاي روشن 

انتخابات در . و چالش گرانه اي داشتند
فرانسه و يونان به عنوان نمونه گوياي 

  . چنين امريست
نه بر سر در فرانسه، راست، چپ و ميا

يك موضوع توافق داشتند؛ آنها برنامه 
. هاي رياضت اقتصادي را نمي خواهند

 در انتخابات "ساركوزي"شكست 
فرانسه كه حامي پر و پا قرص اين 

، "فرانسوا اوالند"سياست بود و پيروزي 
واكنش صريح مردم به چنين سياستي 

با توجه به اينكه وي يازدهمين . بود
 و در 2009از سال رهبر در اروپاست كه 

جريان بحران اقتصادي كنار گذاشته 
  . شد

افزون بر فرانسه، در ماه گذشته 
انتخابات در يونان و پيروزي بزرگ 

 نيز همين پيام "حزب چپ راديكال"
همچنين در ديگر نقاط . روشن را داشت

جهان نيز تحوالت چشمگيري را شاهد 
  . بوديم

در هلند، دولت بر سر اختالف نظر در 
رح كاهش بودجه به دو دسته شقه ط

شد و در اسپانيا و ايتاليا عميق تر شدن 
ركود اقتصادي، آتش خشم اپوزيسيون 
را در كمپين عليه آلمان كه نسخه 
كاهش هزينه هاي دولتي را مي دهد، 

  . شعله ور گرداند
  7بقيه در صفحه 

 )21(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

  ، دو محور بحث در چپ جهاني"توسعه گرايي" و "انتخابات" -

  يبراليسم ل- به نو "نه" جنبش -

  !وقتي ما حرف مي زنيم، شما خفه شويد: "ترويكا" پاسخ زحمتكشان يونان به -

   ليبراليسم- رفراندوم عليه ساركوزي، مدافع سرسخت نو -
 ليال جديدي
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از جنگ 

 )21(سرد 
  6بقيه از صفحه 

در چك، دهها هزار نفر در پراگ عليه 
دولت اين كشور راهپيمايي كرده و پايان 
اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي را 

  . خواستار شدند
كنگره اتحاديه هاي "در انگليس، 

بله، " با بر گزارشي با عنوان "كارگري
سيده كه به شما بگوييم زمان آن ر

، به افشاگري در باره ""!نگفتيم؟"
ناكارآيي سياستهاي رياضتي دولت 

اين گزارش با . ائتالفي پرداخته است
واكنشهاي گسترده و گوناگوني روبرو 

  .شده است
در ايرلند، دو اتحاديه بزرگ كارگري از 
اعضاي خود خواسته اند كه عليه پيمان 

  .ندمعاهده مالي اروپا راي ده

  

پاسخ زحمتكشان يونان به 
وقتي ما حرف مي : "ترويكا"

  !زنيم، شما خفه شويد

  
 مه پيام روشن خود را 6مردم يونان روز 

كه از سال ) پازوك(به دولت چپ ميانه 
 اداره كشور را عهده دارد، 2009

در انتخابات پارلماني يونان، . رساندند
 درصد راي آورد، در حالي 13 "پازوك"

 "دمكراسي نو"افظه كار كه حزب مح
.  درصد آرا دست يافت19نيز به تنها 

 "سيريزا"ائتالف چپ راديكال بنام 
)SYRIZA ( كه شامل سازمانهاي

 درصد 17انقالبي سوسياليستي است، 
اين اولين . آرا را نصيب خود كرد

انتخابات در يونان از هنگامي است كه 
سياستهاي رياضتي بانك مركزي 

صندوق بين المللي پول اتحاديه اروپا و 
اين كشور را به بحران اقتصادي كشانده 
و حاصل آن تحقير پازوك و پرداخت 

اگر چه . هزينه بي لياقتي اين حزب بود
ائتالف چپ راديكال در مقام دوم قرار 
گرفت، با اينحال، اين كه از حزب حاكم 
بيشتر راي آورد، داراي اهميت بسياري 

هاي در تمامي شهر "سيريزا". است
بزرگ يونان در رديف اول قرار گرفته 
كه در واقع نشاندهنده مخالفت 
سرسختانه طبقه كارورز با سياستهاي 

 در "سيريزا"رياضت اقتصادي و نفوذ 

در انتخابات . درون اين طبقه است
 درصد 5گذشته، آراي اين حزب فقط 

بود، ولي در اين انتخابات حزب حاكم به 
م قرار رديف سوم و خود در رديف دو

  . گرفت
 كه يك حزب دست "يونان مستقل"

راستي اما مخالف سياستهاي رياضت 
 در صد چهارم، 10طلبانه است، با 

 درصد پنجم و 9 با "حزب كمونيست"
 درصد و تعداد ديگري 7ها "نئو نازي"

از احزاب چپ و سبزها باقي راي ها را 
  . تصاحب كردند

، سوسياليست انگليسي "ريچارد سيمور"
در ":اره انتخابات يونان مي گويددر ب

نهايت بيشترين كرسيها را مدافعان 
سرمايه داري اشغال مي كنند، اما به 

اين يك : هيچوجه نبايد اشتباه كرد
تحول بزرگ براي يونان است و 
همچنين براي دستگاههاي سياسي 

اين انتخابات نشان آنچنان . اروپايي
تغيير و تحولي ريشه اي و غير قابل 

ني در سياست يونان است كه تا پيشبي
  ".حدي باورنكردني مي نمايد

پيروزي چشمگير ائتالف چپ راديكال 
 درصد كرسيها را تصاحب كرد، 52كه 

 و "پازوك"در حالي شكل گرفت كه 
 و همچنين اتحاديه "دمكراسي نو"

  اروپا، بانك مركزي اروپا و صندوق بين 

  
المللي پول با باجگيري، تهديد و ايجاد 

اس تالش مي كردند از اين رخداد هر
 .جلوگيري كنند

مهمترين برجستگي و نقطه اشتراك 
 مه در يونان و انتخابات در 6انتخابات 

 را "فرانسوا اوالند"فرانسه و پيروزي 
مي توان نخست در واكنش منفي آنان 
به سياستهاي رياضت اقتصادي دانست 
و در مرحله دوم، پيشرفت چشمگير چپ 

گيري آنها از فرصت پيش و توان بهره 
يونان اكنون داراي بزرگترين . آمده

نيروي چپ راديكال دمكراتيك در اروپا 
  .است

 vassilis ("وسيليس فوسكاس"

Fouskas( استاد دانشگاه در رشته ،
دانشگاه "روابط بين المللي در 

 لندن و سر دبير نشريه "ريچموند
 مي "بالكان و خاورنزديك"

در آينده دو حزب احتمال اين كه ":گويد
 تجزيه "دمكرات نو" و "پازوك"

گرديده و از هم پاشيده شوند، وجود 
اما احتمال پيروزي براي راستها . دارد

پوالريزه شدن . هم امري طبيعي است
جامعه به دو نيروي چپ و راست، 
وضعيتي است كه همواره در شرايط 

سخت اجتماعي، اقتصادي و بحران 
ين همان ا. سياسي وجود داشته است

موقعيتي است كه برخي از كمونيستها 
   ". ناميده اند"حاكميت دوگانه "

راي مردم ":با اين وجود وي معتقد است
يونان پتانسيل به چالش كشيدن و تغيير 
نقشه سياسي و اجتماعي نه تنها يونان، 

   ".بلكه اروپا را دارد
پس از اين ": مي گويد"فوسكاس"

 يا سه )Troika ("ترويكا"انتخابات، 
اسب تازنده اتحاديه اروپا، بانك مركزي 
اروپا و صندوق بين المللي پول اعالم 

اگر برنامه هاي رياضتي متوقف ":كردند
شود، هيچ پولي به يونان داده نخواهد 

 پاسخ مردم يونان روشن ".نشد
وقتي ما سخن مي گوييم، شما ":است

  "!بايد خفه شويد
 "خفه" با راي مردم "ترويكا"اگرچه 

نخواهد شد، اما مجبور به بازنگري در 
  .سياستهاي خود خواهد شد

  

رفراندوم عليه ساركوزي، مدافع 
   ليبراليسم-نو سرسخت 

انتخابات فرانسه كه در جريان آن 
، رييس جمهور "نيكوال ساركوزي"

 از رقيب سوسياليست وقتراست گراي 
 را ، شكست خورد"فرانسوا اوالند"خود، 

 ضد اين رييس مي توان رفراندومي
 وي.  ليبرال به شمار آورد-جمهور نو 

اولين رييس اليزه در تاريخ جمهوري 
اول  پنجم فرانسه است كه در دور

 نتوانست  وباختانتخابات به رقيب خود 
 در دور اول  درصد آرايي كه31

 دست يافته بود را 2007انتخابات 
رييس جمهور بركنار شده، . تجديد كند

خاباتي خود را بيشتر هر روز كمپين انت
به سمت راست متمايل كرده و حتي به 

وي براي . فاشيستها هم روي آورد
كسب بيشتر آرا دست به نمايشهاي 
مضحكي مانند جمع آوري مردم از 
گوشه و كنار و انتقال آنها با اتوبوس به 

 و يا ايراد خطابه "برج ايفل"مقابل 
 خطاب به اتحاديه ها "وطن پرستانه"

نر هاي سرخ خودتان را كنار ب"مانند 
بگذاريد و به جاي آن به فرانسه خدمت 

  . زد كه بي نتيجه ماند"كنيد
 ساركوزي تنها به دليل شيوه مخالفت با

زندگي اشرافي او نبود، بلكه بيشتر ريشه 
در سياستهاي رياضت اقتصادي كه وي 

 محور اصلي آن را تشكيل "مركل"و 
همچنين حمايت از . مي دهند، داشت

 و پيروزي وي بيش از "فرانسوا اوالند"
آن كه به دليل برنامه هاي آتي وي و 
تغييراتي راديكال در آن باشد، از مخالف 

 سرچشمه "ساركوزي"با برنامه هاي 
  . گرفته است

تحول مهم ديگري كه در انتخابات 
فرانسه رخ داد، آراي غير منتظره 

، نامزد حزب راست "مارين لوپن"
 ميليون 4/6ر دور اول افراطي بود كه د
اين باالترين تعداد آرا . راي كسب كرد

براي راست افراطي در تاريخ بود؛ حزبي 
كه در واقع نتوانسته بود از اواخر دهه 

، پيش از آن كه فعاليتهاي ضد 90
فاشيستي آن را تحت فشار قرار دهد، 

آراي . سازماندهي منسجمي داشته باشد
سي از  را مي توان انعكا"لوپن"باالي 

ماهيت بحران سرمايه داري، سياستهاي 
 ليبراليسم و روشهايي كه دولتهاي -نو 

اروپايي پيشه كرده اند، دانست؛ همانطور 
كه ظهور فاشيسم در آلمان با بحران 
ساختاري سرمايه داري زمينه سازي 

نيز  "ساركوزي"از سوي ديگر، . شد
براي تصاحب آراي راست افراطي، در 

و مخالفت با مهاجران به وجود آوردن ج
و در واقع مقصر شناساندن محروم ترين 

 -قشر جامعه كه قربانيان سياستهاي نو 
وي با . ليبرالي هستند، كوتاهي نكرد

پيش كشيدن موضوعاتي از قبيل 
حجاب، گوشت حالل، كنترل مرزها و 
تكيه بر هويت فرانسوي، در نهايت 

اكنون اين .  را تقويت كرد"لوپن"حزب 
اره فعال شده است، از اين رو حزب دوب

بدون اتالف وقت، فرانسه نيازمند 
سازماندهي براي فعاليتهاي ضد 

  . فاشيستي است

ماه آينده در انتخابات پارلماني امكان 
پيروزي و به دست آوردن اكثريت در 

در . پارلمان توسط چپ نيز متصور است
) UPM(چنين حالتي، حزب ساركوزي 

 چنانچه .ضربه ديگري خواهد خورد
 بتواند اكثريت در "حزب سوسياليست"

پارلمان را به دست آورد، براي نخستين 
 سال تاريخ معاصر خواهد بود 43بار در 

كه اكثريت پارلمان و رييس جمهور، 
  . نصيب سوسياليستها مي شود

 "اوالند"هنوز مشخص نيست كه آقاي 
تا چه حد مي تواند در سياست كنوني 

اعي، اقتصادي و فرانسه در زمينه اجتم
حتي سياست خارجي تغييراتي چشمگير 
به وجود آورد و تا چه حد توانايي داشته 

اما احتمال دارد به برخي از . باشد
قولهايي كه در كمپين انتخاباتي داده 
است، از جمله دادن حق راي به 
مهاجران در انتخابات محلي، خروج 
فوري از افغانستان، حق ازدواج براي 

ان، مهد كودكهاي بيشتر همجنس گراي
و مسايل مربوط به حقوق زنان، ماليات 
بيشتر بر ثروتمندان و كمكهاي 
اجتماعي براي خانواده ها، ايجاد شغل 
در حوزه آموزش و پرورش و افزايش 
حداقل دستمزدها تا حدي اقداماتي 

  . صورت دهد

 "حزب سوسياليست"با اين حساب، 
بدون شك از سوي بازار مالي تحت 

اين امر نه تنها .  قرار خواهد گرفتفشار
اين حزب بلكه جبهه چپ را نيز در 
. معرض آزموني بزرگ قرار خواهد داد

بايد ديد كه آيا چپ مي تواند نقش 
بزرگ و موثري در سازماندهي مقاومت 
در برابر سياستهاي رياضت اقتصادي كه 

 نيز ناچار به پياده "حزب سوسياليست"
 . ا نهكردن آن است، ايفا كند ي

. اكنون دوره اي مهم و پرتالطم است
نيروهاي انقالبي بايد در سازماندهي، 

  .مبارزه و كار سريع و جدي عمل كنند
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 است واز آنجا كه مواد خوراكي كاال 

 اصلي در سيستم كشاورزي و مواد هنكت
  سوددست آوردنه ي، فروش و بيغذا

 تبليغاتي ه يك شبك،هرچه بيشتر است
  به ويژهييپيرامون مواد غذا

 فرايند  يعنيسودآورترين بخش آن
ي يمواد غذا. شكل گرفته استتوزيع، 

ن يي پا غذاييبا كالري باال ولي ارزش
 سرشار از  غذاهاي صبحانه ايمانند
براي تغذيه كودكان همواره تبليغ  شكر

مواد غذايي از . و به بازار تزريق مي شود
اين نوع، معموالً ارزان قيمت هستند و 

ي كه مواد غذايي با يدر فروشگاهها
عرصه كيفيت مانند ميوه و سبزيجات 

 همين .مي رسدنبه فروش مي شود، 
 بيماري  رواجرهايمساله يكي از فاكتو

  . اضافه وزن در ميان محرومان است
 هجز استفاده فراورده هاي مواد غذايي ب

مستقيم انسان، اشكال مصرفي و 
آنها را به . كاربردي ديگري هم دارند

شكلهاي گوناگون از جمله نان، مواد 
، بستني،  ماكاروني،يخ زدهغذايي 
 تبديل و در معرض فروش. ..چيپس و

طور ه بذر ذرت ب. ندگذاشته مي شو
معمول براي فراهم كردن نشاسته 
صنعتي و شكر كه داراي ماده قندي 

درصد تقريباً . ي است، كاربرد دارديباال
  وي از غله و دانه هاي سبوسِيباال

 پرورش يافته در آمريكا، جهت يسويا
 گاوهايي كه  و نيز و خوك ماكيانتغذيه

 پرورش يورده هاي لبنآبراي تهيه فر
البته از نقطه . ابند، استفاده مي شودمي ي

نظر زيست محيطي استفاده از علف و 
سبزيجات براي تغذيه گاوها مناسبت تر 

 زيرا علوفه باعث مي شود كه ،است
 آن به انرژي مفيد ي موجود درباكتريها

  . و پروتيين براي گاوها، تبديل شود
  

تالش براي كاهش وابستگي به نفت 
يابي به منابع وارداتي از يكسو و دست

سوختهاي مايع بدون ضرر براي محيط 
زيست از سوي ديگر سبب شده كه 

 همحصوالتي مانند ذرت، سبوس، دان
روغني رپس، نيشكر، دانه هاي روغني 

يك بذر غير خوراكي (نخل و جاتروپا 
، مورد كشت )براي تهيه سوخت زيستي

قرار گرفته تا از آنها اتانول يا سوخت 
 توليد فسيلي است،كه غير )1(زيستي 

 دولتي و قوانيندر آمريكا و اروپا، . كنند
سوبسيدها، توليدكنندگان را به توليد 
محصوالت غذايي و غيرغذايي جهت 
. توليد سوختهاي زيستي تشويق مي كند

اين موضوع يك بخش مهم از چرايي 
بازار فشرده و قيمت باالي غله و 
. محصوالت نفتي را توضيح مي دهد

ان ملل پيرامون مواد گزارش سازم
غذايي و كشاورزي حاكي است كه 

عنوان يك ه نگرشِ توليد مواد غذايي ب
جمعيت بااليي از مردم فشار بر كاال، 

كشورهاي فقير كه از نظر مواد غذايي 
 در مضيقه هستند را افزايش داده و در

  صنعت سوختهاي زيستينقشمقابل، 
 بحران بين تقاضاي نامحدود در ايجاد

 و فشار به دليلِ محدوديت منابع انرژي
  . را، برجسته تر كرده است

ه توليد دانه هاي گياهي الزم جهت ب
دست آوردن سوخت زيستي بود كه دو 
شركت بزرگ دانه و حبوبات غذايي و 

آرچر " و "دويان آندرآس"غير غذايي، 
 به تشويقرا در آمريكا  "دانيالس ميدلند

ات نفوذ در احزاب جمهوريخواه و دمكر
دو شركت مزبور در مسير جلب . ساخت

 به سرمايه گذاري ، احزاب سياسيهتوج
قابل ذكر . هنگفتي مبادرت ورزيدند

، "آرچر دانيالي ميدلند"است كه شركت 
اصلي ترين پشيتبان صنعت توليد اتانول 

  .از بذر است

  
عنوان ه در نظر گرفتن مواد غذايي ب

را  كاال، دسترسي تهيدستان به آن
معضل گرسنگي در . ر مي كندمحدودت

 جابه و تشويق بازار در جهان با فشار
عنوان نياز ه  نقش مواد غذايي بجايي

انسان و حيوان با توليد سوخت زيستي 
 زيرا بازار در راستاي ،افزايش مي يابد

استفاده از محصوالت   بر،منفعت بيشتر
جاي منافع ه جهت منافع صنعتي ب

ن ترتيب، بدي. تاكيد مي ورزد تغديه اي
 همسير احتكار و زمين خواري در حوز

طور فزاينده اي رشد كرده ه كشاورزي ب
 بهره برداريهاي موردزمين . است

 توليد ؛گوناگون قرار مي گيرد
 انسانها، توليد يمحصوالت مصرف
طور عمده براي ه فراورده هايي كه ب

تغذيه حيوانات استفاده مي شود و 
رداري همچنين مواد اوليه جهت بهره ب

در حوزه صنعت مانند پنيه، جاتروفا، 
پرورش برخي محصوالت براي توليد 

مستقيم براي به طور شكر و يونجه كه 

تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي 
  . گيرد

  
قيمت محصوالت در بازار، شاخص 
. تعيين نوع توليد براي كشاورزان است

كه قيمت اتانول  عنوان مثال هنگاميه ب
 افزايش مي يابد، بخش عظيمي در بازار

جاي كشت ذرت و سبوس ه از زمينها ب
قيمت . به كشت پنبه تخصيص مي يابد

محصوالت در بازار همچنين راهنماي 
 كه استبهره برداري نهايي محصوالتي 

ه ب. نقش كاربردي گوناگوني دارند
ه عنوان مثال، توليد سبوس جهت ب
 هدست آوردن روغن نباتي براي استفاد

مردم، تغذيه حيوانات و يا تبديل آن به 
 .صورت مي گيردسوخت غيرفسيلي 

توليد مواد غذايي جهت ريشه كن كردن 
در محاسبات معضلِ گرسنگي جهاني، 

  .جايي نداردباال 
  

  
كه كشورهاي در حال رشد  هنگامي

تصميم مي گيرند تا معضل مواد غذايي 
طور ه  ب،را در كشورشان حل كنند

رزان را به توليد مقدماتي كشاو
 تشويق انبوه حجممحصوالت غذايي در 

مي كنند تا با كاهش قيمت مواد غذايي 
در بازار، قدرت خريد اقشار محروم 
جامعه را باال برده و دستيابي آنان به 

اما . مواد غذايي بيشتر تسهيل يابد
كاهش قيمت مواد غذايي در بازار مي 
تواند شرايط معيشتي بسياري از 

 زيرا ، سازدبسامانن را ناكشاورزا
كشاورزان معموالً جزو اقشار محروم 

بسياري از كشاورزان . جامعه هستند
زيمباوه اي به موازات توليد انبوه جهت 
. كاهش قيمت آن در بازار، فقيرتر شدند

طور ه  كه ب خُردورزانااين موضوع، كش
وري كمتري دارند را با رنج آكلي فر

 از يكسو آنها. مضاعف روبرو مي سازد
به دليل عدم امكانات قادر به توليد 
فراوان محصوالت غذايي نيستند و از 

 در ازاي فروش توليدات خود ،ديگر سو

. مبلغي جزيي دريافت خواهند كرد
 افزايشرويكرد تشويق كشاورزان به 

 قيمت مواد كاهشميزان توليدات جهت 
 در سيستم كشاورزي سرمايه ،غذايي

به ن كشاورزان، داري بيشتر به نفع كال
آنهايي مي باشد كه به امكانات ويژه 

پيشرفته مانند آبياري بهينه و كود 
بدين ترتيب، آنها قادرند . دسترسي دارند

ميزان توليدات خود را تا ميزان بسيار 
 زمينهاي فتصر. زيادي افزايش دهند

كشاورزي يكي ديگر از جنبه هاي تازه 
ان عنوه مواد غذايي ببرخورد به و مضر 

ثروتمندان و صاحبان . كاال مي باشد
سرمايه هاي كالن با روند جهاني شدن 
سرمايه و خصوصي سازي هر چه بيشتر 

 به خريد و يا ،فعل و انفعاالت اقتصادي
 زمينهاي كشاورزي در آفريقا، آسيا اجاره

و آمريكاي جنوبي جهت توليد مواد 
 سوخت زيستي براي هغذايي و مواد اولي
در كشورهاي ديگر، سرمايه گذاري 
در اين مسير نه تنها . مبادرت ورزيده اند

محصوالت كشاورزي، بلكه مواد اوليه 
عنوان كاال ه كشاورزي مانند خاك نيز ب

آناني كه ه جهت احتكار و يا فروش ب
 پيشنهاد مي كنند،  رابيشترين قيمت

سيستم سنتي كرايه . تبديل گشته است
و يا فروش زمين در بسياري از 

هاي جنوبي جهان به دليل فروش كشور
زمينها و يا اخذ قراردادهاي طوالني 

 و  حاكمانمدت با صاحبان سرمايه و يا
 باالي كشوري، هايطور كلي مقامه ب

  . در حال از بين رفتن است
  

دست ه هدف اصلي در اين روند يا ب
آوردن سرمايه هنگفت و يا توليد مواد 

كه مي توان از است اوليه محصوالتي 
 براي بازار غير فسيليها سوخت آن

اين مساله . تهيه كردكشورهاي صنعتي 
سبب مي شود كه خرده كشاورزان 
ظرفيتهاي اقتصادي و ارتباطات 
اجتماعي خود را از دست بدهند و 
. اجتماعات دهقانان از هم پاشيده شود

بدين ترتيب، كشاورزان بيشتري مجبور 
مي شوند تا در جستجوي كار به شهرها 

بيش از بيست ميليون . رت كنندمهاج
هكتار زمين كشاورزي در آفريقا بر 
اساس قراردادهاي طويل المدت به 
سرمايه گذاران خارجي و يا كشورهاي 

در آفريقا، اين . ديگر واگذار گرديده است
حركت چپاول زمين و يا استعمار نام 

كشورهايي مانند عربستان . گرفته است
 ليبي و سعودي، كره جنوبي، چين، هند،

مصر كه قصد دارند منابع مواد غذايي 
 در صف اول ،خود را امن نگاه دارند

تصرف زمينهاي كشاورزي در سراسر 
 در آفريقاي گرسنه به خصوصجهان، 

  .قرار دارند
 را هر كاال سود دربهترين و باالترين 

 به دست  جايي درسيستم سرمايه داري
 قيمت بدون در االترين كه بمي آورد
فتن جنبه هاي اجتماعي، زيست نظر گر

. شودمحيطي و انساني برايش پرداخت 
همراه مي ه اين مساله تناقضي بديهي ب

آورد كه با يك مثال كوچك در رابطه با 
   قابل )در شيلي (بذري در كوههاي آند

  9بقيه در صفحه 

  مواد غذايي به عنوان يك كاال ـ قسمت پاياني
  

  مانتلي رويو/ فرد مگدوف 

  آناهيتا اردوان: برگردان
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پروژه حذف احمدي نژاد، 

با بزرگداشت فرودسي 

 آغاز شد

 

 جعفر پويه

 

  ارديبهشت27چهارشنبه ... فراسوي خبر 

به نظر مي رسد پروژه حذف احمدي نژاد، با كنار 
گذاشتن او از دسترسي به بعضي از تريبونهاي 
. رسمي و غير رسمي حكومتي شروع شده است

اشت لغو حضور احمدي نژاد در مراسم بزرگد
رقم ) سه شنبه(فرودسي در توس، كه روز گذشته 

 .خورد، براي بسياري از ناظران غير منتظره بود

خبرگزاري حكومتي فارس ديروز به نقل از مجتبا 
رجايي خراساني، مدير كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي نوشت 

برنامه امروز بزرگداشت فردوسي به طور "كه 
: او در اين باره توضيح داد. " شده استكامل لغو

برنامه امروز، قرار بود با حضور محمود "
نژاد رئيس جمهور و سفراي كشورهاي  احمدي

جهان اسالمي و جمعي از اعضاي هيات دولت 
 ".برگزار شود

اين ادعاي رجايي خراساني را گزارش خبرگزاري 
مراسم "دولتي ايرنا رد مي كند، زيرا مي نويسد 

شت فردوسي در توس با حضور جمعي از بزرگدا
سفراي كشورهاي خارجي و رييس سازمان ميراث 

 ".فرهنگي و گردشگري برگزار شد

در حاليكه خبرگزاري فارس و رييس سازمان 
ميراث فرهنگي خراسان رضوي عدم حضور 
احمدي نژاد را لغو مراسم اعالم مي كنند، 

 را "شرايط جوي و بارش باران"خبرگزاري ايرنا 
دليل عدم او در مراسم برگزارشده گزارش مي 

 .كند
با اين حساب دو منبع حكومتي دو دليل غير 
واقعي را علت لغو حضور احمدي نژاد در يك 

 .مراسم گزارش مي دهند

اين درحالي است كه تبليغات وسيع مشايي و دارو 
 نظامي پيرامون احمدي نژاد گرد -دسته امنيتي

نراني و تعريف و مكتب ايراني از يك طرف و سخ
منجي "تمجيد احمدي نژاد از فردوسي و او را 

 معرفي كردن، موجب ناراحتي و نگراني "اسالم
هم . بسياري از آخوندهاي حكومتي شده است

زمان اين روزها بحث آينده سياسي احمدي نژاد 
به عنوان گماشته ياغي رهبر و ولي فقيه رژيم از 

 دنبال مي سوي بسياري از عوامل داخل رژيم نيز
 .شود

به نظر مي رسد با توجه به تمامي داده هاي باال 
و همچنين ناتواني عوامل داخلي حكومت از 
كنترل احمدي نژاد در مواقعي كه پشت تريبون 
قرار مي گيرد و بي پروايي او در حمله به رقبايش 
از اين موضع، باعث شده است تا آنان را به اين 

اندك از تريبون هاي نتيجه برساند كه او را اندك 
عمومي حذف و تا حد ممكن تنش بين باندهاي 

 .داخلي رژيم را كاهش دهند

اينكه آيا احمدي نژاد به اين شيوه حذف گردن 
خواهد گذاشت و اين حركت او را وادار به عقب 
نشيني در برابر رقبايش خواهد كرد يا نه؟ را بايد 

 .در روزهاي آينده شاهد بود

 

 

  8بقيه از صفحه 
بذر كيونوآ، به دليل . توضيح است

توازن آمينو اسيد داراي كيفيت 
كشاورزان . استغذايي بسيار بااليي 

از افزايش قيمت اين بذر سود مي 
  همچنينبرند ولي اين افزايش قيمت

 آن براي مردم سبب گران شدن
عنوان يك محصول غذايي ه  بمحلي

  .  نيز مي شودبسيار قديمي و مقوي
شكالت كااليي شدن يكي ديگر از م

 احتكار آن جهت كنترل ،مواد غذايي
. اُفت و خيز قيمت در بازار است

كاالهاي خام مانند فلز و بذرهاي 
خوراكي نخستين هدف براي آناني 
است كه بدون در نظر گرفتنِ 
ابزارهاي مالي متضمن تعيين قيمت 

 قصد دارند قيمت كاالها را ،كاالها
ديره هيات م. در بازار كنترل كنند

بازرگاني شيكاگو متعلق به تجار 
 تاسيس 1848شيكاگو كه در سال 

 يكي از بزرگترين انجمنهاي ،شد
تعيين كننده نرخ و ارزشِ مبادالت 

انجمن مذكور و . مواد غذايي است
ديگر انجمنهاي دادوستد مواد غذايي 

 مي كه به خريد و فروش مواد غذايي
تمام پروسه از توليد تا   وپردازند

 را كنترل  بندي و تكميل آنبسته
 همواره تالش كرده اند تا مي كنند،

 قيمتي مانع نوساناتبر سر مسير اين 
استفاده از اين انجمنها . ايجاد كنند

 سبب مي فروشندگان اوليهتوسط 
 خود در برابر هشد تا بتوانند از حرف

  . بلهوسي رقبا حمايت كنند
  

اما با گسترده شدن اقتصاد بازار، 
سازي سرمايه و اعمال جهاني 

ليبراليستي، مسيرِ -سياستهاي نو
 توليدات از جمله مواد هاحتكار هم

غذايي و ديگر محصوالت كشاورزي 
 و با تصويب. تر گرديده است آسان
نو سازي بازار كاال،  قانون اعالم

 بازار  اينساختار خصوصي سازي
  انواع رشد احتكارهتكميل شد و اجاز

 بر افزون. دگرديمواد غذايي صادر 
 با اين، سرمايه گذاري بر كاالها

  آغاز"ساكسُگلدمن "پيشگامي 
دنبال كردن قيمت كاالها گرديد و با 

 شرط بندي بر كاالهاي ،در بازار
ميزان پول . ديشخصي را رونق بخش

 13گونه سرمايه گذاريها از  در اين
 317 به 2003 در سال ميليارد
افزايش  2008 دالر در سال ميليارد
بدين ترتيب است كه . يافت

ن امروز هفتاد درصد سود در امحتكر
خود ه بازار كاالي مواد غذايي را ب

ده سال پيش، . اختصاص داده اند
آنها به سختي قادر بودند سي درصد 

 از بازار را كنترل 

 

 

با توجه به چنين ميزان باالي . كنند
سرمايه اي كه در بازار مواد غذايي 

 احتكار بر ه و تسلط انديشفعال است
 بي شك قيمت خواروبار همواره ،بازار

البته، اين . در حال افزايش خواهد بود
موضوع نمي تواند سبب شود كه 
قيمت كاالها در بازار همواره روندي 

 بلكه شرايط د،فزاينده داشته باش
موجودي مواد غذايي در  اقتصادي،

 آن جهان، شايعات و مدهاي زودگذر
اما، . دكروساناتي همراه خواهد  با نرا

شتاب احتكار عامل بسيار مهمي در 
 اُفت و خيزهاي قيمت بخشيدن به

افراد . مواد غذايي در بازار است
 ،بسياري، برخي مواقع ميليونها نفر

همزمان با به اوج رسيدن قيمت مواد 
 گرسنگي كشيده گردابغذايي به 

شده و معيشت خرده كشاورزان و 
 در زمان  كوچكتوليد كنندگان

 قيمتها، به تباهي كشانده مي كاهش
  . شود

 در نظر گرفتنِ مواد غذايي نتيجه ي
كه يك نياز مبرم براي سالمت و 

 و در حال است حيات انسان هادام
 ه كافي براي تغذيهحاضر به انداز

 انسانهاي جهان توليد مي شود ههم
عنوان يك كاال، گرسنگي ه ب

بهنگام و  تغذيه، مرگ ناوروزمره، سو
اين معضلها زماني . قحطي مي باشد

شدت مي يابد كه منابع غذايي مفيد 
 به قيمت ، شود و از ديگر سودرنا

. بسيار بااليي در بازار به فروش برسد
نمونه هاي گوناگوني از انجمنهاي 
 كشاورزي و مردمي وجود دارند كه

 راه حلهاي به كشاورزان و تجار
ه ب مواد غذايي فروشمختلفي جهت 

. جاي بازار پيشنهاد مي كنند
 يك "انجمن دفاع از كشاورزي"

 تجارنمونه از اين انجمنهاست كه به 
 مواد غذايي و يا ،اجازه مي دهد

بخشي از توليد را در زمان جوانه 
زدن طي فصول مشخص، بر اساس 
جدول تنظيم شده مطابق با درآمد و 

  . ميزان قدرت مالي خريداري كنند
ات و قراردادهايي گرچه چنين ترتيب
كه   از آنجاييتجاربين كشاورزان و 

رويكرد مطلوبي نسبت به مواد 
 دلگرم  را بازتاب مي دهدغذايي

 اما تنها مسيري كه است،كننده 
 انسانها به ميزان كافي هدستيابي هم

مواد غذايي با كيفيت مطلوب را 
 استقرار سيستمي ،تضمين مي كند

 عنوانه  كه مواد غذايي را باست
ه يكي از حقوق بارز انساني و نه ب

تنها در . عنوان يك كاال در نظر گيرد
  چنين سيستمي مي توانيم عنوان 

  
مواد غذايي براي "كنيم كه شعارِ 

 تجلي يافته "مردم و نه براي سود
  . است

  
  پانويس

يا ) فيول بيو ( سوخت زيستي-1
، نوعي از سوخت سوخت غير فسيلي

ت به زيسانبوه است كه از منابع 
اين بدان معناست كه . دست مي آيد

ماهيت سوخت زيستي به گياهاني 
برمي گردد كه فقط چند ماه و يا چند 

اتانول . سال از برداشت آنها مي گذرد
 ي و سوختهازلي دوي متانول، بع،يما
 و متان از دروژني مانند هي گاززليد

.  هستنديستي زيانواع سوختها
 از ي ناشيطي محستي زيهايآلودگ

 ني و همچنيلي فسيمصرف سوختها
 نوع سوختها ني اريمحدود بودن ذخا
 حاصل از ي انرژ،سبب شده است

 مورد شي از پشي بيستي زيسوختها
 يزليسوخت د. رديگتوجه قرار 

 ني از مهمتريستي و اتانول زيستيز
 ي هستند كه ميستي زيسوختها

توان از آنها در صنعت حمل و نقل 
 ،يستي زيزليسوخت د. استفاده كرد

 ي برايري پذدي تجدنيگزيجا
 ي معدناي ي سنتيزلي ديسوختها

 ياهي گياست كه معموالً از روغنها
 مانند كلم يحاصل از محصوالت

. دي آي به دست ماي و سوينروغ
 سوخت ي نوعزي نيستياتانول ز

 است كه ني بنزي براي الكلنيگزيجا
 ي و قندياز محصوالت نشاسته ا

 و چغندر رشكيمانند گندم، ذرت، ن
 نوع سوخت نيا.  شودي مديقند تول

 با درصد كم و ي معموليدر موتورها
 با درصد افتهي ريي تغيدر موتورها

به . ردي گي قرار مهباالتر مورد استفاد
 ي سوختهاهي منابع اوليطور كل

 ي تفاله ها،ي چوبعاتي ضارا يستيز
 شكر،ي ن،يمحصوالت كشاورز

 جات،ي و سبزاهانيغالت، روغن گ
 ي چربلياز قب( روغن يس ماندهاپ

 استفاده شده در يمرغ و روغن آشپز
از ( تازه اهاني، روغن گ)رستورانها

 حصوالتو م) اي روغن دانه سوليقب
 )همچون روغن جلبكها (يرخوراكيغ

 كه از ييسوختها. تشكيل مي دهد
محصوالت پس مانده مثل روغن 

 ، يا اتانول گرفته شدهايآشپزخانه و 
 دي چوب تولي تراشه هااياز علف و 

 ي را روي سازگارنيشتري شود، بيم
  . دارندستي زطيمح

   

 مواد غذايي به عنوان يك كاال 

 
 قسمت پاياني 
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فالت ايران از حيث آب و هوا گرچه 
 اما دارد،تنوع م گوناگون و خصوصيات

ايران خشك و مشگل مناطق بيشتر 
 به اين .حتي بي آبي دارد آبي و كم

سبب در اين مناطق همواره براي 
پيشبرد امر زراعت، زارعان براي 

ساختن پلها و ، قناتها، مديريت نهرها
 سد ها و ساير امور كشاورزي و آبياري

نياز به نظارت و پشتيباني حكومت 
ايران دوران فئوداليته در  در .داشته اند

 به خانه هاي روستاييبر خالف اروپا 
علت كمبود آب به يكديگر نزديك تر 

 سكونت به علت كمبود وساخته شده 
آب در اطراف منابع آب متمركز شده 

به عنوان چنين مراكز سكونت  .است
كومت از جانب جواحد كسب ماليات 

 در حالي كه در .ارزيابي مي شده است
در دوره ي اول و ) اروپاي غربي(اروپا 

دوم فئوداليته به علل مختلف از جمله 
حمالت متعدد اقوام ديگر به اروپا 

، مجارها، ژرمنها، هااسكانديناويايي(
و تخريب ) اقوام آفريقايي و اعراب

تقليل زمينهاي كشاورزي جمعيت 
ر خانه اي با در اطراف ه« يافته و

فواصل زياد اراضي باير، باغچه، 
مزرعه و حتي چراگاهها گسترده 

 ، مارك بلوخ،جامعه ي فئو دالي(.»بود
) 114ترجمه بهزاد باشي ص 

 در يانروستايمحل سكونت پراكندگي 
اروپا نشان دهنده وجود منابع كافي 

 حمالت اقوام .استبراي كشاورزي 
و ديگر به اروپا باعث تخريب راهها 

موانع برقراري ارتباط بين گروههاي 
 ارتباط حكومت و وانساني شده 

ين قاعده هم از روستاهاساكنان 
 به علت موانع راه و .تبعيت مي كرد

نامساعد بودن راههاي ارتباطي كسي 
 نمي كه در راس حكومت بود شخصاً

توانست بر امور نظارت كند و اين امر 
 بحران .از تمركز قدرت مي كاست

 به دليل كمبود آن عموميايج پول ر
 كه سبب تخفيف بوديكي از عواملي 

 كمبود .مي شد سلطه قدرت مركزي
ضرابخانه ها سبب به وجود آمدن 
ضرابخانه هاي محلي شده بود كه 
سكه هايي نا هماهنگ با سكه هاي 
رسمي از نظر وزن و آلياژ توليد مي 

پولي  هرج و مرج اين امر به .كردند
 نتيجه قدرت دامن مي زد و در

آن كاسته و از تمركز تقسيم سياسي 
سبب كمبود پول همچنين . مي شد
توانايي ثروتمندان و اشراف كاهش 

 افراد به كار و پرداخت دنبراي گمار
مي  انباشت  و در نتيجه كاهش مزد
   .شد

شرايط توصيف شده شرايط اجتماعي 
 ات روحي و و آگاهي افراد را شكل داد

 . تكوين كردجامعه ي اروپايي را
آگاهي شكل گرفته در اين دوره 

نتوانست خود را با شرايط به وجود 
آمده در دوره ي دوم فئوداليته 
هماهنگ كند و استثمار و تمركزي 
 ،كه از دوره ي اول بيشتر شده بود

  .شدانقالبهاي اجتماعي سبب 
  

تاريخ ايران سراسر صحنه ي 
  خصلت هاي چندگانه است

نشيان در با ظهور سلسله ي هخام
 حكومت ، قرن قبل از ميالد5حدود 

روكراتيك ومركز گرا با تشكيالت ب
قوي شكل گرفت و اصول پدر شاهي 

 در اين .را كم و بيش از ميان برداشت
دوران تمام زمينها و ابزار توليد در 
دست شاه و سيستم زراعتي تيول 

 اين سيستم گرچه با .داري بود
 برقراري حكومت اسكندر كمي رو به

 بيش تا دوران ، اما كم وسستي نهاد
 در دوره ي .اشكانيان پا برجا بود

اشكانيان طوايف هفت گانه ي بيابان 
گرد سلوكي بر ايران مسلط شده و 
قدرت مطلقه ي شاه بين سران اين 
طوايف كه فئودالهاي بزرگ را تشكيل 
مي دادند تقسيم شد و حاكميت تبديل 

 در اين دوران .به يك طبقه گرديد
سران طوايف داراي قدرت بوده و 

 .ند داشتييحتي با شاه نيز كشمكشها
شهربانان براي خود داراي نيروي 
نظامي بوده و در صورت ضرورت 
رعيت و نظاميان را با شاه متحد مي 

 سلسله ساسانيان توسط بابك .كردند
فرزند مغي قدرتمند در معبد ناهيد 
استخر به نام ساسان بر مخروبه هاي 

لوك الطوايفي اشكانيان حكومت م
 ساسانيان خود را وارث .تشكيل شد

سلسله ي هخامنشيان مي دانستند و 
سعي در ايجاد يك حكومت مركز گرا 

 اما قدرت فئودالها و سران .داشتند
قبايل كه از دوران حاكميت اشكانيان 
به يادگار مانده بود به سلسله ي 

 از طرفي .ساسانيان خصلتي دوگانه داد
ي قدرت مطلقه بود و از شاه در پ

طرفي هم قدرت و مداخله طبقات 
نزديك به شاه تضاد و كشمكش را 
بين شاه و طبقه ي نجبا و اشراف 

 به علت جلوگيري از .سبب مي شد
نزديك شدن طبقات به يكديگر و 
خصوصا جلوگيري از نزديك شدن 

 فاصله ي براي تنظيم ،نجبا به شاه
طبقاتي همواره قوانين و مقرراتي 
جهت تحكيم فواصل طبقاتي وجود 

  .به آن عمل مي شدداشت و 
 ، تضاد طبقاتيبه علتدر اين دوران 

 به .ظهور كردجنبشهاي اجتماعي 
عنوان مثال جنبش مزدك و ماني 
 .زاييده تضاد طبقاتي اين دوران است

بعد از پيروزي اعراب بر ايران كه يكي 
را مي توان تضاد طبقاتي  از علل آن

 سيستم ،يران ذكر كرددر جامعه ا

اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
از . شددستخوش تغييرات اساسي 

خصايل چند گانه اعراب شبه جزيره 
ي عربستان مي توان روابط قبيله اي 

شمرد كه با بر همراه با برده داري را 
ظهور اسالم و در پي آن پيدايش 
حكومت مقتدر و مركز گراي اسالمي 

 قانون .درآميختاين روابط با هم 
بقاي نسب حاكم بر جامعه ي اعراب، 
برده داري كه به هيچ وجه خالف 
قوانين اسالمي نيست، برتر انگاري 
عرب بر عجم سبب مي شد كه بي 
رحمانه ممالك ديگر مورد سود جويي 

 از طرفي وجود خصوصيت .قرار گيرند
قومي و قبيله اي در جامعه ي 
 عربستان و لزوم شركت سران قبايل

در قدرت براي پيروزي محمد بر ديگر 
ممالك قدرت را در طبقه ي اشراف و 

اين . قدرتمندان عرب پخش مي كرد
امر در نهايت موجب پديدار شدن 
جنبشهاي ضد استثماري فراواني در 
ايران و ديگر ممالك مستعمره شد و 
نهايتا موجب پاشيده شدن امپراتوري 

 در دوران بعد از اين .اسالمي شد
اشي نيز تسلط و استبداد شخص فروپ

شاه و مالكيت شخصي شاه بر 
زمينهاي زراعي و وسايل توليد مشهود 
است و اغلب راه تشويق و ترعيب 
رعايا و نظاميان حتي اشراف و زير 
دستان شاه روش اقطاع و تيول و 

 اين روش تا دوره .فسخ آن بوده است
ي اصالحات ارضي بر ايران حاكم 

   .بود
  

ايه داري، ايران كه در با ظهور سرم
نظام امپرياليستي در رده ي كشور 

و غارت  و مورد استثمار پيرامونيهاي 
 بسياري از شكلهاي محسوب مي شد،

رشد يافته ي سيستمهاي فكري و 
صنعتي را دريافت مي كند و اندوخته 
هاي قبلي خود را در دوره ي گسترش 
 .امپرياليسم مورد بازبيني قرار مي دهد

اه ايران در نظام امپرياليستي اما جايگ
و ويژگي رشد چندگانه ي ايران به 
دليل واردات محصوالت فكري و 
صنعتي مانع از رشد سرمايه داري 

 روحيه ي شكل .مي شودداخلي 
گرفته در دوران استبداد آسياسي تا به 

 . ايران حاكم استامعهامروز هم بر ج
اما خصوصي سازي در ايران كه به 

ي بيشتر و رشد طبقه منظور بهره كش
 همانطور ،ي حاكم بر ايران اجرا شده

كه قابل مشاهده است تضاد طبقاتي با 
حاكميت  و كردهتشديد را م ايران احك
هرچه بيشتر به فنا نزديك و جامعه را 

 ماترياليسم ي كهي ايران را به مسير
نزديكتر خواهد توصيف كرده تاريخي 

  .ساخت
  

   

حمايت از توليد «

با مصوبه » داخلي

 ميليارد 24واردات 

  دالري كليد خورد
   

  زينت ميرهاشمي 
  

    ارديبهشت12اسوي خبر سه شنبه فر
  

با گذشت يك ماه و ده روز از نام گذاري سال 
 توسط خامنه اي كه آن را سال 1391

ناميد، دولت وارداتي » حمايت از توليد ملي«
.  ميليار دالر را به تصويب رسانيد24به رقم 
 ارديبهشت، معاون اول 11شنبه روز دو

گماشته ولي فقيه، در گفتگو با خبرگزاري 
 قلم 20حكومتي فارس از تصويب واردات 

 ميليارد دالر در سال جاري 24به ارزش  كاال 
  . خبر داد

  
 قلم كاالي تصويب شده، نمايي از 20ليست 

يك اقتصاد بيمار و بحراني با مديريت عده 
گندم، . لگر استاي سرمايه دار دالل و چپاو

گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن، شكر، 
كاالهاي دامي و كشارزي، دانه هاي روغني، 

از جمله ...جو، ذرت، كود، سم و بذر و
كاالهايي است كه بيش از گذشته وارد خواهد 

بر اساس اطالعات معاون احمدي نژاد،  . شد
 درصد از مواد 90كارخانجات روغي نباتي «

 درصد 50ارخانجات فوالد خام مورد نياز ، ك
شمش مورد نياز، كارخانجات الستيك نيز 
عمده مواد اوليه را از طريق واردات تامين مي 

  » .كنند
  

بر اساس داده هاي آماري كارشناسان 
 درصد واحدهاي 30اقتصادي رژيم، كمتر از 

تصويب اين . توليد در ايران فعال هستند
تي كه حجم واردات عالوه بر ميزان انبوه واردا

به روال هميشگي چرخه اقتصاد را مي 
گردانند، بي محتوا بودن شعار ولي فقيه و 

  . را نشان مي دهد1391نامگذاري سال 
  

دولت احمدي نژاد با تصويب اين ميزان 
واردات ضربه بزرگي به باقيمانده توليدات 

با توجه به اين كه . داخلي مي زند
ن و واردكنندگان اصلي وابستگان، رانت خوارا

پايوران رژيم هستند، مي توان حدس زد چه 
سودي هنگُفتي نصيب باندهاي مافيايي 

ظاهراً اين . شريك در قدرت خواهد شد
. تصميم براي مقابله با گراني گرفته شده است

حل بحران . در حالي كه اين يك فريب است
تورم و گراني با ورود كاال به نابودي توليدات 

  . داخلي منجر خواهد شد
   
 
  

  )3 (خصوصي سازي متكي بر رانت و تحكيم استبداد
  

 يشهره صابر
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آزادي معلمان زنداني جرايم 

  غيرعمد 

در حالي كه تعدادي از معلمان بدون 
هيچ جرمي پس از انتخابات مهندسي 
شده رياست جمهوري بازداشت و زنداني 
شدند، وزير آموزش و پرورش با اشاره 
به تالش وزارت متبوع خود مبني بر 
آزادي معلمان زنداني داراي جرايم 

 مشكل سال گذشته":غيرعمد مدعي شد
 نفر از اين افراد با پيگيري آموزش و 34

   ".پرورش حل شد
اين اقدام ":بابايي افزود حميدرضا حاجي

با همكاري ستاد ديه و همچنين 
كمكهاي وزارت آموزش و پرورش 

شود و امسال نيز در دستور كار  انجام مي
   ".قرار دارد

در حال حاضر عبداهللا مومني، محمد 
سه معلم داوري و علي پورسليمان 

.  زندان اوين هستند350زنداني در بند 
آنها سه سال است كه صداي زنگ اول 
مهر را از پشت ديوارهاي بلند اوين مي 

  .شنوند
 نيز بيش از ده 1388در اواسط مهرماه 

نفر از اعضاي هيات مديره كانون 
معلمان از جمله علي اكبر باغاني، 
دبيركل و محمود بهشتي لنگرودي، 

 تشكل صنفي بازداشت سخنگوي اين
  .شدند

رسول بداقي از دبيران اسالم شهر و 
عضو هيات مديره كانون نيز يازدهم 

 هنگام بازگشت به خانه 1388شهريور 
توسط لباس شخصيها بازداشت شده 

  .بود
  

  حكم اعدام عبدالرضا قنبري 

بنا به گزارش خبرگزاريها و نيز 
سازمانهاي كارگري بين المللي و 

ني آموزش، حكم اعدام فدراسيون جها
عبدالرضا قنبري، معلم زنداني آموزگار 
مدارس پاكدشت در جنوب شرقي تهران 
و مدرس دانشگاه، در دادگاه تجديد نظر 
مورد تاييد قرار گرفته و درخواست عفو 
او از سوي كميسيون عفو و بخشودگي 
دادگستري كل استان تهران رد شده 

نون بنا به گزارشهاي مزبور، هم اك. است
حكم اعدام اين معلم مازندراني به 
اجراي احكام دادگاه انقالب ارسال شده 

  .است
به گزارش هرانا، قنبري دانش آموخته 
دوره دكتري ادبيات و زبان فارسي و 
دبير آموزش و پرورش در شهرستان 

وي به اتهام شركت در . ورامين است
تظاهرات روز عاشورا و فيلم برداري از 

سال آن به گروههاي آن تجمعات و ار
سياسي مخالف نظام بازداشت و در يك 

  .پروسه ناعادالنه به اعدام محكوم شد
نامبرده بدون حق دسترسي به وكيل و 
اطالع و يا امكان اطالع از حداقلهايي از 

موازين و حقوق قانوني خويش در دهم 
  ، درست يكماه و چند روز بعد 88بهمن 

  
اه  دادگ15 دي در شعبه 6از وقايع 

انقالب تهران به رياست قاضي صلواتي، 
  .محاكمه و به اعدام محكوم شد

 بالفاصله 15راي صادره از سوي شعبه 
در روندي غير قانوني به جاي ديوان 

 تجديد نظر 36عالي كشور به شعبه 
استان نزد قاضي زرگر ارسال شد و 

. شود حكم در مورد او عينا تاييد مي
 در 1388عبدالرضا قنبري در دي ماه 

دفتر دبيرستان مدرس در حصار امين 
پاكدشت توسط گروهي از ماموران 

 209وزارت اطالعات بازداشت و به بند 
به دنبال . در زندان اوين منتقل شد

شكنجه و اقرار گيري از وي، توسط 
 بيدادگاه انقالب اسالمي به 15شعبه 

رياست قاضي صلواتي محاكمه و به 
ا گروههاي ارتباط ب"اتهاماتي از جمله 

معاند و رسانه هاي خارج از كشور و 
شركت در اعتراضات ششم دي ماه 

  .  به اعدام محكوم شد")عاشورا (1388
بنا به گزارشها، همسر و فرزندان آقاي 
قنبري كه تحت فشارهاي شديد رواني 
قرار دارند، خواهان حمايت بين المللي 

در حال حاضر . براي آزادي وي هستند
آموزش، عفو بين الملل و كارزار جهاني 

بسياري از اتحاديه هاي معلمان و 
فدراسيونهاي كارگري جهاني براي لغو 
حكم اعدام آقاي قنبري و آزادي اين 

اين كارزار . معلم در بند در جريان است
تا كنون از سوي دهها هزار نفر و صدها 
سازمان كارگري و حقوق بشري مورد 

  . حمايت قرار گرفته است
  

رخواست اعاده دادرسي، سكينه با رد د
حبيبي، همسر عبدالرضا قنبري با ارسال 
نامه به كميسيون عفو و بخشودگي 
خواهان عفو اين زنداني شد كه پس از 
گذشت بيش از يكسال، اين درخواست 
رد و حكم به اجراي احكام دادگاه 

  .انقالب ارجاع داده شد
همچنين به گزارش كمپين بين المللي 

ايران، سكينه حبيبي، حقوق بشر در 
همسر عبدالرضا قنبري، در گفت وگو با 
اين كمپين از سازمانهاي حقوق بشر 
بين المللي خواست براي آزادي 
همسرش حمايت بيشتري به عمل 

او گفت، حكم اعدام براي . بياورند
همسرش عادالنه نيست و جرمي 
. مرتكب نشده كه مستحق اعدام باشد

ان دچار عبدالرضا در زند":وي افزود
بيماري جديدي شده است، چرا كه 
مدتي پيش حال او بد مي شود دكتر 
زندان ابتدا مي گويد كه مشكل از كليه 
اش است اما كمي بعد مي گويند بايد 

هنوز جواب آزمايش وي . آزمايش بدهد
پهلوي همسرم درد مي . نيامده است

. كند و در ادرارش خون ديده شده است
 مالقاتي مي حاال اين هفته كه براي

روم البد جواب آزمايش او آمده و 
  ".مي فهمم كه چه شده است

سكينه حبيبي درباره وضعيت 
جسمي و روحي اين زنداني 

وقتي كسي چنين ":عقيدتي گفت
حكم اعدام داشته باشد، مسلما 

بيشتر براي . حال روحيش خوب نيست 
ما نگران است، مي ترسد كه بدون او 

 آخر ما در تهران براي ما اتفاقي بيفتد،
تنها هستيم و تمام فاميل در شهرستان 

  ".هستند
همسر اين زنداني در باره درخواستش از 
سازمانهاي بين المللي حقوق بشر 

اين سازمانها بايد فعال تر باشند ":گفت
عبدالرضا قنبري . و از ما حمايت كنند

م اعدام براي حك. فرهنگي است
جنايتكار است نه براي معلمي كه فقط 
درس داده و مولف چند كتاب براي 

اين حكم اصال . دانشجويان بوده است
عادالنه نيست، آخر به چه جرمي به او 

  "حكم اعدام داده اند؟
همسر عبدالرضا قنبري با ناراحتي از 
قطع تلفن زندان و وضعيت مالقاتها 

 كه ما درباره مالقات حضوري":گفت
وقتي به كسي چنين . اميدي نداريم

حكمي بدهند، مگر مي شود اميد به 
اما مالقاتي حضوري . مرخصيش داشت

االن . را هم چند ماه يكبار مي دهند
مدتهاست كه مالقاتها فقط كابيني است 
كه با ساعت مدرسه بچه ها هم يكسان 

كاش . روحيه بچه ها داغان است. نيست
زندان داشت، حداقل اجازه تلفن از 

آنوقت بچه ها و مادرش مي توانستتد 
 و اندي 80مادرش . با او حرف بزنند

سال دارد و در ده ماه زنداني شدن 
پسرش فقط يكبار توانسته به مالقات 

پيرزن . بيايد چون توان راه رفتن ندارد
اگر مي شد زنگ . فقط گريه مي كند

بزند، هم مادرش راحت مي شد هم 
اقل حال يكديگر را با تلفن حد. خودش

  ".مي پرسيدند
  

  بيانيه كانون صنفي معلمان ايران

به مناسبت هفته ي معلم، ارديبهشت 
، كانون صنفي معلمان ايران بيانيه 1391

در بخشهايي از . اي را منتشر كرده است
بي شك برگزاري روز ": اين بيانيه آمده

و هفته ي معلم فرصتي است براي ارج 
 قشري كه گذاري خدمات و زحمات

صاحب نظران آن را مهمترين عامل در 
. ميان عوامل تعليم و تربيت مي دانند

بازانديشي درباره آن چه در اين حوزه 
رخ داده و آن چه نياز بوده است تا رخ 

چنان چه بخواهيم اندكي عميق . دهد
تر به اين روز و هدف آن بپردازيم، الزم 

–است اليه ي شعارها و مراسم رسمي 

تاثيري آنها در موقعيت اجتماعي كه بي 
 را كنار –معلمان سالهاست آشكار شده

زده، شرايط واقعي آموزش و پرورش، 
جايگاه معلمان در آن و منزلت اجتماعي 
آنان را موشكافانه مورد بررسي قرار 
دهيم و توجه مسووالن كشور را به اين 
نكته ي بسيار مهم جلب نماييم كه 

علم و غفلت تجليل از مفهوم انتزاعي م
از مصاديق اين مفهوم،كاري بيهوده 

الزم است اين پرسش نيز مطرح . است

شود كه براي بزرگداشت راستين 
مهمترين عنصر تعليم و تربيت كدام 

  "شيوه ها را به كار گرفته ايم؟
آينده هر كشور را مي توان از سيماي "

. كنوني آموزش و پرورش آن دريافت
شواهد اگر چنين باشد متأسفيم كه 

موجود چهره اي سخت پريشان از 
  : آموزش و پرورش را به تصوير مي كشد

آشفتگي در به اجرا درآوردن برنامه 
هايي كه بيشتر حكايت از روزمرگي و 
نزديك بيني دارد تا دور انديشي و آينده 

  نگري
دگرگونيهاي كارشناسي نشده و شتابزده 
با هدفهايي مغاير با اهداف پيش بيني 

ند ملي اوليه آموزش و شده در س
  پرورش

جدا افتادگي آموزش و پرورش از 
تحوالت فرهنگي و اجتماعي راستين 
جامعه ايراني و جهاني و پي گيري 
انديشه هايي بيگانه با اين تحوالت 
مانند آن چه در كتابهاي درسي يا برخي 

  برنامه هاي جنبي اعمال مي شود
بازي با عدد سالهاي دوره هاي آموزشي 

و جابجايي )3،3،3،3 ويا 3،3،6 يا 5،3،4(
آنها بدون توجه به اولويتهاي سند ملي، 
بدون بستر سازي مناسب و بدون توجه 
به سرنوشت كودكان و نوجواناني كه 
بناست در اين مقاطع، آموزش ببينند، 
تحت عنوان پرطمطراق تغيير ساختار 
نظام آموزشي و اجراي سند ملي آموزش 

  ! و پرورش
اتي عجوالنه و بدون اتخاذ تصميم

مبناي روشن و قانوني مانند صدور 
احكامي كه براي افزايش حقوق معلمان 
تحت عنوان بدي آب و هوا، توسعه 

به ويژه در شهرستانها و در ... نايافتگي و
آستانه انتخابات مجلس صورت پذيرفت 

كه اكنون و پس از انتخابات،زمزمه (
در ) هاي تعديل آنها شنيده مي شود

 كه پرداختهاي معمول مانند حق حالي
 تا كنون 90التدريس دو ماه آخر سال 

كه در نوع خود بي (پرداخت نگرديده 
و پاداش پايان خدمت ) سابقه است

بازنشستگان كه با تأخير ساالنه و در 
اين . اقساط متعدد پرداخت مي گردد

تأخيرها در حالي است كه رشد سريع 
نرخ تورم در شش ماهه ي دوم سال 

ذشته ارزش پول ملي را به ميزان گ
  . بسيار زيادي كاهش داده است

  
نكته ي ديگر، افزايش تمركز در 
مديريت آموزش و پرورش و ناديده 
گرفتن نظرات آموزگاران و مديران 
مدارس و حتي مديران رده هاي مياني 
است كه هرگونه آزادي عمل و ابتكار را 
از اين بخش مهم سلب نموده است؛ 

كه برخالف قانون شوراهاي ضمن اين 
آموزش و پرورش مناطق، مصوب سال 

  ". مي باشد1374
: در اين بيانيه همچنين آمده است

نكته ي ديگري كه مي تواند نشان از "
ارج گذاري واقعي و احترام به انديشه و 
آراي معلمان باشد،كاهش تمركز در 

  نظام آموزش و پرورش و افزايش 
  

  12بقيه در صفحه 

  1391چالشهاي معلمان در ارديبهشت 
 فرنگيس بايقره
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بازجويان و شكنجه 

گران بر دستگاه 

  مي رانند قضايي فرمان

  منصور امان
   ارديبهشت25... فراسوي خبر

تالش ماموران امنيتي براي 
باجگيري از يك وكيل دادگستري با 
استفاده از اهرُمهاي قضايي، شاهد 
تازه اي از تبديل قُوه قضاييه 
جمهوري اسالمي به زير مجموعه 

نهاي اطالعاتي سپاه پاسداران و اُرگا
  . و امنيتي ارايه كرده است

شهامت مدني آقاي محمد علي 
دادخواه، وكيل برجسته دادگُستري 
در افشاي فشارهايي كه تحت آن 
قرار گرفته، نه فقط نور بيشتري بر 
كاركرد پروسه دادرسي، دادگاه ها و 
قُضات به مثابه پيچ و مهره هاي 
يك دستگاه در هم تنيده مي افكند، 

ه فريادي است كه پژواك آن بر بلك
پوك و بي محتواي بودن ظرفي كه 
آيت اهللا صادق الريجاني به رياست 

  .آن گُمارده شده، شهادت مي دهد
آقاي دادخواه كه پيشتر يك دادگاه 

 سال زندان، ده 9نمايشي او را به 
سال محروميت از كار و شالق و 
جريمه نقدي محكوم ساخته، فاش 

العات وي را كرده كه وزارت اط
براي انتخاب بين اعترافات دروغ 
عليه خود و ديگران يا اجراي حكم 

  . مزبور زير فشار قرار داده است
اين وكيل شناخته شده ي زندانيان 
سياسي و دگرانديشان اسير، پيرامون 
آنچه كه دستگاه امنيتي قصد 
پراكندن آن از زبان وي را دارد به 
اتهام محبوب وزارت اطالعات 

جاسوسي براي بيگانگان در "عني، ي
 اشاره كرده "مقابل گرفتن پول

است؛ يك ترفند رايج و رسوا شده 
ي ماموران آقاي خامنه اي كه براي 
زير سووال بردن شرافت اخالقي و 
حرفه اي قُربانيان در جامعه و 
همچنين، فراهم كردن زمينه 
اخاذيهاي بيشتر از آنها به كار گرفته 

  .مي شود
ي تازه دستگاه سركوب رسواي

حكومت نشان مي دهد كه بازجويان 
و شكنجه گران مستقر در زندانها و 
سياهچالهاي آن نه فقط در نقش 
محاكم رسمي، نوع و مدت مجازات 
متهمين را تعيين مي كنند، بلكه در 
باره چگونگي اجراي احكام نيز بر 
اساس سليقه و تمايل خود تصميم 

  . مي گيرند
يت فقيه با حذف حلقه رژيم وال

هاي واسطه و تشريفاتي قضايي كه 
تنها كاركرد آنها در گذشته نيز به 
پوشش سازي براي تاخت و تاز 
آسوده نهادهاي امنيتي محدود مي 
شد، به ماهيت و ساختار تروريستي 

 هر -خود كه در قلمرو بي قانوني 
 نشو و نما مي كند، –قانوني 

   . صراحت بيشتري داده است

 هم چشم انداز بن باز

  بست هسته اي
  ليال جديدي

 

   ارديبهشت18... راسوي خبرف
اهميت آراي باالي "خامنه اي با تاكيد بر 

 در انتخابات فرمايشي مجلس "مردم
 اعتماد بهارتجاع، تصور مي كرد نمايش 

فشارهاي وي مي تواند نظام تحت رهبري 
. را كاهش دهدغرب بر سر مساله اتمي 

ال مفتضحانه دروني روشن است كه جد
براي كسب صندلي در مجلس و انزجار 
مردم از اين نمايش فكاهي نمي توانست 
حيثيتي براي رژيم كسب و آن را از زير 

بدون . تيغ فشار تحريمها بيرون بكشد
توجه به اين بازيها، طرفهاي رژيم با 
پيامهاي خود به جمهوري اسالمي براي 

وقت "ه دست برداشتن از خيالپردازي در بار
  .  اخطار داده اند"كشي

تنها چند روز پيش از فرارسيدن زمان 
مذاكرات آژانس بين المللي انرژي هسته 

 و 14( ارديبهشت 26 و 25اي در روزهاي 
پنج عضو دايم شوراي در وين، )  مه15

 بر اي در وين امنيت با صدور بيانيه
 با جمهوري اسالميهمكاري  "ضرورت"

  . تاكيد كردندي اتمي المللي انرژ آژانس بين
يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي نيز تاكيد كرد كه به همه 
مسايل حل نشده پرداخته مي شود اما 

اولويت در مذاكرات آينده آژانس با ايران، "
به سايت نظامي پارچين  دسترسي بازرسان

پيشتر، نماينده جمهوري اسالمي  ."است
، موضوع پارچين خاتمه در آژانس گفته بود

  . شده است"بخشي از تاريخ"يافته و 
يدو وستروله، وزير امور خارجه همچنين، گ

ما ساده نيستيم، "آلمان تصريح كرده، 
  مي و"و مرز نيست حد صبرمان هم بي

 تحمل "بازي با زمان"گونه   كه هيچايدافز
  . نخواهد شد

از سوي ديگر، احتمال داده مي شود، 
دانش در مذاكرات بغداد كه آمريكا و متح

در ماه خرداد انجام مي شود، خواهان پايان 
  تاسيسات و تعطيليغني سازي اورانيوم

نماينده ، علي اصغر سلطانيه. شوند "فردو"
 در اين باره بر جمهوري اسالمي در آژانس

خط قرمز بودن تعليق غني سازي اورانيوم 
در مذاكرات هسته اي تاكيد كرده و هيچ 

براي تعطيل كردن تاسيسات فردو را دليلي 
  .موجه نمي داند

بنابراين، وقتي علي اكبر صالحي مي گويد، 
جانب ما همه كاري انجام خواهد شد  از"

تا روابط مانند گذشته در مسير خود قرار 
 "در جهت منافع همه طرفها باشد گيرد و

ما آمادگي داريم تمامي مشكالت را "و يا 
شرطي   پيشبه صورت جدي و بدون هيچ

، مي "وگو قرار دهيم گفت مورد بحث و
ادامه "شود دريافت كه رژيم به همان 

 دل خوش كرده است و از "بحث و گفتگو
 "گفتگو"اين رو چشم انداز بي نتيجه اين 

از هم اكنون پيداست؛ بن بستي كه حركت 
  . در آن مي تواند بهاي سنگيني داشته باشد

 

چالشهاي معلمان در 

  1391ارديبهشت 

  11بقيه از صفحه 
 آن مشاركت معلمان در امور جاري

مشاركت در تدوين برنامه هاي . است
آموزشي،كتابهاي درسي، انتخاب مديران 
و مسووالن رده باالتر و تقويت برنامه 
مدرسه محوري، نمونه هايي از اين 

در حال حاضر نه تنها . دست مي باشند
اين حق طبيعي و مسلم معلمان براي 
مشاركت ناديده گرفته مي شود، بلكه 

 نگاهي يكسويه و مديران و مسئوالن با
از باال به پايين، كاركنان اداري و 
آموزشي را تنها مكلف به اجراي بي 
چون و چراي فرمانها در قالب بخشنامه 

همين نوع نگاه است كه . مي دانند
شكل گيري نهادهاي صنفي مستقل 
براي آگاهي بخشي و دفاع از حقوق 
معلمان را عملي مجرمانه تلقي نموده و 

ا با نگاهي سياسي، فعاليت صنفي ر
عملي ضد امنيت ملي جلوه مي دهد و با 
فعاالن برخوردهاي شديد مي نمايد، بي 
توجه به سالها تالشِ آنها براي آموزش 
فرزندان اين سرزمين، سرنوشت خانواده 
شان و بدون درك اين واقعيت كه چنين 
روشهايي انگيزه معلمان براي مشاركت 
واقعي در تحقق اهداف آموزش و 

  ".رورش را نابود مي سازدپ
در پايان بيانيه يادي از معلمان زنداني 

رسول ": شده و اشاره گرديده است
بداقي، محمد داوري،عبداله مومني،علي 

كه بعضي چند سال و ... پورسليمان و
برخي چندين ماه است كه در زندان به 

بداقي و داوري اكنون بيش . سر مي برند
ن حتي از دو سال و نيم است كه بدو

يك روز مرخصي در زندان به سر مي 
نوروز امسال اميدها براين بود كه . برند

همگي اين عزيزان، دستكم روزهاي عيد 
را در كنار خانواده بگذرانند، افسوس كه 

جاي خالي آنان در كنار . اين چنين نشد
خانواده و آشنايان ،اندوه بزرگي است بر 

  ".قلب همه ي دوستداران شان
  

قوق معلمان جنبه افزايش ح

  تبليغاتي داشت 

از سه ماه پيش افزايش حقوق معلمان 
آغاز شد، افزايشي كه به اعتقاد عضو 
كانون صنفي معلمان با در نظر گرفتن 
اظهارات نماينده مردم مريوان مبني بر 
اين كه وزارت آموزش و پرورش 

خواهد پولي را كه به حساب معلمان  مي 
مي رسد ريخته است پس بگيرد به نظر

  .يك اقدام تبليغاتي بود
 ارديبهشت ايلنا، 30به گزارش روز شنبه 

مهدي بهلولي در مورد افزايش حقوق 
معلمان در شهرستانها كه درچند ماه 

افزايش «:گذشته صورت گرفت گفت
حقوق معلمان از دو سه ماه قبل از عيد 
نوروز آغاز شد به اين شكل كه در دي 

وز سه ماه در طول مدت حدود بيست ر
حكم كارگزيني متفاوت براي معلمان در 

در اين بيست روز . شهرستانها صادر شد

چند بار مبالغي به حقوق معلمان اضافه 
نهايت به صورت ميانگين   شد اما در 

 هزار تومان به حقوق معلمان در 100
  ».شهرستانها افزوده شد
برخي از معلمان و  : بهلولي تصريح كرد

نظر هستيم كه از جمله بنده براين 
افزايش حقوق معلمان شهرستانها يك 

  .اقدام تبليغاتي بوده است
  

  حركت اعتراضي معلمان

به گزارش خبرنگار خبرگزاري حكومتي 
فارس، تعدادي از معلمان شركتي وزارت 

 31آموزش و پرورش روز يكشنبه 
ارديبهشت براي چندمين بار در اعتراض 
به عدم تعيين تكليف وضعيت خود 

 مجلس شوراي اسالمي تجمع مقابل
  .كردند

كنندگان  اين گزارش حاكيست، تجمع 
با سردادن شعارهايي خواستار حمايت و 
پيگيري نمايندگان مجلس در خصوص 
وضعيت معلمان شركتي آموزش و 

  . پرورش شدند
به علت تجمع معلمان ترافيك سنگيني 
در اطراف درب ورودي شرقي مجلس 

  .ايجاد شد
  

  انگربه ياد فرزاد كم

در پايان  يادي از فرزاد كمانگر معلم 
 19جوان كامياران مي كنم كه در 

 به همراه شيرين علم 1389ارديبهشت 
هولي، علي حيدريان، فرهاد وكيلي و 
مهدي اسالميان به ناگهان در حكومت 
بيداد اسالمي اعدام شدند، ياد همگي 

مي با شعر حسن حسام  گرامي را آنان 
  .داريم

  
  اين شبروان

  در شعر جاودانه ي خود
                         سياوش شاعر

  از آرش وكمانش گفت
  وز بي كرانه توانش گفت

  پرداخت قصه اي ز حماسه
  تا اوج عاشقي 

                 تا انتهاي حادثه راند
  تا گم شدن ميان دريا را،

                              بشناسد
  رفت و نديد آرش ما را

  ...                آه        
  ،"شيرين"كه مثل 

                    شيرين بود
  و در چهار شاخه گل رست

   بود نام كمانگر"فرزاد "
  كه تركش كمانش

                    از آرش كمانگير رعناتر
  فرزاد پاكزاد زمان بود
  در بند ديوزاد زنداني
  ناگه ميان باران رفت

  !و روح روشن باران شد
  ز رخ گلهاغبار ا

                  شست
  و در سحرگاهي سوزان
  همراه چهار دلبر ديگر

  چونان درخت نورس پر گل،
  در زمهرير باد 

                 پر پر شد
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اول ماه مه، روز جهاني كـارگران را بـه          

گـوييم و     تمام نيروهاي كار شادباش مي    
ــران و   ــارگران، مزدبگي ــارزه ك ــراي مب ب
زحمتكــشان عليــه اســتثمار، اســتبداد و 

مانــدگي موفقيتهــاي بــزرگ آرزو  عقــب
  .كنيم مي

ــق   ــدايي خلـ ــاي فـ ــازمان چريكهـ سـ
همبستگي خود را با مبارزه نيروهاي كار       

 جهـاني انـساني و      كه سازندگان اصـلي   
عاري از تمامي اشـكال اسـتبداد، سـتم،       
جهل، تبعيض و استثمار هستند، اعـالم       

  . كند مي
ــارگران،     ــا ك ــستگي ب ــمن همب ــا ض م
مزدبگيران، معلمان و پرستاران ايران كه   

بار خود مبارزه مي    -عليه شرايط فالكت  
كننــد، ســركوبي و دســتگيري اعــضاي 
سنديكاها، تشكلهاي مستقل كارگري و     

ــ ــاالن   ص ــراي فع ــدان ب ــام زن دور احك
  .نيروهاي كار را محكوم مي كنيم

  
در سال گذشته جهـان شـاهد تحـوالت      

انقالبها و جنبـشهاي ضـد      . شگرفي بود 
ديكتاتوري در خاورميانه و شمال آفريقـا       

ناميـده مـي    » بهار عـرب  «كه با عنوان    
در اروپـا و    » جنبش برآشـفتگان  «شوند،  
يكا، در آمر» اشغال وال استريت«جنبش 

. سيماي جهان ما را دگرگون كرده است      
در اين جنبشها، خيزشها و انقالبهـا كـه         
ــارگران و    ــد، كـ ــان دارنـ ــوز جريـ هنـ
زحمتكشان در ابعاد كالن شركت داشته      
و به ژرفش اين تحوالت يـاري رسـانده    

مبــارزه عليــه ديكتــاتوري و بــراي . انــد
دمكراتيزه كردن جامعه همراه بـا پيكـار        

 بيكاري، تبعيض و بي     گسترده عليه فقر،  
عـــدالتي و عليـــه تهـــاجم مـــستبدان، 
چپاولگران و انحصارات امپرياليستي بـه      
سطح زندگي و معيشت مردم رونـدهايي      
بود كه در سال گذشته در سراسر جهان        
عليرغم راه پر فراز و نشيب و چالشهاي        

  .مهم، جريان داشت
هزينه اصلي جنگ، نظاميگري، انباشـت      

سم، بنيادگرايي  سالحهاي مخرب، تروري  
و جهاني شدن بربريت به ناحق از كار و         
رنج نيروهاي كار پرداخـت مـي شـود و          
عليه همين شرايط ناعادالنه اسـت كـه        
مردم محروم و ستمديده سراسر جهـان        

  .به مبارزه خود ابعاد جديدي داده اند
  

سال گذشته براي كارگران، مزدبگيـران      
ــج،   ــال درد، رن ــران س و زحمتكــشان اي

، فقـر، بـي خانمـاني و در يـك           بيكاري
  . كالم زندگي فاجعه بار بود

ــاي   ــراي ماهه ــتمزدها ب ــرداختن دس نپ
طوالني، خـصوصي شـدنهاي گـسترده       
ــي،    ــته جمع ــاي دس ــا اخراجه ــراه ب هم
افزايش بي سابقه نقدينگي و بـه دنبـال         
ــورم و در   ــرخ ت ــام آور ن ــد سرس آن رش
نتيجه كاهش قـدرت خريـد، گـسترش         

اري، زنـدگي   شركتهاي چپاولگر پيمانكـ   

فشار و  . نيروهاي كار را به تباهي كشاند     
ــارگران زن و    ــر ك ــسيتي ب ــيض جن تبع
اعمال محروميـت بـر فرزنـدان آنـان و          
كودكان كار به طور تـصاعدي افـزايش        

  .پيدا كرد
يكي از نمايندگان مجلس رژيـم اعـالم        
مي كند كه نرخ بيكاري زنـان دو برابـر          
نرخ بيكاري مردان است و اضـافه مـي          

كه، زنان در بـسياري از واحـدهاي        كند  
بزرگ و قاليبافي گاهي دو سوم دستمزد       
مصوب شـوراي عـالي كـار را دريافـت          

كنند، امـا بـه دليـل تـرس از دسـت        مي
  .كنند دادن شغل از شكايت صرفنظر مي

شرايط فاجعه بار زندگي و معيشت تـوده     
هاي محـروم و سـتمديده كـه اكثريـت          

آن جمعيت ايران را تشكيل مـي دهنـد،        
چنان آشكار است كه رسانه هاي دولتي       
ناچارند گوشه كوچكي از آن را هـر روز          

رســانه هــاي حكــومتي . بازتــاب دهنــد
اعالم مي كنند كه در ايران هفت و نيم         

  . مليون نفر حاشيه نشين وجود دارد
هدفمند كردن يارانه   «اجراي مرحله اول    

ــا ــا،  » ه ــه ه ــذف ياران ــت ح و در حقيق
را افــزايش داده نقــدينگي و نــرخ تــورم 

كارگران و زحمتكشان ايـران كـه       . است
هيچ بهره اي از افزايش قيمت نفت خام        
نبردنــد، بــه شــدت از بحــران مــالي در 

افـزايش قيمتهـا    . جهان زيان ديـده انـد     
ــرد    ــر ك ــالي ت ــارگران را خ ــفره ك . س

خصوصي سازيها و فربه كردن نهادهاي      
نظامي و امنيتي و نيز حذف يارانـه هـا،          

 زندگي نيروهاي كار در سـال  چشم انداز 
پيش رو را چندين بار فاجعه بارتر خواهد     

  .كرد
در سال گذشته رشد اقتصادي و سرمايه       

زا سـير   -گذاري در حوزه هـاي اشـتغال      
نزولي داشته و در عوض رانت خواري و        
اقتصاد داللـي و سـوداگري روز بـه روز          

شـاخص نقـدينگي بـه      . رشد كرده است  
ـ     عنوان مهم  صادي كـه   ترين شاخص اقت

بالواسطه و به طور مستقيم بر افـزايش        
 60نرخ تورم تاثير مي گـذارد، از حـدود          

 بـه   1384هزار ميليارد تومـان در سـال        
 هزار ميليارد تومان در پايـان سـال      350

همزمــان بــا ايــن حجــم .  رســيد1390
عظيم نقدينگي و فقـر همگـاني، بلـوك     
جديــدي از ســرمايه داري مــالي شــكل 

رمايه داري انگلـي    ايـن سـ   . گرفته است 
تحت حمايـت دولـت احمـدي نـژاد بـا           
داللي، سفته بازي، بورس بازي و كنترل 

ــال و  ــازار ارز و ط ــران  ... ب ــسارت جب خ
ناپذيري به اقتصاد كـشور وارد كـرده و         

  .تورم و گراني را دامن زده است
كاهش نرخ رشد، فقدان سرمايه گذاري       
موثر در توليد صنعتي، افـزايش سرسـام        

نگي و حجـم پـول، ورشكـست        آور نقدي 
شدن شركتهاي صنعتي و افزايش نـرخ       
تورم منجر بـه سـقوط زنـدگي اكثريـت        

حـداقل دسـتمزد   . مردم ايران شده است   
 هـزار تومـان در   389 (1391براي سال   

يك چهارم زير خط فقر و نيمـي از         ) ماه
  .خط مرگ است
المللــي پــول در گــزارش  صــندوق بــين

ان، انـداز اقتـصادي جهـ       مربوط به چشم  
 2011  نرخ تـورم در ايـران بـراي سـال         

 درصد بـرآورد كـرده و       5/22ميالدي را   
رتبه سوم بـاالترين نـرخ تـورم پـس از           
بالروس و ونزوئال را از آن ايران دانسته        

پيش بيني مي شود كه نرخ تـورم        . است
 درصـد بـاالتر    40براي سـال جـاري از       

 . برود
ــك   ــران از ي ــران اي ــارگران و مزدبگي ك
طرف تحت ستم و سركوب رژيم حاكم       
قرار دارند و از طرف ديگـر بايـد هزينـه         
ــراي   ــوري اســالمي ب سياســتهاي جمه

-پيوستن بـه اردوي جهـاني سـازي نـو     
بــراي رژيــم ايــران . ليبــرال را بپردازنــد

زنــدگي كــارگران و زحمتكــشان ايــران 
 ايـن رژيـم بـا     . كوچكترين ارزشي ندارد  

افزايش هزينه هايي كه به امنيت نظـام        
مربوط مي شود، با صرف ميلياردها دالر       
در سوريه، لبنان، غـزه، عـراق، آفريقـا و       
آمريكاي التين، زندگي مـردم ايـران را        

  . به تباهي كشيده است
در ســال گذشــته بــازهم نقــش ســپاه و 
ــزايش پيــدا كــرد  ــسيج در اقتــصاد اف . ب

 و بنيـاد    قرارگاه بازسازي خـاتم االنبيـاء     
تعاون سـپاه بـه طـور مـستقيم و يـا از             
طريـــق صـــدها شـــركت اقمـــاري در 
مهمترين پروژه هـاي كـشور مـشاركت        

  .دارند
بنا به اعتراف كارگزاران رژيـم در سـال         

 هزار كارگر در بيش از يك       100گذشته  
  .اند هزار واحد توليدي اخراج شده

در چنين شرايط فاجعه باري اسـت كـه         
توليـد  «را سـال     1391خامنه اي سـال     

» ملي و حمايت از كار و سرمايه ايرانـي        
يكي از نتـايج زهـرآگين      . اعالم مي كند  

اين نامگـذاري بيكارسـازي چنـد هـزار         
پـيش  . كارگر تنها در ماه اول سال بـود       

بيني مي شود كه در سال جاري هزاران        
واحد توليدي ديگر بـه تعطيلـي كـشيده         
شود و دهها هزار كارگر نيـز بـه اردوي          

  .يم بيكاران اضافه شوندعظ
  

در مقابل چنـين شـرايط فاجعـه بـاري،          
كــارگران، زحمتكــشان و مزدبگيــران   
كشور ما در سال گذشته براي نجـات از         
استبداد، جهل، فقر، فحشاء، بي خانماني      
و بــي حقــوقي بــه طــور گــسترده و بــه 
شكلهاي گوناگون دست به اعتراض زده      

  .اند
لـق  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خ   

ايران بيالن برخي حركتهـاي اعتراضـي      
 را 1390كارگران و مزدبگيران در سـال      

بر اساس اين بيالن  *. منتشر كرده است  
 حركـت  350در سـال گذشـته بـيش از    

اعتراضي كارگران وجود داشته كـه بـي        
  .ترديد شمار واقعي آن بسيار بيشتر است

نامه نگاري به گردانندگان رژيم، تجمـع       
، راهپيمايي، تحصن،   اعتراضي، اعتصاب 

شـيوه هـايي بـود كـه        ...بستن راههـا و   
كارگران در مبـارزه خـود از آن اسـتفاده      

نيروهاي سركوبگر رژيـم گرچـه      . كردند
در مقابل حركتهاي كارگري بـا احتيـاط        
برخورد مي كردند، اما در حركتهايي كه       
جنبش كارگري گامهايي بزرگ به جلـو       
بـر مـي داشـت بـا سـركوب ددمنـشانه       

نيروهــاي ســركوبگر . ه مــي شــدمواجــ
جمهـوري اســالمي بارهـا بــاتوم و گــاز   
اشــك آور بــه حركتهــاي اعتراضــي    
كارگران يـورش بردنـد كـه منجـر بـه           
. زخمي شدن تعـدادي از كـارگران شـد        

ماموران وزارت اطالعات بارها به خانـه       
هاي كـارگران يـورش بـرده و آنـان را           
دستگير و يا با تماسهاي تلفني كارگران       

امـا ايـن    . يد به دستگيري كردنـد    را تهد 
ــراي   ــارگران ب ــزم ك ــركوبگري در ع س
تحقق خواسته هاي بر حق خـود خللـي         
ــه   ــر عكــس منجــر ب ــرد و ب ايجــاد نك

  .همبستگي هرچه بيشتر كارگران شد
برخي از شعارها و خواسته هاي كارگران  
كه گاه با صداي بلند فرياد مـي زدنـد و           
گاه بر روي پالكاردها بـه نمـايش مـي          

  :شتند چنين بودگذا
  
كــار، حقــوق، اعتــراض، حــق مــسلم  *

  ماست
  كارگر گرسنه منتظر جواب است *
  تشكل، اعتصاب حق مسلم ماست *
  كارگران جهان اتحاد اتحاد*
  معيشت، زندگي حق مسلم ماست*
  كارگر مي ميرد، ذلت نمي پذيرد*
  قرارداد موقت ديگر كارش تمام است *
  ما كار مي خواهيم *
  حق مسلم ماستزندگي انساني *
  كارگر كارگر اتحاد اتحاد*
  قرارداد موقت ملغي بايد گردد*
  كاري، نابود بايد گردد شركت پيمان*
دار حيـا كـن، كـارگر رو         مزدورِ سرمايه *

  رها كن
  تغيير قانون كار، نابودي كارگر است*
وزير كار حيا كن، قـانون كـار رو رهـا           *

  كن
  دار مرگ بر نظام سرمايه*
  استريت ايران ر، وال تغيير قانون كا*
مجلس به اين بي غيرتي، هرگز نديده       *

  ملتي
بسيجي حيا كن، شركت نفـت را رهـا         *

  كن
  

ــداقل    ــاي ح ــته ه ــراي خواس ــارزه ب مب
كارگران و مزدبگيران جزيـي از مبـارزه        
مــردم ايــران بــراي نــابودي نظــام     

مذهبي واليت فقيه و تحقق     –استبدادي
آزادي، دمكراسي، عدالت و جدايي ديـن       

  . دولت استاز
تشكلهاي مستقل كـارگري طـي بيانيـه     
ــرم    ــاي مب ــته ه ــف خواس ــاي مختل ه
كارگران و مزدبگيـران ايـران را اعـالم         

اين خواسته هـا كـه سـازمان        . كرده اند 
چريكهاي فدايي خلـق ايـران بـه طـور          
كامل از آن پشتيباني مي كند، بـه قـرار          

  :زير است
  14بقيه در صفحه 

  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت

 ه مه، روز همبستگي جهاني كارگراناول ما
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حق ايجاد تشكلهاي مستقل براي نيروهاي كار       _1

كارگران صنعتي، كشاورزي، معادن    (يدي و فكري    
...) و معلمان، پرستاران و كارگران بخش خدمات و  

بدون هرگونه تعهد و پايبندي به اصل واليت فقيه         
انحـالل كليـه    . و بدون دخالت دولـت و مـديريت       

نهادهاي دست سـاز دولتـي در محيطهـاي كـار و            
ندگي، به عنوان حقـوق خدشـه ناپـذير اجتمـاعي      ز

  كارگران و عموم مردم ايران
حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات و آزادي بدون        _2

  .حد و مرز انديشه، بيان و رسانه ها
لغو تمامي اشكال تبعيض جنسيتي و مذهبي در        _3

  حقوق كار
  منع كامل و فوري كار كودكان _4
 كـارگري و    آزادي كليه سنديكاليستها و فعاالن    _5

تمامي زندانيان سياسي و توقف تعقيبهاي قضايي و  
لغو احكـام ظالمانـه قـضايي در مـورد كـارگران و             

  مزدبگيران و لغو حكم اعدام
تأمين امنيت شغلي بـراي نيروهـاي كـار، لغـو           _6

قراردادهــاي موقــت و قراردادهــاي شــركتهاي    
پيمانكاري و سفيد امضا و برچيده شـدن فرمهـاي          

  كارجديد قرارداد 
توقف كامل اخراج و بيكارسازي و پايـان دادن         _7

  به اخراج كارگران مهاجر
ايجاد سيستم بيمه همگاني و تـامين اجتمـاعي        _8

  براي همه نيروهاي كار 
تعيين حداقل دستمزد متناسب با افـزايش نـرخ         _9

تورم و تاييد آن توسط نمايندگان واقعي كارگران و         
بــه حــداقل حقــوق . تــشكلهاي مــستقل كــارگري

ميزاني كه كفاف يك زندگي شرافتمندانه و انساني        
  .براي يك خانوار چهار نفره را تامين نمايد

پرداخت فوري دستمزدهاي معوقـه بـه طـور         _10
  كامل

 8ساعات كار كارگران در شـبانه روز نبايـد از         _11
 ساعت كار   40دو روز تعطيلي و     . ساعت تجاوز كند  

سـميت  در هفته بايد بـه عنـوان حقـوق كـار بـه ر          
  شناخته شود

تامين زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتـصادي        _12
  براي بازنشستگان

تعطيـل رســمي اول مــاه مــه بــه عنــوان روز  _13
ــت و     ــه ممنوعي ــو هرگون ــارگران و لغ ــاني ك جه

  محدوديت براي برگزاري مراسم اين روز
  

ــران  ــق اي ــدايي خل  ضــمن ســازمان چريكهــاي ف
مانهاي قدرداني از اتحاديـه هـا، سـنديكاها و سـاز          

جهاني كارگري و نيروهاي سياسي كه طـي سـال          
گذشته از جنبش طبقه كارگر ايران و خواسته هاي         
آنان حمايت كردند، از تمامي نهادهاي كارگري در        
سراسر جهان درخواست مي كنـد كـه بـه مبـارزه            
برحق نيروهاي كار در ايران بـراي كـسب حقـوق           

  .  اوليه شان ياري رسانند
بشر سازمان ملل و از سـازمان       ما از شوراي حقوق     

جهاني كار مي خواهيم كه بـه جمهـوي اسـالمي           
براي به رسميت شـناختن حقـوق حقـه كـارگران            

  .بيش از پيش فشار وارد نمايد
  

مـا رژيـم واليــت فقيـه را مــانع عمـده در مقابــل     
خواسته ها و نيازهاي كارگران و زحمتكـشان مـي          

بگيران و  دانيم و از تمامي كارگران، كاركنان و مزد       
ــي   ــدار م ــعه پاي ــدافعان آزادي و توس ــامي م از تم

خواهيم كه براي برچيدن بساط ننگين نظام واليت 
  .فقيه متحد و متشكل شوند

كارگران ايران مي توانند و بايد پيشتاز مبارزه عليه         
حكومت استبدادي حاكم بر ايران، پيـشتاز مبـارزه         
عليه جنگ و تجاوزگري نظـامي و پيـشتاز مبـارزه           

اي تحقـق دموكراسـي، عدالت،جـدايي ديــن از    بـر 
دولت باشند؛ بدين لحـاظ مـا از تمـامي كـارگران،            
كاركنان و مزدبگيـران شـاغل در مراكـز دولتـي و          
ــدافعان آزادي و توســعه   خــصوصي و از تمــامي م
پايدار مـي خـواهيم كـه بـراي رهـايي از شـرايط              

  .اسارتبار كنوني متحد و متشكل شوند
  

 المللي طبقه كارگر زنده باد همبستگي بين
!  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  )2012 آوريل 29(1391 ارديبهشت 10يكشنبه 

  
  
  
توضيح كوتاه در مورد تاريخچه اول ماه       *

  مه
 كـارگران اسـتراليا در اعتـراض بـه          1856در سال   

شرايط دشوار كار و براي هشت ساعت كار روزانـه          
ز حركت اعتراضـي خـود را آغـاز كردنـد و پـس ا             

پـس از ايـن     . مبارزه متحد و سراسري پيروز شدند     
حركت متحدانه آنان تصميم گرفتند كه هـر سـال          
در يك روز معين دست از كار كشيده و همبستگي          
خــود را در مقابــل ســرمايه داران و حاميــان آنــان 

  .نشان دهند
 كارگران نساجي شيكاگو در آمريكـا  1886در سال  

اه خواسـت   طي يك تظاهرات بزرگ در روز اول م       
اين تظاهرات  .  ساعت كار روزانه را مطرح كردند      8

كـارگران  . به شدت سركوب و به خون كشيده شد       
 هـر سـاله در چنـين روزي         1889آمريكا تا سـال     

دست از كار مي كشيدند و بـا تظـاهرات خيابـاني            
قدرت خـود را در مقابـل نيروهـاي مـدافع جهـل،            

  .استثمار و بردگي نشان مي دادند
 كنگره انترناسيونال احزاب كارگري     1889در سال   

و سوسياليستي روز اول ماه مـه را روز همبـستگي           
از آن زمـان تـاكنون      . جهاني كارگران اعالم كـرد    

كارگران و زحمتكشان جهـان در شـرايط متفـاوت          
روز اول ماه دست از كار مي كشند و با همبستگي           

  .خواسته هاي بر حق خود را مطرح مي كنند
ـ    شـوراي  «راي اولـين بـار و بـه ابتكـار           در ايران ب

در سـال   » مركزي فدراسيون سنديكاهاي كارگري   
جـشن اول مـاه     )  ميالدي 1920( خورشيدي 1299

مه به شكل نيمه مخفـي در واحـد هـاي توليـدي             
برگزار شد و يك سال بعد به ابتكار همين تـشكل           
مراسم اول ماه مه در تهران به شكل علني برگزار          

  .شد
ركت اعتراضي كـارگران در سـال        ح 350بيالن  * 

  : در آدرس زير1390
http://www.iran-

nabard.com/n322/karegari02_322.htm 

كليه اخبار كـارگري در سـال گذشـته در سـايت            *
  :ايران نبرد و در آدرس زير

http://www.iran-

nabard.com/karegari_rouydad/index_

karegari.htm 

   

  :چند توضيح
  
بيالن كنوني منعكس *

بخشي از حركتهاي اعتراضي 
كارگران و مزدبگيران ايران 

 را منعكس مي 1390در سال 
مشروح اخبار مربوط به . كند

 شماره 12ها در اين حركت
 1390نبرد خلق كه در سال 

منتشر شده با ذكر منبع آمده 
  .است

  
ترديدي نيست كه همه ي * 

اخبار مربوط به جنبش 
كارگري در رسانه هاي 
جمعي پوشش داده نمي شود 
و ما نيز همه خبرهايي كه در 
اين حوزه منتشر شده را ثبت 

بدين لحاظ اين . نكرده ايم
اقعيت بيالن تنها بخشي از و

مربوط به جنبش كارگران و 
  .مزدبگيران را دربرمي گيرد

  
 350اين بيالن شامل *

حركت اعتراضي از جانب 
. كارگران و مزدبگبران است

اگر يك حركت اعتراضي چند 
روز ادامه داشته است، هر روز 

 .آن شمارش شده است
 

 1390فروردين 

 فروردين،  ادامه 2سه شنبه 
 اعتراض و اعتصاب كارگران

  پااليشگاههاي عسلويه
 فروردين، تجمع 13شنبه 

كارگران اخراجي دو شركت 
ساختمان نصب و فراب در 

  آبادان
تجمع   فروردين،14 يكشنبه

كارگران ريسندگي وبافندگي 
 كاشان 

 فروردين، تجمع 16سه شنبه 
كارگران كارخانه الستيك 

  )كيان تاير(سازي البرز 
 فروردين، تجمع 18پنجشنبه 

راست طرحهاي كاركنان ح
ساختماني منطقه ويژه 

  اقتصادي  شهر
 فروردين، تجمع 20شنبه 

كارگران شاغل در بخشهاي 
مختلف مجتمع پتروشيمي 

  بندر  شهر
 فروردين، اعتصاب 20شنبه 

كارگران كارخانه كاغذ سازي 
  پارس

 فروردين، ادامه 22دوشنبه 
اعتصاب كارگران كارخانه 

  ريسندگي كاشان
تجمع  ، فروردين23سه شنبه 

كارگران كشت و صنعت 
تپه در   كارون، شوشتر و هفت

  مقابل مجلس
 فروردين، تجمع 23سه شنبه 

پرستاران بيمارستانهاي امام 
علي و الغدير در انديمشك 

  دست
 فروردين، تجمع 27شنبه 

كارگران نساجي قزوين در 
مقابل دفتر احمدي نژاد و 

  پس از آن در پارك پاستور
 تجمع فروردين، 28يكشنبه 

كارگران و كاركنان شركت 
  نازنخ قزوين در مقابل مجلس

 فروردين، هشتمين 27شنبه 
روز اعتصاب گسترده كارگران 
شاغل در بخشهاي مختلف 

  مجتمع پتروشيمي بندر  شهر
 فروردين، 28يكشنبه 

اعتصاب و تجمع كارگران 
پتروشيمي اميركبير با خانواده 
هاي خود و تجمع كارگران 

  پتروشيمي فجر
 فروردين، تجمع 28يكشنبه 

كارگران شركت ذوب و 
فلزات شهر ابهر در مقابل 

  فرمانداري
 فروردين، دومين 29دوشنبه 

روز تجمع كارگران و 
كاركنان شركت نازنخ قزوين 

  در مقابل مجلس
 فروردين، تجمع و 29دوشنبه 

راهپيمايي كارگران شركت 
مخابراتي راه دور ايران 

)ITI (  
،  فروردين29يكشنبه 

كارگران پتروشيمي بندر  
شهر بعد از يازده روز اعتصاب 
به توافقي كتبي با مديريت 
شركت دست يافتند و به 

  . اعتصاب خود پايان دادند
  

 1390ارديبهشت 

 ارديبهشت، اعتصاب 3شنبه 
و راهپيمايي كارگران شركت 
. سنگ آهن مركزي بافق

كارگران صبح روز بعد در 
مقابل ساختمان فرمانداري 

افق تجمع اعتراضي كردند ب
كه با دخالت پليس پراكنده 

  . شدند
 15بقيه در صفحه 

  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت

  اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران

  در آستانه اول ماه مه

دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق 

  .ايران منتشر مي كند

  جنبش كارگري 

 در سالي كه گذشت
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  14بقيه ار صفحه 
 ارديبهشت، تجمع كارگران 3شنبه 

شاغل در كارخانه هاي نساجي و 
  مخابرات قائمشهر

 ارديبهشت، تجمع  كارگران 4يكشنبه 
آهن اصفهان در مقابل  شركت ذوب

 مجلس 

 ارديبهشت، تجمع كارگران 4يكشنبه 
  ايران تاير در برابر دفتر احمدي نژاد 

ن  اريبهشت، تجمع كارگرا4يكشنبه 
اخراجي معدن آق دره تكاب در مقابل 

  فرمانداري اين شهرستان
كارگران   ارديبهشت، تجمع5دوشنبه 

سازي البرز در مقابل  شركت چيني
  مجلس

كارگران تجمع  ارديبهشت، 5دوشنبه 
چيني حميد و رنگ «كارخانه هاي 

  در مقابل فرمانداري قم» كيميا
 ارديبهشت، تجمع كارگران 5دوشنبه 

در » خوش گواران«نيات كارخانه لب
  مقابل فرمانداري قم

 ارديبهشت، اعتصاب 6سه شنبه 
كارگران كارخانه لبنيات پاستوريزه پاك 

  پي در استان چهارمحال و بختياري
 ارديبهشت، تجمع كارگران 8پنجشنبه 

شاغل در بخشهاي مختلف شهر مسجد 
سليمان و اللي در مقابل فرمانداري اين 

  شهر
ت، ادامه تجمع،  ارديبهش8پنجشنبه 

تحصن و راهپيمايي كارگران مخابرات 
راه دور شيراز در مقابل استانداري فارس 

  و اداره صنايع استان
 ارديبهشت، 9 و جمعه 8پنجشنبه 

مراسم و فعاليتهاي تبليغي در سطح 
شهرك صنعتي و نقاط مختلف شهر 

  بوكان به مناسبت روز جهاني كارگر، 
 ارديبهشت، گروههاي 9جمعه 

هنوردي كارگران تهران در منطقه كو
  . روز كارگر را جشن گرفتند» دارآباد«

 ارديبهشت، تظاهرات 11يكشنبه 
كارگران و مردم معترض در شهر اهواز 
به مناسبت روز جهاني طبقه كارگر در 
نقاط مختلف شهر به ويژه در مناطق 

 » درويشي، سوار و خشايار«
 ارديبهشت، برگزاري مراسم 11يكشنبه 

 جهاني كارگر در شهر كُرد كه منجر روز
 .به بازداشت تعدادي از كارگران گرديد

 ارديبهشت، گراميداشت روز 11يكشنبه 
  كارگر در يكي از شركتهاي خودروسازي

 ارديبهشت، تجمع كارگران 11يكشنبه 
كارخانه توليد قطعات الستيكي در 

  تهران 
 ارديبهشت، راهپيمايي 12دوشنبه  

ارس متال از محل كارگران كارخانه پ
 جاده مخصوص 7كارخانه در كيلومتر 

تا سه راه بهنوش و سپس تا مترو 
سپس راهپيمايي از ايستگاه مترو . چيتگر

  شادمان در خيابان آزادي تا وزارت كار
 ارديبهشت،  كارگران 13سه شنبه 

كارخانه هاي مختلف شيراز از جمله 

كارگران كارخانه الستيك سازي دنا، 
ه دور، مجتمع گوشت، كابل مخابرات را

سازي، زمزم شيراز و كارگران 
شهرداري، همزمان با روز جهاني كارگر، 
در مقابل استانداري استان دست به 

  . تظاهرات زدند
 ارديبهشت، تجمع 14چهارشنبه 

اعتراضي كارگران اخراج شده در مقابل 
  درب اصلي پااليشگاه آبادان 

 ارديبهشت، خانواده هاي 16جمعه 
گران تهران با همكاري هيات كار

كوهنوردي كارگران استان در گلگشت 
كرج گرد » برغان«خانوادگي در منطقه 

هم آمدند و به مناسبت روز جهاني 
كارگر در كنار هم روز خود را گرامي 

 .داشتند
 ارديبهشت، تجمع كاركنان 18يكشنبه 

تعاوني مسكن اداره برق تهران در 
  مقابل مجلس

 دهمين روز ، هشت ارديب20سه شنبه 
اعتصاب كارگران شركت پرهون طرح، 
  وابسته به نيروگاه سيكل تركيبي سنندج

 ارديبهشت، تجمع كارگران 20سه شنبه 
مجتمع گوشت فارس در مقابل 

  استانداري 
 ارديبهشت، ادامه اعتصاب 21چهارشنبه 

و تجمع كارگران كارخانه ريسندگي و 
ن بافندگي كاشان در مقابل فرمانداري اي

  شهر
 ارديبهشت، شروع 21چهارشنبه 

اعتصاب چهار روزه كارگران كارخانه 
سازي و هماتيت مجتمع سنگ  گندله 

 گهر سيرجان و تجمع همراه  آهن گل
  با خانواده هايشان، 

 كارگران ، تجمع ارديبهشت22پنجشنبه 
شهرداري برازجان مقابل ساختمان 

  شهرداري 
 ارديبهشت، تجمع كارگران 29پنجشنبه 

  اخراجي معدن طالي آق دره تكاب 
 ارديبهشت، تجمع 29پنج شنبه 

كارگران شركت نفت آبادان در كنار 
  اروند رود 

 ارديبهشت، تجمع مجدد 31شنبه 
كارگران شركت نفت آبادان در كنار 
اروند رود كه موجب درگيري مستقيم 

  كارگران و نيروهاي انتظامي شد
 ارديبهشت، تجمع كارگران 31شنبه 

ان پاركها مربوط به شهرداري سازم
اهواز در مقابل ساختمان شهرداري 
مركزي اين شهر واقع در ميدان راه 

  آهن اهواز
 ارديبهشت، اعتصاب كارگران 31شنبه 

كوره هاي آجر پزي منطقه ساروقاميش 
  بوكان 
 ارديبهشت، تجمع جمعي از 31شنبه 

  ملوانان در مقابل استانداري بوشهر
جمع كارگران  ارديبهشت، ت31شنبه 

كارخانه توليد قطعات الستيكي در 
  خيابان وزرا  در تهران

  

 1390خرداد 

 خرداد، تجمع كارگران 3سه شنبه 
شركت ريسندگي كاشان در مقابل 

  فرمانداري اين شهر 
 خرداد، تجمع كارگران 7شنبه 

  پيمانكاري شركت سيمان دورود
 خرداد، ادامه اعتصاب كارگران 7شنبه 

هاي منطقه  ره پزخانهتعدادي از كو
  ساروقاميش بوكان

 خرداد، اعتصاب كارگران 8يكشنبه 
  پارس متال
 خرداد، اعتصاب يك 10سه شنبه 

  ساعته كارگران صابون سازي خرمشهر
 خرداد، پايان اعتصاب 10سه شنبه 

  يك روزه كارگران ساسان 
 خرداد، شروع اعتصاب 11چهار شنبه 

 الي 1هفته اي كارگران فازهاي يك 
 پارس جنوبي در بخشهاي برق و 10

  . مكانيك
 خرداد، تجمع كارگران موقت 13جمعه 

شهرداري شوش در مقابل شهرداري 
  اين شهر 

 خرداد، تجمع پرسنل و 21شنبه 
كارگران مخابرات راه دور شيراز در 
خيابان بريجستون اين شهر در مقابل 

 راه دور مخابرات( شركت آي تي آي 
  )فارس 

 خرداد، اعتصاب كارگران 24سه شنبه 
آذر، ناوديس راه و  شركتهاي سانا سهند

  ي سد داريان پاوه آب نيرو در پروژه
  

 1390تير 

 تير، دومين روز تجمع 5يكشنبه 
كارگران مجتمع گوشت فارس مقابل 

  جهاد كشاورزي در تهران
 تير، دومين روز تحصن و 5يكشنبه 

رخانه آزمايش تجمع كارگران كا
مرودشت در مقابل كارخانه آزمايش در 

  مرودشت
 تير، شروع اعتصاب كارگران 6دوشنبه 

  كارخانه نوپوش در شهر صنعتي رشت 
 تير، تجمع كارگران 8چهارشنبه 

سازمان تامين اجتماعي از شهرستان 
  پاكدشت در مقابل مجلس

 تير، تجمع كارگران 13دوشنبه 
هاي شهرداري خرمشهر كه از واحد 

مختلف به ويژه از واحدهاي خدمات 
در مقابل ...شهري، فضاي سبز و

  فرمانداري اين شهر
 تير، سيزدهمين روز 19يكشنبه  

اعتصاب كاركنان شركت چاپ و 
  انتشارات وابسته به وزارت ارشاد 

 تير، جلوگيري از ورود 20دوشنبه 
كارگران اعتصابي كارخانه نوپوش در 

  شهر صنعتي رشت به كارخانه
 25 تير، پايان اعتصاب 21سه شنبه 

روزه و موفق كارگران شركت فوالد 
سازان واقع در شهرك صنعتي 

  صفادشت كرج، 
 تير، تجمع كارگران 22چهارشنبه 

نساجي مازندران در مقابل فرمانداري 
  قائمشهر

 تير، پايان موفقيت آميز 25پنج شنبه 
اعتصاب كارگران كارخانه نوپوش در 

  شهر صنعتي رشت 

 تير، تجمع كارگران منطقه 29چهارشنبه 
آزاد تجاري اروند در مقابل دفتر مركزي 

  منطقه آزاد تجاري اروند
  

 1390مرداد 

شنبه اول مرداد، تجمع كارگران كارخانه 
سبالن اردبيل مقابل كارخانه سبالن 
پارچه واقع در شهرك صنعتي شماره دو 

  اردبيل
 مرداد، تجمع كارگرانِ 2يكشنبه 

   راه دور شيراز در مقابل مجلسمخابرات
 مرداد، تجمع كارگران 4سه شنبه 

نساجي مازندران مقابل استانداري 
  مازندران
 مرداد، كاركنان شركت آردل 10دوشنبه 

 مركزي بانك تجارت واقع ◌ٔ مقابل شعبه
 طالقاني -در تقاطع خيابانهاي موسوي

  .دست به تجمع زدند
 مرداد، تجمع كارگران 11سه شنبه 

 صنعتي مورچه خورت مقابل اداره منطقه
  كار استان اصفهان

 مرداد، تجمع نمايندگان 11سه شنبه 
انجمن صنفي كارگران ني بر شركتهاي 
كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت 

  تپه مقابل مجلس
 مرداد، تجمع كارگران 11سه شنبه 

 بيمه 2ساختماني سنندج مقابل شعبه 
الب تامين اجتماعي واقع در چهار راه انق

  شهر سنندج) سيروس سابق(
 مرداد، هفتمين روز اعتصاب 11سه شنبه 

كارگران شركت آهنگري تراكتورسازي 
  تبريز 

 مرداد، دهمين روز اعتصاب 14جمعه 
كارگران شركت آهنگري تراكتورسازي 
تبريز و دستگيري تعدادي از اعتصاب 

  كنندگان و تهديد به اخراج آنها
ان  مرداد، تجمع كارگر16يكشنبه 

كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز در 
  مقابل استانداري 

 مرداد، تجمع پرستاران 16يكشنبه 
مجتمع بيمارستاني خميني در محوطه 

  فضاي باز بيمارستان
 مرداد، ادامه اعتصاب 19چهارشنبه 

كارگران كارخانه ساسان كه منجر به 
درگيري كارگران با مديريت كارخانه و 

  . م شدپليس امنيت پايگاه پنج
سومين روز تجمع  مرداد، 20پنجشنبه 

نمايندگان كارگران فوالد ميبد يزد در 
  مقابل فرمانداري ميبد

 مرداد، تجمع كارگران مجتمع 22شنبه 
گوشت در مقابل استانداري فارس در 

  شهر شيراز 
 مرداد، چهارمين تجمع 23يكشنبه 

نعدادي از معلمان شركتي آموزش و 
  پرورش مقابل مجلس 

 مرداد، دومين روز تجمع 26رشنبه چها
كارمندان حق التدريسي آموزشكده هاي 

  فني كشور مقابل مجلس
 

 1390شهريور 

 شهريور، اعتصاب كارگران 5شنبه 
شركت پيمانكار كيسون، طرف قرارداد 

  با متروي اهواز
 شهريور، ادامه اعتصاب 6يكشنبه 

  كارگران شركت پيمانكار كيسون در 
  16بقيه در صفحه 

 جنبش كارگري در سالي كه گذشت
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  جنبش كارگري 

  در سالي كه گذشت

  15بقيه از صفحه 
  محل دپو جنب فرودگاه اهواز

 شهريور، تجمع كارگران 7دوشنبه 
كارخانه كاغذ پارس  مقابل فرمانداري 

  شهرستان شوش در خوزستان
 شهريور، تجمع كارگران 8سه شنبه 

شركتي شهرداري اروميه در مقابل 
  شهرداري 

عتصاب  شهريور، ادامه ا9چهارشنبه 
  كارگران متروي اهواز

 شهريور، تجمع بيكاران 9چهارشنبه 
شهرستان انديمشك در مقابل اداره كار 

  اين شهر 
 شهريور، اعتصاب كارگران 9چهارشنبه 

سد مخزني ژاوه واقع در استان 
  كردستان

 شهريور، تحصن معلمان حق 11جمعه 
التدريسي براي چندمين روز در مقابل 

   رياست جمهوريمعاونت منابع انساني
 شهريور، ششمين روز 14دوشنبه 

اعتصاب كارگران سد مخزني ژاوه واقع 
  در استان كردستان

 شهريور، تجمع كارگران 14دوشنبه 
كارخانه ذوب فلزات ابهر مقابل 

 استانداري زنجان

 شهريور، اعتصاب كارگران 14دوشنبه 
بخشهاي مختلف توليدي در شركت 

  قطعات توربين شهريار
 شهريور، تجمع كارگران 15ه سه شنب

  كارخانه آرد و نشاسته ياسوج،
 شهريور، تجمع گروهي از 16چهارشنبه 

كارگران ايران خودرو ديزل در برابر 
  ساختمان ديوان عدالت ادراي

شهريور، تجمع جمعي از 19شنبه 
كارگران مجتمع گوشت فارس واقع در  
مرودشت در مقابل استانداري و اداره 

   شيرازجهاد كشاورزي 
 شهريور، دو هفته از 20بكشنبه 

  . اعتصاب كارگران متروي اهواز گذشت
 شهريور، تجمع كارگران 21دوشنبه 

  نساجي بافت بلوچ 
 شهريور، دومين روز 22سه شنبه 

اعتصاب و تجمع كارگران شهرداري 
  جزيره قشم مقابل فرمانداري اين جزيره

 شهريور، ادامه اعتصاب 24پنجشنبه 
مخزني ژاوه واقع در استان كارگران سد 

  كردستان
 شهريور، اعتصاب كارگران 24پنجشنبه 

  .متروي اهواز وارد بيستمين روز خود شد
كارگران تجمع  شهريور، 26شنبه 

مجتمع گوشت فارس در مقابل دفتر 
امام جمعه شيراز و پس از آن راهپيمايي 

  به سمت استانداري فارس
 روزه 7 شهريور، اعتصاب 27بكشنبه 

دادي از كارگران شركت حفاري و تع
كه ) پدكس(اكتشاف انرژي گستر پارس 

  .منجر به اخراج آنها شد
 شهريور، هزاران كارگر 27يكشنبه 

شركت واحد اتوبوسراني با امضاي 
طوماري خطاب به وزير كار رژيم 

اعتراض و مخالفت خود را نسبت به 
  . اصالحيه قانون كار اعالم كردند

ر، تجمع كارگران  شهريو30چهارشنبه  
شركت سابير، پيمانكار قطارشهري كرج 

  در ميدان امام حسين
 

 1390مهر 

 مهر، آغاز مجدد اعتصاب 3يكشنبه 
بزرگ كارگران مجتمع پتروشيمي بندر 
امام و تجمع در مقابل دفتر مركزي اين 

كارگران ساير مجتمعهاي . شركت
پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي از 

ير و تندگويان نيز  جمله اروند، اميركب
 مهر  اعتصاب خود را همزمان با 3روز 

كارگران پتروشيمي بندرامام شروع 
 .كردند

 مهر، تجمع حدود هزار نفر از 3يكشنبه 
  معلمان شركتي مقابل مجلس

 مهر، تجمع كارگران شركت 4دوشنبه 
  آونگان اراك در مقابل مجلس

 مهر، اعتصاب كارگران 4دوشنبه 
طرح لوله كشي مجري (شركت فالرك 

واقع در ) قطره باراني مزارع كشاورزي
  شهرستان كامياران،

 كارگر 6500 مهر، 6چهارشنبه 
پيمانكاري مجتمع پتروشيمي بندر امام 
چهارمين روز اعتصاب خود را پشت سر 

 . گذاشتند
 تجمع كارگران ، مهر7پنجشنبه 

 3 و 2هاي شماره  بازنشسته كارخانه 
 در خانه طبرستان، تجن وگوني بافي

  كارگر
 مهر، اعتصاب كارگران 9شنبه 

  سدسازي  شركت تابليه در گتوند
كارگران لوله  مهر ، تجمع 16شنبه 

سازي اهواز مقابل استانداري خوزستان 
  در اهواز 
 مهر، كارگران شركتهاي 17يكشنبه 

پيمانكاري پتروشيمي بندر امام پس از 
 روز اعتصاب تصميم به بازگشت بر 14

در اين ميان . خود گرفتندسركارهاي 
كارگران شركت پيمانكاري خوارزمي 
ساعتي پس از پايان اعتصاب از سوي 
كارگران ساير شركتهاي پيمانكاري 
براي بازگشت به كار با همديگر به 

 .توافق رسيدند
كارگران شركت تجمع  مهر، 18دوشنبه 

  نازنخ و فرنخ مقابل مجلس
كارگران   مهر، تجمع19سه شنبه 
 5هاد سازندگي واقع در شركت ج

كيلومتري آبادان  مقابل دادگستري در 
  شهر آبادان

 مهر، تجمع كارگران 19سه شنبه 
مقابل » شل«كارخانه آجرپزي 

  ساختمان استانداري در سنندج
 مهر، ادامه اعتصاب 21پنجشنبه 

كارگران شركت پيمانكاري پتروسينا در 
  پتروشيمي آبادان

ارگران  مهر، تجمع مجدد ك24يكشنبه 
نساجي قائمشهر واقع در استان 
مازندران مقابل فرمانداري قائمشهر و 

  استانداري مازندران
 مهر، تجمع تعدادي از 26سه شنبه 

پرستاران بيمارستان وليعصر در مجتمع 
  بيمارستاني خميني، 

 مهر، تجمع تعدادي از 26سه شنبه 
كاركنان رسمي بازنشسته شركت 

ل ساختمان مخابرات استان تهران مقاب
اصلي وزارت ارتباطات و فناوري 

  اطالعات
 مهر، تجمع تعدادي از كارگران 30شنبه 

  لوله سازي اهواز مقابل فرمانداري اهواز 
 

 1390آبان 

تجمع كاركنان  آيان، 3سه شنبه 
، از زير »راه ابريشم«قراردادي شركت 

  مجموعه هاي وزارت راه و شهرسازي
كارگران  آبان، تجمع 3سه شنبه 

كارخانه موتور سيكلت سازي واقع در 
  شهرك صنعتي سمنان

 آبان، تجمع تعدادي از 3سه شنبه 
كاركنان شركت كشتي سازي اروندان 

  مقابل فرمانداري خرمشهر
 آبان، تجمعات اعتراضي 4چهارشنبه 

كارگران لوله سازي خوزستان در مقابل 
استانداري اين استان وارد سومين هفته 

 .خود شد
 آبان، اعتصاب و تجمع 4ارشنبه چه

  كارگران فضاي سبز شهرداري خرمشهر
 آبان، تجمع جمعي از 4چهارشنبه 

كارگران كارخانه ني بر كشت صنعت 
  كارون مقابل درب ورودي كارخانه

 آبان، ادامه تجمعهاي اعتراضي 7شنبه 
كارگران لوله سازي خوزستان كه از روز 

   مهر آغاز شد 16شنبه 
ان، ادامه تجمع و اعتصاب  آب8يكشنبه 

جمعي از كارگران كارخانه ني بر كشت 
صنعت كارون مقابل درب ورودي 

  كارخانه
 آبان، اعتصاب كارگران 9دوشنبه 

بازارچه پرويزخان در مرز كردستان 
  ايران و عراق

 500 آبان، تجمع بيش از 9دوشنبه 
كارگر شركت نيشكر هفت تپه كارون 

ابل ابتدا مقابل مجلس و سپس مق
ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه 

  اجتماعي
 آبان، پنجمين روز تجمع 11چهارشنبه 

كارگران كشت و صنعت كارون در 
  محوطه وزارت كار 

كارگران باز تحصن  آبان، 13جمعه 
نشسته بافت بلوچ ايرانشهر در مسجد 

  اين شهر
كارگران خطوط   آبان، تجمع14شنبه 

ختمان آهن استان مركزي مقابل سا راه 
 آهن اراك اجتماع كردند اداري راه 

 آبان، تجمع كارگران 15يكشنبه 
پتروشيمي امير كبير در منطقه ويژه 

  اقتصادي بندر ماهشهر 
 آبان، اعتصاب كارگران 16دو شنبه 

شركتهاي پيمانكاري پتروشيمي امير 
  كبير در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

كارگران تحصن  آبان، ادامه 16دوشنبه 
از نشسته بافت بلوچ ايرانشهر در ب

  مسجد اين شهر
 آبان، كارگران كارخانه لوله 17سه شنبه 

  سازي خوزستان در مقابل اين كارخانه
 آبان، تجمع تعدادي از 19پنجشنبه 

مأموران آمارگير شركت كننده در طرح 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

   در استان قم مقابل استانداري قم90

ان، كارگران پتروشيمي  آب20جمعه 
اروند با اعتصاب خود به اعتصاب 

 . كارگران پتروشيمي اميركبير پيوستند
 كاركنان شركت تجمع آبان، 21شنبه 

  مخابراتي تاليا مقابل دفتر اين شركت
 350 آبان، تجمع بيش از 22يكشنبه 

تن از كارگران صنايع مخابراتي راه دور 
)ITI (شيراز مقابل استانداري شيراز  

 آيان، تجمع كارگران موزه 22يكشنبه 
ميراث روستايي گيالن در مقابل اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

  وگردشگري استان
 آبان، ادامه اعتصاب كارگران 23دوشنبه 

پتروشيمي اروند و كارگران پتروشيمي 
  اميركبير
 آبان، تجمع كارگران هتل 23دوشنبه 

  آزادي مقابل اين هتل
 آبان، اعتصاب كارگران 24سه شنبه 

شركت پرهون طرح در نيروگاه سيكل 
  تركيبي سنندج

 آبان، تجمع بيش از دو هزار 29يكشنبه 
كارگر در مقابل مجلس در اعتراض به 

  تغييرات ضد كارگري تر در قانون كار 
 

 1390آذر 

سه شنبه اول آذر، اعتصاب كارگران 
 ريسندگي پرريس در شهر سنندج

جمع كارمندان ستاد  آذر، ت2چهارشنبه 
بسيج اقتصادي كل كشور جلوي 
ساختمان وزارت صنعت، معدن و 

  تجارت
اعتصاب رانندگان و  آذر، 22سه شنبه 

كارگران مشغول به كار در آهن 
فروشيهاي واقع در كمربندي بهشت 

  محمدي سنندج
 آذر، تجمع كارگران 22سه شنبه 

بازنشسته شركت فوالد اصفهان در 
  مقابل مجلس 

كارگران تجمع  آذر، 22نبه سه ش
شركت ساميكو صنعت همدان مقابل 

  خانه كارگر استان 
 آذر، تجمع كارگران 22سه شنبه 

ريسندگي خاور رشت مقابل استانداري 
  گيالن
 آذر، تجمع اعتراض آميز 26شنبه 

كارگران شركت مخابراتي راه دور 
)ITI ( شيراز  

 آذر، تجمع اعتراض آميز 28دوشنبه 
ت مخابراتي راه دور كارگران شرك

)ITI (شيراز همراه با بستن خيابان  
  

  1390دي 
پنجشنبه اول دي، اعتصاب كارگران 

  شركت لوله نورد صفا
پنجشنبه اول دي، اعتصاب كارگران 

  شركت پيمانكاري جهاد توسعه سد آزاد
 دي، دومين روز اعتصاب 3شنبه 

كارگران شركت پيمانكاري جهاد توسعه 
  سد آزاد
 ادامه اعتصاب كارگران  دي،3شنبه 

  شركت لوله نورد صفا 
 دي، تجمع تعدادي از 4يكشنبه 

آمارگيران طرح نفوس و مسكن مقابل 
  فرمانداري تهران 

  17بقيه در صفحه 
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  جنبش كارگري

  در سالي كه گذشت

  16بقيه از صفحه 
 دي، ادامه اعتصاب كارگران 5دوشنبه 

  شركت پيمانكاري جهاد توسعه سد آزاد
تجمع كارگران  دي، 6سه شنبه 

ريسندگي شركت خاور رشت مقابل 
  استانداري گيالن 

 دي، تجمع كارگران صنايع 10شنبه 
شركت مصنوعات (فلزي شماره يك

 خيابان مجاور اين در) زرين تهران
  )بازار آهن(كارخانه در منطقه شاد آباد

 دي، سومين روز تجمع و 12دوشنبه 
اعتصاب كارگران صنايع فلزي شماره 

  يك
 دي، تجمع كارگران كارخانه 12دوشنبه 

مخابرات راه دور شيراز  مقابل 
  استانداري 

 دي، تجمع كارگران كارخانه 12دوشنبه 
ن مقابل ريسندگي بافندگي قدس اصفها

  استانداري
كارگران كارخانه  دي، تجمع 12دوشنبه 

  ذوب آهن اردبيل در محل اين كارخانه
تجمع كارگران كشت ، دي13سه شنبه 

و صنعت شمال مقابل فرمانداري 
  مياندرود 

 دي، تجمع بازنشستگان ذوب 17شنبه 
آهن اصفهان مقابل كانون بازنشستگي 

  ذوب آهن
ه بندان و  دي، تجمع و ايجاد را17شنبه 

 اعتراضي كارگران نساجي  تحصن
  مازندران مقابل فرمانداري قائم شهر

 دي، تجمع جمعي از اعضاي 17شنبه 
شركت تعاوني مسكن شهرداري بجنورد 

  مقابل استانداري خراسان شمالي
 دي، اعتصاب كارگران ذوب 17شنبه 

  فوالد مالير
 دي، اعتصاب دو روزه كارگران 17شنبه 

  رانمسكن مهر كاميا
 دي، تجمع كارگران شركت 18يكشنبه 

كارين صنعت مقابل اداره كار شهرستان 
  دهگالن

تجمع كارگران  بهمن، 19دوشنبه 
  شركت واگن سازي پارس اراك 

 دي، كارگران معادن شن و 19دوشنبه 
ماسه منطقه شرق اصفهان مقابل اداره 

  كار و امور اجتماعي استان اصفهان
ران  دي، تجمع كارگ20سه شنبه 

شركت واگن سازي پارس اراك مقابل 
  مجلس

 كارگران  دي، تجمع21چهارشنبه 
  شركت قطعه سازي كرج مقابل مجلس

كارگران ، تجمع  دي22پنجشنبه 
  كارخانه ويتانا در مقابل كارخانه

 دي، اعتصاب و تجمع 25يكشنبه 
جمعي از كارگران ني بر كشت و صنعت 
كارون شوشتر مقابل درب ورودي 

   كارخانه
  

  1390بهمن 
 بهمن، تجمع كارگران 9يكشنبه 

كارخانه شيشه ايمني طوس در مشهد 
  مقابل استانداري خراسان

 بهمن، اعتصاب برخي 13پنجشنبه 
لوكوموتيورانها و مهمانداران قطارها در 

اهواز و  -مشهد، تهران-مسيرهاي تهران
  ساري-تهران

 بهمن، اعتصاب كارگران 17دوشنبه  
  متروي مهرآباد

 بهمن، تجمع كارگران 17شنبه دو
قراردادي نواحي و مناطق مختلف 
  شهرداري رشت مقابل استانداري گيالن

 بهمن، تجمع جمعي از 18سه شنبه 
بهداشت كاران زن در اصفهان مقابل 

  مجلس 
 بهمن، تجمع كارگران 23يكشنبه 

شهرداري تبريز مقابل ساختمان 
  فرمانداري تبريز 

گران  بهمن، تجمع كار24دوشنبه 
   2 و 1صنايع فلزي شماره 

 بهمن، راهپيمايي كارگران 24دوشنبه 
كارخانه چيني اسپيدار از شهر صنعتي 

  كاوه به سمت شهر ساوه 
 بهمن، تجمع تعدادي از 29شنبه 

پرستاران بيمارستان فوق تخصصي قلب 
  تهران
 بهمن، تجمع كارگران شركتي 29شنبه 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد 
ندگان مقابل معاونت توسعه مديريت كن

  و سرمايه انساني رياست جمهوري
 بهمن، آغاز پنجمين هفته 29شنبه 

تجمع كارگران كارخانه لوله سازي 
  خوزستان مقابل استانداري خوزستان

 بهمن، تجمع كارگران نساجي 29شنبه 
  مازندران مقابل استانداري مازندران

 بهمن، تجمع كارگران شركت 29شنبه 
ندسي و ساخت پستهاي فشار قوي و مه

 داخل ساختمان شركت -ساپتا-صنعتي 
  واقع در خيابان خرمشهر در تهران

تعدادي از اعتصاب  بهمن، 29شنبه 
كارگران جوشكار شركت نقش و نماي 

  محيط شهر سنندج 
  

 1390اسفند 

 اسفند، تجمع كارگران اخراجي 1دوشنبه 
  ه قرارگاه  خاتم در مقابل درب اين قرارگا

 كارگر 150 تجمع اسفند، 1دوشنبه 
  كارخانه پارسيلون خرم آباد 

 اسفند، اعتصاب كارگران 1دوشنبه 
   مترو تهران3حفاري خط 

 اسفند، تجمع تعدادي از 1دوشنبه 
اعضاي كانون بازنشستگي كشوري 

مقابل ) آهن  راه  معلمان و كاركنان اداره(
  دفتر رياست جمهوري

وز اعتصاب  اسفند، دومين ر2سه شنبه 
   مترو تهران3كارگران حفاري خط 

 اسفند، راهپيمايي كارگران 2سه شنبه 
چيني اسپيدار از شهر صنعتي كاوه به 
سمت شهر ساوه  و تجمع در فرمانداري 

  ساوه
 اسفند، تجمع كارگران 2سه شنبه 

 8شركت تعاوني اعتبار شهرداري منطقه 
  اهواز مقابل درب استانداري خوزستان

كارگران تجمع  اسفند، 3چهارشنبه 
كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز مقابل 

  استانداري 
 اسفند، تجمع كارمندان 3چهارشنبه 

 كرمان در 118مركز اطالعات تلفني 
  محوطه مركز مخابرات 

 اسفند، تجمع كاركنان شركت 6شنبه 
خدماتي هواپيمايي كشور مقابل وزارت راه 

  و شهرسازي
نندگان  اسفند، اعتصاب را6شنبه 

سرويسهاي مدارس استثنايي در جنوب 
  تهران 
 اسفند، اعتصاب دو ساعته كارگران 6شنبه 

  نورد لوله صفا
 اسفند، تكرار اعتصاب دو ساعته 7يكشنبه 

كارگران نورد لوله صفا واقع در آزاد راه 
  تهران-ساوه

 اسفند، تجمع كارگران صنايع 9سه شنبه 
داري مخابراتي راه دور شيراز مقابل استان

  شيراز
 اسفند، تجمع نمايندگان 9سه شنبه 

كارگران صنايع مخابراتي راه دور شيراز 
  مقابل وزارت صنايع

 اسفند، ادامه تجمع 10چهارشنبه 
نمايندگان كارگران صنايع مخابراتي راه 

  دور شيراز مقابل وزارت صنايع
 اسفند، تجمع جمعي از اعضاي 15دوشنبه 

نشستگان صنعت تعاوني مسكن كانون باز
  نفت 

 اسفند، تجمع كارگران ذوب 17چهارشنبه 
  آهن اسدآباد در مقابل استانداري همدان 

 اسفند، تجمع تعدادي از 17چهارشنبه 
بازنشستگان تحت پوشش تأمين اجتماعي 

  مقابل وزارت كار 
 اسفند، تجمع جمعي از مربيان 18پنجشنبه 

پيش دبستاني شهرستان زنجان مقابل 
  استانداري
 تن از 2000 اسفند، اعتصاب 21يكشنبه 

كارگران فصلي كشت و صنعت ني بر 
  شوشتر 

 2000 اسفند، ادامه اعتصاب 22دوشنبه 
تن از كارگران فصلي كشت و صنعت ني 

  بر شوشتر 
 اسفند، اعتصاب كليه 24چهارشنبه 

كارگران و پرسنل شاغل در پروژه سد 
  گاوشان كامياران

تعدادي از  اسفند، تجمع 24چهار شنبه 
كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز 
مقابل درب ورودي ساختمان استانداري 

  خوزستان
 اسفند، تجمع بازنشستگان 24چهارشنبه 

صندوق هواپيمايي هما مقابل ساختمان 
  اداره مركزي هما

 اسفند، اعتصاب غذاي 24چهار شنبه 
  تعدادي از كاركنان نيروگاه رامين

تصاب تعدادي از  اسفند، اع27شنبه 
  كارگران خدماتي بيمارستان بعثت سنندج

  
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي 
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 در ي اتممذاكرات

بغداد از قبل محكوم 

  به شكست است
 هي پوجعفر

 بهشتيرد ا29 نهيآد...  خبر يفراسو
 اعالم مي رژي چهارشنبه منابع خبرروز

 ي عالي شوراري دب،يلي جلديكردند، فردا سع
 در مي و مذاكره كننده ارشد رژي ملتيامن

 را با "ي مهمليمسا" ،ي اتميگفتگوها
روز گذشته .  خواهد گذاشتانيمردم در م

 ي ملشيهما" در يلي جلدي، سع)پنج شنبه(
 ت در دانشگاه علم و صنع"ياقتصاد مقاومت

 در ي غربي به مقامهاي سخنرانكي يط
 خواند، "ياشتباه محاسبات"مورد آنچه او 

:  گفتي سخنرانني در ايليجل. هشدار داد
امروز اگر ايران اين پيشرفتها را در اختيار "

وگوها شركت كرده و  دارد و با عزت در گفت
كند، به خاطر  از حقوق ملت ايران دفاع مي
 كوتاه قشحقواين مقاومت بوده است و از 

 ".آيد نمي
 كند ي اعالم مي غربي به مقامهاي درحالاو

 كوتاه نخواهد يكه از برنامه ساخت بمب اتم
 در 5+1 يپلماتهايآمد كه ماه گذشته د

 يريمذاكرات انجام شده در استانبول، جهتگ
 كرده يابي ارز" بخشتيرضا" را ميرژ

 آنان بود تي اعالم رضاني همليبه دل. بودند
 كه تند خواسي مكصداي مي رژيكه مقامها

 كه در بغداد يغرب قبل از مذاكرات بعد
 . را لغو كندمهاي شود، تحريبرگزار م

 مي رژندگاني اكنون با توجه مذاكرات نمااما
 در ي كه هفته جاري اتمي المللنيبا آژانس ب

 يتهاي حول فعالشتري برگزار شد و بنيو
 دي و بازدني در پارچمي رژيمشكوك اتم

 در ياز آن گفتگو شد و توافقآژانس 
 شيشاپي توان گفت كه پيبرنداشت، م

 و محكوم به هودهيمذاكره در بغداد ب
 روز گذشته اعالم يلي جلرايشكست است، ز

 ي كه مردم برايريامروز مس"كرد كه 
 قابل ري غري انتخاب كردند، مسشرفتيپ

 ."برگشت است
 حساب، جان كالم مذاكرات كه ني ابا
 ي و قطعنامه هايهامي تحرنيشتريب

 يسازمان ملل را همراه داشته، همان غن
 و ي بدون اطالع آژانس و پنهانكاريساز

 يلي است كه به گفته جلمي رژييدروغگو
 ." استي قابل بازگشتري غريمس"

 ماند، پس چرا ي مي سووال باقني افقط
 كند تا غرب را به ي همه تالش مني اميرژ
 برو و يز مدت مذاكره بكشاند و بعد ازي ميپا
  كند؟خي ي آنان را سنگ روا،يب

 طرف و كي گسترده از يمهاي تحرفشار
 و شكاف در راس ي اقتصاديورشكستگ

 ي هر از چندمي شود تا رژيحكومت باعث م
 و بحران به خارج يريبا كشاندن دامن درگ

 روزي و جنجال خود را پاهوياز مرزها، با ه
رآمده از  بر امواج بي نشان داده تا اندكدانيم

 ند كه هر چيزي چد؛ي آقي فاهايتينارضا
 ي ضد مردممي عمر رژي اندكديشا

 ي دهد، اما نمشي را افزاي جانيآخوندها
 آن را حل و كابوس يتواند مشكالت اساس

 . حاكم بر كشور را كاهش دهديمالها
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 150 ارديبهشت، بيش از 2روز شنبه *
ي نساجي مازندران در دكارگر قراردا

مقابل فرمانداري قائم شهر تجمع كرده 
و خواستار پاسخگوئي وضعيت شغلي 
خود در مقابل بي توجهي كارفرما و 

به گزارش ايلنا، . مسئوالن استان شدند
اين سومين بار در سال جاري است كه 

ازندران در كارگران قراردادي نساجي م
مقابل فرمانداري شهرستان قائم شهر 

اين تجمع اعتراض آميز . تجمع نمودند
در حالي شكل گرفته كه سوابق كاري 

 16كارگران در اين كارخانه از دو تا 
  . سال است

  
كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان *

به سبب محقق نشدن وعده مسئوالن 
براي حل مشكالت كارخانه روز 

 ارديبهشت در مقابل 3يكشنبه 
به . استانداري خوزستان تجمع كردند

گزارش خبرگزاري حكومتي فارس، 
كارخانه لوله سازي خوزستان، حدود 

 كارگر رسمي و قراردادي دارد كه 400
قريب به پنج سال است با مشكالت اين 
شركت دست و پنجه نرم مي كنند و 
حقوق آنها چندين ماه است كه پرداخت 

      .   نشده است
  
 3به گزارش ايران كارگر، روز يكشنبه *

 كارگر اخراجي 2500ارديبهشت، 
درمقابل اداره كار شهرستان شاهين 

يكي . شهر تجمع اعتراضي برگزاركردند
از فعاالن كارگري در اصفهان گفت؛ 
هزار تن از اين كارگران، اخراج شده 

، توليد كننده لوازم برقي »حاير«شركت 
بوده ... ون، يخچال وخانگي مانند تلويزي

 تن از اين كارگران 1500و حدود 
  .اخراجي شركتها هستند

  
جمعي از كاركنان شركت خدمات *

مهندسي خط و ابنيه فني راه 
در اعتراض به جابه جايي ) تراورس(آهن

اجباري كاركنان به شركتي خصوصي، 
 ارديبهشت دست از كار 4روز دوشنبه 

ع كشيده و مقابل فرمانداري طبس تجم
به گزارش خبرگزاري حكومتي . كردند

فارس علت اصلي اعتراض و تجمع اين 
 8 تا 6كاركنان و كارگران كه حدود 

سال سابقه كار در شركت تراورس 
دارند، عدم تمديد قراردادهاي كار، 

 220انتقال و جابه جايي اجباري حدود 
تن از كاركنان و كارگران شركت نيمه 
 دولتي تراورس به شركت خصوصي

فراسازان راه و ساختمان سمنان از 
  . ابتداي ارديبهشت امسال است

  
كارگران لوله سازي خوزستان روز *

 ارديبهشت درمقابل استانداري 4دوشنبه 
به گزارش ايلنا . خوزستان اجتماع كردند

خواسته اين كارگران راه اندازي مجدد 
  . كارخانه لوله سازي است

  
هشت  ارديب7به گزارش روز پنجشنبه *

ايران كارگر، جمعي از كارگران 
شركتهاي اقماري شركت ذوب آهن 
. مقابل استانداري اصفهان تجمع كردند

كارگران شركتهاي آذر نسوز و مهندسي 
قائم سپاهان پس ازپاسخ استاندار 
اصفهان و وعده وي براي رسيدگي به 

  .اعتراض آنها به تجمع خود پايان دادند
  
ارگران پس از تجمعهاي بي نتيجه ك*

اخراجي شهاب خودرو در مقابل نهاد 
رياست جمهوري و وزارت رفاه كار و 
تامين اجتماعي، اين كارگران در روز 

 ارديبهشت  براي دومين بار در 9شنبه 
خيابان آزادي مقابل وزارت كار، رفاه و 

  .  تامين اجتماعي تجمع كردند
 كارگر 650به گزارش ايلنا از مجموع *

 از پايان شهاب خودرو كه پس
تعطيالت، با عدم تمديد قرارداد 
كاريشان اخراج شده بودند، در حدود 

  . نفر در اين تجمع حضور  داشتند200
  

 ارديبهشت تعداد زيادي از 9روز شنبه *
كارگران نساجي مازندران كه شامل 
كارگران قراردادي و رسمي اين شركت 
هستند در مقابل فرمانداري قائمشهر 

ستار پاسخگويي تجمع كرده و خوا
مسئوالن نسبت به صدور بخشنامه اخير 

  .كارفرمايي شدند
به گزارش ايلنا، اين كارگران با تجمع 
در خيابان اصلي قائمشهر باعث توقف 
عبور و مرور از اين خيابان شدند تا به 
اين طريق اعتراض خود را به گوش 

  .مسئوالن برسانند
  
 ارديبهشت، خانواده 11روز دوشنبه *

 به همراه 10ان شهرداري منطقه كارگر
فرزندانشان در خيابان كارون، خيابان 

به . بهنود تجمع اعتراضي برپا كردند
گزارش ايران كارگر، اين خانواده ها 
شعار مي دادند؛ ما گرسنه ايم و حقوق 

  .مان را مي خواهيم

  
كارگران شركت ياسان اراك در روز *

 ارديبهشت، در محل اين 11دوشنبه 
قع در قطب صنعتي شماره شركت وا

يك اراك در اعتراض به عدم پرداخت 
  .حقوق بيكاريشان تجمع كردند

  
به گزارش كميته ي هماهنگي براي *

كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، 
كارگران كشتارگاه كشت و صنعت 

م افزايش حقوق از مهاباد به دليل عد
 11طرف كارفرما روز دوشنبه 
  .ارديبهشت دست به اعتصاب زده اند

  
 ارديبهشت، كارگران 16روز شنبه *

نساجي مازندران با خانواده هايشان 
. مقابل استانداري مازندران تجمع كردند

به گزارش مازندنومه، اين تجمع كه به 
طور پي در پي در حال برگزاري است و 

د نيز چند بار در فرمانداري در سال جدي
قائم شهر و جلوي استانداري مازندران 

 ماه حقوق 20برگزار شده است، به دليل 
و مطالبات انباشته شده جمعي از 

  .كارگران نساجي صورت مي گيرد
  

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، *
 تن از پرسنل رسمي بيمارستان 800

 16شهيد لبافي نژاد روز شنبه 
ديبهشت، طي طوماري به مديرعامل ار

تامين اجتماعي اعتراض خود را مبني بر 
درج اخبار واگذاري اين بيمارستان به 

  .دانشگاه شهيد بهشتي اعالم نمودند
    

 ارديبهشت، بازنشتگان 16روز شنبه *
كارخانه فوالد اصفهان مقابل مجلس 

به . شوراي اسالمي تجمع كردند
 نامه گزارش ايلنا، معترضان تاكنون

هايي براي پيگيري مشكالتشان به 
كميسيون تلفيق نوشته اند ولي اين 
كمسيون هيچ ترتيب اثري به نامه ها و 

  .گزارشات آنان نداده است
  
به گزارش كُردپا، جمعي از كولبران *

 17مناطق مرزي كُردستان، روز يكشنبه 
ارديبهشت، در اعتراض به فشار و 

محدوديتهاي اعمال شده از سوي 
كومت اسالمي ايران، در نزديكي مرز ح

حاج عمران شهرستان پيرانشهر دست 
  .به اعتصاب زدند

  
به گزارش خبرگزاري حكومتي مهر، *

 تن از معلوالن روز دوشنبه 100حدود 
 ارديبهشت، به علت عدم شارژ كارت 18

مربوط به پرداخت هزينه اياب و ذهاب 
آنان، مقابل مجلس حضور يافته و اقدام 

  .ن كردندبه تحص
  
كارگران شركت لوله سازي خوزستان *

در ادامه اعتراضات متوالي خود روز 
 ارديبهشت، مقابل استانداري 18دوشنبه 

خوزستان تجمع اعتراض آميز تشكيل 
به نوشته مردمساالري، تمام . دادند

حرف اين كارگران كار كرده و حقوق 
اندازي  راه : نگرفته، اين است؛ اول

تاييد : خوزستان دومشركت لوله سازي 
پرداخت : بازنشستگي كارگران، سوم

  . شان  ماه عقب افتاده34حقوق 
  
 ارديبهشت 18به گزارش روز دوشنبه *

 هزار تن از 2سايت قانون، حدود 
بر شركت كشت و  كارگران ني

صنعت كارون شوشتر كه از كار 
بيكار شدند دست به تجمع 

اين گزارش يادآور . اعتراض زدند
» بر ني«، كارگران مي شود

كشت و صنعت كارون شوشتر 
در اواخر فروردين ماه سال 
جاري نيز در اعتراض به عدم 
محاسبه سنوات بيمه اي و 
افزايش نيافتن دستمزد خود در 
سالهاي گذشته، دست از كار 
كشيده و در مقابل درب ورودي 

  .كارخانه تجمع كرده بودند
  
 19به گزارش روز سه شنبه *

كانون مدافعان حقوق كارگر، ارديبهشت 
كارگران مجتمع هاي پتروشيمي 
ماهشهر به بخشي از خواسته هاي خود 
رسيده و كارفرما موافقت كرده كه 
بخشي از خواسته هاي كارگران را به 

مطابق اين موافقت، كليه . اجرا در آورد
كاركنان مجتمعهاي پتروشيمي ماهشهر 
كه بيش از ده سال سابقه كار دارند به 
صورت رسمي استخدام خواهند شد و از 
حالت قراردادي بيرون خواهند آمد و 
دست شركتهاي پيمانكاري در اين 

  .زمينه كوتاه خواهد شد
  
به گزارش كميته هماهنگي براي *

كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري، 
كارگران شركت ساختماني صلب استيل 

  سنندج روز –واقع در جاده كامياران
  19بقيه در صفحه 

  

  ١٣٩١رديبھشت برخی از مھمترين حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در ا
  

 زينت ميرهاشمي:گردآوري و تنظيم
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برخي از مهمترين 

حركتهاي اعتراضي 

كارگران و مزدبگيران در 

  1391ارديبهشت 
  18بقيه از صفحه 

 ارديبهشت در پي عدم 21پنجشنبه 
 ماه حقوق از طرف شركت 4پرداخت 

  .مذكور دست از كار كشيدند
  
كارگران كارخانه پارس سرام در *

اعتراض به قطع اضافه كاري و ساير 
 25نبه مزاياي جانبي در روز دوش

ارديبهشت، در داخل كارخانه تجمع 
 روز است 17به گزارش ايلنا، . كردند
 تن از كارگران كارخانه پارس 450

سرام قرچك در اعتراض به قطع 
اضافه كاري شان دست از كار كشده 
اند و در طول اين مدت با تجمع در 
داخل كارخانه خواستار محاسبه اضافه 

  .كاري خود هستند
  
عضاي تعاوني مسكن تعدادي از ا*

 27اداره برق تهران روز چهارشنبه 
ارديبهشت، براي پيگيري مطالباتشان 
مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع 

به گزارش خبرگزاري .  كردند
حكومتي فارس، تجمع كنندگان 
خواستار واگذاري زمينهايشان كه قرار 
بود در هشتگرد به آنها داده شود، 

تراضي اين چهارمين تجمع اع. بودند
اعضاي تعاوني مسكن اداره برق 

  .تهران است
  
به گزارش خبرگزاري حكومتي مهر *

كيوسك داران تبريز در اعتراض به 
عملكرد سازمان ميادين شهري 

 31شهرداري تبريز، روز يكشنبه 
ارديبهشت، دست به اعتصاب زده و 
با بستن كيوسكهاي روزنامه فروشي از 
فروختن روزنامه هاي سراسري و 

لي خودداري كردند و در مقابل مح
ساختمان مركزي شهرداري تبريز در 

  . ميدان ساعت تجمع كردند
  

  چند خبر از برگزاري اول ماه مه

مراسم اول ماه مه، روز جهاني كارگر 
 ارديبهشت توسط 6روز چهارشنبه 

تعدادي از كارگران و فعاالن كارگري 
  . در اطراف شهرستان پاوه برگزار شد

  
كارگر، اول ماه مه، در مراسم روز 

 8اطراف شهر كامياران در روز جمعه 
ارديبهشت، با حضور فعاالن كارگري، 
اعضاي كميته هماهنگي و خانواده 

  .هاي آنان برگزار گرديد
  

 11به گزارش ايلنا، روز دوشنبه 
ارديبهشت، كارگران شوشتر به دليل 
عدم صدور مجوز راهپيمايي براي روز 

تا با برگزاري كارگر، مجبور شدند 
تجمعي در خانه كارگر شوشتر صداي 

اعتراض خود را به گوش مسئوالن 
  .برسانند

  
با فراخوان كميته برگزار كننده روز 

 سنندج، روز 2012جهاني كارگر 
اول ماه ( ارديبهشت12سه شنبه 

كارگران در شهر سنندج دست ) مه
اين تجمع با حضور . به تجمع زدند

اي انتظامي ماموران امنيتي و نيروه
و لباس شخصي به تشنج كشيده 

ماموران نيروي انتظامي و . شد
لباس شخصي با گاز فلفل و باتوم 

  .به تجمع كنندگان حمله كردند
  

مراسم اول ماه مه، روز جهاني 
كارگر از سوي تعدادي از كارگران 

 12ساختماني در روز سه شنبه 
ارديبهشت، در شهر تهران منطقه 

  .لواسان برگزار شد
 ارديبهشت، 12روز سه شنبه 

زندانيان سياسي زندان رجايي شهر 
كرج مراسمي را به منظور 
بزرگداشت روز جهاني كارگر در 

  .سالن دوازده برپا كردند
  

مراسم روز جهاني كارگر در شهر 
 12سقز در روز سه شنبه 

  .ارديبهشت برگزار شد
تعدادي از فعاالن كارگري اين 

رگران شهر مراسم را در ميدان كا
ساختماني واقع در وسط شهر سقز 
در خيابان فخررازي مشهور به 
رودخانه ولي خان كه در بازار اصلي 

  .شهر مي باشد برگزار كردند
  

در پي تصميم و برنامه ريزي 
گروههاي كوهنوردي كارگران 

 اسفند سال 15استان تهران در 
گذشته براي انجام شش برنامه 

، اين 1391مشترك در سال 
ا برنامه گلگشت خود را به گروهه

مناسبت اول ماه مه، روز جهاني 
 ارديبهشت 15كارگر، در روز جمعه 

در منطقه برغانِ شهر كرج برگزار 
دراين گلگشت حدود . كردند

دويست تن از كارگران كارخانه 
هاي ايران تاير، سايپا، ايران خودرو 
ديزل، پارس خودرو، صنايع 
نيروگاهي و شركت مپنا همراه 

  .نواده هايشان حضور داشتندخا
  

 ارديبهشت، به مناسبت 8روز جمعه 
روز جهاني كارگر مراسمي با حضور 
بيش از يك صد تن از كارگران، 
فعاالن كارگري و خانواده هاي 
آنان و همچنين اعضاي كميته 
هماهنگي براي كمك به ايجاد 
تشكلهاي كارگري، در يكي از 

  .مناطق گيالن برگزار گرديد
  

 آزار، پرونده سازي، سركوب،
دستگيري، شكنجه و محاكمه 
فعاالن كارگري در ايران را به 

  .    شدت محكوم مي كنيم
  
  

استثمار جسم دولت بورژوايي « 

  )باكونين (»است و استبداد روح آن

  
چندي است منافع طبقه ي حاكمه ي 

ليبراليستي رنگ - نو سياستهايايران با
ن اين  با پي گرفتميتحاك. آميزي مي شود
مسير تكامل كه است آن شيوه مدعي 

را باز كرده مردم اقتصادي و تامين رفاه 
 اما اين استراتژي اقتصادي چيزي .است
 منافع طبقه ي حاكم كه استثمار تامينجز 

 زحمتكشان را تضمين و تداوم مي بخشد
 پيش گرفتن اين سياست در اين .نيست

مدت مشكالتي از قبيل افزايش نرخ 
هش دستمزد ها، ايجاد وحشت بيكاري، كا

از بيكاري به علت عدم ارائه ي تضميني از 
جانب كارفرمايان به مزدبگيران را در پي 

  .داشته است
  

 كه جزيي از نيروي كارندپرستاران 
بيشترين آسيب را از اجراي اين سياستها 

ه  به طور متوسط چجامعه اين كه .ديده اند
ي كشور  پرستار نياز دارد را مولفه هاتعداد

از جمله جمعيت يا تخت بيمارستانها تعيين 
 3 نفر هزار هر براي ر مثال به طو.مي كند
 1.5 هر تخت بيمارستان به و برايپرستار 

 75 با در نظر گرفتن .پرستار نياز است
 هزار 225 به ايران ماميليون نفر جمعيت 

 اگر با استفاده از مولفه .احتياج داريمپرستار 
 هزار 118ي دوم تخمين بزنيم با توجه به 

 هزار پرستار 160تخت بيمارستاني به 
 تعداد پرستاران براي هم اكنون .نيازمنديم

نفر  هزار 104جمعيت يا تخت بيمارستان 
 2 در بخش دولتي، آنها هزار 60است كه 

 24هزار پرستار در بخش تامين اجتماعي و 
ار در بخش خصوصي كار مي هزار پرست

اگر تعداد تخت بيمارستانها را در نظر . كنند
بگيريم، با توجه به اين كه اين تعداد تخت 
براي جمعيت ايران بسيار كم است، با 

بر اساس تعداد  هزار پرستار 60 كمبود
 قبال رئيس .تختهاي موجود مواجه هستيم

سازمان نظام پرستاري اعالم كرده بود كه 
 هزار پرستار به سيستم 10ال براي امس

درماني و بهداشتي كشور اضافه مي شوند 
 هزار پرستار 23و سال گذشته هم 

 اما وزارت بهداشت مي يم،استخدام كرده ا
 هزار پرستار 6گويد كه حداكثر در سال 

 مسعود نيازي رئيس .استخدام مي شوند
اتحاديه ي كاركنان بيمارستانها و مراكز در 

يس انجمن صنفي كارگري ماني كشور و رئ
پرستاران تهران مي گويد كه وعده ي 

 هزار 19  شامل هزار پرستار23استخدام 
 هزار نيرو 5پرستار در حوزه ي پرستاري و 

در بخشهاي بهداشتي مانند مامايي و 
 15 وعده اي پوشالي بوده و ،آزمايشگاه

هزار نفر از اين استخدامها از نيروهاي 
لي هستند كه امسال پيماني و قرار دادي قب

قانون ارتقاي بهره وري . رسمي مي شوند
كه يكي از مولفه هاي كاهش ساعات كار 
است با وجود وعده ي وزير بهداشت هنوز 

به اجرا در نيامده است اجراي قانون ارتقاء 
بهره وري يا كاهش ساعات كار در مورد 

 23پرستاران باعث مي شود كه با استخدام 
بران كمبود نيروي كار هزار نيروي جديد ج

 اما بيمارستانها هيچ اقدامي ،صورت نگيرد
در اين مورد كه باعث افزايش بهره وري و 
سالمت جسمي و رواني پرستاران مي شود 

 هيچ متولي ، او مي گويد.انجام نداده اند
براي رسيدگي به پرستاران بخش خصوصي 

 در نيمه ي دوم سال گذشته .وجود ندارد
ق كاركنان در حوزه ي  درصد حقو35هم 

وزارت بهداشت در حوزه ي سالمت افزايش 
 اما اين افزايش حقوق در بخش .يافت

خصوصي انجام نشده و اختالف فاحشي 
بين در آمد پرستاران بخش خصوصي و 
بخش دولتي به وجود آمده است و حاال 
پرستاران بخش خصوصي يك سوم 
. پرستاران بخش دولتي حقوق مي گيرند

 به هيچ زي تاكيد مي كند كه،مسعود نيا
وجه وضعيت پرستاران بخش خصوصي از 
پرستاران بخش دولتي بهتر نيست و در 
ضمن آنها نمي توانند كارشان را ترك كنند 
زيرا سن براي استخدام زياد شده و در گير 
مشكالت معيشت هستند و قادر به ترك 

 همچنين پرستاران بخش .كارشان نيستند
 پيماني و قرار دادي خصوصي اغلب به طور

كار مي كنند و نسبت به توانايي كسب 
درآمد و اداره ي اوضاع معيشتي خود 

 سال قبل وضع بخش 10 .اطمينان ندارند
 به  وخصوصي بهتر از بخش دولتي بود

 كردتدريج درآمد بخش دولتي افزايش پيدا 
و بخش خصوصي با بحران كمبود نيرو 

 بيشتر مواجه شد و امروز فارغ التحصيالن
ترجيح مي دهند در بخش دولتي كار كنند 

 به عالوه پرستاران به ،تا بخش خصوصي
دليل كمبود نيرو در بيمارستانها و مراكز 
بهداشتي چند شغله هستند و اين از كيفيت 

 به آنها صدمه وارد وكار پرستاران كاسته 
  .مي كند

  
 مدافعان، در ابتدا نوشتمطور كه  همان

 هستند كهقابتي مدعي استراتژي اقتصاد ر
راه را براي رقابت، شكوفايي استعداد ها و 

 اما در سيستم .اندتحرك جامعه باز كرده 
عقب مانده ي سرمايه داري ايران عليرغم 
رنگ و لعابها و دروغ پردازيهاي اقتصاد 

اين سيستم حكومت، دانان مدافع 
دستاوردي براي زحمتكشان و مزد بگيران 

د تر از قبل، آسيبهاي غير از بهره كشي شدي
روحي و جسمي، تنگدستي مضاعف و در 
نهايت از خود بيگانگي و كار مضاعف براي 
رشد انگلوار سرمايه داران در بر نداشته 

 بهره كشي مضاعف در رشد سرمايه .است
داري در انباشت سود و حجيم شدن طبقه 
ي سرمايه دار بسيار داراي اهميت است و 

ازي وابسته به وعده هاي پوشالي بورژو
حكومت و عدم وجود متولي براي نظارت 
بر عملكرد بخش خصوصي از سياستهاي 
طبقه ايست كه منافعشان با به كار بستن 

  .اين سياستها تامين مي شود

  سياستي كه زندگي پرستاران را تباه مي كنند
  

 شهره صابري
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  سينما

  

 از "تابوي ايراني"نمايش فيلم 

 رضا عالمه زاده

، دومين فيلم بلند رضا "تابوي ايراني"
 وضعيت اقليت  عالمه زاده كه درباره

 در پنجم ماه مه در ،ي مي باشديبها
اولين فيلم . شهر كلن به نمايش درآمد

قاي عالمه زاده، مستند ساز مقيم آبلند 
  . د نام دار"جنايت مقدس"هلند، 

 فيلمي بود كه به "جنايت مقدس"
ترديدها در  همه ،خاطر مستند بودن آن

مورد اقدامات تروريستي رژيم جمهوري 
 را به يقين تبديل كرد و حقيقت اسالمي

. هولناكي را در برابر چشم مردم قرار داد
آقاي عالمه زاده پس از اين فيلم تالش 

 احمد ،كرد كه فيلمي از شاعر بزرگ
وي . كند كه موفق نشدشاملو تهيه 

سپس با مستندي از تجاوزهاي زندان 
كهريزك در يك پخش اينترنتي وسيع، 
باز هم جمع ديگري از ناباوران را با 

  .حقيقت تلخ زندانهاي ايران آشنا ساخت
  نام گرفته"تابو"  مزبور بدان جهتفيلم

 جرم محسوب  نه تنهاي بودنيكه بها
 حتي ياني بلكه نام بردن از بها،شود مي

براي آنها كه مخالف اين تبعيض 
  . هستند، يك تابوست

  

   "بازيهاي گرسنگي"فيلم 

  

 بر اساس  كه"بازيهاي گرسنگي"فيلم 
يك رمان سه جلدي پرفروش به همين 

 تهيه شده، "سوزان كالنيز" نوشته ،نام
ترين  در دومين هفته نمايش پرفروش
 اين .فيلم اياالت متحده و كانادا شد

 شو جهاني نيز از پرفرفيلم در سطح
 . ترين فيلمها به حساب مي آيد

- فيلم علمي"بازيهاي گرسنگي"فيلم 
تخيلي و حادثه اي است كه در يك 
سرزمين فرضي بعد از انهدام آمريكاي 

سرزمين جديد و . شمالي رخ مي دهد
 شامل يك "پانم"جايگزين آمريكا، 

پايتخت مرفه و دوازده محله فقير نشين 
  . است

ز محله ها به دنبال يك شورش يكي ا
عمومي عليه پايتخت نابود مي شود و 

  به عنوان مجازات، يك دختر و پسر 
 نوجوان از هر محله بايد تا مرگ يكي از

   .آنها با هم بجنگند
محيط  تخريببا گسترش نگرانيها از 

انسانهاي زيست و پيامدهاي آن، 
 عواقب ،كنند بيني مي رو پيش شپي

 بشر،  خواهي  ياده و ز گرايي مصرف
گريبان سرانجام 

او را خواهد 
  . گرفت

عطش "در 
 دوران "مبارزه

پس از بحران 
: شود بررسي مي

 پيشروي درياها
 و  وفانت، كرده اند

  خشكسالي
سرزمينها را 

. ساختهويران 
 زبانه جنگ قدرت

 و كشيده
مريكاي شمالي آ

گرديده نابود 
 ،بازماندگان. است

 اما ،نده ادسرزمين خود را شكل دا

، آن و بعد از  استهدر گرفتدوباره جنگ 
مردم نبايد . زمان اطاعت و بندگي رسيد

اطاعت و بندگي را فراموش كنند، 
ا ترتيب داده شد ت تلويزيوني   مسابقه
 نشان  به مردم را رك و راست مساله

ببينيد كه چگونه فرزندانتان را ":دهد
كنيم و هيچكاري  بريم و قرباني مي مي
 تكان يتاناگر از جا. آيد  دستتان برنمياز

 را از بين  شمابخوريد، تا آخرين نفر
 درست مانند همان كاري كه ؛بريم مي

   ".ي سيزده كرديم در منطقه

 زندگي تلقين كه اين ،ي طبقاتي فاصله
تو برايت تعريف شده است، تالش براي 

، اعمال اجبار و  انديشه سركوب آزادي
ن و قدرت از طرف قدرتمندا

ها در   همچنين نفوذ رسانه
 شده روايتاين داستان 

  . است

بازيهاي " جلد دوم كتاب 
 "اشتغال" به نام "گرسنگي

كالغ "و جلد سوم آن 
  .  نام دارد"مقلد

دو ريالي سانسورچيها در مورد 

يس يتلفن همراه ر"فيلم 

  دير افتاد"جمهور

 فيلم توقيف كه خبر از در حالي

 "جمهور يسير همراه لفنت" سينمايي
اكبري،  علي  محسنداده مي شود،

 شوراي مي گويد، فيلم اين كننده تهيه

 خواهان فقط نمايش پروانه بازبيني

وي . شد فيلم اين مجدد بررسي
 قطعا باشد، زياد اصالحات اگر":گفت

  ".كنيمنمي اكران را آن

 

 "جمهور يسير همراه تلفن" يلمف
 مي بازگو را اي ساده كارگر داستان

 كارت سيم اتفاقي طور به كه كند

 مي دستش به ايران جمهور يسير
 درخواستهاي از انبوهي با و رسد

 .شود مي رو به رو مردمي
 در فيلم  اين،گزارشها برخي اساس بر

 نمايش به فجر ام سي جشنواره

 حامي سايت رجانيوز،. ه بوددرآمد

  را فيلم اين نژاد، احمدي محمود
 بي ساختاري حيث از و بد كاري"

 يادداشتي در و خواند "اهميت

 به هاشمي مهدي انتخاب":تنوش
 بدني، شكل حيث از كه فردي عنوان

 كنار در ،است جمهور يسير به شبيه
 -نيست بيان قابل كه -لمانهاآ برخي

 تخريب جهت در گامي جملگي

 مي معنا جمهور يسير شخصيت
  ".شود
 

لمنامه جديد اداره نظارت به في

  نداد مهرجويي مجوز

 فيلم ،"بيا تا برويم"درخواست پروانه 
در اداره نظارت  تازه داريوش مهرجويي

 .و ارزشيابي وزارت ارشاد رد شد
 توسط داريوش "بيا تا برويم"فيلمنامه 

نوشته  فر  مهرجويي و وحيده محمدي
شده و رضا درميشيان نيز به عنوان 

 اريمجري طرح با اين پروژه همك

  .كند مي
 مضموني فلسفي دارد و "بيا تا برويم"

 از كارهاي قديمي داريوش مهرجويي

 ،فيلم.  نزديك است"پري"بيشتر به 
كند كه در  داستان مردي را روايت مي

ترديدهايي در  سفري دچار شك و
اين فيلم قرار بود . شود اش مي  زندگي

 در سه شهر ايران و يكي از كشورهاي

  .ي شودخارجي فيلمبردار

 

حمايت جشنواره جهاني فيلم 

   حقوق بشر از سينماگران ايران

سينماي ايران مورد ستايش  زنان
 ن و تماشاگران جشنواره قراروالومس

  .گرفتند
كميته دفاع از سينماگران به گزارش 

جشنواره  دهمين، پاريسدر ايران 
جهاني فيلم حقوق بشر توسط سازمان 

ه آوريل  ما27 تا 20عفو بين الملل از 
حضور فيلمسازان كشورهاي ناقض  با

حقوق بشر و نمايندگان عفوبين الملل 
سن "در شهر  در كشورهاي اروپايي

امسال  . اسپانيا برگزار شد"سباستين
 بيست فيلم بلند در بخش مسابقه،

بيست فيلم كوتاه و دوازده فيلم مستند 
با حضور كارگردانان، تهيه كنندگان و 

در آمد كه با به نمايش  بازيگران
   .داستقبال چشمگيري روبرو ش

 زيرجشنواره   سه روز اينهمچنين،
نقض حقوق انساني سينماگران "عنوان 

  به بازگشايي پرونده ي سركوب"ايران

الب قسينماگران مستقل در ايران در 
نمايش فيلم، كنفرانس مطبوعاتي، 

  .اختصاص داشت سمينار و همايش
  21بقيه در صفحه 

  ماهارديبهشت رويدادهاي هنر 
  

  ليال جديدي
   

  :سخن روز

 مدافع حقوق ،1925متولد مالكوم ايكس،  (" به زانو در خواهي آمد همه جاخاطر باورهايت محكم نايستي،ه باگر "-
او كه متهم به تبليغ نژادپرستي و خشونت . س كالن كشته شدالكتوسط افراد گروه كك او پدر .سياهپوستان آمريكايي

  )ييهاي تاريخ شناخته شده استآمريكا-ترين و پر نفوذترين آفريقايي همچنين از قوي، شده بود
) 1980-1893(مي وست  ("بار زندگي مي كند، اما اگر درست زندگي كند، همان يكبار كافي است انسان فقط يك"-

 )ييمريكاآهنرپيشه، نمايشنامه نويس و فيلمنامه نويس معروف 
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رويدادهاي هنر 

  ماهارديبهشت 
  20بقيه از صفحه 

عباس بختياري نماينده كميته دفاع از 
سخنران  سينماگران ايران در فرانسه و

اصلي دهمين جشنواره جهاني سازمان 
بين الملل در نخستين روز و پيش  عفو

 ،"اين فيلم نيست"فيلم  از نمايش
ساخته دو كارگردان برجسته ايراني 

ميرتهماسب با  جتبيجعفر پناهي و م
ه گزارش كاملي در ارتباط با يارا

 ويژه در دو ساله سركوب سينماگران ب

گذشته از نهادهاي مدافع حقوق بشر، 
هم صنفان و سينماگران ساير كشورها 

اصلي جشنواره حضور  كه در سالن
داشتند، خواستار محكوميت حكومت 

در  ايران و حمايت از خانواده سينما
  .ايران شد

   
به حمايت از  نيز زمان عفوبين المللسا

 جهت امضا در  تومارهايي،سينماگران
   .بود اختيار تماشاگران قرار داده

 بختياري در دومين روز جشنواره آقاي
 ه گزارشيدر كنفرانس مطبوعاتي با ارا

مفصلي از وضعيت دردناك زنان در 
 خواستار محكوميت ،سينماي ايران

امع بين در مج ن سينمايي ايرانوالومس
  .المللي شد

 آقاي يدر پايان كنفرانس مطبوعات
يس فستيوال، ي ر،"آرتور مورنو"

پاس مقاومت زنان  تماشاگران به
سينماي ايران دقايقي براي هنرمندان 

  .ايراني دست زدند
نيز به عملكرد اين جشنواره سومين روز 

سركوبگرانه دولت ايران در سه دهه 
در  يرانيگذشته در برخورد با هنرمندان ا

هم چنين  ديگر حوزه هاي هنري و
سركوب و كشتار نويسندگان در سه 

  .يافت دهه گذشته اختصاص
  

جشنواره بين المللي سينماي 

مايش فيلم سينمايي ن  وتبعيد

  "نمك زمين"

 در جشنواره بين المللي سينماي تبعيد
روز ( در گراميداشت اول ماه مه سوئد
با همبستگي بين المللي  و در) كارگر

 فيلماقدام به نمايش كارگران جهان، 
 ،"هربرت بيرمن"  ساخته"نمك زمين"

شاهكارهاي كارگري تاريخ  يكي از
  . كردسينما

درامي ، "نمك زمين"فيلم سينمايي 
تصويري درباره اعتصاب كارگران 

احقاق  مكزيكي معدن در آمريكا براي
ه اين فيلم اثري ب.  استحقوق خود

مردساالرانه درباره نگرش  يادماندني
نيز  كارگران مرد به زنان كارگر و

 نسبت به آنها در تيتبعيض جنسي
 سازماندهي مبارزه و  درمشاركت
 همزمان اين فيلم به.  استاعتصاب

مبارزه  مبارزه زنان عليه فرودستي در
-و دستيابي به برابري سياسي طبفاتي

 اجتماعي و برابري دركار خانگي و

پردازد؛  مي جنسي برابري در روابط
در آغاز -زمان ساخت آن  فيلمي كه در

 پيشگام طرح -دهه پنجاه ميالدي
هاي بالنده جنبش رهايي زنان  انديشه

  .در سطح توده اي شد
همكاري  ، محصول"نمك زمين"فيلم 

هنرمندان مترقي هاليوود با اتحادبه 
كارگران ذوب فلزات و اتحادبه زنان 

  .مريكا استآ پيشرو
با  داران آمريكا همراهكارتلها و سرمايه 

  ازدستگاه نظارت و سانسور دولت
 و در جلوگيري كردند فيلم  اينپخش

كارگران  معادن، صاحبان سوي ديگر،
شركت كننده در فيلم را از كاراخراج 

 ،فيلم  براين، گروه سازندهافزون. كردند
، "هربرت بيرمن"به ويژه كارگردان آن، 

ا سينم پهنه نه تنها از كار كردن در
 و در ليست سياه قرار ممنوع شدند

گرفتند، بلكه به جرم داشتن عقايد چپ 
امنيتي  و راديكال تحت پيگرد پليس

سيون يگرفته و در كم آمريكا قرار
 به محاكمه "مك كارتي"تفتيش عقايد 

  .شدند كشيده
  

  موسيقي

  
 ارتجاع حاكم و محافل وابسته به آن،

 ،ي انتقادي شاهين نجفي ترانه
ي رپ ساكن آلمان را مصداق  خواننده

منابع گوناگون .  خواندند"ارتداد"
 صافي  فتواي آيت اهللاحكومت،

كنندگان به  جسارت"گلپايگاني كه براي 
 صادر كرده "ارتداد" حكم "امام نقي

 شاهين نجفي. است را منتشر كردند
ي ي گفتگو در"نقي"خواننده ترانه رپ 
 مي "دويچه وله"در اين باره با 

 كه ما به آن مي ضوعاتيمو":گويد
ل روز ايران، يعني يپرداختيم، مسا 

ل سياسي، فقر، يل اجتماعي، مسايمسا
ستيزي، اشاره به حقوق زنان  اعتياد، زن

و در نهايت حقوق انساني هر انسان 
چه در ايران   ، آنهدر واقع.  بوده…و

   ".افتد دارد اتفاق مي

  
كساني كه كارهاي مرا ": افزايدوي مي

دانند كه من يك آدم  كنند، مي گوش مي
ضد دين نيستم، ولي نظرات خودم را 

كه  نسبت به مذهب دارم و بدون اين
قرار باشد به اعتقاد كسي توهين شود، 

اين اظهار نظر . گويم نظر خودم را مي
از ممكن است گاهي آميخته با نوعي 

 باشد، يا ممكن است نوعي از غم مخش
اوقات و مالنكولي در آن باشد و خيلي 

 اما به هيچ ،هم با طنز همراه باشد
احترامي  عنوان ربطي به توهين و بي

  ".ندارد
در مورد تهديدهاي ابراز شده عليه وي 

توانم همه چيز  من نمي":خود مي گويد

ناً تدابيري در يرا توضيح دهم، ولي مطم
به هرحال ما در كشوري  .ايم نظر گرفته

هستيم كه از اين جهتها خيلي 
ما به كساني كه . يك استسيستمات

 در جريان ، بايد كهگفتيم و آنها  ،بايد
   ".قرار گرفتند

 هايدپارك در "ندور دورن"

 لندن

المپيك  جهاني مراسم آغاز مناسبت به
 جوالي 27 روز لندن،، پارك هايد رد

 كنسرتي ،افتتاحيه مراسم با همزمان

 ،كنسرت اين  در.دشو مي برگزار
 ،، گروه پاپ انگليسي"دورن دورن"
 شمالي، ايرلند از "پاترول اسنو"

 پائولو" و ولز از "فونيكس استريو"

 مي اجرا برنامه اسكاتلند از "ناتيني
 گروه يك ،"دورن دورن" .كنند

 است ميالدي 80 دهه پاپ انگليسي

 ميان نياز ايران در دوران همان در كه
 .داشت زيادي طرفداران جوانان

 به آغاز 1978 سال از كه گروه اين
 به ميالدي 1980 دهه در  وكرد كار
 از يكي، كنسرت فوق را رسيد خود اوج

خود  اخير دهه فعاليتهاي ترين برجسته
  . مي داند
 به باند جيمز فيلمهاي از يكي موسيقي

 اين همكاري با A view to kill نام
 .است شده ساخته موسيقي گروه

  
ب   كتا

  
مميزي  سكوالر نيستيم كه"
   "داشته باشيمن

در پي اعتراض ناشران و نويسندگان به 
 وزير ،سيد محمد حسينيسانسور، 

ل مطرح يفرهنگ و ارشاد اسالمي، مسا
شده درباره مشكالت مميزي كتاب را 

 عنوان "برخي از افراد فضاي سازي"
شركت نكردن يك ناشر ":و گفتكرد 

اصلي حوزه  لهاس م،خاص در نمايشگاه
ما يك كشور ":زود اف وي".كتاب نيست

مميزي نداشته  سكوالر نيستيم كه
  ".باشيم
 

 ،"نمايشگاه كتاب"

   جمهوري اسالمي همضحك

نمايشگاه "بيست و پنجمين دوره 
ماه ارديبهشت   تهران در"كتاب

در حالي برگزار شد كه از حضور 
 "نشر چشمه"چند ناشر از جمله 

جلوگيري به عمل آمد، غرفه آثار آيت 
 سومين سال پياپي در اهللا بهشتي براي

نمايشگاه غايب بود و بر اساس 
گزارشها، غرفه سه ناشر خارجي و شش 

 "دفتر شعر جوان"غرفه ايراني از جمله 
به دليل تخلفاتي نظير فروش پوستر، در 

.  شدپلمب ،طول برگزاري نمايشگاه
 نويسنده، شاعر، 160همچنين بيش از 

 اي  مترجم و روزنامه نگار در نامه
ه به محمد حسيني، وزير سرگشاد

وضعيت "فرهنگ و ارشاد اسالمي، به 
 در ايران "افت تيراژ كتاب" و "نشر

اعتراض كرده و خواهان برطرف كردن 
تعليق فعاليت چند ناشر و فراهم آوردن 

امكان حضور همه ناشران در نمايشگاه 
  . كتاب امسال شده بودند

در نخستين روزهاي برگزاري نمايشگاه، 
 كتاب در بخش ناشران  عنوان120

  .خارجي جمع آوري شده بود
پيشتر، بهمن دري، معاون امور فرهنگي 

يس نمايشگاه كتاب يوزير ارشاد و ر
 با غرفه هايي كه ،تهران گفته بود

داراي كتابهاي مبلغ وهابيت، تعرض "
به مذهب شيعه، و كتابهاي حاوي نقشه 

 باشند، برخورد مي "جعلي خليج فارس
 وزير فرهنگ و ،نيمحمد حسي. شود

 ارشاد اسالمي نيز ادعا كرد كه حضور
 كشور در نمايشگاه كتاب نشان 77

 ثمر بودن تحريمها است و اين دهنده بي
توانند اشاعه انقالب  آنها نمي"كه 

  ."اسالمي را در دنيا متوقف كنند
در روزهاي برگزاري اين نمايشگاه 

 داربستهاي بخش شمالي ،مضحك
مصالي تهران كه هاي   گنبد و مناره

،  در محل آن برگزار مي شدنمايشگاه
  .فروريخت

  
  نقاشي

  
 الملل حكم بين عفو

كاريكاتوريست ايراني را محكوم 

  كرد

محمود شكرايه، كاريكاتوريست نشريه 
خاطر ترسيم كاريكاتور    به"نامه امير"

احمد لطفي آشتياني، نماينده اصولگراي 
 25 به تحمل ،مجلس هشتم از اراك

  .استبه شالق محكوم شده ضر
اي   الملل با انتشار بيانيه سازمان عفو بين

حمله "ديگري از   حكم را نمونهاين 
 مقامات حكومت ايران به "رحمانه بي

  از آنهاآزادي بيان عنوان كرده و
جاي محكوم كردن   به" ،خواسته است

 اين ،افراد بيشتري به مجازات شالق
  ."دننحكم را از قوانين خود حذف ك

گزارشگران " سازمان ،در همين زمينه
 افزايش فشار و سركوب "بدون مرز

  . خبرنگاران در ايران را محكوم كرد
برخي از سايتهاي خبري ايران نيز به 

 شالق مصدور حكصورت مشترك به 
آقاي شكرايه اعتراض كرده و خواستار 

  .تجديد نظر در آن شدند
 كاريكاتوريست ،، مانا نيستانينهمچني

رح ايراني همكارانش را دعوت كرد مط
كه براي اعالم همبستگي با محمود 
شكرايه، كاريكاتور احمد لطفي آشتياني 

كاريكاتوريستهاي . را به تصوير بكشند
ايراني در سرتاسر جهان با كشيدن 
كاريكاتورهايي از نماينده اراك، به 

  .حمايت از محمود شكرايه پرداختند
در  "عصر ايران"  اصولگرايسايت

اراك چه خبر  در"گزارشي با عنوان 
  ي يواقعا بر چه مبنا":پرسيده "است؟

  22بقيه در صفحه 
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   ارديبهشت19... فراسوي خبر

با افشاي دستور آيت اهللا 
خامنه اي به قُوه قضاييه براي 
بايگاني پرونده فساد مالي يك 
مسوول ارشد دولتي، علت 
موضعگيري تُند و غيرمنتظره 

 اُرديبهشت عليه 10وي در 
 آشكار شده "دزدي"فساد و 

  . است
  

رهبر جمهوري اسالمي كه بي 
رون درنگ پس از پرده بي

افتادن دزدي سه ميليارد 
دالري زيردستان و دست 
نشاندگان اش سرآسيمه 

كش ندادن به "خواستار 
 و جارو كردن آن زبر "موضوع

 10فرش شده بود، روز 
اُرديبهشت ناگهان در نقش 
پهلوان ضد فساد بر صحنه 
پديدار گرديد و خواهان 

مواجهه با دزدي از كيسه "
ز  شد و مرتكبين را ني"ملت

  .  ناميد"خاين"
  

يك روز بعد، با سخناني كه 
آيت اهللا ها شاهرودي و 
الريجاني ناچار به گفتن شدند، 
روشن گرديد كه آقاي خامنه 
اي در گرد و خاك لفظي كه 
به پا كرد، قصد پنهان كردن 

  . چه موضوعي را داشت
  

ابتدا دفتر آيت اهللا شاهرودي 
انتصاب آقاي محمد شريف 

از اعضاي ملك زاده، يكي 
 –بلندپايه دولت نظامي 

امنيتي و متهم به فساد مالي را 
 "مشاور اجرايي"در پست 

همزمان، رييس قُوه . تاييد كرد
قضاييه نيز خبر داد كه آقاي 

به دليل مصلحتي "ملك زاده 
عفو از " و "مورد رافت نظام

  .  قرار گرفته است"تعقيب
  

با توجه به اتهامات سنگيني 
 –فراكسيون نظامي كه رقباي 

امنيتي دولت متوجه آقاي 
ملك زاده و از اين رهگُذر، 

 كرده بودند، "جريان انحرافي"
پاتك گرايش مزبور پس از 
عقب نشيني حريفان 
. غيرمنتظره نمي توانست باشد

در حالي كه آقاي خامنه اي و 

شُركا تالش مي كردند، اين 
سيب گنديده را در بشقاب 

جا سازي آيت اهللا شاهرودي 
كنند، گُماشته هاي سركش 
وي تاكيد مي كردند كه آيت 
اهللا شاهرودي به اشاره خود او 
آقاي ملك زاده را جاه و مقام 

  . بخشيده است
  

با اين وجود، دشواري كار 
 در ماستمالي "مقام معظم"

مساله فقط مانُور حريفان اش 
روي آن نبود، آقاي شاهرودي 
نيز كه به تازگي با مقام 

ياست شوراي حل اختالف ر"
 زينت يافته، عالقه زيادي "قُوا

به قدرشناسي از طريق 
كشيدن اين بار به تنهايي 

او از صدور حكم براي . نداشت
آقاي ملك زاده به وسيله 
افكندن توپ به زمين قُوه 

يك مسوول . قضاييه دفاع كرد
آيت ": دفتر وي توضيح داد

اهللا شاهرودي خبر دارند كه 
ك زاده به انجام پرونده مل

رسيده و تقريبا ديگر اتهامي 
  ".متوجه وي نيست

  
آيت اهللا الريجاني نيز به نوبه 
خود اين دسته ُگل بويناك را 

 باز پست "رهبر"به آدرس 
كرد و نخُست خود با ايما و 
اشاره و بعد تر به صراحت از 
زبان كارمند اش، آقاي دولت 
آبادي، دادستان تهران تاكيد 

مورد رافت ك زاده مل": كرد
اسالمي و عفو مقام معظم 

      ".رهبري قرار گرفت
  

پاسكاري پادو هاي آيت اهللا 
خامنه اي با وي، تابلو 
راهنمايي است كه سرچشمه 
فساد دولتي در جمهوري 

تنها . اسالمي را نشان مي دهد
 كه آقاي خامنه "مصلحتي"

 آقاي ملك زاده "عفو"اي در 
فع مي تواند داشته باشد، منا

مشترك و نامشروعي است كه 
پرونده مزبور، يك . با وي دارد

مثال زنده از حرص و انرژي 
 در دفاع "رهبر"تبهكارانه ي 

از اين منافع را ارايه كرده 
   . است

  
  

  
  21بقيه از صفحه 

  
ي داده تدادگاهي به خود اجازه چنين مجازا

  "است؟
 

 روح دازان چشم از يهايينقاش

  
 چشم در بازتابي عريان،" نام به نمايشگاهي

 در "استريت ماركت گالري" در "روح انداز
 به آنجلس لس حومه در "ونيس" ساحلي شهر
 نقاشي آثار وريلآ ماه ردر اواخ هفته سه مدت

، ساكن لوس آنجلس "كيا فريد"ايراني، هنرمند
  .گذاشت نمايش به را

 

 بر عظيم ابعادي در كه نقاشي آثار اين
 اول نگاه در شده، آويخته "گالري" ديوارهاي

 نقاش اما، رسد مي نظر به ترسناك و آور خوف

 است توانسته) پرتره (ينگار چهره هنر طريق از

 استفاده با را انسانها روان و روح از هايي جلوه

 تو و منحني مورب، خطوط و اشكال رنگ، از
 و سيما نماياندن با و بكشد تصوير به تو در

 تماشاگر بوم، روي بر افراد چهره ويژه حركات

  .كند هدايت بشري احساسات درون به را
  

 از تازه سري اين در":دگوي مي كيا فريد
 را خاص حس يك فقط خواستم مي كارهايم

 ".دهم نشان موضوعها اين از يك هر در

 بين كه است غريبي تضاد جالب، نكته

 محيط و  "كيا فريد" رواني روحي، نقاشيهاي

 شهر احساس بي و سرد جامعه يا آن اطراف
 ما به نقاشيها اين شايد":دارد وجود آنجلس لس

 به نسبت روز هر چگونه كه دهد مي نشان
 مي تر تفاوت بي ديگران رنجهاي و دردها
  ".شويم
 

 نمايشگاه نقاشان 'اميدها و روياها'

 ايراني در هاليوود

  
 با برپايي يك " نوراپالي"گالري 

نمايشگاه سيار از آثار گروهي از نقاشان 
ايراني ساكن لس آنجلس، نخستين 

 "اميدها و روياها"نمايش خود را با عنوان 
 مه از شهر هاليوود آغاز 6روز يكشنبه 

  .كرد
 اين نمايشگاه براي يك شب نمونه هايي از آثار

   نقاش و مجسمه ساز ايراني، نورا گباي، شش

  

ين شوشاني، آرمينه هاوان، درو آرزويان، صادق پول
  .عارف و فربد سجادي را به نمايش گذاشت

 طراح، نقاش و مجسمه سازي كه ،"درو آرزويان"
 شناخته مي شود، تازه ترين سري "دارزو"با نام 

از آثار نقاشي خود كه آميزه اي از رنگ و روغن و 
 "زن تنها"آكريليك روي بوم است را با عنوان 

 كنار يك تنديس سنگي و يك نگاره سيمي به در
  .نمايش گذاشته است

 مي "زن تنها"وي در مورد سري كارهاي 
عليرغم رنگهاي شفافي مثل قرمز و زرد ":گويد

در اين نقاشيها، هدفم نمايش اندوه و تنهايي 
 يعني خواسته ام در مورد زندگي صحبت ،بوده

كرده باشم و اين كه چگونه با وجود وقايع 
وناگون و رنگارنگي كه در اطراف ما جريان گ

 همه ما تنها هستيم و اين زنهاي تنها، ،دارد
  ".نمادي از تنهايي انسانها هستند

  ............................................... شعر

   شاعر جنبش فمينيستي،آدرين ريچ

جنبش رهايبخش زنان يكي از قدرتمندترين و 
 را از "آدرين ريچ" ي خود،هاپايدارترين صدا

عنوان شاعري ه  خود را بشهرتوي . دست داد
دست ه  ب،كه به جنبش فمينيستي بياني ادبي داد

وري پرداز سياسي، يوي همچنين يك ت. آورد
او زندگي و هنرش . راديكال در سراسر زندگي بود

را به مبارزه براي عدالت اجتماعي و فعاليت ضد 
ابري اختصاص جنگ، استثمار و همه اشكال نابر

  . داده بود
  
 نوشته  دهه6  كه در جلد شعر و نثر30بيش از او 

كارآدرين ". را از خود به يادگار گذاشته است
يادماندني ترين و مهمترين ه  يكي از ب"ريچ

ي بود كه در بيش از نيم ينويسنده چپ آمريكا
او ميراثي .  فعاالن از او الهام مي گرفتند،قرن

ذاشته است كه الهام بخش غني از خود به جاي گ
  .نسلهاي آينده نيز خواهد بود

  
  

   

   

 

و ملوكانه يك متهم به فساد عف رويدادهاي هنري ارديبهشت ماه

مالي؛ دستهايي كه يكديگر را 

  مي شويند
  

 منصور امان
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اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي 

  مقاومت ايران 

تا خروج از : يونامي

ليست آمريكا، انتقال 

ساكنان ليبرتي به كشور 

  ثالث عملي نيست
  

خواهد  مقاومت ايران از ملل متحد مي
ليبرتي را كمپ پناهندگي اعالم كند و 
كميسارياي عالي پناهندگان مسئوليت آن 

ل اموال عراق از انتقا. را به عهده بگيرد
گروه پنجم و خودروهاي خدماتي و بنگالها 
و خودروهاي ويژه معلوالن خوداري 

  .كند مي
، )مه16(ارديبهشت 27روز چهارشنبه 

فرمانده عراقي مسئول  انتقال ساكنان 
اشرف به ليبرتي و نماينده دولت عراق، در 
حضور نمايندگان يونامي، بار ديگر به 

به نمايندگان اشرف تأكيد كرد حاضر 
انتقال سه خودرو و شش بنگال ويژه 
بيماران پاراپولوژي، شش تانكر آب و 
فاضالب و سوخت متعلق به گروه پنجم، و 

 غير از  ديگر اموال متعلق به اين گروه، به
او . مواد غذايي، به كمپ ليبرتي نيست

گفت مواد غذايي نيز بايد خارج از كانتينرها 
گان نمايند. و در كف تريليها ريخته شود

يونامي گفتند از اين پس دولت عراق اجازه 
دهد ساكنان اموال خود را با  نمي

جا كنند و هيچ  كانتينرهاي خودشان جابه
  .كانيتنري حق خروج از اشرف را ندارد

قبل از انتقال گروه پنجم، مقامهاي عراقي 
با انتقال شش تانكر موافقت كرده بودند و 

 ميان راه در يك اقدام راهزنانه، آنها را از
فرمانده عراقي همچنين . ليبرتي برگرداندند

در حضور نمايندگان يونامي قول داده بود 
بالفاصله پس از انتقال گروه پنجم 

به )  مه7(ارديبهشت 18تريلي در روز 25
اشرف باز خواهند گشت كه بقيه اموال اين 

  .گروه را به ليبرتي منتقل كنند
داندن نماينده دولت عراق همچنين از برگر

دو كانتينر اجناس مانند وسائل برقي و 
ماشين كپي، , الكترونيكي، كامپيوتر، چاپگر

به ..... بشقابهاي ماهواره و , آمپلي فاير
اين دو كانتينر . داخل اشرف مخالفت كرد

از سه هفته پيش براي انتقال به ليبرتي به 
محل بارگيري منتقل شده است، اما 

ها سر باز زده نيروهاي عراقي از انتقال آن
برخي از اقالم در دماي بيش از . اند
اند و برخي ديگر به  درجه خراب شده40

  .اند سرقت رفته
فرمانده عراقي در پاسخ به اعتراض 
ساكنان در مورد بازگرداندن تجار عراقي از 
ورودي اشرف گفت هيچكس براي خريد 
اموال نمي تواند وارد اشرف شود مگر 

 را از دفتر نخست موافقت فرمانده كل قوا
طور مكتوب داشته باشد و هنوز  وزيري به

هيچ توافقي در كميته نخست وزيري در 
  . مورد فروش اموال صورت نگرفته است

در رابطه با ايستگاه ژنراتورهاي متعلق به 
ساكنان كه بيش از يك ماه است ساكنان 

شوند، نماينده دولت  از ورود به آن منع مي
مدارك مربوط به عراق گفت اگرچه شما 

مالكيت اين محل و ژنراتورها را در اختيار 
گويد اين  داريد ولي اداره برق ديالي مي

بنابراين شما . ايستگاه متعلق به آن است
اين . توانيد از اين ايستگاه استفاده كنيد نمي

در حاليست كه با توجه به شروع فصل 
گرما، ساكنان به شدت نيازمند روشن 

براي راه اندازي كردن ژنراتورها 
  . دستگاههاي خنك كننده هستند

در حاليكه بيش از يك سال است سوخت 
وارد اشرف نشده، نماينده دولت عراق 
درخواست ساكنان براي ورود سوخت براي 
راه اندازي ژنراتورهاي انبارهاي غذائي و 
محلهاي مجروحان و بيماران را رد كرد و 

  . گفت اشرف نيازي به سوخت ندارد
سفانه نمايندگان يونامي چشم خود را بر متأ

روي تمامي اقدامهاي غيرقانوني و ضد 
وضوح نقض نامه  انساني دولت عراق كه به

 دسامبر 28 (1390ديماه 7هاي مورخ 
، )2012 فوريه 15 (1390بهمن26، )2011

 2و ) 2012 مارس16 (1390 اسفند26
نماينده ) 2012 آوريل 21 (1391ارديبهشت

ادداشت تفاهم دولت عراق و ويژه و مفاد ي
سازمان ملل متحد است، بسته بودند و 

اين . هيچ اعتراضي به اين رفتار نكردند
كرد تا وقتي نام  هيأت در حاليكه تأكيد مي

سازمان مجاهدين خلق در ليست 
سازمانهاي تروريستي است هيچ كشوري 
حاضر به بازاسكان ساكنان ليبرتي نيست، 

روه ششم با خواست در مورد حركت گ مي
اما نمايندگان ساكنان . ساكنان گفتگو كند

گفتند تا توافقات مربوط به انتقال گروه 
طور كامل انجام نشود حاضر به  پنجم به

  . گفتگو حول انتقال گروه ششم نيستند
در يك تحول ديگر، صادق محمد كاظم، 
نماينده دولت عراق در ليبرتي، كه به خاطر 

شرف  در شركت در قتل عام ساكنان ا
 90و فروردين  ) 2009ژوييه (88مرداد 

از جانب  دادگاه اسپانيا ) 2011آوريل(
احضار شده است به نمايندگان يونامي 
گفته است اجازه نخواهد داد حتي يك متر 
از توريهايي كه ساكنان از دو ماه پيش 
براي درست كردن سايبان خريده اند، وارد 

  .كمپ شود
ون چهارمين ماه با توجه به اينكه هم اكن

حضور مجاهدين در كمپ ليبرتي سپري 
شود و در حاليكه ابتدايي ترين  مي

رسميت شناخته شده  استانداردهاي به
انساندوستانه و حقوق بشري در اين كمپ 
وجود ندارد و با توجه به اينكه هيچ 

انداز نزديكي براي انتقال ساكنان به  چشم
ان كشورهاي ثالث وجود ندارد، مقاومت اير

خواهد كمپ ليبرتي را به  از ملل متحد مي
عنوان كمپ پناهندگي اعالم كند و 
كميسارياي عالي پناهندگان مسئوليت آن 
را به عهده بگيرد و به دولت عراق اجازه 
ندهد تحت عنوان محل موقت ترانزيت، 

درخواست رژيم ايران محدوديتهاي ضد  به
انساني و سركوبگرانه را عليه ساكنان به 

  .اجرا در آورد
  

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 
  اناير
 )2012مه17 (1391ارديبهشت28

  

 ساكنان ندهي نماهيانيب

  اشرف 
 االتي فدرال انافي جلسه دادگاه استدر

 ي سي دنگتني در واشكايمتحده آمر
 يدگي رسي برا2012 مه 8كه روز 

به دادخواست ) مسيمند (يفور
 راجع به راني خلق انيسازمان مجاهد

 وزارتخارجه يري گميعدم تصم
 ني مجاهديگذار ستيدرخصوص ل

 دولت اظهار داشت لي شد، وكليتشك
 كمپ اشرف را ي امكان بازرسكايآمر

 شد ارتش ي مدعيو. نداشته است
 تا خلع سالح نكرده داي اجازه پكايآمر

  . كنددييكامل ساكنان اشرف را تأ
 ري اظهارات غني ابراز تاسف از ابا
 ينشان م  دولت، خاطرلي وكقِيدق

ش  ارتي مركزيفرمانده كنم كه 
در ماه مه ) سنتكام( متحدهاالتيا

سازمان   رسما اعالم كرد2003
 ي همه سالحهاراني خلق انيمجاهد

 داده لي تحوكايخود را به ارتش آمر
  .است

 كي در رنوي اودموندي متعاقبا ژنرال ر
 خي از بغداد در تارييدئويكنفرانس و

 اعالم كرد كه 2003 ژوئن 18
كامال « راني خلق انيسازمان مجاهد

 يخلع سالح شده و ما همه سالحها
 لي را تحوني سنگليكوچك و وسا

 افسران ني هم چن»ميگرفته ا
 كه در اشرف خدمت كرده ييكايآمر

 كرده اند كه ديي تأارهااند، بارها و ب
 ي نقاط اشرف دسترسيآنها به تمام

  .داشته اند
 ساكنان اشرف از وزارتخارجه و اكنون

رنگ  كه بالدخواهندي  مكايارتش آمر
 زاتيو در هر ساعت شبانه روز با تجه

 و همه ندياي به اشرف بيكامل و كاف
  . كنندي آن را مجدداً بازرسيجا
 نشود، به رفتهي تقاضا پذني ااگر

 كه اظهارات دهدي وضوح نشان م
 كي  وزارت خارجه  در داگاه، ليوك

 كه ستي نشي ارزش بي بييبهانه جو
 مي با رژيهمزمان با مذاكرات اتم

 مي جز استمالت از رژي هدف،يوندآخ
 امداد يآخوندها و تالش عبث برا

 صلح و اني  به ز- مي رژني به ايرسان
 -راني منطقه و مردم اتي امنو يآزاد

  .ندارد
 كنند ي مي اشرف ابراز آمادگساكنان

 ي خودشان، امكانات رفاهنهيكه با هز
 ييكاي آمريروهاي نيواستقرار

اشند در دراشرف را به هر تعداد كه ب
  . كنندني تأميطول مدت بازرس

 تي وزارت خارجه به فوردوارميام
 حي خود را تصحلياظهارات غلط وك

 ي دعوت ما را براكه ني اايكند، 
 و اجازه ردي از اشرف بپذي فوريبازرس

 مي اظهارات توسط رژنيندهد ا
 ي برا،ي عراقيروهاي ناي يآخوند

 و رفتار تي بشرهي علتيارتكاب جنا
 ساكنان اشرف، مورد هي عليانضد انس

  .ردي قرار گيربهره بردا
  )2012 ي م9 (1391 بهشتي ارد20
   احترامبا

  ي براعيمهد

  

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي 

  فدايي

   خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

منصور امان، : راني دباتيه

 نتي ز،يدي جدالي له،يجعفر پو

  يرهاشميم

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

 ه،ي اردوان، جعفر پوتايآناه

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

دخلق ارگان سازمان چريكهاي    نبر
فدايي خلق ايـران و بيـان كننـده         

امــا . نظــرات ايــن ســازمان اســت
بديهي است كه از چاپ مقاالت و       
مطالب فعالين سـازمان و جنـبش       
 مقاومت و صـاحب نظـران و نيـز        

ترجمه مطالبي كـه حجـم نـشريه        
دهد و اطالع از آن مفيد  اجازه مي

مطالبي . كند است، خودداري نمي  
كه با امـضاي افـراد در نبردخلـق         

شود، بيان كننده نظرات     چاپ مي 
خود آنان است كه ممكن است بـا        
نظرات سازمان منطبق، همسو يـا      

ســرمقاله . اخــتالف داشــته باشــد
ـ        (نبردخلق   ) امبا نـام و يـا بـدون ن

  .بيان كننده نظر سازمان است
  

ــا     ــق ب ــرد خل ــتراك نب ــراي اش ب
  آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
 36              آمريكا و كانادا 

  يورو
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــار و  ــبش  اخبـ ــهاي جنـ گزارشـ

كـارگران، مزدبگيـران و كــاركنلن   
ايران، اخبار تحوالت ايران، عـراق      
ومسائل بين المللي مربوط بـه آن،    
اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را      
ــرد    ــران نب ــايت اي ــر روز در س ه

  .بخوانيد
 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

 رويدادهاي روز ايران و جهان،

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

راديو (بخش شنبداري 

  )پيشگام
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم– ارتجاع جهاني نابود باد امپرياليسم و

  
زنداني سياسي  مجاهد خلق، منصور 

ساله،  پدر دو فرزند، پس از 44رادپور، 
سال حبس در زندانهاي قرون 5تحمل 

وسطايي آخوندها و ايستادگي در مقابل 
فشارهاي ضد انساني دژخيمان و 
بازجويان و شكنجه گران، روزدوشنبه 

زندان 4 بند 12اول خرداد، در سالن 
دي گوهردشت جان بر سر آرمان آزا
  . مردم ايران نهاد و به شهادت رسيد

منصور رادپور از هواداران باسابقه 
وي . سازمان مجاهدين خلق ايران بود

 85كه نقاش ساختمان بود، در بهمن 
به اشرف سفر كرد و چند ماه بعد در  

 به خاطر 1386 ارديبهشت 27روز 
فيلمبرداري از حركت اعتراضي 

ر كرج دستگي-كارگران در جاده چالوس
و به خانه هاي امن وزارت اطالعات 
منتقل شد و تحت آزار و شكنجه قرار 

  . گرفت
بيدادگاه رژيم آخوندي او را در يك 
محاكمه نمايشي چند دقيقه اي، به 
جرم تبليغ عليه نظام و هواداري از 
سازمان مجاهدين خلق ايران، به سه 

عوامل . سال حبس محكوم كرد
ونده اطالعات رژيم، بار ديگر با پر

سازي دوران حبس او را به هشت سال 
  . افزايش دادند

 سال گذشته 5منصور رادپور در تمامي 
در بدترين شرايط و در مخوفترين 
زندانها از جمله خانه هاي امن وزارت 
اطالعات، بند اطالعات سپاه در 
گوهردشت، بند يك گوهر دشت 
موسوم به  زندان آخر خطي ها، 

،  موسوم به سلولهاي انفرادي اين بند
 گوهردشت 4 بند 12سگدوني، سالن 

كه قتلگاه زندانيان سياسي خوانده مي 
شود و زندانيان در آن دچار مرگ 

او طي . تدريجي هستند، به سر برد
ساليان بارها در يورشهاي مزدوران 
رژيم به بندهاي زندانيان مقاوم مورد 
ضرب و جرح و تحقير و توهين قرار 

تدايي روزمره گرفت و از نيازهاي اب
  .  محروم بود

منصور رادپور، همواره پيشقدم دفاع از 
ديگر زندانيان بود و بارها در اعتراض 

به شرايط دهشتناك زندان دست به 
دژخيمان كه از او . اعتصاب غذا زد

كينه عميقي به دل داشتند، براي در 
هم شكستن و گرفتن اعترافات 
اجباري،  بارها او را تحت شكنجه قرار 

اما او در مقابل دژخيمان سرخم . ادندد
  .نكرد

شهيد مجاهد خلق در اثر شكنجه و 
شرايط سخت زندان از بيماريهاي 
مختلف از جمله ناراحتي كليه، 
خونريزي معده و ناراحتيهاي ريوي و 
. شكستگي كتف و دنده ها رنج مي برد

دژخيمان نه تنها از رسيدگي درماني به 
آشكارا به او خودداري مي كردند، بلكه 

او و ديگر زندانيان مي گفتند ما شما را 
. اينجا آورده ايم كه زجركشتان كنيم

طي چند هفته گذشته، در حاليكه 
وضعيت جسمي وي به شدت  بحراني 
شده بود و به رغم تهوع و دردهاي 
شديد داخلي مزدوران نه تنها  اجازه 
انتقال وي را به بيمارستان ندادند بلكه 

 وي در بهداري زندان از بستري كردن
سرانجام او در . نيز خودداري كردند 

روز اول خرداد در حاليكه سراسر 
  .  بدنش، سياه شده بود، به شهادت رسيد

مقاومت ايران شهادت اين مجاهد 
صديق را به خانواده وي، سازمان 
مجاهدين خلق و مردم ايران تسليت 
مي گويد و عموم مراجع بين المللي و 

وق بشري ، به ويژه ارگانهاي حق
كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر 
ويژه حقوق بشر در باره ايران را به 
اعزام يك هيات حقيقت ياب براي 
رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي و 

خصوص نحوه شهادت منصور رادپور  به
  . خواند فرا مي
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نوشت يارانه سر

 هاي حذف شده
   

  زينت ميرهاشمي 
  

  آدينه اول ارديبهشت.... فراسوي خبر
بعد از گذشت يك سال و چند ماه از 
اجرايي شدن حذف يارانه ها با نام 
هدفمندي يارانه ها، سرنوشت يارانه 

حذف . هاي حذف شده مشخص نيست
يارانه ها كه يك منبع درآمد كالن 

يل مورد براي دولت است يكي از مسا
مفقود . مشاحره مجلس و دولت است

شدن درآمد بخشي از فروش نفت خام 
كه در هيج سندي ثبت نشده را بايد به 
مساله درآمد دولت از طريق حذف 

  . يارانه ها اضافه كرد
واريز پول حاصل از فروش نفت  عدم 

به خزانه كشور و نيز عدم ثبت مبلع آن 
جمله افشاگريهاي مجلسيان در از 

  . رابطه با دولت است
بر اساس ادعاهاي احمدي نژاد قرار بود 
درآمد حاصل از حذف يارانه ها به 

به رشد توليد اختصاص . حساب مردم 
  .يابد

از همان ابتدا معلوم بود كه تقسيم پول 
حاصل از خذف سوبسيدها بين مردم از 
دغدغه هاي پاسدار احمدي نژاد نبوده 

داده هاي آماري بعد از اجرايي . است
شدن طرح فوق، از فقر، بيكاري، گراني 

بهاي . و افزايش تورم حكايت مي كند
كاالهاي اوليه زندگي و نيز كاالهاي 
حاملهاي انرژي در اين مدت سير 

اين افزايش هيچ . صعودي داشته است
خوانايي با مبلغ كمي كه به طور صدقه 

عدم . دبه مردم داده مي شود ندار
تعادل در نرخ تورم و درآمد مردم، 
وضعيت معاشي مردم را خرابتر كرده 

  . است
در گزارش بانك مركزي كه روز 

 فروردين در رسانه ها 30چهارشنبه 
منتشر شد، خبر از كاهش سطح زندگي 

  . مردم طي يك سال گذشته مي دهد
يارانه «بانك مركزي اعالم كرد كه 

رج هاي نقدي اثر چنداني در مخا
واقعي اين خانوارها نداشته و فقط اثر 
تورم هزينه اي جاري خانوارها را خنثي 

  » .مي كند
  

  

  شهداي فدايي 

  خرداد ماه 
داوري ـ اميرپرويـز    حـسن نيـك  : رفقا

  -پويــان ـ نــادر شــايگان شــام اســبي  
ــژاد ـ رحمــت   اســكندر صــادقي اهللا  ن

نذيري ـ بهـروز دهقـاني ـ حـسن      پيرو
ضـا شـهاب   معـصومي همـداني ـ علير   

حبيب بـرادران خـسروشاهي ـ    -رضوي
گل ـ حـسين    مريم شاهي ـ خسرو تره 

زاده شوشـتري ـ    سالحي ـ مينا طالـب  
آبـادي ـ حـسين     عليرضا رحيمي علـي 

ــت      ــالي ـ رفع ــت موچ ــوي دوس موس
ــته      ــليمان پيوس ــاب ـ س ــاران بن معم

محله ـ نعمت با شـعور ـ سـعيد      حاجي
پور ـ ماريا كاظمي ـ اسـماعيل     سلطان
منصور فرسا ـ مهدي پهلـوان   - هاديان

ـ محمدرضـا   ) در هند (ـ شهرام ميراني    
ـ حميد  ) كاك رشيد (محمديان باباعلي   

اميــر ميرشــكاري ـ ولــي سوســني ـ     
منــوچهر ويــسي ـ جعفــر قنبرنــژاد ـ     

 جواد  - شاپور جليلي    -مهنوش آذريون   
 تـاكنون در    49باقري،  طـي سـالهاي       

مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليـسم      
 ارتجاع و يـا در زنـدانهاي دژخيمـان          و

ــه شــهادت   ــي ب ــاه و خمين ســتمگر ش
  . رسيدند

  
  

بر اساس داده هاي آماري، يارانه هاي 
نقدي كه به خانوارها داده مي شود 
. توانايي جبران افزايش قيمتها را ندارد

در حالي بهاي مواد خوراكي و كاالهاي 
حاملهاي انرژي با شتاب باال مي رود 

داختي يارانه ها و حتا كه ميزان پر
. تداوم آن هيچ چشم اندازي ندارد

وضعيت بحران اقتصادي و دزدي 
باندهاي حكومتي به ناپايداري يارانه 

بر همين . هاي نقدي كمك مي كند
منظر طرح هدفمندي يارانه ها به 
افزوده شدن ثروت عده اي محدود و 
فقيرتر شدن جمعيت كثيري از مردم 

بقاتي به شكاف ط. منتهي مي شود
سود طبقه حاكمه و رانت خوران 

  . افزايش خواهد يافت
   
 
  

  مجاھد خلق منصور رادپور 
 در زندان گوھردشت به شھادت رسيد


