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در آخرين ساعت روز پايان ثبت نام 
نامزدهاي رياست جمهوري، اتفاقي افتاد 
كه بسياري آن را آغاز حماسه سياسي 
مورد درخواست خامنه اي ارزيابي 

اما واقعيت اين بود كه ورود . كردند
رفسنجاني و مشايي به عرصه رقابت به 
طور كامل در تقابل با علي خامنه اي 

 توانست صورت گرفت و بنابرين نمي
ولي . براي متولي حماسه كار ساز باشد

فقيه اما آن بيدي نيست كه از دود و دم 
خامنه اي بي . مدياي غير واليي بلرزد

عاطفه تر و كين توز تر و هم زمان 
مستبدتر از آن است كه در لحظات 
حساس به چيزي جز قدرت و حفظ 

نقشه او براي . امنيت واليتش بينديشد
 در آستانه مرگ حذف همه كساني كه

خميني در قدرت مشاركت داشتند، يك 
نظام . راهبرد مرگ و زندگي است

ارزشي و اخالقي خامنه اي بر محور 
حفظ امنيت واليت تعريف مي شود و او 
تا جايي كه توانسته و در موارد بسيار با 
رذيالنه ترين دسيسه ها، شركاي سابق 
كه با او زاويه پيدا كرده اند را حذف 

اين كه فرجام اين راهبرد . استكرده 
ابلهانه چيست، سوال روي ميز هيچ 
. مستبد و ديكتاتوري نمي تواند باشد

درآمد هاي عظيم نفت و كادوي بسيار 
گران قيمت جرج بوش پسر در حمله به 
عراق به اندازه كافي براي ولي فقيه 
فرصت ايجاد كرده تا مشتي جيره خوار 

 و بر و مزد بگير را مفتون خود كرده
بنابرين حماسه . شيپور قدر قدرتي بِدمد

مقام معظم بايد به شكلي و در نقطه اي 
را انگشت به » همه«آغاز شود تا ناگزير 

  . دهن كند
  

با پخش خبر رد صالحيت رفسنجاني و 
 ارديبهشت، 31مشايي در روز سه شنبه 

حماسه خامنه اي كليد خورد و معلوم 
ر شد كه تقويم جويندگان حماسه ب

خالف نظر حاكم مستبد عالمت گذاري 
خامنه اي عجله داشت كه . شده بود

زنگ حماسه بدون تاخير نواخته شود و 
 31براي همين عصر روز سه شنبه 

ارديبهشت بر خالف آن چه وزارت 
كشور به عنوان مجري انتخابات اعالم 
كرده بود، نظرش را با عنوان نظر 
. شوراي نگهبان به اطالع عموم رساند

 و اين 1388 و 1384او همچون سال 
بار با تاكتيك پيشگيري و نه درمان پر 
هزينه، جنگ حماسي خود براي ادامه 

را به » ريل گذاري در واليت«راهبرد 
شكلي اعالم كرد كه براي دشمنان 

  .ابهامي در عزم او به وجود نيايد
  

خامنه اي به اندازه كافي تجربه و دانش 
نرپيشگان اندوخته است كه صحنه و ه
) مهندسي(نمايش را خوب كارگرداني 

 ،ي حسن روحان،ييمحسن رضا. كند

ي براي  محمد غرض ومحمدرضا عارف
نشان دادن آن كه همه ساليق در 
رقابت حضور دارند برگزيده شده تا 

از ميان . نمايش با هيجان اجرا شود
 ي غالمعل،يلي جلدي سع ،يتي والاكبر يعل

 يك بافيلو محمد باقر قا حداد عادل
نفر به عنوان سوُگلي آقا از اطاق تجميع 

بدون ترديد خامنه . آرا بيرون خواهد آمد
اي يك راي بيشتر ندارد، اما اين راي 
هماني است كه به عنوان فرد برَنده مي 

مشخصات منتخب جنتي شو هم . شود
از طرف ولي فقيه به عنوان فصل 

رييس جمهور . الخطاب تعيين شده است
اين فرد . اي نكات منفي آنفعلي منه

منتجه دو بردار بيت آقا و سپاه خواهد 
  . بود
  

بنابرين همه چيز براي مرحله نهايي 
حماسه آماده شده و دستورات آقا بدون 
كم و كاست اجرا خواهد شد و خواهيم 

 خرداد اعالم خواهند 24ديد كه در روز 
كرد كه چندين ده مليون در اين 

. ت كرده اندشرك» انتخابات پر شور«
مجريان حماسه به اندازه كافي تجربه 
دارند كه اين دروغ بزرگ را چگونه 

  . ساماندهي رسانه اي كنند
  
  

اين مسيري است كه ولي فقيه طراحي 
كرده و تاكنون دو مرحله از حماسه را 

اما اين مسير . پشت سرگذاشته است
در » ريل گذاري جديد«يعني پيشبرد 

ي سختي براي واليت همراه با چالشها
خامنه اي آگاهانه . ولي فقيه خواهد بود

اين مسير را انتخاب كرده و براي حفظ 
. واليتش هيچ راهي به جز اين ندارد

اين همان اعالم جنگ به مردم ايران، 
ادامه سياست صدور ترور و بنيادگرايي 
اسالمي و توسعه مرزهاي امنيتي واليت 

اين سياست گرچه خامنه اي را . است
ون همه مستبدان تاريخ منفرد تر و همچ

منقبض تر مي كند، اما هزينه آن براي 
واليتش كمتر و براي مردم ايران بسا 
گران تر از آن است كه بتوان تصور 

بدين لحاظ براي مردم ايران تنها . كرد
راه رهايي از اين وضعيت فالكتبار، 
تحريم اين نمايش انتخاباتي و قيام 

  . عليه نظام حاكم است
  

پيرامون آن چه در چند هفته گذشته 
اتفاق افتاد چند حاشيه مهم هم وجود 

  .داشت كه به دو مورد آن مي پردازم

  
 حزب موتلفه اسالمي تا اين لحظه -1

اين حزب كه مدعي . بازنده شده است
ائتالف اكثريت اصولگرايان بود و براي 

 تن را معرفي كرده بود، قبل از 5رقابت 
گهبان پرچم تسليم اعالم نظر شوراي ن

به گُمانم براي موتلفه . را باال برد
رفسنجاني آخرين شانس براي مشاركت 

اما اين جريان . در قدرت سياسي بود
نتوانست رمز و راز موضع گيريهاي 

گَردن به . مرشد پير خود را درك كند
 اندازه كافي فَربه شده جناب عسگري

اوالدي برق تيغ جراحي را خوب حس 
كرده و براي همين با مارك فتنه براي 
. موسوي و كروبي مخالفت كرده است

اما در باند موتلفه ديگراني هم هستند 
  .كه مسير باد را انتخاب كرده اند

  
 23انبارلويي در يادداشت روز دوشنبه 

ارديبهشت روزنامه رسالت در توصيف 
يت رسانه جنبشهاي اجتماعي و فعال

 ي گرطهيسل«هاي غير واليي از واژه 
استفاده كرده و تظاهرات » ياسيس

 را 1388 دي سال 9فرمايشي روز 
نقطه پايان «و » رفراندوم تاريخي«

  تعريف كرده  »گري سياسي  سليطه
  
  

در همين يادداشت انبارلويي، . است
رفسنجاني و مشايي را وابسته به دو 

يا خواسته «جرياني مي داند كه 
ناخواسته در جنگ نرم دشمن 

انبارلويي در پيش . بوده اند» آفرين نقش
ما در دهه «:بيني چشم انداز مي نويسد

قطار انقالب در . چهارم انقالب هستيم
 دقيق  گذاريهاي سياست  باپيشرفت ريل

 پيش به ويژه مراقبتهاي و رهبري
ريل «به نظر مي رسد در اين  ».رود مي

تبع آن روزنامه موتلفه و به » پيشرفت
. رسالت به تدريج به حاشيه رانده شوند

البته آقاي انبارلويي و شركا نبايد در 
مورد حمايت بدون شكاف از احمدي 

  . نژاد فراموشكار شوند
  

همچنين روزنامه رسالت بايد به اين 
سوال پاسخ دهد كه اگر شوراي نگهبان 
صالح ترين مرجع براي تائيد صالحيت 

چرا محصول تائيد اين كانديداها است، 
شورا در مورد رفسنجاني، خاتمي و 

 سال بر كرسي 24احمدي نژاد كه 
رياست قوه مجريه نشسته بودند اكنون 

به فتنه، انحراف و خواص بي بصيرت 
  تكامل پيدا كرده است؟  

 ارديبهشت، محمد 19 روز پنجشنبه -2
خاتمي در جمع تعدادي از دانشجويان 

ضور در عدم حداليل خود براي 
 گزارش به. را مطرح كردانتخابات 

 خاتمي، وي در پاسخ به محمدسايت 
 براي تعدادي از دانشجوياندرخواست 

من مطمئن «:حضور در انتخابات گفت
تازه اگر . خواهند ما بياييم هستم كه نمي

هم ] شوراي نگهبان[از اين مرحله 
بگذريم حق نداريم بيش از آن چه 

 خاتمي در »!خواهند راي بياوريم مي
 كه او را حسين شريعتمداريواكنش به 

» فروش وطن«و » االرض مفسد في«
ناسزاگوييها «ناميده بود گفت كاري به 

توز   و اباطيلي كه بعضي تريبونهاي كين
 ندارد، »دهند پرداز آن را نشر مي  و دروغ

دستگاههاي رسمي هم  بلكه حتي«
كنند كه فالني و فالني را  اعالم مي

  .»يم بيايندگذار نمي
  

نه «:وي در مورد شوراي نگهبان گفت
داوري مثبت آن درباره كسي  موجب 

 آن  سرافرازي است و نه قضاوت منفي
موجب سرافكندگي، ولي خب حاال 

 .»ريش و قيچي به دست آنان است
سيد محمد خاتمي در دوران رياست 

 سال گذشته در 8جمهوري اش و طي 
 بيش از برخورد با ولي فقيه و ايادي او

حد محافظه كارانه و در مواردي ذليالنه 
گفته تاريخي او همان . عمل كرده است

اكنون اما پرده . بودن است» تداركچي«
ها را كمي باال زده و از اين كه هر 

بيش از آن چه « دحق نداركانديدايي 
د صحبت مي  بياور»خواهند راي مي
معني اين حرف روشن است؛ هر . كند

ه صندوق ريخته شود تعداد راي كه ب
براي خامنه اي و شوراي نگهبان تحت 
امر او فقط براي گرم شدن صحنه 

اما خروجي از . نمايش سودمند است
صندوقها به دلخواه خامنه اي تعيين مي 

 اتفاق 88 و 84آن چه در سال . شود
 هم اتفاق 92 خرداد سال 24افتاد و در 

در اين مورد . خواهد افتاد همين است
ك استثنا وجود دارد و آن هم دور البته ي

  . اول انتخاب خاتمي است
  

بنابرين انتخابات در نظام جمهوري 
اسالمي نه فقط آزاد، دمكراتيك و 
منطبق با معيارهاي شناخته شده جهاني 
نيست، بلكه حتي براي كساني كه 
متعهد به اصل ننگين و ارتجاعي واليت 
فقيه هستند هم رقابت عادالنه وجود 

 چنين شعبده بازي فقط شايسته .ندارد
  . تحريم است

  
  

  لي و دو َطرد شدهحماسه خامنه اي، يك سوُگ
  مهدي سامع

 

انتخابات در نظام جمهوري اسالمي نه فقط آزاد، دمكراتيك و بنابرين 
منطبق با معيارهاي شناخته شده جهاني نيست، بلكه حتي براي كساني كه 
متعهد به اصل ننگين و ارتجاعي واليت فقيه هستند هم رقابت عادالنه 

 . چنين شعبده بازي فقط شايسته تحريم است. وجود ندارد
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با ورود آقاي هاشمي رفسنجاني به گود 
نمايش انتخابات، بحران سياسي رژيم 
جمهوري اسالمي وارد مرحله تازه و 

اين تحول، . تعيين كننده اي شده است
در امتداد شكست استراتژيك باند حاكم 
در يكدست سازي قُدرت زير ضربه 

 و يك پيامد 89 و 88كوبنده خيزشهاي 
. ار مي آيدخُردكننده ديگر آن به شم

آقاي خامنه اي و همدستان، خيابانها را 
به كُنترُل خود درآوردند، اما اين فقط 
غلبه مكانيكي بر بحراني بود كه 
مخالفان و منتقدان در نهاد حكومت 
تزريق كردند تا درست از همان لحظه 
كه نعره پيروزي سر داد تا همين امروز، 
آن را مديريت كرده و منطق اش را 

  .دان ديكته كندب
  

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

اين باند براي رسيدن به نُقطه كُنوني، 
ابتدا فروپاشي دروني و تقسيم به 
فراكسيونها و دسته بنديهاي گوناگون را 

سپس، به سركشي و . تجربه كرد
ستقيم فراكسيون نظام رويارويي م- 

گامي بعد تر با . امنيتي مبتال گرديد
ماهي گيري گرايش راست سنتي از آب 
گل آلود و تاختن آن روي ويرانه هاي 
به جا مانده روبرو شد و در همه اين 

فصل "ايستگاهها، اندكي از وزن لنگر 
 "قايق نظام" كاسته شده و "الخطاب

روي امواج متالطمي كه حركت 
 ها ايجاد كرد، سرگردان به "خودي"

  . هر سو ليز خورد
  

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

نخستين ناكامي آقاي خامنه . نشده است
اي در مديريت نمايش انتخابات، در 

رين و مطمين ترين نُقطه به او نزديكت
 و اعضاي "رهبر". شكل گرفته است

باندش زير فشار سووال در باره 
چگونگي توزيع دوباره قُدرت، هر يك 
به سمت منافع ويژه خود هل داده شده 
اند و نه تنها از ايده ايجاد فصل مشترك 
براي تقويت باند در اين فرآيند نشاني به 

گي و در چشم نمي خورد، بلكه هم
پيشاپيش آنها آقاي خامنه اي، از هيچ 
اقدامي براي دور زدن دوستان و 

  . برداشتن ُكاله يكديگر فرو نمي گذراند
  

تهديد از موضع ضعف با نتيجه 

  باژگونه
آقاي رفسنجاني به آن اندازه با 

 "نظام"مكانيزمها، رفتار و كاركردهاي 

آشنايي دارد تا ارزيابي كم و بيش 
ياستي كه رقبا پي گرفته اند درستي از س

و درجه موفقيت آنها در مادي ساختنش 
او دريافته بود كه خيز آقاي . داشته باشد

خامنه اي و همدستانش براي برگُزاري 
بدون رقيب انتخابات و جلوگيري از 
نشستن شُركاي اخراج شده گرد ميز 
تقسيم سهم، مفهوم ديگري جز پايان 

همزمان، . دوران حيات سياسي او ندارد
چنين نمي نمود كه او به توان خود و 
متحدانش براي جلوگيري از اين تحول 

از اين رو، وي . اعتماد كافي داشته باشد
جريان "در همان حال كه روي خطر 

 مانور "نظام و واليت" براي "انحرافي
مي داد تا از دريچه مصلحت خواهي، 
رقبا را به سازش جلب كند، به تالش 

 "رهبر"اي براي كسب اعتماد گُسترده 
و كشيدن او به زمين بازي خود دست 

  . زد
  

آنچه كه رييس پيشين مجلس خبرگان 
مي بايست درمي يافت اين بود كه نه او 
هاشمي دهه هاي پيش و مرد قُدرتمند 
در سايه است و نه آقاي خامنه اي 
همان مالي گُمنام و هدايت پذير 

اي آقاي رفسنجاني كه فُرصته. پيشين
 از دست "رهبر"نادري را براي مهار 

داده بود، اينك در برابر انتخاب همه 
او مجبور بود يا . چيز يا هيچ قرار داشت

به ميدان جنگي كه آقاي خامنه اي 
گُشوده بود، پانهد و يا همانگونه كه 
تاكُنون پيشه كرده بود، شكست را بدون 
وارد شدن به نبرد بپذيرد و بر سند سلب 

  . حق و امتياز از خود مهر نهدهر گونه 
  

هنگامي كه او به جاي دريافت نشانه 
حتي كوچكي از ابراز تفاهم و باز شدن 
دريچه كوچكتري براي مداخله اش در 
توزيع قُدرت، با سيل تهديدها و حمله 
هاي فراكسيون آقاي خامنه اي و 
نزديكان او روبرو شد، ناكارايي تدبير 

. ريافتسازش به هر قيمت را نيز د
نشانه چرخش رويكرد او را سخنانش در 
باره بركشيدن آقاي خامنه اي به مقام 
رهبري و حمله به سپاه پاسداران ارايه 

از اين زمان روشن گرديد كه او از . كرد
 براي دستيابي به "رهبر"جلب رضايت 

  . خواسته هايش نا اُميد شده است
  

  دليل ورود رفسنجاني 
تعيين كننده بر آنچه كه بي ترديد نقش 

تصميم آقاي رفسنجاني در انتخاب 
هريك از اين گُزينه ها گذاشته، موقعيت 
ضعيف آيت اهللا خامنه اي و وضعيت 

  هرگاه . تعادل قُوا به زيان وي است
  

 در همه پهنه هايي "رهبر"سياستهاي 
كه فرمان مي راند به ورشكستگي 

نيانجاميده بود، هرگاه ناكامي فاجعه بار 
تها بر زمينه ي نارضايتي ساين سيا

جامعه و عميق تر شدن شكاف ترميم 
ناپذير بين آن و حكومت قرار نداشت، 

 جمهوري اسالمي "پراگماتيست"پايور 
نيز هرگز دچار وسوسه گذاشتن پا به 

او راهبرد سياسي خود . ميدان نمي شد
را از نتيجه ي چرتكه بين آنچه كه مي 

ه مي تواند به دست بياورد و آنچه ك
  . تواند از دست بدهد، استخراج مي كند

با همين منطق او ترجيح داد به جاي 
آنكه خود بر مسند جانشيني آقاي 
خُميني بنشيند، آخوند بي رنگ و بوي 
مشهدي را جايگذاري كرده و از پشت 

و باز، . پرده نخها را در دست داشته باشد
آنگاه كه آقاي خامنه اي قصد بركناري 

 مجلس خبرگان را كرد، اش از رياست
آقاي رفسنجاني در هراس از دست 
دادن آنچه كه هنوز از او گرفته نشده 
بود، بدون مقاومت صندلي را تعارف كرد 

  . و به صف تماشاچيان پيوست
  

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

ن به گونه واقعا موجود ميزان قُدرت آ
اگر در اين ارزيابي يك فاكتور . است

پايه اي ديگر، يعني تابعيت مطلق 
رويكردهاي آقاي رفسنجاني از منافع 
استراتژيك و نيز روز خود در نظر گرفته 
شود، آنگاه همه داستان سراييها پيرامون 
انگيزه هاي واال مرتبه و متافيزيكي وي 

بهتري قرار مي از كانديداتوري زير نور 
شگفت آور نيست كه بيشتر . گيرد

اصالح "حرافيها در اين مورد از جانب 
آنها كه .  حكومتي ابراز مي شود"طلبان

خود به دليل هراس و بي جربزه گي از 
وارد شدن به چالش انتخابات و 
برانگيختن خشم باند حاكم فرار كرده 
اند، اكنون پشت درب بيت آقاي 

يده اند و اُميدوار رفسنجاني صف كش
هستند كه از خُرده ريز سفره قُدرت 

آنها . احتمالي به آنها نيز نصيبي برسد
گمان مي كنند به اندازه اي كه موضوع 

 تر و "تاريخي"نامزدي آقاي رفسنجاني 
 تر جلوه كند، در همان ابعاد "حماسي"

نيز ولنگاري رهبري و فلج سياسي 
ه و مجموعه آنان نيز كمتر به چشم آمد

  . درك پذير تر مي شود
  

  خُروج از ُكدام بحران؟
با اين حال، در ساخت بزُرگترين افسانه 
اي كه گرد حضور يك رهبر باند اخراج 
شده از حكومت در رقابت رياست 

  خروج "جمهوري نقالي مي شود، يعني 
  

اصالح " به اين واسطه، فقط "از بحران
 نيستند كه مشاركت دارند؛ "طلبان

شتر از آنها، آقاي رفسنجاني و بي
 اش هستند كه مايلند "كارگُزاران"

نقش و كاركرد خود را در سطح نجات 
دهنده كشور، اقتصاد، مردم و هر ظرف 

با وجود . غول آساي ديگر فراز دهند
اين، فقط يك نگاه كوتاه، نه از دريچه 
ديد اپوزيسيون، بلكه از جايگاهي كه 

ان آقاي رفسنجاني و اصالح طلب
حكومتي ايستاده اند، نشان مي دهد كه 
بحران روي ميز بسا ريشه اي تر از آن 
است كه با جابه جايي سياسي در سطح 
و تغيير اين يا آن مقام اجرايي حل پذير 

  . باشد
  

، بدون "نظام"هر نيروي رفُرم از درون 
غلبه و كنار زدن نيروهايي كه موجب 
 فروپاشي اقتصاد، انحصار سياسي، تنش

خارجي و انزواي بين المللي گرديده اند 
و بيشتر آنها موجوديت سياسي خود را 
مديون شرايط ناشي از آنها هستند، 
حداكثر مي تواند روزگارش را در 
مسندي كه به دست آورده با فلج دايمي 
بگذراند و يا در بدترين حالت، به 

 بهتران فرو - ما – از "تداركچي"
ر در اداره هر تحول لمس پذي. بكاهد

كشور، با سد محافل و جريانهايي روبرو 
خواهد شد كه سر نخ واقعي اُمور را در 
دست دارند و قُدرت حقيقي را تشكيل 

از همان لحظه اي كه . مي دهند
رفُرميست فرضي به صندلي رياست 
جمهوري تكيه مي زند، با سد اُرگانها و 
نهادهاي قانوني روبرو خواهد بود كه 

گي آنها را مدافعان وضع كُنترُل جمل
از مجلس گوش . موجود در دست دارند

به فرمان ولي فقيه تا قُوه قضاييه ي 
تحت امر دواير امنيتي، همه جا قانون 
دفُرمه شده و بوروكراسي دست ساز به 
سان بازيچه اي در خدمت آنها قرار 

  . گرفته است
  

اين در حالي است كه آقاي خامنه اي 
 چالش برانگيز اداره پروژه حساس و

هسته اي، سياست خارجي و در راس 
آن موضوع مناسبات با آمريكا را نيز به 
بيت خود منتقل كرده و قلمرو 

در سوي ديگر، . اختصاصي خود مي داند
كارتل سپاه پاسداران قرار گرفته كه بر 
شريانهاي اصلي اقتصاد چنگ انداخته و 
بخش كالن اقتصاد زير زميني را نيز 

منافع اين بخش از . ي كندهدايت م
قُدرت سياسي كه به قُدرت بي واسطه 
نظامي و امنيتي خود اتكا دارد، از نظر 
اقتصادي با انحصار و رانت و از نظر 
سياسي با يكدست سازي داخلي و تنش 

  . خارجي گره خورده است
  

  4بقيه در صفحه 

  ...سرمقاله 

  نامزدي رفسنجاني، ُخروج از ُكدام بحران؟
 منصور امان
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بيانيه  سازمان چريكهاي 

  فدايي خلق ايران

  به مناسبت

اول ماه مه، روز همبستگي 

  جهاني كارگران
  
  

اول مــاه مــه را بــه تمــامي كــارگران و 
گـوييم و    مزدبگيران جهان شادباش مـي    

براي جنبش كارگري در سراسـر جهـان      
در مبارزه عليه استثمار، استبداد و عقـب        

  .كنيم ماندگي موفقيتهاي بزرگ آرزو مي 
طي سال گذشته نيروهاي كار در تمامي       
كشورها با ادامه تعرض به سطح زندگي       

نظام جهاني  . و معيشت خود روبرو بودند    
سرمايه داري هم در كانونهاي اصـلي و        
هم در منـاطق پيرامـوني بـه وحـشيانه          
ترين شيوه ها به استثمار و غارت مـردم         

تهاجم بدون وقفـه   .  زحمتكش ادامه داد  
 امپرياليستي به سـطح كـار و        انحصارات

زندگي زحمتكسان و محرومان و پايمال      
كردن حقوق كـارگران و مزدبگيـران در        
. ضد انساني ترين شكل ادامه پيدا كـرد       

ــگ،   ــام آور جنـ ــاي سرسـ ــه هـ هزينـ
نظاميگري، انباشت سالحهاي مخـرب،     
تروريسم و بنيادگرايي بر دوش نيروهاي      

در حالي كه سـودهاي سرشـار       . كار بود 
ب انحــصارات ســرمايه داري شــد، نــصي

شاخــصهاي زيــست و كــار تــوده هــاي 
ــرد و   ــشتر شــقوط ك محــروم هرچــه بي
جهاني شدن بربريـت و توسـعه فقـر بـا           
همــه ي ابعــاد مخــرب آن ســيماي    
عوامفريبانه مدافعان ليبراليسم اقتصادي    

  . جديد را نمايان كرد
  

در سال گذشته نيروهـاي كـار در تمـام          
رايط فاجعه بـار    كشورها در مقابل اين ش    

. به اشكال مختلف واكنش نـشان دادنـد   
ــان و   ــشهاي محرومـ ــامي جنبـ در تمـ
ستمديدگان جهان همچنان ايـن سـوال       
مطرح بود كه در مقابـل چنـين شـرايط          
ــود دارد؟   ــاتيو وج ــدام آلترن ــه ك ناعادالن
گرچه كارگران و مزدبگيران پيشرو براي      
كسب حقوق اوليـه و روزمـره نيروهـاي         

گير خود ادامه دادند، اما     كار به تالش پي   
همواره تاكيد مي كردند كه سوسياليسم      
با چهـره انـساني، دمكراتيـك و مـدرن          
. آلترناتيو شرايط فاجعه بار كنـوني اسـت    

ما نيز همچنان كه بارها تاكيد كرده ايم،   

 ليبرال را نـه     -آلترناتيو جهاني سازي نو     
بازگشت به عقب و نقد شـرايط موجـود         

هــاي ارتجــاعي، بــا توســل بــه نظريــه 
ناسيوناليستي و نهيليستي بلكـه مبـارزه       
براي تحقق سوسياليسم در ابعاد جهاني       

از نظر ما مبارزه براي خواسته      . مي دانيم 
هاي مبرم و دمكراتيـك نيروهـاي كـار         
. نبايد موكول به تحقق سوسياليسم شود     

ــرايط   ــه ش ــشورهايي ك ــين در ك همچن
اقتصادي و سياسـي آن مـشابه شـرايط         

ست، مبارزه براي خواسـته هـاي       ايران ا 
دمكراتيك نيروهاي كار و تحقق انقالب 
دمكراتيك يك مرحله كامـل از مبـارزه        

  .براي سوسياليسم است
  

در سال گذشته شرايط زيست كـارگران       
و مزدبگيران ايران وخامتي دوچنـدان و       

فقــر و ســيه روزي، . سرســام آور يافــت
زندگي مليونهـا نيـروي كـار و خـانواده          

تعطيـل  . را بـه فالكـت كـشيد      هايشان  
زنجيره اي واحدهاي توليدي، اخراجهاي    
دسته جمعي، صعود نـرخ تـورم و عـدم          
پرداخت دستمزد ناچيز كارگران، شـرايط    
زندگي زحمتكشان را روز به روز دشـوار        

جمهوري اسـالمي بـا افـزايش       . تر نمود 
هزينه هايي كه به امنيت نظـام مربـوط         

مـومي  مي شود، فقر و بي خانمـاني را ع      
كرده و اين سياست فاجعـه بـار زنـدگي          
توده هاي مـردم را بـه قهقـرا كـشانده           

تالش رژيـم بـراي دسـتيابي بـه         . است
سالح اتمي، سياست صدور تروريـسم و       
بنيــادگرايي و حمايــت بــي دريــغ از    
ديكتاتوري بشار اسد، براي مردم ايران و 
به ويژه براي زحمتكـشان ارمغـاني جـز         

  .ي نداشته استتوسعه فقر و خانه خراب
هزينه پيوستن رژيم بـه اردوي جهـاني         

ــو  ــان  -ســازي ن ــرض عن ــرال و تع  ليب
گسيخته سرمايه داران به سطح زنـدگي       
و معيشت نيروهاي كار، سفره نيروهـاي       

حداقل حقوق  . كار را تهي تر كرده است     
كــارگران بــراي ســال گذشــته و ســال 
جاري كمتر از يك سوم ميزان خط فقـر    

 در حاليست كـه نـرخ       تعيين شده و اين   
ــه و در   ــزايش يافت ــه روز اف ــورم روز ب ت
ابتداي امـسال بـر طبـق اعـالم منـابع           

.  درصـد رسـيده اسـت      40حكومتي بـه    
كارشناسان مستقل ايـن رقـم را بـاالي         

افـزون بـر   .  درصد ارزيابي مي كننـد     55
صعود سرسام آور نرخ تورم و در نتيجـه         
افزابش قيمتها، تمام پارامترها در اقتصاد      

الن ايران به زيان نيروهاي كـار بـوده     ك
  .است

  
ــرخ رشــد اقتــصادي، فقــدان   كــاهش ن
سرمايه گذاري موثر در توليد صـنعتي و        
در حــوزه هــاي اشــتغال زا، ورشكــست 
شدن شركتهاي صنعتي، افزايش سرسام     
آور نقدينگي و حجم پول، افزايش نـرخ        

همراه با رانت خواري بانـدهاي      ....تورم و 
رت و گـسترش  تشكيل دهنده هـرم قـد   

ــدگي    ــوداگري زن ــي و س ــصاد دالل اقت
. نيروهاي كار را به تباهي كشانده اسـت       

هدفمنـد كـردن    «سياست به اصـطالح     
و در حقيقت حذف يارانه هـا،       » يارانه ها 

نقــدينگي و نــرخ تــورم را افــزايش داده 
تـرين    نقـدينگي بـه عنـوان مهـم       . است

شاخص اقتصادي كه بـي واسـطه و بـه        
ش نرخ تورم تـاثير     طور مستقيم بر افزاي   

 هـزار ميليـارد     60مي گذارد، از  حـدود       
 500بـيش از     بـه    1384تومان در سال    

 1391هزار ميليارد تومان در پايان سال       
افـزايش نقـدينگي و واردات بـي        . رسيد

رويه كاال چنان ضربه مهلكي به اقتصاد       
ــيچ دوران   ــا ه ــه ب ــرده ك ــران وارد ك اي
ديگـري در تـاريخ معاصـر ايـران قابــل     

  .ايسه نيستمق
 فروردين، مسعود نيلي،    25يكشنبه شب   

كارشناس اقتصادي نزديك بـه اصـالح       
طلبان حكومتي در برنامـه كانـال يـك         
ــايق   ــوري اســالمي حق ــون جمه تلويزي

او گفـت طـي   . فاجعه باري را برمال كرد   
، ميزان اشـتغال    1390 تا   1385سالهاي  

 هزار  14زايي خالص ساالنه ايران، تنها      
ست كه بـسيار نـاچيز و در         بوده ا  200و  

اين كارشناس اقتـصادي    . حد صفر است  
اضافه نمود كه رشد اقتصادي ايـران در        

 بين نيم تا صفر درصد بـوده    1391سال  
و با وجود وضعيت فعلـي اقتـصاد، رشـد          
اقتــصادي در ســال جــاري خورشــيدي  

  .منفي خواهد شد
روزنامه شرق در شـماره روز سـه شـنبه         

كارشـناس   فروردين از قـول همـين      27
دولت در شرايطي تقريبـا هـيچ       «:نوشت

طور ساالنه ايجاد نكرده اسـت       شغلي به   
 دالر درآمد نفتـي       ميليارد  700كه حدود   

 درصد بيش    50داشته است و بايد حدود      
..... كـرد   از دولتهاي قبل، كار آفريني مي     

ايران از نظر نرخ تـورم، رتبـه اول را در           
ــشورهاي   ــس از آن، ك ــان دارد و پ جه

در واقـع   . ونزوئال و بالروس قرار دارنـد     
تنها سه كشور در جهـان، تـورم بـاالي            

  .»كنند  درصد را تجربه مي30
  

كارگران و مزدبگيـران ايـران در مقابـل      
اين اوضاع فاجعه بـار سـكوت نكـرده و          
براي نجات از گرسـنگي، بيكـاري، بـي         

 بـه   خانماني، اسـتبداد و عقـب مانـدگي       
ــارزه و   ــاگون مب ــكال گون ــت اش مقاوم

طرح شكايات بـه طـور علنـي و         . كردند
بــه گرداننــدگان رژيــم، تجمــع خطــاب 

اعتراضي، اعتصاب، تحصن، بستن جاده     
شيوه هايي بـود كـه      ...ها، راه پيمايي و     

. كارگران در مبارزه خود بـه كـار بـستند     
نيروهاي سركوبگر رژيم گرچه در مقابل      
اعتراضـهاي ُخــرد كـارگري بــا احتيــاط   

د، اما در حركتهايي كه     برخورد مي كردن  
جنبش كارگري گامهايي بزرگ به جلـو       
بر مي داشت با سركوب دد منشانه رژيم     

  . مواجه مي شد
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلـق     
ايران بيالن برخي حركتهـاي اعتراضـي      

 را 1391كارگران و مزدبگيران در سـال      
بـر اسـاس ايــن   *. منتـشر كـرده اسـت   

  حركـت    446 ترازنامه در سال گذشـته    
ــارگري و صــنفي صــورت   اعتراضــي ك

همچنــين حركتهــاي  . گرفتــه اســت 
 نسبت  1391اعتراضي كارگران در سال     

 رشد چشمگير داشته و از      1390به سال   
  . مورد افزايش يافته است446 به 350

  
  5بقيه در صفحه 

  

نامزدي رفسنجاني، ُخروج از 

  ُكدام بحران؟
  3بقيه از صفحه 

  
 ياد شده بر سر راه با اين وجود، سدهاي

رفُرم عبور ناپذير نيستند، هرگاه نيروي 
آن حاضر باشد چارچوبها و قواعدي را 
كه رژيم واليت فقيهي آقاي خامنه اي 
براي جاودانه كردن سلطه خود تعيين 
كرده، به رسميت نشناسد، از بازي در 

  زمين آن تن بزند و كمر به واليت و 
.  ببنددسپاه زدايي در اقتصاد و سياست
دوران "در اين رابطه، نگاه به تجربه 

 مي تواند عبرت آموز باشد، "اصالحات
چه، همه اشتباهاتي كه رفُرميستهاي 
حكومتي مي توانند مرتكب شوند را 
حجت االسالم خاتمي در دوران هشت 
ساله رياست جمهوري اش به روشني به 

  . نمايش گذاشته است
 بحران واقعي در كشور و سرچشمه

 –تضادها، وجود دستگاه استبدادي 
مذهبي واليت فقيه است و از اين رو 
نُقطه شروع هر تغييري كه شايسته 
ناميده شدن به اين صفت باشد نيز به 
. دست گرفتن همين معضل خواهد بود

تاكنون تعريف باند رانده شده از 
، فراتر از حذف "بحران"حكومت از 

خود و برابر دانستن آن با ريشه 
  . مشكالت موجود نبوده است

  
  برآمد

جدال در دستگاه قُدرت جمهوري 
اسالمي از تعيين نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري به پهنه هاي تعيين 
صالحيت، بازوهاي نظارت بر انتخابات، 
چگونگي جلوگيري از تقلُب و مكانيزم 

آقاي . شُمارش آرا منتقل شده است
را خامنه اي و شُركا يك دور بازي 

باخته اند، اما تضعيف و محدود شدن 
امكانات، هنوز به مفهوم ناتواني آنها از 

 تحوالت "مهندسي"تاثيرگذاري و 
در مقابل، توان آقاي رفسنجاني . نيست

و متحدانش به تنهايي براي رويارويي 
در نبردهاي آتي و خُنثي كردن 

 و نقشه هاي زير "قانوني"نيرنگهاي 
آنها . مي كندزميني حريف، كفايت ن

فقط هنگامي خواهد توانست به اين امر 
نايل آيند كه نيروي اجتماعي را وارد 
صحنه كنند و به مدد فشار آن، رقبا را 

مستقل از آنكه جناح . به عقب برانند
حكومتي مزبور خواهان چنين تحولي 
باشد يا نه، پيش شرط آن قانع كردن 
مخاطبان به داشتن مرزبنديهاي روشن 

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

  
تا پيش از اين رويكرد، آقاي رفسنجاني 
و دوستان همانگونه ديده مي شوند كه 

بخشي از : خود را معرفي كرده اند
 كه براي نجات آن، شراكت در "نظام"

قُدرت و حفظ مناسباتي كه به زيان 
  .مده اندجامعه برقرار گرديده، به ميدان آ
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بيانيه  سازمان چريكهاي 

  فدايي خلق ايران

  به مناسبت

اول ماه مه، روز همبستگي 

 جهاني كارگران

 
  4بقيه از صفحه 

بر اسـاس بيانيـه هـاي تـشكلهاي         
مــستقل كــارگري و بنــا بــه آنچــه 
كارگران و مزدبگيران در حركتهاي     
اعتراضي خود اعالم كرده اند، مبرم     
ترين و اوليه تـرين خواسـته هـاي         

  ي كار به قرار زير است؛نيروها
  
ــستقل  * ــشكلهاي م حــق ايجــاد ت

كارگري براي نيروهاي كار يـدي و   
ــري  ــنعتي، (فكــ ــارگران صــ كــ

كــشاورزي، معلمــان، پرســتاران  و 
  ...).كارگران بخش خدمات و 

  
لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن   *

و مرد در حقـوق كـار و در تمـامي           
ــئون سياســـي، اقتـــصادي و    شـ

ــذيرش كنو  ــاعي و پ ــسيون اجتم ان
جهاني منع تمامي اشكال تبعـيض       

  .عليه زنان
  
به رسميت شناختن حق اعتصاب،     *

تجمع و تظاهرات و آزاي بدون حد       
و مرز انديشه و بيان و رسانه ها بـه   

  .عنوان حقوق پايه اي نيروهاي كار
  
آزادي كليه زندانيان سياسـي بـه       *

  .شمول فعاالن كارگري
  
تأمين امنيت شـغلي بـراي همـه        *

ن، لغو قراردادهاي موقـت و      كارگرا
قراردادهاي شركتهاي پيمانكاري و    
ــوري     ــت ف ــضا و پرداخ ــفيد ام س

  .دستمزدهاي معوقه به طور كامل
  
 8بـه رســميت شـناختن حــداكثر   *

ســاعت كــار در شــبانه روز، دو روز 
تعطيل در هفته و يك ماه مرخصي       

  .ساالنه با حقوق
  
تعيين حداقل دستمزد با مشاركت     *

ــ ــدگان واقعـ ــارگران و نماينـ ي كـ
ــارگري،   ــستقل كـ ــشكلهاي مـ تـ
. متناسب با افزايش نرخ واقعي تورم     

محاسبه حداقل حقـوق بـر اسـاس        
تامين نيازهاي زندگي شـرافتمندانه     

  .و انساني يك خانوار چهار نفره
  
ــا و  * ــل اخراجهــ ــف كامــ توقــ

بيكارسازي و ايجـاد سيـستم بيمـه        
  .اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار

   
  .ودكانلغو  كامل كار ك*
  
تامين حقوق بازنشـستگان بـراي      *

  .زندگي بدون دغدغه اقتصادي
  

تعطيل رسمي و همگاني اول ماه      *
ــت و    ــه ممنوعي ــو هرگون ــه و لغ م
ــم روز   ــزاري مراس ــدوديت برگ مح

  .جهاني كارگرن
  

ــق   ــدايي خل ســازمان چريكهــاي ف
ــود را از    ــل خ ــت كام ــران حماي اي
ــارگران،   ــق ك ــاي برح ــته ه خواس

ــان و ــران، معلم ــتاران مزدبگي  پرس
اعالم مي دارد و تمامي اتحاديه ها،  
ــاني   ــازمانهاي جه ــنديكاها و س س
كارگري و نيروهاي سياسي  مترقي     
جهان مي خواهـد كـه بـه مبـارزه          
برحق نيروهاي كار در اير ان براي        
ــاري   كــسب حقــوق اوليــه شــان ي

  . رسانند
ما از شوراي حقـوق بـشر سـازمان         
ملل و از سازمان جهـاني كـار مـي       

ــواهيم ــوي  خ ــر جمه ــشار ب ــه ف  ك
اسالمي براي به رسميت شـناختن       
حقوق حقه كارگران بيش از پـيش       

  .افزايش دهد
  

كارگران ايـران مـي تواننـد و بايـد          
پيــشتاز مبــارزه عليــه حكومــت    
استبدادي حاكم، پيشتاز مبارزه عليه  
جنگ و تجاوزگري نظامي و پيشتاز      
مبــارزه بــراي تحقــق دموكراســي، 

. ولت باشند عدالت، جدايي دين از د    
از ايــن رو مــا از تمــامي كــارگران، 
ــران شــاغل در  ــان و مزدبگي كاركن
مراكـــز دولتـــي و خـــصوصي و از 
ــعه   ــدافعان آزادي و توس ــامي م تم
ــراي    ــه ب ــواهيم ك ــي خ ــدار م پاي
سرنگوني نظام ننگين واليت فقيـه      

  .متحد و متشكل شوند
  

زنده باد اول ماه مه روز همبستگي       
  بين المللي كارگران

ــق   ــدايي خل ســازمان چريكهــاي ف
  ايران

ــشنبه  ــشت 8يك  28 (1392 ارديبه
  )2013آوريل 

  
 حركت اعتراضي 446بيالن * 

 در آدرس 1391كارگران در سال 
 زير

http://www.iran-

nabard.com/1391%20bila

n%20jonbesh%20kargari.

pdf 
 
براي اطالع از اخبار روزانه كارگري      
به سايت جنگ خبر در آدرس زيـر        
.مراجعه كنيد  
http://www.jonge-

khabar.com 
 
همچنين با مراجعه با آدرس زير از 
رويدادهاي ماهانه جنبش كارگري 

.مطلع شويد  
http://www.iran-

nabard.com/zinat/index-

zinat.htm 

  

  

به دعوت مجمع اتحاديه هاي كارگري آلمان 
)DGB( تظاهرات و گردهمايي روز جهاني 

  . كارگر با شركت هزاران تن برگزار شد
  

آغاز  DGBاين تظاهرات از برابر ساختمان 
هپيمايان با پرچمها، بنرها و شد و را

پالكاردهاي خود پس از عبور از خيابانهاي 
، Heumarktمركزي شهر كلن، در ميدان 

شعار . محل مركزي تجمع گردهم آمدند
كار با مزد خوب، حق "تظاهرات سال جاري 

 "بازنشستگي تضمين شده، اروپاي عادالنه
  .بود

فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
راي رساندن صداي كارگران ايران و نيز ب

جلب همبستگي طبقاتي كارگران آلمان با 
آنها، با برپايي ميز كتاب و نمايشگاه عكس 

عنوان . در اين گردهم آيي شركت داشتند
نمايشگاه ترتيب داده شده در غرفه سازمان 

  .  بود"كارگران سخن مي گويند"
بازديد كنندگان از اين نمايشگاه عكس كه با 

نويس آلماني عرضه شد، مي توانستند از زير
مطالبات كارگران ايران كه بر پالكاردها و 

  . پرچمهاي خود نوشته بودند آگاه شوند

  
  

  

  

گردهمايي روز جهاني كارگر با شركت فعاالن سازمان 

  آلمان-چريكهاي فدايي خلق ايران در كلن 
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گزارش كوتاه از روز جهاني 

  )آلمان( كارگر در شهر مونيخ
  

جمعي از فعاالن (كانون همبستگي ايرانيان مونيح 
) و هواداران سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران

همگام  با ديگر احزاب و سازمانها و فعاالن 
كارگري در شهر مونيخ در راهپيمائي روز جهاني 

، بازنشستگي كارگر كه با شعار كار با مزد خوب
تضمين شده واروپاي عادالنه برگزار شد، با 
پالكاردهاي كارگر زنداني، زنداني سياسي در 
ايران آزاد بايد گردد همراه با عكس كارگران 
زنداني و پرچم سازمان چريكهاي فدائي خلق 
ايران و پرچم ايران شركت كرده و پس از 
راهپيمائي اقدام به برپائي يك ميز اطالع رساني 

  . نمود
پخش گسترده اعالميه با مضمون شرايط سخت 

  اوضاع طبقه كارگر در 
ايران تحت حاكميت جمهوري اسالمي همراه با 
عكس و موزيكهاي انقالبي با استقبال گسترده 

  .مردم روبرو گرديد
  

گزارش راهپيمائي اول ماه مه در 

  )آلمان(دوئسبورگ 

  
امروز اول ماه مه روز جهاني كارگران و 

. شان،  سراسر كشور آلمان تعطيل بود زحمتك
كارگران و زحمتكشان آلمان به همراه نيروهاي 
انقالبي كشورهاي ديگر در هر شهر و برزن، اين 

  . روز تاريخي راجشن گرفتند
يكي از شهرهائي كه ميزبان اين راهپيمائي و 
مراسمهاي جشن اول ماه مه بود، شهر 

  .دوئسبورگ هامبورن است
 بامداد 8 هرسال از ساعت امسال بر خالف

حمايت كنندگان راهپيمائي در مقابل شهرداري 
 10دوئيسبورگ هامبورن حاضر شدند و از ساعت 

شركت كنندگان . بامداد شروع به راهپيمائي كردند
فهاي منظم با پالكاردها و راهپيمائي در ص

شعارهاي زيبا به همراهي رقص و پايكوبي با 
ترانه سرودهاي كارگري و ترانه سرودهاي ملّي 

لند شافت (ميهني اقصي نقاط جهان، به سمت 
كه يكي از معدن هاي متركه و در حال ) پارك

حاضر به عنوان پار ك تفريحي است راهپيمايي 
ك و امسال محل سن براي موزي. كردند

سخنراني وچادرهاي احزاب مختلف در سمت 
  .شرقي لند شافت پارك قرار گرفته دارد

امسال مكانهاي تفريحي براي كودكان بيشتر از 
همچنين غرفه هاي مختلفي از . هرسال بود

احزاب ، سازمانها، گروهها و انجمنها در محل 
  فعاالن سازمان چريكهاي فدايي . بودپارك برقرار 

ون سالهاي گذشته در ايران خلق ايران همچ
  .مراسم شركت داشتند

طبق روال همه ساله، در مراسم اول ماه مه 
احزابي كه . سخنراني و موزيك وجود داشت

بيشتر در اين مراسم شركت داشتند، عبارت بودند 
  :از
   دي لينكه-1 
   ام ال پ د-2 
   گروونا-3 
   اس پ د-4 
سنديكاي كارگران و زحمتكشان ( د گ ب -5 

  )آلمان
  فريدون رمضاني

 2013 مه 1
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  گزارش تصويري شركت رفقاي سازمان در روز اول ماه مي

  همبستگي جهاني كارگران در تركيه و بلژيك روز
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  جهان در آيينه مرور
  

 ليال جديدي

  

 :در اين شماره مي خوانيد

 نقش كمپانيهاي فرامليتي در -

  فاجعه مرگبار بنگالدش

كارگران جهان متحد " -

، گفتگو با يك فعال "شويد

  صنعت پوشاك در بنگالدش 

 شركتهايي كه در رتبه اول -

ليست صاحبان كارگاه هاي برده 

  داري قرار دارند

  

هاي فرامليتي در نقش كمپاني* 

  فاجعه مرگبار بنگالدش

  

  

بار ديگر كمپانيهاي فرامليتي، صاحبان 
كارخانه ها و حاكمان مستبد در اتحاد با 
يكديگر، منافع خود را فراتر از سالمتي، 
امنيت و جان كارگران زحمتكش و فقير 
قرار دادند و فاجعه اي ديگر آفريدند، 

بي توجهي و . اين بار در بنگالدش
و آز آنها سبب شد آنچه قابل حرص 

ساختمان . پيشگيري بود، اتفاق بيفتد
 فرو ريخت و "رعنا پالزا"هشت طبقه 

 كارگر فقير و 1100نزديك به 
زحمتكش در زير آوارهاي آن جان 

 نفر زخمي شدند 2500سپردند، بيش از 
و هزاران نفر از افراد خانواده آنان بي 
 سرپرست، داغدار و سرگردان بايستي با
. اين تراژدي دردناك روزگار بگذرانند

اين فاجعه، مرگبار ترين حادثه صنعتي 
تاريخ بنگالدش و يكي از بدترين فجايع 

   .در جهان بود
بنگالدش دومين صادركننده پوشاك 
جهان است و توليدات اين كشور در 
بازار كشورهاي غربي به فروش مي 

دستمزد پايين كارگران، اين كشور . رسد

ي از قطبهاي مورد توجه را به يك
شده جهاني تبديل  ماركهاي شناخته 

 درصد از توليدات 60. كرده است
 درصد 37پوشاك اين كشور به اروپا و 

. شود به آمريكا و كانادا ارسال مي
بسياري از صاحبان ماركهاي تجاري 
پوشاك كه در اروپا و آمريكا از توليدات 
پوشاكي اين كشور پولهاي كالن به 

 زنند، مشتري توليد كنندگاني جيب مي
 "رعنا پالزا"هستند كه در ساختمان 

اين درحاليست كه . كارگاه داشتند
كارگران اين صنعت با پايين ترين 
دستمزد و تحت بدترين شرايط ايمني 

  .كار مي كنند
اكثر كارگران اين صنعت در بنگالدش 
زنان جواني هستند كه با دستمزدهاي 

رفته شده و بسيار ناچيز به بردگي گ
بي . قرباني طمع سرمايه داران مي شوند

دليل نيست كه پاپ فرانسيس، رهبر 
معنوي مسيحيان كاتوليك، وضعيت اين 

با .  توصيف كرد"بردگي"كارگران را 
اين حال نه تنها صداي كارگران، بلكه 
اعتراضات فعاالن كارگري و سازمانهاي 

. مدافع حقوق بشر نيز به جايي نمي رسد
 ميليون 6/3ارشها بيش از طبق گز

بنگالدشي در صنعت پوشاك اين كشور 
اين در حاليست كه آن . كنند كار مي 

بان حقوق بشر  طور كه سازمان ديده 
 18 گويد، وزارت كار اين كشور فقط  مي

بازرس براي بازرسي هزاران كارگاه و 
كارخانه توليد پوشاك در منطقه داكار 

ر كه عمده صنعت پوشاك در آن قرا
   .دارد، به كار گمارده است

  
انستيتو كار و "چارلز كرناگان، مدير 

 در گفتگويي با راديو "حقوق بشر جهان
 در اين باره "دمكراسي همين حاال"

هيچ اتحاديه اي با قراردادهاي ": گفت
سراسري وجود ندارد، هرگاه كارگران در 
پي ايجاد تشكل برمي آيند و يا به وضع 

ند، مورد ضرب و موجود اعتراض مي كن
خريداران و يا . شتم قرار مي گيرند

همان كمپانيهاي بزرگ اهميتي به اين 
براي نمونه فروشگاه . موضوع نمي دهند

 براي "وال مارت"بزرگ و زنجيره اي 
 سنت پرداخت مي كند 9هر لباس تنها 

و همين و ديگر به هيچ موردي توجه 
   ".نمي كند

آنها شركتهاي بزرگ و طرفهاي قرارداد 
ترجيح مي دهند وضعيت وخيم، حقوق 

ناچيز و عدم امنيت كارگران را ناديده 
عده اي از بازماندگان اين فاجعه . بگيرند

 گفتند كه "سي ان ان"به خبرنگاران 
شكافهايي در ديوار ساختمان ديده بودند 
و از آن ابراز نگراني كرده بودند اما 
صاحب كارخانه به آنها توجهي نكرد و 

از سوي ديگر، . را به سر كار فرستادآنها 
 و ديگر خريداران "وال مارت"اكنون 

پوشاك كارگاههاي اين پالزا تالش مي 
كنند كه از اين حادثه فاصله بگيرند و 
وانمود مي كنند كه نقشي در آن نداشته 

همزمان رسانه ها نيز به تريبون . اند
صاحبان اين كمپايها تبديل شده اند كه 

 شده اند، به شدت "كهشو"مي گويند 
 هستند و از وضعيت "اندوهگين"

   .زيردستان خود اطالع نداشته اند
آن طور كه فعاالن حقوق كارگري مي 
گويند، خريداران بزرگ براي حفظ ظاهر 
ادعا مي كنند كه داراي سيستم مميزي 
هستند و رعايت استانداردها را تحت 
نظر مي گيرند، اما حسابرسي اين به 

يستم مميزي، ساختگي است اصطالح س
و تازه همين هم خود تبديل به يك مفر 
پول در آوردن شده 

در كارخانه . است
هايي كه سازمانهاي 

 )NGO(غير دولتي 
ها نيز دخالت دارند، 
به راهنماييها و 
دستورالعملها توجهي 
نمي شود و براي دور 
زدن آن، سفارشات به 
كارگاههاي كوچك 

   .تر واگذار مي شود
  

راض و اعت

دستاوردهاي 

   اندك آن

درپي اين حادثه، 
ميليونها نفر از كارگران صنعت پوشاك 
بنگالدش براي اعتراض از كار دست 

سركوبگران به جاي رسيدگي . كشيدند
به وضعيت وخيم كارگران، به زد و خورد 

شيخ حسينه، . با معترضان پرداختند
نخست وزير بنگالدش نيز از كارگران 

 خود بازگردند و آنها خواست بر سر كار
را تهديد كرد كه در غير اين صورت 

  .اخراج خواهند شد
با اين حال بازتاب اين فاجعه شرم آور 
كه مردم سراسر جهان را متاثر كرد، 
سبب شد برخي از شركتهاي بزرگ، 

  .بنگالدش را ترك كنند

  
روزنامه نيويورك تايمز در اين باره 

 كه "والت ديزني"شركت ": نوشت
تري و پر درآمدترين آنها است و بزرگ

 ميليارد فروش دارد، از 40ساالنه 
قابل توجه است . بنگالدش خارج شد

 112كه كارخانه اي كه سال گذشته 
كارگر در اثر آتش سوزي در آن جان 

چند .  بود"ديزني"سپردند، وابسته به 
، چندين "ديزني"روز پس از اين اقدام 

ك كمپاني ديگر نيز اين كشور را تر
   ".كردند

شركتهايي كه قصد خروج ندارند نيز 
خواسته اند كه اتحاديه كارگري جهاني 
و سازمانهاي غير انتفاعي دخالت 
بيشتري داشته باشند و دولت بنگالدش 
. را وادار به رعايت موازين ايمني كنند

به گفته فعاالن كارگري اينها فقط 
  . اقداماتي نمايشي است

بنگالدش به  دست اندركاران صادرات در

 ,H&M ،Jc Pennyمشتريهاي خود كه شامل

Gap, Nike Li & Fung and Tesco  و
 كمپاني. هستند، قولهايي داده اند... 

Primark  وعده پرداخت غرامتي به مبلغ
 دالر به هر خانواده داده است، اما 1200

 حتي از پرداخت غرامت "وال مارت"
 60از آنجا كه . خودداري كرده است

پوشاك بنگالدش به اروپا صادر درصد 
مي شود، اتحاديه اروپا و خانم كاترين 
اشتون بيانيه تهديد آميزي خطاب به 
بنگالدش صادر كرده اند؛ امري كه هيچ 
اقدام و تعهد عملي را در پيوست ندارد و 
تنها براي خاموش كردن آتشي است كه 

  .زير پاي مجرمين بر افروخته شده است
  

متكشان يك پيروزي براي زح

  بنگالدشي 

رعنا "در آخرين تحوالت پس از فاجعه 
 ميليون 4، دولت بنگالدش به "پالزا

كارگر پوشاك اجازه تشكيل اتحاديه، 
بدون اخذ اجازه از صاحبان كارخانه ها 

همچنين حداقل دستمزد . را داد
كارگراني كه كمترين مزد را مي گيرند 

البته اين تغييرات . نيز افزايش پيدا كرد
اچيزي است كه دولت به اجبار و زير ن

فشار هاي بين الملل به آن تن داده 
  .است
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  جهان در آيينه مرور
  8بقيه از صفحه 

  

كارگران جهان متحد " *

، گفتگو با يك فعال "شويد

  صنعت پوشاك در بنگالدش 

  
 در بنگالدش "تيسي بتاچاريا"خانم 

براي بهبود وضع كارگران فعاليت مي 
كند و نوشته هاي بسياري در اين زمينه 

  .دارد
  

شما اين حادثه را امري طبيعي در : س
   دوزي مي دانيد؟صنعت پوشاك

 سال است در اين صنعت 5من : پاسخ
فعال هستم و خالف آنچه كه گفته مي 
شود اين حوادث پديده اي تازه است، 

 10سابقه اي طوالني دارد و تنها در 
  .سال گذشته بيشتر شده است

براي نمونه . واقعيت بسيار تلخ تر است
، تعداد 2005در حوادثي مشابه در سال 

 21، 2010دند، سال  نفر كشته ش64
، 2012 نفر، سال 100، 2011نفر، سال 

 نفر و در سال جاري نيز كه مي 112
در اين فاصله نه تنها كارگران در . دانيد

حوادثي كوچك تر نيز جان باختند، بلكه 
همواره متحمل انواع صدمات جسمي و 
روحي شده و خسارات مالي و غيره ديده 

  .اند
  

ارگاهها به چه تعدادي در اين ك: سوال
  كار اشتغال دارند؟

   ميليون نفر4: پاسخ
  

  اين كارگاهها كجا واقع شده اند؟: س
بيشتر آنها اطراف پايتخت در : پاسخ

جالب اينكه داكا . شهر داكا قرار دارند
منطقه اي است كه باالترين رشد 

به جاي اين كه كارخانه . جمعيت را دارد
ها را در قسمتهاي ديگر كشور داير 

آنها .  اكثر آنها در داكا هستندكنند،
داخل ساختمانهاي بلند و در كوچه هاي 
باريك و مغازه هايي كه راههاي باريك 

  .و مسدود دارند، واقع شده اند
  

از نظر استانداردهاي متعارف، اين : سوال
  كارگاهها در چه شرايطي هستند؟

 كه بنگالدش آغاز 1980از سال : پاسخ
 تغييري به صادرات پوشاك كرد، هيچ

در وضعيت آنها داده نشده و شرايط 
، 80 در دهه .كارگران بهبود نيافته

صاحبان ماركهاي شركتهاي فرامليتي 
 خودشان را "استانداردهاي"، )خريداران(

مقرر كردند كه به رعايت حداقلهايي 
اما حتي اين استانداردها . محدود مي شد

هم رعايت نشد و طرح آن فقط براي 
كردن فعاالني بود كه راضي يا ساكت 

  .در سراسر جهان اعتراض مي كردند
اگر فقط به رقم مزدي كه به كارگران 
مي دهند نگاه كنيد، مي توانيد وضعيت 

 38حداقل دستمزد . كلي را درك كنيد
دالر در ماه است، در صورتي كه بايد 

در واقع .  دالر باشد269 تا 230بين 

بايد اين دستمزد را با دستمزدي كه 
. اي زندگي ضروري است، سنجيدبر

 درصد 14دستمزد كارگران پوشاك تنها 
ميزان الزم براي يك زندگي بسيار ساده 

  . را تشكيل مي دهد
  

اعتصاب عمومي چه دستاوردي : سوال
  داشت؟

بنگالدش پيش از اعتصاب : پاسخ
عمومي كارگران داراي قانون حداقل 

از سوي ديگر، اعتراضها . دستمزد نبود
ي سازماندهي يافتن پيدا سمت و سو

اگر چه كارگران حداقل دستمزد . كرد
 دالر در ماه را مطالبه مي كردند، 128

  . دالر تعيين كرد38اما دولت آنرا 
  

چرا زنها بيشترين كارگران را : سوال
  تشكيل مي دهند؟

مردان اين كار را كه مزد آن : پاسخ
بستگي به مهارت ندارد، بي ارزش به 

ما زنها به دليل حساب مي آورند ا
  .نيازهايشان و اجبار بدان رو مي آورند

  
طرف ما چه؟ چه اقداماتي عليه : سوال

   اين وضعيت صورت گرفته؟
 اتحاديه كارگري در 68تا كنون : پاسخ

صنعت پوشاك وجود داشته، اما اينها 
. اتحاديه هاي زرد و بوروكراتيك هستند

به همين دليل وقتي كارگران دست به 
ي زنند، اتحاديه ها فرصتها را اعتصاب م

مي سوزانند و آنها را به آرامش دعوت 
اما همزمان سازماندهي . مي كنند

 .راديكال توده اي نيز وجود دارد
، يكي از فعاالن "امينول اسالم"

سرشناس و محبوبي بود كه در 
. سازماندهي اعتصابات فعاليت مي كرد

اما يك روز جسد شكنجه شده او در 
قاتل او . ر داكا پيدا شدخارج از شه

  .هرگز شناسايي نشد
  

براي فعاالن در ديگر كشورها كه : سوال
مي خواهند در اين مبارزات عليه كار 
اجباري، كار كودكان، برده داري، مزد 

... كم و ساعتهاي كار طاقت فرسا و 
   مبارزه كنند، چه پيشنهادي داري؟

آنگونه كه كمپانيهاي بزرگ عمل : پاسخ
و به شكلي كه سرمايه در مي كنند 

حركت است، حال چه در جهان توسعه 
يافته و يا در جهان جنوب، روشن است 
كه تا زماني كه بين مبارزات پيوند 
. برقرار نشود، ما نمي توانيم پيروز شويم

 جنوب بين –ما به ارتباط شمال 
ما به . اتحاديه ها و كارگران نياز داريم

ياز شبكه اي از سازماندهي مردمي ن
داريم تا تجربه ها و آموزشها را به 

  . سراسر مرزها منتقل كنيم
كارگران به تنهايي نمي توانند مبارزه با 
حكومت خود را پيش ببرند و اين هم 
. براي جنوب و هم شمال صادق است
. ما به همبستگي بين المللي نياز داريم

بگذاريد توضيح بدهم چگونه اتحاديه ها 
 كشورهاي توسعه و سازمان دهندگان در

يافته مي توانند نقش موثر و حساس 
. براي مثال در بنگالدش داشته باشند

صاحب مارك  Inditex براي نمونه
كه سرمايه گذاري  Zara "زارا"

كالني در بنگالدش دارد، در برابر اين 
. فجايع سكوت اختيار مي كرد

كوشندگان كارگري اقدام به فعاليت در 
 را مي "اراز"كارخانه اي كه مارك 

دوخت كردند، اما صاحبان بنگالدشي 
تا توان داشتند به خشونت و سركوب 

اما از آنجا كه اين كمپاني . روي آوردند
در اروپا مستقر است، ملزم است كه 
طرفهاي قراردادش شوراي كار داشته 
باشند و عده اي از كوشندگان كارگري 

اين سبب شد كه . عضو آن باشند
احبان بنگالدشي كمپاني مذكور از ص

بخواهد به سركوب فعاالن كارگري 
  .خاتمه دهند

  
به اين صورت و با گذاشتن موضوع : س

همبستگي جهاني در بطن فعاليتهايتان 
 كارگران "آيا مي خواهيد بگوييد، 

  ؟"جهان متحد شويد
بله، براي پيروز شدن ) خنده: ( پاسخ

  .هيچ راه ديگري نداريم

  

ل شركتهايي كه در رتبه او* 

ليست صاحبان كارگاه هاي برده 

  داري قرار دارند

 نمونه اي از هزاران كارگاه "رعنا پالزا"
نا امن در بنگالدش و در بسياري ديگر 
از كشورهاي فقير است كه زندگي 
زحمتكشان در آن قرباني حسابهاي 

به . كالن بانكي سرمايه داران مي شود
  :ذكر بدترين نمونه ها مي پردازيم

دش، زنان جوان براي وال  در بنگال-
 كار اجباري مي (Wal-Mart)مارت 

 سنت دريافت 20 تا 9كنند و ساعتي 
 ساعت كار 60آنها هفته اي . مي كنند

مي كنند، بدون آنكه حق بيمه و 
   .مرخصي به هر دليل داشته باشند

 12 در كامبوج، كودكان از سن -
سالگي در كارگاههاي لباس دوزي براي 

آنها در . ي كنندكار م (GAP) گپ
خوابگاههاي پر از موش و بدون آب، 

 روز در هفته به 7ساعتهاي طوالني و 
اين . كار اجباري كشيده مي شوند

كودكان حتي هر شش ماه هم به 
قابل . سختي والدين خود را مي بينند

توجه است كه وقتي برخي رسانه اين 
وضعيت را افشا كردند، اين كمپاني 

ارگاههاي برده سفارشات خود را به ك
   .داري ديگري منتقل كرد

GAP بزرگترين كمپاني در ايالت 
متحده آمريكا، همچنين صاحب 

 Old Navy, Banana كمپانيهاي
Republic, Gap Kidsو  babyGap 

اين شركت با فروش نزديك به . است
 ميليارد در سال، در ميان هم 14

رديفهاي خود بيشترين منافع را از 
كارگاههاي برده داري دسترنج كارگران 
  .به دست مي آورد

شركت استثمارگر ديگر،  -
 است كه داراي (Benetton)"بنتن"

   كارگاه برده داري مي باشد و 700
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 اي خامنه صداي وحشت زده هنوز

 در هميشه انتخابات" گفت كه
 برانگيز چالش   حادثه يك ما كشور
 رژيم سياسي فضاي در ،"است

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

 كشور امنيت به چالش اين باشيد
 صدمه چالش اين اما ،"نزند صدمه

 مشروعيت ته مانده و زده را خود
 اكنون. است داده باد به نيز آن را
 نگران هميشه از بيش اي خامنه

 پراكندگي. است امنيتي چالش اين
 هيچ رژيم داخل در دستگي چند و

. است نبوده كنوني اندازه به وقت
 شكست لشكري همچون رژيم

 طرف هر به عناصرش خورده،
 و ياس فضاي در اند، پراكنده شده

 نفر از آنها چند هر حاكم، نوميدي
 تشكيل اي دسته و دار خود براي
 از تا اند كرده جزم را عزم و داده
 خود براي كالهي شرايط اين نمد

  .كنند پا و دست
  

ظرفي كه در آن انتخابات 

  برگزار مي شود

 حاصل كه المللي بين بحران
 اتمي ترمز و دنده بي سياست

 ژيمر اقتصاد گلوي است، اي خامنه
 اش نفس كه فشارد مي آنچنان را
 نظر از. است افتاده شماره به

 اكنون، اندازه به زماني هيچ سياسي
 المللي بين عرصه و منطقه در رژيم

 همه حاصل. است نبوده منزوي
 نشسته گل به مالي بپاشهاي و بريز

 فروش از حاصل پول با كه آناني و
 راه به بودند، رژيم كش هورا نفت
 از بعد نيز بعضي. اند رفته خود
 عربي، بهار با منطقه در توازن تغيير

 كرده ميل تر سنگين كفه سوي به
 گردانده روي فقيه واليت رژيم از و

 و تروريستي سياستهاي. اند
 اش تيغ ماجراجويانه دخالتهاي

 به كسي ديگر كه است كند آنچنان
 آدم و دخالت. نيست دلخوش آن

 گونه به را وضع سوريه در كشي
 مسلمانان القرا ام كه كرده اي

 اي دسته و دار و علي سيد و مانده
  .اند درمانده نيز خود كار در كه
 داخلي اقتصاد وضعيت اينها، جز به

 نظريه كه است آشفته آنچنان
 رژيم هياهوي پر و مدعي پردازان

 سكوت و گرفته دهن به آرد نيز
 بحران اين. اند كرده پيشه

 غلط ايسياسته ناشي از ساختاري
 شده ديكته انساني ضد غايت به و

 المللي بين صندوق و جهاني بانك
 داده قرار وضعيتي در را كشور پول،

 به آن از رفت برون امكان كه

 قطع طرح. نيست متصور آساني
 را زندگي اساسي، كاالهاي سوبسيد

 قابل غير ايران مردم اكثريت براي
 كه اي بيكاري. است كرده تحمل

 به يابد مي سترشگ به روز روز
 كاري يا و شغل كه همانهايي كنار،
 روز چند كفاف دستمزدشان دارند،

  . دهد نمي را ماه اول
 اكثريت رفتن فالكت خط زير به

 اقتصادي سياست حاصل مردم
 جاري امور در او دخالت و رهبر
 رياست انتخابات كه اكنون و است

 و ترس است، پيش در جمهوري
 كه دميمر از اي خامنه نگراني
 تا هستند فرصتي هر مترصد
 وضعيت به را خود اعتراض صداي

 از بيش كنند، بلند تحمل قابل غير
 امنيتي چالش اكنون. است هميشه

 پژواكي با خوبي به انتخابات شدن
 نگراني و كند مي صدا بلند

 را نظامي شبه و امنيتي نهادهاي
 با رويارويي براي. بخشد مي معنا
 چه اي نهخام امنيتي چالش اين
 تمهيداتي چه و بكند تواند مي

 كه است سووالي است، انديشيده
 شنيده هميشه از بيش روزها اين
 كسي كمتر كه پاسخي و شود مي

 آن سراغ به تواند مي قاطعيت با
  .رود
  

  حذف پلكاني سنتيها

 در سياسي و اقتصادي بحران تاثير
 من اظهر مردم بر كشور داخل

 ثباع بحران اين. است الشمس
 بر را فشار مردم كه شود مي

 و دهند افزايش حاكميت دستگاه
 جز نيست چيزي فشار اين حاصل

 گرفتن باال و رژيم شدن شقه چند
  .نظام راس در اختالفات

 كه شده اي نهادينه شكاف منهاي
 نهاد با انتخابي نهادهاي بين

 كه-دارد  وجود فقيه ولي انتصابي
 و برانگيز چالش آنرا اي خامنه

 باندهاي بين در ،-نامد مي يتيامن
 اختالفات اين نيز رژيم سازنده
 قرار خود حد باالترين در اكنون

 پرهيز براي اي خامنه سياست. دارد
 كردن يكدست صدايي، چند اين از

 انتخابات مهندسي با او. است رژيم
 همچون ارگانهايي سازماندهي و

 تا مي كند تالش آرا تجميع اتاق
 چالش اين تواند مي كه آنجا

 خود قول به يا و مهار را امنيتي
 همه با بازهم اما كند، مهندسي
 احمدي همچون عنصري تمهيدات،

 او به اي خامنه اميد همه كه نژاد
 نافرماني و ياغيگري به سر نيز بود
رنگ  پر را چالش اين و دارد مي بر
 سياست. كشد مي چشم به تر

 همدستي با گذشته سال هشت
 توانست اي منهخا و نژاد احمدي

 خط همان يا خرداديها دوم
 حاكميت از را سابق اماميهاي

 اخراج با آن از بعد. كند جارو
 ديگر بخشي قدرت، از رفسنجاني

 قدرت كنار زده شدند، صاحبان از
 تعويض براي كه اكنون اما

 شبه يك به نياز خود پادوي
 با دارد، شده مهندسي انتخابات

 از گوناگون صداهاي از كوهي
 اطرافيانش و رژيم داخل

   .روبروست
 برنده را خود كسانيكه بين در

 آورنده به دست يا انتخابات
 دانند، مي قدرت انتخابي بخش

 در شدت به كشاكش و درگيري
 دور انتخابات آنها. است جريان
 و موسوي با برخورد و گذشته
 خط ديگر زبان به يا كروبي

 و بوروكراتها و سابق اماميهاي
 نوكيسه داران سرمايه ا،تكنوكراته

 را شان سنتي همدستان با همراه
 شدن مال لگد و سركوب و ديده

 نجات مدعي خود كه آنهايي
 صعب گردنه از آن گذر و رژيم

 بوده اند، شاهد را هستند كنوني
 با ظاهر به هرچند ديگر اكنون
 مي بازي "فتنه" همچون لغاتي
 براي را سرنوشت همين اما كنند،
 به. دانند مي نممك نيز خود

 به حاضر تنها نه دليل آنها همين
 بلكه نيستند، ميدان كردن واگذار

 از بايد چگونه كه اند چاره فكر به
  .كرد عبور وضعيت اين
 مجلس، گذشته انتخابات در

 عسگر همچون كساني پادرمياني
 كني مهدوي او، از پس و اوالدي

 آمدهاي رفت و سازماندهي و
 دادن نساما و سر براي فراوان

 وحدت" خودشان آنچه به
 جايي به نامند مي "اصولگرايان

 "اصولگرايي متحد جبهه". نرسيد
 به خود حسابي و درست شكل

 جامعه حمايت نگرفت و حتي
 مدرسين جامعه و مبارز روحانيت

 آنها به كه علميه حوزه
 به راه گويند نيز مي "جامعتين"

 انتخابات در همينها. نبرد جايي
 علي انديداتوريك با 84 سال

 با و شدند كارزار وارد الريجاني
 آرا كمترين آوردن به دست

 اصل در. خوردند سختي شكست
 همان رژيم قدرت از بخش اين

 جارو قدرت از عمل در سال
 ذاتي حيايي بي چون اما شدند؛

 و نرفتند رو از است، جماعت اين
 گرد با آنها از بخشي بعد دور در

 اظهار و نژاد احمدي حول آمدن
 سعي اي خامنه به سرسپردگي

 و دار از بخشي را خود تا كردند
  . دهند نشان او دسته

  11بقيه در صفحه 

  جهان در آيينه مرور
 9بقيه از صفحه 

.  ميليارد دالر تخمين زده مي شود2درآمد ساالنه آن 
اين كمپاني در فقير ترين محله هاي ايتاليا، تركيه، 

رد و در به كارگيري كودكان غيره فعاليت دا... روماني و 
 ساعت در ماه در 260 تا 240به كار اجباري به ميزان 

  .برابر پرداخت حقوق ناچيز شهرت دارد
 در واكنش به افشاگري و اعتراضات فعاالن "بنتن"

 كرد و به اتحاديه "اصالح رفتار"حقوق بشر اقدام به 
 هاي كارگري تركيه و ايتاليا تعهداتي داد كه به برخي از

آنها عمل كرد اما همچنان به به كارگيري كودكان در 
  .كار ارزان ادامه مي دهد

با اينكه فعاالن حقوق بشر و حقوق كودكان و كميته 
ملي كار در كارخانه هاي السالوادر و هندوراس عليه اين 
كمپاني شكايت كرده و اعتراضات و افشاگري شده، اما 

  .تغييري در رفتار آن ديده نمي شود
ير از كارگاههاي لباس دوزي، صنعت ساخت وسايل  غ-

ورزشي، برقي، كفش، كفشهاي ورزشي، قهوه و اسباب 
بازي و غيره نيز در بهره گيري از نيروي كار ارزان با 

در ليست سياه نامهايي . شرايط غير انساني سهم دارد
 ,Abercrombie and Fitch, Gymboreeهمچون 

Hanes, Ikea, Kohl’s, LL Bean, Pier 1 Imports, 

Propper International, and Walmart. Adidas ،

Calvin Klein ،American Eagle ،Ann Taylor ،Bugle 

Boy ،Disney ،Hollister ،Guess? ،Puma ،Kmar ،Levi ،

Ralph Lauren ،Sears ،Tommy Hilfige ،Coke ،

Nestl،Macy’s ،Mattel،Target Phillips-Van Heusen ،

Liz Caliborne ،Hanes ،Reebokديده مي شود  . 
در ميان اين عده، بدترين نمونه شركت فروشنده وسايل 

ورزشكاران معروفي . است (Nike) "نايكي"ورزشي 
، ) ميليون دالر در سال20 ("مايكل جوردن"همچون 

و بسياري ديگر با )  هزار دالر در روز55 ( "تايگر وود"
 مي "نايكي"اني دريافت مبالغ هنگفت به تبليغ كمپ

اين در حاليست كه دستمزد يك كارگر، روزانه . پردازند
در عين حال براي استفاده .  سنت است25يك دالر و 

حداكثر از هر ثانيه كار كارگران، مهلت زماني هم براي 
براي نمونه . دوخت يا ساخت هر قسمت تعيين مي شود

ه  ثانيه دوخت30هر دو سر شانه ي پيراهن بايد در مدت 
 دقيقه وقت براي 6در جمهوري دومنيك ... . شود و 

 سنت 70حقوق كارگر . دوختن يك پليور داده مي شود
.  دالر فروخته مي شود25در ساعت است و آن پليور 

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

  .مي كند
ز گروههاي فعال عليه كارگاه هاي برده داري بسياري ا

پيشنهاد مي كنند كه به طور كلي اين كمپانيها را نبايد 
تحريم كرد، زيرا بسياري از كارگران كه مهارت ديده 

  . هم نيستند، بيكار مي شوند
با اين حال پيشنهاد مي شود كه مصرف كنندگان خريد 
 پوشاك را محدود كنند، به جاي لباس نو، گاهي

از طريق تلفن، . لباسهاي دست دوم خريداري كنند
فاكس، نامه، ايميل اعتراض خود را به اين كمپانيها 

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

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

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

STYLE (427-7895)  

http://www.globalexchange.org/ 

economy/corporations/saipan /gapfax.html 

براي ارسال يك فكس از پيش آماده شده به شركتها و (
  )كنتراكت چيهاي آنها

Phil Knight of Nike (Phil Knight, C/o Nike Inc, 

One Bowerman Dr, Beaverman 6453-97005 يا)  

  امنيتي چالش از گذر كابوس
 پويه جعفر
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  گذر كابوس

  امنيتي چالش از 
  10بقيه از صفحه 

 از خود شدن جارو خوبي به كه آنها
 دادن سازمان با دريافته اند، را قدرت

 آهن فروشان، طال (بازار اعتصاب
 تظاهرات از حمايت سپس و) فروشان

 بازار، ساماني و سر بي و ارز گراني عليه
 از هرچند دادند، نشان را خود نارضايتي

 از و نگرفتند قرار اقبال مورد مردم جانب
نگرفت  صورت عملي حمايت آنان كنش

 از به حداقلي نتوانستند دليل همين به و
  . بپوشانند عمل جامه خود هاي خواسته
 و دار آنچه مورد در قدرت سنتي شركاي

 مي آن سران و "فتنه" اي خامنه دسته
 و دارند مي بر گام شده حساب هم نامند

 عسگر زبان از بار چندين كنون تا
 مورد اين در او امثال و اوالدي

 اگر ديگر، زبان به. اند كرده موضعگيري
 اماميها خط و خرداديها دوم شدن جارو

 حذف اما بود، چشمگير بسيار قدرت از
 مي "اصولگرا" را آنها رژيم خود آنچه
 و سنتي راست ديگر، زبان به و نامد

 آخوندهاي از اعظمي بخش و بازاريها
 سر بي حوزه، هاي اهللا آيت و ندهگ كله

 دليل همين به. گرفت انجام صدا و
 نام تحت را كساني اي خامنه

 علميه حوزه ودسته دار يا و اصولگرايي
نزديك  خودش به كه داده سازمان قم
 غالب اصل جاي به را آنان و هستند تر

آنهايي  بلند اعتراض صداي اما. كند مي
 و ندخواه مي را قدرت از خود سهم كه

 بلند همچنان نيستند، حذف به حاضر
 كه هستند كساني از بخشي اينان. است

 تبديل را اي خامنه روي پيش انتخابات
  .كنند مي امنيتي چالش به
  

  انشعاب اجباري، گروهبندي تازه 

 84 سال در نژاد توانست احمدي هرچند
 پيروزي برسد، رفسنجاني به مقابل در
 رحسينمي در مقابل بعدي دور در اما

 بود مشخص كار اول همان از موسوي
 دور در او زيرا است، باخته را بازي كه

 از مردم نفرت موج بر سوار قبل
 پادوي او اين بار اما بود، رفسنجاني

 رسانيده اثبات به را خود بودن اي خامنه
 نفرت موج مقابل در اكنون بايد و بود

مي  تحمل تاب اي خامنه از مردم
 احمدي تنها نه رتنف موج اين. داشت

 تا رفت مي بلكه برد، خود با را نژاد
 نيز را اي خامنه علي شيادي بساط
 از قبل اي خامنه دليل همين به. بروبد
 او به نژاد احمدي پيروزي رسمي اعالم

 در را همه عمل در و گفت تبريك
. داد قرار شده انجام عمل مقابل

 عليه جمعه نماز در او سخنراني
 و نژاد احمدي از يتحما و رفسنجاني

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

 شد، كامل كه معترضان سركوب
 برداشت شورش به سر نيز نژاد احمدي

 درمقابل او. كرد ياغيگري به شروع و

 را وزارتخانه چندين كه دولت در رهبر
 روز و كرد ايستادگي داند، مي خود سهم

 را رژيم داخل بازار آشفته اين روز به
 كه در مقابل، آنهايي. زد دامن بيشتر
 و ناميدند مي "تير سوم رويش" را خود

 اصولگرايي جبهه ساماندهي مدعي
 احمدي چموشيهاي از بعد بودند، واقعي

 به كجي دهن در او نشيني خانه و نژاد
 و كردند خود بازسازي به تالش رهبر،

. گذاشتند خود بر "پايداري جبهه" نام
 كه اي خامنه اذناب از خوشبخت، آخوند
 كرد، مي صادر ترور فتواي آن از قبل
 او اما. بود دسته و دار اين معنوي رهبر
 بالتكليف جبهه اين و مرد زود خيلي

  . شد
 اخراجيهاي پايداريها، جبهه بين در

 رنگ تر پر همه از نژاد احمدي دولت
 و امنيتي بقهسا كه تعدادي و بودند

 نيز را مجلس داخل سازيهاي جنجال
 داشته رهبري داعيه كشيدند، مي يدك

 بدون نژاد احمدي گفتمان اينان. دارند و
 زود خيلي اما گرفتند، پيش را مشايي
 خالي و افتاد زير به بام از شان طشت
 نشان رو. كردند ثابت را خود چنته بودن
 آنان به حوزه آخوندهاي ندادن

 آخوند مرگ از بعد كرد نمجبورشا
 گرد يزدي مصباح آخوند دور خوشبخت،

 جبران را خود معنوي رهبر كمبود تا آيند
 براي اي خامنه تير اينجا تا. باشند كرده

 جبهه يك به دادن سامان و سر
 ناموفق و خورد مي سنگ به اصولگرايي

  . شود مي
 جامعه و مبارز روحانيت جامعه حذف

 با همراه قم علميه حوزه مدرسين
 ... و موتلفه همچون همسويي جريانات
 اما. گرفت به خود عملي شكل اينگونه

 آخوندهاي از بسياري موضعگيري
 دسته و دار عملكرد مقابل در معروف

 دهنده نشان خوبي به پايداري جبهه
 بزرگان با قدرت مدعيان اين اختالف

  . است خود قوم
 گرفته شكل تازه دسته و دار اين سنبه

 كه است قوي آنقدر اي خامنه دستور به
 بهم را قم در الريجاني علي سخنراني

 اخراج قم صحن از كتك با را او و زده
 آخوندها مجلس حالي كه در. كردند

 اين مورد در تحقيق كميسيون يك
 كار پايان از مدتها و داد تشكيل اتفاق

 گزارش انتشار از اما گذرد، مي آن
 چيزي اينكه چه. نيست خبري كارشان

 رويداد آن از مجلس گزارش انتشار مانع
 را است قرار چه از موضوع و شود مي
 هم كنار و گمان و حدس با شود مي

 حذف كشاكش تكه چند پازل چيدن
 كانديداتوري عدم. دريافت رژيم داخل
 نيز رو پيش انتخابات در الريجاني علي

  .است ديدن قابل زاويه همين از
  

  ه هاتصفيه و تالشي باقيماند

 رژيم امنيتي بحران جديد دور در اكنون
 از كار جمهوري، رياست انتخابات در

 آن مهندسي براي اي خامنه بر هميشه
 ارديبهشت 21 روز. است شده تر سخت

 عمومي افكار با بازي دوره يك از پس
 سازي، جريان و رهبر با تعارف و

. كرد نام ثبت و شد گود وارد رفسنجاني

 كانديد مشايي ي،رفسنجان با همزمان
 گلستان و گرمابه يار و رهبر مغضوب
 وزارت به او همراه به نيز نژاد احمدي

 سعيد كه بود درحالي اين رفت، كشور
 نام ثبت براي آنان همپاي جليلي نيز

 آمده به وجود غوغاي در اما .بود آمده
 سايه در جليلي سعيد كشور، وزارت در

. ناپيدا شد و گم مشايي و رفسنجاني
 جليلي بودن ناچيز خطر زنگ مين جاه
 اي خامنه براي ديگر گزينه دو برابر در
 كانديد بسياري را جليلي. آمد در صدا به

 و او شدن وارد با. دانند مي رهبر بيت
 رهبر اطراف پاره چند جبهه رفسنجاني،

 ديدند، مي جمهوري رياست خواب كه
 ريخته بهم بود، كه آنچه از و متالشي

  .شد تر
 بود مدتها عادل حداد و واليتي قاليباف،

 نام تحت سهامي شركت يك كه
 داده تشكيل 1+2 يا "پيشرفت ائتالف"
 آنان از نفر يك كه بودند مدعي و

 نفر دو و جمهوري رياست نهايي كانديد
 نام ثبت با. هستند او دولت شريك ديگر
 را او عادل حداد ابتدا جليلي، سعيد

 انصراف مالاحت و دانست اصلح كانديد
 سپس و آورد ميان به را او نفع به

. كرد تكرار را كار همين نيز واليتي
 همپالكيهاي حركت اين از كه قاليباف

 كار پايان بود، شده برآشفته خود
 ارتباط و اعالم را "پيشرفت ائتالف"

 با و كرده قطع را ديگر نفر دو با خود
 كنار كسي هيچ نفع به گفت بلند صداي
 كه واليتي و عادل حداد. رفت نخواهد
 نداشتند، را چنين واكنشي انتظار

 اما گرفتند پس را خود حرف بالفاصله
 نشان موضوع اين. بود گذشته كار از كار
 عادل حداد جنس از كانديداهايي كه داد

 خود به متكي اندازه چه تا واليتي و
 و جليلي ورود محض به اينان. هستند
 كنار رهبر، توسط او بودن گزينه شك

 انصراف براي را خود آمادگي و كشيده
 خامنه اگر حال. كردند اعالم وي نفع به

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

  
 حداكثري ائتالف اتفاق، اين از پس

 نيز 2+3 ائتالف به كه اصولگرايي
 هرچند. پاشيد هم از نيز است معروف

 ناكوكي اركستر همچون زني ائتالف اين
 مي خودش براي سازي هر كس كه

. بود سرانجام بي نيز پيش از نوازد،
 تشكيل هماهنگ نا جمع اين خروجي

 جامعه روحانيت، جامعه از بخشي از شده
 از اي نماينده و مهندسان اسالمي
 ،"مستقل" متكي منوچهر و موتلفه
 مجلس رييس نايب فرد، ابوترابي آخوند

 ابوترابي اعالم نام از پس. شد آخوندي
 مهدوي اشاره به آنرا بعضيها كه فرد

 مثل متكي منوچهر دانند، مي كني
 او زيرا شد، بلند صدايش و سر قاليباف

 مي موقعيتي چنين مستحق را خود
 نظر همه در گفت مي متكي. دانست

 بر ديگران و بوده اول نفر سنجيها
 همين به. اند كرده عمل توافق خالف
 از و كرده نام ثبت به اقدام او دليل

 دبير همچنين. نكرد پيروي جمع تصميم
 اين در باهنر ستاد رساني اطالع كميته

 از خارج شده اعالم آنچه": گفت مورد
 پيش از توافقات دموكراتيك، فرآيند
 با تعارض در و شده تعيين

  ".است موجود نظرسنجيهاي
 داد تا انصراف هم فرد بعد تر ابوترابي

 بزرگ جبهه" فاتحه اينگونه
 نامه. شود خوانده نيز "اصولگرايي

 براي او به مجلس نمايندگان از تعدادي
 رد تا بود مناسبي پوشش انصراف

 از زيرا كند؛ مخفي را خود صالحيت
 عدم فرد ابوترابي به معلوم قرار

 براي او و بود شده اعالم اش صالحيت
 اقدام به دست ريزي آبرو از جلوگيري

 نيز متكي منوچهر. زد دستانه پيش
 نگهبان شوراي جانب از اش صالحيت

 اينان به ظاهر. شد اخراج دور از و رد
 از شدن جارو كه بپذيرند خواهند نمي

  .دارد معنايي چه قدرت
 را خود اصولگرايي نام تحت كسانيكه

 راست جناح ظاهر به و كنند مي تعريف
 جرياناتي دهند، مي سازمان را رژيم

 كنون تا كه جامعتين همچون
 داشت به عهده را بخش اين شيخوخيت

 دولت از بخشي سالهاست كه موتلفه و
 گير راهي دو سر بر اكنون بوده، سايه
 مدتهاست كه دانند مي اينها. اند كرده

 قدرت از اي خامنه توسط كه در عمل
 گيري تصميم بايد حال. اند شده حذف
 ولي از اطاعت گزينه دو بين از و كنند
 و او دانستن الخطاب فصل و فقيه

نزديك  كسي چه به كه نظرش كشف
 چاره صدد در يا و بپردازند است تر

. برآيند قدرت از خود حذف براي جويي
 هم از تصميم اين كه است بديهي پر

 واليت و اي خامنه آن سر يك اكنون
 عدم و جامعتين گيري كناره. اوست

 پروسه در دخالت و موضعگيري
 اينان كه دهد مي نشان انتخابات

 با همزمان. هستند فرصت يك مترصد
 موتلفه داخل رفسنجاني، از كانديداتوري

 هرچند. كردند حمايت او از كساني
 انتظار در گويد مي موتلفه تشكيالت

 كند، پيروي آن از تا است جامعتين نظر
 قم هاي اهللا آيت و جامعتين سكوت اما
 در اند، رفته اغما به الريجاني با كه

 كه است شده معمايي خود حاضر حال
 رهبري دستگاه سازي سياست نيازمند

  .است اسالمي جمهوري رژيم
  

  وقوع از قبل واقعه عالج

 و انتخابات اين در رفسنجاني حضور اما
 براي وجهي چند معمايي او نام ثبت

 ساخته اي خامنه علي واليت دستگاه
 از زيادي بخش كه است بديهي. است

 شده حذف را خود كه آنهايي و سنتيها
 جبهه" آنچه از بينند، مي قدرت از

 و كنده شود، مي ناميده "اصولگرايي
 حمايت او از يافته سازمان يا و مستقل

 براي كساني كه اينان بين در. كنند
 گفته بد رفسنجاني از رهبر به نزديكي

 آنها از. دارند همه از بدتر وضعيتي اند،
 ندياب مي خود منجي را رفسنجاني يكسو

 را خود زباني بد سابقه ديگر سوي از و
   در تنها كه اوضاعي كشند؛ مي يدك

  12بقيه در صفحه 
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  چالش در اليحه اصالح قانون كار
  

  زينت ميرهاشمي 
   

   ارديبهشت 8فراسوي خبر يكشنبه 
به دنبال اعتراضهاي گسترده كارگران و مزدبگيران، اليحه 

به . دولتي اصالحيه قانون كار، از طرف مجلس بازگردانده شد
 ارديبهشت ايلنا، كميسيون اجتماعي 7گزارش روز شنبه 

ررسي اين اليحه در شوراي عالي كار شده مجلس خواهان ب
  . است

 هزار امضا 30در پي اقدام مجلس، هماهنگ كنندگان طومار 
در اعتراض به اصالح قانون كار، عدم تصويب اليحه دولت را 
نتيجه حركت گسترده و متحد هزاران كارگر از امضاي جمعي 
تا تجمعهاي اعتراضي دانسته و آن را يك پيروزي اعالم 

مجلسيها اين اقدام را نوعي مخالفت با باند احمدي نزاد . كردند
اگر چه شرايط فعلي و رقابتهاي درون . نمايش مي دهند

خانوادگي حكومتيها براي انتخابات گزينشي در بازگرداندن 
طرح فوق تاثير داشته، اما عامل اصلي كمك كننده در اين 

االن شرايط هماوردطلبي گسترده كارگران و مزدبگيران و فع
سرنوشت طرح اصالحيه قانون كار . كارگري و اجتماعي است

در شوراي عالي كار كه تركيبي از نماينده دولت به عنوان 
كارفرماي بزرگ، نماينده كارفرمايان و نماينده دولتي كارگر 

  . است، بستگي به ادامه اعتراضهاي همگاني دارد
   

 حداقل در برابر اعتراض گسترده كارگران و مزدبگيران به
دستمزد كه معادل يك سوم زير خط فقر است و شكايت 
كارگران به ديوان عدالت اداري، پايوران رژيم ماهيت ضد 

نايب   ارديبهشت 7 روز شنبه  .كارگري خود را نشان مي دهند
رئيس مجلس رژيم، بي شرمانه مخالفت خود با افزايش حداقل 

مدرضا با هنر مح. دستمزد كارگران و مزدبگيران را اعالم كرد
 ارديبهشت، مخالفت خود را با افزايش 7در گفتگو با ايلنا شنبه 

وي گفت كه .  درصد اعالم كرد35حقوق متناسب با نرخ تورم 
 درصد كنترل شود تا دستمزد كارگران و 25تورم در محدوده «

اين در حالي است كه . »كارمندان كفاف مخارجشان را بدهد
 داشته و افزايش دستمزد با نرخ تورم همچنان سير صعودي

  . نرخ تورم خوانايي ندارد
در رويدادي ديگر، نايب رئيس كانون انجمنهاي صنفي 
كارفرمايي استان تهران در واكنش به شكايت كارگران عليه 

به گزارش . دستمزد تعيين شده، آنان را تهديد به بيكاري نمود
ي كه در صورت«: ارديبهشت، محمد انتظامي گفت7ايلنا شنبه 

 درصد ديگر به دستمزد 15كارفرمايان بخواهند نزديك به 
كارگران بيافزايند مجبور خواهند شد نيمي از نيروي كار خود را 
اخراج كنند و با كارگران كمتري به انجام كار در واحدهاي خود 

  » .بپردارند كه اين به نفع نيروي كار كشور هم نيست
خواست عادالنه و به حق سياست تهديد به بيكارسازي در برابر 

. افزايش دستمزد، سياستي ضد نيروي كار و ضد انساني است
اين سياست تهديد آميز به بردگي در برابر كارمزدي و تشديد 

اعتراض همگاني و گسترده به دستمزد . استثمار مي انجامد
تعيين شده واكنشي عادالنه است كه رژيم را به چالش خواهد 

  .كشاند

  

  گذر كابوس

  امنيتي چالش از
  

  11بقيه از صفحه 
  

 مي اسالمي جمهوري رژيم
 چنين در. شد روبرو آن با توان

 است اين گمانه حداقل حالتي
 ولي و رهبر پيرامونيهاي كه

 در هميشه از بيش رژيم فقيه
  .برند مي بسر تشتت و تنش

 بازگشت ديگر، سوي از
 با را اي خامنه رفسنجاني،

 خواهد روبرو اساسي مشكلي
 و سابق "بصيرت بي" .كرد

 شده حساب نقشه با كه كسي
 نژاد احمدي پادويي و اي خامنه

 به اگر شده، حذف قدرت از
 بي معني به اين گردد، باز قدرت

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

 گل به كاملن او سازي يكدست
 با همچنين. نشيند مي

 و امامي خط تنها نه جانيرفسن
 سنتي بخش بلكه خرداديها، دوم
 حذف وصدا سر بدون كه اي

 باز قدرت صحنه به نيز بود شده
 كابوسي يعني اين. گردد مي

 كه اي است خامنه براي عظيم
 واليت كامل صدارت و طور به
  .كشد مي سووال زير به را او
 اي، خامنه اگر ديگر سوي از

 و يساز راي با را رفسنجاني
 كند، حذف انتخابات مهندسي

 نيست كسي رهبر، گزينه جليلي،
 رقابتي چنين در بتواند كه

 يدك را حريف يك موقعيتي
 تنها ماند مي بنابراين. بكشد

 از تبليغاتي در حداقل كه مشايي
. است برخوردار موقعيتي چنين

 تبليغات همه خالف بر يعني اين
 رييس به اي خامنه كنوني، تا

 ترس از مشايي شدن جمهور
 به و دهد رضايت رفسنجاني

 به گرگ ترس از معروف، قول
حالتي  چنين در. ببرد پناه سگ

 كه خسارتهايي همه بايد او
 سياست و اقتصاد به نژاد احمدي

 و بپذيرد را كرده وارد كشور
. كشد بدوش آن را مسووليت

 تا كه آناني همه كه است آنوقت
 مي شعار مشايي عليه كنون
 مي انحراف راس را او و دادند

 چموشيهاي مقصر و دانستند
 كردند، مي معرفي نژاد احمدي

. بكنند خود حال به فكري بايد
 رياست ادامه از طرف ديگر

 نژاد احمدي شيوه به جمهوري
 اي خامنه براي اساسي مشكلي

 منهاي. آورد خواهد به وجود

 پايان تيوري و ايراني اسالم
 ناسازگاري مشايي، گرايي اسالم

 و اي خامنه با دسته و دار اين
 براي او از اطاعت عدم

 خود، الساعه خلق سياستهاي
 بزرگ تشتتي با را رژيم داخل
 هر امكان كه كرد خواهد روبرو

  .بود خواهد ممكن آن در اتفاقي
  

 از قبل را واقعه عالج بايد پس
 صالحيت رد. كرد وقوع

 همه با مشايي و رفسنجاني
 ينههز كم دارد، كه مشكالتي

 پروسه به آنان ورود از تر
 آن در زيرا. است انتخابات
 كنترل دستگاه ديگر بار صورت
 يا مهندسي به مجبور اي خامنه

 فرد كشيدن بيرون و سازي راي
 چنين در. است خود نظر مورد

 سال همچون ديگر بار حالتي
 با بازي اينگونه به اعتراض ،88

 جمهور رييس و راي صندوق
 غيرقابل رانيبح تواند مي سازي
 كه گونه هر. زند دامن را كنترل
 كتاب و حساب او ايادي و رهبر
 ساز دردسر رقيب دو حذف كنند،

 كم نگهبان شوراي دست به
 آن بعدي كشاكش از تر هزينه
 شود مي كه است اين. است
 اي، خامنه منجي اين بار گفت

 هستند جنتي و نگهبان شوراي
 كانديداها حذف مسووليت بار كه
 اما. كشند مي به دوش را

 اي خامنه اين نداند كه كيست
 نگهبان شوراي اهرم با كه است

 مهندسي و حذف را خود رقباي
 كرده آغاز پيشاپيش را انتخابات

  .است
 از تازه و ناشناخته فردي حضور

 و جليلي همچون اي رسيده راه
 از پس يكي نشيني عقب

 بيت از تبعيت كه افرادي ديگري
 اند كرده خود سرلوحه را رهبري

 آنان گيري كناره و انتخابات از
 نوع از اي بازي او، نفع به

 در را 84 سال در نژاد احمدي
 احمدي كند؛ مي مجسم نظر

 خامنه و بود عقبه بي كه نژادي
 كه طور همان مي كرد فكر اي
 خواهد زير به شده، كشانده باال

 اكنون. نشد اينگونه آمد اما
 بدون كار، تازه فردي هم جليلي
 جناحهاي به وابسته غير و عقبه
 احمدي همچون او. است رژيم
 كه خانوادگي پشتوانه نژاد

 گردن آخوندهاي به وابسته
 بيرون. ندارد باشد، كلفت

 با راي صندوق از او كشيدن
 اي خامنه دستگاه مهندسي

 اما رسد، مي نظر به شدني
 اتفاق اين از پس كه بحراني

 يينافرمانيها و آمد خواهد پيش
 از شده رانده دسته و دار كه

 دهند صورت است ممكن قدرت
   كرد؟ خواهند جمع چگونه را

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

 بعد به آن از. شد خواهد شروع
 حكم روز هر اي خامنه بايد يا

 را ديگران و كند صادر حكومتي
 يا نمايد، سكوت به وادار

 تمام حاكميت و نظامي حكومتي
 در. گذارد گردن را امنيتيها عيار

 مهار خروج نيز صورتي چنين
 توسط او دست از قدرت

 الوف آالف به تازه نظاميهاي
 و بعدي نوكيسه و رسيده

 امنيتيها، مافيايي دستجات
 آن، منهاي. است بزرگ احتمالي
 آتش زني رژيم ناراضي باندهاي

 خواهند اي معركه چنين بيار
 مدتها پيش از آنها زيرا بود،

 ديگي كه كه اند داده نشان
 پرواي جوشد، نمي آنها براي
 نخواهند نيز را كردنش چپه

 گذشته انتخابات در اگر. داشت
 و تظاهرات دوره يك از پس

 نيروهاي خياباني كشاكش
 بدر ميدان از موفق سركوبگر

 جنس از رانبح اينبار اما. آمدند
 جنسي نمود؛ خواهد رو ديگري

 و اي خامنه آن مهار براي كه
 تمهيدات بايد اش دسته و دار

 باشند، وگرنه انديشيده جديدي
 با همراه لرزان قدرت حفظ

  .است مشكلي بسيار كار بحران
 مشكالت فصل و حل ماند مي

 و رسيدن قدرت به با كه كشور
 نه رو تند باندهاي رساندن يا

 بلكه نيست، آن به يديام تنها
 انداز چشم در را بدتري اوضاع
اينكه رژيم . مي كند متصور
 بحران زير از تواند مي چگونه

 سالم اي منطقه و المللي بين
 كه مردمي پاسخ و آيد بيرون
 شورش به سر نان اي لقمه براي

 خواهد چگونه را داشت برخواهند
 از كه است موضوعاتي از داد،

 عنوان به بايد هم اكنون
 شده مطرح مهم سووالهايي

  .باشد
  

  در پايان
 خامنه سوداي هزار و سر يك
 با قدرت داخلي بحران و اي

 هميشه از بيش كه انتخاباتي
 مي كابوسي است، امنيتي بحران
 به آن از رفتن برون كه سازد

 آيا. بود نخواهد ممكن آساني
 ديگر بار گذشته سال 4 همچون

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

 انداز چشم در آنچه سپرد؟
 كه عظيم است بحراني پيداست،

 كرده حبس سينه در را نفسها
  .است
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  :در اين نوشته مي خوانيد

 قتل عام مردم بي دفاع -

  الحويجه و پيامدهاي آن

 پيشبرد سياست آزاد سازي -

اقتصادي به موازات تصويب 

   قوانين ضد كارگري

 انتخابات شوراهاي محلي -

  عراق زير آتش و دود

  
بحران سياسي در كشور عراق به دليل 
تداوم سياست تماميت خواهي، طايفه 

بگري نوري مالكي، رهبر گري و سركو
حزب الدعوه و اجراي فرامين استبداد 
حاكم بر تهران، در ماه گذشته تعميق 

ژرفش تضاد بين خواستهاي . يافت
عدالت طلبانه و حكومت توتاليتر، سطحِ 

در . مبارزات مردم را ارتقا داده است
كادر همين روند، ادامه تجمع، تحصن و 

 ويژه راهپيماييهاي متعدد مردم عراق به
در چند شهر عليه سياستهاي تبعيض 
آميز، ترور و سركوب توسط نيروي 
سركوبي و قتل عام متحصنان ميدان 
الحويجه، واقع در جنوب غربي كركوك 
در تاريخِ سه ارديبهشت ماه، جايگاه 

  .برجسته اي دارد
  

قتل عام مردم بي دفاع الحويجه 

  و پيامدهاي آن

ه از بر اساس گزارشات متعدد و فيلمي ك
كشتار الحويجه به بيرون درز كرده، 
نيروي سركوبي نوري مالكي موسوم به 

 چادرهاي متحصنان را به "سوات"
آتش كشيدند و به وحشيانه ترين شكل 
ممكن به سوي مردم بي دفاع آتش 

مهاجمان با خودروهاي . گشودند
 جسد قربانيان را زير گرفته و يا "هامر"

تل با زدن تير خالص آنها را به ق
به گزارش تلويزيون التغيير كه . رساندند

با برخي از متحصنانِ از قتل عام جان 
سالم به در برده گفتگو كرده، 
سركوبگران صورت متحصنان را با آب 
جوش سوزاندند، برخي را به اسارت 
گرفته و طي يك محاكمه صحرايي به 

 290جنايت مزبور بيش از . قتل رساندند
اي گذاشته كشته و صدها مجروح به ج

  . است
شيخ خالد المفرجي، از فعاالن تظاهرات 
در كركوك به تلويزيون بغداد مي گويد، 
برخي از نيروهاي حمله كننده به زبان 
عربي صحبت نمي كردند و ريش 

داوود بصيري، نويسنده منتقد . داشتند
عراقي، در مقاله اي مندرج در روزنامه 

سپاه "السياسيه كويت با عنوان 
ن رژيم ايران و قيام توده اي پاسدارا

 ابراز داشته كه بعد از "مردم عراق

كشتار پياپي و آتش افروزي در عراق، 
سرتيپ حسن سالمي، معاون فرمانده 
كل سپاه پاسداران در اظهارات تحريك 

سپاه ": آميز و كينه توزانه مي گويد
پاسداران در صورتي كه دولت عراق 

به درخواست نمايد، براي پايان دادن 
قيام مردمي و متفرق كردن تظاهرات 

   ".دخالت خواهد كرد
مردم معترض باوجود اقدامات امنيتي، 
حمله به متحصنان در مناطق ديگر از 
جمله گرمه در شرق فلوجه و به قتل 
رسيدن پنج تن از تظاهرات كنندگان 
همزمان با وقوع كشتار حويجه، ساكت 

شهرهاي مختلف در استانهاي . ننشستند
بار، صالح الدين، نينوا، ديالي و االن

كركوك شاهد اعتصاب عمومي در 
اعتراض به سياستهاي دولت مالكي 

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

  . است
تظاهرات خشمگينانه و گسترده اي نيز 

ل در شهر االعظميه در محكوميت قت
در . عام متحصنان در حويجه برگزار شد

ادامه اين روند، رافع العيساوي، وزير 
دارايي سابق عراق، به شدت به نوري 
مالكي حمله كرد و كشتار مزبور را 

 نام گذاشت و "نسل كشي طايفه اي"
از سازمان ملل و اتحاديه عرب خواست 

همچنين به . تا به سرعت دخالت كنند
ير، ائتالف گزارش تلويزيون التغي

كردستان در اعتراض به كشتار حويجه، 
نيروهاي پيشمرگه خود را به حالت آماده 

  .باش در آورد
جنايت عليه متحصنان الحويجه نه تنها 
موجب تشديد خشم و نفرت مردم عراق 
از حكومت گرديد، بلكه به تظاهرات، 
تجمعات و اعتصابهاي بيشتر دامن زد و 

ا از مسالمت تا اندازه اي شكل مبارزه ر
آميز به قهر آميز در راستاي سرنگوني 

اگرچه اين . رژيم مالكي تغيير داد
نخستين باري نيست كه نيروي 
سركوبي مالكي به سوي تظاهركنندگان 
و يا تحصن مسالمت آميز مردم آتش 
مي گشايد و پاسخ مطالبات بديهي آنان 
را با گلوله داغ مي دهد، وليكن كشتار 

ميدان حويجه دامنه فجيع متحصنان در 
آتش خشم و نفرت مردم را گسترش داد 
و سبب ارتقا مبارزه آنان از نقطه نظر 

آنان متوجه شدند . شيوه برخورد گشت
كه تحقق حقوق شان تنها در چارچوب 

در . روشهاي مسالمت آميز ممكن نيست
همين راستا، تشكيل هسته هاي مسلح 
از جوانان عشاير بيش از پيش در دستور 

كشمكش .  معترضان قرار گرفتكار
قهرآميز بين معترضان و نيروهاي دولتي 
به شهرهاي ديگر غير از كركوك نيز 

به گزارش الجزيره، دو . گسترش يافت
روز بعد از كشتار حويجه، جوانان عشاير 
جاده اصلي بين بغداد و استان صالح 
. الدين را تحت كنترل خود در آوردند

 روستاي درگيريها از صالح الدين به
ماهوز ديالي و به طور مشخص به 

تهاجم هوايي . منطقه قره تپه منتقل شد
نيروهاي سركوبگر توسط هليكوپتر و نيز 

 جهت اشغال روستا "هامر"خودروهاي 
با مقاومت گروه هاي مسلح از ساكنان 

درگيريها سپس . روستا روبرو گرديد
مناطق الحدباء و الصديق را نيز فرا 

.  طوالني ادامه يافتگرفت كه ساعتهاي
بر اثر رويارويي قهر آميز هسته هاي 
مسلح متشكل از جوانان عشاير با 
نيروهاي مسلح مالكي در استانهاي 
صالح الدين، ديالي و نينوا، دست كم 

بعد از كشتار . سي تن كشته شدند
سلح در منطقه سليمان حويجه، جوانان م

بگ، در برابر تانكها و يگانهاي پياده 
دولتي سرسختانه مقاومت كردند و 
توانستند كنترل بعضي از روستاها و 

  .شهرها را به دست بگيرند
صدها تن از مردم و اعضاي جنبش 
بيداري در كركوك به عشاير مسلح 
ملحق شده و رويارويي سختي در 

وي منطقه فلوجه بين آنان و نير
. سركوبي نوري مالكي صورت پذيرفت

رشد و گسترش مبارزه قهرآميز مردم 
سني در برخي از مناطق استانهاي سني 
بعد از كشتار ميدان الحويجه سبب شد 
تا مالكي از موضع خود مبني بر 
تروريست بودن متحصنان الحويجه 

مقاومت بي نظير . عقب نشيني كند
مردم، مالكي را وادار ساخت تا 

ان الحويجه را رياكارانه به طور متحصن
وي با .  به حساب آورد"شهيد"رسمي 

ارسال پيامي خواستار گفتگو با 
متحصنان و عشاير مسلح شد، ولي 
متحصنان در واكنشي جدي به پيام 
نوري مالكي، گردهمايي روز جمعه آينده 

، به معناي پايان "حرق المطلب"را 
يافتنِ مبارزه مسالمت جويانه و بسته 

ن پرونده گزينه گفتگو با نوري شد
  .مالكي، نامگذاري كردند

سخنان سازمان دهندگان راهپيماييها و 
تحصنها نيز بعد از تهاجم وحشيانه 
نيروي سركوبگر دولتي نشانگرِ در 
دستور كار قرار گرفتن تاكتيك مبارزه 

در . قهر آميز توسط معترضان است
همين رابطه، خطيب سامرا ابراز داشت 

گو و شمشير با هم جمع شدني گفت"كه 
وي در ادامه صحبتهايش . "نيستند

با قاتالن خونخوار و ": عنوان كرد
دارندگان بمب آتش زا گفتگويي در كار 

  ".نخواهد بود
در تظاهرات عظيم مردم عراق در شش 
استان بغداد، االنبار، صالح الدين، نينوا، 
كركوك و ديالي نيز كه با عنوان 

 "افت مان استگزينه ما، حفظ شر"
برگزار گرديد، بر عدم مذاكره با حكومت 
مالكي تاكيد شد و تنها راه حل بحران 
سياسي، اقتصادي و امنيتي عراق، 
بركناري نوري مالكي از قدرت سياسي 

  .عنوان گرديد

نوري مالكي كه شاهد فرو رفتن قـدرت        
سياسي خـود در بـاتالق بحرانـي خـود          

 آن ساخته است، تنها راه بـرون رفـت از       
ــركوب   ــسترش سـ ــشديد و گـ را در تـ
معترضان جستجو مي كند كه قتل عـام        
معترضان در ميـدان الحويجـه يكـي از         
. فجيع ترين شواهد آن به شمار مي آيـد    

برخي منابع عراقي ابعاد فاجعـه ي قتـل      
عام مذكور را فراتر از آنچـه در حلبچـه          

تغييــر . روي داد، ارزيــابي كــرده انــد  
 آميز به قهـر     تاكتيك مبارزه از مسالمت   

آميز و رد گفتگـو بـا نـوري مـالكي بـه             
عنوان يك گزينه روي ميز، به خوبي بر        
اين مهم صحه مي گذارد كـه بـرخالف       

سـركوب همـواره ره بـه    "تصور مالكي،   
 ."سلطه نمي برد

در واكنش اپوزيسيون درون حكومتي  
نسبت به قتل عام مزبور، النجيفي، 
رييس مجلس عراق خواستار استعفاي 

وي به گزارش . ري مالكي شدنو
در عراق ": تلويزيون الحرّه ابراز داشت
   ".حرف اول را قاتالن مي زنند

برخي سياستمداران عراقي مانند 
عبدالكريم السامرايي، وزير علوم و 
تكنولوژي عراق، از مقام خود استعفا 

در همين حال فعاليتهاي كميته . داده اند
 كه "كميته حقيقت ياب"موسوم به 

جهت تحقيق و تفحص پيرامون فاجعه 
الحويجه تشكيل شد، به دليل عقب 
نشيني مسوول آن، صالح المطلك، به 

در همين . حالت تعليق درآمده است
رابطه، منابع آگاه از درگيري لفظي ميان 
اياد عالوي، رييس فهرست العراقيه و 
صالح المطلك از اعضاي اين ائتالف به 

گفتني . ندسبب حوادث الحويجه خبر داد
ست كه به تازگي صالح المطلك از 
موضع راديكال خود نسبت به 
خودكامگي نوري مالكي به عقب گام 
گذاشته و خواستار انعطاف پذيري 
ائتالف العراقيه و چشم پوشي آن از 

  .برخي خواستهاي خود شده است
العراقيه به رهبري اياد عالوي خواستار 
استيضاح سعدون الدليمي، سرپرست 

رت دفاع دولت مالكي به دليل كشتار وزا
  . در حويجه شده است

اگرچه اپوزيسيون درون حكومتي به 
ويژه ائتالف العراقيه تالش مي كند با 
تبليغ و ترويج عليه سركوبگري نوري 
مالكي و به شيوه هاي گوناگون در 
چارچوب قانون با سياستهاي ددمنشانه 
مالكي به مبارزه برخيزد، ولي از آنجا كه 
نوري مالكي مفاد و اصول قانون اساسي 
عراق را نيز زير پا مي گذارد، تاكتيك 
مبارزه مدني كارايي نداشته و نخواهد 

از سوي ديگر، خواستهاي بخش . داشت
قابل توجه اي از مردم عراق، سنيها، در 
فاز به مراتب باالتري از آنچه احزاب 
. مذكور درخواست مي كنند، قرار داد

ن حكومتي، در حاليكه اپوزيسيون درو
مردم عراق خواستار تغييري همه جانبه 
در ساختار قدرت هستند، بر حل بحران 

اين در . از طريق قانوني پاي مي فشارد
حاليست كه آنها به دليل اجرايي نشدن 

  قول و قرارهاي اربيل توسط نوري 
  14بقيه در صفحه

  قيام مردم در استانهاي سني نشين عراق عليه مالكي
 آناهيتا اردوان
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قيام مردم در استانهاي 

  سني نشين عراق 

  عليه مالكي
  

  13بقيه از صفحه 
مالكي، از اعمال هرگونه قدرت سياسي 

رهيافت عدم . در حاكميت محرومند
ترك ساختار سياسي و پيوستن به 
معترضان بارها از سوي شخصيتهاي 
راديكال فهرست العراقيه عنوان شده، 

پروسه . ولي به واقعيت نپيوسته است
تيضاح نوري مالكي و ديگر راه اس

حلهاي قانوني جهت حل بحران سياسي 
از سوي ائتالف العراقيه بارها با شكست 
روبرو گرديده، وليكن اين امر آنها را به 
اتخاذ رويكردي قاطع و جدي در مبارزه 
با خودكامگي نوري مالكي سوق نداده 

به اين ترتيب، گسترش تاكتيك . است
ابه شيوه تحميل مبارزه قهرآميز به مث

شده از سوي شرايط، قادر است به دليل 
تداوم سياستهاي يكجانبه از سوي 
مالكي جهت تشكيل يك دولت طايفه 
اي و نيز ناهمگوني خواستهاي و شيوه 
مبارزه فهرست العراقيه به ويژه پس از 
قتل عام الحويجه، به تعميق شكاف و 
سلب اعتماد مردم سني از آنان منجر 

  .گردد
  

برد سياست آزاد سازي پيش

اقتصادي به موازات تصويب 

   قوانين ضد كارگري

سكوت نهادهاي بين المللي و نيروهاي 
امپرياليستي نسبت به نقض آشكار 
حقوق بشر توسط نوري مالكي به 
موازات وخامت وضعيت اقتصادي و 
امنيتي اين كشور مايه حيرت و شگفتي 

اختالفات قومي، مذهبي، ملي و . نيست
 اي همواره فرصت مناسبي براي طايفه

نيروهاي امپرياليستي جهت غارتگري و 
از همين . چپاول ثروت فراهم مي سازد

روست كه آنها خود از آمران و عامالن 
اصلي جنگهاي سكتاريستي به حساب 

در حقيقت، نيروهاي . مي آيند
امپرياليستي با حمله و اشغال كشور 
عراق و حمايت از گرايشهاي ارتجاعي 

 برابر گرايشات مترقي و سكوالر، راه در
را براي استبداد حاكم بر تهران جهت 

در اين روند، . مداخله در عراق باز كردند
نيروهاي امپرياليستي با تخريب ماشين 
دولتي و از بردن نظم دولت مركزي، به 
تفكيك طايفه اي جامعه عراق اقدام 
ورزيدند تا سياستهاي آزاد سازي 

 صندوق بين الملل اقتصادي به دستور
پول و بانك جهاني به سهولت انجام 
پذيرد، نفت به راحتي چپاول گردد و 
ارزش اضافي ماحصلِ كار طاقت 
فرساي كارگران، افزون تر و ساده تر به 
جيب كمپانيها، تراستها و كارتلهاي نفتي 

  . بين المللي سرازير گردد
در همين راستا، بر اساس گزارش دبير 

ل و اتحاديه هاي فدراسيون كنسو
كارگري عراق، علي فالح، از سال 

 تا كنون، بيش از پنج طرح ضد 2004
كارگري به بهانه اصالح قانون كار در 
دستور كار دولت نوري مالكي قرار 

مفاد هيچكدام از اين . گرفته است
طرحها به اطالعِ نمايندگان اتحاديه 
. هاي كارگري عراق نرسيده است

ر در راستاي برنامه طرحها و قوانين مزبو
رياضت كشي اقتصادي، تضعيف 
فعاليتهاي كارگري، تشديد استثمار 
نيروي كار كارگران و ايجاد يك سيستم 
برده داري مدرن تهيه و تنظيم شده و 
در دستور كار دولت نوري مالكي قرار 

مضمون طرحها و قوانين . گرفته اند
تصويب شده، ابتدايي ترين حقوق و 

ش كارگري عراق دستاوردهاي جنب
قوانين "، "حق تشكل آزاد"شامل 

حمايتي از كارگران در برابر كارفرمايان 
  امنيت"، "هنگام اخراج و بازنشستگي

  

  
 را " كاري و مزاياي كاري كارگران

بر اساس گزارشي . ملغي مي سازد
مندرج در سايت مانتلي رويو، در ادامه 
حمله به حقوق و دستاوردهاي كارگران 

ن جماء عاواد، دبير عراقي، حس
فدراسيون اتحاديه هاي كارگري عراق 
به دليل مخالفت با خصوصي سازي 
صنعت نفت عراق و تالش براي 
سازماندهي كارگران جهت مخالفت با 
آن، از سوي دولت نوري مالكي به سه 
سال زندان و پرداخت جريمه نقدي 

  .محكوم شده است
از اين جهت، مبارزه عليه سياستهاي 

الكي نه تنها خواستهاي نوري م
دموكراتيك مردم عراق را در بر مي 
گيرد، بلكه به طور مستقيم سياستهاي 

 ليبراليسم اقتصادي را نيز -مبتني بر نو 
   .زير ضرب قرار مي دهد

  
انتخابات شوراهاي محلي عراق 

  زير آتش و دود

يكي ديگر از مهمترين رويدادهاي ماه 
گذشته در عراق انتخابات شوراهاي 

به گزارش خبرگزاري آلمان، . محلي بود
، انتخابات شوراهاي 2013پنجم مي 

 آوريل امسال 20محلي عراق در تاريخ 
در حالي به پايان رسيد كه بر اساس 
گزارش سازمان ملل متحد، ماه آوريل 
خونين ترين ماه در پنج سال اخير بوده 

 استان 12انتخابات مزبور در . است
فته مقامهاي عراق برگزار شد كه به گ

رسمي، ائتالف دولت قانون در هفت 
 - كربال-بغداد(استان شيعه نشين 

)  ذي قار و مثني- بصره- بابل-ديوانيه

. بيشترين راي را به دست آورده است
البته بر اساس همين آمار كرسيهاي 
جريان مالكي نسبت به دوره قبل 
كاهش پيدا كرده و در مجموع اين 

ز دست داده  كرسي ا50جريان بيش از 
بر اساس گزارش خبرگزاريهاي . است

 درصد از واجدين شرايط در 51جهاني، 
پيروزي ائتالف . انتخابات شركت كردند

نوري مالكي با توجه به تشديد فقر، 
سركوب، ترور و اعمال سياستهاي 
مستبدانه پرده از مضحكه اي كه نام 

  . انتخابات بر آن نهاده شده، بر مي دارد
شايان توجه است كه در آستانه 

 نامزد سني مذهب در اثر 14انتخابات، 
حذف فيزيكي توسط (بمب گذاري 

جان خود را از دست ) نوري مالكي
اگرچه برخي تحليل گران . دادند

  سياسي، پيروزي ائتالف نوري مالكي را 
  

  
به عنوان آزموني براي وي پيش از 
انجام انتخابات پارلماني سال آينده 

 ارزيابي مي كنند كه بر پيروزي عراق
پارلماني حزب الدعوه صحه مي گذارد، 
اما انجام انتخابات و اعالم نتايج آن با 
توجه به شرايط وخيم و تشديد 
اعتراضهاي مردمي عليه نوري مالكي 
نشان مي دهد كه آنچه از صندوقهاي 
راي بيرون آمده، با خواست بخش 
 .عظيمي از مردم عراق همخواني ندارد

روند گذار از تغييرات كمي به كيفي 
اعتراضات، به سرعت در حال انجام 

رشد و گسترش قيام مردم به ويژه . است
در استانهاي سني نشين عليه 
سياستهاي حزب مذكور، عيني ترين 
آزمون براي انتخابات پارلماني آينده 
كشور است، زيرا اعتبار و جايگاه واقعي 

الكي در ائتالف قانون به رهبري نوري م
خيابانهاي كشور و نه توسط صندوق 
راي دولتي كه به طور آشكار و به 
وحشيانه ترين شكل به حذف فيزيكي 
معترضان و رقباي خود مي پردازد، 

  .مشخص مي گردد
  

احقاق حقوق دموكراتيك ساكنان سني 
نشين عراق، احترام و رعايت حق 
مشاركت آنان در قدرت سياسي، رابطه 

ه رسميت شناخته شدن اي مستقيم با ب
سياستهاي . حقوق همه ملت عراق دارد

مستبدانه نوري مالكي در تالش براي 
حفظ و تثبيت دولتي طايفه اي بر اساس 
خط مشي تفرقه بنداز و حكومت كن بنا 

نوري مالكي تالش مي كند . شده است
به اعتراضات مردم استانهاي سني نشين 
مارك فرقه گرايي بزند و بدين ترتيب 

ردم شيعه كشور را گمراه و از همه گير م
اما . شدن مبارزه عليه خود ممانعت ورزد

همانطور كه رهبران متحصنان و 
معترضان سني بارها اعالم كرده اند، 
مبارزه آنان نه عليه شيعيان، بلكه در 
راستاي تغيير همه جانبه ساختار سياسي 
و عليه سياستهاي انحصار طلبي حزب 

. وري مالكي ستالدعوه به رهبري ن
بركناري نوري مالكي به مثابه عنصر 
وابسته به رژيم واليت فقيه و حافظ 
منافع نيروهاي امپرياليستي در اين روند 
به عنوان گشايش نخستين گره، از 

اين . اهميت بسزايي برخوردار است
مساله مهم را مي بايست در نظر داشت 
كه همين مردم سني كه اكنون درفش 

سياستهاي نوري مالكي را مبارزه عليه 
برافراشته اند، هنگام جنگ و اشغال 
كشور نيز در برابرِ نيروهاي ائتالف از 
خود شجاعتها و فداكاريهاي فراواني 

در اين رابطه مي توان به . نشان دادند
مقاومت سرسختانه مردم استان االنبار، 
صالح الدين و فلوجه در برابر آتش 

فاع از افروزان و اشغالگران و در د
  .سرزمين شان اشاره كرد

در صورت همه گير شدن و بسط 
شعارها و حركتهاي راديكال، جمعيت 
سني نشين عراق قادر است جنبش 
ضد ديكتاتوري را شكل دهد كه در 
اين صورت، نه تنها ماهيتي ضد 

 -ارتجاعي، بلكه ماهيتي ضد نو 
. ليبرالي و سرمايه داري خواهد داشت

ه اي از مردم اكنون جمعيت قابل توج
عراق جهت كسب حقوق حقه و اساسي 
همه مردم عراق و خاتمه سياستهاي 
تماميت خواهانه، مستبدانه و دخالت 
نيروهاي خارجي به ميدان آمده اند و با 
وجود سركوب وحشيانه نه تنها حاضر 
به خالي كردن ميدان مبارزه نيستند، 
بلكه افزون بر مبارزه سياسي، به نقش 

ه مسلحانه توده اي نيز پي محوري مبارز
  . برده اند

سازماندهي اعتراضهاي مردم استانهاي 
سني نشين وظيفه اي مهم و تاريخي 
بر دوش روشنفكران و شخصيتهاي 
ملي، سكوالر، چپ و سوسياليست عراق 

روشنگري ميان شيعيان . مي گذارد
عراقي براي خنثي كردن توطيه هاي 
مالكي مبني بر تروريست بودن و يا 

دايي طلب بودن سنيها و ايجاد يك ج
جبهه واحد از اقشار و طبقات تحت ستم 
تحت شعار محوري سرنگوني دولت 
نوري مالكي، قادر است جنبش ضد 
. ديكتاتوري نوين ملت عراق را رقم بزند

چنين وحدت عملي مي تواند به 
 "انقالب"باالترين هدف مبارزه سياسي،

اين مهم، با وجود دسيسه . نايل آيد
اي ارتجاع و متحدان آن جهت ه

ناهمگون جلوه دادن خواستهاي مردم 
سني مذهب و مطالبات شهروندان پيرو 
تشيع، به همبستگي تمام گردانهاي 
اجتماعي فراي مذهب و قوميت نيازمند 
است كه تاثير بسزايي در سرنوشت 
ملتهاي كشورهاي همسايه، به ويژه 

  .ايران و سوريه خواهد داشت
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داران   فروردين، تاكسي31روز شنبه *

چرخشي شهر همدان به دليل نرخ 
گذاري غير كارشناسي شوراي شهر  

  .همدان دست به اعتصاب زدند
به گزارش فارس، هر رهگذري كه از 
ميدان جهاد همدان عبور كرد با حجم 
زيادي از تاكسيهاي زرد رنگي كه در 
محوطه ميدان تجمع كرده بودند مواجه 

كه از سوار كردن مردم و شد  مي
مسافراني كه براي رسيدن به محل كار 

  .كردند در ايستگاه بودن خودداري مي
  
نژاد به  همزمان با سفر محمود احمدي*

اهواز، كارگران كارخانه قند و تصفيه 
 1شكر اين شهر در روز يكشنبه 

ارديبهشت در مقابل استانداري 
  .خوزستان تجمع كردند

رگران اين كارخانه به گزارش ايلنا، كا
 ماه است به سببب بالتكليفي 27

كارخانه و تعطيلي خط توليد، حقوق 
  .اند نگرفته 

  
كارگران كارخانه فارسيت درود در روز *

 ارديبهشت در فرمانداري اين 1يكشنبه 
شهر تجمع كرده و خواستار رسيدگي به 
مشكالتشان از جمله عدم پرداخت 

كار مطالبات و اخراج كارگران پيمان
  .باالي ده سال سابقه كار، شدند

له گزارش مهر بعد از مذاكرات كارگران 
با مسئوالن در فرمانداري، مديران 
كارخانه فارسيت وعده دادند كه طلب 
يك ماه حقوق كارگران را كه گفته مي 
شود پنج ماه است حقوقي دريافت 

  .نكرده اند به آنها پرداخت كنند
  
راه آهن اداره كل » شركتي«كارگران *

 ارديبهشت در 1يزد در روز يكشنبه 
اعتراض به عدم تغيير وضعيت قرارداد 
كاري، از شركتي به قرارداد مستقيم، 

  .مقابل استانداري يزد تجمع كردند
به گزارش ايلنا، اين كارگران پيش از 
اين طي طوماري خواستار تغيير وضعيت 
قرارداد خود تا پايان فروردين ماه شده 

  .بودند
  
ارگران كارخانه كاشي رويال سمنان ك*

 ارديبهشت در اعتراض 1در روز يكشنبه 
به تعطيلي كارخانه از سوي كارفرما و 
عدم دريافت دو ماه حقوق معوقه خود 
در مقابل استانداري سمنان تجمع 

  .كردند
 31به گزارش ايلنا، از صبح روز شنبه 

فروردين كارخانه كاشي رويال سمنان 
  .عطيل اعالم شدازجانب كارفرما ت

  
جمعي از كاركنان استانداري استان *

كهگيلويه و بويراحمد به دليل اعتراض 
نسبت به حقوق و مزاياي خود در روز 

 ارديبهشت در محل 1يكشنبه 
  .استانداري تجمع كردند

به گزارش كبنا نيوز، اين كاركنان نسبت 
به حقوق و مزايا  كارمندي خود معترض 

  .بودند
 كشور با تحصن خود در كاركنان وزارت

مقابل در ورودي استانداري، به مدت 
يك ساعت  از ورود استاندار به محل 

  .كارش جلوگيري كردند
  
كارگران اخراجي كارخانه نورد لوله *

 ارديبهشت در 1صفا در روز يكشنبه 
اعتراض به اخراج و عدم پرداخت حقوق 
شان به طور اعتراض آميزي وارد اين 

با پيوستن همه كارگران كارخانه شدند و 
به آنان، توليد در اين كارخانه متوقف 

  .شد
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
كارفرماي اين كارخانه با عدم تمديد 
قرارداد صد نفر از كارگران دست به 
اخراج آنان زد و براي تسهيل اخراجهاي 
بيشتر، قرارداد شش ماهه و يكساله 

 به مدت يك  كارگر ديگر را فقط1100
  . ماه تمديد نمود

  
كارگران با سابقه كارخانه نورد لوله *

صفا در ادامه حركت اعتراضي خود روز 
  ارديبهشت در مقابل درب 2دوشنبه 

  .ورودي كارخانه  تجمع كردند
به گزارش ايلنا، كارفرماي اين واحد 

 درصد از 95توليدي در سال جديد 
قراردادهاي كارگران خود را يك ماهه 
تمديد و اعالم كرده، به دليل مشكالت 
اقتصادي ناچار است هر ماه تعدادي از 

  .كارگران خود را اخراج كند
هاي نورد پرو فيل ساوه و نورد  كارخانه

لوله صفا واقع در شهرستان ساوه به 
يك كارفرما تعلق دارد و مجموعا حدود 

 كارگر در اين دو كارخانه كار مي 2500
  . كنند

  
 ارديبهشت ساعتي 4به روز چهارشن*

قبل از ورود احمدي نزاد به اصفهان 
بيش از پانصد كارگر اخراجي با در دست 
داشتن پالكارد هاي اعتراضي دست به 

  .تجمع زدند
به گزارش آژانس ايران خبر، قبل از 
حضور احمدي نژاد معاونت عمراني 
استاندار در ديدار با كارگران در ميدان 

از تجمع در امام قصد داشت آنها را 
ميدان منصرف كند و به آنها گفت اگر 
ميدان را ترك كنيد اجازه مي دهيم ده 
نفر از نمايندگان شما با رئيس جمهور 

  .يك ساعت در جلسه شركت كنند
  
جمعي از كارگزاران مخابرات روستايي *

كل استان كشور به دليل پرداخت نشدن 
 ماه حقوق و مزاياي خود، در روز 14

ارديبهشت در جلوي  4چهارشنبه 
  .مجلس تجمع كردند

خبرگزاري مجلس، بسياري به گزارش 
 ماه است كه از حق بيمه 14از اين افراد 

و پرداخت حقوق و مزايا بهره مند نشده 

و اين براي بار ششم است كه جلوي 
  .درب مجلس تجمع كردند

  
كارگران بخش خدمات موتوري *

شهرداري شوشتر اعتراض به عدم 
 ماه حقوقشان دست به 11ا  ت9پرداخت 

به گزارش روز پنج شنبه . اعتصاب زدند
 ارديبهشت سايت شوشتر نامه، اين 5

اعتصاب در روز پنجشنبه وارد چهارمين 
  . روز خود شد

  
هم استان كاركنان يكي از شركتهاي م*

 ارديبهشت 7كرمانشاه در روز شنبه 
به گزارش . دست به اعتصاب غذا زدند

سايت استان پنجم، اين اعتصاب غذا در 
عدم پرداخت به موقع «اعتراض به 

حقوق و كارانه و همچنين ضعف 
مديريت، اعمال تبعيض و توهين بعضي 

  .صورت گرفت» مديران به زبردستان
  
 روز كارگران مس خاتون آباد از*

 ارديبهشت دست به 4چهارشنبه 
اعتصاب زدند و دروازه مجتمع را به 

  .مدت چهار روز بستند
 ارديبهشت 9به گزارش روز دوشنبه 

اعتراض كارگران كارخانه ماهان نيوز، 
ذوب مس خاتون آباد كه از روز 
چهارشنبه با بستن دروزاه ورودي اين 

  .كارخانه آغاز شد
خالت  ارديبهشت، با د8يكشنبه شب 

يگان ويژه كارگران از دروازه ورودي 
پراكنده شدند اما همچنان در داخل 

  .مجتمع تحصن كردند
  
 ارديبهشت مراسمي با 9روز دوشنبه *

حضور تعدادي از كارگران و اعضاي 
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد 
تشكلهاي كارگري در گرامي داشت روز 
جهاني كارگر در خارج از شهر نقده 

  .ر شدبرگزا
  
كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه *

دو اهواز در اعتراض به عدم دريافت 
مطالبات يك سال گذشته خود در روز 

 ارديبهشت در مقابل 10سه شنبه 
ساختمان دفتر شركت پيمانكاري دست 

به گزارش ايلنا، در اين . به تجمع زدند
تجمع كارگران خواستار پرداخت 

دو ماه مطالبات قانوني خود همانند 
به ) 92(و فروردين ) 91(حقوق اسفند 

 و 90همراه سنوات و عيدي سالهاي 
 و پاسخ قاطع مسئوالن شركت 91

در » ساحل سبز خوزستان«پيمانكاري 
  .اين زمينه شدند

  
 ارديبهشت كارگران 11روز چهارشنبه *

و مردم آزاديخواه شهر سنندج روز 
كارگران . جهاني كارگر را گرامي داشتند

دم آزاديخواه شهر سنندج در يكي و مر
از محالت كارگري شهر تجمع و به 

سمت ميدان آزادي دست به 
  .راهپيمايي زدند

راهپيمايي توسط كميته برگزاري 
اول مه سنندج متشكل ازفعاالن 
شورايي، فعاالن كارگري، كميته 
هماهنگي و اتحاديه آزاد كارگران 

  .سازماندهي شده بود
  
يبهشت، بيش از  ارد11روز چهارشنبه *

هزار كارگر شركت صدرا در ادامه 
اعتصاب خود، در روز جهاني كارگر 

  .همچنان به اعتصاب ادامه دادند
به گزارش سايت اتحاد، نمايندگان 
پيمانكار با حضور در جمع كارگران 
خواستار شكستن اعتصاب شدند كه 
كارگران نپذيرفتند و پيمانكاران هم 

  .كارگاهها را تعطيل كردند
همچنين كارگران صدراي بوشهر به 
مناسبت روز جهاني كارگر بيانيه اي 

  .منتشر كردند
  
 ارديبهشت، 11روز چهارشنبه *

هماهنگ كنندگان طومار اعتراضي 
كارگران در اعتراض به حداقل مزد 
مصوب و گراني در مقابل مجلس رژيم 

  .دست به تجمع زدند
به گزارش ايلنا، اين تجمع با همراهي 

ز كارگران امضا كننده طومار تعداي ا
آغاز شد و كارگران ديگري نيز به تجمع 

  .كنندگان پيوستند
  
 ارديبهشت كارگران 11روز چهارشنبه *

پارس جنوبي در بندرسيرف مراسم روز 
به . جهاني كارگران را برگزار كردند

سنديكاي كارگران فلزكار گزارش 
، اين مراسم مكانيك تهران و حومه

در . ني بدين مناسبت بودهمراه با سخنرا
اين سخنراني از طرح مشكالت و 

اين جشن كه با . مطالبات صحبت شد
پايكوبي همراه بود با سازماندهي از 
طرف سيروس شجاعي كارگر پارس 

  .جنوبي صورت گرفت
  
مراسم روز جهاني كارگران از طرف *

سنديكاي كارگران شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه در روز 

 ارديبهشت در محل پايانه 11به چهارشن
به گزارش سايت اين . آزادي برگزار شد

سنديكا، بعد از مراسم اول ماه مه 
اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد 
به ديدار بچه هاي كودكان كار رفتند و 
مورد استقبال مسئوالن جمعيت كودكان 
كار و بچه هاي كودكان كار قرار گرفتند 

ندن سرودهاي كه با گرفتن عكس و خوا
به مناسبت جشن اول ماه مه اين ديدار 

  .بپايان رسيد 
  
 ارديبهشت جمع 11روز چهارشنبه *

زيادي از كارگران شهرستان ري به 
مناسبت روز جهاني كارگر با حضور در 
ورزشگاه شهيد معتمدي به مصوبه 

 شوراي عالي كار 1392مزدي سال 
اعتراض كرده و آن را خالف معيارهاي 

   قانون كار 41ده در ماده تصريح ش
  16بقيه در صفحه 

  

  1392 از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در ارديبهشت برخي
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

كارگران و مزدبگيران در 

  1392ارديبهشت 

  

  15بقيه از صفحه 
به گزارش ايلنا، اين . عنوان كردند

كارگران به نمايندگي از كارگران 
كارخانجات توليدي و صنعتي، كاشي 
سعدي، انرژي، ايران سيلندر، سولفاتيك، 
كاغذ سازي كهريزك، كارگران 

ن پارس، چيت آسايشگاه كهريزك، روغ
سازي ري، گليسيرين، روغن نباتي 
مارگارين، آجر سازي امين آباد، آجر 
ماشيني فيروزآباد روغن ورامين، شركت 
سهامي كفش اطمينان، روغن نباتي 
گل، تزريقي و ديگر صنايع اين 

  .شهرستان در اين مراسم حضور داشتند
  
جمعي از اعضاي شركت تعاوني  *

سنندج از مسكن تعميركاران اتومبيل 
 ارديبهشت به همراه 12روز پنجشنبه 

همسر و فرزندان خود در زمينهايي كه 
 واگذاري آنها به تعميركاران  پيشتر وعده

داده شده بود حضور يافته و به وسيله 
لودر و گريدر اقدام به تسطيح اين 

به گزارش كُردپا، حدود . اراضي كردند
 سال پيش، شركت تعاوني 12

ج مبلغ يك ميليون و تعميركاران سنند
نيم وجه نقد را جهت واگذاري زمين از 
تعميركاران اخذ كرده، اما تا كنون از 

  .اند واگذاري اين زمينها خودداري كرده
  
كارگران شركت تعميرات ديزل راه *

 ارديبهشت 12آهن مشهد روز پنج شنبه 
به گزارش سايت . اعتصاب كردند

همبستگي ملي، كارگران در اعتراض به 
رداخت نشدن دو ماه حقوق عقب افتاده پ

و عيدي سال جديد از رفتن به سر كار 
  .خودداري كردند

  
جمعي از كارگران شركت ريسندگي و *

بافندگي سيمين اصفهان در روز يكشنبه 
 ارديبهشت در مقابل مجلس تجمع 15

به گزارش ايستا تجمع كنندگان . كردند
خواستار اجراي قانون بيمه در مورد 

  .تگي كاركنان اين شركت شدندبازنشس
برپايه اين گزارش، شركت سيمين 
اصفهان از اجراي قانون بيمه در مورد 
بازنشستگي كاركنان اين شركت امتناع 

  .كند مي
  
بازنشستگان پااليشگاه نفت ايران در *

 ارديبهشت در مقابل 15روز يكشنبه 
  وزارت نفت

به گزارش ايلنا، علت . تجمع كردند
شستگان در مقابل وزارت تجمع اين بازن

نفت، تاخير در دريافت مطالباتشان است 
و تجمع كنندگان خواستار پيگيري 
  .وضعيت مطالباتشان از مسئوالن هستند

  
 ارديبهشت جمعي از 15روز يكشنبه  *

كارگران و نمايندگان كارگري استان 
همدان در جلو استانداري اين شهر 

به گزارش آژانس ايران . تجمع كردند
ر، علت اين تجمع كاهش مبلغ حق خب

 30اوالد در فيش حقوقي كارگران از 
  . هزار تومان است12هزار تومان به 

  
جمعي از بازنشستگان كرمانشاه در روز *

 ارديبهشت در مقابل اداره 15يكشنبه 
به . بازنشستگي كرمانشاه تجمع كردند

گزارش آژانس ايران خبر، حق اوالد و 
همراه با حقوق عائله مندي بازنشستگان 

آنها پرداخت نمي شود و جداگانه و 
گاهي مثل ماه فروردين اصالً به آنها 

  .پرداخت نمي شود
  
جمعي از كارگزاران مخابرات روستايي *

 ارديبهشت در 17در روز سه شنبه 
به گزارش . مقابل مجلس تجمع كردند

  ايلنا، كارگزاران مخابرات روستايي 
  

 قرار داد خواستار استمرار بيمه و عقد
مستقيم با خود شركتهاي مخابرات 
ايران طبق ضوابط و شرايط قانون 

تجمع كنندگان كه از . مستقيم هستند
استانهاي اصفهان و خراسان رضوي 

  .بودند
  
 ارديبهشت كارگران 20روز جمعه *

ساختماني در اعتراض به عدم رسيدگي 
به مشكالت بيمه اي و نبود يك 
چارچوب مشخص براي پرداخت 
مزدشان، در مسجد سيدالشهدا واقع در 

به . محله تهرانپارس تجمع كردند
گزارش ايلنا، اين كارگران نسبت به 
عدم رسيدگي نهادهاي دولتي به 

  . هستند خواسته هايشان معترض
  
جمعي از كارگران شركت پيمانكاري *
وابسته به كارخانه ذوب » خوان گل«

 273آهن فوالد زاگرس به نمايندگي از 
 21گر اين كارخانه روز شنبه كار

ارديبهشت در اعتراض به عدم دريافت 
حقوق سه ماهه گذشته خود در مقابل 

  .فرمانداري قروه تجمع كردند
به گزارش ايلنا، اين كارگران كه داراي 

 سال هستند 20 تا 10سوابق كاري بين 
 خود  نسبت به تهديد امنيت شغلي

معترض بوده و مدعي هستند پيمانكار 
وه بر پرداخت نكردن سه ماه حقوق عال

هيچ گونه ) 91از بهمن ماه سال (
  .كند قراردادي با آنان امضاء نمي

  
 ارديبهشت رانندگان 22روز يكشنبه *

تاكسي شهر سنندج با خاموش كردن 

ماشينهاي خود از ابتداي خيابان نبوت 
تا چهار راه سيروس دست به اعتصاب 
زدند و در مقابل تاكسيراني تجمع 

به گزارش كميته هماهنگي براي . ردندك
كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، در 
سطح شهر سنندج همزمان در چند 

شاهپور، *خيابان ديگر از جمله خيابان 
 رانندگان دست …فردوسي، فيض آباد و

از كار كشيدند و مابقي رانندگان از سوار 
  .كردن مسافران امتناع كردند

  
نامه شهروند كارمندان و خبرنگاران روز*

 ارديبهشت به دليل 22در روز يكشنبه 
عدم پرداخت حقوقشان دست به 

به گزارش تهران پرس، . اعتصاب زدند
خبرنگاران و پرسنل فني روزنامه 

 تن 60شهروند كه تعدادشان بيش از 
  است به خاطر بدقوليهاي مدير مسئول و 

  

سايرمسئوالن روزنامه در پرداخت حقوق 
. ه اعتصاب زدند ماه گذشته دست ب2

شهروند از روزنامه هاي حامي دولت 
  .احمدي نژاد است

  
 راننده 150 ارديبهشت 23روز دوشنبه *

شركت واحد همراه با خانواده هاي خود 
 هزار 25در اعتراض به افزايش قيمت 

توماني هر متر از مجتمعي كه در آن 
سكونت دارند، مقابل شهرداري تهران 

لنا، تجمع به گزارش اي. تجمع كردند
 واحدي 164كنندگان كه در مجتمعي 

در شهر ورامين سكونت دارند به 
افزايش قيمت هر متر از اين مجتمع از 

 هزار تومان اعتراض 475 به 450
  .داشتند

  
 ارديبهشت كارگران 23روز دوشنبه *

پيماني شركت گاز شهر شوش در مقابل 
ساختمان شركت گاز اين شهر تجمع 

انس ايران خبر، به گزارش آژ. كردند
كارگران بيش از ده سال است به 
صورت شركتي با شركت گاز كار مي 
كنند، به تبديل وضعيت نشدن خودشان 

  .معترض هستند
  
كارگران كاشي سازي در سمنان در *

 ارديبهشت دست به 25روز چهارشنبه 
اعتصاب زده و در مقابل كارخانه تجمع 

به گزارش فارس كارگران . كردند
 به تعويق افتادن بيش از معترض از

شش ماه حقوق و مزاياي خود در 
  .واحدهاي توليدي شكايت دارند

  

 ارديبهشت كارگران 25روز چهارشنبه  *
نيشكر هفت تپه دست به اعتصاب زدند 

به گزارش كميته ي هماهنگي براي . 
كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، اين 
اعتصاب به دليل عدم اجراي طرح طبقه 

غل و پرداخت نكردن افزايش بندي مشا
 صورت گرفته 92دست مزدهاي سال 

سنديكاي كارگران فلزكار . است
مكانيك تهران و هيات بازگشايي 
كارگران نقاش و تزيينات تهران ضمن 
همبستگي با اين كارگران، اعالم كردند 

متاسفانه هنوز قولهاي داده شده به «كه 
رهبران سنديكاي كارگران نيشكرهفت 

 سال معوقه 2/5ي بر پرداخت تپه مبن
هاي آنان به دست فراموشي سپرده 

  ».شده است
 27به گزارش سايت اتحاد، روز جمعه 

ارديبهشت با عقب نشيني كارفرما، 
كارگران اعتصابي كارخانه نيشكر هفت 

در اين . تپه بر سر كارهايشان باز گشتند
روز حقوق فروردين ماه اين كارگران به 

  .دحساب آنان واريز ش
  
كارگران شهرداري يزد در روز شنبه *

 ارديبهشت در برابر استانداري تجمع 28
  .كردند

به گزارش ايلنا، كارگران معترض اعالم 
 هزار تومان به عنوان حقوق 420كردند 

ماهانه دريافت مي كنند كه پرداخت اين 
  . ماه به تعويق افتاده است3حقوق 

  
به گزارش كميته ي هماهنگي براي *

ه ايجاد تشكلهاي كارگري، كمك ب
كارگران شاغل در سد بنير در روز 

 ارديبهشت در اعتراض به 29يكشنبه 
 ماه حقوق معوقه و نيز 4عدم پرداخت 

عيدي و پاداش سال گذشته خود در 
مقابل دفتر شركت استراتوس پيمانكار 

و خواهان دريافت . اين سد تجمع كردند
  .مطالبات خود شدند

  
ي گيالنا منجيل كارگران شركت كاش*

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق نه 
ماهه خود و همچنين عدم تحقق وعده 

 ارديبهشت در 28مسئوالن در روز شنبه 
مقابل  درب ورودي كارخانه تجمع 

به گزارش زيتون خبر، كارگران . كردند
معترض با مسدودكردن جاده اصلي و 

 9آتش زدن الستيك  به عدم پرداخت 
اين . تراض كردندماه حقوقشان اع

چندمين بار است كه كارگران اين واحد 
. توليدي دست به تجمع مي زنند

اعتصاب كارگران كارخانه كاشي گيالنا 
 ارديبهشت همچنان 31در روز سه شنبه 

  .ادامه يافت
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 

دستگيري، شكنجه و محاكمه 

فعاالن كارگري در ايران را به 

  .مشدت محكوم مي كني
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اين مصاحبه به مناسبت اول ماه انجام 
  .گرفته است

  
شورايعالي كار حداقل دستمزد 

 487 را 92كارگران در سال 

هزار تومان تعيين كرده، چرا اين 

  تصميم ناعادالنه است؟

 تعيين حداقل دستمزد خود به خود "اوال
جنايت عليه نيرو كار است چون به فقر 

 از دهد و و فالكت مشروعيت قانوني مي
طرفي مسئوليت گرسنگي كارگران را از 

  ي   دوش كارفرماها برداشته به عهده
  

  ي   نهادهاي اجتماعي كه براي توده
  

كارگران ناشناخته محسوب مي شود مي 
گذارد و كارفرما را از اعتراض مستقيم 

دهد و از طرفي كارگران را به  نجات مي

جاي درگير شدن با دشمن اصلي به سر 
  .اندازد م ميدرگمي و توه

دهد  از طرفي به كارفرما دست باز مي
تواني در سال چندين بار قيمت   كه مي

كاالهاي خود را افزايش بدهي چون 
سقف قيمت براي كاالها تعيين نشده 

توانند طي سال    اما كارگران نمي.است
خواهان افزايش شوند چون طبق قانون 

 ،شود  حق آنها آخر هر سال تعيين مي
ن تعيين حداقل دستمزد در واقع  بنا براي

ايجاد محدويت و جلو گيري از افزايش 
آور است   شرم. احتمالي طي سال است

كند خط فقر  كه خود رژيم اعالم مي
نيم الي دو ميليون تومان ولي  يك و

. شود دستمزد يك پنجم آن تعيين مي
در همين حال كارفرماها اين شرط را 

ز زنان و بسياري ا. كنند  نيز رعايت نمي
كودكان و حتي جوانان و پيرها كه 

ته هستند مجبور مي شوند با سبازنش
حقوق ماهانه ان م هزار تو200 و 150

 يعني كمتر از نصف حداقل ،كار كنند
دستمزد و اين را تمامي دست اندركاران 

 بنا براين قصد اين ،حكومتي مي دانند
نيست كه كارفرما را مجبور كنند كمتر 

 بلكه قصد اين ،مزد ندهداز حداقل دست
است كه كارگران را مجبور به تمكين 

  در مقابل قانون سرمايه داري نمايند 
  

از طرفي در نظام طبقاتي بحث عادالنه 
 چون هر .نمي تواند معنا داشته باشد

 ،طبقه اي حاكميت داشته باشد
ديكتاتوري خود را عليه طبقه ديگر 
ايجاد مي كند تا بيشترين سهم را از 

 بنا براين .رزش توليد شده بدست آوردا

در نظام طبقاتي و اكنون كه بحث 
ي حاكم  سرمايه داري است ميان طبقه

 محكوم يعني سرمايه دار و  و طبقه
كارگر نبرد و مبارزه و ستيز بي وقفه 
وجود دارد و در نبرد و ستيز طرفين در 
گير نمي توانند باهم به توافق بر سر 

ث عدالت پيش حقوق خود برسند تا بح
 بلكه در بين دو نيروي ،كشيده شود

درگير زماني بحث بر قراري عدالت 
مطرح مي شود كه نيروي سومي براي 
قبوالندن رعايت حقوق يك ديگر به 

 كه .طرفين در گيري وجود داشته باشد
البته در جامعه طبقاتي هرگز نمي توان 
نيروي بي طرفي يافت بنابراين آشتي 

 نيست تا عدالت طبقاتي هرگز ممكن
ي سر مايه   در جامعه. معنا پيدا كند

داري هر كدام از طبقات اصلي قدرت و 
هژموني و توازون قدرت بيشتري داشته 

 سهم بيشتري از توليد را كسب ،باشد
خواهد كرد به اين دليل است كه طبقه 

 سال اخير 60كارگر ايران و جهان طي 
هر روز بيش از قبل دست آوردهاي خود 

 چون توازون قوا را ،دناز دست مي دهرا 
 در اين .اندهر روز بيشتر از دست داده 

 سال 35رابطه جمهوري اسالمي طي 
عمر خود هر سال مقداري از حق 

 يعني هر .كارگران را بلوكه  كرده است
سال حداقل دو بار قيمت كاالهاي مورد 
استفاده خانواده ها افزايش قيمت مي 

ذشته هر ماه يابد كه البته در سال گ
 جمهوري .حداقل يك بار افزايش داشت

اسالمي در دقاع از سرمايه داران در 
سال فقط يك بار حقوق كارگران را 
افزايش مي دهد اگر در نظر بگيريم كه 

 در صد 25در سال روي همرفته 
افزايش قيمت وجود داشته باشد 

 درصد 12جمهوري اسالمي فقط 
 براين  بنا.دهددستمزد ها را اضافه مي 

 12 ضربدر 35 پنج سال كذشته 35طي 
درصد از ارزش دستمزد كارگران كسر 
شده و به جيب كارفرماها رفته است و 

 مقدار افزايش قيمتها اينجالب است كه 
كه معادلش به حقوق كارگران اضافه 

 در سال بعدي قيمت پايه براي ،نشده
 يعني .افزايش قيمت كاالها بوده است

يمت به مقدار حقوق  درصد افزايش ق25
دزيده شده از كارگران نيز افزوده شده 

ن به آاست در حالي كه اصل مقدار 
 ولي ،جيب سرمايه دار رفته است

افزايش قيمتش را كارگران طي مصرف 
 از اين طريق نيز .كاالها پرداخته اند

ارزش و قدرت خريد دستمزد كارگران 
 در همين حال .باز هم كسر شده است

لها افزايش قيمت مواد برخي از سا
 25مصرفي كارگران به جاي افزايش 

 درصد و يا مانند سال 50درصدي 

 درصد افزايش داشتند كه 100گذشته  
از اين طريق نيز توان و ارزش خريد 

 در صد كاهش 100دستمزد كارگران 
 تفاوت اين بي ارزش شدن .داشته است

به جيب سرمايه داران سرازير شده 
 اين جنايات تمامالمي در نظام اس .است

توسط شوراي عالي كار و در قالب بحث 
سه جانبه گرايي صورت قانوني و 

 بنا براين .مشروعيت كسب كرده است
شوراي عالي كار در واقع عامل جنايت 

  .است 
  

، در ودآنگونه كه مشاهده مي ش

اعتراض به تصميم شوراي عالي 

؛ دكار، دو نوع برخورد وجود دار

جاري قانوني و يك برخورد كه م

اداري مثل ديوان عدالت اداري 

رو كانال اعتراض خود قرار داده 

و يكي هم برخوردي كه اين 

 و اندراهكار را بي نتيجه مي د

اعتراض مستقيم كارگران از 

طريق اعتصاب و تجمع را موثر 

خواهش مي كنم در . اندمي د

باره هر كدام از اين دو راهكار، 

 آنحاميان و نقاط ضعف و قوت 

   .توضيحاتي بديد
مبارزه در قالب تضاد كار و سرمايه  هيچ 

 ندارد هر چه قدر عقب نشيني يانتهاي
كني حريف همانقدر پيشروي مي كند 

 مجاني كار "تا جايي كه حتي اگر كامال
كني باز سرمايه داري مي خواهد اگر 

 ساعت ، 16 ساعت كار را به 8مي تواند 
 مانند .افزايش دهد... بيست ساعت و 

مصوبات جديد در قانون كار كه سه ماه 
كار رايگان آزمايشي و يا كار به روش 
استاد و شاگردي كه هر دو مجاني است 
و كارفرما مي تواند هيچ پولي پرداخت 

 يعني سرمايه ، اينها قانون هستند.نكند
 مجاني را قانوني داري توانسته است كار

 حاال بايد ديد آيا با تكيه به چنين .كند
قانونها امكان كسب حق وجود دارد ؟ 
تضمين اجرايي كردن حق براي 

 آيا دولت ابزار طبقه ؟كارگران چيست
بنابراين تكيه به قانون در  حاكم نيست؟

جامعه سرمايه داري توهم و ياوه سرايي 
ي  ما زماني مي توانيم سرمايه دار.است

و دولتش را مجبور رعايت قانون كنيم 
قابل با ارتش، پليس و تكه ابزارهاي 

 داشته باشيم  نهادهاي سركوبي راديگر
كه در آن صورت مي توانيم آنها را وادار 
به عقب نشيني كنيم تا قوانيني كه 

اند را اجرا كنند   خودشان تصويب كرده
. و حتي قوانين را خودمان ديكته كنيم

 حاكميت جمهوري به خصوص در
اسالمي كه يك سركوب فاشيستي 

توان تفكيكي  حاكم است، عمال نمي
ي اقتصادي و   قائل شد بين مبارزه

 به اين معني كه هر ،ي سياسي  مبارزه
ي صنفي بالفاصله يك   شكلي از مبارزه

گيرد و ما  ي سياسي به خود مي  صبغه
 مبارزه براي افزايش توانيم عمالً نمي

ز مبارزه عليه سيستم حاكم دستمزد را ا
. و مبارزه عليه رژيم حاكم جدا كنيم

روند  اي مي كه شما اشاره كرديد عده اين
و از طريق ديوان عدالت اداري و از اين 

كنند، اين  طريق مساله را دنبال مي
اي كه   راهكار يكي از نقاط ضعف عمده

دارد اين است كه كارگران و كساني كه 
دهند و اميدوار  يبراي اين كار امضا م

شوند و پيگير اين مساله هستند، در  مي
روهاي همين ديوان عدالت، در آن  هرا

بازيها  سيستم بوروكراسي و در آن كاغذ
شوند و يا كارگراني كه در  خسته مي

حال اعتصاب هستند و نمايندگان خود 
اند اين   را براي مذاكره فرستاده

مذاكرات در طول يك مدت كارگران را 
كند و آنها را  ته و سرخورده ميخس

بالفاصله به يك حالت رخوت و 
بنابراين ما بايد اين . كشاند  نااميدي مي

نكته را درك كنيم كه هر شكلي از 
ي ايران در   مبارزه به خصوص در جامعه

ي سياسي است و   بطن خود يك مبارزه
توانيم تفكيكي قائل شويم بين  ما نمي
  .  ي سياسي  زهي اقتصادي و مبار  مبارزه

 قدرت پيش برنده نتنها راه بدست آورد
وجود يك تشكيالت انقالبي مختص 
كارگران و تشكيل حزب طبقه كارگر 

كه اكنون شرايط  است و با توجه به اين
و زمينه هاي الزم ساخت حزب را 
نداريم بهتر است به ساختن هسته ها و 
كميته هاي مخفقي انقالبي كه نطفه 

  . بود اقدام  كنيمهاي حزب خواهند
  

به نظر شما طبقه كارگر در برابر 

موج فشارهاي ناشي از بحران 

اقتصادي و تالش حكومت براي 

 كارگران بر دوش بار آنگذاشتن 

  ؟ند انجام دهندناچه كار مي تو

اساسا با وجود سيستم حكومتي واليت 
 اين رژيم بر سرِ كار  و تا وقتيفقيه
حقوق  برآورده شدن مينيممي از ،است

 سي و چند  تجربه. غيرممكن خواهد بود
سال گذشته هم اين را در عمل به 

   .خوبي نشان داده است
بنابراين به دست آوردن هر سطحي از 
حقوق براي جنبشهاي اجتماعي و در 
  اين مورد به طور خاص جنبش طبقه

كارگر به طور مستقيم گره خورده با 
 يعني .سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي

توانيم  از سرنگوني رژيم ما نميقبل 
هيچ حقي را احقاق كنيم، پس مبارزه در 
اين شكل و تحت اين سركوب 
فاشيستي و اختناق مطلق در ايران يك 
خصلت خلص سياسي پيدا كرده و اين 
خصلت سياسي است كه بايد درك شود 

توانيم  ما نمي. و مبارزه را به پيش برد
مبارزه را صرفا به تشكلهاي مستقل 

ي اقتصادي محدود   كارگري و مبارزه
ترين    در شرايطي كه در كوچك.كنيم

  شكل يك تشكل، حتي يك تعاوني هم 
  

  18بقيه در صفحه 

  چالشهاي جنبش كارگري

 متن مصاحبه راديو پيشگام با نيما پور يعقوب
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صدايي كه طنين انداز 

  خاموشي  است و

  .نمي گيرد
  

  بيانيه مشترك 
،  تپهتنيشكر هفسنديكاي كارگران 

 كفلزكار مكانيسنديكاي كارگران 
 هيات بازگشايي  وهو حومتهران 

 تهران تزييناتسنديكاي كارگران نقاش 
  به مناسبت اول ماه مه هو حوم

  
به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني 

رگران چندين بيانيه از همبستگي كا
جانب تشكلهاي مستقل كارگري منتشر 
شده كه نبرد خلق با توجه به صفحات 
محدود خود بيانيه مشترك سه تشكل 

  .كارگري را منتشر مي كند
  

 صدايي كه طنين انداز است و
  .خاموشي نمي گيرد

كارگر  كارگر براي طبقه روز جهاني
 ي هروز هماين  در . خاصي داردمعناي

گيران در سراسر گيتي همبستگي مزدب
خود را با راهپيماييهاي گسترده فرياد 

 هر روزه دبر اتحاتا تاكيدي باشد  زده،
  .كارگران

 كه كارگران شيكاگويي 1886 از سال 
 عادالنه و دستمزديساعت كار  8براي 

 شدند و رهبران شان پس هرگبار بستبه 
از محاكمه اي نمايشي در بيدادگاه 

تا به امروز هنوز   شدند،محكوم به مرگ
هم كارگران براي دستمزدي عادالنه در 

 .ساعت كار مبارزه مي كنند 8ازاي 
 شيكاگويي ن كارگر قهرماآنچه اسپايز،

امروز به حقيقت  به سرمايه داران گفت،
 )آبان 21(نوامبر 11 در .پيوسته است

 اسپايز درحالي كه به طرف ،1886
ي  بلندبا صدايسكوي اعدام مي رفت 

صدايي كه امروز مي خواهيد به «:گفت
 ندر جهاسكوت وادار كنيد، روزي 

 زبعد اامروز . »طنين انداز خواهد شد
از  سال اين صدا پر شورتر 127گذشت 

 در سراسر جهان طنين انداز ههميش
هرچند اين صدا پس از  .شده است

 با تولد 1285 بيست سال آن هم درسال
چاپخانه اولين سنديكا به همت كارگران 

ها و راد مرد اين عرصه محمد پروانه در 
ولي اولين  .ايران انعكاس يافت

 سال 36 زبعد اگراميداشت اول ماه مه ،
 لدر ساخواسته هايي كه  .ميسر شد

 در اولين گراميداشت اول ماه مه 1301
 بازهم خواست ما بعد عنوان شده است،

  :سال است 90 از
و آزادي بيان ، آزادي داشتن سنديكا

و راهپيمايي، آزادي اعتصاب ، تمطبوعا
 اجتماعي نو تاميداشتن قانون كار 

  گيريها ازمدر تصميشركت ، مترقي
،  بيكاريعو رفجمله تغيير قانون كار 

شركت ،  كارگرانجاز اخراجلوگيري 
 بهبود تدر جه ها هامور كارخانفعال در 

وضعيت كاري كارگران و واحدهاي 
 م تصميدرشركت و خدماتي، توليدي 

گيريهاي كالن براي داشتن 
 براي طبقه و انسانيقوانين مترقي 

 مو مرد مزد بگيران هو همكارگر 
داشتن نمايندگان واقعي ، ايران

بودن ، سدر مجلكارگري 
 نمايندگان واقعي زحمتكشان در

هيات مديره سازمان تامين 
وزارت  شوراي عالي كار، اجتماعي،

  ....كار
  

خواسته ها همگي اين ! اما دوستان
 ن اگر كارگراقابل دستيابي است،

سنديكاهاي   مزدبگيران درهو هم
  .كارگري متشكل شده باشند

مادرانمان براي  پدران و
دستاوردهايي كه امروز برايمان 

و بسيار عادي است راه پر فراز 
هنوز .  را از سر گذرانده اندنشيبي

هستند پدراني كه فراموش نكرده 
 1325 لدر سااند زماني كه 

 8 خواستار نو زحمتكشاكارگران 
با  هروز جمع و تعطيليساعت كار 

 ،قبا حقوتعطيلي ساليانه  ،قحقو
 .تالش مي كردند... بازنشستگي و

 مانده هاي باز عقبودند بسياري 
كردند فكري كه عنوان مي 

كار مگر مي شود روز جمعه «:هك
درخانه بخوابي .  گرفتدو مز دنكر

 تعطيلي حقوق بگيري به عنوان
 را تو حقوقكار كرده اي  .ساليانه

گرفته اي حاال مي خواهي كار 
نكني پول حرام بگيري به عنوان 

 را خواهند تنبليمي  .بازنشستگي
 اين از اينها كافرند، رواج دهند،

 جو با خبرها پول مفت خدا يي
خواهي را به بچه هاي ما ياد مي 

  ».دهند
اما دوستان زمستان رفت و 

 آناني ماند كه چنين روسياهي به
به دريوزگي به دامان سرمايه 

 هنوز كارهاياما . آويخته بودند
 بيكاري، هنوز هم .بسياري مانده

قانون  دستمزدهاي ناچيز، اخراج،
 اجتماعي مورد حمله نو تاميكار 

 نسراسر جهاسرمايه داري در 
نهادهاي سرمايه داري  .قراردارد

كه قصد دارند كارگران را به 
 بين قمانند صندو ؛بگيرندبردگي 

سازمان تجارت  و المللي پول
با هماهنگي سرمايه داري  جهاني،

داخلي كشورها براي دزديدن نان 
خانواده هاي كارگري متحد شده 

 هو همپاسخ طبقه كارگر  .اند
مزدبگيران جهان به اين حمله ها 

 همدردي، اعتصاب، همبستگي،
سازماندهي براي تصاحب 

در كوبا،  .نهادهاي قدرت است
حكومتها در دست  قبرس، ويتنام،

 اكثر در .تكارگر اسطبقه 
 كشورهاي اروپايي مانند فرانسه،

 سوئد، سويس، آلمان، انگليس،
 و كشورهايروسيه  فنالند،

 آمريكاي جنوبي مانند نيكاراگوئه،
 آفريقاي ،برزيل، ونزوئال پرو،

 در  وسدر مجلكارگران ... وجنوبي
وزير حكومت داراي وكيل و 

سال اخير  2در  .دهستن
فدراسيون سنديكاهاي 

 ت فرانسه - ژ-كارگري ث
 اكثر نهادهايتوانسته است 

و مردمي ازجمله  شوراها 
 را تصاحب كند و شهرداري

 هاي سرمايه هبرابر خواستدر 
داري كشورش نه تنها 

در بلكه آنها را  ايستادگي،
ضد  اعمال سياستهاي تجه

ر وادا به عقب نشيني كارگري
  .دكن

 ناز اي! دوستان كارگر
 تو تجربياتجربيات 

پيشكسوتان كارگري 
كشورمان درس گرفته 
دستهايمان را به هم پيوند 

  .  زنيم
  

اعضاي هياتهاي مديره 
  !سنديكاهاي كارگري ايران

فعاليت  بازگشايي و از سالها
سنديكاهاي كارگري شركت 

فلزكار  – هفت تپه –واحد 
 اتحاديه – نقاش – كمكاني

متاسفانه  .پروژه اي مي گذرد
ما جز در مواردي كوتاه 
تالشهايمان پراكنده بوده 

ه از حمايت يكديگر ب است و
 دو متحصورت قاطع 
در سال . برخوردار نبوده ايم

جاري كوششهايمان را افزون 
كرده و اميدواريم در سال 

 نرا پيراموجديد مبارزاتمان 
 گراني، دستمزدهاي حقيرانه،

حقوقهاي عقب  اري،بيك
 قانون كاري مترقي و افتاده،

قانون  به سود زحمتكشان و
حد  در اجتماعيتامين 

 كارگران ايران، تشخصي
 از آزادي زندانيان كارگري و

 همه مهمتر آزادي برپايي و
 سنديكاهاي هآزادانفعاليت 

بياييد . كارگري متحد شويم
 را به هم انديشي و لامسا

 و همبستگيهمپوشاني 
 اعالم هدر عرصرگري كا

در خواسته هاي مشترك 
 مبارزه با دستمزدهايي هعرص

پيش نويس  حقيرانه،
ارتجاعي قانون كار و تامين 

متحد . اجتماعي  تبديل كنيم
 قدرتمندانه و سرمشقيشويم 

 هاي كارگري وشاز تال
سنديكايمان در پهنه جامعه 

                      .                                  به نمايش بگذاريم
 ارديبهشت 10سه شنبه 

  2013 آوريل 30 - 1392
نيشكر سنديكاي كارگران 

   تپهتهف
فلزكار سنديكاي كارگران 

   هو حوم تهران كمكاني
هيات بازگشايي سنديكاي 

 تزييناتكارگران نقاش 
  هو حومتهران 
 

  چالشهاي جنبش كارگري

  18بقيه از صفحه 
 ر را پوشش داده و خواستهي كارگ  تواند حقوق طبقه نمي

بنابراين اين مبارزه .  كارگر را به پيش ببرد هاي طبقه 
 سياسي است براي سرنگوني   همه جانبه يك مبارزه

در . رژيم حاكم و قطعا جايگزيني يك آلترناتيو انقالبي
اين راه به طور خاص آن چيزي كه ما بارها گفته و 

ن و ران و فعاالايم اين مساله است كه كارگ  تكرار كرده
 ها و هسته توانند با سازماندهي سلو جوانان انقالبي مي

هاي مخفي در محل كار و زندگي خودشان به عنوان  
ي اصلي انقالب آينده در داخل   ستون فقرات و پايه

ايران اين قدم را كه قدمي است بسيار بزرگ بردارند و 
تر و مبارزه را عليه رژيم به صورت هر چه سازمان يافته 

 اين چرا كه عمالً. هرچه قدرتمندتر به پيش برند
اي جز يك  كند و چاره حكومت هر صدايي را خفه مي

  . انقالبي وجود نداردمبارزه مخفي و كامالً
  

جا سوالي براي   گوييد اما اين شما درست مي

 من به جود آمده كه شما به طور كلي اصالً

يد كنيد نبا حركت از مجاري قانوني را فكر مي

كنم كارگران در  باشد، چرا كه من فكر مي

گيرند و نااميد  همين پروسه وقتي پاسخي نمي

شوند خودشان به سمت فعاليت سياسي و  مي

شما فكر . آيند همين تجمع و اعتصاب مي

كنيد اصال نبايد به سمت مجاري قانوني  مي

  رفت؟ 
 اين است كه آزموده را آزمودن خطاست، اين  منتصور

 كارگر و جمهوري اسالمي همواره ادامه  طبقهنبرد بين 
داشته است، همين بيالني كه سازمان چريكهاي فدايي 

 ، نشان مي دهد كهي پيش منتشر كرد  خلق ايران هفته
 اعتصاب كارگري در طول سال گذشته 400بيش از 

من به ياد دارم همين مقدار را تقريبا . انجام گرفته است
ني هر سال اين كشمكش يع.  هم داشتيم1390در سال 

خوب .  كارگر وجود دارد بين جمهوري اسالمي و طبقه
كه باعث است  كارگر  يك عاملي در طرف جنبش طبقه

 آن چه عاملي . نرسد شود اين مبارزات به نتيجه مي
است؟ طرف مقابل كار خود را بلد است، آن طرف 

كشي و   كند، ماهيتش سركوب است و حق سركوب مي
 سال 35ست و آن چيزي كه در طي قتل و غارت ا

اما در اين سمت چه چيزي هست كه . ايم  گذشته ديده
 دلخواه خود  شود كه مبارزه نتواند به آن نتيجه باعث مي

برسد؟ حتي در مورد مينيمم حقوق، مثال همين بحث 
روي بزرگي بود از طرف  ش يك پيقانون كار، عمالً
 يا همين  تحميل قانون كار جديد و،جمهوري اسالمي

گردد به  اين به نظر من برمي. ها بحث حداقل دستمزد
 كارگر و  همين نبود سازماندهي مناسب درون طبقه

مبارزات خود به خودي كه عمال بعد از يك مدت 
شوند و منبع  شوند و يا اخراج مي كارگران خسته مي

توانند تاثير گذار باشند و  رود و نمي درآمدشان از بين مي
شان    فكر كردن به شكم خود و زن و بچهاي جز چاره

من تصورم اين است و تمامي . ماند برايشان نمي
   ساله200 كارگران ايران و   صد ساله100تجربيات 

كارگران جهان اين را نشان داده كه بدون وجود يك 
شود در سطح   سراسري و مخفي نمي تشكل و اتحاديه

در مقابل يك كارخانه، يك منطقه و در سطح كل كشور 
 دولت به هستي و زندگي كارگران  يافته هجوم سازمان

مقاومت كرد و وجود اين تشكل سراسري يك ضرورت 
 .ي كارگر است مبرم براي طبقه
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آموز    هزار دانش141ثبت 

  بازمانده از تحصيل در ايران
، آموزش و "راديو زمانه"طبق گزارش 

آموزان بازمانده  پرورش ايران آمار دانش 
 . اعالم كرد هزار نفر141از تحصيل را 
، يوسف نوري، "ايسنا"به گزارش 

رييس مركز آمار آموزش و پرورش گفته 
است كه اين آمار در گروه سني شش تا 

 . سال ثبت شده است11
وي همچنين اضافه نمود؛ بر اساس 
آخرين بررسيهاي صورت گرفته، حضور 
تعدادي از اين افراد در مدرسه تاييد 

ينترنتي  نام ا ، اما در سامانه ثبت شده
تعدادي . اند آموزان ثبت نشده  دانش 

فوتي هستند كه شناسنامه آنها باطل 
نشده و تعدادي نيز خارج از كشور 

 141هستند، لذا آمار نهايي از بين اين 
هزار نفر بازمانده از تحصيل را بايد پس 

 .از اعالم استانها منتشر كنيم
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر 

آموز از   هزار دانش279 ميليون و 12
 دانشگاهي  مقطع ابتدايي تا پايان پيش

در مدارس دولتي و غيردولتي در سراسر 
  .كشور مشغول به تحصيل هستند

به گفته رييس مركز آمار آموزش و 
 مدرسه دولتي 612 هزار و 53پرورش، 
 هزار مدرسه غيردولتي در 10و حدود 

  .سراسر ايران فعاليت دارند
  

بودجه آموزش و حذف نيمي از 

  پرورش
، بودجه "خبر آنالين"طبق گزارش 

 وزارت آموزش و پرورش يك 92سال 
نكته اميدوار كننده و دهها نكته نگران 

 درصدي از 47.9 كاهش .كننده دارد
هزينه عمومي در اين سال، انجام 
بسياري از فعاليتهاي كيفي و اداري 
آموزش و پرورش را با موانع جدي 

  .مواجه خواهد كرد
حذف رديفهاي مستقل سازمانهاي 
وابسته به آموزش و پرورش كه به 

اند و تجميع  موجب قانون تاسيس شده 
 سبب 127500آنها ذيل رديف بودجه 

تمركز بيشتر سازماني گرديده و قدرت 
گيري  ريزي، مديريت و تصميم برنامه

. سازمانهاي تابعه را تضعيف كرده است
 امكان الزم به ذكر است اين اقدام اين

دهد تا با  را به دستگاه اجرايي مي
استفاده از اختيارات قانوني مانند ماده 

قانون تنظيم بخشي از مقررات ) 79(
مالي دولت، اعتبارات دستگاههاي 

  . زيرمجموعه را در طول سال تغيير دهد
در جدول زير درصد و ميزان كاهش 
اعتبارات برنامه ها و دستگاههاي 

  : آمده است92 آموزش وپرورش در سال
  
....  

همچنين سهم اعتبارات تملك دارايي 
 اي آموزش و پرورش از كل  سرمايه

اي دولت  اعتبارات تملك دارايي سرمايه 
، 1392در اليحه بودجه سال 

در حالي كه در قانون . درصد است83/0
 21/3 اين سهم 1391بودجه سال 

البته اعتبارات مربوط . درصد بوده است
 سازي  سازي و مقاومبه تخريب، باز

 ذيل 1391مدارس در قانون بودجه سال
اي  اعتبارات تملك دارايي سرمايه 

وزارت آموزش و پرورش قرار داشت كه 
موجب باال رفتن سهم اعتبار تملك 

اي آموزش و پرورش  دارايي سرمايه 
  .بوده است

 

پنجاه هزار كالس درس خشتي 

  و گلي در كشور
مان ييس ساز، ر"ايسنا"به گزارش 

نوسازي مدارس با بيان اين كه اعتبارات 
عمراني آموزش و پرورش در سال 

 درصد كاهش يافته است، 16جاري 
گفت؛ اين كاهش اعتبار در حالي رخ 

 هزار كالس درس در كشور 50داده كه 
خشتي و گلي و فاقد هرگونه استاندارد و 

 .ايمني هستند
مرتضي رييسي در 

 وگو با  گفت
آموزش "خبرنگار 

 " پرورشو
 با اشاره "ايسنا"

 16به كاهش 
درصدي اعتبارات 
عمراني آموزش و 
پرورش در سال 

 اعتبار :جاري افزود
عمراني آموزش و 
پرورش در سال 

 1170گذشته 
ميليارد تومان بود 
كه امسال اين رقم 

 ميليارد 980به 
  .تومان كاهش يافته است

با توجه به وجود چهار : وي تصريح كرد
 هزار كالس 50ربع معادل ميليون متر م

رسد  خشتي و گلي در كشور به نظر مي
كاهش بودجه عمراني مشكالتي را 
براي بخش عمراني آموزش و پرورش 

 .ايجاد كند
رييس سازمان نوسازي و توسعه و 

ايران كشور زلزله : تجهيز مدارس گفت
خيزي است و بايد توجه داشته باشيم 

 هزار كالس درس ناايمن 50كه وجود 
غير استاندارد يك هشدار جدي براي و 

شود، چرا كه اين  كشور محسوب مي
كالسها فاقد هرگونه استحكام و 

هاي  استانداردي هستند و با زلزله 
 .كوچك دچار تخريب خواهند شد

به گفته وي، اكثر اين كالسهاي 
تخريبي و فاقد استاندارد در كالن 

شهرها و بافت فرسوده به ويژه تهران، 
يراز، مشهد، تبريز و اروميه اصفهان، ش

قرار دارند كه اين شهرها عمدتا 
شهرهاي پرتراكم و پرجمعيتي هستند 
كه بخشي از مدارس فاقد استاندارد آن 
قبل و بخشي بعد از انقالب احداث شده 

 .اند 
 و گوي  وي در بخش ديگري از گفت

ريح كرد؛ سيستمهاي خود با ايسنا تص
گرمايشي مدارس نيز بخش ديگري از 
دغدغه سازمان نوسازي مدارس است، 

 هزار كالس 150چرا كه در حال حاضر 
درس و فضاي آموزشي در كشور وجود 
دارد كه سيستمهاي گرمايشي آنها 
فاصله زيادي با استانداردهاي تعريف 
شده دارد و اين موضوع نيز يك هشدار 

 .شود محسوب مي
به گفته رييسي، سال گذشته در اليحه 

 ميليارد توماني براي 30بودجه، رديف 
استاندارد سازي سيستمهاي گرمايشي 

 درصد 20در نظر گرفته شد كه تنها 
آنها تخصيص يافت كه اين رقم در 

 ميليارد تومان 48بودجه امسال به 
افزايش يافته است، در حالي كه اعتبار 

راي مورد نياز آموزش و پرورش ب
 هزار كالس درس 150استانداردسازي 

 ميليارد 1000فاقد سيستم گرمايشي، 
 .تومان است

  

  يادي از فرزاد كمانگر
ارديبهشت سالروز اعدام فرزاد  19

 متولد 1354او در سال . كمانگر است
وي فعال حقوق بشر، فعال محيط . شد

نگار و فعال صنفي و  زيست، روزنامه
 اتهام معلم كرد ايراني بود كه به

عضويت و همكاري با پژاك به اعدام 
محكوم شد و در سحرگاه روز يكشنبه 

 همراه علي  ، به1389 ارديبهشت 19
  حيدريان، فرهاد وكيلي، شيرين علم

هولي و مهدي اسالميان در زندان اوين 
بدون اطالع وكيل و خانواده به دار 

فرزاد كمانگر به خاطر . آويخته شد
افتخاري فعاليتهايش، به صورت 

مجموعه فعاالن حقوق "گزارشگر ويژه 
  . هم بود"بشر در ايران

  
فرزاد كمانگر معلم آموزش و پرورش 

 سال سابقه 12شهرستان كامياران با 
وي دبير هنرستان كار و . تدريس بود

دانش شهرستان كامياران در جنوب 

استان كردستان، عضو انجمن صنفي 
فرهنگيان و انجمن زيست محيطي 

بوده و با نام مستعار ) آهو(ئاسك 
 در ماهنامه فرهنگي آموزشي "سيامند"

رويان كه به اداره آموزش و پرورش 
او .  زد كامياران تعلق دارد، قلم مي

همچنين در زمينه حقوق قومي و 
  .مسايل زنان فعال بود

 براي 1385فرزاد كمانگر در مرداد 
پيگيري مساله درمان بيماري برادرش 

ود كه به اتهام عضويت به تهران آمده ب
در پژاك و مشاركت در چند عمليات 

او . بمب گذاري و خرابكارانه دستگير شد
 زندان 209در ابتداي بازداشت در بند 

اوين و بازداشتگاه اطالعات سنندج و 
او در طول اين . كرمانشاه شكنجه شد

 ماهه زندان ماهها در سلولهاي 33دوره 
رجايي انفرادي و در زندانهاي اوين و 

شهر و سنندج مورد آزار و اذيت قرار  
  . گرفت

 1386فرزاد كمانگر در اسفندماه سال 
به جرم عضويت در پ ك ك از سوي 

 دادگاه انقالب حكم اعدام 30شعبه 
اين حكم اعدام مورد اعتراض . گرفت

گسترده فعاالن سياسي و مدني و حقوق 
بشري اپوزيسيون داخل و خارج از ايران 

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

  .وي صادر كردند
زندگي كمانگر و روش تدريس وي پر از 
. خاطرات به يادماندني براي كودكان بود

او معلمي بسيار صميمي بود كه دانش 
آموزان از او درس درست زيستن را مي 

ي بس نزديكتر از روابط گرفتند و روابط
. ساده معلم و شاگرد با وي داشتند

نوشته هاي بسياري از جمله نامه هاي 
وي بجا مانده كه نشانه غرور براي 
زندگي كوتاه و پر آموزنده وي در دوره 

در .  ساله تجربه آموزندگي اش است12
يكي از نامه هاي فرزاد كه براي معلمان 

  :دربند نوشته چنين آمده است
    بندي، هم درد سالمهم

معلم، . شما را به خوبي مي شناسم  
آموزگار، همسايه ي ستاره هاي خاوران، 
همكالسي دهها يار دبستاني كه دفتر 
انشاي شان پيوست پرونده هايشان شد 
و معلم دانش آموزاني كه مدرك 

  . جرمشان، انديشه هاي انساني شان بود
  

  20بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در ارديبهشت ماه
 فرنگيس بايقره
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چالشهاي معلمان 

  در ارديبهشت ماه
  19بقيه از صفحه 

  
شما را به خوبي مي شناسم، همكاران 

مرا هم كه به  . صمد و خان علي هستيد
  .ياد داريد

منم دانش آموز  منم، بندي بند اوين،  
آرام پشت ميز و نيمكتهاي شكسته ي 
روستاهاي دورافتاده ي كردستان كه 

انند منم به م عاشق ديدن درياست، 
خودتان راوي قصه هاي صمد اما در 

منم عاشق نقش ماهي  دل كوه شاهو، 
منم، همان رفيق  سياه كوچولو شدن، 

  .اعداميتان
حاال ديگر كوه و دره تمام شده بود و "  

از . رودخانه از دشت همواري مي گذشت
راست به چپ رودخانه هاي كوچك 
ديگري هم به آن پيوسته بودند و آبش 

ماهي كوچولو .. بر كرده بودندرا چند برا
ماهي .. از فراواني آب لذت مي برد

مي . كوچولو خواست ته آب برود
توانست هرقدر دلش خواست شنا كند و 
كله اش به جايي نخورد ناگهان يك 
دسته ماهي را ديد، ده هزار تايي مي 
شدند، كه يكي از آنها به ماهي سياه 

  ".به دريا خوش آمدي رفيق:گفت
  ! دربندهمكار   

مگر مي توان پشت ميز صمد شدن 
نشست و به چشمهاي فرزندان اين آب 

مگر  و خاك خيره شد و خاموش ماند؟ 
مي توان معلم بود و راه دريا را به 
ماهيان كوچولوي اين سرزمين نشان 
نداد؟ حاال چه فرقي مي كند از ارس 
باشد يا كارون، سيروان باشد يا رود 

قتي مقصد سرباز؟ چه فرقي مي كند و
درياست و يكي شدن، وقتي راهنما 
آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان 

  .باشد
مگر مي توان بار سنگين مسووليت  

معلم بودن و بذر آگاهي پاشيدن را بر 
دوش داشت و دم برنياورد؟ مگر مي 
توان بغض فروخورده دانش آموزان و 
چهره ي نحيف آنان را ديد و دم نزد؟ 

 در قحط سال عدل و داد مگر مي توان  
 اميد و "باي" و "الف"معلم بود، اما 

برابري را تدريس نكرد، حتي اگر راه 
  ختم به اوين و مرگ شود؟

 .راهش پر رهرو و يادش گرامي باد
 

احضار محمود بهشتي لنگرودي 
 به بيدادگاه انقالب

 اعالم كرد؛ محمود "هرانا"خبرگزاري 
كانون "بهشتي لنگرودي، سخنگوي 

 به دادگاه انقالب "في معلمان ايرانصن
 .فراخوانده شده است

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان 
خبري مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

 اي كه از سوي  ايران، براساس احضاريه
   دادگاه انقالب به رياست 15ي  شعبه 

  

قاضي صلواتي ارسال گرديد، وي 
 21 صبح روز 10بايستي ساعت 

ماه به اين شعبه مراجعه ارديبهشت 
 .نمايد

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

  .بود
  

بيانيه زندانيان سياسي زندان 
   زاهدان به مناسبت هفته معلم
دان اينجانبان، زندانيان سياسي زن

زاهدان، هفته معلم را به فرهنگيان 
ايران كه متوليان واقعي تربيت جوانان 
ايراني هستند، تبريك عرض نموده و 
بوسه بر دست اين قشر زحمتكش 
فرهنگي مي زنيم و در اين هفته الزم 
است از معلمان وطن پرست و 
آزاديخواهي مثل مرحوم فرزاد كمانگر، 

ني آن معلم اهل كردستان و ساير كسا
كه جان خودشان را به خاطر ملت 
شريف ايران فدا نموده اند و بوسه بر 

  .طناب دار زدند، تجليل نماييم
همچنين در اين هفته از مقامات محترم 
حقوق بشر تقاضامنديم كه آزادي 
معلمان زنداني بخصوص معلم شريف و 
زحمتكش، آقاي محمد امين آگوشي را 

  .از زندانهاي ايران خواستار گردند
 -زندانيان سياسي زندان زاهدان 

  1392ارديبهشت 
  

ايرج محمدي، محمد : امضاكنندگان 
امين آگوشي، امير طالب، احمد 
پوالدخاني، حبيب ريگي، عبدالوهاب 
ريگي، عبدالغني گنگوزه اي، فريد 
شجاعي، عبدالخالق شاهوزهي، حامد 
وكالت، عابد بمپوري، اسحاق كلكلي، 

زهي، ناظر مالزهي، بشيراحمد مال
عمادالدين مالزهي، هوشنگ شهنوازي، 
سلمان ميامي، خالد شه بخش، گل 

  محمد شه بخش، محمد پاك نيت

 

جزييات كشته شدن معلمي كه 
براي استقبال از احمدي نژاد به 

 اروميه برده شده بود
، واژگوني يك "آينا نيوز"بنا به نوشته 

دستگاه اتوبوس مسافربري در حوالي 
ر جاده اروميه به روستاي جبل كندي د

مهاباد متاسفانه منجر به كشته شدن 
يكي از مسافرين و مصدوميت شديد 

 .چند تن ديگر شد
اين اتوبوس حامل استقبال كنندگان 
رييس جمهور بود كه از بوكان عازم 
اروميه شده و بعد از استماع سخنان 
احمدي نژاد قصد بازگشت به شهر خود 

  .را داشتند
سافر به محض  م31اين اتوبوس با 

اتمام سخنان رييس جمهور به مقصد 
شهرستان بوكان حركت كرده بود كه در 
مسير بازگشت به شدت دچار سانحه 

 بارندگي و لغزنده بودن جاده عامل .شد
 .اين حادثه عنوان شده است

، رسانه "كاني پرس"همچنين سايت 
محلي شهرستان بوكان نيز اطالعات 

 .ده استبيشتري در اين باره منتشر كر
به نوشته اين پايگاه خبري، در اين 
حادثه كه در يك كيلومتري پليس راه 

 مهاباد و نزديكي روستاي جبل -ميه ارو
، معلم "سامان آسيابان"كندي رخ داد، 

بوكاني، به دليل ماندن گردنش در زير 
صندليهاي اتوبوس قطع نفس شده و 
جان خود را از دست داد و مصدوم 

 در "جمال خليفه زاده"ديگري به نام 
وضعيت وخيمي توسط امدادگران به 

ي بيمارستان منتقل شد كه پس از ط
مراحل پزشكي، حال وي رو به بهبودي 

مصدوم ديگري نيز به نام . است
 در بيمارستان بستري "رحمان پاكدل"

 تن ديگر نيز كه در اين 18. شده است
حادثه مجروح شده بودند، به صورت 

 .سرپايي مداوا و مرخص شدند
در پي اين حادثه :  افزود"كاني پرس"

تلخ ، وزير بهداشت و درمان و آموزش 
زشكي، مسوولين استانداري و حجت پ

االسالم فوالدي به عنوان نماينده ويژه 
رييس جمهور با حضور در بيمارستان 
امام رضا ضمن كسب اطالع از روند 
درمان حادثه ديدگان، آمادگي خود را 
جهت هرگونه حمايت و مساعدت الزم 
از فرهنگيان مصدوم بوكاني اعالم 

 .كردند
ستان نشان مي حضور اين افراد در بيمار

دهد كه اتوبوس واژگون شده حامل 
استقبال كنندگان از احمدي نژاد بوده 
است و گرنه براي يك تصادف معمولي 
كه مسووالن راهي بيمارستان نمي 

 .شوند تا از مصدومان عيادت كنند
  

بيانيه كانون صنفي معلمان 
( مناسبت روز معلم  همدان به
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  :پرسندفرهنگيان مي 

 با كدام مجوز قانوني، فعاليت -
تشكلهاي صنفي معلمان سراسر كشور 
ممنوع گرديده و با چه دليل عقالني، 
اين حق قانوني از آنها سلب شده است؟ 
آيا بهتر نيست فضاي نقد كه موجب 
رفع نواقص و معايب و بهبود وضعيت 
موجود در آموزش و پرورش مي شود 

  براي معلمان فراهم گردد؟
معلمان در بند، چه جرمي مرتكب  -

شده اند كه چندين سال است در حبس 
به سر مي برند؟ آيا قطع حقوق و باطل 

نمودن دفترچه هاي درماني اعضاي 
خانواده ايشان، اقدامي بشر دوستانه 
است؟ همچنين، بازداشتهاي اخير 
معلمان منتقد كه براي ديدار يكي از 
شخصيتهاي مملكتي عازم بودند، با 

تناد به كدام قانون انجام شده است؟ اس
اينگونه بازداشتها و برخوردهاي امنيتي 
با بازداشت شدگان، موجب نگراني و 
آزردگي خاطر فرهنگيان در سراسر 

  .كشور گرديده است
 آيا افزايش حقوق معلمان، متناسب با -

نرخ تورم صورت گرفته است؟ طبق 
قانون؛ دولت موظف است حقوق 

مطابق با نرخ تورم كاركنان خود را 
  . تنظيم نمايد

با توجه به اعالم مراجع دولتي مبني بر 
 1391 درصدي در سال 5/31تورم 

تورم واقعي خيلي بيشتر از اين رقم مي (
و اذعان يكي از مسووالن ) باشد

كشوري مبني بر افت شديد ارزش پول 
 تومان امروز 1000ايران و بيان اين كه 

گذشته است،  تومان سال 300به اندازه 
چرا نمايندگان محترم مجلس شوراي 
اسالمي، به وظيفه نظارتي خود مبني بر 
جلوگيري از تخلف آشكار دولت از 
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 

نظام هماهنگ پرداخت حقوق (
  عمل نمي كنند؟) كاركنان

 آيا مي دانيد هزينه حق بيمه ماهانه و -
و ساالنه بيمه طاليي چه مبلغي است 

شركت بيمه گر در ازاي دريافت اين 
توجه، چه خدماتي را ارايه  مبالغ قابل

داده يا مي دهد؟ آيا با اين شرايط مبهم، 
خود مسووالن حاضر به عضويت در 

  ها هستند؟ اينگونه بيمه
وزير محترم آموزش و پرورش به طور 
مكرر اجراي بيمه طاليي را از افتخارات 

بهتر .  انددوره وزارت خود اعالم نموده
است ايشان بدانند؛ اين بيمه شدگان در 
مراجعه به مراكز درماني، پزشكان 
متخصص، آزمايشگاهها، داروخانه ها و 

يا جواب رد مي شنوند يا در صورت ... 
پذيرش، خدماتي در سطح پايين به 

  ! ايشان ارايه مي شود
 درصد مبلغ بيمه را كه وزارتخانه 50

هم دولت متعهد شده است به عنوان س
به بيمه شدگان بپردازد، در سال اول و 
دوم اجراي بيمه طاليي پرداخت شد، 

 بدون اعالم قبلي 1391ولي در سال 
  !قطع گرديد

 دوازده هزار 1389حق بيمه در سال 
 هفده هزار و 1390تومان، در سال 

 بدون 1392پانصد تومان و در سال 
اعالم مبلغ حق بيمه از فرهنگيان 

ر صورت تمايل مجددا خواسته شده د
  ! فرم مرتبط را تكميل نمايند

برخي از مسووالن، مبلغ احتمالي را 
 تومان اعالم كرده اند 25000حداقل 

كه در صورت عدم پرداخت سهم دولت، 
به هيچوجه چنين بيمه اي براي 

  .فرهنگيان مقرون به صرفه نخواهد بود
 ارديبهشت 12 –كانون معلمان همدان 

1392 
  

  



  21 صفحه              زنان      1392اول خرداد  – 335نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
راهپيمايي كارگران زن مهاجر به 

  مناسبت روز جهاني كارگر

 - 2013خبرگزاري زنان، اول مه 
وضعيت كارگران در لبنان به ويژه 
دويست هزار زن كارگر خانگي مهاجر، 
تجلي بربريت در جهان مدرن امروزي 

زنان كارگر مهاجري كه به همراه . است
 آوريل 28هزاران كارگران لبناني در 

 مناسبت روز همبستگي امسال به
جهاني كارگران به خيابانها سرازير 
شدند، ابراز داشتند كه كارفرمايان آنان 
را از داشتنِ پاسپورت منع مي كنند و 
حقوق آنها مشمول قانون كار كشور 

   .نمي شود
كارگران مهاجر در لبنان بيشتر از 
كشورهاي سريالنكا، بنگالدش، 

شورهاي فيليپين، نپال، اتيوپي و ديگر ك
آسيا و آفريقا هستند كه اگر زن باشند 

بر . بيشتر به كار خانگي مي پردازند
اساس آمار ديدبان حقوق بشر، هر هفته 

 كار زن مهاجر يك نفر به دليل 5از هر 
خودكشي يا هنگام فرار به خاطر آزار و 
اذيتهاي كارفرما، جان خود را از دست 

فعاالن و مدافعان حقوق بشر . مي دهد
سالهاي اخير تالش كرده اند تا توجه در 

افكار عمومي را به شرايط كارگران 
مهاجر جلب سازند و دولت را وادار 
سازند تا حقوق آنها را در قانون كار 

آنان عنوان مي . كشور در نظر گيرد
كنند كه كارگران خانگي مهاجر مي بايد 
دستمزد كافي در برابر كاري كه انجام 

 يك روز در مي دهند دريافت كنند،
هفته تعطيل باشند، حق خروج از خانه 
را داشته باشند، در محل كار توسط 
كارفرما زنداني نشوند، حق داشتنِ 
پاسپورت داشته باشند و هر زمان 
. خواستند، از شغلِ خود استعفا دهند

هيچكدام از حقوق ياد شده در قانون 
كار لبنان براي كارگران مهاجر در نظر 

   .گرفته نشده است
، يك تشكل غير "كافا"، 2005در سال 

دولتي متشكل از مدافعان و فعاالن 
حقوق كارگران كه چند دهه براي 
تحقق حداقل مطالبات كارگران مبارزه 

راهپيمايي . مي كنند، پايه گذاري شد
روز اول ماه مه برآمد تالش تشكل 

 با برخي رسانه هاي "كافا". مزبور است
كه در اين محلي نيز همكاري مي كند 

مسير، كمپيني رسانه اي برپا كرده است 
كه به وضعيت بغرنج معيشتي و 
مطالبات اوليه و حياتي كارگران مهاجر 
و بخصوص كارگران مهاجر زن مي 

در حال حاضر، كارگران مهاجر . پردازد
خانگي از ابتدايي ترين حقوق خود 
محرومند و اين مساله، استثمار كارگران 

. تسهيل مي كندتوسط كارفرما را 
خانواده هاي لبناني براي داشتن كارگر 
خانگي مبلغ تقريباً هنگفتي به 
بنگاههاي معرفي كننده آنها مي پردازند 

و در مقابل تالش مي كنند با استثمار 
خشن نيروي كار كارگر، بخشي از آن را 

  . جبران نمايند
  

فساد دولتي جان زنان كارگر 

صنعت پوشاك بنگالدش را به 

   انداخته استخطر

 - 2013 آوريل 30شبكه خبري زنان، 
طي هفت ماه گذشته تعداد بيشماري از 
زنان كارگر صنعت پوشاك به دليل 
آتش سوزي و يا فرو ريختن ساختمانِ 
كارخانه ها، جان خود را از دست داده 

اين در حاليست كه سودآوري . اند
 ميليارد دالري 9صنعت پوشاك 

.  اي روبروستبنگالدش با رشد فزاينده
دستمزد ماهانه كارگران اين صنعت، به 

 دالر آمريكا مي 38طور متوسط برابر با 
ساعات طوالني كار و عدم زمان . باشد

مناسب و كافي جهت استراحت به 
موازات برخوردار نبودن از ابتدايي ترين 
امكانات ايمني، آنان را در شرايطي 

بر اساس . بسيار دشوار قرار داده است
رش ديدبان حقوق بشر، بعد از كشته گزا

 نفر در جريان آتش 100شدن بيش از 
 نفر 380سوزي در كارخانه پوشاك و 

ديگر به دليل فرو ريختن ساختمان، 
در . كارخانه ها مورد بررسي قرار گرفت

اين راستا، تمامي ساختمان كارخانه ها 
به جز يكي از آنها فاقد  استانداردهاي 

گريز مناسب براي ايمني، هواكش و راه 
، 2012در سال . هنگام خطر بوده اند

 بازرس دولتي از سوي دولت 18تنها 
مسوول نظارت بر محل كار نزديك به 
. صد هزار كارخانه پوشاك در داكا شدند

عدم توجه دولت بنگالدش به وضعيت 
نامناسب ساختمان كارخانه ها يكي از 
داليل رشد فزاينده مرگ و مير كارگران 

  . كار مي باشددر محل
شايان توجه است كه كمپانيهاي 
 فرامليتي بزرگي مانند گَپ، پري مارك
انگليسي، وال مارت و مجموعه 
شركتهاي زير مجموعه كمپانيهاي 
مذكور؛ بنانا ريپابليك و اُلد نيوي از 
بزرگترين خرده فروشان صنعت پوشاك 
بنگالدش به حساب مي آيند كه نه تنها 

ري كارگران اهميت به شرايط دشوار كا
نمي دهند، بلكه در پروسه رسيدگي به 
پرونده مرگ تعداد بسياري از كارگران 

به دليل . مورد بازخواست قرار نگرفته اند
فساد دولت بنگالدش كه موضوعي 
بسيار قديمي و ريشه دار است، هرگونه 
رهيافت ارايه شده از سوي فعاالن و 
مدافعان بنگالدشي و بين المللي تا 

   .ون بي فايده بوده استكن
افزايش مرگ و مير كارگران صنعت 
پوشاك بنگالدش به ويژه بعد از كشته 

 كارگر زن كه به عنوان 1100شدن 
يكي از وحشتناك ترين فجايع در كشور 
به ثبت رسيد، پرده از چهره سودجو و 
منفعت طلب دولت بنگالدش، سرمايه 

داران بومي و صنعت پوشاك بين المللي 
رمان كمپانيهاي غول آساي تحت ف

فرامليتي برداشت و نشان داد كه آنها نه 
تنها به نيروهاي اصلي و مولد صنعت 
مزبور دستمزد بسيار اندكي مي پردازند، 
بلكه حتي حاضر نيستند با مهيا ساختنِ 
ابتدايي ترين امكانات حياتي و ضروري 
در محلِ كار براي كارگران، زندگي آنان 

  .ندرا به خطر نينداز
در همين راستا، خيابانهاي داكا، پايتخت 
بنگالدش در روز جهاني كارگر شاهد 
غريو عدالت خواهانه انبوه زنان كارگر 
صنعت پوشاك بود كه دوشادوش 
كارگران مرد، خواستار تحقق و رعايت 

قابل توجه . حداقل حقوق خود بودند
است كه زنان كارگر پوشاك بنگالدشي 

روز اول ماه صفهاي نخست راهپيمايي 
  . مه را به خود اختصاص دادند

  
قانون ممنوعيت ختنه زنان در 

مصر با قدرت گيري بنيادگرايان 

  مذهبي در خطر است

 2013شبكه خبري زنان، اول ماه مي 
 در مصر فعاالن و مدافعان حقوق –

زنان نگرانند كه با قدرت گيري 
بنيادگرايان مذهبي، سالها مبارزه جهت 

. نِ ختنه زنان از بين رودغيرقانوني ساخت
موافقان ختنه زنان اين امر را نشان از 
پاكيزگي زن، فريضه اي مذهبي و 
احترام به آداب و رسوم و سنت كشور به 

از سوي ديگر، ختنه . حساب مي آورند
زنان براي مخالفان، نماد تحقير فيزيكي 

اگرچه ختنه زنان به مثابه يك . زن است
هاي مذهبي سنت ديرينه در ميان گروه

مسلمان و مسيحي شايع است، به 
در موارد طوري كه اين عمل غيرانساني 

 زنان مصري انجام بسيار در مورد
پذيرفته، اما مبارزه عليه آن نيز طي دهه 

   .هاي طوالني همواره ادامه داشته است
، ختنه زنان 2008دولت مصر در سال 

به هر شيوه را ممنوع ساخت و شمار 
انجام آن وادار مي دختراني كه به 

گرديدند نيز به نسبت يك در هر سه 
با اين حال، . دختر مصري، كاهش يافت

مركز "، مدير "ناهيد عبدال كُمسان"
 ابراز مي دارد كه "حقوق زنان مصري

دستاورد مزبور با روي كار آمدن اخوان 
المسلمين و ظهور سلفيها به خطر افتاده 

ان وي ادامه مي دهد كه بنيادگراي. است
عنوان كرده اند كه ختنه زنان را به 

بهانه حمايت از زنان مصري دوباره 
تا كنون . قانوني خواهند ساخت

دادگاههاي مصري نظراتي كه قانون 
منع ختنه زنان را به چالش مي گيرد رد 
كرده اند، ولي با وجود مرسي به عنوان 
رييس جمهور، تهاجم به اين قانون هر 

   .ابدروز دامنه بيشتري مي ي
مدافعان و فعاالن حقوق زنان درهراسند 
كه وضعيت سياسي كنوني و افزايش 
دخالتهاي بنيادگرايان در جامعه راه را 
براي الغاي قانون منع ختنه زنان به 
مثابه دستاورد دهه ها مبارزه زنان باز 

  .كند
به تازگي دولت مصر بيانيه سازمان ملل 
مبني بر محكوم كردن اعمال خشونت 

در . ه زنان را به شدت رد كرده استعلي
اين رابطه، جنبش زنان مصر موضع 
بسيار قوي گرفته و ابراز نموده كه 
جنبش زنان قوي تر از هميشه در تاريخ 
به پيش مي تازد و از تهاجم مداوم 
دولت جديد مصر به حقوق زنان هراسي 

، فعال "داليا زيادا". به دل راه نمي دهد
ب مصر عليه حقوق زنان كه در انقال

حسني مبارك شركت كرده و سپس 
مبارزه عليه دولت مرسي را ادامه داده، 

جنبش زنان مصر بسيار ": مي گويد
  ".قوي است

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

جنبشِ زنان اعالم كرده كه . است
ولت در راستاي پيشبرد اهداف مخالفت د

ارتجاعي اخوان المسلمين براي ژرفش 
تضاد جنسيتي و دو قطبي كردن جامعه 

اخوان . مصر صورت پذيرفته است
المسلمين مي كوشد تا از يكسو با 
كنوانسيونهاي حقوق زنان سازمان ملل 
مخالفت كند و از ديگر سو، قوانين زن 
. ستيزانه را در مجلس به تصويب رساند

اما جنبش زنان ابراز مي دارد كه اخوان 
المسلمين قادر به تحقق اهداف 
ارتجاعي خود نخواهد بود، زيرا توده 
انبوهي از زنان با افكار گوناگون گرد 
يك پالتفرم مشخص با مضمون دفاع 
از حقوق زنان و دفاع از دستاوردهاي 
. آنان، قوي تر از گذشته متحد شده اند

تحول، تظاهرات يكي از نشانه هاي اين 
اخير زنان همراه با مردان در قاهره به 

  الهام ". مناسبت روز جهاني زن بود
  

  22بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رهايي
  

  21بقيه از صفحه 
، پرفسور دانشگاه قاهره و "عبدل حميد

شوراي ملي زنان "يكي از اعضاي 
 مي گويد؛ جدال پيرامون حقوق "مصر

زنان موفق شده تا توجه رسانه هاي 
مصر را به اين مساله جلب و مساله 

اما . حقوق زنان را برجسته سازد
ر دستاوردهاي جنبش زنان در مصر د

خطرِ تهاجم گروههاي افراطي و مذهبي 
وي اضافه مي كند كه آنها در . قرار دارد

صدد دوباره نويسي كتابهاي درسي 
هستند و آموزگاران را در اين مسير 
تحت فشار قرار داده اند، آنها تالش مي 
كنند تا افكار زن ستيزانه را در مغز نسل 
جوان نهادينه كنند و بدين ترتيب جامعه 

درون به نفع انديشه هاي ارتجاعي را از 
  .خود، تغيير دهند

  
تشديد معضلِ مافياي بهره كشي 

جنسي به موازات ژرفشِ فقر و 

   خشونت در سوريه
  

 صدها زن و - 2013 آوريل 17رويتر، 
دختر جوان در جستجوي امنيت و 
زندگي بهتر براي فرزندان و خانواده 
خود به اُردن، مصر و ديگر كشورهاي 

بيشتر اين زنان، . پناه برده اندهمسايه 
همسران خود را رها كرده و يا آنها را در 
نتيجه خشونت وحشيانه دولت بشار اسد 

اين موضوع، زنان . از دست داده اند
مذكور را در برابر اعمال خشونت و بهره 
كشي جنسي بسيار آسيب پذير مي 

فعاالن و مدافعان حقوق بشر . سازد
د تالش بسيار، عنوان مي كنند كه باوجو

به دليل عدم حمايتهاي مالي و سرمايه 
كافي قادر نيستند قربانيان را ياري 

زنان و دختران جوان سوري در . رسانند
كشور جديد از داشتن اجازه كار 
محرومند و بدين ترتيب توان برآوردن 

  . نيازهاي اوليه خود را ندارند
  

بر اساس گزارش خبرنگار روزنامه 
كه پيرامون » تو استارتورن"كانادايي 

وضعيت زنان سوري ساكن در كمپهاي 
كشورهاي همسايه و يا آواره در 
شهرهاي بزرگ تحقيق مي كند، ازدواج 
با يك زن سوري براي مردان 
كشورهاي عربي بسيار ارزان تمام مي 
شود، زيرا آنها مجبور به پرداخت 

 كه بر اساس "مهريه" و "جهيزيه"
يي مي آداب و رسوم چنين كشورها

بايست در هنگام ازدواج از جانب مردان 
 "حميدا غفور". پرداخت شود، نيستند

اضافه مي كند كه ازدواج با زنان سوري 
با پرداخت مبلغي بسيار اندك به واسطه 
ها، بسيار سريع صورت مي پذيرد به 
طوري كه بازار استثمار و بهره كشي 
. جنسي زنان را تسهيل نموده است

واسطه ها، زنان سوري بسياري از اين 
هستند كه در شرايط بد معيشتي بسر 
مي برند و براي بهبود وضعيت خود 
حاضر مي شوند تا دختران سوري جوان 

و زيبا در كمپها را فريب داده و به 
يكي . مردان كشورهاي عربي بفروشند

، "حميدا غفور"از آنها در يك گفتگو به 
: ، مي گويد"تورنتو استار"خبرنگار 

گي همين است، يا بايد استثمار زند"
  !"شوي يا استثمار كني

  
مووسسه بين المللي حمايت از "مدير 

 در اردن در گزارشي عنوان "كودكان
مي كند كه با وجود نبود آمار دقيق و 
رسمي از ازدواج زودرس و اجباري، اما 
يونيسف روند رشد يابنده معضل مذكور 

بر اساس اين گزارش، . را تاييد مي كند
سن ازدواج اجباري بين دختران سوري 

.  سال شروع مي شود13 يا 12از 
استثمار جنسي، فيزيكي و پرورش در 
محيط بدون عشق و عاطفه براي 
قربانيان بسيار جوان برآمدي به جز 
مبتال شدن به بيماريهاي روحي، رواني 

افزون بر اينها، . و فيزيكي ندارد
ازدواجهايي كه بين دختران سوري و 

ان از كشورهاي عربي صورت مي مرد
گيرد، معموالً غير قانوني است و مرد 
قادر است از زندگي و پرداخت مايحتاج 
عروس جوان خود سر باز زند و يا او را 

بر اساس . از خانه خود بيرون كند
 2000گزارش يونيسف، روزانه بيش از 

مهاجر از سوريه به مرزهاي كشورهاي 
زده مي همسايه مي گريزند كه تخمين 

شود كه اين ميزان در ماه جوالي دو 
. برابر و تا ماه دسامبر سه برابر گردد

يونيسف و ديگر نهادهاي حقوق بشري 
و مدافع حقوق كودكان به طور مشترك 
ابراز مي دارند كه اگر جهت حل و فصلِ 
معضل ذكر شده به اندازه كافي سرمايه 
گذاري نشود، استثمار و بهره كشي 

و زنان سوري تداوم جنسي دختران 
  .خواهد يافت

  
موقعيت زنان كشاورز، تحت 

  تاثيرِ تغييرات آب و هوا در كنيا
  

 - 2013 مارچ 16اسوشيتدپرس، 
كاهش بارندگي در كشور كنيا به ويژه 
در بخشهاي روستايي كه زنان به امر 
كشاورزي اشتغال دارند، زندگي آنها را 
. تحت تاثيرات منفي خود قرار داده است

يين آمدن سطح آب در رودخانه ها، پا
بركه ها و ديگر منابع آب رساني باعث 
شده كه بسياري از خانواده ها محل 
اقامت خود را به دليل خشكسالي ترك 

مسووليت تهيه مواد غذايي و آب . كنند
براي خانواده ها و كشاورزي به عنوان 
اصلي ترين شغلِ زنان، وابستگي آنها به 

ي را موجب شده طبيعت و منابع طبيع
از اين رو، تغييرات آب و هوايي . است

شديد قادر است حيات اجتماعي و 
شخصي آنان را در تمام حوزه ها به 

  . خطر اندازد
  

نه تنها در كنيا، بلكه بيشترين كار 
كشاورزي در جهان از سوي زنان انجام 
مي گيرد و به همين دليل زنان، توليد 

 مي كننده مواد غذايي جهان به حساب
پيامدهاي تغييرات آب و هوايي به . آيند

دليل پديده گرم شدن زمين مانند 
خشكسالي، سيل و زلزله سبب تشديد 
معضل فقر مي شود كه بار آن بيش از 
هر همه بر دوش طبقه زحمتكش و 

 مي كند كه بخش محروم كنيا سنگيني
. قابل توجه آن را زنان تشكيل مي دهند

رابطه طبيعي كاهش توليد مواد غذايي 
در كنيا با وخامت وضعيت شغلي زنان 
كشاورز، فعاالن زيست محيطي را به 
تحقيق و فعاليت بيشتري وادار كرده 

  .است
  

تالشِ زنان كشاورز جهان جهت 

قانوني سازي حق مالكيت بر 

  زمين
  

 - 2013 آوريل 10 زنان، شبكه خبري
با اين كه بيشترين كار كشاورزي جهان 
توسط زنان انجام مي پذيرد، ولي 
بسياري از آنها از حق مالكيت زمين 

 86براي مثال در هند، . برخوردار نيستند
 درصد از فعاليت در حوزه 87تا 

كشاورزي را زنان انجام مي دهند، ولي 
 آنها صاحب تنها ده درصد از زمينهاي

بر اساس گزارش سازمان . كشور هستند
 درصد از 15ملل، زنان مالك تنها 

زنان . زمينهاي كشاورزي جهان هستند
كشاورز بدون برخورداري از حق مالكيت 
زمين قادر نيستند اعتبار بانكي خود را 

بدين ترتيب، قدرت توليد و . باال برند
باروري آنها كاهش مي يابد و مجبور به 

 "آكسفام"تحقيقات . مهاجرت مي شوند
نشان مي دهد كه در سه كشور 
آفريقايي كه زمينهاي كشاورزي به 
سرمايه داران بزرگ فروخته شده، قدرت 
نفوذ زنان در جامعه كاهش يافته و 
وضعيت معيشتي آنان به خطر افتاده 

  .است
  

افزون بر اين، يكي از نتايج تحقيقات 
مزبور به رابطه مستقيم و طبيعي مبارزه 

فقر و حق مشروع مالكيت زنان بر با 
هنگامي كه زنان از . زمين اشاره دارد

حق مالكيت بر زمين برخوردار باشند، 
بسيار كمتر به بيماري ايدز مبتال مي 
شوند، از قدرت تصميم گيري بيشتري 
در خانه برخوردار خواهند بود و بنابراين 
اعمال خشونت خانگي عليه آنها نيز 

  .كاهش پيدا خواهد كرد
امروزه در كنيا، يك ائتالف متشكل از 
دو هزار تشكل مدافع حقوق زنان 
كشاورز در پي آنند كه رهبران قبايل را 
از فوايد بيشمارِ برخورداري زنان از حق 

  .مالكيت زمين آگاه سازند
  

عربستان سعودي و حقوق زنان 

  در حوزه فعاليتهاي ورزشي
 - 2013 آوريل 3شبكه خبري زنان، 

رتقا پاكدامني و جلوگيري از كميسيون ا
خالف كه وظيفه تعيين قوانين و ضوابط 
دولت عربستان سعودي به ويژه پيرامون 
مسايل مربوط به زنان و شريعت اسالم 
را به عهده دارد، با دوچرخه سواري زنان 
در مالء عام موافقت كرده است، اما به 

شرطي كه از طرف مردي خويشاوند 
افزون بر . دتحت نظارت و محافظت باش

اين، زنان دوچرخه سوار مي بايد داراي 
پوشش مناسب و بر اساس معيارهاي 

  . اخالقي و مذهبي باشند
  

زنان ) ورزش(موضوع فعاليتهاي بدني 
در عربستان سعودي در سالهاي اخير 
. مورد گفتگو و بحث قرار گرفته است

اظهار نظرها و بيانيه هاي دولت 
، بين عربستان سعودي در اين رابطه

قول و قرارهاي مبني بر آزاد سازي 
چنين فعاليتهايي يا نفي آن و تداوم 
. اعمال محروميت در نوسان بوده است

بر اساس گزارش مدافعان حقوق بشر در 
جهان، به طور كلي اولياي امور در 
عربستان سعودي آشكارا حقوق ابتدايي 
زنان در بسياري از حوزه هاي اجتماعي 

برخي از مدافعان . را انكار مي كنند
حقوق بشر نيز با پذيرفتن شركت يك 

، 2012زن در رقابتهاي المپيك در سال 
معتقدند كه اين كشور با يك روند 
تدريجي در از بين بردن محدوديتها 
جهت دستيابي زنان به حقوق شان 

براي مثال، در سال . روبرو بوده است
، زنان دانشجو قادر شدند كنار هم 2009

مرد خود در صحنه دانشگاه كالسيهاي 
  .حضور پيدا كنند

  
مشاركت زنان در فعاليتهاي فيزيكي، 
حق آزادي پوشش، آزادي سفر و حق 
طالق همگي مجموعه اي مرتبط با 
يكديگرند كه روندي تدريجي اما 

همزمان، فضا . صعودي داشته است
براي گفتگو، بحث و مجادله بين 
محافظه كاران و پيروان سنت قديم و 

فعان حقوق بشر در دفاع از مقام مدا
انساني زنان در رسانه هاي گروهي در 

  .سالهاي اخير باز شده است
  

جلوگيري از تصويب اليحه 

  حقوق زنان در پارلمان افغان
  

 ارديبهشت 28صداي آمريكا، شنبه 
  پارلمان افغانستان تصويب - 1392

اليحه حفاظت از زنان در برابرخشونت 
  . استرا به تاخير انداخته

فعاالن حقوق بشر مي گويند تصميم 
پارلمان در روز شنبه به پيشرفتهايي كه 

در زمينه حقوق زنان افغان از زمان  
بركناري طالبان از قدرت صورت گرفته 

   .است ضربه مي زند
قانون گزاران محافظه كار تصويب 

آنها اصرار . اليحه را به تاخير انداختند
» ه شرععلي«دارند بخش هايي كه آنرا 

  .مي نامند حذف شود
يك قانونگزار زن، قانون را براي 
جلوگيري از تغيير آن توسط رييس 
جمهوري آينده  در پارلمان مطرح 

قانون از ازدواج اجباري و ازدواج . ساخت
همچنين . خردساالن انتقاد مي كند

روش سنتي مبادله زنان و دختران براي 
  .حل اختالفات را ممنوع مي سازد
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با بررسي ليست اسامي كانديداها متوجه 

 نفر كانديداي 686خواهيم شد در ميان 
ثبت نام شده، به غير از سيد محمد خاتمي 
و سيد حسن خميني همه چهره ها، 
سرشناسند كه از ان جمله ميتوان به 
صادق واعظ زاده، كامران باقري لنكراني، 

كيا، حسن روحاني، مصطفي  محمد سعيدي
سين نصيرزاده، حسن كواكبيان، ح

سبحاني، محمد غرضي، باقر خرازي، علي 
اهللا احمدزاده كرماني،  فالحيان، روح

محمدرضا عارف، حداد عادل، اكبر اعلمي، 
عليرضا زاكاني، علي احمدي، محسن 

نژاد، جواد اطاعت،  رضايي، داوود احمدي
محمدباقر قاليباف، پرويز كاظمي، 

اكبر  فرد، علي محمدحسن ابوترابي
وانفكر، ابراهيم اصغرزاده، ابوالحسن ج

  نواب، طهماسب مظاهري، مسعود 
اكبر واليتي، منوچهر  پزشكيان، علي

متكي، رامين مهمانپرست، محمد 
شريعتمداري، سعيد جليلي ، صادق 
خليليان، قديري ابيانه، محمدرضا رحيمي، 
هاشمي رفسنجاني و اسفنديار رحيم 

  )1. (مشايي
  

ان جديدترين تحوالت در مي

  نامزدهاي انتخاباتي

احتمال ائتالف حداد، لنكراني، جليلي و 
  زاكاني

سيدمسعود ميركاظمي، عضو شوراي 
مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس 
شوراي اسالمي اعالم كرد كه؛ ستادهاي 
آقايان حداد، لنكراني، جليلي و زاكاني 
اعالم آمادگي كردند و مقدماتي فراهم 

تمان واحد داشته شده كه بتوانند با هم گف
. باشند و نهايتاً به يك ائتالف خوبي برسند

تا جايي كه من اطالع دارم اينها خيلي به 
 و بقيه اصولگرايان هم  هم نزديك شده

ممكن است به اين وحدت برسند و در 
نهايت يك نفر را به عنوان كانديداي 

  )2. (نهايي معرفي كنند
  

 مشايي، سفرهاي  آيا رد صالحيت

  نژاد را لغو كرد؟ احمدي 

نژاد قرار بود براي افتتاح  محمود احمدي
 بيشه در محل احداث  سد و نيروگاه سياه

سد در استان مازندران حضور يابد كه اين 
اين دو . سفر بنا به داليل نامعلومي لغو شد

سفر در شرايطي لغو شده كه شوراي 
نگهبان نتايج تائيد صالحيت نامزدهاي 

ري را روز سه انتخابات رياست جمهو
شنيده .  ارديبهشت اعالم مي كند31شنبه 

هاي حاكي از آن است كه نام اسفنديار 
رحيم مشايي در ليست ردصالحيتها قرار 

تاكنون شوراي نگهبان اين اخبار را . دارد
  )3. (تائيد نكرده است

از سويي ديگر اسفنديار رحيم مشايي، زوج 
سياسي احمدي نژاد كه مي خواهد 

در انتخابات » مدودف-وتينپ«تاكتيك 
رياست جمهوري را بازي كند، چاپلوسانه 

لب به سخن گشوده و اعالم داشته است 
همانند مقام معظم رهبري در دنيا «:كه

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

  
انصراف تعدادي از كانديداها به 

  نفع رقباي قوي تر

نديداها قبل از اين كه نتايج برخي از كا
نهايي صالحيتشان از سوي شوراي 
نگهبان اعالم گردد ترجيح دادند كه 
صحنه انتخابات را به سود رقباي قوي تر 

  .ترك كنند
اين افراد كساني هستند كه شانس كمي 
براي انتخاب شدن دارند و بدين گونه 
شانس خود را براي شركت در كابينه فرد 

 به سود وي انصراف مورد نظر خود كه
  .دادند را امتحان كند

بعد از انصراف شريعتمداري، پزشكيان و 
اطاعت، سه كانديداي اصالح طلب به نفع 
هاشمي رفسنجاني و علي اكبر جوانفكر به 
نفع اسفنديار رحيم مشايي و به دنبال او 
محمدرضا رحيمي و صادق خليليان داود 

و ) 5(احمدي نژاد به سود سعيد جليلي 
امين مهمان پرست سخنگوي سابق ر

وزارت امور خارجه نيز به اين جرگه 
از طرفي محمدحسن ابوترابي نيز . پيوست

  .انصراف خود را از كانديداتوري اعالم كرد
  
  

  !كانديداي سوپر حزب الهي

حسين شريعتمداري نماينده خامنه اي در 
روزنامه كيهان در خصوص كانديداهاي 

ضع اصولگرايان چنين اعالم مو
ممكن است كه دوستان اصولگرا «:ميكند

از اين حرف من ناراحت شوند؛ اما به نظر 
من يكي از اهداف دشمن در شرايط 
كنوني اين است كه خروجيهاي معظم له 

به اين معني كه مي دانيم . را متعدد كند
مردم حرف و منويات رهبري را گوش مي 
دهند و از آن سو هم لنكراني بچه حزب 

و هم جليلي كه سوپر حزب اللهي است 
اللهي است و ديگران نيز حقاً و انصافاً 

.... حزب اللهي و دغدغه مند هستند
بزرگواراني مثل واليتي، حداد، زاكاني، 
. جليلي و لنكراني همه حزب اللهي هستند

اما بايد توجه داشت كه اين تعدد 
. كانديداهاي اصولگرا، رايها را مي شكند

)7(  
  

بيشترين شانس متعلق به چه 

  كسي است؟

همگان معترفند كه آيت اهللا مصباح يزدي 
از چهره هاي پرنفوذ پشت پرده در 

چنان كه . تصميمات مهم حكومتي است
در انتخاب احمدي نژاد نقش كليدي را 
بازي كرد و از سوي ديگر باز هم تجربه 
نشان داده كه حسين شريعتمداي نماينده 

امه حكومتي كيهان خامنه اي در روزن
بلندگوي سخنان رهبر نظام است و ديدار 

به ! (حساس اين دو شخصيت غير رسمي
دليل نداشتن پست رسمي اجرايي در 

، نشان از اجماع نظر يا الاقل )كشور
نزديكي ديدگاههاي خامنه اي و مصباح 

به گمان من سعيد جليلي كه هم . دارد
جانباز جنگ و هم به واسطه حضورش در 

رات هسته اي چهره اي شناخته شده مذاك
در سطح جهان است، شانس او براي 
رياست جمهوري از ساير رقبا بيشتر است، 
مضاف بر اين كه جليلي براي اين پست 
جوان و قائدتاً نسبت به رقباي مسن 

  .برازنده تر است

  
آيا انتخابات در جمهوري اسالمي 

  دموكراتيك است؟

ر سر راه به دليل فيلترها و موانعي كه ب
كانديداها وجود دارد، ادعاي وجود پديده 

 34در طول عمر » مهندسي انتخابات«
  .ساله جمهوري اسالمي بي ربط نيست

تاييد شوراي نگهبان كه تحت امر رهبر 
است و شرط تنفيذ رييس جمهور از سوي 

 قانون انتخابات رياست 1ماده ( رهبر 
عدم ) 8. (دال بر اين مدعاست) جمهوري
رايي، كه گواهي بر ساختار غير تحزب گ

دموكراتيك احزاب در جمهوري اسالمي 
  )9. (است

دليل ديگري كه نمي توان به دموكراتيك 
بودن انتخابات در جمهوري اسالمي 
اعتقاد داشت، ممنوعيت زنان كه نيمي از 
جامعه هستند، جهت انتخاب شدن به 

زيرا بر طبق . عنوان رييس جمهور است
نون انتخابات رياست  قا35 ماده 1بند 

 -رجال مذهبي«جمهوري بايد از ميان 
  .انتخاب شود» سياسي

انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري 
  خردادماه، همزمان با انتخابات24

چهارمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا و انتخابات ميان دوره اي مجلس 
خبرگان و ميان دوره اي مجلس شوراي 

  .واهد شداسالمي برگزار خ
  

..............................  
 ارديبهشت 21 -خبرگزاري فارس) 1

1392  
 -)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران ) 2

  1392 ارديبهشت 30دوشنبه 

 -پايگاه خبري جنوب نيوز) 3
  1392 ارديبهشت 30دوشنبه 

 30 دوشنبه -خبر انالين) 4
، داوود احمدي 1392ارديبهشت 

ت نهم مسئوليت نژاد در اوايل دول
بازرسي نهاد رياست جمهوري را 
بر عهده داشت كه به علت 
اختالف با احمدي نژاد و انتقاد از 

  .جريان انحرافي بركنار شد
 30 دوشنبه -خبر انالين) 5

  1392ارديبهشت 
  

  
  
 30 دوشنبه -شريان نيوز) 6

  1392ارديبهشت 
 30 دوشنبه -آخرين نيوز) 7

  1392ارديبهشت 
لي خبري عصر سايت تحلي) 8

 متن كامل انتخابات -ايران
 ارديبهشت 19 -رياست جمهوري

1381  
اصوالً احزاب در بحبوحه ) 9

همين انتخابات شكل مي گيرند و 
به دليل ساختار استبدادي 
جمهوري اسالمي بستري براي 
شكل گيري احزاب به طور آزاد 

تمام احزاب نمايشي و . وجود ندارد
حزب . شخصيت محور هستند

حول محور (گزاران سازندگي كار
حول (، جبهه مشاركت )رفسنجاني

حول (و اعتماد ملي ) محور خاتمي
نمونه هايي از ... و ) محور كروبي

  .خيل اين گونه احزاب است
  

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

  .نوشته شده است

  *دورخيز تمام چهره هاي آشنا براي رياست جمهور شدن

 مجيد شمس
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  ****سينما
  

  "بنيادگراي ناراضي"فيلم 

  

 برداشتي "بنيادگراي ناراضي"فيلم 
، "محسن حميد"است از اولين رمان 

نويسنده پاكستاني كه مدتها در فهرست 
 كتاب پرفروش نويسندگان آسيايي 10

. روزنامه نيويورك تايمز قرار داشت
مهم "روزنامه گاردين اين كتاب را 

  .بود خوانده "ترين كتاب يك دهه
در فيلم، بنيادگرايي اسالمي روي ديگر 
سكه تهاجم كاپيتاليسم آمريكايي است 
و فيلمساز مي كوشد اين هر دو را در 
برابر مساله اهميت ارزشهاي معنوي 

  .زندگي قرار بدهد
، فيلمساز هندي تبار ساكن "ميرا نايير"

نيويورك، بمبئي و اوگاندا، سال گذشته 

خود در در مراسم گشايش فيلم تازه 
من فكر مي كنم ": جشنواره ونيز گفت

به اين جهان آمده ام تا داستانهاي 
آدمهايي مثل خودم را بازگو كنم؛ 
آدمهايي كه بين دنياها زندگي مي 

   ".كنند
اما وي در مراسم اكران فيلم 

 در لس آنجلس، از "بنيادگراي ناراضي"
 وقايع بمب "شوربختانه"همزماني 

با نخستين گذاري ماراتون بوستون 
اكران فيلمش در سينماهاي آمريكا ابراز 

ما مي ": دلسردي و نوميدي كرد
خواستيم نشان دهيم كه چه عواملي 

افراد را به مرز انجام يك عمل 
  ".تروريستي مي كشاند

  

  جشنواره بين المللي فيلم كن

وششمين جشنواره بين المللي  شصت 
 ماه مه برگزار مي 25 تا 16فيلم كن از 

در اين جشنواره اصغر فرهادي با . شود 
 به زبان فرانسوي كه "گذشته"فيلم 

محصول مشترك ايران و فرانسه است، 
اف، علي  محمد رسول . شركت دارد

اصغري، نويد دانش و آناهيتا غزنوي 
زاده، چهار سينماگر ديگر ايراني نيز در  

  .اين جشنواره حضور دارند
آنسوي "استيون سودربرگ با فيلم 

ترين اثر  ، فرانسوا ازون با تازه "ندالبراكا

، جيمز "Jeune et jolie" خود
، رومن "مهاجر"گري با كاري با عنوان 

ونوس در پوست "پوالنسكي با فيلم 
درون "، جوئل و اتان كوئن با فيلم "خز

 و عبداللطيف كچيچه با "ليوان ديويس
 سينماگران   از جمله"زندگي آدل"

  . هستندحاضر در جشنواره امسال
تبار، والريا   ايتاليايي  كارگردان فرانسوي

تنها  ، "اي در ايتاليا قلعه "بروني، با فيلم 

كننده در بخش  زن كارگردان شركت 
پائولو سورنتينو با فيلم . مسابقه است

، نيكوالس ويندينگ با "زيبايي بزرگ"
، الكساندر پين با "فقط خدا مي بخشد"
ثار خود را ترين آ  نيز تازه "نبراسكا"

  . اند براي رقابت به كن فرستاده
  

  تقدير از جين كمپيون در كن

 "اتحاديه كارگردانان سينماي فرانسه"
 كه تنها كارگردان "جين كمپيون"از 

ي نخل طاليي براي فيلم   زن برنده
 است، با اهداي 1992 در سال "پيانو"

 دوچرخه طاليي تقدير خواهد  جايزه
  .كرد

نوآوري، كيفيت، "س به پا اين جايزه 
 در آثار جين "جسارت و استقالل فكري
 "عزيز".  شود كمپيون به وي اهدا مي

از ) 2009 ("ستاره درخشان"و ) 1989(
ديگر فيلمهاي مشهور اين فيلمساز 

او يكي از چهار سينماگر زني . است
است كه تاكنون نامزد دريافت اسكار 

  .است براي بهترين كارگرداني شده 
تيون اسپيلبرگ، كارگردان امسال اس

سرشناس آمريكايي، رياست هيات 
 25 تا 16 كن را كه از  داوران جشنواره

  . شود، برعهده دارد ماه مه برگزار مي
  

برناردو برتولوچي رييس هيات 

  داوران جشنواره فيلم ونيز شد

  
، كارگردان فيلم "برناردو برتولوچي"
، رياست "آخرين تانگو در پاريس"

ان هفتادمين دوره جشنواره هيات داور
  .فيلم ونيز را بر عهده خواهد داشت

 نيز 1983او پيش از اين، در سال 
رييس هيات داوران اين جشنواره بود؛ 

، "كارمن: نام كوچك"سالي كه فيلم 
به كارگرداني ژان لوك گدار، شير 

  .طاليي جشنواره را برد
  

  *** موسيقي

  
 به "نوبل موسيقي"اهداي 

خواننده سنگالي و آهنگساز 

  فنالندي

، ارزشمندترين "پالر"جايزه موسيقي 
 1992جايزه موسيقي سوئد كه از سال 

تاكنون هر سال به يك هنرمند يا گروه 
پاپ و يك هنرمند كالسيك اهدا مي 

 به طور مشترك به 2013شود، در سال  
يا كاج"، خواننده سنگالي و "يوسو ندور"

، آهنگساز فنالندي تعلق "سارياهو
  .گرفت

هيات داوران اين جايزه اعالم كردند كه 
هاي غرب "گريو"يوسو ندور كه از 

آفريقاست، فقط يك خواننده نيست، 
 گو، شاعر و همچنين امانتدار  بلكه قصه

. ادبيات شفاهي در غرب آفريقاست
ها در غرب آفريقا به مردماني "گريو"

استانها، تاريخ و  شود كه د گفته مي
  . كنند آيينها را سينه به سينه نقل مي

بر اساس نظر هيات داوران، صداي 
يوسو ندور يادآور تاريخ، شيفتگي، اميدها 

گروه . و آرزوهاي قاره آفريقاست
 از او به 2004 در سال "رولينگ ستون"

عنوان مشهورترين خواننده زنده سنگال 
ز يكي ا. و حتي سراسر آفريقا ياد كرد

 ترين آثار اين خواننده سنگالي  معروف
 است كه با "هفت دقيقه"ترانه 

ننه "همراهي خواننده زن سوئدي، 
در سال .  آن را اجرا كرده است"شري
 نيز وي سرود بخش فينال جام 1998

  . جهاني فوتبال را نوشته است
اين خواننده و آهنگساز سنگالي در سال 

 براي آزادي نلسون ماندال 1985
همچنين . نسرتي در داكار برگزار كردك

وي تاكنون كنسرتهاي بسياري به نفع 
كميسيون عفو بين الملل و ديگر 
سازمانهاي حقوق بشري از جمله فائو و 

  .يونيسف اجرا كرده است
كايجا سارياهو، آهنگساز فنالندي و 

، 2013برنده ديگر جايزه پالر در سال 
به گفته هيات داوران جايزه پالر، 

يگاهي منحصر به فرد در ميان جا"
آهنگسازان معاصر خود داشته و مهم 

ترين امتياز او، تسلطش بر مفاهيم  
  ".انتزاعي در قلمرو موسيقي است

  

توقف اجراي اپرايي از واگنر به 

  دليل مضمون آن 

برانگيز از ريشارد  اجراي اپرايي بحث 
واگنر در يكي از سالنهاي اصلي اپراي 

 هايي  تن صحنهآلمان به دليل داش
برآشفته كننده از حضور نازيها بر روي 
سن، متوقف شد، زيرا برخي از 

  تماشاگران آزرده خاطر به فوريتهاي 
  25بقيه در صفحه 

  

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

آنچه به حساب مي آيد، رويدادهايي نيست كه در زندگي ما اتفاق مي افتد، "
 ژوئن 5فدريكو گارسيا لوركا، (بلكه چگونگي واكنش ما در برابر آنهاست 

  )1936 آگوست 19 - 1898
انسان عاقل كسي نيست كه مرتكب اشتباه نمي شود، عاقل كسي است كه "

 ) 1924 ژانويه 21 - 1980 آوريل 22لنين،  ("قادر است آن را تصحيح كند



  25 صفحه            يرويدادهاي هنر      1392اول خرداد  – 335نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هنري ماه رويدادهاي
  

  24بقيه از صفحه 
با اين حال . پزشكي نياز پيدا كردند

توليد كننده اين اجرا حاضر نشد لحن 
اپرا را كه داستان آن در يك اردوگاه كار 

 گذرد،  اجباري در دوران هولوكاست مي
  .تغيير دهد

  
ريشارد واگنر از موسيقيدانهاي ضد يهود 

لر يكي افراطي بود و به همين دليل هيت
ترين طرفدار آثار او به شمار  از معروف 

  . رفت مي
  

اثر جديد گيسو شاكري به نام 

  "بگذرد"

گيسو شاكري، هنرمند متعهد و مردمي 
 " بگذرد"به تازگي كار جديدي به نام 

خانم شاكري در معرفي . ارايه داده است
كار جديدم را ": اثر تازه خود مي گويد

ب بازي در اين دوران بحراني خيمه ش
انتخابات در ايران تقديم هم ميهنانم 

 شعر اين ترانه از شاعر قرن .مي كنم
هفتم و هشتم هجري سيف الدين 
فرقاني است كه در دوران فتنه ي 
مغوالن و حكومت آنان در ايران سروده 

آهنگ آن ساخته هنرمند گرامي، . است
كاري است . شاپور باستان سير است

   ".جديد با سبكي نو
 در آدرس " بگذرد"و كليپ ويدي(

www.youtube.com/watch?
v=1GtFrse5Xrw  در دسترس مي

  )باشد
  

   ****كتاب

  
ابراز شادماني حداد عادل از 

  كسادي نمايشگاه كتاب

نمايشگاه بين المللي "بيست و ششمين 
 ترين  ، به عنوان مهم"كتاب تهران

رويداد فرهنگي رژيم جمهوري اسالمي، 
 21تا  11طبق سنت هر ساله 

 روز و در 10 به مدت 1392ارديبهشت 
حالي كه نويسندگان حكومتي آن را 

اگر چه . اشغال كرده بودند، برگزار شد
كاهش آشكار و روزافزون كيفيت اين 

 هاي   پوشيده نبود و غرفه"نمايشگاه"
خلوت، بازديدكنندگان بي اشتياق بر آن 

شهادت مي دادند، اما محمد حسيني، 
ششم را  يشگاه بيست و وزير ارشاد، نما

ترين رويداد فرهنگي  بزرگ "حتي 
  ."خواند» جهان

غالمعلي حداد عادل، رييس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي و نماينده مجلس 
هم در بازديد از نمايشگاه كتاب در 
پاسخ به اين سووال كه چرا مردم از 

چه ": گفت.  اند نمايشگاه استقبال نكرده
آدم مي . استخوب كه نمايشگاه خلوت 

   ".تواند نفس بكشد 
وي همچنين در باره علت فروش كم 

 بله، اين ": كتابهاي عرضه شده گفت
  ."مساله وجود دارد و قابل انكار نيست

 عنوان 300در نمايشگاه كتاب امسال، 

كتاب جمع آوري شده و به بسياري از 
ناشران ايراني نيز اجازه شركت و عرضه 

  . كتابهاي خود داده نشد
از ديگر ويژگيهاي نمايشگاه بين المللي 
كتاب جمهوري اسالمي، تفكيك 
جنسيتي بازديدكنندگان، سخت 

مورد نسبت به پوشش  گيريهاي بي  
زنان، حضور گشت ارشاد در محوطه 
نمايشگاه و جلوگيري آن از معاشرت و 

  .همفكري دختران و پسران بود
  

 اثر از برنده چيني 2ترجمه 

  جايزه نوبل ادبيات

 چيني  ، نويسنده"مويان"دو داستان بلند 
برنده جايزه نوبل ادبيات، از فرانسه به 

  .فارسي ترجمه شد
اصغر نوري، مترجم اين كتاب او در 

داستانهاي ": توضيحي عنوان كرد
 در "دونده دو استقامت" و "گوساله"

داستانها زباني طنز . اين كتاب هستند
در دارد و بازتاب دوران كودكي نويسنده 

در آنها نظام ديكتاتوري چين . روستاست
.  شود به چالش و ريشخند گرفته مي

 گويند،   طور كه منتقدان مي همان
 بزرگ،  تأثيرپذيري او از دو نويسنده

گابريل گارسيا ماركز و ويليام فاكنر، در 
  ".اين آثار مشهود است

 به -گوان موي با نام مستعار مويان 
 در 1955 به سال -معناي حرف نزن 

استان شاندونگ در شمال شرقي چين 
در انقالب فرهنگي چين . به دنيا آمد

ها  مدرسه را رها كرد و به كار در كشتزار
 به 1976از سال . و كارخانه پرداخت
   ادبيات و داستان تحصيل در رشته
گوي "رمان كوتاه . نويسي مشغول شد

، "ذرت سرخ" و كتابهاي "بلورين
ندگي و مرگ در ز"، "تصنيفهاي سير"

 از "ها قورباغه " و "انتظار من است
او سال . ديگر آثار اين نويسنده است

 ميالدي به عنوان برگزيده نوبل 2012
  .ادبيات معرفي شد

  
انتشار اثر گمشده اي از ژوزه 

  ساراماگو

 پرتغالي،  سه سال پس از مرگ نويسنده
، اثر جديدي از او با "ژوزه ساراماگو"

 به " اتاق زيرشيرواني پنجره"عنوان 
اين كتاب كه . آلماني منتشر شده است

يكي از كارهاي نخستين ساراماگو 
.  شد است، اثري گمشده محسوب مي

 سال 30وي هنگام نوشتن اين رمان 
  .بيشتر نداشت

  
ن و داستان يافت

پنجره اتاق "انتشار 
، از "زيرشيرواني

 پرتغالي  نويسنده
 نوبل   جايزه برنده

، 1998ادبيات سال 
چنان باورنكردني 
است كه خود مي 

تواند دستمايه رمان  
. جديدي قرار گيرد

ژوزه ساراماگو، در 
  آغاز سالهاي دهه

 اين اثر را جهت  ، دست نوشته1950
 انتشار براي ناشري در ليسبون مي

فرستد و با پاسخ منفي او روبرو مي  
  كننده، ژوزه اين واكنش مايوس . شود 

گير را كه به لكنت زبان هم دچار  گوشه 
   كار نگارش و نشر بازمي بوده، از ادامه

  شوق و ذوق نوشتن تنها سالها بعد. دارد
شود و  دوباره در ژوزه ساراماگو بيدار مي 

  ق آثار به خل  پركار در نتيجه اين نويسنده
  ياد ماندني به شهرتي جهاني دست مي 

اين موفقيتهاي شگرف از ديد ناشر . يابد
ماند و او پس از  پيشين نيز دور نمي 

جستجو در چند آرشيو، به گفته خود 
 ساراماگو را دوباره كشف  شده رمان گم"

  ". كند مي

، براي " اتاق زيرشيرواني پنجره"كتاب 
پيالر "، "يكور" رمان  همسر نويسنده

 است كه "نظير  اي بي هديه"، "دل ريو
. جا گذاشته است نويسنده از خود به 

 به 1995 كه در سال "كوري"رمان 
زبان پرتغالي منتشر شده، تا كنون با سه 
. برگردان در ايران به چاپ رسيده است

بلم "، "تاريخ محاصره ليسبون"
 و "سال مرگ ريكاردو ريس" "سنگي

   از جمله ديگر"وندابالتازار و بلم"
  . كتابهاي ترجمه شده اين نويسنده است

  

  ****تاتر

 

   تعطيلي تاالر مولوي

پور با سابقه تئاتر عروسكي  بهروز غريب 
، در باره امكان "رستم و سهراب"

تاالر ": تعطيلي تاالر مولوي مي گويد
مولوي آزمايشگاه دانشجويان جوان 

 از  شود و بايد در برابر تئاتر محسوب مي
   ".كار انداختن اين محل ايستادگي كرد

 دسته از  او همچنين تاكيد دارد آن
اساتيدي كه دربرابر چنين اتفاقي 

 كنند، درحال خيانت به نسل  سكوت مي
سوال ": وي افزود. آينده تئاتر هستند

كنيم اگر مديري يا جمعي از مديران 
تصميم بگيرند يكي از آزمايشگاههاي 

انشكده پزشكي را دانشكده فني يا د
افتد؟ در اين  حذف كنند، چه اتفاقي مي 

شرايط قطعا اولين گروهي كه نسبت به 
اين تصميم اعتراض خواهد كرد، 

با . پزشكان و دانشجويان هستند
 گويم اگر چنين تصميمي از  قاطعيت مي

سوي مديران گرفته شده باشد، بسيار 
  ".كارانه است خيانت 
از ": ردپور همچنين تصريح ك غريب 

دست دادن تاالر مولوي به مثابه از 
 دار تئاتر  دست يك سالن و محل ريشه

 شود كه دانشگاه تهران  محسوب مي
  ".مسوول آن است

كارگردان اپراي عروسكي در پايان 
متاسفانه امروز استادان ": اظهار داشت

آگاه و دلسوز هم در دانشكده تئاتر 
هاي  عروسكي و هم در ديگر دانشگاه 

 حتي  اتري كشور بسيار كم داريم،تئ
توان گفت نداريم؛ حال اگر من اين  مي

 اي اخم مي  جمله را بگويم، حتما عده
آنها . كنند، اما اصال برايم اهميتي ندارد 

 كنند و  از دانشگاه حقوق دريافت مي
خيالشان راحت است، احتماال دغدغه 

اي هم جز اين ندارند و قرار است  
  ".شندساكت بي دردسر با
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 دادن قانون جنگل در تيرسم

 حوزه سالمت و بهداشت
 

  امانمنصور
  

 بهشتي ارد31سه شنبه ...  خبريفراسو
 
 كه يگري سالخوردگان، كودكان و همه شهروندان دماران،يب

جهاد " دارند، آماج ازي فشُرده ني مراقبت پزشكايبه درمان 
اعالم حذف .  قرار گرفته اندهي فقتي والمي رژ"ياقتصاد

 است كه يري واردات دارو، شمشي براي ارز دولتيرسم
 و جان شهروندان از ي به قصد سالمتنكيحاكمان كشور ا

 به گُفته منابع ي فاجعه بار آن حتيامدهاي بسته اند و پور
 .   جامعه استدني در حال درنور د،يرسم

 
 گُسترده دارو ي و گرانيابياز كم) سنايا (ي رسانه حكومتكي

 تي كند كه تنها چند روز پس از رسميه مخبر داده و اضاف
 متيق" واردات دارو، يداده شدن به حذف ارز مرجع برا

 افتهي شي درصد افزا500 تا 20 نيانواع دارو در بازار ب
  ".است

 
 در بخش سالمت و ياضتي چه حكومت اقدامات راگر

 درنگ پس از محدود ي آشكار بمهيبهداشت را به گونه ن
 اعمال كرده ي خارجيمهايد در اثر تحر خويشدن منابع ارز

 ي از دادن ارز به دارو و بازي خوددارياست، اما اعالم رسم
 نيحكومت با كارت باز، به مفهوم شدت دادن به ا

 اگر چه نتوانسته در "نظام".  استي ضد انسانياستهايس
 داشته يتي كه بر جامعه نازل كرده موفقي بحرانتيريمد

 ري و غي قانون جنگل و نفيرارباشد، در عوض در برق
 در ي انسان"فيضع" ي حلقه هااتي شمردن حق حيضرور

 .  گذاردي مني به زمي بلند تريجامعه، هر روز گامها
 

 در يري معركه گكي اني، در جر)بهشتي اُرد17( بار نيآخر
 گاهي از جاي بانك مركزسييمجلس مالها با موضوع دارو، ر

رمنشانه حكومت پرده برده سالمت شهروندان در منطق برب
 كفيال":  كردي بلبل زباني به عربي بهمنيآقا.  كرديبردار

 يي تواناندازه را به اچكسيخُداوند ه ("اهللا نفسا اال وسعها
 يدي قي آن اعالم بگري ديكه معنا)  كندي نمفياش تكل

 از "نظام" دانستن افسار لهينسبت به سرنوشت شهروندان و 
 .     در برابر آنها استي افهيوظ هر تعهد و خيم
 
 اني را بي حال، خزانه دار ارشد حكومت مطلب تازه اني ابا

 خود ي از بقاري كه حاكمان كشور غتي واقعنيا. نكرده است
 ي و كسيزي آن به چي بردن از نعمتهابيدر قُدرت و نص

 ي اسالمي نظام جمهورخي تاري ندارند، به كُهنگيتعهد
 ان گرفتن سالمت شچهينطق را در به باز منيمردم ا. است

 خرج - مثال ي برا- گر،ي ديبه بهانه كمبود ارز و از سو
 بشار اسد، به گونه مي حفظ رژي براهي دالر در سوراردهايليم
 .   كنندي مشاهده و تجربه مينيع
 

 به ريركبي دانشگاه امري دلاني دانشجوكشنبهي روز اعتراض
 دنيبخش"ادعادل، نسبت به  حدي ُغالمعل،يخواجه دربار

 مردم ي گُرسنگني در عني و فلسطهي المال به سورتيب
 نگاه موشكافانه به حركات و ني از همي، نمونه ا"خودمان

 جامعه در درك معنا و هدف آن ييرفتار حاكمان و توانا
 . است

 
 ي مغي از جامعه درشي و شُركاي خامنه اي كه آقاييدارو

 .                      زندي ريكه به كام خود م است يدارند، زهر مرگبار
   

 

و » خانه كَدخُدا«

 داستان كَهير زدن 

  شيخ محمد يزدي
 

  زينت مير هاشمي
   
   ارديبهشت27آدينه ....فراسوي خبر  
 

شعبده بازي انتخاباتي با نامزد شدن 
رفسنجاني و مشايي وارد گرداب جديدي 

ولي فقيه در سريال سخن . شده است
 براي قانون شكنان خط و نشان پراكنيهايش

خامنه اي كه خود را جوهر قانون . مي كَشد
مي داند و همزمان مافوق همه قوانين قرار 
دارد، پيشاپيش از تصميم شوراي نگهبان 
براي رد و يا تائيد صالحيتها پشتيباني كرد و 
هرگونه اعتراض به تصميم شوراي نگهبان 

» دشمن«تحت امرش را اقدام از سوي 
  . م كرداعال

  
شوراي نگهبان نيز در گَردنه نامزد شدن 
مشايي و رفسنجاني گير افتاده و مهلت 

.  روز تمديد كرده است5اعالم صالحيتها را 
و » همه ساليق«در هرَم قدرت؛ گفتمانهاي 

در مقابل هم صف » حذف فتنه و انحراف«
  .آرايي كرده اند

  
در اين ميان حرفهاي يك زن كه خود را 

نتخابات كرده سبب باال رفتن فشار نامزد ا
خون شيخ محمد يزدي، عضو مجلس 
خبرگان و عضو فقهاي شوراي نگهبان شده 

صرف نظر از انگيزه تعداد محدودي از . است
زنان كه براي نامزدي در نمايش انتخاباتي 
ثبت نام كردند، حرفهاي يكي از زنان كه در 

اگر من رييس «هنگام ثبت نام گفته بود 
ام خانمها و نيم  مهور شوم، نيمي از كابينه ج

براي آخوند يزدي » ديگر آقايان خواهند بود
در واكنش به نظر اين . گزنده شده است

خانم، شيخ مرتجع و فاسد به مثل پراكني 
كسي «:متوسل مي شود و مي گويد

خواست وارد روستايي شود، اصال راهش  مي
 خانه گفت؛ دادند وارد روستا شود، اما مي نمي

 26ايسنا، پنجشنبه (»كدخدا كجاست؟
  )ارديبهشت

   
پيرامون اين سخن پراكني سخيف، توهين 
آميز و عميقاً ارتجاعي بايد گفت؛همين كه از 

 كانديدا، حرف 600ميان حرفهاي بيش از 
يك زن كه واكنشي به آپارتايد جنسيتي 
است منجر به واكنش رييس جامعه 

قم شده، مرتجعان موسوم به مدرسين حوزه 
نشان مي دهد كه خواست رفع تبعيض 

  .جنسيتي تا اعماق جامعه نفوذ كرده است
  

بنابرين زنان آگاه و مبارز ايران براي ورود به 
عرصه سياست نياز به اجازه شيخكهايي 
چون محمد يزدي و احمد جنتي ندارند و 
سرانجام با جنبش اجتماعي و قيام رهايي 

خانه «بخش زنان و مردان آزاديخواه 
  .را فتح خواهند كرد» كدخدا

  

 

 به ي از آغوش خامنه ا،يليجل

  اشتوننيدامن كاتر

 
 يدي جداليل

  
 بهشتي ارد14شنبه ...  خبريفراسو
 
 
 

 
 
 

 اشتون ني و كاتريلي جلديسع)  مه15 (بهشتي ارد25 روز
 گر،يبه عبارت د.  و گفتگو خواهند كردداريدر استانبول د

 و حتهاي رهنمود ها، نصمي رژي ملتي امني عالي شوراريدب
 ي شنود و سپس با دستي رام5+1ندهي نماي لفظيدهايتهد

 باز هي فقي كش دادن به آغوش ولاستي سيپر از رهاوردها
 . گردديم
 

 خانم اشتون گفته است، قرار است ي كه سخنگوهمانطور
 ي در آلماتشي ماه پكي " و ناكامجهي نتيب" يگفتگوها

.  بماندي باقزي ميضوع رو حال موني شده و در عيريگيپ
 اشتون ني كاتر2 و 1 ي مذاكرات آلماتانيچنانچه پس از پا

 دو روز مذاكره روشن شد يط": به خبرنگاران گفته بود
 ". همچنان از هم فاصله داردمان مواضع 
 

 و ي اتمي قرار است همزمان آژانس انرژن،يهمچن
كه بازرسان آژانس .  مالقات كنندني در ومي رژندگانينما

 كنند، به دني دني پارچي نظامساتياصرار دارند از تاس
 ي مخفي در پراني امي اگر رژي ادعا كرده اند كه حتيتازگ
 ذرات مواد ني كوچكترافتني يي آنها از تواناد،ي برآيكار
 اشاره شده بود كه ي به شواهدشتريپ.  هستندبرخوردار ياتم

 كرده ني پارچساتي تاسي اقدام به پاكسازي اسالميجمهور
 ساتي تاسني از اي رو به موثر بودن بازرسنياست و از ا

 ي شود آثار مواد اتمي شده بود، اما اكنون ادعا مديابراز ترد
ك ياستفان وگت، .  استيي مدرن قابل شناسازاتيبا تجه

 را ومي اوراني آژانس، گفته است ذرات مواد اتمهيمقام بلند پا
 . بردني توان از بي نميبه طور كل

 
 چي فعال هي خامنه امي رژي رود براي كه انتظار مهمانطور

 از آن از ي ناشي در حل تنشها و بحرانهايشرفتيپ
 و حفظ نظام در هر ستي برخوردار نيتي اهمنيكوچكتر

 خود در يهاي سخن پراكننياو در تازه تر.  تقدم داردطيشرا
 باشد ي كسدي كرد كه بادي جمهور نظامش تاكسييباره ر

زود نترسد، " و " دشمنان مقاوم باشدي فشارهالبمقا"در 
 هم تي واقعني همعتاياتفاقا و طب. " خارج نشوددانياز م

 .              خواهد بودي شدن نظام ويسرانجام علت متالش
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مانور نظامي آمريكا موقعيت 

  رژيم واليت فقيه را

   تعريف مي كند
  منصور امان

  
   ارديبهشت19پنجشنبه ... فراسوي خبر

 كشور همپيمان آن در 40مانور نظامي اياالت متحده و 
خليج فارس بي ترديد دربرگيرنده پيامهاي مشخصي 

اما آنچه كه بيش از اين . براي حاكمان ايران است
داراي اهميت است و جايگاهي پر رنگ تر صف آرايي 

از تحوالت جاري و شرايط روز مي يابد، انزواي سياسي 
و ايديولوژيك رژيم جمهوري اسالمي است كه روي 

  .بستر آن مانور مزبور به جريان افتاده است
آمريكا و متحدانش مي گويند كه هدف از اين نمايش 

المللي تنگه قُدرت نظامي، تضمين باز ماندن آبراه بين 
هرمز است و روي سه محور مين روبي، مقابله با 
آلودگي نفتي و حفاظت از بندرها و تاسيسات انرژي 

چنين مي نمايد كه اين محورها . متمركز شده است
سازگار با نوع تهديدها و رجزخوانيهاي رژيم واليت 

آقاي خامنه اي و همدستان . فقيه طراحي شده باشد
نگه هرمز با اقدامات خرابكارانه و نيز بارها از بستن ت

 كه اشاره به "حمله به منافع آمريكا در خليج فارس"
متحدان عرب اين كشور در حاشيه خليج فارس دارد، 

   . سخن رانده اند
با توجه به اين پيش زمينه، شركت دستجمعي 
همسايگان عرب ايران و نيز ديگر كشورهاي عضو 

 در اين مانور نظامي شوراي همكاري خليج فارس
رژيم واليت فقيه در همان . چندان شگفت آور نيست

حال كه مناسبات دشمنانه اي با بخش بزُرگي از جهان 
صنعتي و كشورهاي پر نُفوذ برقرار كرده است، فعاالنه 
در جهت تخريب روابط با همسايگان و كشورهاي 

  . عربي نيز مي كوشد
ر بارگاه ولي فقيه منزل ماجراجوها و گزافه گوياني كه د

دارند، با عربده كشيهاي موسمي خود نه فقط موجب 
نزديكي بيشتر اين كشورها به آمريكا و شكل گيري 
عاليق امنيتي مشترك بين آنها گرديده اند، بلكه در 
عمل به افزايش حضور و نُفوذ آمريكا در منطقه نيز 

      .كُمك شاياني كرده اند
كه اين مناسبات خصمانه در همزمان، خط فاصله اي 

مرزهاي جنوبي و غربي ايران ترسيم مي كند، از 
مرزهاي سياسي گُذر كرده و به گونه فزاينده اي بار 

از عراق تا لُبنان . ايديولوژيك و فرقه اي نيز يافته است
و از بحرين تا مصر همه جا مذهب شيعه و پيروان آن 
. به يك عنصر درگيري و تنش تبديل مي شوند

بنيادگرايان واليت فقيهي، سلفي، القاعده اي و جز آن 
دست در دست يكديگر زندگي مسالمت آميز 
گرايشهاي مذهبي مسلمانان در كنار يكديگر را 

  . ناممكن ساخته و امنيت آنها را غنيمت گرفته اند
 مذهبي واليت فقيه همه –رژيم استبدادي 

و ايديولوژي فاكتورهايي كه مي تواند در پهنه سياست 
عليه آن به كار گرفته شود را فعال كرده است و اين در 
حالي صورت مي گيرد كه نه از مولفه هاي واقعي 
قُدرت برخوردار است و نه پشتوانه هاي ملي و خارجي 

جايگاهي كه حاكمان ايران . براي جايگزيني آنها دارد
براي خود دست و پا كرده اند، در هدفهايي كه تمرين 

ي مورد بحث براي مقابله تعيين كرده، بازتاب نظام
يافته است و اين از سطح مزاحمان و آشوبگران بي بته 
و خردي كه هيچكس در مهار شان ترديد ندارد، فراتر 

               . نمي رود
  

  گسترش اعتراض به 

  دستمزد ناعادالنه 

  واكنش حكومت و
  زينت مير هاشمي 

  
  
  ارديبهشت 13آدينه ... فراسوي خبر 

روز همبستگي جهاني ) اول مه( ارديبهشت 11چهارشنبه 
زير چكمه هاي استبداد  كارگران، در فضاي امنيتي و 

برگزاري جشن در جمعهاي كوچك، تجمع . برگزار شد
اعتراضي در برابر مجلس ارتجاع، مراسم كارگران شركت 
واحد اتوبوسراني تهران و حومه و تجمع و تظاهرات در 

  . ز جمله حركتهاي اعتراضي در اين روز بودچند شهر ا
راهپيمايي كارگران و زنان و مردان آزاديخواه در سنندج با 

دستمزدهاي ناچيز، دولت سرمايه دار «شعارهايي مانند 
توسط نيروهاي سركوبگر مورد يورش » خجالت، خجالت

رژيم تعداد . قرار گرفت و تعدادي از مردم دستگير شدند
  .  تن اعالم كرد16دستگيرشدگان را 

 هزار امضا، در روز 30هماهنگ كنندگان طومار اعتراضي 
كارگر در اعتراض به حداقل مزد در برابر مجلس دست به 

  . تجمع زدند
   

بر اساس گزارشهاي منتشر شده، محور شعارهاي 
اعتراضي در حركتهاي اعتراضي اول ماه مه، اعتراض به 

حداقل . ار بودحداقل مزد تصويب شده در شوراي عالي ك
 شوراي عالي كار، برابر با   هزار توماني مصوب487مزد 

  . يك سوم خط فقر، همچنان مورد اعتراض است
   

برخي از پايوران رژيم پيشنهادهايي براي بررسي مجدد 
حداقل دستمزد و افزايش آن بر اساس نرخ تورم مطرح 

فقر كرده اند كه از يك سو فاصله حداقل دستمزد با خط 
را كم نمي كند و از سويي ديگر امنيت معاش كارگران را 

  .تامين نمي كند
   

 ارديبهشت، در سخن پراكني خود وعده 9احمدي نژاد روز 
به روز كردن حق مسكن، حق خواربار و حق تاهل «

در حالي كه حق مسكن سالهاست كه . را داد» كارگران
گر اين بنا به گفته كارگران ا.  هزار تومان است10فقط 

 هزار تومان هم افزايش يابد، مشكل اجاره 50مبلغ حتا به 
  . خانه كارگران را حل نمي كند

به دنبال حرف پاسدار احمدي نژاد، قرار است شوراي عالي 
  . كار در يك جلسه ويژه به اين موضوع رسيدگي كند

   
از سويي ديگر، رئيس هيات مديره كارفرمايان مخالفت 

.  را اعالم كرد92لي دستمزد سال خود با افزايش احتما
سبد ويژه معيشتي و سبد كاال براي «وي پيشنهاد 

از طرف تامين اجتماعي » كارگران و مشموالن قانون كار
رئيس هيات مديره كارفرمايان . را مطرح كرده است

خواستار سازش نمايندگان كارگران و كارفرمايان در برابر 
استا وي پيشنهاد در همين ر. اعتراض كارگران شده است

را ارائه داده » شوراهاي سازش بين كارگر و كارفرما«
  .است

ماهيت و دست يافت تصميمات شوراي عالي كار، با وجود 
قوانين ضد كارگري، به زندان كشانيدن فعاالن كارگري و 
نبود حق اعتراض و اعتصاب، طرح سازش نتيجه اي جز 

ود بيشتر تشديد استثمار، منفعل شدن كارگران و كسب س
منافع طبقاتي كارگران و . براي سرمايه داران ندارد

مزدبگيران با حكومت سرمايه و سرمايه داران در ستيز 
بر همين منظر، تنها راه براي رسيدن به خواسته . است

هاي عادالنه و برحق كارگران و زحمتكشان به چالش 
كشاندن سياستها و عملكردهاي ضد كارگري رژيم حاكم 

 . است
  

  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ه،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يدي جداليل

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 اردوان، تاي آناه،يرهاشمي منتيامان، ز

   سامعي مهده،يجعفر پو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
 ارگان سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق         دخلقنبر

امـا  . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان است     
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين         
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيـز          

دهد و   ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
. كنـد  اطالع از آن مفيد اسـت، خـودداري نمـي         

ي افـراد در نبردخلـق چـاپ        مطالبي كه با امـضا    
شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كـه          مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يـا         
با نام و يا (سرمقاله نبردخلق . اختالف داشته باشد 

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسـهاي نبـرد خلـق       
  تماس بگيرد 

  االنه بهاي اشتراك س
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و       
كــاركنلن ايــران، اخبــار تحــوالت ايــران، عــراق 

ــوط  ــي مرب ــين الملل ــار و ومــسائل ب ــه آن، اخب  ب
ديدگاههاي جنـبش زنـان را هـر روز در سـايت            

  .ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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 گوهر عشقي پيام

 مادر ستار بهشتي

به مناسبت روز 

  جهاني كارگران
  به نام خدا 

هرچند ستار در كنار من نيست، 
اما ارديبهشت براي من يادآور 

 »كارگر زحمتكشي«خاطره 
است كه جواني خود را به پاي 

روز . وطنش و مادرش گذاشت
مادر و روز كارگر امسال برايم 
. رنگ ديگري به همراه دارد

گ حسرت شنيدن صداي رن
حسرت بودنش و حسرت . ستار

  . ي اشپرستار
 

كنم كه فرزندم از   افتخار مي
 قشري بود كه ستونهاي جامعه

رغم   انسانهاي نيكي كه به. اند 
شان   همه مصائب؛ تنها سرمايه

داشتن نام يك روز در تقويم 
  . است
 
عنوان مادر ستار و مادر يك   به

ا كارگر زحمت كش، اين روز ر
به همه كارگران سرزمينم 

عنوان   و نيز به. گويم تبريك مي
تك مادران  يك مادر، براي تك

كشورم شادي و سربلندي را 
 مادراني كه آرزو دارم؛ خصوصاً

  . داغدار و يا چشم به راه فرزندند
 

اكنون ماهها از قتل ستار من 
گذرد و هنوز به پرونده  مي

. فرزندم رسيدگي نشده است
ه كه واضح و مبرهن چ  گويا آن

است، از خاطر رفتن خون فرزند 
مهربان من و ناديده گرفتن 
عدالت و حقيقت و انسانيت 

  . است
 

هنگامي كه بخواهند، حتي 
مجرم را از روي يك ويدئوي 

يابند و  منتشر شده در سايتها مي
در كمتر از چند روز بدار مجازات 

آويزند؛ ليكن، واي از روزي  مي
   .دكه نخواهن

  !ارم؛ مهربانم؛ روزت مباركست

 

  از تروريست قاتل تا مدعي امام زمان
   زينت ميرهاشمي

    ارديبهشت20فراسوي خبر آدينه 
ثبت نام كانديداها، بخش مضحك و خنده دار پيش پرده نمايش 

پخش . انتخاباتي رياست جمهوري در رژيم واليت فقيه است
فاجعه دردناك صحنه هاي مصاحبه با كانديداها و ژستهاي آنها، 

  .سلطه استبداد مذهبي را نشان مي دهد
 ارديبهشت آغاز 17نامنويسي براي كانديدا شدن از روز سه شنبه 

 تن براي گماشتگي 243 ارديبهشت، 19شده و تا روز پنجشنبه 
  .ولي فقيه اعالم آمادگي كردند

بنا بر اخبار رسانه هاي حكومتي، در سومين روز ثبت نام، فردي 
به نام محمد علي فارسي، خود را امام زمان معرفي كرده  ساله، 32

  .»از طرف خدا آمده است«و گفت كه 
 كانديداها، علي فالحيان، از آمران قتلهاي بي شمار 243در ميان 

علي فالحيان وزير اطالعات دوران . در داخل و خارج از مرز است
رياست جمهوري رفسنجاني، عضو مجلس خبرگان رهبري، به 

ست داشتن در جنايت ميكونوس و انفجار مركز همياري دليل د
قرار ) پليس بين الملل(يهوديان در آرژانتين، تحت تعقيب اينترپل 

البته محسن رضايي، علي اكبر واليتي و هاشمي رفسنجاني . دارد
هم از جمله كساني هستند كه تقاضاي حكم جلب آنها از طرف 

  .اده شده استدادستاني كل آرژانتين به پليس اينترپل د
يكي از نكات جالب در اين شعبده بازي موضوع به اصطالح 

 نفره كه 5 ارديبهشت ائتالف 19در روز پنجشنبه . ائتالفها است
خود را اكثريت در اصول گرايان معرفي كرده، محمدحسن ابوترابي 

اما . را به عنوان كانديداي اين به اصطالح ائتالف معرفي كرد
. رفي صداي متكي به عنوان اعتراض درآمدلحظاتي پس از اين مع

متكي مدعي شد كه در نظرسنجي ها اول بوده و بايد او معرفي 
. متكي اعالم كرد كه به طور مستقل ثبت نام مي كند. مي شد

همزمان باهنر در يك اظهار نظر اعتراضي، تعيين ابوترابي را غير 
  .دموكراتيك اعالم كرد

ه كه هر سه نفر ثبت نام  هم اعالم كرد1+2اعضاي ائتالف 
بدين ترتيب همه آزادند براي سرسپردگي و اطاعت از . خواهند كرد

 نفره تا روز شنبه به صدها نفر 243ليست . ولي فقيه ثبت نام كنند
اما شوراي نگهبان آزاد است كه هر تعداد و هر كس . خواهد رسيد

آزادند به پاي همه . را كه صالح مي داند براي رقابت انتخاب كند
صندوقهاي تزئيني راي بروند و راي خود را به گزيدگان شوراي 

اما ولي فقيه و باند او هستند كه تصميم مي گيرند . نگهبان بدهند
اين نمايي از . چه كسي را براي سركوب مردم و حفظ نظام برگزيند

شعبده بازي انتخاباتي در جمهوري اسالمي است كه محمد خاتمي 
   . ارديبهشت بدان اعتراف كرد19ه روز پنجشنب

محمد خاتمي چه در خفا و چه آشكار هنوز موفق به دلربايي از ولي 
فقيه نشده و در كمال نااميدي نيامدن خود را براي كساني كه به 

بنا بر گزارش وبسايت محمد . ديدار او رفتند تشريح مي كند
خاتمي، وي در پاسخ به درخواست براي حضور در انتخابات 

تازه اگر از اين . من مطمئن هستم كه نمي خواهند ما بياييم«:گفت
مرحله هم بگذريم حق نداريم بيش از آن چه مي خواهند راي 

صحبتهاي خاتمي اعترافي آشكار به اين حقيقت است » .بياوريم
كه انتخابات در نظام جمهوري اسالمي از آغاز تا كنون غير آزاد و 

  .شامل انتخاب خاتمي هم مي شودضد دمكراتيك بوده و اين امر 
 

 

  » در كرانه ماه«

  ) صبح.م(وحيدي .م
  درخت بوي پرنده مي دهد و 

  حياط 

  از حس رهايي آكنده است 

  بر نيمكت چوبي نشسته ام و 

  پاييز را 

  مي نگرم 

  و آشيانه پرنده اي را 

  كه باد برده است   

  از پيچك ماه باال مي روم و 

  در رنگين كمان سرخ و آبي 

  خانه مي سازم    

  جهان 

  شكل سرود مي گيرد 

  از اين همه اميد و نور 

  گه بر آسمان شهر 

  مي ريزد    

  91اسفند 
 

  شهداي فدايي 

  خرداد ماه 
داوري ـ اميرپرويز پويان ـ نادر شايگان شـام     حسن نيك: رفقا

نذيري ـ بهروز   اهللا پيرو نژاد ـ رحمت    اسكندر صادقي-اسبي
-داني ـ عليرضا شهاب رضـوي  دهقاني ـ حسن معصومي هم 

گـل ـ    حبيب برادران خسروشاهي ـ مريم شاهي ـ خسرو تـره   
زاده شوشتري ـ عليرضا رحيمـي    حسين سالحي ـ مينا طالب 

آبادي ـ حسين موسوي دوست موچالي ـ رفعت معماران    علي
محله ـ نعمت با شـعور ـ سـعيد      بناب ـ سليمان پيوسته حاجي 

منصور فرسا ـ  -اعيل هاديان پور ـ ماريا كاظمي ـ اسم   سلطان
ـــ محمدرضــا ) در هنــد(مهــدي پهلــوان ـ شــهرام ميرانــي   

ـ حميد امير ميرشكاري ـ ولي  ) كاك رشيد(محمديان باباعلي 
 -سوسني ـ منوچهر ويسي ـ جعفر قنبرنژاد ـ مهنوش آذريون    

 تـاكنون در    49 جـواد بـاقري،  طـي سـالهاي           -شاپور جليلي   
مپرياليـسم و ارتجـاع و يـا در         مبارزه مـسلحانه بـا مـزدوران ا       

  . زندانهاي دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند
  
  


