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  »كل مي شويمما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متش«

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

  345 شماره

  سي ام دوره چهارم سال 

  1393فروردين  اول 
  
  

  زمستان شکست و رفت زمستان شکست و رفت 
  نوروزتان پيروزنوروزتان پيروز

  ....يادداشت سياسي 

ديداری که ارکان 
  نظام را لرزاند

    سامعيمهد

 فعال ،ي اشتون با نرگس محمدني كاترمالقات
 ستار ادي مادر زنده ،يبشر و گوهر عشق حقوق
 اري بسي آوررتي به شكل حي خامنه اي برا،يبهشت

 اهللا خامنه تي آيپوچ بودن الفها. گران آمده است
 نيبا واكنش باالتر در مورد اقتدار نظام يا

  .  شد برمال ي مالقات، به خوبنيكارگزاران نظام به ا
 سي رئ،يجاني الري آملري صادق اردشيري گموضع

 و ي نشان دهنده ناداني اسالمي جمهورهييقوه قضا
 او يوقت.  استهيي قوه قضاسي رئييمهمل گو

در « كند كه يطلبكارانه به صورت سوال مطرح م
 ي با هر كسي خارجكي دهند  ي اجازه ماي دنيكجا

 يا ندارد؟ در كجكري كند؟ مگر كشور در و پداريد
 و هر جا دلش دياي بي خارجكي دهند ي اجازه مايدن

 كند؛ مگر كشور در داري ديخواست برود و با هر كس
  . گذاردي مشي خود را به نماينادان»  ندارد؟كريو پ

 هم وجود يبي خود فركي سوال نيالبد در طرح ا
 تي والي همه سفرا و كاركنان سفارتهارايز. ددار

 راني امي و هر مقام رژيي اروپاي در كشورهايخامنه ا
 به ي امر خصوصكي ي برااي و تي ماموريكه برا

 تواند با هر شهروند ي سفر كند، ميي اروپايكشورها
 داشته داري كشورها دني ساكن اييراروپاي و غيياروپا
 خامنه تي والياسطه ها و وستهاي ترورپلماتيد. باشد

 در سراسر اروپا به اشكال گوناگون با فعاالن يا
 ،ي دولتري و غي دولت،ي و اقتصادي اجتماع،ياسيس

 كارگزاران ي و مالقاتهاتيفعال.  كننديمالقات م
 در ژهي به وگر،ي دي در كشورهارانيحكومت ا

 حال ني سهل و در عاري بسقاي و شمال آفرانهيخاورم
 ي اگر برايجاني حرف صادق الرنينابرب. گسترده است

 از ي ناشنباشد، مي مزدوران رژني عقب افتاده تربيفر
 ي خامنه اهيي قوه قضاسيي و حماقت مطلق رينادان

  .است
 هايتي برخورد امن،يجاني صادق الري تر از ادعاهاضحك

 ي جمهوريتي امني نهادهايبرا.  مورد استنيدر ا
ده بود كه عكس آن  مالقات آن چنان گزنني اياسالم

 از آن حذف ي ستار بهشتري كردند تا تصويرا دستكار
 وابسته به يتهايدر عكس منتشر شده در سا. شود

 ي گوهر عشقري تصو،يالم اسي جمهوريتي امنينهادها
 ي فعاالن اجتماعداري را از دي ستار بهشتاديمادر زنده 

 خام خود الي اشتون حذف كردند تا به خنيبا كاتر
 فرزند يداري مادر قهرمان و پاني اتيمظلومخاطره 

  مبارز اش زنده نشود
  2بقيه در صفحه 

  :در اين شماره می خوانيد 
  پيام نوروزی ُسخنگوی

  سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 ١٣٩٣ به مناسبت عيد نوروز و آغاز سال

  ٢صفحه 
  جهان در آيينه مرور

  اوکراين قربانی روسيه، آمريکا و اروپا
  يديليال جد

  4صفحه 

  فشار رياضت اقتصادی بر ُگرده کارگران
  جعفر پويه

  6صفحه 

  اوکراين، عرصه تقابل شرق و غرب
  شهره صابري

  7صفحه 

 
  چالشھای معلمان در اسفند ماه

  فرنگيس بايقره

  16صفحه 

  
  پيوستگی حقوق زنان با حقوق بشر

  زينت ميرهاشمي

  22صفحه 

  
 - مارس و سيمای جنبش سياسی٨

  اجتماعی زنان
  آناهيتا اردوان

  6صفحه 

  

كنفرانس بين المللی فوريت حفاظت از 
  پناھجويان كمپ ليبرتی 

  17صفحه 

  
سرکوب دراويش و پيروان ديگر اديان 

  محکوم است
  زينت ميرهاشمي

  24صفحه 

  .....سرمقاله 

  بازگشت رژيم و;يت فقيه به
   حاکميت دوگانه

  منصور امان
آيت اهللا صادق . رييس قوه قضاييه دايره وظايف خود را به سياست خارجي نيز گسترش داده است

 اشتون با كوشندگان مدني و خاُنم گوهر عشقي، مادر جانباخته راه الريجاني در انتقاد از ديدارهاي خاُنم
، قُوه قضاييه عليه هياتها و "اگر چنين روندي ادامه يابد"آزادي، ستار بهشتي، تهديد كرده است 
آقاي الريجاني پيشاپيش مسووليت و . "وارد عمل مي شود"مقامهاي خارجي بازديد كننده از ايران 

  .  كرده است"وزارت اُمور خارجه" را متوجه  چنين اقدامي"تبعات"
  دولت در سايه

 "رهبر"اگرچه با وجود استبداد ديني به مثابه مضمون ساختار سياسي و قرار گرفتن خودكامه اي زير نام 
و ولي فقيه بر راس آن، موضوع تفكيك قُوا در جمهوري اسالمي منتفي است، با اين حال گفته هاي 

اين اما به .  در اين زمينه را نيز زير پا مي گذارد"نظام"ستانداردهاي نمايشي آقاي الريجاني حتي ا
او با اعالم سياست خارجي به مثابه يك قلمرو . مفهوم خطا در استدالل يا تصادفي بودن گفته وي نيست

گذاري ديگر فعاليت و نظارت قُوه قضاييه، بر روندي مهر تاكيد گذاشته كه به گونه تدريجي از هنگام وا
آشكار ترين نمود . اجباري دولت به جناح ميانه حكومت و عقب نشيني هسته اي آغاز گرديده است

بيروني فرايند مزبور را در افزايش فشار بر زندانيان، شدت يافتن هيستري پيگرد كوشندگان سياسي، 
مومي گذاشتن آن مي مدني و صنفي و همچنين باال رفتن شُمار اعدام و اشتياق بيشتر براي به نمايش ع

  .توان مشاهده كرد
 3بقيه در صفحه 



  2 صفحه                 1393اول فروردين   – 345 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالقات در تار و كي از ترس
 رسوخ ي خامنه اتيپود وال

 25 كشنبهيروز . كرده است
 تهيكم «مياسفند، مجلس رژ

 ني اي بررسي برا»ابي قتيحق
  .مالقات انجام داد

  
 ندهي صالح جوكار نمامحمد

 ي از اعضايكيمجلس ارتجاع و 
 ي كه از سوابي قتي حقتهيكم
 يبررس  «ي برايجاني الريعل
»  اشتون با فعاالننيرت  كاداريد

 شده، در گفت لي تشكياجتماع
 گو با روزنامه شهروند با لحن  و 

 از حقارت ي كه ناشزي آمنيتوه
 كارگزار خامنه ني ايگيو فروما

با ورود  «:دي گوي است، ميا
 كي آمدند رانياشتون به ا

 را چادر سرش كردند تا از رزنيپ
 يبه نظر م. » كننديياو دلجو

 مادر نيبودن ا »ريپ«رسد كه 
 مزذوران ي هم برادهيرنجد

.  استدي تهدكي يخامنه ا
 كه با زور و يمي رژيبرا

 ي حجاب را اجباريسركوب
كرده، چادر سر كردن گوهر 

البته .  شودي هم مساله ميعشق
 يجوكار در روز روشن مثل ول

چرا كه . دي گويامرش دروغ م
 ي كس چادر سر خانم عشقچيه

ان  از همينكرده و پوشش و
 در رسانه رشيابتدا كه تصو

 نكرده يريي منتشر شد، تغيها
  .است
 بر بستر داري دكي از ترس

 در هرَم ي دروني تضادهاديتشد
 ي مداي پي ترقي دقيقدرت معنا

 ري ناگزينيآثار دو عقب نش. كند
 روز به روز بشتر يخامنه ا
 از زاني منيا.  شوديآشكار م

شدت و حدت تضادها در 
كه مذاكرات  هست يطيشرا
  . دارداني جرزي نياتم

 مجلس ندهي نژاد نمايياي آراحمد
 پلماتهاي دديبازد«:دي گوي مميرژ

از سران فتنه، مالقات با آنها 
 شده يزير  برنامهستي نيدزدك

است، عناصر خدعه و خودفروش 

 ي با آنها همكاريداخل
 است كه به ينيخوشب....كنند يم

   سادهم،يطرف مقابل اعتماد كن
 پست ي است همه پلهايحلو

به . دي نكنرابسر خود را خ
 مواظب ميده يدولت هشدار م

 ي دشمنان داخليها  سهي دسنيا
 فرهنگ، ويراد(» . باشديو خارج

  ) اسفند26دوشنبه 
 نمونه ها به وفور در ني ااز

.  وجود داردي حكومتيرسانه ها
 كه نه در لفافه و يياظهار نظرها

  دركي شريهاي حال خودتيرعا
 ي مانيقدرت، كه با صراحت ب

 چند نمونه انيشود و من در پا
  . كنمي ميادآوريآن را 

   
 2 در نماز جمعه روز ي جنتاحمد

 كاي آمريا« :دي گوياسفند م
 م،ي دارزي مي ما چه رودينيبب
 ما كه از ديني ما رو ببزي ميرو
 م،يترس ي شما كه نمزي ميرو
 بود ني امسال اي از شعارهايكي

 ي روي ها نهياق گزكه ما مشت
 زي آمري لبخند تحقيعني م،يزيم

  ي رو تو مي كيعني كا،يبه آمر
 يخواه ي رو مي ك،يونترس

 يخواه ي ما رو م؟يبترسون
 سال 8 كه يبترسون

 ديبخوان[اگر ما مردم ....ميديجنگ
 جور نيا] يمزذوران خامنه ا

 شما هم مي هستييكايضد آمر
 كي....دي باشييكاي ضد آمرديبا

 مملكت دارن ني در اياعده 
 كنند ي درست مينيرزميشبكه ز

من . كاي رابطه با آمريبرا
 ني خوردن از اي چدانم ينم

 كه دهي نوشكاي كه آمريكوزه ا
 ويراد. (». هم دنبالش بروننهايا

  )معارف
  

 10 روز شنبه ي روحانحسن
 ارشد رانياسفند در نشست مد

 نسبت ديبا«:وزارت دفاع گفت
 رفتار يور كشورها طگريبه د

كرد كه حس نكنند ما قصد 
 بلكه حس م،يضربه زدن دار

 يستيكنند كه ما خواهان همز

 ديتهد.....مي هستزيآم مسالمت 
 موشك كي كه شما ستي ننيا

 برگزار شي رزمااي. ديپرتاب كن
 كه طرف بترسه، كه البته ديكن

 كي خودش ي در جاشيرزما
شما اصالً . ضرورت است

 جنگ  اصالً قصد،يخواه ينم
 بدتر، ممكن است اي. يندار

 جنگ هم نداشته ياصالً آمادگ
 طرف را ي هيخوديب. يباش

 كه ي جوريكن ي مكيتحر
 شما كند يطرف فكر م

. ي بهش ضربه بزنيخواه يم
 يب (».دي تهدشود ي منيخود ا

  )ي سيب
 عضو ارشد حزب ،ي شجونجعفر

 اي در گفتگو با آر،يمؤتلفه اسالم
 ياعتدال حرف مزخرف«:گفت
 كشنبهيروزنامه ابتكار . (»!است

  )1392 اسفند 11
 رسالت در سرمقاله روزنامه

 اسفند خود به 12شماره دوشنبه 
 داد دي هشدار شديحسن روحان

 اني گرا  اصوليو خواهان آمادگ
طلبان و   مقابله با اصالح يبرا

 »ديفتنه جد «انيسركوب جر
  .شد» ماسك اعتدال«پشت 

 ي رفسنجاني اكبر هاشميعل
 نشست ني در دومي سخنانيط

دست اندركاران حوزه علوم 
 در ي دانشگاه آزاد اسالميپزشك

 اسفند 18 كشنبهيروز 
 ارشاد هيني شاه حسميرژ«:گفت

 نظام يرا تصرف نكرد ول
 دانشگاه آزاد را تصرف ياسالم

  )لنايا(» .كرد
 ندهيزاده نما  كوچك يمهد

 به ديبا«:مجلس ارتجاع
  نامشروع تومي بگويهاشم
» . و تمام كس و كارتيهست

 21 فردا چهارشنبه ويراد(
  )1392اسفند 
 مجلس ندهي نمايجعفر

قهرمانانه بودن نرمش «:ميرژ
 ثابت يپلوماسيدستگاه د

» .ميبر ينشده، به خدا پناه م
 25 كشنبهي فرهنگ ويراد(

  )1392اسفند  
 اني چند اظهار نظر از منيهم

صدها مورد مشابه نشاندهنده 
 خامنه تي شكننده والتيموقع

 ي دروني تضادهادي و تشديا
 ي تضادها در سالنيا. آن است

 عرصه يكه آغاز شده در تمام
  . شودي مديها تشد

  
  
  

  پيام نوروزي سخنگوي

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  1393به مناسبت عيد نوروز و آغاز سال 
  

  هم وطنان عزيز
 و مهيج ترين جشن ملي عيد نوروز، اين كهن ترين، پايدارترين

ايرانيان، جشن جنبش بهار، جشن زايش، بالندگي و شكوفايي 
 را از جانب خود و رفقايم در سازمان 1393طبيعت و آغاز سال 

چريكهاي فدايي خلق ايران به همه ي شما تبريك و شادباش 
مي گويم و براي شيفتگان صلح، دوستي، آزادي و عدالت 

  . موفقيت آرزو مي كنم
  نرمك مي رسد اينك بهارنرم 

  خوش به حال روزگار
  

زيباترين پيام نسيم بهاري و شكفتن شكوفه ها تجديد حيات 
طبيعت و اعالم پايان زمستان است، آرزو مي كنم كه در سال 

  .جديد شاهد جشن آزادي و رهايي براي مردم ايران باشيم
اكنون كه سال جديد را آغاز مي كنيم بسياري از آزاديخواهان، 
بسياري از كارگران، معلمان، زنان، دانشجويان و فعاالن 
سياسي اجتماعي  كشورمان، به جرم دفاع از حقوق برحق شان 

در آغاز . در زندانهاي نظام جهل و جنايت حاكم بر ايران هستند
سال به مقاومت تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي كه تحت 

ر دارند،درود شديدترين شكنجه ها و رفتارهاي ضد انساني قرا
  . مي فرستم

ياد همه ي ايرانياني كه در سال گذشته در مبارزه عليه نظام 
 شهيد قهرمان شهر 52جهل و تاريكي جان باختند، به ويژه 

  . اشرف را گرامي مي دارم
  

  هم وطنانم، 
ريمها و تنفر عمومي حر سال گذشته خامنه اي تخت فشار تد

 از كانديداي مورد او. از واليتش دو بار عقب نشيني نمود
نظرش به اجبار صرف نظر كرد و در پروژه اتمي نيز باز هم به 
اجبار تن به عقب نشيني داد و البته براي مهار خسرانهاي ناشي 
از اين عقب نشيني و نوشيدن جام زهر فشار و سركوبي عليه 

كُرنش در برابر قدرتمندان و . مردم ايران را افزايش داد
ايران سياست عملي ولي فقيه در سال سركوبي براي مردم 

  .گذشته بود
در سال گذشته بازهم در آمد واقعي كارگران، مزدبگيران و 

فشار بر . كاركنان بخش دولتي و خصوصي كاهش پيدا كرد
زنان، جوانان، معلمان و دانشجويان افزايش پيدا كرد و در پايان 

در حد سال كارگزاران واليت خامنه اي با تعيين دستمزد پايه 
خط مرگ، به اكثريت مردم رحمتكش پيام تباهي ارسال 

  .كردند
اما ترديدي نيست كه ظلم و ستم نظام حاكم بر كشور ما بدون 
پاسخ نخواهد ماند و نيروهاي كار همراه با ساير نيروهاي 

  .اجتماعي عليه بيداد مبارزه خواهند كرد
 ، سال تحقق خواسته هاي بر حق1393آرزو مي كنم كه سال 

مردم ايران و سال آزادي از  اهريمنان و مرتجعان حاكم بر 
  .ايران زمين باشد

در آستانه سال جديد با ستايش و احترام، همبستگي خود را با 
زندانيان سياسي و خانواده شهدا و زندانيان سياسي اعالم مي 
كنم و از شما درخواست مي كنم كه خانواده شهدا و زندانيان 

اريد و با خواست آزادي تمامي زندانيان سياسي را تنها نگذ
  .سياسي و عقيدتي همراه شويد

به زنان و مردان پايدار،  صبور و دلير كمپ بدتر از زندان 
  ليبرتي درود مي فرستم

با مبارزه و مقاومت كارگران، مزدبگيران، زنان، دانشجويان و 
آزاديخواهان كشورمان، اعالم همبستگي مي كنم و پيكار بي 

  .نها را ستايش مي كنمامان آ
  دستتان را مي فشارم
  پيروز و سرفراز باشيد

  مهدي سامع 
 2014 مارس 20 – 1392 اسفند 29پنجشنبه 

  

  .....يادداشت سياسي 

  ديداری که ارکان نظام را لرزاند
  سامعيمهد
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  1بقيه از صفحه 
به موازات اين، باند واليت فقيه به گونه 

مبارزه با تهاجم "همه جانبه زير تابلوي 
 عليه جامعه و باند رقيب "فرهنگي

آرايش گرفته و تالش مي كند تحرُك 
آن دسته از اليه هاي فكري و فرهنگي 
را كه عقب نشيني خارجي مي تواند 
 فضا در اختيار شان بگذارد، كُنترُل و

  . مديريت كند
استراتژي اي كه اين سياست 
سركوبگرانه را هدايت مي كند، خط 
مشي فراگير و شناخته شده توليد اقتدار 
است كه رژيم واليت فقيه در طول 
حيات خويش بدان به مثابه جايگُزين 

با . مشروعيت اجتماعي تكيه زده است
اين همه يك ويژگي آشكار آن را از 

به . ز مي كندهشت سال گذشته متماي
اين گونه كه در حاليكه در دوره صدارت 

 امنيتي، دولت و دستگاه قهر –نظامي 
در يكديگر ادغام شده بودند و يكي 
نُسخه اصل ديگري به شمار مي آمد، 
اكنون با از دست دادن دستگاه اداري، 
دستگاه قهر خارج از ديوانساالري دولت 
قرار گرفته و ناچار است به صورت 

  . با آن حركت كندموازاي 
  

  بازگشت به ناهمگوني ساختاري
مفهوم ديگر تحول مزبور شكل گيري 
دوباره حاكميت دوگانه در ساختار قُدرت 
جمهوري اسالمي است؛ موقعيتي كه 

اصالح "آخرين بار پس از آنكه باند 
، دولت و مجلس را در اختيار "طلب

جناح راست . گرفت، به وجود آمد
ام خود هنوز به  كه در اين هنگ"نظام"

تالشي دچار نشده بود، سلطه سياسي 
خويش را به گونه موفقي از بيرون 
دستگاه رسمي و به اتكا نيروهاي 
. نظامي و امنيتي اعمال مي كرد

 نيز هرگز قادر به "اصالح طلبان"
برقراري توازن قُدرت با رقيب خود 
نشدند، بخشي به اين دليل كه منافع 

 با آن داشتند كه درهم تنيده و مشتركي
حاضر به ريسك از دست دادن آن در 
يك درگيري بزُرگ تر با شركت 

 نبودند "غيرخودي"نيروهاي اجتماعي 
و بخشي نيز از آن رو كه فاقد برنامه 
عمل و جسارت براي استفاده از امكانات 

  .  و ظرفيتهاي قانوني به سود خود بودند
با نگاه به اين پيشينه به هيچ رو 

ي نيست كه در صف آرايي كنوني تصادف
بين قُدرت حقيقي و قُدرت حقوقي نه 
فقط همان موسسات قهري و نيروهاي 

 به "دوم خرداد"مسلحي كه عليه 
ميدان آورده شدند، بلكه تهاجم نيز بر 
همان بستر پيشين و با رنگ و لعاب 

 جريان مي "فرهنگ مذهبي"ترويج 
 اين دستگاه، تركيب شده از سپاه. يابد

پاسداران و شبكه شبه نظامي آن به نام 

، نيروي انتظامي، اُرگانهاي "بسيج"
امنيتي، قوه قضاييه، دادگاهها و زندانها، 
ابزار اجرايي قُدرت واقعي هستند كه 
اراده، خواست و سياست باند ولي فقيه 
را جاري ساخته به قُدرت فرعي تحميل 

  . مي كنند
 بنابراين براي باند حاكم حجم سركوب

 و به ويژه بخشهاي پيشرو "پايين"عليه 
جامعه، تناسب مستقيمي با ميزان 

 "باال"تاثيرگذاري و اعمال قُدرت در 
به اين گونه كه به همان . يافته است

اندازه كه آقاي خامنه اي و همدستانش، 
به مدد ماشين قهر، قلمروهاي بيشتري 
را تصرف يا كُنترُل كنند، به همان 

ان مداخله گري بيشتري ميزان نيز از تو
اين موقعيت از يك . برخوردار مي شوند

طرف به دليل حذف رقباي 
 و از طرف ديگر به خاطر "غيرخودي"

محدود شدن ُشعاع عمل جناح ميانه و 
  . به دست مي آيد) دولت(ابزار آن 

چنين مي نمايد كه با شكست سياست 
يكدست سازي آقاي خامنه اي و باند 

المي بار ديگر واليت، جمهوري اس
حيات عادي خود را از سر گرفته باشد؛ 
حياتي كه با يك ناهمگوني ساختاري 
بين جوهره و كاركرد رژيم مطلقه و 
تشريفات آرايش دهنده اش كه از 
رژيمهاي پارلماني تقليد شده، گره 
خورده و ستيز دايمي دسته بنديها و 
باندهاي صاحب منافع بر سر قُدرت 

رد مناقشه را تضمين تعريف ناپذير و مو
  .كرده است

  
  پنير سويسي كه خُميني ساخت

برخالف آنچه كه بازيگران اين صحنه 
پر آشوب مدعي هستند، ريشه درگيري 
تناُقض بين نهادهاي انتصابي با 

ناهمگوني . ابي نيستخنهادهاي انت
مزبور حداكثر نمودي ار تناُقض اصلي و 
شكل پديدار شدن آن است و نه خود 

اين يك شكاف برنامه ريزي شده . آن
است كه از تالش براي پنهان ساختن 
ريربناي استبدادي و ارتجاعي يك رژيم 
ايدولوژيك با روبناي عوامفريبانه 

.  سرچشمه مي گيرد"جمهوري"
ترفندي كه آيت اهللا خُميني زير فشار 
مطالبات قيام ضد سلطنتي و براي مهار 
و گُمراه كردن جنبش عظيمي كه 

وانه خواسته هاي مزبور بود به كار پشت
برد، رژيم سياسي ناشي از آن را به يك 
پنير سويسي با حفره هاي ذاتي تبديل 
كرد كه تجزيه دروني را همچون 

  . فرآيندي بي پايان در ماهيت داشت
اگرچه آقاي خامنه اي ناچار شد به دليل 

، تالش خود براي رفع 88خيزشهاي 
حكومت "اين تناقض و برپا كردن 

 و به خالفت نشستن را نيمه "اسالمي
كاره رها كند، اما اين هنوز به معناي آن 

نيست كه زيردستانش اهداف او را با 
استناد صريح به عوامفريبي آقاي خُميني 

ماه گذشته آيت . دنبال و توجيه نكنند
اهللا مصباح يزدي دوباره ناگُزيريهاي 
 آقاي خُميني را يادآور شد و توضيح داد

 "حكومت اسالمي"وي همواره خواهان 
بوده، اما به دليل اين مالحظه كه 

جهان مي خواست بداند چه حكومتي "
، "در ايران قرار است بر سر كار بيايد

از ادبيات سياسي روز استفاده كرده و "
منطقي را اتخاذ كرد كه مورد تواُفق و 

   ".فهم ديگران باشد
در اين ميان آشكار گرديده كه نيرنگ 
كاري آقاي روح اهللا خُميني از قلمرو 

 فراتر رفت و ساختار "ادبيات سياسي"
نگون بختانه فقط . سياسي را هم آغشت

آنكه اين گُشاده دستي چندان پيامدهاي 
زيانباري براي مخلوق برآمده از آن 
داشت كه هرگز نتوانست به تعادل برسد 

 "امام" لغزاني كه و روي همان بند
 و "چپ"بازي خود را آغاز كرد، به 

  .    تاب مي خورد"راست"
ناهمگوني مزبور سرچشمه اختالفها و 
تضاد منافع در دستگاه قُدرت است و هر 
جا كه ميداني براي حمل آن به وجود 
. بيايد، بي درنگ به سطح نشت مي كند

همانگونه كه تصور پذير است، مستعد 
ي تبديل به آوردگاه ترين زمين برا

، پستهاي "نظام"تناُقض ساختاري 
اجرايي است؛ جايي كه خواستها و نقشه 
ها فُرصت و ابزاري واقعي براي مادي 

ايجاد صف بندي بر اين . شدن مي بايند
مبنا و در ميدان تصميم گيري و اجرا، 
مستقل از درجه نزديكي يا دوري افراد و 

واليت باندها از كانون مركزي قُدرت، 
يكسان بودن . فقيه، شكل مي گيرد

واكُنش مجريان در اين شرايط را مي 
توان از مقايسه رويكرد آقايان احمدي 
نژاد در دوره دوم رياست جمهوري خود 
و خاتمي مشاهده كرده، اين در حالي 
است كه آقاي خاتمي و باندش، رقيب 

 و آقاي احمدي نژاد، گُماشته "رهبر"
  . وي بود

  
   براي شراكت عادالنه"يرتدب"

براين اساس نزديك ترين راه حل براي 
چيرگي بر قُدرت دوگانه، جلوگيري از 
تداُخل مسووليتها و پر كردن بازگشت 

 "نظام"ناپذير شكافها، اصالح ساختاري 
اين مهم در عمل فقط مي . خواهد بود

تواند به زيان يكي از دو قُطب ناهمگون 
به اين گونه . ددتناُقض به واقعيت بپيون

 كم گردد "جمهوري"كه يا از تشريفات 
واليت "و يا اينكه از شاخ و برگ 

دستكم تاريخ .  زده شود"مطلقه
كشمكشهاي جمهوري اسالمي نشان 
نمي دهد كه راه حل ميانه اي نيز وجود 

برعكس، در آن تالشهاي . داشته باشد

ذهني و شكست خورده اي را مي توان 
 منافع قُدرت يافت كه آشتي دادن

مصلحت "حقيقي و حقوقي بر پايه 
  .  را مبنا داشته است"بزُرگ تر

 "اعتدال"اين راهي است كه دولت 
آقاي روحاني نيز تاكنون در آن گام زده 

جناح ميانه حكومت تالش مي . است
كند به وسيله حل و فصل بحران هسته 

، قوانين بازي در دستگاه "نظام"اي 
توازن -رد قُدرت را در شكل برد مب 

ساخته و جايگاه خويش را مستحكم 
آنها از اين مقدمه حركت مي . سازد

كنند كه باند حاكم تحت چنين شرايطي 
و زير فشار موج داخلي و خارجي برآمده 
از آن، حاضر به وانهادن زمينهاي 
بيشتري از قلمرو قُدرت خويش خواهد 
بود، بدانگونه كه شراكت عادالنه ميسر 

  . شود
سناريوي مزبور تمام ُتخم مرغهاي خود 
براي هدف ياد شده را در سبد باند 
رقيب و نشان دادن تفاهم از سوي وي 

اين امر جهت گيري . گذاشته است
درونمايه اي جناح ميانه را به نمايش 
مي گذارد كه بر حل ناهمگوني از 

 ها متمركز "خودي" و بين "باال"
ياست آن به همين دليل نيز در س. است

نه نشاني از حساب كشي از باند واليت 
و آوردن فشار جدي روي آن به چشم 
مي خورد و نه تالش براي قانونمند 
كردن مناسبات جديد و اصالح نهادي 
روابط موجود در معادله قُدرت جاي 

 مزبور در حالي به كار "تدبير". دارد
بسته مي شود كه رقيبان دولت هر روز 

 حركت آن را محدود كمي بيشتر دايره
مي كنند و در حال تبديل آن به كارگُزار 

  . مسايل خارجي خود هستند
  

  برآمد
آنچه كه جهت رويدادها در مناسبات 
دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي را 
تعيين مي كند، خواست يا آرزوهاي 
جداگانه نيروهاي كه آن را تشكيل داده 
اند نيست، بلكه نيروي مادي است كه 

ن كرده و فاكتهايي است كه صرف آ
با اين پيش شرط، دولت . خلق مي كنند

آقاي روحاني براي رسيدن به بن بست 
حتي نيازي به پيمودن راه كوتاهي كه 

.  پشت سر گذاشت ندارد"دوم خرداد"
شتاب آقاي خامنه اي و همدستان 
نظامي و امنيتي اش براي تامين سلطه 
سياسي خويش تحت شرايط تحول 

ه، تحمل اين رنج را از دوش جناح يافت
گفته هاي . ميانه حكومت برداشته است

آقاي صادق الريجاني بيان اين حقيقت 
است كه توپ در زمين دولت قرار دارد 

 را نشان مي 12 دقيقه به 5و ساعت، 
 .   دهد
   

  ....سرمقاله 

  بازگشت رژيم واليت فقيه به حاكميت دوگانه
  منصور امان
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بهترين توصيف از وضعيت كنوني 
اوكراين را يك شهروند عادي اين 
كشور هنگامي كه خبرنگاري نظر او را 
در باره رويدادهاي بحراني اوكراين 

روسها "او مي گويد، . پرسيد مي دهد
منافع خودشان را دارند و آمريكاييها هم 

هيچكس به فكر مردم . منافع خودشان
  .ندازد و سپس بر زمين تف مي ا"نيست

ناآراميها در اوكراين در ماه نوامبر پس از 
، رييس "ويكتور يانوكوويچ"آنكه 

جمهور وقت اين كشور معامله اي با 
اتحاديه اروپا را به نفع كمك گرفتن از 

   .روسيه رد كرد آغاز شد
آتش يك كودتاي يكشبه كه آمريكا و 
متحدان اروپايي آن با بي تدبيري، طمع 

و فقدان درك ورزي، بي مسووليتي 
واقعي در اوكراين دامن زدند، به فرار 
ويكتور يانوكويچ كه در يك انتخابات 
سراسري به رياست جمهوري برگزيده 

پس از وي، احزاب . شده بود، انجاميد
سياسي راست، ناسيوناليستهاي تند رو و 
فاشيستها قدرت را به دست گرفتند و 
اشراف طبقه ممتاز منصبهاي كليدي را 

   .كردندتصاحب 
روسيه در واكنش بدين رويداد از فرصت 
استفاده كرده و نيروهاي نظامي خود را 
با همدستي رهبران سياسي و محلي به 
شبه جزيره كريمه گسيل داشت و 
برگزاري يك رفراندوم جهت جدا سازي 
آن از اوكراين و پيوستن به روسيه را 

  .تشويق كرده و مجاز خواند
مهوري در همين راستا پارلمان ج

خودمختار كريمه اعالم كرد كه يكشنبه 
، رفراندومي ) اسفند25( مارس 16

 كند كه در آن درباره پيوستن  برگزار مي
كريمه به روسيه يا باقي ماندن در 

روز . گيري خواهد شد اوكراين تصميم 
 مارس، منابع روس از 17دوشنبه 
 درصد دارندگان حق راي در 83شركت 

موافقت نزديك به انتخابات خبر داده و 
 درصد آنها با پيوستن كريمه به 97

  .  روسيه را اعالم كردند
جزيره كريمه يك جمهوري  شبه

. خودمختار در جنوب اوكراين است
حكومت اتحاد جماهير شوروي به 

 كه خود "نيكيتا خروشچف"رهبري 
 اين شبه 1954اوكرايني بود، در سال 

  .جزيره را به اوكراين هديه داد
، 1991ستقالل اوكراين در سال پس از ا

بوريس يلتسين، رييس جمهور وقت 
روسيه موافقت كرد كه كريمه به عنوان 
بخشي از خاك اوكراين باقي بماند و 
ناوگان درياي سياه نيروي دريايي 
روسيه نيز به صورت اجاره از بندر 

  . در كريمه استفاده كند"سباستوپول"
منافع كمپانيهاي بزرگ نفتي، درياي 

ياه را از اهميت خاصي برخوردار كرده س
و به چنگ آوردن كريمه از سوي روسيه 

پرسشهاي تازه اي را در اين باره مطرح 
شركتهاي بزرگ خريدار گاز . مي كند

 -اكزان"، "بريتيش پتروليم"كه شامل 
 مي "پتروبراس" و "شوران"، "موبيل

 ميليارد دالر در آنجا 2شوند، بيش از 
بنابراين افتادن .  اندسرمايه گذاري كرده

كريمه به دست روسيه تغيير و تحوالت 
 سياسي -بزرگي در موقعيت جغرافيايي

  .درياي سياه به وجود خواهد آورد
وقتي غرب به پيشبرد منافع خود در 

 فاشيستها -اوكراين و حمايت از نو 
دست مي زد، شايد فكر نمي كرد كه 
روسيه چنين واكنشي نشان خواهد داد و 

سكي كه مي كند را ناچيز انگاشته يا ري
  .بود
  

براي ناسيوناليستهاي دولت جديد 
اوكراين اشغال كريمه نعمتي بود كه 
موضوع مقاومت در برابر تجاوز خارجي 

در عين حال روي . را برجسته كند
كارآمدن يك دولت ارتجاعي به 

 اين بهانه را داد كه "والديمير پوتين"
خطر به مردم اوكراين را از تهديد 

  .فاشيستها به وحشت بيندازد
از اين رو مي توان گفت كه بحران و 
تضادهاي جاري كنوني در اوكراين، 
حاصل سياستهاي استثمارگرانه، 
ستمگري و جنگ طلبي تمامي طرفهاي 

  . خارجي است
از يك سو، والديمير پوتين، رييس 

 "قصاب چچني"جمهور روسيه كه به 
ان مشهور است و در آزار همجنس گراي

و سركوب مخالفان سياسي آوازه جهاني 
دارد، ادعا مي كند كه نگران حقوق 

اما قصد . دمكراتيك مردم اوكراين است
نهايي او تسلط و قدرت يابي روسيه بر 

پوتين با برانگيختن . اين كشور است
تمايالت ناسيوناليستي و شووينيستي، 
خطر سوق دادن اوكراين به يك جنگ 

 جنگي كه تمام داخلي را مهيا كرده؛
قدرتهاي بزرگ را درگير ساخته و جهان 
  . را در برابر خطري بزرگ قرار خواهد داد

از سوي ديگر، واشنگتن به وادار كردن 
متحدان خود به آوردن فشار بر روسيه 

 نه "اوباما"گفتگوهاي . ادامه مي دهد
ديويد " و "آنجال مركل"تنها با 

و ماتئ" و "فرانسوا اوالند" و "كامرون
 برقرار است، بلكه با رووساي "رنزي

جمهور كشورهاي عضو سابق اتحاد 

جماهير شوروي نيز كنفرانسهاي تلفني 
  . داشته است

ضرورت عقب "سخنگوي كاخ سفيد به 
نشيني نيروهاي روسيه و دخالت ناظران 

 "بين المللي و حقوق بشري در كريمه
 تهديد "جان كري". پافشاري مي كند

كاري پوتين به مي كند كه عدم هم
 خواهد "بسته شدن راه ديپلماسي"

   .انجاميد
 را آمريكا "بستن راه ديپلماسي"آمادگي 

با تالش براي ايزوله كردن روسيه آغاز 
كرده و در عين حال به فرستادن 
نيروهاي نظامي به اين منطقه نيز دست 

بدين وسيله فرصتي براي . زده است
مي آمريكا به وجود آمده تا به توان نظا

خود در منطقه افزوده و حضوري دايمي 

  .و گسترده تر داشته باشد
ناتو قرار است براي زير نظر گرفتن 
مرزهاي اوكراين، هواپيماهاي تجسسي 
. اش را در لهستان و روماني مستقر كند

 15آمريكا با اعزام شش جنگنده اف 
ديگر به حمايت از ماموريت گشت زني 

يده ناتو در جمهوريهاي بالتيك كوش
است تا به متحدانش در اروپا اطمينان 

همچنين دوازده جنگنده اف . خاطر دهد
 براي آموزشهاي نظامي به لهستان 16

  .فرستاده است
اين درحاليست كه مرزباني اوكراين 

 هزار 30تعداد سربازان روسي در مرز را 
نفر گزارش كرده است كه بيش از دو 
برابر تعدادي است كه دولت قبال 

   .زده بودتخمين 
كشورهاي اروپاي شرقي نيز در هراس 
از اينكه روسيه هدف كشور گشايي 
دارد، جلساتي براي مطرح كردن 
. خواستهاي خود در ناتو ترتيب مي دهند

 ميليارد دالري 45لهستان نياز افزايش 
بودجه نظامي خود را مطرح مي كند و 
وزير دفاع ليتواني مي گويد اكنون لزوم 

ظامي را بهتر مي تواند افزايش هزينه ن
نخست . براي مردم كشورش توجيه كند

وزير سوئد نيز به تغيير سياست نظامي 
كشورش اشاره مي كند و اينكه بهتر 

ورود كامل به ناتو را به مردم "مي تواند 
  ."بقبوالند

با اين حال، خصومت بين واشنگتن و 
مسكو و اتهام دو رويي زدن به يكديگر 

حاكميت ملي و پيرامون احترام به 
قوانين بين المللي، براي هر دو طرف 

   .ريسك سياسي دارد

ريسك سياسي براي پوتين همان 
خواست استقالل و جدايي طلبي 
ديرينه جمهوريهاي خود مختار مانند 

  . چچني و داغستان است
غرب نيز كه اصرار دارد مردم اوكراين 
حق دارند آينده خودشان را بدون 

ب كنند، بايد دخالت روسيه انتخا
بپذيرد كه مردم كريمه هم حق 

   .انتخاب داشته باشند
  

واكنش دو طرف به رفراندوم در 

  كريمه

بنا به گزارش كاخ سفيد، اوباما بعد از 
برگزاري رفراندوم در يك مكالمه تلفني 
به پوتين گفت كه رفراندوم مزبور ناقض 
قانون اساسي اوكراين و نتيجه دخالت 

 وي تاكيد كرد كه .نظامي روسيه است
آمريكا و جامعه جهاني هرگز آن را به "

  ."رسميت نخواهند شناخت
اتحاديه اروپا نيز اعالم كرد كه نتيجه 
همه پرسي در شبه جزيره كريمه را به 

هرمان فان ". رسميت نمي شناسد
خوزه "، رييس اتحاديه اروپا و "رمپوي

، رييس كميسيون "مانوئل بارورسو
يك بيانيه مشترك اتحاديه اروپا در 

تاكيد كردند، رفراندوم در كريمه مغاير 
با قانون اساسي اوكراين و قوانين بين 
المللي بر گراز شده است و از روسيه 
خواستند نيروهاي خود را از كريمه 

  .بيرون ببرد
والديمير پوتين در واكنش به موضع 
آمريكا و اروپا، همه پرسي كريمه را 

ابر با قوانين قانوني، دموكراتيك و بر"
او سپس به رفتار .  خواند"بين المللي

آمريكا در موارد مشابه استناد كرد و 
گفت كه اين كشور با بمباران بلگراد در 

 زمينه جدايي كوزوو از 1999سال 
صربستان را فراهم آورد و در ليبي نيز 
بدون مجوز بين المللي دخالت نظامي 

  . كرد
 پوتين مدعي شد روس تباران كريمه

زير فشار دولت جديد اوكراين بودند و 
او افزود كه . حقوق آنها پايمال مي شد

در پي تجزيه اوكراين نيست اما شبه 
جزيره كريمه داراي اهميت استراتژيك 
زيادي براي منطقه است و از اين رو 
نيازمند ثبات مي باشد و روسيه تنها 
كشوري است كه قادر به چنين كاري 

  .   است
نونگذار روس گفته بود، اگر پيشتر يك قا

 مارس به جدايي 16كريمه در رفراندوم 
از اوكراين و پيوستن به روسيه راي 

 ميليون 100 ميليارد و 1دهد، كرملين 
دالر براي بازسازي تاسيسات زيربنايي 

  . صنعتي كريمه هزينه مي كند
  

آيا رفراندوم در كريمه خالف 

   قوانين بين المللي است؟

با، نويسنده و كارشناس بهمن آقايي دي
از لحاظ ": الملل مي گويد حقوق بين

حقوق بين الملل عمومي با توجه به 
  اينكه شبه جزيره كريمه بخشي از كشور
  5بقيه در صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور

  اوكراين قرباني روسيه، آمريكا و اروپا
 ليال جديدي
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  4بقيه از صفحه 
اوكراين است، اين بخش هيچ حقي 
براي درخواست الحاق به كشوري ديگر 
و يا درخواست برگزاري همه پرسي 
براي تعيين وضعيت حقوقي اين منطقه 

  ".ندارد
وي مي گويد، تحت برخي شرايط، 

المللي مثل  سازمانهاي بزرگ بين
سازمان ملل داراي مكانيزمهايي براي 

 درباره وضعيت ارجاع تصميم گيري
حقوقي يك منطقه به همه پرسي 

اما اين روش مستلزم عبور از . هستند
همه مراحلي است كه در اين سازمانها 

   .پيش بيني شده است
 "ميلنا ستري"اما در اين باره، خانم 

Milena Steri پروفسور در دانشگاه ،
ايالتي كليولند اين نظريه را نمايندگي 

يت آميز مي كند كه يك جدايي موفق
بيشتر از آنكه به اعمال پرنسيبهاي 
حقوق بين الملل وابسته باشد، به 
موافقت قدرتهاي بزرگ منطقه اي يا 

  . جهاني مشروط است
حق تعيين سرنوشت ملتها در اولين 
اصل منشور سازمان ملل، به مثابه عالي 
ترين پرنسيب ملل متحد تضمين شده 

با اين همه، از نظر حقوقي به . است
زات حقوق بين المللي در باره ملتها، موا

به طبع بايد قانون اساسي اوكراين و 
از . كريمه نيز در محاسبات منظور شود

اين نظر مساله ساده است، چون قانوني 
اساسي فعلي و معتبر كريمه كه در سال 

 مصوب شده، اجازه تصميم گيري 1988
در باره جدايي را نمي دهد و صرف نظر 

 اعتبارش را از قانون از اين، خود نيز
مي ) 1996مصوب (اساسي اوكراين 

در اصل هفتاد و سوم اين قانون، . گيرد
برگزاري رفراندوم در باره جدايي يك 
بخش از قلمرو كشور تنها هنگامي 
مجاز شناخته شده كه مجموع مردم 

با اين . اوكراين در اين باره نظر دهند
حال جدايي طلبان كريمه اين اصل 

 بودن "عالي تر"ا استناد به روشن را ب
حقوق بين المللي در باره حق تعيين 

   .سرنوشت دور مي زنند
با هر بحثي در باره جزييات، جوهر 
مساله اينجا به حق خودمختاري برمي 

تعريف سازمان ملل ناظر بر اين . گردد
است كه هر جدا شدن بخشي از يك 
كشور فقط زماني مشروع است كه به 

يك . ي خاتمه دهديك وضعيت اضطرار
بخش از جمعيت مي تواند زماني كه به 
گونه وحشيانه تحت ستم قرار مي گيرد، 
وحدت نژادي اش خدشه دار مي شود و 
يك راه حل مسالمت آميز بين دولتي 
غيرممكن به نظر مي رسد، از كشور 

   .خود جدا شود
از وجود چنين شرايطي در اوكراين نمي 

 دولت نه. تواند سخني در ميان باشد
يانوكوويچ و نه دولت موقت جانشين 
آن، حقوق، سنتها و فرهنگ ساكنان 
. روس كريمه را لگدمال نكرده اند

اعمال خشونت مستقيم عليه آنها كه نه 
در دوره قبل از سرنگوني يانوكوويچ و 

. نه بعد از آن ابدا وجود نداشته است
صرف نظر از به رسميت نشناخته شدن 

بان اوكرايني به زبان روسي در كنار ز
عنوان زبان اداري، به كريمه يك 
خودمختاري قضايي و اجرايي كامل 

اين . داده شده كه رعايت هم شده
خودمختاري بدانگونه كامل بوده كه 
زمينه قانوني تكه پاره شده خشونت بار 

  . ملت اوكراين را از بين ببرد
  

  

   ادعاهاي آمريكا

واشنگتن ادعا مي كند كه روسيه در پي 
اين در .  در منطقه است"توسعه طلبي"

حاليست كه از زمان انحالل اتحاد 
جماهير شوروي، بخش قابل توجهي از 
قلمرو آن و تمامي بلوك شرق وارد مدار 

   .امپرياليستي آمريكا و اروپا شده اند
اياالت متحده در دو دهه گذشته تالش 
كرده است تا موقعيت اوكراين به عنوان 

ژيك بين روسيه و يك منطقه استرات
براي . غرب را به نفع خود تغيير دهد

 در "انقالب نارنجي"نمونه، حمايت از 
 تالش در نهايت نافرجامي 2004سال 

بود كه براي نصب يك دولت كامال 
واشنگتن و . طرفدار غرب صورت گرفت

متحدان آن به همين منوال در ديگر 
بخشهاي اتحاد جماهير شوري سابق 

نها تالش كرده اند اين آ. عمل كرده اند
كشورها را در ساختار ناتو و اتحاديه 

به ويژه تالش شده . اروپا ادغام كنند
است كه گرجستان و ديگر جمهوريهاي 
سابق شوروي در آسياي مركزي به راه 
. استوني، لتوني و ليتواني كشيده شوند

واشنگتن كه براي سالها پول بدين 
سه را منطقه سرازير كرده، اين بار سر كي

بنا به گفته . به تمامي شل كرده است
، معاون وزير امور "ويكتوريا نولند"

 آسيا، -خارجه در امور اروپا و اروپا
اطمينان " ميليارد براي 5آمريكا مبلغ 

خاطر از اينكه اوكراين امن و موفق و 
   . هزينه كرده است"دمكراتيك باشد

وزير خارجه آمريكا، جان كري ادعا مي 
تار پوتين، رفتار قرن بيست و كند كه رف

در اين باره بايد گفت، . يكمي نيست
البته اين درست است كه تهاجم به 

آمريكا به گرانادا و به بهانه تهديد جان 
دانشجويان در قرن بيستم اتفاق افتاد، 
جنگ ويتنام هم در همين قرن بود، 

 و 1989حمله به پاناما در سال 
 1991-1990درگيريهاي خليج فارس 

كه در آن كشتار سربازان و شهروندان 
عراقي حتي پس از موافقت دولت عراق 
براي خروج از كويت صورت گرفت نيز 
در همين قرن صورت گرفت، اما 

جي "ت از اين است كه اعضاي صحب
 هم كه شامل آمريكا و اتحاديه "8

اروپا مي شود، در ليست مرتكبين به 
اعمال خالف پرنسيبهاي قرن بيست و 

پرونده آمريكا در . يكمي حضور دارند
افغانستان، عراق، پاكستان، يمن، ليبي و 

و فرانسه و بريتانيا دو عضو ديگر جي ... 
ي آفريقايي  در مالي و ديگر كشورها8

   .را در اين رابطه مي توان ورق زد
  

  ديدگاهها

امپرياليستهاي آمريكا و اروپا از رژيم 
فاسدي زير كنترل طبقه ممتاز كه 
بخش زيادي از ثروت هنگفت خود را 
در بانكهاي آمريكا و اروپا انباشته، 

پوتين و دولت سرمايه . حمايت مي كنند
داري ضعيف او نيز با استفاده از 

نيزمهاي ارتجاعي همچون اقدام مكا
نظامي و تكيه بر شووينيسم روسي 
بدون داشتن يك استراتژي مناسب و با 
رفتاري كه خارج از مرزهاي روسيه از 
آن حمايتي نمي شود، مقابله به مثل مي 

  .كند
اما در آمريكا، ليبرالها از اقدامات اوباما 

آنها رفتار تجاوزگرانه اين . دفاع مي كنند
 فراموش كرده و فرياد احترام كشور را

گذاشتن به قوانين بين المللي و 
  .حاكميت ملي يك كشور سر داده اند

از جانب ديگر، برخي از نيروهاي چپ 
در آمريكا و اروپا با يكجانبه نگري و به 
اين بهانه كه دشمن اصلي امپرياليسم 
. است، به دفاع از روسيه برخواسته اند

ت از يك نمونه از آن تحريفي اس
  . "رابرت پري"

 در اسوشيتدپرس 1980وي كه در سال 
 را افشا كرد و " كنترا-ايران "ماجراي 

چند كتاب در باره سياستهاي آمريكا 
نوشته، در دفاع از روسيه خدمات پوتين 
به صلح جهاني را برشمرده و مي گويد 
كه پوتين از حمله آمريكا به سوريه به 

ميايي بهانه استفاده اسد از سالح شي

جلوگيري كرد و همچنين اين روسيه 
بود كه ايران را به پاي مذاكره آورد و 

پرسش اين است . مانع جنگ با آن شد
كه چگونه جدا كردن كريمه از اوكراين 
با سرنيزه روسيه براي وي سووال 
برانگيز نيست، اما هنگامي كه ميليونها 
نفر از مردم سوريه حكومت ديكتاتوري 

هند، پوتين نه تنها به اسد را نمي خوا
ياري آنان نمي آيد، بلكه براي حفظ 
ديكتاتوري اسد، با همدستي جمهوري 
اسالمي اين كشور را به خاك و خون 

آيا وي حاضر است از . مي كشد
برگزاري يك رفراندوم آزاد در سوريه 
حمايت كند؟ و مهم تر اينكه، آيا آواره 
شدن دو ميليون سوري و كشتار بيش از 

زار نفر به دست اسد و مقاومت و  ه100
جانبازي مردم سوريه نشان خواست 
   مردم اين كشور به بركناري اسد نيست؟

عدم اعتراض به رفتار تجاوزگرانه هر دو 
طرف در واقع نه تنها به حل مشكل 
كمك نمي كند، بلكه آن را پيچيده تر 

هر گونه پذيرش و پرده . نيز مي كند
 تراشيدن در پوشي از بي عدالتي و بهانه

دفاع از يك طرف در واقع دست طرف 
. ديگر را براي تهاجم بيشتر باز مي كند

از سوي ديگر، به گفته تحليلگران، در 
صورت ضميمه شدن كريمه به روسيه و 
تحريم مقامهاي اين كشور از سوي 
آمريكا و اتحاديه اروپا، تضميني براي 
ادامه همكاري ميان كرملين و كاخ 

المللي وجود  مسايل بينسفيد بر سر  
   .نخواهد داشت

اين يك واقعيت است كه دولت تازه 
رسيده اوكراين آلوده به ناسيوناليسم 
راست و مورد حمايت آمريكا است، اما 
آيا محاصره نظامي روسيه و جدا كردن 
بخشي از اوكراين به نفع خود، آلترناتيو 

  آن است؟
 در مقاله اي كه "زولتن گروسمن"

، يك نشريه براي "ورت سايدپ"روزنامه 
: ديدگاههاي چپ جهاني مي گويد

دشمن دشمن تو هميشه دوست تو "
در رويارويي اوكراين و روسيه و . نيست

ناسيوناليستها ما مجبور نيستيم يك 
ما مي توانيم . طرف را انتخاب كنيم

صلح و حق دمكراتيك شهروندان و 
همه اقليتها در هر دو طرف را حمايت 

 آن كه به قطبي شدن كنيم، بدون
شرايط و توانبخشي فاشيسم كمك 

  ".كنيم
و سرانجام مردم اوكراين بدين مي 
انديشند كه همچنان كه رويدادها در 
صحنه بين المللي و ديپلماتيك در 
جريان هستند و قدرتهاي بزرگ، آمريكا، 
اتحاديه اروپا و روسيه در حال رويارويي 
 با يكديگر براي به دست آوردن منافع

خود هستند، منافع مردم اوكراين 
  .فراموش شده است

تنها اميدي كه مي توان به توقف اين 
وضعيت داشت، اگر چه چشم اندازي 
نزديكي را براي آن نمي توان متصور 
شد، ايجاد جبهه متحد زحمتكشان 
اوكراين مستقل از غرب و شرق براي 
همبستگي ملي و مقاومت در برابر 

 .استمتجاوزان در هر دو سو 
   

 ااوكراين قرباني روسيه، آمريكا و اروپ
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بحران فزاينده اقتصادي در همه روزنه 
هاي زندگي روزمره مردم نفوذ كرده 

به علت تورم و گراني بي حساب، . است
قدرت خريد كارگران و مزدبگيران هر 
روز كمتر مي شود و دالالن و 
كارچاقكنهاي حكومتي از يك طرف و 
صاحبان رانت و ويژه خواران از طرف 

.  رودديگر پولهاي شان از پارو باال مي
حال اينكه چه كسي پاسخگوي اين 

  .وضعيت فاجعه بار است، روشن نيست
اما علي خامنه اي، رهبر و ولي فقيه 
رژيم پا را از حد خود فراتر گذاشته و 
بدون توجه به اوضاع نابسامان مردم، 

او .  مي دهد"حماسه اقتصادي"فرمان 
 ثابت "اقتصاد مقاومتي"با صدور دستور 

فالكت اكثريت مردم مي كند كه فقر و 
برايش مهم نيست، بلكه آنچه بيش از 
همه مقصود اوست، حفظ واليتش و 
پيروزي بر حريفان قدرت و به حاشيه 

  .راندن آنان است
خامنه اي و دار دسته او كه در خرداد 
ماه ادعا كرده بودند با روي كار آمدن 

 مورد "حماسه سياسي"حسن روحاني 
ن را به نظرشان به ثمر نشسته، ديگرا

خلق حماسه اقتصادي تشويق مي كنند 
تا به ادعاي او در پيام نوروزي سال 

سال حماسه سياسي "گذشته اش يعني 
اما اين .  جامه عمل بپوشد"و اقتصادي

پرسش كه ادعاها و اعمال به چه قيمتي 
تمام مي شود، براي خامنه اي و بيت 
اش، دولت اطالعاتيهاي حسن روحاني 

  .حلي از اعراب نداردو پيرامونيهايش م
  

  بندناف اقتصاد مقاومتي
آنچه اين وسط پنهان شده و كمتر به 
ديد مي آيد، اهداف خطرناك صدور 
دستور اقتصاد مقاومتي براي اجرايي 
. كردن حماسه اقتصادي خامنه اي است

او همه درخواستها و ملزومات رياضت 
اقتصادي برنامه بانك جهاني و صندوق 

ني بر قطع سوبسيد بين المللي پول مب
كاالهاي اساسي را اقتصاد مقاومتي مي 
نامد و آنرا در لفافه آخوندي پيچيده 

شايد . تالش دارد تا به خورد مردم دهد
 "نرمش قهرمانانه"هم اين بخشي از 

رهبر جمهوري اسالمي در برابر 
قدرتهاي جهاني باشد كه اينگونه 

بي دليل نيست كه . تئوريزه مي شود
طي سخنراني در مجلس حسن روحاني 
اقتصاد مقاومتي پايه ": خبرگان گفت

هاي اقتصاد ايران را بسيار محكم 
  ".خواهد كرد، اما در سالهاي آينده

هرچند گفته حسن روحاني در مجلس 
خبرگان در پاسخ به آخوند مهدوي كني 

دولت در "گفته شد كه خواسته بود 
زمينه اقتصاد مقاومتي به شعار بسنده 

 براي اجراي آن حقيقتا نكند، بلكه
راهكارها و راه حلهاي عملي جستجو 

واكنش روحاني را مي شود ".كند
اينگونه نيز ديد كه اگر آخوندهاي 

مجلس خبرگان فكر مي كنند با اجرايي 
شدن اين دستورالعمل كشور گلستان 
مي شود، اين آرزو چندان واقعي نيست 
و حركت مزبور نه تنها به شكوفايي 

 شد، بلكه اعتراضات منجر نخواهد
وسيعي را نيز دامن خواهد زد، زيرا با 
ركود تورمي اي كه گريبان اقتصاد 
كشور را گرفته و گراني و بيكاري، 
چگونه مي شود كمربندها را سفت تر 
بست و نه تنها كمتر خرج كرد، بلكه 
درآمدهاي بلند پروازانه از محل ماليات 
بدست آورد؟ به گفته پايوران اقتصادي 

ژيم، در صورتي كه دولت نتواند ر
مناسبات خود با جامعه بين الملل را 
ترميم كند، هيچ چشم اندازي براي 
. بهبود وضعيت اقتصادي وجود ندارد

بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت حسن 
بدون پول نفت ": روحاني مي گويد

اميدي به ) يعني بدون رفع تحريمها(
اجراي طرحهاي عمراني و پشت 

كود و بيكاري در كشور سرنهادن ر
  ".نيست

محمود سريع القلم، مشاور حسن 
هر تحولي در ": روحاني نيز مي گويد

وضعيت كنوني و آينده اقتصاد ايران به 
رفع تحريمها و در نتيجه به حل معضل 
مناسبات جمهوري اسالمي و آمريكا 

  ".بستگي دارد
به اين ترتيب عدم اجراي طرحهاي 

نزله بيكاري عمراني از طرف دولت به م
و ركود در بخشهاي وسيعي از كشور 

اميد به بهبود روابط و كم . خواهد بود
كردن تحريمها براي نجات رژيم و 
ترميم اقتصاد كشور، علت نرمش 
قهرمانانه رهبر را بيش از پيش عيان 
مي كند و آن را حتي به مرحله ي نشان 
دادن جاي دوست و دشمن نيز خواهد 

 رهبر مفلوك رژيم با اين حساب. رسانيد
از عربده جويي و خط و نشان كشيدن، 
به يك دلقك دست آموز نزول خواهد 

حال مي توان معناي حرفهايي كه . كرد
مصرف داخلي دارد و گاه با سر و صداي 
زياد در بوقهاي حكومتي دميده مي شود 

  .را فهميد
  

  بحران مالي بر پايه غارت بانكها
 به شدت به غير از اين بنياد پولي كشور

آسيب ديده است و بانكهايي كه توسط 
عده اي از نزديكان پايوران رژيم غارت 
. شده اند، مدتهاست كه ورشكسته اند

اين بانكها ناتوان از باز پس گرفتن 
مطالبات خود، به مبادله چيزي مشغولند 

فرهاد . كه در اصل از آن تهي هستند
نيلي، رييس پژوهشكده پولي و مالي 

با ارايه گزارشي، رقم بانك مركزي 
مطالبات معوقه بانكهاي كشور را بين 

 هزار ميليارد تومان اعالم 100 تا 70
 50او مي گويد از اين مبلغ . مي كند

درصد آن مشكوك الوصول يا غير قابل 
نيلي براي توضيح غير . پرداخت است

 70": قابل پرداخت بودن مي گويد
درصد مطالبات معوق بانكها در اختيار 

 درصد واحدهاي توليدي زيان ده 10
  ".كشور قرار گرفته اند

به زبان ديگر، كساني صاحب قدرت در 
كشور، شركتهاي صوري و ورشكسته را 
به بانكها معرفي و وامهاي نجومي 
دريافت كرده اند و اكنون نه واحد 
توليدي اي وجود دارد و نه طرف معامله 
. اي كه بشود از او چيزي مطالبه كرد

هم كه آنقدر گردن كلفت و بعضيها 
صاحب دم و دستگاه بگير و ببند هستند 
كه هيچ مقام بانكي اي جرات نزديك 

حال تاوان اين . شدن به آنها را ندارد
غارت بي حساب و كتاب را چه كسي 

  بايد پرداخت كند؟
فرهاد نيلي از نيرنگهاي ديگري نيز پرده 

برخي از ": او مي گويد. بر مي دارد
ايع با اعالم ورشكستگي و مديران صن

برانگيختن نگراني مسووالن از واكنش 
كارگراني كه در آستانه بيكاري قرار 
دارند، هر سال موفق به دريافت وام و 

  ".تسهيالت از بانكها مي شوند
يعني اينها دندان دولت و حكومت را به 
خوبي شمرده اند و مي دانند بايد از چه 

ا گرسنگي آنه. زاويه اي فشار وارد كنند
و فالكت كارگران را دستمايه 
كالهبرداري و دزدي قرار داده و از اين 

اين . محل جيبهاي خود را انباشته اند
افراد پولهايي كه به عنوان وام و كمك 
دولتي براي جريان انداختن واحدهاي 
توليدي دريافت مي كنند را يك راست 
روانه بازار داللي و خريد و فروش مي 

 آن را فرهاد نيلي اينگونه دليل. سازند
در شرايطي كه نرخ ": توضيح مي دهد

 40 درصد و نرخ تورم 20بهره بانكي 
درصد است، طبيعي است كه مديران 
موسسات اقتصادي و كارخانه ها نه تنها 
تمايلي به پرداخت معوقات خود ندارند، 
بلكه به طور غيرمستقيم به خودداري از 

يز تشويق پرداخت ديون خود به بانكها ن
مي شوند، زيرا صاحبان بنگاههاي 
اقتصادي نفع خود را در اين مي بينند 
كه به جاي پرداخت ديون خود به 
بانكها، بدهيهاي خود را براي ثروت 
اندوزي خارج از بانك ها سرمايه گذاري 

  ".كنند
اين بدان معناست كه پولي كه بايد 
توليد را به جريان اندازد، وارد بازار پولي 

ر مي شود و بر خالف هدف خود كشو
كه كمك به توليد، كار و كم كردن 
بيكاري است، موجب رشد نقدينگي، 

يعني در عمل . بحران و تورم مي شود
كارفرماهاي وابسته به پايوران رژيم 
تبديل به معضلي براي اقتصاد و معاش 

چه كسي مي تواند جلو . مردم مي گردند
د چنين افرادي را بگيرد، دولت كه خو

دست نشانده آنان است؛ نهادهاي 
قضايي كه جيره خوارشان است يا راس 

نظام كه به چشم اميدش به حمايت 
  آنان است؟

  

  شعبده افزايش دستمزد حداقل
به همين علت است كه در سال جاي 
بار ديگر دولت با برگزاري صوري 
نشستهاي سه جانبه بار ديگر افزايش 
دستمزد كارگران را برخالف تمام 

اين .  درصد افزايش مي دهد25عيارها م
درحالي است كه مركز آمار، تورم در 

 درصد و بانك 7/36پايان ماه بهمن را 
به .  درصد اعالم كرده است40مركزي 

زبان ديگر مي توان گفت با توجه به 
 درصدي بانك مركزي كه در 40تورم 

عمل بيش از اينهاست، دستمزد 
بلكه  درصد افزايش نيافته 25كارگران 

زيرا اگر بنا بود .  درصد كم شده است15
كه همگام با تورم، مزد كارگران در 
همان حد سابق باقي بماند، بايد با 

اما .  درصد تثبيت مي شد40افزايش 
اينگونه نشد و هياتي كه در نشست 
شوراي عالي كار حضور داشت، يعني 
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه 

ت زاده، وزير اجتماعي، محمدرضا نعم
صنعت، معدن و تجارت، شاپور 
محمدي، معاون وزير اقتصاد و 
نمايندگاني از بانك مركزي، كارگران و 
كارفرمايان، كارگران را باز هم اندكي 

  . بيشتر در زير خط فقر به اعماق فرستاد
نمايندگان كارگران در اين نشست همه 
از نهادهاي وابسته به رژيم تعيين شده 

چ ارتباطي با كارگران بودند و هي
نداشتند، زيرا در ايران كارگران از داشتن 
حداقل نهادهاي خود محروم بوده و 

اين . اجازه داشتن هيچ تشكلي ندارند
 93نشست حقوق كارگران در سال 

 هزار تومان تعيين 608چيزي حدود 
اين درحالي است كه كميته مزد . كرد

شوراي اسالمي كار استان تهران در روز 
 اسفند هزينه يك ماه خانوار 6 شنبه سه
 نفره كارگري در ايران را بيش از يك 4

.  هزار تومان اعالم كرد700ميليون و 
 گزارش مي دهد كه "خبرگزاري كار"

اين برآورد تنها شامل هزينه كاالها و 
خدمات اساسي مورد نياز يك خانوار 

يعني هزينه هايي همچون . است
ر فرهنگي، دخانيات، اثاثيه منزل، امو

تفريح، هتل و رستوران محاسبه نشده و 
خانوار كارگري بايد با كاستن از هزينه 

همچنين . خوراك خود آنها را تامين كند
در اين برآورد هزينه اقالم كاالهاي 
اساسي بر اساس قيمت مراجع رسمي و 
ميادين بزرگ محاسبه گرديده كه در 

  .عمل بسيار بيشتر از اينهاست
  

ي خـط فقـر را در كـشور         مراجع حكومت 
 هزار تومان مي دانند 200يك ميليون و 

كه با برآورد مراكز غير رسمي كه آن را         
دو ميليــون تومــان مــي داننــد، تفــاوت 

اما با همه اينها، مزد ماهانه      . فاحش دارد 
يك كارگر طبق محاسبه دولـت حـسن        

ــه آن را  ــاني ك ــان 608روح ــزار توم  ه
خ اعالم كرده، چه تناسـبي حتـي بـا نـر         

آرايشي خـط فقـر دارد؟ ايـن همـه بـي        
شرمي و وقاحت را چگونه مي شود بيان        

   7بقيه در صفحه                    كرد؟

  فشار رياضت اقتصادي بر ُگرده كارگران
 جعفر پويه
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مقابله ي آمريكا و غرب با شرق براي 
كنترل تحوالت شرق و برون شدن از 
بحران سرمايه داري، آمريكا و غرب را 
وادار به دست درازي به اوكراين براي 

تحوالت كرده روند دردست گرفتن 
  . است

شوروي و بلوك بعد از فروپاشي 
 آمريكا در فكر ،عظمت رو به زوال آن

انده ي تتمه ي قدرت باقيممصادره 
روسيه به منظور تسلط كامل بر اوضاع 
. و شرايط بحران زده كنوني است

موقعيت اوكراين براي روسيه بسيار 
اوكراين از لحاظ  .حساس است

 ، معادن، كارخانجات،تجهيزات نظامي
صنعت و كشاورزي و از همه مهمتر 
براي انتقال گاز روسيه به ديگر كشور 
 هاي اروپايي داراي موقعيت بسيار

   .حساسي است
اوكراين براي روسيه شاهرگ اساسي 

تحريم و تضعيف موقعيت . است
روسيه، از راه تسلط بر اوكراين بسيار 
آسان مي شود و همينطور تسلط بر 
ايران و بدست گرفتن شرايط و اوضاع 

لوله  اساسي وط زيرا خط،خاورميانه
گاز روسيه در اوكراين يك عامل هاي 

  .ت اسكنترل و تضعيف روسيه
معادن و كشاورزي و همينطور 
تسليحات نظامي و ارتش اوكراين 

. استبراي روسيه بسيار با اهميت 
همچنين استفاده از اوكراين به دليل 
موقعيت جغرافيايي يعني نزديكي آن 
به پايتخت روسيه از ديگر عواملي 
است كه مي تواند در رام كردن روسيه 

  . نقش اساسي داشته باشد
روسيه در قبال آشفتگي ايران و رژيم 

 اتمي مسالهاوضاع سوريه و همينطور 
 مهار  هدفااما ب. كمي كوتاه آمده اند

 ايران و روسيه براي سلب رژيم
امتيازها از سرمايه داري شرق، قبضه 
ي بازار و جلوگيري از مداخله ي 

ايران در اوضاع خاورميانه و  روسيه و
 اين بار آمريكا و ،كشورهاي عربي

اين، قلب تپنده ي روسيه را غرب اوكر
  . نشانه گرفته اند

همزمان با آرام تر شدن روسيه در 
قبال مساله ي سوريه و عقب نشستن 

 اين مورد،  درآنكج دار و مريض 
عربستان هم كمك به نيروهاي خود 

به اين معني كه غرب و . را كاهش داد
شرق خواهان كم تر شدن تنش و آرام 

ر تر شدن اين جنگ فرسايشي د
اما اشغال اوكراين توسط . سوريه شدند

نيروهاي مربوط به غرب و آمريكا 
براي تسلط كامل بر شرايط و اوضاع 
خاور ميانه و روسيه نقطه ي عطفي در 
تثبيت قدرت آمريكا در مناسبات 

چنانچه روسيه و ايران را . جهاني است
ر راند و بكامال به عقب هل مي 

اوضاع عراق و افغانستان و ديگر 
بيشتر كشورهاي متحول شده اشراف 

گرچه روسيه و . پيدا خواهد كرد
ايران هر دو جام زهر را حكومت 

 اما هنوز نمي توان منكر اين ،نوشيدند

دو قدرت شد و همچنان تاثير خود را 
در خاورميانه و كشورهاي عربي 

  . خواهند داشت
اشغال اوكراين سياست آمريكا و غرب 

  تاستام قدرت  امبراي قبضه ي ت
ايران بيشتر عقب رژيم روسيه و 
 و اين فرصتي خواهد بود نشيني كنند

تا غرب به طور كلي و آمريكا به طور 
 به سراغ اسد و رژيم ايران هم خاص
لبخندهاي مالل آور رييس . بروند

جمهور ايران مقابل مقامات آمريكايي 
و غربي روايتي از سرنوشت دراماتيك 
. مردم ستم ديده ي ايران است

همدستي با امپرياليسم شرقي و غربي 
و اين بار داللي براي آمريكا سياستي 
در راستاي تضعيف سرمايه داري 

مانند پازلي كه امپرياليسم . شرق است
آمريكايي به خوبي از عهده ي چينش 
آن برآمده است و نقشه ي بلعيدن 
اختاپوس وار جهان بسيار دقيق و 

ه بايد ديد ك. موشكافانه ريخته است
 اين ،مريكا و روسيهآاقدامات بعدي 

چه خواهد بود و آيا ، قدرت پير 
اوكراين به پايگاهي براي مانورهاي 

 امپرياليستي تبديل خواهد وروحشت آ
 ؟شد يا خير

  

آغاز دور دوم مذاكرات 
  هسته اي با

   ژستهاي بي ثمر
  منصور امان

دومين دور مذاكرات گروه شش كشور و 
 وين، با يك ژست جمهوري اسالمي در

سياسي از سوي فرستاده شدگان از تهران 
آقاي محمد جواد ظريف، وزير . آغاز شد

خارجه مالها ديدار غيررسمي شام با خاُنم 
اشتون را لغو كرد تا تالش كند نارضايتي 
دولت خويش و داشتن موضع سخت آن را 

  . به تماشا بگذارد
بهانه لغو ) ايرنا(خبرگُزاري رسمي دولت 

ديدارهاي خالف عرف "ديدار مزبور را 
ديپلُماتيك مسوول سياست خارجي اتحاديه 

با اين .  عنوان كرده است"اُروپا در تهران
حال چنين مي نمايد كه علت اصلي، دستور 
كار سخت مذاكرات باشد كه رژيم مالها 
گُريزي از پرداختن به آن ندارد و الزم مي 

 طرفهاي بيند براي تحت تاثير قرار دادن
مذاكره، به داشتن ادعانامه اي در دست 

  . وانمود كند
فرستادگان رژيم مالها براي دريافت بي 
ثمري اين تاكتيك، تمام طول سه روزه ي 
مذاكرات را فُرصت دارند؛ جايي كه بنا به 

 مسايل "همه"تاكيد طرفهاي خارجي شان، 
مورد اختالف بايد براي تواُفق نهايي در 

موارد مزبور فهرستي . ودتيرماه حل ش
طوالني را در بر مي گيرد كه بي ترديد رفع 
نگراني حاكمان جمهوري اسالمي از 
پرداخته شدن به مساله پايمالي حقوق 

  . شهروندان ايران، شامل آن نمي شود
حركت جهتي كه مذاكرات به سمت آن در 

است را مجلس مالها دو روز پيش از 
اعتصاب غذايي آقاي ظريف در پايتخت 
اتريش با عالمت هشدار نشانه گذاري كرده 

مسايل "اُرگان مزبور در اين رابطه به . بود
 اشاره كرده و به طور "دفاعي و موشكي

مباحثات "اكيد خواستار مطرح نشدن آن در 
  .  شده بود"هسته اي

ز آن نيز آقاي الريجاني، كمي پيش تر ا
يكي از پايوران ارشد حكومت، بخت خود 
براي دستكاري در دستور مذاكرات وين را 
به اين صورت آزمود كه با اشاره به گُزارش 
دبيركل سازمان ملل در باره وضعيت وخيم 
حقوق بشر در ايران، طرح مساله حقوق بشر 

برهم " و "ترك ميز مذاكرات"را مترادف 
 آن از سوي جمهوري اسالمي معرفي "زدن
  . كرد

با اين حال، از آنجا كه ديناميزم به حركت 
درآمده از تواُفق ژنو، نيروي محرك خود را 
نه از لفاظي، صندلي چرحدار يا رژيم غذايي 
اين يا آن پايور حكومت، بلكه از عقب 

 مي گيرد، بنابراين دستور "نظام"نشيني 
ا آن تحميل مي كار خود را نيز سازگار ب

در مالقات آقاي اخضر ابراهيمي، . كند
نماينده سازمان ملل در اُمور سوريه با آقاي 
ظريف يك روز پيش از آغاز دور دوم 
مذاكرات و به همين گونه مالقات وزير 
خارجه مالها با مدير اجرايي سازمان ملل 
در امر مبارزه با مواد مخدر در وين، خُطوط 

   . تعقيب پذير استاين موقعيت
   اسفند28چهارشنبه ... فراسوي خبر

فشار رياضت اقتصادي بر 

  گُرده كارگران
  6بقيه از صفحه 

  
كميته تعيين دستمزد با كلي هياهو و 
نشست و برخواست باالخر تخم دو زرده 
گذاشته و دستمزد ساالنه كارگران را 

 درصد كم كرده است و آنوقت در 15
 آن را  درصد25بوق مي دمد كه 

 40چگونه با تورم . افزايش داده است
 25درصدي مي شود از افزايش 

درصدي حرف زد، در حالي كه براي 
 40برابري دستمزد بايد حداقل آن را 

  .درصد افزايش مي دادند
با اين حساب دستمزد كارگران در سال 

 نيز با خط فقر يك فاصله نجومي 93
حتي ديگر از خط فالكت هم نمي . دارد
اين همه ظلم، اين همه . ن حرف زدتوا

ستم، اين همه بي شرمي و وقاحت را 
  چگونه مي شود تحمل كرد؟

درحالي كه ميلياردها تومان پول بانكها 
توسط دزدان و چپاولگران نزديك به 
پايوران رژيم غارت شده است، در حالي 
كه همه بنگاههاي درآمدزا در دستان 

ارد، سپاه و افرادي از بيت رهبري قرار د
در حالي كه ثروت ملي مردم توسط 
دزدان و چپاولگران حكومتي با يغما مي 
رود، كارگر ايراني با داشتن كار سنگين 
و تحقير كننده از حداقل زندگي كه 
همان غذاي بخور و نمير است نيز بي 

چگونه بايد چنين تناسبي را . بهره است
توصيف كرد، وقتي كه هيچ كلمه اي 

ي مشقت بار گوياي وضعيت زندگ
  .خانواده هاي كارگري نيست

  
  در انتها

دولت حسن روحاني مي تواند دلخوش 
باشد كه براي اجراي فرمان اقتصاد 

 درصد دستمزد 15مقاومتي رهبر، فعلن 
اين . كارگران را كاهش داده است

معناي عملي رياضت اقتصادي يا 
دولت فكر مي . اقتصاد مقاومتي است

گترين كند به عنوان يكي از بزر
كارفرماها و مجري دستور رهبر، با كم 
كردن دستمزد كارگران اندكي از رشد 
نقدينگي كاسته و در پرداختهاي جاري 

اينگونه . خود صرفه جويي مي كند
زحمتكش ترين و شريف ترين طبقه 
اجتماعي را به فالكت كشاندن نشان 
دهنده نهايت بي شرمي دستور 

  .دهندگان و مجريان آن است
ه يك زبان و كالم مي شود پاسخ تنها ب
بايد كاخ ستمگران، دزدان و : گفت

. چپاولگران را بر سرشان خراب كرد
براي برون رفتن از وضعيت فالكت بار 
كنوني راهي به جز منكوب كردن 
حكومت ظالمان و ستمگران وجود 

 بايد دست به دست هم داد و داد .ندارد
  .خود را از بيدادگران ستاند

ه مي شود به حق و حقوق تنها اينگون
خود رسد و با يك كار شرافتمندانه، 
دستمزد كافي هم براي زندگي اي 

  .انساني و در خور داشت
 
   

  اوکراين، عرصه تقابل شرق و غرب
 شهره صابري
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  و برابري برايتالش زنان

   سوسياليسمياعدالت 

س  هشت مار از در حالي نيزامسال
 كه بسياري از زنان هنوز از استقبال شد

. شان محرومند ي ترين حقوقيابتدا
شرايط معيشتي بسياري از زنان 

ثير ازحمتكش در جهان تحت ت
ليبراليستي و رياضت  - سياستهاي نو

 مرزهاي وخامت راكشي اقتصادي، 
از بسياري . استپشت سر گذاشته 

دستمزد عادالنه و مساوي در ( مطالبات
 كار برابر، حق طالق و كورتاژ، مقابل

 برچيدنحذف تبعيض عليه مادران تنها، 
خشونت خانگي و تجاوز عليه زنان و 

 كار، به محلآزار و اذيتهاي جنسي در 
 باوجود) كار خانگيرسميت شناختن 

بعيض گذشت سالها پيكار عليه ت
جنسيتي و طبقاتي هنوز تحقق نيافته 

 اب  اين مبارزهفرجام موفقيت آميز. است
ي ريشه هاي ستم تاريخي بر يشناسا

زنان و برخوردي علمي و عملي با آن 
   . دارد نزديكارتباط

، ملي، نژادي و شاملتمامي اشكال ستم 
  تقسيم طبقاتي جوامعحاصلجنسيتي، 

ني  شيوه و روابط توليدي غير انساو
از نقطه نظر ماركسيستي، . حاكم است

مثابه ه ستم بر زنان با تشكيل دولت ب
 پيدايشابزار اعمال قدرت طبقه حاكم، 

پديده مالكيت خصوصي بر ابزار توليد، 
تشكيل نهاد خانواده به شكل امروزي، 
در طول تاريخ بشر شكل گرفته و 

 انگلس در اثر معروف. نهادينه شده است
 مالكيت خصوصي -منشا خانواده"ش ا

 در توضيح ريشه هاي ستم بر "و دولت
 كه ينخستن تضاد«: زنان مي نويسد

 شود، با تكامل ي ميدار پديخدر تار
 ي مرد و زن به گونه فرديسمآنتاگون

 با ي ستم طبقاتينهمزمان است و اول
 جنس ياستمار جنس مونث از سو

 يتك همسر. مذكر همراه شده است
بود، اما  يخي بزرگ تاريشرفت پيك

 ي آوردن برده داريدهمزمان در كنار پد
 ي هاازه دروي، خصوصيتو مالك

 يافته را گشود كه تا امروز عمر يعصر
 پس رفت يك يشرفتيو در آن هر پ

 گروه به يك است و رفاه و رشد ينسب
 رنج و عقب نگه داشته شدن يبها

تك . يد آي به دست ميگر ديگروه
ه  است كي نطفه جامعه متمدنيهمسر

 و يها بلوغ ناهمگونيم توانيدر آن م
تضادها در سرشت اش را مطالعه 

   .»كنيم
از همين رو، لغو هر گونه ستم بر زنان، 
رفع تبعيض جنسيتي و ايجاد روابط 
انساني و عادالنه بين زنان و مردان در 

 -گروِ تغيير بنيادينِ شرايط اقتصادي
اجتماعي، پيروزي پرولتاريا و فروپاشي 

زمان  آن. ايه داري مي باشدنظام سرم
 مسيرتوان گامهاي سترگي در  مي

نظام كاهش ميراث فرهنگي و معنوي 
 جنسيت براساس كه انسانها را پدرشاهي

چيره .  برداشت،از هم جدا مي سازد
گشتنِ حزب طبقه كارگر بر سيستم 
سرمايه داري، مالكيت بورژوازي را الغا و 

 اقتصادي جهت -شرايط اجتماعي
 به يك جامعه بي طبقه را دستيابي

  . فراهم سازد
وقايع تاريخي نشان مي دهد كه مبارزه 
طبقاتي با مبارزه براي احقاق حقوق 

در . ر داردازنان در پيوندي ناگسستني قر
جنبش الغا بردگي بود كه زنان براي 
اولين بار آموختند متشكل شوند و حق 
گفتگو در جوامع عمومي را كسب كردند 

 آزادي بردگان و هاينبشتا آنجا كه ج
 رهايي زنان به مدت يك ربع قرن

نقش . يكديگر را تغذيه و تقويت نمودند
برجسته زنان در كمون پاريس بر هيچ 

 آنچنان كه ،كسي پوشيده نيست
 1871گزارشگر روزنامه تايمز در سال 

اگر ملت فرانسه تنها از زنان ": نوشت
عجب ملت وحشتناكي  تشكيل مي شد،

   ".ي آمداز آب در م
وقايع تاريخي از اين دست به مشاركت 
زنان در مبارزه طبقاتي در شكل فعاليت 
در احزاب سياسي كمونيستي حقانيت 

البته اين موضوع بدين معنا  .مي بخشد
نيست كه مشكالت زنان، تبعيض و 

طور اتوماتيك و ه تضاد جنسيتي، ب
 ناگهاني در يك جامعه سوسياليستي

، بنيان جامعه اي بلكه. ناپديد مي گردد
ه جايگزيني مالكيت اشتراكي ب بي طبقه،

جاي مالكيت خصوصي و لغو نگرش 
ي به انسان، بدون مبارزه پيگير و يكاال

در همين . پايدار ممكن نخواهد بود
راستا يكي از نخستين اقدامات لنين در 

 درخواست از كميته مركزي، 1917سال 
براي حمايت از كار سياسي ميان زنان 

او در همان زمان تاكيد كرد كه . بود
صحبت از سوسياليسم و حتي 
دموكراسي كامل و پايداري، بدون نقش 
 ،مستقل زنان نه تنها در كار سياسي

بلكه در خدمات روزانه كه براي هر 
ي مي يگزافه گو فردي الزامي است،

 - مجموعه آثار-1917انقالب  (.باشد
اينگونه بود كه ) 142 صفحه -20جلد 

. بلشويك دست به كار شدندزنان 
 با چهل تا پنجاه "روبوتسينا"روزنامه 

. هزار تيتراژ در هفته شروع به كار كرد
كلوبهاي زنان با هدف جذب زنان به 

بنابراين . فعاليت حزبي تشكيل شدند
 به قدرت 1917وقتي بلشويكها در اكتبر 

 مساله درگير كردن توده زنان ،رسيدند

ر و نويني به غير حزبي ابعاد گسترده ت
مساله بعد از انقالب اكتبر . خود گرفت

اين بود كه اكنون چگونه بايد ميليونها 
 تشكيلزن را براي مشاركت در امر 

. ساختمان سوسياليسم بسيج نمود
 شكستها، انقالب اكتبر بزرگترين باوجود

  .فصل رهايي زنان را رقم زد
ي زنان در پيوندي ارگانيك ياگرچه رها

گران از قيد و بندهاي ي كاريبا رها
استعماري و استثماري و مبارزه براي 
استقرار جامعه اي سوسياليستي قرار 

 وليكن ما نمي توانيم مبارزه براي ،دارد
برابري جنسيتي و احقاق حقوق و 

ويژه دموكراتيك زنان را به ه مطالبات ب
آينده و تحقق انقالب اجتماعي واگذار 

 برعكس، انقالب اجتماعي و. كنيم
سوسياليسم بدون مشاركت كنشگران 
برابري خواه و عدالت طلب، در نبرد 
روزانه عليه سياستها و قوانينِ دولتهاي 
سرمايه داري و جدال جهت تصويب 
قوانيني كه تضاد جنسيتي را كاهش مي 

بسياري از . دهد، امكان پذير نخواهد بود
 راي، حق حق  مانندقوانين به نفع زنان

در روند  ... طالق و فرزند، حقسرپرستي
پيكار تاريخي زنان و مدافعان حقوق 

  . ي گرديده انديآنان تصويب و اجرا
 معيار  و منشا"پراتيك"اگر بپذيريم كه 

 ،سنجش و غايت شناخت انسان است
 درمي يابيم كه زنان نيز مانند ناگزير

كارگران در مبارزه روزمره و صنفي و 
عمل اجتماعي، شناخت و آگاهي 

ي كه با شان را ارتقا و نيروهايطبقاتي 
را پيدا مي آنها منافع مشترك دارند 

مبارزه روزمره كارگران زن، . كنند
براي  ...كارگران خانگي، مادران تنها و

 ها آن،دفاع از حقوق دموكراتيك و صنفي
. را از ماهيت اصلي دولتها آگاه مي سازد

زنان در مي يابند به قوانيني معترضند 
نافع طبقه حاكم به كه براي حفظ م

تصويب رسيده و دشمن اصلي خويش را 
دقيقا به همين دليل . ي مي كننديشناسا

است كه دولتهاي سرمايه داري همواره 
تالش كرده اند تا از هر گونه اعتراض و 

ويژه زنان كارگر ه اعتصاب زنان ب
سقف پيكار زنان با . كنندجلوگيري 

شركت در مبارزات روزمره عليه قوانين 
اكم و سنتهاي دست و پاگير در ح

راستاي احقاق حقوق حقه شان، تا حد 
مشاركت در مبارزه طبقاتي، همگام با 
طبقه كارگر و ديگر اقشار زحمتكش 

زنان در . براي سوسياليسم باال مي رود
مي يابند كه مبارزه عليه تبعيض 
جنسيتي پديده اي متمايز از مبارزه عليه 

نسيتي  بردگي ج،تبعيض طبقاتي نيست
پيامد بردگي اقتصادي است و انقالب 
سوسياليستي پيش شرط درهم شكستن 

قيود ناشي از ستم جنسيتي و طبقاتي 
   .است

 آگاهي و شناخت يطور كلي، ارتقاه ب
طبقاتي زنان، آگاهي طبقه كارگر را نيز 

ثير قرار مي دهد تا به توان و اتحت ت
قدرت خويش براي انجام وظيفه 

دت پرولتاريا و در تاريخي اش كه سيا
نهايت سعادت بشري را تضمين مي 

هر اندازه تضاد بين زن . نمايد، پي ببرد
 از طريق رفرم ييو مرد در جوامع بورژوا

تر  و يا انقالبات دموكراتيك كمرنگ
شود، شرايط مادي جهت پيوستگي و 
اتحاد كارگران براي فروپاشي سيستم 

درك . سرمايه داري آماده تر مي گردد
 كارگر در موضع گيري عليه طبقه

تمامي اشكال ستم، خشونت و آزار و 
حكومتهاي استبدادي، صرف نظر از 

  اعمال مي شود، كدام طبقه عليهاينكه
 زيرا نظام سرمايه ،بسيار مهم است

 بر استثمار افزونداري براي بقاي خود 
 به اشكالي ويژه اي ،نيروي كارِ كارگران

امي از ظلم و ستم اتكا دارد كه تم
ثير قرار مي دهد اطبقات مردم را تحت ت
بر اساس همين . و نه فقط كارگران را

فرمول، لنين اعالم كرد كه يك حزب 
تريبون تمام "انقالبي مي بايست 

 باشد و آگاهي طبقه "ستمديدگان جامعه
تواند به آگاهي سياسي   كارگر نمي

حقيقي منجر شود مگر اين كه كارگران 
 ه تمامي مواردآموزش ببينند نسبت ب

نظر    و خشونت و آزار ـ صرفگريستم
 مي گيرد  كدام طبقه را دامناز اين كه

اين مصداق .  واكنش نشان دهند-
 عبارت ارزشمند كارل ماركس است كه

 كمونيسماگر آزادي زنان بدون " :گفت
ناممكن است، كمونيسم هم بدون 

  ".ترهايي زنان غير ممكن اس
ر دوران گذشته ي كه چه ديمرورِ انقالبها

 ،وقوع پيوستهه و چه در دوران ما ب
نشان مي دهد كه انقالب جامعه را 

 خواستهاي  وتكان مي دهد، انگيزه
ي زنان ي جامعه كه رهافرودستاقشار 

. نيز بخشي از آن است را رها مي سازد
بدينوسيله، مطالبات زنان مورد توجه 

اما رويكرد . جنبش قرار مي گيرد
نده در جنبش نسبت نيروهاي شركت كن

ي زنان، با توجه به منافع يبه مقوله رها
ي يشناسا. طبقاتي شان متفاوت است

بور تنها با زنيروها و رويكردهاي م
مشاركت جدي و تداوم مبارزه زنان 

به . يشان ممكن خواهد گرديداتوسط 
بيان ديگر، شركت زنان در اشكال 
گوناگون مبارزه عليه ستمگري و 

 گيري شكلدر تبعيض، ضروري و 
  آگاهي سياسي آنان داراي اهميت 
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  8بقيه از صفحه 
  اينگونه است كه مبارزه . فراواني است 

عليه رفع هر گونه تبعيض، از چارچوب 
زن . خواستهاي صنفي فراتر مي رود

زحمتكش، خانه دار و مزدبگير، خود را 
حساب مي ه عضوي از طبقه كارگر ب

ي يي كامل خويش را در رهاي رها،آورد
طبقه كارگر درمي يابد و همگام با 

ان و زحمتكشان نه تنها وارد مزدبگير
عرصه مبارزه طبقاتي مي شود، بلكه 
مبارزه طبقاتي را تا حد يك مبارزه 
سياسي جهت كسب قدرت سياسي 

  .طبقه كارگر ادامه مي دهد
كه نيروهاي  مناسبات توليدي هنگامي

مولد از خفت و ذلت مالكيت خصوصي و 
دولت رها شدند، تغيير خواهد كرد و راه 

ت ريشه اي از جمله تغيير براي تغييرا
. روابط بين زن و مرد گشوده خواهد شد

سيستم سرمايه داري كه براي زنان 
جايگاهي متمايز از مردان در شرايط 

ل مي شود، قادر نيست يتوليدي قا
ه روانشناسي تمامي افراد جامعه را ب
ه گونه اي تغيير دهد كه زن را نه ب

 به رسميت "انسان" بلكه "كاال"مثابه 
  .دنشناسب

كُنشگران و مدافعان حقوق زنان به 
موازات مشاركت جدي در مبارزات 
روزمره كارگري و اعتراض به هر گونه 
بي حرمتي و تبعيض عليه انسانهاي 
محروم و زحمتكش، راهي بجز مبارزه 
براي تحقق سوسياليسم و بناي 
. ساختمان جامعه اي سوسياليستي ندارند

 مي توان تنها در روند چنين مبارزه اي
بناي جامعه اي فارغ از بهره كشي 
انسان از انسان كه نقش اصلي، حقيقي 
و انساني زن در همه عرصه ها و صحنه 
هاي اجتماعي، سياسي و خصوصي 

  رسميت مي شناسد،حيات بشر را به
   .دست يافت

  
 نخست زنان "اقتصاد مقاومتي"

  را قرباني مي كند

 پيش شرط و نخستين گام "انقالب"
مان از تبعيض  ي زنان ميهنيرهاجهت 

  .جنسيتي خشن است
 براي نخستين بار در سال سهشت مار

.  توسط زنان ايراني برگزار گرديد1301
از آن تاريخ تا به امروز برگزاري هشت 

 همراه با اعتراضات و تحصنهاي سمار
 اندام استبداد حاكم رخياباني، لرزه ب
مستبدان حاكم بر . انداخته است

ز ديرباز كوشيده اند تا با ميهنمان ا
سركوب يا ترفند، مشعلِ مبارزه عليه 
تبعيض جنسيتي و طبقاتي را خاموش و 

 ولي ،يا از مسير اصلي خود خارج كنند
مبارزه زنان تا به امروز به اشكال 

  .گوناگون تداوم يافته است
 غوغا و هياهوي فراوان پيرامون باوجود
 به رياست "دولت تدبير و اميد"شعار 

روحاني، هيچگونه اصالحات قانوني در 

راستاي كاهش تبعيض جنسيتي انجام 
بسياري از فعاالن و . نپذيرفته است

مدافعان حقوق زنان، دستگير و يا هنوز 
عنوان ه زنان ب. در زندان به سر مي برند

دليل ه بيش از نيمي از جمعيت ايران ب
ي ياعمال سياستهاي استبدادي، از ابتدا

اني، حق طالق، حق ترين حقوق انس
 ... فرزند، حق پوشش آزاد وسرپرستي
رويكرد اقتصاد مقاومتي دولت . محرومند
واليت دولتهاي  ديگر همچونروحاني، 

فقيه، بر پايه خصوصي سازي هر چه 
بيشتر و آزاد سازي تجاري بنا شده كه 
شرايط معيشتي زنان را بيش از پيش به 

از همين رو، . مخاطره انداخته است
ت قابل توجه اي از كشور، زنان جمعي

خانه دار، زنان سرپرست خانوار، بدون 
 ،سرپرست و زنان متعلق به طبقه كارگر
 -قربانيان اصلي راهبرد سياسي

بارِ . اقتصادي دولت روحاني مي باشند
تاريخي زن بودن و اعمال سياستهاي 

 لنگرگاهتبعيض آميز جنسيتي كه 
ي به شمار مولوژيك استبداد حاكم يايد

 - از يكسو و سياستهاي نورود 
ليبراليستي از ديگر سو، عرصه را بر 

در . تر كرده است زنان زحمتكش تنگ
همين رابطه، به گزارش خبرگزاري 

، 1392، نهم آذر ماه )ايلنا(حكومتي كار 
 تشكلي به نام سوولزهرا صادقي، م

 م اعال" كارگر مازندران زناناتحاديه"
يان بحران داشت كه زنان نخستين قربان

وي ابراز مي . اقتصادي در ايران هستند
مشاغل كم درآمد و پرزحمت با ": دارد

ساعات طوالني و غيرقانوني كار با 
 به دستمزد پايين تر نسبت به مردان

 و زنان كارگر در زنان اختصاص دارد
نرخ . دارندصف نخست اخراجيها قرار 

درصد در سال 33اخراج كارگران زن از 
 1390درصد در سال  43 به ،1384

نرخ مشاركت . افزايش يافته است
درصد و براي  6.12اقتصادي زنان 

  ".است درصد 67مردان 
 آذر 5به گزارش خبرگزاري هرانا، 

هشتاد و هشت درصد از زنان "، 1392
كردستان و سنندج قرباني خشونت 

ميزان خشونت عليه . خانگي هستند
زنان در تهران باال و شهر اهواز در 

اقهاي معضل مزبور خشن ترين مصد
  ".شهر معرفي شده است

به گزارش مسوول شوراهاي اسالمي 
 خرداد 27رژيم در كردستان در تاريخ 

،بيشتر زناني كه در استان 1392سال 
 مي كنند،  كردستان به عنوان كارگر كار

زنان سرپرست خانوار يا بدون سرپرستي 
هستند كه تنها محل درآمد آنها همين 

 اضافه مي شاكر ابراهيمي. استدستمزد 
وضعيت كارگران زن به مراتب از " :كند

دليل ه كارگران مرد بدتر است و ب
اوضاع نامناسب اقتصادي، كارگران زن 
در كردستان چه در كارگاههاي زنانه و 

 مجبور به ،چه در محيطهاي مردانه
در واحدهاي . قبول هر كاري هستند

 توليدي اين استان شرايط كار براي

كارگران زن به حدي طاقت فرساست 
كه حتي ملزم به چشم پوشي از حقوق 
مادرانه خود در ايام بارداري، زايمان و 

در واحدهاي توليدي  .شيردهي مي شوند
مختلف اين استان، كارگران زن و مرد 

 ،كنند مي   ساعت كار 14 تا 10روزانه 
اما در بهترين حالت دريافتي آنها بر 

ار روزانه پرداخت مبناي هشت ساعت ك
اين كارگران در بهترين حالت  .شود مي 

با ارفاق و منت كارفرما درآمدي بين 
كارگران .  هزار تومان دارند500 تا 400

مزبور بر اساس تسويه حسابي كه 
طور سفيد امضا در اختيار ه پيشاپيش ب

كارفرما گذاشته اند، حق طرح هيچگونه 
  ".مطالبه و ادعايي ندارند

 1392 شهريور ماه سال 13 ايلنا در
 مسوول تشكل دولتي  هايگفته

كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي "
 را درج كرده است  در استان قزوين"كار

 ،بيشتر كارگران سفيد امضاكه مي گويد 
: مي افزايدمحمد احمدي . زن هستند

كارگران زن يكي از اصلي ترين "
گروههايي هستند كه حقوق صنفي شان 

كمتر از (گاه هاي كوچك در محيط كار
در معرض تهديد قرار دارد، )  كارگر10

به طوري كه برخي كارفرمايان از اين 
 ساعت كار مي 12كارگران روزانه 

 اما حاضر به پرداخت مطالبات ،كشند
  ".آنان نيستند

دبير  تير از قول 11همين منبع در 
، "اتحاديه زنان كارگر استان فارس"

مختلف  به مشكالت فاطمه درويش،
زنان كارگر از جمله نامناسب بودن 
وضعيت بهداشتي محيط كار، مشكالت 

 اشاره كرده و بيمه و مرخصي زايمان
نسبت دستمزد زنان كارگر نسبت به 

 را يك سوم و در بهترين حالت مردان
   .م برآورد كرددو سو

، نتايج فالكت بار باالگزارشات و اخبار 
قيه  را كه رژيم واليت فو برآيند آنچه

 مي نامد، براي زنان "حماسه اقتصادي"
اين در . زحمتكش آشكار مي سازد

حاليست كه زنان حكومتي بر اساس 
 دلقكهاي همچونمنافع طبقاتي شان، 

 اقتصادي - از راهبرد سياسييدربار
در همين رابطه، . دولت دفاع مي كنند

مهسا شريفي، مشاور امور زنان، خانواده 
من به  به25 درو جوانان رژيم، 

آنچه ":  مي گويد"خبرگزاري ايلنا"
 دستيابي به اهداف تعيين ،مسلم است

شده در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي 
از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي و 
دستورات رياست محترم جمهور، نيازمند 
همت و همدلي تك تك آحاد جامعه 

 تواند  اين همدلي و عزم ملي مي. است
هيل پيشرفت كليدي باشد براي تس

در . متوازن و افزايش انسجام اجتماعي
 توانند نقشي  اين ميان زنان مي

هاي   تاثيرگذار و متفاوت از ساير گروه
  ".اجتماعي ايفا كنند

مي توان ه روشني در سخنان وي ب
دريافت كه برنامه اقتصادي دولت 

 قسم دولتهايروحاني، متمايز از ديگر 
راستي ه ب اما، .خورده واليت فقيه نيست

 سياسي -آيا برنامه هاي اقتصادي
مطبوع واليت فقيه كه در ژرفاي نگرش 
جنسيتي غوطه مي خورد، مي تواند 
تغيير يا كمترين اصالحي در وضعيت 

خير، آحاد ملت د؟ وجود آوره زنان ب
ايران خالف آنچه مهسا شريفي تبليغ و 

 مي بايست عليه ،ترويج مي كند
لت استراتژي اقتصادي سياسي دو

 نيمي از نيروي  كهواليت فقيه، آنچه
مي  مولده جامعه را به پستوي خانه

ه كشاند، با تمام تاب و توان خويش ب
   .پاخيزند

در شرايطي كه مذاكرات هسته اي با 
 مي ،دولتهاي غربي در جريان است

توان با افشاگري و اعتراض، مساله 
نقض حقوق زنان كه همانا نقض حقوق 

  . ز مذاكرات قرار دادبشر است را روي مي
  

مبارزه سياسي ايجاب مي كند كه 
مدافعان حقوق بشر و فعاالن سياسي، 
تعادل قوا را در مذاكرات هسته اي به 

رژيم . نفع مردم و زنان ايران تغيير دهند
 تنها راه برون رفت از فشار واليت فقيه

تحريمها را در مماشات با دولتهاي 
رژيم در .  جستجو مي كندغربي

بور، منافع طبقاتي حكومتي زاكرات ممذ
خودكامه كه در تضاد با منافع زنان و 
زحمتكشان، ميهنمان است را در نظر 

از همين روي، هر گونه . مي گيرد
كوشش و تالش از سوي مدافعان 
حقوق زنان و بشر كه موجبات عقب 
نشيني رژيم را فراهم سازد، فضاي 
جامعه را جهت نبرد عليه ديكتاتوري كه 

ارزه عليه تبعيض جنسيتي كه بخش مب
   . آن است، باز مي كندري ناپذييجدا

تحقق دموكراسي، برابري و عدالت 
 تضاد بين نيروها و قدرتهاي ازاجتماعي 

 ولي در فرادست حاصل نمي شود،
راستاي فروپاشي دستگاه جور و ستم 

توان از تضاد  وحشيانه استبداد حاكم مي
اسي و مبارزه سي.  بهره جستييهاباال

 سرنگوني طلبفشار از سوي نيروهاي 
براي تبديل خواستهاي رژيم در 

بور به ضد خويش و به زمذاكرات م
، به موازات تقويت آنعقب راندن 

 مي تواند ،جنبش اجتماعي مردم ايران
به ژرفش تضاد درون حكومتي دامن 

 پيش شرط و "انقالب"در نهايت،. زند
ي زنان ينخستين گام جهت رها

 از تبعيض جنسيتي خشن ميهنمان
بديهي ست كه پيكار زن ايراني . است

همراه طبقه زحمتكش ايران، در ه ب
 داشته تاريخ، فراز و نشيبهاي بيشماري

وليكن، ترديدي نيست كه هيچ . است
ي كامل يفراروي رها ي قادر نيستينيرو
.  در درازمدت سدي ايجاد كند،زنان

نشگران روند عمومي تاريخ به سود ُك
 و آنها ين برابري و عدالت استراست

 .سازندگان تمام عيار تاريخندهستند كه 
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   حركت اعتراضي63بهمن ماه، 

  
 دي، تعدادي از 30روز دوشنبه *

كاركنان كارخانه نساجي كاشان، بعد از 
 ماه معوقه و 50به تعويق افتادن 

همچنين اجرايي نشدن وعده هاي 
مربوط به حق و حقوق بازنشستگي شان 

به . مقابل وزارت كار تجمع كردند
گزارش چهره نيوز، به گفته برخي تجمع 

ان، تعداد اندكي از مشموالن كنندگ
بازنشستگي، بازنشست شده اند اما 
بسياري از آنها  هنوز انتظار اين اتفاق را 

  .مي كشند
  
كارگران شركت بين المللي كيسون *

 دي  دست به اعتصاب  30روز دوشنبه 
به گزارش كميته پيگيري ايجاد . زدند

تشكلهاي كارگري، كارگران اعصتابي 
 دفتر مديريت  جهت گرفتن پاسخ به

مي روند و مديران  به حمايت  از 
. كارفرما  كارگران را تهديد مي كنند

كارگران نيز  مديران را گروگان  مي 
گيرند تا نماينده كارفرما در جمع شان 

با پايان روز كارگران مديران . حضور يابد
  .را رها مي كنند

 بهمن در حالي كه 1روز سه شنبه 
سر مي بردند، كارگران در اعتصاب به 

پليس در محل حاضر مي شود و با 
تهديد از كارگران  مي خواهد  كه به 

كارگران  به . اعتصاب خود پايان دهند
پليس اعالم مي كنند تا دستمزد خود را 
دريافت ننمايند به اعتصاب خود ادامه 

ساعتي پس از آن محوطه . مي دهند
تجمع كارگران توسط پليس گارد ويژه 

ر مي آيد و شروع به به محاصره د
. دستگيري كارگران اعتصابي مي كنند

كارگران نيز در دفاع از خود با  گارد 
ويژه درگير مي شوند كه اين در گيري 

  .تا شب  همچنان ادامه مي يابد
  
كارگران پتروشيمي فجر در روز سه *

 بهمن، در اعتراض به تصميم 1شنبه 
پيمانكار مبني بر جلوگيري از ورود يكي 

نمايندگان صنفي كارگران به كارخانه از 
به گزارش ايلنا، . دست به اعتصاب زدند

  آقاي رضايي به دليل مصاحبه با رسانه
هاي رسمي كشور و اطالع رساني در 
خصوص شرايط نامناسب كارگران 

  .ممنوع الورود شده است
اعتصاب كارگران پتروشيمي فجر براي 

  .دومين روز متوالي ادامه پيدا كرد
  
 بهمن، 1 گزارش ايلنا، روز سه شنبه به*

 كارگر كارخانه ايران تاير 400بيش از 
   تن از همكاران80در اعتراض به اخراج 

شان توليد را متوقف كرده و در مقابل 
واقع در كيلومتر (درب ورودي كارخانه 

. تجمع كردند)  جاده مخصوص كرج5
اين حركت اعتراضي كارگران در روز 

  .دامه پيدا كرد بهمن ا2چهارشنبه 

  
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، *

كارگران پلي اكريل اصفهان در اعتراض 
به ادامه اجراي سياست كوچك سازي 
كارخانه و بازداشت موقت همكاران 

 بهمن در 2شان، عصر روز چهارشنبه 
عمده . محوطه كارخانه تجمع كردند

جنرال تاير (سهام كارخانه ايران تاير
  .تعلق به بنياد مستضعفان استم) سابق

  
به گزارش سازمان مجاهدين خلق، *

كارگران ساختماني پروژه مسكن مهر 
در شهرستان سقز در استان كردستان ، 

 بهمن در اعتراض به 3روز پنجشنبه 
پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده تجمع 
كردند و خساراتي به آپارتمانهاي مسكن 

  .وارد كردند) 2 و فاز 1فاز (مهر 

  
كارگران پتروشيمي فجر براي *

چهارمين روز متوالي در اعتراض به 
 شان در روز  جلوگيري از ورود نماينده

.  بهمن دست به اعتصاب زدند5شنبه 
به گزارش ايلنا، كارگران پيماني اين 
شركت معتقدند كارفرما و پيمانكار 

كنند با فشار  پتروشيمي فجر تالش مي
طالع رساني به نماينده صنفي شان، از ا

  ساير كارگران پيرامون مشكالت صنفي
  .شان جلوگيري كنند

  
تعدادي از كارگران سيمان لوشان روز *

 بهمن در مقابل درب اين 5شنبه 
كارخانه اجتماع كردند و با آتش زدن 
الستيك مراتب اعتراض خود رو به 

در اين . مسئوالن شهرستان ابراز كردند
  تن از كارگران5حركت اعتراضي 

به گزارش فيس بوك . بازداشت شدند
سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك، 

 بهمن در 6كارگران در روز يكشنبه 
مقابل فرمانداري شهرستان رودبار 

  . تحصن كردند
 درصد سهام سيمان لوشان متعلق 67

 درصد متعلق 23به بنياد مستضعفان و 
  .است) خدمات درماني(به بيمه سالمت

  
دو هزار تن از  بهمن، 5روز شنبه *

كارگران بيكار در اصفهان در مقابل 
به . استانداري اصفهان تجمع كردند

گزارش سايت دانشجو، اين كارگران در 

پي تعطيلي كارخانه ها به خاطر آلودگي 
  .هواي اصفهان بيكار شده اند

  
الستيك (اعتراض كارگران ايران تاير *

به اخراج همكاران شان در ) سازي البرز
.  بهمن وارد ششمين روز شد5 روز شنبه

به گزارش ايلنا، مديران كارخانه به بهانه 
كمبود منابع مالي و مواد اوليه توليد 

اند تا پايان سال در  تصميم گرفته 
چندين مرحله تعداد زيادي از كارگران 

كارگران با برپايي . خود را اخراج كند
چند تجمع تمام تالش خود را براي 

 از اخراج منصرف كردن كارفرما
 خود انجام دادند و اين تالش  همكاران

  .همچنان ادامه دارد
  
  به گزارش خبرگزاري مجلس، جمعي *

  
از كارگران رسمي گروه ماديران كه به 

  دليل اخراج غير قانوني بيكار شده اند 
  

 بهمن ماه مقابل 6روز صبح يكشنبه 
درب مجلس تجمع كردند و خواستار 

  . امر شدندرسيدگي مسئوالن به اين 
  
 بهمن، 6به گزارش ايلنا، روز يكشنبه *

جمعي از بازنشستگان وزارت آموزش و 
پرورش تهران در اعتراض به اجرا 
نشدن بخشي از مواد حمايتي فصل 
دهم قانون خدمات كشوري در مورد 
افزايش حقوق و مزايا، در مقابل درب 

  .شمالي ساختمان مجلس تجمع كردند
  
اد كارگران ايران، به گزارش اتحاديه آز*

به دنبال اعتصاب كارگران پتروشيمي 
فراورش در مجتمع پتروشيمي بندر امام 

 بهمن كه با خواست 5در روز شنبه 
قبل از اعالم ( درصدي مزد 22افزايش 

صورت گرفت و ) حداقل مزد سال آينده
 بهمن نيز ادامه داشت، 6روز يكشنبه 

صبح روز يكشنبه كارگران موفق به 
 به خواسته هاي خود شدند و دستيابي

متن توافقنامه به طور رسمي به امضاي 
  .طرفين رسيد

  
جمعي از كارگران قرار دادي و روز *

مزد كارخانه ايران تاير در اعتراض به 
تصميم كارفرما مبني بر اخراج كارگران 

 بهمن براي 6روزمزدي، روز يكشنبه 
هفتمين روز متوالي دست از كار 

ش ايلنا، كارگران سه به گزار. كشيدند
شيفت شاغل در خطوط توليد اين 
كارخانه در اعتراض به نداشتن امنيت 
شغلي و اخراج همكاران شان دست از 

اند كه اين اعتراضات از  كار كشيده 
 كارگر 130صبح روز يكشنبه با اخراج 
  . ديگر وارد مرحله جديدي شد

  
 بهمن تعداد زيادي از 6روز يكشنبه *

هاي سايا و قطران و كارگران شركت
نسوز از ذوب آهن اصفهان با دادن 
شعار؛ روحاني روحاني خجالت، در مقابل 

به . اداره كار اصفهان تجمع كردند 
گزارش ايران كارگر، اين كارگران در 

   سال سابقه22حال حاضر بيش از 
كار دارند در حاليكه طبق قانون، چون 
كارشان سخت و زيان آور است بايد با 

  .ل سابقه كار بازنشسته شوند سا20
  
 بهمن جمعي از كارگران 7روز دوشنبه *

در » ايران پويا«كارخانه يخچال سازي 
 درصد از 3اعتراض به مشخص نبودن 

 هزار كارگر اين كارخانه در 2سهام 
مقابل درب ورودي اين كارخانه دست 

  .به تجمع زدند
به گزارش ايلنا، ايران پويا داراي دو *

شامل توليد لوازم خانگي بخش توليدي 
و سازنده پروفيلهاي آلومينيومي است 
كه كارخانه آلومينيوم آن هم اكنون با 

  . كارگر فعال است100
  
جمعي از كارگران سيمان آبيك در روز *

 بهمن در اعتراض به عدم 7دوشنبه 
 كارفرماي كارخانه به اجرا نشدن  توجه

طرح طبقه بندي مشاغل و بازنگري 
ر مزاياي قانوني در مقابل حقوق و ساي

  .ساختمان اداري كارخانه تجمع كردند
به گزارش ايلنا، تعداد كارگران شاغل در 

  . تن است400اين كارخانه حدود 
  
 بهمن، كارگران ماشين 7روز دوشنبه *

آالت صنعتي تراكتور سازي ايران با 
تجمع در مقابل استانداري آذربايجان 

ن شرقي خواستار پاسخگويي مسئوال
ارشد استاني براي رفع مشكالت 

  .كارگران اين واحد توليدي شدند
 8به گزارش ايلنا، پيش از اين و طي 

ماه گذشته كارگران اين واحد توليدي 
براي تحقق مطالبات و عدم پرداخت 
حقوق، چهار بار در مقابل استانداري 
آذربايجان شرقي، يك بار مقابل دفتر 

 سازمان امام جمعه تبريز، يك بار مقابل
تجارت، صنعت و معدن، يك بار هم 
مقابل دروازه شماره سه مجتمع تراكتور 

  .سازي ايران تجمع كرده بودند
  
 بهمن 8اعتصاب روز سه شنبه *

  كارگران معدن چادرملو در اعتراض به 
  11بقيه در صفحه 
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  10بقيه از صفحه 
حكم هيات تشخيص اداره كار اردكان  

مبني بر اخراج همكار شان به دليل 
تحريك كارگران به اعتصاب و بي 

به . نظمي، دست به اعتصاب زدند
گزارش ايلنا، كارگران پيماني معدن 
چادرملو در اعتراض به حكم هيات 
تشخيص اداره كار اردكان مبني بر 

كي از كارگران اخراج بهرام حسني نژاد ي
پيمانكار معدن (شركت آسفالت طوس 

  .دست از كار كشيدند) چادرملو
  
 بهمن، كارگران 8روز سه شنبه *

اخراجي معدن زغال سنگ ملچ آرام 
در مقابل اداره كار ) شركت شمال شرق(

و رفاه شهرستان راميان دست به تجمع 
به گزارش ساجدنيوز، اين كارگران . زدند

ق و پرداخت خواستار احقاق حقو
مطالبات معوقه خود و پيگيري نحوه 
انعقاد قرارداد و همچنين تعيين تكليف 
مبني بر عدم درج عنوان شغلي در 
ليستهاي بيمه تنظيمي از سوي شركت 
شمال شرق و در خواست كارشناسي 
مجدد در خصوص مجوز بازگشايي 
دهانه تونل جديد جهت بهره برداري و 

آينده ايجاد كار جديد جهت تنظيم 
  .شغلي بودند

  
 بهمن، 8به گزارش برنا، روز سه شنبه *

تعدادي از كارگران كارخانه قند لرستان 
در نامه اي به معاون وزير كار و امور 
 اجتماعي، خواستار رفع مشكالت خود از 

جمله نداشتن تعاوني، سرويس اياب و 
ذهاب، سالن غذاخوري، عدم پرداخت 

نس حق اضافه توليد، نداشتن آمبوال
  . شدند...و
  
تعدادي از كارگران فوالد زاگرس *

 بهمن در اعتراض 9صبح روز چهارشنبه 
به تعويق هفت ماهه در پرداخت حقوق 
شان در مقابل فرمانداري شهرستان 

  .قروه تجمع كردند
به گزارش ايلنا، مدير روابط عمومي 
فرمانداري قروه، علت تجمع كارگران 

ماهه فوالد زاگرس را معوقات چندين 
بخشي از سهام معدن . آنها عنوان كرد

به سهامداران » ياسوكند«سنگ آهن 
ها ترجيح  فوالد زاگرس تعلق دارد و آن

دهند به جاي راه اندازي مجدد  مي
  .كارخانه، مواد خام اوليه را بفروشند

  
 بهمن، تعدادي از 9روز چهارشنبه *

كارگران معدن چادرملو به دليل شكايت 
به گزارش ايلنا، .  شدندكارفرما بازداشت

مديرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو 
از طريق قوه قضاييه عليه تعدادي از 

تعدادي از . كارگران شكايت كرده است
نمايندگان كارگري در انجمن صنفي 
كارگران شركت آسفالت طوس 

) پيمانكار نيروي انساني معدن چادرملو(

، »علي همت چراغي«از جمله آقايان 
، »ناصر شيخي«، »يمهدي مظفر«
» نژاد بهرام حسني«، »زاده مسلم غني«
در ميان بازداشتيها » پور جنائي احمد«و 

  .قرار دارند
چهار تن ديگر از كارگران با نامهاي 

، »پور بهزاد طالب«، »رامين حيدر جان«
» احمد نصيرپور«و » محمود دهقان«

نيز در محل كارخانه و در جمع كارگران 
  .دمتحصن بازداشت شدن

  
 بهمن دهها تن از 12روز شنبه *

كارگران كارخانه روغن نباتي جهان در 
مقابل ساختمان استانداري رژيم در شهر 

به . زنجان تجمع اعتراضي برگزار كردند
گزارش سايت پيام، اين كارگران به 
نحوه اداره كارخانه و همچنين عدم 
پرداخت حقوق و مزاياي خود توسط 

اعتراض مالك جديد اين كارخانه 
به گفته يكي از كارگران . داشتند

معترض پس از واگذاري اين كارخانه به 
بخش خصوصي، وضعيت كاري 
كارگران از نظر حقوق و مزايا بدتر شده 

  .است
  
 بهمن 12بعد از ظهر روز شنبه *

تعدادي از كارگران روغن نباتي جهان 
كه  تازگي به بخش خصوصي واگذار 

زنجان شده است، مقابل استانداري 
به گزارش فارس، اين . تجمع كردند

كارگران به نحوه اداره كارخانه و 
همچنين پرداخت حقوق و مزاياي خود 
توسط مالك جديد اين كارخانه اعتراض 

  .داشتند
  
 بهمن جمعي از كارگران 12روز شنبه *

 6شركت كولهايم سقّز در اعتراض به 
ماه حقوق معوقه خود به تجمع 

 شركت در سقّز اعتراضي مقابل دفتر
به گزارش ايران كارگر، . پرداختند

 تن از 16مديريت اين شركت تاكنون 
كارگران معترض اين شركت را به خاطر 

 ماه حقوق از 6اعتراض به عدم پرداخت 
شركت كولهايم . كار اخراج كرده است

از شركتهاي وابسته به سپاه پاسداران 
است كه در چند سال گذشته پروژه سد 

در منطقه مريوان و سقّز در سازي را 
  .دست دارد

  
 بهمن، براي دومين 13روز يكشنبه *

روز متوالي كارگران نساجي كاشان در 
به . مقابل وزارت كار تجمع كردند

گزارش ايلنا، بخش قابل توجهي از 
كارگران اين واحد توليدي به دليل 

هاي سازمان تامين  گيري سخت
تحت توانند از بازنشستگي  اجتماعي نمي

قانون مشاغل سخت و زيان آور استفاده 
اجتماع دو روزه كارگران نساجي . كنند

كاشان در مقابل وزارت كار، يكشنبه 
شب با قول مساعد وزير كار و 

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي 
  .خاتمه يافت

  
تجمع و اعتراض كارگران معدن *

 بهمن 14چادرملو يزد در روز دوشنبه 
ارش ايران كارگر، به گز. ادامه يافت

كارگران در تجمع اعتراضي خود 
خواستار توقف دستگيري كارگران 
معترض و نيز آزادي كارگران دستگير 

يك فعال كارگري در اين . شده شدند
 تا دوشنبه 12خصوص گفت؛ از شنبه 

 تن ديگر از كارگران 4 بهمن 14
. معترض و زحمتكش را دستگير كردند

ن دستگير به اين ترتيب تعداد كارگرا
  . نفر رسيده است28شده تا كنون به 

  
كارگران شركت تبريز كف روز دوشنبه *

 بهمن در مقابل ساختمان استانداري 14
آذربايجان شرقي در اعتراض به عدم 

 ماه حقوق خود تجمع 28پرداخت 
به گزارش ايسنا، اين كارگران با . كردند

حمل پالكاردهايي خواستار رسيدگي 
مسئوالن ارشد استاني به مشكالت خود 

ه در ادامه كارگران اين كارخان. شدند
 17حركت اعتراضي خود روز پنجشنبه 

بهمن براي چندمين بار مقابل 
نيروهاي . استانداري اجتماع كردند

انتظامي به تجمع اين كارگران معترض 
  .حمله كرده و چند كارگر زخمي شدند

  
 تن از  27بهمن، 14عصر روز دو شنبه *

به . كارگران معدن چادرملو آزاد شدند
 كارگر 28مجموع گزارش ايلنا، از 

بازداشتي معدن چادرملو كه به تدريج از 
 12 تا شنبه   بهمن9روز چهارشنبه 

بهمن به پليس امنيت اردكان احضار و 
  سپس بازداشت شده بودند، 

  . تن عصر روز دوشنبه آزاد شدند27
 هزار كارگر 2براساس اين گزارش، 

 بهمن 14معدن چادرملو كه روز دوشنبه 
 گذشته دست از نيز همچون روزهاي

كار كشيده بودند، همزمان با آزادي 
كارگران و وعده آزادي يكي ديگر از 
همكاران شان به اعتصاب شان پايان 

  .دادند
  
كارگران آگاهان نيرو در اعتراض به *

تاخير در پرداخت مطالبات قانوني خود 
 بهمن در مقابل دفتر 13در روز يكشنبه 

مجموعه برق تهران در ميدان شهدا 
به گزارش ايلنا، كارگران . تجمع كردند

طرف (نيرو  شركت پيمانكاري آگاهان 
از تاخير در ) همكاري شركت برق تهران

شان خبر دادند  پرداخت مطالبات قانوني
و يكي از كارگران شركت آگاهان نيرو 

 كارگر دارد كه 45گفت؛ اين مجموعه 
حقوق و دستمزد همگي آنها از آذر ماه 

ورت نامرتب پرداخت سال گذشته به ص
  . است شده

  
به گزارش سازمان مجاهدين خلق *

ايران،كارگران متروي اهواز در اعتراض 
 ماه حقوق عقب 4به پرداخت نشدن 

بهمن اعتصاب 15افتاده روز سه شنبه 
  .كردند

  

جمعي از كارگران شركت متانول كاوه *
 بهمن با حضور 17دير در روز پنجشنبه 

 و پاسخ دسته جمعي در جلسه پرسش
اعضاي شوراي شهر نسبت به عدم 
حمايت شركت و اداره كار دير از نيروي 
بومي، كم بودن دستمزد خود و رعايت 

به . نكردن قانون كار اعتراض كردند
گزارش فارس، نماينده اين كارگران 
گفت؛ اداره كار دير هيچ گونه حمايتي از 

كند و در شركت ما قانون كار  ما نمي
  .شود رعايت نمي

 سال پيش توسط 9شركت متانول كاوه 
الري وزير وقت كشور كلنگ  موسوي 

زني شد و متعلق به بخش خصوصي  
زني  است كه با گذشت سالها از كلنگ

  . برداري نرسيده است هنوز به بهره
  
 بهمن كارگران سد 17روز پنجشنبه *

گتوند در شهرستان شوشتر به علت عدم 
پرداخت حقوق و حق بيمه شان دست 

به گزارش ايران . به اعتصاب زدند
 صبح در 8كارگر، كارگران در ساعت 

محل پروژه تجمع كردند و خواستار 
پرداخت حقوق و حق بيمه عقب افتاده 
خود شدند ولي هيچ مسئولي پاسخگوي 
آنها نبود و كارگران اعالم كردند كه تا 
پرداخت حقوقشان به اعتصاب خود 

  .ادامه مي دهند
  
ن كارگر، كارگران به گزارش ايرا*

 در شهر 2شركت حفاري دانا ژئوفيزيك 
گرگان در استان گلستان صبح روز 

 بهمن در اعتراض به 20يكشنبه 
پرداخت  نشدن حقوقشان دست به 

  . اعتصاب زدند
  
كاركنان شركت كيسون در روز *

 بهمن در برابر ساختمان 21دوشنبه 
مديريت اين شركت دست به تجمع 

گزارش سايت پيام، به . اعتراضي زدند
به دنبال عدم پرداخت حقوق كاركنان و 
پيمانكاران كوچك از تيرماه تاكنون و 
پس از چند تجمع و اعتراض كوتاه و بي 
نتيجه پيمانكاران فوق، بار ديگر در روز 
دوشنبه تجمع اعتراض آميزي با 
همكاري و هماهنگي كاركنان شركت 

 هزار 16كيسون، مجري پروژه ساخت 
كوني شهر جديد پرند و واحد مس

در پي اين . كارگران پيمانكار برگزار شد
تجمع، رئيس جديد پروژه، تجمع 
كنندگان را تهديد كرد چنانچه پراكنده 

اما . نشوند، همه را اخراج خواهد كرد
وي وقتي با ايستادگي كاركنان و 
پيمانكاران روبرو شد، مجبور گرديد قول 
 پرداخت بخشي از حقوق معوقه را تا

با اين عقب .  دهد92پايان بهمن 
نشيني، كاركنان جان به لب رسيده به 

  .محل كار خود بازگشتند
  
بهمن جمعي از 21روز دوشنبه *

كشاورزان منطقه شوش در مقابل اداره 
خدمات كشاورزي تجمع كرده و نسبت 
. به كمبود كود شيميايي اعتراض داشتند

  به گزارش ايران كارگر، اين اعتراض 
  12ر صفحه بقيه د

برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و 

  1392ر بهمن و اسفند مزدبگيران د
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

كارگران و مزدبگيران در 

  1392بهمن و اسفند 

  

  11بقيه از صفحه 
كشاورزان باعث شد كه رئيس خدمات  

كشاورزي شخصاً در جمع معترضان 
حضور پيدا كرده و اعالم كند كه به 
علت تحريم، كشور با كمبود كود 

  .شيميايي مواجه شده است
  
يش  بهمن ب23صبح روز چهارشنبه *

تعدادي از رفتگران شهرداري تهران به 
دليل پرداختن نشدن اضافه كاريهاي 
عقب افتاده و عدم تعلق بن كارگري به 

 5، 1آنها در مقابل شهرداريهاي مناطق 
به گزارش ايران .  تجمع كردند22و 

كارگر، مسئوالن شهرداريها در پاسخ به 
اين رفتگران شهرداري گفتند موارد 

ران همراه با عيدي تا عقب افتاده كارگ
پايان بهمن ماه و اوايل اسفند پرداخت 
خواهد شد ولي كارگران قبول نكردند و 
اعالم كردند كه تاكنون وعده و 
وعيدهاي زيادي به ما شده و عمل 
نشده است و ما تا زمان پرداخت معوقه 

  .مان به اعتصاب خود ادامه خواهيم داد
  
 كه» سانا«تعدادي از كارگران شركت *

هستند در » داريان«در حال احداث سد 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

 ماه گذشته دست به اعتصاب 8مزاياي 
  .زدند

 بهمن 22به گزارش روز سه شنبه 
كُردپا، كارگران اين شركت ضمن ابراز 
نارضايتي به شرايط بوجود آمده، در 
مقابل دفتر شركت تجمع كرده و 

 وضعيت مالي ەخواهان رسيدگي ب
  .ود شدندخ

ساخت سد داريان از سوي فعاالن 
زيست نيز مورد انتقاد شديد قرار  محيط 

گرفته و نسبت به عواقب آبگيري سد 
  .دهند هشدار مي

از % 44در صورت آبگيري سد داريان 
مراتع طبيعي پشت سد و چندين 
روستاي تاريخي ـ مذهبي و گردشگري 

  .نابود خواهد شد» هجيج«نظير 
روي رودخانه » ويهير«سد انحرافي 
 كيلومتري شهر نوسود 10سيروان و در 

  .قرار دارد
  
بهمن كارگران 23روز چهارشنبه *

شركت كيا احسان سازنده ماشين آالت 
محصوالت غذايي در شهرك صنعتي 
اروميه دست به اعتصاب و اعتراض 

به گزارش ايران كارگر، كارگران . زدند
اين كارخانه به دليل عدم پرداخت 

ان و نداشتن سرويس براي حقوقِ ش
در سال . رفت و آمد اعتراض داشتند

 اين چندمين بار است كه 1392
كارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق 

  .خود دست به اعتصاب زدند
  
 بهمن 23صبح روز چهارشنبه *

كارگران كارخانه سيمان دهلران نسبت 
به عدم پرداخت حقوق معوقه و پرداخت 

بل اداره كار نشدن حق بيمه شان در مقا
به . دهلران تجمع اعتراضي كردند

گزارش ايران كارگر، كارگران كارخانه 
سيمان دهلران به دنبال اعصتابهاي 
مكرري كه در ماههاي گذشته داشتند 
به بي اعتنايي مسئوالن امر و عدم 
رسيدگي به خواسته هايشان اعتراض 

  .داشتند
  
 بهمن كارگران 24روز پنجشنبه *

مسجد سليمان و شركت ملي نفت 
شركت نفت گچساران در داخل شركت 

به گزارش ايران . تجمع برگزار كردند
كارگر، كارگران نسبت به پخش فيلم 
سرزمين كهن كه توهين به ايل 
بختياري است به صدا و سيما اعتراض 
. داشتند و يك روز كار را تعطيل كردند

به دنبال اقدام شجاعانه كارگران، مدير 
، كارگران را به سه روز پروژه در شركت

  .كسري حقوق جريمه كرد
  

 بهمن كارگران كارخانه 26روز شنبه *
سيمان لوشان در مقابل ساختمان اين 
شركت تجمع كرده و خواهان مطالبات 

  .معوقه و بازگشت به كار خود شدند
به گزارش وبسايت همبستگي ملي، 
كارخانه سيمان لوشان اخيراً به طور 

 كارگر آن 500از كامل تعطيل و بيش 
  .اخراج شدند

  
 بهمن، تعدادي از 26روز شنبه *

كارگران مجموعه ورزشي آزادي به 
شان مقابل وزارت ورزش  دليل مطالبات 

به گزارش . و جوانان تحصن كردند
فارس، اين در حالي است كه توفيق 
كابلي مدير مجموعه ورزشي آزادي در 

 و گو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري  گفت
س، اين موضوع را تكذيب كرد و فار

گفت؛ هيچ مشكلي در اين زمينه وجود 
 دانم اين حرفها از كجا  ندارد و من نمي

آمده است و من هيچ اطالعي در اين 
  .خصوص ندارم

  
 بهمن جمعي از 27روز يكشنبه *

شهر » ال ان جي«كارگران اخراجي 
كنگان با مراجعه به فرمانداري رژيم 

 در اين شركت نسبت به اخراج سازيها
  .اعتراض نمودند

به گزارش پيام، فرمانداري رژيم در 
شهرستان زير فشار اعتراض كارگران 
ناچار شد تا با باالترين مقام اجرايي 
شركت مزبور كه مديرعامل آن در 
تهران است مكاتبه نموده و خواهان 

  .بازگشت اين كارگران به كار شود
  
 بهمن كارگران 27روز يكشنبه *
شورآباد «واقع در » ديشركت «

در تهران در اعتراض به » كهريزك
دستمزدهاي معوقه خود دست به 

به گزارش سايت پيام . اعتصاب زدند
 بهمن 26اين اعتصاب كه روز شنبه 

قبل از اين حركت اعتراضي . شروع شد
مسئوالن مربوطه با دادن وعده هاي 
توخالي تالش كردند تا كارگران را از 

  ز دارند، انجام اعتصاب با
  
تعدادي از كاركنان شركت مترو در *

 بهمن در مقابل درب 27روز يكشنبه 
ساختمان اداري اين شركت تجمع 

  .كردند
به گزارش دانا، تجمع كنندگان كه روي 
سكوهاي مقابل ساختمان مترو در 
چهارراه كالج ايستاده بودند دقايقي بعد 

  .از شروع تجمع متفرّق شدند
  
بهمن كارگران مترو  29روز سه شنبه *

به دليل پرداخت نشدن حقوق و حق 
بيمه خود در مقابل ساختمان مركزي 
شركت راه آهن شهري تهران و حومه 

  .تجمع كردند
به گزارش ايرنا، اين تجمع از ساعت 

ساعت در مقابل 2صبح به مدت 11
ساختمان مركزي شركت راه آهن 

به طول ) مترو(شهري تهران و حومه 
  .انجاميد

  
 بهمن، 30ح روز چهارشنبه صب*

تعدادي از پرستاران بيمارستان خميني 
به دليل  بي توجهي مسئوالن 
بيمارستان نسبت به مطالبات 

شان، در حيات اين بيمارستان   صنفي
به گزارش ايلنا، خواسته . تجمع كردند

پرستاران بيمارستان خميني اصالح 
سيستم پرداخت كارانه و اجراي تعرفه 

پرستاري توسط وزارت گذاري خدمات 
  .بهداشت است

  

 حركت 53، 1392اسفند ماه 
  اعتراضي

 اسفند، كارگران 1صبح روز پنجشنبه *
 گنج در پي عقب افتادن  شهرداري قلعه

 ماه در محل 9حقوق آنها به مدت 
موتورخانه شهرداري اين شهر تجمع 

به گزارش فارس، يكي از . كردند
از : گنج به گفت كارگران شهرداري قلعه

 حقوق نگرفته  و در 92ارديبهشت سال 
 هزار تومان 300طول اين مدت فقط 

 ام، سه سال است  الحساب گرفته علي 
كنم، اما هنوز بيمه نيستم و اين  كار مي

سرگرداني موجب مشكالت خانوادگي 
شديدي برايم شده و گاهي فرزندانم سر 

  .گذارند گرسنه بر زمين مي
  
 از بانوان  اسفند، تعدادي3روز شنبه *

آرايشگر كامياراني نسبت به عدم 
حداقلي حمايت دولتي از اين صنف و 

توجهي به بيمه آنان تجمع اعتراض  كم 
به گزارش فارس، . آميزي برگزار كردند 

 آرايشگاه داراي 97در كامياران بالغ بر 
 آرايشگاه فاقد 15جواز  كسب و بيش از 

اكثر . جواز كسب در حال فعاليت هستند
يشگران اين شهر يا سرپرست خانوار آرا

بوده و يا مطلقه هستند كه اين شغل 
 97از ميان . منبع درآمدي آنها است

 تن بيمه 3آرايشگر در حال فعاليت، تنها 
  .هستند

  
آهن در  تعدادي از كاركنان رسمي راه *

 اسفند  با تجمع مقابل 4روز يكشنبه 
مجلس خواستار انتقال به شركت راه 

 صورت اجباري به جاي آهن كه به 
به . ديگري منتقل شده بودند، شدند

گزارش ايسنا، اين افراد با تجمع مقابل 
مجلس درخواست داشتند كه به محل 

  .شان منتقل شوند اصلي خدمت
  
 اسفند، هماهنگ 4روز يكشنبه *

كنندگان طومار اعتراضي همراه با 
جمعي از كارگران با تجمع در محل 

خ وزير كار به وزارت كار خواهان پاس
به گزارش . خواستهاي شان شدند

اتحاديه آزاد كارگران ايران، هماهنگ 
كنندگان طومار اعتراضي چهل هزار 
نفري كارگران پيش از اين در سوم آذر 
سال جاري نيز تالش كردند با برگزاري 
تجمع با مشاركت صدها كارگر از 
كارخانه هاي مختلف تهران نسبت به 

ر به خواستهاي بي توجهي وزارت كا
شان اعتراض كنند اما با تعرض پليس 
امنيت كه پيشاپيش در محل مستقر 

  .شده بود مواجه شدند
  
 اسفند، دهها تن از 4روز يكشنبه *

كارگزاران مخابرات روستايي استان 
كرمانشاه مقابل استانداري كرمانشاه 

به گزارش كرمانشاه . تجمع كردند
 ما پست، نماينده تجمع كنندگان گفت؛

تاكنون از مزاياي يك كارگر ساده نيز 
ما خواستار بيمه . برخوردار نبوده ايم

مطابق قانون كار و انعقاد قرارداد 
مستقيم مطابق قانون مصوب مجلس 

  .شوراي اسالمي هستيم
  13بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

مزدبگيران در بهمن و 

  1392اسفند 
  

  12بقيه از صفحه 
آي سي «شماري از كارگزاران دفاتر *

روستايي خراسان شمالي روز » تي
 اسفند در مقابل شركت 4يكشنبه 

مخابرات اين استان در بجنورد تجمع 
به گزارش ايرنا، تجمع كنندگان . كردند

اجراي مصوبه سال معترض درخواست 
 مجلس شوراي اسالمي در خصوص 86

قراردادي شدن و پوشش بيمه اي خود 
  .را داشتند

  
 اسفند 4به گزارش روز يكشنبه *

خبرگزاري مجلس،  تعدادي از اهالي 
شهرك زيتون در حوالي منطقه سرخه 
حصار تهران در اعتراض به عدم صدور 
مجوز ساخت و ساز در اين منطقه پس 

 در برابر مجلس تجمع از سي سال،
اين تجمع منجر به بسته شدن . كردند

خيابان مقابل درب شمالي مجلس و 
  .ايجاد ترافيك سنگين شد

  
 اسفند، رانندگان تاكسي 4روز يكشنبه *

توجهي شهرداري،  در اشنويه به دليل بي
به . دست به تجمع اعتراضي زدند

گزارش كُردپا، يكي از رانندگان تاكسي 
عالوه » جي.ان.سي«گاز گفت؛ جايگاه 

بر اينكه روزانه با مشكل مواجه است، 
هر روز نيز شاهد افزايش نرخ چنين 
گازي در سطح شهر و جايگاههاي آن 

  .هستيم
  
به گزارش سازمان مجاهدين خلق، *

جمعي از كارگران كارخانه راهان پارس  
 اسفند در 4در سنندج در روز يكشنبه 

ه در اعتراض به اخراج از اين كارخان
  .مقابل استانداري تجمع كردند

  
تعدادي از كاركنان باسابقه پتروشيمي *

اصفهان در اعتراض به مبهم بودن 
رابطه استخدامي خود با وزارت نفت 

سازي و پرداختهاي  پس از خصوصي 
آنها به صندوق بازنشستگي نفت، روز 

 اسفند در مقابل وزارت نفت 5دوشنبه 
به گزارش فارس، . تجمع كردند

گويند  نمايندگان اين كاركنان مي
عليرغم آنكه رابطه استخدامي آنها پيش 

 سازي با وزارت نفت رابطه  از خصوصي
استخدامي مستقيم بوده است و كاركنان 

شده اند، اما  رسمي نفت محسوب مي 
سازي اين شركت، به  پس از خصوصي 

سازي پيش از  دليل آنكه اين خصوصي 
 44 اصل اجراي قانون سياستهاي كلي

انجام شده است، وضعيت استخدامي 
آنها در حال حاضر در ابهام  و 
نامشخص است و كسي مسئوليت اين 

  .مساله را بر عهده نمي گيرد
  

به گزارش ايران كارگر، شماري  از *
كارگران و كارمندان بازنشسته صنايع 

 5فوالد سنگرود  در رودبار روز دوشنبه 
تگي و اسفند در مقابل  اداره بازنشس

سپس  فرمانداري رژيم در   رودبار 
تجمع اعتراضي برگزار كردند و خواهان 

  .   مطالبات عقب افتاده خود شدند
  
 5به گزارش ايران كارگر، روز دوشنبه *

اسفند، جمعي از كارگران اخراجي 
شركت پونل در اعتراض به اخراج از كار 
و عدم پرداخت مطالبات خود از طرف 

دوانده شدن بين شركت و همچنين سر
ارگانهاي مختلف، مقابل شركت و 
سپس در مقابل دادسراي پاكدشت واقع 
در خيابان معلم در تهران تجمع و 

  .اعتراض كردند
  
به گزارش سايت بهار ايران، كارگران *

 اسفند 5شهرداري كرمانشاه روز دوشنبه 
در  مقابل شهرداري مركزي در ميدان 

نشدن غدير تجمع كردند و  به پرداخت 
  .حقوق عقب افتاده اعتراض كردند

  
به گزارش فارس، جمع زيادي از *

كارمندان انتقالي از كالنشهرها به 
گيالن به دليل اجرايي نشدن مصوبه 

 6 دولت در روز سه شنبه 86سال 
اسفند، در مقابل استانداري اين استان 

نماينده اين كاركنان . تجمع كردند
 گيالن گفت؛ امروز در مقابل استانداري

تجمع كرديم تا به تراژدي تلخ اين 
استان كه كارمندان انتقالي را تحقير 

  .دهند، پايان دهيم كردند و پاسخ نمي
  
 اسفند كارگران 7روز چهارشنبه *

سازمان مديريت پسماند شهرداري 
قزوين در اعتراض به عدم پرداخت 
دستمزدهاي شان در مقابل شهرداري 

به . كردندقزوين تجمع اعتراضي برگزار 
گزارش ايلنا، در اين تجمع، كارگران 
معترض كه دستمزد مربوط به چهار ماه 
سال جاري و دو ماه از دستمزد سال 
گذشته آنان از سوي پيمانكاران پرداخت 
نشده، خواستار دخالت شهرداري در 
بازپس گيري حقوق ماهانه خود از 

  . پيمانكار شدند
  
به گزارش سايت همبستگي ملي، *

ران كارخانه آجر سازي سرميل كارگ
گرمسار كه از دي ماه تاكنون حقوق 
پايه خود را دريافت نكرده اند در روز سه 

 اسفند، دست به تجمع اعتراضي 7شنبه 
زده و خواستار پرداخت حقوق معوقه 

  .خود شدند
  
كارگران شركت جهاد نصر در چالوس *

 اسفند، در اعتراض 8در روز پنجشنبه 
 ماه حقوق دست به 6به عدم دريافت 

اعتصاب زده و در جلوي درب كارخانه 
به . به نشانه اعتراض تجمع كردند

گزارش بالغ، كارگران معترض با قرار 
دادن خودروهاي خود مقابل دربهاي 
شركت، راههاي ورودي و خروجي 

يكي از . شركت را مسدود نمودند 
كارگران در اعتراض قصد آتش زدن 

گران مانع خود را داشت كه ساير كار
  .اين اقدام وي شدند 

  
طلبكاران نمايندگي شركت سايپا در *

همدان به منظور پيگيري كالهبرداري 
نمايندگي شركت سايپا در روز پنجشنبه 

 اسفند در مقابل استانداري همدان 8
  .تجمع كردند

به گزارش همدان پرس، يكي از اين 
شاكيان گفت؛ افراد كالهبردار اين 

، اما هنوز پول شركت دستگير شدند
  .ماشينهاي ما بازگردانده نشده است

  
 جمعي از بازنشستگان شركتهاي فوالد*

 11آهن صبح روز  يكشنبه  و ذوب 
اسفند در اعتراض به عدم پرداخت 
معوقات خود مقابل رياست جمهوري 

به گزارش دانا، . تجمع كردند
بازنشستگان نسبت به عدم پرداخت 
معوقات خود به مسئوالن صندوق 

  .بازنشستگي اعتراض دارند
  
به گزارش ايسنا، تعدادي از *

 خاطر بازنشستگان كارخانه آونگان به
عدم دريافت مطالبات حقوق و سنوات 
خدمات خود به مدت بيش از سه سال و 
به مبلغ يك و نيم ميليارد تومان، روز 

 اسفند در مقابل اين كارخانه 11يكشنبه 
  . تجمع و اعتراض خود را اعالم كردند

  
تعدادي از كارگران شركت تعاوني *

 11آبداران دشتستان در روز يكشنبه 
تر نماينده دشتستان تجمع اسفند، در دف

كرده و خواستار پرداخت حق و حقوق 
به گزارش . عقب مانده ي خود شدند

اتحاد جنوب، يكي از كارگران ضمن 
انتقاد از روند پرداخت حق و حقوق 
كارگران شركت تعاوني آبداران 
دشتستان گفت؛ وضعيت پرداخت حقوق 
شركت به نحوي است كه هر چند ماه 

جمعهاي اعتراضي كه از يكبار و بعد از ت
سوي كارگران صورت مي گيرد، 
مسئوالن شركت مذكور به خود آمده و 
مقداري از حقوق به تعويق افتاده ي 

  .كارگران را پرداخت مي نمايند
  
كاركنان آبفاي سوسنگرد در اعتراض *

 ماه حقوق در روز 6به عدم پرداخت 
 و   اسفند در مقابل آب11يكشنبه 

به . مع كردندفاضالب خوزستان تج
گزارش ايسنا، يكي از كاركنان اداره آب 

 1.5و فاضالب سوسنگرد گفت؛ بيش از 
سال است كه شركت آب و فاضالب 

در . دهد حقوق ما را قطره چكاني مي
 اي براي كار  چنين شرايطي ديگر انگيزه

به دنبال اين امر . كردن نداريم
مشكالت فراواني به خصوص در زندگي 

  .مده استشخصي ما پيش آ
  
 اسفند، كارگران 11روز يكشنبه *
در دامغان در واكنش به » آلدا«

توجهي كارفرما به پرداخت معوقات  بي
حقوقي كارگران، به نشانه هشدار بيش 
از نيم ساعت دست از كار كشيده و در 

به گزارش . محل كار خود تجمع كردند
ايلنا، پس از حضور كارفرما در جمع 

هايي   وعده كارگران متحصن و طرح
براي حل مشكالت صنفي كارگران،  

  .اعتراض صنفي خاتمه يافت
  
 اسفند، كارگران 12روز دوشنبه *

شركت راه سازي  جهاد نصر واقع در 
 ماه 6بانه به علت نگرفتن –محور سقز 

حقوق معوقه ي خود در محوطه كارگاه 
به . دست به تجمع اعتراضي زدند

ه گزارش كميته هماهنگي براي كمك ب
ايجاد تشكلهاي كارگري، اين كارگران 
كه طي مراجعات متعدد به دفتر كارفرما 
براي دريافت حقوق معوقه شان هيچ 
جوابي دريافت نكرده بودند به شكل 

  .دسته جمعي دست به اعتصاب زدند
  
به گزارش سايت همبستگي ملي، روز *

 اسفند جمعي از كارگران 12دوشنبه 
 در كارخانه اطلس گيالن  در رشت

اعتراض به پرداخت نشدن  حقوق عقب 
افتاده در مقابل دفتر كارخانه تجمع 

  . كردند
  
 تن از ناظران گندم در روز 600حدود *

 اسفند با تجمع در جلوي 12دوشنبه 
ريزي و نظارت  دفتر معاون برنامه

راهبردي رئيس جمهور به عدم اجراي 
قانون استخدام ناظران گندم اعتراض 

ش فارس، بر اساس به گزار. كردند
 هزار ناظر گندم بايد تا سال 10قانون،  

 10 استخدام شوند، اين قانون در 93
 12 به تصويب رسيد و در 89اسفند 

اي مهلت  ، با اصالحيه 90بهمن سال 
  . شد93اين استخدام تا پايان سال 

  
 اسفند، كارگران 13روز سه شنبه *

جهاد نصر شهرهاي مختلف خوزستان 
كشيدند و به اهواز رفتند و دست از كار 

براي احقاق حقوق خود دست به تجمع 
 ماه 9اين كارگران . آميز زدند اعتراض 

به گزارش ايسنا، يكي . اند حقوق نگرفته 
از كارگران به نمايندگي از سايرين، 
اظهار كرد؛ كساني كه اينجا تجمع كرده 

اند همگي از نيروهاي زحمتكش شركت  
ك كشور به خدمات مهندسي آب و خا

كارفرمايي موسسه جهاد نصر هستند كه 
گونه   تاكنون هيچ92از تيرماه سال 

  .اند حقوقي دريافت نكرده 
  
 13به گزارش تيتر يك، روز سه شنبه *

اسفند، تعدادي از كارگران يك شركت 
مهندسي در ساوجبالغ به دليل عدم 
پرداخت حقوق در مقابل اين شركت 

خت حقوق تجمع كردند و خواستار پردا
  .عقب افتاده خود شدند

  
 اسفند، تجمع 13روز سه شنبه *

اعتراض آميز مردم روستاي اسفندان و 
چندين روستا ي همجوار كارخانه آرين 
سينا به دليل اعتراض به آلودگي زيست 
محيطي اين كارخانه،سبب شد تا جاده 

به . فرح آباد به ساري مسدود شود
  گزارش بالغ،

زمان محيط عليرغم مخالفتهاي سا
   روستاي 11هاي مردم  زيست و پيگيري

  14بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

مزدبگيران در بهمن و 

  1392اسفند 
  13بقيه از صفحه 

مجاور در بخش رودپي شمالي و  
جنوبي به دليل گاز ساتع از فعاليت اين 
كارخانه كه بنا به گزارشهاي رسمي 

 هزار برابر 10سازمان محيط زيست 
 تر از سم سيا نور ارزيابي شده  خطرناك

  .ت اين كارخانه ادامه دارداست، فعالي
ام دي «شركت آرين سينا كارخانه توليد 

 كيلومتري مركز استان 17در » اف
 82 آباد در سال  مازندران در منطقه فرح

مجاور در بخش رودپي شمالي و جنوبي 
به دليل گاز ساتع از فعاليت اين كارخانه 
كه بنا به گزارشهاي رسمي سازمان 

 تر   خطرناك هزار برابر10محيط زيست 
از سم سيا نور ارزيابي شده است، 

  .فعاليت اين كارخانه ادامه دارد
ام دي «شركت آرين سينا كارخانه توليد 

 كيلومتري مركز استان 17در » اف
  82 آباد در سال  مازندران در منطقه فرح
 هكتار احداث 24در زميني به مساحت 

 نيروي بومي و 500شده است كه براي 
ه شيفت كاري اشتغال غيربومي در س

  . ايجاد كرده است
  
 13 شنبه  به گزارش ايسنا، روز سه*

اسفند، دهها تن از مالباختگان پرونده 
كالهبرداري ورمي كمپوست كه گفته 

شد تعداد مالباختگان آن به بيش از  مي
 هزار نفر و حجم كالهبرداري پرونده 12

رسد،   هزار ميليارد تومان مي4به حدود 
ت جهاد كشاورزي تجمع مقابل وزار

مرگ بر «كردند و با شعارهايي مانند 
شريفي دزدي «و » دستهاي پشت پرده

نسبت به » كند كند جهاد حمايت مي مي
 هاي شان  پيگيري نشدن پرونده

اعتراض و نيز وزارت جهاد كشاورزي را 
  .متهم كردند

  
 اسفند جمعي از 14روز چهارشنبه *

ژيم ماماها در مقابل وزارت بهداشت ر
. در تهران دست به تجمع اعتراضي زدند

به گزارش سايت پيام، اين افراد در 
واكنش به طرح بكارگيري ماماها به 
جاي پرستاران با گذراندن يك دوره 
يكساله، با در دست داشتن پالكاردهايي 

ما ماما «كه روي آنها عباراتي همچون 
مامايي «و » هستيم، پرستار نيستيم

ابل ساختمان وزارت در مق» پاينده باد
  .بهداشت تجمع كردند

  
بيش از دو هزار  تن از كارگران *

شركت پتروشيمي گاما كه بخشي از فاز 
 عسلويه را شامل مي شوند، در 12

 15 و پنجشنبه 14روزهاي چهارشنبه 
به .  اسفند دست به  اعتصاب زدند

گزارش سازمان مجاهدين خلق، اين 
دن كارگران در اعتراض به پرداخت نش

  .حقوق عقب افتاده خود اعتراض كردند
  

به گزارش ايلنا، كارگران شركت *
ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي 

)ECC ( كه در فاز سه پااليشگاه آبان
هاي   هاي پروژه مسئوليت ساخت سازه

صنايع نفت را به عهده دارند، روز شنبه 
 اسفند، در اعتراض به پرداخت 17

اده خود نشدن سه ماه  حقوق عقب افت
  .دست به تجمع اعتراضي زدند

  
كارگر شركت صابون سازي خرمشهر *

 اسفند براي چهارمين 17در روز شنبه 
روز متوالي تجمع كردند و به پرداخت 
نشدن مطالبات عقب افتاده خود 

به گزارش سازمان . اعتراض كردند
مجاهدين خلق ايران، كارگران مي 
گويند به رغم اين مطالبات بيش از يك 
سال است كه در دفترچه بيمه آنها هيچ 

  .واريزي انجام نمي شود
  
 اسفند، تعدادي 18صبح روز يكشنبه *

از كارگران كارخانه شيشه آبگينه قزوين 
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق 
بهمن ماه و حق عيدي در مقابل درب 

به گزارش . ورودي كارخانه تجمع كردند
ي ايلنا، بي توجهي به مشكالت معيشت

كارگران در آستانه سال نو، باعث تجمع 
  .كارگران شده است

بنابه همين گزارش، مدير عامل كارخانه 
آبگينه، ضمن تاييد تعويق حقوق 
كارگران شاغل در اين واحد صنعتي، 
بدهيهاي انباشته اين كارخانه را عامل 
اصلي كمبود منابع مالي و همچنين 

  . پرداخت نشدن حقوق كارگران دانست
  
 اسفند، تعدادي از 18ز يكشنبه رو*

زارعان، باغداران و دامداران روستاي 
خاگينه از توابع نيارك طارم سفلي در 
استان قزوين در محوطه دادگستري كل 

 آميز  استان قزوين تجمع اعتراض
به گزارش ايسنا، اعتراض . كردند

بود كه  ساكنان اين روستا به احكامي 
 توسط دستگاه قضايي استان قزوين

عليه كشاورزان صادر شده كه منجر به 
خلع يد آنان از اراضي و مراتع و باغات 

يكي از معترضان گفت؛ . شود آنان مي
 سال است اجداد ما در 400بيش از 

اند و  مراتع و اراضي اين روستا كار كرده 
هيچ شغلي به جز دامداري، كشاورزي و 
باغداري نداريم اما چند سالي است 

از خوانين منطقه )  ر- غ(فردي به نام 
به دستگاه قضايي شكايت كرده و با 
اخذ رأي خلع يد نسبت به اراضي اين 
روستا ساكنان سالخورده را زنداني 

كند و اعتراض و شكوائيه اين جمع  مي
اراضي . تاكنون راه به جايي نبرده است

مورد شكوائيه اين روستا حدود دو هزار 
 و  هكتار آن باغات230هكتار است كه 

  .كشاورزي و الباقي آن مرتع است
  
به گزارش ايران كارگر، جمعي از *

كارگران كارخانه تراكتور سازي تبريز 
 اسفند در اعتراض به 19روز دوشنبه 

حقوق معوقه و پايين بودن دستمزد خود 
در . در مقابل اين كارخانه تجمع كردند

اين تجمع جمعي از زنان كارگر نيز 
ين بودن دستمزد حضور داشتند و به پاي

خود اعتراض كرده و خواستار افزايش 
  .حقوق پايه كارگران شدند

  
 500 اسفند حدود 21روز چهارشنبه *

تن از كارگران شاغل و بازنشسته 
تهراني در مقابل مجلس رژيم دست به 

  .تجمع و اعتراض زدند
به گزارش ايلنا، كارگران دخالت دولت 

ن در امور صندوقي كه متعلق به كارگرا
بيمه شده است را عامل ضعف خدمات 

اين در . درماني اين سازمان مي دانند
حالي است كه دولت قصد دارد 
مداخالت خود را به صورت قانون در 

  .آورد
  
 اسفند،جمعي از 21روز چهارشنبه *

رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران 
و حومه با تجمع در مقابل وزارت كار 

ستمزد بر خواستار افزايش واقعي د
به گزارش سايت . اساس نرخ تورم شدند

سنديكاي شركت واحد، تجمع كنندگان 
دستمزد عادالنه «پالكادرهاي مبني بر 

را بروي دست بلند » حق مسلم ماست
در اين تجمع ماموران . كرده بودند

امنيتي و پليس مستقر در وزارت كار از 
همان ابتدا حضور داشتند و در حالي كه 

 مي باريد، اين تجمع با باران شديدي
سخنراني ابراهيم مددي بدون خشونت 

  .پايان يافت
   

به گزارش ايران كارگر، روز چهارشنبه *
 اسفند كارگران كارخانه سيمان ايالم 21

به علت پرداخت نشدن حقوق شان 
 4اين كارگران . دست به اعتصاب زدند

ماه حقوق نگرفته اند و به گفته چند نفر 
شرايط بد مالي هستند و از كارگران در 

با توجه به نزديك شدن به عيد نوروز 
هيچ گونه عيدي براي اين كارگران در 

  .نظر گرفته نشده است
  
به گزارش ايرنا، كارگران شهرداري *

شركت (منطقه يك كرمانشاه 
 21از روز چهارشنبه ) پيمانكاري نوين

 اسفند، اعتصاب 24اسفند تا روز شنبه 
ژه حمل زباله به كرده و ماشينهاي وي

محله باغ ني نرفتند و زباله هاي اين 
  .محله جمع آوري نشد

  
 24كاركنان پتروشيمي ايالم روز شنبه *

اسفند به علت عدم رعايت حق و حقوق 
و پرداخت نشدن مطالبات شان تحصن 

 25كرده  و اين تحصن روز يكشنبه 
به گزارش .اسفند نيز ادامه داشت
مي ايالم در تابناك، مدير عامل پتروشي

اين مجتمع حضور نداشته و در تهران 
به سر مي برد و تاكنون پاسخگوي 
اعتراضات كاركنان اين مجتمع نبوده 

  .است
  
كارگران فوالد زاگرس صبح روز *

 اسفند، در مقابل وزارت كار 25يكشنبه 
طبق . تجمع اعتراضي برپا كردند

گزارش  اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
 زاگرس با وجود راي كارگران فوالد

هيات تشخيص و حل اختالف اداره كار 
قروه بيش از هشت ماه حقوق معوقه 

در اين تجمع كارگران شعار . طلب دارند
  . مي دادند كه؛ گرسنه ايم، گرسنه ايم
 26به گزارش ايلنا، در روز دوشنبه 

 ماه معوقات 8 ماه از مجموع 4اسفند، 
فوالد « كارگر كارخانه 224حقوقي 

  .پرداخت شد» گرسزا
  
 26به گزاش ايران كارگر، روز دوشنبه *

اسفند جمعي از كارگران و كارمندان 
بازنشسته صنايع فوالد سنگرود در 
مقابل كانون بازنشستگي رودبار دست 
به تجمع اعتراضي زدند و اعالم كردند 
كه در آستانه عيد حتي توان خريد آجيل 
و يا شيريني براي سفره هفت سين را 

  .ارندند
  

پيش به سوي تجمعات خياباني 
بر عليه مصوبه مزد شورايعالي 

  كار
دولت تدبير و اميد، ميليونها خانواده 

  كارگري را به فقر مطلق محكوم كرد
  

 اسفند ماه حداقل مزد 23امروز جمعه 
كارگران براي سال آينده به ميزان بسيار 

 درصد افزايش پيدا كرد و 25ناچيز  
هايي در جلسه وزير كار طي صحبت

شورايعالي كار تصويب اين ميزان از 
حداقل مزد را حاصل اجماع و راي 
مطلق اعضا و ناظران تشكلهاي به 
اصطالح كارگري خواند و پيروزمندانه 
تا آنجا كه توانست به مدح بند و بست 
نماينده هاي دست ساز كارگري و دولت 

  .و كارفرمايان پرداخت
 مزد در تصويب چنين ميزاني از حداقل

شرايطي صورت گرفته است كه عالوه 
بر خالي شدن هر روزه سفره هاي ما 
كارگران در طول سالهاي گذشته، همين 

 درصد 36امروز ميزان تورم رسمي  
 24است و بهاي  آب و برق به ميزان 

درصد افزايش پيدا كرده است و قرار 
 فروردين ماه سال آينده 15است از 

 50يك به قيمت حاملهاي انرژي نزد
درصد افزايش پيدا كند كه بي ترديد 
باعث افزايش هزينه هاي زندگي تا صد 

تمامي اين واقعيات و . در صد خواهد شد
تحميل افزايش حداقل مزد به ميزان 

 درصد، بيش از هر چيزي 25ناچيز 
بيانگر اين است كه دولت تدبير و اميد 
نه دولتي براي رفع مشكالت معيشتي 

ردم ايران، بلكه تدبير و ما كارگران و م
اميدي براي حفظ و تضمين سودهاي 
نجومي اقليت ناچيز سرمايه داران و 

  .دولت به عنوان بزرگترين كارفرماست
هماهنگ كنندگان طومار اعتراضي 
كارگران هم سال گذشته در بازجوئي 
مقامات امنيتي و هم طي هفته هاي 
گذشته در جلسه اي با شركت معاونين 

 19و در جلسه بزرگتري در وزارت كار 
اسفند ماه كه با شركت نماينده هاي 
كارفرمايان و دولت برگزار شد ضمن 
صحبتهاي كارشناسي اعالم كرده بودند 
كه ما كارگران تن به افزايش چندين 
درصدي حداقل مزد نخواهيم داد و 
نسبت به تبعات تصويب چنين حداقل 

  .مزدي هشدار داده بودند
  15بقيه در صفحه 
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خي از حركتهاي بر

  ...اعتراضي كارگران 
15بقيه از صفحه   

اما با اينهمه و دو سال تالش ما 
كارگران حول طومار چهل هزار نفري 
براي افزايش حداقل مزد، شورايعالي كار 
چشم در چشم ما كارگران با تصويب 

 درصدي حداقل 25افزايش بسيار ناچيز 
مزد، دوشادوش رئيس كانون 

ن قرار گرفت و همچون كارفرمايان ايرا
وي  به ما كارگران اعالم كرد معيشت 
شما ربطي به ما ندارد و برويد براي 
گذران زندگي تان به هر درجه بردگي 

  .كه الزم است تن در دهيد
اما ما كارگران مطابق ميل دولت و 

كارفرمايان تن به هر بردگي و حقارتي  
نخواهيم داد، ما مبشر زندگي و حيات 

بشري هستيم  و با مقاومت و در جامعه 
اعتراضات قدرتمندمان نشان خواهيم 
داد كه آوارگي و حقارت شايسته كساني 
است كه زندگي ميليونها خانواده 

بر . كارگري را به روز سياه نشانده اند
اين اساس، اتحاديه آزاد كارگران ايران 
همدوش با طومار اعتراضي چهل هزار 

چنانچه نفري كارگران اعالم مي دارد 
به فوريت و حداكثر تا آخر فروردين ماه 
سال آينده تجديد نظري در حداقل مزد 
صورت نگيرد و حداقل مزد بر اساس 

 قانون 41اجراي بي چون و چراي ماده 
كار تعيين نشود اقدام به فراخوان 
تجمعات خياباني كارگري خواهد كرد و 
بديهي است كه تبعات امنيتي چنين 

ا كارگران مستقيما رويكردي از سوي م
بر عهده رئيس جمهور به عنوان رئيس 
دولت و وزير كار به عنوان رئيس 

  .شورايعالي كار خواهد بود
  

  اتحاديه آزاد كارگران ايران
هماهنگ كنندگان طومار چهل هزار 

  نفري كارگران
  1392 اسفند ماه 23 

  
گزارش كارگر فلزكار مكانيك از 

  كارخانه نختاب فيروزان تبريز

ارخانه نختاب فيروزان تبريز در سال ك
 تاسيس شد و درحال حاضر در 1348

مالك .  تهران واقع است-جاده تبريز 
اوليه شخصي به نام مرتضا خويي كه تا 
شروع انقالب صاحبش بوده از آن موقع 
سابقه قطع بيمه كارگران سابقه داشته و 
بعد از فرار حاج آقا خويي كارخانه بين 

معدن و ملي و سپه بانكهاي صنعت و 
تقسيم شد كه با مدير عاملي اصالن 
زاده و بعد هم به مهندس رفوگر شركت 
به فعاليت خود ادامه داد و حق و حقوق 
. كارگران را به موقع پرداخت مي كردند

بدبختانه به مديران فوق انگ 
بعد . كمونيستي چسباندند و اخراج شدند

مهندس حبيبي آمد كه قبالً راننده بونكر 
در قزوين بود و مدير عامل شد و 
كارخانه تبديل به شركتي ورشكسته شد 
كه همين موضوع منجر به اعتصاب و 

مهندس . اعتراض كارگران را برانگيخت
حبيبي با كارهاي عجيب خود منجر به 

به . ورشكسته شدن كارخانه گرديد
عنوان نمونه با پولهاي بدست آمده از 

ي زحمت كارگران به عوض اينكه برا
كارخانه خرج كند در آذرشهر مسجد 
ساخت و براي خودش كارخانه خريد و 

 صبح تبريز به تهران براي 7يا با پرواز 
كليه هيات مديره شركت كله پاچه براي 

وقتي با اعتراض . صبحانه مي فرستاد
كارگران مواجه شد با انگ شورشي 
باعث زنداني شدن جمع كثيري از 

موضوع يازده بعد از اين . كارگران گرديد
شبانه روز كارگران كارخانه اقدام به 
آتش زدن الستيك و تجمع در جلوي 

بعد از اين حوادث . شركت كردند
شخصي به نام نيكخواه به همراه 
شخصي ديگر بنام طبابايي در قبال 
چهل ميليون پول نقد و بقيه نسيه 

آنها مبلغ . كارخانه فيروزان را خريدند
 با فروش چند چهل ميليون را همان اول

. دستگاه خودرو شركت پرداخت كردند
در حالي كه مي توانستند شركت را به 
صورت سهام در اختيار كارگران از بابت 

در همان موقع . طلب شان قرار دهند
چندين ُتن نخ آماده و حوله آماده در 
انبار موجود بود كه فروختند و يك باب 
حياط در خيابان ولي عصر بنام شركت 

 9از آن پس . ه آن را هم فروختندبود ك
ميليون يورو وام گرفتند و بعد هم خُرد 
خُرد چندين بار ميلياردي وام گرفتند و 
. يك ريال باز پرداخت ندادند

دستگاههاي آلماني را كه فعال و سالم 
بودند به كيلويي صد تومان با تمام 
تجهيزات به اضافه سه عدد ژنراتور 

رهاي آماده و عظيم الجثه و الكترو موتو
سيم الكهاي قرقره اي و يك انبار پر از 
قطعات را به قيمت اندك فروختند و 

از بيچاره كارگران . حيف و ميل كردند
از روزي شش هزار تومان حقوق كار 
كشيدند و حدود سيصد ساعت اضافه 
كاري كارگران زحمتكش را ندادند و با 
كمك كارگران دستگاههاي لهستاني 

 13.  اكبند هم نبودوارد كردند كه
دستگاه اُپن انه از چكسلواكي آوردند و 

 دستگاه گرد باف از كره وارد 12حدود 
كردند كه حدود يكسال است كه فعال 

از زمان ورود به كارخانه . شده است
 پاداش يك روز شير و –بهره وري 

بسياري از حق و حقوق كارگران را قطع 
كردند، حتا به يك نمره حمام هم رحم 

اين . كردند و از دست كارگران گرفتندن
همه مزايا را قطع كردند تا همه 
كارگران به آسم و تنگي نفس مبتال 

روزهاي محرم را زيارت عاشورا . شوند
برگزار مي كنند و صبحانه و احسان مي 
دهند و هر ماه زيارت امام رضا مي روند 
و ادعا مي كنند كه امام رضا اين 

 اگر چنين .شركت را به من بخشيده 
است امام رضا نظري بكند و حق و 

همين . حقوق كارگران را به موقع بدهد
االن بيش از دو ماه است كه حقوق 

  ماهانه كارگران عقب افتاده است و 
ي را در چند قسط پرداخت پاداش و عيد

كار اصلي اين آقايان پارچه . مي كنند
فروشي است كه بعد از گرفتن وامهاي 
مربوط به شركت چندين كارخانه را كه 
حال و روزشان مثل نختاب فيروزان 

. بوده تصرف كرده و خريداري نموده اند
االن حدود سه ميليارد به بيمه تامين 

ليارد اجتماعي بدهكارند و حدود يك مي
مبلغ چهار درصد . به اداره برق بدهكارند

كارگران را پرداخت نمي كنند كه منجر 
خالصه . به تاخير بازنشستگان مي شود

از بيكاري كارگران سو استفاده كرده با 
كارگران قرار دادهاي غيرقانوني مي 
بندند و با اجبار از كارگران امضا مي 

به كارگران قراردادي حق . گيرند
ق غذا، پاداش، سنوات نمي اوالد،ح

دهند و شرايطي مي بندند كه اگر روزي 
اضافه كاري يك روز غيبت كنيد سه 
روز را از حقوقشان كم مي كنند و هيچ 
اضافه كاري را در ليست و فيش حقوق 

آن كسي كه انگ . درج نمي كنند
كمونيستي گذاشتند، موقع شب كاري با 
. خرما و هندوانه به خط توليد مي آمد

ود ويژه و بهره وري كارگران قطع س
نمي شد، در حالي كه آقايان زيارت 
عاشورا بخوان، حقوق و مزاياي كارگران 

حدود . را به موقع پرداخت نمي كنند
 كه شركت ورشكسته اعالم 1380سال 

گرديد و بسته شد كارگران در سالن 
اجتماعات اداره كار تجمع كردند و تا 

 زن و  شب كليه كارگران با12ساعت 
بچه در سالن بودند كه با تهديد و كتك 
توسط مسووالن اطالعات و نيروي 
. انتظامي همه را به بيرون هدايت كردند

آقاي ژاله رجبي مسئول وقت اداره كار 
تبريز قول داد كه شما به بيمه بيكاري 
برويد و ما همه مشكالت شما را حل 

كه بعدا زير قول شان زدند و . مي كنيم
شي و تاخير بازنشستگي و باعث حق ك

اول سه . اُفت حقوق كارگران گرديد
 ماه به 36ماهه اعالم كردند كه بعد از 

 3قول داده بودند كه . شركت بازگشتيم
ماه را از بودجه دولت به شما پرداخت 
مي كنند كه با اين حيله ما از بيمه 

  .بيكاري سر درآورديم
در ضمن اداره كار استانداري و 

 صاحبان و مديران كارخانه فرمانداري و
قول داده بودند كه هفتاد درصد حقوق 
كارگران و كاركنان را بيمه اجتماعي 
پرداخت كند و سي درصد مابقي را 

  .كارخانه پرداخت كند
برادران كارگر بدانيد اين حال و روز 

  .كارگران نختاب فيروزان تبريز است
  
  

  م�قات با رضا شھابی: عكس

ه مشكالت گزارشي كوتاه دربار

  زنان كارگر

  1392 بهمن 5ايسنا، شنبه : منبع
 درصد از زنان 70شناس گفت؛  يك آسيب

كارگر دچار افسردگي، استرس و اضطراب 
  .شوند هستند و دچار پيري زودرس مي

دكتر مجيد ابهري با اشاره به مسائل و 
بسياري از زنان : مشكالت زنان كارگر، افزود

ند، بنابراين كارگر سرپرست خانوار نيز هست
بايد عالوه بر تربيت فرزندان، مخارج خانواده 
را هم تامين كنند كه در اين شرايط با 
مشكالت آموزشي، بهداشتي و درماني از 
سويي، و تورم و گراني از سوي ديگر روبرو 

وي با اشاره به عوارض جسماني . شوند مي
شوند، اظهار  كه زنان كارگر به آنها مبتال مي

اس پژوهش انجمن دفاع از بر اس: كرد
، زنان كارگر دچار 90حقوق زنان در سال 

پيري زودرس، بيماريهاي گوارشي، ريزش 
مو، بدخوابي، يائسگي زودرس و بيماريهاي 

  .شوند عصبي مي
ابهري با بيان اينكه نوع استخدام بسياري از 
زنان كارگر قراردادي يا روزمزد است، 

 برخي از كارفرمايان در: تصريح كرد
كارگاهها با پرداخت نكردن حق بيمه، 

كنند،  پوشش درماني را از اين زنان دريغ مي
بنابراين آنان آينده روشني ندارند؛ چرا كه 
مزاياي بازنشستگي و از كارافتادگي شامل 

شود و در صورت وقوع حادثه،  حالشان نمي
. كنند معلوم نيست كه چه سرنوشتي پيدا مي

ارت تعاون، كار اين پژوهشگر اجتماعي به وز
و رفاه اجتماعي پيشنهاد داد تا با ايجاد 
مركزي مشخص، به وضعيت زنان كارگر و 
تبديل امور استخدامي آنان به وضعيت 
قانوني، بررسي وضعيت بيمه و بازنشستگي 

  . اين زنان و رسيدگي به فرزندانشان بپردازد
 درصد از نيروي كار 20وي با بيان اين كه 

: دهند، اظهار كرد كيل ميرا زنان كارگر تش
اين دسته از زنان به علت مسائل فرهنگي 
توانايي دفاع از حقوق خود را ندارند و مورد 

آنان در صورت اجرا . گيرند تهديد قرار مي
نشدن قوانين و مقررات مربوط به اشتغال به 
علت ترس از اخراج درصدد احقاق حقوق 

زم آيند و گرنه در قوانين موارد ال خود برنمي
ابهري در پايان اظهار . پيش بيني شده است

متاسفانه بسياري از كارگاهها مانند : كرد
هاي قاليبافي قوانين را درست اجرا  كارگاه

كنند و بر چگونگي اجراي قوانين  نمي
  .شود نظارت نمي
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تشكيل پرونده جديد براي 

  رسول بداقي 

 رسول - اسفند 12حقوق معلم، دوشنبه 
بداقي، عضو هيات مديره كانون صنفي 

 زندان رجايي شهر 4معلمان، از اندرزگاه 
به سلول انفرادي انتقال و عليه او پرونده 

  . جديدي تشكيل شده است
اين در حالي است كه رسول بداقي 

هاي اوين و چهار سال و نيم در زندان
رجايي بسر برده و حتي يك روز 

وي حتي براي . مرخصي نداشته است
مراسم تدفين مادرش هم اجازه خروج 
نيافت و وقتي براي درمان سردردهاي 
مزمن به بيمارستان سينا انتقال پيدا 
كرد، دستان او را به تخت بيمارستان 

  . زنجير كردند
هنوز براي معلمان كشور مشخص نشده 

اوان كدامين جرم را مي دهد؟ كه او ت
فرهنگيان كشور و به ويژه تشكلهاي 
صنفي عضو شوراي هماهنگي كانونهاي 
صنفي سراسر كشور بارها و بارها 
نگراني خود را از وضعيت معلمان زنداني 

  .به ويژه رسول بداقي اعالم كرده اند
   

 به 89نامه ي معلمان پيماني 

  رسانه ها

 از جوانان  ما گروهي- اسفند 13معلم، 
 89اين مرز و بوم هستيم كه در سال 

 هزار نفر شركت 750در آزموني با 
كننده پذيرفته و استخدام پيماني شديم 
و همه داراي مدرك ليسانس و فوق 

  . ليسانس هستيم
 بخشنامه اي 91در بهمن ماه سال 

مبني بر تبديل وضعيت ما به رسمي 
آزمايشي به همه استانها ارسال شد كه 

 بود با تاييديه گزينش، مهر امسال قرار
اما در مهر امسال فقط در . اجرايي شود

 تبديل 89استان يزد همه پيمانيهاي 
وضعيت شدند و در بقيه ي استانها 

مگر قانون در . بخشنامه اجرا نشده است
  همه ي كشور يكسان نيست؟ 

از مصداقهاي بارز بي عدالتي كه ما را 
 معلمان به ستوه آورده، استخدام رسمي

 ماه سابقه است، ولي به ما 9شركتي با 
.  سال سابقه هيچ توجهي نمي كنند4با 

خواهشمنديم به اين بي عدالتي در حق 
 كه در 1389معلمان پيماني استخدام 

بزرگترين آزمون استخدامي تاريخ 
آموزش و پرورش پذيرفته شده اند و 

  .آنها را به ستوه آورده، رسيدگي نماييد
  

  يك معلم در سنندج شالق زدن 
ي اجراي   شعبه- اسفند 15كُردپا، 

احكام دادگستري استان كردستان در 
ي  شهر سنندج، عضو هيات مديره

انجمن صنفي معلمان كردستان را 
  . شالق زد

 ضربه شالق پيمان نودينيان، 20حكم 
در شعبه اجراي احكام دادگستري 

  .سنندج اجرا شد
گاه اين فعال فرهنگي كرد از سوي دست

قضايي حكومت اسالمي ايران به 
توهين به مامور دولت در حين انجام "

 105 متهم گرديد و شعبه "وظيفه
دادگاه انقالب سنندج براي وي زندان 

  .تعليقي و شالق صادر كرد
 به 1387 تا 1384اين معلم كرد از سال 

همراه مختار اسدي، فعال فرهنگي كرد 
رماه به استان زنجان تبعيد شده بود و تي

 معلم ديگر 10 نيز به همراه 1391سال 
و از اعضاي انجمن صنفي معلمان 

 دادگاه شهر سنندج 5كردستان به شعبه 
 فعال 9پيشتر نيز اين . احضار شده بود

 توسط مراكز 1390فرهنگي در تابستان 
  .امنيتي تحت بازجويي قرار گرفته بودند

همچنين وزارت اطالعات مانع از حضور 
ي امتحانات  يان در جلسهپيمان نودين

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
  .شده بود

  
جمعي از فرهنگيان سنندج از 

  معلم شالق خورده ديدار كردند

 جمعي از معلمان و - اسفند 19كُردپا، 
فعاالن حقوق زنان در سنندج از پيمان 

  .نودينيان، معلم كرد ديدار كردند
  ضربه شالق پيمان نودينيان،20حكم 

ي انجمن صنفي  عضو هيات مديره
ي گذشته در  معلمان كردستان، هفته

ي اجراي احكام دادگستري سنندج  شعبه
  .به اجرا درآمد

روز دوشنبه نوزدهم اسفندماه، اين معلم 
كرد ميزبان جمعي از فعاالن حقوق زنان 

.  محل كار خود در سنندج شد در مدرسه
اين معلمان و فعاالن حوزه زنان اجراي 

م شالق او را محكوم نموده و از حك
. استقامت و شهامت وي تقدير كردند

همكاران پيمان نودينيان وي را نمونه 
  .يك معلم كرد ناميدند

  
پيام نوروزي رسول بداقي براي 

  فرزندانش

   اسفند24همدانا، 
دختران دلبندم سالم، نوروزتان فرخنده 

  .باد
 پنجمين نوروزي است كه بر 93نوروز 

. يد در كنارتان نيستمسر سفره ع
پنجمين ساليست كه نمي دانم هر 

  .لحظه بر شما چه مي گذرد
همواره با خود مي انديشم نكند هر 
لحظه اندوهي تازه برايتان رقم بخورد و 

افسوس مي خورم كه . من بي خبر باشم
چرا من نيستم تا جانم را بالگردانتان 

  .كنم
پنج سال است كه نمي دانم غمهايتان 

نمي .  چه كسي درميان مي گذاريدرا با
دانم سنگ صبورتان كيست؟ نمي دانم 

برف اندوه روزگار عمرتان را چگونه از 
بام دل كوچكتان پارو مي كنيد؟ پنج 
سال است نمي دانم سفره دلتان را براي 
چه كسي باز مي كنيد؟ پنج سال است 
كه شما تجربه ي داشتن پدر را فقط از 

اس مي پشت شيشه هاي زندان احس
  .كنيد

پنج سال است كه من به اتهام اعتراض 
به ستمهاي رفته بر آموزش و پرورش 
كودكان و نوجوانان وطنم در زندان 
هستم و نمي دانم بر سر آموزش و 

  !پرورش فرزندان خودم چه مي آيد
اما خوشبختانه كم نيستند انسانهاي با 
انصافي كه ارزش مبارزات ما را به شما 

وزان ايران زمين و ساير دانش آم
  .يادآوري كنند

بي گمان ديري نخواهد پاييد كه شما 
به راز نبودن من در كنار خودتان كه 
همانا شجاعت،آگاهي، غيرت و قدرت 
انتقاد در برابر بي عدالتي ها در جامعه 

  .است پي خواهيد برد
اميدوارم توانسته باشم با اين جمالت 

ران اندكي از بار نبودنم در كنارتان را جب
  .كنم

  .دوستتان دارم
  پدر شما رسول بداقي،

  زندان رجايي شهر؛كرج
  6 سلول - 12 سالن - 4بند 

  
فوت دانش آموز دبيرستاني در 

  اردو

 مسعود - اسفند 24خبرگزاري فارس، 
ثقفي، رييس روابط عمومي اداره كل 
آموزش و پرورش شهر تهران ضمن 
تاييد خبر فوت يك دانش آموز 

وي دانش آموزي اظهار دبيرستاني در ارد
در جريان اردوي آموزشي ": داشت

تعدادي از دانش آموزان پسر دبيرستاني 
در منطقه محمد شهر كرج، يك دانش 
آموز دچار سانحه شد و متاسفانه 

  ".اقدامات درماني موثر واقع نشد
وي بدون آنكه به نوع حادثه اشاره كند 

با توجه به رضايت والدين ": ادامه داد
وز و اعالم داوطلبي آن مرحوم دانش آم

جهت اهداي عضو، روز جمعه ديروز در 
بيمارستان مسيح دانشوري، اهداي عضو 

  ".اين دانش آموز نوع دوست انجام شد
اداره كل آموزش ": ثقفي وعده داد

وپرورش شهر تهران ضمن عرض 
باربد "تسليت به پدر و مادر زنده ياد 

 و تجليل از اقدام انساني و "خراساني
خداپسندانه آنها مبني بر اهداي عضو 
فرزند عزيزشان اعالم مي كند كه به 
دقت جزئيات برگزاري اردو و نحوه بروز 
حادثه و اقدامات درماني پس از حادثه را 
بررسي و گزارش كامل آن را به مراجع 

  ".ذي صالح ارايه خواهد كرد
  

داليل استيضاح وزير آموزش و 

  پرورش

ند، عباس  اسف24مهر، خانه ملت، 
مقتدايي، عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس در توضيح علت تالش 
براي استيضاح وزير آموزش و پرورش، 

بخشي از عزل ": علي اصغر فاني گفت
و نصبهاي انجام شده در اين وزارتخانه 
منجر به افزايش نگراني نمايندگان 
مبني بر سياسي شدن فضاي آموزشي 

ها نسبت همچنين آن. مدارس شده است
به ابعاد نظارتي آموزش و پرورش گاليه 
مند هستند كه همه اين موارد منجر به 
ارايه طرح استيضاح وزير آموزش و 

  ".پرورش شده است
من بارها به صورت شفاهي ": وي افزود

نگراني نمايندگان را به مسووالن 
آموزش و پرورش گفته ام و حتي به 
معاون پارلماني آموزش و پرورش نيز 

يغام داده ام كه توجه به ديدگاه پ
نمايندگان منجر به توسعه روابط بين 

  ".مجلس و آموزش و پرورش مي شود
وي با بيان اينكه من هنوز موافق 
استيضاح وزير آموزش و پرورش نيستم، 

بايد بررسي كرد كه آيا با مذاكره : گفت
مي توان تعامل بين مجلس و آموزش و 

به زعم بنده پرورش را بيشتر كرد يا نه؟ 
بهتر است هر دو طرف حداكثر بردباري 
را داشته باشند تا بجاي استفاده از 
ابزارهاي قانوني مانند سئوال و 
استيضاح، فضاي تعامل و گفتمان 

  .افزايش پيدا كند
همچنين عبدالوحيد فياضي، سخنگوي 
همين كميسيون با بيان اينكه استفاده از 
عناصر سياسي در بدنه آموزش و 

رش از داليلي است كه طرح پرو
: استيضاح فاني را موجب شده گفت

اين طرح به علت ناكارآمدي وزير "
آموزش و پرورش در انجام كارهاي 
محوله مورد استقبال نمايندگان قرار 

   ".گرفته است
  

تاخير در پرداخت اضافه كاري 

  سه ماه پايان سال معلمان

 يك فعال صنفي - اسفند 27ايلنا، 
پرداخت نشدن معوقات معلمان گفت 

، وجهه عمومي وزير 92معلمان در سال 
آموزش و پرورش را نزد معلمان خدشه 

  .دار كرده است
مهدي بهلولي در تشريح جزييات 

اگر چه اضافه ": معوقات معلمان گفت
كاري عقب افتاده معلمان در ماههاي 
مهر، آبان و آذر روز گذشته پرداخت شد، 

ههاي دي، اما اضافه كاري آنان در ما
بهمن و اسفند هنوز پرداخت نشده 

  ".است
اين فعال صنفي معلمان همچنين از 
پرداخت نشدن حق الزحمه معلمان در 

هاي خرداد و دي  امتحانات نهايي ماه
حق الزحمه تصحيح ": خبر داد و گفت

 تومان 300 الي 200هر برگه امتحاني 
  است و معلماني هستند كه از تصحيح 
  17بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در اسفند ماه
 فرنگيس بايقره
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وخامت حقوق بشر در دوران روحاني و 
  ضرورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت،

فراخوان به تحقيقات مستقل ملل متحد 
در باره قتل عام در اشرف و تامين 

  حفاظت ساكنان 
  

 به ابتكار پنج 2014مارس 14روز جمعه 
ارگان غير دولتي شامل جنبش عليه 
نژادپرستي و براي دوستي ميان خلقها 

، حزب راديكال فرا ملي، انجمن )مراپ(
بين المللي حقوق بشر زنان، بنياد 
فرانس ليبرته و  توسعه آموزش بين 

فوريت «المللي جلسه يي تحت عنوان 
حفاظت از پناهجويان كمپ ليبرتي در 

در ژنو برگزار شد در اين جلسه » عراق
كه در يكي از سالنهاي مقر ملل متحد 

ئيس در ژنو تشكيل شد، مريم رجوي، ر
جمهور برگزيده مقاومت ايران؛ برنارد 
كوشنر، وزير خارجه سابق فرانسه و 
بنيانگزار بزشكان بدون مرز؛ ليندا چاوز، 
متخصص سابق حقوق بشر در سو 
كميسيون حقوق بشر ملل متحد؛ 
پروفسور ژان زيگلر، عضو كمتيه 
مشورتي شوراي حقوق بشر ملل متحد ؛ 

ل پروفسور آلفرد زاياس، متخصص مستق
ملل متحد در مورد ارتقاء يك نظم 

المللي دمكراتيك و متساوي؛ دكتر  بين
ژان شارل ري ال، عضو پارلمان ژنو و 

گو، رئيس  شوراي شهر؛ كريستينا پره
مشترك شوراي قانونگذاري در ژنو؛ 
نجات بوبكر، عضو پارلمان فلسطين؛ 
دكتر طاهر بومدرا، معاون سابق نماينده 

 و آنتونيو ويژه دبيركل ملل متحد؛
استانگو، رئيس هلسينكي واچ و عضو 

  .حزب راديكال ايتاليا، سخنراني كردند
  :سخنرانان بر نكات زير تاكيد كردند

كنفرانس وخامت وضعيت   -1
حقوق بشر در دوران رياست جمهوري 

بنا بر . روحاني را قوياً محكوم كرد
 2014گزارشهاي دقيق از ابتداي سال 

در .  اندتن اعدام شده176دست كم 
همين فاصله به طور مستمر صدور 
احكام اعدام و مجازاتهاي وحشيانه چون 
درآوردن چشم، قطع دست و پاي، 
. بريدن گوش و بيني ادامه يافته است

اعدامهاي جمعي و در مالعام در 
شهرهاي مختلف ايران بيوقفه انجام 

اعدامهاي اقليتهاي قومي و . شده است
وندي ديني و زنداني هاي سياسي ر

  . فزاينده يافته است
كنفرانس با توجه به   -2

اطالعيه گزارشگران حقوق بشر تحت 
كارشناسان حقوق بشر ملل «: عنوان

متحد ايران را به توقف موج اعدامها كه 
و با » در جريان است، فرا مي خوانند

توجه به گزارش دبيركل به شوراي 
 مارس 11حقوق بشر ملل متحد در 

سن روحاني، رئيس ح«مبني بر اين كه 
جمهور ايران در تحقق وعده هاي 
انتخاباتي خود براي مجاز بودن آزادي 

بيان بيشتر شكست خورده است و از 
زمان انتخاب شدن او افزايش شديدي 

خواستار اقدام » در اعدامها بوده است
عملي و موثر سازمان ملل و بويژه 
شوراي امنيت ملل متحد عليه حكومت 

ف كردن روند فراينده ايران براي متوق
  .اعدامهاي خود سرانه و دستجمعي شد

كنفرانس بر اين باور است   -3
كه چشم پوشيدن بر نقض فاحش 
حقوق بشر در ايران كه دست كم در دو 
دهه گذشته بيسابقه بوده، به بهانه 
مذاكرات اتمي و يا هر دليل و بهانه 
ديگري نه تنها موجب شده كه مقامهاي 

نگراني براي رژيم ايران هيچ 
پاسخگويي به مجامع بين المللي و 
ارگانهاي ذيربط نداشته باشند، بلكه 

افزايش اعدامها را خدمت «برعكس آنها 
مي خوانند و خواستار » بزرگ به بشريت

تقدير از رژيم به اين خاطر هستند 
محمد جواد الريجاني، مسئول ستاد (

 4   -حقوق بشر قوه قضاييه ايران
زارتخارجه اين رژيم و و) 2014مارس 

گزارشگر ويژه ملل متحد را وابسته به 
صهيونيسم معرفي مي كند و مشاور 
خامنه اي پس از ابراز نگراني دبيركل 
در شوراي حقوق بشر در باره ايران مي 

هر آنچه كه دبيركل انجام «گويد 
گويد در راستاي اهداف  دهد و مي مي

  . »استكبار است
كنفرانس حمالت دولت   -4

اق به دستور رژيم ايران عليه عر
پناهندگان ايراني در اشرف و ليبرتي در 
عراق و محاصره لجستيكي و پزشكي و 

و خواستار . آنها را قوياً محكوم نمود.... 
توقف فوري اين حمالت و محدوديتها 

 تن 116كه تا كنون باعث كشته شدن 
 تن از آنها و 18از آنها، زجر كش كردن 

 تن ديگر شده 7به گروگان گرفتن 
يكي از تكاندهنده ترين . است، گرديد

اين حمالت قتل عام ساكنان اشرف در 
اقدامات رذيالنه . روز اول سپتامبر بود

اي مانند كارشكني در تخليه سپتيكها، 
جلوگيري از ورود مواد غذايي، كارشكني 
در دسترسي آزادانه ساكنان به خدمات 

  .پزشكي، از مصاديق بارز شكنجه است
ما به طور مشخص خواهان   -5

يك تحقيقات مستقل، همه جانبه و 
عميق، در باره اين جنايات، از سوي 

در . ارگانهاي ذيربط ملل متحد هستيم
سپتامبر خانم پيالي، با اشاره به 9روز 

سپتامبر مبني بر 3گزارش يونامي در روز 
همه كشته شده ها از زخمهاي «اين كه 

 در سر و شليك رنج برده اند اكثر آنها
قسمت باالي بدن و چندين تن از آنها 

خواستار » با دستهايي بسته شده بودند
كامل و شفاف , تحقيقاتي كامال مستقل

 ماه و نيم پس از 6اما . در اين باره شد
اين كشتار همه شواهد نشان مي دهد 
دولت عراق در صدد از بين بردن آثار 
جرم است دفن مخفيانه كشته شدگان 

ي يك نمونه بسيار روشن اين تراژد

 يك 2013 دسامبر 9در روز . است
گروه گزارشگر مستقل سازمان ملل 
متحد در يك بيانيه مشترك درباره 

جنايتي كه با «: كشتار اشرف نوشتند
مصونيت صورت گرفته است كه 
جرائم و مدارك، حاكي از درگير 
بودن نيروهاي عراقي در ارتكاب 

 از اين رو دولت» جرم فاحش است
عراق نه مي خواهد و نه مي تواند 
. تحقيقاتي در اين باره انجام دهد

اگر يك تحقيق شفاف در مورد 
حمالت پيشين به اشرف صورت 
گرفته بود، احتمال كشتارهاي بعدي 
بسيار كمتر بود و يا دست كم 
جنايتكاران بايد قيمت بسياري 

بنابراين ما از . بيشتري مي پرداختند
ربط شوراي پروسدورهاي ويژه ذي

حقوق بشر مي خواهيم كه يك 
تحقيقات كامل و جامع را در رابطه 

  . با كشتار كمپ اشرف هدايت كند
كمپ ليبرتي كه   -6

 ساله شان به زور 26ساكنان از خانه 
به آنجا منتقل شدند، بنا به دو نظريه 
گروه كار بازداشتهاي خودسرانه يك 
زندان است در عين حال ساكنان، از 

قال اجباري به اين كمپ زمان انت
حمله موشكي قرار گرفته اند 4مورد 

 تن و 14كه منجر به كشته شدن 
ملل . مجروح شدن شمار زيادي شد

متحد چه به خاطر تعهدات عام بين 
المللي و چه به خاطر تعهداتي كه 
به طور مشخص در مورد اين 
پناهجويان به طور مكتوب به عهده 

ن گرفته است، بايد پاسخگوي تأمي
حفاظت و امنيت و سالمت آنها باشد 

  :و به طور مشخص
 نقل مكان همه ساكنان، - الف 

البته به طور موقت، به اروپا و 
  . آمريكا قبل از انتقال به كشور اصلي

 اصرار به دولت عراق براي -ب 
ارائه الزامهاي مبرم امنيتي در مقابل 
حمالت موشكي همچون برگرداندن 

گاه، انتقال كاله تي والها، انتقال پناه
و جليقه هاي حفاظتي و تجهيزات 
پزشكي از اشرف، اجازه ساختمان 

  . سازي و گسترش منطقه اردوگاه
 حضور دائمي سازمان ملل -ج 

متحد نظارت همراه با تيم كاله آبي 
  . در داخل كمپ ليبرتي

   آزادي هفت گروگان -د 
 پايان دادن به تحريمهاي -ه 

ه وحشيانه عليه كمپ به ويژ
  تحريمهاي پزشكي

   
خانم رجوي در اين جلسه از جامعه 
جهاني به ويژه آمريكا و اتحاديه 
اروپا و از سازمان ملل خواست كه 
پرونده وضعيت خطير ساكنان كمپ 
ليبرتي، را كه هر لحظه در معرض 
يك قتل عام شديدتر هستند، به 
شوراي امنيت ملل متحد ارجاع 
دهند و براي تحقق خواستهاي فوق 

  .تالش كنند
 سايت همبستگي ملي: منبع

   چالشهاي معلمان در اسفند ماه

  16بقيه از صفحه 
 هاي خرداد   هاي امتحانات نهايي ماه برگه

  ". ميليون تومان طلبكارند1و دي بيش از 
وي با اشاره به پرداخت نشدن سهم بيمه 

 كه از دوره 91طاليي معلمان در سال 
: مانده، گفتوزارت آقاي حاجي بابايي باقي 

ميان معلمان شايعه شده است دولت قصد "
پرداخت بدهي بيمه طاليي فرهنگيان را 

  ".ندارد
 هزار و 12گفتني است هر ماه مبلغي معادل 

 از حقوق "بيمه طاليي" تومان براي 500
معلمان كسر مي شود كه نصف اين مبلغ 

بعد از ) سهم وزارت آموزش و پرورش(
نان بايد برگردانده حداكثر دو ماه به حساب آ

شود اما آموزش و پرورش سهم خود را در 
 به حساب معلمان باز نگردانده 91سال 
  .است

وي با اشاره به پرداخت نشدن كامل پاداش 
 92پايان خدمت بازنشستگان فرهنگي سال 

پاداش پايان خدمت معلمان ": گفت
   ميليون تومان مي30بازنشسته نزديك به 

 درصد اين مبلغ به 15 الي 10شود كه فقط 
  ".آنان پرداخت شده است

  
 روزه معلمان منطقه هفت 5اعتصاب 

  تپه

 معلمان هفت تپه كه در - اسفند 19مهر، 
پي ارسال حكم تخليه منازل از سوي 
شركت كشت و صنعت هفت تپه از روز 

 اسفند تاكنون اعتصاب و 14چهارشنبه 
كالسها را تعطيل كردند، با مهلت جديد اين 

  .براي تخليه منازل مواجه شدندشركت 
اين معلمان نسبت به اخراج ناگهاني شان از 
منازل توسط شركت كشت و صنعت هفت 
تپه شوكه شده و انتظار چنين اقدامي را 

پس از اعتراض معلمان، گفته مي . نداشتند
شود كه اولياي دانش آموزان نيز براي 
حمايت از آنها به شركت كشت و صنعت 

ر عامل آن شركت خواستند رفته و از مدي
كه با فرهنگيان مطابق شان آنها برخورد 

مدير آموزش و پرورش شهرستان . شود
 1347طبق قانون سال : شوش گفت

تاكنون هر معلمي كه در منطقه هفت تپه 
مشغول به كار مي شد در يكي از خانه هاي 
زير نظر شركت كشت و صنعت هفت تپه 

  .سكونت مي كرد
و صنعت گفته كه اخيراً شركت كشت 

فرهنگيان بايد اين خانه ها را خالي كنند و 
تا خرداد ماه آينده فرصت دارند تا منازل را 

  .تحويل شركت دهند
علي حياوي از دبيران منطقه هفت تپه نيز 

مدتي است : به نمايندگي از فرهنگيان گفت
 در منطقه 44تحت عنوان اجراي اصل 

ان به صنعتي هفت تپه با تعدادي از فرهنگي
صورت توهين آميز و بدور از شأن معلم 

  .برخورد مي شود
جالب اين كه از تعداد : اين دبير يادآور شد

   خانه اي كه در اختيار افراد غير شركتي70
 منزل، آن هم از نوع خانه 10است، كمتر از 

هاي كوچك فقط در اختيار فرهنگيان قرار 
داده شده و جالب تر اين كه براي هيچكدام 

 كاركنان ديگر نهادها، نامه يا حكم تخليه از
  .صادر نشده است

كنفرانس بين المللي فوريت حفاظت از 

پناهجويان كمپ ليبرتي در عراق در مقرملل 

 متحد در ژنو
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  :روزسخن 

 نفوذ ي افراد ذيا يرو كدام گروه، نيستاگر روشن ن" -
 قرار دارند، ي مشخصيرهاي و تدبيشنهاداتدر پس پ

 يشنهادات سوال را مطرح كرد كه آن پين ايشه هميدبا
 1870 ين،لن (" رسانندي سود مي به چه كسيرهاو تدب
، يسم پرداز برجسته ماركسيه، نظر1870 – 1924 –

 دولت ين نخستيانگذار و بنيه اكتبر روسرهبر انقالب
  ) شوراها

 يم، كني ميد توليش لوازم آرايمانما در كارخانه ها" -
 "يم فروشي ميبايي به زيد مغازه اما اميشخوان پيرو
 يكايي كننده آمريد، تول1906 – 1975چارلز رولون، (

 يندر ا) رولون( شركت ين كه بزرگتريشيلوازم آرا
  ) كرديسسرشته را در جهان تا

 قدرتمند يركل بسا سهمناك تر از هر دبيخانتقام تار" -
 ين تسكيقتي حقين كه ايم گويمن به جرات م. است

 يه، نظر1879 – 1940ي،لئو تروتسك ("دهنده است
 اكتبر، يام سازمان دهنده قيسم،پرداز برجسته ماركس

 و ين مخالف استالين تريفرمانده ارتش سرخ و جد
 ) كهاي صفوف بلشو دري حزبيكتاتوريد
 

   ....كتاب

 بايد "وچه كتاب ك"براي مجوز انتشار 

  بخشهايي حذف شود 

  
جلد دوازدهم ":  مي گويد"انتشارات مازيار"مدير 

 صفحه 600 در "چ" شامل حرف "كتاب كوچه"
 براي گرفتن مجوز نشر 91تدوين شده و تيرماه سال 

، اما  كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي رفته به اداره
والن وقت اداره كتاب وزارت ارشاد از ما خواستند ومس

بخشهايي از كتاب برداشته شود تا مجوزش صادر 
  ".شود، كه ما نپذيرفتيم و كتاب هم منتشر نشد

والن ودر پاسخ به مس": زاده در ادامه افزود بابك كاظم
 از نامش معلوم است "كتاب كوچه"گفتيم كه كتاب 

   ".درباره چه چيزهايي است
 مديريت در وزارت ارشاد با تغيير گفت، ينوي همچن

  . ه او داده نشده استهم پس از ماهها هنوز پاسخي ب
  

   مارس 8ه ژ وي"كتاب پروسه"انتشار 

 مارس 8 ويژه نامه اي به مناسبت "گروه پروسه"
منتشر كرده است كه شامل پنج نوشته با تيترهاي زير 

  : مي باشد
   مانا هدايت- !حديث بي قراريِ آنان -
 - ]اينترسكشناليتي[ باوري  فمينيسمِ سياه و تقاطع -

   نيما كوشيار:، برگردانشارون اسميت
 :، برگردان سيلوي برايبان- پرولترهاي پرولترها -

  .مارال س

 رها :، برگردانيز اوشيي لو- زنان در انقالب روسيه -
  اسدزاده

در رز پزوتا؛ آنارشيست و سازمانده جنبش كارگري  -
   آساره بختياري، برگرداناالين ليدر - آمريكا

 "پروسهگروه "سايت براي دريافت اين ويژه نامه، به 
)www.processgroup.org .مراجعه كنيد)   

 
خاطر قانون جديد ه كتابفروشي كابل ب 120

  تعطيل شد 

  
س اتحاديه ناشران و كتابفروشان يياجمل عازم، ر

كتابفروشي در كابل  120افغانستان از تعطيلي بيش از 
اين كتابفروشيها در پي قانون پرداخت   خبر داد و گفت
 توزيع و فروش كتاب كه هفته گذشته  ماليات در توليد،

در اين رابطه، . اند  تصويب شده است، تعطيل شده
 كتابفروشي ديگر در 30تظاهراتي در يك بازار كابل و 

   .نقاط مختلف اين شهر صورت گرفته است
الي است كه در اكثر كشورهاي دنيا منجمله اين در ح
 در  شود،   براي كتاب ماليات گرفته نمي،افغانستان

  . افغانستان نيز تا يك هفته پيش اين چنين بود
اجمل عازم با اشاره به پايين بودن سرانه مطالعه در 

يكي از مشكالت فرهنگ مطالعه در ": افغانستان گفت
، دولت  كتاب است عدم دسترسي مردم به ،افغانستان

  ".دام كندقجديد بايد در زمينه توزيع كتابهاي خوب ا
  

  ......شعر
  

   "ستاره "
سروده اي از شهناز غالمي براي دوستان همقفس در 

ستاره  براي 1372-1368زندان تبريز در سالهاي 
  تميزي 

  

  
  .بغضي در گلويم
  .خنجري در قلبم

  .باري توان فرسا بر دوشم
  .ديده ام اشكي بر
  و اميدي

  همچون سپيده ي سپيد
  .در دلم

  
  
  

  
  

  .......سينما
  

 " سال بردگي12" به اسكار بهترين فيلم

  داده شد 

  

 12"در هشتاد و ششمين مراسم دوره اسكار، فيلم 
استيو " و كارگرداني "برد پيت" با بازي "سال بردگي

. جايزه اسكار بهترين فيلم را كسب كرد "ينيمك كو
   .ن دالر هزينه داشته است ميليو20اين فيلم 

 درباره موضوع بردگي در دوره قبل " سال بردگي12"
داستان فيلم نيز برگرفته از . از جنگ داخلي آمريكاست

قصه واقعي مردي است كه براي كار در مزارع ايالت 
  .لويزيانا، فروخته مي شود

 نيز "آلفونسو كوارون" به كارگرداني "جاذبه"فيلم 
  .جوايز اسكار را به خود اختصاص دادبيشترين تعداد از 

  
   2014مهمترين جوايز اسكار 

 "ينيكو استيو مك": جايزه اسكار براي بهترين فيلم -
 سال 12"براي فيلم )  ساله و اهل انگليس43(

  "بردگي
 مك يومت": جايزه اسكار براي بهترين بازيگر مرد -

 "كلوپ مشتريان داالس" براي فيلم "يكوناه
(Dallas Bayers Club)  

كيت ": جايزه اسكار براي بهترين بازيگر زن -
براي فيلم ياسمن )  ساله متولد استراليا43 ("بالنشت

  (Blue Jasmine)  آبي
 "اهدا شد به : ايزه اسكار براي بهترين كارگرداني  ج-

براي )  ساله و اهل مكزيك53 ("آلفونسو كوارون 
    (Gravity) فيلم جاذبه

: ي بهترين بازيگر نقش مكمل زنجايزه اسكار برا -
 12براي فيلم )  ساله و اهل كنيا31 ("لوپيتا نيونگو"

  (years a slave 12)سال بردگي 
: جايزه اسكار براي بهترين بازيگر نقش مكمل مرد -
براي فيلم داالس )  ساله و اهل آمريكا42 ("جرد لتو"

  (Dallas Bayers Club) بايرز كلوپ
: هترين فيلم غيرانگليسي زبانجايزه اسكار براي ب -
  براي) ساله و اهل ايتاليا43 ("پائولو سورنتينو"

 The Great) "زيبايي بزرگ" فيلم يكارگردان
Beauty)  

 ،"يخ زده"فيلم : جايزه اسكار براي بهترين انيميشن -
(Frozen) )معروف به ملكه برفي(  

مورگان ": جايزه اسكار براي بهترين مستند بلند -
 Feet 20) " پا تا ستاره شدن20"راي فيلم  ب"نويل

from Stardom)  
: جايزه اسكار براي بهترين موسيقي متن ارجينال -
  (Gravity)  براي فيلم جاذبه"استيون پرايس"
  

  19بقيه در صفحه 

  

   

  رويدادهاي هنري ماه
 ليال جديدي
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  18بقيه از صفحه 

  .....موسيقي

  
شادي حق مسلم : نامه سرگشاده به روحاني

  همه ايرانيان است

هاي   ي لغو كنسرتها و برخي از برنامه در ادامه
فرهنگي در استان خوزستان و شهر آبادان، چند نفر از 

اي سرگشاده به   فعاالن گرايشهاي فرهنگي طي نامه
  از جملهدر اين نامه. ه اعتراض زدندروحاني دست ب

 ما اميدواريم با كليد ،يس جمهوريآقاي ر" :آمده است
حكمت و معرفت قفل بسته تندرويها همزمان در 

ها به دوستي،   سطوح ملي و محلي گشوده شود، كينه
نفرت به همراهي و همدلي و تنگ نظري به وسع ديد 

زش دادن به زرگترين دفاع از ارزشها، ارب ... مبدل شود
اند كه  به مردم اين شهرها چه داده. نفس زندگي است

   كنند؟ هاي ديگر را نيز از آنها دريغ مي نداده
شادي  مي كنيم كه ما تهيه كنندگان اين نامه تاكيد

حق مسلم هر ايراني است چه در تهران و اهواز و چه 
  ".در آبادان و خرمشهر

  

  ......نقاشي

  
   پيدا شد دنبلو سرقت شده رامبراتا
  

  ، نقاش بزرگ هلندي،"رامبراند"يك تابلو نقاشي اثر 
  .پانزده سال پس از سرقت در فرانسه پيدا شد

 ميليون و 2 كه ارزشش "كودك با حباب صابون"
 از موزه اي در   هزار پوند تخمين زده مي شود،700

 1999 در جنوب فرانسه در سال "دراگونيان"شهر 
 جشن روز باستيل در ژوئيه امهنگاين تابلو . ربوده شد

  . به سرقت رفته بود1999
در آن زمان پليس گفت كه سارقان از در پشتي موزه 

 پيش از  وارد شده بودند و پس از به صدا در آمدن آژير،
وضعيت . اينكه مامورها خود را برسانند، گريخته بودند

  .اين تابلو خوب توصيف شده است
  

  ..… مجسمه سازي

  
  “ مثل الشه گوسفند رفتار شدولي با آثار تنا"

  بارهوكيل پرويز تناولي، مجسمه ساز ايراني، در
 و خارج كردن چند موكل اش  شكستن قفل در خانه

 بردن آثار": مجسمه از آن توسط شهرداري گفت
 برخالف قانون بوده و پس از تعطيالت نوروز، تناولي

ه شكايت كيفري خود را براي بازگرداندن آثار به دادگا
   ".كنيم ه مييارا

  
 اثري را كه در حدود 57يازده مجسمه از اين هنرمند، 

 دو هفته پيش از آن ، سال در اختيار شهرداري بوده10
اش منتقل كرده بود، اما روز  با حكم دادگاه به خانه

 اسفند شهرداري تهران دوباره اين آثار را با 26يكشنبه 
  . به خانه در اختيار گرفتهجوم

 مجسمه حجمي برنز و 9 اين يازده اثر كه از در ميان
دو مجسمه حجمي سراميك تشكيل شده، آثاري با 

قفس "، "نفس هيچ"، "ديوارهاي ايراني"عنوان 
 وجود داشته "يادبودي براي فرهاد كوهكن" و "هيچ
  .است

نحوه " : افزودصدرالدين ماحوزيوكيل پرويز تناولي، 
شده از نظر بردن آثار و صدماتي كه به آنها وارد 

اخالقي پذيرفتني نيست و با آثار ارزشمند آقاي تناولي 
  ".مثل الشه گوسفند رفتار شد

  
  .....اتريت
  

اتر ييلي در تي اسرا-دوستي و دعواي ايراني 

   "پادشاهي سفال و آتش"

  سهند از آمستردام و رافائل از لندن با هم نمايشنامه
به  "سفال".  را آفريدند"پادشاهي سفال و آتش"

روايتهاي منتسب به دانيال، پيامبر قوم بني اسراييل 
 به يكي از نمادهاي فرهنگ "آتش"اشاره دارد و 
  .باستاني ايران

يل نخست از يدر اين نمايشنامه دو نفر از ايران و اسرا
.  رد و بدل مي كنند با همدر شوخي صحبتهايي

شوخيهاي دوستانه سهند و رافائل اما ناخودآگاه به خط 
رسد و كار به داد و  دويشان مي هاي ميهني هرقرمز

در اين بين ناخودآگاه هر دو به آنجا . كشد  فرياد مي
شان از يك جنبه به هم شباهت   رسند كه زندگي مي
 هر دو قرباني خشونت و تنش در كشورشان شده: دارد

 شان از اين بابت بسيار آسيب ديده هاي  اند و خانواده 
گيرند   گيرند و تصميم مي  هر دو آرام مي. اند 

شان را براي يكديگر   داستانهايي اساطيري از فرهنگ
  .تعريف كنند
 دو نوازنده يوناني ،"پادشاهي سفال و آتش"در نمايش 

و هلندي نيز سهند صاحب ديواني و رافائل رودان را 
  اتر، بازيگران ترانهيدر بخشهايي از ت. كنند  همراهي مي

خوانند و   را براي مردم ميهايي مردمي از كشورشان 
هاي ايراني و اسراييلي را به هم پيوند   گاه ترانه

  .زنند مي
اين نمايش در حال اجرا در شهرهاي هلند است و قرار 
است به زودي در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي و 

  .همچنين اسراييل به روي صحنه برود
 
  

  بردگي براي كارگران

  به بركت اقتصاد مقاومتي
  نت ميرهاشمي زي

 اسفند، دستمزد پايه 23شوراي عالي كار روز آدينه 
 تومان  900 هزار و 608 را 93كارگران براي سال 

علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه . تعيين كرد
مصوبات «:اجتماعي در توجيه ميلغ تعيين شده گفت

 و ناظران  "راي مطلق اعضا" و "اجماع تمام"مزد با 
و كارفرمايي، براي دستمزد سال تشكلهاي كارگري 

  . تصويب شد» آينده
 درصد مزد كارگران را 25علي ربيعي افزايش 

درك متقابل كارگران «و محصول » تصميم مناسب«
اين . دانست» از وضعيت صاحبان صنايع و توليد

كارگزار رژيم، نتيجه جلسه تعيين مزد و در نهايت 
مه برنا« درصد را در راستاي اجراي 25افزايش 

  . ولي فقيه دانست» اقتصاد مقاومتي
   

تعيين حداقل مزد زير نرخ تورم اعالم شده اگر چه در 
رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي تبديل به امري 
عادي شده، 
اما ويژه گي 
امسال در اين 
است كه 

پوچي 
شعارهاي 

دهن پر كن 
حسن روحاني 
در هنگام 

تبليغات 
انتخاباتي اش 
را خيلي زود 

. كردبر مال 
يكي از وعده 
هاي حسن روحاني تعيين مزد پايه بر اساس نرخ تورم 

اگر چه آمار دولت حسن روحاني در پايين آوردن . بود
 درصد هيچ اعتباري 35 درصد به 45نرخ تورم از 

ندارد، اما آنها حتا حاضر نشدند كه حقوق كارگران را با 
 درصد كه از طرف بانك مركزي 37 تا 35نرخ تورم 

  . م شده، همسان كننداعال
سخن پراكني علي ربيعي در مورد چگونگي تعيين 
دستمزد پايه همچنين ماهيت و تركيب شوراي عالي 

كساني كه در اين شورا به اين . كار را نشان مي دهد
دادند » راي مطلق«مقدار مزد پايه به قول علي ربيعي 

نه نمايندگان كارگران كه از طرف دولت به اسم 
همچنين علي ربيعي . كارگران چينش شدندنمايندگان 

به درستي معناي اقتصاد مقاومتي ديكته شده از طرف 
تعيين اين مقدار مزد . علي خامنه اي را بيان مي كند

پايه كه حداقل يك مليون و دويست هزار تومان كمتر 
 درصد كمتر از نرخ تورم اعالم 10از خط فقر و حداقل 

ه معناي تشديد شده از طرف بانگ مركزي است، ب
فقر، بردگي و محتاج كردن نيروهاي كار به سبد 

مزد پايه بايد بر اساس نرخ . كاالهاي حمايتي است
تورم، بهاي مسكن، مواد خوراكي و انرژي تعيين شود، 
در حالي كه قيمت همه اين كاالهاي پايه اي بسيار 

 درصد افزايش پيدا كرده و همچنان رشد 25بيشتر از 
  . داشتصعودي خواهد 

تعيين مزد پايه از طرف نهاد دولتي شوراي عالي كار 
بدون مشاركت نمايندگان منتخب كارگران، خشم 

تنها اتحاد و . كارگران و مزدبگيران را برانگيخته است
عمل مشترك ميليونها كارگري كه با اقتصاد مقاومتي 
ولي فقيه به بردگي كشيده مي شوند مي تواند از 

  . طلق و بردگي جلوگيري كندسقوط آنها به فقر م
   اسفند 25فراسوي خبر يكشنبه 
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  رويارويي با پديده مهاجرت

زنان مهاجر در شرايط متضادي بسر مي 
ها ، آن كشورشاناز يكسو، مقامات. برند
دليلِ ارسال سرمايه و شركت در ه را ب

رشد و پيشرفت كشور مورد ستايش قرار 
مي دهند، از سوي خانواده و 

 فداكاري و از ه دليلشان ب خويشاوندان
 از  وخودگذشتگي نيز تقديس مي شوند

شان حتي   فرزندان جانبازسوي ديگر، 
سالها بعد از بازگشت و سپري شدن 
مدت مهاجرت، مورد انتقاد قرار مي 
گيرند كه آيا راه حل ديگري جز 
مهاجرت و دوري از آنان نداشته اند؟ 
برخي، زنان مهاجر را به ارجحيت قايل 

 اقتصادي نسبت به مسايل مسايلشدن 
 بورز ماتهام. عاطفي متهم مي كنند

 كه زنان كمك نقدي به ميزان نسبت
شان  ندانوكارگر مهاجر براي خويشا

مي يد يا ضعيف ، شدكنندارسال مي 
  . شود

 كه معموال ناديده گرفته يموضوع ديگر
 "موقعيت طبقاتي" مساله ،مي شود

 از هابسياري از آن. زنان مهاجر است
 - مدارك تحصيلي و صالحيت علمي

دارند كه زندگي دانشگاهي بااليي برخور
 در جستجوي و سرزمين خويش را

با در كشورهاي ثروتمند تامين معاش 
اشتغال در حرفه هايي پايين تر از وجود 

 موقعيت. شان ترك مي كنند تحصيالت
ويژه كارگران ه اجتماعي زنان مهاجر ب

كه كار خانگي ارزان   از آنجا- خانگي
 تر از ارزش واقعي اش ارزيابي مي شود

  . مي يابد تنزل -
ثير اتعداد بيشماري كودك تحت ت

سرپرستي مادران شان مهاجرت، بدون 
 جدايي طويل نتايج. پرورش مي يابند

خصوص در ه المدت مادر و فرزند، ب
دليل كااليي ه سنين پايين كودكان، ب

. سازي پديده مادري، مخرب است
 تامين فداكاري زنان مهاجر براي اوجودب

شان، اعتماد  نزندگي بهتر براي فرزندا
. بين آنان فرسايش پيدا مي كند

تحقيقات آشكار مي سازد كه فرزندان 
تر از كودكاني كه با بيشزنان مهاجر 

شان رابطه مستقيم دارند، دچار  مادران
 .افسردگي، سردرگمي و خشم مي گردند

اين در حاليست كه فرزندان كارفرمايان 
زنان مهاجر در كشورهاي ثروتمند، از 

 محبت و عاطفه مورد نياز هم محافظت،
 شان و هم پرستاران از طرف مادران
طور كلي، آنچه ه ب. شان، برخوردارند

كودكان زنان كارگر مهاجر در آنسوي 
 در سوي ديگر ،جهان از آن بي بهره اند

  .جهان به وفور قابل دسترس است
  

  رويكرد فمينيستي

از نقطه نظر زنان متعلق به طبقه 
پيشرفته، متوسط در كشورهاي 

رهايي از انجام كار خانگي بدون 
اگرچه . مزد آرزوي جذابي است

پيشرفت تكنولوژي موجبات 
تسهيل كار خانگي را فراهم 

 ولي مدت زماني كه ،ساخته است
تنهايي يا با مشاركت با ه زنان ب

مردان به كار خانگي مبادرت مي 
  .ورزند را كاهش نداده است

ي مزد بنابراين، زنان هنوز از كار ب
اين موضوع، . خانگي رها نشده اند

رهايي از انجام كار خانگي يا 
حداقل بخشي از آن، براي زنان، 

 كه در حوزه هاي هاييويژه آنه ب
كار مشغولند، ه مديريتي شركتها ب

حساب مي ه بسيار قابل توجه و مهم ب
نيروي كارِ كارگران خانگي مهاجر . آيد
ثر موبه شدت  چنين آرزويي برآوردندر 

  .است
  وزنان متعلق به طبقه مرفه

بلندپايه زنان داراي مقامهاي 
در كشورهاي ثروتمند كه 
توانايي استخدام زنان مهاجر 

 كارگر خانگي را به عنوان
  امتياز طبقاتي اين از،دارند

 از استثمار  خودرهاييبراي 
نيروي كارشان در شكل 
انجام كار خانگي بي مزد 

ژرفشِ . استفاده مي كنند
ضاد طبقاتي، تعميق شكاف ت

 و رشد بين شمال و جنوب
 در سراسرِ جهان، فقر

مهاجرت به كشورهاي 
عنوان ه ثروتمند و اشتغال ب

كارگر خانگي را فراروي زنان كشورهاي 
عنوان راه حلّي جهت بهبود ه فقير ب

وضعيت معيشتي و ارتقا شرايط 
اقتصادي خانواده هايشان قرار داده 

ان طبقه مرفه كه از همين رو، زن. است
با استخدام كارگران خانگي از انجام كار 

 به اين ،بي مزد خانگي رهايي مي يابند
نوع تقسيم كار جنسيتي، نژادي و 

 تقسيم كار جنسيتي ؛در جامعه(رياكارانه 
 ؛ خصوصي خانهحريمدر / بين زن و مرد

، )تقسيم كار جنسيتي دوگانه بين زنان
وي چنين تقسيم نير. رضايت مي دهند

 رابطه اي ،كار جنسيتي بين زنان
مستقيم با تقسيم نيروي كار بر اساس 

  . مليت در جهان دارد ونژاد، طبقه
بردگي خانگي براي زنان طبقه مرفه 

 زنان مهاجر  دوش آن بهافكندنتنها با 
كار خانگي به . فقير از بين رفته است

تعداد بيشماري از زنان كارگر در برابر 
يزي محول شده دستمزد بسيار ناچ

زنان ثروتمند از  رهايي. است
 در جهان طبقاتي ،كار خانگي

تنها با تشديد استثمار بخش 
عظيمي از زنان كشورهاي 

تقسيم . فقير ممكن است
جنسيتي نيروي توليد و بازتوليد 

 سيستم ه علت، باقتصادي
 تبعيض  وسرمايه داري جهاني

در به طور همزمان  ،جنسيتي
كشورهاي فقير فرستنده مهاجر 
و در كشورهاي ثروتمند ميزبان 

  . و پايه ريزي شده است گرفتهشكل
كه توليد و بازتوليد نيروي  از آنجا

 و كار خانگي توسط زنان نگهداري
با اينكه برخي از زنان (انجام مي پذيرد 

طبقه مرفه از چرخه كار خانگي رها 
شده و جزو نيروي كار داراي دستمزد 

توان ادعا كرد كه تقسيم  ، نمي)شده اند
كار بر اساس جنسيت در حوزه كار 

تغيير شكل داده  نگهداري خانگي و
 افزايش مشاركت زنان در باوجود. است

نيروي كار مزدي، كاهشي در ميزان 
 زنان در نيروي كار خانگي و ديگر سهم

وجود ه  بمزديغير مراقبتي كارهاي 
 چهره اي كار خانگي هنوز. نيامده است

  .زنانه دارد
جنبه ديگر موضوع اين است كه زناني 
كه داراي پستهاي مديريتي و مقامهاي 

در نيروي كار كشورهاي  ارشد اجرايي
مترقي و پيشرفته هستند، به سيستم 

سرمايه داري تعهد داده اند كه 
ساعتهاي طوالني در شرايط سخت و 
رقابت خشن، وظايف بغرنجي را بر 

ين موضوع، آنان را ا. عهده بگيرند
برخورداري از كارگر خانگي، از باوجود 

 انجام برخي وظايف خانگي مستثني 

 

 چهره سيستم خشن  امراين. نمي سازد
سرمايه داري را نمايان مي سازد، حتي 

كه نيروي كار جهت انجام كار  هنگامي
خانگي توسط يك دستگاه صنعتي 
، عريض و طويل وابسته به طبقه حاكم

   .ي جهان وارد مي شودسو از آن
در اين ميان، زنان وابسته به طبقه 
سرمايه دار كه نيازي به مشاركت در 

ندارند، وليكن آنقدر ثروتمندند  بازار كار
كه قادرند از نيروي كارگران خانگي 

  . بهره ببرند را نمي بايست فراموش كرد
  

 - نيروي كار مراقبتي در جهان نو

  ليبرال

ليبراليستي و  - با تداوم سياستهاي نو
 شكاف بين شمال و جنوب، فرار ژرفش

) كارگران خانگي (نگهدارينيروي 
از اين لحاظ، . افزايش يافته است

 و نگهداريفرار نيروي كار موضوع "
 شخصي موضوع نه تنها يك "راقبتيم

نيست، بلكه كامال سياسي و جهاني 
 بر اين، تصميم گيري افزون. است

روي كار پيرامون تهيه و توزيع ني
پايه مراقبتي آنقدر مهم است كه بمنزله 

 نجات و تداوم حيات انسان اي مهم درِ
 اين در حاليست كه. حساب مي آيده ب

مراقبت و مناسبات كاري در حوزه 
انسانها، طبق معيار طبقه نگهداري 

حاكم بر پايه اختالف طبقاتي، جنسيتي 
روابط اين . و نژادي شكل گرفته است

 - گرايي نو ظام كاالپيروان نتوسط 
 در روند استعمار  وليبراليسم اقتصادي

 استعماري جهاني سازي - تاريخي و نو
  . شكل داده شده استسرمايه معاصر 

 نتايج وخامت بار سياستهاي از اين رو،
ليبراليستي مي بايست در گفتگوها  - نو

پيرامون پديده مهاجرت و كارگران 
  .خانگي مورد توجه قرار بگيرد

 سيستم رفاهي همگاني ،دو دهه اخير در
 محدود شده شدته كشورهاي اروپايي ب

و شرايط خانواده ها را بسيار بغرنج و 

دولتهاي حامي . وخيم ساخته است
ليبراليستي به چندين  - سياستهاي نو

وجود آورده ه بور را بزشيوه، معضل م
  :اند
 امكانات دامنهمحدود سازي حقوق و  -

  اجتماعي
 امكانات و سرويسهايي اي بهافزايش -

  دولتي و ،كه پيش از دو دهه اخير

 

  رايگان بودند
كاهش مسووليت و نظارت دولتي و  -

  خصوصي سازي امكانات رفاهي 
واگذاري مراكزِ مراقبتي و بهداشتي  -

  به بخش خصوصي 
 مراكز  خدماتافزايش قيمت -

نگهداري و مراقبتي كه به بخش 
 نگذاشتخصوص واگذار شده اند و 

ه  بو شهروندان ر دوش بهزينهپرداخت 
  ويژه خانواده ها 

   21بقيه در صفحه 
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 ي تالشهااز

كارگران، 

 و ندگانينما

 يتشكلها

مستقل آنان 

 مي كنتيحما
 

  
  يدي جداليل

  
 مي است، رژشي روز به روز در حال افزاي زندگنهي كه هزهمچنان

 هراس خود را ،ي و آزار فعاالن كارگريري با دستگزي ني اسالميجمهور
 اني منيآنچه كه در ا.  دهدي نشان مي كارگرياز باال گرفتن اعتراضها

 حساب نشده ي و حركتهاي تر بوده و حكومت را به دستپاچگريچشمگ
 .  روزافزون كارگران استيكشانده، مقاومت و همبستگ

 
 پول ي المللني صندوق بندي برآي درحالمي اقتصاد رژري وزا،ي نبي طيعل
 كارشناسان را يدرصد25 ندي و برآيدرصد20 تا 15 بر نرخ تورم يمبن

 كه دي گوي سخن م"ي آرامش و ثبات اقتصاد" كند و ازي مبيتكذ
 ي بهاي صعودري و سي فشار اقتصادري اقشار كم درآمد، زژهيمردم، به و

 قبوض برق در يخبر صدور نجوم.  كمر خم كرده اندازياقالم مورد ن
 ها و ارانهي نان، متزلزل بودن وضع پرداخت متي، باال رفتن ق93نوروز 

در .  است"يآرامش و ثبات اقتصاد" نيا ي نشانه هاني از تازه تررهيغ
 تشكل دولت كي ،ي اسالمي مزد شوراهاتهي كمي بررسجي نتاان،ي منيا

 كارگران را آشكار ي زندگي و مزد، مشقت و سختنهي هزرامونيساخته، پ
 يبنا بر گزارش مذكور، هر خانوار چهار نفره در تهران برا. تر كرده است

.  داردازي هزار تومان ن760 و ونيلي مكي خود حداقل به يگذران زندگ
 487 برابر حداقل دستمزد مشموالن قانون كار است كه از 3.5 رقم نيا

 .  رودي نمفراتر تومان 125هزار و 
 
 حق طلبانه خود يتهاي كارگران از فعال،ي اقتصادي عدالتي بني برابر ادر

 تيعال از فيري جلوگي براي اسالمي جمهورمياما رژ. دست بر نداشته اند
 تي كردن و آزار و اذي زندان،يريمتشكل كارگران، اقدام به دستگ

 به كارگران يدگيكارگران كرده و با نقض آشكار حقوق بشر، از رس
 .  كندي مي خوددارماري و بيزندان

 
 20 يري دستگ،ي كارگري تالش در سركوب حركتهاي جمله نمونه هااز

 كارگر 800 و اعتصاب ي حركت اعتراضكي يكارگر معدن چادرملو در پ
 نژاد، ي و اخراج بهرام حسنلي اكري معدن، بازداشت هشت كارگر پلنيا

 ليآهن اردب  كارگران ذوبندگاني معدن، اخراج نماني اي نهاد كارگرريدب
 و محاكمه سه يري كارگران، دستگي مطالبات صنفيريگيپ ليبه دل

 توان نام يا مر...  و"اخالل در نظم" به اتهام ي رازيميكارگر پتروش
 به علت ي كمساري و مرتضيدي حسن سعيري نمونه، دستگنيآخر. برد

 ي و تقلبيشي انتخابات فرماي و مقاومت در برابر برگزاريروشنگر
 .  باشدي بر آنها مي عوامل دولتلي و تحمي اسالميشورا

 
 را وادار به مي كارگران رژي مقاومت و همبستگدادها،ي روني اكثر ادر

 .   كرده استي و آزاد كردن كارگران بازداشتينيعقب نش
 

 يكاي به سندي همبستگامي در پكي كارگران فلزكار و مكانيكايسند
 يروشنگر": دي گوي تهران و حومه ميكارگران شركت واحد اتوبوسران

 ". استييكاي كارگران سندري ناپذلي تعطفهيوظ
 
 و مي كنتيحما آنان ندگاني مستقل و نماي كارگران، تشكلهاي تالشهااز

 .مي به آنان بكوشيدر كمك رسان
  اسفند10شنبه ...  خبري فراسو

 

  

گزارش بانكي مون؛ 

  چك سفيدي كه 

  صادر نشد
  منصور امان

  
گزارش دبيركل سازمان ملل متحد به شوراي 
حقوق بشر پيرامون تداوم پايمالي گُسترده حقوق 
شهروندان ايران، يك مسابقه ي ناسزاگويي بين 

ان و پايوران رژيم جمهوري اسالمي عليه او رهبر
    .به راه انداخته است

اگر چه واكُنش عصبي و برآشُفته حاكمان ايران 
به ورق زده شدن كارنامه خود در سطح بين 
المللي يك رفتار شناخته شده است، با اين حال 
از آنجا كه گُزارش سازمان ملل از وضعيت 

 نشيني اتُمي حقوق بشر در ايران به موازات عقب
 تدوين و ارايه گرديده، حساسيت و "نظام"

آشُفتگي هيات حاكمه را به دو چندان افزايش 
 "آلت دست"، "بي سروپا"، "مزدور". داده است

 فقط بخشي از واژه هايي است كه "سخيف"يا 
دستگاه سياسي رژيم واليت فقيه، دبيرُكل 

  . سازمان ملل را با آنها توصيف مي كند
قاي بانكي مون كه دليل روشني از گُزارش آ

توجه بين المللي به موضوع سياست و رفتار رژيم 
مالها با شهروندان ايران است، از ديد حكومت 
يك فاكتور برهم زننده معادالتي محسوب مي 
شود كه پس از تن دادن به عقب نشيني هسته 

 به گونه خوش بينانه "نظام". اي چيده است
تن اجباري پروژه بمب اش مايل است كنار گذاش

با چك سفيد طرفهاي خارجي براي برچيدن 
تحريمها و بايگاني پرونده سياه حقوق بشري آن 

  . پاداش داده شود
بنابراين شگفت آور نيست كه در ميان صداي 

 -اُركستر بدآهنگ عليه آقاي بانكي مون، زير 
برهم زدن معامله هسته اي نيز نواي تهديد به 

شنيده مي شود؛ يك ژست توخالي كه كمترين 
آسيب آن براي حكومت، تاييد مرتبط بودن 

  . كشمكش اتُمي با موضوع حقوق بشر است
در همين حال براي باند ولي فقيه، كارزار 
تبليغاتي عليه دبيرُكل سازمان ملل متحد 

گه داشتن كاركردي داخلي نيز دارد و آن كوتاه ن
ريسمان پاي جناح ميانه و حفظ فشار روي آن 

آقاي خامنه اي و شُركا به اين وسيله رقم . است
هزينه اي كه حاضرند براي تواُفق هسته اي 

 يادآور مي "مذاكره كنندگان"بپردازند را به 
  . شوند

چنين مي نمايد كه دولت حجت االسالم روحاني 
 را خالي از نيز حمالت جناح رقيب از اين زاويه

فايده براي پيشبرد موفقيت آميز مذاكرات اتُمي و 
از اين راه تقويت جايگاه خود در ساختار قُدرت 

 و در نتيجه "محافظه كاران"رماندن . نمي داند
باطل شدن توافُقات، بهانه خوبي براي درخواست 
مسكوت نگه داشتن محورهاي غيرهسته اي 

قوق بشر را اختالفها است و اين فقط موضوع ح
هم نوايي وزارت خارجه آقاي . در بر نمي گيرد

روحاني با باند رقيب عليه آقاي بان كي مون، 
   .ارزيابي مزبور را تقويت مي كند

   اسفند23آدينه ... فراسوي خبر  
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از  در گذشتهخصوصي سازي امكاناتي كه 
روندان و خانواده  شهدر اختيار دولت سوي

 عرضه به تغيير شيوه ، مي شدگذاشتهها 
با نگهداري امكانات مراقبتي، بهداشتي و 

در چنين . توجه به نياز بازار انجاميده است
 حالتي، بازار، نيروي كار 

ويژه ه  ب،و امكانات مراقبتي را به هر كسي
خريداراني كه قيمت بيشتري براي آن مي 

 -ر نظام نوبازا. پردازند، مي فروشد
  ليبراليستي، پروسه خصوصي سازي

را تنها از طريقِ كارگران قانوني به پيش 
اين واقعيتي ست كه اقتصاد . نمي برد

كشورهاي سرمايه داري پيشرفته از كار 
غيرقانوني مهاجران در حوزه هاي شغلي 
گوناگون مانند رستورانها، كار خانگي و 
آسايشگاههاي خصوصي، به وفور بهره 

 ولي ،ستاسيستم غيرقانوني .  استبرده
بدين جهت، اگر . بسيار مفيد واقع مي گردد

خصوص ه  ب وخاطر وجود زنان مهاجره ب
ه مهاجران غيرقانوني نبود، كار خانگي ب
. طور كلي دچار اضمحالل و سقوط مي شد

براي سيستم سرمايه داري  بنابراين،
استثمار نيروي كار غيرقانوني قابل قبول و 

 آن را بهطور پنهاني ه  باشد و ب ميمفيد
  .  مي اندازدجريان

 كارگران مهاجر، زنانه  وخيمواقعيت شرايط
شدن پديده مهاجرت و جهاني سازي بازار 

ارتباط بين استثمار . كار را آشكار مي سازد
نيروي كار و تغيير آن از سطح ملي به بين 
المللي، پرسشها پيرامون كار خانگي را از 

تي به يك موضوع يك موضوع طبقا
در . اخالقي و جهاني گسترش مي دهد

حقيقت، توليد و بازتوليد نيروي كار خانگي 
از روي دوش زنان ثروتمند و تحصيلكرده 
غربي برداشته و بر دوشِ زنان مناطق و 
 كشورهاي فقيرِ مشخصي از جهان گذارده

اختالف بين زنان به موازات .  استشده
 عميق و تقويت سيستم طبقاتي در جهان،

مدلي كه بانك جهاني و . تر مي گردد ژرف
صندوق بين الملل پول براي رشد به 

 مي بايست مورد ،دولتها تجويز مي كنند
  ،نقد قرار گيرد

 

زيرا موجبات بيكاري افراد تحصيلكرده 
كشورهاي فقير را فراهم مي سازد تا به 

عنوان ه كشورهاي پيشرفته مهاجرت و ب
چرخه . غول گردندكار مشه كارگر خانگي ب

 درگيرِ دستورات بانك مراقبت و نگهداري
 فرارجهاني و صندوق بين الملل پول، 

سوي كار مراقبتي و انتقال از آن نيروي 
صرفه جهان به كشورهاي پيشرفته جهت 

. ليبراليسم اقتصادي مي شود - نوجويي 
 از كشورهاي "مواد خام" اگر در گذشته،

ور و كشتار فقير آفريقايي و آسيايي به ز
ربوده و به كشورهاي ثروتمند فرستاده مي 
شد، در سيستم سرمايه داري انحصاري و 
استعماري كنوني، نيروي كار اجتماعي و 

 - مراقبتي با اعمال سياستهاي نو
  .ليبراليستي ربوده مي شود
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   به همه شما درود

 زن را به تمام تالشگران و ي روز جهان
 يتي جنسي و برابري آژادكارگرانيپ

 زنان كه ي و به تماممي گوي مكيتبر
 نه ضي و تبعيكتاتوريسرفرازانه به د

 .  فرستمي درود مند،ي گويم
 
 جامع ي توجه به وقت كم و صحبتهابا

 در رابطه با ي رجوميو كامل خانم مر
 من به طور خالصه به ران،يزنان در ا

  : كنمي نكته اشاره مكي
 
   حقوق زنان با حقوق بشريوستگي پ

 راه يتي جنسي برابري زنان براكاري پ
با توجه به رشد .  استمودهي را پيطوالن

 ني ايياي و جغرافي فرهنگ،ياقتصاد
 روبرو يكساني يمبارزه با دستاوردها

 زنان ي و اجتماعي حقوقتيموقع. ستين
 يي تا كشورهايناوي اسكانديشورهااز ك

 از غرب تا شرق تفاوت يمانند سومال
 ي دهد كه چه نابرابري نشان منيدارد ا
 . زنان وجود داردتي در مورد موقعيبزرگ

 
 از جهان ذره ي نظر من در هر نقطه ابه
 وجود داشته ي عدالتي و بي نابرابريا

 كه زنان در صف ديباشد مطمئن باش
 نيكه به آنها ا هستند ياول كسان

 .  شودي ملي تحمينابرابر
 

 ي ادهي پدي زنان در قرن فعلحقوق
 توان آن را فقط ي است و نمياسيس
اگر به حقوق .  دانستي امر فرهنگكي

 ي نگاه شود راهكارهاهي زاونيزنان از ا
 رفع خشونت و ي توان برايموثرتر م

 .  كردداي پيتي جنسينابرابر
 

مقوله به  زنان و حقوق بشر دو حقوق
 معنا كه نيبه ا.  هستندوستهيهم پ

 توانند چشم يمدافعان حقوق بشر نم
 و خشونت يتي جنسيخود را بر نابرابر

 مدافعان نيهمچن.  زنان ببندندهيعل

 توانند چشم ي نميتي جنسيحقوق برابر
 . خود را بر حقوق بشر ببندند

 
 وستهي آنچنان به هم پدهي دو پدنيا

 نخواهد يگريد جدا از يكيهستند كه 
 دروغ كي نيا.  شوديتوانست عمل

 توان به حقوق بشر يبزرگ است كه م
به . افتي دست يتي جنسيبدون برابر

 كه ديني ببدي مختلف نگاه كنيكشورها
 و تي كه حقوق بشر رعايزانيبه م

 دقانونمند شده حقوق زنان هم قانونمن
 نياگر چه در عمل همه قوان. شده

 شدن نهياز نهاد نشود اما قانون تيرعا
 يري جلوگيزاني تواند به مي مينابرابر

 . كند
 

در .  حقوق جهانشمول هستندني دو اهر
 دهكده كي كه جهان ماننده يطيشرا

شده با وجود انقالب اطالعات و 
 و ي اجتماعيارتباطات و وجود شبكه ها

 عدم تعادل و ،ي جهاني ارتباطيابزارها
 و يع اجتمايتهاي و موقعطي شراينابرابر
 معمول بلكه دهي پدكي زنان نه يحقوق
 در سطح يتماع اجي از چالشهايكيبه 

  . شده استليجهان تبد
 زنان در تي به طور مشخص از وضعمن

 رانيزنان در ا.  كنمي صحبت مرانيا
.  هستندي مذهبيكتاتوري سركوب دريز

 گسترش قدرت راني حكومت ايآرزو
 خود به منطقه و همه جهان يارتجاع

 و ي اسالمي كشورهارياتحاد جماه. است
 شرع در ي ارتجاعنيبسط دادن قوان

 كردن زنان از ي و قربانگري ديكشورها
 حاكم ي اسالمي جمهوريجمله هدفها

 .  استرانيبر ا
 

 سركوب ري زراني مردم اگري دي سواز
 ي ممالي هستند و حقوق آنان پاديشد

 ي زنان براكاري پلي دلنيبه هم. شود
 يكتاتوري دهي علكاري به پيتي جنسيبرابر

 ي زده موندي نقض حقوق بشر پهيو عل
 ني به اني كنم كه اي مديالبته تاك. شود

 ي برابري كه مبارزه براستيمعنا ن
 به مبارزه لي تبدفقط و لي تعطيتيجنس

 دي نقض حقوق بشر شود بلكه زنان باهيعل
 . خود را داشته باشنديتشكلها

 
 ي باشد تا زمان ما روشني برادي باني ااما

 حاكم است تا ي مذهبيكتاتوريكه د
 حاكم است هر عتي كه قانون شريزمان

 مساله زنان دي بر سر كار آيباند و جناح
حقوق زنان و حقوق بشر . حل نخواهد شد
 و ابدي تواند بهبود ي ميتنها در تحوالت

 مثبت داشته باشد كه از يچشم اندازها
 به تهافي و توسعه كي دموكراتيبطدل روا
 . ديوجود آ

 
 ي احمدي طور كه از حكومتدارهمان

 زنان نشد مطمئن بي نصيزينژاد چ
 عبا و عمامه حسن ري كه از زديباش

 زنان بي نصيزي هم چيروحان
 ي در تماميحسن روحان. نخواهد شد

 از سه دهه بر شي بي طيسركوبها
 ني بوده و در باالتركي شررانيزنان ا

 . مقام نقش داشته است
 

 مي رژني درون اي باندهايلهاجدا
 مردم و ني بزي ستدي از تشديناش

 مانند همه رانيزنان ا. حكومت است
 دوست دارند آزاد ايزنان در سراسر دن

باشند آزاد لباس بپوشند، آزاد شغل 
 برابر با يانتخاب كنند و از حقوق

 . مردان برخوردار باشند
 

 تنها ي و آزاديتي جنسي چه برابراگر
 تواند به ي ميالت اجتماعدر گرو عد

 ،ي كند اما آژاددايطور كامل تحقق پ
 از دولت ني ديي و جدايدموكراس
 .  كندي امر مهم را هموار منيتحقق ا

 
 در مقابل به مي تواني چكونه مما

 زنان توسط مردان در دني كشيبردگ
ما . مينقاط مختلف جهان سكوت كن

 ييادگراي در مقابل بنمي توانيچگونه م
 اروپا در كنار ما ني كه تا هميمذهب

سكوت ما . مي كند سكوت كنيالنه م
 داني داده و مشيقدرت آنان را افزا

 ي مرتجعان فراهم مي براشتريرشد ب
 .كند
 

 زنان درد مشترك ماست و ما درد
 زنان كارگر، زنان در بند در يصدا

 و يبرتي و زندان لراني امي رژيزندانه
 ي كه سركوب ممي هستيهمه زنان

  .  شونديكه سركوب م. شوند
  

 درد مشترك ني اتحاد ما در برابر اتنها
 را سود رفع طي تواند شراياست كه م

 از حقوق بشر است ، ي كه جزئضيتبع
 . دهدرييتغ
   

   حقوق زنان با حقوق بشريوستگيپ
  زينت ميرهاشمي 

 2014  اول ماه مارسسيپاردر » ي اسالمي گرائادي مبارزه با بنشتازيزنان پ« ي المللنيكنفرانس بمتن سخنراني در 



  23 صفحه                              1393 اول فروردين  – 345نبرد خلق شماره 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شتري قُوه قهر هر چه بچرا

  ي اصلگريبه باز

   شود؟ي مليتبد
   امانمنصور

 در برابر "نظام" يني كه روند عقب نشهمانگونه
 رود، تالش آن در ي خود به جلو مي خارجيطرفها

 شدت و حرارت زي جام زهر نياسي از آثار سزيجهت گُر
 دستگاه قهر متشكل از ري مسنيدر ا. ابدي ي ميشتريب

 و يتي امن،ي شبه نظام،ي نظاميروهاي نه،ييقُوه قضا
 ي گوناگون بوروكراسيها آنها در بخشي هارمجموعهيز

 ي ترني نقش پر رنگ تر و سنگ،ي مدني و زندگيادار
 .  شونديرا عهده دار م

 
 و سركوب گردي توان در پي را مندي فراني ايني عنمود

 شتري فشار ب،ي و صنفي مدن،ياسي كوشندگان سندهيفزا
 ي اعدامهااي گرباوراني و دي مل،يني ديتهاير اقلب

 نيدر ا.  در سطح كشور مشاهده كردختهيافسارگُس
 كه به گونه ي و مراكزيتي امنيپهنه، دادگاه ها، اُرگانها

 به شتري در كُنترُل قُوه قهر است، هر چه بميرمستقيغ
 .     شوندي ملي تبدي اصلگري دار و بازدانيم
 
 كوشش بي ترتني به اشي و شُركاي اهللا خامنه اتيآ
 كنند با گذاشتن وزنه سركوب مستمر و همه جا يم

 يني قُدرت را پس از عقب نشي موازنه نيحاضر، شاه
 ي كه همراه با از دست دادن هنگُفت اقتدار داخليخارج

 .  شان بوده، به تعادل برسانند
 
 و مي مستقي تمركُز سركوب در ساختارهاه،ي زاوني ااز
كومتانيرعوانساالرانهي دشي در آراريي فقط تغي قهر ح 

 كند، بلكه ي نمي را متجل"رهبر" انيحكومت به ز
 ي ابزارهالهي رود كه به وسي به شمار ميپروژه ا

 ياسي قُطب سكي جادي اي درپيتي و امنينظام
 .   باند حاكم استيحصار انگاهي و حفظ جانيگزيجا
 

 از شتري كه هر روز بيل در حاي روحان- ي رفسنجانباند
 ي در اصطكاك قرار مبي با باند رقهي زاوني از اشيپ
 خسارت يامدهاي هراس از پلي همزمان به دلرد،يگ

 ي در مجموع م"نظام" ي برا"باز شدن فضا" كه يبار
تواند داشته باشد، قادر به نشان دادن واكُنش موثر در 

 . ستيبرابر حمالت آن ن
 

 ناهمگون و كرديگاه و رو حكومت با نانهيجناح م
 ،ي مدنيهاي و آزادي به حقوق شهروندانهي گراضيتبع

 طبق ي و بازفي حرني جز پناه گرفتن در زميچاره ا
 آنها در يبداقبال.  كند، نداردي مكتهي كه او ديقواعد

 كه حقوق زاني نهفته است كه به هر متي واقعنيا
 تالش اي كنند ي م"مصالح نظام" يشهروندان را قُربان

 دهند، هي از آن اراعي دست ساز و مطي كنند مفهوميم
 .  كنندي دفاع تر مي تر و خود را بزي را تبي باند رقغيت
 
 سركوب در اقتدار باند حاكم ياسي سگاهي توجه به جابا

 آن همچون ي بر سر نمودهايري درگ،يدر دوران كنون
 ري بوك، وزن و تاثسي فلتري از في جنتيانتقادات آقا

با . ابدي ي اقدام انحصار شكنانه صرف مكي از يشتريب
 سماني ر"دولت اعتدال" كه ي حال تا هنگامنيا

 زي نهي دارد، جدال در حاشندستگاه قهر را بر گرد
 را در سماني است كه در انتها به سود آنكه ريكشمكش

  . شودي مفي تكلنييدست دارد، تع
  اسفند14چهارشنبه ...  خبري  فراسو

 
  

   

عيين حداقل دستمزد بدون ت 

  حضور نمايندگان كارگران

  

  زينت ميرهاشمي 
مذاكرات براي تعيين سرنوشت معيشت و زندگي حدود 

 ميليون نيروي كارِ مشمول قانون كار بدون حضور 12 
پيش بيني مي . نمايندگان انتخابي كارگران جريان دارد

 روز 10شود كه نتيجه مذاكرات در شوراي عالي كار تا 
از البالي نظرات كارگزاران رژيم . گر اعالم شوددي

 مدلي 93چنين بر مي آيد كه مدل تعيين مزد براي سال 
اين سناريو . ابتكاري دولت حسن روحاني خواهد بود

  چگونه سناريويي خواهد بود؟
   

 11معاون تنظيم و نظارت بر روابط كار، روز يكشنبه 
 كرد كه  مطرح93اسفند در رابطه با تعيين مزد براي 

بايد در ساختار كنوني پرداخت دستمزدها بازنگري «
اما ادامه . وي از چگونه بازنگري صحبتي نكرد. »شود

. صحبتهاي او محتواي بازنگري را بيشتر روشن مي كند
در تالش هستيم تا «:گفت» سيد حسن هفده تن«

راستاي تعيين مزد منطقي بخشي از وظايف و حمايتهاي 
ايان را بر دوش حمايتهاي محول شده به كارفرم

سياستي كه وي مطرح مي كند . »اجتماعي قرار دهيم
همان سياست غير واقعي كردن هر چه بيشتر دستمزد 
نيروي كار با سياست صدقه پروري با عنوان كمكهاي 
. اجتماعي، بسته هاي حمايتي و پرداخت يارانه ها است
 اين سياست ادامه همان سياست گدا پروري احمدي نژاد

  . است
اين سياست حمايت از كارفرمايان و تضمين سود دولت 

اين سياست با طرح . به عنوان كارفرماي بزرگ است
هدفمند كردن يارانه ها آغاز و با محدودتر كردن هر چه 

همزمان با . بيشتر دريافت كنندگان ادامه پيدا كرد
سياست، قيمتها چندين برابر افزايش اجرايي شدن اين 

. در نتيجه قدرت خريد نيروي كار كاهش يافت. يافت
دريافت يارانه به اضافه دستمزد غير متناسب، قدرت 

يكي از علتهاي . خريد نيروهاي كار را كاهش داده است
چنين سياست، شكل اقتصاد و ويژگي صاحبان وسايل 

 رانت خواري و اقتصاد شبه دولتي،. توليد در ايران است
بر . ويژه خواري منافعي براي واقعي كردن دستمزد ندارد

همين منظر دولت به عنوان حافظ منافع سرمايه داري 
فريب مي دهند و  انگلي مردم را با بسته هاي حمايتي 

اين در حالي است كه توزيع اين گونه بسته ها پايدار 
 مهم تر اين كه اقتصادي كه به صادرات. نخواهد بود

نفت وابسته است نمي تواند حمايتهاي اجتماعي تثبيت 
  . شده اي را براي قشر كم درآمد تضمين كند

فقدان تشكلهاي مستقل كارگري براي ساماندهي مبارزه 
نيروي كار براي واقعي كردن دستمزد به پيشبرد اين 

  . سياست بي رحمانه كمك مي كند
يد داد معاون وزير كار آماري در مورد سهم مزد در تول

كه تفاوت ارزش كار و سود و وضعيت توليد را نشان مي 
 90 تا 76هر چند در فاصله سالهاي «:وي گفت. دهد

 درصد 13سهم مزد در هزينه تمام شده توليد از حدود 
 درصد كاهش يافته است اما اين كاهش 5به حدود 

باعث ارتقاء بهره وري و خالقيت در محيط كار نشده 
  » .است

 ديگر وزير كار و تعاون دولت روحاني مطرح در رويدادي
مزد بايد به گونه اي تعريف شود كه به «مي كند كه 

مدل تعيين مزد اگر بر اين . »كاهش شغل منجر نشود
اين . ديدگاه تعيين شود به ضرر نيروي كار خواهد بود

  . ديدگاه افزايش دستمزد را برابر با كاهش شغل مي داند
  سفند ا12فراسوي خبر دوشنبه 

  

  
  

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
 ه،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يدي جداليل
 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 اردوان، جعفر تاي آناه،يرهاشمي منتيز
   سامعي مهده،يپو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق          نبر

امـا  . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان اسـت        
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالـب فعـالين        
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظـران و نيـز           

دهـد و    ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مـي       
. كنــد اطــالع از آن مفيــد اســت، خــودداري نمــي

 بـا امـضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ        مطالبي كـه  
شود، بيان كننده نظرات خود آنـان اسـت كـه            مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همـسو يـا           
با نام و يـا     (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد   

  خلق تماس بگيرد 
  اشتراك ساالنه بهاي 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
  

اخبار و گزارشهاي جنبش كـارگران، مزدبگيـران و         
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل   

للـي مربـوط بـه آن، اخبـار و ديـدگاههاي            بين الم 
ــرد   ــران نب ــان را هــر روز در ســايت اي ــبش زن جن

  .بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 
نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 
  ديدگاهها

  
  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

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

www.fadaian.org  
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سركوب دراويش و پيروان ديگر 

  اديان محكوم است
   

   زينت ميرهاشمي 
دراويش گنابادي بخشي از جامعه ايران هستند كه 

آنان از سركوب رژيم . اعتقادات خاص خود را دارند
تعداد زيادي از پيروان اين . واليت فقيه در امان نمانده اند

بد اعتقاد در سياهچالهاي جمهوري اسالمي و در شرايط 
  . درماني و بهداشتي به سر مي برند

 زنداني وابسته به اين جريان در 9بنا به اخبار منتشر شده، 
اعتراض به وضعيت خود در زندان دست به اعتصاب غذا 

تا كنون هيچ رسيدگي به وضعيت زندانيان . زده اند
حمايت دو هزار تن از . اعتصاب كننده انجام نشده است

صاب كننده و خانواده هاي آنان، دراويش از زندانيان اعت
 اسفند، 17روز شنبه . باعث وحشت رژيم شده است

تحصن دراويش در حمايت از زندانيان در برابر دادستاني 
بنا به گزارشهاي منتشر . مورد يورش ماموران قرار گرفت

پايوران .  تن از معترضان بازداشت شدند200شده حدود 
 در حمايت از رژيم در برابر اين همبستگي گسترده

دراويش زنداني، قول بازگرداندن دو زنداني تبعيدي به 
  . زندان اوين و مداواي سه بيمار ديگر را داده اند

 اسفند، ماموران رژيم 14در رويدادي ديگر روز چهارشنبه 
به يك جمع خانوادگي مسيحيان در كنار رودخانه شوش 

  . دانيال يورش برده و آنها را دستگير كردند
. ب دراويش و همه اقليتهاي ديني محكوم استسركو

بنياد گرايي مذهبي و رژيم واليت فقيه گونه هاي ديگر 
بر همين منظر اقليتهاي ديني به . اعتقادي را بر نمي تابد

عدم . صورت مضاعف مورد سركوب قرار مي گيرند
درمان زندانيان بيمار و كمك به تشديد بيماري، يكي از 

  . ذف زنداني استشيوه هاي رژيم براي ح
   اسفند 18فراسوي خبر يكشنبه   

 

خبرگان رهبري در نقش ابزار 

   "رهبر"فشار 
  منصور امان

مجلس خبرگان در پايان نشست دو روزه خود به 
جاي گُزارش از چگونگي عمل به وظيفه اصلي خود 

، خواهان برطرف كردن "نظارت بر رهبري"يعني 
ن و دغدغه هاي فرهنگي توده مردم مسلما"

  .  شده است"نگراني رهبر معظم انقالب
تهاجم "تاكيد چند باره مجلس تشريفاتي مزبور بر 

 و هشدار به وزارت ارشاد و "شديد فرهنگي دشمن
، در امتداد خط حمله از "مسووالن فرهنگي كشور"

اين زاويه به جناح ميانه حكومت قرار دارد و 
ور در نشانگر كاهش نُفوذ هر چه بيشتر جناح مزب

چنين مي نمايد پروسه اي كه با بركناري . آن است
آقاي اكبر رفسنجاني از رياست مجلس خبرگان 
آغاز گرديد، نُفوذ و تاثير سياسي اين بخش از 

  . حكومت را در آن به مرز بي اهميتي رسانده باشد
از اين نظر، استفاده آقاي خامنه اي و باند او از 

ختيار گرفتن رقبا مجلس خبرگان براي مهار و در ا
او كه با گذاشتن فيلتر . چندان غيرمنتظره نيست

نظارت استصوابي شوراي نگهبان و دست چين 
كردن ناظران بر كاركرد خويش، سهم به سزايي در 

 داشته، "مجلس خبرگان رهبري"بي اعتبار كردن 
اينك نيز پروايي در كشاندن آن به حوزه هاي 

  . وني اش نداردآشكارا ناسازگار با وظايف قان
 به گونه مضحكي تالش "مقام معظم"با اين حال 

مي كند ظاهر قضيه را حفظ كند و نيات خود را از 
او در . زبان طوطيان سخنگوي خبرگان، بيان دارد

ديدار با آنها مي گويد كه در نگراني امر شده شان 
 و خطاب به "مسايل فرهنگي سهيم است"در باره 

بايد به اين مساله توجه "ويد  مي گ"دولت محترم"
     ."كند

نگراني "در اين ميان بر كسي پنهان نمانده كه 
 آقاي خامنه اي بيشتر تشويش خاطر "فرهنگي

او و همدستانش هراس دارند كه جناح . سياسي است
رقيب با دادن فضاي مانور براي تحرُك مطبوعاتي، 

اصالح "ان خود و نيز سياسي و مدني وابستگ
، آنها را زير نقد ببرد و به تصفيه حساب "طلبان
  .  بپردازد"يكدست سازي"دوران 

 و دوستان چندان هم بي دليل "آقا"پريشان حالي 
آنان در جريان هشت سال يكه تازي، چندان . نيست

نُقاط آسيب پذيري در اختيار رقبايشان گذاشته اند 
 به قلمرو ناممكنها رانده كه دفاع در برابر تهاجم را

واكُنش سراسيمه باند واليت به انتقادات آقاي . است
 "رهبر" از "اصالح طلب"رضوي فقيه، يك فعال 

 نيز "اصالح طلبان"كه در هيچيك از رسانه هاي 
بازتاب نيافت، سطح ضربه پذيري باند مزبور را به 

  . خوبي قابل اندازه گيري مي كند
ز سوي آقاي علي خامنه دستكاري مجلس خبرگان ا

اي نه فقط پرده ديگري از نمايش آلت دست بودن 
اين موسسه ارتجاعي است، بلكه يك بار بيشتر 
ناهمگوني ساختاري رژيم واليت فقيه و بن بست 
اصالح بر پايه مناسبات و تنظيمهاي دروني آن را به 

     .رخ مي كشد
  اسفند16آدينه ... فراسوي خبر

  

   فروردين ماه شهداي فدايي در
حبيــب  -حــسين الهيــاري  –جــواد ســالحي : رفقــا

 - منــصور فرشــيدي - خــشايار ســنجري -مـؤمني  
 حـسن ضـياء     - بيژن جزنـي     -محمد معصوم خاني    

كالنتري ) سعيد( مشعوف - عباس سوركي    -ظريفي  
 احمد جليـل    - عزيز سرمدي    -زاده    محمد چوپان  -

زال  غـ - محمدرضا كاميابي    - حميد اكرامي    -افشار  
 عبـاس   - سـيمين پنجـه شـاهي        -آيتي  ) پريدخت(

 ناصـر   - يداهللا سلسبيلي    - علي ميرابيون    -هوشمند  
 عطـا   - بهـرام آق اتابـاي       -جليل اراضي   -توفيقيان  
 - آراز محمد وردي پور -)بهروز(محمدآراز-خانجاني  

ــادي   ــور عم ــوفي زاده  -غف ــداهللا ص ــردي - عب  ب
سـعيد   - قربـانعلي پورنـوروز      -محمدكوسه غـراوي    

 فيـروز شـكري   - علي محمد خوجه -جوان مواليي   
 محمـد  –شفيعي ) آرقا( قربان   - آنه بردي سرافراز     -

 نور محمد شـفيعي     - فيروز صديقي    - مفتاح   ميابراه
 محمـد   - پروين افـروزه     - محمد رسول عزيزيان     -

 - صديق ديده ور     _ منوچهر كالنتري    -حرمتي پور   
 ني غالم حس  - ي آشور دوني فر - يمانياحسان اهللا ا  

ـ ن مسعود دا  -خاكباز   ـ    - يالي ـ  رو - ي محـسن رفعت  اي
ـ  د قي صـد  - اني فرشته گل عنبر   - پناه فرد    يعل  دهي
در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجـاع       ...   بهنام  و      -ور

توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خميني بـه شـهادت          
 .رسيدند

  


