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  1393پيام نوروزي سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت عيد نوروز و آغاز سال 

   عزيزهم وطنان
بالنـدگي و   ،   جنـبش بهـار، جـشن زايـش        جـشن ،  ترين جشن ملي ايرانيـان     ترين، پايدارترين و مهيج    عيد نوروز، اين كهن   

 را از جانب خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران بـه همـه ي شـما         1393شكوفايي طبيعت و آغاز سال      
  . موفقيت آرزو مي كنم شيفتگان صلح، دوستي، آزادي و عدالت براي  وتبريك و شادباش مي گويم

  نرم نرمك مي رسد اينك بهار
  وزگارخوش به حال ر

 و شكفتن شكوفه ها تجديد حيات طبيعت و اعالم پايان زمستان است، آرزو مي كنم كه در سال زيباترين پيام نسيم بهاري
  .جديد شاهد جشن آزادي و رهايي براي مردم ايران باشيم

و فعـاالن   نـشجويان   دا،   زنـان  ، معلمـان،  ، بسياري از كارگران   آزاديخواهاناكنون كه سال جديد را آغاز مي كنيم بسياري از           
 در  .شان در زندانهاي نظام جهل و جنايت حاكم بر ايران هستند            كشورمان، به جرم دفاع از حقوق برحق       سياسي اجتماعي   

به مقاومت تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي كه تحت شـديدترين شـكنجه هـا و رفتارهـاي ضـد انـساني قـرار                        آغاز سال   
  . مي فرستمدارند،درود 

 شهيد قهرمـان شـهر   52، به ويژه يرانياني كه در سال گذشته در مبارزه عليه نظام جهل و تاريكي جان باختند    ياد همه ي ا   
  . مي دارم را گرامي اشرف

  
  هم وطنانم، 

او از كانديـداي مـورد      . خامنه اي تخت فشار تخريمها و تنفر عمومي از واليتش دو بار عقب نـشيني نمـود                در سال گذشته    
 نظر كرد و در پروژه اتمي نيز باز هم به اجبار تن به عقب نشيني داد و البته بـراي مهـار خـسرانهاي               نظرش به اجبار صرف   

ُكرنش در برابر قدرتمنـدان و  . ناشي از اين عقب نشيني و نوشيدن جام زهر فشار و سركوبي عليه مردم ايران را افزايش داد         
  .شته بودسركوبي براي مردم ايران سياست عملي ولي فقيه در سال گذ

فـشار بـر    . در آمد واقعي كارگران، مزدبگيران و كاركنان بخش دولتي و خصوصي كاهش پيـدا كـرد               در سال گذشته بازهم     
 و در پايان سال كارگزاران واليت خامنه اي با تعيين دستمزد پايـه در           زنان، جوانان، معلمان و دانشجويان افزايش پيدا كرد       

  . پيام تباهي ارسال كردندحد خط مرگ، به اكثريت مردم رحمتكش
اما ترديدي نيست كه ظلم و ستم نظام حاكم بر كشور ما بدون پاسخ نخواهد ماند و نيروهاي كار همراه بـا سـاير نيروهـاي       

  .اجتماعي عليه بيداد مبارزه خواهند كرد
ن و مرتجعان حاكم بـر      و سال آزادي از  اهريمنا     تحقق خواسته هاي بر حق مردم ايران        ، سال   1393آرزو مي كنم كه سال      

  .ايران زمين باشد
در آستانه سال جديد با ستايش و احترام، همبستگي خود را با زندانيان سياسي و خانواده شهدا و زنـدانيان سياسـي اعـالم      

از شما درخواست مي كنم كه خانواده شهدا و زنـدانيان سياسـي را تنهـا نگذاريـد و بـا خواسـت آزادي تمـامي                           و   مي كنم 
  .ن سياسي و عقيدتي همراه شويدزندانيا

   زندان ليبرتي درود مي فرستمبدتر ازبه زنان و مردان پايدار،  صبور و دلير كمپ 
با مبارزه و مقاومت كارگران، مزدبگيران، زنان، دانشجويان و آزاديخواهان كشورمان، اعالم همبستگي مي كنم و پيكـار بـي                   

  .امان آنها را ستايش مي كنم
  شارمدستتان را مي ف

  پيروز و سرفراز باشيد
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  بازگشت رژيم و�يت فقيه به حاکميت دوگانه
  منصور امان

آيت اهللا صـادق الريجـاني در انتقـاد از          . رييس قوه قضاييه دايره وظايف خود را به سياست خارجي نيز گسترش داده است             
كوشندگان مدني و خاُنم گوهر عشقي، مادر جانباخته راه آزادي، ستار بهشتي، تهديد كرده اسـت             ديدارهاي خاُنم اشتون با     

. "وارد عمـل مـي شـود   "، ُقوه قضاييه عليه هياتها و مقامهاي خارجي بازديد كننده از ايـران          "اگر چنين روندي ادامه يابد    "
  .  كرده است"وزارت اُمور خارجه"  چنين اقدامي را متوجه"تبعات"آقاي الريجاني پيشاپيش مسووليت و 

  
  دولت در سايه

 و ولـي فقيـه بـر    "رهبر"اگرچه با وجود استبداد ديني به مثابه مضمون ساختار سياسي و قرار گرفتن خودكامه اي زير نام         
اي راس آن، موضوع تفكيك ُقوا در جمهوري اسالمي منتفي است، با اين حال گفته هاي آقاي الريجاني حتـي اسـتاندارده                    

. اين اما به مفهوم خطا در استدالل يا تصادفي بودن گفته وي نيـست .  در اين زمينه را نيز زير پا مي گذارد"نظام"نمايشي  
او با اعالم سياست خارجي به مثابه يك قلمرو ديگر فعاليت و نظارت ُقوه قضاييه، بر روندي مهر تاكيد گذاشته كه به گونـه                 

  . اري دولت به جناح ميانه حكومت و عقب نشيني هسته اي آغاز گرديده استتدريجي از هنگام واگذاري اجب
آشكار ترين نمود بيروني فرايند مزبور را در افزايش فشار بر زندانيان، شدت يافتن هيـستري پيگـرد كوشـندگان سياسـي،                      

. شتن آن مي توان مشاهده كردمدني و صنفي و همچنين باال رفتن شُمار اعدام و اشتياق بيشتر براي به نمايش عمومي گذا
 عليه جامعه و باند رقيب آرايـش        "مبارزه با تهاجم فرهنگي   "به موازات اين، باند واليت فقيه به گونه همه جانبه زير تابلوي             

گرفته و تالش مي كند تحرُك آن دسته از اليه هاي فكري و فرهنگي را كه عقب نشيني خارجي مي تواند فضا در اختيـار                       
  . رد، ُكنترُل و مديريت كندشان بگذا

استراتژي اي كه اين سياست سركوبگرانه را هدايت مي كند، خط مشي فراگير و شناخته شده توليد اقتدار است كـه رژيـم     
بـا ايـن همـه يـك ويژگـي      . واليت فقيه در طول حيات خويش بدان به مثابه جايُگزين مشروعيت اجتماعي تكيه زده است             

 امنيتـي، دولـت و   –به اين گونه كه در حاليكه در دوره صدارت نظامي          .  گذشته متمايز مي كند    آشكار آن را از هشت سال     
دستگاه قهر در يكديگر ادغام شده بودند و يكي نُسخه اصل ديگري به شمار مي آمد، اكنون با از دست دادن دستگاه اداري، 

  .  صورت موازاي با آن حركت كنددستگاه قهر خارج از ديوانساالري دولت قرار گرفته و ناچار است به
  

  بازگشت به ناهمگوني ساختاري

مفهوم ديگر تحول مزبور شكل گيري دوباره حاكميت دوگانه در ساختار قُدرت جمهوري اسالمي است؛ موقعيتي كه آخرين 
كه در اين هنگام   " نظام"جناح راست . ، دولت و مجلس را در اختيار گرفت، به وجود آمد"اصالح طلب"بار پس از آنكه باند 

خود هنوز به تالشي دچار نشده بود، سلطه سياسي خويش را به گونه موفقي از بيرون دستگاه رسمي و بـه اتكـا نيروهـاي                         
 نيز هرگز قادر به برقراري توازن قُدرت با رقيب خود نشدند، بخشي به اين "اصالح طلبان". نظامي و امنيتي اعمال مي كرد    

زُرگ تـر بـا                       دليل كه منافع درهم تن     شتركي با آن داشتند كه حاضر به ريسك از دست دادن آن در يك درگيري بـيده و م
 نبودند و بخشي نيز از آن رو كـه فاقـد برنامـه عمـل و جـسارت بـراي اسـتفاده از                        "غيرخودي"شركت نيروهاي اجتماعي    

  .  امكانات و ظرفيتهاي قانوني به سود خود بودند
هيچ رو تصادفي نيست كه در صف آرايي كنوني بين قُدرت حقيقي و قُدرت حقوقي نه فقط همان          با نگاه به اين پيشينه به       

 به ميدان آورده شدند، بلكه تهاجم نيز بر همان بستر پيشين و با "دوم خرداد"موسسات قهري و نيروهاي مسلحي كه عليه 
ب شده از سپاه پاسداران و شبكه شبه نظـامي آن           اين دستگاه، تركي  .  جريان مي يابد   "فرهنگ مذهبي "رنگ و لعاب ترويج     

، نيروي انتظامي، اُرگانهاي امنيتي، قوه قضاييه، دادگاهها و زندانها، ابزار اجرايـي قُـدرت واقعـي هـستند كـه      "بسيج"به نام   
  . اراده، خواست و سياست باند ولي فقيه را جاري ساخته به قُدرت فرعي تحميل مي كنند
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ستقيمي بـا ميـزان                 "پايين"اكم حجم سركوب عليه     بنابراين براي باند ح    ب مـ و بـه ويـژه بخـشهاي پيـشرو جامعـه، تناسـ 
به اين گونه كه به همان اندازه كه آقاي خامنه اي و همدستانش، به مـدد                .  يافته است  "باال"تاثيرگذاري و اعمال قُدرت در      

زان نيز از توان مداخله گري بيـشتري برخـوردار مـي    ماشين قهر، قلمروهاي بيشتري را تصرف يا ُكنترُل كنند، به همان مي 
 و از طرف ديگر به خاطر محدود شدن شُعاع عمل جناح "غيرخودي"اين موقعيت از يك طرف به دليل حذف رقباي . شوند

  . به دست مي آيد) دولت(ميانه و ابزار آن 
يت، جمهـوري اسـالمي بـار ديگـر حيـات           چنين مي نمايد كه با شكست سياست يكدست سازي آقاي خامنه اي و باند وال              

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 بانـدهاي صـاحب منـافع بـر سـر         

  .ف ناپذير و مورد مناقشه را تضمين كرده استقُدرت تعري
  

  پنير سويسي كه ُخميني ساخت

برخالف آنچه كه بازيگران اين صحنه پر آشوب مدعي هستند، ريشه درگيري تناقُض بـين نهادهـاي انتـصابي بـا نهادهـاي          
اين يك شكاف . و نه خود آنناهمگوني مزبور حداكثر نمودي ار تناقُض اصلي و شكل پديدار شدن آن است      . ابي نيست خانت

برنامه ريزي شده است كه از تالش براي پنهان ساختن ريربناي استبدادي و ارتجـاعي يـك رژيـم ايـدولوژيك بـا روبنـاي                         
ترفندي كه آيت اهللا خُميني زير فشار مطالبات قيام ضد سلطنتي و براي مهار     .  سرچشمه مي گيرد   "جمهوري"عوامفريبانه  

عظيمي كه پشتوانه خواسته هاي مزبور بود به كار برد، رژيم سياسـي ناشـي از آن را بـه يـك پنيـر                   و گُمراه كردن جنبش     
  . سويسي با حفره هاي ذاتي تبديل كرد كه تجزيه دروني را همچون فرآيندي بي پايان در ماهيت داشت

 "حكومت اسـالمي "و برپا كردن ، تالش خود براي رفع اين تناقض   88اگرچه آقاي خامنه اي ناچار شد به دليل خيزشهاي          
و به خالفت نشستن را نيمه كاره رها كند، اما اين هنوز به معناي آن نيست كه زيردستانش اهداف او را با استناد صريح به                        

ماه گذشته آيت اهللا مصباح يزدي دوباره ناُگزيريهاي آقاي خُميني را يـادآور  . عوامفريبي آقاي خُميني دنبال و توجيه نكنند 
جهان مي خواست بدانـد چـه   " بوده، اما به دليل اين مالحظه كه      "حكومت اسالمي "د و توضيح داد وي همواره خواهان        ش

از ادبيات سياسي روز استفاده كرده و منطقي را اتخاذ كرد كه مورد توافُق و "، "حكومتي در ايران قرار است بر سر كار بيايد
   ".فهم ديگران باشد

 فراتر رفت و ساختار سياسـي  "ادبيات سياسي"گرديده كه نيرنگ كاري آقاي روح اهللا خُميني از قلمرو     در اين ميان آشكار     
نگون بختانه فقط آنكه اين گُشاده دستي چندان پيامدهاي زيانباري براي مخلـوق برآمـده از آن داشـت كـه                  . را هم آغشت  

 تـاب مـي   "راسـت " و "چـپ "بازي خود را آغاز كرد، به  "امام"هرگز نتوانست به تعادل برسد و روي همان بند لغزاني كه         
  .   خورد

ناهمگوني مزبور سرچشمه اختالفها و تضاد منافع در دستگاه قُدرت است و هر جا كه ميداني براي حمل آن به وجود بيايد،           
ستعد تـرين زمـين بـراي تبـديل بـه آوردگـاه                  . بي درنگ به سطح نشت مي كند       تنـاقُض  همانگونه كه تصور پذير است، مـ 

. ، پستهاي اجرايي است؛ جايي كه خواستها و نقشه ها ُفرصت و ابزاري واقعي براي مادي شدن مي باينـد                   "نظام"ساختاري  
ايجاد صف بندي بر اين مبنا و در ميدان تصميم گيري و اجرا، مستقل از درجه نزديكي يـا دوري افـراد و بانـدها از كـانون            

يكسان بودن واُكنش مجريان در اين شرايط را مـي تـوان از مقايـسه رويكـرد                 .  گيرد مركزي قُدرت، واليت فقيه، شكل مي     
آقايان احمدي نژاد در دوره دوم رياست جمهوري خود و خاتمي مشاهده كرده، ايـن در حـالي اسـت كـه آقـاي خـاتمي و             

  .  و آقاي احمدي نژاد، گُماشته وي بود"رهبر"باندش، رقيب 
  
  النه براي شراكت عاد"تدبير"

براين اساس نزديك ترين راه حل براي چيرگي بر قُدرت دوگانه، جلوگيري از تداخُل مسووليتها و پر كردن بازگشت ناپذير                     
اين مهم در عمل فقط مي تواند به زيان يكي از دو ُقطب ناهمگون تناقُض بـه      .  خواهد بود  "نظام"شكافها، اصالح ساختاري    
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.  زده شـود "واليت مطلقـه " كم گردد و يا اينكه از شاخ و برگ           "جمهوري"يا از تشريفات    به اين گونه كه     . واقعيت بپيوندد 
بـرعكس، در آن    . دستكم تاريخ كشمكشهاي جمهوري اسالمي نشان نمي دهد كه راه حل ميانه اي نيز وجود داشته باشـد                 

مـصلحت  "و حقـوقي بـر پايـه        تالشهاي ذهني و شكست خورده اي را مي توان يافت كه آشتي دادن منافع قُدرت حقيقي                 
  .  را مبنا داشته است"بزُرگ تر

جناح ميانه حكومت تالش مي كنـد بـه         .  آقاي روحاني نيز تاكنون در آن گام زده است         "اعتدال"اين راهي است كه دولت      
سـاخته و جايگـاه    برد متوازن -، قوانين بازي در دستگاه قُدرت را در شكل برد "نظام"وسيله حل و فصل بحران هسته اي        

آنها از اين مقدمه حركت مي كنند كه باند حاكم تحت چنين شرايطي و زير فشار موج داخلي و                   . خويش را مستحكم سازد   
خارجي برآمده از آن، حاضر به وانهادن زمينهاي بيشتري از قلمرو قُدرت خويش خواهد بود، بدانگونه كه شـراكت عادالنـه                     

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

 "خـودي " و بـين  "باال"اين امر جهت گيري درونمايه اي جناح ميانه را به نمايش مي گذارد كه بر حل ناهمگوني از      . است
 حساب كشي از باند واليت و آوردن فشار جدي روي آن به            به همين دليل نيز در سياست آن نه نشاني از         . ها متمركز است  

. چشم مي خورد و نه تالش براي قانونمند كردن مناسبات جديد و اصالح نهادي روابط موجود در معادله قُدرت جـاي دارد                  
ي كننـد و     مزبور در حالي به كار بسته مي شود كه رقيبان دولت هر روز كمي بيشتر دايره حركت آن را محدود م                     "تدبير"

  . در حال تبديل آن به كارُگزار مسايل خارجي خود هستند
  

  برآمد

آنچه كه جهت رويدادها در مناسبات دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي را تعيين مي كنـد، خواسـت يـا آرزوهـاي جداگانـه                       
. ست كه خلق مي كننـد     نيروهاي كه آن را تشكيل داده اند نيست، بلكه نيروي مادي است كه صرف آن كرده و فاكتهايي ا                  

 پشت "دوم خرداد"با اين پيش شرط، دولت آقاي روحاني براي رسيدن به بن بست حتي نيازي به پيمودن راه كوتاهي كه           
شتاب آقاي خامنه اي و همدستان نظامي و امنيتي اش براي تامين سلطه سياسي خويش تحت شـرايط            . سر گذاشت ندارد  

گفتـه هـاي آقـاي صـادق الريجـاني بيـان ايـن        .  از دوش جناح ميانه حكومت برداشته استتحول يافته، تحمل اين رنج را    
  .  را نشان مي دهد12 دقيقه به 5حقيقت است كه توپ در زمين دولت قرار دارد و ساعت، 
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  فشار رياضت اقتصادی بر ُگرده کارگران
  يه پوجعفر

 قـدرت   ، حساب ي ب يبه علت تورم و گران    .  روزمره مردم نفوذ كرده است     ي زندگ ي در همه روزنه ها    ي اقتصاد ينده فزا بحران
 يـژه  طرف و صاحبان رانـت و و يك از ي حكومتيشود و دالالن و كارچاقكنها   ي هر روز كمتر م    يران كارگران و مزدبگ   يدخر

، روشـن    فاجعه بار است   يت وضع ين ا پاسخگوي ي چه كس  حال اينكه .  رود ي از پارو باال م    پولهاي شان   از طرف ديگر   خواران
  .نيست

 فرمـان   ، بـه اوضـاع نابـسامان مـردم         پا را از حد خود فراتر گذاشته و بدون توجه          يم رژ يه فق ي رهبر و ول   ي، خامنه ا  ي عل اما
 يش مـردم بـرا    يـت  كند كه فقر و فالكت اكثر      ي ثابت م  "ياقتصاد مقاومت "او با صدور دستور     .  دهد ي م "يحماسه اقتصاد "

  . راندن آنان استيه قدرت و به حاشيفان بر حريروزي و پاليتش از همه مقصود اوست، حفظ ويش بلكه آنچه بيست،مهم ن
 شان مورد نظر" ياسيحماسه س" ي كار آمدن حسن روحانيته او كه در خرداد ماه ادعا كرده بودند با رو و دار دسي اخامنه

 يعنـي  ي سال گذشته اش نوروزيام او در پي ادعا به كنند تاي ميق تشوي را به خلق حماسه اقتصاد  يگرانبه ثمر نشسته، د   
 ي شود، برا  ي تمام م  يمتي و اعمال به چه ق     ها ادعا هين پرسش ك  اما ا .  جامه عمل بپوشد   "ي و اقتصاد  ياسيسال حماسه س  "

  . از اعراب نداردي محليشهايراموني و پي حسن روحانيهاي اش، دولت اطالعاتيت و بيخامنه ا
  

  بندناف اقتصاد مقاومتي

 كـردن   يـي  اجرا ي بـرا  ي اهداف خطرناك صدور دستور اقتـصاد مقـاومت        يد، آ ي م يد شده و كمتر به د     پنهان وسط   ين ا آنچه
 ي الملل ين و صندوق ب   ي برنامه بانك جهان   ي اقتصاد ياضتاو همه درخواستها و ملزومات ر     .  است ي خامنه ا  ياسه اقتصاد حم

 تـالش دارد تـا بـه    يچيده پي نامد و آنرا در لفافه آخوندي مومتي را اقتصاد مقا   ي اساس ي كاالها يد قطع سوبس  مبني بر پول  
 باشـد كـه   ي جهـان ي در برابـر قـدرتها  ي اسـالم ي رهبر جمهور"رمانانهنرمش قه" از ي بخشين هم ايدشا. خورد مردم دهد 

 يه پا ياقتصاد مقاومت ":  در مجلس خبرگان گفت    ي سخنران ي ط ي كه حسن روحان   يست ن يل دل يب.  شود ي م يزه تئور ينگونها
  ".ينده آي محكم خواهد كرد، اما در سالهايار را بسيران اقتصاد ايها

 ينهدولت در زم" گفته شد كه خواسته بود      ي كن يخبرگان در پاسخ به آخوند مهدو      در مجلس    ي گفته حسن روحان   هرچند
  ". جستجو كندي عملي راهكارها و راه حلهايقتا آن حقي اجراي به شعار بسنده نكند، بلكه براياقتصاد مقاومت

 يـن  شـدن ا   يـي  كننـد بـا اجرا     ي مجلـس خبرگـان فكـر مـ        ي كه اگر آخونـدها    يد د يز ن ينگونه شود ا  ي را م  ي روحان واكنش
 ، منجر نخواهد شـد يي نه تنها به شكوفا     مزبور  و حركت  يست ن يچندان واقع اين آرزو    شود،   يدستورالعمل كشور گلستان م   

 يكـاري،  و بي اقتصاد كشور را گرفته و گرانيبان كه گري ايرا با ركود تورم  ي ز ، دامن خواهد زد   يز را ن  يعيبلكه اعتراضات وس  
 بدسـت  يـات  بلند پروازانه از محل مالي بلكه درآمدها،ت تر بست و نه تنها كمتر خرج كرد شود كمربندها را سف يچگونه م 

 يچ كنـد، هـ    يم الملل را تـرم    ين مناسبات خود با جامعه ب     د كه دولت نتوان   ي در صورت  يم، رژ ي اقتصاد يوران به گفته پا   ؟آورد
بدون پـول   ": يد گو ي م ي نفت حسن روحان   يروز ، نامدار زنگنه  يژنب.  وجود ندارد  ي اقتصاد يت بهبود وضع  ي برا يچشم انداز 

  ".يست در كشور نيكاري و پشت سرنهادن ركود و بي عمراني طرحهاي به اجرايدي ام)هايم بدون رفع تحريعني(نفت 
 بـه رفـع   يـران  اقتـصاد ا ينـده  و آي كنـون يت در وضـع يهر تحـول  ": يد گو ي م يز ن ي مشاور حسن روحان   ، القلم يع سر محمود

  ". داردي بستگيكا و آمري اسالمي به حل معضل مناسبات جمهورجهيها و در نتيمتحر
.  از كشور خواهد بوديعي وسي و ركود در بخشهايكاري از طرف دولت به منزله بي عمراني طرحهاي عدم اجرابه اين ترتيب

ـ   اقتصاد كشور، علت نـرمش قهرمانانـ  يم و ترميم نجات رژي برايمها به بهبود روابط و كم كردن تحر     يدام  از يشه رهبـر را ب
رهبـر    حـساب يـن بـا ا . يد خواهد رسانيز دوست و دشمن ن  ي دادن جا  ن نشا  ي  به مرحله  ي حت  آن را   و مي كند  يان ع يشپ

  معنـاي   تـوان  يحـال مـ   .  دلقك دست آموز نزول خواهد كـرد        يك  به يدن، و خط و نشان كش     يي از عربده جو   يممفلوك رژ 
  .يد شود را فهمي ميده دمي حكومتي در بوقهاياد زيصدا دارد و گاه با سر و ي كه مصرف داخلييحرفها
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  بحران مالي بر پايه غارت بانكها

 غارت شده يم رژيوران پايكان از نزدي كه توسط عده ايي است و بانكهايده ديب كشور به شدت آسي پولياد بنين از ا ير غ به
 مشغولند كه در اصل از      يزيطالبات خود، به مبادله چ     م گرفتنپس    بانكها ناتوان از باز    ينا. اند، مدتهاست كه ورشكسته اند    

 ي رقـم مطالبـات معوقـه بانكهـا       ي،ه گزارش ي با ارا  ي بانك مركز  ي و مال  ي پول كده پژوهش ييس ر يلي،فرهاد ن .  هستند يآن ته 
 يـر  غيا درصد آن مشكوك الوصول 50 مبلغ ين از ايد گوياو م.  كندي تومان اعالم م   يليارد هزار م  100 تا   70 ينكشور را ب  

 10 يـار  درصد مطالبات معـوق بانكهـا در اخت  70": يد گوي قابل پرداخت بودن مير غيح توض ي برا يلين. قابل پرداخت است  
  ". ده كشور قرار گرفته انديان زيدي توليدرصد واحدها

 يافـت  در ي نجـوم  ي و وامها  ي و ورشكسته را به بانكها معرف      ي صور ي شركتها ، صاحب قدرت در كشور    ي كسان يگر، زبان د  به
ها هـم كـه    يبعـض .  مطالبه كرد  يزي كه بشود از او چ     ي وجود دارد و نه طرف معامله ا       ي ا يديكرده اند و اكنون نه واحد تول      

.  شدن به آنها را نـدارد      يك جرات نزد  ي ا ي مقام بانك  يچ هستند كه ه   د و ببن  يرآنقدر گردن كلفت و صاحب دم و دستگاه بگ        
   پرداخت كند؟يد بايب را چه كس حساب و كتاي غارت بينحال تاوان ا

 و ي بـا اعـالم ورشكـستگ   يع صـنا يران از مـد يبرخـ ": يـد  گوياو مـ .  داردي پرده بـر مـ  يز نيگري د يرنگهاي از ن  يلي ن فرهاد
 يالت وام و تـسه يافت هر سال موفق به در  ، قرار دارند  يكاري ب ه كه در آستان   يوالن از واكنش كارگران   و مس ي نگران يختنبرانگ

  ". شوندياز بانكها م
 و  يگرسـنگ آنها  .  فشار وارد كنند   ي ا يه از چه زاو   يد دانند با  ي شمرده اند و م    ي دندان دولت و حكومت را به خوب       ينها ا يعني

 كه  يي افراد پولها  ينا.  خود را انباشته اند    يهايب محل ج  ين قرار داده و از ا     ي و دزد  ي كالهبردار يهفالكت كارگران را دستما   
ـ        يـك  كنند را    ي م يافت در يدي تول ي انداختن واحدها  يان جر براي يتبه عنوان وام و كمك دول       و  ي راسـت روانـه بـازار دالل

 درصـد و    20 ي كه نرخ بهـره بـانك      يطيدر شرا ":  دهد ي م يح توض ينگونه ا يليرا فرهاد ن    آن يلدل. سازند ي و فروش م   يدخر
 به پرداخت معوقات خود يلي تنها تماها ن و كارخانه هيسسات اقتصادو ميران است كه مديعي درصد است، طب40نرخ تورم 

 ي صاحبان بنگاههـا يرا ز ، شوند ي م يق تشو يز خود به بانكها ن    يون از پرداخت د   ي به خوددار  يرمستقيمندارند، بلكه به طور غ    
 رج خاي ثروت اندوز  ي خود را برا   يهاي خود به بانكها، بده    يون پرداخت د  ي كه به جا   ينند ب ي م ين نفع خود را در ا     ياقتصاد

  ". كنندي گذاريهاز بانك ها سرما
 شود و بر خالف هدف خود كه كمك ي كشور مي وارد بازار پول، اندازديان را به جريد توليد كه باي پولاين بدان معناست كه

 وابسته به يعمل كارفرماهادر  يعني.  شودي بحران و تورم مينگي، است، موجب رشد نقد  يكاري كار و كم كردن ب     يد،به تول 
 دولت يرد، را بگي افرادين تواند جلو چني ميچه كس.  گردندي اقتصاد و معاش مردم مي براي به معضليل تبديم رژانيورپا

 آنان يت به حمايدش راس نظام كه به چشم اميا خوارشان است يره كه جيي قضايكه خود دست نشانده آنان است؛ نهادها 
  است؟

  
  شعبده افزايش دستمزد حداقل

 دسـتمزد   يش افـزا  يگـر  سه جانبـه بـار د      ي نشستها ي صور ي دولت با برگزار   يگر بار د  يجا كه در سال   علت است    ين هم به
 مـاه بهمـن را      يان تورم در پا   ، است كه مركز آمار    ي درحال ينا.  دهد ي م يش درصد افزا  25 يارهاكارگران را برخالف تمام مع    

 بانـك   ي درصـد  40توان گفت با توجه به تـورم         ي م يگر زبان د  هب.  درصد اعالم كرده است    40 ي درصد و بانك مركز    7/36
  اگر بنايراز.  درصد كم شده است15 بلكه يافته نيش درصد افزا25 دستمزد كارگران  ينهاست، از ا  يش كه در عمل ب    يمركز

 ينگونـه  اامـا .  شـد ي مـ يت درصد تثب40 يش با افزايد با، بماندي مزد كارگران در همان حد سابق باق،بود كه همگام با تورم    
 محمدرضـا  ي، تعاون، كار و رفاه اجتمـاع ير وزيعي، ربي عليعني ، كار حضور داشت ي عال ي كه در نشست شورا    ياتينشد و ه  

 كـارگران و  ي، از بانـك مركـز  ينـدگاني  اقتـصاد و نما ير معاون وز ي، صنعت، معدن و تجارت، شاپور محمد      ير وز ،نعمت زاده 
  . ير خط فقر به اعماق فرستاديان، كارگران را باز هم اندكي بيشتر در زكارفرما
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 ، با كـارگران نداشـتند  ي ارتباطيچ شده بودند و هيين تعيم وابسته به رژي نشست همه از نهادها  ين در ا  ران كارگ يندگاننما
 نشـست حقـوق   يـن ا.  ندارندي تشكليچ خود محروم بوده و اجازه داشتن هي كارگران از داشتن حداقل نهادها   يران در ا  يراز

 كار استان ي اسالمي مزد شورايته است كه كمي درحالينا.  كرديين هزار تومان تع608 حدود  يزي چ 93ال  كارگران در س  
 هـزار تومـان   700 و يليون ميك از يش را ب يران در ا  ي نفره كارگر  4 ماه خانوار    يك ينه اسفند هز  6تهران در روز سه شنبه      

 خانوار يك ياز نرد موي كاالها و خدمات اساسينهنها شامل هز برآورد تين دهد كه اي گزارش م" كاريخبرگزار" .اعالم كرد
 هتـل و رسـتوران محاسـبه نـشده و خـانوار        يح، تفـر  ي، منزل، امور فرهنگ   يه اثاث يات، همچون دخان  يي ها ينه هز يعني. است

 بـر   ي اساسـ  يهـا  اقـالم كاال   ينه هز ين در اين برآورد   همچن.  كند ينما خوراك خود آنها را ت     ينه با كاستن از هز    يد با يكارگر
  .ينهاست از ايشتر بيار كه در عمل بسيده بزرگ محاسبه گرديادين و مي مراجع رسميمتاساس ق

  
را دو   كـه آن  ي رسم ير غ اكز دانند كه با برآورد مر     ي هزار تومان م   200 و   يليون م يك خط فقر را در كشور       يمراجع حكومت 

 كـه  ي دولت حسن روحانمحاسبه كارگر طبق    يك مزد ماهانه    ينها،اما با همه ا   .  تفاوت فاحش دارد   ، دانند ي تومان م  يليونم
 و وقاحت را چگونـه      ي شرم ي همه ب   اين  خط فقر دارد؟    آرايشي با نرخ حتي   ي چه تناسب  كرده، هزار تومان اعالم     608را   آن
  ؟ كرديان شود بيم

 15 دسـتمزد سـاالنه كـارگران را     گذاشته ودو زرده و نشست و برخواست باالخر تخم  ياهو ه ي دستمزد با كل   تعيين يتهكم
 شود  ي م ي درصد 40چگونه با تورم    .  داده است  يشرا افزا   درصد آن  25 دمد كه    يدرصد كم كرده است و آنوقت در بوق م        

  . دادندي ميش درصد افزا40  آن را حداقليد دستمزد باي برابري كه براي حرف زد، در حالي درصد25 يش افزااز
 توان ي از خط فالكت هم نم    يگر د يحت.  دارد ي فاصله نجوم  يك با خط فقر     يز ن 93ن در سال     حساب دستمزد كارگرا   ين ا با

   شود تحمل كرد؟ي و وقاحت را چگونه مي شرمي همه بين همه ستم، اين همه ظلم، اينا. حرف زد
 ي كـه   در حـال   ،سـت  غارت شده ا   يم رژ يوران به پا  يك تومان پول بانكها توسط دزدان و چپاولگران نزد        يلياردها م درحالي كه 

 مـردم توسـط دزدان و       ي ثروت ملـ   ي كه  در حال  ي قرار دارد،   رهبر يت از ب  ي درآمدزا در دستان سپاه و افراد      يهمه بنگاهها 
 ي كـه همـان غـذا   ي كننده از حداقل زندگير و تحقين كار سنگتن با داشيراني رود، كارگر اي ميغما با  يچپاولگران حكومت 

 يت وضـع  يـاي  گو ي كلمـه ا   يچ هـ   وقتي كه  كرد،تناسبي را توصيف     ين چن يدچگونه با . است بهره   ي ب يز است ن  يربخور و نم  
  .يست ني كارگريهاه  مشقت بار خانواديزندگ

  
  در انتها

 درصـد دسـتمزد   15 رهبـر، فعلـن   ي فرمـان اقتـصاد مقـاومت   ي اجـرا ي تواند دلخوش باشد كه برا   ي م يدولت حسن روحان  
 يكي كند به عنوان يدولت فكر م.  استي اقتصاد مقاومتيا ي اقتصادياضت ري عملي معناينا. كارگران را كاهش داده است

 ي كاسته و در پرداختهاينگي از رشد نقدي با كم كردن دستمزد كارگران اندك      ر، دستور رهب  ي كارفرماها و مجر   يناز بزرگتر 
به فالكت كشاندن نشان دهنده      را   ي طبقه اجتماع  ين تر يف و شر  ين زحمتكش تر  ينگونها.  كند ي م يي خود صرفه جو   يجار
  . آن استيان دستور دهندگان و مجري شرمي بيتنها

 بـرون  يبـرا .  كاخ ستمگران، دزدان و چپاولگران را بر سرشان خراب كرديدبا:  گفت پاسخ شودي زبان و كالم م   يك به   تنها
دست ه  دست ب  بايد .جود ندارد جز منكوب كردن حكومت ظالمان و ستمگران و       ه   ب ي راه ي فالكت بار كنون   يترفتن از وضع  

  .گران ستانديدادهم داد و داد خود را از ب
 و در ي انـسان ي اي زنـدگ ي براي هم دستمزد كاف، كار شرافتمندانهيك شود به حق و حقوق خود رسد و با   ي م ينگونه ا تنها

  .خور داشت
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  ....جهان در آيينه مرور

  اوکراين قربانی روسيه، آمريکا و اروپا
  ليال جديدي

 نظـر او را در بـاره     ي كـه خبرنگـار    ي كـشور هنگـام    يـن  ا ي شـهروند عـاد    يك را   ين اوكرا ي كنون يت از وضع  يف توص بهترين

.  هم منافع خودشـان ييهاروسها منافع خودشان را دارند و آمريكا " يد، گو ياو م .  دهد يميد   پرس ي اوكراين  بحران يدادهايرو

  .اندازد  مي تفمين و سپس بر ز"يست به فكر مردم نيچكسه

  

 در ماه نـوامبر پـس از آنكـه          ينها در اوكرا  ناآرامي

 يـن  جمهـور وقـت ا     يـيس  ر ،"يانوكوويچ يكتورو"

 اروپا را به نفع كمـك       يه با اتحاد  يكشور معامله ا  

   . رد كرد آغاز شديهگرفتن از روس

شبه كه آمريكـا و متحـدان       يك ي كودتا يك آتش

ــا ــيياروپ ــا ب ــدبي آن ب ــ ورزي طمــعيري، ت  ي، ب

 دامن  يناوكرا  در ي و فقدان درك واقع    تييلومسو

ــانوكويچ يكتــورزدنــد، بــه فــرار و  يــك كــه در ي

 يـده  برگز ي جمهـور  ياست به ر  يانتخابات سراسر 

 ياسـي  احـزاب س ي، از و سپـ . يـد  انجام ،شده بود 

حب  را تـصا يـدي  كلمنـصبهاي  طبقه ممتـاز   اشرافدست گرفتند وه ها قدرت را بيست تند رو و فاش  يهايستاليون، ناس راست

   .كردند

ي بـه  محلـ   وياسـي  رهبران سي خود را با همدستي نظاميروهاي از فرصت استفاده كرده و نيداد روين در واكنش بد   روسيه

 يق را تـشو   يه بـه روسـ    يوستن و پ  يناز اوكرا ي آن   م جهت جدا ساز   و رفراند يك گزاري و بر  اشت د يل گس يمه كر شبه جزيره 

  .كرده و مجاز خواند

  ي برگـزار مـ    ي، رفرانـدوم  ) اسفند 25 ( مارس 16 يكشنبه اعالم كرد كه     يمه خودمختار كر  ي جمهور ندر همين راستا پارلما   

 مارس، 17 روز دوشنبه . خواهد شدگيري يم  تصميناوكرا  ماندن در ي باق يا يه به روس  يمه كر يوستن كه در آن درباره پ     كند
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 درصد آنهـا بـا پيوسـتن    97 و موافقت نزديك به     درصد دارندگان حق راي در انتخابات خبر داده        83منابع روس از شركت     

  .  كريمه به روسيه را اعالم كردند

 يكيتـا ن" ي بـه رهبـر    ي شـورو  يرحكومت اتحاد جمـاه   .  است ين خودمختار در جنوب اوكرا    ي جمهور يك يمه كر جزيره  شبه

  . داديه هدين را به اوكرايرهشبه جزاين  1954 بود، در سال يني كه خود اوكرا"خروشچف

 بـه عنـوان   يمـه  موافقـت كـرد كـه كر   يه جمهور وقت روسييس ريلتسين، يس بور ،1991 در سال    ينز استقالل اوكرا   ا پس

 در "سباستوپول" به صورت اجاره از بندر يز نيه روسيايي دريروي نياه سياي بماند و ناوگان دري باقين از خاك اوكرا  يبخش

  . استفاده كنديمهكر

 را از   ياه سـ  ايي، در نفتي بزرگ   يهايمنافع كمپان 

 آوردن  ه چنگ  ب و برخوردار كرده    ي خاص يتاهم

 در   را ي تـازه ا   ي پرسـشها  يه روس ي از سو  يمهكر

يدار  بزرگ خر  شركتهاي. مطرح مي كند   اين باره 

 -اكـزان " ،"يم پتـرول يتيشبـر " كـه شـامل   گـاز 

 شـوند،   ي مـ  "پتروبـراس " و   "ناشـور " ،"يلموب

 ي گـذار  يه در آنجا سـرما    ر دال يليارد م 2 از   يشب

 يهدست روس ه   ب يمه افتادن كر  ينبنابرا. كرده اند 

 -يـايي  جغراف يت در موقع  ي و تحوالت بزرگ   ييرتغ

  .وجود خواهد آورده  بياه سياي درياسيس

 و  ين منافع خود در اوكـرا     يشبرد غرب به پ   وقتي

 ي كه م  يسكي ر اي نشان خواهد داد و      ي واكنش ين چن يه كرد كه روس   ي فكر نم  يد زد، شا  يها دست م  يست فاش -  از نو  يتحما

  . انگاشته بوديز ناچ راكند

  

 را برجـسته  ي بود كه موضوع مقاومت در برابر تجاوز خـارج ي نعمتيمه اشغال كرين اوكرايد دولت جديهايوناليست ناس براي

 يدد را از ته   ين بهانه را داد كه به مردم اوكرا       ين ا "ينپوتوالديمير  " به   ي دولت ارتجاع  يك كارآمدن   ي حال رو  يندر ع . كند

  .يندازدها به وحشت بيستخطر فاش

 و جنگ ي استثمارگرانه، ستمگرياستهاي حاصل سي كنوني در اوكراين، جاريبحران و تضادهااز اين رو مي توان گفت كه 

   . استي خارجي طرفهاي تماميطلب

 سركوب گرايان وهمجنس  آزار  مشهور است و در "يقصاب چچن " كه به    يه جمهور روس  ييس ر ين، پوت يمير سو، والد  يك از

 او تسلط و    يياما قصد نها  .  است ين مردم اوكرا  يك كند كه نگران حقوق دمكرات     ي ادعا م  آوازه جهاني دارد،   ياسيمخالفان س 

 ين خطر سوق دادن اوكـرا     وينيستي، و شو  يوناليستي ناس يالت تما يختن با برانگ   پوتين . كشور است  ين بر ا  يه روس يابيقدرت  

  بـزرگ قـرار    ي و جهان را در برابر خطر      درگير ساخته  بزرگ را    ي كه تمام قدرتها   ي جنگ ؛رده ك يا را مه  ي جنگ داخل  يكبه  

  . خواهد داد

 نه تنها بـا  "اوباما" يگفتگوها.  دهدي ادامه ميه فشار بر روسبه آوردن وادار كردن متحدان خود ه واشنگتن بيگر، د ي سو از

 عـضو   يكشورهارووساي جمهور    بلكه با    ، برقرار است  "يماتئو رنز " و   "فرانسوا اوالند " و   "نو كامر يويدد" و   "نجال مركل آ"

  . داشته است ي تلفنيكنفرانسهايز  نوي شوريرسابق اتحاد جماه
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 "يمـه  در كر ي و حقـوق بـشر     ي المللـ  ين ب اظران و دخالت ن   يه روس يروهاي ن يني عقب نش  ضرورت" به   يد كاخ سف  سخنگوي

   .يد خواهد انجام"يپلماسيبسته شدن راه د" به ين پوتيم همكار كند كه عدي ميد تهد"يكرجان ".  كندي ميپافشار

 يروهـاي  حال به فرستادن نين آغاز كرده و در عيه كردن روسيزوله اي را آمريكا با تالش برا  "يپلماسيبستن راه د  " آمادگي

 يله وسـ  ينبـد . اسـت يـز دسـت زده       منطقـه ن   ين به ا  ينظام

 خود در ي نظامنتواوجود آمده تا به     ه   آمريكا ب  ي برا يفرصت

  . و گسترده تر داشته باشددايمي يمنطقه افزوده و حضور

 ين، اوكـرا  ي نظـر گـرفتن مرزهـا      يـر  ز ي قرار اسـت بـرا     ناتو

 مـستقر  ي اش را در لهـستان و رومـان      ي تجسـس  يماهايهواپ

 از يت به حمايگرد 15 آمريكا با اعزام شش جنگنده اف .كند

 يده كوشـ  كيـ  بالت يهـا ي ناتو در جمهور   يزن  گشت يتمامور

 ينهمچن.  خاطر دهد  يناناروپا اطم  است تا به متحدانش در    

 بـه لهـستان     ي نظام ي آموزشها يراب 16 دوازده جنگنده اف  

  .فرستاده است

ـ   كرده اسـت     هزار نفر گزارش     30 در مرز را     ي تعداد سربازان روس   مرزباني اوكراين  كه   يست درحال اين  از دو برابـر     يشكـه ب

   . زده بودينخمتقبال  است كه دولت يتعداد

 خود ي مطرح كردن خواستهاي براي دارد، جلساتييگشا  هدف كشوريه روسينكه هراس از ايز در ني شرقي اروپايشورهاك

 يتـواني  دفاع ل  ير كند و وز   ي خود را مطرح م    ي نظام ي بودجه  دالر يليارد م 45 يش افزا يازلهستان ن .  دهند ي م يبدر ناتو ترت  

 يير به تغيز سوئد نيرنخست وز.  كشورش توجيه كند مردمراي تواند بيم  را بهتريه نظامين هزيش لزوم افزااكنون يد گويم

  ." بقبوالندبه مردم ورود كامل به ناتو را" تواند ي بهتر مينكه كند و اياشاره مكشورش  ي نظامياستس

 ين بين و قواني مليتم به حاكم احترايرامون پيكديگر زدن به يي واشنگتن و مسكو و اتهام دو رو      ين، خصومت ب  با اين حال  

   . داردياسي سيسك هر دو طرف ري، برايالملل

 و داغستان ي خود مختار مانند چچنيهاي جمهوريرينه دي طلبيي همان خواست استقالل و جداين پوتي براياسي سريسك

  . است

 كه مردم   يرد بپذ يد با ،نتخاب كنند  ا يه خودشان را بدون دخالت روس     ينده حق دارند آ   ين كه اصرار دارد مردم اوكرا     يزغرب ن 

   . هم حق انتخاب داشته باشنديمهكر

  

  يمهم در كرو دو طرف به رفراندواكنش

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

آمريكا و جامعه جهـاني هرگـز آن را بـه رسـميت         "وي تاكيد كرد كه     . ستاساسي اوكراين و نتيجه دخالت نظامي روسيه ا       

  ."نخواهند شناخت

، "هرمان فـان رمپـوي    ". اتحاديه اروپا نيز اعالم كرد كه نتيجه همه پرسي در شبه جزيره كريمه را به رسميت نمي شناسد                 

در يك بيانيه مشترك تاكيد كردند، رفراندوم   ، رييس كميسيون اتحاديه اروپا      "خوزه مانوئل بارورسو  "رييس اتحاديه اروپا و     

در كريمه مغاير با قانون اساسي اوكراين و قوانين بين المللي بر گراز شده است و از روسـيه خواسـتند نيروهـاي خـود را از        

  .كريمه بيرون ببرد
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 " برابر با قوانين بين المللي    قانوني، دموكراتيك و  "والديمير پوتين در واكنش به موضع آمريكا و اروپا، همه پرسي كريمه را              

 زمينـه  1999او سپس به رفتار آمريكا در موارد مشابه استناد كرد و گفت كه اين كشور با بمباران بلگـراد در سـال                    . خواند

  . جدايي كوزوو از صربستان را فراهم آورد و در ليبي نيز بدون مجوز بين المللي دخالت نظامي كرد

او افزود كه در پـي      . ريمه زير فشار دولت جديد اوكراين بودند و حقوق آنها پايمال مي شد            پوتين مدعي شد روس تباران ك     

تجزيه اوكراين نيست اما شبه جزيره كريمه داراي اهميت استراتژيك زيـادي            

براي منطقه است و از اين رو نيازمند ثبات مي باشد و روسيه تنهـا كـشوري                 

  .   است كه قادر به چنين كاري است

 مـارس بـه     16 در رفرانـدوم     يمـه اگر كر  گفته بود،     قانونگذار روس  كپيشتر ي 

 100 و   يليـارد  م 1 ين دهد، كـرمل   ي را يه به روس  يوستن و پ  ين از اوكرا  ييجدا

  .  كندي مينه هزيمه كري صنعتيربنايي زيسات تاسي بازسازي دالر برايليونم

  

    است؟ي المللين بين خالف قوانيمه در كررفراندوم ياآ

ـ    ": يد گو ي م الملل  ين و كارشناس حقوق ب    يسنده نو يبا، د يي آقا بهمن  يناز لحاظ حقوق ب

 يـن  اسـت، ا   ين از كـشور اوكـرا     ي بخش يمه كر يره شبه جز  ينكه با توجه به ا    يالملل عموم 

 همـه   ي درخواسـت برگـزار    يا و   يگر د ي درخواست الحاق به كشور    ي برا ي حق يچبخش ه 

  ".د ندارقه منطين اي حقوقيت وضعيين تعي برايپرس

 ي مثل سـازمان ملـل دارا  المللي ين بزرگ بي سازمانها يط، شرا ي تحت برخ  يد، گو ي م وي

عبور  روش مستلزم يناما ا.  هستندي منطقه به همه پرسيك ي حقوقيت درباره وضعيري گيم ارجاع تصمي برايزمهاييمكان

   .ت شده اسيني بيش سازمانها پين است كه در اي همه مراحلاز

 كند ي ميندگي را نمايه نظرين ايولند كليالتي، پروفسور در دانشگاه اMilena Steri "ميلنا ستري"  خانم باره،ين در ااما

 بـزرگ  ي الملل وابسته باشد، به موافقت قدرتهاين حقوق بيبهاي از آنكه به اعمال پرنس    يشتر ب يز آم يت موفق يي جدا يككه  

  . مشروط است ي جهانيا يمنطقه ا

 با .  شده استين ملل متحد تضميب پرنسين تري اصل منشور سازمان ملل، به مثابه عاليندر اول سرنوشت ملتها يين تعحق

 در يـز  نيمـه  و كرين اوكـرا  ي قـانون اساسـ    يد در باره ملتها، به طبع با      ي الملل ين به موازات حقوق ب    ي نظر حقوق  اين همه، از  

 مـصوب   1988 كه در سـال      يمه و معتبر كر   ي فعل ي اساس ي نظر مساله ساده است، چون قانون      يناز ا . محاسبات منظور شود  

 ين اوكـرا  ي اعتبـارش را از قـانون اساسـ        يز خود ن  ين، از ا  نظر دهد و صرف     ي را نم  يي در باره جدا   يري گ يمشده، اجازه تصم  

 بخش از قلمرو كشور تنها يك يي رفراندوم در باره جداري قانون، برگزاين اهفتاد و سومدر اصل   . يرد گ يم) 1996مصوب  (

 اصـل   يـن  ا يمـه  طلبـان كر   يي حال جدا  ينبا ا .  باره نظر دهند   ين در ا  ين مجاز شناخته شده كه مجموع مردم اوكرا       ينگامه

   . زنندي سرنوشت دور ميين در باره حق تعي المللين بودن حقوق ب" تريعال"روشن را با استناد به 

 اسـت كـه   ين سازمان ملل ناظر بر ايفتعر.  گرددي برمي به حق خودمختارينجا جوهر مساله اييات، در باره جزي هر بحث با

 يت بخش از جمعيك.  خاتمه دهدي اضطراريت وضعيك مشروع است كه به    ي كشور فقط زمان   يك از   يهر جدا شدن بخش   

 راه حـل  يـك  شـود و   ي اش خدشـه دار مـ      يرد، وحـدت نـژاد    ي گ ي تحت ستم قرار م    يانه كه به گونه وحش    ي تواند زمان  يم

   . رسد، از كشور خود جدا شودي به نظر ميرممكن غيولت دين بيزمسالمت آم
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نه .  باشد يان در م  ي تواند سخن  ي نم ين در اوكرا  يطي شرا ين وجود چن  از

 آن، حقوق، سنتها و فرهنگ ين و نه دولت موقت جانش     يانوكوويچدولت  

 يه عل يماعمال خشونت مستق  .  را لگدمال نكرده اند    يمهساكنان روس كر  

 و نه بعد از آن ابدا وجود        يانوكوويچ ي قبل از سرنگون   آنها كه نه در دوره    

 در  ي شـدن زبـان روسـ      نشناخته يتصرف نظر از به رسم    .  است شتهندا

 ي خودمختـار  يـك  يمـه  به كر  ي، به عنوان زبان ادار    ينيكنار زبان اوكرا  

 ي خودمختـار  ينا.  هم شده  يت كامل داده شده كه رعا     يي و اجرا  ييقضا

  . برد بين را از بين تكه پاره شده خشونت بار ملت اوكراي قانونهينبدانگونه كامل بوده كه زم

  

    آمريكاادعاهاي

 ير كه از زمان انحالل اتحاد جماهيست در حالينا.  در منطقه است"يتوسعه طلب" ي در پيه كند كه روسي ادعا مواشنگتن

   . آمريكا و اروپا شده انديياليست بلوك شرق وارد مدار امپري آن و تمام قلمرو ازي بخش قابل توجهي،شورو

 يـت  متحده در دو دهـه گذشـته تـالش كـرده اسـت تـا موقع                ياالتا

 و غرب را به نفع      يه روس ين ب يك منطقه استراتژ  يك به عنوان    يناوكرا

 در سـال    "يانقـالب نـارنج   " از   يـت  نمونه، حما  يبرا.  دهد ييرخود تغ 

مال  دولت كـا  يك نصب   ي بود كه برا   ي نافرجام يت تالش در نها   2004

 منـوال  ينواشنگتن و متحدان آن به همـ   . رفتطرفدار غرب صورت گ   

آنهـا  .  سابق عمـل كـرده انـد       ي شور ير اتحاد جماه  ي بخشها يگردر د 

 يگـر  تالش شده است كـه گرجـستان و د         يژهوه  ب.  اروپا ادغام كنند   يهساختار ناتو و اتحاد     كشورها را در   ينتالش كرده اند ا   

 سـالها پـول     يواشنگتن كه بـرا   .  شوند يده كش يتواني و ل  ي لتون ي، راه استون  به ي مركز ياي در آس  ي سابق شورو  يهايجمهور

 امـور   يـر  معـاون وز   ،" نولند يكتورياو"بنا به گفته    .  شل كرده است   يتمامبه   را   يسه سر ك  ين بار ا،   كرده ير منطقه سراز  ينبد

 يـك  امن و موفق و دمكرات     ين اوكرا اينكه  از  خاطر نينااطم" ي برا يليارد م 5 آمريكا مبلغ    يا، آس -خارجه در امور اروپا و اروپا     

   . كرده استينه هز"باشد

 گفت، البتـه  يد باره بايندر ا. يست نيكمي و   يست رفتار قرن ب   ين، كند كه رفتار پوت    ي ادعا م  يجان كر ،   آمريكا وزير خارجه 

 يتنـام  جنـگ و ، اتفاق افتاديستم قرن ب دريان جان دانشجوتهديد تهاجم به آمريكا به گرانادا و به بهانه       اين درست است كه   

 كه در آن كشتار سـربازان و  1991-1990 فارس يج خليهايري و درگ1989 حمله به پاناما در سال    ، قرن بود  ينهم در هم  

 امـا    نيز در همين قرن صورت گرفت،       صورت گرفت  يتكو  خروج از  يموافقت دولت عراق برا     پس از  ي حت يشهروندان عراق 

كـه شـامل آمريكـا و       هـم    "8 جـي " يكه اعضا  است   ينصحبت از ا  

 بــه اعمــال خــالف ين مــرتكبيــست در ل، شــودي اروپــا مــيــهاتحاد

آمريكـا در   پرونـده   . حـضور دارنـد    يكمـي  و   يـست  قرن ب  يبهايپرنس

 دو يتانيـا  فرانـسه و بر   و ... و   يبـي  ل يمـن، افغانستان، عراق، پاكستان،    

 در ايـن     را يقـايي فرآ ي كـشورها  يگـر  و د  ي در مـال   8 ي ج يگرعضو د 

   .رابطه مي توان ورق زد
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  هاديدگاه

 ي از ثروت هنگفت خـود را در بانكهـا  يادي طبقه ممتاز كه بخش ز زير كنترل  ي فاسد يم آمريكا و اروپا از رژ     امپرياليستهاي

 يع ارتجـا يزمهـاي مكان  بـا اسـتفاده از  يـز  او نيف ضـع ي داريه و دولت سرماينپوت.  كنندي ميت حما ،آمريكا و اروپا انباشته   

 ي كـه خـارج از مرزهـا       يبـا رفتـار     مناسب و  ي استراتژ يك بدون داشتن    روسي يسمنوي بر شو  يه و تك  ي نظام اقدامهمچون  

  . كندي شود، مقابله به مثل مي نميتين حماآ از يهروس

 احتـرام   يـاد و فر  كـشور را فرامـوش كـرده         ينآنها رفتار تجاوزگرانه ا   .  كنند ي از اقدامات اوباما دفاع م     يبرالها ل ، در آمريكا  اما

  . كشور سر داده انديك ي مليت و حاكمي المللين بينگذاشتن به قوان

 ، اسـت ياليـسم  امپري بهانه كه دشمن اصلين و به ايجانبه نگريك چپ در آمريكا و اروپا با     يروهاي از ن  ي برخ يگر،از جانب د  

  . "يررابرت پ" است از يفي نمونه از آن تحر يك. برخواسته انديهبه دفاع از روس

 آمريكـا  يهاياسـت را افشا كـرد و چنـد كتـاب در بـاره س            " كنترا -ايران  " يپرس ماجرا يتد در اسوش  1980 كه در سال     يو

 به بهانه يه از حمله آمريكا به سورينكه پوتدر دفاع از روسيه خدمات پوتين به صلح جهاني را برشمرده و مي گويد  نوشته،  

 آن مذاكره آورد و مانع جنگ با يپاه  را بيران بود كه ايه روسين اينكرد و همچن يري جلوگيميايياستفاده اسد از سالح ش

 ي اما هنگـام يست، نيزوال برانگو سي و ي برا يه روس يزه با سرن  ين از اوكرا  يمه است كه چگونه جدا كردن كر      ينپرسش ا . شد

 يبـرا   بلكـه يـد،  آي نم ان آن ه ياري تنها ب  نه   ين خواهند، پوت  ي اسد را نم   يكتاتوري حكومت د  يه نفر از مردم سور    يليونهاكه م 

 از برگزاري ي حاضر است وياآ. اين كشور را به خاك و خون مي كشد       ي اسالم ي جمهور  همدستي  با ، اسد يكتاتوريحفظ د 

  هزار نفر  100 از   يشو كشتار ب  يليون سوري   ره شدن دو م   ا آو يا آ ينكه،تر ا   و مهم  ؟ كند يت حما يه سور  در  آزاد رفراندوم يك

   يست؟ اسد ني كشور به بركنارين ام نشان خواست مرديه مردم سوري اسد و مقاومت و جانبازدسته ب

 ي م يز تر ن  يچيدهرا پ   بلكه آن  ، كند ي اعتراض به رفتار تجاوزگرانه هر دو طرف در واقع نه تنها به حل مشكل كمك نم                عدم

 ي را بـرا   يگر طرف در واقع دست طرف د      يكاع از    دف يدن در  و بهانه تراش   ي عدالتي  از ب  ي و پرده پوش   يرشهر گونه پذ  . كند

 ي مقامهـا يم و تحـر يه به روسيمه شدن كر  يمه در صورت ضم   يلگران، تحل ته به گف  يگر، د ياز سو .  كند ي باز م  يشترتهاجم ب 

 ليالمل  ينل ب ي بر سر مسا   يدسف    و كاخ  ين كرمل يان م ي ادامه همكار  ي برا يني اروپا، تضم  يه آمريكا و اتحاد   ي كشور از سو   ينا

   .وجود نخواهد داشت

 محاصره يا اما آ، آمريكا استيت راست و مورد حمايوناليسم آلوده به ناسين اوكرايده است كه دولت تازه رسيت واقعيك اين

   است؟اتيو آن آلترن،ن به نفع خودي از اوكراي و جدا كردن بخشيه روسينظام

دشـمن  " :يـد  گو ي مـ  ي چپ جهـان   يدگاههاي د ي برا يهنشر يك،  "يدپورت سا " كه روزنامه    ي در مقاله ا   "زولتن گروسمن "

 طـرف را انتخـاب      يك يستيمها ما مجبور ن   يوناليست و ناس  يه و روس  ين اوكرا روياروييدر  . يست دوست تو ن   يشهدشمن تو هم  

 قطبيكه به    نآ بدون   يم، كن يت حما  را ها در هر دو طرف    ليت شهروندان و همه اق    يك صلح و حق دمكرات    يم توان يما م . يمكن

  ".يم كمك كنيسم فاشيو توانبخششدن شرايط 

 هـستند  يان در جريپلماتيك و دي المللين در صحنه بيدادهاكه رو  كه همچنانيشند اندي مين بد ين سرانجام مردم اوكرا   و

دسـت آوردن منـافع خـود هـستند،         ه   بـ  ي برا يكديگر با   يارويي در حال رو   يه اروپا و روس   يه بزرگ، آمريكا، اتحاد   يو قدرتها 

  . فراموش شده استينافع مردم اوكرامن

 يجاد ا  براي آن نمي توان متصور شد،       را يكي نزد ي داشت، اگر چه چشم انداز     يت وضع ين توان به توقف ا    ي كه م  يدي ام تنها

 و مقاومت در برابر متجاوزان در هـر دو سـو            ي مل ي همبستگ ي مستقل از غرب و شرق برا      ينجبهه متحد زحمتكشان اوكرا   

  .است
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  عرصه تقابل شرق و غرب ن،ياوكرا
  ي صابرشهره

 و غـرب را وادار بـه   كاي آمر ،ي دار هي كنترل تحوالت شرق و برون شدن از بحران سرما         ي و غرب با شرق برا     كاي آمر ي مقابله
  .  دردست گرفتن روند تحوالت كرده استي براني به اوكرايدست دراز

 به منظور   هي روس ي ماندهي قدرت باق  ي در فكر مصادره تتمه      كاي و عظمت رو به زوال آن، آمر       ي بلوك شورو  ي از فروپاش  بعد
 از لحـاظ  نياوكرا.  حساس استاري بسهي روسي براني اوكرا تيموقع.  است ي بحران زده كنون   طيتسلط كامل بر اوضاع و شرا     

 ير هـا  كـشو  گـر ي بـه د   هي انتقال گـاز روسـ     ي و از همه مهمتر برا     ياورز معادن، كارخانجات، صنعت و كش     ،ي نظام زاتيتجه
  . استي حساساري بستي موقعي دارايياروپا

 

 
  

 شود و ي آسان ماري بسني از راه تسلط بر اوكراه،ي روستي موقعفي و تضعميتحر.  استي شاهرگ اساسهي روسي برانياوكرا
 نيرا در اوكـ هي گـاز روسـ  ي لوله هاي خطوط اساسراي زانه،ي و اوضاع خاورمطي و بدست گرفتن شرا  راني تسلط بر ا   نطوريهم

  . استهي روسفي عامل كنترل و تضعكي
 اسـتفاده از    نيهمچنـ .  اسـت  تي با اهم  اري بس هي روس ي برا ني و ارتش اوكرا   ي نظام حاتي تسل نطوري و هم  ي و كشاورز  معادن
 توانـد در رام كـردن   ي است كه مـ ي عواملگري از دهي روستختي آن به پايكي نزديعني يياي جغرافتي موقعلي به دل  نياوكرا
  .  داشته باشديقش اساس نهيروس
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 ميـ اما بـا هـدف مهـار رژ       .  كوتاه آمده اند   ي كم ي مساله اتم  نطوري و هم  هي اوضاع سور  ي در قبال آشفتگ   هي و روس  راني ا ميرژ
 در اوضـاع  رانيـ  و اهي روسي از مداخله يري بازار و جلوگ   ي شرق، قبضه    ي دار هي از سرما  ازهاي سلب امت  ي برا هي و روس  رانيا

  .  را نشانه گرفته اندهي روسي قلب تپنده ن،يكا و غرب اوكراي بار آمرني ا،ي عربيها و كشورانهيخاورم
 مـورد، عربـستان هـم       ني آن در ا   ضي و عقب نشستن كج دار و مر       هي سور ي در قبال مساله     هي با آرام تر شدن روس     همزمان

 جنـگ  نيـ تنش و آرام تر شـدن ا  كه غرب و شرق خواهان كم تر شدن    ي معن نيبه ا .  خود را كاهش داد    يروهايكمك به ن  
 و اوضـاع  طي تسلط كامل بر شراي براكاي مربوط به غرب و آمريروهاي توسط ننياما اشغال اوكرا.  شدندهي در سور يشيفرسا

 را كـامال بـه   رانيـ  و اهيچنانچه روس.  استي در مناسبات جهانكاي قدرت آمر تي در تثب  ي عطف ي نقطه   هي و روس  انهيخاور م 
 هيگرچه روس.  خواهد كردداي پشتري متحول شده اشراف بي كشورهاگريو بر اوضاع عراق و افغانستان و د      راند   يعقب هل م  
 خـود را در  ري دو قـدرت شـد و همچنـان تـاث    نيـ  تـوان منكـر ا  ي اما هنوز نمـ دند،ي هر دو جام زهر را نوشرانيو حكومت ا 

  .  خواهند داشتي عربي و كشورهاانهيخاورم
 كننـد و    يني عقب نـش   شتري ب راني ا مي و رژ  هي تمام قدرت  است تا روس      ي قبضه   ي و غرب برا   كاير آم استي س ني اوكرا اشغال

 مالل آور يلبخندها.   هم بروندراني امي به طور خاص به سراغ اسد و رژكاي و آمري خواهد بود تا غرب به طور كلي فرصتنيا
 يهمدست.   استراني اي دهي مردم ستم دكي درامات از سرنوشتيتي رواي و غربييكاي مقابل مقامات آمرراني جمهور اسيير

 يمانند پازل .  شرق است  ي دار هي سرما في تضع ي در راستا  ياستي س كاي آمر ي برا ي بار دالل  ني و ا  ي و غرب  ي شرق سمياليبا امپر 
 و قيـ  دقاري وار جهان بسپوس اختادني بلعي آن برآمده است و نقشه   نشي چ ي از عهده    ي به خوب  ييكاي آمر سمياليكه امپر 

 بـه  ني اوكـرا ايـ  ، چـه خواهـد بـود و آ   ريـ  قـدرت پ ني اه،ي و روسكاي آمري كه اقدامات بعددي د ديبا.  است ختهيموشكافانه ر 
  ر؟ي خاي خواهد شد لي تبديستيالي وحشت آور امپري مانورهاي برايگاهيپا
  
 

  
  ديداری که ارکان نظام را لرزاند

   سامعيمهد
 بـه   ي خامنـه ا   ي بـرا  ،ي ستار بهشت  ادي مادر زنده    ،يبشر و گوهر عشق     فعال حقوق  ،ي اشتون با نرگس محمد    ني كاتر مالقات
 ني در مورد اقتدار نظـام بـا واكـنش بـاالتر           ي اهللا خامنه ا   تي آ يپوچ بودن الفها  .  گران آمده است   اري بس ي آور رتيشكل ح 

  .  شد برمال ي مالقات، به خوبنيكارگزاران نظام به ا
 سي رئـ يي و مهمل گـو ي نشان دهنده ناداني اسالمي جمهورهيي قوه قضاسي رئ،يجانير الي آملري صادق اردشيري گ موضع

 با هـر    ي خارج كي دهند    ي اجازه م  اي دن يدر كجا « كند كه    ي او طلبكارانه به صورت سوال مطرح م       يوقت.  است هييقوه قضا 
 و هر جا دلش خواست برود       دياي ب ي خارج كي دهند ي اجازه م  اي دن يا ندارد؟ در كج   كري كند؟ مگر كشور در و پ      داري د يكس

 خود كي سوال نيالبد در طرح ا.  گذاردي مشي خود را به نماينادان»  ندارد؟كري كند؛ مگر كشور در و پداري ديو با هر كس
 كه  راني ا مي و هر مقام رژ    يي اروپا ي در كشورها  ي خامنه ا  تي وال ي همه سفرا و كاركنان سفارتها     رايز.  هم وجود دارد   يبيفر
 ييراروپـا ي و غ  يي تواند با هـر شـهروند اروپـا        ي سفر كند، م   يي اروپا ي به كشورها  ي امر خصوص  كي ي برا اي و   تي مامور يبرا

 در سراسـر اروپـا بـه اشـكال     ي خامنـه ا   تيـ  وال ي و واسـطه هـا     ستهاي ترور پلماتيد.  داشته باشد  داري كشورها د  نيساكن ا 
 كـارگزاران   ي و مالقاتهـا   تيـ فعال.  كننـد  ي مالقات م  ،ي دولت ري و غ  ي دولت ،ي و اقتصاد  ي اجتماع ،ياسيگوناگون با فعاالن س   

 نيبنـابر .  حال گسترده اسـت ني سهل و در عاري بس قاي و شمال آفر   انهي در خاورم  ژهي به و  گر،ي د ي در كشورها  رانيحكومت ا 
 قـوه   سيـي  مطلـق ر    و حماقت  ي از نادان  ي ناش نباشد، مي مزدوران رژ  ني عقب افتاده تر   بي فر ي اگر برا  يجانيحرف صادق الر  

  . استي خامنه اهييقضا
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 نيـ  ا ي اسـالم  ي جمهـور  يتي امن ي نهادها يبرا.  مورد است  ني در ا  هايتي برخورد امن  ،يجاني صادق الر  ي تر از ادعاها   مضحك
در عكس منتشر شده .  از آن حذف شودي ستار بهشتري كردند تا تصويمالقات آن چنان گزنده بود كه عكس آن را دستكار

 فعاالن داري را از دي ستار بهشتادي مادر زنده   ي گوهر عشق  ري تصو ،يالم اس ي جمهور يتي امن ي وابسته به نهادها   يتهايدر سا 
 فرزند مبارز اش    يداري مادر قهرمان و پا    ني ا تي خام خود خاطره مظلوم    الي اشتون حذف كردند تا به خ      ني با كاتر  ياجتماع

  .زنده نشود
   

 قتي حق تهيكم «مي اسفند، مجلس رژ   25 كشنبهيروز  .  رسوخ كرده است   ي خامنه ا  تي مالقات در تار و پود وال      كي از   ترس
  . مالقات انجام دادني اي بررسي برا»ابي

 يبررسـ    «ي بـرا  يجاني الر ي عل ي كه از سو   ابي قتي حق تهي كم ي از اعضا  يكي مجلس ارتجاع و     ندهي صالح جوكار نما   محمد
 از  ي كـه ناشـ    زيـ  آم ني گو با روزنامه شهروند با لحن توه        و   شده، در گفت     لي تشك ياجتماع»  اشتون با فعاالن   نيتر   كا داريد

 را چادر سرش كردنـد  رزني پكي آمدند رانيبا ورود اشتون به ا  «:دي گو ي است، م  ي كارگزار خامنه ا   ني ا يگيحقارت و فروما  
.  اسـت ديـ  تهدكيـ  يران خامنه ا مزذوي هم برادهي مادر رنجدني بودن ا»ريپ« رسد كه يبه نظر م. » كنندييتا از او دلجو 

البته جوكار در   .  شود ي هم مساله م   ي كرده، چادر سر كردن گوهر عشق      ي حجاب را اجبار   ي كه با زور و سركوب     يمي رژ يبرا
 از همان ابتـدا كـه   ي نكرده و پوشش و  ي كس چادر سر خانم عشق     چيچرا كه ه  . دي گو ي امرش دروغ م   يروز روشن مثل ول   

  . نكرده استيرييتشر شد، تغ مني در رسانه هارشيتصو
 ينيآثـار دو عقـب نـش      .  كنـد  ي م داي پ ي تر قي دق ي در هرَم قدرت معنا    ي درون ي تضادها دي بر بستر تشد   داري د كي از   ترس
 ي هست كه مذاكرات اتم    يطي از شدت و حدت تضادها در شرا       زاني م نيا.  شود ي روز به روز بشتر آشكار م      ي خامنه ا  ريناگز

  . دارداني جرزين
ــدا ــ آرحم ــژاد نمايياي ــدهي ن  ن

 ديـ بازد«:دي گو ي م ميمجلس رژ 
 از سران فتنه، مالقات     پلماتهايد

ــا دزدكـــ   ــا آنهـ  ستيـــ نيبـ
 شده اسـت، عناصـر      يزير  برنامه

 بـا   يخدعه و خـودفروش داخلـ     
ــار  ــا همكــــــــ  يآنهــــــــ

 اسـت كـه     ينيخوشب....كنند يم
 م،يبه طرف مقابـل اعتمـاد كنـ       

 ي اسـت همـه پلهـا      ي لوح  ساده
. ديـ  نكن ابرپست سر خود را خ    

  ) اسفند26 فرهنگ، دوشنبه ويراد(» . باشدي و خارجي دشمنان داخليها  سهي دسني مواظب اميده يبه دولت هشدار م
 كي شـر  يهاي حال خود  تي كه نه در لفافه و رعا      يياظهار نظرها .  وجود دارد  ي حكومت ي نمونه ها به وفور در رسانه ها       ني ا از

  . كنمي ميادآوري چند نمونه آن را انيمن در پا شود و ي مانيدر قدرت، كه با صراحت ب
   

 ما كه از ديني ما رو ببزي مي روم،ي دارزي مي ما چه روديني ببكاي آمريا« :دي گوي اسفند م2 در نماز جمعه روز ي جنتاحمد
 ريـ نـد تحق  لبخيعنـ ي م،يزي مي روي ها نهي بود كه ما مشتاق گز    ني امسال ا  ي از شعارها  يكي م،يترس ي شما كه نم   زي م يرو
 سـال   8 كـه    ي بترسـون  يخـواه  ي مـا رو مـ     ؟ي بترسـون  يخـواه  ي رو مـ   ي كـ  ،يون ترسـ   ي رو تو مـ    ي ك يعني كا،ي به آمر  زيآم

 ييكـا ي ضـد آمر   ديـ  شـما هـم با     مي هـست  ييكـا ي جـور ضـد آمر     نيـ ا] ي مزذوران خامنـه ا    ديبخوان[اگر ما مردم    ....ميديجنگ
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 خوردن از ي چدانم يمن نم. كاي رابطه با آمري براكنند ي درست مينيرزمي مملكت دارن شبكه زني در اي عده اكي....ديباش
  ) معارفويراد. (». هم دنبالش بروننهاي كه ادهي نوشكاي كه آمري كوزه انيا

 رفتـار   ي كـشورها طـور    گري نسبت به د   ديبا«: ارشد وزارت دفاع گفت    راني اسفند در نشست مد    10 روز شنبه    ي روحان حسن
 ني اديتهد.....مي هست زيآم   مسالمت   يستي بلكه حس كنند كه ما خواهان همز       م،يربه زدن دار  كرد كه حس نكنند ما قصد ض      

 كيـ  خـودش    ي در جـا   شي كه طرف بترسه، كه البته رزما      ديكن برگزار   شي رزما اي. دي موشك پرتاب كن   كي كه شما    ستين
. ي جنـگ هـم نداشـته باشـ    ي آمادگ بدتر، ممكن است اصالًاي. ي اصالً قصد جنگ ندار،يخواه يشما اصالً نم. ضرورت است 

 شـود  ي مـ نيـ خـود ا . ي بهش ضربه بزنـ يخواه ي شما مكند ي كه طرف فكر مي جوريكن ي مكي طرف را تحر ي ه يخوديب
  )ي سي بيب (».ديتهد

روزنامـه ابتكـار    . (»! اسـت  ياعتدال حـرف مزخرفـ    «: گفت اي در گفتگو با آر    ،ي عضو ارشد حزب مؤتلفه اسالم     ،ي شجون جعفر
  )1392 اسفند 11 كشنبهي

   اصـول ي داد و خواهـان آمـادگ  دي هـشدار شـد  ي اسفند خود به حسن روحان12 رسالت در سرمقاله شماره دوشنبه  روزنامه
  .شد» ماسك اعتدال« پشت »ديفتنه جد «انيطلبان و سركوب جر  مقابله با اصالح ي براانيگرا
 در  ي دانـشگاه آزاد اسـالم     يران حوزه علوم پزشك    نشست دست اندركا   ني در دوم  ي سخنان ي ط ي رفسنجان ي اكبر هاشم  يعل

  )لنايا(»  . دانشگاه آزاد را تصرف كردي نظام اسالمي ارشاد را تصرف نكرد ولهيني شاه حسميرژ«: اسفند گفت18 كشنبهيروز 
ا  فـرد ويـ راد(» . و تمام كـس و كـارت  ي نامشروع تو هست   مي بگو ي به هاشم  ديبا«: مجلس ارتجاع  ندهيزاده نما    كوچك   يمهد

  )1392 اسفند 21چهارشنبه 
 فرهنـگ   ويراد(» .ميبر ي ثابت نشده، به خدا پناه م      يپلوماسيقهرمانانه بودن نرمش دستگاه د    «:مي مجلس رژ  ندهي نما يجعفر

  )1392 اسفند  25 كشنبهي
 يرونـ  دي تـضادها دي و تشدي خامنه اتي شكننده والتي صدها مورد مشابه نشاندهنده موقع    اني چند اظهار نظر از م     نيهم

  . شودي مدي عرصه ها تشدي كه آغاز شده در تمامي تضادها در سالنيا. آن است
 

  .......زنان
  

   حقوق زنان با حقوق بشريوستگيپ
  زينت ميرهاشمي 

 2014  اول ماه مارسسيپاردر » ي اسالمي گرائادي مبارزه با بنشتازيزنان پ «ي المللنيكنفرانس بمتن سخنراني در 

  
   درود به همه شما

روز جهاني زن را به تمام تالشگران و پيكارگران آژادي و برابري جنسيتي تبريك مي گويم و به تمامي زنان كه سرفرازانه                       
   .به ديكتاتوري و تبعيض نه مي گويند، درود مي فرستم

صه به يك نكته با توجه به وقت كم و صحبتهاي جامع و كامل خانم مريم رجوي در رابطه با زنان در ايران، من به طور خال       
   :اشاره مي كنم

  پيوستگي حقوق زنان با حقوق بشر
با توجه به رشد اقتصادي، فرهنگي و جغرافيايي اين مبارزه با . پيكار زنان براي برابري جنسيتي راه طوالني را پيموده است       

 كشورهايي مانند سومالي    موقعيت حقوقي و اجتماعي زنان از كشورهاي اسكانديناوي تا        . دستاوردهاي يكساني روبرو نيست   
  .از غرب تا شرق تفاوت دارد اين نشان مي دهد كه چه نابرابري بزرگي در مورد موقعيت زنان وجود دارد
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به نظر من در هر نقطه اي از جهان ذره اي نابرابري و بي عدالتي وجود داشته باشد مطمئن باشيد كـه زنـان در صـف اول                       

   .ري تحميل مي شودكساني هستند كه به آنها اين نابراب
اگر به حقوق زنان از اين  . حقوق زنان در قرن فعلي پديده اي سياسي است و نمي توان آن را فقط يك امر فرهنگي دانست                  

   .زاويه نگاه شود راهكارهاي موثرتر مي توان براي رفع خشونت و نابرابري جنسيتي پيدا كرد
به اين معنا كه مدافعان حقوق بشر نمي توانند چشم خـود را بـر   . دحقوق زنان و حقوق بشر دو مقوله به هم پيوسته هستن        

همچنين مدافعان حقوق برابري جنسيتي نمي توانند چشم خود را بر حقوق . نابرابري جنسيتي و خشونت عليه زنان ببندند
   .بشر ببندند

اين يك دروغ بزرگ اسـت  .  شوداين دو پديده آنچنان به هم پيوسته هستند كه يكي جدا از ديگري نخواهد توانست عملي            
به كشورهاي مختلف نگاه كنيد ببينيد كـه بـه ميزانـي كـه              . كه مي توان به حقوق بشر بدون برابري جنسيتي دست يافت          

اگر چه در عمل همه قوانين رعايـت نـشود امـا قـانون از               . حقوق بشر رعايت و قانونمند شده حقوق زنان هم قانونمند شده          
   .مي تواند به ميزاني جلوگيري كندنهادينه شدن نابرابري 

  
در شرايطي كه جهان ماننده يك دهكده شده با وجود انقالب اطالعات و ارتباطـات و        . هر دو اين حقوق جهانشمول هستند     

وجود شبكه هاي اجتماعي و ابزارهاي ارتباطي جهاني، عدم تعادل و نابرابري شرايط و موقعيتهاي اجتماعي و حقوقي زنـان      
  .ده معمول بلكه به يكي از چالشهاي اجتماعي در سطح جهان تبديل شده استنه يك پدي

. زنان در ايـران زيـر سـركوب ديكتـاتوري مـذهبي هـستند      . من به طور مشخص از وضعيت زنان در ايران صحبت مي كنم          
مي و بـسط  اتحاد جماهير كشورهاي اسال  . آرزوي حكومت ايران گسترش قدرت ارتجاعي خود به منطقه و همه جهان است            

   .دادن قوانين ارتجاعي شرع در كشورهاي ديگر و قرباني كردن زنان از جمله هدفهاي جمهوري اسالمي حاكم بر ايران است
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از سوي ديگر مـردم ايـران       
زير سركوب شديد هـستند     
و حقوق آنـان پايمـال مـي        

به همين دليل پيكـار     . شود
زنان براي برابري جنـسيتي    

 و به پيكار عليه ديكتـاتوري   
ــشر   ــوق ب ــض حق ــه نق علي

البتـه  . پيوند زده مي شـود    
تاكيد مي كنم كه ايـن بـه        

اين معنا نيست كه مبارزه براي برابري جنسيتي تعطيل و فقط تبديل به مبارزه عليه نقض حقوق بشر شود بلكه زنان بايـد               
  .تشكلهاي خود را داشته باشند

 مذهبي حاكم است تا زماني كه قانون شريعت حاكم است هر باند و اما اين بايد براي ما روشن باشد تا زماني كه ديكتاتوري
حقوق زنان و حقوق بشر تنها در تحوالتي مي تواند بهبود يابد و چـشم      . جناحي بر سر كار آيد مساله زنان حل نخواهد شد         

   .اندازهاي مثبت داشته باشد كه از دل روابطي دموكراتيك و توسعه يافته به وجود آيد
كه از حكومتداري احمدي نژاد چيزي نصيب زنان نشد مطمئن باشيد كه از زير عبا و عمامه حسن روحاني هـم           همان طور   

حسن روحاني در تمامي سركوبهاي طي بيش از سه دهه بر زنان ايـران شـريك بـوده و در             . چيزي نصيب زنان نخواهد شد    
باالترين مقام نقش داشته    

  .است
ــدهاي درون  جــدالهاي بان

شي از تـشديد    اين رژيم نا  
ــتيز بـــين مـــردم و    سـ

زنان ايـران   . حكومت است 
مانند همه زنان در سراسر     
ــد آزاد   ــت دارن ــا دوس دني
باشند آزاد لباس بپوشند،    
آزاد شغل انتخاب كنند و      
از حقوقي برابر بـا مـردان       

   .برخوردار باشند
مل تحقق پيدا كند اما آژادي، دموكراسي اگر چه برابري جنسيتي و آزادي تنها در گرو عدالت اجتماعي مي تواند به طور كا

   .و جدايي دين از دولت تحقق اين امر مهم را هموار مي كند
مـا چگونـه مـي      . ما چكونه مي توانيم در مقابل به بردگي كشيدن زنان توسط مردان در نقاط مختلف جهان سكوت كنـيم                  

سكوت ما قدرت آنان را افزايش . نه مي كند سكوت كنيمتوانيم در مقابل بنيادگرايي مذهبي كه تا همين اروپا در كنار ما ال     
  .داده و ميدان رشد بيشتر براي مرتجعان فراهم مي كند

درد زنان درد مشترك ماست و ما صداي زنان كارگر، زنان در بند در زندانهي رژيم ايـران و زنـدان ليبرتـي و همـه زنـاني                            
   .كه سركوب مي شوند. هستيم كه سركوب مي شوند

حاد ما در برابر اين درد مشترك است كه مي تواند شرايط را سود رفع تبعيض كه جزئي از حقوق بشر است ، تغييـر                    تنها ات 
  .دهد
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  ييزنان در مسير رها

  

  )قسمت دوم(زنانه شدن پديده مھاجرت 
Zuhal Yeşilyurt Gündüz  

  مانتلي رويو: منبع
  آناهيتا اردوان: برگردان

  رويارويي با پديده مهاجرت

دليلِ ارسال سرمايه و شركت در رشـد  ه را بها ، آن كشورشاناز يكسو، مقامات  . هاجر در شرايط متضادي بسر مي برند      زنان م 
 فداكاري و از خودگذشتگي نيز      ه دليل شان ب  و پيشرفت كشور مورد ستايش قرار مي دهند، از سوي خانواده و خويشاوندان            

ن حتي سالها بعد از بازگشت و سپري شدن مدت مهـاجرت، مـورد              شا  فرزندان  جانب از و از سوي ديگر،      تقديس مي شوند  
انتقاد قرار مي گيرند كه آيا راه حل ديگري جز مهاجرت و دوري از آنان نداشته اند؟ برخي، زنان مهاجر را به ارجحيت قايل 

 زنـان كـارگر      كـه  كمك نقدي  به ميزان     نسبت بورزاتهام م .  اقتصادي نسبت به مسايل عاطفي متهم مي كنند        مسايلشدن  
  . شودمي يد يا ضعيف ، شدكنندشان ارسال مي  ندانومهاجر براي خويشا

 از مـدارك    هـا بـسياري از آن   .  زنان مهاجر است   "موقعيت طبقاتي " مساله   ، كه معموال ناديده گرفته مي شود      يموضوع ديگر 
در در جستجوي تـامين معـاش     دانشگاهي بااليي برخوردارند كه زندگي و سرزمين خويش را  - تحصيلي و صالحيت علمي   

 اجتمـاعي زنـان   موقعيـت . شان تـرك مـي كننـد    اشتغال در حرفه هايي پايين تر از تحصيالتبا وجود  كشورهاي ثروتمند   
  .  مي يابدتنزل - كه كار خانگي ارزان تر از ارزش واقعي اش ارزيابي مي شود  از آنجا- ويژه كارگران خانگيه مهاجر ب

 جـدايي طويـل المـدت       نتـايج . پرورش مي يابند  سرپرستي مادران شان    ثير مهاجرت، بدون    ا ت تعداد بيشماري كودك تحت   
 فداكاري زنان اوجودب. دليل كااليي سازي پديده مادري، مخرب است    ه  خصوص در سنين پايين كودكان، ب     ه  مادر و فرزند، ب   

تحقيقات آشكار مي سـازد كـه       . دا مي كند  شان، اعتماد بين آنان فرسايش پي       زندگي بهتر براي فرزندان    تامينمهاجر براي   
شان رابطه مستقيم دارند، دچـار افـسردگي، سـردرگمي و خـشم مـي       تر از كودكاني كه با مادرانبيشفرزندان زنان مهاجر    

اين در حاليست كه فرزندان كارفرمايان زنان مهاجر در كشورهاي ثروتمند، از محافظت، محبت و عاطفه مورد نيـاز                    .گردند
طور كلي، آنچه كودكان زنان كارگر مهاجر در آنسوي جهـان           ه  ب. شان، برخوردارند  شان و هم پرستاران    ف مادران هم از طر  

  . در سوي ديگر جهان به وفور قابل دسترس است،از آن بي بهره اند
  

  رويكرد فمينيستي

. ي بدون مزد آرزوي جذابي است     از نقطه نظر زنان متعلق به طبقه متوسط در كشورهاي پيشرفته، رهايي از انجام كار خانگ               
ـ        ،اگرچه پيشرفت تكنولوژي موجبات تسهيل كار خانگي را فراهم ساخته است           تنهـايي يـا بـا      ه   ولي مدت زماني كه زنـان ب

  .مشاركت با مردان به كار خانگي مبادرت مي ورزند را كاهش نداده است
وع، رهايي از انجام كار خانگي يا حداقل بخشي از آن، براي اين موض. بنابراين، زنان هنوز از كار بي مزد خانگي رها نشده اند

نيروي . حساب مي آيده كار مشغولند، بسيار قابل توجه و مهم ب    ه   كه در حوزه هاي مديريتي شركتها ب       هاييويژه آن ه  زنان، ب 
  .موثر استبه شدت  چنين آرزويي برآوردنكارِ كارگران خانگي مهاجر در 

 به عنـوان در كشورهاي ثروتمند كه توانايي استخدام زنان مهاجر      بلندپايه   زنان داراي مقامهاي      و زنان متعلق به طبقه مرفه    
 از استثمار نيروي كارشان در شكل انجام كار خانگي بي مـزد              خود رهايي براي    امتياز طبقاتي   اين  از ،كارگر خانگي را دارند   

 در سراسـرِ جهـان، مهـاجرت بـه           و رشـد فقـر      جنـوب  ژرفشِ تضاد طبقاتي، تعميق شكاف بين شمال و       . استفاده مي كنند  
عنوان راه حّلي جهت بهبود وضعيت ه  عنوان كارگر خانگي را فراروي زنان كشورهاي فقير ب        ه  كشورهاي ثروتمند و اشتغال ب    

ن از همين رو، زنان طبقه مرفـه كـه بـا اسـتخدام كـارگرا     . معيشتي و ارتقا شرايط اقتصادي خانواده هايشان قرار داده است      
 تقـسيم   ؛در جامعه ( به اين نوع تقسيم كار جنسيتي، نژادي و رياكارانه           ،خانگي از انجام كار بي مزد خانگي رهايي مي يابند         
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چنـين  . ، رضـايت مـي دهنـد      ) تقسيم كار جنسيتي دوگانه بين زنان      ؛ خصوصي خانه  حريمدر  / كار جنسيتي بين زن و مرد     
  . مليت در جهان دارد ومستقيم با تقسيم نيروي كار بر اساس نژاد، طبقه رابطه اي ،تقسيم نيروي كار جنسيتي بين زنان

كار خـانگي بـه تعـداد       .  زنان مهاجر فقير از بين رفته است        دوش  آن به  افكندنبردگي خانگي براي زنان طبقه مرفه تنها با         

 در جهـان    ،منـد از كـار خـانگي      زنان ثروت  رهايي. بيشماري از زنان كارگر در برابر دستمزد بسيار ناچيزي محول شده است           
تقسيم جنسيتي نيروي توليد و بازتوليد      . طبقاتي تنها با تشديد استثمار بخش عظيمي از زنان كشورهاي فقير ممكن است            

در كشورهاي فقير فرستنده مهـاجر و       به طور همزمان     ، تبعيض جنسيتي   و  سيستم سرمايه داري جهاني    ه علت ، ب اقتصادي
  . و پايه ريزي شده است گرفتهبان شكلدر كشورهاي ثروتمند ميز

با اينكه برخي از زنان طبقه مرفـه از  ( و كار خانگي توسط زنان انجام مي پذيرد          نگهداريكه توليد و بازتوليد نيروي       از آنجا 
 توان ادعا كرد كه تقسيم كار بر اساس جنسيت ، نمي)چرخه كار خانگي رها شده و جزو نيروي كار داراي دستمزد شده اند

 افزايش مشاركت زنـان در نيـروي كـار مـزدي، كاهـشي در               باوجود. تغيير شكل داده است    نگهداري   در حوزه كار خانگي و    
كار خانگي هنوز چهره اي     . وجود نيامده است  ه   ب مزديغير  مراقبتي   زنان در نيروي كار خانگي و ديگر كارهاي          سهمميزان  

   .زنانه دارد
در نيروي كار كشورهاي مترقي  ارشد  كه داراي پستهاي مديريتي و مقامهاي اجرايي    جنبه ديگر موضوع اين است كه زناني      

و پيشرفته هستند، به سيستم سرمايه داري تعهد داده اند كه ساعتهاي طوالني در شرايط سخت و رقابـت خـشن، وظـايف     
 انجام برخي وظايف خانگي مـستثني    برخورداري از كارگر خانگي، از    باوجود  اين موضوع، آنان را     . بغرنجي را بر عهده بگيرند    

كه نيروي كـار جهـت انجـام كـار            چهره سيستم خشن سرمايه داري را نمايان مي سازد، حتي هنگامي            امر اين. نمي سازد 
   .سوي جهان وارد مي شود از آن، خانگي توسط يك دستگاه صنعتي عريض و طويل وابسته به طبقه حاكم

ندارند، وليكن آنقدر ثروتمندند كه قادرند       رمايه دار كه نيازي به مشاركت در بازار كار        در اين ميان، زنان وابسته به طبقه س       
  . از نيروي كارگران خانگي بهره ببرند را نمي بايست فراموش كرد
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  ليبرال - نيروي كار مراقبتي در جهان نو

افـزايش  ) كـارگران خـانگي    (نگهداري شكاف بين شمال و جنوب، فرار نيروي         ژرفشليبراليستي و    - با تداوم سياستهاي نو   
 شخـصي نيـست، بلكـه كـامال     موضـوع  نه تنها يك "راقبتي و م  نگهداريفرار نيروي كار    موضوع  "از اين لحاظ،    . يافته است 

 بر اين، تصميم گيري پيرامون تهيه و توزيع نيروي كار مراقبتي آنقدر مهم است كـه بمنزلـه                   افزون. سياسي و جهاني است   
مراقبـت و    مناسـبات كـاري در حـوزه         اين در حاليست كـه    . حساب مي آيد  ه   نجات و تداوم حيات انسان ب      پايه اي مهم درِ   

روابـط توسـط   ايـن  . انسانها، طبق معيار طبقه حاكم بر پايه اختالف طبقاتي، جنسيتي و نژادي شكل گرفته است            نگهداري  
 استعماري جهاني سازي سرمايه معاصـر       - ر تاريخي و نو    در روند استعما    و ليبراليسم اقتصادي  - گرايي نو  پيروان نظام كاال  

  . شكل داده شده است
ليبراليستي مي بايست در گفتگوها پيرامون پديده مهاجرت و كارگران خـانگي             -  نتايج وخامت بار سياستهاي نو     از اين رو،  

  .مورد توجه قرار بگيرد
و شرايط خـانواده هـا را بـسيار بغـرنج و             محدود شده    شدته   سيستم رفاهي همگاني كشورهاي اروپايي ب      ، دو دهه اخير   در

  :وجود آورده انده بور را بزليبراليستي به چندين شيوه، معضل م - دولتهاي حامي سياستهاي نو. وخيم ساخته است
   امكانات اجتماعيدامنهمحدود سازي حقوق و  -
  رايگان بودند دولتي و ، امكانات و سرويسهايي كه پيش از دو دهه اخير بهايافزايش -
  كاهش مسووليت و نظارت دولتي و خصوصي سازي امكانات رفاهي  -
  واگذاري مراكزِ مراقبتي و بهداشتي به بخش خصوصي  -
 ر دوش بهزينه پرداخت گذاشتن مراكز نگهداري و مراقبتي كه به بخش خصوص واگذار شده اند و  خدماتافزايش قيمت -

  ويژه خانواده ها ه  بوشهروندان 
 بـه تغييـر شـيوه    ، مي شدگذاشته شهروندان و خانواده ها     در اختيار  دولت   از سوي  در گذشته صي سازي امكاناتي كه     خصو
در چنـين حـالتي، بـازار، نيـروي كـار و            . با توجه به نياز بازار انجاميده اسـت       نگهداري   امكانات مراقبتي، بهداشتي و      عرضه

 -بـازار نظـام نـو     . ني كه قيمت بيشتري براي آن مي پردازند، مـي فروشـد           ويژه خريدارا ه   ب ،امكانات مراقبتي را به هر كسي     
ايـن واقعيتـي سـت كـه اقتـصاد          . ليبراليستي، پروسه خصوصي سازي را تنها از طريقِ كارگران قانوني به پـيش نمـي بـرد                

ها، كـار خـانگي و      كشورهاي سرمايه داري پيشرفته از كار غيرقانوني مهاجران در حوزه هاي شغلي گوناگون مانند رسـتوران               
بدين جهت، اگر   .  ولي بسيار مفيد واقع مي گردد      ،ستاسيستم غيرقانوني   . آسايشگاههاي خصوصي، به وفور بهره برده است      

طور كلي دچـار اضـمحالل و سـقوط مـي     ه خصوص مهاجران غيرقانوني نبود، كار خانگي به  ب وخاطر وجود زنان مهاجره  ب
آن را  طور پنهـاني    ه   مي باشد و ب    مفيدداري استثمار نيروي كار غيرقانوني قابل قبول و         براي سيستم سرمايه     بنابراين،. شد
  .  مي اندازد جريانبه

ارتبـاط بـين    .  كارگران مهاجر، زنانه شدن پديده مهاجرت و جهاني سازي بازار كار را آشكار مي سازد                وخيم واقعيت شرايط 
المللي، پرسشها پيرامون كار خانگي را از يك موضوع طبقاتي بـه يـك              استثمار نيروي كار و تغيير آن از سطح ملي به بين            

در حقيقت، توليد و بازتوليد نيروي كار خـانگي از روي دوش زنـان ثروتمنـد و    . موضوع اخالقي و جهاني گسترش مي دهد     
ختالف بين زنان ا.  است شدهتحصيلكرده غربي برداشته و بر دوشِ زنان مناطق و كشورهاي فقيرِ مشخصي از جهان گذارده       

مدلي كه بانك جهاني و صندوق بـين الملـل پـول            . تر مي گردد   به موازات تقويت سيستم طبقاتي در جهان، عميق و ژرف         
 زيرا موجبات بيكـاري افـراد تحـصيلكرده كـشورهاي          ، مي بايست مورد نقد قرار گيرد      ،براي رشد به دولتها تجويز مي كنند      
مراقبـت و  چرخه . كار مشغول گردنده عنوان كارگر خانگي به اي پيشرفته مهاجرت و بفقير را فراهم مي سازد تا به كشوره   

سـوي جهـان بـه    كار مراقبتي و انتقـال از آن   نيروي فرار درگيرِ دستورات بانك جهاني و صندوق بين الملل پول،      نگهداري
 از كـشورهاي فقيـر      "مواد خـام  " اگر در گذشته،  . ليبراليسم اقتصادي مي شود    - نوصرفه جويي   كشورهاي پيشرفته جهت    

آفريقايي و آسيايي به زور و كشتار ربوده و به كشورهاي ثروتمند فرستاده مي شد، در سيـستم سـرمايه داري انحـصاري و                       
  .ليبراليستي ربوده مي شود - استعماري كنوني، نيروي كار اجتماعي و مراقبتي با اعمال سياستهاي نو
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  تماعي زنان اج-جنبش سياسي مارس و سيماي 8
   سوسياليسميا برابري، عدالت  برايتالش زنان*

  كندي مي نخست زنان را قربان"ياقتصاد مقاومت"*
  آناهيتا اردوان

   سوسياليسميا عدالت  و برابري برايتالش زنان

رايط شـ . شـان محرومنـد   ي ترين حقـوق ي كه بسياري از زنان هنوز از ابتدا     س استقبال شد   هشت مار   از  در حالي   نيز امسال
مرزهـاي  ليبراليستي و رياضـت كـشي اقتـصادي،     - ثير سياستهاي نوامعيشتي بسياري از زنان زحمتكش در جهان تحت ت 

 كار برابر، حق طالق و كورتـاژ،        مقابلدستمزد عادالنه و مساوي در      ( مطالباتاز  بسياري  . استوخامت را پشت سر گذاشته      
 كـار، بـه   محـل نگي و تجاوز عليه زنـان و آزار و اذيتهـاي جنـسي در                خشونت خا  برچيدنحذف تبعيض عليه مادران تنها،      

فرجـام  .  گذشت سالها پيكار عليه تبعيض جنسيتي و طبقاتي هنوز تحقق نيافته است           باوجود) كار خانگي رسميت شناختن   
   . دارد نزديكاطي ريشه هاي ستم تاريخي بر زنان و برخوردي علمي و عملي با آن ارتبي شناسااب  اين مبارزهموفقيت آميز

 شيوه و روابط توليدي غير انساني حاكم  و  تقسيم طبقاتي جوامع   حاصل، ملي، نژادي و جنسيتي،      شاملتمامي اشكال ستم    
 پديـده   پيـدايش مثابه ابزار اعمـال قـدرت طبقـه حـاكم،           ه  از نقطه نظر ماركسيستي، ستم بر زنان با تشكيل دولت ب          . است

. كيل نهاد خانواده به شكل امروزي، در طول تاريخ بشر شكل گرفته و نهادينه شده استمالكيت خصوصي بر ابزار توليد، تش
:  در توضيح ريـشه هـاي سـتم بـر زنـان مـي نويـسد       " مالكيت خصوصي و دولت   -منشا خانواده "ش   ا انگلس در اثر معروف   

 سـتم  ين همزمان اسـت و اولـ  ي مرد و زن به گونه فرديسم شود، با تكامل آنتاگوني م يدار پد يخ كه در تار   ينخستن تضاد «
 بـود، امـا   يخي بـزرگ تـار  يشرفت پيك يتك همسر.  جنس مذكر همراه شده است  ي با استمار جنس مونث از سو      يطبقات

 و در آن هر يافته را گشود كه تا امروز عمر ي عصري هاازه دروي، خصوصيت و مالكي آوردن برده داريدهمزمان در كنار پد
 ي به دست ميگر دي رنج و عقب نگه داشته شدن گروهي گروه به بهايكت و رفاه و رشد  اسي پس رفت نسبيك يشرفتيپ
 و تـضادها در سرشـت اش را مطالعـه    يهـا  بلـوغ ناهمگون يم تـوان ي است كه در آن مي نطفه جامعه متمدن  يتك همسر . يدآ

   .»كنيم
اني و عادالنه بـين زنـان و مـردان در گـروِ             از همين رو، لغو هر گونه ستم بر زنان، رفع تبعيض جنسيتي و ايجاد روابط انس               

تـوان   زمـان مـي    آن.  اجتماعي، پيروزي پرولتاريا و فروپاشي نظام سرمايه داري مي باشـد           -تغيير بنيادينِ شرايط اقتصادي   
 جنسيت از هـم جـدا مـي         براساس كه انسانها را     نظام پدرشاهي  كاهش ميراث فرهنگي و معنوي       مسيرگامهاي سترگي در    

 -چيره گشتنِ حزب طبقه كارگر بر سيستم سـرمايه داري، مالكيـت بـورژوازي را الغـا و شـرايط اجتمـاعي                     . اشت برد ،سازد
  . اقتصادي جهت دستيابي به يك جامعه بي طبقه را فراهم سازد

در . ر دارداوقايع تاريخي نشان مي دهد كه مبارزه طبقاتي با مبارزه براي احقـاق حقـوق زنـان در پيونـدي ناگسـستني قـر       
جنبش الغا بردگي بود كه زنان براي اولين بار آموختند متشكل شوند و حق گفتگو در جوامع عمومي را كـسب كردنـد تـا                         

نقش برجسته زنان . يكديگر را تغذيه و تقويت نمودند  آزادي بردگان و رهايي زنان به مدت يك ربع قرنهايآنجا كه جنبش  
اگر ملت فرانـسه    ":  نوشت 1871 كه گزارشگر روزنامه تايمز در سال         آنچنان ،در كمون پاريس بر هيچ كسي پوشيده نيست       

   ".عجب ملت وحشتناكي از آب در مي آمد تنها از زنان تشكيل مي شد،
وقايع تاريخي از اين دست به مشاركت زنان در مبارزه طبقاتي در شكل فعاليت در احزاب سياسي كمونيستي حقانيت مـي        

طور اتوماتيك و ناگهاني در يـك  ه ا نيست كه مشكالت زنان، تبعيض و تضاد جنسيتي، بالبته اين موضوع بدين معن .بخشد
ـ        بلكه، بنيان جامعه اي بي طبقـه،      . ناپديد مي گردد   جامعه سوسياليستي  جـاي مالكيـت    ه  جـايگزيني مالكيـت اشـتراكي ب

ر همـين راسـتا يكـي از نخـستين     د. ي به انسان، بدون مبارزه پيگير و پايدار ممكن نخواهد بوديخصوصي و لغو نگرش كاال    
او در همـان زمـان   .  درخواست از كميته مركزي، براي حمايت از كار سياسي ميان زنـان بـود            1917اقدامات لنين در سال     

 ،تاكيد كرد كه صحبت از سوسياليسم و حتي دموكراسي كامل و پايداري، بدون نقش مستقل زنان نه تنها در كار سياسـي                     
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 -20 جلـد    - مجموعـه آثـار    -1917انقـالب    (.ي مي باشد  يگزافه گو  كه براي هر فردي الزامي است،     بلكه در خدمات روزانه     
 با چهل تا پنجاه هزار تيتـراژ در هفتـه           "روبوتسينا"روزنامه  . اينگونه بود كه زنان بلشويك دست به كار شدند        ) 142صفحه  

بنـابراين وقتـي بلـشويكها در اكتبـر        . كيل شـدند  كلوبهاي زنان با هدف جذب زنان به فعاليت حزبي تـش          . شروع به كار كرد   
مـساله بعـد از   .  مساله درگير كردن توده زنان غير حزبي ابعاد گسترده تر و نويني به خود گرفـت           ، به قدرت رسيدند   1917

. د ساختمان سوسياليسم بسيج نمو    تشكيلانقالب اكتبر اين بود كه اكنون چگونه بايد ميليونها زن را براي مشاركت در امر                
  . شكستها، انقالب اكتبر بزرگترين فصل رهايي زنان را رقم زدباوجود

ي كارگران از قيد و بندهاي استعماري و استثماري و مبـارزه بـراي اسـتقرار                يي زنان در پيوندي ارگانيك با رها      ياگرچه رها 
ـ       وليكن ما نمي توانيم مبارزه براي برابري جنسيتي و ا          ،جامعه اي سوسياليستي قرار دارد     ويـژه  ه  حقاق حقوق و مطالبـات ب

برعكس، انقالب اجتماعي و سوسياليسم بدون مشاركت       . دموكراتيك زنان را به آينده و تحقق انقالب اجتماعي واگذار كنيم          
كنشگران برابري خواه و عدالت طلب، در نبرد روزانه عليه سياستها و قوانينِ دولتهاي سرمايه داري و جدال جهت تـصويب                     

 راي، حـق  حـق   مانندبسياري از قوانين به نفع زنان. ضاد جنسيتي را كاهش مي دهد، امكان پذير نخواهد بود        قوانيني كه ت  
  . ي گرديده انديدر روند پيكار تاريخي زنان و مدافعان حقوق آنان تصويب و اجرا ... فرزند، حق طالق وسرپرستي

 درمي يابيم كه زنان نيز مانند كارگران ناگزير ،ان است معيار سنجش و غايت شناخت انس و منشا"پراتيك"اگر بپذيريم كه 
ي كه با آنهـا منـافع مـشترك         در مبارزه روزمره و صنفي و عمل اجتماعي، شناخت و آگاهي طبقاتي شان را ارتقا و نيروهاي                

ق دموكراتيـك و    بـراي دفـاع از حقـو       ...مبارزه روزمره كارگران زن، كارگران خانگي، مادران تنهـا و         . را پيدا مي كنند   دارند  
زنان در مي يابند به قوانيني معترضند كه بـراي حفـظ منـافع طبقـه                .  را از ماهيت اصلي دولتها آگاه مي سازد        ها آن ،صنفي

دقيقا به همين دليل است كه دولتهاي سرمايه داري . ي مي كنند يحاكم به تصويب رسيده و دشمن اصلي خويش را شناسا         
سقف پيكار زنان با شركت . كنندويژه زنان كارگر جلوگيري ه ونه اعتراض و اعتصاب زنان بهمواره تالش كرده اند تا از هر گ

در مبارزات روزمره عليه قوانين حاكم و سنتهاي دست و پاگير در راستاي احقاق حقوق حقـه شـان، تـا حـد مـشاركت در                 
زنان در مي يابند كـه مبـارزه      .  مي رود  مبارزه طبقاتي، همگام با طبقه كارگر و ديگر اقشار زحمتكش براي سوسياليسم باال            

 بردگي جنـسيتي پيامـد بردگـي اقتـصادي          ،عليه تبعيض جنسيتي پديده اي متمايز از مبارزه عليه تبعيض طبقاتي نيست           
   .است و انقالب سوسياليستي پيش شرط درهم شكستن قيود ناشي از ستم جنسيتي و طبقاتي است

ثير قرار مي دهد تا به توان و قـدرت          ااتي زنان، آگاهي طبقه كارگر را نيز تحت ت         آگاهي و شناخت طبق    يطور كلي، ارتقا  ه  ب
هـر  . خويش براي انجام وظيفه تاريخي اش كه سيادت پرولتاريا و در نهايت سعادت بشري را تضمين مي نمايد، پـي ببـرد                     

تر شود، شرايط مادي جهـت   ك كمرنگ از طريق رفرم و يا انقالبات دموكراتي   يياندازه تضاد بين زن و مرد در جوامع بورژوا        
درك طبقه كارگر در موضع گيري عليه . پيوستگي و اتحاد كارگران براي فروپاشي سيستم سرمايه داري آماده تر مي گردد         

 بسيار مهم  اعمال مي شود، كدام طبقه عليهتمامي اشكال ستم، خشونت و آزار و حكومتهاي استبدادي، صرف نظر از اينكه
 به اشكالي ويژه اي از ظلم و ستم اتكـا           ، بر استثمار نيروي كارِ كارگران     افزونام سرمايه داري براي بقاي خود        زيرا نظ  ،است

بر اساس همين فرمول، لنين اعالم كرد كـه         . ثير قرار مي دهد و نه فقط كارگران را        ادارد كه تمامي طبقات مردم را تحت ت       
تواند به آگـاهي سياسـي          باشد و آگاهي طبقه كارگر نمي      "ن جامعه تريبون تمام ستمديدگا  "يك حزب انقالبي مي بايست      

نظـر از     و خـشونت و آزار ـ صـرف   گريستم حقيقي منجر شود مگر اين كه كارگران آموزش ببينند نسبت به تمامي موارد
اگر " :گفت اين مصداق عبارت ارزشمند كارل ماركس است كه       .  واكنش نشان دهند   - مي گيرد     كدام طبقه را    دامن اين كه 

  ".ت ناممكن است، كمونيسم هم بدون رهايي زنان غير ممكن اسكمونيسمآزادي زنان بدون 
 نشان مي دهد كه انقالب جامعه را تكـان مـي   ،وقوع پيوستهه ي كه چه در دوران گذشته و چه در دوران ما ب  يمرورِ انقالبها 
بدينوسيله، مطالبات . ز بخشي از آن است را رها مي سازدي زنان نيي جامعه كه رهافرودست خواستهاي اقشار  ودهد، انگيزه

ي زنان، با توجه به ياما رويكرد نيروهاي شركت كننده در جنبش نسبت به مقوله رها. زنان مورد توجه جنبش قرار مي گيرد
 زنـان توسـط   بور تنها با مشاركت جدي و تداوم مبـارزه زي نيروها و رويكردهاي م يشناسا. منافع طبقاتي شان متفاوت است    

به بيان ديگر، شركت زنان در اشكال گوناگون مبارزه عليه ستمگري و تبعـيض، ضـروري و در                  . يشان ممكن خواهد گرديد   ا
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اينگونه است كه مبارزه عليه رفع هر گونه تبعيض، از چارچوب .  گيري آگاهي سياسي آنان داراي اهميت فراواني استشكل
ـ   زن زحم. خواستهاي صنفي فراتر مي رود     ،حـساب مـي آورد  ه تكش، خانه دار و مزدبگير، خود را عضوي از طبقـه كـارگر ب

ي طبقه كارگر درمي يابد و همگام با مزدبگيران و زحمتكشان نـه تنهـا وارد عرصـه مبـارزه                    يي كامل خويش را در رها     يرها
  . كارگر ادامه مي دهدطبقاتي مي شود، بلكه مبارزه طبقاتي را تا حد يك مبارزه سياسي جهت كسب قدرت سياسي طبقه

كه نيروهاي مولد از خفت و ذلت مالكيت خصوصي و دولت رها شدند، تغيير خواهـد كـرد و راه                     مناسبات توليدي هنگامي  
سيـستم سـرمايه داري كـه بـراي زنـان         . براي تغييرات ريشه اي از جمله تغيير روابط بين زن و مرد گـشوده خواهـد شـد                 

گونه اي تغيير   ه  ل مي شود، قادر نيست روانشناسي تمامي افراد جامعه را ب          يط توليدي قا  جايگاهي متمايز از مردان در شراي     
  .دن به رسميت بشناس"انسان" بلكه "كاال"مثابه ه دهد كه زن را نه ب

ُكنشگران و مدافعان حقوق زنان به موازات مشاركت جدي در مبارزات روزمره كارگري و اعتراض به هر گونه بي حرمتـي و             
ليه انسانهاي محروم و زحمتكش، راهـي بجـز مبـارزه بـراي تحقـق سوسياليـسم و بنـاي سـاختمان جامعـه اي                         تبعيض ع 

تنها در روند چنين مبارزه اي مي توان بناي جامعه اي فارغ از بهره كشي انسان از انـسان كـه نقـش                       . سوسياليستي ندارند 
 رسـميت مـي     سياسي و خصوصي حيات بـشر را بـه        اصلي، حقيقي و انساني زن در همه عرصه ها و صحنه هاي اجتماعي،              

   . دست يافتشناسد،
  
   نخست زنان را قرباني مي كند"اقتصاد مقاومتي"

  .مان از تبعيض جنسيتي خشن است ي زنان ميهني پيش شرط و نخستين گام جهت رها"انقالب"
ريخ تـا بـه امـروز برگـزاري هـشت           از آن تا  .  توسط زنان ايراني برگزار گرديد     1301 براي نخستين بار در سال       سهشت مار 

مستبدان حـاكم بـر ميهنمـان از        .  اندام استبداد حاكم انداخته است     ر همراه با اعتراضات و تحصنهاي خياباني، لرزه ب        سمار
ديرباز كوشيده اند تا با سركوب يا ترفند، مشعلِ مبارزه عليه تبعيض جنسيتي و طبقاتي را خاموش و يا از مسير اصلي خود 

  . ولي مبارزه زنان تا به امروز به اشكال گوناگون تداوم يافته است،دخارج كنن
 به رياست روحاني، هيچگونه اصالحات قانوني در راستاي "دولت تدبير و اميد" غوغا و هياهوي فراوان پيرامون شعار باوجود

ير و يا هنوز در زندان به سـر  بسياري از فعاالن و مدافعان حقوق زنان، دستگ      . كاهش تبعيض جنسيتي انجام نپذيرفته است     
ي ترين حقوق انساني، يدليل اعمال سياستهاي استبدادي، از ابتداه عنوان بيش از نيمي از جمعيت ايران ب     ه  زنان ب . مي برند 

 ديگـر  همچـون رويكرد اقتصاد مقـاومتي دولـت روحـاني،    . محرومند ... فرزند، حق پوشش آزاد و     سرپرستيحق طالق، حق    
يه، بر پايه خصوصي سازي هر چه بيشتر و آزاد سازي تجاري بنا شده كه شرايط معيشتي زنان را بيش از واليت فقدولتهاي 

از همين رو، جمعيت قابل توجه اي از كشور، زنان خانه دار، زنان سرپرسـت خـانوار، بـدون                . پيش به مخاطره انداخته است    
بارِ تـاريخي زن    .  اقتصادي دولت روحاني مي باشند     -ياسي قربانيان اصلي راهبرد س    ،سرپرست و زنان متعلق به طبقه كارگر      

از يكـسو و    بـه شـمار مـي رود        ولوژيك اسـتبداد حـاكم      ي ايـد  لنگرگـاه بودن و اعمال سياستهاي تبعيض آميز جنسيتي كه         
در همـين رابطـه، بـه گـزارش         . تـر كـرده اسـت      ليبراليستي از ديگر سو، عرصه را بر زنان زحمتكش تنگ          - سياستهاي نو 

 " كـارگر مازنـدران   زنـان اتحاديـه " تشكلي به نام سوول، زهرا صادقي، م1392، نهم آذر ماه  )ايلنا(زاري حكومتي كار    خبرگ
مشاغل كم درآمد و پرزحمـت  ": وي ابراز مي دارد.  داشت كه زنان نخستين قربانيان بحران اقتصادي در ايران هستند         ماعال

 و زنان كارگر در صف نخست   به زنان اختصاص دارد    يين تر نسبت به مردان    با ساعات طوالني و غيرقانوني كار با دستمزد پا        
.  افزايش يافتـه اسـت  1390درصد در سال   43 به   ،1384درصد در سال    33نرخ اخراج كارگران زن از      . دارنداخراجيها قرار   

  ".است درصد 67درصد و براي مردان  6.12نرخ مشاركت اقتصادي زنان 
هشتاد و هشت درصـد از زنـان كردسـتان و سـنندج قربـاني خـشونت خـانگي        "، 1392 آذر 5 به گزارش خبرگزاري هرانا،   

ميزان خشونت عليه زنان در تهران باال و شهر اهواز در مصداقهاي معضل مزبـور خـشن تـرين شـهر معرفـي شـده         . هستند
  ".است
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شتر زناني كه در استان كردستان ،بي1392 خرداد سال 27به گزارش مسوول شوراهاي اسالمي رژيم در كردستان در تاريخ 
 مي كنند، زنان سرپرست خانوار يا بدون سرپرستي هستند كه تنها محل درآمد آنهـا همـين دسـتمزد                     به عنوان كارگر كار   

دليل اوضاع نامناسـب    ه  وضعيت كارگران زن به مراتب از كارگران مرد بدتر است و ب           " : اضافه مي كند   شاكر ابراهيمي . است
.  مجبور به قبول هر كـاري هـستند  ،ران زن در كردستان چه در كارگاههاي زنانه و چه در محيطهاي مردانه       اقتصادي، كارگ 

در واحدهاي توليدي اين استان شرايط كار براي كارگران زن به حدي طاقت فرساست كه حتي ملـزم بـه چـشم پوشـي از       
احدهاي توليدي مختلف اين اسـتان، كـارگران زن و          در و  .حقوق مادرانه خود در ايام بارداري، زايمان و شيردهي مي شوند          

 اما در بهترين حالت دريافتي آنها بر مبناي هشت ساعت كار روزانه پرداخت مي            ،كنند  مي     ساعت كار    14 تا   10مرد روزانه   
ان مزبور بـر    كارگر.  هزار تومان دارند   500 تا   400اين كارگران در بهترين حالت با ارفاق و منت كارفرما درآمدي بين              .شود  

طور سفيد امضا در اختيار كارفرما گذاشته اند، حق طرح هيچگونه مطالبه و ادعـايي               ه  اساس تسويه حسابي كه پيشاپيش ب     
  ".ندارند

 در اسـتان  "كانون هماهنگي شوراهاي اسـالمي كـار  " مسوول تشكل دولتي  هاي  گفته 1392 شهريور ماه سال     13 ايلنا در 
كارگران زن يكي ": مي افزايدمحمد احمدي .  زن هستند،بيشتر كارگران سفيد امضا گويد  را درج كرده است كه ميقزوين

در معرض تهديد )  كارگر10كمتر از (از اصلي ترين گروههايي هستند كه حقوق صنفي شان در محيط كارگاه هاي كوچك 
 اما حاضر بـه پرداخـت مطالبـات      ،كشند ساعت كار مي     12قرار دارد، به طوري كه برخي كارفرمايان از اين كارگران روزانه            

  ".آنان نيستند
 به مشكالت مختلف زنان كـارگر از  ، فاطمه درويش،"اتحاديه زنان كارگر استان فارس"دبير  تير از قول 11همين منبع در    

نـسبت دسـتمزد زنـان       اشاره كـرده و      جمله نامناسب بودن وضعيت بهداشتي محيط كار، مشكالت بيمه و مرخصي زايمان           
   .م برآورد كرد را يك سوم و در بهترين حالت دو سومردانرگر نسبت به كا

 مـي نامـد، بـراي زنـان     "حماسـه اقتـصادي  " را كه رژيم واليت فقيـه  ، نتايج فالكت بار و برآيند آنچهباالگزارشات و اخبار   
 از  ي دلقكهـاي دربـار    همچوناين در حاليست كه زنان حكومتي بر اساس منافع طبقاتي شان،            . زحمتكش آشكار مي سازد   

 دردر همين رابطه، مهسا شريفي، مشاور امور زنان، خانواده و جوانان رژيم، .  اقتصادي دولت دفاع مي كنند-راهبرد سياسي
 دستيابي به اهداف تعيين شده در سياسـتهاي كلـي اقتـصاد             ،آنچه مسلم است  ":  مي گويد  "خبرگزاري ايلنا " بهمن به    25

م انقالب اسالمي و دستورات رياست محترم جمهور، نيازمند همت و همـدلي تـك تـك آحـاد                   مقاومتي از سوي رهبر معظ    
در .  تواند كليدي باشد براي تسهيل پيشرفت متوازن و افـزايش انـسجام اجتمـاعي           اين همدلي و عزم ملي مي     . جامعه است 

  ".ايفا كنندهاي اجتماعي    توانند نقشي تاثيرگذار و متفاوت از ساير گروه اين ميان زنان مي
 قسم خورده واليـت     دولتهايمي توان دريافت كه برنامه اقتصادي دولت روحاني، متمايز از ديگر            ه روشني   در سخنان وي ب   

 سياسي مطبوع واليت فقيه كه در ژرفاي نگرش جنسيتي غوطـه مـي              -راستي آيا برنامه هاي اقتصادي    ه   اما، ب  .فقيه نيست 
خير، آحاد ملت ايران خالف آنچه مهسا شـريفي  د؟ وجود آوره حي در وضعيت زنان بخورد، مي تواند تغيير يا كمترين اصال  

 نيمـي از نيـروي مولـده     كـه  مي بايست عليه استراتژي اقتصادي سياسي دولت واليت فقيه، آنچـه    ،تبليغ و ترويج مي كند    
   .پاخيزنده مي كشاند، با تمام تاب و توان خويش ب جامعه را به پستوي خانه

 مي توان با افشاگري و اعتراض، مـساله نقـض حقـوق       ، كه مذاكرات هسته اي با دولتهاي غربي در جريان است          در شرايطي 
  . زنان كه همانا نقض حقوق بشر است را روي ميز مذاكرات قرار داد

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

 جـستجو مـي   غربي تنها راه برون رفت از فشار تحريمها را در مماشات با دولتهاي    رژيم واليت فقيه  . زنان ايران تغيير دهند   
بور، منافع طبقاتي حكومتي خودكامه كه در تضاد با منافع زنان و زحمتكشان، ميهنمان اسـت را                 زرژيم در مذاكرات م   . كند

هر گونه كوشش و تالش از سوي مدافعان حقوق زنان و بشر كه موجبـات عقـب نـشيني                   از همين روي،    . در نظر مي گيرد   
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 ري ناپـذي يرژيم را فراهم سازد، فضاي جامعه را جهت نبرد عليه ديكتاتوري كه مبارزه عليه تبعيض جنسيتي كه بخش جدا               
   .آن است، باز مي كند

 ولـي در راسـتاي   فرادست حاصـل نمـي شـود،       قدرتهاي    تضاد بين نيروها و    ازتحقق دموكراسي، برابري و عدالت اجتماعي       
مبارزه سياسي و فشار از سـوي   .  بهره جست  ييهاتوان از تضاد باال    فروپاشي دستگاه جور و ستم وحشيانه استبداد حاكم مي        

، بـه مـوازات   آنبور به ضد خويش و بـه عقـب رانـدن    ز براي تبديل خواستهاي رژيم در مذاكرات م     سرنگوني طلب نيروهاي  
 پـيش شـرط و   "انقالب"در نهايت،.  مي تواند به ژرفش تضاد درون حكومتي دامن زند  ،ويت جنبش اجتماعي مردم ايران    تق

همـراه طبقـه   ه بديهي ست كه پيكار زن ايراني ب. ي زنان ميهنمان از تبعيض جنسيتي خشن است       ينخستين گام جهت رها   
 ي قـادر نيـست  يـ وليكن، ترديدي نيـست كـه هـيچ نيرو       . ست داشته ا  زحمتكش ايران، در تاريخ، فراز و نشيبهاي بيشماري       

نـشگران راسـتين برابـري و عـدالت         روند عمومي تاريخ به سود ُك     .  در درازمدت سدي ايجاد كند     ،ي كامل زنان  يفراروي رها 
 .سازندگان تمام عيار تاريخند و آنها هستند كه است

  

ن كارگري در سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاال

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  .......كارگران و مزدبگيران
  

  چالشهاي معلمان در اسفند ماه
  فرنگيس بايقره

  تشكيل پرونده جديد براي رسول بداقي 

  زندان رجايي شهر به4 رسول بداقي، عضو هيات مديره كانون صنفي معلمان، از اندرزگاه - اسفند 12حقوق معلم، دوشنبه 
  . سلول انفرادي انتقال و عليه او پرونده جديدي تشكيل شده است

اين در حالي است كه رسول بداقي چهار سال و نيم در زندانهاي اوين و رجايي بسر برده و حتي يك روز مرخصي نداشـته                         
يمارسـتان  وي حتي براي مراسم تدفين مادرش هم اجازه خروج نيافت و وقتي براي درمان سـردردهاي مـزمن بـه ب                    . است

  . سينا انتقال پيدا كرد، دستان او را به تخت بيمارستان زنجير كردند
هنوز براي معلمان كشور مشخص نشده كه او تاوان كدامين جرم را مي دهد؟ فرهنگيان كشور و به ويژه تشكلهاي صـنفي                      

 معلمان زنداني به ويـژه رسـول   عضو شوراي هماهنگي كانونهاي صنفي سراسر كشور بارها و بارها نگراني خود را از وضعيت       
  .بداقي اعالم كرده اند

   
   به رسانه ها89نامه ي معلمان پيماني 

 هزار نفـر شـركت كننـده        750 در آزموني با     89 ما گروهي از جوانان اين مرز و بوم هستيم كه در سال              - اسفند   13معلم،  
  . سانس هستيمپذيرفته و استخدام پيماني شديم و همه داراي مدرك ليسانس و فوق لي

 بخشنامه اي مبني بر تبديل وضعيت ما به رسمي آزمايشي به همه استانها ارسال شد كه قرار بود بـا            91در بهمن ماه سال     
 تبديل وضعيت شـدند و  89اما در مهر امسال فقط در استان يزد همه پيمانيهاي     . تاييديه گزينش، مهر امسال اجرايي شود     

  مگر قانون در همه ي كشور يكسان نيست؟ . را نشده استدر بقيه ي استانها بخشنامه اج
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 4 ماه سابقه است، ولي به ما بـا         9از مصداقهاي بارز بي عدالتي كه ما را به ستوه آورده، استخدام رسمي معلمان شركتي با                 
در  كـه    1389خواهشمنديم به ايـن بـي عـدالتي در حـق معلمـان پيمـاني اسـتخدام                  . سال سابقه هيچ توجهي نمي كنند     

  .بزرگترين آزمون استخدامي تاريخ آموزش و پرورش پذيرفته شده اند و آنها را به ستوه آورده، رسيدگي نماييد
  

  شالق زدن يك معلم در سنندج 

ي انجمن صـنفي      ي اجراي احكام دادگستري استان كردستان در شهر سنندج، عضو هيات مديره              شعبه - اسفند   15ُكردپا،  
  .  زدمعلمان كردستان را شالق

  . ضربه شالق پيمان نودينيان، در شعبه اجراي احكام دادگستري سنندج اجرا شد20حكم 
 "توهين به مامور دولت در حـين انجـام وظيفـه          "اين فعال فرهنگي كرد از سوي دستگاه قضايي حكومت اسالمي ايران به             

  .صادر كرد دادگاه انقالب سنندج براي وي زندان تعليقي و شالق 105متهم گرديد و شعبه 
 به همراه مختار اسدي، فعال فرهنگي كرد به استان زنجان تبعيد شده بود و تيرمـاه                 1387 تا   1384اين معلم كرد از سال      

 دادگاه شهر سنندج احضار 5 معلم ديگر و از اعضاي انجمن صنفي معلمان كردستان به شعبه            10 نيز به همراه     1391سال  
  . توسط مراكز امنيتي تحت بازجويي قرار گرفته بودند1390نگي در تابستان  فعال فره9پيشتر نيز اين . شده بود

ي امتحانات كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي شـده            همچنين وزارت اطالعات مانع از حضور پيمان نودينيان در جلسه         
  .بود
  

  جمعي از فرهنگيان سنندج از معلم شالق خورده ديدار كردند

  .ي از معلمان و فعاالن حقوق زنان در سنندج از پيمان نودينيان، معلم كرد ديدار كردند جمع- اسفند 19ُكردپا، 
ي   ي گذشـته در شـعبه       ي انجمن صنفي معلمان كردستان، هفتـه         ضربه شالق پيمان نودينيان، عضو هيات مديره       20حكم  

  .اجراي احكام دادگستري سنندج به اجرا درآمد
.  محل كار خود در سنندج شد علم كرد ميزبان جمعي از فعاالن حقوق زنان در مدرسه     روز دوشنبه نوزدهم اسفندماه، اين م     

همكـاران  . اين معلمان و فعاالن حوزه زنان اجراي حكم شالق او را محكوم نموده و از استقامت و شهامت وي تقدير كردند                    
  .پيمان نودينيان وي را نمونه يك معلم كرد ناميدند

  
  راي فرزندانشپيام نوروزي رسول بداقي ب

   اسفند24همدانا، 
  .دختران دلبندم سالم، نوروزتان فرخنده باد

پنجمين ساليست كه نمي دانم هر لحظه بر شـما          .  پنجمين نوروزي است كه بر سر سفره عيد در كنارتان نيستم           93نوروز  
  .چه مي گذرد

افسوس مي خـورم كـه چـرا    . من بي خبر باشمهمواره با خود مي انديشم نكند هر لحظه اندوهي تازه برايتان رقم بخورد و           
  .من نيستم تا جانم را بالگردانتان كنم

نمي دانم سنگ صبورتان كيست؟ نمي دانم برف        . پنج سال است كه نمي دانم غمهايتان را با چه كسي درميان مي گذاريد             
انم سفره دلتان را براي چـه كـسي   اندوه روزگار عمرتان را چگونه از بام دل كوچكتان پارو مي كنيد؟ پنج سال است نمي د        

  .باز مي كنيد؟ پنج سال است كه شما تجربه ي داشتن پدر را فقط از پشت شيشه هاي زندان احساس مي كنيد
پنج سال است كه من به اتهام اعتراض به ستمهاي رفته بر آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان وطنم در زندان هـستم و                        

  !ش فرزندان خودم چه مي آيدنمي دانم بر سر آموزش و پرور
اما خوشبختانه كم نيستند انسانهاي با انصافي كه ارزش مبارزات ما را به شما و ساير دانش آمـوزان ايـران زمـين يـادآوري       

  .كنند
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بي گمان ديري نخواهد پاييد كه شما به راز نبودن من در كنار خودتان كه همانا شجاعت،آگاهي، غيرت و قدرت انتقـاد در                
  .بي عدالتي ها در جامعه است پي خواهيد بردبرابر 

  .اميدوارم توانسته باشم با اين جمالت اندكي از بار نبودنم در كنارتان را جبران كنم
  .دوستتان دارم

  پدر شما رسول بداقي،
  زندان رجايي شهر؛كرج

  6 سلول - 12 سالن - 4بند 
  

  فوت دانش آموز دبيرستاني در اردو

 مسعود ثقفي، رييس روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن تاييد خبـر    -  اسفند 24خبرگزاري فارس،   
در جريان اردوي آموزشي تعدادي از دانش آمـوزان         ": فوت يك دانش آموز دبيرستاني در اردوي دانش آموزي اظهار داشت          

  ".ه اقدامات درماني موثر واقع نشدپسر دبيرستاني در منطقه محمد شهر كرج، يك دانش آموز دچار سانحه شد و متاسفان
با توجه به رضايت والدين دانش آموز و اعالم داوطلبي آن مرحوم جهت             ": وي بدون آنكه به نوع حادثه اشاره كند ادامه داد         

  ".اهداي عضو، روز جمعه ديروز در بيمارستان مسيح دانشوري، اهداي عضو اين دانش آموز نوع دوست انجام شد
 و "باربـد خراسـاني  "اداره كل آموزش وپرورش شهر تهران ضمن عرض تسليت به پدر و مـادر زنـده يـاد      ": ثقفي وعده داد  

تجليل از اقدام انساني و خداپسندانه آنها مبني بر اهداي عضو فرزند عزيزشان اعالم مي كند كه به دقت جزئيات برگـزاري                      
سي و گزارش كامل آن را به مراجع ذي صـالح ارايـه خواهـد    اردو و نحوه بروز حادثه و اقدامات درماني پس از حادثه را برر  

  ".كرد
  

  داليل استيضاح وزير آموزش و پرورش

 اسفند، عباس مقتدايي، عضو كميسيون آمـوزش و تحقيقـات مجلـس در توضـيح علـت تـالش بـراي                      24مهر، خانه ملت،    
نجام شده در ايـن وزارتخانـه منجـر بـه     بخشي از عزل و نصبهاي ا   ": استيضاح وزير آموزش و پرورش، علي اصغر فاني گفت        

همچنين آنها نسبت بـه ابعـاد نظـارتي    . افزايش نگراني نمايندگان مبني بر سياسي شدن فضاي آموزشي مدارس شده است    
  ".آموزش و پرورش گاليه مند هستند كه همه اين موارد منجر به ارايه طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش شده است

ا به صورت شفاهي نگراني نمايندگان را به مـسووالن آمـوزش و پـرورش گفتـه ام و حتـي بـه معـاون                         من باره ": وي افزود 
پارلماني آموزش و پرورش نيز پيغام داده ام كه توجه به ديدگاه نمايندگان منجر به توسعه روابط بين مجلـس و آمـوزش و       

  ".پرورش مي شود
بايد بررسي كرد كه آيا با مذاكره مي توان         :  و پرورش نيستم، گفت    وي با بيان اينكه من هنوز موافق استيضاح وزير آموزش         

تعامل بين مجلس و آموزش و پرورش را بيشتر كرد يا نه؟ به زعم بنده بهتر است هر دو طرف حداكثر بردبـاري را داشـته                           
  .ش پيدا كندباشند تا بجاي استفاده از ابزارهاي قانوني مانند سئوال و استيضاح، فضاي تعامل و گفتمان افزاي

همچنين عبدالوحيد فياضي، سخنگوي همين كميسيون با بيان اينكه استفاده از عناصر سياسي در بدنه آموزش و پـرورش                   
اين طرح به علت ناكارآمدي وزير آموزش و پرورش در انجـام  ": از داليلي است كه طرح استيضاح فاني را موجب شده گفت  

   ".قرار گرفته استكارهاي محوله مورد استقبال نمايندگان 
  

  تاخير در پرداخت اضافه كاري سه ماه پايان سال معلمان

، وجهه عمومي وزير آموزش و 92 يك فعال صنفي معلمان گفت پرداخت نشدن معوقات معلمان در سال        - اسفند   27ايلنا،  
  .پرورش را نزد معلمان خدشه دار كرده است
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اگر چه اضافه كاري عقب افتاده معلمان در ماههاي مهـر، آبـان و   ": تمهدي بهلولي در تشريح جزييات معوقات معلمان گف    
  ".آذر روز گذشته پرداخت شد، اما اضافه كاري آنان در ماههاي دي، بهمن و اسفند هنوز پرداخت نشده است

ر داد و هاي خرداد و دي خب اين فعال صنفي معلمان همچنين از پرداخت نشدن حق الزحمه معلمان در امتحانات نهايي ماه
 هـاي    تومان اسـت و معلمـاني هـستند كـه از تـصحيح برگـه      300 الي 200حق الزحمه تصحيح هر برگه امتحاني   ": گفت

  ". ميليون تومان طلبكارند1 هاي خرداد و دي بيش از  امتحانات نهايي ماه
اجي بابـايي بـاقي مانـده،     كه از دوره وزارت آقـاي حـ       91وي با اشاره به پرداخت نشدن سهم بيمه طاليي معلمان در سال             

  ".ميان معلمان شايعه شده است دولت قصد پرداخت بدهي بيمه طاليي فرهنگيان را ندارد": گفت
 از حقوق معلمان كسر مي شود كه نصف اين "بيمه طاليي" تومان براي 500 هزار و   12گفتني است هر ماه مبلغي معادل       

دو ماه به حساب آنان بايد برگردانده شود اما آموزش و پـرورش سـهم           بعد از حداكثر    ) سهم وزارت آموزش و پرورش    (مبلغ  
  . به حساب معلمان باز نگردانده است91خود را در سال 

پـاداش پايـان خـدمت    ":  گفـت  92وي با اشاره به پرداخت نشدن كامل پاداش پايان خدمت بازنشـستگان فرهنگـي سـال                 
  ". درصد اين مبلغ به آنان پرداخت شده است15 الي 10 كه فقط  شود  ميليون تومان مي30معلمان بازنشسته نزديك به 

  
   روزه معلمان منطقه هفت تپه5اعتصاب 

 معلمان هفت تپه كه در پي ارسال حكم تخليه منازل از سوي شركت كشت و صـنعت هفـت تپـه از روز              - اسفند   19مهر،  
 اسفند تاكنون اعتصاب و كالسها را تعطيل كردند، با مهلت جديد اين شـركت بـراي تخليـه منـازل مواجـه                       14چهارشنبه  

  .شدند
سط شركت كشت و صنعت هفت تپـه شـوكه شـده و انتظـار چنـين                 اين معلمان نسبت به اخراج ناگهاني شان از منازل تو         

پس از اعتراض معلمان، گفته مي شود كه اولياي دانش آموزان نيز براي حمايت از آنها به شركت كشت      . اقدامي را نداشتند  
 پـرورش   مدير آمـوزش و   . و صنعت رفته و از مدير عامل آن شركت خواستند كه با فرهنگيان مطابق شان آنها برخورد شود                 

 تاكنون هر معلمي كه در منطقه هفت تپه مشغول به كار مي شد در يكي از 1347طبق قانون سال : شهرستان شوش گفت
  .خانه هاي زير نظر شركت كشت و صنعت هفت تپه سكونت مي كرد

صت دارند تا منازل اخيراً شركت كشت و صنعت گفته كه فرهنگيان بايد اين خانه ها را خالي كنند و تا خرداد ماه آينده فر              
  .را تحويل شركت دهند

 در 44مدتي است تحـت عنـوان اجـراي اصـل     : علي حياوي از دبيران منطقه هفت تپه نيز به نمايندگي از فرهنگيان گفت          
  .منطقه صنعتي هفت تپه با تعدادي از فرهنگيان به صورت توهين آميز و بدور از شأن معلم برخورد مي شود

 منزل، آن هـم از  10 است، كمتر از   خانه اي كه در اختيار افراد غير شركتي70الب اين كه از تعداد    ج: اين دبير يادآور شد   
نوع خانه هاي كوچك فقط در اختيار فرهنگيان قرار داده شده و جالب تر اين كه براي هيچكدام از كاركنان ديگـر نهادهـا،     

 .نامه يا حكم تخليه صادر نشده است

  
  

   در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيدهر روز فراسوي خبر را

com.nabard-iran.www  
com.khabar-jonge.www  
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  1392  و اسفندبرخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در بهمن
  زينت ميرهاشمي: تنظيمو گردآوري 

  

   حركت اعتراضي63بهمن ماه، 

 ماه معوقه و همچنين اجرايي 50 دي، تعدادي از كاركنان كارخانه نساجي كاشان، بعد از به تعويق افتادن 30روز دوشنبه *
به گزارش چهره نيـوز، بـه گفتـه    . ق و حقوق بازنشستگي شان مقابل وزارت كار تجمع كردندنشدن وعده هاي مربوط به ح 

برخي تجمع كنندگان، تعداد اندكي از مشموالن بازنشستگي، بازنشست شده اند اما بسياري از آنها  هنوز انتظار اين اتفـاق                     
  .را مي كشند

  
بـه گـزارش كميتـه پيگيـري ايجـاد      . به اعتـصاب  زدنـد   دي  دست 30كارگران شركت بين المللي كيسون روز دوشنبه        *

تشكلهاي كارگري، كارگران اعصتابي جهت گرفتن پاسخ به دفتر مـديريت  مـي رونـد و مـديران  بـه حمايـت  از كارفرمـا            
ـ . كارگران نيز  مديران را گروگان  مي گيرند تا نماينده كارفرما در جمع شـان حـضور يابـد                   . كارگران را تهديد مي كنند     ا ب

  .پايان روز كارگران مديران را رها مي كنند
 بهمن در حالي كه كارگران در اعتصاب به سر مي بردند، پليس در محل حاضـر مـي شـود و بـا تهديـد از                     1روز سه شنبه    

كارگران  به پليس اعالم مي كنند تا دستمزد خود را دريافت ننمايند . كارگران  مي خواهد  كه به اعتصاب خود پايان دهند
ساعتي پس از آن محوطه تجمع كارگران توسط پليس گارد ويژه به محاصره در مي آيد و         . به اعتصاب خود ادامه مي دهند     

كارگران نيز در دفاع از خود با  گارد ويژه درگيـر مـي شـوند كـه ايـن در                     . شروع به دستگيري كارگران اعتصابي مي كنند      
  .گيري تا شب  همچنان ادامه مي يابد

  
 بهمن، در اعتراض به تصميم پيمانكار مبنـي بـر جلـوگيري از ورود يكـي از                  1تروشيمي فجر در روز سه شنبه       كارگران پ *

 هـاي    به گزارش ايلنا، آقاي رضايي به دليل مصاحبه با رسانه         . نمايندگان صنفي كارگران به كارخانه دست به اعتصاب زدند        
  .ن ممنوع الورود شده استرسمي كشور و اطالع رساني در خصوص شرايط نامناسب كارگرا

  .اعتصاب كارگران پتروشيمي فجر براي دومين روز متوالي ادامه پيدا كرد
  
   تـن از همكـاران  80 كارگر كارخانه ايران تاير در اعتراض به اخـراج          400 بهمن، بيش از     1به گزارش ايلنا، روز سه شنبه       *

ايـن  . تجمـع كردنـد  )  جاده مخصوص كرج5اقع در كيلومتر و(شان توليد را متوقف كرده و در مقابل درب ورودي كارخانه         
  . بهمن ادامه پيدا كرد2حركت اعتراضي كارگران در روز چهارشنبه 

  
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران پلي اكريل اصفهان در اعتراض به ادامه اجـراي سياسـت كوچـك سـازي                      *

عمـده سـهام    .  بهمـن در محوطـه كارخانـه تجمـع كردنـد           2ز چهارشنبه   كارخانه و بازداشت موقت همكاران شان، عصر رو       
  .متعلق به بنياد مستضعفان است) جنرال تاير سابق(كارخانه ايران تاير

  
به گزارش سازمان مجاهدين خلق، كارگران ساختماني پروژه مسكن مهر در شهرسـتان سـقز در اسـتان كردسـتان ، روز                      *

فاز ( ت نشدن حقوق عقب افتاده تجمع كردند و خساراتي به آپارتمانهاي مسكن مهر  بهمن در اعتراض به پرداخ3پنجشنبه 
  .وارد كردند) 2 و فاز 1
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 بهمـن  5 شان در روز شـنبه   كارگران پتروشيمي فجر براي چهارمين روز متوالي در اعتراض به جلوگيري از ورود نماينده          *
ين شركت معتقدند كارفرمـا و پيمانكـار پتروشـيمي فجـر تـالش              به گزارش ايلنا، كارگران پيماني ا     . دست به اعتصاب زدند   

  . شان جلوگيري كنند كنند با فشار به نماينده صنفي شان، از اطالع رساني ساير كارگران پيرامون مشكالت صنفي مي
  
السـتيك   بهمن در مقابل درب اين كارخانه اجتماع كردند و با آتـش زدن               5تعدادي از كارگران سيمان لوشان روز شنبه        *

بـه  .  تن از كـارگران بازداشـت شـدند        5در اين حركت اعتراضي     . مراتب اعتراض خود رو به مسئوالن شهرستان ابراز كردند        
 بهمـن در مقابـل فرمانـداري شهرسـتان     6گزارش فيس بوك سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك، كارگران در روز يكـشنبه     

  . رودبار تحصن كردند
  .است) خدمات درماني( درصد متعلق به بيمه سالمت23ن متعلق به بنياد مستضعفان و  درصد سهام سيمان لوشا67
  
به گـزارش سـايت   .  بهمن، دو هزار تن از كارگران بيكار در اصفهان در مقابل استانداري اصفهان تجمع كردند   5روز شنبه   *

  .يكار شده انددانشجو، اين كارگران در پي تعطيلي كارخانه ها به خاطر آلودگي هواي اصفهان ب
  
به .  بهمن وارد ششمين روز شد    5به اخراج همكاران شان در روز شنبه        ) الستيك سازي البرز  (اعتراض كارگران ايران تاير     *

انـد تـا پايـان سـال در چنـدين       گزارش ايلنا، مديران كارخانه به بهانه كمبود منابع مالي و مواد اوليه توليد تصميم گرفتـه               
كارگران با برپايي چند تجمع تمام تالش خود را بـراي منـصرف كـردن           .  كارگران خود را اخراج كند     مرحله تعداد زيادي از   

  . خود انجام دادند و اين تالش همچنان ادامه دارد كارفرما از اخراج همكاران
  
 انـد روز    به گزارش خبرگزاري مجلس، جمعي از كارگران رسمي گروه ماديران كه به دليل اخراج غير قانوني بيكـار شـده                   *

  .  بهمن ماه مقابل درب مجلس تجمع كردند و خواستار رسيدگي مسئوالن به اين امر شدند6صبح يكشنبه 
  
 بهمن، جمعي از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش تهران در اعتـراض بـه اجـرا نـشدن             6به گزارش ايلنا، روز يكشنبه      *

رد افزايش حقوق و مزايا، در مقابل درب شـمالي سـاختمان   بخشي از مواد حمايتي فصل دهم قانون خدمات كشوري در مو   
  .مجلس تجمع كردند

  
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، به دنبال اعتصاب كارگران پتروشيمي فراورش در مجتمع پتروشيمي بندر امـام در               *

صـورت گرفـت و روز   ) نـده قبل از اعـالم حـداقل مـزد سـال آي    ( درصدي مزد 22 بهمن كه با خواست افزايش   5روز شنبه   
 بهمن نيز ادامه داشت، صبح روز يكشنبه كارگران موفق به دستيابي به خواسته هاي خود شدند و متن توافقنامه 6يكشنبه 

  .به طور رسمي به امضاي طرفين رسيد
  
راج كـارگران  جمعي از كارگران قرار دادي و روز مزد كارخانه ايران تـاير در اعتـراض بـه تـصميم كارفرمـا مبنـي بـر اخـ                *

به گزارش ايلنا، كارگران سه شيفت شـاغل        .  بهمن براي هفتمين روز متوالي دست از كار كشيدند         6روزمزدي، روز يكشنبه    
انـد كـه ايـن     در خطوط توليد اين كارخانه در اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و اخراج همكاران شان دست از كار كشيده        

  .  كارگر ديگر وارد مرحله جديدي شد130راج اعتراضات از صبح روز يكشنبه با اخ
  
 بهمن تعداد زيادي از كارگران شركتهاي سايا و قطران و نسوز از ذوب آهن اصفهان با دادن شعار؛ روحاني                    6روز يكشنبه   *

 22 به گزارش ايران كارگر، اين كارگران در حال حاضر بـيش از . روحاني خجالت، در مقابل اداره كار اصفهان تجمع كردند        
  سال سابقه
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  . سال سابقه كار بازنشسته شوند20كار دارند در حاليكه طبق قانون، چون كارشان سخت و زيان آور است بايد با 
  
 درصـد از    3در اعتراض بـه مـشخص نبـودن         » ايران پويا « بهمن جمعي از كارگران كارخانه يخچال سازي         7روز دوشنبه   *

  .درب ورودي اين كارخانه دست به تجمع زدند هزار كارگر اين كارخانه در مقابل 2سهام 
به گزارش ايلنا، ايران پويا داراي دو بخش توليدي شامل توليد لوازم خانگي و سازنده پروفيلهـاي آلومينيـومي اسـت كـه                    *

  . كارگر فعال است100كارخانه آلومينيوم آن هم اكنون با 
  
 كارفرماي كارخانه به اجرا نشدن طـرح   تراض به عدم توجه  بهمن در اع   7جمعي از كارگران سيمان آبيك در روز دوشنبه         *

  .طبقه بندي مشاغل و بازنگري حقوق و ساير مزاياي قانوني در مقابل ساختمان اداري كارخانه تجمع كردند
  . تن است400به گزارش ايلنا، تعداد كارگران شاغل در اين كارخانه حدود 

  
عتي تراكتور سازي ايران با تجمع در مقابل اسـتانداري آذربايجـان شـرقي     بهمن، كارگران ماشين آالت صن 7روز دوشنبه   *

  .خواستار پاسخگويي مسئوالن ارشد استاني براي رفع مشكالت كارگران اين واحد توليدي شدند
 ماه گذشته كارگران اين واحد توليدي براي تحقق مطالبات و عـدم پرداخـت حقـوق،      8به گزارش ايلنا، پيش از اين و طي         

ر بار در مقابل استانداري آذربايجان شرقي، يك بار مقابل دفتر امام جمعه تبريز، يك بار مقابل سازمان تجارت، صـنعت      چها
  .و معدن، يك بار هم مقابل دروازه شماره سه مجتمع تراكتور سازي ايران تجمع كرده بودند

  
هيات تشخيص اداره كـار اردكـان مبنـي بـر            بهمن كارگران معدن چادرملو در اعتراض به حكم          8اعتصاب روز سه شنبه     *

بـه گـزارش ايلنـا، كـارگران     . اخراج همكار شان به دليل تحريك كارگران به اعتصاب و بي نظمي، دست به اعتـصاب زدنـد                
پيماني معدن چادرملو در اعتراض به حكم هيات تشخيص اداره كار اردكان مبنـي بـر اخـراج بهـرام حـسني نـژاد يكـي از          

  .دست از كار كشيدند) پيمانكار معدن چادرملو(فالت طوس كارگران شركت آس
  
در مقابـل اداره كـار و رفـاه         ) شركت شـمال شـرق    ( بهمن، كارگران اخراجي معدن زغال سنگ ملچ آرام          8روز سه شنبه    *

وقه به گزارش ساجدنيوز، اين كارگران خواستار احقاق حقوق و پرداخت مطالبات مع . شهرستان راميان دست به تجمع زدند     
خود و پيگيري نحوه انعقاد قرارداد و همچنين تعيين تكليف مبني بر عدم درج عنوان شغلي در ليستهاي بيمه تنظيمـي از       
سوي شركت شمال شرق و در خواست كارشناسي مجدد در خصوص مجوز بازگشايي دهانه تونل جديد جهت بهره برداري                   

  .و ايجاد كار جديد جهت تنظيم آينده شغلي بودند
  
 بهمن، تعدادي از كارگران كارخانه قند لرستان در نامه اي بـه معـاون وزيـر كـار و امـور                      8ه گزارش برنا، روز سه شنبه       ب*

اجتماعي، خواستار رفع مشكالت خود از جمله نداشتن تعاوني، سرويس اياب و ذهاب، سالن غذاخوري، عدم پرداخت حـق                   
  . شدند...اضافه توليد، نداشتن آمبوالنس و

  
 بهمن در اعتراض به تعويق هفت ماهه در پرداخت حقوق شان در 9ي از كارگران فوالد زاگرس صبح روز چهارشنبه تعداد*

  .مقابل فرمانداري شهرستان قروه تجمع كردند
به گزارش ايلنا، مدير روابط عمومي فرمانداري قروه، علت تجمع كارگران فوالد زاگرس را معوقات چندين ماهه آنها عنـوان                    

دهند به جـاي      ها ترجيح مي    به سهامداران فوالد زاگرس تعلق دارد و آن       » ياسوكند«خشي از سهام معدن سنگ آهن       ب. كرد
  .راه اندازي مجدد كارخانه، مواد خام اوليه را بفروشند
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 بـه گـزارش ايلنـا،     .  بهمن، تعدادي از كارگران معدن چادرملو به دليل شكايت كارفرما بازداشـت شـدند              9روز چهارشنبه   *
تعـدادي از   . مديرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طريق قوه قـضاييه عليـه تعـدادي از كـارگران شـكايت كـرده اسـت                      

از جملـه  ) پيمانكـار نيـروي انـساني معـدن چـادرملو     (نمايندگان كارگري در انجمن صنفي كارگران شركت آسفالت طوس   
» پور جنائي احمد«و » نژاد بهرام حسني«، »زاده  غنيمسلم«، »ناصر شيخي«، »مهدي مظفري«، »علي همت چراغي«آقايان 

  .در ميان بازداشتيها قرار دارند
نيـز در  » احمـد نـصيرپور  «و » محمود دهقان«، »پور بهزاد طالب«، »رامين حيدر جان«چهار تن ديگر از كارگران با نامهاي  

  .محل كارخانه و در جمع كارگران متحصن بازداشت شدند
  
دهها تن از كارگران كارخانه روغن نباتي جهان در مقابل ساختمان استانداري رژيم در شـهر زنجـان                   بهمن   12روز شنبه   *

به گزارش سايت پيام، اين كارگران به نحوه اداره كارخانه و همچنين عدم پرداخت حقـوق و                 . تجمع اعتراضي برگزار كردند   
 يكي از كارگران معترض پس از واگذاري اين كارخانه به گفته. مزاياي خود توسط مالك جديد اين كارخانه اعتراض داشتند

  .به بخش خصوصي، وضعيت كاري كارگران از نظر حقوق و مزايا بدتر شده است
  
 بهمن تعدادي از كارگران روغن نباتي جهان كه  تازگي به بخش خصوصي واگـذار شـده اسـت،    12بعد از ظهر روز شنبه      *

زارش فارس، اين كارگران به نحوه اداره كارخانه و همچنـين پرداخـت حقـوق و           به گ . مقابل استانداري زنجان تجمع كردند    
  .مزاياي خود توسط مالك جديد اين كارخانه اعتراض داشتند

  
 ماه حقوق معوقه خود بـه تجمـع اعتراضـي           6 بهمن جمعي از كارگران شركت كولهايم سّقز در اعتراض به            12روز شنبه   *

 تن از كارگران معتـرض ايـن   16به گزارش ايران كارگر، مديريت اين شركت تاكنون     . مقابل دفتر شركت در سّقز پرداختند     
شركت كولهايم از شركتهاي وابـسته بـه        .  ماه حقوق از كار اخراج كرده است       6شركت را به خاطر اعتراض به عدم پرداخت         

  . در دست داردسپاه پاسداران است كه در چند سال گذشته پروژه سد سازي را در منطقه مريوان و سّقز
  
به گزارش ايلنا، .  بهمن، براي دومين روز متوالي كارگران نساجي كاشان در مقابل وزارت كار تجمع كردند13روز يكشنبه *

توانند از بازنشستگي  هاي سازمان تامين اجتماعي نمي گيري بخش قابل توجهي از كارگران اين واحد توليدي به دليل سخت
اجتماع دو روزه كارگران نساجي كاشان در مقابل وزارت كار، يكـشنبه    . يان آور استفاده كنند   تحت قانون مشاغل سخت و ز     

  .شب با قول مساعد وزير كار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خاتمه يافت
  
ن در  به گزارش ايران كـارگر، كـارگرا      .  بهمن ادامه يافت   14تجمع و اعتراض كارگران معدن چادرملو يزد در روز دوشنبه           *

يـك فعـال    . تجمع اعتراضي خود خواستار توقف دستگيري كارگران معترض و نيـز آزادي كـارگران دسـتگير شـده شـدند                   
 تن ديگر از كارگران معتـرض و زحمـتكش را دسـتگير          4 بهمن   14 تا دوشنبه    12كارگري در اين خصوص گفت؛ از شنبه        

  . نفر رسيده است28 به اين ترتيب تعداد كارگران دستگير شده تا كنون به. كردند
  
 بهمن در مقابل ساختمان استانداري آذربايجان شـرقي در اعتـراض بـه عـدم                14كارگران شركت تبريز كف روز دوشنبه       *

به گزارش ايسنا، اين كارگران با حمل پالكاردهايي خواستار رسيدگي مـسئوالن            .  ماه حقوق خود تجمع كردند     28پرداخت  
 بهمـن بـراي   17كارگران اين كارخانه در ادامه حركت اعتراضي خـود روز پنجـشنبه          . ارشد استاني به مشكالت خود شدند     

نيروهاي انتظامي به تجمع اين كارگران معترض حملـه كـرده و چنـد كـارگر     . چندمين بار مقابل استانداري اجتماع كردند     
  .زخمي شدند
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 كارگر بازداشتي 28 به گزارش ايلنا، از مجموع . تن از  كارگران معدن چادرملو آزاد شدند27بهمن، 14عصر روز دو شنبه *
 بهمن به پليس امنيت اردكان احضار و سپس بازداشـت          12 تا شنبه      بهمن 9معدن چادرملو كه به تدريج از روز چهارشنبه         

 14 هزار كارگر معـدن چـادرملو كـه روز دوشـنبه     2براساس اين گزارش،  . تن عصر روز دوشنبه آزاد شدند     27شده بودند،   
من نيز همچون روزهاي گذشته دست از كار كشيده بودنـد، همزمـان بـا آزادي كـارگران و وعـده آزادي يكـي ديگـر از                           به

  .همكاران شان به اعتصاب شان پايان دادند
  
 بهمـن در مقابـل دفتـر       13كارگران آگاهان نيرو در اعتراض به تاخير در پرداخت مطالبات قانوني خـود در روز يكـشنبه                  *

طرف همكـاري  (نيرو  به گزارش ايلنا، كارگران شركت پيمانكاري آگاهان        . هران در ميدان شهدا تجمع كردند     مجموعه برق ت  
شان خبر دادند و يكي از كارگران شركت آگاهان نيرو گفـت؛ ايـن                از تاخير در پرداخت مطالبات قانوني     ) شركت برق تهران  

  . است  ماه سال گذشته به صورت نامرتب پرداخت شده كارگر دارد كه حقوق و دستمزد همگي آنها از آذر45مجموعه 
  
به گزارش سازمان مجاهدين خلق ايران،كارگران متروي اهـواز         *

 ماه حقوق عقب افتاده روز سـه        4در اعتراض به پرداخت نشدن      
  .بهمن اعتصاب كردند15شنبه 

  
جمعي از كارگران شركت متانول كـاوه ديـر در روز پنجـشنبه             *

ته جمعـي در جلـسه پرسـش و پاسـخ            بهمن با حـضور دسـ      17
اعضاي شوراي شهر نسبت به عدم حمايـت شـركت و اداره كـار              

بـه گـزارش فـارس، نماينـده ايـن          . دير از نيروي بومي، كم بودن دستمزد خود و رعايت نكردن قانون كار اعتـراض كردنـد                
  .شود ن كار رعايت نميكند و در شركت ما قانو كارگران گفت؛ اداره كار دير هيچ گونه حمايتي از ما نمي

زني شد و متعلق به بخش خصوصي است كه  الري وزير وقت كشور كلنگ   سال پيش توسط موسوي  9شركت متانول كاوه    
  . برداري نرسيده است زني هنوز به بهره با گذشت سالها از كلنگ

  
ق و حق بيمه شان دست بـه         بهمن كارگران سد گتوند در شهرستان شوشتر به علت عدم پرداخت حقو            17روز پنجشنبه   *

 صبح در محل پروژه تجمع كردند و خواستار پرداخت حقـوق و          8به گزارش ايران كارگر، كارگران در ساعت        . اعتصاب زدند 
حق بيمه عقب افتاده خود شدند ولي هيچ مسئولي پاسخگوي آنها نبود و كارگران اعالم كردند كه تا پرداخت حقوقشان به               

  .هنداعتصاب خود ادامه مي د
  
 20 در شهر گرگان در استان گلستان صبح روز يكـشنبه  2به گزارش ايران كارگر، كارگران شركت حفاري دانا ژئوفيزيك      *

  . بهمن در اعتراض به پرداخت  نشدن حقوقشان دست به اعتصاب زدند
  
. مع اعتراضي زدنـد  بهمن در برابر ساختمان مديريت اين شركت دست به تج        21كاركنان شركت كيسون در روز دوشنبه       *

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

در پـي ايـن     .  هزار واحد مسكوني شهر جديد پرند و كارگران پيمانكار برگزار شـد            16ساخت  شركت كيسون، مجري پروژه     
اما وي وقتي با . تجمع، رئيس جديد پروژه، تجمع كنندگان را تهديد كرد چنانچه پراكنده نشوند، همه را اخراج خواهد كرد          

با .  دهد 92 از حقوق معوقه را تا پايان بهمن         ايستادگي كاركنان و پيمانكاران روبرو شد، مجبور گرديد قول پرداخت بخشي          
  .اين عقب نشيني، كاركنان جان به لب رسيده به محل كار خود بازگشتند
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بهمن جمعي از كشاورزان منطقه شوش در مقابل اداره خدمات كشاورزي تجمع كرده و نسبت به كمبـود   21روز دوشنبه   *

، اين اعتراض كشاورزان باعث شد كه رئيس خدمات كشاورزي شخصاً به گزارش ايران كارگر. كود شيميايي اعتراض داشتند
  .در جمع معترضان حضور پيدا كرده و اعالم كند كه به علت تحريم، كشور با كمبود كود شيميايي مواجه شده است

  
عقـب   بهمن بيش تعدادي از رفتگران شهرداري تهران به دليل پرداختن نشدن اضـافه كاريهـاي                 23صبح روز چهارشنبه    *

بـه گـزارش ايـران كـارگر،     .  تجمـع كردنـد  22 و 5، 1افتاده و عدم تعلق بن كارگري به آنها در مقابل شهرداريهاي مناطق          
مسئوالن شهرداريها در پاسخ به اين رفتگران شهرداري گفتند موارد عقب افتاده كارگران همراه با عيدي تا پايان بهمن ماه                    

كارگران قبول نكردند و اعالم كردند كه تاكنون وعده و وعيدهاي زيادي به ما شـده  و اوايل اسفند پرداخت خواهد شد ولي  
  .و عمل نشده است و ما تا زمان پرداخت معوقه مان به اعتصاب خود ادامه خواهيم داد

  
هستند در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايـاي          » داريان«كه در حال احداث سد      » سانا«تعدادي از كارگران شركت     *
  . ماه گذشته دست به اعتصاب زدند8

 بهمن ُكردپا، كارگران اين شركت ضمن ابراز نارضايتي به شرايط بوجود آمده، در مقابـل دفتـر    22به گزارش روز سه شنبه      
  . وضعيت مالي خود شدندەشركت تجمع كرده و خواهان رسيدگي ب
قرار گرفته و نسبت به عواقب آبگيـري سـد هـشدار            زيست نيز مورد انتقاد شديد        ساخت سد داريان از سوي فعاالن محيط        

  .دهند مي
از مراتع طبيعي پشت سد و چنـدين روسـتاي تـاريخي ـ مـذهبي و گردشـگري نظيـر        % 44در صورت آبگيري سد داريان 

  .نابود خواهد شد» هجيج«
  . كيلومتري شهر نوسود قرار دارد10روي رودخانه سيروان و در » هيروي«سد انحرافي 

  
بهمن كارگران شركت كيا احسان سازنده ماشين آالت محصوالت غـذايي در شـهرك صـنعتي اروميـه                  23رشنبه  روز چها *

به گزارش ايران كارگر، كارگران اين كارخانه به دليل عدم پرداخت حقوقِ شان و نداشتن . دست به اعتصاب و اعتراض زدند     
 بار است كه كارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق        اين چندمين  1392در سال   . سرويس براي رفت و آمد اعتراض داشتند      

  .خود دست به اعتصاب زدند
  
 بهمن كارگران كارخانه سيمان دهلران نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقـه و پرداخـت نـشدن                  23صبح روز چهارشنبه    *

كارخانه سـيمان دهلـران   به گزارش ايران كارگر، كارگران . حق بيمه شان در مقابل اداره كار دهلران تجمع اعتراضي كردند    
به دنبال اعصتابهاي مكرري كه در ماههاي گذشته داشتند به بي اعتنايي مسئوالن امر و عدم رسيدگي به خواسته هايشان                    

  .اعتراض داشتند
  
 بهمن كارگران شركت ملي نفت مسجد سليمان و شركت نفت گچساران در داخل شركت تجمع برگزار              24روز پنجشنبه   *

ش ايران كارگر، كارگران نسبت به پخش فيلم سرزمين كهن كه توهين به ايل بختياري است به صدا و سيما به گزار. كردند
به دنبال اقدام شجاعانه كارگران، مدير پروژه در شركت، كارگران را به سه             . اعتراض داشتند و يك روز كار را تعطيل كردند        

  .روز كسري حقوق جريمه كرد
  
 كارخانه سيمان لوشان در مقابل ساختمان اين شركت تجمع كرده و خواهان مطالبات معوقه  بهمن كارگران26روز شنبه *

  .و بازگشت به كار خود شدند
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 كـارگر آن اخـراج    500به گزارش وبسايت همبستگي ملي، كارخانه سيمان لوشان اخيراً به طور كامـل تعطيـل و بـيش از                    
  .شدند

  
شـان مقابـل وزارت ورزش و جوانـان     عه ورزشي آزادي به دليـل مطالبـات    بهمن، تعدادي از كارگران مجمو26روز شنبه  *

 و گو با خبرنگـار   به گزارش فارس، اين در حالي است كه توفيق كابلي مدير مجموعه ورزشي آزادي در گفت. تحصن كردند 
 دانـم ايـن      ن نمي ورزشي خبرگزاري فارس، اين موضوع را تكذيب كرد و گفت؛ هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و م                  

  .حرفها از كجا آمده است و من هيچ اطالعي در اين خصوص ندارم
  
شهر كنگان با مراجعه به فرمانداري رژيم نسبت به اخراج       » ال ان جي  « بهمن جمعي از كارگران اخراجي       27روز يكشنبه   *

  .سازيها در اين شركت اعتراض نمودند
ير فشار اعتراض كارگران ناچار شد تا با باالترين مقام اجرايي شركت مزبـور            به گزارش پيام، فرمانداري رژيم در شهرستان ز       

  .كه مديرعامل آن در تهران است مكاتبه نموده و خواهان بازگشت اين كارگران به كار شود
  
در تهران در اعتراض به دسـتمزدهاي معوقـه         » شورآباد كهريزك «واقع در   » شركت دي « بهمن كارگران    27روز يكشنبه   *

قبـل از ايـن حركـت    .  بهمـن شـروع شـد   26به گزارش سايت پيام اين اعتصاب كه روز شنبه       .  دست به اعتصاب زدند    خود
  اعتراضي مسئوالن مربوطه با دادن وعده هاي توخالي تالش كردند تا كارگران را از انجام اعتصاب باز دارند، 

  
  . درب ساختمان اداري اين شركت تجمع كردند بهمن در مقابل27تعدادي از كاركنان شركت مترو در روز يكشنبه *

به گزارش دانا، تجمع كنندگان كه روي سكوهاي مقابل ساختمان مترو در چهارراه كالج ايستاده بودند دقايقي بعد از شروع 
  .تجمع متفرّق شدند

  
ان مركزي شركت  بهمن كارگران مترو به دليل پرداخت نشدن حقوق و حق بيمه خود در مقابل ساختم29روز سه شنبه *

  .راه آهن شهري تهران و حومه تجمع كردند
ساعت در مقابل ساختمان مركزي شركت راه آهن شهري تهـران و            2صبح به مدت    11به گزارش ايرنا، اين تجمع از ساعت        

  .به طول انجاميد) مترو(حومه 
  
توجهي مسئوالن بيمارستان نـسبت      بهمن، تعدادي از پرستاران بيمارستان خميني به دليل  بي            30صبح روز چهارشنبه    *

به گزارش ايلنا، خواسته پرستاران بيمارستان خميني اصالح . شان، در حيات اين بيمارستان تجمع كردند  به مطالبات صنفي
  .سيستم پرداخت كارانه و اجراي تعرفه گذاري خدمات پرستاري توسط وزارت بهداشت است

  
  

   حركت اعتراضي53، 1392اسفند ماه 

 مـاه در محـل   9 گنج در پي عقـب افتـادن حقـوق آنهـا بـه مـدت                  اسفند، كارگران شهرداري قلعه    1وز پنجشنبه   صبح ر *
از ارديبهـشت  : گنج بـه گفـت   به گزارش فارس، يكي از كارگران شهرداري قلعه. موتورخانه شهرداري اين شهر تجمع كردند   

كـنم، امـا     ام، سه سال است كار مي الحساب گرفته ي  هزار تومان عل300 حقوق نگرفته  و در طول اين مدت فقط     92سال  
هنوز بيمه نيستم و اين سرگرداني موجب مشكالت خانوادگي شديدي برايم شده و گاهي فرزندانم سـر گرسـنه بـر زمـين                       

  .گذارند مي
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تـوجهي     و كم     اسفند، تعدادي از بانوان آرايشگر كامياراني نسبت به عدم حداقلي حمايت دولتي از اين صنف               3روز شنبه   *
 آرايشگاه داراي جـواز  كـسب و      97به گزارش فارس، در كامياران بالغ بر        . آميزي برگزار كردند    به بيمه آنان تجمع اعتراض      

اكثر آرايشگران اين شهر يا سرپرست خانوار بوده و يا مطلقه           .  آرايشگاه فاقد جواز كسب در حال فعاليت هستند        15بيش از   
  . تن بيمه هستند3 آرايشگر در حال فعاليت، تنها 97از ميان . درآمدي آنها استهستند كه اين شغل منبع 

  
آهن كه   اسفند  با تجمع مقابل مجلس خواستار انتقال به شركت راه 4آهن در روز يكشنبه  تعدادي از كاركنان رسمي راه *

فراد با تجمع مقابل مجلـس درخواسـت        به گزارش ايسنا، اين ا    . به صورت اجباري به جاي ديگري منتقل شده بودند، شدند         
  .شان منتقل شوند داشتند كه به محل اصلي خدمت

  
 اسفند، هماهنگ كنندگان طومار اعتراضي همراه با جمعي از كارگران با تجمع در محل وزارت كار خواهان 4روز يكشنبه *

هماهنگ كنندگان طومار اعتراضـي چهـل       به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،       . پاسخ وزير كار به خواستهاي شان شدند      
هزار نفري كارگران پيش از اين در سوم آذر سال جاري نيز تالش كردند با برگزاري تجمـع بـا مـشاركت صـدها كـارگر از                          
كارخانه هاي مختلف تهران نسبت به بي توجهي وزارت كار به خواستهاي شان اعتراض كنند اما با تعرض پليس امنيت كه                     

  . مستقر شده بود مواجه شدندپيشاپيش در محل
  
.  اسفند، دهها تن از كارگزاران مخابرات روستايي استان كرمانشاه مقابل استانداري كرمانشاه تجمع كردنـد               4روز يكشنبه   *

مـا  . به گزارش كرمانشاه پست، نماينده تجمع كنندگان گفت؛ ما تاكنون از مزاياي يك كارگر ساده نيز برخوردار نبوده ايـم                 
  .بيمه مطابق قانون كار و انعقاد قرارداد مستقيم مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي هستيمخواستار 

  
 اسفند در مقابل شركت مخـابرات ايـن      4روستايي خراسان شمالي روز يكشنبه      » آي سي تي  «شماري از كارگزاران دفاتر     *

 مجلس شـوراي    86خواست اجراي مصوبه سال     به گزارش ايرنا، تجمع كنندگان معترض در      . استان در بجنورد تجمع كردند    
  .اسالمي در خصوص قراردادي شدن و پوشش بيمه اي خود را داشتند

  
 اسفند خبرگزاري مجلس،  تعدادي از اهالي شهرك زيتون در حوالي منطقه سرخه حصار تهران        4به گزارش روز يكشنبه     *

ايـن تجمـع    . ي سال، در برابر مجلس تجمـع كردنـد        در اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت و ساز در اين منطقه پس از س              
  .منجر به بسته شدن خيابان مقابل درب شمالي مجلس و ايجاد ترافيك سنگين شد

  
به گزارش . توجهي شهرداري، دست به تجمع اعتراضي زدند  اسفند، رانندگان تاكسي در اشنويه به دليل بي4روز يكشنبه *

عالوه بر اينكه روزانه با مشكل مواجـه اسـت، هـر روز نيـز               » جي.ان.سي«ايگاه گاز   ُكردپا، يكي از رانندگان تاكسي گفت؛ ج      
  .شاهد افزايش نرخ چنين گازي در سطح شهر و جايگاههاي آن هستيم

  
 اسـفند در    4به گزارش سازمان مجاهدين خلق، جمعي از كارگران كارخانـه راهـان پـارس  در سـنندج در روز يكـشنبه                       *

  .كارخانه در مقابل استانداري تجمع كردنداعتراض به اخراج از اين 
  
تعدادي از كاركنان باسابقه پتروشيمي اصفهان در اعتراض به مبهم بودن رابطه استخدامي خـود بـا وزارت نفـت پـس از                       *

به .  اسفند در مقابل وزارت نفت تجمع كردند5سازي و پرداختهاي آنها به صندوق بازنشستگي نفت، روز دوشنبه      خصوصي  
 سازي با وزارت نفـت   گويند عليرغم آنكه رابطه استخدامي آنها پيش از خصوصي       فارس، نمايندگان اين كاركنان مي    گزارش  

سازي اين شـركت،      شده اند، اما پس از خصوصي         رابطه استخدامي مستقيم بوده است و كاركنان رسمي نفت محسوب مي            
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 انجام شده است، وضعيت استخدامي آنهـا  44اي كلي اصل سازي پيش از اجراي قانون سياسته  به دليل آنكه اين خصوصي      
  .در حال حاضر در ابهام  و نامشخص است و كسي مسئوليت اين مساله را بر عهده نمي گيرد

  
 اسـفند  5به گزارش ايران كارگر، شماري  از كارگران و كارمندان بازنشسته صنايع فوالد سنگرود  در رودبار روز دوشـنبه   *

بازنشستگي و سپس  فرمانداري رژيم در   رودبار تجمع اعتراضي برگزار كردند و خواهـان مطالبـات عقـب                     در مقابل  اداره     
  .   افتاده خود شدند

  
 اسفند، جمعي از كارگران اخراجي شركت پونل در اعتراض به اخراج از كار و عـدم               5به گزارش ايران كارگر، روز دوشنبه       *

نين سردوانده شدن بين ارگانهاي مختلف، مقابل شركت و سـپس در مقابـل   پرداخت مطالبات خود از طرف شركت و همچ     
  .دادسراي پاكدشت واقع در خيابان معلم در تهران تجمع و اعتراض كردند

  
 اسفند در  مقابـل شـهرداري مركـزي در ميـدان             5به گزارش سايت بهار ايران، كارگران شهرداري كرمانشاه روز دوشنبه           *

  .رداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض كردندغدير تجمع كردند و  به پ
  
 دولت در 86به گزارش فارس، جمع زيادي از كارمندان انتقالي از كالنشهرها به گيالن به دليل اجرايي نشدن مصوبه سال *

انداري نماينده اين كاركنان گفت؛ امروز در مقابل است       .  اسفند، در مقابل استانداري اين استان تجمع كردند        6روز سه شنبه    
  .دهند، پايان دهيم گيالن تجمع كرديم تا به تراژدي تلخ اين استان كه كارمندان انتقالي را تحقير كردند و پاسخ نمي

  
 اسفند كارگران سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي شان           7روز چهارشنبه   *

به گزارش ايلنا، در ايـن تجمـع، كـارگران معتـرض كـه دسـتمزد       . رگزار كردنددر مقابل شهرداري قزوين تجمع اعتراضي ب      
مربوط به چهار ماه سال جاري و دو ماه از دستمزد سال گذشته آنان از سوي پيمانكاران پرداخت نشده، خواسـتار دخالـت                       

  . شهرداري در بازپس گيري حقوق ماهانه خود از پيمانكار شدند
  
، كارگران كارخانه آجر سازي سرميل گرمسار كه از دي ماه تاكنون حقوق پايـه خـود را                 به گزارش سايت همبستگي ملي    *

  . اسفند، دست به تجمع اعتراضي زده و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند7دريافت نكرده اند در روز سه شنبه 
  
 مـاه حقـوق دسـت بـه         6يافـت    اسفند، در اعتراض به عـدم در       8كارگران شركت جهاد نصر در چالوس در روز پنجشنبه          *

بـه گـزارش بـالغ، كـارگران معتـرض بـا قـرار دادن              . اعتصاب زده و در جلوي درب كارخانه به نشانه اعتراض تجمع كردند           
يكـي از كـارگران در اعتـراض    . خودروهاي خود مقابل دربهاي شركت، راههاي ورودي و خروجي شركت را مسدود نمودند      

  .ير كارگران مانع اين اقدام وي شدند قصد آتش زدن خود را داشت كه سا
  
 8طلبكاران نمايندگي شركت سايپا در همدان به منظور پيگيري كالهبرداري نمايندگي شركت سـايپا در روز پنجـشنبه                   *

به گزارش همدان پرس، يكي از اين شاكيان گفـت؛ افـراد كالهبـردار ايـن                .اسفند در مقابل استانداري همدان تجمع كردند      
  . شدند، اما هنوز پول ماشينهاي ما بازگردانده نشده استشركت دستگير
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آهن   جمعي از بازنشستگان شركتهاي فوالد و ذوب        *
 اسـفند در اعتـراض بـه عـدم          11صبح روز  يكشنبه     

پرداخت معوقات خود مقابل رياست جمهوري تجمع       
به گزارش دانا، بازنشستگان نـسبت بـه عـدم          . كردند

ــسئوال    ــه م ــود ب ــات خ ــت معوق ــندوق پرداخ ن ص
  .بازنشستگي اعتراض دارند

  
به گزارش ايسنا، تعـدادي از بازنشـستگان كارخانـه     *

آونگان بـه خـاطر عـدم دريافـت مطالبـات حقـوق و              
سنوات خدمات خود به مدت بيش از سه سـال و بـه             

 11مبلـغ يـك و نـيم ميليـارد تومـان، روز يكـشنبه       
  . م كردنداسفند در مقابل اين كارخانه تجمع و اعتراض خود را اعال

  
 اسفند، در دفتر نماينده دشتستان تجمع كرده و         11تعدادي از كارگران شركت تعاوني آبداران دشتستان در روز يكشنبه           *

به گزارش اتحاد جنوب، يكـي از كـارگران ضـمن انتقـاد از رونـد      . خواستار پرداخت حق و حقوق عقب مانده ي خود شدند   
ي آبداران دشتستان گفت؛ وضعيت پرداخت حقوق شركت به نحوي اسـت كـه              پرداخت حق و حقوق كارگران شركت تعاون      

هر چند ماه يكبار و بعد از تجمعهاي اعتراضي كه از سوي كارگران صورت مي گيرد، مسئوالن شركت مذكور به خود آمده                      
  .و مقداري از حقوق به تعويق افتاده ي كارگران را پرداخت مي نمايند

  
 و فاضـالب    اسـفند در مقابـل آب  11 ماه حقوق در روز يكـشنبه  6 اعتراض به عدم پرداخت      كاركنان آبفاي سوسنگرد در   *

 سال اسـت كـه   1.5به گزارش ايسنا، يكي از كاركنان اداره آب و فاضالب سوسنگرد گفت؛ بيش از        . خوزستان تجمع كردند  
به دنبال .  اي براي كار كردن نداريم  در چنين شرايطي ديگر انگيزه    . دهد  شركت آب و فاضالب حقوق ما را قطره چكاني مي         

  .اين امر مشكالت فراواني به خصوص در زندگي شخصي ما پيش آمده است
  
توجهي كارفرما به پرداخت معوقات حقوقي كـارگران،   در دامغان در واكنش به بي  » آلدا« اسفند، كارگران    11روز يكشنبه   *

به گزارش ايلنـا، پـس از حـضور         . در محل كار خود تجمع كردند     به نشانه هشدار بيش از نيم ساعت دست از كار كشيده و             
  .هايي براي حل مشكالت صنفي كارگران،  اعتراض صنفي خاتمه يافت كارفرما در جمع كارگران متحصن و طرح وعده 

  
  مـاه حقـوق  6بانه بـه علـت نگـرفتن       – اسفند، كارگران شركت راه سازي  جهاد نصر واقع در محور سقز              12روز دوشنبه   *

به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي         . معوقه ي خود در محوطه كارگاه دست به تجمع اعتراضي زدند          
كارگري، اين كارگران كه طي مراجعات متعدد به دفتر كارفرما براي دريافت حقوق معوقه شان هيچ جوابي دريافت نكـرده                    

  .بودند به شكل دسته جمعي دست به اعتصاب زدند
  
 اسفند جمعي از كارگران كارخانه اطلس گيالن  در رشـت در اعتـراض   12ه گزارش سايت همبستگي ملي، روز دوشنبه  ب*

  . به پرداخت نشدن  حقوق عقب افتاده در مقابل دفتر كارخانه تجمع كردند
  
 و نظـارت راهبـردي   ريزي  اسفند با تجمع در جلوي دفتر معاون برنامه12 تن از ناظران گندم در روز دوشنبه        600حدود  *

 هزار ناظر   10به گزارش فارس، بر اساس قانون،         . رئيس جمهور به عدم اجراي قانون استخدام ناظران گندم اعتراض كردند          
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اي  ، با اصالحيه 90 بهمن سال 12 به تصويب رسيد و در 89 اسفند 10 استخدام شوند، اين قانون در 93گندم بايد تا سال 
  . شد93يان سال مهلت اين استخدام تا پا

  
 اسفند، كارگران جهاد نصر شهرهاي مختلف خوزستان دست از كار كشيدند و به اهـواز رفتنـد و بـراي                     13روز سه شنبه    *

بـه گـزارش ايـسنا، يكـي از     . انـد   ماه حقـوق نگرفتـه   9اين كارگران   . آميز زدند   احقاق حقوق خود دست به تجمع اعتراض        
اند همگي از نيروهاي زحمتكش شركت خدمات         ظهار كرد؛ كساني كه اينجا تجمع كرده        كارگران به نمايندگي از سايرين، ا     

گونه حقوقي دريافت   تاكنون هيچ92مهندسي آب و خاك كشور به كارفرمايي موسسه جهاد نصر هستند كه از تيرماه سال      
  .اند نكرده 

  
ت مهندسـي در سـاوجبالغ بـه دليـل عـدم             اسفند، تعدادي از كارگران يك شـرك       13به گزارش تيتر يك، روز سه شنبه        *

  .پرداخت حقوق در مقابل اين شركت تجمع كردند و خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند
  
 اسفند، تجمع اعتراض آميز مردم روستاي اسفندان و چندين روستا ي همجوار كارخانه آرين سـينا بـه             13روز سه شنبه    *

  به گزارش بالغ،. ين كارخانه،سبب شد تا جاده فرح آباد به ساري مسدود شوددليل اعتراض به آلودگي زيست محيطي ا
 روستاي مجاور در بخـش رودپـي شـمالي و جنـوبي بـه      11هاي مردم  عليرغم مخالفتهاي سازمان محيط زيست و پيگيري    

 تـر از سـم    ر خطرناك هزار براب10دليل گاز ساتع از فعاليت اين كارخانه كه بنا به گزارشهاي رسمي سازمان محيط زيست             
 كيلومتري  17در  » ام دي اف  «شركت آرين سينا كارخانه توليد       .سيا نور ارزيابي شده است، فعاليت اين كارخانه ادامه دارد         

 500 هكتار احداث شـده اسـت كـه بـراي            24 در زميني به مساحت      82 آباد در سال      مركز استان مازندران در منطقه فرح     
  . سه شيفت كاري اشتغال ايجاد كرده استنيروي بومي و غيربومي در 

  
شـد     اسفند، دهها تن از مالباختگان پرونده كالهبرداري ورمي كمپوست كه گفته مـي             13 شنبه    به گزارش ايسنا، روز سه    *

رسـد، مقابـل       هزار ميليارد تومان مـي     4 هزار نفر و حجم كالهبرداري پرونده به حدود          12تعداد مالباختگان آن به بيش از       
كنـد جهـاد    شريفي دزدي مـي «و » مرگ بر دستهاي پشت پرده«رت جهاد كشاورزي تجمع كردند و با شعارهايي مانند   وزا

  . هاي شان اعتراض و نيز وزارت جهاد كشاورزي را متهم كردند نسبت به پيگيري نشدن پرونده» كند حمايت مي
  
بـه  . رژيم در تهران دست بـه تجمـع اعتراضـي زدنـد     اسفند جمعي از ماماها در مقابل وزارت بهداشت          14روز چهارشنبه   *

گزارش سايت پيام، اين افراد در واكنش به طرح بكارگيري ماماها به جاي پرستاران با گذرانـدن يـك دوره يكـساله، بـا در                         
قابل در م » مامايي پاينده باد  «و  » ما ماما هستيم، پرستار نيستيم    «دست داشتن پالكاردهايي كه روي آنها عباراتي همچون         

  .ساختمان وزارت بهداشت تجمع كردند
  
 عـسلويه را شـامل مـي شـوند، در روزهـاي      12بيش از دو هزار  تن از كارگران شركت پتروشيمي گاما كه بخشي از فـاز         *

به گزارش سازمان مجاهدين خلق، اين كارگران در اعتراض         .   اسفند دست به  اعتصاب زدند      15 و پنجشنبه    14چهارشنبه  
  .شدن حقوق عقب افتاده خود اعتراض كردندبه پرداخت ن

  
 مـسئوليت  آبـان  شگاهيـ كه در فـاز سـه پاال  ) ECC (يمي پتروشعيشركت ساختمان و نصب صنابه گزارش ايلنا، كارگران  *

 در اعتراض بـه پرداخـت نـشدن سـه مـاه               اسفند، 17را به عهده دارند، روز شنبه        نفت   عي صنا يها   پروژه يها  ساخت سازه 
  .دست به تجمع اعتراضي زدند خود تادهحقوق عقب اف
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 تجمع كردند و به پرداخت نشدن ي چهارمين روز متوالياسفند برا 17روز شنبه در  خرمشهر يكارگر شركت صابون ساز*
 گويند به رغم اين مطالبات يكارگران مبه گزارش سازمان مجاهدين خلق ايران،   . مطالبات عقب افتاده خود اعتراض كردند     

  . شودي انجام نمي سال است كه در دفترچه بيمه آنها هيچ واريزبيش از يك
  
 اسفند، تعدادي از كارگران كارخانه شيشه آبگينه قزوين در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بهمن   18صبح روز يكشنبه    *

تي كارگران در به گزارش ايلنا، بي توجهي به مشكالت معيش. ماه و حق عيدي در مقابل درب ورودي كارخانه تجمع كردند        
  .آستانه سال نو، باعث تجمع كارگران شده است

بنابه همين گزارش، مدير عامل كارخانه آبگينه، ضمن تاييد تعويق حقوق كارگران شاغل در اين واحد صـنعتي، بـدهيهاي                    
  . انباشته اين كارخانه را عامل اصلي كمبود منابع مالي و همچنين پرداخت نشدن حقوق كارگران دانست

  
 اسفند، تعدادي از زارعان، باغداران و دامداران روستاي خاگينه از توابـع نيـارك طـارم سـفلي در اسـتان           18وز يكشنبه   ر*

به گزارش ايسنا، اعتراض ساكنان اين روستا بـه  .  آميز كردند قزوين در محوطه دادگستري كل استان قزوين تجمع اعتراض      
ن عليه كشاورزان صادر شده كه منجر به خلع يد آنان از اراضي و مراتع و بود كه توسط دستگاه قضايي استان قزوي       احكامي  

انـد و    سال است اجداد ما در مراتع و اراضي اين روستا كار كـرده  400يكي از معترضان گفت؛ بيش از      . شود  باغات آنان مي  
از خـوانين منطقـه بـه    )  ر-غ (هيچ شغلي به جز دامداري، كشاورزي و باغداري نداريم اما چند سالي است فـردي بـه نـام           

كنـد و   دستگاه قضايي شكايت كرده و با اخذ رأي خلع يد نسبت به اراضي ايـن روسـتا سـاكنان سـالخورده را زنـداني مـي            
اراضي مورد شكوائيه اين روستا حدود دو هزار هكتار است كه . اعتراض و شكوائيه اين جمع تاكنون راه به جايي نبرده است  

  .ت و كشاورزي و الباقي آن مرتع است هكتار آن باغا230
  
 اسفند در اعتراض به حقوق معوقه 19جمعي از كارگران كارخانه تراكتور سازي تبريز روز دوشنبه ايران كارگر، به گزارش *

در اين تجمع جمعي از زنان كارگر نيز حضور داشتند و به             .قابل اين كارخانه تجمع كردند    مو پايين بودن دستمزد خود در       
  .يين بودن دستمزد خود اعتراض كرده و خواستار افزايش حقوق پايه كارگران شدندپا
  
 تن از كارگران شاغل و بازنشسته تهراني در مقابل مجلس رژيم دست بـه تجمـع و                  500 اسفند حدود    21روز چهارشنبه   *

ان بيمه شده است را عامل ضـعف  به گزارش ايلنا، كارگران دخالت دولت در امور صندوقي كه متعلق به كارگر   .اعتراض زدند 
  .اين در حالي است كه دولت قصد دارد مداخالت خود را به صورت قانون در آورد. خدمات درماني اين سازمان مي دانند

  
 اسفند،جمعي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 21روز چهارشنبه *

دستمزد بـر اسـاس نـرخ تـورم         با تجمع در مقابل وزارت كار خواستار افزايش واقعي          
به گزارش سايت سنديكاي شركت واحد، تجمع كنندگان پالكادرهـاي مبنـي            . شدند

در اين تجمع . را بروي دست بلند كرده بودند» دستمزد عادالنه حق مسلم ماست«بر 
ماموران امنيتي و پليس مستقر در وزارت كار از همان ابتدا حضور داشتند و در حالي 

ي مي باريد، اين تجمع با سـخنراني ابـراهيم مـددي بـدون خـشونت              كه باران شديد  
  .پايان يافت

  
 اسفند كارگران كارخانه سيمان ايالم بـه        21به گزارش ايران كارگر، روز چهارشنبه       *

 مـاه حقـوق   4اين كـارگران  . علت پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زدند  
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شرايط بد مالي هستند و با توجه به نزديك شدن بـه عيـد نـوروز هـيچ گونـه      نگرفته اند و به گفته چند نفر از كارگران در         
  .عيدي براي اين كارگران در نظر گرفته نشده است

  
 اسـفند تـا روز      21از روز چهارشـنبه     ) شركت پيمانكاري نـوين   (به گزارش ايرنا، كارگران شهرداري منطقه يك كرمانشاه         *

  .ژه حمل زباله به محله باغ ني نرفتند و زباله هاي اين محله جمع آوري نشد اسفند، اعتصاب كرده و ماشينهاي وي24شنبه 
  
شـان تحـصن     تاحقوق و پرداخت نشدن مطالب      حق و  تيبه علت عدم رعا    اسفند   24 شنبه   روز المي ا يمي پتروش كاركنان*

 مجتمـع   ني در ا  المي ا يمي پتروش عامل ريمدبه گزارش تابناك،    .شت ادامه دا  زين اسفند   25يكشنبه   تحصن روز    نيكرده  و ا   
  . مجتمع نبوده استني اعتراضات كاركنان اي برد و تاكنون پاسخگويحضور نداشته و در تهران به سر م

  
  گـزارش  طبـق .  برپـا كردنـد  يدر مقابـل وزارت كـار تجمـع اعتراضـ     اسفند، 25يكشنبه كارگران فوالد زاگرس صبح روز      *

 از هشت   شي و حل اختالف اداره كار قروه ب       صي تشخ تيا ه ي زاگرس با وجود را     كارگران فوالد  ،راني آزاد كارگران ا   هياتحاد
   .مي، گرسنه امي گرسنه ا؛ كهدادندي  تجمع كارگران شعار مني ادر. ماه حقوق معوقه طلب دارند

» گـرس فـوالد زا « كـارگر كارخانـه   224 ي ماه معوقات حقوق8 ماه از مجموع 4،  اسفند 26دوشنبه  به گزارش ايلنا، در روز      
  .پرداخت شد

  
جمعي از كارگران و كارمندان بازنشسته صـنايع فـوالد سـنگرود در مقابـل        اسفند   26 روز دوشنبه    ايران كارگر، به گزاش   *

 كه در آستانه عيـد حتـي تـوان خريـد آجيـل و يـا                  و اعالم كردند   كانون بازنشستگي رودبار دست به تجمع اعتراضي زدند       
  .ارندشيريني براي سفره هفت سين را ند

  
  پيش به سوي تجمعات خياباني بر عليه مصوبه مزد شورايعالي كار

  دولت تدبير و اميد، ميليونها خانواده كارگري را به فقر مطلق محكوم كرد
 درصد افزايش پيدا كرد و وزيـر    25 اسفند ماه حداقل مزد كارگران براي سال آينده به ميزان بسيار ناچيز                23امروز جمعه   

ايي در جلسه شورايعالي كار تصويب اين ميزان از حداقل مزد را حاصل اجماع و راي مطلق اعضا و نـاظران                كار طي صحبته  
تشكلهاي به اصطالح كارگري خواند و پيروزمندانه تا آنجا كه توانست به مدح بند و بست نماينده هاي دست ساز كـارگري             

مزد در شرايطي صورت گرفته است كه عالوه بر خالي شدن تصويب چنين ميزاني از حداقل      .و دولت و كارفرمايان پرداخت    
 درصـد اسـت و بهـاي  آب و           36هر روزه سفره هاي ما كارگران در طول سالهاي گذشته، همين امروز ميزان تورم رسمي                  

ك به  فروردين ماه سال آينده قيمت حاملهاي انرژي نزدي15 درصد افزايش پيدا كرده است و قرار است از 24برق به ميزان 
تمامي اين واقعيـات و  .  درصد افزايش پيدا كند كه بي ترديد باعث افزايش هزينه هاي زندگي تا صد در صد خواهد شد                50

 درصد، بيش از هر چيزي بيانگر اين است كه دولت تدبير و اميد نه دولتـي                 25تحميل افزايش حداقل مزد به ميزان ناچيز        
دم ايران، بلكه تدبير و اميدي براي حفظ و تضمين سـودهاي نجـومي اقليـت                براي رفع مشكالت معيشتي ما كارگران و مر       

  .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 هـاي گذشـته در                   

 اسفند ماه كه بـا شـركت نماينـده هـاي كارفرمايـان و      19 در جلسه بزرگتري در   جلسه اي با شركت معاونين وزارت كار و       
دولت برگزار شد ضمن صحبتهاي كارشناسي اعالم كرده بودند كه ما كارگران تن به افزايش چندين درصدي حـداقل مـزد     

  .نخواهيم داد و نسبت به تبعات تصويب چنين حداقل مزدي هشدار داده بودند
و سال تالش ما كارگران حول طومار چهل هزار نفري براي افزايش حداقل مزد، شـورايعالي كـار چـشم در              اما با اينهمه و د    

 درصدي حداقل مزد، دوشادوش رئيس كانون كارفرمايـان ايـران قـرار             25چشم ما كارگران با تصويب افزايش بسيار ناچيز         
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ندارد و برويد براي گذران زندگي تان به هر درجه          گرفت و همچون وي  به ما كارگران اعالم كرد معيشت شما ربطي به ما                
  .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 در جامعه  
گـي و حقـارت شايـسته كـساني اسـت كـه       بشري هستيم  و با مقاومت و اعتراضات قدرتمندمان نشان خواهيم داد كه آوار   

بر اين اساس، اتحاديه آزاد كـارگران ايـران همـدوش بـا طومـار      . زندگي ميليونها خانواده كارگري را به روز سياه نشانده اند      
اعتراضي چهل هزار نفري كارگران اعالم مي دارد چنانچه به فوريت و حداكثر تا آخر فروردين ماه سال آينده تجديد نظري       

 قـانون كـار تعيـين نـشود اقـدام بـه       41داقل مزد صورت نگيرد و حداقل مزد بر اساس اجراي بي چون و چراي ماده         در ح 
فراخوان تجمعات خياباني كارگري خواهد كرد و بديهي است كه تبعـات امنيتـي چنـين رويكـردي از سـوي مـا كـارگران                        

  . عنوان رئيس شورايعالي كار خواهد بودمستقيما بر عهده رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت و وزير كار به
  1392 اسفند ماه 23 ، هماهنگ كنندگان طومار چهل هزار نفري كارگران، اتحاديه آزاد كارگران ايران

  
  گزارش كارگر فلزكار مكانيك از كارخانه نختاب فيروزان تبريز

مالـك اوليـه    .  تهران واقع اسـت    -تبريز   تاسيس شد و درحال حاضر در جاده         1348كارخانه نختاب فيروزان تبريز در سال       
شخصي به نام مرتضا خويي كه تا شروع انقالب صاحبش بوده از آن موقع سابقه قطع بيمه كارگران سابقه داشـته و بعـد از    
فرار حاج آقا خويي كارخانه بين بانكهاي صنعت و معدن و ملي و سپه تقسيم شد كه با مدير عاملي اصالن زاده و بعد هـم                          

بدبختانـه بـه   . دس رفوگر شركت به فعاليت خود ادامه داد و حق و حقوق كارگران را به موقع پرداخـت مـي كردنـد         به مهن 
بعد مهندس حبيبي آمد كه قبالً راننده بونكر در قزوين بود و مـدير      . مديران فوق انگ كمونيستي چسباندند و اخراج شدند       

. ين موضوع منجر به اعتصاب و اعتراض كـارگران را برانگيخـت  عامل شد و كارخانه تبديل به شركتي ورشكسته شد كه هم          
به عنوان نمونه با پولهاي بدسـت آمـده از     . مهندس حبيبي با كارهاي عجيب خود منجر به ورشكسته شدن كارخانه گرديد           

ا پرواز زحمت كارگران به عوض اينكه براي كارخانه خرج كند در آذرشهر مسجد ساخت و براي خودش كارخانه خريد و يا ب
وقتي با اعتراض كارگران مواجـه  .  صبح تبريز به تهران براي كليه هيات مديره شركت كله پاچه براي صبحانه مي فرستاد        7

بعد از اين موضوع يازده شبانه روز كارگران كارخانه         . شد با انگ شورشي باعث زنداني شدن جمع كثيري از كارگران گرديد           
بعد از اين حوادث شخصي به نام نيكخواه به همـراه شخـصي   . در جلوي شركت كردنداقدام به آتش زدن الستيك و تجمع     

آنها مبلغ چهل ميليون را همان      . ديگر بنام طبابايي در قبال چهل ميليون پول نقد و بقيه نسيه كارخانه فيروزان را خريدند               
ركت را به صـورت سـهام در اختيـار    در حالي كه مي توانستند ش     . اول با فروش چند دستگاه خودرو شركت پرداخت كردند        

در همان موقع چندين تُن نخ آماده و حوله آماده در انبار موجود بود كه فروختند و                 . كارگران از بابت طلب شان قرار دهند      
 ميليون يورو وام گرفتند و بعد هم 9از آن پس   . يك باب حياط در خيابان ولي عصر بنام شركت بود كه آن را هم فروختند              

دستگاههاي آلماني را كه فعال و سالم بودند بـه        . رد چندين بار ميلياردي وام گرفتند و يك ريال باز پرداخت ندادند           ُخرد ُخ 
كيلويي صد تومان با تمام تجهيزات به اضافه سه عدد ژنراتور عظيم الجثه و الكترو موتورهاي آماده و سيم الكهاي قرقره اي 

از بيچـاره كـارگران از روزي شـش هـزار تومـان      . دك فروختند و حيف و ميل كردند و يك انبار پر از قطعات را به قيمت ان         
حقوق كار كشيدند و حدود سيصد ساعت اضافه كاري كـارگران زحمـتكش را ندادنـد و بـا كمـك كـارگران دسـتگاههاي                         

ه گرد باف از كـره وارد   دستگا12 دستگاه اُپن انه از چكسلواكي آوردند و حدود  13. لهستاني وارد كردند كه اكبند هم نبود      
 پاداش يك روز شـير و بـسياري از          –از زمان ورود به كارخانه بهره وري        . كردند كه حدود يكسال است كه فعال شده است        

اين همه مزايـا را     . حق و حقوق كارگران را قطع كردند، حتا به يك نمره حمام هم رحم نكردند و از دست كارگران گرفتند                   
روزهاي محرم را زيارت عاشورا برگزار مي كنند و صـبحانه و  . ران به آسم و تنگي نفس مبتال شوندقطع كردند تا همه كارگ    

اگر چنين  . احسان مي دهند و هر ماه زيارت امام رضا مي روند و ادعا مي كنند كه امام رضا اين شركت را به من بخشيده                         
 همين االن بيش از دو مـاه اسـت كـه حقـوق ماهانـه                .است امام رضا نظري بكند و حق و حقوق كارگران را به موقع بدهد             

كار اصلي اين آقايان پارچه فروشـي اسـت         . كارگران عقب افتاده است و پاداش و عيدي را در چند قسط پرداخت مي كنند              
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كه بعد از گرفتن وامهاي مربوط به شركت چندين كارخانه را كه حال و روزشان مثل نختاب فيروزان بوده تـصرف كـرده و             
. االن حدود سه ميليارد به بيمه تامين اجتماعي بدهكارند و حدود يك ميليارد به اداره بـرق بدهكارنـد     . داري نموده اند  خري

خالصه از بيكاري كـارگران سـو       . مبلغ چهار درصد كارگران را پرداخت نمي كنند كه منجر به تاخير بازنشستگان مي شود              
به كارگران قراردادي حـق  . وني مي بندند و با اجبار از كارگران امضا مي گيرند        استفاده كرده با كارگران قرار دادهاي غيرقان      

اوالد،حق غذا، پاداش، سنوات نمي دهند و شرايطي مي بندند كه اگر روزي اضافه كاري يك روز غيبت كنيد سـه روز را از                        
سي كـه انـگ كمونيـستي    آن كـ . حقوقشان كم مي كنند و هيچ اضافه كاري را در ليست و فيش حقـوق درج نمـي كننـد        

سود ويژه و بهره وري كارگران قطع نمي شد، در حالي . گذاشتند، موقع شب كاري با خرما و هندوانه به خط توليد مي آمد        
 كـه شـركت     1380حـدود سـال     . كه آقايان زيارت عاشورا بخوان، حقوق و مزاياي كارگران را به موقع پرداخت نمي كننـد               

 شب كليه كارگران با    12شد كارگران در سالن اجتماعات اداره كار تجمع كردند و تا ساعت             ورشكسته اعالم گرديد و بسته      
. زن و بچه در سالن بودند كه با تهديد و كتك توسط مسووالن اطالعات و نيروي انتظامي همه را به بيرون هـدايت كردنـد                     

ري برويد و ما همه مـشكالت شـما را حـل مـي     آقاي ژاله رجبي مسئول وقت اداره كار تبريز قول داد كه شما به بيمه بيكا         
اول سه ماهه اعـالم  . كه بعدا زير قول شان زدند و باعث حق كشي و تاخير بازنشستگي و اُفت حقوق كارگران گرديد               . كنيم

 ماه را از بودجه دولت به شما پرداخت مي كنند كـه بـا   3قول داده بودند كه .  ماه به شركت بازگشتيم  36كردند كه بعد از     
در ضمن اداره كار استانداري و فرمانداري و صاحبان و مديران كارخانه قول داده  .اين حيله ما از بيمه بيكاري سر درآورديم  

بودند كه هفتاد درصد حقوق كارگران و كاركنان را بيمه اجتماعي پرداخت كند و سي درصد مـابقي را كارخانـه پرداخـت                       
  .كند

  .ز كارگران نختاب فيروزان تبريز استبرادران كارگر بدانيد اين حال و رو
  

  گزارشي كوتاه درباره مشكالت زنان كارگر

  1392 بهمن 5ايسنا، شنبه : منبع
 درصد از زنـان كـارگر دچـار افـسردگي، اسـترس و اضـطراب هـستند و دچـار پيـري زودرس            70شناس گفت؛     يك آسيب 

بسياري از زنان كـارگر سرپرسـت خـانوار نيـز     : رگر، افزوددكتر مجيد ابهري با اشاره به مسائل و مشكالت زنان كا .شوند  مي
هستند، بنابراين بايد عالوه بر تربيت فرزندان، مخارج خانواده را هم تامين كنند كه در اين شرايط بـا مـشكالت آموزشـي،                       

 كه زنان كـارگر     وي با اشاره به عوارض جسماني     . شوند  بهداشتي و درماني از سويي، و تورم و گراني از سوي ديگر روبرو مي             
، زنـان كـارگر دچـار پيـري     90بر اساس پژوهش انجمن دفـاع از حقـوق زنـان در سـال     : شوند، اظهار كرد به آنها مبتال مي  

  .شوند زودرس، بيماريهاي گوارشي، ريزش مو، بدخوابي، يائسگي زودرس و بيماريهاي عصبي مي
برخـي از كارفرمايـان در      : اردادي يا روزمزد اسـت، تـصريح كـرد        ابهري با بيان اينكه نوع استخدام بسياري از زنان كارگر قر          

كنند، بنابراين آنان آينده روشني ندارند؛ چـرا         كارگاهها با پرداخت نكردن حق بيمه، پوشش درماني را از اين زنان دريغ مي             
 كـه چـه سرنوشـتي    شود و در صورت وقوع حادثه، معلوم نيست   كه مزاياي بازنشستگي و از كارافتادگي شامل حالشان نمي        

اين پژوهشگر اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشنهاد داد تا با ايجـاد مركـزي مـشخص، بـه                      . كنند  پيدا مي 
وضعيت زنان كارگر و تبديل امور استخدامي آنان به وضـعيت قـانوني، بررسـي وضـعيت بيمـه و بازنشـستگي ايـن زنـان و          

  . رسيدگي به فرزندانشان بپردازد
اين دسته از زنان بـه علـت مـسائل          : دهند، اظهار كرد     درصد از نيروي كار را زنان كارگر تشكيل مي         20ي با بيان اين كه      و

آنان در صـورت اجـرا نـشدن قـوانين و مقـررات      . گيرند فرهنگي توانايي دفاع از حقوق خود را ندارند و مورد تهديد قرار مي   
آيند و گرنه در قوانين موارد الزم پيش بيني شده  دد احقاق حقوق خود برنميمربوط به اشتغال به علت ترس از اخراج درص

كننـد و   هاي قاليبافي قوانين را درست اجرا نمي   متاسفانه بسياري از كارگاهها مانند كارگاه     : ابهري در پايان اظهار كرد    . است
  .شود بر چگونگي اجراي قوانين نظارت نمي
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  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  :روزسخن 
 يـشه  هم يـد  قرار دارنـد، با    ي مشخص يرهاي و تدب  يشنهادات نفوذ در پس پ    ي افراد ذ  يا يرو كدام گروه، ن   يستاگر روشن ن  " -
، 1870 – 1924 – 1870 ين،لنـ  (" رسـانند ي سـود مـ  ي به چه كـس يرها و تدبيشنهادات سوال را مطرح كرد كه آن پ  ينا

  )  دولت شوراهاين نخستيانگذار و بنيهكتبر روس، رهبر انقالب ايسم پرداز برجسته ماركسيهنظر
چارلز رولون،  ("يم فروش ي م يبايي به ز  يد مغازه اما ام   يشخوان پ ي رو يم، كن ي م يد تول يش لوازم آرا  يمانما در كارخانه ها   " -

  ) كردسي رشته را در جهان تاسيندر ا) رولون( شركت ين كه بزرگتريشي لوازم آرايكايي كننده آمريد، تول1906 – 1975
 "  دهنده استين تسكيقتي حقين كه ايم گويمن به جرات م.  قدرتمند استيركل بسا سهمناك تر از هر دبيخانتقام تار" -
 ي اكتبر، فرمانده ارتش سـرخ و جـد        يام سازمان دهنده ق   يسم، پرداز برجسته ماركس   يه، نظر 1879 – 1940ي،لئو تروتسك (

 ) كهايفوف بلشو در صي حزبيكتاتوري و دين مخالف استالينتر

 

  كتاب

   بايد بخشهايي حذف شود"كتاب كوچه "براي مجوز انتشار 

جلـد دوازدهـم    ":  مـي گويـد    "انتـشارات مازيـار   "مدير  
 صفحه تدوين  600 در   "چ" شامل حرف    "كتاب كوچه "

   براي گرفتن مجوز نشر بـه اداره       91شده و تيرماه سال     
والن وكتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي رفته، اما مس    

وقت اداره كتاب وزارت ارشاد از ما خواستند بخـشهايي          
از كتاب برداشته شود تا مجوزش صـادر شـود، كـه مـا              

  ".نپذيرفتيم و كتاب هم منتشر نشد
والن ودر پاسخ بـه مـس     ": زاده در ادامه افزود     بابك كاظم 

 از نـامش معلـوم اسـت        "كتاب كوچه "گفتيم كه كتاب    
   ".درباره چه چيزهايي است

 مـديريت در وزارت ارشـاد       با تغيير  گفت،   ينچنوي هم 
  . ه او داده نشده استهم پس از ماهها هنوز پاسخي ب

  
   مارس 8ه ژ وي"كتاب پروسه"انتشار 

  :  مارس منتشر كرده است كه شامل پنج نوشته با تيترهاي زير مي باشد8 ويژه نامه اي به مناسبت "گروه پروسه"
  ايت مانا هد- !حديث بي قراريِ آنان -
   نيما كوشيار:، برگردان شارون اسميت- ]اينترسكشناليتي[ باوري  فمينيسمِ سياه و تقاطع -
  . مارال س:، برگردان سيلوي برايبان- پرولترهاي پرولترها -
   رها اسدزاده:، برگردانيز اوشيي لو- زنان در انقالب روسيه -
   آساره بختياري، برگرداناالين ليدر - رز پزوتا؛ آنارشيست و سازمانده جنبش كارگري در آمريكا -

  .مراجعه كنيد) www.processgroup.org ("پروسهگروه "سايت براي دريافت اين ويژه نامه، به 
 



 ٤٨

  خاطر قانون جديد تعطيل شد ه كتابفروشي كابل ب 120

س اتحاديه ناشران و كتابفروشان     يياجمل عازم، ر  
در  كتابفروشي   120افغانستان از تعطيلي بيش از      

ايـن كتابفروشـيها در پـي       كابل خبر داد و گفـت     
 توزيـع و فـروش       قانون پرداخت ماليات در توليد،    

كتـاب كـه هفتـه گذشــته تـصويب شـده اســت،      
در اين رابطه، تظاهراتي در يـك       . اند   تعطيل شده 

ــل و   ــازار كاب ــاط  30ب ــر در نق ــي ديگ  كتابفروش
   .مختلف اين شهر صورت گرفته است

 در اكثـر كـشورهاي دنيـا        اين در حالي است كـه     
  براي كتاب ماليات گرفته نمي،منجمله افغانستان

 در افغانستان نيز تا يـك هفتـه پـيش ايـن              شود،  
  . چنين بود

 عـدم   ،يكي از مشكالت فرهنگ مطالعه در افغانستان      ": اجمل عازم با اشاره به پايين بودن سرانه مطالعه در افغانستان گفت           
  ".دام كندق دولت جديد بايد در زمينه توزيع كتابهاي خوب ا، دسترسي مردم به كتاب است

  
  شعر

  

   "ستاره "

سروده اي از شهناز غالمي براي دوستان همقفـس در زنـدان تبريـز در               
  ستاره تميزي براي 1372-1368سالهاي 

  
  .بغضي در گلويم
  .خنجري در قلبم

  .باري توان فرسا بر دوشم
  .ديده ام اشكي بر
  و اميدي

  ه ي سپيدهمچون سپيد
  .در دلم

  
  سينما

  

 داده  " سـال بردگـي    12"اسكار بهترين فيلم به     

  شد 

 12"در هشتاد و ششمين مراسـم دوره اسـكار، فـيلم            
اسـتيو  " و كارگرداني "برد پيت" با بازي    "سال بردگي 

. جايزه اسكار بهترين فيلم را كسب كـرد        "ينيمك كو 
   . ميليون دالر هزينه داشته است20اين فيلم 
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داستان فيلم نيز برگرفته از قصه واقعـي        .  درباره موضوع بردگي در دوره قبل از جنگ داخلي آمريكاست          "ال بردگي  س 12"
  .مردي است كه براي كار در مزارع ايالت لويزيانا، فروخته مي شود

  .اد نيز بيشترين تعداد از جوايز اسكار را به خود اختصاص د"آلفونسو كوارون" به كارگرداني "جاذبه"فيلم 
  

   2014مهمترين جوايز اسكار 
  " سال بردگي12"براي فيلم )  ساله و اهل انگليس43 ("ينيكو استيو مك": جايزه اسكار براي بهترين فيلم -

 Dallas Bayers) "كلـوپ مـشتريان داالس  " بـراي فـيلم   "ي مك كوناهيومت": جايزه اسكار براي بهترين بازيگر مرد -

Club)  
 Blue)  بـراي فـيلم ياسـمن آبـي    )  سـاله متولـد اسـتراليا   43 ("كيـت بالنـشت  ": هترين بازيگر زنجايزه اسكار براي ب -

Jasmine)  
 بـراي فـيلم جاذبـه     )  سـاله و اهـل مكزيـك       53 (" آلفونسو كـوارون     "اهدا شد به    : ايزه اسكار براي بهترين كارگرداني       ج -

(Gravity)    
 12) سال بردگي 12براي فيلم )  ساله و اهل كنيا31 ("لوپيتا نيونگو": جايزه اسكار براي بهترين بازيگر نقش مكمل زن -

years a slave)  
 بـراي فـيلم داالس بـايرز كلـوپ     )  ساله و اهل آمريكـا     42 ("جرد لتو ": جايزه اسكار براي بهترين بازيگر نقش مكمل مرد        -

(Dallas Bayers Club)  
 فـيلم   ي كـارگردان   بـراي  ) سـاله و اهـل ايتاليـا       43 ("ائولو سـورنتينو  پ": جايزه اسكار براي بهترين فيلم غيرانگليسي زبان       -
  (The Great Beauty) "زيبايي بزرگ"
  )معروف به ملكه برفي( (Frozen) ،"يخ زده"فيلم : جايزه اسكار براي بهترين انيميشن -
 Feet from 20) " پـا تـا سـتاره شـدن    20" بـراي فـيلم   "مورگـان نويـل  ": جايزه اسكار براي بهتـرين مـستند بلنـد    -

Stardom)  
  (Gravity)  براي فيلم جاذبه"استيون پرايس": جايزه اسكار براي بهترين موسيقي متن ارجينال -
  

  موسيقي

  

  شادي حق مسلم همه ايرانيان است: نامه سرگشاده به روحاني

چنـد نفـر از فعـاالن گرايـشهاي     هاي فرهنگي در استان خوزستان و شهر آبادان،        ي لغو كنسرتها و برخي از برنامه        در ادامه 
 ما ،يس جمهوريآقاي ر" : آمده است از جملهدر اين نامه. اي سرگشاده به روحاني دست به اعتراض زدند  فرهنگي طي نامه

ها به دوسـتي،       اميدواريم با كليد حكمت و معرفت قفل بسته تندرويها همزمان در سطوح ملي و محلي گشوده شود، كينه                 
زرگترين دفاع از ارزشها، ارزش دادن به نفس زنـدگي     ب ...  همدلي و تنگ نظري به وسع ديد مبدل شود         نفرت به همراهي و   

   كنند؟ هاي ديگر را نيز از آنها دريغ مي اند كه نداده به مردم اين شهرها چه داده. است
اهـواز و چـه در آبـادان و    شادي حق مسلم هر ايراني است چـه در تهـران و        مي كنيم كه     ما تهيه كنندگان اين نامه تاكيد     

  ".خرمشهر
  

  نقاشي

  

  د پيدا شدنبلو سرقت شده رامبراتا

  . پانزده سال پس از سرقت در فرانسه پيدا شد ، نقاش بزرگ هلندي،"رامبراند"يك تابلو نقاشي اثر 
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 هزار پوند تخمين زده مي  700 ميليون و    2 كه ارزشش    "كودك با حباب صابون   "
.  ربوده شد1999 در جنوب فرانسه در سال "دراگونيان" از موزه اي در شهر  شود،

  . به سرقت رفته بود1999 جشن روز باستيل در ژوئيه هنگاماين تابلو 
در آن زمان پليس گفت كه سارقان از در پشتي موزه وارد شده بودند و پس از به                  

يت وضع.  پيش از اينكه مامورها خود را برسانند، گريخته بودند       صدا در آمدن آژير،   
  .اين تابلو خوب توصيف شده است

  
   مجسمه سازي

  

  “ با آثار تناولي مثل الشه گوسفند رفتار شد"

 شكـستن    بـاره  وكيل پرويز تناولي، مجسمه ساز ايراني، در      
 و خارج كردن چند مجسمه از آن        موكل اش   قفل در خانه  

 بـرخالف قـانون      تناولي بردن آثار ": توسط شهرداري گفت  
الت نوروز، شكايت كيفري خود را براي    بوده و پس از تعطي    

   ".كنيم ه مييبازگرداندن آثار به دادگاه ارا
 10 اثري را كه در حدود    57يازده مجسمه از    اين هنرمند،   

 دو هفتـه پـيش از آن بـا      ،سال در اختيار شـهرداري بـوده      
اش منتقل كرده بود، اما روز يكـشنبه          حكم دادگاه به خانه   

 بـه   هجـوم وباره اين آثار را با       اسفند شهرداري تهران د    26
  .خانه در اختيار گرفت

 مجسمه حجمـي برنـز و دو        9در ميان اين يازده اثر كه از        
مجسمه حجمي سراميك تشكيل شـده، آثـاري بـا عنـوان            

ــي " ــاي ايران ــيچ "، "ديواره ــس ه ــيچ "، "نف ــس ه  و "قف
  . وجود داشته است"يادبودي براي فرهاد كوهكن"

نحوه بردن  " : افزود ن ماحوزي صدرالديوكيل پرويز تناولي،    
آثــار و صــدماتي كــه بــه آنهــا وارد شــده از نظــر اخالقــي 

  ".پذيرفتني نيست و با آثار ارزشمند آقاي تناولي مثل الشه گوسفند رفتار شد
  
  اتريت

  

  "پادشاهي سفال و آتش"اتر ييلي در تي اسرا-دوستي و دعواي ايراني 

 به روايتهاي منتسب به     "سفال".  را آفريدند  "پادشاهي سفال و آتش   "  نمايشنامهسهند از آمستردام و رافائل از لندن با هم          
  . به يكي از نمادهاي فرهنگ باستاني ايران"آتش"دانيال، پيامبر قوم بني اسراييل اشاره دارد و 

يهاي دوسـتانه  شوخ.  رد و بدل مي كنند     با هم  يل نخست از در شوخي صحبتهايي     يدر اين نمايشنامه دو نفر از ايران و اسرا        
در ايـن بـين   . كـشد   رسد و كـار بـه داد و فريـاد مـي        دويشان مي  سهند و رافائل اما ناخودآگاه به خط قرمزهاي ميهني هر         

هـر دو قربـاني خـشونت و تـنش در           : شان از يك جنبه به هـم شـباهت دارد            رسند كه زندگي    ناخودآگاه هر دو به آنجا مي     
گيرنـد    گيرنـد و تـصميم مـي     هـر دو آرام مـي  . انـد   ن از اين بابت بسيار آسيب ديده     شا هاي   اند و خانواده     كشورشان شده 

  .شان را براي يكديگر تعريف كنند  داستانهايي اساطيري از فرهنگ



 ٥١

پادشاهي سفال  "در نمايش   
 دو نوازنده يوناني و ،"و آتش 

هلندي نيـز سـهند صـاحب       
ديـــواني و رافائـــل رودان را 

در . كننـــد  همراهـــي مـــي
اتر، بـازيگران   يايي از ت  بخشه

ــه ــي از    ترانـ ــايي مردمـ هـ
 كشورشان را براي مردم مي    

ــه  ــاه تران هــاي   خواننــد و گ
ايراني و اسراييلي را بـه هـم     

  .زنند پيوند مي
اين نمايش در حال اجرا در      

  .برودشهرهاي هلند است و قرار است به زودي در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي و همچنين اسراييل به روي صحنه 
  

 طنز
  

  اوباما  تبريك نوروزي بهي خرسنديپاسخ هاد
 

  برو به دنبال كار خويش- زر زر نكن باراك دوباره

 ! زدم به گل منارِ خويش- ترا ي نوروزپيام

  يك عده ساده لوحي برا- ي دلخوشكنك شددوباره

  تريد آبدوغ خيارِ خويش- چرت و پرت ترا كنند كه

  تمام سال؟يي كجا مگر- نبند عمو ي خالدوباره

  شعارِ خويشي به ما رسان- ز راه ي روز عيد ميرسكه

 ي؟ ما شو:پيك نوروز" كه -موريت به تو ا داده مكه

  نباشدت جز دالرِ خويش- ي و غمي نفت ميخواهتو

  نه از خاليق دفاع كن- كن به خاك ما ي حمله انه

  به حفظ شهر و ديارِ خويش- ما بدون تو قادريم كه

  رفيق نوروز قافله- تمام سال يد دزشريك

  در قمارِ خويشي موفق– يبازِ سياست-دوزه-دو

 ي گرامري، ز حيث لفظ- شعرم شود غلط اگرچه

   برو درش را بذارِ خويش- مرد مهربان ي تو اولي
  

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  ي فوريت حفاظت از پناهجويان كمپ ليبرتي در عراق در مقرملل متحد در ژنوكنفرانس بين الملل
  

  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 

  
ان غير دولتي شامل جنبش عليـه نژادپرسـتي و بـراي دوسـتي ميـان خلقهـا                به ابتكار پنج ارگ    2014مارس  14روز جمعه   

 توسعه آموزش بين المللي جلسه  و انجمن بين المللي حقوق بشر زنان، بنياد فرانس ليبرته، ، حزب راديكال فرا ملي)مراپ(
جلـسه كـه در يكـي از    در ژنو برگـزار شـد در ايـن      » فوريت حفاظت از پناهجويان كمپ ليبرتي در عراق       «يي تحت عنوان    

سالنهاي مقر ملل متحد در ژنو تشكيل شد، مريم رجوي، رئيس 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؛ 

تيه مشورتي شوراي حقوق بشر ملل متحد ؛ پروفسور آلفرد زايـاس، متخـصص مـستقل ملـل                  پروفسور ژان زيگلر، عضو كم    
المللي دمكراتيك و متساوي؛ دكتر ژان شارل ري ال، عضو پارلمان ژنـو و شـوراي شـهر؛     متحد در مورد ارتقاء يك نظم بين  

ن فلسطين؛ دكتر طاهر بومدرا، معـاون       گو، رئيس مشترك شوراي قانونگذاري در ژنو؛ نجات بوبكر، عضو پارلما            كريستينا پره 
سابق نماينده ويژه دبيركل ملل متحد؛ و آنتونيو استانگو، رئيس هلـسينكي واچ و عـضو حـزب راديكـال ايتاليـا، سـخنراني                

  .كردند
  :سخنرانان بر نكات زير تاكيد كردند

  
بنـا بـر گزارشـهاي      . م كـرد   محكو كنفرانس وخامت وضعيت حقوق بشر در دوران رياست جمهوري روحاني را قوياً             -1

در همـين فاصـله بـه طـور مـستمر صـدور احكـام اعـدام و         . تن اعدام شده انـد 176 دست كم  2014دقيق از ابتداي سال     
اعـدامهاي جمعـي و در   . مجازاتهاي وحشيانه چون درآوردن چشم، قطع دست و پاي، بريدن گوش و بيني ادامه يافته است 

اعدامهاي اقليتهاي قومي و ديني و زنداني هاي سياسـي رونـدي            . قفه انجام شده است   مالعام در شهرهاي مختلف ايران بيو     
  . فزاينده يافته است

كارشناسان حقوق بشر ملل متحد ايـران را بـه          «: كنفرانس با توجه به اطالعيه گزارشگران حقوق بشر تحت عنوان           -2
 گزارش دبيركل به شوراي حقوق بـشر ملـل متحـد در    و با توجه به» توقف موج اعدامها كه در جريان است، فرا مي خوانند 

حسن روحاني، رئيس جمهور ايران در تحقق وعده هاي انتخاباتي خود براي مجاز بودن آزادي              « مارس مبني بر اين كه       11
خواستار اقـدام عملـي و   » بيان بيشتر شكست خورده است و از زمان انتخاب شدن او افزايش شديدي در اعدامها بوده است        

ثر سازمان ملل و بويژه شوراي امنيت ملل متحد عليه حكومت ايران براي متوقف كردن رونـد فراينـده اعـدامهاي خـود                       مو
  .سرانه و دستجمعي شد

كنفرانس بر اين باور است كه چشم پوشيدن بر نقض فاحش حقوق بشر در ايران كه دست كم در دو دهه گذشته                        -3
 يا هر دليل و بهانه ديگري نه تنها موجب شده كه مقامهاي رژيم ايران هيچ نگرانـي               بيسابقه بوده، به بهانه مذاكرات اتمي و      

افزايش اعدامها را خدمت بزرگ     «براي پاسخگويي به مجامع بين المللي و ارگانهاي ذيربط نداشته باشند، بلكه برعكس آنها               
اد الريجاني، مسئول ستاد حقوق بشر قـوه  محمد جو(خوانند و خواستار تقدير از رژيم به اين خاطر هستند          مي» به بشريت 

كند  و وزارتخارجه اين رژيم گزارشگر ويژه ملل متحد را وابسته به صهيونيسم معرفي مي             ) 2014 مارس 4   -قضاييه ايران 
هر آنچه كـه دبيركـل انجـام        «گويد   و مشاور خامنه اي پس از ابراز نگراني دبيركل در شوراي حقوق بشر در باره ايران مي                

   .»گويد در راستاي اهداف استكبار است دهد و مي مي
كنفرانس حمالت دولت عراق به دستور رژيم ايران عليه پناهندگان ايراني در اشرف و ليبرتي در عراق و محاصـره                      -4

و خواستار توقف فوري اين حمالت و محـدوديتها كـه تـا كنـون باعـث                 .  محكوم نمود  آنها را قوياً  .... لجستيكي و پزشكي و     
يكـي از   .  تن ديگر شـده اسـت، گرديـد        7 تن از آنها و به گروگان گرفتن         18 تن از آنها، زجر كش كردن        116شته شدن   ك
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اقدامات رذيالنه اي مانند كارشكني در تخليه . تكاندهنده ترين اين حمالت قتل عام ساكنان اشرف در روز اول سپتامبر بود        
 در دسترسي آزادانه ساكنان به خدمات پزشكي، از مصاديق بارز شكنجه            سپتيكها، جلوگيري از ورود مواد غذايي، كارشكني      

  .است
طور مشخص خواهان يك تحقيقات مستقل، همه جانبه و عميق، در بـاره ايـن جنايـات، از سـوي ارگانهـاي                    ه  ما ب   -5

همه « مبني بر اين كه سپتامبر 3سپتامبر خانم پيالي، با اشاره به گزارش يونامي در روز 9در روز . ذيربط ملل متحد هستيم
كشته شده ها از زخمهاي شليك رنج برده اند اكثر آنها در سر و قسمت باالي بدن و چندين تن از آنها با دسـتهايي بـسته                     

 ماه و نيم پس از اين كشتار همه شواهد 6اما . كامل و شفاف در اين باره شد,  خواستار تحقيقاتي كامال مستقل»شده بودند
عراق در صدد از بين بردن آثار جرم است دفن مخفيانه كشته شدگان اين تراژدي يـك نمونـه بـسيار    دهد دولت  نشان مي 

 يك گروه گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در يك بيانيه مشترك دربـاره كـشتار                2013 دسامبر   9در روز   . روشن است 
كي از درگير بـودن نيروهـاي عراقـي در    جنايتي كه با مصونيت صورت گرفته است كه جرائم و مدارك، حا«: اشرف نوشتند 

اگـر يـك     . از اين رو دولت عراق نه مي خواهد و نه مي تواند تحقيقاتي در اين باره انجـام دهـد                    »ارتكاب جرم فاحش است   
تحقيق شفاف در مورد حمالت پيشين به اشرف صورت گرفته بود، احتمال كشتارهاي بعدي بسيار كمتر بود و يا دست كم     

بنابراين ما از پروسدورهاي ويـژه ذيـربط شـوراي حقـوق بـشر مـي              . يد قيمت بسياري بيشتري مي پرداختند     جنايتكاران با 
  . خواهيم كه يك تحقيقات كامل و جامع را در رابطه با كشتار كمپ اشرف هدايت كند

 كار بازداشـتهاي  زور به آنجا منتقل شدند، بنا به دو نظريه گروه    ه   ساله شان ب   26كمپ ليبرتي كه ساكنان از خانه         -6
حمله موشكي قرار گرفته انـد      4خودسرانه يك زندان است در عين حال ساكنان، از زمان انتقال اجباري به اين كمپ مورد                 

ملل متحد چه به خاطر تعهدات عام بين المللي و چه به            .  تن و مجروح شدن شمار زيادي شد       14كه منجر به كشته شدن      
مورد اين پناهجويان به طور مكتوب به عهده گرفته اسـت، بايـد پاسـخگوي تـأمين                 خاطر تعهداتي كه به طور مشخص در        

  :حفاظت و امنيت و سالمت آنها باشد و به طور مشخص
  .  نقل مكان همه ساكنان، البته به طور موقت، به اروپا و آمريكا قبل از انتقال به كشور اصلي- الف 

رم امنيتي در مقابل حمالت موشكي همچون برگرداندن تـي والهـا، انتقـال     اصرار به دولت عراق براي ارائه الزامهاي مب  -ب  
  . و گسترش منطقه اردوگاه پناهگاه، انتقال كاله و جليقه هاي حفاظتي و تجهيزات پزشكي از اشرف، اجازه ساختمان سازي

  .  حضور دائمي سازمان ملل متحد نظارت همراه با تيم كاله آبي در داخل كمپ ليبرتي-ج 
  آزادي هفت گروگان  -د 
   پايان دادن به تحريمهاي وحشيانه عليه كمپ به ويژه تحريمهاي پزشكي-ه 
   

خانم رجوي در اين جلسه از جامعه جهاني به ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا و از سازمان ملـل خواسـت كـه پرونـده وضـعيت                   
 هستند، به شوراي امنيت ملل متحـد ارجـاع          خطير ساكنان كمپ ليبرتي، را كه هر لحظه در معرض يك قتل عام شديدتر             

  .دهند و براي تحقق خواستهاي فوق تالش كنند
 سايت همبستگي ملي: منبع

  
  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

com.nabard-iran.www  
com.khabar-jonge.www  
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  ............فراسوي خبرها
  مي كنتي مستقل آنان حماي و تشكلهاندگاني كارگران، نماي تالشهااز

  يدي جداليل
   اسفند10شنبه ...  خبريفراسو

 ،ير فعاالن كارگر   و آزا  يري با دستگ  زي ن ي اسالم ي جمهور مي است، رژ  شي روز به روز در حال افزا      ي زندگ نهي كه هز  همچنان
 تـر بـوده و حكومـت را بـه      ري چشمگ اني م نيآنچه كه در ا   .  دهد ي نشان م  ي كارگر يهراس خود را از باال گرفتن اعتراضها      

  .  روزافزون كارگران استي حساب نشده كشانده، مقاومت و همبستگي و حركتهايدستپاچگ
 نـد ي و برآ يدرصـد 20 تـا    15 بر نـرخ تـورم       ي پول مبن  يلل الم ني صندوق ب  ندي برآ ي درحال مي اقتصاد رژ  ري وز ا،ي ن بي ط يعل

 اقـشار كـم   ژهيـ  كه مـردم، بـه و  دي گوي سخن م"ي آرامش و ثبات اقتصاد" كند و ازي مبي كارشناسان را تكذ  يدرصد25
 قبوض بـرق در نـوروز   يخبر صدور نجوم.  كمر خم كرده اندازي اقالم مورد ني بهاي صعودري و سي فشار اقتصاد  ريدرآمد، ز 

آرامـش و ثبـات   " نيـ  اي نـشانه هـا  ني از تـازه تـر  رهيـ  هـا و غ ارانهي نان، متزلزل بودن وضع پرداخت متي، باال رفتن ق   93
 و مـزد،  نهي هزراموني تشكل دولت ساخته، پكي ،ي اسالمي مزد شوراها  تهي كم ي بررس جي نتا ان،ي م نيدر ا .  است "ياقتصاد

 گـذران  يبنا بر گزارش مذكور، هر خانوار چهار نفره در تهران بـرا  .  كارگران را آشكار تر كرده است      ي زندگ يمشقت و سخت  
 برابر حداقل دسـتمزد مـشموالن قـانون كـار           3.5 رقم   نيا.  دارد ازي هزار تومان ن   760 و   ونيلي م كي خود حداقل به     يزندگ

  .  رودي نمفراتر تومان 125 هزار و 487است كه از 
 ي اسـالم  ي جمهـور  ميـ اما رژ .  حق طلبانه خود دست بر نداشته اند       يتهايز فعال  كارگران ا  ،ي اقتصاد ي عدالت ي ب ني برابر ا  در
 كارگران كرده و با نقض آشـكار  تي كردن و آزار و اذي زندان،يري متشكل كارگران، اقدام به دستگتي از فعال يري جلوگ يبرا

  .  كندي مي خوددارماري و بي به كارگران زندانيدگيحقوق بشر، از رس
 ي حركت اعتراض  كي ي كارگر معدن چادرملو در پ     20 يري دستگ ،ي كارگر ي تالش در سركوب حركتها    يا جمله نمونه ه   از

 معدن، ني اي نهاد كارگرري دبنژاد، ي و اخراج بهرام حسنلي اكري معدن، بازداشت هشت كارگر پلني كارگر ا 800و اعتصاب   
 و محاكمـه سـه كـارگر        يري كـارگران، دسـتگ    يصنف مطالبات   يريگيپ لي به دل  ليآهن اردب    كارگران ذوب  ندگانياخراج نما 

 ي و مرتـض يدي حـسن سـع  يري نمونـه، دسـتگ  نيآخـر .  توان نام بـرد يرا م...  و "اخالل در نظم  " به اتهام    ي راز يميپتروش
 ي عوامل دولت  لي و تحم  ي اسالم ي شورا ي و تقلب  يشي انتخابات فرما  ي و مقاومت در برابر برگزار     ي به علت روشنگر   يكمسار
  .  باشديمبر آنها 

 كـرده  ي و آزاد كـردن كـارگران بازداشـت   يني را وادار به عقب نش    مي كارگران رژ  ي مقاومت و همبستگ   دادها،ي رو ني اكثر ا  در
  .  است
 ي تهران و حومـه مـ      ي كارگران شركت واحد اتوبوسران    يكاي به سند  ي همبستگ امي در پ  كي كارگران فلزكار و مكان    يكايسند

  ". استييكاي كارگران سندريناپذ لي تعطفهي وظيروشنگر": ديگو
  .مي به آنان بكوشي و در كمك رسانمي كنتي آنان حماندگاني مستقل و نماي كارگران، تشكلهاي تالشهااز
  

   كارگرانندگاني حداقل دستمزد بدون حضور نمانييتع
   يرهاشمي منتيز

   اسفند 12 خبر دوشنبه يفراسو 
 نـدگان ي كارِ مشمول قانون كار بدون حضور نما       يروي ن ونيلي م 12دود     ح ي و زندگ  شتي سرنوشت مع  نيي تع ي برا مذاكرات

از .  اعـالم شـود    گـر ي روز د  10 كار تا    ي عال ي مذاكرات در شورا   جهي شود كه نت   ي م يني ب شيپ.  دارد اني كارگران جر  يانتخاب
 يولـت حـسن روحـان      د ي ابتكـار  ي مـدل  93 سال   ي مزد برا  نيي كه مدل تع   دي آ ي بر م  ني چن مي نظرات كارگزاران رژ   يالبال

   خواهد بود؟ييوي چگونه سناروي سنارنيا. خواهد بود
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 در  ديـ با« مطـرح كـرد كـه        93 ي مـزد بـرا    نيي اسفند در رابطه با تع     11 كشنبهي و نظارت بر روابط كار، روز        مي تنظ معاون
 ي او محتـوا   يتهاامـا ادامـه صـحب     .  نكرد ي صحبت ي از چگونه بازنگر   يو. » شود ي پرداخت دستمزدها بازنگر   يساختار كنون 

 از  ي بخـش  ي مزد منطق  نيي تع ي تا راستا  ميدر تالش هست  «:گفت»  حسن هفده تن   ديس«.  كند ي روشن م  شتري را ب  يبازنگر
 كند ي مطرح مي كه وياستيس. »مي قرار دهي اجتماعيتهاي را بر دوش حما اني محول شده به كارفرما    يتهاي و حما  فيوظا

 ،ي اجتمـاع ي بـا عنـوان كمكهـا   ي صدقه پرور  استي كار با س   يروي دستمزد ن  رشتي كردن هر چه ب    ي واقع ري غ استيهمان س 
  .  نژاد استي احمدي گدا پروراستي ادامه همان ساستي سنيا.  ها استارانهي و پرداخت يتي حمايبسته ها

 كردن  با طرح هدفمنداستي سنيا.  بزرگ استي سود دولت به عنوان كارفرماني و تضماني از كارفرماتي حمااستي سنيا
 اسـت، ي سنيـ  شـدن ا يـي همزمان با اجرا .  كرد داي كنندگان ادامه پ   افتي در شتري ها آغاز و با محدودتر كردن هر چه ب         ارانهي
 ريـ  بـه اضـافه دسـتمزد غ       ارانـه ي افتيدر. افتي كار كاهش    يروي ن دي خر ت قدر جهيدر نت . افتي شي برابر افزا  ني چند متهايق

 صـاحبان  يژگـ ي شـكل اقتـصاد و و  است،ي سني چني از علتهايكي. ش داده است كار را كاه   يروهاي ن ديمتناسب، قدرت خر  
بـر  .  نـدارد  مزد كردن دسـت   ي واقع ي برا ي منافع ي خوار ژهي و و  ي رانت خوار  ،ياقتصاد شبه دولت  .  است راني در ا  دي تول ليوسا
 ي در حالني دهند و اي مبي  فريتي حماي مردم را با بسته هاي انگلي دارهي منظر دولت به عنوان حافظ منافع سرمانيهم

 توانـد   ي كه به صادرات نفت وابسته است نمـ        ي كه اقتصاد  نيمهم تر ا  .  نخواهد بود  داري گونه بسته ها پا    ني ا عياست كه توز  
  .  كندني قشر كم درآمد تضمي را براي اه شدتي تثبي اجتماعيتهايحما

 ي بـ استي س ني ا شبردي كردن دستمزد به پ    ي واقع يا كار بر  يروي مبارزه ن  ي سامانده ي برا ي مستقل كارگر  ي تشكلها فقدان
  .  كنديرحمانه كمك م

 يو.  دهـد ي را نشان مـ    دي تول تي داد كه تفاوت ارزش كار و سود و وضع         دي در مورد سهم مزد در تول      ي كار آمار  ري وز معاون
 درصـد   5بـه حـدود      درصـد    13 از حـدود     دي تمام شده تول   نهي سهم مزد در هز    90 تا   76 يهر چند در فاصله سالها    «:گفت

  » . كار نشده استطي در محتي خالقو ي كاهش باعث ارتقاء بهره ورني است اما اافتهيكاهش 
 شود كه به كاهش شغل      في تعر ي به گونه ا   ديمزد با « كند كه    ي مطرح م  ي كار و تعاون دولت روحان     ري وز گري د يدادي رو در

 دسـتمزد را  شي افزادگاهي دنيا.  كار خواهد بوديروي به ضرر ن شودنيي تعدگاهي دني مزد اگر بر ا  نييمدل تع . »منجر نشود 
  .  دانديبرابر با كاهش شغل م

 

   شود؟ي ملي تبدي اصلگري به بازشتري ُقوه قهر هر چه بچرا
   امانمنصور

   اسفند14چهارشنبه ...  خبريفراسو
 از آثـار    زيـ ، تـالش آن در جهـت ُگر        رود ي خود به جلو مـ     ي خارج ي در برابر طرفها   "نظام" يني كه روند عقب نش    همانگونه

 ،ي نظـام يروهـا ي نه،يي دستگاه قهر متشكل از ُقوه قضا      ري مس نيدر ا . ابدي ي م يشتري شدت و حرارت ب    زي جام زهر ن   ياسيس
ر رنـگ تـر و          ،ي مدن ي و زندگ  ي ادار ي گوناگون بوروكراس  يها آنها در بخش   ي ها رمجموعهي و ز  يتي امن ،يشبه نظام  نقـش پـ 

  .  شونديهده دار م را عي ترنيسنگ
 يتهاي بر اقل  شتري فشار ب  ،ي و صنف  ي مدن ،ياسي كوشندگان س  ندهي و سركوب فزا   گردي توان در پ   ي را م  ندي فرا ني ا يني ع نمود

 يتـ ي امني پهنه، دادگاه ها، اُرگانهانيدر ا.  در سطح كشور مشاهده كرد   ختهي افسارگُس ي اعدامها اي گرباوراني و د  ي مل ،ينيد
  .     شوندي ملي تبدي اصلگري دار و بازداني به مشتري در ُكنترُل ُقوه قهر است، هر چه بميرمستقي گونه غ كه بهيو مراكز

 ني كنند با گذاشتن وزنه سركوب مستمر و همه جـا حاضـر، شـاه   ي كوشش مبي ترتني به اشي و ُشركاي اهللا خامنه ا  تيآ
 شـان بـوده، بـه تعـادل     ياز دست دادن هنُگفـت اقتـدار داخلـ     كه همراه با     ي خارج يني قُدرت را پس از عقب نش      يموازنه  
  .  برسانند
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 حكومـت بـه   وانساالرانهي دشي در آراريي فقط تغي قهر حكومت اني و عر  مي مستق ي تمرُكز سركوب در ساختارها    ه،ي زاو ني ا از
 كيـ  جـاد ي اي درپيتي و امني نظامي ابزارهالهي رود كه به وس ي به شمار م   ي كند، بلكه پروژه ا    ي نم ي را متجل  "رهبر" انيز

  .   باند حاكم استيحصار انگاهي و حفظ جانيگزي جاياسيُقطب س
 همزمـان  رد،ي گي در اصطكاك قرار مبي با باند رقهي زاوني از اشي از پشتري كه هر روز ب   ي در حال  ي روحان - ي رفسنجان باند

 تواند داشته باشد، قادر به نشان       ي در مجموع م   "نظام" ي برا "باز شدن فضا  " كه   ي خسارت بار  يامدهاي هراس از پ   ليبه دل 
  . ستيدادن واُكنش موثر در برابر حمالت آن ن

ز پنـاه     ي چـاره ا   ،ي مدن يهاي و آزاد  ي به حقوق شهروند   انهي گرا ضي ناهمگون و تبع   كردي حكومت با نگاه و رو     انهيجناح م  جـ 
 نهفته است كه به هر تي واقعني آنها در ايبداقبال. د، ندارد كني مكتهي كه او دي طبق قواعدي و بازفي حرنيگرفتن در زم

 هيـ  از آن ارا   عيـ  دست سـاز و مط     ي كنند مفهوم  ي تالش م  اي كنند   ي م "مصالح نظام " ي كه حقوق شهروندان را ُقربان     زانيم
  .  كنندي دفاع تر مي تر و خود را بزي را تبي باند رقغيدهند، ت

 آن همچـون انتقـادات   ي بر سـر نمودهـا    يري درگ ،ير اقتدار باند حاكم در دوران كنون       سركوب د  ياسي س گاهي توجه به جا   با
 كـه  ي حال تا هنگامنيبا ا. ابدي ي اقدام انحصار شكنانه صرف مكي از يشتري بري بوك، وزن و تاثسي فلتري از في جنت يآقا
 اسـت كـه در انتهـا بـه سـود آنكـه              ي كشمكش زي ن هي دارد، جدال در حاش    ن دستگاه قهر را بر گرد     سماني ر "دولت اعتدال "
  . شودي مفي تكلنيي را در دست دارد، تعسمانير
  

  "رهبر" در نقش ابزار فشار ي رهبرخبرگان
   امانمنصور

   اسفند16 نهيآد...  خبرفراسو
نظـارت بـر   " يعنـ ي خـود  ي اصـل فهي عمل به وظي ُگزارش از چگونگي نشست دو روزه خود به جااني خبرگان در پا  مجلس

  .  شده است" رهبر معظم انقالبي توده مردم مسلمان و نگراني فرهنگيدغدغه ها"، خواهان برطرف كردن "يرهبر
 يمسووالن فرهنگـ  " و هشدار به وزارت ارشاد و        " دشمن ي فرهنگ ديتهاجم شد " مزبور بر    يفاتي چند باره مجلس تشر    ديتاك

 جناح مزبور   شتريمت قرار دارد و نشانگر كاهش ُنفوذ هر چه ب          حكو انهي به جناح م   هي زاو ني، در امتداد خط حمله از ا      "كشور
 ُنفـوذ و  د،ي مجلس خبرگان آغاز گرداستي از ر ي اكبر رفسنجان  ي آقا ي بركنار با كه   ي پروسه ا  دي نما ي م نيچن. در آن است  

  .  رسانده باشديتي اهمي بخش از حكومت را در آن به مرز بني اياسي سريتاث
 رمنتظـره ي گـرفتن رقبـا چنـدان غ   اريـ  مهـار و در اخت   ي و باند او از مجلس خبرگان برا       ي خامنه ا  يا نظر، استفاده آق   ني ا از
 سـهم بـه     ش،ي كردن ناظران بر كـاركرد خـو       ني نگهبان و دست چ    ي شورا ي نظارت استصواب  لترياو كه با گذاشتن ف    . ستين

 آشكارا ناسازگار يدر كشاندن آن به حوزه ها يي پروازي ننكي ااشته، د"يمجلس خبرگان رهبر" اعتبار كردن ي در بييسزا
  .  اش نداردي قانونفيبا وظا

 انيـ  خـود را از زبـان طوط  اتيـ  را حفـظ كنـد و ن  هي كند ظـاهر قـض  ي تالش مي به گونه مضحك"مقام معظم " حال   ني ا با
 مي سـه  ي فرهنگـ  ليمـسا "  امر شده شـان در بـاره       ي كه در نگران   دي گو ي با آنها م   دارياو در د  .  دارد اني خبرگان، ب  يسخنگو

  .   "ن مساله توجه كندي به اديبا" دي گوي م"دولت محترم" و خطاب به "است
ـ " پنهان نمانده كه     ي بر كس  اني م نيدر ا  او و  .  اسـت  ياسـ ي خـاطر س   شي تـشو  شتريـ  ب ي خامنـه ا   ي آقـا  "ي فرهنگـ  ينگران

 زيـ  وابستگان خود و ني و مدنياسي س،يعات تحرُك مطبوي مانور براي با دادن فضابيهمدستانش هراس دارند كه جناح رق 
  .  بپردازد"ي سازكدستي" وران حساب دهي نقد ببرد و به تصفري، آنها را ز"اصالح طلبان"
 يري پذبي چندان ُنقاط آس،ي تازكهي هشت سال انيآنان در جر. ستي نلي دلي و دوستان چندان هم ب"آقا" ي حالشانيپر

 بـه  تيـ  بانـد وال مهيواُكنش سراس. ه دفاع در برابر تهاجم را به قلمرو ناممكنها رانده است        گذاشته اند ك   شاني رقبا اريدر اخت 
 بازتـاب   زيـ  ن "اصالح طلبان " ي از رسانه ها   كيچي كه در ه   "رهبر" از   " طلب اصالح" فعال   كي ه،ي فق ي رضو يانتقادات آقا 

  . د كني ميري قابل اندازه گي باند مزبور را به خوبيري سطح ضربه پذافت،ين
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 موسـسه  نيـ  آلـت دسـت بـودن ا   شي از نمـا يگـر ي نه فقط پرده د  ي خامنه ا  ي عل ي آقا ي مجلس خبرگان از سو    يدستكار
 يمهـا ي مناسـبات و تنظ هيـ  و بن بست اصالح بر پاهي فقتي والمي رژي ساختاري ناهمگونشتري بار بكي است، بلكه  يارتجاع

  .    كشدي آن را به رخ ميدرون
  

   محكوم استاني ادگري دوانري و پشي دراوسركوب
   يرهاشمي منتيز

   اسفند 18 كشنبهي خبر يفراسو
 در امان   هي فق تي وال ميآنان از سركوب رژ   .  هستند كه اعتقادات خاص خود را دارند       راني از جامعه ا   ي بخش ي گناباد شيدراو

 بـه سـر   ي و بهداشـت ي بد درمانطيشرا و در ي اسالمي جمهورياهچالهاي اعتقاد در س   ني ا رواني از پ  ياديتعداد ز . نمانده اند 
  .  برنديم

.  خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده اندتي در اعتراض به وضعاني جرني وابسته به اي زندان9 به اخبار منتشر شده، بنا
 اني از زنـدان   شيـ  دو هـزار تـن از دراو       تيحما.  اعتصاب كننده انجام نشده است     اني زندان تي به وضع  يدگي رس چيتا كنون ه  

 از تيـ  در حماشيـ  اسـفند، تحـصن دراو     17روز شـنبه    .  شده است  مي رژ حشت آنان، باعث و   ياعتصاب كننده و خانواده ها    
 تـن از معترضـان   200 منتـشر شـده حـدود       يبنا به گزارشـها   .  ماموران قرار گرفت   ورشي مورد   ي در برابر دادستان   انيزندان

 ي دو زنـدان ردانـدن  قـول بازگ ،ي زنـدان شيـ  از دراوتيگسترده در حما ي همبستگني در برابر امي رژورانيپا. بازداشت شدند 
  .  را داده اندگري دماري سه بي و مداواني به زندان اويديتبع
 الي در كنار رودخانه شوش دان     انيحي مس ي جمع خانوادگ  كي به   مي اسفند، ماموران رژ   14 روز چهارشنبه    گري د يدادي رو در
   . كردندري برده و آنها را دستگورشي

 را بر ي اعتقادگري دي گونه هاهي فقتي والمي و رژي مذهبيي گرااديبن.  محكوم است يني د يتهاي و همه اقل   شي دراو سركوب
 و كمك ماري بانيعدم درمان زندان. رندي گي به صورت مضاعف مورد سركوب قرار ميني ديتهاي منظر اقلنيبر هم.  تابدينم

  .  استي حذف زندانيابر مي رژي هاوهي از شيكي ،يماري بديبه تشد
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   كه صادر نشديدي مون؛ چك سفي بانكگزارش
   امانمنصور

   اسفند23 نهيآد...  خبريفراسو
 كيـ  ران،يـ  گُـسترده حقـوق شـهروندان ا       يمـال ي تداوم پا  راموني حقوق بشر پ   ي سازمان ملل متحد به شورا     ركلي دب ُگزارش
  .   او به راه انداخته استهي علي اسالميور جمهمي رژوراني رهبران و پاني بيي ناسزاگويمسابقه 

 رفتار شناخته شده كي ي المللني به ورق زده شدن كارنامه خود در سطح براني و برآُشفته حاكمان اي چه واُكنش عصباگر
 "نظـام " ي اتُمـ  يني به مـوازات عقـب نـش       راني حقوق بشر در ا    تي حال از آنجا كه ُگزارش سازمان ملل از وضع         نياست، با ا  

آلت "،  " سروپا يب"،  "مزدور".  داده است  شي حاكمه را به دو چندان افزا      اتي ه ي و آُشفتگ  تي حساس ده،ي گرد هي و ارا  نيدوت
 سـازمان ملـل را بـا آنهـا     ركُلي دبه،ي فقتي والمي رژياسي است كه دستگاه سيي از واژه هاي فقط بخش  "فيسخ" اي "دست
  .  كندي مفيتوص

 رانيـ  مالهـا بـا شـهروندان ا   ميـ  و رفتار رژاستي به موضوع سي المللني از توجه بي روشنلي مون كه دل ي بانك ي آقا ُگزارش
 ي هـسته ا يني شود كه پس از تن دادن بـه عقـب نـش   ي محسوب مي فاكتور برهم زننده معادالتكي حكومت دياست، از د  

 ي خـارج ي طرفهـا دياش با چك سف پروژه بمب  ي گذاشتن اجبار  نار است ك  لي ما نانهي به گونه خوش ب    "نظام".  است دهيچ
  .  آن پاداش داده شودي حقوق بشراهي پرونده سيگاني و بامهاي تحردني برچيبرا

 بـه بـرهم زدن   ديـ  تهدي نـوا - ريـ  مـون، ز ي بانكي آقاهي اُركستر بدآهنگ علي صدا اني كه در م   ستي شگفت آور ن   نيبنابرا
 مرتبط بودن كشمكش  ديي حكومت، تا  ي آن برا  بي آس نيمتر كه ك  ي ژست توخال  كي شود؛   ي م دهي شن زي ن يمعامله هسته ا  

  .  با موضوع حقوق بشر استياتُم
 دارد و آن كوتـاه  زيـ  ني داخلي سازمان ملل متحد كاركرد  ركُلي دب هي عل يغاتي كارزار تبل  ه،ي فق ي باند ول  ي حال برا  ني هم در

 كـه   ي ا نـه ي رقم هز  لهي وس ني و ُشركا به ا    يمنه ا  خا يآقا.  آن است  ي و حفظ فشار رو    انهي جناح م  ي پا سمانينگه داشتن ر  
  .  شوندي مادآوري "مذاكره كنندگان" بپردازند را به ي توافُق هسته ايحاضرند برا

 شبرديـ  پي بـرا دهيـ  از فاي را خـال هيـ  زاونيـ  از ابيـ  حمالت جناح رق  زي ن ي كه دولت حجت االسالم روحان     دي نما ي م نيچن
 و در "محافظـه كـاران  "رمانـدن   .  دانـد  ي خود در ساختار قُدرت نم     گاهي جا تي راه تقو  نيز ا  و ا  ي مذاكرات اتُم  زي آم تيموفق

 نيـ  اختالفها اسـت و ا     ي ا رهستهي غ ي درخواست مسكوت نگه داشتن محورها     ي برا ي باطل شدن تواُفقات، بهانه خوب     جهينت
 مـون،  ي بـان كـ  ي آقـا هي علبيبا باند رق ي روحاني وزارت خارجه آقاييهم نوا. ردي گيفقط موضوع حقوق بشر را در بر نم      

  .  كندي متي مزبور را تقويابيارز
  

   افتادهيي كه به گدا"ييآقا" بر سر ياپي بشر؛ ضربات پحقوق
  يدي جداليل

   اسفند24شنبه ...  خبريفراسو
طر نقض حقوق  به خاري اخي كه در روزها  ياپي پ ي ضربه ها  هي در توج  "رهبر" كاري دفتر ب  سيي ر ،ياالسالم ناطق نور      حجت

 است ي تنها حكومتي اسالميجمهور" د،ي گوياو نخست م.  داده استهي را اراري تصونيبشر بر سر حكومت وارد آمده، بهتر
 و با يمقام معظم رهبر" شود، همه حركتها با اذن ي مادآوري و سپس "پردازد ي مزي را ناش نهي كند و هز   ي م ييكه خود آقا  

  .  ردي گيو صورت م ا"نرمش قهرمانه و هوشندانه
 و  "يمقام معظم رهبـر   " توسط   ي جام زهر هسته ا    دني شده، با سركش   ي اسالم ي جمهور "يي آقا نهيهز" كه   يني سنگ يبها

 كـشانده  يي به گـدا "ييآقا" ي دست اندركاران حكومت را اكنون به جا   ز،ي م ي رو يرانيقرار گرفتن نقض حقوق شهروندان ا     
  . است



 ٥٩

ـ    " راسـتا  نيـ  و در ا" اسـت ي گذارهي بهشت سرمارانيا" دهد، ي سر مادي جمهور نظام فر سيير  نيدولـت توسـعه روابـط ب
 بـا  زيـ  را نگـر ي دي از درهـا ي رهبر، برخـ "اذن" شود، البته با ياما او ناچار م.  را در دستور كار خود قرار داده است        "يالملل
  .  باز كندهي الكي اطياحت

ـ ي از ستم و سـركوب جامعـه ا  يگري كه اكنون به نماد د  يشت مادر ستار به   ،ي خانم اشتون با گوهر عشق     مالقات  توسـط  يران
 سازمان ملل متحد و گـزارش  ركلي مون، دب  ي حال گزارش ساالنه بان ك     نيبا ا .  امر است  ني از ا  ي شده، گوشه ا   لي تبد ميرژ

 نكـه ي آرامش و ا   ي برا ي خوش ي خبرها ران،ي حقوق بشر در ا    مي وخ تيع وض راموني سازمان پ  ني ا ژهي گزارشگر و  د،ياحمد شه 
  .  باشدي است، نمي گذارهي سرماي و آماده برا" ثباترهيجز" رانيا

 زنـان،   ي شمار اعدام در سال گذشته، نقـض حقـوق اساسـ           ي درصد 165 شي گزارش خود به افزا    نيتر   در تازه    دي شه احمد
 و يتي جنـس ايـ  ي مـذهب  ضي تبعـ يو.  كنـد ي خودسـرانه اشـاره مـ   ي و تداوم بازداشـتها   ي مذهب يتهاي اقل ،يكنشگران مدن 

 ياني و شرط زندان  دي ق  ي ب ي خواستار آزاد  دياحمد شه . است كرده   يادآوري زي مثل شالق و سنگسار را ن      رحمانهي ب يمجازاتها
  .اند  به زندان افتاده دهي ابراز عقاي انهيجو  مسالمت يدتي و عقي مدنيتهاي فعاليشده كه برا

 و  ني با توجه به بافت قوان     ي اسالم ي نقض حقوق بشر در جمهور     يع ساختار  طرح موضو  ،ي نكات قابل توجه در گزارش و      از
گـزارش بـه    .  را مورد هدف قرار داده اسـت       يي دستگاه قضا  تي مساله، كل  نياشاره به ا  .  است هيي قوه قضا  يسازمان بوروكراس 

 كرده ادي قضات است، يمقدم بر را او ي دارد و راهيي بر قوه قضايادي زنفوذ راني رهبر ا،ي اهللا خامنه اتي آنكهيصراحت از ا
  . است

 برده اند و اجازه نداده انـد        ي را به صحنه جهان    يراني خود نقض حقوق شهروندان ا     ريگي پ ي حقوق بشر كه با تالشها     مدافعان
م  تر از همه فرصتها سود جسته و هر گونه اقـدا رانهيگي هر چه پ دي گرفته شود، اكنون با    دهي ناد ي مذاكرات هسته ا   هي سا ريز

  . كنندتي و از آن حماغي را تبلنهي زمنيدر ا
  

  بردگي براي كارگران به بركت اقتصاد مقاومتي
  زينت ميرهاشمي 

   اسفند 25فراسوي خبر يكشنبه 
علـي  .  تومان تعيين كـرد     900 هزار و    608 را   93 اسفند، دستمزد پايه كارگران براي سال        23شوراي عالي كار روز آدينه      

راي مطلـق   " و   "اجمـاع تمـام   "مصوبات مزد بـا     «:ار و رفاه اجتماعي در توجيه ميلغ تعيين شده گفت         ربيعي وزير تعاون، ك   
  . تصويب شد»  و ناظران تشكلهاي كارگري و كارفرمايي، براي دستمزد سال آينده "اعضا

احبان درك متقابـل كـارگران از وضـعيت صـ         «و محصول   » تصميم مناسب « درصد مزد كارگران را      25علي ربيعي افزايش    
 درصـد را در راسـتاي اجـراي         25اين كارگزار رژيم، نتيجه جلسه تعيين مزد و در نهايت افـزايش             . دانست» صنايع و توليد  

  . ولي فقيه دانست» برنامه اقتصاد مقاومتي«
مـا  تعيين حداقل مزد زير نرخ تورم اعالم شده اگر چه در رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي تبديل به امري عادي شده، ا                     

ويژه گي امسال در اين است كه پوچي شعارهاي دهن پر كن حسن روحاني در هنگام تبليغات انتخاباتي اش را خيلـي زود                 
اگر چه آمار دولت حـسن روحـاني در         . يكي از وعده هاي حسن روحاني تعيين مزد پايه بر اساس نرخ تورم بود             . بر مال كرد  

 هيچ اعتباري ندارد، اما آنها حتا حاضر نشدند كه حقوق كارگران را با نرخ     درصد 35 درصد به    45پايين آوردن نرخ تورم از      
  .  درصد كه از طرف بانك مركزي اعالم شده، همسان كنند37 تا 35تورم 

  
سخن پراكني علي ربيعي در مورد چگونگي تعيين دستمزد پايه همچنين ماهيت و تركيب شوراي عالي كـار را نـشان مـي       

دادند نـه نماينـدگان كـارگران كـه از     » راي مطلق« شورا به اين مقدار مزد پايه به قول علي ربيعي    كساني كه در اين   . دهد
همچنين علي ربيعي به درستي معناي اقتصاد مقاومتي ديكته شـده           . طرف دولت به اسم نمايندگان كارگران چينش شدند       

داقل يك مليون و دويـست هـزار تومـان كمتـر از     تعيين اين مقدار مزد پايه كه ح. از طرف علي خامنه اي را بيان مي كند       
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 درصد كمتر از نرخ تورم اعالم شده از طرف بانگ مركزي است، بـه معنـاي تـشديد فقـر، بردگـي و                        10خط فقر و حداقل     
مزد پايه بايد بر اساس نرخ تورم، بهاي مسكن، مـواد خـوراكي و        . محتاج كردن نيروهاي كار به سبد كاالهاي حمايتي است        

 درصد افزايش پيـدا كـرده و همچنـان       25عيين شود، در حالي كه قيمت همه اين كاالهاي پايه اي بسيار بيشتر از               انرژي ت 
  . رشد صعودي خواهد داشت

تعيين مزد پايه از طرف نهاد دولتي شوراي عـالي كـار بـدون مـشاركت نماينـدگان منتخـب كـارگران، خـشم كـارگران و                      
حاد و عمل مشترك ميليونها كارگري كه با اقتـصاد مقـاومتي ولـي فقيـه بـه بردگـي                    تنها ات . مزدبگيران را برانگيخته است   

  . كشيده مي شوند مي تواند از سقوط آنها به فقر مطلق و بردگي جلوگيري كند
  

   ثمري بي با ژستهاي دور دوم مذاكرات هسته اآغاز
   امانمنصور

   اسفند28چهارشنبه ...  خبريفراسو
 فرستاده شدگان از تهـران  ي از سوياسي ژست سكي با ن،ي در وي اسالميوه شش كشور و جمهور     دور مذاكرات گر   نيدوم

 يتي شام با خاُنم اشتون را لغو كرد تا تالش كند نارضايررسمي غداري خارجه مالها دري وزف،ي محمد جواد ظريآقا. آغاز شد
  .  بگذاردشا و داشتن موضع سخت آن را به تماشيدولت خو
 هي اتحادي خارجاستي مسوول سكيپلُماتي خالف عرف ديدارهايد" مزبور را داريبهانه لغو د) رنايا( دولت  يرسم يخبرُگزار

 ميـ  دستور كار سخت مذاكرات باشـد كـه رژ      ،ي كه علت اصل   دي نما ي م ني حال چن  نيبا ا .  عنوان كرده است   "اُروپا در تهران  
 در ي مذاكره، به داشتن ادعانامه ا     ي قرار دادن طرفها   ري تحت تاث  ي برا ندي ب ي از پرداختن به آن ندارد و الزم م        يزيمالها ُگر 

  . دست وانمود كند
 كه بنا به يي مذاكرات را ُفرصت دارند؛ جاي تمام طول سه روزه ك،ي تاكتني اي ثمري بافتي دري مالها برامي رژفرستادگان

 يموارد مزبور فهرسـت .  حل شودرماهي در تيي توافُق نها  ي برا دي مورد اختالف با   لي مسا "همه" شان،   ي خارج ي طرفها ديتاك
 حقـوق   يمـال ي از پرداخته شدن به مـساله پا       ي اسالم ي حاكمان جمهور  ي رفع نگران  دي ترد ي كه ب  ردي گ ي را در بر م    يطوالن

  .  شودي شامل آن نمران،يشهروندان ا
 تخـت ي در پافيـ  ظري آقـا يياز اعتصاب غذا شي كه مذاكرات به سمت آن در حركت است را مجلس مالها دو روز پ          يجهت
 اشاره كـرده و بـه       "ي و موشك  ي دفاع ليمسا" رابطه به    نياُرگان مزبور در ا   .  كرده بود  ي با عالمت هشدار نشانه گذار     شياتر

  .  شده بود"ي استهمباحثات ه" خواستار مطرح نشدن آن در ديطور اك
 را ني در دستور مذاكرات وي دستكاري ارشد حكومت، بخت خود برارانوي از پايكي ،يجاني الري آقازي تر از آن نشي پيكم
 طـرح مـساله     ران،يـ  حقوق بشر در ا    مي وخ تي سازمان ملل در باره وضع     ركلي صورت آزمود كه با اشاره به ُگزارش دب        نيبه ا 

  . د كري معرفي اسالمي جمهوري آن از سو"برهم زدن" و " مذاكراتزيترك م"حقوق بشر را مترادف 
 مي رژاي چرحدار ي صندل،ي محرك خود را نه از لفاظيروي به حركت درآمده از توافُق ژنو، ن     زمينامي حال، از آنجا كه د     ني ا با

 لي سازگار با آن تحم    زي دستور كار خود را ن     ني بنابرا رد،ي گ ي م "نظام" يني حكومت، بلكه از عقب نش     وري آن پا  اي ني ا ييغذا
 از آغاز دور دوم شي روز پكي في ظري با آقاهي سازمان ملل در اُمور سور   ندهي نما ،يمياخضر ابراه  يدر مالقات آقا  .  كند يم

 ن،يـ  سازمان ملل در امـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر در و               يي اجرا ري خارجه مالها با مد    ري گونه مالقات وز   نيمذاكرات و به هم   
  .    استري پذبي تعقتي موقعنيُخطوط ا

  

رونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در سركوب، آزار، پ

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  شھداي فدايي در فروردين ماه
 - خـشايار سـنجري      -حبيـب مـؤمني      -حـسين الهيـاري      –جواد سالحي   : رفقا

 - حـسن ضـياء ظريفـي        - بيژن جزني    - محمد معصوم خاني     -منصور فرشيدي   
 عزيز سـرمدي    -زاده    محمد چوپان  -كالنتري  ) سعيد( مشعوف   -عباس سوركي   

) پريـدخت ( غـزال    - محمدرضـا كاميـابي      - حميد اكرامي    - احمد جليل افشار     -
 يداهللا سلسبيلي - علي ميرابيون - عباس هوشمند - سيمين پنجه شاهي     -آيتي  

ــان  - ــر توفيقي ــي  - ناص ــل اراض ــاي  -جلي ــرام آق اتاب ــاني  - به ــا خانج - عط
 - عبـداهللا صـوفي زاده       - غفور عمادي    - آراز محمد وردي پور      -)بهروز(محمدآراز

 علي محمد -  سعيد جوان مواليي - قربانعلي پورنوروز -بردي محمدكوسه غراوي 
 محمـد   –شـفيعي   ) آرقـا ( قربـان    - آنه بـردي سـرافراز       - فيروز شكري    -خوجه  

 - محمـد رسـول عزيزيـان       - نور محمد شفيعي     - فيروز صديقي    - مفتاح   ميابراه
 - صـديق ديـده ور       _ منـوچهر كالنتـري      - محمد حرمتـي پـور       -پروين افروزه   

 - ياليـ ن مـسعود دا   - خاكباز   ني غالم حس  - ي آشور دوني فر - يمانياحسان اهللا ا  
در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع ...   بهنام  و - وردهي دقي صد - اني فرشته گل عنبر   - پناه فرد    ي عل اي رو - يمحسن رفعت 

  .زدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدندتوسط م
  

  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنرمهبرنا

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 
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    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،– فيلم کامل يادمان چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن -١

   آسوسات، سيمای آزادی و تيشکچھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د�ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
------------------------------------  

  

  
  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تيال استر عرب و جنبش اشغال وبھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 
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  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   د�ر١۵ يورو   ١٠قيمت 
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