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  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«

 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«

 
  

  ر به حاشيه نرفت؟چرا حقوق بش
  منصور امان

كابوسهاي ديرينه آيت اهللا خامنه اي از نتايجي كه مي تواند عقب نشيني هسته اي براي رژيم اش در بر داشـته باشـد، در                          
 موضوع روي ميـز     "نظام"او دلواپسي خود در اين باره را در هر ُفرصتي كه بحران روابط خارجي               . حال به تعبير شدن است    

ن آورده است، گاه خطاب به ُشركا، همدستان و رقيبايش براي ترساندن آنها و كسب حمايت و گاه رو به طـرف                    بوده، به زبا  
  .  قرار دارد را يادآوري و از آنها تخفيف بگيرد"نرمش قهرمانانه" تا موانعي كه بر سر راه "نظام"حسابهاي خارجي 

سته اي نبود، آنها بهانه ديگـري مـي گرفتنـد، همـانطور كـه      اگر موضوع ه  ":  فروردين دردمندانه گفت   20آخرين بار او در     
  ".اكنون و در حين مذاكرات، آمريكاييها بهانه حقوق بشر را مطرح مي كنند

  
  "مدره ها"ماه عسل با 

 و با وجود آن، در همين حال نشان مي "در حين مذاكرات"تاكيد اعتراض آميز رهبر رژيم مالها به طرح مساله حقوق بشر 
هد كه وي در تنگناي ناشي از فشار داخلي و خارجي تحريمها، به خود اُميدواري داده است كه با واگذاري دور قُمار اتُمي                       د

  . مي تواند رقم شرط بندي را ثابت نگه دارد و حريفان را بدان قانع سازد
دوران " غـرب بـه بحـران اتُمـي در     آنچه كه آرزوي خوش بينانه آقاي خامنه اي را مدلل ساخته، تجربه رويكرد نرمخويانـه    

 از پرده بيرون افتاد و جهتگيري رژيم مالها به سمت دستيابي به "نظام" است؛ زماني كه فعاليتهاي پنهان اتُمي    "اصالحات
  . جنگ افزار هسته اي به موضوع محوري در مناسبات خارجي آن تبديل شد

 يك توافُق فريبكارانه مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم و در كنـار   بي اختيار،"ميانه رو"در اين هنگام يك رييس جمهور      
آمريكا و اُروپا ناگهان . آنها تقديم قراردادهاي تجاري پرمنفعت، براي تامين آرامش خاطر مدعيان برآُشفته غربي كفايت كرد    

قاي خامنه اي نـه فقـط نيـازي بـه      در دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي نايل آمدند و در پيامد آن آ         "مدره"به كشف جناح    
نگراني از طرح مسايل حساسي همچون شيوه رفتار حكومتش با شهروندان ايراني و حقوق آنها نداشت، بلكـه مـي توانـست     
شادمان باشد كه واشنگتُن و بروكسل به جنگ اپوزيسيون رژيم او رفته اند و آنها را در ليست سياه تروريـستي خـود قـرار                          

  .  داده اند
 حقوق " بهانه گيري" طول اين دوره، در سخن پراكنيهاي معمول ولي فقيه جمهوري اسالمي به نُدرت نشاني از شكوه از در

اين ادبيات در دوره هشت ساله رياست جمهوري . بشري و خبر دادن از دسيسه هاي بعد از بحران هسته اي يافت مي شود        
است جمهوري رواج پيدا كرد، زيرا حكومت با تمام توان و به گونه آشكار              آقاي احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر منصب ري        

 " بدون تُرمز"  و به بيان ديگر، تجهيز به جنگ افزار هسته اي را در دستور كار قرار داده بود و "تضمين امنيتي"دستيابي به 
 "نظـام "ره، پروژه اتُمي، خط اول دفاعي       در تبليغات رسمي در اين دو     . روي ريل رويارويي با آمريكا و اُروپا حركت مي كرد         

شت آن همچـون تروريـسم دولتـي، بنيـادگرايي و                  "دشمن"معرفي مي شد كه مانع ورود        به خاكريزهاي قرار گرفته در پـ 
  .   بازي مي كرد"نظام"حقوق بشر مي گرديد و بدينسان نقشي كليدي در استراتژي دفاعي 

  
  "حماسه سياسي آقا"

او به اين وسـيله بـه شكـست سياسـت يكدسـت سـازي               .  آقاي خامنه اي اعالم گرديد     "حماسه سياسي "ا  پايان اين دوره ب   
اگر چه پذيرش اين تحول در ساختار قُدرت به مفهوم . حكومت و جراحي آن از باندها و گرايشهاي رقيب گردن مي گذاشت
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ه روياي بازگرداندن و زيست در دوران خوش به رسميت شناختن شرايط متحول شده هم هست، اما همزمان باند حاكم را ب
تالش بيهوده براي تفكيك ماجراجويي اتُمي از فاكتورهاي ديگر بحران در مناسبات با غـرب،     .  رهنمون گرديده  "اصالحات"

 با چنگ و دندان بر تقسيم بندي ذهني و مطلوب خويش از ُنقاط چالش با جهان خارج پـا   "نظام". ريشه در اين سودا دارد    
ي فشارد و به بي اعتنايي حريفان به آن ُخرده مي گيرد، آنها را به فريبكاري متهم مي كند و فغان برمي آورد كه در پـي                         م

  . دسيسه هستند و نقشه هاي ديگري در سر مي پرورانند
  

دند، در باره بي  مي خوان"كاغذپاره"رهبران جمهوري اسالمي مي توانند با همان آب و تاب كه اسناد كيفري بين المللي را               
تاثيري تحريمها بر تشويق شان به نوشيدن جام زهر هم الف بزنند، واقعيت تلخ اما اين است كه آنها مناسـب تـرين زمـان                     

 را از دست داده اند و حال كه در اُفق چيزي جز انتهاي مرگبار ريل ديده نمي "قطار بي دنده و ُترمز"براي بيرون پريدن از 
توافـق در همـه چيـز يـا      "فرمول  . وبرو شدن با سوزنبان و حركت در ريلهاي جاگذاري شده اش ندارند           شود، چاره اي جز ر    

 محصول و شناسه اين دوره است و مفهوم عملي آن تعبير ُنقطه به ُنقطه كابوس آقاي خامنه اي و قـرار گـرفتن             "هيچ چيز 
  .  محورهاي درگيري روي ميز براي تصفيه حساب است"همه"

پيش .  ايند رويدادها نشان داد، اين شرط، موضوع پايمالي حقوق بشر توسط حاكمان ايران را نيز در برمي گيردآنگونه كه فر
تر نگرانيهاي به حقي پيرامون احتمال كم رنگ شدن اين مساله در نتيجه سازش هسته اي جمهوري اسالمي با غرب وجود 

وق شهروندان ايراني به خودي خود در دستور كار ثبـت نـشده و              داشت، زيرا همانگونه كه تجربه نشان داده، براي غرب حق         
بنابراين در دوران كنوني و در كادر توازن . اين امر هميشه تابعي از متغيرهاي اقتصادي، ژئوپوليتيكي و امنيتي بوده و هست

ق بشر بـه در نقـش اهرُمـي    ُقوايي كه به گونه گزاف به زيان حاكمان ايران متحول گرديده، بسا بديهي است كه مساله حقو  
  .  رژيم مالها، به گونه پر رنگ تر به جلوي صحنه رانده شود"تغيير رفتار"براي سياست 

  
  مشكل در جوهره، قُدرت سياسي است

براي غرب ضرورت اين امر از نياز پايه اي به قرار گرفتن مناسبات بـا حكومـت ايـران در چـارچوب روابـط تعريـف شـده و             
براي شناسايي موانعي كه بر سر اين راه قـرار گرفتـه،   . فافيت ساختاري طرف حساب خود سرچشمه مي گيرد      قانونمند و ش  

رژيم واليـت فقيـه كـه در آن قُـدرت بـه قـانون يـا        ) ايديولوژيك( مذهبي –ساختار استبدادي . نياز به كنكاش زياد نيست   
تي در به كارگيري اش ندارند، آن تضادي است كه          نهادهاي سياسي برآمده از آن مشروط نمي شود و صاحبان آن محدودي           

آشكار ترين نمود اين تـضاد، نبـود شـفافيت          . سازگاري سيستم با نظم بين المللي و قواعد بازي آن را ناممكن ساخته است             
قُدرت سياسي و عدم تفكيك ُقوا است كه اين خود در به روشن ترين شكل در بازيچه بـودن دولـت و نهادهـاي بـه ظـاهر                    

  . متجلي مي شود) قُدرت حقيقي(در دست دستگاه ولي فقيه ) قُدرت حقوقي(تخابي ان
انحصار مطلقه واليت فقيه بر منابع ثروت و قُدرت، نه فقط ميدان رقابت بورژوازي تكنـوكرات و حكـومتي را در داخـل بـه                         

 داده، بلكـه سـد راه سـرمايه گـذاري           شدت تنگ كرده و قطعه كيك آنها از رانتهاي دولتي و نفتي را به ُخرده نان كـاهش                 
نزديك ترين تاثير روابط حاضر، نبـود امنيـت و ثبـات       . خارجي از يك سو و ورود به بازار اقتصاد جهاني از سوي ديگر است             

براي سرمايه خارجي است، امري كه وجود مراكز گوناگون تصميم گيري با منافع متفاوت و خودمداري جداگانه هر يك، از                    
  . سردرگمي مي سازد كه با فساد دولتي وسيع روغن كاري شده استآن كالف 

  
از اين زاويه، سيستم واليت فقيه براي پرسشهايي همچون تنظيم و رعايت قراردادها، امنيت سرمايه گذاري، انتقـال سـود،                    

 همين حال، اسـتبداد در      در. نوع و چگونگي اجراي قوانين و جز آن كه براي بازار اقتصاد جهاني مطرح است، پاسخي ندارد                
قلمرو سياسي و رويكرد انحصارگرايانه در پهنه اقتصادي، دست در دست يكديگر پيوند سـرمايه خـارجي بـا داخلـي را كـه           

ُشركاي بالقوه يا بالفعل بازار اقتـصاد جهـاني در   . فاكتور مهم امنيت و توسعه فعاليت شمرده مي شود، ناممكن ساخته است  
  .ات نقشي بازي نمي كنند و اغلب رل آنها به پادويي و داللي براي حاكمان فرو كاسته شده استشكل دادن به مناسب
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بنابراين با توجه به درهم تنيدگي مساله قُدرت سياسي با ثروت اقتصادي در رژيم واليت فقيه، سرنوشت و چگونگي اقتصاد              
از همين سرچـشمه، جـوهره سياسـي    . ته نمي شودبدون رقم خوردن سرنوشت نيرويي كه سكان آن را در دست دارد، نوش  

مشكل دو طرف در وارد كردن جمهوري اسالمي به بازار اقتصاد جهاني و نظم بين المللي، از زير پوست بحرانهاي كوچك و     
  .بزُرگ جداگانه بيرون مي زند

زُرگ تـرين    ": نه بيان كرده استواقعيت مزبور را وزير صنعت، معدن و تجارت مالها، آقاي محمدرضا نعمت زاده اينگو  مـا بـ
هستيم كه وقتي با مسوولين اين سازمان صحبت كرديم، متوجـه شـديم             ) سازمان تجارت جهاني   (WTOاقتصاد خارج از    

كه علت اين امر متاسفانه به دليلي مسايل سياسي است كه اُميدوارم بتوانيم با رايزنيها و تعامالت سازنده بـه ايـن سـازمان               
    ".شويمملحق 

  
 فقـط   - با هر درجه اهميتي كه حل آن براي غرب مي تواند داشـته باشـد                 -در اين چارچوب، ماجراجويي هسته اي مالها        

مساله اصلي اما سياستي است كه در تضاد با نظم بين المللي موجود زيست مي كند و                 . بخشي از مشكل به حساب مي آيد      
كانون مشكل، نيروي محركه سياستي است كه خواهان به رسميت شـناخته         .  يابد براي بقا به جنگ افزار هسته اي نياز مي        

 است و بيرون از ساز و كارهاي موجود، با ابزارهاي تروريسم، بنيادگرايي و مداخله گري                "قُدرت منطقه اي  "شدن به عنوان    
  .  بدان صراحت مي دهد

 محدود ساختن دايره قُدرت اين نيرو گذر مي كند و از آنجا كـه               فشار براي قانونمند كردن مناسبات، بدون واسطه از مسير        
تكيه گاه اصلي آن را ابزارها و امكانات قهر دولتي و به كارگيري وسيع آن در داخل و خارج تـشكيل مـي دهـد، از ايـن رو                       

  .  اتي متمركز شودتالش براي كشيدن فرش از زير پاي آقاي خامنه اي و همدستانش مي تواند به خوبي روي اين وِيژگي حي
  

  برآمد

قطعنامـه مزبـور فقـط بـه        . در قطعنامه اخير پارلمان اُروپا وضعيت و آرايشي كه در باال شرح داده شد، بازتاب يافتـه اسـت                  
محكوم كردن معمول رژيم مالها به دليلي پايمالي حقوق بشر اكتفا نمي كند، بلكه يك گام جلوتر رفته و اقدامات مشخصي 

 دخالـت  – به درسـتي  -يارويي فعال با آن در برابر خود مي نهد؛ تدابيري كه رهبران و پايوران رژيم واليت فقيه          را براي رو  
  . در اُمور داخلي و محدود شدن در اعمال حق حاكميت خويش ارزيابي مي كنند

 اي حاكمـان ايـران و در جريـان    زاويه مهم ديگر قطعنامه استراتژي پارلمان اُروپا، صدور آن به موازات عقب نشيني هـسته          
اين به معناي گرداندن پيچ فشار به يك حلقه بيشتر انگاشته مي        . بودن مذاكرات براي مهر زدن و به ثبت رساندن آن است          

 اشـاره   "نقض سيستماتيك حقوق بـشر در ايـران       "در همين چارچوب مي توان به بيانيه وزارت خارجه انگليس عليه            . شود
  .     ا اقدامات دوطرف براي از سرگيري روابط ُكنسولي انتشار يافته استكرد كه همزمان ب

اقدام پارلمان اُروپا، بر سياستي مهر تاكيد زده كه با سفر هيات اُروپايي بـه سرپرسـتي خـاُنم كرونبـرگ آغـاز گرديـد و بـا                          
  . ديدارهاي خاُنم اشتون پي گرفته شد

 از غيرقابـل ُكنتـرُل شـدن رونـد رويـدادها و             "نظـام "مراه با آن وحـشت       در حال پديدار شدن است و ه       "جام زهر "اثرات  
در اين نگراني، جناح ميانه حكومت شريك اسـت، هـر   . نيروهايي كه در سطح و دل جامعه آزاد مي كند، افزون تر مي شود 

طر ترس از پيامـدهاي   آقاي خامنه اي به خا"نرمش قهرمانانه"چند كه زمان عليه آن عمل مي كند و ُكند يا متوقف شدن  
  .         آن، با پايان يافتن نقش سياسي آنها همراه است

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  عدم انصراف، بی اعتمادی به دولت روحانی و فقر گسترده مردم
  زينت ميرهاشمي 

فقر گسترده مردم در پاسخ منفي به خواهش و التماس پـايوران دولـت روحـاني در                 بي پايگي سياستهاي اقتصادي رژيم و       
 درصد از جمعيت كـشور بـراي دريافـت يارانـه            90بيش از   . متقاعد كردن مردم جهت انصراف از يارانه ها خود را نشان داد           

  .نقدي ُفرم مربوط به آن را پر كردند
 تعدادي از چهره هاي به اصطالح اصالح طلب يا ملي مذهبي و برخـي از            اين واكنش قاطع، عليرغم توصيه هاي بي خرَدانه       

  .چهره هاي هنري و فرهنگي، كه خواهان انصراف مردم از دريافت يارانه شدند، صورت گرفت
درخواست انصراف از   .  را اعالم كنند، در مقابل امنيت درآمد آنها را حفظ خواهد كرد            ندولت خواسته بودند مردم درآمد شا     

اما همه تاكتيكهاي مسئوالن رژيم بي . انه با تهديدهاي بسيار و منجمله عدم موافقت براي دريافت وام از بانكها همراه بوديار
  . ثمر بود

با . را در بخش بهداشت و درمان هزينه كند   ميزان پولي كه از انصراف حاصل مي شود          دولت براي فريب مردم وعده داد كه      
يگاه درمان و بهداشت نسبت به هزينه اي كه در بخش نظامي اختصاص داده شده، نشان مي  و جا93نگاهي به بودجه سال 

  . دهد كه اين حرف پوچ است
بـراي دريافـت   مي كند و تقسيم  نوع درآمد  5جامعه را به     فروردين   17روز  در  مدير دفتر امور سازمان هدفمندي يارانه ها        

، نهادينه كردن فقر از طـرف دولـت را      در حكومت   كه با توجه به فساد موجود      ارائه مي دهد  » تَمكُن مالي «يارانه تعريفي از    
  . نشان مي دهد
تَمكُن مالي صرفا به ايـن معنـا     . هر يك از مردم مي دانند كه دريافت يارانه در زندگي آنها تاثير دارد يا خير               «:وي مي گويد  

 از ديدگاه اين پايور رژيم خانه و ماشين داشتن لوكس           ».نيست كه فرد وضعيت مالي آنچناني يا خانه و ماشين داشته باشد           
محسوب شده و اگر حرف وي را كنار حرف مثال ربيعي بگذاريم به حرف احمدي نژاد مي رسيم كه در يك مصاحبه گفـت                        

  . ست اهيچ فقيري در ايران نيست و همه وضع شان خوب
وي ايـن   .  حداقل حقوق مي گيرند از دريافت يارانه شـد          فروردين خواستار انصراف كساني كه     15علي ربيعي، وزير كار روز      

در مقابل اين وي بر هين منظر    .  اشتباه دانست و تاكيد كرد كه حق همه نيست          را» يارانه نقدي حق همه است    «تصور كه   
حت زندگي حقوق حداقل مي توان را« بي شرمانه مدعي شد كه با ،سوال كه آيا كارگران بايد از دريافت يارانه انصراف دهند

  . اين هم مدلي از نهادينه كردن فقر به شيوه پايوران جمهوري اسالمي است. ».كرد
هيچ « فروردين بر اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي رايانه ها يا حذف يارانه ها تاكيد كرد و گفت كه                    16حسن روحاني روز    
همـان طـور كـه    .  عواقب آن را به عهده گرفـت    وي شخصاً . آن تاثير نخواهد گذاشت    بر اجرايي كردن  » مالحظه و رويدادي  

دولـت كنـوني    ، به   »ويرانه«اقتصادي  به گفته حسن روحاني     احمدي نژاد هم مسئوليت جراحي اقتصاد را به عهده گرفت و            
  .تحويل داد

فرمهاي پر شده خود اظهاري تبديل به يكي از چالشهاي دولت حسن روحاني خواهد شـد و پوسـيدگي كليـد او بـراي بـاز       
  . دن قفل بحران اقتصادي را به نمايش خواهد گذاشتش

 درصد مردم را داشت، در مقابل اكثريت مطلق مردم كه فرم دريافـت يارانـه را        50از يك سو وي كه انتظار انصراف حداقل         
  . پر كردند قرار مي گيرد و از سويي ديگر وي گفته است كه فقط به نيازمندان كمك داده مي شود

دليـل  .  قيمتها صحبت مي كنـد     ندر باال برد  » شيب ماليم « اجرايي كردن مرحله دوم يارانه ها مرتب از           حسن روحاني در  
در صورتي كه باال رفتن قيمتها به ويژه بعد از اجراي مرحلـه دوم              . اين سياست را هم فشار نيامدن به مردم مطرح مي كند          

.  مي دهد و سفره مزدبگيـران را بـه الغـري مـي كـشاند               حذف يارانه ها، هر چقدر ماليم باشد قدرت خريد مردم را كاهش           
بسياري از كاالهاي اساسي در بخش تغذيه در پي جراحي اقتصادي دولت احمدي نژاد از سفره هاي مـردم حـذف شـده و                        

  . اكنون حسن روحاني وظيفه حذف باقي مانده آن را دارد
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 ميليون ايراني براي دريافـت يارانـه ثبـت نـام     70يش از ب«بر اساس گزارش وبگاه تابناك وابسته به پاسدار محسن رضايي؛      
گزارش در مورد تعداد محدودي كه انصراف داده » .كرده اند و تنها كمتر از ده درصد از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند

 دسترسي براي ده درصدي كه گفته مي شود بخش اعظمي از آنها ايرانيان مقيم خارج كشور هستند، اساسا  «:اند مي نويسد  
  » .ثبت نام دريافت يارانه به پايگاه اينترنتي رفاهي نداشته اند

بر اساس همين گزارش جهـانگيري معـاون حـسن          . از طرف ديگر براي رژيم به صرفه نيست كه آماري واقعي را اعالم كند             
  » درصد مردم انصراف دهند40 الي 30منتظر نيستيم تا «:روحاني گفته است كه

 از طرف كارگزاران حكومت، نـشان دهنـده عـدم اسـتقبال مـردم از          93اه انصراف از يارانه نقدي تا پايان سال         بازگذاشتن ر 
  . طرحها و سياستهاي دولت روحاني است

تشويق مردم به انصراف به راه افتاده بود، گزارشهايي پخش شـد كـه   در كمپينهايي كه براي پخش فرمهاي خود اظهاري و        
در گزارش خبرگزاري حكـومتي     . و ناباوري به مسئوالن و فساد و دزدي حكومتي صحبت مي كردند           مردم از عدم اطمينان     

ديگر كسي به مسئوالن اعتماد نـدارد، بـه   «: فروردين از قول يكي از مصاحبه شوندگان نوشته شده كه    4فارس روز دوشنبه    
   ».همين دليل كمتر كسي رضايت دارد كه حرف دولت را باور كند و انصراف دهد

در حالي كه ربيعي اعالم كرده بود كه حتا مزدبگيراني كه حقوق حداقل مي گيرند نيازمند دريافت يارانه نيستند و روحاني          
  گفته بود كه فقط نيازمندان فرم را پر كنند، دريافت يارانه از طرف اكثريت مردم چگونه توجيه مي شود؟ 

دوم آن . كه به طور واقعي نيازمند همين مقدار اندك كمك هستنداول اين كه مردم چنان فقير هستند  . پاسخ روشن است  
ديكتـه شـده توسـط    » اقتـصاد مقـاومتي  «كه اين عدم انصراف راي منفي مردم به حكومت فاسد و دزد كه مي خواهـد بـا             

ـ . مردم را بيش از پيش غارت كند است  » رهبر« ه ربيعـي  عدم انصراف گسترده از دريافت يارانه را مي توان تودهني بزرگ ب
  . وزير كار دانست كه زندگي حداقل حقوق بگيران را راحت اعالم كرد

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  ک.ف سر در گم اقتصادی و سياسی کشور
  جعفر پويه

ن و ر ُكاين روزها بر خالف تبليغات گوش َك.  با آن كليد كذايي در آيدمدت زيادي طول نكشيد كه تق دولت حسن روحاني
.  به نفع رژيم واليـت نيـست        هم چندان هياهو و جنجال توافق با قدرتهاي جهاني به ويژه آمريكا، معلوم مي شود كه توافق              

 خامنه اي كه از روز .كشاكش دروني شروع شده و هركس سعي دارد به نحوي خود را معركه گردان سيرك حكومتي بنامد     
اول هم يكي به نعل مي زد و يكي به ميخ، اين روزها بار ديگر با زبان اوباش افسار گسيخته حـرف مـي زنـد و ادامـه راه را             

 از طرف ديگر آمريكاييهـا       و  مي زند  "نرمش قهرمانانه "او از يك طرف حرف از       . براي دولت دست نشانده سخت كرده است      
ـ     مسالهاما.  مي داند "بي فايده " توافق با آنها را       و "غير قابل اعتماد  "را    مـي گـردد، شـعارهاي    ر وقتي بـه موقعيـت رژيـم ب

اگر تا همين چنـدي پـيش كـساني دولـت           . ايديولوژيك جايش را به ترسي مي دهد كه در پس بحران فزاينده نهفته است             
 اكنون ديگـر    ،را تاييد مي كرد     و مدارا آن   روحاني را حاصل مهندسي انتخابات رژيم مي دانستند و خامنه اي هم با سكوت             

 نمايش بـين  ، و به نا اميدي گرايش پيدا كرده و شلتاق تندروهاي سهم خواه            كرده تدبير روحاني با بي تدبيري رقبا برخورد      
ن اقتصادي و   اما بحرا . ديوار بكوبند ه  شايد بوي پول باعث شده تا آنها اينگونه ديوانه وار سر ب           . المللي او را برهم ريخته است     

  .ناتواني دولت در پرداخت هزينه هاي جاري پرده ديگري است كه بسياري عالقه به تماشاي آن ندارند
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  اهرم فشار دولت روي مردم 

موضوع پرداخت يارانه نقدي وقتي با كسر بودجـه    
دولت و ناتواني از پرداخت آن همـراه مـي شـود،            

يي آنهـا . لرزه به تن دولت و بيت رهبر مي انـدازد         
كه بي پروا بر ادامه قطع سوبسيد كاالهاي اساسي      
اصرار داشتند تا از اين پولها كيسه هـاي خـود را            

 امروز مبتال به دردي شده انـد كـه          ،انباشته كنند 
از يك طرف به مردمي كـه       . درماني برايش ندارند  

كمرشان در زير بار گرانـي و بيكـاري خـم شـده،             
 انـصراف   التماس مي كنند كـه از دريافـت يارانـه         

 با گـران كـردن حاملهـاي        ،دهند و از سوي ديگر    
.  فشار بيشتري بر آنان وارد مي آورند       ،انرژي و ارز  

در روزهاي گذشته مشخص شد كه دولـت بـدون          
 تومـان   2550سر و صدا نرخ دالر مبادالتي را بـه          

افزايش داده و با اين حساب تمام كاالهاي اساسي        
وبرو خواهند كه وارداتي هستند با افزايش قيمت ر     

   .شد
در مقابل اين گرانيهاي دولت ساخته، نه تنها رشد 
اقتصادي اتفاق نيفتـاده، بلكـه وضـعيت اسـفناك          

دولت در اين مدت نه تنها قادر نبوده اشتغالي . به اين شرايط بايد بيكاري را نيز اضافه كرد. بحراني روز به روز بدتر مي شود
  .ضي از وزارتخانه ها به لشگر بيكارها افزوده است نيرو در بعاخراج بلكه با ،ايجاد كند

 كـاري شـان از        فروردين جمعي از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعتراض به تبـديل وضـعيت                24روز يكشنبه   
  .قراردادي به شركتي، مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار عدم تبديل وضعيت شان شدند

خبرگزاري .  نيروهاي آنها دارد اخراج تغيير ساختاري در برخي وزارتخانه ها، تصميم به          بهانهاكنون معلوم شده كه دولت به       
وزارت صـنعت،   ": در تذكري به وزير صـنعت، معـدن و تجـارت گفتـه              گزارش مي دهد كه نادر قاضي پور       "مهر"حكومتي  

 ر اين وزارتخانه كار مـستمر مـي      كرده را كه در زمينه اقتصادي و سياست كنترل بازار د            معدن و تجارت چند هزار تحصيل     
اينها انسانهاي باشرف، تحصيل كرده و خانواده داري هستند كه پنج سال در اين وزارتخانـه كـار                  . كردند، اخراج كرده است     

  ". اما يكشبه آنها را اخراج كردند،كرده اند
  

زيرا در تعطـيالت نـوروزي      . ويي است  آغاز كار دولت براي صرفه ج      ،تخانهاراخراج دست جمعي سه هزار نفر تنها در يك وز         
توسعه رقابت در "  دهان پركنامسال، هيات دولت مصوبه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن وزارت نيرو مكلف شد با هدف

بخشهاي توليد و توزيع، صيانت از حقوق متقابل عرضه كنندگان و مصرف كنندگان برق و حفظ شـرايط عـاري از تبعـيض       
  .، اقداماتي را انجام دهد"هاي برق  ده از شبكهبراي اتصال و استفا

تاسـيس ايـن دو     . دو شركت مادر توليد و توزيع نيروي برق در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است               ايجاد  با اين مصوبه،    
  وزيـر نيـرو  ، اگـر چـه   اسـت  و كاله شرعي براي اخراجهاي وسيع بعديشركت جديد به معناي تعطيلي شركت كنوني برق  

ايـن شـركتها بـا    . براي تاسيس اين شركتها هيچ گونه نيروي انساني جديد استخدام و يا تعليق نمي شود       ": عي است كه  مد
  ".شوند  اصالح اساسنامه دو سازمان توسعه برق ايران و شركت ساتكاب با همان نيروهاي موجود تشكيل مي
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 ميليون 11درصد اعالم كرده و نسبت به وقوع بيكاري  14 نرخ بيكاري را ،اين در حالي است كه رحمان فضلي، وزير كشور     
يري از وقوع اين ميزان گوزير كشور دولت روحاني مي گويد براي جلو     .  هشدار داده است   )1400سال  (  سال آينده  7 نفر در 

ناك حال با وضعيتي كه گربيانگير اقتصاد كشور است و رشد وحشت          .  درصد برسد  5/6بيكاري بايد رشد اقتصادي حداقل به       
منفي آن كه دولت ادعا مي كند به صفر نزديك كرده است، تكليـف مردمـي كـه بيكارنـد و دايـم بـا اخـراج از كارخانـه و                     

هـاي  ه  آيا شـكمهاي گرسـنه و سـفر        چه مي شود؟   و مووسسات دولتي روبرو هستند،        وزارتخانه ها  يا ي خصوصي كارگاهها
توصيه مي شود از دريافت يارانه خـودداري  اكيدا  كه دايم به آنها   خالي با حرافيهاي روحاني و علي خامنه اي سير مي شود          

   نكنند؟ اعتراضكنند يا سكوت پيشه كرده و نسبت به بيكاري، گراني، نداري و گرسنگي 
  
  "انصراف نمي دهيم"

دولـت  . ي برد كار م ه  دولت از يك طرف مردم را تشويق به انصراف از گرفتن يارانه مي كند و از سوي ديگر زبان تهديد را ب                     
.  افكار عمومي را به نفع خود بچرخاند       ، و ارسال پيامك به مردم     "نه به يارانه نقدي   "تالش كرد با راه اندازي كمپيني به نام         

اما كمپين دولتي به ضـد خـود تبـديل     . تر مي شد، تبليغات دولت هم افزايش يافت        هر چه به زمان شروع ثبت نام نزديك       
انـصراف  " پيامكي به خواست دولت پاسخ دادند و در پايان هر جوك و شعر طنـزي نوشـتند                   شد و مردم با طنز و جوكهاي      

يارانـه  " : آنهـا را تهديـد كـرد       هـا     مدير دفتر امور بانكي سازمان هدفمندي يارانه       ، نرگس نجفي  ،از سوي ديگر  . "نمي دهيم 
 خانواده، شـغل اول و دوم، سـود دريـافتي           درآمد تمامي اعضاي  . شود  مرحله دوم با توجه به درآمد كل خانوار پرداخت مي         

شود و متقاضيان بايـد        هاي بانكي و درآمد از محل خانه اي كه اجاره داده مي شود، جزو درآمد ماهيانه حساب مي                    سپرده
  ".هنگام پر كردن فرم درخواست يارانه، اين اطالعات را در محل درآمد خود قيد كنند

دولت خود اظهاري   ":  گفت "ايرنا" فروردين به خبرگزاري حكومتي      23 روز شنبه    ،همچنين محمود واعظي، وزير ارتباطات    
  ".كند  يارانه اي مردم را در برخي موارد راستي آزمايي مي

 ميليون ثروتمند داده و تصريح كرده است كه اگر ايـن            10علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خبر از شناسايي             
  .فت يارانه ثبت نام كنند، نامشان حذف خواهد شدافراد در سامانه دريا

  
 محمد باقر نوبخت، معاون روحاني ادعا كرد ميلونها نفر از دريافت يارانه نقدي انصراف داده                ،روز بعد از پايان مهلت ثبت نام      

ـ           10 تنها   ، اعالم كرد  "خبرگزاري مهر "اند، همچنين    ايـن منبـع   . د درصد يارانه بگيران از دريافـت يارانـه منـصرف شـده ان
 درصد انصرافي خواهند بود، 10 ميليون نفر هستند، در مجموع 77 از كل يارانه بگيران كه حدود محاسبه كرد كههمچنين 

  . ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف خواهند داد7يعني حدود 
در حالي كه   .  بگيران افزوده است    تومان به درآمدش از محل حذف يارانه       د ميليار 300 بيش از     ماهيانه دولت،  با اين حساب  

علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، از         .  بود  متقاضيان  درصد 30 چيزي حدود     انصراف ن دولتي پيش بيني مسووال  
 درصد مردم از دريافت يارانه اظهار خشنودي مي كند و محمـد بـاقر نوبخـت، معـاون برنامـه ريـزي و نظـارت                       10انصراف  

به هر ميزان كه از دريافت يارانه انصراف داده شود، شيب افزايش قيمت حاملهـاي انـرژي                 ":  مي گويد  زنيراهبردي روحاني   
  ".شود  ها كمتر مي  در فاز دوم هدفمندي يارانه

 7 ميليون نفر ثروتمند در كشور شناسايي كرده اند كه اكنون فقط 10حال به عهده مقامات دولتي است كه بگويند چگونه        
  .آنان فقط انصراف داده اندميليون نفر 

  
 يارانه نقدي و اعالم دارايي و ثروت شان در فرمهاي دولتي، بخشي از جناح رقيب نيز تدر مورد انصراف دادن مردم از درياف

البته اين افراد دلشان براي مردم نسوخته كه هياهو براه انداخته اند،            . وارد ميدان شده و به مقامات دولتي اعتراض مي كند         
اليـاس نـادران،    . ه ترس آنان از هويدا شدن داراييهاي خود و نزديكشان است كه اين گونه پستان به تنور مي چـسبانند                   بلك
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آيا وزرا حاضر هستند داراييهاي شان     ":  نزديك به سپاه پاسداران مي گويد      "خبرگزاري فارس " به   ،نماينده مجلس آخوندي  
  ".ه اطالعات اقتصادي خود را دارنديردم از دريافت يارانه و ارارا اعالم كنند؟ اگر خير، پس چرا توقع انصراف م

  ".ه اطالعات كننديشفافيت اطالعاتي ابتدا بايد از بدنه دولت اجرا شده و سپس از مردم انتظار ارا":  در ادامه مي گويدوي
همچنـين در گزارشـي كـه در    .  تا هزار ميليارد تومان ثـروت دارنـد  800به گفته نادران برخي از وزراي دولت روحاني بين          

نگـاهي بـه شـركتهاي خـصوصي كـه         " : منتشر شـده آمـده     ، نماينده مجلس آخوندي   ، متعلق به احمد توكلي    "الف"سايت  
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت عضو هيات مديره آنها بوده، بيانگر آن است كه او داراي ثروتـي افـسانه                       

  ".دولت حسن روحاني استاي و در زمره ثروتمندان كابينه 
  

   تروريست-بحران ديپلمات 

 در سطح بين المللي نيز دولت با چـالش بزرگـي روبـرو شـده                ، كشاكشهاي داخلي كه كار دولت را مشكل كرده         اين جزه  ب
ر معرفي حميد ابوطالبي، تروريست شناخته شده و گروگانگير سابق سفارت آمريكا در تهران به عنوان نماينده رژيم د          . است

عمد سعي به  ،د همه موانع را با تدبير دور زدهرك حسن روحاني كه فكر مي.  شديد آمريكا روبرو شدواكنشسازمان ملل، با 
مي كند با معرفي ابوطالبي به عنوان نماينده در سازمان ملل و قبوالندن آن به آمريكا، به رقباي داخلي خود نشان دهد كه               

اما اين حركت دولت روحاني را مجلس نمايندگان آمريكـا خنثـا            . يلي چيزها كرده است   آمريكا را وادار به چشم پوشي از خ       
بعضي از گروگانهاي سابق و سناتورهاي آمريكايي به همراه نمايندگان كنگره با قاطعيت انتخاب ابوطالبي را غير قابـل                  . كرد

ابوطـالبي خـود   ":  فـروردين گفـت  26ه خانم جن ساكي، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا نيز سه شنب       . پذيرش خواندند 
 اين موضوع براي آمريكاييها عميقا مهم و براي دولت آمريكـا            ،شخصا بيان كرده است كه در گروگانگيري دخيل بوده است         

  ".غيرقابل پذيرش است كه براي چنين شخصي رواديد صادر كند
بر خالف قرارداد مقـرر بـين سـازمان    " و " المللينقض مقررات بين"دولت روحاني نيز عدم صدور رواديد براي ابوطالبي را         

هرچند .  دانسته و سعي كرد تا با به ميان كشيدن پاي مقامات سازمان ملل، آمريكا را به چالش بكشد                  "ملل و دولت آمريكا   
اسـتفان دوجاريـك، سـخنگوي دبيركـل     .  سازمان ملل سعي كردند تا با سكوت خود را از اين مناقشه كنار بكشند          هايمقام

ايـن  . اين موضوعي دوجانبه بين ايران و آمريكاست و سازمان ملـل دخـالتي در آن نـدارد   ": سازمان نيز به خبرنگاران گفت   
  ".دهد حل اين موضوع را به مسووالن دو كشور واگذار كند  سازمان ترجيح مي

 ديپلمـات  - جيـد از تروريـست  پا را فراتر گذاشت و بـا تعريـف و تم         محمد جواد ظريف وزير امور خارجه دولت روحاني نيز        
اجازه نمي دهيم گروهي تندرو دستور ":  ديپلماتهاي رژيم دانست و گفت"مجرب ترين و منطقي ترين" او را يكي از مزبور،

و دولت آمريكا هم به خوبي اطالع دارد اين رفتار از نظر جمهوري اسالمي ... كار حضور ايران در سازمان ملل را تعيين كنند
  ".يچ وجه قابل قبول نيستايران به ه

 كه به عنوان سفير ايران در ايتاليا مشغول به فعاليت 1993ابوطالبي در سال ": اما بالفاصله روزنامه انگليسي تلگراف نوشت    
  ". در ماجراي قتل يكي از مخالفان جمهوري اسالمي به نام محمدحسين نقدي نقشي كليدي داشته است،بود

 از جمله رونوشت گفت وگوهايي كه پليس ايتاليا در خالل تحقيقـات خـود      ،اسناد دادگاه ": يسداين روزنامه در ادامه مي نو     
  ".درباره مرگ آقاي نقدي انجام داده است، چنين اتهامي را اثبات مي كند

 ديپلمات رژيم بيـشتر رو شـد و جهـان شـاهد همكـاري و              -  تروريست "منطقي ترين و مجرب ترين    "با اين حساب دست     
م قد دولت تدبير و اميد روحاني از تروريستي است كه نه تنها از جانب گروگانهاي سابق اش مـورد نفـرت قـرار                 حمايت تما 

  . اپوزيسيون نيز در زمان اشتغال به ديپلماسي آلوده استي بلكه دستش به خون اعضا،دارد
 اما بعيد به نظر مي رسد كه ،مي ندارد كرده اند كه اين اتفاق تاثيري در روند گفتگوهاي ات          م آمريكايي اعال  هايهرچند مقام 

زيرا رژيم جمهوري اسالمي با شل و سـفت كـردن طنـاب مـذاكرات      . در دنياي ديپلماسي چنين چيزي پذيرفته شده باشد       
 مـي  "ديپلمات" به عنوان تروريستهاي شناخته شده خودگسيل  اقدام به آشكارااتمي است كه پاي خود را فراتر گذاشته و   

گـسيخته فعـاالن    افـسار   ركوب  سـ ن كشيدن براي مدافعان حقوق بشر، شدت گرفتن اعـدامهاي خيابـاني،             خط و نشا  . كند
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 فقط براي بيـرون رفـتن از بـن بـستي            ،نشان مي دهد، هدف رژيم از مذاكره اتمي و حداقل توافق          ...  سياسي و اجتماعي و   
رژيم آدمكشها و لگد مـال كننـدگان حقـوق    يزي كه براي گرنه چ  و ،است كه كاغذ پاره هاي سابق برايش پيش آورده است         

  . امضا مي كنداساسي مردم ايران ارزش ندارد، معاهدات بين المللي و احترام به پيمانهايي است كه
  

  در انتها

 ،دولت روحاني سعي دارد تا با گرسنگي دادن و وادار كردن مردم به رياضت اقتصادي چند صباحي امورات خود را بگذرانـد              
.  با وجود دزدان و دغلكاران حاكم ممكن نيست،ن است كه عبور از گردنه اي كه رژيم براي مردم ايران ساختهاما واقعيت اي

بحران اقتصادي فزاينده كه در رگ و پي جامعه نفوذ كرده است، بدون دموكراسي و آزادي و حق دخالت عمومي مـردم در      
 معيـشت ر اقتصاد ورشكسته كـشور و بهتـر شـدن اوضـاع             الزمه هر گونه بهبودي د    . امورات جاري حل و فصل نخواهد شد      

  .جايي نخواهد برده  هر دولت و حكومتي آب در هاون خواهد كوفت و راه ب،بدون آن.   آزادي سياسي و اجتماعي است،مردم
قطع كردن دست دزدان و چپاولگران از سرمايه هاي ملي و عمومي تنها در يك جامعه باز ممكن است و براي رسـيدن بـه               

  .ن نيز فرو كوفتن رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه در اولويت قرار داردآ
  

  جهان در آيينه مرور

  

  داشت؟ خواهد دستاوردي چه و شد برگزار چگونه افغانستان در انتخابات
  ليال جديدي

 جهـان  شـغل  خطرناك تـرين   شايد افغانستان در جمهوري رياست حاضر شغل  حال در باز هم  نشود، تكرار تاريخ اگر حتي
 خواهد كم المللي بين كمكهاي گذارند، به جا مي را اندكي تعداد و شوند مي خارج به تدريج خارجي نظامي نيروهاي. باشد
 بهبـودي  براي اندازي چشم همزمان،. شد خواهد بيشتر مخدر مواد قاچاق و شده افزوده افغانستان اقتصادي مشكالت شد،

 اتحـاد جمـاهير    يروهـاي ن كـه  بـار  آخـرين . نيست امنيت وضعيت
 جمهور رييس اهللا، نجيب و شدند خارج افغانستان از سابق شوروي
او بـه دار     سـر  داد، را دشـمنان  بـا  همكـاري  و مذاكره قول جديد،

شهر  ميدان و بسته كاميوني پشت و سپس جسدش را    آويخته شد 
 بـا  افغانـستان  در انتخابـات  حال، اين با. كردند رنگين خونش با را

 جريـان  مـردم  گـسترده  نـسبتا  شـركت  و انتخاباتي نامزد 8 رقابت
  .يافت
 كـه در   شد برگزار انتخاباتي افغانستان در جاري سال آوريل 5 روز
آن  و ستوده را رويداد اين در غرب،  به وِيژه  بسياري،. شود مي كشيده كرزاي حامد پاي زير از صندلي سال، 12 از پس آن
 اعـالم  شـرايط  واجدان درصد 58 را كنندگان شركت شمار افغانستان انتخابات ستقلم كميسيون. خواندند آميز موفقيت را

 مـي  گرفـت،  صورت كه اي گسترده تخلف و تقلب اين حال،  با. است بوده پيشين انتخابات از بيش رقمي شد، گفته و كرد
  .ببرد سوال زير آنرا نتايج صالحيت تواند

  
 و اخـتالف  موجـب  گونه اخباري كـه    هر از انتشار  جمعي، تفاهم و تصميم يك در خبرنگاران انتخابات، روز و پيش روزها از

 باران وجود با نقاط از برخي در و امنيتي تهديدات گرفتن ناديده با نيز مردم از بسياري. كردند خودداري شد، مي خشونت
 همـه  ايـن  بـا . رفتند راي دوقهايصن پاي به پديد خواهد آمد،   شان زندگي در تحولي و تغيير آنكه اميد به  با هوا، سردي و

 از تـوان  مـي  را امنيـت  و ايجـاد صـلح   . بـود  خواهـد  روبرو بيشماري چالشهاي با آينده دولت كه نيست آن منكر هيچكس
 رشـد . دارنـد  قـرار  شـرايط  حاد تـرين   در اقتصادي مسايل و سياسي مشكالت. آورد حساب به آنها ترين بغرنج و مهمترين
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 اداري فـساد  به دادن پايان و روستاها در به ويژه آموزشي امكانات اجتماعي، ارايه شغلي، خدمات  ايجاد فرصتهاي  اقتصادي،
  .است رو پيش بزرگ چالشهاي ديگر از
 انتخابـات  ادعـاي  كـه  شـد  خواهـد  روشـن  پيرامـون آن،   رويـدادهاي  ديگر و نامزدها برگزاري انتخابات،  پروسه به نگاهي با

  .توخالي يا واقعي است ميزان چه تا خاباتيانت نامزدهاي قولهاي و دمكراتيك
 و بـوده  سقوط حال در غربي متحدان و دوستان به خارجي متكي  سياست است معتقد پيشين، ديپلمات ،"مراديان داوود"

   .شتافت آن نجات به بايد
 آينـده  رهبـران  ،اقتـصادي  مـشكالت  بر غلبه براي است معتقد كابل "پوهنتون" اقتصاد دانشگاه  استاد ،"جويا احمد فضل"

  . متقابل شوند همكاريهاي نزديك، موجب و دور كشورهاي با دوستانه و سالم مناسبات ايجاد با بايد افغانستان
 و  زده  صدمه  افغانستان المللي و بين ملي اعتبار به اداري فساد گويد، مي حقوقي مسايل كارشناس ،"دستگير هدايت غالم"

  .است هبرد سوال زير را نظام مشروعيت حتي
   مثبتي باشد؟ و بزرگ تحوالت آغاز سر تواند مي افغانستان در انتخابات آيا دارد؟ وجود معضالت اين بر غلبه امكان آيا
  

  انتخابات ضوابط و شرايط

 اينـصورت،  غير در. بياورد به دست را در دور اول    آرا درصد 50 بايد انتخابات برنده نامزد يك افغانستان انتخاباتي قوانين در
 طـول  بـه  ماههـا  دارد امكـان  پروسه اين. پردازند مي رقابت به يكديگر با دارند، در دور بعدي    را راي بيشترين كه نامزد دو

   .باشد داشته همراه به نيز را تشنجات سري يك و كشد
 ادامـه  بـر اكت 6 تـا  و شـده  آغـاز  گذشـته  سال سپتامبر 16 از نويسي نام. نداشت شركت حق ديگر انتخابات اين در كرزاي
  .رفتند كنار كانديداها ديگر نفع به آنها نفر سه كه ماندند باقي نفر 11 صالحيتها اعالم از پس نهايي، فهرست در. داشت

  *.دهند مي راي شان نظر مورد نامزد به انتقال غيرقابل واحد راي از استفاده با روز يك در دهندگان راي
  

  ؟كند حكومت افغانستان بر خواهد مي كسي چه

 بــا همــسو گزينــه ،"رســول زلمــي" شــامل مطــرح كانديــداهاي
 در شـعار  بـا  اي گزينـه  ،"احمدزي غني اشرف" فعلي، حاكميت

 بـه  معـروف  و كشور اداره براي علمي برنامه و طرح داشتن دست
 مـي  همگرايـي  و اصـالحات  شعار با ،"عبداهللا عبداهللا" و قاطعيت

   .باشند
 ،"هـالل  الـدين   قطب" ده،نهايي، به جز سه نفر ياد ش       فهرست در
 محمـد " ،"نعـيم  نادر" ،"سياف رسول عبدالرب" ،"كرزي قيوم"

 عبـدالرحيم " ،"ارسـال  امـين  هـدايت " ،"شـيرزي  آقا گل شفيق
  .يافتند راه 2014 جمهوري رياست رسمي رقابتهاي به عنوان نامزد به "سلطانزوي داوود" و "وردك

 خود  نصيب را بيشتري آراي احتماال و كنند مي رقابت يكديگر با كه نامزد 8 نميا از انتخاباتي نامزد 6 از كوتاهي معرفي به
  :پردازيم مي كنند، مي

 مقـام  داشـتن  از پـيش  او. باشد مي كرزاي اعتماد مورد و نزديك فرد و افغانستان پيشين خارجه امور وزير رسول،  زلمي -
  رسـول .اسـت  كابـل  متولـد  و دارد پـشتو  اصـليت  او .بـود  كـرزاي  دولـت  ملي امنيت مشاور سال 7 مدت به خارجه وزارت

 دكتـرا  مـدرك  فرانـسه  در پاريس پزشكي از دانشكده  و است آمريكايي -فرانسوي   دانشگاه التحصيل فارغ ممتاز دانشجوي
   .دارد

 كرده  تحصيل شناسي انسان رشته در او. باشد مي پرنفوذ اي خانواده از متشخص پشتوي يك زي احمد غني اشرف  دكتر-
. اسـت  كرده دريافت آمريكا در كلمبيا دانشگاه از را خود دكتراي مدرك و بيروت است  آمريكايي دانشگاه از مدرك داراي و
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 طالبان سرنگوني از پس. است بوده نهاد اين اقتصادي سياست انساني زواياي بخش مشاور جهاني در بانك  90 دهه در غني
 نـامزد  او تنهـا  .گـشت  كـرزاي  دولـت  در دارايي وزير سپس و ملل سازمان كل دبير مشاور ويژه و بازگشته افغانستان به او

به   را  دوستم زي، احمد عني اشرف .داد خواهند تشكيل زنان را اش كابينه درصد 20 دستكم كرده اعالم كه است انتخاباتي
 معتقـد  وي. اسـت  كـرده  معرفـي  خود وزير نخست عنوان
بـه   گونـاگون  نيروهـاي  بـين  تعادل دوستم انتخاب با است
   .آمد خواهد وجود

 تاجيـك  و اصـليت   پزشـك اسـت    چـشم  عبداهللا،  عبداهللا -
 وي. بوده اسـت   مسعود شاه احمد ويژه مشاوران از او. دارد

دوم  دور در كـرزاي  بـا  رقابـت  در 2009 سال انتخابات در
 مدت عبداهللا طالبان، رژيم سرنگوني از پس. شكست خورد 

 كمپين شب در. بود غانستاناف خارجه امور وزير سال چهار
 در وي انتخاباتي كمپين فعاالن از نفر دو ،2014 انتخاباتي

  . رسيدند قتل به گلوله ضرب به هرات در او دفتر مقابل
 پشتو اصليت با سابق ساالر جهادي جنگ و نفوذ با و مذهبي كرده تحصيل يك تندرو، اسالمگراي سياف، رسول  عبدالرب-

 بـه  بنـا . اسـت  داشـته  سرشـناس  تروريستهاي با قوي ارتباط اما كرده، ابراز طالبان با را خود مخالفت اباره او چه اگر. است
 و مربي وي ،9/11 تحقيق كميسيون گزارش طبق. است كرده دعوت افغانستان به را الدن بن او بارها  گزارشات، از بسياري

 آرشـيتكت  ،"محمـد  شـيخ  خليل" دهنده خط
 و مربـي  همچنين، سياف. است بوده حمله اين

بمب گذاري  به متهم كه "يوسف رمزي"مشاور 
 2001 ســال در جهــاني تجــارت ســاختمان در

 از ليسانس فوق مدرك داراي او. باشد مي شد،
   .است قاهره در دانشگاهي

 نزديـك  متحد شيرزي، آقا گل شفيق  محمد -
 و وي مـشاور  عنوان به نخست كه است كرزاي
 اشـتغال  نـدهار، ق خـود،  زادگاه فرماندار سپس
 سابق اسـت   جهادي ساالر او يك جنگ   .داشت

 افغانـستان  پادشاه آخرين شاه، ظاهر محمد كه
 وزيـر  پيـشتر  او. بود داده "بلدوزر" لقب وي به

 در شـيرزي . اسـت  داشته بازسازي عمليات در موثري نقش آخر سالهاي در كه شود مي گفته و است بوده نيز ملي خدمات
 نـامزد  هنگـام  آن در كه اوباما با 2008 سال در او. كند مي رد را اتهام اين او خود اما است، داشته نيز دست  ترياك قاچاق
   .كرد ديدار آباد جالل در بود، امريكا جمهوري رياست

   .شد خارج دور از رسول نفع به كه است كرزاي برادر كرزاي،  قيوم-
  

  كردند؟ شركت كساني چه

  .رفتند راي صندوق پاي زنان درصد 35 و مردان از درصد 65 كنندگان، شركت ميان در
افغانستان،  جامعه از نازكي اليه به مرتبط بيشتر اين اما شد، توصيف گسترده انتخابات در شركت غرب تبليغات در چه اگر

 درصد  70  كه حاليست در اين. شود مي هستند، برخوردار تسهيالت ديگر و مالي حمايت از و بوده شهرها ساكن كه كساني
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 2000 از بـيش  كـه  شـد  گفتـه  اين حال  با. نداشتند كافي امكانات كنند و  مي زندگي شهرها اطراف و روستاها مردم در  از
  .كرده اند حمل افغانستان روستايي نقاط ترين دور به را راي صندوقهاي قاطر،

  
   خشونت

گرفـت،   مـي  صورت آمريكا حمايت مورد تدول سوي از هم بيشتر كه خشونت و تقلب فساد، در ميان  2009 سال انتخابات
 و شـناختند  مـي  انتخابـات  برنـده  را خـود  يـك  هر كه بود به صورتي  عبداهللا عبداهللا و كرزاي حامد بين رقابت. برگزار شد 
  . كردند مي مسلحانه روياروي به تهديد عبداهللا طرفداران

 بـا  انتخابات از بعد روز اما كردند، مي خودداري منفي راخبا انتشار از شد گفته كه همانطور خبرنگاران امسال، انتخابات در
  . شكستند را سكوت خشونتها اخبار انتشار

 گلوله لبناني شلوغ رستوران  يك .بود گرفته صورت خارجي خبرنگاران و خارجيها شهروندان، عليه كشور سراسر در حمالت
 خبرنگار، يك شامل كه نفر 9 و گرفته قرار تهاجم مورد هتلي مارس ماه در. سپردند جان نفر 21 آن و در جريان   شد باران

  .كردند دريافت آميز تهديد نامه هاي طالبان از مردم روستاها از برخي  در.رسيدند قتل به شود، مي وي فرزند دو و همسر
 بـاز  از پـيش  روز يك همچنين. قرار گرفت  حمله مورد انتحاري عمليات يك انتخابات در  مستقل كميسيون و كشور وزارت
 يـك  و اسوشـيتدپرس كـشته    عكـاس  و خبرنگار صندوقها، شدن

 ارتـش  از منبـع  يـك . گشت مجروح به سختي  كانادايي خبرنگار
 افغانستان در روز ترين خشونت بار  انتخابات روز گويد مي آمريكا

  .بود
  

  انتخابات در تخلف و تقلب

 كـرده  دريافـت  تقلب شكايت 870 انتخابات، مستقل كميسيون 
 كميـسيون  مـسووالن . بگيـرد  صـورت  تخلف هيچگونه بدون انتخاباتي چنين داشت انتظار شود نمي كه است ديهيب. است

 تقلبـات  و تخلـف  مـوارد  به كه گويند مي اما كنند، نمي رد را انتخاباتي تخطيهاي و تخلف تقلب، وجود انتخاباتي شكايات
   .بود نخواهد در نتيجه انتخابات تاثير بدون باشد، چه هر آن نتايج. شود مي رسيدگي اسناد و شكايات مبناي بر انتخاباتي،

  .باشد تاثيرگذار انتخابات نهايي و ابتدايي نتايج بر تواند مي عمومي آراي از تقلبي آراي قرنطينه و ابطال
 ايفـاي  يدولتـ  بلنـد  هاي رده در كه اشخاص و افراد از برخي كه كند مي تاييد انتخابات مستقل كميسيون ديگر، سوي از

  .اند كرده استفاده انتخابات روز در مشخص نامزدان سود به خود موقعيت از كنند، مي وظيفه
 صـديق " حـال،  ايـن  با. مي كنند رد را آن اكثر كشور وزارت مقامهاي كه است آشكاري تخلفات نيز متهم به ارتكاب   پليس

 انـد،  زده انتخابـاتي  تقلبـات  بـه  دسـت  كـه  لـيس پ اعضا از تن چند كنون تا است، كشور گفته  وزارت سخنگوي ،"صديقي
   .اند شده مجازات

  
  آمريكا نقش

 جانبـه  دو نامـه  توافـق  جديـد  جمهـور  ريـيس  كه دارد انتظار اوباما دولت
 افغانـستان  در جنـگ  سـال  12 و كـرده  نهـايي  را كـشور  دو ميان امنيتي
 ايـن  در خـود  نيروهاي از هزار تن  10 استقرار خواستار آمريكا. يابد خاتمه
 كـه  جنگـي  در كـه  هـستند  امر اين نگران آمريكاييها. باشد مي نيز كشور
 انظـار  در انـد،  كـرده  هزينـه  دالر ميليـارد  600 و كـشته داده   نفر 2300
 امـضاي  بـه  مايل كرزي حامد چه اگر .شوند تصور خورده شكست عمومي
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كـه آن را امـضا خواهنـد         اند گفته جمهوري ياستر نامزدهاي همه اما نيست، متحده اياالت با امنيتي جانبه دو نامه توافق
  . كرد

  
  ...آخر سر و

 ،"افغانـستان  ملـي  ارتش"بمباران يكي از طرفها،      و حمالت انتظار در روز بايد  هر كه است معني بدين افغانستان در جنگ
 باوجود. است كرده نابود است، اشتغال كشور  اصلي منبع كه را كشاورزي اقتصاد جنگ،. بود "ناتو" نيروهاي يا و "طالبان"

 صـد  در 36 كننـد  مـي  زندگي فقر خط زير كه جمعيتي درصد شده، كشاورزي توسعه هاي پروژه صرف كه دالر ميلياردها
 مهـاجرت  سـبب  جنگ. است كرده جهان فقير كشور دومين بنگالدش، از بعد را كشور اين كه امري زده مي شود؛   تخمين
 مكان نقل تن هزار ششصد كوتاه زمان مدت در تنها ملل، سازمان آوارگان آژانس ارشگز به بنا. است شده كشور از بسياري

 آنها. ندارند گرما دسترسي  و برق به و كنند مي زندگي كابل مركز در آوارگان كمپ دو در افغان هزار 35 از بيش. كرده اند 
 جـاني  امنيـت  هيچگونـه  و ي بهـره انـد    پاك ب  آب عفوني و  ضد مواد غذا، پرورش، و آموزش پزشك، و از بهداشت  همچنين

مـي   فرقـي  چـه ": بدهد، در جواب مي گويد    راي دارد قصد آيا پرسد مي خبرنگاري وقتي كمپ اين افراد از نفر يك. ندارند
 مهـم  و سرشـناس  افـراد  و ثروتمنـدان  براي سياست. شد بدتر مان زندگي حال اما داديم، راي 2009 و 2004 در ما كند؟
  " .است

بيانگارنـد، داليـل     صـلح جويانـه    و عادالنـه  آزاد، و آن را   بنگرنـد  مثبـت  چـشم  بـه  انتخابات اين به جهانيان  اينكه اصرار به 
  .دارد گوناگوني

 ايـن  كـه  كند وانمود اينگونه دارد قصد آمريكا بياورد، كشور اين به را دمكراسي بود قرار كه اشغال و جنگ سال 12 از پس
 كـه  درحاليـست  ايـن . شـده اسـت    حاصل اهداف از بخشي دستكم بگويد خواهد مي امااوب دولت. داشت آن را  ارزش جنگ
 بـا  ديـدار  قـول  جمهوري افغانـستان   رياست نامزدهاي تمامي. داد شكست را طالبان نه و شد برنده جنگ اين در نه آمريكا
 از كمـك  ميليـارد  40 انتظـار  يجمهـور  رياست نامزدهاي و كابل در حاكمه طبقه. اند داده را صلح مذاكرات انجام و اوباما

كرزاي از امضاي اين قرارداد   . كند امضا را جانبه دو امنيتي پيمان بايد بعدي جمهور رييس دليل به همين  و دارند را آمريكا
 افغانـستان،  در دايمـي  نظـامي  پايگـاه  10بـراي ايجـاد    خودداري كرده است و مدعي است كه دليل آن درخواست آمريكـا     

 آقاي شايد .شبانه است حمالت و خانگي گشت ادامه و قانوني از تعقيب آمريكايي سربازان مصونيت سرباز، رهزا 10 استقرار
   .شود ثبت اش پيشينه در ننگي چنين نيست مايل كرزاي
 باج يك كامالً امريكا انتظار" :گويد مي درمان و بهداشت امور سياست  در تحليلگر و نگار روزنامه يك ،"ردموند هلن" خانم

 را خـود  پـاي  روي ايستادن توان افغانستان دولت و پليس ارتش، آمريكا، مالي كمك بدون كه دانند مي همه. است خواهي
   ".اند كرده موافقت آمريكا جانبه با دو امنيت پيمان با نامزدها همگي كه روست همين از. شد خواهند واژگون و ندارند

 :كند مي توصيف اينگونه "خونين افغانستان" كتاب نويسنده دو از يكي ،"نتاكركوال سونالي" را افغانستان انتخابات واقعيت
 واقعيت اين. ندارند را دمكراسي يك رهبري توان و اند، مشروعيت  آورده به دست  را راي باالترين كه نفري دو از هيچيك"

 ايـن  ميـزان  چـه  تـا  كـه  دهد مي نشان داشته، وجود تخلف و خشونت پيشين انتخابات حتي از بيشتر انتخابات اين در كه
 ايـن تعجبـي نـدارد،     . نيست جانبه دو امنيت پيمان امضا مخالف نامزدها از هيچيك. است بوده مضحك بازي يك انتخابات

  ".كرده حمايت افغانستان در را تندرو هاي چهره و مسلح نيروهاي همواره آمريكا كه دانند مي همه
 داشـت،  خواهـد  دسـتاوردي  چه افغانستان مردم براي 2014 سال انتخابات هك پرسش بدين پاسخ موجود بر اساس شواهد  

 و سعادت مردم براي و دهد پايان را آمريكا امپرياليسم اشغال سال 13 تواند نمي انتخابات اين در دادن راي. نيست مشكل
   .بياورد ارمغان به بهروزي و آزادي

  
مي  فقط ها  دهنده   راي آن در كه است محور نامزد و چند نماينده  يها  حوزه   با سيستم يك انتقال غيرقابل راي سيستم* 

راي در   تـرين   بـاال  كـه  نامزدهـايي . شـود  پـر  بايد كرسي يك از بيش انتخابيه حوزه هر در اما دهند، راي نفر يك به توانند  
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 و است امروز جهان در اتيانتخاب سيستمهاي نادرترين از سيستم اين. كنند  مي   پر را مناصب اين آورند دست به را مجموع
. جهـان در برمـي گيرنـد       در را نفـر  ميليـون  34 فقط كه  رود  مي كار به ونوياتو و پيتكارين جزاير اردن، افغانستان، در تنها

 در سيـستم  ايـن  از. اسـت  بوده 1993 تا 1948 سال از ژاپن سفالي مجلس انتخابات در آن از استفاده ترين   شده    شناخته
  . آنها به جريان افتاده است در تازگي به انتخابات كه مي شود هاستفاد كشورهاى

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  

  نتخابات پارلمانی عراق و صف بنديھای سياسی مقابل مالکیا
 آناهيتا اردوان

راكسيونهاي سياسي از عملكرد مستبدانه و اقتدار گرايانه نوري مالكي انزجار بخش قابل توجه اي از گردانهاي اجتماعي و ف
عرصه .  يافته استشدت)  ارديبهشت10( آوريل 30 برگزاري سومين انتخابات پارلماني عراق در تاريخ نزديك شدنبا 

نه و قهرآميز به دليل تحميل تاكتيك مبارزه مسلحاه سياسي و اجتماعي عراق در بحبوحه تداركات برگزاري انتخابات، ب
و ) ويژه جمهوري اسالميه ب(مخالفان توسط نوري مالكي كه آگاهانه و بر اساس منافع و مطامع نيروهاي ارتجاعي 

 در همين رابطه،.  بحراني تر گشته است،ويژه جمعيت سني مي پردازده امپرياليستي به پايمال ساختنِ حقوق عراقيان ب
 به بمباران و كشتار وحشيانه مردم فلوجه و رمادي مبادرت "مبارزه با تروريسم" نهه بها از چهار ماه پيش بدولت مالكي

 بيست و پنج درصد از شهر رمادي عراق بر اثر موشك باران نيروي سركوبي مالكي نابود گرديده و  كه در پي آندهيورز
  . جا گذاشته استه تلفات جاني چشمگيري ب

 نفر مجروح شده اند كه اين 1234 و  رسيده نفر به قتل592 مارس امسال، بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در ماه
، سازمان ملل 2014 مارچ 28به گزارش نيويورك تايمز، مورخ . ميزان شامل كشته و مجروحان استان االنبار نمي شود

 . اعالم كرد كه تقريبا چهارصد هزار نفر در استان االنبار آواره گشته اند
ظامي نيروي سركوبي مالكي در شهرهاي مزبور، سركوب ددمنشانه مخالفان و رقباي سياسي در شكل افزون بر عمليات ن

به گزارش كميته حفاظت از روزنامه نگاران . دستگيري، زندان، شكنجه و ترور، اعدام صحرايي و سانسور ادامه دارد
بر اساس اين گزارش، عراق . ه نگاران استنيويورك، عراق تحت حاكميت مالكي بدترين كشور از نظر قتل و كشتار روزنام

در ده سال اخير، بيش از صد روزنامه نگار در . كه قتل روزنامه نگاران بدون مجازات مي ماند قرار دارد ييدر صدر كشورها
  .  و حتي يك نفر هم مجازات نشده است اندعراق كشته شده

  
 درآمد ارزي آوريل ابراز داشت كه 22 مورخ "صوت االخبار"ديو  نوري مالكي در مصاحبه اي تبليغاتي به نقل از رابه تازگي
 س مركز انرژي جهاني در ماه ماربراساس گزارشوي اضافه كرد كه .  رسيده استميليارد 30 دالر به ميليارد 20كشور از 

لكي در حالي از ما.  رسيده است1979باالترين ميزان از سال به  ميليون بشكه در روز، 3.62 ا، توليد نفت عراق ب2014
افزايش توليد و فروش ذخاير نفتي سخن به ميان مي آورد كه فقر، تكدي گري، گرسنگي، فاجعه انساني و ديگر معضالت 

مديريت و چپاول ثروت عراق توسط وي و حاميانش در منطقه مي و سونتيجه بيش از هر چيز  موجود در عراقاجتماعي
 نوري مالكي در انحصار قدرت و ثروت، اجراي فرامين ارتجاعي جمهوري مجموعه سياستهاي سياسي و اقتصادي. باشد

 كارتل و تراستهاي نفتي از ديگر سو، عراق را - اسالمي از يكسو و صدور مجوز بالمانع جهت غارت و چپاول نفت به كمپانيها
 و حفظ پايه تثبيت صرف زهر چي بيش از ،دست مي آيده ثروتي كه از فروش نفت كشور ب. به ورطه نابودي كشانده است

 در توليد سوخت و هبالواسط كه  را طبقات و اقشار جامعهنمحروم تري زندگيهاي حكومت خودكامه اي مي شود كه 
  . سازدمي ، ويران سهمي از آن نمي برندانرژي دخالت دارند ولي 
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تند كه تحصن ساكنان شش استان استانها و شهرهاي عراق در حالي شاهد آفيشها و پالكاردهاي نامزدهاي انتخاباتي هس

 در مخالفت با بمباران فلوجه و "مرگ بر ديكتاتور"بپا خاسته؛ انبار، بغداد، ديالي، كركوك، صالح الدين و نينوا با شعار 
    *.رمادي كه منجر به قطع برق و آب آشاميدني شده، كماكان ادامه دارد

شان، توقف عمليات نظامي و  اي هراده خويش تا تحقق خواستهمتحصنان ميادين در روزهاي جمعه بار ديگر بر عزم و ا
  . فشردنديكشتار مردم استان االنبار، پاي استوار

ولوژيك و ي معترضان و تسلط كامل سياسي، ايددرآوردن اعمال قهر و خشونت دولت نوري مالكي جهت به زانو باوجود
 ائتالف سياسي در انتخابات پارلماني دهم ارديبهشت ماه 36اقتصادي، كميسارياي عالي انتخابات عراق مجوز شركت براي 

، شهر بغداد با چهار ميليون "اخبار العراق"بر اساس گزارشات مندرج در سايتهاي خبري عربي از جمله  .را صادر كرده است
مجلس،  واجد شرايط، بيشترين كرسي ي نفر278 هزار و 255 نفر از مجموع جمعيت هفت ميليون و 231 هزار و 177و 

 ثقل رقابت ميان ائتالفهاي  نقطه بغداد را در انتخابات پارلماني آتي به امراين.  كرسي، را به خود اختصاص مي دهد69
ائتالف صلح "يس مجلس اعالي اسالمي عراق، ي ر، به رهبري عمار حكيم"ائتالف الموطن" كه شاملسياسي بدل ساخته 

 نخست وزير ، به رهبري نوري مالكي"ائتالف دولت قانون"يشين عراق،  نخست وزير پ، به رهبري ابراهيم جعفري"ملي
يس ي ر، به رهبري اسامه محمد النجيفي"ائتالف اصالح متحدون" به رهبري اياد عالوي، "ائتالف ملي"فعلي عراق، 

 رهبري علي ظاري  به"ائتالف به خاطر عراق فعاليت كنيم" به رهبري ناصر ثعلب الساعدي، "ائتالف تغيير جديد"پارلمان، 
 به "ائتالف مدني دموكراتيك" به رهبري هاشم عبدالحسن علي هاشم، "ائتالف فضيلت و نخبگان مستقل"علي القياص، 

 "ائتالف وفاداران به ميهن" حمودي، ابراهيم به رهبري عبدالسالم "ائتالف البديل عراق"رهبري علي كاظم عزيز الرفيعي، 
 معاون اهل تسنن نخست وزير عراق، ، به رهبري صالح المطلك عمر"ائتالف العربيه"، به رهبري وائل عبداللطيف حسين

 مي ... به رهبري ضياء نجم عبداهللا وابسته به جريان صدر و "االحرار" به رهبري مسعود بارزاني، "اائتالف كردستان نينو"
  . شود

، ائتالف اصالح متحدون به رهبري اسامه محمد يكي از مهمترين ائتالفهاي سياسي مخالف قدرت گيري مجدد نوري مالكي
. معرفي كرده استرا  كه با شعار اصالح و تغيير، نامزدهايش در استان نينوا، صالح الدين، بغداد و االنبار استالنجيفي 

  . استاعالم كرده  مخالفت خود را با نخست وزيري نوري مالكي براي سومين بار به صراحتاسامه نجيفي 
ل عراق يبيه به رهبري صالح المطلك نيز خواستار عدم قدرت گيري نوري مالكي و پايان دخالتهاي رژيم در مساائتالف العر

مردم خود ظلم مي كند، به ائتالف مزبور اعالم كرده كه با كسي كه شهرهاي كشورش را هدف حمله قرار مي دهد و . است
  .  كرددائتالف نخواه

. ر با شعار وحدت، صلح و سازندگي، در سومين انتخابات پارلماني شركت خواهد كردائتالف االحرار وابسته به جريان صد
حاكم الزماني، از نمايندگان فراكسيون االحرار از مخالفت اين تشكل با نخست وزيري مالكي براي سومين بار خبر داده 

اي سياسي درباره اين مساله كه  كرده است كه اغلب گروههمرياض الساعدي از اعضاي ديگر فراكسيون مزبور اعال. است
  . نوري المالكي براي سومين بار نامزد تصدي نخست وزيري نشود، اتفاق نظر دارند

محمود عثمان از رهبران ائتالف گروههاي كردستان گفته است امكان تشكيل ائتالف جديد شامل بارزاني، عالوي، حكيم، 
  .صدر و نجيفي براي تشكيل دولت آتي عراق وجود دارد

 اختالف ديرينه با نوري مالكي و مخالفت با اوجودواقعيات دو انتخابات پارلماني گذشته نشان مي دهد كه جريان صدر ب
اين يكي از فاكتورهاي . قدرت گيري وي، براي اشغال بيشترين كرسيهاي مجلس به ائتالف با دولت قانون مبادرت ورزيد

 وضعيت بحراني دولت مالكي، موقعيت وي را ميان شديد، تاما . بود نوري مالكي توسط مقام نخست وزيريكسبمهم 
 هر چه  خودبدينوسيله، جريان صدر نيز تحت شرايط بحراني، بر اساس منافع. است تضعيف كرده طيفهاي سياسي مختلف،

  . بيشتر به دوري از نوري مالكي وادار مي گردد
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نيه به رهبري اياد عالوي، جريان صدر و مجلس اعالي  متحدون به رهبري اسامه النجيفي، الوطائتالفطور كلي، ه ب
  . شمار مي آينده اسالمي عراق از جمله نيروهاي مخالف نخست وزيري نوري مالكي ب

 تك رويهاي نوري مالكي و ه دليلب  پارلمان عراق امور درمشاور وزير  و ائتالف دولت قانون عضوجدايي صفاالدين الصافي،
  .در ائتالف دولت قانون است وجود اختالف ، بيانگرتشكيل ليست مستقل

، منافع خود را در تداوم نخست وزيري نوري مالكي و حزب الدعوده  ايراناز نقطه نظر بين المللي نيز دولت آمريكا و رژيم
  .  مخالف اين امر هستند عربستان سعودي، تركيه و قطر، در حالي كهمي بينند

  قابل توجهي از عراقيان در شكل مبارزه مسالمتبخشحت تاثير فشار از سوي  ت كهصف بندي سياسي مقابلِ نوري مالكي
  .  و قهر آميز است، هر روز جدي تر و آشكارتر مي گرددآميز

خلع نوري مالكي از مقام نخست وزيري بيش از اينكه به نتيجه انتخابات آتي ربط داشته باشد به ائتالف نيروها و گرايشات 
خود ه زيرا، ائتالفي كه بيشترين كرسيهاي مجلس را ب. وابسته استرين كرسيهاي مجلس بعد از آن جهت كسب بيشت

  .  تعيين نمايد نيز قادر است نخست وزير آينده را،اختصاص دهد
  

 آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي براي كشوري چون عراق كه طي دهه هاي متمادي آماج حمله و مسير دستيابي به
تضاد عمده .  نيروهاي ارتجاعي و امپرياليستي قرار گرفته، بسيار بغرنج و مملو از فراز و نشيب استتهاجم سياسي و نظامي

خلع نوري مالكي از قدرت سياسي و .  پلوراليسم و ارتجاع خشن و انحصار طلب است-  و اصلي در عراق بين سكوالريزم
  شايان توجه گاميهبي و ملي عراق را تامين كند،ي كه بتواند حداقل منافع اقوام مذيتشكيل ساختاري سياسي كثرت گرا

 كه از بدو  نقش ارزنده اي در تضعيف جمهوري اسالمي در منطقه داردتحول مزبور. ارزيابي مي شوددر رفع اين تضاد 
  .استي ارتجاعي چشم دوخته ي اهداف فاشيستي و جهان گشاثقلمثابه ه قدرت گيري به كشور عراق ب

 اعمال خشونت دولتي، دخالتهاي رژيم ه دليلب... مانند انتخابات پارلماني پيشين و ه مزبور ب است كه انتخابات روشن
 نيروهاي امپرياليستي، نه تنها در شرايط غيردموكراتيكي برگزار نمي گردد، بلكه از نظر شكل و  وتروريست واليت فقيه

مبارزه در عراق، بهره با وجود پيچيدگي . مي باشدغيردموكراتيك ، محتوا نيز با توجه به تقسيم بنديهاي فرقه گرايانه
 بسط و پيشرفت مخالفت با باضافهبرداري از وضعيت و شرايط پيش آمده يعني صف بنديهاي سياسي مقابل مالكي 

  وظيفه هر نيروي مردمي، سكوالر و عدالت طلب در كشور مذكور وبه نفع آحاد مردم عراقخودكامگي و انحصار طلبي وي، 
  . مي باشد

سازماندهي، بسيج نيروهاي مردمي، رهبري آگاهانه مبارزه شش استان سني نشين عراق و بسط آن، تسريع مبارزه و كار 
ايجابي، چنانكه تاثير و بازتاب تبهكاريهاي نيروهاي ارتجاعي را خفه كند و بانگ رهبران واقعي و انقالبي زحمتكشان عراقي 

هر اندازه قدرت سياسي به كثرت . مستلزم خلع قدرت از نوري مالكي استرا به گوش همگان برساند، در گام نخست 
  .ي روي آورد، راه براي مبارزه نيروهاي مترقي و عدالت طلب هموارتر مي گردديگرا
  

در هنگام نگارش اين مطلب، خبرگزاري شبكه اخبار العراق، از عدم برگزاري انتخابات پارلماني در فلوجه بدليل * 
 . خبر دادد بين نيروهاي سركوبي مالكي و عشاير انقالبي، درگيريهاي شدي

  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  جنگ در اوکراين نمادی از تضادھای سيستم پوسيده و در حال زوال
  شهره صابري

. دند پيدا كننبازارهاي جهاني عذري بهتر از ناسيوناليسم نمي تواناي سلطه بر بر رقابت در جهان  امپرياليستيقدرتهاي
بحران سرمايه . تجاوز نظامي و از جمله كودتا استجنگ، با اهميت ترين عامل ، توزيع بازارهاي جهاني در شرايط بحراني

 است عذري بهتر از ناسيوناليسم براي تجاوز داري كه سرچشمه ي آن محدوديت امپرياليستها در سهم بري از بازار جهاني
 از راه زور و اين امرنيافته 

آزمايي نظامي و به نام 
ناسيوناليسم صورت مي 

سلطه ي سرمايه ي . گيرد
 مستعمرات را ،يكنواخت

چند سال قبل از ظهور 
لنين از بين برده بود و 
مساله را به بازار منتقل 

در گيريهايي از . كرده بود
ي مليتها و قماش درگير

قوميتها نه بر سر 
دموكراسي و حقوق انساني 
بلكه هر آنچه به نام 
ناسيوناليسم انجام مي 
پذيرد حركتي است براي 
درگيريهايي از نوع درگيريها در اوكراين نه بر سر . زير شعار هاي ناسيوناليستيامپرياليستي گسترش منافع پنهان شده 
كشور تنزيل . ويت يك بلوك در مقابل تضعيف بلوك ديگر سرمايه داري است بلكه براي تق،دموكراسي و خواست مردم

خوار روسيه كه از عوايد  سرمايه هاي خويش در اوكراين تغذيه مي كند مايه ي عمل متجاوزانه ي غرب به اوكراين شده 
يستها براي رفتن به ناسيوناليستها و فاشمدل موي اوكرايني خانم تيموشنكو از اساسي ترين نيروهاي محركه ي . است

 در اوكراين براي ايجاد زير ساختهاي نظامي ناتو در نزديكترين طمع كارانهجنگهاي ! سوي بلوك سرمايه داري غرب است
 شرق از با اهميت ترين خطرها براي ، غربطبيعيو هم اكنون رقيب درگذشته  ي غرب  رقيب ديرينه،كشور به مسكو

  . است
  

.  ببلعندبتوانندجهان را تا مي توانندكنند تا  عبور ميبراي تامين منافع خودشان ساخت ت  از قوانين دسامپرياليستها
 به اوكراين 1954چند دهه پيش، در سال بودند كه قديم  كريمه و سواستوپول بخشهايي از روسيه ،جنوب شرقي اوكرايين

  . منضم شدند
روسيه در شوراي امنيت كه تحريم سايل مربوط به بي توجهي غربيها به شوراي امنيت سازمان ملل و مطرح نكردن م

ي حقوقي سرمايه داري نئوليبرال در  روبنانشان مي دهد از ديگر مواردي است كه ،روسيه در آن از حق وتو برخوردار است
  . استجامعه ي طبقاتي نيروي مسلط در  منافع خدمت

 و فاشيستها با خشونت و قهر در تدارك توسعه ي اهداف ونازيهائيعني ناسيوناليستها، ندر اوكراين، نقش آفرينان اصلي 
 و هيچ چيز مانع بودهفقط در راه بلعيدن اوكراين مشخص مي كند كه آنها  واقعيات وحشيانه و واپسگرايانه .كودتا بوده اند

اي مترقي حمله به دگرانديشان، كمونيستها و نيروه. اين نيروهاي واپسگرا نيستاز جانب وحشيگري و ترور و تهديد 
  اوكراين و عقب ماندگي وابستگان سرمايه داري حكايتي از تضادهاي اين سيستم پوسيده و در حال زوال است
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  چالشھای معلمان در فرودين ماه
  فرنگيس بايقره

 بودجه مدارس از امسال سرانه اي مي شود

س بايد به صورت سرانه اي اداره شوند تا  به تازگي وزير آموزش و پرورش اعالم كرده كه مدار– فروردين  4آفتاب، دوشنبه   
طرح وي از اين  قرار است كه به ازاي هر دانش آموز، سرانه اي به مدير داده شود و . بهره وري نيروي انساني در آن باال رود

  .تمام مخارج مدرسه كه شامل حقوق معلمان نيز مي شود، با اين بودجه پرداخت خواهد شد
 .ش متوسطه وزير آموزش و پرورش از سرانه اي شدن بودجه مدارس از سال آينده خبر داددر همين رابطه معاون آموز

تحقيق دستيابي به برنامه هاي ارايه شده در زمان دريافت بودجه، مهمترين عامل ارزيابي مدارس در ": زرافشان تصريح كرد
 ".پايان سال تحصيلي است

 پيش بينيهاي صورت پذيرفته، نيم درصد از مدارس از سال تحصيلي            طبق": علي زرافشان در تشريح اين خبر اظهار داشت       
 .آينده تحت پوشش اين طرح قرار خواهند گرفت

: وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دريافت حقوق معلمان بر اساس منابع مالي در اختيار مدارس قرار خواهـد گرفـت، گفـت     
 ".بر اساس بودجه ارايه شده خواهند بودمطابق اين امر، مدارس نيز ملزم به ارايه برنامه ها "

مـدير  ": وي با تاكيد دوباره بر اينكه در پرداخت نظام حقوق معلمان هيچگونه تغييري ايجاد نخواهد شد، خاطر نشان كـرد               
مدرسه به عنوان مدير بالفصل از سوي آموزش و پرورش گزارش عملكرد و حضور غياب معلمان را به منطقه اعالم خواهـد                      

  ".اين روند تا پرداخت از سوي دارايي و خزانه كل ادامه خواهد يافتنمود و 
بنا به گزارشات، بزرگ ترين دغدغه معلمان در رابطه با اين طرح، احتمال تبعـيض و بـي تـوجهي مـديران در هزينـه ايـن               

 تامين هزينه هـاي     آنها همچنين از احتمال اينكه در برخي موارد مديران مدارس براي          . بودجه و پرداخت دستمزد آنهاست    
مختلف، درصد قابل توجهي از اين بودجه را هزينه كنند و كسري آن را با كاهش حقوق معلمان به بهانه هايي نظير كيفيت 

  .جبران كنند، نگرانند... پايين تدريس و 
 سابقه اي طوالني نكته مهم ديگر در مخالفت مديران و معلمان با اين طرح اين است كه با توجه به اينكه آموزش و پرورش       

در پرداخت نكردن به موقع اضافه كاري، مزايا و پاداشها، حقوق و سرانه مدارس دارد، آنها نگرانند كه اين مساله بـار ديگـر                        
از اين رو اين افراد بر اين نظرند در صورت اجرايي شدن اين طرح با وجود همه ي مخالفتها، الزم است كه ايـن          . تكرار شود 

  .بل از زمان پرداخت حقوق به حساب مدارس واريز شده باشدمبلغ از روزها ق
  

 موافقت با مرخصي سيد محمود باقري

مرخـصي  .  به مرخصي آمـد "كانون صنفي معلمان ايران   " سيد محمود باقري، عضو هيات مديره        - فروردين   5حقوق معلم،   
 . فروردين است11آقاي باقري تا 

  . ره محكوميت خود را مي گذراند اوين دو350 سال است كه در بند 2وي حدود 
 4در همين حال رسول بداقي، معلم زنداني كه با حكم ناعادالنه شش سال حبس توسط قاضي صلواتي مواجه شده، مـدت                     

  .سال و هفت ماه را بدون حتي يك روز مرخصي در زندان اوين، كچويي و رجايي شهر گذرانده است
 

 مختلف در مدارسحضور حدود دو ميليون آخوند به مناسبتهاي 

 هـزار  500بـيش از يـك ميليـون و    ":  دبير ستاد همكاريهاي حوزه علميه و آمـوزش و پـرورش گفـت   - فروردين  10ايرنا،  
 ".روحاني به مناسبتهاي مختلف در مدارس كشور حضور يافته و به انجام امور تبليغي و مشاوره هاي مذهبي مي پردازند

ي همكاريهاي حوزه علميه و آموزش و پرورش، طالب و روحانيون روزي يك تا دو       همچنين در راستا  ": مجتبي ملكي افزود  
 ".ساعت در مدارس حضور مي يابند و به بيان احكام شرعي و مشاوره به دانش آموزان مي پردازند
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ـ                            ا مشاور وزير آموزش و پرورش تصريح كرد كه حضور طالب و روحانيون در مدارس بـا دعـوت انجمـن اوليـا و مربيـان و ب
 .هماهنگي و تحت نظارت مدير آموزشي صورت مي گيرد

فعاليتهاي تبليغي و تربيتي در مناسبتهاي مذهبي به ويژه با رويكرد ايجاد شادي و نشاط در ميان دانش آموزان ": وي افزود
 ".و به منظور غني كردن محتواي اين برنامه ها از ديگر برنامه هاي روحانيون در سطح مدارس است

از آنجا كه واحدهاي آموزشي اولين مكان براي سرمايه گذاري فرهنگي هستند، طلبـه هـا و روحـانيون                   ": آور شد ملكي ياد 
توانمند و خوشفكر بدون ايجاد حقوق استخدامي و پرداخت هر گونه حق الزحمه در مدارس حضور مي يابند و به خـانواده                      

  ".ها و دانش آموزان مشاوره هاي مذهبي ارايه مي كنند
 

 )شعري از رسول بداقي(له بردگي و آزادگي فاص

   فروردين15حقوق معلم، 
 

 !دلم گروگان كودكي است
 بس بي گناه

 مادري بي كس و كار
 از اين پس، تنها

 انديشمندي سر به دار است، سحر
 كجاست روياهاي كودك او؟

 ميان همهمه كودكان شهر بازي؟
 يا غوغاي مهمانيهاي هزار فاميل؟

 ختيهاي بادآورده يادر گهواره ي خوشب
 مست خنده ي قلقلكهاي پدر؟

 هيچكدام! نه! نه
 پشت ديوار پيچ در پيچ زندان،
 در خياالت وهم آلود سياست،

 زندان و مرگ و شكيبايي
 در پاي ديوار چشم انتظاري 

 در تابستاني اين همه سنگدلي
 در روياي واپسين بوسه هاي پدر

 به دنبال معماي اشك پنهان مادر
  را از كه بايد گرفت؟سراغ خدا

 گلوله هاي سربي؟
 چوبه هاي دار؟

 يا ديوارهاي هزار پستوي زندان؟
 گلبانگ مسجدهاي شهر؟

 ال به الي كتاب هوسناك قانون؟
 يا مردمان سر در گريبان بي درد؟

 كدام اسباب بازي؟
 كدامين بوسه ها؟
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 كدامين خاطرات؟
 تلخي حكم بيدادگران را
 از خاطرش خواهد زدود؟

 !آنجاست هنوزپدر 
 پايش چرا يك وجب،
 !با زمين فاصله دارد؟
 :مادرش با گريه گفت

  ...اين است فاصله ي بردگي و آزادگي
 )93 نوروز - زندان رجايي شهر-4اندرزگاه (رسول بداقي، 

  
 نقل و انتقال معلمان بر اساس جنسيت

اره اينكه آموزش و پرورش چه تدابيري براي ، معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش در ب1393 فروردين 17معلم، 
در دستورالعملي كه اصالح شده، بحث نقل و انتقال به شرطي انجـام مـي         ": توازن جنسي نيروهاي انساني انجام داده گفت      

 72شود كه توزيع جنسيت نيز در آن مطابق با نياز منطقه و استان باشد، لذا بر همين اساس اگر در استاني به عنوان نمونه 
 درصد را مردان تشكيل مي دهند، قطعا در چنين اسـتاني بـه هـيچ وجـه نيـروي زن وارد                      28درصد از معلمان را بانوان و       

 ".نخواهيم كرد
همچنين با اسـتفاده از  ": زرافشان با اشاره به اينكه تمام اين نكات در دستورالعمل نقل و انتقال فرهنگيان ديده شده، گفت   

 ".طبق مصوبه مجلس، توازن نيروها را در آموزش و پرورش كنترل خواهيم كردبازنشستگي پيش از موعد، 
امسال دستورالعمل نقل و انتقال معلمان زودتر در اختيار استانها قرار مي گيـرد تـا بخـش سـاماندهي نيـروي                      ": وي افزود 

ي ها انجام شـده و مـشكلي در   انساني به صورت جدي در دستور كار قرار بگيرد تا قبل از آغاز سال تحصيلي جديد، جابجاي 
  ".بخش نيروي انساني نداشته باشيم

  
 استخدام در آموزش و پرورش ممنوع شد

 . در سال جاري به كارگيري افراد جديد به هر شكلي توسط آموزش و پرورش استانها ممنوع است- فروردين 15 -ايسنا، 
كشور مجوز استخدام و بكارگيري نيـروي جديـد بـه    ، آموزش و پرورش در كل   1393براساس ضوابط اجرايي قانون بودجه      

 .صورت حق التدريس آزاد و عناوين مشابه و يا به هر شكل ديگري را نخواهد داشت
 اين ضوابط، استخدامهاي دولتي نيز به صراحت تعيين تكليف شـده اسـت كـه بـر ايـن                    12اين در حالي است كه در ماده        

يد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي از محـل               اساس هر گونه به كارگيري نيروي انساني جد       
اعتبارات هزينه اي همچنين در شركتها و موسسات دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قـانون             

 .مديريت خدمات كشوري خواهد بود
يس جمهور و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس همچنين مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ري

  . است1393جمهور نيز از ديگر الزامات استخدامي در سال 
  

 الزامي شدن زنگ اذان و نماز در مدارس

 معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش ارتقاي كيفيت مربيان و مشاوران تربيتي، تدوين - فروردين 19روزنامه آرمان، 
  .  اعالم كرد93هايش در سال  ترين برنامه  امه جامع نظام آموزشي و الزامي شدن زنگ اذان و نماز را از مهم برن

 الزامي است و بخشنامه آن نيز به همه مدارس سراسر كشور اعالم شـده  "زنگ اذان و نماز"حميدرضا كفاش، با بيان اينكه     
   ". شود آموزان كسر نمي  اي از دانش  ي نخواندن نماز هيچ امتياز و نمرهاقامه نماز كامال اختياري است و برا": است، افزود
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مدارس قرآني همچنان به قوت خود باقي است      ": كفاش درباره برنامه جديد آموزش و پرورش براي مدارس قرآني نيز گفت           
هاي آن   كيفي و ارتقاي برنامه اي براي افزايش تعداد اين نوع مدارس ندارد، بلكه در صدد توسعه و آموزش و پرورش برنامه 

   ".است
  

   نيروي مازاد داريم كه بيشتر آنها زن هستند2500: مدير كل آموزش و پرورش تهران

 سال گذشته در نقل     20 دهد كه در طول       سوابق نشان مي  "  : فروردين، مدير كل آموزش و پرورش تهران گفت        24تسنيم،  
ساني زن به مرد افزايش يافته است، يعني نقل و انتقاالت، مكانيزم كمبود معلـم  و انتقاالت به تهران همواره نسبت نيروي ان    

  ".مرد را تجديد كرده است
شود      درصد كالسهاي پايه ششم در مدارس ابتدايي پسرانه توسط معلمان زن اداره مي             35": اسفنديار چهاربند اظهار داشت   

 ششم كه جاي خود را دارد، اين مشكل به دليل كمبود معلم شود، كالس كه اين موضوع براي كالس پنجم هم تجويز نمي 
 نفر نيروي مازاد در آمـوزش و پـرورش تهـران داريـم كـه بيـشتر ايـن                    500 هزار و    2حدود  "  :وي افزود ".ايجاد شده است  

اي كه نيروهـاي    شود به گونه  البته از تعدادي از اين معلمان براي پايه ششم استفاده مي    . نيروهاي مازاد از ميان زنان است     
 ايم تعدادي از آنها را تحـت پوشـش قـرار     اند، اما با اين كار توانسته       مازاد مقطع متوسطه اول و دوم به مقطع ابتدايي آمده           

  ".دهيم و بيشتر از اين امكان جذب نبوده است
  

  تجمع اعتراضي فرهنگيان بازنشسته در اداره كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد

 تعدادي از فرهنگيان بازنشسته استان كهگيلويه و بويراحمد براي دريافت پاداش مناطق محروم خـود     - فروردين   24ايسنا،  
  .كل آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضي زدند ، در محل اداره 85 تا 74از سال 

مورد مبناي پرداخت، به روز نبـودن    تجمع كنندگان از مسووالن آموزش و پرورش كهگيلويه و بويراحمد خواستار پاسخ در              
  .پاداشها و همچنين دليل پرداخت نشدن به سه شهر ياسوج، گچساران و دهدشت شدند

  .تعدادي از نمايندگان فرهنگيان بازنشسته به نيابت از جمع، خواهان پيگيري مطالبات خود شدند
بـه دنبـال   ": فت آن سخن به ميـان آورد و گفـت       علي چابك نماينده فرهنگيان بازنشسته از پيگيري اين حق تا لحظه دريا           

  ". كنيم برگزاري جلسات مستمر و مذاكره با مسووالن هستيم و از راهكارهاي قانوني براي رسيدن به حق خود استفاده مي
هر چند كه معتقديم اين گونـه نشـستها دسـتاورد خاصـي             ": نتيجه ندانست و تصريح كرد      وي نشستهاي انجام شده را بي       

  ". براي فرهنگيان بازنشسته نداشته استتاكنون
  

  خواهد جمع آوري بخاريهاي نفتي از مدارس پول مي : معاون وزير آموزش و پرورش

 هزار كالس درس در كـشور همچنـان بـا           150 معاون عمراني وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه            - فروردين   27ايلنا،  
 پايان امسال نيمي از اين كالسهاي درس با بخاري نفتي و گازي خداحافظي              تا": شوند، گفت   بخاري نفتي و گازي گرم مي       

  . شوند خواهند و داراي سيستم گرمايشي استاندارد مي
 ميليارد تومان براي استاندارد سازي سامانه گرمايـشي مـدارس مـصوب       200مرتضي رييسي با اشاره به اينكه سال گذشته         

 ميليارد تومان است كـه اگـر ايـن          300مصوبه امسال مجلس نيز     ":  كرد، افزود   ميليارد آن تخصيص پيدا    146شده بود كه    
اعتبار تخصيص پيدا كند با اعتبار سال قبل و سال جاري مشكل نيمي از كالسهاي درس در كشور كه داراي بخاري گـازي     

جمـع آوري همـه     ": رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور تـصريح كـرد           ".و نفتي هستند، حل خواهد شد     
  ".بخاريهاي نفتي و گازي از كالسهاي درس پول مي خواهد

رئيسي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اهميت سالمت دانـش آمـوزان چـرا زودتـر ايـن بخاريهـاي نفتـي و گـازي از                              
  ".سالمت هم پول مي خواهد": شوند، گفت كالسهاي درس جمع آوري نمي 
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هـاي زمـاني      در طي برهـه     ":  چه تعداد كالسهاي درس كپري در كشور وجود دارد گفت          رييسي در پاسخ به اين سوال كه      
مختلف كالسهاي درس كپري در كشور جمع آوري شده است اما به واسطه جابجايي جمعيت ناشي از خشكسالي، مـسايل                 

رس كپـري جديـد بـه       روند كه در اين صـورت كالسـهاي د          جمعيت كپر نشين از نقطه اي به نقطه ديگر مي         ... اجتماعي و 
  ".آيد وجود مي 

وي با اشاره به اينكه معموال در استان سيستان و بلوچـستان، بخـش جنـوبي اسـتان كرمـان و بخـش كـوچكي از اسـتان                            
براي مقابله با اين كالسهاي كپري، كالسهاي پيش ساخته را جايگزين           ": هرمزگان كالسهاي درس كپري وجود دارد، افزود      

  ".توان گفت تعداد اين كالسها در كشور نزديك به صفر شده است ي كه ميآنها كرده ايم به طور
  

  وقتی تحريف و 2پوشانی برم. می شود
  نگار الوندي 

 فروردين كه منجر به 28  روز پنجشنبه زندان اوين در350در پي انتشار گزارشهايي از حمله ي نيروهاي امنيتي به بند 
 ايران خواست به وضعيت  رژيمنمسؤوال از المللن بند شد، سازمان عفو بين  تن از زندانيان اي30مجروح شدن حدود 

 4گفته مي شود . جسمي زندانيان مصدوم رسيدگي كنند و امكانات پزشكي الزم را در اختيار اين مجروحان قرار دهند
سين اسماعيلي رييس اين در حالي است كه آقاي غالمح. زنداني به دليل وخامت حالشان به بيمارستان منتقل شده اند

سازمان زندانهاي و همين طور آقاي سهراب سليماني مدير زندانهاي استان تهران هر دو اين خبر را تكذيب كرده و وقت 
  .  و فقط يك بازرسي ساده بوده استوجود نداشتهاظهار داشتند كه هيچ گونه درگيري و ضرب و شتمي در زندان اوين 

  از از زندانيان پس از تعطيالت نوروزي حاكي از وحشت حكومت از مردم و به خصوصحمله ي غافلگيرانه به اين دسته
 چرا كه رژيم حاكم از فضاي انفجاري در . است و نمايش دوگانه اي در سطح عمومي به دنبال داردو زحمتكشانكارگران 

به بيرون از زندان و حتي نهاد هاي  بنابراين به دنبال راهي است كه پيام خود را ،كارخانجات و در ميان مردم مطلع است
 ".ما اهل سركوبيم و از هيچ عمل غير انساني  هم در راستاي اهداف خود فروگذار نمي كنيم"حقوق بشري برساند كه 

همچنين با پنهان كاري و كتمان اين واقعه سعي در پديد آوردن فرضهاي تحريف كننده ي اذهان عمومي دارد و با باطل 
پديده هاي غافل از اين كه افكار عمومي به سمت . نه هاي خارجي به دنبال ايجاد آرامشي تصنعي استشمردن گزارش رسا

كه دست يا ذهن انسان با آنها تماسي نداشته باشد گرايشي نداشته و نمي تواند پيش فرضهاي تحريف ) طبيعي (عيني
  . كننده و پيش داوريهاي تصنعي را باور داشته باشد

مد نظر دارد را  آنچه باواژه ها و جمالت ،  ميان انديشه هامي كند رابطهسعي همواره ه كه رژيم حاكم  شدثابتبه تجربه 
البته اين مسĤله مربوط به شناخت شناسي زبان است كه نظريه پردازان حكومتي از آن به عكس استفاده . كندتحريف 

د تا راستي را و اين منتهاي بي شرمي به اصطالح نظريه نموده و جمله ها را چنان به كار مي برند كه بيشتر كذب را برسان
با اين حال بر ماست كه با عريان كردن اهداف اين واقعه ي ضد بشري و رساندن آن به حالت . پردازان حكومتي است

   .را برمال كنيم برون نگرترين و بنابراين مطمئن ترين و قطعي ترين حالت ممكن ،بالفصل و ملموس تفسير نشده ترين
 از اتفاقات مشابه به توصيف رژيمبنابراين وظيفه ي انساني است كه با به كارگيري دانش زباني از توصيف منفعالنه ي 

در واقع با اين حركت از زبان به عنوان ابزاري براي بيان و تشخيص حقيقت از كذب استفاده كرده ايم و . فعالي دست يابيم
 ي جهان واقعي و قابل دريافتي است كه ذهن خردورز مشاهده و سپس با تمام وظيفه ي انساني خود را كه همانا ارايه
  .وجود تجربه مي كند را به انجام رسانيم

 

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

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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   در يادبود رفقای شھيد در تپه ھای اوين٣٣تقارن دو رويداد، گزارش از قطعه 
  پرهام.حامي

سي و نه سال از تيرباران ناجوانمردانه رفيق فدائي بيژن 
شش تن از رفقاي فدايي و دو تن از با جزني همراه 

فروردين سال مجاهدين خلق در شامگاه بيست و نهم 
 پهلوي در ديكتاتوريدر زماني كه رژيم .  مي گذرد1354

برابر قدرت اراده و اعتقاد راسخ جنبش پيشتاز فدايي و 
ساير نيروهاي مخالف سلطنت به درجه اي از درماندگي 

جز كشتار ه رسيده بود كه چاره اي در حفظ خود ب
مخالفان نمي ديد، در بند و زنداني كردن مخالفان نيز 

زيرا، رفقاي . ود خطري بيشتر براي رژيم در برداشتخ
ي چون رفيق بيژن جزني محيط زندان  خالق و انديشمند

را نه به عنوان يك حصار بلكه فرصتي براي روشنگري ساير زندانيان و سازماندهي بيشتر تشكيالت و انتشار كتب و مقاالت 
در اقدامي غير انساني و جنايتكارانه تنها چاره را در كشيدن دژخيمان ديكتاتوري پهلوي . ماندگاري تبديل نموده بودند

. ترمز حركت فراگيري كه منجر به براندازي رژيم مي شد و در خاموش كردن منبع و چشمه خروشان اين جنبش ديد
يش از ش را به خون فدايياني آغشته كرد كه نه تنها راهشان و هدفشان خاموش نگرديد بلكه ب ابدين ترتيب، دستان پليد

پيش فروزان گشت و شعله هاي اين شراره سرخ خرمن 
  . خاندان پهلوي را نابود كردديكتاتوري

امروز سي ام فروردين كه جهت تجديد عهدي كه با خون رفقاي 
اتفاق جمعي از رفقا به قطعه سي و سه قدم ه فدايي داريم ب

نهاديم و با جواناني كه در زمان حياط اين شهيدان چشم به دنيا 
گشوده بودند مواجه شديم كه با شاخه هاي گل سرخ مزار ن

ذين مي بستند به حقانيت آ تپه هاي اوين را رماندگاشقايقهاي 
از  راهي كه .راه سازمان پرافتخارمان بيش از قبل پي برديم

 راهي كه با .غاز شد و با خون بيژنها رشد كردآرستاخيز سياهكل 
چون ستاره اي مقاومت و از جانگذشتگي رفقاي بسياري 

 . هر برابري خواهي استراهنمايسمان كشورمان آدرخشان در 
بي ترديد،در دوراني كه جوانان كشورمان با تحليل درست از 
شرايط مشخص، راهي جز فروپاشي دستگاه مطلقه واليت فقيه 

بدين جهت، . نمي بينند، گام در مسير آزاديخواهي مي گذارند
ري اسالمي نيز در بحران فراگير رژيم ارتجاعي و استبدادي جمهو

داخلي و جهاني، از بسط و انقالبي شدن جنبش به شدت مي 
در  نيروي سركوبي جمهوري اسالمي،. هراسد و افسار گسيخته هيبت و خوي استبدادي خود را بار ديگر به نمايش گذاشت

  .ماج وحشيگري خود قرار دادآ مورد  زندان اوين، زندانيان سياسي بي دفاع را350اقدامي وحشيانه با يورش به بند 
  .استاين توحش و اقدامات غير انساني از نوع همان هراس و زبوني گزمگان شاه و ساواك از نداي حق طلبي خلق ايران 
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  زنان در مسير رهايي
  )قسمت آخر(زنانه شدن مهاجرت 

  
Zuhal Yeşilyurt Gündüz 

  مانتلي رويو: منبع
  آناهيتا اردوان: برگردان

   ليبرال-روي كار مراقبتي در جهان نو ني
ارتبـاط بـين    . واقعيت شرايط وخيم كارگران مهاجر، زنانه شدن پديده مهاجرت و جهاني سازي بازار كار را آشكار مي سازد                 

استثمار نيروي كار و گسترش آن از سطح ملي به بين المللي، پرسشها پيرامون كار خانگي را از يك موضوع طبقاتي به يك 
در حقيقت، توليد كار خـانگي از روي دوش زنـان ثروتمنـد و تحـصيلكرده غربـي                  . ع اخالقي و جهاني بسط مي دهد      موضو

اختالف بين زنان به موازات تقويت      . برداشته و بر دوش زنان مناطق و كشورهاي فقير مشخصي از جهان گذارده شده است              
ي و صندوق بين الملل پول براي رشد به دولتهـا تجـويز   مدلي كه بانك جهان . سيستم طبقاتي در جهان عميق تر مي گردد       

مي كنند، مي بايست مورد نقد قرار گيرد، زيرا موجبات بيكاري تحصيلكردگان كشورهاي فقير را فراهم مـي سـازد تـا بـه                        
  . كشورهاي پيشرفته مهاجرت و به عنوان كارگر خانگي به كار مشغول گردند

 الملل پول، نيروي كار مراقبتي از كشور خـود فـرار و بـه آن سـوي جهـان، بـه       تحت دستورات بانك جهاني و صندوق بين     
 از كـشورهاي    "مواد خام "اگر در گذشته،    .  ليبراليسم اقتصادي منتقل مي شود     -كشورهاي پيشرفته جهت صرفه جويي نو       

ستم سرمايه داري انحصاري فقير آفريقايي و آسيايي به زور و كشتار ربوده و به كشورهاي ثروتمند فرستاده مي شد، در سي            
  . ليبراليستي ربوده مي شود-و استعماري كنوني، نيروي كار اجتماعي و مراقبتي هم با اعمال سياستهاي نو 

 -مهاجرت نيروي كار اجتماعي و مراقبتي از كشورهاي فقير بـه كـشورهاي ثروتمنـد تحـت تـاثير اعمـال سياسـتهاي نـو                          
به شمار مي آيد، زيرا اين مهاجرت نه به دليل انتخاب آزادانه مهاجران، بلكه به دليلِ ليبراليستي نوعي استعمار و بيدادگري 

  . اقتصادي صورت مي پذيرد-تشديد وضعيت بغرنج معيشتي و رشد معضالت اجتماعي
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وابستگي كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير در راستاي تامين نيروي كار مراقبتـي، بـه تـشديد مناسـبات اسـتثماري و                  

   .ستعماري سرمايه داري ياري مي رساندا
اين در حاليست كـه كـار   . كارگران خانگي مهاجر، بخش قابل توجه اي از شالوده محلي، ملي و جهاني را تشكيل مي دهند       

نيروي كار كارگران خانگي مهاجر . خانگي و كارگر خانگي، به طور معمول در بررسي اقتصاد جهان در نظر گرفته نمي شوند
 نيويورك دست از كـار      "من هتن "آن است كه بسياري تصور مي كنند، به عنوان مثال، اگر كارگران خانگي پايين               بيش از   

  .بكشند، تمام بخشهاي اقتصادي شهر دچار از هم گسيختگي خواهد شد
واريها در از همين رو، كوشش و تالش آنها در جهت غلبه بر دش. كارگران خانگي مهاجر با مشكالت پر شماري روبرو هستند

به كار گيري استعداد خويش در نقش نيروي مراقبتي و انجام كار سخت براي نجات و بهبود سطح زندگي اعضاي خـانواده                      
آنان فقط قرباني سيستم سرمايه داري انحصاري نيستند، بلكه ماموران فعالي هستند كه . شان قابل ستايش و قدرداني است

بدينوسيله، عزم و تجربياتي كـه زنـان كـارگر    . تصاد جامعه خود در تالش بي وقفه اند   براي زندگي بهتر اعضاي خانواده و اق      
 اجتمـاعي و  -مهاجر در روند مزبور كسب مي كنند، قادر است آنان را به نماينده نيرومند ستيز عليه محروميتهاي اقتصادي 

  . ليبراليستي بدل سازد- اجتماعي و عليه سياستهاي نو -عليه محروميتهاي اقتصاديبه بازوي نيرومند جنبش 
سيستم سرمايه داري جهاني مي بايست از اين نظر كه مـادران را از فرزنـدان و خويـشاوندان خـويش جهـت نگهـداري از                          

   .مورد نقد قرار گيرداعضاي خانواده هاي ثروتمند كشورهاي ديگر در يك قالب يك اقتصاد كااليي جدا مي سازد، 
كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان نيز بر اساس مدل و دستورات صندوق بين الملل پـول و بانـك جهـاني، در بـه وجـود                       

دولتهاي اين كشورها مسير بهره برداري اقليتي از جمعيت ثروتمنـد           . آمدن پديده استعماري مزبور مشاركت پيدا مي كنند       
. را براي پر كردن شكاف بين والدين و فرزندان طبقه فرادست همـوار و فـراهم مـي سـازند         جهان از نيروي كارگران مهاجر      

استثمار نيروي كارگران مهاجر در حالي صورت مي پذيرد كه بسياري از والـديني كـه از نيـروي كـارگران خـانگي مهـاجر                  
البتـه شـرايط اينـان را    .  انتخاب نكرده انـد استفاده مي كنند نيز از شغلي كه دارند، راضي نيستند و يا به طور آزادانه آن را       

  .هرگز نمي توان برابر با شرايط بغرنج كارگران شان برابر دانست
 اسـت؛ حـق طبيعـي مراقبـت از فرزنـدان و             "حق مراقبـت  "يكي از كمبودهايي كه زنان كارگر مهاجر با آن روبرو هستند،            

رگران مهاجر زن مي بايست از زندگي خانوادگي به خصوص          كا. اعضاي خويشاوندان شان كه به كلي ناديده گرفته مي شود         
رعايت حق مزبور با ذات نظام سرمايه داري جهاني كـه تعـادل طبيعـي چرخـه              . با مراودت با فرزندان شان برخوردار باشند      

  .نيروي كار خانگي و مراقبتي را با بغرنج سازي شرايط زندگي در كشورهاي فقير از هم مي پاشاند، همگون نيست
 سياسي، اصالح حوزه كار خانگي و مراقبتي، حرفـه          -دستيابي به چنين حقي مستلزم تغييرات عميق ساختاري اقتصادي           

اي سازي و ارتقا كار خانگي در جوامع و تصويب قوانيني مي باشد كه كارگر خانگي را به عنوان شهروند كشورهاي ثروتمند  
ي سرمايه داري كنوني را كه بـر پايـه پدرسـاالري، تبعـيض نـژادي و      چنين تغييراتي سيستم استعمار  . به رسميت بشناسد  

  .امپرياليسم بنا شده، ريشه كن خواهد ساخت
  

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

رويدادھای  و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
  ان و جھانروز اير

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

انسان روزي به دنيا نمي آيد كه از مادرش زاده شده، بلكه آن زمان كه زنـدگي او را ناچـار مـي كنـد خـود را بـه دنيـا               " -
  )بيات، نويسنده كلمبيايي، پيشگام رئاليسم جادويي و برنده جايزه نوبل اد)1927 - 2014(گابريل گارسيا ماركز  ("بياورد

ما مي دانيم كه يك بحث، يك شعر مخفيانه پخش شـده مـي توانـد تـاثيري                  . زبان مي تواند آخرين سنگر آزادي باشد      " -
، تـاثير  )1917 - 1985(هـاينريش بـل    ("گرانبها تر از ناني داشته باشد كه قيام كنندگان در همه انقالبها فريادش زده اند       

  ) ني دوم و برنده جايزه نوبل ادبياتگذارترين نويسنده آلماني پس از جنگ جها
  

  كتاب
  

  زندگي و مرگ گابريل گارسيا ماركز 
 آوريل سال جاري چـشم از جهـان         17 روز   "گابريل گارسيا ماركز  "

او نويسنده ادبيات آمريكاي التين و برنـده جـايزه نوبـل            . فرو بست 
ماركز، روزنامه نگار، ناشر و همچنين يك فعال سياسـي    . ادبيات بود 

يايي بود و به علت تحت تعقيب قرار گرفتن در كشورش، دهها كلمب
   .سال در مكزيك زندگي كرد

ريـيس جمهورهـاي مكزيـك و كلمبيـا نيـز در مراسـم           . مراسم بزرگداشت وي در قصر هنرهاي زيبا در مكزيك برگزار شد          
   .رسمي يادبود گارسيا ماركز در مكزيكوسيتي شركت كردند

 كه يكي از پر فروش ترين 1967، چاپ "صد سال تنهايي"بيش از ساير آثارش به خاطر رمان اين نويسنده منحصر به فرد، 
كتابهاي وي به چندين زبان از جمله به زبان فارسي نيـز ترجمـه شـده و در ميـان       . كتابهاي جهان است، شناخته مي شود     

   .ايرانيان از طرفداران فراواني برخوردار است
خاطر ابتال به سرطان مورد معالجه بود، تمام وقت خود را صرف نوشـتن كتـاب خـاطراتش      ماركز پس از طي دوراني كه به        

ما در ماه اوت يكديگر "گفته مي شود كه كتابي به نام .  منتشر شد"ام تا روايت كنم زنده " با عنوان 2002كرد كه در سال 
   . نوشته كه پيش از انتشار آن از جهان رفت"را خواهيم ديد

  
  رنده جايزه پوليتزر ادبي امسالدونا تارت ب 
 بــا 1992، نويــسنده اي كــه در ســال "دونــا تــارت"

 بـه شـهرت رسـيد،       "تـاريخ سـري   "نخستين رمانش   
ــا رمــان   "ســهره طاليــي" صــفحه اي 784اكنــون ب

 هم شده،   "آمازون" 2013كه كتاب سال    ) گلدفبنج(
داستان اين كتاب   .  را از آن خود كرد     "پوليتزر"جايزه  

. وز و در منهتن نيويورك اتفاق مي افتـد      در دنياي امر  
 ساله اي را روايت مـي       11اين كتاب سرگذشت يتيم     

  .كند و اين كه با مرگ مادرش چگونه كنار مي آيد
 ادبي  "بيليز" از نامزدهاي جايزه زنان      "سهره طاليي "

اي رمـان تـازه او انتظـار        ، يـك دهـه بـر      "دوست كوچك "عالقمندان تارت پس از دومين رمانش،       . در بريتانيا نيز مي باشد    
   .كشيده بودند
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  بررسي سوومديريت در بانكها و موسسات مالي در يك كتاب
بررسي علتها و پيامدها و راهكارهاي مقابله با سوومديريت در بانكهـا و موضـوعات مـالي موضـوع كتـاب دو نويـسنده داود                     

  .مهديان و احمد اسدي افشرد مي باشد
اند كه چگونه مديريت ضعيف و ناكارآمد و همچنين نظارت ناكافي و غير مـوثر نـه                   ي كرده   در اين كتاب، نويسندگان بررس    

ايـن  .  آورد  شود، بلكه زمينه را براي بروز بحرانهاي فراگير فراهم مـي        تنها باعث ايجاد بحران در بانكها و موسسات مالي مي         
 گيـرد كـه ايـن دو     در برخي شرايط، كار تا آنجا باال مـي    اي از سيستم بانكي را تحت تاثير قرار داده و             بحرانها بخش عمده    

  .دهند  شوند و كل سيستم اقتصاد يك كشور را تحت تاثير قرار مي  عامل منجر به ايجاد بحرانهاي مالي عمومي مي
 هزار تومان منتشر كـرده  18 صفحه با قيمت 256 آن را در   "كهكشان دانش " فصل نوشته شده و انتشارت       6اين كتاب در    

  .است
  

  فيلم
  

   جشنواره جهاني فيلم زنان

امـسال نيـز بـيش از    . شود  برگزار مي " جهاني فيلم زنان جشنواره"همه سال به تناوب در شهرهاي كلن و دورتموند آلمان     
كننـده بـه     كشور جهان در هفت بخش اصلي و زيربخـشهاي تكميـل   50 فيلم بلند، كوتاه و مستند از كارگردانان زن       100

   . آمدندنمايش در
ستمداران آلماني بود كه به مراسم گشايش اين جشنواره       تبعيض جنسيتي در دنياي سينما، موضوع اصلي سخنرانيهاي سيا        

 شـود، از جملـه در ايـن           اداره مي  "مانوئال شوزيگ " كه به رياست خانم      "وزارت زنان و جوانان   "  نماينده. دعوت شده بودند  
 فيلم انتخاب 21 اين جشنواره از      اشاره كرد و گفت كه در بخش مسابقه        "برليناله"ره  آميز جشنوا   رابطه به سياست تبعيض     

   . فيلم از آن كارگردانان زن بودند4شده، تنها  
اند، مـسايلي چـون روابـط          امسال دعوت شده       جشنواره  در فيلمهاي هشت سينماگر زني كه براي شركت در بخش مسابقه          

  . شوند  يابي، عشق و مهاجرت مطرح مي  يتانساني، محدوديتهاي اجتماعي، هو
  

  فيلمهاي برگزيد جشنواره كن 
 كـه بــزرگ تـرين جــشنواره   "كــن"جـشنواره فـيلم   

سينمايي جهان محسوب مي شود، فيلمهاي برگزيده       
، "ژان لــوك گــدار". ايــن دوره خــود را اعــالم كــرد

ديويـد  "،  "كن لـوچ  "،  "مايك لي "،  "داردن"برادران  
ــرگ ــوري ب" و "كراننب ــيالن ن ــه ج  از جملــه "يلگ

فيلمسازان شناخته شده اي هستند كه امسال با هـم     
  .رقابت خواهند كرد

، به شهرت جهاني رسـيد، بـا      "از نفس افتاده  "ژان لوگ گدار يكي از پدران موج نوي سينماي فرانسه كه با اولين فيلم اش                
 بـازمي  2010مي از او در جشنواره كن به سال آخرين حضور فيل.  شركت خواهد كرد "خداحافظ زبان "فيلم تازه اي به نام      

  . در حالي كه خودش در جشنواره حاضر نشد" سوسياليسم-سينما"گردد با فيلم 
 حـضور  "نقشه سـتارگان " در كن حاضر بود، با فيلم تازه اش با نام            "جهانشهر" با فيلم    2012ديويد كراننبرگ كه در سال      

  . دارد
از قديمي ترين فيلمسازان اين كشور محسوب مي شوند و همواره مورد توجـه و عالقـه                 دو فيلمساز برجسته بريتانيايي كه      

  .مايك لي و كن لوچ: جشنواره كن بوده اند، امسال در اين جشنواره با هم رقابت خواهند كرد
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ك بار نخل   او پيشتر ي  .  به مضامين سياسي مورد عالقه اش روي آورده است         "تاالر جيمي "كن لوچ در فيلم تازه اش به نام         
  .طالي جشنواره كن را از آن خود كرده است

 در كـن    "روزي روزگاري در آناتولي   " با فيلم    2011نوري بيلگه جيالن، فيلمساز تحسين شده ترك كه آخرين بار در سال             
  .  به جشنواره كن بازگشته است"خواب زمستاني"درخشيد و جايزه ويژه هيات داوران را گرفت، با فيلم 

 در جشنواره كن و اسكار درخشيد، با فيلم تـازه اي بـه   "آرتيست" كه با فيلم صامت سياه و سفيد         "ناويسيوسميشل هازا "
  .  در جشنواره حاضر مي شود"جستجو"نام 

برادران داردن، از ستايش شده ترين فيلمسازان در جشنواره كن، بار ديگر در اين جشنواره حضور خواهند داشت؛ اين بار با         
  ."دو روز و يك شب" فيلمي به نام

در ميان فيلمهاي برگزيده براي مسابقه و نوعي نگاه و مسابقه فيلمهاي كوتاه، هيچ فيلمي از سينماي ايران پذيرفته نـشده                     
  .است

  
  موسيقي

  
  لغو كنسرت دو هنرمند آمريكايي به خاطر تحريمها عليه روسيه 

حريمهـاي آمريكـا عليـه روسـيه، كنـسرتهاي دو سـتاره       دوستان فنالندي ممكن است در تابـستان و در نتيجـه ت            موسيقي  
ــايي،  ــايلي "آمريك م

 و "ســـــــــــايرس
جاســــــــــــتين "

ــك  را از "تيمبرليـــ
اين در  . دست بدهند 

حاليــست كــه همــه 
بليتهاي كنـسرتهاي   
آنــان فروختــه شــده 

  .است
، "گنادي تيمچنكـو  "
 "بوريس روتنبـرگ  "

 "آركادي"و برادران   
 نفره اي قرار دارند كه آمريكا به عنوان يـاران  27 اين سه نفر در ليست سياه     . در هلسينكي هستند   "هارتوال"مالكان سالن   

  . نزديك سياسي يا شخصي پوتين تهيه كرده است
  .اين سالن قرار است در ماه مه ميزبان آقاي تيمبرليك و در ماه ژوئن ميزبان خانم سايروس باشد

پيتـر  "  ،"رابـي ويليـامز  " تـوان بـه     كنسرت اجـرا كننـد، مـي   از ديگر كساني كه قرار است در تابستان امسال در اين سالن     
  . اشاره كرد"التون جان" و "ايروسميت"  ،"گابريل

 است، پيش از اعمال تحريمها در ماه گذشته، ثـروت       "پانور" گذاران شركت تجاري نفتي روسي        آقاي تيمچنكو يكي از پايه    
  .  ميليارد دالر بوده است15 به تخمين فوربس،  او
 در اختيـار آقـاي تيمچنكـو يـا بـرادران            "منابع مالي " به تحريمهاي آمريكا هيچ شهروند يا شركت آمريكايي حق ندارد            بنا

  .شود روتنبرگ بگذارد، در نتيجه اجازه فعاليت تجاري با شركتهاي تحت مديريت آنها صادر نمي 
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   سال انتظار براي دريافت مجوز كنسرت 6
 صدور مجوز براي برگزاري كنسرت يـك خواننـده زيـر            خبرگزاري فرانسه در گزارشي به    

  .زميني براي نخستين بار در ايران پرداخته است
 خواننده پاپ كـه پيـشتر ترانـه هـايش را بـه صـورت                "زانيار خسروي "بليتهاي كنسرت   

تقاضاي اين خواننده از    . اينترنتي و بدون مجوز منتشر مي كرد، به سرعت به فروش رفت           
  .  سال پيش بي پاسخ مانده بود6دريافت مجوز انتشار آثارش از وزارت ارشاد براي 

طبق قوانين ايران، همه آثار هنري از جمله آلبومهاي موسيقي بايـد از وزارت فرهنـگ و                 
ارشاد اسالمي مجوز بگيرند و هنگام صدور مجوز ترانه و موسيقي ايـن آثـار بررسـي مـي          

  .دشود تا با ارزشهاي اخالقي و اسالمي مغاير نباش
با اين حال بسياري از گروههاي زير زميني موسيقي در ايران بدون كسب مجوز از وزارت         

  .ارشاد و به صورت زير زميني فعاليت مي كنند
  .كنسرت موسيقي زانيار خسروي شامگاه پنج شنبه در سالن ميالد نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد

  
  نقاشي

  
  نمايش نقاشي هاي مقبول فداحسين 

 "تمدن هنـد  "اي به نام      ترين نقاشان هندي در مجموعه        ، يكي از معروف     "مقبول فداحسين " تابلو نقاشي از آخرين آثار       9
 ژوييـه در   27 مـه تـا      28براي اولين بار از     

موزه ويكتوريا و آلبرت لندن نمـايش داده        
  .خواهند شد

المللـي را از آن      او كه جـوايز متعـدد بـين         
 95در ســن  2011خــود كــرده، در ســال 

سالگي در لندن درگذشت، اما هنـوز يكـي        
ترين نقاشان هند به شمار مـي         از جنجالي   

  .رود 
نقاشيهاي وي شهرهاي زنده و شلوغ هند،       

ها و اساطير      هاي رنگارنگ، چهره      جشنواره
  .معروف و رويدادهاي تاريخي را تصوير كرده اند

آثار او غالبا ميليونها دالر . ز هنرمندان كشورش تاثير ژرفي گذاشتفداحسين به پيكاسوي هند مشهور بود و بر روي نسلي ا       
وي در سال .  هاي هندي به صورت عريان، خشم هندوها را در كشورش برانگيخت يك نقاشي او از يك الهه  .  رود  فروش مي 

  . گرفت2010 هند را ترك كرد و تابعيت قطر را در سال 2009
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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   بار زور رفتُسمِبه ُپر زور بود و خامنه ای زير
  مهدي سامع

 سيد علي خامنه اي چند بار به منبر رفت و برخي از چالشهاي واليت اش را در البالي مـشتي                     1393در يك ماه اول سال      
طـوري  » اقتـصاد مقـاومتي  «در مورد خامنه اي در روز جمعه اول فروردين در مشهد . دروغ و الف زدنهاي تكراري برشمرد   

 جـا   »ذهـن مـردم   «فرهنگ توليـد داخلـي در       دم مانع توسعه توليد داخلي هستند و بنابرين بايد          صحبت كرد كه گويي مر    
مسئوالن فرهنگي  « ولي فقيه نظام كه از تنفر و انزجار مردم از فرهنگ واليت اش به خوبي خبر دارد هشدار داد كه                      .بيفتد

رخنـه  «البـد بـراي جلـوگيري از        . » اسـت  رخنه هـاي فرهنگـي بـسيار خطرنـاك        « زيرا» بايد مراقب رخنه فرهنگي باشند    
بر اساس گـزارش سـاالنه عفـو        . است» فرهنگ اعدام و خشونت   «است كه خامنه اي مبلغ، مرَوِج و سازماندهنده         » فرهنگي

   . را دارد»جهانايران بعد از چين دومين رتبه اعدام در «الملل،  بين
اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مـديريت         «را سال   ه شود، امسال    خامنه اي براي اين كه مساله اقتصاد مقاومتي جدي گرفت         

تـصويري كـه    . كرد و به روي خود نياورد كه سرنوشت نامگذاريهاي سالهاي پـيش چگونـه بـوده اسـت                  نامگذاري   »جهادي
مطـرح  » فتپيـشر «كارگزاران نظام از اقتصاد كشور ارايه مي دهند بسيار تيره تر از آن است كه ولي فقيه بتواند حرفـي از                  

 متر مكعب گاز ارديلي م9به خصوص كه در واليت مقام معظم به گفته وزير نفت ساالنه             . كرده و آن را به رخ ديگران بكشد       
به ُنقلِ هر مجلس و محفل » خواص«ناپديد مي شود و دزديهاي ميلياردي ، )كسالي در هي به تركراني ايمعادل گاز صادرات(

  . تبديل شده است
بـر طبـق ايـن      .  فروردين خود گزارشي در مورد سقوط دوباره ارزش ريـال پخـش كـرد              29در برنامه روز جمعه      فردا   ويراد

  . » استاز سر گرفتهرا  خود در بازار آزاد ارز تهران يدالر حركت صعود«گزارش 
 بـه  1384در سـال   هزار ميليارد تومـان  70ميزان نقدينگي از    «:اش گفت در ديدار نوروزي با وزرا و معاونان         روحانيحسن  

ساختماني كه در هشت سال گذشته خراب شده است در چند ماه درست             و  ... هزار ميليارد تومان رسيده است     550بيش از   
جام جم آناليـن،    (» .نمي شود اما جاي اميدواري است كه امروز كار به درستي آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستيم                  

  )  فروردين9شنبه 
 ميليون 1 توانيم كشور را با توليد روزانه نمي«:اعالم مي كند يزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت         ر  معاون برنامه 

در حالي سال جديد برنامه ششم توسعه را پيش رو داريم كه تنهـا درصـد انـدكي از         و  ....بشكه نفت اداره كنيم    هزار   200و  
جـاي افـزايش توليـد در كـشور           ها به   ادرست قانون هدفمندي يارانه   اجراي ن ....اهداف برنامه پنجم در بخش نفت محقق شد       

  )1493 فروردين 5 ،تسنيم. (»سبب ضدتوليد شد
 مصرف گـاز در كـشور، در        يروند كنون « فروردين اعالم كرد كه با       25دولت روحاني در روز دوشنبه       نفت   ريوزبيژن زنگنه،   

 به واردكننده گاز ي آتي و در سالهاي برسد، در مصرف بخش خانگيبردار   به بهرهزي ني پارس جنوبي كه تمام فازهايصورت
 درصد كل ذخـائر  18البد اين يكي از افتخارات مقام معظم خواهد بود كه كشوري با دارا بودن        ) مهر. (» شد مي خواه ليتبد

ورات مربوط به زندگي مردم البته از ولي فقيه نمي توان و نبايد انتظار داشت كه به فكر ام. گازي جهان وارد كننده گاز شود
اما براي همه وجدانهاي بيدار و همه ايرانيان آگاه اين هشداري است كه چه آينـده تيـره و تـاريكي بـا وجـود نظـام                           . باشد

به خصوص كه خامنه اي در سر سـوداي افـزايش سـريع جمعيـت     . جمهوري اسالمي براي مردم و كشور رقم خواهد خورد     
  .كشور را مي پروراند

  
براي پنهان كردن شكستهاي خود در يك دست كردن حكومت و براي روشن نـشدن علـت تـن دادن بـه عقـب           ي ا خامنه

 كننـد  ي تصور م  يبرخنشيني، هرچند تاكتيكي و ناپايدار، در پروژه اتمي ديگران را مورد شماتت قرار مي دهد و مي گويد؛                   
 داريـ در د  ني فـرورد  20چهارشـنبه   ين سخنان را در روز      وي ا .  و فشارها بوده است    مهاي تحر ،يا    هسته ي دستاوردها نهيهز
ولي فقيه و مسئول اول فاجعه اي كه با پروژه اتمي . ي بيان كرد اتمي متخصصان و كارشناسان سازمان انرژ    ران،ي مد س،يرئ

ـ ،ابدي ادامه دي مذاكرات باني ا«:بر مردم و كشور وارد شده در مورد مذاكرات جاري گفت    ا وجـود ادامـه    اما همه بدانند كه ب
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خامنـه  . ». متوقف نخواهد شد   وجه   چي به ه  يا   و توسعه هسته   قي تحق نهي در زم  راني ا ي اسالم يور جمه يتهايمذاكرات، فعال 
 و فـشارها بـوده      مهاي تحر ،يا   هسته ي دستاوردها نهي هز كنند ي تصور م  ي برخ اگر«:اي در ادامه به تحريمها پرداخت و گفت       

 از موضـوع  ي و فشار ناش   ميتحر.... وجود داشته است   رانيا  و فشار بر ضد    مي تحر ز،ي ن يا  سته قبل از بهانه ه    ؛ گفت دياست، با 
 و رد،يگ ي سرمنشأ مي و اعتقاد اسالمماني كه از اي اسالمي و جمهورراني مستقل ملت ا   تي بلكه آنها با هو    ستي ن يا   هسته

 و مهـا ي گفته شـود، تحر كه  ني ا نيبنابرا.... آنها مخالفند   حرف زور نرفتن   رباري ملت و نظام و ز     نيا  ندهي آ ي با افقها  نيچن  هم
  )وبسايت خامنه اي.(».ستي نيحي است، موضوع صحيا   هستهي دستاوردهانهيفشارها هز

  
به چند مورد از هزاران مورد در باال اشاره كردم و واقعيت كنوني جامعه ايران هم نـشان مـي   » ندهي آ يافقها«در مورد الف    

تـا تـاثير     امـا خامنـه اي عمـد دارد         . وري اسالمي چه شرايط فاجعه باري را بر مردم تحميل كرده است           دهد كه نظام جمه   
وانمـود  » دشمن«تحريمها را ناچيز جلوه داده و عقب نشيني اش را يك امر مديريت شده به منظور خنثي كردن تالشهاي                    

 دليل آن مي داند كه هزينه پروژه اتمـي تحريمهـا    خامنه اي برخي تحريمهاي غيرجدي و غير موثر در حيات رژيم را           . كند
واقعيت اين است كه تحريمهاي مصوب شوراي امنيت ملل متحد به هيچ عنوان نمي توانست براي رژيم فـشار                   . نبوده است 
روسـه  اما از هنگامي كه پروسه تحريم نفتي و بانكي از جانب آمريكا و اروپا شروع شد و به ويژه چشم انداز اين پ. تلقي شود 

همگان شـاهد بودنـد كـه در منـاظره سـوم      . كه صدور نفت خام رژيم را به صفر مي رساند، زنگ خطر جدي به صدا درآمد  
مربوط به انتخابات رژيم، چگونه تمام كانديداها، به جز سعيد جليلي، با شدت و ضعف متفاوت به انتقاد از سياسـت هـسته                       

 در مورد مناظره ها حرفهايي دارد كه بعداً خواهـد زد، امـا سـير رويـدادها     در همان زمان خامنه اي گفت كه. اي پرداختند 
سمِبه آن چنان پر زور بود كه ولي فقيه مجبور شد زير بار زور              . هرگز به مقام معظم اجازه نداد كه آن حرفها را مطرح كند           

ش است، زيرا موضوع هزينه هاي مربوط بـه  اكنون خامنه اي به دنبال مهار آثار مَخرب اين عقب نشيني براي واليت ا   . برود
  .  پروژه اتمي ديگر يك امر پنهان نيست

اين روزهـا در گوشـه و       «:گفت فروردين   20در نشست علني مجلس در روز چهارشنبه         رژيم   حسين نجابت نماينده مجلس   
 كه آيا صـنعت هـسته اي       سازند  هاي زنجيره اي حتي در حواشي دولت برخي اين سؤال را مطرح مي              كنار و بعضي روزنامه   

  )راديو فرهنگ(» ارزد كه ما براي آن اين هزينه گزاف را پرداخت كنيم؟ قدر مي اين
اين برخيها البته محدود به . ها هستند كه در همان روز چهارشنبه خامنه اي به آنان تاخت     » برخي«ها همان   » برخي«اين  

از جانب كارگران در سالهاي قبل در    » ني حق مسلم ما است    زندگي انسا «آن چه حسين نجابت مي گويد نمي شود و شعار           
  .مطرح شد» است] بخوانيد واليت خامنه اي[حق مسلم ما] بخوانيد بمب اتمي[انرژي اتمي «مقابل شعار 

بنـابرين علـت    . اكنون نيز همه تالش حكومت و تيم مذاكره كننده از جانب رژيم بر تخفيف تحريمها متمركـز شـده اسـت                    
 او، نه تحريمها به طور كلي، كه تحريم نفتي و بـانكي             رفتن»  حرف زور  رباريز«ن خامنه اي به عقب نشيني و        اصلي تن داد  

بنابرين خامنه اي براي پنهان كردن اين حقيقت، تحريمهاي غير نفتي و غيـر بـانكي را بـزرگ                  . به طور مشخص بوده است    
 به طور عام و آمريكا به طور خاص به دنبال تغيير رژيم بوده كرده و مهمتر از همه اين دروغ را شايع مي كند كه گويا غرب

  . است
مربوط مي شود، شكست خواهد خورد و ولي فقيه » گفتمان سازي«مي توان حدس زد كه تالش خامنه اي تا آن جا كه به 

به جـز ايـن ابـزار       . به طور اساسي بر ابزار سركوب، آن هم در وحشيانه ترين و ضد انساني ترين شكل آن متكي خواهد بود                   
دايمي براي حفظ امنيت رژيم، خامنه اي از طريق صدور ترور و بنيادگرايي اسالمي مي كوشد تا خُسرانهاي ناشي از عقـب                      

  . نشيني را مهار كند
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  ......فراسوي خبرها
  

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

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  

  
  

  »شيب نرم«اقتصاد مقاومتي يعني افزايش قيمتها با 
  زينت ميرهاشمي 

   فروردين10فراسوي خبر يكشنبه 
ن پراكني  ولي فقيه در سخ   . ، حسن روحاني معناي جديدي از اقتصاد مفاومتي و مديريت جهادي ارائه داد            93در آغاز سال    

 9حسن روحاني روز شـنبه      . تامگذاري كرد » اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي        «نوروزي خود، سال جديد را      
  . فروردين در ديدار نوروزي خود با كاربران اش، به تشريح مديريت جهادي پرداخت

 بر اقتصاد ايران فـرود آمـده توصـيف         سال گذشته  8كه طي   » برداشتن آوارهايي «حسن روحاني خود و دولتش را در حال         
البتـه  .  سال گذشته صحبت كرد كه نمي توان آن را طي چند مـاه درسـت كـرد         8وي از خراب شدن ساختماني طي       . كرد

معمار اين ساختمان كه وي نامي از او نمي برَد، همان ولي فقيه است كه حامي احمدي نژاد در اجرايي كردن سياسـتهاي                        
  . دويرانگر اقتصادي بو

حرفهاي روحاني در باره خرابي ساختمان اقتصادي طي هشت سال گذشته نشاندهنده شكست سياست يكدسـت سـازي و                   
 سال گذشـته صـحبت مـي        8حسن روحاني به گونه اي از ويراني طي         . تشكيل دولت امنيتي نظامي توسط ولي فقيه است       

ايـن  . اال هدف وي بازگرداندن وضعيت به آن دوران اسـت كند كه گويا كشور ايران قبل از احمدي نژاد، گل و بلبل بود و ح       
ساختمان خرابه كه وي از آن صحبت مي كند، محصول بيش از سه دهه سياسـتهاي اقتـصادي اسـتبداد مـذهبي و فـساد             

جايگـاه نظـامي امنيتيهـا در    . حكومتي است و تا زماني كه اين حكومت پا برجاست بحران اقتصادي ايران حل نخواهد شـد   
اي اقتصادي و تنومند شدن سرمايه مالي و اقتصاد شبه دولتي بر خالف خوش بينيهاي روحاني، چشم انـداز فقـر و                      شريانه

  .تنگدستي بيشتر را به مردم نويد مي دهد
اجرايي كردن مرحله دوم حذف يارانه ها كه افزايش قيمتها را با خود همراه خواهد داشت، از جمله حرفهاي حسن روحاني                    

  . است
به دنبال اجرايـي شـدن   .  مرحله دوم حذف يارانه ها از مواد سوختي و يك سري كاالهاي ديگر كليد مي خورد              93 در سال 

حسن روحاني براي جلوگيري از اين . مرحله دوم قيمت مواد سوختي و بسياري از كاالهاي اساسي افزايش پيدا خواهد كرد             
كه قيمتها با شيب نرم افزايش پيـدا خواهـد كـرد و تـاثير     «:فتاو گ. را وعده مي دهد» شيب نرم«شوك، افزايش قيمتها با   

افزايش قيمتها چه با شيب نرم باشد چه با شيب تند، در ميزان فقـر  . »ناگهاني و شديدي در زندگي مردم بروز نخواهد كرد   
ان يـك چهـارم    هنگامي كه حقوق پايه كارگران و مزدبگير      . مردم در  و پايين آمدن قدرت خريد مردم فرقي نخواهد داشت           

  . خط فقر است شيب نرم حسن روحاني وضعيت را بهبود نخواهد بخشيد
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  دعاھای ُپر منفعت ُمحمد خاتمی در باره ُخشونت و بانی آن
  منصور امان

   فروردين13چهارشنبه ... فراسوي خبر
 و ژسـتهاي قبلـي بـه طـور     آنگاه كه حجت االسالم محمد خاتمي، يكي از رهبران اصالح طلبان حكومتي، برخالف سخنان            

دزدانه پاي صندوق راي باند حاكم حاضر شد، حتي بسياري از هم صنفهاي او نيز دليل اين رفتار نه چندان پاكيزه را درك                
 "خُشونت و تروريـسم " را برابر با "قُدرت حاكم"اكنون او توضيح مي دهد كه اعتراض فعال و مقاومت در برابر      . نمي كردند 

  . مي داند
وقتي انسانها و ملتها احساس كردند كه هرچه بگويند و هرچـه         ":  فروردين در اردكان ابتدا روشن كرد      11ي خاتمي روز    آقا

:  تا سپس نتيجه اي به ُكلـي باژگونـه از ايـن منُاسـبات بگيـرد     "بخواهند، با زور سركوب مي شود، متوسل به زور مي شوند 
 و تروريسم كه دنياي ما را سياه كرده، از جملـه از همينجـا ناشـي مـي                   بنابراين مي خواهم بگويم كه اين خُشونت گرايي       "

   ".شود
  

رييس جمهور پيشين رژيم مالها به اين ترتيب بدون هيچ تفكيك و بي هر واسطه اي، واُكنش جامعه به بي حقوقي خود و          
 از اين ارزيابي شـگفت انگيـز آن   نزديك ترين برداشت.  پيوند زد "خُشونت گرايي و تروريسم   "سركوب خواسته هايش را به      

است كه حجت االسالم خاتمي مايل است روشن سازد كه براي پرهيز از همگرايي بـا اقـدامات خُـشونت بـار و تروريـستي                         
اما ايده هاي بكر بعدي او . ، در بازي مشروعيت آقاي خامنه اي و همدستانش شركت كرده است"تحريم انتخابات"همچون 

  . هانه هايش براي آرايش گُذشته، بسا دورانديشانه، منافع آينده را نيز پوشش مي دهدنشانگر آن است كه ب
بـه  .  را نيز به شـنوندگانش معرفـي كـرده اسـت        "خُشونت گرايي در ايران   "آقاي محمد خاتمي در يك خيز جسورانه، باني         

           عاصر يك رژيم قرون وجت االسالم نه برپاُكنندگان و گردانندگان مسطايي با فرهنـگ و آيـين لُمپنهـا و بيابـان            پيشنهاد ح
 روزمره و پيوسته را بر سر مردم ايران "خُشونت" هستند كه "نظامهاي ماقبل انقالب" در  "جريانهاي چريكي "گردها، بلكه   

  . نازل كرده اند
  

 بـه   "نهاي چريكي جريا" نگون بخت از دادن آدرس اشتباهي محكوم كردن          "تداركچي"با اين حال اشتباه نبايد كرد، قصد        
آقاي خاتمي در اين .  و شُستن خونهايي است كه روي دست آن خُشك شده است    "نظام"طور مجرد نيست، هدف او تبريه       

راستا به سبك و شيوه حاكمان تحليل و نتيجه گيري مي كند و حال آنكه نه فقط مدتهاست از زير خيمه قُدرت بـه گونـه              
  . يگاه وي حتي در سطح رهبري يك باند ورشكسته نيز مورد مناقشه استغيرمحترمانه اي جارو شده، بلكه جا

بنابراين، تنها دليلي كه براي ُگنده گويي بي تناسب او مي توان پنداشت، خودشيريني و عرضه خويش به اُميـد بـازي داده                      
 پسند خـود  "نظام" ارايه معيار حجت االسالم خاتمي به وسيله.  است"دولت تدبير و اُميد"شدن و رفع موانع اين كار براي   

، مرزهايي كه او را از مقاومت عادالنه مردمـي، نافرمـاني مـدني و اعتـراض و                  "خشونت و تروريسم  "براي كشف و شناسايي     
 را 89 و 88توده هايي كه خيزشهاي .  به حاكم مستبد نشان داده است- نه فقط -خيزشهاي گُذشته و آينده جدا مي كند 

  .  به لب برده، با چشمهاي باز اين مرزها را ثبت مي كنند"جام زهر"نها كه امروز ولي فقيه از هراس شان شكل دادند، آ
  

   اوين350جنايت سازمانيافته در بند 
  ليال جديدي

   فروردين30شنبه ... فراسوي خبر
ـ                 ي عليـه اعـدام ريحانـه،    فعاليتها و تالشهاي گسترده فعاالن سياسي و حقوق بشري و از سوي ديگر، فـشار كـشورهاي غرب

 دستگاه  – اگرچه موقت    - روزه شاهرخ زماني و حمايت وسيع از وي كه هر دو به عقب نشيني                40مقاومت، اعتصاب غذاي    
  . سركوب ختم شد، رژيم زخم خورده را به واكنشي زبونانه و جنايتكارانه كشاند
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 بار تر، جمهوري اسالمي در برابـر مقاومـت زنـدانيان       فروردين يك بار ديگر و اين بار وحشيانه و خشونت          28روز پنجشنبه   
 350سياسي، دست به خونبار ترين جنايات خود از اين نوع زد و با افسار گسيختگي تمام به جـان زنـدانيان سياسـي بنـد           

خرده شيشه ها و ضربات باتوم بر بدن زنـدانيان سياسـي، سـبب حملـه قلبـي، جراحتهـايي بـر سـر و صـورت،               . اوين افتاد 
ستگي سر و قفسه سينه، كبودي و تورم و پارگي عروق شده و در حاليكه زمين محوطه هواخوري و راهروهـا بـه خـون           شك

  .زندانيان بي دفاع آغشته بود، آنها را راهي سلول انفرادي كردند
 هم دريدند، سيم بر اساس گزارشهاي رسيده، مزدوران خامنه اي اقدام به تخريب وسايل زندانيان كردند، لباسهاي آنها را از           

  .هاي آنان را با خود بردند وسايل برقي را كنده و مواد غذايي زندانيان را از بين بردند، ظروف را شكستند و دست نوشته 
در واكنش به بازتاب گسترده و بين المللي جنايت رژيم در زندان اوين، غالمحسين اسـماعيلي، ريـيس سـازمان زنـدانهاي                      

در همين حال سازمان عفـو بـين    .  نسبت داد  "اخبار ضد انقالبها  "جنايتكارانه را تكذيب كرده و به       رژيم، ارتكاب اين اعمال     
الملل نيز با انتشار بيانيه اي جمهوري اسالمي را به نقض حقوق بشر متهم كرده و رفتار ضـد انـساني آن در زنـدانها را بـه                            

  . شدت محكوم كرد
خالف قولهاي "اي روحاني را به پاسخگويي در برابر اين حمله وحشيانه كه سميه عالمي، همسر امين چاالكي، در شكواييه        

 " و "دولـت آبـادي، دادسـتان تهـران       "،  "مراجع عظامي كه سكوت كـرده انـد       "وي همچنين   .  وي است، خواند     "انتخاباتي
: هـشدار داد او .  را مورد بازخواست قـرار داده و نقـش آنـان و سـكوت شـان را بـه بـاد پرسـش گرفـت           "نمايندگان مجلس 

   ".هموطنان ما اين فشارهاي وحشيانه و ظالمانه را فراموش نمي كنند"
 زنـداني در زنـدان      4شايان توجه است كه همزمان با حمله به زندانيان سياسي اوين، رژيم دست به ارتكاب اعدام گروهـي                   

 2همچنـين يـك نفـر هـم بعـد از            .  ساله بودند  18سه تن از مقتوالن در هنگام بازداشت        . مركزي بندرعباس نيز زده است    
 سال را در زندان سپري كرده 18 سال دارد و 60وي . دقيقه كه به دار آويخته شده بوده، حكم اعدام وي به تعويق مي افتد

  . و اكنون در وضعيت وخيمي در بيمارستان بسر مي برد
از اين رو رژيـم بـراي   .  مقاومت مردم داردتمامي اين اقدامات غير انساني نشان هراس و وحشت جمهوري اسالمي از نيرو و      

هر گامي كه به پس بر مي دارد، به ويژه وقتي همراه با جام زهرآگين هسته اي باشد، با تهاجم خونين و بزدالنه عليه آگـاه              
  . ترين، مقاوم ترين و سرسخت ترين مخالفانش تالش در حفظ تعادل و دور كردن مردم از حريم قدرتش مي كند

اه همه ايرانيان آزاديخواه در داخل و در تبعيد، ضمن محكوم كردن اين جنايات، به افشاگري، اعتراض و مقاومت                   ما به همر  
  . در برابر رژيم ضدانساني واليت فقيه ادامه مي دهيم و همگان را به مبارزه فعال عليه آن فرامي خوانيم

  
   در مورد زنانضي ُمَبلِغ خشونت و تبعیخامنه ا

   يرهاشمي منتيز
   ني فرورد31 كشنبهي خبر يفراسو

 نقض حقوق بشر، به شمول نقض حقوق زنـان  لي را به دلي اسالمي جمهور ،ي الملل ني ب ي از نهادها  ياري كه بس  يطي شرا در
  .  دادقلي زنان را صهي علضي خشونت و تبعي ابزارهاني فرورد30 در روز شنبه ي كشند، خامنه ايبه چالش م

 ضي رفـع تبعـ  ي قـرن مبـارزه زنـان بـرا    كي از شي بي دستاوردهاي به منبر رفت و تماميمنه ا خان،ي فرورد 30 شنبه   روز
 انيـ ادگراي بن ي از سـه دهـه حكومتـدار       شيكارنامه ب . اعالم كرد » كهنه اما نو نما    «يو تفكرات » باطل« را   ي و برابر  يتيجنس
 ي زن در خانواده، ازدواج، طالق، نفقه، سرپرسـت        گاهي نسبت به جا   ي ارتجاع دگاهي در رابطه با حقوق زنان، د      راني در ا  ياسالم

 ميـ  رژوراني پـا ي ارتجـاع دگاهيـ بـر د .....  و يلي تحصي كردن رشته هايتي شغل و جنس   ه،ي ارث، د  ،يكودكان، حجاب اجبار  
  .  كندي مدينسبت به زن تاك

 ديـ اسـت كـه با  »  خـانواده نايك«و حافظ » مقدس« به اصطالح ي زن موجودم،ي رژوراني و مردساالرانه پاي تفكر ارتجاع در
 اساس است نيبر هم.  نفقه بپردازدي به زن در مقابل همسرداردي خانواده مرد است كه باسيرئ. توسط مردان حفاظت شود

  . رندي فاصله بگ»ي جنسي اشتغال و برابرري نظي در مسائليافكار غرب« از ديا براني زنان در اي خامنه اي ارتجاعدگاهيكه از د
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   است؛ ني چني در انتشار سخنان خامنه اي حكومتيهاي خبرگزاريترهاي از تيبرخ
 هـا يغرب/  اسـت  يسالمت و آرامش زن در خانواده مساله اصل       /  در خصوص مساله زن و خانواده      ي مراكز فراقوه ا   لي تشك لزوم

/  كردزي در باره زنان پرهي غرب از تفكرات متحجرديبا/  زنان فرزانه از افتخارات نظام استتيترب/  انددهيمساله زن را بد فهم
تفكر غرب در باره زنان ظالمانه و متحجرانه اسـت،    /  كرد هي غرب در مساله زن تخل     ي ا شهي از تفكرات غلط و كل     ديذهن را با  

  . داردتي و خانواده اولوستي مربوط به زنان نياشتغال از مسائل اصل
  . زنان استشرفتي با پهي فقيان دهنده مخالفت ول گرفته شده نشي خامنه اي جمله ها كه از سخنان ارتجاعنيا

 ستم قـرار    ري توسط دو منبع ز    رانيزنان در ا  .  شده است  نهي حاكم نهاد  ني زنان توسط قوان   هي عل يتي جنس ضي و تبع  خشونت
 فرهنگ عقـب  ني توسط قانون كه اگري ديي نسبت به جنس زن و از سو    ي سو فرهنگ عقب افتاده و لمپن      كياز  . رندي گ يم

  .  دهديده و ضد زن را بال و پر مافتا
 ي بـرا  ي دوركـار  ايـ  وقـت و     مهي زنان، كار ن   ي ماه برا  9 به مدت    ماني زا ي آن مرخص  ي مثل و در پ    دي بر تول  ي خامنه ا  ديتاك

بدون شك مقاومت زنان .  خواهد كرددينقض حقوق زنان را تشد...  و يلي تحصيزنان، محدود كردن ورود آنها به مدارج عال  
  .  خواهد بودهي فقي حكومت مردساالر وليشها حاكم، همچنان از چاليارتجاع مذهبدر برابر 

  

   زير گوش كنيدبه راديو پيشگام در آدرس

com.radiopishgam.www  

  

  ١٣٩٢ حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگيران در سال ٥٥٦
  

   كارگرانيدر آستانه اول ماه مه، روز جهان
  . كندي منتشر مراني خلق ايي فدايكهاي خانه سازمان چرريدب
  
  

  :حي توضچند
ــت  556* حركـــ

 ير كـارگ  ياعتراض
 ريـ  ز  بـيالن  كه در 

 شــده يجمــع آور
ــه   ــوط ب ــط مرب فق
ــاي  حركتهـــــــ
اعتراضي از قبيـل    
تجمــع، تحــصن و 
اعتصاب است كـه    

 شماره نبرد   12در  
ــال   ــق در سـ خلـ
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  . همراه با منبع خبر منتشر شده استي به شكل مشروح تر1392
  

 ي جمعـ ي كه در رسـانه هـا  يارگر ك ي از حركتها  ياري گوناگون است و مسلما بس     ي جمع ي اخبار به نقل از رسانه ها      نيا* 
 در سـال    ي كـارگر  ي كامـل حركتهـا    انيـ  توانـد ب   ي نم ستي ل ني ا نيبنابر.  وجود ندارد  ستي ل ني نداشته در ا   يپوشش خبر 
   .گذشته باشد

  .در اين بيالن فقط حركتهاي اعتراضي مثل تجمع و اعتصاب ذكر شده است* 
 حركت به حساب كي كرده اند، هر روز ي اقدام به حركت اعتراضي واحد چند روز متوال   كي هر گاه كارگران     الني ب نيدر ا *

  .آمده است
  
  :دي مراجعه كنري به آدرس زراني اراني كارگران و مزدبگي اطالع روزانه از چالشها و حركتهايبرا

http://www.jonge-khabar.com/  
    راني خلق ايي فدايكهاي خانه سازمان چرريدب

  1393فروردين 
  ي حركت اعتراض11، 1392 نيفرورد

 كارگران پيماني شركت گاز     تجمع/ كارگران اداره بيمه زرين شهر در مقابل اداره بيمه اين شهر          تجمع  : فروردين 6سه شنبه   
  همدان در مقابل ساختمان شركت گاز اين استان 

  كارگران راه آهن دورود در لرستانتجمع :  فروردين7هارشنه چ
  ز كارگران واحد نسوز شركت فوالد همدان جمعي ااعتصاب:  فروردين19دوشنبه 

   شركت پونل در پاكدشتيكارگران اخراجتجمع :  فروردين22پنجشنبه 
 برخي از كاركنان شركتي منابع طبيعي و آبخيزداري استان كهگيلويه و بويراحمـد در جلـوي                 تجمع:  فروردين 26دوشنبه  

  در مقابل فرمانداري قروه  زاگرستعدادي از كارگران كارخانه ذوب فوالدتجمع / محل استانداري
  جمعي از كارگران كارخانه نساجي سيمين نو اصفهان در مقابل مجلستجمع :  فروردين27سه شنبه 

تعدادي از كاركنان شاغل و بازنشسته پااليشگاه آبادان در مقابل وزارت نفت واقع در خيابان     تجمع  :  فروردين 28چهارشنبه  
   كرمانير سازه در مقابل استانداريركت گواشكارگران شتجمع / طالقاني تهران

  داران چرخشي شهر همدان تاكسياعتصاب :  فروردين31شنبه 
  

   حركت اعتراضي47، 1392ارديبهشت 

كـارگران  تجمـع   / در مقابـل اسـتانداري خوزسـتان      اهواز   كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر        تجمع:  ارديبهشت 1يكشنبه  
/ اداره كل راه آهن يزد در مقابل اسـتانداري يـزد          » شركتي«كارگران  تجمع  / داري اين شهر  كارخانه فارسيت درود در فرمان    

 كاركنـان اسـتانداري اسـتان كهگيلويـه و     تجمع / كارگران كارخانه كاشي رويال سمنان در مقابل استانداري سمنان        تجمع  
  كارخانهمحل  كارگران اخراجي كارخانه نورد لوله صفا درتجمع / بويراحمد در محل استانداري

  كارگران اخراجي كارخانه نورد لوله صفا در مقابل درب ورودي كارخانهتجمع  :  ارديبهشت2دوشنبه 
كـارگزاران مخـابرات   تجمع / اصفهان هنگام ورود احمدي نژاد به اين شهر     ياخراجتجمع كارگران    :بهشتي ارد 4چهارشنبه  

  روستايي كل استان كشور در جلوي مجلس
   شوشتري شهرداريكارگران بخش خدمات موتورچهارمين روز اعتصاب : يبهشت ارد5پنج شنبه 

  كاركنان يكي از شركتهاي مهم استان كرمانشاه اعتصاب غذاي :  ارديبهشت7شنبه 
  كارگران ذوب مس خاتون آباد روزه 4اعتصاب و تجمع :  ارديبهشت8شنبه يك
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دي از كارگران و اعضاي كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد  مراسم روز جهاني كارگر با حضور تعدا: ارديبهشت9دوشنبه 
  تشكلهاي كارگري در خارج از شهر نقده

  مقابل ساختمان دفتر شركت پيمانكاري كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه دو اهواز درتجمع :  ارديبهشت10سه شنبه 
ايـن  در يكـي از محـالت كـارگري          روز جهاني  در كارگران و مردم آزاديخواه شهر سنندج        تجمع:  ارديبهشت 11چهارشنبه  

هماهنـگ  تجمع  /  شركت صدرا در ادامه اعتصاب خود، در روز جهاني كارگر همچنان به اعتصاب ادامه دادند               انكارگر/ شهر
/ روز جهـاني كـارگران    در  كارگران پارس جنوبي در بندرسيرف      تجمع  / كنندگان طومار اعتراضي كارگران در مقابل مجلس      

 15كـارگران   تجمـع   / يانـه آزاد  يان سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسـراني تهـران و حومـه در محـل پا               كارگرتجمع  
  شهرستان ري به مناسبت روز جهاني كارگر در ورزشگاه معتمديكارخانه 

كـارگران شـركت    اعتـصاب   /  اعضاي شركت تعاوني  مسكن تعميركاران اتومبيـل سـنندج          تجمع  :  ارديبهشت 12پنجشنبه  
  زل راه آهن مشهديت درايتعم

تجمـع  / جمعي از كارگران شركت ريسندگي و بافندگي سيمين اصفهان در مقابـل مجلـس             تجمع  :  ارديبهشت 15يكشنبه  
كـارگران و نماينـدگان كـارگري اسـتان همـدان در جلـو              تجمـع   / بازنشستگان پااليشگاه نفت ايران در مقابل وزارت نفـت        

  ستگان كرمانشاه در مقابل اداره بازنشستگي كرمانشاهجمعي از بازنشتجمع / استانداري اين شهر
جمعي از كارگزاران مخابرات روستايي از استانهاي اصـفهان و خراسـان رضـوي در مقابـل                 تجمع  :  ارديبهشت 17سه شنبه   

  مجلس
  پارس  كارگران ساختماني در مسجد سيدالشهدا واقع در محله تهرانتجمع:  ارديبهشت20جمعه 
 وابسته به كارخانه ذوب آهن فـوالد زاگـرس  » خوان گل«جمعي از كارگران شركت پيمانكاري تجمع :  ارديبهشت21شنبه  

  در مقابل فرمانداري قروه
كارمنـدان و   اعتـصاب   / در مقابـل تاكـسيراني     راننـدگان تاكـسي شـهر سـنندج       و تجمـع     اعتصاب: بهشتي ارد 22كشنبه  ي

  خبرنگاران روزنامه شهروند 
/  شركت واحد همراه با خانواده هـاي خـود در مقابـل شـهرداري تهـران            گان رانند تعدادي از تجمع  :  ارديبهشت 23دوشنبه  

  كارگران پيماني شركت گاز شهر شوش در مقابل ساختمان شركت گاز اين شهرتجمع 
كـارگران  اعتـصاب  / در مقابل كارخانهتجمع و  كارگران كاشي سازي در سمناناعتصاب دو روزه    :  ارديبهشت 25چهارشنبه  

  كر هفت تپه نيش
كـارگران  تجمـع و اعتـصاب چهـار روزه         /  استان يزد  كارگران شهرداري يزد در برابر استانداري     تجمع  :  ارديبهشت 28شنبه  

  در مقابل  درب ورودي كارخانه شركت كاشي گيالنا منجيل
  ن سد كارگران شاغل در سد بنير در مقابل دفتر شركت استراتوس پيمانكار ايتجمع:  ارديبهشت29يكشنبه 

  
   حركت اعتراضي16، 1392خرداد 

  رانشهريدر مقابل اداره كار ا ز تفتانيكارگران شركت كشت و صنعت زرختجمع  : خرداد1چهارشنبه 
سـومين روز  /   كارگران كارخانه نساجي سيمين اصفهان در مقابل سازمان تامين اجتماعي تهـران تجمع  :  خرداد 5يكشنبه  

  ارگردر مقابل خانه ك هيلوسعن در يكارگران شركت گاز نوتجمع 
  در كارگران نساجي سيمين اصفهان   تجمع  / كارگران كارخانه فارسيت در مقابل فرمانداري دورود      تحصن  :  خرداد 6دوشنبه  

پايان اعتصاب موفقيـت آميـز شـش    / كارگران كارخانه قند زاغه در استان لرستان در محوطه كارخانه       تجمع  / مقابل مجلس 
  هيزده عسلوي كه در فاز سي آي پير مجموعه شركت اي زي از شركتهايكيسبكو كاركنان شركت روزه 

  اراني در شهر كاميرانندگان تاكساعتصاب :  خرداد11شنبه 
  كارگران شركت سانا در شهرستان پاوهتجمع :  خرداد12يكشنبه 

  



 ٣٩

   حركت اعتراضي58، 1392تير 

  ادكاران ساختماني سراسر كشور در مقابل مجلساعضاي انجمنهاي صنفي كارگران و استتجمع :  تير2يكشنبه 
خانواده جليل محمدي و جمعي از فعاالن كارگري و اعضاي كميته ي همـاهنگي بـراي كمـك بـه                    تجمع   : تير 4سه شنبه   

  دادگاه سنندجبيايجاد تشكلهاي كارگري براي پيگيري وضعيت جليل محمدي فعال كارگري در مقابل 
 بگيران سازمان تامين اجتماعي شهرستان البرز قزوين در مقابل           بازنشستگان و مستمري  جمعي از   تجمع   : تير 5چهارشنبه  

  وكارگران قراردادي مجتمع فوالد خوزستاناعتصاب / ساختمان خانه كارگر و دفتر كانون كارگران بازنشسته اين شهرستان     
  كارگران رسمي اين كارخانه

كارگران تجمع /  كرمانيت در مقابل سازمان تامين اجتماعي استان كرمانكارگران بيكار شده ي كارخانه تجمع  : تير8شنبه 
   اهواز 6و نيروهاي خدماتي شهرداري منطقه 

 اعضاي يكي از تعاونيهاي مسكن مهرتجمع /  كارگر شركتهاي پيمانكاري فرودگاه خميني   300 حدود   تجمع:  تير 9يكشنبه  
  عات توربين شهريار وابسته به توانير استان البرزكارگران شركت قطاعتصاب / در مقابل استانداري كرمان

كـارگران  اعتـصاب   / )السـتيك البـرز   (كارخانـه كيـان تـاير        توسط   آتش زدن الستيك  اعتصاب، تجمع و    :  تير 11سه شنبه   
  كارخانه نورد لوله صفا

تجمـع  / ي شـهر   جمعي از بازنشستگان شركت اتوبوسراني شهر تهران در مقابـل سـاختمان شـورا              تجمع:  تير 18سه شنبه   
  مقابل استانداري اصفهان جمعي از بازنشستگان صندوق فوالد كشور در

  كارگران اخراجي فوالد زاگرس در مقابل اداره كار قروهتجمع  : تير19چهارشنبه 
در  كـارگران اخراجـي فـوالد زاگـرس       تجمـع   :  تير 20پنجشنبه  

  مقابل استانداري كردستان در شهر سنندج
روزه كـارگران كارخانـه ماشـين آالت         تجمع سـه     : تير 22شنبه  

   در محل كارخانهصنعتي تراكتور سازي تبريز
 تعدادي از كاركنان بيمه آسيا در مقابـل         تجمع:  تير 23يكشنبه  

جمعـي از كـارگران اخـراج       تجمـع   / ساختمان اصلي اين شركت   
در  شده از شركت توليدي درب و پنجره الـومينيم سـازي پونـل          

  مقابل فرمانداري پاكدشت
 ذوب آهن كردستان    انكارگرتن از    250تجمع  :  تير 24وشنبه  د

  در مقابل بيت ولي فقيه در خيابان پاستور
 تعدادي از سينماگران در مقابـل خانـه         تجمع:  تير 25سه شنبه   

دومين تجمع كارگران فوالد زاگرس در تهران در مقابـل          / سينما
  ساختمان مجلس

 در مقابـل  س  تجمـع كـارگران فـوالد زاگـر       :  تيـر  26چهارشنبه  
اعتـصاب كـارگران شـركت قطعـات تـوربين         / ساختمان مجلـس  

خانواده هاي كارگران نيز در      . امين روز خود شد    28شهريار وارد   
/ .همراهي با همـسران شـان جلـو درب شـركت تجمـع داشـتند         

  قسمت مشرف به جاده اسالمشهردر  آتش زدن الستيك وكارگران كيان تاير اعتصاب 
كـارگران  تجمـع   / كارگران فوالد زاگرس در مقابل اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان قروه            مع  تج:  تير 27پنجشنبه  

  اخراجي بيمارستان اميركبير اهواز در مقابل اين بيمارستان
  در تعاوني مسكن فرهنگيان   جمعي از ساكنان شهرك كوثر اردبيلتجمع:  تير28جمعه 



 ٤٠

 به نمايندگي از كارگران ساختماني نقاط مختلف كـشور در بخـش تماشـاچيان      كارگر 100 بيش از    تجمع:  تير 30يكشنبه  
/ جمعي از نوازندگان اركستر سمفونيك تهران و اعضاي گروه ُكر دفتر موسيقي در تاالر رودكـي     تجمع  / صحن علني مجلس  

   وزارت صنايعكارگران كيان تاير در مقابلتجمع /  روزه كارگران شركت قطعات توربين شهريار29اعتصاب پايان 
  در مقابل ساختمان مجلس» فوالد زاگرس« تن از كارگران اخراج شده كارخانه 200 حدود تجمع:  تير31دوشنبه 

  
   حركت اعتراضي59، 1392مرداد 

سـومين روز   / تعدادي از كاركنان قـراردادي و رسـمي وزارت ورزش در وزارت ورزش در تهـران               تحصن   : مرداد 1سه شنبه   
كارگران كارخانه فارسيت درود در مقابل دفتر مركزي شركت در خيابـان بهـشتي     تجمع  / خانه قند نقده  كارگران كار تجمع  
كـارگران  تجمع  / كارگران و كارمندان كارخانه آلومينيوم المهدي هرمزگان در مقابل دفتر مديرعامل كارخانه           تجمع  / تهران

ن قـراردادي فـضاي سـبز شـهرداري رشـت در مقابـل              كـارگرا تجمع  / پيماني شهرداري ايالم در مقابل شهرداري اين شهر       
  استانداري گيالن

السـتيك  (صدها تن از كارگران كيان تاير       تجمع  /  كارگران كارخانه سيمان زرين رفسنجان     شروع اعتصاب : مرداد6يكشنبه  
  در مقابل بيت ولي فقيه) البرز

كارگران كارخانه فوالد زاگرس در مقابل اداره  تجمع/  كارگر كارخانه نيشكر هفت تپه 500حدود  اعتصاب   : مرداد 7دوشنبه  
  كار قروه

كـارگران كارخانـه محـور    اعتـصاب  /  در محل بيمارستانپرستاران و كارمندان بيمارستان بوشهر تجمع  :  مرداد 9چهارشنبه  
 درگيـري بـا نيروهـاي     وكارگران كارخانه كـشتي سـازي المهـدي در بنـدر عبـاس         دومين تجمع   / سازان در پارس جنوبي   

  اطالعاتي و امنيتي
كارگران كيان تاير در محوطه كارخانه مشرف تجمع /  كارگران فوالد زاگرس در مقابل اداره كار قروهتجمع:  مرداد12شنبه 

  به جاده اسالمشهر
كارگران كارخانه روغـن  تجمع / سازان واقع در پارس جنوبي  شركت محور كارگران اعتصاب   ششمين روز :  مرداد 14دوشنبه  
  در مقابل استانداري خوزستانتجمع كارگران شهرداري اهواز و اعتصاب / نار كرمان در جلوي استانداريسازي گل

كارگران فالت قاره در مقابل اداره اين تجمع  /  كارگران كيان تاير در مقابل بخشداري چهاردانگه       تجمع:  مرداد 15سه شنبه   
الد زاگـرس در مقابـل سـاختمان اداره تعـاون، كـار و رفـاه                جمعي از كارگران اخراجي كارخانه فو     تجمع  / شركت در تهران  

  اجتماعي شهرستان قروه
در سالن تحصن  كارگران پيماني واحد پي او آي در كارخانه پتروشيمي تندگويان در ماهشهر و     اعتصاب:  مرداد 20يكشنبه  

  رات تربت حيدريهكاركنان مراكز كم ظرفيت روستايي در محل مخابتجمع / آمفي تئاتر پتروشيمي تندگويان
  و بيستمين روز تحصن كارگران كارخانه سيمان زرين رفسنجان:  مرداد22سه شنبه 

  در مقابل اداره نظام پزشكي ابهر كارگران چندين كارخانه در ابهر زنجانتجمع / تجمع در جلوي كارخانه
  كارگران شهرداري نجف آبادتجمع : مرداد27يكشنبه 
   مقابل درب كارخانه دركارگران فوالد زاگرستجمع شبانه :  مرداد28دوشنبه 

  سازان در پارس جنوبي كارگران پيمانكار اجرايي شركت محور روزه 7پايان اعتصاب :  مرداد29سه شنبه 
  مقابل استانداري در كارگران سرب و روي زنجانتجمع :  مرداد30چهارشنبه 
  وليد كننده درب و پنجره در پاكدشت  ت"پونل" تعدادي از كارگران شركت اعتصاب:  مرداد31پنجشنبه 

  
   حركت اعتراضي51، 1392شهريور 

 شهرسـتان   ين اجتمـاع  يمقابـل اداره كـار و تـام        در دريـ  شركت بانتا آب   ي ازكارگران اخراج  ي تعداد تجمع: وري شهر 2شنبه  
  ن باريدوم يسنندج برا



 ٤١

رگران شـركت ملـي سـرب و روي زنجـان           كاتجمع  /  پارس جنوبى  16 و   15 كارگران فازهاي    اعتصاب:  شهريور 5سه شنبه   
بازنشـستگان ذوب آهـن و فـوالد اسـتان        تجمـع   /  هاي خود در مقابل اسـتانداري زنجـان         براي دومين بار به همراه خانواده     

  اصفهان در خيابان نشاط و در برابر ساختمان كانون بازنشستگان ذوب آهن استان اصفهان
  خابرات روستايي در مقابل مجلس  جمعي از كارگران متجمع:  شهريور6چهارشنبه 
  ن شهر يست ايط زيدر مقابل اداره مح ران قائم شهريگيجمعي از ماهتجمع :  شهريور7پنجشنبه 

جمعـي از كـارگران     تجمـع   / بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در مقابل اداره بازنشستگان ذوب آهن         تجمع   : شهريور 9شنبه  
  ور بازنشستگان فوالد در خيابان اقبال كرمانبازنشسته زغال سنگ كرمان درمقابل اداره ام

تجمـع  / كارگران فوالد زاگرس در مقابل اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان كردسـتان              تجمع  :  شهريور 10يكشنبه  
ي  منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي در مقابل درب اصل         14كارگران شركت پيمانكاري پناه ساز، از شركتهاي پيمانكاراني فاز          

 استان كردستان يكارگران كارخانه ذوب آهن كردستان در مقابل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعتجمع / ورودي اين فاز
  كارگران شركت تهران جنوب در منطقه پارس جنوبياعتصاب سه روزه / در سنندج

  ي سد آزاد سنندج ومه هاي مسكوني روستاييان ح  ي ساخت خانه كارگران پروژهاعتصاب  : شهريور12دوشنبه 
   سيمان استهبان واقع در استان فارس  كارگران كارخانهاعتصاب:  شهريور13سه شنبه 

تجمـع و   / نـدان در منطقـه پـارس جنـوبي        يبيش از هزار تن از كارگران شركت پا       اعتصاب دو روزه    : شهريور 13چهارشنبه  
  ي رياست جمهوريدر مقابل نهاد رسيدگي به شكايات مردم كارگران كيان تايرتحصن 

مقابل دفتر شـركت پتروپايـدار و        در كارگران شركت آذر خاك در پارس جنوبي      هفتمين روز تجمع    :  شهريور 14پنجشنبه  
  شركت نفت و گاز پارس

 كاركنان فدراسـيون كـشتي  تجمع و تحصن / عير درمقابل وزارت صنايان تايكارگران كارخانه كتجمع : وري شهر17كشنبه  ي
كارگران بازنشسته زغال سنگ كرمان در مقابل صـندوق          تجمع   آغاز سومين هفته  / رپرست اين فدراسيون  در مقابل دفتر س   

  ابان اقباليامور بازنشستگان فوالد واقع در خ
تعـدادي از راننـدگان مركـز    تجمع / در مقابل استانداري گيالن كارگران كارخانه سيمان لوشان   تجمع  :  شهريور 18دوشنبه  

  ل ساختمان مركز مخابرات استان همدانمخابرات همدان در مح
 400اعتـصاب  / مارسـتان ين بيـ س اي اتاق رئيجلو در رازيبهشت شيمارستان اردي پرستاران ب  تجمع:  شهريور 20چهارشنبه  

  تن از كارگران شركتهاي پيمانكاري مستقر در جزيره صنعتي صدرا 
  بل كانون بازنشستگان اين شركتكارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان در مقاتجمع :  شهريور23شنبه 

  مقابل رياست جمهوري در  كشور  جمعي از بازنشستگان صنعت فوالدتجمع:  شهريور25دوشنبه 
كاركنـان شـهرداري    تجمـع   / ان در استان كردسـتان    ي حالد يكارگران كارگاه ادوات كشاورز   اعتصاب  : وري شهر 26سه شنبه   

  اين شهردر مقابل فرمانداري  زابل
 شـهرك   يدر مقابـل ورود    ياريـ  اسـتان چهـار محـال و بخت        ي دشت زر  ي كارگران شهرك صنعت   تجمع: وري شهر 30شنبه  
  ي دشت زريصنعت

  
   حركت اعتراضي41، 1392مهر 

كارگران شركت پروفيل سـاوه درمقابـل       تجمع  / كارگران اخراجي شهرداري سقز در مقابل شهرداري      تجمع  :  مهر 1دوشنبه  
  زنشستگان صنعت فوالد كرمان در خيابان اقبال اين شهرباتجمع / اداره كار شهرستان ساوه

   كارگران شهرداري و كارمندان آتش نشاني انديمشك جلوي درب شهرداريتجمع:  مهر3چهارشنبه 
كارگران اخراجي مـسكن مهـر سـقز در مقابـل           تجمع  / گروه كثيري از مردم اراك    پانزدهمين تجمع اعتراضي    :  مهر 6شنبه  

  اين شهر ساختمان شركت مسكن مهر
  در مقابل وزارت ورزش  جمعي از پرسنل مجموعه ورزشي آزاديتجمع :  مهر8دوشنبه 



 ٤٢

  در محل پروژه ) تهرانسر( متقاضي مسكن ويژه تهران تجمع صدها: مهر9سه شنبه 
/ ري در مقابل درب ورودي كارخانه واقع در شهر كارگران كارخانه مجتمع صنعتي سيمان تهران تجمع  :  مهر 10چهارشنبه  

  در مقابل اداره كار شهرستان قروه كارگران فوالد زاگرستجمع 
  كارگران ماشين لنت در مقابل اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان سمنانتجمع  : مهر11پنجشنبه 
نفـت  شگاه  يبازنشستگان پاال تجمع و تحصن    / كارخانهدر مقابل    نباتي جهان   كارگران كارخانه روغن  تجمع  :  مهر 14يكشنبه  

  جمعي از كارگران ذوب آهن اصفهان در شهركرد در خيابان سعدي غربيتجمع / آبادان مقابل وزارت نفت
كارگران و كارمندان   تجمع  / در مقابل دادسراي پاكدشت    كارگران اخراجي شركت پونل در پاكدشت     تجمع  : مهر15دوشنبه  

كـارگران كارخانـه   تجمع و بستن جـاده توسـط   / انتيندر مقابل دفتر شركت شهر سالم واقع در ميدان آرژ  شهرداري تهران 
در مقابـل سـاختمان شـركت        كـارگران مخـابرات روسـتايي     تجمع  / شهركرد در   چوب محسن وابسته به يك نهاد حكومتي      

  در تهرانمخابرات 
كـارگران لـوازم    تجمـع   :  مهر 16سه شنبه   

ــانگي آردل ــزي    خ ــر مرك ــوي دفت در جل
ك  پـار  –واقع در خيابان ولي عصر       شركت
كـارگران شـركت شـيميايي      تجمع  / ساعي

  فلزي خاور در مقابل اداره كار پاكدشت
ــنبه  ــر17چهارش ــع  : مه ــين روز تجم دوم

كارگران مخابرات روستايي كشور در مقابل   
  مراكز مخابرات

ــشنبه  ــر18پنج ــع:  مه ــدگان و تجم  رانن
كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران در      
 /مقابل ساختمان اصـلي شـهرداري تهـران       

تعدادي از رانندگان سيستم حمل     اعتصاب  
ــام   ــدر ام ــيمي بن ــل پتروش ــع / و نق تجم

كارگران و كارمندان شـاغل در پژوهـشگاه        
 پژوهـشگاه   ايـن   نيرو در مقابل سـاختمان      

شـهرك  در  واقع در انتهاي خيابان دادمان      
كـارگران اخراجـي كارخانـه      تجمـع   / غرب

تجمـع  / كارخانـه در جلـوي    فوالد زاگرس   
رگران شـاغل در كارگاههـاي      تعدادي از كا  

  واقع در قزوين در محوطه وزارت كار واقع در خيابان آزادي
گروه كثيري از مردم اراك در  تجمع هفدهمين/ كارگران واگن پارس در محوطه اين كارخانه در اراكتجمع :  مهر20شنبه 

  )باغ ملي(ميدان شهدا 
   نگين تعدادي از رانندگان تاكسي شهركاعتصاب :  مهر21يكشنبه 
  كارگران شركت صنعتي ساراوال در مقابل دفتر كارخانه در سعادت آباد تهرانتجمع :  مهر22دوشنبه 

  بندرعباس در جمعي از كارگران قرار دادي كارخانه آلومينيوم المهديامضاي طومار توسط :  مهر24چهارشنبه 
  بل درب اين كارخانه در سنندجدر مقا جمعي از كارگران كارخانه لوله پلي تنتجمع :  مهر25پنجشنبه 

تجمـع  / كارگران آلومينيوم المهدي در بندر عباس     تجمع  /  مردم اراك در ميدان شهداي شهر      تجمع هفتگي :  مهر 27شنبه  
   كارگر پتروشيمي بيستونِ كرمانشاه در مقابل اين شركت300بيش از 
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پرسـتاران  تجمع / عتي عباس آباد در تهران   جمعي از كارگران شركت چدن نت واقع در شهرك صن         تجمع  :  مهر 28يكشنبه  
  بيمارستان خميني در محوطه اين بيمارستان 

  )شركت كارفرما(كارگران پيماني پتروشيمي فجر اعتصاب :  مهر29دوشنبه 
متقاضيان تجمع بزرگ / جمعي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان صبح در خيابان نشاط اين شهر         تجمع  :  مهر 30سه شنبه   

كشاورزان شهرستان تنگستان تجمع /  جاده پاكدشت به سمت تهرانو مسدود كردنآباد در جنوب تهران  ون مسكن مهر فر
  ن شهري ايدر استان بوشهر در مقابل فرماندار

  
  حركت اعتراضي 44، 1392آبان 

  كارگران كارخانه سرب و روي زنجان سومين روز تجمع :   آبان3جمعه 
 واحدي مسكن مهر سيرجان با نام تعـاوني فـرداي مانـدگار در مقابـل فرمانـداري                  486اعضاي تعاوني   تجمع  :  آبان 4شنبه  

  كارگران بخش فوالد آبتين زير نظر كارخانه فوالد ارفع اردكاناعتصاب / سيرجان
  در مقابل ساختمان مجلس» فوالد زاگرس«كارگران اخراج شده كارخانه  روزه 3تجمع : آبان 5يكشنبه 
 از تـن بـيش از يكـصد   تجمـع  / شـركت ايـن  در مقابـل    از كاركران شركت گلرنگ كرمانـشاه يعجمتجمع :  آبان6دوشنبه  

  بر شركت نيشكر هفت تپه كارگران ني اعتصاب / نوازندگان آموزشگاه موسيقي در نجف آباد
 كارخانه در جمعي از كارگران كارخانه پلي اكريل ايران در مقابل ساختمان اداري اين   روزه   5آغاز تجمع   :  آبان 8چهارشنبه  

  اصفهان 
بازنشستگان تحت پوشش بيمه تكميلي دي      تجمع  /  كارگران گرگان فلز در مقابل استانداري گلستان       تجمع:  آبان 11شنبه  

  )روبروي پارك هنرمندان( در مقابل يكي از شعبات آن واقع در خيابان برفروشان
وابسته به شهرداري منطقه دو اهواز در پـارك  » نساحل سبز خوزستا«كارگران شركت پيمانكاري تجمع :  آبان12شنبه  يك

 13كـارگران فـاز     تجمع  /  مقابل ساختمان مركزي وزارت نفت      در شماري از بازنشستگان پااليشگاه آبادان    تجمع  / ايثار اهواز 
  ميدان گازي پارس جنوبي در عسلويه

  ر پاكدشتكارگران اخراج شده از شركت پونل در مقابل اداره كاتجمع :  آبان13دوشنبه 
اعضاي شركتهاي  تجمع  /  بيش از هزار تن از كارگران پلي اكريل ايران در محوطه داخلي كارخانه             تجمع:  آبان 14سه شنبه   

كارگران كارخانـه قطعـات بتـوني گـيالن در مقابـل             روزه   5تجمع  / تعاوني توليدي روستايي در مقابل درب شمالي مجلس       
  ساختمان اين كارخانه در رشت 

  پرسنل و كارگران شركت گروه صنعتي فالت كوهرنگ در مقابل ساختمان اين كارخانهتجمع :  آبان16پنجشنبه 
كـارگران اخـراج   تجمـع  / جمعي از كارگران نيروگاه دماوند در مقابل درب ورودي اين واحد توليـدي    تجمع  :  آبان 18شنبه  

   پاكدشتي خاور در مقابل دادسراي فلزييايميشده از شركت ش
   در مقابل استانداري خراسان رضويˈشركت جهاد نصر مشهدˈكارگران تجمع : ان آب19يكشنبه 
   جاده سامان به شهركرد درر و گوشت زاگرسيكارگران شركت شتجمع و راهبندان :  آبان20دوشنبه 

   بهبهان ي از كارگردان شهرداريجمعتجمع :  آبان21سه شنبه 
شهرسـتان  » سـفال  نكا«كارگران كارخانه تجمع / در محيط كارخانه ريلاك كارگران پلي آغاز مجدد تجمع    :  آبان 26يكشنبه  

  اين شهر در شهرداري  كارگران شهرداري هنديجانتجمع / نكا در شرق مازندران در فرمانداري نكا
صدها تن از كارگران  پلـي اكريـل اصـفهان در           تجمع  /  كارگر پتروشيمي بسباران   1500بيش از   اعتصاب  :  آبان 27دوشنبه  

  كارگران پيماني تاسيسات دانشگاه علم و صنعت در مقابل اداره خدمات اين دانشگاهتجمع / ه كارخانهمحوط
  اكريل تجمع صدها تن از كارگران پلي /  جمعي از رانندگان شركت واحد اََتوبوسراني ساوهاعتصاب:  آبان28سه شنبه 

 روزه كـارگران شـهرداري      4اعتـصاب   / ن روز خود شد    اعتراضي كارگران پلي اكريل وارد چهارمي      ع تجم : آبان 29چهارشنبه  
  بهبهان
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  حركت اعتراضي 57، 1392آذر 

  در محوطه كارخانه  كارخانه پلي اكريل اصفهانانكارگرتجمع :  آذر2سنبه 
جمعي از تجمع / هماهنگ كنندگان طومار چهل هزار تن از كارگران به وزير كار در مقابل وزارت كار          تجمع  :  آذر 3يكشنبه  

كـارگران  تجمـع   / كنان اتحاديه شركتهاي تعاوني عشايري بهشتي استان اردبيل در مقابل اداره كل امور عشايري استان              كار
  تعميركار مجتمع گاز پارس جنوبي در مقابل دفتر مدير عامل مجتمع گاز پارس جنوبي

كارگران پلي اكريل اصفهان مع تج/ كارگران پروژه تونل در ميدان نبوت شهر سنندج در محل شركتتجمع :  آذر4دوشنبه 
  كارگران شركت اشكان كيك كرمانشاه در ميدان ارشاد اين شهر در مقابل دفتر اين شركتتجمع / در محوطه كارخانه

تجمـع  / در مقابـل شـركت مـذكور   » سايه گستر زندگي ايرانيان«تعدادي از اعضاي شركت توليدي تجمع :  آذر 5سه شنبه   
در » چـادرملو « تن از كـارگران معـدن        800حدود  اعتصاب و تجمع    /  داخل مسجد كارخانه   ردكارگران پلي اكريل اصفهان     

  اردكان
   كارگران شركت پويان صنعت كرمانشاه در مقابل اين شركت تجمع:  آذر7پنجشنبه 

طـار  كـارگران پيمـاني ق    تجمع  / در محوطه كارخانه  » پارس قو «جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي       تجمع  :  آذر 9شنبه  
  شهري اهواز در مقابل ساختمان دفتر مركزي شركت پيمانكاري كيسون

كارگران شـركت پويـا غـرب       تجمع  / تجمع كارگران قطار شهري اهواز در مقابل دفتر شركت        پنجمين روز   :  آذر 10يكشنبه  
د خوزسـتان در محـل      گروهي از بازنشستگان شركت فوال    تجمع  /  كرمانشاه  كرمانشاه در مقابل استانداري و دفتر امام جمعه       

كارگران اخراجي شـركت پونـل در   تجمع / كارگران پتروشيمي خوارزمياعتصاب پيروزمند / نمايندگي اين صندوق در اهواز  
  مقابل اين شركت واقع در پاكدشت

 هـزار  2حـدود  تجمع / كارگران واحد تعميرات مجتمع گاز پارس جنوبي در مقابل دفتر مدير عامل           تجمع  :  آذر 11دوشنبه  
كارگران تجمع /  در مقابل درب ورودي ساختمان اين مجتمع» تر مجتمع كشت صنعت كارون شوش «ن از كارگران فصلي ت

  كارگران پتروشيمي بسباران اعتصاب / مخابرات روستايي همدان در مقابل ساختمان شركت مخابرات همدان
تجمع /  مقابل ساختمان اداري اين شركتدريه كارگران پيمانكاري شركت نفت و گاز پارس عسلو      تجمع   : آذر 12سه شنبه   
  در مقابل ساختمان اداري مجتمع كشت و صنعت شوشتر» ني بر«كارگران  روزه 2و اعتصاب 
تعـدادي از كـارگران سـازمان    تجمـع  / در محوطه كارخانه» كاشي تبريز كف«جمعي از كارگران  تجمع  :  آذر 13چهارشنبه  

  صنعت، معدن و تجارت استان تهران
   هزار كارگر ني بر كشت و صنعت كارون در شهرستان شوشتر 2اعتصاب سومين روز :  آذر14نبه پنجش

   هزار كارگر معدن چادرملو در تمام شيفتهاي2بيش از اعتصاب :  آذر15جمعه 
  جمعي از كارگران مشهد در محل خانه كارگرتجمع / »كارتن ايران«كارگران كارخانه تجمع :  آذر16شنبه 

تجمـع و اعتـصاب     / كارگران شركت تك سازه در مقابل درب ورودي شركت در سيمين دشت كرج            تجمع  : آذر 17يكشنبه  
كارگران شركت سـتاره دريـايي از شـركتهاي وابـسته بـه             اعتصاب  / مجتمع كشت و صنعت هفت تپه     » ر◌ٔ ني ب «كارگران  

ارشناسـان شـركت آبهـاي عميـق     شماري از كـارگران و ك اعتصاب / تجمع اعضاي مسكن مهر زرند  / شركت نفت بندرعباس  
  وابسته به صدرا بوشهر

 از همكـاران آزاد     كـه كارگران كارخانه پلي اكريل اصـفهان       تجمع  / كارگران فصلي ني بر   اعتصاب و تجمع    :  آذر 18دوشنبه  
  شده خود استقبال كردند

  رت نفت در تهرانشگاه آبادان در مقابل ساختمان وزايكارگران شاغل و بازنشسته پاالتجمع :  آذر19سه شنبه 
كارگران شركتي كه از طرف قرارگاه خاتم االنبيـاء سـپاه پيمانكـاري پـروژه آبرسـاني در منطقـه                    تجمع  :  آذر 21پنجشنبه  

  دهلران را دارد
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كـارگران اخـراج شـده از شـركت كفـش بـال              تجمـع   / كاركنان وبسايت روزنامه تابناك اعتـصاب     اعتصاب  :  آذر 24يكشنبه  
  تهرانمي واقع در ولي عصر دادگاه عموبيدرمقابل 
/ در مقابل ساختمان اصلي وزارت نفت در خيابـان طالقـاني    شگاه آبادان يتعدادي از بازنشستگان پاال   تجمع  :  آذر 25دوشنبه  

تعـدادي از راننـدگان     تجمـع   / جمعي از كارگران كارخانه هاي سرب و روي در زنجان در مقابـل اسـتانداري زنجـان                تجمع  
  ركت تعاوني مسكن شركت واحد در تهراندر مقابل ش شركت واحد

مـردم روسـتاهاي شـهرو، چـاهو،        تجمع  / كارگران پيماني پتروشيمي فجر در مقابل دفتر مديريت       تجمع  :  آذر 26سه شنبه   
  گربند، بلندو و سودرو از توابع بندرعباس

كارگران ماشـين آالت    ع  تجم/ كارگران پروژه احداث تونل نبوت سنندج در محل شركت        سومين تجمع   :  آذر 27چهارشنبه  
  در مقابل استانداري  صنعتي تراكتورسازي تبريز

  در مقابل استانداري سمنان كارگران واحد توليدي كاشي سمند در شهرك صنعتي سمنانتجمع :  آذر28پنجشنبه 
لي اكريل در دور سوم تجمعات اعتراضي كارگران پشروع / محوطه كارخانهدر تپه  كارگران نيشكر هفتتجمع :  آذر30شنبه 

  كارگران شهرداري طبستجمع / محوطه كارخانه
  

   حركت اعتراضي67، 1392دي 

 كارگر پلي 600تجمع / كارگران مجتمع كشت و صنعت هفت تپه در مقابل ساختمان اداري كارخانه تجمع  :  دي 1يكشنبه  
در مقابـل    نـه سـيمان لوشـان     كـارگران كارخا  تجمـع   / اكريل اصفهان در فاصله زماني تغيير شـيفت، در محوطـه كارخانـه            

 كل منابع طبيعي     كارگران شاغل در نهالستان وابسته به اداره      تجمع  / كارگران شهرداري بهبهان  اعتصاب  / استانداري گيالن 
  در مقابل اداره كل منابع طبيعي استان ُكردستان در سنندج

كـارگران اخـراج    تجمـع   / طه اين كارخانه  جمعي از كارگران كارخانه سيمان اصطهبان شيراز در محو        تجمع  :  دي 2دوشنبه  
  دادگاه عمومي واقع در خيابان وليعصر در تهرانبيشده شركت كفش بال درمقابل 

كـارگران اخراجـي    تجمـع   /  كارگران شاغل و بازنشسته استان تهران در مقابـل سـاختمان مجلـس             تجمع:  دي 3سه شنبه   
كارگران مخابرات راه تجمع / ددر خيابان شريعتي شهركر ركردشركتهاي برفاب و پاك پي در مقابل دفتر امام جمعه در شه        

  كارگران پلي اكريل اصفهان در محوطه كارخانهتجمع / دور در مقابل مجلس رژيم
 سـازي    كـارگران شـركت سـاختمان     تجمـع   /  كـارگران شـبكه آبيـاري و زهكـشي سـد چمـشير             تجمـع :  دي 4چهارشنبه  

  در شهر سقز» كوهدشت«
كارگران شركت كولهايم سـقز در مقابـل        تجمع  / كارگران ني بر شركت كشت و صنعت هفت تپه         اعتصاب:  دي 5پنجشنبه  

  دفتر اين شركت در سقز
كـارگران سـد    تجمـع   / در مقابل ساختمان مديريت شـركت       شركت الستيك سازي ايران تاير     انكارگرتجمع  :  دي 7شنبه  

رانندگان تجمع  / ه دماوند در مقابل درب ورودي اين نيروگاه       كارگران نيروگا تجمع  /  مقابل فرمانداري نهاوند    در گرين نهاوند 
كـارگران  اعتـصاب   / خودروهاي سنگين حمل بار و خدمات درون شهري زاهدان در مقابل استانداري سيستان و بلوچستان              

  مياندوآب »  سهند آذر«شركت 
جمعـي از   تجمـع   / ت اسـتان   كاركنان اداره پـست آذربايجـان شـرقي درمقابـل دفتـر مـديريت پـس                تجمع:  دي 8يكشنبه  

كارگران بازنشـسته لولـه   دومين تجمع /  سال بنياد شهيد و چند سازمان ديگر جلوي درب مجلس    30بازنشستگان كمتر از    
  دادسراي رژيم در اين شهربيمقابل  در سازي اهواز

تجمـع  / » نباتي قو   روغن«كارگران  تجمع  /  كارگران كارخانه كوهدشت درمقابل  دفتر شركت       دومين تجمع :  دي 9دوشنبه  
  دادگاه تجديدنظر استان در بلوار خسرو آبادبيكارگران عضو يكي از تعاونيهاي مسكن شهر سنندج در مقابل 

  در مقابل مصلي اين شهر  كارگران اخراجي سيمان شهركردتجمع :  دي13جمعه 
   تعدادي از كارگران كارخانه روغن نباتي قو در تهراندومين تجمع:  دي14شنبه 



 ٤٦

بـه سـمت   راهپيمـايي  در داخـل كارخانـه و    كارگران كارخانه قند كامياب خمينـي شـهر اصـفهان   تجمع :  دي 15شنبه  يك
يك هفته اعتصاب و تجمع كـارگران پـوالد سـازان       / كارگران كارخانه سيمان لوشان   دومين تجمع   / فرمانداري خميني شهر  

  فرآيند
در مقابـل سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت             سـازي تبريـز   كارگران شركت ماشـين آالت تراكتور     تجمع  :  دي 16دوشنبه  

  آذربايجان شرقي
  كارگران شركت گروه ملي روز از تجمع 7گذشت :  دي17 شنبه سه

در مقابل ساختمان دفتر مركـزي ايـن شـركت در بنـدر              »پتروشيمي رازي « پيمانكاري   انكارگرتجمع  :  دي 18چهارشنبه  
  ويه در مقابل شركت پتروپارسكارگران اخراجي و پيماني عسلتجمع / خميني
 مقابل دفتر امـام جمعـه تبريـز و اسـتانداري آذربايجـان         در كارگران ماشين آالت تراكتورسازي ايران    تجمع  :  دي 21شنبه  
  كارگران كارخانه فوالد زاگرس در  قروه در مقابل فرمانداري اين شهرتجمع / شرقي

  زي در محوطه كارخانهكارگران پتروشيمي راسومين روز تجمع :  دي22يكشنبه 
تعـدادي از كـارگران     تجمـع   / در مقابل وزارت تعاون، كـار و رفـاه اجتمـاعي           كارگران شركت واحد  تجمع  :  دي 23دوشنبه  

كـارگران پتروشـيمي بـوعلي سـينا در       سومين روز تجمـع     / در مقابل استانداري خوزستان    كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز     
مقابل فرمانداري ايـن     در   نج روستاي باغملك   پ تجمع ساكنان / خارج از كارخانه  

  شهر
همزمـان بـا    كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز     تجمع  :  دي 24سه شنبه   

/ سفر حسن روحاني به اهواز در مسير عبور او از فرودگاه بـه مـصلي ايـن شـهر                  
تعدادي از كارگران كارخانه روغن نبـاتي پـارس قـو در محـل            اغتصاب و تجمع    

زمان بـا     حدود هزار تن از كارگران پيماني پتروشيمي رازي هم          جمع  ت/ كارخانه
كارگران كارخانه روغن نبـاتي پـارس     اعتصاب  / سفر حسن روحاني به خوزستان    

  كارگران شهرداري بهبهان اعتصاب / قو
 كارگران يك كارخانه دارويي در منطقه شمال غـرب          تجمع:  دي 25چهارشنبه  

  كشور در مقابل دفتر مدير عامل
 پرستاران ماهشهر همزمان با بازديد وزيـر بهداشـت از           تجمع:  دي 26پنجشنبه  

 تـن از كـارگران شـاغل در شـركتهاي           1200تجمع  / بيمارستان حاجيه نرگس  
كـارگران لولـه    تجمـع   / در شهرستان گچساران منطقه بي بـي حكيمـه         حفاري

  فتسازي اهواز در نمايشگاه بين المللي در كيانپارس مقابل غرفه شركت ن
/ جمعي از رانندگان خطوط تاكسيراني داخل شهري ابهر در مقابل سازمان حمل و نقل شهرستان ابهرتجمع :  دي28شنبه 

  كارگران زحمتكش شهرداري بهبهان روزه 8اعتصاب 
مقابـل   در كارمندان كارخانه نساجي كاشانتجمع / در محوطه كارخانه كارگران پلي اكريل اصفهانتجمع  :  دي 30دوشنبه  

كارگران شركت  اعتصاب  / در مقابل اين كانون    بگيران كانون بازنشستگان گيالن     جمع زيادي از مستمري   تجمع  / وزارت كار 
  بين المللي كيسون

  
   حركت اعتراضي53، 1392بهمن 

 و محوطه تجمع كارگران توسط پليس گارد ويژه و محاصره كارگران شركت بين المللي كيسوناعتصاب  : بهمن1سه شنبه 
 كارگر كارخانه ايران تاير در مقابل       400بيش از   اعتصاب و تجمع    / كارگران پتروشيمي فجر  اعتصاب  / با  گارد ويژه   رگيري  د

   جاده مخصوص كرج5درب ورودي كارخانه واقع در كيلومتر 
   كارگران پلي اكريل اصفهان در محوطه كارخانهتجمع:  بهمن2چهارشنبه 



 ٤٧

  تماني پروژه مسكن مهر در شهرستان سقز كارگران ساختجمع:  بهمن3پنجشنبه 
كارگران سـيمان لوشـان در مقابـل درب ايـن      روز تجمع 2/ كارگران پتروشيمي فجرچهارمين روز اعتصاب :  بهمن5شنبه  

كارگران ايران تاير ششمين روز تجمع / هزار تن از كارگران بيكار در اصفهان در مقابل استانداري اصفهان         2تجمع  / كارخانه
  ) ك سازي البرزالستي(

بازنشستگان وزارت آموزش و تجمع /  مقابل درب مجلسدرجمعي از كارگران رسمي گروه ماديران تجمع :  بهمن6يكشنبه 
اعتصاب كارگران پتروشيمي فراورش در مجتمع پتروشيمي بنـدر         دومين روز   / پرورش تهران در مقابل درب شمالي مجلس      

كارگران شركتهاي سايا و قطران و نسوز       تجمع  / ي و روز مزد كارخانه ايران تاير      كارگران قرار داد  تجمع و اعتصاب    / خميني
  از ذوب آهن اصفهان در مقابل اداره كار اصفهان

تجمـع  / در مقابل درب ورودي اين كارخانـه » ايران پويا« جمعي از كارگران كارخانه يخچال سازي        تجمع:  بهمن 7دوشنبه  
كارگران ماشـين آالت صـنعتي تراكتـور سـازي ايـران در             تجمع  / ن اداري كارخانه  كارگران سيمان آبيك در مقابل ساختما     

  مقابل استانداري آذربايجان شرقي
شـركت شـمال    (كارگران اخراجي معدن زغال سنگ ملـچ آرام         تجمع  /  كارگران معدن چادرملو   اعتصاب:  بهمن 8سه شنبه   

  در مقابل اداره كار و رفاه شهرستان راميان) شرق
  تعدادي از كارگران فوالد زاگرس در مقابل فرمانداري شهرستان قروهتجمع : بهمن 9چهارشنبه 

كارگران شركت كولهـايم  تجمع /  كارگران كارخانه روغن نباتي جهان در مقابل استانداري در زنجان          تجمع:  بهمن 12شنبه  
  مقابل دفتر شركت در سّقزدر سّقز 

كارگران آگاهـان نيـرو در     تجمع  /  نساجي كاشان در مقابل وزارت كار      متوالي كارگران تجمع  دومين روز   :  بهمن 13يكشنبه  
  مقابل دفتر مجموعه برق تهران در ميدان شهدا 

در مقابـل   كـارگران شـركت تبريـز كـف       تجمـع   / تجمع و اعتراض كارگران معـدن چـادرملو يـزد         ادامه  :  بهمن 14دوشنبه  
  ساختمان استانداري آذربايجان شرقي

  كارگران متروي اهواز ب اعتصا: بهمن15سه شنبه 
اعتـصاب و  / براي چندمين بار در مقابل استانداري آذربايجان شـرقي         كارگران شركت تبريز كف   تجمع  :  بهمن 17پنجشنبه  

  در محل پروژه كارگران سد گتوند در شهرستان شوشترتجمع 
   در شهر گرگان2كارگران شركت حفاري دانا ژئوفيزيك اعتصاب :  بهمن20يكشنبه 
جمعـي از كـشاورزان     تجمـع   / كاركنان شركت كيسون در برابر ساختمان مـديريت ايـن شـركت           تجمع  :  بهمن 21 دوشنبه

  منطقه شوش در مقابل اداره خدمات كشاورزي
  در مقابل دفتر شركت  »سانا«كارگران شركت اعتصاب و تجمع :  بهمن22سه شنبه 

كـارگران شـركت    اعتصاب  / 22 و   5،  1رداريهاي مناطق   در مقابل شه    شهرداري تهران  كارگران تجمع:  بهمن 23چهارشنبه  
در  كارگران كارخانـه سـيمان دهلـران      تجمع  / كيا احسان سازنده ماشين آالت محصوالت غذايي در شهرك صنعتي اروميه          

  مقابل اداره كار دهلران
   كارگران شركت ملي نفت مسجد سليمان و شركت نفت گچساران در داخل شركتتجمع:  بهمن24پنجشنبه 

كارگران مجموعـه ورزشـي     تحصن  /  كارگران كارخانه سيمان لوشان در مقابل ساختمان اين شركت         تجمع:  بهمن 26شنبه  
   مقابل وزارت ورزش و جواناندرآزادي 

 روزه 2اعتصاب و تجمع / شهر كنگان به فرمانداري رژيم» ال ان جي«كارگران اخراجي تجمع و مراجعه  : بهمن27يكشنبه 
تعـدادي از كاركنـان شـركت متـرو در مقابـل درب             تجمـع   / در تهران » شورآباد كهريزك «واقع در   » ديشركت  «كارگران  

  ساختمان اداري اين شركت
  كارگران مترو در مقابل ساختمان مركزي شركت راه آهن شهري تهران و حومهتجمع :  بهمن29سه شنبه 

   اين بيمارستانمحوطهر د تعدادي از پرستاران بيمارستان خمينيتجمع :  بهمن30چهارشنبه 



 ٤٨

  
  حركت اعتراضي 52، 1392اسفند 

   گنج در محل موتورخانه شهرداري اين شهر كارگران شهرداري قلعهتجمع :  اسفند1پنجشنبه 
  كامياراندر تعدادي از بانوان آرايشگر تجمع :  اسفند3شنبه 

هماهنگ كننـدگان طومـار اعتراضـي    تجمع / آهن در مقابل مجلس تعدادي از كاركنان رسمي راه      تجمع  :  اسفند 4يكشنبه  
كارگزاران مخـابرات روسـتايي اسـتان كرمانـشاه مقابـل اسـتانداري             تجمع  / همراه با جمعي از كارگران در محل وزارت كار        

/ روستايي خراسان شمالي در مقابل شركت مخابرات اين استان در بجنورد          » آي سي تي  «كارگزاران دفاتر   تجمع  / كرمانشاه
راننـدگان تاكـسي در     تجمـع   /  از اهالي شهرك زيتون در حوالي منطقه سرخه حصار تهران در برابر مجلـس              تعدادينجمع  
  استان كردستانكارگران كارخانه راهان پارس  در سنندج در مقابل استانداري تجمع / اشنويه

كـارگران و كارمنـدان   تجمع / تعدادي از كاركنان باسابقه پتروشيمي اصفهان در مقابل وزارت نفتتجمع :  اسفند5دوشنبه  
جمعـي از  تجمع / بازنشسته صنايع فوالد سنگرود در رودبار در مقابل  اداره بازنشستگي و سپس  فرمانداري رژيم در رودبار            

كارگران شهرداري كرمانشاه   تجمع  / دادسراي پاكدشت بيمقابل شركت و سپس در مقابل       در  كارگران اخراجي شركت پونل     
  زي در ميدان غديردر مقابل شهرداري مرك

  كارمندان انتقالي از كالنشهرها به گيالن در مقابل استانداري اين استانتجمع :  اسفند6سه شنبه 
كـارگران سـازمان    تجمـع   :  اسـفند  7چهارشنبه  

مـديريت پـسماند شـهرداري قـزوين در مقابـل      
كارگران كارخانـه آجـر     تجمع  / شهرداري قزوين 

  سازي سرميل گرمسار 
كـارگران  اعتصاب و تجمـع     :  اسفند 8پنجشنبه  

شركت جهاد نـصر در چـالوس در جلـوي درب           
طلبكـاران نماينـدگي شـركت      تجمـع   / كارخانه

  سايپا در همدان در مقابل استانداري همدان
جمعــــي از تجمــــع :  اســــفند11يكــــشنبه 

در آهـن     بازنشستگان شـركتهاي فـوالد و ذوب        
ــل رياســت جمهــوري تعــدادي از تجمــع / مقاب

ــه آونگــان در مقابــل ايــن بازنشــستگان كارخا ن
كارگران شركت تعاوني آبـداران     تجمع  / كارخانه

تجمـع  / دشتستان در دفتر نماينـده دشتـستان      
  خانهدر دامغان در محل كار» آلدا«كارگران اعتصاب و تجمع /  و فاضالب خوزستان آبفاي سوسنگرد در مقابل آبكارگران 
/ بانـه در محوطـه كارگـاه   –ه سازي  جهاد نصر واقع در محور سـقز    كارگران شركت را  اعتصاب و تجمع    :  اسفند 12دوشنبه  

 تن از نـاظران گنـدم در جلـوي          600حدود  تجمع  / جمعي از كارگران كارخانه اطلس گيالن در مقابل دفتر كارخانه         تجمع  
  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور دفتر معاون برنامه

كارگران يك شركت مهندسي تجمع / صر شهرهاي مختلف خوزستانكارگران جهاد ناعتصاب و تجمع :  اسفند13سه شنبه 
تجمـع  / تجمع مردم روسـتاي اسـفندان و چنـدين روسـتا ي همجـوار كارخانـه آريـن       / در ساوجبالغ در مقابل اين شركت  

   مقابل وزارت جهاد كشاورزيدرمالباختگان پرونده كالهبرداري ورمي كمپوست 
 هـزار تـن از كـارگران        2 روزه   2اعتصاب  / ها در مقابل وزارت بهداشت در تهران      جمعي از ماما  تجمع  :  اسفند 14چهارشنبه  

   عسلويه درشركت پتروشيمي گاما



 ٤٩

 شركت صابون انكارگر روزه 4تجمع / )ECC(كارگران شركت ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي تجمع :  اسفند17شنبه 
  سازي خرمشهر 

تعـدادي  تجمع / انه شيشه آبگينه قزوين در مقابل درب ورودي كارخانه       تعدادي از كارگران كارخ   تجمع  :  اسفند 18يكشنبه  
دادگـستري كـل   بياز زارعان، باغداران و دامداران روستاي خاگينه از توابع نيارك طارم سفلي در استان قزوين در محوطـه                  

  استان قزوين 
  خانه ن كاريز در مقابل اي تبريكارگران كارخانه تراكتور سازتجمع :  اسفند19دوشنبه 

جمعـي از راننـدگان     تجمع  / تهران در مقابل مجلس   در  كارگران شاغل و بازنشسته     تعدادي از    تجمع:  اسفند 21چهارشنبه  
 روزه 4اعتـصاب  / الميـ مان ا يكـارگران كارخانـه سـ     اعتـصاب   / در مقابل وزارت كـار     شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه     

 در محـل    كاركنـان پتروشـيمي ايـالم      روزه   2تحـصن   / )مانكاري نـوين  شركت پي (كارگران شهرداري منطقه يك كرمانشاه      
  كارخانه

  كارگران فوالد زاگرس در مقابل وزارت كار تجمع :  اسفند25يكشنبه 
   رودباريع فوالد سنگرود در مقابل كانون بازنشستگي از كارگران و كارمندان بازنشسته صناي جمعتجمع:  اسفند26دوشنبه 

  
  

  بھشت ماهي  در اردیي فدایداشھ
  

 ي هاد- نژاديل سلماني خل-يكاظم سعادت: يي فدايرفقا
) دونيفر( اكبر ي عل- ي عبداهللا پنجه شاه-فرجاد پزشك

 -يبت اهللا بهرامي ه-يي اسكويه احمدي مرض-يجعفر
 مهوش -  الدن آل آقا-يدي  منصور فرش-يمحمود نماز

 - برپور محمدرضا و احمدرضا قن- ي حاتمي مهد-يحاتم
گان شام ي ارژنگ و ناصر شا-ي عزت غرو-فرزاد دادگر

 -ي لرستاني هوشنگ اعظم- ي پاشاكيقي  فرهاد صد-ياسب
 فرشته -يالي مسعود دان-)يتلخستان( بيگوند يتورج اشتر

 - ي رضا نعمت- ر باقرپوري جهانگ- رزگاريقربانعل-انيگل انبر
 - يرشانه چي زهره مد-يل عابدي اسماع-يبهروز ارمغان

م ي مر-يرضا باصري عل- ترا بلبل صفتي م-ين فاطميحس
 - يب اهللا مومني حب- ين پنجه شاهي نسر-يپنجه شاه

ل ي حسن پور اصي مصطف- يمحمود خرم آباد
 - ي محسن رفعت-انفري كمال ك- يده غروي فر-شيرجوپشت

 - ن خاكبازي غالمحس- يمانياحسان اهللا ا -ناصر خورشيدي 
رام ي پناه فرد، مقصود بيعلا ي رو-هيبت اهللا بهرامي ساماني

 شاه و يمهاي تاكنون، به دست رژ50از سال ........ زاده، 
 .دندي به شهادت رسينيخم
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  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعمارانشي بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

----------  
 

  
  

    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،–رد رستاخيز سياھکل در ُکلن  فيلم کامل يادمان چھلمين سالگ-١

  چھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيمای آزادی و تيشک- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د2ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
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  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديديكا فيلم با سيستم آمراين . ) دالر10( يورو7قيمت 

  
  

  
  

  

  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   د�ر١۵ يورو   ١٠قيمت 
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