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 .....ماه مهاول 
  

  به مناسبت بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران
  

ـ   ، روز جهـاني كـارگران     اول ماه مـه     ه تمـام   را ب
  مبـارزه  گوييم و براي     مي  شادباش نيروهاي كار 

يـــه  علكـــارگران، مزدبگيـــران و زحمتكـــشان
 مانـدگي موفقيتهـاي     استثمار، استبداد و عقـب    

  .كنيم ميبزرگ آرزو 
 همبستگي خـود    سازمان چريكهاي فدايي خلق   

كـه سـازندگان اصـلي      را با مبارزه نيروهاي كار      
جهاني انساني و عاري از تمامي اشكال استبداد، 

 اعـالم   ،ستم، جهل، تبعيض و استثمار هـستند      
  . كند مي

 كـارگران، مزدبگيـران،      بـا  ما ضمن همبـستگي   
ركوبي و دسـتگيري اعـضاي سـنديكاها،        ، سـ  مبارزه مي كنند  بار خود   -فالكتعليه شرايط   كه  معلمان و پرستاران ايران     

  . را محكوم مي كنيمر احكام زندان براي فعاالن نيروهاي كارمستقل كارگري و صدوتشكلهاي 
  
و شمال آفريقا كـه     انقالبها و جنبشهاي ضد ديكتاتوري در خاورميانه        .  سال گذشته جهان شاهد تحوالت شگرفي بود       در

 در آمريكـا،  »اشـغال وال اسـتريت    « در اروپـا و جنـبش        »جنـبش برآشـفتگان   «ناميده مي شوند،     »بهار عرب « نبا عنوا 
د، كـارگران و  نـ در ايـن جنبـشها، خيزشـها و انقالبهـا كـه هنـوز جريـان دار       . سيماي جهان ما را دگرگون كـرده اسـت        

ي مبـارزه عليـه ديكتـاتوري و بـرا        .  انـد   اين تحوالت ياري رسـانده     ابعاد كالن شركت داشته و به ژرفش      زحمتكشان در   
مـستبدان،   گسترده عليه فقـر، بيكـاري، تبعـيض و بـي عـدالتي و عليـه تهـاجم         همراه با پيكاردمكراتيزه كردن جامعه  

روندهايي بود كه در سال گذشته در سراسر جهان     مردم  انحصارات امپرياليستي به سطح زندگي و معيشت        چپاولگران و   
  .و چالشهاي مهم، جريان داشت و نشيب  پر فرازعليرغم راه

به ناحق از كار و      شدن بربريت    جهانيو   بنيادگرايي انباشت سالحهاي مخرب، تروريسم،       اصلي جنگ، نظاميگري،   هزينه
بـه   همين شرايط ناعادالنه است كه مردم محروم و ستمديده سراسـر جهـان               نيروهاي كار پرداخت مي شود و عليه      رنج  

  .ديدي داده اندارزه خود ابعاد جمب
  

بـي خانمـاني و در يـك كـالم     براي كارگران، مزدبگيران و زحمتكشان ايران سال درد، رنج، بيكاري، فقـر،           سال گذشته   
  . زندگي فاجعه بار بود

افـزايش بـي      اخراجهاي دسته جمعـي،    خصوصي شدنهاي گسترده همراه با    نپرداختن دستمزدها براي ماههاي طوالني،      
گسترش شـركتهاي چپـاولگر   دنبال آن رشد سرسام آور نرخ تورم و در نتيجه كاهش قدرت خريد،      سابقه نقدينگي و به     

يتي بـر كـارگران زن و اعمـال محروميـت بـر      فشار و تبعيض جنـس  .دانزندگي نيروهاي كار را به تباهي كش    ي،  كارپيمان
  .فرزندان آنان و كودكان كار به طور تصاعدي افزايش پيدا كرد

است و اضـافه مـي كنـد    مجلس رژيم اعالم مي كند كه نرخ بيكاري زنان دو برابر نرخ بيكاري مردان    يكي از نمايندگان    
 ،كننـد   زنان در بسياري از واحدهاي بزرگ و قاليبافي گاهي دو سوم دستمزد مصوب شوراي عالي كار را دريافت مي             كه،

  .كنند اما به دليل ترس از دست دادن شغل از شكايت صرفنظر مي
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آن  ،دنـ توده هاي محروم و ستمديده كه اكثريت جمعيت ايـران را تـشكيل مـي ده   جعه بار زندگي و معيشت     شرايط فا 
 رسانه هاي حكومتي اعالم     .دهند شه كوچكي از آن را هر روز بازتاب       چنان آشكار است كه رسانه هاي دولتي ناچارند گو        

   . نفر حاشيه نشين وجود داردهفت و نيم مليونمي كنند كه در ايران 
. و در حقيقت حذف يارانه ها، نقدينگي و نرخ تـورم را افـزايش داده اسـت   » هدفمند كردن يارانه ها«اجراي مرحله اول   

كارگران و زحمتكشان ايران كه هيچ بهره اي از افزايش قيمت نفت خام نبردند، به شدت از بحران مالي در جهان زيـان      
مي و امنيتـي و نيـز   خصوصي سازيها و فربه كردن نهادهاي نظا.  تر كرد افزايش قيمتها سفره كارگران را خالي     . ديده اند 

  . چشم انداز زندگي نيروهاي كار در سال پيش رو را چندين بار فاجعه بارتر خواهد كرد،حذف يارانه ها
زا سير نزولي داشته و در عوض رانـت خـواري و           -رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در حوزه هاي اشتغال        گذشته  در سال   

تـرين شـاخص اقتـصادي كـه          شاخص نقدينگي بـه عنـوان مهـم       . اقتصاد داللي و سوداگري روز به روز رشد كرده است         
 بـه  1384 هزار ميليـارد تومـان در سـال      60حدود  يش نرخ تورم تاثير مي گذارد، از        بالواسطه و به طور مستقيم بر افزا      

ي بلوك جديد، اين حجم عظيم نقدينگي و فقر همگاني همزمان با . رسيد1390 هزار ميليارد تومان در پايان سال 350
 اين سرمايه داري انگلي تحت حمايت دولت احمدي نژاد با داللي، سفته بـازي،       .شكل گرفته است   سرمايه داري مالي     از

ن زده خسارت جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد كرده و تورم و گراني را دامـ ... بورس بازي و كنترل بازار ارز و طال و 
  .است

كاهش نرخ رشد، فقدان سرمايه گذاري موثر در توليد صنعتي، افزايش سرسام آور نقـدينگي و حجـم پـول، ورشكـست                   
براي حداقل دستمزد .  افزايش نرخ تورم منجر به سقوط زندگي اكثريت مردم ايران شده است وشدن شركتهاي صنعتي 

  . و نيمي از خط مرگ است فقريك چهارم زير خط)  هزار تومان در ماه389 (1391سال 
مـيالدي را   2011   سالايران براينرخ تورم در   جهان،انداز اقتصادي    چشم المللي پول در گزارش مربوط به       صندوق بين 

پيش بيني .  درصد برآورد كرده و رتبه سوم باالترين نرخ تورم پس از بالروس و ونزوئال را از آن ايران دانسته است        5/22
 . رودب درصد باالتر 40 تورم براي سال جاري از مي شود كه نرخ

يـد هزينـه     قـرار دارنـد و از طـرف ديگـر با           رژيـم حـاكم   كارگران و مزدبگيران ايران از يك طرف تحت ستم و سركوب            
ـ        بر سياستهاي جمهوري اسالمي   بـراي رژيـم ايـران زنـدگي      . ليبـرال را بپردازنـد    -واي پيوستن به اردوي جهاني سازي ن

اين رژيم با افزايش هزينه هايي كه به امنيـت نظـام مربـوط مـي        . تكشان ايران كوچكترين ارزشي ندارد    كارگران و زحم  
، زنـدگي مـردم ايـران را بـه تبـاهي      لبنان، غزه، عراق، آفريقا و آمريكاي التـين     سوريه،  لياردها دالر در    يمشود، با صرف    

   .كشيده است
قرارگاه بازسازي خاتم االنبياء و بنياد تعاون سپاه         .فزايش پيدا كرد  در سال گذشته بازهم نقش سپاه و بسيج در اقتصاد ا          

  .به طور مستقيم و يا از طريق صدها شركت اقماري در مهمترين پروژه هاي كشور مشاركت دارند
  .اند  هزار كارگر در بيش از يك هزار واحد توليدي اخراج شده100 سال گذشته  دربنا به اعتراف كارگزاران رژيم

» توليد ملـي و حمايـت از كـار و سـرمايه ايرانـي     « را سال 1391ين شرايط فاجعه باري است كه خامنه اي سال   در چن 
 پـيش بينـي     .يكي از نتايج زهرآگين اين نامگذاري بيكارسازي چند هزار كارگر تنها در ماه اول سال بود               . اعالم مي كند  

 نيز بـه اردوي عظـيم       گري كشيده شود و دهها هزار كار      مي شود كه در سال جاري هزاران واحد توليدي ديگر به تعطيل           
  .دنبيكاران اضافه شو

  
براي نجات از استبداد، در سال گذشته كارگران، زحمتكشان و مزدبگيران كشور ما       ،  يدر مقابل چنين شرايط فاجعه بار     

  .ندتراض زده ادست به اعبه شكلهاي گوناگون و  گسترده به طور و بي حقوقي انيفحشاء، بي خانمقر، جهل، ف
 را  1390دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بيالن برخي حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيـران در سـال                  

بـي   حركت اعتراضي كارگران وجـود داشـته كـه    350بر اساس اين بيالن در سال گذشته بيش از     *. منتشر كرده است  
  . واقعي آن بسيار بيشتر استترديد شمار

 بـود كـه     شـيوه هـايي   ... و هـا تحـصن، بـستن راه    پيمايي،  راه، اعتصاب،   به گردانندگان رژيم، تجمع اعتراضي     گارينامه ن 
 بـا احتيـاط     كوبگر رژيم گرچه در مقابل حركتهـاي كـارگري         سر نيروهاي. خود از آن استفاده كردند    كارگران در مبارزه    

 منـشانه د بزرگ به جلو بر مـي داشـت بـا سـركوب د              كه جنبش كارگري گامهايي    يبرخورد مي كردند، اما در حركتهاي     
 باتوم و گاز اشك آور به حركتهاي اعتراضـي كـارگران يـورش        هوري اسالمي بارها  نيروهاي سركوبگر جم  . مواجه مي شد  
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ماموران وزارت اطالعات بارها به خانه هاي كارگران يورش برده          . بردند كه منجر به زخمي شدن تعدادي از كارگران شد         
اما ايـن سـركوبگري در عـزم كـارگران          .  را دستگير و يا با تماسهاي تلفني كارگران را تهديد به دستگيري كردند             و آنان 

  . هرچه بيشتر كارگران شداد نكرد و بر عكس منجر به همبستگيبراي تحقق خواسته هاي بر حق خود خللي ايج
 مي زدند و گاه بر روي پالكاردهـا بـه نمـايش مـي       برخي از شعارها و خواسته هاي كارگران كه گاه با صداي بلند فرياد            

  :گذاشتند چنين بود
  
  كار، حقوق، اعتراض، حق مسلم ماست*
  كارگر گرسنه منتظر جواب است *
  تشكل، اعتصاب حق مسلم ماست *
  كارگران جهان اتحاد اتحاد*
   زندگي حق مسلم ماست،معيشت*
   ذلت نمي پذيرد،كارگر مي ميرد*
  ارش تمام است قرارداد موقت ديگر ك*
  ما كار مي خواهيم *
  زندگي انساني حق مسلم ماست*
  كارگر كارگر اتحاد اتحاد*
  قرارداد موقت ملغي بايد گردد*
  ، نابود بايد گرددكاري  پيمانشركت*
  دار حيا كن، كارگر رو رها كن مزدورِ سرمايه*
  تغيير قانون كار، نابودي كارگر است*
   رها كنوزير كار حيا كن، قانون كار رو*
  دار مرگ بر نظام سرمايه*
  استريت ايران انون كار، وال تغيير ق*
  ين بي غيرتي، هرگز نديده ملتيه امجلس ب*
   شركت نفت را رها كن، حيا كنبسيجي*
  

مذهبي –مبارزه براي خواسته هاي حداقل كارگران و مزدبگيران جزيي از مبارزه مردم ايران براي نابودي نظام استبدادي
  .قيه و تحقق آزادي، دمكراسي، عدالت و جدايي دين از دولت استواليت ف

اين . خواسته هاي مبرم كارگران و مزدبگيران ايران را اعالم كرده اند          مختلف   ي ها تشكلهاي مستقل كارگري طي بيانيه    
  :ست مي كند، به قرار زير الق ايران به طور كامل از آن پشتيبانيخواسته ها كه سازمان چريكهاي فدايي خ

  
 معـادن و معلمـان،      كـارگران صـنعتي، كـشاورزي،     (حق ايجاد تشكلهاي مستقل براي نيروهاي كـار يـدي و فكـري              _1

بدون هرگونه تعهد و پايبندي به اصل واليـت فقيـه و بـدون دخالـت دولـت و          ...) و كارگران بخش خدمات و      پرستاران  
 و زندگي، به عنوان حقوق خدشـه ناپـذير اجتمـاعي             محيطهاي كار  درانحالل كليه نهادهاي دست ساز دولتي       . مديريت

  كارگران و عموم مردم ايران
  .ي بدون حد و مرز انديشه، بيان و رسانه هادحق اعتصاب، تجمع و تظاهرات و آزا_2
   در حقوق كارتي و مذهبييجنستبعيض لغو تمامي اشكال _3
    كار كودكانمنع كامل و فوري_4
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 سـازمانهاي جهـاني كـارگري و نيروهـاي           ضمن قدرداني از اتحاديه ها، سنديكاها و       سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران    
كه طي سال گذشته از جنبش طبقه كارگر ايران و خواسـته هـاي آنـان حمايـت كردنـد، از تمـامي نهادهـاي                          سياسي

ان براي كسب حقـوق اوليـه شـان          كار در اير    كه به مبارزه برحق نيروهاي     دكارگري در سراسر جهان درخواست مي كن      
  .  ياري رسانند

قوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهاني كار مي خواهيم كه بـه جمهـوي اسـالمي بـراي بـه رسـميت                        ما از شوراي ح   
  .شناختن حقوق حقه كارگران بيش از پيش فشار وارد نمايد

  
 و از تمامي كـارگران،   كارگران و زحمتكشان مي دانيمخواسته ها و نيازهاي عمده در مقابل  رژيم واليت فقيه را مانع ما

 كه براي برچيدن بساط ننگين نظام واليت        ان آزادي و توسعه پايدار مي خواهيم      مزدبگيران و از تمامي مدافع    كاركنان و   
  .فقيه متحد و متشكل شوند

كارگران ايران مي توانند و بايد پيشتاز مبارزه عليه حكومت استبدادي حاكم بـر ايـران، پيـشتاز مبـارزه عليـه جنـگ و            
  بدين لحاظ مـا از تمـامي   دين از دولت باشند؛، عدالت،جدايي براي تحقق دموكراسي تجاوزگري نظامي و پيشتاز مبارزه    

 خواهيم  و مزدبگيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و از تمامي مدافعان آزادي و توسعه پايدار ميكارگران، كاركنان
  . متحد و متشكل شوندايي از شرايط اسارتبار كنونيبراي رهكه 

  
  !بين المللي طبقه كارگر زنده باد همبستگي 

   خلق ايرانسازمان چريكهاي فدايي
  )2012 آوريل 29(1391 ارديبهشت 10يكشنبه 

  
  توضيح كوتاه در مورد تاريخچه اول ماه مه*

 كارگران استراليا در اعتراض به شرايط دشوار كار و براي هشت ساعت كار روزانه حركت اعتراضي خود را 1856در سال 
پس از اين حركت متحدانه آنان تصميم گرفتند كه هر سـال          . س از مبارزه متحد و سراسري پيروز شدند       آغاز كردند و پ   

  .در يك روز معين دست از كار كشيده و همبستگي خود را در مقابل سرمايه داران و حاميان آنان نشان دهند
 ساعت كار روزانه    8ل ماه خواست     كارگران نساجي شيكاگو در آمريكا طي يك تظاهرات بزرگ در روز او            1886در سال   

 هر ساله در چنين 1889كارگران آمريكا تا سال . اين تظاهرات به شدت سركوب و به خون كشيده شد      . را مطرح كردند  
روزي دست از كار مي كشيدند و با تظاهرات خياباني قدرت خود را در مقابل نيروهاي مدافع جهل، اسـتثمار و بردگـي                       

  .نشان مي دادند
ارگران  كنگره انترناسيونال احزاب كارگري و سوسياليستي روز اول ماه مـه را روز همبـستگي جهـاني كـ       1889 در سال 

كنون كارگران و زحمتكشان جهان در شرايط متفاوت روز اول ماه دست از كار مي كـشند و بـا   از آن زمان تا. اعالم كرد 
  .همبستگي خواسته هاي بر حق خود را مطرح مي كنند
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 1920( خورشـيدي 1299در سال » شوراي مركزي فدراسيون سنديكاهاي كارگري «راي اولين بار و به ابتكار       در ايران ب  
يك سال بعد به ابتكار همين تشكل  برگزار شد و جشن اول ماه مه به شكل نيمه مخفي در واحد هاي توليدي     ) ميالدي

  .مراسم اول ماه مه در تهران به شكل علني برگزار شد
  
  : در آدرس زير1390حركت اعتراضي كارگران در سال  350بيالن * 
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  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
 

  ........يادداشت سياسی
  

  واليت فقيه در كدام سو در حال پوست اندازي است؟

  مهدي سامع
   

 سياسـي رويـدادهاي   سوال اساسي پس از     . به نظر مي رسد كه واليت خامنه اي در حال يك پوست انداري جديد است              
ت كه اساين ،  ارتجاعو مشخص شدن تركيب دوره نُهم مجلسرمايشي اعالم نتايج انتخابات فبا  گذشته به ويژه چند ماه

خامنه اي مـي    آيت اهللا   ؟ آيا   در پروسه منبسط شدن است     يا   ض شدن بيشتر  در حال منَقِب  خامنه اي   آيا سلطنت مطَلقه    
ا َنرمش در مقابل قدرتهاي برزگ جهـاني، فـشار در   رامون پروژه اتمي كوتاه بيايد و بپيتواند در مقابل فشارهاي خارجي      
  توريته درهم شكسته اش مبادرت ورزد؟داخل را افزايش داده و به ترميم اُ

 29خبرگزاري مهر در روز جمعه . ديداز حرفهاي ولي فقيه هيچ نشانه اي براي كوتاه آمدن در هيچ عرصه اي نمي توان 
خامنه اي در جمع سپاهيان كه      . ارديبهشت، سخنان خامنه اي در جمع شماري از اعضاي سپاه پاسداران را منتشر كرد             

.  شـود  ي آن در جامعه م    يرسحركت درست مسئوالن موجب َت    «:ي واليتش را تشكيل مي دهند گفت      استخوانبندي اصل 
 اني كه در جر   ي كسان ديديو شما د  ....  شود ي افراد دچار تزلزل و انحراف نم      ي برخ ي حوصلگ ي و ب  يبا خستگ   حركت نيا

اين برخي از افراد خسته و بي حوصله » .تند آن را بر داشه،ي با روحي نهادند فوراً جوانهاني را بر زمتيحركت، بار مسئول
چه كساني هستند و اين جوانهاي با روحيه از كجا مي آيند؟ خامنه اي البته به طـور شـفاف بـه ايـن موضـوعات نمـي                   
پردازد، اما اقدامات او راهنماي مناسبي براي پيدا كردن آدرسهايي است كه او در سخنانش به طور شفاف آنها را مطرح                     

  .نمي كند
  

پروسه اصول گرايي و يا ريل گذاري جديد در واليتش را بـا برگمـاري احمـدي نـژاد در                    هفت سال پيش كه خامنه اي       
بـه قـول يكـي از     مسنَد رياست جمهوري آغاز كرد هرگز فكر نمي كرد كه روزي اصول گرايان اين گونه بر هم بتازند و    

تضادهاي بين بانـدهاي مختلـف اصـول        . بسوزانند» خالفيبي رحمانه خرمن اخالق را به آتش بي ا        «نمايندگان مجلس   
تـضاد بـين    گرايان كه همگي خود را گوش به فرمان رهبر و ذوب شده در واليت مي دانند، تضاد بين مجلس با دولت،                      

به شكلي تشديد شده كه ولـي       ....و تنظيم روابط قوا با دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام و           حل اختالف   عالي  هيات  
وقتي اكثريت نمايندگان مجلس با اجـراي مرحلـه دوم حـذف يارانـه هـا                . خود باز كند  را  بور است هر گرِه اي      فقيه مج 

محمـود  وقتـي  . دولت احمدي نژاد حـل و فـصل شـود     مخالفت مي كنند، خامنه اي دستور مي دهد كه مساله به سود             
،اين اي در مجلس تصويب شده بـود        ر خامنه كه با اصرا  » نظارت بر عملكرد نمايندگان   « طرح   تصويبنژاد پس از      احمدي
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مـصوبه را بـه     احمدي نژاد را مجبور كرد تا ايـن  اعالم كرد، ولي فقيه» غيرقانوني« را  مصوبه مورد تائيد شوراي نگهبان    
  .كندهاي اجرايي ابالغ دستگاه

  
مساله به گمان من اين تمام ا ام. اين درهمريختگي را مي توان به درستي نشانه اي از فروپاشي اتوريته ولي فقيه دانست

خامنه اي خود شاهد اين فروپاشي است، اما در مقابل اين پديده غيرفعال نبوده و تَن بـه قـضا و قَـدر                 سيد علي   . نيست
 در مقابل بحرانها و چالشهايي كه واليتش را تهديد مي كند، به سرعت و البته خامنه اينشان داده كه تجربه . نمي دهد

رَم       1388او پس از قيامهاي سال .  به جلو برنامه ريزي مي كند   بر مدار فرار   و بـا آگـاهي بـه تـضادهاي عميـق درون هـ 
نتايج انتخابـات فرمايـشي اخيـر يـك پـرده از سـناريوي       . قدرت، براي يك پوست اندازي جديد برنامه ريزي كرده است      

 دو اظهار نظر مهم اشاره مـي  يد بپردازم بهقبل از اين كه به موضوع تركيب مجلس جد     . خامنه اي را به نمايش گذاشت     
  .كنم

  
 يختار و وظـايف مـصرح در قـانون اساسـ      شود كـه سـا       مي يمشكل از آنجا ناش   «: مي گويد  هاشمي رفسنجاني علي اكبر   

ن نـوع تفكـر، سـاختار و قـانون     گيرد كه در صورت غلبه اي  قرار ميي و گروهي و منافع باند يالشعاع ساليق شخص    تحت
  .»طلبان به بيراهه خواهد رفت   هم پاسخگو نخواهد بود و توسط منفعتنقص  بيياساس

به نظر مي رسد كه باندها و گروههايي كه هاشمي رفسنجاني به آن اشاره مي كند همان جوانان با روحيـه اي هـستند                        
» وانان با روحيـه ج«احمدي نژاد يكي از همين . كه خامنه اي به آنان در مقابل برخي افراد خسته و بي حوصله مي نازد      

  .راندميدان بود كه با مهندسي ولي فقيه افراد خسته و بي حوصله همچون رفسنجاني را به گوشه 
  

محمدرضا مهدوي  اما اين جوانان با روحيه در كدام مسير بايد حركت كنند و راهنماي عمل آنان چيست؟ به اين سوال                    
نظارت بر رهبري به مفهـوم حراسـت از ايـشان           «: مي گويد  او. پاسخ مي دهد  » نظريه بيداري اسالمي  «در همايش    كني

كه در مقام نقد و انتقاد   حفاظت كنيم نه اينتيم كه از اين نظريهما در مقام اين هس...است و بايد رهبري را حفظ كنيم
كه منتظر   ينهاي واليت، اين درخت تنومند را حفظ كنيم نه ا            هايي از شاخه     ما بايد به عنوان شاخه    ....تضعيف باشيم و  

اين گفته رئيس مجلـس خبرگـان بـه طـور آشـكار بـر       » .شتباهي صورت گرفت شاخه را ببريماي ا   باشيم اگر در گوشه   
را قرار مي دهد و البته اين را خود خامنه اي هم           » حراست«،  »نظارت«مهدوي كني به جاي     . خالف قانون اساسي است   

از حرفهـاي هاشـمي رفـسنجاني و        . نه چندان صريح مطرح كرده بود     قبالً در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان به شكلي          
حراست از ولي فقيه بـه جـاي نظـارت بـر            . مهدوي كني مي توان يكي از مشخصات پوست اندازي جديد را تعيين كرد            

براي عملي شدن اين وظيفه الزم بود كه رفسنجاني از رياست مجلس خبرگان كنار گذاشته شـود و خامنـه                    . عملكرد او 
 بـر اسـاس   .همـوار كـرد  » حراسـتي « راه را براي يك مجلس ،و با برگماري مهدوي كني به عنوان محلل  چنين كرد    اي

مجمـع تـشخيص    «را در مقابـل     » و تنظـيم روابـط قـوا      حل اختالف   عالي  هيات  «چنين وظيفه اي است كه خامنه اي        
  .مين وظيفه استگمان من تركيب مجلس نُهم هم در خدمت هبه . َخراطي كرد» مصلحت نظام

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

 روزه او   11ياغي شدن احمدي نـژاد و خانـه نـشيني           . بودبه گُمان من اين ارزيابي غير واقعي        . خامنه اي ارزيابي كردند   
. اما كشاكش اصلي احمدي نژاد و زياده خـواهي او در اسـاس بـا خامنـه اي نبـود                   . منه اي بود  البته در تقابل با نيات خا     

. احمدي نژاد به شكل تيغي كَمر به حذف باندهايي گرفته بود كه به نظر خامنه اي هنوز زمان اين كار فرا نرسـيده بـود          
خامنه اي از اين كـه نماينـدگان مجلـس در       . پس از آن خانه نشيني هم ولي فقيه به تكرار از احمدي نژاد حمايت كرد              

 و از اين كه مجلس نشينان از گماشته اش سـوال كردنـد ابـراز                 تنفر دو دادند اظهار  - شعار دو  مقابل وزراي احمدي نژاد   
اين را هم بايد در نظر داشت كه احمدي نژاد و بخشي از اطرافيان او به شمول رحـيم مـشايي در قَـد و                         . نارضايتي كرد 

  .  َقواره اي نيستند كه بتوانند در مقابل ولي فقيه عرض اندام كنند
را » جبهـه پايـداري   «بـا   » جبهـه متحـد   « درون اصول گرايان مي پرداخت و رقابت بين          ارزيابي ديگر به كشاكش اصلي    

امـا نـه جبهـه متحـد چنـدان          . در ظاهر امر چنين رقابتي وجـود داشـت        . مساله اصلي در اين انتخابات ارزيابي مي كرد       
  . »پايدار«بود و نه جبهه پايداري چندان » متحد«
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در عنوان  ارديبهشت 17يكشنبه  به شكل زمخت بيان مي كند در روز  فقيه راكه معموال نيات وليشريعتمداري كيهان 

  .» مردم به ليست خود راي دادند،ها كارساز نبودجبهه سازي«:اصلي خود نوشت
عـظ   و وي سـخنران  هيداحان، حاشـ   م ياگر روز «:رديبهشت روزنامه اعتماد نوشت    ا 17علي آستانه در شماره روز يكشنبه       

ني انكي اكردند، يما را پر مَلعدر .  گذارند يدشان شرط ميي مورد تاستي در لي روحانكي قبول يداحان هستند كه برا م
 ي منتخب حـاج منـصور ارضـ   اتي نفرشان از ه17 افتند،ي كه در مرحله دوم انتخابات در تهران به مجلس راه            ي نفر 25

 كند ي مداي پيچنان نفوذ ران محرم است، آن ارك و سردسته عزاداي كه حاج منصور كه صداستي شگفت ننيو ا. است
 و  ييشالُگـ  د ي اصولگرا هر كدام در پ     استمداراني علت است كه س    نيبه هم ...برد ي م نييكه كفه ترازو را سنگ او باال و پا        

ق  دارد، سنگ حـاج    ازي مردم ن  ي درصد از آرا   20 و   10 كه منتخب تهران به      ي معروف هستند كه در روز     يداحرابت به م 
 صـنف  نـك ي اافتـد؛  يرجع اتفاق افتاده اسـت و مـ   مي گروههاييجا  جابه.  و زبر كند  ري را ز  ستشي ل ،ييور و مثل او   منص

  ».زند ي حاج منصور مستي لياش را برا  نبه و سزند ي جدا از موتلفه مي ساز فروشان خود  لباس
  

 حاج منصور ارضي هستند كه در نقش جوانان اين نوچه هاي. پي برد» جوانان با روحيه«اكنون مي توان بهتر به ماهيت 
 هستند را از  موتلفهباندقديمي متعلق به    كه دو چهره     يحبيبمحمد نبي   بادامچيان و    افرادي همچون اسداهللا     ،با روحيه 

كه به ليست خودشان راي دادند » مردم«منظور حسين شريعتمداري از . راهيابي به خانه هميشگي موتلفه باز مي دارند     
 تَن را براي اولين بار وارد مجلـس كننـد و   169دار و دسته هايي همچون حاج منصور ارضي است كه مي توانند        همين  

كه براي دوره نُهم كانديدا بودند را از راهيابي به مجلس بازدارند و در نتيجه بـيش       تَن از نمايندگان دوره هشتم را        196
  .ندكن» مردم«از آن را از دوسوم كرسيهاي مجلس نُهم 

  
عناصـر خـاص   بايد » مردم«براي تكميل ليست . فقط شامل باندهايي همچون حاج منصور ارضي نمي شود» مردم«اين  

ه    ، فال گيـران   مداحانباندهاي سياه حزب الهي،     افراد امنيتي وابسته به بيت ولي فقيه،        سپاه پاسداران و بسيج،      عرِكـو م 
رود كه با پول نفت طي دوران احمدي نژاد بـه نـان و نـوايي در مقيـاس     اراذل و اوباش و نو كيسه گان جديد الوگيران،  

همه عناصر تشكيل دهنده اين ليست رانت خـوار و در بوروكراسـي حكـومتي بـه                 . ميليارد دالر رسيده اند را اضافه كرد      
نان را نمايندگي  نمي توانند اي  ...  و   يجبهه ايستادگ ،  جمعيت رهپويان ،  يجبهه پايدار جبهه متحد،   . شكلي شراكت دارند  

اينان هيچ سابقه اي . اينان آمده اند كه از گماشته رهبر سوال نكنند. اينان آمده اند كه از ولي فقيه حراست كنند. كنند
اينان آمده اند تا با خـواص  . كه بر اساس آن بتوان براي ولي فقيه، حتي در جزيي ترين موارد، نُسخه پيچي كنند ندارند   

اينان را با انـدكي تَـسامح مـي تـوان نماينـدگان بـورژوازي       . ين فتنه و انحراف تعيين تكليف كنند   نبي بصيرت و با ساك    
بورژوازي تجاري سنتي و بقاياي بورژوازي      مي خواهند   بوروكراتيك و رانت خوار دانست كه به نيابت از طرف خامنه اي،             

ني َفربه شده بودند را از شراكت در قدرت و      صنعتي كه پس از پايان جنگ هشت ساله و با سياستهاي اقتصادي رفسنجا            
 جهاني و صندوق بين المللي پول پاسخ دهنـد و           كاينان مي خواهند به گونه اي به درخواستهاي بان        . حذف كنند ثروت  

َتبر در مقابـل عـوارض                       دي سـبه گونه اي به اردوي نئوليبراليسم جهاني بپيوندند كه ضمن غارت و چپاول اقتصادي، س
 اكنون اينـان   .داده و مي دهد   اين ادامه همان حركتهايي است كه احمدي نژاد انجام          .  پيوستگي ايجاد كنند   سياسي اين 

مي دانند و البد حاج منصور ارضي به آنان آموخته است كه بايد جاي دوست و دشمن را به طور دقيق و البته در زماني          
 است كه اكنون خامنه ايدر واليت ريل گذاري جديد اين ادامه همان سياست . كه رهبر تعيين مي كند، مشخص كنند   

» مـردم «، حاكميت را انحصاري تر مي كند و اين احتمال وجود دارد كه اين نمايندگان منتخب ليست                  با پوست اندازي  
 وارد  خامنـه اي بـا چنـين شـكل و شَـمايلي           . غيير دهنـد  قانون اساسي را در جهت نيازهاي سلطنت مطلقه خامنه اي ت          

بعيد است خامنه اي نداند كه نوشيدن جام زهر در موضوع اتمي همه َنخهايي كه               . رامون پروژه اتمي مي شود    مذاكره پي 
او براي ورود به باشگاه اتمي و براي گسترش واليـتش در كـشورهاي خاورميانـه و                 . او ريسيده است را پنبه خواهد كرد      

. ناميده است» بيداري اسالمي«اتوري در اين كشورها را شمال آفريقا برنامه ريزي كرده و براي همين قيامهاي ضد ديكت
او مي داند كه حناي استبداد مذهبي . خامنه اي بيهوده از رژيم بشار اسد با تمام توان حمايت مادي و معنوي نمي كند              

ل در پـيش  بنابرين بعيد است كه در جريان مذاكرات اتمي سياست تعامـ . و رژيم واليت فقيه در ايران ديگر رنگي ندارد        
 گـذاري جديـد و      اما اگر به علت مجموعه اي از شرايط مجبور به نوشيدن جام زهر شود به ناچـار سياسـت ريـل                    . گيرد
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من .  تماماً بر سر او و واليتش خراب خواهد شدش كه به انقباض هرچه بيشتر حاكميت منجر شده، پوست اندازي جديد
اما ايـن  . م زهري بنوشد و اين اقدام را به سود مردم ايران مي دانم        همواره آرزو كرده ام كه جناب رهبر معظم چنين جا         

 سـرانجام خاكـستر نـشين    ،ايـن روياهـاي زيبـاي دور   «گفته زنده ياد شاهرخ مسكوب را هم نبايـد فرامـوش كـرد كـه         
    .»واقعيتهاي تلخ مي شود

 
 

 .........جهان در آيينه مرور

  

 )21(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

  

  ، دو محور بحث در چپ جھانی"توسعه گرايی"و " انتخابات" -
  ليبراليسم - و به ن"نه" جنبش -

  ! شما خفه شويد،قتی ما حرف می زنيمو": ترويکا"پاسخ زحمتکشان يونان به  -

  ليبراليسم -نو مدافع سرسخت   عليه ساركوزي،رفراندوم -

  ال جديديلي
  ، دو محور بحث حاضر در چپ جهاني"توسعه گرايي" و "انتخابات"

زرگ و  فرصتي ب"جنبش وال استريت" و "آشفتگانجنبش بر "، "بهار عربي"انقالبها و خيزشهاي سال گذشته همچون 
 غيـر   يتهـا حكوم و  پوالريزه شدن ثروت، فساد دولتي     اگر چه مبارزه عليه   . تاريخي براي نيروهاي چپ پديد آورده است      

شرو توانسته اند گفتمـان جهـاني را بـه          حال چپ و نيروهاي پي     دمكراتيك و خودكامه كامال موفقيت آميز نبوده، با اين        
 كه چـپ جهـاني چنـين     اما اكنون .  دهند جهت و موضوعاتي از قبيل نابرابري و بي عدالتي           ليبراليسم - وسمت مساله ن  
تصميم بگيرد كه چگونه در اين دوران سرنوشت ساز مي تواند نبض رويدادها را  بايد   ،دست آورده ه  ي را ب  فرصت استثناي 

   . سازماندهي كند،براي پيشبرد اهدافي كه سالها ست براي آن مبارزه مي كند  بايددر دست گيرد و چگونه
 ايـن بـاره    سيـستم جهـاني و علـوم اجتمـاعي در    ان سرشـناس ، استاد دانشگاه و يكي از تحليل گر   "امانوئل والرستاين "

سي  از اتحاد سيااند جهان را تغيير دهد، به ميزانيكه چپ جهاني بتو براي اين":وي مي گويد.  داردي قابل توجهديدگاه
البته بر ايـن    . يرامون اهداف كوتاه مدت و همچنين استراتژيك وجود دارد         عميقي پ  بدون شك اختالفهاي  . نيازمند است 

 ايـن   بـا  . چپها در جهان گرم باقي مانده اسـت        اره اجاق بحثهاي   نشده و همو   يچوجه سرپوش گذاشته   ه به تالفات هم اخ
   ". پيدا كند ناشي از اين بحثهاي و پراكندگيجداي اني نتوانسته چاره اي براي جلوگيري از چپ جه،حال

ه توسـع " و   "انتخابـات ":  مـي كنـد    سـته بنـدي    محـور د   ها را در دو    مهمترين موضوعات مورد اختالف چپ     "والرستاين"
  :انتخابات را در سه نظريه خالصه كرده است  محور اول يعني، پيرامونف موجود و مورد اختالهايديدگاهوي . "گرايي

اين عده معتقدند كه شركت در انتخابات نه        . طور كلي نسبت به انتخابات بدبين هستند      ه  ب نظريه اي كه حامالن آن       -1
  . بخشدي  ممشروعيت بلكه به سيستم موجود ،تنها موثر نيست

 و مـي تـوان از    شركت در انتخابات بسيار مهم است، معتقد است رواج دارد و  بخشي از چپ جهاني     اي كه در   نظريه -2
  .چپ ميانه دانست  را مي تواناين بخش.  و اصالح كرد داد سيستم را تغيير،درون

 داد كه به چپ    بايد به كسي راي    .خاب كرد بين بد و بدتر يكي را انت      كه بايد   تبليغ مي كند      را  اين باور   نظريه اي كه   -3
  .  تر باشدنزديك

  
يـن حـال شـواهدي      بحت انتخابات بين چپ جهاني در شكلهاي ياد شده همچنان در جريان اسـت، بـا ا                ":وي مي گويد  

اين دستكم براي من روشن است كه اگـر         . ي دست يابند  فقي چه در تاكتيك و چه در استراتژ       نها به توا   آ وجود ندارد كه  
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ني در كوتـاه يـا بلنـد مـدت      شانس زيادي براي تسلط بر اوضـاع كنـو    ،در مورد انتخابات نرسند    ن سه گروه به توافقي    اي
  ".ندارند

ر است كه شركت در انتخابات براي دستيابي بـه اهـداف كوتـاه مـدت                 بر اين باو   نويسنده در جمعبندي اين سه ديدگاه     
 اهـداف    پايـه اي، تحقـق      تغييـرات   كـه ايـن تاكتيـك در ايجـاد          او توضيح مي دهـد     حال  با اين  .تاكتيك مناسبي است  

از اين رو مي توان  ."نگرديدهبارها تجربه شده ولي موفقيتي از آن حاصل "است و  ناتوان قدرت  كسباستراتژيك چپ و
 گونـه راه چهـارمي بـراي     تفكيك مي كنـد و ايـن     نبرد تراتژيك اس شيوه هاي  فت كه وي تاكتيكهاي كوتاه مدت را از       گ

  . پيش رو مي گذارد نزديك شدن چپ جهاني به يكديگر
 99واقعيت اين است كـه بخـش بزرگـي از مـردم يـا همـان          .  وقت نيست  دادنشركت در انتخابات هدر     ":وي مي گويد  

آنها مي خواهند زندگي .  آنها اهميت داردبرايند و همين مشكالت روزانه است كه درصد، در زندگي روزانه در رنج هست
اگر ما مي   .  و مشكالت روزانه غلبه كنند     بر سختيها و دوستان خود كمك كنند تا       مي خواهند به خود و خانواده       كنند و   

 نگراني ، كوتاه مدت مي توانند با سياستهاي مشخصي      اما در  ،بينيم كه دولتها پتانسيل ايجاد تغييرات ريشه اي را ندارند         
از .  انجام دهد كه رنج روزانه مردم تخفيـف يابـد          ر چه در توان دارد    گاه چپ جهاني بايد ه      كنند، آن  روزانه مردم را رفع   

ه  حمايت از كساني است كه برنامه هاي آنها ب،انتخاب بين بد و بدتر.  دخالت و شركت در انتخابات الزم مي شود،اين رو
 بـدين    طـرح آن   و اتخاذ اين تاكتيك به شرايط مشخص هر كشور بـستگي دارد             البته.  چپ گرايش دارد    و به  سمتاين  

  ".، مساله يكسان استمعني نيست كه در هر كشور
  

 توسعه" را  ، موضوعي است كه وي آن چپ جهاني را به خود مشغول كرده"امانوئل والراستاين" به نظر  كهيدومين بحث
  اكنون بحثي كه تغييرات مدني تعريف مي كند؛ رشد اقتصادي براي متقدم شمردن، مي خواند و به طور خالصه"گرايي

اين بحث در آمريكاي التـين، بوليـوي، اكـوادور و           ": در اين باره مي گويد     او.  جريان دارد  در بسياري از كشورهاي جهان    
 موضـوع مزبـور مـورد    ،ااروپ همچنين براي نمونه در آمريكاي شمالي و.  بين دولتهاي چپ و بوميان شدت دارد ...ونزوئال

   ". در حفظ و يا گسترش اشتغال مي بيند رااولويت ها است كه  سبزها و اتحاديهبحث فعاالن محيط زيست،
 بـدون رشـد   - اتحاديـه هـا  از و چـه  ها و سازمانهاي چـپ باشـند   گروه چه از   –  ها "توسعه گرا "به باور   ":وي مي گويد  

 ، ايـن گـروه    . اقتـصادي جهـان امـروز وجـود نـدارد           هيچ راهي براي اصالح عدم توازن      اقتصادي، ملي و يا بين كشوري،     
 منافع نيروهاي راست را تـامين  ،ذهني عيني و احتماال ، به صورتكمترين حالت  كه در خود را متهم مي سازد انمخالف

 . دمي كن
كـه   ننخست آ :  مي گويند كه تمركز بر تقدم رشد اقتصادي به دو جهت نادرست است             " گرايي توسعه" گزينه   مخالفان

كه سياستي اسـت   نآدوم .  سيستم سرمايه داري را تداوم مي بخشدهايه راحتي بدترين ويژگي   اين سياستي است كه ب    
   ".هاي جبران ناپذير زيست محيطي و اجتماعي مي شودكه سبب آسيب

ي تنها اين تحليلگر سيستم جهان.  در انتخابات است پيرامون مشاركت پرشوربحثهايتر از   بسيار داغبحثها در اين حوزه
  .  پيشنهاد مي كندتوافقات مورديسازش و  ن را و مخالفا"توسعه"افعان مد بين راه براي حل و فصل اختالفها

چپ جهاني مي تواند بر ايـن   كه آيا اين":گونه جمعبندي كرده است  بحث خود را اين    "والرستاين" پروفسور   ،در خاتمه 
، من تـصور نمـي كـنم    د اما اگر نتوان، روشن نيست، سال آينده چيره شود10 يا 5اختالفات و پراكندگي در مدت زمان   

  سـرمايه داري  جايگزين نظم تعيين سيستم سر چهل سال آينده بر در نبرد پيش رو در بيست يا     جهاني قادر باشد   چپ
  ". پيروزي را از آن خود كند،–كه بدون ترديد نابود خواهد شد-
  

  ليبراليسم - و به ن"نه"جنبش 
هاي تعـديل   پيدايش تاچريـسم، سياسـت  در سرمايه داري و اليسمليبر - وت و تاز جهاني ن تاخنابرابري طبقاتي حاصل از 

در   در دهـه هـاي اخيـر   جهاني و صـندوق بـين المللـي پـول كـه     ساختاري و رياضت اقتصادي با دستور عملهاي بانك       
  در حال عمـق يـافتن       همچنان ،سيا، خاورميانه و آمريكاي التين تحميل شده       سرمايه داري افريقا، آ    پيرامونيي  كشورها

ز رخنه كرده و در دستور كار       ي ني بعد از جنگ جهاني دوم، اين سياستها به كشورهاي اروپاي         اكنون براي اولين بار      .تاس
، مخالفت خـود را  ي با اعتراضات خود كه به اشكال گوناگون بروز داده اند       مردم كشورهاي اروپاي  . ر گرفته است  ها قرا دولت

  .  كنندمي ابراز هاي ضد كارگري و ضد مردميبا سياست
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كه روز جهـاني كـارگر در سراسـر     در هفته هاي اخير و در حالي      

ويژه ه  ب و جهان در بسياري از مناطقجهان برگزار مي شد، مردم
انتخابـات در   .  پيامهاي روشن و چالش گرانه اي داشتند       ،در اروپا 

  . عنوان نمونه گوياي چنين امريسته فرانسه و يونان ب
 ه بر سر يك موضوع توافق داشتند؛      اندر فرانسه، راست، چپ و مي     

شكـست  . آنها برنامـه هـاي رياضـت اقتـصادي را نمـي خواهنـد             
 در انتخابات فرانسه كه حـامي پـر و پـا قـرص ايـن                "ساركوزي"

با توجـه بـه اينكـه وي يـازدهمين          .  بود ي چنين سياست  ، واكنش صريح مردم به    "فرانسوا اوالند "سياست بود و پيروزي     
  .  كنار گذاشته شددر جريان بحران اقتصاديو  2009ز سال رهبر در اروپاست كه ا

همـين پيـام روشـن را      نيـز "حزب چـپ راديكـال   " در ماه گذشته انتخابات در يونان و پيروزي بزرگ           ، بر فرانسه  افزون
  . همچنين در ديگر نقاط جهان نيز تحوالت چشمگيري را شاهد بوديم. داشت

 شقه شد و در اسپانيا و ايتاليـا عميـق تـر شـدن         ح كاهش بودجه به دو دسته     در طر  دولت بر سر اختالف نظر       ،در هلند 
 آلمان كه نسخه كاهش هزينه هاي دولتي را مي دهد، شـعله              عليه كمپيندر   آتش خشم اپوزيسيون را      ،ركود اقتصادي 

  . اندگرد ور
رنامه هاي رياضـت اقتـصادي را       ي كرده و پايان اجراي ب     دولت اين كشور راهپيماي     پراگ عليه  دهها هزار نفر در   ،  چك در

  . خواستار شدند
ـ "كنگره اتحاديه هاي كـارگري " نگليس،در ا  ـ    ،بلـه "ا بـر گزارشـي بـا عنـوان      ب ه شـما بگـوييم    زمـان آن رسـيده كـه ب

 واكنـشهاي  اين گـزارش بـا  .  استي سياستهاي رياضتي دولت ائتالفي پرداخته، به افشاگري در باره ناكارآي ""!نگفتيم؟"
  .شده است گسترده و گوناگوني روبرو

  .ود خواسته اند كه عليه پيمان معاهده مالي اروپا راي دهندي خ از اعضا كارگري دو اتحاديه بزرگ،در ايرلند
  

قتي ما  و: "ترويكا"ن به   زحمتكشان يونا  پاسخ
  ! شما خفه شويد،حرف مي زنيم

  
 لـت  دو  مه پيام روشن خود را بـه       6مردم يونان روز    

 اداره كشور را    2009ل  كه از سا  ) پازوك(چپ ميانه   
  در انتخابـات پارلمـاني يونـان،       . رساندند عهده دارد، 

 كـه حـزب      در حالي  ، آورد  درصد راي  13 "پازوك"
 صـد  در 19 نيز به تنهـا      "دمكراسي نو "محافظه كار   

 "سـيريزا " ائتالف چپ راديكال بنام      .يافت را دست آ
)SYRIZA( ــازمانهاي انق ــامل سـ ــه شـ ــي  كـ البـ

 را نـصيب خـود    درصـد آرا 17، سوسياليستي اسـت  
 كه سياستهاي رياضتي بانك مركزي اتحاديـه اروپـا و صـندوق بـين                در يونان از هنگامي است     انتخاباتاولين  اين  . كرد

قتي ايـن حـزب   قير پازوك و پرداخت هزينه بي ليـا كشانده و حاصل آن تحالمللي پول اين كشور را به بحران اقتصادي       
 از حـزب حـاكم بيـشتر راي آورد، داراي            ايـن كـه    ،حالوم قرار گرفت، با اين    گر چه ائتالف چپ راديكال در مقام د       ا .بود

 واقـع نـشاندهنده   در تمامي شهرهاي بزرگ يونـان در رديـف اول قـرار گرفتـه كـه در      "سيريزا". اهميت بسياري است
 در انتخابات   .ت اس  در درون اين طبقه    "سيريزا"ذ   و نفو  صاديتهاي رياضت اق  سياست  با مخالفت سرسختانه طبقه كارورز   

لي در اين انتخابات حزب حاكم به رديف سوم و خـود در رديـف دوم قـرار         ، و  درصد بود  5، آراي اين حزب فقط      گذشته
  . گرفت



 ١٢

هاي لف سياسـت   كه يك حزب دست راستي اما مخا       "يونان مستقل "
 9بـا   "حزب كمونيست" در صد چهارم،    10 با ،رياضت طلبانه است  

 درصد و تعداد ديگري از احزاب چپ 7ها "نئو نازي"صد پنجم و در
   . را تصاحب كردنداي هاو سبزها باقي ر

 مي  انتخابات يونان   باره ، سوسياليست انگليسي در   "ريچارد سيمور "
ها را مدافعان سرمايه داري اشـغال       در نهايت بيشترين كرسي   ":گويد

 اين يك تحـول بـزرگ     : ردكيچوجه نبايد اشتباه     ه مي كنند، اما به   
    برايبراي يونان است و همچنين

  
نان  در سياست يو و غير قابل پيشبيني تغيير و تحولي ريشه اي  آنچنان اين انتخابات نشان  . ييهاي سياسي اروپا  هدستگا

  ".است كه تا حدي باورنكردني مي نمايد
 و "پـازوك "در حـالي شـكل گرفـت كـه         ،  ها را تصاحب كرد    درصد كرسي  52تالف چپ راديكال كه     پيروزي چشمگير ائ  

، تهديد و ايجاد هراس صندوق بين المللي پول با باجگيري اتحاديه اروپا، بانك مركزي اروپا و  و همچنين"دمكراسي نو"
 .تالش مي كردند از اين رخداد جلوگيري كنند

  مـه در يونـان و     6مهمترين برجستگي و نقطـه اشـتراك انتخابـات          
خـست   را مي تـوان ن     " اوالند فرانسوا"يروزي  انتخابات در فرانسه و پ    

هاي رياضت اقتصادي دانـست و در       در واكنش منفي آنان به سياست     
 از  هـا  آن يشرفت چـشمگير چـپ و تـوان بهـره گيـري            پ ،مرحله دوم 

پ تـرين نيـروي چـ      يونـان اكنـون داراي بزرگ      .يش آمـده  فرصت پـ  
  .راديكال دمكراتيك در اروپا است

 استاد دانـشگاه در  ،)vassilis Fouskas ("وسيليس فوسكاس"
 لنـدن و سـر دبيـر        "دانشگاه ريچموند " بين المللي در     روابطرشته  
 و  تجزيه گرديـده   "دمكرات نو " و   "پازوك" كه در آينده دو حزب     احتمال اين ": مي گويد  "بالكان و خاورنزديك  "نشريه  

 شـدن جامعـه بـه دو    پـوالريزه . طبيعي استها هم امري اما احتمال پيروزي براي راست   . وجود دارد  ،از هم پاشيده شوند   
.  سياسي وجود داشته است وضعيتي است كه همواره در شرايط سخت اجتماعي، اقتصادي و بحران،نيروي چپ و راست

   ". ناميده اند"گانه حاكميت دو"ها اين همان موقعيتي است كه برخي از كمونيست
به چالش كشيدن و تغيير نقـشه سياسـي و اجتمـاعي نـه تنهـا      راي مردم يونان پتانسيل ":با اين وجود وي معتقد است  

   ".د بلكه اروپا را دار،يونان
، بانك مركزي اروپـا و  يا سه اسب تازنده اتحاديه اروپا )Troika( "ترويكا" پس از اين انتخابات،   ": مي گويد  "فوسكاس"

 ".نخواهـد نـشد   داده  يونـان چ پـولي بـه    اگر برنامه هاي رياضتي متوقف شود، هي      ":ق بين المللي پول اعالم كردند     صندو
  "!يم، شما بايد خفه شويدوقتي ما سخن مي گوي":پاسخ مردم يونان روشن است

 "خفه" با راي مردم     "ترويكا"اگرچه  
اما مجبور به بازنگري در      نخواهد شد، 

  . خواهد شدهاي خودسياست
  

مـدافع   ي، عليه ساركوز  رفراندوم
  ليبراليسم -نو سرسخت 

 آن نـسه كـه در جريـان      انتخابات فرا 
يس جمهـور   ، ريـ  "نيكوال ساركوزي "

ــراي   ــت گـ ــتراسـ ــب وقـ  از رقيـ
، "فرانسوا اوالنـد  "سوسياليست خود،   

 رفراندومي را مي توان     شكست خورد 
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  كه در دوردر تاريخ جمهوري پنجم فرانسه است ييس اليزه اولين ر وي.شمار آورده  ب ليبرال-رييس جمهور نو  اينضد 
تجديـد   دست يافته بود را 2007اول انتخابات  در دور  كهي درصد آراي31 نتوانست  وباخترقيب خود اول انتخابات به   

 حتـي بـه   كـرده و  د را بيـشتر بـه سـمت راسـت متمايـل         خو رييس جمهور بركنار شده، هر روز كمپين انتخاباتي       . كند
 و كنار دم از گوشه    جمع آوري مر   د نمايشهاي مضحكي مانن   به دست   آرا بيشتر   وي براي كسب  . فاشيستها هم روي آورد   

بنـر هـاي    "ماننـد    خطاب به اتحاديه هـا       "پرستانه وطن"  و يا ايراد خطابه    "برج ايفل " مقابل   بهس  وا با اتوب  هنو انتقال آ  
  .كه بي نتيجه ماند زد "سرخ خودتان را كنار بگذاريد و به جاي آن به فرانسه خدمت كنيد

  
سياستهاي رياضـت اقتـصادي كـه         نبود، بلكه بيشتر ريشه در      زندگي اشرافي او    ساركوزي تنها به دليل شيوه     مخالفت با 

 بـيش از   و پيروزي وي  "الندفرانسوا او "همچنين حمايت از    . ، داشت را تشكيل مي دهند    ور اصلي آن  ح م "مركل"وي و   
 سرچـشمه  "سـاركوزي " مخالف با برنامـه هـاي       غييراتي راديكال در آن باشد، از      ت  برنامه هاي آتي وي و      به دليل  كه آن

   .گرفته است
بـود كـه   ب راست افراطي ز نامزد ح،"مارين لوپن"ره ظ آراي غير منت   ،تحول مهم ديگري كه در انتخابات فرانسه رخ داد        

 حزبـي كـه در واقـع        تـاريخ بـود؛    براي راست افراطي در   را  اد آ اين باالترين تعد  .  ميليون راي كسب كرد    4/6در دور اول    

ازماندهي ، سـ دهـد  را تحـت فـشار قـرار    نكـه فعاليتهـاي ضـد فاشيـستي آ        ، پيش از آن   90خر دهه   نتوانسته بود از اوا   
ـ           "لـوپن "آراي باالي   . منسجمي داشته باشد    - و را مـي تـوان انعكاسـي از ماهيـت بحـران سـرمايه داري، سياسـتهاي ن

اشيـسم در آلمـان بـا بحـران      فهمـانطور كـه ظهـور    ؛ دانست ،ي پيشه كرده اند   دولتهاي اروپاي  ي كه هايليبراليسم و روش  
ه وجود   در ب  ،نيز براي تصاحب آراي راست افراطي      "ساركوزي" ،از سوي ديگر   .ساختاري سرمايه داري زمينه سازي شد     

 ليبرالي  - و ن يقربانيان سياستها كه   ترين قشر جامعه     مقصر شناساندن محروم  در واقع   ن و   جراالفت با مه  خا جو م  آوردن
موضوعاتي از قبيل حجاب، گوشت حالل، كنترل مرزهـا و تكيـه بـر هويـت               ا پيش كشيدن   وي ب  .هستند، كوتاهي نكرد  

 ، وقـت  بدون اتـالف   از اين رو     است،باره فعال شده     اكنون اين حزب دو    .تقويت كرد   را "لوپن" حزب   ، در نهايت  فرانسوي
   .استضد فاشيستي براي فعاليتهاي سازماندهي فرانسه نيازمند 

 در.  متـصور اسـت    چـپ نيـز    وردن اكثريت در پارلمان توسط    دست آ ه  پارلماني امكان پيروزي و ب    ماه آينده در انتخابات     
ـ  " سوسياليـست  حـزب "چنانچه  . به ديگري خواهد خورد   ضر) UPM ( حزب ساركوزي  ي،حالت چنين د اكثريـت در     بتوان

 ،جمهـور يس پارلمـان و ريـ  خواهد بود كه اكثريت  سال تاريخ معاصر 43نخستين بار در   براي  ورد،  ه دست آ  پارلمان را ب  
   .نصيب سوسياليستها مي شود
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اجتمـاعي، اقتـصادي و     در زمينـه  تا چه حد مي تواند در سياست كنوني فرانسه    "اوالند"قاي  هنوز مشخص نيست كه آ    
  از اما احتمـال دارد بـه برخـي       . ي داشته باشد   آورد و تا چه حد تواناي      ده وجو حتي سياست خارجي تغييراتي چشمگير ب     

 خـروج فـوري از      مهـاجران در انتخابـات محلـي،       به حق راي     از جمله دادن   ،استي داده   يي كه در كمپين انتخابات    قولها
  بـر ل مربوط به حقوق زنـان، ماليـات بيـشتر   ، مهد كودكهاي بيشتر و مسايهمجنس گراياندواج براي افغانستان، حق از  

اقل دستمزدها تـا    موزش و پرورش و افزايش حد     آ حوزهي خانواده ها، ايجاد شغل در       ثروتمندان و كمكهاي اجتماعي برا    
  . حدي اقداماتي صورت دهد

اين امر نـه تنهـا ايـن        .  بدون شك از سوي بازار مالي تحت فشار قرار خواهد گرفت           "حزب سوسياليست " ،با اين حساب  
نـد نقـش بـزرگ و     چـپ مـي توا  بايد ديد كه آيـا . چپ را نيز در معرض آزموني بزرگ قرار خواهد داد    حزب بلكه جبهه    

چار به پيـاده كـردن    نا نيز"حزب سوسياليست"هاي رياضت اقتصادي كه قاومت در برابر سياستموثري در سازماندهي م   
 . نه يا ايفا كند آن است،

  . سريع و جدي عمل كنندنيروهاي انقالبي بايد در سازماندهي، مبارزه و كار.  استاكنون دوره اي مهم و پرتالطم
  

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

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

  

  .......اقتصادي

  نوليبرالي  اقتصاد و طرح هدفمندي يارانه، دو روي سكهخصوصي سازي نفت

 جعفر پويه
  

يـم جمهـوري    اما سردمداران رژ  . عي در كشور است   اوضاع نابسامان اقتصادي همچنان باعث نگراني اقشار متفاوت اجتما        
 پـس از مـدتها  . ا مـي نوازنـد  سـاز خـود ر  اسالمي بدون توجه به آنچه در بدنه جامعه مي گذرد، راه خود را مي رونـد و                 

اين درحالي است كه بودجه كـشور   . كشاكش بين دولت و مجلس، باالخره فاز دوم هدفمندي يارانه ها به تصويب رسيد             
. كه با تاخير بسيار، توسط دولت به مجلس فرستاده شد بدون بررسي دقيق و با عجله از مجلس نمره قبولي دريافت كرد

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

 كنـيم تـا عمـق فاجعـه بيـشتر           د، نگاه ه كشور كر   مجلس صرف بررسي بودج     به مدت زماني كه    از اين زاويه   كافي است 
روز بگير و ببند مـي كردنـد، بـا فرامـوش            كميسيونهاي متفاوت مجلس و كارشناسان مدعي آن كه تا دي         . مشخص شود 

با عجله بودجه اي را تصويب كردند كه از جانـب بـسياري از      و خسارتهاي طرح هدفمندي،     كردن همه گفته هاي خود،      
وجود رديف هاي مخدوش، تخصيص بودجه به نهادهايي نامشخص و واگذاري           . منابع داخل رژيم مورد پرسش قرار دارد      

 عنوان خاصه خرجي، نشانه دقت عمل و تعهد مجلسيان بله قربان گو، به منبع مشروعيت خود                 بخشي از آن به دولت با     
 درصد از نفت خام كشور توسط بخـش  20صادرات ، تصويب 91 سال   در بودجه و ابهامات   با وجود همه آشفتگيها     . است

رايـي كـردن برنامـه      خصوصي از مواردي است كه مي تواند به ماهيت درگيري بـين مجلـس و دولتـي كـه بـر سـر اج                       
واردات و فروش فراورده هاي نفتـي بـا         " تصويب كرده كه     سهمچنين مجل . نئوليبرالي اقتصاد كورس بسته اند، پي برد      

 مربـوط، توسـط بخـش خـصوصي مجـاز           رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده و با رعايت قوانين و مقررات            
هـاي علنـي و شـاخ شـانه          در درگيري  ست در دست هم برخالف آنچـه      با اين حساب بايد گفت مجلس و دولت د         ."تسا

، گامهاي بلندي در راستاي خصوصي سازي وزارت نفت و واگـذاري ثـروت ملـي مـردم     گويند مي كشيدن براي يكديگر  
  .كشند، برداشته است  خصوصي را يدك ميهايي كه عنوان بخشان به نور چشمياير
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ه يـ يت اقتصادي و سياسي رژيم و روبرو شدن بـا تحريمهـاي بـين المللـي توج          توجه به وضع   هرچند اين اتفاق اكنون با    
  .اما اين پروسه سالهاست كه آغاز شده و اكنون در جايي قرار داد كه شاهد آن هستيم. دندان گيري نيز يافته است

  
  آن مشغولند، ادعا مييم و دزدان و دغلكاراني كه دست در كيسه مردم ايران دارند و به چپاولز سردمداران رژبسياري ا

 دست بسته بودن دولت  صادرات و واردات به علتاري جهت راهكراي دور زدن تحريمها و پيدا كردنكار ب كنند كه اين 
ها، ياوه هايي بيش نيست و دولت و مجلسي كه   اما واقعيت اين است كه اين لفاظي      و نهادهاي مالي و تجاري رژيم است؛        

بر پيشاني دارند، نمي توانند اجراي برنامه هاي درهاي باز اقتصادي و واگذاري اقتصاد به بخش هر پادويي نئوليبرالها را م
  .خصوصي را حاشا كنند

  نـه   كه مي كند  مشخص   دولتهاي پيشين در سالهاي گذشته    گذشته خصوصي سازي را در      به سابقه اين ماجرا و       نگاهي
ده و گامهاي اوليه را هايي از اين برنامه را اجرايي كرنيز بخشياتمي هاي رفسنجاني و ختنها دولت احمدي نژاد بلكه دولت  

ش خصوصي تصاحب شده    جا رسيد كه مي رود نفت يعني ثروت ملي مردم ايران توسط بخ              تا كار بدين   .ندا آنان برداشه 
  .به چپاول و غارت آن بپردازندو در همدستي با شركاي بين المللي خود 

 جهـت   ردن دولت، اقدام اوليه در راسـتا و       ن اساسي رژيم و حركت به سوي كوچك ك         قانو 44در دستور قرار دادن اصل      
دستور خامنه اي به روساي سه قوه رژيم به . گيري به سويي است كه سرمايه هاي ملي را به نور چشمي ها واگذار كنند

نـشانگر جهـت    اضافه رييس مجمع تشخيص مصلحت تحت عنوان سند راهبردي در راستاي اجرايي كردن ايـن اصـل،                  
كـه   در حالي . ددهمي  را   خامنه اي دستور شتاب بخشيدن به روند واگذاريها          1384سال  . به سو است  گيري كلي رژيم    

 اعـراض   شده به شـدت بـه ايـن عمـل    بسياري از اقشار جامعه به ويژه كارگران شاغل در كارخانجات و موسسات واگذار      
 مردمـي بلنـد     عليه اين روند به غايـت ضـد        راهپيمايي صداي خود را      صن و آنها با برگزاري تظاهرات، تجمع، تح     . كردند
هاي عمـومي را بـه ثمـن بخـس ببخـشد، وجـود              تصميم گرفته تا بسياري از دارايي      در رژيمي كه     اما گوش شنوا  . كردند

ن برخورد نو كيسه هايي كه از صدقه ارتباطات ويژه صـاحب جـاه و مـالي شـده بودنـد، بـا كـارگران و كاركنـا                          . نداشت
 بـا   هـا منهـاي آن بـسياري از ايـن تـازه از راه رسـيده     . موسسات مالك شده، چيزي بيش از يك برده داري ابلهانه نبود   

هاي بلند و يا ساخت و    كاربري داده و با بر افراشتن برج      ان را تغيير    هاي آن جات و موسسات تمليكي، زمين    تعطيلي كارخان 
.  به جيب زدند    بسياري  نجومي ه آن اقدام مي كردند، ارقام     ادهاي مربوطه ب  سازهايي كه در زد و بند با شهرداريها و يا نه          

 منطقـه بـود، بـه     صنايع نامداراز صدقه سر همين واگذاري و خصوصي سازي است كه صنعت نساجي كشور كه يكي از      
  . شد و از صفحه روزگار محو گرديدكلي تعطيل

 ذار شد كه معلـوم نگرديـد،  آهن اصفهان، همگي به كساني واگاز صنايع و كارخانجاتي همچون لوله سازي اهواز تا ذوب         
 حضور شركتهايي صوري كه توسط نهادهـايي همچـون سـپاه     اينمنهاي.  را از كجا بدست آورده اند       خريد ارقام نجومي 

اري ، نظرهاي بسي دست باال را پيدا كردند در اين مناسبات يك شبه سر برآورده و      كه ت و بسيج  پاسداران، وزارت اطالعا  
  .را بخود جلب كرد

  
قدم بـه  اما آنها . هرچند وزارت اطالعات و سپاه از زمان رفسنجاني و توسط او به روابط اقتصادي و مالي وارد شده بودند         

عـدم رعايـت   .  موسسات تجاري و اقتصادي بسياري، آنها را در چنگال خـود گرفتنـد  قدم جلو آمده و با دست اندازي بر       
ديد و ارعـاب رقبـا، ويژگـي ايـن          اقصه ها، بخشش بدون سر و صدا و ته        ان، دور زدن مزايده و من     ضوابط قانوني درباره آن   

 زايده صوري به شركتي وابسته بـه سـپاه پاسـداران سـر و صـداي               واگذاري مخابرات كشور در يك م     . ستدست اندازيها 
 تـصاحب كـرد و اجـازه هيچگونـه          جايي برسد، سـپاه مخـابرات را      ه  كه اين سر و صدا ب       بلند كرد، اما بدون اين     ارييبس

گرد و خاك بعضي از مجلس نشينان رژيم آخوندي نيز براي بيشتر چـرب شـدن سبيلـشان     . اعتراضي هم به كسي نداد    
تـشر شـده تنهـا واحـد     ن طبق آمارهاي م.را داشته باشندديد شده سپاه يا رقباي ته كه درد اموال غارت شده       بود تا اين  

  . هفت برابر قيمت خريد آن درآمد كسب كرده استسال گذشته در دو  مخابراتارتباطات سيارتعاون سپاه از 
ي بـود كـه     ت در دولت احمدي نژاد، اتفاق جديد      اما حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران به عنوان وزير نف           

  .راه را براي اين اختصاصي سازي نه خصوصي سازي بيشتر باز كرد
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 ريفات حقـوقي، مـشخص كـرد كـه     شركتهاي وابسته به سپاه بدون تشردادهاي اين وزارتخانه به  واگذاري بسياري از قرا   
 بدون هيچ ترس و واهمـه        كشور،  اقتصاد تصاحب نهادهاي اقتصادي و چنگ اندازي بر      دور خيز كرده براي     نئوليبرالهاي  

  .  ندارندان يا معترض وان هم از مدعيپروايي هيچ اي هرآنچه دلشان بخواهد، خواهند كرد و
ض الحسنه، هم پولهاي كثيف را سفيد مي كرد هاي قر مالي با راه اندازي صندوقاگر در دولت رفسنجاني و خاتمي بخش

ر و ولي فقيه رژيـم    اما در سالهاي تصدي گري احمدي نژاد اين پادوي رهب         .  مالهاي باد آورده را قانوني مي ساخت       و هم 
هاي بنـد و بـست و اختالسـ       .  بـه تاسـيس بانكهـاي مختلفـي كردنـد          ي اقدام لاسرمايه هاي م   ،بر دولت  يعني خامنه اي  

ها و سودهاي رش اوراق قرضه دولتي و شبه دولتي    ميلياردي، زد و بندهاي پشت پرده و حباب سازي در بازار، خريد و فو             
ر و ولـي فقيـه را   هايي كه نظر مثبت رهب   نظامي –احمدي نژاد با حمايت امنيتي      . باد آورده كالن، ويژگي اين دوره است      

هايي كه سرشـان بـي كـاله        كه به ناچار صداي بخشي از حكومتي      نيز همراه داشتند، چنان يك شبه راه صد ساله رفتند           
اه و فراري شـدن بخـشي از بانـد     هزار ميليارد توماني و برگزاري دادگ    3از پرده بيرون افتادن اختالس      . مانده را در آورد   

 بـين    عليه عده اي دزد و شياد است، بلكه درگيـري داخلـي             حقوقي قوه قضائيه رژيم      ه دعواي كار به خارج كشور، ن    تبه
  . بر سر چنگ انداري و چپاول با هم به رقابت مشغولندباندهاي قدرت رژيم است كه

مجمع . ز همه بدتر در اوضاع بهم ريخته غارت و چپاول برنامه كلي و خط اصلي رژيم است كه همچنان امتداد دارد                    اما ا 
خيص مصلحت نظام به رياست هاشمي رفسنجاني از سوي رهبـر و ولـي فقيـه رژيـم ماموريـت دارد تـا بـه پروسـه                           تش

نئوليبرالهـايي كـه هيچگونـه      .  قانون اساسي بر اساس فرمـان او نظـارت كنـد           44خصوصي سازي و اجراي درست اصل       
سنجاني و خارج كردن او از پروسه نظارت نظارت و حسابرسي را بر نمي تابند، تمام تالش خود را براي منكوب كردن رف 

،  او استفاده به موقع از بحران اجتماعي و بكار گيري آن بر ضد رفسنجاني و فشار دايمي بر سـاكت كـردن                    . بكار گرفتند 
 استفاده خـود از منكـوب كـردن       . كند خامنه اي كه در اين مناقشه دو سره بار مي         . موفقيت اين مدعيان دروغين است    

نهاد مالي عظيم دانـشگاه آزاد كـه رفـسنجاني از           . عنوان يكي ازمدعيان موقعيت و منسب خود را مي برد         رفسنجاني به   
نند تـا  ك  او در مي آورند، همچنين تيغ نظارت مجمع را نيز كند مي         و رييس هيات امنايش است را از چنگ       بنياگذاران  

 مدتي كه رهبر نظارت اش را بـه او واگـذار كـرده               و يا برنامه دراز    44ادرستي اجراي اصل    مدعي اي براي درستي و يا ن      
كه غالمحسين الهام، سخنگوي بي پرواي باند احمدي نژاد، اعضا مجمع تشخيص مـصلحت نظـام را                   اين .نداشته باشند 

عده اي بيكار مي نامد كه توسط رهبر سرشان گرم شده است، گوياي وضعيت كنوني ايـن نهـاد قـبلن قدرتمنـد رژيـم                 
  .است

هاي بي حساب و كتاب مي شود، اگـر رهبـر و ولـي              ي كل كشور مدعي بعضي از اين غارت        رييس بازرس  يحمداگر پور م  
 صادق الريجـاني مـدعي    ،قضائيهقوه   رييس   از پيگرد در امان بمانند، اگر      مي دهد تا بعضي از متهمان      فقيه رژيم دستور  

 اجـراي  اتهامات مشابه مي شود، دليل آن را نـه در  و يا ديگر گردولت و بعضي از منصوبان احمدي نژاد با عنوان اختالس       
اين ميدان   شده بين شركايي كه خود را سهم          و تقسيم اموال غارت    مه نئوليبرالي و يا كاركرد آن بلكه در شيوه اجرا         برنا

  .مي بينند بايد جستجو كرد
  

ت و پيگيري اجراي اصـل      كميسيون ويژه نظار  ": گزارش مي دهد    مهر  خبرگزاري حكومتي  90در آستانه دهه فجر سال      
ي خصوصي سازي و واگذاري سهام  قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي با تشريح موانع و چالشهاي پيش روي اجرا 44

  ". شركت نفتي در آينده اي نزديك خبر داده است39هاي مختلف نفتي از واگذاري سهام تشرك
تين بار شركت   همزمان با دهه مبارك فجر براي نخس      ":س اعالم مي كند   بوراهمزمان مصطفي اميد قائمي مدير عامل فر      

  ".هاي زير مجموعه خود را از طريق بازار بورس عرضه خواهد كردملي نفت ايران شركت
 خـصوصي سـازي يـا واگـذاري      نفـت كند كه وزارت به زبان ساده مجلس آخوندها به رياست علي الريجاني تصويب مي 

آغازي بر چوب حراج زدن به نفت به بورس نه تقويت بنيه اين نهاد مالي بلكه ورود وزارت . هايي از خود را آغاز كندبخش
شريان تصميم گرفته  يلاني و به چه دالي   معلوم نيست چه كس   . مي باشد  كه مايملك مردم      است تخانه اي رهاي وزا دارايي

چه در اين ميان مهـم اسـت،        آن.  واگذار كند  ي پايوران رژيم  هاي آنان را به تعدادي از نور چشمي       حياتي كشور و ثروت مل    
 داشـته  نسبت بـه آن وجـود  جايي شروع شود كه كمترين حساسيت       كه از    بهتر آن اين است كه پروسه اي آغاز شده و         

 71بر اين اساس تاكنون وزارت نفت و مجلس براي واگذاري سـهام             ":اري مهر در همان گزارش مي نويسد      خبرگز. باشد
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 شـركت بـه بخـش       16نفت، گاز، پااليش و پخش نفتي و پتروشيمي به توافق رسـيده انـد كـه تـاكنون سـهام                     شركت  
  ".خصوصي و غير دولتي واگذار شده است

در حالي كه گزارش مهر در ادامه       . اما مشخص نمي شود اين بخش خصوصي يا غير دولتي چه كس و يا كساني هستند               
 شركت پتروشـيمي بـه بخـش خـصوصي          33 بايد سهام    1389ون بودجه سال    مطابق با اهداف قان   "كند كه    تصريح مي 

هـا نـشان    پيگيري"و ادامه مي دهد      ". شركت پتروشيميايي تاكنون در گروه يك واگذار قرار گرفته اند          32انجام شود كه    
ديس،  شركت پتروشيمي شامل شركتهاي پتروشيمي ايالم، بندر امام، جـم، خراسـان، پـر       13مي دهد كه تاكنون سهام      

اروميه، زاگرس، شيراز، مارون، مرواريد، توسعه صنايع پايين دستي، سرمايه گذاري پتروشيمي و گسترش صنايع پـايين           
  ".دستي پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شده است

روزي نبوده و مدتهاست رژيم مشغول واگذاري زير مجموعه هـاي      مبا اين حساب خصوصي سازي در صنايع نفت و گاز ا          
نتيجـه نهـايي    . هايي از صنايع پتروشيمي و گاز واگذار شده و دستهايي نامرعي آنان را تصاحب كرده انـد                بخش. ستآن ا 

 44 وزارتخانه در راستاي اجراي اصـل        10در مجموع بررسي روند واگذاري سهام       ":زارش مهر در گزارش باال مي گويد      گ
 ميليـارد ريـال سـهام واگـذار شـده و            935 هزار و    851 بر    تا پايان تيرماه سال جاري بالغ      84دهد كه از سال       نشان مي 

  ".ها باالترين رقم را به خود اختصاص داده است درصد از واگذاري46.9ارت نفت با وز
عظـيم  حال بـا توجـه حجـم ثـروت     . داردها به صنعت نفت تعلق از واگذاري ساله حدود نيمي 7 زماني بازهيعني در يك  

مي شود فهميد كه در وزارت نفـت چـه اتقـافي            ...  و   ايي نظير لوله سازي و ذوب آهن      جابجا شده در مخابرات و شركته     
  .افتاده و چه حجمي از ثروت واگذار گرديده است

 و همچنين شـركتهاي  هرچند مي شود فهميد شركتهايي صوري كه توسط وزارت اطالعات و سپاه وارد ميدان شده اند،   
هايي از ثروت ملي را كنده و به مايملك خـود    ه قدم بخش   و قدم ب   هد را كر  دولتي و شبه دولتي بدون سر و صدا كار خود         

مي نشان مي دهد كه     ي امنيتي شدن اقتصاد كشور به ويژه صنايع نفت و گاز و پتروش            -اما اين نظامي  . ضميمه مي كنند  
ها ايـن جاسـازي   ز  هايي در سياست جاسـازي كـرده انـد، بلكـه هـدف ا             رشت د ارگانهاي نظامي اطالعاتي رژيم نه تنها دانه      

 ايـن  امـا .  و گاز كشور از آن جمله است        است كه تملك بدون و سر و صداي بخش اعظم نفت           يبردن برنامه بزرگتر  پيش
هايي دارند كه لي همدستاها حتمن در بين اقشار ديگر به ويژه سرمايه داران مامنيتي -يزيرا اين نظام . همه ماجرا نيست  

هاي اقتـصادي دولـت بـه خـوبي بهـره            مي دهد كه از حباب سازيها و شـوك         ن نشان اما عملكر آنا  . شناخته شده نيستند  
سـكو نيـوز     اكبر تركان، معاون سابق وزير نفت در گفتگـويي بـا             .كنند و بيشترين سود را به جيب مي زنند         ي مي ربردا

حمايت مـي كنـد و    از عملكرد دولت احمدي      44تعريف و تمجيد از مزاياي اصل        با   "پايگاه خبري نفت و انرژي سپهر     "
نسبت به اين تصميم دولت خوشبين بوده و تسهيالت دولتي ايجاد شده را باعث ترغيب و فعال سازي بخش                  ":مي گويد 
هاي مهندس علي نقي خاموشي ريـيس سـابق اتـاق بازرگـاني در جهـت                به تالش "همچنين  تركان  . " مي داند  خصوصي

هاي گذشته در جهت اجراي اين اليحـه ابـراز تاسـف            اري دولت م همك  قانون اساسي اشاره كرده و از عد       44تصويب اصل   
ها قبل براي فعال سازي بخش خـصوصي در نظـر گرفتـه مـي شـده                يد كرده اين تسهيالت بايد از مدت      كرده است و تاك   

  ".است
ي  ا دهپيگـري كننـ   افراد   يكي از    هاي ايران است،  ربا اين حساب علي نقي خاموشي كه يكي از ده نفر ثروتمند و ميليارد             

بعيد به نظر مي رسد اين ميليارد رژيم آخوندها در راه رضاي خدا و يا تقويـت                 .  را تصويب كرده است    44است كه اصل    
  .اصلي كه اين روزها ثمره اش به جيب همتايان خاموشي مي رود. بنيه ولي فقيه دست به چنين كاري زده باشد

  
 پادوهاي خود اقدام به خريد افراد مشخص در مـدياي غربـي             همچنين اين دار و دسته در سطح بين المللي با توسل به           

 آنـان  خوبي سود مي برند و با براه انداختن گفتمانهايي كه عملكر        ه   ب اي آنها از قدرت تبليغاتي اين افراد اجاره      . مي كنند 
 ود را بـه هـزار و      هرچند نئوليبرالهاي غرب همدستان ايراني خـ      . ندكنمي  باز  د، راه خود را     را توضيح و يا توجيح مي كن      
ري گفتمان مماشات گرفته تا زد و بندهاي پشت پـرده بـراي عبـور از پـيچ هـاي          يگاز پي . يك شيوه حمايت مي نمايند    

 دستهاي خونيني انـد كـه        عملكرد  همگي ، كمك در نهادهاي مالي بين المللي و جلوگيري از انزواي كامل رژيم،            قانوني
ها رنگ و وارنگ با توسل بـه ثـروت حاصـله از    برپايي البي. تاييد مي كنند ت و   را حماي چپاولگران ثروت ملي مردم ايران      

مـات حقـوقي و حقيقـي       هايي كه با تقسيم پول بين مقا      از البي .  يكي از راهكارهاي نئوليبرالهاي ايراني است      فروش نفت، 
پـازل چنـد وجهـي    هايي كه در نهادهاي فرهنگي، حقوق بشري يا تشكالت ضد جنـگ همـه اجـزاي ايـن        گرفته تا البي  
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 تصميم مي گيرد تا پـا را فراتـر          همين بند و بست بازان است كه رژيم       به همت   . كنند هستند كه يكديگر را تكميل مي     
ثـروت  كردن داللهاي شناخته شـده در غـارت   سهيم اين يعني   . گذاشته و فروش نفت را به بخش خصوصي واگذار كند         

ن تحريم به زبان آورده مي شود، اما پر واضح اسـت كـه ايـن موقعيـت      اين عمل دور زد   هرچند توجيه . ملي مردم ايران  
 را با سرعت بيشتري پيگيري كرده و شـريان حيـاتي كـشور را               خود فرصتي بوجود آورده تا نئوليبرالهاي ايراني اقدامات      

 بـه   سـت كـه مجلـس آخونـدي       االبي خارج كشوري     با توجه به همين توانمندي و حساب باز كردن روي            .بدست آورند 
  ارديبهشت با مصوبه خود بخش خصوصي را وارد حوزه واردات و فروش نفت21سردستگي علي الريجاني روز پنجشنبه 

  از نفت خام را به بخش خصوصي داد بلكـه           درصد 20  روزانه  نه تنها مجلس اجازه صدور     .خام و فرآورده هاي نفتي كرد     
م به واردات فرآورده هاي نفتي به هراندازه نمـوده و در            همچنين بدون محدوديت اجازه مي دهد تا بخش خصوصي اقدا         

در اين رابطه حسين خسروجردي، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآوردهاي نفت، گاز و پتروشيمي در . كشور توزيع كند
 .گفتگو با خبرگزاري ايرنا خبر از برداشتن اولين گام بخش خصوصي در صادرات نفت خام به بازارهاي جهاني مي دهـد                    

كه نهاد اتحاديه صارد كنندگان فرآوردهاي نفت، گاز و پتروشيمي يك شبه سر برآورده و مشخص نيست اعـضا     درحالي
نهادي كه هيچ اطالعاتي از آن در دست نيست، . آن چه كساني بوده و از چه موقعي اقدام به ورود به اين حوزه كرده اند

هاي به دنبال توافق":ويد و به خبرگزاري دولتي ايرنا مي گ آگاه استبيخوه  بكم و كيف ماجرا   از  اما نماينده اي دارد كه      
ها حوالـه صـادرات   يق بخش خصوصي هم اكنون بعضي شركت انجام شده با وزارت نفت در مورد صادرات نفت خام از طر           

  ".دريافت كرده اند و در جهت انعقاد قرارداد با مشتريان جديد نفت ايران هستند
هم اكنون هيچ منعي از طرف مـديريت امـور بـين الملـل         ":ر كنندگان نفت در ادامه مي گويد      رييس نهاد مشكوك صاد   

شركت ملي نفت ايران براي صدور حواله صادرات نفت خام به بخش خصوصي نيست و زمينه الزم بـراي شـركت هـاي                   
  ".عالقه مند به صادرات نفت وجود دارد

مـي  صادر كنندگان، امـا او  نماينده ل شركت ملي نفت است يا معلوم نيست آقاي خسرو جردي سخنگوي امور بين المل   
بر اساس اين توافق، فروش نفت خام از طريق بخش خصوصي به صورت ريالي محدوديت دارد و حداكثر بيـست                    ":گويد

درصد نفت خام صادراتي كشور مي تواند از طريق بخش خصوصي به روش ريالي انجام شود اما صادرات نفـت خـام بـه                  
  ".ي يعني با پرداخت بهاي نفت خام به صورت ارزي، محدوديتي نداردروش ارز

 درصد نفت كشور را در صورتي در توان 100با اين حساب صادر كنندگان كه اتحاديه اي هم در اختيار دارند مي توانند 
 20سي كه تنهـا  پس مصوبه مجل. داشته باشند، صادر كنند و در اين مورد هيچگونه ممانعتي وجود نداردپرداخت ارزي   

و اال  . و پرداخت ريالي يك بخش ماجراسـت      درصد توليد روزانه را اجازه داده، صورتي از ماجراست كه همگاني مي شود              
 حرف مي زند، تمام توليدات كشور را در اختيـار خـود مـي     دارآقاي خسرو جردي كه از جانب بخش خصوصي اتحاديه        

  .داند
هاي خـارج از     اين است كه نفت را به پااليـشگاه        ال اصرار بخش خصوصي بر    با اين ح  ":دهمچنين خسرو جردي مي گوي    

  ".كشور منتقل كرده و پس از پااليش، فرآورده نفت را عرضه كند
به زبان ساده تر بخش خصوصي اي كه آقاي خسرو جردي سخنگوي اوست، خود را پادوي مافيايي كه بر درآمد نفتـي                      

يعني نفت خـام    .  تا شبكه توزيع فرآوردهاي نفتي داخل كشور را نيز بدست آورد           بلكه او توقع دارد   . چمبر زده نمي داند   
را پااليش كند، فرآوردهاي بدست آمـده كـه بـا همـت دولـت احمـدي نـژاد و مجلـس                       رده، آن ب ات بيرون صادربه نام   

گونه خصوصي سـازي     ينا. اسر كشور توزيع نمايد   ت در سر  زارهاي جهاني ارتقاع پيدا كرده را وارد و       الريجاني به قيمت با   
كليه شبكه توليد و توزيع نفت كشور كه ثروت ملي مردم است، بدست افرداي مي افتـد كـه پـشتيباني جهـاني را نيـز                         

  .همراه دارد و در داخل كشور شركايش قدرت نظامي و امنيتي را بكار مي بندد تا دهان هر منتقد يا معترضي را ببندد
كنـد، در     درهاي باز اقتصادي و قطع سوبسيدهاي كاالهاي اساسي را پيگيري مي           اگر طرح هدفمندي يارانه ها سياست     

وق بـين المللـي   دمشغول برنامه ريزي است تا مابقي طرح صـن سر جايي ديگر يعني صنعت نفت كشور، همين مار هزار   
  . را پيش ببرد يعني خصوصي سازي توليد و توزيع نفتپول و بانك جهاني

دالت سياسي در داخل و از دست رفتن موقعيت احمدي نـژاد ايـن پـادوي بـي شـرم و             ان مع از سوي ديگر با بهم ريخت     
يقه گيري او از احمـدي  . ، علي الريجاني به شدت فعال شده استي اساسيها كاالمجري طرح نئوليبرالي قطع سوبسيد   

هاي كـالن    سياسـت   گردونه  از  گردونه قدرت، و به خارج راندن اش       نژاد به اين علت است كه در صورت خارج شدن او از           
علي الريجاني خود را به هر آب و آتشي مي زنـد تـا تخـت و              . كشور، جهان نئوليبرال نماينده خود را در قدرت بشناسد        
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كننـد را برچينـد و خـود را جانـشين او      نژاد را كه در آمريكا خيمه زده و پنهاني گفتگو مي    پوست دار و دسته احمدي    
يم از رفت و آمدهاي مشايي و نزديكان او به آمريكا و تالش آنـان بـراي         گر منابع خبري رژ   هاي كيهان و دي   شگزار. نمايد

  .واضح و گوياست  بسياربر بسياري روشن نيست،كه توافق بر سر برنامه هايي 
شد؟ كه نئوليبرالهايي كه تصميم به برهم زدن اقتصاد كشور و نئوليبرالي كردن آن دارند تا چه اندازه موفق خواهند  اين

يك حرف است و حرف ديگر نمايندگان اتيكت دار اين سرمايه داران كه كمر به نابودي اقتـصاد كـشور بـسته و تـالش               
مردم ايران را بـين بانـدهايي   هاي توليدي آنان كرده و نفت اين ثروت ملي  را تبديل به بازار بنجل    كند تا آن   بسياري مي 

حامياني هستند كه آنان را     دارند و يك پادر بازارهاي جهاني به دنبال         امنيتي   –تقسيم كند كه يكپا در نهادهاي نظامي      
چيزي كه در اين بين محاسبه نشده، مردمي هستند كه در زيـر فـشار داللهـا و          . از وضعيت پيچيده كنوني نجات دهند     

ود كه تمام شده و     دزدان و غارتگران وابسته به سرمايه داري نئوليبرال جهاني كمر خم كرده اند و توان تحملشان مي ر                 
  .راه چاره را در برهم زدن اين نظم به غايت غير انساني جستجو كنند

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
 

   پايانيمواد غذايي به عنوان يك كاال ـ قسمت

  مانتلي رويو/  فرد مگدوف
  آناهيتا اردوان: برگردان

  
صـلي در سيـستم      ا ه نكتـ  است و  كاال   از آنجا كه مواد خوراكي    

 هرچـه    سود دست آوردن ه   فروش و ب   ،ييكشاورزي و مواد غذا   
  به ويـژه   ييذا تبليغاتي پيرامون مواد غ    ه يك شبك  ، است بيشتر
. شكل گرفته اسـت     فرايند توزيع،   يعني رترين بخش آن  سودآو

 براي تغذيه كودكـان همـواره    سرشار از شكري ا غذاهاي صبحانه ماننديني پا غذاييارزشي با كالري باال ولي     يمواد غذا 
 با غذاييد  مواي كهيهادر فروشگاهت هستند و  معموالً ارزان قيم از اين نوع،غذاييمواد . دتبليغ و به بازار تزريق مي شو

 اضافه  بيماري رواجهمين مساله يكي از فاكتورهاي .مي رسدنبه فروش عرصه مي شود،  ميوه و سبزيجات كيفيت مانند
   .وزن در ميان محرومان است

آنها را به شـكلهاي  . كاربردي ديگري هم دارند  مصرفي واشكال  مستقيم انسان،هجز استفاد ه   ب غذايي مواد   فراورده هاي 
 . گذاشته مـي شـوند  فروشرض عم تبديل و در. ..، بستني، چيپس و ماكاروني،يخ زده غذايي، مواد ز جمله نان گوناگون ا 
 درصد . كاربرد داردي است، يي و شكر كه داراي ماده قندي باالطور معمول براي فراهم كردن نشاسته صنعته بذر ذرت ب
ي كه ي گاوها و نيز و خوك ماكيان جهت تغذيهته در آمريكا، پرورش يافي سويا وسبوسِي از غله و دانه هاي يتقريباً باال

البته از نقطه نظر زيست محيطي اسـتفاده از علـف و          .  مي يابند، استفاده مي شود      پرورش يورده هاي لبن  آ تهيه فر  براي
مفيـد و    به انـرژي      آن ي موجود در  ها باكتري  علوفه باعث مي شود كه      زيرا ، مناسبت تر است   گاوهاسبزيجات براي تغذيه    

  . ، تبديل شود براي گاوهانييپروت
  

 محيط زيست بدون ضرر برايوارداتي از يكسو و دستيابي به منابع سوختهاي مايع     وابستگي به نفت     كاهش   يتالش برا 
روپـا   نخل و جاتي رپس، نيشكر، دانه هاي روغني روغنهه محصوالتي مانند ذرت، سبوس، داناز سوي ديگر سبب شده ك 

كه غيـر  )1 (اتانول يا سوخت زيستي  ا از آنها   قرار گرفته ت   ، مورد كشت  )براي تهيه سوخت زيستي    وراكييك بذر غير خ   (
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 و  غـذايي  محـصوالت    توليدكنندگان را به توليد    ، دولتي و سوبسيدها   قوانيندر آمريكا و اروپا،     . توليد كنند  فسيلي است، 
ي بـازار فـشرده و قيمـت        ييك بخش مهم از چرا     اين موضوع .  تشويق مي كند   يستيهاي ز ليد سوخت  جهت تو  غذاييغير

 كـه   حاكي اسـت   و كشاورزي    غذاييگزارش سازمان ملل پيرامون مواد      . باالي غله و محصوالت نفتي را توضيح مي دهد        
ر  دغـذايي ي از مردم كشورهاي فقير كه از نظـر مـواد   يجمعيت باالفشار بر ، عنوان يك كااله  بغذايي توليد مواد  نگرشِ

بحران بين تقاضاي نامحدود انـرژي    در ايجاد زيستي يصنعت سوختها  نقش ،مقابل در د را افزايش داده و    مضيقه هستن 
  .  برجسته تر كرده است، را به دليلِ محدوديت منابعو فشار

 و غيـر  غذايي دانه و حبوبات ن سوخت زيستي بود كه دو شركت بزرگدست آورد ه   جهت ب  ي الزم گياه يتوليد دانه ها  
يخـواه و دمكـرات      بـه نفـوذ در احـزاب جمهور        تشويقرا  در آمريكا    "آرچر دانيالس ميدلند  " و   "دويان آندرآس "،  غذايي
قابـل ذكـر    .  به سرمايه گذاري هنگفتي مبادرت ورزيدنـد       ، احزاب سياسي  هور در مسير جلب توج    دو شركت مزب  . ساخت

  .اتانول از بذر استپشيتبان صنعت توليد ، اصلي ترين "آرچر دانيالي ميدلند"شركت است كه 
 بـا معضل گرسنگي در جهان .  مي كندتررا محدود   به آن   تهيدستان ي دسترس ، كاال عنوانه   ب غذاييواد  در نظر گرفتن م   

افـزايش مـي     سان و حيوان با توليد سوخت زيستي      عنوان نياز ان  ه   ب غذايي نقش مواد     جابه جايي  و تشويق بازار در    فشار
تاكيـد   فع تغديـه اي جاي منـا ه  جهت منافع صنعتي باستفاده از محصوالت  بر،نفعت بيشتر م يراستابازار در    زيرا   ،دياب

 موردزمين .  فزاينده اي رشد كرده استطوره  اورزي ب  كش همسير احتكار و زمين خواري در حوز      بدين ترتيب،   . مي ورزد 
ـ     ه   كه بـ   يياورده ها فر توليد    انسانها، يمصرفمحصوالت  توليد   ؛ قرار مي گيرد   بهره برداريهاي گوناگون   راي طـور عمـده ب

ي در حوزه صنعت مانند پنيه، جاتروفا، پـرورش  دارد و همچنين مواد اوليه جهت بهره بر   تغذيه حيوانات استفاده مي شو    
  . مي گيرد براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مستقيمبه طور  و يونجه كه والت براي توليد شكربرخي محص

  
كـه قيمـت اتـانول در     عنوان مثال هنگاميه ب. كشاورزان است يبراتوليد تعيين نوع  شاخصار، قيمت محصوالت در باز   

قيمـت  .  تخصيص مـي يابـد     كشت ذرت و سبوس به كشت پنبه      جاي  ه  ها ب زايش مي يابد، بخش عظيمي از زمين      بازار اف 
عنـوان  ه   ب .ي گوناگوني دارند   كه نقش كاربرد   است ي محصوالتي ي بهره برداري نها    راهنماي محصوالت در بازار همچنين   

انات و يـا تبـديل آن بـه سـوخت      مردم، تغذيه حيوهست آوردن روغن نباتي براي استفادده توليد سبوس جهت ب   مثال،  
ي يجـا در محاسبات بـاال   ،عضلِ گرسنگي جهاني جهت ريشه كن كردن م    غذاييتوليد مواد    .صورت مي گيرد   غيرفسيلي

  .ندارد
  

طور مقدماتي ه  ب،حل كنند در كشورشان را غذاييل رشد تصميم مي گيرند تا معضل مواد كه كشورهاي در حا هنگامي
 قـدرت   ، در بـازار   غذايي  تشويق مي كنند تا با كاهش قيمت مواد        انبوه حجم در   غذاييان را به توليد محصوالت      كشاورز

 غـذايي  اما كاهش قيمت مـواد       .يل يابد  تسه  بيشتر غذايي باال برده و دستيابي آنان به مواد         ه را خريد اقشار محروم جامع   
 كـشاورزان معمـوالً جـزو اقـشار محـروم       زيـرا ، سازدبساماننا بسياري از كشاورزان را   شرايط معيشتي زار مي تواند    در با 

 اين . فقيرتر شدند توليد انبوه جهت كاهش قيمت آن در بازار، ز كشاورزان زيمباوه اي به موازاتبسياري ا. جامعه هستند
 از يكسو بـه دليـل       آنها.  روبرو مي سازد   وري كمتري دارند را با رنج مضاعف      آ فر طور كلي ه   كه ب   ُخرد ورزاناكش موضوع،

ي يـ زخـود مبلغـي ج   در ازاي فروش توليدات ، نيستند و از ديگر سوغذاييعدم امكانات قادر به توليد فراوان محصوالت        
 در سيـستم  ،غـذايي  قيمت مواد كاهشزان توليدات جهت     مي افزايشرويكرد تشويق كشاورزان به     . دريافت خواهند كرد  

به امكانات پيـشرفته ماننـد آبيـاري        ي مي باشد كه     يآنهابه ويژه   كشاورزي سرمايه داري بيشتر به نفع كالن كشاورزان،         
 فتصر  .  افزايش دهنددات خود را تا ميزان بسيار زياديبدين ترتيب، آنها قادرند ميزان تولي. بهينه و كود دسترسي دارند

ثروتمنـدان و   .  مـي باشـد    عنوان كـاال  ه   ب غذاييمواد  برخورد به    ضر تازه و م   زمينهاي كشاورزي يكي ديگر از جنبه هاي      



 ٢١

 بـه   ، سرمايه و خصوصي سازي هر چه بيشتر فعل و انفعاالت اقتـصادي             با روند جهاني شدن    صاحبان سرمايه هاي كالن   
  سـوخت ه و مـواد اوليـ  غـذايي يا و آمريكاي جنوبي جهت توليد مـواد     زمينهاي كشاورزي در آفريقا، آس     اجارهخريد و يا    

 بلكـه   ،در اين مسير نه تنها محـصوالت كـشاورزي        . ، مبادرت ورزيده اند   سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر     زيستي براي 
پيشنهاد مـي    راآناني كه بيشترين قيمت هان كاال جهت احتكار و يا فروش ب      عنوه  مواد اوليه كشاورزي مانند خاك نيز ب      

 به دليل فـروش     ياري از كشورهاي جنوبي جهان    سيستم سنتي كرايه و يا فروش زمين در بس        . كنند، تبديل گشته است   
، در  كـشوري ي بـاال هـاي مقامطور كلـي  ه  و ب حاكمان مدت با صاحبان سرمايه و يا ها و يا اخذ قراردادهاي طوالني     زمين

  . حال از بين رفتن است
  

تـوان از آنهـا     كه مـي    است  محصوالتي  ه هنگفت و يا توليد مواد اوليه        دست آوردن سرماي  ه  د يا ب  هدف اصلي در اين رون    
هـاي  اين مساله سبب مي شود كه خـرده كـشاورزان ظرفيت          . تهيه كرد   صنعتي زار كشورهاي براي با  غير فسيلي سوخت  

بدين ترتيب، كـشاورزان    . اقتصادي و ارتباطات اجتماعي خود را از دست بدهند و اجتماعات دهقانان از هم پاشيده شود               
بيش از بيست ميليون هكتار زمـين كـشاورزي         .  مهاجرت كنند   شوند تا در جستجوي كار به شهرها       بيشتري مجبور مي  

در . كشورهاي ديگـر واگـذار گرديـده اسـت     گذاران خارجي و يا در آفريقا بر اساس قراردادهاي طويل المدت به سرمايه      
ي مانند عربستان سعودي، كـره جنـوبي، چـين،          يكشورها.  زمين و يا استعمار نام گرفته است        چپاول ، اين حركت  آفريقا

در اي كـشاورزي    هـ زمين  در صف اول تـصرف     ،خود را امن نگاه دارند     غذاييهند، ليبي و مصر كه قصد دارند منابع مواد          
  . قرار دارندي گرسنه در آفريقابه خصوصسراسر جهان، 

 بدون در نظـر   قيمتاالترين كه ب به دست مي آورديي جا در سيستم سرمايه داريرا  هر كاالسود دربهترين و باالترين   
ورد همراه مي آه اين مساله تناقضي بديهي ب .شود برايش پرداخت انسانيجنبه هاي اجتماعي، زيست محيطي و  گرفتن  

و  به دليل توازن آمينكيونوآ،بذر .  قابل توضيح است)در شيلي (كه با يك مثال كوچك در رابطه با بذري در كوههاي آند
 اين افزايش قيمـت   ي  كشاورزان از افزايش قيمت اين بذر سود مي برند ول         . استي  ي بسيار باال  غذايياسيد داراي كيفيت    

  .  نيز مي شود قديمي و مقوي بسيارغذاييعنوان يك محصول ه ب  آن براي مردم محليشدن سبب گران همچنين
كاالهاي خـام  .  در بازار است قيمتت و خيز  احتكار آن جهت كنترل اُف     ،غذاييمواد  ي شدن   ييكي ديگر از مشكالت كاال    

ين راي آناني است كه بدون در نظر گـرفتنِ ابزارهـاي مـالي متـضمن تعيـ         ب  خوراكي نخستين هدف   مانند فلز و بذرهاي   
جار شيكاگو كه   ته بازرگاني شيكاگو متعلق به      هيات مدير .  كنترل كنند  د دارند قيمت كاالها را در بازار       قص ،قيمت كاالها 

انجمـن  .  اسـت  غذايي مبادالت مواد     ارزشِ هاي تعيين كننده نرخ و     يكي از بزرگترين انجمن    ، تاسيس شد  1848در سال   
تمام پروسـه از توليـد تـا         و  مي پردازند  غذاييه به خريد و فروش مواد        ك غذاييمواد   دادوستد   مذكور و ديگر انجمنهاي   
 مـانع ايجـاد    قيمتـي نوسـانات ايـن   بر سر مسير     همواره تالش كرده اند تا      را كنترل مي كنند،    بسته بندي و تكميل آن    

 بـر بلهوسـي رقبـا    خـود در برا ه سبب مي شد تـا بتواننـد از حرفـ   فروشندگان اوليهين انجمنها توسط   استفاده از ا  . كنند
  . حمايت كنند

  
 توليدات از ههم احتكار ليبراليستي، مسيرِ-نوهاي جهاني سازي سرمايه و اعمال سياست   با گسترده شدن اقتصاد بازار،       اما

نـو سـازي بـازار كـاال،         قـانون     و اعـالم   با تصويب . تر گرديده است    آسان يگر محصوالت كشاورزي   و د  غذاييجمله مواد   
سـرمايه   بر ايـن،     افزون. گرديدصادر   غذايي مواد    انواع احتكار  رشد ه اجاز  تكميل شد و    بازار  اين ازيساختار خصوصي س  

شـرط بنـدي بـر       ،زار قيمـت كاالهـا در بـا       دنبال كـردن   و با   گرديد  آغاز "ساكسُگلدمن  " با پيشگامي    هاگذاري بر كاال  
 ميليارد 317 به 2003 در سال   ميليارد 13ها از   گونه سرمايه گذاري   زان پول در اين   مي. ديكاالهاي شخصي را رونق بخش    

 را  غذاييي مواد   ن امروز هفتاد درصد سود در بازار كاال       ابدين ترتيب است كه محتكر    . ش يافت افزاي 2008 در سال    دالر
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ن با توجه به چني   . ده سال پيش، آنها به سختي قادر بودند سي درصد از بازار را كنترل كنند              . خود اختصاص داده اند   ه  ب
اروبـار  و بـي شـك قيمـت خ       ، بـازار  بر احتكار   ه و تسلط انديش   فعال است  غذاييميزان باالي سرمايه اي كه در بازار مواد         

همـواره رونـدي   البته، اين موضوع نمي تواند سبب شود كه قيمـت كاالهـا در بـازار    . همواره در حال افزايش خواهد بود     
 با نوسـاناتي   آن راذر در جهان، شايعات و مدهاي زودگغذاييي مواد موجود  شرايط اقتصادي، بلكه د،فزاينده داشته باش  

.  در بازار استغذاييد  اُفت و خيزهاي قيمت مواشتاب بخشيدن به   احتكار عامل بسيار مهمي در       اما،. دكرهمراه خواهد   
  و شدهي كشيده    گرسنگ گرداب به   غذايي همزمان با به اوج رسيدن قيمت مواد         ،افراد بسياري، برخي مواقع ميليونها نفر     

  .  به تباهي كشانده مي شود، قيمتهاكاهش در زمان  كوچكده كشاورزان و توليد كنندگان خرمعيشت
 هال حاضر به انداز در ح واست  انسان ت حيا ه سالمت و ادام    يك نياز مبرم براي     كه غذايي مواد    در نظر گرفتنِ    ي نتيجه

 تغذيه، مرگ نابهنگام و     و گرسنگي روزمره، سو   ،عنوان يك كاال  ه   شود ب   انسانهاي جهان توليد مي    ه هم هكافي براي تغذي  
ي ي به قيمت بسيار باال،د و از ديگر سو     شو در مفيد نا  غذايي زماني شدت مي يابد كه منابع        هااين معضل . قحطي مي باشد  

  راهه كـشاورزان و تجـار     ب د كه ننمونه هاي گوناگوني از انجمنهاي كشاورزي و مردمي وجود دار         . ددر بازار به فروش برس    
 يك نمونه از اين     "انجمن دفاع از كشاورزي   ". جاي بازار پيشنهاد مي كنند    ه   ب غذايي مواد   فروشهاي مختلفي جهت    حل

بـر   و يا بخشي از توليد را در زمان جوانه زدن طي فصول مـشخص،  غذايي مواد ، اجازه مي دهد   تجارهاست كه به    انجمن
  . خريداري كنند  درآمد و ميزان قدرت مالياساس جدول تنظيم شده مطابق با

 را بازتاب   غذاييكه رويكرد مطلوبي نسبت به مواد        يي از آنجا  تجار بين كشاورزان و     ييترتيبات و قراردادها  گرچه چنين   
را طلـوب   با كيفيـت م غذايي انسانها به ميزان كافي مواد ه كه دستيابي هم  نها مسيري  ت  اما است،ده   دلگرم كنن  مي دهد 

 عنوان يـك كـاال  ه  ب يكي از حقوق بارز انساني و نه   عنوانه   را ب  غذايي كه مواد    است استقرار سيستمي    ،ين مي كند  تضم
 تجلـي   " براي مردم و نه براي سود      غذاييمواد  "م كه شعارِ    تنها در چنين سيستمي مي توانيم عنوان كني       . در نظر گيرد  

  . يافته است
  
  نويسپا
. زيست به دست مـي آيـد      انبوه  ، نوعي از سوخت است كه از منابع         سوخت غير فسيلي  يا  ) فيول بيو ( سوخت زيستي  -1

برداشت آنها مي اين بدان معناست كه ماهيت سوخت زيستي به گياهاني برمي گردد كه فقط چند ماه و يا چند سال از 
.  هستند يستي ز يواع سوختها  و متان از ان    دروژني مانند ه  ي گاز زلي د يها و سوخت  زلي د وي متانول، ب  ع،يمااتانول  . گذرد
 نـوع سـوختها سـبب       ني ا ري محدود بودن ذخا   ني و همچن  يلي فس ي از مصرف سوختها   ي ناش يطي مح ستي ز يهايآلودگ

 و اتـانول  يستيـ  زيزلـ يسـوخت د . رديـ گ مورد توجـه قـرار   شي از پشي بيستي زي حاصل از سوختهاي انرژ ،شده است 
 يزلـ يسـوخت د  . توان از آنها در صنعت حمل و نقل استفاده كرد          ي هستند كه م   يستي ز ي سوختها ني از مهمتر  يستيز
 حاصـل از    ياهيـ  گ ي است كه معموالً از روغنها     ي معدن اي ي سنت يزلي د ي سوختها ي برا يري پذ دي تجد نيگزي جا ،يستيز

ت  اس ني بنز ي برا ي الكل نيگزي سوخت جا  ي نوع زي ن يستياتانول ز . دي آ ي به دست م   اي و سو  ين مانند كلم روغ   يمحصوالت
 نـوع سـوخت در   نيـ ا.  شـود ي مـ ديـ  و چغنـدر قنـد تول  شكري مانند گندم، ذرت، ني و قنديكه از محصوالت نشاسته ا    

 يبـه طـور كلـ     . رديـ  گ ي قرار م  ه با درصد باالتر مورد استفاد     افتهي ريي تغ ي با درصد كم و در موتورها      ي معمول يموتورها
 و  اهـان ي غـالت، روغـن گ     شكر،يـ  ن ،يمحـصوالت كـشاورز    ي تفالـه هـا    ،ي چوب عاتي ضا را يستي ز ي سوختها هيمنابع اول 

از ( تـازه    اهانيگ ، روغن ) استفاده شده در رستورانها    ي مرغ و روغن آشپز    ي چرب لياز قب ( روغن   ي پس ماندها  جات،يسبز
 كه از محـصوالت     ييسوختها. شكيل مي دهد   ت )همچون روغن جلبكها   (يرخوراكي غ حصوالتو م ) اي روغن دانه سو   ليقب

 نيشتريـ  شـود، ب ي مـ ديـ  چـوب تول ي تراشـه هـا  اي از علف و     ، يا  اتانول گرفته شده   ايثل روغن آشپزخانه و     پس مانده م  
  . دارندستي زطي محي را رويسازگار
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  )3 (خصوصي سازي متكي بر رانت و تحكيم استبداد

  شهره صابري
  

 آبي ايران خشك و مشگل كممناطق بيشتر  اما دارد،تنوع م و  گوناگونخصوصياتفالت ايران از حيث آب و هوا گرچه 
، هاقنات، ر زراعت، زارعان براي مديريت نهرها به اين سبب در اين مناطق همواره براي پيشبرد ام.حتي بي آبي داردو 

دوران فئوداليته  در .ها و سد ها و ساير امور كشاورزي و آبياري نياز به نظارت و پشتيباني حكومت داشته اندساختن پل
 سكونت به علت وديگر نزديك تر ساخته شده  به علت كمبود آب به يكخانه هاي روستاييايران بر خالف اروپا در 

از جانب جكومت به عنوان واحد كسب ماليات چنين مراكز سكونت  . استكمبود آب در اطراف منابع آب متمركز شده
در دوره ي اول و دوم فئوداليته به علل مختلف از جمله ) اروپاي غربي( در حالي كه در اروپا .ارزيابي مي شده است

هاي و تخريب زمين)  آفريقايي و اعرابها، اقوام، مجارها، ژرمنهااسكانديناويايي(حمالت متعدد اقوام ديگر به اروپا 
باير، باغچه، مزرعه و حتي چراگاهها در اطراف هر خانه اي با فواصل زياد اراضي « تقليل يافته وكشاورزي جمعيت 

 در اروپا يانروستايمحل سكونت  پراكندگي )114 ترجمه بهزاد باشي ص ، مارك بلوخ،جامعه ي فئو دالي(.»گسترده بود
و موانع برقراري ها ديگر به اروپا باعث تخريب راه حمالت اقوام .است كشاورزي  وجود منابع كافي براينشان دهنده

لت موانع راه  به ع.تبعيت مي كردين قاعده هم از روستاها ارتباط حكومت و ساكنان وهاي انساني شده ارتباط بين گروه
از ور نظارت كند و اين امر  نمي توانست بر امهاي ارتباطي كسي كه در راس حكومت بود شخصاًو نامساعد بودن راه

سلطه قدرت  كه سبب تخفيف بود به دليل كمبود آن يكي از عواملي عمومي بحران پول رايج .تمركز قدرت مي كاست
كمبود ضرابخانه ها سبب به وجود آمدن ضرابخانه هاي محلي شده بود كه سكه هايي نا هماهنگ با  .مي شد مركزي

پولي دامن مي زد و در نتيجه قدرت  هرج و مرج اين امر به .توليد مي كردندسكه هاي رسمي از نظر وزن و آلياژ 
ايي ثروتمندان و اشراف براي توانسبب كاهش كمبود پول همچنين . آن كاسته مي شدو از تمركز تقسيم سياسي 

   .مي شد انباشت  و در نتيجه كاهش  افراد به كار و پرداخت مزددنگمار
 آگاهي . جامعه ي اروپايي را تكوين كردات روحي و اعي و آگاهي افراد را شكل دادشرايط توصيف شده شرايط اجتم

شكل گرفته در اين دوره نتوانست خود را با شرايط به وجود آمده در دوره ي دوم فئوداليته هماهنگ كند و استثمار و 
  .شدهاي اجتماعي نقالباسبب  ،تمركزي كه از دوره ي اول بيشتر شده بود

  

  سر صحنه ي خصلت هاي چندگانه استان سراتاريخ اير

روكراتيك قوي شكل و مركز گرا با تشكيالت ب حكومت، قرن قبل از ميالد5با ظهور سلسله ي هخامنشيان در حدود 
 در اين دوران تمام زمينها و ابزار توليد در دست شاه و سيستم .گرفت و اصول پدر شاهي را كم و بيش از ميان برداشت

 بيش تا دوران ، اما كم و اين سيستم گرچه با برقراري حكومت اسكندر كمي رو به سستي نهاد.اري بودزراعتي تيول د
سلط شده و قدرت مطلقه  طوايف هفت گانه ي بيابان گرد سلوكي بر ايران م در دوره ي اشكانيان.اشكانيان پا برجا بود

د تقسيم شد و حاكميت تبديل به يك طبقه  سران اين طوايف كه فئودالهاي بزرگ را تشكيل مي دادني شاه بين
 شهربانان براي خود داراي .ند داشتييهادرت بوده و حتي با شاه نيز كشمكش در اين دوران سران طوايف داراي ق.گرديد

 ساسانيان توسط بابك فرزند  سلسله.نظاميان را با شاه متحد مي كردندنيروي نظامي بوده و در صورت ضرورت رعيت و 
 .مغي قدرتمند در معبد ناهيد استخر به نام ساسان بر مخروبه هاي حكومت ملوك الطوايفي اشكانيان تشكيل شد

 اما قدرت .ساسانيان خود را وارث سلسله ي هخامنشيان مي دانستند و سعي در ايجاد يك حكومت مركز گرا داشتند
 از .ن حاكميت اشكانيان به يادگار مانده بود به سلسله ي ساسانيان خصلتي دوگانه دادفئودالها و سران قبايل كه از دورا

طرفي شاه در پي قدرت مطلقه بود و از طرفي هم قدرت و مداخله طبقات نزديك به شاه تضاد و كشمكش را بين شاه و 
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و خصوصا جلوگيري از  به علت جلوگيري از نزديك شدن طبقات به يكديگر .ي نجبا و اشراف سبب مي شدطبقه 
هت تحكيم فواصل طبقاتي وجود  فاصله ي طبقاتي همواره قوانين و مقرراتي جبراي تنظيم ،نزديك شدن نجبا به شاه

  .به آن عمل مي شد و داشت
ييده تضاد  به عنوان مثال جنبش مزدك و ماني زا.ظهور كردهاي اجتماعي  جنبش، تضاد طبقاتيبه علتدر اين دوران 

را مي توان تضاد طبقاتي در جامعه ايران ذكر   بعد از پيروزي اعراب بر ايران كه يكي از علل آن. دوران استطبقاتي اين
اعراب شبه جزيره ي نه از خصايل چند گا. شد سيستم اقتصادي، اجتماعي و سياسي دستخوش تغييرات اساسي ،كرد

د كه با ظهور اسالم و در پي آن پيدايش حكومت مقتدر شمربر عربستان مي توان روابط قبيله اي همراه با برده داري را 
نسب حاكم بر جامعه ي اعراب، برده داري كه به هيچ وجه  قانون بقاي .درآميختو مركز گراي اسالمي اين روابط با هم 

 ممالك ديگر مورد سود جويي قرار خالف قوانين اسالمي نيست، برتر انگاري عرب بر عجم سبب مي شد كه بي رحمانه
 از طرفي وجود خصوصيت قومي و قبيله اي در جامعه ي عربستان و لزوم شركت سران قبايل در قدرت براي .گيرند

ر در نهايت موجب اين ام. ب پخش مي كردپيروزي محمد بر ديگر ممالك قدرت را در طبقه ي اشراف و قدرتمندان عر
شيده شدن لك مستعمره شد و نهايتا موجب پاهاي ضد استثماري فراواني در ايران و ديگر مماپديدار شدن جنبش

ص شاه و مالكيت شخصي شاه بر  در دوران بعد از اين فروپاشي نيز تسلط و استبداد شخ.امپراتوري اسالمي شد
هاي زراعي و وسايل توليد مشهود است و اغلب راه تشويق و ترعيب رعايا و نظاميان حتي اشراف و زير دستان شاه زمين

   .حات ارضي بر ايران حاكم بود اين روش تا دوره ي اصال.ل و فسخ آن بوده استروش اقطاع و تيو
  

و غارت محسوب  و مورد استثمار پيرامونيبا ظهور سرمايه داري، ايران كه در نظام امپرياليستي در رده ي كشور هاي 
ندوخته هاي قبلي خود را هاي فكري و صنعتي را دريافت مي كند و ا بسياري از شكلهاي رشد يافته ي سيستممي شد،

 اما جايگاه ايران در نظام امپرياليستي و ويژگي رشد .در دوره ي گسترش امپرياليسم مورد بازبيني قرار مي دهد
 روحيه ي .مي شودداخلي چندگانه ي ايران به دليل واردات محصوالت فكري و صنعتي مانع از رشد سرمايه داري 

 اما خصوصي سازي در ايران كه به . حاكم است ايرانامعه تا به امروز هم بر ج آسياسيشكل گرفته در دوران استبداد
 ماك با ح همانطور كه قابل مشاهده است تضاد طبقاتي،بقه ي حاكم بر ايران اجرا شدهمنظور بهره كشي بيشتر و رشد ط

 ماترياليسم تاريخي ي كهيرهرچه بيشتر به فنا نزديك و جامعه ي ايران را به مسحاكميت را  و كردهتشديد را ايران 
  .نزديكتر خواهد ساختتوصيف كرده 

  

  ..........كارنيروهاي 
  

  1391چالشهاي معلمان در ارديبهشت 

  فرنگيس بايقره
  

  آزادي معلمان زنداني جرايم غيرعمد 

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

   ". نفر از اين افراد با پيگيري آموزش و پرورش حل شد34سال گذشته مشكل ":مدعي شد
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اين اقدام با همكاري سـتاد ديـه و همچنـين كمكهـاي وزارت آمـوزش و پـرورش انجـام                     ":بابايي افزود   حميدرضا حاجي 
   ".شود و امسال نيز در دستور كار قرار دارد مي

آنها سه .   زندان اوين هستند350حاضر عبداهللا مومني، محمد داوري و علي پورسليمان سه معلم زنداني در بند در حال 
  .سال است كه صداي زنگ اول مهر را از پشت ديوارهاي بلند اوين مي شنوند

اغـاني، دبيركـل و    نيز بيش از ده نفر از اعضاي هيات مديره كانون معلمان از جمله علي اكبـر ب       1388در اواسط مهرماه    
  .محمود بهشتي لنگرودي، سخنگوي اين تشكل صنفي بازداشت شدند

 هنگام بازگشت به خانه توسـط       1388رسول بداقي از دبيران اسالم شهر و عضو هيات مديره كانون نيز يازدهم شهريور               
  .لباس شخصيها بازداشت شده بود

  

  حكم اعدام عبدالرضا قنبري 

  
 نيز سازمانهاي كارگري بين المللي و فدراسيون جهاني آمـوزش،           بنا به گزارش خبرگزاريها و    

حكم اعدام عبدالرضا قنبري، معلم زنداني آموزگار مدارس پاكدشت در جنوب شرقي تهران و     
مدرس دانشگاه، در دادگاه تجديد نظر مورد تاييد قرار گرفته و درخواسـت عفـو او از سـوي                    

بنـا بـه گزارشـهاي      .  تهران رد شده اسـت     كميسيون عفو و بخشودگي دادگستري كل استان      
مزبور، هم اكنون حكم اعدام اين معلم مازندراني به اجراي احكام دادگاه انقالب ارسال شـده                

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

هرات روز عاشورا و فيلم بـرداري از آن تجمعـات و ارسـال آن بـه گروههـاي سياسـي                     وي به اتهام شركت در تظا     . است
  .مخالف نظام بازداشت و در يك پروسه ناعادالنه به اعدام محكوم شد

نامبرده بدون حق دسترسي به وكيل و اطالع و يا امكان اطالع از حداقلهايي از موازين و حقوق قانوني خويش در دهـم                       
 دادگاه انقالب تهـران بـه رياسـت قاضـي صـلواتي،      15 دي در شعبه 6ه و چند روز بعد از وقايع  ، درست يكما  88بهمن  

  .محاكمه و به اعدام محكوم شد
 تجديد نظر اسـتان  36 بالفاصله در روندي غير قانوني به جاي ديوان عالي كشور به شعبه     15راي صادره از سوي شعبه      

 در دفتر دبيرستان    1388عبدالرضا قنبري در دي ماه      . شود  ينا تاييد مي  نزد قاضي زرگر ارسال شد و حكم در مورد او ع          
 در زندان اوين منتقل     209مدرس در حصار امين پاكدشت توسط گروهي از ماموران وزارت اطالعات بازداشت و به بند                

صلواتي محاكمه و  بيدادگاه انقالب اسالمي به رياست قاضي 15به دنبال شكنجه و اقرار گيري از وي، توسط شعبه           . شد
 1388ارتباط با گروههاي معاند و رسانه هاي خارج از كشور و شركت در اعتراضات ششم دي ماه          "به اتهاماتي از جمله     

  .  به اعدام محكوم شد")عاشورا(
بنا به گزارشها، همسر و فرزندان آقاي قنبري كه تحت فشارهاي شديد رواني قرار دارند، خواهان حمايـت بـين المللـي                      

در حال حاضر كارزار جهاني آموزش، عفـو بـين الملـل و بـسياري از اتحاديـه هـاي معلمـان و          . راي آزادي وي هستند   ب
اين كارزار تـا    . فدراسيونهاي كارگري جهاني براي لغو حكم اعدام آقاي قنبري و آزادي اين معلم در بند در جريان است                 

  . قوق بشري مورد حمايت قرار گرفته استكنون از سوي دهها هزار نفر و صدها سازمان كارگري و ح
با رد درخواست اعاده دادرسي، سكينه حبيبي، همسر عبدالرضا قنبري با ارسال نامه بـه كميـسيون عفـو و بخـشودگي                      
خواهان عفو اين زنداني شد كه پس از گذشت بيش از يكسال، اين درخواست رد و حكم به اجراي احكام دادگاه انقالب                      

  .ارجاع داده شد
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همچنين به گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران، سكينه حبيبي، همسر عبدالرضا قنبري، در گفـت وگـو بـا                      
او . اين كمپين از سازمانهاي حقوق بشر بين المللي خواست براي آزادي همسرش حمايـت بيـشتري بـه عمـل بياورنـد                     

عبدالرضـا در   ":وي افزود . ه مستحق اعدام باشد   گفت، حكم اعدام براي همسرش عادالنه نيست و جرمي مرتكب نشده ك           
زندان دچار بيماري جديدي شده است، چرا كه مدتي پيش حال او بد مي شود دكتر زندان ابتدا مي گويد كه مشكل از            

پهلوي همسرم درد مي . هنوز جواب آزمايش وي نيامده است. كليه اش است اما كمي بعد مي گويند بايد آزمايش بدهد
حاال اين هفته كه براي مالقاتي مي روم البد جواب آزمايش او آمده و مي فهمم . درارش خون ديده شده استكند و در ا

  ".كه چه شده است
وقتي كسي چنين حكم اعدام داشـته باشـد،         ":سكينه حبيبي درباره وضعيت جسمي و روحي اين زنداني عقيدتي گفت          

ست، مي ترسد كه بدون او براي ما اتفاقي بيفتد، آخـر مـا در               بيشتر براي ما نگران ا    . مسلما حال روحيش خوب نيست      
  ".تهران تنها هستيم و تمام فاميل در شهرستان هستند

اين سازمانها بايد فعال تر باشـند و از         ":همسر اين زنداني در باره درخواستش از سازمانهاي بين المللي حقوق بشر گفت            
م اعدام براي جنايتكار است نه براي معلمي كـه فقـط درس داده و   حك. عبدالرضا قنبري فرهنگي است. ما حمايت كنند 

اين حكم اصال عادالنه نيست، آخر به چه جرمـي بـه او حكـم اعـدام داده     . مولف چند كتاب براي دانشجويان بوده است    
  "اند؟

 كـه مـا اميـدي      درباره مالقات حضوري  ":همسر عبدالرضا قنبري با ناراحتي از قطع تلفن زندان و وضعيت مالقاتها گفت            
اما مالقاتي حضوري را هم چند ماه . وقتي به كسي چنين حكمي بدهند، مگر مي شود اميد به مرخصيش داشت. نداريم

روحيـه  . االن مدتهاست كه مالقاتها فقط كابيني است كه با ساعت مدرسه بچه ها هـم يكـسان نيـست      . يكبار مي دهند  
. زندان داشت، آنوقت بچه ها و مادرش مي توانـستتد بـا او حـرف بزننـد    كاش حداقل اجازه تلفن از . بچه ها داغان است 

 و اندي سال دارد و در ده ماه زنداني شدن پسرش فقط يكبار توانسته به مالقات بيايد چون توان راه رفـتن                       80مادرش  
اقل حـال   بـا تلفـن حـد     . اگر مي شد زنگ بزند، هم مادرش راحت مي شد هم خودش           . پيرزن فقط گريه مي كند    . ندارد

  ".يكديگر را مي پرسيدند
  

  بيانيه كانون صنفي معلمان ايران

در بخشهايي از . ، كانون صنفي معلمان ايران بيانيه اي را منتشر كرده است1391به مناسبت هفته ي معلم، ارديبهشت    
 قـشري كـه     بي شك برگزاري روز و هفته ي معلم فرصتي است براي ارج گذاري خـدمات و زحمـات                 ": اين بيانيه آمده  

بازانديشي درباره آن چه در اين حـوزه رخ  . صاحب نظران آن را مهمترين عامل در ميان عوامل تعليم و تربيت مي دانند   
چنان چه بخواهيم اندكي عميق تر به اين روز و هدف آن بپردازيم، الزم اسـت  . داده و آن چه نياز بوده است تا رخ دهد        

 را كنـار زده،  –تاثيري آنها در موقعيت اجتماعي معلمان سالهاست آشكار شـده كه بي –اليه ي شعارها و مراسم رسمي  
شرايط واقعي آموزش و پرورش، جايگاه معلمان در آن و منزلت اجتماعي آنان را موشكافانه مورد بررسي قـرار دهـيم و                      

علـم و غفلـت از مـصاديق    توجه مسووالن كشور را به اين نكته ي بسيار مهم جلب نماييم كه تجليل از مفهوم انتزاعي م 
الزم است اين پرسش نيز مطرح شود كه براي بزرگداشت راستين مهمترين عنصر تعليم              . اين مفهوم،كاري بيهوده است   

  "و تربيت كدام شيوه ها را به كار گرفته ايم؟
  
شواهد موجود اگر چنين باشد متأسفيم كه . آينده هر كشور را مي توان از سيماي كنوني آموزش و پرورش آن دريافت"

  : چهره اي سخت پريشان از آموزش و پرورش را به تصوير مي كشد
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آشفتگي در به اجرا درآوردن برنامه هايي كه بيشتر حكايت از روزمرگي و نزديـك بينـي دارد تـا دور انديـشي و آينـده            
  نگري

ند ملـي اوليـه آمـوزش و    دگرگونيهاي كارشناسي نشده و شتابزده با هدفهايي مغاير با اهداف پـيش بينـي شـده در سـ               
  پرورش

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

و جابجايي آنها بدون توجـه بـه اولويتهـاي سـند      )3،3،3،3 ويا   3،3،6 يا   5،3،4(بازي با عدد سالهاي دوره هاي آموزشي        
ملي، بدون بستر سازي مناسب و بدون توجه به سرنوشت كودكان و نوجواناني كه بناست در اين مقاطع، آموزش ببينند، 

  ! تحت عنوان پرطمطراق تغيير ساختار نظام آموزشي و اجراي سند ملي آموزش و پرورش
  

اتي عجوالنه و بدون مبناي روشن و قانوني مانند صدور احكامي كه بـراي افـزايش حقـوق معلمـان تحـت                  اتخاذ تصميم 
كـه  (به ويژه در شهرستانها و در آسـتانه انتخابـات مجلـس صـورت پـذيرفت      ... عنوان بدي آب و هوا، توسعه نايافتگي و     

 كه پرداختهاي معمول مانند حـق التـدريس         در حالي ) اكنون و پس از انتخابات،زمزمه هاي تعديل آنها شنيده مي شود          
و پاداش پايان خدمت بازنشستگان كـه  ) كه در نوع خود بي سابقه است( تا كنون پرداخت نگرديده 90دو ماه آخر سال   

اين تأخيرها در حالي است كه رشد سـريع نـرخ تـورم در شـش                . با تأخير ساالنه و در اقساط متعدد پرداخت مي گردد         
  . ذشته ارزش پول ملي را به ميزان بسيار زيادي كاهش داده استماهه ي دوم سال گ

  
نكته ي ديگر، افزايش تمركز در مديريت آموزش و پرورش و ناديده گرفتن نظرات آموزگاران و مديران مدارس و حتـي                     

كـه  مديران رده هاي مياني است كه هرگونه آزادي عمل و ابتكار را از اين بخش مهم سـلب نمـوده اسـت؛ ضـمن ايـن               
  ". مي باشد1374برخالف قانون شوراهاي آموزش و پرورش مناطق، مصوب سال 

نكته ي ديگري كه مي تواند نشان از ارج گذاري واقعي و احترام به انديـشه و آراي                 ": در اين بيانيه همچنين آمده است     
مـشاركت در  .  آن اسـت معلمان باشد،كاهش تمركز در نظام آموزش و پرورش و افزايش مشاركت معلمان در امور جاري 

تدوين برنامه هاي آموزشي،كتابهاي درسي، انتخاب مديران و مسووالن رده باالتر و تقويت برنامه مدرسه محوري، نمونه              
در حال حاضر نه تنها اين حق طبيعي و مسلم معلمان براي مشاركت ناديده گرفتـه مـي                  . هايي از اين دست مي باشند     

 نگاهي يكسويه و از باال به پايين، كاركنان اداري و آموزشي را تنها مكلف به اجراي بـي          شود، بلكه مديران و مسئوالن با     
همين نوع نگاه است كه شكل گيري نهادهاي صـنفي مـستقل بـراي    . چون و چراي فرمانها در قالب بخشنامه مي دانند       

ا با نگاهي سياسـي، عملـي ضـد         آگاهي بخشي و دفاع از حقوق معلمان را عملي مجرمانه تلقي نموده و فعاليت صنفي ر               
امنيت ملي جلوه مي دهد و با فعاالن برخوردهاي شديد مي نمايد، بي توجه به سالها تالشِ آنها براي آمـوزش فرزنـدان      
اين سرزمين، سرنوشت خانواده شان و بدون درك اين واقعيت كه چنين روشهايي انگيزه معلمان براي مشاركت واقعـي                

  ".رورش را نابود مي سازددر تحقق اهداف آموزش و پ
رسـول بـداقي، محمـد داوري،عبدالـه مـومني،علي      ": در پايان بيانيه يادي از معلمان زنداني شده و اشاره گرديده اسـت    

بداقي و داوري اكنون بيش از . كه بعضي چند سال و برخي چندين ماه است كه در زندان به سر مي برند... پورسليمان و
نوروز امسال اميدها براين بود كه همگـي  . ن حتي يك روز مرخصي در زندان به سر مي برند     دو سال و نيم است كه بدو      

جـاي خـالي آنـان در كنـار         . اين عزيزان، دستكم روزهاي عيد را در كنار خانواده بگذرانند، افسوس كه اين چنين نـشد               
  ".خانواده و آشنايان ،اندوه بزرگي است بر قلب همه ي دوستداران شان
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  قوق معلمان جنبه تبليغاتي داشت افزايش ح

از سه ماه پيش افزايش حقوق معلمان آغاز شد، افزايشي كه به اعتقاد عضو كـانون صـنفي معلمـان بـا در نظـر گـرفتن        
خواهد پولي را كه به حساب معلمان ريختـه    مي  كه وزارت آموزش و پرورش       اظهارات نماينده مردم مريوان مبني بر اين      

  .مي رسد يك اقدام تبليغاتي بوداست پس بگيرد به نظر
 درچنـد مـاه     ها كـه   حقوق معلمان در شهرستان    مهدي بهلولي در مورد افزايش     ارديبهشت ايلنا،    30به گزارش روز شنبه     

سه ماه قبل از عيد نوروز آغاز شد به اين شكل كه در دي ماه                دو افزايش حقوق معلمان از   «:گذشته صورت گرفت گفت   
در ايـن بيـست روز    .وز سه حكم كارگزيني متفاوت براي معلمان در شهرستانها صادر شـد  در طول مدت حدود بيست ر     

 تومـان بـه حقـوق معلمـان در          هـزار  100نهايت به صورت ميانگين         چند بار مبالغي به حقوق معلمان اضافه شد اما در           
  ».ها افزوده شدشهرستان

ها يك اقـدام     حقوق معلمان شهرستان   نظر هستيم كه افزايش   برخي از معلمان و از جمله بنده براين          :  كرد بهلولي تصريح 
  .تبليغاتي بوده است

  

  حركت اعتراضي معلمان

 31يكـشنبه   روز  مان شـركتي وزارت آمـوزش و پـرورش          فارس، تعدادي از معل   حكومتي  به گزارش خبرنگار خبرگزاري     
  . مجلس شوراي اسالمي تجمع كردندبراي چندمين بار در اعتراض به عدم تعيين تكليف وضعيت خود مقابلارديبهشت 

كنندگان با سردادن شعارهايي خواستار حمايت و پيگيري نمايندگان مجلس در خـصوص               تجمع اين گزارش حاكيست،  
   .شدندوضعيت معلمان شركتي آموزش و پرورش 

  . شد ترافيك سنگيني در اطراف درب ورودي شرقي مجلس ايجادبه علت تجمع معلمان
  

  انگربه ياد فرزاد كم

 به همراه شيرين علم هـولي،  1389 ارديبهشت   19در پايان  يادي از فرزاد كمانگر معلم جوان كامياران مي كنم كه در               
د اسالمي اعدام شدند، ياد همگي آنان با شعر         علي حيدريان، فرهاد وكيلي و مهدي اسالميان به ناگهان در حكومت بيدا           

  . گرامي بادحسن حسام 
  

  اين شبروان
  جاودانه ي خوددر شعر 

                         سياوش شاعر
  از آرش وكمانش گفت

  وز بي كرانه توانش گفت
  پرداخت قصه اي ز حماسه

  تا اوج عاشقي 
                 تا انتهاي حادثه راند

  تا گم شدن ميان دريا را،
                              بشناسد

  رفت و نديد آرش ما را
  ...        آه                
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  ،"شيرين"كه مثل 
                    شيرين بود
  و در چهار شاخه گل رست

   بود نام كمانگر"فرزاد "
  كه تركش كمانش

                    از آرش كمانگير رعناتر
  فرزاد پاكزاد زمان بود
  در بند ديوزاد زنداني
  ناگه ميان باران رفت

  !و روح روشن باران شد
  اغبار از رخ گله

                  شست
  و در سحرگاهي سوزان
  همراه چهار دلبر ديگر

  چونان درخت نورس پر گل،
  در زمهرير باد 

                  پر پر شد

  

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

  .در ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

    1391برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در ارديبهشت 
  زينت ميرهاشمي:گردآوري و تنظيم

  
 كارگر قرارداي نساجي مازندران در مقابل فرمانداري قائم شـهر تجمـع كـرده و                150 ارديبهشت، بيش از     2شنبه  روز  *

بـه گـزارش ايلنـا، ايـن        . ارفرما و مسئوالن استان شـدند     توجهي ك  خواستار پاسخگوئي وضعيت شغلي خود در مقابل بي       
سومين بار در سال جاري است كه كارگران قراردادي نساجي مازندران در مقابل فرمانداري شهرستان قائم شهر تجمـع                   

  .  سال است16 تا كارگران در اين كارخانه از دو كه سوابق كاري عتراض آميز در حالي شكل گرفتهاين تجمع ا. نمودند
  
شنبه يكـ خانه روز سازي خوزستان به سبب محقق نشدن وعده مسئوالن براي حل مشكالت كار            كارگران كارخانه لوله  *
سـازي   به گزارش خبرگزاري حكومتي فارس، كارخانـه لولـه        .  ارديبهشت در مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند       3

پنج سال است با مشكالت اين شركت دست و پنجـه      كه قريب به      كارگر رسمي و قراردادي دارد     400خوزستان، حدود   
  .       كنند و حقوق آنها چندين ماه است كه پرداخت نشده است نرم مي

  
ن شـهر  يشهرسـتان شـاه     درمقابل اداره كـار    ي كارگر اخراج  2500 ،بهشتي ارد 3كشنبه  يروز  ايران كارگر،    گزارش   هب*

شـركت  ن كـارگران، اخـراج شـده        يـ ا از؛ هزار تـن     اصفهان گفت   در ين كارگر  ازفعاال يكي.  برگزاركردند يعتراضتجمع ا 
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 ي اخراجـ  تن از ايـن كـارگران      1500حدود   بوده و ... خچال و يون،  يزي مانند تلو  ي خانگ يد كننده لوازم برق   ي تول ،»ريحا«
  .هستند يهاشركت

  
ـ   )تراورس( خط و ابنيه فني راه آهن    جمعي از كاركنان شركت خدمات مهندسي     * جـايي اجبـاري    ه در اعتـراض بـه جاب

به . دست از كار كشيده و مقابل فرمانداري طبس تجمع كردند          ارديبهشت   4روز دوشنبه   كاركنان به شركتي خصوصي،     
سال سابقه كار  8 تا 6علت اصلي اعتراض و تجمع اين كاركنان و كارگران كه حدود           گزارش خبرگزاري حكومتي فارس     

 از كاركنان و كارگران تن 220جايي اجباري حدود   انتقال و جابه،ي كاردارند، عدم تمديد قراردادهادر شركت تراورس 
  .  است امسالدولتي تراورس به شركت خصوصي فراسازان راه و ساختمان سمنان از ابتداي ارديبهشت شركت نيمه

  
 گزارش ايلنـا   به   .درمقابل استانداري خوزستان اجتماع كردند     ارديبهشت   4 دوشنبه   روزكارگران لوله سازي خوزستان     *

  . اندازي مجدد كارخانه لوله سازي است خواسته اين كارگران راه
  
 شـركت ذوب آهـن مقابـل        ي اقمـار  ي از كارگران شـركتها    يجمع ارديبهشت ايران كارگر،     7به گزارش روز پنجشنبه     *

اندار اصـفهان و     قائم سپاهان پس ازپاسخ اسـت      ي آذر نسوز و مهندس    يشركتهاكارگران  .  تجمع كردند   اصفهان ياستاندار
  .ان دادندي به اعتراض آنها به تجمع خود پايدگي رسي برايوعده و

  
خودرو در مقابل نهاد رياست جمهوري و وزارت رفاه كار و تـامين         نتيجه كارگران اخراجي شهاب    پس از تجمعهاي بي   *

ابـل وزارت كـار، رفـاه و تـامين          براي دومين بار در خيابان آزادي مق        ارديبهشت   9 شنبه    در روز  ، اين كارگران  اجتماعي
  .  اجتماعي تجمع كردند

خودرو كه پس از پايان تعطيالت، با عدم تمديد قرارداد كاريـشان اخـراج     كارگر شهاب650 از مجموع به گزارش ايلنا *
  . داشتند نفر در اين تجمع حضور 200 در حدود ،شده بودند

  
جي مازندران كه شامل كارگران قراردادي و رسـمي ايـن شـركت              از كارگران نسا   زيادي تعداد    ارديبهشت 9 شنبه   روز*
بخـشنامه اخيـر      مـسئوالن نـسبت بـه صـدور        ييتجمع كرده و خواستار پاسـخگو     قائمشهر  ستند در مقابل فرمانداري     ه

  . شدندييكارفرما
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ن يـ بان شدند تا بـه ا اين خي قائمشهر باعث توقف عبور و مرور از ايابان اصلين كارگران با تجمع در خ   يابه گزارش ايلنا،    
  .ق اعتراض خود را به گوش مسئوالن برساننديطر
  
 خيابـان   ،در خيابـان كـارون    به همراه فرزندانـشان      10منطقه  خانواده كارگران شهرداري    ،  بهشتي ارد 11روز دوشنبه   *

م و حقوق مـان را      ي ا  ما گرسنه  ؛دادند ين خانواده ها شعار م    يابه گزارش ايران كارگر،     .  برپا كردند  يبهنود تجمع اعتراض  
  .ميخواه يم
  
در محل اين شركت واقع در قطب صـنعتي شـماره يـك              ارديبهشت،   11در روز دوشنبه    كارگران شركت ياسان اراك     *

  .ندن تجمع كردااخت حقوق بيكاريشاراك در اعتراض به عدم پرد
  
گاه كشت و صـنعت مهابـاد بـه    كارگران كشتار، هاي كارگري هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل كميته ي به گزارش   *

  . دست به اعتصاب زده اند ارديبهشت11به م افزايش حقوق از طرف كارفرما روز دوشندليل عد
  
بـه  . كردنـد استانداري مازنـدران تجمـع      كارگران نساجي مازندران با خانواده هايشان مقابل         ارديبهشت،   16روز شنبه   *

 در حال برگزاري است و در سال جديد نيز چنـد بـار در فرمانـداري    اين تجمع كه به طور پي در پي        مازندنومه، گزارش
 مـاه حقـوق و مطالبـات انباشـته شـده جمعـي از       20به دليل   قائم شهر و جلوي استانداري مازندران برگزار شده است،        

  .كارگران نساجي صورت مي گيرد
  
 16روز شـنبه   لبـافي نـژاد   دن شـهي  تـن از پرسـنل رسـمي بيمارسـتا    800، اتحاديـه آزاد كـارگران ايـران    به گزارش   *

طي طوماري به مديرعامل تامين اجتماعي اعتراض خود را مبني بر درج اخبار واگذاري اين بيمارسـتان بـه                   ارديبهشت،  
  .دانشگاه شهيد بهشتي اعالم نمودند

    
ـ       بازنشتگان كارخانه فوالد اصفهان مقابل     ارديبهشت،   16روز شنبه   *   بـه گـزارش    .د مجلس شوراي اسالمي تجمـع كردن

اند ولي اين كمسيون هيچ ترتيب  هايي براي پيگيري مشكالتشان به كمسيون تلفيق نوشته       تاكنون نامه  معترضانايلنا،  
  . استها و گزارشات آنان نداده اثري به نامه

  
و در اعتـراض بـه فـشار         ارديبهـشت،    17روز يكـشنبه    جمعي از كولبران مناطق مـرزي ُكردسـتان،           ُكردپا، به گزارش *

سـتان پيرانـشهر دسـت بـه        عمـران شهر   محدوديتهاي اعمال شده از سوي حكومت اسالمي ايران، در نزديكي مرز حاج           
  .نداعتصاب زد

  
به علت عدم شـارژ كـارت    ارديبهشت، 18 روز دوشنبه  از معلوالنتن 100حدود به گزارش خبرگزاري حكومتي مهر،   *

  .، مقابل مجلس حضور يافته و اقدام به تحصن كردنده پرداخت هزينه اياب و ذهاب آنانمربوط ب
  
 يمقابـل اسـتاندار    ارديبهـشت،    18در ادامه اعتراضات متوالي خود روز دوشنبه         خوزستان   يكارگران شركت لوله ساز   *

ن كارگران كار كرده و حقوق نگرفته،       ي تمام حرف ا    به نوشته مردمساالري،   .ل دادند يز تشك يخوزستان تجمع اعتراض آم   
 مـاه   34پرداخـت حقـوق     :  كارگران، سوم  يد بازنشستگ ييتا:  خوزستان دوم  ي شركت لوله ساز   يانداز راه  :  است؛ اول  نيا

  . شان عقب افتاده
  
 شركت كشت و صـنعت كـارون   بر نيكارگران  از تن هزار 2حدود  ارديبهشت سايت قانون،    18به گزارش روز دوشنبه     *

ر  نـي «مـي شـود، كـارگران        اين گزارش يادآور  . نداعتراض زد  تجمع دست به    ندكار بيكار شد  كه از   شوشتر   كـشت و  » بـ
صنعت كارون شوشتر در اواخر فرودين ماه سال جاري نيز در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بيمهاي و افزايش نيافتن                    

  .رودي كارخانه تجمع كرده بودنددستمزد خود در سالهاي گذشته، دست از كار كشيده و در مقابل درب و
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 ماهـشهر بـه    يمي پتروشـ  ي كارگران مجتمع هـا    ،كانون مدافعان حقوق كارگر    ارديبهشت   19به گزارش روز سه شنبه      *

.  كـارگران را بـه اجـرا در آورد   ي از خواسـته هـا  ي كه بخـش ده و كارفرما موافقت كردهي خود رسي از خواسته ها   يبخش
 يش از ده سال سابقه كار دارند به صورت رسم         يه ب  ماهشهر ك  يمي پتروش يه كاركنان مجتمعها  ين موافقت، كل  يمطابق ا 

نه كوتاه خواهد ين زمي را در ايمانكاري پيهارون خواهند آمد و دست شركتي بياداستخدام خواهند شد و از حالت قرارد
  .شد
  
ل واقـع   يصلب اسـت   ي ساختمان كارگران شركت ،  ي كارگر يجاد تشكل ها  ي كمك به ا   ي برا يته هماهنگ يكمبه گزارش   *

 ماه حقوق از طرف شركت مذكور دست        4 عدم پرداخت    يبهشت در پ  ي ارد 21  پنجشنبه سنندج روز –ارانياده كام در ج 
  .دندياز كار كش

  
در  ارديبهشت،   25در روز دوشنبه     كارخانه پارس سرام در اعتراض به قطع اضافه كاري و ساير مزاياي جانبي               انكارگر*

كارگران كارخانه پارس سرام قرچك در اعتـراض        تن از    450 روز است    17به گزارش ايلنا،    . ندداخل كارخانه تجمع كرد   
ار محاسبه اضافه اند و در طول اين مدت با تجمع در داخل كارخانه خواست      به قطع اضافه كاري شان دست از كار كشده        

  .كاري خود هستند
  
 مطالباتـشان مقابـل     يريـ گي پ يبـرا  ارديبهـشت،    27 چهارشنبه   روزتهران   مسكن اداره برق     ي تعاون يز اعضا  ا يتعداد*

 يكننـدگان خواسـتار واگـذار    تجمـع بـه گـزارش خبرگـزاري حكـومتي فـارس،      .   تجمع كردندي اسالميمجلس شورا 
 مـسكن اداره  ي تعاونياعضا اين چهارمين تجمع اعتراضي      .شان كه قرار بود در هشتگرد به آنها داده شود، بودند          ينهايزم

  . استتهرانبرق 
  
 در اعتراض به عملكـرد سـازمان ميـادين شـهري شـهرداري               كيوسك داران تبريز   مهرري حكومتي   خبرگزابه گزارش   *

هاي  هاي روزنامه فروشي از فروختن روزنامه     و با بستن كيوسك   ه  دست به اعتصاب زد    ارديبهشت،   31، روز يكشنبه    تبريز
  . ان ساعت تجمع كردنددر مقابل ساختمان مركزي شهرداري تبريز در ميد و سراسري و محلي خودداري كردند

  
  چند خبر از برگزاري اول ماه مه

ن كارگري در اطراف توسط تعدادي از كارگران و فعاال  ارديبهشت   6روز چهارشنبه   ر   روز جهاني كارگ   ،مراسم اول ماه مه   
  . شهرستان پاوه برگزار شد

  
ن كـارگري، اعـضاي     با حضور فعـاال   ت،   ارديبهش 8در روز جمعه     كامياران   مراسم روز كارگر، اول ماه مه، در اطراف شهر        

  .كميته هماهنگي و خانواده هاي آنان برگزار گرديد
  

بـراي روز كـارگر،   به دليل عدم صـدور مجـوز راهپيمـايي          شوشتر  كارگران   ارديبهشت،   11به گزارش ايلنا، روز دوشنبه      
  .ن برسانندوش مسئوالصداي اعتراض خود را به گمجبور شدند تا با برگزاري تجمعي در خانه كارگر شوشتر 

  
رگران در كـا ) اول ماه مه( ارديبهشت12 روز سه شنبه  سنندج،2012 كارگر ي روز جهانته برگزار كننده يفراخوان كم با  

 اين تجمع با حضور ماموران امنيتي و نيروهاي انتظامي و لباس شخـصي بـه تـشنج                  .شهر سنندج دست به تجمع زدند     
  .و لباس شخصي با گاز فلفل و باتوم به تجمع كنندگان حمله كردند انتظامي يماموران نيرو. كشيده شد

  
در شـهر    ارديبهـشت،    12در روز سه شنبه     مراسم اول ماه مه، روز جهاني كارگر از سوي تعدادي از كارگران ساختماني              

  . برگزار شدان منطقه لواسانتهر



 ٣٣

اسـمي را بـه منظـور بزرگداشـت روز جهـاني            زندانيان سياسي زندان رجايي شهر كرج مر       ، ارديبهشت 12 سه شنبه    روز
  .كارگر در سالن دوازده برپا كردند

  
  . شدبرگزار ارديبهشت 12در روز سه شنبه مراسم روز جهاني كارگر در شهر سقز 

 ميدان كارگران ساختماني واقع در وسط شهر سقز در خيابان فخررازي    اين شهر مراسم را در     از فعاالن كارگري  تعدادي  
  . كردنده در بازاري اصلي شهر مي باشد برگزارودخانه ولي خان كمشهور به ر

  
 اسفند سال گذشته بـراي انجـام شـش    15هاي كوهنوردي كارگران استان تهران در     در پي تصميم و برنامه ريزي گروه      

ر روز ها برنامه گلگشت خود را به مناسبت اول مـاه مـه، روز جهـاني كـارگر، د    ين گروه، ا 1391برنامه مشترك در سال     
دراين گلگشت حدود دويست تـن از كـارگران كارخانـه           .  ارديبهشت در منطقه برغانِ شهر كرج برگزار كردند        15جمعه  

هاي ايران تاير، سايپا، ايران خودرو ديزل، پارس خودرو، صنايع نيروگاهي و شركت مپنا همراه خانواده هايـشان حـضور                    
  .داشتند

  
ن  از كـارگران، فعـاال     تـن  صـد  جهاني كارگر مراسمي با حـضور بـيش از يـك          به مناسبت روز     ارديبهشت،   8روز جمعه   

هاي كـارگري، در يكـي از    هماهنگي براي كمك بـه ايجـاد تـشكل   كارگري و خانواده هاي آنان وهمچنين اعضاي كميته    
  .مناطق گيالن برگزار گرديد

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
  

  سياستي كه زندگي پرستاران را تباه مي كنند
  شهره صابري

  
  )باكونين (»استثمار جسم دولت بورژوايي است و استبداد روح آن«

 با پي گرفتن ميتحاك.  شودليبراليستي رنگ آميزي مي-  نو سياستهايچندي است منافع طبقه ي حاكمه ي ايران با
 اما اين استراتژي اقتصادي .را باز كرده استمردم  تامين رفاه مسير تكامل اقتصادي وكه است آن اين شيوه مدعي 

 پيش گرفتن اين . نيست كه استثمار زحمتكشان را تضمين و تداوم مي بخشد حاكم منافع طبقه يتامينچيزي جز 
سياست در اين مدت مشكالتي از قبيل افزايش نرخ بيكاري، كاهش دستمزد ها، ايجاد وحشت از بيكاري به علت عدم 

  .ارائه ي تضميني از جانب كارفرمايان به مزدبگيران را در پي داشته است
  

 به طور متوسط جامعه اين كه . اند كه بيشترين آسيب را از اجراي اين سياستها ديدهجزيي از نيروي كارندپرستاران 
 براي ر مثال به طو.مي كند پرستار نياز دارد را مولفه هاي كشور از جمله جمعيت يا تخت بيمارستانها تعيين ه تعدادچ

 ميليون نفر جمعيت 75با در نظر گرفتن  . پرستار نياز است1.5 هر تخت بيمارستان به و براي پرستار 3 نفر هزارهر 
 هزار تخت 118 اگر با استفاده از مولفه ي دوم تخمين بزنيم با توجه به .احتياج داريم  هزار پرستار225 به ايران ما

نفر  هزار 104 تعداد پرستاران براي جمعيت يا تخت بيمارستان هم اكنون .هزار پرستار نيازمنديم 160بيمارستاني به 
 هزار پرستار در بخش خصوصي 24 هزار پرستار در بخش تامين اجتماعي و 2  در بخش دولتي،آنها هزار 60است كه 

ين كه اين تعداد تخت براي جمعيت ايران اگر تعداد تخت بيمارستانها را در نظر بگيريم، با توجه به ا.  كنندكار مي
 قبال رئيس سازمان نظام .بر اساس تعداد تختهاي موجود مواجه هستيم هزار پرستار 60 بسيار كم است، با كمبود

 هزار پرستار به سيستم درماني و بهداشتي كشور اضافه مي شوند و سال 10پرستاري اعالم كرده بود كه براي امسال 
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 هزار پرستار 6 اما وزارت بهداشت مي گويد كه حداكثر در سال يم، پرستار استخدام كرده ا هزار23 گذشته هم
 مسعود نيازي رئيس اتحاديه ي كاركنان بيمارستانها و مراكز در ماني كشور و رئيس انجمن صنفي .استخدام مي شوند

هزار پرستار در حوزه ي پرستاري و  19  شامل هزار پرستار23كارگري پرستاران تهران مي گويد كه وعده ي استخدام 
ها از  استخدام هزار نفر از اين15 و  بوده وعده اي پوشالي،هاي بهداشتي مانند مامايي و آزمايشگاه در بخش هزار نيرو5

قانون ارتقاي بهره وري كه يكي از مولفه هاي . نيروهاي پيماني و قرار دادي قبلي هستند كه امسال رسمي مي شوند
كار است با وجود وعده ي وزير بهداشت هنوز به اجرا در نيامده است اجراي قانون ارتقاء بهره وري يا كاهش ساعات 

 هزار نيروي جديد جبران كمبود نيروي كار 23كاهش ساعات كار در مورد پرستاران باعث مي شود كه با استخدام 
ش بهره وري و سالمت جسمي و رواني پرستاران  اما بيمارستانها هيچ اقدامي در اين مورد كه باعث افزاي،صورت نگيرد

 در نيمه ي . وجود ندارد هيچ متولي براي رسيدگي به پرستاران بخش خصوصي، او مي گويد. شود انجام نداده اندمي
 اما اين . درصد حقوق كاركنان در حوزه ي وزارت بهداشت در حوزه ي سالمت افزايش يافت35دوم سال گذشته هم 

بخش خصوصي انجام نشده و اختالف فاحشي بين در آمد پرستاران بخش خصوصي و بخش دولتي به افزايش حقوق در 
 مسعود نيازي .وجود آمده است و حاال پرستاران بخش خصوصي يك سوم پرستاران بخش دولتي حقوق مي گيرند

ست و در ضمن آنها  به هيچ وجه وضعيت پرستاران بخش خصوصي از پرستاران بخش دولتي بهتر نيتاكيد مي كند كه،
نمي توانند كارشان را ترك كنند زيرا سن براي استخدام زياد شده و در گير مشكالت معيشت هستند و قادر به ترك 

 همچنين پرستاران بخش خصوصي اغلب به طور پيماني و قرار دادي كار مي كنند و نسبت به توانايي .كارشان نيستند
  سال قبل وضع بخش خصوصي بهتر از بخش دولتي10 . ندارندد اطمينانكسب درآمد و اداره ي اوضاع معيشتي خو

د و امروز فارغ  مواجه ش و بخش خصوصي با بحران كمبود نيروكرد به تدريج درآمد بخش دولتي افزايش پيدا  وبود
بود نيرو  به عالوه پرستاران به دليل كم،التحصيالن بيشتر ترجيح مي دهند در بخش دولتي كار كنند تا بخش خصوصي

  . كندها صدمه وارد مي به آنودر بيمارستانها و مراكز بهداشتي چند شغله هستند و اين از كيفيت كار پرستاران كاسته 
  

 راه را براي رقابت، شكوفايي استعداد هستند كه استراتژي اقتصاد رقابتي مدعي مدافعان، در ابتدا نوشتمطور كه  همان
ها و دروغ پردازيهاي رغم رنگ و لعاباما در سيستم عقب مانده ي سرمايه داري ايران علي .اندها و تحرك جامعه باز كرده 

اين سيستم دستاوردي براي زحمتكشان و مزد بگيران غير از بهره كشي شديد تر از قبل، حكومت، اقتصاد دانان مدافع 
ان  براي رشد انگلوار سرمايه دارآسيبهاي روحي و جسمي، تنگدستي مضاعف و در نهايت از خود بيگانگي و كار مضاعف

 بهره كشي مضاعف در رشد سرمايه داري در انباشت سود و حجيم شدن طبقه ي سرمايه دار بسيار .در بر نداشته است
داراي اهميت است و وعده هاي پوشالي بورژوازي وابسته به حكومت و عدم وجود متولي براي نظارت بر عملكرد بخش 

 .ايست كه منافعشان با به كار بستن اين سياستها تامين مي شودخصوصي از سياستهاي طبقه 
  
 

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

 و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،ريه نيرد خلق، اخبار نش
  رويدادھای روز ايران و جھان
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   ..........رويدادهاي هنري

  ماهارديبهشت رويدادهاي هنر 
  ليال جديدي

   
  :سخن روز

 مـدافع حقـوق     ،1925متولـد   لكوم ايكس،   ام (" به زانو در خواهي آمد     جاهمه   خاطر باورهايت محكم نايستي،   ه  گر ب ا"-
تبليغ نژادپرسـتي و خـشونت   او كه متهم به . س كالن كشته شدكالتوسط افراد گروه كك   او   پدر .سياهپوستان آمريكايي 

  )آمريكاييهاي تاريخ شناخته شده است-ترين و پر نفوذترين آفريقايي همچنين از قوي، ده بودش
) 1980-1893(مي وسـت   ("زندگي كند، همان يكبار كافي استبار زندگي مي كند، اما اگر درست        انسان فقط يك  "-

 )ييمريكاآيس و فيلمنامه نويس معروف ، نمايشنامه نوهنرپيشه
  

  سينما

  
  از رضا عالمه زاده"تابوي ايراني"م نمايش فيل

 در پـنجم مـاه مـه در شـهر     ،ي مي باشدي وضعيت اقليت بها  دربارهرضا عالمه زاده كه، دومين فيلم بلند  "تابوي ايراني "
   . نام دارد"جنايت مقدس" ، مستند ساز مقيم هلند،قاي عالمه زادهآاولين فيلم بلند . كلن به نمايش درآمد

 رژيـم جمهـوري     تروريـستي  در مورد اقدامات     ترديدها همه   ، بود كه به خاطر مستند بودن آن       ميفيل "جنايت مقدس "
آقاي عالمـه زاده پـس از ايـن فـيلم           .  را به يقين تبديل كرد و حقيقت هولناكي را در برابر چشم مردم قرار داد               اسالمي

مـستندي از تجاوزهـاي زنـدان     سپس باوي .  احمد شاملو تهيه كند كه موفق نشد ،تالش كرد كه فيلمي از شاعر بزرگ      
  .كهريزك در يك پخش اينترنتي وسيع، باز هم جمع ديگري از ناباوران را با حقيقت تلخ زندانهاي ايران آشنا ساخت

يـان حتـي   ي بلكه نام بـردن از بها ،شود  جرم محسوب مي نه تنهاي بودنيبها كه   نام گرفته  "تابو"  مزبور بدان جهت   فيلم
  . الف اين تبعيض هستند، يك تابوستبراي آنها كه مخ

  
   "بازيهاي گرسنگي"فيلم 

  
 بر اساس يك رمان سه جلدي پرفـروش          كه "هاي گرسنگي بازي"فيلم  

در دومـين هفتـه      تهيـه شـده،    "سوزان كـالنيز  " نوشته   ،به همين نام  
 ايـن فـيلم در      .ترين فيلم اياالت متحده و كانـادا شـد          پرفروشنمايش  

 . ترين فيلمها به حساب مي آيد شوسطح جهاني نيز از پرفر
تخيلي و حادثه اي است كه در       - فيلم علمي  "بازيهاي گرسنگي "فيلم  

يك سرزمين فرضـي بعـد      
زين آمريكـا،   سرزمين جديد و جـايگ    . از انهدام آمريكاي شمالي رخ مي دهد      

 .  شامل يك پايتخت مرفه و دوازده محله فقير نشين است"پانم"
  

 نابود مي شود و      شورش عمومي عليه پايتخت    دنبال يك يكي از محله ها به      
 هر محله بايد تا مرگ يكي از      به عنوان مجازات، يك دختر و پسر نوجوان از          

   . با هم بجنگندآنها
هاي انـسان محـيط زيـست و پيامـدهاي آن،          تخريـب هـا از    با گسترش نگراني  

 بـشر،   خـواهي    و زيـاده  گرايـي   عواقـب مـصرف  ،كننـد  بيني مي    پيش رو  شپي
  . گريبان او را خواهد گرفتجام سران
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 دوران پس   "عطش مبارزه "در  

ــران ــياز بح ــي م ــود  بررس : ش
ــا ــرددرياه ــشروي ك ــده ا پي ، ن

 سـرزمينها     و خشكسالي   وفانت
 جنگ قـدرت  . ساختهيران  را و 

ــشيد ــه كـ ــاي مريآ و هزبانـ كـ
. گرديــده اســتشــمالي نــابود 

 سـرزمين خـود را      ،بازماندگان
 اما دوباره جنگ ،نده اشكل داد

، آن و بعــد از  اســتهر گرفتــد
. زمان اطاعت و بنـدگي رسـيد      

مردم نبايد اطاعت و بندگي را      
ــسابقه  ــد، مـ ــوش كننـ    فرامـ

ا ترتيب داده شـد تـ     تلويزيوني  
كنـيم و هيچكـاري از        بريم و قربـاني مـي       ببينيد كه چگونه فرزندانتان را مي     ":دهد نشان    به مردم   را رك و راست     مساله

 درست مانند همـان كـاري كـه در          ؛بريم   را از بين مي     شما  آخرين نفر   بخوريد، تا  تكان يتانز جا اگر ا . آيد  تان برنمي دست
   ".ي سيزده كرديم منطقه
عمـال اجبـار و   ، ا انديـشه   آزادي زندگي تو برايت تعريف شده است، تالش براي سركوبتلقين كه اين  ، طبقاتي ي  فاصله

  .  شده استروايتا در اين داستان ه  نفوذ رسانهقدرت از طرف قدرتمندان و همچنين 
  . دارد  نام"كالغ مقلد" و جلد سوم آن "اشتغال" به نام "بازيهاي گرسنگي"وم كتاب  جلد د

  
  دير افتاد"يس جمهوريتلفن همراه ر"ها در مورد فيلم چيدو ريالي سانسور

 
 "جمهـور  يسيـ ر اههمر لفنت" سينمايي فيلم توقيف كه خبر از در حالي

 مـي گويـد،   فـيلم  ايـن  كننـده  تهيه اكبري، علي  محسنداده مي شود،
. شـد  فيلم اين مجدد بررسي خواهان فقط نمايش پروانه بازبيني شوراي

 ".كنيمنمي اكران را آن قطعا باشد، زياد اصالحات اگر":وي گفت
 مـي  بازگو را اي ساده كارگر داستان "جمهور يسير همراه تلفن" يلمف

 مـي  دسـتش  به ايران جمهور يسير كارت سيم اتفاقي طور به كه كند
 .شود مي رو به رو مردمي درخواستهاي از انبوهي با و رسد

 نمـايش  به فجر ام سي جشنواره در فيلم  اين،گزارشها برخي اساس بر
  را فـيلم  ايـن  نـژاد،  احمـدي  محمود حامي سايت رجانيوز،. ه بوددرآمد

 يادداشـتي  در و خوانـد  "اهميـت  بـي  اريسـاخت  حيـث  از و بد كاري"
 بدني، شكل حيث از كه فردي عنوان به هاشمي مهدي انتخاب":تنوش

 بيـان  قابـل  كـه  -لمانهـا آ برخـي  كنار در ،است جمهور يسير به شبيه
  ".شود مي معنا جمهور يسير شخصيت تخريب جهت در گامي جملگي -نيست

 
  دادن اداره نظارت به فيلمنامه جديد مهرجويي مجوز

فيلمنامه  .در اداره نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد رد شد  فيلم تازه داريوش مهرجويي،"بيا تا برويم"درخواست پروانه 
نوشته شده و رضا درميشيان نيز به عنوان مجري طرح با  فر   توسط داريوش مهرجويي و وحيده محمدي"بيا تا برويم"

  .كند مي اين پروژه همكاري
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 ،فـيلم .  نزديـك اسـت  "پـري "بيـشتر بـه     مضموني فلسفي دارد و از كارهاي قديمي داريوش مهرجـويي "بيا تا برويم"
اين فيلم قرار بود در سـه  . شود اش مي  ترديدهايي در زندگي كند كه در سفري دچار شك و داستان مردي را روايت مي

  .خارجي فيلمبرداري شود شهر ايران و يكي از كشورهاي
 

   ي فيلم حقوق بشر از سينماگران ايرانحمايت جشنواره جهان
  .گرفتند ن و تماشاگران جشنواره قراروالوسينماي ايران مورد ستايش مس زنان

جشنواره جهاني فيلم حقوق بشر توسط سازمان عفو بين  دهمين، پاريسدر كميته دفاع از سينماگران ايران به گزارش 
شورهاي ناقض حقوق بشر و نمايندگان عفوبين الملل در كشورهاي حضور فيلمسازان ك  ماه آوريل با27 تا 20الملل از 
بيـست فـيلم كوتـاه و     امسال بيست فيلم بلند در بخـش مـسابقه،   . اسپانيا برگزار شد"سن سباستين"در شهر  اروپايي

ي روبـرو  د كه با استقبال چـشمگير به نمايش در آم دوازده فيلم مستند با حضور كارگردانان، تهيه كنندگان و بازيگران
   .دش

  بـه بازگـشايي پرونـده ي سـركوب    "نقض حقوق انساني سينماگران ايران" عنوان زيرجشنواره   سه روز اينهمچنين،
  .اختصاص داشت الب نمايش فيلم، كنفرانس مطبوعاتي، سمينار و همايشقسينماگران مستقل در ايران در 

سخنران اصلي دهمين جشنواره جهـاني سـازمان    فرانسه وعباس بختياري نماينده كميته دفاع از سينماگران ايران در 
 ساخته دو كارگردان برجـسته ايرانـي جعفـر    ،"اين فيلم نيست"فيلم  بين الملل در نخستين روز و پيش از نمايش عفو

ـ  يميرتهماسب با ارا پناهي و مجتبي گذشـته از   ويـژه در دو سـال  ه ه گزارش كاملي در ارتباط با سركوب سـينماگران ب
اصلي جشنواره حضور داشتند، خواستار  اي مدافع حقوق بشر، هم صنفان و سينماگران ساير كشورها كه در سالننهاده

   .در ايران شد محكوميت حكومت ايران و حمايت از خانواده سينما
   .بود  جهت امضا در اختيار تماشاگران قرار داده تومارهايي،به حمايت از سينماگران نيز سازمان عفوبين الملل

مفـصلي از وضـعيت دردنـاك زنـان در      ه گـزارش يـ واره در كنفرانس مطبوعاتي با ارا بختياري در دومين روز جشنآقاي
  .در مجامع بين المللي شد ن سينمايي ايرانوالو خواستار محكوميت مس،سينماي ايران

اومـت زنـان سـينماي ايـران     پاس مق يس فستيوال، تماشاگران بهي ر،"آرتور مورنو" آقاي يدر پايان كنفرانس مطبوعات
  .دقايقي براي هنرمندان ايراني دست زدند

در  نيز به عملكرد سركوبگرانه دولت ايران در سه دهه گذشته در برخورد با هنرمندان ايرانـي اين جشنواره  سومين روز
  .يافت هم چنين سركوب و كشتار نويسندگان در سه دهه گذشته اختصاص ديگر حوزه هاي هنري و

  
  "نمك زمين"مايش فيلم سينمايي ن  وه بين المللي سينماي تبعيدجشنوار

همبـستگي بـين المللـي بـا      و در) روز كـارگر (  در گراميداشت اول ماه مه در سوئد جشنواره بين المللي سينماي تبعيد    
  سـينما شاهكارهاي كارگري تاريخ  يكي از،"هربرت بيرمن"  ساخته"نمك زمين" فيلم اقدام به نمايشكارگران جهان، 

  .كرد
 احقاق حقوق خود درامي تصويري درباره اعتصاب كارگران مكزيكي معدن در آمريكا براي، "نمك زمين"فيلم سينمايي 

 نـسبت  تينيز تبعيض جنـسي  درباره نگرش مردساالرانه كارگران مرد به زنان كارگر و يادماندنيه اين فيلم اثري ب. است
مبـارزه   مبارزه زنان عليـه فرودسـتي در   همزمان اين فيلم به   .  است اعتصاب ه و سازماندهي مبارز   در مشاركتبه آنها در    

فيلمي كه  مي پردازد؛ جنسي برابري در روابط گي واجتماعي و برابري دركار خان-ييابي به برابري سياسو دست طبفاتي
ي زنان در سـطح تـوده   هاي بالنده جنبش رهاي  پيشگام طرح انديشه-غاز دهه پنجاه ميالديدر آ-زمان ساخت آن  در

  .اي شد
 همكاري هنرمندان مترقي هاليوود با اتحادبه كارگران ذوب فلزات و اتحادبه زنان پيـشرو  ، محصول"نمك زمين"فيلم 

  .مريكا استآ
 در سـوي   وجلوگيري كردنـد  فيلم  اين پخش ازنسور دولتبا دستگاه نظارت و سا كارتلها و سرمايه داران آمريكا همراه

 بـه ويـژه   ،فـيلم   براين، گروه سازندهافزون. فيلم را از كاراخراج كردندكارگران شركت كننده در  معادن، انصاحب ديگر،
گرفتند، بلكه به  و در ليست سياه قرار سينما ممنوع شدند پهنه ، نه تنها از كار كردن در"هربرت بيرمن"كارگردان آن، 
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مـك  "سيون تفتـيش عقايـد   يـ گرفته و در كم امنيتي آمريكا قرار جرم داشتن عقايد چپ و راديكال تحت پيگرد پليس
  .شدند  به محاكمه كشيده"كارتي

  
  موسيقي

  
 "ارتـداد "آلمـان را مـصداق    ي رپ سـاكن        خواننده ،ي انتقادي شاهين نجفي      ترانه  آن،  و محافل وابسته به    ارتجاع حاكم 

 حكـم   "كننـدگان بـه امـام نقـي         جـسارت " كه بـراي      صافي گلپايگاني   فتواي آيت اهللا   حكومت، منابع گوناگون . ندخواند
دويچـه  "ي در اين باره با      ي گفتگو  در "نقي" خواننده ترانه رپ     شاهين نجفي .  صادر كرده است را منتشر كردند      "ارتداد"

ل سياسـي، فقـر،     يل اجتماعي، مسا  يي مسا ل روز ايران، يعن   يپرداختيم، مسا    كه ما به آن مي     موضوعاتي": مي گويد  "وله
چـه در ايـران دارد     ، آنهدر واقعـ .  بوده…ستيزي، اشاره به حقوق زنان و در نهايت حقوق انساني هر انسان و      د، زن اعتيا

   ".افتد اتفاق مي
دانند كه من يك آدم ضد دين نيستم، ولي نظـرات خـودم را                كنند، مي   كساني كه كارهاي مرا گوش مي     ": افزايد وي مي 

اين اظهار نظر ممكن . گويم شود، نظر خودم را ميار باشد به اعتقاد كسي توهين  قركه نسبت به مذهب دارم و بدون اين    
اوقات هم با طنـز   در آن باشد و خيلي  ممكن است نوعي از غم و مالنكولي باشد، ياماز خشاست گاهي آميخته با نوعي    

  ".احترامي ندارد  اما به هيچ عنوان ربطي به توهين و بي،همراه باشد
ناً تدابيري در يدهم، ولي مطم   همه چيز را توضيح      توانم  من نمي ": ابراز شده عليه خود مي گويد      يدهايدر مورد تهد   وي

گفتيم   ،ما به كساني كه بايد. به هرحال ما در كشوري هستيم كه از اين جهتها خيلي سيستماتيك است             .ايم  نظر گرفته 
   ".در جريان قرار گرفتند ، بايد كهو آنها

  
 لندن يدپاركها در "ندور دورن"

  
 كنـسرتي  ،افتتاحيه مراسم با همزمان جوالي 27 روز لندن،، پارك هايد رالمپيك د جهاني مراسم آغاز مناسبت به

 اسـتريو " شـمالي،  ايرلنـد  از "پـاترول  اسـنو " ، انگليـسي ، گروه پـاپ "دورن دورن" ،كنسرت اين  در.دشو مي برگزار
 دهـه  پـاپ  انگليسي گروه يك ،"دورن دورن" .كنند مي اجرا برنامه اسكاتلند از "ناتيني پائولو" و ولز از "فونيكس

 .داشت زيادي طرفداران جوانان ميان نياز ايران در دوران همان در كه است ميالدي 80
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 از يكـي ، كنـسرت فـوق را   رسيد خود اوج به ميالدي 1980 دهه در  وكرد كار به آغاز 1978 سال از كه گروه اين
  . خود مي داند اخير دهه فعاليتهاي ترين برجسته
 .است شده ساخته موسيقي گروه اين همكاري با A view to kill نام به باند جيمز فيلمهاي از يكي موسيقي

  
  كتاب

  
   "مميزي نداشته باشيم سكوالر نيستيم كه"

 مطرح شده   ليير فرهنگ و ارشاد اسالمي، مسا      وز ،سيد محمد حسيني  ،  اض ناشران و نويسندگان به سانسور     در پي اعتر  
شركت نكردن يك ناشـر خـاص در   ":و گفت عنوان كرد "برخي از افراد فضاي سازي"درباره مشكالت مميزي كتاب را 

  ".مميزي نداشته باشيم ما يك كشور سكوالر نيستيم كه": افزودوي ".اصلي حوزه كتاب نيست لهاس م،نمايشگاه
 

   جمهوري اسالمي همضحك ،"نمايشگاه كتاب"
در حالي برگزار شد كه از حضور چند ناشر از جملـه             ارديبهشت   ماه در  تهران "نمايشگاه كتاب " دوره   بيست و پنجمين  

ايشگاه غايـب بـود و بـر     جلوگيري به عمل آمد، غرفه آثار آيت اهللا بهشتي براي سومين سال پياپي در نم             "نشر چشمه "
 به دليل تخلفـاتي نظيـر فـروش         " شعر جوان  دفتر"ها، غرفه سه ناشر خارجي و شش غرفه ايراني از جمله            اساس گزارش 

 اي    نويسنده، شاعر، مترجم و روزنامه نگار در نامه        160همچنين بيش از    .  شد پلمب ،پوستر، در طول برگزاري نمايشگاه    
 اعتـراض    در ايـران   "افت تيراژ كتـاب   " و   "وضعيت نشر " بهسرگشاده به محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي،          

 و فراهم آوردن امكان حضور همـه ناشـران در نمايـشگاه كتـاب               ردن تعليق فعاليت چند ناشر    ن برطرف ك   خواها كرده و 
   .امسال شده بودند

  .جمع آوري شده بوداب در بخش ناشران خارجي  عنوان كت120در نخستين روزهاي برگزاري نمايشگاه، 
داراي " با غرفه هـايي كـه   ، گفته بودكتاب تهرانيس نمايشگاه   يعاون امور فرهنگي وزير ارشاد و ر       بهمن دري، م   ر،پيشت

 . باشـند، برخـورد مـي شـود    "كتابهاي مبلغ وهابيت، تعرض به مذهب شيعه، و كتابهاي حاوي نقشه جعلي خليج فارس      
ثمـر     كشور در نمايشگاه كتاب نشان دهنده بي       77  حضور نيز ادعا كرد كه    وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي       ،محمد حسيني 

  ."توانند اشاعه انقالب اسالمي را در دنيا متوقف كنند ها نميآن"كه   است و اينهابودن تحريم
 در  كه نمايـشگاه  هاي مصالي تهران       داربستهاي بخش شمالي گنبد و مناره      ،اين نمايشگاه مضحك  در روزهاي برگزاري    

  .فروريخت، محل آن برگزار مي شد
  

  نقاشي

  
   محكوم كردالملل حكم كاريكاتوريست ايراني را بين عفو

  
خـاطر     بـه "نامه امير"محمود شكرايه، كاريكاتوريست نشريه     

ينـده اصـولگراي    ترسيم كاريكاتور احمد لطفي آشـتياني، نما      
 ضـربه شـالق محكـوم       25 به تحمـل     ،مجلس هشتم از اراك   

  .استشده 
 حكـم را نمونـه    اين  اي     با انتشار بيانيه   الملل  سازمان عفو بين  

 مقامات حكومت ايران به آزادي "رحمانه حمله بي"ديگري از  
جـاي محكـوم      بـه " ، خواسته است   از آنها  و بيان عنوان كرده  

  ."ندن اين حكم را از قوانين خود حذف ك،كردن افراد بيشتري به مجازات شالق
  .  افزايش فشار و سركوب خبرنگاران در ايران را محكوم كرد"گزارشگران بدون مرز" سازمان ،در همين زمينه
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 خواسـتار    شـالق آقـاي شـكرايه اعتـراض كـرده و           مصدور حك ز سايتهاي خبري ايران نيز به صورت مشترك به          برخي ا 
  .ندتجديد نظر در آن شد

 همكارانش را دعوت كرد كـه بـراي اعـالم همبـستگي بـا محمـود                  كاريكاتوريست مطرح ايراني   ،، مانا نيستاني  نهمچني
كاريكاتوريـستهاي ايرانـي در سرتاسـر جهـان بـا كـشيدن             . ير بكشند  را به تصو   يه، كاريكاتور احمد لطفي آشتياني    شكرا

  .كاريكاتورهايي از نماينده اراك، به حمايت از محمود شكرايه پرداختند
دادگاهي به   ييواقعا بر چه مبنا   ":پرسيده "اراك چه خبر است؟    در" در گزارشي با عنوان      "عصر ايران "  اصولگراي سايت

  "است؟ي داده تخود اجازه چنين مجازا
 

 روح انداز چشم از يييهانقاش

 در "روح انـداز  چـشم  در بازتـابي  عريـان، " نام به نمايشگاهي
 حومـه  در "ونيس" ساحلي شهر در "استريت ماركت گالري"

 نقاشي آثار وريلآ ماه ردر اواخ هفته سه مدت به آنجلس لس
 نمـايش  بـه  را ، ساكن لوس آنجلس"كيا فريد"،ايراني هنرمند
 .گذاشت

 "گـالري " ديوارهـاي  بـر  عظيم ابعادي در كه نقاشي آثار اين
 مـي  نظـر  بـه  ترسناك و آور خوف اول نگاه در شده، آويخته

 است توانسته)  پرتره ( ينگار چهره هنر طريق از نقاش اما ،رسد
 اشكال رنگ، از استفاده با را انسانها روان و روح از هايي جلوه

 بـا  و بكـشد  تـصوير  بـه  تـو  در تو و منحني مورب، خطوط و
 تماشاگر بوم، روي بر افراد چهره ويژه حركات و سيما نماياندن

 .كند هدايت بشري احساسات درون به را
 خواستم مي كارهايم از تازه سري اين در":دگوي مي كيا فريد
 نـشان  موضـوعها  ايـن  از يـك  هر در را خاص حس يك فقط

 ".همد
 بي و سرد جامعه يا آن اطراف محيط و  "كيا فريد" رواني روحي، نقاشيهاي بين كه است غريبي تضاد جالب، نكته

 و دردها به نسبت روز هر چگونه كه دده مي نشان ما به نقاشيها اين شايد":دارد وجود آنجلس لس شهر احساس
  ".شويم مي تر تفاوت بي ديگران رنجهاي

 
  نمايشگاه نقاشان ايراني در هاليوود'اميدها و روياها'

 با برپايي يك نمايشگاه سيار از آثار گروهي از نقاشان ايراني ساكن لـس آنجلـس، نخـستين نمـايش                     "پالي نورا "گالري  
  . مه از شهر هاليوود آغاز كرد6 روز يكشنبه "اميدها و روياها"خود را با عنوان 

 نقاش و مجسمه ساز ايراني، نورا گبـاي، پـولين شوشـاني، آرمينـه          شش اين نمايشگاه براي يك شب نمونه هايي از آثار        
  .هاوان، درو آرزويان، صادق عارف و فربد سجادي را به نمايش گذاشت

 شناخته مي شود، تازه ترين سري از آثار نقاشـي خـود             "دارزو" طراح، نقاش و مجسمه سازي كه با نام          ،"درو آرزويان "
 در كنار يك تنديس سنگي و يـك نگـاره   "زن تنها"كريليك روي بوم است را با عنوان        كه آميزه اي از رنگ و روغن و آ        
  .سيمي به نمايش گذاشته است

 هدفم نمايش   ها، در اين نقاشي   هاي شفافي مثل قرمز و زرد     عليرغم رنگ ": مي گويد  "زن تنها "  در مورد سري كارهاي    وي
ت كرده باشم و اين كه چگونه بـا وجـود وقـايع گونـاگون و         يعني خواسته ام در مورد زندگي صحب       ،اندوه و تنهايي بوده   

  ". همه ما تنها هستيم و اين زنهاي تنها، نمادي از تنهايي انسانها هستند،رنگارنگي كه در اطراف ما جريان دارد
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   شعر
 

   شاعر جنبش فمينيستي،آدرين ريچ
 خود  شهرتوي  .  را از دست داد    "آدرين ريچ "،  ي خود هارتمندترين و پايدارترين صدا   جنبش رهايبخش زنان يكي از قد     

وري پـرداز سياسـي،   يـ وي همچنين يـك ت . دست آورده  ب ، بياني ادبي داد   عنوان شاعري كه به جنبش فمينيستي     ه  را ب 
او زندگي و هنرش را به مبارزه براي عدالت اجتماعي و فعاليـت ضـد جنـگ، اسـتثمار و              . راديكال در سراسر زندگي بود    

   .ه بودري اختصاص دادهمه اشكال نابراب
ـ     " ريـچ  آدرينكـار ".  اسـت  گذاشـته  به يادگـار   نوشته را از خود       دهه 6  كه در  نثر شعر و     جلد 30بيش از   او   ه  يكـي از ب

او ميراثي . گرفتندمي  فعاالن از او الهام ،ي بود كه در بيش از نيم قرن       يرين و مهمترين نويسنده چپ آمريكا     يادماندني ت 
  . خواهد بود نيزته است كه الهام بخش نسلهاي آيندهغني از خود به جاي گذاش

  
 

 ...........و گزارشخبر 

  مجاهد خلق منصور رادپور در زندان گوهردشت به شهادت رسيد
  

سـال حـبس در زنـدانهاي قـرون     5ساله،  پدر دو فرزند، پس از تحمـل  44زنداني سياسي  مجاهد خلق، منصور رادپور،       
وسطايي آخوندها و ايستادگي در مقابل فشارهاي ضد انساني دژخيمان و بازجويـان و شـكنجه گـران، روزدوشـنبه اول                     

  . زندان گوهردشت جان بر سر آرمان آزادي مردم ايران نهاد و به شهادت رسيد4 بند 12خرداد، در سالن 
 به اشـرف  85وي كه نقاش ساختمان بود، در بهمن . منصور رادپور از هواداران باسابقه سازمان مجاهدين خلق ايران بود      

لمبـرداري از حركـت اعتراضـي كـارگران در جـاده             به خـاطر في    1386 ارديبهشت   27سفر كرد و چند ماه بعد در  روز          
  . كرج دستگير و به خانه هاي امن وزارت اطالعات منتقل شد و تحت آزار و شكنجه قرار گرفت-چالوس

بيدادگاه رژيم آخوندي او را در يك محاكمه نمايشي چند دقيقه اي، به جرم تبليـغ عليـه نظـام و هـواداري از سـازمان       
عوامل اطالعات رژيم، بار ديگر با پرونده سازي دوران حـبس او را     . سه سال حبس محكوم كرد    مجاهدين خلق ايران، به     

  . به هشت سال افزايش دادند
 سال گذشته در بـدترين شـرايط و در مخـوفترين زنـدانها از جملـه خانـه هـاي امـن وزارت            5منصور رادپور در تمامي     

 دشت موسوم به  زندان آخر خطي ها، سلولهاي انفرادي ايـن             اطالعات، بند اطالعات سپاه در گوهردشت، بند يك گوهر        
 گوهردشت كه قتلگاه زندانيان سياسـي خوانـده مـي شـود و زنـدانيان در آن      4 بند 12بند،  موسوم به سگدوني، سالن     

مورد او طي ساليان بارها در يورشهاي مزدوران رژيم به بندهاي زندانيان مقاوم             . دچار مرگ تدريجي هستند، به سر برد      
  .  ضرب و جرح و تحقير و توهين قرار گرفت و از نيازهاي ابتدايي روزمره محروم بود

منصور رادپور، همواره پيشقدم دفاع از ديگر زندانيان بود و بارها در اعتـراض بـه شـرايط دهـشتناك زنـدان دسـت بـه                          
دژخيمان كه از او كينه عميقي به دل داشتند، براي در هم شكستن و گرفتن اعترافات اجباري،  بارهـا                   . اعتصاب غذا زد  

  .اما او در مقابل دژخيمان سرخم نكرد. او را تحت شكنجه قرار دادند
شهيد مجاهد خلق در اثر شكنجه و شرايط سخت زندان از بيماريهاي مختلف از جمله ناراحتي كليه، خونريزي معـده و                 

دژخيمان نه تنها از رسيدگي درمـاني بـه او خـودداري مـي         . ناراحتيهاي ريوي و شكستگي كتف و دنده ها رنج مي برد          
طـي چنـد هفتـه    . كردند، بلكه آشكارا به او و ديگر زندانيان مي گفتند ما شما را اينجا آورده ايم كه زجركـشتان كنـيم     

 بود و به رغم تهوع و دردهاي شديد داخلي مزدوران نـه             گذشته، در حاليكه وضعيت جسمي وي به شدت  بحراني شده          
سرانجام . تنها  اجازه انتقال وي را به بيمارستان ندادند بلكه از بستري كردن وي در بهداري زندان نيز خودداري كردند           

  .  او در روز اول خرداد در حاليكه سراسر بدنش، سياه شده بود، به شهادت رسيد
 مجاهد صديق را به خانواده وي، سازمان مجاهدين خلق و مردم ايـران تـسليت مـي گويـد و       مقاومت ايران شهادت اين   

عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري ، به ويژه كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر ويژه حقوق بشر در بـاره       
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خصوص نحوه شـهادت منـصور         به ايران را به اعزام يك هيات حقيقت ياب براي رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي و              
  . خواند رادپور فرا مي

  
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 )2012 مه  22 (1391 خرداد 2
  

  تا خروج از ليست آمريكا، انتقال ساكنان ليبرتي به كشور ثالث عملي نيست: يونامي
  

خواهد ليبرتي را كمپ پناهندگي اعالم كند و كميسارياي عالي پناهندگان مسئوليت آن  مقاومت ايران از ملل متحد مي     
الها و خودروهاي ويژه معلـوالن خـوداري   عراق از انتقال اموال گروه پنجم و خودروهاي خدماتي و بنگ. را به عهده بگيرد  

  .كند مي
، فرمانده عراقي مسئول  انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي و نماينده دولت عراق، در               )مه16(ارديبهشت  27روز چهارشنبه   

ن حضور نمايندگان يونامي، بار ديگر به نمايندگان اشرف تأكيد كرد حاضر به انتقال سه خودرو و شش بنگال ويژه بيمارا
 غيـر از مـواد    پاراپولوژي، شش تانكر آب و فاضالب و سوخت متعلق به گروه پنجم، و ديگر اموال متعلق به اين گروه، به          

نماينـدگان  . او گفت مواد غذايي نيز بايد خارج از كانتينرها و در كف تريليها ريخته شود   . غذايي، به كمپ ليبرتي نيست    
جا كنند و هـيچ   دهد ساكنان اموال خود را با كانتينرهاي خودشان جابه       ه نمي يونامي گفتند از اين پس دولت عراق اجاز       

  .كانيتنري حق خروج از اشرف را ندارد
قبل از انتقال گروه پنجم، مقامهاي عراقي با انتقال شش تانكر موافقت كرده بودند و در يـك اقـدام راهزنانـه، آنهـا را از                     

ي همچنين در حضور نمايندگان يونامي قول داده بود بالفاصله پـس از انتقـال       فرمانده عراق . ميان راه ليبرتي برگرداندند   
به اشرف باز خواهند گشت كه بقيه امـوال ايـن گـروه را بـه ليبرتـي      )  مه7(ارديبهشت 18تريلي در روز 25گروه پنجم   
  .منتقل كنند

ماشين ,  الكترونيكي، كامپيوتر، چاپگرنماينده دولت عراق همچنين از برگرداندن دو كانتينر اجناس مانند وسائل برقي و          
اين دو كانتينر از سه هفته پيش براي انتقال بـه  . به داخل اشرف مخالفت كرد..... بشقابهاي ماهواره و    , كپي، آمپلي فاير  

برخـي از اقـالم در دمـاي        . ليبرتي به محل بارگيري منتقل شده است، اما نيروهاي عراقي از انتقال آنها سر باز زده انـد                 
  .اند اند و برخي ديگر به سرقت رفته درجه خراب شده40بيش از 

فرمانده عراقي در پاسخ به اعتراض ساكنان در مورد بازگرداندن تجار عراقي از ورودي اشرف گفت هيچكس براي خريد                    
 باشـد و    طـور مكتـوب داشـته       اموال نمي تواند وارد اشرف شود مگر موافقت فرمانده كل قوا را از دفتر نخست وزيري به                

  . هنوز هيچ توافقي در كميته نخست وزيري در مورد فروش اموال صورت نگرفته است
شوند، نماينده  در رابطه با ايستگاه ژنراتورهاي متعلق به ساكنان كه بيش از يك ماه است ساكنان از ورود به آن منع مي             

 را در اختيار داريـد ولـي اداره بـرق ديـالي     دولت عراق گفت اگرچه شما مدارك مربوط به مالكيت اين محل و ژنراتورها  
اين در حاليـست كـه بـا        . توانيد از اين ايستگاه استفاده كنيد       بنابراين شما نمي  . گويد اين ايستگاه متعلق به آن است        مي

توجه به شروع فصل گرما، ساكنان به شدت نيازمند روشن كردن ژنراتورها براي راه اندازي دسـتگاههاي خنـك كننـده         
در حاليكه بيش از يك سال است سوخت وارد اشرف نشده، نماينده دولت عراق درخواست ساكنان بـراي ورود                   . هستند

سوخت براي راه اندازي ژنراتورهاي انبارهاي غذائي و محلهاي مجروحان و بيماران را رد كرد و گفت اشـرف نيـازي بـه                       
  . سوخت ندارد

وضوح نقض  تمامي اقدامهاي غيرقانوني و ضد انساني دولت عراق كه بهمتأسفانه نمايندگان يونامي چشم خود را بر روي         
 16 (1390 اســفند26، )2012 فوريــه 15 (1390بهمــن26، )2011 دســامبر 28 (1390ديمــاه 7نامــه هــاي مــورخ 

نماينده ويژه و مفاد يادداشت تفاهم دولت عراق و سازمان ملـل            ) 2012 آوريل   21 (1391 ارديبهشت 2و  ) 2012مارس
كرد تا وقتـي نـام سـازمان     اين هيأت در حاليكه تأكيد مي. است، بسته بودند و هيچ اعتراضي به اين رفتار نكردندمتحد  

مجاهدين خلق در ليست سـازمانهاي تروريـستي اسـت هـيچ كـشوري حاضـر بـه بازاسـكان سـاكنان ليبرتـي نيـست،                



 ٤٣

ن ساكنان گفتند تا توافقات مربوط به انتقال        اما نمايندگا . خواست در مورد حركت گروه ششم با ساكنان گفتگو كند           مي
  . طور كامل انجام نشود حاضر به گفتگو حول انتقال گروه ششم نيستند گروه پنجم به

در يك تحول ديگر، صادق محمد كاظم، نماينده دولت عراق در ليبرتي، كه به خاطر شركت در قتل عام ساكنان اشرف                      
از جانب  دادگاه اسـپانيا احـضار شـده اسـت بـه نماينـدگان       ) 2011آوريل (90و فروردين  ) 2009ژوييه (88در مرداد  

يونامي گفته است اجازه نخواهد داد حتي يك متر از توريهايي كه ساكنان از دو ماه پيش براي درسـت كـردن سـايبان                  
  .خريده اند، وارد كمپ شود

شود و در حاليكـه ابتـدايي تـرين      سپري ميبا توجه به اينكه هم اكنون چهارمين ماه حضور مجاهدين در كمپ ليبرتي    
رسميت شناخته شده انساندوستانه و حقوق بشري در اين كمپ وجود ندارد و با توجه بـه اينكـه هـيچ                  استانداردهاي به 

خواهـد كمـپ    انداز نزديكي براي انتقال ساكنان به كشورهاي ثالث وجود ندارد، مقاومت ايران از ملـل متحـد مـي                 چشم
عنوان كمپ پناهندگي اعالم كند و كميسارياي عالي پناهندگان مسئوليت آن را به عهده بگيرد و به دولت          ليبرتي را به    

درخواست رژيم ايران محدوديتهاي ضـد انـساني و سـركوبگرانه را     عراق اجازه ندهد تحت عنوان محل موقت ترانزيت، به 
  .عليه ساكنان به اجرا در آورد

  اندبيرخانه شوراي ملي مقاومت اير
 )2012مه17 (1391ارديبهشت28

  

   ساكنان اشرف ندهي نماهيانيب
 )2012 ي م9 (1391 بهشتي ارد20
  
 ي فوريدگي رسي برا2012 مه 8 كه روز ي سي دنگتني در واشكاي متحده آمراالتي فدرال انافي جلسه دادگاه استدر
 ستي وزارتخارجه درخصوص ليري گمي راجع به عدم تصمراني خلق انيبه دادخواست سازمان مجاهد) مسيمند(

 ي مدعيو.  كمپ اشرف را نداشته استي امكان بازرسكاي دولت اظهار داشت آمرلي شد، وكلي تشكني مجاهديگذار
  . كندديي تا خلع سالح كامل ساكنان اشرف را تأنكرده داي اجازه پكايشد ارتش آمر

 االتيش ا ارتي مركزيفرمانده  كنم كه ينشان م  دولت، خاطرلي وكقِي دقري اظهارات غني ابراز تاسف از ابا
 كاي خود را به ارتش آمري همه سالحهاراني خلق انيسازمان مجاهد  رسما اعالم كرد2003در ماه مه ) سنتكام(متحده

  . داده استليتحو
 اعالم كرد كه سازمان 2003 ژوئن 18 خي از بغداد در تارييدئوي كنفرانس وكي در رنوي اودموندي متعاقبا ژنرال ر

 هم »مي گرفته الي را تحوني سنگلي كوچك و وسايخلع سالح شده و ما همه سالحهاكامال « راني خلق انيمجاهد
 نقاط اشرف ي كرده اند كه آنها به تمامديي تأارها كه در اشرف خدمت كرده اند، بارها و بييكاي افسران آمرنيچن

  . داشته انديدسترس
 كامل زاتي كه بالدرنگ و در هر ساعت شبانه روز با تجهخواهندي  مكاي ساكنان اشرف از وزارتخارجه و ارتش آمراكنون
  . كنندي آن را مجدداً بازرسي و همه جاندياي به اشرف بيو كاف

 ي بيي بهانه جوكي  وزارت خارجه  در داگاه، لي كه اظهارات وكدهدي  نشود، به وضوح نشان مرفتهي تقاضا پذني ااگر
 آخوندها و تالش عبث مي جز استمالت از رژي هدف،ي آخوندمي رژ باي كه همزمان با مذاكرات اتمستي نشيارزش ب

  . ندارد-راني منطقه و مردم اتي امنو ي صلح و آزاداني  به ز- مي رژني به اي امداد رسانيبرا
 دراشرف را به ييكاي آمريروهاي ني واستقراري خودشان، امكانات رفاهنهي كنند كه با هزي مي اشرف ابراز آمادگساكنان

  . كنندني تأميداد كه باشند در طول مدت بازرسهر تع
 از ي فوري بازرسي دعوت ما را براكه ني ااي كند، حي خود را تصحلي اظهارات غلط وكتي وزارت خارجه به فوردوارميام

 و تي بشرهي علتي ارتكاب جناي برا،ي عراقيروهاي ناي ي آخوندمي اظهارات توسط رژني و اجازه ندهد اردياشرف بپذ
  .ردي قرار گير ساكنان اشرف، مورد بهره برداهي علير ضد انسانرفتا

   احترامبا
  ي براعيمهد



 ٤٤

  

  در آستانه اول ماه مه

  .دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند

  جنبش كارگري در سالي كه گذشت
   

  :چند توضيح
.  را مـنعكس مـي كنـد     1390بيالن كنوني منعكس بخشي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران ايران در سال              *

  . منتشر شده با ذكر منبع آمده است1390شماره نبرد خلق كه در سال  12مشروح اخبار مربوط به اين حركتها در 
ترديدي نيست كه همه ي اخبار مربوط به جنبش كارگري در رسانه هاي جمعي پوشش داده نمي شود و ما نيز همه * 

وط به جنبش  بدين لحاظ اين بيالن تنها بخشي از واقعيت مرب .خبرهايي كه در اين حوزه منتشر شده را ثبت نكرده ايم          
  .كارگران و مزدبگيران را دربرمي گيرد

اگر يك حركت اعتراضي چنـد روز ادامـه         .  حركت اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگبران است        350اين بيالن شامل    *
  .داشته است، هر روز آن شمارش شده است

 
 

 1390فروردين 

  اههاي عسلويهاعتراض و اعتصاب كارگران پااليشگ فروردين،  ادامه 2سه شنبه 
  در آبادانكارگران اخراجي دو شركت ساختمان نصب و فراب تجمع  ، فروردين13شنبه 

 كارگران ريسندگي وبافندگي كاشان تجمع  فروردين، 14 يكشنبه
  )كيان تاير(كارگران كارخانه الستيك سازي البرز تجمع  فروردين، 16سه شنبه 
  شهر هاي ساختماني منطقه ويژه اقتصادي  فروردين، تجمع كاركنان حراست طرح18پنجشنبه 

  شهر  فروردين، تجمع كارگران شاغل در بخشهاي مختلف مجتمع پتروشيمي بندر 20شنبه 
  كارگران كارخانه كاغذ سازي پارس فروردين، اعتصاب 20شنبه 

  اعتصاب كارگران كارخانه ريسندگي كاشان فروردين، ادامه 22دوشنبه 
  تپه در مقابل مجلس  ارگران كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفتكتجمع   فروردين،23سه شنبه 
   پرستاران بيمارستانهاي امام علي و الغدير در انديمشك دست، تجمع فروردين23سه شنبه 

   و پس از آن در پارك پاستور در مقابل دفتر احمدي نژادنكارگران نساجي قزوي فروردين، تجمع 27شنبه 
  گران و كاركنان شركت نازنخ قزوين در مقابل مجلسكار  فروردين، تجمع28يكشنبه 

  شهر  اعتصاب گسترده كارگران شاغل در بخشهاي مختلف مجتمع پتروشيمي بندر  روز فروردين، هشتمين27شنبه 
 فروردين، اعتصاب و تجمع كارگران پتروشيمي اميركبير با خانواده هاي خود و تجمع كارگران پتروشـيمي                 28يكشنبه  

  فجر
  در مقابل فرمانداري شركت ذوب و فلزات شهر ابهر كارگران فروردين، تجمع 28يكشنبه 
   فروردين، دومين روز تجمع كارگران و كاركنان شركت نازنخ قزوين در مقابل مجلس29دوشنبه 
   )ITI(كارگران شركت مخابراتي راه دور ايران تجمع و راهپيمايي  فروردين، 29دوشنبه 

شهر بعد از يازده روز اعتصاب به توافقي كتبي با مديريت شركت دست  ن پتروشيمي بندر    فروردين، كارگرا  29شنبه  كي
  . يافتند و به اعتصاب خود پايان دادند

  
 1390ارديبهشت 

كـارگران صـبح روز بعـد در مقابـل          . كارگران شركت سنگ آهن مركزي بافق      ارديبهشت، اعتصاب و راهپيمايي      3شنبه  
 . كه با دخالت پليس پراكنده شدند اعتراضي كردند تجمعساختمان فرمانداري بافق 



 ٤٥

  كارگران شاغل در كارخانه هاي نساجي و مخابرات قائمشهر ارديبهشت، تجمع 3شنبه 
  مجلس در مقابلآهن اصفهان   كارگران شركت ذوب ارديبهشت، تجمع 4يكشنبه 
   كارگران ايران تاير در برابر دفتر احمدي نژادتجمع  ارديبهشت، 4يكشنبه 
  كارگران اخراجي معدن آق دره تكاب در مقابل فرمانداري اين شهرستان اريبهشت، تجمع 4يكشنبه 
  سازي البرز در مقابل مجلس كارگران شركت چيني  ارديبهشت، تجمع5دوشنبه 
  در مقابل فرمانداري قم» چيني حميد و رنگ كيميا«كارگران كارخانه هاي تجمع  ارديبهشت، 5دوشنبه 
  در مقابل فرمانداري قم» خوش گواران«كارگران كارخانه لبنيات ديبهشت، تجمع  ار5دوشنبه 

   استان چهارمحال و بختياريكارخانه لبنيات پاستوريزه پاك پي در كارگران ، اعتصاب ارديبهشت6سه شنبه 
نداري اين   كارگران شاغل در بخشهاي مختلف شهر مسجد سليمان و اللي در مقابل فرما             ، تجمع  ارديبهشت 8پنجشنبه  

  شهر
در مقابل استانداري فـارس و       كارگران مخابرات راه دور شيراز     ارديبهشت، ادامه تجمع، تحصن و راهپيمايي        8پنجشنبه  

  اداره صنايع استان
 ارديبهشت، مراسم و فعاليتهاي تبليغي در سطح شهرك صنعتي و نقاط مختلف شهر بوكـان بـه            9 و جمعه    8پنجشنبه  

  ر، مناسبت روز جهاني كارگ
  . روز كارگر را جشن گرفتند» دارآباد« ارديبهشت، گروههاي كوهنوردي كارگران تهران در منطقه 9جمعه 

 ارديبهشت، تظاهرات كارگران و مردم معترض در شهر اهواز به مناسبت روز جهاني طبقه كـارگر در نقـاط                    11يكشنبه  
 » درويشي، سوار و خشايار«مختلف شهر به ويژه در مناطق 

 . ارديبهشت، برگزاري مراسم روز جهاني كارگر در شهر ُكرد كه منجر به بازداشت تعدادي از كارگران گرديد11 يكشنبه
   ارديبهشت، گراميداشت روز كارگر در يكي از شركتهاي خودروسازي11يكشنبه 
   ارديبهشت، تجمع كارگران كارخانه توليد قطعات الستيكي در تهران 11يكشنبه 

 جاده مخصوص تا سـه      7كارگران كارخانه پارس متال از محل كارخانه در كيلومتر          شت، راهپيمايي    ارديبه 12دوشنبه    
  شادمان در خيابان آزادي تا وزارت كارمترو ايستگاه سپس راهپيمايي از . راه بهنوش و سپس تا مترو چيتگر

انه الستيك سازي دنا، مخـابرات      از جمله كارگران كارخ   كارگران كارخانه هاي مختلف شيراز       ،   ارديبهشت 13سه شنبه   
راه دور، مجتمع گوشت، كابل سازي، زمـزم شـيراز و كـارگران شـهرداري، همزمـان بـا روز جهـاني كـارگر، در مقابـل                           

  . دست به تظاهرات زدنداستان استانداري 
   در مقابل درب اصلي پااليشگاه آبادان ، تجمع اعتراضي كارگران اخراج شده ارديبهشت14چهارشنبه 

 ارديبهشت، خانواده هاي كارگران تهران با همكاري هيات كوهنوردي كارگران استان در گلگـشت خـانوادگي               16عه  جم
 .كرج گرد هم آمدند و به مناسبت روز جهاني كارگر در كنار هم روز خود را گرامي داشتند» برغان«در منطقه 

   مقابل مجلس دروني مسكن اداره برق تهرانكاركنان تعا ارديبهشت، تجمع 18يكشنبه 
  اعتصاب كارگران شركت پرهون طرح، وابسته به نيروگاه سيكل تركيبي سنندجدهمين روز  ،  ارديبهشت20سه شنبه 
   در مقابل استانداري رگران مجتمع گوشت فارسكاتجمع  ارديبهشت، 20سه شنبه 

 در مقابل فرمانداري اين دگي كاشان، ادامه اعتصاب و تجمع كارگران كارخانه ريسندگي و بافن ارديبهشت21چهارشنبه 
  شهر

  سازي و هماتيت مجتمع سنگ آهـن گـل          كارگران كارخانه گندله    شروع اعتصاب چهار روزه      ارديبهشت،   21چهارشنبه  
  همراه با خانواده هايشان، و تجمع گهر سيرجان 

   كارگران شهرداري برازجان مقابل ساختمان شهرداري ، تجمع ارديبهشت22پنجشنبه 
  كارگران اخراجي معدن طالي آق دره تكاب تجمع  ارديبهشت، 29شنبه پنج

   در كنار اروند رود ن شركت نفت آبادان كارگرا، تجمع ارديبهشت29پنج شنبه 
 ارديبهشت، تجمع مجدد كارگران شركت نفت آبادان در كنار اروند رود كه موجب درگيري مستقيم كـارگران       31شنبه  

  و نيروهاي انتظامي شد
 ارديبهشت، تجمع كارگران سازمان پاركها مربوط به شهرداري اهواز در مقابل ساختمان شهرداري مركزي اين    31 شنبه

  شهر واقع در ميدان راه آهن اهواز



 ٤٦

   ارديبهشت، اعتصاب كارگران كوره هاي آجر پزي منطقه ساروقاميش بوكان 31شنبه 
  نداري بوشهر ارديبهشت، تجمع جمعي از ملوانان در مقابل استا31شنبه 
   ارديبهشت، تجمع كارگران كارخانه توليد قطعات الستيكي در خيابان وزرا  در تهران31شنبه 

  
 1390خرداد 

  در مقابل فرمانداري اين شهر كارگران شركت ريسندگي كاشان  تجمع ، خرداد3سه شنبه 
  مانكاري شركت سيمان دورودكارگران پي خرداد، تجمع 7شنبه 
  هاي منطقه ساروقاميش بوكان اعتصاب كارگران تعدادي از كوره پزخانهمه ادا ، خرداد7شنبه 

  ، اعتصاب كارگران پارس متال خرداد8يكشنبه 
  كارگران صابون سازي خرمشهر خرداد، اعتصاب يك ساعته 10سه شنبه 
  كارگران ساسان يك روزه   خرداد، پايان اعتصاب10سه شنبه 

 پـارس جنـوبي در بخـشهاي بـرق و           10 الـي    1هفته اي كـارگران فازهـاي        خرداد، شروع اعتصاب يك      11چهار شنبه   
  . مكانيك
   خرداد، تجمع كارگران موقت شهرداري شوش در مقابل شهرداري اين شهر 13جمعه 
 خرداد، تجمع پرسنل و كارگران مخابرات راه دور شيراز در خيابان بريجستون اين شهر در مقابل شـركت آي                    21شنبه  

  ) راه دور فارس مخابرات( تي آي 
  ي سد داريان پاوه آذر، ناوديس راه و آب نيرو در پروژه  خرداد، اعتصاب كارگران شركتهاي سانا سهند24سه شنبه 

  
 1390تير 

   جهاد كشاورزي در تهراندومين روز تجمع كارگران مجتمع گوشت فارس مقابل ، تير5يكشنبه 
   كارخانه آزمايش در مرودشت در مقابلرخانه آزمايش مرودشتكارگران كا تير، دومين روز تحصن و تجمع 5يكشنبه 
   تير، شروع اعتصاب كارگران كارخانه نوپوش در شهر صنعتي رشت 6دوشنبه 

   تير، تجمع كارگران سازمان تامين اجتماعي از شهرستان پاكدشت در مقابل مجلس8چهارشنبه 
هاي مختلف به ويژه از واحدهاي خدمات شهري، فضاي ، تجمع كارگران شهرداري خرمشهر كه از واحد  تير 13شنبه  دو

  در مقابل فرمانداري اين شهر...سبز و
  انتشارات وابسته به وزارت ارشاد  اعتصاب كاركنان شركت چاپ و تير، سيزدهمين روز 19يكشنبه  
   تير، جلوگيري از ورود كارگران اعتصابي كارخانه نوپوش در شهر صنعتي رشت به كارخانه20دوشنبه 

  كارگران شركت فوالد سازان واقع در شهرك صنعتي صفادشت كرج،  روزه و موفق 25پايان اعتصاب  تير، 21سه شنبه 
  كارگران نساجي مازندران در مقابل فرمانداري قائمشهرتجمع  تير، 22چهارشنبه 
  پايان موفقيت آميز اعتصاب كارگران كارخانه نوپوش در شهر صنعتي رشت  ، تير25پنج شنبه 
   مقابل دفتر مركزي منطقه آزاد تجاري ارونددر كارگران منطقه آزاد تجاري اروند ، تجمع تير29چهارشنبه 

  
 1390مرداد 

كارگران كارخانه سبالن اردبيل مقابل كارخانه سبالن پارچه واقع در شهرك صنعتي شـماره دو       تجمع  شنبه اول مرداد،    
  اردبيل

   راه دور شيراز در مقابل مجلسكارگرانِ مخابراتتجمع  مرداد، 2يكشنبه 
  كارگران نساجي مازندران مقابل استانداري مازندران تجمع  مرداد،4سه شنبه 
 - مركـزي بانـك تجـارت واقـع در تقـاطع خيابانهـاي موسـوي             ◌ٔ  مقابل شعبه  كاركنان شركت آردل   مرداد،   10دوشنبه  

  .طالقاني دست به تجمع زدند
   صنعتي مورچه خورت مقابل اداره كار استان اصفهان مرداد، تجمع كارگران منطقه11سه شنبه 
 مرداد، تجمع نمايندگان انجمن صنفي كارگران ني بر شركتهاي كشت و صنعت كارون، شوشـتر و هفـت                   11سه شنبه   

  تپه مقابل مجلس



 ٤٧

الب  بيمه تامين اجتماعي واقـع در چهـار راه انقـ          2 مرداد، تجمع كارگران ساختماني سنندج مقابل شعبه         11سه شنبه   
  شهر سنندج) سيروس سابق(

  اعتصاب كارگران شركت آهنگري تراكتورسازي تبريز هفتمين روز  مرداد، 11سه شنبه 
دسـتگيري تعـدادي از اعتـصاب       شركت آهنگري تراكتورسازي تبريـز و        كارگران   ، دهمين روز اعتصاب    مرداد 14جمعه  

  كنندگان و تهديد به اخراج آنها
  ان كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز در مقابل استانداري كارگرتجمع  مرداد، 16يكشنبه 
  پرستاران مجتمع بيمارستاني خميني در محوطه فضاي باز بيمارستانتجمع  مرداد، 16يكشنبه 

ه و پلـيس  مديريت كارخان كه منجر به درگيري كارگران با كارگران كارخانه ساسانادامه اعتصاب  مرداد،   19چهارشنبه  
  . م شدامنيت پايگاه پنج

  نمايندگان كارگران فوالد ميبد يزد در مقابل فرمانداري ميبدسومين روز تجمع   مرداد،20پنجشنبه 
  كارگران مجتمع گوشت در مقابل استانداري فارس در شهر شيراز تجمع  مرداد، 22شنبه 

  مقابل مجلس  نعدادي از معلمان شركتي آموزش و پرورش مرداد، چهارمين تجمع 23يكشنبه 
  مقابل مجلس كارمندان حق التدريسي آموزشكده هاي فني كشوردومين روز تجمع  مرداد، 26رشنبه چها
 

 1390شهريور 

  كارگران شركت پيمانكار كيسون، طرف قرارداد با متروي اهواز شهريور، اعتصاب 5شنبه 
   اهوازدر محل دپو جنب فرودگاهادامه اعتصاب كارگران شركت پيمانكار كيسون  ، شهريور6يكشنبه 
  مقابل فرمانداري شهرستان شوش در خوزستانتجمع كارگران كارخانه كاغذ پارس   ، شهريور7دوشنبه 

  كارگران شركتي شهرداري اروميه در مقابل شهرداري تجمع  شهريور، 8سه شنبه 
   شهريور، ادامه اعتصاب كارگران متروي اهواز9چهارشنبه 
   انديمشك در مقابل اداره كار اين شهر بيكاران شهرستان شهريور، تجمع 9چهارشنبه 
  كارگران سد مخزني ژاوه واقع در استان كردستان شهريور، اعتصاب 9چهارشنبه 

  معلمان حق التدريسي براي چندمين روز در مقابل معاونت منابع انساني رياست جمهوري شهريور، تحصن 11جمعه 
   ژاوه واقع در استان كردستانكارگران سد مخزنيششمين روز اعتصاب  شهريور، 14دوشنبه 
 مقابل استانداري زنجانكارگران كارخانه ذوب فلزات ابهر تجمع  شهريور، 14دوشنبه 
  كارگران بخشهاي مختلف توليدي در شركت قطعات توربين شهرياراعتصاب  شهريور، 14دوشنبه 

  نشاسته ياسوج، كارخانه آرد و شهريور، تجمع كارگران 15سه شنبه 
  گروهي از كارگران ايران خودرو ديزل در برابر ساختمان ديوان عدالت ادرايتجمع  ، شهريور16چهارشنبه 

 جمعي از كارگران مجتمع گوشت فارس واقع در  مرودشت در مقابل اسـتانداري و اداره جهـاد             ، تجمع شهريور19شنبه  
  كشاورزي  شيراز

  . شتدو هفته از اعتصاب كارگران متروي اهواز گذ شهريور، 20بكشنبه 
   شهريور، تجمع كارگران نساجي بافت بلوچ 21دوشنبه 

  مقابل فرمانداري اين جزيره، دومين روز اعتصاب و تجمع كارگران شهرداري جزيره قشم  شهريور22سه شنبه 
  كارگران سد مخزني ژاوه واقع در استان كردستانادامه اعتصاب  شهريور، 24پنجشنبه 
  .ارد بيستمين روز خود شدن متروي اهواز و اعتصاب كارگرا شهريور،24پنجشنبه 

بـه  و پـس از آن راهپيمـايي        كارگران مجتمع گوشت فارس در مقابل دفتر امام جمعه شـيراز            تجمع   شهريور،   26شنبه  
  سمت استانداري فارس

كـه   )پـدكس (شركت حفاري و اكتشاف انـرژي گـستر پـارس     روزه تعدادي از كارگران     7اعتصاب   شهريور،   27بكشنبه  
  .آنها شدبه اخراج منجر 

هزاران كارگر شركت واحد اتوبوسراني با امضاي طوماري خطـاب بـه وزيـر كـار رژيـم اعتـراض و                      شهريور،   27يكشنبه  
  . مخالفت خود را نسبت به اصالحيه قانون كار اعالم كردند

  م حسين شهريور، تجمع كارگران شركت سابير، پيمانكار قطارشهري كرج در ميدان اما30چهارشنبه  



 ٤٨

 
 1390مهر 

تجمع در مقابـل دفتـر مركـزي ايـن      و  بندر امامكارگران مجتمع پتروشيميبزرگ آغاز مجدد اعتصاب    مهر،   3يكشنبه  
 مهر   3 روز    تندگويان نيز     از جمله اروند، اميركبير و     هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي    كارگران ساير مجتمع  . شركت

 .پتروشيمي بندرامام شروع كردنداعتصاب خود را همزمان با كارگران 
   مقابل مجلسي حدود هزار نفر از معلمان شركت، تجمع مهر3يكشنبه 
  در مقابل مجلساراك كارگران شركت آونگان تجمع  مهر، 4دوشنبه 
واقـع در  ) مجـري طـرح لولـه كـشي قطـره بـاراني مـزارع كـشاورزي        (كارگران شركت فالرك     مهر، اعتصاب    4دوشنبه  

  ان،شهرستان كاميار
 كارگر پيمانكاري مجتمع پتروشـيمي بنـدر امـام چهـارمين روز اعتـصاب خـود را پـشت سـر              6500 مهر،   6چهارشنبه  

 . گذاشتند
   در خانه كارگر طبرستان، تجن وگوني بافي3 و 2هاي شماره  كارگران بازنشسته كارخانه تجمع  ، مهر7پنجشنبه 

  در گتوندكارگران سدسازي  شركت تابليه  مهر، اعتصاب 9شنبه 
  مقابل استانداري خوزستان در اهواز ارگران لوله سازي اهواز ك مهر ، تجمع 16شنبه 

 روز اعتـصاب تـصميم بـه بازگـشت بـر      14 مهر، كارگران شركتهاي پيمانكاري پتروشيمي بندر امام پس از         17يكشنبه  
س از پايـان اعتـصاب از سـوي         در اين ميان كارگران شركت پيمانكـاري خـوارزمي سـاعتي پـ            . سركارهاي خود گرفتند  

 .كارگران ساير شركتهاي پيمانكاري براي بازگشت به كار با همديگر به توافق رسيدند
  كارگران شركت نازنخ و فرنخ مقابل مجلستجمع  مهر، 18دوشنبه 

  بادان مقابل دادگستري در شهر آ آبادان  كيلومتري5واقع در كارگران شركت جهاد سازندگي   مهر، تجمع19سه شنبه 
  مقابل ساختمان استانداري در سنندج» شل« مهر، تجمع كارگران كارخانه آجرپزي 19سه شنبه 
  اعتصاب كارگران شركت پيمانكاري پتروسينا در پتروشيمي آبادان، ادامه  مهر21پنجشنبه 
ئمشهر و استانداري  مقابل فرمانداري قار استان مازندران كارگران نساجي قائمشهر واقع د    ، تجمع مجدد   مهر 24يكشنبه  
  مازندران

  تعدادي از پرستاران بيمارستان وليعصر در مجتمع بيمارستاني خميني، تجمع  ، مهر26سه شنبه 
مقابـل سـاختمان اصـلي      ركت مخابرات استان تهـران      تعدادي از كاركنان رسمي بازنشسته ش     تجمع   مهر،   26سه شنبه   

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
  مع تعدادي از كارگران لوله سازي اهواز مقابل فرمانداري اهواز  مهر، تج30شنبه 

 
 1390آبان 

  ، از زير مجموعه هاي وزارت راه و شهرسازي»راه ابريشم«قراردادي شركت تجمع كاركنان  آيان، 3سه شنبه 
  كارگران كارخانه موتور سيكلت سازي واقع در شهرك صنعتي سمنان، تجمع  آبان3سه شنبه 
   مقابل فرمانداري خرمشهردانتعدادي از كاركنان شركت كشتي سازي ارونبان، تجمع  آ3سه شنبه 

 آبان، تجمعات اعتراضي كارگران لوله سازي خوزستان در مقابل استانداري اين استان وارد سـومين هفتـه                  4چهارشنبه  
 .خود شد

  كارگران فضاي سبز شهرداري خرمشهر آبان، اعتصاب و تجمع 4چهارشنبه 
  جمعي از كارگران كارخانه ني بر كشت صنعت كارون مقابل درب ورودي كارخانهتجمع  آبان، 4 چهارشنبه

   مهر آغاز شد 16ادامه تجمعهاي اعتراضي كارگران لوله سازي خوزستان كه از روز شنبه  آبان، 7شنبه 
ر كـشت صـنعت كـارون                 آبان،   8شنبه  يك مقابـل درب ورودي  ادامه تجمع و اعتصاب جمعي از كارگران كارخانـه نـي بـ 

  كارخانه
  در مرز كردستان ايران و عراق بازارچه پرويزخان انكارگر آبان، اعتصاب 9دوشنبه 
 مقابل سـاختمان   ابتدا مقابل مجلس و سپس كارگر شركت نيشكر هفت تپه كارون500بيش از    آبان، تجمع    9دوشنبه  

  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي



 ٤٩

  كارگران كشت و صنعت كارون در محوطه وزارت كار روز تجمع  آبان، پنجمين 11چهارشنبه 
  كارگران باز نشسته بافت بلوچ ايرانشهر در مسجد اين شهرتحصن  آبان، 13جمعه 
 آهن اراك اجتماع كردند داري راه آهن استان مركزي مقابل ساختمان ا كارگران خطوط راه   آبان، تجمع14شنبه 

   ماهشهرتروشيمي امير كبير در منطقه ويژه اقتصادي بندر كارگران پتجمع  آبان، 15يكشنبه 
  شهرماه كارگران شركتهاي پيمانكاري پتروشيمي امير كبير در منطقه ويژه اقتصادي ، اعتصاب آبان16دو شنبه 
  كارگران باز نشسته بافت بلوچ ايرانشهر در مسجد اين شهرتحصن  آبان، ادامه 16دوشنبه 

  كارخانه لوله سازي خوزستان در مقابل اين كارخانه آبان، كارگران 17سه شنبه 
تعدادي از مأموران آمارگير شركت كننده در طرح سرشماري عمومي نفـوس و مـسكن سـال      تجمع   آبان،   19پنجشنبه  

   در استان قم مقابل استانداري قم90
 . ميركبير پيوستند آبان، كارگران پتروشيمي اروند با اعتصاب خود به اعتصاب كارگران پتروشيمي ا20جمعه 
   مقابل دفتر اين شركتابراتي تالياكاركنان شركت مخ تجمع آبان، 21شنبه 

  شيراز مقابل استانداري شيراز) ITI( تن از كارگران صنايع مخابراتي راه دور 350 آبان، تجمع بيش از 22يكشنبه 
 كـل ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي       آيان، تجمع كارگران موزه ميراث روسـتايي گـيالن در مقابـل اداره     22يكشنبه  

  وگردشگري استان
  اعتصاب كارگران پتروشيمي اروند و كارگران پتروشيمي اميركبير ادامه ، آبان23دوشنبه 
   آبان، تجمع كارگران هتل آزادي مقابل اين هتل23دوشنبه 

   آبان، اعتصاب كارگران شركت پرهون طرح در نيروگاه سيكل تركيبي سنندج24سه شنبه 
   در اعتراض به تغييرات ضد كارگري تر در قانون كار كارگر در مقابل مجلسبيش از دو هزار ، تجمع  آبان29نبه يكش

 
 1390آذر 

  در شهر سنندجكارگران ريسندگي پرريسسه شنبه اول آذر، اعتصاب 
  و تجارتكارمندان ستاد بسيج اقتصادي كل كشور جلوي ساختمان وزارت صنعت، معدن تجمع  آذر، 2چهارشنبه 
اعتصاب رانندگان و كارگران مشغول به كار در آهن فروشيهاي واقع در كمربنـدي بهـشت محمـدي                   آذر،   22سه شنبه   

  سنندج
  در مقابل مجلس  كارگران بازنشسته شركت فوالد اصفهان آذر، تجمع 22سه شنبه 
  ن مقابل خانه كارگر استا كارگران شركت ساميكو صنعت همدانتجمع  آذر، 22سه شنبه 
   كارگران ريسندگي خاور رشت مقابل استانداري گيالن آذر، تجمع22سه شنبه 

  شيراز ) ITI(تجمع اعتراض آميز كارگران شركت مخابراتي راه دور  آذر، 26شنبه 
  با بستن خيابانشيراز همراه ) ITI(، تجمع اعتراض آميز كارگران شركت مخابراتي راه دور  آذر28دوشنبه 

  
  1390دي 

  كارگران شركت لوله نورد صفااول دي، اعتصاب پنجشنبه 
  پنجشنبه اول دي، اعتصاب كارگران شركت پيمانكاري جهاد توسعه سد آزاد

   دي، دومين روز اعتصاب كارگران شركت پيمانكاري جهاد توسعه سد آزاد3شنبه 
  ، ادامه اعتصاب كارگران شركت لوله نورد صفا  دي3شنبه 

  تهران  طرح نفوس و مسكن مقابل فرمانداري  آمارگيران دي، تجمع تعدادي از4يكشنبه 
   شركت پيمانكاري جهاد توسعه سد آزادادامه اعتصاب كارگران دي، 5دوشنبه 

  تجمع كارگران ريسندگي شركت خاور رشت مقابل استانداري گيالن  دي، 6سه شنبه 
در خيابان مجاور اين كارخانه در      ) انشركت مصنوعات زرين تهر   ( كارگران صنايع فلزي شماره يك     ، تجمع  دي 10شنبه  

  )بازار آهن(منطقه شاد آباد
  كارگران صنايع فلزي شماره يك ، سومين روز تجمع و اعتصابدي 12دوشنبه 
  مقابل استانداري  كارگران كارخانه مخابرات راه دور شيراز تجمع  دي، 12دوشنبه 
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  بل استانداري مقا اصفهاني قدسكارگران كارخانه ريسندگي بافندگ دي، تجمع 12دوشنبه 
  كارگران كارخانه ذوب آهن اردبيل در محل اين كارخانه دي، تجمع 12دوشنبه 

  كارگران كشت و صنعت شمال مقابل فرمانداري مياندرود تجمع ، دي13سه شنبه 
   مقابل كانون بازنشستگي ذوب آهنتجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان دي، 17شنبه 
  مقابل فرمانداري قائم شهر اعتراضي كارگران نساجي مازندران  جاد راه بندان و تحصنتجمع و اي دي، 17شنبه 
   مقابل استانداري خراسان شماليعاوني مسكن شهرداري بجنوردجمعي از اعضاي شركت ت دي، تجمع 17شنبه 
  ، اعتصاب كارگران ذوب فوالد مالير دي17شنبه 
   كاميارانكارگران مسكن مهر دي، اعتصاب دو روزه 17شنبه 

   مقابل اداره كار شهرستان دهگالنتجمع كارگران شركت كارين صنعت دي، 18يكشنبه 
  كارگران شركت واگن سازي پارس اراك تجمع  بهمن، 19دوشنبه 
   دي، كارگران معادن شن و ماسه منطقه شرق اصفهان مقابل اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان19دوشنبه 

  مقابل مجلسشركت واگن سازي پارس اراك  كارگران ع، تجم دي20سه شنبه 
  مقابل مجلس  كارگران شركت قطعه سازي كرج دي، تجمع21چهارشنبه 
  در مقابل كارخانه كارگران كارخانه ويتانا، تجمع  دي22پنجشنبه 
  ارخانه  مقابل درب ورودي كارون شوشترجمعي از كارگران ني بر كشت و صنعت كاعتصاب و تجمع  دي، 25يكشنبه 

  
  1390بهمن 

  كارگران كارخانه شيشه ايمني طوس در مشهد مقابل استانداري خراسان بهمن، تجمع 9يكشنبه 
اهـواز و   -مـشهد، تهـران  - بهمن، اعتصاب برخي لوكوموتيورانها و مهمانداران قطارهـا در مـسيرهاي تهـران      13پنجشنبه  

  ساري-تهران
  بادارگران متروي مهرآكاعتصاب  بهمن، 17دوشنبه  
   استانداري گيالناحي و مناطق مختلف شهرداري رشت مقابلكارگران قراردادي نوتجمع  بهمن، 17دوشنبه 

   مقابل مجلس شت كاران زن در اصفهان جمعي از بهدا، تجمع بهمن18سه شنبه 
  كارگران شهرداري تبريز مقابل ساختمان فرمانداري تبريز تجمع  بهمن، 23يكشنبه 
   2 و 1كارگران صنايع فلزي شماره مع تج بهمن، 24دوشنبه 
  از شهر صنعتي كاوه به سمت شهر ساوه اسپيدار   بهمن، راهپيمايي كارگران كارخانه چيني24دوشنبه 

  تعدادي از پرستاران بيمارستان فوق تخصصي قلب تهرانتجمع  ، بهمن29شنبه 
 مقابـل معاونـت توسـعه       ليـد كننـدگان    مصرف كننـدگان و تو      كارگران شركتي سازمان حمايت     بهمن، تجمع  29شنبه  

  مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
   مقابل استانداري خوزستانزستان تجمع كارگران كارخانه لوله سازي خو، آغاز پنجمين هفته بهمن29شنبه 
   استانداري مازندران مقابلكارگران نساجي مازندران بهمن، تجمع 29شنبه 
 داخـل سـاختمان     -سـاپتا -ركت مهندسي و ساخت پستهاي فـشار قـوي و صـنعتي             كارگران ش  بهمن، تجمع    29شنبه  

  شركت واقع در خيابان خرمشهر در تهران
  تعدادي از كارگران جوشكار شركت نقش و نماي محيط شهر سنندج اعتصاب  بهمن، 29شنبه 

  
 1390اسفند 

  قرارگاه كارگران اخراجي قرارگاه  خاتم در مقابل درب اين تجمع  اسفند، 1دوشنبه 
   لون خرم آباد كارگر كارخانه پارسي150 تجمع اسفند، 1دوشنبه 
   مترو تهران3 اسفند، اعتصاب كارگران حفاري خط 1دوشنبه 
مقابـل دفتـر   ) آهـن   راه  معلمان و كاركنان اداره( اسفند، تجمع تعدادي از اعضاي كانون بازنشستگي كشوري          1دوشنبه  

  رياست جمهوري
  تهران مترو 3 حفاري خط ومين روز اعتصاب كارگران، د اسفند2سه شنبه 
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فرمانـداري   و تجمع در     از شهر صنعتي كاوه به سمت شهر ساوه          راهپيمايي كارگران چيني اسپيدار    اسفند،   2سه شنبه   
  ساوه

   مقابل درب استانداري خوزستان اهواز8ني اعتبار شهرداري منطقه كارگران شركت تعاوتجمع  اسفند، 2سه شنبه 
  كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز مقابل استانداري تجمع  اسفند، 3رشنبه چها

   كرمان در محوطه مركز مخابرات 118كارمندان مركز اطالعات تلفني تجمع  اسفند، 3چهارشنبه 
  كاركنان شركت خدماتي هواپيمايي كشور مقابل وزارت راه و شهرسازيتجمع  اسفند، 6شنبه 
   رانندگان سرويسهاي مدارس استثنايي در جنوب تهران صاباعت اسفند، 6شنبه 
   اسفند، اعتصاب دو ساعته كارگران نورد لوله صفا6شنبه 

  تهران- واقع در آزاد راه ساوهكارگران نورد لوله صفاتكرار اعتصاب دو ساعته ،  اسفند7يكشنبه 
   استانداري شيرازمقابل اسفند، تجمع كارگران صنايع مخابراتي راه دور شيراز 9سه شنبه 
   اسفند، تجمع نمايندگان كارگران صنايع مخابراتي راه دور شيراز مقابل وزارت صنايع9سه شنبه 

   اسفند، ادامه تجمع نمايندگان كارگران صنايع مخابراتي راه دور شيراز مقابل وزارت صنايع10چهارشنبه 
  نشستگان صنعت نفت جمعي از اعضاي تعاوني مسكن كانون باز اسفند، تجمع 15دوشنبه 

  در مقابل استانداري همدان كارگران ذوب آهن اسدآباد  ، تجمع اسفند17چهارشنبه 
   اسفند، تجمع تعدادي از بازنشستگان تحت پوشش تأمين اجتماعي مقابل وزارت كار 17چهارشنبه 
  مقابل استانداري، تجمع جمعي از مربيان پيش دبستاني شهرستان زنجان  اسفند18پنجشنبه 
   تن از كارگران فصلي كشت و صنعت ني بر شوشتر 2000 اسفند، اعتصاب 21يكشنبه 
   تن از كارگران فصلي كشت و صنعت ني بر شوشتر 2000 اسفند، ادامه اعتصاب 22دوشنبه 

   كليه كارگران و پرسنل شاغل در پروژه سد گاوشان كامياران، اعتصاب اسفند24چهارشنبه 
تعدادي از كـارگران كارخانـه قنـد و تـصفيه شـكر اهـواز مقابـل درب ورودي سـاختمان                 اسفند، تجمع    24چهار شنبه   
  خوزستاناستانداري 
   مقابل ساختمان اداره مركزي هماازنشستگان صندوق هواپيمايي همابتجمع  اسفند، 24چهارشنبه 

  تعدادي از كاركنان نيروگاه راميناعتصاب غذاي  ، اسفند24چهار شنبه 
  تصاب تعدادي از كارگران خدماتي بيمارستان بعثت سنندج اسفند، اع27شنبه 

  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  2012 آوريل 13 - 1391 فروردين 25جمعه 

  
  اخبار كارگران و مزدبگيران ايران را مي توانيد در آدرسهاي زير مطالعه كنيد

htm.karegari_index/rouydad_karegari/com.nabard-iran.www://http  
/com.khabar-jonge.www://http  
  

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

  .در ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  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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  ............فراسوي خبرها
  

   حذف شدهي هاارانهيسرنوشت 
   يرهاشمي منتيز
  

  بهشتي اول اردنهيآد....  خبريفراسو
 حذف  ي ها ارانهي ها، سرنوشت    ارانهي ي ها با نام هدفمند    ارانهي شدن حذف    يي سال و چند ماه از اجرا      كي از گذشت    بعد

 مورد مشاحره مجلـس و  لي از مسايكي  دولت استي منبع درآمد كالن براكي ها كه ارانهيحذف . ستيشده مشخص ن 
 به مساله درآمد دولت از دي ثبت نشده را باي سندجي از فروش نفت خام كه در هيمفقود شدن درآمد بخش . دولت است 

  .  ها اضافه كردارانهي حذف قيطر
 در رابطه با انيس مجليهاي عدم ثبت مبلع آن از جمله افشاگرزي پول حاصل از فروش نفت به خزانه كشور و نزي  وارعدم

  . دولت است
  .ابدي اختصاص ديبه رشد تول.  ها به حساب مردم ارانهي نژاد قرار بود درآمد حاصل از حذف ي احمدي اساس ادعاهابر
 نژاد نبـوده    ي پاسدار احمد  ي مردم از دغدغه ها    ني ب دهاي پول حاصل از خذف سوبس     مي همان ابتدا معلوم بود كه تقس      از

 يبهـا .  كنـد ي مـ تيـ  تـورم حكا   شي و افزا  ي گران ،يكاري شدن طرح فوق، از فقر، ب      يي بعد از اجرا   ي آمار يداده ها . است
 با  يي خوانا چي ه شي افزا نيا.  داشته است  ي صعود ري مدت س  ني در ا  ي انرژ ي حاملها ي كاالها زي و ن  ي زندگ هي اول يكاالها

 مردم ي معاشتي تورم و درآمد مردم، وضععدم تعادل در نرخ.  شود ندارد ي كه به طور صدقه به مردم داده م        يمبلغ كم 
  . را خرابتر كرده است

  
 ي مردم ط  ي در رسانه ها منتشر شد، خبر از كاهش سطح زندگ          ني فرورد 30 كه روز چهارشنبه     ي گزارش بانك مركز   در
  .  دهدي سال گذشته مكي

 نـه يها نداشته و فقط اثر تـورم هز  خانوارني اي در مخارج واقعي اثر چنداني نقد ي ها ارانهي« اعالم كرد كه     ي مركز بانك
  ». كندي مي خانوارها را خنثي جاريا

در .  را نـدارد   متهـا ي ق شي جبـران افـزا    يي شود توانا  ي كه به خانوارها داده م     ي نقد ي ها ارانهي ،ي آمار يبر اساس داده ها   
 ها و حتـا تـداوم آن        ارانهي ي پرداخت زاني رود كه م   ي با شتاب باال م    ي انرژ ي حاملها ي و كاالها  ي مواد خوراك  ي بها يحال

 ي كمـك مـ  ي نقـد ي هاارانهي يداري به ناپاي حكومتي باندها ي و دزد  ي بحران اقتصاد  تيوضع.  ندارد ي چشم انداز  چيه
 از يريـ  كثتيـ  شدن جمعرتري محدود و فق   ي ها به افزوده شدن ثروت عده ا       ارانهي ي منظر طرح هدفمند   نيبر هم . كند

  .افتي خواهد شيبه سود طبقه حاكمه و رانت خوران افزا يشكاف طبقات.  شودي ميمردم منته
  

   خورددي كليدالر  ارديلي م24 با مصوبه واردات »ي داخلدي از تولتيحما«
   يرهاشمي منتيز
  

   بهشتي ارد12 خبر سه شنبه يفراسو
 د،يـ  نام»ي ملـ ديـ ل از توتيـ حما« كه آن را سال   ي توسط خامنه ا   1391 سال   ي ماه و ده روز از نام گذار       كي گذشت   با

 در ه،ي فقي معاون اول گماشته ولبهشت،ي ارد11روز دوشنبه . دي رسانبي دالر را به تصواريلي م24 به رقم يدولت واردات
  .  خبر دادي دالر در سال جارارديلي م24 قلم كاال  به ارزش 20 واردات بي فارس از تصوي حكومتيگفتگو با خبرگزار

  
 دار دالل و چپـاولگر     هي سرما ي عده ا  تيري با مد  ي و بحران  ماري اقتصاد ب  كي از   ييده، نما  ش بي تصو ي قلم كاال  20 ستيل

 جـو، ذرت، كـود، سـم و    ،ي روغني دانه ها،ي و كشارز ي دام يگندم، گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن، شكر، كاالها       . است
كارخانجات « نژاد،   يعات معاون احمد  بر اساس اطال  .   خواهد شد  د از گذشته وار   شي است كه ب   يياز جمله كاالها  ...بذر و 
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 زيـ  ن كي كارخانجات السـت   از،ي درصد شمش مورد ن    50 ، كارخانجات فوالد     ازي درصد از مواد خام مورد ن      90 ي نبات يروغ
  » . كنندي مني واردات تامقي را از طرهيعمده مواد اول

 بيتصو.  فعال هستند  راني در ا  دي تول يا درصد واحده  30 كمتر از    م،ي رژ ي كارشناسان اقتصاد  ي آمار ي اساس داده ها   بر
 محتوا بودن شعار    ي گردانند، ب  ي چرخه اقتصاد را م    يشگي كه به روال هم    ي انبوه واردات  زاني حجم واردات عالوه بر م     نيا

  . دهدي را نشان م1391 سال ي و نامگذارهي فقيول
 كـه   نيـ با توجه بـه ا    .  زند ي م ي داخل داتيتول ماندهي به باق  ي واردات ضربه بزرگ   زاني م ني ا بي نژاد با تصو   ي احمد دولت

 بي نـص ي هنُگفتـ ي تـوان حـدس زد چـه سـود         ي هستند، م  مي رژ وراني وابستگان، رانت خواران و پا     يواردكنندگان اصل 
 ني كه ايدر حال.  گرفته شده است ي مقابله با گران   ي برا ميم تص نيظاهراً ا .  در قدرت خواهد شد    كي شر يياي ماف يباندها

  . منجر خواهد شدي داخلداتي تولي با ورود كاال به نابوديحل بحران تورم و گران.  استبي فركي

  

  يباز هم چشم انداز بن بست هسته ا
  يدي جداليل

  
  بهشتي ارد18...  خبريفراسو
 اعتماد بـه  شي كرد نماي مجلس ارتجاع، تصور ميشي در انتخابات فرما" مردمي باالي آرا تياهم" بر   دي با تاك  ي ا خامنه

روشـن اسـت كـه جـدال مفتـضحانه      .  را كاهش دهدي غرب بر سر مساله اتمي تواند فشارهاي م ي و يظام تحت رهبر  ن
 كـسب و آن     مي رژ ي برا يتيثي توانست ح  ي نم ي فكاه شي نما ني در مجلس و انزجار مردم از ا       ي كسب صندل  ي برا يدرون

 ي اسـالم ي خود به جمهـور يامهاي با پمي رژي طرفهاها،ي بازنيبدون توجه به ا  .  بكشد روني ب مهاي فشار تحر  غي ت ريرا از ز  
  .  اخطار داده اند"يوقت كش" در باره يالپردازي دست برداشتن از خيبرا

 14 ( بهشتي ارد26 و 25 ي در روزهاي هسته اي انرژي المللني زمان مذاكرات آژانس بدني از فرارسشي چند روز پتنها
 بـا  ي اسـالم ي جمهـور ي همكار"ضرورت" بر ني در ويا هياني با صدور بتي امني شورامي پنج عضو دا ن،يدر و )  مه 15و  

  .  كردنددي تاكي اتمي انرژيالملل نيآژانس ب
 شـود امـا     ي حل نشده پرداخته م    لي كرد كه به همه مسا     دي تاك زي ن ي اتم ي انرژ ي الملل ني كل آژانس ب   ري آمانو، مد  ايوكي
 ي جمهور ندهي نما شتر،يپ. " است ني پارچ ي نظام تي بازرسان به سا   ي دسترس ران،ي آژانس با ا   ندهي در مذاكرات آ   تياولو"

  . شده است"خي از تاريبخش" و افتهي خاتمه ني در آژانس گفته بود، موضوع پارچياسالم
 و "ستيـ  و مـرز ن حد ي صبرمان هم بم،يستيما ساده ن  " كرده،   حي امور خارجه آلمان تصر    ري وستروله، وز  دوي گ ن،يهمچن

  .  تحمل نخواهد شد" با زمانيباز" گونه چي كه هدي افزايم
 شـود، خواهـان   ي و متحدانش در مذاكرات بغداد كه در ماه خرداد انجام مـ كاي شود، آمري احتمال داده مگر،ي د ي سو از
 در آژانس در ي اسالمي نماينده جمهوره،ي اصغر سلطانيعل.  شوند"فردو" تاسيسات يلي اورانيوم و تعطي سازي غنانيپا
 ليـ  تعطي بـرا يلـ ي دلچي كـرده و هـ  دي تاكيوم در مذاكرات هسته ا  ي اوران ي ساز ي غن قيبر خط قرمز بودن تعل     باره   نيا

  . داندي فردو را موجه نمساتيكردن تاس
 ري انجام خواهد شد تا روابط ماننـد گذشـته در مـس            ياز جانب ما همه كار    " د،ي گو ي م ي اكبر صالح  ي عل ي وقت ن،يبنابرا

 و بـدون  ي مشكالت را به صورت جـد ي تماممي داريما آمادگ" اي و  "منافع همه طرفها باشد    و در جهت     رديخود قرار گ  
 دل  "ادامـه بحـث و گفتگـو      " به همـان     مي كه رژ  افتي شود در  ي، م "ميوگو قرار ده     مورد بحث و گفت    يشرط  شي پ چيه

 ي كه حركت در آن م     يست بن ب  داست؛ي از هم اكنون پ    "گفتگو" ني ا جهي نت ي رو چشم انداز ب    نيخوش كرده است و از ا     
  .  داشته باشديني سنگيتواند بها

  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد
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  ندي شوي را مگريكدي كه يي دستها؛ي متهم به فساد مالكيعفو ملوكانه 
   امانمنصور

  
  بهشتي ارد19...  خبريفراسو

علـت   ،ي مـسوول ارشـد دولتـ      كيـ  ي پرونده فـساد مـال     يگاني با ي برا هيي به ُقوه قضا   ي اهللا خامنه ا   تي دستور آ  ي افشا با
  .  آشكار شده است"يدزد" فساد و هي علبهشتي اُرد10 در ي ورمنتظرهي ُتند و غيريموضعگ

 و دسـت نـشاندگان   ردستاني زي دالرارديلي سه مي افتادن دزدروني درنگ پس از پرده ب  ي كه ب  ي اسالم ي جمهور رهبر
ـ          "كش ندادن به موضوع   " خواستار   مهياش سرآس   ناگهـان در    بهـشت ي اُرد 10ود، روز    و جارو كردن آن زبر فرش شـده ب

رتكب     " ملـت  سهيـ  از ك  ي بـا دزد   همواجهـ " و خواهان    دي گرد دارينقش پهلوان ضد فساد بر صحنه پد       زيـ  را ن  ني شـد و مـ 
  . دي نام"نيخا"
 در ي خامنه اي كه آقادي ناچار به گفتن شدند، روشن گرد     يجاني و الر  ي اهللا ها شاهرود   تي كه آ  ي روز بعد، با سخنان    كي
  .  را داشتي كه به پا كرد، قصد پنهان كردن چه موضوعيرد و خاك لفظگ

 و يتـ ي امن– ي دولـت نظـام  هي بلندپاي از اعضايكي ملك زاده،   في محمد شر  ي انتصاب آقا  ي اهللا شاهرود  تي دفتر آ  ابتدا
 ملك زاده   يخبر داد كه آقا    زي ن هيي ُقوه قضا  سييهمزمان، ر .  كرد ديي تا "ييمشاور اجرا " را در پست     يمتهم به فساد مال   

  .  قرار گرفته است"بي تعقازعفو " و " مورد رافت نظامي مصلحتليبه دل"
 رهگُـذر،  نيـ  ملـك زاده و از ا ي دولـت متوجـه آقـا    يتـ ي امن – ي نظام وني فراكس ي كه رقبا  يني توجه به اتهامات سنگ    با
 يدر حال .  توانست باشد  ي نم رمنتظرهي غ فانيحر يني مزبور پس از عقب نش     شي كرده بودند، پاتك گرا    "ي انحراف انيجر"

 كنند، گُماشته ي جا سازي اهللا شاهرودتي را در بشقاب آدهيگند بي سني كردند، اي و ُشركا تالش مي خامنه ايكه آقا
  .  استدهي ملك زاده را جاه و مقام بخشي به اشاره خود او آقاي اهللا شاهرودتي كردند كه آي مدي تاكي سركش ويها
  
 زيـ  ن ي شاهرود ي آن نبود، آقا   ي اش رو  فاني مساله فقط ماُنور حر    ي در ماستمال  "مقام معظم " كار   ي وجود، دشوار  ني ا اب

 بار ني ادني كشقي از طري به قدرشناسيادي عالقه ز  افته،ي نتي ز " حل اختالف ُقوا   ي شورا استير" با مقام    يكه به تازگ  
 كيـ .  دفـاع كـرد    هيي ُقوه قـضا   ني افكندن توپ به زم    لهي ملك زاده به وس    ي آقا ياو از صدور حكم برا    .  نداشت ييبه تنها 

 ي اتهـام گري دباي و تقردهي خبر دارند كه پرونده ملك زاده به انجام رسي اهللا شاهرودتيآ":  دادحي توضيمسوول دفتر و  
  ".ستي نيمتوجه و

 و اشاره ماي باز پست كرد و نخُست خود با ا"هبرر" را به آدرس ناكي دسته گُل بوني به نوبه خود ازي نيجاني اهللا الرتيآ
 و يملك زاده مورد رافت اسالم":  كرددي دادستان تهران تاك  ،ي دولت آباد  يو بعد تر به صراحت از زبان كارمند اش، آقا         

      ". قرار گرفتيعفو مقام معظم رهبر
 را ي اسـالم ي در جمهـور ي است كه سرچشمه فـساد دولتـ  يي تابلو راهنما،ي با و ي اهللا خامنه ا   تي آ ي پادو ها  يپاسكار
شترك و   ي ملك زاده مي آقا"عفو" در ي خامنه اي كه آقا "يمصلحت"تنها  .  دهد ينشان م  تواند داشته باشد، منـافع مـ 
 نيـ  در دفـاع از ا     "رهبـر " ي تبهكارانـه    ي از حرص و انـرژ     نده مثال ز  كيپرونده مزبور،   .  دارد ي است كه با و    ينامشروع

  .   كرده استهيفع را ارامنا
  

   رانندي فرمان ميي و شكنجه گران بر دستگاه قضاانيبازجو
   امانمنصور

  
  بهشتي ارد25...  خبريفراسو
 قُوه لي از تبدي شاهد تازه ا،يي قضاي با استفاده از اهرُمهاي دادگسترلي وككي از يري باجگي برايتي ماموران امنتالش

  .  كرده استهي ارايتي و امني اطالعاتيمجموعه سپاه پاسداران و اُرگانها ري به زي اسالمي جمهورهييقضا
 كه تحـت آن قـرار گرفتـه، نـه     يي فشارهاي در افشا  ي برجسته دادگُستر  لي دادخواه، وك  ي محمد عل  ي آقا ي مدن شهامت

 ي مـ دهياه در هم تن دستگكي ي و مهره هاچي دادگاه ها و ُقضات به مثابه پ،ي بر كاركرد پروسه دادرسيشتريفقط نور ب 
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 آن اسـت ي بـه ر يجـان ي اهللا صادق الرتي كه آي بودن ظرفيتوا محي است كه پژواك آن بر پوك و ب       ياديافكند، بلكه فر  
  . دهديگُمارده شده، شهادت م

 ي نقـد مـه ي از كـار و شـالق و جر  تي سال زندان، ده سال محروم9 او را به يشي دادگاه نماكي شتري دادخواه كه پ  يآقا
 ي اجـرا  ايـ  گـران ي خـود و د    هي اعترافات دروغ عل   ني انتخاب ب  ي را برا  ي ساخته، فاش كرده كه وزارت اطالعات و       محكوم

  .  فشار قرار داده استريحكم مزبور ز
 قصد پراكنـدن آن از      يتي آنچه كه دستگاه امن    راموني پ ر،ي اس شاني و دگراند  ياسي س اني زندان ي شناخته شده    لي وك نيا

 اشـاره كـرده     " در مقابل گرفتن پـول     گانگاني ب ي برا يجاسوس" ،يعني اتهام محبوب وزارت اطالعات       را دارد به   يزبان و 
 ي و حرفـه ا ي سـووال بـردن شـرافت اخالقـ    ري زي كه براي اامنه خي ماموران آقا  ي و رسوا شده     جي ترفند را  كياست؛  

  . شودي به كار گرفته م از آنهاشتري بيهاي اخاذنهي فراهم كردن زمن،ي در جامعه و همچنانيُقربان
 آن ياهچالهاي و شكنجه گران مستقر در زندانها و سـ         اني دهد كه بازجو   ي تازه دستگاه سركوب حكومت نشان م      ييرسوا

 زي احكام ني اجراي كنند، بلكه در باره چگونگي منيي را تعني نوع و مدت مجازات متهم،ينه فقط در نقش محاكم رسم
  . رندي گي مميود تصم خلي و تماقهيبر اساس سل

 ي بـه پوشـش سـاز      زي كه تنها كاركرد آنها در گذشته ن       يي قضا يفاتي واسطه و تشر   ي با حذف حلقه ها    هي فق تي وال ميرژ
 - ي قانون ي خود كه در قلمرو ب     يستي و ساختار ترور   تي شد، به ماه   ي محدود م  يتي امن ي تاخت و تاز آسوده نهادها     يبرا

  .ت داده اسيشتريصراحت ب كند، ي نشو و نما م– يهر قانون
  

   آغاز شدي نژاد، با بزرگداشت فرودسيپروژه حذف احمد
  هي پوجعفر

  
  بهشتي ارد27چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 ي رسـم ريـ  و غي رسـم يبونهاي از تر  ي به بعض  ي نژاد، با كنار گذاشتن او از دسترس       ي رسد پروژه حذف احمد    ي نظر م  به
) سه شـنبه  ( در توس، كه روز گذشته       ي نژاد در مراسم بزرگداشت فرودس     يمدلغو حضور اح  .  شروع شده است   يحكومت

  . منتظره بودري از ناظران غياري بسيرقم خورد، برا
 و  ي دسـت  عي صـنا  ،ي فرهنگـ  راثيـ  كـل م   ري مـد  ،ي خراسـان  يي به نقـل از مجتبـا رجـا        روزي فارس د  ي حكومت يخبرگزار
 بـاره  نيـ او در ا. " به طور كامل لغو شـده اسـت   ي فردوس برنامه امروز بزرگداشت  " نوشت كه    ي خراسان رضو  يگردشگر

 و ي جهـان اسـالم  ي كـشورها ي جمهـور و سـفرا  سي رئنژاد يبرنامه امروز، قرار بود با حضور محمود احمد  ":  داد حيتوض
  ". دولت برگزار شوداتي هي از اعضايجمع

 يمراسم بزرگداشـت فردوسـ    " سدي نو ي م راي كند، ز  ي رد م  رناي ا ي دولت ي را گزارش خبرگزار   ي خراسان يي رجا ي ادعا نيا
  ". برگزار شدي و گردشگري فرهنگراثي سازمان مسيي و ري خارجي كشورهاي از سفرايدر توس با حضور جمع

 نـژاد را لغـو مراسـم        ي عدم حضور احمـد    ي خراسان رضو  ي فرهنگ راثي سازمان م  سيي فارس و ر   ي خبرگزار كهي حال در
  . كندي عدم او در مراسم برگزارشده گزارش ملي را دل" و بارش باراني جوطيشرا" رناي اي كنند، خبرگزارياعالم م

  . دهندي مراسم گزارش مكي نژاد در ي را علت لغو حضور احمدي واقعري غلي دو دلي حساب دو منبع حكومتني ابا
 كي از   يرانيب ا  نژاد گرد مكت   ي احمد راموني پ ي نظام -يتي و دارو دسته امن    يي مشا عي وس غاتي است كه تبل   ي درحال نيا

 و ي كـردن، موجـب نـاراحت   ي معرفـ " اسالميمنج" و او را ي نژاد از فردوسي احمددي و تمجفي و تعر  يطرف و سخنران  
 نژاد به عنوان گماشته ي احمدياسي سندهي روزها بحث آنيهم زمان ا.  شده استي حكومتي از آخوندهاياري بسينگران

  . شودي دنبال مزي نمي از عوامل داخل رژياري بسي از سومي رژهي فقي رهبر و ولياغي
 نـژاد در  ي حكومـت از كنتـرل احمـد   ي عوامل داخلي ناتوانني باال و همچن  ي داده ها  ي رسد با توجه به تمام     ي نظر م  به

 موضع، باعث شده است تا آنان را بـه          ني از ا  شي او در حمله به رقبا     يي پروا ي و ب  ردي گ ي قرار م  بوني كه پشت تر   يمواقع
 را ميـ  رژي داخلـ ي باندهاني حذف و تا حد ممكن تنش ب     ي عموم يها بوني برساند كه او را اندك اندك از تر        هجي نت نيا

  .كاهش دهند
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 شي در برابر رقبايني حركت او را وادار به عقب نش    ني حذف گردن خواهد گذاشت و ا      وهي ش ني نژاد به ا   ي احمد اي آ نكهيا
  .د بود شاهندهي آي در روزهادي نه؟ را باايخواهد كرد 

  

   در بغداد از قبل محكوم به شكست استيمذاكرات اتم
  هي پوجعفر

  
  بهشتي ارد29 نهيآد...  خبر يفراسو

 و مذاكره كننـده ارشـد     ي مل تي امن ي عال ي شورا ري دب ،يلي جل دي اعالم كردند، فردا سع    مي رژ ي چهارشنبه منابع خبر   روز
 در يلي جلدي، سع)پنج شنبه(روز گذشته .  خواهد گذاشتانيم را با مردم در "ي مهمليمسا" ،ي اتمي در گفتگوهاميرژ
اشتباه " در مورد آنچه او  ي غرب ي به مقامها  ي سخنران كي ي ط ت در دانشگاه علم و صنع     "ي اقتصاد مقاومت  ي مل شيهما"

رد و با عزت امروز اگر ايران اين پيشرفتها را در اختيار دا    ":  گفت ي سخنران ني در ا  يليجل.  خواند، هشدار داد   "يمحاسبات
 كوتـاه  حقـوقش كند، به خاطر اين مقاومت بـوده اسـت و از            وگوها شركت كرده و از حقوق ملت ايران دفاع مي           در گفت 

  ".آيد نمي
 يپلماتهاي كوتاه نخواهد آمد كه ماه گذشته د       ي كند كه از برنامه ساخت بمب اتم       ي اعالم م  ي غرب ي به مقامها  ي درحال او
 اعـالم  ني همليبه دل.  كرده بودنديابي ارز" بخشتيرضا" را مي رژيرير استانبول، جهتگ در مذاكرات انجام شده د     1+5

 شـود،  ي كه در بغداد برگـزار مـ  ي كه غرب قبل از مذاكرات بعد     تند خواس ي م كصداي مي رژ ي آنان بود كه مقامها    تيرضا
  . را لغو كندمهايتحر
 حـول  شتري برگزار شد و بني در وي كه هفته جاري اتميلملل اني با آژانس بمي رژندگاني اكنون با توجه مذاكرات نما    اما

 تـوان گفـت كـه       ي در برنداشت، م   ي آژانس از آن گفتگو شد و توافق       دي و بازد  ني در پارچ  مي رژ ي مشكوك اتم  يتهايفعال
  كـه  يريامروز مس " روز گذشته اعالم كرد كه       يلي جل راي و محكوم به شكست است، ز      هودهي مذاكره در بغداد ب    شيشاپيپ

  ." قابل برگشت استري غري انتخاب كردند، مسشرفتي پيمردم برا
 ي سازمان ملل را همـراه داشـته، همـان غنـ           ي و قطعنامه ها   يمهاي تحر نيشتري حساب، جان كالم مذاكرات كه ب      ني ا با

  ." استي قابل بازگشتري غريمس" يلي است كه به گفته جلمي رژيي و دروغگوي بدون اطالع آژانس و پنهانكاريساز
 مـذاكره بكـشاند و بعـد از    زيـ  مي كند تا غرب را به پاي همه تالش م ني ا مي ماند، پس چرا رژ    ي م ي سووال باق  ني ا فقط
   كند؟خي ي آنان را سنگ روا،ي برو و بيمدت

 هـر از    ميـ  شود تا رژ   ي و شكاف در راس حكومت باعث م       ي اقتصاد ي طرف و ورشكستگ   كي گسترده از    يمهاي تحر فشار
 ي نشان داده تا اندك  داني م روزي و جنجال خود را پ     اهوي و بحران به خارج از مرزها، با ه        يري دامن درگ   با كشاندن  يچند

 شي را افزاي جاني آخوندهاي ضد مردممي عمر رژي اندكدي شاند كه هر چيزي چد؛ي آقي فاهايتيبر امواج برآمده از نارضا
  . حاكم بر كشور را كاهش دهدي آن را حل و كابوس مالهاي تواند مشكالت اساسيدهد، اما نم

  

   چهره به چهرهيدارهاي دي كاركرد واقعران،يسفر آمانو به ا
   امانمنصور

  
  بهشتي ارد31...  خبريفراسو
 ي المللـ  ني بـ  ي از شدت گرفتن تالشـها     يگري توان نشانه د   ي را م  راني به ا  ي اتُم ي انرژ ي الملل ني كُل آژانس ب   ري مد سفر

 آمانو همزمان با انتشار خبر      ي آقا داري د ياعالم رسم .  دانست ي اسالم ي جمهور يران هسته ا   بح زي حل مسالمت آم   يبرا
 در برخورد به بحران مزبور صـورت  ي بعدي گامهاراموني پديوي دپ در نشست كم"8 يج"توافُق سران گروه موسوم به  

  .گرفته است
  



 ٥٧

 بـه  هي و روسيفته است، رهبران هفت كشور صنعت گتري روي به خبرگزار"كاي دولت آمر  ندهي نما كي" اساس آنچه كه     بر
 نسبت بـه اهـداف   ي المللني قانع كردن جامعه بي به اقدامات مشخص براراني امي بر ضرورت دست زدن رژ كصدايگونه  

  . كرده انددي خود تاكي اتُميتهاي فعالانهيصلح جو
 اسـت كـه بـه    مي تصمني با اي اسالمي جمهور يان بازرگ كي دو شر  ه،ي و روس  ني چ ي باره، همراه  ني در ا  ري توجه پذ  نُكته

توافُـق  .  باشـد  ي مـ  انـه ي پالتُفرم مسالمت جو   كي مالها در چارچوب     مي به حركت درآوردن رهبران رژ     يطور روشن در پ   
 حـل و  ي آن براي سنجش آمادگ  ي برا ي كند و آزمون   جادي ا يكي تاكت ي تنگنا كي راني حاكمان ا  ي تواند برا  ي م "8 يج"

  . چارچوب انگاشته شودني افصل نزاع در
 ي قـرار مـ    هي فق تي وال مي رژ اري در اخت  "اقدامات مشخص " نشان دادن    ي كه برا  ستي ن يبوني تر ني آمانو نخُست  ي آقا سفر

 چهره بـه چهـره از       يدارهاي د ي تنها كاركرد واقع   ن،يبنابرا.  آن است  ني در هفته گُذشته، تازه تر     نينشست ناكام و  . رديگ
 نهي و فراهم آوردن زمان و زم      زي راه حل مسالمت آم    ني به مثابه آخر   مهاياز تهران تا بغداد، حفظ تحر      و   نياستانبول تا و  

  . آن خواهد بوديرگذاري تاثيبرا
  

  

   ماه  در خردادشهداي فدايي
نـذيري ـ    اهللا پيـرو  نژاد ـ رحمـت     اسكندر صادقي-داوري ـ اميرپرويز پويان ـ نادر شايگان شام اسبي   حسن نيك: رفقا

حبيب برادران خـسروشاهي ـ مـريم شـاهي ـ خـسرو       -ضا شهاب رضويبهروز دهقاني ـ حسن معصومي همداني ـ علير  
آبادي ـ حسين موسوي دوسـت موچـالي ـ     زاده شوشتري ـ عليرضا رحيمي علي  گل ـ حسين سالحي ـ مينا طالب تره

پـور ـ ماريـا كـاظمي ـ اسـماعيل        محله ـ نعمت با شعور ـ سعيد سلطان   رفعت معماران بناب ـ سليمان پيوسته حاجي 
ــ حميـد   ) كاك رشـيد (ـ محمدرضا محمديان باباعلي ) در هند(منصور فرسا ـ مهدي پهلوان ـ شهرام ميراني   - هاديان

 جواد باقري،  طي - شاپور جليلي -امير ميرشكاري ـ ولي سوسني ـ منوچهر ويسي ـ جعفر قنبرنژاد ـ مهنوش آذريون     
 ارتجاع و يا در زندانهاي دژخيمان ستمگر شاه و خميني  تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و49سالهاي 

  . به شهادت رسيدند
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