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 َكن آغاز اني بني با طوفانها2011 يالديسال م«
 امها،ي سال جهان شاهد جنبشها، قني ايدر تمام. شد
تا آن جا كه به بهار .  بزرگ بودي و انقالبهازشهايخ

 ي و جدالها در كل كشاكشهاني گردد، در ايعرب بر م
 زي سه جبهه بزرگ در ستاي و يروي شكل سه ننيتر
  .». كردنديني رقابت با هم نقش آفرايو 

  2صفحه 
  

فقر و فالكت عمومي، چپاول و 

  اختالس و تبعيض جنسيتي 

  در قانون بيمه بيكاري
  زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

  يك سال از بهار 

  عرب گذشت
 آناهيتا اردوان

 كه با ي عربيكشورهابك سال از انقالب «
 گذشت و د،ي آغاز گرد"يزيمحمد بوعز" يخودسوز

 نكرده داي خود دست پنيادي بنيمردم هنوز به آرمانها
 دهد كه مردم ي نشان ميني عطياما شرا. اند

 جادي و اي با ادامه مبارزه، سازماندهي عربيكشورها
 دست يروزي قادر خواهند بود به پي انقالبي رهبركي
  ».ابندي

  11ه صفح

اسالمي كردن دانشگاهها، 

  راهبرد هميشگي حكومت
  نگار الوندي

  15صفحه 

  
 جهان در آيينه مرور

سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از 

  ) 17(جنگ سرد 

   سازماندهي افقي

، سال 2011آموزه سال

  اعتراض و مقاومت جهاني
 ليال جديدي

  8صفحه 

عواقب زيانبار طرح 

  هدفمندي يارانه ها
  جعفر پويه

 ني اي قدم اجراشي نژاد به عنوان پيدولت احمد«
 كه خود مي رژهي فقي رهبر و ول،ي خامنه ايطرح و عل

 طرح ضد نيرا همه كاره كشور و مشوق دولت در ا
 شكست رفتني كدام حاضر به پذچي داند، هي ميمردم

 آن ي و همچنان بر آثار شكوفاستنديفضاحت بار خود ن
  6صفحه  ». اصرار دارند

  

ن عدالت اروپا، فرجام خواهي ديوا

  فرانسه از حكم دادگاه عمومي
  20صفحه 

  ...سرمقاله 

تغيير انگاشت در هدف 

 گذاري سياست تحريم
  منصور امان

 امر هم نظر نيجنگ طلبان و مماشات گران در ا«
 وي است و دو آلترناتجهي نتي بمي تحراستيهستند كه س

 جنگ نيجهان مجبور به انتخاب ب:  وجود نداردشتريب
  ». كنار آمدن با آنها استايبا مالها 

  3صفحه 
  

  چالشهاي معلمان 

  در آذر ماه
  فرنگيس بايقره

  14صفحه 

فراخوان مريم رجوي به اوباما و 

دبيركل ملل متحد براي تامين 

حداقل تضمينها در مورد 

 جابجايي اشرفيان

  12صفحه 

خصوصي سازي متكي بر 

  رانت، تحكيم استبداد
  شهره صابري

 ش اولبخ

  13صفحه 

  ييزنان در مسير رها
  آناهيتا اردوان 

  16صفحه 

  ماهآذر رويدادهاي هنري 
 ليال جديدي

  17صفحه 
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 سال تحوالت 2011سال ميالدي 
ستمگراني . شگرف در صحنه جهاني بود

كه چندين دهه بذر استبداد، بي عدالتي 
و تبعيض كاشته بودند، مجبور به درو 

بهار عرب، خيزش . كردن طوفان شدند
برآشفتگان و  جنبش اشغال وال 
استريت، دگرگونيهاي بزرگي در 
مناسبات بين ستمگران و ستمكشان 

ديكتاتورهايي كه چندين دهه . وردپديدآ
بر شانه هاي مردم محروم سوار بودند، 

خود سوزي يك . به زير كشيده شدند
.  ساله تونسي بر خرمن خشم 26جوان 

ه اي زد كه قنفرت توده هاي مردم جر
بن علي، . آتش آن هنوز شعله ور است

مبارك و قذافي سرنگون شدند و 
توري انقالب در سوريه در ستيز با ديكتا

بشار اسد به لحظه سرنوشت ساز خود 
انقالبهاي خاورميانه . نزديك مي شود

ادامه دارد و مردم مصر با ادامه 
خيزشهاي خود برگهاي جديدي در بهار 

بهار عرب . عرب به ثبت مي رسانند
ادامه دارد و نه پيروز شده و نه شكست 

منفعالن گُنده گو و آن . خورده است
وته بين كه خود دسته از روشنفكران ك

را محور عالم حساب مي كنند، از ابتدا 
حكم به شكست انقالبهاي بهار عرب 
دادند و به قدرت رسيدگان جديد كه به 
نان و نوايي رسيده اند براي تثبيت 
موقعيت خود و به زنجير كشيدن دوباره 
مردم از پيروزي قطعي و نهايي صحبت 

   .مي كنند
  

ي بهار واقعيت اين است كه انقالبها
عرب با همه نقاط قوت و ضعف آن 
ادامه دارد و اكنون اين زنان و مردان 
سوريه هستند كه با فداكاريهاي بي 
نظير خود، تاريخ را در خيابانها مي 

انقالب مردم سوريه در بطن . نويسند
بهار عرب يكي از پيچيده ترين و در 
همان حال خونين ترين انقالبهاي عصر 

غرافيايي سوريه و موقعيت ج. جديد است
مرزهاي مشترك آن با اسرائيل، اردن، 
تركيه، لبنان و عراق براي خانواده اسد 
اين فرصت را به وجود آورده بود تا 
هركدام از اين كشورها به نوعي به 

در . تعادل موجود در سوريه وابسته شوند
دوران جنگ سرد حكومت حافظ اسد از 
 پشتيباني شوروي سابق برخوردار بود و

عليرغم اين كه هرگزدرگير جنگي جدي 
با اسرائيل نشد، در جبهه پايداري عليه 

به . اشغالگري اسرائيل تعريف مي شد
قدرت رسيدن خميني در ايران موقعيت 
ژئوپليتيك رژيم حافظ اسد را تقويت 

در استراتژي دفاعي رژيم جمهوري . كرد
اسالمي آن گونه كه بارها سركردگان 

 كرده اند، سوريه رژيم به روشني بيان
جزيي از عمق استراتژيك نظام واليت 

بدون اين عمق استراتژيك، . فقيه است
خامنه اي قادر به استفاده بهينه از حزب 

اهللا در لبنان كه يك خطر جدي و 
   .بالفعل براي اسرائيل است نخواهد بود

  
در مورد اهميت استراتژيك رژيم بشار 
اسد براي خامنه اي حسن شيخ 

م، سفير سابق رژيم ايران در االسال
من به شما عرض «:سوريه مي گويد

كنم سوريه براي جمهوري اسالمي 
ايران فقط سنگر مقاومت نيست، سوريه 
امنيتش امنيت جمهوري اسالميه، 

ن من باز فرصت نيست داليلي داره اال
توضيح بدهم اگر الزم شد بدونيد كه 
پشتيباني از اونچه كه در لبنان باعث 

سرائيله، و باعث وحشت وحشت ا
آمريكاست، و امنيت ملي ما رو تضمين 

كنه، يعني مانع ميشه كه آمريكاييها  مي
يا اسرائيليها مثالً به بوشهر حمله كنند 
يا مثالً به نظنز حمله كنند اين راه رو 
اين پشتيباني رو سوريه داره، ملت ايران 
خوبه بدونه كه سوريه جزء امنيت، 

نيت ملي ايرانه، امنيت سوريه جزء ام
غربيها هم اين رو بدونن اين اونجايي 
هست كه ما كوتاه نخواهيم 

 آذر 22تلويزيون شبكه خبر، (».آمد
1390(   

رژيم حافظ اسد و پس از آن بشار اسد 
با توجه به  پارامترهاي واقعي تا جايي 
كه توانسته از رژيم ايران باج گرفته 

اكنون انقالب مردم سوريه در . است
تعريف مجدد همه ي اين تعادلها و حال 

در اين ميان نقش . بده و بستانها است
. دولت مالكي در عراق قابل توجه است

دولت مالكي نمي تواند خود را در بهار 
عرب تعريف كند و اساساً عليه تحوالت 

دولت . دمكراتيك در خاورميانه است
مالكي نمي تواند خود را در اردوي 

د چرا كه كشورهاي عربي تعريف كن
ادامه حياتش به حمايت واليت خامنه 

بدين خاطر . اي و آمريكا بستگي دارد
است كه دولت مالكي در مورد انقالب 
سوريه همراه و مجري سياستهاي خامنه 

در اين همسويي و همراهي . اي است
است كه در عمل محوري از خامنه اي، 
مالكي و اسد در تقابل با خيزشهاي 

نكته كمدي . ي شودخاورميانه ايجاد م
در همراهي نوري المالكي با خامنه اي 
اين است كه مالكي خيزش انقالبي 
مردم سوريه را وابسته به غرب اعالم 

در مورد اين ادعاي سخيف و . مي كند
خامنه اي پسند، برهان غليون، رئيس 
شوراي ملي سوريه گفت؛ كساني كه 
سوار بر تانكهاي آمريكايي به قدرت 

مي توانند به ما اتهام رسيده اند ن
  .وابستگي به غرب بزنند

  
موقعيت دولت نوري المالكي براي سيد 

اين . علي خامنه اي بسيار ويژه است
منافع ملي عراق نيست كه مالكي تمام 
توافقات اربيل براي دولت مشاركتي را 

اين منافع ملي مردم . زير پا مي گذارد
عراق نيست كه دولت مالكي قلدرمابانه 

 حذف معاون رئيس جمهور عراق و براي
. معاون خودش دست به توطئه مي زند

و سرانجام اين منافع مردم و كشور 
عراق نيست كه دولت نوري المالكي 
براي كشتار مجدد مجاهدان كمپ 

اين دقيقاً  . اشرف تدارك ديده است
منافع و مصالح واليت خامنه اي است 

اين كه مالكي را براي حفظ قدرتش به 
هدايت كرده و البته دولت آمريكا سمت 

هم به اندازه كافي به اين دولت 
  .قلدرمنش و توطئه گر ميدان داده است

  
وقتي دولت آمريكا براي يك تروريست 

شناخته شده فرش قرمز پهن مي كند و 
به مزدوران سيد علي خامنه اي در كاخ 
سفيد خوش آمد مي گويد، در عمل به 

ه گري عليه عوامل خامنه اي براي توطئ
نيروهاي دمكراتيك چراغ سبز نشان 

روزنامه واشنگتن تايمز در . مي دهد
 13(1390 آذر 22شماره روز سه شنبه 

يكي از «:نوشت) 2011دسامبر 
 FBI فرماندهان سابق سپاه ايران، كه

وي را يكي از عوامل عمليات سال 
 نفر 19 كه منجر به كشته شدن 1996

، معرفي از نيروي نظامي آمريكايي شد
كرده است، به همراه نخست وزير نوري 
المالكي روز دوشنبه به كاخ سفيد آمد و 
در جلسه اي كه اوباما پايان جنگ عراق 

هادي ...را اعالم كرد حضور داشت
فرهان االميري، وزير حمل و نقل دولت 
نوري المالكي است كه به همراه وي به 
آمريكا رفته است تا در مورد آينده عراق 

سخنگوي كاخ . فوذ ايران بحث كندو ن
سفيد هم از پذيرش و قبول اينكه 
االميري در اين جلسه حضور داشته، سر 
باز زد و تنها در مورد دولت عراق 

سفارت عراق هم هيچ . صحبت كرد

توضيحي در مورد ماموريت االميري در 
اين شرم آور و در . اين سفر ارائه نداد

همان حال مسخره است كه دولت 
يكا بر خالف راي دادگاه  استيناف آمر

سي در ژوييه  -فدرال در واشنگتن دي
كه تصريح مي ) 1389تير ماه  (2010

كند؛ دولت آمريكا با خارج نكردن 
سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست 
تروريستي دچار خطا شده است، هنوز 
نام اين سازمان را از ليست سازمانهاي 

يست تروريستي حذف نكرده، از ترور
   .دست پروده خامنه اي پذيرايي مي كند

  
براي خامنه اي حفظ موقعيت در عراق 
و در نهايت تسلط كامل بر اين كشور 

به مراتب از دستيابي به بمب اتمي 
عراق حلقه واسط و نقطه . مهمتر است

كانوني براي توسعه هژموني واليت 
. فقيه و توسعه بنيادگرايي اسالمي است

لط واليت فقيه در از همين منظَر تس
عراق براي جنبش آزاديخواهي 
خاورميانه و شمال آفريقا بسيار 
خطرناكتر از دستيابي جمهوري اسالمي 

براي خامنه اي در . به بمب اتمي است
شرايط كنوني دولت نوري المالكي به 
خاطر حفظ رژيم بشار اسد اهميت 
دوچندان دارد و البته در استراتژي 

دي مجاهدان شهر امنيتي خامنه اي نابو
اشرف و همزمان حذف نيروهاي 
سكوالر در عراق، گام مهم و اساسي 
براي حفظ هژموني در عراق و در 

   .منطقه  است
  

اين سياستي است كه خامنه اي و 
عوامل او با جديت پيگيري مي كنند و 
بايد به تاكيد گفت كه اين مردم سوريه 
 هستند كه با خيزشهاي خود اين معادله 

  
  3در صفحه   بقيه

               ...يادداشت سياسي

   اي، مالكي، اسد عليه تحول دمكراتيكمحور خامنه
  مهدي سامع                                                                           
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حاكمان ايران با گُسيل ماموران خود 
براي حمله و غارت سفارت انگليس 
تاييد كرده اند كه ايده تحريم بانك 
مركزي جمهوري اسالمي و توُقف خريد 
نفت، آنها را به خوبي تحت تاثير قرار 

تصميم به نشان دادن اين . داده است
واكنش خشم آلود درست در همان 

 تنش تازه هنگامي گرفته شده كه ايجاد
در مناسبات با طرفهاي خارجي، كمتر از 

 "نظام"هر زمان ديگر به حال و روز 
اين يك قُمار بزُرگ بر . مفيد خواهد آمد

سر همه يا هيچ چيز مي تواند باشد كه 
فقط بازيگري بدان گردن مي نهد كه 
خود را در آستانه از دست دادن ُكل 

  .  سرمايه اش ببيند
  

  تحريم فلج كننده
آن گاه كه دو كشور مهم اُروپايي، 

 و سپس فرانسه، براي نانگلستا
نخُستين بار از هنگام آغاز بحران اتُمي 
مالها، منبع اصلي درآمد و تامين هزينه 
هاي رژيم مالها و نيز سيستم بانكي آن 
را آماج خود قرار دادند، نشانه هاي يك 
تغيير كيفي در چگونگي برخورد با 

ي جمهوري اسالمي نيز پرونده هسته ا
تحريمهاي وضع شده . آشكار گرديد

عليه مالها براساس قطعنامه هاي 
شوراي امنيت يا مجاراتهاي جداگانه 
آمريكا و اُروپا، اگر چه به شدت رژيم 
واليت فقيه را در تنگنا قرار داده، اما در 
عمل قادر به وادار كردن آن به تفاهم 

هاي دردناك و كنار گُذاشتن سياست
ماجراجويانه هسته اي و مداخله گرايانه 

  . خارجي اش نشده است
دليل اين امر را به سادگي مي توان بر 
شمرد؛ آقاي خامنه اي و همدستان 
توانسته اند به كُمك دالرهاي نفتي 
مانع تاثير گذاري فلج كننده تحريمها 

در يك معادله بازرگاني ساده كه . شوند
وتمند و آماده در يك سوي آن خريدار ثر

براي پرداخت هر قيمتي و در سوي 
ديگر، فروشندگان، واسطه ها، دالالن، 
مافياي بازار سياه و جز آن قرار گرفته 
اند، دستيابي به بيشتر كاالهاي ممنوعه، 
موضوعي مربوط به قيمت آنها است و 
نه اين يا آن مصوبه ي نهادهاي بين 

ت اگر چه همين مصوبا! المللي و دولتها
نيز خود در نظر به شكننده بودن 
استحكام دروني، در انتها سد عبور 

  . ناپذيري به حساب نمي آيند
ممنوع نساختن صادرات اقالم تحريمي 
به جمهوري اسالمي از طريق كشور 
ثالث مي تواند يك سهل انگاري 
حقوقي باشد يا شايد محاسبه آگاهانه؛ با 
هر تفسيري، نتيجه آن كاهش تعيين 

نده تاثيري است كه وضع تحريمها كن
  . قصد به جا نهادن اش را داشته است

  

  
  

تحريمها چگونه دور زده مي 
  شوند؟

پيش از آنكه اياالت متحده به طور 
جدي متحد خود، شيخ نشين امارات 
متحده عربي را زير ذره بين قرار دهد، 
نزديك به هشتاد درصد واردات بندر 

 داد كه دوبي را كاالهايي تشكيل مي
. گيرنده نهايي آن جمهوري اسالمي بود

مي توان تصور كرد كه در ميان اين 
كاالها، تسليحات و فراورده هايي كه به 
طور مستقيم يا به غير مستقيم در اين 
جهت به كار گرفته مي شوند، جايگاه 

  . ويژه اي داشته اند
با تنگ شدن نسبي اين گُذرگاه، اكنون 

به جاي امارات به نوبت تُركيه بود كه 
رژيم مالها كُمك كند تا بازي موش و 
گُربه خود با طرفهاي خارجي اش را 
ادامه دهد و در عوض جيب اين مشتري 
. بي توُقع و سپاسگُذار را خالي كند

ارزش كاالهاي قاچاق و غيرقانوني كه 
جمهوري اسالمي در سال گُذشته از 
كانال تركيه وارد كرده است، به چهار 

اگر . ارد دالر تخمين زده مي شودميلي
 و در پي آن تحوالت "بهار عربي"

 -سوريه موجب فاصله گيري نو 
عثمانيهاي آنكارا از مالها نمي شد، دو 
طرف قصد داشتند ارزش مبادالت 

 30 را تا 2015بازرگاني خود تا سال 
  .  ميليارد دالر افزايش دهند

روشهاي ديگر جمهوري اسالمي براي 
دن تحريمها به اين اندازه پيچيده دور ز
اصلي ترين آنها را مي توان در . نيست

ثبت شركتهاي ساختگي خارجي، ايجاد 
صرافي و دفاتر مبادله ارز، نقل و انتقال 
. مخفيانه پول و قاچاق ُخالصه كرد

براي مثال نيويورك تايمز اطالع داده 
است كه پس از تحريم شركت دولتي 

مي، اكنون از كشتيراني جمهوري اسال
 فروند به طور 46 كشتي آن فقط 123

رسمي در مالكيت آن قرار دارد؛ بقيه بعد 
از تغيير نام، زير پرچم شركتهاي 
ساختگي يا واسطه تغيير هويت داده 

  . شده اند
     

  يك تصميم سياسي
در جنجالي ترين مورد ناكارا سازي 
تحريمها عليه رژيم حاكم بر ايران، يكي 

وضع كُننده آن و از از كشورهاي 
داوطلبان اعمال مجازاتهاي جداگانه 

در فروردين . نقش كليدي بازي مي كند
سال جاري فاش گرديد كه بانك دولتي 
فدرال آلمان در صدد واسطه گري سود 
آور براي انتقال بدهي نفتي شش 
ميلياردي هند به جمهوري اسالمي 

دولت آلمان در حالي دست به راه . است
ك بازار سياه مالي مي زد كه اندازي ي

پيشتر در كنار ديگر كشورهاي اتحاديه 

اُروپايي متعهد شده بود از انتقال، 
تبديل و نگهداري پولهاي متعلق 

  به حكومت 
  

جمهوري اسالمي يا شركتها، 
موسسات و افراد وابسته به آن 

  . جلوگيري كند
اقدام دولت آلمان از اين زاويه 

شان مي توجه پذير است كه ن
دهد، شكاف در تحريمهاي بين 
المللي فقط از طريق كانالهاي 
تاريك و مشكوك به وجود نمي 
آيد، بلكه در باالترين سطح 
تصميم گيري پيرامون آن نيز 
تمايل براي زير پا گذاشتن و 
گرد كردن راهكارهاي اتخاذ 

ارت ديگر به عب. شده وجود دارد
مي توان گُفت، دستكم تا هنگام 
انتشار گُزارش آژانس در آبان 
ماه، چنين مي نمود كه در اُروپا 
هر كشور موافق تحريمهايي 
است كه به منافع خود كمتر از 

آماري كه از . همه آسيب برساند
حجم و فراز و نشيب مناسبات 
اقتصادي كشورهاي اُروپايي با 
 مالها در دست است، اين

  . ارزيابي را تقويت مي كند
 به 2010صادرات آلمان در سال 

ايران رقمي نزديك به چهار 
ميليارد يورو را در بر مي گيرد 

، يك 2009كه نسبت به سال 
دهم درصد افزايش را نشان مي 

ايتاليا در سال گذشته بيش . دهد
 ميليارد يورو به ايران 2از 

صادرات داشته كه نسبت به 
 دهم درصد 3.2، سال قبل از آن

فرانسه اگر چه . رشد داشته است
با فروش يك ميليارد و هفتصد 
هزار يورو كاال به مالها در سال 

 در جايگاه سوم 2010
صادركُنندگان اُروپايي 
محصوالت به جمهوري اسالمي 
قرار دارد، اما از نظر رشد 

 و نيم 23مناسبات تجاري با 
درصد افزايش نسبت به سال 

تبه نخُست را از آن خود قبل، ر
  . كرده است

  
گزارش آژانس و تغيير 

  پارامترهاكيفي 
آخرين گُزارش آژانس بين 
المللي انرژي اتُمي پيرامون 
پروژه هسته اي مالها كه در 
ميانه آبان ماه انتشار يافت، 
پارامترهايي كه طرفهاي خارجي 
رژيم مالها بر اساس آن تدابير 

حران و رفتار خود را در اين ب  
  4بقيه در صفحه 

  ---يادداشت سياسي
  2بقيه از صفحه 

را به هم مي زنند و اين جنبش و نيروهاي 
دمكراتيك عراق هستند كه با تالشهاي خود 
تعادل اين معادله را به هم مي زنند و سرانجام 
اين زنان و مردان مقاوم كمپ اشرف هستند كه 
با پايداري و مواضع اصولي خود كه همراه با 
بيشترين انعطاف است، نقش مهم در به هم زدن 

اين . اين معادله ضد مردمي به عهده دارند
موضوع از چشم ناظران و تحليل گران جهاني 

  . تپوشيده نيس
 آذر 16روزنامه گاردين در شماره روز چهارشنبه 

با رفتن اسد «:مي نويسد) 2011 دسامبر 7(1390
شق و اهللا لبنان از كمكهاي دم از سوريه، حزب

تهران محروم خواهد ماند و رو به ضعف خواهد 
در نتيجه، قابليتهاي ايذايي خود را در . رفت

مقابل اسراييل تا حدود زيادي از دست خواهد 
پيمان جدي ايران،  با از دست رفتن تنها هم . داد

انزواي سياسي تهران در منطقه تكميل خواهد 
عراق نيز در وضعيت بحراني، تكيه گاه . شد
تبري براي جمهوري اسالمي نخواهد مع

دليل آشكار شدن عمق اندك استراتژيكي  به...بود
هاي سياسي، اقتصادي، و حتي  ايران در زمينه

دفاعي، جنگ فرسايشي كنوني عليه جمهوري 
اسالمي، باقي مانده قابليتهاي مقاومت ايران را 

  ) آذر24راديو فردا (».هدف قرار داده است
 با طوفانهاي 2011 سال ميالدي: جمعبندي

در تمامي اين سال جهان . بنيان َكن آغاز شد
شاهد جنبشها، قيامها، خيزشها و انقالبهاي 

تا آن جا كه به بهار عرب بر مي . بزرگ بود
گردد، در اين كشاكشها و جدالها در كلي ترين 
شكل سه نيروي و يا سه جبهه بزرگ در ستيز و 

  .يا رقابت  با هم نقش آفريني كردند
جبهه كشورهاي بزرگ يا در تقابل با جنبشهاي 
مردمي بودند و يا در همسويي براي مهار آن 

  .مداخله كردند
جبهه نيروهاي ارتجاعي كه براي مصادره 
. حركت دمكراتيك مردم وارد صحنه شده اند

قلب و مغز اين جبهه در تهران و در بيت خامنه 
اي قرار دارد و در لحظه كنوني محور خامنه اي، 
مالكي و بشار اسد نقش اصلي عليه تحول 

انقالب . دمكراتيك در خاورميانه به عهده دارد
مردم سوريه به مساله كانوني اين منطقه تبديل 
شده و بنابرين براي جبهه بنيادگرايي اسالمي به 
رهبري سيد علي خامنه اي حفظ بشار اسد 

  .مساله اساسي است
براي جبهه نيروهاي دمكراتيك و ترقيخواه كه 

پيشرفت جامعه به سوي دمكراسي و عدالت به 
   .مبارزه سرنوشت ساز روي آورده اند

براي همه آزاديخواهان، دمكراتها و عدالت 
طلبان جهان سالي كه روزهاي پاياني آن را 

شاهد هستيم، سال پيروزيهاي بزرگ و البته  
آن دسته از . سال بروز تهديدهاي جديدي بود

چپ كه با برجسته روشنفكران به اصطالح 
كردن تهديدها، مبلغ انفعال و بي عملي بودند در 
عمل، عليرغم ُلغُز خوانيها و گُنده گوييهاي خود، 

   .شتندادر جبهه ديكتاتورها و مرتجعان قرار د
ما آما با افتخار اعالم مي كنيم كه با آگاهي به 

 2011همه فراز و نشيبهاي تحوالت سال 
هار عرب، جزيي از ميالدي، خود را جزيي از ب

جنبش برآشفتگان و جزيي از جنبش اشغال وال 
استريت مي دانيم و با آرزوي تحقق دمكراسي، 
برابري، آزادي  و عدالت به استقبال سال آينده 

  .مي رويم
  

  ...سرمقاله 

 تغيير انگاشت در هدف گذاري سياست تحريم
  منصور امان
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به دنبال لغو قانون بيمه بيكاري مصوب سال 

 آذر طرح بيمه بيكاري 27، روز يكشنبه 1369
موادي از اين . در مجلس به راي گذاشته شد

طرح كه به تصويب رسيده و در رسانه هاي 
حكومتي درج شده نشان دهنده عمق انديشه 
هاي ارتجاعي قانونگذاران رژيم واليت فقيه 

  . است
يكاري مصوبه مجلس  در خبر قانون بيمه ب

 آذر، 27خبرگزاري حكومتي مهر روز يكشنبه 
با تصويب مجلس «همراه با مطلبي با تيتر 

» زنان سرپرست خانوار بيمه بيكاري مي گيرند
چگونگي ارايه خبر و تيتر مقاله . منعكس  شد

به گونه اي است كه گويا قانوني به نفع زنان 
قوق با توجه به اين كه ح. تصويب شده است

زنان در برابر كار برابر با مردان بسيار پايين تر 
است، بيمه بيكاري كه به زنان سرپرست 
خانواده تعلق مي گيرد بسيار پايين تر از مردان 

حتا در پرداخت بيمه بيكاري به زنان . است
سرپرست خانواده تبعيض جنسيتي اعمال مي 

  .شود
بيكار « قانون بيمه بيكاري، 3بر اساس ماده 

 25قاضي كار، فرد ذكوري است كه به سن مت
سالگي رسيده و يا اناثي مي باشد كه سرپرست 
خانوار، بدسرپرست يا خودسرپرست است و 
حرفه يا مهارتي دارد كه به تاييد سازمان 
آموزش فني و حرفه اي رسيده است و در 
مراكز كاريابي دولتي تعيين شده از سوي 

ثبت نام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كرده و حداقل به مدت يك سال پيگيري 
اشتغال خود بوده باشد و پرداخت حق بيمه يا 

در . »سابقه اشتغال براي وي الزامي نيست
حالي كه اين ماده براي مرد متقاضي كار 
صراحت دارد، اما در مورد زنان شرايطي در 
نظر مي گيرد كه زنان متقاضي كار از آن بهره 

ها بخشي از زنان مي توانند مند نمي شوند و تن
زنان سرپرست . از اين قانون استفاده كنند

خانوار به دليل از دست دادن رئيس خانواده 
شامل قانون بيمه بيكاري مي شوند نه به دليل 

  .انسان بودنشان و يا آمادگي براي كار
  

  الپوشاني كردن اختالسها
پرونده اختالسهاي مالي در دستان جناحهاي 

بخشهايي از . تي در گردش استمختلف حكوم
اين پرونده با توجه به شكاف بين جناحها در 
رسانه هاي حكومتي مطرح مي شود اما در 
مجموع به دليل منافع مشترك و توصيه هاي 
ولي فقيه سعي بر الپوشاني كردن ماجراي 

  .دزدي ميلياردي مي شوند
رئيس سازمان بازرسي آماري را در مورد 

ه اختالس فوق اعالم حساسيت مردم نسبت ب
كرد كه اگر چه پايه آن بر تضادهاي حكومتي 

  . است نه آمار واقعي اما قابل توجه است
طبق «:رئيس سازمان بازرس كشور مي گويد

بررسيهاي به دست آمده و نظر سنجي انجام 
 16 درصد از مردم دستگاه دولتي و 72شده 

درصد آنها قوه قضائيه را در اين رابطه مقصر 
  بر اساس گفته اين كارگزار رژيم، . »نندمي دا

  
 درصد مردم دزدي ميلياردي را متوجه 86

  . حكومت در مجموع مي دانند
  

جان كارگران طعمه تنور بي عدالتي 
  رژيم 
بر اساس گزارش رسانه هاي حكومتي، تا  

 آذر، انفجار 21لحظه هاي پاياني روز دوشنبه 
شته و در كارخانه فوالد غدير در يزد منجر به ك

 تن از كارگران شاغل اين 19زخمي شدن 
كارخانه فوالد يزد، . كارخانه شده است

  . درانتهاي شهرك صنعتي يزد واقع است
كشته و زخمي شدن كارگران در اين آتش 

 آذر 20 بعد از ظهر يكشنبه 8سوزي در ساعت 
) ايلنا(خبرگزاري دولتي كار. اتفاق افتاده است

اعالم كرد كه تعداد  آذر  در يزد، 25روز جمعه 
 تن رسيده 16كشته شدگان اين حادثه به 

  .است
موضع گيري متفاوت كارگزاران رژيم در مورد 
اين آتش سوزي، تاكيدي بر غير استاندار بودن 

اين . محيط و ابزار كار در كارخانه ها است
فاجعه غير انساني كه در مورد زحمتكش ترين 

ران و فقيرترين بخش از كارگران و مزدبگي
اتفاق افتاده، با موضع گيري فرماندار استان 

فرماندار استان يزد در . يزد پررنگ تر مي شود
گفتگو با خبرگزاري حكومتي مهر، ضمن بي 
اطالعي از حادثه اشاره بر مالكيت بخش 

انفجار در . خصوصي بر اين كارخانه مي كند
كارخانه فوالد غدير يزد، نه اولين حادثه در 

با .  و نه آخرين آن خواهد بودمحيط كار بوده
وجود اين رژيم و به كارگيري شيوه هاي غير 
انساني در مورد نيروي كار، احتمال وقوع چنين 

بر اساس . رويدادهاي تاسفبار بسيار زياد است
گزارشهاي منتشر شده، تا كنون چندين حادثه 
در كارخانه فوالد اين استان طي سالهاي اخير 

 به از بين رفتن جان اتفاق افتاده كه منجر
حادثه فوق، بار ديگر آمار . كارگران شده است

. سازمان پزشكي قانوني را يادآوري مي كند
 آبان اعالم 24اين سازمان در تاريخ دوشنبه 

 6 مير ناشي از حوادث كار در  كرد كه مرگ
 ماه سال 6ماهه اول سال جاري نسبت به 

  .  در صد افزايش داشته است18.8قبل، 
 كارگران نسبت به رژيم و واكنش به بي تنفر

عدالتي موجود را در كفشهاي پرتاب شده 
كارگر بيكار شده صنايع نساجي به سمت 

 آذر 21روز دوشنبه . احمدي نژاد مي توان ديد
ماه، احمدي نژاد هنگام سخنراني در شهر 
ساري، با كفش پرتاب شده از طرف كارگر 

. گرفتاخراج شده نساجي مورد استقبال قرار 
سخن پراكني به مدل احمدي نژاد، تبديل   

به ويروسي شده كه اطرافيان وي را هم مبتال 
اگر كسي زير نور خورشيد بايستد و . كرده است

اصرار ورزد كه خورشيد را ماه مي بيند و زمانه 
براي او شب است، چه گونه مي توان به بينايي 

شك نكرد؟ معاون احمدي نژاد روز سه او 
امروز در جمهوري « آذر ادعا كرد كه 22شنبه 

  » .اسالمي يك گرسنه وجود ندارد
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  ...سرمقاله 
  3بقيه از صفحه 

تنظيم مي كردند را به گونه 
آژانس به طور . عميقي تغيير داد

بي پيشينه اي به صراحت بر 
امكان وجود اهداف نظامي در 

رنامه هسته اي تهران تاكيد مي ب
كرد و براين پايه اطالع مي داد 
كه قادر به تاييد صلح آميز بودن 

  .  ماهيت آن نيست
بي درنگ پس از ارايه گزارش 
هشدار دهنده مزبور، آمريكا و 
كانادا تحريمهاي جديدي را عليه 
مالها وضع كردند كه در آن 
براي نخُستين بار اياالت متحده 

پتروشيمي جمهوري صنايع 
اسالمي را هدف گرفته و بانك 
مركزي آن را به پولشويي متهم 

همزمان، بريتانيا پيش از . كرد
نشست اتحاديه اُروپا براي اعمال 
تحريمهاي بيشتر كه قرار بود در 
ميانه ماه دسامبر تشكيل گردد، 

 نوامبر همه روابط خود با 21در 
بانكهاي ايراني را قطع كرد و به 

زات آن فرانسه خواهان موا
ممنوعيت واردات نفت از ايران 

  . شد
وزيران خارجه اتحاديه اُروپا در 
نشست دسامبر خود ضمن تحريم 

در ( موسسه و شركت ديگر 143
و قرار دادن )  عدد433مجموع 

)  نفر113روي هم ( نام جديد 37
در ليست افرادي كه سفر آنها به 
اُروپا ممنوع گرديده، اعالم 

 كه در حال تدارك تدابير داشتند
بيشتري هستند كه مي بايست 
سيستم مالي، بخش انرژي و 
حمل و نقل جمهوري اسالمي را 

.  هدف قرار دهد"به طور جدي"
بر اساس بيانيه پاياني اين 
نشست، شوراي وزيران اقدامات 
جديد را در اجالس بعدي در ماه 

 به تصويب خواهد 2012ژانويه 
  .   رساند

  
ريم بانك مفهوم تح

  مركزي
بر اساس تحوالت صورت گرفته 
در دو سوي اُقيانوس اطلس با 
جهت گيري مشترك در هدف 
گرفتن سيستم مالي مالها و 
منابع آن، مي توان گفت كه 
بازي موش و گُربه اكنون در حال 
تبديل شدن به يك رويارويي 

در حالي كه تاكنون . جدي است
تحريمهاي اقتصادي به قصد كُند 

ن آهنگ حركت حاكمان كرد
ايران به سوي بمب اتُمي و 
محدود ساختن ماجراجوييهاي 
منطقه اي آن اتخاذ گرديده، 
اينك تدارك براي از كار انداختن 
موتور حياتي اين ماشين، 
كوششي در جهت متوقف ساختن 

 به طور ُكلي "نظام"حركت 

در اين نُقطه، انگاشتهاي . است
سياسي پيشين ديگر نقشه راه 

تغيير . وضعيت موجود نخواهد بود
در هدف گذاري، فقط يك مقدمه 
براي تغيير در متُد و ابزارها نيست، 
بلكه در ضمن خود محصول يك 

  . برآورد دوباره به حساب مي آيد
پرسش اصلي كه طرفهاي خارجي 
جمهوري اسالمي در تمام طول 
دوره كشاكش خود با رژيم مالها 

ند، اين در برابر آن قرار گرفته ا
است كه از ميان دو سناريوي 
تغيير رژيم و تغيير رفتار رژيم، 
كُداميك آنها را به اهداف تعيين 

بديهي . شده نزديك تر مي كند
است كه حركت بر متن هر يك از 
سناريوها، چه از نظر سياسي، چه 
از حيث اقتصادي و چه از زاويه 
مديريت بحران، دستگاه ويژه خود 

. ه وجود مي آوردرا مي طلبد و ب
براي مثال، بازي مشهور موش و 
گُربه هسته اي يا دور زني 
اقتصادي، در چارچوب استراتژي 

از . تغيير رفتار رژيم مفهوم مي يابد
نظر سياسي در اين دستگاه، سوت 
پايان بازي را طرف مقابل به صدا 

با –در مي آورد زيرا كه مي تواند 
 عاقل شده -نگاه به منافع خود

 يا "پراگماتيست"د، يا بخش باش
 و كمي بعد "اصالح طلب"بعدا 

  . ي قُدرت اصلي باشد"يهودا"تر 
ريشه اختالف نظر طبقه ممتاز 
آمريكا بر سر دامنه تحريمهاي 
جديدي كه بخشهاي حياتي 
اقتصاد مالها را تحت تاثير قرار 
مي دهد، در انتخاب متفاوت 
استراتژي و به بيان ديگر هدف 

ناگُفته . ا قرار داردگذاري آنه
پيداست كه در معادالت بنيادي 

 يا "تُند رو"استراتژيها، پارامتر 
 بودن حكومت يا "ميانه رو"

بخشهايي از آن و حتي فاجعه 
دستيابي رژيم مالها به جنگ افزار 
. اتُمي نقش مركزي ايفا نمي كند

 خوانده مي "منافع ملي"آنچه كه 
شود، نُقطه عزيمت تدوين 

ارهايي است كه در كُنگره، راهك
كاخ سفيد يا شوراي وزيران 

  . اتحاديه اُروپا انديشه مي شود
  

  برآمد
جنگ طلبان و مماشات گران در 
اين امر هم نظر هستند كه 
سياست تحريم بي نتيجه است و 
: دو آلترناتيو بيشتر وجود ندارد

جهان مجبور به انتخاب بين جنگ 
. ا استبا مالها يا كنار آمدن با آنه

اين در حالي است كه هر گاه 
اقدامات موثر براي خُشكاندن 
منابعي كه برنامه هاي 
ماجراجويانه و مخرب جمهوري 
اسالمي را تغذيه مي كند، در 
دستور كار قرار گيرد، در اين 
صورت جنگ هرگز يك گُزينه 
واقعي و مهم تر از آن، مشروع 

  .نخواهد بود

فقر و فالكت عمومي، چپاول و اختالس و 

  تبعيض جنسيتي در قانون بيمه بيكاري
 زينت ميرهاشمي
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هيچ گرسنه اي بين اعضاي 

   دولت نيست
اگر احمدي نژاد قصد دارد در همه زمينه 
ها ركورد شكن در دنيا باشد و يا به قول 
خودش ناجي مردمان در چهار گوشه 
كره زمين باشد، پس در گام اول بايد 
ركورد شكني در دروغ گويي را به ثبت 

 هيچ وي قبالً ادعا كرده بود كه. رساند
كسي در ايران سر گرسنه به زمين نمي 
گذارد و حال معاون وي اعالم مي كند 

آمارهاي . كه يك گرسنه وجود ندارد
داده شده از منابع رسمي حكومت 
عليرغم سانسور آماري، به ريش اين 

  . ركوردشكنان مي خندد
در جامعه اي كه حقوق كارگران و 
مزدبگيران از خط فقر بسيار پايين تر 

 چگونه مي شود فقر را به طور است،
وقتي در ميان نيروي كار . آشكار نديد

چنين فقري ديده مي شود پس واي به 
فقري كه در ميان بيكاران و جويندگان 

     .كار است
آمار خودكشي به دليل فقر افزايش يافته 

خبر خودكشي پدري كه به دليل . است
عدم توانايي براي پرداخت هزينه 

 از قبولي در تحصيل دخترش بعد
دانشگاه، دست به خودكشي زد از يادها 

خبر خودكشي دسته جمعي . نرفته است
خانواده به دليل فقر فراموش نشده 

از اين موارد به طور روزانه در . است
صفحه حوادث مطبوعات حكومتي درج 

همزمان با سخن پراكني . مي شود
معاون احمدي نژاد، در همين روز، يك 

كار اقدام به كاركر شركت پيمان
 ماه 8اين كارگر به مدت . خودكشي كزد

  . حقوقش را دريافت نكرده بود
 آذر، 22در رويدادي ديگر، روز سه شنبه 

نايب رئيس فراكسيون محيط زيست و 
عضو كميسيون بهداشت مجلس، گفت 

دولت از پرداخت بودجه كاهش «كه 
  ».آلودگي هوا سر باز مي زند

وي برآمد حرفهاي احمدي نژاد و معاون 
دزديهاي كالني است كه با استفاده از 

وقتي . قدرت و موقعيت صورت مي گيرد
 6درآمد نفتي دولت احمدي نژاد طي 

 ميليارد دالر مي رسد و از 505سال 
سويي ديگر اين دولت مقروض است و 
حجم عظيمي از درآمد به نهادهاي 
رسمي وارد نمي شود معلوم است كه 

ان رژيم وجود يك گرسنه در ميان پايور
ندارد و هيچ مقام دولتي با شكم گرسنه 

 .سر بر بالين نمي گذارد
 

التكليفي يارانه ها در پيچ و خم ب
 فساد حكومتي

پرداخت يارانه ها با مديريت حكومتي 
فاسد به مروز زمان به سرنوشت پول 
  نفتي تبديل مي شود كه احمد نژاد وعده 

  

  
  

بردن آن به سفره هاي مردم را داده 
  .بود

 آذر، سخنگوي 28روز دوشنبه 
كميسيون اقتصادي مجلس رژيم اعالم 

 ميليون خانوار از 3كرد كه بيش از 
چرخه دريافت يارانه نقدي در مرحله 
دوم هدفمند سازي يارانه ها، حذف مي 

  .شوند
وي همچنين حذف يا تعديل دهكهاي 
جامعه براي دريافت يارانه را از 

 سال از يك. مسئوليتهاي دولت دانست
اجراي طرح جراحي اقتصادي 

در . ديكتاتوري واليت فقيه مي گذرد
اين مدت همزمان با حذف يارانه ها، 
قيمت مواد خوراكي و همچنين 
كاالهاي حامل انرژي به سرعت باال 

با يك جمع و تفريق ساده مي . رفت
توان عدم تعادل پرداخت يارانه ها و 

دم بر منظر اين ع. افزايش قيمتها را ديد
تعادل، فقر و تنگدستي طي اين مدت 

از آن جا كه سياست . افزايش يافته است
اقتصادي در نظام واليت فقيه بر محور 
رانت و داللي مي گردد، پرداخت يارانه 
ها نه تنها هدفمند به معناي اقتصادي 
نمي تواند باشد بلكه هدفمند در سمت 

به . قدرتمندسازي فساد حكومت است
ف يارانه ها و نيز اين معنا كه حذ

پرداخت آنها به تبديل به ابزاري در 
در . دست حكومت جهت غارت مي شود

حالي كه مزدها به صورت واقعي نيست، 
پرداخت يارانه هاي نقدي همراه با 

 سبب  افزايش سرسام آور نرخ تورم
نزول هرچه بيشتر مزدها و قدرت خريد 

   .اكثريت قاطع شهروندان مي شود
 از   آذر احمد توكلي28روز دوشنبه 

مجلس نشينان گفت؛ فساد اقتصادي در 
 ميليارد 34ايران طي يك سال اخير 

بخشي از اين فساد .  داشته است هزينه
اقتصادي از مبلغي كه از حذف يارانه ها 
نصيب دولت مي شود است، پرداخت 

 دستان حكومتي فاسد  يارانه ها در
بالتكليف مي شود و گيرندگان آن 

  . شوندمحروم مي
دكتر حسين راغفر اقتصاددان و استاد 

يكشنبه ( و گو با ايلنا  دانشگاه در گفت
ضمن رد اظهارات وزير امور )  آذر20

اقتصادي و دارايي مبني بر حفظ قدرت 
خريد هشت دهك درآمدي جامعه اظهار 

 درصد از كارگراني 75داشت، بيش از 
كه در بازار غير رسمي ايران كار 

 فقر هستند و اظهارات كنند زير خط مي
وزير امور اقتصادي و دارايي مبني در 
حفظ قدرت خريد جامعه دهكهاي 

او در  .شناسي است درآمدي غير كار
ها را  ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه

موجب كاهش قدرت خريد كليه اقشار 
جامعه اعالم كرد و خاطرنشان ساخت؛ 
درصد بااليي از خانوارهايي كه يارانه 

كنند خواستارند كه به شرايط  يافت ميدر

قبل از اجراي قانون (گذشته كشور 
اين  .بازگردند) ها هدفمندي يارانه

شناس اقتصادي در ادامه با اشاره به  كار
: افزايش نرخ تورم در كشور تصريح كرد

در حال حاضر نرخ تورم در ايران بيش 
  . درصد است50از 

 سال گذشته با باال رفتن قيمت 6طي 
نفت درآمد هنگفتي نصيب رژيم شده و 
همزمان فقر و فاصله طبقاتي افزايش 

 بر اساس آمارهاي رسمي از .يافته است
رسانه هاي دولتي، در حالي كه درآمد 
رژيم در طي شش سال و نيم يعني از 

 720 حداقل 1390 تا 1384سال 
م دولت ميليارد دالر بوده، بدهي مستقي

 تا پايان سال 1384به بانكها نيز از سال 
 ميليارد دالر افزايش 9 حدود 1389

 720منبع اين درآمد . داشته است
ميليارد دالري صادرات، نفت خام، 

سازي، و فروش اوراق  ماليات، خصوصي
  .قرضه به مردم بوده است

درآمد رژيم تنها از محل صادرات نفت 
 كه 1390تا پايان سال 1384از سال 

 505سه ماهي بيشتر از آن نمانده 
در همين فاصله . ميليارد دالر است

 ميليارد دالر از فروش 90نزديك به 
 ميليارد 138شركتهاي دولتي، حدود 

 ميليارد دالر از 24دالر از ماليات و  
فروش اوراق مشاركت نصيب رژيم شده 

اين در حالي است كه كل درآمد  .است
ات نفت از جمهوري اسالمي از صادر

 يعني نزديك به 1383 تا 1360سال 
 . ميليارد دالر بوده است433 سال 24
  

در حمايت از كارگر زنداني، رضا 
  شهابي 

  

  
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در  

 آذر طي قطعنامه اي 28روز دوشنبه 
جمهوري اسالمي را به خاطر نقض 

تالش . مستمر حقوق بشر محكوم كرد
زمان ملل جهت عدم نماينده رژيم در سا

طرح اين قطعنامه و به تصويب نرسيدن 
  . آن ناكام ماند

قطعنامه فوق بر مجازاتهاي ظالمانه، 
نقص عضو، شكنجه، اعدام و موارد 

به تصويب رسيدن . ديگر اشاره مي كند
چنين قطعنامه اي اگر چه همه موارد را 
در بر نمي گيرد در مجموع مثبت و 

 حقوق بشر گامي به پيش براي مدافعان
در گزارش احمد شهيد كه اين . است

قطعنامه بدان استناد مي كند، به 
سركوب كارگران كه جرمشان فعاليت 
براي سازمانيابي جهت دفاع از حقوق 

  .صنفي شان است اشاره نشده بود
در هيچ زماني در سياهچالهاي رژيم، 
اين ميزان فعاالن كارگري تحت 

  . سركوب نبوده اند

و هيئت مديره رضا شهابي عض
سنديكاي كارگران شركت واحد 

 30اتوبوسراني تهران و حومه به مدت 
روز است كه در زندان اوين در اعتراض 

 به اعتصاب غذا  به وضعيت خود دست
رضا شهابي، فعال كارگري در . زده است

، دستگير و زنداني شده 89 خرداد 22
  . است

رژيم ايران تاكنون در برابر حمايتهاي 
از رضا شهابي نه تنها او را آزاد جهاني 

نكرده بلكه به وضعيت وخامت بار 
اين . سالمتي او هم توجهي نكرده است

در حالي است كه وي در شرايط 
رضا . جسماني مناسبي به سر نمي برد

شهابي و همه كارگران در بند بايد بدون 
قطعنامه هاي . قيد و شرط آزاد شوند

محكوميت رژيم زماني مي تواند 
ثيرگذار باشد كه صادركنندگان تا

قطعنامه آن را به عنوان ابزاري جهت 
فشار بيشتر براي آزادي زندانيان در بند 

    .به كار برند
  

برخي از مهمترين حركتهاي 

اعتراضي كارگران و مزدبگيران 

  1390در آذر 

  
بنا بر گزارشهاي رسيده به اتحاديه *

آزاد كارگران ايران، به دنبال اعتصاب 
ه شنبه ا آذر  كارگران كارخانه روز س

پرريس، كارفرماي اين كارخانه ناچار 
شد يك  ماه از دستمزدهاي معوقه اين 
. كارگران را به حساب آنها واريز كند

كارگران ريسندگي پرريس در اعتراض 
 ماه از دستمزدهاي 8به عدم پرداخت 

، روز 1389خود و عيدي و پاداش سال 
يدند و اول آذر ماه دست از كار كش

پس از دريافت يك ماه از 
 آذر بر سر 2دستمزدهايشان، روز 
  .كارهاي خود بازگشتند

كارخانه ريسندگي پرريس در شهر 
  .سنندج است

  
 آذر، كارمندان ستاد 2روز چهارشنبه *

بسيج اقتصادي كل كشور در اعتراض 
به عدم پرداخت حقوق و مزاياي خود در 
ماههاي گذشته ، جلوي ساختمان 

ت صنعت، معدن و تجارت تجمع وزار
به گزارش مهر، اين افراد كه از . كردند

 صبح تجمع كرده بودند، 9ساعت 
 .خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند

 

كارگران بازنشسته شركت فوالد *
 آذر در مقابل 22اصفهان روز سه شنبه 

به گزارش . مجلس رژيم تجمع كردند
مهر، حدود يك ماه پيش نيز اين 

ن در مقابل مجلس تجمع كرده كارگرا
 .بودند
 

 آذر، كارگران شركت 22روز سه شنبه *
ساميكو صنعت همدان پس از گذشت 

 سال از تعطيلي كارخانه و بالتكليفي 10
خود، براي چندمين بار در مقابل خانه 

  .كارگر استان تجمع كردند
  7بقيه در صفحه 

فقر و فالكت عمومي، چپاول و اختالس و 

 تبعيض جنسيتي در قانون بيمه بيكاري
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يكسال از آغاز قطع سوبسيد كاالهاي 

 "طرح هدفمندي يارانه ها"اساسي يا 
دولت احمدي نژاد در حالي . گذشت

دومين سال اجرايي كردن اين طرح را 
آغاز كرده كه آثار زيانبار آن در اقتصاد 

تورم . ايران روز به روز بيشتر مي شود
شديد و گران شدن مايحتاج عمومي، 

تادن كارخانه ها ورشكستگي و از كار اف
و بيكاري بخش عظيمي از نيروي كار، 
ركود بازار و بحران نقدينگي، سير گراني 
روزانه طال و ارزهاي خارجي و از همه 
بدتر، ناتواني دولت از رسيدن به درآمد 
پيش بيني شده از محل اين طرح و 
كسر بودجه باال، كشور را در وضعيتي 
بسيار شكننده و خطرناك قرار داده 

  .ستا
دولت احمدي نژاد به عنوان پيش قدم 
اجراي اين طرح و علي خامنه اي، رهبر 
و ولي فقيه رژيم كه خود را همه كاره 
كشور و مشوق دولت در اين طرح ضد 
مردمي مي داند، هيچ كدام حاضر به 
پذيرفتن شكست فضاحت بار خود 
نيستند و همچنان بر آثار شكوفاي آن 

  . اصرار دارند
ننده اقتصاد كشور كه دست طرح نابود ك

پخت صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني براي مردم ايران است، نه تنها 
پيش زمينه هاي حداقلي اجراي آن در 
كشور مهيا نيست، بلكه به دليل ساخت 
قدرت در رژيم استبدادي جمهوري 
اسالمي، انتظار موفقيت از آن همچون 

دولت در رژيم . خشت بر دريا زدن است
اليت فقيه مطيع رهبر و مجري آن و

چنين دولتي نه تنها . محسوب مي شود
از خود اختيار ندارد، بلكه تعدادي از 
وزرايش نيز از جايي ديگر تعيين شده و 

بنابراين، اختالف نظر . دستور مي گيرند
در داخل دولت و نمامي و خبر چيني 
بخشي از آن براي بيت رهبر جهت 

 چنين خودشيريني و حفظ موقعيت،
دولتي را ناتوان از عملكردي مي كند 
كه طبق محاسبات برنامه ريزي شده 

به همين دليل . خود بايد انجام دهد
اليحه بودجه در دولتهاي رژيم واليت 
فقيه، تنها پوسته اي از واقعيت است و 
هيچ دولتي تا كنون نتوانسته به آنچه به 
نام اليحه بودجه از تصويب مجلس 

 عمل كند، زيرا همه گذرانده، دقيقن
تصميمها در رژيم بحران زا و بحران 
زي جمهوري اسالمي بر اساس وضعيت 

 180روز تغيير يافته و گاه با اقدام قبلي 
اين است كه . درجه تفاوت پيدا مي كند

برنامه هاي اقتصادي و سياسي از قبل 
پيش بيني شده، دستخوش تغيير اساسي 

داخته مي گردد و اليحه بودجه به دور ان
به همين دليل دولت احمدي . مي شود

نژاد سازمانهاي غير ضروري اي 
همچون سازمان برنامه و بودجه و يا 

را منحل كرده ... شوراي پول و اعتبار و 
و يا به عنوان يك محفل مشاورتي جزو 

زير مجموعه دولت تعريف مي كند تا 
بتواند در مواقع ضروري با استناد به 

  .ا توجيه كندآنها، عملكرد خود ر
طرح هدفمندي "اكنون كه دومين سال 

 آغاز شده است، تيوريسين "يارانه ها
اين طرح، جمشيد پژويان، از شكست 

با روند ":آن حرف مي زند و مي گويد
فعلي، هدفمندي يارانه ها شكست مي 

  ".خورد
  

پژويان در گفتگو با روزنامه هاي 
 "جمهوري اسالمي" و "جهان صنعت"

 كه بدون اصالح قيمتها هشدار مي دهد
و توجه جدي به بخش توليد و تك 
نرخي كردن ارزها، موفقيت طرح ممكن 
نيست و دولت احمدي نژاد در هر سه 
مورد نه تنها ناموفق بوده، بلكه خود به 
دليل زد و بند با داللها و وارد شدن به 
بازار به عنوان سردسته دالالن، ضربه 

. تمهلكي بر پيكر آن وارد كرده اس
عدم توجه به بخش توليد و اهميت 
ندادن به آن به دليل دست داشتن 
بسياري از پايوران رژيم در واردات 
بنجلهاي چيني و نوسان بازار به همين 
دليل، كار را بيش از پيش مشكل كرده 

  .است
طبق برآورد اوليه طرح، دولت مي بايد از 
محل اجرايي شدن آن يعني، عدم 

االها و خدمات پرداخت سوبسيد براي ك
 هزار ميليارد درآمد داشته 62عمومي، 

 درصد آن 50از اين مبلغ درآمد، . باشد
به صورت يارانه هاي نقدي براي جبران 
افزايش قيمتها به خانوارها تعلق مي 

 درصد آن به واحدهاي توليدي 30گيرد، 
 درصد مابقي نيز سهم دولت 20و 

به . اما در عمل چنين نشد. خواهد بود
ه جعفر قادري، عضو كميسيون گفت

درآمد ":برنامه و بودجه مجلس آخوندها
 هزار 17حاصل از هدفمند يارانه ها 

 25ميليارد تومان بوده، اما دولت حدود 
 2 و مبلغهزار ميليارد تومان به مردم 

هزار ميليارد تومان به توليدكنندگان 
  ".پرداخت كرده است

 با اين حساب دولت نه تنها نتوانسته از
محل اين طرح چيزي به دست آورد، 
بلكه مابه التفاوت مبلغ پرداختي را از 
محلي ديگر تامين كرده كه اين به 

جعفر قادري . معني كسر بودجه است
 هزار ميليارد 10مبلغ اين كسر بودجه را 

تومان اعالم مي كند و مدعي است كه 
به دليل برداشتهاي اين كسر بودجه 

نون هدفمندي غيرقانوني براي اجراي قا
حال چه كسي پاسخگوي .  استها يارانه

اين عمل به شدت نابخردانه و غير 
  .كارشناسي است، مشخص نيست

آش اين طرح آنقدر شور شده است كه 
 آذر 12 در "جمهوري اسالمي"روزنامه 

در آستانه سومين سال ":مي نويسد
اجراي قانون هدفمندي كردن يارانه ها 

سال از اجراي با گذشت دو . قرار داريم
اين قانون كه اميد مي رفت با استفاده 

از روشهاي درست و اصولي، بخشي از 
مشكالت اقتصاد كشور را برطرف سازد، 
آنچه بيش از هر واقعيتي خود را نشان 
مي دهد، اصرار مجريان اين قانون بر 
ادامه سياستهاي مقطعي، پوپوليستي و 
غير اصولي است كه باعث شده، امكان 

 اين شرايط و موفقيت قانون با ادامه
ترديدهايي جدي از سوي كارشناسان و 

  ".مسئوالن مواجه شود
  

نوشته باال به اين دليل نادرست است 
كه اين مجريان طرح نيستند كه بر 
سياستهاي مقطعي و پوپوليستي خود 
 اصرار دارند، بلكه اين كليت رژيم

جمهوري اسالمي است كه سعي مي 
كند با عوام فريبي و دروغ مردم را 
بفريبد و با پرحرفيهاي بي مورد سعي 
كند تا شكست خود را در همه ي 

اين تنها . عرصه ها موفقيت جا بزند
هدفمندي "شكست طرح ضد مردمي 

 نيست كه موضوع "سازي يارانه ها
عوام فريبي است، بلكه هزاران موضوع 

 كه اين طرح در برابر آن ديگر هست
  .همچون كاهي است در برابر كوه

بررسي آماري و داده هاي خود رژيم در 
طرح "سال جاري نشان مي دهد كه 

 چه دستاوردي "هدفمندي يارانه ها
تنها در آبانماه، آمار منتشره . داشته است

 درصد 24.8مركز آمار ايران نرخ تورم را 
ه را هم و تورم نقطه به نقطه در اين ما

اين .  در صد اعالم كرده است28.1
درحالي است كه محمود بهمني، رييس 
كل بانك مركزي، نرخ تورم در آبان ماه 

به زبان .  درصد اعالم كرده بود19.8را 
ديگر، تفاوت نرخ تورم بين دو مركز 
مهم اقتصادي رژيم جمهوري اسالمي 

حال مي شود .  درصد است5ايران 
با همه - تورم حدس زد كه نرخ واقعي

كم و كسرهايي كه مراكز آماري به آن 
 ممكن است چقدر -دست مي زنند

اما از همه بدتر نرخ تورم در گروه . باشد
 درصدي، 34.8خوراكيهاست كه با رشد 

يكي از بيشترين افزايشها را داشته 
با توجه به اين كه بيشترين هزينه . است

اقشار كم درآمد در بخش خوراكي يا 
االهاي اساسي است، مي شود اقالم ك

اين گونه گفت كه بيشترين فشار تورمي 
به همين . به اين اقشار وارد شده است

دليل دستمزدهاي اندك خانواده هاي 
مزدبگير كفاف خورد و خوراك آنان را 
نمي دهد، زيرا اين تورم افسار گسيخته 

 درصد در بخش 35كه حدود 
خوراكيهاست، سفره طعام آنان را هدف 

ار داده و مي رود تا همان لقمه نان را قر
اين در حالي ست كه . نيز حذف كند

دستمزدها تغييري نكرده هيچ، بلكه 
بسياري از كارگران و حقوق بگيران 
مدتهاست بي حقوق مانده اند و يا به 
علت تعطيلي واحدهاي توليدي، روانه 

حال تصور كنيد . خيابانها شده اند
را كه وضعيت هزاران بازنشسته اي 

دولت ماههاست حقوق اندك آنان را 
اين آن چيزي . پرداخت نكرده است

است كه رژيم جمهوري اسالمي بر سر 
  .مردم ايران آورده است

  
اگر به آمار منتشره توسط مركز آمار 
بيشتر دقت كنيم، مي بينيم كه رشد 
شاخص بهاي كاالها سه برابر رشد 

يعني، . شاخص بهاي خدمات بوده است
 ماه منتهي به 12اي كاالها در رشد به

 بوده است در 43.1آبان سال جاري، 
حالي كه نرخ رشد بهاي خدمات در 

  . درصد است12.3همين مدت 
به زبان ديگر، قيمت كاالهايي كه 
توسط پايوران رژيم يا وابستگان آنها 
وارد كشور شده، به دليل توان كنترل 

 درصدي 43بازار توسط آنان، رشدي 
 درحالي كه بخش خدمات .داشته است

شامل حمل و نقل و واسطه هاي 
نتوانسته اند ... داخلي، خرده فروشها و 

پابه پاي صاحبان كاالها، درآمد خود را 
. رشد دهند و به حداقل بسنده كرده اند

به اين ترتيب بيشترين فشارها از سوي 
وارد كنندگان يا صاحبان كاال به مردم 

تي تنها امني-وارد شده و دولت نظامي
شاهد و نظاره گر اين وضعيت بوده، در 
حالي كه اين وظيفه او ست كه براي 
كنترل قيمت كاالها اقدام كند تا 
هماهنگي در هزينه و درآمد اقشار 
مزدبگير را تا جاي ممكن امكان پذير 

اما دولت دزدها و گردنه بگيرها . گرداند
نه تنها اقدامي در كنترل قيمتها نكرده، 

رضه بنزين به سه نرخ يعني بلكه با ع
 تومان خود اقدام به 700، 400، 100

از سوي ديگر به دليل . تزلزل آن كرد
كسر درآمد و كسر بودجه، خود دولت 
طبق خبرها دست اندركار است تا بار 
ديگر در بخش انرژي قيمتها را باالتر 
ببرد، به طوري كه خبر از بنزين تا سقف 

روزنامه . دليتري هزار تومان داده مي شو
 آذر مي 19 در "ابرار اقتصادي"

همزمان با آغاز شمارش ":نويسد
معكوس براي اجراي فاز دوم هدفمندي 
يارانه ها، به تدريج سناريوي عرضه 
بنزين تك نرخي در سطح جايگاههاي 
سوخت رنگ واقعيت به خود مي گيرد و 

 1000ممكن است هر ليتر بنزين به 
  ".تومان افزايش يابد

حساب بخش خدمات نه تنها با اين 
امكان رشد درآمد ندارد، بلكه به دليل 
باال رفتن هزينه، بايد براي جبران 
كسري خود به قيمت باالتر توجه كند 
كه اين يعني باز دست در جيب اقشار 
مزدبگير و كم درآمد كرده و اختالف 

با اين . هزينه را از آنان دريافت كنند
معاش وضعيت نه تنها ادامه زندگي و 

براي اقشار وسيعي از مردم امكان پذير 
نيست، بلكه رشد سريع ريزش به زير 
  خط فقر ادامه پيدا كرده و عده زيادي از 

  7بقيه در صفحه 

  عواقب زيانبار طرح هدفمندي يارانه ها
 جعفر پويه
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عواقب زيانبار طرح 

  هدفمندي يارانه ها
  

  6بقيه از صفحه 
  
  

مردم به زير خط فالكت رانده مي 
  .شوند

هم اكنون نيز جوامع كارگري و فعاالن 
اين عرصه هشدار مي دهند كه 

هدفمندي يارانه ها موجب كاهش "
قدرت خريد اين جامعه شده است، چه 
آنكه بخشي از اين جامعه به زير خط 

ده اند و خانواده هاي فقر سقوط كر
كارگري براي تامين نياز معيشتي خود با 

  ."مشكالت عديده اي مواجه هستند
  

حميد حاج اسماعيلي، يكي از فعاالن 
جهان صنعت مي "كارگري به روزنامه 

از ابتداي سال جاري تا كنون، ":گويد
نرخ تورم در سبد هزينه خانوارهاي 

 درصد افزايش 25كارگري بيش از 
 قدرت خريد كارگران به همين يافته و

  ".نسبت كاهش يافته است
فاجعه در مورد هزينه سبد خانوارهاي 
كارگري و حقوق بگيران وقتي بيشتر 
ديده مي شود كه به تفاوت خط فقر و 

به . حداقل دستمزد توجه بيشتري كنيم
 آذر، علي 19 "ابتكار"نوشته روزنامه 

قنبري، عضو سابق شوراي پول و 
نرخ خط فقر در كالن ":گويداعتبار، مي 

 هزار 800شهرهاي كشور بيش از 
تومان است، اما ميزان پايه حقوق 

 هزار تومان 350دريافتي كارگران 
  ".است

حال اگر دولت براي كسر درآمد خود 
مي تواند دست در كاسه بانك مركزي 
كند و از آنجا به نام قرض برداشت كند، 
خانوارهاي كارگري و حقوق بگيران از 
كجا مي توانند اين كسر درآمد را جبران 
كنند؟ آيا كسي هست كه به وضعيت 
فالكت بار بخش عظيمي از خانواده 

  هاي ايراني توجهي كند؟
  

بگذاريد از زاويه اي ديگر به اين 
وضعيت نگاهي بيندازيم تا مشخص 
شود كه پايوران رژيم جمهوري اسالمي 
چه باليي بر سر كشور، اقتصاد و 

  .ملي آن آورده اندداراييهاي 
طبق آمارها در خالل شش سال و نيم 

، دو دولت 1390 تا 1384يعني، از 
 ميليارد دالر 720احمدي نژاد حداقل 
در همين دوره . درآمد داشته است

زماني، بدهي مستقيم دولت به بانكهاي 
 ميليارد دالر افزايش پيدا كرده 9كشور 

  .است
 به بيان ديگر، درحالي كه دولت احمدي

نژاد با افزايش نجومي رشد درآمد مواجه 
بوده، از پرداخت تعهدات قانوني خود 
ناتوان بوده و به همين دليل از بانكها 
قرض گرفته تا بتواند كسري بودجه خود 

حال پرسش اساسي . را جبران كند
اينجاست كه با توجه به رشد قيمت 
جهاني نفت و درآمد سرسام آور دولت از 

 دالر درآمد كجا ديار ميل720اين محل، 
هزينه شده است؟ و اين حجم عظيم 
پول در كدام كوره دود شده و به هوا 

  رفته است؟
وب سايت نزديك به علي الريجاني، 

) خبر آنالين(رييس مجلس آخوندها 
 ميليارد دالري را 720منبع درآمد 

صادرات نفتي، ماليات، خصوصي "
 "سازي و فروش اوراق قرضه به مردم

همين منبع مي .  كندعنوان مي
دولت نهم و دهم در فاصله ":نويسد

 از فروش شركتهاي 90 تا 84سالهاي 
 ميليارد دالر و از 90دولتي نزديك به 

 ميليارد دالر 138ماليات نزديك به 
  ".درآمد داشته است

  

  
اين درحالي است كه بانك مركزي نيز 
اعالم كرده كه دولت از محل فروش 

 24 حدود اوراق مشاركت به مردم،
  .ميليارد دالر درآمد به جيب زده است

با اين حساب پايوران رژيم كه هر روز 
عربده هاي موفقيت سر مي دهند، 
درآمدهاي نجومي از محل تاراج ثروت 

يك قلم از . ملي مردم را غارت كرده اند
اختالسهاي از پرده برون افتاده، چيزي 

.  ميليارد دالر برآورد مي شود3در حدود 
سپرده هاي آنان نزد بانكهاي حجم 

خارجي روز به روز باالتر مي رود، اما 
دولت از پرداخت تعهدات خود ناتوان 
است و مجبور به برداشت از بودجه هاي 
رفاهي و تخصيص آن به برنامه هايي 
است كه عوارض زيانبار آن هر روز 
بيشتر از پيش بر گرده مردم سنگيني 

  .مي كند
  

ا رهبران رژيم با همه اين احوال ام
اندكي از مواضع ضد مردمي خود عقب 
نمي نشينند و حاضر به پذيرش شكست 
خفت بارشان در برنامه اقتصادي كشور 

در آخرين روزهاي . برباد ده خود نيستند
ماه آذر سر و صداي مجلس بلند شده و 
به دولت هشدار داده است كه اليحه 
بودجه خود را به موقع تقديم نكرده، 

ن بررسي آن به سال بعد موكول بنابراي
هرچند اليحه بودجه سال . خواهد شد

گذشته دولت احمدي نژاد كه با تاخير 
دو ماه و نيمه به مجلس فرستاده شد، 
چيزي نبود به جز چند صفحه كاغذ كه 
در آن اعداد و ارقام تقريبي بودجه 
. وزارتخانه هاي مختلف نوشته شده بود

وع خود اين نوع بودجه نويسي كه در ن
بي همتاست، تعجب بسياري را حتا در 

بسياري بر . مجلس آخوندها برانگيخت
اين عقيده هستند كه احمدي نژاد و 

امنيتي او به چيزي به نام بودجه -دولت نظامي
آنها فكر مي كنند كه دولت . اعتقادي ندارند

همچون مادرخرج همه پولها را در جيب خود 
رتخانه ها به آنها نگه مي دارد و بسته به نياز وزا

بي سبب . در صورت لزوم تنخواه مي پردازد
نيست كه با توجه به تصويب چند باره بودجه 
مترو تهران توسط مجلس، دولت حاضر به 
پرداخت آن نشد و با اين كه بارها به همين دليل 

يه شكايت بردند، از دولت حتا به قوه قضاي
. احمدي نژاد حاضر به گردن گذاشتن به آن نشد

 720با اين حساب معلوم مي شود چيزي حدود 
ميليارد دالر در آمد دولت او چگونه و با چه 

  .حساب و كتابي خرج شده است
  

دولت احمدي نژاد نه تنها اهل حساب و كتاب 
نيست، بلكه با برنامه ريزي و واگذار كردن طرح 

ند مدت به افراد هاي بل
به . متخصص مشكل دارد

همين دليل رييس دولت خود 
را در هر كاري صاحب نظر 
مي داند و در مورد آن وارد 
مجادله شده و حاضر به 
پذيرش هيچ انتقاد يا راهكاري 
. بيرون از مجموعه خود نيست

اين شيوه حكومت كردن است 
كه خميني در كشور بنيان 

 اش گذاشته و بعد از او پيروان
.  به اندازه وسع در بسط آن كوشيده اندمهر كدا

اين است كه معلوم نيست برنامه كشور براي 
سالهاي آينده چيست و سكان اقتصادي آن به 

با اين حساب . كدام جهت نشانه رفته است
 كه يك طرح پر سر "طرح هدفمندي يارانه ها"

و صدا و هوچيگرانه است، چيزي به جز خانه 
م به همراه نخواهد آورد، زيرا خرابي براي مرد

دولت پرداخت مابه التفاوت دريافتيها از مردم از 
محل گران كردن قيمت كاالهاي اساسي به 

واريز پول "ويژه در بخش انرژي را عوام فريبانه 
اين پولها .  به حساب مردم مي نامد"امام زمان

حتا كفاف پرداخت انرژي مردم يعني پول برق، 
نمي دهد، چه برسد به اختالف گاز و آب را نيز 

قيمت نان و كاالهاي اساسي ديگري كه روز 
بروز گران تر مي شود و از دسترس مردم حقوق 

  .بگير فاصله بيشتري مي گيرد
  

با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها انتظار مي رود 
. اوضاع اقتصادي از اين نيز فاجعه بارتر شود

ي پاياني ماه هنوز اين فاز شروع نشده، در روزها
 تومان گذشت و يك 1400آذر دالر از مرز 

ركورد در گران شدن ارزهاي خارجي از خود 
بازار سكه و طال همچنان متالطم . باقي گذاشت

. است و منحني قيمتها رو به باال سير مي كند
اين به معني بي ارزش شدن پول ملي و عدم 
اعتماد مردم به دولت و رژيم واليت فقيه است؛ 

مي كه كوس ادعاي رهبري مسلمانان رژي
جهانش گوش فلك را كر كرده، اما از كنترل 
بازار داخلي خود ناتوان است و همه تالش بانك 
مركزي و دولت براي ثبات آن بي فايده بوده و 
در نتيجه سيل پولهاي سرگردان به سوي خريد 

با اين حساب . ارزهاي خارجي و طال روان است
وليد و يا چرخه آن فعال پولهايي كه بايد در ت

باشد، وارد بازاري شده كه بي ثباتي دولت را به 
صداي بلند فرياد مي زند؛ دولتي كه ميلياردها 
دالر پول مردم را معلوم نيست در كجا هزينه 
كرده و از پرداخت حداقل تعهدات خود نيز ناتوان 

  .است
  

برخي از مهمترين 

  رويدادهاي كارگري
  

  5بقيه از صفحه 
زارش ايلنا، كارگران اين به گ

انگاري و   شركت با انتقاد از سهل
عدم توجه مسئوالن استان براي 
رفع مشكالت خود خواستار 
رسيدگي به اين امر و ارائه 

 مسووالن   كننده  جواب قانع
 .شدند

  
تعدادي از كارگران ريسندگي *

 22خاور رشت در روز سه شنبه 
آذر، به دليل عدم دريافت شش 

 خود مقابل استانداري ماه حقوق
  .گيالن تجمع كردند

يكي از كارگران كارخانه 
و گو با  ريسندگي خاور در گفت 

: خبرنگار فارس اظهار داشت
كارگران كارخانه ريسندگي خاور 
با مشكالت زيادي دست و پنجه 

كنند و به دليل عدم  نرم مي
دريافت حقوق با مشكالت 

  .زيادي مواجه هستند
  
ري دولتي به گزارش خبرگزا*

مهر، كارگران و بازنشستگان 
شركت فوالد اصفهان در 
اعتراض به قطع مستمريشان 

 آذر 22صبح روز سه شنبه 
روبروي درب مجلس تجمع 

حدود يك ماه پيش نيز . كردند
اين كارگران مقابل مجلس 

 .تجمع كرده بودند

  
تجمع اعتراض آميز كارگران *

) ITI(شركت مخابراتي راه دور 
ليل عدم اجراي شيراز به د

مصوبات دولت در خصوص اين 
 26واحد صنفي كه از روز شنبه 

آذر شروع شده بود روز دوشنبه 
 آذر با بستن خيابان شدت 28

به گزارش ايلنا، كارگران . گرفت
اين شركت صبح روز دوشنبه 

 آذر به علت عدم توجه 28
مسئوالن استاني و كشوري به 
اعتراضاتشان با بستن خيابان كه 

 ساعتي به طول انجاميد، چند
 .شدت بخشيدند

كارگران شركت مخابراتي راه 
، تا زماني كه نتيجه )ITI(دور 

اي از اين اعتراصات حاصل 
نشود به تجمع خود در روزهاي 

دهند، چرا كه اين  آتي ادامه مي
كارگران چيزي براي از دست 

  .دادن ندارند

سركوب، آزار، پرونده 

سازي، دستگيري، شكنجه 

كمه فعاالن كارگري و محا

در ايران را به شدت 

   .محكوم مي كنيم
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لنين، رهبر كبير انقالب اكتبر 
دهها سال مي گذارد و ":گفت

هيچ اتفاقي نمي افتد و هفته 
هايي خواهد بود كه دهها رويداد 

   ".به وقوع مي پيوندد
  

 ميالدي سال برآشفتن، 2011سال 
شورش، اعتراض و جان باختن، سال 
آغاز جنبش جهاني عليه ستم و نابرابري 
و سال خيزش ستمكشان عليه 

امسال را مي توان سال . ران بودستمگ
پيروزيهاي بزرگ براي مردم جهان به 
ويژه براي بخش عربي آن به حساب 
آورد، گرچه در همه كشورها از اين 
تحوالت نتايج كامال مطلوب و يكساني 
به دست نيامد، اما جوامع متحول شدند، 
تحوالت دمكراتيك در هر گوشه و كنار 

  . كشورهاي عربي به جريان افتاد
در غرب، مردم زحمتكش، صدها هزار 
نفري و ميليوني به صحنه مبارزه آمدند 
و حكومتهاي مدافع سرمايه داري و 
بانكهاي بزرگ غارتگر را به چالش 

 گذشت، از 2011آنچه در سال . كشيدند
آن جهت پر اهميت و تاريخي به شمار 
مي آيد كه با تحوالت بزرگي كه 

و سرچشمه آن نه جنگهاي ارتجاعي 
امپرياليستي، بلكه مبارزات توده هاي 
مردم است، صفحه اي نو در تاريخ بشر 

  . گشوده است
  

 تولدي 2011جنبش جهاني در سال 
ديگر يافت، اين نه پايان بلكه، آغاز 
مبارزات جهاني متحدي است كه دامنه 

در اين . آن به سرعت فرا گير مي شود
رابطه وظايف بسياري بر دوش فعاالن 

در اين . ذاشته شده استجنبشها گ
فرصت تاريخي مي بايست مهمترين 
آموزه اي كه در جمعبندي رويدادهاي 
سال گذشته به دست آورديم، يعني نياز 
به سازماندهي را در راس وظايف مبرم 
خود قرار دهيم، زيرا اين درجه 
سازماندهي نيروها بوده است كه نزديك 
به همه جا، نتايج مبارزات و تالشها را 

  . يين كرده استتع
توده هاي محروم و زحمتكش در سال 

 از خاورميانه تا آفريقاي شمالي و 2011
اروپا، آمريكاي التين، آسيا و حتي 
اياالت متحده آمريكا كه همواره به نظر 
آمده در دنياي بسته و جداگانه اي بسر 

 اكتبر، 15روز . مي برد، به صحنه آمدند
ي به فراخوان جنبش وال استريت برا

، "روز اقدام جهاني"تبديل اين روز به 
 كشور پاسخ جهاني 82 شهر و 1000در 

اين بار درد مشترك بحران . داده شد
اقتصادي اجتماعي و سياسي و بحران 
محيط زيست بود كه همه را گرد مي 

فعاالن سياسي، كارگران، . آورد

همگي به ميدان ... زحمتكشان، زنان و 
بري شوريدند، مبارزه آمدند و عليه نابرا

 "تايم"به طوري كه حتي امسال مجله 
 "شخص مهم سال"كه هر سال عنوان 

را نصيب يك فرد سرشناس مي كند، 
 سال "معترضين"اين لقب را به آنها، 

  . داد2011

  
  

مصر و ، مردم 2011در آغاز سال 
 با به زير كشاندن ديكتاتورهاي تونس

به ظاهر شكست ناپذير، نيرو و اراده 
دم را به رخ ستمگران كشيدند و توده مر

به ستمكشان سراسر جهان اثبات 
ليبي، اين جنبش به سرعت به . كردند

 نيز كشيده يمن، بحرين و سوريه
  .شد

در همين حال، حكام اروپا و آمريكا كه 
از موج تغييرات شوكه شده بودند، 
تالش كردند مسير آن را به سمت منافع 

 يك نمونه آن را مي. خود سوق دهند
توان در تغيير مواضع خانم هيالري 
كلينتون كه سياست آمريكا را بازگو مي 

وي . كند، در ميدان تحرير مشاهده كرد
مداخله پشت پرده براي جلوگيري از 

كه -تحوالت انقالبي در اين كشور 
البته به نظر مي آمد استراتژي كارسازي 

 را در پيامهايش پيش مي -خواهد بود
ودند كه هوشيارانه برد و اين معترضان ب

به مبارزه و مقاومت ادامه دادند و وي را 
. گام به گام وادار به عقب نشيني كردند

با اين حال، واشنگتن در راستاي سپردن 
قدرت به دست شوراي نظامي حاكم 

اعتراضات البته . سرسختانه تالش كرد
تا به امروز نيز عليه قدرت گيري 

  . نظاميان ادامه دارد

 با ترتيب دادن آنچه يمنمداخله در 
 ناميده مي "تغيير دمكراتيك قدرت"

اگر چه غرب در . شد نيز ادامه يافت
 در كنار جنبش عليه معمر قذافي ليبي

قرار گرفت، اما اين زماني بود كه با 
تهديد جنگ داخلي در اين كشورها 
روبرو شده بود و در اين حالت نيز با 
دروغگويي و نيرنگ و 
 باج دهي تالش شد

تا اين مبارزه را در 
راستاي منافع خود 

در . شكل دهد
 مردم گروه، سوريه،

گروه به دست اسد و 
با پشتوانه رژيم 
جمهوري اسالمي 
جان سپرده اند و 
هنوز اقدامي موثر 
. صورت نگرفته است

غرب همانطور كه 
جنبش در ليبي را در 
ابتدا ناديده گرفت، 
اينك نيز به 
خونريزيهاي اسد 
توجهي نشان نمي 

  . دهد
  

بهار "با اين كه 
 مي تواند به "عربي

 را بر جايگاه يكي از 2011تنهايي سال 
بزرگترين سالهاي انقالبي بنشاند، اما در 
همين سال تير جنبش برآشفتگان نيز به 
قلب حكومتهاي به اصطالح دمكراتيك 

مقاومت مردم در اين . اصابت كرد
ا كشورها و سركوب گسترده حكومته

نشان داد كه آنها منافع بانكداران و 
كمپانيهاي بزرگ را به منافع مردم 

  . ترجيح مي دهند
 دو سال سياستهاي رياضت يوناندر 

طلبانه حكومت كه تحت فشار بانكداران 
به كارگران و زحمتكشان تحميل شده 
بود، به تظاهرات بزرگ توده اي 

اين جنبش انرژي تازه اي را . انجاميد
به جوانان بود، به ميدان كه متعلق 
دولت با باال بردن هزينه . مبارزه آورد

برق و تهديد به قطع آن در صورت عدم 
پرداخت، باعث ايجاد مقاومت سازمان 

براي نمونه، . يافته و متحدي شد
مهندسين برق به طور غير قانوني برق 

  . را وصل مي كردند
جنبش زنجيره اي بر آشفتگان، از 

اسپانيا و حرير به چادرهاي ميدان ت
جنبش . كشيده شد...  و ايتاليا، ايرلند

 نيز نقش انگليسجوانان در اعتراضات 
كليدي را بازي كرد تا سرانجام در روز 

 نوامبر، ميليونها نفر از كارورزان اين 30
كشور براي حقوق و مزاياي بازنشستگي 

اين . دست به اعتصاب عمومي زدند
 از بزرگترين حركت كارگري در بيش

اعتصاب در بريتانيا .  سال گذشته بود80
ترافيك را به نصف كاهش داد، اين 

 مركز سيستم "هيترو"درحالي ست كه 
 همزمان، در. جهاني نقل و انتقال است

نيز شهر اياالت متحده آمريكا 
اولين مهماندار  "ويسكانسين"

  . اعتراضات گشت
  

 ليبراليسم -جوانان عليه نو شيلي در 
ستهاي اقتصادي آمريكا با كه توسط سيا

 بر مردم تحميل مي "بازار آزاد"نام 
در اين كشور، . شود، برخاستند

اعتراضات دانشجويي به مدارس نيز 
 كه به كلمبيااين جنبش به . كشيده شد

چريكهاي چپ و اعضاي اتحاديه ها 
 زده مي شود و به "تروريست"برچسب 

اين بهانه به قتل مي رسند نيز گسترش 
  . يافت

 فراخوان يك روز اعتصاب،  پرتغالدر
. سيستم حمل و نقل را به كلي فلج كرد

سرانجام، جنبش اشغال وال استريت در 
نيويورك و شهرهاي ديگر اياالت 
متحده آمريكا، پس از سه سال گذشت 
از سقوط اقتصادي كه منجر به بيكاري، 
كاهش دستمزد و محدوديت كمكهاي 

در . ديداجتماعي شده بود، نيز متولد گر
 جنبش اشغال از آمريكا و كانادا

چادرها به شهرها و دانشگاهها رفت و 
معترضان در باره راههاي جديد اشغال 
در فصل زمستان به جستجوي آلترناتيو 

  . برآمدند
 حكومت دست به يونان و ايتاليادر 

دست مي شود و از دست مفسدان 
 كه "تكنوكراتها"اقتصادي به دست 

نكدارها و بوروكراتهاي آنها نيز جانب با
اتحاديه اروپا را مي گيرند، مي افتد و در 
واشنگتن يك كميته عالي تشكيل مي 
شود تا براي اجراي سياستهاي رياضتي، 
امكان دور زدن قانون اساسي را فراهم 

  . كند
از سوي ديگر، واكنش طبقه حاكمه به 
اعتراضها، محدود كردن بيشتر فضاي 

قه حاكم طب. تنگ سياسي بوده است
مدافع سرمايه به مردم نشان داد، در 
صورت ابراز نارضايتي از اوضاع، با آتش 
سالح، گاز اشك آور، باتوم و اسپري 
فلفل، بازداشت، ضرب و شتم، جمع 
. آوري چادرها و زندان روبرو خواهند شد

در آمريكا تمامي سركوبگريها توسط 
. شهردارهاي دمكرات صورت گرفت

گفته اند، بهترين همچنان كه فعاالن 
راه براي نفوذ بين توده هاي مردم، 

  . نمايش سركوبگري احزاب حاكم است
  9بقيه در صفحه 

 جهان در آيينه مرور

  ) 17(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

  

  ، سال اعتراض و مقاومت جهاني2011سازماندهي افقي، آموزه سال
 ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
  

ديگر " پاسخ مردم 2011اما در سال 
 "بس است و ما ساكت نخواهيم ماند

  . بود
مبارزات همواره كامال به سمت جلو و 

هيچ جنبش و . بدون چالش نبوده اند
مبارزه اي هرگز به طور يكدست و 
بدون فراز و نشيب تا سرحد پيروزي 

حوالت غير همواره ت. پيش نمي رود
منتظره را بايستي به حساب آورد، اگر 
چه تا حد امكان بايد در پيش بيني و 

مردم ايران در . پيشگيري آن تالش كرد
اين امر كه تغييرات كامال غيرمنتظره و 
در جهت عكس مطالبات شان صورت 

اكنون براي . بگيرد، تجربه تلخي دارند
نمونه در مصر، مدافعان انقالب با 

سي تازه اي دست به وضعيت سيا
اسالمگرايان به . گريبان شده اند

 حداكثر "تند رو" و "ميانه رو"اصطالح 
جنبش . آراي مردم را به دست مي آورند

وال استريت نيز پس از برچيده شدن 
چادرها بايد در جستجوي روشهاي تازه 

  . اي باشد
 به علت گستردگي، 2011جنبش سال 

. داراي ناهمگوني زيادي نيز هست
اكنون بدون شك گفتگوهاي سياسي 
متحول شده اند و مردم به رويدادهاي 
جهان اطراف خود توجه ويژه اي پيدا 

 كه 2012از اين رو در سال . كرده اند
بحرانهاي كنوني ادامه مي يابد، 
مقاومتهاي توده اي نيز اوج بيشتري مي 

  . گيرند
به برخي از آخرين رويدادهاي 

  :اين سال مي پردازيم
  

  ت ائتالفي در تونسدول
  

  
زين "ده ماه پس از سرنگوني در تونس 

س جمهوري يي، ر"العابدين بن علي
سه مجلس مووسسان با توافق پيشين، 

كشور برسر سه سمت  حزب اصلي اين
. تاسيس شدمهم در دستگاه دولتي آتي 

 كه به اسالمگراي "حزب النهضه"
 "اخوان المسلمين"معتدل به سبك 

  باتين انتخابات در نخسمعروف است،
 217 كرسي از 90به دست آوردن 

كرسي مجلس موسسان، به پيروزي 
 مايل "الغنوشي"رهبر آن . دست يافت

نبود مقامي در دولت كسب كند اما 

 سال 15كه  "مادي جبالي"معاون وي، 
زندانهاي بن علي  از عمر خود را در
 سمت نخست وزيري سپري كرده است،

  . را به دست آورد
حزب چپگراي رهبر ، "رزوق ممنصف"
 زنداني ،"كنگره براي جمهوري"

 سرشناس ترين و ازسياسي سابق 
پست فعاالن حقوق بشر در اين كشور، 

 رياست جمهوري را خواهد داشت و

  ساله است71  كه"مصطفي بن جعفر"
دستي فوالدين در " و دوستان وي او را

د،  توصيف مي كنن"مخملي دستكشي
اهد گرفت كه در راس هياتي قرار خو

قرار است پيش نويس قانون اساسي 
مجلس مووسسان  .را تهيه كند كشور

كه براي تصويب قانون اساسي تشكيل 
خواهد  "حزب النهضه"شده، زير سلطه 

عدم انباشت قدرت مطلق در دست . بود
يك نفر و يا يك حزب و ائتالف در 
تونس، نشان از تاثير سازمان يافتگي 

  . دارداحزاب در زمين مبارزه
   

  حفظ رژيم صالح در يمن
عبداهللا صالح تحت فشار آمريكا و اروپا 
كه اميد به خاموش كردن جنبش در 
اين كشور را از دست داده بودند، طرح 

.  را پذيرفت"شوراي همكاري خليج"
دخالت ارتش آمريكا و سازمان سيا در 
يمن، اهداف وسيعي را در پشت پرده 

م صالح واشنگتن سالها از رژي. دارد
جهت حفظ منافع خود در اين كشور و 

يمن با . مناطق ديگر حمايت كرده است
عربستان سعودي، كليدي ترين متحد 
آمريكا، هم مرز است و در مجاورت 
خطوط استراتژيك حمل و نقل كانال 

از همين . سوئز و درياي سرخ قرار دارد
طرح شوراي همكاري "رو واشنگتن از 

براي حفظ  و تغييرات ظاهري "خليج
بر اساس اين . رژيم صالح حمايت كرد

طرح، صالح و خانواده وي مصونيت 
قانوني پيدا مي كنند و دستگاه حكومتي 

قول يك انتخابات . وي حفظ مي شود
. هم داده شده است

اين انتخابات را حزب 
حاكم و ائتالفي از 
اپوزيسيون پيش 

به طبع . خواهند برد
اين طرح مورد پذيرش 

 آنها طرح .مردم نيست
شوراي همكاري "

 را نپذيرفته و "خليج
معتقدند كه صالح بايد 
محاكمه شده و 
حكومت وي برچيده 

اين در حاليست كه واشنگتن براي . شود
خاموش كردن آتش اعتراضات تالش 

  .مي كند
   

ليبي در خالء مبارزات سازمان 
  يافته مردمي

در ليبي كه به علت ديكتاتوري و 
ارزه سازمان يافته اي استبداد قذافي، مب

وجود نداشت، اعتراضات به دخالت 
قذافي . نظامي آمريكا و ناتو كشيده شد

به وحشيانه ترين صورت به قتل رسيد و 
 گروههاي بينسرانجام آن كه، اكنون 

 ازطرابلس  آزادي بهجنگنده رقيب كه 
 سرهنگ امر تحت نيروهاي دست

 كمك كرده اند، درگيريهاي قذافي
در ميانه آذر . ريان استخونيني در ج

 و زنان مردان،از  نفر هزارانماه، 
 ليبي ملي پرچم كه حالي در كودكان

 شهدا ميدان در داشتند، دست در را
 تجمع طرابلس در) سابق سبز ميدان(

 سالح خلع خواهان  وكردند

  . دندش مسلح پيكارجويان
  

  مصر و اسالمگراها
آنچه در مصر اكنون در جريان 

، عضو "مصطفي علي"است را 
 "سوسياليستهاي انقالبي مصر"

 اين "االهرام"و روزنامه نگار 
پيش از ":گونه شرح مي دهد

انتخابات، تظاهرات بزرگي عليه 
اخوان "دولت نظامي بر پا شد اما 

 آن را "سلفيها" و بيشتر "المسلمين
همزمان، ليبرالها، . تحريم كرده بودند

كه احزاب و گروههاي جوانان انقالبي 
 گروه مي رسند، از اين تظاهرات 70به 

   ".حمايت كردند
بيشتر مردم بر اين باور ":وي مي افزايد

هستند كه شوراي نظامي حاكم نه تنها 
 بلكه، "سلفيها" و "اخوان المسلمين"با 

با ليبرالها و بخشي از چپ كه ائتالفي 
، "انقالب ادامه دارد"است به نام 

ها معامالتي صورت داده است و آن
كرسيهاي پارلمان را بين خود تقسيم 

اخوان "در اين جمع، . خواهند كرد
 مواضع نرم تري نسبت به "المسلمين

 نيز از "سلفيها" دارد اما "سلفيها"
هاضم ". وحدت دروني برخوردار نيستند

 كه كانديد رياست "صالح ابواسماعيل
جمهوري شده، متعلق به بخشي از 

ر طرفدار  است كه ميليونها نف"سلفيها"
دارند و در پي آن است كه از اخوان 

اين عده در . المسلمين پيشي گيرد
تظاهرات عليه شوراي نظامي شركت 

آنها با اين كه مخالف . كرده بودند
شوراي نظامي هستند، در عين حال 

  .قصد نابودي كامل انقالب را دارند
  

برمه، يك پيروزي و تحول 
  چشمگير

طرفداران در برمه نيز مبارزات پيگير 
 "حزب اتحاديه ملي براي دموكراسي"

سرانجام سبب شد كه اين حزب به 
 مذكور به حزب. رسميت شناخته شود

، برنده "آنگ سان سوچي"رهبري خانم 
را پيشين انتخابات جايزه صلح نوبل كه 

 توسط دولت نظامي  بود،تحريم كرده
اما دولت  .اين كشور منحل شده بود

 سال، 50ود پس از حد سرانجام نظامي

قدرت را به يك دولت غيرنظامي واگذار 
  . كرد

 حزب، سازمان و 50در برمه بيش از 
  .ائتالف سياسي وجود دارد

  
بلغارستان، اعتراضات گسترده 

  كارگران و كشاورزان
  

در دو هفته اول ماه دسامبر، دهها هزار 

نفر در صوفيه، پايتخت بلغارستان عليه 
افزايش سن بازنشستگي و كاهش 
دستمزدها دست به اعتراضات گسترده 

كارگران راه آهن نيز اعتصاب . اي زدند
قابل توجه آن . نامحدودي را آغاز كردند

كه اتحاديه پليس نيز به معترضان 
كشاورزان با هزاران دستگاه . پيوست

 روز در 3ماشين آالت كشاورزي بمدت 
صوفيه اقدام به تظاهرات و اعتراض 

  . كردند
اشي از سياستهاي اين اعتراضات ن

بانكهاي كشور و در تنگنا قرار دادن 
كارگران و كشاورزان مي باشد كه 
سرچشمه اعتراضات گسترده تري در 

  .سال پيش رو خواهد بود
  

وال استريت و 
آلترناتيوهاي 

  تازه
با برچيدن چادرها 
در لوس آنجلس، 
فيالدلفيا و 
نيويورك، كمپهاي 
معترضان در 
بسياري از شهرهاي 

 آمريكا بسته عمده
براي عملي . شد

ساختن اين امر، صدها پليس ضد 
شورش با گاز اشك آور، گلوله 
پالستيكي، اسپري فلفل و باتوم به 
. اعتراضات مسالمت آميز حمله ور شدند

در اين باره نيويورك تايمز 
كمپها جمع آوري شد، اما شعار ":نوشت

 هنوز به قوت خود باقي " درصد99"
   ".ست

مكراتها براي پيشبرد برنامه اوباما و د
هاي خود تالش كردند اين شعار را به 

اين در حاليست كه . خدمت خود درآورند
برنامه هاي اوباما با ريشه هاي بحران 

در هر . اقتصادي سر و كاري ندارد
صورت، جنبش اشغال وال استريت به 
مردم نشان داد كه اعتراض با سركوب 

  . خشونت آميز روبرو خواهد شد
ر پاسخ به سركوبگريها، دانشجويان د

 لوس "دانشگاه ديويس"معترض 
انجلس كه هدف خشونت شديد پليس 
قرار گرفته بودند، قطعنامه اي در روز 

   نوامبر صادر كرده و در آن از مردم 18
  10بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  9بقيه از صفحه 
  
  

 و "دمكرات"خواستند كه هر دو حزب 
در اين .  را بايكوت كنند"جمهوريخواه"

قطعنامه از كارورزان جامعه و جوانان 
سراسر جهان خواسته شد كه در مبارزه 
اي مشترك عليه احزاب حكومتي، كنار 
يكديگر قرار گيرند و افزوده مي 

 حقانيت بخشيدن واشنگتن براي":شود
به جنگ خارجي به حقوق دمكراتيك 
مردم استناد مي كند، ولي در كشور خود 

   ".دست به سركوب مي زند
  

  
راه پيش ":در اين بيانيه تاكيد شده است

رو روشن است، هيچگونه حمايتي از 
  ".هيچيك از احزاب نخواهيم كرد

 تنها آغاز مبارزات "اشغال وال استريت"
در اياالت متحده اجتماعي اين عصر 

آمريكا است و مراحل اوليه را طي مي 
كند و با اين حال به سوي سازماندهي 
منسجم پيش مي رود و در اين راستا 
حمايت بسياري از اتحاديه هاي 
كارگري، شخصيتها و جمعيتها را جلب 

بيشتر كليساهاي . كرده است
سياهپوستان از آن اعالم حمايت كرده 

رگري كه توسط اند و اتحاديه هاي كا
اوباما و قولهاي فريبنده او در واقع به 
گمراهي كشيده شده بودند، به جنبش 
وال استريت پيوستند و بزرگترين 
اعتراضهاي كارگري در دهه هاي 

  . گذشته را شكل دادند
جنبش وال استريت اكنون با جمع شدن 
چادرها، در مراكز خريد، دفاتر مقامات 

 كارخانه ها دولتي، دانشگاهها، مدارس و
  . به فعاليت ادامه مي دهد

رسانه هاي سرسپرده شركتها و بازارها 
كه خطوط رسمي را دنبال و تبليغ مي 
كنند، مدام بر اين طبل كه جنبش وال 
استريت فاقد مطالبات مشخص است 
كوبيدند و نكته اساسي و بسيار روشن را 

  .ناديده انگاشتند
  

ه رابرت فيسك، خبرنگار بخش خاورميان
 )The Independent( "اينديپندنت"

و نويسنده كتابهاي پر شماري از جمله 
تسخير " و "نبرد بزرگ تمدن"

 ":، در اين باره مي نويسد"خاورميانه
آنچه كه مردم كشورهاي عربي را به 
شكل ميليوني به پايتخت اين كشورها 

آورد، خواست آنها براي حفظ كرامت 
بودند انساني شان بود و اين كه حاضر ن

تحت حكومت خانوادگي ديكتاتورهايي 
. كه صاحب كشورشان شده اند، باشند

مبارك، بن علي، قذافي و شاهان و 
امپراتورهاي خليج و اسد همگي براين 
باور بودند كه حق مالكيت بر ملت و 
ثروت ملي را دارند؛ مصر متعلق به 
مبارك، تونس به بن علي و ليبي به 

اما آنان كه . قذافي و پسرش تعلق دارد
جان خود را در اين مبارزه دادند، مي 
خواستند بگويند، كشورشان متعلق به 

در غرب هم مساله به . خودشان است
بانكداران مثل . همين صورت است

مبارك و بن علي تصور مي كنند كه 
گلدمن ". صاحبان كشورها هستند

 "بانك سلطنتي اسكاتلند" و "ساكس
   و همان مبارك و بن علي آمريكا

  

  
انگليس هستند كه ثروت مردم را غارت 

   ".مي كنند
دستكم مردم كشورهاي ":وي مي افزايد

عربي اين مهمالت را دور ريختند، ولي 
وقتي معترضان وال استريت اعتراض 

 و "آنارشيست"مي كنند، آنها را 
اما .  مي خوانند"تروريست اجتماعي"

اين معترضان هم مي خواهند مثل 
 هم "گينرز" و " كزبرنارد"مبارك، 

دولت ما اين ديكتاتور ها . محاكمه شوند
را به وجود آورده، ولي ما نمي توانيم به 

  ".آنها دست بزنيم
  

  سوريه به سوي مبارزه مسلحانه
  

  
جنبش مقاومت در سوريه همچنان ادامه 
دارد و اگر چه به گزارش سازمان ملل 

   نفر جان خود را در اين 5000تا كنون 
  

رابر از دست داده اند، هنوز نبرد ناب
كشتار و . سرنوشت آن نامعلوم است

جنايتهاي حكومت اسد سبب شده است 
برخي از مردم معترض از ورود به ميدان 

اين سوال كه آيا . مبارزه خودداري كنند
اين جنبش مي تواند همچنان به شكل 
سابق و با ابزارهاي مبارزاتي موجود به 

مطرح شده راه خود ادامه دهد، اكنون 
  .است

جدا شدگان از ارتش سوريه با نام 
 دست به (FSA) "ارتش آزاد سوريه"

اقدامات مسلحانه براي حفظ جان مردم 
هنوز عاليمي از اين كه اين . زده اند

ارتش با سازمانهاي غير نظامي مانند 
ميسيون عمومي ك"،"كميته هماهنگي"

 "شوراي ملي سوريه"و "انقالبي سوريه
. دارد، در دست نيستارتباط رسمي 

برخي از فعاالن جنبش معتقدند كه به 
مبارزه مسلحانه دست بزنند و برخي 
ديگر معتقدند كه اين كار آنها را در 
موقعيت ضعيف تري در برابر ارتش 

در آخرين . دولتي قرار خواهد داد
رويدادها، پس از آن كه اتحاديه عرب 
 عضويت سوريه را در اين نهاد به حالت

تعليق در آورد، اسد براي پذيرش آن 
شرطهاي غير عملي گذاشت و همزمان 

قيام عليه . به كشتار مردم ادامه داد
دولت سوريه در ماههاي اخير به 

عده اي از .  استكشيدهخشونت بيشتر 
از ارتش جدا شده اند به  كه سربازان

 كرده و برخي ازنيروهاي دولتي حمله 
اسلحه حفاظت از خود  معترضان براي

 جداشدگان از .به دست گرفته اند
 فرمانده و مقامي را كه مي 74 ،ارتش

گويند مسوول حمالت به معترضان بي 
همزمان . هستند، معرفي كرده اند سالح

با گرايش اين جنبش به سوي 
تاكتيكهاي مسلحانه، دولت اوباما 
همچنان گفتگوها بر سر روش رويارويي 

ي با حكومت اسد را به كندي پيش م
دولت  در آخرين تصميم گيري،. برد

خواست از قدرت اوباما از بشار اسد 
و به قتل، بازداشت و كناره گيري كند 

   .شكنجه معترضين پايان دهد
  ، سوسياليست فعال "سامه ناقيب"

  
مصري پيرامون اوضاع فعلي سوريه مي 

سالها مبارزه طبقاتي در مصر ":گويد
زمينه ساز جنبش مصر بود و موج 

صابات در سرنگوني مبارك بسيار اعت

طبقه كارگر سوريه از . موثر واقع شد
چنين موقعيتي برخوردار نيست، با اين 
حال در ماههاي اخير كارگران سوريه 
اي نشان دادند در حالي كه با سركوبگر 
ترين رژيم روبرو هستند، مي توانند و 
. داراي ابتكارات الزم مي باشند

ر را به اثبات اعتصابها در سوريه اين ام
رسانده و اكنون سوال اين است كه 
چگونه آن را به مثابه سالحي عليه 

   ".خشونت رژيم به كار ببرند
وي معتقد است كه اعتصابها مي تواند 
در امر ايجاد اتحاديه هاي مستقل و 
سازماندهي طبقه كارگر، آنان را 
فراسوي خطوط سكتاريستي و ملي 

 سوريه متحد كند، زيرا آينده انقالب
  .بستگي به تعادل قوا دارد

  
در بررسي اعتراضات، مقاومتها، : نتيجه

 2011فراز و نشيب و دستاوردهاي سال 
. دو نكته اساسي برجسته مي شود

نخست آن كه اتحاديه هاي كارگري در 
متن اين جنبش عدالت خواهانه 
اجتماعي به مبارزه روي آورده اند و 

ت يافته بيشتر از هر زماني بدين باور دس
. اند كه فضا و امكان مبارزه وجود دارد

اين درك در جهان عرب، اروپا، آمريكا، 
آفريقاي جنوبي و حتي چين مشترك 

  . بوده است
نكته دوم اين كه اين جنبش توانسته به 
استراتژي سازماندهي افقي خود ادامه 

جنبشها ساختار بوروكراتيك . دهد
مانها نداشته اند و از ائتالف گروهها، ساز

و بخشهاي مختلف مردم تشكيل شده 
  .  اند، بدون رهبر و هيرارشي عمودي

، محقق دانشگاه "امانوئل والتر اشتاين"
و رييس سابق انجمن  (Yale) "ييل"

جامعه شناسان بين المللي كه دارنده 
 "گالبنكين" كرسي كميسيون علوم

(Gulbenkian) از نظريه نيز بوده و 
ن الملل است، پردازان مشهور روابط بي

ضمن تاكيد بر دو نكته ذكر شده مي 
بايد مبارزه جهاني را به صورت ":گويد

يك مسابقه دو نگاه كنيم؛ مسابقه اي 
كه دوندگان بايد انرژي خود را 
هوشيارانه صرف كنند تا خسته و مانده 
نشوند و همواره نيز چشمشان را به 
هدف نهايي بدوزند؛ به جهاني ديگر، 

  ".ك، برابر و عادالنهجهاني دمكراتي
در سال پيش رو، بحران بدهي در اروپا، 
سراسر جهان را به سقوط اقتصادي 
ديگري در سوق مي دهد و باعث 

با . بحران سياسي بيشتري خواهد شد
اين حال هنوز راه حلها و اقداماتي كه 
در برگيرنده منافع اكثريت جامعه باشد، 
ا در دستور كار دولتها قرار ندارد و آنه

همچنان روشهاي پيشين را با ظاهر 
  . ديگر در برنامه عمل خود دارند

سازماندهي افقي كارگران و زحمتكشان 
و درگير كردن همه افراد جامعه تا مرز 

 درصد جامعه عليه 99/99در واقع 
مستبدان سياسي و ديكتاتوري سرمايه 
داران و بانكهاي بزرگ گامهايي ست 

شته  بردا2012كه مي بايد در سال 
  . شود
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، مصادف بود با ) آذر26 (هفده دسامبر
گذشت يك سال از آغاز جنبش موسوم 

يك  ،در چنين روزي. "بهار عرب"به 
 "محمد بوعزيزي" به نام  تونسيجوان

 ،كه با دستفروشي امرار معاش مي كرد
به دليل فقر مفرط و شرايط نامساعد 

سيدي " خود را در شهر ،زندگي معيشتي
نكته قابل اين .  به آتش كشيد"بوزيد

توجه است كه كشورهاي عربي بر 
اساس گزارش سازمان ملل باالترين 
نرخ بيكاري در جهان را دارا هستند و 
بيش از چهل درصد از مردم با درآمدي 
. كمتر از دو دالر در روز زندگي مي كنند

 ميليون 350بيش از شصت درصد از 
 30 جمعيت عرب را جوانان زير سن

 بيكاري جوانان سال تشكيل داده و نرخ
بيش از چهل درصد است كه در برخي 
مناطق حتي به هشتاد درصد هم مي 

 در ،بر اساس گزارش بي بي سي. رسد
 بيش از هفتصد هزار نفر 2005سال 

تحصيلكرده در كشور مصر وجود داشتند 
كه فقط دويست هزار نفر از آنان داراي 

 مدرك تحصيلي شان سازگار باشغل 
  . بودند

، "محمد بوعزيزي"ب، فرياد بدين ترتي
فرياد اقشار و طبقات محروم جامعه 
كشورهاي عربي بود كه از شرايط 
. اسفناك معيشتي در رنج بودند

كه  كشورهاي عربي قبل از اين
 در  خود را شعله ور كند،"بوعزيزي"

بحرانهاي ساختاري اقتصادي ناشي از 
بي كفايتي و بي لياقتي سيستمهاي 

 و ر بودند غوطه وحاكم اسفبار
هيزم   بر جرقه اي ماننداوخودسوزي 
 آتشي مهيب بر پا كرد كه ،خشم مردم

 آتش خشم و .همه منطقه را فرا گرفت
 را به "محمد بوعزيزي"اعتراضي كه 

ه زي تا سرحد مرگ رساند، بوخودس
سرعت شهرهاي جنوبي تونس را فرا 

 گستره آن بسياري از وگرفت 
ار كشورهاي عربي را تحت الشعاع قر

مردم كشورهاي مصر، ليبي، يمن، . داد
 ...سوريه، عراق و عربستان سعودي و 

جهت درهم كوبيدن ساختارهاي سياسي 
خودكامه اي كه دهه هاي متمادي بر 

 به پا ،قدرت مطلقه تكيه زده بودند
خاستند تا فصل تازه اي را در تاريخ 

فريقاي آقيامهاي منطقه خاورميانه و 
حقيقت، مردم اين در . شمالي رقم بزنند

كشورها عليه سيستمهاي توتاليتري 
كردند كه تحت تاثير مي اعتراض 

بحرانهاي ساختاري سرمايه داري كه 
جهان را در بر گرفته، قادر نبودند به 
مطالبات اساسي و مهم آنان پاسخ دهند 
و مردم با رشد آگاهي حاضر شدند براي 
رسيدن به حقوق حقه خود تا پاي جان 

  . ندمبارزه كن
اين جنبشهاي  آغاز اكنون، يك سال از

مردمي در كشورهاي عربي مي گذرد و 
ن حاكم، ابا وجود سرنگوني برخي مستبد

انقالب براي رسيدن به آرمانهاي واقعي 
 سياسي يفضا. اش هنوز ادامه دارد

ايجاد شده بعد از انقالبهاي كشورهاي 
 به كارگران، زنان و جوانان ،عربي

بعد از انقالب نمي آموخته است كه 
بايست ميدان مبارزه را تا رسيدن به 

 جرقه.  ترك نمايندماجهاي اصلي آنآ
عنوان ه  ب،"محمد بوعزيزي"اعتراض 

اولين جانباخته انقالب كشورهاي عربي 
ديكتاتوري، عليه بيكاري، محروميت، 

 شعله ور كننده فساد دولتي و فقر هنوز
 زين العابدين". افكار مردم منطقه است

ر  سال ديكتاتوري د24، بعد از "بن علي
زير ضربات سهمگين  دو ماه خالل

جنبش مردم كه از اقشار و طبقات 
محروم جامعه شكل گرفته بود، 

اين اولين بار بود كه در . سرنگون شد
يك  ،تاريخ مدرن كشورهاي عربي
به زير ديكتاتور توسط انقالب مردمي 

ه سرنگوني بن علي ب.  مي شدكشيده
امواج بسيار قوي به ديگر سرعت 

 زمينهكشورهاي عربي فرستاد كه 
 و انقالبات ديگر را در منطقه هااعتراض
 در مصر، "حسني مبارك". آوردفراهم 

  تخت قدرت اودومين مستبدي بود كه
توسط قيام گسترده زنان، مردان، 

 واژگون محرومين و جوانان كارگران،
 "حسني مبارك"سرنگوني . مي گرديد
عنوان يكي از مهمترين ه بدر مصر 

 بود كه شرايط ، تحوليكشورهاي منطقه
. طور كلي دگرگون ساخته منطقه را ب

همه فعل و انفعاالتي كه تا يك ماه قبل 
 به يكباره ،از انقالب در جريان بود

متوقف شد و خيال باطل كشورهاي 
كه  سرمايه داري صنعتي مبني بر اين

 مردم كشورهاي عربي پذيرفته اند كه
ي كه مانند يديكتاتورهازير پرچم 

 فرمان ها از آنعروسك خيمه شب بازي
.  كامال رنگ باخت،مي برند زندگي كنند

 سرمايه داري غربي شاهد تهايدول

فروپاشي دستگاه 
 فريبكاري فاسد و

 كه خود بنيان شدند
. ددنگذاشته بو

انقالب در اين 
كشورها، صف 
بنديهاي اجتماعي را در جهان مشخص 

ن بودند كه ا يكسو انبوه محرومدر ؛كرد
 درعليه استبداد و تباهي به پا خاسته و 

 رژيمهاي توتاليتر همراه با ،سوي ديگر
قرار گرايشات ارتجاعي و امپرياليستي 

 كه مي خواستند با اعمال زور، داشتند
نيرنگ و تهديد در مسير جنبش مردم 

 واهي بودن نظريه. مانع ايجاد كنند

فرانسيس " كه توسط "پايان تاريخ"
 با انقالب ،ه شده بودي ارا"فوكوياما

كشورهاي عربي بيش از هر زمان 
 نظريه دروغيني كه ؛ييد گرديداديگري ت

قصد داشت مبارزه طبقاتي در عصر 
، زير فرياد حق بشماردحاضر را باطل 

.  خود باطل گرديدطلبانه ملت عرب
 ا وجودمردم به خيابانها آمده بودند تا ب

 وحشتناك، تاريخ خود را سركوب
شان را به دست  بنويسند و سرنوشت

راه  بر اين، افزوده. خود تعيين كنند
 رفرميستي نيز كه سالها بر طبل حلهاي

 توسط ،خالي اصالحات از باال مي كوبيد
  . انقالب مردم عرب به سخره گرفته شد

  اردن،شاهپاد چنان آن"بهار عرب"
 داد  را تحت فشار قرار"عبداهللاملك "

به  ، يك سري رفرم انجامكه وي قول
 پيرامون قوانين بحث برانگيز ويژه

 ناو همچني. انتخابات را به مردم داد
 برايسوبسيد  پنجاه و پنج ميليون دينار

 انند اصلي ممايحتاجمواد سوختي و 
 و اعالم كرد اختصاص دادبرنج و شكر 

كه دستمزد كارگران بخش خدمات را 
  . باال خواهد برد

 كرد كه به مولت سوريه نيز اعالد
. وضعيت محرومان رسيدگي خواهد كرد

، امير كويت هزار "شيخ صباح ال احمد"
دينار و كوپن غذاي مجاني براي هر 
كويتي در نظر گرفت و شاه عربستان 
سعودي سياست نود و سه ميليون دينار 
سرمايه گذاري جهت اصالح وضعيت 
مشاغل بخش دولتي و سرويسهاي 

قطر . ي را در دستور كار قرار دادخدمات
 رفاهي امكاناتنيز اعالم كرد كه 

كاركنان بخشهاي عمومي را افزايش 
  . خواهد داد

مردم در مصر، تونس و ليبي تاكنون به 
يك سري خواستهاي دموكراتيك 

از جمله آزادي ) ت نشدهيثبتهرچند (
. نده ابيان و تشكيالت دست يافت

خودكامه انقالب و فروپاشي حكومتهاي 
شرايطي را فراهم ساخت كه كارگران 
قادرند خود را در اتحاديه ها و احزاب 
 ؛كارگري متشكل و سازماندهي كنند

البته . مساله اي كه قبال قابل انجام نبود
  نگرفته،هنوز تغييراتي بنيادين صورت

طور كامل درهم ه ماشين دولتي هنوز ب
كوبيده نشده و اقتصاد هنوز در دست 

 كه گمان مي رفت با ست اكساني
به كنار زده مي ن، اسرنگوني مستبد

اكنون، شرايط در اين كشورها به . شوند
گونه اي است كه هر لحظه انتظار 

وضعيت . مي رودانفجار ديگري 
 تحت تاثير  كشورهاي مزبوراقتصادي

بحرانهاي ساختاري سرمايه داري در 
به  بعد از انقالب بيش از پيش ،جهان

بر اساس گزارش . سته اوخامت گراييد
راهنماي مطالبات كارگران مصر، 

 45دريافتي كارگران مصري به ميزان 
 11.9درصد كاهش يافته و بيكاري 

 2011 سوم سال چهارماههدرصد در 
افزايش يافته است كه در ده سال 
. گذشته باالترين سطح نابساماني است

اما، در برابر اين معضالت، اقشار و 
 بعد از انقالب به طبقات زحمتكش از

در مصر، فقط در ماه . حركت در آمده اند
سپتامبر بيش از پانصد هزار تا هفتصد و 

در . پنجاه هزار كارگر اعتصاب كرده اند
اين ميان، اعتصاب آموزگاران در نوع 
خود بي نظير بوده كه وزير آموزش و 

 مورد انتقاد قرار دادهبه شدت پرورش را 
و سرمايه  خواستار افزايش حقوق و

گذاري در بخش آموزش و پرورش شده 
آموزگاران همچنين خواستار در . اند

ي يبرنامه هاه شدن دستور قرار داد
 آنها و دانش شرايطتوسط دولت كه 

 در. ، شده اندبهبود بخشدآموزان را 
تونس نيز طبقه كارگر به همراه اقشار 

 توده اي روانشناسيجوان جامعه از نظر 
س سترگي دست پيدا به اعتماد به نف

كرده و مصرانه براي رسيدن به 
آرمانهاي انقالب در حال سازماندهي 

اتحاديه . نيروي مبارزاتي خود هستند
بيكاران تحصيلكرده تونس كه نقش 

، ي در پيشبرد انقالب داشته استيبسزا
 نشست ملي خود را با شركت به تازگي

پانصد نفر نماينده از مناطق مختلف 
ر پانزده آگوست، اتحاديه د. برگزار كرد

 ، كه داراي گرايشات چپ استكارگري
قادر شد تا ده هزار نفر را گردهم آورد و 
خواستار رفع معضل بيكاري، استقرار 
عدالت اجتماعي و مجازات آناني شد كه 

  . در رژيم سابق قدرت داشتند
از يكسو، تضادهاي اصلي هنوز حتي در 

  ي كه انقالبيكشورها
  

  12 بقيه در صفحه
  

  يك سال از بهار عرب گذشت
 آناهيتا اردوان
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فراخوان مريم رجوي به 

اوباما و دبيركل ملل متحد 

براي تامين حداقل 

تضمينها در مورد جابجايي 

 اشرفيان

رئيس جمهور برگزيده مقاومت براي  فراهم 
جايي  كردن  حداقل تضمينها در مورد  جابه

ساكنان اشرف به كمپ  آزادي به پرزيدنت 
 .اوباما و دبيركل ملل متحد فراخوان داد

 رجوي، رئيس جمهور برگزيده خانم مريم
مقاومت ايران، با استقبال از ميانجيگري ملل 
متحد و اياالت متحده براي پرهيز از خشونت 
و خونريزي و درگيري كه اين بار قطعاً ابعاد 
آن، بسا فراتر از گذشته مي بود، با اعالم 
آمادگي اصولي ساكنان اشرف براي انتقال به 

نهاي حداقل كمپ آزادي، فراهم كردن تضمي
براي تأمين امنيت و سالمت ساكنان اشرف را 
خواستار شد و به  مداخله رئيس جمهور آمريكا 

وي تأكيد . و دبيركل ملل متحد فراخوان داد
كرد با فراهم كردن تضمينهاي حداقل بايستي 
از هر گونه  خشونت و خونريزي ديگري تا 
زمان انتقال ساكنان اشرف به كشورهاي ثالث، 

 .ري شودجلوگي

 

خانم رجوي به ملل متحد و اتحاديه اروپا و 
اياالت متحده آمريكا فراخوان داد اين تضمينها 
را مورد حمايت و تأييد قرار دهند تا دولت 

  .عراق آنها را بپذيرد

كه كميسارياي  خانم رجوي با يادآوري اين
عالي پناهندگان سازمان ملل اعالم كرده 

سمي پناهجو طور ر به«ساكنان اشرف : است
بايد از «هستند و »  تحت قانون بين الملل

حفاظت بنيادين امنيت و سالمتي شان 
از آنجا كه دولت عراق، : گفت» برخوردار باشند

حفاظت ساكنان اشرف را توسط نيروهاي 
آمريكايي يا نيروهاي ملل متحد و اتحاديه 
اروپا و حتي استخدام شركتهاي خصوصي 

اشرف را نپذيرفته حفاظتي به هزينه ساكنان 
  ، خط قرمز بين يك جابه»حداقلها«است، اين 

جايي اجباري و  غيرقانوني را با يك راه حل و 
جايي مسالمت آميز و داوطلبانه، متمايز   جابه

 .مي كند

 

تضمينهاي حداقل از جمله شامل موارد زير 
 :است

نظارت شبانه روزي ملل متحد و اياالت -
وان يك كمپ عن متحده در كمپ آزادي به

پناهندگي با پرچم ملل متحد و تضمين 
سالمت يكايك ساكنان بدون استثناء از اشرف 

  .ثتا آزادي و از آزادي  تا كشور ثال
لغو محاصره و هر گونه اذيت و آزار عليه -

ساكنان و دسترسي آزادانه آنها به خدمات 
برخورداري از حق ديدار خانواده ها و  پزشكي و

 .داخل كمپوكيالن آنها در 

عدم حضور نيروهاي عراقي در داخل سياج -
خاطر امنيت و آرامش نزديك  كمپ به ويژه به

 زن مسلمان و عدم مداخله در زندگي 1000به 
 .روزانه ساكنان

 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
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   ي نفتميتحر

  ي اسالميجمهور

  ابدي ي مهي ُكنج و زاو
  امان منصور

   آذر19...  خبريفراسو
 مهاي تحردي تشدي ورود ژاپن به پروسه با
 كه پس از ي اسالمي جمهورمي رژهيعل

 ي المللني گُزارش آژانس بنيانتشار آخر
 مي افتاده، موضوع تحراني به جري اتُميانرژ

 مالها ابعاد و چشم ي و نفتي بانكستميس
 به شتري و هر چه بافتهي ي تريانداز واقع

  .   رانده شده استيري گميز تصممرك
اعالم كرد، ) نهيآد( ژاپن روز گُذشته دولت
 مالها به مي رژهي را عليدي جديمهايتحر
 يهايي دارافي رسانده كه شامل توقبيتصو
 زي شخص و نكي موسسه و سازمان و 106

 با ي از معامله ارزي ژاپني بانكهاتيممنوع
  . شودي ميراني اگريسه بانك د

 دولت ژاپن، شُمار مي تصمنيازه تر تي پدر
 عدد، 20 به وي توكمي تحت تحريبانكها

 عدد و افراد 267موسسات و سازمانها به 
 افتهي شي نفر افزا66 به ي و حقوقيقيحق

  .است
 ژهي به ومهاي تحردي ژاپن به دور جدوستنيپ

 كشور در كنار ني دارد كه اتياز آن رو اهم
 اني مشترني و هند از بزُرگتريكُره جنوب

 ييايبازار آس.  استي اسالمينفت جمهور
 است كه مخالفان ي شاهدني ترينفت، اصل

 مالها در اُروپا به آن مي رژي نفتميتحر
 كُنسرن سيي رثال، ميبرا.  ورزندياستناد م

 هي توتال در آستانه نشست سران اتحادينفت
 توسط راني نفت اميتحر":  كرددياُروپا تاك
 نخواهد گذاشت، راني بر ايمهم رياُروپا تاث
 ي طالي تواند به راحتي كشور منيچرا كه ا

  ". بفروشدگري دي خود را به كشورهااهيس
 در گذشته بر ي دوماژورستوفي كريآقا

 با تهران به گونه ي معامله نفتتياهم
او در سال .  استدهي ورزدي تاكي تركاليراد

 اعتراف ي دادگاه فرانسوكي در برابر 1386
 پر ي كاسبكي جوش دادن ي كه براكرد

 خود رشوه پرداخت يراني ايسود، به طرفها
  .كرده است

  
 در زي اُروپا نهي حال، سران اتحادني همدر

 رينشست روز گُذشته خود در بروكسل، ز
 دي بر تشدي مبنشي خوي قبلميتصم
 دهي كشدي مالها خط تاكمي رژهي علمهايتحر

 هياتحاد خارجه رانيو اعالم داشتند كه وز
 در باره اقدامات هياُروپا حداكثر تا ماه ژانو

 هند خوامي رابطه تصمنيمشخص در ا
  .گرفت

 است كه به همان ري اجتناب ناپذباي تقرنيا
 ي و بانكي نفتيمهايگونه كه مساله تحر

 ي ميرتري لمس پذهي مالها كُنج و زاوميرژ
 ي المللني و بي داخلي صف بندد،يبا

 پر رنگ زيان در برابر آن نموافقان و مخالف
 ني بر ازي تر از هر چيدنيد. تر خواهد شد

 ي در روزها و هفته هاي عموميصحنه 
 ي خجولگراني بازي اجباريي هنرنمانده،يآ

 يامدهاي پليبه دل –است كه معموال 
 شدن در برابر داري از پد- ياسي ساي يقانون

     . دارندزي پرهينگاه همگان

  يك سال از

  بهار عرب گذشت
  11بقيه از صفحه 

باعث سرنگوني رژيمهاي توتاليتر 
ديگر سو، از شد، پا برجاست و 

شرايط بعد از انقالب باعث شده كه 
 يافته ومردمي به قدرت خود باور 

نيروي  دادن به سوي سازمان
مردم . مبارزاتي خود روي آورند

تونس و مصر كه گمان مي بردند 
 و "كحسني مبار"سرنگوني رژيم 

 مي تواند عدالت "بن علي"
اجتماعي را براي آنان به ارمغان 

 اكنون دريافته اند كه براي ،آورد
پيشرفت جامعه مي بايست بر سر 
خواستهاي خود باقي بمانند و براي 

برخوردها بين انبوه . آن مبارزه كنند
مردم و دولت گواه باال رفتن آگاهي 
مردم در مسير مبارزه اي كه 

در . ه اند، مي باشدانتخاب كرد
مصر، نقش خرابكارانه ارتش كه 

حسني "قبل از فروپاشي رژيم 
 راهي به جز پيوستن به "مبارك

نه براي تامين منافع مردم (انقالب 
 براي حفظ منافع سودآور ،بلكه

در پيش ) خود سياسي -اقتصادي
رو نداشت، براي مردم نمايان 

فقط در هفته آخر ماه . گشته است
 نفر از مخالفان 40 از نوامبر بيش

 ميدان شتتوسط ارتش كه قصد دا
ن خالي كند، به اتحرير را از معترض

قتل رسيده و بسياري مجروح شده 
در حقيقت، دولت در تحليل . اند
 كه  هستندي مردان مسلحيينها

تالش دارند از منافع طبقه حاكم 
مردم مصر اكنون . محافظت كنند

دريافته اند كه اگرچه ديكتاتور 
 حكومت اما ،سابق سرنگون شده

سابق هنوز در قدرت باقي مانده 
  . است

 سرنگون ديكتاتوراگر ابزار سركوب 
 ،شده در قدرت سياسي باقي بماند

در واقع اين به آن معناست كه 
 مانور مكان پيشين هنوز احكومت

مانع پيشبرد  دادن دارد و قادر است
اين مساله، . آرمانهاي انقالب گردد

 نيروها براي تشكيل سازماندهي
يك حزب سياسي انقالبي كه قادر 
باشد انقالب را تا حذف ضد 
انقالبيون باقي مانده در ساختار 
قدرت پيش ببرد را به فاكتوري 

عدم وجود يك . مهم بدل مي سازد
رهبري انقالبي كه منافع طبقات و 

 باعث ،اقشار محروم را تامين كند
شد تا نيروهاي ارتجاعي، ارتش و 

انقالبيون بتوانند بار ديگر در ضد 
ساختار قدرت كشورهاي عربي كه 

حضور پيدا   انقالب رخ داده،جادر آن
 ابمردم مصر و تونس در غي. كنند

يك رهبري انقالبي، لزوم حياتي و 
ضروري تشكيل يك حزب سياسي 
انقالبي را از طريق تجربه اي بسيار 

در پيچيده  مسيري يسخت و ط
 و خواهند پروسه انقالب آموخته

گرايشاتي كه ابراز مي . آموخت
 انقالب در كشورهاي مصر و ،دارند

درك كامال  ،تونس شكست خورده
.  دارند انقالبواقعيت اشتباهي از

اين تفكر كه ملتي مبارزه كند و 
طعم پيروزي را بچشد و سپس اجازه 
بدهد ضد انقالب قدرت را به 

كه در  سيطره خود در آورد بدون آن
 ،مقاومت و مبارزه كندمقابل آن 

.  استآشكاري بسيار ييك هذيان گو
برعكس، با توجه به ادامه مبارزه 

ي كه يمردم عرب در كشورها
ديكتاتورها سرنگون شده اند و 
همسويي و استحكام نيروها و 

 يكپارچگي گرايشات مردمي و عدم
 مي آشكار نيروهاي ضد مردمي،

 كه دولتهاي جديد شانس بسيار شود
تسلط   و اوضاعرام كردنكمي در آ

  .  دارند آنبر
قدرت گرفتن نيروهاي ضد مردمي 
در كشورهاي عربي به معناي 

مردم . پيروزي حتمي آنان نيست
كشورهاي عربي در شرايطي به 
خيابانها آمده اند كه سرمايه داري 
جهاني نيز با بحرانهاي عميق 

اين  ساختاري اقتصادي روبروست و
 به چند مساله نيز شرايط را نسبت
جنبش . دهه پيش متفاوت مي سازد

بهار عرب، بسياري از مردم جهان را 
تحت تاثير خود قرار داده و انگيزه 
خيزشها و جنبشهاي وسيعي در 

در . كشورهاي ديگر شده است
 و "ينسويسكان"ايالتهاي 

 صدها تن به خيابانها "مديسون"
مانند مردم "آمدند و شعار دادند 

   "!مصر مبارزه كنيد
يل به يمردم حتي در كشور اسرا

 شعار مشهور خيابانها آمدند و
انقالب، " فرياد زدند فلسطينيها را

 كه اين نيز "انقالب تا پيروزي
تحت تاثير جنبش مردم كشورهاي 

مردم كشورهاي عربي با . عرب بود
ني همچون اسرنگوني مستبد

بن " و "قذافي"، "حسني مبارك"
  را پايان ساختارهاي استبدادي"علي

.  كشورهاي خود به ثبت رساندنددر
 همچنانتضاهاي بنيادين اما 

ل اساسي مردم يپابرجاست و مسا
البته تاريخ . هنوز حل نشده است

جنبشها سرشار از شكستها و 
پايداري و مبارزه مردم . پيروزيهاست

در ميدانهاي كشورهاي مصر و 
تونس نشان مي دهد كه نيروي 
 انقالبي هرگز اينقدر قوي در

تضعيف نيروهاي ضد انقالبي عمل 
  . نكرده است

يك سال از انقالب كشورهاي عربي 
 "محمد بوعزيزي"كه با خودسوزي 

 گذشت و مردم هنوز به ،آغاز گرديد
آرمانهاي بنيادين خود دست پيدا 

اما شرايط عيني نشان . نكرده اند
مي دهد كه مردم كشورهاي عربي 

 ايجادبا ادامه مبارزه، سازماندهي و 
يك رهبري انقالبي قادر خواهند بود 

 . به پيروزي دست يابند
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 برنامه ي 1357بهمن چندي پس از انقالب 

خصوصي سازي صنايع و شركتهاي خدماتي 
 به ويژه اما در چند سال اخير .دولتي مطرح شد

 سياست خصوصي سازي صنايع و ،در دولت نهم
شركتهاي خدماتي به صورت جدي تري پي 

  .شده استگيري 
خصوصي سازي به هر گونه انتقال فعاليت از 

خصوصي اطالق مي ش بخبخش عمومي به 
خصوصي سازي به عنوان يك سياست . شود

 است كه مالكيت و كنترل باوراقتصادي بر اين 
خصوصي از نظر تخصيص منابع نسبت به 
مالكيت عمومي كاراتر است زيرا چنين به نظر 
مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا در شرايط 
رقابتي باعث بكار گيري بيشتر عوامل توليد و 

شود و رقابت صنايع و  كارايي ميافزايش 
شركتهاي خدماتي باعث توليد بيشتر و متنوع 

  .كاالها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد شد
استراتژي اقتصادي در ايران در جهت پديد 
آوردن سيستم اقتصاد آزاد و رقابتي و كوچك 
كردن حجم دولت است اما بر اساس شواهد 
موجود گسترش سرمايه گذاري در بخش 

صوصي در چهارچوب يك فضاي رقابتي خ
 .منصفانه بين سرمايه گذاران شكل نگرفته است

به عنوان مثال توليد كنندگان وابسته به رژيم به 
دسترسي دارند ولي % 12وامهايي با نرخ سود 

بقيه ي سرمايه گذاران مجبورند در بازار غير 
 بخشي .و باالتر راپرداخت كنند% 36رسمي سود 

)  به هرم قدرتعموما وابسته(ان از سرمايه دار
تعدادي به دالر با نرخ دولتي دسترسي دارند اما 

 گران تر مي% 17 دالر را دارانديگر سرمايه 
  ...  خرند و

توانند به  رژيم طبق ماهيت استبدادي خود نمي
 فرصت رقابت و و كسي خارج از هرم قدرتهيچ 

بهره وري از امتيازات موجود را بدهد و نتيجه ي 
ين عملكرد به وجود آمدن طبقه ي رانت خوار و ا

 نظام رانت خواري و .انحصار طلب دولتي است
  .انحصار طلبي وجه اقتصادي استبداد است

  
در شرايط مربوط به فضاي اقتصادي رقابتي در 

 استبداد .كند ايران چندين مساله خود نمايي مي
 .اجازه ي ورود هيچ رقيبي را به ميدان نمي دهد

يران با شيوه ي واگذاري بدون  بستر حكومت ا
سازي مناسب براي سرمايه گذاري و سود آوري 
باعث ورشكستگي و نفي كامل طبقه ي خرده 
بورژوازي غير وابسته به رژيم و تقليل طبقه ي 
مالكان ابزار توليد به افراد وابسته به رژيم خواهد 

 در نهايت باعث ايجاد يك جامعه ي دو وشد 
طبقه ي رانت خوار حكومتي و قطبي متشكل از 

عوامل . اكثريت محروم و پرولتاريزه مي شود
رژيم با گسترش قدرت اقتصادي خود و نيز 
استفاده از ابزار سياست به طور كامل بر اكثريت 
تسلط پيدا خواهند كرد و از آنجا كه مردم از 

توانند بر فعاليتهاي  طريق دولت هم نمي
 نتيجه استثمار  در،اقتصادي نظارت داشته باشند

همه جانبه ي طبقه ي محروم به سهولت انجام 
   .خواهد پذيرفت

  
نكته اي كه در اينجا بسيار چشم گير است 
شكسته شدن سيستم استبداد آسيايي و حل 

شدن مساله تبعيت جوامع آسيايي از مسير 
 ماترياليسم آن گونه كه در (تكامل تك خطي

ي مالكيت  با تغيير در شيوه ) تحليل شدهتاريخي
 يكي از مهمترين مسائل درباره .ابزار توليد است

ي تاريخ تحوالت اجتماعي آسيا مساله ي روند 
دگرگوني ناپذير جوامع آسيايي است اين نظريه 
كه توسط بسياري از نظريه پردازان اعم از 
ريچارد جونز ، جان استوارت ميل ، جيمز ميل ، 

 ماركس و  به خصوصآدام اسميت، وارگا و
 كه تاريخ باور است بر اين ،نگلس مطرح شدها

ايران و ديگر كشور هاي آسيايي چيزي نيست 
جز بر افتادن و پا گرفتن مجدد دولتهاي 

 حكومت مبتني براستبدادي و نظام اجتماعي 
ماركس در مقدمه ي كتاب . مطلقه و خود كامه

در برلن 1859نقد اقتصاد سياسي كه در سال 
شيوه ي توليد «:گويد منتشر شد چنين مي

 گانه ي 5رسد كه از مراحل  آسيايي به نظر نمي
 پس از انتشار ».توليد تاريخ مغرب زمين باشد

نظر ماركس در باره ي شيوه ي توليد آسيايي 
بحثهاي خستگي ناپذيري بين نظريه پردازان در 
اين باره شكل گرفت از اين مباحثات كه بگذريم 

وت از نظام استبداد آسيايي ماهيتي كامال متفا
 تفاوت حكومتهاي .هاي استبدادي غرب دارد

استبدادي در غرب و شرق از اين قرار است كه 
در نظام استبدادي شرقي همواره تصميم گيرنده 
يك نفر است اما در نظام هاي استبدادي و 
سلطنتي غربي قدرت بين شخص اول حكومت 
اشراف و زمين داران بزرگ تقسيم مي شود و 

مشخصه ي فئوداليته در غرب اين مهمترين 
 اين امر سبب بر افتادن و از نو بنياد يافتن .است

دولتهاي آسيايي و ايستايي نظام اجتماعي شده 
 منشا ايستايي جوامع آسيايي را بايد در .است

 خصايص عمده ي .شيوه توليد آسيايي جست
نظام فئودالي به طور اعم در شرق و به طور 

 آبياري وسيعي اخص در ايران وجود سازمان
كه از طرف دولت ايجاد مي شود و مالكيت است 

خصوصي زمين در برابر مالكيت دولتي اراضي 
توان گفت  فوق العاده ناچيز است تا جايي كه مي
شيوه ي . مالكيت خصوصي زمين وجود ندارد

توليد آسيايي منجر به پيدايش حكومت مقتدر 
مركزي كه راس آن تنها يك شخص است شده 

 از ايجاد يك طبقه ي اجتماعي كه بتواند است و
مازاد توليد را به خود متعلق سازد و مردم را 

 اين نوع شيوه ي .كند استثمار كند جلوگيري مي
خفيف و از در را  تضاد طبقاتي در جامعه ،مالكيت

گرفتن نبرد طبقاتي كه قوه ي محركه ي تاريخ 
 پس جاي تعجب نيست .كند است جلوگيري مي

  .آسيايي تغيير ناپذير باشندكه جوامع 
اما شيوه ي مالكيت جديد در ايران سبب ايجاد 
يك جامعه ي دو قطبي و شكل كيري طبقه ي 

به طور شود كه سرمايه را  رانت خوار مي
 در اختيار دارد و طبقه ي محروم را انحصاري

 پس استراتژي سياست .استثمار مي كند
ي را در ايران تشديد مي باقتصادي تضاد طبقا

كند و نيروي محركه اي براي پويايي تغيير و 
تحوالت اجتماعي در ايران است و تا حد زيادي 
مساله ي عدم تطابق روند تاريخ با مسير تكامل 

حل خواهد ) ماترياليسم تاريخي (را تك خطي 
  .كرد

        )ادامه دارد(

 وراني پاجهيسرگ

 در مقابل ميرژ

 مهايآثار تحر
 

 هي پوجعفر
   پنجشنبه  خبريفراسو
 ياول د
 از ي گزارش منابع خبربنابر

 روز گذشته م،يداخل رژ
مجلس آخوندها ) چهارشنبه(

 داد تا لي تشكي علنريجلسه غ
 ني بيمهاي تحريبه بررس

 آن بر اقتصاد ري و تاثيالملل
محسن . كشور بپردازد

 اتي هيكوهكن، سخنگو
 كه در دي گوي مجلس مسهيير
 اقتصاد ري از وز جلسهنيا

خواسته شد تا در مورد 
اما .  دهدحي توضمهايتحر

 سيي ربيمحمدرضا باهنر، نا
 ي جلسه علنانيمجلس در پا

قرار است ":  روز گفتنيهم
 ،يرعلني در جلسه غندگانينما

 سيي اقتصاد و ررياظهارات وز
 در مورد يكل بانك مركز

 لي مساها، ارانهي يهدفمند
ز را  و نرخ طال و ارياقتصاد

استماع كنند و دوستان دولت 
 باره ني در اهايجلس ميبرا

 ". دهندحيتوض
 ري وزحاتي ظاهر توضبه

 كل بانك سيياقتصاد و ر
 سر ي و بهودهي آنقدر بيمركز

 از ياريو ته بوده كه بس
 آنرا به ي عطاندگانينما
 و جلسه را دهي بخششيلقا

شكور اكبر . ترك كرده اند
 ي اقتصادونيسينژاد، عضو كم

خبر "مجلس در گفتگو با 
 از اعتراض تعداد "نيآنال

 به ندگاني از نماياديز
 دولت خبر ندگاني نمايحرفها

 از يكيخود من ": داده و گفت
 معترض بودم كه در ندگانينما

 روند از جلسه نياعتراض به ا
 گري ديبرخ. خارج شدم

 ". كردندني چنزي نندگانينما
 عضو ،يي سناي مهدنيهمچن

 و ي ملتيمن اونيسيكم
 ي به خبرگزاري خارجاستيس

:  گفت"مهر" يحكومت
 ي دولتندگاني نماييپاسخگو"

حاضر در مجلس آنقدر 
 بود كه سر و ي و خنثيتكرار
 بلند شد، به ندگاني نمايصدا
 ني كردند چندي كه تاكيطور

 در روزنامه ها هم ييصحبتها
 ".هست

 است كه آثار ني اتي واقعاما
 مير رژ بي المللني بيمهايتحر

خود را نشان داده و 
 آن كه ياهوچيسردمداران ه

 ي را فرصتمهاي تحرروزيتا د
 رشد كشور برآورد كرده يبرا

 و هي فقي ول،ي خامنه ايو عل
 ناكارآمد بودن م،يرهبر رژ

 و دور زدن آن را مهايتحر
 كرد، اكنون ناتوان از ي مريتقد

 آثار آن به دست و پا كنترل
 .افتاده اند

 رابطه نيهمچن گذشته روز
 با كشور امارات مي رژياقتصاد

 منابع يدچار تنش شد و برخ
 خبر از توقف مناسبات ميرژ

 با امارات داده راني ايتجار
 ي كه از سويبودند؛ خبر

 وزارت امور خارجه يسخنگو
 نيرام.  شدبي تكذميرژ
 بي تكذهي در توجهمانپرستيم
بسته شدن ":  خبر گفتنيا

 وزارت رش ثبت سفاتيسا
 لينعت ، معدن و تجارت دالص
 زي مربوطه نري داشته و وزيفن

 خصوص ني در ايمصاحبه ا
 ".نداشته است

 ي است كه خبرگزاري درحالنيا
 كي" فارس از قول يحكومت

 از يگزارشات":  گفت"مقام آگاه
 يسمت امارات به آقا

 در خصوص جمهور سيير
 ي براي اماراتيمقاومت بانكها

 يتها با شركيعدم تبادالت مال
 ي و آقادي رسيرانيا
 اقدام كي در جمهور سيير

 و فعاالنه دستور دادند، يانقالب
 و ي دو جانبه بررستروند مبادال
 ". شوددنظري تجدازيدر صورت ن

 ،يمي محمد رضا رحنيهمچن
 ني نژاد در ايمعاون اول احمد

 نيبه مسووالن ا": مورد گفت
 بار ري كه زميكشور تذكر داد

 به رايد، ز نرونكايفشار آمر
 ".ستيصالح شان ن

 ني بيمهاي ظاهر آثار تحربه
 ي و ناتوانمي بر اقتصاد رژيالملل

 بحران، ني آن از كنترل اورانيپا
 در دل آنان يترس و وحشت
 با آن دي دانند بايانداخته كه نم

 يرياوج گ. چگونه برخورد كنند
 و طال در ي خارجي ارزهامتيق

 هر دالر متيبازار و عبور ق
 از وروي تومان و 1600 از كايآمر

 طرف و كي تومان از 2000
 ارانهي دولت از پرداخت يناتوان

 فشار لي به دلي نقديها
 كار گر،ي از طرف دمهايتحر

 رسانده كه در يي را به جاميرژ
 جمهور آن سيي ساعت ركي

 با ي به قطع رابطه تجارميتصم
 بعد ي و ساعتردي گيامارات م

 يسعمقامات وزارت امورخارجه 
 ي آن مي الپوشاناي بيبه تكذ

 .كنند
 دهد كه ي اتفاقات نشان منيا

 دچار جهي به سرگمي رژورانيپا
 دانند با آثار آنچه تا يشده و نم

 خواندند ي م"كاغذ پاره" روزيد
 دندي كشيو در باره اش عربده م

 تا ديآنقدر قطعنامه صادر كن"
، "قطعنامه دان تان پاره شود

 نياكنون ا. چگونه برخورد كنند
 است هي فقتي والمياركان رژ

 و چاك چاك ختهي از هم گسهك
 آن به سر و كله ورانيشده، پا

 . كوبندي مگريكدي
 نخواهد توانست گري كه ديميرژ

 گذشته حكومت كند و وهيبه ش
كنترل اقتصاد و بازار از دستش 
خارج شده، در لبه پرتگاه سقوط 

 . زنديدست و پا م
  

  خصوصي سازي متكي بر رانت، تحكيم استبداد
  شهره صابري

 بخش اول
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انتقال مجدد معلم زنداني به 
  شكنجه گاه وزارت اطالعات

در اخبار اوايل آذر ماه آمده بود كه خبر 
انتقال ناگهاني علي پورسليمان، معلم 
زنداني و فعال صنفي معلمان، از بند 

 وزارت اطالعات، مادر 209 به بند 350
اين زنداني سياسي را دچار شوك 

  .عصبي و روانه بيمارستان كرد
زارش خبرنگار كلمه، وقتي مادر طبق گ

اين فعال صنفي و مدني مثل هر هفته 
صبح روز دوشنبه براي مالقات با 
فرزندش به زندان اوين رفت، مسووالن 
سالن مالقات اعالم كردند كه وي به 

شنيدن اين .  منتقل شده است209بند 
خبر و به ياد آوردن روزهايي كه اين 

شار معلم زنداني توسط بازجوها تحت ف
و شكنجه قرار گرفته، مادر اين زنداني 

  .سياسي را راهي بيمارستان كرد
علي پورسليمان پنج روز بعد از نقل و 
انتقالش، به داليلي كامالً نامشخص 

 بازگردانده 350 به بند 209دوباره از بند 
اما اطالع از وضعيت جسماني . شد

مادرش، وي را به شدت نگران كرده 
  .است

 كه سرپرستي از پدر و علي پورسليمان
مادرش را نيز به عهده دارد، اين روزها 
به شدت نگران حال آنهاست، چرا كه 
در مدت بازداشتش، والدين او بارها 
دچار حمله عصبي و راهي بيمارستان 

  .شده اند
  

اين عضو شوراي مركزي سازمان 
 خرداد امسال 11معلمان ايران در تاريخ 

داشت مورد او در هنگام باز. بازداشت شد
ضرب و شتم نيروهاي امنيتي قرار 
گرفت و از ناحيه سر و ستون فقرات 
دچار آسيبهاي جدي شد، تا جايي كه 
بالفاصله بعد از بازداشت به بيمارستان 
خاتم االنبيا منتقل و سپس از آنجا راهي 
بند دو الف متعلق به سپاه پاسداران 

وي بعد از بازجويي به بند . گرديد
  . شدعمومي منتقل

علي پورسليمان، اين معلم زنداني با اين 
كه بارها در نامه هاي متعدد خطاب به 
دادستان تهران و ساير مقامات قضايي 
درخواست مرخصي كرده، اما تاكنون 

او بعد از . هيچ پاسخي نگرفته است
گذشت چهار ماه از بازداشت غيرقانوني 
و در حالي كه برايش قرار كفالت صادر 

 دادگاه انقالب 28سط شعبه شده بود، تو
به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال 

اين فعال صنفي . حبس محكوم شد
 نيز به دليل شركت 85معلمان در سال 

در تجمعهاي صنفي معلمان مقابل 
وي هم . مجلس دو ماه زنداني بود

 زندان اوين نگهداري 350اكنون در بند 
  . مي شود

  

 نامه مادر محمد داوري، روزنامه
نگار زنداني به همبندي فرزندش 

  علي پورسليمان
مادر محمد داوري، معلم زنداني كه 
مطلع شده علي پورسليمان، معلم ديگر 
زنداني، بخشي از مجازاتش به خاطر 
كمك به او و فرزند دربندش بوده، نامه 
اي را خطاب به علي پورسليمان نوشته 

  .است
طبق گزارش كلمه، پور سليمان بعد از 

دو سال از حبس داوري، زنداني گذشت 
يكي از موارد اتهامي . و بازداشت شد

علي پورسليمان، ارسال نامه مادر محمد 
داوري براي انتشار در سايتهاي خبري 
بوده است؛ اتهامي كه وي در جلسه ي 
دادگاه، مسووليت آن را پذيرفته و انگيزه 
و هدفش را كمك به مادر و خانواده 

نساني و اخالقي محمد داوري و وظيفه ا
  .اش عنوان كرده است

مادر داوري در اين نامه خطاب به دبير 
كل سازمان ملل از وضعيت فرزندش 
نوشته بود و از او خواسته بود به وضعيت 
زندانيان سياسي در ايران و از جمله 

  .فرزندش توجه كند
علي پورسليمان، فعال صنفي معلمان، 

 28 مهر امسال توسط شعبه 24در 
گاه انقالب به رياست قاضي مقيسه بيداد

  .به يك سال حبس محكوم شد
محمد داوري به شش سال حبس 
محكوم شده است و بيش از دو سال و 
نيم است كه بدون يك روز مرخصي در 

  .زندان اوين به سر مي برد
  

بخشي از نامه مادر محمد داوري 
  به علي پور سليمان

  !علي جان"
ه وقتي شنيدم تو را به علت كمك ب

انتشار نامه من خطاب به دبير كل 
سازمان ملل مجرم شناخته اند و در 
زندان نگاه داشته اند، به شدت ناراحت و 
متاثر شدم، ناراحت از اين كه هميشه 
ديدن تو بخشي از نبود محمد را براي 
من تسكين مي داد و اين كه چرا بايد 
تاوان رفاقت و دوستي در اين زمانه اين 

  .جوانمردانه باشدقدر سنگين و نا
در زمانه اي كه سال تا سال، برادر از 
برادر خبري نمي گيرد و همسايه از حال 
همسايه بي اطالع است اما تو و خانواده 
ات وقتي كه من براي مالقات با محمد 
پس از طي مسافت طوالني از بجنورد 
به تهران مي آمدم، با روي گشاده از 

ش من پذيرايي مي كرديد و تمام تال
اين . تان كمك به محمد و آزادي او بود

چه زمانه اي است كه اين گونه 
ويژگيهاي انساني و اخالقي تاوان و 
مجازات دارد؟ بزرگترين افتخار من 
داشتن محمد و دوستان اوست كه اين 
گونه فضايل انساني و اخالقي را پاس 

  .مي دارند

وقتي شنيدم تو را با آن وضع 
ر كرده دردناك و دلخراش دستگي

و سرت را شكسته اند و اين همه 
بال و مصيبت بر سرت آورده اند و 
پس از آن تو را به زندان انداخته 
اند، نمي توانستم جلوي اشكهايم 

  .را بگيرم
وقتي شنيدم مادرت زماني كه فهميده 

 شده اي، به دليل 209تو دوباره راهي 
شوك عصبي راهي بيمارستان شده، بي 

آن . و قلبم به درد آمداختيار گريه كردم 
روز آرزو كردم كه كاش من به جاي او 
بودم و حداقل با تحمل بخشي از درد و 
غصه مادرانه او قسمت كوچكي از 

  .زحمات تو را جبران مي كردم
امروز مثل بسياري ديگر از مردم، 
شرمنده محمد، تو و ديگران هستم، اين 

 كاري براي آزادي شما از من بر كه
اما من هميشه براي آزادي . نمي آيد

شما و همه آنهايي كه به خاطر عقيده 
شان در زندان هستند، دعا مي كنم و 

   ".آرزوي نابودي ظالمان را دارم
  

  تبعيد فعال صنفي كورد
 آذر 7بنا به گزارشهاي رسيده در 

 مختار اسدي، فعال صنفي ،امسال
خاطر امتناع خسرو ساكي، كردستاني، به 

مدير كل اداره ي آموزش و پرورش 
كردستان از اشتغال وي، مجبور به ترك 

اين در . زادگاهش سنندج شده است
حاليست كه خانواده ي اين معلم 
روشنفكر و آگاه در سنندج زندگي مي 

مختار اسدي عضو انجمن صنفي . كنند
معلمان كردستان و كانون معلمان ايران 

 در كرج بسر مي برد و تا هم اكنون
  .كنون مشغول به كار نشده است

گزارشهاي ديگر از تشديد فشار بر 
اعضاي انجمن صنفي معلمان كردستان 
حاكي از آن است كه آقاي بهاالدين 
ملكي از اعضاي فعال انجمن صنفي 
معلمان كردستان به دستور حراست 
آموزش و پرورش استان كردستان از 

يرستان شبانه سرپرستي خوابگاه دب
آقاي ملكي از . روزي زانياران بركنار شد

دبيران علوم اجتماعي ناحيه ي يك 
سنندج است كه در سالهاي اخير در اين 
. پست مشغول انجام وظيفه بوده است

با اين اقدام مشخص مي شود كه 
آموزش وپرورش كردستان در پي عدم 
پذيرش مختار اسدي در زادگاهش 

فشار بيشتر بر  در صدد تشديد ،سنندج
اعضاي انجمن صنفي معلمان كردستان 

  .  است
  

تغيير نظام آموزشي مدارس از 
  پذير نيست سال آينده امكان

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس تاكيد كرد كه با توجه به عدم 

 در شوراي 3،3،6تصويب نظام آموزشي 
عالي انقالب فرهنگي، وزارت آموزش و 

اي وزير نمي پرورش بر خالف وعده ه
تواند اين نظام را از سال آينده اجرايي 

  .كند
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، روز 

 آذر درحاشيه جلسه علني 23چهارشنبه 
مجلس شوراي اسالمي، علي عباسپور 

فرد تهراني، رييس كميسيون آموزش و 
تحقيقات، با برگزاري كنفرانس 
مطبوعاتي نسبت به آنچه اقدامات 

ارت آموزش و پرورش خواند عجوالنه وز
  .  انتقاد كرد

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات 
در آخرين جلسه تنظيم سند ":گفت

تحول آموزش و پرورش در شوراي 
عالي انقالب فرهنگي پيش بيني شد، 

، 6تغيير نظام آموزش و پرورش به نظام 
 در شوراي عالي انقالب فرهنگي 3، 3

  ".به تصويب برسد
كه وزير آموزش و وي با بيان اين 

پرورش مرتب در رسانه ها از اجراي 
 از ابتداي مهرماه سال 3، 3، 6نظام 

در سند ":آينده سخن مي گويد، گفت
تحول آموزش و پرورش كه به تصويب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده، به 

 به تصويب 3، 3، 6هيچ وجه نظام 
آنچه كه در شوراي عالي . نرسيده است

 تصويب شده، كليات انقالب فرهنگي
اين طرح است كه بر اساس آن آموزش 
و پرورش موظف شده است، ظرف دو 
ماه راهكارها و آيين نامه اجرايي تغيير 
نظام آموزش و پرورش را تهيه كرده و 

  ".به شوراي انقالب فرهنگي ارايه دهد
  

عباسپور با تاكيد بر اين كه عجله وزارت 
، 6آموزش و پرورش براي اجراي نظام 

 به هيچ وجه براي ما قابل توجيه 3، 3
تدوين كتب پايه ششم ":نيست، گفت

ابتدايي هنوز به تصويب شوراي عالي 
آموزش و پرورش نرسيده است، چطور 
وزارت آموزش و پرورش مي خواهد از 
ابتداي مهرماه سال آينده فضاي الزم و 
كتب آموزشي را براي اين پايه جديد 

  "فراهم كند؟
تعجيلهاي ":ته استاو همچنين گف

وزارت آموزش و پرورش و اقدامات 
بدون پشتوانه عميق كارشناسي اين 
وزارتخانه باعث شده ما نگران آموزش و 

اين موضوع . پرورش فرزندانمان باشيم
از نظر ما شعاري و تبليغاتي است و هر 
گونه تغيير در نظام آموزش و پرورش 
بايد به تصويب شوراي عالي انقالب 

برسد اين اقدام آقاي حاجي فرهنگي 
بابايي خالف قانون است و كميسيون 
اجازه چنين تخلفي را به وزارت آموزش 

  ".و پرورش نمي دهد
عباسپور با تصريح اضافه كرده است 

براي اجراي اين سيستم جديد بايد ":
سيستمي طراحي شود كه از اول 
دبستان تا پايان مقطع دبيرستان را 

الزم را داشته اصالح كند تا پيوستگي 
باشد زيرا در صورتي كه تنها دوره ششم 
ابتدايي را به ساختار نظام آموزش و 
پرورش اضافه كنيم، اصالح نظام 

  ".صورت نخواهد گرفت
قبل از عباسپور، نوراهللا حيدري ديگر 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 

اعضاي كميسيون همچنان ":گفته بود
 در آموزش و 3-3-6در مورد نظام 

پرورش ترديد دارند و مطمين نيستند 
  كه بتواند سياست درستي باشد و 

  15بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در آذر ماه
  

 فرنگيس بايقره
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اسالمي كردن دانشگاهها از سالهاي 
و به قدرت انقالب پس از اوليه ي 

اسالمي مورد توجه رسيدن جمهوري 
 با انجام 1359در سال . حكومت  بود

انقالب فرهنگي طرح اسالمي كردن 
هدف از اين . كليد خورددانشگاهها 

طرح پاكسازي  اساتيد و دانشجوياني 
 غرب زده رژيم،عنوان شد كه از ديد 

   اين اقدامات به عنوان بخشي از.دندبو
 برنامه ي حكومت براي مبارزه با 
فرهنگ غرب در ايران محسوب مي 

ن زمان محتواي كتابهاي  آدر . شد

درسي توسط شوراي عالي انقالب 
. فرهنگي مورد بازبيني قرار گرفت

همچنين از نظر  ظاهري نيز دانشجويان 
دانشگاهها مقيد به رعايت برخي 

پس از . ختگيرانه  شدندمقررات س
 سال از نخستين 31گذشت حدود 

روزهاي انقالب براي بار دوم در خرداد 
 سال پس از انتخابات 2 يعني 1390

 لزوم بازنگري در منابع 1388جنجالي 
 مطرح رژيمعلوم انساني از سوي سران 

چنانچه آيت اهللا خامنه اي در . شد
 ميليون از 2سخنان خود تحصيل حدود 

 ميليون دانشجو در رشته هاي  و نيم3
 .علوم انساني را مايه ي نگراني دانست

ولي فقيه نظام نظر خود را اين گونه 
مبناي علوم انساني غرب «:بيان كرد كه

كه در دانشگاههاي كشور به صورت 
ترجمه اي تدريس مي شود جهان بيني 
مادي و متعارض با مباني قرآني و ديني 

س علوم  در حالي كه پايه و اسا،است
 ».انساني را بايد در قرآن جستجو كرد

 مجلس و شوراي ،در پايان وي از دولت
انقالب فرهنگي خواست به اين موضوع 

در ادامه ي اين هياهو . رسيدگي كنند
براي بازنگري در منابع علوم انساني در 

وابسته به اري فارس زخبرگ 1390 آذر 6
رئيس «: كهاعالم كردسپاه پايداران 

 علوم انساني و مطالعات پزوهشگاه
 555فرهنگي نحوه ي بازنگري در 

 رشته ي علوم 38درس منتخب از ميان 
بنا به اين گزارش . انساني را تشريح كرد

حميدرضا آيت اللهي رئيس پزوهشگاه 
عات فرهنگي وزارت لعلوم انساني و مطا

تحقيقات و فناوري در نشستي -علوم

 از  نفر21 هزار و 3كه  خبري با بيان اين
 درس منتخب از ميان 555اساتيد در ارتباط با 

 رشته كه براي بازنگري انتخاب شده 38
با توجه به «: همكاري داشتند گفت،بودند

كاستيهاي متعدد رشته هاي علوم انساني در 
-كشور كه روز آمد و مناسب فرهنگ ايراني

 بر همين اساس با توجه به يكي ،اسالمي نبود
 معظم رهبري از دغدغه هاي جدي مقام

 ».تعدادي از منابع مورد بازنگري قرار گرفت
 

واقعيت اين است  كه تالش نو بنيادگرايان 
 تشديد 1388اسالمي پس از انتخابات خرداد 

شده و  يكي از مهم ترين 
 عالوه براين حوزه ها 

لباس و پوشش 
جويان، علوم انساني دانش
نكته ي مهم اين . است

است كه علوم انساني در 
ن رشته هاي دانشگاهي بي

دستاويز  خوبي براي 
مشروع سازي نظام حاكم 
به شمار مي آيد؛ چرا كه 
مي توانند به عنوان  نظام 
فكري تعريف شوند كه 
نظام سياسي  حاكم آن را 
ايجاد مي كند و از جهت  نظري با نظام 
حاكم تقويت شده و  از نظام موجود پشتيباني 

نظري  حاصل كار هم حلقه ي. خواهد كرد
مغز شويي است  كه در متن آن وحدت براي 

 قدرت  هر روز نظري و عملي در سيستم 
بنابران مشاهده . قوي تر و مستحكم تر شود

مي كنيم  كه نظام سركوبگر حاكم از علوم 
انساني به عنوان قالبي براي ايدئولوزيك 
كردن ايدئولوزي خود استفاده مي كند و در 

يان علوم پي اين هدف است كه دانشجو
گونه  انساني و در نهايت متخصصان اين

رشته ها را از نقش روشنگري خود دور كرده 
كند كه نه مي و آنها را تبديل به كنشگراني 

باورداشتها و مسيرهاي كنش شان را آزادانه 
انتخاب مي كنند و نه درباره ي موقعيت 

 آنها به .اجتماعي برداشت آزادانه اي دارند
عه تنها آزادند كه فرمان عنوان اعضاي جام

 ،كه هر كنش گري با توجه به اين. بري كنند
كنش خود را بر مجموعه ي دانشي بنا مي 
كند كه در دسترس اوست؛ بنابراين بازنگري 

منابع علوم انساني ابزاري براي رسيدن به  در
اين در حالي است كه . هدف نظام حاكم است

در ايران تمايالت سكوالري در بدنه ي 
تقويت معه به ويزه در ميان فرهيختگان جا

بنابراين ساده نيست كه حاكميت . شده است
 . ببيندجامعهچنين خواب و خيالي براي اين 

اما روشن است كه در برآورد كردن اين 
مي تواند هزينه ها و تلفات حاكميت خواست 

سنگيني به جامعه تحميل كند و اين كاري 
ن بر ماست  بنابراي.است كه همواره كرده اند

كه خطر انقالب فرهنگي دوم در محافل 
 .دانشگاهي را دست كم نگيريم

 

 

  چالشهاي معلمان

   در آذر ماه

  14بقيه از صفحه 

انداز خوبي را براي تحول در  چشم
اگرچه سند تحول . ساختار ايجاد كند

بنيادين از نظر كيفيت نظري و 
محتوايي خوب است، اما اجرا كردن 

 است و احساس آن بيشتر مورد نظر
وزش و پرورش اين همه شود آم مي

دهد،  كه روي اين موضوع مانور مي
هنوز آمادگي الزم را در خود ايجاد 
نكرده است، بنابراين ممكن است 
يكسري توقعات در سطح جامعه پديد 
آورد كه عاجز از تحقق آنها باشد و در 
نهايت اين بيماري مزمن درون نظام 

طور مزمن  تعليم و تربيت كشور همين
  ".دمان باقي مي

با اين توضيحات و توصيفات، نظام 
آموزشي جديد نه تنها به تاييد مجلس 
شوراي اسالمي به عنوان نهاد 
قانونگذار نرسيده، بلكه شوراي 
انقالب فرهنگي نيز هنوز آن را 
تصويب نكرده است و بدين ترتيب 
بازهم سردرگمي و استرس و 
اضطراب والدين و دانش آموزان به 

يي كه در سال ويژه در دوره ابتدا
تحصيلي آينده اين طرح شامل آنها 
مي شوند، شروع مي شود و براي آنها 

باالخره ":اين سووال پيش مي آيد كه
سال آينده چه اتفاقي براي ما مي 
افتد؟ و آيا به ششم ابتدايي خواهيم 

  "رفت يا اول راهنمايي؟
به هر حال از نظر وزير آموزش و 
پرورش، ششم ابتدايي همان پنجم 

  !است با دو درس اضافه
  

مراكز تربيت معلم، دانشگاه 
  ويژه فرهنگيان مي شود

حميدرضا حاجي بابايي از فعاليت 
دانشگاه ويژه فرهنگيان در مراكز 
پيشين تربيت معلم از سال تحصيلي 

  .آينده خبر داد
به گزارش خبرآنالين، اين دانشگاه 
قرار است در راستاي سند تحول 

مان بپردازد، بنيادين به تربيت معل
بابايي  چون به نظر حميدرضا حاجي

اين سند بدون پرداختن به ركن معلم 
  . معناست بي

وي درباره ارزش مدرك تحصيلي اين 
مدارك تحصيلي ":دانشگاه مي گويد

هاي   دوره اين دانشگاه با داشتن
كارشناسي و تكميلي مورد قبول تمام 

 وي گفته ".مجامع علمي كشور است
شگاه از سال تحصيلي است، اين دان

  .آينده شروع به كار مي كند
عدم پرداخت هشت ماه حقوق 
معلمان بازنشسته كشور در مورد عدم 
پرداخت هشت ماه حقوق معلمان 
بازنشسته كشور، يك منبع حكومتي 
گزارش داد، اختالفها حل شد و 
حقوق معلمان بازنشسته پرداخت مي 

  .شود

به نوشته خبرآنالين چندي پيش علي 
باسپور تهراني، ريس كميسيون ع

آموزش و تحقيقات مجلس، اعالم كرد 
كه بنا بر اطالعاتي كه به مجلس 

 هزار نفر از معلماني 30 تا 16رسيده، 
 ماه 8كه امسال بازنشسته شده اند، 

  .است حقوق نگرفته اند
اين موضوع واكنش مسووالن آموزش 
و پرورش را به دنبال داشت و اعالم 

ر بسيار كمتر از آني كرد كه اين آما
است كه رييس كميسيون آموزش و 

  .تحقيقات مجلس اعالم كرده است
در همين حال، عباسپور در گفت و گو 

باالخره پي ":با خبرآنالين مي گويد
گيريها به نتيجه رسيد و با توافق 
آموزش و پرورش و صندوق 
بازنشستگي، با پرداخت كف حقوق 

  ".بازنشستگان موافقت شد
ن معلوم مي شود اختالفها بر سر بنابراي

همين بوده است كه اين بخش از 
معلمان از افزايش حقوق بازنشستگي 

  .محروم بمانند
متاسفانه ":وي در ادامه گفته است

سازمان صندوق بازنشستگي تا قبل از 
اين، افزايش حقوق بازنشستگان 
آموزش و پرورش را مطابق با قوانين 

ها خود نمي دانست كه با پي گيري
حقوق آنها پرداخت مي شود و 

  ".اختالفها حل شده است
، وزارت 89عباسپور گفت، در سال 

آموزش و پرورش براي معلمان داراي 
مدرك كارشناسي و باالتر به عنوان 

 80كارمندان عالي رتبه، حكم افزايش 
هزار توماني درنظر گرفت، اما زماني 
كه معلمان، بازنشسته شدند، صندوق 

شوري، اين افزايش را بازنشستگي ك
به . تاييد نكرد و گفت غير قانوني است

 هزار معلم 30همين خاطر، نزديك به 
 ماه حقوق دريافت نكرده 8بازنشسته، 

وي تاكيد مي كند كه آموزش و . اند
پرورش براي افزايش حقوق معلمان با 
مراجع زيربط هماهنگ كند تا معلمان 

  . دچار مشكل نشوند
  

بسته در نصب دوربين مدار 
  كالسها

بر اساس گزارش ايسنا، معاون آموزش 
ابتدايي وزير آموزش و پرورش، فاطمه 

در حال حاضر براي ":قربان گفته است
آموزان در مدارس در  كنترل دانش

سالنها و بخشهاي عمومي مدرسه از 
شود،  دوربينهاي مداربسته استفاده مي

اما در آينده اين دوربينها به داخل 
شود تا كنترل بيشتر و   ميكالسها برده

هاي  بهتري بر عملكرد آموزشي كالس
  ".درس انجام شود

يك روز بعد همين مقام آموزش و 
پرورش با تكذيب سخنان قبلي خود به 

اين وزارتخانه ":خبرگزاري ايرنا گفت
هيچ برنامه و سياستي براي نصب 
دوربينهاي مدار بسته در مدارس 

  ".ندارد
يش خبري چندي پ":وي اظهار داشت

مبني بر نصب دوربين مدار بسته در 
كالسهاي درس منتشر شد كه صحت 

   ". ندارد

اسالمي كردن دانشگاهها، راهبرد 

  هميشگي حكومت
 نگار الوندي
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گر، انتخاب اين  زنان مداخله

  نادژدا كروپسكايا: ماه

 نادژدا كروپسكايا، متولد پترزبورگ،
 كه در سال  بودماركسيست انقالبي

 رهبر انقالب اكتبر، ، با لنين1898
اتحاد "ن گروه فعاال او از. ازدواج كرد

 كه بود "مبارزه درراه آزادي طبقه كارگر
محكوم به سه   دستگير و1896درسال 

 بهاو سيبري   در.ال تبعيد گرديدس
. مراه لنين متحمل اين مجازات شده

بعد از تبعيد، مهاجرت نمود و در نشريه 
كار كرد و اين ه  شروع ب"ايسكرا"

 درنشريه 1904 سال فعاليت را از
 1905او درانقالب .  ادامه داد"وپريود"
 شركت كرد و در هفتمين 1907 –

كنفرانس حزبي و ششمين كنگره 
 "سوسيال دمكرات روسيه ب كارگرحز"

به عضويت  1917 نماينده بود و در
كميته حزبي منطقه ي وايبورگ 

 1917تابستان   در.پتروگراد درآمد
ه لنين مجبوربه اختفا شد، او  كهنگامي

وليت داشت لنين را درجريان ومس
كروپسكايا . دهد سيرحوادث سياسي قرار

اتحاديه ي جوانان "در بنيانگذاري 
 نقش داشت و درروزهاي "ليستسوسيا

 ، نمايندهتدارك قيام مسلحانه ي اكتبر
كميته ي منطقه  لنين در صاحب اختيار

 كميته ا بارتباطاي وايبورگ براي 
 از بعد. مركزي و كميته پتروگراد بود

 يت عضو بهپيروزي انقالب اكتبر، وي
مجمع كميسارهاي خلق براي آموزش 

شين  جان1921  در سال ودرآمدهمگاني 
 در و آموزش عمومي كل كشور كميسار

اصلي كميسيون   عضو1924 سال
سه سال بعد او به  . گرديدكنترل

 انتخاب كميته مركزي حزبعضويت 
همچنين عضو كميته اجرايي او . شد

 انتخاب يدوره ها سراسري در
نمايندگان و اعضاي شوراهاي اتحاد 

كروپسكايا . سوسياليستي بود جماهير
ه هاي دوم، چهارم، همچنين دركنگر

  .هفتم كمينترن شركت داشت پنجم و
  

افغانستان بدترين نرخ مرگ و 

  مير زنان باردار در جهان را دارد
بر - 2011 دسامبر 9اسوشيتدپرس، 

اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، 
 به ، يك نفر افغاني بارداراز هر يازده زن

دليل عوارض بارداري يا زايمان، جان 
اين ميزان در . دست مي دهدخود را از 

تاجيكستان يك زن از هر چهارصد و 
 از نفرسي زن و در كشور اتريش يك 

يكي . استهر چهارده هزار و سيصد زن 
از داليل ميزان باالي مرگ و مير زنان 
در كشور افغانستان به ساختار فرهنگي 

 كه بر اساس آن  مربوط مي شودسنتي
د و دختران بسيار جوان ازدواج مي كنن

به دفعات متعدد باردار مي 
اين مساله مشكالت . شوند

دوران بارداري مانند باال 
رفتن فشار خون را 

بر اساس . دهدمي افزايش 
تحقيقات علمي، زناني كه 
در سن پانزده سالگي 

 پنج برابر بيشتر از زناني ،باردار مي شوند
كه در سن بيست سالگي باردار مي 

  . ند با خطر مرگ روبرو هست،شوند
 سازمان 2011بر اساس گزارش سال 

ملل، نيمي از دختران كشور افغانستان 
. زير سن پانزده سال باردار مي شوند

ضعف اقتصادي، جنگ و درگيريهاي 
 كلينيكها و تعدادداخلي باعث شده كه 

ه  ب، باشداندكمراكز بهداشتي بسيار 
ي قادر به يكه زنان روستا طوري

آموزش  يماما .دسترسي به آن نيستند
 فقط به صورت كم  حرفه ايديده و

زنان باردار از مناطق . شمار وجود دارد
ي معموال توسط حيوانات باركش، يروستا

اتومبيل و يا موتور سيكلت به شهر 
 به رسانده مي شوند كه در همه حالتها

 براي زايمان به مراكز بهداشتي موقع
زنان در جامعه مذهبي . نخواهند رسيد

جازه ندارند كه بدون همسر و افغانستان ا
يا يك خويشاوند مرد، از خانه بيرون 

در اين صورت مي بايست در . بروند
تابوي معالجه . منزل وضع حمل كنند

زنان توسط پزشكان مرد از يكسو و 
 پزشكان زن به دليل شمار كم

ممنوعيت تحصيل زنان توسط طالبان 
نيز يكي ديگر از داليل باال بودن ميزان 

. ست امير زنان در زمان بارداريمرگ و 
طور متوسط ه يك خانواده افغاني ب
زنان بر اساس . داراي پنج فرزند است

فرهنگ سنتي كه خواستار فرزندان 
 از انجام عمل سزارين ،بيشتر مي باشد

  فرزندكه آنها را به داشتن دو يا سه
. محدود مي سازد، امتناع مي ورزند

 در طور سنتيه وضع حمل توسط زنان ب
 زن يروستاها انجام مي پذيرد كه ماما

كمترين امكانات بهداشتي  از دانش و
برخوردار نبوده و در موارد زيادي حتي 

  .دستان خود را ضد عفوني نمي كند
  

اجراي حقوق زنان كارگر 
  ضروريست

 - 2011 دسامبر 11گالب نيوز، 
اتحاديه هاي كارگري و فعاالن حقوق 

اجراي  سميناري بر ضرورت درمدني 
صحيح حقوق زنان كارگر در محل كار 

 يك فعال اتحاديه كارگري .تاكيد كردند
 عنوان مي كند كه زنان كارگر ضمن

 دستمزد پايين، با آزار و اذيتهاي دريافت
جنسي، اضافه كاري، عدم تامين 
امكانات بهداشتي و بازنشستگي از سوي 

  . كارفرمايان روبرو هستند
  

ه اعمال مبارزه زنان سنگاپور علي

  خشونت
صدها  - 2011 دسامبر 4اسوشيتدپرس، 

 هزن در سنگاپور گردهم آمدند تا ب
خشونت جنسي عليه زنان اعتراض 

اين تحصن در تداوم . كنند
 زنان در كانادا،  سراسريگردهماييهاي

 بزرگ شهرهايديگر سيدني، دهلي و 
 اين  زنان در. استجهان صورت گرفته

ه مي برهنحركت، به نشانه اعتراض 
 زنان در سنگاپور به در اين ميان،. شوند

تجاوز از  به دليل بي حرمتي و تهديد
توضيح اين . برهنه شدن امتناع ورزيدند

كه برگزاري راهپيمايي و سخنراني در 
مالء عام در سنگاپور نيز بسيار نادر 

  . است
، دبير حقوق زنان "كورينا لين"خانم 

سنگاپور ابراز مي دارد كه بسياري از 
آزار و اذيتهاي جنسي در سنگاپور 

چه زنان سنگاپور  اگر. گزارش نمي شود
به مرور زمان به افكار مترقي روي 

 هنوز از اين كشور اما جامعه ،آورده اند
زنان . بنيادگرايي مذهبي در رنج است

نيمي از تحصيلكرده هاي دانشگاه 
 و برخي از كشور را تشكيل مي دهند

موقعيتهاي شغلي در حرفه تجارت به 
  . آنها تعلق دارد

  
رانندگي زنان : عربستان سعودي

يك تهديد براي باكره گي 
  آنهاست

يكي از - 2011 دسامبر 4رويتر، 
گروههاي مشورتي دولت اعالم كرده 
است كه اگر به زنان اجازه رانندگي داده 

 آنان قبل از ازدواج به آميزش ،شود
اين گرايش . بادرت مي ورزندجنسي م

افراطي و متعصب پيشنهاد كرده است 
كه مي بايست بر شاه عبداهللا فشار 
بيشتري وارد شود تا قانون اجازه 
. رانندگي فقط در حوزه مردان باقي بماند

 در پادشاه هاين گروه كه در شورا ب
 اعالم ه مي دهد،ورا مشگوناگونمسايل 

ي به  اجازه رانندگ دادنكرده است كه
تهديدي براي باكره ماندن آنان تا  زنان

  . قبل از ازدواج است
  زمانيزنان عربستان سعودي مدت

ست كه با برگزاري راهپيمايي،  طوالني
 كمپينهاي متفاوت و تحصن عليه

.  مي كننداعتراض ممنوعيت رانندگي
اين در حاليست كه شاه عبداهللا قول 

 اجازه ،اصالحات داده و در همين مسير
ي دادن و نامزد شدن در انتخابات را را

  .  داده است2015به زنان در سال 
  

زنان ايتاليايي عليه تبعيض 

جنسيتي اقدام به برگزاري 

  راهپيمايي كردند
- 2011 دسامبر 11ديلي تلگراف، 

هزاران زن ايتاليايي با برگزاري 
راهپيمايي، خواستار حقوق اجتماعي 

ور بيشتر و پايان تبعيض جنسيتي در كش
آنها ابراز داشتند كه موقعيت . شدند

مناسب زنان در جامعه نه تنها براي 
 بلكه يك سرمايه ،دولت خرجي ندارد

  . گذاري محسوب مي شود
، نسازمان دهندگابر اساس گزارش 

بيش از بيست هزار نفر در اين 
راهپيمايي در پايتخت كشور و ديگر 
. شهرهاي ايتاليا شركت داشته اند

نيز تصميم دارد از   اخيرجنبش اجتماعي
 حقوق زنان از جمله حق كار زنان

 به مادران جوان براي حمايت كرده،

شان كمك برساند و  پيشبرد اهداف
  .عليه تبعيض جنسيتي مبارزه كند

  
يك زن از هر پنج زن عراقي از 
آزار و اذيتهاي فيزيكي و رواني 

  رنج مي برند
 2011 دسامبر 10ميدل ايست آنالين، 

 حقوق زنان در اموردولت عراق وزير -
اعالم كرد كه يك زن از هر پنج زن 
عراقي از آزار و اذيت فيزيكي و رواني از 
. سوي اعضاي خانواده خود رنج مي برد

بدترين اعمال خشونت عليه زنان از 
صورت  سوي پدران، همسران و فرزندان

خانم زعيدي ابراز مي دارد . مي پذيرد
ونت بر زنان، كه مبارزه عليه اعمال خش

يك مساله فرهنگي است كه بار 
 بر دوش رسانه هاي  آنمسووليت

  . مي باشد گروهي و سياستمداران كشور
 تشكلهاي مستقل  گزارشبر اساس

مدافع حقوق زنان، خشونت عليه زنان 
، آنهادر اشكال ازدواج اجباري، قاچاق 

دزديده شدن براي اعتراف گيري و يا 
 ادامهر عراق  جنايي هنوز دانگيزه هاي

  .دارد
  

زنان در آمريكاي مركزي براي 
  شان مبارزه مي كنند حقوق

زنان  -2011 نوامبر 26اسوشيتدپرس، 
در كشورهاي آمريكاي مركزي با 

راهپيماييهايي تالش مي كنند  برگزاري
تا آگاهي پيرامون خشونت خانگي را باال 

شركت  راهپيمايي هزاران زن در. ببرند
ذف خشونت عليه حمطالبه جستند تا 

زنان را برجسته كرده و خواستار تشديد 
اعمال . ندوكيفر براي متهمان ش

خشونت عليه زنان و معافيت از جنايت 
هنوز جزو يكي از دشواريهاي مي باشد 

بر اساس . كه زنان با آن روبرو هستند
آمار مسووالن دولتي، تنها در سال 

 اعمال در نتيجه زن 650جاري بيش از 
  . ان خود را از دست داده اندخشونت، ج

در هندوراس نيز زنان به خيابانها آمده و 
خواستار مجازات اعضايي از ارتش شدند 

صدها .  نفر را به قتل رسانده اند241كه 
زن در السالوادر پس از راهپيمايي در 
مقابل دادگاه عالي كشور تحصن كرده و 
خواستار اشد مجازات براي متهمان 

 ه گفتهب. ه زنان شدنداعمال خشونت علي
برگزاركنندگان راهپيمايي، امسال 

 پيدستكم سيصد زن در السالوادر در 
اعمال خشونت جان خود را از دست 

راهپيماييها و تحصنهاي . داده اند
 در كاستاريكا، پاناما و هيمشاب

ه نيز توسط زنان برگزار شده ئنيكاراگو
  . است

  

زنان مهاجر و قانون منع 

  ر آمريكاخشونت خانگي د
- 2011 اكتبر 24شبكه خبري زنان، 

كه اوباما قانون جديد جهت  زماني
مبارزه با خشونت خانگي را در اكتبر 

 متعهد  دولت آمريكاامسال معرفي كرد،
  شد كه 

  19بقيه در صفحه 

  ييزنان در مسير رها
  آناهيتا اردوان 
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  موسيقي
  
 ترانه برجسته جنبش 9

  *2011اعتراضي سال 
  
1- El General, "Rais Lebled"  

 26، جوان "محمد بوعزيزي"بعد از 
 "بن علي"ساله اي كه در اعتراض به 
حامادا بن "خود را به آتش كشيد، اين 

 است كه دومين سمبل انساني "امور
بن ". انقالب تونس به شمار مي رود

 ,El General"ترانه  به خاطر "امور

"Rais Lebled")  ،آقاي رييس جمهور
به زندان ) مردم دارند كشته مي شوند

افتاد و همين امر سبب شد، آوازه او 
 "بين علي"مزدوران . جهاني شود

خواستند او را نيز به ليست مخالفان 
ناپديد شده اضافه كنند، اما شناخته 
شدگي او در تونس و حمايت و 

مانع از عملي شدن همبستگي جهاني 
 اكنون "حامادا بن امور". اين نقشه شد

 نفر از 100در ليست مجله تايم در زمره 
 قرار گرفته 2011پرنفوذ ترينهاي سال 

  .است
  

2- Lady Gaga, "Born This 

Way"  

ليدي " "گونه متولد شدم اين"ترانه 
 خطاب به همجنس گرايان اين "گاگا

 آنها پيام را دارد كه در جامعه آمريكا
جنس دوم به حساب مي آيند و نبايد 

  . اين را سرسري بگيرند
  
3- Arabian Knightz, "Rebel"  

 دوقلوي مصري "شبهاي عربي"
گروه .  در تونس است"حامادا بن امور"
 به عنوان اولين گروه "شبهاي عربي"

هيپ هاپ عربي شناخته مي شود؛ 
گروهي كه عليه سانسور در حكومت 

  به طور كلي، . مي كرد مبارزه "مبارك"
  
  

 به "مبارك"هنر انقالبي تحت حكومت 
  شدت سانسور مي شد اما با شروع 

اعتراضات و ظاهر شدن مردم در 
خيابان، ترانه چهار سال پيش اين گروه 

 نيز بر سر "من زنداني تو نيستم"با نام 
 "Rebel"سپس، ترانه . زبانها افتاد

اين گروه به زبان عربي و ) طغيان گر(
اين ترانه مردم عرب . انگليسي اجرا شد

به . را در خيابانها به اتحاد فرا مي خواند
محض پخش اين ترانه در وب و شبكه 

 براي يك "مبارك"هاي اجتماعي، 
هفته اينترنت را در 
سراسر كشور قطع 
كرد، اما براي او 
ديگر دير شده بود و 
در مدت كوتاهي 

بدين . سرنگون شد
طريق جهان با 

اي هنرمند چهره ه
و انقالبي جوانان 

  . عرب آشنا شد
  

4- The 

Nightwatchman, "Union 

Town"  

، در حال تماشاي "تام مورالو"
رويدادهاي مصر در تلويزيون بود كه 
خبر تظاهرات صد هزار كارگر اتحاديه 

 نيز به دنبال آن "ويسكانسين"در 
 به همراه گروه "مرالو". پخش شد

ن شهر رفتند و ديگري از هنرمندان به اي
براي كارگران معترض برنامه اجرا 

 شهر "كردند و آنجا بود كه او ترانه 
  . را ساخت"اتحاديه

  
5- Lethal Bizzle, "Pow 

2011"  
، گروه رپ و اعتراضي "ليتل بيزل"

انگليسي همواره موزيك متفاوتي عرضه 
 "Pow 2011"ترانه. كرده است

براي دانشجويان معترض به دولت 
ار لندن در دسامبر سال محافظه ك

اين ترانه و شعر . گذشته ساخته شد
هيجان انگيز آن بين جوانان محبوب و 
برانگيزاننده بود و به سرود مقاومت آنها 

ترانه . در برابر يورش پليس تبديل شد
 راه خود را به 2010مزبور از سال 

  . باز كرد2011جنبشهاي 
  

6- Amy Winehouse and Tony 

Bennett, "Body and Soul" 

 و "هاس امي واين"ترانه دو صدايي 
 Body and" به نام "توني بنت"

Soul") آخرين ترانه اي ) جسم و جان  
  
  

 ضبط "ايمي واين هاس"است كه از 
شد؛ ترانه اي كه او در آن از فرارسيدن 

  . هنگام مرگش خبر مي دهد
  
7- "I Am Troy Davis 

(T.R.O.Y.)"Jasiri X,  
آمريكا هيچكس به سالهاست كه در 

، زنداني محكوم "تروي ديوس"اندازه 
به اعدام، از حمايت مردم برخوردار نشده 

علت آن، صدور حكم اعدام اين . بود
سياه پوست اهل جنوب به اتهام قتل 
يك پليس سفيد پوست با وجود در 

 Jasiri. دست نبودن شواهد كافي بود
Xياد او و "من ديوس هستم"  با ترانه 

ي كه عليه حكم اعدام در سطح مبارزه ا
جهان در جريان است را جاودانه مي 

 و موسيقي "تروي ديوس". كند
 نيز به مورد حمايت Jasiri Xمعترض 

جهاني از ژاپن، فرانسه تا لوس انجلس 
  .قرار گرفته بود

  
8- Lupe Fiasco, "Words I 

Never Said"  

 در اين ترانه چند نفر را به "لوپ"
او نوار . مي خوانددرستي نژاد پرست 

 را فردي "اوباما"غزه را زير بمباران و 
كه به اين مسايل اهميت نمي دهد، 

وي در كنسرت جايزه . توصيف مي كند
بهترين هيپ هاپ، در حالي كه تي 

 به تن داشت و پرچم "اشغال"شرت 
فلسطين را به ميكروفنش بسته بود، 

ترانه هاي او در چند . برنامه اجرا كرد
 اخير با استقبال زيادي روبرو شده ماه

است و در تجمعهاي جوانان به ويژه اين 
اگر اكتور نشوي، فاكتور "قطعه شعر او 

  . تكرار و بازگو مي شود"نخواهي بود
  
9- Miley Cyrus, "Liberty Walk"  

ميلي "نمي شود باور كرد كه 
، يكي از پولسازترين "سايروس

كرده خوانندگان پاپ، يكشبه تغيير پيدا 
و تحولي سياسي در او رخ داده، اما به 
علت گسترش جنبش اجتماعي حتي 

گونه هنرمندان نيز نمي توانند از جو  اين
علت منحصر به . موجود هنر دور بمانند

 "راهپيمايي آزادي"فرد بودن ترانه 
تالش آن براي ارتباط با جنبش جهاني 
اشغال است اما به لحاظ هنري ويژگي 

 شعر آن سطحي است .چشمگيري ندارد
و با موسيقي اي همراهي مي شود كه 
تالش مي كند صداي بي روح 

 را ترميم كند؛ به بيان "سايروس"
  ديگر، درست به همان صورتي كه آن 

  
 99يك درصد مي خواهد موسيقي 

   .درصد باشد

 
روي ملودي مدرسه موشها هم "

  "خوانند مي روضه
  

 غالم كويتي پور، مداح نواهاي مذهبي،
 آره"روي ملودي  كه خوانها روضهز ا

، روضه "واي واي، واي واي واي واي
.  شكوه كردخوانند، حضرت ابوالفضل مي

به   اين كارها هم توهينوي گفت،
ست و هم توهين به  بزرگان ديني ا

خيلي بد است ": وي افزود.شعور مردم
 "ي موشها مدرسه"ملودي  كه روي

اين يعني چي؟ توهين . نوحه بخوانيم
   "!ست ديگرا

كويتي پور همچنين درباره نحوه 
از ":چند سال اخير گفت عزاداري در

طرفي حركات و مناسبتهايي در 
از كجا  دانم عزاداريها رايج شده كه نمي

 "!آمده و خودنماييهاي من درآوردي
 نه حقوق من":وي در باره خود گفت

 بگير دولت و نظام هستم و نه به دنبال
رانت و پارتي استفاده ام كه از  اينها بوده

البته االن هم اگر بخواهم به . كنم
توانم يك زندگي خوب براي  مي راحتي

ام فراهم كنم، ولي حيف كه ما   خانواده
  "جنگيديم براي چيز ديگري

  
  فيلم

  
سرزمين خون و "نمايش فيلم 

   در سارايوو "عسل
، نخستين اثر "سرزمين خون و عسل"
شناس ، هنرپيشه سر"آنجلينا جولي"

آمريكايي و فعال حقوق بشر در مقام 
كارگردان كه روايتي از جنگ بوسني 
است، براي نخستين بار در سارايوو به 

اين فيلم، داستان . نمايش درآمد

عاشقانه يك زن مسلمان و يك مرد 
صرب را در جنگ داخلي بوسني روايت 

  .مي كند

  
به جايزه اول يلمازگوناي 

  كارگردان كردستاني
فيلم  دري، نويسنده و كارگردانتيمور قا

 است، جايزه اول "انار ميوه بهشت"
  هفتمين جشنواره فيلمهاي كردي لندن 

  18بقيه در صفحه 
  

  ماهآذر رويدادهاي هنري 
 ليال جديدي

  :سخن روز
گزارشگر، مفسر سياسي، نويسنده، ) 1974 دسامبر 14 -1889 سپتامبر 23 (والتر ليمپن(هنگامي كه همه مانند يكديگر مي انديشند، در واقع كسي نمي انديشد -

  )ن كسي كه جنگ سرد را تعريف كردمتفكر و اولي
  
آمريكايي - و نويسنده سوري، روانپزشك)1358متولد (وفا سلطان ( نكنيد  شما مي توانيد به سنگ هم اعتقاد داشته باشيد، اما تا وقتي كه آن را به سوي من پرتاب-

 )2006 فوريه 21-لجزيره زبان ا  با روحاني مسلمان در شبكه تلويزيوني عربيو منتقد جامعه اسالمي در مناظره
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  17بقيه از صفحه 
  

به جايزه اول يلمازگوناي 

  كارگردان كردستاني
  

فيلم  تيمور قادري، نويسنده و كارگردان
 است، جايزه اول "انار ميوه بهشت"

  هفتمين جشنواره فيلمهاي كردي لندن 
دوره مسابقه فيلم كوتاه يادبود  و سومين

  . را از آن خود كرد"يلماز گوناي"
  فيلمهاي كردي لندن  هفتمين جشنواره

و سومين دوره مسابقه فيلم كوتاه يادبود 
شش فيلم   با نمايش"يولماز گوناي"

سينمايي، هفت فيلم مستند، هشت فيلم 
كوتاه در بخش مسابقه اصلي و 

فيلم كوتاه در بخش  همچنين شش
جنبي از كارگردانان سينماي ايران، در 

دانان كارگر شهر لندن برگزار شد كه
ايراني جوايز اصلي بخش مسابقه اين 

   .جشنواره را به دست آوردند
ين فيلم كوتاه داستاني در مدت زمان ا

 دقيقه به آرزوها و بازيهاي كودكان 15
  .پردازد يك روستاي دور افتاده مي

 

عشق زير  شرايط"نمايش 
   در سوئد"زميني

  
 فيلم تبعيدجشنواره بين المللي سينماي 

 "رايط عشق زير زمينيش"سينمايي، 
اورز را به نمايش در كش ساخته مريم

داستان رابطه عاشقانه اين فيلم، . آورد
 دختر جوان همجنس گرا در ايران دو

.  است جمهوري اسالميتحت حاكميت
اين فيلم كه به زبان فارسي با نمايش 

 همراه با بحث زير نويس سوئدي است ،
و گفتگو با فعاالن جنبش رهايي زنان 

محوري فيلم، شرايط زنان  ر زمينه تمد
  .ايران بودهمجنس گرا در

 

دعوت انجمن هنر در تبعيد از 
 فيلمسازان 

  
انجمن هنر در تبعيد، دهمين جشنواره 
جهاني سينماي ايران در تبعيد را به 

روز از هشتم تا يازدهم  مدت چهار
مارس دوهزار و دوازده در پاريس برگزار 

   .مي كند
فيلمسازان  ازبعيد انجمن هنر در ت

عالقمند به شركت در اين جشنواره 
خواسته است، تا آخر ماه دسامبر سال 

  آدرسجاري با

fr.free@artenexil تماس 
 . بگيرند

  
تماشاچي زوري براي سينماي 

  فرمايشي
كميسيون  عضو سيدعلي حسيني،

 طرح  درباره ارتجاع،فرهنگي مجلس
ها   درصدي بليط روزانه سينما30خريد 

كاركنان خود  از سوي دولت براي
توان با حمايت مقطعي و  نمي":گفت

 ها، شاهد توسعه و خريد بليط سينما

ارتقاي كمي و كيفي در اين زمينه بود، 
زيرا ساليق مختلف است و بنابراين، 

رايگان ديدن، باعث  چند بار فيلم
خود را به شود آنها رفت و آمد  نمي

   ".دهند سينما ادامه
به جاي دست و پا ":وي مي افزايد

كردن و درست كردن تماشاگر زوري 
هاي  توليد فيلم بايد به سمت حمايت از

  ".مناسب پيش رفت
با پذيرفتن عقب ماندگي سينماي  او

امروزه ":جمهوري اسالمي مي گويد
سينما و صنعت درهم گره خورده است 

از ابزار كار و  فادهو اگر ما قادر به است
امكانات مناسب اين حوزه نباشيم، 

  ".هميشه عقب هستيم
  

  كتاب
  

 عنوان 150كتابخانه مجلس 
  كتاب ممنوعه خريد

آوري كتابخانه مجلس با  مدير فراهم
كه از نمايشگاه كتاب  اشاره به اين

 عنوان كتابي كه 150نزديك به  شارجه
اجازه ورود به ايران ندارند، خريداري 

لزوم علم به " را ه است، دليل آنشد
تبليغات دشمنان عليه ايران و شيعه و 

 ذكر "پاسخگويي مستدل و علمي بدانها
  .كرده است

بيشتر ":مي افزايداكبر زارع بيدكي  علي
كتابها در موضوعات حقوقي، علوم 

البته در سرفصلهاي . سياسي هستند
  ".ايم مذهبي هم خريد داشته فقهي و

كه چرا از ناشراني  ينوي در پاسخ به ا
كه در نمايشگاه كتاب  اند خريد كرده

كنند و اين كتابها چه  تهران شركت نمي
بخشي از ":داد ويژگيهايي دارند، توضيح

 در ناشران دانشگاهي هستند كه غالباً
نمايشگاههاي خارج از كشورشان 

اي ديگر هم  كنند و عده نمي شركت
ناشراني هستند كه كتابهايي چاپ 

به ايران  ند كه اجازه ورودكن مي
  ".ندارند
 

مصر پس از انقالب در صدمين 
  محفوظ سالروز تولد نجيب

  
عظيم اسكندريه  اين روزها كتابخانه ى

كه خود با هدف زنده نگه داشتن ياد 
كتابخانه ى بزرگ مصريان باستان 

است، به ياد بزرگمرد ادب  تاسيس شده
 مراسم و "محفوظ نجيب"مصر، 

  .كند وعى را برگزار مىهمايشهاى متن
، يكى از شاگردان "جمال الغيطانى"
 در داستان نويسى، "نجيب محفوظ"

مراسمى كه به منظور بزرگداشت  طى
استادش در دانشگاه آمريكايى قاهره 

جهان سى سال ":برگزار شده بود گفت
 تاخير "نجيب محفوظ"در شناخت 
اين تاخير را پيچيدگى . داشته است

ا دنياى غرب عرب ب روابط جهان
وقتى به كمك همين . موجب شده است

آثار  دانشگاه و نهادهاى فرهنگى ديگر
 زبان زنده ى دنيا 40 به "نجيب"

ترجمه شد، آنگاه جهانيان نويسنده ى ما 
  ".شناختند را

اين مرد تكيده و الغر كه ": وي افزود
هرگز كار ساده ى دولتى اش را رها 

ام هرگز از كافه هاى مردم عو نكرد و
 كتاب را در 55پا پس نكشيد، دستكم 

كه بيشتر رمان يا  كارنامه ى خود دارد
 300او بيش از . مجموعه داستان اند

را از   گفتگوى مطبوعاتى400مقاله و 
ديگران بيش . خود برجاى گذاشته است

  كتاب، در باره ى او نگاشته40از 

 200فصلهاى ويژه اى از حداقل .اند
ص داده و كتاب را به خود اختصا

 20 مقاله و 2000از  موضوع بيش
  فيلمهاى بسيارى  .دانشنامه بوده است

  
  

اساس نوشته  در داخل و خارج مصر بر
   ".هايش تهيه شده است

  و برنده جايزه نوبلاين نويسنده نامدار
پدر داستان مدرن "به حق بايد  كه او را

 2006 آگوست 30در ناميد،  "مصر
 .فروبست چشم از جهان

  
  عرش
  

 اليوت جايزه  ازجان كينسال نيز

  كنار كشيد
  

 

 با ، شاعر استراليايي كهكينسال انج
 تي" جايزه نامزد "زره "شعر مجموعه

 به اعتراض در ود،ب شده "اليوت اس
 در شركت از جايزه، اين مالي حامي

  او دومين.كشيد كنار رقابت اين

 كردن خارج خواهان كه است شاعري

 جايزه دهاينامز فهرست از نامش

 است شده "اليوت اس تي"

 كه اين از پس جاري، سال اوايل
 برگزاركننده ("شعر كتاب جامعه"

 ساليانه بودجه) "اليوت اس تي" جايزه

 از را بريتانيا هنرهاي انجمن از اش
 گذاري سرمايه شركت با داد، دست

 براي سال سه مدت به "اورام"

 .بست قرارداد جايزه اين مالي حمايت

 نامزد بريتانيايي شاعر ،"اسوالد سآلي"

 از  نيز يك هفته پيشجايزه اين
 و كشيد رقابت كنار اين در شركت
 سرمايه شركت يك كه اين از گفت،

 جايزه اين بودجه كننده تامين گذاري،

 .نيست "راحت" است، شده

 مي فكر من":بود گفته اسوالد خانم
 هايي موسسه چنين بايد شعر كه كنم

 كه اين نه دهد، قرار سوال مورد را
 ".كند تاييد را آنها

  
  فرهنگي

 

برگزاري گسترده جشن شب 
  گوهردشت كرج يلدا در زندان

  
ن حقوق بشر و دمكراسي در فعاال"

از برگزاري گسترده جشن شب  "ايران
يلدا توسط زندانيان سياسي در زندان 

  .گوهر دشت خبر دادند
  آذر ماه حوالي ساعت30روز چهارشنبه 

تمامي زندانيان سياسي زندان  22:00
 12گوهردشت كرج در راهروي سالن 

يلدا را برگزار  جمع شدند و جشن شب
  .كردند

 محدوديتهاي زياد و نداشتن حداقل

امكانات الزم باعث نشد كه زندانيان 
سياسي مراسم جشن شب يلدا، طوالني 

نوعي  ترين شب سال كه براي ايرانيان
به سپيده مبارزه با شب سياه تا رسيدن 

 آنها با شعر.مي باشد را برگزار نكنند 

خواني، جشن شب يلدا را آغاز كردند، 
مضمون اشعار مبارزه با شب سياه 

استبداد حاكم  استبداد و به خصوص
ولي فقيه بود و در ادامه جشن، ترانه 
سرودهاي ملي، ميهني و انقالبي خوانده 

  . شد
 ادامه 23:30ساعت  مراسم شب يلدا تا

و زندانيان سياسي با شادابي، عزم يافت 
و پايان  خود را براي رسيدن به آزادي

دادن به شب تيره استبداد حاكم ولي 
 فقيه علي خامنه اي جزم كردند و اعالم

كردند كه براي رسيدن به آزادي و 
دمكراسي هيچ چيز مانع آنها نخواهد 

اين مدت، رنج و  شد، همچنان كه در
شكنجه و سلول انفرادي و 

حكوميتهاي سنگين و فشارهاي م
خانواده هاي خود را پذيرا  مضاعف عليه

  .شدند و سر تسليم فرود نياوردند
  

  كاريكاتور
  

  
  مانا نيستاني
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  زنان در مسير رهايي 
  

  16بقيه از صفحه 
 ميليون دالر از بودجه را به برنامه هايي كه طي آن 25شد كه مبلغ 

 ميليون دالر 150 و  كاهش داده شودتالش مي شود خشونت خانگي
از ماليات ايالتي را به برنامه هاي ازدواجهاي مناسب و مسووليت 

ص جديد از اين تخصي. پرورش كودكان اختصاص دهدآموزش و 
بودجه قرار است از قربانيان خشونت خانگي حمايت كند و سازمانها 
مي بايست بهترين آموزش در رابطه با امكانات جلوگيري از خشونت 

اين در حاليست . خانگي را در اختيار زنان در سراسر آمريكا قرار دهند
كه حتي با اجرايي كردن اين قانون هنوز يك زن از هر چهار زن در 

 1400 ساالنه نزديك به. ريكا از اعمال خشونت خانگي رنج مي بردآم
 خشونت خانگي جان خود را از دست مي دهند كه اين به در اثرزن 

 هايبر اساس گزارش. مي باشد روز هر قرباني در  چهارمرگمعناي 
 . دارديمتعدد، اعمال خشونت خانگي با خودكشي رابطه مستقيم

 بدين منظور است كه سازمانهاي  جمله از بودجه يادشده نيزاختصاص
مداخله گر مي بايست بالفاصله از امكانات مورد نظر بهره جسته و 

 اقدام به خودكشي هستند را  معرضبهبود شرايط قربانياني كه در
  . فراهم سازند

 مساله زنان ،مساله اي كه در رابطه با اين سرمايه گذاري منظور نشده
از جمله  قامت در آمريكا زندگي كرده و است كه بدون اجازه ايمهاجر
 هستند كه به دليل فقر و عدم آشنايي الزم به زبان انگليسي، كساني

مساله مهاجرت . بيشتر از هر فرد ديگري مورد خشونت قرار مي گيرند
ديگر يك پديده مردانه نيست و بسياري از زنان به دليل فقر از 

 به آمريكا سفر مي كشورهاي ديگر براي دستيابي به زندگي بهتر
 زنان مهاجر با وجود سرمايه به ويژهاعمال خشونت عليه زنان، . كنند

كه اين سرمايه گذاريها و  تداوم يافته و تا زماني گذاريهاي دولت هنوز
برنامه ها، زنان مهاجر بدون اجازه اقامت را نيز پوشش دهد، كاهش 

  . نخواهد يافت
  

شونت خانگي رشد آگاهي زنان آلباني نسبت به پديده خ
  يافته است

وجود خشونت خانگي يكي از - 2011 دسامبر 13شبكه خبري زنان، 
اين مساله بر . معضالت اجتماعي كشور آلباني به حساب مي آيد

 رو به افزايش رسيده به ماموران دولتي مشخص هاياساس گزارش
جهت مقابله با اعمال خشونت  مي كند كه آگاهي زنان قرباني نيز

آخرين گزارش از سوي وزير كار . دارد مسير رشد قرار درخانگي 
دولت آلباني نشان مي دهد كه موارد به ثبت رسيده در رابطه با اعمال 

اين افزايش جدا از . خشونت نسبت به سال گذشته افزايش يافته است
 نشان مي دهد كه ،تاثيرات منفي اي كه بر جامعه كشور آلباني دارد

 آزار و اذيتهاي باشكسته و ديگر نمي خواهند زنان آلباني سكوت را 
  . مدارا كنندجنسي، فيزيكي و شفاهي

  

   خجسته باد پيروزي 
  

  20بقيه از صفحه 
بار ديگر بر همگان روشن شد كه با همه زد و بندهاي بيشرمانه دول  

  به ناچار عقب ميظالمان ،يد آغربي، آنجا كه خروش مردم پيش مي
 ست كه نبايد ها را به بايد تبديل مياان نشينند و اين مقاومت اير

رود و   پيش نميواليت فقيههيچ وجه به سود ه شرايط منطقه ب. كند
همه روياهاي اين حكومت  سرتا پا جهل دروغ و جاني، به كابوس 

در خامنه اي مرگ بدل گشته و با شرايط آخرين سنگر و ياور جاني 
 .شودن تيره بدل به شبستارژيم زودي سوسوي بي نور ه  ب،سوريه

ي به دنبال سوراخبايد  اصلي ترين خونخوار منطقه هم  قرن وشياد
ست كه تا لحظه آخر ان ا اين رسم مستبد.خود باشددفن براي 

در  اما .پيدا كننداميدوارند كه با ريختن خون بيشتر شايد راه نجاتي 
نتوانسته خشم خلق با  سرنگونيتاريخ  هيچ ستمگري از گزينه 

  . كندجلوگيري
 تاريخ تعين شده براي بستن شهر اشرف يك پيروزي بزرگ تعويق

. خنثي شدن يك توطئه بزرگ بودبراي مردم و مقاومت ايران و 
تحريمهاي گسترده و تمامي بحرانهاي مال ساخته نبايد كه خواب 

فهمند كه   اينها خوب مي.راحت را به چشمان اين جانيان بياورد
 امد گوئي به آنان مدتهاست كه در قعردوستان ديروز شان براي خوش

است، ديكتاتورها در انتظار كنند تنها سرنوشتي  كه  جهنم بيتابي مي
اين پيروزي بر همه . جهنمي كه خلقها براي اينان آماده كرده اند 
  .يشيرين و خجسته باد با آرزوي جشن نهائي آزاد

  

  

 و لي تعطسي در انگلمي رژسفارت

  ن آيستهاي ترور- پلماتيد

   اخراج شدند
 هي پوجعفر
  آذر10پنجشنبه ...  خبر يفراسو
 به هي فقتي والمي عوامل رژيستي حمله تروري لرزه هاپس

 دزدان و غارتگران باني گريگري پس از ديكي سيسفارت انگل
 خارجه ري وزگ،ي هاميليروز گذشته و. ردي گي را منيبحران آفر

دستور ":  گفتسيل در پارلمان انگي اهياني با خواندن بسيانگل
 شده و به در صاايتاني در برراني سفارت اي فوريليتعط

 ساعت فرصت داده شده كه 48خانه   سفارتنيكارمندان ا
 ". را ترك كنندايتانيخاك بر

 شده است و لي تعطراني در اايتانيسفارت بر":  دادحي توضاو
ر  دراني نباشد، سفارت اراني قادر به كار كردن در اايتانياگر بر
 ". شودلي كامال تعطدي بازيلندن ن

 اتفاق افتاد كه روز قبل از آن كشور نروژ اعالم ي درحالنيا
 سفارت خود در ران،ي در اي از ناامني نگرانليكرده بود به دل

 . كرده استليتهران را به طور موقت تعط
 فرانسه و آلمان اعالم كردند ي روز گذشته كشورهانيهمچن

 قبول به رقابلي درباره حمله غيزني راي خود را برايكه سفرا
 . از تهران فراخوانده اندسيسفارت انگل

 سي دولت انگلدي نسبت به اقدام شدمي تهران عوامل رژدر
 كه وزارت يدر حال.  از خود نشان داده اندي متفاوتيواكنشها

 در ي و ماموران لباس شخصهايجي از اعمال بسميخارجه رژ
 ،يجاني الري كند، علي ابراز تاسف مسيحمله به سفارت انگل

 و يستي اعمال ترورني از اتي مجلس آخوندها با حماسيير
 مردم ي افكار عمومي از فضاينماد" گرانه، آن را بيتخر

 مجلس آخوندها استي ري در كرسيجانيالر.  نامدي م"رانيا
 شرمانه ي اعمال بني بودن اي به زبان آورد كه حكومتيكلمات

 توان رفتار ي نمكيپلماتيبا رفتار د": او گفت. د دهيرا نشان م
 داد و حركت ار خصمانه را تحت الشعاع قريو روشها

 ". بودتي وضعني در انتقاد به اانيدانشجو
 اتي عملني ااي دني جاچي در هي كسچي است كه هنيا

 كشور و غارت و آتش كي سفارت هي علبگرانهي و تخريهجوم
 يونهاي و كنوانسي المللني بنيزدن اموال آن را كه ناقض قوان

 ي ندانسته و آن را دستور"خودجوش" ايآن است را خودسرانه 
 در گي هاميلي كه وي دانند؛ به طوري شده ميو سازمان ده
 است كه در آن ي كشوررانيا":  دي گوي مسيپارلمان انگل

 نفر 500 از شي هستند، بيرهبران مخالفان در بازداشت خانگ
 در آن ي واقعيم شده اند و اعتراضها اعدايدر سال جار

 نتوانند از يراني اي كه مقامهانيا... شود ي سركوب مرحمانه يب
ن حمالت بدون ي كه اني اايخانه ما محافظت كنند  سفارت

 انجام شده باشد، راني امي در داخل رژتي از رضايدرجات
 ".انگارانه است ساده
 در ينه ا خاميندگي نهاد نماسيي را رگي هاميلي وگفته

 از حمله كنندگان تي كند كه ضمن حماي مدييدانشگاه ها تا
 اقدام نشان دادند كه كانون فتنه ني با اانيدانشجو": دي گويم

 ". كرده انددايرا پ
 يي حقوق قضاونيسي عضو كم،ي موسا قربانگر،ي دي سواز

 سي وارد سفارت انگلروزي كه ديانيدانشجو":  گفتزيمجلس ن
 و موثر درون نظام هستند كه ي رسميشكلها از تيشدند، بخش

 ". خود اقدام كرده اندفي تكلصيبه تشخ
 و اخراج مي سفارت رژيلي است كه دستور تعطلي دالني ابه

 . شودي صادر مسيكاركنان آن از انگل
 ي سازمان ملل متحد با راتي امني است كه شوراي درحالنيا

 كرده  را محكومسي عضو خود حمله به سفارت انگل15هر 
 ري سوئد و دانمارك با فراخواندن سفي دولتهانيهمچن. است

 ي عمل بني به وزارت خارجه خود به شدت نسبت به اميرژ
 را فراخوانده و رشي سفزيهلند ن. شرمانه اعتراض كرده اند

 . سفارت خود در تهران استيلي تعطيريگي پي در حالايتاليا
مله كه  حي برامي گرفتن رژشي رسد دست پي نظر مبه
 كرده يابي دفاع ارزني گذشته آن را بهتري در روزهاورانشيپا

 كي را در هي فقتي والمي شده و رژليبودند، به ضد خود تبد
 او بسته ي فرار را براي قرار داده و راه هاكيپلماتيبن بست د

 .است
 اعمال خود ني از اي به طور علندي بامي رژاي ندهي آي روزهادر

 مشكالت ي خود را برانكهي ااي دفتي كردم ب-به غلط 
 دو يتي آماده كند؛ موقعشتري بي المللني و بحران بكيپلماتيد

 ي تصور آن را نمسيسرباخت كه طراحان حمله به سفارت انگل
   .كردند

  نبرد خلق
ارگان سازمان 
  چريكهاي فدايي

  خلق ايران
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
منصور امان، : راني دباتيه

 ،يدي جدالي له،يجعفر پو
  يرهاشمي منتيز

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه
 نتيمنصور امان، ز

 اردوان، تاي آناه،يرهاشميم
   سامعي مهده،يجعفر پو

انجمن فرهنگي : چاپ 
  نبرد

  
دخلــــق ارگــــان ســــازمان نبر

چريكهاي فدايي خلـق ايـران و       
بيان كننده نظرات ايـن سـازمان       

اما بديهي است كه از چاپ . است
 فعالين سازمان   مقاالت و مطالب  

ــاحب    ــت و ص ــبش مقاوم و جن
نظران و نيز ترجمه مطـالبي كـه       

دهـد و    حجم نشريه اجـازه مـي     
اطـــالع از آن مفيـــد اســـت،   

مطالبي كـه   . كند خودداري نمي 
با امضاي افراد در نبردخلق چاپ      

شود، بيان كننده نظرات خود  مي
آنان است كـه ممكـن اسـت بـا          
نظرات سازمان منطبـق، همـسو      

سـرمقاله  . داشته باشد يا اختالف   
) با نام و يا بـدون نـام       (نبردخلق  

  .بيان كننده نظر سازمان است
  

ــا   ــق ب ــرد خل ــراي اشــتراك نب ب
  آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20     فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36           آمريكا و كانادا 

  يورو 40     استراليا
   يورو1تك شماره              

ــبش   ــهاي جنـ ــار و گزارشـ اخبـ
كارگران، مزدبگيران و كـاركنلن     
ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق 
ومسائل بين المللـي مربـوط بـه        
آن، اخبار و ديـدگاههاي جنـبش      
زنان را هر روز در سـايت ايـران         

  .نبرد بخوانيد
   

 در شبكه سازمانآدرس 
  جهاني اينترنت

نيرد خلق ، اخبار نشريه 
رويدادهاي روز ايران و 

جهان، تحليل مسائل روز، 
  ديدگاهها
راديو (بخش شنبداري 

  )پيشگام
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

ديوان عدالت اروپا، 

فرجام خواهي فرانسه 

 از حكم دادگاه عمومي

 13آذر، 30صبح روز چهارشنبه 
قاضي ديوان عدالت اروپا، 

    خواهي دولت فرانسه از حكم  فرجام
دادگاه اتحاديه اروپا  1387 آذر 14

مبني بر لغو برچسب تروريستي عليه 
سازمان مجاهدين خلق ايران را رد 

 را، كه منجر به كرد و حكم دادگاه
خروج سازمان مجاهدين خلق ايران 
از ليست سازمانهاي تروريستي 

فرانسه . اتحاديه اروپا شد، تأييد نمود
هاي   را به پرداخت تمامي هزينه

سازمان مجاهدين براي دادگاه 
حكم ديوان عدالت . محكوم كرد

اروپا كليه داليل ارائه شده توسط 
ا دولت فرانسه براي فرجام خواهي ر

 .رد نمود و آنها را فاقد اعتبار دانست
فرانسه تنها عضو اتحاديه اروپا بود 
كه از اين حكم استيناف خواسته بود، 

 7اما شوراي وزيران اتحاديه، در 
، بر اساس اين حكم 1387 بهمن

. برچسب تروريستي را لغو كرده بود
پيش از اين دادستان ديوان عدالت 

ن  اي1390تير 23  در روز ،اروپا
استيناف را بي پايه دانسته و به 
قضات توصيه كرده بود آن را رد 

 .كنند
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور 
برگزيده مقاومت ايران؛ ضمن 
استقبال از تصميم قضات ديوان 

اين حكم بار ديگر : عدالت اروپا گفت
دهد پشت برچسب  نشان مي

تروريستي و ديگر اتهامها عليه 
شي جز مقاومت ايران هيچ انگيز

مماشات و كرنش در برابر فاشيسم 
ديني حاكم بر ايران وجود ندارد، به 
همين خاطر هر كجا كه پاي يك 
دادگاه عادالنه در كار باشد، همه اين 
اتهامها و برچسبها رنگ مي بازد و 
حقانيت و مشروعيت مقاومت ايران 

اين حقيقت در .  رسد به اثبات مي
ه طول سالهاي گذشته در دهها دادگا

اعم از دادگاههاي كشوري مانند 
آمريكا و فرانسه و انگلستان و آلمان 
و سوئيس و ديوان عدالت اروپا به 

 .اثبات رسيده است
هدف اين : خانم رجوي افزود

برچسبها تنها هدفش توجيه كشتار و 
سركوب يا منافع حقير اقتصادي 

همچنان كه اين روزها برخي . است
 از طرفهاي بين المللي سازمان

مجاهدين و رهبري كمپ اشرف را 

متهم به عدم پيشرفت مذاكرات براي 
انتقال ساكنان به كمپ ليبرتي در 

اتهام . كنند نزديكي فرودگاه بغداد مي
دروغي كه تنها هدفش توجيه بي 
عملي آمريكا و ديگر طرفهاي 
مسئول در قبال كشتار و شكنجه 
رواني و محاصره جنايتكارانه ساكنان 

 .اشرف است
گذاري مجاهدين  ليست:  افزودوي

   چه در اروپا چه در آمريكا، شنيع
بارترين روش دولتهاي   ترين و فاجعه

غرب براي دلجويي از فاشيسم 
آور  مذهبي و در نتيجه مشاركت شرم

از اين . در سركوب مردم ايران است
نظر روح عدالت و انصاف جهان 
بشري، با حكم دادگاه اروپا، از اين 

گري ابراز نفرت   وطئههمه ظلم و ت
 .كند مي

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 
 20با  توجه به احكام بيش از : گفت

دادگاه به نفع مقاومت ايران زمان آن 
است كه دولتهاي غرب با كنار 

مانده   گذاشتن سياست كهنه و عقب
خود، به صداي منتخبان ملتهاي خود 
و احكام عدالت گوش فرا دهند و 

كه حفظ صلح و امنيت جهان بپذيرند 
در برابر مهمترين تهديد آن يعني 
رژيم آخوندي جز با برقراري آزادي و 
دموكراسي و حقوق بشر در ايران 

 .ميسر نيست
همچنان كه دولت آمريكا نيز بايد از 

اعتبار و  ادامه اين نامگذاري بي
ظالمانه كه بهاي آن خون و رنج 
ساكنان اشرف و توجيه سركوب 

 مردم ايران توسط مبارزات
 .ديكتاتوري حاكم است، دست بردارد

فرانسه با فرجام خواهي از حكم 
خواست پرونده   مي2008دسامبر 

ژوئن را، كه به درخواست 17ننگين 
رژيم ماليان و به  بهانه ليست 
تروريستي باز كرده بود، از سقوط 

اما قضات ضد تروريستي . نجات دهد
ه را در فرانسه به نوبه خود اين پروند

ارديبهشت سال جاري با صدور  21
حكم منع تعقيب در زمينه اتهامهاي 
تروريسم و تأمين مالي تروريسم به 
نفع اعضا و هواداران مقاومت ايران 

اين قضات تصريح كردند كه . بستند
عملكردهاي مقاومت ايران چه در 
حال و چه در گذشته ربطي به 

مقاومت عليه «تروريسم ندارد و 
 .شود محسوب مي» استبداد

 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 21 برابر با 1390 آذر 30چهارشنبه، 

 2011دسامبر 
 

 

اشغال سفارت، نمايش 

  نافرجام قدرت
   

  زينت ميرهاشمي 

 

  آذر15سه شنبه ... فراسوي خبر
عقب نشيني كارگزاران رژيم در دفاع از يورش  

اي به سفارت بريتانيا نيروهاي تحت امر خامنه 
در تهران، نشان دهنده عدم موفقيت جنگ 
طلبان در صحنه جنگ بدون حضور طرف مقابل 

با گذشت يك هفته از اشغال سفارت . است
انگليس توسط سينه چاكان واليت، باندهاي 
درون حكومت در برابر موج محكوميت 

در نگاهي به . جهاني،شكاف بيشتري برداشته اند
ع گيريها و تحليلها پيرامون اين تفسيرها، موض

ماجراجويي، انگشت اتهام به سمت حكومت و در 
  . راس آن ولي فقيه نشانه رفته است

 آذر از طرف ديپلماتهاي 14روز دوشنبه 
انگليسي، به جريان افتادن موضوع پرداخت 
غرامت از طرف رژيم، بابت خسارتهاي وارد شده 

.  شدبه محل زندگي ديپلماتها و سفارت مطرح
 14سخنگوي وزارت خارجه بريتانيا روز دوشنبه 

ما طبق كنوانسيون وين خواستار «آذر گفت 
پرداخت غرامت هستيم، اما هنوز زود است كه 

  ».در مورد رقم نهايي صحبت كنيم
بحران اشغال سفارت در هرم قدرت را مي توان 

رجانيوز در مطلبي . از موضع گيري رجانيوز ديد
اين وزارت خانه « با عنوان  آذر14روز دوشنبه 

موضع وزارت امور خارجه » !تسخير مي خواهد
بودن حركت بسيجيها را نفي » خودجوش«در 

» ضد نظام«كرده و مواضع اين نهاد دولتي را 
نويسنده اين مطلب از . توصيف كرده است

براي تهديد وزارت امور خارجه » طرحي نو«
  . رژيم خبر مي دهد

 را در بيانيه وزارت شكست در عمل انجام شده
خارجه آلمان كه واكنش صالحي وزير خارجه 
. رژيم را منعكس مي كند، مي توان ديد

موضعگيريهاي متفاوت وابستگان حكومتي و 
همچنين تك نوشته هاي بسيجيهاي شركت 
كننده در اين عمليات، بيانگر دستپاچگي رژيم 
است كه مي خواست جهان را با توليد بحران 

كند، اما به دليل شكاف عميق و جديد مرعوب 
به . دسته بنديهاي حكومتي، خود مرعوب شد

ويزه اين عمليات در زماني از طرف رژيم انجام 
مي شود كه جنبش رنگين كمان مردمي آبرويي 
براي ولي فقيه و وابستگان آن بر جاي نگذاشته 

  . است
 

   خجسته باد پيروزي
 

  هوشنگ بهار
 

بكار تمام توان خود را خامنه اي 
سر سپرده جنايت از طريق بسته تا 

پياله  مالكي،ال ، نوري كارش
زهري كه هيچ راهي جز سر 
كشيدنش  ندارد را تا آنجا كه 

ست به زماني ديرتر اممكن 
اما خروش چندين . موكول كند

 از ايرانيان شرافتمند در تنهزار 
مقابل كاخ سفيد و همه جاي 
جهان چنان فريادي بر سر مالكي 

بش فرود آورد كه به ناچار و اربا
مالكي با خواري و خفت به هر 

دري كه زد نتوانست در برابر  
حمايت گسترده جهاني به نفع 

. تاب بياوردفرزندان مردم ايران 
حمايت گسترده مردم عراق و  

ايجاد  همه انسانهاي شرافتمند و
 تحميليچند دستگي در دولت 

سبب آن شد كه توطئه مالكي 
ه طور موقت خنثي نابودي اشرف ب

 .شود
  19بقيه در صفحه 

 

  شهداي فدايي 

   دي ماه

 خـاطره  -اهللا كريمـي     فتح: رفقا
 مرتــــضي حــــاج -جمــــالي 

 حسين محموديـان    -ها   شفيعي
 سـيروس   - مرتضي احمـدي     -

 -الـديني     محمد زين  -قصيري  
ــاري   ــف زركـ ــه -يوسـ  فاطمـ

ــسن ــيل   ح ــور اص ــن -پ  بهم
ــي ــران  روحـ ــسرور -آهنگـ  مـ

ــگ  ــورو -فرهن ــسن ن  -زي  ح
 شاهرخ -نهاني  ) شمسي(فاطمه  

ــاقي  ــبش (ميث ــين شــهيد جن اول
 -) دانــشجويي خــارج كــشور   

ــت    ــه دس ــالي  ب ــدابخش ش خ
دژخيمــان شــاه و خمينــي در    
ــي و  ــراي دموكراسـ ــارزه بـ مبـ

 1350سوسياليــــسم از ســــال 
  . تاكنون به شهادت رسيدند

 


