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  پيام نوروزي سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  1391 نوروز و آغاز سال به مناسبت عيد

  
  هم وطنانم، زنان  و مردان ايران زمين، رفقا و دوستان عزيز

عيد نوروز، جشن جنبش بهار كه همراه با دگرگوني و زايش 
  طبيعت است،

 را از جانب خود و رفقايم در سازمان 1391و آغاز سال 
چريكهاي فدايي خلق ايران به همه ي شما تبريك و شادباش 

  .ر روزتان نوروز و نورزتان پيروزباده. مي گويم
برايتان سالمتي، سرسبزي، سرافرازي، عشق و شادكامي و 

  .صلح و آزادي آرزو مي كنم
نوروز خجسته و بالندگي بهار پس از جشن آتش در شب 

  . چهارشنبه سوري براي همه ما پيام روشني دارد
سرخوشي شعله هاي آتش، غلبه بر تاريكي و تباهي را نويد 

دهد و فرا رسيدن جشن بهار و شكفتن شكوفه ها و آواز مي 
  .پرهيجان پرندگان، اميد به  دگرگونيهاي بزرگ در زندگي اجتماعي را نويد مي دهد

ما همه با هم، شادمانه و در گذر شتاب آلود رويدادهاي سترگي كه جهان ما را فراگرفته، با اميد به فرا 
ديگر، جهاني سرشار از عشق و دوستي و خالي از هر نوع ستم، رسيدن دگرگونيهاي اجتماعي براي جهاني 

  .تبعيض،  فقر، جهل و استبداد سال نو را آعاز مي كنيم
  .با ستايش و احترام، همبستگي خود را با زندانيان سياسي و خانواده شهدا و زندانيان سياسي ابراز مي دارم

  رتي درود مي فرستمبه زنان و مردان پايدار،  صبور و دلير كمپ اشرف و ليب
با مبارزه و مقاومت كارگران، مزدبگيران، زنان، دانشجويان و آزاديخواهان كشورمان، اعالم همبستگي مي كنم 

  .و پيكار بي امان آنها را ستايش مي كنم
ترديدي ندارم كه آروزي اكثريت قاطع مردم ايران در هنگامي كه در كنار سفره هفت سين گرد هم مي آيند 

  ظاتي كه مشتاق فرارسيدن  هنگامه تحويل سال نو هستند، و در لح
اين خواست بر حق مردم . شكفتن بهار آزادي و تحقق دمكراسي، عدالت و استقرار يك نظام غير ديني است

ايران با برچيده شدن بساط ننگين استبداد مذهبي واليت فقيه و سرنگوني سلطنت مطلقه خامنه اي تحقق 
  .مي يابد

  پدران و مادرانم، خواهران، برادران و فرزندانم، دوستان و رفقايم،هم وطنانم، 
از شما درخواست مي كنم كه همراه با برگزاري جشن ملي نوروز، به جوانان كشورمان و كودكان بي 

سرپرست و به بي خانمانان و كارتون خوابها كه به علت سياستهاي ضد مردمي نظام حاكم به كمك نياز دارند 
  . مدد رسانيد

خانواده شهدا و زندانيان سياسي را تنها نگذاريد و با خواست آزادي تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي همراه 
  .شويد

  پيروز و سرفراز باشيد، دستان شما را مي فشارم
  مهدي سامع 

  1391سه شنبه اول فروردين 
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  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
  

  .............سرمقاله
  

 گالسنوست خاتمي در ييالق دماوند
  منصور امان

  
 جمهوري اسالمي، ماسك اُكسيژني كه جريان او از ماهها پيش بر چهره داشت تا به "اصالح طلبان"رهبر 

جت ح. سالمت از توفان تحريم نمايش انتخابات مجلس عبور كند را در ييالق دماوند از صورت برگرفت
 خود پاي صندوق راي به آيت اهللا خامنه اي، به ابهام عامدانه اي -اگر چه شرمگين-االسالم خاتمي با حضور 

كه اصالح طلبان حكومتي پيرامون رويكرد واقعي خويش به نمايش انتخابات دامن مي زدند و نيز بحثهاي 
  . ش طرح مي گرديد، پايان دادگُمراه كننده گرد آن كه با هدف خاك پاشيدن به چشم جامعه و جنب

بي ترديد ُكرنش بلندباالي آقاي خاتمي پس از شرط گذاري براي شركت در انتخابات و پرگويي با آب و تاب 
در اين باره، يك سند تازه از ورشكستگي و سقوط اخالقي او و طيف اش را ارايه مي كند، اما محدود ساختن 

 شرمگين و مشاطه "اصالح طلبان"آنچه كه هم اكنون - ي و وجداني آن نقد اين رسوايي فقط از زاويه اخالق
 تهديد پنهان ماندن مفهوم سياسي اين اقدام و تاثير آن بر صف بنديهايي اكنون –گران پيشين بدان مشغولند

  . و آرايش آينده نيروها را در خود نهفته دارد
  

  يك اقدام 

جت االسالم خاتمي برانگيخته، رگه هايي از شگفتي و در واُكنش خشم آلود و گسترده اي كه حركت ح
 مي "اصالح طلبان"غافلگيري را نيز به ويژه در ميان نيروهاي جوان جنبش رنگين كمان و همچنين بدنه ي 

نه فقط آنها، بلكه طيف وسيعي از كوشندگان جنبش براي نخُستين بار به طور عملي و در . توان مشاهده كرد
 روبرو مي شوند و به مرزهاي "نظام" سياسي، با نتايج مادي سياست اصالحات در چارچوب جريان يك كارزار

  . عبور ناپذير آن با نيازها و خواسته هاي پايه اي جامعه برخورد مي كنند
 از اين زاويه، همان ُكنش مشخصي است كه در يك لحظه ي نادر و "نظام"اقدام رييس جمهور پيشين 

الها بحث و نقد و روشنگري، آگاهي جامعه نسبت به اين يا آن جنبه ي پنهان از حيات تاريخي، به اندازه س
  .سياسي خود را جهش وار باال مي برد و گُردانهاي آن را آبديده و مصمم مي سازد

دو سال پيش، زماني كه سيل ميليوني جنبش رنگين كمان اجتماعي به راه افتاد، در واقع ُگفتمان تازه اي پا 
 يعني، همان ُخرافه اي كه آقاي خاتمي و "باال"دان مي گذاشت كه بيهودگي انتظار براي تغيير از به مي

 ُخرداد، 25از همان نخُستين گام در . دوستانش بيش از يك دهه ترويج مي كردند را در ديباچه خود داشت
ابات را تقُلبي مي دانست زماني كه خيابانهاي مركزي تهران به اشغال جمعيت معترضي درآمد كه نمايش انتخ

و براي پس گرفتن راي خود مشت گره كرده بود، مضمون به ُكلي متفاوت اين جنبش از ديدگاهها و خط 
 و حق مداخله شآنها عمل مستقل جامعه براي تحقُق مطالبات. مشي اصالح طلبان حكومتي آشكار گرديد

چانه "در راهكار عاريتي و مبتذل شده آنان زير تيتر . گري فعال آن در رويدادها را به رسميت نمي شناختند
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–، از سطح "اصالح طلبان"، نقش جامعه و حتي نيروها و بدنه اجتماعي "زني در باال و فشار از پايين

  .  سياهي لشكر گوش به فرمان يا دكوراسيون تاالر معامله فراتر نمي رفت-حداكثر
 در قُدرت "فشار از پايين"آنها به مدد . ه رويايي و بي دردسر بودبراي آقاي خاتمي و شُركايش، اين يك رابط

 نمي رفتند و تنها الزام واقعي "پايين"و ثروت شريك شده بودند، در حالي كه زير بار هيچ تعهدي نسبت به 
  .  آن به دست آورده بودند"خيمه" و به بيان ديگر، حفظ موقعيت ممتازي بود كه زير "مصلحت نظام"آنها 

 براي در حاشيه نگه داشتن جامعه، داغ بودن اين اهرم فشار و هراس از سوختن "اصالح طلبان"لت تالش ع
اين نُكته اي است كه رهبران و پايوران اين باند .  در اثر تماس و استفاده بيش از حد از آن بود"نظام"خود و 

 مطرح "مديريت نيروي اجتماعي"گراني از مساله حكومتي بارها در پاسخ به انتقادها از اين زاويه، با اشاره به ن
  . ساخته اند

  
   اسفند12 بهمن تا 25از 

 محسوب مي شد، زيرا نه "اصالح طلبان" يك فاجعه تمام عيار براي 1388از اين زاويه، جنبش اجتماعي 
 آنها با رقباي تنها طرح و برنامه آنها را پشت سر گذاشته و فاقد موضوعيت كرده بود، بلكه بستر چانه زني

براي آنچه كه آنها نه در لحظه مي توانستند ُكنترُل كنند و نه قادر به تضمين .  شان را نيز خُشكاند"خودي"
 داشته "نظام"تاثير گذاري بر روند آتي اش بودند، توقع يك صندلي در رديفهاي آخر هم نمي توانستند از 

  . باشند
ه معناي دست كشيدن آقاي خاتمي و دوستان از موج سواري و تالش قرار گرفتن در اين موقعيت دشوار اما ب

تمام .  اش انداخت، نبود"اصالحات"براي مصادره جنبش و از نفس انداختن آن به گونه اي كه بتوان به قفس 
جنبش سبز ادامه حركت اصالح "تفسيرهاي دلبخواهي رهبران و منبر روهاي اين جريان در اين باره كه 

 و نيز اقدامات تخريب گرانه آنها در جهت تالشي جنبش از طريق تعميم مرزبندي مشهور "طلبي است
  .  به آن را مي توان به خوبي در اين راستا طبقه بندي كرد"غيرخودي" و "خودي"
 اگر چه در حرف از جنبش پشتيباني مي كردند، در عمل اما در هر گامي كه جنبش به پيش "اصالح طلبان"

 همه جا آنها را مي توان در " آذر16" و "روز قُدس" تا " ُخرداد30"از . ، راه آن را سد مي كردندبرمي داشت
.  مشاهده كرد"حركات افراطي"حال منصرف كردن جنبش از دست زدن به اقدام مستقل و هشدار نسبت به 

طه كشور به صراحت و آقاي خاتمي در همان حال كه هيچگاه از هيچيك از حركتهاي اعتراضي در هيچ ُنق
تاكيد حمايت نكرد، در همان حال كه در اوج خيزشها و واُكنش وحشيانه و خونين حكومت نه فراخواني براي 
اعتراض داد و نه به فراخواني پيوست، با اين وجود هيچ ُفرصتي را براي تحميل خود به جنبش و چنگ زدن 

  . به سكان رهبري آن فرو نمي گذاشت
 در خارج كشور نيز همزمان با آن كه "اصالح طلبان"ين ادعا، بلكه همچنين با متُدي مشابه، نه فقط با هم

مانند حجت االسالم كديور، ُشعارها و ديدگاههاي تظاهركنندگان در ايران را جعل مي كردند، از چارپايه 
 از "خُشونت" محكوميت  پسند، در باب"نظام"رهبري باال رفته و ضمن ارشاد مخاطبان به تقديم ُشعارهاي 

  .  جانب معترضان و منتقدان، اُصول پردازي مي كردند
 اسفند عليه جنبش اعتراضي، فقط از حيث شفافيت بي 12از اين منظر، جبهه گيري آقاي خاتمي در 

  بهمن25پيشينه آن، از رويكردهاي گُذشته او و طيف اش متمايز مي شود، اگر چه برخورد آنها به تظاهرات 
  .سال گُذشته، از نظر استعداد روشنگري، فاصله اندكي از گالسنوست دماوند دارد

، جبهه مشاركت، يك روز پس از فراخوان آقايان موسوي و كروبي به تظاهرات و "اصالح طلبان"تشكُل اصلي 
 "پشتيباني"ت بازتاب گُسترده آن، سراسيمه به ميدان آمد و در يك رويكرد دوگانه اعالم كرد از اين تظاهرا



 ٥

هدف صادر كنندگان .  حكومت توصيه مي نمايد"صدور مجوز"مي كند اما شركت در آن را فقط در صورت 
بيانيه مزبور، نه فقط ُكالهبرداري سياسي و نشستن بين دو صندلي بلكه همچنين جلوگيري از شكل گيري 

  .  بوداين حركت اعتراضي از طريق تخريب در روند سامان يابي خودجوش آن
 بهمن با استقبال گُسترده جامعه و نيروهاي فعال آن روبرو شده بود، 25در حالي كه دعوت به تظاهرات 

، آنها را به سرعت منزوي گردانده و از سوي ديگر موجب برانگيخته شدن "اصالح طلبان"رويكرد رسواي 
رسشهاي آزار دهنده اي در ميان بدنه اين جريان شد كه در تماس مستقيم با روندهاي جاري در خيابان پ

 شكل گرفت و "اصالح طلب"چند روز پيش از تظاهرات، نخستين شكافهاي علني در ميان باند . قرار داشت
مجمع " و " قُمهي حوزه علمني و محققنيمجمع مدرس"، "شاخه جوانان مشاركت"شماري از اينان همچون 

ف موضع تشكُل مادر، به فراخوان تظاهرات پيوسته و صف  برخال"ي اسالمي ادوار مجلس شوراندگانينما
  . خود را در اين مقطع از آن جدا كردند

  
  روند فاصله گيري

 اسفند، مي تواند قطره اي باشد كه ليوان پر 12ُكرنش بلندباالي حجت االسالم خاتمي به درگاه ولي فقيه در 
اختالف .  نماي سياسي اين جريان را لبريز مي كندنارضايتي دروني از رويكردهاي دوگانه و جهت ثابت ُقطب

 با شرايط مشخص سياسي در كشور و نيز باورهاي پايه اي "اصالح طلبان"فاحشي كه ميان حركت رهبر 
جامعه وجود دارد، توجيه اقدام آقاي خاتمي را هم براي خود او و هم براي مشاطه گران، به يك ماموريت 

رور رويدادهاي مربوط به نمايش در ييالق دماوند، به خوبي بيان كننده م. غيرممكن تبديل ساخته است
سردرگُمي مشترك بازيگران و صحنه آرايان و ناتواني دسته جمعي آنها از سر و سامان دادن و به زير نور 

  . مناسب هدايت كردن اين رسوايي است
، خبر حضور آقاي خاتمي در پاي "ارسف"زمان كوتاهي پس از آن كه خبرگزاري سپاه پاسداران موسوم به 

 در خارج كشور، اين خبر را "اصالح طلبان"، پايگاه خبري "جرس"صندوق راي در دماوند را فاش كرد، وبگاه 
 و در اين رابطه به "م شركت نكردندهاصالح طلبان در انتخابات مجلس ُن"تكذيب و با تيتر درشت اطالع داد، 

 كه "فارس"كمي بعد تر، وبگاه مزبور با اشاره به عكس منتشر شده در . ام بردطور مشخص از آقاي خاتمي ن
 خواهند با ي و خبرنگاران و روزنامه نگاران فارس، به ظاهر ماستگزارانيس":آن را ساختگي دانست، تاكيد كرد

 ي نمايگو .ني در انتخابات شركت كرده است و اصالح طلبان همچني كه خاتمبندي كار عوام الناس را بفرنيا
 خبر نادرست تنها دروغ ني دانند با اينم.  زده اندي روز افزون خاتمتي بر محبوبيديي كار مهر تانيدانند با ا

    ". و اصالح طلبان رشته اند، پنبه كرده اندي خاتمي اجتماعگاهيگفته اند، بلكه هر چه درباره فقدان پا
 از طريق راديوي دولتي "نزديكان آقاي خاتمي"يكي از آُشفتگي در اُردوي وسمه كشان وقتي باال گرفت كه 

از اين لحظه به بعد انكار موضوع ديگر نمي توانست .  انتخابات را تاييد كردشانگليس، شركت وي در نماي
آقاي شكوري راد، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت، با . كُمكي در جهت جمع كردن رسوايي به شمار بيايد

، به طور ضمني "حضور خاتمي در پاي صندوق راي مجلس نُهم" خواندن "ان دهندهغير منتظره و تك"
 مورد ني حضوراً از او در اشي پهدو هفت نيهم":اعتراف كرد، آقاي خاتمي حتي او را نيز بازي داده است

   ". كرد كه قصد شركت در انتخابات را نداردديكا تشانيپرسش كردم و در هر دو بار ا
قاي خاتمي يا همريشان او در داخل و خارج كشور در اين باره مطرح ساخته و البته به گونه توجيهاتي كه آ

مستمر آنها را تغيير داده و ويرايشهاي تازه اي عرضه مي كنند، حتي از ماجراي حقه بازي انتخاباتي وي نيز 
جاي ديگري به آن پرداخته از اين رو، به جاست كه به گونه مستقل و در . خواندني تر و درس آموز تر است

  .  شود
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  برآمد

اعالم يك تصميم يا ظاهر شدن پاي صندوق آراي يك انتخابات . نمادها در سياست نقش مهمي ايفا مي كنند
به همين گونه، اقدام آقاي . ساختگي، واقعيتهاي كُهنه اي را برجسته و واقعيتهاي تازه اي را به وجود مي آورد

ده اصالح طلبان حكومتي نسبت به حق راي و انتخابات آزاد را دوباره برمال و خاتمي، رويكرد شناخته ش
نقد اين رويكرد و . سياست آتي آنها در برابر صف بندي جنبش اعتراضي و حكومت را مانيفسته كرده است

خطاي موضوع روي ميز، برخورد به يك . مرزبندي با آن نمي تواند و نبايد در محدوده تاكتيكها درجا بزند
سياسي يا ضعف اخالقي نيست، بلكه مرزبندي با يك انگاشت فراگير است كه نيروي مادي آن در پايه اي 

 استبداد حاكم "تداركچي"ترين و كليدي ترين سوواالت مربوط به نيازها و مطالبات جامعه، همدست و 
  . است

  

  .......اقتصادی
  

  بار بحران اقتصادي بر دوش كارگران و مزدبگيران 
  زينت ميرهاشمي 

  
شوراي عالي كار . ، حداقل دستمزد از طرف شوراي عالي كار تعيين و ابالغ شد90در روزهاي پاياني سال 

 را  1391متشكل از نماينده دولت، نماينده كارفرمايان و نماينده انتصابي كارگران، حداقل دستمزد براي سال 
  .  تومان  اعالم كرد754 هزار و 389

لغ تعيين شده با نرخ تورم و سبد هزينه خانوار كارگري، نمايي از يك اقتصاد ورشكسته و ناهمخواني مب
حاكميت براي ادامه حيات خود، عالوه بر حمايت از سرمايه داران در تشديد استثمار، . بحراني در ايران است

بهاي سياستهاي ارتجاعي به عبارت ديگر، . هزينه بحران اقتصادي را از سفره كارگران و مزدبگيران مي پردازد
  . و ماجراجويانه رژيم و بهاي صدور ترور و بنيادگرايي به كشورهاي ديگر، به مردم ايران تحميل مي شود

تحريمهاي اعمال شده از طرف آمريكا، اروپا و ديگر كشورها،  نتيجه رفتار و سياستهاي تحريك كننده رژيم 
  . شي دارند و نه موافق آن هستندمردم ايران در پيشبرد اين سياستها نه نق. است

. او در بردن فقر و تنگدستي بر سفره هاي مردم موفق بود. احمدي نژاد جاي فقر و نفت را با هم عوض كرد
و در . وضع اقتصادي آنچنان خراب است كه از طرف نهادهاي دولتي هيچگاه آمار واقعي اعالم نمي شود

بر همين منظر هدف از آمارهاي داده شده كتمان وضعيت . تيمصورت دادن آمار، با رقمهاي متضاد روبرو هس
با اين حال بعضي آمار ارايه شده مي تواند گوشه اي از وضعيت فاجعه بار زندگي . اقتصاد بحراني است

  .كارگران و مزدبگيران را آشكار كند
  

دستمزد كارگران هم  درصد 18بر اساس گفته هاي نماينده فرمايشي كارگران در شوراي عالي كار، افزايش 
 اسفند، اعالم 20نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار، در گفتگويي با ايلنا . به زحمت تصويب شده است

وي داليل آن را . كرده است كه كارفرمايان توانايي پرداخت افزايش حتا يك درصدي دستمزد را ندارند
سوي دولت به واحدهاي توليدي و قفل شدن نوسانات ارزي، مشكالت تحريم، عدم پرداخت يارانه از «

  . اعالم كرد» تسهيالت بانكي
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نرخ خط فقر در «عباس وطن پرور، نماينده سابق كارفرمايان در سازمان بين المللي كار قبال گفته بود كه 
  . » هزار تومان است600شهرهاي بزرگ ايران يك ميليون و 

 ميليون برآورد كرده 2م، در پايان سال جاري خط فقر را بر اساس گزارش ايلنا، اين كارشناس اقتصادي رژي
  . است

نسبت به سال گذشته »  درصد20 تا 15«جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، افزايش فقر را 
  .  هزار تومان ارزيابي كرده است960و خط فقر را حدود 

كارگر، حداقل هزنيه يك خانوار چهار نفره در به گزارش خبرگزاري دولتي ايلنا، كميته دستمزد خانه دولتي 
  .  هزار تومان اعالم كرده است638ايران براي زندكي در سال جاري بيش از 

  
قبل از تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي كار، محمد احمدي نماينده پيش ساخته كارگران، در 

 800هزينه خانوار را بر اساس حداقلها كميته مزد نرخ سبد «گفتگويي با خبرگزاري حكومتي ايلنا گفت كه 
 هزار توماني 400اين نماينده تحميلي كارگران، در رابطه با شايعات مزد . »هزار تومان تعيين كرده است

  . »پاسخگوي اجاره بهاي مسكن هم نخواهد بود«تاكيد كرد كه اين مبلغ حتا 
 595 هزار و 795 را  1391گري در سال علي اكبر عيوضي مسئول كميته مزد،  نرخ سبد هزينه خانوار كار

  .  هزار تومان اعالم كرده بود920فرامرز توفيقي عضو كميته مزد اين رقم را . تومان برآورده كرده بود
 هزار 575مسئول كميته مزد استان تهران، طبق معيارهاي بهداشت جهاني، نرخ خط فقر شديد در كشور را 

  .  تومان براورده كرده بود400و 
ادي كه خود را نماينده كارگران در شوراي عالي كار مي دانند، قبل از به تصويب رسيدن حداقل دستمزد افر

سرانجام عددي كه . ارقام و آمارهايي ارايه مي دهند و ظاهراً خود را پيگير حقوق كارگران نشان مي دهند
ن نطر به اصالح نماينده هاي جهت دستمزد از طرف شوراي عالي كار تعين مي شود، نشان دهنده بي اثر بود

اين افراد نماينده واقعي كارگران نيستند و به همين دليل امكان بسيج . كارگران در شوراي مربوطه است
  .نيروي كار براي فشار بر شوراي عالي كار را ندارند و حتا منافعشان در حفظ تركيب شوراي عالي كار است

مبلغ تعيين شده با توجه به . قر را همچنان افزايش خواهد دادميزان تعيين شده دستمزد فاصله طبقاتي و ف
بر همين منظر . رشد قيمتها در استانداردهاي زندگي كارگران و مزدبگيران در شرايط كنوني همخواني ندارد

  .    را رقم مي زند1391رقم تعيين شده، اعتراضهاي كارگري در سال 
  

ناميده بود، با گسترش بحران اقتصادي، افزايش فقر و » صاديجهاد اقت« كه خامنه اي آن را سال 1390سال 
 را 1391خامنه اي در پيام نوروزي خود سال . تعرض به سطح زندگي كارگران و مزدبگيران به پايان رسيد

در حالي كه روند كنوني نشان . يكي از نمودهاي توجه به توليد، افزايش اشتغال است. سال توليد ملي ناميد
  .احدهاي توليدي روز به روز تعطيل و كارگران اين واحدها به لشگر بيكاران روانه مي شوندمي دهد كه و

 هزار شغل در سال 500 ميليون و 2احمدي نژاد در جهت اشغالزايي و حل معضل بيكاري، وعده ايجاد  
ير كار، تعاون و وز. در روزهاي پاياني سال پوچي اين وعده از طرف همكاران او بر مال شد.  را داده بود1390

.  اسفند به عدم تحقق وعده احمدي نژاد اعتراف كرد24رفاه اجتماعي در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايلنا 
. » هزار فرصت شغلي ايجاد شود500 ميليون و 2فكر نمي كنم تا پايان سال «:عبدالرضا شيخ االسالمي گفت

  . »م در اين زمينه قول نداده و قسم نخورده استدولت ه«وي در برابر عملي نشدن وعده احمدي نژاد، گفت 
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در كند شدن »  هزار ميليارد توماني3اختالس «را » فرصتهاي شغلي«وزير مربوطه يكي از داليل عدم تحقق 
با توجه به اين كه باند احمدي نژاد از جمله متهمان اين اختالس است، . روند سياست اشتغالزايي دانست

  . باند احمدي نژاد در ايجاد اين ميزان از اشتغال فرصت سوزي كرده استبنابر استدالل اين وزير،
رژيم در سال گذشته براي سركوبي، . ايجاد اشتغال مستلزم سرمايه گذاري براي پروژه هاي توليدي است

اين . پروژه اتمي و صدور تروريسم و بنيادگرايي اسالمي بيشترين هزينه را به اقتصاد كشور تحميل كرده است
زينه در كنار اختالسهاي بزرگ و رانت خواري سبب سقوط اقتصاد و تعطيلي هرچه بيشتر واحدهاي ه

در مقابل اين وضعيت فاجعه بار، كارگران و مزدبگيران به مبارزه براي دستيابي به حقوق . توليدي شده است
  .اوليه خود به مبارزه ادامه مي دهند

  
  ي رژيم در آينه افتضاحات سياسي و اقتصاد90سال 

  جعفر پويه
  

دفتر سال جهاد اقتصادي و افتضاحات سياسي رژيم واليت فقيه با تيتر سال اختالس مهر گرديده و بسته 
  .شد

 را به جرات مي توان يكي از سياه ترين سالها براي پايوران رژيم جمهوري سالمي، به ويژه رهبر و 90سال 
 بركشيده رهبر سر به شورش برداشته و ياغي شد و بر سالي كه گماشته. ولي فقيه آن علي خامنه اي دانست

 را شكست و از حكم "مقام معظم"پادوي خانه زاد خامنه اي طلسم قداست . ولي نعمت خورد شوريد
حكومتي او روي برتافت، بيرق بر افراشته مخالفت را احمدي نژاد از اين نيز باالتر برد و بر خالف گفته 

او براي . كه مجلس را راس امور نمي داند و خود را شايسته اين جايگاه دانستخميني، بنيانگذار رژيم، گفت 
اثبات نظر خود تا مي توانست مجلس را تحقير كرده و در روزهاي پاياني سال، تير خالص آن را نيز شليك 

به همين دليل در ميانه سال خامنه اي گفت كه ممكن است در روال انتخابي بودن رييس جمهور . كرد
  .يد نظر كند و به سوي حكومت اسالمي مورد نظرش گامي بلند برداردتجد

مرغ تيز پرواز ارز چندان اوج گرفت . سالي كه بنيانهاي اقتصاد كشور به لرزه افتاد و ارز از سبد دولت گريخت
 مي دانستند، دست به دامن "اقتصاد را مال خر"كه دم و دستگاه آخوندهاي روضه خواني كه تا ديروز 

شكستهاي پي در پي در عرصه بين المللي، تحريمهاي گسترده . اههاي امنيتي براي كنترل بازار شدنددستگ
را در پي آورد و دولت ناتوان از پرداخت بسياري از ديون خود، دست به دامان اوراق قرضه است مگر اين كه 

  .شايد تا ستون ديگر فرجي حاصل آيد
ظام سرايت كرد و موجب كشاكش و درگيري بين نيروهاي اطراف سالي كه درگيريهاي بيرون به زير خيمه ن

شكافهاي پي در پي و اختالف نظرهاي عيان شده موجب گرديد كه تنور انتخابات مجلس . خامنه اي گرديد
  .آنچنان سوت كور بماند كه ديگر نشود آن را با هيچ سوختي، اندكي گرما بخشيد

  
  گماشته ياغي

حيدر .  فرودين سال گذشته رقم خورد28ه رهبر كشيدن احمدي نژاد در سرآغاز كشاكش و پنجه بر چهر
اما ولي فقيه . مصلحي، وزير اطالعات به دستور و فشار محمود احمدي نژاد استعفا داد و كابينه را ترك كرد

احمدي نژاد وتوي . رژيم خامنه اي با اين استعفا مخالفت كرد، آن را نپذيرفت و خواهان ابقاي مصلحي شد
واسطه . امنه اي كه حكم حكومتي است را نپذيرفت و دست به اعتصاب زد و در خانه خود بست نشستخ

گري و پادرمياني كساني همچون روح اهللا حسينيان كه از سينه چاكان او در مجلس اند، نيز نتيجه نداد و كار 
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 از خانه بيرون آمد، اما سرانجام پس از يازده روز، احمدي نژاد. به تهديد مجلس به عدم كفايت او كشيد
 روزه سرآغازي شد از ياغي گري پادوي برگمارده بر ولي نعمتي كه 11اين غيبت . مصلحي همچنان وزير ماند

چندي قبل در نماز جمعه او را بر هاشمي رفسنجاني برتري داده و اعالم كرده بود كه نظر احمدي نژاد به 
 خوانده و در "بي بصيرت"اري از پايوران ارشد رژيم را خامنه اي، هاشمي و بسي. نظر او نزديك تر است

اما اكنون همين پادوي بركشيده، بر او شوريده و . حضور ماليان بلند مرتبه قم، به احمدي نژاد نازيده بود
هرچند در گذشته اخراج مفتضحانه وزير . قداست تا كنوني اش كه به آن مفتخر بود را به زير پا افكنده بود

، منوچهر متكي از كابينه ماست مالي شده بود و كمتر كسي اشاره كرد كه اين وزير امر خارجه امور خارجه
جز چند وزيري است كه انتصاب آنها در اختيار ولي فقيه نظام است، اما موضوع وزير اطالعات اصل ماجرا كه 

  . بر آن خاك ريخته بودند را افشا كرد و ياغي گري پادوي خانه زاد علني شد
  

  مالي مجلس فشلنمد

دخالت مجلس در اين كشاكش به نفع رهبر و تالش براي تمشيت موقعيت او، احمدي نژاد را عليه مجلس 
برانگيخت، به گونه اي كه در طول اين سال كمترين توجهي به نظريات و لوايح و قوانين تصويب شده آنان 

 كه آنها را اجرا نخواهد كرد؛ همچنان كه او بسياري از قوانين مصوب مجلس را نپذيرفت و آشكارا گفت. نكرد
اليحه سهميه ارزي متروي تهران را تا آخرين روزها پشت گوش انداخت و ادعا كرد كه صندوق ذخيره ارزي 
خالي است و بنابراين اين خود مجلس است كه بايد پولي براي آن كارسازي كند تا احمدي نژاد دستور واريز 

  .هدآن را به حساب متروي تهران بد
كشاكش بين مجلس و احمدي نژاد تا روزهاي پاياني سال ادامه يافت و آخرين هفته سال احمدي نژاد به 

پرسشگري اي كه به عنوان پيش درآمد استيضاح او . مجلس رفت تا پاسخگوي سووالهاي نمايندگان باشد
ن كشاكش به استعفاي كار اي. قلمداد و بارها تالش شده بود تا آن را از دستور كار مجلس خارج كنند

اما . مطهري، نماينده مجلس كشيد و باالخره با جرح و تعديل و پايين كشيدن فتيله لحن مجلس، عملي شد
احمدي نژاد اين موقعيت را براي تصفيه حساب خود و مجلس مغتنم شمرد و تا مي توانست مجلسيان را 

براي " و "كمي هم خوش باشيم" و "شوخي مي كنم"تحقير كرد و با به مضحكه گرفتن مجلس و تكرار 
مجلسي كه ادعا مي . ، هر آنچه مي توانست بار نمايندگان كرد و رفت"خوراك شب عيد مردم به مجلس آمدم

كرد، طرح عدم كفايت احمدي نژاد را به دست خواهد گرفت و او را استيضاح خواهد كرد، مقهور و منكوب او 
 با ايما و اشاره گفته بود پرونده هاي تخلف مالي شان را به مجلس كساني كه احمدي نژاد بارها. برجاي ماند

خواهد آورد و بر اساس آن پاسخ شان را خواهد داد، كم جرات از آني نشان دادند كه وقتي پشت تريبون 
و اين گونه احمدي نژاد، . مجلس يا در كميسيون هاي مربوطه كنار همريشان شان الف گزاف مي زدند

 در كشاكش في مابين نمد مالي كرد تا نشان دهد بر خالف آنها به حرفي كه مي زند پابند حاميان رهبر را
  .است و از تعدادي دست نشانده بر كرسي نمايندگي باكي ندارد

  
ادغام ناگهاني . عدم اجراي به موقع قانون وزارت ورزش و ادغام دو وزارتخانه تا مدتها پشت گوش انداخته شد

با پذيرفتن طرح ادغام .  وزارتخانه جديد در اواخر خرداد، اين درگيري را گسترش داد4  وزارتخانه و ايجاد8
او حميد سجادي را با يك . دو وزارتخانه مجلس، احمدي نژاد سعي كرد تا نمايندگان را اندكي آرام كند

ي معرفي و يادداشت كوتاه به عنوان وزير ورزش به مجلس معرفي كرد و خود نيز برخالف رويه معمول، برا
مجلس هم در مقابل نه تنها به وزير او راي نداد، بلكه دولت را متهم كرد كه با . دفاع از او به مجلس نرفت
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انتشار آمارهاي دروغ به فريب افكار عمومي مشغول است و با دستكاري آمارهاي اقتصادي براي خود موفقيت 
  . مي سازد كه همگي آنها از واقعيت بري است

 اي اين گونه دو نهاد قدرت رژيم عليه يكديگر افشاگري نكرده بودند و بدين شكل به هتك در هيچ دوره
–مجلس به اين تصور كه از رهبر حمايت مي كند، در مقابل دولت نظامي. حيثيت همديگر مشغول نبوده اند

 امنيتي سنگر بندي كرده بود و رييس دولت كه خود را منتخب مردم و بركشيده آن فرض مي كرد،
اما باالخره در نيمه . پاسخهاي دندان شكن به خيال داشتن پشتوانه مردمي مي داد كه هيچ كدام واقعي نبود

مرداد ماه، احمدي نژاد چهار وزير خود را به مجلس آورد و نمايندگان به پاسدار رستم قاسم خاني، فرمانده 
ماد داد و سه وزير ديگر نيز از سد مجلس عبور قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران به عنوان وزير نفت راي اعت

اين گونه سپاه موقعيت خود در دستگاههاي اجرايي را محكم تر كرد و يكي از پول سازترين و حياتي . كردند
  . ترين وزارتخانه ها را صاحب شد

 به مجلس  ماه تاخير2 با 1391بودجه سال . با اين احوال روند تحقير مجلس توسط احمدي نژاد ادامه يافت
آمد و وقتي نمايندگان اعالم كردند، قادر به بررسي بودجه در سال جاري نيستند و دولت بايد تا بررسي 
نهايي، بودجه يك دوازدهم به مجلس بياورد، احمدي نژاد وقعي به اين گفته ها نگذاشت، تا جايي كه مجلس 

با اين .  به عنوان رييس مجلس ابالغ كرديك طرفه مبلغي تنخواه براي دولت تصويب كرده و الريجاني آن را
اوضاع و احوال انگار نه انگار اين دولت است كه نياز به بودجه براي هزينه كارهاي خود دارد و اين اوست كه 

رها كردن به اميد خدا و باري به هرجهت شدن امور كشور، چيزي نيست كه از . بايد براي اين كار اقدام كند
  .پنهان بماندچشم ناظران وضع موجود 

  
  رفسنجاني و رهبر

 را تاسيس كرد و هاشمي "هيات عالي حال اختالف و تنظيم روابط قوا"در مرداد ماه، علي خامنه اي 
ناگفته معلوم است كه تشكيل اين هيات اقدام عملي خامنه اي عليه . شاهرودي را به رياست آن برگزيد

و اين نهاد موازي را تشكيل داد تا يكي پس از ا. مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست رفسنجاني است
ديگري اختيارات نهادي قدرتمند در رژيم واليت فقيه را كم كند و آن را تبديل به مجلسي تشريفاتي و 

هرچند تا كنون نيز رفسنجاني سعي كرده بود تا جانب علي خامنه اي را . مشورتي بدون هيچ اختياري نمايد
ولي علني شدن اختالف بين اين دو فرد قدرتمند نظام، باعث گرديد علي در كشاكشهاي مربوطه بگيرد، 

ادامه كار . خامنه اي فكري به حال دور كردن رفسنجاني از راس نظام كرده و او را تقريبن خانه نشين نمايد
اب كه به خلع يد او و دار و دسته اش از دانشگاه آزاد انجاميد، نشان داد كه خامنه اي براي رفسنجاني خو

هرچند در روزهاي پاياني سال بار ديگر او را بر رياست مجمع تشخيص مصلحت ابقا كرد، . بزرگي ديده است
اما مجمع بي اختياري كه اكنون در اختيار رفسنجاني است، تنها دلخوشي اش به مقام اعطايي رهبر به اوست 

زيرا خود رفسنجاني بهتر از . هبر بداندتا بيش از گذشته در انظار مفتضح باشد و ابقايش را از بذل و بخشش ر
همه مي داند كه شير بي يال و دم و اشكم مجمع، اكنون ديگر پوسته اي از آن چيزي است كه در گذشته 

  .بود
  
   اختالس و فروپاشي بازار ارز "كش"

ننموده با وجود ببند و بگير رهبر جمهوري اسالمي و شلتاق گماشته ياغي شده اش اما هنوز اتفاق اصلي رخ 
در اوج درگيريها، طشت رسوايي سيستم بانكي نيز از بام فلك به زير افتاد و معلوم شد كه . و در راه بود

بانكهايي كه تاكنون ادعا مي شد، بسياري از نزديكان و پايوران رژيم وامهاي كالن از آن دريافت كرده و حاضر 
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از پرده بيرون افتادن . ام تاريخ كشور روبروستبه باز پرداخت بدهي خود نيستند، با بزرگترين اختالس تم
دولت از يك طرف و مجلس و . اختالس سه هزار ميليارد توماني چيزي نبود كه بشود آن را ماست مالي كرد

نزديكان . قوه قضاييه از سوي ديگر وارد ماجرا شدند و هركس خود را كشف كننده و يابنده آن دانست
 ملقب شده اند، پشت پرده اين اختالس معرفي شدند و احمدي نژاد با "فيجريان انحرا"احمدي نژاد كه به 

مدير عامل بانك ملي، محمد رضا . ، خود و دولت اش را شاكي اختالس گران معرفي كرد"دولت پاك"ادعاي 
مجلس جلسه . خاوري استعفا داد و از كشور گريخت و در كانادا در خانه سه ميليون دالري خود ساكن شد

 براي بررسي موضوع تشكيل داد و بازار اظهار نظر و كلي گويي گرم شد، تا اين كه قوه قضاييه ادعا غيرعلني
پورمحمدي، رييس بازرسي كشور، ادعاي . كرد، عده اي را به جرم اين كالهبرداري بازداشت كرده است

ضي از نمايندگان چيزي نگذشت كه بع. بررسي دقيق پرونده را كرد و او نيز خود را كاشف رسوايي دانست
افتضاح به بار آمده . مجلس و روساي كميسيونهاي آن هم دخيل در پرونده اعالم شده و بازداشت گرديدند

.  ندهند"كش"آنچنان بود كه خامنه اي مجبور به دخالت شد و از طرفين خواست كه موضوع اختالس را 
غير علني حكومتي براي هم آوردن سر آن پرونده اين اختالس تا روزهاي پاياني سال در دادگاه بي رمق و 

  .همچنان در جريان بود
دالر و يورو كه . چيزي از اين رويداد نگذشته بود كه در دي ماه بازار ارز كشور تب كرد و سپس به لرزه افتاد

بارها توسط احمدي نژاد كاغذ پاره بي ارزش خوانده شده بود، ارزش خود را عيان كرد و روز به روز بر قيمت 
 دو 2ارزش يك دالر آمريكا از . بهاي سكه طال چنان اوجي گرفت كه به تصور كسي نمي آمد. آنها افزوده شد

دولت ناتوان از كنترل اين وضعيت فقط تماشاچي ماند و .  تومان نيز رسيد2200هزار تومان گذشت و به 
لت را مقصر وضعيت پيش آمده سر و صدا در مجلس بار ديگر باال گرفت و دو. نتوانست هيچ كاري انجام دهد

اما ركورد زني ارز و سكه به معني بي ارزش شدن پول ملي است كه زندگي را بر مزدبگيران هر روز . دانستند
با وضعيت پيش آمده، قدرت خريد مردم روز به روز پايين تر آمده و رشد سرسام آور . سخت تر مي كند

  .ر سايه بيندازدقيمتها نيز باعث شده تا فقر همگاني بر سر كشو
  

  گروگانگيري ناتمام

افزون بر اين ناتوانيها و بي برنامگيها، يك اقدام ماجراجويانه از سوي دستگاه مهندسي بحران سازي رژيم، 
دولت انگليس در آذر ماه بانك مركزي رژيم را تحريم كرد و بنا به گفته ها، . افتضاحي بين المللي به بار آورد

اين . حساب شخصي يكي از فرزندان خامنه اي در بانكي انگليسي بود را مصادره نمودمبلغ كالني پول كه در 
 آبان، سالروز اشغال سفارت آمريكا، عده اي كه 13عمل به مذاق بيت رهبر رژيم خوش نيامد و همزمان با 

. ال كردندخود را دانشجو مي خواندند، با برنامه ريزي افشا شده به سفارت انگليس حمله كرده و آن را اشغ
بخشي از اين اجير شدگان نيز در قلهك به محل زندگي و بخشي از امالك ديپلماتيك انگليس رفته و با عبور 

 كه "پرس تي وي"جالب اينجاست كه تلويزيون . از ديوارها سعي كردند تا آنجا را به تصرف خود درآورند
و گردانندگان و كارمندان آن هستند، اين ماجرا مركز آن در لندن و تعدادي از افراد اجاره اي انگليسي نيز جز

عمل مزبور آنچنان موجي از نفرت در سطح بين المللي برانگيخت كه روز به . را به صورت زنده پخش كرد
. پايان نرسيده، فرمان عقب نشيني صادر شد و مزدوران غارتگر با غنايم انگليسي به خانه هاي خود رفتند

كردن بخشي از وسايل شخصي ديپلماتها، وارد شدن به اتاق خواب همسر سفير و غارت سفارت انگليس، نابود 
به نمايش گذاشتن لباس زير و ديگر وسايل خصوصي او، اوج وقاحت و بي شرمي رژيمي را به نمايش گذاشت 
كه خامنه اي، رهبر و ولي فقيه آن سعي كرد تا مشابه همتاي سابق خود، خميني، براي زهر چشم گرفتن از 

در پي اين اتفاق نه تنها سفير انگليس و همه . ريف دست به اشغال سفارت و گروگانگيري بي شرمانه بزندح
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ديپلماتهاي انگليسي ايران را ترك كردند و سفارت را بستند، بلكه سفير رژيم نيز از انگليس اخراج شده و 
ري سخت ديگر كشورها به ويژه موضعگي. روابط بين دو كشور به بدترين وضعيت خود در سالهاي اخير رسيد

كشورهاي اروپايي، فراخواني سفيران بسياري از كشورها از تهران، پيامد بحران سازي رژيمي است كه سعي 
مي كند تا با ساختن موجهاي بزرگ خبري، اخبار افتضاحات خود را تحت شعاع قرار دهد و آن را الپوشاني 

  .كند
  

  تحريمهاي كمرشكن

وزراي خارجه اتحاديه .  بسياري از تحريمهاي در دستور كشورهاي غربي سرعت بگيرداين حركت باعث شد تا
اروپا، تحريم نفتي رژيم را در بهمن ماه تصويب كردند و همه كشورهاي عضو را موظف ساختند تا تابستان 

الوه بر اين، ع.  كليه قراردادهاي خود با رژيم را فسخ كرده و از خريد نفت رژيم ايران امتناع كنند1391سال 
  . اتحاديه اروپا بانك مركزي رژيم را نيز تحريم كرد و كليه حسابهاي آن در اين كشورهاي بسته شد

  
بدينگونه، سرويسهاي بين .  براي رژيم قطع شد"سويفت"همچنين در روزهاي پاياني سال، خدمات بانكي 

ج مي شوند و تجارت خارجي رژيم با المللي از نقل و انتقال پول براي بانكها و موسسات تجاري رژيم خار
 كه كليه نقل و انتقاالت ارزي رژيم را در "بانك اسالمي نور"غير از اين، . مشكلي اساسي روبرو خواهد گشت

دوبي انجام مي داد، خدمات خود را به جمهوري اسالمي قطع و راه دستيابي رژيم واليت فقيه به ارزهاي 
  .خارجي را مسدود كرد

برمال شد كه جمهوري اسالمي قادر به بازپرداخت بدهيهاي خود به بسياري از كشورها به ويژه با اين وضعيت 
 ميليون دالر گذشته و 144تجار هندي برنج اعالم كردند كه بدهي معوق رژيم به آنها از . هند و مالزي نيست

بنادر كشور به دليل عدم بازگشت محموله هاي گندم رسيده به . رژيم نمي تواند طلبهاي آنان را پرداخت كند
. مالزي صدور روغن خوراكي نخل به ايران را قطع كرد. پرداخت قيمت كاالها، به اين موضوع مهر تاييد زد

  . شركتهاي تجاري مالزيايي علت اين كار را عدم پرداخت بدهي توسط دولت ايران اعالم كرده اند
ي پيوست و اوباما دستور توقيف كليه داراييهاي پس از اين ماجراها، آمريكا نيز به صف تحريم بانك مركز

هرچند مقامات نظامي رژيم تهديد كرده . بانك مركزي و افراد و نهادهاي وابسته به حكومت را صادر كرد
بودند كه اگر غرب خريد نفت از آنها را تحريم كنند، رژيم هم تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه عبور به 

  . دكشتي حامل نفت نخواهد دا
برگزاري مانورهاي رنگارنگ و شاخ شانه كشيدن و تهديدهاي پي در پي نه تنها باعث سرعت تحريم نفتي 

برخالف الف و گزاف ياوه بافان . شد، بلكه آمريكاييها يكي از ناوهاي جنگي خود را به منطقه اعزام كردند
د و گرنه فالن و بهمان مي كنيم، ناو واليت فقيه كه تهديد كردند كه بهتر است ناو آمريكايي به منطقه نياي

آمريكايي آبراهام لينكلن در بهمن ماه وارد خليج فارس شد و گماشتگان ولي فقيه نيز جرات نكردند دست از 
  . پا خطا كنند

هرچند ولي فقيه رژيم و احمدي نژاد، گماشته او در پست رياست جمهوري بارها از تحريمها استقبال كرده و 
 و موجب رشد صنعت كشور قلمداد كرده اند، اما كيست كه نداند رژيم متكي بر درآمد حاصل آن را ناكارآمد

ورشكستگي اقتصاد كشور، اوج گيري نرخ . از فروش نفت هرگز قادر نيست در مقابل اين تحريمها دوام آورد
ي مشكالتي به بار ارزهاي خارجي، بي ارزش شدن پول ملي، گراني، بيكاري و او همه مهمتر، انزواي بين الملل

مي آورد كه تاوان آن را بايد مردم گرفتار در چنبره استبداد علي خامنه اي و دستگاه آدمكشي و سركوبگر او 
  .بپردازند
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  افتضاح انتخابات

اما يكي از بزرگترين اتفاقات سال، تحريم گسترده انتخابات و برگزاري مضحكه اي سوت و كور از جانب رژيم 
. تخابات و آمار سازي آن را حتي بر كساني كه اندكي شك به اين امر داشتند، هويدا كردبود كه مهندسي ان

تالش گسترده علي خامنه اي براي يكدست كردن گروهها و افراد گرد بيت رهبر به شكستي مفتضحانه 
تا  و كشاندن يك آيت اهللا گوشه نشين و رانده شده كه "جبهه متحد اصولگرايي"سامان دادن . كشيده شد

 نام برده مي شد به تهران و گماردن او در راس مجلس خبرگان "آخوند فراماسونر"قبل از آن از او به عنوان 
رهبري، اگر چه توانست رفسنجاني را از اين منصب براند، اما آبي براي برنامه طراحي شده خامنه اي گرم 

اما بيش از همه نزديكان به احمدي نژاد و مهدوي كني تمام تالش خود را براي اهداف او به كار گرفت، . نكرد
اولين . دارو دسته اي كه تحت نظر و برنامه ريزي مشايي فعاليت مي كنند، علم مخالفت با آن را بر افراشتند

دو دستگي در اين جبهه سازي و يكدست سازي توسط اينان آغاز گرديد و آنقدر پيش رفت كه در روزهاي 
چندپارگي دستگاه واليت و برهم .  فهرست انتخاباتي و شقه فرا روييد67نزديك به انتخابات به بيش از 

ريختگي در زير خيمه نظام چنان گرد و خاكي به پا كرد كه طرفهاي درگير در ماجرا از شناسايي يكديگر نيز 
 آيت "جبهه متحد اصولگرايي" به سردستگي آيت اهللا مصباح يزدي در برابر "جبهه پايداري". ناتوان شدند

هر كدام جبهه اي را علم كردند، تا صف ... اهللا مهدوي كني قد علم كرد و در ادامه محسن رضايي و 
غوغاگران سهميه خواه از قدرت، رنگارنگي بيشتري بگيرد و خواب خوش علي خامنه اي براي يكدست كردن 

وزه تهران و ري و  فهرست انتخاباتي فقط در ح23شكل گيري . قدرت را به كابوسي وحشتناك تبديل نمايد
  .شميرانات، عمق اين اختالف را بيش از گذشته آشكار مي كند

در جبهه مخالف، اپوزيسيون به صورت يكپارچه، مضحكه حكومتي خامنه اي را تحريم و بايكوت كرد و آنگاه 
وت گزارشهاي خبرنگاران خارجي، عكسها و فيلمهاي گوناگون از حوزه هاي راي گيري، رسوايي اين معركه س

با اين همه اما دستگاه واليت خامنه اي از وقاحت و بي شرمي چيزي . و كور را به پيش چشم جهانيان كشاند
اما .  درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كرده اند2/64فرو نگذشته و وزارت كشور اعالم كرد كه 

م شده بود، آمارسازي و مهندسي  ميليون اعال48ناخواني اين آمار با تعداد واجدين شرايط راي كه پيشتر 
 ميليون شركت كننده وزارت كشور را بپذيريم، آنوقت درصد 26اگر رقم . انتخابات علي خامنه اي را افشا كرد

به هرحال افشاي اين .  درصد بود64 درصد خواهد بود، در حالي كه آمار ادعايي بيش از 54مشاركت حدود 
 اصالحاتچيهاي حكومتي كه شرايط باند خود براي شركت در افتضاح وقتي بيشتر شد كه خاتمي سردسته

اين عمل، تير . انتخابات را اعالم كرده و با بي اعتنايي حكومت مواجه شده بود، در انتخابات شركت و راي داد
خالصي به شقيقه اصالحاتچيهاي دروغيني بود كه حتا بر گفته و خواسته هاي خود نيز استوار نيستند و به 

  .ي، حفظ نظام براي آنها از هر چيزي مهم تر استقول خاتم
اما با اين همه وقاحت و بي شرمي، جبهه اپوزيسيون قدرت خود را به نمايش گذاشت و بساط شامورتي بازي 

 نماينده 5با همه راي سازي و تالش، از تهران فقط . رژيم و پايوران بي شرم آن را بر سرشان خراب كرد
اين اتفاق، نظر علي خامنه اي كه . بند و بقيه به دور بعدي كشمكش موكول شدتوانستند به مجلس راه يا

  .انتخابات براي رژيم استبدادي مذهبي او يك چالش امنيتي جدي است را تاييد كرد
  

  تروريسم حكومتي

در اواسط سال گذشته مقامهاي آمريكايي اعالم . اما اين هنوز تمام افتضاحات رژيم در سال گذشته نيست
ند كه شخصي را به دليل برنامه ريزي براي ترور و بمب گذاري در سفارت عربستان در آمريكا دستگير كرد
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 تالش كرده بود با هماهنگي با مركزي امنيتي در تهران و با راهنمايي آنها، "منصور ارباب سير". كرده اند
اين شخص و افشا روابط او با دستگيري . تروريستهايي را براي بمب گذاري و ترور سفير عربستان اجير كند

هرچند تالش گسترده . مقامهاي امنيتي در تهران، عربستان را وارد يك چالش جدي با رژيم واليت فقيه كرد
اي از سوي البي خارج كشور رژيم و مزدبگيران و پادوهاي او انجام گرفت كه اين موضوع را ساختگي نشان 

تروريستهاي رژيم در آذربايجان ماجرا را بزرگ تر و جدي تر دهند، اما چند ماه بعد دستگيريهاي گسترده 
از اين اتفاق چيزي نگذشته بود كه انفجاري در گرجستان و پس از آن در هند توسط تيمهاي ترور رژيم . كرد

دستگيري اعضا اين تيمها وقتي كامل تر شد كه بمبي به طور ناخواسته در محل سكونت يك . انجام گرفت
يك تن از تروريستهاي رژيم جمهوري . وريستي در بانكوك منفجر شد و عمليات آنها لو رفتتيم عملياتي تر

اسالمي به يك تاكسي با بمب حمله كرد و خساراتي به بار آورد و ديگري با بمب منفجر شده خود، پايش را 
 تروريست كه فرد فراري اين تيم در كشور مالزي دستگير شد و پليس تايلند اعالم كرد كه زني. قطع كرد

در ادامه به شمار .  به ايران گريخته است"ليال روحاني"امكانات استقرار آنها را تدارك مي كرد به نام 
بازداشتيها اضافه شد و دخالت رژيم ولي فقيه در امور ديگر كشورها و گسيل تيمهاي ترور براي قتل و ارعاب 

 اين اتفاق مبرا جلوه دهد، اما كنترل مرزهاي هرچند رژيم سعي كرد تا خود را از. و وحشت علني گرديد
هوايي اين كشورها و عبور و مرور مقامهاي امنيتي رژيم با نامهاي جعلي در روزهاي قبل از حادثه، اقدامات 

  .برنامه ريزي شده رژيم را گواهي داد
  

  افتضاح روي افتضاح

انتخابات پايوران رژيم افتضاحاتي بزرگ به اگر در عرصه بين المللي و اقدامات تروريستي و برنامه ريزي براي 
بار آوردند، مي توان گفت كه آنها به علت چند دستگي در برنامه و عمل دچار تشتت شده و ناتوان از اقدامات 

اما افتضاح وقتي از حد خود مي گذرد كه چند گماشته حكومتي مراسمي را در سالروز ورود . عملي هستند
بهمن برنامه ريزي كردند و با چرخاندن امام مقوايي خود را مسخره عام و خاص  12خميني به ايران در روز 

براه انداختن ماكت مقوايي خميني و سان و رژه نظاميان از برابر اين ماكت و چاپلوسي و حركات . كردند
ليغاتي آن مسخره تعدادي نان به نرخ روز خور و دريوزه، كار را به جايي رساند كه تلويزيون رژيم، اين بوق تب

اين موضوع به سوژه اي ناب براي جوك و شوخي و به سخره . نيز از پخش تصاوير اين افتضاح اجتناب كرد
گرفتن بنيانگذار رژيم يعني، خميني تبديل گرديد و فكاهه هاي ساخته افراد شوخ طبع به سرعت با وسايل 

رسيد كه هيچ كسي در رژيم كالشان و حد و اندازه اين افتضاح تا جايي . ارتباط جمعي مدرن همه گير شد
سازمان تبليغات اسالمي كه برنامه ريزي اين ابتكار ناب را تحت . باج خورها جرات پرداختن به آن را نيافت

سرپرستي بيت رهبر به عهده داشت، به خفه خوان دچار شد و مردم رنج ديده تا مي توانستند امام مقوايي را 
  .ماالندند

  
  تالش بي مورد

وزهاي پاياني سال نشانه هايي از تمايل رژيم براي مذاكره بر سر پرونده ماجراجويي هسته اي اش آشكار در ر
درخواستهاي پياپي رژيم ماليان براي مذاكره و عدم توجه جامعه جهاني به اين وقت خريدن و . شده است

بازان براي جامعه جهاني رو دست رژيم دروغگويان و دغل. مذاكره بي سرانجام تا كنون به جايي نرسيده است
شده است و به پاي ميز مذاكره كشاندن ديپلماتها و برگزاري مذاكرات طوالني مدت بدون هيچ نتيجه اي را 

جامعه جهاني از رژيم تضمين مي خواهد كه در صورت توافق به تعهد في مابين بايد پايبند . بر نمي تابند
مي جدي براي مذاكره و توافق دارد؛ چيزي كه رژيم جمهوري باشد و براي اين كار بايد اثبات كند كه عز
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اسالمي طبق گفته پايوران و رهبر و ولي فقيه آن هرگز به آن دست نخواهد زد و از اقدامات بحران آفرين 
 .خود كوتاه نخواهد آمد

  
  جبهه حق خواهان

هاي خياباني و اقدامات هرچند اعتراض. در سال گذشته در جبهه مردم نيز اتفاقات بزرگي به وقع پيوست
عملي چندان پر سر و صدا نبود، اما اعتصاب غذاي طوالني تعدادي از زندانيان سياسي و منجر به مرگ يك از 

خانم هاله سحابي، دختر عزت اهللا . آنها نشان داد كه مبارزه سخت و سنگين در زير پوست جامعه ادامه دارد
اين اتفاق به شدت در . ي از افراد اطالعاتي به قتل رسانده شدسحابي در مراسم تشييع جنازه پدر از سوي يك

چند . جامعه بازتاب يافت و هدا صابر، زنداني سياسي در اعتراض به آن دست به اعتصاب غذاي نامحدود زد
روز بعد خبر مرگ او به دليل سكته قلبي توسط اطالعاتيها اعالم شد، همچنان كه قتل هاله سحابي را نيز 

انعكاس اين خبر خون تازه اي در رگ جامعه دواند و اعالم كرد كه نبرد در .  اعالم كرده بودندسكته قلبي
خبرهاي پي در پي اعتصاب، اعتراضهاي جمعي زندانيان سياسي و . پس پرده سنگين تر از گذشته ادامه دارد

  .طع نشددرگيريهاي پراكنده در جبهه مردم هرچند نه چندان پر سر و صدا اما دايمي بود و ق
انتخاب احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، خبري بود كه نشان داد 
نقض حقوق بشر و پايمالي حقوق اساسي مردم توسط رژيم جدي تر از آني است كه مجامع بين المللي بر آن 

انگيخت، اما دومين گزارش او بارقه هرچند گزارش اوليه احمد شهيد اعتراض اپوزيسيون را بر . چشم ببندند
هايي از اميد براي توجه بيشتر به وضعيت و حقوق كساني كه تحت بدرفتاري رژيم ماليان قرار دارند را نشان 

  .داد
 سال افتضاحات سياسي پياپي رژيم ماليان، سال گرفتار شدن در تور تحريم و فروپاشي اقتصادي و 90سال 

اميد كه سال پيش رو برنامه ريزي جبهه مردم براي فرو . اسالمي، گذشتورشكستگي سياسي رژيم جمهوري 
 .كوفتن اين اهريمن، نتيجه بخش باشد

 

  افزايش نقدينگي، رشد سوداگري و گسترش فقر
  نگار الوندي

  
با افزايش متوسط نرخ تورم، گفتگوهاي فراواني بين اقتصاددانان ايران در مورد اثرات نقدينگي بر تورم و توليد 

كمبود نقدينگي يكي از كه عده اي همچنان معتقدند .  سياستهاي مناسب پولي و ارزي مطرح شده استو
 اعتبارات بيشتري د دولت براي حمايت از توليد كنندگان مي باياساسموانع اساسي رشد توليد است و بر اين 

يد جوابگوي تقاضاست بنابراين گونه استدالل مي كنند كه افزايش تول اين افراد اين. در اختيارشان قرار دهد
طرفداران اين نظريه مي گويند كه نقش اصلي . رشد نقدينگي منجر به افزايش سطح قيمت ها نخواهد شد

بانك مركزي، تثبيت نرخ بهره در يك سطح منطقي است و به اين ترتيب حجم پول با توجه به تابع تقاضاي 
اين در حالي است كه در .  مي شودمتعادلبازار پول  ،عمومي تعيين و در نرخ تثبيت شده عرضه و تقاضا
در پي آن در دراز مدت سطح قيمت ها از كنترل بانك  ايران شاهد آنيم كه با اعمال اين روش حجم پول و

 همچنين از آنجايي كه همواره بانك مركزي كنترل و اختيارات كافي براي اجراي .مركزي خارج شده است
ينگي را نداشته و افزايش تقاضا براي اعتبارات بانكي به واسطه ي فشارهاي سياستهاي پولي و كنترل نقد

از دست بانك به طور آشكار  كنترل نرخ تورم ،تورمي و سياستهاي غير منضبط دولت رشد سريعي داشته
 هزار ميليارد تومان 68حجم نقدينگي از "با توجه به آمارهاي رسمي بانك مركزي . مركزي خارج شده است
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 افزايش يافته كه با فرض استمرار روند 1389 هزار ميليارد تومان در پايان سال 294 به 1384از سال در آغ
روزنامه  (".هزار ميليارد تومان برآورد مي شود 350گذشته هم اكنون حجم نقدينگي انباشته ي كشور بالغ بر 

 بيش از 1384- 1390دوره ي اين رخداد نشان مي دهد كه نقدينگي ايجاد شده در ) 1390 بهمن 8، آفتاب
با نگاهي گذرا به اين . استطي صد سال گذشته  برابر كل نقدينگي انباشته توسط دولتهاي پيشين ايران 4

آمار دولتي به سهولت متوجه افزايش نقدينگي مي شويم و اين در حالي است كه بين افزايش نقدينگي و 
زماني تورم و رشد نقدينگي در ايران را مشاهده كنيم مي  مسيراگر . افزايش تورم رابطه اي رياضي وجود دارد

 بنابراين . لزوما هم پا به پاي هم حركت نمي كنندگرچهنقدينگي را دنبال مي كند  حجم تورمنرخ بينيم كه 
رشد بي رويه ي نقدينگي باعث رشد سريع تقاضا براي كاالها و خدمات شده و چون در كوتاه مدت عرصه ي 

دود است اين امر منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مي شود و در نهايت مزدبگيران اعم از كاال و خدمات مح
كارگران و كارمندان به دليل رشد بي رويه ي تورم دستمزد و حقوق كمتري نسبت به قبل دريافت مي كنند 

لكه و بخش اعظم نقدينگي به جيب كساني ريخته مي شود كه نه حقوق بگير هستند و نه صاحب صنعت ب
در آخر نتيجه جز اين .  بيشترين بهره را از آن مي برند،افرادي كه مي توان آنها را سوداگر و دالل ناميد

نيست كه ثروت در دست عده ي قليلي از جامعه متمركز شده و بر ابعاد فقر در جامعه افزوده مي شود  و در 
  .پي آن شكاف طبقاتي باز هم عميق تر از پيش خواهد شد

  

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس

  در شبکه جھانی اينترنت

 و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 

  رويدادھای روز ايران و جھان

www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 

www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  

  
  ...جنگ و گرايشھای پيرامون آن

  

  ! لطفا آدرس عوضي ندهيد"ن جنبش ضد جنگفعاال"  قلم زن و"روشنفكران"
  ليال جديدي

  
  زيـان  كسي انكار نمي كند كه جنـگ مخـرب اسـت و بـه       و انحصار عده اي خاص نيست     ضد جنگ بودن در   

يك معتـرض    وشاغل بودهي آمريكا ي سال در نيروي دريا33 كه "سامدلي باتلر"سرتيپ . است ي انسان هستي
جهـاني اول   تجربه هـاي خـود را از جنـگ    ، ”war is a racket “نامدار ضد جنگ است، در كتابي بنام 

هميـشه هـم    . جنـگ يـك هياهوسـت     ": اين كتاب مـي نويـسد      سطرهايوي در نخستين    . تشريح كرده است  
شـرير   -به واقـع - رين و منفعت دار ترين و   ت جنگ به احتمال بسيار باال قديمي ترين و راحت        . همينطور بوده 
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 آن  زيـان  اي معـدود و جنگ تنها پديده اي است كه سـود آن ثـروت بـراي عـده     . ترين فرم ايجاد هياهوست   
تنهـا گـروه   . كه به مردم نشان مي دهـد، دارد  ي است كه چهره اي غير از آن      يجنگ هياهو . نابودي جانهاست 

مي دانند جنگ چيست و چگونه منافع تعدادي برگزيده را از كيسه بسياران تـامين               ) جنگ افروزان (كوچكي  
چنـد نفـر از آنهـا سـالح بـر دوش         . يليـاردر شـدند    هزار نفر ميليونر و م     21،  ]اول [در جنگ جهاني  . مي كند 
  " چند نفر گرسنگي كشيدند و زير خاكها با موشها پنهان شدند؟؟گرفتند

  
صلح "  از سوي"جنگ عليه ايران " يا   "حمله نظامي عليه ايران   " با موضوع  جنگ   ي پيرامون اين روزها هياهوي  
 از سوي جمهوري اسالمي كارگرداني موارد بر پا شده كه در بسياري "جنبش ضد جنگ" و "طلبان روشنفكر

 را مانند آيـه هـاي آسـماني         "ضد جنگ "برخي از چپهاي وطني، همسو با چپ در غرب، شعارهاي           . مي شود 
ي را كه در وقوع احتمـالي آن مـي       يه دهند، فاكتورها  يكه درك دقيقي از شرايط ارا      تكرار مي كنند، بدون آن    

چـه منـافعي   برجسته كردن موضوع جنـگ   ،ا حتي توجه داشته باشند   بررسي كنند و ي     را توانند سهيم باشند  
 مـسووليتي  جاخالي دادن از زير بار       ،گونه برخورد  آيا اين . براي چه كساني و با چه اهدافي دربر خواهد داشت         

  ؟ سنگيني مي كندنيست كه بر دوش
آن، ما معتقديم كه جنگ به  زفرا تر ا. ست ا منافع امپرياليستهاخدمت خانمانسوز و در ،ما هم معتقديم جنگ

از همين رو است كه بايد . زيان جنبش آزاديخواهي مردم ايران عليه حكومت ارتجاعي جمهوري اسالمي است   
. ي كنـيم ي عواملي كه در وقوع احتمالي آن مي توانند تاثير پذير باشـند را شناسـا     ،النهوبا دركي روشن و مسو    

 روز پرونده حكومت جمهوري اسـالمي سـياه  ه  گذرد، روز ب سال كه از حكومت جمهوري اسالمي مي     32طي  
كـشورهاي  را ورق بزنيم تا ببينم چه كسي عليه مردم ايـران و              كافيست كه تنها چند صفحه آن     . تر مي شود  

 جنبش مردم ايران، بمـب       وحشيانه مخالفان در خارج، سركوب    آيا ترور .  اعالم جنگ كرده و مي كند      خارجي
يباني مالي و لجستيكي از حكومت ستمگر سوريه عليـه مبـارزات مـردم ايـن كـشور،      گذاريها و دخالت و پشت   

 دخالت در جنگ افغانـستان و عـراق و برپـا            نقشه،يل از روي    يدخالت در فلسطين و لبنان و ادعاي محو اسرا        
 را دنبال نمي كنـد؟ آيـا ايـن    "جنگ نعمت است "  مبني بر اين كه     همان سياست خميني   ،كردن سپاه قدس  

 بر طبل جنگ مي كوبد و رهبران آن از بام تـا شـام مـژده نـازل شـدنش را مـي       ري اسالمي نيست كه   جمهو
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آيـا   را داشتند،    نمردم آن حق تصميم گيري در باره منافع و نيازهاي شا           و    بود ؟ اگر ايران كشوري آزاد    دهند
 خفي كـاري در مـورد     مجمهوري اسالمي سالهاست كه با        روبرو بوديم؟  ي جنگ هوچي گري با تحريم و    اكنون  

 طلب را بـاد      جنگ  محافل  آتش  خود، فعاليتهاي هسته اي  
  . مي زند

  
 خـود را در كنـار   "جنبش ضد جنـگ "به نظر مي آيد كه     

مردم ايران و جنبش ضد ديكتاتوري مذهبي كه سالهاست         
.  قـرار نمـي دهـد      ، را به فقر و نابودي كـشانده       آنهازندگي  

 از خـود    "جنـبش "شگفت انگيز است كه مـسووالن ايـن         
 ضد جنگ كه در ماه فوريـه        آكسيونهايدر  نپرسيدند چرا   

 و مزدوران جمهوري اسـالمي  ترتيب داده شدنقاط مختلف آمريكا و اروپا و كانادا و برخي ديگر از كشورها       در  
 عـده اي  ،نيز بدان پيوسته و حتي سازماندهي كرده بودند، به جاي نيروهاي چپ و مترقي و مخالفـان ايرانـي     

 " ضد جنگ"  و همفكران غربي "روشنفكر"ير جمهوري اسالمي با آنها همراهي مي كنند؟ چرا قلم زنان مزدبگ
، نمـي برنـد؟ آنهـا     شهرت جهاني دارد نقض حقوق بشر در در نوشته ها و شعارهايشان نامي از رژيمي كه  آنها
 اين واقعيـت را   وكنندگونه اشاره اي به جمهوري اسالمي و سياستهاي جنگ افروزانه و مخرب آن نمي             هيچ

 دليل فقدان پايگاه مردمي تالش مي كنـد بـا هـوچي    ه  از قلم مي اندازند كه اين جمهوري اسالمي است كه ب          
   . مردم را بر سر دو راهي قرار دهد،ن در شيپور جنگدگري و دمي

  
 ت ايـن هـوچي     نظري نيز به تفكراتي كه اكنون در پـش         ، شنيده ايم  "روشنفكران" از برخي     كه نچهآ بر   افزون

  .افكنيمي ب،گريها در كشورهاي غربي وجود دارد
ي را جنـگ طلـب   ي، ليبرالهـاي آمريكـا  "برابـري و سوسياليـسم  " يك فعال سياسي در حزب       ،"يل ون اوكن  "

اشتهاي اتمي ايران غير قابل     "ن گفته شده    آكه در    "نيويورك تايمز " مقاله اي در     تكذيبتوصيف كرده و در     
زنـد؟   غير قابل انكار؟ چه كسي چنين حرفي را مـي ":و مي گويد را سند قرار داده  رژيم ، ادعاهاي "انكار است 

دولت ايران بارها ساختن سالح هسته اي را انكار كرده و گفته است كه فعاليت اش تنها در راه انرژي هـسته                      
   ".اي بوده و صلح آميز است

اليسم آمريكا بار ديگر خود را براي جنگ آمـاده  امپري":او بر اين پايه دست به سفسطه زده و معركه گرفته كه   
   ". را در مورد عراق به كار برد"تروريسم" و "سالح كشتار جمعي" همانطور كه بهانه ،مي كند

 اين  و جنگ خطاب مي كند راه اندازي را بازوي تبليغاتي براي  "نيويورك تايمز " روزنامه    به همين سبك،   وي
  ثانيـا،  بـود و كرده را گزارش هاي كشتار جمعي در عراقر عدم وجود سالح مذكوروزنامه  اوال، در حاليست كه  

 امـا در مـورد    صـورت گرفـت   آن و منـابع دروغـين   سـيا حمله آمريكا به عراق به استناد گزارشهاي ساختگي      
ي هـسته  ژ انرجمهوري اسالمي اين يك نهاد بين المللي و زير مجموعه سازمان ملل يعني، آژانس بين المللي  

 كه جمهوري اسالمي مانع تحقيقات كامل       كرده حتي پس از آخرين بازرسي خود در ايران اعالم            كه  است اي
  .  مي دهدگزارش "شواهد نگران كننده"وجود  شده و در عين حال از

-  بحران برانگيز جمهوري اسـالمي      از رفتار   هيچ اثر و نشانه اي     "ضد جنگ "اين فعال     در نوشتار  ،حال با اين 
حتي به عنوان يك بهانه احتمالي براي       - و سياست آن     ديده نمي شود   -يك فاكتور حاشيه اي   حتي به عنوان    

  .  مورد بررسي قرار نمي گيرد-ايجاد تنش
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يك " ، ابتدا اطالع مي دهد،     است "تحقيقات جهاني " يا   "گلوبال ريسرچ " دايمي كه مقاله نويس     "بري گري "
اين كشور به سازمان انرژي اتمي اجازه بازرسي از سايت          اسالمي اعالم كرد كه     ي  روزنامه نيمه رسمي جمهور   

ي ژ انـر  آژانـس بـين المللـي   كـه  و بعد همين خبر ساختگي را اين گونه تفسير مي كند           "پارچين را مي دهد   
 اسـت و شـامل حـق    " غيـر اتمـي    مركـزي "هسته اي با تحريك واشنگتن خواستار بازديد از سايتي شده كه            

   .بازرسي اين سازمان نيست
يـك روزنامـه نيمـه رسـمي جمهـوري      " بي مهابا به سـاز   اين محقق چپ جهاني چطوراب اين سووال كه  جو

  .بر كسي معلوم نيست دست يافته، هنوز "پارچين" در مورد چنين علم غيبي مي رقصد و از كجا به "اسالمي
خـط  "او مي خواهـد كـه   در ديدار با اوباما از    نتانياهو   مي نويسد،     نيز  يك فعال سوسياليست   ،"پيتر سيموند "

وي در ادامـه مـي   .  را رعايت كند و بدين وسيله تعهد مي گيـرد كـه آمريكـا بـه ايـران حملـه كنـد                "قرمزها
ايران همواره ساختن سالح هسته اي را انكار كرده است و هيچ شواهدي بر اين كار وجـود نـدارد كـه                      ":گويد

   ".داراي سالح هسته اي است
ايران بگيرد تا بدين وسـيله برتـري نظـامي           هد پتانسيل ساخت بمب اتم را از      يل مي خوا  ي اسرا ،وي مي گويد  

 هـم بـه   جمهـوري اسـالمي   ترجيح مي دهد   "پيتر سيموند "آيا اين بدان معني نيست كه       . خود را حفظ كند   
  سالح هسته اي دست يابد؟ آيا وي نبايد خواستار نابودي همه سالحهاي هسته اي باشد؟

در "  و نويـسنده كتـاب     "نتردام"خ و تحقيقات مربوط به صلح بين المللي در دانشگاه           ، استاد تاري  "آشر كافم "
 به نظر مي رسد برخالف نويسندگان قبلي حوصله آسمان به ريسمان بافي را نداشته           "جستجوي هويت لبنان  

 حاضـر  حـال ه كه ايران تحت فشار بين المللي قرار گرفته، تا ب با اين": مي گويد باشد و از اين رو بدون تعارف      
يل، ايران كشوري بسيار منطقي     يويژه اسرا ه  ب خالف تصور غرب و   بر اما    خود نشده،  توقف فعاليت هسته اي   به  

. است كه داراي رهبري منطقي كه تنها خواستار رنگ دادن به قدرت جهاني خود در منطقه است، مي باشـد                   
 به لحاظ تاريخي مشكل ساز و به لحاظ سياسي          د،نه ك س ايران را با آلمان نازي مقاي      ،يليكه اسرا   اين ،بنابراين

   ".بي نهايت خطرناك است
بيـان كننـدگاه    كـه  هـم  "توري مـان نسي سـا نيستيـ كر"روزنامـه   اما چپهاي ما در اين موضع تنهـا نيـستند،           

 كه قدرتهاي جهاني به سوي مذاكرات با ايران روانه          به موازات آن  ": مي نويسد  ،ليبرال است بورژوا  هاي  هديدگا
آنهـا بايـد   .  را كنار بگذارند و روشي اصولي را پيشه كنند         هويج سياست دو گانه چماق و        است  شوند، بهتر  مي

بـراي نمونـه،    . رفتاري داشته باشند كه حساسيت فرهنگي و واقعيتهاي سياسي اين كـشور را در نظـر گيـرد                 
  ".ها دهد ب،آمريكا بايد به اين امر كه در ايران غرور ملي باالتر از منافع ملي است

ت ت اياالسلنيني–سازمان ماركسيست"يك مثال ديگر براي شناخت بهتر دستگاه فكري اين رسته از چپها را              
 فوريـه در چنـد شـهر آمريكـا          4 سوريه و ايران كه در روز         جنگ با  عليه  تظاهرات  خود از   در گزارش  "متحده

تهديـدهاي آمريكـا و     ": مـي زنـد     گونـه   خود را ايـن    ييحرف نها سازمان مذكور   .  كرده است  ارايه ،برگزار شده 
 نخستين ،كه سوريه مانع اين اهداف است ييمقاومت در لبنان است و از آنجا يل براي نابودي فلسطين وياسرا

  ".حمله متوجه اين كشور خواهد شد
 آدرس  ،رازان خود در ايران   ت در غرب است كه با هم      "چپ"  و گيج سري   اين تنها چند نمونه از سطحي نگري      

آنچه كه احتمال آن در حال حاضر بعيد بـه  -ليت بحرانهاي كنوني تحريم و ومسو. دنرا از بيراهه مي ده   صلح  
جمهـوري  حاكمـان   . سـت آن ا فرينـي   آ بر دوش جمهوري اسـالمي و سياسـت بحـران             جنگ، -نظر مي رسد  
  . دن حفظ كن، قدرت را بدون بحران و تشنج اند نتوانستهزاسالمي هرگ
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  جهان نياز استتحت ستم   طبقات محروم وو اتحاد ي طبقاتي آگاهبراي رهايي به 
  شهره صابري

  
 اما در گام . مخالفان و موافقان زيادي را برانگيخته استجمهوري اسالميآمريكا عليه نظامي تهديدهاي 

 نگاه به مساله ي جنگ بر اساس منافع ،از اهميتي باال برخوردار استآنچه بررسي موضوع و در نخست 
است و سياست نشات گرفته از منافع اقتصادي و طبقاتي به شكل ديگر  جنگ ادامه ي سياست .استطبقات 

ي ي با توجه به حاكميت بورژوا. جنگ در جهت محافظت و تامين منافع كدام طبقه در حال وقوع است.است
 بزرگ در  رژيم ايران هم كه در پي خلق يك قدرت.توان سمت و سوي اين جنگ را دريافت در آمريكا مي

 با توجه به استراتژيهاي سياسي و اقتصادي رژيم ايران مي . در رويارويي با ابر قدرتها قرار گرفته استو منطقه
هدف  اين . را با توجه به ايدئولوژي ديني آن براي استيال بر جهان دريافتجمهوري اسالميتوان تالش 

 پس وقوع اين جنگ اوال .ياسي جهان قرار مي دهد ايران را در مقابله با ابر قدرتهاي اقتصادي و سحاكميت
 طرح اين جنگ از سوي كشورهايي   ديگرايران است و از طرفرژيم  طلبانه ي برتريضد سياستها و اقدامات 

 رژيم ايران را در مقابل خود  كهكه داراي قدرت هژمونيك هستند مطابق با منافع سيستم سرمايه داري است
  .مي بيند

  
 و از سوي ديگر تالش امپرياليسم براي به جمهوري اسالمي و قابل تامل در اين بين تالش موضوع چشم گير

 طبقات  نيروهاي كار براي رسيدنمبارزات طبقاتي. ست اانفعال كشاندن مبارزات طبقاتي در درون ملتها
 .عال كشيده مي شودامپرياليسم  روز به روز بيشتر به انفبه وسيله تبليغات فرهنگي  برابري آزادي ومحروم به 

گفته مي شود كه مبارزه ي بي خشونت و درخواست مسالمت آميز از حكومت هاي جالد كم هزينه ترين راه 
 فاصله گرفتن از اسلوب ون در منجالب بورژوازي ا تبليغ اين نوع شيوه ي مبارزه هل دادن مبارز.مبارزه است

طور كه تاكنون در جنبش سبز و  همان. استعمل انقالبي و نبرد طبقاتي  صحيح مبارزه و انديشه و
 راهي غير از درخواست گدا منشانه از قدرتهاي ، رسانه هاي بورژواييجنبشهاي كشورهاي عربي ديده ايم

 اين تئوريها و تبليغات در جهت نفي انقالبيگري و .تجويز نمي كنندسرمايه داري قطبهاي بزرگ جهان و 
 امپرياليسم كه از بدو تولد خود تا كنون از انديشه و .وجود استاصالحات سطحي براي حفظ وضع مانجام 

را  منسجم ترين برنامه  براي  جلوگيري از شكل گرفتن نيروهاي مبارز و انقالبي ،عمل انقالبي ترس داشته
 تئوريهاي خيال پردازانه و داستان سراييهايي امپرياليسم در ثناي جنبش اصالحات و .ي كرده استاحطر

 خشونت و پرهيز از برخورد با مرزهاي اصلي سيستمهاي نابرابرانه در جهان از طرحها و اقدامات پرهيز از
  .امپرياليسم فرهنگي براي جلوگيري از شكل گيري مبارزات طبقاتي و اتحاد طبقات محروم در جهان است

  
 مبارزه و به انفعال همچنان كه بسياري از گروهها ي اپوزيسيون ايران به علت در پيش گرفتن اسلوب نادرست

،  به به چه صحنه هاي زيبايي با پرهيز از خشونت در اعتراضات خود آفريديم؛ با جمالتي مثلتوده هاكشيدن 
  .را در مقابل مانورهاي رژيم به نمايش گذاشتندعجز و ناتواني خود 

در ي حس عجز و القاجنبش موجب سركوب شديد حكومت، خشونت عليه  متقابل قهرن از اعمال امنع مبارز
به رشد اين وضعيت گرايش . دست يك قدرت فرادست شده استه اعتقاد به نجات ببه دنبال آن و بين مردم 

  .تي را افزايش مي دهدجنگ و مداخله امپرياليس
 زير ،شكل گيري تئوري و عمل انقالبيجهان همراه با تحت ستم   طبقات محروم وو اتحاد آگاهي طبقاتي 

  .را بنا مي كندو منفعت طلبيهاي ستمگران بناي پايان جنگها 
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 دگرگوني اساسي و الغاي بردگي انسانها .انقالب اجتماعي براي ريشه كن نمودن خشونت و بردگي انسانهاست
تنها با .  بر زورگويان و كاستن جسارت آنها در سركوب مردم آزاديخواهقهربه وجود نمي آيد مگر با اعمال 

  . است كه جهاني نو مي تواند سربر آورد ستمگرانريخانهدام نظم موجود و نفي تا
نظام بورژوازي و حكومتهاي سركش و شدن  گستاخ تر باعثآرزو خواهي آرمانگرايي و نفي ، نفي انقالبيگري

  .خواهد شدجالد در لفافه ي پرهيز از خشونت 
  

  .....جھان در آينه مرور
  

  )19( پس از جنگ سرد دي عصر جدي جنبشهايسازمانده

 بش اشغال وال استريت، پايان يا تداوم ؟ جن

  ليال جديدي
  

  :در اين شماره مي خوانيد
  ، چگونه سازماندهي مي كند؟ اعتصاب عمومي در اول ماه مهراي وال استريت باشغالجنبش  -
  به شيكاگو مي آيند "اوباش" -
  "گتنناشغال ملي واش" -
   تضادها و چالشهاي درون جنبش اشغال وال استريت-
  

 سال گذشته شاهد اعتراضات وسيعي در سراسر جهان از جمله، جنبش بهار عـرب، جنـبش برآشـفتگان و              در
  در آن شركت كردندي بزرگ هندوستان كه صد ها هزار نفري بر آن، راهپيماافزون. جنبش وال استريت بوديم

اين اعتراضـات و  . مگير بوديل، چين و همچنين در استراليا و كانادا نيز بسيار چش يروسيه، اسرا  و تظاهرات در  
 ، انتخابات نمايشي و در نهايت وخيزشها عليه فقر، تحميل سياستهاي رياضتي، كاهش بودجه رفاهي، سركوب

  .بود جهت يافته عليه سرمايه داري بنگاههاي بزرگ مالي
شـمالي  ، جنبش سراسري اشغال وال استريت در آمريكاي       هايكي از چشمگير ترين و بحث انگيز ترين اعتراض        

كه اين جنبش بـه سـرعت        را ناديده مي گرفتند اما همچنان      آغاز آن  رسانه ها در  . عليه كمپانيهاي بزرگ بود   
تدريج چادرهـاي   ه  ب با فرا رسيدن فصل زمستان    .  آن شدند   به برق و باد همه جا گير مي شد، وادار به اعتراف          

 دوست و دشمن ندر اذها و اين پرسش را ن در ميدانهاي بزرگ با اعمال فشار و سركوب برچيده شدهامعترض
  كه آيا اين جنبش برچيده شده يا همچنان تداوم خواهد يافت؟ ساخت مطرح 

 رويدادهاي پيرامون ايـن جنـبش تمايـل بـه انكـار آن داشـتند،                بايكوت خبري در همان حال كه رسانه ها با        
 جنبش، حتـي در فـصل سـرما از     پيشبرد برايفعاالن جنبش با تالش براي ريختن طرحهاي تاكتيكي جديد          

 دهه اخير   ندر چندي  شاهد يكي از پرتحرك ترين روزها و ماهها          آمريكاكه   طوريه   دست نكشيدند، ب   حركت
تر و گـسترده     جنبش اشغال اكنون با طرح تاكتيكهاي تازه و استراتژي، خود را براي فعاليتهاي بزرگ             . گرديد

انكـار ناپـذير   جنبـشي  چالشهايي كه پيش روي دارد، ا وجود  ب اينك بايد گفت،      و تري سازماندهي كرده است   
  . گشته است

 پيوند با ارتباط ودر زمستان امسال، ما نيروي خود را دوباره صرف        ":فعاالن اين جنبش در اين باره مي گويند       
 حـريص  ي را از دسـت شـركتها  مشاغل فاسد و ياز دست بانكهاي تخليه شده را خانه ها. محلي كرديم مردم  
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 كـه فـصل بهـار فـرا         اكنون. گسترش داديم  را   هاوجود آورده و آن   ه  ي بيشتري ب   افق ي زيرساختها .ت داديم نجا
  ".اشغال كنيم و براي آن برنامه هاي وسيعي داريم خواهيم دوباره خيابانها را ي، مرسيده

  .مدر اينجا به چند نمونه برجسته از برنامه هاي آتي و چالشهاي پيش روي اين جنبش مي پردازي
  

  ، چگونه سازماندهي مي كند؟ اعتصاب عمومي در اول ماه مهراي وال استريت باشغالجنبش 

  
غازگر اعتراضات كارگري كه روز اول ماه مه را به نـام   آكه   با اين 

 1886در سال خود رقم زده، كارگران آمريكاي شمالي بودند كه 
 ساعت كار روزانـه     8  به خاطر تصويب    شيكاگو "هي ماركت "در  

 شـدند،   قتـل عـام    و توسط پليس شـيكاگو       عتصاب كرده بودند  ا
ي تجمعات در بزرگداشـت     يسالها بود كه نشان محسوسي از برپا      

تنها اعتـراض برجـسته   .  ديده نمي شد اياالت متحدهاين روز در 
 طرفـدار حقـوق     ياهـ  گروه  صـورت گرفـت كـه      2006در سال   

روز بـدون   "مهاجران به صـورت بـي سـابقه اي بـا شـعار ملـي                
كه زدند تا عمومي و دست به اعتصاب به خيابانها آمدند  "هاجرم

. را بـه نمـايش بگذارنـد    اين كـشور  در مهاجران  يقدرت اقتصاد 
س آنجلـس راه    لـ دستكم يك ميليون نفـر فقـط در شـيكاگو و            

  .پيمايي كردند
ايالت متحده آمريكا به رسميت  اول ماه مه، روز جهاني كارگر در

مي ن اعتصابها، اعتراضها و مراسم گوناگوني بر پا         ،ين دليل مانند ساير نقاط جهان     م ه شناخته نشده است و به    
 اسـت كـه      شـده  داده اعتصاب عمـومي     امسال اما به يمن جنبش اشغال، از سوي فعاالن فراخواني براي          . شود

 ده ش  فراخوانده "راستين حمايت مي كنند   ي   و دموكراس  يكه از آرمان عدالت اقتصاد     تمام كساني "ضمن آن   
 كار، تحصيل در مدرسه و دانشگاه، كار در خانه، خريد و مراجعه به          ،اين روز در  ":مي شود  درخواست    از آنان  و

   ".در عوض خيابانها را اشغال كنيد رده وبانكها را تعطيل ك
 دههـا شـهر   .دهي كرده ايـم نآماده و سازما اعتصاب خود را براي يكما ": آمده است همچنيندر اين فراخوان 

 طرفـدار حقـوق مهـاجران، هنرمنـدان،         ي، گروهها يفعاالن كارگر .  اين كار هستند   اي بر يل برنامه ريز  مشغو
 اين اعتصاب ي چگونگي آماده شدن براهكنندگان، رهبران مذهبي و گروههاي ديگر همه به بحث درباراشغال 

له فكر كنيد كه چگونـه  اين مساز همين حاال به ا   .  شما هستيد  ،اكنون تمام آنچه كه ما نياز داريم      . پيوسته اند 
  ".مي توانيد در اين حركت شركت كنيد

  
   :برخي از اقداماتي كه در اين روز برنامه ريزي شده به قرار زير است

  :  بعد از ظهر4 صبح تا 8

 "نتيبرا" در پارك شي و نمايسخنران
  !  اخالل گرانه در مركز شهر در تمام روزاقدامات

 هاي درصدكي از كاركردن جلوگيري
 ي كارگاههـا  ي برگـزار  گر،يكدي بازار واقعاً آزاد، آموزش مهارتها به        گان،ي را ي غذا ،ي خانوادگ ه دوستان يدارهايد
   آنري و نظاي و شادحي جشن، تفر،ي هنري كنفرانس، كارها،ي و آموزشيفن
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   : بعد از ظهر4

  همبستگي با كارگران در) ميدان اتحاد ("يونيون اسكوير"راه پيمايي به سوي 
   : و نيم بعداز ظهر5

  "وال استريت" تا "يونيون اسكوير"راه پيمايي همبستگي از 
   : شب 7

  ي انجام اقدامات شامگاهي برا"براينت" پارك ي به سويراه پيماي
  

  .دش خواهد  انجامدر سراسر جهانحركت روز اول ماه مه 

  
در فراخـــوان مزبـــور، 

 به منظور ي آمادگبراي
ــوم  ــصاب عم  در ياعت

 شـــش  مـــهاول مـــاه
پيشنهاد نيز ارايه شده    

  :است
  اشـغال  با جنـبش   -1

ــان   ــه خودتـ در محلـ
 صـدها   :كنيدي  همكار

ــه   ــسته بـ ــروه وابـ گـ
 وجـود    اكنـون  جنبش

 يدارنــد كــه نشــستها
ــ ــيمنظم ــزار م ي  برگ
ــد ــسيار. كنن از ي در ب

 از ايــن يمحــالت يكــ
و  (وجـود دارد  گروهها  
 تشكيل، يستناگر هم   

هنـوز  ي گروهاگر . همگان آزاد است   ايبر و شركت در تصميم گيريها       مجامع عمومي ورود به    .)آن ساده است  
اعالميه . و برنامه ريزي كنيد در اول ماه مه حمايت نكرده است، شما پيشنهاد آن را بدهيد     ياز اعتصاب عموم  

  . تشكيل دهيد"اقدام مستقيم" هايپخش كنيد و گروه
  . پخش كنيدياجتماع يرا در شبكه هاي در اول ماه مه  اعتصاب عموماخبار -2
تمام آنچه نياز داريد چند     . اقدام كنيد  به شخصه تان   مي توانيد خود   : گروه خويشاوند جنبش درست كنيد     -3

 يـك   ي به طـور مـستقل بـرا        كه با هم آشنا هستند و       از افرادند  ي گروههاي ، خويشاوند يگروهها. دوست است 
 كمـك  ،داريـد  نظـر  كه شـما در  طرحهاييايل اند به   چند نفر را پيدا كنيد كه م       .گرد هم مي آيند    ويژهاقدام  
و دست بـه كـار   ابتكار به خرج دهيد  .شهر خودتاناعالميه باشد يا بستن يك بانك در پخش  خواه اين   ،كنند
  !شويد
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 ،ي جنبـش بـين  شـبكه  . بپيونديـد ي اعتصاب عمـوم )Inter occupy ( جنبشيبين به شبكه كنفرانس -4
برنامه .  در اول ماه مه استي مربوط به اعتصاب عمومي فعاليتهاي سازماندهي شما برايشبكه ميزبان تماسها

  ! آن بپيونديدگفتگوهاياين شبكه را پيدا كنيد و به 
ي كارگري به داليل سياسـي از سـازمانده   هاي  طبق قوانين فدرال، اكثر اتحاديه: با كارگران صحبت كنيد    -5

 تـرين متحـدان مـا       در زمره پرقدرت  هنوز  ي   كارگر يو گروهها با اين همه، اتحاديه ها      . اعتصاب منع شده اند   
كلند، بسياري از اتحاديه ها كارگران را تشويق كردند كـه           او سال پيش در     يدر جريان اعتصاب عموم   . هستند

كلنـد در    او جنـبش تـصرف    طـولي نكـشيد كـه        .كار را تعطيل كنند يا در تظاهرات پس از كار شركت كننـد            
 جمعـي  كارفرمايـان بـه قـرارداد دسـته      واند كـش ي بنادر را به تعطيلـ ، باراندازيصاب با كارگران اعت  يهمبستگ

 تماس بگيريد، آنها را در جريـان        ي كارگر ي و سازمانها  ي محل يبا اتحاديه ها  . تن دادند ها   با اتحاديه    يجديد
ينيـد چگونـه مـي       آنها اطالع پيـدا كنيـد و بب        ي از برنامه ها   . اول ماه مه بگذاريد    ي اعتصاب عموم  يبرنامه ها 

اول مـاه   ياعتصاب عموم در  را را تشويق كنيد كه اعضايشان  نها آ نيدا، چگونه مي تو   توانيد به آنها كمك كنيد    
  .داشته باشنداعتصاب شركت ي  سازماندهطور مستقيم دره ب فعال كنند تا

 هـستيد، اتحاديـه     اگر كارگر عضو اتحاديه   :  محل كار، محيط دانشگاه يا محل زيست خود را سازمان دهيد           -6
صرف نظر از اين كه محل كارتان اتحاديه دارد يا .  حمايت كنديخود را تشويق كنيد كه از اين اعتصاب عموم

اگر نمي توانيـد حقـوق ايـن     . نه، همكارانتان را تشويق كنيد كه روز اول ماه مه را مرخصي استعالجي بگيرند             
 ي، راه پيماييها و اكسيونهاي مستقيم زيـاد       مراسم،  ندارد ي از كارفرما بگيريد، اشكال    يروز را به صورت مرخص    

 خـود بگوييـد در آنهـا     كـار و محلـه   در محـل مردمدر روز اول ماه مه برگزار خواهد شد و شما مي توانيد به         
 خـود را بـه      يهاياگر دانشجو يا دانش آموز دبيرستان يا كالج هستيد، در اول ماه مـه همكالسـ               . شركت كنند 

  !اگر كارگر يا دانشجو يا دانش آموز نيستيد، دوستان خود را سازمان دهيد. رس فراخوانيدخروج از كالس د
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   به شيكاگو مي آيند "اوباش"

شهردار ايـن شـهر بـه    .  نشست ساالنه خود را در شهر شيكاگو برگزار مي كنند          8در ماه مه امسال ناتو و جي        
 نـامي اسـت     "اوباش" ؛كار شده است  ه   دست ب  "اوباش" بهانه حفظ امنيت شهر، از ماهها پيش براي برخود با         

 قانون اساسي را با احكام وابسته     ،قاي شهردار تالش مي كند    آ. ن جنبش اشغال را بدان آراسته     اكه وي معترض  
. نهايت از هرگونه حركت اعتراضي مخالفان سياسي جلو گيري كنـد          در  به شهرداري طوري درهم بياميزد كه       

نكتـه  .  داده كه مهماندار اين نشـست اسـت         تشكيل  كميته اي  "ت جهاني شيكاگو  تجار" كه   تذكر اس شايان  
 در سراسر كـره  نظامي بزرگترين پيمانكار به عنوان سوم رتبهينگ، دارنده يمورد توجه اين است كه شركت بو  

 "دوسـت "روشن است كه اين كميته نياز به يك         . ت مديره اين كميته است    اهي خاكي، داراي يك صندلي در    
اين چـه كـسي     .  پول سازيهاي كالن آنها را پيش ببرد       اهدافشاغل است و مي تواند       د كه در شوراي شهر    دار

يس اين كميته نيـز     ير! برحسب تصادف  تواند باشد كه     شيكاگو مي همين شهردار    ،"رام امانوئل "آقاي   از بهتر
  هست؟

فعاالن جنـبش وال    . كاگو هستند آقاي شهردار در بوق و كرنا مي دمد كه عده اي شرور براي آشوب راهي شي               
 ند و راهي شـهر      "گر خشونت"آنها مي گويند، اين عده شرور و اوباش كه          .  موافقند صد درصد استريت با وي    

ي نيستند كه با پوسترهاي اعتراضي در شمار صدها و هزارها وارد شـيكاگو مـي شـوند،                 يشيكاگو هستند، آنها  
 سـتاره   5 در مهمانيهاي مجلل شركت كرده و در هتلهاي          وندانشهرهاي  اتبلكه كساني هستند كه با پول مالي      

ن فعـاال .  محافظـت مـي شـوند      پرداخت مي شـود،   اقامت و توسط نيروهاي نظامي كه مزدشان از اموال مردم           
 در همان زمان  ،خواهيم آمد و شما بياد داشته باشيد       ما به شيكاگو  ":جنبش اشغال خطاب به مردم مي گويند      

ي مي شوند، مـا در خيابانهـا كتـك مـي خـوريم، مـورد       ي سرمايه داري با تشريفات پذيرا نماينده "اوباش"كه  
   ".زندان افكنده خواهيم شده اصابت گلوله قرار مي گيريم و ب

  
  "واشنگتناشغال ملي "

  
از ايــن دو رويــداد و  پيــشتر
ي ديگري كـه قـرار      حركتها

ــورت   ــه ص ــاه م ــت در م اس
ــرد، از روز  ــارس 30بگيـ  مـ

 برنامـه   اديتعدسال جاري،   
هاي اعتراضي توسط جنبش   
اشغال در دسـتور كـار قـرار        

ــه. دارد ــن برنام اشــغال " ،اي
 نـام گـذاري     "گتننملي واش 

 كه  حركتاين  از  . شده است 
. ، تا كنون توسط ده گروه اشغال از سراسر ايالت متحـده حمايـت شـده اسـت                  عملي خواهد شد   در ماه آوريل  

 افـراد   ها،در ايـن اعتراضـ    . اي ايـن روزهـا ترتيـب داده شـده اسـت           برنامه ريزي و سازماندهي گسترده اي بـر       
 شركت خواهند ،، كانديد جايزه صلح نوبل براي فعاليتهاي ضد هسته اي    "هلن كالديكات "سرشناسي از جمله    

 باال بردن سطح كاربري و مهارت، انسجام و تعيين چشم اندازها خواهـد              "اشغال ملي واشنگتن  "هدف  . داشت
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. يهاي خـود را معرفـي كننـد       يهاي تازه و توانا   ه   ايد حركت،ين است كه شركت كنندگان در اين        قرار بر ا  . بود
 پيرامون گامهاي بعدي جنبش بـه بحـث و اظهـار نظـر              وو گفتگ روشن كردن تاكتيكها و استراتژي      همچنين  
  . شودمي گذاشته 

آغـاز افـزايش و   ايـن  ه بلكـه  واقعيت اين است كه جنبش اشغال نه تنها بـه پايـان نرسـيد           ":فعاالن مي گويند  
ي خواهيم بود كه بتواند چشم انداز روشني براي پايان          ي شاهد رشد فعاليتها   اين پس گسترش آن است و ما از       

  .بخشيدن به حكومت يك درصديها داشته باشد
  

  

  تضادها و چالشهاي درون جنبش اشغال وال استريت

ه تسخير و اشغال ساختماني در اوكلند كرده و تاالر شهر رضان اقدام بت ژانويه عده اي از مع28كه در  از زماني
 اين شهر بهانه اي براي بدنام كـردن         هايرا تخريب كردند كه در نتيجه به دستگيري صدها نفر انجاميد، مقام           

  .پيرامون اين حركت، بحثهاي گوناگوني در ميان فعاالن به جريان افتاده است. جنبش پيدا كرده اند
 خـشم صـورت   سراقدامات تخريب كننده از     در اين باره معتقدند،      اوكلند ار جنبش در شهر   دو فعال و بنيانگذ   

اين دو مـي  .  بايد داراي استراتژي و تاكتيك موثر باشد هخشمگينان واكنش    اما گاهي خشم خوب است   . گرفت
د اسـت كـه   گويند كه سياست و تاكتيك چپ افراطي كه از آنارشيسم و ايده نخبه گرايانه نشات گرفته، معتق   

  .براي راديكاليزه كردن توده ها بايد دست به عمليات تبليغاتي زد
 كه جنبش بايد با هدف به ميدان كشاندن اليـه هـاي             ندمخالفان نيروهاي چپ افراطي يا راديكال بر اين باور        

 جامعه ياين جنبش بايد بر نيازهاي كارگران، دانش آموزان و ديگر اعضا. وسيع تري از مردم سازماندهي شود
طور تـاريخي جنبـشهاي راديكـال يـا چـپ افراطـي بـه آن نـوع                  ه  ب":اين دو مي افزايند   . سرمايه گذاري كند  

 ، كه خواست گروه كوچكي را در راديكاليزه كـردن جنـبش بـراي تحـوالت انقالبـي      گفته مي شود ييحركتها
 تجربگـي و در عـين حـال    اعمال چپ راديكال نـشان از بـي  . جايگزين فعاليتهاي واقعي طبقه كارگر مي كند      
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ي يي است كه بايد خود بـراي رهـا        ي قرار دادن خود به جاي توده ها       ،اما اين نوع حركات   . سالمت جنبش دارد  
ه وريهاي سياسي اي است كه استراتژي شركت گـسترده تـود          ي بازگشت به ت   ،راديكاليسم.  تالش كنند  يشخو

ي ياين نوع افراط گرا   . زنندگي بهتر نفي مي كند    هاي زحمتكش و ديگر اقشار جامعه را در نبرد براي ساختن            
   ".ند يك جنبش اجتماعي را به نابودي بكشاندا مي تو،چنانچه به چالش كشيده نشود

اين بسيار مشكل تر و ضروري تر است كه بتواني وقتي شرايط براي توده ها و مبارزه               ":اگر چه لنين مي گويد    
حال آنچه به نظر مي آيد اين است كه هنوز شـرايط              با اين  ،" باشي  انقالبي ،انقالبي مستقيم و باز وجود ندارد     

 مي گوينـد    ،در اين باره فعاالني كه مخالف چپ افراطي هستند        .  در آمريكا وجود دارد    "مبارزه مستقيم و باز   "
را دارد كه دهها و حتـي صـدها          نآويژه در اوكلند توانسته است و پتانسيل        ه   در حال حاضر اين جنبش ب      هك

شركت كـرده     هزار نفر  30 تا   20در اعتصاب سراسري نوامبر سال گذشته       .  نفر را به ميدان مبارزه بياورد      هزار
  . بودند

 بايـد داراي    زد،كه بتوان بار ديگر دسـت بـه چنـين اقـدامات گـسترده اي                  فعاالن معتقدند كه براي اين     ناي
  .كشيده چالش  تا بتوان اعمال چپ افراطي را ب بوداستراتژي و تاكتيكهاي جديدي

 بـا خـط كـشي و جـدا          د،در يك وبسايت متعلق به چپ افراطي كه خود را ضد سرمايه داري معرفي مي كنـ                
 اعتصابات از سوي كارگران داوطلبانه نخواهد       ،پس از اين  ": گفته مي شود   "پرولتاريا" از   "طبقه كارگر "سازي  

ار توسط پرولتاريا كـه خـارج از آن محـل            بلكه ما از طريق بستن و محاصره، خرابكاري و تخريب محل ك            ،بود
   ". اقدام مي كنيم،هستند

 اتحاديـه هـا امكـان پيـروزي         ييا در داخل محل كار جهت احيا       مبارزه در خارج و   ":در اين نوشته آمده است    
   ".ندارد
***  

نـبش در   اين جيفعاليتها. كرد  را معرفيي از فعاليتهاي جنبش اشغال وال استريت     يتنها نمونه ها  اين نوشته   
تـر   در حركاتهـاي بـزرگ    د و همزمـان،     مستقل طرح ريزي و اداره مي شو      به طور   شهرها و ايالتهاي گوناگون     

  . مانند روز اول ماه مه و غيره در ارتباط با يكديگر برنامه ريزي مي شود
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد
com.iopishgamrad.www  

  

   نظريه سازش با جنبش برانداز سوريهرويارويي
  آناهيتا اردوان

  
  . مي گذرد سال از آغاز جنبش مردم سوريه عليه دولت خودكامه بشار اسد بيش از يك

 در پروسـه   و سرنگوني دولت بن علـي در تـونس، مبـارك در مـصر و قـذافي در ليبـي                  اين جنبش در امتداد     
  . آغاز گرديد"بهار عربي"ريقاي شمالي و خاورميانه موسوم به انقالبهاي مردم آف

 از اعمال هيچگونه خشونتي عليه مخالفان جهت فرو نشاندن آتـش خـشم مـردم بـه جـان                    ينيروهاي سركوب 
 كشته شدگان غيرنظامي، زنان، مردان و كودكان        به گفته دبيركل سازمان ملل، شمار     . آمده، دريغ نورزيده اند   

دستگيري، زندان، شكنجه و اعدام در ادامه سركوب و كشتارهاي          .  را در بر مي گيرد     ار نفر  هز ، هشت خردسال
 لحاظ  به تبديل كرده است كه در تاريخ مبارزات ملل خاورميانه           ي را به حمام خون    سوريهدستجمعي خياباني،   
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 برانـدازي دولـت      تصميم قاطع مبارزان بـراي     با اين وجود، سركوبها در    .  بي نظير است    دستگاه حاكمه  قساوت
  .  استايجاد نكردهبشار اسد، تا كنون خللي 

 را از مخالفان خالي "عمروبابا " و محله "مصح" از شهرها از جمله    رخيچه دولت بشار اسد موفق شده ب       اگر
دومين شـهر بـزرگ سـوريه        ("بَلح" و شهر    ،"دمشق" اعتراضهاي فراگير، پايتخت كشور،       به تازگي   اما ،كند

 و برقـراري شـرايط امنيتـي بـسيار بـاال توانـسته بـود        شتاربشار اسد با ك. را فرا گرفته است   ) "شقدم"بعد از   
عنوان حربه اي جهت مشروع بودن دولـت خـود سـود            ه  آرامشي نسبي در اين شهرها برقرار ساخته و از آن ب          

اگيـر شـدن و تـشديد       ، بـر فر   )سنوزده مار (  اسفند 29 اما درگيريها بين مخالفان و نيروهاي دولتي در       . جويد
  . كيد ورزيدابحران سياسي دولت بشار اسد ت

يكي از آنهـا تـشكيل      .  سازماندهيهايي صورت گرفته است    ، بشار اسد  رژيمدر پروسه يك سال قيام مردم عليه        
ن با توسـل بـه مبـارزه مـسلحانه در برابـر دسـتگاه       ا حمايت از معترض   آن  است كه هدف   "ارتش سوريه آزاد  "

 و مردم عادي كه به آن پيوسـته انـد، تـشكيل           رسمي  جدا شده از ارتش    ان نظامي ازن ارتش   اي. استسركوبي  
  .  نفر عضو دارد هزار15، بيش از هاي مختلف بر اساس گزارش"ارتش آزاد سوريه". شده است

 طيـف   اين تشكل، . است كه بزرگترين نهاد اپوزيسيون       است "شوراي ملي سوريه  "تشكل ديگر مخالفان اسد،     
 را   اخوان المسلمين تا گرايشات سكوالر، ملي و ليبرال        مانند بنيادگرا    از گروههاي  از گرايشات سياسي  وسيعي  

 داراي يك برنامه سياسي و اقتصادي مـشخص جهـت جلـب هـر چـه        "ارتش آزاد سوريه  " .در بر گرفته است   
  هـم "اي ملي سوريهشور" گفته مي شود كه .بيشتر مردم در راستاي مبارزه مسلحانه با رژيم بشر اسد نيست        

  .  نمي باشد انسجام كافي جهت سمت و سو دادن به حركات انقالبي خودجوش مردمداراي
  

 مواضع ضد امپرياليستي دولت بشار      پشتيباني از ، تحت لواي    ")متحد(حزب كمونيست سوريه    " ،در اين ميان  
 جهـت انجـام   حكومتكره با ادگراي مذهبي، خواستار گفتگو و مذاي از قدرت گيري احزاب بن     جلوگيرياسد و   

كنـاره   خواهـان  "ارتـش آزاد سـوريه  " و "شوراي ملي سوريه"اين در حاليست كه    .  است يك سري اصالحات  
حـزب كمونيـست   "در بخـشي از اطالعيـه   . عنوان پيش شرط هر گونه مذاكره اي هستند     ه   بشار اسد ب   گيري
 مذاكره احـزاب و     ،رون رفت از بحران سياسي    راه ب ": آمده است  "آيا مذاكره غير ممكن است؟    " با تيتر    "سوريه

حـل    ادامـه تـالش بـراي رسـيدن بـه يـك راه        .سازمانهاي سياسي ميهن دوست و مترقي با دولت بشار است         
سياسي، نيازمند دست كشيدن همه اين نيروها از تكيه كردن و اميد بستن به قدرت گروههاي مـسلح اسـت                    

حل سياسي و نيز حاصل دخالت خـارجي        صتهايي براي يافتن راه   كه وجود و عملكرد آنها خود نتيجه نبود فر        
شرط براي    حل سياسي، همچنين نيازمند آن است كه از تحميل پيش             ادامه تالش براي يافتن راه    . بوده است 

گروههاي مسلح را  هرگز نبايد فعاليت. انجام مذاكره دست برداشته شود و كوشش براي مذاكره متوقف نشود
ايـن  .  ناديـده گرفـت   راحـل ندارنـد    كردن يـك راه  يي هم به پيدا   ذاكره نيستند و هيچ عالقهكه حاضر به م

 اي در   رسـانه   محفلهايي كه پول، اسـلحه، نيـرو و امكـان   ؛خارجي وفادارند گروهها به محفلهاي امپرياليستي
نيز نيروهاي ارتجاعي عـرب را  امپرياليستهاي آمريكايي و اروپايي و  اين گروهها دخالت. گذارند اختيار آنها مي

  )2 (".پاره كنند خواستارند تا از اين راه سوريه را ويران و تكه
عنوان يك رژيم ضدامپرياليست دفاع نمـوده  ه  حزب كمونيست كانادا نيز از رژيم بشار اسد ب      روي همين خط،  

صـداي  " مجله  ماره فوريه  ش  در مزبورحزب  . و خواستار رفرمهايي كه منافع كارگران را در بر گيرد، شده است           
سوريه را از ماهيـت ملـي و   "  مشخص عنوان كرده است كه جنبش جاري در سوريه قصد دارد      به طور  "مردم

، خواستار اجراي   ")متحد(حزب كمونيست سوريه    " حزب مذكور نيز مانند      ."ي خود تهي سازد   ضد امپرياليست 
  . ه است بر منافع كارگران و زحمتكشان شدمبتنياصالحات از باال 
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 ساختار سياسي خودكامه اي كه به مـدت يكـسال بـا خـشونت غيـر قابـل                   پراكندن توهم اصالحات به دست    
 مـي    مردم محرومي كه خواسـتار تغييـر هـستند         ، كشتار روشنفكران، مخالفان و باالتر از اينها       مشغولوصفي  

 منـافع  همـسو بـا  ه بدون شك  نه تنها نشان از تحليل غير علمي و نادرست از شرايط مشخص دارد، بلك       باشد،
كـه مـردم بـا تمـامي عـزم و       وظيفه عاجل و حياتي ماركسيستها زماني. جريانات ضد انقالبي گام بر مي دارد  

 و باال  هاپشتكار خود به خيابانها آمده اند تا حكومتي جنايتكار و ددمنش را سرنگون كنند، سازماندهي اعتراض               
 و نه قرار گرفتن در    است ديكاليزه تر شدن آن   اه گير شدن و ر    بردن سطح آگاهي جنبش در مسير هر چه هم        

  . كنار ساختار سياسي حاكم
  

درخواست گفتگو جهت اصالحات در چارچوب ساختار سياسي اي كه در عينيت و پراتيك روزمـره در طـول                   
ان يك سال به كشتار وحشيانه روشنفكران و مخالفان خود پرداخته و در ايـن مـسير حتـي از كـشتار كودكـ                     

خردسال دريغ نورزيده، به معناي پشت پا زدن به اصـول ماركسيـسم و عـدم دفـاع از منـافع زحمتكـشان و                        
حـزب كمونيـست    " و   ")متحـد (حزب كمونيست سوريه    "،  امراين  . كارگران در برابر حاكميت سركوبگر است     

ارد كه هـر كـدام بـر         را در رديف همه دولتها، گروهها و دسته هاي ضد انقالبي مي گذ             ")سي پي سي  (كانادا  
طور مستقيم و  ه  اساس منافع طبقاتي خود به حمايت تسليحاتي، مالي و سياسي دولت بشار اسد پرداخته و ب               

  .  عدالت طلبانه مردم سوريه شريكندجنبشغير مستقيم در خيانت و جنايت تاريخي عليه 
ليه ساختار سياسي حاكم فعـال      ، نيروهاي امپرياليستي و ارتجاعي در زمان خيزش توده ها ع          به طور مشخص  

كشور .  برداري كنند  مي شوند تا بتوانند از پتانسيل جنبش به نفع اهداف و سياستهاي چپاولگرايانه خود بهره              
سوريه نيز از جنبه هاي مختلف جغرافيايي، مواد خـام و زيرزمينـي بـراي نيروهـاي امپرياليـستي، دولتهـاي                     

بنـابراين، نيروهـاي   .  بـسزايي دارد اهميـت  ،هـران تاع حـاكم بـر    عربستان سعودي، اسـراييل، روسـيه و ارتجـ        
 خـود    تامين منـافع    و دولتهاي ارتجاعي منطقه نيز در مسير       "خاورميانه بزرگ "امپرياليستي ذينفع در پروژه     

 خود را حـل و فـصل كننـد و يـا بـا حمايـت از احـزاب                  طلوب م حكومتتالش مي كنند تا يا بحران سياسي        
اما، هيچكدام از اين موضوعات نمـي       .  نقش داشته باشند    آينده  و مناسبات  تعيين دولت ر  د ،ارتجاعي رام شده  

  كـه  با ديكتاتوري بشار اسـد    سازش  بايست گرايشات ماركسيستي و مدافع منافع كارگران و زحمتكشان را به            
  . ، وادار سازد استتضاد اصلي فراروي جنبش مردم سوريه

  
از سـوي   ، بـه ويـژه       در تحليـل درسـت از شـرايط        كوتـاهي هرگونه خطا و    سوريه با بحران انقالبي روبروست،      

مدافعان توده هاي زحمتكش نه تنها مي تواند قيام مردم سوريه را با شكست روبرو سازد، بلكه اين شكست و                    
 ميهنمـان،  پيروزي تاثير نامطلوبي بر جنبش ديگر كشورهاي منطقه عليه حكومتهاي مستبد از جمله جنبش             

 دفاع همه جانبه از قيام مردم       ،وظيفه خطير گرايشاتي كه خود را چپ و يا ماركسيست مي دانند           . اردايران، د 
شعار مخالفت . مين نمي كندا منافع طبقاتي مزدبگيران و كارگران، را ت،است، زيرا منافع طبقاتي دولت سوريه

ر سرنگوني رژيـم بـشار اسـد كـارايي     شعا آنها فقط در كنار      آلترناتيو سازي   و با دخالتهاي نظامي امپرياليستي   
 از هـم پاشـيده      ، استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي در سوريه با حل تضاد اصلي يعني            پيچيدهمسير  . دارد

  . شدن دستگاه دولتي بشار اسد مي گذرد
  

  آن مـي توانـد   شـكل گيـري  اما، يكـي از داليـل  . اگرچه قيام مردم سوريه ماهيتي كامالً ضد ديكتاتوري دارد    
ليبراليستي توسط دولت بشار اسد به دستور بانك جهـاني و صـندوق بـين الملـل پـول         -اجراي سياستهاي نو  

-شوروي، رژيم اسد از اوايل دهه نود اقدام بـه اجـراي سياسـتهاي نظـام نـو                  با فروپاشي اتحاد جماهير   . باشد
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ي از بانكهـا و بنگاههـاي        بسيار ،در همين مسير  . كرد ليبراليسم اقتصادي جهت جلب سرمايه گذاران خارجي      
 به بخش خصوصي واگذار شد، سرويسهاي خدماتي و سوبسيدهاي دولتي كاهش و يـا               2000تجاري در سال    

 عنـوان  برآيند اجراي سياستهاي خصوصي سازي تحـت         ،تعميق شكاف طبقاتي، فقر و بيكاري     . متوقف گرديد 
 در راستاي پروسه جهـاني سـازي سـرمايه        كه   اجراي سياستهاي نظام اقتصاد بازار آزاد     .  بود "رفرم اقتصادي "

به عنوان  . شد كشور سوريه    در بسياري از شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري         جلبباعث  ديكته مي شود،    
 دالر در اسـتخراج     ميليـارد  1.2 به ميزان    ، است "پترو كانادا " كه صاحب    "سان كروپ "يي  امثال شركت كاناد  

 انگليـسي،   "چ شـل  ارويال د "ديگر سرمايه گذاريهاي چشمگير شامل      . منابع گازي سوريه سرمايه گذاري كرد     
  .  نفت خام چين و شركتهاي نفتي و گازي هندي مي شودشركت فرانسوي، " اُي-توتال اُس"

 نيـز در صـنعت      )3 ("گروه خودرو سازي سايپا   "قابل توجه است كه شركتهاي اتوموبيل سازي ايران از جمله           
كشور روسيه نيز سهم بسزايي در فروش سـالح بـه سـوريه             .  گذاري كرده است   اتومبيل سازي سوريه سرمايه   

.  بانكهاي خصوصي در سوريه هـستند       بزرگترين در همين مسير، عربستان سعودي و كويت نيز صاحبان        . دارد
 بر ادعاي حزب كمونيست كانادا مبني بر ضد امپرياليست بودن دولت بشار اسد، خط بطـالن             همه اين شواهد  

  .مي كشد
  
، يكي از ثروتمندترين شخصيتهاي سوريه و از نزديكان بـشار اسـد، كنتـرل مطلـق بـر رونـد                     "رامي مخلوف "

 كه بزرگترين شركت ارتباطاتي دور و نزديك سوريه است،          "سيريا تل "سرمايه گذاري خارجي دارد و صاحب       
باطـات، گـاز، نفـت،      ، وي شـصت درصـد از اقتـصاد سـوريه در حـوزه ارت              "فايننشيال تايمز "به گزارش   . است

اين در حاليست كه در حال حاضر بيش . ساختمان سازي، بانك، مسافربري و خرده فروشي را كنترل مي كند
 از فقر مفرط رنج مي برند و ميزان بيكاري درصد13 جمعيت سوريه زير خط فقر به سر مي برند،  درصد33از 

در حقيقـت، سـاختار   .  گزارش شده اسـت  درصد20 مخرب خود قرار داده،  اتكه بيشتر جوانان را تحت تاثير     
اقتصادي سوريه با به قدرت رسيدن بشار اسد به مقام رياست جمهوري بعـد از مـرگ حـافظ اسـد، چـرخش                   

اگرچه بشار اسـد هرگـز بـه وعـده هـاي خـود              .  داشته است  ليبراليستي-آشكاري از اقتصاد ملي به اقتصاد نو      
 امـا همـين وعـده هـا توانـست           ، و اجتماعي جامه عمل نپوشاند      بنيادين اقتصادي، سياسي   تاصالحاپيرامون  

تشديد رانت خواري و فساد، ايجاد فضاي  . قدرت وي را در ساختار سياسي براي سالهاي متمادي تضمين كند          
 وعـده  پليسي و تسلط سازمانهاي امنيتي بر جامعه باعث شد كه بي اعتمادي مردم سوريه نسبت به اصالحات    

انباشت بحرانهاي ساختاري اقتصادي، سياسي و اجتماعي بـه مـوازات فريـاد عـدالت               . افتافزايش ي داده شده   
بحـران  .  فرصتي براي مردم سوريه فراهم آورد تا به شكستن يخ اختنـاق مبـادرت ورزنـد            "بهار عربي "طلبانه  

ملت سوريه  نتيجه سالها تحقير و استثمار ،سياسي كه امروز قدرت مطلقه بشار اسد را به درون خود مي كشد
فرياد آنها نماد مطالبات عدالت طلبانه و آزاديخواهي ملتي است كـه از سياسـتهاي اسـتبدادي و وعـده           . است

  . اندشده هاي پوچ و تو خالي خسته 
  

 مي بايست با تغييـر سـاختار   ناگزيربدين ترتيب، اگر گرايشي ادعاي مبارزه با امپرياليستها در منطقه را دارد،      
 حفظ و تثبيت ساختار قدرت به دستورات نهادهاي جهاني سازي سرمايه گردن نهاده        برايسياسي سوريه كه    

 در برابر و بـه      دروغينگرايشاتي كه تحت لواي ماركسيسم از روش اصالحات         . ق باشد طور قطع مواف  ه  است، ب 
بـه سـوي    ن تر و كنـدتر را       ئجاي تصاحب قدرت سياسي و انقالب دفاع مي كند، در واقع راهي آرام تر، مطم              

اصـالحات و   امـا   .  بـا تغييراتـي در آن هـستند         نظام قديمي   ابقاي  بلكه خواستار  ،ندنهدف انقالب طي نمي ك    
انقالب روشهاي پيشرفت تاريخي نيستند كـه بتـوان بـه دلخـواه آنهـا را ماننـد سوسيـسهاي گـرم و سـرد از            
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ـ        . پيشخوان تاريخ دست چين كرد     د كـه همـديگر را مـشروط و         آنها مراحل متفاوت تكامل جامعه طبقـاتي ان
  . طور متقابل نفي مي كننده تكميل مي كنند و در عين حال همديگر را ب

 دولتهاي غربي كه به دليل عدم كنترل و اعتماد به اپوزيسيون هنوز تصميمي قاطع در رابطه با                  موضع دوگانه 
ـ ايـران رژيم كمكهاي روسيه،   و همچنين دولت بشار اسد اتخاذ نكرده اند       كـه تحـت لـواي دفـاع از     ي و احزاب

 دفاع مي كنند، قادر نيـست دولـت خودكامـه           ي از ساختاري به غايت ديكتاتور      به طور آشكار   حقوق كارگران 
جنبش انقالبي مردم سـوريه بـا توجـه بـه رونـد      .  نجات دهد  "بهار عربي "بشار اسد را از امواج بلند انقالبهاي        

رگونه نفوذ و كنترل جريانات ارتجاعي و امپرياليستي را دفع  كشورهاي ديگر مي بايست هوشيارانه ههايانقالب
و با سرنگوني دولت بشار اسد با توسل به قدرت سازماندهي و آگاهي، مـسير انقـالب را تـا مبـارزه بـا منـافع                          

  . نيروهاي ارتجاعي و امپرياليستي و سياستهاي جهاني سازي سرمايه، ادامه دهد
   

  :پي نويس
  استنفر گزارش شده  22،517،750 ، 2011 جمعيت سوريه در سال. 1
   "روند نو"درج شده در . 2
 تحـت سرپرسـتي   1360 آذرمـاه  18 در آمـده و از  دولـت  تحت مالكيـت  1358 تيرماه 16اين شركت در    . 3
 بر اساس مـصوبه هيـات       1365 فروردين   1 قرار گرفت و در تاريخ       "سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران     "

 "سـازمان گـسترش و نوسـازي صـنايع ايـران     " به دولت سرمايه آن به نمايندگي از طرف      وزيران، كليه سهام  
  . منتقل گرديد

تمركـز  " مبنـي بـر   "سازمان گسترش و نوسازي صـنايع ايـران      " با توجه به سياستهاي جديد       1377در سال   
ه شركتهاي تحت   سازي كشور، استفاده بهينه از امكانات موجود در مجموع          بيشتر در فعاليتهاي صنعت خودرو    

سـازي را در قالـب دو         هاي خودرو   هاي ادغام مجموعه     وزارت صنايع زمينه   ،"...پوشش سازمان، ايجاد رقابت و      
سـازي ايـران      گـروه خـودرو   " و   "سـازي سـايپا     گروه خودرو "ساز ايجاد كرد و بدين ترتيب         گروه بزرگ خودرو  

  .  شكل گرفت"خودرو
 توليـد خودروهـاي سـنگين و تجـاري در         ، به ويـژه   ليد انواع خودروها   به منظور تو   "سازي سايپا   گروه خودرو "

 و  "زاميـاد " درصد از سهام     2/63و  ) ايران كاوه  ("شركت سايپا ديزل  " درصد از سهام     80همان سال با خريد     
  .  گامهاي عمده اي در اين زمينه برداشت،"شركت پارس خودرو" درصد از سهام 51 با خريد 1378در سال 

خرنـد و مرتـب    سـهام نمـي  به طور مستقيم    ي و سپاه پاسداران با نام خود        لاست كه بنيادهاي انگ   قابل توجه   
 ل و خودروسازيها و صنايع سـنگين مثـ      "سايپا" آنها، سهام    تابلوي زيررسانند و    شركتهاي قارچي به ثبت مي    

  .درا مي بلعن...   و"ماشين سازي تبريز" و "تراكتور سازي تبريز"، "ماشين سازي اراك"
  
  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
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  .....زنان
  

  زنان در مسير رهايي
  آناهيتا اردوان

  
  روز جهاني زن، يك تجليل مبارزه جويانه

 نوشته 1920سال اين قطعه كوتاه با استفاده از نوشته الكساندرا كولنتاي در رابطه با روز زن در مسكو در 
  .شده است

. روز زن يا روز زنان كارگر، روز اتحاد بين المللي و روزي براي بازبيني قدرت و سازماندهي زنان كارگر است
هشت مارس يك روز تاريخي و به ياد ماندني . ولي اين روز تنها يك روز ويژه براي زنان به حساب نمي آيد

اين . ، در چنين روزي انقالب فوريه به ثمر رسيد1917 در سال .براي كشاورزان و كارگران جهان نيز هست
زنان كارگر اولين كساني بودند كه تصميم گرفتند . زنان كارگر سن پترزبورگ بودند كه انقالب را آغاز كردند

بنابراين، روز هشت مارس به منزله دو پيروزي براي . پرچم مبارزه اپوزيسيون عليه حكومت تزار را باال ببرند
  . ماست

 مي ناميم؟ "روز زن"اما، اگر اين روز يك روز تجليل عمومي براي پرولتارياي جهان است، چرا ما اين روز را 
، نشستهاي ويژه برگزار مي كنيم و تاريخ مشخص تجليل "مسايل زنان و به ويژه زنان كارگر"چرا ما پيرامون 

 خطر نمي اندازد؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش داريم؟ آيا اين مساله اتحاد و همبستگي طبقه كارگر را به
  مي بايست به گذشته نظري انداخته و دريابيم كه اين روز چگونه و به چه منظوري شكل گرفت؟ 

  
  چگونگي و چرايي تشكيل روز زن

در حقيقت، پرسش پيرامون مسايل زنان، برابري و چگونگي مشاركت سياسي زنان همگام با مردان، نزديك 
طبقه كارگر در همه كشورهاي . يش به صورت بسيار جدي و متمركزي مورد بحث قرار گرفتده سال پ

سرمايه داري براي حقوق زنان كارگر مبارزه مي كرد و بورژوازي قصد نداشت چنين حقوقي را براي زنان به 
ي بورژوا نيز در دولتها. آنها عالقه نداشتند كه زنان كارگر داراي حق راي در پارلمان باشند. رسميت بشناسد

سوسياليستها در . بسياري از كشورها مانع تصويب قانونهايي مي شدند كه به زنان كارگر حق راي مي داد
زنان سوسياليست آمريكايي در . آمريكاي شمالي بر خواست خود در رابطه با حق زنان كارگر پافشاري كردند

بنابراين، سرچشمه .  سياسي زنان كارگر شدند، با برپايي نشستهاي وسيع خواستار حق1909 فوريه سال 28
  . برپايي روز زن به مبارزه زنان كارگر آمريكا برمي گردد

، در كنفرانس بين الملل دوم، مساله سازماندهي يك روز بين المللي براي زنان 1910كالرا زتكين، در سال 
نان در تمامي كشورها، روز بدين ترتيب، اعضاي كنفرانس تصميم گرفتند كه همه ز. كارگر را طرح كرد

برخورداري زنان از حق راي، قدرت ما را در مبارزه براي رسيدن به سوسياليسم، "جهاني زن را تحت شعار 
طي اين سالها، مساله دموكراتيك تر كردن پارلمان با توسعه حق انتخاب و . ، جشن بگيرند"متحد مي كند

حتي قبل از جنگ جهاني اول، به جز كشور . ي بدل شدفراگير كردن حق راي به زنان، به يك موضوع حيات
روسيه، كارگران در بسياري از كشورهاي سرمايه داري حق راي داشتند و فقط زنان بودند كه به طور 

در همان زمان، جوامع سرمايه داري از نقطه نظر اقتصادي به شركت زنان . مضحكي از اين حق محروم بودند
ه شمار زناني كه در كارخانه ها و يا مراكز خريد به عنوان كارگر، خدمتكار و احتياج مبرم داشته و ساليان
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زنان همراه با مردان در توليد سرمايه، شريك بوده ولي از حق . مستخدم كار مي كردند، افزايش پيدا مي كرد
ز زنان خانه دار اما، افزايش قيمتها، قبل از آغاز جنگ و حتي قبل از آن درصد بااليي ا. راي برخوردار نبودند

را به مشاركت سياسي عالقه مند ساخت و آنان را نيز وادار ساخت كه به وضوح عليه چپاولگري سيستم 
 در كشورهاي انگليس، آلمان، فرانسه و "خيزش زنان خانه دار". اقتصادي سرمايه داري، به مبارزه برخيزند

رده هاي ورود به بازار سرمايه داري و تهديد زنان كارگر متوجه شدند كه شكستن ن. اُتريش رواج پيدا كرد
آنان متوجه شدند كه مخارج زندگاني با اين گونه حركتها . سوداگري شان به شيوه قديمي، كافي نيست

كاهش پيدا نخواهد كرد، بلكه آنها مي بايست سياست دولتها را تغيير دهند و حق راي براي رسيدن طبقه 
بنابراين، تصميم گيري پيرامون در نظر گرفتن يك روز به . اني شودكارگر به چنين هدفي مي بايست همگ

  . عنوان روز زن جهت شكل يابي مبارزه در راستاي دستيابي زنان كارگر به حق راي، اتخاذ شد
اين روز مي بايست روزي مناسب براي ميثاق جهاني در مبارزه براي خواستهاي مشترك و روزي جهت 

اين تصميم در كنفرانس بين الملل دوم . ان كارگر تحت پرچم سوسياليسم باشدبازبيني سازماندهي قدرت زن
انتخاب اين .  تعيين گرديد1911فقط بر روي كاغذ نيامد، بلكه اولين روز جهاني زن، در نوزده مارس سال 

  . روز اتفاقي نبود، بلكه اين روز توسط رفقاي آلماني ما به دليل اهميت تاريخ اش انتخاب شده بود
، قيصر آلمان براي اولين بار متوجه قدرت مردم مسلح گرديد و قبل از قيام 1848ر نوزده مارس سال د

پرولتاريا، قول اجراي برخي خواسته ها را داد و در ميان آنها به اعطاي حق راي به زنان اشاره كرد كه البته 
  . هرگز به آنها جامه عمل نپوشاند

را براي برگزاري راهپيمايي جهت تجليل از روز جهاني زن اعالم كشورهاي آلمان و اتريش آمادگي خود 
.  انتشار پيدا كرد"روز زن در اتريش" و "حق راي براي زنان"در همان زمان دو روزنامه به نامهاي . كردند

 مقاله هاي گوناگوني پيرامون موضوع روز زن، زن و پارلمان، زنان كارگر و امور شهري، روز زن و زنان خانه دار
و امور سياسي كه موضوع برابري جنسيتي در دولت و جامعه را مورد تحليل قرار مي داد، به چاپ رسيد كه 

  . بر دموكراتيزه كردن پارلمان با اعطاي حق راي به زنان، تاكيد مي ورزيد
ري روز شركت انبوه زنان، به ويژه زنان كارگر در مراسم برگزا.  برگزار شد1911اولين روز جهاني زن در سال 

. جهاني زن در آلمان و اتريش به موفقيت نظريه تعيين يك روز جهاني به عنوان روز زن، صحه گذاشت
نشستهاي گوناگون در شهرها، شهركها و حتي روستاها آنچنان با اشتياق زنان روبرو شد و سالنهاي برگزاري 

گان مجبور شدند از مردان بخواهند مراسم روز جهاني زن آنچنان از حضور زنان مملو گرديد كه برگزار كنند
اين روز به طور قطع به عنوان اولين همايش . كه از مكان نشستن خود به خاطر زنان، چشم پوشي كنند

مردان در خانه براي پرستاري كودكان، براي تغيير در خانه ماندند . مبارزه جويانه زنان كارگر محسوب مي شد
ه بودند، در نشستها شركت كردند و بزرگترين راهپيمايي به مناسبت و زنان خانه دار كه پيشتر در بند خان

پليس و ماموران امنيتي سعي كردند تا پرچمهاي . روز جهاني زن با شركت بيش از سي هزار نفر برگزار شد
نمايندگان سوسياليست در پارلمان قادر شدند كه احتمال . زنان را از آنها بگيرند، اما آنها مقاومت كردند

، تاريخ 1913در سال . يري خونين در كشمكشي كه بين زنان و پليس به وجود آمده بود را از بين ببرنددرگ
اين روز به عنوان روز همايش مبارزه جويانه زنان .  مارس انتقال پيدا كرد8 مارس به 19روز جهاني زنان از 

  .كارگر باقي ماند
   

  آيا روز زن ضرورت دارد؟

اين حقيقتي ست كه هيچ پارلمان دولت . و اروپا برآيندي بسيار شگفت انگيز داشتروز جهاني زن در آمريكا 
سرمايه داري حتي انديشه امتياز دهي به كارگران و يا پاسخگويي به خواستهاي زنان را در سر نمي پروراند، 
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دهايي به همراه اما، روز زن دستاور. زيرا تا آن زمان آنها از سوي يك انقالب سوسياليستي تهديد نشده بودند
مهمترين دستاورد آن ايجاد تالطم در بين زنان كارگري بود كه بسيار كم به مسايل سياسي توجه . داشت

روز جهاني زن باعث شد كه توجه آنها به نشستها، راهپيماييها، پوسترها، جزوه ها و روزنامه هايي كه . داشتند
گران زني كه به لحاظ سختيها و ناكاميهاي جزيي از حتي زنان و كار. به مسايل زنان مي پرداخت، جلب شود

 و به نشستها و "اين روز ماست، جشنواره قدرت زنان كارگر"نظر سياسي كم تحرك بودند نيز با خود گفتند، 
با برگزاري هر روز زن، زنان زيادتري به احزاب سوسياليستي پيوستند و اتحاديه هاي . راهپيماييها پيوستند

  . موقعيت تشكلها بهتر شد و آگاهي سياسي پيشرفت كرد. دكارگري رشد كردن
احزاب سياسي كشورهاي . استحكام و تشديد همبستگي طبقه كارگر يكي ديگر از نتايج روز جهاني زن است

مختلف به تعويض و انتخاب سخنرانان توانا تر براي چنين روزي مبادرت ورزيدند، رفقاي هلندي به آلمان و 
 كارگر قوي تر و استوار تر گرديد و اين به اين گونه بود كه همبستگي طبقه. نگليس رفتندرفقاي آلماني به ا

روند افزايش آگاهي و قدرت تشكل يابي طبقه . معناي افزايش قدرت مبارزه طبقه كارگر به طور كلي بود
اين موضوع، . كارگر با تعيين يك روز مشخص براي مبارزه زنان به نام روز جهاني زن، شتاب تازه اي يافت

  .نهايي دارد كه براي استقرار آينده اي بهتر مبارزه مي كردندسهم به سزايي در موفقيت همه آ
   

  صد و چهارمين سالگرد روز جهاني زن در كشورهاي مختلف 
  2012 مارس 8واشنگتن پست، 

 زنان تونسي با برگزاري راهپيمايي در روز هشت مارس، بر خواستهاي خود مبني بر رعايت حقوق -تونس
اين راهپيمايي در اطراف مجسمه زن و مردي كه در جهان عرب از . شاري كردندانساني زنان بعد از انقالب پاف

  . ، نماد برابري جنسيتي به حساب مي آيد، برگزار شد1956سال 
  

 زنان تركيه در راهپيمايي كه به منظور روز جهاني زن برگزار شده بود، با سردادن شعار و در -تركيه، آنكارا
  . خواستند تا به حقوق انساني زنان جامه عمل پوشانده شوددست داشتن پالكاردهايي از دولت

  
 دانشجويان دختر عراقي در شمال كشور، در استان اربيل با بر تن كردن لباس كردي، - عراق، بغداد و اربيل

زنان عراقي در بغداد نيز با . روز جهاني زن را باوجود تمام مشكالتي كه كشور با آن روبروست، جشن گرفتند
در اين نشست نيز لباسهاي محلي كشور توسط چندين .  نشستي، روز جهاني زن را جشن گرفتندبرگزاري

  . مدل عراقي به نمايش در آمد
  

 بسياري از زنان افغاني جهت برگزاري روز جهاني زن در اولين اينترنت كافه اي كه در شهر -افغانستان، كابل
  .كابل فقط به زنان اختصاص داده شده، گرد هم آمدند

  
 زنان در بلگراد با شركت در راهپيمايي روز جهاني زن، تصاوير زنان انقالبي جهان همچون -صربستان، بلگراد

 را در دست گرفتند و بر مطالبات راديكال خود مبني بر برابري سياسي، اقتصادي و اجتماعي "كولنتاي"
  .جنسيتي تاكيد ورزيدند

  
مدافع حقوق زنان با برگزاري يك راهپيمايي در نزديكي كاخ  در مانيل احزاب و تشكلهاي -فيليپين، مانيل

افزون بر اين، آنها با سر دادن . آنان خواستار رفع تضادهاي جنسيتي شدند. رياست جمهوري تجمع كردند
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شعارهايي عليه حضور ارتش آمريكا در كشور، از رييس جمهور فيليپين خواستند تا قانون خصوصي سازي 
به تازگي، بزرگترين كمپاني نفتي كشور به دنبال باال رفتن دوباره قيمت . غي سازدصنعت نفت كشور را مل

  .نفت، از واگذاري صنعت نفت كشور به بخش خصوصي خبر داده است
  

 زنان فلسطيني جهت برگزاري روز جهاني زن در يك صف آرايي خياباني جهت اعالم همبستگي با - فلسطين
 كه "هنا شلبي"قابل ذكر است كه .  به سر مي برد، شركت كردند كه در اعتصاب غذا"هنا شلبي"خانم 

پيشتر در جريان تبادل اُسرا بين فلسطين و دولت اسراييل آزاد شده بود، در اعتراض به دستگيري بي دليل 
  . فوريه سال جاري در زندان دست به اعتصاب غذا زده است16ومجدد خود از سوي مقامهاي اسراييلي، از 

  
 اعضاي تشكلهاي مدافع حقوق زنان در سري النكا، به مناسبت هشت مارس راهپيمايي اي -سري النكا

زنان سري النكايي شركت كننده در اين راهپيمايي عليه وضعيت بد معيشتي، . سازماندهي و برگزار كردند
  .گراني و اعمال خشونت خانگي عليه زنان فرياد اعتراض سر دادند

  
، در لندن نيز به مناسبت روز جهاني زن "به ما روي پل ملحق شويد"ن  اعضاي كمپي- انگلستان، لندن

 با همبستگي زنان فعال رواندا و 2010 در سال "به ما بر روي پل ملحق شويد"كمپين . راهپيمايي كردند
  .كنگو جهت دستيابي به اهداف مشترك بنيان نهاده شد

   
تجمع در برابر دفتر سنديكاي خبرنگاران در قاهره عليه  زنان مصري نيز با برپايي راهپيمايي و - مصر، قاهره

اعمال خشونت نسبت به زنان توسط ارتش مصر كه ساختار سياسي كنوني مصر را نيز تشكيل مي دهد، شعار 
 و يا "زنان در اين انقالب كشته دادند، به ما نگوييد كه اين مساله مهم نيست"آنان شعار مي دادند كه . دادند

  ."زنان از سوي حكومت نظاميان ناقض حقوق بشر است و سكوت در برابر آن خيانت استخشونت عليه "
  

 هزاران زن با شركت كردن در راهپيمايي اي كه به مناسبت گراميداشت روز جهاني زن در پايتخت - بوسني
.  شدندبوسني برگزار شده بود، با رها كردن بادكنكهاي سفيد رنگ خواستار رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

  .قابل ذكر است كه بادكنك سفيد در اين كشور نماد برابري جنسيتي مي باشد
   

   مين سالگرد روز جهاني زن104ارتقاء حقوق زنان همزمان با فرا رسيدن 
 با فرا رسيدن هشت مارس، روز جهاني زنان، دولت برزيل اعالم كرد كه -  2012 فوريه 28شبكه خبري زنان، 

 دالر درآمد 1060زناني كه در ماه .  را در مواردي مانند طالق، تقويت خواهد كردحق مالكيت زمين زنان
درآمد زنان . دارند و تحت برنامه مسكن سازي دولت قرار دارند، بعد از طالق قادرند مسكن خود را حفظ كنند

  .  درصد كمتر از مردان مي باشد25برزيلي بر اساس تحقيقات انجام شده به طور متوسط 
يته متشكل از نمايندگان دولت در ششم ماه مارس امسال قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن، يك كم

بر اساس . شركتهايي كه در مقابل كار برابر با مردان به زنان دستمزد كمتري بدهند، جريمه خواهند شد
اين قانون . ، حق برابر دارندهمين قانون، زنان و مردان در مالكيت آنچه كه در طول زندگي با هم اندوخته اند

يك استثنا دارد و آن اين است كه اگر مردي حق سرپرستي كودكان را به دست آورد، مي تواند مسكن 
  . خانواده را بعد از طالق حفظ كند
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قابل ذكر است، بر اساس گزارش بانك جهاني پول، برزيل ششمين و بزرگترين اقتصاد جهان بعد از كشور 
  . انگليس را داراست

  
  دولت انگليس و برخورد شرم آور با زندانيان زن

 رييس بازرسان زندانهاي انگليس در گزارشي ابراز مي دارد كه انگليس به -  2012 مارس 1اسوشيتدپرس، 
  . خاطر برخورد با زندانيان زن مي بايست مبهوت و خجالت زده شود
باعث شده كه بسياري از آنها به خودآزاري اين گزارش توضيح مي دهد كه برخورد شرم آور با زندانيان زن 

بسياري از اين زنان كه به دليل تجربه هاي تلخ از ناراحتيهاي روحي رنج مي برند، در زندان . مبتال گردند
ميزان خودكشي . آنچنان تحت فشار قرار مي گيرند كه اعضاي بدن خود را ناقص و يا خودكشي مي كنند

نيك "آقاي . نگليس، به ويژه اطراف لندن بسيار باال گزارش شده استزندانيان زن در زندانهاي كشور ا
، رييس بازرسان زندانها تاكيد مي كند كه چنين شرايطي براي زندانيان زن به طور قطع مناسب "هاردويك

  . نيست
 از  نفر زنداني در زندانهاي انگليس را در بر مي گيرند، اما، بيش87583اگرچه زنان تنها پنج درصد از كل 

  .نيمي از آنها اقدام به خودكشي مي كنند
   

  نيم نگاهي به وضعيت زنان در جهان

پيشرفت در جهان و برابري جنسيتي در " تحقيقات اخير بانك جهاني در گزارش - 2012 مارس 3رويتر، 
 ميليون متقاضي زن به نيروي 552، نزديك به 2008 تا 1998 نشان مي دهد كه بين سالهاي "2012سال 

اما ميزان مشاركت و جذب زنان در نيروي كار جهان در بين اين سالها بسيار اندك و . ر جهاني پيوسته اندكا
اين در حاليست كه نرخ اشتغال مردان .  و يك دهم درصد رشد كرده است85 و پنج دهم درصد به 2تنها از 

حال حاضر، چهار كارگر از در .  و هفت دهم درصد كاهش يافته است77 درصد به 82در سالهاي مذكور از 
  . هر ده كارگر در جهان، زن هستند

مدير بخش كاهش فقر بانك جهاني نيز بر اساس گزارشي ابراز مي دارد كه زنان هنوز از پرداخت 
در مقايسه با مردان، كمتر صاحب حرفه هاي سودآور بوده و بيشترين . دستمزدهاي پايين رنج مي برند

ن يا بدون مزد را تشكيل مي دهند و براي دريافت وام با مشكالت پر شماري جمعيت كارگران با مزد پايي
  .روبرو هستند

  
  تهديدات اهميت ندادن به وضعيت زنان كشاورز 

فوروم جهاني تحقيقات "، منشي اجرايي "مارك هولدرنس" – 2012 فوريه 28شبكه خبري زنان، 
 ابراز داشت كه اهميت ندادن به وضعيت زنان ،"زنان و كشاورزي"، در نخستين كنفرانس جهاني "كشاورزي

زنان كشاورز نسبت به مردان كشاورز از . كشاورز در جهان، كيفيت و امنيت مواد غذايي را تهديد مي كند
توانايي كمتر در خريد، فروش، مالكيت زمين، گرفتن وام بانكي و قرض سرمايه و يا فروش محصول در بازار 

آنها در مقايسه با كشاورزان مرد، دسترسي كمتري به امكانات اوليه كشاورزي مانند افزون بر اين، . برخوردارند
زنان كشاورز در . دارند... آب، كود، ابزارهاي مناسب شخم زني، نقل و انتقال، بذر اصالح شده و كود حيواني و

  . ند درصد محصول كمتري نسبت به همكاران مرد خود توليد مي كن25اين فرايند، به طور نسبي 
تحقيقات در بوركينو فاسو نشان مي دهد كه محروميت زنان كشاورز در دسترسي به امكانات بنيادين كه از 

اين . تبعيض جنسيتي نشات مي گيرد، توليدات آنان را نسبت به مردان كشاورز تا سي درصد پايين مي آورد
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نج برده اند و بيشتر اين افراد  ميليون انسان از سووتغذيه ر925، بيش از 2010در حاليست كه در سال 
 2012كارشناسان اعالم كرده اند كه اين ميزان بي ترديد در سال . ساكن كشورهاي در حال توسعه هستند

اين رقم با توجه به باال رفتن قيمت مواد غذايي كه يكي از داليل آن مي تواند تغييرات آب و . افزايش مي يابد
 2025و نيز باال رفتن جمعيت زمين كه تخمين زده مي شود تا سال هوايي سريع به دليل گرم شدن زمين 

  .  ميليارد نفر برسد، بدون شك امنيت و كيفيت مواد غذايي جهان را با خطر روبرو خواهد ساخت9به 
تخمين مي زند كه از بين بردن تبعيض جنسيتي در ) اف اي اُ(سازمان مواد غذايي و كشاورزي سازمان ملل 

 درصد افزايش دهد 4 تا 2.5 مي تواند محصوالت كشاورزي را در كشورهاي در حال توسعه از حوزه كشاورزي
البته اين تحقيقات تاكيد مي كند كه از بين .  ميليون انسان را اصالح سازد150 تا 100و وضعيت سووتغذيه 

  .ببردرفتن تبعيض جنسيتي در حوزه كشاورزي به تنهايي قادر نيست قحطي و گرسنگي را از بين 
   

  بدترين و بهترين كشورها براي زنان

 درصد از كشورهاي جهان در طول شش سال اخير بهتر 85 شرايط زنان در -  2012 مارس 5اسوشيتدپرس، 
، جهت برابري اقتصادي و سياسي راهي طوالني "فوروم اقتصادي جهان"اما بر اساس گزارش . شده است

  . فراروي زنان قرار دارد
.  الهور تاكيد مي ورزد كه نابرابري جنسيتي هنوز با سماجتي سخت، پايداري مي كند در"فوروم لندن"

خبرگزاري اينديپندد به تازگي اعالم كرده است كه كشورهاي يمن و افغانستان بدترين كشورها در سال 
 بهترين  براي زنان به شمار مي روند و از سوي ديگر، ايسلند به دليل باالترين درجه برابري جنسيتي،2012

برابري جنسيتي در كشور مذكور در حوزه هاي آموزشي، سياسي، اقتصادي، . مكان زندگي براي زنان است
  . شرايط استخدام و فاكتورهاي بهداشتي و سالمت اجرا مي شود

 80 درصد از 45. رواندا تنها كشور در جهان است كه زنان اكثريت اعضاي مجلس آن را تشكيل مي دهند
كشور انگليس از نقطه نظر برابري جنسيتي در ساختار سياسي، به رده .  زنان تعلق داردكرسي مجلس به

كشوري در آمريكاي مركزي كه (عربستان سعودي، يمن، قطر، عمان و بليز . چهل و پنجم نزول پيدا كرد
ار مي ، به عنوان بدترين كشورها از نظر مشاركت زنان در ساختار سياسي به شم)پايتخت آن بلموپان است

تنها يك زن از هر . نروژ از نظر خطر مرگ در هنگام زايمان، امن ترين كشور جهان براي مادران است. روند
نروژ همچنين داراي بهترين شرايط محافظت از .  زن ناچار به روبرو شدن با مرگ در اثر زايمان است7600

ر باالي مرگ در موقع زايمان تهديد مي افغانستان، جايي كه زنان با احتمال بسيا. كودكان معرفي شده است
  .  شوند، بدترين كشور براي مادران مي باشد

  

  مبارزه ي زنان براي آزادي و برابري، جزء الينفك مبارزات طبقاتي

  شهره صابري
  

اولين تناقض طبقاتي كه در تاريخ به وجو آمد مقارن است با ستم جنس مذكر بر مونث،                 «به گفته ي انگلس     
يك پيشرفت تاريخي عظيم بود ولي در عين حـال همـراه بـا بـرده داري و مالكيـت خـصوصي          يكتا همسري   

شكل ياختـه   ) يكتا همسري براي زنان     (خانواده ي يكتا همسري     ....عصري را آغاز كرد كه تا امروز ادامه دارد          
 ميتوان بـه    اي جامعه ي متمدن امروزي است و با اين نوع شكل خانواده كه ريشه در مالكيت خصوصي دارد،                 

، زيـرا  )انگلس ، منشا خانواده مالكيت خصوصي و دولت  (»ماهيت تضادها و تناقضات جامعه ي امروزي پي برد        
خانواده يكي از مهمترين نهاد هاي جوامعي است كه . جامعه روابط متضاد درون خانوادگي را بازتوليد مي كند
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ي يكتا همسري راه برون رفتي براي آراسـتن         خانواده  . مناسبات توليدي آن بر مبناي مالكيت خصوصي است       
بر اين اساس تن ندادن زنان به يكتا همـسري خطـر بزرگـي بـراي مناسـبات                  . ارث و مالكيت خصوصي است    

توليدي مبتني بر مالكيت خصوصي است و براي همين اربابـان قـدرت و ثـروت همـواره مـدافع پيگيـر نهـاد                
  .خانواده هستند

  
چه در ايران قبل از اسالم و چه در ايـران بعـد از              ) يكتا همسري براي زنان   (ري  وجود خانواده هاي يكتا همس    

اما مساله ي قابل توجه در مشاهده ي دگرگونيهـاي اجتمـاعي ايـران،              . اسالم كامال هماهنگ با واقعيت است     
هـضت  كاهش اختيارات و حقوق زنان و سخت گيري اربابان قدرت بر زنان و همخوابه ها و خواجه ها بعـد از ن   

از يـك طـرف     . ظهور اسالم با شرايط اقتصادي و اجتماعي آن عصر رابطـه ي مـستقيم داشـت               . اسالمي است 
قـرار  . وجود جماعتهاي طايفه اي و از طرف ديگر وجود مناسبات برده داري بازرگاني و روابط پولي و كـااليي                  

 تا روابـط قبيلـه اي و مناسـبات    گرفتن عربستان در مسير راههاي بازرگاني ايران و روم شرقي باعث شده بود            
با توجه به زمينه و شرايط ظهور اسالم اين دين به حافظ منافع و امتيـازات             . طبقاتي در عربستان جاري باشد    

قوانين و مقررات هر چه شـديد  . اشراف و قدرتمندان عربستان براي جلب حمايت و پشتيباني آنان تبديل شد     
ار و مناسبات برده داري وضع شد و آنچه كه بيش از همـه باعـث                تر در محافظت از مالكيت خصوصي، استثم      

آنچـه  . تحكيم مالكيت خصوصي در اسالم شد، به وجود آوردن هر چه شديدتر اين مناسبات در خـانواده بـود        
سبب تشديد سخت گيري بر زنان مي شـد، اهـداف نظـام منـد نهـضت اسـالمي در جهـت تثبيـت مالكيـت              

 زنان با وجود مناسبات مالكيت خصوصي قبـل از اسـالم از حقـوق و آزادي     چنان كه مي بينيم   . خصوصي بود 
در عربستان، وجود زناني كه در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي شركت مـي كردنـد و                . بيشتري بر خور بودند   

گاهي نيز به مقام پيامبري يا فرمانروايي مي رسيدند، حاكي از مقام و موقعيـت برتـر زنـان نـسبت بـه عـصر                         
نام چندين ملكه ي عرب كه در شمال بوده اند از كتيبه هاي آشوري به دسـت                 «. يت بعد از اسالم است    جاهل

زني به نام سجاح دختر حارث بن سويد به داعيـه ي پيغمبـري سـر                «در دوره ي خالفت ابوبكر      . »آمده است 
از جمله بني يربـوع بـه رياسـت    و ) بني تميم (جمعي از اين قبايل ... اين زن اصال از بني يربوع بود     ....برآورد  

حسن تقي زاده ، تاريخ عربستان و قـوم عـرب در اوان ظهـور اسـالم و     .(»....مالك بن نويره به سجاح پيوستند 
  ) قبل از آن

در دوران بعد از اسالم فعاليتهاي عايشه در جنگ جمل و مخالفت جـدي او بـا علـي، از قـدرت زن در صـدر                       
كشتن حمزه عموي پيامبر از بزرگترين پهلوانـان        (هاي هند، زن ابوسفيان     قدرت نمايي . اسالم حكايت مي كند   

، تحقير ابوسفيان و استهزاي او در ميان مردم مكه بعد از تسليم شدن ابوسفيان به محمد، نمونـه هـاي          )عرب
هنگام فـتح مكـه، ابوسـفيان بـراي تحقيـق از وضـع              «در يك رويداد تاريخي     . قابل توجه از قدرت زنان است     

عباس مراتب نيرومندي مسلمانان را به وي       .  در خارج از شهر مكه با عباس عموي پيغمبر مالقات كرد           دشمن
ابو سفيان ناچار تسليم شد و به همراهي عباس نزد پيامبر آمد و حضرت او را امان داد و بـه وي                   . گوشزد كرد 

مـردم مكـه بـه    . د خبر دار كـرد ابوسفيان بعد از مراجعت، قوم خويش را از آن چه ديده بو     . اظهار محبت كرد  
به خصوص زنش هند، سبيلهاي او را گرفته مي گفت؛ اين           . گفته هاي ابوسفيان خنديدند و او را دشنام دادند        

جرجي زيدان،  (».بدا به حال قومي كه پيشاهنگ آنان چنين كسي باشد         . مردك ناستوده ي ناهنجار را بكشيد     
ن هم در ميان تمام اعراب معمول نبوده است غير از افراد قبيلـه  زنده به گور كردن دخترا   ) تاريخ تمدن اسالم  

خفه كردن  كردن دختران زياد طول نكشيد و منسوخ گشت زيرا مخالف عقل و عاطفه       «. ي بني تميم بن مر    
ي انساني بود و به زودي شخصي به نام صعصعه بن ناجيه برخاست و خود را فداي دختران كـرد و آن عمـل                  

عده . عرب در دوره ي جاهليت از خود استقالل و اراده داشتند و داراي آزادي و مقام بودند                زنان  . متروك شد 
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غالبـا مـردان عـرب در دوره ي    ...... اي از آنان در جنگ، سياست، ادب، شعر، تجارت و صنعت به نام گـشتند     
 شوهر خود مسلط تر بودند زنان قريش از ساير زنان بر.... جاهليت اختيار ازدواج را به دختران وا مي گذاردند          

تحكم و استهزاء برخـي زنـان محمـد در      ) جرجي زيدان، تاريخ تمدن اسالم       (".و به مردان تحكم مي كردند       
  .حجله حاكي از روحيه اقتدار طلبانه ي زنان در صدر اسالم دارد

ن سخن بر محمد    اي.  اسماء دختر نعمان جويني ، كه حضرت در حجله بدو گفت بيا؛ او گفت؛ خير تو بيا                 -"1
  .گران آمد و طالقش داد

اعـوذ بـاهللا مـن الـشيطان       « :ا حضرت بدو روي نمود گفت     ب فاطمه دختر ضحاك كالبي، كه در شب زفاف          -2
حضرت از اين گستاخي و بي مهـري خـشمگين شـد و او را نـا كـام بـه خانـه ي كـسانش واپـس                            » الرجيم  
  )مقاله ي فردوسي فراهاني (".فرستاد

و در خانه هايتان بنـشينيد و آرام گيريـد و ماننـد       «: چنين آمده است   33ه ي احزاب آيه ي      همچنين در سور  
ايـن آيـه   » ... دوره ي جاهليت آرايش و خود آرايي نكنيد و نماز به پا داريد و زكات مال بـه فقيـران بدهيـد           

ـ       . نشان دهنده ي استقالل و سركشي زنان عصر جاهليت است          ان را همـسو بـا      اسالم انقياد و خانه نـشيني زن
مالكيت خصوصي و منافع حاميانش مي ديد، قوانين و مقررات شديد تر و سخت گيرانه تـري بـراي بـه بنـد                       

كشورهاي مفتوحه را نيز با اين قوانين و مقـررات وفـق   . كشيدن زنان و ايجاد نيروي مولد سربه راه وضع كرد         
 شده و به خدمت نوع گمارده شـده بودنـد           داد گرچه در كشور هاي مفتوحه زنان تا حد زيادي برده محسوب           

  .اما اسالم به جد اين نگرش را اشاعه داد با ظهور اسالم زن در ايران هم به بردگي و خانه نشيني كشيده شد
  

. از آن زمان تا دوران مشروطه، مگر در معدود موارد، ما شاهد تحرك زنان براي نشان دادن اقتدارشان نيستيم
قي به وجود آمده توسط خوارج، اسماعيليان، فاطميان، قرمطيان، نقطويـان، حروفيـان             البته در جريانهاي متر   

بعد از انقالب صنعتي در اروپا كه زنـان را بـه            . كم و بيش زمزمه هايي در مورد آزادي زنان شنيده مي شد           ...و
 اسـت و    كارخانه ها كشاند و تواناييهاي زنان را محـك زد و نـشان داد كـه انـسان موجـودي طبيعـت سـتيز                       

تفاوتهاي جسماني نمي تواند عامل باز دارنده زنان از فعاليتهـاي اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي دوشـادوش                    
در ايران بعد از انقالب مشروطه      . مردان باشد، جنبشهاي فمنيستي همسو با اهداف سوسياليستي شكل گرفت         

زنـان و مـردان     . دم بـاز شـد    مدارس دخترانه به همـت زنـان پيـشق        . كم كم صحبت رفع حجاب به ميان آمد       
روشنفكر ايراني كه به اروپا سفر كرده بودند و نتايج انقـالب صـنعتي اروپـا و فعاليـت زنـان در عرصـه هـاي                          
اجتماعي و اقتصادي و موفقيت آنان را ديده بودند، انجمنهاي مختلف زنان را براي پيـشبرد موضـوع برابـري                    

شركت آزمـايش بـانوان     «و  »  خورشيدي 1297صفهان در   شركت خواتين ا  «از جمله   . جنسيتي تشكيل دادند  
 1300رشـت  (پيـك سـعادت نـسوان       «، هر دو به رهبري صديقه دولـت آبـادي؛           ») خورشيدي 1299تهران  (

تهـران  (انجمن نسوان وطن خواه    «و  » كه جميله صديقي و سكينه شبرنگ از موسسين آن بودند         ) خورشيدي
انجمـن  «و  » ) خورشـيدي  1305تهـران   (بيداري نـسوان    «به رهبري محترم اسكندري،     » ) خورشيدي 1300

  .») خورشيدي1306(ترقي نسوان 
ش، عده اي از زنان و مردان مترقي دست به انتشار روزنامه هايي از قبيل روزنامـه ي زبـان زنـان                      . ه 1300از  
 ؛ مجلـه ي عـالم  )رشت  (به مديريت صديقه دولت آبادي؛ مجله ي پيك سعادت          )  خورشيدي 1298اصفهان  (

به مـديريت ملـوك اسـكندري و سرپرسـتي محتـرم اسـكندري؛ مجلـه ي             )  خورشيدي 1300تهران  (نسوان  
به مديريت مريم   ) تهران(به مديريت زند دخت و روزنامه ي شكوفه         ) خورشيدي1306شيراز    (دختران ايران   

  . زدند) مزين السلطنه(عميد 
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، )جالل الممالك(الدوله ي خواجه نوري، ايرج ميرزا    در اين ميان مردان روشنفكري مانند ابوالقاسم آزاد، نظم          
. نقش بـسزايي در پيـشبرد اهـداف برابـري خواهانـه ايفـا كردنـد               .....  ميرزاده ي عشقي، دبير اعظم بهرامي و      

و مـشاهده ي پيـشرفت زنـان نقـش مهمـي در پيـشرفتهاي         ) خورشـيدي 1313(مسافرت رضا شاه به تركيه      
خورشيدي شاه به اتفاق ملكه و شاه دختها بي حجاب براي جشن 1314ه  دي ما17در . اجتماعي زنان داشت 

به فرهنگسراي پسران رفتند و تمام بانوان بي حجاب حضور يافتند از آن تاريخ رفع حجـاب رسـمي و علنـي                      
  .اما اين اقدامات داراي دو خصلت عمده بود كه نمي توانست راهگشاي زنان براي برابري باشد. گرديد

و آزاديهاي محدود و سطحي با روش مستبدانه، باالجبار و با اقدامات وحشيانه صورت گرفت و  رفع حجاب -1
  .نه با فعاليت زنان و پي بردن آنان به داليل آزادي و رفع حجاب

 اين تغييرات در چهارچوب مناسبات نابرابرانه ي توليدي شكل گرفت و محور آزادي زنان، رفرمهايي براي                 -2
  . زنان در محدوده ي نظام طبقاتي بوداشباع جنبش نو پاي

همانطور كه مي دانيم اغلب زنان پيشرو در جنبشهاي فمنيستي ايـران داراي رويكـرد سوسياليـستي بـوده و                 
در . درجنبشهاي سوسياليستي بود كه درختها مانع از آن نشدند كه زنان و مـردان مترقـي جنگـل را نبيننـد               

امـا رژيـم جمهـوري      . رزات طبقاتي در جنبش زنان مطرح شـد       جنبشهاي سوسياليستي موضوع ريشه اي مبا     
اسالمي با تكيه بر دين اسالم از ابتداي روي كار آمدن در جهت اهداف خود، جنبش برابري خواهانه ي زنـان                  
را به شدت سركوب كرد، با وضع قوانين تبعيض آميز عليه زنان سعي در بـه انقيـاد كـشيدن كامـل زنـان در            

،  دسـتگيري و  1357سركوب اعتراضات زنان عليه حجاب اجباري در سـال         . اري نمود جهت اهداف سرمايه د   
حبس فعاالن جنبشهاي زنان، وضع قوانين تبعيض آميز عليه زنان، تالش در جهت خانه نشين كردن زنـان و                

ن امـا ايـ   . تدابير رژيـم بـراي انقيـاد زنـان بـوده اسـت            ...تقديس وظايف زنانه و منجمله وظايف خانگي زنان و        
سركوبهاي شديد تا به امروز قادر به جلوگيري از جنبش برابري خواهانه ي زنان نشده و مبارزه ي زنان بـراي      

  .آزادي و برابري به عنوان جزء الينفك مبارزات طبقاتي ادامه دارد
  جنگ خبر:منبع

  

  ........يادداشت سياسی
  

  مردم برَنده جنگ بين ُگماشتگان دربار خامنه اي
  مهدي سامع

com.gmail@samee.Mehdi 
 

رويدادهاي داخلي در اسفند ماه در يك مجموعه به هم پيوسته مـي             . يك ماه پر تالطم را پشت سر گذاشتيم       
 مداخله گر  ، نهادها و افراد   در اين رويدادهاي پرَتنش، رفتار نيروها     . تواند شرايط حاكم بر كشور را تعريف كند       

   .نيز قابل تامل است
اين نمايش كه با تحريم گسترده و بي سابقه مردم ايـران           .  اسفند انتخابات فرمايشي برگزار شد     12روز جمعه   

مهندسان و مجريان اين انتخابـات  . ناميده شد» حماسه«روبرو شد، از طرف ولي فقيه نظام و عمله و اََكريه او          
ردگان يك شهر هم در آن شركت داده بودنـد، الزم نديدنـد كـه قوائـد يـك                   فرمايشي كه در مواردي حتي م     

دروغ ناشيانه و عجوالنه به تمامي ابعاد اين شعبده بازي . ُشعبده بازي از نظر كيفي متوسط را هم رعايت كنند
 هنوز هم آمار دقيق و بدون تناقض از طرف گردانندگان اين به اصـطالح انتخابـات منتـشر نـشده                   . حاكم بود 
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 64تجزيه و تحليل تمامي آماري كه از طرف وزارت كشور منتشر شـده نـشان مـي دهـد كـه شـركت                  . است
  .درصدي حتي با استناد به آمار خود رژيم يك گزافه گويي مسخره است

  
بـه رياسـت    » شـوراي عـالي فـضاي مجـازي       «دستور تشكيل    اسفند، سيد علي خامنه اي       17روز چهارشنبه   

را ايـن نهـاد سـركوبگر       هـدف از تـشكيل       ولي فقيه رژيـم      .عضاي آن را مشخص كرد    را صادر و ا   احمدي نژاد   
به نظر مي رسد نهاد كنترل كننده سـپاه         .  كرد اعالمآن  » مقابله با آسيبهاي اينترنت و استفاده از فرصتهاي       «

دسـت  نتوانسته به اهداف مـورد نظـر خامنـه اي           » جنگ نرم «پاسداران و سياستهاي راهبردي براي مقابله با        
  .يابد

  
 اسفند، زنان و مردان ايران زمين طي يك ُكنش قدرتمند مبادرت به برگزاري جشن آتش                23سه شنبه شب    

حضور پرشور مردم و به ويژه جوانـان در ايـن مراسـم ملـي كـه از بنيـاد بـه         . و شب چهارشنبه سوري كردند    
يكي از دوسـتان    . و استبداد ديني است   فرهنگ حكومت در ستيز است نشاندهنده ابعاد تنفر و انزجار از رژيم             

 و همـه داشـتن از جـشن    مي بـود يامـشب مهمـون  «:از يكي از شهرهاي بزرگ بعد از تهران برايم نوشـته بـود           
 يروهـا ي چـشم ن   ي دختر و پـسر جلـو      .كردندي  برگزار شده بوده صحبت م    ... كه در  يمي عظ يچهارشنبه سور 

 ي پـا ريـ  ز؛گفـت ي  بـرادرم مـ  .هنداشـت  آنهـا را  ه شدن بـ كي كس هم جرات نزدچي و هدنيرقصي   م يانتظام
 گوشه جمع شده بودند و عكس العمل نشان كينها همه در آ و شدي  بود كه انداخته مقه تري انتظاميروهاين

در شـهر   ي چهارشنبه سورنيتر شلوغاين . مده بودآ شي هم پيري نقاط درگي كه در بعضدميشن. دادندي  نم
 شب انواع و اقسام مواد      2 خودمون تا ساعت     ما،   جنگ شده بود   دانيشب مثل م   كن   باور.  بود ما پس از سالها   

شـيرازي   مكـارم    ؛جالـب نكته   و !!! انبار مهمات آورده بود    كي كه با خودش     دخترم. ميمحترقه رو امتحان كرد   
مي بيني كه چه شكاف عميقـي بـين حكومـت و مـردم بـه           .  حرام است  يچهارشنبه سور كه  اعالم كرده بود    

  .»مدهوجود آ
  

 اسفند، رئيس جمهور برگزيده ولي فقيه پس از يك دوره كشمكش در مجلس              24سرانجام در روز چهارشنبه     
روزنامه ايران، اُرگان دولت ايـن رويـداد را         . رژيم حضور پيدا كرد و به سواالت تعدادي از نمايندگان پاسخ داد           

اين روزنامه در توصيف نحوه . شد» ان فتنهتلخ كردن خوراك عيد طراح«كه سبب ناميد  » حماسه بهارستان «
طنازي احمدي نژاد ثابت كرد او نه با شاسي روي كار آمده و نه با شاسـي از                  «:پاسخگويي رئيس دولت نوشت   

گلبـاران  «اين روزنامه وابسته به باند احمدي نژاد پاسـخهاي گماشـته ولـي فقيـه را                 » .شود   ميدان خارج مي  
  .  اعالم كرد»شوخي و مزاح«همراه با » مجلس

پس از اين شارالتان بازي حسابگرانه، تعدادي از نمايندگان مجلس ارتجاع كه در جريان صـحبتهاي احمـدي                
نژاد ميخكوب رفتار تحقيرآميز او شده و هيچ اعتراضي به او نكرده بودند، حتي رئيس مجلس هم از يك تذكر  

هللا حسينيان، يكي ديگر از نمايندگان مجلس روح ا. خشگ و خالي خوداري كرده بود، لب به اعتراض گشودند
  .ارتجاع در پاسخ به معترضان گفت؛ لحن احمدي نژاد هميشه اين طور بوده، چرا قبالً اعتراض نداشتيد

اعتراض نمايندگان بي مقدار مجلس كه خود در نيرنـگ، ريـا و دروغ دسـت كمـي از احمـدي نـژاد ندارنـد،                         
همين نمايندگان مجلس بودند . تمسخر مردم كوچه و بازار روبرو شد      همچون دورويي وقيحانه احمدي نژاد با       

همينها بودند كه وقتي . كه وقتي احمدي نژاد مليونها تن از مردم را خَس و خاشاك ناميد، براي او دست زدند
احمدي نژاد خطاب به شوراي امنيت سازمان ملل گفت؛ آن قدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه دانتان پـاره                   
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 خرداد سال 13همين نمايندگان كه اكنون تحقير شده اند، پس از آن كه در روز      . د، براي او هورا كشيدند    شو
  . سر داد، سكوت َشرم آور كردند»  بَِگم، بَِگم«، احمدي نژاد در مقابل مير حسين موسوي با فخر فروشي 1388

مي » فرزند خودسري «شبيه  ر او را    و رفتا » هنجارشكن«و  » گُستاخي«منوچهر متكي سخنان احمدي نژاد را       
» بزرگ خـانواده  «بدون ترديد متكي مي داند كه       . سو استفاده مي كند   » سعه صدر بزرگ خانواده   «از  داند كه   

آگاهانه و عامدانه فردي مثل احمدي نژاد را به رياست قوه مجريه برگمار كرد تا سياست بي دنده و ترمز را با                      
 بـار از كلمـه   10 سوال برخي از مجلـس نـشينان بـيش از    10د در مقابل   احمدي نژا . خيال راحت پيش ببرد   

او با تركيبي از شارالتانيسم و دلقكبازي مي خواست به سوال كنندگان يادآوري كند كه     . شوخي استفاده كرد  
رئيس جمهور كف خيابـان و نـوكر ملـت اسـت و     «:احمدي نژاد گفت. فاقد اراده الزم براي مقابله با او هستند    

نگـران نباشـيد برايتـان    ! كلمه بـه ديگـران بگوييـد    اگر قرار است كاري بشود، دو  . نش از مو باريكتر است    گرد
و در پايان براي تحقير سوال كنندگان به طور خاص و كليت مجلـس بـه طـور عـام         » !!كمپوت هم مي آوريم   

 نـد  همان افرادي بود  ز به نظرم طراحان سوال ا،هاي مطرح شده خيلي هم سخت نبود       لبايد بگويم سوا  «:گفت
كرديـد حتمـا سـوالهاي     مـي  در حالي كه اگر با مـا مـشورت   . اند  كه با فشار دادن شاسي فوق ليسانس گرفته       

كه ما نيز عالوه بر پاسخگويي به تمام سواالت يـك مـشت مطلـب               توانستيد طرح كنيد، ضمن اين      مي  بهتري  
 بايـد   .»معرفتـي و نـامردي اسـت         نهايت بي     ا كمتر بدهيد    به م  20بنابراين اگر يك ذره از      . اضافه نيز نوشتيم  

لحظه اي كه احمدي نژاد چنين سخناني را بر زبان آورد را بارها ديد و از اين كه يك مشت افراد بي اراده، بي 
اين مهم اما بـدون توجـه بـه         . مقدار و فرومايه بر صندليهاي خود ميخكوب شده بودند بررسي واقعبينانه كرد           

  .ديگري كه در همين روز اتفاق افتاد به خوبي ميسر نيسترويداد 
  

مجمـع تـشخيص   « اسفند سيد علي خامنـه اي طـي فرمـاني اعـضاي حقيقـي و حقـوقي         24روز چهارشنبه   
بر طبق فرمان ولي فقيه، علي اكبر هاشمي رفسنجاني براي يك دوره ديگر به              . را معرفي كرد  » مصلحت نظام 

  .رياست اين مجمع برگمار شد
عيت خامنه اي به ويژه پس از نافرماني گماشته ويژه اش به گونه اي است كه به وي اجـازه نـداد آخـرين                       وض

. اما خامنه اي با رفسنجاني همان كاري را كرد كه احمدي نژاد با مجلس كرد. ضربه را به رفسنجاني وارد كند
و گماشته اش با تحقير توانـست مـشت         ولي فقيه با پنبه سر بريد       . تفاوت اين دو اقدام در محتواي عمل نبود       

مجلـس در  «يك عده افراد ضعيف و بي بو و خاصيت را باز كند و در عمل حرف قبلي خود را ثابت كنـد كـه          
  .نيست» راس امور

ك خـوردن و     موقعيـت   خامنه اي طي سالهاي گذشته قدم به قدم رفسنجاني را به عقب رانـده و      او را بـا نَمـ
  .ده استنَمكدان شكستن تضعيف كر

 و پايان دادن به موقعيت برتـر او در          امامت نماز جمعه تهران   حذف رفسنجاني از رياست مجلس خبرگان و از         
در مورد اعضاي ايـن دوره  . دانشگاه آزاد، تنها و تنها با كارگرداني سيد علي خامنه اي مي توانست عملي شود            

افراد نزديك و يا متمايل به رفسنجاني را از مجمع تشخيص مصلحت هم خامنه اي به جز حسن روحاني بقيه 
 مقـدم،  ي مـصباح  ،ي عراقـ  يمحمـد . خذف و افراد به طـور مطلـق گـوش بـه فرمـان را جـايگزين آنهـا كـرد                    

 ،ي كاشـان يامـام بـه جـاي    يديـ  زاده و احمـد وح       صـادق واعـظ    ،ي محمد ني حس ،ي صفارهرند نيمحمدحس
   يو موسنيرحسي و مي زنگنه، محمد هاشمژني ب،يشهري ريمحمد

  . وارد مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند
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 24اكنون و با تركيب اقدام خامنه اي و حرفهاي احمدي نژاد در مجلس مي توان به نتيجه گرفت كه در روز                     
اسفند نه مجلس فرمايشي ولي فقيه امتيازي به دست آورد و نه گماشته ولي فقيه توانـست پيـروزي بـه نـام          

باخت براي اين جدال را واقعي بدانيم، به ناچار بايد يك باخت با ضريب -باختاگر نتيجه . خود به ثبت برساند
 اسفند 12در رويارويي بين مردم و واليت خامنه اي، مردم دو برد را در . باال را به نام خامنه اي به ثبت رساند

در حالي  .  كردند  اسفند با برگزاري گسترده جشن آتش به نام خود ثبت          23با تحريم انتخابات فرمايشي و در       
در چند ماهي كه به پايان عمـر ايـن دوره از مجلـس              . كه خامنه اي نتوانست جدال گُماشتگانش را مهار كند        

باقي مانده، هر حركتي از جانب نمايندگان مجلس ارتجاع براي خريـد آبـرو فقـط و فقـط دورويـي شـرم آور            
يل گذاري جديد در واليت خامنه اي همـين  شايسته ترين فرد براي سياست ر. خامنه اي را برجسته مي كند 

اين سياست امـا فاقـد ظرفيـت    . احمدي نژاد است كه مي تواند بي دنده و ترمز مجلس نشنيان را تحقير كند            
عقـب نـشيني از ايـن سياسـت بـراي خامنـه اي جـام زهـر اسـت و پيـشروي در آن               . براي ادامه كاري است   

امنيتـي كـردن    -نظـامي . وري اسالمي در كليت آن اسـت      بن بست خامنه اي، بن بست نظام جمه       . غيرممكن
اين بن بست اما شايسته آن نيست كه به         . هرچه بيشتر حاكميت نمي تواند بحران در هرَم قدرت را مهار كند           

مردمي كه طي دو حركت در ماه گذشته عزم و اراده خود را به نمـايش        . بن بست جامعه و كشور سرايت كند      
جامعه و كشور را از اين وضعيت به شـدت فالكتبـار نجـات دهنـد و ايـن مهـم بـا                       گذاشتند قادر هستند كه     

  . با اميد به اين كه سال جديد چنين شود. سرنگوني رژيم حاكم بر ايران ميسر است
 

  .......كارگران و مزدبگيران

 چالشهاي معلمان در ماه اسفند

 فرنگيس بايقره

  
  خانواده معلم زنداني هم مجازات مي شود

 اسفند با انتشار نامه سرگشاده اي به جعفري دولـت           10، كانون صنفي معلمان ايران در       "هرانا" گزارش   طبق
آبادي، دادستان تهران، با شرح وضعيت رسول بداقي، عضو دربند اين انجمن صنفي و اشاره به وضعيت سـاير                   

  . بررسي مجدد پرونده آنها شدمعلمان زنداني، خواهان آزادي موقت آنها تا پيش از آغاز تعطيالت نوروز جهت
به گزارش ارگان خبري فعاالن حقوق بشر در ايران، در بخشي از نامه فعاالن فرهنگي به دادستان تهران آمده         

كانون صنفي معلمان ايران از شما به عنوان دادستان تهران درخواست دارد كه درباره ايـن فرهنگيـان                  ":است
كه از زمان بازداشت، هزينه هـاي مـادي و روحـي فراوانـي داده انـد، از      تجديد نظر كرده وخانواده هايشان را       

دست كم تا آماده سازي زمينه هاي الزم، براي بررسي دوباره پرونده ي آنها، از شما . نگراني ودلواپسي برهانيد
مي خواهيم شرايطي را فراهم كنيد تـا ايـن فرهنگيـان، روزهـاي نخـستين سـال را در كنـار خـانواده خـود                          

  ".ذرانندبگ
رسول بداقي، كارشناس مديريت آموزشي، معلم علوم اجتماعي و عضو ":دراين نامه همچنين نوشته شده است

 بـه دنبـال فراخـوان حراسـت آمـوزش و      1388هيات مديره ي كانون صنفي معلمان ايران، روز دهم شهريور  
، در دادگاهي به اتهام 1389 تيرماه بالتكليفي در زندان، سيزدهم! پرورش اسالمشهر بازداشت و پس از ده ماه

دوازدهم مرداد همان سال، راي دادگاه ابالغ شد كـه در آن بـه شـش                . اقدام عليه امنيت ملي محاكمه گرديد     
سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي محكوم و دادگاه تجديد نظـر هـم همـان                     

 .نيم است كه در زندان بسر مي بردراي را تاييد كرد و هم اكنون دو سال و 
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بداقي فرهنگي ارزنده اي است با بيش از بيست سال پيشينه ي آموزشي، با برگزيـدن پيـشه    ! جناب دادستان 
ي معلمي، در پي سيرآب كردن حس نوع دوستي و فداكاري درونـي خـويش، يكـي از محـروم تـرين نقـاط                        

به گواه بستگان، دوستان، دانش آموزان و همكـارنش، او          .  را براي كار و تدريس برگزيد      -استان لرستان -كشور
همچنين دغدغه هـاي انـساني و اخالقـي، او را          . معلمي دلسوز، پيگير، درست كردار و راست گفتار بوده است         

واداشت تا تنها به آموزش آينده سازان كشور بسنده نكند و براي پيگيري دل مشغوليهاي صنفي وفرهنگي كه 
 . بالندگي و سرافرازي كشور است، به كانون صنفي معلمان ايران بپيونددبه باورش تنها راه

او داراي سه فرزند دختر است، دوتاي كوچكتر آنها دو قلوهايي هستند به نامهاي شـكيبا و سـتايش، كـه در                       
اين دختران خردسال از آن زمـان تـاكنون، تنهـا چنـد بـار          . زمان بازداشت پدر، دوسال و نيم بيشتر نداشتند       

نگشت شمار به ديدارحضوري وي رفته اند، زيرا در ديدارهاي كابيني براي در آغوش كشيدن پدر بـسيار بـي       ا
 .تابي كرده و اين، مادر و به ويژه پدر را بسيار مي آزارد

كمي پس از بازداشت، آموزش و پرورش حقوق بداقي را نيز قطع كرد و خـانواده و سـه فرزنـدش را بـيش از                         
براي دخترانش، نبود پدر و دوري از مهر او كم نبود كه دل نگرانيهاي اقتصادي و . ي نمودگذشته دچار گرفتار

 .پس از دو سال از آموزش و پرورش نيز اخراج گرديد. معيشتي هم به آن افزوده شد
، مادر بداقي در بيمارستاني در شهر خرم آباد درگذشت و اين در حالي بود كه تا آخرين   1390يازدهم خرداد   

با وجود تالشهاي بسيار خانواده، به وي اجـازه  . ه، چشم به راه ديدار فرزند بزرگ خويش يعني رسول بود         لحظ
  .حضور در مراسم خاكسپاري و ختم مادر داده نشد

اما هم اكنون كه سي ماه از بازداشت بداقي مي گذرد، ايشان حتي يك روز هم نتوانسته از مرخصي، كه حـق         
ده كند حتي براي درگذشت مادرش و اين در حـالي اسـت كـه بيـشتر زنـدانيان                همه ي زندانيان است استفا    

دو سال گذشته كه برخي از رسول بداقي، بسيار شناخته شده تر هم هـستند،  -سياسي بازداشت شده در يكي  
گويا برخي از زندانيان از سوي قوه ي قضاييه و شما به عنوان دادستان تهـران  . از اين حق برخوردار گشته اند 

 !فراموش گشته اند
به هر رو، كانون صنفي معلمان ايران بر اين باوراست كه براي تنبيه يك انسان، نبايد خـانواده و بـستگان وي               

. اين رويكرد نه ديني است و نه اخالقي و انساني    . در پرداخت هزينه با او شريك شده و تحت فشار قرار گيرند           
اكنون، افزون بر بداقي، دست كم چهار نفر ديگر . ش را بپردازدهر كسي خود بايد هزينه ي رفتار و كردار خوي

دو قلوهاي او گاهي پدر را عمـو        . يعني همسر و سه فرزند او، درگير همه دشواريهاي مادي و روحي زندان اند             
بي گمان، دوري پدر، اين دو كودك را مي آزارد و چنين دلتنگيهايي مي تواند پيامدهاي روحي و . مي خوانند

 . فراواني را براي آنها و خواهربزرگ تر و مادرشان پديد آوردجسمي
افزون بر بداقي، فرهنگيان ديگري نيز هستند كه هم اكنون در زندان به سر مي برند و حال و روزشان، بـه از                       

دختر عبداله مومني در حالي به      . علي پورسليمان، محمد داوري و عبداله مومني از آن ميان اند          . بداقي نيست 
كهن سالي و بيماري، چنـان تـواني از   . نه ي بخت رفت كه پدر نتوانست در جشن عروسي اش شركت كند  خا

همـسر  . مادر دلتنگ و چشم براه محمد داوري ستانده كه حتي از ديدارهاي دو هفتگـي نيـز بازمانـده اسـت                   
 .تنهاي علي پورسليمان، اين روزها، چرخ زندگي را به دشواري مي چرخاند

 
 زادي مشروط علي پور سليمانمخالفت با آ

تمام دغدغه همسرم ":، زهرا قاسمپور ، همسر علي پورسليمان مي گويد1390 اسفند 14، "جرس"به گزارش 
 ".به عنوان يك معلم، خدمت است
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علي پور سليمان، عضو شوراي مركزي سازمان معلمان ايران يكي از اين معلمان دربند اسـت كـه از يـازدهم                      
او با توجه به گذراندن نه ماه از حكـم يـك           .  حال گذراندن دوران محكوميت خود است       در 1390خرداد سال   

ساله خود مي تواند از حق آزادي مشروط استفاده نمايد اما تاكنون پيگيريهاي خانواده وي در زمينه استفاده                  
 .از اين حق اوليه بي نتيجه مانده است

با توجه به اين كه حكم ايشان يك سال بود و           ":گفته است زهرا قاسمپور، همسر علي پور سليمان در اين باره          
االن نه ماه آن را گذرانده اند، درخواست آزادي مشروط داديم امـا موافقـت نكردنـد و دليـل آن را هـم نمـي             

 ".حتي وثيقه آماده كرديم و برديم، اما هيچ خبري نشد. گويند
سـت داديـم امـا بـاز هـيچ پاسـخ مثبتـي              براي مرخصي هم خودشان و هم ما درخوا       ":وي تصريح كرده است   

ايـن روزهـا سـخت    . نگرفتيم، با اين حال باز نااميد نيستيم تا شايد براي عيد بگذارند به جمع خانواده برگردد   
در اين مدت مشكالت زيادي هم داشـتيم، امـا خـب چـاره اي     . است و قطعا در عيد بسيار دشواتر خواهد بود     

البته اين آرزو را . بل از عيد آزاد شوند و در كنار ما سال را تحويل كنند    فقط دعا مي كنم ق    . نداريم جز تحمل  
اميد كه شرايطي ايجـاد شـود كـه همـه عزيـزان بـه جمـع خـانواده اشـان                     . براي همه زندانيان سياسي دارم    

 ".بازگردند
رد به  توسط عده اي بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار مي گي1390اين فعال صنفي يازدهم خرداد 

او بعد از درمان به بنـد دو الـف سـپاه و             . طوري كه از پيشاني او خون جاري شده و به بيمارستان منتقل شد            
 دادگاه انقالب، به رياست قاضي      28وي پس از مدتي توسط شعبه       .  زندان اوين منتقل شد    350سپس به بند    

  .مقيسه، به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس محكوم شد
حقوقشان كه از همان روزهاي اول قطع شد و چند بار نامه نوشتيم اما   ":اسمپور بر اين نكته تاكيد كرد     خانم ق 

 ".ديگر پيگيري نمي كنيم
علي معلم بود و تمام دغدغه اش خدمت به كشور و بچه ها بود، االن هـم                 ":زهرا قاسمپور خاطرنشان مي كند    

ي مشكلي براي يكـي از بچـه هـا پـيش مـي آمـد، تمـام            وقت. به كار و دانش آموزان خيلي عالقه دارد       . هست
حساسيتش اين قدر روي بچه ها زيـاد بـود          . او خيلي دلسوز است   . حواسش اين بود كه مشكل او را حل كند        

كه حتي زماني كه دستگيرش كرده بودند در زمان امتحانات بچه ها بود و در اولين مالقات از امتحان بچه ها              
اما خوشبختانه روحيه خيلـي خـوبي       .  نگران امتحانات آخر سال دانش آموزانش بود       مي پرسيد، از حال آنها و     

دارند و وقتي به مالقات مي رويم، به ما هم روحيه مي دهند و مي گويند اين روزها تمـام مـي شـود، نگـران            
 ".نباشيد

  
 وضعيت وخيم محمد داوري در زندان

دان اوين بر طبق خبر خانه حقوق بشر مـي نويـسد،            در مورد آخرين وضعيت محمد داوري در زن        "گويا نيوز "
بيژن داوري، برادر محمد داوري، معلم و سردبير اسبق سايت سحام نيوز، به گوشه اي از مشكالت اين زنداني              

 .سياسي اشاره كرد
وي با اظهار اين كه برادرش محمد در زندان دچار بيماري حاد اعصاب شده و وضعيت وخيمي در زندان دارد، 

به دليل وضعيت بد روحي محمد، مدتي پيش با زندان هماهنگ كرديم و او را پيش پزشك متخـصص      ":گفت
پزشك گفت كه سند بگذاريد او مدتي از زندان بيرون بيايد، وضـعيت روحـيش وخـيم                 . اعصاب و روان برديم   

جاهـاي مختلـف   مـا هـم از   . قاضي و دادستان گفتند ما برويم و سند تهيه كنيم تا آنها مرخصي بدهند      . است
مي گويد كه من جرمي مرتكب نشده ام كه براي بيـرون آمـدنم            . سند جور كرديم اما خودش قبول نمي كند       

 ".مي گويد بايد بدون سند به من مرخصي بدهند. حاال سند بگذارم
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 بر اساس گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران، بيژن داوري در مورد آخرين مالقات با بـرادرش در                   

دوشنبه دو هفته پيش براي مالقات به تهران رفتيم كه متاسفانه به ما اجازه مالقـات                ":زندان اوين گفته است   
بعد از اين كه از سالن مالقات بيرون آمد، گفـت حـال محمـد    . ندادند و فقط مادرمان توانست محمد را ببيند   

.  دنـدانهايش هـم خـراب هـست    محمد به غير از مشكل روحي، قلبش هم درد مي كنـد و            . اصال خوب نيست  
مدتي پيش تر چند دكتر به مسئوالن زندان معرفي كرديم كه قبول نكردند و گفتند برويد پزشكهاي ديگري                  

البد فكر كرده بودند كه آنها از دوستان خود محمد هستند و خالصـه بعـد از مـدتي معرفـي                  . را معرفي كنيد  
مساله، هم خودش از داخل زندان پيگيري را رها كرد كردن پزشك و قبول نكردن مسئوالن و كش دادن اين         

 ".او نياز دارد كه براي مدتي به مرخصي بيايد آن وقت به همه مشكالتش مي تواند برسد. و هم ما
واهللا مـا بعـد   . هيچ راه حلي براي مقابله با حوادث پيش آمده جلوي رويشان نيست          ":برادر محمد داوري گفت   

 محمد مي گذرد هنوز حقيقتا توجيه نشديم كه او به چه جرمي به زندان رفته                دوسال و اندي كه از بازداشت     
. ولي از يك طرف هم مي ترسيم كه چيزي بگوييم به ما هم اتهـامي بزننـد              . است، نفهميديم گناهش چيست   

اريم و ما براي مقابله نه توان ماليش را د. خودتان مي دانيد كه با اين روزگار به زور زندگيمان را مي چرخانيم   
مادر پيرش را فقط بايد بيايد ببيند، همسرش را از . هيچ كاري از دستمان بر نمي آيد      . نه توان حرف زدنش را    

ولي هـر هفتـه در هـواي سـرد     . دست داده، هيچ منبع درآمدي ندارد و هيچ كاري هم از دستش بر نمي آيد            
 "!چه بگويم. ببيندزمستان بجنورد به تهران مي رود تا محمد را چند دقيقه ي كابيني 

بيژن داوري از موضوع ديگري نيز مي گويد كه بر مشكالت محمد داوري و كل خانواده ايـن زنـداني افـزوده                      
در همان ماه اول كه محمد به زندان رفته بود و ما براي پيگيري كارهـايش در تهـران بـوديم، خانـه و                      ":است

 و خيلي از وسايل خانه اش، از جمله تمام مدارك آدمهايي وارد خانه اش شده بودند. ماشينش به سرقت رفت   
حـاال مـي بينـيم كـه از     . همين طور دسته چكش را نيز بردند كه ما خبر نداشـتيم  . و كامپيوترش برده بودند   

آدمهاي ناشناسـي يكـي يكـي برگـه هـاي چـك محمـد را          . سوي دادگاه مرتب براي محمد احضاريه مي آيد       
محمد اسامي آدمهاي كه پايين چك را امضا كـرده انـد، نمـي              . رده است استفاده كرده اند و حاال برگشت خو      

ما شكايت كرده ايم كه اين چكها از سوي محمد كشيده نشده، اما قاضي مي گويد . شناسد، ما هم همين طور
نمي دانيم حاال چكار كنيم، فقط ما هم براي         . چكها به هرحال به اسم او استفاده شده و بايد ما جوابگو باشيم            

 اسـفند اسـت و منتظـريم تـا ببيـنم كـه              27اولين جلسه دادگاه در اين مورد       . سرقت اموالش شكايت كرديم   
 ".اين هم به گرفتاريهاي ما و محمد اضافه شده است. سارقان وسايل محمد چه كساني بودند

  
ز انتخابـات   ، پـس ا   )وابسته به مهدي كروبي    ("سحام نيوز "محمد داوري، روزنامه نگار و سردبير اسبق سايت         

دستگيري او بعد از نامه اي بود كه مهدي كروبي به رييس            .  دستگير شده است   1388رياست جمهوري سال    
طبق گزارشهاي مختلف، او بعد     . مجلس خبرگان پيرامون آزار زندانيان سياسي در بازداشتگاه كهريزك نوشت         

 عليه مهدي كروبي در تلويزيون جمهوري از انتشار اين نامه بازداشت شد و تحت فشار و شكنجه قرار گرفت تا
اي به دادستان تهران، مسووليت تمام اسناد و فيلمهـايي  مهدي كروبي در آن روزها در نامه. اسالمي اقرار كند 

را كه به عنوان مستندات وجود شكنجه و تجاوز جنسي در زندانها ارايه كرده بود، بر عهـده گرفـت و محمـد                       
   ".او هيج نقش ديگري در اين ماجرا نداشته است":ها عنوان كرد و گفتاحبهداوري را تنها فيلمبردار مص

در مرداد ماه امسال هم به يـك سـال حـبس ديگـر     . با اين حال محمد داوري به پنج سال حبس محكوم شد 
افزايش يكسال حكم براي اين است كه او پنج ميليون تومـان جريمـه نقـدي خـود را بـه اتهـام                       . محكوم شد 
محمـد داوري از    .  نتوانست پرداخت كنـد    1385جمعات اعتراضي معلمان در بهمن و اسفند سال         شركت در ت  



 ٤٧

 1385فعاالن صنفي و عضو شوراي مركزي سازمان معلمان بود كه به دليل حضور در تجمع معلمان در سال                   
ـ                    هـم  . ودبازداشت و در دادگاهي در سال بعد به پنج ميليون تومان جريمه نقدي بدل از حبس محكوم شده ب

 .اكنون به دليل عدم پرداخت اين جريمه، يكسال به حبس او اضافه شده است
  

  1390برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در اسفند 
  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم

  
 بهمن، 29روز شنبه *

تعدادي از كارگران 
جوشكار شركت نقش و 
نماي محيط شهر سنندج 

اض به عدم در اعتر
 و  دريافت حقوق معوقه

وضعيت معيشتي 
نامساعدشان، دست به 

  . اعتصاب زدند
به گزارش كميته 
هماهنگي براي ايجاد 
تشكلهاي كارگري، 
كارگران اعتصابي اعالم 
داشتند تا وصول حقوق 

 خود بر سر كار ◌ٔ معوقه
  .باز نخواهند گشت

  
به گزارش اتحاديه آزاد *

كارگران ايران، روز 
 اسفند، 1 دوشنبه

كارگران اخراجي قرارگاه  
خاتم در مقابل درب اين 
قرارگاه دست به تجمع 
زدند و خواهان دريافت 

به . مطالبات خود شدند
دنبال اين تجمع چند تن از مسئوالن قرارگاه به ميان كارگران آمدند و با تهديد آنان مبني بر اين كه اين كار 

ا متفرق كنند اما كارگران با ادامه تجمع خواهان پرداخت شما اغتشاش است، تالش كردند كارگران ر
  . مطالبات خود شدند
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ترين توليد كننده نخ آسيا در اعتراض به عدم   كارگر كارخانه پارسيلون خرم آباد، بزرگ150بيش از *
  . اسفند در مقابل درب ورودي كارخانه تجمع كردند1 ماه حقوق، روز دوشنبه 12دريافت 

. اند  كارگر قرار دادي است كه همگي بيكار شده260 كارگر رسمي و 250ا اين كارخانه داراي به گزارش ايلن
، اين كارخانه 1357در سال .  كارگر را دارد2500اين كارخانه اگر به طور كامل احياء شود گنجايش اشتغال 

ي سازي با قيمتي از باكيفيت ترين صنايع ايران به شمار مي رفت و طي سالهاي اخير و در پروسه خصوص
  .بسيار پائين تر از قيمت واقعي به اطرافيان حكومت واگذار شد

  
 ماه حقوق 6 مترو تهران در اعتراض به عدم دريافت 3 اسفند، كارگران شركت پيمانكار خط 1روز دوشنبه *

حوالي  مترو كه تا 3 اسفند گزارش كرد كه؛ حفاري خط 2سايت قانون روز سه شنبه . دست به اعتصاب زدند
  .خيابان مختاري رسيده است با وارد شدن اعتصاب اين كارگران به دومين روز خود كامالً متوقف شده است

  
 اسفند تعدادي از اعضاي 1 هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، روز دوشنبه  به گزارش كميته*

آهن بودند، در مقابل   راه  گان اداره سته كانون بازنشستگي كشوري كه اكثر آنان از معلمان بازنشسته و بازنش
   پرداخت نشده و هم1386ي خود كه از سال  دفتر رياست جمهوري تجمع كرده و نسبت به سنوات معوقه 

  . چنين عدم افزايش پلكاني حقوق خود اعتراض كردند
  
 بهمن و در 24 در روز به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، به دنبال راهپيمايي كارگران چيني اسپيدار*

پي وعده فرمانده انتظامي شهرستان ساوه براي پيگيري خواستهاي اين كارگران، نمايندگان كارگران اين 
بنابر اين .  بهمن با حضور در ساختمان فرمانداري پيگير مطالبات خود شدند30 و 29كارخانه روزهاي 

 اسفند، كارفرما از دادن سرويس 2ار ديگر در روز گزارش عليرغم قولي كه به اين كارگران داده شده بود، ب
اياب و ذهاب به كارگران خودداري كرد و همين امر موجب شد تا آنان با پاي پياده از شهر صنعتي كاوه به 

به دنبال اين حركت از سوي كارگران در نيمه راه سرويسها خود را به كارگران . سمت شهر ساوه حركت كنند
ار كردند، اما كارگران به جاي رفتن به خانه هايشان مستقيم به فرمانداري ساوه رفتند و رسانده و آنان را سو

خواهان رسيدگي به خواستهاي خود شدند و سرانجام در فرمانداري به كارگران اعالم شد مطالبات آنان از 
نهاد اعتراض طريق وصول محصوالت چيني از كارفرما و دادن آن به كارگران تسويه خواهد شد كه اين پيش

  . كارگران را بر انگيخت
  
 اهواز در مقابل درب استانداري 8 اسفند، كارگران شركت تعاوني اعتبار شهرداري منطقه 2روز سه شنبه *

  .خوزستان تجمع كردند
به گزارش حبرگزاري دولتي فارس، نداشتن اضافه كاري، بيمه نبودن، حقوق پايين و تاخير در دريافت حقوق 

  .الت  كارگران معترض بوداز جمله مشك
  

آميزي   اسفند در مقابل استانداري تجمع اعتراض 3كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز روز چهارشنبه 
به گزارش ايلنا، اين كارگران از آذر سال گذشته تاكنون حقوق، عيدي و پاداش خود را دريافت . برگزار كردند

  .اند نكرده
 كارگر دارد كه كارگران اين واحد توليدي به جهت بال تكليفي در 170اهواز حدودكارخانه قند و تصفيه شكر 

  .وضعيتشان براي چندمين بار دست به تجمع زده اند
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 كرمان به علت عدم پرداخت حقوق و عيدي و 118 اسفند، كارمندان مركز اطالعات تلفني 3روز چهارشنبه *

  .  كردندمزاياي سال گذشته در محوطه مركز مخابرات تجمع
) 118(به گزارش ايلنا در پي اعتراض كاركنان به عدم پرداخت حقوق،مركز اطالعات تلفني مخابرات كرمان 

  تعطيل شد 
  
 اسفند، جمعي از كاركنان شركت خدماتي هواپيمايي كشور در اعتراض به نحوه عقد 6روز شنبه *

  .قراردادشان مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمع كردند
كه تحت نظارت هواپيمايي ايران فعاليت » هاس« تن از كاركنان شركت خدماتي 70ايلنا، به گزارش 

كنند، با توجه به مصوبه هيات وزيران مبني بر عقد قرارداد مستقيم با نهادهاي دولتي و حدف شركتهاي  مي
زدند و ظهر پيمانكاري، صبح در مقابل دفتر معاونت نيروي انساني رياست جمهوري دست به تجمع اعتراضي 

  .همان روز نيز در مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمعي برگزار كردند
 نيروي خدماتي در سطح كشور براي اين شركت در واحدهاي ترافيك، خدمات پاسخگويي، بارگيري، 2000

  .كابين سرويس، اپراتور وسايل سنگين، كارمندان زير پرواز و واحد ترافيك خدمات مشغول به كارند
  
 اسفند، به علت پرداخت نشدن حقوق رانندگان سرويسهاي مدارس استثنايي، برخي از اين 6شنبه روز *

اند در اعتراض به   ماه است حقوق نگرفته4به گزارش سايت قانون، رانندگاني كه بيش از . مدارس تعطيل شد
از .  خودداري كردندآموزان معلول برخي مدارس استثنايي در جنوب تهران اين امر از سرويس دهي به دانش 

 ماه است كه حقوق آنها 4ابتداي سال تحصيلي جاري تنها حقوق مهر و آبان رانندگان واريز شده و بيش از 
  .به تعويق افتاده است

 درصد والدين ماشين شخصي ندارند و 90بيش از «:گويد آموز معلول به خبرنگار قانون مي مادر يك دانش 
از طرفي جابجايي اين بچه . هايشان به مدرسه سرويس مدارس بوده است د بچه آم و  تنها اميدشان براي رفت 

  ».ها به دليل معلوليت و سنگين بودن وزن آنها تنها با كمك اين رانندگان ميسر است 
  
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از *

 اسفند دست به اعتصاب در شيفت 7 اسفند و روز يكشنبه 6ه مدت دو ساعت در روز شنبه دستمزد خود ب
  . كار را خواباند) كوتينگ(همچنين شيفت شب اين كارخانه نيز يكشنبه شب در قسمت پوشش. صبح زدند

بر . ز كندبه دنبال اين حركت متحدانه كارفرما ناچار شد دستمزد آبان اين كارگران را به حسابهاي آنان واري
اساس وعده اي كه كارفرما داده است قرار است تا پايان سال يكماه ديگر از دستمزدهاي معوقه كارگران به 

  . همراه عيدي و پاداش آنان پرداخت شود
  . كارگر دارد1100تهران بيش از -گروه صنعتي صفا توليد كننده انواع لوله واقع در آزاد راه ساوه

  
 كارگر اين واحد، از صبح روز سه 382 مخابراتي راه دور شيراز، به نمايندگي از جمعي از كارگران صنايع*

 ماه حقوق معوقه خود در مقابل وزارت صنايع تجمع 24 اسفند در اعتراض به عدم دريافت بيش از 9شنبه 
  .اند كرده
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ان در مقابل به گزارش ايلنا نماينده اين كارگران اظهار داشت؛ ما نماينده كارگراني هستيم كه همزم
تجمع اعتراضي نمايندگان كارگران صنايع مخابراتي راه دور شيراز در . اند استانداري شيراز دست به تجمع زده

  . اسفند ادامه پيدا كرد10تهران در روز جهارشنبه 
  
 ساله در اجراي 3جمعي از اعضاي تعاوني مسكن كانون بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به بالتكليفي *

  . اسفند در دفتر اين كانون تجمع كردند15ه ساخت مسكن توسط اين تعاوني روز دوشنبه پروژ
 سال پيش براي خريد مسكن از طريق 3به گزارش خبرگزاري فارس يكي از معترضان اظهار داشت؛ حدود 

 هزار تومان به حساب اين كانون واريز 500 ميليون و 18كانون بازنشستگان صنعت نفت اقدام و مبلغ 
پس از گذشت مدتي اعضاي هيأت مديره تعاوني مسكن كانون بازنشستگان نفت اعالم كردند كه در .كرديم

  .تحويل زمين مورد نظر براي ساخت مسكن مشكل حقوقي ايجاد شده است
  
 اسفند در 17كارگران ذوب آهن اسدآباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در روز چهارشنبه *

  .اري همدان تجمع كردندمقابل استاند
 از سوي  به گزارش ايلنا از همدان، كارگران دليل اعتراض خود را تحميل قراردادي در هفته اول بهمن

 ماه حقوق معوقه خود 4 گونه حقي نسبت به  تنها هيچ مسئوالن ذوب آهن عنوان كردند كه بر اساس آن نه 
  .شود براي ادامه كار در آن قرارداد ديده نمي اي هم  نخواهند داشت، بلكه حقوق و مزاياي عادالنه 

  
 اسفند در مقابل استانداري زنجان 18جمعي از مربيان پيش دبستاني شهرستان زنجان در روز پنجشنبه *

  .تجمع كرده و به استثنا شدن مربيان پيش دبستاني از قانون تبديل وضعيت كاركنان دولتي اعتراض كردند
ن مربيان كه اغلب سابقه طوالني در اين شغل دارند اعالم كردند كه آموزش و به گزارش خبرگزاري فارس، اي

پرورش فقط آنها را از قانون تبديل وضعيت كاركنان دولتي استثنا كرده است كه اين امر غير عادالنه 
  .شود محسوب مي

  
رت كار تجمع  اسفند در مقابل وزا17تعدادي از بازنشستگان تحت پوشش تأمين اجتماعي روز چهارشنبه *

  .كردند و به بيان مشكالت و مطالبات خود پرداختند
به گزارش خبرگزاري فارس، از طرف مسئوالن وزارت كار چند نفر از بازنشستگان به عنوان نماينده به داخل 

پس از حضور عده اي به عنوان نماينده؛ مأمورين . وزارت كار فراخوانده شدند تا مطالبات خود را طرح كنند
امي و حراست و اطالعات  در بين تجمع كنندگان حضور يافته و تراكتها را پاره كردند و شروع انتظ

اما بازنشستگان منتظر نتيجه مذاكره بودند و . فيلمبرداري و تهديد حاضران كردند تا محل را ترك نمايند
لبات خود تأكيد  اسفند در محل كانون بازنشستگان و پيگيري مطا23همگي به تداوم تجمع در سه شنبه 

  .كردند
  
 اسفند كليه كارگران و پرسنل شاغل در پروژه سد گاوشان كامياران در اعتراض به عدم 24روز چهارشنبه *

  . ماه حقوق و دستمزد خود دست از كار كشيده و اقدام به اعتصاب نمودند6دريافت 
عصر روز چهارشنبه ادامه داشت و  16به گزارش پيام، اعتصاب كارگران سد گاوشان به طور متحد و تا ساعت 

سرانجام كارفرما و مديريت پروژه احداث اين سد وادار به عقب نشيني و قبول بخشي از مطالبات كارگران شد 
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 ماه از حقوق و دستمزدهاي آنان و همچنين 3و به آنان اعالم گرديد، ظرف سه روز آينده مبالغ مربوط به 
  . اخت خواهد شدعيدي و سنوات سال گذشته كارگران پرد

  
 اسفند به دليل عدم دريافت حقوق و 24تعدادي از كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز روز جهارشنبه *

  .مزاياي و ساير مطالبات يك سال گذشته خود در مقابل درب ورودي ساختمان استانداري اهواز تجمع كردند
رويه  تر از آن واردات بي جهت مشكالت مديريتي و مهم به گزارش ايلنا، كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز به 

  . توجهي مسئوالن استاني تعطيل شده است قند شكر و همچنين بي
مالكيت اين كارخانه در گذشته بر عهده بانك ملي و ملت بوده كه با افزايش مشكالت اين واحد توليدي با 

  .ذار شدتصويب هيات دولت به وزارت صنايع جهت راه اندازي مجدد واگ
  
 اسفند، بازنشستگان صندوق هواپيمايي هما در مقابل ساختمان اداره مركزي هما به 24روز چهارشنبه *

  .جهت عدم دريافت مطالبات چند ساله اخير خود دست به تجمع اعتراض آميز زدند
ترين  بزرگ به گزارش ايلنا يكي از بازنشستگان گفت؛ به رغم اين كه صندوق بازنشستگي هواپيمايي يكي از 

صندوقهاي بازنشستگي كشور است متاسفانه به جهت خالي بودن صندوق از پرداخت سنوات و مطالبات چند 
  .شود  ساله بازنشستگان خود خودداري مي

  
 اسفند خبرگزاري دولتي فارس، تعدادي از كاركنان نيروگاه رامين براي تحقق 27به گزارش روز شنبه *

  .د روزه اي در هفته گذشته داشتندمطالبات خود اعتصاب غذاي چن
 جاده اهوازـمسجدسليمان در 20كشور در كيلومتر ) بخاري(ترين نيروگاه حرارتي  نيروگاه رامين بزرگ 

  .نزديكي رودخانه كارون و شمال شرقي اهواز قرار دارد
  
ي بيمارستان به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، تعدادي از كارگران خدمات*

طرف قرارداد بودند، به دليل عدم دريافت » ارمغان جوانان كردستان«بعثت سنندج كه با شركت پيمانكاري 
 اسفند به مدت دو روز اعتصاب كرده و 27حقوق دو ماه گذشته و عيدي از طرف كارفرما، از روز شنبه 

  .خواهان دريافت حقوق معوقه ي خود شدند
ه اينكه دانشگاه علوم پزشكي كردستان به تعهدات مالي خود عمل ننموده و صورت كارفرما نيز با استناد ب

وضعيت هاي مالي شركت را پرداخت نكرده است، با پرداخت قسمتي از مطالبات كارگران و دادن تعهد به 
  .آنان مبني بر تسويه ي مطالبات، كارگران را موقتا راضي به بازگشت به كار نمود

  
 تن از كارگران فصلي كشت و صنعت ني بر شوشتر 2000 اسفند، 22 اسفند و دوشنبه 21روزهاي يكشنبه *

  .دست به اعتصاب زدند
 قرار بود توسط صاحبان اين واحد 1372بندي مشاغل كه از سال  به گزارش ايلنا، عدم اجراي طرح طبقه

الن استان عصر روز دوشنبه روزه اين كارگران بود كه با پادرمياني مسئو2توليدي اجرايي شود، علت اعتصاب 
  .به پايان رسيد

بر يك روز قبل از   تن از كارگران شركت كشت و صنعت ني8بنا به اطالع گزارشگران هرانا از شوشتر، 
 اسفند به اتهام برنامه ريزي براي برگزاري اعتصاب توسط اداره اطالعات 20برگزاري اعتصاب در روز شنبه 
  . تعهد آزاد شدندشوشتر احضار، بازجويي و با اخذ
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   ...ھنرفرھنگ و 
 

  رويدادهاي هنري اسفند ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

 1973 - 1904پـابلو نـرودا،   (بهار را بگيريـد   اگر تمام گلها را هم از شاخه بچينيد، نمي توانيد جلوي آمدن         "
 )نيست شيليايي، ديپلمات، سناتور و برنده جايزه ادبيات نوبلشاعر كمو

 

  شعر 

  

  والديمير ماياكوفسكي-"بر اوج صدايم"انتشار اثر 

  
  

ــر  ــدايم "اثـ ــر اوج صـ ــته "بـ ــر " نوشـ والديميـ
 براي اولين بار توسط سارا ابوطـالبي        "ماياكوفسكي

به نظم فارسي درآمـد؛ كـاري سـخت آنگونـه كـه             
يـد، او از خطـوط زرد       استاد احمـد پـوري مـي گو       

ترجمه شعر گذشـته اسـت تـا امـروز اثـر يكـي از               
برجسته ترين شاعران روسيه و جهان در دستان ما 

  . قرار گيرد
، هفـت سـال پـيش از        "بر اوج صدايم  "كتاب شعر   

اين، كامل و راهي كوچه هاي تنگ و تاريك ارشاد          
شد؛ جايي كه هفت سال بي خبـري و محروميتهـا      

و باالخره آفتاب از مغرب زمـين       را به دنبال داشت     
بــه در آمــد و رخ برافراشــت تــا نوبــت بــه حــضور 

  .ماياكوفسكي در آرشيو كتابخانه هايمان رسيد
و چه زيبا استاد پوري در مورد ماياكوفـسكي مـي           

ماياكوفسكي اولين كسي بود كـه از تـصوير         ":گويد
نوشتن هم براي به نظم درآوردن كلمات اسـتفاده         

 ".ويسي و پله پله نوشتن كلمات يك مصراع يا يك بيت نحوه بيان و خواندن را تغيير دادبا منقطع ن. نمود
  . از سوي نشر مينا به چاپ رسيده است"در اوج صدايم"

  وبالگ پريشون: منبع
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  كتاب

 
  سيمين دانشور درگذشت

خـانم  . تهـران درگذشـت    سـالگي در 90 در سـن  1390 اسـفند  18سيمين دانشور، نويسنده و مترجم، روز 
  سـيمين . به اوج شهرت رسيد"سووشون"  با رمان مشهوري و. ايراني است دانشور از نخستين زنان نويسنده

زمـستان بـي   ". بـود  دانشور زماني آغاز به نوشتن كرد كه ادبيات و داستان نويسي در ايران در تسلط مـردان 
  .دبيرستان نوشته است  ي اوست كه در كالس هشتم  نخستين مقاله،"شباهت به زندگي ما نيست

مـي  آل احمـد   شاعر مشهور ايران، درباره تفاوت نثر سـيمين دانـشور بـا همـسرش جـالل       سيمين بهبهاني، 
احمد اگر مقايسه كنيد، از لحـاظ   آل  خانم دانشور را با جالل.  اي استقالل خودش را دارد هر نويسنده":گويد

هـيچ   مـن .. اصول نويسندگي مغايرت دارند با يكديگر يني ا سبك، از لحاظ تفكر، از لحاظ احساس، از همه 
  ". م ا نديده  هاي خانم دانشور احمد در نوشته نشان يا اثر دستي از جالل آل 

خبرگزاري ايبنا گزارش داد كه  ها خبر درگذشت سيمين دانشور را منتشر كردند، درست در روزي كه رسانه 
شـده   نيز بعد از چهل سال تجديد چاپ احمد جالل آل نخستين ترجمه مشترك سيمين دانشور و همسرش 

  . است

 
  پيوست نشر ثالث هم به جمع ناشران معلق

اسالمي ايران، بدون ارايه دليل، هيچيك از كتابهاي انتـشارات   كارشناسان اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد
 اند كه تـا چـه زمـان،      اعالم نكردهانآن  افزون بر آن،.اند براي بررسي و دريافت مجوز دريافت نكرده  ثالث را

تواند براي دريافت اجازه بـه اداره كتـاب    انتشارات ثالث نمي  بخش چاپ نخست و دوباره منتشرشده كتابهاي
   .شود ارايه

ماه گذشته    اواخر بهمن   . با اين حساب، نشر ثالث نيز مانند نشر چشمه شامل وضعيت بالتكليفي و معلقي شد              
بود، امتياز نشر چشمه به دليل مسايل قضايي لغـو شـده    مور فرهنگي وزارت ارشاد گفتهبهمن دري، معاون ا

  .است
اين مركز در طول فعاليت خـود  .  شمسي آغاز كرده است1375خود را از سال  انتشارات ثالث فعاليت رسمي

روان  جتمـاعي، ادبيـات، ديـن، تـاريخ، فلـسفه، علـوم ا     (هاي علوم انساني  كتاب عمدتاً در حوزه بيش از صدها
  .منتشر كرده است) شناسي و هنر 

 
  سانسورهاي مسخره كتابهاي كودكان و نو جوانان

خانم فريده خلعتبري، مدير انتشارات شباويز، از موانعي كه براي نشر كتابهاي وي و روند تخصيص مجـوز بـه      
  . موارد اشاره كرده استكتابهاي كودكان و نوجوانان ايجاد مي شود، لب به سخن گشوده و به برخي از اين 

.  كتاب بفرسـتد ي  اخذ مجوز به اداره ي را براينهاي ي مطابق با قانون موجود، ناشر بايد نسخه ":وي مي گويد
، روتـوش تـصاوير و   ي، ليتـوگراف يگـر  چيني، تـصوير  هاي تاليف، حروف  هزينه   هر كتاب،ي ما بايد براي،يعن

 تا به امروز به .باشيم  نهايي هيات نظارت مربوطه آگاهين كه از راآ آن را پرداخت كنيم، بي  يگرافيكي اجرا
آقايان نمي داننـد اينهمـه   .  ميليارد تومان براي كتابهايي كه مجوز نگرفته اند، شده ايم       2همين دليل، متقبل    

. مخارج پيش از گرفتن مجوز كه با ايرادهاي سطحي رد مي شوند، براي يك نويسنده چقدر طاقت فرساسـت                  
 از آنهـا  يشوند و اگر هـم كتـاب   ي روبرو نميهرگز با چنين مشكالت ، و يا منتسب به دولتيته ناشران دولتالب

ــرد  ــوز نگيـــ ــدر  آن،مجـــ ــد     قـــ ــم نباشـــ ــشان مهـــ ــه برايـــ ــستند كـــ ــد هـــ  ".ثروتمنـــ
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فريده خلعتبري سپس به چند مثال از اشكال تراشيها و معيارهاي عجيـب وزارت ارشـاد اشـاره كـرده و مـي               
 اين بود كه بايد رده سني نوجوان داشته باشد كه از اول چنين "نامزد زمستان"نه ايراد كتاب براي نمو":گويد

 سـال  13-12آنها گفتند يك يا دو واژه بايد اصالح شود، آنهم در كتابي كه طنز است و جوان      . رده اي داشت  
  .در نهايت هم گفتند اين كتاب قابل چاپ نيست. برداشتي ناخوش آيند نمي كند

  
 ايـراد از    "يك شب مهتاب  " كتاب   در

تصوير چهره زيباي ماه بود كـه بعـد         
گفتند همـه تـصاوير بايـد جـايگزين         

 هيات نظارت    شود ايده ي   مگر م  .شود
  ؟را به تصويرگرم تحميل كنم

داستان دختـر   كه   "الميرا"كتاب  در   
 ي يكـي از ايرادهـاي     ،ست  ي ا ا   ساله   3

 تـصوير   شـد، اين كتاب گرفته كه به
 ساله بر بند رخـت    3 دختر   لباس اين 

  .بوده
  ؟ايد جنسيت مونث داده اش اين است كه چرا در آن به عزراييل مشكل ، به زعم آقايان "كيميا"كتاب در 

دو جلـد دوم كـه    چـاپ بـه     هم داشتيم كه دو جلد اول آن منتشر شد، امـا اجـازه  ي چهار جلد يك مجموعه
چـرا  ":انـد  گفتـه  اين بار ايـن بـود كـه    مشكل.  دارد، ندادند   نام " من  جشن تولد فرشته  " و   " بازيگوش  فرشته"

ها را ديـده؟ جالـب آن     مگر كسي فرشته "!نيستند يها اين شكل ايد؟ فرشته  شكلي كشيده  ها را اين  فرشته 
جلد اول هـم   اند، در دو  را نيز به خود اختصاص داده"نوما" ي جهان ها كه اتفاقا جايزه همين فرشته  است كه

  ". براي انتشار نداشتندي و مشكلبودند
  

  "جدايي نادر از سيمين" براي دريافت جايزه اسكار  كانون نويسندگان ايرانتبريك

جـدايي نـادر از   " در نامه تبريكي كه به مناسبت كسب جايزه اسكار از سوي  فيلم     "كانون نويسندگان ايران  "
مرسوم جناحهاي غالب و مغلوب حاكميت كنوني  برداريهاي  از بهره گذشته": منتشر كرده، مي نويسد"سيمن

ي  ارايـه   المللي، به دليل ارزشهاي نهفته در اين فيلم و كوشش عوامـل آن بـراي   جوايز بين و فارغ از ماهيت
 ي اين فيلم  گروه سازنده ي ايران در سطح جهاني، پيروزي آقاي اصغر فرهادي و تر از جامعه  تصويري واقعي 

گـوييم و اميـدواريم سـينماي ايـران در جهـت       مـي  ندركاران آن و به مردم ايران تبريكا  ي دست  را به همه
  " .قطبهاي قدرت و ثروت حركت كند تر از پيشرفت و استقالل هر چه بيش 

  
  عضويت سه نويسنده برجسته در عضويت يك آكادمي شاخص جهاني

اخص آمريكايي، به عنوان اعضاي تـازه  ، سه نويسنده ش   "مايكل شيبان " و   "جاناتان فرنزن "،  "جومپا الهيري "
 تاسيس شـده  1898 عضو دارد ، در سال  250اين آكادمي كه    .  انتخاب شدند  "آكادمي هنر و ادبيات آمريكا    "

 يكي از برجسته ترين افتخارات در دنياي هنر به شمار مـي             "آكادمي هنر و ادبيات آمريكا    "عضويت در   . است
  . پس از مرگ اعضاي قديمي انتخاب مي شونداعضاي تازه در اين آكادمي تنها. آيد
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 ساله بـراي نخـستين مجموعـه        44،  "جومپا الهيري "

مايكل " و   2000، در سال    "مترجم دردها "داستانش،  
ماجراهاي شگفت انگيز " ساله براي كتاب 48، "شيبان

 2001 سـال    "پـوليتزر " برنـده جـايزه      "كاوالير و كلي  
  .شده بودند

  
  فيلم

  

  ، يك شكست تجاري در تاريخ سينما"رتر جان كا"فيلم 
اين . كند  بيني مي    ميليون دالر زيان را پيش     200،  "جان كارتر "شركت والت ديسني اعالم كرد كه براي فيلم         

ساعاتي پس از اعـالم ايـن خبـر، ارزش          . تواند يكي از بزرگترين شكستهاي تجاري تاريخ سينما باشد          زيان مي 
  . آمدسهام شركت ديسني يك درصد پايين

تيلـور  "ايـن فـيلم بـا بـازي        . اين فيلم درباره يك فرمانده نظامي است كه به سياره مريخ منتقل شـده اسـت               
، چـاپ نيويـورك، آن را       "تـايم آوت  "، از سوي منتقدان در رده بندي متوسط قـرار گرفـت و مجلـه                "كيتش

ادگـار رايـس   "داستان از  بر اساس يك مجموعه "جان كارتر"فيلم .  توصيف كرد"يكنواخت و خسته كننده   "
 "اي از مريخ    شاهزاده"عنوان نخستين كتاب از اين مجموعه،       . ، نويسنده كتاب تارزان ساخته شده است      "باروز

  . منتشر شد1912بود كه در سال 
  

  لغو شد"متوليان فرهنگي"مراسم تقدير از اصغر فرهادي از سوي 

 سوي كانون كارگردانان و شوراي عالي تهيه كنندگان     به گزارش خبرگزاريهاي دولتي، مراسمي كه قرار بود از        
متوليـان  "سينماي ايران براي تقدير از آقاي فرهادي به خـاطر مـوفقيتش در اسـكار، برگـزار شـود، توسـط                      

  . لغو شد"فرهنگي
مـي  ": منتشر شده، آمده اسـت "بيانيه كانون كارگردانان و شوراي عالي تهيه كنندگان "در متني كه با عنوان      

يم از تو به خاطر كسب اين دستاورد بزرگ كه براي ايران و سينماي آن در آستانه سال نو بـه ارمغـان             خواست
دست . بنا بود فقط بگوييم خسته نباشيد     . آوردي، مجلسي ساده و صميمي با همكاران سينماگر داشته باشيم         

  ".متوليان فرهنگي نگذاشتند، نشد، متاسفيم، افسوس. مريزاد
مديركل نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد ابراز بي خبري كرد و گفت، از آقاي ميرعاليي كـه          عليرضا سجادپور،   

از وي كه مدير عامل بنياد سينماي فارسي نيـز          . مساله استقبال از آقاي فرهادي را برعهده داشته بايد پرسيد         
  . ندارد"هيچ اطالعي"هست، پرسش شد كه گفت، 

  
  سودانبازداشت جورج كلوني در مقابل سفارت 

اعتـراض بـه   ، بازيگر سينما و فعال سياسي كه به همراه گروه ديگري از فعاالن حقوق بشر در           "جورج كلوني "
  . ند، بازداشت شدسفارت سودان تجمع كرده بود بحران انساني در مناطق مرزي سودان جنوبي در برابر

، از نمايندگان "جيم مك گاورن" و "جيم موران"  كه روزنامه نگار است،"جورج كلوني"، پدر "يك كلونين"
فقيد جنبش مدني اياالت متحده از ديگر بازداشـت شـدگان    ، پسر رهبر"مارتين لوتركينگ"كنگره آمريكا و 
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پيش از بازداشت به كاخ سفيد رفته بود تا با باراك اوباما درباره وضع سودان گفت و   يك روز"كلوني". بودند
  .كند گو

 سودان به خاطر سابقه طوالني تنش با اهالي اين منطقه دور افتاده، به عمد از گويد، دولت  مي"كلوني"آقاي 
سـودان جـدا شـد و      از2011 سودان جنوبي در سـال  .تامين مايحتاج غذايي ساكنان آن خودداري مي كند

  .روابط دو همسايه در ماه هاي اخير تيره بوده است
 

  جشنواره فيلمهاي همجنس گرايانه در لندن

  
  

 شــشمين جــشنواره فيلمهــاي همجــنس  بيــست و
گرايانه در لندن كه يكي از باسابقه تـرين جـشنواره           

اين . هاي فيلم با اين مضمون است، برگزار مي شود        
، "رگبـار "فيلم  .  افتتاح شد  1986جشنواره در سال    

 "المپيا دوكاكيس " با بازي    "تام فيتزجرالد "ساخته  
ــدا فريكــر"و  ، داســتان دو پيــرزن كــه عاشــق  "برن
كديگر هستند، به عنوان فيلم افتتاحيه بـه نمـايش       ي

  .در آمد
، ســاخته مـريم كــشاورز، فيلمــساز  "شــرايط"فـيلم  

  .ايراني ساكن آمريكا به عنوان محصول مشتركي از ايران و لبنان در اين جشنواره به نمايش در مي آيد
، زندگي يك اسقف را شرح "يرعشق آزاد يا بم". فيلمهاي مستند هم سهم عمده اي در جشنواره امسال دارند 

، عنوان مستندي است كه "زيبايي حقيقت: آليس واكر". .مي دهد كه در برابر كليساي انگليس قرار مي گيرد    
، نويـسنده شورشـي معـروف و        "آلـيس واكـر   "زندگي  

.  را مورد بررسي قرار مـي دهـد        "پوليتزر"برنده جايزه   
ويتــو "، زنــدگي "ويتــو"همينطــور مــستندي بــا نــام 

، فعال اجتماعي و منتقد فيلم را سوژه خود قرار  "وروس
  .داده است

ــدگي  "مــن هــستم" ، مــستند ديگــري اســت كــه زن
. همجنسگراها را در هند مورد بررسي قـرار مـي دهـد           

 نيز از جمله فيلمهايي هستند كـه دربـاره مـسايل همجـنس گرايـان توسـط                  "خانواده كامل " و   "استخواني"
  . اندفيلمسازان سياه پوست ساخته شده

  

  موسيقي

   در تگزاس از تجربه تبعيديها"بريك لير"اپرا ي 
ايـن اپـرا بـر      . ، در سالن اپراي بزرگ هيوستون در تگزاس به روي صحنه رفـت            )آجرچين ("بريك لير "پراي  ا

 ايـن اپـرا   . ساخته شده و اشعار آن را نيز خانم مشيري سـروده اسـت          "فرنوش مشيري "اساس داستان كوتاه    
 .ه به تجربه بسياري از تبعيديهاي ايراني و مردم در تبعيد در ساير نقاط جهان اشاره مي كند       داستاني است ك  

 درد و رنج خانواده اي را روايت مي كند كه پسرشان در ايران اعدام شد و پدر به دليـل شـكنجه                "بريك لير "
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شديد، از نظر ذهني نـاتوان و معلـول شـده           
، خواننـده   "جـان كولبـت   "نقش او را    . است

   .يشكسوت اپراي هيوستون ايفا مي كندپ
فرنوش مشيري، نويسنده اين اپـرا در سـال         

 ايران را ترك و بـه هيوسـتون كـوچ           1983
او روايتي را شرح مي دهـد كـه بـراي           . كرد

ــرار   بــسياري از ايرانيــاني كــه از ســركوب ف
كردند و ناچار شدند زنـدگي جديـدي را در          

 .يك كشور خـارجي آغـاز كننـد، آشناسـت         
نه تنها روايت ايرانيان در تبعيد و بلكه حكايت تبعيديهاي حكومتهـاي ديكتـاتوري              ":  مشيري مي گويد   خانم

  ".ديگر كه كشورهاي مادريشان را براي هميشه ترك كردند، يك داستان جهاني است
گرگــــــــــوري "

ــپيرز ــگ "اس ، آهن
ساز آمريكايي براي   
ــيقي  ــاخت موس س
اين اپرا با مـشيري     
ــرده  ــاري كـ همكـ

  .است
  
  
  
  
  

  نقاشي
  سانسور آثار هنري در باره تحوالت بهار عرب در دوبي

 خلق شده "بهار عرب"ششمين نمايشگاه بين المللي هنر دوبي با سانسور دو اثر هنري كه با الهام از تحوالت              
  .است، افتتاح شد

ي، زنـي را    ، اثر شادي زقوق، هنرمند ليبيـاي      " بعد از شستشو   "يكي از دو تابلوهاي سانسور شده، تحت عنوان         
؛ عبارت آشـنايي كـه در   "!برو بيرون"در دست دارد و بر آن نوشته  نشان مي دهد كه يك زيرشلواري مردانه

  .دوران انقالب ليبي بارها و بارها از دهان مردم اين كشور عليه معمر قذافي شنيده مي شد
اين نقاشـي در  . ند مصري است، كار ذكريا رمهاني، هنرم   "تو تنها عشق من بودي    "تابلوي بعدي، تحت عنوان     

در مركز نقاشي يك . ابعاد بزرگ، يكي از صحنه هاي تكان دهنده ميدان تحرير مصر را به تصوير كشيده است
دختر جوان در حالي كه در زير مشت و لگد نيروهاي امنيتي دولت قبلي قرار دارد، لباسهايش توسط ماموران  

 .از بدنش به در آورده شده است
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  “ار را باور مي كنيم ما به“ 
   ) 1895 ـ 1952“  پل الوآر “ به زندگي و شعر, نگاهي گذرا ( 

   1390وحيدي، اسفند . شهر اشرف، م 
  

دسـتخوش  , هــنر نيـز   , كه تاثــير زياد بر جامعـــه فكـري اروپـا داشـت       ,  در فرانسه    1789پس از انقالب    
بـه انعكـاس و     ,  از عبور از  ثبت رسوم و آداب زندگي           رآليسم با گامي بلند و پس     , در اين ميان    .تغييرگرديد  

پيچيدگيهاو تالطـم موجـود در جامــــعه پرداخـت و تـسلط همـه              , تجسم زندگي اجتماعي و رابطه انسانها       
اگر چه انقالب فرانـسه بـا   .درشناساندن اسرارآدمي نشان داد , جانــبه اش را به شــكل  يك       ايديو لوژي   

تكامـل جامعـه در     .اما شكل تازه ايي از اسـتثمار را تاييـد ميكـرد             , اعالم آزادي نمود    , دماهيت بورژوازي خو  
جامعه   را بيش از ,   دوران پس از انقالب موجب رفاه و سعادت نگرديد و قوانين خشك رقابت سرمايه داري      

دفهــــاي اجتمـاعي و     ه, ضمن الهام انديشه انقالبـي دموكراتيـك        , اين انقالب . با انسان بيگانه ميكرد   , پيش
امـا نگذاشـت تـا سـطح     , دگرگون كرد , هــــنر و ادبيات دموكراتيــــك را , هدفهاي هنر شناختي ,نتيجتا  

باز شدند , زنجــيرهايي كه بر پاهاي انــسان بسته بودند        “ : به گفته روسو    . ادبيات حقيقتا انقالبي رشد كند      
  . دست بند زده مي شد به شكل ديگري  بر دستهايش , اما اينك , “

شـاعران و نويـسندگان   , هنرمنـدان   , سياسي و ادبي برخـي از انديـشمندان         , اعتراضات و انتقادات اجتماعي     
كه كوشش داشتند “ بالزاك “ . . . و  “ بودلر“ و جلوتر “ بايرون “ , “ ديدرو “ از جمله ,رآليست پس از انقالب 

, غرايز و شخصيت آدمي را بـه بيـان فلـسفه            , اسرار زندگي   , چابكي  به شكل كامال هـنرمندانه و با مهارت و         
داستان و شعر در قالب تمثيل و    نماد پردازي در وحدت بـا واقعيـت و تحليـل اجتمـاعي و روابـط و نظـام                          

طبقاتي ترسيم كنند ـ   نه براساس دگرگون كردن بنيادين وضع موجود و سـاخت و بافـت زيـر بنـايي ايـن         
ه الزمه آن داشتن يك تفكر انقالبي در مسير حركت تاريخي بود ـ  حول  واقعيت هاي موجود و ك, ساختمان 

  اخالقيات و احساسات بشردوستانه آنان  شكل , ناهنجاري ها و تلخيهاي اجتماع 
  اگر چه با گرايشهاي بــــــورژوازي در , ماهيت اخالقي آثار آنان . گرفته و رقم ميخورد 

 ) 1 (   
  . اما هنرشان ماهيتا دمكراتيك و بر حقوق انسانها و مــنافع توده ها اســــتوار و هماهنگ بود  , تضاد بود

به دنبال جهان تـازه     , هنرمنداني كه حركت و سمت و سوي تاريخ را دريافته بودند            , در اين تحول اجتماعي     
اريخي انسان را بيان و بـه ديگـران         بتوانند انديشه خويش و مفهـــوم عيـــني و ت       , ايي بودند كه به مدد آن       

با انديشه ايي مترقي و سوسياليستي در اواخر قـرن          .  نام برد , “ پل الوآر   “ بايد از   , از آن ميان    . منتقل كنند   
پا به ميدان ,  كه با طرد فرهنگ آلوده استثماري جامعه سرمايه داري ,  نوزدهم و پس از جنگ جهـــاني اول 

  اين جنبش گذاشت
با رساترين آواز فرياد    ,   در پيوند با تاريـــخ توده ها       , قت انسان معاصر و آرمانـــخواه و ستيزه جو را           و حقي 

  . كرد 
, او به دفاع از آزادي و ارزشــــهاي بشري پرداخت و با ظرافـــت و حوصله و با تكيه  بر دياليكتيك تكامـل                      

 نشست و حماســه انسان را ـ انساني كـه بايـد حـاكم بـر      خواسته ها و رويا هايشان, به تبيين روابط انسانها 
“  ,  به اعتقاد او  , زيرا . با زيبايي و عشق به تصوير كشاند ,  سرنوشت خويش باشد ـ در مسير تكامل تاريـــخ 

  . “ فقط مردمند كه مسـول زمان   و حال و آينده زندگي و نظام اجتماعي برگزيده خويش هستند
كـه بـا بينـشي خـالق        ,     بر شـعر جهـان دانـست        , يتوان از تاثيرگذارترين شاعران معاصر      را م “ پل الوآر   “ 

فضاي غنايي شگفتي كه بـر      .   زبان مشــترك شعرش را با مردم و محيـــطش منعكس ميكند           , وگسترده    
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عشق , الت ايمان و عد, نيكي وصداقت , بازتابي از ارزشــــهاي   وسيع معنوي , شعر او جاري و مسلط است 
بـه همـان   , او به همان ميزان كه به مردم نزديـك اسـت   . و آزادي و احساسات واال     و شريف انساني است            

از توانگـران    و كشيشان رياكار و دين فروش فاصله ميگيرد و با شـــجاعت و   شـهامت انقــــالبي                       , اندازه  
  : در مقابلشان مي ايستد 

  پس مسلم است “ 
  ومت توانگران كه من از حك

  گزمه ها و كشيشان 
  “      . . .                           بيزارم 

 ) 2        (    
تداعيها و مـضامين  , ناهنــجاري ها ,   زيبايي ها و زشتي هاي زنــدگي , او از تمامي پديده هاي طبـــيعت    

بـه  ,  را در مـسير تكامـل تـاريخ    به اشيا جان مي دهـد   و آنـان    . حماسي و تغزلي در شعرش كمك ميگيرد        
  :تصــــوير تابلويي           پرشكوه از چشم انداز روشن فرداست ,   اشـــــعار او . حركت وا ميدارد 

  به نام مردان دربند “ 
  ...به نام زنان تبعيدي 

  شهدا و كشته گاني كه 
  تيرگي را گردن ننهادند 
  “. . . بايد خشم را رهبر شويم 

ميتـــــوان    در          تـك تـك                 , كه براي انسان و انسانيت مي تپيد      , و ضربان قلب اور ا        احساس عميق   
  : واژه ها و عبارات شعر او دريافت و لمس كرد 

  هستي خود را مديون مردمي هستم “ 
  كه دانستند زندگي حاوي چيست 
  من مديون همه شورشياني هستم
  كه ابزارها و دل خود را آزمودند 

  “... مديگر را فشردند و دست ه
گـاه  . در محله ايي فقير و تهيدست متولد شد و تمايل بـه انـزوا و گوشـه نـشيني در وي قـوي بـود                    “ الوآر“ 

اولين مجموعه شعري اوست كه در دوران ,    “  وظيفه و اظطراب “ . چــيزهايي براي خود يادداشـت ميكرد 
با محتوايي اجتماعي و ساده و سپس ,  اشعاري رآليستي    . منتشر شد    1917در سال         ,   جنگ جهاني اول      

  : را   به    چاپ رساند “ اشعاري براي صــلح “ 
  از شهر آفتاب باز ميگردند“ 

  و گرمي با خود مي آورند 
  پيش از آن كه يارخويش را ببوسند 

  . . . “ خنده ميزنند و سالم مي گويند
 ) 3(   

اوايل سـده بيـستم كـه حاصـل تغييـرات ژرف   در شـعور هنـري ـ         در “ سورآليسم “ با پديد آمدن جنبش 
ازبرجسته ترين بانيان و پيشاهنگان سورآليسم      . ادبيات گامي بلند به جلو برميدارد       , اجتماعي بورژوازي است    

  . نام برد “ پل الوآر“ و  “  لويي آراگون ,  “ آرتور    رمبو“ ,      “ آندره برتون “ ميتوان از , در فرانسه 
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كـه بـا   , دستاورد هاي نوين و مهمي كسب كردند و توانستند دنيـاي درونـي انـسانها را    , مناديان اين جنبش  
آنهـا بـه دور از      . در تحليل اجتماعي و در زيباترين شكل ماهوي خـود انعكـاس دهنـد               , واقعيت در تضاد بود   
در مجلـه  , اشعار ايـن شـاعران   . بود  هدفشان نزديكي هرچه  ببيشتر انسانها به يكديگر         , هرگونه فلسفه بافي    

تاثير قابـل   , آثار اين بزرگان    .منتشر مي شد    , كه خود باني اش بودند      “      ادبيات“ ايي سورآليستي به نام         
  . تو جـــهي دركار شاعران هم عصرشان در فرانسه و شعر جهان داشته است 

, ـرودار جنگ انــــقالبيون  با فرانكوي فاشيـست   و  درگيـــ1936پس از سفري به اسـپانيا در سال       “ الوآر“
“ تا آزاد شوند و با هم يگانه گردند       , شـــعر بايد مردم را ياري   دهد         “ : اعالم مــيدارد كه  , در يك سخنراني    

 ...  
از ديگر   مجموعـه اشـعار اوسـت كـه تـا دهـه                “ پايتخت درد “... و  , “ گل سرخ همگان  “ , “ مردن از نمردن  “

از , بـه نظرمنتقـدان و صـاحبنظران        ,       “  پايتــــخت درد  “.    ر دسترس عموم قرار ميگيرنـد       د , 1930
  : در صدر سايرين  قرار ميدهد , بعنوان نماينده شعر نو ,  شاهكارهاي ادبي وي محسوب مي شود و او را 

  آنچه فهميده شده بود ديگر وجود ندارد “
   پرنده خود را با نسيم يگانه مي پندارد

  آسمان با حقيقت خود 
  ... “ و آدميزاد با واقعيتش

زخمـه بـر   ,  با پيش بيني آن و نفرت  از جنگ و   نابــودي   انـسانها  ,  الوآر ,  در آستانه جنگ دوم جهاني      
  :شعرش ميكشد 

  ميهن من “
  . . . گرسنگي و مسكنت و عشق است 

 ) 4(   
  شعله در زير پاي ماست 

  “  نشستكساني كه مي پرند خواهند
به جنبش مقاومـت مـي پيونـدد و وارد فعاليتــهاي پنهـــاني     و مخفـي           , پل الوآر   , پس از اشغال فرانسه     

  :به ميان مردم ميرود , اشعار و نوشته هاي او تكثير و دست به دست , در همين احوال . ميشود
  ! اي چهره هاي سزاوار هر توهين“

  “ مرگتان عبرت آموز خواهدگشت . . . 
تـا پـيش از     , از آخرين مجموعه هاي شـــعري  او          , 1952“  ققــنوس“  و 1951“   قدرت گفتن همه چيز    “

  :مرگش مي باشد 
  آخرين حرف, آخرين بهار“ 

  نبرد آخرين
  . . . براي آنكه نميرم 
  من تنها نيستم 

  هزار نور تصويرم را تكثير ميكند 
  پرنده و كودك و سنگ و دشت 

  “به ما مي پيوندند 
احـساس  , در دلهاي خزان زده مردم به روشني و وضوح ميتوان ديد     , عطر بهار رهايي و اميد را       , اين شعر   در

  :كرد و چشيد 
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  اما بهار را ميالدي ديگر است“ 
  و پايان نمي پذيرد 

  ... جوانه از دل تيرگي سر بر مي زند 
  صداي مردم را ميشنوم 
  . . . “ما بهار را باور ميكنيم 

  :به شهرت رساند , او در بسياري از كشورها راه يافت و او را  “ آزادي“ شعر 
  روي تصويرهاي طاليي “ 
 ) 5(    

  روي سالح مردان جنگي 
  

  و بر تاج پادشاهان 
                           نام تورا مي نويسم 

  روي افق , روي كشتزاران 
  بر بال مرغان هوا 

  و بر آسياب سايه ها 
        نام تورا مي نويسم                   

  ... برهر جرعه سپيده دمان 
  روي هر چراغي كه روشن مي شود 

  روي هر چراغي كه خاموش مي شود 
  روي فانوس هاي افتاده ام 

  بر ديوارهاي غم و درد و خود 
                         نام تورا مي نويسم 

  من براي شناختن و ناميدن تو 
  پابه جهان گذاشته ام 

  !                                اي آزادي   
  

  اثر بوريس ساچكوف                    ,  رآليسم : منبع 
  

  “. . . بهار در راه “  
  ) صبح . م ( وحيدي . م 
  

  در آيينه بندان موج خيال تو 
  رنجوري ام را 

  همراه با آواز هاي خسته خاكم
   در چشمه باد رها كردم

  ا تا بهار روياهايم ر
                    در دامان پر مهرت  
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                             حراست كنم 
  پرنده اي كه در عطر اقاقي تخم گذاشت

  سحر را 
  بر پشت پنجره بال كوبيد 

  و آواز هايش را 
  در خشكزارغريب دشتها 

                                        جار كشيد
  با تو اي بهار دلگشا

  !عله هاي سرخ صبوري و شبنم مي آيي كه از ش
  با من از شط سبز نگاه غزاالن 

  از نبض آفتاب رگانت 
  كه در قطره هاي خون پگاهان مي تپد 

  !                                                     سخن بگو 
  در جنگل بيشماران 

  !              اي بهار آرزوها 
  اصالت ترانه هايم را 

  ش خاك در جوش
                             پيوند باش 

  تا در برهوت آسمان ميهنم 
  و در اعجاز نسيم 

                     معناي جاودانه باشم 
  تكيه گاهي 

  تا مقصد طلوع بامدادان 
  تا شور و هلهله واژگاني 

                   كه بر پوست زبان نمي گنجند 
  
  

  يی خلق ايران چريکھای فدا سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

تحليل مسائل ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
   ن و جھانرويدادھای روز ايرا و روز، ديدگاھھا

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

www.fadaian.org  
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  ............فراسوي خبرها
  

   انتخاباتمي تحرتي سند موفق،ي حكومت با كارت خاتميباز
   امانمنصور

  
   اسفند14 دوشنبه... خبريفراسو

 كرده، بـه    افتي خود در  ي كه از شكست معركه انتخابات     يني ضربه سهمگ  ري ز ي اسالم ي جمهور مي حاكم رژ  اندب
 و همدستانش ي خامنه اي بهتر از پناه بردن آقاي شاهدچي دشوار را هتي وضعنيا.  زندي دست و پا ميسخت

  . كنديم ناني مسكن بي به عنوان دارو،ي حجت االسالم خاتمب،يبه رهبر باند رق
 ي حكومت، خبرگُـزار   ي درون يهاي رقابت دسته بند   شي پس از باال رفتن پرده نما      ي، ساعات )نهيآد( گُذشته   روز

 ي اجـاره ا اني تماشاچژهي در ُلژ و   ي از حضور حجت االسالم خاتم     "فارس"وابسته به سپاه پاسداران موسوم به       
 پس از بسته شدن درب تماشاخانه، دستگاه يد و حت هنگام به بعنياز ا.  او به صندوق خبر داديو انداختن را

 بـا بالماسـكه     ي خاتم ي آقا ي همراه ي مشغول ماُنور دادن رو    زاني بدون تنفُس و عرق ر     ،ي رسم يغاتي تبل يها
  . هستندييوال
  

 نيـ  هدف اكي و بدنام كردن فراخوان دهندگان به آن، مي تحري اعتبار ساختن جنبش اعتراض   ي شك، ب  بدون
.  خواهـد شـد  ي دسـتمال يغاتي تبل– يتي مراكز امني همچنان از سوزي نندهي آيست كه در روزها  تالش بوده ا  

 را نشانه رفته و تاُكنون بارها       ي اعتماد ي بذر ب  دني مناسبات و پاش   بي متُد شناخته شده است كه تخر      كي نيا
 كـه در  يشيـ  نمايادگـاه هـا   داي ونيزي تلوني در برابر دورب ي مزبور در شكل اعترافات اجبار     ي اُرگانها ياز سو 

  . شوند، به كار گرفته شده استي دوستان شان وادار به شهادت ماي خود هي آن متهمان علانيجر
 شـده  اديـ  يتـ ي امني دهد بـا ترفنـدها  ي ملي تشكي خاتم ي آن را آقا   ي كه سوژه اصل   ي ُكنون يوي سنار تفاوت

 حكومـت از زبـان      ي ارسـال  اميـ  بار پ  نيا. آن است  مخاطبان   ي، گُستردگ )يمستقل از داوطلبانه بودن اقدام و     (
 كه  ي نفر ونهايلي آن ُگروه بلكه، به صندوق جامعه، به سمت م         اي ني نه به آدرس ا    يرهبر اصالح طلبان حكومت   

.  ارسـال شـده اسـت   دند،ي كـش  ري به تصو  انيدر خانه ماندند و پادشاه را در تاالر متروك انتخاباتش ُلخت و عر            
  . مقاومت در برابر خودي ثمري بي شاهد زنده براي آنهاست و معرفهيحهدف، درهم شكستن رو

  
 ي را بـرا ي همـان مفهـوم  "انتخابـات " در بازار مكـاره  ي خاتمي كه گرداندن آقادي نماي نمني حال، چن  ني ا با

 ي آقـا  يرعـاد ي علت توجه غ   افتني كسان،   شتري ب ي برا دي ترد يب.  كند كه مطلوب حكومت است     يجامعه تداع 
 جالب اري او، بسي خود رويار انحصشي نماي و انداختن نورافكنها  بي و همدستانش به رهبر باند رق      ينه ا خام

  . باره  استني آنها در اي تكراريرهاي تر از تفسريتر و چشمگ
 درسـت  " انتخابـات يتيچالش امن" بودن  زي آم تي حكومت در باره موفق    ي از ادعاها  ي بخش اندك  ي گاه حت  هر
 را بـه عنـوان سـكه     شي از ادعاها  يزي داشت كه قادر خواهد بود بخش ناچ       ياه باند حاكم باور م     بود، هر گ   يم
 يي و گُـشودن فـضا  ي بـه بـاز  يتم خاي به وارد كردن آقا   يازي به جامعه قالب كند، در آن صورت هرگز ن         جيرا
  . داشتي تحرُك او نميبرا

 وادار كردن آن به جا زدن ي آس براكي نه  معترض،ي جامعه زي مي روي كارت حجت االسالم خاتمگُذاشتن
 به طـور خـاص و   ي دولتشي نماكوتي بايي اثبات كاراي كنندگان برا  مي است كه انبوه تحر    يبلكه، همان سند  

  .      داشتندازيمبارزه و مقاومت به طور عام بدان ن
  
  



 ٦٤

   خَندانديبا تشكر از س
  يرهاشمي منتيز
  

   اسفند16 چهارشنبه... خبريفراسو
 ي بـرا  يي به دنبال كورسـو    ،ي عموم مي تحر ي سرما ي از ورا  ،يشي انتخابات فرما  رانيحنه گردانان و معركه گ    ص

 بابـت بـه     ي دل رنجـور   رغميـ  عل ي محمد خاتم  دي س اني م نيدر ا .  خود هستند  ي به شعبده باز   دنيگرما بخش 
 نـشان داد   ي ا نهام خ يبا شركت در شعبده باز    »  نظام مهيعمود خ « از طرف    شي شرطها شي پ اوردنيحساب ن 

  . استداري نژاد اهل قهر كردن نبوده و همواره بر عهد خود با استبداد پايكه بر خالف احمد
 كار  چي ه ي است كه خاتم   ني ا تيواقع.  قرار گرفت  ي باز دهي دوره از شع   ني ا ي در خدمت بازار گرم    ي خاتم يرا

 نيـ  از ايعده ا.  را نشان داده استي خود به استبداد مذهب يشگي هم ياو وفادار .  نكرده است  يبي و غر  بيعج
 مي كه بـا صـراحت از تحـر        ني كه مغلوب شده و بدون ا      يكسان.  شگفت زده شده اند    ي خاتم ي عاد اريعمل بس 

 كردند كه عـدم     ي گروه فكر م   نيا.  دفاع كرده اند   يشي از عدم شركت در انتخابات فرما      يصحبت كنند به نوع   
 هـم  يكـسان .  كنـد ي شركت نمي شعبده بازنيست كه او در ا اني ا ي به معن  ،ي خاتم ي شرطها شيتوجه به پ  

 لي را تبـد استشي در دوران ري از خاتمتي عرق شرم حماش،ي نماني در اي بودند تا با عدم شركت خاتم  ليما
او كه .   همان است كه بودي گفت كه خاتمدي با،ي همه گفته ها در مورد شركت خاتميفراسو. به افتخار كنند

  . نظام پشت كندمهي توانست به عمود خي كرده بود، نمي معرفي تداركچكيخود را 
 و مـشاركت    ي همـدل  ي فـضا  جـاد ي و ا  ي انقالب و قـانون اساسـ      لي اص يبازگشت به آرمانها   «ياي در رو  يخاتم

 ي صورت ميطي خندان در شرادي عمل سني و اردي گي قرار مهي فقيبه طور نقد به خدمت اهداف ول» همگان
  .دي كشطالني خط اهاي روني بر ا1388 در سال يوده ا تمي كه جنبش عظرديگ

 رد،يـ  گ ي و ارتجـاع مـ     هيـ  فق تيـ  وال ،ي خود را از قانون اساس     تي گذشته است و مشروع    ري كه خود اس   يخاتم
  .» را در كشور آغاز كنندي روند تازه اندهي نماندن در گذشته و با نگاه به آريهمه با اس«انتظار دارد 

در »  كـه مفتـضح نـشود      نيـ به خاظر ا   «ي اسفند، گفت خاتم   14سپاه روز دوشنبه     ي فر، معاون فرهنگ   مقدم
  .انتخابات شركت كرد

 مطرح كرده بود كـه      مي و بخشش را به مردم و رژ       ي طرح آشت  ي خاتم م،ي از تنفر مردم نسبت به رژ      يياي در در
 از  گـر ي از طـرف د     خواست كه قاتل فزندانشان را ببخـشند و        ي از مردم م   يو.  قرار گرفت  يمورد خشم همگان  

 12 ي شـعبده بـاز  در بـا شـركتش    يخـاتم .  خواست كه مردم را به خاطر گرفتن حقشان ببخشند         يقاتالق م 
 نهي از سـ   ي تعـداد  يشانيـ  گذاشت و بـر پ     ديي اش در سركوب مردم مهر تا      ي و همراه  ياسفند بر تداوم همكار   

  . نشان داديخامنه ا اش را به سلطنت مطلقه ياو صداقت و وفادار. چاكانش عرق شرم نشاند
  

  ي خامنه ابا  سه جانبهداري دكي، " جمهورسييسووال از ر"

   امانمنصور
  

   اسفند22 دوشنبه... خبريفراسو
 ي افكنـده شـده و طرفهـا   ي اسـالم ي جمهـور اسـت ي سداني به م  گري بار د  " جمهور سييسووال از ر  " مرده   بز

 شود كه ي برگزار مي در حالي رقابت فصلني ادي جددور. مسابقه در اطراف آن به تاخت و تاز مشغول شده اند
  . دهدي نملي تشكي جمهوراستي بر مسند رهي فقي نژاد، گُماشته ولي احمدي آقاگري آن را ديسوژه اصل

 ريـ  وز ي معرفـ  انيـ  نـژاد در جر    ي احمـد  ي حمله به آقا   لي مجلس را به دل    ،ي خامنه ا  ي همان هنگام كه آقا    از
او كـه  .  دانـد ي شده اش را خط قرمز خـود مـ  ياغي به گُماشته ورشيخت كه  خواند، آشكار سا"رذل"ورزش  

ـ " محـصول    شـدن  در برجـسته     ياديـ  كـرده، منـافع ز     فاي نژاد را ا   ي احمد ي آقا دني در بر كش   ينقش اصل   يب
 نيـ  خـارج شـدن از ا      ي تواند بـرا   ي م ي خامنه ا  ي كه آقا  ي راهكار ني تر دي رو، مف  نياز ا .  خود ندارد  "يرتيبص



 ٦٥

 لي دولت و ر   يتي امن – ي نظام وني خود و فراكس   ي جدال با پادو   تيريته باشد، به دست گرفتن مد     گرداب داش 
  . كندور است كه روند كشمكشها از كنار او عبي آن به صورتيگذار

 فقـط در فـضا   ي و ترسـناك زي آمدي كه به گونه تهدي تا هنگام  " جمهور سييسووال از ر  " راستا، چماق    ني ا در
 و يري بـاجگ  ي بـرا  ي بود، ابزار سودمند   ي و ارتفاع آن م    هي زاو نيي قادر به تع   ي خامنه ا  يا خورد و آق   يچرخ م 
 تعداد امضاها، پس گرفتن امضا، ون همچي سرگرم كننده ايهايباز.  آمدي نافرمان به شمار م    ي پادو يگوشمال

د تا آن را در هـوا   شي مدهي دگنگ دمري بود كه ز   ي و جز آن، باد    ونيسيحدنصاب، اعالم وصول، ارجاع به كُم     
  .    معلق نگه دارد

 زي توانند دور مي كارت مني كه با اافتندي زود دريلي خزي نژاد در مجلس ني احمدي آقاي حال رقباني همدر
 افتـادن خـود را      انيـ  بـه جر   زي ن يدور تازه مسابقه ده سووال    .  بكشند شي پ "رهبر" ي هم برا  ي صندل كي يباز
آنهـا  .  انداختن صاحبخانه است   روني و ب  ي راست سنت  ي تشكُل انتخابات  واري از د  "ممقام معظ " باال رفتن    ونيمد
 مجلـس  يهاي ُكرسـ مي در پروسـه تقـس  ي ابزار چانه زنـ كي خود را به     ،يگاني پرونده از با   ني ا دني كش رونيبا ب 

  . كردنديمجهز م
 بـا   ي خامنـه ا   ي شد كه آقا   ليتبد سه جانبه    داري د كي به   "...سووال از " ني زمان به بعد، مالقات در زم      ني ا از

 سـر نگـرفتن     ي دارد را برا   اري كه در اخت   يي همه اهرُمها  زي بار ن  ني شود و ا   ي مانع انجام گرفتن آن م     رويتمام ن 
  . خود به كار خواهد گرفتتهي حوزه آتوريمالقات در انتها

 يشد، اما در هر صورت او بـرا        ناكارا با  اي تواند كارا    ي به هم آوردن سر و ته موضوع م        ي برا "رهبر" يشگردها
  .    استفي به هر دو حرازي ناچار به پرداخت امتل،ي رني ايحفظ مقام سوزنبان

  
  دي گزارش احمد شهي فراسودر

  يرهاشمي منتيز
  

   اسفند23 خبر سه شنبه يفراسو
زارش  گنيا.  منتشر شدراني حقوق بشر در اتي وضعراموني پدي اسفند گزارش دوم احمد شه     22 دوشنبه   روز

 ها،يري از دسـتگ   يشتريـ ، مفـصل تـر و بـه مـوارد ب          2011 منتشر شده در ماه دسامبر       ،ينسبت به گزارش قبل   
 راني حقوق بشر در ا    قضگزارش منتشر شده همچنان بر ن     .  پرداخته است  راني در ا  جي را تيشكنجه و آزار و اذ    

  . كندي مديتاك
 را اني با قربانداري از زندانها و ددي بازدي براي به و اجازه سفري اسالمي كه جمهورني بر ادي با تاكدي شهاحمد

 هي روشن از جرائم عليفي حقوق بشر، تعرافتهي توقف نقض سازمان يبرا« خواسته است تا   مينداده است، از رژ   
  ». ارائه شودي ملتيامن

 بود كه   راني از موارد نقض حقوق بشر در ا       ينشي گز د،ي احمد شه  ي آقا ي است كه گزارش قبل    يادآوري به   الزم
 كه به طور    ي از فعاالن كارگر   ي نام يدر گزارش قبل  .  اشاره كرده بود   مي رژ اني از قربان  ي محدود اريبه موارد بس  

 مورد انتقاد فعـاالن حقـوق      يگزارش قبل . بود برند برده نشده     ي در زندان به سر م     اي فشار و آزار و      ريمستمر ز 
 اشـاره  ي به موضوع فشار بر فعـاالن گـارگر  ديدوم احمد شهدر گزارش   .  قرار گرفت  ي فعاالن كارگر  زيبشر و ن  

  .شده است
 يعملكرد حكومت نشان داده كه هر كس.  استهي فقتي والتي برابر با امني ملتي امنه،ي فقتي حكومت والدر

 تيـ  امنهيـ  علي اقـدام ،ي اسالمي جمهوريي و قضايتي امني سوال ببرد، از نظر نهادها  ري را ز  هي فق تياصل وال 
 منظـر از طـرف   ني است بر هم ه در گزارش خود آورد    دي احمد شه  ي هم كه آقا   يهمه موارد .  داده است  انجام

  . شده استهي توجمي رژورانيپا
  .دانست»  و اساسهي پايب« را دي گزارش احمد شهه،ي فقتي به اصطالح حقوق بشر والري دبيجانيالر

 گذار باشد ري تواند تاثي مي گزارش هنگامنيا.  مدافعان حقوق بشر است    تي دستاورد فعال  دي احمد شه  گزارش
  . ناقض حقوق بشر شودي به ابزار فشار بر حكومتهالي تبدي المللني بيكه در نهادها
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 را  رانيـ  ا مي سال، رژ  ني چهارم ي اسفند، سازمان گزارشگران بدون مرز، برا      22 روز دوشنبه    گر،ي د يدادي رو در
 كـه بـا فـروش و        ي اقتصاد ي و بنگاهها  ي الملل ني ب ي شركتها  سازمان از  نيا.  دانست نترنتيبه عنوان دشمن ا   

  . كنند، انتفاد كرده استي مير همكاراني با دولت ابي مورد استفاده در سانسور و تعقيصادرات ابزارها
  

   نفتوزارت ولداريسپاه پاسداران، ت
  هي پوجعفر

  
   اسفند24چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 في وظا نييطرح تع " از   يگري شده در مجلس آخوندها مواد د      نيست چ  د ندگاني، نما )سه شنبه ( گذشته   روز
 دي طرح كه با ق    ني ا 11در ماده   .  كردند بي نفت تصو  ري به وز  ي گسترده ا  اراتي اخت ي را با واگذار   "وزارت نفت 

 مربوط بـه اكتـشاف،      يحها طر ي و اجرا  يواگذار":  شود ي به مجلس آخوندها آورده شده، گفته م       تي فور كي
 نامـه  نيـي  آتيـ  نفت و فقط بـا رعا  ري وز ديي مشترك نفت و گاز با تا      نيادي و نگهداشت م   ري تعم د،يتوسعه، تول 

  ". استي مناقصات مستثني از شمول قانون برگزارراني نفت ايمعامالت شركت مل
 بـه  يوليـ  مـردم را همچـون ت    ي منبع ثـروت ملـ     ني بزرگتر يعني حساب، مجلس آخوندها، وزارت نفت،       ني ا با
باز گذاشتن دست فرمانده سپاه كـه       .  سپاه پاسداران واگذار كرد    اي، فرمانده قرارگاه خاتم االنب    "يرستم قاسم "

 لي تبـد ي كشور به معنـ نيت قواني آن وزارتخانه بدون رعا    ي قراردادها ي نفت شده است در واگذار     رياكنون وز 
 نـان و آبـدار و   يراردادها ق ي كامل تمام  ي واگذار گر،ي به زبان د   اي ي پاسدار قاسم  يوزارت نفت به ملك شخص    

  .پر منفعت آن به سپاه پاسداران است
 آن كـه  ي بـسنده نكـرده و سـپاه و كارچـاق كنهـا     ني بـه همـ  ي نشانده شـده در مجلـس آخونـد     گماشتگان
 ني و همچنـ   ي گمركـ  فاتي قانون و تـشر    تي در دست دارند را از رعا      ي وزارت نفت را به طور صور      يقراردادها

:  فوق آمده استده ما3در تبصره .  خود معاف كرده اندي وارداتلي ابزار و وسايرك و حقوق گماتيپرداخت مال
 كشور قبل از پرداخت     ي گمرك ي ماده از مباد   ني موضوع ا  ي آالت مربوط به طرحها    ني كاالها و ماش   صيترخ"

تعهـد   فـوق بـا   ي بالفاصله پس از ثبت در مباد،ي گمركي هانهي و هزي بر ارزش افزوده و حقوق ورود    اتيمال
  ". نفت مجاز استري وزديي و تايحسابيذ
 ي شـده شـورا  ني دست چناني مجلس نشبي شده، روز چهارشنبه هفته گذشته طبق تصوادي از موارد ري غ به

 طي ناظر بر شـرا ي كشورتيري قانون خدمات مدتي است تا بدون الزام به رعاافتهيوزارت نفت اجازه  "نگهبان،  
 آن دسـته از  يايـ  و مزاقوق استخدام و پرداخت حي را براي نامه خاصنييآاستخدام و حقوق كاركنان دولت،    

 رانيـ  وز اتيـ  ه بي و به تصو   هي شاغلند، ته  ي و تخصص  ياتي عمل ي تابعه نفت كه در واحدها     يكاركنان شركتها 
  ."برساند

 زيـ  مختلـف ن   ني تحت عناو  هاي و نور چشم   كاني قابل تصور به نزد    ري كالن و غ   ي اساس پرداخت حقوقها   ني ا بر
 اسـت ي نـژاد از ر    ي احمد ي مصوبه با بركنار   ني ا نيهمچن.  پاسدار نفت است   - ري وز اراتي شده و در اخت    يقانون

 جمهـور  سيـي  ري تا كنـون اراتي از اختي بخش ،ي سپاه ري آن به وز   ي نفت و واگذار   ي شركت مل  يمجمع عموم 
  . واگذار كرده بودي به پاسدار قاسمزيمالها را ن

 مردم ي ثروت ملاري عمر خود، اختي روزهاني در آخري شود گفت كه مجلس آخوندي منگونهي حساب اني ابا
 امكـان   روهـا، ي ن نشي در چ  ريي و تغ  ندهي در مجلس آ   يريي كرده تا در هر تغ     ضي تفو ي را به پاسدار قاسم    رانيا

  .باشد سپاه پاسداران است، وجود نداشته ولي به وزارت نفت كه اكنون در تيدسترس
  

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

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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   مردم90 سال ي دولت دست نشانده، موضوع جوكهاي تو خاليوعده ها
  يدي جداليل

  
   اسفند29 دوشنبه... خبريفراسو

 خـط فقـر،   ريـ  زحمتكـشان بـه ز  شتريـ  با سـوق دادن ب ي اسالمي، كارنامه جمهور  90 سال   ياني پا ي روزها در
 سـال،   نيـ  در ا  گري و ده ها نمونه د     ي تن فروش  اد،ي ، اعت  هي اول يازهاي ن نهي فقدان مسكن، باال رفتن هز     ،يكاريب

 كـه از  ستيـ  ني تنهـا دلقكـ  ه،ي فقي دست نشانده ول نژاد،ياحمد.  گذاشته استشي تر از گذشته به نما   اهيس
 جمهور و مجلس سيي، ر"رهبر"، 90 كه در آغاز سال ييوعده ها و قولها.  فقط اطوار آن را دارديمملكت دار

 كـه  ستيـ  نلي دليب.  كردلي تبدراني گزنده مردم اي هافهي آنان را به سوژه لط   يارتجاع به مردم دادند، همگ    
 لي توانسته اند تومان را به پهـن تبـد         رايز" لقب داده اند،     " جهان دانانيمي ش نيبزرگتر" جماعت را    نيمردم ا 
  "!كنند
دوش بـه دوش او،  . ديـ  نام"يجهـاد اقتـصاد  " را سـال  90 خود، سال ي نوروزامي در پي گذشته خامنه ا   سال

 سال، 3  اي 2ر طول  شغل داد و گفت، دونيلي ممي دو نجادياو قول ا.  دادي رنگارنگي نژاد هم وعده هاياحمد
 ي از محلهـا   ي كه وارد بازار كار شدند، اثر      ي و جوانان  رانياما نه تنها مردم ا    .  شود ي كن م  شهي ر يكاريمشكل ب 

 خي كـه عبدالرضـا شـ   ستي در حالنيا.  اعالم كرد ي روند اشتغال را منف    م،ي بلكه مركز آمار خود رژ     دند،يكار ند 
 نژاد را مانع عمل     ي و احمد  يي خود، مشا  ي شركا يارديلي م ي دزد ،ي تعاون، كار و رفاه اجتماع     ري وز ،ياالسالم
  . كردفي وعده توصنينشدن ا

 طـرح عمـران روسـتاها و شـهرها و طـرح مـسكن بـا                 ي جمهور دست نشانده گفته بود، در سال جـار         سيير
 چي هـ گـر ي سـال د 3 ايـ  2 گفته بود، تا يو.  خواهد كردداي تر در شهر و روستا ادامه پ  هر چه تمام  يگستردگ

 كيـ  بـه هـر خـانوار    90 سال اني هم فراتر رفته و وعده داد كه تا پا        نياو از ا  .  بدون مسكن نخواهد بود    يرانيا
 و در بخش ي مسكوني از آن بناي تعلق خواهد گرفت تا مردم بتواند در بخش      گاني را ي متر 1000 نيقطعه زم 

  . به احداث باغ اقدام كننديگريد
  
 ي كه اكنون حتي بوده، بطورشي اجاره مسكن همچنان رو به افزامتي دهد كه ق ي حال، آمارها نشان م    ني ا با

 و در   ونيلي م 25 در حدود    ي مبلغ دي با ي متر 60 تا   50 واحد كوچك    كي رهن   يدر مناطق متوسط تهران برا    
  . تومان پرداخت كردونيلي م50 مناطق تا يبرخ

 داده بود كه نه تنها مردم با باال رفتن سرسام  را وعدهمتهاي كاهش قني همچنهي فقتي والمي جمهور رژسيير
 حـرف صـحه   نيـ  هـم بـر دروغ بـودن ا   ي بانك مركـز ي آمار سفارشي اجناس روبرو شدند، بلكه حت    يآور بها 

  .گذاشت
 ي كه در عمل بـه تـالش بـرا         افتي خواهد   شي ها تا حداقل دو برابر افزا      ارانهي ادعا كرده بود كه      ني همچن يو

 يديـ  پرداخت دستمزد و عي كه حتستي در حالنيا.  ختم شدانهي را افتي از در  شتري نفر و ب   ونيليحذف ده م  
  . مانده استي باقي از موضوعات اعتراضات كارگريكي همچنان زيكارگران ن

 كيـ  د،يـ  آي مـ ايـ  كه بـه دن ي نژاد گفته بود به هر نوزاد   ي احمد زي ن شتري هنوز فراموش نكرده اند كه پ      مردم
 به طور معجـزه  ،ي سالگ20-18 ادعا كرده بود آنها در سن ي حساب سرانگشتكيا  دهد و ب ي تومان م  ونيليم

  . در حساب خود خواهند شدونيلي م200 ييآسا
 خور هم سي كه خبرنگاران گوش به فرمان و ساندمي نگذاري مورد را خال  ني آخر ني ا ي اما جا  ادند،ي ها ز  نمونه

 افتندي كرده بودند، بعد از مراجعه به بانك در        افتي در  نژاد ي از احمد  ي هزار تومان  400 و   300 هيكه كارت هد  
  .كه اعتبار كارتها صفر است

 داده خواهد شد كه موجبات تمسخر       يگري رنگارنگ د  ي وعده ها  راني به مردم زحمتكش ا    زي آغاز سال نو ن    در
 يها از سـفر يكـ ي در ي نظـام -يتـ ي دولـت امن سيـي  نژاد، ر  ياحمد.  را فراهم خواهد آورد    ندگانشي گو شتريب

  ".ذارند اگر مخالفان بگي دهم، ولي وعده ها را منيمن ا":  خود بهانه آورده بودياستان
  "! و گناه بگذاردتي دهم اهل بهشت شوم، اگر معصيبنده هم قول م":  پاسخ داده بودزي نيآگاه
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سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن 
  .وم مي كنيمكارگري در ايران را به شدت محك

  

   ماه در فروردينشهداي فدايي

 بيژن - محمد معصوم خاني - منصور فرشيدي - خشايار سنجري -  حبيب مؤمني -جواد سالحي : رفقا
 عزيز سرمدي - محمد چوپانزاده - كالنتري ) سعيد( مشعوف - عباس سوركي - حسن ضياء ظريفي -جزني 

 - سيمين پنجه شاهي -آيتي ) پريدخت( غزال -اميابي  محمدرضا ك-  حميد اكرامي -  احمد جليل افشار -
 عطا - بهرام آق اتاباي -جليل اراضي - ناصر توفيقيان - يداهللا سلسبيلي - علي ميرابيون - عباس هوشمند

 بردي محمدكوسه - عبداهللا صوفي زاده - غفور عمادي - آراز محمد وردي پور -)بهروز(محمدآراز- خانجاني 
 -  آنه بردي سرافراز - فيروز شكري -  علي محمد خوجه - سعيد جوان مواليي -ورنوروز  قربانعلي پ-غراوي 
 محمد -  پروين افروزه - محمد رسول عزيزيان - نور محمد شفيعي - فيروز صديقي - شفيعي ) آرقا(قربان 

 مزدوران در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع توسط...  صديق ديده ور  و _ منوچهر كالنتري -حرمتي پور 
  .رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند

  
 

   ساعت بازرسي و بارگيري ساعتي48مهندس برديا مستوفيان پس از 

  پس از ورود به ليبرتي به شهادت رسيد

  
، مجاهد خلق مهندس برديا امير 1391 صبح روز سه شنبه اول فروردين سال 6ساعت 

برتي بود، ساعتي پس از ورود به ليبرتي        مستوفيان، كه جزو سومين گروه انتقالي به لي       
  . در اثر خستگي مفرط، دچار ايست قبلي شد و به شهادت رسيد

سـال پـيش    20 ساله، يك متخصص برجسته برق از        44مجاهد شهيد برديا مستوفيان     
  . براي ادامه مبارزه عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران به صفوف رزم آوران آزادي در شهر اشرف شتافت

 ساعت گذشته مشغول بارگيري و پروسه بازرسي بود، پس از پيـاده شـدن در                48دس مستوفيان كه  در      مهن
ليبرتي براي خواندن نماز به داخل بنگال رفت، اما ديگر از بنگال خارج نشد و وقتي دوستانش براي رفتن بـه                

ا بـه نـزد پزشـك عراقـي در     مراسم جشن نوروز سراغ او رفتند با جسد بيجان او مواجه شدند و بالفاصـله او ر     
  . پزشك مزبور علت مرگ را ايست قلبي ناشي از خستگي و فشار تشخيص داد. ليبرتي منتقل كردند

.  اسفند ادامه يافت29 اسفند آغاز شده بود تا ظهر روز دوشنبه 28 صبح يكشنبه 8بازرسي بارها كه از ساعت 
ين بازرسي موهن، نيروهاي ويـژه ضـربت موسـوم بـه            در يك مرحله از ا    . به دنبال آن بازرسي افراد شروع شد      

  . سوات، به ساكنان حمله كرده و با باتون برقي به ضرب و شتم آنها پرداختند
اما پس از رسيدن به منطقه ليبرتـي      .  و ربع بعد از ظهر دوشنبه از اشرف حركت كرد          8ستون ساكنان ساعت    

داليل واهـي آنهـا را سـاعتها در       زرسي قرار گرفتند و به      به رغم تمامي بازرسيها در اشرف، يكبار ديگر مورد با         
 سـاعت بعـد     10 يعنـي بـيش از       1391 صبح  سه شنبه اول فروردين        6.5سرماي شديد نگاه داشتند، ساعت      

  .همه آنها در ليبرتي پياده شدند
ي گروه سوم   جاي دولت عراق و يونامي، از چندين روز پيش، در يك شتاب غيرقابل توجيه اصرار داشتند جا به       

 جـايي در روز سـوم         اسفند انجام شود و اصرارهاي ساكنان و نمايندگانشان را، براي آن كه اين جا به               29روز  



 ٦٩

 اسفند فشار فوق العاده زيادي      29اين مطلب كه انتقال در روز       . فروردين و بعد از نوروز انجام شود، نپذيرفتند       
 و شفاهي به نماينده  ويژه دبيركـل و مقامهـاي يونـامي از     صورت مكتوب كند، بارها به بر ساكنان تحميل مي   

  .سوي نمايندگان اشرف اعالم شده بود
 جايي اجباري است كه دولت عراق براي خوشĤيند فاشيسم ديني حاكم بر ايـران و                 اين در حقيقت يك جا به     

ـ                   ه فجـايعي چـون     تلخ كردن عيد نوروز ساكنان اشرف، تحت نظر ملل متحد، به آن مبادرت كرده است كـه ب
  .شهادت برديا مستوفيان منجر شده است

مقاومت ايران، توجه دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و دولت اياالت متحـده آمريكـا را بـه نقـض فـاحش                 
كند و خواستار تضمين حداقل اطمينانهاي سـاكنان    جايي اجباري جلب مي حقوق ساكنان اشرف و اين جا به 

  . ور جلوگيري از فجايع بيشتر استاشرف از سوي آنان، به منظ
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  )2012 مارس 20(1391اول فروردين 
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