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. اين مذاكرات مفيد و سازنده بود«

 ايم كه  اكنون به جهتي متمايل شده
وگوهاي سازنده و موثري  بتوانيم گفت 
رود كه اين  انتظار مي....داشته باشيم

نشستها بتواند به نتايج ملموسي برسد 
آميز  تا اعتماد جامعه جهاني به صلح 

 ايران تامين  اي بودن برنامه هسته 
له چكيده سخنان اين دو جم» .شود

كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا است كه پس از پايان 

 با رژيم ايران 1+5مذاكرات كشورهاي 
 14(1391 فروردين 26در روز شنبه 

. در استانبول بيان كرد) 2012آوريل 
سعيد جليلي، سرپرست هيات جمهوري 

 11اسالمي نيز پس از پايان مذاكرات 
 26 پايه اي رويداد شنبه ساعته راهبرد
» و گو و همكاري گفت «فروردين را 

دانست و نتيجه گرفت كه مذاكرات 
توانست موفق باشد و رو به جلو «

  .»باشد
  

جليلي همراه با _منتِجه سخنان اشتون
عكس يادگاري آنها سبب گمانه زنيها 
و تحليلهاي بسيار در رسانه هاي 

رسانه هاي حكومتي . جمعي جهان شد
يران با غوغاساالري از پيروزيهاي ا

جمهوري اسالمي و عقب نشيني غرب 
ايرانياني هم بودند كه . گفتند و نوشتند

توجه خود را به شال گردن خانم 
اشتون و تاثير آن بر قيمت مايحتاج 

 300عمومي متمركز كرده و افت 
 تومان 400توماني از يك كيلو عدس و 

 از از يك كيلو مرغ را، البته به طنز،
نتايج انتشار عكس همراه با شال گردن 
كاترين اشتون در حضور سعيد جليلي 

  .دانستند
از الف زدنهاي رسانه هاي حكومتي و 
از طنز تلخ برخي از ايرانيان كه بگذريم، 
سوال اساسي اين است كه؛ در استانبول 

برد _چه گذشته كه طرفين ژست برد
  مي گيرند؟

اكرات براي بسياري از تحليلگران مذ
اي بود كه » دريچه«استانبول همان 

يس جمهوري آمريكا به آن اشاره ئر
هنوز دريچه اي براي «:كرده و گفت

اين . حل ديپلماتيك منازعه وجود دارد
دريچه در حال بسته شدن است و ايران 

  . »بايد از اين فرصت استفاده كند

گفته مي شود كه تحريمها و به ويژه 
رگذاري است و ها در حال اثكتحريم بان

ريش سفيد بدون ريش قوم، خطرات 
ناشي از تحريمها را عندالمالقات به آقا 

  . گوشزد كرده است
روايت رسانه هاي نزديك به باند 
احمدي نژاد چنين است كه؛ حسن 

به وين »  سفر مخفيانه«روحاني در 
حامل پيامي به مقامهاي ) اتريش(

اين خبر را حسن . اروپايي بوده است
ي تكذيب كرده و اعالم نموده كه روحان

اي  سفر وي ارتباطي با مذاكرات هسته 
  .نداشته است

همين رسانه ها پيشنهادات حسين 
موسويان منتشر شده در روزنامه 

بسته «را به عنوان » بوستون گلوب«
جمهوري اسالمي در » پيشنهادي

بر اساس . مذاكرات استانبول دانسته اند
 20ي سازي اين پيشنهاد در گام اول غن

درصدي اورانيوم در مقابل لغو 
تحريمهاي بانكي و نفتي متوقف مي 

البته در مورد توقف احتمالي غني . شود

 درصدي بعضي از كارگزاران 20سازي 
پروژه اتمي هم چراغ سبزهايي نشان 

  .داده اند
  

 اتيهدو روز قبل از مذاكرات استانبول، 
 پست در سر نگتن روزنامه واشرهيمد

 ني اني فرورد24روز پنجشنبه مقاله 
سوال عاجل اين «:سدي نويروزنامه م

است كه آيا نوعي از معامله نيمه كاره 
مي تواند صورت گيرد كه چيزي را كه 
شبيه لغزيدن به سوي جنگ است را در 

تا اندازه يي به صورت علني . هم بشكند
و تا اندازه يي در بريفينگهاي خصوصي، 

 كند ضروري دولت اوباما آنچه فكر مي
است را اين طور مطرح كرده؛ يك 
توافق با ايران جهت توقف غني سازي 

 درصد، 20اورانيوم با درجه سطح باالي 
 كيلوگرم از 100صادر كردن مقدار 

سوختي كه هم كنون تا اين سطح غني 
شده، و بستن تاسيسات جديد زير 

.  نزديك شهر قمدراعماق كوه 
در حالي كه دولت جزئيات آنچه 
آماده است، ما به ازاء آن به 
ايران بدهد را مطرح نكرده 

رسد حداقل  به نظر مي. است
چيز، قول متوقف كردن 
تحريمهاي بيشتر و احتمال لغو 
ميزاني از سختگيريهايي است 
كه هم اكنون اتخاذ گرديده، مانند 

 هدف راآنهايي كه بانك مركزي ايران 
 سانيسرمقاله نو. »قرار داده است

براي «: دهندي پست ادامه مواشنگتن
آنهايي كه همانند ما معتقدند، اقدام 
نظامي طي ماههاي آتي عليه ايران نه 
ضروري است و نه عاقالنه، يك قرارداد 
كه در آن ايران شروط دولت آمريكا را 
برآورده نمايد، موجب آسودگي خاطر مي 

.  بخش نيستايتگردد، ولي رض
ا اين گيرد، ام احتماال جلوي جنگ را مي

ريسك را دارد كه در ميان مدت، غير 
سازنده باشد، زيرا اين موجب كاهش 
فشار فزاينده اقتصادي كنوني عليه ايران 
مي گردد و به رژيم اجازه نفس كشيدن 

  .»مي دهد
  

تا آن جا كه به اظهار نظرهاي رسمي 
بول بر مي گردد، پيرامون مذاكرات استان

طرفين به جز خوش بيني و تعيين قرار 
 هيچ خبر ديگري منتشر نكرده بعدي

قرار است دور دوم مذاكرات در روز . اند
در بغداد ) 2012 مه 23( خرداد امسال 3

  .برگزار شود
پس از مذاكرات استانبول وزير امور 
خارجه رژيم، علي اكبر صالحي خواستار 

ابل آمريكا و لغو تحريمها شد و در مق
اروپا با پافشاري بر روي تحريمها، 
خواستار اقدام عملي از جانب رژيم ايران 

به نظر مي رسد كه موضوع . شدند
اصلي و محوري در مورد پروژه اتمي، 
عليرغم مارشهاي پيروزي همچنان به 

تا آن جا كه به . قوت خود باقي است
واليت خامنه اي بر مي گردد، در اين 

  . انداز زير وجود داردمورد دو چشم
  

حالت اول اين است كه خامنه اي خطر 
تحريمها را جدي گرفته و بنابرين 
تصميم بر آن دارد كه فعالً از ادامه 
پروژه دستيابي به سالح اتمي منصرف 
شده و بنابرين گام به گام و با گرفتن 
امتيازاتي به شفاف سازي وضع موجود 

اين حالت عليرغم هر . مبادرت كند
متيازي كه جمهوري اسالمي دريافت ا

كند، يك باخت براي رژيم و يك برد 
  .كالن براي مردم ايران است

  
حالت دوم اين است كه مذاكرات 
استانبول و در ادامه آن مذاكرات در 
بغداد جزيي از موش و گربه بازي خامنه 
اي براي خريد وقت و كُند كردن پروسه 

ه تحريمها و در نتيجه رسيدن به نقط
اين نقطه مطلوب مي . مطلوب باشد

تواند دستيابي كامل به سالح اتمي و 
مذاكره از موضع قدرت و يا تدارك 
كامل براي ساختن سالح اتمي بدون 
آن كه تصميم سياسي براي مرحله 

در چنين . نهايي آن اتخاذ شود، باشد
وضعيتي پروژه اتمي رژيم همچون 
چماقي باالي سر همه جهان خواهد بود 

 البته رژيم كوشش خواهد كرد تا از كه
. مرز تحمل قدرتهاي غربي عبور نكند

در واكنش به چنين وضعيتي كشورهاي 
غربي يا به فشار بر رژيم ايران ادامه مي 

دهند و يا اين كه سرانجام واليت خامنه 
. اي را در باشگاه اتمي مي پذيرند

بديهي است كه اين حالت به زيان مردم 
خامنه اي و همه كساني ايران و به سود 

كه از جنگ و توسعه بحران اتمي بهره 
  .برداري مي كنند خواهد بود

  
واقعيت اين است كه پروژه اتمي رژيم 
ايران به طور كامل در تقابل با منافع 
آني و آتي مردم ايران و مردم سراسر 

منافع كشور و مردم . جهان قرار دارد
ايران ايجاب مي كند كه خامنه اي با 

شار مداوم جامعه جهاني، بدون استفاده ف
از حربه جنگ، 
مجبور به عقب 

در اين . نشيني شود
عقب نشيني خامنه 
اي هر امتياز 
متصوري كه از 
جانب غرب دريافت 
كند، نمي تواند 
زيانهاي ناشي از 
نوشيدن جام زهر را 
جبران كند و مردم ايران عليرغم 
خسرانهاي احتمالي و منجمله به حاشيه 

 نقض حقوق بشر در ايران، كه رفتن
البته اكنون هم در حد انتظار در متن 

  . نيست، سود خواهند برد

  يادداشت سياسي 

  برد بي معني است_در مساله اتمي نتيجه برد
 مهدي سامع

مردم سراسر  كه پروژه اتمي رژيم ايران به طور كامل در تقابل با منافع آني و آتي مردم ايران و واقعيت اين است«
فشار مداوم جامعه جهاني، بدون استفاده از  منافع كشور و مردم ايران ايجاب مي كند كه خامنه اي با. جهان قرار دارد

عقب نشيني خامنه اي هر امتياز متصوري كه از جانب غرب دريافت  در اين.  جنگ، مجبور به عقب نشيني شودحربه
منجمله به  ناشي از نوشيدن جام زهر را جبران كند و مردم ايران عليرغم خسرانهاي احتمالي و كند، نمي تواند زيانهاي

 .»متن نيست، سود خواهند برد ر حد انتظار درحاشيه رفتن نقض حقوق بشر در ايران، كه البته اكنون هم د
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زمان كوتاهي پس از تاييد رياست 
دوباره آقاي هاشمي رفسنجاني بر 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، وي 
خواستار تغيير ريل در سياست خارجي 

او در اين . جمهوري اسالمي گرديد
، "رابطه با آمريكا"رابطه به سه محور 

 و "مناسبات دوستانه با عربستان"
عدم ماجراجويي در مورد فلسطينيها و "

  .  اشاره كرد"عيان لُبنانشي
بي ترديد اهميت ابتكار آقاي رفسنجاني 
به خاطر وزنه اي نيست كه مي تواند در 

 "نظام"ترازوي تعيين سياستهاي 
بگُذارد و كفه اي را به سود خط و 

او مدتهاست كه . ديدگاهش سنگين كند
حاشيه اي بر متن سياست رسمي 
محسوب مي شود و در تعيين، هدايت يا 

ُنكته . يح آن نقشي بازي نمي كندتصح
چشمگير تر در اين رابطه، علت تحرُك 
يكباره او در حوزه حساس سياست 
خارجي و تريبون گذاري در قلمروي 

 رزرو "رهبر"است كه به ظاهر براي 
سخنان وي كه همزمان با . شده است

آغاز تداركات براي نشست جمهوري 
اسالمي با طرفهاي خارجي خود بيان 

د را مي توان خط مقياسي از درجه گردي
شدت بحثها در ساختار قُدرت پيرامون 
مسير كنوني، ظرفيت و آينده آن 

  .پنداشت
اين شگفت آور نيست كه جايگاه خط 
مشي حاضر و چشم انداز آن به موضوع 
بحث در ساختار قُدرت تبديل و مرزهاي 
ممنوعه پيرامون آن به تدريج به عقب 

ذرا به شرايط يك نگاه ُگ. كشيده شود
مشخصي كه آقاي رفسنجاني از مدخل 
آن طرح خود را ارايه كرده، نشان مي 
دهد مهار اهرُمهاي اقتصاد كشور به 
شتاب از دستان حكومت خارج مي شود 
و اين در حالي ست كه تحريمهاي در 
دستور كار غرب عليه جمهوري اسالمي 
هنوز به تمامي به مرحله اجرا در نيامده 

  . است
ريمهاي نفتي اتحاديه اروپا كه در تح

 عضو آن 27بهمن ماه به تصويب 
تير (رسيد، در اول ماه ميالدي جوالي 

تا اين تاريخ، . نهايي خواهد شد) ماه
مهمترين خريداران نفت جمهوري 
اسالمي در اُروپا يعني، ايتاليا، يونان و 
اسپانيا مي توانند برابر با قراردادهاي 

  .دمعتبر خود عمل كنن
   

  تحريم بخش نفتي
در همين حال، پروسه فشار بر شاهرگ 
حياتي رژيم واليت فقيه در بازارهاي 

جمهوري . آسيايي نيز جريان دارد
اسالمي نزديك به نيمي از نفت 
صادراتي خود را در اين حوزه به فروش 

  . مي رساند
  

  
 ژاپن كه تا پيش از وضع تحريمهاي *

ز از  هزار بشكه نفت در رو344نفتي، 
ايران وارد مي كرد، اينك اعالم كرده 

 28است كه خريد خود را به ميزان 
درصد كاهش داده كه اين رقم نسبت 

 43 در سال گُذشته، شابه مبه زمان
  .   را نشان مي دهددرصد كاهش

با اين حال، پايوران نفتي ژاپن اطالع 
داده اند كه در ادامه ي كاهش خريد 

ار نفت از جمهوري اسالمي، چه
پااليشگاه بزُرگ اين كشور نيز 
قراردادهاي خريد نفت خود را تمديد 
نكرده و واردات از ايران را قطع كرده 

  .  اند
 كُره جنوبي، يكي ديگر از مشتريان *

عمده جمهوري اسالمي در آسيا، به 
 20 تا 15گونه غير رسمي از كاهش 

درصدي واردات نفت خود از ايران خبر 
 كه پيشتر واردات سئول. داده است

محصوالت پتروشيمي از ايران را ممنوع 
كرده، سياست خود در مورد تحريم نفتي 
را با گامهاي اتحاديه اروپا تنظيم مي 
كند و عملي ساختن قصد خود را به ماه 
جوالي يعني، زمان به دست اجرا نهاده 
شدن تحريمهاي اين اتحاديه موكول 

  .    كرده است
در اين ميان به  هندوستان نيز كه *

 آسيايي نفت هجايگاه دومين وارد كنند
ايران فراز يافته، به همين گونه در حال 

بزُرگترين . سوار شدن بر اين قطار است
خريدار هندي نفت ايران كه يك 

است، اعالم ) مانگالور(پااليشگاه دولتي 
 150كرده است كه واردات خود را از 

شكه  هزار ب80هزار بشكه در روز به 
همچون سئول، دهلي . كاهش مي دهد

نو نيز اعالم داشته كه از ماه جوالي در 
جهت كاهش بيشتر خريد از جمهوري 

  .اسالمي حركت خواهد كرد
بر اساس همين تحوالت و چشم 
اندازهاي نفتي جمهوي اسالمي پس از 
رسميت يافتن تحريمهاي اتحاديه اُروپا، 
 آژانس بين المللي انرژي اتُمي برآورد

كرده است كه توليد نفت خام جمهوري 
 950اسالمي تا تابستان سال جاري به 

  . هزار بشكه در روز كاهش يابد
  

  ُقفل سيستم بانكي
ساعاتي پيش از آغاز سال جديد، در  *

كه  اسفند، اتحاديه اروپا اعالم كرد 28
سرويسهاي بين المللي نقل و  درب

 به روي بانكها، موسسه ها  راانتقال پول
پايوران رژيم مالها كه در ليست سياه  و

. ، مي بندداين اتحاديه قرار دارند
 روشن ساختند  اتحاديه اروپامقامهاي

 اين تدبير بيش از همه متوجهكه 
 "سويفت"موسسه خدمات دهنده 

(SWIFT)موسسه مزبور  . مي شود
  يك حلقه پيوند كليدي بين بانكها و 

  
ال موسسات مالي جهان براي نقل و انتق

ارز به شمار آمده و بخش عمده اي از 
تجارت جهاني و از جمله، معامالت 
نفتي و گازي از كانال آن صورت مي 

  .  پذيرد
بر معامالت و داد و  اين اقدام تاثير

خارجي جمهوري اسالمي  ستدهاي
 بانك و موسسه 40. ويرانگر خواهد بود

مالي اغلب دولتي در ايران داراي 
ساب رسمي نزد اين  يا ح"سويفت كد"

موسسه هستند كه به گُفته منابع 
 درصد بازرگاني 92حكومتي، در مجموع 

خارجي جمهوري اسالمي توسط آنها 
همانگونه كه پيداست، . انجام مي شود

بخش نفت و گاز حكومت با بيشترين 
تاثير از حذف ابزارهاي پايه اي معامله 

جه به وابستگي با تو. روبرو خواهد بود
اقتصاد كشور به درآمدهاي اين بخش، 
مفهوم ديگر تحول مزبور، تنگ شدن 
دريچه تغذيه حكومت و به خُشكي 
كشانده شدن منابعي است كه هزينه 

  .   سياستهاي خود مي كند
، دولت )آبان ماه(چند ماه پيشتر  *

انگليس با ممنوع كردن بانكها و 
 داد موسسات مالي انگليسي از هر گونه

وستد و رابطه با بانك مركزي جمهوري 
مالي -اسالمي، رابطه سيستم بانكي

، "لندن سيتي"جمهوري اسالمي با 
وال "دومين مركز مالي جهان بعد از 

انگليس در .  را قطع كرده بود"استريت
همين راستا، داراييها و سپرده هاي 

  .بانك مزبور را نيز توقيف كرد
روپا و اقدام  همزمان با افزايش فشار اُ*

آمريكا در مشمول كردن معامالت مالي 
با جمهوري اسالمي در چارچوب قوانين 

داد و ستد بر اساس ريال در پولشويي، 
بزُرگترين مركز تجارت غيرمستقيم 

از . جمهوري اسالمي نيز متوقف گرديد
، نزديك به همه 91نخُستين هفته سال 

  ازصرافيهاي عمده امارات متحده عربي
خريد وفُروش ريال و گرفتن يا ارسال 

بر اساس . حواله خودداري كرده اند
گزارش منابع رسمي امارات، نزديك 
هشت هزار شركت ايراني كه بيشتر آنها 
به واردات كاال اشتغال دارند، در اين 

تحول مزبور . كشور به ثبت رسيده اند
ادامه فعاليت اين شركتها را با عالمت 

  .  استسووال روبرو كرده
كمي پيشتر، در اسفند ماه اعالم گرديده 

 به روابط و "بانك اسالمي نور"بود كه 
معامالت خود با جمهوري اسالمي 

بانك مزبور به اعضاي . خاتمه داده است
خانواده حاكمان امارات تعُلق دارد و به 

يكي از ، "وال استريت جورنال"نوشته 
براي حاكمان ايرانهمترين راههاي م 

به مدهاي نفت خود آ درال و دريافتانتق
  . شمار مي رفته است

  

  
  انتخابات

با اين حال، آنچه كه تشديد فشارهاي 
نفتي و مالي و زير قيچي رفتن بند 
ناف حكومت را براي رهبران و پايوران 
آن خطرناك مي كند، شرايط مشخص 
اقتصادي اي كه به گونه مجرد پديد 
 مي آورد، نيست؛ خطر در بيان و

بازتاب اجتماعي و سياسي اين شرايط 
نهفته است و واكُنشي كه مي تواند 
برانگيزد و نيروهايي كه مي تواند فعال 

اين فاكتور قادر است در بحث . كند
 يا به بيان ديگر، "رابطه با آمريكا"

پايين كشيدن فتيله بحران براي از سر 
گُذراندن توفان، قوي ترين استدالل را 

ن طور، بيشترين عرضه كند و همي
  .  مشوق براي حركت در اين مسير باشد

نمايش انتخابات مجلس، بهترين 
فُرصتي بود كه حكومت مي توانست 
براي ارزيابي موفقيت خود در سركوب 
جامعه و به اطاعت كشاندن آن داشته 

براي نخُستين بار پس از . باشد
، رژيم واليت 1388خيزشهاي سراسري 

ا در يك ميدان فقيه و جامعه، خود ر
. نبرد گُسترده در برابر يكديگر مي يافتند

هر گاه صحنه نبرد خالي مي ماند و يا 
حكومت مي توانست به وسيله پراكنده 
كردن نيروها و گُردانهاي آن از راه 
تهديد، رشوه و فريب، جبهه مقابل را 
تضعيف كند، مسير براي تداوم سياست 

باز مي كُنوني از جمله در پهنه خارجي 
 "نظام"برعكس، در صورتي كه . ماند

در اين آزمون مردود مي شد، ريسكهاي 
خط مشي مزبور به گونه جبران ناپذيري 
افزايش مي يافت و با مبناي خود يعني، 
ثبات و حفظ قُدرت در تناُقض قرار مي 

  . گرفت
هيچكس بهتر از آقاي خامنه اي و 
همدستانش نقش نمايش انتخابات در 

 را بازگو "نظام"استهاي ُكلي تعيين سي
آنها در پروسه تدارك اين . نكرده است

خيمه شب بازي، گام به گام بيشتر 
روشن كردند كه از نظر آنان موضوعي 

 گذاشته شده، نه "انتخاب"كه به 
چگونگي تركيب آتي مجلس بلكه، 

حاكمان .  است"نظام"آرايش فعلي 
براي جامعه استدالل مي كردند كه 

ومت در نتيجه تحريم تضعيف حك
انتخابات، عاملي براي تشويق طرفهاي 

 و به بيان آنها - "نظام"خارجي 
 به تشديد فشارها و سپس - "دشمنان"

دستگاه قُدرت . حمله نظامي خواهد بود
به اين وسيله توده ها را در برابر انتخاب 

 يا تشديد "نظام"دروغين بين دو گزينه 
ك ي. تحريمها و جنگ قرار مي داد

 يصطفمنماينده مجلس به نام 
ي اين باجگيري ناشيانه را نيرضاحس

شمن اگر د": اينگونه تشريح كرده است
م ه كه مردم در انتخابات مجلس ُننديبب

مشاركت نخواهند كرد، آن موقع به 
 خواهان و همانند يبهانه دفاع از آزاد

 افغانستان و عراق ي كه براييهايباز
و جنگ  ييدرآورد، هوس كشورگشا

  ضور  حكياما اگر .  خواهد كرديافروز
  4بقيه در صفحه 

  

  ...سرمقاله 

  نرمش بين چُكش و سندان
 منصور امان
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 را سال 90زماني كه ولي فقيه سال 

در نامگذاري كرد، » جهاد اقتصادي«
پايان سال ريال تبديل به كاعذ پاره اي 

 بزرگترين و 90در سال . شد بي ارزش
بي سابقه ترين اختالس مالي با 
. همكاري پايوران رژيم صورت گرفت

 تومان به 1100همچنين ارزش دالر از 
ي پاياني  تومان در ماهها2000بيش از 

محتواي نامگذاري سال .  رسيد90سال 
جديد توسط خامنه اي با استثمار بيشتر 

شعار خامنه اي تحت . رقم خواهد خورد
توليد ملي، حمايت از كار و «عنوان 

، از همان 91 در سال »سرمايه ايراني
جنس وعده هايي است كه مانند حباب 

  . در هوا مي تركد
 وضعيت اقتصادي آن چنان بحراني

است كه كارگزاران رژيم چشم انداز 
روشني براي بهبود  وضعيت به تصوير 

يكي از شعارهاي احمدي . نمي كشند
نژاد در هنگام اجرايي كردن حذف يارانه 
ها، به كارگيري بخشي از يارانه ها در 
واحدهاي توليدي و تقويت نيروهاي 

بر اساس همه داده . توليدي داخلي بود
 منتشر شده از هاي آماري و گزارشهاي

نهادهاي حكومتي، در يك سال و 
چندي كه طرح هدفمندي يارانه ها 
عملي شده، شمار واحدهاي توليدي 

  . تعطيل شده افزايش يافته است
مبلغ تعيين شده به عنوان حداقل 

، با توجه به نرخ 91دستمزد براي سال 
تورم، نمايي از توخالي بودن 
نامگذاريهاي ولي فقيه براي امسال 

، شوراي عالي 90در پايان سال . ستا
 تومان 754 هزار و 389  كار با تعيين

به عنوان حداقل دستمزد، نويد افزايش 
فقر و تنگدستي به كارگران و 

حداقل .  دادراسال اممزدبگيران براي 
دستمزد اعالم شده شامل آن درصد از 
كارگران و مزدبگيراني مي شود كه 

اني براي كس. تحت قانون كار هستند
كه قانون كار در مورد آنان شامل نمي 

  .شود وضع از اين هم بدتر است
اين دستمزد هيچ همخواني با نرخ تورم 

در حالي كه نرخ واقعي تورم از . ندارد
طرف هيج نهاد رسمي اعالم نمي شود، 

 درصد 21.5بانك مركزي نرخ تورم را 
خبرگزاري حكومتي ايلنا روز . اعالم كرد
ين، به نقل از واحد  فرورد14دوشنبه 

اطالعات اكونوميست، اعالم كرد كه 
 23،6نرخ تورم در فروردين ماه به 

همين . درصد افزايش يافته است
خبرگزاري از قول اطالعات اكونوميست 
مي نويسد كه نرخ تورم در ماههاي 
آينده همچنان سير صعودي خواهد 

  . داشت
مصطفي اقليما، رئيس انجمن علمي 

عي ايران، در رابطه با مددكاران اجتما
 فروردين 11تورم در خبر انالين جمعه 

 سال گذشته تا كنون 30از «:نوشت

ميزان حقوق پايه يك حقوق بگير حدود 
 درصد رشد داشته، در حالي كه 84

 800قيمت برخي كاالها، مانند بنزين، 
  . »برابر شده است

  مزد تهرانتهي عضو كم،يقي توففرامرز
 هزار تومان 700 را ديخط فقر شدنرخ 

كند و بر اين اساس اعالم  يبرآورد م
 درصد از كارگران 60مي كند كه؛ 

 . قرار دارنددي خط فقر شدري زيقانون
نرخ خط فقر از يك ؛  كهدي تاكيو

 هزار تومان در سال 250ميليون و 
 هزار 400 به يك ميليون و 1390

طبق  و بنابرين بر تومان افزايش يافته
 كارگراني 1391ال مصوبه مزدي در س

كنند زير  كه پايه دستمزد دريافت مي
خط (خط فقر شديد در محدوده خط بقاء 

 .كنند يگذران معيشت م) مرگ
  
  

اجراي بخش دوم هدفمندي 

  يارانه ها
در حالي كه اجراي فاز دوم حذف يارانه 
ها يا هدفمندي يارانه ها تبديل به 
موضوع كشمكش براي تصفيه 

 شده، شعار حسابهاي دولت و مجلس
 هزار تومان يارانه ها دروغ 28افزايش 

عضو كميسيون برنامه و . از آب درآمد
 17 شنبه 5بودجه مجلس رژيم روز 

فروردين، در واكنش به بي اعتنايي 
دولت به جايگاه مجلس، حرفهاي 

و غير » بسيار شعارگونه«احمدي نژاد را 
 . جدي تلقي نمود

از طرف ديگر الريجاني رئيس مجلس 
 فروردين از هيج گرفتن 17 شنبه 5وز ر

مجلس توسط احمدي نژاد به خشم 
بدون مصوبه «:آمده و اظهار داشت

مجلس نمي توان گام دوم هدفمندي 
  » .يارانه ها را اجرا كرد

در پشت هياهوي دعواي مجلس و 
دولت بر سر ميزان يارانه هاي پرداختي 
. به مردم، واقعيت چيز ديگري است

ها كه در اصل همان هدفمندي يارانه 
 قيمتها رشدحذف يارانه ها است، باعث 

ميزان كمكهايي . و نرخ تورم شده است
كه در برابر حذف يارانه ها پرداخت شده 

قيمت همه هيچ همخواني با افزايش 
بر . ندارداجناس و كاالهاي سوختي 

همين منظر، دستاورد حذف يارانه ها، 
افزايش تورم، گسترش فقر و تعطيلي 

. تر واحدهاي توليدي داخلي استبيش

الريجاني در مجادله با احمدي نژاد، مي 
قرار بود از محل منابع اجراي «:گويد

طرح هدفمندي يارانه ها، درمان رايگان 
، كه چنين »در اختيار مردم گذاشته شود

  .نشد
طي يك ماه اخير به ويژه ايام نوروزي 
مردم يك باره با افزايش قيمتهاي مواد 

بر . و سوختي روبرو شدندخوراكي 
اساس گزارشهاي پخش شده بهاي مواد 
خوراكي طي يك ماه اخير دو برابر شده 

مردم بايد بهاي افزايش كاالها را . است
با وعده احمدي نژاد مبني بر افزايش 
يارانه ها كه هنوز به حسابشان ريخته 

براساس گزارش .  است بپردازندنشده
خبرگزاريها، قيمت مواد خوراكي بيش از 

 درصد در روزهاي پاياني سال و 100
  . آغاز سال جديد افزايش داشته است

 مالي از حدف يارانه ها ابعاگر تقسيم من
موضوع دعواي پايوران رژيم است، 
افزايش بهاي مواد اوليه زندگي و فقيرتر 

ت شدن مردم واقعيت سياس
است » هدفمندي يارانه ها«

كه بر دوش مردم سنگيني مي 
  . كند

  
  1391اليحه بودجه 
 فروردين، 21روز دوشنبه 

كليات اليجه بودجه سال 
و به » مصلحت«، بنا به 1391

توصيه ولي فقيه به تصويب 
طرح بودجه سال . مجلس نشينان رسيد

، يك روز قبل از تصويب در 1391
 8ه جلسه كميسيون تلفيق مجلس ب

چندي . دليل مورد تاييد قرار نگرفته بود
پيش الريجاني از احمدي نژاد بر سر به 
هيچ گرفتن مجلس در اجراي فاز دوم 

وي . يارانه ها، به خامنه اي متوسل شد
در نامه اش از ولي فقيه تقاضا كرد كه 

 فانون اساسي در 110بر اساس اصل  
 . اين امر به نفع مجلس مداخله كند

در هنگام تصويب كليات الريجاني 
بر توصيه خامنه اي در  اليحه بودجه 

احمدي نژاد  تصويب آن به نفع دولت 
اين امر يك بار ديگر بر . تاكيد كرد

پوشالي بودن قوه مقننه رژيم مهر تائيد 
بي خاصيت بودن مجلس بارها در . زد

تضاد با دولت و با مداخله خامنه اي 
  . خود را نشان داده است

، محصول اتاق 1391دجه سال اليجه بو
فكر اقليتي محدود و چپاولگر است كه 
نفع سرمايه داران و استثمار بيشتر 
كارگران و مزدبگيران را برنامه ريزي 

بر همين منظر بحران . كرده است
اقتصادي، تورم، بيكاري، ناامني و 
آسيبهاي اجتماعي را هر جه بيشتر 

  . افزايش خواهد داد
 را علت مخالفت  دليل8مجلس نشينان 

   اعالم 1391خود با اليحه بودجه سال 
  5بقيه در صفحه 

  

  

  ....سرمقاله 

  نرمش بين

   چُكش و سندان
  3بقيه از صفحه 

  
 داشته يرشورشمن شكن پ و دريچشمگ

 ي همانطور كه مقام معظم رهبر،ميباش
شمن به  است كه ديعيفرمودند، طب

 دي اش نخواهد گنجلهيخ وجه به مچيه
 اي كند ي ما دست درازي مرزهاكه به

 كشور ما دخل و يمور داخلبخواهد در اُ
  ". داشته باشديفتصرُ

  
  پيامي كه حكومت گرفت

بايكوت چشمگير و سراسري نمايش 
انتخابات، شكاف بين حكومت و جامعه 
و در پيامد آن، بي تاثيري راه انداختن 
ميدانهاي فرعي براي به حاشيه بردن 

وشني به نمايش تضاد اصلي را به ر
  . گُذاشت

 هايي كه "پيام" اسفند، همه ي 12روز 
آقاي خامنه اي قصد داشت براي 

 بفرستد، به موجز "دوستان و دشمنان"
. اما روشن ترين شكل ارسال گرديد

 "نظام"قوي ترين عالمت را ولي خود 
دريافت كرد و چندان از شنيدن آن 
سراسيمه شد كه با وجود تداركات 

 هزينه هنگُفت براي رنگ و گُسترده و
لعاب زدن به سيرك انتخابات، حتي از 
سر هم كردن آمار و ارقام الزم نيز 

رسواييهاي لو رفته بر سر . ناتوان ماند
صحنه، نشان از غافلگيري حكومت در 
برابر واكُنش اعتراضي جامعه و فراتر 
رفتن آن از بدبينانه ترين حالتي بود كه 

  .  ده بودپيش بيني و تدارك دي
از اين هنگام به بعد، تريبون به روي 
بحث در باره چگونگي كاهش فشارهاي 
خارجي و جلوگيري از افزايش تاثير آن 

 اعتماد ناپذير داخلي، "دشمنان"بر 
گشوده شد و ارسال پيام، اين بار به 

  . گونه ديگر آغاز گرديد
  

  برآمد
رژيم جمهوري اسالمي زير فشار داخلي 

حال جستجوي راهي براي و خارجي، در 
خارج شدن از تنگنا است و زير تابلوي 

 يا مذاكره در "رابطه با آمريكا"
استانبول و بغداد، چراغ قُوه به دست به 

اين يك . اطراف رهسپار گرديده است
فعاليت شناخته شده حاكمان جمهوري 
اسالمي در همه شرايط مشابهي ست 
. كه تا كنون در آن قرار گرفته است

عاليتها و ابتكارهايي كه بر اين مبنا ف
صورت مي پذيرد، هر چيزي به جز قصد 
و اراده براي دست يافتن يا نزديك 
شدن به راه حل بحران به گونه موثر و 

اين نتيجه گيري، هم . لمس پذير است
در مورد روابط خارجي و هم در مورد 

  .   مناسبات داخلي آن صدق مي كند
   

  

  »توليد ملي« رشد زر ورقاستثمار بيشتر با 
 زينت ميرهاشمي
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جنبش اشغال وال استريت با وجود عمر كوتاه 
خود دستاوردهاي بزرگي داشته است كه از 
جمله مهمترين آنها جهت دادن بحثهاي 
اقتصادي به سمت موضوعات ريشه اي و 

اين در حاليست كه طرف مقابل . اساسي است
هم خاموش ننشسته و براي تخريب آن از 

يكي . شگردهاي گوناگوني استفاده كرده است
از مهمترين و موثرترين حركات بازدارنده و 
ويرانگر كه اثرات آن از سركوب مستقيم پليسي 
نيز مخرب تر به شمار مي رود، فعاليت نيروهاي 

هدف از .  در داخل اين جنبش است"نفوذي"
رخنه دادن اين افراد درهم شكستن تشكيالتي 
جنبش و منحرف كردن نظري آن به صورتي 

ه موضوعات اصلي باز است كه از پرداختن ب
همزمان، اين سياست پليسي تالش دارد . بماند

چهره نا خوشايندي به جنبش بدهد تا مانع نفوذ 
فعاالن اين . و محبوبيت آن در جامعه شود

جنبش كه براي زنده نگاه داشتن و پيشبرد آن 
پيگيرانه تالش مي كنند، روزانه بايد با اعمال 

 دست و  نيز"جاسوسها" و "نفوذيها"مخرب 
  . پنجه نرم كنند

، يك فعال سياسي كه رهبري "كاون ريس"
 را "رفرم در سياست مواد مخدر"تشكلي به نام 

به عهده دارد، در گزارشي در دو بخش به اين 
بخش اول اين گزارش . معضل پرداخته است

 ها و اقدامات "نفوذي"طرز كار و شناسايي 
 مخرب آنها را مورد بحث قرار داده و در بخش

 و اقداماتي كه بايد "نفوذي"دوم، تاريخ نقش 
  .براي پيشگيري صورت گيرد، بررسي مي شود

 به افرادي اشاره مي "ريس"در بخش نخست 
كند كه با لباس و كوله پشتي و ظاهري شبيه 

وي مي . معترضان وارد جمع آنان مي شوند
آنها از همان روزهاي نخست وارد پارك ":گويد

ا پراكنده شدند تا در شده و در بين جمعيت ج
. موقعيتي مناسب با پليس درگيري ايجاد كنند

پليس نيز به طبع واكنش نشان داده و به 
برخي از اين . درگيري با معترضان مي پردازد

افراد از سوي كمپانيهاي بزرگي كه جنبش آنها 
را افشا كرده، اجير شده اند، برخي نيز در 

تي استخدام گروههاي محافظه كار دست راس
احزاب سياسي كه از جانب كمپانيهاي . هستند

بزرگ حمايت مالي مي شوند نيز نفوذي و 
حزب ". جاسوس به ميان معترضان مي فرستند

 نيز كه مايل است جنبش اشغال را "دمكرات
 كه محفلي از راستها "تي پارتي"همچون 

است، وابسته به خود كند، در اين فعاليتها دست 
  . دارد

 در سراسر كشور و در "اسوسهاج" و "نفوذيها"
هر جايي كه جنبش اشغال فعال است، رخنه 

افراد نفوذي با تخريب ساختمانها و . كرده اند
غيره تالش مي كنند كه جنبش را به دو دسته 

خشونت گرا و مسالمت جو تقسيم كنند تا 
موجبات سردرگمي مردم و ايجاد شك و ترديد 

  ".ندبين آنها نسبت به جنبش را فراهم آور
 در گزارش خود كه حاصل "كاون ريس"

گفتگوهاي وي با فعاالن است، به اين 
جمعبندي رسيده كه نفوذيها در همه جا از 

  . تاكتيكهاي مشتركي استفاده كرده اند
روشهاي همگون و سازمان يافته افراد 

 در زير به طور خالصه دسته بندي "نفوذي"
  .شده است

راي پيش كشيدن بحثهاي جدل برانگيز ب -1
ايجاد دو دستگي، طرح موضوعات خارج از 
بحث به عنوان موارد اضطراري، كشاندن بحث 
به موضوعات شخصي، زير سووال بردن 
پيشنهادات ديگران، ايجاد بدگماني نسبت به 
افرادي كه داراي اتوريته هستند و يا پراكندن 
ترديد نسبت به تواناييهاي آنها، بدگويي از 

 فعاليت مي كنند و به افرادي كه بيشتر كار و
طبع نقش رهبري امور را به دست مي گيرند، 
مطرح كردن ديدگاههاي ضد رهبري و مشكل 
تراشي بر سر راه افرادي كه داوطلب كمك به 
جنبش هستند، پخش تهمت و افترا در باره 

  .مسايل مالي
ايجاد اختالل در فعاليت رسانه هاي  -2

اجتماعي همزمان با تالش براي به دست 
تن كنترل وب سايتها، صفحات فيس بوك گرف

 . و تويتر
در مواردي افرادي كه صفحات فيس بوكي 

 "ادمين"براي جنبش به راه انداخته اند و حق 
يا مديريت آن را به ديگران داده بودند، ناگهان 
از صفحه حذف يا ممنوع الورود مي شوند و 
رسانه ايجاد شده در اختيار افراد نفوذي قرار مي 

 . گيرد
زير سووال بردن مسووالن در رابطه با  -3

كمكهاي مالي و متهم كردن آنها به 
پولها كجا "سوواستفاده و براه انداختن پرسش 

 .  و مسايلي از اين دست"رفتند؟
  

   "نفوذي"تاريخ 
نفوذ در جنبشهاي سياسي بسيار عادي است و 

روزنامه . در آمريكا بدون سابقه نيست
 4از هر ":يسد در اين باره مي نو"گاردين"

 "اف بي اي"هكر، يك نفر مامور اطالعاتي 
   ".است

 "اف بي اي"در اين مقاله توضيح داده شده كه 
با تهديد هكرها به مجازاتهاي طوالني، آنان را 

  . به خدمت خود در مي آورد
 در بخش دوم گزارش خود مي "كاون ريس"

زماني كه تاريخ نفوذ افراد مزدور در ":نويسد
  به استخدام پليس و يا حكومت درجنبشها كه 

  6بقيه در صفحه 

  

استثمار بيشتر 

   رشدزر ورقبا 

  »توليد ملي «
  4بقيه از صفحه 

معترضان بي عرضه . كرده بودند
حتا يكي از ماده هاي مورد 
اعتراض خود را هم نتوانستند در 
اليحه فوق وارد كنند و دربست 

در . نظر احمدي نژاد را پذيرفتند
حالي كه همه موارد مدتهاست 
مورد مشاجره باندهاي در قدرت 

  . است
به نظر معترضان، قانون 
هدفمندي يارانه ها، نرخ ارز، 

بودجه، ميزان انتشار اوراق سقف 
مشاركت، و توزيع آن در اليجه 

مي . بودجه مشخص نشده است
توان گفت مجلس مجبور شد 
كه اليجه دست پحت دولت 

را با حمايت خامنه  احمدي نژاد 
  .اي تصويب كند

با اين اليحه دست دولت در 
انتشار هر حجمي از اوراق 

  مشاركت باز گذاشته
انتشار اوراق . شده است

مشاركت جمع كردن نقدينگي 
اين امر . در دست دولت است

بدهيهاي دولت به بانكها را 
خبرگزاري . افزايش خواهد داد

 1390حكومتي فارس در اسفند 
بدهي دولت و «گزارش كرد كه 

شركتهاي دولتي به سيستم 
 به مرز 89بانكي در پايان سال 

 هزار ميليارد تومان رسيد و 55
   .» است سال دو برابر شده4طي 

  
ورشكستگي توليد داخلي 

  و بيكار شدن كارگران
برادران «در حالي كه 

احمدي نژاد و » قاچاقچي
مافياي شريك در قدرت به 
واردات كاالهاي بنجل اقدام مي 
كنند، طبيعي است كه كمتر از 
يك سوم واحدهاي توليدي 

كارگران و . فعال باشند
 واحد توليدي كه 38مزدبگيران 

كشور فعال اكنون در سطح 
هستند، چشم انداز روشني از 
نطر كار، امنيت شغلي و زندگي 

» توليد ملي«حداقل را در سال 
خبرگزاري . خامنه اي نمي بينند

 20دولتي ايلنا روز يكشنبه 
 فعال يكاز قول فروردين 

 به علت ؛كارگري اعالم كرد
وضعيت بحراني واحدهاي 

 درصد از كارگران 30توليدي 
 از ابتداي سال واحدهاي توليدي

 بنا بر اين .اند  اخراج شده1391
طي سال گذشته تعداد گزارش 

زيادي از واحدهاي توليدي 

ند و ه اتعطيل و ورشكست شد
 عدم ارائه بسته«در صورت 

هاي حمايتي دولت به  
 پيش بيني مي شود ،كارفرمايان

  تا پايان سال جاري بخش عمده
اي از كارگران فعال در 

 .» اخراج شوندواحدهاي توليدي
سه همين خبرگزاري در روز 

 خبر از بيكار  فروردين22شنبه 
 كارگر كارخانه نويد 150شدن 

  .دادمنگنز اصفهان 
 نيفرورد19 روزبه گزارش 

فارس، خبرگزاري حكومتي 
 در لي جينيكارخانه آجر ماش

 و لي امسال تعطياهواز از ابتدا
 كاري كارخانه بني كارگر ا210
  .شدند

حكومتي ايلنا در روز خبرگزاري 
خبر داد كه،  ني فرورد18 لنا،يا

 دي كارگران كارخانه توليتمام
شمش چدن شركت ذوب آهن 

در ) كوره بلند(غرب كشور 
 ي روز كارنيدر نخستهمدان 

همين .  اخراج شدند1391سال 
 فروردين 15خبرگزاري در روز 

كارگران قرار  650از اخراج 
 و روزمزد كارخانه شهاب يداد
  . خبر داددروخو

 يانجمن صنفبه گزارش 
، كارگران برق و فلزكار كرمانشاه

شركت اسنوا در اصفهان از روز 
 نوروز التياول بعد از تعط

 نفر از كارگران را 1200امسال 
اخراج كرده و قصد اخراج 

 . را داردگري نفر د700 يجيتدر
  

اول ماه مه، روز جهاني 
  كارگر

كارگران و مزدبگيران جهان 
را براي برپايي روز اول ماه  خود 

در حالي . مه، سازمان مي دهند
كه فعاالن كارگري در ايران به 
دليل شركت در گردهمايي روز 
كارگر و دفاع از حقوق خود در 

كارگران . زندان به سر مي برند
ايران براي سازمانيابي خود 
جهت برگزاري روز اول ماه، زير 
شديدترين فشار و سركوب 

هاي دولت ساخته نهاد. هستند
كارگري براي به حصار كشيدن 
خواسته هاي كارگران در 
چارچوب حكومت و باندهاي آن، 
در برگزاري اين روز در چارچوب 
قانون ضد كارگري موجود 

با درود به . تالش مي كنند
كارگران و نيز فعاالن كارگري 
كه خود را براي شكستن 
حصارهاي حكومتي و همايش 

ند، روز مستقل آماده مي ساز
روز . كارگر را تبريك مي گويم

 ارديبهشت روز جهاني 11
كارگر،  در همبستگي با فعاالن 
سنديكايي  و فعاالن كارگري در 
زندان، فرياد مي زنيم كارگران 
زنداني و همه زندانيان سياسي 

  . بايد آزاد شوند

 )20(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

 در جنبش "جاسوسها" و "نفوذيها"

  اشغال وال استريت

 آيا انتخابات رياست جمهوري در مصر،

  انقالب شكست خورده است؟
 ليال جديدي
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از جنگ 

 )20(سرد 
  5بقيه از صفحه 

  
آمده اند را مطالعه مي كنيم، متوجه مي 
شويم كه جاي تعجبي ندارد كه آنها به 
جنبش اشغال وال استريت نيز راه يافته 

  ".اند
وي پس از بررسي مشروحي از نمونه 
هاي به كارگيري اين ترفند پليسي در 

حتي ": آمريكا مي گويدتاريخ جنبشها در
مارتين "براي افرادي همچون 

 هم "آلبرت اينشتين" و "لوتركينگ
جاسوس خصوصي به كار گرفته شده 

استخدام جاسوس و نفوذي در . بود
آمريكا بسيار معمول است و استثنا هم 

   ".نداشته است
بنابر تحقيقاتي كه در ":وي مي افزايد

 اين زمينه شده است و بر پايه اطالعات
گرفته شده از اسناد ارتش در آمار سال 

 معترض، 6 قرار دارد، براي هر 1978
جاسوسان . يك جاسوس تعيين مي شود

و نفوذيها تنها وظيفه گردآوري 
اطالعات را ندارند، بلكه آنها در فعاليت 
جنبشها نيز به طور مستقيم شركت 
دارند، حمله به مراكز دولتي و درگيري 

شخصه اين خشونت آميز با پليس، م
  . مشاركتهاست

 سپتامبر، بازار نفوذي و 11پس از 
گمراه . جاسوس داغ تر شده است

كردن، خنثي سازي و بي اعتبار كردن 
هر جنبش و اقدام اعتراضي همچنان 
هدف اين اقدامات را تشكيل مي دهد 
كه به صورتهاي زير انجام مي شود و 
عناصر پليس را از فعاليت در اين حوزه 

  :ن شناسايي كردها مي توا
با ايجاد يك صحنه غير منتظره و  -1

غيرعادي توسط پليس دستگير مي 
شوند و سپس اطالعات منفي از سابقه 
خود به پليس مي دهند تا بدين صورت 

  .چهره فعاالن جنبش را تخريب كنند
شكستن اتحاد داخلي گروهها با  -2

دامن زدن به بحثهاي نژاد پرستانه و 
ا براي برپا فرستادن نامه هاي بي امض
 . كردن ايجاد اختالف و تضاد

 نسبت دادن دزدي به گروهها -3
جلوگيري از شركت ديگران در  -4

كارهاي گروهي از طريق بدگويي و 
 دادن نسبتهاي دروغ به آنها

 
بخش سوم اين گزارش كه به راههاي 
مقابله با اين افراد اختصاص يافته، بعداً 

  . منتشر مي شود
   

 در انتخابات رياست جمهوري
مصر، آيا انقالب شكست خورده 

  است؟

جنبشهاي كشورهاي عربي كه در 
 از تونس آغاز شد، وارد 2010دسامبر 

در اين . سال دوم حيات خود شده است

مدت سه حاكم ديكتاتور در تونس، 
در يمن، . مصر و ليبي سرنگون شده اند

 قدرت را واگذار "علي عبداهللا صالح"
ريهاي كرد و در بحرين و سوريه درگي

با اين حال، آينده ي . خونين ادامه دارد
تمامي اين جنبشها نه تنها نا مشخص 

در اين ميان . بلكه در مخاطره است
جنبش در مصر كه براي مدتها مركز 
توجهات بود، روزهاي سرنوشت سازي 

انتخابات رياست . را مي گذراند
جمهوري در حالي در راه است كه تبادل 

ي گيرد كه قدرت بين كساني صورت م
نقش برجسته اي در جنبش دمكراسي 

كانديداهاي . خواهانه مردم مصر نداشتند
 و "مبارك"، بازماندگان "سلفيها"
 در صف اول قرار "اخوان المسلمين"

بررسي تحوالت اين دوره كه . گرفته اند
شايد بتوان به لحاظي آن را حساس 
ارزيابي كرد، مي تواند آموزشهاي 

دم ايران نيز مفيدي براي جنبش مر
از همين رو، نخست به . داشته باشد

رويدادهايي كه در آستانه انتخابات 
جريان دارد پرداخته و سپس نقش و 
چشم اندازي كه برخي از فعاالن اصلي 
اين جنبش ارايه مي دهند را بررسي مي 

 . كنيم

انتخابات رياست جمهوري مصر قرار 
 خرداد سال 4 و 3است در روزهاي 

. برگزار شود)  ماه مي24  و23(جاري 
ها  آخرين مهلت براي ثبت نام نامزد
 27براي شركت در آن در روز يكشنبه 

. به پايان رسيد)  آوريل15(فروردين 
پيشاپيش شواهدي وجود داشت كه از 
جريان داشتن رقابت اصلي بين متحدان 

 و گروههاي اسالمي "مبارك"سابق 
حكايت مي كرد، اما در يك حركت 

 نشده، پس از اتمام مهلت پيش بيني
ثبت نام، كميسيون انتخابات، ده نامزد 
سرشناس انتخابات رياست جمهوري را 
فاقد صالحيت اعالم كرد، از جمله، سه 
كانديد سرشناس كه شانس پيروزي 

رييس پيشين سازمان : بيشتري داشتند
اطالعات مصر و دو نامزد گروههاي 

 .  و اخوان المسلمين سلفي

 كه رييس سازمان "عمر سليمان"
اطالعات مصر در رژيم مبارك بود، بنا 
به تصويب طرحي در پارلمان مصر مبني 
بر ممنوعيت نامزدي مقامهاي ارشد 
رژيم پيشين براي مناصب جديد، فاقد 

حازم ". صالحيت به حساب آورده شد
 نيز كه نامزد سلفيها "صالح ابواسماعيل

بود، به علت تابعيت آمريكايي مادرش 
، "خيرت شاطر"همچنين . گرديدحذف 

 كه در "اخوان المسلمين"نامزد نخست 
 ميالدي از زندان 2011ماه مارس سال 

آزاد شده بود نيز به اتكا به قوانين مصر 
بايست حداقل شش سال از زمان  كه مي

آزادي زندانيان سابق براي نامزدي در 
انتخابات گذشته باشد، فاقد صالحيت 

  . شناخته شد
 در مصر از شانس قابل نظرسنجيها

توجه رييس سابق سازمان اطالعات 
 گزينه "عمر سليمان". مصر خبر مي داد

 است "شوراي نظامي مصر"محبوب 

كه زمام امور را از هنگام فروپاشي رژيم 
 در ماه فوريه سال گذشته در "مبارك"

شوراي "با اين حال، . دست داشت
 ادعا مي كرد، نامزدي "نظامي مصر
 جمهوري معرفي نكرده براي رياست

  .است
از سوي ديگر، يك روز پيش از حذف 
كانديداها، گروههاي اسالم گرا در 

 دست به تظاهرات "ميدان تحرير"
گسترده اي عليه شركت مقامهاي 

 در انتخابات "مبارك"پيشين در رژيم 
بايد توجه داشت . رياست جمهوري زدند

اخوان "كه نامزد رياست جمهوري 
 نيز كه اكنون قدرت غالب "نالمسلمي

در پارلمان اين كشور را دارد، چشم انداز 
خوبي براي پيروزي در انتخابات رياست 

بنابراين اگر قرار بود . جمهوري داشت
 به خاطر اعتراضات اسالم "سليمان"

گرايان حذف شود، نفر بعدي كه شانس 
اخوان "پيروزي مي داشت، كانديد 

مي شود از همين رو .  بود"المسلمين
اين گونه جمعبندي كرد كه حذف 
كانديداهاي شاخص از هر سه گروه 
اقدامي بود كامال سياسي و همزمان 

  . حساس
، رييس "فاروق سلطان"با اين حال، 

كميسيون انتخابات مصر اعالم كرد كه 
توانند  نامزدهاي ردصالحيت شده مي

 ساعت اعتراضات خود را به 48ظرف 
يون انتخابات نتايج اعالم شده به كميس

  .ارسال كنند

در باره اين تحوالت، صاحبنظران 
جورح ". مصري نظرات گوناگوني دارند

، يك فعال سرشناس مصري در "ايشاق
 "اليوم"مصاحبه اي با روزنامه المصري 

 كانديد ارتش "عمر سليمان"گفت، 
است و ارتش هرچه از دستش برآيد 
انجام مي دهد تا او رياست جمهوري را 

عمر "به همين گونه .  بگيردبه دست
، يك روزنامه نگار و محقق "علي حسن

 را "سليمان"سياسي معتقد است، ارتش 
پشتيباني و تقويت خواهد كرد تا از 

اخوان "، كانديد "خيرت شاطر"پيروزي 
وي همچنين .  جلوگيري كند"المسلمين

 پيروز شود، "سليمان"گفت كه اگر 
  . كرد را باز توليد خواهد "مبارك"رژيم 

، يك "امرهاشم رابي"در همين زمينه، 
مركز اهرام براي مطالعات "فرد آگاه در 

اين ": مي گويد"استراتژيكي و سياسي
اقدامي براي سقط جنين انقالب است 

  ".تا فساد در رژيم گذشته پيگيري نشود

 كه حمايت ارتش از خود را "سليمان"
تكذيب كرده بود، در فاصله يك روز 

 هزار امضا جمع آوري 72توانسته بود 
اين تعداد بيش از دو برابر تعداد . كند

امضاي الزم براي كانديد شدن بود، اما 
كميسيون انتخابات هويت بسياري از 
. امضا كنندگان را نا مشخص اعالم كرد

از اين رو شگفت آور نيست كه 
 و رقيب سرسخت او هر دو "سليمان"

  .از دور خارج شوند

يش از حذف  روز پ نماز جمعهدر
نامزدهاي سرشناس، اين تنها اسالم 
گرايان بودند كه دست به اعتراض زده 

 كه سال گذشته "ميدان تحرير". بودند
جنبشي همگاني و متحد، به ويژه 
جوانان را در برداشت، اكنون تنها شاهد 

 شده "اخوان المسلمين"هواداران تجمع 
 تجمع "سليمان"كه عليه كانديداتوري 

يگر نيروها اين تجمع را  د.مي كردند
تحريم كرده بودند و اين نشانه اي از 
دره عميق بين مبارزان و فرصت طلبان 

  . مي تواند باشد
  

در نخستين سال انقالب مصر، بازار 
تبادل عقايد و ديدگاهها داغ بود، اما اگر 
چه رويدادهاي بعدي عده اي را 
سرخورده و مايوس كرد، با اين حال 

 غني از ايده ها، مصر به جامعه اي
. تفكرات و تبادل نظرها تبديل شد

اكنون برخي معتقدند همين دسته 
بنديهاي نظري، اهداف و خواسته هايي 
را بيان مي كند كه تنها در حرف امكان 
عملي شدن دارند و جايي در واقعيت 

منتقدان مي گويند، جوانان . ندارند
انقالبي با پرنسيبها و ايده ها به شكل 

ي جامد برخورد مي كنند كه موضوعات
از طرف . با واقعيتها همخواني ندارد

ديگر، اسالم گرايان نيز از واقعيت به 
 كه "اخوان المسلمين"هم . دور هستند

بيشتر با جامعه مصر آشنايي دارد و هم 
 كه تفكراتي نا آشنا با جامعه "سلفيها"

دارند و حرفهايشان اغلب مردم را به 
و برنامه هايي هراس مي اندازد، هر د

  . جدا از انقالب و نيروهاي سكوالر دارند
، سردبير فصلنامه "عزمي آشور"
، در مطلبي كه روزنامه "الدمكراتيا"
 هم آن را منتشر كرده، در "االهرام"

حرف اول و آخر ":اين باره نوشته است
كساني كه با ": اسالم گرايان اين است

ما هستند بهشتي و هر كس با ما 
 بدون كوچكترين ".مي استنيست، جهن

شك، با همين روش بود كه آنها 
بسياري را حامي خود كردند و با همين 
ادعا هم مي خواهند موسسات كليدي 

اين انحراف . كشور را در دست بگيرند
بزرگي از اهداف اصلي انقالب كه هرگز 
مايل به تمركز قدرت در دست يك نيرو 

   ".نبود، است
به است كه بر پايه استداللهايي مشا

بسياري از فعاالن جنبش معتقدند 
اخوان "، رهبر "محمد بادي"

 به اهداف و آرمانهاي "المسلمين
آنها همچنين . انقالب خيانت كرده است

مي گويند، انتخابات مهم نيست و هيچ 
 سال است كه در مصر 60. معنايي ندارد

حكومتي كه تحت اختيار ارتش بوده، 
رفراندوم برپا انواع و اقسام انتخابات و 

كرده اما حاكمان هر بار به بهانه هاي 
مختلف به نتايج آن ترتيب اثر ندادند و 

امنيت "موقعيت خودشان را زير عنوان 
 و قوانيني كه خواسته ها و نظرات "ملي

جامعه در آن دخالت نداشته، حفظ 
 . كردند
 

  7بقيه در صفحه 
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اقتصاد كشور تحت حاكميت رژيم 
آخوندي نه تنها دچار يك بحران 
ساختاري است، بلكه در نتيجه عدم 
توجه درست به اين بحران و فرو 
رفتن در گرداب قطع سوبسيد 
كاالهاي اساسي طبق توصيه 
صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني، روز به روز ورشكستگي آن 

  .عميق تر مي شود
در قدرت بر سر درگيري باندهاي 

تقسيم موقعيتهاي سياسي و پيرو آن 
دسترسي به امكانات اقتصادي و به 
زبان ديگر سهم بردن از غارت ثروت 
ملي مردم، آن چنان بلبشويي در 
اقتصاد براه انداخته كه هيچ 
اقتصادداني قادر به تبيين اين 

هرچند بسياري . وضعيت نيست
موقعيت كنوني را ركود تورمي برآورد 

ه و سرازير شدن دالرهاي نفتي كرد
به چرخه پولي كشور را سم مهلكي 
براي آن مي دانند، اما رژيم و رهبري 
آن از يك سو و دولت دزد و گردنه 
گير احمدي نژاد از سوي ديگر، بدون 
توجه به عواقب زيانبار اين عمل، 
همچنان ميانداري كرده و تاخت و 

  . تاز مي كنند
دولت با بحران پولي كشور و داللي 

ارز حاصل از فروش نفت و سرازير 
كردن آن به چرخه پولي، حجم 
عظيمي از نقدينگي به وجود آورده 
كه نه تنها سرگردان است، بلكه 
. محلي براي سكون خود نمي يابد

بخش اعظم اين پولهاي سرگردان از 
كانالهاي دولتي و توسط واسطه هايي 
كه از وابستگان پايوران رژيم هستند، 

.  چرخه پولي كشور مي شودوارد
فروش و داللي ارز از يك سو و 
جوالن سكه و طالي دولتي از سوي 
ديگر، خزانه كشور را تبديل به پول 
نقد كرده و به جيب عده اي اوباش 

اين پولها . سرگردنه سرازير مي كند
در داخل كشور نه جايي براي سرمايه 
گذاري دارد و نه دارندگان اش تالش 

آن چرخ اقتصاد كشور را مي كنند با 
تنها چيزي كه . به گردش درآورند

اينان بدان فكر مي كنند، سود كوتاه 
مدت و زياد است و براي اين هدف 
چه جايي بهتر از بازار ارز و طال كه 
دولت با حباب سازي سعي مي كند 
آن را به باالترين حد ممكن باال 
ببرد، تا واسطه هاي خودي بتوانند از 

اما آناني .  ماهي بگيرندآب گل آلود
كه باد مي كارند، طبيعي است كه 

بازار مغشوش . توفان درو خواهند كرد
بهم ريخته پولي هرچند با چند شوك 
متالطم شده و بهم خواهد ريخت، 
اما بازگرداندن آن به حالت اول و 
وادار به سكون كردنش كاري نيست 
كه از دست عده اي سوداگر، 

  به . تگر برآيدقاچاقچي يا دزد و غار

  
همين دليل دولت ناتوان از كنترل 
اين بازار با سيل مهلكي روبرو مي 
شود كه با آرزوي باران او همخوان 
نبوده و اقتصاد كشور را به حالت 

  .احتضار درآورده است
مراكز  يآماربررسي داده هاي 

مختلف حكومتي مي تواند گواهي 
باشد بر اين وضعيت به شدت اسفبار، 

مر بسياري از كارگران و كه ك
مزدبگيران را شكسته و بسياري از 
خانوارهاي ناتوان از معاش روزانه را 

دولت . به روز سياه نشانده است
دروغگو و دست اندركاران بي وجدان 
آن آمارهاي دروغ و دستكاري شده 
مي دهند و سعي مي كنند با هياهو و 
جنجال، تورم را اندك و بيكاري و 

. ا معقول جلوه بدهنددرآمد مردم ر
توليد كارخانجات را با عدد سازي 
جابجا مي كنند و درآمدهاي دولت را 
با توجه به مالياتها و صادرات غير 
نفتي دروغين باال مي برند تا شايد 
كساني قبول كنند كه اوضاع آنچناني 

اما . كه مي گويند وخيم هم نيست
وقتي كاالهاي اساسي مردم روز به 

مي شود و قيمتها سير روز گران تر 
صعودي به خود گرفته، وقتي دستمزد 
يك نفر حتا كفاف كرايه خانه او را 
نمي دهد و كليه درآمد يك ماهه 
يك خانوار از هزينه چند كيلو گوشت 
تجاوز نمي كند، چگونه مي تواند باور 
كرد كه چرخ اقتصادي كشور به روال 
عادي مي چرخد؟ نگاهي به آمارها و 

نتشر شده و كشاكش ارقامهاي م
مقامهاي مختلف با يكديگر و نظر 
كارشناسان مي تواند به درك اين 

  .وضعيت مغشوش كمك كند
  

  بيكاري

نتيجه يك بررسي آماري توسط 
 مي 1389منابع رژيم در مورد سال 

 درصد خانوارهاي ايراني 5/22گويد، 
. بدون هيچ فرد شاغلي بوده اند

 درصد خانوارها تنها 4/55همچنين 
اين . يك فرد شاغل داشته اند

درحالي است كه دستمزد يك نفر 
كفاف حداقل مايحتاج يك خانوار را 
نمي دهد، چه برسد به اين كه حدود 
يك چهارم مردم كشور از داشتن 

  . شغل شرافتمندانه محروم بوده اند
همين بررسي در مورد توزيع افراد 

 درصد آنها در 1/4شاغل مي گويد، 
 دامپروري، شكار، كشاورزي،"بخش 

 2/14 و "جنگلداري و ماهيگيري
 5/21 و "ساختمان"درصد در بخش 

عمده فروشي، "درصد در بخش 
، "خرده فروشي، هتلداري و رستوران

صنعت و " درصد در بخش 1/18
 درصد در بخش 9/21 و "معدن

خدمات عمومي، اجتماعي و "
  .  شاغل بوده اند"شخصي

  
توزيع مشاغل اين بررسي گوياي 
يك واقعيت ديگر نيز هست و آن 
اين كه بيشتر افراد شاغل بي سواد يا 
با تحصيالت ابتدايي، راهنمايي و 

عمده فروشي، "متوسطه در بخش 
 "خرده فروشي، هتلداري و رستوران

و بيشترين افراد قادر به خواندن و 
 اشتغال "ساختمان"نوشتن در بخش 

  . دارند
فاجعه ديگر اين جاست، در كشوري 

ورزي كه رژيم دايم كوس كشا
خودكفايي در اين بخش را مي زند و 
الف و گزاف آن گوش فلك را كر 

 درصد 4كرده است، چيزي كمتر از 
شاغالن كشور به كشاورزي اشتغال 

اين درحالي است كه شهرهاي . دارند
بزرگ روز به روز بزرگتر مي شوند و 
كشاورزان و كساني كه روي زمين 

شهرها مهاجرت كار مي كنند، به 
كرده و روستاها روز به روز خالي تر 

اما در عوض دولت هر روز . مي شود
حجم واردات كشاورزي را بيشتر مي 

 به دليل واردات بيش هكند تا جايي ك
از اندازه مركبات در ماههاي پاياني 
سال گذشته، محصوالت كشاورزان 
ايراني در انبارها مانده و فاسد گرديد، 

بت با كاالهاي بنجل و زيرا توان رقا
. ارزان قيمت وارداتي را نداشت

بيهوده نيست كه شاغالن بخش 
خرده فروشي و عمده فروشي، 

رها سازي . باالترين آمار را دارند
روستا و روانه شهر شدن و دست 
فروشي و دوره گردي و تامين معاش 

 ممكن كاري است كه لبه هر شك
روستاييان شهرنشين به آن مي 

  .پردازند
به غير از اين، وضعيت بخش صنعت 
نيز دست كمي از بخش كشاورزي 

طرح هدفمند كردن يارانه ها . ندارد
يا همان قطع سوبسيد كاالهاي 
اساسي به خصوص در بخش انرژي، 
كمر صنعت كشور را شكسته و 
كارخانه و كارگاههاي بسياري را به 
. ورشكستگي و تعطيلي كشانده است

اده، در اين رابطه حسن مصيب ز
مدير عامل فوالد البرز به خبرگزاري 

طي سال گذشته و به ":ايلنا مي گويد
ها  تبع اجراي قانون هدفمندي يارانه

و نبود حمايتهاي واقعي، كمر بسياري 
  ".از صنايع فوالدي شكست

او توضيح مي دهد كه قبل از اجراي 
اين طرح، در صورتي كه قبض گاز 
يا برق يك واحد توليدي عقب مي 

اد، آنها مي توانستند با مذاكره با افت
شركت مربوطه براي تسويه حساب 

اما بعد از طرح . مهلت بگيرند
  هدفمندي يارانه ها و افزايش شديد 
  8بقيه در صفحه 

سازماندهي جنبشهاي عصر 

 )20(جديد پس از جنگ سرد 
  6بقيه از صفحه 

  
امنيت "نيروهاي سكوالر از اين در هراسند كه 

حقانيت به خاطر " و يا " خداقانون" با "ملي
  .  جابجا شود"برنده انتخابات شدن

با در نظر گرفتن اين امر كه قانون اساسي مصر 
بر پايه مذهب تدوين نشده و برخالف قانون 
اساسي جمهوري اسالمي اختيارات تام براي 
فردي با عنوان ولي فقيه قايل نيست، فعاالن 

هور جنبش مصر، اختيارات پارلمان و رييس جم
را حتي اگر در دست اسالم گرايان باشد، بسيار 

نيروهاي سكوالر مي . محدود مي دانند
 هر دو "سلفيها" و "اخوان المسلمين"":گويند

تاكيد مي كنند كه قوانين اسالم را به مردم 
تحميل نخواهند كرد و اجازه مي دهند در خانه و 

ما مي . يا هتلها مشروبات الكلي صرف كنند
چه كسي هستيد و چه حقي داريد كه گوييم شما 

قوانين اسالمي را به ما تحميل كنيد يا نكنيد؟ 
مگر هر كس دولت و مجلس را در دست داشته 
باشد، بايد خواست خود را تحميل كند؟ پس 

   "قانون اساسي براي چيست؟
آنها بارها هشدار داده اند كه چنانچه اسالم 

قانون گراها بخواهند اهداف خود را با دور زدن 
اساسي و بي توجهي به پيشينه فرهنگي مردم 
مصر و با ثروتي كه متعلق به جامعه مصر است 
پيش ببرند، سقوط حتمي خود را پايه گذاري 

  .كرده اند
 در بخش از تحليل ياد شده خود "عزيمي آشور"

اسالم گرايان حتي ": مي گويد"الدمكراتيا"در 
از اگر مجلس را قبضه كنند و رييس جمهور هم 

آنان باشد، نه تنها بايد از مكانيسمهاي 
دمكراتيك پيروي كنند، بلكه بايد به روح 
دمكراسي خواهي كه باعث شد آنان قدرت را 

آنها بايد عدالت را . تصاحب كنند، گردن بگذارند
در تمامي بنيادهاي سياسي رعايت كرده و پيش 

در چنين شرايطي است كه هرگز رييس . ببرند
 داشت كه بتواند ديكتاتور جمهوري نخواهيم

 گرفته تا "سلفي"هر رييس جمهوري از . باشد
 بايد متعهد به قانون اساسي "اخوان المسلمين"

رييس جمهور بايد نشان . و اعمال قانون باشد
دهد كه متعلق به همه مصريها است و در 
خدمت همه مردم مصر و كشور مصر است و به 

 اين اقدام، اولين گام براي. آنها حساب پس بدهد
   ".آزادي كامل مطبوعات است

جامعه نبايد از اين كه رييس ":وي ادامه مي دهد
جمهور چه ايديولوژي، مذهبي دارد يا ندارد، 

زيرا او با راي دمكراتيك مردم به قدرت . بهراسد
رسيده است و از اين رو بايد با جان و دل به 
اصول پايه اي و پرنسيبهاي حاكم بر روابط بين 

اد و دولت و همچنين روابط اعضاي جامعه با افر
اينها . هم احترام بگذارد و بدانها عمل كند

پرنسيبهاي انساني هستند كه بايد صرف نظر از 
دين، مليت و در فضايي كه پذيرفتن ديگران و 
دگر انديشان رعايت شود، راهنماي عمل قرار 

اگر اين به واقعيت بپيوندد، ما نه از . گيرد
 ضرر نمي "اخوان المسلمين"ه از  و ن"سلفي"

در . اين امر محك پيروزي انقالبمان است. بينيم
اين صورت فاصله بين اسالم گراها و ديگر 

  ".نيروها نيز كمتر خواهد شد
شواهد اما به واقعيت پيوستن اين آرزو را زير 

  .سوال برده است
  

  ليبراليسم-ورشكستگي اقتصادي نتيجه پادويي نو
 جعفر پويه
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  7بقيه از صفحه 
  

قيمت برق و گاز، نه تنها با مهلت دهي 
به كارخانه ها موافقت نمي شود، بلكه 
جريمه نيز شامل حال آنان مي گردد و 
اين گونه بسياري از كارخانه و كارگاهها 
ورشكست و تعدادي با كسر توليد مواجه 

در شرايط ":مصيب زاده گفت. شده اند
مندي كنوني اجراي فاز دوم قانون هدف

شود كه بخشي  ها منجر به آن مي يارانه
از كارخانجات صنعتي به طور كامل 
تعطيل شده و تعداد زيادي از كارگران 

  ".دبيكار شون
  

هرچند هنوز فاز دوم اين طرح شروع 
نشده اما با آغاز سال جديد بسياري از 
كارگران با درهاي بسته كارخانه ها 
روبرو شده و بدون هيچ توضيحي كار 

اعتراضات . د را از دست داده اندخو
كارگري، تجمعهاي روزانه و تحصن و 
اعتصابهاي پي در پي نشانگر تالش 
كارگران براي بلند كردن صداي 

اما . اعتراض خود به اين وضعيت است
به ظاهر صداي اين اعتراضات به گوش 
كسي نمي رسد و فرياد رسي وجود 

دولت همچنان به راه خود مي . ندارد
جيب واسطه ها و دالالن رود و 

  .بنجلهاي وارداتي را پر مي كند
  

  گراني
در حالي كه بانك مركزي نرخ تورم را 

 درصد اعالم كرده 21چيزي حدود 
اما هيچكس چنين چيزي را باور . است

افزايش چند برابري قيمتها و . نمي كند
موج عظيم گراني، وضعيت اسفباري را 

 اما بر اقشار مزدبگير تحميل كرده است،
بانك مركزي خود را به نفهمي زده و 
با انتشار آمارهاي دروغ آنچه در كوچه و 
برزن اتفاق مي افتد را حاشا كرده و 
. تبليغات سوو دشمن قلمداد مي كند

خبرگزاري حكومتي مهر در روز پنج 
 فرودين خبر از افزايش قيمت 24شنبه 

اين . مرغ، روغن و برنج مي دهد
يمت مرغ از خبرگزاري مي نويسد، ق

 تومان و 3700 تومان به 2700كيلويي 
 تومان نيز 5000در برخي مناطق به 

همچنين قيمت برنج در . رسيده است
 هزار تومان 4شهرهاي شمالي كشور به 

 تومان افزايش 4500و در تهران به 
اين درحالي است كه يك مقام . يافته

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
 20 تا 15ز دولت، كرد كه روغن با مجو

از سوي ديگر، . درصد گران شده است
يكي از اعضا مجلس آخوندها، مهرداد 
بائوج الهوتي، عضو كميسيون عمران 
مجلس مي گويد، امسال اجاره بهاي 

 درصدي 40 تا 20مسكن افزايش 
اين درحالي است كه در . خواهد داشت

 تنها 91 تا 90فاصله زماني فروردين 
 درصد گران 45گوشت گوسفند حدود 

در همين سال ماست . شده است
 درصد، پنير 40پاستوريزه بيش از 

 درصد، خيار و 52پاستوريزه بيش از 
گوجه فرنگي صد درصد گران شده 

گوشت گوساله در همين بازه . است
 هزار و 17 درصدي به 50زماني با رشد 

.  تومان در هر كيلو رسيده است500
ر منتشر  كه اين آما"خبر آنالين"سايت 

 5/21كرده است، آن را با نرخ تورم 
درصدي دولت مقايسه و آمار ادعايي 
. بانك مركزي را غير واقعي مي داند

حال به چه دليل بانك مركزي اينگونه 
بي مهابا دروغ مي گويد و گراني كمر 
شكن را حاشا مي كند، بايد به ماهيت 
رژيم واليت فقيه بازگشت و صداقت 

آن كه شرم را خورده رهبران و پايوران 
زيرا در يك . اند و حيا را قي كرده اند

مقايسه ساده بين قيمت كاالهاي 
اساسي با حداقل قرار دادن آنها مي 
توان نتيجه گرفت كه هزينه هر خانوار 

 درصد رشد داشته، در حالي 35بيش از 
 درصد مي 21 بانك مركزي آن را هك

و اين گونه هيچ كس مسووليت . داند
قتصادي كمر شكن بر مردم را فشار ا

  .نمي پذيرد
آمارهاي باال را با حرفهاي سلطاني، 
مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران 

 درصدي قيمت 7 تا 6كشور كه افزايش 
گوشت قرمز از شب عيد تا اكنون را 

سلطاني مي . خبر مي دهد، مقايسه كنيد
قيمت گوشت گوسفند نبايد از هر ":گويد
ن و گوشت گوساله از  هزار توما18كيلو 

.  هزار تومان بيشتر باشد14هر كيلو 
متاسفانه قيمت گوشت گوسفند در 

 هزار تومان رسيده 25شمال شهر به 
   ".است

او علت اين گراني را عدم نظارت دولت 
چيزي . بر افزايش قيمتها اعالم مي كند

كه سلطاني نمي گويد اين است كه 
دولت خود يكي از مسببان اين گراني 

انحصاري بودن واردات مواد . ستا
گوشتي و واگذاري آن به نزديكان به 
پايوران رژيم، دست آنها را براي قيمت 
گذاري باز مي گذارد و اين ميانه آن چه 
كه مهم نيست، معاش مردمي است كه 
در زير نگاه آنان قيمتها سير صعودي 
گرفته و رفته رفته از دسترس 

  . مزدبگيران خارج مي شود
اگر با نگاه به همه اين اتفاقات، حال 

حداقل دستمزد، خط فقر و خط فالكت 
را نظر بگيريم، خواهيم دانست كه 
بسياري از مردم نه تنها زير خط فقر 
بلكه، در زير خط فالكت زندگي مي 

قيمتها روز به روز باال مي رود، . كنند
 21بانك مركزي نرخ تورم را بيش از 

زد و درصد مي داند و افزايش دستم
 درصد در نظر 15حقوق در بودجه دولت 

گرفته شده و در كميسيون تلفيق 
به زبان ساده، دولت . تصويب شده است

و رژيم آخوندهاي دزد و غارتگر به 
همان آمارهاي دروغ خود نيز پايبند 
نبوده و ميزان افزايش دستمزد و حقوق 

 درصد از نرخ تورم 7چيزي كمتر از 
 چه كسي اين كه. بانك مركزي است

پاسخگوي اين وضعيت و گسترش فقر 
و فالكت در بين مردم است، مشخص 

زيرا كسي مسووليت وضعيت . نيست
موجود را نمي پذيرد تا پاسخگوي آن 

  .باشد
  

  غارت و چپاول
اگر بعضي از اشخاص نزديك به پايوران 
رژيم در تباني با باالترين مقامها دست 
به چپاول بانكها زده و با دريافت 

مهاي ميلياردي حاضر به باز پرداخت وا
آن نيستند، تاوان آن را بايد مردمي 
بپردازند كه حتا قادر به شمارش 
صفرهاي جلو اعداد بدهي اين اشخاص 

احمدي نژاد به گونه دستوري . نيستند
. نرخ بهره بانكي را پايين مي آورد

نزديكان و نوري چشميها با مراجعه به 
وامهاي كالن با بهره اندك بانكها، 

اين مبالغ كالن وارد . دريافت مي كنند
چرخه پولي كشور شده و به داللي مي 

ابتدايي ترين كار اين افراد باال . پردازد
بردن حجم نقدينگي و تبديل پول 
بانكها به سرمايه هاي سرگردان است؛ 
عملي كه باثبات ترين اقتصادهاي 

م توازن سرمايه داري را مي تواند با عد
روبرو كرده و كنترل بازار را از دست 

گراني . مسووالن مربوطه خارج كند
حاصل از اين وضعيت نه به اقشار مرفه 
بلكه، به كم درآمدترين اقشار جامعه 
فشار مي آورد و سفره آنان را روز بروز 

بانكها با اين عمل . تهي تر مي كند
نورچشميها، پوسته اي از واقعيت هستند 

ل ورشكستگاني هستند كه و در عم
دارايي خود را توسط عده اي اوباش به 

اما اين بانكها كه . سرقت برده مي بينند
گاه بيش از دارايي خود وام پرداخت 
كرده اند، همچنان پا برجايند و كسي از 

  .آنها داليل حضورشان را نمي پرسد
از سوي ديگر، دولت به دليل كسر 
 بودجه و كمبود پول براي پرداخت

هزينه هاي جاري از يك طرف و تباني 
با عده اي مشخص دست به عملي مي 
زند كه براي هيچ كسي قابل باور 

 90در آخرين روزهاي سال . نيست
دولت با مصوبه اي بانك مركزي را 

 ميليارد دالر به ريال 53وادار به فروش 
يعني، دولتي كه . به نرخ روز ارز مي كند

مرجع كه بايد ارز را به نرخ رسمي و 
 تومان است بفروشد، بانك 1226

مركزي را وادار مي كند تا آن را به نرخ 
با اين .  تومان بفروشد1900 تا 1850

 ميليارد ارز وارد بازار مي شود 53حساب 
 1900 تا 1850كه با نرخ شناور بين 

. تومان توسط دولت فروش رفته است
اين عمل غير قانوني، دولت را صاحب 

رد تومان پول باد آورده  هزار ميليا35
مي كند كه در هيچ كجاي بودجه يا 
بانك مركزي رديف يا محلي براي آن 

از طرف ديگر، مشكل كار . وجود ندارد
اينجاست كه دولت موظف است 
دالرهاي نفتي را به نرخي كه در بودجه 
همان سال محاسبه شده، به فروش 

 54يعني، دولت مي بايست . برساند
 1050ق را به قيمت ميليارد دالر فو

در حالي كه نرخ . تومان مي فروخت
مرجع بانك مركزي از يك سو و نرخ 
بازار آزاد به دليل وضعيت اسفبار پيش 

 تومان رسيده، دولت از 1900آمده به 
اين وضعيت استفاده مي كند و دالرها را 

  .سرازير بازار مي نمايد
ممكن است اين موضوع از سوي 

 شود كه دولت با كساني اين گونه توجيه
اين كار حجمي از نقدينگيهاي بازار را 
جمع آوري كرده و آنها را به بانك 

اما واقعيت اين . مركزي باز مي گرداند
است كه بخش زيادي از اين پولها 
صرف واردات شده و با آنها بنجل 
كارخانه هاي خارجي وارد كشور مي 

يعني، كاالي وارداتي كه بيشتر . شود
ري مردم هستند، با همان كاالهاي ضرو

 تومان محاسبه و روانه بازار 1900نرخ 
طبق برآوردهاي انجام گرفته، . مي گردد

 90بيشترين كاالهاي وارداتي در سال 
با قيمت ارز آزاد محاسبه و به مردم 

اينجاست كه مصرف . فروخته شده است
كنندگان كه كساني نيستند به جز مردم 

بايد تاوان مزدبگير و اقشار كم درآمد، 
بي شرمي هيات دولت و مصوبه آن را 
بپردازند و جيب نورچشميهاي دزد و 

  . غارتگر را پر نمايند
محمد حسين اديب، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرگزاري 

 سود كالهبرداري "فارس"حكومتي 
 هزار ميليارد تومان 20فوق را بيش از 

 50ع كمتر از در واق":دانسته و مي گويد
هزار ميليارد  20نفر با كسب ثروت 

توماني براي افزايش بيشتر آن به ايجاد 
  ".حبابهاي قيمتي اقدام كرده اند

اين اشاره مختصر گواهي مي دهد كه 
اشخاص مشخصي اين پولها را به جيب 

باليي . زده اند و با آن داللي مي كنند
كه آنان در همدستي با چپاولگران 

ر اقتصاد كشور آورده اند، بانكها بر س
تاوانش بيماري مزمني است كه بيكاري 
و گراني را براي مردم به ارمغان مي 

اديب در مورد دزدي باال همچنين . آورد
هزار ميليارد تومان  20كسب ":گفت

 ماه و سپس تالش براي 8سود طي 
 براي اولين بار در ،افزايش مجدد آن

  ".تاريخ ايران است كه رخ مي دهد
 زبان ديگر، نه تنها بزرگترين به

اختالس بانكي در اين سال اتفاق افتاد، 
بلكه دريافت وامهاي كالن بي حساب و 
كتاب و عدم بازپرداخت آن به سيستم 

 ميليارد دالر 20بانكي و دزدي بيش از 
پول مردم از جمله اقالمي است كه در 

  .تاريخ كشور بي سابقه بوده اند
ز اين دست خبر ديگر دزدي و چپاول ا

اين كه طبق محاسبات انجام شده و 
بررسي آماري بانك مركزي مشخص 

، 90 ماهه اول سال 9مي شود كه در 
 ميليارد دالر براي 64دولت حدود 

واردات كاال، دالر فروخته است اما 
 44واردات به كشور چيزي در حدود 

 20با اين حساب . ميليارد دالر است
قود شده و ميليارد دالر در اين ميان مف

  . صرف واردات نشده است
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 ني تري از اساسيكي يي غذامواد
 روزمره يدسترس.  انسان استاجاتياحت
 رشد و ي متعادل برايي غذامي رژكيبه 
 هر فرد ي عمومي جوانان و سالمتتيتقو

اگرچه .  استي ضرور،يدر طول زندگ
 ي مافتي معموالً به وفور ييمواد غذا

 جي رااري بسي امرهيشود، اما سووتغذ
 مواد ي غنبعا وجود مننيتناقض ب. است
 و هي در جهان و رواج سووتغذييغذا

 يي از قرار گرفتن مواد غذاي ناشيگرسنگ
 يازهاي نهي مانند بققايدق-در زمره كاال 

 اجداد ش،يهزاران سال پ.  است-انسان
 يي و گردآورنده مواد غذااديانسان، ص

 و يبر اساس شواهد باستان شناس. بودند
 كي يل آنها به طور ك،ي كنونينمونه ها

 ي داشتند كه مواد كافري متغيي غذاميرژ
 يجهت سالمت و رشد شان را فراهم م

 تا 60 دهه قاتي مثال، تحقيبرا. ساخت
 ي جنوبيقاي از ساكنان مناطق آفر70

 دهد كه اگرچه آنها از گوشت ينشان م
 كردند، اما ي مهي شكار شده تغذواناتيح

 و اهاني آنان را گييدو سوم مواد غذا
 سوم كي از شي بجادي ابعنم(فندق 

 يوهاي و مشهيو ر)  جذب شدهيكالر
.  داده استي ملي مثل توت تشكيجنگل

 در ي كالر2400 باًي تقريي غذامي رژنيا
.  كرده استي بدن آنها فراهم ميروز برا
 و گردآورندگان مواد اني شكارچيگروهها

 هي در تهي همه برابر و همگ،ييغذا
اما . ندا فعال بوده يمحصوالت كشاورز

 دي مازاد تولش،ياز هفت تا ده هزار سال پ
 شهرها و شرفتي باعث پييمواد غذا

 در امتداد ظهور و حضور سران تيمدن
 ان،ي كشاورزان، صنعتگران، روحانل،يقبا

 گري كاتبان و دان،يشاهان، جنگجو
   . گردديكارگزاران م

 معنا ني به اي مازاد مواد غذائدي تولةديپد
 برابر ياد به مواد غذائنبود كه همه افر

 مورد يمواد غذائ.  داشته انديدسترس
استفاده قرار گرفته شده توسط 

 شتري كرد و بداي كاهش پانيشكارچ
 جذب ي مجبور شدند تا براانيشكارچ

.  به خوردن دانه جو مبادرت ورزنديكالر
 قد كشاورزان نسبت زاني كه ميبه طور

  . كرددايبه قبل، كاهش پ
 قد يجياهش تدر مساله با كنيا

 آشكار اني با شكارچسهيكشاورزان در مقا
 در يي مواد غذاديمازاد تول. شده است

 در اساس توسط ،ي جوامع كشاورزنيچن
 كننده غذا نبودند، دي كه توليطبقات

 ي جوامع كشاورزشتريب.  شديمصرف م
 مصرف ي داراي دارهيماقبل سرما

 مولد ت بوده اند كه به طبقايكنندگان
   .اشتندتعلق ند

 ي براي باشكوه باستانيهاي امپراتوريبرخ
 به دي از محل تولييانتقال مواد غذا

   ي دور، باج و خراج ميمكانها
  

 ي شماليقايبه عنوان مثال، آفر. گرفتند
 ني چخيتار.  رم باستان بوديانبار غله برا

 جهت انبار و يي ساختارهاري زجاديبا ا
ز  دور اي از مسافتهايي مواد غذاهيته
 حال، مواد نيبا ا.  استري درگ، آنديتول
 توسط كشاورزان و اجتماعات اي ييغذا

 آنان ي و توسط خانواده هادي تولييروستا
 داران بر ني توسط زماي شد و يمصرف م

 شده ي مناسب برداشت ممتي قكي هيپا
 ييبازار بر اساس داد و ستد ابتدا. است

 به يي مواد غذالي كه مانع تبدياپايپا
   . كردي مركت شد، حي مكاال

 هي سرماستمي سشيداي مناسبات با پنيا
 ريي تغيي و گسترش اقتصاد كااليدار

با به وجود آمدن امكان فروش كاال . كرد
 آن، بستر دي تولنهي باالتر از هزيمتيبه ق

 ،ي دارهي سرماستمي سيري شكل گينيع
 سود و امكانات از اني پايانباشت ب

 به ديتول. اهم شد فرزي كاال ندي تولقيطر
 دي تولي و كسب سود به جافروشمنظور 

 ستمي انسان، مشخصه سازي نني تاميبرا
 باشد كه تحت قواعد ي مي دارهيسرما

 يآن، همه مبادالت كاال در بازار انجام م
 ،ي دارهي سرماهيدر مراحل اول. رديپذ

 ي افراد بر روشتري كه هنوز بيزمان
 ي مي خود كار و زندگي زراعتينهايزم

 در ي صورت محله بييكردند، مواد غذا
 ي و مصرف مدي تولييمناطق روستا

 و به عنوان كاال در نظر گرفته ديگرد
 به يياما با عرضه مواد غذا.  شدينم

 شدن توسط ي در حال صنعتيشهرها
 ي مي آنها زندگهي كه در حاشيكشاورزان
 تيماه.  دگرگون شدزي روند ننيكردند ا

 شرفتيبا رشد و پ يي مواد غذاييكاال
 جوامع ري و تسخي دارهيرما سستميس
 و نهي نهادشي از پشي رفته رفته بشتر،يب

. دي به ثبت رسيبه صورت رسم
 با توسل به ضرب و انتشار هايامپراتور

پول، دهقانان را از اجتماعات خود به 
 به ازين.  وارد ساختنديروند اقتصاد پول

 پروسه ات،يكسب پول جهت پرداخت مال
 از مواد يمي را آغاز كرد كه بخش عظيا

   . نمودلي شده را به كاال تبددي تولييغذا
 ستمي شدن سي حال، فاز صنعتني همدر

 تي سبب كاهش جمعي دارهيسرما
 و ژاپن ي شماليكايكشاورز در اروپا، آمر

 در شانينهايمردم مجبور به ترك زم. شد
 كار در شهرها شده و به مراكز يجستجو

.  رشد نقل مكان كردند در حاليصنعت
 ،ي شماليكاي از اروپا به آمري حتياريبس

 و ي جنوبيقاي آفرلند،يوزي نا،ياسترال
 شرفتيپ.  مهاجرت كردندگريمناطق د

 ستمي نقل و انتقال و كانالها و سستميس
 به ييجاده ها، امكان انتقال مواد غذا

 دور و در مناطق پهناور را يمسافتها
ل و انتقال از  نقشرفتيپ. ساده تر كرد

 منجر به ياديز زاني به مزي ناي درقيطر
 يي غذاواد مي تجارت جهاننهيكاهش هز

  .شد
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  ورشكستگي

اما اين همه ماجرا نيست، زيرا نتيجه و 
حاصل وضعيت فوق ورشكستگي و 
نابودي بخشي از اقشار مياني است؛ 
كساني كه در زير بار شوكها و امواج 
اقتصادي له مي شوند و امكان ادامه 
حيات برايشان در چنين وضعيتي وجود 

 به نقل از "ابتكار"روزنامه . ندارد
طي "گزارش بانك مركزي مي نويسد، 

 33 بالغ بر 90 ماهه نخست سال 8
هزار ميليارد تومان چك برگشت 

اين عدد و رقم افشا . "خورده است
كننده يك وضعيت به غايت خطرناك 

هر چند اتفاق مزبور ريسك . است
باالي سرمايه گذاري و فعاليت 
اقتصادي در كشور را نشان مي دهد، 
اما اعالم مي كند كه كمبود نقدينگي 

اري از بنگاههاي اقتصادي در نزد بسي
. باعث برگشت خوردن چكها شده است

اين درحالي است كه اعداد و ارقام 
باالتر حكايت از حجم عظيم نقدينگي 

اگر حجم نقدينگي . در كشور دارد
باالست، پس چرا رقم چكهاي برگشتي 

   هزار ميليارد تومان است؟22بيش از 
پاسخ به اين پرسش است كه مي تواند 

واقعي از وضعيت اقتصاد تصويري 
اين اتفاق اعالم مي . كشور ارايه كند

كند كه هر چند نقدينگي در كشور 
باالست، اما اين نقدينگي در نزد 
بنگاههاي اقتصادي كوچك و يا 
فعاالن خرده پاي اقتصادي و اكثريت 

اين نقدينگي در . توليد كنندگان نيست
كيسه افراد مشخصي انباشت شده كه 

و موج سازي، نبض بازار را با زد و بند 
كنترل مي كنند و سودهاي آنچناني به 
جيب مي زنند؛ سودي كه حاصل آن، 

 هزار ميليارد چك 22برگشت خوردن 
به همين دليل . در سيستم بانكي است

 ماه سكوت در 11بانك مركزي بعد از 
مورد برگشت خوردن اسناد پاياپاي 

 ماهه اول سال 8كشور، باالخره آمار 
ترس بانك .  منتشر مي كند را90

مركزي از رشد باالي چكهاي 
برگشتي، گوشزد كردن ريسك سرمايه 
گذاري است كه گاه نسبت به سال 

.  درصد نيز رسيده است26قبل به 
همچنين ارقام فوق تولد سرمايه داري 
مالي را در كشور بيان مي كند؛ سرمايه 
اي كه انگلي است و تنها در اقتصاد 

و بندهاي بورس و كازينويي و زد 
سفته بازي و احتكار و نزول خواري 

  .مي تواند امكان زيست بيابد
   

  بي عاقبت

در چنين حالتي كه اقتصاد كشور به 
احتضار افتاده و بيكاري و گراني بيداد 

  مي كند، ملتي كه روي درياي نفت 
  

زندگي مي كند، انتظار دارد تا دولت 
  اما دولتي كه . فكري به حال آن بكند

  
ليبرال را -علم و كتل سرمايه داري نو

به دوش مي كشد، چشم خود را به 
روي واقعيتها بسته و به اميد پذيرفته 
شدن در سازمان تجارت جهاني، همه 
تالش اش را براي اجرايي كردن 

 به كار مي "طرح هدفمندي يارانه ها"
قطع سوبسيد كاالهاي اساسي . گيرد

بزرگترين خيانتي است كه رژيم و 
دولت احمدي نژاد در وضعيت كنوني 

در حالت . مي تواند به ملت بكند
بيكاري و وضعيت اقتصادي موجود، 
پرداخت سوبسيد بيشتر و در دسترس 
قرار دادن كاالهاي ضروري مردم با 
قيمت مناسب، تنها راهكار درست 

اما دولت پادوي بانك جهاني و . است
صندوق بين المللي پول، بيشرمانه 

د تا همه سوبسيدها را قطع تصميم دار
در چنين وضعيتي قيمت كاالهاي . كند

ضروري به ويژه انرژي، سر به فلك 
عدم توجه به صنعت و توليد . خواهد زد

داخلي بيكاري هر بيشتر را نويد مي 
بازار كاالهاي بنجل شدن كشور . دهد

و پايين آوردن تعرفه هاي بازرگاني و 
گمرك بيش از گذشته كمر توليد 

ورشكستگي . لي را خواهد شكستداخ
به امري عادي تبديل خواهد شد و 
سرمايه داري مالي نوظهور اداره امور را 

با اين همه اما . به دست خواهد گرفت
احمدي نژاد وقيحانه ادعا مي كند 
پرداخت بخشي از يارانه نقدي به 
مردم، صدقه دولت و حكومت به مردم 

 او ادعا دارد با اين پول بذل و. است
بخشش مي كند و جيب مردم را 

واقعيت اما اين . انباشته تر خواهد كرد
است كه اين پرداختهاي نقدي نه تنها 
دردي را از مردم دوا نخواهد كرد، بلكه 
حجم نقدينگي را باالتر خواهد برد و 
همراه آن قيمتها رو به باال خواهد 

براي وضعيت اقتصادي موجود . رفت
 عمل اين پولها همچون سم مهلكي

مي كند و تن رنجور آن را به احتضار 
  .خواهد انداخت

وادار كردن پولهاي موجود به سرمايه 
گذاري در بخش توليد، حمايت دولت از 
صنعت داخلي و توليد شغل و كار 
شرافتمندانه بسيار مهمتر از مبالغ نقدي 
بي ارزشي است كه وضعيت مردم را 

اين . روز به روز بدتر خواهد كرد
است كه از دولت و رژيم ضد تدبيري 

رژيمي . مردمي واليت فقيه بر نمي آيد
كه بر خالف الف و گزاف و هياهو و 
عربده جويي، در عمل پادويي مراكز 
مالي و برنامه ريزي اقتصادي جهاني را 

  .پيشه خود كرده است
  
   

   كاال ـ قسمت اولكي به عنوان ييمواد غذا
  وي رويمانتل/  مگدوففرد

  اردوانتايآناه: برگردان

  ورشكستگي اقتصادي نتيجه 

  ليبراليسم-پادويي نو
 8بقيه از صفحه 



  10 صفحه                    1391 ارديبهشتاول  – 322نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اردوغان جي زهر و هوجام

  در سفر به تهران
 هي پوجعفر

  ني فرورد10پنجشنبه ...  خبر يفراسو
 اردوغان، بيرجب ط) چهارشنبه( گذشته روز

 هي بلند پااتي هكي در راس هي تركرينخست وز
 نشست انياردوغان پس از پا. وارد تهران شد

 با باراك داري در سوول و دي هسته اتيامن
 سفر آمده ني به اكاي آمريمهور جسيياوباما، ر

 از هي و مساله سوريبحران هسته ا. است
 وراني اردوغان با پايگو گفتي محورهانيمهمتر

 . اعالم شده استميرژ
 تالش دارد تا ابتكار عمل هي ترككهي حالدر
 مي را در منطقه به دست آورد، رژياسيس

 خود ي المللني گرفتار بحران بي اسالميجمهور
 شده و شتري بهي به تركازشيبه روز نساخته، روز 

 از شي بهي تركي منطقه اتي راه موقعنياز ا
هرچند بحث بر سر . گذشته مهم تر خواهد شد

 ني رو بشي پي هسته است نشيمحل برگزار
 از موضوعات يكي در استانبول 5+1 و ميرژ

 است ني اتي است، اما واقعداري دني اريچشمگ
ر سر برخورد با  بمي و رژهي تركنيكه اختالف ب

 داري دني محور اني تواند مهمتري مهي سورميرژ
 .برآورد شود

 ونيسي از اپوزهي تركتي و حماهي بر سر سوربحث
 از بشار اسد و مي همه جانبه رژتيآن و حما

 طرف كي آن ي براهي سوركي استراتژتيموقع
 به مي رژازي نگر،ياما طرف د.  ماجراستنيا

 چهي و تنها درهامي دور زدن تحريآنكارا برا
 با جهان، ي و اقتصادي تبادل پولي براماندهيباق

 كرده است كه ري را چشمگهي تركتيعآنقدر موق
 تواند، ي سفر منيهرگونه شكست اردوغان در ا

 سخت قرار اري بستي وضعكي را در برابر ميرژ
 به هي تركي بانكهايباز بودن ارتباط تجار. دهد
 از ياديز تعداد شي ثبت و گشام،ي رژيسو

 ني كشور و همچنني در امي رژي صوريشركتها
 است ييتهاي از موقعهيك توسط ترراني گاز اديخر

. ردي بگدهي تواند آنها را نادي نمميكه رژ
 تي جلب رضاي براهي تالش تركن،يهمچن

 كي يمهاي بودن از تحرروني و اروپا در بكايآمر
 شتري آن را بي براهي جاذبه تركم،ي رژهيجانبه عل

 . كنديم
 عدم توافق بر سر برخورد با ت،ي وضعني ابا

 ني تواند اي ممي رژي دهازي عدم امتاي و هيسور
 را دور از دسترس كرده و هي تركيجاذبه ها

.  شكننده آن وارد كنديپلماسي بر دگري ديشكست
 اقتصاد، ري امور خارجه، وزريهمراه داشتن وز

 سازمان سيي و ريمعاون سازمان اطالعات مل
 سفر ني اتي توسط اردوغان، اهمي اتمينرژا

 . كندي را گوشزد مهي تركيبرا
 سفر دو روزه قرار است ني اردوغان در اهرچند

 نژاد، محمد رضا ي با محمود احمدييدارهايد
 داشته يجاني الري معاون اول او و عل،يميرح

 او با مي مستقري غاي و مي مستقداريباشد، اما د
 في تكلنيي تعياو برا ندگاني نمااي يخامنه ا

 برخوردار يشتري بتي توافق، از اهمي برايينها
 . بودهدخوا

 ي سفر تجاركي حساب، سفر اردوغان نه ني ابا
 است كه او ي بلكه، سفري منطقه اكيپلماتي داي

 ارتباط با جهان و در دست جي دست هوكيدر 
.  را همراه داردهي سورتي جام زهر موقعگريد

 جام زهر و ني آن با اوراني و پاي اسالميجمهور
  چگونه برخورد خواهند كرد؟جيهو
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 ازي مورد ني به تمام ابزارهاكينزد
 و محصوالت ي صنعتي كشاورزيبرا
 شده بدون استثنا در بازار به ديتول

. عنوان كاال به فروش گذاشته شد
كشاورزان محصوالت خود را به 

 ي كه مواد خام براييدارهايخر
 ي به فروش مدي تولندي فراليمتك

 خودشان اي فروختند و يرساندند، م
 اي خام را كامالً ادقادر بودند مو

سپس، .  كننددي از آن را توليبخش
 شدن به كي نزديمحصوالت برا

 جهت د،ي توللي مرحله تكمنيآخر
 شد تا بعد به ي فرستاده ميبسته بند

واسطه . دست واسطه ها رسانده شود
وان عمده فروش،  به عنزيها ن

 كه يمحصوالت را به خرده فروشان
 ازار در بدي خري را براييمواد غذا
   . فروختندي كردند، ميعرضه م

 مي و فاصله عظيي جداكي ن،يبنابرا
 را در يي كه مواد غذاي كشاورزاننيب

 كردند با ي مدي ثروتمند توليكشورها
 آنان را مصرف داتي كه توليدارانيخر
 فقط يي جدانيا. مد آدي كردند، پديم

 كننده دي تولمياز جنبه ارتباط مستق
با مصرف كننده مشهود نبود، بلكه 

 كشاورزان ني از واسطه ها بهي الكي
.  به وجود آمدزيو سفره مردم ن

 باعث ي شدن كشاورززهيمكان
 كسوي شد كه از دي تولي بارورشيافزا

تعداد كشاورزان را كاهش داده و از 
 بزرگ يهاني زمزاني سو، مگريد

 كار يروين.  دادشي را افزايكشاورز
 شدن ي با صنعتيدر بخش كشاورز

 دي و تولي دامداري هاوهيش
 يمحصوالت، به صورت شگفت آور

رشد كرد و به شدت در دست 
 د؛ي متمركز گردي اندكيشركتها
 و دي كه اكنون پروسه تولييشركتها

 كود، ،ي آالت كشاورزنيفروش ماش
ل كامل خود سم و بذر را تحت كنتر

   .در آورده بودند
 و عرضه دي تولستمي شدن سيصنعت

 با تمركز همراه بود و ييمواد غذا
به .  كردتي انحصار را تقوليپتانس

 گوشت با يعنوان مثال، شركتها
 بستند تا يكشاورزان قرارداد م

 را اني خوك و ماكلي از قبيواناتيح
 طيبه طور انبوه، در مكانها و شرا

 نيدر هم.  دهندنامناسب پرورش
حال مسافت نقل و انتقال مواد 

 راي زافت،ي شي افزازي نييغذا
 شان را متعهد مانكارانيشركتها، پ

 به كي نزدي ساختند تا در مكانيم
 كشتارگاه لند،ي كه شركتها مايمحل

بسازند و محصوالت شان را پرورش 
 رشد و پرورش بذر قت،يدر حق. دهند

 تمسي جنبه از كل سكيو دام تنها 
 شدن ُكل ييكاال.  استييغذا
 لي از قبيي مواد غذادي تولستميس
 و فروش دي خر،ي كار كشاورزيروين

 و عمده ي خام كشاورزيمحموله ها

 ني اي به معناي و خرده فروشيفروش
 و به دي تولي گوناگونيبود كه كاالها

 يصنعت كشاورز. دي رسيفروش م
 عي وسستمي سكي از يبه بخش

 شد كه لي تبديتجارت كشاورز
 از كشاورزان را به خرده ياريبس

.  كردلي بزرگ تبديفروشان شركتها
 تيني عكاي در آمرژهي مساله به ونيا
 جزو ي كار كشاورزيروين. افتي

 بود كه در ي اقتصادي بخشهانيآخر
 نيا. انحصار مالكان قرار گرفت

موضوع سبب كاهش تعداد 
 شد كه بذر و سم و كود ييشركتها

 هيدر نظام سرما. كردند ي مديتول
 همه شركتها قادر يار انحصيدار

 اتي در رقابت موفق و به حستندين
 يكهائي از تاكتيكي. خود ادامه دهند

 ي كشاورزي توسط شركتهاراًيكه اخ
 مورد استفاده قرار اتي ادامه حيبرا

 گوناگون با ي بذرهاديگرفته تول
.  استيكي ژنتريياستفاده از علم تغ

 هر چه ينعت كشاورز صبي ترتنيبد
 ي نادريشركتها در دست شتريب

 كه اكنون يبه طور. ديمتمركز گرد
 درصد از كل تجارت بذر جهان 40

 يتحت كنترل سه شركت به نامها
 "نگلنتايس" و "دافونت"، "مونسانتو"

  .است
 يدر جهان هنوز بخش قابل توجه ا 

 ي زراعتينهاي در زميياز مواد غذا
 و يصكوچك و جهت استفاده شخ

 ،ي جنوبيكاي در آمر،ي محليبازارها
 ياز سو.  شودي مدي تولاي و آسقايآفر

 در ي خوراكي فرآورده هاگر،يد
 و ي غربي اروپا،ي شماليكايآمر

 ن،ي آرژانتل،ي برزي و به تازگاياسترال
 ينهاي عموماً در زميوي و بولهيوپاراگ

 ي براي آالت صنعتنيبزرگ با ماش
   . شودي مدي تولي و فرامليمصرف مل

 تي بر ماهي مبني فراوانشواهد
 تا مصرف مواد دي روند تولييكاال
 وجود ي دارهي سرماستمي در سييغذا
 در تهاي به تمام فعالكينزد. دارد

 بخاطر ي دارهي اقتصاد سرماستميس
 شود كه به ي انجام ميي كاالهاديتول

 كه يي رسد، خواه كاالهايفروش م
، مانند  كندي انسان را برآورده مازين

 و ي و امكانات بهداشتيي غذاادمو
 و مجلل مثل كي شيخواه كاالها

 كي اي بزرگ اري خانه بسكي
فرآورده . ي جت شخصيمايهواپ

 جهان شامل آب و يعي طبيها
 مربوط به ي هادهي پدنيكوچكتر

 قرار گرفتن در ي انسان به جااتيح
 انسان هر چه يازهايخدمت رفع ن

باشت  كسب و اني در راستاشتريب
 ي كنترل بخش خصوصتحتسود، 

 كه يزمان. ردي گيقرار گرفته و م
 انسان به عنوان ي اساسيازهايهمه ن

 كي رسد، ي و به فروش مديكاال تول
 خواه د،ي آي به وجود ميتضاد بحران

 آب ،يي مانند مواد غذاي اهي پايازين

 و ي بهداشتيسهاي سرو،يدنيآشام
  . پناهگاه باشدي حتاي

 ي به طور ذاتي دارهي سرماستميس
 كه شامل يقشرها و طبقات اجتماع

طبقه متوسط، طبقه كارگر، 
 كه يكارگران (كارانيمحرومان، ب

 صرف دارد تا ي دارهي سرمايبرا
 متشكل يو گروه كوچك)  باشندكاريب

 ي ثروتمند را به وجود مارياز افراد بس
 از ي دارهي كه سرماي جنگلهيح. آورد

 ي گروهادجي كند، ايآن استفاده م
 يروين"است كه ماركس آن را 

 يگروه مزبور برا. دي نام" كاررهيذخ
 ي اساسي نقشي دارهي سرمايبقا
 ي دارهي سرماستميس.  كندي ميباز

 از ي و رونق اقتصادشرفتيدر زمان پ
 كند تا ي كار استفاده مرهي ذخيروين

 نييهمچنان دستمزد كارگران را پا
 مساله ني به ارگران كاراينگاه دارد، ز

آگاهند كه به سرعت اخراج و 
 آنها ي به جايگري ديكارگر

 در يحت. استخدام خواهد شد
 افراد كا،ي ثروتمند مانند آمريكشورها

 كه دستمزد ي فراوان و كارورزانكاريب
 كنند، وجود دارند ي مافتي درينييپا

 حتاجي مانهيكه از عهده پرداخت هز
 برق، حمل ، خانههيخود، از جمله كرا

با توجه به كمبود امكان حمل ( نقل و
 ي شخصلي اتومب،يو نقل همگان
 برخوردار يي بسزاتيداشتن از اهم

 و ي، پوشاك، امكانات بهداشت)است
فقر در كشور . ندي آي برنمييمواد غذا

. ستي فقر مطلق ني به معناكايآمر
 وعده كي محرومان قادرند از يبرخ
 يي كنند، مواد غذاي چشم پوشييغذا

 ي تر و ارزان ترنيي پاتيفيبا ك
 از خدمات اي كنند يداريخر

 مثل ي دولتاي و هيري خيانجمنها
 و ي خدماتيكوپن غذا و برنامه ها

در تابستان .  استفاده كننديتيحما
 نفر ونيلي م46 از شي، ب2011سال 

 ي اهي تغذيتي حماياز برنامه ها
 استفاده كرده اند كه البته يدولت

 كفاف زي نيتيا حمي هارنامه بزانيم
   . دادي را نمازمندانيهمه ن
 ي جنوبي از بخشهاي در برخالبته

 نامساعدتر اري بستيجهان، وضع
 به يي مواد غذاافتني تيرسم. است

 را از يي مواد غذامتيعنوان كاال، ق
 از افراد باالتر ياري درآمد بسزانيم

 ي كافهيبرده و موجبات عدم تغذ
بر .  آنها را فراهم ساخته استيبرا

 كي سازمان ملل، نزدنياساس تخم
 انسان در جهان از ارديلي مكيبه 

 نيا.  برندي رنج مدي شدهيسوو تغذ
 و يمساله به بروز مشكالت سالمت

.  انجامدي انسان مونهايليمرگ م
 ي به عنوان معضليي غذاتيمحروم

 دي شدهيكه به سرعت باعث سووتغذ
 در ي موضوع جدكي شود، هنوز يم

 ب،ي ترتنيبد. دي آيمجهان بشمار 
 ي بهاشيا افزراموني پي عدالتيب

 ي در دسترسي و نابرابرييمواد غذا
 ني تري از اصليكيبه آن، 

 عرب در ياي دنامي قيفاكتورها
   . بوده استري اخيسالها

  كاال ـ قسمت اولكي به عنوان ييمواد غذا
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اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، 
و در حقيقت حذف يارانه ها، در آذر 

محمود احمدي .  كليد خورد1389
 1389 آذر 27نژاد، در شب 

تعديل و اصالح قيمتها از «:گفت
.  آذرماه اجرايي مي شود28ابتداي روز 

از فردا يارانه نقدي دو ماهه واريز شده 
.  »به حساب مردم قابل برداشت است

 اساس اين طرح ميزان يارانه هاي بر
 500 هزار و 45نقدي هر فرد ماهانه 

به گفته . تومان تعيين شده بود
 ميليون نفر 73مسئوالن دولتي  حدود 

در . در فاز اول يارانه دريافت كرده امد
اسفند سال گذشته از سوي دولت 

 هزار تومان به 28اعالم شد كه 
عنوان مابه التفاوت يارانه ي نقدي 

رحله ي اول و دوم به حساب م
سرپرست برخي خانواده ها واريز شده 

با اجراي فاز دوم اين طرح . است
 يارانه براي  هزار تومان28حذف 

تعدادي از خانواده ها كه از رفاه نسبي 
قبال هم . برخوردارند همراه بوده است

با ارسال اس ام اس از اين خانواده ها 
از خواسته شده كه خود براي انصراف 

اغلب . دريافت يارانه اقدام كنند
نمايندگان مجلس بر اين نظر تاكيد 
مي كنند كه پرداخت ما به التفاوت به 
. منزله ي شروع مرحله ي دوم است

علي الريجاني، رئيس مجلس در پي 
اين اقدام خودسرانه ي احمدي نژاد در 
نامه اي از خامنه اي خواست تا بر 

 قانون اساسي از 110اساس اصل 
اختياراتش براي توقف مرحله دوم 

به گفته ي . طرح استفاده كند
الريجاني اين كار دولت تخلف است و 
غير كارشناسي و طوفان تورم ايجاد 

از نظر الريجاني شروع فاز . مي كند
 و قبل 91دوم طرح در ماه اول سال 

از تصويب بودجه ي كشور صورت 
اقدام . گرفته و غير قانوني است

حمدي نژاد و دولت در خودسرانه ي ا
اين مورد نمايشگر اختالف و تشديد 

خامنه اي . تناقض درون رژيم است
درخواست الريجاني در خصوص 
استفاده رهبر از اختياراتش بر اساس 

 قانون اساسي را به شوراي 110اصل 
  .حل اختالف فرستاد

  
اجراي فاز دوم حذف يارانه ها با 
افزايش شديد قيمت كاالها و به 

   قيمت سوخت همراه بوده خصوص
در ابتداي اجراي اين طرح و بر . است

طبق مصوبه ي مجلس قرار بر اين 
 درصد از درآمد حاصل از 30بود كه 

حذف يارانه ها به توليد اختصاص داده 
اكنون مجلس بر اين ادعا . شود

پافشاري مي كند كه درآمد دولت از 
حذف يارانه ها از نصف مبلغ پرداخت 

ت نقدي به مردم هم شده به صور
كمتر بوده و صاحبان صنايع هم 
اظهار داشته اند كه تا كنون هيچ 
مبلغي بابت افزايش توليد و بهينه 
سازي مصرف سوختي كه از زمان 

 درصد 700حذف يارانه ها تا كنون 
افزايش داشته است دريافت نكرده 

اين بسترهاي نامناسب سبب . اند
كاهش توليد در كشور و افزايش 

مت كاالهاي مورد نياز مردم شده قي
از طرف ديگر با پرداخت يارانه . است

ها، نقدينگي به شدت رشد كرده و در 
نتيجه نرخ تورم با سرعت بيشتر 

  .افزايش يافته است
  

يارانه هاي پرداخت شده به صورت 
نقدي همراه با عدم افزايش مناسب 
دستمزد كارگران و زحمتكشان 

ريد براساس نرخ تورم،  قدرت خ
طبقه ي كارگر و مزدبگيران را به 

تالشهاي . شدت كاهش داده است
ويرانگر  رژيم در سطح جهانب و به 
ويژه  فعاليتهاي اتمي، سبب 

در . تحريمهاي شديد شده است
مقابل اين وضعيت  دولت با 
استقراض از بانك مركزي به رشد 

  .نرخ تورم دامن زده است
  

از پيامد هاي مخرب رشد سرسام آور 
نرخ تورم، وخامت سطح زندگي و 
معيشت طبقات زحمتكش و عميق 
تر شدن شكاف طبقاتي و دو قطبي 

يكي از اثرات . تر شدن جامعه است
مخرب رشد نرخ تورم، اثر توزيعي آن 

در حالي كه طبقه ي سرمايه . است
دار و دالل با در آمد متغير از اين 
وضعيت سود مي برند، طبقه ي مزد 

ستمزد ثابت است به بگير كه داراي د
با كاهش توليد . شدت زيان مي بيند

و رشد قيمت ها سرمايه داران و 
دالالن كه عموماً وابسته به هرم 
قدرت هستند، با مكيدن حاصل كار و 
رنج زحمتكشان رشد انگلواري 

ماهيت استبدادي . خواهند داشت
رژيم اجازه ي فعاليت اقتصادي را جز 

ن به به مافياي حكومتي و وابستگا
با پيشرفت اين روند . قدرت نمي دهد

تضاد طبقاتي به شدت افزايش يافته 
و زوال اقشار مختلف خرده بورژوازي 
به ويژه در حوزه توليد كوچك منجر 
به افزايش لشگر بيكاران و بي 

  . خانمانها خواهد شد
  

 هياني ب،ي رفسنجانطرح

 به بن بست يرسم

   استمي رژدنيرس
  امانمنصور

  ني فرورد19... ر خبيفراسو
 حساس كردي روكي ي و مرزهاخط

 برخورد به بحران ي چگونگرامونيپ
 اني در حال گُذر از م،يمناسبات خارج

 و رسوب ي اسالميدستگاه قُدرت جمهور
 اكبر يآقا.  آن استيدادهايدر مركز رو

 با "نظام" نيشي فرد شُماره دو پ،يرفسنجان
خود ، نه تنها "كايرابطه با آمر"طرح بحث 

 صحنه ي به جلوزي را نضوع مونيبلكه، ا
  . رانده است" نظاممهيخ" ري زاستيس
 ياسي كه ابتكار سيي رو، واكنشهاني هماز
 ي در همان حال كه جوهره ختهي برانگيو

 هي دهد، زاوي قرار مررسيموضوع را در ت
 به ي واسطه اي آن كه ارتباط بيداخل

 زي را نابدي ي درون دستگاه قُدرت ميجدالها
 ي ابهامت،ي واقعنيا.  خود داردنهي زمشيپ

 يجان رفسني سرچشمه طرح آقارامونيكه پ
 و عامل ي اصلزهيوجود دارد را به انگ

 گُسترش داده زيمحرك مخالفت با آن ن
  .است

 ي سازاستي شفاف سري توجه به پروسه غبا
 هي توطيپلُماسي و دي اسالميدر جمهور

 لي دلنيگرانه و ناهمگون آن كه به هم
 بودن ي آن را سريژگي وني ترياصل

 توان ي نمي دهد، به درستي مليتشك
 مصلحت صي مجمع تشخسيي كه ريبحث

 از ي گُفتمان سازكي انداخته را انيبه جر
 اي 598 قطعنامه رشي و پذ"جام زهر"نوع 

  . كرديابي ارزي خط رسمهيشورش عل
 كه مساله دي نماي مني همه اما چنني ابا

 نباشد كه در يزي تحول آن چني در اياصل
 گذرد، بلكه يدرون دستگاه قُدرت م

 ي از آن عمل مروني است كه بييفاكتورها
 در حال يرومنديكند و به گونه ن

  . بر آن استيرگذاريتاث
 فلج يمهاي در برابر تحر"نظام" گاه هر

 بحران فاجعه بار ،ي و ماليكننده نفت
فتن بر  قرار گر،ي المللني بي انزوا،ياقتصاد

 و از دست دادن نُفوذ خود هيلبه پرتگاه سور
 اي راه حل يني فلسطيادگراي بنيبر گروه ها
 داشت، ي فرار مي برايزگاهيدستكم گُر

 موجود تيضع واني بي براييهرگز سخنگو
  .افتي ي نمزي ن- ي ازهي با هر انگ-
 مي گونه، اگر دستگاه قُدرت رژني همبه

 مي تحرني سنگي با ضربه هي فقتيوال
 تي شد و اكثري انتخابات روبرو نمشينما

 آن به ياسي ساتيجامعه، بسته شدن ح
 را يتي امن- يسي فاسد پلتي مشروعيمو
 "ستيپراگمات" سيي رد،ي گردي نمادآوري

 را "كايمذاكره با آمر" يمجمع، سوراخ دعا
  . دادي نمصي آن تشختمصلح
 به بن ي رسمهياني ب،ي رفسنجاني آقاطرح

 است، ي اسالمي جمهورمي رژدنيرسبست 
 ي به اعالم آن اقدامميحال چه تصم

 شكاف در هرم نكهي اايهماهنگ شده باشد 
 .قُدرت بر سر خط غالب را بازتاب دهد

  

  

پرتاب : مهاي تحرريتاث

توپ راه حل مسالمت 

 از استانبول به زيآم

 ي اسالمي جمهورنيزم
 يدي جداليل

  ني فرورد28...  خبريفراسو
 و ي اسالمي جمهوري هسته اتمذاكرا

 برگزار شد كه ي در حال5+1 يكشورها
 فرستادگان مها،ي تحرني بار سنگريز

 زانو ي بلكه، روي نه بر صندليخامنه ا
 ن،يجز ا.  مذاكره قرار گرفتندزيپشت م

 از روند يلي جلدي سعي ادعاهايتمام
 تي مذاكرات و ابراز رضا"زي آمتيموفق"

 بودن "دمندد و سويمف"طرف مقابل از 
 هستند و بر اصل ي اهي حاشيآن، امور

 ي برادي باي اسالمي كه جمهورهيقض
 ي اش بهاي هسته ايهايبلند پرواز

 . گذاردي نميري بپردازد، تاثينيسنگ
 خواستار ي اسالمي جمهورشتري چه پاگر

 در بغداد ي مذاكرات هسته ايبرگزار
 روز شنبه يشده بود، اما مذاكرات كنون

در دو دور صبح و شب در  ني فرود26
 لي دالنيمهمتر. استانبول برگزار شد

 ينگرش مثبت غرب به گفتگوها
: افتي توان در دو امر ياستانبول را م

 ي آتذاكرات مي براخي تارنيينخست، تع
 يصورت م)  خرداد3( ماه مه 23كه 

 و داري توافق بر سر د،يگري و درديگ
 1 ي دو جانبه با همه كشورهايگفتگوها

 . شودي مزي نكاي كه شامل آمر5+ 
 بكارانهي فري با روشهاي اسالميجمهور

 ني اي براشي، از پ"يافكار ساز"
به .  كرده بودي سازنهيمذاكرات زم

نكات خوب " به يعنوان نمونه، خامنه ا
 ي در سخنان اوباما و رفسنجان"و مثبت

 هم يني اهللا خمتي آيحت" نكهيبا گفتن ا
، " كردينظر م دي تجدكايدر رابط با آمر

 رد ي براگر،ي دياز سو. د كرده بودنديتاك
 معاون ،ي باقري علشتر،ي بيگم كن

 ي جمهوري ملتي امني عاليشورا
 ي گذارد كه غرب براي شرط مياسالم

ورود به مرحله مذاكرات سازنده، از 
 . كندي عقب نشيندي خود بايتحريمها

 در يريي مانورها تغني از اكيچي هاما
 به ي غربيدهد كه كشورها ي امر نمنيا

 خارجه آلمان ري وستروله، وزدويگفته گ
 ي عملي به اقداماتازيما ن" د،ي گويكه م
 ثابت كند دي بارانيا" و "مي داريو فور

 بوده و بندي خود پايالملل نيبه تعهدات ب
 " را ندارديا قصد ساخت سالح هسته

 مذاكرات را ني همچنيو.  دارنديارپافش
راه حل " به يبايتنها شانس دست

 . رفع بحران خواندي برا"ياسيس
 هي فقي شانس حكومت ولني آخرنيا

 خود را به ي هسته اياست كه مناقشه 
اما از .  خاتمه دهد"زيمسالمت آم"طور 

 يني شكست و عقب نشني اگر،ي ديسو
 و ي اسالمي جمهوري برايمفتضحانه ا

 يني و بحران آفري ضد مردمياستهايس
 بار ري استقامت زخواهد بود كه تاب

  . داشتد آن را نخواهني سنگيامدهايپ

ي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، اجرا

تشديد تضاد طبقاتي و فربگي انگلوار 

  وابستگان به رژيم
  شهره صابري
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فراخوان خانم رجوي به آقايان 
اوباما و بان كي مون براي 
جلوگيري از يك تراژدي انساني 

خصوص  عليه ساكنان اشرف به
زن و بازداشتن عراق از 1000

جابه جايي اجباري آنان كه 
تحت كنوانسيون » حفاظت شده«

ژنو هستند و آمريكا در قبال 
حفاظت آنها به طور رسمي 

ارياي مسئوليت پذيرفته و كميس
عالي پناهندگان آنها را پناهجو و 

  .مي داند» افراد مورد نگراني«
  

ساعت از 48كه تنها  در حالي
انتقال چهارمين گروه ساكنان 
اشرف تحت فشارها و 

فرسا  محدوديتهاي طاقت
گذرد و در شرايطي كه حداقل  مي

وسايل آنها قرار است روز 
فروردين به ليبرتي  30چهارشنبه 

لت عراق با فشار منتقل شود، دو
و تهديد در صدد است پنجمين 
گروه از ساكنان اشرف را به 

اين، برخالف . ليبرتي منتقل كند
يادداشت تفاهم امضاشده بين 
دولت عراق و ملل متحد  در روز 

، تأكيدهاي 2011دسامبر25
دبيركل ملل متحد از جمله در 
گزارش به شوراي امنيت در 

 و اظهارات مكرر 2011 مارس29
اينده ويژه دبيركل از جمله در نم

 10اجالس شوراي امنيت در 
 ، هرگز يك جابه 2012آوريل 

  . جايي داوطلبانه نيست
مخير كردن ساكنان بين كشته 
شدن يا ترك خانه و شهري كه 
در ربع قرن با انرژي و هزينه 
خود ساخته اند و انتقال به زنداني 
به نام ليبرتي بدون حداقلهاي 

ز بي خانمان انساني، چيزي ج
سازي و تخليه اجباري و نقض 
وخيم مفاد حقوق انساندوستانه و 

المللي، اعالميه  حقوق بشر بين
جهاني حقوق بشر، كنوانسيون 
چهارم ژنو، پيمان بين المللي 
حقوق مدني و سياسي و بسياري 
ديگر از معاهدات بين المللي 
نيست و از مصاديق بارز جنايت 

  .يدعليه بشريت به حساب مي آ
هر چند انتقال هيچيك از 
گروههاي اول تا سوم تحت 
شرايط مطلوب و با حداقلهاي 
انساندوستانه و حقوق بشري 
انجام نشده است، اما انتقال گروه 
چهارم از هر نظر غيرقابل قبول و 

  . با اذيت و آزار ساكنان همراه بود
  

  
در يك اقدام ضد انساني، نيروهاي 

 بنگالهاي عراقي از انتقال خودروها و
ويژه معلوالن و مجروحان با 
سرويسهاي بهداشتي، كه متناسب با 
شرايط آنها ساخته شده و سالها با 
. آن آداپته شده اند، ممانعت كردند

مراجعات مكرر نمايندگان ساكنان 
به نيروهاي عراقي و مقامهاي ملل 
متحد و مقامات آمريكايي نيز به 

 10جايي نرسيد و به همين خاطر 
ز معلوالن و مجروحان شديد تن ا

كه در گروه چهارم بودند، مجبور 
  . شدند دراشرف باقي بمانند

آنها جزو كساني هستند كه ليست 
تر به  آنها براي انتقال سريع

كشورهاي ثالث از دو سال پيش در 
اختيار ملل متحد و آمريكا قرار داده 
شده بود و اگر كارشكنيهاي دولت 

ن تاكنون عراق نبود بسياري از آنا
اين دولت پروسه . منتقل شده بودند

بازتأييد پناهندگي آنها را مانند بقيه 
ساكنان در گرو انتقال به ليبرتي 
گذاشته و در عين حال از انتقال 
وسايل ضروري آنها جلوگيري مي 

اين يك شكنجه فيزيكي و . كند
رواني و نقض همه موازين حقوقي، 

  .المللي، اخالقي و ديني است بين
هارمين گروه از انتقال بخش عمده چ

از . اموال منقولشان ممنوع شدند
نامه (جمله در نقض توافقات پيشين 

اجازه انتقال ) فوريه نماينده ويژه15
خودروي مسافري هم به آنها 10

مقامات ملل متحد و . داده نشد
مقامات عراقي بعد از گفتگوهاي 
متعدد تأييد كرده بودند گروه چهارم 

 به ليبرتي ببرند، اما در شش ژنراتور
عمل تنها اجازه انتقال دو ژنراتور را 

  . يافتند
دولت عراق به هيچ قول و قراري 
پايبند نيست و حتي مواد يادداشت 
تفاهمي را كه بدون اطالع و نظر 
ساكنان با ملل متحد امضا كرده و 
فاقد بخش عمده حداقل خواستهاي 
ساكنان است، يكي بعد از ديگري 

  . كندنقض مي 
جلوگيري از انتقال اموال در 
حاليست كه دولت عراق در مقابل 
فروش آنها نيز كارشكني مي كند و 
به تجاري كه مايل به خريد هستند 
اجازه ورود به اشرف را  نمي دهد و 
تالشهاي يونامي در اين رابطه بي 

  .نتيجه مانده است
ساكنان اشرف در شرايطي براي 

ر قرار انتقال به ليبرتي تحت فشا
دارند كه پس از ورود چهارمين 
گروه، اين كمپ با بحران جدي آب، 

  برق، فاضالب و ديگر مينيمهاي 

  
انساني مواجه است و دولت عراق نه 

  كند  تنها اين مشكالت را حل نمي
  

بلكه تقاضاهاي مكرر ساكنان براي 
حل آنها با هزينه خودشان رد شده و 
 حتي به ساكنان اجازه داده نشده كه

براي رفت و آمد بيماران و سالمندان، 
در كمپي كه به طور كامل سنگالخ 
است، راههاي آسفالت يا سيماني 
درست كنند، يا با شروع فصل گرما و 
بيرون آمدن مارها و حيوانات و 
حشرات موذي كمپ را سمپاشي 

روز است دولت عراق با  40. كنند
امروز و فردا كردن از وارد كردن مواد 

اي سمپاشي جلوگيري ضروري بر
در همين حال دولت عراق . كند مي

مارس نماينده ويژه در 16نه تنها نامه 
مورد استقرار پليس را اجرا نكرده، 
بلكه كيوسكهاي جديد پليس نيز در 

  . كمپ نصب كرده است
خانم مريم رجوي، رئيس 
جمهوربرگزيده مقاومت ايران، با 
قويترين اعتراض نسبت به اعمال 
فشار بر ساكنان اشرف و ليبرتي و 
فقدان استانداردهاي انساندوستانه و 
حقوق بشري در ليبرتي، از آقاي 
اوباما رئيس جمهور آمريكا و دبيركل 

خواهد از وقوع يك  مون مي كي بان
كنان به ويژه تراژدي در مورد سا

 زن جلوگيري كنند و دولت 1000
عراق را از اقدامهاي سركوبگرانه 
عليه كساني كه به طور كامل 

تحت كنوانسيون ژنو » حفاظت شده«
هستند و دولت آمريكا در قبال 
حفاظت آنها به طور رسمي مسئوليت 
پذيرفته است و به آنها كارت 

”Protected Person ” داده
لي پناهندگان است و كميسارياي عا

در اطالعيه هاي متعدد از جمله در 
 2012مارس 28اول فوريه، اول و 

آنها را پناهجويان تحت حفاظت بين 
 »افراد مورد نگراني«المللي و 

توصيف كرده است باز دارد و از 
كه  جايي اجباري آنها در حالي جابه

حداقلهاي انساني، مورد توافق دولت 
ده است، عراق قرار نگرفته و اجرا نش

بدون ترديد در مقابل . جلوگيري كند
هر آسيبي كه به ساكنان اشرف و 
ليبرتي وارد شود دولت آمريكا مسئول 
است و در هيچ مرجع سياسي و 

تواند از خود سلب  حقوقي نمي
  .مسئوليت كند

  
دبير خانه شوراي ملي مقاومت 

  ايران
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الي بيانيه كميسارياي ع

پناهندگان ملل متحددرباره 

تعيين موقعيت پناهندگي 

  ساكنان كمپ اشرف
  

  كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد
  3بيانيه به روز شده شماره 

ساكنان كمپ اشرف  و تعيين تكليف موقعيت 
  پناهندگي آنان

  
 نفري از 400، اولين گروه 2012 فوريه 18 در •

لت عراق به ساكنان بصورت مسالمت آميز توسط دو
نظارت بر اين جابجايي . كمپ ليبرتي منتقل شدند

جابجايي هاي .  توسط يونامي در عراق انجام شد
 نفره ديگر هم انجام 400بعدي  از جمله دو گروه 

در هفته هاي آينده انتقال گروههاي ديگر . شده اند
  .  انتظار ميرود

  
، كميساريا پروسه بررسي را 2012 فوريه 19 در •

كميساريا تيم .  كرد و اين پروسه ادامه داردشروع 
هاي زيادي را بسيج كرده و امكانات الزم به لحاظ 
.  نرم افزار و سخت افزار را در محل مستقر كرده است

مصاحبه هاي انفرادي در محل امن و بي طرف بطور 
تصميم ها در مورد استاتوي .  محرمانه انجام مي شود

رهاي ثالث در جريان پناهندگي و پيشنهادات به كشو
  . است 

  
 خواسته دولت عراق كماكان اين است كه اين •

كميساريا . پروسه ها خارج از اشرف انجام شود
اهميت زيادي براي يافتن راه حل هاي مسالمت آميز 
قائل است، از جمله اينكه هرگونه جابجايي بايد 
داوطلبانه و با آزادي تردد در محل جديد باشد كه 

  . ن وضعيت استشايسته تري
   
 ساكنان اشرف كه درخواست هاي پناهندگي خود •

را ارسال كرده اند، رسماً طبق قوانين بين المللي 
پناهجو هستند و درخواستنامه هاي آنها تحت بررسي 

در نبود يك سيستم ملي بررسي در عراق، . است
كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، درخواستنامه 

.  منصفانه و درست بررسي ميكندها را  با يك روش 
هر پرونده انفرادي براساس مباني آن و طبق قوانين 

  .بين المللي قضاوت خواهد شد
  
 قوانين بين المللي الزام آور ميكنند كه پناهجويان •

بايد  از حفاظت هاي بنيادين امنيت و سالمت 
اين از جمله شامل حفاظت عليه .  برخوردار باشند

ا بازگشت داده شدن به مناطقي هرگونه اخراج و ي
اصل نان (است كه جان يا آزادي آنها در خطر باشد 

  ).  رفولمان
  
 كميساريا، با دولت عراق و  يونامي و طرف هاي •

ذينفع ديگر كه نگران موضوع هستند، به پيدا كردن 
راه حل براي اين مشكل طوالني مدت  از جمله 

 ديگر بازتاييد پناهندگي كساني كه با كشورهاي
ارتباطاتي دارند  و همچنين اعزام و انتقال به 

  .كشورهاي ثالث، متعهد است
  كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد

  2012 مارس 28 / 1391 فروردين 9چهارشنبه 
  

جايي اجباري ساكنان اشرف با  بي خانمان سازي و جابه

فشار و تهديد براي انتقال ديگر ساكنان به ليبرتي بدون 

 حداقلهاي انساني و با شكنجه معلوالن و مجروحان
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مراسم  تشييع پيكر ريمون اوبراك با 
حضور خانواده اش ، رئيس جمهور  
فرانسه نيكال ساركوزي، كانديداي 
پيشرو انتخابات رياست جمهوري 
فرانسوا اوالند، ساير كانديدها و 
شخصيتهاي سياسي و  اجتماعي فرانسه 
از همه گرايشها و احزاب و هم چنين با 
حضور همرزمان اوبراك و قهرمانان 
بازمانده مقاومت ضد فاشيستي، اقشار 
مختلف مردم فرانسه با شكوه بسيار و 
آكنده ازقوي ترين احساسات مبارزاتي و 

  .ميهن پرستانه برگزارشد
ازسوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
ايران هيأتي دراين مراسم شركت 
داشتند و پيام تسليت و همبستگي مريم 

انش رجوي را به خانواده و ياران و همزم
  .ابالغ كردند

  
خانم رجوي در پيام تسليت خود به روح 
ريموند اوبراك بزرگ، و همسر 
قهرمانش لوسي اوبراك درود فرستاد و 
با تقدير از همبستگي آنها با مقاومت 
مردم ايران در برابر فاشيسم مذهبي 
حاكم تاكيد كرد، بدون شك ياد ريموند 
و لوسي اوبراك درتاريخ فرانسه، 

ه مقاومت مردم ايران براي درتاريخچ
آزادي و بر تارك مبارزات بشريت 
معاصر عليه فاشيسم و ديكتاتوري، 

  .همواره خواهد درخشيد
  

مراسم تشييع پيكر ريموند ابراك در 
فرودين 28(2012آوريل 16پاريس 

با اداي احترامات و آيينهاي ) 1391
رسمي، با احساسات برانگيخته چند 

ان سرودهاي نسل از فرانسويان و درمي
مبارزاتي پارتيزانهاي مقاومت ضد 

  .فاشيستي برگزارشد
ريموند اوبراك از برجسته ترين 
قهرمانان و فرماندهان ارشد مقاومت 
ضد فاشيستي فرانسه، كه از حاميان 
مقاومت ايران در برابر فاشيسم ديني 
بود، سه شنبه شب 

) 1391فروردين 22(2012آوريل10
  .گذشتسالگي در پاريس در97درسن 

ريموند ابراك، از بنيانگذاران جنبش 
و از همسنگران » آزادي جنوب فرانسه«

و همزمان ژان مولن رئيس شوراي ملي 
  .مقاومت فرانسه بود

اوبراك درسالهاي بعد از آزادي فرانسه، 
مسئوليتهاي مختلفي براي بازسازي 
كشورش به عهده گرفت و از سال 

 ميالدي، رياست فائو، 1975 تا 1964
ازمان كشاورزي و خوار و بار جهاني س

وابسته به سازمان ملل متحد را به عهده 
  .داشت

  
همسر او خانم  لوسي ابراك نيز از 
قهرمانان  مقاومت ضدفاشيستي فرانسه 

 سال 5و از ياران مقاومت ايران بود كه 
  . سالگي درگذشت92پيش در سن 

جنبش تحت هدايت ريموند اوبراك و 
جنوب فرانسه لوسي اوبراك كه در

فعاليت مي كرد و مركز آن در شهرليون 
بود، سلسله عمليات دالورانه يي را عليه 
  مزدوران گشتاپوي هيتلر و سرسپردگان 

  
داخلي آنها با موفقت به اجرا گذاشت كه 
وحشت زيادي در صفوف دشمن ايجاد 

  . كرده بود
  

 در 1943ريموند اوبراك در ژوئن 
ومت بحبوحه جنگ جهاني دوم و مقا

ضد فاشيستي در فرانسه، همراه با ژان 
مولن رئيس شوراي ملي مقاومت 
فرانسه، توسط مزدوران گشتاپو و قواي 
هيتلر دستگيرشد، اما لوسي اوبراك، با 
ديگر رزمندگان مقاومت فرانسه مصمم 
شدند وي را از چنگال دشمن برهانند و 

نفره از رزمندگان مقاومت 14يك گروه 
راك پس از  طراحي به اتفاق لوسي اوب

يك عمليات دقيق و متهورانه، به يك 
ستون ارتش هيتلر كه مأموريت انتقال 
ريموند اوبراك را به عهده داشت، حمله 
كردند و با درهم شكستن ستون، ريمون 
اوبراك را نجات دادند و داغي بر دل 
هيتلر و عوامل دست نشانده آنها 

اين عمليات در زمره يكي از . گذاشتند
شكوهترين عمليات مقاومت  ضد با 

فاشيستي فرانسه به ثبت رسيد و دهها 
ميالدي يك فيلم 90سال بعد در دهه 

سينمايي با اقتباس از همين علميات و 
  . نقش لوسي اوبراك ساخته شد

ريموند اوبراك و لوسي اوبراك از 
شخصيتهاي برجسته و محبوب 
فرانسوي بودند كه به حمايت از مقاومت 

  . براي آزادي، برخاستندمردم ايران
 همبستگي ملي:منبع

درگذشت احمد بن بال را 

  تسليت مي گوئيم
  

بال، رهبر انقالب الجزاير، از  بن احمد 
» جبهه آزاديبخش ملي الجزاير«گذاران  بنيان

جمهور اين كشور شامگاه  و نخستين رئيس
 11(1391 فروردين 23ديروز، چهارشنبه 

ر شهر  سالگي د96در سن ) 2012آوريل 
  .الجزيره درگذشت

   سال از عمر خود را در 24بن بال بيش از 

  
زندان و چندين سال را در تبعيد سر كرد و 
تنها در آخرين سالها به او اجازه بازگشت به 

 1962احمد بن بال در سال . الجزاير داده شد
ك خلق الجزاير به رياست جمهوري دموكراتي

 با كودتاي هواري 1965انتخاب و در سال 
بومدين، وزير دفاع وقت، از مقام رياست 

  . جمهوري بركنار شد
  

بورژوازي الجزاير به خاطر اعتقاد زنده ياد 
از » سوسياليسم خود گردان«احمد بن بال به 

وي ناراضي و سرانجام دولت او را سرنگون 
خواهان اتحاد وي پس از آزادي از زندان . كرد

ملي در الجزاير شد و همه تالش خود را بر 
» نظم نوين جهاني«مبارزه عليه نئوليبراليسم، 

  .و سياستهاي مخرب امپرياليسم متمركز كرد
  

زنده ياد احمد بن بال از شخصيتهاي نادري 
ضد «بود كه نه تنها  از  سياستهاي 

رژيم جمهوري اسالمي حمايت » آمريكايي
مخالفت با بنيادگرايي اسالمي نكرد، بلكه در 

در مجامع و كنفرانسهاي بين المللي از 
مبارزات ضد استبدادي مردم ايران  پشتيباني 

  . مي كرد
احمد بن بال با تاريخچه مبارزاتي سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ايران به خوبي آشنا و 

  .خود را از حاميان سازمان ما مي دانست
  

 الجزاير فرزند با در گذشت احمد بن بال خلق
نام اين رهبر . و پدري بزرگ را از دست داد

بزرگ انقالب الجزاير براي هميشه در تاريخ 
مبارزات آزاديبخش خلقهاي جهان مي 

  .درخشد
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در 
گذشت رفيق احمد بن بال را به خانواده و 
ياران او، به مردم الجزاير و همه آزاديخواهان 

  .سليت مي گويدجهان ت
  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 آوريل 12 - 1391 فروردين 24پنجشنبه 

2012 
  

  
  

پيام به كنگره 

سراسري احزاب 

  يارساني
  

  با درودهاي فراوان، 
خانمها، آقايان، دوستان و ياران 

  گرامي،
برگزاري گنگره سراسري 

ياريكورد و (احزاب يارساني 
را ) جنبش دمكراتيك يارسان

ه شركت كنندگان در كنگره و ب
به همه فعاالن احزاب يارساني 
تبريك و شادباش مي گويم و 
براي تالشهاي شما در مبارز 
عليه رژيم استبدادي مذهبي 
واليت فقيه موفقيت آرزو مي 

  .كنم
كنگره شما در شرايطي برگزار 
مي شود كه رژيم حاكم بر 
ايران از همه ابزار سركوبي و 

يت رژيم  فريب براي حفظ امن
و براي اعمال ستم و تبعيض 
بر مردم سراسر ايران استفاده 

سركوبي و صدور . مي كند
بنيادگرايي اسالمي از 
مشخصات اصلي نظام حاكم بر 

جمهوري اسالمي . ايران است
با نهادينه كردن تبعيض 
جنسيتي، ملي، قومي و مذهبي 
در تقابل با خواسته هاي برحق 
 همه مردم ايران قرار گرفته

  .است
رژيم واليت فقيه مي كوشد تا 
با مزورانه ترين شيوه ها از 
تحوالتي كه به نام بهار عرب 
معروف شده است به سود خود 
بهره برداري كند و همزمان با 
تمام قوا در سركوب قيام مردم 

  .سوريه مشاركت مي كند
امروز مبارزه با رژيم واليت 
فقيه و همه باندها و دسته 

ن به كانون بنديهاي دروني آ
اصلي مبارزه مردم سراسر ايران 

به گُمان ما . تبديل شده است
خواست عمده مردم ايران در 
اين مرحله سرنگوني رژيم 
واليت فقيه و تحقق دمكراسي 
و يك جمهوري مبتني بر 
جدايي دين از دولت و الغاي 
هرگونه تبعيض جنسيتي، ملي، 

براي . قومي و مذهبي است
ين مسير كنگره شما در تحقق ا
  .موفقيت آرزو مي كنم

سخنگوي سازمان چريكهاي 
  فدايي خلق ايران

  مهدي سامع
 1391 فروردين 16چهارشنبه 

  ) 2012 آوريل 4(
  

تجليل تماميت فرانسه از ريموند اوبراك 

 قهرمان بزرگ مقاومت ضد فاشيستي
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سركوب، آزار، پرونده سازي، 
دستگيري، شكنجه و محاكمه 
فعاالن كارگري در ايران را به 

  .شدت محكوم مي كنيم
  
بيش ار هزار كارگر ني بر نيشكر هفت *

 فروردين 5تپه طي سه روز، از روز شنبه 
 فروردين، دست به 7تا روز دوشنبه 

اعتصاب زده و در محل كمپهاي ني 
  .بري تجمع كردند

ارش كميته هماهنگي براي كمك به گز
به ايجاد تشكلهاي كارگري، خواسته 
اصلي اين كارگران اجراي طرح مشاغل 
سخت و زيان آور و همچنين طرح طبقه 

  .بندي مشاغل است
  
كارگران كارخانه خودروسازي شهاب *

 و سه شنبه 14خودرو در روز دوشنبه 
 فروزدين همراه با خانواده هايشان 15

به . ركت تجمع كردندمقابل در اين ش
گزارش كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي 
كارگري ايران، شركت شهاب خورو  از 
جمله شركتهاي خودروسازي است كه 

 دچار بحران شد و 1390در طي سال 
پرداخت دستمزد كارگران بارها به 
تعويق افتاد و سپس خطهاي توليد يكي 
پس از ديگري متوقف گرديد و اكنون 

احد توليدي دربالتكليفي كارگران اين و
به سر مي برند و هيچ سازمان يا 
مسئولي براي پاسخگويي در تجمع 

  .كارگران حضور پيدا نكرد
 فروردين 15همچنين در روز سه شنبه 

اين كارگران مقابل مجلس تجمع 
 كارگر 650به گزارش ايلنا، از . كردند

 300 تن روزمزد و 350اخراجي تعداد 
ادي هستند كه هر تن باقي مانده قرار د

شان با   ماه يكبار قرار داد كاري 6
  .يابد كارخانه خاتمه مي

  
 نتيجه كارگران  پس از تجمع بي*

 خودرو در مقابل  اخراجي شهاب
ساختمان رياست جمهوري در روز 

 فروردين، اين كارگران 16چهارشنبه 
 فروردين  در 19صبح روز شنبه 

اعتراض به اخراجشان در آغاز سال 
يد ملي، حمايت از كار و سرمايه تول«

در مقابل وزارت كار، رفاه و » ايراني
  .تامين اجتماعي تجمع كردند

به گزارش ايلنا، كارگران اخراجي پيش 
از عزيمت به تهران، ابتدا در مقابل درب 
  كارخانه تجمع كرده بودند اما در پي بي

توجهي به اعتراض آنان، عازم خيابان 
 در مقابل وزارت آزادي شدند و با تجمع

كار تعاون و رفاه اجتماعي از وزير كار و 
ساير مسئوالن درخواست پي گيري 

  .دليل اخراج و بازگشت به كار كردند
ليالند موتورز (شركت شهاب خودرو 

   ايجاد شد و در 1342كه در سال ) سابق

  
 رسما شروع به كار كرد، 1344سال 

اكنون در مالكيت آستان قدس رضوي 
ن شركت انواع اتوبوسهاي اي. است

شهري، ماشينهاي آتش نشاني، زباله 
كش، لجن كش و تانكرهاي آب و 

شركت شهاب . سوخت توليد مي كند
 كارگر و كارمند 900خودرو نزديك به 

رسمي داشته و تعداد بسيار بيشتري به 
صورت كارگران موقت در استخدام 

  .شركتهاي پيمانكار هستند
  
ن در روز سه كارگران نساجي مازندرا*

 فروردين، نخستين حركت 15شنبه 
اعتراضي خود در سال جديد را با تجمع 
جلوي در اصلي استانداري مازندران و 

  .بستن خيابان اصلي آغاز كردند
به گزارش مازندنومه، كارگران حدود 

 دقيقه براي چند دقيقه 9:45ساعت 
خيابان اصلي را بستند و مانع عبور و 

  .مرور خودروها شدند
كارگران پارچه نوشته اي را نيز با خود 
آورده بودند كه روي آن نوشته شده 

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه «:بود
 ماه سكوت، 6 ماه تالش، 14ايراني، 

  »؟... ماه20
  
 فروردين، 15روز سه شنبه *

دستفروشان ميدان گاز سنندج در مقابل 
شهرداري منطقه تجمع و خواستار 

به . يت خود شدندرسيدگي به وضع
گزارش كميته هماهنگي براي كمك به 
ايجاد تشكلهاي كارگري، نمايندگان اين 
زحمتكشان با توضيح مشكالت خود و 
اين كه چندين سال است كه در اين 
مكان مشغول به كار هستند خواهان 
. برگشت به محل كسب خود شدند

شهرداري منطقه با گفتن اين كه اين 
ارات شهرداري مسياله در حيطه اختي

  .نها را به استانداري ارجاع داد◌ٓ نيست ا
دستفروشان همگي به استانداري 
مراجعه كرده كه جواب منفي 

والن باعث شد همه دستفروشان ◌ٔ مسي
معترض به داخل استانداري رفته و 
مطالبات خود را با معاون استانداري 

پيگيري و مقاومت . مطرح كنند
كل دستفروشان باعث شد كه شهرداري 

نها قول دهد كه تا روز يكشنبه ◌ٓ به ا
نها را مشخص ◌ٓ  فروردين تكليف ا20

نها وعده بازگشت به ◌ٓ خواهد كرد و به ا
  .محل كسب شان را داد

  
تمامي كارگران كارخانه توليد شمش *

چدن در شركت ذوب آهن غرب كشور 
 كيلومتري جاده 7واقع در) كوره بلند(

اسد آباد، در نخستين روز كاري –قروه
به گزارش ايلنا .  اخراج شدند1391سال 

كارگران اين واحد توليدي روز 
 فروردين مقابل استانداري 16چهارشنبه 

  .همدان تجمع كردند

نماينده كارگران معترض با بيان اين كه 
تعدادي از كارگران اخراجي روز سه 

 16 فروردين و چهارشنبه 15شنبه 
فروردين مقابل استانداري همدان تجمع 

در صورتي كه : اند، اظهار داشت كرده
وضعيت كاري ما مشخص نشود به 
تهران آمده و در مقابل مجلس تجمع 

  .خواهيم كرد
  

  
  
تعدادي از معلمان حق التدرسي و *

كاركنان شركتي با در دست داشتن 
پالكاردهايي با اين مضمون كه خواستار 
حل سريعتر مشكل خود و تعيين تكليف 

 20كشنبه وضعيت خود هستيم، روز ي
  .فروردين در مقابل مجلس تجمع كردند

به گزارش ايلنا، مجلس شوراي اسالمي 
طرح تعيين تكليف معلمان حق 
التدريسي را در دستور كار روز يكشنبه 

 فروردين قرار داده بود كه با تصويب 20
نمايندگان به جلسه علني بعدي موكول 

  .شد
  
كارگران كارخانه صنايع فلزي ايران *

 فروردين به دليل 20 يكشنبه  صبح روز
شان در  عدم دريافت مطالبات قانوني 

مقابل ساختمان رياست جمهوري تجمع 
حركت اعتراضي اين كارگران از . كردند

  . فروردين شروع شد19روز شنبه 
به گزارش خبرنگار ايلنا، كارخانه صنايع 

 1200فلزي ايران در گذشته بيش از 
عداد به كارگر داشت كه هم اكنون اين ت

  . نفر رسيده است800
اعتصاب كارگران كارخانه هاي صنايع 

 21 روز دوشنبه 2 و 1فلزي شماره 
  .فروردين ادامه پيدا كرد

كارخانه صنايع فلزي ايران در منطقه 
شادآباد تهران قرار دارد كه از مجموع 

 كارگر شاغل در دو فاز اين 720
 تن رسمي و مابقي با 500كارخانه، 
  .قت مشغول به كار هستندقرارداد مو

  
ني «دو هزار تن از كارگران فصلي *
كشت و صنعت كارون شوشتر در » بر

اعتراض به عدم محاسبه سنوات 
اي و افزايش نيافتن دستمزد خود  بيمه

 22در سالهاي گذشته در روز سه شنبه 
فروردين دست از كار كشيده و در مقابل 

  .اند درب ورودي كارخانه تجمع كرده
زارش ايلنا، تعداد زيادي از كارگران به گ

ني بر كشت و صنعت به سن 

بازنشستگي رسيده اما به دليل تعويق در 
پرداخت حق بيمه توسط كارفرما امكان 
بازنشسته شدن و استفاده از مزاياي 

عالوه بر اين . تامين اجتماعي را ندارند
سازمان تامين اجتماعي كار اين 

زيان كارگران را جزء مشاغل سخت و 
  .كند آور محسوب نمي

  
  

  
بنا بر گزارشهاي رسيده به اتحاديه *

  آزاد كارگران ايران، اعتصاب كارگران 
  

 2 و 1كارخانه هاي صنايع فلزي شماره 
 فروردين آغاز شده 19كه از روز شنبه 

 فروردين پنجمين روز 23روز چهارشنبه 
  .خود را پشت سر گذاشت

الم كارگران كارخانجات صنايع فلزي اع
كردند تا زمان تحقق خواستهايشان يا 
حداقل بخشهايي از آن، همچنان به 
اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند 

  .داد
  
جمعي از رانندگان كاميونهاي باري در *

محوطه مرزي بازارچه تمرچين پيرانشهر 
براساس گزارش . دست به تجمع زدند

هاي رسيده به آژانس خبري موكريان، 
 فروردين، 24 شنبه صبح روز پنج

رانندگان كاميونهاي باري در اعتراض 
به نبود فضاي مناسب براي تخليه و 
بارگيري در محوطه مرزي بازارچه 
تمرچين پيرانشهر دست به تجمع 

  .اعتراضي زدند
  
 تن از 150در پي اخراج بيش از *

رانندگان ايران خودرو در طي چند روز 
 گذشته، كارگران اخراجي در اعتراض به

بيكار سازيها و اخراجهاي گسترده روز 
 فروردين مقابل ايران خودرو 26شنبه 

  . مركزي تجمع اعتراضي برپا كردند
به گزارش سايت پيام، كارگران معترض 
خواستار بازگشت بكار، امنيت شغلي و 
افزايش دستمزدها مطابق با هزينه هاي 
يك زندگي در شان انسان و پاسخگويي 

ه سياست هاي مقامات رژيم نسبت ب
  .ضد كارگري حاكم بر اين صنعت شدند

  
 فروردين، بيش از 26صبح روز شنبه *

 تن از كارگران فوالد زاگروس در 150
  اعتراض به تعطيلي كارخانه در يك ماه 

  15بقيه در صفحه 
   

برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي 

  1390كارگران و مزدبگيران در فروردين 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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زنان مداخله گر، انتخاب اين 

  اليزابت گرلي فلين : ماه
، يكي از برجسته "اليزابت گرلي فلين"

سازمان كارگران "ترين اعضاي 
اليزابت در سال .  است"صنعتي جهان

  اين، شانزده ساله بود كه به1906
اولين ، سازمان پيوست و يك سال بعد

اعتصاب در كارخانه الستيك سازي 
 را "كنتيكت"ايالت  در "بريج پورت"

از آن پس او در همه جا . تجربه كرد
در ، چيانن در ميان معد،حضور داشت

 ماه در 17ميان كارگران نساجي كه 
 سرما و ،برابر چماق و استنشاق گاز

. ايستادگي كردند گروهي زنداني شدن
 هزار كارگر نساجي 23اليزابت، 

 ماه اعتصاب 2 را طي "لورانس"
او در ميان . شان همراهي كرد سخت

 و روبان "لورانس"ابريشم بافان 
 ماه تمام در مقابل 5سازان كه 

شقاوت پليس، دستگيري و گرسنگي 
پايداري كردند، از مشي طبقاتي 

او . انقالبي پيگير پيروي مي كرد
هيچگاه امتيازي به فمينيسم بورژوايي 

اليزابت گرلي فلين مي . نداد
ملكه اي كه در كاخ خود ":گفت

 هيچ منافع مشتركي با ،استنشسته 
همسر . خدمتكاران آشپزخانه ندارد

صاحب يك فروشگاه بزرگ هيچگونه 
 17دغدغه خاطري براي آن دختر 

 دالر در هفته به 5ساله كه بخاطر 
   ".فحشا متوسل مي شود، ندارد

اليزابت استدالل مي كرد كه كليد 
بيداري زنان كارگر مبارزه در محل 

ان بايد مبارزه  زنان و مرد وكار است
را دوشادوش يكديگر سازماندهي 

رهايي زنان ":اليزابت مي گفت. كنند
طور ه بدون انقالب سوسياليستي ب

. واقعي و كامل، محقق نخواهد شد
براي رهايي زنان به چيزي به مراتب 

 نياز مجردبيشتر از يك حق راي 
هيچ چيزي كمتر از يك انقالب . است

بي اثري اجتماعي نمي تواند اسارت و 
انقالب . م بشكندهكنوني زنان را در

اجتماعي پيش شرط درهم شكستن 
   ".قيود ناشي از ستم جنسيتي است

 جو"انقالبي  قابل ذكر است كه كارگر
 به 1915كه در سال   هنگامي"هيل

منافع طبقاتي  علت فعاليت دردفاع از
 اتهامات جعلي و ساختگي به هاش ب

ترانه  در زندان ،اعدام محكوم گرديد
  و را نوشت"دختران شورشي"سرود 

آن را به اليزابت كه در آن زندان به 
اين . ديدارش مي رفت، تقديم نمود

فعال كارگري به داشتن روحيه اي 
  .آهنين معروف بوده است

  
زنان در افغانستان و جنايت 

  اخالقي
بر  - 2012 آوريل 9خبرگزاري اروپا، 

اساس گزارش ديدبان حقوق بشر، 

 "جرمهاي اخالقي"افغاني به زنان 
  كه شامل 

  
از همسر شياد  پيمان شكني نظير فرار

ه  تحميلي بازدواجو يا گريز از ادامه 
ويژه ازدواج در سنين پايين مي باشد، 

برخي از اين زنان، . دستگير مي شوند
در حين فرار توسط مرداني ربوده شده 

كه با   آن به اتهام ايندر پياند و 
ه جنسي داشته اند، به سارق خود رابط

ديدبان حقوق . زندان فرستاده شده اند
 زنان و دختراني كه به شماربشر 

داليل مذكور در حبس به سر مي برند 
اين . را چهارصد نفر اعالم كرده است

در حاليست كه گزارشها بر آماري دو 
برابر ميزان ذكر شده توسط ديدبان 

  . كيد دارنداحقوق بشر ت
پيشرفت چشمگيري  ،قانوني نظر از

پيرامون معضالتي كه زنان در 
، حاصل نشده افغانستان با آن روبرويند

اگرچه دولت حامد كرزاي با . است
تصويب قانون منع هر گونه خشونت 
عليه زنان، ازدواج اجباري، ازدواج 
كودكان، اعمال خشونت خانگي و 
تجاوز جنسي را ممنوع اعالم كرده 

يب موران دولتي تصوا اما م،است
قوانين مذكور را ناديده مي گيرند و يا 

شهادت زنان قرباني  از اظهارات و
 زيرا اين زنان را ،چشم پوشي مي كنند

حساب مي ه دروغگو، فاسد و هرزه ب
 بر اين، زنان زنداني بعد افزون. آورند

از رهايي به ندرت به سوي خانواده 
 زيرا آنان به ،هايشان باز مي گردند

 كردن خانواده خود شرمسار و بي آبرو
 ننزديكان شا و اناز سوي خويشاوند

برخي از سازمانهاي غير . نيز متهمند
 ايجاددولتي مدافع حقوق زنان به 

. پناهگاههايي مبادرت ورزيده اند
پناهگاهها نه تنها به اندازه كافي 

 بلكه مكانهاي امني نيز به ،نيستند
گزارش ديدبان . حساب نمي آيند
مي كند كه بسياري حقوق بشر اعالم 

از زنها به دليل گريختن از خشونت 
شان، در همين ان خانگي و همسر

دستگير  پناهگاهها مورد هجوم واقع و
  . شده اند

كه بحث و جدل پيرامون حقوق  با اين
انساني زنان بعد از پايان حكومت 
طالبان در جامعه افغانستان افزايش 

از  بسيار  هنوزامر اما اين ،يافته است
 در اين زمينه كافي مي باشد،  كهنچهآ

در همين رابطه هنوز . فاصله دارد
بيش از نيمي از دختران افغانستان از 

دو ساعت   هر وتحصيل محرومند
يك زن افغان در زمان وضع حمل، 
جان خود را از دست مي دهد كه 

 ازدواج ،مهمترين عامل اين موضوع
اجباري دختران بسيار جوان است كه 

ي شان هنوز براي بارداري رشد جسمان
  .و وضع حمل، كافي نيست

  16بقيه در صفحه  
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  14بقيه از صفحه 

گذشته در مقابل فرمانداري قروه تجمع 
 27اين تجمع در روز يكشنبه . اند كرده

  .فروردين ادامه پيدا كرد
نا، نماينده كارگران كه در به گزارش ايل

مديريت : اين تجمع حضور داشت گفت
جديد كارخانه با جذب نيروهاي غير بومي 

رسد به   نفر مي150ها به  كه تعداد آن
اند فعال  كارگران شاغل اين كارخانه گفته

  .در سر كار خود حاضر نشوند
كارخانه فوالد زاگروس در استان 
كردستان و در بيست كيلومتري جاده 
شهر سنندج، در روستاي كريم آباد واقع 

  .شده است
 به بهره 1382اين كارخانه از سال 

برداري رسيد و بزرگترين پروژه صنعتي 
توليد . رفت استان كردستان به شمار مي

  . هزار تن چدن خام است7ساليانه آن 
  
گران اخراجي نساجي جمعي از كر*

 فروردين 27كردستان در روز يكشنبه 
مقابل اداره كار و تامين اجتماعي رژيم در 

  .سنندج دست به تجمع اعتراضي زدند
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك 
به ايجاد تشكلهاي كارگري، كارگران 
اخراجي نساجي كردستان در اعتراض به 
عدم اجراي قانون مشاغل سخت و زيان 

ور و كارشكني مقامات اداره كار و تامين آ
اجتماعي در مورد بازنشستگي اين 
كارگران، در مقابل اين اداره تجمع 

  .اعتراضي برپا كردند
  
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك *

به ايجاد تشكلهاي كارگري، روز يكشنبه 
 فروردين كارگران اخراجي موسسه 27

يا كه يونس وابسته به قرارگاه خاتم االنب
در پروژه سد بنير در قسمت تونل توار 
مشغول به كار بوده اند مقابل اداره كار 

  .سنندج دست به تجمع اعتراضي زدند
  
 كارگر و بازنشسته كارخانه 800حدود *

 28صنايع فلزي ايران روز دوشنبه 
فروردين در اعتراض به عدم پرداخت 

 ماه حقوق و بيمه معوقه، در 8بيش از 
  . صنايع تجمع كردندمقابل وزارت

به گزارش ايلنا، نماينده كارگران معترض 
وزارت صنايع كارفرما را متعهد به : گفت

پرداخت مطالبات قانوني كارگران كرده 
است اما در حال حاضر كارفرما به بهانه 
اين كه سرمايه دار اصلي جهت پرداخت 
مطالبات كارگران تامين مالي نكرده از 

  .رود ميانجام تعهد خود طفره 
  
به گزارش خبرگزاري فارس، اعضاي *

 تهران نسبت به 17تعاوني مسكن منطقه 
 هاي داده شده مبني  عملي نشدن وعده

، 1391 فروردين 15بر حل مشكالت تا 
 فروردين در مقابل 31صبح روز پنجشنبه 

اداره تعاون استان تهران در خيابان سپهبد 
  .قرني تجمع اعتراض آميز برگزار كردند

  
طالعيه سنديكاي كارگران ا

شركت واحد اتوبوسراني تهران و 
  حومه درباره آزادي ابراهيم مددي

ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي 
كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و 

  .حومه با پايان دوران محكوميت آزاد شد
سنديكاي كارگران شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه آزادي ابراهيم 

 را به خانواده، اعضاي سنديكا و مددي
كليه فعاالن كارگري تبريك گفته و 
اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادي 

  .رضا شهابي ديگر عضو زنداني خود باشد
سنديكاي كارگران شركت واحد 

  اتوبوسراني تهران و حومه
  1391فروردين 

  
بيانيه جمعي از كارگران عسلويه 

  به مناسبت اول ماه مه
  !سوي اول ماه مهپيش به 

ما كارگران پروژه اي نفت و گاز همچون 
ديگر كارگران امسال را در حالي آغاز 
كرده ايم كه فقر و تنگدستي زندگي ما را 

از . هرچه بيشتر تحت فشار قرار داده است
ابتداي سال كارگران بسياري از كار اخراج 

كارگران شهاب خودرو نمونه بارز . شده اند
الي بيست درصد كمر ما تورم با. آن است

را شكسته است، در طي سال گذشته نرخ 
برابري ارز با ريال به شدت تغيير كرده و 

  .قدرت خريد ما را نصف كرده است
سال گذشته همچون سالهاي گذشته 
فعاالن كارگري و كارگران آگاه تحت 
فشار بوده و زندان خانه دوم آنان گرديده 

ديد هرگونه اعتراض كارگران به ش. است
  .ترين وجه سركوب شده است 

در آستانه اول ماه مه روز جهاني كارگر 
اخبار بدي را نيز مي شنويم؛ رضا شهابي 
يكي از فعاالن خوش نام كارگري به 
شش سال زندان محكوم شده است، فقط 
به جرم دفاع از حقوق همكاران خود 
بايستي بهترين سالهاي عمر خود را در 

  .زندان سپري كند
يكار سازي حتي ما را نيز كه سايه ب

شالوده اقتصاد ايران كه وابستگي شديد به 
  .نفت دارد را مي سازيم تهديد مي كند

هم رزمان عزيز بياييد مبارزه اي متحدانه 
را براي گرفتن حقوق اوليه انساني كه 
همانا كار و دستمزد متناسب با يك 

تنها با . زندگي انساني است به پيش ببريم
همه كارگران ايران و جهان اتحاد بين 

است كه مي توانيم حقوق اوليه خود را 
  .بدست آوريم

مراسم اول ماه مه روز جهاني كارگر را 
امسال هرچه باشكوه تر در سراسر ايران 

  .برگذار كنيم
پيش به سوي ايجاد تشكلهاي مستقل 

  كارگري
  1391 فروردين 28

جمعي از كارگران عسلويه، كنگان و 
   اي نفت و گازكارگران پروژه

 هماهنگي براي كمك  سايت كميته:منبع
  به ايجاد تشكلهاي كارگري

  ، فروزدين ماهييزنان در مسير رها
 آناهيتا اردوان
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، ييزنان در مسير رها

  دين ماهفرور
  

  15بقيه از صفحه 
  

  له انتقال مليتازنان لبناني و مس
زنان  - 2012 آوريل 4ديلي استار، 

لبناني با برگزاري يك تجمع خواستار 
تصويب قانوني توسط دولت شدند كه به 
آنها اجازه دهد مليت خود را به همسران 

  . و كودكان خود انتقال دهند
 لبنان به "التحرير"در ميدان هشتاد زن 

منظور مخالفت با قانون تابعيت فعلي 
كميته اي كه به . هم آمدند دولت گرد

 ،همين منظور در مجلس تشكيل شده
مدتها عنوان مي كند كه پيرامون تهيه 
و تنظيم طرحي جهت تغيير قانون 
تابعيت كشور به مجلس در حال 

بور اعالم ز كميته مبه تازگي. گفتگوست
ه است كه طرح قانوني كه به زنان كرد

لبناني اجازه مي دهد مليت خود را به 
كودكان و همسرانشان انتقال دهند را 

 شامل  اما اين طرح،تهيه كرده است
نان لبناني كه همسران فلسطيني ز

به مدافعان حقوق زنان . ، نمي شوددارند
بور مخالف كرده اند و زبا طرح مشدت 

لبناني مي ابراز مي دارند كه زنان 
 ييهيچ استثنا بدون بايست قادر باشند

مليت خود را به فرزندان و همسران خود 
آنها ابراز مي دارند كه در . انتقال دهند

شرايط فعلي بسيار از مردان به دليل 
 از امكانات اجتماعي منديعدم بهره 

مانند بيمه، حقوق بيكاري و بازنشستگي 
ر در نتيجه نداشتن تبعيت لبناني مجبو

قانون . به ترك فرزندان خود مي شوند
 فعاالن  ازتابعيت لبنان از سوي بسياري

 ،نامدني، روشنفكران و متخصص
 شده ارزيابيغيرانساني و حيرت انگيز 

  . است
  

يك : تغيير در قانون خانواده مصر

  !گام به عقب
 2012 آوريل 2خبرگزاري ميدل ايست، 

در طول يك سال و نيم گذشته  -
يادي پيرامون قانون گفتگوهاي ز

خانواده مصر كه رابطه اي مستقيم با 
حقوق انساني زنان دارد، انجام شده 

كه بسياري از زنان و  در حالي. است
مردان مصري به خيابانها آمدند و 
خواستار پيشرفته تر شدن قانون مذكور 
و نه از بين رفتن آن شده اند، احزاب و 
گروههاي مذهبي ادعا مي كنند كه 

ن خانواده مصر خالف شريعت قانو
 به عنوان مثال، قانون  واسالم است

 مسير طالق را براي زناني كه "خوال"
همسرانشان حاضر به جدايي نيستند، 

  . تر مي كند آسان
 كه "الوفد" از حزب "محمد اُل اُمدا"

س كميته مجمع قانون گذاري قرار ادر ر
  همراه با برخي از اعضاي پارلمان،دارد

او و . شده اند "خوال" قانون غوخواهان ل
 همچنين "حزب آزادي و عدالت"

كنسول ملي زنان "پيشنهاد كرده اند كه 
 منحل و به جاي آن يك كنسول "مصر

  . سيس و فعال گردداملي براي خانواده ت
 يا طالق، "خوال"بر اساس قانون 

 در دادگاه با درخواست طالق زن

. مهريه موافقت مي كندصورت بخشش 
كور ذان ابراز مي دارند كه قانون ممخالف

 اسالم است و طالق بين شريعتف خال
  . ن را افزايش مي دهدهالامت

، رييس "بدل كُمسانعناهيد "خانم 
 در "مركز مصر براي حقوق زنان"

گفتگو با تلويزيون مي گويد بر خالف 
 فقط ، مخالفان ابراز مي دارند كهآنچه

سه درصد از كل طالقهايي كه در مصر 
صورت مي گيرد بر اساس قانون 

  .  انجام پذيرفته است"خوال"
زنان "، موسس "آزا كامل"خانم 

 اعتقاد دارد كه  نيز"مصري براي تغيير
درخواست براي منسوخ ساختن قانون 

كه زنان براي   اتفاقا زماني"خوال"
دستيابي به حقوق خود مبارزه مي كنند، 

وي اضافه مي كند . خطايي بزرگ است
 يكي از اين مخالفان به كه اگر

 متوجه ،دادگاههاي خانواده مراجعه كند
مي شود كه زنان با وجود همين قوانين 

 با همسرانشانبراي جدا شدن از 
  .  روبرو هستندپر شماريمشكالت 

 كودكان مربوط بهسال گذشته دو قانون 
 بود كه 31يكي از آنها بند . اصالح شد

. د سال افزايش دا18سن ازدواج را تا 
اكنون، اين بند نيز مورد گفتگو قرار 

 ها ادعا مي كنند "سلفي". گرفته است
كه حداقل سن براي ازدواج هر دو 

آنها توضيح . جنسيت بايد از بين برود
مي دهند كه در شريعت اسالم سن 
بخصوصي براي ازدواج مشخص 
نگرديده و عدم تعيين يك سن 
مشخص براي ازدواج مي تواند جلوي 

،  دختريپير" گناه را بگيرد و ارتكاب به
 را كاهش "خانه نشيني يا تجرد زنان

اين در حاليست كه بر اساس . دهد
 18 دختران زير سن ،قوانين بين المللي

سال آنقدر بالغ نيستند كه ازدواج كنند و 
مدافعان حقوق زنان ابراز . يا باردار گردند

 ها تالش مي "سلفي"مي دارند كه 
 تغيير و حذف قوانين كنند تا زنان را با

 تعداداين موضوع در . نندابه انزوا بكش
مجمع قانون اساسي "اعضاي زن 

 كه فقط پنج نفر بودند، مشخص "جديد
  . گرديد
 بر اينها، بعضي افراط گرايان افزون

خواهان از بين رفتن ميثاق حذف هر 
عنوان ه گونه تبعيض عليه زنان كه ب

 جهاني از سوي بسياري اصليك 
ا جهت حمايت از حقوق زنان كشوره

آنها مي . گرديده اندپذيرفته شده، 
  قانون مذكور حاوي بندهاييگويند؛
 كه خالف شريعت اسالم و يك است

قابل ذكر . برنامه كاري خارجي است
 1981بور از سال زاست كه قانون م

توسط دولت مصر به استثناي چهار بند 
در رابطه با برابري جنسيتي، حقوق 

خانم . و شكايتها، پذيرفته شدخانواده 
، سخنگوي "دورا شرف الدين"
 ادعا مي كند " زنان مصر مليكنسول"

 هر گونه حذفكه آنهايي كه با ميثاق 
 ،تبعيض عليه زنان مخالفت مي كنند

بايد بدانند كه كشورهايي مانند عربستان 
تر  سعودي كه نسبت به مصر، بنيادگرا

 فزونا. هستند نيز آن را امضا كرده است
 اعتقاد دارد كه "شرف الدين"بر اين، 

برخي تالش مي كنند تا انديشه هاي 
 را در راستاي به انزوا كشاندن "وهابي"

اين در . زنان در مصر نهادينه كنند
حاليست كه زنان در كشورهاي 
خاورميانه تالش مي كنند تا به نقش 
مهم خود در تغييرات سياسي، اقتصادي، 

  . ايفا كننداجتماعي، نقشي شايسته
   

گينه نو و حمايت از زنان در برابر 
  اعمال خشونت

 - 2012 س مار27شبكه خبري زنان، 
 مسووالنگزارشگر ويژه سازمان ملل از 

امور گينه نو خواست تا با تصويب 
قوانيني از حقوق زنان در برابر خشونت، 

وي اضافه كرد كه . حمايت كند
ت  از اعمال خشونجلوگيريمسووليت 

عليه زنان، حمايت از حقوق آنها و 
فراهم آوردن شرايطي مناسب براي 
قربانيان جهت رفع عوارض اعمال 

 نخستين تعهد همه دولتهاي ،خشونت
دولتها مي بايست بطور . جهان است

مشخص آداب و رسومي كه به حقوق 
انساني زنان لطمه وارد مي سازد را 

 اعمال ،شناسايي كنند و بدين گونه
ليه زنان را تحت هر شرايطي خشونت ع

  . از بين ببرند
خشونت عليه زنان در گينه نو پديده اي 
همه گير است كه به ميزان وسيعي در 
خانه، اجتماعات و از سوي نهادهاي 

بيشتر قربانيان . بنيادگرا اعمال مي گردد
از سوي مرداني مورد خشونت قرار مي 
گيرند كه يكي از اعضاي خانواده 

ه چند همسري از پديد. آنهاست
مهمترين علل اعمال خشونت در گينه 
نو، با تحقير همسر اول و كودكان آغاز 
مي گردد و در برخي موارد به آزار و 
اذيتهاي جنسي، فيزيكي و قتل زن 

  .خاتمه مي يابد
   

زنان قرباني شرايط بد اقتصادي 

  آمريكا هستند
 - 2012گاردين، آينه روز، هفت آوريل 

تصادي آمريكا پيش از ركود و بحران اق
چيز بخش اشتغال زنان را قرباني  هر

كرده است و بيشتر فرصتهاي شغلي 
زنان اين كشور با بحران اقتصادي از 

  . بين رفته است
براساس آخرين گزارشها و آمارهاي 
دولت آمريكا در ماه گذشته ميالدي، 

دليل ركود ه  بييبسياري از زنان آمريكا
. اند ست دادهاقتصادي شغل خود را از د

همچنين طبق اين آمار، ميزان بيكاري 
در بين سياهان دوبرابر سفيدپوستان 

  مي گويد،آمار وزارت كار آمريكا. است
 از زنان آمريكايي تن هزار 177بيش از 

بتزي ". اند شغل خود را از دست داده
 استاديار دروس تجارت ،"استيونسون

دانشگاه پنسيلوانيا در اين رابطه گفته 
 اقتصاد آمريكا كه تجديد تحرك":ستا

پس از بحران و ركود اقتصادي شديد 
آغاز شده، تاثيري بر وضعيت زنان اين 

 ييزنان آمريكا. كشور نداشته است
بيشتر در مشاغل دولتي يا مدارس 
مشغول به كار بودند كه با شروع بحران 
اقتصادي تا كنون بسياري از آنها شغل 

خش ديگري ب. اند خود را از دست داده
بخشهاي تجاري كوچك  از زنان نيز در

كردند كه در تشديد بحران  فعاليت مي
اقتصادي مشاغل خود را از دست داده 

آمارهاي وزارت كار آمريكا نشان  .اند
 رسمي هايكه مقام دهد با وجود اين مي

 هزار 120اند كه بيش از  اعالم كرده
اند، اما در عمل نتيجه  شغل ايجاد كرده

رفت  ار با آنچه كه انتظار ميآن بسي
 در ماه ،بر اساس اين آمار. فاصله دارد

مارس بخشهاي تجاري كوچك آمريكا 
هزار كاهش شغل مواجه بوده  34با 
   ".اند
من نگران ":افزايد  مي"استيونسون"

شرايط به . وضعيت اشتغال زنان هستم

 رود كه مردان راحت  اي پيش مي گونه
 زنان كار پيدا ميتر از   تر و بسيار سريع 
در بخشهايي مانند بهداشت و . كنند 

سالمت كه به طور تاريخي زنان بيش 
شدند، اكنون  كار گرفته ميه از مردان ب

مردان در حال مسلط شدن بر مشاغل 
در بخش صنعت نيز  .اين بخشها هستند

صنايع آمريكا براي بازسازي اقتصادي 
 نيروهاي اخراجخود در اولين اقدام به 

   ". زن خود كرده اندكار
در آمريكا، طبق آمار رسمي وزارت كار 

 بيكاري زنان آمريكا به نرخحال حاضر 
 . درصد افزايش پيدا كرده است3/8

  ميزان بيكاري سياهان و اسپانيايي
تبارها در آمريكا دو برابر سفيدپوستان 

همچنين از ديگر نكات جالب . است
توجه اين آمار رشد ميزان بيكاري 

براساس . پوستان آمريكايي استسياه
 بيكاري سياهان در نرخآمار رسمي، 

آمريكا نزديك به دو برابر سفيدپوستان 
  . درصد اعالم شده است14و در حدود 

تبارهاي آمريكا نيز نرخ   اسپانيايي
 درصد را به خود 10بيكاري بيش از 

  . اند اختصاص داده
  

مشاركت زنان در احزاب سياسي 

ابل توجه اي هنوز به ميزان ق

  پايين است
اگرچه مشاركت سياسي زنان بر اساس 
بسياري از ميثاقهاي بين الملل كامال به 

 اما عينيت يافتن ، شده شناختهرسميت
 له تيوريك زمان و تالش بسيارايك مس

  . مي طلبد
 صفحه اي مشترك بخش 118گزارش 

بنياد "برنامه هاي توسعه سازمان ملل و 
 "ور بين الملليدموكراتيك ملي براي ام

اشاره مي كند كه اگرچه چهل تا پنجاه 
 احزاب سياسي جهان از اعضايدرصد 

تنها ده درصد با اين وجود زن هستند، 
  احزاب خود رهبريجايگاهاز آنها در 

از  اين در حاليست كه كمتر. قرار دارند
، بيست درصد از پارلمانهاي جهان

نمايندگان زن را در خود جاي داده 
  . است

دير بخش توسعه سازمان ملل، خانم م
  مي گويد كه احزاب"هلن كالرك"

سياسي بايد فعاليتها و تالش بيشتري 
در راستاي حمايت از حق مشاركت 

تناسب اشتغال . سياسي زنان انجام دهند
زنان در پست وزارتي دولتها نسبت به 
مردها در جهان پايين و برابر با شانزده 

تناسب زنان افزون بر اين، . درصد است
به عنوان رهبر دولتها بسيار پايين تر مي 
باشد كه در سالهاي اخير كاهش 
بيشتري پيدا كرده است تا آنجا كه در 

.  به پنج درصد رسيده است2011سال 
بر اساس آخرين آمار بخش زنان 
سازمان ملل، تعداد زناني كه در راس 

 193دولتهاي جهان قرار گرفته اند، بين 
در هيچ .  كشور است18كشور جهان، 

منطقه اي از جهان نشانه اي از دستيابي 
به سي درصد زن در موقعيت تصميم 

در حالي كه . گيري ديده نمي شود
سازمان ملل در هشتمين نشست هزاره 

، بر نقش 2000اهداف توسعه در سال 
كليدي زنان شامل قدرت گيري آنها در 
پروسه پيشرفت كشورهاي جهان تاكيد 

   .ورزيد
  17يه در صفحه بق
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  ........سينما 

  
جلوگيري از اكران فيلم 

آستانه برگزاري  در "مسابقه"

  جام ملتهاي اروپا
دولت كيف در هراس از اين كه اكران 

 در آستانه برگزاري "مسابقه"فيلم 
 ممكن است اروپا جام ملتهايمسابقات 

به احساسات و تعصبات ناسيوناليستي 

، از نمايش اين فيلم جلوگيري دامن زند
  .كرد

 را حكايت مي ي مسابقه فوتبالاين فيلم،
در   آلمان"ورهارت"كند كه در آن تيم 
، در مقابل تيم 1942روز نهم ماه اوت 

در اين .  قرار گرفت"داينامو كيف"قوي 
بازي، تيم كيف با وجودي كه ارتش 

 به آنها اخطار كرده بود "اس اس"
.  تيم آلمان را شكست داد3 بر 5ببازند، 

 نفر از 9 اين مسابقه، هفته پس از يك
اعضاي تيم كيف دستگير شدند، يكي از 

بازداشت درگذشت و سه  آنها در دوران
 ماه بعد در اردوگاههاي 6نفر ديگر 

سپرده  مرگ به دست جوخه اعدام
  . شدند

  
بعضي از كارشناسان ابراز نگراني كرده 

اوكراين  اند كه اين فيلم در شرايطي كه
سابقه تيم قرار است ميزباني چندين م

ملي آلمان را عهده دار باشد، ممكن 
لبه تيز خشونتها را متوجه  است

  .طرفداران فوتباليستهاي آلماني كند
  

افاضه هاي مديران فرهنگي و 
  سينمايي جمهوري اسالمي

عليرضا سجادپور، دو  جواد شمقدري و
 تصاحب مقام وزارت ارشاد اسالمي،

جايزه اسكار فيلم اصغر فرهادي را 
يت كل سينماي ايران و نشانه موفق"

 توصيف "بزرگي و قدرت اين سينما
  . كردند

يادآور مي شود كه تنها چند ماه پيش 
بود كه تشكل صنفي فراگير همين 

 به "بزرگي و قدرت"سينماگران كه 
سينماي ايران داده اند، به دست همين 

انحاللي كه البته، . افراد منحل شد
ي اكثريت مطلق فعاالن سينما توسط

 ايران مورد اعتراض "بزرگ و قدرتمند"
 كه خود آقاي فرهادي نيز از قرار گرفت

  . معترضان بدان بود
  

  سانسور فيلمها در مصر 
از زمانى 

كه 
اسالمگراها

ى مصر از 
هر دو 

جناح 
اخوانى و (

 از) سلفى
طريق 

انتخابات 
توانستند 
موقعيت 

سياسى خود را تثبيت كنند، ناظران 
صحنه هاى بوسه  نمايش فيلم به حذف

   .و رقص و امثال آن پرداخته اند
ابى فوق " سال اكران فيلم 43بعد از 
عبدالحليم "بازيگرى   به"الشجره

، از نمايش اين فيلم در مصر "حافظ
معروفترين  اين اثر. جلوگيرى مى شود

فيلم عاشقانه ى عرب است و نه تنها در 
زمان خود محبوب خاص و عام شد، 

  رها در سينماهاى نقاطبا بلكه بارها و
  

 به  مختلف جهان به نمايش درآمد،
 جايگاهى را در طوري كه همان

 "سينماى عرب دارد كه قصه ى عشق
 در غرب به دست آورده "اريك سگال"

  .است
 كه بر فيلمسازى در "نظارت اخالقى"

مصر حاكم شده است، به نظر مي رسد 
نه فقط شامل آثار امروز و فرداى 

 ارگردانان مى شود،هنرپيشگان و ك
بلكه سانسور بر اعمال چندين دهه 

  . پيش نيز را دربر گرفته است
  
  

  .....موسيقي 
  

درگذشت فريدون پوررضا 

  خواننده مشهور و پرآوازه گيالن
فريدون پوررضا خواننده مشهور و 

 23پرآوازه گيالن عصر چهارشنبه 
فروردين به دليل بيماري آسم در سن 

اني در رشت  سالگي در بيمارست80
  .درگدشت

  

  
به گزارش سايت گيالن مهر، فريدون 

 در لشت نشاء 1311 مهر 3پوررضا در 
متولد شد و تحصيالت ابتدايي را در 
مدرسه ناصر خسرو به پايان رساند و 
سپس در مغازه پدر به آرايشگري 

  .پرداخت
او از استادان آواز يونس دردشتي، 
سعادتمند قمي و غالمحسين بنان آواز 

 كار 1333ايراني را آموخت و در سال 
تعزيه را به همراه علي به كيش آغاز 

اي  او در همان سال نمايشنامه . نمود
براي تئاتر و اجراي آن در سالن 

  .سينماي لشت نشاء نگاشت
شش سال بعد در آزمون خوانندگي 
راديو گيالن رتبه اول را كسب كرد و به 
طور رسمي به عنوان خواننده شروع به 

 همكاري 1350از ارديبهشت . كار نمود
و در همان سال . با تلويزيون را آغاز كرد

به عنوان پژوهشگر آواهاي بومي و با 
همراهي مشاهير فرهنگي و هنري ايران 
سيمين دانشور، محيط طباطبائي، 
منوچهر آتشي، محمود عنايت، ايرج 
افشار و ديگر استادان برجسته دانشگاه 

  .ردتهران به لندن سفر ك
فريدون پوررضا برداشتي متفاوت از 
موسيقي فولكلور ارائه داده و از 
ملوديهاي ديلمان، گالش و گيلك در 

او با تحقيق در . اين راه استفاده كرد
زمينه موسيقي، بسياري از ظرفيتهاي 
موسيقي گيالن را رشد داد و به گيالن 

  .و ايران معرفي نمود
 

عليرضا افتخاري، ابراز ندامت از 
   ابراز ندامت

به   شبكه خبر"صبح با خبر"برنامه 
 اقدام به معرفي موسيقي ،بهانه بهار

 . كرده استسنتي و اصيل ايراني
شايد "با ابراز اين كه عليرضا افتخاري 

برخي دلخوريها پيش بيايد؛ چرا كه 
ايجاد  بعضي وقتها در كارمان خطايي

پس از دو سال كناره گيري ، "شود مي
  . مه شركت كرددر اين برنا

وي از اين كه در اين مدت كسي با 
 به ديدار او نرفته، ابراز "يك شاخه گل"

براي ":پيشتر ، وي گفته بود. تاسف كرد
به آغوش كشيدن رييس جمهور تحت 
فشار قرار گرفتم ولي او احوالم را 

   ".نپرسيد تا بدانم كارم درست بوده يا نه
افتخاري البته از در آغوش كشيدن 

 روزي كه به مناسبت ي نژاد دراحمد
گراميداشت ارزش و منزلت "

 در تهران جشني بر پا شده "خبرنگاران
آقاي ":او گفته بود.  فرا تر رفته بودبود،

  ".رييس جمهور دوستت دارم
  
  .....كتاب  

 

انتشار كتاب تازه اي از محمد 
 رضا شفيعي كدكني

با " كتاب جديدي به نام "نشر سخن"
 محمد رضا شفيعي  از"چراغ و آينه

اين كتاب در باره . كدكني منتشر كرد
جستجوي ريشه هاي تحول شعر معاصر 

  . صفحه است768و در 
پس شفيعي كدكني در كتاب تازه خود 

  عوامل موثر ي از پرداختن به مجموعه
اجتماعي ـ سياسي در انقالب مشروطه 

، به تبيين يو پيش از آن بر شعر فارس
أثير ترجمه بر چگونگي ت  ها و زمينه

پردازد و معتقد  يشعر معاصر ايران م
فارسي در  تحوالت شعر مدرن":است

  است از متغير ترجمهيقرن اخير، تابع
  در قلمرو زبانيادبيات و شعر اروپاي

  ".يپارس
زبان و  از جمله آثار اين شاعر و استاد

، "قلندريه در تاريخ"ادبيات فارسي 
اين كيمياى "، "موسيقى شعر"

شعر "، "ادوار شعر فارسى" ،"هستى
 و "ها شاعر آينه "، "معاصر عرب

 شعر يها  همچنين مجموعه
از زبان "، "خواني شب"، "ها زمزمه"

، "باغهاي نيشابور در كوچه" ،"برگ
از بودن "، "مثل درخت در شب باران"

 گل يغزل برا" ، "و سرودن
 و "دار  دنبالهي ستاره" ،"آفتابگردان

  .است "در ستايش كبوترها"
  

  "پوليتزر"برندگان جوايز 
نگاري  ي جهاني روزنامه برندگان جايزه

اين .  امسال معرفي شدند"پوليتزر"
 در ميان شگفتي "اي اسكار رسانه"

اي  ناظران در بخش رمان هيچ برنده 
 ساله برنده 24يك خبرنگار . نداشت

جايزه گزارشگري محلي و يك عكاس 
ي جايزه عكس خبري  افغان برنده 

  . دندش
مسعود حسيني عكاسي را در سالهايي 
كه در ايران مهاجر بود، آغاز كرد و پس 
  از سقوط طالبان به كابل آمد و آموزش 

  
  18بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري فروردين ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
  دسامبر1 (وودي آلن ("من معتقدم يك چيز از آن باال مراقب ماست، ولي بايد متاسفانه بگم آن چيز دولت است"-

 )آمريكايينويسنده  كارگردان و  كمدين، بازيگر، ) 1935

جورج اورول  ("در روزگاري كه دروغ يك واقعيت عمومي است، به زبان آوردن حقيقت يك اقدام انقالبي است"-

 )انگليسينگار  ، نويسنده و روزنامه)1950 - 1903(
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رويدادهاي هنري 

  فروردين ماه
  17بقيه از صفحه 

  
 "موسسه فرهنگي آينه"عكاسي را در 

رضا دقتي و منوچهر دقتي، . ادامه داد
عكاسان ايراني در اين موسسه آموزش 

  .عكاسي مي دادند
، خبرنگار جواني كه "سارا گنيم"

گزارش رسوايي جنسي در كالجي در 
ي  آمريكا را دنبال و پوشش داد، برنده

ي   در رشته"پوليتزر"ي  جايزه
 در "گنيم".  شد"گزارشگري محلي"

 در "پتريوت نيوز"ي محلي  روزنامه
  .كند ايالت پنسيلوانياي آمريكا كار مي

 نيز "نيويورك تايمز"ي معروف  روزنامه
كه معموال هر سال نامش در ليست 

ي  برندگان است، امسال در دو رشته
 در باره فرار "گزارشگري تحقيقي"

ثروتمندان آمريكايي و روساي 
شركتهاي بزرگ از پرداخت ماليات و 

 به دليل "الملل گزارشگري بين"
ي بحران در  گزارشهاي خود درباره

ي  ي جايزه ي آفريقا، برنده قاره
  . شد"پوليتزر"
  

هاي اجتماعي و  رشد تاثير شبكه

  هاي اينترنتي سايت
 "پوليتزر" 2012ليست منتخبين سال 

ست كه اهميت و تاثير حاكي از آن ا
  سايتهاي خبري آنالين و كاربرمحور 

اي،   ي رسانه بيشتر شده و اين جايزه
تر گرفته  سايتهاي كاربرمحور را جدي 

هافينگتون "امسال سايت خبري . است
 "پوليتزر"ي   برنده"پوليتيكو" و "پست
 اولين سايت "هافينگتون پست". شدند

ي  خبري روزانه است كه برنده
، "ديويد وود". شود  مي"تزرپولي"

ي خبري به دليل  خبرنگار اين رسانه
 قسمتي كه از زندگي 10ي  مجموعه 

سربازان مجروح آمريكايي در عراق و 
ي جايزه  افغانستان تهيه كرد، برنده

  . مزبور شد
  ي   كه برنده "توسكالوسا"سايت خبري 

  
 ي  اين جايزه در گروه بهترين رسانه

هاي اجتماعي   خبري شد، در شبكه
 توييتر "فيد". حضور بسيار فعالي دارد

اين سايت خبري فعاالنه و بسيار سريع 
  .كند آخرين اخبار را اعالم مي

  

  
  .....نمايشگاه 

  

 قربانيان يادگاريهاي نمايشگاه

  ايران شصت دهه اعدامهاي
 قربانيان يادگاريهاي از نمايشگاهي

 20 از ايران شصت دهه اعدامهاي
 آنا" خانه در 1390 لسا ماه اسفند

 افتتاح آلمان فرانكفورت شهر "فرانك
 هنرمند فروهر،  پرستو.است شده

 و داريوش فرزند و آلمان ساكن ايراني
 قتلهاي قربانيان از فروهر، پروانه

 فعال ،"برادران منيره"  واي زنجيره
 دهه سياسي زنداني و بشر حقوق

 نمايشگاه اين برگزاري بانيان شصت،
  .هستند
 
 نمايشگاه اين در برادران و وهرفر

 نخست دهه خاطرات واكاوي براي
 فرزندان سراغ به انقالب، از پس

 زاويه از تا اند رفته آن قربانيان
 از آنها يادگاريهاي و تجربيات

 بر شصت دهه در آنچه والدينشان،
 بازخواني را گذشته سياسي مخالفان

 .كنند
 بيان به نمايشگاه، عنوان  در"اميد"نام 

فرزندان  از است سمبلي فروهر، خانم
 آن در كه اي شده سركوب نسل"

 آنها از بسياري افتادند، زندان به سالها
 ناچار شدند هم بسياري و شدند اعدام

 تبعيد در و كنند ترك را خود سرزمين
 ."كنند زندگي
 است كاردستيهايي اشيا، اين از بخشي

 ساخته عزيزانشان براي زندانيان كه
 .اند
 

  نمايشگاه هنر كلن
) Art Cologne(نمايشگاه هنر كلن 

ترين و معتبرترين  در آلمان از قديمي 
. شود ي بازارهاي هنر جهان محسوب م

 24 گالري از 200در اين نمايشگاه 
كشور جهان آثار هنري خود را تا روز 

 آوريل به نمايش و فروش 22
 . گذارند مي

شود،   آثاري كه در بازار كلن عرضه مي
  هاي  بسيار متنوع است و به دوره 

  

  
  در كنار آثار هنري، . مختلف تعلق دارد

ترين وسايل و تكنيكهاي مربوط به  تازه 
سازي، طراحي و  قاشي، مجسمهن

گرافيك نيز توسط شركتها و موسسه 
المللي به عالقمندان معرفي  هاي بين 

  .شود مي

يكي از گرانترين كارهايي امسال، 
 و "لودويك كيرشمر"تابلويي از 

 ميالدي است 1919متعلق به سال 
گذاري   ميليون يورو قيمت3كه 

  . شده است
 يك 1980 از سال "آرت كولون"
 ي ويژه به اشخاصي اهدا  يزهجا

كند كه در معرفي هنر مدرن  مي
  . اند اي داشته تالشهاي ارزنده

  

 نمايشگاه و چين در سانسور

 لندن كتاب

 از يكي لندن، كتاب نمايشگاه
 معتبرترين و بزرگترين

 در ماه جهان، كتاب نمايشگاههاي
اين  .بود داير روز سه مدت بهآوريل 

 اشفعاليت  از سال 41 نمايشگاه
 و ناشر صدها ساله هر و گذردمي

   براي نشر صنعت متخصص
  

. كنندمي رقابت هم با آن در شركت
 موسسه 1500 از بيش نيز امسال

 24 و نشر صنعت با مرتبط الملليبين
 در آن شركت ناشر 500 و هزار

 .داشتند
 در دنيا سرتاسر از مختلف ناشران

 جديد كتابهاي تا شونديم جمع لندن
 معرض در را  شانچاپ دست در و

 و ترجمه براي و بگذارند عموم ديد
 هم با زيانغيرانگليسي  كتابهاي چاپ

 لندن كتاب نمايشگاه. كنند رايزني
 ناشران براي فرصتها بهترين از يكي

 .است زبان غيرانگليسي
 و شناسايي"  بخشافتخاري مهمان
 كشور مسالا "تازه بازارهاي معرفي

 بازارهاي ترينمهم ازچين . بود چين
وب  كتاب نشر و چاپ صنعت
تيراژ  حسب بر دنيا ناشر ترينرزرگ

  . شودمي شناخته
  
 

 مهمان عنوان به چين انتخاب
 انتقادهاي با بخش اين در افتخاري
 چيني، نويسندگان سوي از بسياري

 اعضاي و انگليسي مطبوعات
 بيان آزادي و بشري حقوق كمپينهاي

 هيچ دليل همين به .است بوده همراه
 تبعيدي يا مخالف نويسندگان از كدام
  نداشتند حضور نمايشگاه اين در چيني
 

عربستان سعودي و آزادي بيان 

  ؟!هنرمندان
عربستان سعودي، كشوري كه نام آن 
در جهان بعد از نفت، فقدان آزادي را 

كند، به تازگي و براي اولين  تداعي مي
رمندان جوان اين كشور مجوز بار به هن

بخش . برپايي نمايشگاه داده است
  . بزرگي از اين آثار انتقادي است

  
  

برپايي نمايشگاهي با موضوعاتي چون 
آزادي بيان و حقوق زنان در كشوري 
كه در آن حقوق بشر به آساني زير پا 

شود، قانون شريعت حاكم  گذاشته مي
است و زنان حتي حق رانندگي ندارند، 

انگيز بود و توجه بسياري  بسيار تعجب 
اين . هاي جمعي را جلب كرد از رسانه 

گيري و تالش چندساله  نمايشگاه با پي 
  . پذير شد هنرمندان امكان 

، خبرنگار روزنامه اينترنتي "ورنر بلوخ"
 اولين قدم در اين راه "تسايت آنالين"

را به هم پيوستن تعدادي از هنرمندان 
يك گروه هنري به نام سعودي در قالب 

Edge of Arabia اين . داند  مي
گروه كه در لندن مستقر است، موفق به 
شركت در نمايشگاههاي زيادي از جمله 

 شد؛ موفقيتي كه نه "دوساالنه ونيز"
مندان خارجي بلكه،  تنها توجه عالقه

  .مقامات سعودي را نيز به خود جلب كرد
، هنرمندي كه "احمد عنقاوي"

 آزادي بيان در اين كشور خواهد مي
اي ساخته است كه  تبليغ كند، كره 

سطح آن را تعداد زيادي ميكروفون 
 360وي همچنين . پوشانده است

ميكروفون ديگر در نقاط مختلف شهر 
كننده  هر بازديد. جده نصب كرده است

تواند در صورت تمايل در طول پنج  مي
خواهد پشت يكي از  دقيقه هرچه مي

  .نها بگويداين ميكروفو
يكي ديگر از كارها بر روي عكس 
راديولوژي، در يك پروسه تصويري 
تبديل يك دستگاه پمپ بنزين به 

 ي  تيري روي شقيقه انساني كه هفت 
. خود گرفته را به تصوير كشيده است

طرح اين موضوع آن هم در بزرگترين 
كشور صادر كننده نفت كم اهميت 

  . نيست
اي به  حظه  بدون هيچ مال"احمد مطر"

ارزشهاي دنياي اسالم  مبارزه با شبه 
قسمتي ديگر از كارهاي او . رود مي

  عكسهايي از شهر مكه است؛ عكسهايي
شهر زشت و  دهنده از يك كالن تكان 

؛ جايي كه در آن ديگر  پوشيده از هتل
توان ديد؛ شهري كه تمام  آسمان را نمي

  . معنويت خود را از دست داده است
 زني است 9 يكي از "ويانالضمنال "

. كه در اين نمايشگاه شركت كرده است
خواسته  وي در اثر هنري خود از زنان 

نام خويش را روي يك دانه بزرگ 
ها،  وي از اين دانه. تسبيح بنويسند

تسبيح بزرگي ساخته است كه در جده از 
سقف سالن نمايشگاه آويخته شده بود و 

  .رسيد به زمين مي
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 تاريخ سر زمين ما

  هوشنگ بهار
  

تاريخ سر زمين ما از يك غده 
چركين رنج مي برد و عصيانگرانه 
و با  جسمي مجروح  با اين هيوال 

از آن جا كه اين . در گير  نبرد است
درد ريشه هاي عميقي دارد، درمان 
آن را  دچار مشگل كرده و راههاي 
. مقابله با آن  پرسش برانگيز است

با برنامه ريزي و بر بستر اين افيون 
ويرانه هاي گذشته و با حمايتهاي 

اين . استعماري سوار بر خر مراد شد
افيون با برنامه ريزي و بر بستر 
ويرانه هاي گذشته و با حمايتهاي 

  .استعماري سوار بر خر مراد شد
شكل گيري جمهوري اسالمي، بر 
ميراثهاي چركين و جو از 
ديربازآبستن توحش و تفكرات 
ارتجائي كه بر مجموعه اي از 
خرافات مذهبي، رمل، جادو،  تزوير 
و  دروغ  متكي است همواره از 
جانب بخش انگلي، مفتخورو 
جاخوش كن در تمامي سيستمهاي 
مستبد گذشته مورد حمايت تمام 

  .عيار بوده است
تمامي سيستمهايي كه در آن 
مذهب نقش اصلي را بازي مي كند 

نيستند و تا از اين قاعده مستثنا 
زماني كه با اين غده از راههاي 
درست و از طريق بيداري و رشد 
فرهنگي  برخورد نشود همواره در 

زنده ياد . بر همين پاشنه مي چرخد
احمد كسروي به درستي گفته بود 
كه ملت ايران يك حكومت 
. اسالمي به آخوندها بدهكاراست

اين سخن از متفكري نقل م يشود 
روحانيت داشته و كه خود ريشه در 

با رسيدن به بلوغ سياسي و آگاهي، 
از اين لجنزار با شهامت عبور مي 
كند و نقاب از چهره اين واعظان 

فرجام اين . دروغ و ريا بر مي دارد
روشنفكر پيشرو همان شد كه شاه 

  .و شيخ مي خواستند
پرشور ترين حركت مردمي در سال 

 به دليل نبود آگاهي كافي و 1357
هبري، به قول زنده ياد فقدان ر

غالمحسين ساعدي مال خور شد و 
اين همان پيشبيني بود كه كسروي 

  .به درستي  به آن اشاره كرده بود
  

تاريخ ما سرشار از جانبازيها و 
حماسه هاي قهرماناني است كه از 
بدو پيدايش اين غده تا به امروز 

به خاك .براي آزادي و آگاهي 
يخ آرميده افتاده اند و در گلزار تار

  .اند
امروزه اين دكان فريب، ريا و دروغ  
با تكيه بر ثروت و منابع كشور و با 
استفاده از پيشرفت تكنولوژي به 
سركوب بسيار گسترده مردم دست 

در حالي كه مردم ايران در . مي زند
فقربه سر مي برند، حكومت در 
كشورهاي ديگر براي ساختن 

 مسجد، بيمارستان، اتوبان و البته
  .آموزش تروريست هزينه مي كند

امثال مالكي، چاورز و اسد در 
. گوشه و كنار جهان كم نيستند

اينها با هزينه هاي گسترده مالي 
براي يك راي به نفع  رژيم  
خونريز ايران از سفره مردم ايران 

  .مي خورند
البته حناي آخوندها خيلي رنگ 
باخته و رژيم واليت فقيه از همه 

ارهاي پوسيده و ظرفيتها و ابز
تاريخي خود استفاده كرده و 
اكنون كامال خلع سالح شده 

  .است
اين در حاليست كه مقاومت 
همواره وجود داشته و حكومت 
جوانان بسياري را از ما گرفته 
است، سرمايه هايي كه ديگر 
هرگز به ما بر نمي گردند، 
دليراني كه آتش به جان اين باند 

ان وحشي انداختند و با نثار ج
خود افقهاي روشن فردا را نويد 

  .دادند
  

امروز ما بايد صداي رسائي 
باشيم، رساتراز  گذشته و مساله 
اصلي اين جانيان كه همان 

ادعاهاي شوم فرهنگي است را  
بيشتر مورد توجه و براي بيداري 
و آگاهي و رهايي از اين افيون 
كه درد اصلي و سد راه پيشرفت 

به و جامعه است را جدي تر  
  .چالش بگيريم

بيهوده نبود كه خميني در اولين 
اقدامات خود مراكز اصلي جنبش 
و انقالب را براي برمال نشدن 
لجنزار انديشه هاي ارتجاعي اش 

  .مورد تهاجم قرار داد
تمامي انديشمندان بزرگ در اين 
نظر كه مسبب همه نابسامانيها و 
عقب ماندگيهاي هر جامعه به 

ستگي سطح شعور آن جامعه ب
اين . دارد هم عقيده هستند

وظيفه همه آزاديخواهان و همه 
كساني كه قلم مي زنند است كه 
فرهنگ و سالح اصلي اين 

تازماني . دقلكاران را نشانه روند
كه  مردم ما به عمق اين فاجعه 
پي نبرند، كه البته درصد باالئي 
به اين درك رسيده اند، براي 
رسيدن به قله هاي فتح بايد 

. ات ايستادگي را نويد دادجر
افشاي ياوه هاي پوچ و قبرهاي 
خالي از مرده  اين رماالن از 
رونق افتاده و  اعتبار از دست 
داده وظيفه امروز ماست و براي 
. اين وظيفه بايد سازماندهي كرد

اصلي ترين نقشي كه پيشاهنگ 
در اين شرايط بايد بر عهده بگيرد 

بحرانها و . سازماندهي است
ت بيشمار رژيم، شرايط را مشكال

براي انفجار آماده مي كند و براي 
رساندن اين كشتي به ساحل 
نجات نياز به آگاهي و سازمانيابي 

  .است
 91فروردين 

 

 ني اي حراج نفتشيگُشا

 بار در هندوستان
 

  امانمنصور
 ني فرورد26...  خبريفراسو

 شده، مي نفت تحري براداري خري جستجو
 و همدستانش با حرص و ي ا خامنهي عليآقا
 دست به حراج ي افزون شده ايستريه

 نيدر هم.  زده اندراني مردم ايعي طبهيسرما
 مزي تااليننشي فايرابطه روزنامه اقتصاد

 ي اسالمي جمهوروراني كند كه پايگزارش م
 و ده فوق العاطي فروش نفت با شرايبرا

 ي به دوره گرديياي آسي در كشورها،يحراج
 .پرداخته اند

 
 به هي فقتي والمي كه رژسدي نوي مزبور ممنبع

 ي مشترني بزُرگترنيهندوستان كه پس از چ
 تواند ي داده كه مشنهادينفت آن است، پ
 خود را تا شش ي نفتيدهايصورت حساب خر

 مبلغ يماه پرداخت نكند و افزوده بر آن، برا
 خواهد ي مدت نزد هند باقني كه در ايكالن
 . درخواست نخواهد كردي بهره اچي هزينماند 

 
 سهي از كي گُشاده دستني هندوستان ايبرا
 برابر با كسب ي فقط در معامله نفتگران،يد
 دالر در هر بشكه است و در 9 سود تا كي

 سود پول پرداخت نشده ،ي گذارهيبازار سرما
.  زدني توان تخمي رقم مني برابر انيرا چند

 ارانهي رانياكمان ا است كه حي در حالنيا
 نان و گوشت و ن همچوي اساسيكاالها

 حذف "ييصرفه جو" عنوان ريروغن را ز
 نداشتن بودجه از انجام يكرده اند و به بهانه 

 كارورز طفره ونهايليتعهدات خود در برابر م
   . رونديم
 

 ي به آقاكي وبگاه نزدكي گذشته ماه
 نيچ كه با ي معامله مشابه نفتكي يرفسنجان

. صورت گرفته است را فاش ساخته بود
، حكومت نه "ندهيآ"براساس گُزارش وبگاه 

 نفت ي بهانيتنها موافقت كرده كه چ
 ي پرداخت در بانكهاي شده را به جايداريخر

 و تيريد ماريخود نگه دارد، بلكه به پكن اخت
 . استدهي بخشزي آن را نيكارپرداز

 
 ي جمهورميژ رري تالش خانمان برانداز اخخبر

 بحران يامدهاي فرار از پي براياسالم
 از شي پي خود، زمان كوتاهيمناسبات خارج

 است كه با افتهي انتشار ييآغاز گُفت و گوها
 في تخفاي دادن اني پاي راه هايهدف بررس

   . شودي بحران در استانبول برگُزار منيا
 

 ي و شُركا، عالمت خوبي خامنه اي آقاترفند
نها به برخورد با سرچشمه از قصد آ

 يحاكمان جمهور. ستي شان نيهايگرفتار
 ي به راه حل براشهي اندي به جاياسالم

 كشور و مردم كرده اند، بي كه نصيمشكالت
 رنگي رفتن و ني آبريهمچنان به فكر تقلُب، ز

 حراج و نه هستند كه فقط به پشتواييهايباز
 تواند در ي مي ملي هاهيتباه كردن سرما

 رديستور كار شان قرار بگد
 

 

 

 

  
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 
 

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
منصور امان، جعفر : راني دباتيه
  يرهاشمي منتي ز،يدي جدالي له،يپو
 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 تاي آناه،يرهاشمي منتيامان، ز
   سامعي مهده،ياردوان، جعفر پو

  انجمن فرهنگي نبرد : چاپ
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق        نبر

اما . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان است       
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين         
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيز         

دهد و   ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
. كنـد  ري نمـي  اطالع از آن مفيد اسـت، خـوددا       

مطالبي كه با امـضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ            
شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كـه          مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يـا      
با نـام و    (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) يا بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد          
  خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبـــار و گزارشـــهاي جنـــبش كـــارگران، 
مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخبار تحـوالت      

 عراق ومسائل بين المللي مربـوط بـه       ايران،
آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هـر          

  .روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 
  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 
رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها
  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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سي و هفتمين 

سال گلوله باران 

 زنداني 9

  سياسي
  

 روزنامه 1354 فروردين 30در روز 
 زنداني در حين 9«ها خبر ساختگي 

منتشر » فرار از زندان كشته شدند
از همان لحظه كه اين خبر . كردند

منتشر شد همگان دريافتند كه 
چريكهاي فدايي خلق بيژن چزني، 
 حسن ضياظريفي، احمد جليلي افشار،

مشعوف كالنتري، عزيز سرمدي، 
زاده و عباس سوركي  محمد چوپان

به همراه مجاهدان خلق مصطفي 
جوان خوشدل و كاظم ذواالنوار  در 

هاي اطراف زندان اوين توسط  تپه
ياد . عوامل ساواك تيرباران شده اند

و خاطره اين رزمندگان آزادي هرگز 
همچنان كه . فراموش نخواهد شد

نداني سياسي به قتل عام هزاران ز
فرمان خميني جالد در تابستان 

  . فراموش نخواهد شد1367

 
 

 خمپاره بر كيشل

 »يآزاد«زندان 

 محكوم است
 يرهاشمي منتيز

 
  

 ني فرورد11  نهي خبر آديفراسو
 ي اجالس سران كشورهاي آستانه برگزاردر

 9 در بغداد، صبح روز چهارشنبه يعرب
 كي گلوله خمپاره  در كي نيفرورد

 محل ،يبرتي كمپ لي جنوب غربيلومتريك
 استقرار ساكنان كمپ اشرف، ي براديجد

 .فرود آمد
 

 خي به تارراني مقاومت اي ملي شوراهياطالع
 كي، با اعالم خبر شل1390 ني فرورد10

 بر ي آتش سوزجادي آن ايخمپاره و در پ
 جان تي بر عدم امن،يبرتي كمپ ليفضا

. ت اسدهي ورزدي كمپ تاكنيساكنان ا
 چند ماهه گذشته در كمپ اشرف يدادهايرو

 به انتقال به اصطالح داوطلبانه و ميو تصم
 تن از 3000 از شي بي اجبارقتي حقرد

 اوامر ي بر اجراگري خلق، بار دنيمجاهد
 ي توسط دولت عراق صحه مراني اميرژ

  است نيجرم ساكنان كمپ اشرف ا. گذارد
 

 
 

 تي وال از سه دهه در برابر استبدادشيكه ب
 . نشدندمي و تسلستادندي سربلندانه اهيفق
 
 چهره ي شواهد و گفته هاي اساس تمامبر
 يي اروپا،ييكاي آمر،ي سرشناس عراقيها
، از وكال و حقوقدانان تا كارشناسان ..و

 هي اولي از استانداردهايبرتي كمپ ل،ينظام
 نه بزرگ بلكه ي محروم و به زندانيزندگ
حضور .  استهيب با مساحت كوچك شيزندان
 در كنار محل رباري مسلح به تسي پليدائم
 ساكنان و كنترل آنان همراه با يزندگ

 از درمان، تي و محرومي روانيفشارها
 كي در يزندگ... با وكال وداريبهداشت، د

 كرده لي تحميزندان را به رزمندگان آزاد
 .است

 
 در مورد راني امي رژاستي همان ابتدا ساز

ف كه به دولت عراق ساكنان شهر اشر
.  ُكشته شدن بوداي مي شده،  تسلكتهيد

 ميساكنان اشرف مقاومت را در برابر تسل
 ي هانهي انتخاب هزني و بابت ادنديبرگز

 به جابه ميتصم.  را متحمل شدندياديز
 راه حل كي به اصطالح داوطلبانه، ييجا
 تواند ي ميزاني بود كه به ميالملل نيب

 راه حل اگر نيا. كند ي كشتار را خنثاستيس
 ي حقوق انساني استانداردهاتيهمراه با رعا

 در ي حقوق بشريباشد، با تالش نهادها
 همسو گري دي از كشتاريريجهت جلوگ

 ي آمده نشان مشي پيدادهاياما رو. است
  كه خود را ييدهد كه حتا نهادها و ارگانها

 

  شهداي فدايي 

  ارديبهشت ماه 
 

 بهـروز   -كاظم سـعادتي    : رفقاي فدايي 
شـيرين  -خليل سلماني نـژاد     -دهقاني  

 هـادي فرجـاد     -) فضيلت كالم (معاضد
 علـي   - عبداهللا پنجه شـاهي      -پزشك  
ــر  ــدون(اكب ــري ) فري ــيه -جعف  مرض

- هيبت اهللا بهرامي     -احمدي اسكويي   
ــازي  - ــود نم ــا - محم  - الدن آل آق

ــاتمي  ــوش ح ــاتمي -مه ــدي ح - مه
 فـرزاد   -درضا قنبرپور   محمدرضا و احم  

 -حبيـب بـرادران خـسروشاهي       -دادگر
 ارژنگ و ناصر شـايگان      -عزت غروي   

 - فرهاد صديقي پاشـاكي      -شام اسبي   
ــتاني   ــي لرس ــنگ اعظم ــورج -هوش  ت

-مـسعود دانيـالي     -اشتري تلخـستاني    
 -قربانعلي رزگـاري    -فرشته گل انبريان  
 بهـروز   - رضا نعمتي    -جهانگير باقرپور   

 زهــره -اعيل عابــدي  اســم-ارمغــاني 
 ميترا  - حسين فاطمي    -مديرشانه چي   

مـريم  - عليرضا باصـري     -بلبل صفت   
 - نسرين پنجـه شـاهي       -پنجه شاهي   

 - منصور فرشـيدي   -حبيب اهللا مومني    
 مـصطفي حـسن   -محمود خرم آبـادي   

ــور اصــيل  كمــال - فريــده غــروي -پ
ــانفر ــي-كي ــسن رفعت ــسان اهللا -مح اح
ا علـي   روي-غالمحسين خاكبلز -ايماني  

 50پناه فرد و مقصود بيرام زاده از سال         
ــه دســت رژيمهــاي شــاه و   ــاكنون، ب ت

  . خميني به شهادت رسيدند
  
 
 
 

 به حفط جان ساكنان كمپ اشرف موظف
 و دولت عراق مي رژي دانند، از توطئه هايم

 منافعشان در بستن اي ندارند ياطالع
 طي در محي زندگليتحم.  استشانيچشمها

 به ساكنان ي انسانري غطينا امن و شرا
 محل طيشرا.  محكوم است،يكمپ آزاد

 زندان شدن كمپ، فرصت رشي و پذديجد
 ي آماده مگري دي هامپاره خكي شليرا برا
 تواند به ي كه مييهمان خمپاره ها. سازد

 . منجر شوديبرتيكشتار ساكنان كمپ ل
  


