
   و اي پاد و اي پاد تلفن دستي تلفن دستيكامپيوتر،كامپيوتر،ويژه مطالعه روي ويژه مطالعه روي   نبرد خلقنبرد خلق

    ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  ))٢٠١٣٢٠١٣  مارسمارس  ٢١٢١((١٣٩١٣٩٢٢  فروردینفروردین  ١١ شنبه  شنبه پنجپنج، ، ٣٣٣٣٣٣شماره شماره 
 يرهاشمي منتيز: ريدبسر

  ي، زينت ميرهاشميدي جداليل، هي پوجعفرمنصور امان، : هيات دبيران

 مان، زينت ميرهاشمي، آناهيتا اردوان، جعفر پويه، مهدي سامعمنصور ا  ليال جديدي،:هيريرتحهيات 
  

  :در اين شماره می خوانيد
  ٢ص...پيام نوروزی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران*
 ٤ص...ن امارمنصو -  که ھوگو چاوز فراخواندیارواح :سرمقاله*

 : اقتصادی
  ٧ص...یھاشمري منتيز -  که گذشتیدر سال »یاقتصاد مقاومت«ارمغان *
 ١٢ص...هي پورجعف - لي پسته و آجميف+کت و تحر*
  ١٨ص...یدي جد+يل - هيچپ در سور/ ايتالي اانتخابات : مروزنهيجھان در آئ*

 : و زنانرانيمزدبگ ،کارگران
  ٢۵ص...یھاشمري منتيز - خشم کشاورزان اصفھان*
  ٢۶ص...یرھاشمي منتيز - راني کارگران و مزدبگی اعتراضی از حرکتھایبرخ*
  ٣۴ص....هقرياب سيفرنگ -   معلمان در اسفند ماهیچالشھا*
  ٣۶ص....نردواا تايآناھ - ) ھشت مارسژهيو( يی رھاريزنان در مس*
  ۴۴ص...عامس یمھد - یفاتي تشرشاتي دستورات مقام معظم به فرماليتبد :یاسي سادداشتي*
  ۴۶ص...یديجد +يل -  ماهی ھنریدادھايرو : ھنرو فرھنگ *

  :گوناگون
  ۵٠ص...یصابر شھره -  )۶( استبداد مي بر رانت و تحکی متکی سازیخصوص*
  ۵١ص...س شمديمج - ی جمھوراستي دوره رنيازدھمي یداھاي جناحھا و کاندیبررس*
  ۵۴ص...یبرتيل به کمپ ی حمله موشکدي شھنيھشتم*
  ۵۴ص...د جان سپری پزشكیتھاي در اثر محدودیبرتي از مجاھدان لی منصور کوفه اقيمجاھد صد*
  ۵۵ص.... خبریفراسو*
  ۶٢ص...فدايیشھدای *
  

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

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

 
 

 



 ٢

  
  پيام نوروزی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران

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

چريكهاي فدايي خلق ايران     را از جانب خود و رفقايم در سازمان          1392عيد باستاني نوروز، جشن جنبش بهار، و آغاز سال          
  . نوروز و نورزتان پيروزبادهر روزتان.  شما تبريك و شادباش مي گويمبه
  

  ؛سرودههمچنان كه زنده ياد فريدون مشيري 

  نرم نرمك مي رسد اينك بهار 

  خوش به حال روزگار 

  ها و دشتها  خوش به حال چشمه 

  ها  ها و سبزه  خوش به حال دانه 

   باز  هاي نيمه خوش به حال غنچه 

  خوش به حال دختر ميخك كه مي خندد به ناز 

   جام لبريز از شراب خوش به حال

  خوش به حال آفتاب 
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شب گذشته با نگاه بر شعله هاي سركش آتش كه زنان و مردان در سراسر ايران براي غلبه بر تاريكي و تباهي برافروختند،                       
  سرشار از شوق ديدار بهار آزادي شديم و 

يست، مدافعان نظام پليد واليت فقيه هم همچنان كه هيچ نيرويي قادر به جلوگيري از رسيدن نسيم بهار و زايش طبيعت ن   
  .از فرا رسيدن دگرگونيهاي اجتماعي در ايران جلوگيري كنندبهار را براي اهداف پليد خود بربايند و نمي توانند 

  
سالي كه ولي فقيه آن را سال توليد ملي ناميد،          . در سال گذشته مردم ايران شرايط سخت و دشواري را پشت سر گذاشتند            

 در مقابـل  .تبديل شدكارگران، مزدبگيران و كاركنان بخش دولتي و خصوصي روپاشي توليد ملي و سقوط زندگي به سال ف  
  مردم ايران 

يـزش كـشاورزان    خ. در مقابل سياستهاي ضد مردمي واليت خامنه اي ايـستادگي و مقاومـت كردنـد               به روشهاي گوناگون  
  .اصفهان و صدها حركت اعتراضي كارگران و مزدبگيران نمونه هايي از جنبشهاي رنگين كمان مردم ايران بود

  
اكنون كه در لحظات آخر سال مشتاقانه و سرخوشانه در انتظار فرا رسيدن لحظه تحويل سال جديد هستيم و در حالي كه                 

  دهد، نسيم بهار، مژده ي به سرآمدن زمستان را مي 
، سال سرنگوني واليت ننگـين خامنـه اي و سـال آزادي مـردم ايـران از چنگـال اهريمنـان و        1392آرزو مي كنم كه سال    

  .مرتجعان حاكم بر ايران زمين باشد
آرزو مي كنم كه سال جديد، سال دگرگونيهاي ژرف در زندگي مردم ايران و سالي  سرشار از عشق و دوستي و خالي از هر   

  .ستم و تبعيض جنسيتي، مذهبي، ملي و قومي باشدنوع جنگ و 
 كودكان بي سرپرست، به بي خانـه مانهـا و كـارتون             وبه جوانان   در آستانه سال جديد از هموطنانم درخواست مي كنم كه           

  . اكم به كمك نياز دارند مدد رسانيدخوابها كه به علت سياستهاي ضد مردمي نظام ح
ه در سال گذشته در مبارزه عليه نظام جهل و تاريكي به شهادت رسيدند را گرامـي مـي                   ياد همه ي ايرانياني ك    همه با هم    

  .ميدار
  

اعـالم  با ستايش و احترام، همبستگي خود را با زندانيان سياسي و خانواده شهدا و زنـدانيان سياسـي   در آستانه سال جديد   
  .مي كنم

  يبرتي درود مي فرستم ل زندانبه زنان و مردان پايدار،  صبور و دلير كمپ اشرف و
با مبارزه و مقاومت كارگران، مزدبگيران، زنان، دانشجويان و آزاديخواهان كشورمان، اعالم همبستگي مي كنم و پيكـار بـي                   

  .امان آنها را ستايش مي كنم
  دستتان را مي فشارم
  پيروز و سرفراز باشيد

  مهدي سامع 
  1391 اسفند 30چهارشنبه 

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  .....سرمقاله
  

 فراخواند چاوز ھوگو که ارواحی
 امان منصور

 نيـز  او مـرگ  كـه  نمايـد  مـي  چنـين . داشت مفيد تبليغاتي كاركرد يك ايران حاكمان براي بود، زنده كه زماني چاوز آقاي
 رهبـر  ايـن  درگُذشـت  جمهوري، رياست منصب بر فقيه ولي گُماشته نژاد، احمدي آقاي. باشد نداده جايگاه اين در تغييري

 بـه  را وي مـرگ  مناسبت به تسليت پيام و كرد تبديل اش سياسي رقباي با حساب تسويه براي دستاويزي به را زوئالييون
 .داد كاربري تغيير هماوردانش عليه ايديولوژيك ادعانامه

 متحـد  جنـازه  از بودنـد  بلـد  خـوبي  همـان  به نيز نژاد احمدي آقاي رقيبان زيرا نبود، چاوز رافايل هوگو وهن پايان اما اين
 و كردنـد  تبديل جنسي رسوايي يك به را نژاد احمدي آقاي نزد چاوز آقاي مادر سوگواري آنها. بگيرند صابون شان سياسي

 .ساختند مملو شان رقيب "آغوش" در وي از عكسي با را خود هاي رسانه

  

 ...دارد عوض كه آنچه
 آزرده اند كرده پيشه او مورد در ايران حاكمان كه آوري چندش تاررف از چاوز آقاي هواداران و دوستان است ممكن چه اگر

 در مناسبات تنظيم اجازه حكومت، دو ي رابطه نوع آيا كه بپرسند خود از بايد ابتدا آنها كه رسد مي نظر به اما باشد، شده
 دهد؟ مي را تر پاكيزه و محترمانه سطحي

 كـشور  دو واقعي نيازهاي مبناي بر آنكه از بيشتر نيز اسالمي جمهوري بدنام رژيم با چاوز آقاي رابطه كه است اين واقعيت
 هـدايت  خـارجي  سياسـت  در طلبانه ُفرصت هاي انگيزه توسط باشد، گرفته قرار تاريخي و اجتماعي نزديكيهاي به عالقه يا

 ايـاالت  فـشار  و تمركُـز  كـاهش  بـراي  شانـسي  آمريكا، ويژه به و غرب با ايران رژيم بحراني روابط در ونزوئال رهبر. شد مي
 در بحرانـي  كـانون  هر گيري شكل ديدگاه، اين اساس بر. كرد مي مشاهده جنوبي آمريكاي در متحدانش و خود بر متحده
 حيـاط " در آمريكـا  مانور فضاي و امكانات ،)نيكاراگوئه اكوادر، ونزوئال،بوليوي، ("آلبا" پيمان عضو كشورهاي قلمرو از خارج

 .كند مي پذير ضربه را آن و ساخته محدود را ش "لوتخ

 رژيمهاي با سايي شانه مشابهي، تبليغاتي انرژي با ،"ويكمي بيست قرن سوسياليسم" وصداي سر پر مبلغ چاوز، آقاي البته
 كـشورها  اين همه گويا كه كرد مي آرايش اينگونه را ليبي و سوريه سفيد، روسيه شمالي، كره ايران، مانند فاسدي و خشن

 .دهد مي پيوند يكديگر به اُروپا و آمريكا به وابستگي و داري سرمايه حاكم سيستم براي بديلهايي يافتن براي تالش را

ستبدان  و كنـد  نمي بازي نقشي سوسياليستي و دموكراتيك سياستهاي و آل ايده نامبرده، كشورهاي در كه واقعيت اين مـ 
 بـراي  را ابـزاري  هـر  قـذافي  و اسد بشار لوكاشنكو، اون، جونگ كيم نژاد، احمدي اي، نهخام آقايان همچون اي مانده عقب
 در اينگونـه،  و. شـد  مـي  گرفتـه  ناديـده  سرسـختانه  چاوز آقاي دشمن و دوست دستگاه در شمارند، مي مشروع خود بقاي

 بـه  نسبت بيشتري وزن از دياقتصا و نظامي مشترك عاليق عمل در متحد، كردن پيدا براي چاوز سرهنگ جوي و جست
 .گرديد مي برخوردار "سوسياليستي بديل" باره در لفاظي

  

 دست چيره هاي هنرپيشه
 امـا  نمود، مي عجيب و كننده گُمراه بسا قُمي گرايان اسالم با كاراكاسي سوسياليستهاي پيماني هم مضحك تصوير چه اگر

خنانش،  هـم  از خـود  معمـول  دلبـري  بـراي  هرگاه رفت نمي شمار به كارآزموده پوپوليست يك چاوز آقاي فـات  از سـتعار 
 از بازديد و مشهد از بازديد هنگام چاوز آقاي را مخاطبانش احساسات غلغلك سينمايي استعداد. رفت نمي فراتر ديپلُماتيك

 اسـالمي،  جمهـوري  يـه فق ولـي  اي، خامنه اهللا آيت از اي ُگفته به كه حالي در او. گذاشت نمايش به شيعي امام يك مقبره
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 كـرد،  تـالش  زيركانـه  همزمـان  و پرداخـت  مالهـا  مذهبي هاي ُخرافه ترين مانده عقب تبليغ به حرارت با كرد، مي استناد
 .درآورد خود خارجي سياست پيشبرد استخدام به را آنها* امامزمان

 مـشهور  مالقات است كافي بود، برخوردار عمقي چه از چاوز هوگو آقاي پسند آخوند و مذهبي ژستهاي اينكه دريافت براي
 ابـراز  بـراي  چـاوز  آقاي ديدار، اين در. شود آورده خاطر به فلسطين، خودگردان تشكيالت رييس عباس، محمود آقاي با او

ني  سـاكنان  اكثريـت  با كشوري از كه فلسطيني سكوالر رهبر با فكري نزديكي احـساسات  ابـراز  بـه  آمـد،  مـي  مـذهب  سـ 
 تعارفـات  اين زنان لبخند رسيد، مي نظر به متعجب كه حالي در عباس آقاي. پرداخت شيعيان غايب امام ارهب در دراماتيك

 خبـر  بـي  اسـالم  آيـين  در مختلف اعتقادي گرايشهاي وجود از چاوز آقاي كه نمود مي چنين. كرد همراهي را مناسبت بي
 طلبانـه  ُفرصـت  و سـطحي  عمـق  مضحك، مالقات اين. اردند آگاهي مذهبان شيعه و سني فكري تفاوت به دستكم يا است
 .گذاشت نمايش به را متحدانش ارتجاعي تبليغات با "پنجم انترناسيونال" مدعي همراهي بودن

 بـوده  اطـالع  بـي  وي ژسـتهاي  آينـد  خوش چندان نه ويژگي اين از تهران در چاوز آقاي دوستان كه رسد مي نظر به بعيد
 متحـد  انـدازه  همـان  بـه  مـذهبي  و سياسـي  اصـطالحات  و ترمها با بازي در خود آنها كه دليل اين به همه از بيش. باشند

 كـشور  ايـن  با مناسبات اهميت اسالمي جمهوري رهبران وجود، اين با. هستند دستي چيره هاي هنرپيشه شان، ونزوئاليي
 از خـروج  بـراي  فـضايي  چـاوز  آقاي. كنند مي كسب تيكديپلُما تعارفهاي از فراتر ديگري فاكتورهاي از را التيني آمريكاي

 .بود ديگر نمادين عامل هر از فراتر بسا آن واقعي ارزش كه گذاشت مي آنها اختيار در المللي بين ايزوالسيون

 نيـز  خـود  همـسايگان  ميـان  در كـه  اسد بشار و لوكاشنكو همچون ديكتاتورهاي يا اسالمي جمهوري مانند رژيمهايي براي
 متحـدان  بـا  طريـق  ايـن  از و ونـزوئال  با مراوده شوند، مي بندي طبقه مزاحم حالت، ترين محترمانه در يا و هستند منزوي

 وضعيت  اين  از  برآمده نظامي و اقتصادي سياسي، تنگناهاي برخي بر چيرگي براي اي متواضعانه امكان آن، التيني آمريكاي
 .راند نمي جلو به را آن ديگري محرك موتور هيچ ب،نا حسابگري جز طبع، به كه آيد مي حساب به

  

 تاكتيك يك مثابه به چاوز تابوت به لگدپراكني و بوسه
 تحريـك  بـراي  اش ونزوئاليي متحد مرگ از نژاد احمدي آقاي استفاده توان نمي زيان، و سود بر شده بنا چارچوب اين در

 او. آورد حـساب  بـه  نامتعـارف  حتي يا و غيرمنتظره اقدامي را اسالمي جمهوري قُدرت دستگاه در خود دشمنان و حريفان
 چاوز آقاي مرگ از پس دوران به اي شرمانه بي و غيرانساني گونه به – كرد اعتراف بايد – را مناسبات اين بر حاكم منطق

 .داد گُسترش نيز

 كـه  گيـرد  مـي  صـورت  ششلولي همان با بانرقي روي به دريچه اين از دولت امنيتي – نظامي فراكسيون سخنگوي شليك
. شـد  مـي  بسته كمر به المللي بين سياست در آن تاثيرگُذاري و "نظام" خارجي موفقيتهاي نمايش مضمون با اين از پيش
 "كامل انسان" و امامزمان و مسيح با او بازگرداندن و آسمان به چاوز هوگو آقاي فرستادن با نژاد احمدي آقاي سبب، بدين

 بـا  اگـر " داد مـي  وعـده  اش ونزوئاليـي  پيمان هم به كه بود اي خامنه اهللا آيت اين. است نكرده شگرفي نوآوري ين،زم به
 بـه . ("گرفـت  خواهند دست به را دنيا و كرد خواهند ظهور مسيح حضرت همراه مهدي امام باشيد، متحد قلبا نژاد احمدي

 )88 شهريور 15 مشهد، به سفر در چاوز از نقل

 كارگـاه  در و خودمختـار  طـور  به را آموخته او به يش "آقا" كه اي گرانه حيله هاي آموزه كه مدتهاست نژاد احمدي آقاي
 تـضعيف  بـراي  بود، شريك بدون سلطنت سوداي در هنوز كه زماني اي خامنه اهللا آيت. بندد مي كار به خويش اختصاصي

 فكـري  جور اجناس سازي مشابه و مصادره به دست دادند، مي لتشكي را "نظام" ايديولوژيك منبع يك كه سنتي مالهاي
 بـا  افـزاري  نـرم  اقـدامات  موازات به علميه، هاي حوزه مالها، هاي پايگاه كردن دولتي براي او افزاري سخت تالش. زد آنها

 هاي برنامه مدير كسي چه كه اين مثال براي. گرفت مي صورت خُدا جانب از آنها نمايندگي اختيارات كردن محدود هدف
 و مركـزي  مساله يك است، برخوردار "ظُهور" به مربوط اُمور ي ترجمه و تفسير حق از و است او غيبت دوران در امامزمان

 .رود مي شمار به آخوندها براي زا مشروعيت
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 جديـد  بنيانهـاي  يريـز  پي جهت در كوشش موضوع، اين به اي خامنه آقاي مكالي گُماشته آميز اغراق اشتياق اوليه علت
 نـژاد  احمـدي  آقـاي  بـه  را مـسير  "رهبر". بود مشهد و ُقم ُشركاي از آن سازي نياز بي و واليت حاكم باند براي مشروعيت

 تـا  "نـور  هالـه " از محابـا  بـي  يزدي، مصباح اهللا آيت مانند مذهبي مقامهاي حمايت و پشتگرمي اين با او و بود داده نشان
 .تاخت مي جلو به امامزمان انحصار مسير در "ُخراساني سيد"

 - نظـامي  تـيم  سـابق  عضو پناهيان، االسالم حجت اي، خامنه آقاي بارگاه در مذهبي مراسم يك در ماه، آذر در بار آخرين
 از وقتـي ": گرفـت  نتيجه و داد خبر امامزمان "ظُهور قواعد شدن محقق" از ،"پايداري جبهه" ُكنوني عضو و دولت امنيتي

 ".شود داده تعليم بايد ظُهور آستانه در دين شود، مي حبتص دين

  

 تمايز خط مثابه به تابوت
 ادامـه  مـضمون،  در هـم  و شـكل  در هـم  آورده، زبـان  به چاوز آقاي مرگ ُفرصت در اي خامنه آقاي سابق پادوي كه آنچه

 در تفـاوت  تنهـا . دارد انجام دست در ضعف و شدت با نيز اينك هم و است اي خامنه اهللا آيت آن مبتكر كه است سياستي
 فقيـه  ولي و "رهبر" وزنه جاي به دولت امنيتي - نظامي فراكسيون همزمان،. شود مي ريخته آن منافع كه است اي كيسه

 .است كرده خود نقشه وارد را اجتماعي فاكتور داد، مي را جديد مرزبنديهاي ترسيم عملي امكان آن پشتوانه كه

 و آخونـدها  به نسبت جامعه اكثريت كننده طرد و اعتراضي رويكرد و ديدگاه بر خوبي به وي، دوستان و نژاد احمدي آقاي
 رژيـم " در را فرهنگـي  اجبـارات  و خـود  اجتمـاعي  و اقتصادي مشكالت ريشه مردم كه دانند مي آنها. آگاهند آنها دستگاه

 كنند مي تالش اساس، اين بر. بينند مي) است فقيه واليت مذهبي سياسي استبداد از شده ساده درك يك كه ("آخوندي
 خـدمت  بـه  اي خامنه آقاي خود سپس و سنتي راست با حساب تسويه براي را آن و كنند برداري بهره گيري جبهه اين از

 سيونفراكـ  تمايز ُنقاط نخُست، باشد، قادر كه دارد موفقيت شانس هنگامي تنها سياست اين پيداست، كه همانگونه. بگيرند
 در كـه  اي گونـه  بـه  و نمايان صورت به را كار اين سپس، و كند ترسيم را آنها آيينهاي و قواعد و مالها از امنيتي - نظامي

 .ببرد پيش شود، ديده نيز جامعه ُكنجهاي ترين دور

 تحريـك  نـژاد،  احمـدي  آقاي هدف. بود جهت اين در ديگر گام يك مسيح، و امامزمان با چاوز آقاي بازگشت فتواي صدور
 او كـه  بود اي فاصله بر تاكيد راه، اين از و صدا و سر پر جنجال يك انداختن راه به خود، عليه موضعگيري به دين متوليان

 در آخونـدها  مواضـع  و نظـرات  كـه  اي دافعـه  روي تاكتيك اين در دولت امنيتي - نظامي باند. كند مي جدا رقيبانش از را
 آقاي  به  حمله  با  آنها و. بود گذاشته آنها عهده به را تمايز ُخطوط دادن نشان وظيفه و كرده نديب شرط انگيزد، برمي جامعه

خ  بـي  را دعوت اين خودش، ناميدن "انحرافي" و "افراطي" و پيامش خواندن "شان از دور" نژاد، احمدي نگذاشـتند  پاسـ .
 كه  كردند  مي  فحاشي اينك شدند، مي روبرو ويژگي بودكم با چاوز آقاي ستايش در اين از پيش كوتاهي مدت كه آنها همه

 .است بوده "كوكاييني" و "زنباره" او

  

 برآمد
 چـاوز  آقـاي  بـا  آنهـا  خطـا  ايـن  در. ندارنـد  خالصـي  اند، فراخوانده خود كه ارواحي دست از روحانيون دستگاه و فقيه ولي

 .شريكند

  

 نـه  كـه  دارد تاكيـد  سومي موجود بر "فيلمفارسي" اصطالح كه انگونههم. "فيلمفارسي" اصطالح از گرفته الهام اي واژه *
 اختراع نژاد احمدي و اي خامنه آقايان توسط كه دارد اشاره مستقلي هويت به نيز "امامزمان" واژه فارسي، نه و است فيلم
 .است شده
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  ......اقتصادی
   که گذشتی در سال»یاقتصاد مقاومت«ارمغان 

  يرهاشمي منتيز

   

 تي ظاهرا توجه خود را به وضـع      »يراني ا هي از كار و سرما    تي حما ،ي مل ديتول« به عنوان سال     91 سال   ي با نامگذار  هي فق يول

ه ادامـه رونـد     تنهـا را  « را   »ياقتـصاد مقـاومت   «،  1391 سـال    ني فـرورد  2 در روز پنجـشنبه      يو.  نشان داد  يبحران اقتصاد 

 تي اكثري برا»ياضتي رياقتصاد «ه،ي فقي مورد نظر ول»ي مقاومتقتصادا«در همان هنگام روشن بود كه  .  دانست »شرفتيپ

  . خواهد بودرانيمردم، كارگران و مزدبگ

 امروز اسـاس  «: در مشهد گفت   ي سخنران كي ي ط 1391 مهر   19 سال،  روز چهارشنبه      ي شش ماه بعد از نامگذار     هي فق يول

 بـرد،  ي مني را از بهاي گران،ي ملدي تولني است و اي ملدي تولني همنيادي و بني است و عالج اصل    ي مل دي عبارت از تول   هيقض

 روز ني در همـ يو. » اندازدي را به كار مي ملي هاهي خواهد برد و سرما ني از ب  زي را ن  يكاري شود و ب   ي م دي تول شيباعث افزا 

  ».ن كشور نتوانند آن را حل كنند، وجود ندارد كه مسئواليمشكل اساس« شد كه يمدع

   

 كه گذشت سپاه پاسداران بـا       ي سال در

 و با استفاده از عـدم       هي فق ي ول تيحما

 و  يراني ا ري غ يهاي كمپان ي گذار هيسرما

 گري به باز  لي موجود، تبد  يمهاي تحر زين

 ي واردات و مـال    يقدرتمند در بخـشها   

 يانهايسپاه پاسـداران شـر    . اقتصاد شد 

 در شتريـ  كـشور را هـر چـه ب     ياداقتص

 ي موسـسه هـا    يتهايفعال. دست گرفت 

 متعلق به سپاه پاسداران در زمان       يمال

 نژاد در گستره اقتصاد هر چـه        ياحمد

قرارگــاه خــاتم . افــتي شي افــزاشتريــب

 وابسته بـه سـپاه پاسـداران بـه          اءيالنب

 ي پــروژه هـــا مانكـــاري پنيبزرگتــر «

 لي نـژاد تبـد    ي در زمان احمد   »يدولت

 نـه ي در زم  يارديـ لي م يقراردادها.  شد

بـه  ..... نفت، گـاز و    د، س ،ي راهساز يها

بنـا بـه آمـار      .  قرارگاه سـپرده شـد     نيا

 فقط در   اءيرسانه ها، قرارگاه خاتم االنب    

 قرارگاه به مسند وزارت نفـت       ني فرمانده ا  ي پاسدار قاسم  نشيگز.  دالر پروژه در دست دارد     ارديلي م 25 از   شيبخش نفت ب  

  . استري اخي در سالهااستي نقش سپاه پاسداران در اقتصاد و سشي بر افزايدي نژاد تاكيمداز طرف اح
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ـ   دي دار كالن در سال گذشته تشدهي سرماگاهي دولت در جاي اقتصادي و عملكردها  استهاي س رهاورد  ي اسـتثمار، گـسترش ب

 كـه گذشـت،      يدر سـال  . اسـت .... كـار و   ي نـاامن  ،يكـار ي كودكـان كـار، ب     ،ي خانمان ي فقر، ب  شي افزا ،ي شكاف طبقات  ،يعدالت

 يتنومند شدن قشر آقازاده ها، رانت خواران حكومت       .  كرد داي پ شيافزا ادي از فقر، مانند فحشا و اعت      ي ناش ي اجتماع يبهايآس

 و  ي داخلـ  ديـ  تول ي نابود ،ي حكومت ي با رانتها  ي اقتصاد شبه دولت   بي تقو »يبرادران قاچاقچ « وارد كننده    يياي ماف يو باندها 

 دي داشه باشد را هم با     فر ص ني چند دي آدامس هم با   كي دني خر ي كه برا  ي ارزش ي به كاغذ پاره ب    يرانجام رساندن پول مل   س

  . اضافه كردي اسالمي سال گذشته جمهوريبه دستاوردها

 1391 اسـفند    26 در روز شـنبه      مي تـسن  ي حكـومت  ي خبرگزار ي مل دي تول راموني پ ي اسالم ي جمهور ي مورد دستاوردها  در

 آن هم   يرضروري غ يواردات كاالها « گزارش   نيبر طبق ا  . منتشر كرد »  واردات كاال به كشور    نيبامزه تر « با عنوان    يارشگز

  ». واقعا نوبر بوده است91 درسال مي بري كه نام ميدر انواع

 در 1391ر سـال   همراه با كُد آن را پوشش داده دي وارداتي از كاالهاي نام برخمي تسني اساس آمار گمرك كه خبرگزار بر

  : هم به كشور وارد شده استري زي آن در داخل وجود داشته، كاالهادي كه امكان تولييكنار واردات هزاران كاال

 هزار تن 9 ،يومي آكواري ماهي تن غذا17 سگ و گربه، ي غذالوي ك500 تن آدامس، ونيلي مكي از شي تن مارمولك، بمين

 شيـ  آرا ي برا يي تن فرآورده ها   مي ن ،يواني هزار تن كود ح    مي و ن  12 قلوه سنگ،     تن مي هزار تن خاك رس، ن     5شن و ماسه،    

 تـن  مي ن،يكي پالستي تن در بطر   973 تن مرگ موش،     221 چشم،   شيرا آ ي برا ي فرآورده ها  اي ملي ر لوي هزار ك  125لب،  

 هـزار  3ن دفتر مشق،  ت2 ،ي تن دستمال كاغذ142 هزار تن ذغال چوب، 3 تن خاك اره،  400 و   1000 ،يمحافظ بهداشت 

 نطفه تن مي ن،ي مصنوعي و ابرو شي تن ر  كي انسان،   ي تن مو  مي ن س،ي تن كاله گ   26 تن عصا،    22 تن كراوات،    6تن پشم،   

 تن حلزون و صدف     27 شاخ و روده،     ي تن استخوان و استخوان تو     115 ر،ي و موس  ازي تن پ  15نامعلوم و اسپرم گاو، واردات      

 تـن  500 ،ي تـن چـشم مـصنوع   6دارو، - شربتشهي تن ش63 وم،ي آكواري تن ماه 182 ،يه هزار تن سگ ما    2 ،يدو كپه ا  

 تن 200 هزار و 2 ل،ي تن ب820 تن كلنگ، 500 ،ي تن سنجاق قفل205 و مهره، چي هزار تن پ26 پرچ، خي تن م338 خ،يم

  ... تن مداد تراش و800 ،ي و نوارياره دست

 ه،ي از متحدان خود در سوريباني و پشتشرفتهي پي ساخت موشكهاي دالر برااردهايلي مردم ميازهاي كه بر خالف ن يحكومت

 دي دفاع از تولي تواند مدعي كند نمي كه نام برده شد را وارد م      ي ساده ا  ي كند و همزمان كاالها    ي م نهيهز... عراق، لبنان و  

  . باشديمل

   

  1392 سال ي شده برانيي تعدستمزد

 ريـ  كـار، غ   يروي ن دي بازتول ي برا ي زندگ نهي كار با هز   يروي دستمزد ن  نين شكاف ب   تر شد  قي مردم و عم   دي قدرت خر  كاهش

  . شده را نشان دادنييعادالنه بودن دستمزد تع

 486 را   1392 سـال    ي، حداقل دستمزد بـرا    1391 سال   اني كارگران، در پا   ي واقع ندگاني كار بدون حضور نما    ي عال يشورا

 شي افـزا ي كه بانـك مركـز  يدر حال.  داردشي درصد افزا25نسبت به سال قبل،  زاني م نيا.  كرد نيي تومان تع  125هزار و   

 50 به كي مستقل، نرخ تورم نزدي آماريبنا بر داده ها.  استكرده  درصد اعالم 32 به كي را نزد1391 سال ينرخ تورم ط

 ي دولتـ  يركاران تـشكلها   دست اند  ي بود كه صدا   ي دستمزد آنچنان دولت   نيي تع ي كار برا  ي عال ي شورا بيترك. درصد است 

  . را هم درآورديكارگر
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 شيدولت؛ كارگردان، نما« كار با عنوان ي عالي در رابطه با شورا1391 اسفند  28 در گزارش روز       لناي ا ي حكومت يخبرگزار

 به عنوان حـداقل دسـتمزد   تي كه در نها   ي با مبلغ  ي كارگر ندگاني عدم موافقت نما   ايموافقت  «:سدي نو يم»  دستمزد نييتع

  ». شده استيشي نماي مطلق شوران كند و دولت كارگرداي نمي شود تفاوتي منييتع

 كـه  ييقـدرت شـورا   «:سديـ  نو ي گـذارده و مـ     ديـ  دسـتمزد تاك   نيـي  اثر بودن نقش كـارگران در تع       ي گزارش بر ب   ني هم در

 در حـد  ي كـارگر اننـدگ ي شده كه نقـش نما  مي تقس ي گذارد به گونه ا    ي م ري كارگر تاث  ونهايلي م ي زندگ ي بر رو  ماتشيتصم

  ». استافتهي لي تقلي مشورتيگروه

 هيـ  سه جانبـه عل ي شورادي شورا را باني كارگران وجود ندارد و ا     ي واقع ندگاني كار نما  ي عال ي است كه در شورا    ني ا تيواقع

ده از   كر نيي تع 1392 حقوق كارگران در سال      ي برا ي ضدكارگر ي شورا ني كه ا  يحداقل. دي نام رانيحقوق كارگران و مزدبگ   

  . تر استني خط فقر هم پائزاني سوم مكي

 خط فقر   ،ي خانوار كارگر  شتي مع نهي و سبد هز   ي اساس ي كاالها متي شامل نرخ تورم، ق    ي اقتصاد ي اساس همه برآوردها   بر

  . شودي محسوب مري فقردي كمتر از آن مزد بگي تومان است و كسونيلي م1.2 يباال

   

 كـار واكـنش نـشان داده    ي عالي به اقدام شورا   هي اطالع كي ي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ط        سنديكاي

 نه تنها نيروي كار مورد حمايت قرار نگرفته بلكه 1391بر خالف شعار اقتصادي سال   «: اعالم شده كه   هي اطالع نيدر ا . است

  .»وي كار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است نيرقليبا شرايط طوفاني و سخت تر اقتصادي معيشت حدا

اين اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا بـا  « كند كه در ي اعالم مي خود به درستهي كارگران شركت واحد در اطالع  سنديكاي

 اقدام ناعادالنه شوراي عالي كار دولتي، با سركوب گسترده حقوق بين الملي كارگران نظير حق تشكيل سنديكاي كـارگري           

  .» تشديد شده و مي شود- كه در دنيا مرسوم و متداول استچنان آن-و حق اعتراض و راهپيمايي و اعتصاب كارگري

   

 ي نامـه اعتراضـ  ي شـده طـ  نيـي  هزار تـن از كـارگران در اعتـراض بـه دسـتمزد تع             30 ي كنندكان طومار اعتراض   هماهنگ

 داد و چنانچـه   مي حداقل مزد تن نخـواه     يلقاً به روال تاكنون    در سراسر كشور مط    راني ما كارگران ا   مي دار ياعالم م «:نوشتند

 بـه جمـع     گـر ي شـود د   نيي تع ي ما به نحو شرافتمندانه ا     شتي و مع  ي نباشد كه زندگ   ي رو به اندازه ا    شيحداقل مزد سال پ   

  ». زدمي خواهي كرد و دست به اعتراضات گسترده امي امضا و ارائه طومار بسنده نخواهيآور

   

اعـالن جنـگ   « اعتراض نمود و آن را     1392 سال   ي حداقل حقوق برا   زاني به م  ي ا هي اطالع ي ط رانيكارگران ا  آزاد   هياتحاد

  . اعالم كرد»راني طبقه كارگر اهيعل

 ري برابر ز  2« را   1392 سال   ي شده برا  نيي خود، حداقل دستمزد تع    ي اعتراض هي در اطالع  كي كارگران فلزكار مكان   يكايسند

  . دانست»يمنابع دولتخط فقر اعالم شده توسط 

 ي مـ نيـي  سال بعد حقـوق نع ياگر با تورم امسال برا«: شده گفتنيي كار در پاسخ اعتراض به حقوق تع      ي عال ي شورا سيرئ

  .»مي اصالً تورم نداشته باشندهي است كه ممكن است در سال آني اي برام،يكن

 بـه  ديـ  سـال با ني نـرخ تـورم در همـ      زانيـ م و   1391 سال   ي شده برا  نيي تفاوت حقوق تع   ،ي عباس ي اساس سخن پراكن   بر

  . پرداخت شود1391 سال اني در پارانيكارگران و مزدبگ
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 كه در سـال  ي كرد،در حالنيي كار بر اساس نرخ تورم آن زمان حداقل دستمزد را تع        ي عال ي شورا 1390 سال   اني در پا  رايز

 آمدن نرخ تورم و كاهش بحـران  نيي پاي براينداز چشم اچي هگري ديياز سو.  كرد داي پ شي نرخ تورم روز به روز افزا      1391

  . وجود ندارد1392 در سال ياقتصاد

   

 كـه در    يرانـ ي كـارگران و مزدبگ    شماريـ ب.  شود ي را شامل م   ري كارگر و مزدبگ   وني مل 11 شده حدود    نيي دستمزد تع  حداقل

.  كنندي مافتي كار دري عاليوار كمتر از حقوق مصوب شي شوند دستمزدي نفر كه شامل قانون كار نم10 ري زيكارگاهها

 كننـد را  ي مافتي حداقل در ني كمتر از ا   ي مزد ،يتي جنس ضي تبع ليل تعداد زنان كارگر و سرپرست خانواده كه به د         نيبه ا 

 كارشـان بـه   يروي كه ني نگاه داشتن حقوق كساننيي كار در پا  ي عال ي ثابت حقوق مصوب شورا    هي پا زانيم.  اضافه كرد  ديبا

  . گذاردي مري شود تاثيكار ارزان فروخته م يرويعنوان ن

.  گذارد ي م ري كار كودكان كار تاث    يروي ثابت حقوق، در فروش ارزانتر ن      هي كار به عنوان پا    ي عال ي حقوق مصوب شورا   حداقل

كـاهش درآمـد خـانواده و       .  اسـت  ونيلي م 2 تا   1.5 ني فعاالن حقوق كودك، تعداد كودكان كار ب       ي آمار يبر اساس داده ها   

 سهم كامل اي خانواده و ي از نقش نان آور    ي كه مجبورند سهم   يكودكان. د شدن آن به شمار كودكان كار خواهد افزو        رتريفق

  .افتي خواهند شي افزارندي خانه را به عهده بگينان آور

   

  مي گرسنه اما

 يد دارد، همه با هم مـ  وجوي خوراك ي كاال كي يوقت«: اسفند خود  ادعا كرد كه      6 روز شنبه    ي نژاد در سخن پراكن    ياحمد

 غـذا  هي شود من در خانه غذا داشته باشـم و همـسا        يمگر م  ...م؛ي كن ي اش م  مي و اگر هم آن كاال كم بود با هم تقس          ميخور

  .»نداشته باشد
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 ،ي زنـدگ حتـاج ي بودن سـفره شـان از مـواد ما   ي حقوق و خالافتي با اعتراض گسترده خود به عدم در       راني و مزدبگ  كارگران

 در اسـفند  ي برجسته كـارگر ي از اعتراضهايكي. رندي گي نژاد را به چالش م   ي احمد ي صدقه پرور  استيپوچ و س   يشعارها

 بـه  يديـ  واحد تولنيكارگران ا .  تهران بود  ي در مقابل استاندار   2 و 1 شماره   ي فلز عي تن از كارگران صنا    700ماه، اعتراض   

 20 خـود در  ي اعتراضـ ييان از جمله آنها است در گردهمـا       كه عدم پرداخت حقوقش    شاني به خواستها  يدگيدنبال عدم رس  

  .»ميما گرسنه ا« دادند ياسفند شعار م

   

 يتي امن ،ي از گران  ي ناش ي مقابله با اعتراضها   ي برا ياباني خ ي مانورها ي با برگزار  جي سپاه و بس   ي و سازمانده  ي به گران  برخورد

 شـود،  ي نـشانده مـ  ي بـه ُكرسـ  هيـ  فقي نظر ول  تي كه در نها   ي انتخابات شي به سرانجام رساندن نما    ي كشور برا  يكردن فضا 

  . كندي مدي را تشدي بحرانطيشرا

 از مهـا ي از تحري ناشـ ي مجلس خبرگان ضمن اعتراف به مشكالت مالي اعضاداري اسفند، در د  17 روز چهارشنبه    ي ا خامنه

  . گزارش دهنديشده به و »يحل موضوع گران« كه تا كنون در مورد ييكارگزاران خود خواست در مورد كارها

 ارائه شده اسـت،  هي فقي در نامه به ول    راي كه اخ  »ي اقتصاد تيبهبود وضع  «ي تن از اقتصاددانان برا    42 ي اقتصاد يراهبردها

 اقتـصاددانان كـه راه بـرون رفـت از بحـران             نيـ ا.  گذارنـد  ي مـ  دي حكومت فاسد تاك   ي بر ادامه فساد و چپاولگر     قتيدر حق 

 خواهند رفت كه سرانجام آن وضـع        ي كنند، به همان راه    ي م ستجود را در چارچوب حكومت ج      و مشكالت موجو   ياقتصاد

  . استيكنون

 اسـتثمارگرانه و  ياسـتها ي مقابله با سي برا ي اجتماع ي جنبشها بي و تقو  راني كارگران و مزدبگ   ي اعتراض ي حركتها گسترش

 وضع موجـود و بـه   هيشورش عل.  كندجادي ايتصاد اقتي بهبود وضعي برايني نوي تواند چشم اندازها ي م م،ي رژ يضد مردم 

  . خواهد كردلي تبديافتني دست ي امره وضع موجود را بريي تغم،ي رژيچالش گرفتن راهبردها

   

   كارگر كشته شدند5 كه هر روزش  ي سالانيپا

، اعـالم كـرد كـه        روز قبل از وقوع انفجار معدن طبس       كي ي قانون ي، سازمان پزشك  1391 اسفند   28 لناي اساس گزارش ا   بر

 ي مرگ كارگران ناشـ    شيافزا. » دهند ي از كار جان خود را از دست م        ي در اثر حوادث ناش    راني كارگر در سراسر ا    5روزانه  «

 خـشونت و سـركوب      ديـ  بازتول داستثمار،يتـشد .  اسـت  هي فق تي وال ستبداد كار در ا   يروي ارزش شمردن ن   ي كار و ب   ياز ناامن 

 5 منظـر جـان دادن   نيبـر همـ  .  استي اسالمي جمهوري از جمله دستاوردهاي كارگر و فعاالني مستقل كارگر يتشكلها

  .  نداردتي اهميمي رژني چنيكارگر در روز برا
 

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

رويدادھای  و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،اخبار نشريه نيرد خلق، 
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  آجيل  پسته وتحريم ف.کت و
  جعفر پويه

  
 با همه ايـن     اما.  حدس بزند  ود كه كمتر كسي مي توانست      با اتفاقاتي همراه ب    ،الي كه گذشت  س.  به پايان رسيد   1391سال  
 تحـصن،  ،صـداي اعتـراض  .  امـان مـردم را بريـد   ، فقر و فالكـت  آنمدا گراني، بيكاري و پي     بحران اقتصادي همراه با    ،احوال

 به گوش كسي   ، خود را بگذرانند    نمي توانند امور   يي مزدبگيراني كه با همان اندك دستمزدشان هم ديگر         و راهپيما  اعتصاب
كشورهاي خارجي ره كار، همه تقصيرها را به گردن  ركود تورمي همچنان بر كشور حاكم ماند و رژيم عاجز از چا          .فرو نرفت 

 به سرعت همه گيـر  ، تلفني آغاز شده بوديياني سال شعاري كه با پيامك    اما در روزهاي پا   . و تحريمهاي بين المللي انداخت    
عدم خريد  به ،عليه خريد پسته خود نمايي كرده بود   اين شعار كه ابتدا     . اشغال كرد نيز  شد و بسياري از فضاهاي مجازي را        

هي دست از خريد آجيل خـود       براي همراهي با مردم ت    امسال  "صدا تكرار كردند كه     كييد و بسياري    يآجيل سفره عيد فرارو   
  ."داري مي كنند

 هرگز توضيح ندادند كه ،كردند ردي بايد جايگزيني داشته باشد، اما آناني كه اين شعار را تكرار ميطهرچند هر تحريم و يا 
  انتظـار كنند و يا خواسته اي دارند كه  آيا با اين تحريم هدفي را دنبال مي    ،ل از خريد آجيل صرف نظر كرده اند       به چه دلي  

   آنرا دارند؟ اگر چنين است، خواسته آنان چيست و هدفشان از اين تحريم چه مي باشد؟برآورده شدن
 اين خـالي بـودن سـفره آنـان چگونـه            ، بر زندگي و يا سفره مردم تهي دست خواهد داشت، اگر آري            يآيا اين تحريم تاثير   

  توضيح داده خواهد شد؟
  

اما .  نيست انجام دهند كه نتيجه آن هيچ چيزكار مي شوند تا كاريه ه اي دست باينگونه است كه بدون هيچ توضيحي عد    
  ؟، كدامست كاسه اي هست،آيا اينگونه است؟ اگر زير اين نيم كاسه

ه همـ  چيزي شويم كه پيامك  به شرايط روزهاي پاياني سال مي اندازيم تا متوجه آن        پاسخگويي به اين سووال نگاهي     براي
  .را دنبال مي كند ضيح آنگير شده و بدون تو

 رهبر و ولي فقيه رژيم ،دو روز پس از انتشار گزارش بانك مركزي در مورد درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني، علي خامنه اي 
 را هدف "رو در رو قرار دادن مردم در مقابل نظام اسالمي "در ديدار با رييس و اعضاي مجلس خبرگان،          ،جمهوري اسالمي 

برخي از مشكالت اقتصادي ناشي از تحريمها است و برخي هم مربوط به مديريتها و سياسـتهاي                 ":  و گفت   دانست تحريمها
بايد گزارش دهند كه چه كرده كد كرده ام و اكنون آنها وع گراني توصيه مالن براي حل موضووو من به مس...اقتصادي است

  "اند؟
  و شـده رمنتـش  دو روز قبل از ايـن حرافـي   هايشا و دروغگوييازيهرعايت همه آمارسبا اما گزارش بانك مركزي چيست كه  

  ؟نگشت اشاره را به آن سمت مي گيرد و اپيش مقصر اين وضعيت را كشف نگران كرده كه پيشاولي فقيه رژيم را آنچنان
  

  گزارش بانك مركزيرنگ آميزي نقش ايوان در 

 تا  1388 كه درآمدهاي خانوارها از سال       ذ ادعا كرده  خگزارش بانك مركزي در روزهاي پاياني سال با يك محاسبه بدون ما           
  كه درآمد متوسط ماهانه هر خانوارمدعي مي شوداين بانك همچنين . زايش بوده است به طور پيوسته رو به اف 1390سال  

  ميـانگين درآمـد سـاالنه   ،بـا ايـن حـساب   .  هزار تومان بـوده اسـت  400 حدود يك ميليون و 1390 ايراني در سال     نفره 4
  .  هزار تومان بوده است729 ميليون و 16 حدود سالاين  ايراني در  نفره4 خانوارهاي
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 هـزار   393 ميليـون و     17 ايراني در اين سال حدود        نفره 4  است كه هزينه متوسط خانوارهاي     اين گزارش همچنين مدعي   
 هزار تومـان    673كسر بودجه اي حدود      با    ايراني  نفره 4 خانوار اي بانك مركزي هر   بدين ترتيب طبق ادع   . تومان بوده است  
اين .  است بوده  هزار تومان  673 منفي   ،1390 در سال    يعني شكاف ميان هزينه و درآمد خانوارهاي ايراني       . روبرو بوده است  

 هـزار  319 معـادل  1388 هزار تومان و در سال    485 يش از  ب 1389 در سال    ي درآمد ين كسر يزان ا ي كه م  لي است در حا 
  . دو برابر شده است1390 تا 1388 با اين حساب شكاف ميان هزينه و درآمد خانوارهاي ايراني از سال .تومان بوده است

لي  آيا حـداق ن مخارج خود تاكيد مي كند، امايما مركزي به ناتواني خانوارها در ت     هرچند بانك  اما آيا اين آمار واقعيت دارد؟     
 ايراني بـه طـور     نفره 4 رهر خانوا كند   ك مركزي كجاست كه ادعا مي      منبع محاسبه بان   ؟ رعايت شده  واقعيت در اين ادعا    از

  ؟ درآمد داشته است هزار تومان400  ومتوسط ماهيانه يك ميليون
 و  "درآمـدهاي پـولي خـالص     "مطابق داده هاي بانك مركزي، درآمدهاي كسب شده خانوارهاي ايراني به دو گـروه عمـده                 

 هزار تومان درآمد ساالنه هر 729 ميليون و   16كند از     بانك مركزي ادعا مي    آمار.  تقسيم شده است   "درآمدهاي غيرپولي "
 محـل   هـزار تومـان از  358 ميليـون و  4  هـزار تومـان آن از محـل درآمـدهاي پـولي و     362 ميليـون و   12،   نفره 4 خانوار

درآمد " ي مجزا، شامل  گروه درآمد7 درآمدهاي پولي متشكل از ،طبق تعريف بانك مركزي. درآمدهاي غير پولي بوده است
درآمـد از مـشاغل آزاد   "، "آمـد از مـزد و حقـوق تعـاوني    در"، "درآمد از مزد و حقوق خـصوصي "، "از مزد و حقوق دولتي  

ـ با.  عنوان شده است"درآمد حاصل از فروش كاالهاي دست دوم "  و "اد كشاورزي د از مشاغل غير آز    درآم"،  "كشاورزي ك ن
رصـد رشـد داشـته       د 4/19 صد افزايش و درآمد غير پولي نيـز       در 2/33ي در اين سال     مركزي ادعا كرده كه درآمدهاي پول     

آمار بانك مركزي  . در اين سال درآمد پولي با رشد بيشتري نسبت به درآمد غير پولي مواجه بوده است     ،به زبان ديگر  . است
 بـا  "درآمـدهاي متفرقـه  "به گـروه  ، بيشترين رشد درآمد مربوط داشته اند گروهي كه درآمدهاي پولي 7مي گويد در بين     

د  درصد رشـ 5/4 تنها با "مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي  "در حاليكه در اين سال درآمد از        .  درصد افزايش است   48/8
زيـرا در  .  اسـت "درآمد از مزد و حقوق بخـش تعـاوني        "نكته جالب گزارش اين سال ارايه آماري از گروه          . مواجه بوده است  

  . نشده استنو ظهور در هيچ كجا اشاره اي به رقم درآمدي اين گروه  تا كنون1381 سال آمارهاي از
 درصـد عنـوان     8/22  را معادل  1390 در سال    "ك خانوار ينه ناخالص ساالنه    يهز"ن گزارش رشد متوسط     يا ،از سوي ديگر  

 393ون و يـ لي م17 حدود يه انه ساالني هز،1390 در سال    نيرايك خانوار متوسط ا   ي،   مزبور  گزارش  آمار بنا به . كرده است 
، "هانيديهـا و آشـام    كيخورا" گـروه    12، از    ناخـالص  ايـن هزينـه    يدر نظر گرفته شـده بـرا       ياجزا. داشته است هزار تومان   

، "لوازم، اثاث و خدمات مورد اسـتفاده در خانـه  "، "ر سوختهايمسكن، آب، برق، گاز و سا  "،  "پوشاك و كفش  "،  "اتيدخان"
كاالهـا و  " و  "رسـتوران و هتـل    "،  "ليتحـص "،  "هنگيح و امور فر   يتفر"،  "ارتباطات"،  "مل و نقل  ح"،  "بهداشت و درمان  "

ن آمار منظور شده، به     ي كه در ا   "نه ناخالص خانوار  يهز" ي اجزا مي شود گفت  ن  يبنابرا. ل شده است  ي تشك "خدمات متفرقه 
 آمـار،   ايـن مطـابق .  كنـد ينده را منعكس م مصرف كنگينه زنديز هزي است كه آن ن" خانواريسبد مصرف" بازتابنده   عينو
رصـد   د6/30 با "ر سوختهايمسكن، آب، برق، گاز و سا  "، گروه   1390 خانوارها در سال     ينه ا يسهم را در سبد هز    ن  يشتريب

گر يا به عبارت دي نيمي از شيگر، بي دبيانبه .  درصد به خود اختصاص داده است9/24 با "هايدنيها و آشاميخوراك"و گروه 
، مخارج مسكن، آب، برق، گـاز و        نيدي و آشام  كي كشور، به مخارج خورا    ي متوسط خانوارها  ينه ها ي درصد از هز   55لغ بر   با

  .استاختصاص داده شده سوخت 
 كه سرتا پـاي آن كـذب و دروغ           گفت  يك جمله مي شود    در، اما   به خوبي آرايش شده   زارش  هرچند ظاهر داده هاي اين گ     

عه ايران با اين داده ها تفاوت بسيار زيادي دارد و هـيچ فـردي بـا حـداقل اطـالع از اوضـاع       واقعيت امروز جام. محض است 
 هزار تومان 500هرچند اين گزارش مي نويسد كه خط فقر در اين سال يك ميليون و . را تاييد نمي كند معيشت مردم آن  

 اكثريت مردم ايـران زيـر خـط فقـر           ،يبا اين حساب بايد گفت طبق گزارش بانك مركزي رژيم جمهوري اسالم           . بوده است 
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 ،از سـوي ديگـر    .  هزار تومان مي دانـد     400زندگي مي كنند، چون اين گزارش متوسط درآمد مردم ايران را يك ميليون و               
 بـه   ، ناتوان از پوشش ايـن شـكاف       ي گواهي به فقر عمومي مي دهد كه بسيار        ، هزار توماني بين درآمد و هزينه      673شكاف  

كه آمارهاي بانك  است صورتيه اينها در    هم. اي مصرفي بايد بزنند تا جبران كمبود درآمد خود را بنمايند          اجبار از هزينه ه   
  . چيز ديگري مي گويد اما واقعيت،مركزي واقعي باشد

  
 چيزي بيش   ، كه مزدبگيران هستند   1390 درصد شاغالن كشور در سال       80 ، از سوي منابع مستقل    طبق آمارهاي منتشره  

 هـزار  330از سوي رژيـم  سال اين درحالي است كه حداقل دستمزد در اين . تمزد اين سال درآمد نداشته اند   از حداقل دس  
 هزار تومـان    960 ميليون و    3 درصد شاغل مزد بگير چيزي حدود        80درآمد اين   كل  با اين حساب    . تومان تعيين شده بود   

 هزار تومان مي باشـد،      400مد اين افراد كه يك ميليون        ادعاي بانك مركزي در مورد متوسط درآ       ،به زبان ديگر  . بوده است 
 ميليون 3 هزار تومان ادعايي بانك مركزي و 729 ميليون 16 تفاوت بين . خالي از واقعيت استبه كليه و دروغ محض بود 

يم امـام  دروغ به اين بزرگي را بانك مركزي رژ    .  هزار تومان است   779 ميليون و    12 هزار تومان واقعي چيزي حدود       950و  
 ادعا كرده، بلكه زير نك مركزيا مردم نه زير خط فقر كه ب كه بسياري ازد به زبان مي آورزماني جمهوري اسالمي در حالي

چنين فقر مهلكي تنها مـي توانـد   . خط فالكت قرار داشته و حتا از حداقل نياز غذايي براي زنده ماندن نيز بي بهره هستند             
  . نماينده خود خوانده خدا بر روي زمين بر مردم ايران تحميل شود اين،توسط پادوهاي واليت فقيه

  

  حداقل دستمزدتحميل 

 40 زيرا طبق برآوردهاي منابع مستقل حـدود         ، اندك دستمزدي براي دريافت دارند     حال اين وضعيت مزدبگيراني است كه     
 سفره خالي اين بيكاران چه كسي بايد     خحال پاس  .درصد نيروي فعال كشور بيكار بوده و از همين حداقل نيز بي بهره است             

  .بدهد؟ مشخص نيست
هرچند بانك مركزي ادعا دارد كه درآمد متوسط مـردم نـسبت بـه سـال گذشـته افـزايش داشـته اسـت، امـا بـسياري از                             

 درصد كاهش يافتـه  50 قدرت خريد مزدبگيران نسبت به گذشته  ،سردمداران رژيم خود اعتراف مي كنند كه به علت تورم         
او در .  مي كنـد دادي كشور تاييدهيات مديره اتحاديه كارگران قرارهمين آمار را كساني چون مهدي نجف پور، عضو          . است

 نـسبت بـه سـال گذشـته         1391ميانگين قيمت اقالم سبد هزينه هاي خانوارهاي كـارگري در سـال             ":گفتگويي مي گويد  
  ". رسمي تورم بوده است درصد افزايش يافته و حدود سه برابر بيشتر از نرخ50حداقل 

 تا آذر 1390هزينه هاي خانوارهاي ايراني از آذر ماه سال ": نيز مي گويد هاي صنفي كارگران  نايب رييس كانون عالي انجمن    
  ". درصد افزايش يافته است62 به ميزان 1391ماه سال 

 زنـدگي خانوارهـاي   هد و هزينـ  ميان دسـتمز هدر حال حاضر فاصل ": نيز مي گويد   "خانه كارگر " نايب رييس    ،حسن صادقي 
  ". درصد خواهد رسيد98 دوم قانون هدفمندي يارانه ها اين فاصله به هورت اجراي مرحل درصد است و در ص46كارگري 

طبق گزارش بانك مركزي     هنوز نمي داند كه فاصله بين دستمزد و متوسط هزينه زندگي             "خانه كارگر "يعني نايب رييس    
  را به نفهمي مي زنند؟ن كارگري در رژيم واليت فقيه نيز اينگونه خود چرا حتا مسووال.  است درصد300حدود 

  
 رقـم  ايـن .  هزار تومان تعيين كرد487 ، درصد افزايش25 را با    1392 حداقل دستمزد براي سال      "شوراي عالي كار ايران   "

اد كارگران ايران اين رقم را توهين و نوعي اعـالم           اتحاديه آز . موجب شده تا صداي اعتراض كارگران و مزدبگيران بلند شود         
جنگ به طبقه كارگر ايران توصيف كرده و هشدار داده است كه ميليونها كارگر فقير ايراني با اعتراضهاي گسترده به ميدان   

 همچنـين اسـد اهللا عباسـي سرپرسـت وزارت كـار رژيـم             . آمده و لحظه اي در دفاع از حق حيات خود غافل نخواهند شـد             
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حق بن نقدي، حق سنوات و حـق مـسكن كـارگران در    ": هزار توماني حداقل دستمزد گفت748جمهوري اسالمي با تاييد   
  ". افزايش نخواهد يافت1392سال 

قـت و    درصد كارگران ايراني اسير دست شركتهاي پيمانكاري هستند و با قراردادهـاي مو             80اين درحالي است كه بيش از       
بي دليل .  كه با حداقل اعتراض اخراج مي شوند و از كمترين امنيت شغلي برخوردار نيستند    ولندسفيد امضا به بردگي مشغ    

خـود  نيست كه كارگران با انتشار بيانيه اي به حداقل دستمزد شوراي عالي كار اعتراض كرده و نـسبت بـه فقـر و فالكـت              
ار دوام بياورد و كارگران ايران نيز نخواهند توانست نمي تواند در فقر فالكت بهيچ جامعه اي ":هشدار داده اند و مي نويسند

  ".نظاره گر بي تفاوت وضعيت فالكت بار اقتصادي شان باشند
 خطاب به مقامات رژيم به ويژه ولـي فقيـه آن نـسبت بـه فقـر طاقـت             سه طومار  اين كارگران در ماههاي گذشته با انتشار      

با ايـن  . استار افزايش دستمزد خود متناسب با نرخ واقعي تورم شدند اعتراض كرده و خو،فرسايي كه در آن گرفتار شده اند   
حساب حاال مي شود فهميد كه گزارش بانك مركزي چقدر با واقعيت جامعه ايران نزديـك اسـت و آمارهـاي آن در مـورد                     

 500ك ميليون و  يعني همان ي مركزياگر خط فقر بانك .  واقعي است  تا چه اندازه   نفره ايراني    4متوسط درآمد خانوارهاي    
 چه نـسبتي بـا آن       1392 هزار توماني براي سال      487 درست فرض كنيم، حداقل دستمزد     1390براي سال   هزار تومان را    
 و كساني و با توجه به چه سبد هزينه اي اين حداقل دستمزد را تعيين كرده اند؟ يعني اينان بـه آمارهـاي                        دارد؟ چه كس  

  ندارند؟مراكز اقتصادي خودشان نيز توجه اي 
چنبره شركتهاي پيمانكاري اسـيرند را از    در   كه    است بگيران كشور  درصد مزد  80بگذاريد اين حداقل دستمزد كه دريافتي       

امـا در صـورت تـصويب ايـن         .  هرچند با تاخير فراوان به مجلس فرستاده شـده         92بودجه سال   . زاويه ديگري بررسي كنيم   
 2002 تومان فعلي در ليتر به 400قيمت بنزين از " ،ق بازرگاني و صنايع ايران  تاابودجه به نقل از محمد نهاونديان، رييس        

همچنين در صورت اجراي     . تومان خواهند رسيد   1930 تومان در ليتر به      350 يا   150يل از   ي تومان و قيمت گازو    2300تا  
 شامل ديگر حاملهـاي انـرژي   92ل مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها افزايش قيمتها براي تامين منابع اليحه بودجه سا      

 تومان 283 تومان و قيمت هر متر مكعب آب نيز از 258 تومان در هر كيلو وات به 45قيمت برق از "يعني . نيز خواهد شد
  ". تومان خواهد رسيد750به 

ايش قيمت بر تاثير اين افز.  درصد افزايش قيمت خواهند داشت500با اين حساب بسياري از حاملهاي انرژي چيزي حدود        
 بايد در انتظار 92 در حالي كه در سال ،به زبان ديگر. را ناديده گرفت روي ديگر كاالهاي اساسي چيزي نيست كه بشود آن

چگونه مي شود چنين جنايتي را توضيح       .  كمتر از يك سوم خط فقر است       رشد چند برابري قيمتها باشيم، حداقل دستمزد      
  ؟ندشده اد و وادار به گرسنگي كشيدن نران ايراني تحت شديدترين ظلمها قرار دارداد؟ چگونه مي شود گفت كه مزدبگي

 درصد ماليات ارزش افزوده، در اصل ايـن مبلـغ را از جيـب همـين                 5  و تحميل   وضع اينها در حالي است كه دولت با      همه  
ركزي رژيم واليت فقيـه نـشان مـي    به نمودار زير دقت كنيد، آمار بانك م  . ر كه نه زير خط فالكت مي ربايد       يمزدبگيران فق 

پادوي بركشيده رهبر و ولـي فقيـه         اين   ، ماده خوراكي پرمصرف خانوارهاي ايراني از ابتداي دولت احمدي نژاد          30دهد كه   
، 91 تـا مهـر     84به عنوان مثال در بازه زمـاني مـرداد          .  درصد گران شده اند    309 به طور متوسط     91 تا مهرماه سال     ،يمرژ
  . درصد گران شده اند400دود حم مرغ، برنج و گوشت قالمي چون تخا

  
  1388 نسبت به مرداد 1391نمودار در صد افزايش قيمت در مهر 
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 طرحي كه كارفرمـاي     ؛كردن يارانه ها اتفاق افتاده است     بايد توجه داشت كه بيشتر اين گراني بعد از اجراي قانون هدفمند             
حـال اگـر در ايـن مـسابقه         .  كه مردم ايران را به خاك سياه نشانده اسـت          آن بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است        

چند برابر شود، بايد منتظـر  با ادامه هدفمندي يارانه ها هاي انرژي    سبقت را از همه ربوده است، حامل       گراني كه دولت گوي   
ا دردي از كـسي درمـان       آن وقت است كه بايد گفت حداقل دستمزد نه تنهـ          . يك جهش بلند در اين جدول گراني نيز بود        

 بلكه توهين آشكاري است به كساني كه همچون برده به جان كندن مشغولند و از حداقل زندگي همان بخور                    ،نخواهد كرد 
ه سوي  رهبر و ولي فقيه رژيم بلند مي شود و انگشت اشاره را ب،اينجاست كه صداي علي خامنه اي     . و نمير نيز بي بهره اند     

كد كـرده ام و اكنـون آنهـا بايـد گـزارش      والن براي حل موضوع گراني توصيه م  وسومن به م  ":ويدديگران مي گيرد و مي گ     
  "دهند كه چه كرده اند؟

  

  گرسنگي، رهاورد حذف يارانه ها

 درصـد افـزايش دهـد و طبـق     500هاي انـرژي را  لمه دولت قصد دارد در سال آينده حا     درحالي زده مي شود ك     اين حرفها 
با اين حساب درحالي كه كشور دچـار  .  هزار تومان برساند100 هزار تومان به  45نه هاي نقدي را از      اليحه بودجه مبلغ يارا   

 هـم  .افزايش داده و به اين ركود دامن مـي زنـد           ركورد تورمي است، دولت با پرداخت بيشتر يارانه نقدي حجم نقدينگي را           
ايـن يعنـي گرانـي      . ف هزينه هاي جاري مـي شـود       زمان هيچ طرح عمراني اي در كشور اجرا نخواهد شد و بودجه آن صر             

  . بيشتر، بيكاري بيشتر و فالكت خانمان سوز براي اكثريت مردم ايران
اقتـصاد  "سـايت اينترنتـي     . در مورد تاثير مخرب هدفمندي يارانه ها بر زندگي خانوارهاي مزدبگير بسيار گفته شده اسـت               

. ي شدن يارانه موادغذايي هم در بحث امنيت غذايي موثر بوده است           نقد": مي نويسد 1391 بهمن   3 در تحليلي در     "ايراني
هدفمند كردن يارانه ها در حوزه موادغذايي كار را بي هدف كرده است و اين طرح مصرف مـواد اساسـي و تـاثير گـذار در                         

  ".سالمت را كه پيش از اين يارانه اي براي آنها وجود داشت، كاهش داشته است
 .انـد   شده  حذف  ها  خانواده  كااليي  سبد  از  آنها  خريد  از  ناتواني  علت  به  خانوار  افراد  سالمت  براي  مالز مواد  از  بسياري  يعني
اثرات افزايش قيمت خود را در كاالها به خصوص در سبزيجات و صيفي جات بـيش از   " :نويسد  مي  ادامه  در شده  ياد  منبع

 اين مساله در نوع خود تبعات دارد كه .قيمت بااليي داردكه گوجه فرنگي   مثال ما شاهد اين هستيم      . پيش نشان داده است   
منجر به افزايش قيمتها مي شود و خانواده هايي كه توان پرداخت اين افزايش قيمتها را ندارند مجبور به كاهش يـا حـذف                  
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ده اسـت و  اين اتفاق هم اكنون در لبنيات، سـبزيجات، پـروتئين و ريزمغـذي هـا افتـا        . مواد از سبد مصرفي خود مي شوند      
  ".خانواده هاي كم درآمد و در استانهاي محروم بيش از ديگران تحت فشار معضالت ناشي از اين موضوع هستند

ينـد در پـي   آ بـه ايجـاد سـه فر    "شـرق "  دسـت راسـتي    دكتر محمدرضا واعظ مهدوي در گفتگو با روزنامـه         ،ديگر  سوي  از
 ،نخست اينكه يارانه نقدي كه به سرپرست داده مي شود": گويدو ميهدفمندي يارانه ها در بحث امنيت غذايي اشاره كرده 

خرج مواد غيرضروري مي شود، فرآيند دوم اينكه عدم اختصاص يارانه به موادغذايي باعث افزايش قيمت آنها شده و مصرف 
 گوشت، پروتئين،   آنها را كاهش داده است، سوم اينكه چون موادغذايي اصلي با افزايش قيمت مواجه بوده است، خانواده ها                 

  ".سبزيجات، لبنيات و ميوه نمي خورند و اين الگوي مطلوب مصرف موادغذايي را به هم مي زند
  . افزايش قيمتها باعث حذف بسياري از مواد غذايي از سفره مزدبگيران شده است:دو يك چيز است يعني تكيه كالم هر

بلكه در .  همان اندك دستمزد خود را دريافت نكرده اند مزدبگيرانسياري از نه تنها ب1391 سال   ي پايان  ماه  در ز همه بدتر  ا
به اين دليل ناتوان از تهيـه       آنها  .  آنقدر ناچيز است كه كفاف بخور نمير خانواده را نيز نخواهد داد             آن صورت دريافت، مقدار  
  . گي خود هستند خالي درگير روزمربا دستانيمايحتاج سفره عيد، 

  

  سخن آخر

جاي اعتراض به اين فقر خانمان برانداز تحميل شده به مردم،    ه   صداي كساني است كه ب      عيد يد آجيل شب  پيامك عدم خر  
كار مي تواند دردي از كـسي دوا كنـد           كجاي اين . داري كنند كنند كه از خريد آجيل شب عيد خود        به ديگران توصيه مي   

 ، اذهان عمومي  نفق مي شود با به بيراهه كشاند      مي رژيم، مو  ز گفتمان سازي و مهندسي افكار عمو      اما مرك . مشخص نيست 
   .دقدامي كه شايد مشكلي از كسي حل كننه ا. دردي واداردتنها آنان را با پيامي به هم

تحريم آجيل و يا عدم خريد آن بايد خواسته اي را بيان كنـد، در               . همدردي بيهوده هرگز نتوانسته دردي از كسي دوا كند        
اقـدامي عملـي ممكـن      . كند و تماشا و نظاره آنرا كافي مي دانـد          قر اكثريتي از مردم تاكيد مي     حالي كه با صداي بلند بر ف      

 اين يعني همراهي با آناني كه بسياري از مـواد غـذايي را از سـفره    .نيست، زيرا طراحان آن به همين مقدار بسنده كرده اند   
كه در اين حذف ريز مغزهـا از سـبد خانوارهـاي تهـي              مردم حذف كرده اند و اكنون بسياري با آه و ناله روضه مي خوانند               

شايد در آينده نيز شاهد چنين اعتراضات بي بو و خاصيتي باشـيم كـه               . با آنان همدلي مي كنند     دست يا همان مزدبگيران   
 ديده اي، ستم، براي كمك به مظلوم و يا سـتم        كند و بس و براي رفع        تنها با مردم ستم ديده و مظلوم اظهار همدردي مي         

  . دهيچ دستي بر نمي آر
را بر مردم تحميـل كـرده انـد      چه كسي بايد به مسبب اين وضع اعتراض كند و گريبان آناني كه اين فقر و فالكت                  اين كه   

كه بايد به اين ظلم بي حد و اندازه، به اين بي عدالتي و ستمگري با صداي  در حالي.  در اين اعتراض مشخص نيست،بگيرد
 بايد با همكاري و همبستگي دردي از     . براي رسيدن به حق خود دست كمك به ستمديده و مظلوم داد           بلند اعتراض كرد و     

  .دردي كافي نيست، بايد كاري كردتنها اظهار هم. يكديگر دوا كنيم
 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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 ئينه مروزدر آجھان 
 

 )٢٨ (سرد جنگ از پس جديد عصر جنبشھای سازماندھی
  چپ در سوريه/ انتخابات ايتاليا

  ليال جديدي
 

  ايتاليا انتخابات پيام* 

  سوريه مقاومت پيرامون توجه قابل موضوعات به كلي نگاهي* 
  

 ايتاليا انتخابات پيام* 
 در لـرزه  بـه  را جهـاني  مـالي  بازارهاي يورو، ناحيه در رگبز اقتصاد سومين ايتاليا، در جاري سال فوريه ماه اواخر انتخابات

 بين از هنوز آن آثار كه طوريه  ب ،كرد متاثربه شدت    را اروپا اتحاديه عضو كشور 17 ،مالي بحرانهاي ،2011 سال در. آورد
 پيـروز نـشدن    كه دداشتن هراس كردند، مي پيگيري را ايتاليا انتخابات چهارچشمي كه اروپااتحاديه   كشورهاي. است نرفته
 بازارهـاي  و ايتاليـا  ياروپـاي  شركاي همچنين. بكشاند يونان مشابه سياسي انسداد به را كشور اين احزاب، از هيچيك قاطع
 كـاهش  و رياضـتي  سياسـتهاي  ادامـه  بـه  كه دولتي و ثبات با دولتي تشكيل به  انتخابات مزبور  كه بودند اميدوار اروپا مالي

 :كرد تقسيم فراكسيون سه به را پارلمان ،انتخابات. نشد برآورده آرزو اين اما. انجامد بيباشد، پايبند بدهيها

 لـويجي  پيئـر  رهبـري  بـه  "ميانـه  چپ دمكراتيك حزب ائتالف" -1
 دسـت ه  ب را اكثريت ،كمي تفاوت با نمايندگان مجلس در كه برساني

 .آورد

 يـت اكثر كـه  نيبرلوسكو سيلويو رهبري به "ميانه راست ائتالف" -2
 .كرد خود آن از را سنا مجلس

  را  آن رهبـري  و دارد عمـر  سـال  چهـار  تنها كه ستاره 5 جنبش -3
 نـصيب  را آرا چهارم يك،  ، در دست دارد   گريلو بپه كمدين، هنرپيشه

 .كرد خود

  
اديـه  اتح توسـط  كـه  آزاد بـازار  "اصالحات" و رياضتي سياستهاي با مردم مخالفت نخست، :داشت پيام دو انتخابات نتيجه

 ،اينكه سپس و كشانده فالكت به را ينپاي و متوسط طبقه يايتالياي ميليونها زندگي و شود مي ديكته  و بازارهاي مالي   اروپا
  بـه  مـردم  اعتـراض  نـشانگر  ايـن  و شده بودند    انتخاباتي كارزار وارد رياضتي  ضد سياست  و  با برنامه ها   احزاب رقابت كننده  

 . است حاكم سياست

 اثبـات  دليـل  بهترين ، جذب كرد  خود سمته  ب را ديگر احزاب  دهندگان راي كه "ستاره 5"بل توجه توسط    كسب آراي قا  
 . است ادعا اين

 به نيبرلوسكو استعفاي از بعد او. نشست ايتاليا وزيري نخست صندلي بر ماه 13 كه است مونتي ماريو بازنده، بزرگترين اما
  منتخبغير تكنوكراتهاي از دولتي و نتيمو ايتاليا، جمهور يسري ناپوليتانو، ورجوج. بود آمده كار، بر سر فساد افشاي خاطر

 و  داد افـزايش  را مالياتهـا  او دولـت . دنـ كن تحميـل  مردم به را اروپا اتحاديه رياضتي سياستهاي تا بود گذاشته كار سر بر را
 . كرد آسان نيز را كارفرمايان سوي از كارگران اخراج ،"رفورمها" از ديگري سريافزون بر 
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 به كه داده  تشكيل "ميانه" حزب يك كه كرد اعالم ،برد مي پيش را يترياض هاي برنامه كه نتيمو ماريودر اين انتخابات،    
 در و كند مي حمايت آنها از نتيمو كه بود شده معتقد اروپا اتحاديه حاكمه طبقه. دارد ميانه رويكردي اروپا اتحاديه اهداف
 .داشت خواهد انتخابات در خوبي بسيار موقعيت رو از اين و دارد خود حامي را يككاتول كليساي ضمن

 10 تقريبـا  ميانـه  احزاب با شائتالف و او. انداختند تاريخ داني زباله به را مونتي ،ياليايايت دهندگان راي شرايطي، چنين در
 25  كـه  گريلـو  حـزب  و درصد 30 كه ميانه استر و ميانه چپ ائتالف احزاب از يك هر با مقايسه در اين. آورد راي درصد

 .باشد مي آوردند، دسته ب را درصد

  
از آن   ياروپـاي  كـشورهاي  از بـسياري  و يونـان  اسـپانيا،  فنالند، در دهندگان راي كه است يالگوي همان نتيمو به رد دست

 . دادند منفي پاسخ رياضتي سياستهاي حاميان به دهندگان راي نيز كشورها اين در. پيروي كرده بودند

 آزادي" حـزب  و )DP( دمكـرات  حـزب  ،ميانـه  چـپ  ائـتالف  بازنـده  بزرگتـرين  ،)هـا  ميانه (نتيمو ماريو از پس و كنار در
ـ " و داشـتند  دست در را ميانهچپ   زماني كه ايتاليا كمونيست حزب فرزندان همان ،)SEL ("اكولوژي  بـا  ليبراليـسم  - ون

 .ندبود كردند، مي نمايندگي را "انساني چهره

 كسب كرد  را باال دست نمايندگان مجلس در بيشتر راي هزار 125 تنها با برساني لويجي پيئر رهبري به ميانه چپ ائتالف
 وعـده  بـا  كـه  نيبرلوسـكو  رهبـري  بـه  ميانه راست به سنا نتيجه در و آورد دسته  ب را اكثريت نتوانست سنا مجلس در اما

 تشكيل ترتيب، بدين. شد واگذار "ستاره 5" حزب و بود شده انتخاباتي كارزار دوار اقتصادي رياضت سياستهاي با مخالفت
 "سـتاره  پـنج " حزب از گريلو بپه كه آنجا از. ماند باقي ابهام در ،است مجلس دو هر در حزب يك برتري نيازمند كه دولت
 كـه  است شده تقويت احتمال اين ،پذيرفت نخواهد را ديگر احزاب با ائتالف وي رهبري تحت حزب ،بود كرده اعالم پيشتر

  .رسد  مي گوش به مجدد انتخابات بر مبني هايي  زمزمه اكنون هم از و نباشد ممكن دولت تشكيل
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  ستاره5جنبش 
 بازتـاب   زاويـه  چند از "ستاره 5 جنبش" موفقيت با ،داشتند دست در را امور دهه چندين كه سياسي اصلي جريانهاي افت

 75 بـه  تعـداد  ايـن  رونـد،  مـي  راي هايصندوق  پاي به گانددهن راي درصد 80 معموال كه وريكش در نكهآ نخست .يافت
 بـه  اي حرفه سياستمداران و است معروف "گاندسالخور حكومت" به كه ساختار سياسي  در آنكه دوم. يافت كاهش درصد
 هاي شبكه از استفاده با آنها. دكردن حمايت ستاره 5 جنبش از جوان دهندگان راي پردازند، مي قدرت و ثروت آوري جمع

 نسبت آنها كه احساسي از ماهرانه گريلو .دادند راي وي به جوانان درصد 60 به نزديك. بودند انداخته براه كمپين اجتماعي
 و چـپ  مطالبات با راست مركزي سياستهاي دارد، متضادي هاي برنامه كه وي. برد سود ،داشتند سياسي فاسد سيستم به

 سـال  چنـدين  سياستهاي با مخالفت بانكها، كردن ملي به كه كردند مي اعالم آنها. كرد مي تبليغ را زيست محيط جنبش
 اقـدام  يايتاليـاي  شـهروندان  همه به مزد پرداخت طبيعي و  منابع ديگر و آب بر عمومي مالكيت اروپا، اتحاديه رياضتي اخير

 علنـي  يدتاي همچنين و بود شده جامعه در هيجان انگيختن بر ثباع كه بود نيرويي تنها "ستاره 5" ،همزمان. كرد خواهند
 .بود آورده دسته ب نيز را "فو داريو" نام به محبوب چپ نويس نمايشنامه يك

 منـاطق  همچنـين  وها بودند   چپ طرفدار بيشتر دهندگان راي كه مناطقي ،بلكه جوانان تنها نه كه داد نشان انتخابات نتايج
. كردند حمايت گريلو از ها اتحاديه از بسياري و داشتند را باال دست آنجا در كمونيستها سنتي طوره  ب و پيشتر كه كارگري

 ".آورد در چپها تن از را پيراهن ستاره 5" :گفتند مي اصطالح به برخي كه بود حدي تا اين

 چـپ  شبيه هيچوجهه  ب گريلو .است چپها پيروزي گريلو پيروزي و "ستاره 5" به راي كه نيست معني بدان اين حال اين با
 او نظـرات  حتـي  و كنـد  نمـي  كوتاهي چپها به  تاختن از كه است ميليونر كمدين يك او. نيست) سيريزا (يونان در راديكال
 بـراي  ديگـر  طرف از اما ،است مردم نفع به به ظاهر  اگر او هاي برنامه. است نزديك فاشيستها نظرات به مهاجران به نسبت

 و بوميـان  يـا  آمريكـا  در "ستريت وال اشغال" جنبشهاي تجربه ايتاليا اينكه علت شود مي گفته حتي .هست نيز مضر آنان
 مـردم  از را اعتراضـي  يانـرژ  "سـتاره  5 جنبش" كه است اين ،ندارد را يونان "ميداني جنبشهاي" و اسپانيا "برآشفتگان"

 .دارد مفصلي شرح خود اين كه است گرفته

 نقـش  گريلـو  كه دارد وجود امكان ناي نهايت در و حال اين با
 از يقولهـاي  بايـد  صورت اين در و كند بازي را زاپاس الستيك

 ،يكـي  بـه  پيوسـتن  بـا  تـا  بگيـرد  ميانـه  چپ يا و ميانه راست
 ايـن  با گريلو تاكنون. ببرد باال مجلس دو هر در را آن موقعيت

 را وي كـه  برسـاني  بـه  را خود پشت او. است كرده مخالف امر
 .  استداده نشان ،بود خوانده "تحركم مرده"

  
 فـشار . دارنـد  وقت دولت تشكيل براي وريلآ 15 تا نمايندگان

 باشد نتيمو ماريو دولت شبيه كه دولتي تشكيل براي خارجي
 سياسـي  احـزاب  اگـر . سـت افزايش يافتـه ا    گيرد، پيش اند داده منفي راي بدان دهندگان راي كه را رياضتي سياستهاي و

 صـورت  ديگـري  انتخابـات  يـا  و بيايـد  كـار  بر سر ديگر "تكنوكرات" دولت يك دارد احتمال برسند، توافق به هم با  نتوانند
  .بگيرد

 شرايطي به شد خواهد ناچار حزب اين. شود مي مشخص بيشتر "ستاره 5" حزب رفتار و گفتار در تضاد صورت، دو هر در
   .استآن  به دهندگان راي مطالبات و خواست خالف كه دهد تن

 توانسته  كه  ايتاليا سياسي  بستهسيستمپرده ار روي  ،"ستاره 5 ". است مدهآ وجوده ب مفيد فرصت يك ايتاليا در چپ براي
 ميليونهـا  زندگي بهبود براي پاسخي حال اين با .، كشيده است  كند حاكم را يترياض اقتصادي سياستهاي و ليبراليسم - ون

  .كند سازماندهي سياسي يواتآلترن يك ايجاد براي يدبا چپ رو اين از. ندارد يياايتالي
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  سوريه مقاومت پيرامون توجه قابل موضوعات به كلي نگاهي* 
 بـه  جنگـي  هواپيماهـاي  و تانـك  گلوله، با اسد رژيم. گذرد مي سوريه مردم قيام از كه است سال دو جاري سال ماه اسفند

 عفو جديد، دولت تشكيل قول اسد بشار پيش ماه دو. دارد ادامه مچنانه سوريه در مقاومت اما پرداخته، قيام اين سركوب
آن  از پـس  بالفاصـله  اقـدام البتـه    اين. داد را خواند "القاعده تروريستهاي" او كه آنچه با مقابله فراخوان همزمان و عمومي
 و آمريكـا  نماينـدگان  قـات مال از پـس  ويـژه ه  ب زدند، ديپلماتيك مانورهاي به دست قدرتهاي بين المللي   گرفت كه  صورت
 خـود  خيال به گرفت تصميم وي كه بود شرايطي چنين در. سوريه در المللي بين نماينده ابراهيمي، اخضر با ژنو در روسيه

 را مردم و "خارجي تجاوز" را سوريه در مقاومت او. نيست بردار دست قدرت از كند اعالم حال عين در و بردارد بلندي گام
ــته دارو" ــات دس ــاران و النق  "جنايتك

 خـود  ناطرفدار به بدينوسيله خواند و 
 . نشوند مايوس تا داد اميدواري نيز

 جــدي را وي قولهــاي اســد مخالفــان
 اصـالح  او حكومـت  گفتنـد  و نگرفتند

 در. شـود  سـرنگون  بايد و نيست پذير
 موضـوعات  بـه  كلي نگاهي نوشته اين

 مي سوريه مقاومت باره در توجه قابل
 .اندازيم

 

 خارجي نظامي دخالت لهمسا
. بـود  كـشور  ايـن  در سياسـي  نيروهـاي  بحث و مجادلـه    موضوع خارجي نظامي دخالت لهمسا سوريه در قيام آغاز همان از

 حزب شامل كه ديگران. كرد مي حمايت آن از "سوريه ملي شوراي" اما بودند نظامي دخالت مخالف چپ انقالبي نيروهاي
 .كردند مي تبليغ را آن يندهآ از هراس شدند، مي نيز كمونيست

 مـي  فرامـوش  را واقعيـت  ايـن  عده اين كه كند مي يادآوري *نعيسه غياث بنام "انقالبي چپ موج" فعال يك باره اين در
 از حمايـت  در ايـران  و روسيه جانب از نظامي دخالت واقع در كه كنند
 قطر و سعودي عربستان كه حاليست در اين. است جريان در اسد رژيم

ــه نزديــك گروههــاي از محــدودي نظــامي حمايتهــاي ــد خــود ب  مانن
 مطـرح  بـا  امپرياليـستي  بزرگ قدرتهاي. كنند مي سلفيها و اسالمگراها

 مـي  حمايت اسد رژيم ساختار در تغييراتي از تنها "آرام انتقال" كردن
 در آنهـا هـراس   . زدنـد  مي حرف نظامي نه و سياسي حل راه از و ندكن

 .اسـت  عربـي  كـشورهاي  بـه  كـردن  رخنه و قالبان شدن گسترده واقع
 ماندن برجاي و اطرافيانش و اسد امن و آميز احترام خروج از كشور اين پيشين دفاع وزير ك،ابار ايهود زبان از نيز يلاسراي
  . زد مي حرف بعث حزب و امنيتي دستگاه و ارتش

 كـشور،  ايـن  صـنعتي  مركـز  ،Aleppo)( آلپو انندم انقالب با صنعتي شهرهاي شدن همراه و اقتصادي يتحريمها وجود با
 دارد، را سـركوب  و تخريـب  قـدرت  هنوز سوريه ديكتاتور غيره، و ارتشي نيروهاي برخي و كشورها سفراي از يبسيار ركَت

 در اسالمي جمهوري. لبنان اهللا حزب و عراق  روسيه، ايران، ستيكيلج و امنيتي و نظامي اقتصادي، كمكهاي خاطر به آنهم
 متحدين كه حاليست در اين.  است كرده كمك اسد رژيم به دالر ميليارد 5 گذشته سال و ميليارد يك ميالدي جاري لسا

  .نكردند دريافت هرگز را كمكي چنين مصر و تونس حكومتهاي
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  مسلحانه مبارزه
 صـورت  سعودي عربستان و قطر حمايت با و اسالمگراها توسط تنها سوريه در مسلحانه مبارزه كه كنند مي مطرح بسياري

 .گيرد مي

 مي هدايت ارتجاعي دولتهاي توسط كه اي ماهواره كانالهاي و ها رسانه كه است تصويري اين":گويد مي غياث باره اين در
 من منظور هستند، هراس در ،شود خودشان كشورهاي مردم بخش الهام انقالب اين اينكه از آنها. اند آورده وجوده  ب ،شوند

 گروههـاي " كه است درست .است قطر نشين شيخ قلمرو ايدولوژيك بلندگوي كه است "الجزيره" بكه تلويزيوني  ش ويژهه  ب
 سوريه  در مسلحانه مقاومت. كنيم توجه زمين روي حقايق به بايد اما گيرند، مي كمك سعودي عربستان و قطر از "جهادي

 تنهـا  "جهادي" نيروهاي اما است نفر هزار 100 از يشب مسلح مبارزان شمار. است مردمي مقاومت دست در اول درجه در
 دو اگــر حتــي. هــستند نفــر 5000
 مبــارزه برابــر در ،باشــند هــم برابــر

 نــاچيز مردمــي و انقالبــي مــسلحانه
 كـه  حاليـست  در البتـه  اين. هستند
ــه آنهــا صــدمات نبايــد  را انقــالب ب

 بــاره در روشــنگري. گرفــت ناديــده
 و سياسي مطالبات و آنها مضر رفتار

ــان ارتجــاعي اجتمــاعي  ضــروري آن
 ايـن  هم دقيقا مردمي جنبش است،

 ".كند مي را كار

  
 در را باال دست كه المسلمين اخوان

ــوراي" ــي ش ــاي ، ازدارد "مل  كمكه
 ،ديگـر  سـوي  از. دخـود برسـ    مطلـوب   به نتيجه هنتوانست افشاگريها خاطره  ب اما د،كن مي استفاده خود تبليغات براي مالي

 نيروهـاي  با درگيريگرفته شده در     غنيمت سالحهاي   با ،شده اعتماد بي گروهها اين به نسبت كه مردمي مسلحانه جنبش
 ايـن  غياث، گفتهه  ب. است شده مسلحانه جنگ ميدان وارد خود كوچك، هايموشك ويژهه  ب ساز، دست سالحهاي يا و رژيم

 در حاضـر  حال در كه آنچه .ببرد مردمي و انقالبي جنبش پرچم زير و كند سازماندهي و متحد را خود تا دارد نياز جنبش
 پيـروزي  شـرط  ايـن  و اسـت  "ملي ائتالف" و "ملي شوراي" از مستقل انقالبي رهبري ايجاد ،دارد قرار جنبش كار دستور
 . است انقالب

  نيـز   االنفعـ  هـدف . مسلحانه و آميز مسالمت رود، مي پيش به وجه دو در سوريه انقالب كه گفت توان مي حاضر حال در
 از بخـشي  كـه  گرفـت  مـي  صورت مساجد در بيشتر يهاايگردهم گذشته سال در. است زاويه دو هر از جنبش عمومي رشد

  . پرداختنددولت به همسويي با و كرده بهانه را نآ چپ اپورتونيستهاي

 با  اي  توده انقالب جنبش سازماندهي به ،انقالب پيروزي و مترقي چشم اندازي داشتن براي حاضر حال در":گويد مي غياث
 بـسيار  د،نـ كن مـي  نماينـدگي  را كـار  محافظـه  و ليبرال اپوزيسيون كه "ملي ائتالف " و "ملي شوراي" از مستقل يرهبر

  ".است ضروري

 

 اي توده جنبش هماهنگي هاي كميته
 تشكيل ديگران و دانشجويان شدگان، رانده حاشيه به و بيكاران زحمتكشان، و كارگران را سوريه در انقالب واقعي نيروهاي

 ،" هماهنگي ايه كميته" تشكيل با  اما آنهاامروز .بودند سياسي انقالبي رهبري فاقد نيروها اين ،آغاز همان از اما دهند، مي
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 ،"اي منطقه شوراي" و "شهري شوراي" عنوانهاي با "گردانخود هاي بدنه" تشكيل با آنها. برند مي پيش را خود كارهاي
 در بيـشتر  ،بمبارانهـا   ناشـي از   محـدوديتهاي  خاطر به  اين طرح  پيشرفت اما. كنند مي طي را سازماندهي اين هاولي مراحل
 و مـسكن  رفـاه،  و سـالمت  جمله از مردم روزانه نيازهاي رفعشوراها   وظيفه اعضاي اين  . گيرد مي صورت شده آزاد مناطق

 . است مواد غذايي

ـ  ايجـاد  ايـده  كه است سال دهها ما يانقالب ركسيستهايما عنوانه  ب":گويد مي باره اين در غياث  را سوسياليـستي  تيواآلترن
 انتخابـات  برپايـه  و زحمتكـشان  و كـارگران  نيـروي  اسـاس  بـر  بـديل    ايـن  استالينيستي، تجربه خالف بر. ايم كرده مطرح

   ".شود مي انجام شوراها دمكراتيك
 قرن  در  هاانقالب  و  مردم  ديگر تجربيات به وابسته همواره ما و شتندندا خاطراتي و تجربيات ما مردم هاي توده":گويد مي وي
 تجربيـات  منطقـه  در انقالبهـا  امـا . بوديم 1917 سال در روسيه انقالب و 1871 سال در پاريس كمون ويژه به و 20 و 19

 ".شود مي استفاده آنها از كه آورد وجوده ب خاورميانه سراسر و سوريه مردم براي خوبي عملي

  

 سوريه انقالب در دانشجويان شنق
 دانـشگاه " به حاال كه آلپو دانشگاه دانشجويان. داشتند سوريه مردم مقاومت در اي برجسته نقش آغاز همان از دانشجويان

 را آنهـا  اسـد  جتهـاي  وقتـي . رسيدند قتل به وحشتناكي طوره  ب 2013 ژانويه 15 اعتراضات در است شده معروف "انقالب
 گـسترده  تظاهرات به دست بعد روز سه دانشجويان همين. شدند زخمي نفر 200 و كشته دانشجو 88 د،كر هوايي بمباران

 رسانه  و  تظاهرات ،يهماهنگ هاي كميته سازماندهي در دمشق و هومز دانشگاه ويژهه ب ،سوريه دانشگاههاي بيشتر. زدند اي
 يباالي درصد دانشجويان. اند نشده متوقف لحظه يك ن، شد شكنجه و زنداني بازداشت، و قتل با وجود  آنها. هستند فعال ها
 نقـش  سـوريه  انقـالب  در اجتمـاعي  گروه يك عنوانه  ب يدانشجوي جنبش. دهند مي تشكيل را جنبش اين جانباختگان از

 . است داشته اي برجسته
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 سوريه قيام در كارگران نقش
 به  معموال  كارگران اما. كنند مي حركت آن جلوي صف در كارگران و هستند سوريه انقالب محركه نيروي اجتماعي طبقات
 دهه طي كارگري جنبش":گويد مي  پيرامون علت اين امر    غياث. طبقه يك صورت به نه و اند كرده شركت انفرادي صورت

 كـارگري را بـه شـدت        هاي اتحاديه فدراسيون همچنين اسد رژيم.  است داشته قرار رژيم كنترل تحت و سركوب تحت ،ها
 در اسـاس   حـال،  بـا ايـن    .آورد حـساب  به نيز را اند شده تعطيل كه كارخانه 3000 از بيش بايد همچنين. مي كند كنترل  

 نقـش  كه سوري زنان البته و دهند مي تشكيل بيكاران و كشاورزان شهري، فقير مردم را انقالب نيروهاي از وسيعي بخش
  ".اند داشته گوناگون هاي عرصه در مهمي بسيار

 

 مسلحانه غير اشكال و اي هتود جنبش
 ،گسترده و عظيم تظاهرات بر افزون. است برده پيش خود ابتكارات با را مبارزه از متنوعي اشكال سوريه در اي توده جنبش
 نيروهـاي  ورود از جلـوگيري  بـراي  باريـك  خيابانهاي در تظاهرات. است زده نيز سريع و اي دقيقه چند راتهتظا به دست

 ميـدانهاي  در آب شيرهاي به قرمز رنگ زدن انقالبي، شعارهاي حامل بادكنكهاي فرستادن هوا به بانه،ش تظاهرات امنيتي،
 كـه  طـوالني  اعتـصابات  و شـهدا  نـام  به خيابانها نامگذاري ها، خانه بالكن و خيابانها در انقالب پرچم بردن باال شهر، بزرگ

 ،اقـدامات  اينهدف از   . بود شده سازماندهي "انسان كرامت براي اعتصاب " نام زير و بود 2012 دسامبر ماه در آنها آخرين
 . است انقالب تجربيات و مردم وجدان برانگيختن و روشنگري

 

 سوريه انقالب در چپها نقش
 مـي  سـوريه  انقـالب  در چپها نقش باره در غياث
 در همچنين و سوريه در چپ كلي طوره  ب":گويد

 و نـه زبونا موضـع  ،المللـي  بين سطح در و منطقه
 سـه  در. دارد انقالبهـا  به نسبت اي طلبانه فرصت

 منطقـه،  در داده رخ انقالبات طي و گذشته سال
 بدون اين  و كرده نظر تجديد خود مواضع در چپ

 بعد چپ نظر تجديد به گردد برميمبالغه بيشتر   
ــگ از ــاني جن ــت. اول جه ــت عل ــه خيان ــن ب  اي

 خـود  دانـستن  حق به جانـب    و مردمي انقالبهاي
 انـدازه  يـك  بـه  همگـي  امـا  اسـت  نـاگون گو هم

 ضــد موضــع بهانــه بــه آنهــا. هــستند ورشكــسته
   !نيستند امپرياليست  به يك اندازهدو هر مريكاآ و روسيه كه گويي كنند، مي خودداري هاجنبش اين حمايت از امپرياليستي

 طوره ب ما تمايل بر بنا و رسد مي مدتي از بعد كه است اي ميوه انقالبي پروسه كه انگار ،است اسالميستها خطر ،ديگر بهانه
 چـپ " حال اين با. يدآ نمي حساب به انقالب  پروسه دگرگوني ديگر،   هر مي افتد و اگر چنين نبود،        چپ در دامن    مكانيكي

 كـرده  شركت انقالب در فعال به گونه  ،منفرد هم و سازمانيافته صورته  ب هم و كرده سازماندهي را خود همچنان "انقالبي
 امـور  همـه  در دخالـت  سـوريه  در "انقالبي چپ" انقالب برنامه .است  بوده روشن ما استراتژي و برنامه آغاز همان از .است

  ".معتقديم نيز سوريه چپ متحد جبهه  تشكيللزوم به ما اما. است ناپذير خلل اراده و نيرو با انقالب
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 جمعبندي
 تغييـر  را يـم رژ بخواهـد  فقـط  كه نيست سياسي انقالبهاي تنها ،هداد رخ تونس و مصر مانند عربي بهار كشورهاي در نچهآ

 خواهـان   نكـه آ از بـيش  ،انقالبهـا  اين محركه نيروي. شوند نمي متوقف كه هستند انقالبي هاي پروسه ، تحوالت اين. دبده
 سـالها  ها پروسه اين است ممكن بنابراين. دكن مي مطالبه را سياسي و اقتصادي راديكال تغييرات ،دباش سياسي رفورمهاي

 بـا  كـه  هستند مردمي انقالبهاي اينها. است كرده كه دكن نفوذ ديگر نقاط به و دشو تر گسترده منطقه در و بكشد طوله  ب
 مـي  پيـشروي  اجتمـاعي  و سياسـي  اقتـصادي،  رفژ تغييرات سمته  ب شك بدون و اند آمده وجوده  ب باال به پايين از فشار
 . كنند

 بـا  را كـار  ايـن . كنـد  كـار  نآ بـراي  و باشـد  موثر پروسه اين پيشبرد در كه است اين يانقالب چپ وظيفه":گويد مي غياث
  ".داد انجام  مي برد، مي توانسوسياليسم سويه ب ره در نهايت كه آگاهي بردن باال و سازماندهي

 ممكـن  نـشيني  عقـب  يا پيشرفت شكست، و پيروزي كاست، و كم هر و اند مدهآ تاريخي صحنه به مردم هايه  تود اكنون
 .گردد نمي باز عقب به ساعت عقربه اما ،است

  
 left-wing Almounadil-a website در مصاحبه *

  

  ..... و زنانكارگران و مزدبگيران

  

   اصفھانخشم کشاورزان
  زينت ميرهاشمي 

   اسفند 11فراسوي خبر آدينه 
  

 اصفهان در كشاورزان خشمگين روستاهاي
اعتراض به كمبود آب در اين منطقه طي 

 روز .هفته گذشته دست به اعتراض زدند
 اسفند، كشاورزان معترض بار 9چهارشنبه 

ديگر در پي تجمع گسترده اعتراضي خود، 
امنيتي و يگانهاي ويژه سركوبگر با ماموران 

 اسفند، 4آدينه  ، روز قبالً. درگير شدند
ن منطقه به حشك كشاورزان زحمتكش اي

هزار مترمكعب آب اين رودخانه به استان بزد دست به اعتراضي گسترده 180 تا 170 و انتقال روزانه شدن آب زاينده رود
  . زد را تخريب كردند ي خط انتقال آب به،ينمردم خشمكبر اساس خبر خبرگزاريهاي حكومتي، . زدند

ان يزد اقدام به  جهت مصرف در بخش صنعت استر اعتراض به انتقال آبكشاورزان محروم شده از آب زاينده رود د
  .اعتراض كردند

  
زان اقدام كشاور. بودندبراي تامين آب آشاميدني مردم يزد شده اين حجم از آب   مدعي مصرفكارگزاران حكومت، قبالً

يست محيطي حكومت، بر بي اعتمادي به پايوران رژيم تاكيد زضمن نشان دادن خشمشان نسبت به سياستهاي مخرب 
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رژيم در رابطه با اين موضوع تالش كرد كه مردم دو استان را در برابر هم قرارداده و با اعالم جيره بندي آب در . گذاشت
  . ير عقالني جلوه دهد، خشم كشاورزان استان اصفهان را غاستان يزد

ب مي شود، رژيم واليت طري جدي محسومسئول مستقيم مشكل كمبود آب كه در بسياري از مناطق ايران به عنوان خ
هاي منطقه  براي مصارف نظامي و كمك به تروريستها و ديكتاتورتعيين بودجه و اختصاص هزينه هاي كالن. فقيه است

 زيست و خشك شدن درياچه ها و رودخانه هاي ايران در نظر گرفته مي شود،  كه براي محيطنسبت به هزينه هاي اندك
  . تحميل خواهد كردمردم را به  يچشم اندازي فاجعه بار از نظر كمبود آب و آسيبهاي زيست محيطي و بهداشت

  
هن اصفهان، گان ذوب آستش از شركت كنندگان در تجمع اعتراضي بازن اسفند، يك تن6يگر، روز يكشنبه ددر رويدادي 

 اسفند را شنيد به 25هنگامي كه خبر عدم پرداخت حقوقشان تا بازنشسته اين كارمند .  و فوت كرددچار ايست قلبي شد
  . دليل نگراني از عدم پرداخت هزينه فرزند بيمارش جانش را از دست داد

 مجتمع گاز پارس جنوبي در شركتوعه از كارگران شركت پتروپاال زير مجم  تن200سفند، حدود  ا9روز چهارشنبه 
  . قوق عقب افتاده خود شدندتراض زده و خواهان پرداخت ماهها حن عسلويه دست به اعاستشهر

  . ر استدستاورد سياستهاي چپاولگرانه، ماجراجويانه و نظاميگري رژيم، فقر و فالكت، بيكاري و ناامني بيشت

  

  ١٣٩١ اسفند در راني کارگران و مزدبگی اعتراضی از حرکتھایرخب
  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  
به گزارش .  روز دست به اعتصاب زدند15 ي بار طني دومي كارگر كارخانه نورد لوله صفا برا1200 اسفند،  1روز دوشنبه   *

كارگران .  روز دست به اعتصاب زدند8 به مدت 1391 سال ي د9 كارگران نورد لوله صفا در ران،ي آزاد كارگران اهيبه اتحاد
  .د معوقه خود شدنيخواهان پرداخت دستمزدها

 مـاه از    كيـ  همـان روز     ي كارگران اعالم كردند تـا آخـر وقـت ادار          اني اعتصاب مسئوالن كارخانه با حضور در م       ني ا ي پ در
 دست از اعتـصاب     ي اعالم كردند زمان   تي با قاطع  يعتصاب خواهد شد، اما كارگران ا     زيدستمزد معوقه آنان به حساب شان وار      

  . شودزي به حساب شان واري كه پولديخواهند كش
به حساب آنان واريـز شـد و روز   ) حقوق ماه مهر(هاي معوقه كارگران    آخرين ساعتهاي روز چهارشنبه، يك ماه از حقوق        در

  .پنجشنبه كارگران به اعتصاب خود پايان دادند
   

 پـسماند تهـران در      تيري سـازمان مـد    ي انـسان  يروي ن ني تام مانكاري اسفند، كارگران شركت ترابر گستر نكو پ       5روز شنبه   *
  . سازمان تجمع كردندني اي مطالبات معوقعه خود در مقابل ساختمان مركزافتياعتراض به عدم در

 تيري خود از سـازمان مـد    يمعوقات مال  نكردن   افتي در   به بهانه  ي انسان يروي شركت واسطه ن   ني ا ي كارفرما لنا،ي گزارش ا  به
  . كرده استي ساله آنان خود دارني كارگر از پرداخت حدود سه ماه از حقوق و سنوات چند40پسماند، پس از اخراج 

   
 ي هزار امضا2 از شي با بي تهران وحومه طوماري كارگران شركت واحداتوبوسران   يكاي سند ندگاني اسفند، نما  5روز شنبه   *

 وزارت تعـاون،   رخانـه ي دب لي را تحو  92 تهران وحومه، در رابطه باتعيين نرخ دستمزد سال          يت واحداتوبوسران رانندگان شرك 
  :ن استي طومار چننيمتن ا.  دادنديكارورفاه اجتماع

  دستمزد عادالنه حق مسلم ماست
  از كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه؛
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  اعي و شوراي عالي كاربه مسئوالن وزارت رفاه، كار و امور اجتم
رانندگان و كارگران شركت واحد همانند هزاران هزار كارگر ديگر در شرايط وحشتناك گراني و تورم و شرايط خطرناك كار 

بنابراين خواستار دريافت دستمزدي عادالنـه      . همچون آلودگي هوا مشغول خدمت رساني صادقانه به مردم و جامعه هستند           
 اين است كه عالوه بر تورم واقعي امسال تورم سال آينده در نظر 1392براي تعيين دستمزد سال در خواست ما . مي باشند

 قانون كار و با استفاده از روشهاي حمايتي دولتي حداقل دستمزد كارگران پاسخگوي هزينـه                41گرفته شود، تا طبق ماده      
ا كارگران انجام اقدامات اعتراضي را حـق مـسلم          در اين راست  . هاي كمر شكن زندگي كارگران و بازنشستگان كارگري باشد        

  خود مي دانند
   

 ريـ  غي رفتارهـا شيافـزا « در اعتراض بـه آنچـه   ي اجتماعني قرارداد موقت سازمان تاميروهاي از ني جمعلنا،يبه گزارش ا  *
 6 كشنبهي در روز ها، روي نني اتي وضعلي نابرابر تبد طي شرا ژهي خود و به و    ياي در نحوه محاسبه حقوق و مزا       ضي تبع ،يقانون

 بنـد ي و پا  يزيـ متاسفانه قـانون گر   «: نوشتند ي اجتماع ني سازمان تام  رعامليمد خطاب به    يا   نامه سرگشاده  كي ياسفند، ط 
 شـدگان،  مـه ي ماننـد ب يفي كه قرار است از اقشار ضعي اجتماع ني در سازمان تام   ي قانون ينبودن به مقررات و دستورالعملها    

 و ي صـور ن،ي نمـاد راق، شـعار پـر طمطـ   كيـ  بـه  نكي كند، ا  تيحما) 20ماده  (ن قرارداد موقت     و كاركنا  راني بگ يمستمر
  .» شده استلي تبديا شهيكل
   

 ي فلـز  عي صـنا  ي از كارگران بازنشسته كارخانه ها     يتعداد*
 اســفند دســت بــه تجمــع 8 روز ســه شــنبه 2 و 1شــماره 

 ي طالقـان  ابـان ي تهـران در خ    ي در مقابـل اسـتاندار     ياعتراض
 كارگران از   ني ا ران،ي آزاد كارگران ا   هي به گزارش اتحاد   .زدند

 تي طرف بارها در اعتراض بـه وضـع        ني به ا  1391اول سال   
  .خود دست به اعتراض زده اند

 معاونـت   ي اظهـارات از سـو     نيـ  گزارش، بـدنبال ا    ني بر ا  بنا
 ي فلـز  عي تهران، كارگران بازنشسته صـنا     ي استاندار ياسيس

 در  ي اسـتاندار  يزيـ نت برنامه ر  تجمع خود را به مقابل معاو     
 نيـ  ا سي وصال كشاندند و در آنجا خواهان حضور رئ        ابانيخ

 سـه شـنبه     ي وقـت ادار   انيـ  اعالم كرده اند چنانچه تا پا      كارگران.  به مطالباتشان شدند   يي خود و پاسخگو   انيمعاونت در م  
 ي دست به تجمـع در مقابـل اسـتاندار         گريد بار   ندهي به مطالبات شان نشوند صبح روز چهارشنبه آ        يابي موفق به دست   ندهيآ

  .تهران خواهند زد
   

 در  1391 سـال    ي بار ط  نيازدهمي ي اسفند برا  8 شكر اهواز، روز سه شنبه       هي كارخانه قند و تصف    لنا،كارگرانيبه گزارش ا  *
 خوزستان  يدار ساختمان استان  ي ماهه خود در مقابل درب ورود      26 مطالبات   ري و سا  اي حقوق و مزا   افتياعتراض به عدم در   

  . خود ادامه دادندي اعتراضتجمع به زي كارگران در روز بعد ننيا. تجمع كردند
   

 مجموعه شركت مجتمـع گـاز پـارس    ري كارگران شركت شركت پتروپاال ز     ران،ي خلق ا  ني سازمان مجاهد  تيبه گزارش سا  *
 وسنوات سال گذشـته و سـه     يدي ع به علت پرداخت نشدن   1391 اسفند   9 در روز چهارشنبه     هي در شهرستان عسلو   يجنوب

  . زدندي دست به تجمع اعتراضپارس ي انرژي اقتصادژهي منطقه وي درب وروديماه حقوق معوقه خود جلو
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 كردند و بـا     ي اسفند اقدام به تجمع اعتراض     8 رود از روز سه شنبه       ندهيكشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به قطع آب زا        *
 ازكــشاورزان را ي تعــدادميــ رژي ســركوبيروهــاين.  شــدندريــ درگيشخــص  و لبــاسيتــي و امني انتظــاميرويــمــاموران ن

  .ركردنديدستگ
   

 حقوق دست بـه     افتي و عدم در   يكاري ماه ب  6 دراعتراض به    رجاني عرضه سوخت س   گاهي اسفند، كارگران جا   12روز شنبه   *
  رازي بـه شـ  رجاني محـور سـ  يدر ابتدا واقع رجاني عرضه سوخت سگاهيبه گزارش فارس، كارگران جا.  زدند يتجمع اعتراض 

  .تند همچنان دچار مشكل هسگاهي جاني ايليمدت شش ماه از تعط
 نـه يو هز  و اوضاع به وجود آمده جواب خانواده    يكاري ب ني كه چگونه با ا    ميا  مانده: ديگو ي م   از كارگران  يكي انفري ك لياسماع

  .مي خانه را بدههيكرا
 بـه دسـت   گـاه ي جا نيـ  ماه اسـت كـه ا      10،     است ماريفرزندم ب : ديگو ي م گاهي جا نيان ا  از كارگر  گري د يكي يمي رح جهانشاه

 اصـالح  گـر ي هفتـه د نـد يگو ي هـر روز مـ  م،ي مشغول به كار شـو ميمسئوالن افتتاح شد و ما با هزار مشكل و زحمت توانست    
  .شود يم
   

 ي در مقابـل اسـتاندار  يبا حمـل پالكاردهـا   ري هفت روز اخي بار ط  ني سوم ي اسفند، كارگران قند اهواز برا     12روز شنبه   *
  .خوزستان تجمع كردند

 در خصوص حل مشكالت صـورت نگرفتـه و   ي گونه اقدامچي استان هي كارگرونيسي رغم مصوبات كم  ي عل لنا،ي گزارش ا  به
اشـته   كـارگران وجـود د  نيـ  حل مشكالت ا  ي در مسئوالن برا   ي جد ◌ٔ  اراده رسد يبه نظر نم  . روال سابق كماكان ادامه دارد    

  .باشد
   

به .  اسفند دست به تحصن زدند12 بار در روز شنبه ني دومي براراحمدي و بوهيلوي كهگيكارگران اداره كل راه و شهرساز*
 تحصن خود در اواخر ني بعد از اولراحمدي و بو  هيلوي كهگ ي اداره كل راه و شهرساز     ي خدمات ي كارگران شركتها  لنا،يگزارش ا 

 مـاه  7 كـارگران  نيا.  استان دست به تحصن زدندي اداره كل راه و شهرسازيبانير معاونت پشت بار در دفتني ا 1391بهمن  
  .اند  نكردهافتي خود را درياياست حقوق و مزا

   
 اسفند با تجمع در مقابل كارخانه  اعتراض خود را به عدم پرداخـت حقـوق   13 كشنبهيكارگران شركت آونگان اراك روز    *

 نيـ  ا ي حكـم ورشكـستگ    لنا،يبه گزارش ا  .  اعالم كردند  ي انتظام يروي و ن  راني از مد  يكيه توسط   عقب مانده و پلمب كارخان    
 شـركت در سـه      يهاي بر پرداخت بده   ي با صاحبان كارخانه مبن    رگران صادر شده بود و طبق توافق كا       1390كارخانه  سال    

  . كارخانه پلمپ شديقسط، درب ورود
   

ـ             ي فلز عيگر صنا  كار 600 از   شي اسفند، ب  13 كشنبهيروز  *  دسـت   ي تـوجه  ي در اعتراض بـه عـدم پرداخـت دسـتمزد و ب
  . و در مقابل درب كارخانه تجمع كردنددهي شان دست از كار كشي و اقتصاديشتي معي بحرانتي به وضعمياندركاران رژ
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ـ ي ب  تجمع خود را به محوطه     ي اعتراض ي و دو در اقدام    كي شماره   ي فلز عي هر دو كارخانه صنا    ني خشمگ كارگران  درب  يرون
  . به اعتراض خود ادامه دادنداباني در وسط خكي كشانده و با روشن كردن الستي فلزعي صناابانيكارخانه مشرف به خ

 سركوبگر در محل حاضر شدند و يروهاي كارگران ني از سوي اقدام اعتراضني اي در پران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحادبه

  .ديسركوبگر به مدت دو ساعت انجام يروهاي كارگران و نني بيريدرگ
  . ادامه دادندي فلزعي صنااباني اسفند، كارگران به تجمع در مقابل درب كارخانه در خ14 دوشنبه روز
 ي قبل از تجمع روز دوشنبه به كارگران اعالم كرده بـود در روزهـا             2 و   1 شماره   ي فلز عي صنا ي كارخانه ها  ي دولت تيريمد
 درصـد از    40 و پاداش پرداخت كنند و فقط قادر بـه پرداخـت             يدي بهمن، اسفند و ع    ،يمزد د  توانند دست  ي سال نم  يانيپا

  . مانده آذر ماه آنان هستنديدستمزد باق
   

 ي استان دست به تجمع اعتراضني شهر همدان در مقابل ساختمان شركت گاز ايماني اسفند، كارگران پ15روز سه شنبه *
 سال هنوز نتوانسته اند با شركت گـاز بـه صـورت    13 شركت بعد از ني ايمانيارگران پبه گزارش آژانس ايران خبر، ك  . زدند
  . قرار داد ببندندميمستق

   
 كارگر كارخانه نورد لوله صفا دست به اعتصاب زدند و خواهان عمـل بـه توافـق صـورت                    1200 اسفند،   15روز سه شنبه    *

  . كارفرما شدنديگرفته از سو
 كارگران با كارفرما صـورت  ني گذشته اي اعتصابات ماههاي كه در پي بر اساس توافق   ران،يران ا  آزاد كارگ  هي گزارش اتحاد  به

 به حساب آنان ي پولچي روز هني ادني كارگران پرداخت شود اما با فرا رسني اسفند دستمزد آذرماه ا15گرفته بود قرار بود 
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 زي اعتصاب روز چهارشنبه نني گزارش، انيبنا بر ا.  زدند بالفاصله دست به اعتصاب   ران كارگ ني ا لي دل ني نشد و به هم    زيوار
  .ادامه داشت

   
 ي هفت روز گذشته، در مقابـل اسـتاندار     ي بار ط  ني سوم ي شكر اهواز برا   هي اسفند، كارگران قند و تصف     16روز چهارشنبه   *

  .خوزستان تجمع كردند
 حقـوق   د،يـ  خـط تول   يلـ ي كارخانه و تعط   يفي بالتكل  ماه است كه به سبب     26 از   شي كارخانه ب  ني كارگران ا  لنا،ي گزارش ا  به
  .اند  نكردهافتيدر

 و عي بر فروش كارخانـه بـه وزارت صـنا   ي كارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبن   ي و ملت به عنوان مالكان قبل      ي مل يبانكها
  .زنند ي امور كارخانه سرباز ميريگيمعادن از پ

   
، بـه   1391 اسفند   ي بار ط  ني دوم يتر نكو برا     ترابر گس  يمانكاريران شركت پ   از كارگ  ي اسفند، تعداد  16روز چهار شنبه    *
  . پسماند تهران تجمع كردندتيري خود در مقابل سازمان مدي مطالبات مالافتي عدم درليدل
ماند  پس تيري تحت نظارت سازمان مد    مانكاراني ترابر گستر نكو از پ     يمانكاري پس از اتمام قرار داد شركت پ       لنا،ي گزارش ا  به

 اسـفند كـارگران   3 خي اخـراج در تـار    نيـ  اخراج شدند كه متعاقب ا     ي معوقات حقوق  افتي بدون در  يماني كارگر پ  40تهران،  
  . پسماند برگزار كردندتيري مدن خود را در مقابل سازماي تجمع اعتراضنياول
   

 لنـا، يبه گزارش ا  . تهران تجمع كردند   ي اسفند در مقابل استاندار    20 كشنبهي در روز    ي فلز عيكارگران و بازنشستگان صنا   *
 يديـ  ماه حقوق معوقه به همراه ع4 افتي در اعتراض به عدم درراني اي فلزعي صنا2 و   1 ي ها   كارگر كارخانه  700 از   شيب

  . بهار تجمع كردنداباني تهران واقع در خيندار سال در مقابل ساختمان استاانيو پاداش پا
 در  زيـ  ن يديـ  واحد تول  ني از بازنشستگان ا   ي تعداد ران،ي ا ي فلز عيغل در دو كارخانه صنا     تجمع عالوه بر كارگران شا     ني ا در

 ي بـا كـارگران همراهـ      شـان  ي در پرداخـت سـنوات بازنشـستگ       رانيـ  ا ي فلـز  عي صاحبان كارخانه صنا   يتوجه ياعتراض به ب  
  .كردند يم
   

 اسـفند در    20 كشنبهي در روز    دشاني جد يدروها خو لي داران در اعتراض به عدم تحو      وني از كام  ي تعداد لنا،يبه گزارش ا  *
  . تجمع كردندميمقابل مجلس رژ

   
بـه  .  خوزسـتان تجمـع كردنـد   ي اسفند در مقابـل اسـتاندار     20 كشنبهي شكر اهواز در روز      هيكارگران كارخانه قند و تصف    *

 مـاه حقـوق در      26 افـت يدم در  بار در اعتراض بـه عـ       ني چندم ي شكر اهواز برا   هي كارگران كارخانه قند و تصف     لنا،يگزارش ا 
  . اهواز تجمع كردنديمقابل استاندار

 خـود  ي مطالبات قانونافتي بار جهت درني كارخانه چند ني كه تا كنون كارگران ا     ني كارگران قند اهواز با اشاره به ا       ندهينما
 ميدهـ  يمـان انجـام مـ       ي در خصوص حل مسائل صـنف      ي كه تجمع و اعتراضات    نيبا ا : اند، اظهار داشت    دست به تجمع زده     

  . خواسته كارگران را بشنوندستندي حاضر ني خوزستان حتيتاندار از مسئوالن ارشد اسكي چيمتاسفانه تاكنون ه
   

 ي مركز هنرهااطي در حشاني اسفند در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها       20 كشنبهيدهها تن از هنرمندان تئاتر روز       *
انـد و هنـوز دسـتمزد          صـحنه رفتـه      ي رو شيسـال پـ       كيـ  هنرمندان   نيامه شرق، ا  به گزارش روزن  .  تجمع كردند  يشينما

  . طلبكار هستند1391 بهشتي از اردونيلي م  به سه تا ششكي نزدي هنرمندان مبلغني از ايبعض. اند  را نگرفتهشانياجراها
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 گرفته و در دو سـال       يترشي است كه در چند سال گذشته وسعت ب        ي عدم پرداخت حقوق به هنرمندان تئاتر، مشكل       مساله
  . از دستمزدها بودي هنرمندان خالي سفره نوروززيگذشته ن

   
 ماه حقوق و مطالبات خود از سرچشمه كرمان به 8 از شي بافتي از كارگران مس سرچشمه در اعتراض به عدم دريتعداد*

 خبـر،   رانيبه گزارش آژانس ا   . زدند ي بخارست دست به تجمع اعتراض     اباني اسفند در خ   22شنبه    تهران آمده و در روز سه       
 همـه مـشكالت كـشور       ي نوشته بودند؛ با درآمد مس سرچشمه برا       ند كه در دست خود داشت     يي كارگران در پالكاردها   نيا

    دهند؟ ي ماه حقوق كارگران را به آنها نم8 اما چرا كنند ياستفاده م
 از بازنشـستگان ذوب     ي و فـوالد و تعـداد      يبرفاب، پاك پ   ي ها   كارخانه ي از كارگران اخراج   ي اسفند تعداد  25روز جمعه   *

 در هنگام نماز جمعه شـهركرد  يي ها اند با در دست داشتن پالكارد و دست نوشته         نكرده افتي حقوق در  يآهن كه چند ماه   
 يشـعارهائ  نماز جمعه با سـر دادن        ي افراد در ابتدا   ني خبر، ا  راني ا ژانسبه گزارش آ  .  سردادند يتجمع كرده و شعار اعتراض    
  .اعتراض خود را نشان دادند

   
 دست به اعتصاب زدنـد،      شاني دستمزدها افتي اسفند در اعتراض به عدم در      15كارگران كارخانه نورد لوله صفا كه از روز         *

 نيـ  ا ي كارفرمـا  ران،يـ  آزاد كـارگران ا    هيبه گزارش اتحاد  .  اسفند همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند       22در روز سه شنبه     
 ماه از دستمزد معوقه آنان را كه قـرار بـود در روز   كي اسفند 20 كشنبهي ز روز اعتصاب كارگران در رونيانه در ششم كارخ
 اسفند كارفرما را 24كارگران با ادامه اعتصاب خود در روز پنج شنبه .  كردزي اسفند پرداخت شود به حساب كارگرن وار  15

 گرفتنـد از  مي تـصم زيـ  و كارگران نند ك زي كارگران را به حساب آنان وار      نيه ا  از دستمزد معوق   گري ماه د  كيناچار كردند تا    
  . بازگردندشاني اسفند بر سر كارها26صبح روز شنبه 

   
 شـهر  نيـ  بار هفتم در مقابل اداره اطالعـات ا ي براگري دي در شهر سنندج همچون روزها    ي كارگران بازداشت  يخانواده ها *

  . اسفند صورت گرفت26 تجمع در روز شنبه نيا.  دربند خود شدندزاني عزيهان آزاد زدند و خوايدست به تجمع اعتراض
 ي از اعـضا ي آزادي حامد محمودنژاد، علـ ،يني خالد حس،ي بهزاد فرج الله،ي وفا قادرران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحاد به
 اسـفند   20 از روز    رانيـ  آزاد كـارگران ا    هيـ  اتحاد رهي مـد  اتي ساعد پناه عضو ه    في اسفند و شر   17 از روز      ي هماهنگ تهيكم

  . برنديهمچنان در بازداشت بسر م
   

 نيـ  كـارگران ا   لنـا، يبـه گـزارش ا    .  رودبار تجمع كردند   ي اسفند در مقابل فرماندار    26 در روز شنبه     الناي گ يكارگران كاش *
ار تجمع كرده بودند كه با وعده  رودبي هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل فرماندارني از اشيكارخانه پ

  . بازگشتندود به كار خي مسئوالن استانيرفع مشكل از سو
تا شهر )  ليواقع در شهر منج( از محل كارخانه يلومتري ك6 تجمع فاصله ني شركت در اي براالناي گي كارخانه كاشكارگران

  .مودندي پادهي پيرودبار را با پا
   

به .  اسفند در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان در فدراسيون كُشتي تجمع كردند26 كاركنان خانه كُشتي در روز شنبه*
شود در اعتراض   كارمندان خانه كشتي كه اردوهاي تيمهاي ملي كشتي در آن برگزار مي    ،ي اسالم يگزارش روزنامه جمهور  

  .ين موضوع اعالم كردند شده و اعتراض خود را نسبت به اربه عدم پرداخت حقوقهايشان در فدراسيون كشتي حاض
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به گزارش ايلنا، تعدادي    .  تجمع كردند  مي اسفند در مقابل مجلس رژ     27 كشنبهيتعدادي از كاميون داران معترض در روز        *
از كاميون داران كه وسيله آنها توسط مأموران پليس توقيف شده است در اعتراض به توقيف كاميون خـود مقابـل مجلـس                

  .تجمع كردند
   

  1392نديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به حداقل دستمزد كارگري سال  ساعتراض
 حالي كه غول بيرحم گراني، تورم، بيكاري، رانت خواري، احتكار، دالل بازي، رشوه خواري، هرج و مرج و نـدانم كـاري،                       در

كـارگران و زحمتكـشان و بازنـشتگان و ديگـر     تبعيض و فقر و فساد اقتصادي پيكر رنجور و الغر اكثريت قريـب بـه اتفـاق            
ميليـون تومـان شـده      2 تكه پاره مي كند و خط فقر زندگي نزديك بـه             پيدارندگان در آمد ثابت و مردمان فرودست را پيا        

است و هم زمان غوغا و فرياد مسئوالن مبني بر عدالت خواهي و رعايت كرامت انساني و حقوق نه تنها محرومان ايران بلكه 
 حمايـت قـرار   وردنه تنها نيـروي كـار مـ   1391مان جهان گوش فلك را كر كرده است، بر خالف شعار اقتصادي سال          محرو

. نگرفته بلكه با شرايط طوفاني و سخت تر اقتصادي معيشت حداقلي نيروي كار مورد هجوم همه جانبه قـرار گرفتـه اسـت                      
شوراي عالي كار دولتي كه به اصطالح نماينـده كـارگري           اكنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نيز اراسته گشت،             

ناتوان و بريده از بدنه كارگري كه با روشهاي غير دموكراتيك و نا عادالنه در ان جايگزين شده اند، عليـرغم در خواسـتهاي                 
اقل دستمزد  گسترده كارگران جهت تعيين دستمزد عادالنه كه هزينه زندگي انساني يك خانوار كارگري را تامين كند، حد                

 حلقـه محاصـره را عليـه معيـشت و           وسيله را ماهيانه نزديك به پانصد هزارتومان تعيين كرده و بدين            1392كارگري سال   
اين اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا عادالنه شوراي عالي كار دولتي، . زندگي كارگران تنگ و تنگ تر كرده است     

لي كارگران نظير حق تشكيل سنديكاي كارگري و حق اعتراض و راهپيمـايي و اعتـصاب   با سركوب گسترده حقوق بين الم   
  . تشديد شده و مي شود- كه در دنيا مرسوم و متد اول استآنچنان -كارگري

   
 كارگران شركت واحد به عنوان يك نهاد مستقل مردمي كارگري با تحمل همه ي ازارهـا و اذيتهـا و سـختيهاي                       سنديكاي

همچنان تالش مي كند از حقـوق  .... زندان، بازداشت، اخراج، تهديد،  تعقيب و مراقبت و پرونده سازي و غيره گوناگون نظير 
 اعالم مي دارد و اين 1392 را عليه پايين بودن حداقل دستمزد سال   ودكارگري دفاع كند و در اين راستا اعتراض شديد خ         

  .عمل را توهين و تحقير به طبقه كارگر مي داند
 كارگران شركت واحد مي خواهد و مسئوالن وظيفه دارند شكاف گـسترده حـداقل دسـتمزد و هزينـه و مخـارج          يسنديكا

در اين راستا كارگران با اميد به نيروي خويش حق پي گيري و اعتراض      .  نفره كارگري را تامين نمايند     4زندگي يك خانوار    
  .را براي خود محفوظ مي دارند

   كارگران شركت واحدسنديكاي
   تهران و حومهاتوبوسراني
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  كي كارگران فلزكار مكانيكايسندپيام 
  مي را نداركاهاي و متحد شدن درسندلي جز تشكي چاره اچي ههاي عدالتي مبارزه بابيبرا

  ! و برادران زحمتكشخواهران
ـ   دسـتورات صـ    يبـا اجـرا   .  خبر و سودجو قرارگرفته است     ي ب ي دست عده ا   چهي فرزندانمان باز  نان  پـول   ي المللـ  نيندوق ب

 ،ي بخش خـصوص   انيو كارفرما ) دولت( بزرگ ي شد با توافق كارفرما    ي م يني ب شيدرصحنه اقتصاد و اجتماع، همانطور كه پ      
 ي فقر اعالم شـده توسـط منـابع دولتـ         رخطي برابر ز  2 افت،كهي شي درصد افزا  25 دي سال جد  ي برا انهيحداقل دستمزد ماه  

 في شـر  ي و خـانواده هـا     ي جامعـه كـارگر    ي به خواسته هـا    يي اعتنا ي كار، ب  ي عال يرا حقوق از طرف شو    شي افزا نيا. است
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 ي اعتراضي هزار امضا30 از شي كه بردي گي صورت مي طبقه كارگر درحاليبه سخره گرفتن خواسته ها. زحمتكشان است
 ي هـزار امـضا    2. ت و مشكالت زحمتكشان به مجلس و وزارت كاربرده شده اسـ           ي كارگر ي خانواده ها  يشتي مع تيبه وضع 
 هـر روزه،  ي گرانـ يدرسـال جـار  .  كارگران شركت واحد به وزارت كار داده شديكاي هفته قبل از طرف سند 2 در   ياعتراض

 از  يمـ ي ارز ن  متي ق شي ماه گذشته با افزا    3 يط.  شود ي تر از روز قبل م     ي ما هر روز خال    ي وسفره ها  دهيامان كارگران را بر   
 يبا كمتر از نرخ تورم امـسال، بـرا  .  شدلي درصد ارزش افزوده به كاالها به ما تحم3.  رفت دالالنبي به ج دمانيقدرت خر 

 عقب تر از كسالي شهي كار، همي عالي حداقل حقوق اعالم شده توسط شورايعني كنند، ي منيي حقوق تعمانيسال بعد برا
اگـر بـا    «: كننـد  ي اعالم م  شانيا.  است زيم آ ني توه اري كاربس ي عال ي شورا سيي ر ي عباس ي آقا هاتيتوج. تورم سال بعداست  

 اصـال تـورم نداشـته       نـده ي اسـت كـه ممكـن اسـت درسـال آ           ني ا ي برا م،ي كن ي م نيي سال بعد حقوق تع    يتورم امسال برا  
 ي كار پس از امـضا كـردن سـند مـرگ خـانواده هـا        ي عال ي در شورا  ي هوش درجه ني با چن  يافراد). لنايبه نقل از ا   (»ميباش

  )لنايبه نقل ازا.(رندي گي پاداش مي به دوبيحي سفر تفر،يكارگر
   

  ! وبرادران زحمتكشخواهران
  : كنندي اعالم ميزيرآمي تحقي مصوبه ني ضمن اعتراض به چنكي فلزكار مكانكارگران

  .مي را نداركاهاي و متحد شدن درسندلي جزتشكي چاره اچي ههاي عدالتي مبارزه با بي برا-1
  .مي كنتي را تقوهاي تعاونني مصرف زده و ايهاي تعاونجاديه ا دست ب،ي مبارزه باگراني برا-2
باتمـاس مـستمر،    . مي نـدار  گري بهتـر ازهمـد    يباني پـشت  چي درمبارزاتمان، هـ   تي و موفق  ماني به خواسته ها   دني رس ي برا -3

  .مي باشگربرخورداريكدي يبانياعتراضاتمان را هماهنگ كرده و ازپشت
  .ميي مبارزات پدرانمان در روز كارگر، گرد هم آيشياند بزرگداشت و هم ي از هم اكنون برا-4

  . استيروزي رمز پاتحاد
  كي كارگران فلزكارمكانيكايسند
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  : بهرونوشت
   كارگران شركت واحد تهران و حومهيكايسند
   هفت تپه اهوازشكري كارگران نيكايسند

  ه تهران و حومناتي كارگران نقاش و ترئيكاي موسس سنداتيه
   تهران و حومهاني و بناي كارگران ساختمانيكايسند
  ي كارگران پروژه اهياتحاد
   كارگران آزادهياتحاد
   مدافعان حقوق كارگركانون

   
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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 چالشھای معلمان در اسفند ماه
 فرنگيس بايقره

  مدارس از ديد يك عضو انجمن صنفي معلمان هوشمند سازي

هوشمندسازي مدارس كاريكاتور گونه، طنـز و يـك         ": گفته است  "ايلنا"نفي معلمان به    نژاد عضو انجمن ص     محمدرضا نيك   
 ".ارس هوشمند وجود ندارد هاي واقعي هوشمند شدن در مد شوخي است چرا كه هيچ يك از مولفه

به عنوان نمونه در مدرسـه مـا كـه هوشـمند            ":به توضيحات بيشتري پرداخت و گفت      مدارس   هوشمند سازي وي در مورد    
اند و با اين امكانات مي         كالس تنها در يكي از آنها ويديو پروژكتور با يك كامپيوتر قديمي گذاشته             19معرفي شده است، از     

 "!هوشمند شده است لكه، يك مدرسه گويند كه نه يك كالس ب

گويد چـون در      كند و به آنها مي        مدرسه، اولياي دانش آموزان را به اين كالس مثال هوشمند دعوت مي              مدير":او مي گويد  
 ".  مدرسه هستيم، بايد كمك مالي كنيدهوشمند سازيحال 

را دارد كه دو سـال اسـت سـرانه مدرسـه را           آموزش پرورش در حالي ادعاي هوشمند سازي مدارس         ":نژاد تصريح كرد    نيك
 ".هاي آب و برق و گاز و تلفن و بهداشت نداده است براي هزينه 

 هوشـمند شـده اسـت،      واقعاًس  كنند مدار   دانند داخل مدارس چه خبر است و فكر مي            ها نمي     وي با اشاره به اينكه رسانه       
ها كه در خيلـي از مـدارس بـه دليـل      دهد، بايد براي آزمايشگاه  خواست كار اصولي انجام  آموزش و پرورش اگر مي    ": افزود

 ".كرد  خورد، فكري مي  وجود اشكاالت سالهاست خاك مي

 انفصال از خدمت يك معلم

به گزارش خبرگزاري هرانا، شكراهللا قهرماني فرد، فعال مدني و معلم دبستانهاي شهر خدا آفرين از شهرهاي مـرزي اسـتان         
ز سوي وزارت آموزش و پرورش به اتهام تبليغ عليه نظام و فعاليتهاي سياسي و مدني به سه ماه انفصال             آذربايجان شرقي، ا  

 . از خدمت محكوم شد

 روز بازداشـت    122 توسط ماموران امنيتي در كليبر بازداشت شده بود كه پـس از              1389 تير   1اين فعال سياسي در تاريخ      
 .  ميليون توماني آزاد شده بود220يز، به قيد وثيقه موقت در اداره اطالعات و زندان مركزي تبر

شناسي دانشگاه آزاد تبريز است كه پيش  شكراهللا قهرماني فرد معلم دبستانهاي روستايي شهر خدا آفرين و دانشجوي روان            
 . بازداشت شده بود1386 و اسفند 1383 تير 12، 1381 آذر 21از اين نيز در 

 تغيير محتواي كتب درسي 

ن آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش تقويت هويت اسالمي و انقالبي در دانش آموزان را روح حاكم بر سند تحول معاو
 .بنيادين برشمرد

تحول مهم ديگري كـه     ": تهران گفت  "شهيد باهنر "اردوگاه  طبق گزارش ايسنا، فاطمه قربان در نشست شوراي معاونان در           
  ". تغيير محتواي كتب درسي است ام است،در راستاي تحول بنيادين در دست اقد

  ". هاي تحول بنيادين در آموزش و پرورش است تغيير ساختار نظام آموزشي كشور يكي از بارقه":وي افزود

سبك زندگي، بخشي از هويت اسالمي و انقالبي دانش آموزان است كه عملياتي شدن و طـرح آن بـه        ":وي خاطرنشان كرد  
 ". معاونت آموزش ابتدايي در دستور كار قرار داردهكار گرو مهم عنوان يكي از رويكردهاي

 اخراج از مدرسه دولتي به دليل ناتواني در پرداخت پول 

، اداره آموزش و پرورش مريوان، شماري از دانش آموزان دختر مدارس اين شـهر را بـه   "آژانس خبري موكريان"به گزارش  
 . ادامه تحصيل محروم نموددليل عدم پرداخت وجه نقد مطالبه شده، از

 هـزار تومـان وجـه نقـد     100برپايه اين گزارش، مسووالن مدرسه فاطمه زهرا در شهرستان مريوان، از دانش آموزان مبلـغ    
 و عدم پرداخت وجه مطالبه شـده توسـط اداره آمـوزش و    مطالبه كرده اند اما تعدادي از دانش آموزان به دليل بي بضاعتي   

 .پرورش از ادامه تحصيل محروم شدند
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 . دانش آموز دختر به دليل عدم پرداخت پول از ادامه تحصيل محروم شده اند40الزم به ذكر است كه بيش از 

 

  عمل100 تا 70آبادي به  آموزان شين  نياز برخي دانش 

آمـوزان شـين    ي دانـش  وگو با ايسنا در توضيح آخرين وضعيت درمـان       ر در مجلس، در گفت    رسول خضري، نماينده پيرانشه   
 نفـر   27سـوزي قـرار گرفتنـد دو نفـر فـوت شـدند و از                  آبادي كه مورد حادثه آتش        آموز شين      دانش   29از  ":آبادي، گفت   

 آمـوزان هفتـه      حي پالستيك اين دانـش     نفر نياز به عمل جراحي دارند كه قرار است عمل جرا           12باقيمانده، تاكنون تقريبا    
 .سوم فروردين به بعد در شهرهاي تهران، تبريز و اروميه انجام شود

 عمل را نيازمندند، چـون آنهـا اكنـون در مرحلـه     100 تا 70آموزان بين  بعضي از اين دانش ":نماينده پيرانشهر توضيح داد   
شوند به همين دليل ممكن است برخي از آنها حتي تا             جواني مي    در آينده وارد دوران نوجواني و        طبيعتاًكودكي هستند و    

  ". سالگي احتياج به عمل داشته باشند30

پزشـكان حـاذق   ":ور براي عمل جراحي پالستيك، گفـت    آموزان به خارج از كش      خضري در مورد علت عدم اعزام اين دانش         
را بگيرند كـه از ايـن بابـت ركـورد جهـاني را ثبـت           آموزان    درون كشور توانستند جلوي خطرات منتهي به فوت اين دانش           

  ".كردند

آمـوزان شـين    هاي مربوط به عمل پالستيك و بيمه عمر و ديه دانش       طبق پروتكل مصوبه دولت، تمامي هزينه       ":وي افزود 
 ".آبادي و درودزن بر عهده دولت است 

 درد و رنج معلم بازنشسته زنداني در آستانه عيد نوروز

لين حقـوق بـشر و دمكراسـي در         فعـا « معلم بازنشسته زنداني كه در آستانه عيد نوروز جهت انتشار در اختيار              پيام نوروزي 
 .قرار داده شده است» ايران

 :متن پيام نوروزي به قرار زير مي باشد

ه ها  نوروز در پيش است خانواده هاي زيادي بدون سرپرست بوده و سفره غمشان در سفره هفت سين گشوده مي شود بچ                    
و مادراني كه پدر و شوهرانشان در زندانها بسر برده و با گراني و فشارهاي اقتصادي دست و پنجه نرم كرده و آهي در بساط 

 .ندارند 

نمـي   .دي خون گريه كرده و اشك مي ريزند        جاي شا  مپير، همسر و مادر      فرزند 5 بهار و نوروزي است كه       ينپنجم امسال  
 .ل سكونتم محكوم شده امح در دورترين نقطه ايران دور از مهم نآتبعيد در زندان  سال 10دانم به چه جرمي به 

چند سال در منطقه  محروم و مـرزي شهرسـتان پيرانـشهر در آذربايجـان         تاوان و جرم من تنها اين است كه حدود سي و          
 . ناكرده نفي بلد شده ام و جرمغربي به بچه هاي خردسال مردم درس داده ام و بعد از بازنشستگي به اتهام ناروا

از .  و اتهام محاربه محكوم كرده است      ود را نماينده تام االختيار خدا دانسته و بنده را به حد           ، خ  رأي هصادر كنند تازه قاضي   
  . آن بهره مند بوده محروم گشته امهمه امكانات در زندان كه ساير مجرمين سابقه دار از

ادهاي ما را به گوش انسانهاي باوجدان برسانيد و اعالم مي كنم من و ساير افـراد         از جامعه جهاني مي خواهم به راستي فري       
 قرار گرفته كه نه تنها به ما رحم نـشده اسـت بلكـه    رضغممثل من چرا بايد مورد خشم و كينه و انتقام شديد برخي افراد   

 .خانواده ما هم مورد هدف و نيات مغرضانه آنها قرار گرفته اند 

 با احترام

 د امين آگوشيمحم

 1391 اسفند 22

 زندان  مركزي زاهدان
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  )ويژه ھشت مارس(يی زنان در مسير رھا
  ناهيتا اردوانآ

  هشت مارس ماهيتي كامال ضد سرمايه داري دارد* 

   ليبراليسم-زنان در رديف نخست تهاجم نو * 

  و زنان» بهار عربي«جنبش * 

   ضرورت دفاع از حقوق زنان كارگر از سوي جنبش ضد ديكتاتوري* 

  
   ضد سرمايه داري داردهيتيهشت مارس ما

شتي ناپذير زنان جهت رفع تبعيض جنسيتي و طبقاتي در تاريخ است كه نمود آهشت مارس روز تجديد ميثاق با پيكار 
نگاهي گذرا به ريشه هاي عيني و تاريخي هشت مارس . استبارزي از مبارزات طبقه كارگر جهان عليه نظام سرمايه داري 

  . اخت، بر اين مهم صحه مي گذاردن از سوي سازمان ملل را فراهم سآكه موجبات پذيرش 
لمان، در دومين آ، كالرا ستكين، سوسياليست و از چهره هاي انقالبي و تاثيرگذار جنبش سوسياليستي 1910سال 

 در چنين 1857 زيرا در سال ،كنفرانس بين المللي زنان پيشنهاد كرد كه روز هشت مارس، روز جهاني زن شناخته شود

اجي نيويورك عليه شرايط بد محيط كار و پايين بودن سطح دستمزدها اعتراض كردند و روزي زنان كارگر صنعت نس
اين اعتراضات توسط نيروي سركوبي نظام سرمايه داري به صورت . خواستار كاهش ساعت كار به ده ساعت در روز شدند

گر جهت دستيابي به خواسته دمنشانه نتوانست فراروي عزم راسخ زنان كاراما اين برخورد د. وحشيانه اي سركوب شد
  . هايشان، سدي ايجاد كند

  
، زنان كارگر با تشكيل اتحاديه اي بر مطالبات خود مبني بر بهبود شرايط كار و درآمد برابر، بار 1860در هشتم مارس سال 

ن كارگر كه ، كارگران زن حرفه دوزندگي در بزرگداشت اعتصابهاي پي در پي هزاران ز1907در سال . ديگر تاكيد كردند
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در اوايل قرن بيستم در شهرهاي مونترال، فيالدلفيا، شيكاگو و نيويورك، انجام شده بود، نشستي برگزار كردند و بر 
 مارس سال 19در . خواستهاي خود كه شامل پرداخت دستمزد عادالنه و خاتمه بيگاري از كودكان بود، اصرار ورزيدند

ن در مبارزات پرولتاريايي آبرگزار شد و علت انتخاب اين روز اهميت تاريخي  در آلمان نخستين مراسم هشت مارس 1911
در ابتدا براي برگزاري اجتماعات و تظاهراتهاي اعتراضي زنان كارگر روز يكشنبه در نظر گرفته شده بود زيرا در . آلمان بود

ت مارس براي زنان كارگر همان ارزش و هش. اين روز زنان كارگر تعطيل بودند و قادر بودند در راهپيماييها شركت كنند
 رگرمعنايي داشت كه اول ماه مه براي كارگران سراسر جهان داشت و بيانگر اتحاد زنان كارگر بود و روز جهاني زنان كا

در هشت مارس سال . ناميده مي شد
، زنان روسيه در چنين روزي 1913

عليه جنگ و تزاريسم به خيابانها روانه 
 براي پيروزي شدند و اين آغازي

 انقالب اكتبر به شمار رفت و از آن
 "روز انقالب فوريه"روز، هشت مارس، 

زنان در شهرهاي . نيز ناميده شد
مسكو و سن پترزبورگ نشستهاي 
گسترده بحث و سخنراني تشكيل 

دادند و دست به انتشار مجله اي به 
  .  زدند"زن كارگر"نام 

بدين ترتيب، اگرچه امروزه مبلغان نو 
  وليرند،ليراليسم به همراه فمينيسم بورژوايي سعي در مخدوش ساختن معنا و مفهوم تاريخي و اصلي هشت مارس دا -

رخي در دست زنان كارگر پيامي براي مزدبگيران و كارگران جهان صادر مي كند كه به  سمثابه پرچمه اين روز همچنان ب
 ضد سرمايه داري داشته و تغيير ريشه اي موقعيت زنان وضوح بيانگر اين حقيقت است كه هشت مارس ماهيتي كامال

مالكيت نظام  حذف آن،ي طبقه كارگر از يوغ نظام بهره كشي انسان از انسان با همه نمادهاي يزحمتكش جهان در گرو رها
وابط توليدي ، عدم تسلط سنت و مذهب بر رمثابه سلول اصلي جامعهخصوصي بر ابزار توليد، از بين رفتنِ نهاد خانواده به 

  . ، تجلي مي يابديطبقات تضاد و حل
  

  ي هر چه بيشتر سرمايهنباشت ادي جهتجداسازي جنسيتي و نژار و استثما  سيستم سرمايه داري بر پايهست مسلمسيا
ب تقسيم بندي نيروي كار بر اساس همين سياست، همراه با انقال.  است بنا شده طبقه كارگر،كارحاصل شده از نيروي 

عنوان نيروي كار ارزان ه  از زنان ب شده سبب شد تا سرمايه داري ماشينيي در قرن نوزدهم و گسترش جهاني آنصنعت
ماركس پيرامون گرايش سرمايه . برد بهره رگرقيمت و ارتش ذخيره در شرايط بحراني جهت استثمار هر چه بيشتر طبقه كا

ن آتا ": مي نويسد"سرمايه"استثمار نيروي كار زنان در كتاب داري به انباشت هر چه بيشتر سرمايه در دست يك طبقه و 
حد كه ماشينيسم نيروي عضالني را زائد مي سازد، خود وسيله اي براي استفاده از كار كارگراني مي شود كه نيروي 

به ). انكودكان و زن(ست نها داراي نرمش بيشتري اآ بدن يعضالني ندارند يا از لحاظ تحول جسماني نارسند ولي اعضا
بدينگونه از راه فرا خواندن . همين دليل استثمار كار زنان و كودكان نخستين شعار استفاده سرمايه داري از ماشين بود

ي مستقيم سرمايه و ماشين، اين نيرومند وسيله ي به زير پرچم فرمانروانيوت جنسي و س كارگري، بدون تفايهمه اعضا
كار اجباري به نفع سرمايه . د شوبراي افزايش عده كارگران مزدور ميه ابزاري  برگر، به شتاب تبديلجانشيني كار و كا

 سنتي مرزهايزادي نيز كه در محيط خانه و در درون آبلكه به كار  اشغال كرد،  بازيهاي كودكانه را جايداران، نه تنها
   ".ختبراي خود خانواده، انجام مي گرفت، دست اندا
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 بلكه همه اعضاي خانواده مي بايست ،ور خانواده نبودندآ ابزار توليد ديگر مردان تنها نان بدين ترتيب، با ماشيني شدن

صنعتي شدن ابزار توليد با پيشرفت نظام سرمايه . في تحويل مي دادندبراي امرار معاش به صاحبان ابزار توليد، كار اضا
 ه بهره كشي طبقه كارگر را توسعه داد كه بيشترين ميدان استثمار صاحبان ابزار توليد را گسترده تر ساخت و درجري،دا

، بلكه اكنون مي بايست براي فتي نيايزد رهانگي بدون مك كار خاخَتزن كارگر از ب. ن بر دوش زنان سنگيني مي كردآبار 
ماشيني شدن استثمار مضاعف نيروي كار زنان همراه با . در مشغول گردامرار معاش خانواده خود در خارج از خانه نيز به كا

 زيرا طبقه كارگر مي بايست جهت بد،اساس تغيير يادر ابزار توليد سبب شد تا قرارداد بين كارگر و صاحب سرمايه نيز 
نظام سرمايه داري در طول دو . امرار معاش، نيروي كار ديگر اعضاي خانواده خود را نيز در اختيار صاحب سرمايه قرار دهد

 تا شكاف گماشتبه كار در كارخانه ها  يروي كار مردان در كارخانه ها، زنان كارگر را نفقدانجنگ جهاني، در شرايط 
 بحرانهاي ساختاري زغاآهمواره اين زنان كارگر هستند كه با پايان جنگ يا در همين حال، . حاصل شده در توليد را پر كند

 نده شونديط تالش مي شود به كار خانگي بازگردااقتصادي سرمايه داري با معضل بيكاري روبرو مي گردند و در بهترين شرا
صورت نيمه وقت در حوزه هاي سرويس دهي با پرداخت دستمزد ه و در صورت مواجه شدن با اعتصابات و مقاومت، ب

  . رده شوندين به كار گمايبسيار پا
 خريد و فروش تبديل كرده، يي جهتدر حقيقت، نيروي كار ارزان قيمت زنان توسط سيستمي كه نيروي كار را نيز به كاال

 از اين روي، اگرچه مشاركت زنان در توليد . مي گردد و يا حذفليد شده وارد عرصه تو آنهايبسته به نيازها و ضرورت
ورود زنان به بازار " كه مدافعان سيستم سرمايه داري تالش مي كنند تا مقوله يينجاآپيشرفت محسوب مي شود، اما از 

ي زن به ينرا يكي از جلوه هاي رهاآ بر گردن خود بياويزند و "قدرت زن رها"ي ي تحت لوايالي طالمثابه مده  را ب"ركا
 مي بايست توضيح داد كه موافقت با مشاركت زنان در امر توليد از سرشت برابري طلبانه نظام ،جهانيان معرفي كنند

 سرمايه يندهطور فزاه  كه مترصد است تا ب داردنآ ماهيت استثماري  درريشهبلكه برعكس . سرمايه داري نشات نمي گيرد
  .  طبقه فرادست متمركز كند در دست كار طاقت فرساي طبقه فرودست را شده ازصلاح

 نسبت به زنان آنهااين زنان كارگر بودند كه بر اساس نياز صاحبان سرمايه مورد استثمار قرار گرفتند زيرا از نظر تاريخي 
 رفع تبعيض جنسيتي و رگر برايهمين موضوع مبارزه زنان كا. تي بدتري قرار دارندطبقات متوسط در وضعيت معيش

 نشايان توجه است كه زنا. تبعيض طبقاتي را در پيوندي گسست ناپذير و تاريخي با مبارزات طبقه كارگر قرار داده است
كت زنان طبقه متوسط در امر توليد به عدم مشار. طبقه متوسط بسيار كمتر از زنان كارگر به كار خارج از خانه نيازمندند

 در تاريخ مبارزات زنان ييبه پديدار شدن فمينيسم بورژوا نان مبني بر استقالل از همسرانشان،آهمين دليل و مطالبه 
شتي ناپذير كار و سرمايه و تضادهاي آ و رشد تضاد ري و ژرفشپيشرفت سرمايه داري به فاز سرمايه داري انحصا. انجاميد
  . ستا انجاميده  به پرولتاريزه شدن بخش عظيمي از زنان طبقه متوسط،نآاساسي 

عنوان زنانه شدن نيروي كار جهاني ياد مي ه ن بآ دهه هاي اخير از توليد كه در امركه روند پديده مشاركت زنان در  زماني
 خانه يك پديده جديد نيست، بلكه  متوجه مي شويم كه كار زنان در خارج از، از جنبه تاريخي مورد بررسي قرار گيرد،شود

 به نياز مبرم استثمار نيروي كار زنان در شرايط ،سرمايه داري در مسير تشديد استثمار طبقه كارگر جهت انباشت سرمايه
، بلكه اين  استتر و انعطاف پذيرتر تر، ارزان ورآسود نيروي كار زنان، نه تنها براي صاحبان سرمايه. تاريخي ويژه پي برد

 مثال، استخدام نيمه وقت زنان كارگر براي. ن يك تحميل، گره خوردعنواه له با شرايط سخت معيشتي زنان كارگر بمسا
 امكان اشتغال تمام  از فرزنداننگي و نگهداريدليل انجام كار خاه ورتر و براي زنان كارگري كه بآبراي سرمايه داران سود

  . ، مناسب بودوقت نداشتند
 ورود زنان به بازار كار در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نسبت به دوران پيشا با اين حال ،عنوان شد نطور كه پيشترهما

 نداشتند، يك پيشرفت عي اجتما-  هيچ نقشي در فعل و انفعاالت اقتصادينه محبوس بودند وسرمايه داري كه زنان در خا
اين .  پيوسته اندرمريكا طي پنجاه سال اخير به بازار كاآاه ميليون زن تنها در ز پنجكه بيش ا نچنانآ. يدآحساب مي ه ب



 ٣٩

، تنها 1950سال در . تخمين زده شده است همين مدت زمان  به سي ميليون دريي نيز نزديك كشورهاي اروپان درميزا
 افزايش رماين ميزان در سالهاي اخير به سه چها. بودندآمد  داراي شغلي با درر، كايط سنيي در شرايمريكاآيك سوم زنان 

 فعاليت زنان كارگر در اتحاديه هاي كارگري نيز با اينكه به دليل متمركز شدن كار زنان در حوزه هاي بهداشتي .ستيافته ا
  .ستو سرويس دهي بغرنج تر از مردان كارگر است، بيشتر شده ا

  
   ليبراليسم- نو تهاجمزنان در رديف نخست 

 ناگزير تضادهاي مل و ژرفشهاي توليد اجتماعي و زندگي عمومي، تكا بخشكليهتسلط اليگارشي مالي بر خير، در سالهاي ا
 – پول"بطه ن از راآليبرال و گذار  - ساي بخشهاي غير توليدي، توسعه سرمايه داري نوآ رشد غول ،اساسي سرمايه داري

 موجبات يكي از پيچيده ،مي نامندن را كاپيتاليسم كازينويي آ كه تحليلگران اقتصادي "لپو – پول"بطه  به را" پول– كاال
  شغلي، ركود دستمزد، رشد ناامني تحولاين. وردآترين و طوالني ترين بحرانهاي ساختار اقتصادي سرمايه داري را فراهم 

با  رگر كه كماكاندر اين راستا، موقعيت زنان كا. و بيكاري طبقه كارگر كشورهاي پيشرفته سرمايه داري را تشديد ساخت
 به معيشتي از نظر  تر وبودند، دشوار گريبانه  دست ب عدم پرداخت دستمزد و شرايط استخدام عادالنهسيتي وتبعيض جن

  : به چند فاكت در زير توجه كنيد. شد حساس ترمراتب
 و قول و قرارهاي سيستم سرمايه داري مبني بر يپيشرفتهاي تكنولوژيك، صنعتبا وجود  خانگي، بيكاري و فقر، خشونت -

. تخود گرفته اسه جتماعي و فرهنگي، چهره اي زنانه بمامي ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اشكاف جنسيتي در ترفع 
حتي بحرانهاي زيست محيطي . رند بسر مي ب، در شرايط بسيار سختيمارهاي رسميزنان كشاورز و كارگر بر اساس آ

  .ن اقشار زحمتكش جوامع، سنگيني مي كند سياستهاي مخرب سرمايه داري بيش از هر چيز بر دوش زنابرآمده از
مريكا حتي در زمان توسعه و پيشرفت اقتصادي آ، زنان كارگر در كشور 2010سال  ژوئن،18 مورخ ،به گزارش اكونوميست

با اين .  براي صاحبان شركتهاي بزرگ هستندف پذير منبع سرشار كسب سودمثابه كارگران بسيار ارزان قيمت و انعطاه ب
  .ن استناآبيكاري زنان كارگر بيشتر از مردان همكار حال، نرخ 

برند و  بر اساس گزارش سازمان ملل، ميليونها كارگر خانگي در سراسر جهان از حمايتهاي قوانين عمومي كار بهره نمي  -
معاون ، "ساندار پوالسكي"به نقل از مركز اطالعات سازمان ملل متحد، . سيب پذير هستندآبه شدت نسبت به استثمار 

ها ساعات بيشتري نسبت به  كارگران خانگي در بسياري از كشور":گويد ر ملل متحد، مي مدير كل سازمان بين المللي كا
 اند، همچنين از حقوق و مزاياي برابر با ساير كارگران سود نمي  بهره كنند و از استراحت هفتگي بي  ساير كارگران كار مي 

   ".برند 
 درصد 80كنند كه   ميليون كارگر در جهان به عنوان كارگران خانگي كار مي 52بين المللي كار، بر اساس گزارش سازمان 

  .نها را زنان تشكيل مي دهندآ
 از دستمزد بسيار ناچيز در رنج 2011 كارگراني كه در سال دو سوم،  امريكاربر اساس گزارش ديوان سرشماري نيروي كا -

زن كارگر كه به طور تمام . مريكا را زنان تشكيل مي دهندآم وقت با دستمزد پايين در ن تما درصد از كارگرا61بوده اند و 
 سنت دريافت مي كند كه حقوق ساالنه اي به 25 دالر و 7وقت كار مي كند، دستمزدي برابر با حداقل دستمزد فدرال، 

ند، به معناي زندگي زير خط فقر با اين دستمزد ساالنه براي يك خانواده با سه فرز. ر است دال500 هزار و 14ميزان 
  .است دالر 600 هزار و 3اختالف 

 درصد از حقوق ماهانه خود را براي پرداخت اجاره خانه و بازپرداخت وام تحصيلي 15بيست درصد از زنان كارگر بيش از 
بين . كارگر مزبور دارند درصد از مردان در اين رابطه شرايطي برابر با زنان 15اين در حاليست كه تنها . صرف مي كنند

 درصد 63ن  درصد از زنان براي ادامه تحصيل وام گرفته اند، اين ميزان براي مردا68، بيش از 2008 تا 2007سالهاي 
  .است
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، تغيير فاحشي پيرامون معضل بي خانماني و 2008 در سال در نظام جهاني سرمايه داريغاز بحران ساختاري آاز زمان  -
در حال حاضر زنان مجرد بزرگترين گروه بي . مريكا مشاهده و مورد توجه قرار گرفته استآن در آ تعداد مبتاليان به

نها پديده هايي مانند طالق و خشونت خانگي را دليل بي خانماني شان آبرخي از . مريكا را تشكيل مي دهندآخانمانهاي 
  .سب به مثابه ديگر داليل عنوان شده است مناي در تهيه مسكنتواني دولتي و نافقر، كاهش امدادها. مي دانند

  
مريكايي را كودكان و زناني تشكيل مي دهند آ، نيمي از بي خانمانهاي "انستيتو كودكان، فقر و بي خانماني"بر پايه گزارش 

ش گزار.  درصد از مادران بي خانمان، قرباني خشونت فيزيكي و جنسي بوده اند92. كه خشونت فيزيكي را تجربه كرده اند
 درصد از بي 41وري با انتشار يك گزارش افشا مي سازد كه آ به طور شگفت "ائتالف ملي جهت پايان بي خانماني"

  . تشكيل مي دهند"خانواده ها"خانمانهاي امريكا را 
، صنعت پوشاك بنگالدش دومين صادر كننده پوشاك به جهان بعد از چين 2012 ژوييه مورخ ،پرسسوشيتدبه گزارش ا -

كارگران شاغل در صنعت پوشاك بنگالدش دستمزد بسيار پاييني دريافت مي كنند و در شرايط كاري نامناسبي قرار . است
 ميليون از كارگران در نزديك 3.5.  همين دليل توجه خرده فروشان بين المللي را به اين كشور جلب كرده استرند كهدا

 ساعتهاي طوالني در كنار چرخهاي خياطي به تهيه پوشاك به پنج هزار كارخانه پوشاك در بنگالدش، زن هستند كه
دستمزد . نها بهره مند مي شوندآ از محصول كار طاقت فرساي "تسكو" و "گَپ"، "رتوال ما"شركتهايي مانند . مشغولند

سيايي آغاز مي شود كه كمترين دستمزد پرداخت شده به كارگران در ميان كشورهاي آ دالر در ماه 37اين زنان كارگر از 
پرداخت چنين دستمزدي ناچيز و نبود شرايط مناسب براي كارگران است كه صنعت پوشاك را به يكي از . است

  .پيشروترين صنايع جهان تبديل كرده است
مريكا پيش از هر چيز بخش اشتغال زنان را قرباني آ اعالم كرد كه ركود و بحران اقتصادي 2012وريل آگاردين در هفتم  -

  .و بيشتر فرصتهاي شغلي زنان اين كشور با بحران اقتصادي از بين رفته استكرده است 
مريكايي به دليل ركود اقتصادي شغل خود را از دست آمريكا، بسياري از زنان آمارهاي دولت آخرين گزارشها و آبراساس 

  .تان استبرابر سفيدپوس  دو پوستانمار، ميزان بيكاري در بين سياهآهمچنين طبق اين . اند  داده
شكاف عظيم بين يك درصد بااليي با بقيه مردم جهان نه تنها افسانه جنبه هاي بي پايان رشد نظام سرمايه داري را با 

؛ بلكه همانطور كه ماركس مي گويد، باعث سرازير شدن گند و خون و لجن از همه منافذ آن ختهتناقض آشكاري روبرو سا
 به ويژه زنان كارگر در برابر چپاولگري نظام سرمايه كه قصد دارد بهاي بحران را اما طبقه كارگر و زحمتكش جهان. گرديد

زنان كارگر دوشادوش مردان كارگر با .  جيب آناني بپردازد كه بيشترين ارزش را توليد مي كنند، سكوت اختيار نكردندزا
اين .  شركت كردند"برآشفتگان" و "اشغال وال ستريت"شركت جدي در جنبشهاي ضد سيستم سرمايه داري موسوم به 

اعتراضها كه در نوع خود بسيار ويژه و قابل ستايش بود، نشان داد كه جنبش رهايي زنان با مبارزه طبقاتي طبقه كارگر 
توليد و خصلت  جهان در رابطه اي تنگاتنگ قرار دارد و تضاد آشتي ناپذير بين كار و سرمايه، تضاد بين خصلت اجتماعي

 اجتماعي در خدمت سرمايه و به ضرر زنان -رگز اجازه نمي دهد كه تمام فعل و انفعاالت اقتصاديخصوصي مالكيت ه
  .كارگر و در كُل به ضرر طبقه كارگر جهان، قرار گيرد

  
   و زنان"ر عربيبها"جنبش 

مهاي كهنه و  جهت از هم پاشيدن نظا"بهار عربي"حضور و مشاركت زنان در تحوالتي كه تحت تاثير انقالبهاي موسوم به 
 زنان در اين موثر جلوه اي از نقش ،خودكامه و دستيابي به نان، دموكراسي و عدالت صورت پذيرفت و كماكان ادامه دارد

 نه تنها دوشادوش مردان به خيابانها سرازير ر قدرت ديكتاتوريزنان در شكستن ساختا. جنبشها را به نمايش گذاشت
 را ن شرقيليبرال پيرامون غيرفعال بودن زنا -  ون ن و شجاعتهاي بي نظيري تفكر جها بلكه در اين روند با فداكاري،شدند

 به ثبت نه را انقالبي و موثر در جنبشهاي ترقي خواهار مهممثابه نيروي بسياه پتانسيل نهفته در زنان ب به چالش گرفته و
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 اخوان المسلمين، بسته بهمدن دولتهاي بنيادگرا واآپيكار شجاعانه زنان در گام اول انقالب، با روي كار با وجود . رساندند
 قانون 110ه ددر همين رابطه ما.  گرديدآغاز به دستاوردهاي مبارزه زنان و تصويب قوانيني زن ستيزانه درازيدست 

بور كه در زمان نون مزدولت با نفي قا. ، ملغي گرديدوردآحساب مي ه اساسي مصر كه اعمال خشونت خانگي را جرم ب
 حد اختيار تام و تمام پيرامون دفاع از ارزشهاي مذهبي و اخالقي در رابطه با وا،ي مبارك به تصويب رسيده بودحسن

 اعمال نفوذ دولت جهت ،111ه دتصويب مابا  بر اينها، افزون.  در دست گرفتخانواده و تعيين وظايفي ويژه براي زنان را
در راستاي حمله به حقوق دموكراتيك زنان، بخشي . ق را تسهيل نمودزادي پوشش و طالآزاديهاي اجتماعي از جمله آنفي 

ل مربوط به زنان در مفاد قانون ياسالمي به ويژه در رابطه با مساقوانين يت  خواستار رعا نيز سلفي در تونسهاياز گرايش
  .ندسي شداسا
  

بور، حمله به ي مزجنسيتي در كشورها تقويت تبعيض نين زن ستيز درحمله به دستاوردهاي مبارزاتي زنان و تصويب قوا
مدن نيروهاي مذهبي آكار بر سر  با بي كهنظرِيه افراد و احزا  بر خالفاما آيد،حساب مي ه حقوق زنان در سراسر جهان ب

مي كنند، رزو آنچنان از دست دادند كه ماندگاري حكومتهاي پيشين را آ  را از حركت توده ايندر اين كشورها اميدشا
تظاهرات و اعتراضات زنان همراه با ديگر اقشار زحمتكش .  نيستن مبارزه مردم و زناكوس ياد شده، نقطه پايانتحوالت مع

انقالب سياسي حاصل تغيير قدرت . جوامع كشورهاي عربي بر اين حقيقت صحه مي گذارد كه انقالب كماكان ادامه دارد
 يك انقالب سياسي و نه يك انقالب ي عربي در كشورها.حاكم از طريق نيروي مردم است و يك انقالب اجتماعي نيست

 تا زماني كه سيستم دستخوش يك تغيير همه جانبه نگردد، مساله قدرت يك موضوع بي گمان. ستاجتماعي رخ داده ا
 در پروسه جنبش .فتطور كامل به حقوق حقه خود دست نخواهند ياه در اين راستا، زنان نيز ب. طبقاتي باقي خواهد ماند

ي جديد توسط ي و حكومتي بورژوا شدي خودكامه و استبدادي بعد از دهه ها از هم پاشيدهي، حكومت بورژوا"بهار عربي"
اكنون، ادامه اين روند به . نيروهاي ارتجاعي و نيروهاي باقي مانده از ساختار سياسي پيشين، قدرت سياسي را تصاحب كرد

حضور زنان در به . ي جهت تثبيت خواسته هاي دموكراتيك بستگي داردكشاكش بين نيروهاي در قدرت و نيروهاي اجتماع
 كه نه تنها به همه گير شدن تداوم، بلكه به دموكراتيزه شدن ان آن جهتثمر نشاندن گام دوم انقالبات ضد ديكتاتوري از 

   .بي مي شودارزيا  بسيار مهم،نيز ياري مي رساند
مراه با مدافعان حقوق زنان هستند كه با توسل به نيروي بالقوه و بالفعل توده اين نيروهاي انقالبي، سكوالر و دموكرات ه

ند، قادرند با تشكيل سازمانها و تشكلهاي اجتماعي در  دريغ نورزشياي كه تا سرنگوني حكومتي خودكامه از كمترين تال
اكم را به رعايت حداقل حقوق دموكراتيك  قادرند با ادامه مبارزه، قدرت سياسي حهانآ. روند تصويب قوانين تاثيرگذار باشند

 مي بايست به اگزيرنري  براي ماندگا، مذهبي باشندنكه يك نيروي صرفاًآ جديد، پيش از حكومتهاي.  وادار سازندنزنا
 و در راستاي فرمولهاي صندوق بين الملل پول و بانك جهاني گام بردارند و از  بپيوندندبخشي از قدرت بورژوازي جهاني

 به سختي قادرند پاسخگوي مطالبات معيشتي محرومان كه زنان ،سو، با توجه به بحرانهاي ساختاري سرمايه داريديگر 
 ت حركتها و تظاهرانطور كههما - "ر عربيبها"تش جنبش آشعله هاي . ، باشند تشكيل مي دهند راهانآبخش عظيمي از 

جنبش مردمي با توسل به نيروي زنان .  استسختي قادر به خاموش شدنه  ب– نشان مي دهدي عربيدر كشورها
نان به ديگر كشورهاي آ عدالت طلبانه ، بلكه مبارزه عرب نه تنها به قدرت خود باقي و پايدار است و برابري طلبزاديخواهآ

  سي ساله حكومتي خودكامه وكابوس  بهمدند وآزناني كه به خيابانها .  گسترش يافته استنيز. ..عربي مانند عراق و 
 مي بايد مبارزه را همچون پيشگامانِ خويش "سيدموكرا" و "ننا"بي به موخته اند كه براي دستياآ،  پايان دادنداستبدادي

  . تاريخ، كماكان ادامه دهند در
 تيكزنان متعلق به طبقات زحمتكش با مشاركت در مبارزه عملي جهت حمايت و دستيابي مطالبات دموكرابه ويژه زنان و 
هي و شناخت سياسي خود را رشد داده و سطح مبارزه را تا حد مبارزه عليه نيروهاي ارتجاعي، اپورتونيستي و گاآقادرند 

نبايد فراموش كرد كه پراتيك نقطه شروع و منشاء هر شناختي ست، در روند پراتيك است كه .  دهندامپرياليستي ارتقا
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 واقعيت پيراموني اش، يو مي گردد و بين ذهن و عين به معناروبر) ابژكت( عيني قعيتهايبا وا) سوبژكت(انسان اجتماعي 
   .دد مي كنرابطه ايجا

 مبارزه را تا استقرار دموكراسي و ،ن و استواربستري مطمي كه در ن دهند سازمامي توانند جنبشي رااين صورت آنها در 
 نيروهاي هستند قادر ،دن مبارزه عملي شوگاهانه واردآطور ه  بكه زنان ني ديگر، زمانبه بيا.  ادامه دهدعيعدالت اجتما

  .دن مهيا سازتيغاز مبارزه طبقاآانقالبي و غير انقالبي را از هم تميز داده و بدين ترتيب، ميدان مبارزه را براي 
  

   ضرورت دفاع از منافع زنان كارگر در جنبش ضد ديكتاتوري

 بيانگر تثبيت و تعميق هر چه ،ب و يا مطرح شده اندنگاهي به قوانيني كه در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد تصوي
در اين راستا مي توان به پيشنهاد طرح لغو قانون تنظيم خانواده، تصويب قانون . دش مي باتيبيشتر تضاد جنسيتي و طبقا

يت هاي دخترانه يا تك جنسيتي كردن دانشگاهها، كاهش ساعات كار زنان، طرح محدود دوركاري زنان، تاسيس دانشگاه
 سال، ايراد شوراي نگهبان به حذف مجازات سنگسار، چشم پوشي از طرح پوشش بيمه 40صدور گذرنامه براي زنان زير 

  .اشاره كرد...خانگي و  اي زنان سرپرست خانوار و ارزش گذاري به كار
ستمزد از سوي  استخدام و پرداخت دامر تبعيض جنسيتي در  توجه به شدت يافتنسياست حذف زنان از بازار كار با

 دو برابر ن ميزان بيكاري زنان در ايرا،مار رژيمآكارفرمايان در حالي از سوي ارتجاع شتاب گرفته است كه به گزارش مركز 
  .مردان است

ن عنواه  انزواي زنان بعي و از مشاركت در فعل و انفعاالت اجتمان، حذف آنها چون دوركاري زنانيني قواز تصويبهدف ا
 ساختار اقتصادي براي مر توليد و بهبودبديهي است كه ا. دي است جدي در توسعه سياسي و اقتصا عظيم ونيرويي

ي حياتي زنان در مبارزه عليه ، حذف نيروياما. هزاردستان قدرت و ثروت كه به چپاول منابع ملي مي پردازند، اولويت ندارد
 سد ايجاد آموزشي و توليدي جهتن از مردان در مراكز ديكتاتوري با اتكا به سياست تشديد تضاد جنسيتي و جداسازي زنا

علت تسريع در اعمال چنين سياستي را . سرعت پيش مي روده  استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي، بروي روندكردن فرا
اع  به سر مي برد و ديگر قادر به كنترل شرايط و اوضنمي توان در ضعف و تزلزل نظامي جستجو كرد كه در شرايط بحرا

   .نيست
 پول نفت سر سفره هاي بردنيكي از مهمترين دستاوردهاي دولت احمدي نژاد كه ادعاي دروغين انتخاباتي اش مبني بر 

بور كه سالها در راستاي  طرح مز.ست"طرح هدفمند كردن يارانه ها" ، حذف يارانه ها يامردم را بيش از پيش افشا ساخت
ز ژرفشِ فالكت و آمدي ج بر،ي گرديديستور كار رژيم بوده و توسط وي اجرااجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي در د

اين روند، زنان كارگر و مزدبگير كه بخش قابل توجه اي از زحمتكشان . ستمحروميت كارگران و مزدبگيران نداشته ا
ابوالفضل فتح الهي، . ت بي بهره ساخته اسمنيت شغلي از حقوق بديهي و قانوني به ويژه ا تشكيل مي دهند راميهنمان را

 ابراز مي "خبرگزاري وفا" به نقل از 1391 ارديبهشت 9هاي صنفي كارگران ايران در تاريخ نجمنيس كانون عالي ايب رينا
به گفته فتح  .سفيد امضا رو به افزايش استن قراردادهاي دارد كه پس از اجراي دور اول هدفمند كردن يارانه ها، ميزا

ط كارفرما و به اصطالح يان با شراين كارگران و كارفرماي درصد كل قراردادهاي همكاري ب50 از شي، هم اكنون بياله
مار براي آن ي ولي ا،ان موافقت مي كننديط كارفرماي درصد خانمها با شرا70": وي اضافه مي كند.  امضا مي شود"ديسف"

  ."ت داشته باشندياز حداقلهاي قانون كار فعال درصد است، به عبارتي مردان كمتري حاضر مي شوند با كمتر 30مردان 
ي شدن سياست قطع ي با اجرا،ور خانواده هستندآشايان توجه است كه وضعيت معيشتي زنان كارگري كه تنها نان 

 به مراتب فجيع تر از ،سوبسيدها به موازات تشديد بيكاري، فقر، ركود اقتصادي و ورشكستگي صنايع و تعطيلي كارخانه ها
 " وله دويچه"، كارگر يك كارگاه توليد پوشاك در تهران به  قر همين رابطه زهراد. ارگر متاهل استزنان ك

خيلي از زنها سرپرست خانوار هستند و . خيلي وقتها دستمزد ما زنان كارگر از دستمزد همكاران مرد كمتر است":گويد  مي
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رماها هم قانون عدم محول كردن كار جسمي سخت به زنان ناچارند با همين حقوق بخور و نمير كار كنند و خيلي از كارف
  ".كنند  خت ميكنند و با اين بهانه، دستمزد كمتري به زنان پردا  را بهانه مي

 نه تنها در اجراي سياستهاي ضد كارگري تحت لواي ، ايجاد مي كنندرزشمثابه كارگراني كه اه حقوق زنان خانه دار نيز ب
 بلكه بعد از دهه ها جنجال بر سر اجراي بيمه زنان خانه دار و ارزش گذاري كار ،رفته نشدهاصالح قانون كار در نظر گ

 13 سايت عشرت شايق،  ارايه شده دررماآاين در حاليست كه بر اساس . خانگي، هنوز در حالتي معلق بسر مي برد
 ميليارد 336ه داري زنان ساالنه تقريبا  هزار خانوار در كشور وجود دارد و ارزش كار خان998 ميليون و 17 ،91فروردين 

اسفند ماه ، "ايرنا"به گزارش .  درصد مي رساند16ريال حساب شده كه بدين ترتيب سهم زنان در توليد ناخالص ملي را به 
شته و ي نشدن بيمه زنان خانه دار اذعان داييس ستاد ملي زنان و خانواده رژيم، فريبا حاج علي، به اجرا ري،91سال 
نماينده  در اين رابطه،. " نشده استييطرح بيمه زنان خانه دار در طول چهار دولت گذشته مطرح بوده ولي اجرا":گفت

 اعالم كرد كه بودجه كافي براي اجراي "ايلنا" در مصاحبه اي با خبرگزاري 91بان ماه سال آ ده درمجلس رژيم، طبيب زا
  .اين طرح وجود ندارد

  
ايران از يكسو به دليل عدم رعايت حقوق دموكراتيك زنان به مانند زنان اقشار و طبقات ديگر توده زنان زحمتكش و كارگر 

 به دليل سمت گيريهاي اقتصادي رژيم كه سياست ضد ملي و ضد ،جامعه مورد ظلم و ستم قرار مي گيرند و از سوي ديگر
 كه تبعيض جنسيتي كه در مركزتوجه است در خورِ . كارگري را دنبال مي كند، مورد ستم طبقاتي نيز قرار مي گيرند

. شد بانباعث مي شود كه نرخ دستمزد زنان كارگر به مراتب كمتر از همكاران مردشا قرار دارد،  استبداد حاكميديولوژيا
از عنوان پاسدار خانواده مي بايست به نگهداري ه زيرا ب هم نيستند،  شغل دوم و سومگرفتن حتي قادر به آنها بر اين، افزون

  . ن دريافت نكنندآفرزندان و كار خانگي بپردازند و دستمزدي هم در ازاي 
، بيش از همه بر دوش محرومترين قشر جامعه  رژيم به دليلِ سياست بحران سازي و جنگ طلبانههاي وضع شدهبار تحريم

ين قوانيني را تصويب مي  ديگر، رژيم واليت فقيه در حالي چنرتبه عبا. يعني زنان كارگر و زحمتكش سنگيني مي كند
 نظامي دولتها و نيروهاي -عب و وحشت در داخل، صدور تروريسم و حمايت ماليد رسياست سركوب، ايجاادامه كند كه 

  . بخش عمده اي از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است،ارتجاعي در منطقه
قوق زنان بر نظريه گرايشاتي كه هنوز قصد دارند ي ترين حيبيش از سه دهه حمله مداوم و پيوسته و دستبرد به ابتدا

 مهر باطل مي ،ي به بيراهه بكشانند و از ماهيت انقالبي تاريخي خود تهي سازنديجنبش زنان را تحت لواي خشونت زدا
تحقق ل زنان ي پيرامون مسا هيچگونه تحولي نه تنها،تالشها و مبارزات پي در پي مدافعان حقوق زنان وجود زيرا، با. كوبد

 زنان فعال در زندانها بر اين  تعداد رشد فزاينده سير فزاينده تصويب قوانين ضد زن ونيافته است، بلكه نگاهي مختصر به
  .جز تشديد سركوب و تحقير زنان فراروي خود نمي يابده حقيقت صحه مي گذارد كه ارتجاع حاكم راهي ب

 ، رفع تبعيض جنسيتي و طبقاتين جهتناآكش ميهنمان و مبارزه احياي حقوق حقه زنان كارگر همراه با ديگر زنان زحمت
ل با احياي حقوق بنيادين ملت ايران در جنبش ضد رگري و در كرابطه مستقيم و ناگسستني با جنبش زنان و جنبش كا

ت كه در ي برخوردار اسياين نيروي عظيم تحت ستم جنسيتي و طبقاتي از پتانسيل انقالبي بسيار باال. ديكتاتوري دارد
ن حمايت كند، قادر است ضربات آطور جدي در دستور كار قرار داده و از ه را ب نانآصورت حضور جنبشي كه مطالبات 

 را به درجه معيني از رشد و تكامل )ديزاآنتاگونيستي بين استبداد و آتضاد (صلي  تضاد ازد،مهلكي بر پيكره رژيم وارد سا
   .ع انقالبي نوين را سبب گرددلوطبرساند، شرايط را انقالبي سازد و 

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  .....يادداشت سياسی
  

   تشريفاتیاتتبديل دستورات مقام معظم به فرمايش
  مهدي سامع  

  
 كلمات نيا.  او شگفت زده نخواهد نشدي نوروزامي داشته باشد از پيي نژاد آشناي محمود احمدياسي ساتي با ادبياگر كس

بِگَم، «، »نده و ترمز ديقطار ب«.:  گذشته به نام او ثبت شده استي كه در سالهامياوري بادي نژاد را به يو جمالت احمد
» نَنه قَمر«، »آن ممه را لولو خورد «،»يبرادران قاچاقچ«، »قطعنامه دونتون پاره بشه«، »خس و خاشاك«، »بَِگم

 شتري اَعالم و حجج اسالم را بي آن كه لَج حَضرات علَماي اش براي نوروزامي كلمات و جمالت در پني همندهيگو.....و
 از مفسران يكه از نظر برخ»  باد بهاردهزن« نژاد با شعار ي احمدي نوروزاميپ. استفاده كرد» بهار«لمه  بار از ك20درآورد، 

 ني شعار با ظهور دوازدهمني اه،ي فقي شده ولياغياز نگاه گُماشته .  رسدي ماني باند است، به پاني اي شعار انتخاباتياسيس
 استي سدانيرا به م» كوروش «ي پاد،ي و تمجفي نژاد با تعريحمد كه ايآن روز. افتي كامل خواهد ي تجلانيعيامام ش
 »اريرستم و اسفند« خواهد ي كند و اكنون هم مبيترك» ظهور «ياي را با روي نوستالژني فراموش نكرد كه اد،ي كشامروز

 و با هي فقي سابقه ولي بتي كه با حماياسي كوتوله سكي است مشخصات نيچن. را با هم به خورد مقام معظم دهد
 ي جمهوراستي ريبر صندل»  مقام و اوباش هرزِهي عالحان خوار، مدارهي جانيجيبس« سرداران سپاه و لشگر يمهندس
.  كندي را در چشم همه فرو مي نژادي جهان احمد،يي مشامي رحاري او و اسفندني بي خالي صندلكي كند و با يظهور م

ه ي فقتي كه نظام والي كه نه، لجن زاري، تراژد» شونديبا ارزش م هاي شوند، عوضي ارزشها عوض ميوقت «ندي گويم
 يم»  ملتميتصم« همه از تيو تبع»  ملتيرا« نژاد در نقش مدافع ي شده كه احمدري گندش همه گي چنان بوده،يآفر

 ي احمدملت«كم كم به پشت صحنه رانده شد، اكنون با قامت » ارتحال امام امت«كه با »  در صحنهشهيامت هم«. شود
  .  خواهد ظهور كندي م»ينژاد

   
 جهان ي كشورهانيرتري نژاد سقف آروزها را به فقي كند و احمدلي تبدانهي خاورمسي را به سوئراني خواست اي ممصدق

 خواهند كرد، ي هلِهله و شادشي براي نژادي ظهور خواهد كرد و ملت احمدي كه روزي نژاديالبد بهار احمد. ارتقا داد
 افتيرا پست پشت سر گذاشته و از آخر به در...  وي سومالمبابوه،يز مثل كنگو، يي كشورها»يرانياسالم ا«ه  كستيروز

 و لشگر ي تا در رقابت با مقام معظم رهبردهي نژاد دي است كه دكتر محمود احمدي خوابنيا.  شوديمدال طال مفتخر م
 با هم اري بار قرار است رستم و اسفندنيو ا» لولو خورده« را »ي اسالمرانيا« كند كه يحال... در فم و مشهد وناسورهايدا

 ياحمد.  عرضه كننداني را به جهان»يرانياسالم ا« و با مشاركت كوروش و البته چاورز، داني كرده و با ظهور بهار جاويآشت
او .  خود نقشه راه دارديهااي تحقق روياو برا.  زندني تَرَقه بر زمي كه در كنار توپچستي نيگوشينژاد مثل آن بچه باز

 نشان دهد لي اَعالم و حجج اسالم را خوار و ذلي تا علماردي مَكرَمه چاورز را در آغوش گدهي تواند واليمشاهده كرد كه م
 از مقام ي كه البته با تنفر عمومي عجز و ناتواننيا. سردهند»  اسالمايوا« بدرانند، كفن بپوشند و قهي كنند يكه جرات نم

.  كندي مفي صورت ممكن توصني به بهتري خامنه اي علدي از جانب سيروزآبادي را پاسدار حسن فختهيظم درهم آممع
كه عصر روز »  دفاع هم جانبه همه جانبهيدفاع مل «هي مسلح در مراسم اختتاميروهاي ستاد كل نسي رئ،يروزآباديحسن ف

 ي به من گفتند؛ برخهي با گالشانيا« : گفتيد، از قول خامنه ا دفاع برگزار شي در دانشگاه عال1391 اسفند 17پنجشنبه 
 زنم، مگر آن كه آن ي نمي حرفچي دهم، هي است؟ من دارم دستور مي چه حرفني اشات،ي فرماشاتي فرماندي گوي ميه

  ».موضع و دستور باشد
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 ي احمدنهي كابري وزكي ضاحيعد از استب. استفاده كرده اند» درد دل درددل« از واژه »هيگال «ي از رسانه ها به جاي برخدر
خون شدن « مقام معظم صحبت از تي بكاني شد، نزدي نامگذار»اهي سكشنبهي «هي فقتي نظام والي كه براينژاد در روز

 نظام تيثيح«به » چوب حراج زدند... دو قوهيرؤسا« ذوالنور گفت و اضافه كرد كه ي را مجتبنيا.  كردند»يدل رهبر
  .»ياسالم

   
 در همان مراسم يجاني الري كرد، عليي رونماهي فقيول» درد دل« اسفند كه پاسدار حسن از 17مان روز پنجشنبه  هدر

 و يني د  را با شليگري الاُباليبرخ« و اضافه كرد كه »ستي دهنده ن  در جامعه خاتمهي كالم رهبرندي بگوخواهند يم«:گفت
  .» هستندتي كاهش نقش علما و روحاننبال به دني و همچنكنند ي مي مساوي مسلكيهرهر

 شود كه ي ميني بشيپ«: گفترازي دادستان مراكز استانها در ششي در هما،يا  اژه ي محسنني باز در همان روز غالمحسو
 سال رخ 34 ني كه در اييها  فتنه اي و 88 گذشته مانند سال ي ها  فتنه با فتنهني ام،ي در راه داشته باشدي فتنه جدكي

  ».ديآ ي مداني از پا برهنه به متي مقابله با فساد و با چهره نفاق و حمات، با شعار عدالندهيوت دارد و فتنه آداد تفا
 به طور مثال، »يفتنه، اصالحات و سازندگ «يدر مورد افراد اصل» سپاه  ون،يروحان «شي در هماي مصلحدري همان روز حدر

 يادي زيهاياش هستند، بده  يداتوري و ضد انقالب دنبال كاندي كه دشمنان خارجيفرد«: گفتيو البته نه چندان تصادف
 ريوز» . بسپاردي را به دست فراموشي پرونده گذشته وتواند ي در گذشته نمي وتي دارد و صرف سوابق مسئولرانيبه ملت ا

 مربوط به يش امكان انتشار اسناد كايا«:و اضافه كرد كه»  خوانديمقابله با رهبر« را اني جرني اياطالعات شاخص اصل
 به ساحت امام راحل و سخره گرفتن اصل شاني جلسه جسارتهانيشان وجود داشت كه در ا  ي افراد از جلسه خصوصنيهم
    »!! را قبول كردهي فقتي امام هم تحت فشار مقوله والديگو ي كه در جلسه مشد ي فرد برمال مني توسط همهي فقتيوال
 ي رفسنجاني اسفند، هاشم23روز چهارشنبه . ستي هم ني به انتشار اسناد سرازي و ندي گوي نم دروغي مصلحدريح

 ادوار گوناگون مجلس ندگاني از نماي جمعداري را به سخره گرفت و در دي علدي در لفافه سژهي نژاد و به ويمدافعان احمد
 و تفكر شدند و اني جرني خام ا،ي روحانري غ وي از روحاناعم تها،ي از شخصي است كه بعضني ابيعج«:ارتجاع گفت

 بازگشت و اعتراف به خطا و اشتباه را ندارند يرغم فهم اشتباهات گذشته، رو  قرار دادند كه اكنون به تيچنان مورد حما آن
  . »دارند ي برنمهي بلني از اتي خود دست از حماي و عقلي قلبليو خالف م

 از يبعض« به راه انداخته كه »ي محَشريصحرا« نژاد است كه آن چنان ي احمد پاستور، محموداباني خه،ي بلني اآدرس
  .» بازگشت و اعتراف به خطا و اشتباه را ندارنديرو] ي خامنه اي علديبخوان [تهايشخص

   
 لي تقل»شاتيفرما« نظام را در حد مهيعمود خ» دستورات «چگاهي كه در دوران صدارت اش هي رفسنجاني نگاه هاشماز

 نيا.  دارديگري دي در سر سوداياما خامنه ا.  او و رجوع به اكبر استي محمود سه طالقه كردن فورهي از بليد، خالصندا
 در يني عقب نشني داند كه اولياما او م.  دارندي از سرش بر نمدست آن ني آخرژهي و به ويدرست است كه دشمنان درون

 روز ادداشتي آقا در تي پرداز بهي در نقش نظريعتمداري شرنيحس. است» اُحد« باندها، از دست دادن تنگه نيمقابل ا
 ي از جنگهايكي ر نگهداشتن تنگه اُحد دتي به اهم»متيتنگه غن« تحت عنوان هاني روزنامه ك1391 اسفند 27 كشنبهي
 دشمن متي از نگهبانان تنگه كه شاهد شكست و هزياديتعداد ز« دهد كه ي محي پردازد و توضي اسالم مامبريپ

 ديبخوان[ كردن دشمنان اسالم فياو با رد.  سبب شكست شدنيو ا»  تنگه را رها كردهمتي غني جمع آوريبرا...بودند
به طور » حلقه انحراف«و » اصحاب فتنه« در مقابل دي بااني اصول گراه كردي گي مجهي نتي كنونطيدر شرا] يخامنه ا

نروند و فقط اجازه ] غارت مردم [»متي غنيجمع آور«داشته و به دنبال  توجه تي تنگه والمتيمتحد عمل كنند و به غن
 نيا.  بپردازندمردم كرده اند به غارت و چپاول داي كه به شدت كاهش پتشي و ذوب شدگان در والني امر مسلميدهند ول

كه اگر قرار است نگهبان  كنند ي بلند اعالم مي روند و با صداي بار آن نمري زهي فقي ولي كه رقباستيهمان نكته محور
 د،يهم نام» انتخابات آزاد« شود آن را ي كه مهاي از شعبده بازيالي سريو با اجرا» عادالنه« به طور دي باشند، باتيتنگه وال
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 كرد ي نژاد كه فكر مي كامل از محمد احمدتي با حما1384 در سال يخامنه ا.  باشندكي شرمتيغن يدر جمع آور
جمع « مشاركت در ي مشغول خواهد شد، شروع به برهم زدن بازتي تنگه والي توجه به نگهبان قابليبدون سهم خواه

 ي خامنه اياما وقت.  خدا پناه برده بوده بي رفسنجاني در خواب بود و هاشمي كروبيدر آن زمان مهد.  نمود»متي غنيآور
 او را تهي كردند و اتورامي مردم بودند كه قيده ها بار توني در صدد برآمد كه همان نقشه راه را ادامه دهد، ا1388در سال 

 به »ردستو «لي بود بر داستان تبدي شده آغازلي تبدهي فقي كه به كابوس ولدادي روني لَگَدكوب كردند و همابانهايدر خ
  . استدهي نژاد رسي دماغ شدن محمود احمدي موي و در ادامه آن به ماجرا»شاتيفرما«
   

 سر ي را آغاز كردند، نه در آرزويدي خود دوران جديامهاي كه با قيكسان.  شوديزه محدود نم حوني داستان به هماما
 در دست، دل به بذل و يي نژاد هستند و نه كاسه گداي از احمدتي اعتراف به اشتباه حماي براهي فقيعقل آمدن ول

 و از آن بدتر بازگشت به دوران ين سازندگ بازگشت به دوراياي نژاد بسته اند و نه در روي محمود احمدرانهي حقيبخششها
 1388 سال يامهاي قكيتجربه نزد.  شودي پر رنگ تر و برجسته تر مشهي اندكي مردم روز به روز يبرا.  امام هستندييطال
 را به سمت م از آنهاست، مرديكي هي فقي شدن دستورات ولتي بو خاصي آن كه بي عملجي  و نتا1389 سال انيو پا
 ي كارني چنيمردم در انتظار فرصت برا.  دهدي حاكم سوق متي و برانداختن نظام جهل و جناهي فقتيل وال اصينابود

  . ي لحظه انيهستند و حاكمان در كابوس چن
  .مي كني آغاز مراني مردم اي و اجتماعياسي ساتي و تحول در حريي لحظه تغدني فرا رسي آرزوي را با آروز1392سال 

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  

 :روز سخن
 - 1835( تـواين  مـارك  ("بدهيـد  راي دادنـد  نمـي  اجـازه  ،داد مـي  تغيير را چيزي دادن راي اگر نيست، آزادي كه آنجا"

 "سـاير  متـا  مـاجراي " و "فين هاكلبري ماجراهاي" رمان مديون را خود شهرت او.  آمريكايي طنز پرداز  و نويسنده )1910
 )است

 نويسنده رابينز، آنتوني) 1960 متولد (نزيراب يآنتون ("ميآور يم دست به را همان ،مينك متوجه چه هر به را خود اسحو"
   )انگيزشي سخنران و
  

  ادبيات

 ايران نويسندگان كانون نوروزي پيام
 خاصـه  – گـسيخته  لگام تورم و اقتصادي فشارهاي انواع و گرانيها" به اشاره با نوروزي شادباش در ايران نويسندگان كانون

 بـر  پيـروزي  به اميد و نو زندگي" ،"فزوني به رو و سياسي   اجتماعي فرهنگي، فشارهاي ،ديگر سوي از و -اخير ماههاي در
 بـه  ويـژه  بـه  ،مـردم  ي همـه  بـه  را نـوروز  عيد ايران، نويسندگان كانون«: نويسد مي و كرده رزوآ مردم براي را "دشواريها
 و گويد مي شادباش ،كنند مي تالش آزادي از سرشار بهاراني براي كه كساني به و قلم اهل به اعتقادي، و سياسي زندانيان

   »."است بس زندگي براي قلب و است اي افسانه قفل" آن در كه كند مي آرزو را روزگاري همه براي
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 تبعيد در ايران نويسندگان كانون نوروزي پيام

 از اسـالمي  جمهـوري  هـراس  بـه  اشـاره بـا    "بهـار  هـاي  جوانه" عنوان با اي اطالعيه در تبعيد در ايران نويسندگان كانون
 شـدن  نو و بهار جلوي توان مي آيا داشت؟ باز حركت از را زندگي شود مي آيا" :نوشته ،است "نو و تازه چه هر" فرارسيدن

 ارتجـاعي  و پوسـيده  دندان تا رژيم يك با است سال چهار و سي از بيش كه مردمي تاريخي ذهنيت از را نو روز و گرفت را
 زنـدگي  نويد ،است شده پديدار افق در كه درخشاني طليعه كرد؟ جاودانه را تباهي و ستم شود مي آيا گرفت؟ ،دنجنگ مي
  ".نيست آن با مقابله ياراي ديگر را اسالمي جمهوري كه دهد مي را اي خجسته و نو
 

  برليناله ادبي جشنواره راين، رود كنار در
 بـين  بـار  سـيزدهمين  بـراي  كلـن  شهر

ــاي ــا 6 روزهـ ــارس 16 تـ ــان مـ  ميزبـ
 و كتـاب  دست انـدركاران    و نويسندگان

 مـولر،  هرتـا . بـود  جهـان  سراسـر  از قلم
 اوز، آمـوس  بارنز، جوليان كرشل، اورزوال

 شخصيتها اين  جمله از عنان و گورباچف
 .بودند

 از بيش كلن ادبي  جشنواره روز يازده در
 و بحــث و خــواني  داســتان  لــسهج 200
 كتابخانـه  در سياسي ـ ادبي وگوي   گفت

 . شد پا بر شهر اين آيي  گردهم گوناگون سالنهاي و هنر و فرهنگ هاي  خانه ها، 

  
  سينما

 كردند شكايت سلحشور اهللا فرج از ايران سينماي زن بازيگر 13
 شـكايت  رسانه و فرهنگ دادسراي در وي از سلحشور اهللا فرج هاي گفته با رابطه در ايران سينماي زن بازيگران از تن 13

 سلحـشور  نويسنده مي گويد كـه     اين.  اش شكايت كرده   فيلمنامه  به دليل سرقت   او نيز از    نويسنده يك همچنين. اند كرده
 .است بررسي حال در پرونده كه كرده سرقت  او را"يوسف پيامبر" فيلمنامه

 بـه  هاليوود پرآوازه هنرپيشه جولي، آنجلينا از دعوت براي سينما كننده تهيه يك تالش زا انتقاد با سلحشور پيش ماه چند
 بايـد  سـينما  اين. است "خانه    فاحشه" كه سينمايي براي است خوبي اتفاق ايران به جولي آنجلينا آمدن": بود گفته ايران،

 ".بياورد بين المللي فاحشه خود فعاليت ادامه براي هم

  گفته ها  اين به ايراني سينماگران برخي زن، بازيگران و ايران سينماي درباره سلحشور آقاي  ركيك سخنان رانتشا دنبال به
 .كردند محكوم را آن و داده نشان واكنش

 ادبـي    بي و پراكني   نفرت از را شهرتتان كه اين از":بودند نوشته سلحشور به خطاب ايران سينماي سرشناس بازيگر زن پنج
 بگوييم كشيم  مي خجالت كه را سينمايي كنيد لطف كاش اي" و "متاسفيم بسيار ايد،  آورده دست به نوعانتان   هم برابر در

 نگرانتـان  وجـدان  بـه  محبـت  و صـلح  و آرامش و شويد رستگار كه شايد كنيد، رها خود حال به ،اندازد  مي كجا ياد را شما
 ".بازگردد

 دهان اي  رسيده سينما دوران به تازه پيش چندي": نوشت يادداشتي در يو هاي گفته به پاسخ در نيز اعتماد بني رخشان
 ."داد نسبت سينما بازيگران به ،بود خودش خور در چه آن و كرد باز
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 تبعيد در ايران سينماي جهاني جشنواره يازدهمين برگزاري
 ايـن  كـه  كنـد  مـي  تاكيد تبعيد در ايران سينماي جهاني جشنواره يازدهمين برگزاري از گزارشي در تبعيد در هنر انجمن
  ."است  متكي  مدعا  بي  و  آزاده  انسانهاي  و هنرمندان تماشاگران، مستقل، هنر و فرهنگ دوستداران حمايت به فقط "انجمن

 ،بوييـگ  كلـودين  هـا  خـانم  حضور با فوريه 21 پنجشنبه روز ظهر از بعد شش ساعت جشنواره":است آمده گزارش اين در
 مـدير  گـزارش  بـا  و فرانـسه  فاسيلد فرهنگي و هنري امور مدير ،چيكو بن ناديا و بشر حقوق امور در پاريس شهردار معاون

   .شد آغاز جشنواره
 و داسـتاني  بلند، كوتاه، فيلم يك و سي تماشاي به تا داد را امكان اين ايراني غير و ايراني تماشاگران به جشنواره روز چهار

 مـشكالت  از ،گفتگـو  و بحـث  ي جلـسه  شانزده در و بنشينند كشورها ساير و ايراني متعهد كارگردانهاي ي ساخته مستند
 بـا  حكـومتي  سينماگران فيلمهاي پخش و ساخت براي فراوان تبليغات و تسهيالت و تبعيد در سينماگران براي فيلمسازي

 ".شوند خبر

  
 هاليوود از اسالمي جمهوري شكايت

 فرانـسوي  خـانم . كرد استخدام "هاليوود" از شكايت براي را "پير كوتان زابلاي" بنام فرانسوي وكيل يك اسالمي جمهوري
  . كرد خواهد وادار ايران از عذرخواهي به را "هاليوود" كه كرد اعالم پرداخت پيش دريافت پس از

 ايـ  مـستقيم  تـصور،  قابـل  غيـر  و ،آرگـو  هرگز دخترم بدون ،300 معكوس، شمارش اورشليم قبيل از فيلمهايي":گفت وي
 پردازيهـاي   دروغ همين خاطر به و دارد را دنيا در خرابكاري يا اي   هسته بمباران قصد ايران كه دهد   مي نشان غيرمستقيم

 ".كنيم دفاع ايران از و كرده شكايت آنها از موارد اين در توانيم  مي ما هاليوود

 ممنوع يا زنداني بازداشت، سانسور، ايران، ايسينم كنترل با كند مي تصور اسالمي جمهوري كه است اين توجه قابل نكته
 ايـن  در كـه  اسـت  ايـن  پرسـش  طرفـي  از .است كرده خود نصيب را سانسور جهاني حق ،ايراني سينماگران كردن الخروج
 ولـي  كنـد  پا و دست شاكي بتواند رژيم شايد است؟ شكايت مورد كسي چه و باشد شاكي است قرار كسي چه نامه شكايت

 جمهـوري  گويـان  يـاوه  از مفـت  پـول  دريافت با كه بازي حقه وكيل بايد كه  است اليوسواين   است؟ كسي چه "هاليوود"
 .دهد پاسخ پرداخته، كشيدن نشان و خط و يخودستاي به اسالمي

  
 موسيقي

   ليان گروه كنسرت لغو علت عنف، به تجاوز

 
 محلـي  موسـيقي  بـر  را آثارشـان  كـه  "ليـان  گروه"

 بـا  امـا  اسـت  پرطرفـدار  اند،   دهكر متمركز بوشهري
 حوزه  مخالفتبا   بوشهر در گروه اين كنسرت اجراي

بـه   كـه  گـروه  سرپرسـت . شـد  علميه و بسيج روبرو   
 در "داركـوب " موسـيقي  گـروه  همراهـي  بـا تازگي  
 از پـس  كنـسرت  ايـن  در ،رفـت  صحنه روي تهران

 در انگيــز  غــم آوازي بــا جنــوبي اي  قطعــه اجــراي
 بـه  مربـوط  اخيـر  روز چنـد  اين حواشي به اعتراض
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 هـاي    نامهشـب  و تجمعهـا  سـري  يـك  با خود زادگاه و بوشهر شهر در همچنان ما":گفت آن لغو و بوشهر در "ليان" اجراي
 موسيقي و دوست هنر مخاطبان براي توانيم  نمي و هستيم رو   به رو محلي موسيقي و ليان اجراي با مقابله براي غيرقانوني

 ".بپردازيم برنامه اجراي به بوشهر دوست

 يـك  از فـردي  كـه  نيـست  صـحيح . كنيم  مي عنف به تجاوز خود كنسرتهاي در كه كنند   مي محكوم را ما":گفت شريفيان
 بـار  حرف اين. است گرفته صورت عنف به تجاوز ما كنسرت در كه بزند اتهام و بيايد ديني ،تر  مهم همه از و رسمي جايگاه
   ".داشتند حضور آنجا در كه نفر هزار از بيش هب است توهين اين. دارد حقوقي

 

  شكست را موزه فرش ركورد بووي ديويد آثار نمايشگاه
 آثـار  و زنـدگي  بر مروري نمايشگاه از بليت هزار 42 از بيش

 شـده  فروختـه  تـاكنون  راك موسيقي خواننده بووي، ديويد
 زرو از ،"بـووي  ديويـد  اسـت  اين" با نام  نمايشگاه اين. است
 پـنج  و كند مي كار به آغاز) فروردين سوم (مارس 23 شنبه
 زمينـه  در را بريتانيـايي  سـاله  66 سـتاره  ايـن  فعاليت دهه

 ميالدي هفتاد دهه در. گيرد برمي در سينما و مد موسيقي،
 موسـيقي  هـاي  چهـره  تـرين  سرشناس از يكي بووي ديويد
 مـي  صـحنه  روي بـر  متفـاوت  ظاهري با بار هر و بود جهان

 .ترف

 نوآوريهـاي ":بـود  گفته نمايشگاه اين برگزاري و خواننده اين باره در پيش چندي آلبرت و ويكتوريا موزه مدير راث، مارتين
 بخـش  الهـام  همچنـان  و دارد بازتـاب  تـصويري  فرهنگ و مد طراحي در هنوز مد و تئاتر موسيقي، در بووي ديويد انقالبي

 ".دنياست سراسر در طراحان و هنرمندان

 

  فلويد پينك  آثاراز جديدي جرايا
 اثري  آميزترين موفقيت اما است، شده دارند جهاني شهرت كه فلويد پينك كارهاي از اقتباس هزاران سالها طول در چه اگر
ه ب گرفته، قرار فلويد پينك  گروه توجه مورد پيانيست اين كار. است تركيه اهل پيانيست جوان زن يك از آمده وجوده  ب كه

   . استداده قرار تجليل مورد و كرده ياد آن از خود رسمي بوك فيس در هك طوري
 پينـك  آهنـگ  سـه  از جديـدي  اقتبـاس  با گوكچين دنيس. شده است  پيانيست اينشمگير يكشبه    شهرت چ  سبب امر اين

 .است كرده خلق به ياد ماندني اثري ،فلويد

  
  نقاشي

 شد كشف اينترنت در دايك ون از تابلويي
 مـي  فكـر  كارشناسان اين از پيش. شد شناسايي اينترنت طريق از بريتانيا، هفدهم قرن برجسته نقاش دايك، ون از تابلويي
 اگـر . شـد  مي نگهداري انگلستان دورهام در باوس موزه انبار در همين به و است كپي نسخه يك پرتره تابلو اين كه كردند

 شده برآورد نآ ارزش دالر ميليون يك از بيش اما  كرد، گذاري تقيم را آن شود نمي و است ملي ميراث جزو تابلو اين چه
 .است

 نقـاش  1632 سـال  در و آمـد  دنيا به  هلند -ن  انتورپ در كه بود هفدهم قرن نگاران پرتره بهترين از يكي دايك ون آنتوني
 .شد اول چارلز شاه دربار
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  )٦(خصوصی سازی متکی بر رانت و تحکيم استبداد 
  شهره صابري

  
 در ايران وقتي از نظـر علمـي قابـل قبـول           1357هر تحليلي از انقالب     . هر پديده ي اجتماعي پديده اي تاريخي نيز هست        

 ي شيوه ي توليد كه اسـاس پـويش تـاريخ اسـت داراي دو جنبـه       . است كه بر پويش واقعي تكامل تاريخي صراحت بخشد        
جنبه ي اجتماعي و جنبه ي مادي پويش توليد كه محرك دگرگونيهاي اجتماعي هـستند و هـر انتزاعـي از                     : اساسي است 

هايي كه  انسانهاي مادي توليد مي شود و نيز  آن ارزش  شرايط تاريخي بايد با توجه به ابزار كار و موضوع كار كه به وسيله ي              
چگونگي رابطه ي انسان با ابزار توليـد و  . اصي كار مي كنند صورت پذيرد به كمك اين وسايل بر اساس تجربه و شناخت خ         

 انقالب و يا هر گونه تحول يا دگرگوني را بايد در چارچوب مـادي آن  .مالكان آنهاست كه روبناي جامعه را تشكيل مي دهد   
. روابط اجتماعي است سـنجيد  هر گونه زيربنايو چگونگي تحرك را بايد با توجه به عامل اصليش يعني شيوه ي توليد كه             

سردرگمي بسياري از نظريه پـردازان   سبب 1357 انقالب آستانهعدم توجه به اين عامل و شرايط مادي جامعه ي ايران در         
  . ه استو اقرار آنها به اين سردرگمي شد

  
ون در ايران بودنـد از زبـان    خانم كلربري ير و پير بالنشه كه خبرنگار روزنامه ي ليبراسي،ازمتن گفتگويي ميان ميشل فوكو  
 ما در صورتي يك انقالب را به رسميت مي شناسيم كه دو ديناميـك را در آن مـشاهده           ":ميشل فوكو اين گونه آمده است     

 يكي ديناميك مبارزه ي طبقاتي يا روياروييهاي بزرگ اجتمـاعي و ديگـري ديناميـك سياسـي يعنـي حـضور يـك                        ؛كنيم
ولوژي سياسي و خالصه نيروي پيشتازي كه همه ي ملت را به دنبال خود مـي كـشد            ئد يك حزب يا اي    ، يك طبقه  ،پيشگام

  كه براي ما نشانه هـاي       را اما به نظرم مي رسد كه در آنچه  در ايران روي مي دهد نمي توان هيچ يك از اين دو ديناميك                     
ايگاه مبارزه ي طبقاتي  و تضاد هـاي  جنبش انقالبي كه نتوان ج . هاي روشن پديده ي انقالبي اند تشخيص داد       بارز و عالمت  

   "دروني جامعه و يك پيشگام را در آن مشخص كرد از نظرما چه مي تواند باشد؟
آن به عنوان انقالب يـاد مـي شـود از      كه از1357چنانكه مي بينيم تالش فوكو  براي تبيين پديده ي اجتماعي  در ايران        

ارانش در نشريه ي ليبراسيون به شيوه ي توليد كه زير بناي اصلي هـر    آنجايي منتهي به سردرگمي مي شود  كه او و همك          
از آنجايي كه ديسپاتيسم در ايـران سـابقه اي طـوالني دارد نمـي     . جامعه اي از جمله جامعه ي ايران است توجه نكرده اند      

 1357جتمـاعي سـال   توان انتظار داشت كه دو ديناميك مورد نظر فوكو كه خصايص اصلي انقالب هـستنند از پديـده ي ا     
. واكنشي كه اغلب در مورد ايران شنيدم اين كـه آن را نمـي فهمـيم        ":در ادامه اين گفتگو كلربري ير مي گويد       . انتزاع شود 

 يعني دگرگوني در ،وقتي جنبشي را انقالبي مي خوانند برداشت مردم در غرب از جمله خود ما نوعي پيشرفت و ترقي است
هاي مذهبي براي مبارزه موج اعتراض ،در واقع.  ي اينها با پديده ي مذهبي زير سوال مي رود         همه. راستاي پيشرفت و ترقي   

 سده ي پيش باز مي گردند و در عين حال خواسته اي در زمينه 13لفت با شاه به انگاره هايي استناد مي كند كه به  او مخ 
 رسد در راستاي انديشه يا كنشي ترقي خواهانه حركت مـي            ي عدالت اجتماعي و غيره را مطرح مي كنند كه به نظرم مي            

نمي دانم شما در ايران موفق شديد كه امنيت اين اعتراض بزرگ مذهبي را تعيين و مشخص كنيد يا نه؛ من كه اين    . كنند
   "...كار را بسيار دشوار مي بينم

  
م به  ئ قا سرورفرد  در آنها    بودند كه    هاييت انقالب  نو اس  انقالبهاي بزرگ جهاني در اروپاي غربي كه هر يك سحرگاه روزگاري          

جايگاه انـسان در جهـان بـه فعاليـت آزاد و       . ذات زندگي خود شد و باعث گسستگي انسان از هر گونه اقتدار خارجي بودند             
هاي بزرگ علي الخصوص در اروپا قرين عصر تـسلط انـسان بـر طبيعـت و خالصـي از نيروهـاي            انقالب. معقول او متكي شد   

  گرچه پس از آن تضاد هاي انسان با طبيعت  و سرانجام تسلط طبيعت بـر انـسان منجـر بـه از خـود بيگـانگي                     .هوم بود مو
ها به طـور معقـول و هدفـدار رو بـه سـوي برچيـدن تـضادهاي تـاريخي در شـكل انـسان از بنـد             انقالب اما اين،ها شد انسان
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ي جوامع اروپايي ناشـي مـي شـود كـه در آن عقايـد و ايـسمهاي       ها از خصلت طبقات انقالباين. خودكامگي و استبداد بردند 
ولوژي پيشگام نهايتا بـه انقـالب   ئداعتقادي منفك شده  از هم در اثر منافع طبقاتي متضاد به نبردهاي طبقاتي  و تكوين اي  

  . گرويدند
  

هاي معنـوي از    شـ  ارز بدون شك حالت رايج انسان نتيجه ي يك فرآينـد تـاريخي دراز آهنـگ اسـت كـه طـي آن تمـامي                       
پس روحيه ي جامعه ي ايران ر ا نبايد جـدا از فرآينـد تـاريخي دراز آهـنگش و جـدا از                    . بسترمادي اجتماعي برخاسته اند   

استبداد آسيايي همان  چگونگي رابطه اي كه انسانها در جامعه ي ايراني با ابزار توليد و مالكـان  . پويش تاريخي اش دانست 
جامعه ي ايراني بدون داشتن تجربه ي مبارزات طبقاتي و بدون داشتن           . وحيه ي آنان بوده است     سازنده ي ر   ،آن داشته اند  

تحريف آگاهي راستين عليـه     . هر گونه منافع طبقاتي شخص به فتح دژ استبدادي و بازسازي آن به صورتي ديگر دست زد                
ن دروغ پرداز از اسـالم مگـر بـه بازسـازي            تسلط امپرياليسم و تضاد هاي دروني جامعه به وسيله ي تفاسير دروغين مفسرا            

 كه  ، كه آن را انقالب ناميده اند      1357اين نگرش در مورد پديده ي اجتماعي        . دوباره ي استبداد به صورتي ديگر منجر شد       
 اما اين مهم نيست مذهب فقط يك پوشش است پس مي تـوان از آنـان بـدون مـشكل                     ،انقالب ايران انقالبي مذهبي است    

خميني . است) آيت اهللا خميني  ( د و اين يك مبارزه ي ضد امپرياليستي است كه رهبري آن يك نفر مذهبي                پشتيباني كر 
 را به نمايش نمـي گـذارد    بدويت جامعه ي ايران  جز! شي فرياد مي زد درود بر خميني      يك نماد است و هر كس با هر گراي        

ي براي ميان انديشه هاي خود نمي يابد و ماده هنوز بر  نماد وقتي به وجود مي آيد كه ذهن آدمي وسيله ي كاف      ؛بايد گفت 
نرسيده است هنوز در سـاخت      ) هم نهاد ( آدمي هنوز به جايگاه سنتزي       ،معنا مسلط است و روح هنوز در ماده زنداني است         

  ! نيز موسوي يك نماد بود1388 در برابر آن قد علم كرده است چنانكه در جنبش سبز ،طبقاتي زنداني است
 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  

  
  يازدھمين دوره رياست جمھوریبررسی جناحھا و کانديداھای 

  مجيد شمس
 خـرداد  24ز  و در روصـورت مـي گيـرد    ارديبهـشت   21 تا   12  از دهمين دوره رياست جمهوري   نام نويسي از نامزدهاي ياز    

 انتخاب مي  د خاتمي و احمدي نژا، رفسنجاني،ي خامنه ا، رجايي،بني صدر  بعد از هفتمين رييس جمهوري اسالمي،1392
  .گردد

اهند پرداخت كه  خورقابت با هم به "الح طلبانصا" و )باند حاكم ولي فقيه ("اصولگرايان"در انتخابات آتي دو طيف اصلي     
  .م كردن اشاره خواهآ به نوشتهدر اين 

  :اصولگرايان

 و همچنين حاميـان     ،ري پايدا /اهخو اتحاد تحول ،  ندهان سابق جنگ  ائتالف برخي فرما  ،   گروه سنتيها  4 اصولگرايان به    جناح
  . دولت تقسيم شده است
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از چهـره هـاي شـاخص ايـن دسـته            :هاسنتي -1
 ارجـه سـابق دولـت نهـم    خ وزيـر  ،منوچهر متكي 

 كانديد جبهه پيروان خط امام و       و) احمدي نژاد (
ــري ره ــتب ــه اس ــمي    ك ــور رس ــه ط ــالم ب اع

ل آاز اين جبهـه يحيـي     .كانديداتوري كرده است  
 .ا بـاهنر هـم كانديـد هـستند        و محمدرض اسحاق  
سـازمان   ريـيس    ، مصطفي پـور محمـدي     احتماالً

 ،كـشور و وزيـر كـشور دولـت نهـم          بازرسي كـل    
 خواهد بود انيت مبارز   حخب جامعه رو  تكانديد من 

 . ه استاعالم نامزدي كرد به طور شخصي كه فعالً
 ،لي اكبر واليتـي  ع،ناحجچهره شاخص ديگر اين  

ل مجمـع جهـاني    دبير كـ   ،مشاور عالي خامنه اي   
رجـه در دوران    بيداري اسـالمي و وزيـر امـور خا        

  .استموسوي و رفسنجاني 
  
 و مهـم وجـود      بـارز  سه چهـره بـسيار       است،رخي فرماندهان سابق جبهه و جنگ       تالف ب ئ ا ناح دوم اصولگرايان كه   جدر   -2

 فرمانده سابق سـپاه  ،اييسن رضمح، ي مطهري و برادر رييس قوه قضاييه رييس مجلس و داماد مرتض  ،علي الريجاني  :دارند
نين ت نظام و كانديداي جبهه ايستادگي ايران اسالمي و همچ   ح دبير كل مجمع تشخيص مصل     ،شت ساله جنگ  در دوران ه  

  .كنون تا 85 تهران از سال و شهردار) نيروي انتطامي(  رييس سابق ناجا،محمدباقر قاليباف، "حزب سبز"كانديد منتخب 
رييس ،  رييس مجلس هفتم   (داد عادل  غالمعلي ح  :پايداري دو چهره سرشناس وجود دارد      - خواه ولحدر جناح اتحاد ت    -3

 85عالي امنيت ملي از سـال        دبير شوراي (سعيد جليلي    و) ارسي و پدر همسر مجتبي خامنه اي      فرهنگستان زبان و ادب ف    
   ).تا كنون
 . دو بعالوه يك را تشكيل داده انـد ائتالفو عرفي كرده مخب خود را  يف اصولگرايان هر كدام كانديد منت     ناح از ط  جاين سه   

  .دادعادل از جبهه پايداري و واليتي از جناح سنتيح – فرماندهان سپاه ائتالفناح جباف از ييعني محمدباقر قال
ز اين ائتالف    دو نفر ا   ،ها نشكند  بلكه براي اينكه راي    ،كند اين ائتالف بدان معنا نيست كه دو نفر از يك نفر حمايت مي            البته  

  . چه كسي خواهد بود،ن يكنفر كه باقي خواهد ماندآكشند كه بايد ديد  كنار مي
چنـد وزيـر    .شـود  ن ديـده نمـي  آ هستند كه تاكنون اسامي مهمـي در        جناح چهارم از طيف اصولگرايان حاميان دولت       -4

د كربال و از نـه سـالگي بـه ايـران             متول ي و .استارجه  خ وزير   ،نها علي اكبر صالحي   آترين  ماحمدي نژاد وجود دارند كه مه     
 و بـه زبانهـاي عربـي و انگليـسي           مريكاسـت آسي هسته اي از دانشگاه ام آي تي          داراي مدرك دكتراي مهند    او. مده است آ

ي مـشاور احمـدي     يفنديار رحيم مشا  اعالم نامزدي اس  مه منتظر   البته ه  . اعالم كرده نامزد نخواهد شد      صالحي . است مسلط
، رود  شوراي نگهبان مـي از سوي حيت وي   الكه با توجه به اينكه احتمال رد ص       ، هستند    سابق ميراث فرهنگي   نژاد و رييس  
  . خود را نامزد نكندممكن است

 وزير نيروي دولت نهم و جانشين قرارگاه ،سيد پرويز فتاح نژاد، ي دولت محمود احمديسخنگو ،همچنين غالمحسين الهام
  .خاتم االنبيا وجود دارند كه نقش محوري ندارند

 رييس شوراي اسالمي شهر تهـران از سـال   ،مهدي چمران  نامهايي چون   از طيف اصولگرايان   ل مستق و داز چهره هاي منفر   
اعالم به طور رسمي    عات دولت هاشمي كه     زير اطال  و ،علي فالحيان  و   "جبهه مشورت ايران اسالمي   " تا كنون و كانديد      81

  .توان نام برد  را مينامزدي كرده
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  اصالح طلبان

 "افراطيهـا " ح و جنـا "معتدلها" ح جنا  عنوان  به در ادبيات باند رقيب از آنها      وجود دارد كه     دو طيف  در جناح اصالح طلبان   
  . شودياد مي

 88در جريانات سال  دارند و به ويژه "نظام"انتقادات ماليم تري به  هستند كه يالح طلبانصن دسته از اآمنظور از معتدلها 
توان به مجيـد انـصاري و سـيد           مي از ميان اين طيف   .  ابراز داشته اند   را نيز به اين شيوه     به ميدان نيامده و حتي انتقاداتي     

  .د شدزد نخواهماعالم كرده كه نابه طور رسمي ني ته سيد حسن خميحسن خميني اشاره كرد كه الب
عضو خبرگان رهبري و مجمع     ي،   مل امنيتيعالي   در شورا   خامنه اي   نماينده ، حسن روحاني   سيد ، منتخب اين جناح   كانديد

 "حزب اعتدال و توسعه"مشاور امنيت ملي رفسنجاني و خاتمي و كانديد     ،  رييس مركز استراتژيك  ،  لحت نظام صتشخيص م 
ي تسليم گردد و راه سازش ارهاي مردمي و تنشهاي ناشي از بحران اتمكه خامنه اي بخواهد در مقابل فش      در صورتي  .است

  . بسيار زياد استاو شانس ،يردگبرا پيش 
 حاميان ميرحـسين   و از  زدند به اعتراض علني عليه تقلب انتخاباتي خامنه اي دست        و اما در جناح تندروها يا افراطيون كه         

جريانهـاي   .بسيار كم است ،رييس جمهور اسبق خود را كانديد كند ، محمد خاتميمال اينكهاحت، هستندموسوي و كروبي    
ين امر يـك ريـسك   ااصالح طلب طي نامه اي از سيد محمد خاتمي خواسته اند كه خود را براي اين دوره كانديد كند، اما                  

رسد كـه    نظر مي د به    بعي ،وجود دارد  او شناختي كه از     حيت گردد و با توجه به     الرود كه رد ص    ن مي آسياسي است و بيم     
  . از سوي خامنه اي تكليف گردداينكه مگر ،شهامت قبول اين ريسك را داشته باشد

  
ـ   تشكيل شـده،  طيفهاي مهم اطالح طلب از كه"شوراي اصالحات"و اما در جلسه   در   تـن 7مـده و  آعمـل  ه  راي گيـري ب

  .مرحله اول در نظر گرفته شدند
  ابات دهممشاور ارشد موسوي در انتخ ،عليرضا بهشتي -
  كشد  كنار ميمدن خاتميآاعالم كرده در صورت  معاون اول خاتمي كه ،ارفعمحمد رضا  -
   امور خارجهوزارتفريقايي آ معاون سابق عربي ،سيد محمد صدر -
  73 تا 60 رييس سابق بازرسي كل كشور در سالهاي ،قق دامادحسيد مصطفي م -
   ق جهانگيرياسحا، بيژن نامدار زنگنه، رف بيطنامهاي حبيب اهللاه  وزير دولت خاتمي ب3 -
  

  : عبارتند ازطيفهمين  ديگر در  مطرحنامهاي
 و وزيـر دولـت      "اي انقـالب اسـالمي    جمعيت دفاع از ارزشـه    "موسس  معاون سابق وزارت اطالعات،      ،محمد شريعتمداري  -
  ميشها
مدن خـاتمي كنـار     آم كرده در صورت     عالاكه   "حزب مردمساالري " دبير كل    ، نماينده سابق مجلس و    مصطفي كواكبيان  -

  خواهد كشيد
  "خانه كارگر"نهاد دولتي و منتخب  "حزب اسالمي كار" دبير كل ، كماليحسين -
   رييس تربيت بدني دوران خاتمي،محسن مهر عليزاده -
   دبير كل حزب اهللا ايران،سيد محمد باقر خرازي -
  مدي نژاد وزير بوده استاي موسوي و رفسنجاني و خاتمي و اح چهره استثنايي كه در تمام دولته،محمد سعيدي كيا -

 نام "مريكايي آ- شوراي ايراني"ست جمهوري اسالمي و رييس ي البي،هوشنگ امير احمدي توان به مي ديگر هايايدداز كان
  .برد
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   کمپ ليبرتیبهھشتمين شھيد حمله موشکی 
 فوريـه پـس از يـك مـاه درد و رنـج و بارهـا عمـل                   9 ساله از مجروحان شديد حمله موشكي        51مجاهد خلق حميد ربيع     

اين . وقت محلي  در بيمارستاني در بغداد درگذشت          به) مارس13( اسفند   23  امشب چهارشنبه     22جراحي، حوالي ساعت    
او از ناحيه شكم و نخـاع و        . له موشكي است  هشتمين شهيد حم  

مهره ها به شدت مجروح و از ناحيه كمـر بـه پـايين دچـار بـي                  
پزشكان طحال او را كه در اثر تركشها متالشـي          . حسي شده بود  

  .شده بود به طور كامل جراحي و خارج كردند
  

كميـسارياي عـالي     مقاومت ايران به طور مكـرر از ملـل متحـد،          
ويژه سازمان بهداشـت جهـاني خواسـته بـود بـا       پناهندگان و به    

توجه به وضعيت بحراني حميـد ربيـع و بـا توجـه بـه خطـرات                 
وي داراي پاسپورت پناهندگي سياسـي و  . كند،  بالدرنگ براي معالجه به آلمان منتقل شود مبرمي كه جان او را تهديد مي     

با مقامات سازمان بهداشت جهـاني در ميـان         )  فوريه 10(بهمن  22اقامت دائم در آلمان بود و شخصاً اين موضوع را در روز             
 هوزارت خارجلماني در برلين وضعيت بحراني حميد ربيع را با  مقامات    آشخصيتهاي  )  مارس 9( اسفند  19روز  در  . گذاشت

  و وزارت كشور آلمان در ميان گذاشتند و خواستار انتقال سريع او به آلمان شدند
  

از سوي دبيرخانه شـوراي ملـي مقاومـت ايـران         ) 2013 مارس 10( اسفند   20پاسپورت او همراه با مهر اقامت دائم در روز          
تنها يك مهر .  عمدي در اعزام اورژانس مجروح به آلمان، به شهادت او منتهي شدتأخير هاياما سهل انگاري و . منتشر شد

  .لمان طي يك ماه گذشته مي توانست جان او را نجات دهدتمديد در پاسپورت قرباني يا اجازه ورود به آ
شرم بر مارتين كوبلر و همسرش كه در مقام سفير آلمان در بغداد به ستايش از دولـت دسـت نـشانده و جنايتكـار مـالكي                   
پرداخت كه براي شستن دستهاي خونين خود، در يك ژست مبتذل تبليغاتي اعالم كـرده بـود بـه تحقيـق دربـاره حملـه                         

  .شكي مبادرت خواهد كردمو
 اسفند در اثر عدم رسيدگيهاي پزشكي 22مجاهد خلق منصور كوفه اي يكي ديگر از ساكنان ليبرتي نيز عصر روز سه شنبه
  .پس از استفراغ نزديك به سه ليتر خون در كلينيك عراقي در ليبرتي درگذشت

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 )2013 مارس 13 ( 1391 اسفند 23
  

  ای کوفه منصور صديقمجاھد 
   جان سپردی پزشكیتھاي در اثر محدودليبرتیاز مجاھدان 

  
، در  ي پزشـك  رسـيدگي  در اثـر عـدم       ليبرتي ساكنان از   اي كوفه اسفند، مجاهد خلق منصور      22بعد از ظهر روز سه شنبه،       

  .  جان سپردليبرتي يك عراقينيكل
سال سابقه   30 از   شي بود، با ب   60 دهه اوايل در   ي آخوند رژيم سياسي دانبانزن دانشگاه تهران و از      دانشجويانمنصور كه از    

او .  نشد تسليم بيماري در مقابل    هيچگاه،  ي پزشك امانات به   ي،  به رغم شدت درد و رنج و عدم دسترس          يالتي تشك ييحرفه  
 يـي  روحيـه  روز بـا     آخرينبرد، تا    ي رنج م  نيزر  ي اخ موشكي از آثار حمله     ليبرتي مجاهدان   ساير، مانند   بيماريكه عالوه بر    

 در حمله ه بود كمجاهدانيمنصور از شمار . نكرد خود غفلت انقالبي مسئوليتهاي و وظايفمسئول و رزمنده، هرگز از انجام      
  .ده بودي مهاجم دراز كشيهاي به اشرف، شجاعانه در مقابل زرهي عراقنيروهاين يفرورد19
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 او در صـورت  بيمـاري  برد، امـا  ينج م رلنفاوي از سرطان غدد  پيش مدتياو از   
در . ا دسـت كـم قابـل مهـار بـود          يـ  قابل عالج      تخصصي مراقبتهايمعالجات و   

 او را تحت درمان قرار داده       ريه عفونت   تشخيص با   ي عراق پزشك ويزيت آخرين
  .بود

 14 پناهندگان ملل متحـد در       عالي كميسر به   مشتركي در نامه    ليبرتي ساكنان
 اشـرف را از اشـرف بـه زنـدان           سـاكنان  با سه دروغ بزرگ      لركوب نوشتند،   فوريه

، وعده انتقال   هانسان دوستان  استانداردهاي با   ليبرتيانطباق  .  منتقل كرد  ليبرتي
 نجـومي  و   انگيز حيرتابعاد  . ليبرتي در   امنيت ثالث و سالمت و      كشور به   سريع

  .شود ي برمال مبيشتر دروغها هر روز اين
 واژگونـه  كامالً تصويرك ي، حقايق تحريف در گزارش حقوق بشر خود با  كوبلر مارتين تحت نظارت    يونامي گذشته   ديماهدر  
ك ي با   ي پزشك تأسيساتك  ي «ليبرتي دروغها سرپوش بگذارد و از جمله نوشته بود در           اين ارائه نموده تا بر      ليبرتي كمپاز  

ك يـ  فقـط شـامل دو بنگـال و          تأسيـسات  اين ه ك يستحال در   اين. »آمبوالنسها در آماده باش مستمر هستند     . يدكتر عراق 
 تجهـزات  از انتقال جلوگيري با   انسانيك اقدام ضد    يدولت عراق در    .  به بغداد است   بيمار ارجاع   كارش است كه تنها     پزشك
  . استكرده اشرف هم محروم ي پزشكمراقبتهاي و امكانات را از حداقل ليبرتي از اشرف، مجاهدان ساكنان يپزشك

 از انتقـال    جلـوگيري  و   ي پزشك يتهاي دادن به محدود   پايان براي فوريكا و ملل متحد را به اقدام        ي دولت آمر  ايرانمقاومت  
ـ  عليـه  جنابـت  مـصاديق  اقـدامات از  ايـن كنـد   ي مـ يـادآوري خوانـد و   ي فرا م ي پزشك تجهيزات ، نقـض  يالمللـ  ني جامعـه ب

  .  قرار گرفته و مجازات شوندتعقيب مورد بايستي است و مسئوالن آن پناهندگي ژنو و نقض قانون يونهايكنوانس
 و هم حفاظـت شـده       پناهندگي هم فرد حفاظت شده طبق قانون        ليبرتي ساكنان ديگر مانند   اي كوفهمجاهد خلق منصور    

  .ون چهارم ژنو بود يتحت كنوانس
  

  ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه

  ) 2013 مارس 13 (1391 اسفند 23

  

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

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

  

  ......فراسوي خبرها
 

   استبداددادگاهيب دادگاه در شينما
   يرهاشمي منتيز

   اسفند 4 نهي خبر آديفراسو
بـر اسـاس   .  اسفند اعالم شده است  8 در   »زكيدادگاه قضات معزول كهر    «ي بر برگزار  ي مبن ي خبر ي حكومت ي رسانه ها  در

 اعتراض خـانواده    يكه در پ   هستند   ي از جمله جالدان   ي فر و حسن حداد دهنو     يدري اكبر ح  ي عل ،ي مرتضو دي خبر، سع  نيا
  .  از كار بركنار شدندان،ي قربانيها
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 ي آغشته است، بعد از بركنارياسي ساني از زندانيادي و شمار زي كه دستش به خون زهرا كاظميتكاري جناي مرتضوديسع

 يگ و دعـوا  و جنـ ي اجتمـاع ني جالد در راس سـازمان تـام  يوجود مرتضو.  برگمار شد ي اجتماع ني سازمان تام  استيبه ر 
 ياسـ ي س اني در مورد كشتار زندان    ي اسالم ي جمهور وراني پا يع جم تي بر مسئول  يدي تاك ،ي قدرت بر سر و    يياي ماف يباندها
 و يني و در راس آن خممي رژوراني پاي به عهده تمام   مي رژ اتي طول ح  ي انجام شده در تمام    ي قتلها ي تمام تيمسئول. است

 هرچه  وب سرك ي خشونت دست زده و فضا را برا       دي خود به طور مرتب به تول      يهاي با سخن پراكن   هي فق يول.  است يخامنه ا 
 ي قاتالن نمرايز.  معنا ندارد  ي اسالم ي جمهور يدادگاههاي در ب  ي دادگاه چي منظر ه  نيبر هم .  كند ي مخالفان آماده م   شتريب

  . عادل باشنديتوانند قاض
 جان دانـه درشـتها كـرده و بـه           ي را فدا  زي دانه ر  ي تعداد شان،يتهاي به جنا  يدگي رس ي فشار برا  ري در ز  يكتاتوري د يمهايرژ

مباشـران  « دو نفـر از      زك،يـ  به قاتالن كهر   يدگيهمان طور كه در به اصطالح دادگاه رس       .  كشانند ي حتا اعدام م   ايمحاكمه  
 اسفند  8 كه در    يدادگاه.  كننده لغو شد   تي شكا ي نفر با بخشش خانواده ها     و د نياعدام ا .  به اعدام محكوم شدند    »يانتظام

  .  استتي جناي تبرئه قاتالن و فراموشي و برايشي دادگاه نماكيقرار است برگزار شود 
 سران گري ديياز سو. ي است و نه فراموش شدنيدني انجام شده نه بخشني زمراني كه تا كنون در مورد فرزندان اييتهايجنا
 بـه پرونـده     يدگيرسـ .  خـود خـشونتگر و قاتلنـد       راي ندارند ز   را اتي جنا ني به ا  يدگي رس تي آن صالح  ي و همه ابزارها   ميرژ

  . ردي صورت گاني قرباني و با حضور خانواده هاصالحي ذي دادگاههادر دي و مبارزان باشاني دگراندي و قتلهازكيكهر
   

  دي گزارش احمد شھني حقوق بشر گسترده در آخرنقض
  يدي جداليل

   اسفند12شنبه ...  خبريفراسو
 هيـ  بار به طور مـشروح در ده فـصل ارا  ني را ايراني گزارش خود از نقض حقوق بشر شهروندان ا   ني چهارم ديد شه  احم يآقا

ـ     ي اسـالم  ي هفتاد من كاغذ خواهد شد، امـا جمهـور         ياگرچه چنانكه همه ناگفته ها گفته شود، مثنو       . كرد  ي در واكـنش ب
  . را رد كرده استي اظهارات و،ي صفحه ا8شرمانه 

 ي عدم دسترس،يالدي م2011 نفر در سال 487 بدان اشاره شده، اعدام دستكم دي شهي كه در گزارش آقا  يد جمله موار  از
 آبان ماه و مرگ او      9 در   ي نمونه به بازداشت ستار بهشت     ي برا يو.  باشد ي و دادگاه منصفانه و شكنجه در زندانها م        ليبه وك 

   ". استدهي از مرگش با باتوم ضربه دشي پي بهشتيا آقنهي و سرتصو": سدي نوي كند و ميدر زمان حبس اشاره م
 ي آنـان، حـبس وكـال   ي خـانواده هـا   تي اجتماعات و احزاب، بازداشت روزنامه نگاران و آزار و اذ          ان،ي ب ي گسترده آزاد  نقض

  و اقـوام بلـوچ، كـرد و        شيـ  دراو ان،يحي مس ان،يي از جمله بها   تهاي حقوق بشر، نقض حقوق اقل     ني سركوب مدافع  ،يدادگستر
  . گزارش بدان اشاره شده استني است كه در اي مواردگري از د"يدگرباشان جنس"اعراب اهواز و نقض حقوق 

 با وجود   د،ي گو ي اشاره كرده و م    يراني شهروندان ا  ي حقوق بشر سازمان ملل به نقض حقوق اقتصاد        ژهي گزارشگر و  نيهمچن
 "اسـتثنا " ني از موثر بودن ايو دارو را استثنا كرده اند، اما نشان يي مانند مواد غذاهي كننده اقالم اولمي تحر ي كشورها نكهيا

  . ها وجود ندارد
 ي و قـوم   ي مـذهب  ،ياسـ ي س اني خود را به نام و اتهامـات وارده بـه زنـدان            ي صفحه ا  77 از گزارش    ي بخش دي احمد شه  يآقا

  . را اعالم كرده استي نفر زندان150اختصاص داده و نام 
  . انتخابات اشاره كرده استي آزاد براطي، به عدم وجود شرا88 انتخابات سال يهايريستگ با اشاره به دني همچنيو

 را يدتي و عقياسي ساني كرده است كه اعدامها را متوقف، زندانهي توصي اسالمي جمهورمي گزارش به رژني در ادي شهيآقا
 و در راس آنهـا  ي اسـالم يحاكمان جمهور ها به گوش هي توصنيروشن است كه ا.  كنديدگيآزاد و به اتهامات شكنجه رس     

  .  اثر خواهد ماندي اما بدهي رسيخامنه ا
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 ي شده و عدم موافقت بـا سـفر آقـا          ي كامل به اطالعات گردآور    ي دسترس تي گزارش تحت محدود   ني اشاره شده در ا    موارد
 هي توصني پاسخ ماندن اياز ب كمك كرده اند، همه نشان      ي و نيشي گزارشات پ  هي كه به ته   ي و مجازات افراد   راني به ا  ديشه

  . ها دارد
 راني نقض گسترده حقوق بشر در ا،ي به سالح هسته ايابي از دست ي اسالم ي كه در كنار باز داشتن جمهور      دهي آن رس  زمان

ـ ي حقـوق شـهروندان ا     تي با آن مشروط به رعا     كيپلماتي قرار گرفته و هر گونه روابط د       ي مورد اعتراض جامعه جهان    زين  يران
  .  شود

  
   به کشاورزان محروم محکوم استیراندازيت

   يرهاشمي منتيز
   اسفند 13 كشنبهي... خبريفراسو

 و ي زخمي تعدادجهي سر برون كرد و بر فرق كشاورزان حق طلب فرود آمد و در نت          هي فق تي وال »امي در ن  ريشمش «سرانجام
 را »يياقتـدارگرا « خـود،  ي در سخن پراكنـ    روزياجا، د  مقدم سركرده ن   يپاسدار احمد .  ساله را به كما فرستاد     3 كودك   كي

  .  دهدشي به موقع اقتدار خود را نمادي است كه با»امي نر دري شمشژهي وگاني«: دانست و گفتژهي وگانيذات 
 بي مـردم آسـ  يخـودرو «، به 88 سال ياباني خيزشهاي در خ،»امي در نريشمش« سركرده ناجا، ني منظر به گفته ا   ني هم بر

 از يي مقدم روز شـنبه بـه بخـشها   ياحمد. كردند»  مردم سنگ پرتابيخانه ها «و به   »  آن را شكستند   ي ها شهيزدند و ش  
 كـرده   »يمـردم معـذرت خـواه     «و از   »  خسارت پرداخت  رين تومان   ونيلي م 70« شد كه    ي خشونت اعتراف كرد و مدع     نيا

  .است
 ي اجتمـاع  ي در شـبكه هـا     يزان توسط خبرنگاران مردمـ     به كشاور  ژهي و يگانهاي يراندازي مربوط به ت   يلمهاي كه ف  ي حال در

 كه تاكنون پخـش  يبر اساس اخبار. شدند»  مجروحيچند نفر به صورت جزئ« كه تنها    دي گو يپخش شده، سركرده ناجا م    
  .  گرفته اندر شده و مورد خشونت قراري از كشاورزان دستگيشده، تعداد

   
 اطـراف اصـفهان را بـه گـردن     ي و فروش آب كشاورزان روستاها  ي دزد تي نماز جمعه خوان اصفهان، مسئول     گر،ي طرف د  از
  » . بوده استي بدانند كه كمبود آب به واسطه بارش كم نزوالت آسمانديآنان با«: انداخت و گفتي آسمانيروين

  .  خشم كشاورزان را كار دشمن دانسته و از آنها خواسته اند نماز باران بخوانندمي رژوراني پايبرخ
 يمشكل كم آب  .  آن بدانند  يتيري مد ي ب اي باند مقابل    كي كشاورزان را تحر   زشي كنند خ  ي م ي سع ي مختلف حكومت  يباندها

 ،يشتيحل مشكالت مردم از نظر مع.  استراني از كشاورزان نقاط مختلف ايادي زيكشاورزان استان اصفهان مشكل بخشها
 ارزش ندارد، ي كه جان آدم   ي هنگام ،ي استبداد مذهب  رهطي س ريز.  ندارد تي حكومت اهم  ي برا ستي ز طيكار، بهداشت و مح   

 ستي زعي مسئول فجاهي فقي حكومت و در راس آن وليتمام.  نخواهد داشتيتي و آب اهمستي زطيبهداشت، درمان و مح
  .  و مشكالت كشاورزان استيطيمح
  

  ستي به بازگو کردنش نلي ماچکسي که ھیھسته ا" خبر خوش"
   امانمنصور

   اسفند14 .. خبريفراسو
 كند، در شكل و مضمون ي مهي از مذاكرات قزاقستان اراي اسالمي جمهورمي رژيغاتي كه دستگاه تبلي روتوش شده اريتصو

 ي انرژي المللني آژانس بي نشستهااي شناخته شده آن پس از هر دور مذاكره با گروه شش كشور    غاتي با تبل  يتفاوت چندان 
  .  انددهي مبالغات خود دمي پرواز در بطري برا"نظام" بال ري زي خارجيطرفها است كه يدنُكته تازه فقط با.  نداردياتُم
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 داده انـد،  ي اسالمي كه به جمهوري مشخصيشنهادهاي ُگفت وگوها و محرمانه انگاشتن پاتيي با پنهان نگاه داشتن جز    آنها
 نهاده شده، گذاشته زي مي دلخواه از آنچه كه رويتهايا مانور و شرح  روي آن براوراني رهبران و پااري در اختي مناسبيفضا
 مي خواستي چون مم،ي توانم در باره طرح سخن بگو   يمن نم ":  باره گفت  ني اشتون در ا   م مذاكره كننده، خاُن   مي ت سيير. اند

اشته باشـند و بهتـر    دي در باره آن بحث و بررس     دي كارشناسان با  ني تا آن را مطالعه كند و همچن       مي ُفرصت ده  رانياوال به ا  
  . » شودي طندي فراني امياست بگذار

 يبـه ُكرسـ  "، " غـرب ينيعقـب نـش  " بـر  دي و تاكي با وجود ابراز شادمانزي ن ي اسالم ي جمهور ي كه مقامها  نجاستي ا جالب
  طرح شش كـشور  طفـره       اتيي و جز آن، سرسختانه از ورود به جز        " شدن منطق ما   رفتهيپذ"،  " از مطالبات  ينشاندن بخش 

 تواند  ي كه م  يتنها علت .  دهند ي زنند، نشان نم   ي كه جار م   ي "خبر خوش " در   گراني به شراكت د   يادي ز لي روند و تما   يم
 خاُنم اشتون از اشاره به زي پرهلي تواند دلي منيا.  كند، نامطلوب بودن جنس طرح مزبور استهي رفتار ناهمگون را توج نيا

  .  بدهدحي توضزي آن را ناتييجز
 حفظ چهره خود ي براي اسالمي است كه گروه شش كشور به جمهوري ُفرجه اقتي در حقشنهادها،ي نگه داشتن پنهمحرما

 را در برابـر آن  ي سـازنده و مثبتـ  وهي شراني دارد كه حاكمان ادي دهد و اُمي توافُق م  كي بر سر    يو حل و فصل موانع داخل     
 ي زمانن،ي فرورد16 كرده اند و روز نيي تعزي ُفرجه مزبور را نمصرف  خيتار م،ي رژي خارجي حال، طرفهانيبا ا. رندي بگشيپ

  .  كشندي اش را مجهي نتدني شود، انتظار دي مذاكرات آغاز ميكه دور بعد
 حاكمـان   ي از سـو   ي كننده ا  دواري مشخص و اُم   مي عال افتي را در  ي اسالم ي جمهور ي خارج ي طرفها كي تاكت هي گمان پا  يب
ـ         زي تجربه ن  ني ا گر،ي د ياز سو .  دهد ي م لي تشك رانيا ذاكره و كـشمكش        كيـ  از   شي در دست است كه در طـول ب دهـه مـ 
 وقت به منظـور  دي كشاندن موضوع و خرراههي به ب ي برا ييابلوها مالها، ت  مي از طرف رژ   ي ارسال ي عالمتها شتري ب ك،يپلُماتيد

   هسته اش بوده است      انهي اهداف ماجراجوبيتعق
  

  راني زنان اهي شدن خشونت علنهيد زن و نھایروز جھان
   ي هاشمري منتيز

   اسفند 18 نهي خبر آديفراسو
   شود؛ي مي بر زنان در سه گروه دسته بندخشونت
اعمال خشونت بر زنان از طرف      .  توسط افراد و خشونت توسط دولت      ي عموم طي خانواده، خشونت در مح    طي در مح  خشونت

  . شده استي نوع خشونت معرفني تري و ضد بشرني خشن ترفينون، در رد با استفاده از ابزار قاژهي به وت،يحاكم
 است، امـا حكومتهـا بـا        ي سَتم و اختالف طبقات    خي تر از تار   يمي و خشونت بر زنان گرچه قد      يتي جنس ضي سَتم و تبع   خيتار

 ايـ  يتي جنـس  يهـا ي تواننـد در كـاهش نابرابر      ي مـ  ي اجتمـاع  ي و راهبردها  ني ساختار خود و با وضع قوان      يتوجه به چگونگ  
  .گسترش آن نقش داشته باشند

 گـره خـورده   سمِيـ الي و سوسي اجتمـاع ي برابـر ي با مبارزه برا يتي جنس ضي رفع تمام اشكال تبع    ي مبارزه برا  گري د ي سو از
  .  شده استلي تبديافتني دست ي به امريتي جنسيهاي كاهش نابرابري زنان برارانهي گي و پيمبارزه طوالن. است

  
 حقـوق   ني زنان را از ا    دي نبا ي طبقات ،ي مذهب ،ي فرهنگ طي وجه به علت شرا    چيبه ه .  جهان شمول است   ي، حقوق  زنان حقوق

 كار ارزان، مانع شدن از اشتغال زنان        يروي در دستمزد با مردان، برشمردن كار زنان به عنوان ن          ينابرابر.  محروم كرد  يجهان
 مـورد  يلي تحـص ي كار، محروم كـردن زنـان از رشـته هـا        يرويردن ن  مورد دلخواه خود، زنانه كردن و مردانه ك        يدر شغلها 

 كـه در    نيـ  مشترك زنان است كه بنـا بـه ا         ي دردها ني تر ي موارد از كل   نيا.....  و   يدلخواه به بهانه زن بودن، حجاب اجبار      
  .  شودي اعمال مشتري باي كنند كمتر و ي جهان زندگني از ايكدام منطقه ا
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 اسـت كـه حكومـت را بـه     ي زنـان هي اسفند در مورد زنان، دامن زدن به خشونت عل        15ه شنبه    در روز س   هي فق ي ول يحرفها
زن « با جـدا كـردن       گري بار د  ،يجيبس»  زن ديهفت هزار شه  « به كنگره    يامي پ ي روز ط  ني در ا  يخامنه ا . چالش گرفته اند  

 ديـ  تاكنيـ  به بهانـه فرهنـگ و د  يتي و ستم جنسضي تبعتداومبر  »  سوم يالگو« و طرح    »ي و غرب  يشرق«از زن   » مسلمان
  . ديورز
 تـا مـسئوالن همـه    ي ونـدگان ي انـصار و نما ه،ي فقي و درشت از ول زي ر وراني همه پا  يهاي سخن پراكن  ،ي اسالم ي جمهور در

  . دارددي تاكيتي جنسضي كردن تبعنهي به منظور نهادني نظام بر ابزار قانون و استفاده از دياركانها
 توسط حكومت به طور آشكار و مـداوم  ي عمومي از رسانه ها ي اقشار جامعه و بهره مند     ني از عقب افتاده تر    ي ابزار استفاده

  . استيتي جنسضي تبعدي زنان و باز تولهيدر خدمت خشونت عل
 تي وال ي شود حكومت استبداد   ي خانه و  جامعه بر زنان اعمال م        طي كه در  مح    ي اجتماع يبهاي و آس  عي فجا ي تمام مسئول

  .  استهيفق
   

 به زنـان نـشان دهنـده عـدم توجـه بـه       92 اختصاص بودجه سال زاني مركز امور زنان و خانواده در رابطه با م        سي رئ حرف
 هستند كـه    ي مدع راني پردازان حكومت ا   هينظر.  شمارد، است  يم» مقدس «ي كه زن را موجود    ي زنان در حكومت   شرفتيپ

 دارنـده   ي خود را محبوس در خانـه و پـا         دي گردد، زن با   يمص زنان بر     به حقوق مشخ   ي زنان است، اما وقت    ي پا ريبهشت ز 
بـه گـزارش روز     .  بمانـد  داري دهد، پا  ي م لي جامعه را تشك   يآتش آشپزخانه باشد تا خانواده كه از منظر حكومت ستون اصل          

 92 بودجـه سـال      در«: مركز امور زنان و خانواده گفت كـه        سي مجتهد زاده، رئ   مي فارس، مر  ي اسفند خبرگزار  17پنجشنبه  
 دهيـ  درصد هم در تحقـق ا كي نيالبته ا. » درصد از بودجه به حوزه زنان و خانواده اختصاص داده شود    كي تا   ميتالش كرد 

  .  قرار خواهد گرفتيتي جنسي كردن نابرابرنهي نهادي زنان كار گزار نظام مردساالرانه برايها
مـشاركت  .  گـره خـورده اسـت      سمِيـ الي صلح و سوس   ،ي دموكراس ،يزاد آ ،ي برابر ي برا كاري در پ  ،يتي جنس ي برابر ي برا كاريپ

 ي زنان در هر تحـول ي كننده دستاوردهاني تضمگري دي و ساختن جهاني كنونطي شراريي تغيفعاالنه زنان در امر مبارزه برا   
  . است

ـ   ميـ  رژ ي منظر سـرنگون   نيبر هم .  است راني زنان در ا   شرفتي پ ي مانع اصل  هي فق تي وال يكتاتوريد  ي همـه ابزارهـا    يابود و ن
  . خواهد كردلي روشن تبدي را به چشم اندازهايتي جنسي كنشگران برابركاريستمگرانه اش، پ

  
   در داد وستد حقوق بشر با ام.کیجانيجواد Bر

  يدي جداليل
   اسفند19...  خبريفراسو
 و خود او، نـه  دي احمد شهيزارش آقا در مورد گهيي ستاد حقوق بشر قوه قضا ري دب ،يجاني جواد الر  شرمانهي پوچ و ب   يحرفها

 ابعـاد   رامـون ي پ دي شـه  ي آقـا  ريـ  گـزارش اخ   ري ز ي پر رنگ  ديي را آشكار تر كرده، بلكه مهر تا       ي و ييايخولي مال تيتنها شخص 
 ي اسالمي در جمهوري و پرونده سازي اكنون پروسه اتهام زندي احمد شهيآقا.  زده استرانيگسترده نقض حقوق بشر در ا

 اهي چگونـه روزگـارش سـ   قي بود، با بازگو كردن حقايراني شهروند اكي داند كه چنانچه خود او ي كند و م ي م را بهتر درك  
 اسالم را ني آنها قوانست،حقوق بشر بهانه ا": دي گوي كند و مي مبي را تكذمشي رژيتهاي همه جنايجانيجواد الر.  شديم

  . جهانشمول استيني ندارد و قواني كسي مذهبنيبه قوان ي است كه نداند حقوق بشر ربطدي بعي و".اند هدف گرفته
 ي جارانيا" دي گو ي خواند و م   ي م "ستيترور" بشار اسد، مخالفان حكومت را       ،ي جهان گري منفور د  كي از   ي بردار هي با كپ  او

   ". شودي مهي تغذيستي تروريبه طور كامل توسط گروه ها":  زندي اتهام مژهي و به گزارشگر وستي ن"ستهايترور
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 ياو جمهور . سدي پول گرفته تا مطابق خواسته آنها بنو       كاي بندد كه از آمر    ي م دي شه ي اتهام را به آقا    ني ا يجاني الر نيهمچن
 و  ي مـذهب  يتهـا ي كنـد حقـوق اقل     ي ادعا مـ   ني خواند و همچن   ي م "ي سرپا براساس نظام اسالم    يدموكراس" كي را   ياسالم

  . داندي آن را قابل مجازات مرواني و ممنوع و پ"فرقه" را ييا بهني شود، اما همزمان دي متي محفوظ و رعايقوم
  
 حـال بـد   نيـ با ا.  استقي حقاياي خود گوراني روزمره مردم ا يزندگ. ستي ن شاني ا ي به اثبات پوچ بودن ادعاها     يازي ن چيه
 ي دسترسينه برا مزدور با همه مختصات آن است، چگوكي كه نمونه ي اسالمي جمهوري بلندگوني كه امي توجه كنستين

 درجـه  نيـ  منظـر بـه ا  ني كنـد و از همـ  ي مفي را تحرتهاي واقعرت، به راس هرم قديكي و نزد  ياسي و س  يبه منافع اقتصاد  
 قرار دارد و بعد از گذشت دو سال همچنان از ي خوارني در معرض اتهام زم   يجانيجواد الر .  نزول كرده است   يسقوط اخالق 

 حفـر  ن،يمـ  وراهي در حاشـ ي ملـ ي هكتار اراضـ 342 از شيتصرف ب.  شودي محافظت ميي دستگاه قضا يگانيپرونده او در با   
 در  يرقـانون ي شـتر بـه صـورت غ       200 راس گوسـفند و      900 از   شي بـ  ي منطقه، نگهدار  ني مجاز در ا   ري حلقه چاه غ   نيچند

  .  از جمله اتهامات ثبت شده در پرونده اوست،ي تصرفي احداث شده در اراضيهايدامدار
 ي اسفبار حقوق بـشر در جمهـور  تي كشد، نماد وضعي مدكي را هيي كه عنوان معاون اول قوه قضا    يهتاك و مفتر   فرد   نيا

 اروپـا روز  هيـ  رابطـه، اتحاد نيدر هم.  آن استيي دستگاه قضايهاي اعتبار دادگاه ها، احكام و دادرس نيي و محك تع   ياسالم
  .                   ناقص حقوق بشر اضافه كردي اسالميور جمهامات مقي نفر78 ستي را به لمي رژگري مقام د9گذشته 

  
  يیمشا" نشان"خط تقاُبل و 

   امانمنصور
   اسفند22...  خبريفراسو

 اسـت ي ر ي در ُكرسـ   يي تـا هنگـام جابجـا      طي مهـار شـرا    ي و همدستانش بـرا    ي خامنه ا  ي بدون توقف آقا   ي وجود تالشها  با
 ونيحركات فراكس.  دارند شي در پ  ي سخت و پرآشوب   ي موعد روزها  ني ا دني است كه آنها تا رس     ني ا انگري شواهد ب  ،يجمهور

 يرارشـ ي خود در ه   گاهي حفظ جا  ي دهد كه رقبا برا    يدا نشان م  ي به گونه پ   ي دولت در هفته گذشته و جار      يتيامن – ينظام
  .  هماوردان شان از رو به كمر بسته اندهي را علريقُدرت، شمش

 اسـت كـه در امتـداد سلـسله       ي اقـدام  ني آخـر  كـشنبه، ي در روز    يي مـشا  ي به آقا  "هنر فرهنگ و    كينشان درجه   " ياعطا
 شده، بر وجود دستكم دو خط       ادي به حركات    ينگاه. ردي گ ي دولت صورت م   يتيامن – ي نظام وني فراكس ياسي س يمانورها

ره مـورد مناقـشه و بـاز     چهـ كي ،يي مشاي تحرُكات به سطح آوردن آقا  ني از ا  يبخش.  دهد ي م ي مانورها گواه  ني بر ا  رهيچ
 بـه سـمت    گـر، يو در بخش د   .  را هدف گرفته است    ي اسالم ي جمهور ياسي در صحنه س   ي و ي برا ي برجسته تر  يكردن جا 

نت     تيـ  وال يونهايفراكـس  ("انياُصولگرا" با   ي و فرهنگ  ياسيس – كيولوژيدي ا يهايژرفش مرزبند  تيو شـفاف  ) ي و راسـت سـ 
  .  شودي گام برداشته م،يحنه عموم ُنقاط اختالف با آنها در صبه دنيبخش

  
 بخـش نخُـست پـروژه       ،يي مـشا  ي آقا ي برا ،ي جمهور استي بر منصب ر   هي فق ي نژاد، گُماشته ول   ي احمد ي انتصاب آقا  حكم

 ي برشـمار قي از طريي مشاي آقاگاهي حكم به گونه آگاهانه كوشش شده است جانيدر ا.  افكنداني قُدرت را به جر    ينگهدار
  .  او، برجسته گرددي برازي اغراق آميصفات و واژه ها

 بـالروس و  راني خارجه سـوئد و سـف  ري با معاون وزيي مشاي آقاي براي داده شدن چند مالقات خارجبي بعد تر با ترت يكم
، دوبـاره  "كيـ نشان درجه " دي با محمل جدزي ننكي صحنه فرستاده شد و اي به رو  هي در نقش دولتمدار بلندپا    ي و ش،ياُتر

  .  شوديوژكتورها بر او افكنده منور پر
 شي نمـا ي از رقابتهـا انيـ  جرني حذف نامزد انهي باال بردن هز،ي درونجي و بسيروني بغاتي تحرُك، افزون بر تبل    ني پس ا  در

  .  نباشداي باشد يي مشاي آنها آقادي نهفته است؛ مستقل از آنكه كاندي جمهوراستيانتخابات ر
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 نُكات تـازه    ام،ي پ نياو در ا  .  غلتك افتاد  ي چاوز رو  ي نژاد به مناسبت مرگ آقا     ي احمد ي آقا تي تسل امي دوم مانور با پ    بخش

 در  تيـ  دسـتگاه روحان   ي كه نقش انحـصار    ي كنند، افزود؛ اقدام   ي م جي ترو ي سنت ي كه مالها  يعي از احكام ش   ي بر تعداد  يا
  . بردي سووال مريز در باره آن را يي و داستان سراني دريتفس

 هيـ  عليري آنها و كشاندن شان به موضـعگ   كي آشكار و پهن كردن بساط در برابر دكان آخوندها، تحر          ي گُستاخ ني از ا  هدف
 ي و دافعـه ا    تي دستگاه روحان  ي اجتماع ي اعتبار ي دولت با توجه به ب     يتي امن - ي نظام ونيفراكس.  نامه بود  تي تسل سندهينو

 سهيـ  كنـد، ك   ي اش مـ   بي نص هي زاو ني كه حمله از ا    يگاني را يازهايامت ي برا زد،ي انگ ي آنها بر م   يكردهاي ها و رو   دگاهيكه د 
  . دوخته است

 و  اني و متول  ي رسم يولوژيدي از ا  يري خود در قُدرت را در فاصله گ       ي نژاد و دوستان، شانس بقا     ي احمد ي آقا گر،ي د اني ب به
 ليـ  و تحم  ي برقـرار  يار سـاله بـرا     و چهـ   ي تالش س  كي شكست   ،يابي ارز ني ا يمفهوم عمل .  كنند يمروجان آن جسُتجو م   

  .  استيولوژيدي و اني بر دي مبتنينظام
 چـالش و    جـاد ي بـا ا   ي تـر  نـده ي دولت بـه گونـه فزا      يتي امن - ي نظام وني توان مشاهده كرد كه منافع فراكس      ي مجموع م  در

  .           ستي نيخش دوران آرامش بدي، نو"نظام" ي برانيا.  با رقبا گره خورده استيري در گدي جديدانهايگشودن م
  

   و دو ابھامی اص.ح طلبان ُحکومتی انتخاباتغاتيتبل
   امانمنصور

   اسفند29سه شنبه ...  خبريفراسو
 ي هنوز گشوده است و سركوب معترضان بدان همچنان ادامه دارد، اصالح طلبان حكومت             ي كه پرونده انتخابات قبل    ي حال در

 اسـت ي سني كه بر اساس همـ يغاتي تبلهيانيآنها در چند ب   .  زده اند  ي بعد يشيت نما  شركت در انتخابا   يدست به تدارك برا   
  . كرده اندي معرفشي را به عنوان نامزد خويانتشار داده اند، حجت االسالم خاتم

 دهنـدگان  ي رامي تـصم رشي و پذ" انتخاباتيمهندس" به موضوع "نظام" كردي روريي تغي براي قانع كننده الي چه دال  اگر
 آنها ي ناعادالنه كه حتي بازكي به شركت در ي اصالح طلبان حكومتاقي هم از اشتي اندكي حتتي واقعنيوجود ندارد، اما ا

  .   هستند، نكاسته استعترض كردند بدان مي ادعا م88 در سال زيخود ن
 گـرفتن آنهـا   ي مورد به باز باند حاكم درمي تصمگر،ي ديرو.  سكه استي روكي فقط   "اصالح طلبان " مي حال، تصم  ني ا با

 و شرط آنها    دي ق ي ب مي انتخابات را منوط به تسل     شي خود در نما   باني و همدستان، شركت رق    ي خامنه ا  يتا كنون آقا  . است
  .    اند كرده "نيي و پاانهي ميرده ها"و شراكت فقط در 

 است كه بدون    نيخوردار است؛ روشن اما ا     بر ي ماد نهي از چه زم   "اصالح طلبان " ري اخ يغي تبل يتهاي فعال ستي معلوم ن  هنوز
 نخواهنـد توانـست فراتـر    تهاي نوع فعالني و از سطح همستندي پهنه نني در اي آنها قادر به تحرُك واقعه،ي فق يچراغ سبز ول  

  . بروند
  

بـا  .  است نسبت به آن ي محمد خاتم  ي آقا كردي با آن روبروست، رو    ي اصالح طلبان حكومت   ي كه دعوت انتخابات   يگري د ابهام
 "يتداركچ" كه   دي نما ي مشكل م  اري رود، بس  ي او به شمار نم    يهايژگي و ني ُشجاعت از برجسته تر    اي تي قاطع نكهيتوجه به ا  

شت     ي چه كسان  نكهيا.  بگذارد داني به م  پا باند غالب    حي با وجود مخالفت صر    نيشيپ كننـد، در  يباني و بـه چـه تعـداد از او پـ 
 طي فراهم آمـدن شـرا     ينشانه ها " است،   لي كند، او همانگونه كه بارها تكرار كرده، ما        ي نم ي باز ي نقش ي خاتم ي آقا ميتصم

  .  استد با ورود خو"نظام" او خواهان موافقت گر،ي دانيبه ب.  را مشاهده كند"انتخابات
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ا رفتـار او در مـورد   ، ام" گذارديدر عمل به نظر جمع احترام م" كرده است كه دي تاكي به تازگي حجت االسالم خاتم  البته
 خوش ي شگفت زده كرد، جا زي را ن  ي دوستان و  نيكتري نزد ي در دماوند كه حت    انهي دادن مخف  يانتخابات مجلس مالها و را    

  . گذاردي به جا نموعده ني او به اي در باره تعهد عمليادي زينيب
 خود را در سبد يناچارند همه ُتخم مرغها و چه بدون آن، در هر صورت        ي خاتم ي آقا ي چه با نامزد   ي طلبان حكومت  اصالح

 آن، سرنوشت آنها با جهي نگهبان، از ساز و كار انتخابات تا اعالم نت     ي شورا ي تا غربالگر  داي كاند ياز معرف .  شان بگذارند  بيرق
  ..      خوردي و همدستانش رقم مي خامنه اي آقايُلطف و بزرگوار
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   ماهفروردين در  فدايي شھداي

  
 - محمFد معFFصوم خFFاني - منFFصور فرشFFيدي - خFFشايار سFنجري - حبيFب مFFؤمني -اد سFF+حي جFFو: رفقFا

 - محمFد چوپFانزاده -ك+نتFري ) سFعيد( مFشعوف - عباس سFوركي - حسن ضياء ظريفي -بيژن جزني 
 -آيتFي ) پريFدخت( غFزال - محمدرضFا كاميFابي - حميFد اكرامFي - احمFد جليFل افFشار -عزيز سFرمدي 

جليFل اراضFي - ناصر توفيقيFان - يدN سلسبيلي - علي ميرابيون -عباس ھوشمند  -سيمين پنجه شاھي 
 - غفFFور عمFFادي - آراز محمFFد وردي پFFور -)بھFFروز(محمFFدآراز- عطFFا خانجFFاني - بھFFرام آق اتابFFاي -

 علFي - سFعيد جFوان مFوPيي - قربFانعلي پورنFوروز - بردي محمدكوسFه غFراوي -عبدN صوفي زاده 
 نFFور - فيFFروز صFFديقي -شFFفيعي ) آرقFFا( قربFFان - آنFFه بFFردي سFFرافراز -وز شFFكري  فيFFر- جFFهمحمFFد خو

_  منFوچھر ك+نتFري - محمFد حرمتFي پFور - پFروين افFروزه - محمFد رسFول عزيزيFان -محمد شFفيعي 
در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع توسط مزدوران رژيمھاي شFاه و خمينFي بFه ... صديق ديده ور  و 

  يدندشھادت رس
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