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ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  .....يادداشت سياسي 

مردم برَنده جنگ 

بين گُماشتگان 

  دربار خامنه اي
  مهدي سامع 

  2در صفحه 

  

 در آينه افتضاحات 90سال 

  سياسي و اقتصادي رژيم
  جعفر پويه

 6صفحه 
  

  قلم زن و"روشنفكران"

 "ن جنبش ضد جنگفعاال"

  !لطفا آدرس عوضي ندهيد
 ليال جديدي

  5صفحه 

  

پس از مهندس برديا مستوفيان 

 ساعت بازرسي و بارگيري 48

ساعتي پس از ورود به ليبرتي به 

  شهادت رسيد
  24صفحه 

  زنان در مسير رهايي
  آناهيتا اردوان

  20صفحه 

پيام نوروزي سخنگوي 
   سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  به مناسبت عيد نوروز 

 1391و آغاز سال 

  24صفحه 

  

بار بحران اقتصادي بر دوش 

  زدبگيرانكارگران و م
 زينت ميرهاشمي
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 پس از دي عصر جدي جنبشهايسازمانده

  )19(جنگ سرد 

جنبش اشغال وال استريت، 

 پايان يا تداوم ؟

  ليال جديدي
  9صفحه 

  “ما بهار را باور مي كنيم “ 
“ به زندگي و شعر, نگاهي گذرا ( 

   )1895 ـ 1952“  پل الوآر 
 1390وحيدي، اسفند . شهر اشرف، م 

  13 صفحه

و آگاهي طبقاتي براي رهايي به 

تحت  طبقات محروم واتحاد 

  جهان نياز استستم  
 شهره صابري

  12صفحه 

  

  .....سرمقاله 

  گالسنوست خاتمي

 در ييالق دماوند

  منصور امان 
  3در صفحه 

  

 نظريه سازش با رويارويي

  جنبش برانداز سوريه
 آناهيتا اردوان

  11صفحه 

 دچالشهاي معلمان در ماه اسفن
  فرنگيس بايقره

  18صفحه 

افزايش نقدينگي، رشد 

  و گسترش فقر سوداگري

  نگار الوندي
 14صفحه 

مبارزه ي زنان براي آزادي و برابري، جزء 

  الينفك مبارزات طبقاتي
 شهره صابري

  17صفحه 

برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي 

 1390 اسفندكارگران و مزدبگيران در 

  ميرهاشميزينت 
  15صفحه 

  

   اسفند ماهي هنريدادهايرو
  يدي جداليل

  22صفحه 
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. يك ماه پر تالطم را پشت سر گذاشتيم
رويدادهاي داخلي در اسفند ماه در يك 
مجموعه به هم پيوسته مي تواند شرايط 

در اين . حاكم بر كشور را تعريف كند
، نهادها رويدادهاي پرتَنش، رفتار نيروها

   . نيز قابل تامل است مداخله گرو افراد
  

 اسفند انتخابات فرمايشي 12روز جمعه 
اين نمايش كه با تحريم . گزار شدبر

گسترده و بي سابقه مردم ايران روبرو 
شد، از طرف ولي فقيه نظام و عمله و 

مهندسان . ناميده شد» حماسه«اَكَريه او 
و مجريان اين انتخابات فرمايشي كه در 
مواردي حتي مردگان يك شهر هم در 
آن شركت داده بودند، الزم نديدند كه 

ده بازي از نظر كيفي قوائد يك ُشعب
دروغ . متوسط را هم رعايت كنند

ناشيانه و عجوالنه به تمامي ابعاد اين 
هنوز هم آمار . شعبده بازي حاكم بود

دقيق و بدون تناقض از طرف 
گردانندگان اين به اصطالح انتخابات 

تجزيه و تحليل . منتشر نشده است
تمامي آماري كه از طرف وزارت كشور 

 مي دهد كه شركت منتشر شده نشان
 درصدي حتي با استناد به آمار خود 64

  .رژيم يك گزافه گويي مسخره است
  

 اسفند، سيد علي 17روز چهارشنبه 
شوراي عالي «دستور تشكيل خامنه اي 

به رياست احمدي نژاد » فضاي مجازي
 .را صادر و اعضاي آن را مشخص كرد

اين نهاد هدف از تشكيل ولي فقيه رژيم 
مقابله با آسيبهاي اينترنت  «راسركوبگر 

.  كرداعالمآن » و استفاده از فرصتهاي
به نظر مي رسد نهاد كنترل كننده سپاه 
پاسداران و سياستهاي راهبردي براي 

نتوانسته به » جنگ نرم«مقابله با 
  .اهداف مورد نظر خامنه اي دست يابد

  
 اسفند، زنان و مردان 23سه شنبه شب 

 قدرتمند ايران زمين طي يك كُنش
مبادرت به برگزاري جشن آتش و شب 

حضور پرشور . چهارشنبه سوري كردند
مردم و به ويژه جوانان در اين مراسم 
ملي كه از بنياد به فرهنگ حكومت در 
ستيز است نشاندهنده ابعاد تنفر و انزجار 

يكي از . از رژيم و استبداد ديني است
دوستان از يكي از شهرهاي بزرگ بعد 

امشب «:ن برايم نوشته بوداز تهرا
 و همه داشتن از جشن مي بوديمهمون

برگزار ... كه دريمي عظيچهارشنبه سور
 دختر و .كردندي شده بوده صحبت م

ي  مي انتظاميروهاي چشم نيپسر جلو
 كي كس هم جرات نزدچي و هدنيرقص

 ؛گفتي  برادرم م.هنداشت آنها را شدن به
ه  بود كقه تري انتظاميروهاي ني پاريز

 كينها همه در آ و شدي انداخته م
گوشه جمع شده بودند و عكس العمل 

 ي كه در بعضدميشن. دادندي نشان نم

اين . مده بودآ شي هم پيرينقاط درگ
در شهر ما  ي چهارشنبه سورنيتر شلوغ

 كن شب مثل باور.  بودپس از سالها
 خودمون تا ما،  جنگ شده بوددانيم

  شب انواع و اقسام مواد2ساعت 
 كه با دخترم. ميمحترقه رو امتحان كرد

 و !!! انبار مهمات آورده بودكيخودش 
اعالم كرده شيرازي  مكارم ؛جالبنكته 

مي .  حرام استيچهارشنبه سوركه بود 
بيني كه چه شكاف عميقي بين حكومت 

  .»و مردم به وجود آمده
  

 اسفند، 24سرانجام در روز چهارشنبه 
ه پس از رئيس جمهور برگزيده ولي فقي

يك دوره كشمكش در مجلس رژيم 
حضور پيدا كرد و به سواالت تعدادي از 

روزنامه ايران، . نمايندگان پاسخ داد
حماسه «اُرگان دولت اين رويداد را 

تلخ كردن «كه سبب ناميد » بهارستان
اين . شد» خوراك عيد طراحان فتنه

روزنامه در توصيف نحوه پاسخگويي 
زي احمدي طنا«:رئيس دولت نوشت

نژاد ثابت كرد او نه با شاسي روي كار 
 آمده و نه با شاسي از ميدان خارج مي

اين روزنامه وابسته به باند » .شود 
احمدي نژاد پاسخهاي گماشته ولي 

همراه با » گلباران مجلس«فقيه را 
  . اعالم كرد» شوخي و مزاح«

پس از اين شارالتان بازي حسابگرانه، 
 مجلس ارتجاع كه تعدادي از نمايندگان

در جريان صحبتهاي احمدي نژاد 
ميخكوب رفتار تحقيرآميز او شده و هيچ 
اعتراضي به او نكرده بودند، حتي رئيس 
مجلس هم از يك تذكر خشگ و خالي 
خوداري كرده بود، لب به اعتراض 

روح اهللا حسينيان، يكي ديگر . گشودند
از نمايندگان مجلس ارتجاع در پاسخ به 

فت؛ لحن احمدي نژاد معترضان گ
هميشه اين طور بوده، چرا قبالً اعتراض 

  .نداشتيد
اعتراض نمايندگان بي مقدار مجلس كه 
خود در نيرنگ، ريا و دروغ دست كمي 
از احمدي نژاد ندارند، همچون دورويي 
وقيحانه احمدي نژاد با تمسخر مردم 

همين . كوچه و بازار روبرو شد
 نمايندگان مجلس بودند كه وقتي

احمدي نژاد مليونها تن از مردم را َخس 
. و خاشاك ناميد، براي او دست زدند

همينها بودند كه وقتي احمدي نژاد 
خطاب به شوراي امنيت سازمان ملل 
گفت؛ آن قدر قطعنامه صادر كنيد تا 
قطعنامه دانتان پاره شود، براي او هورا 

همين نمايندگان كه اكنون . كشيدند
ز آن كه در روز تحقير شده اند، پس ا

، احمدي نژاد در 1388 خرداد سال 13
مقابل مير حسين موسوي با فخر 

سر داد، سكوت » ِبَگم، ِبَگم«فروشي 
  . شَرم آور كردند

منوچهر متكي سخنان احمدي نژاد را 
و رفتار او » هنجارشكن«و » گُستاخي«

مي داند كه » فرزند خودسري«شبيه را 
 سو» سعه صدر بزرگ خانواده«از 

بدون ترديد متكي مي . استفاده مي كند
آگاهانه و » بزرگ خانواده«داند كه 

عامدانه فردي مثل احمدي نژاد را به 
رياست قوه مجريه برگمار كرد تا 
سياست بي دنده و ترمز را با خيال راحت 

 10احمدي نژاد در مقابل . پيش ببرد
سوال برخي از مجلس نشينان بيش از 

او . ستفاده كرد بار از كلمه شوخي ا10
با تركيبي از شارالتانيسم و دلقكبازي 
مي خواست به سوال كنندگان يادآوري 
كند كه فاقد اراده الزم براي مقابله با او 

رئيس «:احمدي نژاد گفت. هستند
جمهور كف خيابان و نوكر ملت است و 

اگر قرار . گردنش از مو باريكتر است
 كلمه به ديگران است كاري بشود، دو

نگران نباشيد برايتان كمپوت ! بگوييد
و در پايان براي تحقير » !!هم مي آوريم

سوال كنندگان به طور خاص و كليت 
بايد بگويم «:مجلس به طور عام گفت

هاي مطرح شده خيلي هم سخت  لسوا
 همان    به نظرم طراحان سوال از،نبود

 كه با فشار دادن شاسي ندافرادي بود
در حالي كه اگر . دان  فوق ليسانس گرفته

كرديد حتما سوالهاي  مي با ما مشورت 
توانستيد طرح كنيد، ضمن  مي بهتري 

كه ما نيز عالوه بر پاسخگويي به  اين
تمام سواالت يك مشت مطلب اضافه 

 20بنابراين اگر يك ذره از . نيز نوشتيم
معرفتي و   نهايت بي  به ما كمتر بدهيد 

 بايد لحظه اي كه .»نامردي است
احمدي نژاد چنين سخناني را بر زبان 
آورد را بارها ديد و از اين كه يك مشت 
افراد بي اراده، بي مقدار و فرومايه بر 
صندليهاي خود ميخكوب شده بودند 

اين مهم اما بدون . بررسي واقعبينانه كرد
توجه به رويداد ديگري كه در همين روز 

  .اتفاق افتاد به خوبي ميسر نيست
  

 اسفند سيد علي خامنه 24به روز چهارشن
اي طي فرماني اعضاي حقيقي و حقوقي 

را » مجمع تشخيص مصلحت نظام«
بر طبق فرمان ولي فقيه، . معرفي كرد

علي اكبر هاشمي رفسنجاني براي يك 
دوره ديگر به رياست اين مجمع برگمار 

  .شد
وضعيت خامنه اي به ويژه پس از 
نافرماني گماشته ويژه اش به گونه اي 
است كه به وي اجازه نداد آخرين ضربه 

اما خامنه اي . را به رفسنجاني وارد كند
با رفسنجاني همان كاري را كرد كه 

تفاوت اين . احمدي نژاد با مجلس كرد
ولي . دو اقدام در محتواي عمل نبود

فقيه با پنبه سر بريد و گماشته اش با 
تحقير توانست مشت يك عده افراد 

صيت را باز كند و ضعيف و بي بو و خا

در عمل حرف قبلي خود را ثابت كند كه 
  .نيست» مجلس در راس امور«

 خامنه اي طي سالهاي گذشته قدم به 
 قدم رفسنجاني را به عقب رانده و

او را با نَمك خوردن و نَمكدان موقعيت 
  .شكستن تضعيف كرده است

حذف رفسنجاني از رياست مجلس 
 و  تهرانامامت نماز جمعهخبرگان و از 

پايان دادن به موقعيت برتر او در دانشگاه 
آزاد، تنها و تنها با كارگرداني سيد علي 

در . خامنه اي مي توانست عملي شود
مورد اعضاي اين دوره از مجمع تشخيص 
مصلحت هم خامنه اي به جز حسن 
روحاني بقيه افراد نزديك و يا متمايل به 
 رفسنجاني را خذف و افراد به طور مطلق
. گوش به فرمان را جايگزين آنها كرد

 ،ي عراقيمحمد
 ،يهرند صفار نيمحمدحسمقدم، يمصباح

 زاده و    صادق واعظ،ي محمدنيحس
 ،ي كاشانيامامبه جاي  يدياحمد وح

 زنگنه، محمد ژني ب،يشهري ريمحمد
   ي موسونيرحسي و ميهاشم

وارد مجمع تشخيص مصلحت نظام 
  . شدند

  
خامنه اي و اكنون و با تركيب اقدام 

حرفهاي احمدي نژاد در مجلس مي توان 
 اسفند نه 24به نتيجه گرفت كه در روز 

مجلس فرمايشي ولي فقيه امتيازي به 
دست آورد و نه گماشته ولي فقيه توانست 

اگر . پيروزي به نام خود به ثبت برساند
باخت براي اين جدال را -نتيجه باخت

 با واقعي بدانيم، به ناچار بايد يك باخت
ضريب باال را به نام خامنه اي به ثبت 

در رويارويي بين مردم و واليت . رساند
 اسفند 12خامنه اي، مردم دو برد را در 

 23با تحريم انتخابات فرمايشي و در 
اسفند با برگزاري گسترده جشن آتش به 

در حالي كه خامنه . نام خود ثبت كردند
اي نتوانست جدال گُماشتگانش را مهار 

در چند ماهي كه به پايان عمر اين . دكن
دوره از مجلس باقي مانده، هر حركتي از 
جانب نمايندگان مجلس ارتجاع براي 
خريد آبرو فقط و فقط دورويي شرم آور 

شايسته . خامنه اي را برجسته مي كند
ترين فرد براي سياست ريل گذاري جديد 
در واليت خامنه اي همين احمدي نژاد 

د بي دنده و ترمز است كه مي توان
اين . مجلس نشنيان را تحقير كند

سياست اما فاقد ظرفيت براي ادامه كاري 
عقب نشيني از اين سياست براي . است

خامنه اي جام زهر است و پيشروي در 
بن بست خامنه اي، بن . آن غيرممكن

بست نظام جمهوري اسالمي در كليت 
امنيتي كردن هرچه -نظامي. آن است

 نمي تواند بحران در هرَم بيشتر حاكميت
اين بن بست اما . قدرت را مهار كند

شايسته آن نيست كه به بن بست جامعه 
مردمي كه طي دو . و كشور سرايت كند

حركت در ماه گذشته عزم و اراده خود را 
به نمايش گذاشتند قادر هستند كه جامعه 
و كشور را از اين وضعيت به شدت 

هم با فالكتبار نجات دهند و اين م
سرنگوني رژيم حاكم بر ايران ميسر 

با اميد به اين كه سال جديد چنين . است
  . شود

  يادداشت سياسي

  مردم برَنده جنگ بين ُگماشتگان دربار خامنه اي
 مهدي سامع
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 جمهوري "اصالح طلبان"رهبر 

اسالمي، ماسك اُكسيژني كه جريان او 
از ماهها پيش بر چهره داشت تا به 
سالمت از توفان تحريم نمايش 
انتخابات مجلس عبور كند را در ييالق 

حجت . دماوند از صورت برگرفت
اگر چه -االسالم خاتمي با حضور 

 خود پاي صندوق راي به -شرمگين
نه اي، به ابهام عامدانه اي آيت اهللا خام

كه اصالح طلبان حكومتي پيرامون 
رويكرد واقعي خويش به نمايش 
انتخابات دامن مي زدند و نيز بحثهاي 
گُمراه كننده گرد آن كه با هدف خاك 
پاشيدن به چشم جامعه و جنبش طرح 

  . مي گرديد، پايان داد
بي ترديد كُرنش بلندباالي آقاي خاتمي 

ذاري براي شركت در پس از شرط گ
انتخابات و پرگويي با آب و تاب در اين 
باره، يك سند تازه از ورشكستگي و 
سقوط اخالقي او و طيف اش را ارايه 
مي كند، اما محدود ساختن نقد اين 
رسوايي فقط از زاويه اخالقي و وجداني 

اصالح "آنچه كه هم اكنون -آن 
 شرمگين و مشاطه گران پيشين "طلبان

 تهديد پنهان ماندن –ن مشغولندبدا
مفهوم سياسي اين اقدام و تاثير آن بر 
صف بنديهايي اكنون و آرايش آينده 

  . نيروها را در خود نهفته دارد
  

  يك اقدام 

در واكُنش خشم آلود و گسترده اي كه 
حركت حجت االسالم خاتمي 
برانگيخته، رگه هايي از شگفتي و 

يان غافلگيري را نيز به ويژه در م
نيروهاي جوان جنبش رنگين كمان و 

 مي "اصالح طلبان"همچنين بدنه ي 
نه فقط آنها، بلكه . توان مشاهده كرد

طيف وسيعي از كوشندگان جنبش براي 
نخُستين بار به طور عملي و در جريان 
يك كارزار سياسي، با نتايج مادي 

 "نظام"سياست اصالحات در چارچوب 
اي عبور روبرو مي شوند و به مرزه

ناپذير آن با نيازها و خواسته هاي پايه 
  . اي جامعه برخورد مي كنند

 از "نظام"اقدام رييس جمهور پيشين 
اين زاويه، همان كُنش مشخصي است 
كه در يك لحظه ي نادر و تاريخي، به 
اندازه سالها بحث و نقد و روشنگري، 
آگاهي جامعه نسبت به اين يا آن جنبه 

 سياسي خود را جهش ي پنهان از حيات
وار باال مي برد و گُردانهاي آن را آبديده 

  .و مصمم مي سازد
دو سال پيش، زماني كه سيل ميليوني 
جنبش رنگين كمان اجتماعي به راه 
افتاد، در واقع گُفتمان تازه اي پا به 
ميدان مي گذاشت كه بيهودگي انتظار 

 يعني، همان خُرافه "باال"براي تغيير از 

آقاي خاتمي و دوستانش بيش از اي كه 
يك دهه ترويج مي كردند را در ديباچه 

از همان نخُستين گام در . خود داشت
 خُرداد، زماني كه خيابانهاي مركزي 25

تهران به اشغال جمعيت معترضي درآمد 
كه نمايش انتخابات را تقلُبي مي 
دانست و براي پس گرفتن راي خود 

ُكلي مشت گره كرده بود، مضمون به 
متفاوت اين جنبش از ديدگاهها و خط 
مشي اصالح طلبان حكومتي آشكار 

آنها عمل مستقل جامعه براي . گرديد
تحُقق مطالباتش و حق مداخله گري 
فعال آن در رويدادها را به رسميت نمي 

در راهكار عاريتي و مبتذل . شناختند
چانه زني در باال و "شده آنان زير تيتر 

، نقش جامعه و حتي "يينفشار از پا
اصالح "نيروها و بدنه اجتماعي 

 سياهي -حداكثر–، از سطح "طلبان
لشكر گوش به فرمان يا دكوراسيون 

  . تاالر معامله فراتر نمي رفت
براي آقاي خاتمي و شُركايش، اين يك 

آنها به . رابطه رويايي و بي دردسر بود
 در قُدرت و ثروت "فشار از پايين"مدد 

ه بودند، در حالي كه زير بار شريك شد
 نمي "پايين"هيچ تعهدي نسبت به 

مصلحت "رفتند و تنها الزام واقعي آنها 
 و به بيان ديگر، حفظ موقعيت "نظام

 آن به "خيمه"ممتازي بود كه زير 
  . دست آورده بودند

 براي در "اصالح طلبان"علت تالش 
حاشيه نگه داشتن جامعه، داغ بودن اين 

و هراس از سوختن خود و اهرم فشار 
 در اثر تماس و استفاده بيش از "نظام"

اين ُنكته اي است كه . حد از آن بود
رهبران و پايوران اين باند حكومتي 
بارها در پاسخ به انتقادها از اين زاويه، 

مديريت "با اشاره به نگراني از مساله 
  .  مطرح ساخته اند"نيروي اجتماعي

  
  فند اس12 بهمن تا 25از 

 1388از اين زاويه، جنبش اجتماعي 
اصالح "يك فاجعه تمام عيار براي 

 محسوب مي شد، زيرا نه تنها "طلبان
طرح و برنامه آنها را پشت سر گذاشته و 
فاقد موضوعيت كرده بود، بلكه بستر 

 شان "خودي"چانه زني آنها با رقباي 
براي آنچه كه آنها نه در . را نيز خُشكاند
وانستند كُنترُل كنند و نه لحظه مي ت

قادر به تضمين تاثير گذاري بر روند آتي 
اش بودند، توقع يك صندلي در 
رديفهاي آخر هم نمي توانستند از 

  .  داشته باشند"نظام"
قرار گرفتن در اين موقعيت دشوار اما به 
معناي دست كشيدن آقاي خاتمي و 
دوستان از موج سواري و تالش براي 

 و از نفس انداختن آن به مصادره جنبش
گونه اي كه بتوان به قفس 

تمام .  اش انداخت، نبود"اصالحات"

تفسيرهاي دلبخواهي رهبران و منبر 
روهاي اين جريان در اين باره كه 

جنبش سبز ادامه حركت اصالح طلبي "
 و نيز اقدامات تخريب گرانه آنها "است

در جهت تالشي جنبش از طريق تعميم 
 و "خودي"ور مرزبندي مشه

 به آن را مي توان به "غيرخودي"
  . خوبي در اين راستا طبقه بندي كرد

 اگر چه در حرف از "اصالح طلبان"
جنبش پشتيباني مي كردند، در عمل اما 
در هر گامي كه جنبش به پيش برمي 

 30"از . داشت، راه آن را سد مي كردند
 " آذر16" و "روز قُدس" تا "ردادُخ

همه جا آنها را مي توان در حال 
منصرف كردن جنبش از دست زدن به 
اقدام مستقل و هشدار نسبت به 

آقاي .  مشاهده كرد"حركات افراطي"
خاتمي در همان حال كه هيچگاه از 
هيچيك از حركتهاي اعتراضي در هيچ 
نُقطه كشور به صراحت و تاكيد حمايت 

د، در همان حال كه در اوج خيزشها نكر
و واكُنش وحشيانه و خونين حكومت نه 
فراخواني براي اعتراض داد و نه به 
فراخواني پيوست، با اين وجود هيچ 
فُرصتي را براي تحميل خود به جنبش 
و چنگ زدن به سكان رهبري آن فرو 

  . نمي گذاشت
نه فقط با همين ادعا، بلكه همچنين با 

 در خارج "اصالح طلبان"به، متُدي مشا
كشور نيز همزمان با آن كه مانند حجت 
االسالم كديور، ُشعارها و ديدگاههاي 
تظاهركنندگان در ايران را جعل مي 
كردند، از چارپايه رهبري باال رفته و 
ضمن ارشاد مخاطبان به تقديم 

 پسند، در باب "نظام"ُشعارهاي 
 از جانب "خُشونت"محكوميت 

 و منتقدان، اُصول پردازي مي معترضان
  .  كردند

از اين منظر، جبهه گيري آقاي خاتمي 
 اسفند عليه جنبش اعتراضي، 12در 

فقط از حيث شفافيت بي پيشينه آن، از 
رويكردهاي گُذشته او و طيف اش 
متمايز مي شود، اگر چه برخورد آنها به 

 بهمن سال گُذشته، از نظر 25تظاهرات 
ي، فاصله اندكي از استعداد روشنگر

  .گالسنوست دماوند دارد
، جبهه "اصالح طلبان"تشُكل اصلي 

مشاركت، يك روز پس از فراخوان 
آقايان موسوي و كروبي به تظاهرات و 
بازتاب گُسترده آن، سراسيمه به ميدان 
آمد و در يك رويكرد دوگانه اعالم كرد 

 مي كند اما "پشتيباني"از اين تظاهرات 
صدور "ن را فقط در صورت شركت در آ

هدف .  حكومت توصيه مي نمايد"مجوز
صادر كنندگان بيانيه مزبور، نه فقط 
ُكالهبرداري سياسي و نشستن بين دو 
صندلي بلكه همچنين جلوگيري از 

  شكل گيري اين حركت اعتراضي از 
  

  
طريق تخريب در روند سامان يابي 

  . خودجوش آن بود
25رات در حالي كه دعوت به تظاه 

بهمن با استقبال گُسترده جامعه و 
نيروهاي فعال آن روبرو شده بود، 

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

چند روز . ن قرار داشتجاري در خيابا
پيش از تظاهرات، نخستين شكافهاي 

 "اصالح طلب"علني در ميان باند 
شكل گرفت و شماري از اينان همچون 

مجمع "، "شاخه جوانان مشاركت"
 و "مدرسين و محققين حوزه علميه ُقم

مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي "
 برخالف موضع تشُكل مادر، "اسالمي

ظاهرات پيوسته و صف به فراخوان ت
  . خود را در اين مقطع از آن جدا كردند

  
  روند فاصله گيري

كُرنش بلندباالي حجت االسالم خاتمي 
 اسفند، مي 12به درگاه ولي فقيه در 

تواند قطره اي باشد كه ليوان پر 
نارضايتي دروني از رويكردهاي دوگانه و 
جهت ثابت قُطب نماي سياسي اين 

اختالف فاحشي .  مي كندجريان را لبريز
 "اصالح طلبان"كه ميان حركت رهبر 

با شرايط مشخص سياسي در كشور و 
نيز باورهاي پايه اي جامعه وجود دارد، 
توجيه اقدام آقاي خاتمي را هم براي 
خود او و هم براي مشاطه گران، به يك 
. ماموريت غيرممكن تبديل ساخته است
در مرور رويدادهاي مربوط به نمايش 

ييالق دماوند، به خوبي بيان كننده 
سردرگُمي مشترك بازيگران و صحنه 
آرايان و ناتواني دسته جمعي آنها از سر 
و سامان دادن و به زير نور مناسب 

  . هدايت كردن اين رسوايي است
زمان كوتاهي پس از آن كه خبرگزاري 

، خبر "فارس"سپاه پاسداران موسوم به 
پاي صندوق راي حضور آقاي خاتمي در 

، "جرس"در دماوند را فاش كرد، وبگاه 
 در خارج "اصالح طلبان"پايگاه خبري 

كشور، اين خبر را تكذيب و با تيتر 
اصالح طلبان در "درشت اطالع داد، 

 و "انتخابات مجلس نُهم شركت نكردند
در اين رابطه به طور مشخص از آقاي 

ر كمي بعد تر، وبگاه مزبو. خاتمي نام برد
با اشاره به عكس منتشر شده در 

 كه آن را ساختگي دانست، "فارس"
سياستگزاران و خبرنگاران و ":تاكيد كرد

روزنامه نگاران فارس، به ظاهر مي 
خواهند با اين كار عوام الناس را بفريبند 
كه خاتمي در انتخابات شركت كرده 

 گويا .است و اصالح طلبان همچنين
ر تاييدي بر نمي دانند با اين كار مه

. محبوبيت روز افزون خاتمي زده اند
نمي دانند با اين خبر نادرست تنها دروغ 
گفته اند، بلكه هر چه درباره فقدان 
پايگاه اجتماعي خاتمي و اصالح طلبان 

    ".رشته اند، پنبه كرده اند
  4بقيه در صفحه 

  .....سرمقاله 

 گالسنوست خاتمي در ييالق دماوند

 منصور امان



  4 صفحه            كارگري      1391فروردبن اول  – 321برد خلق شماره ن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
، حداقل 90در روزهاي پاياني سال 

دستمزد از طرف شوراي عالي كار تعيين 
شوراي عالي كار متشكل از . و ابالغ شد

نماينده دولت، نماينده كارفرمايان و 
نماينده انتصابي كارگران، حداقل 

 هزار 389 را  1391دستمزد براي سال 
  .  تومان  اعالم كرد754و 

نرخ تورم ناهمخواني مبلغ تعيين شده با 
و سبد هزينه خانوار كارگري، نمايي از 
يك اقتصاد ورشكسته و بحراني در 

حاكميت براي ادامه حيات . ايران است
خود، عالوه بر حمايت از سرمايه داران 
در تشديد استثمار، هزينه بحران 
اقتصادي را از سفره كارگران و 

به عبارت ديگر، . مزدبگيران مي پردازد
تجاعي و بهاي سياستهاي ار

ماجراجويانه رژيم و بهاي صدور ترور و 
بنيادگرايي به كشورهاي ديگر، به مردم 

  . ايران تحميل مي شود
تحريمهاي اعمال شده از طرف آمريكا، 
اروپا و ديگر كشورها،  نتيجه رفتار و 
. سياستهاي تحريك كننده رژيم است

مردم ايران در پيشبرد اين سياستها نه 
  . افق آن هستندنقشي دارند و نه مو

احمدي نژاد جاي فقر و نفت را با هم 
او در بردن فقر و تنگدستي . عوض كرد

وضع . بر سفره هاي مردم موفق بود
خراب است كه از آنچنان اقتصادي 

مار آطرف نهادهاي دولتي هيچگاه 
و در صورت .  نمي شوداعالمواقعي 

دادن آمار، با رقمهاي متضاد روبرو 
 هدف ازر بر همين منظ. هستيم

آمارهاي داده شده كتمان وضعيت 
 با اين حال بعضي .اقتصاد بحراني است

آمار ارايه شده مي تواند گوشه اي از 
وضعيت فاجعه بار زندگي كارگران و 

  .مزدبگيران را آشكار كند
  

فرمايشي بر اساس گفته هاي نماينده 
 در شوراي عالي كار، افزايش كارگران

م به  درصد دستمزد كارگران ه18
نماينده . زحمت تصويب شده است

كارفرمايان در شوراي عالي كار، در 
 اسفند، اعالم كرده 20گفتگويي با ايلنا 

است كه كارفرمايان توانايي پرداخت 
افزايش حتا يك درصدي دستمزد را 

نوسانات «وي داليل آن را . ندارند
ارزي، مشكالت تحريم، عدم پرداخت 

هاي يارانه از سوي دولت به واحد
» توليدي و قفل شدن تسهيالت بانكي

  . اعالم كرد
عباس وطن پرور، نماينده سابق 
كارفرمايان در سازمان بين المللي كار 

نرخ خط فقر در «قبال گفته بود كه 
شهرهاي بزرگ ايران يك ميليون و 

  . » هزار تومان است600

  
بر اساس گزارش ايلنا، اين كارشناس 

 جاري اقتصادي رژيم، در پايان سال
  .  ميليون برآورد كرده است2خط فقر را 

  
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و 

 تا 15«بودجه مجلس، افزايش فقر را 
نسبت به سال گذشته و خط »  درصد20

 هزار تومان ارزيابي 960فقر را حدود 
  . كرده است

به گزارش خبرگزاري دولتي ايلنا، كميته 
كارگر، حداقل دولتي دستمزد خانه 

زنيه يك خانوار چهار نفره در ايران ه
براي زندكي در سال جاري بيش از 

  .  هزار تومان اعالم كرده است638
  

قبل از تعيين خداقل دستمزد در شوراي 
عالي كار، محمد احمدي نماينده پيش 
ساخته كارگران، در گفتگويي با 
خبرگزاري حكومتي ايلنا گفت كه 

ا بر كميته مزد نرخ سبد هزينه خانوار ر«
 هزار تومان تعيين 800اساس حداقلها 

اين نماينده نحميلي . »كرده است
 400كارگران، در رابطه با شايعات مزد 

هزار توماني تاكيد كرد كه اين مبلغ حتا 
پاسخگوي اجاره بهاي مسكن هم «

   .»نخواهد بود
علي اكبر عيوضي مسئول كميته مزد،  
نرخ سبد هزينه خانوار كارگري در سال 

 تومان 595 هزار و 795  را 1391
فرامرز توفيقي عضو . ورده كرده بودآبر

 هزار تومان 920كميته مزد اين رقم را 
  . اعالم كرده بود

مسئول كميته مزد استان تهران، طبق 
معيارهاي بهداشت جهاني، نرخ خط فقر 

 400 هزار و 575شديد در كشور را 
  . تومان براورده كرده بود

نماينده كارگران در افرادي كه خود را 
شوراي عالي كار مي دانند، قبل از به 
تصويب رسيدن حداقل دستمزد ارقام و 

 خود را مي دهند و ظاهراًارايه آمارهايي 
. پيگير حقوق كارگران نشان مي دهند

سرانجام عددي كه جهت دستمزد از 
 مي شود، تعينطرف شوراي عالي كار 

 نشان دهنده بي اثر بودن نطر به اصالح
نماينده هاي كارگران در شوراي 

اين افراد نماينده واقعي . مربوطه است
 و به همين دليل امكان نيستندكارگران 

بسيج نيروي كار براي فشار بر شوراي 
عالي كار را ندارند و حتا منافعشان در 

  .حفظ تركيب شوراي عالي كار است
ميزان تعيين شده دستمزد فاصله 

فزايش خواهد طبقاتي و فقر را همچنان ا
  مبلغ تعيين شده با توجه به رشد . داد
  

قيمتها در استانداردهاي زندگي كارگران 
  و مزدبگيران در شرايط كنوني همخواني 

  
 ،تعيين شده رقم بر همين منظر. ندارد

  را1391سال اعتراضهاي كارگري در 
  .   رقم مي زند

  
 كه خامنه اي آن را سال 1390سال 

ده بود، با گسترش نامي» جهاد اقتصادي«
بحران اقتصادي، افزايش فقر و تعرض 
به سطح زندگي كارگران و مزدبگيران به 

  خامنه اي در . پايان رسيد
  

 را سال 1391پيام نوروزي خود سال 
يكي از نمودهاي توجه . توليد ملي ناميد

در حالي . ل استبه توليد، افزايش اشتغا
كه روند كنوني نشان مي دهد كه 
واحدهاي توليدي روز به روز تعطيل و 
كارگران اين واحدها به لشگر بيكاران 

  .روانه مي شوند
احمدي نژاد در جهت اشغالزايي و حل 

 ميليون و 2معضل بيكاري، وعده ايجاد  
 را داده 1390 هزار شغل در سال 500
پوچي اين در روزهاي پاياني سال . بود

. وعده از طرف همكاران او بر مال شد
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در 

 24گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايلنا 
اسفند به عدم تحقق وعده احمدي نژاد 

عبدالرضا شيخ االسالمي . اعتراف كرد
 2فكر نمي كنم تا پايان سال «:گفت

 هزار فرصت شغلي ايجاد 500ميليون و 
 برابر عملي نشدن وعده وي در. »شود

دولت هم در اين «احمدي نژاد، گفت 
  . »زمينه قول نداده و قسم نخورده است

 تحقق عدموزير مربوطه يكي از داليل 
 هزار 3اختالس «را » فرصتهاي شغلي«

در كند شدن روند » ميليارد توماني
با توجه به . سياست اشتغالزايي دانست

تهمان اين كه باند احمدي نژاد از جمله م
، بنابر استدالل اين استاين اختالس 

 اين  ايجادوزير، باند احمدي نژاد در
  . استميزان اشتغال فرصت سوزي كرده

ايجاد اشتغال مستلزم سرمايه گذاري 
رژيم در . براي پروژه هاي توليدي است

سال گذشته براي سركوبي، پروژه اتمي و 
صدور تروريسم و بنيادگرايي اسالمي 

نه را به اقتصاد كشور بيشترين هزي
اين هزينه در كنار . تحميل كرده است

اختالسهاي بزرگ و رانت خواري سبب 
سقوط اقتصاد و تعطيلي هرچه بيشتر 

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

  .ددهن
  
  
  
  

  ....سرمقاله 
  

گالسنوست خاتمي 

 در ييالق دماوند

  
  3بقيه از صفحه 

  
آشُفتگي در اُردوي وسمه كشان وقتي 

نزديكان آقاي "باال گرفت كه يكي از 
 از طريق راديوي دولتي "خاتمي

انگليس، شركت وي در نمايش 
از اين لحظه به . انتخابات را تاييد كرد

نست بعد انكار موضوع ديگر نمي توا
كُمكي در جهت جمع كردن رسوايي 

آقاي شكوري راد، عضو . به شمار بيايد
شوراي مركزي جبهه مشاركت، با 

 خواندن "غير منتظره و تكان دهنده"
حضور خاتمي در پاي صندوق راي "

، به طور ضمني اعتراف "مجلس نُهم
كرد، آقاي خاتمي حتي او را نيز بازي 

 همين دو هفته پيش":داده است
حضوراً از او در اين مورد پرسش كردم 
و در هر دو بار ايشان تاكيد كرد كه 

   ".قصد شركت در انتخابات را ندارد
توجيهاتي كه آقاي خاتمي يا همريشان 
او در داخل و خارج كشور در اين باره 
مطرح ساخته و البته به گونه مستمر 
آنها را تغيير داده و ويرايشهاي تازه اي 

د، حتي از ماجراي حقه عرضه مي كنن
بازي انتخاباتي وي نيز خواندني تر و 

از اين رو، به . درس آموز تر است
جاست كه به گونه مستقل و در جاي 

  .  ديگري به آن پرداخته شود
  

  برآمد

نمادها در سياست نقش مهمي ايفا مي 
اعالم يك تصميم يا ظاهر شدن . كنند

پاي صندوق آراي يك انتخابات 
واقعيتهاي كُهنه اي را ساختگي، 

برجسته و واقعيتهاي تازه اي را به 
به همين گونه، اقدام . وجود مي آورد

آقاي خاتمي، رويكرد شناخته شده 
اصالح طلبان حكومتي نسبت به حق 
راي و انتخابات آزاد را دوباره برمال و 
سياست آتي آنها در برابر صف بندي 
جنبش اعتراضي و حكومت را مانيفسته 

نقد اين رويكرد و مرزبندي . رده استك
با آن نمي تواند و نبايد در محدوده 

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

مطالبات سوواالت مربوط به نيازها و 
 استبداد "تداركچي"جامعه، همدست و 

  . حاكم است
  

  

  بار بحران اقتصادي بر دوش كارگران و مزدبگيران 
 زينت ميرهاشمي
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انحصار عده اي  ضد جنگ بودن در
 كسي انكار نمي كند كه  وخاص نيست

 هستي  زيانجنگ مخرب است و به
 "سامدلي باتلر"سرتيپ . است يانسان
ي آمريكا ي سال در نيروي دريا33كه 

يك معترض نامدار ضد   وشاغل بوده
 war is “جنگ است، در كتابي بنام 

a racket” ، تجربه هاي خود را از 
. اني اول تشريح كرده استجنگ جه

 اين كتاب سطرهايوي در نخستين 
. جنگ يك هياهوست":مي نويسد

جنگ به . هميشه هم همينطور بوده
 احتمال بسيار باال قديمي ترين و راحت

 -به واقع- رين و منفعت دار ترين وت
جنگ . شرير ترين فرم ايجاد هياهوست

تنها پديده اي است كه سود آن ثروت 
 آن نابودي  زيان معدود وبراي عده اي

ي است كه يجنگ هياهو. جانهاست
كه به مردم نشان  چهره اي غير از آن

تنها گروه كوچكي . مي دهد، دارد
مي دانند جنگ چيست ) جنگ افروزان(

و چگونه منافع تعدادي برگزيده را از 
در جنگ . كيسه بسياران تامين مي كند

 هزار نفر ميليونر و 21، ]اول [جهاني
چند نفر از آنها سالح بر . اردر شدندميلي

 چند نفر گرسنگي ؟دوش گرفتند
كشيدند و زير خاكها با موشها پنهان 

  "شدند؟
با  جنگ ي پيراموناين روزها هياهوي

 يا "حمله نظامي عليه ايران" موضوع
صلح "  از سوي"جنگ عليه ايران"

جنبش ضد " و "طلبان روشنفكر
 دموار بر پا شده كه در بسياري "جنگ

از سوي جمهوري اسالمي كارگرداني 
برخي از چپهاي وطني، همسو . مي شود

 "ضد جنگ"با چپ در غرب، شعارهاي 
را مانند آيه هاي آسماني تكرار مي 

كه درك دقيقي از  كنند، بدون آن
ي را كه در يه دهند، فاكتورهايشرايط ارا

 وقوع احتمالي آن مي توانند سهيم باشند
ي توجه داشته  بررسي كنند و يا حترا

چه برجسته كردن موضوع جنگ  ،باشند
منافعي براي چه كساني و با چه اهدافي 

 ،گونه برخورد آيا اين. دربر خواهد داشت
 نيست مسووليتيجاخالي دادن از زير بار 

  ؟ سنگيني مي كندكه بر دوش
 خانمانسوز و در ،ما هم معتقديم جنگ

فرا تر . ست ا منافع امپرياليستهاخدمت
، ما معتقديم كه جنگ به زيان آن از

جنبش آزاديخواهي مردم ايران عليه 
حكومت ارتجاعي جمهوري اسالمي 

از همين رو است كه بايد با دركي . است
 عواملي كه در وقوع ،النهوروشن و مسو

احتمالي آن مي توانند تاثير پذير باشند 
 سال كه از 32طي . ي كنيميرا شناسا

د، حكومت جمهوري اسالمي مي گذر
روز پرونده حكومت جمهوري ه روز ب

كافيست كه . تر مي شود اسالمي سياه
را ورق بزنيم تا  تنها چند صفحه آن

ببينم چه كسي عليه مردم ايران و 
 اعالم جنگ كرده و كشورهاي خارجي

مخالفان در خارج،  آيا ترور. مي كند

 جنبش مردم ايران،  وحشيانهسركوب
ي مالي بمب گذاريها و دخالت و پشتيبان

و لجستيكي از حكومت ستمگر سوريه 
عليه مبارزات مردم اين كشور، دخالت 
در فلسطين و لبنان و ادعاي محو 

 دخالت در جنگ نقشه،يل از روي ياسرا
افغانستان و عراق و برپا كردن سپاه 

 مبني بر  همان سياست خميني،قدس
 را دنبال "جنگ نعمت است" اين كه

سالمي نمي كند؟ آيا اين جمهوري ا
 بر طبل جنگ مي كوبد و نيست كه

رهبران آن از بام تا شام مژده نازل 
؟ اگر ايران كشوري شدنش را مي دهند

مردم آن حق تصميم گيري  و  بودآزاد
 را داشتند، ندر باره منافع و نيازهاي شا
 هوچي گريآيا اكنون با تحريم و 

جمهوري اسالمي   روبرو بوديم؟يجنگ
 اري در موردمخفي كسالهاست كه با 

  محافل آتش خود،فعاليتهاي هسته اي
  .  طلب را باد مي زندجنگ

  
 "جنبش ضد جنگ"به نظر مي آيد كه 

خود را در كنار مردم ايران و جنبش ضد 
ديكتاتوري مذهبي كه سالهاست زندگي 

 قرار ، را به فقر و نابودي كشاندهآنها
شگفت انگيز است كه . نمي دهد

خود  از "جنبش"مسووالن اين 
 ضد جنگ آكسيونهايدر نپرسيدند چرا 

نقاط مختلف آمريكا در كه در ماه فوريه 
و اروپا و كانادا و برخي ديگر از كشورها 

 و مزدوران جمهوري ترتيب داده شد
اسالمي نيز بدان پيوسته و حتي 
سازماندهي كرده بودند، به جاي 
نيروهاي چپ و مترقي و مخالفان 

هوري  عده اي مزدبگير جم،ايراني
اسالمي با آنها همراهي مي كنند؟ چرا 

 و همفكران غربي "روشنفكر"قلم زنان 
 در نوشته ها و  آنها"ضد جنگ"

  درشعارهايشان نامي از رژيمي كه
،  شهرت جهاني داردنقض حقوق بشر

گونه اشاره اي به  نمي برند؟ آنها هيچ
جمهوري اسالمي و سياستهاي جنگ 

 اين و افروزانه و مخرب آن نمي كنند
واقعيت را از قلم مي اندازند كه اين 

دليل ه جمهوري اسالمي است كه ب
فقدان پايگاه مردمي تالش مي كند با 

 ،ن در شيپور جنگدگري و دمي هوچي
   .مردم را بر سر دو راهي قرار دهد

 از برخي  كهنچهآ بر افزون
 نظري نيز به ، شنيده ايم"روشنفكران"

 هوچيتفكراتي كه اكنون در پشت اين 
 ،گريها در كشورهاي غربي وجود دارد

  .افكنيميب
 يك فعال سياسي در ،"يل ون اوكن"

، "برابري و سوسياليسم"حزب 
ي را جنگ طلب يليبرالهاي آمريكا

 مقاله اي در تكذيبتوصيف كرده و در 
ن گفته شده آكه در  "نيويورك تايمز"
اشتهاي اتمي ايران غير قابل انكار "

را سند قرار داده  ، ادعاهاي رژيم"است
غير قابل انكار؟ چه كسي ":و مي گويد

زند؟ دولت ايران  چنين حرفي را مي

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

   ".است
او بر اين پايه دست به سفسطه زده و 

آمريكا بار امپرياليسم ":معركه گرفته كه
 ،ديگر خود را براي جنگ آماده مي كند

سالح كشتار "همانطور كه بهانه 
 را در مورد عراق "تروريسم" و "جمعي

   ".به كار برد
نيويورك " روزنامه  به همين سبك،وي

 راه  را بازوي تبليغاتي براي"تايمز
 اين در  و جنگ خطاب مي كنداندازي

عدم  مذكور روزنامه  اوال،حاليست كه
 هاي كشتار جمعي در عراقوجود سالح

 حمله  ثانيا، بود وكردهرا گزارش 
آمريكا به عراق به استناد گزارشهاي 

  آن و منابع دروغين سياساختگي
 اما در مورد جمهوري صورت گرفت

اسالمي اين يك نهاد بين المللي و زير 
مجموعه سازمان ملل يعني، آژانس بين 

 حتي ه است كي هسته ايژ انرالمللي
پس از آخرين بازرسي خود در ايران 

 كه جمهوري اسالمي مانع كردهاعالم 
 تحقيقات كامل شده و در عين حال از

 گزارش "شواهد نگران كننده"وجود 
  . مي دهد

ضد "اين فعال   در نوشتار،حال با اين
  از رفتار هيچ اثر و نشانه اي"جنگ

حتي - بحران برانگيز جمهوري اسالمي
ديده  - فاكتور حاشيه ايبه عنوان يك

حتي به عنوان - و سياست آن نمي شود
 -يك بهانه احتمالي براي ايجاد تنش

  . مورد بررسي قرار نمي گيرد
 دايمي كه مقاله نويس "بري گري"
 "تحقيقات جهاني" يا "گلوبال ريسرچ"

يك " ، ابتدا اطالع مي دهد،است
اسالمي ي روزنامه نيمه رسمي جمهور

ن كشور به سازمان اعالم كرد كه اي
انرژي اتمي اجازه بازرسي از سايت 

 و بعد همين خبر "پارچين را مي دهد
 كهساختگي را اين گونه تفسير مي كند 

ي هسته اي با ژ انرآژانس بين المللي
تحريك واشنگتن خواستار بازديد از 

 " غير اتميمركزي"سايتي شده كه 
است و شامل حق بازرسي اين سازمان 

   .نيست
 اين محقق چپ  اين سووال كهجواب

يك " بي مهابا به ساز جهاني چطور
 "روزنامه نيمه رسمي جمهوري اسالمي

 چنين علم غيبيمي رقصد و از كجا به 
بر  دست يافته، هنوز "پارچين"در مورد 

  .كسي معلوم نيست
  يك فعال سوسياليست،"پيتر سيموند"

در ديدار با اوباما نتانياهو  مي نويسد، نيز
 را "خط قرمزها"و مي خواهد كه از ا

رعايت كند و بدين وسيله تعهد مي 
وي . گيرد كه آمريكا به ايران حمله كند

ايران همواره ساختن ":در ادامه مي گويد
سالح هسته اي را انكار كرده است و 
هيچ شواهدي بر اين كار وجود ندارد كه 

   ".داراي سالح هسته اي است

د يل مي خواهي اسرا،وي مي گويد
ايران  پتانسيل ساخت بمب اتم را از

بگيرد تا بدين وسيله برتري نظامي 
آيا اين بدان . خود را حفظ كند
 "پيتر سيموند"معني نيست كه 

 هم جمهوري اسالميترجيح مي دهد 
به سالح هسته اي دست يابد؟ آيا وي 
نبايد خواستار نابودي همه سالحهاي 

  هسته اي باشد؟
 و تحقيقات ، استاد تاريخ"آشر كافم"

مربوط به صلح بين المللي در دانشگاه 
در "  و نويسنده كتاب"نتردام"

 به نظر مي "جستجوي هويت لبنان
رسد برخالف نويسندگان قبلي حوصله 
آسمان به ريسمان بافي را نداشته باشد 

با ": مي گويدو از اين رو بدون تعارف
كه ايران تحت فشار بين المللي  اين

توقف  حاضر به حال هقرار گرفته، تا ب
 اما  خود نشده،فعاليت هسته اي

يل، يويژه اسراه ب خالف تصور غرب وبر
ايران كشوري بسيار منطقي است كه 
داراي رهبري منطقي كه تنها خواستار 
رنگ دادن به قدرت جهاني خود در 

كه   اين،بنابراين. منطقه است، مي باشد
ه س ايران را با آلمان نازي مقاي،يلياسرا

 به لحاظ تاريخي مشكل ساز و به ،ندك
لحاظ سياسي بي نهايت خطرناك 

   ".است
اما چپهاي ما در اين موضع تنها نيستند، 

 هم "توري ماننسي سانيستيكر"روزنامه 
بورژوا هاي هبيان كنندگاه ديدگا كه

 به موازات آن": مي نويسد،ليبرال است
كه قدرتهاي جهاني به سوي مذاكرات 

  استشوند، بهتربا ايران روانه مي 
 را كنار هويجسياست دو گانه چماق و 

. بگذارند و روشي اصولي را پيشه كنند
آنها بايد رفتاري داشته باشند كه 
حساسيت فرهنگي و واقعيتهاي سياسي 

براي نمونه، . اين كشور را در نظر گيرد
آمريكا بايد به اين امر كه در ايران غرور 

ا  به،ملي باالتر از منافع ملي است
  ".دهد

يك مثال ديگر براي شناخت بهتر 
دستگاه فكري اين رسته از چپها را 

ت ت اياالسلنيني–سازمان ماركسيست"
  تظاهرات خود از در گزارش"متحده

 سوريه و ايران كه در روز  جنگ باعليه
 فوريه در چند شهر آمريكا برگزار 4

سازمان مذكور .  كرده استارايه ،شده
 مي گونه خود را اين ييحرف نها

يل براي يتهديدهاي آمريكا و اسرا":زند
مقاومت در لبنان  نابودي فلسطين و

كه سوريه مانع اين  يياست و از آنجا
 نخستين حمله متوجه اين ،اهداف است

  ".كشور خواهد شد
 و اين تنها چند نمونه از سطحي نگري

 در غرب است كه با "چپ" گيج سري
ا  آدرس صلح ر،رازان خود در ايرانتهم

ليت بحرانهاي ومسو. دناز بيراهه مي ده
آنچه كه احتمال آن -كنوني تحريم و 

 -در حال حاضر بعيد به نظر مي رسد
 بر دوش جمهوري اسالمي و جنگ،

. ستآن افريني آسياست بحران 
 زجمهوري اسالمي هرگحاكمان 

، قدرت  بدون بحران و تشنج اندنتوانسته
  . دن حفظ كنرا

  ! لطفا آدرس عوضي ندهيد"ن جنبش ضد جنگفعاال"  قلم زن و"روشنفكران"
 ليال جديدي
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دفتر سال جهاد اقتصادي و افتضاحات 
سياسي رژيم واليت فقيه با تيتر سال 

  .اختالس مهر گرديده و بسته شد
 را به جرات مي توان يكي از 90سال 

سياه ترين سالها براي پايوران رژيم 
جمهوري سالمي، به ويژه رهبر و ولي 

سالي . فقيه آن علي خامنه اي دانست
به كه گماشته بركشيده رهبر سر 

شورش برداشته و ياغي شد و بر ولي 
پادوي خانه زاد . نعمت خورد شوريد

 "مقام معظم"خامنه اي طلسم قداست 
را شكست و از حكم حكومتي او روي 
برتافت، بيرق بر افراشته مخالفت را 
احمدي نژاد از اين نيز باالتر برد و بر 
خالف گفته خميني، بنيانگذار رژيم، 

ور نمي داند گفت كه مجلس را راس ام
او . و خود را شايسته اين جايگاه دانست

براي اثبات نظر خود تا مي توانست 
مجلس را تحقير كرده و در روزهاي 
پاياني سال، تير خالص آن را نيز 

به همين دليل در ميانه . شليك كرد
سال خامنه اي گفت كه ممكن است در 
روال انتخابي بودن رييس جمهور 

وي حكومت تجديد نظر كند و به س
  .اسالمي مورد نظرش گامي بلند بردارد

سالي كه بنيانهاي اقتصاد كشور به لرزه 
مرغ . افتاد و ارز از سبد دولت گريخت

تيز پرواز ارز چندان اوج گرفت كه دم و 
دستگاه آخوندهاي روضه خواني كه تا 

 مي دانستند، "اقتصاد را مال خر"ديروز 
 دست به دامن دستگاههاي امنيتي براي

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

  .شايد تا ستون ديگر فرجي حاصل آيد
سالي كه درگيريهاي بيرون به زير خيمه 

وجب كشاكش و نظام سرايت كرد و م
درگيري بين نيروهاي اطراف خامنه اي 

شكافهاي پي در پي و اختالف . گرديد
نظرهاي عيان شده موجب گرديد كه 
تنور انتخابات مجلس آنچنان سوت كور 
بماند كه ديگر نشود آن را با هيچ 

  .سوختي، اندكي گرما بخشيد
  

  گماشته ياغي

سرآغاز كشاكش و پنجه بر چهره رهبر 
 فرودين 28ي نژاد در كشيدن احمد

حيدر مصلحي، . سال گذشته رقم خورد
وزير اطالعات به دستور و فشار محمود 
احمدي نژاد استعفا داد و كابينه را ترك 

اما ولي فقيه رژيم خامنه اي با اين . كرد
استعفا مخالفت كرد، آن را نپذيرفت و 

احمدي نژاد . خواهان ابقاي مصلحي شد
ومتي است وتوي خامنه اي كه حكم حك

را نپذيرفت و دست به اعتصاب زد و در 
واسطه گري و . خانه خود بست نشست

پادرمياني كساني همچون روح اهللا 
حسينيان كه از سينه چاكان او در 

مجلس اند، نيز نتيجه نداد و كار به 
. تهديد مجلس به عدم كفايت او كشيد

سرانجام پس از يازده روز، احمدي نژاد 
د، اما مصلحي همچنان از خانه بيرون آم

 روزه سرآغازي 11اين غيبت . وزير ماند
شد از ياغي گري پادوي برگمارده بر 
ولي نعمتي كه چندي قبل در نماز جمعه 
او را بر هاشمي رفسنجاني برتري داده و 
اعالم كرده بود كه نظر احمدي نژاد به 

خامنه اي، . نظر او نزديك تر است
شد رژيم هاشمي و بسياري از پايوران ار

 خوانده و در حضور "بي بصيرت"را 
ماليان بلند مرتبه قم، به احمدي نژاد 

اما اكنون همين پادوي . نازيده بود
بركشيده، بر او شوريده و قداست تا 
كنوني اش كه به آن مفتخر بود را به 

هرچند در گذشته . زير پا افكنده بود
اخراج مفتضحانه وزير امور خارجه، 

كابينه ماست مالي منوچهر متكي از 
شده بود و كمتر كسي اشاره كرد كه 
اين وزير امر خارجه جز چند وزيري 
است كه انتصاب آنها در اختيار ولي فقيه 
نظام است، اما موضوع وزير اطالعات 
اصل ماجرا كه بر آن خاك ريخته بودند 
را افشا كرد و ياغي گري پادوي خانه 

  . زاد علني شد
  

  نمدمالي مجلس فشل

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

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

  .تهران بدهد
لس و احمدي نژاد تا كشاكش بين مج

روزهاي پاياني سال ادامه يافت و 
آخرين هفته سال احمدي نژاد به 
مجلس رفت تا پاسخگوي سووالهاي 

پرسشگري اي كه به . نمايندگان باشد
عنوان پيش درآمد استيضاح او قلمداد و 
بارها تالش شده بود تا آن را از دستور 

كار اين . كار مجلس خارج كنند
اي مطهري، نماينده كشاكش به استعف

مجلس كشيد و باالخره با جرح و تعديل 
و پايين كشيدن فتيله لحن مجلس، 

اما احمدي نژاد اين موقعيت . عملي شد
را براي تصفيه حساب خود و مجلس 
مغتنم شمرد و تا مي توانست مجلسيان 
را تحقير كرد و با به مضحكه گرفتن 

 و "شوخي مي كنم"مجلس و تكرار 
براي " و "باشيمكمي هم خوش "

خوراك شب عيد مردم به مجلس 
، هر آنچه مي توانست بار "آمدم

مجلسي كه ادعا . نمايندگان كرد و رفت
مي كرد، طرح عدم كفايت احمدي نژاد 
را به دست خواهد گرفت و او را 
استيضاح خواهد كرد، مقهور و منكوب 

كساني كه احمدي نژاد . او برجاي ماند
 گفته بود پرونده بارها با ايما و اشاره

هاي تخلف مالي شان را به مجلس 
خواهد آورد و بر اساس آن پاسخ شان را 
خواهد داد، كم جرات از آني نشان دادند 
كه وقتي پشت تريبون مجلس يا در 
كميسيون هاي مربوطه كنار همريشان 

و اين گونه . شان الف گزاف مي زدند
 را در احمدي نژاد، حاميان رهبر

كشاكش في مابين نمد مالي كرد تا 
نشان دهد بر خالف آنها به حرفي كه 
مي زند پابند است و از تعدادي دست 

  .نشانده بر كرسي نمايندگي باكي ندارد
  

عدم اجراي به موقع قانون وزارت 
ورزش و ادغام دو وزارتخانه تا مدتها 

ادغام ناگهاني . پشت گوش انداخته شد
 وزارتخانه جديد 4جاد  وزارتخانه و اي8

در اواخر خرداد، اين درگيري را گسترش 
با پذيرفتن طرح ادغام دو وزارتخانه . داد

مجلس، احمدي نژاد سعي كرد تا 
او حميد . نمايندگان را اندكي آرام كند

سجادي را با يك يادداشت كوتاه به 
عنوان وزير ورزش به مجلس معرفي 
كرد و خود نيز برخالف رويه معمول، 
براي معرفي و دفاع از او به مجلس 

مجلس هم در مقابل نه تنها به . نرفت
وزير او راي نداد، بلكه دولت را متهم 
كرد كه با انتشار آمارهاي دروغ به 
فريب افكار عمومي مشغول است و با 
دستكاري آمارهاي اقتصادي براي خود 
موفقيت مي سازد كه همگي آنها از 

  . واقعيت بري است
وره اي اين گونه دو نهاد در هيچ د

قدرت رژيم عليه يكديگر افشاگري 
نكرده بودند و بدين شكل به هتك 
. حيثيت همديگر مشغول نبوده اند

مجلس به اين تصور كه از رهبر حمايت 
امنيتي –مي كند، در مقابل دولت نظامي

سنگر بندي كرده بود و رييس دولت كه 
خود را منتخب مردم و بركشيده آن 

رد، پاسخهاي دندان شكن فرض مي ك
به خيال داشتن پشتوانه مردمي مي داد 

اما باالخره در . كه هيچ كدام واقعي نبود
نيمه مرداد ماه، احمدي نژاد چهار وزير 
خود را به مجلس آورد و نمايندگان به 
پاسدار رستم قاسم خاني، فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران به 

اعتماد داد و سه عنوان وزير نفت راي 
وزير ديگر نيز از سد مجلس عبور 

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

  . وزارتخانه ها را صاحب شد

با اين احوال روند تحقير مجلس توسط 
بودجه سال . احمدي نژاد ادامه يافت

خير به مجلس آمد و  ماه تا2 با 1391
وقتي نمايندگان اعالم كردند، قادر به 
بررسي بودجه در سال جاري نيستند و 
دولت بايد تا بررسي نهايي، بودجه يك 
دوازدهم به مجلس بياورد، احمدي نژاد 
وقعي به اين گفته ها نگذاشت، تا جايي 
كه مجلس يك طرفه مبلغي تنخواه 
براي دولت تصويب كرده و الريجاني 

 را به عنوان رييس مجلس ابالغ آن
با اين اوضاع و احوال انگار نه انگار . كرد

اين دولت است كه نياز به بودجه براي 
هزينه كارهاي خود دارد و اين اوست 

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

  .ود پنهان بماندچشم ناظران وضع موج
  

  رفسنجاني و رهبر

هيات "در مرداد ماه، علي خامنه اي 
 "عالي حال اختالف و تنظيم روابط قوا

را تاسيس كرد و هاشمي شاهرودي را 
ناگفته معلوم است . به رياست آن برگزيد

كه تشكيل اين هيات اقدام عملي خامنه 
اي عليه مجمع تشخيص مصلحت نظام 

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

هرچند تا . بدون هيچ اختياري نمايد
كنون نيز رفسنجاني سعي كرده بود تا 
جانب علي خامنه اي را در كشاكشهاي 

د، ولي علني شدن اختالف مربوطه بگير
بين اين دو فرد قدرتمند نظام، باعث 
گرديد علي خامنه اي فكري به حال 
دور كردن رفسنجاني از راس نظام كرده 

ادامه . و او را تقريبن خانه نشين نمايد
كار كه به خلع يد او و دار و دسته اش 
از دانشگاه آزاد انجاميد، نشان داد كه 

 خواب بزرگي خامنه اي براي رفسنجاني
هرچند در روزهاي پاياني . ديده است

سال بار ديگر او را بر رياست مجمع 
تشخيص مصلحت ابقا كرد، اما مجمع 
بي اختياري كه اكنون در اختيار 
رفسنجاني است، تنها دلخوشي اش به 
مقام اعطايي رهبر به اوست تا بيش از 
گذشته در انظار مفتضح باشد و ابقايش 

زيرا خود . ش رهبر بداندرا از بذل و بخش
رفسنجاني بهتر از همه مي داند كه شير 
بي يال و دم و اشكم مجمع، اكنون 
ديگر پوسته اي از آن چيزي است كه 

  .در گذشته بود
  

 اختالس و فروپاشي "كش"

  بازار ارز 

با وجود ببند و بگير رهبر جمهوري 
اسالمي و شلتاق گماشته ياغي شده 

رخ ننموده و اش اما هنوز اتفاق اصلي 
در اوج درگيريها، طشت . در راه بود

رسوايي سيستم بانكي نيز از بام فلك به 
  زير افتاد و معلوم شد كه بانكهايي كه 
  7بقيه در صفحه 
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  6بقيه از صفحه 
  تاكنون ادعا مي شد، بسياري از نزديكان 
و پايوران رژيم وامهاي كالن از آن 
دريافت كرده و حاضر به باز پرداخت 
بدهي خود نيستند، با بزرگترين اختالس 

از پرده . تمام تاريخ كشور روبروست
بيرون افتادن اختالس سه هزار ميليارد 
 توماني چيزي نبود كه بشود آن را

دولت از يك طرف و . ماست مالي كرد
مجلس و قوه قضاييه از سوي ديگر وارد 
ماجرا شدند و هركس خود را كشف 

نزديكان . كننده و يابنده آن دانست
 "جريان انحرافي"احمدي نژاد كه به 

ملقب شده اند، پشت پرده اين اختالس 
معرفي شدند و احمدي نژاد با ادعاي 

را ، خود و دولت اش "دولت پاك"
مدير . شاكي اختالس گران معرفي كرد

عامل بانك ملي، محمد رضا خاوري 
استعفا داد و از كشور گريخت و در 
كانادا در خانه سه ميليون دالري خود 

مجلس جلسه غيرعلني براي . ساكن شد
بررسي موضوع تشكيل داد و بازار اظهار 
نظر و كلي گويي گرم شد، تا اين كه 

ده اي را به جرم قوه قضاييه ادعا كرد، ع
. اين كالهبرداري بازداشت كرده است

پورمحمدي، رييس بازرسي كشور، 
ادعاي بررسي دقيق پرونده را كرد و او 
. نيز خود را كاشف رسوايي دانست

چيزي نگذشت كه بعضي از نمايندگان 
مجلس و روساي كميسيونهاي آن هم 
دخيل در پرونده اعالم شده و بازداشت 

به بار آمده آنچنان بود افتضاح . گرديدند
كه خامنه اي مجبور به دخالت شد و از 
طرفين خواست كه موضوع اختالس را 

پرونده اين اختالس تا .  ندهند"كش"
روزهاي پاياني سال در دادگاه بي رمق 
و غير علني حكومتي براي هم آوردن 

  .سر آن همچنان در جريان بود
چيزي از اين رويداد نگذشته بود كه در 

اه بازار ارز كشور تب كرد و سپس دي م
دالر و يورو كه بارها . به لرزه افتاد

توسط احمدي نژاد كاغذ پاره بي ارزش 
خوانده شده بود، ارزش خود را عيان 
كرد و روز به روز بر قيمت آنها افزوده 

بهاي سكه طال چنان اوجي گرفت . شد
ارزش يك . كه به تصور كسي نمي آمد

زار تومان گذشت  دو ه2دالر آمريكا از 
دولت .  تومان نيز رسيد2200و به 

ناتوان از كنترل اين وضعيت فقط 
تماشاچي ماند و نتوانست هيچ كاري 

سر و صدا در مجلس بار . انجام دهد
ديگر باال گرفت و دولت را مقصر 

اما ركورد . وضعيت پيش آمده دانستند
زني ارز و سكه به معني بي ارزش شدن 

گي را بر پول ملي است كه زند
با . مزدبگيران هر روز سخت تر مي كند

وضعيت پيش آمده، قدرت خريد مردم 
روز به روز پايين تر آمده و رشد سرسام 
آور قيمتها نيز باعث شده تا فقر همگاني 

  .بر سر كشور سايه بيندازد

  
  

  گروگانگيري ناتمام

افزون بر اين ناتوانيها و بي برنامگيها، 
ز سوي دستگاه يك اقدام ماجراجويانه ا

مهندسي بحران سازي رژيم، افتضاحي 
دولت انگليس در . بين المللي به بار آورد

آذر ماه بانك مركزي رژيم را تحريم 
كرد و بنا به گفته ها، مبلغ كالني پول 
كه در حساب شخصي يكي از فرزندان 
خامنه اي در بانكي انگليسي بود را 

اين عمل به مذاق بيت . مصادره نمود
 13رژيم خوش نيامد و همزمان با رهبر 

آبان، سالروز اشغال سفارت آمريكا، عده 
اي كه خود را دانشجو مي خواندند، با 
برنامه ريزي افشا شده به سفارت 
انگليس حمله كرده و آن را اشغال 

بخشي از اين اجير شدگان نيز در . كردند
قلهك به محل زندگي و بخشي از 

و با امالك ديپلماتيك انگليس رفته 
عبور از ديوارها سعي كردند تا آنجا را به 

جالب اينجاست كه . تصرف خود درآورند
 كه مركز آن "پرس تي وي"تلويزيون 

در لندن و تعدادي از افراد اجاره اي 
انگليسي نيز جزو گردانندگان و 
كارمندان آن هستند، اين ماجرا را به 

عمل مزبور . صورت زنده پخش كرد
رت در سطح بين آنچنان موجي از نف

المللي برانگيخت كه روز به پايان 
نرسيده، فرمان عقب نشيني صادر شد و 
مزدوران غارتگر با غنايم انگليسي به 

غارت سفارت . خانه هاي خود رفتند
انگليس، نابود كردن بخشي از وسايل 
شخصي ديپلماتها، وارد شدن به اتاق 
خواب همسر سفير و به نمايش گذاشتن 

ديگر وسايل خصوصي او، لباس زير و 
اوج وقاحت و بي شرمي رژيمي را به 
نمايش گذاشت كه خامنه اي، رهبر و 
ولي فقيه آن سعي كرد تا مشابه همتاي 
سابق خود، خميني، براي زهر چشم 
گرفتن از حريف دست به اشغال سفارت 

در پي . و گروگانگيري بي شرمانه بزند
اين اتفاق نه تنها سفير انگليس و همه 

پلماتهاي انگليسي ايران را ترك دي
كردند و سفارت را بستند، بلكه سفير 
رژيم نيز از انگليس اخراج شده و روابط 
بين دو كشور به بدترين وضعيت خود در 

موضعگيري سخت . سالهاي اخير رسيد
ديگر كشورها به ويژه كشورهاي 
اروپايي، فراخواني سفيران بسياري از 

ان سازي كشورها از تهران، پيامد بحر
رژيمي است كه سعي مي كند تا با 
ساختن موجهاي بزرگ خبري، اخبار 
افتضاحات خود را تحت شعاع قرار دهد 

  .و آن را الپوشاني كند
  

  تحريمهاي كمرشكن

اين حركت باعث شد تا بسياري از 
تحريمهاي در دستور كشورهاي غربي 

وزراي خارجه اتحاديه . سرعت بگيرد
م را در بهمن ماه اروپا، تحريم نفتي رژي

تصويب كردند و همه 
كشورهاي عضو را موظف 
ساختند تا تابستان سال 

 كليه قراردادهاي 1391
خود با رژيم را فسخ كرده و 
. از خريد نفت رژيم ايران امتناع كنند

عالوه بر اين، اتحاديه اروپا بانك 
مركزي رژيم را نيز تحريم كرد و كليه 

ته حسابهاي آن در اين كشورهاي بس
  . شد
  

همچنين در روزهاي پاياني سال، 
 براي رژيم "سويفت"خدمات بانكي 

بدينگونه، سرويسهاي بين . قطع شد
المللي از نقل و انتقال پول براي بانكها 
و موسسات تجاري رژيم خارج مي 
شوند و تجارت خارجي رژيم با مشكلي 

غير از اين، . اساسي روبرو خواهد گشت
 كه كليه نقل و "بانك اسالمي نور"

انتقاالت ارزي رژيم را در دوبي انجام 
مي داد، خدمات خود را به جمهوري 
اسالمي قطع و راه دستيابي رژيم واليت 

  .فقيه به ارزهاي خارجي را مسدود كرد
با اين وضعيت برمال شد كه جمهوري 
اسالمي قادر به بازپرداخت بدهيهاي 
خود به بسياري از كشورها به ويژه هند 

تجار هندي برنج اعالم . مالزي نيستو 
كردند كه بدهي معوق رژيم به آنها از 
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. تواند طلبهاي آنان را پرداخت كند

بازگشت محموله هاي گندم رسيده به 
بنادر كشور به دليل عدم پرداخت قيمت 
. كاالها، به اين موضوع مهر تاييد زد

كي نخل به مالزي صدور روغن خورا
شركتهاي تجاري . ايران را قطع كرد

مالزيايي علت اين كار را عدم پرداخت 
بدهي توسط دولت ايران اعالم كرده 

  . اند
پس از اين ماجراها، آمريكا نيز به صف 
تحريم بانك مركزي پيوست و اوباما 
دستور توقيف كليه داراييهاي بانك 
مركزي و افراد و نهادهاي وابسته به 

هرچند مقامات . ا صادر كردحكومت ر
نظامي رژيم تهديد كرده بودند كه اگر 
غرب خريد نفت از آنها را تحريم كنند، 
رژيم هم تنگه هرمز را خواهد بست و 
اجازه عبور به كشتي حامل نفت نخواهد 

  . داد
برگزاري مانورهاي رنگارنگ و شاخ 
شانه كشيدن و تهديدهاي پي در پي نه 

نفتي شد، تنها باعث سرعت تحريم 
بلكه آمريكاييها يكي از ناوهاي جنگي 

برخالف . خود را به منطقه اعزام كردند
الف و گزاف ياوه بافان واليت فقيه كه 
تهديد كردند كه بهتر است ناو آمريكايي 
به منطقه نيايد و گرنه فالن و بهمان 
مي كنيم، ناو آمريكايي آبراهام لينكلن 
 در بهمن ماه وارد خليج فارس شد و

گماشتگان ولي فقيه نيز جرات نكردند 
  . دست از پا خطا كنند

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

فت هرگز قادر نيست در مقابل اين ن
ورشكستگي اقتصاد . تحريمها دوام آورد

كشور، اوج گيري نرخ ارزهاي خارجي، 
بي ارزش شدن پول ملي، گراني، 
بيكاري و او همه مهمتر، انزواي بين 
المللي مشكالتي به بار مي آورد كه 
تاوان آن را بايد مردم گرفتار در چنبره 

ستگاه استبداد علي خامنه اي و د
  .آدمكشي و سركوبگر او بپردازند

  

  افتضاح انتخابات

اما يكي از بزرگترين اتفاقات سال، 
تحريم گسترده انتخابات و برگزاري 
مضحكه اي سوت و كور از جانب رژيم 
بود كه مهندسي انتخابات و آمار سازي 
آن را حتي بر كساني كه اندكي شك به 

تالش . اين امر داشتند، هويدا كرد
ه علي خامنه اي براي يكدست گسترد

كردن گروهها و افراد گرد بيت رهبر به 
سامان . شكستي مفتضحانه كشيده شد

 و "جبهه متحد اصولگرايي"دادن 
كشاندن يك آيت اهللا گوشه نشين و 
رانده شده كه تا قبل از آن از او به 

 نام برده مي "آخوند فراماسونر"عنوان 
شد به تهران و گماردن او در راس 

جلس خبرگان رهبري، اگر چه توانست م
رفسنجاني را از اين منصب براند، اما 
آبي براي برنامه طراحي شده خامنه اي 

مهدوي كني تمام تالش . گرم نكرد
خود را براي اهداف او به كار گرفت، اما 
بيش از همه نزديكان به احمدي نژاد و 
دارو دسته اي كه تحت نظر و برنامه 

مي كنند، علم ريزي مشايي فعاليت 
اولين دو . مخالفت با آن را بر افراشتند

دستگي در اين جبهه سازي و يكدست 
سازي توسط اينان آغاز گرديد و آنقدر 
پيش رفت كه در روزهاي نزديك به 

 فهرست 67انتخابات به بيش از 
چندپارگي . انتخاباتي و شقه فرا روييد

دستگاه واليت و برهم ريختگي در زير 
نان گرد و خاكي به پا كرد خيمه نظام چ

كه طرفهاي درگير در ماجرا از شناسايي 
جبهه ". يكديگر نيز ناتوان شدند

 به سردستگي آيت اهللا مصباح "پايداري
جبهه متحد "يزدي در برابر 

 آيت اهللا مهدوي كني قد "اصولگرايي
... علم كرد و در ادامه محسن رضايي و 

هر كدام جبهه اي را علم كردند، تا 
غوغاگران سهميه خواه از قدرت، صف 

رنگارنگي بيشتري بگيرد و خواب خوش 
علي خامنه اي براي يكدست كردن 
قدرت را به كابوسي وحشتناك تبديل 

 فهرست 23شكل گيري . نمايد
انتخاباتي فقط در حوزه تهران و ري و 
شميرانات، عمق اين اختالف را بيش از 

  .گذشته آشكار مي كند
زيسيون به صورت در جبهه مخالف، اپو

يكپارچه، مضحكه حكومتي خامنه اي را 
تحريم و بايكوت كرد و آنگاه گزارشهاي 
خبرنگاران خارجي، عكسها و فيلمهاي 
گوناگون از حوزه هاي راي گيري، 
رسوايي اين معركه سوت و كور را به 

با اين همه . پيش چشم جهانيان كشاند
  اما دستگاه واليت خامنه اي از وقاحت و 

  8ه در صفحه بقي
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  7بقيه از صقحه 
بي شرمي چيزي فرو نگذشته و وزارت 

 درصد 2/64كشور اعالم كرد كه 
واجدان شرايط در انتخابات شركت كرده 

اما ناخواني اين آمار با تعداد واجدين . اند
 ميليون اعالم 48شرايط راي كه پيشتر 

شده بود، آمارسازي و مهندسي انتخابات 
 26 اگر رقم. علي خامنه اي را افشا كرد

ميليون شركت كننده وزارت كشور را 
بپذيريم، آنوقت درصد مشاركت حدود 

 درصد خواهد بود، در حالي كه آمار 54
به .  درصد بود64ادعايي بيش از 

هرحال افشاي اين افتضاح وقتي بيشتر 
شد كه خاتمي سردسته اصالحاتچيهاي 
حكومتي كه شرايط باند خود براي 

رده و با شركت در انتخابات را اعالم ك
بي اعتنايي حكومت مواجه شده بود، در 

اين عمل، . انتخابات شركت و راي داد
تير خالصي به شقيقه اصالحاتچيهاي 
دروغيني بود كه حتا بر گفته و خواسته 
هاي خود نيز استوار نيستند و به قول 
خاتمي، حفظ نظام براي آنها از هر 

  .چيزي مهم تر است
شرمي، اما با اين همه وقاحت و بي 

جبهه اپوزيسيون قدرت خود را به 
نمايش گذاشت و بساط شامورتي بازي 
رژيم و پايوران بي شرم آن را بر 

با همه راي سازي و . سرشان خراب كرد
 نماينده توانستند 5تالش، از تهران فقط 

به مجلس راه يابند و بقيه به دور بعدي 
اين اتفاق، نظر . كشمكش موكول شد

نتخابات براي رژيم علي خامنه اي كه ا
استبدادي مذهبي او يك چالش امنيتي 

  .جدي است را تاييد كرد
  

  تروريسم حكومتي
اما اين هنوز تمام افتضاحات رژيم در 

در اواسط سال . سال گذشته نيست
گذشته مقامهاي آمريكايي اعالم كردند 
كه شخصي را به دليل برنامه ريزي 
براي ترور و بمب گذاري در سفارت 

. ن در آمريكا دستگير كرده اندعربستا
 تالش كرده بود "منصور ارباب سير"

با هماهنگي با مركزي امنيتي در تهران 
و با راهنمايي آنها، تروريستهايي را براي 
بمب گذاري و ترور سفير عربستان اجير 

دستگيري اين شخص و افشا . كند
روابط او با مقامهاي امنيتي در تهران، 

چالش جدي با عربستان را وارد يك 
هرچند تالش . رژيم واليت فقيه كرد

گسترده اي از سوي البي خارج كشور 
رژيم و مزدبگيران و پادوهاي او انجام 
گرفت كه اين موضوع را ساختگي نشان 
دهند، اما چند ماه بعد دستگيريهاي 
گسترده تروريستهاي رژيم در آذربايجان 

از اين . ماجرا را بزرگ تر و جدي تر كرد
ق چيزي نگذشته بود كه انفجاري در اتفا

گرجستان و پس از آن در هند توسط 
. تيمهاي ترور رژيم انجام گرفت

دستگيري اعضا اين تيمها وقتي كامل 
تر شد كه بمبي به طور ناخواسته در 

  محل سكونت يك تيم عملياتي 

تروريستي در بانكوك منفجر شد و 
يك تن از . عمليات آنها لو رفت

يم جمهوري اسالمي به تروريستهاي رژ
يك تاكسي با بمب حمله كرد و 
خساراتي به بار آورد و ديگري با بمب 
. منفجر شده خود، پايش را قطع كرد

فرد فراري اين تيم در كشور مالزي 
دستگير شد و پليس تايلند اعالم كرد 
كه زني تروريست كه امكانات استقرار 

ليال "آنها را تدارك مي كرد به نام 
در . به ايران گريخته است "روحاني

ادامه به شمار بازداشتيها اضافه شد و 
دخالت رژيم ولي فقيه در امور ديگر 
كشورها و گسيل تيمهاي ترور براي 
. قتل و ارعاب و وحشت علني گرديد

هرچند رژيم سعي كرد تا خود را از اين 
اتفاق مبرا جلوه دهد، اما كنترل مرزهاي 

رور هوايي اين كشورها و عبور و م
مقامهاي امنيتي رژيم با نامهاي جعلي 
در روزهاي قبل از حادثه، اقدامات 

  .برنامه ريزي شده رژيم را گواهي داد
  

  افتضاح روي افتضاح
اگر در عرصه بين المللي و اقدامات 
تروريستي و برنامه ريزي براي انتخابات 
پايوران رژيم افتضاحاتي بزرگ به بار 

ا به علت آوردند، مي توان گفت كه آنه
چند دستگي در برنامه و عمل دچار 
تشتت شده و ناتوان از اقدامات عملي 

اما افتضاح وقتي از حد خود مي . هستند
گذرد كه چند گماشته حكومتي مراسمي 
را در سالروز ورود خميني به ايران در 

 بهمن برنامه ريزي كردند و با 12روز 
چرخاندن امام مقوايي خود را مسخره 

براه انداختن ماكت .  كردندعام و خاص
مقوايي خميني و سان و رژه نظاميان از 
برابر اين ماكت و چاپلوسي و حركات 
مسخره تعدادي نان به نرخ روز خور و 
دريوزه، كار را به جايي رساند كه 
تلويزيون رژيم، اين بوق تبليغاتي آن نيز 
از پخش تصاوير اين افتضاح اجتناب 

ي ناب براي اين موضوع به سوژه ا. كرد
جوك و شوخي و به سخره گرفتن 
بنيانگذار رژيم يعني، خميني تبديل 
گرديد و فكاهه هاي ساخته افراد شوخ 
طبع به سرعت با وسايل ارتباط جمعي 

حد و اندازه اين . مدرن همه گير شد
افتضاح تا جايي رسيد كه هيچ كسي در 
رژيم كالشان و باج خورها جرات 

سازمان . پرداختن به آن را نيافت
تبليغات اسالمي كه برنامه ريزي اين 
ابتكار ناب را تحت سرپرستي بيت رهبر 
به عهده داشت، به خفه خوان دچار شد 
و مردم رنج ديده تا مي توانستند امام 

  .مقوايي را ماالندند
  

  تالش بي مورد
در روزهاي پاياني سال نشانه هايي از 
تمايل رژيم براي مذاكره بر سر پرونده 

جراجويي هسته اي اش آشكار شده ما
درخواستهاي پياپي رژيم ماليان . است

براي مذاكره و عدم توجه جامعه جهاني 

به اين وقت خريدن و مذاكره بي 
سرانجام تا كنون به جايي نرسيده 

دست رژيم دروغگويان و . است
دغلبازان براي جامعه جهاني رو شده 
است و به پاي ميز مذاكره كشاندن 

ا و برگزاري مذاكرات طوالني ديپلماته
مدت بدون هيچ نتيجه اي را بر نمي 

جامعه جهاني از رژيم تضمين . تابند
در صورت توافق به مي خواهد كه 

تعهد في مابين بايد پايبند باشد و براي 
اين كار بايد اثبات كند كه عزمي جدي 
براي مذاكره و توافق دارد؛ چيزي كه 
رژيم جمهوري اسالمي طبق گفته 
پايوران و رهبر و ولي فقيه آن هرگز به 
آن دست نخواهد زد و از اقدامات 

 .بحران آفرين خود كوتاه نخواهد آمد
  

  هه حق خواهانجب
در سال گذشته در جبهه مردم نيز 

هرچند . اتفاقات بزرگي به وقع پيوست
اعتراضهاي خياباني و اقدامات عملي 
چندان پر سر و صدا نبود، اما اعتصاب 
غذاي طوالني تعدادي از زندانيان 
سياسي و منجر به مرگ يك از آنها 
نشان داد كه مبارزه سخت و سنگين 

خانم . ادامه دارددر زير پوست جامعه 
هاله سحابي، دختر عزت اهللا سحابي 
در مراسم تشييع جنازه پدر از سوي 
يكي از افراد اطالعاتي به قتل رسانده 

اين اتفاق به شدت در جامعه . شد
بازتاب يافت و هدا صابر، زنداني 
سياسي در اعتراض به آن دست به 

چند روز . اعتصاب غذاي نامحدود زد
 دليل سكته قلبي بعد خبر مرگ او به

توسط اطالعاتيها اعالم شد، همچنان 
كه قتل هاله سحابي را نيز سكته قلبي 

انعكاس اين خبر . اعالم كرده بودند
خون تازه اي در رگ جامعه دواند و 
اعالم كرد كه نبرد در پس پرده 
. سنگين تر از گذشته ادامه دارد

خبرهاي پي در پي اعتصاب، 
سياسي و اعتراضهاي جمعي زندانيان 

درگيريهاي پراكنده در جبهه مردم 
هرچند نه چندان پر سر و صدا اما 

  .دايمي بود و قطع نشد
انتخاب احمد شهيد به عنوان گزارشگر 
ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل 
متحد، خبري بود كه نشان داد نقض 
حقوق بشر و پايمالي حقوق اساسي 
مردم توسط رژيم جدي تر از آني است 

مع بين المللي بر آن چشم كه مجا
هرچند گزارش اوليه احمد شهيد . ببندند

اعتراض اپوزيسيون را بر انگيخت، اما 
دومين گزارش او بارقه هايي از اميد 
براي توجه بيشتر به وضعيت و حقوق 
كساني كه تحت بدرفتاري رژيم 

  .ماليان قرار دارند را نشان داد
  

 سال افتضاحات سياسي پياپي 90سال 
 ماليان، سال گرفتار شدن در تور رژيم

تحريم و فروپاشي اقتصادي و 
ورشكستگي سياسي رژيم جمهوري 

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

 

  

  خَندانديبا تشكر از س  

  
 يرهاشمي منتيز

  
 اسفند 16... فراسوي خبر

 انتخابات رانيدانان و معركه گ گرصحنه 
 مي تحري سرماي از ورا،يشيفرما

 گرما ي برايي به دنبال كورسو،يعموم
در .  خود هستندي به شعبده بازدنيبخش

 دل رغمي علي محمد خاتمدي ساني منيا
 شي پاوردني بابت به حساب نيرنجور

»  نظاممهيعمود خ« از طرف شيشرطها
نشان  ي امنه خايبا شركت در شعبده باز

 نژاد اهل قهر يداد كه بر خالف احمد
كردن نبوده و همواره بر عهد خود با 

 . استدارياستبداد پا
 ني اي در خدمت بازار گرمي خاتميرا

 تيواقع.  قرار گرفتي بازدهيدوره از شع
 و بي كار عجچي هي است كه خاتمنيا

 يشگي همياو وفادار.  نكرده استيبيغر
. ان داده است را نشيخود به استبداد مذهب

 ي خاتمي عاداري عمل بسني از ايعده ا
 كه مغلوب يكسان. شگفت زده شده اند

 مي كه با صراحت از تحرنيشده و بدون ا
 از عدم شركت در يصحبت كنند به نوع

 نيا.  دفاع كرده انديشيانتخابات فرما
 كردند كه عدم توجه به يگروه فكر م

 است ني اي به معن،ي خاتمي شرطهاشيپ
 ي شركت نمي شعبده بازنياو در اكه 
 بودند تا با عدم لي هم مايكسان. كند

 عرق شرم ش،ي نماني در ايشركت خاتم
 را استشي در دوران ري از خاتمتيحما
 همه گفته يفراسو.  به افتخار كنندليتبد

 گفت كه دي با،يها در مورد شركت خاتم
او كه خود را .  همان است كه بوديخاتم

 ي كرده بود، نمي معرفي تداركچكي
 . نظام پشت كندمهيتوانست به عمود خ

 يبازگشت به آرمانها «ياي در رويخاتم
 جادي و اي انقالب و قانون اساسلياص

به »  و مشاركت همگاني همدليفضا
 قرار هي فقيطور نقد به خدمت اهداف ول

 خندان در دي عمل سني و اردي گيم
 كه جنبش ردي گي صورت ميطيشرا
 ني بر ا1388 در سال ي توده اميعظ
 .دي كشطالني خط اهايرو

 گذشته است و ري كه خود اسيخاتم
 تي وال،ي خود را از قانون اساستيمشروع

همه « انتظار دارد رد،ي گي و ارتجاع مهيفق
 نماندن در گذشته و با نگاه به ريبا اس

 را در كشور آغاز ي روند تازه اندهيآ
 .»كنند
وز  سپاه ري فر، معاون فرهنگمقدم

به خاظر  «ي اسفند، گفت خاتم14دوشنبه 
در انتخابات »  كه مفتضح نشودنيا

 .شركت كرد
 م،ي از تنفر مردم نسبت به رژيياي دردر

 و بخشش را به مردم و ي طرح آشتيخاتم
 مطرح كرده بود كه مورد خشم ميرژ

 ي از مردم ميو.  قرار گرفتيهمگان
خواست كه قاتل فزندانشان را ببخشند و 

 خواست كه ي از قاتالق مگريف داز طر
. مردم را به خاطر گرفتن حقشان ببخشند

 12 ي شعبده بازدر با شركتش يخاتم
 اش ي و همراهياسفند بر تداوم همكار

 گذاشت و بر دييدر سركوب مردم مهر تا
 چاكانش عرق نهي از سي تعداديشانيپ

 اش را ياو صداقت و وفادار. شرم نشاند
 . نشان داديابه سلطنت مطلقه خامنه 
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  :در اين شماره مي خوانيد

 راي وال استريت باشغالجنبش  -
، چگونه اعتصاب عمومي در اول ماه مه

  سازماندهي مي كند؟
  به شيكاگو مي آيند "اوباش" -
  "گتنناشغال ملي واش" -
 تضادها و چالشهاي درون جنبش -

  اشغال وال استريت
  

در سال گذشته شاهد اعتراضات وسيعي 
له، جنبش بهار در سراسر جهان از جم

عرب، جنبش برآشفتگان و جنبش وال 
ي ي بر آن، راهپيماافزون. استريت بوديم

 در بزرگ هندوستان كه صد ها هزار نفر
روسيه،   و تظاهرات درآن شركت كردند

يل، چين و همچنين در استراليا و ياسرا
اين . كانادا نيز بسيار چشمگير بود

اعتراضات و خيزشها عليه فقر، تحميل 
استهاي رياضتي، كاهش بودجه سي

 انتخابات نمايشي و  ورفاهي، سركوب
 عليه سرمايه داري بنگاههاي ،در نهايت

  .بود جهت يافته بزرگ مالي
يكي از چشمگير ترين و بحث انگيز 

، جنبش سراسري اشغال هاترين اعتراض
وال استريت در آمريكاي شمالي عليه 

آغاز  رسانه ها در. كمپانيهاي بزرگ بود
كه  را ناديده مي گرفتند اما همچنان آن

اين جنبش به سرعت برق و باد همه جا 
 آن  بهگير مي شد، وادار به اعتراف

ه ب با فرا رسيدن فصل زمستان. شدند
ن در ميدانهاي اتدريج چادرهاي معترض

بزرگ با اعمال فشار و سركوب برچيده 
 دوست و ندر اذهاشده و اين پرسش را 

يا اين جنبش كه آساخت دشمن مطرح 
برچيده شده يا همچنان تداوم خواهد 

  يافت؟ 
بايكوت در همان حال كه رسانه ها با 

 رويدادهاي پيرامون اين جنبش خبري
تمايل به انكار آن داشتند، فعاالن 
جنبش با تالش براي ريختن طرحهاي 

 پيشبرد جنبش، برايتاكتيكي جديد 
 دست حركتحتي در فصل سرما از 

 شاهد آمريكاكه  يطوره نكشيدند، ب
در يكي از پرتحرك ترين روزها و ماهها 

جنبش اشغال . گرديد دهه اخير نچندي
اكنون با طرح تاكتيكهاي تازه و 
 استراتژي، خود را براي فعاليتهاي بزرگ

تر و گسترده تري سازماندهي كرده 
با وجود  اينك بايد گفت،  واست

جنبشي چالشهايي كه پيش روي دارد، 
  . ر گشته استانكار ناپذي

فعاالن اين جنبش در اين باره مي 
در زمستان امسال، ما نيروي ":گويند

 پيوند با ارتباط وخود را دوباره صرف 
ي تخليه خانه ها. محلي كرديممردم 

 مشاغل فاسد و ياز دست بانكهاشده را 
 نجات حريص يرا از دست شركتها

ه ي بيشتري ب افقي زيرساختها.داديم
  . گسترش داديم را هاوجود آورده و آن

  
 ي، م كه فصل بهار فرا رسيدهاكنون

اشغال كنيم و خواهيم دوباره خيابانها را 
  ".براي آن برنامه هاي وسيعي داريم

در اينجا به چند نمونه برجسته از برنامه 
هاي آتي و چالشهاي پيش روي اين 

  .جنبش مي پردازيم
  

 راي وال استريت باشغالجنبش 

، ول ماه مهاعتصاب عمومي در ا

  چگونه سازماندهي مي كند؟

  

  
غازگر اعتراضات كارگري كه آكه  با اين

روز اول ماه مه را به نام خود رقم زده، 
در كارگران آمريكاي شمالي بودند كه 

  شيكاگو"هي ماركت" در 1886سال 
 ساعت كار روزانه 8 به خاطر تصويب

 و توسط پليس اعتصاب كرده بودند
د، سالها بود كه  شدنقتل عامشيكاگو 

ي تجمعات در ينشان محسوسي از برپا
  اياالت متحدهبزرگداشت اين روز در

در تنها اعتراض برجسته . ديده نمي شد
 ياه گروه صورت گرفت كه2006سال 

طرفدار حقوق مهاجران به صورت بي 
روز بدون "سابقه اي با شعار ملي 

و دست به به خيابانها آمدند  "مهاجر
كه قدرت دند تا زعمومي اعتصاب 

را به  اين كشور در مهاجران ياقتصاد
دستكم يك ميليون نفر . نمايش بگذارند

س آنجلس راه لفقط در شيكاگو و 
  .پيمايي كردند

ايالت  اول ماه مه، روز جهاني كارگر در
متحده آمريكا به رسميت شناخته نشده 

مين دليل مانند ساير نقاط  هاست و به
ها و مراسم  اعتصابها، اعتراض،جهان

امسال اما به . مي شودنگوناگوني بر پا 
يمن جنبش اشغال، از سوي فعاالن 

 داده اعتصاب عمومي فراخواني براي
 تمام كساني" است كه ضمن آن شده

 و يكه از آرمان عدالت اقتصاد
 "راستين حمايت مي كنندي دموكراس
مي  درخواست  از آنان و شدهفراخوانده

   كار، تحصيل در ،اين روزدر ":شود

  
مدرسه و دانشگاه، كار در خانه، خريد و 

در  رده ومراجعه به بانكها را تعطيل ك
   ".عوض خيابانها را اشغال كنيد

ما ": آمده است همچنيندر اين فراخوان
آماده و  اعتصاب خود را براي يك

 دهها شهر .دهي كرده ايمنسازما
 اين كار اي بريمشغول برنامه ريز

 ي، گروههاين كارگرفعاال. هستند
طرفدار حقوق مهاجران، هنرمندان، 

كنندگان، رهبران مذهبي و اشغال 
 هگروههاي ديگر همه به بحث دربار

 اين اعتصاب يچگونگي آماده شدن برا
اكنون تمام آنچه كه ما نياز . پيوسته اند

از همين حاال به اين .  شما هستيد،داريم
ر له فكر كنيد كه چگونه مي توانيد دامس

  ".اين حركت شركت كنيد
  

  

برخي از اقداماتي كه در اين روز 

برنامه ريزي شده به قرار زير 

   :است
  :  بعد از ظهر4 صبح تا 8

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

 هاي درصدكي از كاركردن جلوگيري
 ي غذا،ي خانوادگه دوستانيدارهايد
 بازار واقعاً آزاد، آموزش مهارتها گان،يار

 و ي فني كارگاههاي برگزارگر،يكديبه 
 ،ي هنري كنفرانس، كارها،يآموزش

   آنري و نظاي و شادحيجشن، تفر
   : بعد از ظهر4

 "يونيون اسكوير"راه پيمايي به سوي 
  همبستگي با كارگران در) ميدان اتحاد(

   : و نيم بعداز ظهر5
يونيون "ي از راه پيمايي همبستگ

  "وال استريت" تا "اسكوير
   : شب 7

 "براينت" پارك ي به سويراه پيماي
  ي انجام اقدامات شامگاهيبرا
  

در سراسر حركت روز اول ماه مه 

  .دش خواهد  انجامجهان
به  ي آمادگدر فراخوان مزبور، براي

  در اول ماه مهي اعتصاب عموممنظور
  :شش پيشنهاد نيز ارايه شده است

 در محله خودتان  اشغال جنبشبا -1
 صدها گروه وابسته به :كنيدي همكار
 ي وجود دارند كه نشستها اكنونجنبش
از ي در بسيار. كنندي  برگزار ميمنظم

 وجود دارد از اين گروهها يمحالت يك
 آن ساده تشكيل، يستنو اگر هم (

 و شركت مجامع عموميورود به  .)است
 همگان آزاد ايبردر تصميم گيريها 

هنوز از اعتصاب ي گروهاگر . است
 در اول ماه مه حمايت نكرده يعموم

و برنامه است، شما پيشنهاد آن را بدهيد 
اعالميه پخش كنيد و . ريزي كنيد

 تشكيل "اقدام مستقيم" هايگروه
  .دهيد

ي در اول ماه  اعتصاب عموماخبار -2
 پخش ي اجتماعيرا در شبكه هامه 
  .كنيد

 : درست كنيد گروه خويشاوند جنبش-3
اقدام  به شخصهتان مي توانيد خود

تمام آنچه نياز داريد چند دوست . كنيد
 ي گروههاي، خويشاونديگروهها. است

 به  كه با هم آشنا هستند واز افرادند
گرد  ويژه يك اقدام يطور مستقل برا

 چند نفر را پيدا كنيد كه .هم مي آيند
 نظر كه شما در طرحهاييمايل اند به 

پخش  خواه اين ، كمك كنند،داريد
اعالميه باشد يا بستن يك بانك در 

و ابتكار به خرج دهيد  .شهر خودتان
  !دست به كار شويد

  جنبشيبين به شبكه كنفرانس -4
)Inter occupy(ي اعتصاب عموم 

 شبكه ،ي جنبشبين شبكه .بپيونديد
 ي سازماندهي شما برايميزبان تماسها

   در يوم مربوط به اعتصاب عميفعاليتها
  10بقيه در صفحه 

  )19( پس از جنگ سرد دي عصر جدي جنبشهايسازمانده

 جنبش اشغال وال استريت، پايان يا تداوم ؟ 

  ليال جديدي
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  9بقيه از صفحه 

برنامه اين شبكه را . ول ماه مه استا
  ! آن بپيونديدگفتگوهايپيدا كنيد و به 

 طبق : با كارگران صحبت كنيد-5
 هاي قوانين فدرال، اكثر اتحاديه

ي كارگري به داليل سياسي از سازمانده
با اين همه، . اعتصاب منع شده اند

هنوز ي  كارگرياتحاديه ها و گروهها
 ترين متحدان ما پرقدرتدر زمره 

 سال يدر جريان اعتصاب عموم. هستند
كلند، بسياري از اتحاديه ها اوپيش در 

كارگران را تشويق كردند كه كار را 
تعطيل كنند يا در تظاهرات پس از كار 

جنبش  طولي نكشيد كه .شركت كنند
 با كارگران يكلند در همبستگ اوتصرف
 ييل بنادر را به تعط، باراندازياعتصاب

 كارفرمايان به قرارداد دسته  واندكش
. تن دادندها  با اتحاديه ي جديدجمعي

 ي و سازمانهاي محليبا اتحاديه ها
 تماس بگيريد، آنها را در جريان يكارگر

 اول ماه مه ي اعتصاب عموميبرنامه ها
 آنها اطالع پيدا ي از برنامه ها.بگذاريد

كنيد و ببينيد چگونه مي توانيد به آنها 
 را نها آنيدا، چگونه مي تومك كنيدك

 در  راتشويق كنيد كه اعضايشان
 فعال كنند تااول ماه  ياعتصاب عموم

اعتصاب ي  سازماندهطور مستقيم دره ب
  .داشته باشندشركت 

 محل كار، محيط دانشگاه يا محل -6
اگر كارگر : زيست خود را سازمان دهيد

عضو اتحاديه هستيد، اتحاديه خود را 
 ينيد كه از اين اعتصاب عمومتشويق ك

صرف نظر از اين كه محل . حمايت كند
كارتان اتحاديه دارد يا نه، همكارانتان را 
تشويق كنيد كه روز اول ماه مه را 

اگر نمي . مرخصي استعالجي بگيرند
توانيد حقوق اين روز را به صورت 

ي  از كارفرما بگيريد، اشكاليمرخص
اكسيونهاي ، راه پيماييها و مراسم، ندارد

 در روز اول ماه مه برگزار يمستقيم زياد
 در مردمخواهد شد و شما مي توانيد به 

 خود بگوييد در آنها  كار و محلهمحل
اگر دانشجو يا دانش آموز . شركت كنند

دبيرستان يا كالج هستيد، در اول ماه مه 
 خود را به خروج از يهايهمكالس

اگر كارگر يا . كالس درس فراخوانيد
شجو يا دانش آموز نيستيد، دوستان دان

  !خود را سازمان دهيد
   

   به شيكاگو مي آيند "اوباش"
 نشست 8در ماه مه امسال ناتو و جي 

ساالنه خود را در شهر شيكاگو برگزار 
شهردار اين شهر به بهانه . مي كنند

حفظ امنيت شهر، از ماهها پيش براي 
كار شده ه  دست ب"اوباش" برخود با

 نامي است كه وي "باشاو" ؛است
. ن جنبش اشغال را بدان آراستهامعترض

 قانون ،قاي شهردار تالش مي كندآ
اساسي را با احكام وابسته به شهرداري 

نهايت از در طوري درهم بياميزد كه 
هرگونه حركت اعتراضي مخالفان 

 تذكر اسشايان . سياسي جلو گيري كند
  كميته اي"تجارت جهاني شيكاگو"كه 

داده كه مهماندار اين نشست  تشكيل
نكته مورد توجه اين است كه . است

به  سوم رتبهينگ، دارنده يشركت بو
 در نظامي بزرگترين پيمانكار عنوان

سراسر كره خاكي، داراي يك صندلي 
روشن . ت مديره اين كميته استاهي در

است كه اين كميته نياز به يك 
  دارد كه در شوراي شهر"دوست"

 پول اهداف تواند شاغل است و مي
اين . سازيهاي كالن آنها را پيش ببرد

 ،"رام امانوئل"آقاي  از چه كسي بهتر
 تواند باشد شيكاگو ميهمين شهردار 

يس اين كميته ير! برحسب تصادفكه 
  نيز هست؟

آقاي شهردار در بوق و كرنا مي دمد كه 
عده اي شرور براي آشوب راهي 

فعاالن جنبش وال . شيكاگو هستند
آنها .  موافقندصد درصدريت با وي است

مي گويند، اين عده شرور و اوباش كه 
 ند و راهي شهر شيكاگو "گر خشونت"

ي نيستند كه با پوسترهاي يهستند، آنها
اعتراضي در شمار صدها و هزارها وارد 
شيكاگو مي شوند، بلكه كساني هستند 

 در شهروندانهاي اتكه با پول مالي
ده و در مهمانيهاي مجلل شركت كر

 ستاره اقامت و توسط 5هتلهاي 
نيروهاي نظامي كه مزدشان از اموال 

 محافظت مي پرداخت مي شود،مردم 
ن جنبش اشغال خطاب به فعاال. شوند

خواهيم  ما به شيكاگو":مردم مي گويند
 در همان ،آمد و شما بياد داشته باشيد

 نماينده سرمايه "اوباش"زمان كه 
 مي شوند، ما ييداري با تشريفات پذيرا

در خيابانها كتك مي خوريم، مورد 
زندان ه اصابت گلوله قرار مي گيريم و ب

   ".افكنده خواهيم شد
  

  "واشنگتناشغال ملي "
ي حركتهااز اين دو رويداد و  پيشتر

ديگري كه قرار است در ماه مه صورت 
 مارس سال جاري، 30بگيرد، از روز 

 برنامه هاي اعتراضي توسط تعدادي
. اشغال در دستور كار قرار داردجنبش 

 نام "گتنناشغال ملي واش" ،اين برنامه
 كه در حركتاين از . گذاري شده است

، تا كنون  عملي خواهد شدماه آوريل
توسط ده گروه اشغال از سراسر ايالت 

برنامه ريزي . متحده حمايت شده است
و سازماندهي گسترده اي براي اين 

در اين . روزها ترتيب داده شده است
 افراد سرشناسي از جمله ها،اعتراض

، كانديد جايزه صلح "هلن كالديكات"
 ،نوبل براي فعاليتهاي ضد هسته اي

اشغال "هدف . شركت خواهند داشت
 باال بردن سطح كاربري "ملي واشنگتن

و مهارت، انسجام و تعيين چشم اندازها 
قرار بر اين است كه شركت . خواهد بود

هاي تازه ه  ايدحركت،كنندگان در اين 
. يهاي خود را معرفي كننديو توانا

روشن كردن تاكتيكها و همچنين 
 پيرامون گامهاي وو گفتگاستراتژي 

بعدي جنبش به بحث و اظهار نظر 
  . شودمي گذاشته 

واقعيت اين است كه ":فعاالن مي گويند
جنبش اشغال نه تنها به پايان نرسيده 

آن آغاز افزايش و گسترش اين بلكه 
 شاهد رشد اين پساست و ما از 

ي خواهيم بود كه بتواند چشم يفعاليتها
انداز روشني براي پايان بخشيدن به 

  .حكومت يك درصديها داشته باشد
  

تضادها و چالشهاي درون جنبش 

  اشغال وال استريت
 ژانويه عده اي از 28كه در  از زماني

رضان اقدام به تسخير و اشغال تمع
لند كرده و تاالر شهر ساختماني در اوك

را تخريب كردند كه در نتيجه به 

 هايدستگيري صدها نفر انجاميد، مقام
اين شهر بهانه اي براي بدنام كردن 

پيرامون اين . جنبش پيدا كرده اند
حركت، بحثهاي گوناگوني در ميان 

  .فعاالن به جريان افتاده است
 دو فعال و بنيانگذار جنبش در شهر

اقدامات ره معتقدند،  در اين بااوكلند
 خشم صورت سرتخريب كننده از 

  اماگاهي خشم خوب است. گرفت
 بايد داراي استراتژي هخشمگينانواكنش 

اين دو مي گويند . و تاكتيك موثر باشد
كه سياست و تاكتيك چپ افراطي كه 
از آنارشيسم و ايده نخبه گرايانه نشات 
گرفته، معتقد است كه براي راديكاليزه 

وده ها بايد دست به عمليات كردن ت
  .تبليغاتي زد

مخالفان نيروهاي چپ افراطي يا 
 كه جنبش بايد با ندراديكال بر اين باور

هدف به ميدان كشاندن اليه هاي 
. وسيع تري از مردم سازماندهي شود

اين جنبش بايد بر نيازهاي كارگران، 
 جامعه يدانش آموزان و ديگر اعضا

 مي اين دو. سرمايه گذاري كند
طور تاريخي جنبشهاي ه ب":افزايند

راديكال يا چپ افراطي به آن نوع 
 كه خواست  گفته مي شودييحركتها

گروه كوچكي را در راديكاليزه كردن 
 جايگزين ،جنبش براي تحوالت انقالبي

. فعاليتهاي واقعي طبقه كارگر مي كند
اعمال چپ راديكال نشان از بي 
 تجربگي و در عين حال سالمت جنبش

 قرار دادن ،اما اين نوع حركات. دارد
ي است كه بايد يخود به جاي توده ها

.  تالش كننديشي خويخود براي رها
وريهاي ي بازگشت به ت،راديكاليسم

سياسي اي است كه استراتژي شركت 
هاي زحمتكش و ديگر ه گسترده تود

اقشار جامعه را در نبرد براي ساختن 
 اين نوع. زنندگي بهتر نفي مي كند

ي چنانچه به چالش كشيده يافراط گرا
ند يك جنبش اجتماعي را ا مي تو،نشود

   ".به نابودي بكشاند
اين بسيار ":اگر چه لنين مي گويد

مشكل تر و ضروري تر است كه بتواني 
وقتي شرايط براي توده ها و مبارزه 
 ،انقالبي مستقيم و باز وجود ندارد

حال آنچه به نظر   با اين،"انقالبي باشي
مي آيد اين است كه هنوز شرايط 

 در آمريكا وجود "مبارزه مستقيم و باز"
در اين باره فعاالني كه مخالف . دارد

 در ه مي گويند ك،چپ افراطي هستند
ويژه در ه حال حاضر اين جنبش ب

را  نآاوكلند توانسته است و پتانسيل 
دارد كه دهها و حتي صدها هزار نفر را 

 در اعتصاب .به ميدان مبارزه بياورد
 30 تا 20سراسري نوامبر سال گذشته 

  . شركت كرده بودند هزار نفر
كه   فعاالن معتقدند كه براي اينناي

بتوان بار ديگر دست به چنين اقدامات 
 بايد داراي استراتژي و زد،گسترده اي 

 تا بتوان اعمال  بودتاكتيكهاي جديدي
  .كشيدچپ افراطي را به چالش 
 به چپ افراطي در يك وبسايت متعلق

كه خود را ضد سرمايه داري معرفي مي 
طبقه " با خط كشي و جدا سازي د،كن

 گفته مي "پرولتاريا" از "كارگر
 اعتصابات از سوي ،پس از اين":شود

 بلكه ما ،كارگران داوطلبانه نخواهد بود
از طريق بستن و محاصره، خرابكاري و 
تخريب محل كار توسط پرولتاريا كه 

 اقدام مي ، محل هستندخارج از آن
   ".كنيم

مبارزه در ":در اين نوشته آمده است
يا در داخل محل كار جهت  خارج و

   ". اتحاديه ها امكان پيروزي نداردياحيا
***  

ي از فعاليتهاي يتنها نمونه هااين نوشته 
  را معرفيجنبش اشغال وال استريت

 اين جنبش در شهرها و يفعاليتها. كرد
مستقل طرح به طور  ايالتهاي گوناگون

در د و همزمان، ريزي و اداره مي شو
تر مانند روز اول ماه  حركاتهاي بزرگ

مه و غيره در ارتباط با يكديگر برنامه 
  . ريزي مي شود

 جنبش اشغال وال استريت، پايان يا تداوم ؟
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سال از آغاز جنبش مردم  بيش از يك

 سوريه عليه دولت خودكامه بشار اسد
  . مي گذرد

سرنگوني دولت بن اين جنبش در امتداد 
علي در تونس، مبارك در مصر و قذافي 

 در پروسه انقالبهاي مردم  ودر ليبي
آفريقاي شمالي و خاورميانه موسوم به 

  . آغاز گرديد"بهار عربي"
 اعمال هيچگونه  ازينيروهاي سركوب

خشونتي عليه مخالفان جهت فرو 
نشاندن آتش خشم مردم به جان آمده، 

به گفته دبيركل . دريغ نورزيده اند
 كشته شدگان سازمان ملل، شمار

غيرنظامي، زنان، مردان و كودكان 
 را در بر مي  هزار نفر، هشتخردسال

دستگيري، زندان، شكنجه و اعدام . گيرد
تارهاي در ادامه سركوب و كش

 را به حمام سوريهدستجمعي خياباني، 
 تبديل كرده است كه در تاريخ يخون

  لحاظ قساوتبهمبارزات ملل خاورميانه 
با اين .  بي نظير استدستگاه حاكمه

 تصميم قاطع مبارزان وجود، سركوبها در
براي براندازي دولت بشار اسد، تا كنون 

  .  استايجاد نكردهخللي 
سد موفق شده چه دولت بشار ا اگر

 و "مصح" از شهرها از جمله رخيب
 را از مخالفان خالي "عمروبابا "محله 

 اعتراضهاي فراگير،  به تازگي اما،كند
 و شهر ،"دمشق"پايتخت كشور، 

"دومين شهر بزرگ سوريه بعد  ("بَلح
بشار . را فرا گرفته است) "دمشق"از 

 و برقراري شرايط امنيتي شتاراسد با ك
 توانسته بود آرامشي نسبي در بسيار باال

ه اين شهرها برقرار ساخته و از آن ب
عنوان حربه اي جهت مشروع بودن 

اما درگيريها بين . دولت خود سود جويد
  اسفند29 مخالفان و نيروهاي دولتي در

، بر فراگير شدن و تشديد )سنوزده مار(
كيد ابحران سياسي دولت بشار اسد ت

  . ورزيد
يام مردم عليه در پروسه يك سال ق

 سازماندهيهايي صورت ، بشار اسدرژيم
ارتش "يكي از آنها تشكيل . گرفته است
 حمايت  آن است كه هدف"سوريه آزاد

ن با توسل به مبارزه مسلحانه ااز معترض
اين . استدر برابر دستگاه سركوبي 

  جدا شده از ارتشان نظاميازارتش 
 و مردم عادي كه به آن پيوسته رسمي

ارتش آزاد ". شده استكيل اند، تش
، هاي مختلف بر اساس گزارش"سوريه

  .  نفر عضو دارد هزار15بيش از 
شوراي "تشكل ديگر مخالفان اسد، 

 كه بزرگترين نهاد  است"ملي سوريه
 طيف اين تشكل،. استاپوزيسيون 

  از گروههايوسيعي از گرايشات سياسي
 اخوان المسلمين تا مانندبنيادگرا 

 را در ر، ملي و ليبرالگرايشات سكوال
 "ارتش آزاد سوريه" .بر گرفته است

داراي يك برنامه سياسي و اقتصادي 
  مشخص جهت جلب هر چه بيشتر مردم 

  
در راستاي مبارزه مسلحانه با رژيم بشر 

شوراي " گفته مي شود كه .اسد نيست
 انسجام كافي  داراي هم"ملي سوريه

جهت سمت و سو دادن به حركات 
  .  نمي باشددجوش مردمانقالبي خو

  
حزب كمونيست سوريه " ،در اين ميان

 پشتيباني از، تحت لواي ")متحد(
مواضع ضد امپرياليستي دولت بشار اسد 

 از قدرت گيري احزاب جلوگيريو 
ادگراي مذهبي، خواستار گفتگو و يبن

 جهت انجام يك حكومتمذاكره با 
اين در حاليست .  استسري اصالحات

ارتش آزاد " و "وريهشوراي ملي س"كه 
 بشار اسد كناره گيري خواهان "سوريه

عنوان پيش شرط هر گونه مذاكره ه ب
در بخشي از اطالعيه . اي هستند

آيا " با تيتر "حزب كمونيست سوريه"
 آمده "مذاكره غير ممكن است؟

 ،راه برون رفت از بحران سياسي":است
مذاكره احزاب و سازمانهاي سياسي 

 با دولت بشار ميهن دوست و مترقي
ادامه تالش براي رسيدن به يك  .است

حل سياسي، نيازمند دست كشيدن   راه
همه اين نيروها از تكيه كردن و اميد 
بستن به قدرت گروههاي مسلح است 
كه وجود و عملكرد آنها خود نتيجه نبود 

حل سياسي و   فرصتهايي براي يافتن راه
. نيز حاصل دخالت خارجي بوده است

 حل  الش براي يافتن راهادامه ت
سياسي، همچنين نيازمند آن است كه از 

شرط براي انجام مذاكره  تحميل پيش 
دست برداشته شود و كوشش براي 

 هرگز نبايد فعاليت. مذاكره متوقف نشود
گروههاي مسلح را كه حاضر به مذاكره 

 يي هم به پيدا   نيستند و هيچ عالقه
ه  ناديد راحل ندارند  كردن يك راه

اين گروهها به محفلهاي . گرفت
 محفلهايي ؛خارجي وفادارند امپرياليستي

اي    رسانه كه پول، اسلحه، نيرو و امكان
اين گروهها . گذارند اختيار آنها مي در

امپرياليستهاي آمريكايي و  دخالت
اروپايي و نيز نيروهاي ارتجاعي عرب را 
خواستارند تا از اين راه سوريه را ويران 

  )2 (".پاره كنند و تكه
  

 حزب كمونيست كانادا روي همين خط،
عنوان يك ه نيز از رژيم بشار اسد ب

رژيم ضدامپرياليست دفاع نموده و 
خواستار رفرمهايي كه منافع كارگران را 

  درمزبورحزب . در بر گيرد، شده است
 به "صداي مردم" مجله شماره فوريه

 مشخص عنوان كرده است كه طور
  سوريه قصد داردجنبش جاري در

سوريه را از ماهيت ملي و ضد "
 حزب ."ي خود تهي سازدامپرياليست

حزب كمونيست "مذكور نيز مانند 
، خواستار اجراي ")متحد(سوريه 

 بر منافع مبتنياصالحات از باال 
  . كارگران و زحمتكشان شده است

  
 پراكندن توهم اصالحات به دست
 ساختار سياسي خودكامه اي كه به مدت

يكسال با خشونت غير قابل وصفي 
 كشتار روشنفكران، مخالفان و مشغول

 مردم محرومي كه ،باالتر از اينها
 نه تنها  مي باشد،خواستار تغيير هستند

نشان از تحليل غير علمي و نادرست از 
شرايط مشخص دارد، بلكه بدون شك 

 منافع جريانات ضد انقالبي گام همسو با
 و حياتي وظيفه عاجل. بر مي دارد

كه مردم با تمامي  ماركسيستها زماني
عزم و پشتكار خود به خيابانها آمده اند 
تا حكومتي جنايتكار و ددمنش را 

 و هاسرنگون كنند، سازماندهي اعتراض
باال بردن سطح آگاهي جنبش در مسير 

ديكاليزه تر اهر چه همه گير شدن و ر
 و نه قرار گرفتن در كنار  استشدن آن

  . ساختار سياسي حاكم
  

درخواست گفتگو جهت اصالحات در 
چارچوب ساختار سياسي اي كه در 
عينيت و پراتيك روزمره در طول يك 
سال به كشتار وحشيانه روشنفكران و 
مخالفان خود پرداخته و در اين مسير 
حتي از كشتار كودكان خردسال دريغ 

 پا زدن به نورزيده، به معناي پشت
اصول ماركسيسم و عدم دفاع از منافع 
زحمتكشان و كارگران در برابر حاكميت 

حزب "، امراين . سركوبگر است
حزب " و ")متحد(كمونيست سوريه 

 را در ")سي پي سي(كمونيست كانادا 
رديف همه دولتها، گروهها و دسته هاي 
ضد انقالبي مي گذارد كه هر كدام بر 

خود به حمايت اساس منافع طبقاتي 
تسليحاتي، مالي و سياسي دولت بشار 

طور مستقيم و غير ه اسد پرداخته و ب
مستقيم در خيانت و جنايت تاريخي 

 عدالت طلبانه مردم سوريه جنبشعليه 
  . شريكند

، نيروهاي امپرياليستي به طور مشخص
و ارتجاعي در زمان خيزش توده ها 
عليه ساختار سياسي حاكم فعال مي 

ا بتوانند از پتانسيل جنبش به نفع شوند ت
اهداف و سياستهاي چپاولگرايانه خود 

كشور سوريه نيز از .  برداري كنندبهره
جنبه هاي مختلف جغرافيايي، مواد خام 
و زيرزميني براي نيروهاي امپرياليستي، 
دولتهاي عربستان سعودي، اسراييل، 

 اهميت ،هرانتروسيه و ارتجاع حاكم بر 
 بنابراين، نيروهاي .بسزايي دارد

خاورميانه "امپرياليستي ذينفع در پروژه 
 و دولتهاي ارتجاعي منطقه نيز "بزرگ

 خود تالش مي  تامين منافعدر مسير
 حكومتكنند تا يا بحران سياسي 

 خود را حل و فصل كنند و يا با طلوبم
در  ،حمايت از احزاب ارتجاعي رام شده

 نقش  آينده و مناسباتتعيين دولت
اما، هيچكدام از اين . ته باشندداش

موضوعات نمي بايست گرايشات 
ماركسيستي و مدافع منافع كارگران و 

با ديكتاتوري سازش زحمتكشان را به 
 تضاد اصلي فراروي  كهبشار اسد

  . ، وادار سازد استجنبش مردم سوريه
  

سوريه با بحران انقالبي روبروست، 
 در تحليل كوتاهيهرگونه خطا و 

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

ايران،  ميهنمان، مستبد از جمله جنبش
وظيفه خطير گرايشاتي كه خود را . دارد

 دفاع ،پ و يا ماركسيست مي دانندچ
همه جانبه از قيام مردم است، زيرا 

 منافع ،منافع طبقاتي دولت سوريه
مين اطبقاتي مزدبگيران و كارگران، را ت

شعار مخالفت با دخالتهاي . نمي كند
  آلترناتيو سازي ونظامي امپرياليستي
شعار سرنگوني رژيم آنها فقط در كنار 

 پيچيده مسير .بشار اسد كارايي دارد
استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي در 

 از هم ،سوريه با حل تضاد اصلي يعني
پاشيده شدن دستگاه دولتي بشار اسد 

  . مي گذرد
  

اگرچه قيام مردم سوريه ماهيتي كامالً 
 اما، يكي از داليل. ضد ديكتاتوري دارد

 آن مي تواند اجراي شكل گيري
ولت ليبراليستي توسط د-سياستهاي نو

بشار اسد به دستور بانك جهاني و 
با . صندوق بين الملل پول باشد

شوروي، رژيم  فروپاشي اتحاد جماهير
اسد از اوايل دهه نود اقدام به اجراي 

ليبراليسم اقتصادي -سياستهاي نظام نو
. كرد جهت جلب سرمايه گذاران خارجي

 بسياري از بانكها و ،در همين مسير
 به 2000بنگاههاي تجاري در سال 

بخش خصوصي واگذار شد، سرويسهاي 
خدماتي و سوبسيدهاي دولتي كاهش و 

تعميق شكاف طبقاتي، . يا متوقف گرديد
 برآيند اجراي سياستهاي ،فقر و بيكاري

رفرم " عنوانخصوصي سازي تحت 
اجراي سياستهاي نظام .  بود"اقتصادي

در راستاي پروسه  كه اقتصاد بازار آزاد
 ديكته مي شود، جهاني سازي سرمايه

 بسياري از شركتهاي خارجي جلبباعث 
 كشور سوريه دربراي سرمايه گذاري 

يي ابه عنوان مثال شركت كاناد. شد
 "پترو كانادا" كه صاحب "سان كروپ"

 دالر در ميليارد 1.2 به ميزان ،است
استخراج منابع گازي سوريه سرمايه 

ديگر سرمايه گذاريهاي . گذاري كرد
 "چ شلارويال د"چشمگير شامل 

 فرانسوي، " اُي-توتال اُس"انگليسي، 
 نفت خام چين و شركتهاي نفتي شركت

  . و گازي هندي مي شود
قابل توجه است كه شركتهاي اتوموبيل 

گروه خودرو "سازي ايران از جمله 
 نيز در صنعت اتومبيل )3 ("سازي سايپا

. سازي سوريه سرمايه گذاري كرده است
بسزايي در كشور روسيه نيز سهم 
  در همين . فروش سالح به سوريه دارد

  12بقيه در صفحه 
  

   نظريه سازش با جنبش برانداز سوريهرويارويي
 آناهيتا اردوان
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آمريكا عليه نظامي تهديدهاي 

 مخالفان و موافقان جمهوري اسالمي
 اما در گام .زيادي را برانگيخته است

از آنچه بررسي موضوع و در نخست 
 نگاه به ،اهميتي باال برخوردار است

مساله ي جنگ بر اساس منافع 
 جنگ ادامه ي سياست .طبقات است

است و سياست نشات به شكل ديگر 
ع اقتصادي و طبقاتي گرفته از مناف

 جنگ در جهت محافظت و .است
تامين منافع كدام طبقه در حال وقوع 

ي در ي با توجه به حاكميت بورژوا.است
توان سمت و سوي اين  آمريكا مي

 رژيم ايران هم كه .جنگ را دريافت
در پي خلق يك قدرت بزرگ در 

 در رويارويي با ابر قدرتها قرار و منطقه
ه به استراتژيهاي  با توج.گرفته است

سياسي و اقتصادي رژيم ايران مي 
 را با جمهوري اسالميتوان تالش 

توجه به ايدئولوژي ديني آن براي 
هدف  اين .استيال بر جهان دريافت

 ايران را در مقابله با ابر حاكميت
قدرتهاي اقتصادي و سياسي جهان 

 پس وقوع اين جنگ .قرار مي دهد
 برترياوال ضد سياستها و اقدامات 

 ايران است و از طرفرژيم طلبانه ي 
 طرح اين جنگ از سوي ديگر

كشورهايي  كه داراي قدرت 
هژمونيك هستند مطابق با منافع 

 رژيم  كهسيستم سرمايه داري است
  .ايران را در مقابل خود مي بيند

  
موضوع چشم گير و قابل تامل در اين 

 و از جمهوري اسالميبين تالش 
رياليسم براي به سوي ديگر تالش امپ

انفعال كشاندن مبارزات طبقاتي در 
 مبارزات طبقاتي. ست ادرون ملتها

 طبقات نيروهاي كار براي رسيدن
به وسيله  برابري آزادي ومحروم به 

امپرياليسم  روز به تبليغات فرهنگي 
 .روز بيشتر به انفعال كشيده مي شود

گفته مي شود كه مبارزه ي بي 
مت آميز از خشونت و درخواست مسال

حكومت هاي جالد كم هزينه ترين 
 تبليغ اين نوع شيوه .راه مبارزه است

ن در اي مبارزه هل دادن مبارز
 فاصله گرفتن از ومنجالب بورژوازي 

 اسلوب صحيح مبارزه و انديشه و
. استعمل انقالبي و نبرد طبقاتي 

طور كه تاكنون در جنبش سبز  همان
و جنبشهاي كشورهاي عربي ديده 

 راهي غير از ، رسانه هاي بورژوايييما
درخواست گدا منشانه از قدرتهاي 

سرمايه داري قطبهاي بزرگ جهان و 
 اين تئوريها و .تجويز نمي كنند

تبليغات در جهت نفي انقالبيگري و 

اصالحات سطحي براي انجام 
 .حفظ وضع موجود است

امپرياليسم كه از بدو تولد خود تا 
نقالبي كنون از انديشه و عمل ا

 منسجم ترين برنامه  ،ترس داشته
براي  جلوگيري از شكل گرفتن 

را نيروهاي مبارز و انقالبي 
 تئوريهاي .ي كرده استاحطر

خيال پردازانه و داستان سراييهايي 
امپرياليسم در ثناي جنبش 
اصالحات و پرهيز از خشونت و 
پرهيز از برخورد با مرزهاي اصلي 

ان از سيستمهاي نابرابرانه در جه
طرحها و اقدامات امپرياليسم 
فرهنگي براي جلوگيري از شكل 
گيري مبارزات طبقاتي و اتحاد 

  .طبقات محروم در جهان است
  

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

 با توده هابه انفعال كشيدن 
 به به چه صحنه ؛جمالتي مثل

ي زيبايي با پرهيز از خشونت ها
عجز و ، در اعتراضات خود آفريديم

را در مقابل مانورهاي ناتواني خود 
  .رژيم به نمايش گذاشتند

 متقابل قهرن از اعمال امنع مبارز
موجب حكومت، خشونت عليه 

و القاي جنبش سركوب شديد 
به و در بين مردم حس عجز 

دست ه اعتقاد به نجات بدنبال آن 
. فرادست شده استيك قدرت 

به جنگ رشد اين وضعيت گرايش 
تي را افزايش و مداخله امپرياليس

  .مي دهد
طبقات و اتحاد آگاهي طبقاتي 

جهان همراه تحت ستم   محروم و
شكل گيري تئوري و عمل با 

 زير بناي پايان جنگها و ،انقالبي
را بنا منفعت طلبيهاي ستمگران 

  .مي كند
ن انقالب اجتماعي براي ريشه ك

نمودن خشونت و بردگي 
 دگرگوني اساسي و .انسانهاست

الغاي بردگي انسانها به وجود نمي 
 بر زورگويان قهرآيد مگر با اعمال 

و كاستن جسارت آنها در سركوب 
تنها با انهدام نظم . مردم آزاديخواه

  ستمگرانموجود و نفي تاريخ
است كه جهاني نو مي تواند سربر 

  .آورد
آرمانگرايي و في ن، نفي انقالبيگري

شدن  گستاخ تر باعثآرزو خواهي 
نظام بورژوازي و حكومتهاي 
سركش و جالد در لفافه ي پرهيز 

  .خواهد شداز خشونت 

 

 نظريه سازش رويارويي

  با جنبش برانداز سوريه
  

  11بقيه از صفحه 
مسير، عربستان سعودي و كويت نيز 

 بانكهاي خصوصي  بزرگترينصاحبان
 بر همه اين شواهد .در سوريه هستند

ادعاي حزب كمونيست كانادا مبني بر 
ضد امپرياليست بودن دولت بشار اسد، 

  .خط بطالن مي كشد
  
، يكي از ثروتمندترين "رامي مخلوف"

شخصيتهاي سوريه و از نزديكان بشار 
اسد، كنترل مطلق بر روند سرمايه 

سيريا "گذاري خارجي دارد و صاحب 
اطاتي دور  كه بزرگترين شركت ارتب"تل

به گزارش . استو نزديك سوريه است، 
، وي شصت درصد از "فايننشيال تايمز"

اقتصاد سوريه در حوزه ارتباطات، گاز، 
نفت، ساختمان سازي، بانك، مسافربري 

اين در . و خرده فروشي را كنترل مي كند
 33حاليست كه در حال حاضر بيش از 

 جمعيت سوريه زير خط فقر به سر درصد
 از فقر مفرط رنج مي درصد13د، مي برن

برند و ميزان بيكاري كه بيشتر جوانان را 
 20 مخرب خود قرار داده، اتتحت تاثير

در حقيقت، . ارش شده است گزدرصد
ساختار اقتصادي سوريه با به قدرت 
رسيدن بشار اسد به مقام رياست 
جمهوري بعد از مرگ حافظ اسد، 
چرخش آشكاري از اقتصاد ملي به 

اگرچه .  داشته استليبراليستي-اقتصاد نو
بشار اسد هرگز به وعده هاي خود 

 بنيادين اقتصادي، تاصالحاپيرامون 
 ،ي جامه عمل نپوشاندسياسي و اجتماع

اما همين وعده ها توانست قدرت وي را 
در ساختار سياسي براي سالهاي متمادي 

تشديد رانت خواري و فساد، . تضمين كند
ايجاد فضاي پليسي و تسلط سازمانهاي 
امنيتي بر جامعه باعث شد كه بي 
اعتمادي مردم سوريه نسبت به 

. افزايش يافت وعده داده شده اصالحات
شت بحرانهاي ساختاري اقتصادي، انبا

سياسي و اجتماعي به موازات فرياد 
 فرصتي براي "بهار عربي"عدالت طلبانه 

مردم سوريه فراهم آورد تا به شكستن 
بحران سياسي . يخ اختناق مبادرت ورزند

كه امروز قدرت مطلقه بشار اسد را به 
 نتيجه سالها تحقير ،درون خود مي كشد

فرياد آنها .  استو استثمار ملت سوريه
نماد مطالبات عدالت طلبانه و 
آزاديخواهي ملتي است كه از سياستهاي 
استبدادي و وعده هاي پوچ و تو خالي 

  . اندشده خسته 
  

بدين ترتيب، اگر گرايشي ادعاي مبارزه با 
 مي ناگزيرامپرياليستها در منطقه را دارد، 

بايست با تغيير ساختار سياسي سوريه كه 
و تثبيت ساختار قدرت به  حفظ براي

دستورات نهادهاي جهاني سازي سرمايه 
ق طور قطع موافه گردن نهاده است، ب

گرايشاتي كه تحت لواي . باشد
 دروغينماركسيسم از روش اصالحات 

در برابر و به جاي تصاحب قدرت سياسي 

و انقالب دفاع مي كند، در واقع راهي آرام تر، 
ف انقالب ن تر و كندتر را به سوي هدئمطم

 نظام  ابقاي بلكه خواستار،ندنطي نمي ك
اصالحات اما .  با تغييراتي در آن هستندقديمي

و انقالب روشهاي پيشرفت تاريخي نيستند كه 
بتوان به دلخواه آنها را مانند سوسيسهاي گرم 

آنها . و سرد از پيشخوان تاريخ دست چين كرد
مراحل متفاوت تكامل جامعه طبقاتي اند كه 

گر را مشروط و تكميل مي كنند و در همدي
طور متقابل نفي مي ه عين حال همديگر را ب

  . كنند
 دولتهاي غربي كه به دليل عدم موضع دوگانه

كنترل و اعتماد به اپوزيسيون هنوز تصميمي 
قاطع در رابطه با دولت بشار اسد اتخاذ نكرده 

 و ايرانرژيم كمكهاي روسيه،   و همچنيناند
 لواي دفاع از حقوق كارگران كه تحت ياحزاب

 ي از ساختاري به غايت ديكتاتوربه طور آشكار
دفاع مي كنند، قادر نيست دولت خودكامه 

بهار "بشار اسد را از امواج بلند انقالبهاي 
جنبش انقالبي مردم .  نجات دهد"عربي

 كشورهاي هايسوريه با توجه به روند انقالب
ذ و ديگر مي بايست هوشيارانه هرگونه نفو

كنترل جريانات ارتجاعي و امپرياليستي را دفع 
و با سرنگوني دولت بشار اسد با توسل به 
قدرت سازماندهي و آگاهي، مسير انقالب را تا 
مبارزه با منافع نيروهاي ارتجاعي و 
امپرياليستي و سياستهاي جهاني سازي 

  .  سرمايه، ادامه دهد
  :پي نويس

 ، 2011جمعيت سوريه در سال . 1
  استنفر گزارش شده  22،517،750
   "روند نو"درج شده در . 2
 تحت 1358 تيرماه 16اين شركت در . 3

 1360 آذرماه 18 در آمده و از دولتمالكيت 
سازمان گسترش و نوسازي "تحت سرپرستي 

 1 قرار گرفت و در تاريخ "صنايع ايران
 بر اساس مصوبه هيات 1365فروردين 

 به نمايندگي از وزيران، كليه سهام سرمايه آن
سازمان گسترش و نوسازي " به دولتطرف 

  .  منتقل گرديد"صنايع ايران
 با توجه به سياستهاي جديد 1377در سال 

 "سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران"
تمركز بيشتر در فعاليتهاي صنعت "مبني بر 

سازي كشور، استفاده بهينه از امكانات  خودرو
تحت پوشش موجود در مجموعه شركتهاي 

 وزارت صنايع ،"...سازمان، ايجاد رقابت و 
سازي را  هاي خودرو هاي ادغام مجموعه زمينه

ساز ايجاد كرد و  در قالب دو گروه بزرگ خودرو
 و "سازي سايپا گروه خودرو"بدين ترتيب 

 شكل "سازي ايران خودرو گروه خودرو"
  . گرفت

 به منظور توليد "سازي سايپا گروه خودرو"
 توليد خودروهاي ، به ويژهخودروهاانواع 

 80سنگين و تجاري در همان سال با خريد 
ايران  ("شركت سايپا ديزل"درصد از سهام 

 و در "زامياد" درصد از سهام 2/63و ) كاوه
 درصد از سهام 51 با خريد 1378سال 

 گامهاي عمده اي در ،"شركت پارس خودرو"
  . اين زمينه برداشت

ي و سپاه لادهاي انگقابل توجه است كه بني
 سهام نميبه طور مستقيم پاسداران با نام خود 

 خرند و مرتب شركتهاي قارچي به ثبت مي
 و "سايپا" آنها، سهام تابلوي زيررسانند و 

ماشين " لخودروسازيها و صنايع سنگين مث
 و "تراكتور سازي تبريز"، "سازي اراك

   .را مي بلعند...   و"ماشين سازي تبريز"

و اتحاد آگاهي طبقاتي براي رهايي به 

 نياز جهانتحت ستم   طبقات محروم و

  است
 شهره صابري
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 كه ، در فرانسه 1789پس از انقالب 
تاثــير زياد بر جامعــه فكري اروپا 

 دستخوش تغييرگرديد ، هـنر نيز،داشت 
 رآليسم با گامي بلند و ،در اين ميان .

پس از عبور از  ثبت رسوم و آداب 
 به انعكاس و تجسم زندگي ،زندگي 

 پيچيدگيهاو ،اجتماعي و رابطه انسانها 
 جامـــعه پرداخت و تالطم موجود در

 جانــبه اش را به شــكل  تسلط همه
 درشناساندن اسرارآدمي ،ايديو لوژي كي

اگر چه انقالب فرانسه با .نشان داد 
 اعالم آزادي ،ماهيت بورژوازي خود

 اما شكل تازه ايي از استثمار را ،نمود 
تكامل جامعه در دوران .تاييد ميكرد 

 پس از انقالب موجب رفاه و سعادت
نگرديد و قوانين خشك رقابت سرمايه 

 با ،   جامعه   را بيش از پيش،داري 
 ضمن ،اين انقالب. انسان بيگانه ميكرد

 ،الهام انديشه انقالبي دموكراتيك 
هدفهاي ،هدفهـــاي اجتماعي و نتيجتا 

 هــــنر و ادبيات ،هنر شناختي 
 اما ، دگرگون كرد ،دموكراتيــــك را 

 انقالبي يات حقيقتانگذاشت تا سطح ادب
زنجــيرهايي “ :به گفته روسو. رشد كند 

 باز ،كه بر پاهاي انــسان بسته بودند 
 به شكل ديگري  بر ، اما اينك ،“شدند 

  . دستهايش دست بند زده مي شد 
 سياسي ،اعتراضات و انتقادات اجتماعي 

 هنرمندان ،و ادبي برخي از انديشمندان 
ست پس از  شاعران و نويسندگان رآلي،

“ بايرون “ ، “ ديدرو “ از جمله ،انقالب 
كه “ بالزاك “ . . . و  “ بودلر“و جلوتر 

كوشش داشتند به شكل كامال 
 اسرار ،هـنرمندانه و با مهارت و چابكي 

 غرايز و شخصيت آدمي را به ،زندگي 
 داستان و شعر در قالب ،بيان فلسفه 

تمثيل و    نماد پردازي در وحدت با 
ت و تحليل اجتماعي و روابط و واقعي

نظام طبقاتي ترسيم كنند ـ  نه براساس 
دگرگون كردن بنيادين وضع موجود و 
ساخت و بافت زير بنايي اين   ساختمان 

 كه الزمه آن داشتن يك تفكر انقالبي ،
در مسير حركت تاريخي بود ـ  حول  
واقعيت هاي موجود و ناهنجاري ها و 

ات و قي اخال،تلخيهاي اجتماع 
 شكل گرفته احساسات بشردوستانه آنان

ماهيت اخالقي آثار . ميخورد و رقم 
گرايشهاي بــــــورژوازي با آنان،اگرچه

 اما هنرشان ماهيتا ،در تضاد بود 
دمكراتيك و بر حقوق انسانها و مــنافع 

  . توده ها اســــتوار و هماهنگ بود 
 هنرمنداني كه ،در اين تحول اجتماعي 

مت و سوي تاريخ را دريافته حركت و س
 به دنبال جهان تازه ايي بودند ،بودند 

 بتوانند انديشه خويش و ،كه به مدد آن 
مفهـــوم عيـــني و تاريخي انسان را 

  از آن . بيان و به ديگران منتقل كنند 

  
  

با .   نام برد،“ پل الوآر “  بايد از ،ميان 
انديشه ايي مترقي و سوسياليستي در 

قرن نوزدهم و پس از جنگ اواخر 
  كه با طرد فرهنگ ،جهـــاني اول 

 پا ،آلوده استثماري جامعه سرمايه داري 
و حقيقت  به ميدان اين جنبش گذاشت

انسان معاصر و آرمانـــخواه و ستيزه 
   ، در پيوند با تاريـــخ توده ها ،جو را 

  . با رساترين آواز فرياد كرد 
ــــهاي او به دفاع از آزادي و ارزش

بشري پرداخت و با ظرافـــت و حوصله 
 به ،و با تكيه  بر دياليكتيك تكامل 

 خواسته ها و رويا ،تبيين روابط انسانها 
هايشان نشست و حماســه انسان را ـ 
انساني كه بايد حاكم بر سرنوشت 
خويش باشد ـ در مسير تكامل تاريـــخ 

.   با زيبايي و عشق به تصوير كشاند ،
فقط مردمند كه  “  ، به اعتقاد او  ،زيرا 

مسـول زمان   و حال و آينده زندگي و 
  . “ظام اجتماعي برگزيده خويش هستندن

را ميتوان از تاثيرگذارترين “ پل الوآر “ 
     ، بر شعر جهان دانست ،شاعران معاصر 

 زبان ،كه با بينشي خالق وگسترده  
مشــترك شعرش را با مردم و 

فضاي .    ميكند محيـــطش منعكس
غنايي شگفتي كه بر شعر او جاري و 

 بازتابي از ارزشــــهاي   ،مسلط است 
 ايمان و ، نيكي وصداقت ،وسيع معنوي 

 عشق و آزادي و احساسات واال     ،عدالت 
او به همان . و شريف انساني است 

 به ،ميزان كه به مردم نزديك است 
شان  از توانگـران    و كشي،همان اندازه 

رياكار و دين فروش فاصله ميگيرد و با 
شــجاعت و   شهامت انقـــالبي   در 

  : مقابلشان مي ايستد 
  پس مسلم است “ 

  كه من از حكومت توانگران 
  گزمه ها و كشيشان 

  “      . . .                           بيزارم 
او از تمامي پديده هاي طبـــيعت، 

   ـدگي،زيبايي ها و زشتي هاي زنـ
 تداعيها و مضامين ،ناهنــجاري ها 

حماسي و تغزلي در شعرش كمك 
به اشيا جان مي دهد   و آنان . ميگيرد 

 حركت وا  به،را در مسير تكامل تاريخ 
اشـــــعار او، تصــــوير . ميدارد 
 پرشكوه از چشم انداز روشن تابلويي

  :فرداست 
  به نام مردان دربند “ 

   ...به نام زنان تبعيدي
  شهدا و كشته گاني كه 
  تيرگي را گردن ننهادند 

  “. . . بايد خشم را رهبر شويم 
 كه اس عميق و ضربان قلب اور ا ،احس

، براي انسان و انسانيت مي تپيد
 در تك تك واژه ها وميتــــوان  

  : عبارات شعر او دريافت و لمس كرد

  
  
  هستي خود را مديون مردمي هستم “ 

  گي حاوي چيست كه دانستند زند
  من مديون همه شورشياني هستم
  كه ابزارها و دل خود را آزمودند 

  “... و دست همديگر را فشردند 
در محله ايي فقير و تهيدست “ الوآر“

نزوا و گوشه متولد شد و تمايل به ا
ـيزهايي گاه چـ. نشيني در وي قوي بود

وظيفه و “ . براي خود يادداشـت ميكرد
    اولين مجموعه شعري ،“  اظطراب 

   ،اوست كه در دوران جنگ جهاني اول  
اشعاري .  منتشر شد1917در سال 
 با محتوايي اجتماعي و ساده ،رآليستي 
را   “ اشعاري براي صــلح “ و سپس 

  :  چاپ رساند به
  از شهر آفتاب باز ميگردند“ 

  و گرمي با خود مي آورند 
  پيش از آن كه يارخويش را ببوسند 

  . . . “ نده ميزنند و سالم مي گويندخ
   

در “ سورآليسم “ با پديد آمدن جنبش 
اوايل سده بيستم كه حاصل تغييرات 
ژرف   در شعور هنري ـ اجتماعي 

 ادبيات گامي بلند به ،بورژوازي است 
ازبرجسته ترين بانيان و . جلو برميدارد 

 ،پيشاهنگان سورآليسم در فرانسه 
آرتور          “ ،“ تون آندره بر“ ميتوان از 

“ پل الوآر“ و  “    لويي آراگون ،“ رمبو
  . نام برد 

 دستاورد هاي نوين ،مناديان اين جنبش
و مهمي كسب كردند و توانستند دنياي 

 كه با واقعيت در تضاد ،دروني انسانها را 
 در تحليل اجتماعي و در زيباترين ،بود

آنها . شكل ماهوي خود انعكاس دهند 
 هدفشان ،ور از هرگونه فلسفه بافي به د

نزديكي هرچه  ببيشتر انسانها به 
 در ،اشعار اين شاعران . يكديگر بود 

“      ادبيات“ مجله ايي سورآليستي به نام   
 منتشر مي شد ،كه خود باني اش بودند 

 تاثير قابل تو جـــهي ،آثار اين بزرگان .
دركار شاعران هم عصرشان در فرانسه 

  . جهان داشته است و شعر 
پس از سفري به اسـپانيا در سال “ الوآر“

 و  درگيــــرودار جنگ 1936
 در ،انــــقالبيون  با فرانكوي فاشيست 

“ :  اعالم مــيدارد كه،يك سخنراني 
 تا ،شـــعر بايد مردم را ياري   دهد 

  ... “ آزاد شوند و با هم يگانه گردند
“ انگل سرخ همگ “ ،“ مردن از نمردن“
از ديگر   مجموعه “ پايتخت درد“...  و ،

 در ، 1930اشعار اوست كه تا دهه 
.    رند دسترس عموم قرار ميگي

  به نظرمنتقدان و ، “پايتـــخت درد“
 از شاهكارهاي ادبي وي ،صاحبنظران 

  بعنوان ،محسوب مي شود و او را 
 در صدر سايرين  قرار ،نماينده شعر نو 

  : ميدهد 

  يده شده بود ديگر وجود ندارد آنچه فهم“
  پرنده خود را با نسيم يگانه مي پندارد 

  آسمان با حقيقت خود 
  ... “ و آدميزاد با واقعيتش

  ،  الوآر ،در آستانه جنگ دوم جهاني 
با پيش بيني آن و نفرت  از جنگ و   

  زخمه بر شعرش ،نابــودي   انسانها 
  :ميكشد 

  ميهن من “
  . . . ق است گرسنگي و مسكنت و عش
  شعله در زير پاي ماست 

  “ كساني كه مي پرند خواهند نشست
 به ، پل الوآر ،پس از اشغال فرانسه 

جنبش مقاومت مي پيوندد و وارد 
فعاليتـهاي پنهــاني     و مخفي 

 اشعار و نوشته ،در همين احوال . ميشود
 به ،هاي او تكثير و دست به دست 

  :ميان مردم ميرود 
  ! هاي سزاوار هر توهيناي چهره “

  “ مرگتان عبرت آموز خواهدگشت . . . 
“  و1951“  قدرت گفتن همه چيز“ 

 از آخرين مجموعه ، 1952“  ققــنوس
 تا پيش از مرگش ،هاي شــعري  او 

  :مي باشد 
   آخرين حرف،آخرين بهار“ 

  نبرد آخرين
  . . . براي آنكه نميرم 
  من تنها نيستم 

  ثير ميكند هزار نور تصويرم را تك
  پرنده و كودك و سنگ و دشت 

  “به ما مي پيوندند 
 ، عطر بهار رهايي و اميد را ،دراين شعر 

در دلهاي خزان زده مردم به روشني و 
 احساس كرد و ،وضوح ميتوان ديد 

  :چشيد 
  اما بهار را ميالدي ديگر است“ 

  و پايان نمي پذيرد 
  ... جوانه از دل تيرگي سر بر مي زند 

  مردم را ميشنوم صداي 
  . . . “ما بهار را باور ميكنيم 

او در بسياري از كشورها “ آزادي “ شعر 
  : به شهرت رساند ،راه يافت و او را 

  روي تصويرهاي طاليي “ 
  روي سالح مردان جنگي 

  
  و بر تاج پادشاهان 

                           نام تورا مي نويسم 
   روي افق ،روي كشتزاران 

   مرغان هوا بر بال
  و بر آسياب سايه ها 

                          نام تورا مي نويسم 
  ... برهر جرعه سپيده دمان 

  روي هر چراغي كه روشن مي شود 
  روي هر چراغي كه خاموش مي شود 

  روي فانوس هاي افتاده ام 
  بر ديوارهاي غم و درد و خود 

                         نام تورا مي نويسم 
  ن براي شناختن و ناميدن تو م

  پابه جهان گذاشته ام 
  !                                  اي آزادي 

  
  
  

    اثر بوريس ساچكوف                    ،رآليسم : منبع 
  
  

  “ما بهار را باور مي كنيم “ 
   )1895 ـ 1952“  پل الوآر “ به زندگي و شعر, نگاهي گذرا ( 
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افزايش نقدينگي، رشد 

  و گسترش فقر سوداگري

  

  نگار الوندي

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

 سياستهاي مناسب پولي و ارزي وتورم و توليد 
كه عده اي همچنان معتقدند . مطرح شده است

 رشد توليد كمبود نقدينگي يكي از موانع اساسي
 دولت براي حمايت از توليد اساساست و بر اين 
 اعتبارات بيشتري در اختيارشان دكنندگان مي باي

گونه استدالل مي كنند كه  اين افراد اين. قرار دهد
افزايش توليد جوابگوي تقاضاست بنابراين رشد 
نقدينگي منجر به افزايش سطح قيمت ها نخواهد 

 گويند كه نقش طرفداران اين نظريه مي. شد
اصلي بانك مركزي، تثبيت نرخ بهره در يك سطح 
منطقي است و به اين ترتيب حجم پول با توجه به 
تابع تقاضاي عمومي تعيين و در نرخ تثبيت شده 

اين در .  مي شودمتعادل بازار پول ،عرضه و تقاضا
حالي است كه در ايران شاهد آنيم كه با اعمال 

آن در دراز مدت در پي  اين روش حجم پول و
سطح قيمت ها از كنترل بانك مركزي خارج شده 

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

ت رشد تورمي و سياستهاي غير منضبط دول
از به طور آشكار  كنترل نرخ تورم ،سريعي داشته

با توجه به . دست بانك مركزي خارج شده است
حجم نقدينگي از "آمارهاي رسمي بانك مركزي 

 294 به 1384 هزار ميليارد تومان در آغاز سال 68
 افزايش 1389هزار ميليارد تومان در پايان سال 

م اكنون يافته كه با فرض استمرار روند گذشته ه
هزار  350حجم نقدينگي انباشته ي كشور بالغ بر 

 8، روزنامه آفتاب (".ميليارد تومان برآورد مي شود
اين رخداد نشان مي دهد كه ) 1390بهمن 

 1384-1390نقدينگي ايجاد شده در دوره ي 
 برابر كل نقدينگي انباشته توسط 4بيش از 

. استطي صد سال گذشته دولتهاي پيشين ايران 
 نگاهي گذرا به اين آمار دولتي به سهولت متوجه با

افزايش نقدينگي مي شويم و اين در حالي است 
كه بين افزايش نقدينگي و افزايش تورم رابطه اي 

 زماني تورم و رشد مسيراگر . رياضي وجود دارد
نقدينگي در ايران را مشاهده كنيم مي بينيم كه 

 رچهگنقدينگي را دنبال مي كند  حجم تورمنرخ 
 بنابراين .لزوما هم پا به پاي هم حركت نمي كنند

رشد بي رويه ي نقدينگي باعث رشد سريع تقاضا 
براي كاالها و خدمات شده و چون در كوتاه مدت 
عرصه ي كاال و خدمات محدود است اين امر 
منجر به ايجاد تورم در اقتصاد مي شود و در 

به نهايت مزدبگيران اعم از كارگران و كارمندان 
دليل رشد بي رويه ي تورم دستمزد و حقوق 
كمتري نسبت به قبل دريافت مي كنند و بخش 
اعظم نقدينگي به جيب كساني ريخته مي شود كه 
نه حقوق بگير هستند و نه صاحب صنعت بلكه 
 ،افرادي كه مي توان آنها را سوداگر و دالل ناميد

در آخر نتيجه جز . بيشترين بهره را از آن مي برند
ين نيست كه ثروت در دست عده ي قليلي از ا

جامعه متمركز شده و بر ابعاد فقر در جامعه افزوده 
مي شود  و در پي آن شكاف طبقاتي باز هم 

  .عميق تر از پيش خواهد شد
  

  ولداري پاسداران، تسپاه

 وزارت نفت
 

 هي پوجعفر
  اسفند24چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 شده ني دست چنندگاي، نما)سه شنبه( گذشته روز
 نييطرح تع" از يگريدر مجلس آخوندها مواد د

 اراتي اختي را با واگذار" وزارت نفتفيوظا
در ماده .  كردندبي نفت تصوري به وزيگسترده ا

 به مجلس تي فوركي دي طرح كه با قني ا11
 و يواگذار":  شوديآخوندها آورده شده، گفته م

 د،يتول مربوط به اكتشاف، توسعه، يحها طرياجرا
 مشترك نفت و گاز با نيادي و نگهداشت مريتعم

 نامه نيي آتي نفت و فقط با رعاري وزدييتا
 از شمول قانون راني نفت ايمعامالت شركت مل

 ". استي مناقصات مستثنيبرگزار
 يعني حساب، مجلس آخوندها، وزارت نفت، ني ابا

 يولي مردم را همچون تي منبع ثروت ملنيبزرگتر
 اي، فرمانده قرارگاه خاتم االنب"يسمرستم قا"به 

باز گذاشتن دست . سپاه پاسداران واگذار كرد
 نفت شده است در ريفرمانده سپاه كه اكنون وز

ت ي آن وزارتخانه بدون رعاي قراردادهايواگذار
 وزارت نفت به ملك لي تبدي كشور به معننيقوان

 ي واگذارگر،ي به زبان داي ي پاسدار قاسميشخص
 نان و آبدار و پر منفعت ي قراردادهايكامل تمام

 .آن به سپاه پاسداران است
 به ي نشانده شده در مجلس آخوندگماشتگان

 آن ي بسنده نكرده و سپاه و كارچاق كنهانيهم
 در ي وزارت نفت را به طور صوريكه قراردادها

 ي گمركفاتي قانون و تشرتيدست دارند را از رعا
 ابزار و ي گمرك و حقوقاتي پرداخت مالنيو همچن

 3در تبصره .  خود معاف كرده اندي وارداتليوسا
 ني كاالها و ماشصيترخ":  فوق آمده استدهما

 ماده از ني موضوع ايآالت مربوط به طرحها
 بر اتي كشور قبل از پرداخت مالي گمركيمباد

 ي هانهي و هزيارزش افزوده و حقوق ورود
با  فوق ي بالفاصله پس از ثبت در مباد،يگمرك

 ". نفت مجاز استري وزديي و تايحسابيتعهد ذ
 شده، روز چهارشنبه هفته ادي از موارد ري غبه

 ني دست چناني مجلس نشبيگذشته طبق تصو
 افتهيوزارت نفت اجازه " نگهبان، يشده شورا

 قانون خدمات تياست تا بدون الزام به رعا
 استخدام و حقوق طي ناظر بر شراي كشورتيريمد

 استخدام ي را براي نامه خاصنييكاركنان دولت، آ
 آن دسته از كاركنان ياي و مزاقوقو پرداخت ح

 و ياتي عملي تابعه نفت كه در واحدهايشركتها
 راني وزاتي هبي و به تصوهي شاغلند، تهيتخصص
 ."برساند

 قابل ري كالن و غي اساس پرداخت حقوقهاني ابر
 ني تحت عناوهاي نور چشم وكانيتصور به نزد

 - ري وزاراتي شده و در اختي قانونزيمختلف ن
 ي مصوبه با بركنارني انيهمچن. پاسدار نفت است

 ي شركت ملي مجمع عموماستي نژاد از رياحمد
 از ي بخش،ي سپاهري آن به وزينفت و واگذار

 به زي جمهور مالها را نسيي ري تا كنوناراتياخت
 .ده بود واگذار كريپاسدار قاسم

 شود گفت كه مجلس ي منگونهي حساب اني ابا
 ثروت اري عمر خود، اختي روزهاني در آخريآخوند

 كرده ضي تفوي را به پاسدار قاسمراني مردم ايمل
 در ريي و تغندهي در مجلس آيرييتا در هر تغ

 به وزارت نفت كه ي امكان دسترسروها،ي ننشيچ
 نداشته  سپاه پاسداران است، وجودولياكنون در ت

 .باشد
  

 ،ي حكومت با كارت خاتميباز

  انتخاباتمي تحرتيسند موفق
 

  امانمنصور
  

   اسفند14...  خبريفراسو
 كه از يني ضربه سهمگري زي اسالمي جمهورمي حاكم رژباند

 دست و ي كرده، به سختافتي خود دريشكست معركه انتخابات
 پناه بردن  بهتر ازي شاهدچي دشوار را هتي وضعنيا.  زنديپا م
 حجت ب،ي و همدستانش به رهبر باند رقي خامنه ايآقا

 . كنديم ناني مسكن بي به عنوان دارو،ياالسالم خاتم
 

 شي پس از باال رفتن پرده نماي، ساعات)نهيآد( گُذشته روز
 وابسته به ي حكومت، خبرگُزاري درونيهايرقابت دسته بند

ور حجت االسالم  از حض"فارس"سپاه پاسداران موسوم به 
 او به ي و انداختن راي اجاره ااني تماشاچژهي در لُژ ويخاتم

 پس از بسته شدن ي هنگام به بعد و حتنياز ا. صندوق خبر داد
 بدون تنُفس و ،ي رسميغاتي تبليدرب تماشاخانه، دستگاه ها

 با ي خاتمي آقاي همراهي مشغول مانُور دادن روزانيعرق ر
 . هستندييبالماسكه وال

 
 و بدنام مي تحري اعتبار ساختن جنبش اعتراضي شك، ببدون

 تالش بوده ني هدف اكيكردن فراخوان دهندگان به آن، 
 يتي مراكز امني همچنان از سوزي نندهي آياست كه در روزها

 متُد شناخته شده كي نيا.  خواهد شدي دستماليغاتيتبل –
 را نشانه ي اعتمادي بذر بدني مناسبات و پاشبياست كه تخر

 مزبور در شكل اعترافات ي اُرگانهايرفته و تاكُنون بارها از سو
 كه در يشي نماي دادگاه هااي ونيزي تلوني در برابر دوربياجبار

 دوستان شان وادار به شهادت اي خود هي آن متهمان علانيجر
 . شوند، به كار گرفته شده استيم
 

 ي خاتمي آقا آن راي كه سوژه اصلي كُنونيوي سنارتفاوت
مستقل از ( شده ادي يتي امني دهد با ترفندهاي مليتشك

 نيا.  مخاطبان آن استي، گُستردگ)يداوطلبانه بودن اقدام و
 نه ي حكومت از زبان رهبر اصالح طلبان حكومتي ارسالاميبار پ

 آن گُروه بلكه، به صندوق جامعه، به سمت اي نيبه آدرس ا
ماندند و پادشاه را در تاالر متروك  كه در خانه ي نفرونهايليم

.  ارسال شده استدند،ي كشري به تصوانيانتخاباتش ُلخت و عر
 ي شاهد زنده براي آنهاست و معرفهيهدف، درهم شكستن روح

 . مقاومت در برابر خودي ثمريب
 
 در بازار ي خاتمي كه گرداندن آقادي نماي نمني حال، چنني ابا

 كند ي جامعه تداعي را برايوم همان مفه"انتخابات"مكاره 
 افتني كسان، شتري بي برادي ترديب. كه مطلوب حكومت است

 و همدستانش به رهبر ي خامنه اي آقايرعاديعلت توجه غ
 ي خود رويار انحصشي نماي و انداختن نورافكنهابيباند رق
 آنها در ي تكراريرهاي تر از تفسري جالب تر و چشمگارياو، بس

 . باره  استنيا
 

 تي حكومت در باره موفقي از ادعاهاي بخش اندكي گاه حتهر
 بود، هر گاه ي درست م" انتخاباتيتيچالش امن" بودن زيآم

 از يزي داشت كه قادر خواهد بود بخش ناچيباند حاكم باور م
 به جامعه قالب كند، در آن جي را به عنوان سكه راشيادعاها

 و ي به بازيتمخا ي به وارد كردن آقايازيصورت هرگز ن
 . داشتي تحرُك او نمي براييگُشودن فضا

 
 ي جامعه زي مي روي كارت حجت االسالم خاتمگُذاشتن

 وادار كردن آن به جا زدن بلكه، ي آس براكيمعترض، نه 
 يي اثبات كاراي كنندگان برامي است كه انبوه تحريهمان سند

مت به  به طور خاص و مبارزه و مقاوي دولتشي نماكوتيبا
      . داشتندازيطور عام بدان ن
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برخي از مهمترين 

حركتهاي اعتراضي 

كارگران و مزدبگيران در 

  1390 اسفند
  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم

  
 از يتعداد بهمن، 29روز شنبه *

 يشركت نقش و نماجوشكار كارگران 
 شهر سنندج در اعتراض به عدم طيمح
 يشتي معتي و وضع  حقوق معوقهافتيدر

  . نامساعدشان، دست به اعتصاب زدند
 جادي اي براي هماهنگتهي گزارش كمبه

 ي كارگران اعتصاب،ي كارگريتشكلها
 ◌ٔ اعالم داشتند تا وصول حقوق معوقه

  . نخواهند گشتازخود بر سر كار ب
 گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، هب*

 كارگران اخراجي ، اسفند1دوشنبه روز 
قرارگاه  خاتم در مقابل درب اين 

دند و خواهان قرارگاه دست به تجمع ز
دنبال ه ب. دريافت مطالبات خود شدند

ن قرارگاه  از مسئوالتناين تجمع چند 
به ميان كارگران آمدند و با تهديد آنان 

كار شما اغتشاش  كه اين مبني بر اين
 تالش كردند كارگران را متفرق ،است

كنند اما كارگران با ادامه تجمع خواهان 
  . پرداخت مطالبات خود شدند

  
 لوني كارگر كارخانه پارس150 از شيب*

 كننده نخ دي تولنيتر خرم آباد، بزرگ
 ماه 12 افتيدرعدم  در اعتراض به ايآس

در مقابل  اسفند 1دوشنبه روز حقوق، 
  . كارخانه تجمع كردنديدرب ورود

 250 ي كارخانه داراني الناي گزارش ابه
 ي كارگر قرار داد260 و يكارگر رسم

 نيا .اند ه شدكاري بياست كه همگ
 شود اءيطور كامل احه كارخانه اگر ب

 .د كارگر را دار2500 اشتغال شيگنجا
 تيفي كارخانه از باكني ا،1357در سال 

 و  رفتي به شمار مراني اعي صنانيتر
طي سالهاي اخير و در پروسه خصوصي 
سازي با قيمتي بسيار پائين تر از قيمت 

  .واقعي به اطرافيان حكومت واگذار شد
  
كارگران شركت  اسفند، 1وز دوشنبه ر*
 مترو تهران در اعتراض 3 خط مانكاريپ

 ماه حقوق دست به 6 افتيبه عدم در
سايت قانون روز سه . اعتصاب زدند

 يحفار اسفند گزارش كرد كه؛ 2شنبه 
 اباني خي مترو كه تا حوال3خط 
 است با وارد شدن دهي رسيمختار

 روز ني كارگران به دومنياعتصاب ا
  . كامالً متوقف شده استخود

  
 ي براي هماهنگ تهيكمبه گزارش *

 روز ي، كارگري تشكلهاجاديكمك به ا
 ي از اعضا تعدادي اسفند1دوشنبه 

 كه اكثر ي كشوريكانون بازنشستگ
 آنان از معلمان بازنشسته و بازنشسته

آهن بودند، در مقابل دفتر    راه گان اداره 
 و نسبت ه تجمع كردي جمهوراستير
 خود كه از سال ي  ه سنوات معوقهب

 عدم نيچن   پرداخت نشده و هم1386

 حقوق خود اعتراض يكان پلشيافزا
  . كردند

  
 ران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحادهب*
 يني كارگران چييمايدنبال راهپه ب

وعده در پي  بهمن و 24 در روز دارياسپ
 ي شهرستان ساوه برايفرمانده انتظام

 كارگران، ني اي خواستهايريگيپ
 ي كارخانه روزهاني كارگران اناگندينما
 بهمن با حضور در ساختمان 30 و 29

 . مطالبات خود شدندريگي پيفرماندار
 كه به قولي رغمي گزارش علنيا بنابر

 در گري بار د، كارگران داده شده بودنيا
 سي كارفرما از دادن سرو، اسفند2روز 

كرد  ي و ذهاب به كارگران خوددارابيا
 ي امر موجب شد تا آنان با پانيو هم

 كاوه به سمت شهر ي از شهر صنعتادهيپ
 حركت نيدنبال اه ب. حركت كنندساوه 
 سهاي راه سرومهي كارگران در نياز سو

خود را به كارگران رسانده و آنان را 
 رفتن ي اما كارگران به جا،سوار كردند
 يار به فرماندمي مستقشانيبه خانه ها
 به يدگيند و خواهان رسساوه رفت

 در سرانجام خود شدند و يخواستها
 به كارگران اعالم شد يفرماندار

 وصول قيمطالبات آنان از طر
 از كارفرما و دادن آن ينيمحصوالت چ

 ني خواهد شد كه اهيبه كارگران تسو
 اعتراض كارگران را بر شنهاديپ

  . ختيانگ
  
كارگران  اسفند، 2روز سه شنبه *

 8 منطقه ي اعتبار شهرداريشركت تعاون
 ياهواز در مقابل درب استاندار

  .خوزستان تجمع كردند
به گزارش حبرگزاري دولتي فارس، 

 نبودن، حقوق مهي، بي اضافه كارنداشتن
 حقوق از جمله افتي در درري و تاخنييپا

  .معترض بودكارگران مشكالت  
  

 شكر هيكارگران كارخانه قند و تصف
 اسفند در مقابل 3 چهارشنبه اهواز روز

 برگزار يزيآم   تجمع اعتراضياستاندار
 كارگران از ني النا،ي گزارش ابه. كردند

 و يديآذر سال گذشته تاكنون حقوق، ع
  .اند  نكردهافتيرا در پاداش خود

 شكر اهواز هيكارخانه قند و تصف
 كارگر دارد كه كارگران اين 170حدود

جهت بال تكليفي در ه واحد توليدي ب
تشان براي چندمين بار دست به وضعي

  .تجمع زده اند
  
كارمندان  اسفند، 3روز چهارشنبه *

 كرمان به 118 يمركز اطالعات تلفن
  ويديعلت عدم پرداخت حقوق و ع

 سال گذشته در محوطه مركز يايمزا
 لناي گزارش ابه. مخابرات تجمع كردند

 اعتراض كاركنان به عدم پرداخت ي پدر
 مخابرات يلفنحقوق،مركز اطالعات ت

   شد ليتعط) 118(كرمان 
  
 كاركنانجمعي از  اسفند، 6روز شنبه *

شركت خدماتي هواپيمايي كشور در 
اعتراض به نحوه عقد قراردادشان مقابل 

  .وزارت راه و شهرسازي تجمع كردند

 كاركنان از تن 70به گزارش ايلنا، 
كه تحت » هاس«شركت خدماتي 

 كنند، مينظارت هواپيمايي ايران فعاليت 
با توجه به مصوبه هيات وزيران مبني 
بر عقد قرارداد مستقيم با نهادهاي 
 ،دولتي و حدف شركتهاي پيمانكاري

 معاونت نيروي فتردر مقابل دصبح 
انساني رياست جمهوري دست به تجمع 

روز نيز در همان  ظهر  واعتراضي زدند
مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمعي 

  .برگزار كردند
نيروي خدماتي در سطح كشور  2000

براي اين شركت در واحدهاي ترافيك، 
خدمات پاسخگويي، بارگيري، كابين 
سرويس، اپراتور وسايل سنگين، 
كارمندان زير پرواز و واحد ترافيك 

  .خدمات مشغول به كارند
  
پرداخت  اسفند، به علت 6روز شنبه *

 يسهاينشدن حقوق رانندگان سرو
 مدارس ني از اي برخيي،مدارس استثنا

به گزارش سايت قانون، . شدتعطيل 
 ماه است حقوق 4 از شي كه بيرانندگان
 امر از نياند در اعتراض به ا نگرفته

آموزان معلول    به دانشيده سيسرو
 هرانجنوب ت  دريي مدارس استثنايبرخ

 سال ياز ابتدا.  كردنديخوددار
 تنها حقوق مهر و آبان ي جاريليتحص

 ماه 4 از شي شده و بزيرانندگان وار
 افتاده قياست كه حقوق آنها به تعو

  .است
آموز معلول به خبرنگار   نشا دكيمادر 

 درصد 90 از شيب«:ديگو يقانون م
 ندارند و تنها ي شخصني ماشنيوالد

 شانيها  آمد بچه  و   رفتي برادشانيام
 . مدارس بوده استسيبه مدرسه سرو

 ليدلها به    بچهني ايي جابجاياز طرف
 بودن وزن آنها تنها با ني و سنگتيمعلول

  ». استسري رانندگان منيكمك ا
  
 ران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحادهب*

كارگران نورد لوله صفا در اعتراض به 
  خودعدم پرداخت چهار ماه از دستمزد

  اسفند6مدت دو ساعت در روز شنبه ه ب
دست به  اسفند 7 كشنبهي روز و

 نيهمچن.  صبح زدندفتياعتصاب در ش
يكشنبه  زي كارخانه نني شب افتيش

كار را ) نگيكوت(شش در قسمت پوشب
  . خواباند

 كارفرما به دنبال اين حركت متحدانه
 كارگران را ني انناچار شد دستمزد آبا

بر اساس .  كندزي آنان واريبه حسابها
 كه كارفرما داده است قرار يوعده ا

از  گري دكماهي سال انياست تا پا
 معوقه كارگران به همراه يدستمزدها

  .  شودپرداخت و پاداش آنان يديع
گروه صنعتي صفا توليد كننده انواع لوله 

تهران بيش از -واقع در آزاد راه ساوه
  . كارگر دارد1100

  
 راه ي مخابراتعياز كارگران صناجمعي *

 كارگر 382 از يندگي به نماراز،يشدور 
 9به سه شن روز واحد، از صبح نيا

 شي بافتيدر اعتراض به عدم دراسفند 
 ماه حقوق معوقه خود در مقابل 24از 

  .اند  تجمع كردهعيوزارت صنا

نماينده اين كارگران  لناياگزارش به 
 ي كارگرانندهي ما نما؛اظهار داشت

 ي كه همزمان در مقابل استاندارميهست
تجمع . اند  دست به تجمع زدهرازيش

 عيران صناكارگاعتراضي نمايندگان 
 در تهران در روز رازيشدور  راه يمخابرات

  . اسفند ادامه پيدا كرد10جهارشنبه 
  
 مسكن كانون ي تعاوني از اعضايجمع*

بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به 
 پروژه ي ساله در اجرا3 يفيبالتكل

 روز ي تعاوننيساخت مسكن توسط ا
 كانون نيدر دفتر ا اسفند 15دوشنبه 

به گزارش خبرگزاري  .تجمع كردند
؛  اظهار داشت يكي از معترضانفارس
 مسكن از دي خري براشي سال پ3حدود 

 كانون بازنشستگان صنعت نفت قيطر
 هزار 500 و ونيلي م18اقدام و مبلغ 

 زي كانون وارنيتومان به حساب ا
 ي اعضايپس از گذشت مدت.ميكرد

 مسكن كانون ي تعاونرهي مدأتيه
م كردند كه در بازنشستگان نفت اعال

 ساخت ي مورد نظر براني زمليتحو
  . شده استجادي ايمسكن مشكل حقوق

  
 ذوب آهن اسدآباد در كارگران*

اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه 
در  اسفند 17در روز چهارشنبه خود 

  . همدان تجمع كردنديمقابل استاندار
 از همدان، كارگران دليل لناي گزارش ابه

ميل قراردادي در اعتراض خود را تح
 از سوي مسئوالن ذوب  هفته اول بهمن

 آهن عنوان كردند كه بر اساس آن نه
 ماه 4 نسبت به ي حقگونه  چيتنها ه 

حقوق معوقه خود نخواهند داشت، بلكه 
 ي هم برايا   عادالنهيايحقوق و مزا

  .شود ي  نمدهيادامه كار در آن قرارداد د
  
 ي دبستانشي پاني از مربيجمع*

 18در روز پنجشنبه ستان زنجان شهر
 زنجان تجمع يمقابل استانداراسفند در 

 شي پانيكرده و به استثنا شدن مرب
 تي وضعلي از قانون تبديدبستان

  . اعتراض كردنديكاركنان دولت
 اني مربنيابه گزارش خبرگزاري فارس، 

 شغل ني در ايكه اغلب سابقه طوالن
كه آموزش و پرورش دارند اعالم كردند 

 تي وضعليفقط آنها را از قانون تبد
 استثنا كرده است كه يكاركنان دولت

  .شود ي عادالنه محسوب مري امر غنيا
  
از بازنشستگان تحت پوشش تعدادي *

  اسفند17روز چهارشنبه  ي اجتماعنيتأم
در مقابل وزارت كار تجمع كردند و به 

  . مشكالت و مطالبات خود پرداختندانيب
 طرف از فارس، به گزارش خبرگزاري

چند نفر از كار  وزارت نمسئوال
 به داخل ندهيبازنشستگان به عنوان نما

وزارت كار فراخوانده شدند تا مطالبات 
پس از حضور عده . خود را طرح كنند

 ي انتظامنيمأمور ؛ندهيعنوان نماه  بيا
 تجمع نيو حراست و اطالعات  در ب

 و تراكتها را پاره افتهي حضور گانكنند
 دي و تهديلمبرداريد و شروع فكردن

   .ندي تا محل را ترك نماكردند ناحاضر
  16بقيه در صفحه 
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   اسفند29...  خبريفراسو

، 90 سال ياني پاي روزهادر
 با ي اسالميكارنامه جمهور

 زحمتكشان به شتريسوق دادن ب
 فقدان ،يكاري خط فقر، بريز

 يازهاي ننهيمسكن، باال رفتن هز
 و ده ها ي تن فروشاد،ي ، اعتهياول

 تر اهي سال، سني در اگرينمونه د
 گذاشته شياز گذشته به نما

 نژاد، دست نشانده ياحمد. است
 كه ستي ني تنها دلقكه،ي فقيول

 فقط اطوار آن را ياز مملكت دار
 كه در ييوعده ها و قولها. دارد

 سيي، ر"رهبر"، 90آغاز سال 
جمهور و مجلس ارتجاع به مردم 

 آنان را به سوژه يدادند، همگ
 راني گزنده مردم اي هافهيلط
 كه ستي نلي دليب.  كردليتبد

 نيبزرگتر"ت را  جماعنيمردم ا
 لقب داده اند، " جهاندانانيميش
 توانسته اند تومان را به رايز"

  "! كنندليپهن تبد
 امي در پي گذشته خامنه اسال
 را سال 90 خود، سال ينوروز

دوش به . دي نام"يجهاد اقتصاد"
 نژاد هم وعده يدوش او، احمد

 جادياو قول ا.  دادي رنگارنگيها
گفت،  شغل داد و ونيلي مميدو ن

 سال، مشكل 3 اي 2در طول 
اما نه .  شودي كن مشهي ريكاريب

 كه ي و جوانانرانيتنها مردم ا
 از يوارد بازار كار شدند، اثر

 بلكه مركز دند،ي كار نديمحلها
 روند اشتغال را م،يآمار خود رژ

 ستي در حالنيا.  اعالم كرديمنف
 ،ي االسالمخيكه عبدالرضا ش

 ،يجتماع تعاون، كار و رفاه اريوز
 خود، ي شركايارديلي ميدزد
 نژاد را مانع ي و احمدييمشا

 في وعده توصنيعمل نشدن ا
  .كرد

 جمهور دست نشانده گفته سيير
 طرح عمران يبود، در سال جار

روستاها و شهرها و طرح مسكن 
 تر در   هر چه تماميبا گستردگ

 خواهد دايشهر و روستا ادامه پ
سال  3 اي 2 گفته بود، تا يو. كرد

 بدون مسكن يراني اچي هگريد
 هم فراتر نياو از ا. نخواهد بود

 سال انيرفته و وعده داد كه تا پا
 ني قطعه زمكي به هر خانوار 90

 تعلق خواهد گاني راي متر1000
 از يگرفت تا مردم بتواند در بخش

 و در بخش ي مسكونيآن بنا
  . به احداث باغ اقدام كننديگريد
  

  
 دهد ي نشان م حال، آمارهاني ابا

 اجاره مسكن همچنان متيكه ق
 كه ي بوده، بطورشيرو به افزا
 در مناطق متوسط ياكنون حت
 واحد كي رهن يتهران برا
 دي باي متر60 تا 50كوچك 

 و در ونيلي م25 در حدود يمبلغ
 تومان ونيلي م50 مناطق تا يبرخ

  .پرداخت كرد
 هي فقتي والمي جمهور رژسيير

را وعده  متهاي كاهش قنيهمچن
داده بود كه نه تنها مردم با باال 

 اجناس يرفتن سرسام آور بها
 آمار يروبرو شدند، بلكه حت

 هم بر ي بانك مركزيسفارش
 حرف صحه نيدروغ بودن ا

  .گذاشت
 ادعا كرده بود كه ني همچنيو
 شي ها تا حداقل دو برابر افزاارانهي

 كه در عمل به تالش افتيخواهد 
 شترينفر و ب ونيلي حذف ده ميبرا

 در نيا.  ختم شدانهي راافتياز در
 پرداخت دستمزد ي كه حتستيحال

 همچنان زي كارگران نيديو ع
 از موضوعات اعتراضات يكي

  . مانده استي باقيكارگر
 هنوز فراموش نكرده اند كه مردم

 نژاد گفته بود به ي احمدزي نشتريپ
 د،ي آي ماي كه به دنيهر نوزاد

دهد و با  ي تومان مونيلي مكي
 ادعا كرده ي حساب سرانگشتكي

 ،ي سالگ20-18بود آنها در سن 
 ونيلي م200 ييبه طور معجزه آسا

  .در حساب خود خواهند شد
 ني اي اما جاادند،ي ها زنمونه

 كه مي نگذاري مورد را خالنيآخر
خبرنگاران گوش به فرمان و 

 هي خور هم كه كارت هدسيساند
 از ي هزار تومان400 و 300
 كرده بودند، افتي نژاد دريداحم

 كه افتنديبعد از مراجعه به بانك در
  .اعتبار كارتها صفر است

 به مردم زي آغاز سال نو ندر
 ي وعده هارانيزحمتكش ا

 داده خواهد شد يگريرنگارنگ د
 شتريكه موجبات تمسخر ب

.  را فراهم خواهد آوردندگانشيگو
 -يتي دولت امنسيي نژاد، رياحمد
 ي استاني از سفرهايكي در ينظام

 نيمن ا": خود بهانه آورده بود
 اگر ي دهم، وليوعده ها را م

  ".ذارندمخالفان بگ
بنده ":  پاسخ داده بودزي نيآگاه

 دهم اهل بهشت يهم قول م
 "! و گناه بگذاردتيشوم، اگر معص

  

برخي از مهمترين حركتهاي 

اعتراضي كارگران و مزدبگيران در 

  1390 اسفند
  15ه بقيه از صقح

جه مذاكره بودند و ياما بازنشستگان منتظر نت
 به تداوم تجمع يهمگ

  اسفند23در سه شنبه 
در محل كانون 

 يريگيبازنشستگان و پ
 ديلبات خود تأكامط

  .كردند
  
 24روز چهارشنبه *

 كارگران و هياسفند كل
پرسنل شاغل در پروژه 

 ارانيسد گاوشان كام
در اعتراض به عدم 

 و  ماه حقوق6 افتيدر
دستمزد خود دست از 

 و اقدام به دهيكار كش
  .اعتصاب نمودند

  
 به گزارش پيام،

اعتصاب كارگران سد 
طور متحد ه گاوشان ب

 عصر 16و تا ساعت 
روز چهارشنبه ادامه 
داشت و سرانجام 

 تيريكارفرما و مد
 سد نيپروژه احداث ا

 و ينيوادار به عقب نش
 از مطالبات كارگران شد و به يقبول بخش

 مبالغ ندهي ظرف سه روز آد،يآنان اعالم گرد
 آنان و ي از حقوق و دستمزدهاه ما3مربوط به 

 و سنوات سال گذشته يدي عنيهمچن
  . كارگران پرداخت خواهد شد

  
 هيكارخانه قند و تصفتعدادي از كارگران *

به دليل  اسفند 24جهارشنبه شكر اهواز روز 
 مطالبات ري و ساياي حقوق و مزاتافيعدم در

 ي سال گذشته خود در مقابل درب ورودكي
  . اهواز تجمع كردنديساختمان استاندار

 شكر هيكارخانه قند و تصف، لناي ابه گزارش
تر از    و مهميتيرياهواز به جهت مشكالت مد

  ي بني قند شكر و همچنهيرو يآن واردات ب
  .ت شده اسلي تعطي مسئوالن استانيتوجه
 كارخانه در گذشته بر عهده بانك ني اتيمالك

 ني مشكالت اشي و ملت بوده كه با افزايمل
 دولت به وزارت اتي هبي با تصويديواحد تول

  . مجدد واگذار شدي جهت راه اندازعيصنا
  
بازنشستگان  اسفند، 24چهارشنبه روز *

 هما در مقابل ساختمان ييمايصندوق هواپ
 افتي عدم در هما به جهتياداره مركز

 خود دست به تجمع ريمطالبات چند ساله اخ
  . زدندزياعتراض آم

 به گفت؛ از بازنشستگان يك يلناي گزارش ابه
 ييماي صندوق بازنشستگي هواپكه نيرغم ا

 ي صندوقهاي بازنشستگنيتر  يكي از بزرگ
 بودن يكشور است متاسفانه به جهت خال

صندوق از پرداخت سنوات و مطالبات چند 
  .شود  ي ميله بازنشستگان خود خوددارسا
  
 اسفند خبرگزاري 27روز شنبه  گزارش به*

 روگاهي از كاركنان نيتعداد، فارسدولتي 

 تحقق مطالبات خود اعتصاب يبرا نيرام
  .تند در هفته گذشته داشي چند روزه ايغذا

 ي حرارتروگاهي ننيتر   بزرگني رامروگاهين
  جاده20 لومتريكشور در ك) يبخار(

 رودخانه يكي در نزدمانياهوازـمسجدسل
  . اهواز قرار دارديكارون و شمال شرق

 كمك به ي براي هماهنگتهيكمبه گزارش *

 از كارگران ي تعداد،ي كارگري تشكلهاجاديا
 بعثت سنندج كه با شركت مارستاني بيخدمات

طرف » ارمغان جوانان كردستان «يمانكاريپ
 حقوق دو تافي عدم درليقرارداد بودند، به دل

روز  از طرف كارفرما، از يديماه گذشته و ع
كرده به مدت دو روز اعتصاب  اسفند 27شنبه 

  . خود شدندي حقوق معوقه افتيو خواهان در
 دانشگاه علوم نكهي با استناد به ازي نكارفرما

 خود عمل ي كردستان به تعهدات ماليپزشك
 شركت را ي مالي هاتيننموده و صورت وضع

 از يرده است، با پرداخت قسمتپرداخت نك
 يمطالبات كارگران و دادن تعهد به آنان مبن

 ي مطالبات، كارگران را موقتا راضي هيبر تسو
  .مودبه بازگشت به كار ن

  
 22دوشنبه  و اسفند 21 كشنبهي يروزها*

 تن از كارگران فصلي كشت و 2000اسفند، 
  .صنعت ني بر شوشتر دست به اعتصاب زدند

 يبند  طرح طبقهيعدم اجرا ،لنااي گزارش هب
 قرار بود توسط 1372مشاغل كه از سال 

علت   شود،يي اجرايدي واحد تولنيصاحبان ا
 كارگران بود كه با نيروزه ا2اعتصاب 

دوشنبه  روز  مسئوالن استان عصريانيپادرم
  .دي رسانيبه پا

 تن 8 به اطالع گزارشگران هرانا از شوشتر، بنا
 كي بر يو صنعت ناز كارگران شركت كشت 

 20 اعتصاب در روز شنبه يروز قبل از برگزار
 ي برگزاري برايزياسفند به اتهام برنامه ر

اعتصاب توسط اداره اطالعات شوشتر احضار، 
  .با اخذ تعهد آزاد شدند  وييبازجو

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

م كارگري در ايران را به شدت محكو
  .مي كنيم

 دولت دست ي تو خالي هاوعده

   ينشانده، موضوع جوكها

   مردم90سال 
  يدي جداليل

 



  17 صفحه                    1391فروردبن اول  – 321نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
اولين تناقض «به گفته ي انگلس 

طبقاتي كه در تاريخ به وجو آمد مقارن 
است با ستم جنس مذكر بر مونث، يكتا 
همسري يك پيشرفت تاريخي عظيم 
بود ولي در عين حال همراه با برده 
داري و مالكيت خصوصي عصري را 
آغاز كرد كه تا امروز ادامه دارد 

يكتا (خانواده ي يكتا همسري ....
شكل ياخته اي ) ي براي زنان همسر

جامعه ي متمدن امروزي است و با اين 
نوع شكل خانواده كه ريشه در مالكيت 
خصوصي دارد، ميتوان به ماهيت 
تضادها و تناقضات جامعه ي امروزي 

انگلس ، منشا خانواده مالكيت (»پي برد
، زيرا جامعه روابط )خصوصي و دولت

ي متضاد درون خانوادگي را بازتوليد م
خانواده يكي از مهمترين نهاد هاي . كند

جوامعي است كه مناسبات توليدي آن 
. بر مبناي مالكيت خصوصي است

خانواده ي يكتا همسري راه برون رفتي 
براي آراستن ارث و مالكيت خصوصي 

بر اين اساس تن ندادن زنان به . است
يكتا همسري خطر بزرگي براي 
مناسبات توليدي مبتني بر مالكيت 

صوصي است و براي همين اربابان خ
قدرت و ثروت همواره مدافع پيگير نهاد 

  .خانواده هستند
  

يكتا (وجود خانواده هاي يكتا همسري 
چه در ايران قبل از ) همسري براي زنان

اسالم و چه در ايران بعد از اسالم كامال 
اما مساله ي . هماهنگ با واقعيت است

 قابل توجه در مشاهده ي دگرگونيهاي
اجتماعي ايران، كاهش اختيارات و 
حقوق زنان و سخت گيري اربابان 
قدرت بر زنان و همخوابه ها و خواجه 

ظهور . ها بعد از نهضت اسالمي است
اسالم با شرايط اقتصادي و اجتماعي آن 

از يك . عصر رابطه ي مستقيم داشت
طرف وجود جماعتهاي طايفه اي و از 

ي طرف ديگر وجود مناسبات برده دار
قرار . بازرگاني و روابط پولي و كااليي

گرفتن عربستان در مسير راههاي 
بازرگاني ايران و روم شرقي باعث شده 
بود تا روابط قبيله اي و مناسبات 

با . طبقاتي در عربستان جاري باشد
توجه به زمينه و شرايط ظهور اسالم 
اين دين به حافظ منافع و امتيازات 

ان براي اشراف و قدرتمندان عربست
جلب حمايت و پشتيباني آنان تبديل 

قوانين و مقررات هر چه شديد تر . شد
در محافظت از مالكيت خصوصي، 
استثمار و مناسبات برده داري وضع شد 
و آنچه كه بيش از همه باعث تحكيم 
مالكيت خصوصي در اسالم شد، به 
وجود آوردن هر چه شديدتر اين 

ب آنچه سب. مناسبات در خانواده بود
تشديد سخت گيري بر زنان مي شد، 
اهداف نظام مند نهضت اسالمي در 
. جهت تثبيت مالكيت خصوصي بود

  چنان كه مي بينيم زنان با وجود 
  

مناسبات مالكيت خصوصي قبل از 
اسالم از حقوق و آزادي بيشتري بر خور 

در عربستان، وجود زناني كه در . بودند
فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي شركت 

  ي كردند و گاهي نيز به مقام پيامبري م

  
يا فرمانروايي مي رسيدند، حاكي از مقام 
و موقعيت برتر زنان نسبت به عصر 

نام چندين «. جاهليت بعد از اسالم است
ملكه ي عرب كه در شمال بوده اند از 
كتيبه هاي آشوري به دست آمده 

زني «در دوره ي خالفت ابوبكر . »است
ارث بن سويد به به نام سجاح دختر ح

اين زن ....داعيه ي پيغمبري سر برآورد 
جمعي از اين ... اصال از بني يربوع بود 

و از جمله بني يربوع ) بني تميم (قبايل 
به رياست مالك بن نويره به سجاح 

حسن تقي زاده ، تاريخ .(»....پيوستند
عربستان و قوم عرب در اوان ظهور 

  ) اسالم و قبل از آن
د از اسالم فعاليتهاي عايشه در دوران بع

در جنگ جمل و مخالفت جدي او با 
علي، از قدرت زن در صدر اسالم 

قدرت نماييهاي هند، . حكايت مي كند
كشتن حمزه عموي (زن ابوسفيان 

، )پيامبر از بزرگترين پهلوانان عرب
تحقير ابوسفيان و استهزاي او در ميان 
مردم مكه بعد از تسليم شدن ابوسفيان 

حمد، نمونه هاي قابل توجه از به م
در يك رويداد . قدرت زنان است

هنگام فتح مكه، ابوسفيان «تاريخي 
براي تحقيق از وضع دشمن در خارج از 
شهر مكه با عباس عموي پيغمبر 

عباس مراتب نيرومندي . مالقات كرد
ابو . مسلمانان را به وي گوشزد كرد

سفيان ناچار تسليم شد و به همراهي 
 پيامبر آمد و حضرت او را عباس نزد

. امان داد و به وي اظهار محبت كرد
ابوسفيان بعد از مراجعت، قوم خويش را 

مردم . از آن چه ديده بود خبر دار كرد
مكه به گفته هاي ابوسفيان خنديدند و 

به خصوص زنش . او را دشنام دادند
هند، سبيلهاي او را گرفته مي گفت؛ اين 

بدا . را بكشيدمردك ناستوده ي ناهنجار 
به حال قومي كه پيشاهنگ آنان چنين 

جرجي زيدان، تاريخ تمدن (».كسي باشد
زنده به گور كردن دختران هم ) اسالم

در ميان تمام اعراب معمول نبوده است 
. غير از افراد قبيله ي بني تميم بن مر

خفه كردن  كردن دختران زياد طول «
نكشيد و منسوخ گشت زيرا مخالف 

طفه ي انساني بود و به زودي عقل و عا
شخصي به نام صعصعه بن ناجيه 
برخاست و خود را فداي دختران كرد و 

زنان عرب در . آن عمل متروك شد
دوره ي جاهليت از خود استقالل و اراده 

عده . داشتند و داراي آزادي و مقام بودند
اي از آنان در جنگ، سياست، ادب، 

..... .شعر، تجارت و صنعت به نام گشتند 
غالبا مردان عرب در دوره ي جاهليت 
اختيار ازدواج را به دختران وا مي 

  زنان قريش از ساير زنان بر .... گذاردند 
  

شوهر خود مسلط تر بودند و به مردان 
جرجي زيدان،  (".تحكم مي كردند 
تحكم و استهزاء ) تاريخ تمدن اسالم 

برخي زنان محمد در حجله حاكي از 
لبانه ي زنان در صدر روحيه اقتدار ط

  .اسالم دارد
 اسماء دختر نعمان جويني ، كه -"1

حضرت در حجله بدو گفت بيا؛ او گفت؛ 
اين سخن بر محمد گران . خير تو بيا

  .آمد و طالقش داد
  

  
 فاطمه دختر ضحاك كالبي، كه در -2

ا حضرت بدو روي نمود بشب زفاف 
» اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم « :گفت

اين گستاخي و بي مهري حضرت از 
خشمگين شد و او را نا كام به خانه ي 

مقاله ي (".كسانش واپس فرستاد
  )فردوسي فراهاني 

 33همچنين در سوره ي احزاب آيه ي 
و در خانه هايتان «:چنين آمده است

ند دوره ي بنشينيد و آرام گيريد و مان
جاهليت آرايش و خود آرايي نكنيد و 
نماز به پا داريد و زكات مال به فقيران 

اين آيه نشان دهنده ي » ... بدهيد 
استقالل و سركشي زنان عصر جاهليت 

اسالم انقياد و خانه نشيني زنان را . است
همسو با مالكيت خصوصي و منافع 
حاميانش مي ديد، قوانين و مقررات 

سخت گيرانه تري براي به شديد تر و 
بند كشيدن زنان و ايجاد نيروي مولد 

كشورهاي مفتوحه . سربه راه وضع كرد
را نيز با اين قوانين و مقررات وفق داد 
گرچه در كشور هاي مفتوحه زنان تا حد 
زيادي برده محسوب شده و به خدمت 
نوع گمارده شده بودند اما اسالم به جد 

ظهور اسالم اين نگرش را اشاعه داد با 
زن در ايران هم به بردگي و خانه 

  .نشيني كشيده شد
  

از آن زمان تا دوران مشروطه، مگر در 
معدود موارد، ما شاهد تحرك زنان براي 

البته در . نشان دادن اقتدارشان نيستيم
جريانهاي مترقي به وجود آمده توسط 
خوارج، اسماعيليان، فاطميان، قرمطيان، 

كم و بيش زمزمه ...نقطويان، حروفيان و
هايي در مورد آزادي زنان شنيده مي 

بعد از انقالب صنعتي در اروپا كه . شد
زنان را به كارخانه ها كشاند و 
تواناييهاي زنان را محك زد و نشان داد 
كه انسان موجودي طبيعت ستيز است و 
تفاوتهاي جسماني نمي تواند عامل باز 
دارنده زنان از فعاليتهاي اجتماعي، 

قتصادي و سياسي دوشادوش مردان ا
باشد، جنبشهاي فمنيستي همسو با 

در . اهداف سوسياليستي شكل گرفت
ايران بعد از انقالب مشروطه كم كم 
. صحبت رفع حجاب به ميان آمد

مدارس دخترانه به همت زنان پيشقدم 
زنان و مردان روشنفكر ايراني . باز شد

كه به اروپا سفر كرده بودند و نتايج 
الب صنعتي اروپا و فعاليت زنان در انق

عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي و 
موفقيت آنان را ديده بودند، انجمنهاي 
مختلف زنان را براي پيشبرد موضوع 

از جمله . برابري جنسيتي تشكيل دادند
 1297شركت خواتين اصفهان در «

شركت آزمايش بانوان «و » خورشيدي
، هر دو به ») خورشيدي1299تهران (

پيك «رهبري صديقه دولت آبادي؛ 
)  خورشيدي1300رشت (سعادت نسوان 

كه جميله صديقي و سكينه شبرنگ از 
انجمن نسوان «و » موسسين آن بودند

» ) خورشيدي1300تهران (وطن خواه 
بيداري «به رهبري محترم اسكندري، 

و » ) خورشيدي1305تهران (نسوان 
 1306(انجمن ترقي نسوان «

  .»)خورشيدي
ش، عده اي از زنان و مردان . ه1300از 

  مترقي دست به انتشار روزنامه هايي از 

  
اصفهان (قبيل روزنامه ي زبان زنان 

به مديريت صديقه )  خورشيدي1298
دولت آبادي؛ مجله ي پيك سعادت 

تهران (؛ مجله ي عالم نسوان )رشت (
به مديريت ملوك )  خورشيدي1300

اسكندري و سرپرستي محترم 
؛ مجله ي دختران ايران اسكندري

به مديريت ) خورشيدي1306شيراز  (
) تهران(زند دخت و روزنامه ي شكوفه 

) مزين السلطنه(به مديريت مريم عميد 
  . زدند

در اين ميان مردان روشنفكري مانند 
ابوالقاسم آزاد، نظم الدوله ي خواجه 

، )جالل الممالك(نوري، ايرج ميرزا 
بهرامي ميرزاده ي عشقي، دبير اعظم 

نقش بسزايي در پيشبرد اهداف .....  و
مسافرت . برابري خواهانه ايفا كردند

و ) خورشيدي1313(رضا شاه به تركيه 
مشاهده ي پيشرفت زنان نقش مهمي 

در . در پيشرفتهاي اجتماعي زنان داشت
خورشيدي شاه به 1314 دي ماه 17

اتفاق ملكه و شاه دختها بي حجاب 
پسران رفتند براي جشن به فرهنگسراي 

و تمام بانوان بي حجاب حضور يافتند از 
آن تاريخ رفع حجاب رسمي و علني 

اما اين اقدامات داراي دو خصلت . گرديد
عمده بود كه نمي توانست راهگشاي 

  .زنان براي برابري باشد
 رفع حجاب و آزاديهاي محدود و -1

سطحي با روش مستبدانه، باالجبار و با 
ت گرفت و نه با اقدامات وحشيانه صور

فعاليت زنان و پي بردن آنان به داليل 
  .آزادي و رفع حجاب

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

  .طبقاتي بود
همانطور كه مي دانيم اغلب زنان پيشرو 

جنبشهاي فمنيستي ايران داراي در 
رويكرد سوسياليستي بوده و درجنبشهاي 
سوسياليستي بود كه درختها مانع از آن 
نشدند كه زنان و مردان مترقي جنگل را 

در جنبشهاي سوسياليستي . نبينند
موضوع ريشه اي مبارزات طبقاتي در 

اما رژيم . جنبش زنان مطرح شد
الم جمهوري اسالمي با تكيه بر دين اس

از ابتداي روي كار آمدن در جهت 
اهداف خود، جنبش برابري خواهانه ي 
زنان را به شدت سركوب كرد، با وضع 
قوانين تبعيض آميز عليه زنان سعي در 
به انقياد كشيدن كامل زنان در جهت 

سركوب . اهداف سرمايه داري نمود
اعتراضات زنان عليه حجاب اجباري در 

 فعاالن ،  دستگيري و حبس1357سال 
جنبشهاي زنان، وضع قوانين تبعيض 
آميز عليه زنان، تالش در جهت خانه 
نشين كردن زنان و تقديس وظايف 
زنانه و منجمله وظايف خانگي زنان 

تدابير رژيم براي انقياد زنان بوده ...و
اما اين سركوبهاي شديد تا به . است

امروز قادر به جلوگيري از جنبش برابري 
نشده و مبارزه ي زنان خواهانه ي زنان 

براي آزادي و برابري به عنوان جزء 
  .الينفك مبارزات طبقاتي ادامه دارد

  
  جنگ خبر:منبع

   

  مبارزه ي زنان براي آزادي و برابري، جزء الينفك مبارزات طبقاتي
 شهره صابري
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خانواده معلم زنداني هم مجازات 

  مي شود
، كانون صنفي "هرانا"طبق گزارش 

 اسفند با انتشار نامه 10معلمان ايران در 
سرگشاده اي به جعفري دولت آبادي، 
دادستان تهران، با شرح وضعيت رسول 
بداقي، عضو دربند اين انجمن صنفي و 
اشاره به وضعيت ساير معلمان زنداني، 

وقت آنها تا پيش از خواهان آزادي م
آغاز تعطيالت نوروز جهت بررسي 

  .مجدد پرونده آنها شد

به گزارش ارگان خبري فعاالن حقوق 
بشر در ايران، در بخشي از نامه فعاالن 
فرهنگي به دادستان تهران آمده 

كانون صنفي معلمان ايران از ":است
شما به عنوان دادستان تهران درخواست 

هنگيان تجديد دارد كه درباره اين فر
نظر كرده وخانواده هايشان را كه از 
زمان بازداشت، هزينه هاي مادي و 
روحي فراواني داده اند، از نگراني 

دست كم تا آماده . ودلواپسي برهانيد
سازي زمينه هاي الزم، براي بررسي 
دوباره پرونده ي آنها، از شما مي 
خواهيم شرايطي را فراهم كنيد تا اين 

زهاي نخستين سال را در فرهنگيان، رو
  ".كنار خانواده خود بگذرانند

دراين نامه همچنين نوشته شده 
رسول بداقي، كارشناس مديريت ":است

آموزشي، معلم علوم اجتماعي و عضو 
هيات مديره ي كانون صنفي معلمان 

 به دنبال 1388ايران، روز دهم شهريور 
فراخوان حراست آموزش و پرورش 

!  پس از ده ماهاسالمشهر بازداشت و
بالتكليفي در زندان، سيزدهم تيرماه 

، در دادگاهي به اتهام اقدام عليه 1389
دوازدهم . امنيت ملي محاكمه گرديد

مرداد همان سال، راي دادگاه ابالغ شد 
كه در آن به شش سال زندان و پنج 
سال محروميت از فعاليتهاي فرهنگي و 
اجتماعي محكوم و دادگاه تجديد نظر 

مان راي را تاييد كرد و هم اكنون هم ه
دو سال و نيم است كه در زندان بسر 

 .مي برد

بداقي فرهنگي ارزنده ! جناب دادستان
اي است با بيش از بيست سال پيشينه 
ي آموزشي، با برگزيدن پيشه ي 
معلمي، در پي سيرآب كردن حس نوع 
دوستي و فداكاري دروني خويش، يكي 

استان -از محروم ترين نقاط كشور
.  را براي كار و تدريس برگزيد-لرستان

به گواه بستگان، دوستان، دانش آموزان 
و همكارنش، او معلمي دلسوز، پيگير، 
. درست كردار و راست گفتار بوده است

همچنين دغدغه هاي انساني و اخالقي، 
او را واداشت تا تنها به آموزش آينده 
سازان كشور بسنده نكند و براي 

شغوليهاي صنفي پيگيري دل م
وفرهنگي كه به باورش تنها راه بالندگي 

و سرافرازي كشور است، به كانون 
 .صنفي معلمان ايران بپيوندد

او داراي سه فرزند دختر است، دوتاي 
كوچكتر آنها دو قلوهايي هستند به 
نامهاي شكيبا و ستايش، كه در زمان 
بازداشت پدر، دوسال و نيم بيشتر 

ن خردسال از آن اين دخترا. نداشتند
زمان تاكنون، تنها چند بار انگشت شمار 
به ديدارحضوري وي رفته اند، زيرا در 
ديدارهاي كابيني براي در آغوش 
كشيدن پدر بسيار بي تابي كرده و اين، 

 .مادر و به ويژه پدر را بسيار مي آزارد

كمي پس از بازداشت، آموزش و 
پرورش حقوق بداقي را نيز قطع كرد و 

ده و سه فرزندش را بيش از خانوا
براي . گذشته دچار گرفتاري نمود

دخترانش، نبود پدر و دوري از مهر او 
كم نبود كه دل نگرانيهاي اقتصادي و 

پس از . معيشتي هم به آن افزوده شد
دو سال از آموزش و پرورش نيز اخراج 

 .گرديد

، مادر بداقي در 1390يازدهم خرداد 
د درگذشت و بيمارستاني در شهر خرم آبا

اين در حالي بود كه تا آخرين لحظه، 
چشم به راه ديدار فرزند بزرگ خويش 

با وجود تالشهاي . يعني رسول بود
بسيار خانواده، به وي اجازه حضور در 
مراسم خاكسپاري و ختم مادر داده 

  .نشد
اما هم اكنون كه سي ماه از بازداشت 
بداقي مي گذرد، ايشان حتي يك روز 

ه از مرخصي، كه حق همه هم نتوانست
ي زندانيان است استفاده كند حتي براي 
درگذشت مادرش و اين در حالي است 
كه بيشتر زندانيان سياسي بازداشت شده 

دو سال گذشته كه برخي از -در يكي
رسول بداقي، بسيار شناخته شده تر هم 
. هستند، از اين حق برخوردار گشته اند

قوه ي گويا برخي از زندانيان از سوي 
قضاييه و شما به عنوان دادستان تهران 

 !فراموش گشته اند
به هر رو، كانون صنفي معلمان ايران بر 
اين باوراست كه براي تنبيه يك انسان، 
نبايد خانواده و بستگان وي در پرداخت 
هزينه با او شريك شده و تحت فشار 

اين رويكرد نه ديني است و . قرار گيرند
 هر كسي خود بايد .نه اخالقي و انساني

هزينه ي رفتار و كردار خويش را 
اكنون، افزون بر بداقي، دست . بپردازد

كم چهار نفر ديگر يعني همسر و سه 
فرزند او، درگير همه دشواريهاي مادي و 

دو قلوهاي او گاهي . روحي زندان اند
بي گمان، دوري . پدر را عمو مي خوانند

ن پدر، اين دو كودك را مي آزارد و چني
دلتنگيهايي مي تواند پيامدهاي روحي و 
جسمي فراواني را براي آنها و 

 .خواهربزرگ تر و مادرشان پديد آورد

افزون بر بداقي، فرهنگيان ديگري نيز 
هستند كه هم اكنون در زندان به سر 
مي برند و حال و روزشان، به از بداقي 

علي پورسليمان، محمد داوري و . نيست
دختر .  ميان اندعبداله مومني از آن

عبداله مومني در حالي به خانه ي بخت 
رفت كه پدر نتوانست در جشن عروسي 

كهن سالي و بيماري، . اش شركت كند
چنان تواني از مادر دلتنگ و چشم براه 
محمد داوري ستانده كه حتي از 
. ديدارهاي دو هفتگي نيز بازمانده است

همسر تنهاي علي پورسليمان، اين 
زندگي را به دشواري مي روزها، چرخ 

 .چرخاند

 

مخالفت با آزادي مشروط علي 

 پور سليمان

، 1390 اسفند 14، "جرس"به گزارش 
زهرا قاسمپور ، همسر علي پورسليمان 

تمام دغدغه همسرم به ":مي گويد
 ".عنوان يك معلم، خدمت است

ركزي علي پور سليمان، عضو شوراي م
سازمان معلمان ايران يكي از اين 
معلمان دربند است كه از يازدهم خرداد 

 در حال گذراندن دوران 1390سال 
او با توجه به . محكوميت خود است

گذراندن نه ماه از حكم يك ساله خود 
مي تواند از حق آزادي مشروط استفاده 
نمايد اما تاكنون پيگيريهاي خانواده وي 

 از اين حق اوليه بي در زمينه استفاده
 .نتيجه مانده است

زهرا قاسمپور، همسر علي پور سليمان 
با توجه به اين ":در اين باره گفته است

كه حكم ايشان يك سال بود و االن نه 
ماه آن را گذرانده اند، درخواست آزادي 
مشروط داديم اما موافقت نكردند و 

حتي وثيقه . دليل آن را هم نمي گويند
م و برديم، اما هيچ خبري آماده كردي

 ".نشد
براي مرخصي ":وي تصريح كرده است

هم خودشان و هم ما درخواست داديم 
اما باز هيچ پاسخ مثبتي نگرفتيم، با اين 
حال باز نااميد نيستيم تا شايد براي عيد 

اين . بگذارند به جمع خانواده برگردد
روزها سخت است و قطعا در عيد بسيار 

 در اين مدت .دشواتر خواهد بود
مشكالت زيادي هم داشتيم، اما خب 

فقط دعا مي . چاره اي نداريم جز تحمل
كنم قبل از عيد آزاد شوند و در كنار ما 

البته اين آرزو را . سال را تحويل كنند
اميد . براي همه زندانيان سياسي دارم

كه شرايطي ايجاد شود كه همه عزيزان 
 ".به جمع خانواده اشان بازگردند

 1390 فعال صنفي يازدهم خرداد اين
توسط عده اي بازداشت و به شدت 
مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد به 
طوري كه از پيشاني او خون جاري شده 

او بعد از . و به بيمارستان منتقل شد
درمان به بند دو الف سپاه و سپس به 

وي .  زندان اوين منتقل شد350بند 
 دادگاه 28پس از مدتي توسط شعبه 

نقالب، به رياست قاضي مقيسه، به ا
اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال 

  .حبس محكوم شد
خانم قاسمپور بر اين نكته تاكيد 

حقوقشان كه از همان روزهاي ":كرد
اول قطع شد و چند بار نامه نوشتيم اما 

 ".ديگر پيگيري نمي كنيم

علي ":زهرا قاسمپور خاطرنشان مي كند
ش خدمت به معلم بود و تمام دغدغه ا

به . كشور و بچه ها بود، االن هم هست
. كار و دانش آموزان خيلي عالقه دارد

وقتي مشكلي براي يكي از بچه ها 
پيش مي آمد، تمام حواسش اين بود كه 

او خيلي دلسوز . مشكل او را حل كند
حساسيتش اين قدر روي بچه ها . است

زياد بود كه حتي زماني كه دستگيرش 
زمان امتحانات بچه ها كرده بودند در 

بود و در اولين مالقات از امتحان بچه 
ها مي پرسيد، از حال آنها و نگران 
. امتحانات آخر سال دانش آموزانش بود

اما خوشبختانه روحيه خيلي خوبي دارند 
و وقتي به مالقات مي رويم، به ما هم 
روحيه مي دهند و مي گويند اين روزها 

 ".تمام مي شود، نگران نباشيد
  

وضعيت وخيم محمد داوري در 

 زندان

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

 .سياسي اشاره كرد

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

به دليل وضعيت بد روحي محمد، ":گفت
مدتي پيش با زندان هماهنگ كرديم و 
او را پيش پزشك متخصص اعصاب و 

پزشك گفت كه سند . روان برديم
بگذاريد او مدتي از زندان بيرون بيايد، 

قاضي و . م استوضعيت روحيش وخي
دادستان گفتند ما برويم و سند تهيه 

ما هم از . كنيم تا آنها مرخصي بدهند
جاهاي مختلف سند جور كرديم اما 

مي گويد كه . خودش قبول نمي كند
من جرمي مرتكب نشده ام كه براي 

مي گويد . بيرون آمدنم حاال سند بگذارم
 ".بايد بدون سند به من مرخصي بدهند

  
رش كمپين بين المللي بر اساس گزا

حقوق بشر در ايران، بيژن داوري در 
مورد آخرين مالقات با برادرش در 

دوشنبه دو هفته ":زندان اوين گفته است
پيش براي مالقات به تهران رفتيم كه 
متاسفانه به ما اجازه مالقات ندادند و 
. فقط مادرمان توانست محمد را ببيند

رون بعد از اين كه از سالن مالقات بي
آمد، گفت حال محمد اصال خوب 

محمد به غير از مشكل روحي، . نيست
قلبش هم درد مي كند و دندانهايش هم 

مدتي پيش تر چند دكتر . خراب هست
به مسئوالن زندان معرفي كرديم كه 
قبول نكردند و گفتند برويد پزشكهاي 

البد فكر كرده . ديگري را معرفي كنيد
 محمد بودند كه آنها از دوستان خود

هستند و خالصه بعد از مدتي معرفي 
كردن پزشك و قبول نكردن مسئوالن 

  و كش دادن اين مساله، هم خودش از 
  19بقيه در صفحه 

  

 چالشهاي معلمان در ماه اسفند

  فرنگيس بايقره
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، " جمهورسييسووال از ر"

  سه جانبهداري دكي

 يبا خامنه ا
  امانمنصور

  اسفند22...  خبريفراسو
 بار " جمهورسييسووال از ر" مرده بز
 ي جمهوراستي سداني به مگريد

 مسابقه ي افكنده شده و طرفهاياسالم
در اطراف آن به تاخت و تاز مشغول 

 ي رقابت فصلني اديدور جد. شده اند
 شود كه سوژه ي برگزار ميدر حال

 نژاد، ي احمدي آقاگري آن را دياصل
 استي بر مسند رهي فقيگُماشته ول

 . دهدي نملي تشكيجمهور
 ،ي خامنه اي همان هنگام كه آقااز

 ي حمله به آقاليمجلس را به دل
 ري وزي معرفاني نژاد در جرياحمد

 خواند، آشكار ساخت كه "رذل"ورزش 
شده اش را  ياغي به گُماشته ورشي

او كه نقش .  دانديخط قرمز خود م
 نژاد ي احمدي آقادني در بر كشياصل
 در برجسته يادي كرده، منافع زفايرا ا

 خود "يرتي بصيب" محصول شدن
 ي راهكارني تردي رو، مفنياز ا. ندارد

 ي تواند براي مي خامنه ايكه آقا
 گرداب داشته باشد، نيخارج شدن از ا

 جدال با تيريبه دست گرفتن مد
 – ي نظاموني خود و فراكسيپادو
 آن به ي گذارلي دولت و ريتيامن

 است كه روند كشمكشها از يصورت
 . كندوركنار او عب

 سييسووال از ر" راستا، چماق ني ادر
 دي كه به گونه تهدي تا هنگام"جمهور

 ي فقط در فضا چرخ مي و ترسناكزيآم
 نيي قادر به تعي خامنه ايخورد و آقا

 بود، ابزار ي و ارتفاع آن مهياوز
 ي و گوشماليري باجگي برايسودمند

.  آمدي نافرمان به شمار ميپادو
 ون همچي سرگرم كننده ايهايباز

تعداد امضاها، پس گرفتن امضا، 
حدنصاب، اعالم وصول، ارجاع به 

 ري بود كه زي و جز آن، بادونيسيكُم
 شد تا آن را در هوا ي مدهيدگنگ دم
 .     داردمعلق نگه

 نژاد ي احمدي آقاي حال رقباني همدر
 كه با افتندي زود دريلي خزيدر مجلس ن

 كي ي باززي توانند دور مي كارت منيا
.  بكشندشي پ"رهبر" ي هم برايصندل

 به زي نيدور تازه مسابقه ده سووال
 باال رفتن وني افتادن خود را مدانيجر
 ي تشُكل انتخاباتواري از د"مقام معظم"

 انداختن روني و بيراست سنت
 دني كشرونيآنها با ب. صاحبخانه است

 كي خود را به ،يگاني پرونده از بانيا
 مي در پروسه تقسيابزار چانه زن

 . كردندي مجلس مجهز ميهايكُرس
 ني زمان به بعد، مالقات در زمني ااز
 سه جانبه داري دكي به "...سووال از"

ا تمام  بي خامنه اي شد كه آقاليتبد
 شود و ي مانع انجام گرفتن آن مروين
 اري كه در اختيي همه اهرُمهازي بار ننيا

 سر نگرفتن مالقات در يدارد را برا
 خود به كار خواهد تهي حوزه آتوريانتها

 .گرفت
 به هم آوردن ي برا"رهبر" يشگردها

 ناكارا اي تواند كارا يسر و ته موضوع م
حفظ  يباشد، اما در هر صورت او برا

 ناچار به ل،ي رني ايمقام سوزنبان
 .    استفي به هر دو حرازيپرداخت امت

 گزارش احمد ي فراسودر

  ديشه
 يرهاشمي منتيز

  اسفند23 خبر سه شنبه يفراسو
 اسفند گزارش دوم 22 دوشنبه روز

 حقوق تي وضعراموني پدياحمد شه
 گزارش نيا.  منتشر شدرانيبشر در ا

ر شده  منتش،ينسبت به گزارش قبل
، مفصل تر و به 2011در ماه دسامبر 

 شكنجه ها،يري از دستگيشتريموارد ب
 پرداخته راني در اجي راتيو آزار و اذ

گزارش منتشر شده همچنان بر . است
 ي مدي تاكراني حقوق بشر در اقضن

 .كند
 كه ني بر ادي با تاكدي شهاحمد

 ي اجازه سفر به وي اسالميجمهور
 با داري و د از زندانهادي بازديبرا

 مي را نداده است، از رژانيقربان
 توقف نقض يبرا«خواسته است تا 

 يفي حقوق بشر، تعرافتهيسازمان 
 ارائه ي ملتي امنهيروشن از جرائم عل

 ».شود
 است كه گزارش يادآوري به الزم

 از ينشي گزد،ي احمد شهي آقايقبل
 بود رانيموارد نقض حقوق بشر در ا

 از يود محداريكه به موارد بس
در .  اشاره كرده بودمي رژانيقربان

 ي از فعاالن كارگري ناميگزارش قبل
 فشار و آزار و ريكه به طور مستمر ز

 برند برده ي در زندان به سر ماي
 مورد انتقاد يگزارش قبل. بودنشده 

 فعاالن زيفعاالن حقوق بشر و ن
در گزارش دوم .  قرار گرفتيكارگر

ر  به موضوع فشار بدياحمد شه
 . اشاره شده استيفعاالن گارگر

 ي ملتي امنه،ي فقتي حكومت والدر
.  استهي فقتي والتيبرابر با امن

عملكرد حكومت نشان داده كه هر 
 سوال ري را زهي فقتي اصل واليكس

 و يتي امنيببرد، از نظر نهادها
 ي اقدام،ي اسالمي جمهورييقضا

همه .  انجام داده استتي امنهيعل
 در دي احمد شهيقا هم كه آيموارد

 ني است بر همهگزارش خود آورد
 هي توجمي رژورانيمنظر از طرف پا

 .شده است
 به اصطالح حقوق ري دبيجانيالر

 دي گزارش احمد شهه،ي فقتيبشر وال
 .دانست»  و اساسهي پايب«را 

 تي دستاورد فعالدي احمد شهگزارش
 نيا. مدافعان حقوق بشر است

 گذار ري تواند تاثي ميگزارش هنگام
 ي المللني بيباشد كه در نهادها

 ي به ابزار فشار بر حكومتهاليتبد
 .ناقض حقوق بشر شود

 22 روز دوشنبه گر،ي ديدادي رودر
اسفند، سازمان گزارشگران بدون 

 راني امي سال، رژني چهارميمرز، برا
.  دانستنترنتيرا به عنوان دشمن ا

 ي المللني بي سازمان از شركتهانيا
 كه با فروش و ي اقتصاديو بنگاهها

 مورد استفاده در يصادرات ابزارها
 راني با دولت ابيسانسور و تعق

 . كنند، انتفاد كرده استي ميرهمكا

چالشهاي معلمان در ماه 

  اسفند
  18بقيه از صقحه 

داخل زندان پيگيري را رها كرد و هم 
او نياز دارد كه براي مدتي به . ما

مرخصي بيايد آن وقت به همه 
 ".كالتش مي تواند برسدمش

هيچ راه حلي ":برادر محمد داوري گفت
براي مقابله با حوادث پيش آمده جلوي 

واهللا ما بعد دوسال و . رويشان نيست
اندي كه از بازداشت محمد مي گذرد 
هنوز حقيقتا توجيه نشديم كه او به چه 
جرمي به زندان رفته است، نفهميديم 

ولي از يك طرف هم . تگناهش چيس
مي ترسيم كه چيزي بگوييم به ما هم 

خودتان مي دانيد كه با . اتهامي بزنند
اين روزگار به زور زندگيمان را مي 

ما براي مقابله نه توان ماليش . چرخانيم
هيچ . را داريم و نه توان حرف زدنش را
مادر . كاري از دستمان بر نمي آيد

، همسرش پيرش را فقط بايد بيايد ببيند
را از دست داده، هيچ منبع درآمدي 
ندارد و هيچ كاري هم از دستش بر 

ولي هر هفته در هواي سرد . نمي آيد
زمستان بجنورد به تهران مي رود تا 

چه . محمد را چند دقيقه ي كابيني ببيند
 "!بگويم

بيژن داوري از موضوع ديگري نيز مي 
گويد كه بر مشكالت محمد داوري و 

در ": اين زنداني افزوده استكل خانواده
همان ماه اول كه محمد به زندان رفته 
بود و ما براي پيگيري كارهايش در 
تهران بوديم، خانه و ماشينش به سرقت 

آدمهايي وارد خانه اش شده بودند . رفت
و خيلي از وسايل خانه اش، از جمله 
. تمام مدارك و كامپيوترش برده بودند

ز بردند كه همين طور دسته چكش را ني
حاال مي بينيم كه از . ما خبر نداشتيم

سوي دادگاه مرتب براي محمد 
آدمهاي ناشناسي يكي . احضاريه مي آيد

يكي برگه هاي چك محمد را استفاده 
. كرده اند و حاال برگشت خورده است

محمد اسامي آدمهاي كه پايين چك را 
امضا كرده اند، نمي شناسد، ما هم 

 كرده ايم كه اين ما شكايت. همين طور
چكها از سوي محمد كشيده نشده، اما 
قاضي مي گويد چكها به هرحال به اسم 
. او استفاده شده و بايد ما جوابگو باشيم

نمي دانيم حاال چكار كنيم، فقط ما هم 
. براي سرقت اموالش شكايت كرديم

 27اولين جلسه دادگاه در اين مورد 
اسفند است و منتظريم تا ببينم كه 

. رقان وسايل محمد چه كساني بودندسا
اين هم به گرفتاريهاي ما و محمد 

  ".اضافه شده است
محمد داوري، روزنامه نگار و سردبير 

 وابسته به  ("سحام نيوز"اسبق سايت 

 “. . . بهار در راه “  
  )              صبح . م ( وحيدي . م 

  
  در آيينه بندان موج خيال تو 

  رنجوري ام را 
  با آواز هاي خسته خاكمهمراه 

   در چشمه باد رها كردم
  تا بهار روياهايم را 

                    در دامان پر مهرت  
                             حراست كنم 

  پرنده اي كه در عطر اقاقي تخم گذاشت
  سحر را 

  بر پشت پنجره بال كوبيد 
  و آواز هايش را 

  در خشكزارغريب دشتها 
   جار كشيد                                  

  با تو اي بهار دلگشا
كه از شعله هاي سرخ صبوري و شبنم مي 

  !آيي 
  با من از شط سبز نگاه غزاالن 

  از نبض آفتاب رگانت 
  كه در قطره هاي خون پگاهان مي تپد 

                                                     
  !سخن بگو 

  در جنگل بيشماران 
  !              اي بهار آرزوها 

  اصالت ترانه هايم را 
  در جوشش خاك 

                             پيوند باش 
  تا در برهوت آسمان ميهنم 

  و در اعجاز نسيم 
                     معناي جاودانه باشم 

  تكيه گاهي 
  تا مقصد طلوع بامدادان 
  تا شور و هلهله واژگاني 

   بر پوست زبان نمي گنجند   كه         
، پس از انتخابات رياست )مهدي كروبي

.  دستگير شده است1388جمهوري سال 
دستگيري او بعد از نامه اي بود كه مهدي 
كروبي به رييس مجلس خبرگان پيرامون 
آزار زندانيان سياسي در بازداشتگاه كهريزك 

طبق گزارشهاي مختلف، او بعد از . نوشت
بازداشت شد و تحت فشار و انتشار اين نامه 

شكنجه قرار گرفت تا عليه مهدي كروبي 
. در تلويزيون جمهوري اسالمي اقرار كند

اي به مهدي كروبي در آن روزها در نامه
دادستان تهران، مسووليت تمام اسناد و 
فيلمهايي را كه به عنوان مستندات وجود 
شكنجه و تجاوز جنسي در زندانها ارايه 

هده گرفت و محمد داوري را كرده بود، بر ع
ها عنوان كرد و تنها فيلمبردار مصاحبه

او هيج نقش ديگري در اين ماجرا ":گفت
   ".نداشته است

با اين حال محمد داوري به پنج سال حبس 
در مرداد ماه امسال هم به يك . محكوم شد

افزايش . سال حبس ديگر محكوم شد
يكسال حكم براي اين است كه او پنج 

تومان جريمه نقدي خود را به اتهام ميليون 
شركت در تجمعات اعتراضي معلمان در 

 نتوانست پرداخت 1385بهمن و اسفند سال 
محمد داوري از فعاالن صنفي و عضو . كند

شوراي مركزي سازمان معلمان بود كه به 
دليل حضور در تجمع معلمان در سال 

 بازداشت و در دادگاهي در سال بعد 1385
ون تومان جريمه نقدي بدل از به پنج ميلي

هم اكنون به دليل . حبس محكوم شده بود
عدم پرداخت اين جريمه، يكسال به حبس 

  .او اضافه شده است
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  زنان در مسير رهايي
  

  آناهيتا اردوان

  
روز جهاني زن، يك تجليل 

  مبارزه جويانه
اين قطعه كوتاه با استفاده از نوشته 
الكساندرا كولنتاي در رابطه با روز زن 

 نوشته شده 1920در مسكو در سال 
  .است

روز زن يا روز زنان كارگر، روز اتحاد 
بين المللي و روزي براي بازبيني قدرت 

ولي اين . ازماندهي زنان كارگر استو س
روز تنها يك روز ويژه براي زنان به 

هشت مارس يك روز . حساب نمي آيد
تاريخي و به ياد ماندني براي كشاورزان 

در سال . و كارگران جهان نيز هست
، در چنين روزي انقالب فوريه به 1917

اين زنان كارگر سن . ثمر رسيد
آغاز پترزبورگ بودند كه انقالب را 

زنان كارگر اولين كساني بودند . كردند
كه تصميم گرفتند پرچم مبارزه 
اپوزيسيون عليه حكومت تزار را باال 

بنابراين، روز هشت مارس به . ببرند
  . منزله دو پيروزي براي ماست

اما، اگر اين روز يك روز تجليل عمومي 
براي پرولتارياي جهان است، چرا ما اين 

ناميم؟ چرا ما  مي "روز زن"روز را 
مسايل زنان و به ويژه زنان "پيرامون 

، نشستهاي ويژه برگزار مي كنيم "كارگر
و تاريخ مشخص تجليل داريم؟ آيا اين 
مساله اتحاد و همبستگي طبقه كارگر را 
به خطر نمي اندازد؟ براي پاسخ دادن به 
اين پرسش مي بايست به گذشته نظري 

نه و انداخته و دريابيم كه اين روز چگو
  به چه منظوري شكل گرفت؟ 

  
چگونگي و چرايي تشكيل روز 

  زن
در حقيقت، پرسش پيرامون مسايل 
زنان، برابري و چگونگي مشاركت 
سياسي زنان همگام با مردان، نزديك 
ده سال پيش به صورت بسيار جدي و 

طبقه . متمركزي مورد بحث قرار گرفت
كارگر در همه كشورهاي سرمايه داري 

زنان كارگر مبارزه مي كرد براي حقوق 
و بورژوازي قصد نداشت چنين حقوقي 

آنها . را براي زنان به رسميت بشناسد
عالقه نداشتند كه زنان كارگر داراي 

دولتهاي . حق راي در پارلمان باشند
بورژوا نيز در بسياري از كشورها مانع 
تصويب قانونهايي مي شدند كه به زنان 

ليستها در سوسيا. كارگر حق راي مي داد
آمريكاي شمالي بر خواست خود در 
رابطه با حق زنان كارگر پافشاري 

زنان سوسياليست آمريكايي در . كردند
، با برپايي 1909 فوريه سال 28

نشستهاي وسيع خواستار حق سياسي 
بنابراين، سرچشمه . زنان كارگر شدند

برپايي روز زن به مبارزه زنان كارگر 
  . آمريكا برمي گردد

، در 1910ا زتكين، در سال كالر
كنفرانس بين الملل دوم، مساله 

سازماندهي يك روز بين المللي براي 
بدين ترتيب، . زنان كارگر را طرح كرد

اعضاي كنفرانس تصميم گرفتند كه 
همه زنان در تمامي كشورها، روز 

برخورداري "جهاني زن را تحت شعار 
زنان از حق راي، قدرت ما را در مبارزه 

رسيدن به سوسياليسم، متحد مي براي 
طي اين سالها، . ، جشن بگيرند"كند

مساله دموكراتيك تر كردن پارلمان با 
توسعه حق انتخاب و فراگير كردن حق 
راي به زنان، به يك موضوع حياتي بدل 

حتي قبل از جنگ جهاني اول، به . شد
جز كشور روسيه، كارگران در بسياري از 

اي كشورهاي سرمايه داري حق ر
داشتند و فقط زنان بودند كه به طور 

در . مضحكي از اين حق محروم بودند
همان زمان، جوامع سرمايه داري از 
نقطه نظر اقتصادي به شركت زنان 
احتياج مبرم داشته و ساليانه شمار زناني 
كه در كارخانه ها و يا مراكز خريد به 
عنوان كارگر، خدمتكار و مستخدم كار 

زنان .  پيدا مي كردمي كردند، افزايش
همراه با مردان در توليد سرمايه، شريك 
. بوده ولي از حق راي برخوردار نبودند

اما، افزايش قيمتها، قبل از آغاز جنگ و 
حتي قبل از آن درصد بااليي از زنان 
خانه دار را به مشاركت سياسي عالقه 
مند ساخت و آنان را نيز وادار ساخت كه 

 سيستم به وضوح عليه چپاولگري
اقتصادي سرمايه داري، به مبارزه 

 در "خيزش زنان خانه دار". برخيزند
كشورهاي انگليس، آلمان، فرانسه و 

زنان كارگر . اُتريش رواج پيدا كرد
متوجه شدند كه شكستن نرده هاي 
ورود به بازار سرمايه داري و تهديد 
سوداگري شان به شيوه قديمي، كافي 

مخارج آنان متوجه شدند كه . نيست
زندگاني با اين گونه حركتها كاهش پيدا 
نخواهد كرد، بلكه آنها مي بايست 
سياست دولتها را تغيير دهند و حق راي 
براي رسيدن طبقه كارگر به چنين 
. هدفي مي بايست همگاني شود

بنابراين، تصميم گيري پيرامون در نظر 
گرفتن يك روز به عنوان روز زن جهت 

ستاي دستيابي شكل يابي مبارزه در را
  . زنان كارگر به حق راي، اتخاذ شد

  
اين روز مي بايست روزي مناسب براي 
ميثاق جهاني در مبارزه براي خواستهاي 
مشترك و روزي جهت بازبيني 
سازماندهي قدرت زنان كارگر تحت 

اين تصميم در . پرچم سوسياليسم باشد
كنفرانس بين الملل دوم فقط بر روي 

ولين روز جهاني زن، كاغذ نيامد، بلكه ا
 تعيين 1911در نوزده مارس سال 

انتخاب اين روز اتفاقي نبود، . گرديد
بلكه اين روز توسط رفقاي آلماني ما به 
دليل اهميت تاريخ اش انتخاب شده 

  . بود
، قيصر 1848در نوزده مارس سال 

آلمان براي اولين بار متوجه قدرت مردم 
ا، مسلح گرديد و قبل از قيام پرولتاري

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

  . عمل نپوشاند

  
كشورهاي آلمان و اتريش آمادگي خود 
را براي برگزاري راهپيمايي جهت 
. تجليل از روز جهاني زن اعالم كردند

اي در همان زمان دو روزنامه به نامه
روز زن در " و "حق راي براي زنان"

مقاله هاي .  انتشار پيدا كرد"اتريش
گوناگوني پيرامون موضوع روز زن، زن 
و پارلمان، زنان كارگر و امور شهري، 
روز زن و زنان خانه دار و امور سياسي 
كه موضوع برابري جنسيتي در دولت و 
جامعه را مورد تحليل قرار مي داد، به 

ر دموكراتيزه كردن چاپ رسيد كه ب
پارلمان با اعطاي حق راي به زنان، 

  . تاكيد مي ورزيد
 1911اولين روز جهاني زن در سال 

شركت انبوه زنان، به ويژه . برگزار شد
زنان كارگر در مراسم برگزاري روز 
جهاني زن در آلمان و اتريش به 
موفقيت نظريه تعيين يك روز جهاني به 
. عنوان روز زن، صحه گذاشت

نشستهاي گوناگون در شهرها، شهركها 
و حتي روستاها آنچنان با اشتياق زنان 
روبرو شد و سالنهاي برگزاري مراسم 
روز جهاني زن آنچنان از حضور زنان 
مملو گرديد كه برگزار كنندگان مجبور 
شدند از مردان بخواهند كه از مكان 
نشستن خود به خاطر زنان، چشم پوشي 

 قطع به عنوان اين روز به طور. كنند
اولين همايش مبارزه جويانه زنان كارگر 

مردان در خانه براي . محسوب مي شد
پرستاري كودكان، براي تغيير در خانه 
ماندند و زنان خانه دار كه پيشتر در بند 
خانه بودند، در نشستها شركت كردند و 
بزرگترين راهپيمايي به مناسبت روز 
 جهاني زن با شركت بيش از سي هزار

پليس و ماموران امنيتي . نفر برگزار شد
سعي كردند تا پرچمهاي زنان را از آنها 
. بگيرند، اما آنها مقاومت كردند

نمايندگان سوسياليست در پارلمان قادر 
شدند كه احتمال درگيري خونين در 
كشمكشي كه بين زنان و پليس به 

در سال . وجود آمده بود را از بين ببرند
 19جهاني زنان از ، تاريخ روز 1913

اين .  مارس انتقال پيدا كرد8مارس به 
روز به عنوان روز همايش مبارزه جويانه 

  .زنان كارگر باقي ماند
   

  آيا روز زن ضرورت دارد؟
روز جهاني زن در آمريكا و اروپا 

  اين . برآيندي بسيار شگفت انگيز داشت

  
حقيقتي ست كه هيچ پارلمان دولت 

ه امتياز دهي سرمايه داري حتي انديش
به كارگران و يا پاسخگويي به 
خواستهاي زنان را در سر نمي پروراند، 
زيرا تا آن زمان آنها از سوي يك 
. انقالب سوسياليستي تهديد نشده بودند

اما، روز زن دستاوردهايي به همراه 
مهمترين دستاورد آن ايجاد . داشت

تالطم در بين زنان كارگري بود كه 
ل سياسي توجه بسيار كم به مساي

روز جهاني زن باعث شد كه . داشتند
توجه آنها به نشستها، راهپيماييها، 
پوسترها، جزوه ها و روزنامه هايي كه 
. به مسايل زنان مي پرداخت، جلب شود

حتي زنان و كارگران زني كه به لحاظ 
سختيها و ناكاميهاي جزيي از نظر 
سياسي كم تحرك بودند نيز با خود 

روز ماست، جشنواره قدرت اين "گفتند، 
 و به نشستها و راهپيماييها "زنان كارگر

با برگزاري هر روز زن، زنان . پيوستند
زيادتري به احزاب سوسياليستي پيوستند 
. و اتحاديه هاي كارگري رشد كردند

موقعيت تشكلها بهتر شد و آگاهي 
  . سياسي پيشرفت كرد

استحكام و تشديد همبستگي طبقه 
ر از نتايج روز جهاني زن كارگر يكي ديگ

احزاب سياسي كشورهاي مختلف . است
به تعويض و انتخاب سخنرانان توانا تر 
براي چنين روزي مبادرت ورزيدند، 
رفقاي هلندي به آلمان و رفقاي آلماني 

اين گونه بود كه . به انگليس رفتند
همبستگي طبقه كارگر قوي تر و استوار 

 قدرت تر گرديد و اين به معناي افزايش
. مبارزه طبقه كارگر به طور كلي بود

روند افزايش آگاهي و قدرت تشكل 
يابي طبقه كارگر با تعيين يك روز 
مشخص براي مبارزه زنان به نام روز 

اين . جهاني زن، شتاب تازه اي يافت
موضوع، سهم به سزايي در موفقيت 
همه آنهايي دارد كه براي استقرار آينده 

  .دنداي بهتر مبارزه مي كر
   

صد و چهارمين سالگرد روز 

  جهاني زن در كشورهاي مختلف 
  2012 مارس 8واشنگتن پست، 

 زنان تونسي با برگزاري -تونس
راهپيمايي در روز هشت مارس، بر 

  خواستهاي خود مبني بر رعايت حقوق 
  21بقيه در صفحه 
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  زنان در مسير رهايي 
  

  20بقيه از صفحه 
انساني زنان بعد از انقالب پافشاري 

اين راهپيمايي در اطراف . كردند
مجسمه زن و مردي كه در جهان عرب 

، نماد برابري جنسيتي به 1956از سال 
  . حساب مي آيد، برگزار شد

  
 زنان تركيه در راهپيمايي -تركيه، آنكارا

 برگزار شده كه به منظور روز جهاني زن
بود، با سردادن شعار و در دست داشتن 
پالكاردهايي از دولت خواستند تا به 
حقوق انساني زنان جامه عمل پوشانده 

  .شود
  

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

كشور زن را باوجود تمام مشكالتي كه 
زنان . با آن روبروست، جشن گرفتند

عراقي در بغداد نيز با برگزاري نشستي، 
در اين . روز جهاني زن را جشن گرفتند

نشست نيز لباسهاي محلي كشور توسط 
  . چندين مدل عراقي به نمايش در آمد

  
 بسياري از زنان افغاني -افغانستان، كابل

جهت برگزاري روز جهاني زن در اولين 
 كافه اي كه در شهر كابل فقط اينترنت

به زنان اختصاص داده شده، گرد هم 
  .آمدند

  
 زنان در بلگراد با -صربستان، بلگراد

شركت در راهپيمايي روز جهاني زن، 
تصاوير زنان انقالبي جهان همچون 

 را در دست گرفتند و بر "كولنتاي"
مطالبات راديكال خود مبني بر برابري 

ي جنسيتي سياسي، اقتصادي و اجتماع
  .تاكيد ورزيدند

  
 در مانيل احزاب و -فيليپين، مانيل

تشكلهاي مدافع حقوق زنان با برگزاري 
يك راهپيمايي در نزديكي كاخ رياست 

آنان خواستار . جمهوري تجمع كردند
افزون بر . رفع تضادهاي جنسيتي شدند

اين، آنها با سر دادن شعارهايي عليه 
رييس حضور ارتش آمريكا در كشور، از 

جمهور فيليپين خواستند تا قانون 
خصوصي سازي صنعت نفت كشور را 

به تازگي، بزرگترين كمپاني . ملغي سازد
نفتي كشور به دنبال باال رفتن دوباره 
قيمت نفت، از واگذاري صنعت نفت 
كشور به بخش خصوصي خبر داده 

  .است
  

 زنان فلسطيني جهت -فلسطين
برگزاري روز جهاني زن در يك صف 

رايي خياباني جهت اعالم همبستگي آ
 كه در اعتصاب غذا "هنا شلبي"با خانم 

قابل ذكر . به سر مي برد، شركت كردند
 كه پيشتر در "هنا شلبي"است كه 

جريان تبادل اُسرا بين فلسطين و دولت 
اسراييل آزاد شده بود، در اعتراض به 
دستگيري بي دليل ومجدد خود از سوي 

 فوريه سال 16 مقامهاي اسراييلي، از

جاري در زندان دست به اعتصاب غذا 
  .زده است

  
 اعضاي تشكلهاي مدافع -سري النكا

حقوق زنان در سري النكا، به مناسبت 
هشت مارس راهپيمايي اي سازماندهي 

زنان سري النكايي . و برگزار كردند
شركت كننده در اين راهپيمايي عليه 
وضعيت بد معيشتي، گراني و اعمال 

خانگي عليه زنان فرياد خشونت 
  .اعتراض سر دادند

  
به ما " اعضاي كمپين -انگلستان، لندن

، در لندن نيز به "روي پل ملحق شويد
مناسبت روز جهاني زن راهپيمايي 

به ما بر روي پل ملحق "كمپين . كردند
 با همبستگي 2010 در سال "شويد

زنان فعال رواندا و كنگو جهت دستيابي 
  .بنيان نهاده شدبه اهداف مشترك 

   
 زنان مصري نيز با برپايي -مصر، قاهره

راهپيمايي و تجمع در برابر دفتر 
سنديكاي خبرنگاران در قاهره عليه 
اعمال خشونت نسبت به زنان توسط 
ارتش مصر كه ساختار سياسي كنوني 
. مصر را نيز تشكيل مي دهد، شعار دادند

زنان در اين "آنان شعار مي دادند كه 
 كشته دادند، به ما نگوييد كه انقالب

خشونت " و يا "اين مساله مهم نيست
عليه زنان از سوي حكومت نظاميان 
ناقض حقوق بشر است و سكوت در 

  ."برابر آن خيانت است
  

 هزاران زن با شركت كردن در -بوسني
راهپيمايي اي كه به مناسبت 
گراميداشت روز جهاني زن در پايتخت 

با رها كردن بوسني برگزار شده بود، 
بادكنكهاي سفيد رنگ خواستار رفع هر 

قابل ذكر . گونه تبعيض عليه زنان شدند
است كه بادكنك سفيد در اين كشور 

  .نماد برابري جنسيتي مي باشد
   

ارتقاء حقوق زنان همزمان با فرا 

 مين سالگرد روز 104رسيدن 

  جهاني زن
 با - 2012 فوريه 28شبكه خبري زنان، 
 مارس، روز جهاني فرا رسيدن هشت

زنان، دولت برزيل اعالم كرد كه حق 
مالكيت زمين زنان را در مواردي مانند 

زناني كه در . طالق، تقويت خواهد كرد
 دالر درآمد دارند و تحت 1060ماه 

برنامه مسكن سازي دولت قرار دارند، 
بعد از طالق قادرند مسكن خود را حفظ 

درآمد زنان برزيلي بر اساس . كنند
 25قيقات انجام شده به طور متوسط تح

  . درصد كمتر از مردان مي باشد
يك كميته متشكل از نمايندگان دولت 
در ششم ماه مارس امسال قانوني را به 
تصويب رساند كه بر اساس آن، 
شركتهايي كه در مقابل كار برابر با 
مردان به زنان دستمزد كمتري بدهند، 

بر اساس همين . جريمه خواهند شد
نون، زنان و مردان در مالكيت آنچه قا

كه در طول زندگي با هم اندوخته اند، 
اين قانون يك استثنا . حق برابر دارند

دارد و آن اين است كه اگر مردي حق 
سرپرستي كودكان را به دست آورد، مي 
تواند مسكن خانواده را بعد از طالق 

  . حفظ كند
قابل ذكر است، بر اساس گزارش بانك 

ل، برزيل ششمين و بزرگترين جهاني پو
اقتصاد جهان بعد از كشور انگليس را 

  . داراست
  

دولت انگليس و برخورد شرم آور 

  با زندانيان زن
 رييس - 2012 مارس 1دپرس، اسوشيت

بازرسان زندانهاي انگليس در گزارشي 
ابراز مي دارد كه انگليس به خاطر 
برخورد با زندانيان زن مي بايست 

  . مبهوت و خجالت زده شود
اين گزارش توضيح مي دهد كه برخورد 
شرم آور با زندانيان زن باعث شده كه 
بسياري از آنها به خودآزاري مبتال 

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

ميزان خودكشي زندانيان زن در 
زندانهاي كشور انگليس، به ويژه اطراف 

اي آق. لندن بسيار باال گزارش شده است
، رييس بازرسان "نيك هاردويك"

زندانها تاكيد مي كند كه چنين شرايطي 
براي زندانيان زن به طور قطع مناسب 

  . نيست
اگرچه زنان تنها پنج درصد از كل 

 نفر زنداني در زندانهاي انگليس 87583
را در بر مي گيرند، اما، بيش از نيمي از 

  .آنها اقدام به خودكشي مي كنند
   

به وضعيت زنان در نيم نگاهي 

  جهان
 تحقيقات اخير - 2012 مارس 3رويتر، 

پيشرفت در "بانك جهاني در گزارش 
جهان و برابري جنسيتي در سال 

 نشان مي دهد كه بين سالهاي "2012
 ميليون 552، نزديك به 2008 تا 1998

متقاضي زن به نيروي كار جهاني 
اما ميزان مشاركت و جذب . پيوسته اند

وي كار جهان در بين اين زنان در نير
 و پنج 2سالها بسيار اندك و تنها از 

 و يك دهم درصد 85دهم درصد به 
اين در حاليست كه . رشد كرده است

نرخ اشتغال مردان در سالهاي مذكور از 
 و هفت دهم درصد 77 درصد به 82

در حال حاضر، چهار . كاهش يافته است
كارگر از هر ده كارگر در جهان، زن 

   .هستند
مدير بخش كاهش فقر بانك جهاني نيز 
بر اساس گزارشي ابراز مي دارد كه زنان 
هنوز از پرداخت دستمزدهاي پايين رنج 

در مقايسه با مردان، كمتر . مي برند
صاحب حرفه هاي سودآور بوده و 
بيشترين جمعيت كارگران با مزد پايين 
يا بدون مزد را تشكيل مي دهند و براي 

كالت پر شماري دريافت وام با مش
  .روبرو هستند

  

تهديدات اهميت ندادن به 

  وضعيت زنان كشاورز 
 – 2012 فوريه 28شبكه خبري زنان، 

، منشي اجرايي "مارك هولدرنس"
، در "فوروم جهاني تحقيقات كشاورزي"

زنان و "نخستين كنفرانس جهاني 
، ابراز داشت كه اهميت "كشاورزي

ندادن به وضعيت زنان كشاورز در 
ن، كيفيت و امنيت مواد غذايي را جها

زنان كشاورز نسبت به . تهديد مي كند
مردان كشاورز از توانايي كمتر در خريد، 
فروش، مالكيت زمين، گرفتن وام بانكي 
و قرض سرمايه و يا فروش محصول در 

افزون بر اين، آنها در . بازار برخوردارند
مقايسه با كشاورزان مرد، دسترسي 

ت اوليه كشاورزي مانند كمتري به امكانا
آب، كود، ابزارهاي مناسب شخم زني، 
نقل و انتقال، بذر اصالح شده و كود 

زنان كشاورز در اين . دارند... حيواني و
 درصد 25فرايند، به طور نسبي 

محصول كمتري نسبت به همكاران 
  . مرد خود توليد مي كنند

تحقيقات در بوركينو فاسو نشان مي 
ان كشاورز در دهد كه محروميت زن

دسترسي به امكانات بنيادين كه از 
تبعيض جنسيتي نشات مي گيرد، 
توليدات آنان را نسبت به مردان كشاورز 

اين در . تا سي درصد پايين مي آورد
، بيش از 2010حاليست كه در سال 

 ميليون انسان از سووتغذيه رنج 925
برده اند و بيشتر اين افراد ساكن 

. ه هستندكشورهاي در حال توسع
كارشناسان اعالم كرده اند كه اين 

 افزايش 2012ميزان بي ترديد در سال 
اين رقم با توجه به باال رفتن . مي يابد

قيمت مواد غذايي كه يكي از داليل آن 
مي تواند تغييرات آب و هوايي سريع به 
دليل گرم شدن زمين و نيز باال رفتن 
جمعيت زمين كه تخمين زده مي شود 

 ميليارد نفر برسد، 9 به 2025تا سال 
بدون شك امنيت و كيفيت مواد غذايي 

  . جهان را با خطر روبرو خواهد ساخت
سازمان مواد غذايي و كشاورزي سازمان 

تخمين مي زند كه از ) اف اي اُ(ملل 
بين بردن تبعيض جنسيتي در حوزه 
كشاورزي مي تواند محصوالت 
كشاورزي را در كشورهاي در حال 

 درصد افزايش دهد و 4 تا 2.5ز توسعه ا
 ميليون 150 تا 100وضعيت سووتغذيه 

البته اين . انسان را اصالح سازد
تحقيقات تاكيد مي كند كه از بين رفتن 
تبعيض جنسيتي در حوزه كشاورزي به 
تنهايي قادر نيست قحطي و گرسنگي را 

  .از بين ببرد
   

بدترين و بهترين كشورها براي 

  زنان
 شرايط - 2012 مارس 5اسوشيتدپرس، 

 درصد از كشورهاي جهان 85زنان در 
در طول شش سال اخير بهتر شده 

فوروم "اما بر اساس گزارش . است
، جهت برابري "اقتصادي جهان

اقتصادي و سياسي راهي طوالني 
  . فراروي زنان قرار دارد

  23بقيه در صفحه 
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 ي هنريدادهايرو

  اسفند ماه
  يدي جداليل

  
  : روزسخن

 د،ينياگر تمام گلها را هم از شاخه بچ"
 ديري آمدن بهار را بگي جلودي توانينم
 شاعر 1973 - 1904پابلو نرودا، (

 سناتور و پلمات،ي د،ييايلي شستيكمون
  ) نوبلاتي ادبزهيبرنده جا

  
   شعر

  
 -"ميبر اوج صدا" اثر انتشار

  ياكوفسكي ماريميوالد
 ريميوالد" نوشته "ميبر اوج صدا" اثر
 بار توسط ني اولي برا"ياكوفسكيما

 درآمد؛ ي به نظم فارسيسارا ابوطالب
 سخت آنگونه كه استاد احمد يكار
 او از خطوط زرد ترجمه د،ي گوي ميپور

 از يكيشعر گذشته است تا امروز اثر 
 و جهان هي شاعران روسنيبرجسته تر

  . ردي گدر دستان ما قرار
  

، هفت سال "ميبر اوج صدا" شعر كتاب
 ي كوچه هاي كامل و راهن،ي از اشيپ

 كه يي ارشاد شد؛ جاكيتنگ و تار
 را به تهاي و محرومي خبريهفت سال ب

دنبال داشت و باالخره آفتاب از مغرب 
 به در آمد و رخ برافراشت تا نوبت نيزم

 وي در آرشياكوفسكيبه حضور ما
  .ديس رمانيكتابخانه ها

 در مورد ي استاد پورباي چه زو
 ياكوفسكيما":دي گوي مياكوفسكيما
 نوشتن هم ري بود كه از تصوي كسنياول
 به نظم درآوردن كلمات استفاده يبرا

 و پله پله نوشتن يسيبا منقطع نو. نمود
 نحوه تي بكي اي مصراع كيكلمات 

  ". دادريي و خواندن را تغانيب
 به نايم نشر ي از سو"ميدر اوج صدا"

  . استدهيچاپ رس
  شونيوبالگ پر: منبع

  
  كتاب

  
   دانشور درگذشتنيميس
 و مترجم، روز سندهي دانشور، نونيميس

 در ي سالگ90 در سن 1390 اسفند 18
خانم دانشور از . تهران درگذشت

 يو.  استيراني ا سندهي زنان نونينخست
 به اوج "سووشون"با رمان مشهور 

 آغاز يمان دانشور زنيميس. ديشهرت رس
 و داستان اتيبه نوشتن كرد كه ادب

.  بودن در تسلط مرداراني در ايسينو
 ما ي شباهت به زندگيزمستان ب"
 اوست كه در ي   مقالهني، نخست"ستين

  . نوشته استرستانيكالس هشتم دب
 ران،ي شاعر مشهور ا،ي بهبهاننيمي س

 دانشور با نيميدرباره تفاوت نثر س
هر ":دي گويمآل احمد  همسرش جالل 

.  استقالل خودش را داردي ا سندهينو
احمد اگر  خانم دانشور را با جالل آل 

 از لحاظ سبك، از لحاظ د،ي كنسهيمقا
 ني اي تفكر، از لحاظ احساس، از همه 

رت دارند با ي مغايسندگياصول نو
 از ي اثر دستاي نشان چيمن ه.. گريكدي

 خانم ي ها احمد در نوشته جالل آل 
  ". ام  دهي نددانشور

ها خبر   كه رسانه ي در روزدرست
 دانشور را منتشر نيميدرگذشت س

 گزارش داد كه بناي ايكردند، خبرگزار
 دانشور نيمي ترجمه مشترك سنينخست

 بعد از زياحمد ن و همسرش جالل آل 
  .  چاپ شده استديچهل سال تجد

  
 ثالث هم به جمع ناشران نشر

  وستيمعلق پ
تاب وزارت فرهنگ و  اداره ككارشناسان

 ل،ي دلهي بدون اراران،ي ايارشاد اسالم
 انتشارات ثالث را ي از كتابهاكيچيه

 افتي مجوز درافتي و دري بررسيبرا
افزون بر آن، آنان اعالم . اند نكرده 

  ي اند كه تا چه زمان، كتابها نكرده
بخش چاپ نخست و دوباره منتشرشده 

 فتاي دري براتواند يانتشارات ثالث نم
  .  شودهياجازه به اداره كتاب ارا

 مانند نشر زي حساب، نشر ثالث نني ابا
 و يفي بالتكلتيچشمه شامل وضع

ماه گذشته  اواخر بهمن .  شديمعلق
 وزارت ي معاون امور فرهنگ،يبهمن در

 نشر چشمه به ازيارشاد گفته بود، امت
  . لغو شده استيي قضالي مساليدل

خود را از  ي رسمتي ثالث فعالانتشارات
 نيا.  آغاز كرده استي شمس1375سال 

 از شي خود بتيمركز در طول فعال
 علوم يها صدها كتاب عمدتاً در حوزه

 فلسفه، خ،ي تارن،ي دات،يادب (يانسان
)  و هنريشناس  روان ،يعلوم اجتماع

  .منتشر كرده است
  

 ي مسخره كتابهايسانسورها
  كودكان و نو جوانان

 انتشارات ريد م،ي خلعتبردهي فرخانم
 ي نشر كتابهاي كه براي از موانعز،يشباو

 ي مجوز به كتابهاصي و روند تخصيو
 شود، لب ي مجاديكودكان و نوجوانان ا

 موارد ني از ايبه سخن گشوده و به برخ
  . اشاره كرده است

مطابق با قانون موجود، ":دي گوي ميو
 اخذ ي را برايي نهاي  نسخه ديناشر با

 ،يعني.  كتاب بفرستدي مجوز به اداره 
 يها  نهي هر كتاب، هزي براديما با

 ،يگر ري تصو،ينيچ  حروف ف،يتال
 ي و اجراري روتوش تصاو،يتوگرافيل

آن كه   ي بم،ي آن را پرداخت كنيكيگراف
 مربوطه آگاه نظارت اتي هيي نهاياز را
 متقبل ل،ي دلنيتا به امروز به هم. ميباش
 كه يي كتابهاي تومان براارديلي م2

 ي نمانيآقا. ميمجوز نگرفته اند، شده ا
 از گرفتن شي مخارج پنهمهيدانند ا

 ي رد مي سطحيرادهايمجوز كه با ا
 چقدر طاقت سندهي نوكي يشوند، برا
 اي و يالبته ناشران دولت. فرساست

 ني به دولت، هرگز با چنتسبمن
 و اگر هم شوند ي روبرو نميمشكالت

قدر  ن آرد،ي از آنها مجوز نگيكتاب
 مهم شانيثروتمند هستند كه برا

  ".نباشد
 سپس به چند مثال از ي خلعتبردهيفر

 بي عجيارهاي و معهاياشكال تراش
 يوزارت ارشاد اشاره كرده و م

نامزد " كتاب رادي نمونه ايبرا":ديگو
 ي رده سندي بود كه باني ا"زمستان

 رده نينوجوان داشته باشد كه از اول چن
 دو واژه اي كيد آنها گفتن.  داشتيا

 كه طنز يب اصالح شود، آنهم در كتاديبا
 ي سال برداشت13-12است و جوان 

 هم تيدر نها.  كندي نمنديناخوش آ
  .ستي كتاب قابل چاپ ننيگفتند ا

 از رادي ا" شب مهتابكي" كتاب در
 ماه بود كه بعد يباي چهره زريتصو

.  شودنيگزي جادي باريگفتند همه تصاو
 نظارت را به اتي ه دهي شود ايمگر م

   كنم؟لي تحمرگرميتصو
 3 كه داستان دختر "رايالم" در كتاب 

 كه به ييرادهاي از ايكيست،   ايا ساله 
 ني لباس اري كتاب گرفته شد، تصونيا

  . ساله بر بند رخت بوده3دختر 
 ان،ي به زعم آقا"ايميك" كتاب در

 است كه چرا در آن به نياش ا مشكل 
  د؟يا ونث داده متي جنسلييعزرا

 مي هم داشتي چهار جلد  مجموعهكي
  كه دو جلد اول آن منتشر شد، اما اجازه

  فرشته"چاپ به دو جلد دوم كه 
 " من جشن تولد فرشته" و "گوشيباز

 بود ني بار انيمشكل ا. نام دارد، ندادند
 يشكل  نيها را ا چرا فرشته ":اند كه گفته

 ي شكلنيها ا  فرشته د؟يا  دهيكش
 ده؟يها را د  فرشته ي مگر كس"!ستندين

ها كه   فرشته نيجالب آن است كه هم
 به خود زي را ن"نوما" ي جهان زهياتفاقا جا

اند، در دو جلد اول هم  اختصاص داده
  ". انتشار نداشتندي برايبودند و مشكل

   
 راني اسندگاني كانون نوكيتبر
 اسكار زهي جاافتي دريبرا
  "نيمي نادر از سييجدا"
 در نامه "راني اسندگانيانون نوك"

 زهي كه به مناسبت كسب جايكيتبر
 نادر از ييجدا" لمي  فياسكار از سو

 ي منتشر كرده، م"منيس
 يهاي بردار گذشته از بهره":سدينو

 غالب و مغلوب يمرسوم جناحها
 زي جواتي و فارغ از ماهي كنونتيحاكم

 نهفته در ي ارزشهالي به دل،يالملل نيب
 ي كوشش عوامل آن برا ولمي فنيا

 ي تر از جامعه   ي واقعيري تصوي  هيارا
 ي آقايروزي پ،ي در سطح جهانرانيا

 ني اي   و گروه سازندهياصغر فرهاد
اندركاران آن و   دست ي   را به همهلميف

 و مييگو ي مكي تبررانيبه مردم ا
 در جهت راني اينماي سميدواريام
 زتر ا  شي و استقالل هر چه بشرفتيپ

  ".  قدرت و ثروت حركت كنديقطبها
  

 برجسته سندهي سه نوتيعضو
 شاخص ي آكادمكي تيدر عضو

  يجهان

  
 و "جاناتان فرنزن"، "يريجومپا اله"
 شاخص سندهي، سه نو"باني شكليما"

 تازه ي به عنوان اعضا،ييكايآمر
 انتخاب "كاي آمراتي هنر و ادبيآكادم"

 عضو دارد ، 250 كه ي آكادمنيا. شدند
.  شده استسي تاس1898 سال در

 اتي هنر و ادبيآكادم" در تيعضو
 ات افتخارني از برجسته تريكي "كايآمر

 ياعضا. دي آي هنر به شمار ميايدر دن
 تنها پس از مرگ ي آكادمنيتازه در ا

  . شوندي انتخاب ميمي قدياعضا

 ي ساله برا44، "يريجومپا اله"
مترجم " مجموعه داستانش، نينخست
 كليما" و 2000ر سال ، د"دردها

 كتاب ي ساله برا48، "بانيش
 و ري كاوالزي شگفت انگيماجراها"
 سال "تزريپول" زهي برنده جا"يكل

  . شده بودند2001
  
  لميف
  
 كي، " جان كارتر" لميف

  نماي سخي در تاريشكست تجار
 ي اعالم كرد كه برايسني والت دشركت

   دالر ونيلي م200، "جان كارتر" لميف
 اني زنيا. كند ي مينيب شيپ را انيز
 ي شكستهاني از بزرگتريكي تواند يم

 پس يساعات.  باشدنماي سخي تاريتجار
 خبر، ارزش سهام شركت نياز اعالم ا

  . آمدنيي درصد پاكي يسنيد
 ي فرمانده نظامكي درباره لمي فنيا

 منتقل شده خي مرارهياست كه به س
، "تشي كلوريت" ي با بازلمي فنيا. است

 متوسط ي منتقدان در رده بندياز سو
، چاپ " آوتميتا"قرار گرفت و مجله 

 و خسته كنواختي" آن را ورك،يوين
 "جان كارتر" لميف.  كردفي توص"كننده

 مجموعه داستان از كيبر اساس 
 كتاب سندهي، نو" باروزسيادگار را"

عنوان . تارزان ساخته شده است
 مجموعه، ني كتاب از انينخست

 بود كه در سال "خيز مر ايا شاهزاده"
  . منتشر شد1912

  
 از ي از اصغر فرهادري تقدمراسم

 لغو "ي فرهنگانيمتول" يسو
  شد

 ،ي دولتيهاي گزارش خبرگزاربه
 كانون ي كه قرار بود از سويمراسم

 هي تهي عاليكارگردانان و شورا
 از ري تقدي براراني اينمايكنندگان س

 در تشي به خاطر موفقي فرهاديآقا
 انيمتول"، برگزار شود، توسط اسكار
  . لغو شد"يفرهنگ

 كانون هيانيب" كه با عنوان ي متندر
 هي تهي عاليكارگردانان و شورا

 يم": منتشر شده، آمده است"كنندگان
 ني از تو به خاطر كسب اميخواست

 و راني ايدستاورد بزرگ كه برا
 آن در آستانه سال نو به ارمغان ينمايس

 با يميصم ساده و ي مجلس،يآورد
 دبنا بو. مي داشته باشنماگريهمكاران س

. زاديدست مر. دي خسته نباشمييفقط بگو
 نگذاشتند، نشد، ي فرهنگانيمتول

  ". افسوسم،يمتاسف
 نظارت و ركلي سجادپور، مدرضايعل

 ي خبري وزارت ارشاد ابراز بيابيارزش
 كه ييرعالي ميكرد و گفت، از آقا

  ا  ري فرهاديمساله استقبال از آقا
  23بقيه در صقحه 
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  22بقيه از صفحه 
 ادي عامل بنري كه مدياز و. دي پرسديبرعهده داشته با

 چيه" هست، پرسش شد كه گفت، زي ني فارسينمايس
  . ندارد"ياطالع

  

 در مقابل سفارت ي جورج كلونبازداشت

  سودان
 كه به ياسي و فعال سنماي سگري، باز"يجورج كلون"

الن حقوق بشر در اعتراض  از فعايگريهمراه گروه د
 در ي سودان جنوبي در مناطق مرزيبه بحران انسان

  . برابر سفارت سودان تجمع كرده بودند، بازداشت شد
 كه روزنامه نگار "يجورج كلون"، پدر "ي كلونكين"

، از " مك گاورنميج" و " مورانميج"است، 
، پسر "نگي لوتركنيمارت" و كاي كنگره آمرندگانينما

 بازداشت گري متحده از داالتي اي جنبش مدنديرهبر فق
 از بازداشت به شي روز پكي "يكلون". شدگان بودند

 رفته بود تا با باراك اوباما درباره وضع ديكاخ سف
  .سودان گفت و گو كند

 دولت سودان به خاطر سابقه د،ي گوي م"يكلون" يآقا
 منطقه دور افتاده، به عمد از ني اي تنش با اهاليطوالن

.  كندي مي ساكنان آن خودداريي غذاحتاجي مانيمتا
 از سودان جدا شد و 2011 در سال يسودان جنوب

  . بوده استرهي تري اخي در ماه هاهيروابط دو همسا
  

   در لندنانهي همجنس گرايلمهاي فجشنواره
 انهي همجنس گرايلمهاي جشنواره فني و ششمستيب

 با لمي في جشنواره هاني از باسابقه تريكيدر لندن كه 
 جشنواره در نيا.  شودي مضمون است، برگزار منيا

تام "، ساخته "رگبار" لميف.  افتتاح شد1986سال 
برندا " و "سي دوكاكايالمپ" ي با باز"تزجرالديف

 هستند، گريكدي عاشق كه رزني، داستان دو پ"كريفر
  . در آمدشي به نماهي افتتاحلميبه عنوان ف

 يراني المسازيكشاورز، ف مي، ساخته مر"طيشرا" لميف
 و راني از اي به عنوان محصول مشترككايساكن آمر
  .دي آي در مشي جشنواره به نمانيلبنان در ا

 در جشنواره امسال ي مستند هم سهم عمده ايلمهايف
 اسقف را شرح كي ي، زندگ"ري بمايعشق آزاد ". دارند

. ردي گي قرار مسي انگليساي دهد كه در برابر كليم
 است ي، عنوان مستند"قتي حقييبايز:  واكرسيآل".

 معروف و ي شورشسندهي، نو" واكرسيآل" يكه زندگ
.  دهدي قرار مي بررسورد را م"تزريپول" زهيبرنده جا

، " روسوتويو" ي، زندگ"تويو" با نام ي مستندنطوريهم
 را سوژه خود قرار داده لمي و منتقد فيفعال اجتماع

  .است
 ي است كه زندگيگري، مستند د"من هستم"

.  دهدي قرار ميهمجنسگراها را در هند مورد بررس
 ييلمهاي از جمله فزي ن"خانواده كامل" و "ياستخوان"

 توسط اني همجنس گراليهستند كه درباره مسا
  . پوست ساخته شده انداهي سلمسازانيف

  
  يقيموس

  

 در تگزاس از تجربه "ري لكيبر" ي اپرا

  هايديتبع
 بزرگ ي، در سالن اپرا)نيجرچآ ("ري لكيبر" ياپرا
 اپرا بر نيا.  صحنه رفتي در تگزاس به رووستونيه

 ساخته شده و "يريفرنوش مش"اساس داستان كوتاه 
 اپرا نيا.  سروده استيري خانم مشزياشعار آن را ن

 يراني ايهايدي از تبعياري است كه به تجربه بسيداستان
.  كندير نقاط جهان اشاره مي در ساديو مردم در تبع

 كند ي متي را رواي درد و رنج خانواده ا"ري لكيبر"
 شكنجه لي اعدام شد و پدر به دلرانيكه پسرشان در ا

نقش او .  ناتوان و معلول شده استي از نظر ذهند،يشد
 وستوني هي اپراشكسوتي، خواننده پ"جان كولبت"را 

  .  كندي مفايا

 راني ا1983 اپرا در سال ني اسندهي نو،يري مشفرنوش
 ي را شرح ميتياو روا.  كوچ كردوستونيرا ترك و به ه

 كه از سركوب فرار يانيراني از اياري بسيدهد كه برا
 كشور كي را در يدي جديكردند و ناچار شدند زندگ

: دي گوي ميريخانم مش.  آغاز كنند، آشناستيخارج
 تي و بلكه حكادي در تبعانيراني اتينه تنها روا"

 ي كه كشورهاگري ديكتاتوري دي حكومتهايهايديتبع
 داستان كي ترك كردند، شهي همي را براشانيمادر
  ". استيجهان

 ساخت ي براييكاي، آهنگ ساز آمر"رزي اسپيگرگور"
  . كرده استي همكاريري اپرا با مشني ايقيموس

  
  ينقاش

  

 در باره تحوالت بهار ي آثار هنرسانسور

  يعرب در دوب
 با سانسور دو ي دوب هنري المللني بشگاهي نمانيششم

 خلق "بهار عرب" كه با الهام از تحوالت ياثر هنر
  .شده است، افتتاح شد

 بعد از " سانسور شده، تحت عنوان ي از دو تابلوهايكي
 را ي زن،ييايبي زقوق، هنرمند لي، اثر شاد"شستشو
 مردانه در دست دارد يرشلواري زكي دهد كه ينشان م

 كه در ييعبارت آشنا؛ "!رونيبرو ب"و بر آن نوشته 
 ني بارها و بارها از دهان مردم ايبيدوران انقالب ل

  . شدي مدهي شنياف معمر قذهيكشور عل
، "يتو تنها عشق من بود" تحت عنوان ،ي بعديتابلو

 در ي نقاشنيا.  استي هنرمند مصر،ي رمهانايكار ذكر
 داني تكان دهنده مي از صحنه هايكيابعاد بزرگ، 

 يدر مركز نقاش.  استدهي كشري مصر را به تصوريتحر
 مشت و لگد ري كه در زي دختر جوان در حالكي
 توسط شي دارد، لباسهار قراي دولت قبليتي امنيروهاين

  .ماموران از بدنش به در آورده شده است
   

  
  

  زنان در مسير رهايي 
  

  21بقيه از صفحه 
  
بري  در الهور تاكيد مي ورزد كه نابرا"فوروم لندن"

. جنسيتي هنوز با سماجتي سخت، پايداري مي كند
خبرگزاري اينديپندد به تازگي اعالم كرده است كه 
كشورهاي يمن و افغانستان بدترين كشورها در سال 

 براي زنان به شمار مي روند و از سوي ديگر، 2012
ايسلند به دليل باالترين درجه برابري جنسيتي، بهترين 

برابري جنسيتي در . استمكان زندگي براي زنان 
كشور مذكور در حوزه هاي آموزشي، سياسي، 
اقتصادي، شرايط استخدام و فاكتورهاي بهداشتي و 

  . سالمت اجرا مي شود
رواندا تنها كشور در جهان است كه زنان اكثريت 

 درصد از 45. اعضاي مجلس آن را تشكيل مي دهند
از كشور انگليس .  كرسي مجلس به زنان تعلق دارد80

نقطه نظر برابري جنسيتي در ساختار سياسي، به رده 
عربستان سعودي، يمن، . چهل و پنجم نزول پيدا كرد

كشوري در آمريكاي مركزي كه (قطر، عمان و بليز 
، به عنوان بدترين كشورها از )پايتخت آن بلموپان است

نظر مشاركت زنان در ساختار سياسي به شمار مي 
رگ در هنگام زايمان، امن نروژ از نظر خطر م. روند

تنها يك زن از . ترين كشور جهان براي مادران است
 زن ناچار به روبرو شدن با مرگ در اثر 7600هر 

نروژ همچنين داراي بهترين شرايط . زايمان است
افغانستان، . محافظت از كودكان معرفي شده است

جايي كه زنان با احتمال بسيار باالي مرگ در موقع 
ديد مي شوند، بدترين كشور براي مادران مي زايمان ته

  .  باشد
   

   

  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

جعفر  اردوان، تاي آناه،يرهاشمي منتيز

   سامعي مهده،يپو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران       نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و          
جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه  

ع از  دهد و اطـال    مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     
مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    

شود، بيان كننده    امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات       
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

بيـان كننـده   ) با نام و يا بدون نام  (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
بـرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق       براي اشتراك ن 
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و          
ران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل       كاركنلن اي 

بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         
  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   
   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )يو پيشگامراد(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

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

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

مهندس برديا 

 48مستوفيان پس از 

ساعت بازرسي و 

بارگيري ساعتي پس از 

ورود به ليبرتي به 

 شهادت رسيد

  
 صبح روز سه شنبه اول 6ساعت 

، مجاهد خلق 1391فروردين سال 
مهندس برديا امير مستوفيان، كه 
جزو سومين گروه انتقالي به ليبرتي 
بود، ساعتي پس از ورود به ليبرتي در 

 مفرط، دچار ايست قبلي اثر خستگي
  . شد و به شهادت رسيد

 44مجاهد شهيد برديا مستوفيان 
ساله، يك متخصص برجسته برق از 

سال پيش براي ادامه مبارزه عليه 20
فاشيسم ديني حاكم بر ايران به 
صفوف رزم آوران آزادي در شهر 

  . اشرف شتافت
 ساعت 48مهندس مستوفيان كه  در 

پروسه گذشته مشغول بارگيري و 
بازرسي بود، پس از پياده شدن در 
ليبرتي براي خواندن نماز به داخل 
بنگال رفت، اما ديگر از بنگال خارج 
نشد و وقتي دوستانش براي رفتن به 
مراسم جشن نوروز سراغ او رفتند با 
جسد بيجان او مواجه شدند و 
بالفاصله او را به نزد پزشك عراقي 

زبور پزشك م. در ليبرتي منتقل كردند

علت مرگ را ايست قلبي ناشي از 
  . خستگي و فشار تشخيص داد

 صبح 8بازرسي بارها كه از ساعت 
 اسفند آغاز شده بود تا ظهر 28يكشنبه 

به .  اسفند ادامه يافت29روز دوشنبه 
در . دنبال آن بازرسي افراد شروع شد

يك مرحله از اين بازرسي موهن، 
نيروهاي ويژه ضربت موسوم به سوات، 
به ساكنان حمله كرده و با باتون برقي 

  . به ضرب و شتم آنها پرداختند
 و ربع بعد از 8ستون ساكنان ساعت 

اما . ظهر دوشنبه از اشرف حركت كرد
پس از رسيدن به منطقه ليبرتي به رغم 
تمامي بازرسيها در اشرف، يكبار ديگر 

داليل  مورد بازرسي قرار گرفتند و به 
در سرماي شديد واهي آنها را ساعتها 
 صبح  سه 6.5نگاه داشتند، ساعت 

 يعني بيش از 1391شنبه اول فروردين 
 ساعت بعد همه آنها در ليبرتي پياده 10

  .شدند
دولت عراق و يونامي، از چندين روز 
پيش، در يك شتاب غيرقابل توجيه 

 جايي گروه سوم   اصرار داشتند جا به
 اسفند انجام شود و اصرارهاي 29روز 

كنان و نمايندگانشان را، براي آن كه سا
 جايي در روز سوم فروردين و  اين جا به

اين . بعد از نوروز انجام شود، نپذيرفتند
 اسفند فشار 29مطلب كه انتقال در روز 

فوق العاده زيادي بر ساكنان تحميل 
 صورت مكتوب و  كند، بارها به مي

شفاهي به نماينده  ويژه دبيركل و 
ي از سوي نمايندگان مقامهاي يونام

  .اشرف اعالم شده بود
 جايي اجباري  اين در حقيقت يك جا به

است كه دولت عراق براي خوشĤيند 
فاشيسم ديني حاكم بر ايران و تلخ 
كردن عيد نوروز ساكنان اشرف، تحت 
نظر ملل متحد، به آن مبادرت كرده 
است كه به فجايعي چون شهادت برديا 

  .مستوفيان منجر شده است
مقاومت ايران، توجه دبيركل و شوراي 
امنيت ملل متحد و دولت اياالت متحده 
آمريكا را به نقض فاحش حقوق ساكنان 

 جايي اجباري جلب  اشرف و اين جا به
كند و خواستار تضمين حداقل  مي

اطمينانهاي ساكنان اشرف از سوي 
آنان، به منظور جلوگيري از فجايع 

  . بيشتر است
  لي مقاومت ايراندبيرخانه شوراي م

  )2012 مارس 20(1391اول فروردين 
 

پيام نوروزي سخنگوي 

سازمان چريكهاي فدايي 

خلق ايران به مناسبت 

عيد نوروز و آغاز سال 

1391 

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

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

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

هر روزتان نوروز و . شادباش مي گويم
  .نورزتان پيروزباد

برايتان سالمتي، سرسبزي، سرافرازي، 
عشق و شادكامي و صلح و آزادي آرزو 

  .مي كنم
نوروز خجسته و بالندگي بهار پس از 

 آتش در شب چهارشنبه سوري جشن
  . براي همه ما پيام روشني دارد

سرخوشي شعله هاي آتش، غلبه بر 
تاريكي و تباهي را نويد مي دهد و فرا 
رسيدن جشن بهار و شكفتن شكوفه ها 

و آواز پرهيجان پرندگان، اميد به  
دگرگونيهاي بزرگ در زندگي اجتماعي 

  .را نويد مي دهد
 شادمانه و در گذر شتاب ما همه با هم،

آلود رويدادهاي سترگي كه جهان ما را 
فراگرفته، با اميد به فرا رسيدن 
دگرگونيهاي اجتماعي براي جهاني 
ديگر، جهاني سرشار از عشق و دوستي 
و خالي از هر نوع ستم، تبعيض،  فقر، 
جهل و استبداد سال نو را آعاز مي 

  .كنيم
  

 را با با ستايش و احترام، همبستگي خود
زندانيان سياسي و خانواده شهدا و 

  .زندانيان سياسي ابراز مي دارم
به زنان و مردان پايدار،  صبور و دلير 

  كمپ اشرف و ليبرتي درود مي فرستم
با مبارزه و مقاومت كارگران، 
مزدبگيران، زنان، دانشجويان و 
آزاديخواهان كشورمان، اعالم 
همبستگي مي كنم و پيكار بي امان 

  .ا را ستايش مي كنمآنه
ترديدي ندارم كه آروزي اكثريت قاطع 
مردم ايران در هنگامي كه در كنار 
سفره هفت سين گرد هم مي آيند و در 
لحظاتي كه مشتاق فرارسيدن  هنگامه 

  تحويل سال نو هستند، 
 

  شهداي فدايي 

  فروردين ماه 

 - حبيـب مـؤمني      -جواد سالحي   : رفقا
 -دي   منـصور فرشـي    -خشايار سنجري   

 - بيـژن جزنـي   -محمد معصوم خـاني   
 - عباس سوركي    -حسن ضياء ظريفي    

ــشعوف  ــري ) ســعيد(م ــد -كالنت  محم
ــانزاده  ــرمدي -چوپ ــز س ــد - عزي  احم

ــد اكرامـــي -جليـــل افـــشار   - حميـ
) پريـدخت ( غـزال    -محمدرضا كاميابي   

 عبـاس   -شـاهي     سيمين پنجه  -آيتي  
ــمند  ــون -هوش ــي ميرابي ــداهللا - عل  ي
ــسبيلي  ــان  ناصــ-سل ــل -ر توفيقي جلي

ــي  ــرام آق-اراض ــاي   به ــا -اتاب  عط
 آراز -)بهـــروز(محمـــدآراز-خانجـــاني 

 - غفــور عمــادي -پــور  محمــد وردي
ــوفي زاده   ــداهللا صــ ــردي -عبــ  بــ

 قربانعلي پورنوروز   -محمدكوسه غراوي   
 علـي محمـد     - سعيد جوان مـواليي      -

 آنـه بـردي   - فيـروز شـكري   -خوجـه  
 فيـروز   -شفيعي  ) آرقا( قربان   -سرافراز  
 محمـد   - نور محمد شـفيعي      -صديقي  

ــان  ــول عزيزي ــروزه -رس ــروين اف  - پ
 منوچهر كالنتـري    -پور   محمد حرمتي 

در پيكـار عليـه   ... ور  و      صديق ديده  _
امپرياليسم و ارتجـاع توسـط مـزدوران        
رژيمهــاي شــاه و خمينــي بــه شــهادت 

 . رسيدند
 

شكفتن بهار آزادي و تحقق دمكراسي، 
يك نظام غير ديني عدالت و استقرار 

اين خواست بر حق مردم ايران . است
با برچيده شدن بساط ننگين استبداد 
مذهبي واليت فقيه و سرنگوني سلطنت 

  .مطلقه خامنه اي تحقق مي يابد
  

هم وطنانم، پدران و مادرانم، خواهران، 
  برادران و فرزندانم، دوستان و رفقايم،

از شما درخواست مي كنم كه همراه با 
زاري جشن ملي نوروز، به جوانان برگ

كشورمان و كودكان بي سرپرست و به 
بي خانمانان و كارتون خوابها كه به 
علت سياستهاي ضد مردمي نظام حاكم 

  . به كمك نياز دارند مدد رسانيد
خانواده شهدا و زندانيان سياسي را تنها 
نگذاريد و با خواست آزادي تمامي 

  .ه شويدزندانيان سياسي و عقيدتي همرا
  دستان شما را مي فشارم 

  پيروز و سرفراز باشيد
  مهدي سامع 
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