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   زندانی سياسی٩سی و ھفتمين سال گلوله باران 

  
از همان . منتشر كردند»  زنداني در حين فرار از زندان كشته شدند9« روزنامه ها خبر ساختگي 1354 فروردين 30در روز 

ن دريافتند كه چريكهاي فدايي خلق بيژن چزني، حسن ضياظريفي، احمد جليلي لحظه كه اين خبر منتشر شد همگا
زاده و عباس سوركي به همراه مجاهدان خلق مصطفي جوان خوشدل  افشار، مشعوف كالنتري، عزيز سرمدي، محمد چوپان

خاطره اين رزمندگان آزادي ياد و . هاي اطراف زندان اوين توسط عوامل ساواك تيرباران شده اند و كاظم ذواالنوار  در تپه
 فراموش 1367همچنان كه قتل عام هزاران زنداني سياسي به فرمان خميني جالد در تابستان . هرگز فراموش نخواهد شد

  .نخواهد شد
 

  درگذشت احمد بن بال را تسليت مي گوئيم
  

جبهـه آزاديـبخش ملـي      «گذاران    بال، رهبر انقالب الجزاير، از بنيان       احمد بن   
 23جمهور اين كشور شـامگاه ديـروز، چهارشـنبه            و نخستين رئيس  » الجزاير

 ســالگي در شــهر الجزيــره 96در ســن ) 2012 آوريــل 11(1391فــروردين 
  .درگذشت

 سال از عمر خود را در زندان و چندين سـال را در تبعيـد   24بن بال بيش از     
. دسر كرد و تنها در آخرين سالها به او اجـازه بازگـشت بـه الجزايـر داده شـ                   

 به رياست جمهوري دموكراتيـك خلـق الجزايـر          1962احمد بن بال در سال      
 با كودتاي هواري بومدين، وزير دفاع وقت، از مقـام           1965انتخاب و در سال     

  . رياست جمهوري بركنار شد
سوسياليسم خود  «بورژوازي الجزاير به خاطر اعتقاد زنده ياد احمد بن بال به            

وي پس از آزادي    . ام دولت او را سرنگون كرد     از وي ناراضي و سرانج    » گردان



 ٣

و » نظـم نـوين جهـاني     «از زندان خواهان اتحاد ملي در الجزاير شد و همه تالش خـود را بـر مبـارزه عليـه نئوليبراليـسم،                       
  .سياستهاي مخرب امپرياليسم متمركز كرد

رژيم جمهوري اسالمي حمايـت  » آمريكاييضد «زنده ياد احمد بن بال از شخصيتهاي نادري بود كه نه تنها  از  سياستهاي    
نكرد، بلكه در مخالفت با بنيادگرايي اسالمي در مجامع و كنفرانسهاي بين المللي از مبارزات ضـد اسـتبدادي مـردم ايـران             

  . پشتيباني مي كرد
ن سـازمان مـا مـي       احمد بن بال با تاريخچه مبارزاتي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به خوبي آشنا و خود را از حاميـا                   

  .دانست
نام اين رهبر بزرگ انقالب الجزاير براي هميشه . با در گذشت احمد بن بال خلق الجزاير فرزند و پدري بزرگ را از دست داد       

  .در تاريخ مبارزات آزاديبخش خلقهاي جهان مي درخشد
ران او، بـه مـردم الجزايـر و همـه     سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در گذشت رفيق احمـد بـن بـال را بـه خـانواده و يـا                

  .آزاديخواهان جهان تسليت مي گويد
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

 2012 آوريل 12 - 1391 فروردين 24پنجشنبه 

  .............سرمقاله
 

  نرمش بين چُكش و سندان
  منصور امان

  
خيص مصلحت نظام، وي خواستار تغيير زمان كوتاهي پس از تاييد رياست دوباره آقاي هاشمي رفسنجاني بر مجمع تش

مناسبات دوستانه با "، "رابطه با آمريكا"او در اين رابطه به سه محور . ريل در سياست خارجي جمهوري اسالمي گرديد
  .  اشاره كرد"عدم ماجراجويي در مورد فلسطينيها و شيعيان ُلبنان" و "عربستان

 بگُذارد "نظام" وزنه اي نيست كه مي تواند در ترازوي تعيين سياستهاي بي ترديد اهميت ابتكار آقاي رفسنجاني به خاطر
او مدتهاست كه حاشيه اي بر متن سياست رسمي محسوب مي شود و . و كفه اي را به سود خط و ديدگاهش سنگين كند

اره او در حوزه نُكته چشمگير تر در اين رابطه، علت تحرُك يكب. در تعيين، هدايت يا تصحيح آن نقشي بازي نمي كند
سخنان وي كه .  رزرو شده است"رهبر"حساس سياست خارجي و تريبون گذاري در قلمروي است كه به ظاهر براي 

همزمان با آغاز تداركات براي نشست جمهوري اسالمي با طرفهاي خارجي خود بيان گرديد را مي توان خط مقياسي از 
  .ر كنوني، ظرفيت و آينده آن پنداشتدرجه شدت بحثها در ساختار قُدرت پيرامون مسي

اين شگفت آور نيست كه جايگاه خط مشي حاضر و چشم انداز آن به موضوع بحث در ساختار قُدرت تبديل و مرزهاي 
يك نگاه گُذرا به شرايط مشخصي كه آقاي رفسنجاني از مدخل آن . ممنوعه پيرامون آن به تدريج به عقب كشيده شود

ه، نشان مي دهد مهار اهرُمهاي اقتصاد كشور به شتاب از دستان حكومت خارج مي شود و اين در طرح خود را ارايه كرد
  . حالي ست كه تحريمهاي در دستور كار غرب عليه جمهوري اسالمي هنوز به تمامي به مرحله اجرا در نيامده است

نهايي ) تير ماه(ر اول ماه ميالدي جوالي  عضو آن رسيد، د27تحريمهاي نفتي اتحاديه اروپا كه در بهمن ماه به تصويب 
تا اين تاريخ، مهمترين خريداران نفت جمهوري اسالمي در اُروپا يعني، ايتاليا، يونان و اسپانيا مي توانند برابر با . خواهد شد

  .قراردادهاي معتبر خود عمل كنند
   

  تحريم بخش نفتي
جمهوري اسالمي . ت فقيه در بازارهاي آسيايي نيز جريان دارددر همين حال، پروسه فشار بر شاهرگ حياتي رژيم والي

  . نزديك به نيمي از نفت صادراتي خود را در اين حوزه به فروش مي رساند
 هزار بشكه نفت در روز از ايران وارد مي كرد، اينك اعالم كرده است كه 344 ژاپن كه تا پيش از وضع تحريمهاي نفتي، *

 را نشان  درصد كاهش43 در سال گُذشته، شابه م درصد كاهش داده كه اين رقم نسبت به زمان28خريد خود را به ميزان 
  .  مي دهد
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با اين حال، پايوران نفتي ژاپن اطالع داده اند كه در ادامه ي كاهش خريد نفت از جمهوري اسالمي، چهار پااليشگاه بزُرگ 
  .  ه و واردات از ايران را قطع كرده انداين كشور نيز قراردادهاي خريد نفت خود را تمديد نكرد

 درصدي 20 تا 15 كُره جنوبي، يكي ديگر از مشتريان عمده جمهوري اسالمي در آسيا، به گونه غير رسمي از كاهش *
سئول كه پيشتر واردات محصوالت پتروشيمي از ايران را ممنوع كرده، سياست . واردات نفت خود از ايران خبر داده است

 مورد تحريم نفتي را با گامهاي اتحاديه اروپا تنظيم مي كند و عملي ساختن قصد خود را به ماه جوالي يعني، خود در
  .    زمان به دست اجرا نهاده شدن تحريمهاي اين اتحاديه موكول كرده است

ه همين گونه در حال سوار  آسيايي نفت ايران فراز يافته، به هندوستان نيز كه در اين ميان به جايگاه دومين وارد كنند*
است، اعالم كرده است كه ) مانگالور(بزُرگترين خريدار هندي نفت ايران كه يك پااليشگاه دولتي . شدن بر اين قطار است

همچون سئول، دهلي نو نيز اعالم داشته كه از .  هزار بشكه كاهش مي دهد80 هزار بشكه در روز به 150واردات خود را از 
  .ر جهت كاهش بيشتر خريد از جمهوري اسالمي حركت خواهد كردماه جوالي د

بر اساس همين تحوالت و چشم اندازهاي نفتي جمهوي اسالمي پس از رسميت يافتن تحريمهاي اتحاديه اُروپا، آژانس بين 
ار بشكه در روز  هز950المللي انرژي اتُمي برآورد كرده است كه توليد نفت خام جمهوري اسالمي تا تابستان سال جاري به 

  . كاهش يابد
  

  ُقفل سيستم بانكي
سرويسهاي بين المللي نقل و انتقال  كه درب اسفند، اتحاديه اروپا اعالم كرد 28ساعاتي پيش از آغاز سال جديد، در  *

 اتحاديه مقامهاي. ، مي بنددپايوران رژيم مالها كه در ليست سياه اين اتحاديه قرار دارند  به روي بانكها، موسسه ها و راپول
موسسه  . مي شود(SWIFT) "سويفت"موسسه خدمات دهنده  اين تدبير بيش از همه متوجه روشن ساختند كه اروپا

مزبور يك حلقه پيوند كليدي بين بانكها و موسسات مالي جهان براي نقل و انتقال ارز به شمار آمده و بخش عمده اي از 
  .  فتي و گازي از كانال آن صورت مي پذيردتجارت جهاني و از جمله، معامالت ن

 بانك و موسسه مالي اغلب 40. ويرانگر خواهد بودخارجي جمهوري اسالمي  بر معامالت و داد و ستدهاي اين اقدام تاثير
 92 يا حساب رسمي نزد اين موسسه هستند كه به ُگفته منابع حكومتي، در مجموع "سويفت كد"دولتي در ايران داراي 

همانگونه كه پيداست، بخش نفت و گاز حكومت با .  بازرگاني خارجي جمهوري اسالمي توسط آنها انجام مي شوددرصد
با توجه به وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي اين . بيشترين تاثير از حذف ابزارهاي پايه اي معامله روبرو خواهد بود

 حكومت و به خُشكي كشانده شدن منابعي است كه هزينه بخش، مفهوم ديگر تحول مزبور، تنگ شدن دريچه تغذيه
  .   سياستهاي خود مي كند

، دولت انگليس با ممنوع كردن بانكها و موسسات مالي انگليسي از هر گونه داد وستد و رابطه )آبان ماه(چند ماه پيشتر  *
، دومين مركز مالي جهان "ندن سيتيل"مالي جمهوري اسالمي با -با بانك مركزي جمهوري اسالمي، رابطه سيستم بانكي

  .انگليس در همين راستا، داراييها و سپرده هاي بانك مزبور را نيز توقيف كرد.  را قطع كرده بود"وال استريت"بعد از 
 همزمان با افزايش فشار اُروپا و اقدام آمريكا در مشمول كردن معامالت مالي با جمهوري اسالمي در چارچوب قوانين *

از نخُستين . داد و ستد بر اساس ريال در بزُرگترين مركز تجارت غيرمستقيم جمهوري اسالمي نيز متوقف گرديدي، پولشوي
 خريد وُفروش ريال و گرفتن يا ارسال حواله  از، نزديك به همه صرافيهاي عمده امارات متحده عربي91هفته سال 

ت، نزديك هشت هزار شركت ايراني كه بيشتر آنها به واردات كاال بر اساس گزارش منابع رسمي امارا. خودداري كرده اند
  . تحول مزبور ادامه فعاليت اين شركتها را با عالمت سووال روبرو كرده است. اشتغال دارند، در اين كشور به ثبت رسيده اند

خود با جمهوري اسالمي خاتمه  به روابط و معامالت "بانك اسالمي نور"كمي پيشتر، در اسفند ماه اعالم گرديده بود كه 
همترين يكي از م، "وال استريت جورنال"بانك مزبور به اعضاي خانواده حاكمان امارات تعلُق دارد و به نوشته . داده است

  . به شمار مي رفته استمدهاي نفت خود آ درانتقال و دريافت براي حاكمان ايرانراههاي 
  

  انتخابات
ارهاي نفتي و مالي و زير قيچي رفتن بند ناف حكومت را براي رهبران و پايوران آن با اين حال، آنچه كه تشديد فش

خطرناك مي كند، شرايط مشخص اقتصادي اي كه به گونه مجرد پديد مي آورد، نيست؛ خطر در بيان و بازتاب اجتماعي و 
اين فاكتور قادر است .  تواند فعال كندسياسي اين شرايط نهفته است و واُكنشي كه مي تواند برانگيزد و نيروهايي كه مي



 ٥

 يا به بيان ديگر، پايين كشيدن فتيله بحران براي از سر گُذراندن توفان، قوي ترين استدالل را "رابطه با آمريكا"در بحث 
  .  عرضه كند و همين طور، بيشترين مشوق براي حركت در اين مسير باشد

ه حكومت مي توانست براي ارزيابي موفقيت خود در سركوب جامعه و به نمايش انتخابات مجلس، بهترين ُفرصتي بود ك
، رژيم واليت فقيه و جامعه، خود را در 1388براي نخُستين بار پس از خيزشهاي سراسري . اطاعت كشاندن آن داشته باشد

كومت مي توانست به وسيله هر گاه صحنه نبرد خالي مي ماند و يا ح. يك ميدان نبرد گُسترده در برابر يكديگر مي يافتند
پراكنده كردن نيروها و گُردانهاي آن از راه تهديد، رشوه و فريب، جبهه مقابل را تضعيف كند، مسير براي تداوم سياست 

 در اين آزمون مردود مي شد، ريسكهاي خط "نظام"برعكس، در صورتي كه . ُكنوني از جمله در پهنه خارجي باز مي ماند
  . نه جبران ناپذيري افزايش مي يافت و با مبناي خود يعني، ثبات و حفظ قُدرت در تناقُض قرار مي گرفتمشي مزبور به گو

 را بازگو نكرده "نظام"هيچكس بهتر از آقاي خامنه اي و همدستانش نقش نمايش انتخابات در تعيين سياستهاي ُكلي 
 "انتخاب"شتر روشن كردند كه از نظر آنان موضوعي كه به آنها در پروسه تدارك اين خيمه شب بازي، گام به گام بي. است

حاكمان براي جامعه استدالل مي كردند كه .  است"نظام"گذاشته شده، نه چگونگي تركيب آتي مجلس بلكه، آرايش فعلي 
 به - "دشمنان" و به بيان آنها - "نظام"تضعيف حكومت در نتيجه تحريم انتخابات، عاملي براي تشويق طرفهاي خارجي 

دستگاه قُدرت به اين وسيله توده ها را در برابر انتخاب دروغين بين دو . تشديد فشارها و سپس حمله نظامي خواهد بود
ي اين باجگيري ني رضاحسيصطفميك نماينده مجلس به نام .  يا تشديد تحريمها و جنگ قرار مي داد"نظام"گزينه 

م مشاركت نخواهند كرد، آن موقع ه كه مردم در انتخابات مجلس ُنندي اگر ببشمند": ناشيانه را اينگونه تشريح كرده است
 ي و جنگ افروزيي افغانستان و عراق درآورد، هوس كشورگشاي كه براييهاي خواهان و همانند بازيبه بهانه دفاع از آزاد

 فرمودند، ي مقام معظم رهبر همانطور كه،مي داشته باشيرشورشمن شكن پ و دريضور چشمگ حكياما اگر . خواهد كرد
مور  بخواهد در اُاي كند ي ما دست درازي كه به مرزهادي اش نخواهد گنجلهيخ وجه به مچيشمن به ه است كه ديعيطب

  ". داشته باشديف كشور ما دخل و تصرُيداخل
  

  پيامي كه حكومت گرفت
و در پيامد آن، بي تاثيري راه انداختن بايكوت چشمگير و سراسري نمايش انتخابات، شكاف بين حكومت و جامعه 
  . ميدانهاي فرعي براي به حاشيه بردن تضاد اصلي را به روشني به نمايش گُذاشت

 بفرستد، به موجز اما روشن "دوستان و دشمنان" هايي كه آقاي خامنه اي قصد داشت براي "پيام" اسفند، همه ي 12روز 
 دريافت كرد و چندان از شنيدن آن سراسيمه شد كه با "نظام" ولي خود قوي ترين عالمت را. ترين شكل ارسال گرديد

وجود تداركات گُسترده و هزينه هنُگفت براي رنگ و لعاب زدن به سيرك انتخابات، حتي از سر هم كردن آمار و ارقام الزم 
واُكنش اعتراضي جامعه و فراتر رفتن رسواييهاي لو رفته بر سر صحنه، نشان از غافلگيري حكومت در برابر . نيز ناتوان ماند

  .  آن از بدبينانه ترين حالتي بود كه پيش بيني و تدارك ديده بود
از اين هنگام به بعد، تريبون به روي بحث در باره چگونگي كاهش فشارهاي خارجي و جلوگيري از افزايش تاثير آن بر 

  . اين بار به گونه ديگر آغاز گرديد اعتماد ناپذير داخلي، گشوده شد و ارسال پيام، "دشمنان"
  

  برآمد
رژيم جمهوري اسالمي زير فشار داخلي و خارجي، در حال جستجوي راهي براي خارج شدن از تنگنا است و زير تابلوي 

اين يك فعاليت .  يا مذاكره در استانبول و بغداد، چراغ قُوه به دست به اطراف رهسپار گرديده است"رابطه با آمريكا"
فعاليتها و . خته شده حاكمان جمهوري اسالمي در همه شرايط مشابهي ست كه تا كنون در آن قرار گرفته استشنا

ابتكارهايي كه بر اين مبنا صورت مي پذيرد، هر چيزي به جز قصد و اراده براي دست يافتن يا نزديك شدن به راه حل 
م در مورد روابط خارجي و هم در مورد مناسبات داخلي آن اين نتيجه گيري، ه. بحران به گونه موثر و لمس پذير است

  .  صدق مي كند
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
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  .......كارگران و مزدبگيران
  

  »توليد ملي« رشد زر ورقاستثمار بيشتر با 
  زينت ميرهاشمي 

  
نامگذاري » جهاد اقتصادي« را سال 90 زماني كه ولي فقيه سال

در . شد در پايان سال ريال تبديل به كاعذ پاره اي بي ارزشكرد، 
 بزرگترين و بي سابقه ترين اختالس مالي با همكاري 90سال 

 تومان به 1100همچنين ارزش دالر از . پايوران رژيم صورت گرفت
حتواي م.  رسيد90 تومان در ماههاي پاياني سال 2000بيش از 

نامگذاري سال جديد توسط خامنه اي با استثمار بيشتر رقم خواهد 
توليد ملي، حمايت از كار و «شعار خامنه اي تحت عنوان . خورد

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

چشم وضعيت اقتصادي آن چنان بحراني است كه كارگزاران رژيم 
يكي از . انداز روشني براي بهبود  وضعيت به تصوير نمي كشند

شعارهاي احمدي نژاد در هنگام اجرايي كردن حذف يارانه ها، به 
بر اساس همه داده هاي آماري و . كارگيري بخشي از يارانه ها در واحدهاي توليدي و تقويت نيروهاي توليدي داخلي بود

كومتي، در يك سال و چندي كه طرح هدفمندي يارانه ها عملي شده، شمار گزارشهاي منتشر شده از نهادهاي ح
  . واحدهاي توليدي تعطيل شده افزايش يافته است

، با توجه به نرخ تورم، نمايي از توخالي بودن نامگذاريهاي ولي 91مبلغ تعيين شده به عنوان حداقل دستمزد براي سال 
 تومان به عنوان حداقل دستمزد، 754 هزار و 389   راي عالي كار با تعيين، شو90در پايان سال . فقيه براي امسال است

دستمزد اعالم شده شامل آن درصد از حداقل .  دادراسال امنويد افزايش فقر و تنگدستي به كارگران و مزدبگيران براي 
د آنان شامل نمي شود وضع براي كساني كه قانون كار در مور. كارگران و مزدبگيراني مي شود كه تحت قانون كار هستند

  .از اين هم بدتر است
در حالي كه نرخ واقعي تورم از طرف هيج نهاد رسمي اعالم نمي شود، بانك . اين دستمزد هيچ همخواني با نرخ تورم ندارد

عات  فروردين، به نقل از واحد اطال14خبرگزاري حكومتي ايلنا روز دوشنبه .  درصد اعالم كرد21.5مركزي نرخ تورم را 
همين خبرگزاري از قول اطالعات .  درصد افزايش يافته است23،6اكونوميست، اعالم كرد كه نرخ تورم در فروردين ماه به 

  . اكونوميست مي نويسد كه نرخ تورم در ماههاي آينده همچنان سير صعودي خواهد داشت
 فروردين 11ورم در خبر انالين جمعه مصطفي اقليما، رئيس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران، در رابطه با ت

 درصد رشد داشته، در حالي كه قيمت 84 سال گذشته تا كنون ميزان حقوق پايه يك حقوق بگير حدود 30از «:نوشت
  . » برابر شده است800برخي كاالها، مانند بنزين، 

كند و بر اين اساس اعالم مي كند  يم هزار تومان برآورد 700 را ديخط فقر شد نرخ  مزد تهرانتهي عضو كم،يقي توففرامرز
 هزار 250نرخ خط فقر از يك ميليون و ؛  كهدي تاكيو . قرار دارنددي خط فقر شدري زي درصد از كارگران قانون60كه؛ 

 1391طبق مصوبه مزدي در سال  و بنابرين بر  هزار تومان افزايش يافته400 به يك ميليون و 1390تومان در سال 
 .كنند يگذران معيشت م) خط مرگ(كنند زير خط فقر شديد در محدوده خط بقاء  ه دستمزد دريافت ميكارگراني كه پاي

  
  اجراي بخش دوم هدفمندي يارانه ها

در حالي كه اجراي فاز دوم حذف يارانه ها يا هدفمندي يارانه ها تبديل به موضوع كشمكش براي تصفيه حسابهاي دولت و 
 5عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس رژيم روز . ر تومان يارانه ها دروغ از آب درآمد هزا28مجلس شده، شعار افزايش 
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و غير » بسيار شعارگونه« فروردين، در واكنش به بي اعتنايي دولت به جايگاه مجلس، حرفهاي احمدي نژاد را 17شنبه 
 . جدي تلقي نمود

هيج گرفتن مجلس توسط احمدي نژاد به خشم آمده و  فروردين از 17 شنبه 5از طرف ديگر الريجاني رئيس مجلس روز 
  » .بدون مصوبه مجلس نمي توان گام دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد«:اظهار داشت

هدفمندي . در پشت هياهوي دعواي مجلس و دولت بر سر ميزان يارانه هاي پرداختي به مردم، واقعيت چيز ديگري است
ميزان كمكهايي كه در برابر .  قيمتها و نرخ تورم شده استرشدرانه ها است، باعث يارانه ها كه در اصل همان حذف يا

بر همين منظر، . نداردقيمت همه اجناس و كاالهاي سوختي حذف يارانه ها پرداخت شده هيچ همخواني با افزايش 
الريجاني در مجادله . استدستاورد حذف يارانه ها، افزايش تورم، گسترش فقر و تعطيلي بيشتر واحدهاي توليدي داخلي 

قرار بود از محل منابع اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، درمان رايگان در اختيار مردم گذاشته «:با احمدي نژاد، مي گويد
  .، كه چنين نشد»شود

اس بر اس. طي يك ماه اخير به ويژه ايام نوروزي مردم يك باره با افزايش قيمتهاي مواد خوراكي و سوختي روبرو شدند
مردم بايد بهاي افزايش كاالها را با وعده . گزارشهاي پخش شده بهاي مواد خوراكي طي يك ماه اخير دو برابر شده است

براساس گزارش خبرگزاريها، قيمت . احمدي نژاد مبني بر افزايش يارانه ها كه هنوز به حسابشان ريخته نشده است بپردازند
  . ي پاياني سال و آغاز سال جديد افزايش داشته است درصد در روزها100مواد خوراكي بيش از 

 مالي از حدف يارانه ها موضوع دعواي پايوران رژيم است، افزايش بهاي مواد اوليه زندگي و فقيرتر شدن ابعاگر تقسيم من
  . است كه بر دوش مردم سنگيني مي كند» هدفمندي يارانه ها«مردم واقعيت سياست 

  
  1391اليحه بودجه 

و به توصيه ولي فقيه به تصويب مجلس » مصلحت«، بنا به 1391 فروردين، كليات اليجه بودجه سال 21نبه روز دوش
 دليل مورد تاييد 8، يك روز قبل از تصويب در جلسه كميسيون تلفيق مجلس به 1391طرح بودجه سال . نشينان رسيد

گرفتن مجلس در اجراي فاز دوم يارانه ها، به خامنه چندي پيش الريجاني از احمدي نژاد بر سر به هيچ . قرار نگرفته بود
 فانون اساسي در اين امر به نفع مجلس 110بر اساس اصل   وي در نامه اش از ولي فقيه تقاضا كرد كه . اي متوسل شد

 . مداخله كند
.  نژاد تاكيد كرداحمدي بر توصيه خامنه اي در تصويب آن به نفع دولت  الريجاني در هنگام تصويب كليات اليحه بودجه 

بي خاصيت بودن مجلس بارها در تضاد با دولت و با . اين امر يك بار ديگر بر پوشالي بودن قوه مقننه رژيم مهر تائيد زد
  . مداخله خامنه اي خود را نشان داده است

مار بيشتر كارگران ، محصول اتاق فكر اقليتي محدود و چپاولگر است كه نفع سرمايه داران و استث1391اليجه بودجه سال 
بر همين منظر بحران اقتصادي، تورم، بيكاري، ناامني و آسيبهاي اجتماعي را هر . و مزدبگيران را برنامه ريزي كرده است

  . جه بيشتر افزايش خواهد داد
كي از معترضان بي عرضه حتا ي.  اعالم كرده بودند1391 دليل را علت مخالفت خود با اليحه بودجه سال 8مجلس نشينان 

در حالي كه . ماده هاي مورد اعتراض خود را هم نتوانستند در اليحه فوق وارد كنند و دربست نظر احمدي نژاد را پذيرفتند
  . همه موارد مدتهاست مورد مشاجره باندهاي در قدرت است

 و توزيع آن در اليجه به نظر معترضان، قانون هدفمندي يارانه ها، نرخ ارز، سقف بودجه، ميزان انتشار اوراق مشاركت،
را با حمايت خامنه   مي توان گفت مجلس مجبور شد كه اليجه دست پحت دولت احمدي نژاد . بودجه مشخص نشده است

  . اي تصويب كند
انتشار اوراق مشاركت جمع كردن . با اين اليحه دست دولت در انتشار هر حجمي از اوراق مشاركت باز گذاشته شده است

خبرگزاري حكومتي فارس در اسفند . اين امر بدهيهاي دولت به بانكها را افزايش خواهد داد. ولت استنقدينگي در دست د
 هزار ميليارد تومان 55 به مرز 89بدهي دولت و شركتهاي دولتي به سيستم بانكي در پايان سال « گزارش كرد كه 1390

   .» سال دو برابر شده است4رسيد و طي 
  

  بيكار شدن كارگرانورشكستگي توليد داخلي و 
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احمدي نژاد و مافياي شريك در قدرت به واردات كاالهاي بنجل اقدام مي كنند، طبيعي » برادران قاچاقچي«در حالي كه 
 واحد توليدي كه اكنون در سطح كشور 38كارگران و مزدبگيران . است كه كمتر از يك سوم واحدهاي توليدي فعال باشند

. خامنه اي نمي بينند» توليد ملي« از نطر كار، امنيت شغلي و زندگي حداقل را در سال فعال هستند، چشم انداز روشني
 به علت وضعيت بحراني واحدهاي ؛ فعال كارگري اعالم كرديكاز قول  فروردين 20خبرگزاري دولتي ايلنا روز يكشنبه 

طي سال گذشته  بنا بر اين گزارش .دان  اخراج شده1391 درصد از كارگران واحدهاي توليدي از ابتداي سال 30توليدي 
هاي حمايتي دولت به   عدم ارائه بسته«ند و در صورت ه اتعداد زيادي از واحدهاي توليدي تعطيل و ورشكست شد

 .»اي از كارگران فعال در واحدهاي توليدي اخراج شوند   پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري بخش عمده،كارفرمايان
  .داد كارگر كارخانه نويد منگنز اصفهان 150 خبر از بيكار شدن  فروردين22سه شنبه وز همين خبرگزاري در ر

 210 و لي امسال تعطي در اهواز از ابتدالي جينيفارس، كارخانه آجر ماشخبرگزاري حكومتي  نيفرورد19 روزبه گزارش 
  . شدندكاري كارخانه بنيكارگر ا

 شمش چدن شركت ذوب دي كارگران كارخانه توليتمامخبر داد كه،  نيورد فر18 لنا،ياخبرگزاري حكومتي ايلنا در روز 
 15همين خبرگزاري در روز .  اخراج شدند1391 سال ي روز كارنيدر نخستدر همدان ) كوره بلند(آهن غرب كشور 
  . خبر داد و روزمزد كارخانه شهاب خودرويكارگران قرار داد 650فروردين از اخراج 

 نوروز امسال التيشركت اسنوا در اصفهان از روز اول بعد از تعط،  كارگران برق و فلزكار كرمانشاهيانجمن صنفبه گزارش 
 . را داردگري نفر د700 يجي نفر از كارگران را اخراج كرده و قصد اخراج تدر1200

  
  اول ماه مه، روز جهاني كارگر

  
  

كارگران و مزدبگيران جهان خود را براي 
. ه، سازمان مي دهندبرپايي روز اول ماه  م

در حالي كه فعاالن كارگري در ايران به 
دليل شركت در گردهمايي روز كارگر و 
. دفاع از حقوق خود در زندان به سر مي برند

كارگران ايران براي سازمانيابي خود جهت 
برگزاري روز اول ماه، زير شديدترين فشار و 

 حصار كشيدن خواسته هاي كارگران در چارچوب حكومت و نهادهاي دولت ساخته كارگري براي به. سركوب هستند
با درود به كارگران و نيز فعاالن . باندهاي آن، در برگزاري اين روز در چارچوب قانون ضد كارگري موجود تالش مي كنند

. مكارگري كه خود را براي شكستن حصارهاي حكومتي و همايش مستقل آماده مي سازند، روز كارگر را تبريك مي گوي
 ارديبهشت روز جهاني كارگر،  در همبستگي با فعاالن سنديكايي  و فعاالن كارگري در زندان، فرياد مي زنيم 11روز 

  . كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد آزاد شوند
  

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

رويدادھای  و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامر،و فراسوی خبنشريه نيرد خلق، اخبار 
  روز ايران و جھان

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

www.fadaian.org  
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  ......جھان در آئينه مرور
  

 )20(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 
   

   در جنبش اشغال وال استريت"جاسوسها" و "نفوذيها"
  انتخابات رياست جمهوري در مصر، آيا انقالب شكست خورده است؟

  ليال جديدي
  
   در جنبش اشغال وال استريت" جاسوسها" و "نفوذيها"

جنبش اشغال وال استريت با وجود عمر كوتاه خود دستاوردهاي بزرگي داشته است كه از جمله مهمترين آنها جهت دادن 
اين در حاليست كه طرف مقابل هم خاموش ننشسته و . بحثهاي اقتصادي به سمت موضوعات ريشه اي و اساسي است

يكي از مهمترين و موثرترين حركات بازدارنده و ويرانگر كه . ب آن از شگردهاي گوناگوني استفاده كرده استبراي تخري
.  در داخل اين جنبش است"نفوذي"اثرات آن از سركوب مستقيم پليسي نيز مخرب تر به شمار مي رود، فعاليت نيروهاي 

منحرف كردن نظري آن به صورتي است كه از پرداختن هدف از رخنه دادن اين افراد درهم شكستن تشكيالتي جنبش و 
همزمان، اين سياست پليسي تالش دارد چهره نا خوشايندي به جنبش بدهد تا مانع نفوذ و . به موضوعات اصلي باز بماند
نه فعاالن اين جنبش كه براي زنده نگاه داشتن و پيشبرد آن پيگيرانه تالش مي كنند، روزا. محبوبيت آن در جامعه شود

  .  نيز دست و پنجه نرم كنند"جاسوسها" و "نفوذيها"بايد با اعمال مخرب 
 را به عهده دارد، در گزارشي در "رفرم در سياست مواد مخدر"، يك فعال سياسي كه رهبري تشكلي به نام "كاون ريس"

قدامات مخرب آنها را  ها و ا"نفوذي"بخش اول اين گزارش طرز كار و شناسايي . دو بخش به اين معضل پرداخته است
 و اقداماتي كه بايد براي پيشگيري صورت گيرد، بررسي مي "نفوذي"مورد بحث قرار داده و در بخش دوم، تاريخ نقش 

  .شود
 به افرادي اشاره مي كند كه با لباس و كوله پشتي و ظاهري شبيه معترضان وارد جمع آنان مي "ريس"در بخش نخست 

همان روزهاي نخست وارد پارك شده و در بين جمعيت جا پراكنده شدند تا در موقعيتي آنها از ":وي مي گويد. شوند
برخي از . پليس نيز به طبع واكنش نشان داده و به درگيري با معترضان مي پردازد. مناسب با پليس درگيري ايجاد كنند

 برخي نيز در استخدام گروههاي محافظه اين افراد از سوي كمپانيهاي بزرگي كه جنبش آنها را افشا كرده، اجير شده اند،
احزاب سياسي كه از جانب كمپانيهاي بزرگ حمايت مالي مي شوند نيز نفوذي و جاسوس به . كار دست راستي هستند

 كه محفلي از راستها "تي پارتي" نيز كه مايل است جنبش اشغال را همچون "حزب دمكرات". ميان معترضان مي فرستند
  .  كند، در اين فعاليتها دست دارداست، وابسته به خود

افراد نفوذي با .  در سراسر كشور و در هر جايي كه جنبش اشغال فعال است، رخنه كرده اند"جاسوسها" و "نفوذيها"
تخريب ساختمانها و غيره تالش مي كنند كه جنبش را به دو دسته خشونت گرا و مسالمت جو تقسيم كنند تا موجبات 

  ".د شك و ترديد بين آنها نسبت به جنبش را فراهم آورندسردرگمي مردم و ايجا
 در گزارش خود كه حاصل گفتگوهاي وي با فعاالن است، به اين جمعبندي رسيده كه نفوذيها در همه جا از "كاون ريس"

  . تاكتيكهاي مشتركي استفاده كرده اند
  .ته بندي شده است در زير به طور خالصه دس"نفوذي"روشهاي همگون و سازمان يافته افراد 

پيش كشيدن بحثهاي جدل برانگيز براي ايجاد دو دستگي، طرح موضوعات خارج از بحث به عنوان موارد اضطراري،  - 1
كشاندن بحث به موضوعات شخصي، زير سووال بردن پيشنهادات ديگران، ايجاد بدگماني نسبت به افرادي كه داراي 

واناييهاي آنها، بدگويي از افرادي كه بيشتر كار و فعاليت مي كنند و به طبع اتوريته هستند و يا پراكندن ترديد نسبت به ت
نقش رهبري امور را به دست مي گيرند، مطرح كردن ديدگاههاي ضد رهبري و مشكل تراشي بر سر راه افرادي كه 

  .داوطلب كمك به جنبش هستند، پخش تهمت و افترا در باره مسايل مالي
سانه هاي اجتماعي همزمان با تالش براي به دست گرفتن كنترل وب سايتها، صفحات فيس ايجاد اختالل در فعاليت ر - 2

 . بوك و تويتر
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 يا مديريت آن را به ديگران داده "ادمين"در مواردي افرادي كه صفحات فيس بوكي براي جنبش به راه انداخته اند و حق 
 .  ايجاد شده در اختيار افراد نفوذي قرار مي گيردبودند، ناگهان از صفحه حذف يا ممنوع الورود مي شوند و رسانه

پولها "زير سووال بردن مسووالن در رابطه با كمكهاي مالي و متهم كردن آنها به سوواستفاده و براه انداختن پرسش  - 3
 .  و مسايلي از اين دست"كجا رفتند؟

  
   "نفوذي"تاريخ 

از ": در اين باره مي نويسد"گاردين"روزنامه .  سابقه نيستنفوذ در جنبشهاي سياسي بسيار عادي است و در آمريكا بدون
   ". است"اف بي اي" هكر، يك نفر مامور اطالعاتي 4هر 

  .  با تهديد هكرها به مجازاتهاي طوالني، آنان را به خدمت خود در مي آورد"اف بي اي"در اين مقاله توضيح داده شده كه 
زماني كه تاريخ نفوذ افراد مزدور در جنبشها كه به استخدام پليس و ": در بخش دوم گزارش خود مي نويسد"كاون ريس"

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

حتي براي ":تاريخ جنبشها در آمريكا مي گويدوي پس از بررسي مشروحي از نمونه هاي به كارگيري اين ترفند پليسي در 
استخدام جاسوس .  هم جاسوس خصوصي به كار گرفته شده بود"آلبرت اينشتين" و "مارتين لوتركينگ"افرادي همچون 

   ".و نفوذي در آمريكا بسيار معمول است و استثنا هم نداشته است
 1978بر پايه اطالعات گرفته شده از اسناد ارتش در آمار سال بنابر تحقيقاتي كه در اين زمينه شده است و ":وي مي افزايد

جاسوسان و نفوذيها تنها وظيفه گردآوري اطالعات را ندارند، .  معترض، يك جاسوس تعيين مي شود6قرار دارد، براي هر 
آميز با پليس، بلكه آنها در فعاليت جنبشها نيز به طور مستقيم شركت دارند، حمله به مراكز دولتي و درگيري خشونت 

  . مشخصه اين مشاركتهاست
گمراه كردن، خنثي سازي و بي اعتبار كردن هر جنبش و .  سپتامبر، بازار نفوذي و جاسوس داغ تر شده است11پس از 

اقدام اعتراضي همچنان هدف اين اقدامات را تشكيل مي دهد كه به صورتهاي زير انجام مي شود و عناصر پليس را از 
  : حوزه ها مي توان شناسايي كردفعاليت در اين

با ايجاد يك صحنه غير منتظره و غيرعادي توسط پليس دستگير مي شوند و سپس اطالعات منفي از سابقه خود به  - 1
  .پليس مي دهند تا بدين صورت چهره فعاالن جنبش را تخريب كنند

نامه هاي بي امضا براي برپا كردن ايجاد شكستن اتحاد داخلي گروهها با دامن زدن به بحثهاي نژاد پرستانه و فرستادن  - 2
 . اختالف و تضاد

 نسبت دادن دزدي به گروهها - 3
 جلوگيري از شركت ديگران در كارهاي گروهي از طريق بدگويي و دادن نسبتهاي دروغ به آنها - 4

  . بخش سوم اين گزارش كه به راههاي مقابله با اين افراد اختصاص يافته، بعداً منتشر مي شود
   

  ت رياست جمهوري در مصر، آيا انقالب شكست خورده است؟انتخابا
در اين مدت سه .  از تونس آغاز شد، وارد سال دوم حيات خود شده است2010جنبشهاي كشورهاي عربي كه در دسامبر 

ن و  قدرت را واگذار كرد و در بحري"علي عبداهللا صالح"در يمن، . حاكم ديكتاتور در تونس، مصر و ليبي سرنگون شده اند
در . با اين حال، آينده ي تمامي اين جنبشها نه تنها نا مشخص بلكه در مخاطره است. سوريه درگيريهاي خونين ادامه دارد

انتخابات رياست . اين ميان جنبش در مصر كه براي مدتها مركز توجهات بود، روزهاي سرنوشت سازي را مي گذراند
ن كساني صورت مي گيرد كه نقش برجسته اي در جنبش دمكراسي جمهوري در حالي در راه است كه تبادل قدرت بي

.  در صف اول قرار گرفته اند"اخوان المسلمين" و "مبارك"، بازماندگان "سلفيها"كانديداهاي . خواهانه مردم مصر نداشتند
ي براي جنبش بررسي تحوالت اين دوره كه شايد بتوان به لحاظي آن را حساس ارزيابي كرد، مي تواند آموزشهاي مفيد

از همين رو، نخست به رويدادهايي كه در آستانه انتخابات جريان دارد پرداخته و سپس نقش و . مردم ايران نيز داشته باشد
  . چشم اندازي كه برخي از فعاالن اصلي اين جنبش ارايه مي دهند را بررسي مي كنيم
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آخرين . برگزار شود)  ماه مي24 و 23( سال جاري  خرداد4 و 3انتخابات رياست جمهوري مصر قرار است در روزهاي 
پيشاپيش . به پايان رسيد)  آوريل15( فروردين 27ها براي شركت در آن در روز يكشنبه  مهلت براي ثبت نام نامزد

 و گروههاي اسالمي حكايت مي كرد، "مبارك"شواهدي وجود داشت كه از جريان داشتن رقابت اصلي بين متحدان سابق 
ك حركت پيش بيني نشده، پس از اتمام مهلت ثبت نام، كميسيون انتخابات، ده نامزد سرشناس انتخابات رياست اما در ي

رييس پيشين : جمهوري را فاقد صالحيت اعالم كرد، از جمله، سه كانديد سرشناس كه شانس پيروزي بيشتري داشتند
 . ن و اخوان المسلمي سازمان اطالعات مصر و دو نامزد گروههاي سلفي

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

، نامزد "خيرت شاطر"همچنين . كايي مادرش حذف گرديد نيز كه نامزد سلفيها بود، به علت تابعيت آمري"ابواسماعيل
 ميالدي از زندان آزاد شده بود نيز به اتكا به قوانين مصر كه 2011 كه در ماه مارس سال "اخوان المسلمين"نخست 

 بايست حداقل شش سال از زمان آزادي زندانيان سابق براي نامزدي در انتخابات گذشته باشد، فاقد صالحيت شناخته مي
  . شد

 گزينه محبوب "عمر سليمان". نظرسنجيها در مصر از شانس قابل توجه رييس سابق سازمان اطالعات مصر خبر مي داد
با .  در ماه فوريه سال گذشته در دست داشت"مبارك" است كه زمام امور را از هنگام فروپاشي رژيم "شوراي نظامي مصر"

  .مزدي براي رياست جمهوري معرفي نكرده است ادعا مي كرد، نا"شوراي نظامي مصر"اين حال، 
 دست به تظاهرات گسترده اي "ميدان تحرير"از سوي ديگر، يك روز پيش از حذف كانديداها، گروههاي اسالم گرا در 

بايد توجه داشت كه نامزد رياست .  در انتخابات رياست جمهوري زدند"مبارك"عليه شركت مقامهاي پيشين در رژيم 
 نيز كه اكنون قدرت غالب در پارلمان اين كشور را دارد، چشم انداز خوبي براي پيروزي در " المسلميناخوان"جمهوري 

 به خاطر اعتراضات اسالم گرايان حذف شود، نفر بعدي "سليمان"بنابراين اگر قرار بود . انتخابات رياست جمهوري داشت
همين رو مي شود اين گونه جمعبندي كرد كه حذف از .  بود"اخوان المسلمين"كه شانس پيروزي مي داشت، كانديد 

  . كانديداهاي شاخص از هر سه گروه اقدامي بود كامال سياسي و همزمان حساس
 48توانند ظرف  ، رييس كميسيون انتخابات مصر اعالم كرد كه نامزدهاي ردصالحيت شده مي"فاروق سلطان"با اين حال، 

  . به كميسيون انتخابات ارسال كنندساعت اعتراضات خود را به نتايج اعالم شده
، يك فعال سرشناس مصري در مصاحبه "جورح ايشاق". در باره اين تحوالت، صاحبنظران مصري نظرات گوناگوني دارند

 كانديد ارتش است و ارتش هرچه از دستش برآيد انجام مي دهد تا او "عمر سليمان" گفت، "اليوم"اي با روزنامه المصري 
، يك روزنامه نگار و محقق سياسي معتقد است، "عمر علي حسن"به همين گونه . ا به دست بگيردرياست جمهوري ر

 جلوگيري "اخوان المسلمين"، كانديد "خيرت شاطر" را پشتيباني و تقويت خواهد كرد تا از پيروزي "سليمان"ارتش 
  . د خواهد كرد را باز تولي"مبارك" پيروز شود، رژيم "سليمان"وي همچنين گفت كه اگر . كند

اين ": مي گويد"مركز اهرام براي مطالعات استراتژيكي و سياسي"، يك فرد آگاه در "امرهاشم رابي"در همين زمينه، 
  ".اقدامي براي سقط جنين انقالب است تا فساد در رژيم گذشته پيگيري نشود

اين .  هزار امضا جمع آوري كند72سته بود  كه حمايت ارتش از خود را تكذيب كرده بود، در فاصله يك روز توان"سليمان"
تعداد بيش از دو برابر تعداد امضاي الزم براي كانديد شدن بود، اما كميسيون انتخابات هويت بسياري از امضا كنندگان را 

  . و رقيب سرسخت او هر دو از دور خارج شوند"سليمان"از اين رو شگفت آور نيست كه . نا مشخص اعالم كرد
ميدان ".  روز پيش از حذف نامزدهاي سرشناس، اين تنها اسالم گرايان بودند كه دست به اعتراض زده بودندعه نماز جمدر

اخوان "هواداران  كه سال گذشته جنبشي همگاني و متحد، به ويژه جوانان را در برداشت، اكنون تنها شاهد تجمع "تحرير
 ديگر نيروها اين تجمع را تحريم كرده بودند و اين .كردند تجمع مي "سليمان" شده كه عليه كانديداتوري "المسلمين

  . نشانه اي از دره عميق بين مبارزان و فرصت طلبان مي تواند باشد
  

در نخستين سال انقالب مصر، بازار تبادل عقايد و ديدگاهها داغ بود، اما اگر چه رويدادهاي بعدي عده اي را سرخورده و 
اكنون برخي معتقدند همين . جامعه اي غني از ايده ها، تفكرات و تبادل نظرها تبديل شدمايوس كرد، با اين حال مصر به 

دسته بنديهاي نظري، اهداف و خواسته هايي را بيان مي كند كه تنها در حرف امكان عملي شدن دارند و جايي در واقعيت 
 موضوعاتي جامد برخورد مي كنند كه با واقعيتها منتقدان مي گويند، جوانان انقالبي با پرنسيبها و ايده ها به شكل. ندارند
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 كه بيشتر با جامعه مصر "اخوان المسلمين"هم . از طرف ديگر، اسالم گرايان نيز از واقعيت به دور هستند. همخواني ندارد
زد، هر دو  كه تفكراتي نا آشنا با جامعه دارند و حرفهايشان اغلب مردم را به هراس مي اندا"سلفيها"آشنايي دارد و هم 

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

 ".يست، جهنمي استكساني كه با ما هستند بهشتي و هر كس با ما ن": حرف اول و آخر اسالم گرايان اين است":است
بدون كوچكترين شك، با همين روش بود كه آنها بسياري را حامي خود كردند و با همين ادعا هم مي خواهند موسسات 

اين انحراف بزرگي از اهداف اصلي انقالب كه هرگز مايل به تمركز قدرت در دست يك . كليدي كشور را در دست بگيرند
   ".نيرو نبود، است
 به اهداف و "اخوان المسلمين"، رهبر "محمد بادي"هايي مشابه است كه بسياري از فعاالن جنبش معتقدند بر پايه استدالل

 سال است كه 60. آنها همچنين مي گويند، انتخابات مهم نيست و هيچ معنايي ندارد. آرمانهاي انقالب خيانت كرده است
خابات و رفراندوم برپا كرده اما حاكمان هر بار به بهانه هاي در مصر حكومتي كه تحت اختيار ارتش بوده، انواع و اقسام انت

 و قوانيني كه خواسته ها و نظرات "امنيت ملي"مختلف به نتايج آن ترتيب اثر ندادند و موقعيت خودشان را زير عنوان 
  . جامعه در آن دخالت نداشته، حفظ كردند

 جابجا "حقانيت به خاطر برنده انتخابات شدن" و يا "نون خداقا" با "امنيت ملي"نيروهاي سكوالر از اين در هراسند كه 
  . شود

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

 هر دو "سلفيها" و "اخوان المسلمين"":نيروهاي سكوالر مي گويند. در دست اسالم گرايان باشد، بسيار محدود مي دانند
تاكيد مي كنند كه قوانين اسالم را به مردم تحميل نخواهند كرد و اجازه مي دهند در خانه و يا هتلها مشروبات الكلي 

ما چه كسي هستيد و چه حقي داريد كه قوانين اسالمي را به ما تحميل كنيد يا نكنيد؟ مگر ما مي گوييم ش. صرف كنند
   "هر كس دولت و مجلس را در دست داشته باشد، بايد خواست خود را تحميل كند؟ پس قانون اساسي براي چيست؟

دن قانون اساسي و بي توجهي به پيشينه آنها بارها هشدار داده اند كه چنانچه اسالم گراها بخواهند اهداف خود را با دور ز
  .فرهنگي مردم مصر و با ثروتي كه متعلق به جامعه مصر است پيش ببرند، سقوط حتمي خود را پايه گذاري كرده اند

اسالم گرايان حتي اگر مجلس را قبضه كنند و ": مي گويد"الدمكراتيا" در بخش از تحليل ياد شده خود در "عزيمي آشور"
هم از آنان باشد، نه تنها بايد از مكانيسمهاي دمكراتيك پيروي كنند، بلكه بايد به روح دمكراسي خواهي كه رييس جمهور 

آنها بايد عدالت را در تمامي بنيادهاي سياسي رعايت كرده و پيش . باعث شد آنان قدرت را تصاحب كنند، گردن بگذارند
هر رييس جمهوري از . هيم داشت كه بتواند ديكتاتور باشددر چنين شرايطي است كه هرگز رييس جمهوري نخوا. ببرند

رييس جمهور بايد نشان دهد كه .  بايد متعهد به قانون اساسي و اعمال قانون باشد"اخوان المسلمين" گرفته تا "سلفي"
راي اولين گام ب. متعلق به همه مصريها است و در خدمت همه مردم مصر و كشور مصر است و به آنها حساب پس بدهد

   ".اين اقدام، آزادي كامل مطبوعات است
زيرا او با راي . جامعه نبايد از اين كه رييس جمهور چه ايديولوژي، مذهبي دارد يا ندارد، بهراسد":وي ادامه مي دهد

دمكراتيك مردم به قدرت رسيده است و از اين رو بايد با جان و دل به اصول پايه اي و پرنسيبهاي حاكم بر روابط بين 
اينها پرنسيبهاي انساني هستند كه . افراد و دولت و همچنين روابط اعضاي جامعه با هم احترام بگذارد و بدانها عمل كند

اگر . بايد صرف نظر از دين، مليت و در فضايي كه پذيرفتن ديگران و دگر انديشان رعايت شود، راهنماي عمل قرار گيرد
. اين امر محك پيروزي انقالبمان است.  ضرر نمي بينيم"اخوان المسلمين"و نه از  "سلفي"اين به واقعيت بپيوندد، ما نه از 

  ".در اين صورت فاصله بين اسالم گراها و ديگر نيروها نيز كمتر خواهد شد
  .شواهد اما به واقعيت پيوستن اين آرزو را زير سوال برده است

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.co  
  



 ١٣

  .......اقتصادی
  

  ليبراليسم-ورشكستگي اقتصادي نتيجه پادويي نو
  جعفر پويه

  
اقتصاد كشور تحت حاكميت رژيم آخوندي نه تنها دچار يك بحران ساختاري است، بلكه در نتيجه عدم توجـه درسـت بـه         

صيه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، روز به اين بحران و فرو رفتن در گرداب قطع سوبسيد كاالهاي اساسي طبق تو
  .روز ورشكستگي آن عميق تر مي شود

درگيري باندهاي در قدرت بر سر تقسيم موقعيتهاي سياسي و پيرو آن دسترسي به امكانات اقتصادي و به زبان ديگر سهم                     
چ اقتصادداني قادر به تبيين ايـن وضـعيت   بردن از غارت ثروت ملي مردم، آن چنان بلبشويي در اقتصاد براه انداخته كه هي            

هرچند بسياري موقعيت كنوني را ركود تورمي برآورد كرده و سرازير شدن دالرهاي نفتي به چرخه پـولي كـشور را      . نيست
سم مهلكي براي آن مي دانند، اما رژيم و رهبري آن از يك سو و دولت دزد و گردنه گير احمدي نژاد از سوي ديگر، بدون                          

  . ه عواقب زيانبار اين عمل، همچنان ميانداري كرده و تاخت و تاز مي كنندتوجه ب
بحران پولي كشور و داللي دولت با ارز حاصل از فروش نفت و سرازير كردن آن به چرخه پولي، حجم عظيمي از نقـدينگي             

يـن پولهـاي سـرگردان از    بخـش اعظـم ا  . به وجود آورده كه نه تنها سرگردان است، بلكه محلي براي سكون خود نمي يابد        
فروش و داللي .  كانالهاي دولتي و توسط واسطه هايي كه از وابستگان پايوران رژيم هستند، وارد چرخه پولي كشور مي شود

ارز از يك سو و جوالن سكه و طالي دولتي از سوي ديگر، خزانه كشور را تبديل به پول نقد كرده و به جيب عده اي اوباش 
اين پولها در داخل كشور نه جايي براي سرمايه گذاري دارد و نه دارندگان اش تالش مي كنند با .  كندسرگردنه سرازير مي

تنها چيزي كه اينان بدان فكر مي كنند، سود كوتاه مدت و زياد است و بـراي              . آن چرخ اقتصاد كشور را به گردش درآورند       
 سازي سعي مي كند آن را به باالترين حد ممكن باال ببرد، تـا  اين هدف چه جايي بهتر از بازار ارز و طال كه دولت با حباب         

. اما آناني كه باد مي كارند، طبيعي است كه توفان درو خواهند كرد. واسطه هاي خودي بتوانند از آب گل آلود ماهي بگيرند
 آن بـه حالـت اول و        بازار مغشوش بهم ريخته پولي هرچند با چند شوك متالطم شده و بهم خواهد ريخت، اما بازگرداندن                

به همـين دليـل دولـت       . وادار به سكون كردنش كاري نيست كه از دست عده اي سوداگر، قاچاقچي يا دزد و غارتگر برآيد                 
ناتوان از كنترل اين بازار با سيل مهلكي روبرو مي شود كه با آرزوي باران او همخوان نبوده و اقتـصاد كـشور را بـه حالـت                            

  .احتضار درآورده است
مراكز مختلف حكومتي مي تواند گواهي باشد بر اين وضعيت به شدت اسفبار، كه كمر بـسياري از                   يآمارررسي داده هاي    ب

دولت دروغگو و   . كارگران و مزدبگيران را شكسته و بسياري از خانوارهاي ناتوان از معاش روزانه را به روز سياه نشانده است                  
 و دستكاري شده مي دهند و سعي مي كنند با هياهو و جنجال، تورم را اندك دست اندركاران بي وجدان آن آمارهاي دروغ

توليد كارخانجات را با عدد سازي جابجا مي كنند و درآمدهاي دولـت را بـا     . و بيكاري و درآمد مردم را معقول جلوه بدهند        
 كه اوضـاع آنچنـاني كـه مـي گوينـد      توجه به مالياتها و صادرات غير نفتي دروغين باال مي برند تا شايد كساني قبول كنند   

اما وقتي كاالهاي اساسي مردم روز به روز گران تر مي شود و قيمتها سير صعودي به خود گرفته، وقتـي                     . وخيم هم نيست  
دستمزد يك نفر حتا كفاف كرايه خانه او را نمي دهد و كليه درآمد يك ماهه يك خانوار از هزينه چند كيلو گوشت تجـاوز       

نه مي تواند باور كرد كه چرخ اقتصادي كشور به روال عادي مي چرخد؟ نگاهي به آمارها و ارقامهاي منتشر                    نمي كند، چگو  
  .شده و كشاكش مقامهاي مختلف با يكديگر و نظر كارشناسان مي تواند به درك اين وضعيت مغشوش كمك كند

  
  بيكاري

 درصد خانوارهاي ايراني بدون هـيچ فـرد     5/22يد،   مي گو  1389نتيجه يك بررسي آماري توسط منابع رژيم در مورد سال           
اين درحالي است كه دستمزد يك نفر كفاف .  درصد خانوارها تنها يك فرد شاغل داشته اند4/55همچنين . شاغلي بوده اند

حداقل مايحتاج يك خانوار را نمي دهد، چه برسد به اين كه حدود يك چهارم مردم كشور از داشـتن شـغل شـرافتمندانه                        
  . روم بوده اندمح
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كشاورزي، دامپـروري، شـكار، جنگلـداري و        " درصد آنها در بخش      1/4همين بررسي در مورد توزيع افراد شاغل مي گويد،          
عمـده فروشـي، خـرده فروشـي، هتلـداري و      " درصـد در بخـش   5/21 و "ساختمان" درصد در بخش 2/14 و  "ماهيگيري

 شاغل "خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي" درصد در بخش 9/21 و "صنعت و معدن" درصد در بخش     1/18،  "رستوران
  . بوده اند

توزيع مشاغل اين بررسي گوياي يك واقعيت ديگر نيز هست و آن اين كه بيشتر افراد شـاغل بـي سـواد يـا بـا تحـصيالت                   
 قـادر بـه    و بيـشترين افـراد  "عمده فروشي، خرده فروشـي، هتلـداري و رسـتوران    "ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در بخش       

  .  اشتغال دارند"ساختمان"خواندن و نوشتن در بخش 
فاجعه ديگر اين جاست، در كشوري كشاورزي كه رژيم دايم كوس خودكفايي در اين بخش را مي زنـد و الف و گـزاف آن                         

ايـن درحـالي اسـت كـه     .  درصد شاغالن كشور به كشاورزي اشـتغال دارنـد  4گوش فلك را كر كرده است، چيزي كمتر از          
شهرهاي بزرگ روز به روز بزرگتر مي شوند و كشاورزان و كساني كه روي زمين كار مي كنند، به شهرها مهاجرت كـرده و                    

 بـه  هاما در عوض دولت هر روز حجم واردات كشاورزي را بيشتر مي كند تا جايي كـ      . روستاها روز به روز خالي تر مي شود       
اياني سال گذشته، محصوالت كشاورزان ايرانـي در انبارهـا مانـده و فاسـد      دليل واردات بيش از اندازه مركبات در ماههاي پ        

بيهوده نيست كه شاغالن بخش خرده فروشي و        . گرديد، زيرا توان رقابت با كاالهاي بنجل و ارزان قيمت وارداتي را نداشت            
وره گردي و تامين معـاش بـه        رها سازي روستا و روانه شهر شدن و دست فروشي و د           . عمده فروشي، باالترين آمار را دارند     

  . ممكن كاري است كه روستاييان شهرنشين به آن مي پردازندلهر شك
طرح هدفمند كردن يارانه ها يا همـان قطـع   . به غير از اين، وضعيت بخش صنعت نيز دست كمي از بخش كشاورزي ندارد      

ارخانه و كارگاههاي بـسياري را بـه        سوبسيد كاالهاي اساسي به خصوص در بخش انرژي، كمر صنعت كشور را شكسته و ك              
در اين رابطه حسن مصيب زاده، مـدير عامـل فـوالد البـرز بـه خبرگـزاري ايلنـا مـي          . ورشكستگي و تعطيلي كشانده است    

ها و نبود حمايتهاي واقعي، كمر بسياري از صـنايع فـوالدي    طي سال گذشته و به تبع اجراي قانون هدفمندي يارانه    ":گويد
  ".شكست

 مي دهد كه قبل از اجراي اين طرح، در صورتي كه قبض گاز يا برق يك واحد توليدي عقب مي افتاد، آنهـا مـي                     او توضيح 
اما بعد از طرح هدفمندي يارانه ها و افزايش شـديد  . توانستند با مذاكره با شركت مربوطه براي تسويه حساب مهلت بگيرند   

 موافقت نمي شود، بلكه جريمه نيز شامل حال آنان مي گـردد و ايـن   قيمت برق و گاز، نه تنها با مهلت دهي به كارخانه ها    
در شرايط كنوني   ":مصيب زاده گفت  . گونه بسياري از كارخانه و كارگاهها ورشكست و تعدادي با كسر توليد مواجه شده اند              

ر كامل تعطيل شـده و  شود كه بخشي از كارخانجات صنعتي به طو ها منجر به آن مي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه    
  ".دتعداد زيادي از كارگران بيكار شون

هرچند هنوز فاز دوم اين طرح شروع نشده اما با آغاز سال جديد بسياري از كارگران با درهاي بسته كارخانه ها روبرو شده                       
صابهاي پـي در پـي   اعتراضات كارگري، تجمعهاي روزانه و تحصن و اعت. و بدون هيچ توضيحي كار خود را از دست داده اند     

اما به ظاهر صداي اين اعتراضات به گوش . نشانگر تالش كارگران براي بلند كردن صداي اعتراض خود به اين وضعيت است
دولت همچنان به راه خود مي رود و جيب واسطه ها و دالالن بنجلهاي وارداتـي  . كسي نمي رسد و فرياد رسي وجود ندارد      

  .را پر مي كند
  

  گراني
. اما هيچكس چنين چيزي را باور نمي كند.  درصد اعالم كرده است21 كه بانك مركزي نرخ تورم را چيزي حدود در حالي

افزايش چند برابري قيمتها و موج عظيم گراني، وضعيت اسفباري را بر اقشار مزدبگير تحميل كرده است، اما بانك مركـزي       
در كوچه و برزن اتفاق مي افتد را حاشا كرده و تبليغات سوو دشـمن               خود را به نفهمي زده و با انتشار آمارهاي دروغ آنچه            

.  فرودين خبر از افزايش قيمت مرغ، روغن و برنج مي دهـد           24خبرگزاري حكومتي مهر در روز پنج شنبه        . قلمداد مي كند  
 تومـان نيـز   5000 تومان و در برخـي منـاطق بـه    3700 تومان به 2700اين خبرگزاري مي نويسد، قيمت مرغ از كيلويي   

.  تومـان افـزايش يافتـه   4500 هزار تومان و در تهران به 4همچنين قيمت برنج در شهرهاي شمالي كشور به       . رسيده است 
 درصـد گـران   20 تـا  15اين درحالي است كه يك مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد كه روغن با مجوز دولت،       

آخوندها، مهرداد بائوج الهوتي، عضو كميسيون عمـران مجلـس مـي گويـد،      از سوي ديگر، يكي از اعضا مجلس        . شده است 
 تـا   90اين درحالي است كه در فاصله زماني فـروردين          .  درصدي خواهد داشت   40 تا   20امسال اجاره بهاي مسكن افزايش      
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نيـر   درصـد، پ 40در همـين سـال ماسـت پاسـتوريزه بـيش از         .  درصد گران شده است    45 تنها گوشت گوسفند حدود      91
گوشت گوساله در همين بازه زماني با رشـد  .  درصد، خيار و گوجه فرنگي صد درصد گران شده است         52پاستوريزه بيش از    

 كه اين آمار منتشر كرده اسـت، آن را  "خبر آنالين"سايت .  تومان در هر كيلو رسيده است500 هزار و 17 درصدي به   50
حال به چه دليل بانك مركـزي  . ادعايي بانك مركزي را غير واقعي مي داند درصدي دولت مقايسه و آمار 5/21با نرخ تورم    

اينگونه بي مهابا دروغ مي گويد و گراني كمر شكن را حاشا مي كند، بايد به ماهيت رژيم واليت فقيه بازگـشت و صـداقت                         
ه بين قيمت كاالهاي اساسـي بـا        زيرا در يك مقايسه ساد    . رهبران و پايوران آن كه شرم را خورده اند و حيا را قي كرده اند              

 بانك مركزي   ه درصد رشد داشته، در حالي ك      35حداقل قرار دادن آنها مي توان نتيجه گرفت كه هزينه هر خانوار بيش از               
  .و اين گونه هيچ كس مسووليت فشار اقتصادي كمر شكن بر مردم را نمي پذيرد.  درصد مي داند21آن را 

 درصدي قيمـت گوشـت      7 تا   6اني، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور كه افزايش         آمارهاي باال را با حرفهاي سلط     
 18قيمت گوشت گوسفند نبايد از هـر كيلـو          ":سلطاني مي گويد  . قرمز از شب عيد تا اكنون را خبر مي دهد، مقايسه كنيد           

 25 گوشت گوسفند در شمال شهر بـه  متاسفانه قيمت.  هزار تومان بيشتر باشد14هزار تومان و گوشت گوساله از هر كيلو       
   ".هزار تومان رسيده است

چيزي كه سلطاني نمي گويد اين است كـه دولـت   . او علت اين گراني را عدم نظارت دولت بر افزايش قيمتها اعالم مي كند 
ران رژيم، دست انحصاري بودن واردات مواد گوشتي و واگذاري آن به نزديكان به پايو. خود يكي از مسببان اين گراني است     

آنها را براي قيمت گذاري باز مي گذارد و اين ميانه آن چه كه مهم نيست، معاش مردمي است كه در زير نگاه آنان قيمتها                         
  . سير صعودي گرفته و رفته رفته از دسترس مزدبگيران خارج مي شود

نظر بگيريم، خواهيم دانست كه بـسياري از  حال اگر با نگاه به همه اين اتفاقات، حداقل دستمزد، خط فقر و خط فالكت را                
قيمتها روز به روز باال مي رود، بانك مركزي نرخ تورم . مردم نه تنها زير خط فقر بلكه، در زير خط فالكت زندگي مي كنند      

 درصد در نظر گرفتـه شـده و در كميـسيون     15 درصد مي داند و افزايش دستمزد و حقوق در بودجه دولت             21را بيش از    
به زبان ساده، دولت و رژيم آخوندهاي دزد و غارتگر به همان آمارهاي دروغ خود نيز پايبند نبوده .  تصويب شده استتلفيق

اين كه چه كسي پاسخگوي اين      .  درصد از نرخ تورم بانك مركزي است       7و ميزان افزايش دستمزد و حقوق چيزي كمتر از          
زيرا كسي مسووليت وضعيت موجود را نمي پذيرد تـا  .  نيستوضعيت و گسترش فقر و فالكت در بين مردم است، مشخص       

  .پاسخگوي آن باشد
  

  غارت و چپاول
اگر بعضي از اشخاص نزديك به پايوران رژيم در تباني با باالترين مقامها دست به چپاول بانكهـا زده و بـا دريافـت وامهـاي               

بپردازند كه حتا قادر به شمارش صـفرهاي جلـو اعـداد    ميلياردي حاضر به باز پرداخت آن نيستند، تاوان آن را بايد مردمي  
نزديكان و نـوري چـشميها بـا    . احمدي نژاد به گونه دستوري نرخ بهره بانكي را پايين مي آورد          . بدهي اين اشخاص نيستند   

 داللي مي اين مبالغ كالن وارد چرخه پولي كشور شده و به. مراجعه به بانكها، وامهاي كالن با بهره اندك دريافت مي كنند          
ابتدايي ترين كار اين افراد باال بردن حجم نقدينگي و تبديل پول بانكها به سرمايه هاي سرگردان است؛ عملـي كـه              . پردازد

باثبات ترين اقتصادهاي سرمايه داري را مي تواند با عدم توازن روبرو كرده و كنترل بازار را از دست مسووالن مربوطه خارج 
ن وضعيت نه به اقشار مرفه بلكه، به كم درآمدترين اقشار جامعه فشار مي آورد و سفره آنـان را روز                    گراني حاصل از اي   . كند

بانكها با اين عمل نورچشميها، پوسته اي از واقعيـت هـستند و در عمـل ورشكـستگاني هـستند كـه           . بروز تهي تر مي كند    
 بانكها كه گاه بيش از دارايي خود وام پرداخـت كـرده   اما اين. دارايي خود را توسط عده اي اوباش به سرقت برده مي بينند   

  .اند، همچنان پا برجايند و كسي از آنها داليل حضورشان را نمي پرسد
از سوي ديگر، دولت به دليل كسر بودجه و كمبود پول براي پرداخت هزينه هاي جاري از يك طـرف و تبـاني بـا عـده اي          

 دولت با مصوبه اي بانـك  90در آخرين روزهاي سال . قابل باور نيستمشخص دست به عملي مي زند كه براي هيچ كسي          
يعني، دولتي كـه بايـد ارز را بـه نـرخ رسـمي و      .  ميليارد دالر به ريال به نرخ روز ارز مي كند          53مركزي را وادار به فروش      

با ايـن  .  تومان بفروشد 1900 تا   1850 تومان است بفروشد، بانك مركزي را وادار مي كند تا آن را به نرخ                1226مرجع كه   
ايـن  .  تومان توسط دولت فروش رفته است      1900 تا   1850 ميليارد ارز وارد بازار مي شود كه با نرخ شناور بين             53حساب  

 هزار ميليارد تومان پول باد آورده مي كند كه در هيچ كجاي بودجه يا بانك مركـزي            35عمل غير قانوني، دولت را صاحب       
از طرف ديگر، مشكل كار اينجاست كه دولت موظف است دالرهاي نفتي را به نرخـي                . ن وجود ندارد  رديف يا محلي براي آ    
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 1050 ميليارد دالر فوق را به قيمـت  54يعني، دولت مي بايست . كه در بودجه همان سال محاسبه شده، به فروش برساند    
ر آزاد به دليل وضعيت اسفبار پيش آمـده بـه   در حالي كه نرخ مرجع بانك مركزي از يك سو و نرخ بازا           . تومان مي فروخت  

  . تومان رسيده، دولت از اين وضعيت استفاده مي كند و دالرها را سرازير بازار مي نمايد1900
ممكن است اين موضوع از سوي كساني اين گونه توجيه شود كه دولت با اين كار حجمي از نقدينگيهاي بازار را جمع آوري 

اما واقعيت اين است كه بخش زيادي از اين پولها صرف واردات شده و با آنها            . مركزي باز مي گرداند   كرده و آنها را به بانك       
يعني، كاالي وارداتي كه بيشتر كاالهاي ضروري مردم هـستند، بـا همـان    . بنجل كارخانه هاي خارجي وارد كشور مي شود    

 بـا   90جام گرفته، بيشترين كاالهاي وارداتي در سـال         طبق برآوردهاي ان  .  تومان محاسبه و روانه بازار مي گردد       1900نرخ  
اينجاست كه مصرف كننـدگان كـه كـساني نيـستند بـه جـز مـردم                 . قيمت ارز آزاد محاسبه و به مردم فروخته شده است         

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

 سود كالهبرداري فـوق     "فارس"محمد حسين اديب، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرگزاري حكومتي              
هزار ميليارد توماني براي  20 نفر با كسب ثروت 50در واقع كمتر از     ": هزار ميليارد تومان دانسته و مي گويد       20را بيش از    

  ".ابهاي قيمتي اقدام كرده اندافزايش بيشتر آن به ايجاد حب
باليـي كـه   . اين اشاره مختصر گواهي مي دهد كه اشخاص مشخصي اين پولها را به جيب زده اند و با آن داللي مـي كننـد    

آنان در همدستي با چپاولگران بانكها بر سر اقتصاد كشور آورده اند، تاوانش بيماري مزمني اسـت كـه بيكـاري و گرانـي را                        
 مـاه و  8هزار ميليارد تومان سـود طـي    20كسب ":اديب در مورد دزدي باال همچنين گفت. رمغان مي آوردبراي مردم به ا 

  ". براي اولين بار در تاريخ ايران است كه رخ مي دهد،سپس تالش براي افزايش مجدد آن
 كـالن بـي حـساب و كتـاب و     به زبان ديگر، نه تنها بزرگترين اختالس بانكي در اين سال اتفاق افتاد، بلكه دريافت وامهاي           

 ميليارد دالر پول مردم از جمله اقالمي است كه در تاريخ كـشور              20عدم بازپرداخت آن به سيستم بانكي و دزدي بيش از           
  .بي سابقه بوده اند

خبر ديگر دزدي و چپاول از اين دست اين كه طبق محاسبات انجام شده و بررسي آماري بانك مركزي مشخص مي شـود                       
 ميليارد دالر براي واردات كاال، دالر فروخته است اما واردات به كشور چيـزي               64، دولت حدود    90ماهه اول سال     9كه در   

  .  ميليارد دالر در اين ميان مفقود شده و صرف واردات نشده است20با اين حساب .  ميليارد دالر است44در حدود 
  

  ورشكستگي
وضعيت فوق ورشكستگي و نابودي بخشي از اقشار مياني است؛ كـساني كـه        اما اين همه ماجرا نيست، زيرا نتيجه و حاصل          

روزنامـه  . در زير بار شوكها و امواج اقتصادي له مي شوند و امكان ادامه حيـات برايـشان در چنـين وضـعيتي وجـود نـدارد        
يـارد تومـان چـك     هـزار ميل 33 بالغ بـر  90 ماهه نخست سال 8طي " به نقل از گزارش بانك مركزي مي نويسد،    "ابتكار"

هر چند اتفاق مزبور ريسك بـاالي       . اين عدد و رقم افشا كننده يك وضعيت به غايت خطرناك است           . "برگشت خورده است  
سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي در كشور را نشان مي دهد، اما اعالم مي كند كـه كمبـود نقـدينگي در نـزد بـسياري از                     

اين درحالي است كه اعداد و ارقام باالتر حكايت از حجم عظيم            . كها شده است  بنگاههاي اقتصادي باعث برگشت خوردن چ     
   هزار ميليارد تومان است؟22اگر حجم نقدينگي باالست، پس چرا رقم چكهاي برگشتي بيش از . نقدينگي در كشور دارد

اتفاق اعالم مي كند كـه هـر   اين . پاسخ به اين پرسش است كه مي تواند تصويري واقعي از وضعيت اقتصاد كشور ارايه كند        
چند نقدينگي در كشور باالست، اما اين نقدينگي در نزد بنگاههاي اقتصادي كوچك و يـا فعـاالن خـرده پـاي اقتـصادي و                    

اين نقدينگي در كيسه افراد مشخصي انباشت شده كه با زد و بند و موج سازي، نبض بـازار              . اكثريت توليد كنندگان نيست   
 هزار ميليارد چـك در  22ودهاي آنچناني به جيب مي زنند؛ سودي كه حاصل آن، برگشت خوردن        را كنترل مي كنند و س     

 ماه سكوت در مـورد برگـشت خـوردن اسـناد پاياپـاي كـشور،       11به همين دليل بانك مركزي بعد از       . سيستم بانكي است  
 چكهـاي برگـشتي، گوشـزد كـردن         ترس بانك مركزي از رشد بـاالي      .  را منتشر مي كند    90 ماهه اول سال     8باالخره آمار   

همچنـين ارقـام فـوق تولـد سـرمايه      .  درصد نيز رسيده است26ريسك سرمايه گذاري است كه گاه نسبت به سال قبل به   
داري مالي را در كشور بيان مي كند؛ سرمايه اي كه انگلي است و تنها در اقتصاد كازينويي و زد و بندهاي بـورس و سـفته      

  .خواري مي تواند امكان زيست بيابدبازي و احتكار و نزول 
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  بي عاقبت
در چنين حالتي كه اقتصاد كشور به احتضار افتاده و بيكاري و گراني بيداد مي كند، ملتي كه روي درياي نفت زندگي مي                       

كـشد،  ليبرال را بـه دوش مـي   -اما دولتي كه علم و كتل سرمايه داري نو. كند، انتظار دارد تا دولت فكري به حال آن بكند   
چشم خود را به روي واقعيتها بسته و به اميد پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهـاني، همـه تـالش اش را بـراي اجرايـي              

قطع سوبسيد كاالهاي اساسي بزرگترين خيانتي است كه رژيم و دولت          .  به كار مي گيرد    "طرح هدفمندي يارانه ها   "كردن  
در حالت بيكاري و وضـعيت اقتـصادي موجـود، پرداخـت سوبـسيد      . بكنداحمدي نژاد در وضعيت كنوني مي تواند به ملت     

امـا دولـت پـادوي بانـك        . بيشتر و در دسترس قرار دادن كاالهاي ضروري مردم با قيمت مناسب، تنها راهكار درست است               
مت كاالهاي  در چنين وضعيتي قي   . جهاني و صندوق بين المللي پول، بيشرمانه تصميم دارد تا همه سوبسيدها را قطع كند              

بـازار  . عدم توجه به صنعت و توليد داخلي بيكاري هر بيشتر را نويد مي دهد  . ضروري به ويژه انرژي، سر به فلك خواهد زد        
كاالهاي بنجل شدن كشور و پايين آوردن تعرفه هاي بازرگاني و گمـرك بـيش از گذشـته كمـر توليـد داخلـي را خواهـد                      

بـا  . واهد شد و سرمايه داري مالي نوظهور اداره امور را به دست خواهد گرفت             ورشكستگي به امري عادي تبديل خ     . شكست
اين همه اما احمدي نژاد وقيحانه ادعا مي كند پرداخت بخشي از يارانه نقدي به مردم، صدقه دولـت و حكومـت بـه مـردم             

واقعيت اما اين است كـه ايـن        . او ادعا دارد با اين پول بذل و بخشش مي كند و جيب مردم را انباشته تر خواهد كرد                  . است
پرداختهاي نقدي نه تنها دردي را از مردم دوا نخواهد كرد، بلكه حجم نقدينگي را باالتر خواهد برد و همراه آن قيمتهـا رو                     

براي وضعيت اقتصادي موجود اين پولها همچون سم مهلكي عمل مي كند و تن رنجور آن را به احتضار . به باال خواهد رفت
  .داختخواهد ان

وادار كردن پولهاي موجود به سـرمايه گـذاري در بخـش توليـد، حمايـت دولـت از صـنعت داخلـي و توليـد شـغل و كـار                  
اين تدبيري است . شرافتمندانه بسيار مهمتر از مبالغ نقدي بي ارزشي است كه وضعيت مردم را روز به روز بدتر خواهد كرد

رژيمي كه بر خالف الف و گزاف و هياهو و عربده جويي، در عمـل             . ي آيد كه از دولت و رژيم ضد مردمي واليت فقيه بر نم          
  .پادويي مراكز مالي و برنامه ريزي اقتصادي جهاني را پيشه خود كرده است

  

  ـ قسمت اول عنوان يك كااله ي بيمواد غذا
  مانتلي رويو/ فرد مگدوف

  آناهيتا اردوان: برگردان
  

دسترسي روزمره به يك رژيم غذايي متعادل براي رشد و تقويت . ت انسان استي يكي از اساسي ترين احتياجايمواد غذا
اگرچه مواد غذايي معموالً به وفور يافت مي شود، اما . استجوانان و سالمتي عمومي هر فرد در طول زندگي، ضروري 

 ناشي از تغذيه و گرسنگيوتناقض بين وجود منابع غني مواد غذايي در جهان و رواج سو. تغذيه امري بسيار رايج استوسو
 صياد و ، اجداد انسان پيش،هزاران سال.  است- دقيقا مانند بقيه نيازهاي انسان-كاال  در زمره مواد غذاييقرار گرفتن 

طور كلي يك رژيم غذايي متغير ه بر اساس شواهد باستان شناسي و نمونه هاي كنوني، آنها ب.  مواد غذايي بودندهگردآورند
 از ساكنان 70 تا 60براي مثال، تحقيقات دهه .  فراهم مي ساخت رانرشد شا كافي جهت سالمت و داشتند كه مواد

اما دو سوم مواد ات شكار شده تغذيه مي كردند،  گوشت حيوان ازمناطق آفريقاي جنوبي نشان مي دهد كه اگرچه آنها
 ريشه و ميوهاي جنگلي مثل توت  و)ع ايجاد بيش از يك سوم كالري جذب شدهبمن( گياهان و فندق را آنان غذايي

گروههاي .  كالري در روز براي بدن آنها فراهم مي كرده است2400اين رژيم غذايي تقريباً . استشكيل مي داده ت
اما از هفت تا ده  . كشاورزي فعال بوده اند محصوالت مواد غذايي، همه برابر و همگي در تهيهندگانشكارچيان و گردآور

حضور سران قبايل، كشاورزان،  ازاد توليد مواد غذايي باعث پيشرفت شهرها و مدنيت در امتداد ظهور و م،هزار سال پيش
  . ن مي گردداصنعتگران، روحانيان، شاهان، جنگجويان، كاتبان و ديگر كارگزار

مواد غذائي مورد . ندپديدة توليد مازاد مواد غذائي به اين معنا نبود كه همه افراد به مواد غذائي برابر دسترسي داشته ا
استفاده قرار گرفته شده توسط شكارچيان كاهش پيدا كرد و بيشتر شكارچيان مجبور شدند تا براي جذب كالري به 

  .به طوري كه ميزان قد كشاورزان نسبت به قبل، كاهش پيدا كرد. خوردن دانه جو مبادرت ورزند
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مازاد توليد مواد غذايي در چنين . كارچيان آشكار شده است قد كشاورزان در مقايسه با ش تدريجيله با كاهشااين مس
بيشتر جوامع كشاورزي ماقبل . مي شداساس توسط طبقاتي كه توليد كننده غذا نبودند، مصرف در  ،جوامع كشاورزي

   . كنندگاني بوده اند كه به طبقات مولد تعلق نداشتندمصرفسرمايه داري داراي 
ه ب.  براي انتقال مواد غذايي از محل توليد به مكانهاي دور، باج و خراج مي گرفتنديانوريهاي باشكوه باستتبرخي امپرا

جهت انبار و تهيه مواد زير ساختارهايي  ايجادتاريخ چين با . عنوان مثال، آفريقاي شمالي انبار غله براي رم باستان بود
 غذايي يا توسط كشاورزان و اجتماعات روستايي توليد و با اين حال، مواد. غذايي از مسافتهاي دور از توليد آن، درگير است

بازار بر . توسط خانواده هاي آنان مصرف مي شد و يا توسط زمين داران بر پايه يك قيمت مناسب برداشت مي شده است
  .  مي شد، حركت مي كرد كااله تبديل مواد غذايي بمانعاساس داد و ستد ابتدايي پاياپاي كه 

به فروش كاال  امكان  به وجود آمدنبا.  اقتصاد كااليي تغيير كردگسترشيدايش سيستم سرمايه داري و  با پناسباتاين م
 از طريق شكل گيري سيستم سرمايه داري، انباشت بي پايان سود و امكانات  بستر عيني توليد آن،هزينهقيمتي باالتر از 

 نياز انسان، مشخصه سيستم اي تامينجاي توليد بره توليد به منظور فروش و كسب سود ب.  نيز فراهم شدتوليد كاال
 در مراحل اوليه سرمايه داري، زماني. ، همه مبادالت كاال در بازار انجام مي پذيردتحت قواعد آنسرمايه داري مي باشد كه 

ناطق صورت محلي در مه مواد غذايي ب، كه هنوز بيشتر افراد بر روي زمينهاي زراعتي خود كار و زندگي مي كردند
به شهرهاي در حال  مواد غذايي با عرضه اما. روستايي توليد و مصرف مي گرديد و به عنوان كاال در نظر گرفته نمي شد

 غذاييماهيت كااليي مواد .  اين روند نيز دگرگون شد زندگي مي كردندحاشيه آنهاصنعتي شدن توسط كشاورزاني كه در 
به ثبت به صورت رسمي ير جوامع بيشتر، رفته رفته بيش از پيش نهادينه و با رشد و پيشرفت سيستم سرمايه داري و تسخ

 نياز به.  پول، دهقانان را از اجتماعات خود به روند اقتصاد پولي وارد ساختندضرب و انتشارامپراتوريها با توسل به . رسيد
  .  توليد شده را به كاال تبديل نمود پروسه اي را آغاز كرد كه بخش عظيمي از مواد غذايي،پول جهت پرداخت مالياتكسب 

 . در اروپا، آمريكاي شمالي و ژاپن شدكشاورزفاز صنعتي شدن سيستم سرمايه داري سبب كاهش جمعيت در همين حال، 
. مردم مجبور به ترك زمينهايشان در جستجوي كار در شهرها شده و به مراكز صنعتي در حال رشد نقل مكان كردند

پيشرفت . ، آفريقاي جنوبي و مناطق ديگر مهاجرت كردنددنيوزيلن به آمريكاي شمالي، استراليا، بسياري حتي از اروپا
 را ساده تر  پهناور مناطقدر  وانتقال مواد غذايي به مسافتهاي دورامكان  كانالها و سيستم جاده ها،  وسيستم نقل و انتقال

  . تجارت جهاني مواد غذايي شدهزينهدي منجر به كاهش  زياميزان نقل و انتقال از طريق دريا نيز به پيشرفت. كرد
عنوان كاال به ه  تمام ابزارهاي مورد نياز براي كشاورزي صنعتي و محصوالت توليد شده بدون استثنا در بازار بنزديك به

 مي كشاورزان محصوالت خود را به خريدارهايي كه مواد خام براي تكميل فرايند توليد به فروش. فروش گذاشته شد
سپس، محصوالت براي . را توليد كنند فروختند و يا خودشان قادر بودند مواد خام را كامالً يا بخشي از آنمي رساندند، 

.  جهت بسته بندي فرستاده مي شد تا بعد به دست واسطه ها رسانده شود،نزديك شدن به آخرين مرحله تكميل توليد
عرضه مي ا به خرده فروشاني كه مواد غذايي را براي خريد در بازار عنوان عمده فروش، محصوالت ره ب زيواسطه ها ن

  . ، مي فروختندكردند
  

عظيم بين كشاورزاني كه مواد غذايي را در كشورهاي ثروتمند توليد مي كردند با خريداراني  فاصله  و جداييبنابراين، يك
به ارتباط مستقيم توليد كننده با مصرف كننده اين جدايي فقط از جن. كه توليدات آنان را مصرف مي كردند، پديد آمد

مكانيزه شدن كشاورزي باعث .  نيز به وجود آمدمردمسفره  از واسطه ها بين كشاورزان و اليه بلكه يك ،مشهود نبود
 زمينهاي بزرگ كشاورزي را ميزان ،و از ديگر سوكاهش داده افزايش باروري توليد شد كه از يكسو تعداد كشاورزان را 

 شگفت آوريصورت ه  ب، و توليد محصوالتدامدارينيروي كار در بخش كشاورزي با صنعتي شدن شيوه هاي . ايش دادافز
 شركتهايي كه اكنون پروسه توليد و فروش ماشين آالت ؛ متمركز گرديداندكيدر دست شركتهاي به شدت رشد كرد و 

  . ند و بذر را تحت كنترل كامل خود در آورده بودسمكشاورزي، كود، 
ـ .  را تقويـت كـرد  انحـصار پتانسيل  و همراه بود مواد غذايي با تمركز       توليد و عرضه   صنعتي شدن سيستم   عنـوان مثـال،   ه ب

 و شـرايط  طور انبـوه، در مكانهـا  ه شركتهاي گوشت با كشاورزان قرارداد مي بستند تا حيواناتي از قبيل خوك و ماكيان را ب 
شـان را   ن   زيرا شركتها، پيمانكارا   ، افزايش يافت   نيز ت نقل و انتقال مواد غذايي     مسافدر همين حال    . پرورش دهند نامناسب  

.  را پـرورش دهنـد     نمحصوالت شا   و  كشتارگاه بسازند  ،متعهد مي ساختند تا در مكاني نزديك به محلي كه شركتها مايلند           
ن كُل سيستم توليد مواد غذايي كااليي شد.  تنها يك جنبه از كل سيستم غذايي است دامدر حقيقت، رشد و پرورش بذر و
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از قبيل نيروي كار كشاورزي، خريد و فروش محموله هاي خام كشاورزي و عمده فروشي و خرده فروشي به معناي اين بود 
 از يـك سيـستم وسـيع تجـارت كـشاورزي            بخشيصنعت كشاورزي به    . رسيدمي  كه كاالهاي گوناگوني توليد و به فروش        

 تيـ ني ع كـا ي در آمر  ژهي مساله به و   نيا.  كرد لي بزرگ تبد  يورزان را به خرده فروشان شركتها      از كشا  ياري شد كه بس   ليتبد
 موضوع سبب كـاهش     نيا.  بود كه در انحصار مالكان قرار گرفت       ي اقتصاد ي بخشها ني جزو آخر  ي كار كشاورز  يروين. افتي

 در ستنديـ  همه شـركتها قـادر ن  ي انحصاري دارهيدر نظام سرما. ردند كي مدي شد كه بذر و سم و كود تول  ييتعداد شركتها 
 مـورد   اتيـ  ادامه ح  ي برا ي كشاورز ي توسط شركتها  راًي كه اخ  يكهائي از تاكت  يكي.  خود ادامه دهند   اتيرقابت موفق و به ح    

 هـر چـه   ي كـشاورز نعت صـ بي ترتنيبد.  استيكي ژنتريي گوناگون با استفاده از علم تغي  بذرهادياستفاده قرار گرفته تول   
 درصد از كل تجارت بذر جهان تحت كنترل سـه           40 كه اكنون    يبه طور . دي متمركز گرد  ي نادر ير دست شركتها   د شتريب

 . است"نگلنتايس" و "دافونت"، "مونسانتو" يشركت به نامها
  

رهاي محلي، ا جهت استفاده شخصي و باز و در جهان هنوز بخش قابل توجه اي از مواد غذايي در زمينهاي زراعتي كوچك
ورده هاي خوراكي در آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و آاز سوي ديگر، فر. شودمريكاي جنوبي، آفريقا و آسيا توليد مي در آ

 براي مصرف ملي و  صنعتيبرزيل، آرژانتين، پاراگويه و بوليوي عموماً در زمينهاي بزرگ با ماشين آالت به تازگي استراليا و
  . فراملي توليد مي شود

 تمام نزديك به. مبني بر ماهيت كااليي روند توليد تا مصرف مواد غذايي در سيستم سرمايه داري وجود داردشواهد فراواني 
يي كه هارسد، خواه كاال فروش ميه  كه بانجام مي شود در سيستم اقتصاد سرمايه داري بخاطر توليد كاالهايي فعاليتها

كاالهاي شيك و مجلل مثل يك خانه بسيار  و خواه انات بهداشتي امك و، مانند مواد غذايي را برآورده مي كندنياز انسان
هاي طبيعي جهان شامل آب و كوچكترين پديده هاي مربوط به حيات ه وردآفر. بزرگ يا يك هواپيماي جت شخصي

 و انباشت سود، تحت كنترل  راستاي كسبرفع نيازهاي انسان هر چه بيشتر در قرار گرفتن در خدمت جايه انسان ب
 يك ،عنوان كاال توليد و به فروش مي رسده كه همه نيازهاي اساسي انسان ب زماني. خصوصي قرار گرفته و مي گيردبخش 

 مانند مواد غذايي، آب آشاميدني، سرويسهاي بهداشتي و يا حتي پايه ايوجود مي آيد، خواه نيازي ه تضاد بحراني ب
  .پناهگاه باشد

  محرومان، بيكارانو طبقات اجتماعي كه شامل طبقه متوسط، طبقه كارگر، قشرها به طور ذاتيسيستم سرمايه داري 
وجود مي ه  و گروه كوچكي متشكل از افراد بسيار ثروتمند را ب)كارگراني كه براي سرمايه داري صرف دارد تا بيكار باشند(

.  ناميد"نيروي ذخيره كار" را  ايجاد گروهي است كه ماركس آن،حيله جنگي كه سرمايه داري از آن استفاده مي كند. آورد
سيستم سرمايه داري در زمان پيشرفت و رونق اقتصادي .  سرمايه داري نقشي اساسي بازي مي كند بقايبور برايزگروه م

له آگاهند كه ااز نيروي ذخيره كار استفاده مي كند تا همچنان دستمزد كارگران را پايين نگاه دارد، زيرا كارگران به اين مس
حتي در كشورهاي ثروتمند مانند آمريكا، افراد بيكار .  اخراج و كارگري ديگري به جاي آنها استخدام خواهد شدبه سرعت

د كه از عهده پرداخت هزينه مايحتاج خود، از جمله ن وجود دار،فراوان و كارورزاني كه دستمزد پاييني دريافت مي كنند
مكان حمل و نقل همگاني، اتومبيل شخصي داشتن از اهميت بسزايي با توجه به كمبود ا(كرايه خانه، برق، حمل و نقل 

. فقر در كشور آمريكا به معناي فقر مطلق نيست. ، پوشاك، امكانات بهداشتي و مواد غذايي برنمي آيند)برخوردار است
  يا خريداري كنندتري برخي محرومان قادرند از يك وعده غذايي چشم پوشي كنند، مواد غذايي با كيفيت پايين تر و ارزان

در تابستان سال . از خدمات انجمنهاي خيريه و يا دولتي مثل كوپن غذا و برنامه هاي خدماتي و حمايتي استفاده كنند
 برنامه هاي ميزان ميليون نفر از برنامه هاي حمايتي تغذيه اي دولتي استفاده كرده اند كه البته 46، بيش از 2011

  . دان را نمي دادحمايتي نيز كفاف همه نيازمن
عنوان كاال، قيمت ه رسميت يافتن مواد غذايي ب. البته در برخي از بخشهاي جنوبي جهان، وضعيت بسيار نامساعدتر است

بر . ساخته است عدم تغذيه كافي براي آنها را فراهم تباالتر برده و موجبا مواد غذايي را از ميزان درآمد بسياري از افراد
  بروزله بهااين مس.  تغذيه شديد رنج مي برندو انسان در جهان از سوميلياردلل، نزديك به يك اساس تخمين سازمان م

تغذيه وسرعت باعث سوه عنوان معضلي كه به محروميت غذايي ب. مشكالت سالمتي و مرگ ميليونها انسان مي انجامد
 مواد بهاي افزايشدالتي پيرامون بدين ترتيب، بي ع.  هنوز يك موضوع جدي در جهان بشمار مي آيد،شديد مي شود

  . غذايي و نابرابري در دسترسي به آن، يكي از اصلي ترين فاكتورهاي قيام دنياي عرب در سالهاي اخير بوده است
  )ادامه دارد(
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  اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، تشديد تضاد طبقاتي و فربگي انگلوار وابستگان به رژيم 
  شهره صابري

  
محمود احمدي نژاد، در شب .  كليد خورد1389مند كردن يارانه ها، و در حقيقت حذف يارانه ها، در آذر اجراي طرح هدف

از فردا يارانه نقدي دو ماهه واريز .  آذرماه اجرايي مي شود28تعديل و اصالح قيمتها از ابتداي روز «: گفت1389 آذر 27
 تومان 500 هزار و 45ميزان يارانه هاي نقدي هر فرد ماهانه بر اساس اين طرح .  »شده به حساب مردم قابل برداشت است

در اسفند سال گذشته .  ميليون نفر در فاز اول يارانه دريافت كرده امد73به گفته مسئوالن دولتي  حدود . تعيين شده بود
وم به حساب سرپرست  هزار تومان به عنوان مابه التفاوت يارانه ي نقدي مرحله ي اول و د28از سوي دولت اعالم شد كه 

 هزار تومان يارانه براي تعدادي از خانواده ها كه از 28اجراي فاز دوم اين طرح با حذف . برخي خانواده ها واريز شده است
قبال هم با ارسال اس ام اس از اين خانواده ها خواسته شده كه خود براي انصراف . رفاه نسبي برخوردارند همراه بوده است

اغلب نمايندگان مجلس بر اين نظر تاكيد مي كنند كه پرداخت ما به التفاوت به منزله ي . نه اقدام كننداز دريافت يارا
علي الريجاني، رئيس مجلس در پي اين اقدام خودسرانه ي احمدي نژاد در نامه اي از خامنه اي . شروع مرحله ي دوم است
به گفته ي الريجاني .  توقف مرحله دوم طرح استفاده كند قانون اساسي از اختياراتش براي110خواست تا بر اساس اصل 

از نظر الريجاني شروع فاز دوم طرح در ماه اول . اين كار دولت تخلف است و غير كارشناسي و طوفان تورم ايجاد مي كند
لت در اين اقدام خودسرانه ي احمدي نژاد و دو.  و قبل از تصويب بودجه ي كشور صورت گرفته و غير قانوني است91سال 

خامنه اي درخواست الريجاني در خصوص استفاده رهبر از . مورد نمايشگر اختالف و تشديد تناقض درون رژيم است
  . قانون اساسي را به شوراي حل اختالف فرستاد110اختياراتش بر اساس اصل 

در ابتداي اجراي . ه بوده استاجراي فاز دوم حذف يارانه ها با افزايش شديد قيمت كاالها و به خصوص قيمت سوخت همرا
 درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه ها به توليد اختصاص 30اين طرح و بر طبق مصوبه ي مجلس قرار بر اين بود كه 

اكنون مجلس بر اين ادعا پافشاري مي كند كه درآمد دولت از حذف يارانه ها از نصف مبلغ پرداخت شده به . داده شود
م كمتر بوده و صاحبان صنايع هم اظهار داشته اند كه تا كنون هيچ مبلغي بابت افزايش توليد و صورت نقدي به مردم ه

اين .  درصد افزايش داشته است دريافت نكرده اند700بهينه سازي مصرف سوختي كه از زمان حذف يارانه ها تا كنون 
از طرف ديگر با . نياز مردم شده استبسترهاي نامناسب سبب كاهش توليد در كشور و افزايش قيمت كاالهاي مورد 

  .پرداخت يارانه ها، نقدينگي به شدت رشد كرده و در نتيجه نرخ تورم با سرعت بيشتر افزايش يافته است
يارانه هاي پرداخت شده به صورت نقدي همراه با عدم افزايش مناسب دستمزد كارگران و زحمتكشان براساس نرخ تورم،  

تالشهاي ويرانگر  رژيم در سطح جهانب و به ويژه  . و مزدبگيران را به شدت كاهش داده استقدرت خريد طبقه ي كارگر 
در مقابل اين وضعيت  دولت با استقراض از بانك مركزي به رشد نرخ . فعاليتهاي اتمي، سبب تحريمهاي شديد شده است

  .تورم دامن زده است
ح زندگي و معيشت طبقات زحمتكش و عميق تر شدن شكاف از پيامد هاي مخرب رشد سرسام آور نرخ تورم، وخامت سط

در حالي كه طبقه ي . يكي از اثرات مخرب رشد نرخ تورم، اثر توزيعي آن است. طبقاتي و دو قطبي تر شدن جامعه است
شدت سرمايه دار و دالل با در آمد متغير از اين وضعيت سود مي برند، طبقه ي مزد بگير كه داراي دستمزد ثابت است به 

با كاهش توليد و رشد قيمت ها سرمايه داران و دالالن كه عموماً وابسته به هرم قدرت هستند، با مكيدن . زيان مي بيند
ماهيت استبدادي رژيم اجازه ي فعاليت اقتصادي را جز به . حاصل كار و رنج زحمتكشان رشد انگلواري خواهند داشت

 با پيشرفت اين روند تضاد طبقاتي به شدت افزايش يافته و زوال اقشار .مافياي حكومتي و وابستگان به قدرت نمي دهد
  . مختلف خرده بورژوازي به ويژه در حوزه توليد كوچك منجر به افزايش لشگر بيكاران و بي خانمانها خواهد شد

  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

http://www.radiopishgam.com/  
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  ........يادداشت سياسی
  

  برد بي معني است_در مساله اتمي نتيجه برد
  مهدي سامع

  
وگوهاي سازنده و موثري داشته   ايم كه بتوانيم گفت  اكنون به جهتي متمايل شده. اين مذاكرات مفيد و سازنده بود«

آميز بودن برنامه   ملموسي برسد تا اعتماد جامعه جهاني به صلح رود كه اين نشستها بتواند به نتايج انتظار مي....باشيم
اين دو جمله چكيده سخنان كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا است كه » . ايران تامين شود اي هسته 

 استانبول بيان در) 2012 آوريل 14(1391 فروردين 26 با رژيم ايران در روز شنبه 1+5پس از پايان مذاكرات كشورهاي 
 26 ساعته راهبرد پايه اي رويداد شنبه 11سعيد جليلي، سرپرست هيات جمهوري اسالمي نيز پس از پايان مذاكرات . كرد

  .»توانست موفق باشد و رو به جلو باشد«دانست و نتيجه گرفت كه مذاكرات » و گو و همكاري گفت «فروردين را 
  

 عكس يادگاري آنها سبب گمانه زنيها و تحليلهاي بسيار در رسانه هاي جمعي جليلي همراه با_منتجِه سخنان اشتون
. رسانه هاي حكومتي ايران با غوغاساالري از پيروزيهاي جمهوري اسالمي و عقب نشيني غرب گفتند و نوشتند. جهان شد

ج عمومي متمركز كرده و افت ايرانياني هم بودند كه توجه خود را به شال گردن خانم اشتون و تاثير آن بر قيمت مايحتا
 تومان از يك كيلو مرغ را، البته به طنز، از نتايج انتشار عكس همراه با شال گردن 400 توماني از يك كيلو عدس و 300

  .كاترين اشتون در حضور سعيد جليلي دانستند
سي اين است كه؛ در استانبول چه از الف زدنهاي رسانه هاي حكومتي و از طنز تلخ برخي از ايرانيان كه بگذريم، سوال اسا

  برد مي گيرند؟_گذشته كه طرفين ژست برد
يس جمهوري آمريكا به آن اشاره كرده و ئاي بود كه ر» دريچه«براي بسياري از تحليلگران مذاكرات استانبول همان 

اين دريچه در حال بسته شدن است و ايران بايد از اين .  براي حل ديپلماتيك منازعه وجود داردهنوز دريچه اي«:گفت
  . »فرصت استفاده كند

ها در حال اثرگذاري است و ريش سفيد بدون ريش قوم، خطرات ناشي از كگفته مي شود كه تحريمها و به ويژه تحريم بان
  . تتحريمها را عندالمالقات به آقا گوشزد كرده اس

حامل ) اتريش(به وين »  سفر مخفيانه«روايت رسانه هاي نزديك به باند احمدي نژاد چنين است كه؛ حسن روحاني در 
اين خبر را حسن روحاني تكذيب كرده و اعالم نموده كه سفر وي ارتباطي با . پيامي به مقامهاي اروپايي بوده است

  .اي نداشته است مذاكرات هسته 
» بسته پيشنهادي«را به عنوان » بوستون گلوب«نهادات حسين موسويان منتشر شده در روزنامه همين رسانه ها پيش

 درصدي اورانيوم در 20بر اساس اين پيشنهاد در گام اول غني سازي . جمهوري اسالمي در مذاكرات استانبول دانسته اند
 درصدي بعضي از 20حتمالي غني سازي البته در مورد توقف ا. مقابل لغو تحريمهاي بانكي و نفتي متوقف مي شود
  .كارگزاران پروژه اتمي هم چراغ سبزهايي نشان داده اند

 روزنامه ني اني فرورد24 پست در سر مقاله روز پنجشنبه نگتن روزنامه واشرهي مداتيهدو روز قبل از مذاكرات استانبول، 
ي تواند صورت گيرد كه چيزي را كه شبيه لغزيدن به سوال عاجل اين است كه آيا نوعي از معامله نيمه كاره م«:سدي نويم

تا اندازه يي به صورت علني و تا اندازه يي در بريفينگهاي خصوصي، دولت اوباما آنچه . سوي جنگ است را در هم بشكند
الي فكر مي كند ضروري است را اين طور مطرح كرده؛ يك توافق با ايران جهت توقف غني سازي اورانيوم با درجه سطح با

 كيلوگرم از سوختي كه هم كنون تا اين سطح غني شده، و بستن تاسيسات جديد زير 100 درصد، صادر كردن مقدار 20
در حالي كه دولت جزئيات آنچه آماده است، ما به ازاء آن به ايران بدهد را مطرح نكرده .  نزديك شهر قمدراعماق كوه 

ن تحريمهاي بيشتر و احتمال لغو ميزاني از سختگيريهايي است كه هم رسد حداقل چيز، قول متوقف كرد به نظر مي. است
 واشنگتن پست ادامه سانيسرمقاله نو. » هدف قرار داده استرااكنون اتخاذ گرديده، مانند آنهايي كه بانك مركزي ايران 

وري است و نه عاقالنه، يك براي آنهايي كه همانند ما معتقدند، اقدام نظامي طي ماههاي آتي عليه ايران نه ضر«: دهنديم
.  بخش نيستايتقرارداد كه در آن ايران شروط دولت آمريكا را برآورده نمايد، موجب آسودگي خاطر مي گردد، ولي رض
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گيرد، اما اين ريسك را دارد كه در ميان مدت، غير سازنده باشد، زيرا اين موجب كاهش فشار  احتماال جلوي جنگ را مي
  .»ي عليه ايران مي گردد و به رژيم اجازه نفس كشيدن مي دهدفزاينده اقتصادي كنون

  
تا آن جا كه به اظهار نظرهاي رسمي پيرامون مذاكرات استانبول بر مي گردد، طرفين به جز خوش بيني و تعيين قرار 

در بغداد ) 2012 مه 23( خرداد امسال 3قرار است دور دوم مذاكرات در روز .  هيچ خبر ديگري منتشر نكرده اندبعدي
  .برگزار شود

پس از مذاكرات استانبول وزير امور خارجه رژيم، علي اكبر صالحي خواستار لغو تحريمها شد و در مقابل آمريكا و اروپا با 
به نظر مي رسد كه موضوع اصلي و محوري در . پافشاري بر روي تحريمها، خواستار اقدام عملي از جانب رژيم ايران شدند

تا آن جا كه به واليت خامنه اي بر مي گردد، .  عليرغم مارشهاي پيروزي همچنان به قوت خود باقي استمورد پروژه اتمي،
  .در اين مورد دو چشم انداز زير وجود دارد

  
حالت اول اين است كه خامنه اي خطر تحريمها را جدي گرفته و بنابرين تصميم بر آن دارد كه فعالً از ادامه پروژه 

. تمي منصرف شده و بنابرين گام به گام و با گرفتن امتيازاتي به شفاف سازي وضع موجود مبادرت كنددستيابي به سالح ا
اين حالت عليرغم هر امتيازي كه جمهوري اسالمي دريافت كند، يك باخت براي رژيم و يك برد كالن براي مردم ايران 

  .است
  

كرات در بغداد جزيي از موش و گربه بازي خامنه اي براي حالت دوم اين است كه مذاكرات استانبول و در ادامه آن مذا
اين نقطه مطلوب مي تواند دستيابي . خريد وقت و ُكند كردن پروسه تحريمها و در نتيجه رسيدن به نقطه مطلوب باشد

براي كامل به سالح اتمي و مذاكره از موضع قدرت و يا تدارك كامل براي ساختن سالح اتمي بدون آن كه تصميم سياسي 
در چنين وضعيتي پروژه اتمي رژيم همچون چماقي باالي سر همه جهان خواهد بود كه . مرحله نهايي آن اتخاذ شود، باشد

در واكنش به چنين وضعيتي كشورهاي غربي يا . البته رژيم كوشش خواهد كرد تا از مرز تحمل قدرتهاي غربي عبور نكند
بديهي است كه .  اين كه سرانجام واليت خامنه اي را در باشگاه اتمي مي پذيرندبه فشار بر رژيم ايران ادامه مي دهند و يا

اين حالت به زيان مردم ايران و به سود خامنه اي و همه كساني كه از جنگ و توسعه بحران اتمي بهره برداري مي كنند 
  .خواهد بود

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

منافع كشور و مردم ايران ايجاب مي كند كه خامنه اي با فشار مداوم جامعه جهاني، بدون استفاده از حربه جنگ، . دارد
تواند در اين عقب نشيني خامنه اي هر امتياز متصوري كه از جانب غرب دريافت كند، نمي . مجبور به عقب نشيني شود

زيانهاي ناشي از نوشيدن جام زهر را جبران كند و مردم ايران عليرغم خسرانهاي احتمالي و منجمله به حاشيه رفتن نقض 
  . حقوق بشر در ايران، كه البته اكنون هم در حد انتظار در متن نيست، سود خواهند برد
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 ....زنان
 

  دين ماه، فرورييزنان در مسير رها
  آناهيتا اردوان

  
  اليزابت گرلي فلين : زنان مداخله گر، انتخاب اين ماه

، شانزده 1906اليزابت در سال .  است"سازمان كارگران صنعتي جهان"، يكي از برجسته ترين اعضاي "اليزابت گرلي فلين"
 در ايالت "بريج پورت"اولين اعتصاب در كارخانه الستيك سازي ، ك سال بعد سازمان پيوست و ي اينساله بود كه به

 ماه 17در ميان كارگران نساجي كه ، چيانن در ميان معد،از آن پس او در همه جا حضور داشت.  را تجربه كرد"كنتيكت"
 را "لورانس"زار كارگر نساجي  ه23اليزابت، . ايستادگي كردند گروهي  سرما و زنداني شدن،در برابر چماق و استنشاق گاز

 ماه تمام در مقابل 5 و روبان سازان كه "لورانس"او در ميان ابريشم بافان . شان همراهي كرد  ماه اعتصاب سخت2طي 
او هيچگاه امتيازي به . شقاوت پليس، دستگيري و گرسنگي پايداري كردند، از مشي طبقاتي انقالبي پيگير پيروي مي كرد

 هيچ منافع مشتركي با ،ملكه اي كه در كاخ خود نشسته است":اليزابت گرلي فلين مي گفت. ي ندادفمينيسم بورژواي
 ساله كه بخاطر 17همسر صاحب يك فروشگاه بزرگ هيچگونه دغدغه خاطري براي آن دختر . خدمتكاران آشپزخانه ندارد

   ". دالر در هفته به فحشا متوسل مي شود، ندارد5
 زنان و مردان بايد مبارزه را دوشادوش  ود كه كليد بيداري زنان كارگر مبارزه در محل كار استاليزابت استدالل مي كر

طور واقعي و كامل، محقق نخواهد ه رهايي زنان بدون انقالب سوسياليستي ب":اليزابت مي گفت. يكديگر سازماندهي كنند
هيچ چيزي كمتر از يك انقالب اجتماعي . ياز است نمجردبراي رهايي زنان به چيزي به مراتب بيشتر از يك حق راي . شد

انقالب اجتماعي پيش شرط درهم شكستن قيود ناشي از ستم . م بشكندهنمي تواند اسارت و بي اثري كنوني زنان را در
   ".جنسيتي است

 هتي اش بمنافع طبقا  به علت فعاليت دردفاع از1915كه در سال   هنگامي"هيل جو"انقالبي  قابل ذكر است كه كارگر
 آن را به اليزابت كه  و را نوشت"دختران شورشي" در زندان ترانه سرود ،اتهامات جعلي و ساختگي به اعدام محكوم گرديد

  .اين فعال كارگري به داشتن روحيه اي آهنين معروف بوده است. در آن زندان به ديدارش مي رفت، تقديم نمود
  

  زنان در افغانستان و جنايت اخالقي
 كه شامل پيمان "جرمهاي اخالقي"بر اساس گزارش ديدبان حقوق بشر، زنان افغاني به  - 2012 آوريل 9ري اروپا، خبرگزا

ويژه ازدواج در سنين پايين مي باشد، دستگير مي ه  تحميلي بازدواجاز همسر شياد و يا گريز از ادامه  شكني نظير فرار
كه با سارق خود رابطه جنسي   آن به اتهام ايندر پيي ربوده شده اند و برخي از اين زنان، در حين فرار توسط مردان. شوند

 زنان و دختراني كه به داليل مذكور در حبس به سر مي شمارديدبان حقوق بشر . داشته اند، به زندان فرستاده شده اند
 ذكر شده توسط ديدبان حقوق اين در حاليست كه گزارشها بر آماري دو برابر ميزان. برند را چهارصد نفر اعالم كرده است

  . كيد دارندابشر ت
اگرچه . است، حاصل نشده  پيشرفت چشمگيري پيرامون معضالتي كه زنان در افغانستان با آن روبرويند،قانوني نظر از

دولت حامد كرزاي با تصويب قانون منع هر گونه خشونت عليه زنان، ازدواج اجباري، ازدواج كودكان، اعمال خشونت خانگي 
 موران دولتي تصويب قوانين مذكور را ناديده مي گيرند و يا از اظهارات وا اما م،و تجاوز جنسي را ممنوع اعالم كرده است
 بر اين، زنان افزون. حساب مي آورنده  زيرا اين زنان را دروغگو، فاسد و هرزه ب،شهادت زنان قرباني چشم پوشي مي كنند

 زيرا آنان به شرمسار و بي آبرو كردن خانواده خود از ، خانواده هايشان باز مي گردندزنداني بعد از رهايي به ندرت به سوي
 پناهگاههايي ايجادبرخي از سازمانهاي غير دولتي مدافع حقوق زنان به .  نيز متهمندننزديكان شا و انسوي خويشاوند

گزارش ديدبان . هاي امني نيز به حساب نمي آيند بلكه مكان،پناهگاهها نه تنها به اندازه كافي نيستند. مبادرت ورزيده اند
شان، در همين پناهگاهها مورد ان حقوق بشر اعالم مي كند كه بسياري از زنها به دليل گريختن از خشونت خانگي و همسر

  . دستگير شده اند هجوم واقع و
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 اما ،معه افغانستان افزايش يافته استكه بحث و جدل پيرامون حقوق انساني زنان بعد از پايان حكومت طالبان در جا با اين
در همين رابطه هنوز بيش از نيمي از دختران .  در اين زمينه كافي مي باشد، فاصله دارد كهاز آنچه بسيار  هنوزامراين 

دو ساعت يك زن افغان در زمان وضع حمل، جان خود را از دست مي دهد كه   هر وافغانستان از تحصيل محرومند
 ازدواج اجباري دختران بسيار جوان است كه رشد جسماني شان هنوز براي بارداري و وضع ،اين موضوعمهمترين عامل 

  .حمل، كافي نيست
   

  له انتقال مليتازنان لبناني و مس
زنان لبناني با برگزاري يك تجمع خواستار تصويب قانوني توسط دولت شدند كه به آنها  -  2012 آوريل 4ديلي استار، 
  . يت خود را به همسران و كودكان خود انتقال دهنداجازه دهد مل

كميته اي كه به همين . هم آمدند  لبنان به منظور مخالفت با قانون تابعيت فعلي دولت گرد"التحرير"هشتاد زن در ميدان 
ر به  مدتها عنوان مي كند كه پيرامون تهيه و تنظيم طرحي جهت تغيير قانون تابعيت كشو،منظور در مجلس تشكيل شده

بور اعالم كرده است كه طرح قانوني كه به زنان لبناني اجازه مي دهد مليت ز كميته مبه تازگي. مجلس در حال گفتگوست
نان لبناني كه همسران فلسطيني  شامل ز اما اين طرح،خود را به كودكان و همسرانشان انتقال دهند را تهيه كرده است

بور مخالف كرده اند و ابراز مي دارند كه زنان لبناني مي بايست زبا طرح مدت به شمدافعان حقوق زنان . ، نمي شوددارند
آنها ابراز مي دارند كه در شرايط .  مليت خود را به فرزندان و همسران خود انتقال دهندييهيچ استثنا بدون قادر باشند

قوق بيكاري و بازنشستگي در نتيجه  از امكانات اجتماعي مانند بيمه، حمنديفعلي بسيار از مردان به دليل عدم بهره 
 فعاالن مدني،  ازقانون تابعيت لبنان از سوي بسياري. نداشتن تبعيت لبناني مجبور به ترك فرزندان خود مي شوند

  .  شده استارزيابي غيرانساني و حيرت انگيز ،ناروشنفكران و متخصص
  

  !يك گام به عقب: تغيير در قانون خانواده مصر
در طول يك سال و نيم گذشته گفتگوهاي زيادي پيرامون قانون خانواده مصر  - 2012 آوريل 2يست، خبرگزاري ميدل ا

كه بسياري از زنان و مردان مصري به خيابانها  در حالي. كه رابطه اي مستقيم با حقوق انساني زنان دارد، انجام شده است
ن آن شده اند، احزاب و گروههاي مذهبي ادعا مي كنند كه آمدند و خواستار پيشرفته تر شدن قانون مذكور و نه از بين رفت

 مسير طالق را براي زناني كه همسرانشان "خوال" به عنوان مثال، قانون  وقانون خانواده مصر خالف شريعت اسالم است
  . تر مي كند حاضر به جدايي نيستند، آسان

  همراه با برخي از اعضاي پارلمان،گذاري قرار داردس كميته مجمع قانون ا كه در ر"الوفد" از حزب "محمد اُل اُمدا"
 "كنسول ملي زنان مصر" همچنين پيشنهاد كرده اند كه "حزب آزادي و عدالت"او و . شده اند "خوال" قانون خواهان لغو

  . سيس و فعال گرددامنحل و به جاي آن يك كنسول ملي براي خانواده ت
مخالفان ابراز مي . مهريه موافقت مي كند در صورت بخشش  درخواست طالق زن يا طالق، دادگاه با"خوال"بر اساس قانون 

  . ن را افزايش مي دهدهالا اسالم است و طالق بين متشريعتف كور خالذدارند كه قانون م
  كه گفتگو با تلويزيون مي گويد بر خالف آنچهدر "مركز مصر براي حقوق زنان"، رييس "بدل كُمسانعناهيد "خانم 
 انجام پذيرفته "خوال" فقط سه درصد از كل طالقهايي كه در مصر صورت مي گيرد بر اساس قانون ،ان ابراز مي دارندمخالف
  . است

 "خوال" اعتقاد دارد كه درخواست براي منسوخ ساختن قانون  نيز"زنان مصري براي تغيير"، موسس "آزا كامل"خانم 
وي اضافه مي كند كه اگر يكي از . د مبارزه مي كنند، خطايي بزرگ استكه زنان براي دستيابي به حقوق خو اتفاقا زماني

 متوجه مي شود كه زنان با وجود همين قوانين براي جدا شدن از ،اين مخالفان به دادگاههاي خانواده مراجعه كند
  .  روبرو هستندپر شماري با مشكالت همسرانشان

.  سال افزايش داد18 بود كه سن ازدواج را تا 31ي از آنها بند يك.  كودكان اصالح شدمربوط بهسال گذشته دو قانون 
 ها ادعا مي كنند كه حداقل سن براي ازدواج هر دو جنسيت بايد "سلفي". اكنون، اين بند نيز مورد گفتگو قرار گرفته است

عدم تعيين يك سن آنها توضيح مي دهند كه در شريعت اسالم سن بخصوصي براي ازدواج مشخص نگرديده و . از بين برود
.  را كاهش دهد"، خانه نشيني يا تجرد زنان دختريپير"مشخص براي ازدواج مي تواند جلوي ارتكاب به گناه را بگيرد و 

 سال آنقدر بالغ نيستند كه ازدواج كنند و يا باردار 18 دختران زير سن ،اين در حاليست كه بر اساس قوانين بين المللي
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 ها تالش مي كنند تا زنان را با تغيير و حذف قوانين به انزوا "سلفي"ن ابراز مي دارند كه مدافعان حقوق زنا. گردند
  .  كه فقط پنج نفر بودند، مشخص گرديد"مجمع قانون اساسي جديد" اعضاي زن تعداداين موضوع در . نندابكش

 اصلعنوان يك ه ض عليه زنان كه ب بر اينها، بعضي افراط گرايان خواهان از بين رفتن ميثاق حذف هر گونه تبعيافزون
 قانون مذكور حاوي آنها مي گويند؛. گرديده اندجهاني از سوي بسياري كشورها جهت حمايت از حقوق زنان پذيرفته شده، 

 1981بور از سال زقابل ذكر است كه قانون م.  كه خالف شريعت اسالم و يك برنامه كاري خارجي است استبندهايي
دورا "خانم . ستثناي چهار بند در رابطه با برابري جنسيتي، حقوق خانواده و شكايتها، پذيرفته شدتوسط دولت مصر به ا

 هر گونه تبعيض عليه زنان حذف ادعا مي كند كه آنهايي كه با ميثاق " زنان مصر مليكنسول"، سخنگوي "شرف الدين
تر هستند نيز آن را امضا  سبت به مصر، بنيادگرا بايد بدانند كه كشورهايي مانند عربستان سعودي كه ن،مخالفت مي كنند

 را در راستاي به "وهابي" اعتقاد دارد كه برخي تالش مي كنند تا انديشه هاي "شرف الدين" بر اين، افزون. كرده است
 مهم اين در حاليست كه زنان در كشورهاي خاورميانه تالش مي كنند تا به نقش. انزوا كشاندن زنان در مصر نهادينه كنند

  .خود در تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، نقشي شايسته ايفا كنند
   

  گينه نو و حمايت از زنان در برابر اعمال خشونت
 امور گينه نو خواست تا با تصويب قوانيني از مسووالنگزارشگر ويژه سازمان ملل از  -  2012 س مار27شبكه خبري زنان، 

 از اعمال خشونت عليه زنان، حمايت از جلوگيريوي اضافه كرد كه مسووليت . ندحقوق زنان در برابر خشونت، حمايت ك
 نخستين تعهد همه دولتهاي ،حقوق آنها و فراهم آوردن شرايطي مناسب براي قربانيان جهت رفع عوارض اعمال خشونت

ي سازد را شناسايي دولتها مي بايست بطور مشخص آداب و رسومي كه به حقوق انساني زنان لطمه وارد م. جهان است
  .  اعمال خشونت عليه زنان را تحت هر شرايطي از بين ببرند،كنند و بدين گونه

خشونت عليه زنان در گينه نو پديده اي همه گير است كه به ميزان وسيعي در خانه، اجتماعات و از سوي نهادهاي 
. رار مي گيرند كه يكي از اعضاي خانواده آنهاستبيشتر قربانيان از سوي مرداني مورد خشونت ق. بنيادگرا اعمال مي گردد

پديده چند همسري از مهمترين علل اعمال خشونت در گينه نو، با تحقير همسر اول و كودكان آغاز مي گردد و در برخي 
  .موارد به آزار و اذيتهاي جنسي، فيزيكي و قتل زن خاتمه مي يابد

   
  زنان قرباني شرايط بد اقتصادي آمريكا هستند

چيز بخش اشتغال زنان را قرباني كرده  ركود و بحران اقتصادي آمريكا پيش از هر -  2012اردين، آينه روز، هفت آوريل گ
  . است و بيشتر فرصتهاي شغلي زنان اين كشور با بحران اقتصادي از بين رفته است

دليل ركود اقتصادي ه  بيينان آمريكابراساس آخرين گزارشها و آمارهاي دولت آمريكا در ماه گذشته ميالدي، بسياري از ز
آمار . همچنين طبق اين آمار، ميزان بيكاري در بين سياهان دوبرابر سفيدپوستان است. اند شغل خود را از دست داده

 ،"بتزي استيونسون". اند  از زنان آمريكايي شغل خود را از دست دادهتن هزار 177 بيش از  مي گويد،وزارت كار آمريكا
 اقتصاد آمريكا كه پس از بحران و ركود تجديد تحرك":دروس تجارت دانشگاه پنسيلوانيا در اين رابطه گفته استاستاديار 

 بيشتر در مشاغل دولتي يا ييزنان آمريكا. اقتصادي شديد آغاز شده، تاثيري بر وضعيت زنان اين كشور نداشته است
بخش . اند كنون بسياري از آنها شغل خود را از دست دادهمدارس مشغول به كار بودند كه با شروع بحران اقتصادي تا 

كردند كه در تشديد بحران اقتصادي مشاغل خود را از دست  بخشهاي تجاري كوچك فعاليت مي ديگري از زنان نيز در
 هزار 120اند كه بيش از   اعالم كردهرسمي هايكه مقام دهد با وجود اين آمارهاي وزارت كار آمريكا نشان مي .داده اند

 در ماه مارس ،بر اساس اين آمار. رفت فاصله دارد اند، اما در عمل نتيجه آن بسيار با آنچه كه انتظار مي شغل ايجاد كرده
   ".هزار كاهش شغل مواجه بوده اند 34بخشهاي تجاري كوچك آمريكا با 

تر و   رود كه مردان راحت  يش مياي پ شرايط به گونه. من نگران وضعيت اشتغال زنان هستم":افزايد  مي"استيونسون"
ه در بخشهايي مانند بهداشت و سالمت كه به طور تاريخي زنان بيش از مردان ب. كنند  تر از زنان كار پيدا مي  بسيار سريع

در بخش صنعت نيز صنايع آمريكا  .شدند، اكنون مردان در حال مسلط شدن بر مشاغل اين بخشها هستند كار گرفته مي
   ". نيروهاي كار زن خود كرده انداخراجي اقتصادي خود در اولين اقدام به براي بازساز

ميزان  . درصد افزايش پيدا كرده است3/8 بيكاري زنان آمريكا به نرخدر حال حاضر آمريكا، طبق آمار رسمي وزارت كار 
يگر نكات جالب توجه اين آمار رشد همچنين از د. تبارها در آمريكا دو برابر سفيدپوستان است  بيكاري سياهان و اسپانيايي
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 بيكاري سياهان در آمريكا نزديك به دو برابر نرخبراساس آمار رسمي، . ميزان بيكاري سياهپوستان آمريكايي است
  . درصد اعالم شده است14سفيدپوستان و در حدود 

  . اند  درصد را به خود اختصاص داده10تبارهاي آمريكا نيز نرخ بيكاري بيش از   اسپانيايي
  

  مشاركت زنان در احزاب سياسي هنوز به ميزان قابل توجه اي پايين است
 اما عينيت يافتن يك ، شده شناختهاگرچه مشاركت سياسي زنان بر اساس بسياري از ميثاقهاي بين الملل كامال به رسميت

  . مي طلبد له تيوريك زمان و تالش بسيارامس
 "بنياد دموكراتيك ملي براي امور بين المللي"ي توسعه سازمان ملل و  صفحه اي مشترك بخش برنامه ها118گزارش 

تنها ده درصد از آنها با اين وجود  احزاب سياسي جهان زن هستند، از اعضاياشاره مي كند كه اگرچه چهل تا پنجاه درصد 
، نمايندگان زن را هاي جهاناز بيست درصد از پارلمان اين در حاليست كه كمتر.  قرار دارند احزاب خود رهبريجايگاهدر 

  . در خود جاي داده است
 مي گويد كه احزاب سياسي بايد فعاليتها و تالش بيشتري در راستاي "هلن كالرك"مدير بخش توسعه سازمان ملل، خانم 

 تناسب اشتغال زنان در پست وزارتي دولتها نسبت به مردها در جهان. حمايت از حق مشاركت سياسي زنان انجام دهند
افزون بر اين، تناسب زنان به عنوان رهبر دولتها بسيار پايين تر مي باشد كه در سالهاي . پايين و برابر با شانزده درصد است

بر اساس آخرين آمار بخش .  به پنج درصد رسيده است2011اخير كاهش بيشتري پيدا كرده است تا آنجا كه در سال 
در هيچ .  كشور است18 كشور جهان، 193دولتهاي جهان قرار گرفته اند، بين زنان سازمان ملل، تعداد زناني كه در راس 

در حالي كه سازمان . منطقه اي از جهان نشانه اي از دستيابي به سي درصد زن در موقعيت تصميم گيري ديده نمي شود
نها در پروسه ، بر نقش كليدي زنان شامل قدرت گيري آ2000ملل در هشتمين نشست هزاره اهداف توسعه در سال 

  .پيشرفت كشورهاي جهان تاكيد ورزيد
  

  ....فرھنگ و ھنر
  

  رويدادهاي هنري فروردين ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

  دسامبر1 (وودي آلن ("من معتقدم يك چيز از آن باال مراقب ماست، ولي بايد متاسفانه بگم آن چيز دولت است"-
 )آمريكايينويسنده  كارگردان و  كمدين، بازيگر، ) 1935

 - 1903(جورج اورول  ("در روزگاري كه دروغ يك واقعيت عمومي است، به زبان آوردن حقيقت يك اقدام انقالبي است"-
 )انگليسينگار  ، نويسنده و روزنامه)1950

  
  سينما

  
 "مسابقه"جلوگيري از اكران فيلم 

  آستانه برگزاري در 
  جام ملتهاي اروپا

دولت كيف در هراس از اين كه اكران 
 در آستانه برگزاري "مسابقه"فيلم 

كن است  مماروپا جام ملتهايمسابقات 
به احساسات و تعصبات ناسيوناليستي 

، از نمايش اين فيلم جلوگيري دامن زند
  .كرد
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، در مقابل تيم 1942در روز نهم ماه اوت   آلمان"ورهارت" را حكايت مي كند كه در آن تيم ي مسابقه فوتبالاين فيلم،
 بر 5 به آنها اخطار كرده بود ببازند، "اس اس"در اين بازي، تيم كيف با وجودي كه ارتش .  قرار گرفت"داينامو كيف"قوي 

  نفر از اعضاي تيم كيف دستگير شدند، يكي از آنها در دوران9هفته پس از اين مسابقه،  يك.  تيم آلمان را شكست داد3
  . سپرده شدند  ماه بعد در اردوگاههاي مرگ به دست جوخه اعدام6بازداشت درگذشت و سه نفر ديگر 

اوكراين قرار است ميزباني چندين مسابقه تيم ملي   ابراز نگراني كرده اند كه اين فيلم در شرايطي كهبعضي از كارشناسان
  .لبه تيز خشونتها را متوجه طرفداران فوتباليستهاي آلماني كند آلمان را عهده دار باشد، ممكن است

  
  افاضه هاي مديران فرهنگي و سينمايي جمهوري اسالمي

موفقيت كل " تصاحب جايزه اسكار فيلم اصغر فرهادي را سجادپور، دو مقام وزارت ارشاد اسالمي،عليرضا  جواد شمقدري و
  .  توصيف كردند"سينماي ايران و نشانه بزرگي و قدرت اين سينما

 به سينماي "بزرگي و قدرت"يادآور مي شود كه تنها چند ماه پيش بود كه تشكل صنفي فراگير همين سينماگران كه 
 "بزرگ و قدرتمند"اكثريت مطلق فعاالن سينماي  انحاللي كه توسطالبته، .  اند، به دست همين افراد منحل شدايران داده

  .  كه خود آقاي فرهادي نيز از معترضان بدان بودايران مورد اعتراض قرار گرفت
  

  سانسور فيلمها در مصر 
طريق انتخابات توانستند موقعيت سياسى خود را تثبيت  از) اخوانى و سلفى(از زمانى كه اسالمگراهاى مصر از هر دو جناح 

   .صحنه هاى بوسه و رقص و امثال آن پرداخته اند كنند، ناظران نمايش فيلم به حذف
، از نمايش اين فيلم در مصر جلوگيرى مى "عبدالحليم حافظ"بازيگرى   به"ابى فوق الشجره" سال اكران فيلم 43بعد از 

بارها در  يلم عاشقانه ى عرب است و نه تنها در زمان خود محبوب خاص و عام شد، بلكه بارها ومعروفترين ف اين اثر. شود
 " جايگاهى را در سينماى عرب دارد كه قصه ى عشق به طوري كه همانسينماهاى نقاط مختلف جهان به نمايش درآمد،

  . در غرب به دست آورده است"اريك سگال"
 مصر حاكم شده است، به نظر مي رسد نه فقط شامل آثار امروز و فرداى هنرپيشگان  كه بر فيلمسازى در"نظارت اخالقى"

  . بلكه سانسور بر اعمال چندين دهه پيش نيز را دربر گرفته است و كارگردانان مى شود،
  

  موسيقي
  

  درگذشت فريدون پوررضا
  خواننده مشهور و پرآوازه گيالن

الن عصر فريدون پوررضا خواننده مشهور و پرآوازه گي
 80 فروردين به دليل بيماري آسم در سن 23چهارشنبه 

  .سالگي در بيمارستاني در رشت درگدشت
 مهر 3به گزارش سايت گيالن مهر، فريدون پوررضا در 

 در لشت نشاء متولد شد و تحصيالت ابتدايي را در 1311
مدرسه ناصر خسرو به پايان رساند و سپس در مغازه پدر به 

  .تآرايشگري پرداخ
او از استادان آواز يونس دردشتي، سعادتمند قمي و 

او در همان سال .  كار تعزيه را به همراه علي به كيش آغاز نمود1333غالمحسين بنان آواز ايراني را آموخت و در سال 
  .اي براي تئاتر و اجراي آن در سالن سينماي لشت نشاء نگاشت نمايشنامه 

ديو گيالن رتبه اول را كسب كرد و به طور رسمي به عنوان خواننده شروع به كار شش سال بعد در آزمون خوانندگي را
و در همان سال به عنوان پژوهشگر آواهاي بومي و با همراهي .  همكاري با تلويزيون را آغاز كرد1350از ارديبهشت . نمود

د عنايت، ايرج افشار و ديگر مشاهير فرهنگي و هنري ايران سيمين دانشور، محيط طباطبائي، منوچهر آتشي، محمو
  .استادان برجسته دانشگاه تهران به لندن سفر كرد
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فريدون پوررضا برداشتي متفاوت از موسيقي فولكلور ارائه داده و از ملوديهاي ديلمان، گالش و گيلك در اين راه استفاده 
  . داد و به گيالن و ايران معرفي نموداو با تحقيق در زمينه موسيقي، بسياري از ظرفيتهاي موسيقي گيالن را رشد. كرد
 

   عليرضا افتخاري، ابراز ندامت از ابراز ندامت
 عليرضا افتخاري . كرده است اقدام به معرفي موسيقي سنتي و اصيل ايراني،به بهانه بهار  شبكه خبر"صبح با خبر"برنامه 

پس از دو سال ، "شود ايجاد مي در كارمان خطاييشايد برخي دلخوريها پيش بيايد؛ چرا كه بعضي وقتها "با ابراز اين كه 
  . كناره گيري در اين برنامه شركت كرد
براي به ":پيشتر ، وي گفته بود.  به ديدار او نرفته، ابراز تاسف كرد"يك شاخه گل"وي از اين كه در اين مدت كسي با 

   ". بدانم كارم درست بوده يا نهآغوش كشيدن رييس جمهور تحت فشار قرار گرفتم ولي او احوالم را نپرسيد تا
 در "گراميداشت ارزش و منزلت خبرنگاران" روزي كه به مناسبت افتخاري البته از در آغوش كشيدن احمدي نژاد در

  ".آقاي رييس جمهور دوستت دارم":او گفته بود.  فرا تر رفته بودتهران جشني بر پا شده بود،
 

  كتاب
 

  شفيعي كدكنيانتشار كتاب تازه اي از محمد رضا

اين كتاب در باره جستجوي .  از محمد رضا شفيعي كدكني منتشر كرد"با چراغ و آينه" كتاب جديدي به نام "نشر سخن"
  . صفحه است768ريشه هاي تحول شعر معاصر و در 

وطه و اجتماعي ـ سياسي در انقالب مشر  عوامل موثر ي پس از پرداختن به مجموعهشفيعي كدكني در كتاب تازه خود 
پردازد و معتقد  يچگونگي تأثير ترجمه بر شعر معاصر ايران م  ها و ، به تبيين زمينهيپيش از آن بر شعر فارس

  ".يپارس  در قلمرو زبانيادبيات و شعر اروپاي  است از متغير ترجمهيفارسي در قرن اخير، تابع تحوالت شعر مدرن":است
ادوار " ،"اين كيمياى هستى"، "موسيقى شعر"، "قلندريه در تاريخ"ات فارسي زبان و ادبي از جمله آثار اين شاعر و استاد

از زبان "، "خواني شب"، "ها زمزمه" شعر يها  همچنين مجموعه و "ها شاعر آينه "، "شعر معاصر عرب"، "شعر فارسى
 ،" گل آفتابگردانيغزل برا" ، "از بودن و سرودن"، "مثل درخت در شب باران"، "باغهاي نيشابور در كوچه" ،"برگ

  .است "در ستايش كبوترها" و "دار  دنبالهي ستاره"
  

  "پوليتزر"برندگان جوايز 
 امسال معرفي "پوليتزر"نگاري  ي جهاني روزنامه برندگان جايزه

 در ميان شگفتي ناظران در بخش "اي اسكار رسانه"اين . شدند
ايزه  ساله برنده ج24يك خبرنگار . اي نداشت رمان هيچ برنده 

ي جايزه عكس  گزارشگري محلي و يك عكاس افغان برنده 
  . خبري شدند

مسعود حسيني عكاسي را در سالهايي كه در ايران مهاجر بود، 
آغاز كرد و پس از سقوط طالبان به كابل آمد و آموزش عكاسي 

رضا دقتي و منوچهر .  ادامه داد"موسسه فرهنگي آينه"را در 
  .ن موسسه آموزش عكاسي مي دادنددقتي، عكاسان ايراني در اي

ي  ي جايزه ، خبرنگار جواني كه گزارش رسوايي جنسي در كالجي در آمريكا را دنبال و پوشش داد، برنده"سارا گنيم"
 در ايالت پنسيلوانياي آمريكا "پتريوت نيوز"ي محلي   در روزنامه"گنيم".  شد"گزارشگري محلي"ي   در رشته"پوليتزر"

  .كند كار مي
ي   نيز كه معموال هر سال نامش در ليست برندگان است، امسال در دو رشته"نيويورك تايمز"ي معروف  نامهروز
گزارشگري " در باره فرار ثروتمندان آمريكايي و روساي شركتهاي بزرگ از پرداخت ماليات و "گزارشگري تحقيقي"

  . شد"پوليتزر"ي  ي جايزه قا، برندهي آفري ي بحران در قاره  به دليل گزارشهاي خود درباره"الملل بين
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  هاي اينترنتي هاي اجتماعي و سايت رشد تاثير شبكه
 حاكي از آن است كه اهميت و تاثير سايتهاي خبري آنالين و كاربرمحور بيشتر "پوليتزر" 2012ليست منتخبين سال 

 و "هافينگتون پست"ال سايت خبري امس. تر گرفته است اي، سايتهاي كاربرمحور را جدي   ي رسانه شده و اين جايزه
. شود  مي"پوليتزر"ي   اولين سايت خبري روزانه است كه برنده"هافينگتون پست".  شدند"پوليتزر"ي   برنده"پوليتيكو"
 قسمتي كه از زندگي سربازان مجروح آمريكايي در 10ي  ي خبري به دليل مجموعه  ، خبرنگار اين رسانه"ديويد وود"

  . ي جايزه مزبور شد ن تهيه كرد، برندهعراق و افغانستا
 هاي اجتماعي حضور   ي خبري شد، در شبكه ي اين جايزه در گروه بهترين رسانه  كه برنده "توسكالوسا"سايت خبري 

  .كند  توييتر اين سايت خبري فعاالنه و بسيار سريع آخرين اخبار را اعالم مي"فيد". بسيار فعالي دارد
  

  نمايشگاه
  

  ايران شصت دهه اعدامهاي قربانيان يادگاريهاي نمايشگاه
 شصت دهه اعدامهاي قربانيان يادگاريهاي از نمايشگاهي

 "فرانك آنا" خانه در 1390 سال ماه اسفند 20 از ايران
 فروهر،  پرستو.است شده افتتاح آلمان فرانكفورت شهر

 فروهر، پروانه و داريوش فرزند و آلمان ساكن ايراني هنرمند
 فعال ،"برادران منيره"  واي زنجيره قتلهاي انيانقرب از

 برگزاري بانيان شصت، دهه سياسي زنداني و بشر حقوق
 .هستند نمايشگاه اين
  

 خاطرات واكاوي براي نمايشگاه اين در برادران و فروهر
 والدينشان، از آنها هاييادگاري و تجربيات زاويه از تا اند رفته آن قربانيان فرزندان سراغ به انقالب، از پس نخست دهه
 .كنند بازخواني را گذشته سياسي مخالفان بر شصت دهه در آنچه
 به سالها آن در كه اي شده سركوب نسل"فرزندان  از است سمبلي فروهر، خانم بيان به نمايشگاه، عنوان  در"اميد"نام 

 زندگي تبعيد در و كنند ترك را خود نسرزمي ناچار شدند هم بسياري و شدند اعدام آنها از بسياري افتادند، زندان
 .اند تهساخ عزيزانشان براي زندانيان كه است كاردستيهايي اشيا، اين از بخشي ."كنند

 
  نمايشگاه هنر كلن

 نيدر ا. شود  ي هنر جهان محسوب مي بازارهاني و معتبرترنيتر  يميدر آلمان از قد) Art Cologne( هنر كلن شگاهينما
  . گذارند ي و فروش مشي به نمالي آور22 خود را تا روز ي كشور جهان آثار هنر24 از ي گالر200 شگاهينما

 نيتـر   تازه ،يدر كنار آثار هنر.  مختلف تعلق دارديها  متنوع است و به دوره      اري بس شود، ي م  كه در بازار كلن عرضه     ي آثار
 بـه  يالمللـ  ني بـ  يهـا    توسط شركتها و موسسه      زي ن كي و گراف  ي طراح ،يساز   مجسمه ،ي مربوط به نقاش   يكهاي و تكن  ليوسا

  .شود ي ميعالقمندان معرف
 ورويـ  ونيـ لي م 3 است كه    يالدي م 1919 و متعلق به سال      "رشمري ك كيلودو" از   يي امسال، تابلو  يي كارها ني از گرانتر  يكي
 هنر مدرن ي كه در معرف كند ي اهدا م  ي به اشخاص  ژهي و ي  زهي جا كي 1980 از سال    "آرت كولون ".  شده است  يگذار  متيق

 .اند  داشتهيا  ارزندهيتالشها
  

 لندن كتاب نمايشگاه و چين در سانسور

 .بود داير روز سه مدت به در ماه آوريل جهان، كتاب نمايشگاههاي معتبرترين و بزرگترين از يكي لندن، كتاب نمايشگاه
 هم با آن در شركت براي نشر صنعت متخصص و ناشر صدها ساله هر و گذردمي اشفعاليت  از سال 41 اين نمايشگاه

در آن  ناشر 500 و هزار 24 و نشر صنعت با مرتبط الملليينب موسسه 1500 از بيش نيز امسال. كنندمي رقابت
 .داشتند شركت
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 و جديد كتابهاي تا شوندمي جمع لندن در دنيا سرتاسر از مختلف ناشران

 چاپ و ترجمه براي و بگذارند عموم ديد معرض در را  شانچاپ دست در
 از يكي لندن كتاب نمايشگاه. كنند رايزني هم با زيانغيرانگليسي  كتابهاي
 .است زبان غيرانگليسي ناشران براي فرصتها بهترين

  
 چين كشور امسال "تازه بازارهاي معرفي و شناسايي"  بخشافتخاري مهمان

 ترينوب رزرگ كتاب نشر و چاپ صنعت بازارهاي ترينمهم ازچين . بود
 . شودمي تيراژ شناخته حسب بر دنيا ناشر

 بسياري انتقادهاي با بخش اين در خاريافت مهمان عنوان به چين انتخاب
 حقوق كمپينهاي اعضاي و انگليسي مطبوعات چيني، نويسندگان سوي از

 از كدام هيچ دليل همين به .است بوده همراه بيان آزادي و بشري
  نداشتند حضور نمايشگاه اين در چيني تبعيدي يا مخالف نويسندگان

 

  ؟!عربستان سعودي و آزادي بيان هنرمندان
كند، به تازگي و براي اولين بار به  ربستان سعودي، كشوري كه نام آن در جهان بعد از نفت، فقدان آزادي را تداعي ميع

  . بخش بزرگي از اين آثار انتقادي است. هنرمندان جوان اين كشور مجوز برپايي نمايشگاه داده است
 كشوري كه در آن حقوق بشر به آساني زير پا گذاشته برپايي نمايشگاهي با موضوعاتي چون آزادي بيان و حقوق زنان در

هاي  انگيز بود و توجه بسياري از رسانه  شود، قانون شريعت حاكم است و زنان حتي حق رانندگي ندارند، بسيار تعجب  مي
  . پذير شد گيري و تالش چندساله هنرمندان امكان  اين نمايشگاه با پي . جمعي را جلب كرد

 اولين قدم در اين راه را به هم پيوستن تعدادي از هنرمندان "تسايت آنالين"نگار روزنامه اينترنتي ، خبر"ورنر بلوخ"
اين گروه كه در لندن مستقر است، موفق به . داند  مي Edge of Arabiaسعودي در قالب يك گروه هنري به نام 

مندان خارجي بلكه، مقامات  نه تنها توجه عالقه شد؛ موفقيتي كه "دوساالنه ونيز"شركت در نمايشگاههاي زيادي از جمله 
  .سعودي را نيز به خود جلب كرد

اي ساخته است كه سطح آن را تعداد  خواهد آزادي بيان در اين كشور تبليغ كند، كره  ، هنرمندي كه مي"احمد عنقاوي"
هر .  نصب كرده است ميكروفون ديگر در نقاط مختلف شهر جده360وي همچنين . زيادي ميكروفون پوشانده است

  .خواهد پشت يكي از اين ميكروفونها بگويد تواند در صورت تمايل در طول پنج دقيقه هرچه مي كننده مي بازديد
يكي ديگر از كارها بر روي عكس راديولوژي، در يك پروسه تصويري تبديل يك دستگاه پمپ بنزين به انساني كه هفت 

طرح اين موضوع آن هم در بزرگترين كشور صادر كننده نفت . صوير كشيده است ي خود گرفته را به ت تيري روي شقيقه 
  . كم اهميت نيست

قسمتي ديگر از كارهاي او عكسهايي . رود ارزشهاي دنياي اسالم مي اي به مبارزه با شبه   بدون هيچ مالحظه "احمد مطر"
؛ جايي كه در آن ديگر آسمان را  ه از هتلشهر زشت و پوشيد دهنده از يك كالن  تكان  از شهر مكه است؛ عكسهايي

  . توان ديد؛ شهري كه تمام معنويت خود را از دست داده است نمي
خواسته نام  وي در اثر هنري خود از زنان .  زني است كه در اين نمايشگاه شركت كرده است9 يكي از "الضويانمنال "

ها، تسبيح بزرگي ساخته است كه در جده از سقف سالن  هوي از اين دان. خويش را روي يك دانه بزرگ تسبيح بنويسند
  .رسيد نمايشگاه آويخته شده بود و به زمين مي

  
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  ...جنبش کارگری
  

  1390يران در فروردين برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگ
  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم

  
 فروردين، دست به 7 فروردين تا روز دوشنبه 5بيش ار هزار كارگر ني بر نيشكر هفت تپه طي سه روز، از روز شنبه *

  .اعتصاب زده و در محل كمپهاي ني بري تجمع كردند
ري، خواسته اصلي اين كارگران اجراي طرح مشاغل سخت به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگ

  .و زيان آور و همچنين طرح طبقه بندي مشاغل است
  
كارگران كارخانه خودروسازي شهاب خودرو در روز *

 فروزدين همراه با خانواده 15 و سه شنبه 14دوشنبه 
به گزارش . هايشان مقابل در اين شركت تجمع كردند

لهاي كارگري ايران، شركت كميته پيگيري ايجاد تشك
شهاب خورو  از جمله شركتهاي خودروسازي است كه در 

 دچار بحران شد و پرداخت دستمزد 1390طي سال 
كارگران بارها به تعويق افتاد و سپس خطهاي توليد يكي 
پس از ديگري متوقف گرديد و اكنون كارگران اين واحد 

ان يا توليدي دربالتكليفي به سر مي برند و هيچ سازم
مسئولي براي پاسخگويي در تجمع كارگران حضور پيدا 

  .نكرد
 كارگر اخراجي 650به گزارش ايلنا، از .  فروردين اين كارگران مقابل مجلس تجمع كردند15همچنين در روز سه شنبه 

با كارخانه خاتمه شان   ماه يكبار قرار داد كاري 6 تن باقي مانده قرار دادي هستند كه هر 300 تن روزمزد و 350تعداد 
  .يابد مي
  
 16 خودرو در مقابل ساختمان رياست جمهوري در روز چهارشنبه   نتيجه كارگران اخراجي شهاب پس از تجمع بي*

توليد ملي، حمايت از كار و « فروردين  در اعتراض به اخراجشان در آغاز سال 19فروردين، اين كارگران صبح روز شنبه 
  .وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي تجمع كردنددر مقابل » سرمايه ايراني

  به گزارش ايلنا، كارگران اخراجي پيش از عزيمت به تهران، ابتدا در مقابل درب كارخانه تجمع كرده بودند اما در پي بي
ر كار و ساير توجهي به اعتراض آنان، عازم خيابان آزادي شدند و با تجمع در مقابل وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي از وزي

  .مسئوالن درخواست پي گيري دليل اخراج و بازگشت به كار كردند
 رسما شروع به كار كرد، اكنون 1344 ايجاد شد و در سال 1342كه در سال ) ليالند موتورز سابق(شركت شهاب خودرو 

باله كش، لجن كش و اين شركت انواع اتوبوسهاي شهري، ماشينهاي آتش نشاني، ز. در مالكيت آستان قدس رضوي است
 كارگر و كارمند رسمي داشته و تعداد بسيار 900شركت شهاب خودرو نزديك به . تانكرهاي آب و سوخت توليد مي كند

  .بيشتري به صورت كارگران موقت در استخدام شركتهاي پيمانكار هستند
  
ود در سال جديد را با تجمع جلوي  فروردين، نخستين حركت اعتراضي خ15كارگران نساجي مازندران در روز سه شنبه *

  .در اصلي استانداري مازندران و بستن خيابان اصلي آغاز كردند
 دقيقه براي چند دقيقه خيابان اصلي را بستند و مانع عبور و مرور 9:45به گزارش مازندنومه، كارگران حدود ساعت 

  .خودروها شدند
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توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، «:كه روي آن نوشته شده بودكارگران پارچه نوشته اي را نيز با خود آورده بودند 
  »؟... ماه20 ماه سكوت، 6 ماه تالش، 14
  
 فروردين، دستفروشان ميدان گاز سنندج در مقابل شهرداري منطقه تجمع و خواستار رسيدگي به 15روز سه شنبه *

جاد تشكلهاي كارگري، نمايندگان اين زحمتكشان با به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به اي. وضعيت خود شدند
توضيح مشكالت خود و اين كه چندين سال است كه در اين مكان مشغول به كار هستند خواهان برگشت به محل كسب 

نها را به استانداري ارجاع ◌ٓ شهرداري منطقه با گفتن اين كه اين مسياله در حيطه اختيارات شهرداري نيست ا. خود شدند
  .داد

والن باعث شد همه دستفروشان معترض به داخل ◌ٔ دستفروشان همگي به استانداري مراجعه كرده كه جواب منفي مسي
پيگيري و مقاومت دستفروشان باعث شد كه شهرداري . استانداري رفته و مطالبات خود را با معاون استانداري مطرح كنند

نها وعده بازگشت به ◌ٓ نها را مشخص خواهد كرد و به ا◌ٓ ليف ا فروردين تك20نها قول دهد كه تا روز يكشنبه ◌ٓ كل به ا
  .محل كسب شان را داد

  
– كيلومتري جاده قروه7واقع در) كوره بلند(تمامي كارگران كارخانه توليد شمش چدن در شركت ذوب آهن غرب كشور *

 16حد توليدي روز چهارشنبه به گزارش ايلنا كارگران اين وا.  اخراج شدند1391اسد آباد، در نخستين روز كاري سال 
  .فروردين مقابل استانداري همدان تجمع كردند

 فروردين 16 فروردين و چهارشنبه 15نماينده كارگران معترض با بيان اين كه تعدادي از كارگران اخراجي روز سه شنبه 
شود به تهران آمده و در در صورتي كه وضعيت كاري ما مشخص ن: اند، اظهار داشت مقابل استانداري همدان تجمع كرده

  .مقابل مجلس تجمع خواهيم كرد
  
تعدادي از معلمان حق التدرسي و كاركنان شركتي با در دست داشتن پالكاردهايي با اين مضمون كه خواستار حل *

  . فروردين در مقابل مجلس تجمع كردند20سريعتر مشكل خود و تعيين تكليف وضعيت خود هستيم، روز يكشنبه 
 20ايلنا، مجلس شوراي اسالمي طرح تعيين تكليف معلمان حق التدريسي را در دستور كار روز يكشنبه به گزارش 

  .فروردين قرار داده بود كه با تصويب نمايندگان به جلسه علني بعدي موكول شد
  
شان در مقابل  ي  فروردين به دليل عدم دريافت مطالبات قانون20كارگران كارخانه صنايع فلزي ايران صبح روز يكشنبه  *

  . فروردين شروع شد19حركت اعتراضي اين كارگران از روز شنبه . ساختمان رياست جمهوري تجمع كردند
 800 كارگر داشت كه هم اكنون اين تعداد به 1200به گزارش خبرنگار ايلنا، كارخانه صنايع فلزي ايران در گذشته بيش از 

  .نفر رسيده است
  . فروردين ادامه پيدا كرد21 روز دوشنبه 2 و 1ي صنايع فلزي شماره اعتصاب كارگران كارخانه ها

 500 كارگر شاغل در دو فاز اين كارخانه، 720كارخانه صنايع فلزي ايران در منطقه شادآباد تهران قرار دارد كه از مجموع 
  .تن رسمي و مابقي با قرارداد موقت مشغول به كار هستند

  
اي و  كشت و صنعت كارون شوشتر در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بيمه» ني بر«دو هزار تن از كارگران فصلي *

 فروردين دست از كار كشيده و در مقابل درب ورودي 22افزايش نيافتن دستمزد خود در سالهاي گذشته در روز سه شنبه 
  .اند كارخانه تجمع كرده

به سن بازنشستگي رسيده اما به دليل تعويق در پرداخت به گزارش ايلنا، تعداد زيادي از كارگران ني بر كشت و صنعت 
عالوه بر اين سازمان تامين . حق بيمه توسط كارفرما امكان بازنشسته شدن و استفاده از مزاياي تامين اجتماعي را ندارند

  .كند اجتماعي كار اين كارگران را جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب نمي
  
 كه از 2 و 1تحاديه آزاد كارگران ايران، اعتصاب كارگران كارخانه هاي صنايع فلزي شماره بنا بر گزارشهاي رسيده به ا*

  . فروردين پنجمين روز خود را پشت سر گذاشت23 فروردين آغاز شده روز چهارشنبه 19روز شنبه 



 ٣٣

، همچنان به اعتصاب كارگران كارخانجات صنايع فلزي اعالم كردند تا زمان تحقق خواستهايشان يا حداقل بخشهايي از آن
  .و اعتراضات خود ادامه خواهند داد

  
براساس گزارش . جمعي از رانندگان كاميونهاي باري در محوطه مرزي بازارچه تمرچين پيرانشهر دست به تجمع زدند*

ود  فروردين، رانندگان كاميونهاي باري در اعتراض به نب24هاي رسيده به آژانس خبري موكريان، صبح روز پنج شنبه 
  .فضاي مناسب براي تخليه و بارگيري در محوطه مرزي بازارچه تمرچين پيرانشهر دست به تجمع اعتراضي زدند

  
 تن از رانندگان ايران خودرو در طي چند روز گذشته، كارگران اخراجي در اعتراض به بيكار 150در پي اخراج بيش از *

  .  ايران خودرو مركزي تجمع اعتراضي برپا كردند فروردين مقابل26سازيها و اخراجهاي گسترده روز شنبه 
به گزارش سايت پيام، كارگران معترض خواستار بازگشت بكار، امنيت شغلي و افزايش دستمزدها مطابق با هزينه هاي يك 

  .زندگي در شان انسان و پاسخگويي مقامات رژيم نسبت به سياست هاي ضد كارگري حاكم بر اين صنعت شدند
  
 تن از كارگران فوالد زاگروس در اعتراض به تعطيلي كارخانه در يك ماه 150 فروردين، بيش از 26به صبح روز شن*

  . فروردين ادامه پيدا كرد27اين تجمع در روز يكشنبه . اند گذشته در مقابل فرمانداري قروه تجمع كرده
ديد كارخانه با جذب نيروهاي غير بومي مديريت ج: به گزارش ايلنا، نماينده كارگران كه در اين تجمع حضور داشت گفت

  .اند فعال در سر كار خود حاضر نشوند رسد به كارگران شاغل اين كارخانه گفته  نفر مي150ها به  كه تعداد آن
  .كارخانه فوالد زاگروس در استان كردستان و در بيست كيلومتري جاده شهر سنندج، در روستاي كريم آباد واقع شده است

توليد ساليانه . رفت  به بهره برداري رسيد و بزرگترين پروژه صنعتي استان كردستان به شمار مي1382از سال اين كارخانه 
  . هزار تن چدن خام است7آن 

  
 فروردين مقابل اداره كار و تامين اجتماعي رژيم در 27جمعي از كرگران اخراجي نساجي كردستان در روز يكشنبه *

  .ندسنندج دست به تجمع اعتراضي زد
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، كارگران اخراجي نساجي كردستان در اعتراض به عدم 
اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور و كارشكني مقامات اداره كار و تامين اجتماعي در مورد بازنشستگي اين كارگران، 

  .در مقابل اين اداره تجمع اعتراضي برپا كردند
  
 فروردين كارگران اخراجي موسسه 27به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، روز يكشنبه *

يونس وابسته به قرارگاه خاتم االنبيا كه در پروژه سد بنير در قسمت تونل توار مشغول به كار بوده اند مقابل اداره كار 
  .سنندج دست به تجمع اعتراضي زدند

  
 8 فروردين در اعتراض به عدم پرداخت بيش از 28 كارگر و بازنشسته كارخانه صنايع فلزي ايران روز دوشنبه 800حدود *

  .ماه حقوق و بيمه معوقه، در مقابل وزارت صنايع تجمع كردند
گران كرده وزارت صنايع كارفرما را متعهد به پرداخت مطالبات قانوني كار: به گزارش ايلنا، نماينده كارگران معترض گفت

است اما در حال حاضر كارفرما به بهانه اين كه سرمايه دار اصلي جهت پرداخت مطالبات كارگران تامين مالي نكرده از 
  .رود انجام تعهد خود طفره مي

  
 هاي داده شده مبني بر   تهران نسبت به عملي نشدن وعده17به گزارش خبرگزاري فارس، اعضاي تعاوني مسكن منطقه *

 فروردين در مقابل اداره تعاون استان تهران در خيابان سپهبد 31، صبح روز پنجشنبه 1391 فروردين 15ت تا حل مشكال
  .قرني تجمع اعتراض آميز برگزار كردند

  
  اطالعيه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه درباره آزادي ابراهيم مددي

  .ان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با پايان دوران محكوميت آزاد شدابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي كارگر
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سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه آزادي ابراهيم مددي را به خانواده، اعضاي سنديكا و كليه فعاالن 
  .داني خود باشدكارگري تبريك گفته و اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادي رضا شهابي ديگر عضو زن

  سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
  1391فروردين 

  
  بيانيه جمعي از كارگران عسلويه به مناسبت اول ماه مه

  !پيش به سوي اول ماه مه
ما را ما كارگران پروژه اي نفت و گاز همچون ديگر كارگران امسال را در حالي آغاز كرده ايم كه فقر و تنگدستي زندگي 

كارگران شهاب خودرو نمونه . از ابتداي سال كارگران بسياري از كار اخراج شده اند. هرچه بيشتر تحت فشار قرار داده است
تورم باالي بيست درصد كمر ما را شكسته است، در طي سال گذشته نرخ برابري ارز با ريال به شدت تغيير . بارز آن است

  .استكرده و قدرت خريد ما را نصف كرده 
. سال گذشته همچون سالهاي گذشته فعاالن كارگري و كارگران آگاه تحت فشار بوده و زندان خانه دوم آنان گرديده است

  .هرگونه اعتراض كارگران به شديد ترين وجه سركوب شده است 
ش نام كارگري به شش در آستانه اول ماه مه روز جهاني كارگر اخبار بدي را نيز مي شنويم؛ رضا شهابي يكي از فعاالن خو

سال زندان محكوم شده است، فقط به جرم دفاع از حقوق همكاران خود بايستي بهترين سالهاي عمر خود را در زندان 
  .سپري كند

  .سايه بيكار سازي حتي ما را نيز كه شالوده اقتصاد ايران كه وابستگي شديد به نفت دارد را مي سازيم تهديد مي كند
يد مبارزه اي متحدانه را براي گرفتن حقوق اوليه انساني كه همانا كار و دستمزد متناسب با يك زندگي هم رزمان عزيز بياي

تنها با اتحاد بين همه كارگران ايران و جهان است كه مي توانيم حقوق اوليه خود را بدست . انساني است به پيش ببريم
  .آوريم

  .باشكوه تر در سراسر ايران برگذار كنيممراسم اول ماه مه روز جهاني كارگر را امسال هرچه 
  پيش به سوي ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري
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  جمعي از كارگران عسلويه، كنگان و كارگران پروژه اي نفت و گاز

   هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري سايت كميته:منبع
  

  

  گوناگون
  

 تاريخ سر زمين ما 

  هوشنگ بهار
  

از آن . سر زمين ما از يك غده چركين رنج مي برد و عصيانگرانه و با  جسمي مجروح  با اين هيوال در گير  نبرد استتاريخ 
اين . جا كه اين درد ريشه هاي عميقي دارد، درمان آن را  دچار مشگل كرده و راههاي مقابله با آن  پرسش برانگيز است

اين افيون با برنامه ريزي . گذشته و با حمايتهاي استعماري سوار بر خر مراد شدافيون با برنامه ريزي و بر بستر ويرانه هاي 
  .و بر بستر ويرانه هاي گذشته و با حمايتهاي استعماري سوار بر خر مراد شد

شكل گيري جمهوري اسالمي، بر ميراثهاي چركين و جو از ديربازآبستن توحش و تفكرات ارتجائي كه بر مجموعه اي از 
هبي، رمل، جادو،  تزوير و  دروغ  متكي است همواره از جانب بخش انگلي، مفتخورو جاخوش كن در تمامي خرافات مذ

  .سيستمهاي مستبد گذشته مورد حمايت تمام عيار بوده است
تمامي سيستمهايي كه در آن مذهب نقش اصلي را بازي مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند و تا زماني كه با اين غده از 

زنده ياد احمد . اههاي درست و از طريق بيداري و رشد فرهنگي  برخورد نشود همواره در بر همين پاشنه مي چرخدر
اين سخن از متفكري نقل م . كسروي به درستي گفته بود كه ملت ايران يك حكومت اسالمي به آخوندها بدهكاراست
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سي و آگاهي، از اين لجنزار با شهامت عبور مي كند و نقاب يشود كه خود ريشه در روحانيت داشته و با رسيدن به بلوغ سيا
  .فرجام اين روشنفكر پيشرو همان شد كه شاه و شيخ مي خواستند. از چهره اين واعظان دروغ و ريا بر مي دارد

  به دليل نبود آگاهي كافي و فقدان رهبري، به قول زنده ياد غالمحسين ساعدي1357پرشور ترين حركت مردمي در سال 
  .مال خور شد و اين همان پيشبيني بود كه كسروي به درستي  به آن اشاره كرده بود

  
به .تاريخ ما سرشار از جانبازيها و حماسه هاي قهرماناني است كه از بدو پيدايش اين غده تا به امروز براي آزادي و آگاهي 

  .خاك افتاده اند و در گلزار تاريخ آرميده اند
 ريا و دروغ  با تكيه بر ثروت و منابع كشور و با استفاده از پيشرفت تكنولوژي به سركوب بسيار امروزه اين دكان فريب،

در حالي كه مردم ايران در فقربه سر مي برند، حكومت در كشورهاي ديگر براي ساختن . گسترده مردم دست مي زند
  .مسجد، بيمارستان، اتوبان و البته آموزش تروريست هزينه مي كند

اينها با هزينه هاي گسترده مالي براي يك راي به نفع  رژيم  . الكي، چاورز و اسد در گوشه و كنار جهان كم نيستندامثال م
  .خونريز ايران از سفره مردم ايران مي خورند

ده البته حناي آخوندها خيلي رنگ باخته و رژيم واليت فقيه از همه ظرفيتها و ابزارهاي پوسيده و تاريخي خود استفاده كر
  .و اكنون كامال خلع سالح شده است

اين در حاليست كه مقاومت همواره وجود داشته و حكومت جوانان بسياري را از ما گرفته است، سرمايه هايي كه ديگر 
هرگز به ما بر نمي گردند، دليراني كه آتش به جان اين باند وحشي انداختند و با نثار جان خود افقهاي روشن فردا را نويد 

  .ددادن
  

امروز ما بايد صداي رسائي باشيم، رساتراز  گذشته و مساله اصلي اين جانيان كه همان ادعاهاي شوم فرهنگي است را  
بيشتر مورد توجه و براي بيداري و آگاهي و رهايي از اين افيون كه درد اصلي و سد راه پيشرفت و جامعه است را جدي تر  

  .به چالش بگيريم
 در اولين اقدامات خود مراكز اصلي جنبش و انقالب را براي برمال نشدن لجنزار انديشه هاي بيهوده نبود كه خميني

  .ارتجاعي اش مورد تهاجم قرار داد
تمامي انديشمندان بزرگ در اين نظر كه مسبب همه نابسامانيها و عقب ماندگيهاي هر جامعه به سطح شعور آن جامعه 

همه آزاديخواهان و همه كساني كه قلم مي زنند است كه فرهنگ و سالح اصلي اين وظيفه . بستگي دارد هم عقيده هستند
تازماني كه  مردم ما به عمق اين فاجعه پي نبرند، كه البته درصد باالئي به اين درك رسيده . اين دقلكاران را نشانه روند

هاي پوچ و قبرهاي خالي از مرده  اين افشاي ياوه . اند، براي رسيدن به قله هاي فتح بايد جرات ايستادگي را نويد داد
اصلي ترين نقشي . رماالن از رونق افتاده و  اعتبار از دست داده وظيفه امروز ماست و براي اين وظيفه بايد سازماندهي كرد

 بحرانها و مشكالت بيشمار رژيم، شرايط را براي انفجار. كه پيشاهنگ در اين شرايط بايد بر عهده بگيرد سازماندهي است
  .آماده مي كند و براي رساندن اين كشتي به ساحل نجات نياز به آگاهي و سازمانيابي است
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  يل تماميت فرانسه از ريموند اوبراك قهرمان بزرگ مقاومت ضد فاشيستيتجل
  

مراسم  تشييع پيكـر ريمـون اوبـراك بـا        
ــور     ــيس جمه ــانواده اش ، رئ ــضور خ ح
فرانسه نيكال ساركوزي، كانديداي پيشرو     
انتخابات رياست جمهوري فرانسوا اوالند،     

ساير كانديدها و شخصيتهاي سياسـي و        
ــسه از  ــاعي فران ــشها و  اجتم ــه گراي  هم

احزاب و هم چنين بـا حـضور همرزمـان          
اوبراك و قهرمانان بازمانده مقاومت ضـد       
فاشيستي، اقشار مختلف مردم فرانسه بـا       
ــرين     ــوي ت ــده ازق ــسيار و آكن ــكوه ب ش

  .احساسات مبارزاتي و ميهن پرستانه برگزارشد
تند و پيام تسليت و همبستگي مريم رجوي را ازسوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران هيأتي دراين مراسم شركت داش

  .به خانواده و ياران و همزمانش ابالغ كردند
خانم رجوي در پيام تسليت خود به روح ريموند اوبراك بزرگ، و همسر قهرمانش لوسي اوبراك درود فرستاد و با تقـدير از                       

د كرد، بدون شك يـاد ريمونـد و لوسـي اوبـراك           همبستگي آنها با مقاومت مردم ايران در برابر فاشيسم مذهبي حاكم تاكي           
درتاريخ فرانسه، درتاريخچه مقاومت مردم ايران براي آزادي و بر تارك مبارزات بشريت معاصر عليه فاشيسم و ديكتاتوري،                   

  .همواره خواهد درخشيد
 آيينهـاي رسـمي، بـا       با اداي احترامـات و    ) 1391فرودين  28(2012آوريل  16مراسم تشييع پيكر ريموند ابراك در پاريس        

  .احساسات برانگيخته چند نسل از فرانسويان و درميان سرودهاي مبارزاتي پارتيزانهاي مقاومت ضد فاشيستي برگزارشد
ريموند اوبراك از برجسته ترين قهرمانان و فرماندهان ارشد مقاومت ضد فاشيستي فرانسه، كه از حاميان مقاومت ايـران در           

  .سالگي در پاريس درگذشت97درسن ) 1391فروردين 22(2012آوريل10سه شنبه شب برابر فاشيسم ديني بود، 
و از همـسنگران و همزمـان ژان مـولن رئـيس شـوراي ملـي          » آزادي جنوب فرانـسه   «ريموند ابراك، از بنيانگذاران جنبش      

  .مقاومت فرانسه بود
 تـا  1964 كشورش به عهـده گرفـت و از سـال        اوبراك درسالهاي بعد از آزادي فرانسه، مسئوليتهاي مختلفي براي بازسازي         

  . ميالدي، رياست فائو، سازمان كشاورزي و خوار و بار جهاني وابسته به سازمان ملل متحد را به عهده داشت1975
  

 سال پيش در    5همسر او خانم  لوسي ابراك نيز از قهرمانان  مقاومت ضدفاشيستي فرانسه و از ياران مقاومت ايران بود كه                     
  .سالگي درگذشت 92سن 

جنبش تحت هدايت ريموند اوبراك و لوسي اوبراك كه درجنوب فرانسه فعاليت مـي كـرد و مركـز آن در شـهرليون بـود،                         
سلسله عمليات دالورانه يي را عليه مزدوران گشتاپوي هيتلر و سرسپردگان داخلي آنها بـا موفقـت بـه اجـرا گذاشـت كـه                         

  . وحشت زيادي در صفوف دشمن ايجاد كرده بود
 در بحبوحه جنگ جهاني دوم و مقاومت ضد فاشيستي در فرانسه، همراه با ژان مولن رئيس                 1943ريموند اوبراك در ژوئن     

شوراي ملي مقاومت فرانسه، توسط مزدوران گشتاپو و قواي هيتلر دستگيرشد، اما لوسي اوبراك، با ديگر رزمندگان مقاومت 
نفره از رزمندگان مقاومت به اتفاق لوسي اوبراك پس از  14هانند و يك گروه فرانسه مصمم شدند وي را از چنگال دشمن بر

طراحي يك عمليات دقيق و متهورانه، به يك ستون ارتش هيتلر كه مأموريت انتقال ريموند اوبـراك را بـه عهـده داشـت،                         
وامـل دسـت نـشانده آنهـا        حمله كردند و با درهم شكستن ستون، ريمون اوبراك را نجات دادند و داغي بـر دل هيتلـر و ع                    

اين عمليات در زمره يكي از با شكوهترين عمليات مقاومت  ضد فاشيستي فرانسه به ثبت رسيد و دهها سال بعد              . گذاشتند
  . ميالدي يك فيلم سينمايي با اقتباس از همين علميات و نقش لوسي اوبراك ساخته شد90در دهه 

جسته و محبوب فرانسوي بودند كه به حمايت از مقاومت مردم ايران براي             ريموند اوبراك و لوسي اوبراك از شخصيتهاي بر       
  .آزادي، برخاستند
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  پيام به كنگره سراسري احزاب يارساني
  

  با درودهاي فراوان، 
  خانمها، آقايان، دوستان و ياران گرامي،

 كنندگان در كنگره و به همه را به شركت) ياريكورد و جنبش دمكراتيك يارسان(برگزاري گنگره سراسري احزاب يارساني 
فعاالن احزاب يارساني تبريك و شادباش مي گويم و براي تالشهاي شما در مبارز عليه رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه 

  .موفقيت آرزو مي كنم
م  و كنگره شما در شرايطي برگزار مي شود كه رژيم حاكم بر ايران از همه ابزار سركوبي و فريب براي حفظ امنيت رژي

سركوبي و صدور بنيادگرايي اسالمي از مشخصات اصلي . براي اعمال ستم و تبعيض بر مردم سراسر ايران استفاده مي كند
جمهوري اسالمي با نهادينه كردن تبعيض جنسيتي، ملي، قومي و مذهبي در تقابل با خواسته . نظام حاكم بر ايران است

  .هاي برحق همه مردم ايران قرار گرفته است
رژيم واليت فقيه مي كوشد تا با مزورانه ترين شيوه ها از تحوالتي كه به نام بهار عرب معروف شده است به سود خود بهره 

  .برداري كند و همزمان با تمام قوا در سركوب قيام مردم سوريه مشاركت مي كند
انون اصلي مبارزه مردم سراسر ايران تبديل امروز مبارزه با رژيم واليت فقيه و همه باندها و دسته بنديهاي دروني آن به ك

به گُمان ما خواست عمده مردم ايران در اين مرحله سرنگوني رژيم واليت فقيه و تحقق دمكراسي و يك . شده است
براي كنگره شما در . جمهوري مبتني بر جدايي دين از دولت و الغاي هرگونه تبعيض جنسيتي، ملي، قومي و مذهبي است

  .ر موفقيت آرزو مي كنمتحقق اين مسي
  سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  مهدي سامع
  ) 2012 آوريل 4 (1391 فروردين 16چهارشنبه 

  

  جايي اجباري ساكنان اشرف با فشار و تهديد  بي خانمان سازي و جابه

  انبراي انتقال ديگر ساكنان به ليبرتي بدون حداقلهاي انساني و با شكنجه معلوالن و مجروح
خصوص  فراخوان خانم رجوي به آقايان اوباما و بان كي مون براي جلوگيري از يك تراژدي انساني عليه ساكنان اشرف به

تحت كنوانسيون ژنو هستند و آمريكا در قبال » حفاظت شده«زن و بازداشتن عراق از جابه جايي اجباري آنان كه 1000
  .مي داند» افراد مورد نگراني«يسارياي عالي پناهندگان آنها را پناهجو و حفاظت آنها به طور رسمي مسئوليت پذيرفته و كم

  
گذرد و در  فرسا مي ساعت از انتقال چهارمين گروه ساكنان اشرف تحت فشارها و محدوديتهاي طاقت48كه تنها  در حالي

دولت عراق با فشار و تهديد فروردين به ليبرتي منتقل شود،  30شرايطي كه حداقل وسايل آنها قرار است روز چهارشنبه 
اين، برخالف يادداشت تفاهم امضاشده بين دولت . در صدد است پنجمين گروه از ساكنان اشرف را به ليبرتي منتقل كند

، تأكيدهاي دبيركل ملل متحد از جمله در گزارش به شوراي امنيت در 2011دسامبر25عراق و ملل متحد  در روز 
 ، هرگز يك 2012 آوريل 10نماينده ويژه دبيركل از جمله در اجالس شوراي امنيت در  و اظهارات مكرر 2011 مارس29

  . جابه جايي داوطلبانه نيست
مخير كردن ساكنان بين كشته شدن يا ترك خانه و شهري كه در ربع قرن با انرژي و هزينه خود ساخته اند و انتقال به 

 جز بي خانمان سازي و تخليه اجباري و نقض وخيم مفاد حقوق زنداني به نام ليبرتي بدون حداقلهاي انساني، چيزي
المللي، اعالميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون چهارم ژنو، پيمان بين المللي حقوق مدني و  انساندوستانه و حقوق بشر بين

  . آيدسياسي و بسياري ديگر از معاهدات بين المللي نيست و از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت به حساب مي
هر چند انتقال هيچيك از گروههاي اول تا سوم تحت شرايط مطلوب و با حداقلهاي انساندوستانه و حقوق بشري انجام 

  . نشده است، اما انتقال گروه چهارم از هر نظر غيرقابل قبول و با اذيت و آزار ساكنان همراه بود
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 بنگالهاي ويژه معلوالن و مجروحان با سرويسهاي بهداشتي، در يك اقدام ضد انساني، نيروهاي عراقي از انتقال خودروها و
مراجعات مكرر نمايندگان ساكنان به . كه متناسب با شرايط آنها ساخته شده و سالها با آن آداپته شده اند، ممانعت كردند

ز معلوالن و  تن ا10نيروهاي عراقي و مقامهاي ملل متحد و مقامات آمريكايي نيز به جايي نرسيد و به همين خاطر 
  . مجروحان شديد كه در گروه چهارم بودند، مجبور شدند دراشرف باقي بمانند

تر به كشورهاي ثالث از دو سال پيش در اختيار ملل متحد و  آنها جزو كساني هستند كه ليست آنها براي انتقال سريع
اين دولت پروسه . ن تاكنون منتقل شده بودندآمريكا قرار داده شده بود و اگر كارشكنيهاي دولت عراق نبود بسياري از آنا

بازتأييد پناهندگي آنها را مانند بقيه ساكنان در گرو انتقال به ليبرتي گذاشته و در عين حال از انتقال وسايل ضروري آنها 
  .المللي، اخالقي و ديني است اين يك شكنجه فيزيكي و رواني و نقض همه موازين حقوقي، بين. جلوگيري مي كند

فوريه 15نامه (از جمله در نقض توافقات پيشين . هارمين گروه از انتقال بخش عمده اموال منقولشان ممنوع شدندچ
مقامات ملل متحد و مقامات عراقي بعد از گفتگوهاي . خودروي مسافري هم به آنها داده نشد10اجازه انتقال ) نماينده ويژه

  .  به ليبرتي ببرند، اما در عمل تنها اجازه انتقال دو ژنراتور را يافتندمتعدد تأييد كرده بودند گروه چهارم شش ژنراتور
دولت عراق به هيچ قول و قراري پايبند نيست و حتي مواد يادداشت تفاهمي را كه بدون اطالع و نظر ساكنان با ملل متحد 

  . كندامضا كرده و فاقد بخش عمده حداقل خواستهاي ساكنان است، يكي بعد از ديگري نقض مي 
جلوگيري از انتقال اموال در حاليست كه دولت عراق در مقابل فروش آنها نيز كارشكني مي كند و به تجاري كه مايل به 

  .خريد هستند اجازه ورود به اشرف را  نمي دهد و تالشهاي يونامي در اين رابطه بي نتيجه مانده است
ر قرار دارند كه پس از ورود چهارمين گروه، اين كمپ با بحران ساكنان اشرف در شرايطي براي انتقال به ليبرتي تحت فشا

كند بلكه  جدي آب، برق، فاضالب و ديگر مينيمهاي انساني مواجه است و دولت عراق نه تنها اين مشكالت را حل نمي
ي رفت و آمد تقاضاهاي مكرر ساكنان براي حل آنها با هزينه خودشان رد شده و حتي به ساكنان اجازه داده نشده كه برا

بيماران و سالمندان، در كمپي كه به طور كامل سنگالخ است، راههاي آسفالت يا سيماني درست كنند، يا با شروع فصل 
روز است دولت عراق با امروز و فردا  40. گرما و بيرون آمدن مارها و حيوانات و حشرات موذي كمپ را سمپاشي كنند

مارس 16در همين حال دولت عراق نه تنها نامه . كند مپاشي جلوگيري ميكردن از وارد كردن مواد ضروري براي س
  . نماينده ويژه در مورد استقرار پليس را اجرا نكرده، بلكه كيوسكهاي جديد پليس نيز در كمپ نصب كرده است

ن اشرف و خانم مريم رجوي، رئيس جمهوربرگزيده مقاومت ايران، با قويترين اعتراض نسبت به اعمال فشار بر ساكنا
ليبرتي و فقدان استانداردهاي انساندوستانه و حقوق بشري در ليبرتي، از آقاي اوباما رئيس جمهور آمريكا و دبيركل 

 زن جلوگيري كنند و دولت عراق را از اقدامهاي 1000خواهد از وقوع يك تراژدي در مورد ساكنان به ويژه  مون مي كي بان
تحت كنوانسيون ژنو هستند و دولت آمريكا در قبال حفاظت » حفاظت شده«كامل سركوبگرانه عليه كساني كه به طور 

داده است و كميسارياي عالي ” Protected Person”آنها به طور رسمي مسئوليت پذيرفته است و به آنها كارت 
حت حفاظت بين  آنها را پناهجويان ت2012مارس 28پناهندگان در اطالعيه هاي متعدد از جمله در اول فوريه، اول و 

كه حداقلهاي انساني، مورد  جايي اجباري آنها در حالي  توصيف كرده است باز دارد و از جابه»افراد مورد نگراني«المللي و 
بدون ترديد در مقابل هر آسيبي كه به ساكنان اشرف و . توافق دولت عراق قرار نگرفته و اجرا نشده است، جلوگيري كند

  .تواند از خود سلب مسئوليت كند ريكا مسئول است و در هيچ مرجع سياسي و حقوقي نميليبرتي وارد شود دولت آم
  دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران

  )2012 آوريل 18 (1391 فروردين 30
 

  بيانيه كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحددرباره تعيين موقعيت پناهندگي ساكنان كمپ اشرف
  

  ل متحدكميسارياي عالي پناهندگان مل
  3بيانيه به روز شده شماره 

  ساكنان كمپ اشرف  و تعيين تكليف موقعيت پناهندگي آنان
 نفري از ساكنان بصورت مسالمت آميز توسط دولت عراق به كمپ ليبرتي منتقل 400، اولين گروه 2012 فوريه 18 در •

 نفره ديگر هم 400ي بعدي  از جمله دو گروه جابجايي ها.  نظارت بر اين جابجايي توسط يونامي در عراق انجام شد. شدند
  .  در هفته هاي آينده انتقال گروههاي ديگر انتظار ميرود. انجام شده اند



 ٣٩

كميساريا تيم هاي زيادي را بسيج .  ، كميساريا پروسه بررسي را شروع كرد و اين پروسه ادامه دارد2012 فوريه 19 در •
مصاحبه هاي انفرادي در محل امن و .   و سخت افزار را در محل مستقر كرده استكرده و امكانات الزم به لحاظ نرم افزار
تصميم ها در مورد استاتوي پناهندگي و پيشنهادات به كشورهاي ثالث در جريان .  بي طرف بطور محرمانه انجام مي شود

  . است 
كميساريا اهميت زيادي براي يافتن . د خواسته دولت عراق كماكان اين است كه اين پروسه ها خارج از اشرف انجام شو•

راه حل هاي مسالمت آميز قائل است، از جمله اينكه هرگونه جابجايي بايد داوطلبانه و با آزادي تردد در محل جديد باشد 
  .  كه شايسته ترين وضعيت است

لمللي پناهجو هستند و  ساكنان اشرف كه درخواست هاي پناهندگي خود را ارسال كرده اند، رسماً طبق قوانين بين ا•
در نبود يك سيستم ملي بررسي در عراق، كميسارياي عالي پناهندگان ملل . درخواستنامه هاي آنها تحت بررسي است

هر پرونده انفرادي براساس مباني آن و طبق .  متحد، درخواستنامه ها را  با يك روش منصفانه و درست بررسي ميكند
  .شدقوانين بين المللي قضاوت خواهد 

اين از .   قوانين بين المللي الزام آور ميكنند كه پناهجويان بايد  از حفاظت هاي بنيادين امنيت و سالمت برخوردار باشند•
جمله شامل حفاظت عليه هرگونه اخراج و يا بازگشت داده شدن به مناطقي است كه جان يا آزادي آنها در خطر باشد 

  ).  اصل نان رفولمان(
 دولت عراق و  يونامي و طرف هاي ذينفع ديگر كه نگران موضوع هستند، به پيدا كردن راه حل براي اين  كميساريا، با•

مشكل طوالني مدت  از جمله بازتاييد پناهندگي كساني كه با كشورهاي ديگر ارتباطاتي دارند  و همچنين اعزام و انتقال 
  .به كشورهاي ثالث، متعهد است
  لل متحدكميسارياي عالي پناهندگان م
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  ............فراسوي خبرها
  

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

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

  

   اردوغان در سفر به تهرانجيجام زهر و هو
  هي پوجعفر
  ني فرورد10پنجشنبه ...  خبر يفراسو

  
اردوغان پس .  وارد تهران شد   هي بلند پا  اتي ه كي در راس    هي ترك ري اردوغان، نخست وز   بيرجب ط ) چهارشنبه( گذشته   روز
بحـران  .  سفر آمـده اسـت     ني به ا  كاي آمر ي جمهور سيي، ر  با باراك اوباما   داري در سوول و د    ي هسته ا  تي نشست امن  انياز پا 

  . اعالم شده استمي رژوراني اردوغان با پايگو گفتي محورهاني از مهمترهي و مساله سوريهسته ا
ـ     ي اسالم ي جمهور مي را در منطقه به دست آورد، رژ       ياسي تالش دارد تا ابتكار عمل س      هي ترك كهي حال در  ني گرفتار بحـران ب

 از گذشته مهـم تـر   شي بهي تركي منطقه اتي راه موقعني شده و از اشتري بهي به تركازشيته، روز به روز ن    خود ساخ  يالملل
 از موضـوعات  يكـ ي در استانبول 5+1 و مي رژ ني رو ب  شي پ ي هسته ا  ست نش يهرچند بحث بر سر محل برگزار     . خواهد شد 

 توانـد   ي مـ  هي سـور  ميـ  بر سـر برخـورد بـا رژ        ميو رژ  هي ترك ني است كه اختالف ب    ني ا تي است، اما واقع   داري د ني ا ريچشمگ
  . برآورد شودداري دني محور انيمهمتر
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 هي سـور كي اسـتراتژ تي از بشار اسد و موقع مي همه جانبه رژ   تي آن و حما   ونيسي از اپوز  هي ترك تي و حما  هي بر سر سور   بحث
 ي بـرا  مانـده ي باق چهي و تنها در   مهايدن تحر  دور ز  ي به آنكارا برا   مي رژ ازي ن گر،ياما طرف د  .  ماجراست ني طرف ا  كي آن   يبرا

 ي سفر مـ ني كرده است كه هرگونه شكست اردوغان در اري را چشمگ هي ترك تيع با جهان، آنقدر موق    ي و اقتصاد  يتبادل پول 
 ثبـت و    م،يـ  رژ ي بـه سـو    هي ترك ي بانكها يباز بودن ارتباط تجار   .  سخت قرار دهد   اري بس تي وضع كي را در برابر     ميتواند، رژ 

 اسـت   ييتهاي از موقع  هيك توسط تر  راني گاز ا  دي خر ني كشور و همچن   ني در ا  مي رژ ي صور ي از شركتها  يادي تعداد ز  شيگشا
 بـودن از  رونيـ  و اروپـا در ب كـا ي آمرتي جلـب رضـا  ي بـرا  هيـ  تـالش ترك   ن،يهمچن. ردي بگ دهي تواند آنها را ناد    ي نم ميكه رژ 

  . كندي مشتريا ب آن ري براهي جاذبه تركم،ي رژهي جانبه علكي يمهايتحر
 را دور از هيـ  تركي جاذبـه هـا  نيـ  توانـد ا   ي م مي رژ ي ده ازي عدم امت  اي و   هي عدم توافق بر سر برخورد با سور       ت،ي وضع ني ا با

 اقتـصاد، معـاون     ريـ  امور خارجـه، وز    ريهمراه داشتن وز  .  شكننده آن وارد كند    يپلماسي بر د  گري د يدسترس كرده و شكست   
  . كندي را گوشزد مهي تركي سفر براني اتي توسط اردوغان، اهمي اتميسازمان انرژ سيي و ريسازمان اطالعات مل

 ي معاون اول او و علـ ،يمي نژاد، محمد رضا رحي با محمود احمد  ييدارهاي سفر دو روزه قرار است د      ني اردوغان در ا   هرچند
 ي بـرا  يي نهـا  فيـ  تكل نيي تع ي او برا  ندگانيا نم اي ي او با خامنه ا    مي مستق ري غ اي و   مي مستق داري داشته باشد، اما د    يجانيالر

  . بودهد برخوردار خوايشتري بتيتوافق، از اهم
 ارتباط جي دست هوكي است كه او در ي بلكه، سفري منطقه اكيپلماتي داي ي سفر تجاركي حساب، سفر اردوغان نه ني ابا

 جي جـام زهـر و هـو       ني آن با ا   وراني و پا  يم اسال يجمهور.  را همراه دارد   هي سور تي جام زهر موقع   گريبا جهان و در دست د     
  چگونه برخورد خواهند كرد؟

  
   محكوم است»يآزاد« خمپاره بر زندان كيشل

  يرهاشمي منتيز
  ني فرورد11  نهي خبر آديفراسو

  
 كيـ  گلولـه خمپـاره  در     كيـ  ني فرورد 9 در بغداد، صبح روز چهارشنبه       ي عرب ي اجالس سران كشورها   ي آستانه برگزار  در
  . استقرار ساكنان كمپ اشرف، فرود آمدي برادي محل جد،يبرتي كمپ لي جنوب غربيرلومتيك

 ي آتش سوزجادي آن اي خمپاره و در پكي، با اعالم خبر شل1390 ني فرورد10 خي به تارراني مقاومت اي ملي شوراهياطالع
 چند ماهه گذشـته در كمـپ        يادهاديرو.  است دهي ورز دي كمپ تاك  ني جان ساكنان ا   تي بر عدم امن   ،يبرتي كمپ ل  يبر فضا 

 بـر   گـر ي خلـق، بـار د     ني تن از مجاهـد    3000 از   شي ب ي اجبار قتي حق ر به انتقال به اصطالح داوطلبانه و د       مياشرف و تصم  
 از سه دهه در برابر شي بكه است نيجرم ساكنان كمپ اشرف ا.  گذاردي توسط دولت عراق صحه مراني امي اوامر رژ ياجرا

  . نشدندمي و تسلستادندي سربلندانه اهي فقتياستبداد وال
، از وكال و حقوقدانان تا كارشناسـان  .. ويي اروپا،ييكاي آمر،ي سرشناس عراق  ي چهره ها  ي شواهد و گفته ها    ي اساس تمام  بر

.  است هي با مساحت كوچك شب    ي نه بزرگ بلكه زندان    ي محروم و به زندان    ي زندگ هي اول ي از استانداردها  يبرتي كمپ ل  ،ينظام
 از تيـ  و محرومي روانـ ي ساكنان و كنترل آنان همراه بـا فـشارها  ي در كنار محل زندگ    رباري مسلح به ت   سي پل ير دائم حضو

  . كرده استلي تحمي زندان را به رزمندگان آزادكي در يزندگ... با وكال وداريدرمان، بهداشت، د
.  كُـشته شـدن بـود   اي مي شده،  تسلكتهيعراق د در مورد ساكنان شهر اشرف كه به دولت         راني ا مي رژ استي همان ابتدا س   از

 به جابـه    ميتصم.  را متحمل شدند   يادي ز ي ها نهي انتخاب هز  ني و بابت ا   دندي برگز ميساكنان اشرف مقاومت را در برابر تسل      
حـل   راه نيـ ا.  كندي كشتار را خنثاستي تواند سي ميزاني بود كه به ميالملل ني راه حل بكي به اصطالح داوطلبانه،  ييجا

 گـر ي دي از كشتاريري در جهت جلوگي حقوق بشري باشد، با تالش نهادها    ي حقوق انسان  ي استانداردها تياگر همراه با رعا   
موظف به حفط جـان سـاكنان         كه خود را   يي دهد كه حتا نهادها و ارگانها      ي آمده نشان م   شي پ يدادهاياما رو . همسو است 

 ليـ تحم.  است شاني منافعشان در بستن چشمها    اي ندارند   ي عراق اطالع   و دولت  مي رژ ي دانند، از توطئه ها    يكمپ اشرف م  
 زنـدان   رشي و پـذ   ديـ  محل جد  طيشرا.  محكوم است  ،ي به ساكنان كمپ آزاد    ي انسان ري غ طي نا امن و شرا    طي در مح  يزندگ

ر سـاكنان   تواند به كـشتا    ي كه م  ييهمان خمپاره ها  .  سازد ي آماده م  گري د ي ها مپاره خ كي شل يشدن كمپ، فرصت را برا    
  . منجر شوديبرتيكمپ ل
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   استمي رژدني به بن بست رسي رسمهياني ب،يطرح رفسنجان

   امانمنصور
  ني فرورد19...  خبريفراسو

  
 دسـتگاه   انيـ  در حـال گُـذر از م       ،ي برخورد به بحران مناسبات خارج     ي چگونگ راموني حساس پ  كردي رو كي ي و مرزها  خط

 با طرح "نظام" نيشي فرد شُماره دو پ،ي اكبر رفسنجانيآقا.  آن استيدادهايز رو و رسوب در مركي اسالميقُدرت جمهور
  . رانده است" نظاممهيخ" ري زاستي صحنه سي به جلوزي را نضوع موني، نه تنها خود بلكه، ا"كايرابطه با آمر"بحث 

 دهـد،  ي قرار مـ ررسيع را در ت موضوي در همان حال كه جوهره   ختهي برانگ ي و ياسي كه ابتكار س   يي رو، واكنشها  ني هم از
 نيـ ا.  خـود دارد نـه ي زمشي پـ زيـ  را نابـد ي ي درون دستگاه قُدرت مـ ي به جدالهاي واسطه ا  ي آن كه ارتباط ب    ي داخل هيزاو

 زي و عامل محرك مخالفت با آن ني اصلزهي وجود دارد را به انگ     يجان رفسن ي سرچشمه طرح آقا   راموني كه پ  ي ابهام ت،يواقع
  .تگُسترش داده اس

 ني گرانه و نـاهمگون آن كـه بـه همـ          هي توط يپلُماسي و د  ي اسالم ي در جمهور  ي ساز استي شفاف س  ري توجه به پروسه غ    با
 مصلحت صي مجمع تشخسيي كه ري توان بحثي نمي دهد، به درستي ملي بودن تشكي آن را سريژگي وني تري اصلليدل

  . كرديابي ارزي خط رسمهي شورش علاي 598 قطعنامه رشي و پذ"جام زهر" از نوع ي ُگفتمان سازكي انداخته را انيبه جر
 گذرد، بلكـه  ي نباشد كه در درون دستگاه قُدرت م       يزي تحول آن چ   ني در ا  ي كه مساله اصل   دي نما ي م ني همه اما چن   ني ا با

  . بر آن استيرگذاري در حال تاثيرومندي كند و به گونه ني از آن عمل مروني است كه بييفاكتورها
 قـرار گـرفتن بـر    ،ي المللني بي انزوا،ي بحران فاجعه بار اقتصاد،ي و مالي فلج كننده نفتيمهاي در برابر تحر"نظام"گاه   هر

 ي فرار مـ ي برايزگاهي دستكم ُگر اي راه حل    يني فلسط يادگراي بن ي و از دست دادن ُنفوذ خود بر گروه ها         هيلبه پرتگاه سور  
  .افتي ي نمزي ن- ي ازهي با هر انگ- موجود تيضع واني بي براييداشت، هرگز سخنگو

 تيـ  شـد و اكثر  ي انتخابات روبرو نمـ    شي نما مي تحر ني سنگ ي با ضربه    هي فق تي وال مي گونه، اگر دستگاه قُدرت رژ     ني هم به
 سيـي  ر د،يـ  گرد ي نمـ  ادآوريـ  را   يتـ ي امن - يسيـ  فاسـد پل   تي مـشروع  ي آن بـه مـو     ياسـ ي س اتيـ جامعه، بـسته شـدن ح     

  . دادي نمصي آن تشخت را مصلح"كايمذاكره با آمر" يع، سوراخ دعا مجم"ستيپراگمات"
 ي به اعالم آن اقـدام مي است، حال چه تصمي اسالمي جمهورمي رژدني به بن بست رسي رسمهياني ب ،ي رفسنجان ي آقا طرح

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

   بار در هندوستاننيا ي حراج نفتشيُگشا
   امانمنصور
  ني فرورد26...  خبريفراسو

  
 دست بـه  ي افزون شده ا   يستري و همدستانش با حرص و ه      ي خامنه ا  ي عل ي شده، آقا  مي نفت تحر  ي برا داري خر يجستجو

 وراني پـا   كنـد كـه    ي گزارش م  مزي تا اليننشي فا ي رابطه روزنامه اقتصاد   نيدر هم .  زده اند  راني مردم ا  يعي طب هيحراج سرما 
  . پرداخته اندي به دوره گرديياي آسي در كشورها،ي فوق العاده و حراجطي فروش نفت با شراي براي اسالميجمهور

 داده شنهاديـ  نفت آن اسـت، پ ي مشترني بزُرگترني به هندوستان كه پس از چهي فقتي والمي كه رژسدي نوي مزبور م  منبع
 نيـ  كه در ا   ي مبلغ كالن  يرا تا شش ماه پرداخت نكند و افزوده بر آن، برا           خود   ي نفت يدهاي تواند صورت حساب خر    يكه م 

  . درخواست نخواهد كردي بهره اچي هزي خواهد ماند نيمدت نزد هند باق
  
شكه   9 سـود تـا   كي برابر با كسب ي فقط در معامله نفت  گران،ي د سهي از ك  ي گُشاده دست  ني هندوستان ا  يبرا الر در هـر بـد 

 است كه ي در حالنيا.  زدني توان تخمي رقم مني برابر اني سود پول پرداخت نشده را چند  ،ي گذار هيسرمااست و در بازار     
 حذف كرده اند و بـه بهانـه   "ييصرفه جو" عنوان ري نان و گوشت و روغن را زن همچوي اساس ي كاالها ارانهي رانيحاكمان ا 

  .   رونديكارورز طفره م ونهايلي نداشتن بودجه از انجام تعهدات خود در برابر مي
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.  صورت گرفته است را فاش ساخته بودني كه با چي معامله مشابه نفت  كي ي رفسنجان ي به آقا  كي وبگاه نزد  كي گذشته   ماه
 پرداخـت در    ي شده را بـه جـا      يداري نفت خر  ي بها ني، حكومت نه تنها موافقت كرده كه چ       "ندهيآ"براساس ُگزارش وبگاه    

  . استدهي بخشزي آن را ني و كارپردازتيريد ماري، بلكه به پكن اخت خود نگه دارديبانكها
  

 ي خود، زمان كوتـاه    ي بحران مناسبات خارج   يامدهاي فرار از پ   ي برا ي اسالم ي جمهور مي رژ ري تالش خانمان برانداز اخ    خبر
 بحـران در اسـتانبول   نيـ  افيف تخاي دادن اني پاي راه هاي است كه با هدف بررس افتهي انتشار   يي از آغاز ُگفت و گوها     شيپ

  .   شوديبرُگزار م
  

 يحاكمان جمهور. ستي شان نيهاي از قصد آنها به برخورد با سرچشمه گرفتار  ي و ُشركا، عالمت خوب    ي خامنه ا  ي آقا ترفند
 رفتن و ي آبري كشور و مردم كرده اند، همچنان به فكر تقلُب، زبي كه نصي مشكالتي به راه حل براشهي اندي به جاياسالم

  ردي تواند در دستور كار شان قرار بگي مي ملي هاهي حراج و تباه كردن سرمانه هستند كه فقط به پشتواييهاي بازرنگين
  

  ي اسالمي جمهورني از استانبول به زمزيپرتاب توپ راه حل مسالمت آم: مهاي تحرريتاث
  يدي جداليل

  ني فرورد28...  خبريفراسو
 فرستادگان خامنـه  مها،ي تحرني بار سنگري برگزار شد كه زي در حال5+1 ي و كشورها ياسالم ي جمهور ي هسته ا  مذاكرات

 تيـ موفق" از رونـد     يلـ ي جل دي سـع  ي ادعاها ي تمام ن،يجز ا .  مذاكره قرار گرفتند   زي زانو پشت م   ي بلكه، رو  ي نه بر صندل   يا
 كـه   هي هستند و بر اصـل قـض       ي ا هي حاش يور بودن آن، ام   "د و سودمند  يمف" طرف مقابل از     تي مذاكرات و ابراز رضا    "زيآم

  . گذاردي نميري بپردازد، تاثيني سنگي اش بهاي هسته ايهاي بلند پروازي برادي باي اسالميجمهور
 26 روز شنبه    ي در بغداد شده بود، اما مذاكرات كنون       ي مذاكرات هسته ا   ي خواستار برگزار  ي اسالم ي جمهور شتري چه پ  اگر

 ي اسـتانبول را مـ  ي نگرش مثبت غرب به گفتگوها   لي دال نيمهمتر. ب در استانبول برگزار شد     در دو دور صبح و ش      نيفرود
 توافـق   ،يگري و د  ردي گ يصورت م )  خرداد 3( ماه مه    23 كه   ي آت ذاكرات م ي برا خي تار نيينخست، تع : افتيتوان در دو امر     

  . شودي مزي نكاي كه شامل آمر5 + 1 ي دو جانبه با همه كشورهاي و گفتگوهاداريبر سر د
به عنوان نمونـه،    .  كرده بود  ي ساز نهي مذاكرات زم  ني ا ي برا شي، از پ  "يافكار ساز " بكارانهي فر ي با روشها  ي اسالم يجمهور
 هـم در رابـط بـا    ينـ ي اهللا خمتي آ يحت" نكهي با گفتن ا   ي در سخنان اوباما و رفسنجان     "نكات خوب و مثبت   " به   يخامنه ا 

 ي عـال  ي معـاون شـورا    ،ي باقر ي عل شتر،ي ب ي رد گم كن   ي برا گر،ي د ياز سو . د كرده بودن  دي، تاك " كرد ي نظر م  دي تجد كايآمر
 عقب  دي خود با  ي ورود به مرحله مذاكرات سازنده، از تحريمها       ي گذارد كه غرب برا    ي شرط م  ي اسالم ي جمهور ي مل تيامن

  . كندينشين
 خارجه آلمان كـه  ري وستروله، وزدوي به گفته گيب غري دهد كه كشورهاي امر نمني در ا  يريي مانورها تغ  ني از ا  كيچي ه اما
 بوده و قـصد  بندي خود پايالملل ني ثابت كند به تعهدات بدي بارانيا" و "مي داري و فور  ي عمل ي به اقدامات  ازيما ن " د،ي گو يم

 ي بـرا  "يسايراه حل س  " به   يابي مذاكرات را تنها شانس دست     ني همچن يو.  دارند يار پافش " را ندارد  يا  ساخت سالح هسته  
  .رفع بحران خواند

 ياما از سو.  خاتمه دهد"زيمسالمت آم" خود را به طور ي هسته اي است كه مناقشه هي فقي شانس حكومت ولني آخرنيا
 خواهـد   ينـ ي و بحران آفر   ي ضد مردم  ياستهاي و س  ي اسالم ي جمهور ي برا ي مفتضحانه ا  يني شكست و عقب نش    ني ا گر،يد

  . داشتد آن را نخواهني سنگيامدهايپ بار ريبود كه تاب استقامت ز
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.co  
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   ماه ي در ارديبهشتشهداي فداي
 هـادي فرجـاد     -) فـضيلت كـالم   (شـيرين معاضـد   -خليل سلماني نژاد    - بهروز دهقاني    -كاظم سعادتي   : رفقاي فدايي : رفقا

 محمـود   -- هيبـت اهللا بهرامـي       - مرضيه احمـدي اسـكويي       -جعفري  ) فريدون( علي اكبر    -داهللا پنجه شاهي     عب -پزشك  
حبيـب بـرادران    - فـرزاد دادگـر    -محمدرضا و احمدرضـا قنبرپـور       - مهدي حاتمي    - مهوش حاتمي    - الدن آل آقا     -نمازي  

 تورج  - هوشنگ اعظمي لرستاني     -پاشاكي   فرهاد صديقي    - ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبي        - عزت غروي    -خسروشاهي  
 - بهروز ارمغاني   - رضا نعمتي    - جهانگير باقرپور    -قربانعلي رزگاري   -فرشته گل انبريان  -مسعود دانيالي   -اشتري تلخستاني   
 نـسرين  -مريم پنجه شاهي - عليرضا باصري - ميترا بلبل صفت  - حسين فاطمي    - زهره مديرشانه چي     -اسماعيل عابدي   

كمال -  فريده غروي - مصطفي حسن پور اصيل - محمود خرم آبادي - منصور فرشيدي - حبيب اهللا مومني -اهي پنجه ش
 تاكنون، به  50رويا علي پناه فرد و مقصود بيرام زاده از سال           -غالمحسين خاكبلز -احسان اهللا ايماني    -محسن رفعتي -كيانفر

  . دست رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
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