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اگر كسي با ادبيات سياسي محمود 
احمدي نژاد آشنايي داشته باشد از پيام 

اين . نوروزي او شگفت زده نخواهد نشد
كلمات و جمالت احمدي نژاد را به ياد 
بياوريم كه در سالهاي گذشته به نام او 

قطار بي دنده و «.: ثبت شده است
خس و «، »ِبَگم، ِبَگم«، »ترمز

، » پاره بشهقطعنامه دونتون«، »خاشاك
آن ممه را لولو «، »برادران قاچاقچي«

گوينده همين .....و» نَنه قَمر«، »خورد
كلمات و جمالت در پيام نوروزي اش 
براي آن كه لَج حضَرات علَماي اَعالم و 

 بار از 20حجج اسالم را بيشتر درآورد، 
پيام نوروزي . استفاده كرد» بهار«كلمه 

كه » ده باد بهارزن«احمدي نژاد با شعار 
از نظر برخي از مفسران سياسي شعار 
انتخاباتي اين باند است، به پايان مي 

از نگاه گُماشته ياغي شده ولي . رسد
فقيه، اين شعار با ظهور دوازدهمين امام 

آن . شيعيان تجلي كامل خواهد يافت
روزي كه احمدي نژاد با تعريف و 

را به ميدان » كوروش«تمجيد، پاي 
امروز كشيد، فراموش نكرد كه سياست 

» ظهور«اين نوستالژي را با روياي 
تركيب كند و اكنون هم مي خواهد 

را با هم به خورد » رستم و اسفنديار«
چنين است مشخصات . مقام معظم دهد

يك كوتوله سياسي كه با حمايت بي 
سابقه ولي فقيه و با مهندسي سرداران 

بسيجيان جيره خوار، «سپاه و لشگر 
بر » حان عالي مقام و اوباش هرزِهمدا

صندلي رياست جمهوري ظهور مي كند 
و با يك صندلي خالي بين او و اسفنديار 
رحيم مشايي، جهان احمدي نژادي را 

مي گويند . در چشم همه فرو مي كند
وقتي ارزشها عوض مي شوند، عوضيها «

، تراژدي كه نه، »با ارزش مي شوند
ه آفريده، لجن زاري كه نظام واليت فقي

چنان بوي گندش همه گير شده كه 
» راي ملت«احمدي نژاد در نقش مدافع 

مي » تصميم ملت«و تبعيت همه از 
كه با » امت هميشه در صحنه«. شود

كم كم به پشت » ارتحال امام امت«
ملت «صحنه رانده شد، اكنون با قامت 

  . مي خواهد ظهور كند» احمدي نژادي
   

 به سوئيس مصدق مي خواست ايران را
خاورميانه تبديل كند و احمدي نژاد 
سقف آروزها را به فقيرترين كشورهاي 

البد بهار احمدي نژادي . جهان ارتقا داد
كه روزي ظهور خواهد كرد و ملت 
احمدي نژادي برايش هلِهله و شادي 

اسالم «خواهند كرد، روزيست كه 
كشورهايي مثل كنگو، زيمبابوه، » ايراني

را پست پشت سر گذاشته و ... سومالي و
از آخر به دريافت مدال طال مفتخر مي 

اين خوابي است كه دكتر محمود . شود
احمدي نژاد ديده تا در رقابت با مقام 
معظم رهبري و لشگر دايناسورها در فم 

ايران «حالي كند كه ...و مشهد و

و اين بار » لولو خورده«را » اسالمي
 آشتي قرار است رستم و اسفنديار با هم

كرده و با ظهور بهار جاويدان و با 
اسالم «مشاركت كوروش و البته چاورز، 

. را به جهانيان عرضه كنند» ايراني
احمدي نژاد مثل آن بچه بازيگوشي 
نيست كه در كنار توپچي تَرَقه بر زمين 

او براي تحقق روياهاي خود نقشه . زند
او مشاهده كرد كه مي تواند . راه دارد
كَرَمه چاورز را در آغوش گيرد واليده م

تا علماي اَعالم و حجج اسالم را خوار و 
ذليل نشان دهد كه جرات نمي كنند يقه 

» واي اسالما«بدرانند، كفن بپوشند و 
اين عجز و ناتواني كه البته با . سردهند

تنفر عمومي از مقام معظم درهم 
آميخته را پاسدار حسن فيروزآبادي از 

منه اي به بهترين جانب سيد علي خا
حسن . صورت ممكن توصيف مي كند

فيروزآبادي، رئيس ستاد كل نيروهاي 
دفاع ملي «مسلح در مراسم اختتاميه 
كه عصر » دفاع هم جانبه همه جانبه

 در 1391 اسفند 17روز پنجشنبه 
دانشگاه عالي دفاع برگزار شد، از قول 

ايشان با گاليه به من « :خامنه اي گفت
هي مي گويند فرمايشات گفتند؛ برخي 

فرمايشات، اين چه حرفي است؟ من 
دارم دستور مي دهم، هيچ حرفي نمي 
زنم، مگر آن كه آن موضع و دستور 

  ».باشد
» گاليه«در برخي از رسانه ها به جاي 

استفاده كرده » درد دل درددل«از واژه 
بعد از استيضاح يك وزير كابينه . اند

ام احمدي نژاد در روزي كه براي نظ
نامگذاري » يكشنبه سياه«واليت فقيه 

شد، نزديكان بيت مقام معظم صحبت از 
اين را . كردند» خون شدن دل رهبري«

مجتبي ذوالنور گفت و اضافه كرد كه 
به » چوب حراج زدند...رؤساي دو قوه«
  .»حيثيت نظام اسالمي«
   

 اسفند كه 17در همان روز پنجشنبه 
ه ولي فقي» درد دل«پاسدار حسن از 

رونمايي كرد، علي الريجاني در همان 
خواهند بگويند كالم  مي«:مراسم گفت

»  دهنده نيست رهبري در جامعه خاتمه
برخي الاُباليگري را «و اضافه كرد كه 

 ديني و هرهري مسلكي مساوي  با شل
كنند و همچنين به دنبال كاهش  مي

  .»نقش علما و روحانيت هستند
ن محسني و باز در همان روز غالمحسي

اي، در همايش دادستان مراكز  اژه 
پيش بيني مي «:استانها در شيراز گفت

شود كه يك فتنه جديد در راه داشته 
 هاي گذشته  باشيم، اين فتنه با فتنه

هايي كه در اين   و يا فتنه 88مانند سال 
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ره با شعار عدالت، مقابله با فساد و با چه
نفاق و حمايت از پا برهنه به ميدان 

  ».آيد مي

در همان روز حيدر مصلحي در همايش 
در مورد افراد اصلي » سپاه روحانيون، «
به طور » فتنه، اصالحات و سازندگي«

مثال، و البته نه چندان تصادفي 
فردي كه دشمنان خارجي و ضد «:گفت

اش هستند،  انقالب دنبال كانديداتوري 
دي به ملت ايران دارد و بدهيهاي زيا

صرف سوابق مسئوليت وي در گذشته 
تواند پرونده گذشته وي را به دست  نمي

وزير اطالعات » .فراموشي بسپارد
مقابله با «شاخص اصلي اين جريان را 

اي «:و اضافه كرد كه» رهبري خواند
ش امكان انتشار اسنادي مربوط به كا

شان  همين افراد از جلسه خصوصي 
وجود داشت كه در اين جلسه 
جسارتهايشان به ساحت امام راحل و 
سخره گرفتن اصل واليت فقيه توسط 

شد كه در جلسه  همين فرد برمال مي
گويد امام هم تحت فشار مقوله  مي

    »!!واليت فقيه را قبول كرد
 نمي گويد و نياز به حيدر مصلحي دروغ

روز . انتشار اسناد سري هم نيست
 اسفند، هاشمي رفسنجاني 23چهارشنبه 

مدافعان احمدي نژاد و به ويژه در لفافه 
سيد علي را به سخره گرفت و در ديدار 
جمعي از نمايندگان ادوار گوناگون 

عجيب اين است «:مجلس ارتجاع گفت
كه بعضي از شخصيتها، اعم از روحاني 

 غير روحاني، خام اين جريان و تفكر و
چنان مورد حمايت قرار دادند  شدند و آن

رغم فهم اشتباهات  كه اكنون به 
گذشته، روي بازگشت و اعتراف به خطا 
و اشتباه را ندارند و خالف ميل قلبي و 
عقلي خود دست از حمايت از اين بليه 

  . »دارند برنمي
 آدرس اين بليه، خيابان پاستور، محمود

احمدي نژاد است كه آن چنان 
به راه انداخته كه » صحراي محشَري«
بخوانيد علي [بعضي از شخصيتها «

روي بازگشت و اعتراف به ] خامنه اي
   .»خطا و اشتباه را ندارند

از نگاه هاشمي رفسنجاني كه در دوران 
عمود » دستورات«صدارت اش هيچگاه 
تقليل » فرمايشات«خيمه نظام را در حد 

د، خالصي از بليه محمود سه طالقه ندا
اما . كردن فوري او و رجوع به اكبر است

. خامنه اي در سر سوداي ديگري دارد
اين درست است كه دشمنان دروني و 
به ويژه آخرين آن دست از سرش بر 

اما او مي داند كه اولين . نمي دارند
عقب نشيني در مقابل اين باندها، از 

حسين . است» اُحد«دست دادن تنگه 
شريعتمداري در نقش نظريه پرداز بيت 

 اسفند 27آقا در يادداشت روز يكشنبه 
 روزنامه كيهان تحت عنوان 1391

به اهميت نگهداشتن » تنگه غنيمت«
تنگه اُحد در يكي از جنگهاي پيامبر 
اسالم مي پردازد و توضيح مي دهد كه 

تعداد زيادي از نگهبانان تنگه كه «
مت دشمن شاهد شكست و هزي

براي جمع آوري غنيمت ...بودند
و اين سبب » تنگه را رها كرده

او با رديف كردن . شكست شد
] بخوانيد خامنه اي[دشمنان اسالم 

در شرايط كنوني نتيجه مي گيرد 
كه اصول گرايان بايد در مقابل 

» حلقه انحراف«و » اصحاب فتنه«
به طور متحد عمل كنند و به غنيمت 

داشته و به دنبال تنگه واليت توجه 
] غارت مردم[» جمع آوري غنيمت«

نروند و فقط اجازه دهند ولي امر 
مسلمين و ذوب شدگان در واليتش كه 
به شدت كاهش پيدا كرده اند به غارت 

اين همان نكته . و چپاول مردم بپردازند
محوريست كه رقباي ولي فقيه زير بار 
آن نمي روند و با صداي بلند اعالم مي 

كه اگر قرار است نگهبان تنگه كنند 
و » عادالنه«واليت باشند، بايد به طور 

با اجراي سريالي از شعبده بازيها كه مي 
هم ناميد، » انتخابات آزاد«شود آن را 

. در جمع آوري غنيمت شريك باشند
 با حمايت 1384خامنه اي در سال 

كامل از محمد احمدي نژاد كه فكر مي 
 توجه به كرد بدون سهم خواهي قابل

نگهباني تنگه واليت مشغول خواهد 
شد، شروع به برهم زدن بازي مشاركت 

در آن . نمود» جمع آوري غنيمت«در 
زمان مهدي كروبي در خواب بود و 
. هاشمي رفسنجاني به خدا پناه برده بود

 در 1388اما وقتي خامنه اي در سال 
صدد برآمد كه همان نقشه راه را ادامه 

ده هاي مردم بودند كه دهد، اين بار تو
قيام كردند و اتوريته او را در خيابانها 
َلگَدكوب كردند و همين رويداد كه به 
كابوس ولي فقيه تبديل شده آغازي بود 

به » دستور«بر داستان تبديل 
و در ادامه آن به ماجراي » فرمايشات«

موي دماغ شدن محمود احمدي نژاد 
  .رسيده است

   
زه محدود نمي اما داستان به همين حو

كساني كه با قيامهاي خود دوران . شود
جديدي را آغاز كردند، نه در آرزوي سر 
عقل آمدن ولي فقيه براي اعتراف به 
اشتباه حمايت از احمدي نژاد هستند و 
نه كاسه گدايي در دست، دل به بذل و 
بخششهاي حقيرانه محمود احمدي نژاد 
بسته اند و نه در روياي بازگشت به 

ن سازندگي و از آن بدتر بازگشت دورا
براي . به دوران طاليي امام هستند

مردم روز به روز يك انديشه پر رنگ تر 
تجربه نزديك . و برجسته تر مي شود

  1389 و پايان سال 1388قيامهاي سال 
و نتايج عملي آن كه بي بو خاصيت 
شدن دستورات ولي فقيه يكي از 

ل آنهاست، مردم را به سمت نابودي اص
واليت فقيه و برانداختن نظام جهل و 

مردم در . جنايت حاكم سوق مي دهد
انتظار فرصت براي چنين كاري هستند 

  . و حاكمان در كابوس چنين لحظه اي
 را با آروزي آرزوي فرا 1392سال 

رسيدن لحظه تغيير و تحول در حيات 
سياسي و اجتماعي مردم ايران آغاز مي 

  .كنيم
  
  

  ***يادداشت سياسي 

  تبديل دستورات مقام معظم به فرمايشات تشريفاتي
  مهدي سامع
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آقاي چاوز زماني كه زنده بود، براي 
حاكمان ايران يك كاركرد تبليغاتي مفيد 

چنين مي نمايد كه مرگ او نيز . داشت
آقاي . تغييري در اين جايگاه نداده باشد

احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر 
منصب رياست جمهوري، درگُذشت اين 
رهبر ونزوئاليي را به دستاويزي براي 

 رقباي سياسي اش تسويه حساب با
تبديل كرد و پيام تسليت به مناسبت 
مرگ وي را به ادعانامه ايديولوژيك 

  . عليه هماوردانش تغيير كاربري داد
اين اما پايان وهن هوگو رافايل چاوز 
نبود، زيرا رقيبان آقاي احمدي نژاد نيز 
به همان خوبي بلد بودند از جنازه متحد 

ا آنه. سياسي شان صابون بگيرند
سوگواري مادر آقاي چاوز نزد آقاي 
احمدي نژاد را به يك رسوايي جنسي 
تبديل كردند و رسانه هاي خود را با 

 رقيب شان "آغوش"عكسي از وي در 
  .مملو ساختند

   
  ...آنچه كه عوض دارد

اگر چه ممكن است دوستان و هواداران 
آقاي چاوز از رفتار چندش آوري كه 

 پيشه كرده اند حاكمان ايران در مورد او
آزرده شده باشد، اما به نظر مي رسد كه 
آنها ابتدا بايد از خود بپرسند كه آيا نوع 
رابطه ي دو حكومت، اجازه تنظيم 
مناسبات در سطحي محترمانه و پاكيزه 

  تر را مي دهد؟
واقعيت اين است كه رابطه آقاي چاوز 
با رژيم بدنام جمهوري اسالمي نيز 

ر مبناي نيازهاي واقعي بيشتر از آنكه ب
دو كشور يا عالقه به نزديكيهاي 
اجتماعي و تاريخي قرار گرفته باشد، 
توسط انگيزه هاي فُرصت طلبانه در 

رهبر . سياست خارجي هدايت مي شد
ونزوئال در روابط بحراني رژيم ايران با 
غرب و به ويژه آمريكا، شانسي براي 
 كاهش تمركُز و فشار اياالت متحده بر

خود و متحدانش در آمريكاي جنوبي 
بر اساس اين ديدگاه، . مشاهده مي كرد

شكل گيري هر كانون بحراني در خارج 
 "آلبا"از قلمرو كشورهاي عضو پيمان 

، )ونزوئال،بوليوي، اكوادر، نيكاراگوئه(
امكانات و فضاي مانور آمريكا در 

 ش را محدود ساخته و "حياط خلوت"
  . مي كندآن را ضربه پذير 

البته آقاي چاوز، مبلغ پر سر وصداي 
، با "سوسياليسم قرن بيست ويكمي"

انرژي تبليغاتي مشابهي، شانه سايي با 
رژيمهاي خشن و فاسدي مانند ايران، 
كره شمالي، روسيه سفيد، سوريه و ليبي 
را اينگونه آرايش مي كرد كه گويا همه 
اين كشورها را تالش براي يافتن 

 براي سيستم حاكم سرمايه بديلهايي

داري و وابستگي به آمريكا و اُروپا به 
  . يكديگر پيوند مي دهد

اين واقعيت كه در كشورهاي نامبرده، 
ايده آل و سياستهاي دموكراتيك و 
سوسياليستي نقشي بازي نمي كند و 
مستبدان عقب مانده اي همچون آقايان 

 جونگ خامنه اي، احمدي نژاد، كيم
نكو، بشار اسد و قذافي هر اون، لوكاش

ابزاري را براي بقاي خود مشروع مي 
شمارند، در دستگاه دوست و دشمن 
آقاي چاوز سرسختانه ناديده گرفته مي 

و اينگونه، در جست و جوي . شد
سرهنگ چاوز براي پيدا كردن متحد، 
در عمل عاليق مشترك نظامي و 
اقتصادي از وزن بيشتري نسبت به 

 "بديل سوسياليستي" لفاظي در باره
  .برخوردار مي گرديد

  
  هنرپيشه هاي چيره دست

اگر چه تصوير مضحك هم پيماني 
سوسياليستهاي كاراكاسي با اسالم 
گرايان قُمي بسا گُمراه كننده و عجيب 
مي نمود، اما آقاي چاوز يك پوپوليست 
كارآزموده به شمار نمي رفت هرگاه 
براي دلبري معمول خود از هم 

نش، از تعارفات ديپلُماتيك فراتر سخنا
استعداد سينمايي غلغلك . نمي رفت

احساسات مخاطبانش را آقاي چاوز 
هنگام بازديد از مشهد و بازديد از مقبره 

او در . يك امام شيعي به نمايش گذاشت
حالي كه به گُفته اي از آيت اهللا خامنه 
اي، ولي فقيه جمهوري اسالمي، استناد 

رت به تبليغ عقب مانده مي كرد، با حرا
ترين خُرافه هاي مذهبي مالها پرداخت 
و همزمان زيركانه تالش كرد، 

آنها را به استخدام پيشبرد * امامزمان
  .سياست خارجي خود درآورد

براي دريافت اينكه ژستهاي مذهبي و 
آخوند پسند آقاي هوگو چاوز از چه 
عمقي برخوردار بود، كافي است مالقات 

 با آقاي محمود عباس، رييس مشهور او
تشكيالت خودگردان فلسطين، به خاطر 

در اين ديدار، آقاي چاوز . آورده شود
براي ابراز نزديكي فكري با رهبر 
سكوالر فلسطيني كه از كشوري با 
اكثريت ساكنان سني مذهب مي آمد، 
به ابراز احساسات دراماتيك در باره امام 

در آقاي عباس . غايب شيعيان پرداخت
حالي كه متعجب به نظر مي رسيد، 
لبخند زنان اين تعارفات بي مناسبت را 

چنين مي نمود كه آقاي . همراهي كرد
چاوز از وجود گرايشهاي اعتقادي 
مختلف در آيين اسالم بي خبر است يا 
دستكم به تفاوت فكري سني و شيعه 

اين مالقات . مذهبان آگاهي ندارد
صت طلبانه مضحك، عمق سطحي و فُر

انترناسيونال "بودن همراهي مدعي 

 با تبليغات ارتجاعي متحدانش را "پنجم
  . به نمايش گذاشت

بعيد به نظر مي رسد كه دوستان آقاي 
چاوز در تهران از اين ويژگي نه چندان 
خوش آيند ژستهاي وي بي اطالع بوده 

بيش از همه به اين دليل كه آنها . باشند
ها و اصطالحات خود در بازي با ترم

سياسي و مذهبي به همان اندازه متحد 
ونزوئاليي شان، هنرپيشه هاي چيره 

با اين وجود، رهبران . دستي هستند
جمهوري اسالمي اهميت مناسبات با 
اين كشور آمريكاي التيني را از 
فاكتورهاي ديگري فراتر از تعارفهاي 

آقاي چاوز . ديپلُماتيك كسب مي كنند
 براي خروج از ايزوالسيون بين فضايي

المللي در اختيار آنها مي گذاشت كه 
ارزش واقعي آن بسا فراتر از هر عامل 

  . نمادين ديگر بود
براي رژيمهايي مانند جمهوري اسالمي 
يا ديكتاتورهاي همچون لوكاشنكو و 
بشار اسد كه در ميان همسايگان خود 
نيز منزوي هستند و يا در محترمانه 

الت، مزاحم طبقه بندي مي ترين ح
شوند، مراوده با ونزوئال و از اين طريق 
با متحدان آمريكاي التيني آن، امكان 
متواضعانه اي براي چيرگي بر برخي 
تنگناهاي سياسي، اقتصادي و نظامي 
برآمده از اين وضعيت به حساب مي آيد 
كه به طبع، جز حسابگري ناب، هيچ 

به جلو نمي موتور محرك ديگري آن را 
  . راند

  
بوسه و لگدپراكني به تابوت 

  چاوز به مثابه يك تاكتيك

در اين چارچوب بنا شده بر سود و زيان، 
نمي توان استفاده آقاي احمدي نژاد از 
مرگ متحد ونزوئاليي اش براي 
تحريك حريفان و دشمنان خود در 
دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي را 

 نامتعارف اقدامي غيرمنتظره و يا حتي
او منطق حاكم بر اين . به حساب آورد

 به – بايد اعتراف كرد –مناسبات را 
گونه غيرانساني و بي شرمانه اي به 
دوران پس از مرگ آقاي چاوز نيز 

  . گُسترش داد
 –شليك سخنگوي فراكسيون نظامي 

امنيتي دولت از اين دريچه به روي 
رقيبان با همان ششلولي صورت مي 

 پيش از اين با مضمون نمايش گيرد كه
 و "نظام"موفقيتهاي خارجي 

تاثيرگُذاري آن در سياست بين المللي به 
بدين سبب، آقاي . كمر بسته مي شد

احمدي نژاد با فرستادن آقاي هوگو 
چاوز به آسمان و بازگرداندن او با مسيح 

 به زمين، "انسان كامل"و امامزمان و 
ت اين آي. نوآوري شگرفي نكرده است

اهللا خامنه اي بود كه به هم پيمان 

اگر با "ونزوئاليي اش وعده مي داد 
احمدي نژاد قلبا متحد باشيد، امام 
مهدي همراه حضرت مسيح ظهور 
خواهند كرد و دنيا را به دست خواهند 

به نقل از چاوز در سفر به . ("گرفت
  )88 شهريور 15مشهد، 

آقاي احمدي نژاد مدتهاست كه آموزه 
 يش به او "آقا"يله گرانه اي كه هاي ح

آموخته را به طور خودمختار و در كارگاه 
آيت . اختصاصي خويش به كار مي بندد

اهللا خامنه اي زماني كه هنوز در سوداي 
سلطنت بدون شريك بود، براي تضعيف 
مالهاي سنتي كه يك منبع 

 را تشكيل مي "نظام"ايديولوژيك 
ه سازي دادند، دست به مصادره و مشاب
تالش . اجناس جور فكري آنها زد

سخت افزاري او براي دولتي كردن 
پايگاه هاي مالها، حوزه هاي علميه، به 
موازات اقدامات نرم افزاري با هدف 
محدود كردن اختيارات نمايندگي آنها از 

براي مثال . جانب خُدا صورت مي گرفت
اين كه چه كسي مدير برنامه هاي 

ن غيبت او است و از امامزمان در دورا
حق تفسير و ترجمه ي اُمور مربوط به 

 برخوردار است، يك مساله "ظُهور"
مركزي و مشروعيت زا براي آخوندها 

  . به شمار مي رود
علت اوليه اشتياق اغراق آميز گُماشته 
مكالي آقاي خامنه اي به اين موضوع، 
كوشش در جهت پي ريزي بنيانهاي 

د حاكم واليت جديد مشروعيت براي بان
و بي نياز سازي آن از شُركاي ُقم و 

 مسير را به آقاي "رهبر". مشهد بود
احمدي نژاد نشان داده بود و او با اين 
پشتگرمي و حمايت مقامهاي مذهبي 
مانند آيت اهللا مصباح يزدي، بي محابا 

 در "سيد خُراساني" تا "هاله نور"از 
مسير انحصار امامزمان به جلو مي 

  . تاخت
آخرين بار در آذر ماه، در يك مراسم 
مذهبي در بارگاه آقاي خامنه اي، حجت 
االسالم پناهيان، عضو سابق تيم نظامي 

جبهه " امنيتي دولت و عضو كُنوني -
محقق شدن قواعد "، از "پايداري

 امامزمان خبر داد و نتيجه "ظُهور
وقتي از دين صحبت مي شود، ": گرفت

 بايد تعليم داده دين در آستانه ظُهور
   ".شود

  
  تابوت به مثابه خط تمايز 

آنچه كه پادوي سابق آقاي خامنه اي 
در فُرصت مرگ آقاي چاوز به زبان 
آورده، هم در شكل و هم در مضمون، 
ادامه سياستي است كه مبتكر آن آيت 
اهللا خامنه اي است و هم اينك نيز با 

تنها . شدت و ضعف در دست انجام دارد
   در كيسه اي است كه منافع آن تفاوت

  4بقيه در صفحه 

   ....سرمقاله

  ارواحي كه هوگو چاوز فراخواند
 منصور امان
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ارواحي كه هوگو چاوز 

  فراخواند
 3بقيه از صفحه 

 
همزمان، فراكسيون . ريخته مي شود 

 امنيتي دولت به جاي وزنه -نظامي 
 و ولي فقيه كه پشتوانه آن امكان "رهبر"

عملي ترسيم مرزبنديهاي جديد را مي داد، 
فاكتور اجتماعي را وارد نقشه خود كرده 

  . است
وي، به خوبي آقاي احمدي نژاد و دوستان 

بر ديدگاه و رويكرد اعتراضي و طرد كننده 
اكثريت جامعه نسبت به آخوندها و دستگاه 

آنها مي دانند كه مردم ريشه . آنها آگاهند
مشكالت اقتصادي و اجتماعي خود و 

 "رژيم آخوندي"اجبارات فرهنگي را در 
كه يك درك ساده شده از استبداد (

مي ) سياسي مذهبي واليت فقيه است
بر اين اساس، تالش مي كنند از اين . بينند

جبهه گيري بهره برداري كنند و آن را 
براي تسويه حساب با راست سنتي و سپس 
. خود آقاي خامنه اي به خدمت بگيرند

همانگونه كه پيداست، اين سياست تنها 
هنگامي شانس موفقيت دارد كه قادر باشد، 

 - نخُست، نُقاط تمايز فراكسيون نظامي
امنيتي از مالها و قواعد و آيينهاي آنها را 
ترسيم كند و سپس، اين كار را به صورت 
نمايان و به گونه اي كه در دور ترين 

  . كُنجهاي جامعه نيز ديده شود، پيش ببرد
صدور فتواي بازگشت آقاي چاوز با 
امامزمان و مسيح، يك گام ديگر در اين 

هدف آقاي احمدي نژاد، . جهت بود
يك متوليان دين به موضعگيري عليه تحر

خود، به راه انداختن يك جنجال پر سر و 
صدا و از اين راه، تاكيد بر فاصله اي بود 

باند . كه او را از رقيبانش جدا مي كند
 امنيتي دولت در اين تاكتيك -نظامي 

روي دافعه اي كه نظرات و مواضع 
آخوندها در جامعه برمي انگيزد، شرط 

و وظيفه نشان دادن خُطوط بندي كرده 
و آنها با . تمايز را به عهده آنها گذاشته بود

 "دور از شان"حمله به آقاي احمدي نژاد، 
 "انحرافي" و "افراطي"خواندن پيامش و 

ناميدن خودش، اين دعوت را بي پاسخ 
همه آنها كه مدت كوتاهي پيش . نگذاشتند

از اين در ستايش آقاي چاوز با كمبود 
 روبرو مي شدند، اينك فحاشي مي ويژگي

 بوده "كوكاييني" و "زنباره"كردند كه او 
  . است

  
  برآمد

ولي فقيه و دستگاه روحانيون از دست 
ارواحي كه خود فراخوانده اند، خالصي 

در اين خطا آنها با آقاي چاوز . ندارند
  . شريكند

  
واژه اي الهام گرفته از اصطالح * 

صطالح همانگونه كه ا. "فيلمفارسي"
 بر موجود سومي تاكيد دارد "فيلمفارسي"

كه نه فيلم است و نه فارسي، واژه 
 نيز به هويت مستقلي اشاره "امامزمان"

دارد كه توسط آقايان خامنه اي و احمدي 
  . نژاد اختراع شده است

  

  
 

 به 91ولي فقيه با نامگذاري سال 
توليد ملي، حمايت از كار «عنوان سال 

ظاهرا توجه خود را » و سرمايه ايراني
. به وضعيت بحران اقتصادي نشان داد

 فروردين سال 2وي در روز پنجشنبه 
تنها راه «را » اقتصاد مقاومتي«، 1391

در همان . دانست» ادامه روند پيشرفت
اقتصاد «هنگام روشن بود كه 

مورد نظر ولي فقيه، » مقاومتي
براي اكثريت » اقتصادي رياضتي«

دبگيران خواهد مردم، كارگران و مز
 . بود

ولي فقيه شش ماه بعد از نامگذاري 
 1391 مهر 19سال،  روز چهارشنبه 

طي يك سخنراني در مشهد 
امروز اساس قضيه عبارت از «:گفت

توليد ملي است و عالج اصلي و 

بنيادين همين توليد ملي است و اين 
توليد ملي، گرانيها را از بين مي برد، 

د و بيكاري باعث افزايش توليد مي شو
را نيز از بين خواهد برد و سرمايه هاي 

وي در . »ملي را به كار مي اندازد
مشكل «همين روز مدعي شد كه 

اساسي كه مسئوالن كشور نتوانند آن 
 ».را حل كنند، وجود ندارد

 

در سالي كه گذشت سپاه پاسداران با 
حمايت ولي فقيه و با استفاده از عدم 

غير ايراني و سرمايه گذاري كمپانيهاي 
نيز تحريمهاي موجود، تبديل به بازيگر 
قدرتمند در بخشهاي واردات و مالي 

سپاه پاسداران شريانهاي . اقتصاد شد
اقتصادي كشور را هر چه بيشتر در 

فعاليتهاي موسسه هاي . دست گرفت
مالي متعلق به سپاه پاسداران در زمان 
احمدي نژاد در گستره اقتصاد هر چه 

قرارگاه خاتم . ش يافتبيشتر افزاي
النبياء وابسته به سپاه پاسداران به 

» بزرگترين پيمانكار پروژه هاي دولتي«

.  در زمان احمدي نژاد تبديل شد
قراردادهاي ميلياردي در زمينه هاي 

به اين .....راهسازي، سد، نفت، گاز و
بنا به آمار رسانه ها، . قرارگاه سپرده شد

رارگاه خاتم االنبياء فقط در بخش ق
 ميليارد دالر پروژه در 25نفت بيش از 

گزينش پاسدار قاسمي . دست دارد
فرمانده اين قرارگاه به مسند وزارت 
نفت از طرف احمدي نژاد تاكيدي بر 
افزايش نقش سپاه پاسداران در اقتصاد 

 . و سياست در سالهاي اخير است
رهاورد سياستها و عملكردهاي 

تصادي دولت در جايگاه سرمايه دار اق
كالن در سال گذشته تشديد استثمار، 
گسترش بي عدالتي، شكاف طبقاتي، 
افزايش فقر، بي خانماني، كودكان كار، 

در سالي . است....بيكاري، ناامني كار و
كه گذشت،  آسيبهاي اجتماعي ناشي 
از فقر، مانند فحشا و اعتياد افزايش 

شر آقازاده ها، تنومند شدن ق. پيدا كرد
رانت خواران حكومتي و باندهاي 

برادران «مافيايي وارد كننده 
تقويب اقتصاد شبه دولتي با » قاچاقچي

رانتهاي حكومتي، نابودي توليد داخلي 
و سرانجام رساندن پول ملي به كاغذ 
پاره بي ارزشي كه براي خريدن يك 
آدامس هم بايد چندين صفر داشه باشد 

تاوردهاي سال گذشته را هم بايد به دس
 .جمهوري اسالمي اضافه كرد

در مورد دستاوردهاي جمهوري 
 خبرگزاري اسالمي پيرامون توليد ملي

 اسفند 26حكومتي تسنيم در روز شنبه 
بامزه ترين « گزارشي با عنوان 1391

بر . منتشر كرد» واردات كاال به كشور
واردات كاالهاي «طبق اين گزارش 

واعي كه نام ان هم در غيرضروري آن
واقعا نوبر بوده  91مي بريم درسال 

  ».است
  

بر اساس آمار گمرك كه خبرگزاري 
تسنيم نام برخي از كاالهاي وارداتي 

همراه با كُد آن را پوشش داده در سال 
 در كنار واردات هزاران كااليي 1391

كه امكان توليد آن در داخل وجود 
داشته، كاالهاي زير هم به كشور وارد 

  :استشده 
بيش از يك ميليون ، نيم تن مارمولك

كيلو غذاي سگ و  500، تن آدامس
،  تن غذاي ماهي آكواريومي17، گربه

 هزار تن 5،  هزار تن شن و ماسه9
و 12 ،نيم تن قلوه سنگ، سخاك ر 

نيم تن ، نيم هزار تن كود حيواني
 125، فرآورده هايي براي آرايش لب

راي هزار كيلو ريمل يا فرآورده هاي ب
 ، تن مرگ موش221، آرايش چشم

973نيم تن ، ر بطري پالستيكي تن د
 تن 400 و 1000، محافظ بهداشتي

 142،  هزار تن ذغال چوب3، خاك اره
،  تن دفتر مشق2 ،تن دستمال كاغذي

 تن 22 ، تن كراوات6 ، هزار تن پشم3

نيم تن موي ،  تن كاله گيس26 ،عصا
 يك تن ريش و ابروي ،انسان

نيم تن نطفه نامعلوم و  ،مصنوعي
 تن پياز و 15واردات ، اسپرم گاو

 تن استخوان و استخوان 115 ،موسير
 تن حلزون و 27 ،توي شاخ و روده
 هزار تن سگ 2 ،صدف دو كپه اي

 تن 63 ، تن ماهي آكواريوم182، ماهي
 تن چشم 6 ،دارو-شيشه شربت

 تن ميخ 338 ، تن ميخ500، مصنوعي
 تن 205 ،مهره هزار تن پيچ و 26، پرچ

 820 ، تن كلنگ500، سنجاق قفلي
 تن اره دستي و 200 هزار و 2، تن بيل
  ... و تن مداد تراش800، نواري

حكومتي كه بر خالف نيازهاي مردم 
ميلياردها دالر براي ساخت موشكهاي 
پيشرفته و پشتيباني از متحدان خود در 

هزينه مي كند ... سوريه، عراق، لبنان و
هاي ساده اي كه نام و همزمان كاال

برده شد را وارد مي كند نمي تواند 
  .مدعي دفاع از توليد ملي باشد

  5بقيه در صفحه 

 در سالي كه گذشت » اقتصاد مقاومتي«ارمغان 

 زينت ميرهاشمي
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  4بقيه از صفحه 

 1392 دستمزد تعيين شده براي سال

كاهش قدرت خريد مردم و عميق تر 
 نيروي كار با دستمزدشدن شكاف بين 

هزينه زندگي براي بازتوليد نيروي كار، 
غير عادالنه بودن دستمزد تعيين شده را 

 . نشان داد
شوراي عالي كار بدون حضور نمايندگان 

، 1391ل واقعي كارگران، در پايان سا
 را 1392حداقل دستمزد براي سال 

اين .  تومان تعيين كرد125 هزار و 486
 درصد 25ميزان نسبت به سال قبل، 

در حالي كه بانك مركزي . ردافزايش دا
 را 1391افزايش نرخ تورم طي سال 

.  درصد اعالم كرده است 32نزديك به 
، نرخ مستقلبنا بر داده هاي آماري 

تركيب . استرصد  د50تورم نزديك به 
شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد 
آنچنان دولتي بود كه صداي دست 

كارگري را دولتي اندركاران تشكلهاي 
 . هم درآورد

  روز خبرگزاري حكومتي ايلنا در گزارش
 در رابطه با شوراي 1391 اسفند 28

 ،دولت؛ كارگردان«عالي كار با عنوان 
مي » نمايش تعيين دستمزد

موافقت يا عدم موافقت «:نويسد
نمايندگان كارگري با مبلغي كه در 
نهايت به عنوان حداقل دستمزد تعيين 
مي شود تفاوتي نمي كند و دولت 
كارگردان مطلق شوراي نمايشي شده 

 » .است
در همين گزارش بر بي اثر بودن نقش 
كارگران در تعيين دستمزد تاكيد گذارده 

قدرت شورايي كه «:و مي نويسد
اتش بر روي زندگي ميليونها تصميم

كارگر تاثير مي گذارد به گونه اي 
تقسيم شده كه نقش نمايندگان 
كارگري در حد گروهي مشورتي تقليل 

 » .يافته است
واقعيت اين است كه در شوراي عالي 
كار نمايندگان واقعي كارگران وجود 
ندارد و اين شورا را بايد شوراي سه 

زدبگيران جانبه عليه حقوق كارگران و م
حداقلي كه اين شوراي . ناميد

ضدكارگري براي حقوق كارگران در 
 تعيين كرده از يك سوم 1392سال 

 . ميزان خط فقر هم پائين تر است
بر اساس همه برآوردهاي اقتصادي 
شامل نرخ تورم، قيمت كاالهاي اساسي 
و سبد هزينه معيشت خانوار كارگري، 

ت  ميليون تومان اس1.2خط فقر باالي 
و كسي كمتر از آن مزد بگيرد فقير 

  .محسوب مي شود
  

سنديكاي كارگران شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه طي يك 
اطالعيه به اقدام شوراي عالي كار 

در اين . واكنش نشان داده است
بر خالف شعار «:اطالعيه اعالم شده كه

 نه تنها نيروي كار 1391اقتصادي سال 
ه بلكه با شرايط مورد حمايت قرار نگرفت

طوفاني و سخت تر اقتصادي معيشت 

حداقلي نيروي كار مورد هجوم همه 
 .»جانبه قرار گرفته است

سنديكاي كارگران شركت واحد در 
اطالعيه خود به درستي اعالم مي كند 

اين اوضاع و احوال تلخ و طاقت «كه در 
فرسا با اقدام ناعادالنه شوراي عالي كار 

ترده حقوق بين دولتي، با سركوب گس
الملي كارگران نظير حق تشكيل 

سنديكاي كارگري و حق اعتراض و 
 آنچنان -راهپيمايي و اعتصاب كارگري

 -كه در دنيا مرسوم و متداول است
 .»تشديد شده و مي شود

 

 30هماهنگ كنندكان طومار اعتراضي 
 كارگران در اعتراض به تن ازهزار 

دستمزد تعيين شده طي نامه اعتراضي 
اعالم مي داريم ما كارگران «:ندوشتن

 به روال ايران در سراسر كشور مطلقاً
تاكنوني حداقل مزد تن نخواهيم داد و 
چنانچه حداقل مزد سال پيش رو به 
اندازه اي نباشد كه زندگي و معيشت ما 

 شود ديگر نعييتبه نحو شرافتمندانه اي 
به جمع آوري امضا و ارائه طومار بسنده 

و دست به اعتراضات نخواهيم كرد 
  » .گسترده اي خواهيم زد

  
اتحاديه آزاد كارگران ايران طي اطالعيه 
اي به ميزان حداقل حقوق براي سال 

اعالن « اعتراض نمود و آن را 1392
اعالم » جنگ عليه طبقه كارگر ايران

 . كرد
 

سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك در 
اطالعيه اعتراضي خود، حداقل دستمزد 

 2« را 1392 شده براي سال تعيين
برابر زير خط فقر اعالم شده توسط 

 .دانست» منابع دولتي
 

رئيس شوراي عالي كار در پاسخ 
اگر «:اعتراض به حقوق تعيين شده گفت

با تورم امسال براي سال بعد حقوق 
نعيين مي كنيم، براي اين است كه 

ممكن است در سال 
 تورم نداشته آينده اصالً

 . »باشيم
ساس سخن پراكني بر ا

عباسي، تفاوت حقوق تعيين شده براي 
 و ميزان نرخ تورم در همين 1391سال 
به كارگران و مزدبگيران در بايد سال 

  . پرداخت شود1391پايان سال 
 شوراي عالي 1390زيرا در پايان سال 

كار بر اساس نرخ تورم آن زمان حداقل 
دستمزد را تعيين كرد،در حالي كه در 

 نرخ تورم روز به روز افزايش 1391سال 
 از سويي .پيدا كرد

ديگر هيچ چشم 
اندازي براي پايين 
آمدن نرخ تورم و 
كاهش بحران 

در سال اقتصادي 
 . وجود ندارد1392
 

حداقل دستمزد 
تعيين شده حدود 

 مليون كارگر و 11
شامل مزدبگير را 

بيشمار . مي شود
كارگران و 
مزدبگيراني كه در 

 10كارگاههاي زير 
نفر كه شامل قانون 
كار نمي شوند 

مزدي كمتر از تدس
حقوق مصوب 

به . شواري عالي كار دريافت مي كنند
اين تعداد زنان كارگر و سرپرست 
خانواده كه به دليل تبعيض جنسيتي، 

دريافت مي حداقل مزدي كمتر از اين 
ميزان پايه ثابت . را بايد اضافه كرد كنند

حقوق مصوب شوراي عالي كار در 
پايين نگاه داشتن حقوق كساني كه 
نيروي كارشان به عنوان نيروي كار 

 . ارزان فروخته مي شود تاثير مي گذارد
حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار 
به عنوان پايه ثابت حقوق، در فروش 

تاثير مي ارزانتر نيروي كار كودكان كار 
بر اساس داده هاي آماري . گذارد

فعاالن حقوق كودك، تعداد كودكان كار 
كاهش .  ميليون است2 تا 1.5بين 

درآمد خانواده و فقيرتر شدن آن به 
. شمار كودكان كار خواهد افزود

كودكاني كه مجبورند سهمي از نقش 
نان آوري خانواده و يا سهم كامل نان 

رند افزايش وري خانه را به عهده بگيآ
 . خواهند يافت

 

 ما گرسنه ايم 

احمدي نژاد در سخن پراكني روز شنبه 
وقتي يك «: ادعا كرد كه خود  اسفند6

كاالي خوراكي وجود دارد، همه با هم 
مي خوريم و اگر هم آن كاال كم بود با 

مگر مي ...هم تقسيم اش مي كنيم؛ 
شود من در خانه غذا داشته باشم و 

 . »ته باشدهمسايه غذا نداش
 

 مزدبگيران با اعتراض وكارگران 
گسترده خود به عدم دريافت حقوق و 
خالي بودن سفره شان از مواد مايحتاج 

زندگي، شعارهاي پوچ و سياست صدقه 
پروري احمدي نژاد را به چالش مي 

يكي از اعتراضهاي برجسته . گيرند
تن  700كارگري در اسفند ماه، اعتراض 

 2 و 1فلزي شماره  كارگران صنايع از
كارگران . در مقابل استانداري تهران بود

اين واحد توليدي به دنبال عدم رسيدگي 
به خواستهايشان كه عدم پرداخت 
حقوقشان از جمله آنها است در 

 اسفند 20گردهمايي اعتراضي خود در 
 . »ما گرسنه ايم«شعار مي دادند 

 

برخورد به گراني و سازماندهي سپاه و 
برگزاري مانورهاي خياباني بسيج با 

براي مقابله با اعتراضهاي ناشي از 
گراني، امنيتي كردن فضاي كشور براي 
به سرانجام رساندن نمايش انتخاباتي 
كه در نهايت نظر ولي فقيه به كُرسي 
نشانده مي شود، شرايط بحراني را 

 .تشديد مي كند
 اسفند، در 17خامنه اي روز چهارشنبه 

 خبرگان ضمن ديدار اعضاي مجلس
اعتراف به مشكالت مالي ناشي از 
تحريمها از كارگزاران خود خواست در 
مورد كارهايي كه تا كنون در مورد 

شده به وي » حل موضوع گراني«
 . گزارش دهند

 تن از 42راهبردهاي اقتصادي 
بهبود وضعيت «اقتصاددانان براي 

كه اخيرا در نامه به ولي فقيه » اقتصادي
، در حقيقت بر ادامه ارائه شده است

فساد و چپاولگري حكومت فاسد تاكيد 
اين اقتصاددانان كه راه . مي گذارند

برون رفت از بحران اقتصادي و 
مشكالت موجود را در چارچوب 
حكومت جستجو مي كنند، به همان 
راهي خواهند رفت كه سرانجام آن 

 .وضع كنوني است
گسترش حركتهاي اعتراضي كارگران و 

 و تقويب جنبشهاي اجتماعي مزدبگيران
براي مقابله با سياستهاي استثمارگرانه و 
ضد مردمي رژيم، مي تواند چشم 
اندازهاي نويني براي بهبود وضعيت 

شورش عليه وضع . اقتصادي ايجاد كند
موجود و به چالش گرفتن راهبردهاي 
رژيم، تغيير وضع موجود را به امري 

 . دست يافتني تبديل خواهد كرد
 

 5 ش ن سالي كه هر روزپايا

  ه شدندكارگر كشت

، 1391  اسفند28بر اساس گزارش ايلنا 
سازمان پزشكي قانوني يك روز قبل از 
وقوع انفجار معدن طبس، اعالم كرد كه 

 كارگر در سراسر ايران در اثر 5روزانه «
حوادث ناشي از كار جان خود را از 

 افزايش مرگ .»دست مي دهند
مني كار و بي ارزش كارگران ناشي از ناا

شمردن نيروي كار در استبداد واليت 
تشديداستثمار، بازتوليد . فقيه است

خشونت و سركوب تشكلهاي مستقل 
كارگري و فعاالن كارگري از جمله 
. دستاوردهاي جمهوري اسالمي است

 كارگر در 5بر همين منظر جان دادن 
  .   روز براي چنين رژيمي اهميت ندارد

  

 در سالي كه گذشت» اقتصاد مقاومتي«ارمغان 
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  پيام انتخابات ايتاليا* 

نگاهي كلي به موضوعات قابل * 

 توجه پيرامون مقاومت سوريه 

  
 پيام انتخابات ايتاليا* 

انتخابات اواخر ماه فوريه سال جاري در 
ايتاليا، سومين اقتصاد بزرگ در ناحيه 
يورو، بازارهاي مالي جهاني را به لرزه در 

، بحرانهاي مالي، 2011در سال . آورد
 كشور عضو اتحاديه اروپا را به شدت 17

متاثر كرد، به طوري كه آثار آن هنوز از 
كشورهاي اتحاديه اروپا . بين نرفته است

كه چهارچشمي انتخابات ايتاليا را 
پيگيري مي كردند، هراس داشتند كه 
پيروز نشدن قاطع هيچيك از احزاب، 
اين كشور را به انسداد سياسي مشابه 

چنين شركاي اروپايي هم. يونان بكشاند
ايتاليا و بازارهاي مالي اروپا اميدوار 
بودند كه انتخابات مزبور به تشكيل 
دولتي با ثبات و دولتي كه به ادامه 
سياستهاي رياضتي و كاهش بدهيها 

اما اين آرزو . پايبند باشد، بيانجامد
انتخابات، پارلمان را به سه . برآورده نشد

 :فراكسيون تقسيم كرد
تالف حزب دمكراتيك چپ ائ" -1

 به رهبري پيئر لويجي برساني "ميانه
كه در مجلس نمايندگان با تفاوت كمي، 

 .اكثريت را به دست آورد
 به رهبري "ائتالف راست ميانه" -2

سيلويو برلوسكوني كه اكثريت مجلس 
 .سنا را از آن خود كرد

 ستاره كه تنها چهار سال 5 جنبش -3
نرپيشه عمر دارد و رهبري آن را ه

كمدين، بپه گريلو، در دست دارد، يك 
 .چهارم آرا را نصيب خود كرد

  
نخست، : نتيجه انتخابات دو پيام داشت

مخالفت مردم با سياستهاي رياضتي و 
 بازار آزاد كه توسط "اصالحات"

اتحاديه اروپا و بازارهاي مالي ديكته مي 

شود و زندگي ميليونها ايتاليايي طبقه 
ا به فالكت كشانده و متوسط و پايين ر

سپس اينكه، احزاب رقابت كننده با 
برنامه ها و سياست ضد رياضتي وارد 
كارزار انتخاباتي شده بودند و اين 
نشانگر اعتراض مردم به  سياست حاكم 

 . است
 5"كسب آراي قابل توجه توسط 

 كه راي دهندگان احزاب ديگر "ستاره
را به سمت خود جذب كرد، بهترين 

 . ات اين ادعا استدليل اثب
  

اما بزرگترين بازنده، ماريو مونتي است 
 ماه بر صندلي نخست وزيري 13كه 

او بعد از استعفاي . ايتاليا نشست
برلوسكوني به خاطر افشاي فساد، بر سر 

جورجو ناپوليتانو، رييس . كار آمده بود
جمهور ايتاليا، مونتي و دولتي از 

ر تكنوكراتهاي غير منتخب را بر سر كا
گذاشته بود تا سياستهاي رياضتي 
. اتحاديه اروپا را به مردم تحميل كنند

دولت او مالياتها را افزايش داد و افزون 
، اخراج "رفورمها"بر سري ديگري از 

كارگران از سوي كارفرمايان را نيز 
  . آسان كرد

  
 

در اين انتخابات، ماريو مونتي كه برنامه 
م هاي رياضتي را پيش مي برد، اعال

 تشكيل داده "ميانه"كرد كه يك حزب 
كه به اهداف اتحاديه اروپا رويكردي 

طبقه حاكمه اتحاديه اروپا . ميانه دارد
معتقد شده بود كه مونتي از آنها حمايت 
مي كند و در ضمن كليساي كاتوليك را 
حامي خود دارد و از اين رو موقعيت 

 .بسيار خوبي در انتخابات خواهد داشت
ايطي، راي دهندگان در چنين شر

ايتاليايي، مونتي را به زباله داني تاريخ 
او و ائتالفش با احزاب ميانه . انداختند
اين در .  درصد راي آورد10تقريبا 

مقايسه با هر يك از احزاب ائتالف چپ 
 درصد و 30ميانه و راست ميانه كه 

 درصد را به دست 25حزب گريلو كه 
 .آوردند، مي باشد

تي همان الگويي است دست رد به مون
كه راي دهندگان در فنالند، اسپانيا، 
يونان و بسياري از كشورهاي اروپايي از 

در اين كشورها . آن پيروي كرده بودند

نيز راي دهندگان به حاميان سياستهاي 
 . رياضتي پاسخ منفي دادند

، )ميانه ها(در كنار و پس از ماريو مونتي 
ه، بزرگترين بازنده ائتالف چپ ميان

آزادي "و حزب ) DP(حزب دمكرات 
، همان فرزندان )SEL ("اكولوژي

حزب كمونيست ايتاليا كه زماني چپ 
 -نو "ميانه را در دست داشتند و 

 را نمايندگي "ليبراليسم با چهره انساني
 .مي كردند، بودند

ائتالف چپ ميانه به رهبري پيئر لويجي 
 هزار راي بيشتر در 125برساني با تنها 

 نمايندگان دست باال را كسب مجلس
كرد اما در مجلس سنا نتوانست اكثريت 
را به دست آورد و در نتيجه سنا به 
راست ميانه به رهبري برلوسكوني كه با 
وعده مخالفت با سياستهاي رياضت 
اقتصادي وارد كارزار انتخاباتي شده بود 

بدين .  واگذار شد" ستاره5"و حزب 
مند برتري ترتيب، تشكيل دولت كه نياز

يك حزب در هر دو مجلس است، در 
از آنجا كه بپه گريلو از . ابهام باقي ماند

 پيشتر اعالم كرده "پنج ستاره"حزب 
بود، حزب تحت رهبري وي ائتالف با 
احزاب ديگر را نخواهد پذيرفت، اين 
احتمال تقويت شده است كه تشكيل 
دولت ممكن نباشد و از هم اكنون 

ر انتخابات مجدد به هايي مبني ب زمزمه 
  .رسد گوش مي 

  
  ستاره5جنبش 

افت جريانهاي اصلي سياسي كه چندين 
دهه امور را در دست داشتند، با موفقيت 

 از چند زاويه بازتاب " ستاره5جنبش "
نخست آنكه در كشوري كه . يافت

 درصد راي دهندگان به پاي 80معموال 
صندوقهاي راي مي روند، اين تعداد به 

دوم آنكه در . كاهش يافت درصد 75
حكومت "ساختار سياسي كه به 

 معروف است و "سالخوردگان
سياستمداران حرفه اي به جمع آوري 

ثروت و قدرت مي پردازند، راي 
 ستاره 5دهندگان جوان از جنبش 

آنها با استفاده از شبكه . حمايت كردند
. هاي اجتماعي كمپين براه انداخته بودند

انان به وي راي  درصد جو60نزديك به 
گريلو ماهرانه از احساسي كه آنها . دادند

نسبت به سيستم فاسد سياسي داشتند، 
وي كه برنامه هاي متضادي . سود برد

دارد، سياستهاي مركزي راست با 
مطالبات چپ و جنبش محيط زيست را 

آنها اعالم مي كردند كه . تبليغ مي كرد

به ملي كردن بانكها، مخالفت با 
چندين سال اخير رياضتي سياستهاي 

اتحاديه اروپا، مالكيت عمومي بر آب و 
ديگر منابع طبيعي و پرداخت مزد به 
همه شهروندان ايتاليايي اقدام خواهند 

 تنها نيرويي " ستاره5"همزمان، . كرد
بود كه باعث بر انگيختن هيجان در 
جامعه شده بود و همچنين تاييد علني 

ه يك نمايشنامه نويس چپ محبوب ب
 . را نيز به دست آورده بود"داريو فو"نام 

نتايج انتخابات نشان داد كه نه تنها 
جوانان بلكه، مناطقي كه راي دهندگان 
بيشتر طرفدار چپها بودند و همچنين 
مناطق كارگري كه پيشتر و به طور 
سنتي كمونيستها در آنجا دست باال را 
داشتند و بسياري از اتحاديه ها از گريلو 

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

با اين حال اين بدان معني نيست كه 
 و پيروزي گريلو " ستاره5"راي به 

گريلو به هيچوجه . پيروزي چپها است
) سيريزا(شبيه چپ راديكال در يونان 

او يك كمدين ميليونر است كه . نيست
از تاختن به چپها كوتاهي نمي كند و 
حتي نظرات او نسبت به مهاجران به 

برنامه . نظرات فاشيستها نزديك است
هاي او اگر به ظاهر به نفع مردم است، 
اما از طرف ديگر براي آنان مضر نيز 

حتي گفته مي شود علت اينكه . هست
اشغال وال "ايتاليا تجربه جنبشهاي 

يان و  در آمريكا يا بوم"ستريت
جنبشهاي " اسپانيا و "برآشفتگان"

 يونان را ندارد، اين است كه "ميداني
 انرژي اعتراضي را از " ستاره5جنبش "

مردم گرفته است كه اين خود شرح 
 .مفصلي دارد

با اين حال و در نهايت اين امكان وجود 
دارد كه گريلو نقش الستيك زاپاس را 
  بازي كند و در اين صورت بايد قولهايي 
  7بقيه در صفحه 

 )28(د پس از جنگ سرد سازماندهي جنبشهاي عصر جدي

  چپ در سوريه / انتخابات ايتاليا
 ليال جديدي
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از جنگ 

 )28(سرد 

چپ در / انتخابات ايتاليا

   سوريه
  

  6بقيه از صفحه 
از راست ميانه و يا چپ ميانه بگيرد تا با 
پيوستن به يكي، موقعيت آن را در هر 

تاكنون گريلو با اين . دو مجلس باال ببرد
او پشت خود را . امر مخالف كرده است

 "مرده متحرك"را به برساني كه وي 
 . خوانده بود، نشان داده است

  
 آوريل براي تشكيل 15نمايندگان تا 

فشار خارجي براي . دولت وقت دارند
تشكيل دولتي كه شبيه دولت ماريو 
مونتي باشد و سياستهاي رياضتي را كه 
راي دهندگان بدان راي منفي داده اند 

اگر . پيش گيرد، افزايش يافته است
توانند با هم به توافق احزاب سياسي ن

برسند، احتمال دارد يك دولت 
 ديگر بر سر كار بيايد و يا "تكنوكرات"

 . انتخابات ديگري صورت بگيرد
در هر دو صورت، تضاد در گفتار و رفتار 

 بيشتر مشخص مي " ستاره5"حزب 
اين حزب ناچار خواهد شد به . شود

شرايطي تن دهد كه خالف خواست و 
  . گان به آن استمطالبات راي دهند

براي چپ در ايتاليا يك فرصت مفيد به 
، پرده ار " ستاره5 ". وجود آمده است

روي سيستم بسته سياسي ايتاليا كه 
 ليبراليسم و سياستهاي -توانسته نو 

اقتصادي رياضتي را حاكم كند، كشيده 
با اين حال پاسخي براي بهبود . است

ن رو از اي. زندگي ميليونها ايتاليايي ندارد
چپ بايد براي ايجاد يك آلترناتيو 

  .سياسي سازماندهي كند
 

نگاهي كلي به موضوعات قابل * 

 توجه پيرامون مقاومت سوريه 

اسفند ماه سال جاري دو سال است كه 
رژيم اسد . از قيام مردم سوريه مي گذرد

با گلوله، تانك و هواپيماهاي جنگي به 
سركوب اين قيام پرداخته، اما مقاومت 

دو ماه . ر سوريه همچنان ادامه داردد
پيش بشار اسد قول تشكيل دولت 
جديد، عفو عمومي و همزمان فراخوان 

تروريستهاي "مقابله با آنچه كه او 
اين اقدام البته .  خواند را داد"القاعده

بالفاصله پس از آن صورت گرفت كه 
قدرتهاي بين المللي دست به مانورهاي 

 پس از مالقات ديپلماتيك زدند، به ويژه
نمايندگان آمريكا و روسيه در ژنو با 
اخضر ابراهيمي، نماينده بين المللي در 

در چنين شرايطي بود كه وي . سوريه
تصميم گرفت به خيال خود گام بلندي 
بردارد و در عين حال اعالم كند از 

او مقاومت در . قدرت دست بردار نيست
 و مردم را "تجاوز خارجي"سوريه را 

 خواند " دسته قاتالن و جنايتكاراندارو"

و بدينوسيله به طرفداران خود نيز 
 . اميدواري داد تا مايوس نشوند

مخالفان اسد قولهاي وي را جدي 
نگرفتند و گفتند حكومت او اصالح پذير 

در اين . نيست و بايد سرنگون شود
نوشته نگاهي كلي به موضوعات قابل 
توجه در باره مقاومت سوريه مي 

  .زيماندا
 

 

  

 مساله دخالت نظامي خارجي

از همان آغاز قيام در سوريه مساله 
دخالت نظامي خارجي موضوع بحث و 
مجادله نيروهاي سياسي در اين كشور 

نيروهاي انقالبي چپ مخالف . بود
شوراي ملي "دخالت نظامي بودند اما 

ديگران .  از آن حمايت مي كرد"سوريه
كه شامل حزب كمونيست نيز مي 

، هراس از آينده آن را تبليغ مي شدند
 .كردند

موج چپ "در اين باره يك فعال 
يادآوري *  بنام غياث نعيسه"انقالبي

مي كند كه اين عده اين واقعيت را 
فراموش مي كنند كه در واقع دخالت 
نظامي از جانب روسيه و ايران در 

اين . حمايت از رژيم اسد در جريان است
دي و قطر در حاليست كه عربستان سعو

حمايتهاي نظامي محدودي از گروههاي 
نزديك به خود مانند اسالمگراها و 

قدرتهاي بزرگ . سلفيها مي كنند
انتقال "امپرياليستي با مطرح كردن 

 تنها از تغييراتي در ساختار رژيم "آرام
اسد حمايت مي كنند و از راه حل 
. سياسي و نه نظامي حرف مي زدند

ده شدن هراس آنها در واقع گستر
انقالب و رخنه كردن به كشورهاي 

اسراييل نيز از زبان ايهود . عربي است
باراك، وزير دفاع پيشين اين كشور از 
خروج احترام آميز و امن اسد و 
اطرافيانش و برجاي ماندن ارتش و 
دستگاه امنيتي و حزب بعث حرف مي 

  . زد
با وجود تحريمهاي اقتصادي و همراه 

 انقالب مانند شدن شهرهاي صنعتي با
، مركز صنعتي اين Aleppo)(آلپو 

كشور، تَرك بسياري از سفراي كشورها 
و برخي نيروهاي ارتشي و غيره، 
ديكتاتور سوريه هنوز قدرت تخريب و 
سركوب را دارد، آنهم به خاطر كمكهاي 
اقتصادي، نظامي و امنيتي و لجستيكي 
. ايران، روسيه، عراق و حزب اهللا لبنان

جمهوري اسالمي در سال جاري 

 5يليارد و سال گذشته ميالدي يك م
ميليارد دالر به رژيم اسد كمك كرده 

اين در حاليست كه متحدين . است
حكومتهاي تونس و مصر چنين كمكي 

 . را هرگز دريافت نكردند
  

 مبارزه مسلحانه 

بسياري مطرح مي كنند كه مبارزه 
مسلحانه در سوريه تنها توسط 

اسالمگراها و با حمايت قطر و عربستان 
 .ورت مي گيردسعودي ص

اين ":در اين باره غياث مي گويد
تصويري است كه رسانه ها و كانالهاي 
ماهواره اي كه توسط دولتهاي ارتجاعي 
. هدايت مي شوند، به وجود آورده اند

آنها از اينكه اين انقالب الهام بخش 
مردم كشورهاي خودشان شود، در 
هراس هستند، منظور من به ويژه شبكه 

 است كه بلندگوي "جزيرهال"تلويزيوني 
. ايدولوژيك قلمرو شيخ نشين قطر است

   از "گروههاي جهادي"درست است كه 
  

  
قطر و عربستان سعودي كمك مي 
گيرند، اما بايد به حقايق روي زمين 

مقاومت مسلحانه در سوريه . توجه كنيم
در درجه اول در دست مقاومت مردمي 

 100شمار مبارزان مسلح بيش از . است
 "جهادي" نفر است اما نيروهاي هزار

حتي اگر دو .  نفر هستند5000تنها 
برابر هم باشند، در برابر مبارزه مسلحانه 

اين البته . انقالبي و مردمي ناچيز هستند
در حاليست كه نبايد صدمات آنها به 

روشنگري در . انقالب را ناديده گرفت
باره رفتار مضر آنها و مطالبات سياسي و 

جاعي آنان ضروري است، اجتماعي ارت
جنبش مردمي دقيقا هم اين كار را مي 

 ".كند
  

اخوان المسلمين كه دست باال را در 
 دارد، از كمكهاي مالي "شوراي ملي"

براي تبليغات خود استفاده مي كند، اما 
به خاطر افشاگريها نتوانسته نتيجه به 

از سوي ديگر، . مطلوب خود برسد
 به جنبش مسلحانه مردمي كه نسبت

اين گروهها بي اعتماد شده، با 
سالحهاي غنيمت گرفته شده در 
درگيري با نيروهاي رژيم و يا 
سالحهاي دست ساز، به ويژه 
موشكهاي كوچك، خود وارد ميدان 

به گفته . جنگ مسلحانه شده است
غياث، اين جنبش نياز دارد تا خود را 
متحد و سازماندهي كند و زير پرچم 

آنچه كه . مي ببردجنبش انقالبي و مرد
در حال حاضر در دستور كار جنبش قرار 
دارد، ايجاد رهبري انقالبي مستقل از 

 است و "ائتالف ملي" و "شوراي ملي"
 . اين شرط پيروزي انقالب است

در حال حاضر مي توان گفت كه انقالب 
سوريه در دو وجه به پيش مي رود، 

هدف فعاالن . مسالمت آميز و مسلحانه
مومي جنبش از هر دو زاويه نيز رشد ع

در سال گذشته گردهماييها بيشتر . است
در مساجد صورت مي گرفت كه بخشي 
از اپورتونيستهاي چپ آن را بهانه كرده 

 . و به همسويي با دولت پرداختند
در حال حاضر براي ":غياث مي گويد

داشتن چشم اندازي مترقي و پيروزي 
انقالب، به سازماندهي جنبش انقالب 

شوراي "ده اي با رهبري مستقل از تو
 كه اپوزيسيون " ائتالف ملي" و "ملي

ليبرال و محافظه كار را نمايندگي مي 
  ".كنند، بسيار ضروري است

 

كميته هاي هماهنگي جنبش 

 توده اي

نيروهاي واقعي انقالب در سوريه را 
كارگران و زحمتكشان، بيكاران و به 
حاشيه رانده شدگان، دانشجويان و 

گران تشكيل مي دهند، اما از همان دي
آغاز، اين نيروها فاقد رهبري انقالبي 

امروز اما آنها با تشكيل . سياسي بودند
، كارهاي خود "كميته هاي هماهنگي"

بدنه "آنها با تشكيل . را پيش مي برند
شوراي " با عنوانهاي "هاي خودگردان

، مراحل "شوراي منطقه اي" و "شهري
. ي را طي مي كننداوليه اين سازمانده

  اما پيشرفت اين طرح به خاطر 
  8بقيه در صفحه 
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از جنگ 

 )28(سرد 

چپ در / انتخابات ايتاليا

   سوريه
  7بقيه از صفحه 

محدوديتهاي ناشي از بمبارانها، بيشتر 
. در مناطق آزاد شده صورت مي گيرد

وظيفه اعضاي اين شوراها رفع نيازهاي 
روزانه مردم از جمله سالمت و رفاه، 

 . مسكن و مواد غذايي است
به عنوان ":ث در اين باره مي گويدغيا

ماركسيستهاي انقالبي ما دهها سال 
است كه ايده ايجاد آلترناتيو 

بر . سوسياليستي را مطرح كرده ايم
خالف تجربه استالينيستي، اين بديل بر 
اساس نيروي كارگران و زحمتكشان و 
برپايه انتخابات دمكراتيك شوراها انجام 

  ".مي شود
  

 
 

وده هاي مردم ما ت":وي مي گويد
تجربيات و خاطراتي نداشتند و ما 
همواره وابسته به تجربيات ديگر مردم و 

 و به ويژه 20 و 19انقالبها در قرن 
 و انقالب 1871كمون پاريس در سال 

اما انقالبها .  بوديم1917روسيه در سال 
در منطقه تجربيات عملي خوبي براي 
مردم سوريه و سراسر خاورميانه به 

 ". آورد كه از آنها استفاده مي شودوجود
  

نقش دانشجويان در انقالب 

 سوريه

دانشجويان از همان آغاز نقش برجسته 
. اي در مقاومت مردم سوريه داشتند

دانشجويان دانشگاه آلپو كه حاال به 
 معروف شده است در "دانشگاه انقالب"

 به طور 2013 ژانويه 15اعتراضات 
تي وق. وحشتناكي به قتل رسيدند

جتهاي اسد آنها را بمباران هوايي كرد، 
 نفر زخمي 200 دانشجو كشته و 88

همين دانشجويان سه روز بعد . شدند
. دست به تظاهرات گسترده اي زدند

بيشتر دانشگاههاي سوريه، به ويژه 
دانشگاه هومز و دمشق در سازماندهي 

كميته هاي هماهنگي، تظاهرات و 
وجود قتل آنها با . رسانه ها فعال هستند

و بازداشت، زنداني و شكنجه شدن، يك 
دانشجويان . لحظه متوقف نشده اند

درصد بااليي از جانباختگان اين جنبش 
جنبش دانشجويي . را تشكيل مي دهند

به عنوان يك گروه اجتماعي در انقالب 
 . سوريه نقش برجسته اي داشته است

 

 نقش كارگران در قيام سوريه

حركه انقالب طبقات اجتماعي نيروي م
سوريه هستند و كارگران در صف جلوي 

اما كارگران معموال . آن حركت مي كنند
به صورت انفرادي شركت كرده اند و نه 

غياث پيرامون . به صورت يك طبقه
جنبش كارگري ":علت اين امر مي گويد

طي دهه ها، تحت سركوب و تحت 
رژيم اسد . كنترل رژيم قرار داشته است

ن اتحاديه هاي همچنين فدراسيو
. كارگري را به شدت كنترل مي كند

 كارخانه كه 3000همچنين بايد بيش از 
با . تعطيل شده اند را نيز به حساب آورد

اين حال، در اساس بخش وسيعي از 
 نيروهاي انقالب را مردم فقير شهري، 

 

 
 

كشاورزان و بيكاران تشكيل مي دهند و 
البته زنان سوري كه نقش بسيار مهمي 

  ".در عرصه هاي گوناگون داشته اند
 

جنبش توده اي و اشكال غير 

 مسلحانه

جنبش توده اي در سوريه اشكال 
متنوعي از مبارزه را با ابتكارات خود 

افزون بر تظاهرات . پيش برده است
عظيم و گسترده، دست به تظاهرات 
. چند دقيقه اي و سريع نيز زده است

ي تظاهرات در خيابانهاي باريك برا
جلوگيري از ورود نيروهاي امنيتي، 
تظاهرات شبانه، به هوا فرستادن 
بادكنكهاي حامل شعارهاي انقالبي، 
زدن رنگ قرمز به شيرهاي آب در 
ميدانهاي بزرگ شهر، باال بردن پرچم 
انقالب در خيابانها و بالكن خانه ها، 
نامگذاري خيابانها به نام شهدا و 

 در ماه اعتصابات طوالني كه آخرين آنها
 اعتصاب " بود و زير نام 2012دسامبر 

 سازماندهي شده "براي كرامت انسان
هدف از اين اقدامات، روشنگري و . بود

برانگيختن وجدان مردم و تجربيات 
 . انقالب است

 

 نقش چپها در انقالب سوريه

غياث در باره نقش چپها در انقالب 
 به طور كلي چپ در ":سوريه مي گويد

سوريه و همچنين در منطقه و در سطح 
بين المللي، موضع زبونانه و فرصت 

در سه . طلبانه اي نسبت به انقالبها دارد
سال گذشته و طي انقالبات رخ داده در 
منطقه، چپ در مواضع خود تجديد نظر 
كرده و اين بدون مبالغه بيشتر برمي 
گردد به تجديد نظر چپ بعد از جنگ 

نت به اين علت خيا. جهاني اول
انقالبهاي مردمي و حق به جانب 
دانستن خود هم گوناگون است اما 
. همگي به يك اندازه ورشكسته هستند

آنها به بهانه موضع ضد امپرياليستي از 
حمايت اين جنبشها خودداري مي كنند، 
گويي كه روسيه و آمريكا هر دو به يك 

  ! اندازه امپرياليست نيستند
يستها است، بهانه ديگر، خطر اسالم

انگار كه پروسه انقالبي ميوه اي است 
كه بعد از مدتي مي رسد و بنا بر تمايل 
ما به طور مكانيكي در دامن چپ مي 
افتد و اگر چنين نبود، هر پروسه 
دگرگوني ديگر، انقالب به حساب نمي 

 "چپ انقالبي"با اين حال . آيد
همچنان خود را سازماندهي كرده و هم 

يافته و هم منفرد، به به صورت سازمان
گونه فعال در انقالب شركت كرده 

از همان آغاز برنامه و استراتژي . است
برنامه انقالب . ما روشن بوده است

 در سوريه دخالت در "چپ انقالبي"
همه امور انقالب با نيرو و اراده خلل 

اما ما به لزوم تشكيل جبهه . ناپذير است
  ".متحد چپ سوريه نيز معتقديم

 

 عبنديجم

آنچه در كشورهاي بهار عربي مانند 
مصر و تونس رخ داده، تنها انقالبهاي 
سياسي نيست كه فقط بخواهد رژيم را 

اين تحوالت، پروسه هاي . تغيير بدهد
. انقالبي هستند كه متوقف نمي شوند

نيروي محركه اين انقالبها، بيش از 
آنكه خواهان رفورمهاي سياسي باشد، 

اقتصادي و سياسي را تغييرات راديكال 
بنابراين ممكن است . مطالبه مي كند

اين پروسه ها سالها به طول بكشد و در 
منطقه گسترده تر شود و به نقاط ديگر 

اينها انقالبهاي . نفوذ كند كه كرده است
مردمي هستند كه با فشار از پايين به 
باال به وجود آمده اند و بدون شك به 

سياسي و سمت تغييرات ژرف اقتصادي، 
 . اجتماعي پيشروي مي كنند

وظيفه چپ انقالبي ":غياث مي گويد
اين است كه در پيشبرد اين پروسه موثر 

اين كار را با . باشد و براي آن كار كند
سازماندهي و باال بردن آگاهي كه در 
نهايت ره به سوي سوسياليسم مي برد، 

  ".مي توان انجام داد
اكنون توده هاي مردم به صحنه 

اريخي آمده اند و هر كم و كاست، ت
پيروزي و شكست، پيشرفت يا عقب 
نشيني ممكن است، اما عقربه ساعت به 

  .عقب باز نمي گردد
 left-wingمصاحبه در * 

Almounadil-a website 
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  تحريمفالكت و

  پسته و آجيل
 جعفر پويه

 
سالي كه .  به پايان رسيد1391سال 

 همراه بود كه كمتر يگذشت، با اتفاقات
اما با .  توانست حدس بزندي ميكس

 همراه ي احوال، بحران اقتصادنيهمه ا
 آن فقر و امدي و پيكاري ب،يبا گران

 يصدا. ديفالكت، امان مردم را بر
 ييمايب و راهپاعتراض، تحصن، اعتصا

 كه با همان اندك يرانيمزدبگ
 امور توانند ي نمگريدستمزدشان هم د

 فرو يخود را بگذرانند، به گوش كس
 همچنان بر كشور يركود تورم. نرفت

 عاجز از چاره كار، ميحاكم ماند و رژ
 ي را به گردن كشورهارهايهمه تقص

 ي المللني بيمهاي و تحريخارج
 سال يانيا پياما در روزها. انداخت

 آغاز شده ي تلفنيامكي كه با پيشعار
 ياريبس شد و ريبود، به سرعت همه گ

.  اشغال كردزي را ني مجازياز فضاها
 پسته خود دي خرهي شعار كه ابتدا علنيا

 لي آجدي كرده بود، به عدم خريينما
 كصداي ياري و بسديي فراروديسفره ع

 ي همراهيامسال برا"تكرار كردند كه 
 خود لي آجدي دست از خريتهبا مردم 

  ." كنندي ميدار
 دي باي طرداي و مي هر تحرهرچند

 ني كه اي داشته باشد، اما آنانينيگزيجا
 حي كردند، هرگز توضيشعار را تكرار م

 لي آجدي از خرليندادند كه به چه دل
 مي تحرني با اايصرف نظر كرده اند، آ

 ي خواسته ااي كنند و ي را دنبال ميهدف
ه انتظار برآورده شدن آنرا دارند؟ دارند ك
 و ستين است، خواسته آنان چياگر چن

   باشد؟ي چه ممي تحرنيهدفشان از ا
 اي و ي بر زندگيري تاثمي تحرني اايآ

 دست خواهد داشت، يسفره مردم ته
 بودن سفره آنان ي خالني ا،ياگر آر

   داده خواهد شد؟حيچگونه توض
  
 يحي توضچي است كه بدون هنگونهيا

 ي شوند تا كاري دست به كار ميده اع
 زي چچي آن هجهيانجام دهند كه نت

 ني اري است؟ اگر زنگونهي ااياما آ. ستين
   هست، كدامست؟ي كاسه، كاسه امين

 ي سووال نگاهني به ايي پاسخگويبرا
 ي سال مياني پاي روزهاطيبه شرا

 كه مي شويزي تا متوجه آن چميانداز
 حيوض شده و بدون تري همه گامكيپ

  . كنديآن را دنبال م
 روز پس از انتشار گزارش بانك دو

 نهي در مورد درآمد و هزيمركز
 رهبر ،ي خامنه اي عل،يراني ايخانوارها

 در ،ي اسالمي جمهورمي رژهي فقيو ول
 مجلس ي و اعضاسيي با رداريد

رو در رو قرار دادن مردم در "خبرگان، 
 مهاي را هدف تحر"يمقابل نظام اسالم

 از مشكالت يبرخ": ت و گفتدانس
 است و مهاي از تحري ناشياقتصاد

 و تهايري هم مربوط به مديبرخ

من به ...  استي اقتصادياستهايس
 ي حل موضوع گرانيمسووالن برا

 دي موكد كرده ام و اكنون آنها باهيتوص
  "گزارش دهند كه چه كرده اند؟

 كه با ستي چي گزارش بانك مركزاما
 و هاي همه آمارسازتيرعا

 ني دو روز قبل از اشيهاييدروغگو
 را مي رژهي فقي منتشر شده و وليحراف

 مقصر شيشاپيآنچنان نگران كرده كه پ
 را كشف و انگشت اشاره را تي وضعنيا

  رد؟ي گيبه آن سمت م
  

 در واني نقش ايزي آمرنگ

  يگزارش بانك مركز

 ياني پاي در روزهاي بانك مركزگزارش
اخذ ادعا  محاسبه بدون مكيسال با 

 خانوارها از سال يكرده كه درآمدها
 رو وستهي به طور پ1390 تا سال 1388

 بانك نيا.  بوده استشيبه افزا
 شود كه درآمد ي مي مدعنيهمچن

 يراني نفره ا4متوسط ماهانه هر خانوار 
 400 و ونيلي مكي حدود 1390در سال 

 حساب، نيبا ا. هزار تومان بوده است
 نفره 4 يه خانوارها درآمد ساالننيانگيم
 و ونيلي م16 سال حدود ني در ايرانيا

  .  هزار تومان بوده است729
 است كه ي مدعني گزارش همچننيا

 يراني نفره ا4 ي متوسط خانوارهانهيهز
 393 و ونيلي م17 سال حدود نيدر ا

 بي ترتنيبد. هزار تومان بوده است
 4 هر خانوار ي بانك مركزيطبق ادعا

 حدود ي كسر بودجه ا بايرانينفره ا
 يعني.  هزار تومان روبرو بوده است673

 يانوارها و درآمد خنهي هزانيشكاف م
 هزار 673 ي، منف1390 در سال يرانيا

 است كه ي در حالنيا. تومان بوده است
 در سال ي درآمدي كسرني ازانيم

 هزار تومان و در 485 از شي ب1389
 هزار تومان 319 معادل 1388سال 

 اني حساب شكاف منيبا ا. تبوده اس
 از سال يراني اي و درآمد خانوارهانهيهز

  . شده استرابر دو ب1390 تا 1388
 دارد؟ هرچند تي آمار واقعني ااي آاما

 خانوارها در ي به ناتوانيبانك مركز
 اي كند، اما آي مدي مخارج خود تاكنيتام

 تي ادعا رعاني در اتي از واقعيحداقل
 ينك مركزشده؟ منبع محاسبه با

 4 كند هر خانوار يكجاست كه ادعا م
 كي انهي به طور متوسط ماهيرانينفره ا

 تومان درآمد داشته ر هزا400 و ونيليم
  است؟
 ،ي بانك مركزي داده هامطابق

 يراني اي كسب شده خانوارهايدرآمدها
 ي پوليدرآمدها"به دو گروه عمده 

 مي تقس"يرپولي غيدرآمدها" و "خالص
 ي ادعا مير بانك مركزآما. شده است

 هزار تومان 729 و ونيلي م16كند از 
 12 نفره، 4درآمد ساالنه هر خانوار 

 محل هزار تومان آن از 362 و ونيليم
 هزار 358 و ونيلي م4 و ي پوليدرآمدها

 بوده ي پولري غيتومان از محل درآمدها
 ،ي بانك مركزفيطبق تعر. است

 گروه 7 متشكل از ي پوليدرآمدها
درآمد از مزد و " مجزا، شامل يددرآم

درآمد از مزد و حقوق "، "يحقوق دولت

درآمد از مزد و حقوق "، "يخصوص
 زاددرآمد از مشاغل آ"، "يتعاون

 آزاد ريدرآمد از مشاغل غ"، "يكشاورز
درآمد حاصل از فروش " و "يكشاورز
.  عنوان شده است" دست دوميكاالها

 ي ادعا كرده كه درآمدهايبانك مركز
 شي درصد افزا2/33 سال ني در ايلپو

 درصد رشد 4/19 زي ني پولريو درآمد غ
 سال ني در اگر،يبه زبان د. داشته است

 نسبت به يشتري با رشد بيدرآمد پول
آمار .  مواجه بوده استي پولريدرآمد غ

 7 ني در بدي گوي ميبانك مركز
 داشته اند، ي پولي كه درآمدهايگروه

 رشد درآمد مربوط به گروه نيشتريب
 درصد 48/8 با " متفرقهيدرآمدها"

 سال ني در اكهيدر حال.  استشيافزا
 و يمزد و حقوق بخش دولت"درآمد از 

 درصد رشد مواجه 5/4 ا تنها ب"يعموم
 سال نينكته جالب گزارش ا. بوده است

درآمد از مزد و " از گروه ي آمارهيارا
 در رايز.  است"يحقوق بخش تعاون

 چي تا كنون در ه1381 از سال يآمارها
 گروه ني اي به رقم درآمديكجا اشاره ا

  .نو ظهور نشده است
  
 گزارش رشد متوسط ني اگر،ي دي سواز
 در " خانواركي ناخالص ساالنه نهيهز"

 درصد 8/22 را معادل 1390سال 
بنا به آمار گزارش . عنوان كرده است

 در يراني خانوار متوسط اكيمزبور، 
 17 حدود ي ساالنه انهي، هز1390 سال

.  هزار تومان داشته است393 و ونيليم
 ني ايرا در نظر گرفته شده بياجزا
 و هايخوراك" گروه 12 ناخالص، از نهيهز

پوشاك و "، "اتيدخان"، "هايدنيآشام
 ريمسكن، آب، برق، گاز و سا"، "كفش

لوازم، اثاث و خدمات مورد "، "سوختها
، "هداشت و درمانب"، "استفاده در خانه

 و حيتفر"، "ارتباطات"، "حمل و نقل"
رستوران "، "ليتحص"، "يامور فرهنگ

 "كاالها و خدمات متفرقه" و "و هتل
 شود ي منيبنابرا.  شده استليتشك

 " ناخالص خانوارنهيهز" يگفت اجزا
 ي آمار منظور شده، به نوعنيكه در ا
 است كه " خانواريسبد مصرف"بازتابنده 

 مصرف كننده را ي زندگنهيز هزيآن ن
 آمار، نيمطابق ا.  كنديمنعكس م

 ي انهي سهم را در سبد هزنيشتريب
مسكن، "، گروه 1390 در سال ارهاخانو

 6/30 با " سوختهاريآب، برق، گاز و سا
 "هايدني و آشامهايخوراك"درصد و گروه 

 درصد به خود اختصاص داده 9/24با 
 به اي يمي از نشي بگر،ي دانيبه ب. است

 نهي درصد از هز55 بالغ بر گريعبارت د
 كشور، به ي متوسط خانوارهايها

 مخارج ،يدني و آشاميمخارج خوراك
مسكن، آب، برق، گاز و سوخت 

  .اختصاص داده شده است
 گزارش به ني اي ظاهر داده هاهرچند

 ي جمله مكي شده، اما در شي آرايخوب
 آن كذب و يشود گفت كه سرتا پا

 امروز جامعه تيواقع. دروغ محض است
 يادي زاري داده ها تفاوت بسني با ارانيا

 با حداقل اطالع از ي فردچيدارد و ه
 ي نمديي مردم آن را تاشتياوضاع مع

 كه سدي نويم گزارش نيهرچند ا. كند

 500 و ونيلي مكي سال نيخط فقر در ا
 حساب نيبا ا. هزار تومان بوده است

 ي گفت طبق گزارش بانك مركزديبا
 مردم تي اكثر،ي اسالمي جمهورميرژ
 كنند، ي مي خط فقر زندگري زرانيا

 گزارش متوسط درآمد مردم نيچون ا
 هزار تومان 400 و ونيلي مكي را رانيا
 673 شكاف گر،يد ياز سو.  دانديم

 ي گواهنه،ي درآمد و هزني بيهزار تومان
 ياري دهد كه بسي ميبه فقر عموم

ه اجبار از  شكاف، بنيناتوان از پوشش ا
 بزنند تا جبران دي باي مصرفي هانهيهز

 نهايهمه ا. نديكمبود درآمد خود را بنما
 بانك ي است كه آمارهايدر صورت

 زي چتي باشد، اما واقعي واقعيمركز
  .دي گوي ميگريد
  

 منابع ي منتشره از سوي آمارهاطبق
 درصد شاغالن كشور در 80مستقل، 

 هستند، راني كه مزدبگ1390سال 
 سال ني از حداقل دستمزد اشي بيزيچ

 است كه ي درحالنيا. درآمد نداشته اند
 ي سال از سونيحداقل دستمزد در ا

با .  شده بودنيي هزار تومان تع330 ميرژ
 صد در80 ني حساب كل درآمد انيا

 ونيلي م3 حدود يزي چريشاغل مزد بگ
به زبان .  هزار تومان بوده است960و 
 در مورد ي بانك مركزي ادعاگر،يد

 ونيلي مكي افراد كه نيمتوسط درآمد ا
 باشد، دروغ محض ي هزار تومان م400

.  استتي از واقعي خاليبوده و به كل
 هزار تومان 729 ونيلي م16 نيتفاوت ب

 950 و ونيلي م3 و ي بانك مركزييادعا
 12 حدود يزي چيهزار تومان واقع

دروغ .  هزار تومان است779 و ونيليم
 امام مي رژي را بانك مركزي بزرگنيبه ا
 به ي در حالي اسالمي جمهوريزمان

 از مردم نه ياري آورد كه بسيزبان م
 ادعا ي خط فقر كه بانك مركزريز

 خط فالكت قرار داشته ريكرده، بلكه ز
 زنده ي برايي غذاازي حداقل نزو حتا ا
 فقر نيچن.  بهره هستندي بزيماندن ن

 يا تواند توسط پادوهي تنها ميمهلك
 خود خوانده ندهي نماني اه،ي فقتيوال

 لي تحمراني بر مردم اني زميخدا بر رو
  .شود

  

   حداقل دستمزدليتحم

 است كه يراني مزدبگتي وضعني احال
 دارند، افتي دري براياندك دستمزد

 منابع مستقل ي طبق برآوردهارايز
 فعال كشور يروي درصد ن40حدود 

 ي بزي حداقل نني بوده و از همكاريب
 ني ايحال پاسخ سفره خال. بهره است

 بدهد؟ مشخص دي باي چه كسكارانيب
  .ستين

 ادعا دارد كه درآمد ي بانك مركزهرچند
متوسط مردم نسبت به سال گذشته 

 از ياري داشته است، اما بسشيافزا
 كنند ي خود اعتراف مميسردمداران رژ

 ديكه به علت تورم، قدرت خر
  رصد  د50 نسبت به گذشته رانيمزدبگ

  10صفحه  در هيبق
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  تحريمفالكت و

 پسته و آجيل

  9 از صفحه هيبق
 ي آمار را كساننيهم.  استافتهي كاهش

 رهي مداتي نجف پور، عضو هيچون مهد

 ي مديي كشور تاي كارگران قراردادهياتحاد

 نيانگيم":دي گوي ميياو در گفتگو. كند

 ي خانوارهاي هانهي اقالم سبد هزمتيق

 نسبت به سال 1391 در سال يكارگر

 و افتهي شي درصد افزا50حداقل گذشته 

 تورم ي از نرخ رسمشتري برحدود سه براب

  ".بوده است

 ي صنفي انجمنهاي كانون عالسيي ربينا

 ي هانهيهز":دي گوي مزيكارگران ن

 تا 1390 از آذر ماه سال يراني ايخانوارها

 درصد 62 زاني به م1391آذر ماه سال 

  ". استافتهي شيافزا

 "خانه كارگر" سيي ربي نا،ي صادقحسن

 انيدر حال حاضر فاصله م":دي گوي مزين

 ي كارگري خانوارهاي زندگنهيدستمزد و هز

 مرحله ي درصد است و در صورت اجرا46

 فاصله به ني ها اارانهي يدوم قانون هدفمند

  ".دي درصد خواهد رس98

 ي هنوز نم"خانه كارگر" سيي ربي نايعني

 نهي دستمزد و متوسط هزنيداند كه فاصله ب

 حدود ي طبق گزارش بانك مركزيزندگ

 يچرا حتا مسووالن كارگر.  درصد است300

 خود را به نگونهي ازي نهي فقتي والميدر رژ

   زنند؟ي مينفهم

 حداقل دستمزد "راني كار اي عاليشورا"

 ش،ي درصد افزا25 را با 1392 سال يبرا

 رقم موجب نيا.  كردنيي هزار تومان تع487

اض كارگران و  اعتريشده تا صدا

 آزاد كارگران هياتحاد.  بلند شودرانيمزدبگ

 اعالم جنگ ي و نوعني رقم را توهني ارانيا

 دار كرده و هشفي توصرانيبه طبقه كارگر ا

 با يراني اري كارگر فقونهايليداده است كه م

 آمده و لحظه داني گسترده به مياعتراضها

 خود غافل نخواهند اتي در دفاع از حق حيا

 سرپرست ي اسد اهللا عباسنيهمچن. شد

 ديي با تاي اسالمي جمهورميوزارت كار رژ

حق ": حداقل دستمزد گفتي هزار تومان487

 كن حق سنوات و حق مس،يبن نقد

 نخواهد شي افزا1392كارگران در سال 

  ".افتي

 درصد 80 از شي است كه بي درحالنيا

 ي دست شركتهاري اسيرانيكارگران ا

 موقت و يبا قراردادها هستند و يمانكاريپ

 مشغولند كه با حداقل ي امضا به بردگديسف

 تي امنني شوند و از كمترياعتراض اخراج م

 كه ستي نلي دليب. ستندي برخوردار نيشغل

 به حداقل ي اهيانيكارگران با انتشار ب

 كار اعتراض كرده و ي عاليدستمزد شورا

نسبت به فقر و فالكت خود هشدار داده اند 

 تواند در ي نمي جامعه اچيه":سندي نويو م

 راني و كارگران ااورديفقر فالكت بار دوام ب

 تفاوت ي نخواهند توانست نظاره گر بزين

  ". شان باشندي فالكت بار اقتصادتيوضع

 گذشته با انتشار سه ي كارگران در ماههانيا

 ي ولژهي به وميطومار خطاب به مقامات رژ

 كه در يي آن نسبت به فقر طاقت فرساهيفق

آن گرفتار شده اند، اعتراض كرده و خواستار 

 ي دستمزد خود متناسب با نرخ واقعشيافزا

 شود ي حساب حاال منيبا ا. تورم شدند

 چقدر با ي كه گزارش بانك مركزديفهم

 ي است و آمارهاكي نزدراني جامعه اتيواقع

 نفره 4 يآن در مورد متوسط درآمد خانوارها

اگر خط فقر .  استياقع تا چه اندازه ويرانيا

 و ونيلي مكي همان يعني يبانك مركز

 درست 1390 سال ي هزار تومان را برا500

 هزار 487 حداقل دستمزد م،يفرض كن

 با آن ينسبت چه 1392 سال ي برايتومان

 و با توجه به چه يدارد؟ چه كس و كسان

 نيي حداقل دستمزد را تعني اي انهيسبد هز

 مراكز يه آمارها بناني ايعنيكرده اند؟ 

   ندارند؟ي توجه ازي خودشان نياقتصاد

 80 يافتي حداقل دستمزد كه درني اديبگذار

 كشور است كه در چنبره رانيدرصد مزدبگ

 هي را از زاورندي اسيمانكاري پيشركتها

 هرچند 92بودجه سال . مي كني بررسيگريد

اما .  فراوان به مجلس فرستاده شدهريبا تاخ

 بودجه به نقل از ني ابيدر صورت تصو

 و ين اتاق بازرگاسيي ران،يمحمد نهاوند

 تومان 400 از ني بنزمتيق" ران،ي اعيصنا

 تومان و 2300 تا 2200 به تري در ليفعل

 تري تومان در ل350 اي 150 از ليي گازومتيق

 در نيهمچن. دي تومان خواهند رس1930به 

 ي مرحله دوم قانون هدفمنديصورت اجرا

 منابع ني تامي برامتهاي قشيزا ها افارانهي

 ي حاملهاگري دل شام92 بودجه سال حهيال

 برق از متيق" يعني.  خواهد شدزي نيانرژ

 تومان و 258 وات به لوي تومان در هر ك45

 تومان 283 از زي هر متر مكعب آب نمتيق

  ".دي تومان خواهد رس750به 

 ي انرژي از حاملهاياري حساب بسني ابا

 متي قشي درصد افزا500 حدود يزيچ

 بر متي قشي افزاني اريتاث. خواهند داشت

 ستي نيزي چي اساسي كاالهاگري ديرو

 گر،يبه زبان د.  گرفتدهيكه بشود آن را ناد

 در انتظار رشد دي با92 كه در سال يدر حال

 حداقل دستمزد م،ي باشمتهاي قيچند برابر

 يچگونه م.  سوم خط فقر استكيكمتر از 

 ي داد؟ چگونه محي را توضيتي جنانيشود چن

 تحت يراني ارانيشود گفت كه مزدبگ

 ظلمها قرار دارند و وادار به نيدتريشد

   شده اند؟دني كشيگرسنگ

 است كه دولت با وضع و ي در حالنهاي اهمه

 ارزش افزوده، در اتي درصد مال5 ليتحم

 راني مزدبگني همبي مبلغ را از جنياصل ا

به . دي رباي خط فالكت مري كه نه زريفق

 ي آمار بانك مركزد،ي دقت كنرينمودار ز

 30 دهد كه ي نشان مهي فقتي والميرژ

 از يراني اي پرمصرف خانوارهايماده خوراك

 ي پادوني نژاد، اي دولت احمديابتدا

 تا مهرماه م،ي رژهي فقي رهبر و ولدهيبركش

 درصد گران 309 به طور متوسط 91سال 

 مرداد يبازه زمانبه عنوان مثال در . شده اند

 چون تخم مرغ، برنج ي، اقالم91 تا مهر 84

  . درصد گران شده اند400و گوشت حدود 

  

 در مهر متي قشي در صد افزانمودار

  1388 نسبت به مرداد 1391

 بعد از ي گرانني اشتري توجه داشت كه بديبا

 ها اتفاق ارانهي قانون هدفمند كردن ياجرا

 آن بانك ي كه كارفرمايافتاده است؛ طرح

 پول است كه ي المللني و صندوق بيجهان

.  نشانده استاهي را به خاك سرانيمردم ا

 كه دولت ي مسابقه گراننيحال اگر در ا

 ي حاملها، سبقت را از همه ربوده استيگو

 ها چند برابر ارانهي ي با ادامه هدفمنديانرژ

 ني جهش بلند در اكي منتظر ديشود، با

 ديآن وقت است كه با.  بودزي نيجدول گران

 ي از كسيگفت حداقل دستمزد نه تنها درد

 ي آشكارنيدرمان نخواهد كرد، بلكه توه

 كه همچون برده به جان ياست به كسان

 همان ي زندگلكندن مشغولند و از حداق

 كه نجاستيا.  بهره اندي بزي نريبخور و نم

 هي فقي رهبر و ول،ي خامنه اي عليصدا

نگشت اشاره را به  شود و اي بلند مميرژ

من به ":دي گوي و مردي گي مگراني ديسو

 هي توصي حل موضوع گرانيمسووالن برا

 گزارش ديموكد كرده ام و اكنون آنها با

  "دهند كه چه كرده اند؟

  

  

   هاارانهي رهاورد حذف ،يگرسنگ

 شود كه دولت ي زده مي حرفها درحالنيا

 را ي انرژي حاملهاندهيقصد دارد در سال آ

 حهي دهد و طبق الشيدرصد افزا 500

 هزار 45 را از ي نقدي هاارانهيبودجه مبلغ 

 نيبا ا.  هزار تومان برساند100تومان به 

 ي كه كشور دچار ركورد تورميحساب درحال

 ي نقدارانهي شترياست، دولت با پرداخت ب

 ني داده و به اشي را افزاينگيحجم نقد

 طرح چيهم زمان ه.  زنديركود دامن م

 در كشور اجرا نخواهد شد و ي ايانعمر

.  شودي مي جاري هانهيبودجه آن صرف هز

 و شتري بيكاري بشتر،ي بي گرانيعني نيا

 مردم تي اكثريفالكت خانمان سوز برا

  . رانيا

 ها بر ارانهي ي مخرب هدفمندري مورد تاثدر

 گفته شده اري بسري مزدبگي خانوارهايزندگ

 در "يانرياقتصاد ا" ينترنتي اتيسا. است

 ينقد": سدي نويم1391 بهمن 3 در يليتحل

 تي هم در بحث امنيي موادغذاارانهيشدن 

 ارانهيهدفمند كردن .  موثر بوده استييغذا

 هدف كرده ي برا كار ييها در حوزه موادغذا

   طرح مصرف مواد نياست و ا

 از شي گذار در سالمت را كه پري و تاثياساس

 داشت، كاهش  آنها وجودي براي اارانهي نيا

  ".داشته است

 سالمت ي از مواد الزم براياري بسيعني

 آنها از دي از خريافراد خانوار به علت ناتوان

منبع .  خانواده ها حذف شده اندييسبد كاال

 شياثرات افزا": سدي نوي شده در ادامه مادي

 خود را در كاالها به خصوص در متيق

 نشان شي از پشي جات بيفي و صجاتيسبز

 كه ميهست نيمثال ما شاهد ا. ه استداد

 مساله نيا.  دارديي باالمتي قيگوجه فرنگ

 شيدر نوع خود تبعات دارد كه منجر به افزا

 كه توان يي شود و خانواده هاي ممتهايق

 را ندارند مجبور متهاي قشي افزانيپرداخت ا

 خود ي حذف مواد از سبد مصرفايبه كاهش 

 ات،ير لبن اتفاق هم اكنون دنيا.  شونديم

 ها افتاده يزمغذي و رني پروتئجات،يسبز

 كم درآمد و در ياست و خانواده ها

 تحت فشار گراني از دشي محروم بياستانها

  ". موضوع هستندني از ايمعضالت ناش

  11 در صفحه هيبق
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تيراندازي به كشاورزان 

  محروم محكوم است
  

  زينت ميرهاشمي 
  

    اسفند13يكشنبه ...فراسوي خبر
  

واليت فقيه سر برون كرد و » شمشير در نيام«سرانجام 
بر فرق كشاورزان حق طلب فرود آمد و در نتيجه 

.  ساله را به كما فرستاد3تعدادي زخمي و يك كودك 
 ديروز در سخن پاسدار احمدي مقدم سركرده ناجا،

را ذات يگان ويژه دانست و » اقتدارگرايي«پراكني خود، 
است كه بايد به » يگان ويژه شمشير در نيام«:گفت

  . موقع اقتدار خود را نمايش دهد

   
شمشير در «بر همين منظر به گفته اين سركرده ناجا، 

خودروي «، به 88، در خيزشهاي خياباني سال »نيام
و به » ه هاي آن را شكستندمردم آسيب زدند و شيش

احمدي مقدم . كردند» خانه هاي مردم سنگ پرتاب«
روز شنبه به بخشهايي از اين خشونت اعتراف كرد و 

»  ميليون تومان نير خسارت پرداخت70«مدعي شد كه 
  .كرده است» مردم معذرت خواهي«و از 

در حالي كه فيلمهاي مربوط به تيراندازي يگانهاي ويژه 
ن توسط خبرنگاران مردمي در شبكه هاي به كشاورزا

اجتماعي پخش شده، سركرده ناجا مي گويد كه تنها 
بر اساس . شدند» چند نفر به صورت جزئي مجروح«

اخباري كه تاكنون پخش شده، تعدادي از كشاورزان 
  . دستگير شده و مورد خشونت قرار گرفته اند

   
از طرف ديگر، نماز جمعه خوان اصفهان، مسئوليت 

زدي و فروش آب كشاورزان روستاهاي اطراف اصفهان د
آنان بايد «:را به گردن نيروي آسماني انداخت و گفت

بدانند كه كمبود آب به واسطه بارش كم نزوالت 
  » .آسماني بوده است

برخي پايوران رژيم خشم كشاورزان را كار دشمن 
  . دانسته و از آنها خواسته اند نماز باران بخوانند

ختلف حكومتي سعي مي كنند خيزش باندهاي م
كشاورزان را تحريك باند مقابل يا بي مديريتي آن 

مشكل كم آبي كشاورزان استان اصفهان مشكل . بدانند
. بخشهاي زيادي از كشاورزان نقاط مختلف ايران است

حل مشكالت مردم از نظر معيشتي، كار، بهداشت و 
 زير سيطره. محيط زيست براي حكومت اهميت ندارد

استبداد مذهبي، هنگامي كه جان آدمي ارزش ندارد، 
بهداشت، درمان و محيط زيست و آب اهميتي نخواهد 

تمامي حكومت و در راس آن ولي فقيه مسئول . داشت
  . فجايع زيست محيطي و مشكالت كشاورزان است

 

  

نقض حقوق بشر گسترده در 

  آخرين گزارش احمد شهيد

  ليال جديدي

  

   اسفند12شنبه ... فراسوي خبر

آقاي احمد شهيد چهارمين گزارش خود از نقض 
حقوق بشر شهروندان ايراني را اين بار به طور 

اگرچه چنانكه همه . مشروح در ده فصل ارايه كرد
ناگفته ها گفته شود، مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد 

 8شد، اما جمهوري اسالمي در واكنش بي شرمانه 
  .استصفحه اي، اظهارات وي را رد كرده 

از جمله مواردي كه در گزارش آقاي شهيد بدان 
 2011 نفر در سال 487اشاره شده، اعدام دستكم 

ميالدي، عدم دسترسي به وكيل و دادگاه منصفانه و 
نمونه به وي براي . شكنجه در زندانها مي باشد

 آبان ماه و مرگ او در 9بازداشت ستار بهشتي در 
: دزمان حبس اشاره مي كند و مي نويس

صورت و سينه آقاي بهشتي پيش از "
   ".مرگش با باتوم ضربه ديده است

نقض گسترده آزادي بيان، اجتماعات و 
احزاب، بازداشت روزنامه نگاران و آزار و 
اذيت خانواده هاي آنان، حبس وكالي 
دادگستري، سركوب مدافعين حقوق بشر، 
نقض حقوق اقليتها از جمله بهاييان، 

 اقوام بلوچ، كرد و مسيحيان، دراويش و
دگرباشان "اعراب اهواز و نقض حقوق 

 از ديگر مواردي است كه در اين "جنسي
  .گزارش بدان اشاره شده است

همچنين گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به 
نقض حقوق اقتصادي شهروندان ايراني اشاره كرده و 

 با وجود اينكه كشورهاي تحريم كننده مي گويد،
 مانند مواد غذايي و دارو را استثنا كرده اقالم اوليه

 ها وجود "استثنا"موثر بودن اين اند، اما نشاني از 
  . ندارد

 صفحه اي 77آقاي احمد شهيد بخشي از گزارش 
خود را به نام و اتهامات وارده به زندانيان سياسي، 

 نفر زنداني 150مذهبي و قومي اختصاص داده و نام 
  .را اعالم كرده است

چنين با اشاره به دستگيريهاي انتخابات سال وي هم
، به عدم وجود شرايط آزاد براي انتخابات اشاره 88

  .كرده است
آقاي شهيد در اين گزارش به رژيم جمهوري 
اسالمي توصيه كرده است كه اعدامها را متوقف، 
زندانيان سياسي و عقيدتي را آزاد و به اتهامات 

ن توصيه ها روشن است كه اي. شكنجه رسيدگي كند
به گوش حاكمان جمهوري اسالمي و در راس آنها 

  . خامنه اي رسيده اما بي اثر خواهد ماند
موارد اشاره شده در اين گزارش تحت محدوديت 
دسترسي كامل به اطالعات گردآوري شده و عدم 
موافقت با سفر آقاي شهيد به ايران و مجازات 

كه به تهيه گزارشات پيشين وي كمك كرده افرادي 
اند، همه نشان از بي پاسخ ماندن اين توصيه ها 

  . دارد
زمان آن رسيده كه در كنار باز داشتن جمهوري 
اسالمي از دستيابي به سالح هسته اي، نقض 
گسترده حقوق بشر در ايران نيز مورد اعتراض جامعه 

يك با آن جهاني قرار گرفته و هر گونه روابط ديپلمات
   . مشروط به رعايت حقوق شهروندان ايراني شود

 

  

   تحريمفالكت و

   پسته و آجيل
  10بقيه از صفحه 

 در ي دكتر محمدرضا واعظ مهدوگر،ي دياز سو
 سه جادي به ا"شرق" يگفتگو با روزنامه دست راست

 تي ها در بحث امنارانهي ي هدفمندي در پنديفرآ
 ارانهي نكهيست انخ":دي گوي اشاره كرده و مييغذا
 شود، خرج مواد ي كه به سرپرست داده مينقد

 عدم نكهي دوم اندي شود، فرآي ميرضروريغ
 متي قشي باعث افزايي به موادغذاارانهي صاصاخت

آنها شده و مصرف آنها را كاهش داده است، سوم 
 مواجه متي قشي با افزاي اصليي چون موادغذانكهيا

 جات،ي سبزن،يوتئبوده است، خانواده ها گوشت، پر
 مطلوب ي الگوني خورند و اي نموهي و ماتيلبن

  ". زندي را به هم مييمصرف موادغذا
 شيافزا:  استزي چكي كالم هر دو هي تكيعني
 از سفره يي از مواد غذاياري باعث حذف بسمتهايق

  . شده استرانيمزدبگ
 ياري نه تنها بس1391 سال ياني همه بدتر در ماه پااز

 افتي همان اندك دستمزد خود را درنراياز مزدبگ
 مقدار آن آنقدر افت،يبلكه در صورت در. نكرده اند

 زي خانواده را نري است كه كفاف بخور نمزيناچ
 حتاجي ماهي ناتوان از تهلي دلنيآنها به ا. نخواهد داد

 خود ي روزمرگري درگيخال ي با دستاند،يسفره ع
  . هستند

  
   آخرسخن

 ي كساني صداديب ع شلي آجدي عدم خرامكيپ
 فقر خانمان برانداز ني اعتراض به اياست كه به جا

 كنند كه ي مهي توصگراني شده به مردم، به دليتحم
 ني ايكجا.  كنندي خودداردي شب علي آجدياز خر
. ستي دوا كند مشخص ني از كسي تواند درديكار م

 يوم افكار عمي و مهندسياما مركز گفتمان ساز
 كشاندن اذهان راههي با به ب شودي موفق مم،يرژ

نه .  واداردي به همدرديامي تنها آنان را با پ،يعموم
  .  حل كندي از كسي مشكلدي كه شاياقدام

 دوا ي از كسي هرگز نتوانسته دردهودهي بيهمدرد
 ي خواسته ادي آن بادي عدم خراي و لي آجميتحر. كند
 بلند بر فقر ي كه با صداي كند، در حالانيرا ب
 كند و تماشا و نظاره آنرا ي مدي از مردم تاكيتياكثر
 راي زست،ي ممكن ني عملياقدام.  داندي ميكاف

 يعني نيا.  كرده انده مقدار بسندنيطراحان آن به هم
 را از يي از مواد غذاياري كه بسي با آنانيهمراه

 با آه و ياريسفره مردم حذف كرده اند و اكنون بس
 مغزها از زي حذف رني خوانند كه در ايناله روضه م

 با راني همان مزدبگاي دست ي تهيسبد خانوارها
 ني شاهد چنزي نندهي در آديشا.  كنندي ميآنان همدل

 كه تنها با مردم مي باشيتي بو و خاصي بضاتاعترا
 كند و بس و ي مي و مظلوم اظهار همدرددهيستم د

 دهي ستمداي كمك به مظلوم و ي رفع ستم، برايبرا
  .  آردي بر نمي دستچي ه،يا
 وضع اعتراض ني به مسبب ادي باي كه چه كسنيا

 فقر و فالكت را بر مردم ني كه اي آنانبانيكند و گر
 اعتراض مشخص ني در ارد،ي كرده اند بگليتحم

 حد و اندازه، ي ظلم بني به ادي كه بايدر حال. ستين
 بلند اعتراض ي با صداي و ستمگري عدالتي بنيبه ا

 كمك به ت به حق خود دسندي رسيكرد و برا
 ي و همبستگي با همكارديبا.  و مظلوم داددهيستمد

 ي كافيتنها اظهار همدرد. مي دوا كنگريكدي از يدرد
  . كردي كاردي باست،ين
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هشت مارس ماهيتي كامال ضد * 

  سرمايه داري دارد

زنان در رديف نخست تهاجم * 

   ليبراليسم-نو 

  و زنان» بهار عربي«جنبش * 

ضرورت دفاع از حقوق زنان * 

كارگر از سوي جنبش ضد 

   ديكتاتوري

  
هشت مارس ماهيتي ضد 

  سرمايه داري دارد

هشت مارس روز تجديد ميثاق با پيكار 
ن جهت رفع تبعيض آشتي ناپذير زنا

جنسيتي و طبقاتي در تاريخ است كه 
نمود بارزي از مبارزات طبقه كارگر 
. جهان عليه نظام سرمايه داري است

نگاهي گذرا به ريشه هاي عيني و 
تاريخي هشت مارس كه موجبات 
پذيرش آن از سوي سازمان ملل را 
فراهم ساخت، بر اين مهم صحه مي 

  . گذارد
ين، سوسياليست ، كالرا ستك1910سال 

و از چهره هاي انقالبي و تاثيرگذار 
جنبش سوسياليستي آلمان، در دومين 
كنفرانس بين المللي زنان پيشنهاد كرد 
كه روز هشت مارس، روز جهاني زن 

 در 1857شناخته شود، زيرا در سال 
چنين روزي زنان كارگر صنعت نساجي 
نيويورك عليه شرايط بد محيط كار و 

ح دستمزدها اعتراض پايين بودن سط
كردند و خواستار كاهش ساعت كار به 

اين اعتراضات . ده ساعت در روز شدند
توسط نيروي سركوبي نظام سرمايه 
داري به صورت وحشيانه اي سركوب 

اما اين برخورد ددمنشانه نتوانست . شد
فراروي عزم راسخ زنان كارگر جهت 
دستيابي به خواسته هايشان، سدي 

  . ايجاد كند
  

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

در سال . برابر، بار ديگر تاكيد كردند
، كارگران زن حرفه دوزندگي در 1907

بزرگداشت اعتصابهاي پي در پي هزاران 
زن كارگر كه در اوايل قرن بيستم در 

يالدلفيا، شيكاگو و شهرهاي مونترال، ف
نيويورك، انجام شده بود، نشستي برگزار 
كردند و بر خواستهاي خود كه شامل 
پرداخت دستمزد عادالنه و خاتمه 
. بيگاري از كودكان بود، اصرار ورزيدند

 در آلمان 1911 مارس سال 19در 
نخستين مراسم هشت مارس برگزار شد 
و علت انتخاب اين روز اهميت تاريخي 

در . مبارزات پرولتاريايي آلمان بودآن در 
ابتدا براي برگزاري اجتماعات و 
تظاهراتهاي اعتراضي زنان كارگر روز 
يكشنبه در نظر گرفته شده بود زيرا در 
اين روز زنان كارگر تعطيل بودند و قادر 

هشت . بودند در راهپيماييها شركت كنند
مارس براي زنان كارگر همان ارزش و 

اول ماه مه براي معنايي داشت كه 
كارگران سراسر جهان داشت و بيانگر 
اتحاد زنان كارگر بود و روز جهاني زنان 

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

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

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

زنان در شهرهاي مسكو و سن . شد
پترزبورگ نشستهاي گسترده بحث و 
سخنراني تشكيل دادند و دست به 

 "زن كارگر"انتشار مجله اي به نام 
  . زدند

  

  
 -بدين ترتيب، اگرچه امروزه مبلغان نو 

ليراليسم به همراه فمينيسم بورژوايي 
ساختن معنا و مفهوم سعي در مخدوش 

تاريخي و اصلي هشت مارس دارند، 
ولي اين روز همچنان به مثابه پرچم 
سرخي در دست زنان كارگر پيامي براي 
مزدبگيران و كارگران جهان صادر مي 
كند كه به وضوح بيانگر اين حقيقت 
است كه هشت مارس ماهيتي كامال 
ضد سرمايه داري داشته و تغيير ريشه 

ان زحمتكش جهان در اي موقعيت زن
گرو رهايي طبقه كارگر از يوغ نظام 
بهره كشي انسان از انسان با همه 
نمادهاي آن، حذف نظام مالكيت 
خصوصي بر ابزار توليد، از بين رفتنِ 
نهاد خانواده به مثابه سلول اصلي 
جامعه، عدم تسلط سنت و مذهب بر 
روابط توليدي و حل تضاد طبقاتي، 

  . تجلي مي يابد
  

سياست مسلم سيستم سرمايه داري بر 
پايه استثمار و جداسازي جنسيتي و 
نژادي جهت انباشت هر چه بيشتر 
سرمايه ي حاصل شده از نيروي كار 

تقسيم بندي . طبقه كارگر، بنا شده است
نيروي كار بر اساس همين سياست، 
همراه با انقالب صنعتي در قرن نوزدهم 
و گسترش جهاني آن سبب شد تا 

ايه داري ماشيني شده از زنان به سرم
عنوان نيروي كار ارزان قيمت و ارتش 
ذخيره در شرايط بحراني جهت استثمار 
. هر چه بيشتر طبقه كارگر بهره برد

ماركس پيرامون گرايش سرمايه داري 
به انباشت هر چه بيشتر سرمايه در 
دست يك طبقه و استثمار نيروي كار 

تا ":سد مي نوي"سرمايه"زنان در كتاب 
آن حد كه ماشينيسم نيروي عضالني را 
زائد مي سازد، خود وسيله اي براي 
استفاده از كار كارگراني مي شود كه 
نيروي عضالني ندارند يا از لحاظ تحول 
جسماني نارسند ولي اعضاي بدن آنها 

كودكان و (داراي نرمش بيشتري است 
به همين دليل استثمار كار زنان و ). انزن

كودكان نخستين شعار استفاده سرمايه 
  بدينگونه از راه فرا . داري از ماشين بود

  

  
خواندن همه اعضاي كارگري، بدون 
تفاوت جنسي و سني به زير پرچم 
فرمانروايي مستقيم سرمايه و ماشين، 
اين نيرومند وسيله جانشيني كار و 

ديل به ابزاري براي كارگر، به شتاب تب
. افزايش عده كارگران مزدور مي شود

كار اجباري به نفع سرمايه داران، نه 
تنها جاي بازيهاي كودكانه را اشغال 
كرد، بلكه به كار آزادي نيز كه در 
محيط خانه و در درون مرزهاي سنتي 
براي خود خانواده، انجام مي گرفت، 

   ".دست انداخت
  

شدن ابزار توليد بدين ترتيب، با ماشيني 
ديگر مردان تنها نان آور خانواده نبودند، 
بلكه همه اعضاي خانواده مي بايست 
براي امرار معاش به صاحبان ابزار توليد، 

صنعتي . كار اضافي تحويل مي دادند
شدن ابزار توليد با پيشرفت نظام سرمايه 
داري، ميدان استثمار صاحبان ابزار توليد 

درجه بهره كشي را گسترده تر ساخت و 
طبقه كارگر را توسعه داد كه بيشترين 
. بار آن بر دوش زنان سنگيني مي كرد

زن كارگر از بخَتك كار خانگي بدون 

مزد رهايي نيافت، بلكه اكنون مي 
بايست براي امرار معاش خانواده خود در 
. خارج از خانه نيز به كار مشغول گردد

استثمار مضاعف نيروي كار زنان همراه 
با ماشيني شدن ابزار توليد سبب شد تا 
قرارداد بين كارگر و صاحب سرمايه نيز 
در اساس تغيير يابد، زيرا طبقه كارگر 
مي بايست جهت امرار معاش، نيروي 
كار ديگر اعضاي خانواده خود را نيز در 

نظام . اختيار صاحب سرمايه قرار دهد
سرمايه داري در طول دو جنگ جهاني، 

ن نيروي كار مردان در در شرايط فقدا
كارخانه ها، زنان كارگر را به كار در 
كارخانه ها گماشت تا شكاف حاصل 

در همين حال، . شده در توليد را پر كند
همواره اين زنان كارگر هستند كه با 
پايان جنگ يا آغاز بحرانهاي ساختاري 
اقتصادي سرمايه داري با معضل 
بيكاري روبرو مي گردند و در بهترين 
شرايط تالش مي شود به كار خانگي 
بازگردانده شوند و در صورت مواجه 
شدن با اعتصابات و مقاومت، به صورت 
نيمه وقت در حوزه هاي سرويس دهي 
با پرداخت دستمزد بسيار پايين به كار 

  . گمارده شوند
در حقيقت، نيروي كار ارزان قيمت زنان 
توسط سيستمي كه نيروي كار را نيز به 

جهت خريد و فروش تبديل كااليي 
كرده، بسته به نيازها و ضرورتهاي آن 
وارد عرصه توليد شده و يا حذف مي 

از اين روي، اگرچه مشاركت زنان . گردد
در توليد پيشرفت محسوب مي شود، اما 
از آنجايي كه مدافعان سيستم سرمايه 

ورود "داري تالش مي كنند تا مقوله 
 مدالي  را به مثابه"زنان به بازار كار

 بر "قدرت زن رها"طاليي تحت لواي 
گردن خود بياويزند و آنرا يكي از جلوه 
هاي رهايي زن به جهانيان معرفي 
كنند، مي بايست توضيح داد كه موافقت 
با مشاركت زنان در امر توليد از سرشت 
برابري طلبانه نظام سرمايه داري نشات 

بلكه برعكس ريشه در . نمي گيرد
 آن دارد كه مترصد ماهيت استثماري

است تا به طور فزاينده سرمايه حاصل 
شده از كار طاقت فرساي طبقه 
فرودست را در دست طبقه فرادست 

  . متمركز كند
از نظر تاريخي اين زنان كارگر بودند كه 
بر اساس نياز صاحبان سرمايه مورد 
استثمار قرار گرفتند زيرا آنها نسبت به 
زنان طبقات متوسط در وضعيت 

همين . عيشتي بدتري قرار دارندم
موضوع مبارزه زنان كارگر براي رفع 
تبعيض جنسيتي و تبعيض طبقاتي را در 
پيوندي گسست ناپذير و تاريخي با 
. مبارزات طبقه كارگر قرار داده است

شايان توجه است كه زنان طبقه متوسط 
بسيار كمتر از زنان كارگر به كار خارج 

شاركت زنان عدم م. از خانه نيازمندند
طبقه متوسط در امر توليد به همين 
دليل و مطالبه آنان مبني بر استقالل از 
همسرانشان، به پديدار شدن فمينيسم 
بورژوايي در تاريخ مبارزات زنان 

پيشرفت سرمايه داري به فاز . انجاميد
  سرمايه داري انحصاري و ژرفش و رشد 

  13بقيه در صفحه 

  )ويژه هشت مارس(زنان در مسير رهايي 
 آناهيتا اردوان
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زنان در مسير رهايي 

  )ويژه هشت مارس(
  

  12بقيه از صفحه 
تضاد آشتي ناپذير كار و سرمايه و 
تضادهاي اساسي آن، به پرولتاريزه 
شدن بخش عظيمي از زنان طبقه 

  .متوسط انجاميده است
زماني كه روند پديده مشاركت زنان در 
امر توليد كه در دهه هاي اخير از آن به 

ي كار جهاني ياد عنوان زنانه شدن نيرو
مي شود، از جنبه تاريخي مورد بررسي 
قرار گيرد، متوجه مي شويم كه كار زنان 
در خارج از خانه يك پديده جديد 
نيست، بلكه سرمايه داري در مسير 
تشديد استثمار طبقه كارگر جهت 
انباشت سرمايه، به نياز مبرم استثمار 
نيروي كار زنان در شرايط تاريخي ويژه 

 نيروي كار زنان، نه تنها براي .پي برد
صاحبان سرمايه سودآور تر، ارزان تر و 
انعطاف پذيرتر است، بلكه اين مساله با 
شرايط سخت معيشتي زنان كارگر به 

براي . عنوان يك تحميل، گره خورد
مثال، استخدام نيمه وقت زنان كارگر 
براي سرمايه داران سودآورتر و براي 

انجام كار زنان كارگري كه به دليل 
خانگي و نگهداري از فرزندان امكان 

  . اشتغال تمام وقت نداشتند، مناسب بود
همانطور كه پيشتر عنوان شد، با اين 
حال ورود زنان به بازار كار در 
كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نسبت 
به دوران پيشا سرمايه داري كه زنان در 
خانه محبوس بودند و هيچ نقشي در 

 اجتماعي -الت اقتصاديفعل و انفعا
نداشتند، يك پيشرفت به حساب مي 

آنچنان كه بيش از پنجاه ميليون . آيد
زن تنها در آمريكا طي پنجاه سال اخير 

اين ميزان در . به بازار كار پيوسته اند
كشورهاي اروپايي نيز نزديك به سي 
ميليون در همين مدت زمان تخمين زده 

، تنها يك 1950در سال . شده است
سوم زنان آمريكايي در شرايط سني كار، 

اين ميزان . داراي شغلي با درآمد بودند
در سالهاي اخير به سه چهارم افزايش 

فعاليت زنان كارگر در . يافته است
اتحاديه هاي كارگري نيز با اينكه به 
دليل متمركز شدن كار زنان در حوزه 
هاي بهداشتي و سرويس دهي بغرنج تر 

  .ست، بيشتر شده استاز مردان كارگر ا
  

زنان در رديف نخست تهاجم نو 

   ليبراليسم-

در سالهاي اخير، تسلط اليگارشي مالي 
بر كليه بخشهاي توليد اجتماعي و 
زندگي عمومي، تكامل و ژرفش ناگزير 
تضادهاي اساسي سرمايه داري، رشد 
غول آساي بخشهاي غير توليدي، 

 ليبرال و گذار -توسعه سرمايه داري نو 
 به " پول– كاال –پول " از رابطه آن

 كه تحليلگران " پول–پول "رابطه 
اقتصادي آن را كاپيتاليسم كازينويي مي 
نامند، موجبات يكي از پيچيده ترين و 
طوالني ترين بحرانهاي ساختار 
. اقتصادي سرمايه داري را فراهم آورد

اين تحول، ركود دستمزد، رشد ناامني 
 كشورهاي شغلي و بيكاري طبقه كارگر

. پيشرفته سرمايه داري را تشديد ساخت
در اين راستا، موقعيت زنان كارگر كه 
كماكان با تبعيض جنسيتي و عدم 
پرداخت دستمزد و شرايط استخدام 
عادالنه دست به گريبان بودند، دشوار 
تر و از نظر معيشتي به مراتب حساس 

  :به چند فاكت در زير توجه كنيد. تر شد
، بيكاري و فقر، با  خشونت خانگي-

وجود پيشرفتهاي تكنولوژيك، صنعتي و 
قول و قرارهاي سيستم سرمايه داري 
مبني بر رفع شكاف جنسيتي در تمامي 
ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي، چهره اي زنانه به خود 

زنان كشاورز و كارگر بر . گرفته است
اساس آمارهاي رسمي، در شرايط بسيار 

حتي بحرانهاي . بسر مي برندسختي 
زيست محيطي برآمده از سياستهاي 
مخرب سرمايه داري بيش از هر چيز بر 
دوش زنان اقشار زحمتكش جوامع، 

  .سنگيني مي كند
 18به گزارش اكونوميست، مورخ 

، زنان كارگر در كشور 2010ژوئن،سال 
آمريكا حتي در زمان توسعه و پيشرفت 

سيار ارزان اقتصادي به مثابه كارگران ب
قيمت و انعطاف پذير منبع سرشار كسب 
سود براي صاحبان شركتهاي بزرگ 

با اين حال، نرخ بيكاري زنان . هستند
  .كارگر بيشتر از مردان همكار آنان است

 بر اساس گزارش سازمان ملل، -
ميليونها كارگر خانگي در سراسر جهان 
از حمايتهاي قوانين عمومي كار بهره 

ه شدت نسبت به استثمار برند و ب نمي 
به نقل از مركز . آسيب پذير هستند

ساندار "اطالعات سازمان ملل متحد، 
، معاون مدير كل سازمان "پوالسكي

بين المللي كار ملل متحد، مي 
كارگران خانگي در بسياري از ":گويد 

ها ساعات بيشتري نسبت به ساير  كشور
كنند و از استراحت  كارگران كار مي 

 اند، همچنين از حقوق  بهره  هفتگي بي
و مزاياي برابر با ساير كارگران سود 

   ".برند نمي 
بر اساس گزارش سازمان بين المللي 

 ميليون كارگر در جهان به 52كار، 
كنند كه  عنوان كارگران خانگي كار مي 

 درصد آنها را زنان تشكيل مي 80
  .دهند

 بر اساس گزارش ديوان سرشماري -
دو سوم كارگراني كه كا، نيروي كار امري

 از دستمزد بسيار ناچيز در 2011در سال 
ن  درصد از كارگرا61رنج بوده اند و 

تمام وقت با دستمزد پايين در آمريكا را 
زن كارگر كه به . زنان تشكيل مي دهند

طور تمام وقت كار مي كند، دستمزدي 
 دالر و 7برابر با حداقل دستمزد فدرال، 

ند كه حقوق  سنت دريافت مي ك25
 500 هزار و 14ساالنه اي به ميزان 

اين دستمزد ساالنه براي . دالر است
يك خانواده با سه فرزند، به معناي 

 هزار و 3زندگي زير خط فقر با اختالف 
  . دالر است600

 15بيست درصد از زنان كارگر بيش از 
درصد از حقوق ماهانه خود را براي 

وام پرداخت اجاره خانه و بازپرداخت 

اين در . تحصيلي صرف مي كنند
 درصد از مردان در 15حاليست كه تنها 

اين رابطه شرايطي برابر با زنان كارگر 
 تا 2007بين سالهاي . مزبور دارند

 درصد از زنان براي 68، بيش از 2008
ادامه تحصيل وام گرفته اند، اين ميزان 

  . درصد است63براي مردان 
ري در نظام  از زمان آغاز بحران ساختا-

، 2008جهاني سرمايه داري در سال 
ي پيرامون معضل بي تغيير فاحش

خانماني و تعداد مبتاليان به آن در 
آمريكا مشاهده و مورد توجه قرار گرفته 

در حال حاضر زنان مجرد . است
بزرگترين گروه بي خانمانهاي آمريكا را 

برخي از آنها پديده . تشكيل مي دهند
هايي مانند طالق و خشونت خانگي را 

فقر، . دليل بي خانماني شان مي دانند
اهش امدادهاي دولتي و ناتواني در ك

تهيه مسكن مناسب به مثابه ديگر 
  .داليل عنوان شده است

  
انستيتو كودكان، فقر و "بر پايه گزارش 

، نيمي از بي خانمانهاي "بي خانماني
آمريكايي را كودكان و زناني تشكيل 
مي دهند كه خشونت فيزيكي را تجربه 

 درصد از مادران بي 92. كرده اند
ان، قرباني خشونت فيزيكي و خانم

ائتالف ملي "گزارش . جنسي بوده اند
 به طور "جهت پايان بي خانماني

شگفت آوري با انتشار يك گزارش افشا 
 درصد از بي خانمانهاي 41مي سازد كه 

 تشكيل مي "خانواده ها"امريكا را 
  .دهند

 به گزارش اسوشيتدپرس، مورخ ژوييه -
مين ، صنعت پوشاك بنگالدش دو2012

صادر كننده پوشاك به جهان بعد از 
كارگران شاغل در صنعت . چين است

پوشاك بنگالدش دستمزد بسيار پاييني 
دريافت مي كنند و در شرايط كاري 
نامناسبي قرار دارند كه همين دليل 
توجه خرده فروشان بين المللي را به 

 ميليون 3.5. اين كشور جلب كرده است
نج هزار از كارگران در نزديك به پ

كارخانه پوشاك در بنگالدش، زن 
هستند كه ساعتهاي طوالني در كنار 
چرخهاي خياطي به تهيه پوشاك 

، "وال مارت"شركتهايي مانند . مشغولند
 از محصول كار "تسكو" و "گَپ"

. طاقت فرساي آنها بهره مند مي شوند
 دالر در 37دستمزد اين زنان كارگر از 

دستمزد ماه آغاز مي شود كه كمترين 
پرداخت شده به كارگران در ميان 

پرداخت چنين . كشورهاي آسيايي است
دستمزدي ناچيز و نبود شرايط مناسب 
براي كارگران است كه صنعت پوشاك 
را به يكي از پيشروترين صنايع جهان 

  .تبديل كرده است
 اعالم 2012 گاردين در هفتم آوريل -

كرد كه ركود و بحران اقتصادي آمريكا 
از هر چيز بخش اشتغال زنان را پيش 

قرباني كرده است و بيشتر فرصتهاي 
شغلي زنان اين كشور با بحران 

  .اقتصادي از بين رفته است
براساس آخرين گزارشها و آمارهاي 
دولت آمريكا، بسياري از زنان آمريكايي 
به دليل ركود اقتصادي شغل خود را از 

همچنين طبق اين آمار، .  اند دست داده
ان بيكاري در بين سياه پوستان دو ميز

  .برابر سفيدپوستان است
شكاف عظيم بين يك درصد بااليي با 
بقيه مردم جهان نه تنها افسانه جنبه 
هاي بي پايان رشد نظام سرمايه داري 
را با تناقض آشكاري روبرو ساخته؛ بلكه 
همانطور كه ماركس مي گويد، باعث 
 سرازير شدن گند و خون و لجن از همه

اما طبقه كارگر و . منافذ آن گرديد
زحمتكش جهان به ويژه زنان كارگر در 
برابر چپاولگري نظام سرمايه كه قصد 
دارد بهاي بحران را از جيب آناني 
بپردازد كه بيشترين ارزش را توليد مي 

زنان كارگر . كنند، سكوت اختيار نكردند
دوشادوش مردان كارگر با شركت جدي 

تم سرمايه داري در جنبشهاي ضد سيس
 و "اشغال وال ستريت"موسوم به 

اين .  شركت كردند"برآشفتگان"
اعتراضها كه در نوع خود بسيار ويژه و 
قابل ستايش بود، نشان داد كه جنبش 
رهايي زنان با مبارزه طبقاتي طبقه 
كارگر جهان در رابطه اي تنگاتنگ قرار 
دارد و تضاد آشتي ناپذير بين كار و 

 بين خصلت اجتماعي سرمايه، تضاد
توليد و خصلت خصوصي مالكيت هرگز 
اجازه نمي دهد كه تمام فعل و انفعاالت 

 اجتماعي در خدمت سرمايه -اقتصادي
و به ضرر زنان كارگر و در ُكل به ضرر 

  .طبقه كارگر جهان، قرار گيرد
  

   و زنان"بهار عربي"جنبش 

حضور و مشاركت زنان در تحوالتي كه 
بهار "هاي موسوم به تحت تاثير انقالب

 جهت از هم پاشيدن نظامهاي "عربي
كهنه و خودكامه و دستيابي به نان، 
دموكراسي و عدالت صورت پذيرفت و 
كماكان ادامه دارد، جلوه اي از نقش 
موثر زنان در اين جنبشها را به نمايش 

زنان در شكستن ساختار قدرت . گذاشت
ديكتاتوري نه تنها دوشادوش مردان به 

انها سرازير شدند، بلكه در اين روند خياب
با فداكاري و شجاعتهاي بي نظيري 

 ليبرال پيرامون -تفكر جهان نو 
غيرفعال بودن زنان شرقي را به چالش 
گرفته و پتانسيل نهفته در زنان به مثابه 
نيروي بسيار مهم انقالبي و موثر در 
جنبشهاي ترقي خواهانه را به ثبت 

 شجاعانه زنان در با وجود پيكار. رساندند
گام اول انقالب، با روي كار آمدن 
دولتهاي بنيادگرا وابسته به اخوان 
المسلمين، دست درازي به دستاوردهاي 
مبارزه زنان و تصويب قوانيني زن 

در همين رابطه . ستيزانه آغاز گرديد
 قانون اساسي مصر كه اعمال 110ماده 

خشونت خانگي را جرم به حساب مي 
دولت با نفي قانون . گرديدآورد، ملغي 

مزبور كه در زمان حسني مبارك به 
تصويب رسيده بود، اختيار تام و تمام 
پيرامون دفاع از ارزشهاي مذهبي و 
اخالقي در رابطه با واحد خانواده و 
تعيين وظايفي ويژه براي زنان را در 

افزون بر اينها، با تصويب . دست گرفت
  نفي ، اعمال نفوذ دولت جهت 111ماده 

  14بقيه در صفحه 
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زنان در مسير رهايي 

  )ويژه هشت مارس(
  

  13بقيه از صفحه 
آزاديهاي اجتماعي از جمله آزادي 

در . پوشش و طالق را تسهيل نمود
راستاي حمله به حقوق دموكراتيك 
زنان، بخشي از گرايشهاي سلفي در 
تونس نيز خواستار رعايت قوانين 
اسالمي به ويژه در رابطه با مسايل 

اد قانون اساسي مربوط به زنان در مف
  .شدند

  
حمله به دستاوردهاي مبارزاتي زنان و 
تصويب قوانين زن ستيز در تقويت 
تبعيض جنسيتي در كشورهاي مزبور، 
حمله به حقوق زنان در سراسر جهان به 
حساب مي آيد، اما بر خالف نظرِيه افراد 
و احزابي كه با بر سر كار آمدن 
نيروهاي مذهبي در اين كشورها 

 از حركت توده اي را آنچنان از اميدشان
دست دادند كه ماندگاري حكومتهاي 
پيشين را آرزو مي كنند، تحوالت 
معكوس ياد شده، نقطه پايان مبارزه 

تظاهرات و . مردم و زنان نيست
اعتراضات زنان همراه با ديگر اقشار 
زحمتكش جوامع كشورهاي عربي بر 
اين حقيقت صحه مي گذارد كه انقالب 

انقالب سياسي . دامه داردكماكان ا
حاصل تغيير قدرت حاكم از طريق 
نيروي مردم است و يك انقالب 

در كشورهاي عربي . اجتماعي نيست
يك انقالب سياسي و نه يك انقالب 

بي گمان تا . اجتماعي رخ داده است
زماني كه سيستم دستخوش يك تغيير 
همه جانبه نگردد، مساله قدرت يك 

در . هد ماندموضوع طبقاتي باقي خوا
اين راستا، زنان نيز به طور كامل به 
. حقوق حقه خود دست نخواهند يافت

، "بهار عربي"در پروسه جنبش 
حكومت بورژوايي خودكامه و استبدادي 
بعد از دهه ها از هم پاشيده شد و 
حكومتي بورژوايي جديد توسط نيروهاي 
ارتجاعي و نيروهاي باقي مانده از 

 قدرت سياسي را ساختار سياسي پيشين،
اكنون، ادامه اين روند به . تصاحب كرد

كشاكش بين نيروهاي در قدرت و 
نيروهاي اجتماعي جهت تثبيت خواسته 

حضور . هاي دموكراتيك بستگي دارد
زنان در به ثمر نشاندن گام دوم 
انقالبات ضد ديكتاتوري از آن جهت كه 
نه تنها به همه گير شدن تداوم، بلكه به 

 شدن ان نيز ياري مي دموكراتيزه
   .رساند، بسيار مهم ارزيابي مي شود

اين نيروهاي انقالبي، سكوالر و 
دموكرات همراه با مدافعان حقوق زنان 
هستند كه با توسل به نيروي بالقوه و 
بالفعل توده اي كه تا سرنگوني 
حكومتي خودكامه از كمترين تالشي 
دريغ نورزند، قادرند با تشكيل سازمانها 

كلهاي اجتماعي در روند تصويب و تش
آنها قادرند با . قوانين تاثيرگذار باشند

ادامه مبارزه، قدرت سياسي حاكم را به 
رعايت حداقل حقوق دموكراتيك زنان 

حكومتهاي جديد، پيش از . وادار سازند
آنكه يك نيروي صرفاً مذهبي باشند، 
براي ماندگاري ناگزير مي بايست به 

ي جهاني بخشي از قدرت بورژواز
بپيوندند و در راستاي فرمولهاي صندوق 
بين الملل پول و بانك جهاني گام 
بردارند و از ديگر سو، با توجه به 
بحرانهاي ساختاري سرمايه داري، به 
سختي قادرند پاسخگوي مطالبات 
معيشتي محرومان كه زنان بخش 
عظيمي از آنها را تشكيل مي دهند، 

ار به"شعله هاي آتش جنبش . باشند
 همانطور كه حركتها و - "عربي

تظاهرات در كشورهاي عربي نشان مي 
 به سختي قادر به خاموش شدن –دهد
  جنبش مردمي با توسل به نيروي . است

  

  
زنان آزاديخواه و برابري طلب عرب نه 
تنها به قدرت خود باقي و پايدار است، 
بلكه مبارزه عدالت طلبانه آنان به ديگر 

نيز ... د عراق و كشورهاي عربي مانن
زناني كه به . گسترش يافته است

خيابانها آمدند و به كابوس سي ساله 
حكومتي خودكامه و استبدادي پايان 
دادند، آموخته اند كه براي دستيابي به 

 مي بايد مبارزه "دموكراسي" و "نان"
را همچون پيشگامانِ خويش در تاريخ، 

  . كماكان ادامه دهند
 متعلق به طبقات زنان و به ويژه زنان

زحمتكش با مشاركت در مبارزه عملي 
جهت حمايت و دستيابي مطالبات 
دموكراتيك قادرند آگاهي و شناخت 
سياسي خود را رشد داده و سطح مبارزه 
را تا حد مبارزه عليه نيروهاي ارتجاعي، 
. اپورتونيستي و امپرياليستي ارتقا دهند

نبايد فراموش كرد كه پراتيك نقطه 
 منشاء هر شناختي ست، در شروع و

روند پراتيك است كه انسان اجتماعي 
) ابژكت(با واقعيتهاي عيني ) سوبژكت(

روبرو مي گردد و بين ذهن و عين به 
معناي واقعيت پيراموني اش، رابطه 

   .ايجاد مي كند
آنها در اين صورت مي توانند جنبشي را 
سازمان دهند كه در بستري مطمين و 

ا تا استقرار دموكراسي و استوار، مبارزه ر
به بيان . عدالت اجتماعي ادامه دهد

ديگر، زماني كه زنان به طور آگاهانه 
وارد مبارزه عملي شوند، قادر هستند 
نيروهاي انقالبي و غير انقالبي را از هم 
تميز داده و بدين ترتيب، ميدان مبارزه 

  .را براي آغاز مبارزه طبقاتي مهيا سازند
  

منافع زنان ضرورت دفاع از 

   كارگر در جنبش ضد ديكتاتوري

نگاهي به قوانيني كه در دوران رياست 
جمهوري احمدي نژاد تصويب و يا 
مطرح شده اند، بيانگر تثبيت و تعميق 
هر چه بيشتر تضاد جنسيتي و طبقاتي 

در اين راستا مي توان به . مي باشد
پيشنهاد طرح لغو قانون تنظيم خانواده، 

كاري زنان، تاسيس تصويب قانون دور
دانشگاه هاي دخترانه يا تك جنسيتي 
كردن دانشگاهها، كاهش ساعات كار 
زنان، طرح محدوديت صدور گذرنامه 

 سال، ايراد شوراي 40براي زنان زير 
  نگهبان به حذف مجازات سنگسار، 

  
  

  
چشم پوشي از طرح پوشش بيمه اي 
زنان سرپرست خانوار و ارزش گذاري 

  .اشاره كرد...به كار خانگي و 
سياست حذف زنان از بازار كار با توجه 
به شدت يافتن تبعيض جنسيتي در امر 
استخدام و پرداخت دستمزد از سوي 
كارفرمايان در حالي از سوي ارتجاع 
شتاب گرفته است كه به گزارش مركز 

مار رژيم، ميزان بيكاري زنان در ايران آ
  .دو برابر مردان است

هدف از تصويب قوانيني چون دوركاري 
زنان، حذف آنها از مشاركت در فعل و 
انفعاالت اجتماعي و انزواي زنان به 
عنوان نيرويي عظيم و جدي در توسعه 

بديهي است . سياسي و اقتصادي است
ي كه امر توليد و بهبود ساختار اقتصاد

براي هزاردستان قدرت و ثروت كه به 
چپاول منابع ملي مي پردازند، اولويت 

اما، حذف نيرويي حياتي زنان در . ندارد
مبارزه عليه ديكتاتوري با اتكا به 
سياست تشديد تضاد جنسيتي و 
جداسازي زنان از مردان در مراكز 
آموزشي و توليدي جهت سد ايجاد 

اسي و كردن فراروي روند استقرار دموكر
عدالت اجتماعي، به سرعت پيش مي 

علت تسريع در اعمال چنين . رود
سياستي را مي توان در ضعف و تزلزل 
نظامي جستجو كرد كه در شرايط 
بحران به سر مي برد و ديگر قادر به 

   .كنترل شرايط و اوضاع نيست
يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت 
احمدي نژاد كه ادعاي دروغين 

اش مبني بر بردن پول نفت انتخاباتي 
سر سفره هاي مردم را بيش از پيش 

طرح "افشا ساخت، حذف يارانه ها يا 

طرح . ست"هدفمند كردن يارانه ها
مزبور كه سالها در راستاي اجراي برنامه 
هاي تعديل اقتصادي در دستور كار 
رژيم بوده و توسط وي اجرايي گرديد، 
برآمدي جز ژرفشِ فالكت و محروميت 

اين . گران و مزدبگيران نداشته استكار
روند، زنان كارگر و مزدبگير كه بخش 
قابل توجه اي از زحمتكشان ميهنمان را 
تشكيل مي دهند را از حقوق بديهي و 
قانوني به ويژه امنيت شغلي بي بهره 

ابوالفضل فتح الهي، نايب . ساخته است
رييس كانون عالي انجمنهاي صنفي 

 ارديبهشت 9خ كارگران ايران در تاري
 ابراز "خبرگزاري وفا" به نقل از 1391

مي دارد كه پس از اجراي دور اول 
هدفمند كردن يارانه ها، ميزان 
قراردادهاي سفيد امضا رو به افزايش 

به گفته فتح الهي، هم اكنون . است
 درصد كل قراردادهاي 50بيش از 

همكاري بين كارگران و كارفرمايان با 
 "سفيد"ه اصطالح شرايط كارفرما و ب

 70": وي اضافه مي كند. امضا مي شود
درصد خانمها با شرايط كارفرمايان 
موافقت مي كنند، ولي اين آمار براي 

 درصد است، به عبارتي 30مردان 
مردان كمتري حاضر مي شوند با كمتر 
از حداقلهاي قانون كار فعاليت داشته 

  ."باشند
شايان توجه است كه وضعيت معيشتي 

 كارگري كه تنها نان آور خانواده زنان
هستند، با اجرايي شدن سياست قطع 
سوبسيدها به موازات تشديد بيكاري، 
فقر، ركود اقتصادي و ورشكستگي 
صنايع و تعطيلي كارخانه ها، به مراتب 

در . فجيع تر از زنان كارگر متاهل است
همين رابطه زهرا ق، كارگر يك كارگاه 

 " وله دويچه"توليد پوشاك در تهران به 
خيلي وقتها دستمزد ما زنان ":گويد  مي

كارگر از دستمزد همكاران مرد كمتر 
خيلي از زنها سرپرست خانوار . است

هستند و ناچارند با همين حقوق بخور و 
نمير كار كنند و خيلي از كارفرماها هم 
قانون عدم محول كردن كار جسمي 

 كنند و با  سخت به زنان را بهانه مي
هانه، دستمزد كمتري به زنان اين ب

  ".كنند پرداخت مي 
حقوق زنان خانه دار نيز به مثابه 
كارگراني كه ارزش ايجاد مي كنند، نه 
تنها در اجراي سياستهاي ضد كارگري 
تحت لواي اصالح قانون كار در نظر 
گرفته نشده، بلكه بعد از دهه ها جنجال 
بر سر اجراي بيمه زنان خانه دار و 

ي كار خانگي، هنوز در ارزش گذار
اين در . حالتي معلق بسر مي برد

حاليست كه بر اساس آمار ارايه شده در 
، 91 فروردين 13سايت عشرت شايق، 

 هزار خانوار در كشور 998 ميليون و 17
وجود دارد و ارزش كار خانه داري زنان 

 ميليارد ريال حساب 336ساالنه تقريبا 
توليد شده كه بدين ترتيب سهم زنان در 

.  درصد مي رساند16ناخالص ملي را به 
، 91، اسفند ماه سال "ايرنا"به گزارش 

رييس ستاد ملي زنان و خانواده رژيم، 
فريبا حاج علي، به اجرايي نشدن بيمه 

  زنان خانه دار اذعان داشته و 
  15بقيه در صفحه 
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هر پديده ي اجتماعي پديده اي 
هر تحليلي از . تاريخي نيز هست

 در ايران وقتي از نظر 1357انقالب 
علمي قابل قبول است كه بر پويش 
واقعي تكامل تاريخي صراحت 

شيوه ي توليد كه اساس . بخشد
پويش تاريخ است داراي دو جنبه ي 

جنبه ي اجتماعي و : اساسي است
 جنبه ي مادي پويش توليد كه

محرك دگرگونيهاي اجتماعي 
هستند و هر انتزاعي از شرايط 
تاريخي بايد با توجه به ابزار كار و 
موضوع كار كه به وسيله ي آن 
ارزشهاي مادي توليد مي شود و نيز 
انسانهايي كه به كمك اين وسايل 
بر اساس تجربه و شناخت خاصي 
. كار مي كنند صورت پذيرد
ر چگونگي رابطه ي انسان با ابزا

توليد و مالكان آنهاست كه روبناي 
 انقالب و .جامعه را تشكيل مي دهد

يا هر گونه تحول يا دگرگوني را بايد 
در چارچوب مادي آن و چگونگي 
تحرك را بايد با توجه به عامل 
اصليش يعني شيوه ي توليد كه 

 هر گونه روابط اجتماعي زيربناي
عدم توجه به اين . است سنجيد

دي جامعه ي عامل و شرايط ما
 سبب 1357 انقالب آستانهايران در 

سردرگمي بسياري از نظريه پردازان 
ه و اقرار آنها به اين سردرگمي شد

  . است
ازمتن گفتگويي ميان ميشل فوكو، 
خانم كلربري ير و پير بالنشه كه 
خبرنگار روزنامه ي ليبراسيون در 
ايران بودند از زبان ميشل فوكو اين 

ا در صورتي يك  م":گونه آمده است
انقالب را به رسميت مي شناسيم 
كه دو ديناميك را در آن مشاهده 

 يكي ديناميك مبارزه ي ؛كنيم
طبقاتي يا روياروييهاي بزرگ 
اجتماعي و ديگري ديناميك سياسي 
يعني حضور يك پيشگام، يك 

ولوژي ئطبقه، يك حزب يا ايد
سياسي و خالصه نيروي پيشتازي 

بال خود كه همه ي ملت را به دن
مي كشد اما به نظرم مي رسد كه 
در آنچه  در ايران روي مي دهد 
نمي توان هيچ يك از اين دو 
ديناميك را كه براي ما نشانه هاي 
بارز و عالمتهاي روشن پديده ي 

جنبش . انقالبي اند تشخيص داد
انقالبي كه نتوان جايگاه مبارزه ي 
طبقاتي  و تضاد هاي دروني جامعه 

 را در آن مشخص و يك پيشگام
   "كرد از نظرما چه مي تواند باشد؟

  

چنانكه مي بينيم تالش فوكو  براي 
تبيين پديده ي اجتماعي  در ايران 

آن به عنوان انقالب   كه از1357
ياد مي شود از آنجايي منتهي به 
سردرگمي مي شود  كه او و 
همكارانش در نشريه ي ليبراسيون 

صلي به شيوه ي توليد كه زير بناي ا
هر جامعه اي از جمله جامعه ي 

از . ايران است توجه نكرده اند
آنجايي كه ديسپاتيسم در ايران 
سابقه اي طوالني دارد نمي توان 
انتظار داشت كه دو ديناميك مورد 
نظر فوكو كه خصايص اصلي 
انقالب هستنند از پديده ي اجتماعي 

در ادامه اين .  انتزاع شود1357سال 
 مي گفتگو كلربري ير

واكنشي كه اغلب در مورد ":گويد
ايران شنيدم اين كه آن را نمي 

وقتي جنبشي را انقالبي مي . فهميم
خوانند برداشت مردم در غرب از 
جمله خود ما نوعي پيشرفت و ترقي 
است، يعني دگرگوني در راستاي 

همه ي اينها با . پيشرفت و ترقي
. پديده ي مذهبي زير سوال مي رود

اعتراضهاي مذهبي در واقع، موج 
لفت با شاه به ابراي مبارزه و مخ

انگاره هايي استناد مي كند كه به 
 سده ي پيش باز مي گردند و در 13

عين حال خواسته اي در زمينه ي 
عدالت اجتماعي و غيره را مطرح 
مي كنند كه به نظرم مي رسد در 
راستاي انديشه يا كنشي ترقي 

نمي دانم . خواهانه حركت مي كنند
ما در ايران موفق شديد كه امنيت ش

اين اعتراض بزرگ مذهبي را تعيين 
و مشخص كنيد يا نه؛ من كه اين 

   "...كار را بسيار دشوار مي بينم
  

انقالبهاي بزرگ جهاني در اروپاي 
غربي كه هر يك سحرگاه روزگاري 

در آنها نو است انقالبهايي بودند كه 
م به ذات زندگي خود ئ قاسرورفرد 

اعث گسستگي انسان از هر شد و ب
جايگاه . گونه اقتدار خارجي بودند

انسان در جهان به فعاليت آزاد و 
انقالبهاي . معقول او متكي شد

بزرگ علي الخصوص در اروپا قرين 
عصر تسلط انسان بر طبيعت و 
 .خالصي از نيروهاي موهوم بود

گرچه پس از آن تضاد هاي انسان با 
ت بر طبيعت  و سرانجام تسلط طبيع

انسان منجر به از خود بيگانگي 
انسانها شد، اما اين انقالبها به طور 
معقول و هدفدار رو به سوي 
برچيدن تضادهاي تاريخي در شكل 
انسان از بند خودكامگي و استبداد 

اين انقالبها از خصلت طبقاتي . بردند

جوامع اروپايي ناشي مي شود كه 
در آن عقايد و ايسمهاي اعتقادي 

ده  از هم در اثر منافع منفك ش
طبقاتي متضاد به نبردهاي طبقاتي  

ولوژي پيشگام نهايتا ئو تكوين ايد
  . به انقالب گرويدند

  
بدون شك حالت رايج انسان 
نتيجه ي يك فرآيند تاريخي دراز 
آهنگ است كه طي آن تمامي 
ارزشهاي معنوي از بسترمادي 

پس روحيه . اجتماعي برخاسته اند
ن ر ا نبايد جدا از ي جامعه ي ايرا

فرآيند تاريخي دراز آهنگش و جدا 
. از پويش تاريخي اش دانست

استبداد آسيايي همان  چگونگي 
رابطه اي كه انسانها در جامعه ي 
ايراني با ابزار توليد و مالكان آن 

 سازنده ي روحيه ي ،داشته اند
جامعه ي ايراني . آنان بوده است

بدون داشتن تجربه ي مبارزات 
اتي و بدون داشتن هر گونه طبق

منافع طبقاتي شخص به فتح دژ 
استبدادي و بازسازي آن به 

تحريف . صورتي ديگر دست زد
آگاهي راستين عليه تسلط 
امپرياليسم و تضاد هاي دروني 
جامعه به وسيله ي تفاسير دروغين 

ن دروغ پرداز از اسالم مگر مفسرا
به بازسازي دوباره ي استبداد به 

اين . صورتي ديگر منجر شد
نگرش در مورد پديده ي اجتماعي 

 كه آن را انقالب ناميده اند، 1357
كه انقالب ايران انقالبي مذهبي 
است، اما اين مهم نيست مذهب 
فقط يك پوشش است پس مي 
توان از آنان بدون مشكل 

د و اين يك مبارزه ي پشتيباني كر
ضد امپرياليستي است كه رهبري 

آيت اهللا ( آن يك نفر مذهبي 
خميني يك نماد . است) خميني

است و هر كس با هر گرايشي 
جز ! فرياد مي زد درود بر خميني

بدويت جامعه ي ايران را به 
 نماد ؛نمايش نمي گذارد بايد گفت

وقتي به وجود مي آيد كه ذهن 
ي براي ميان آدمي وسيله ي كاف

انديشه هاي خود نمي يابد و ماده 
هنوز بر معنا مسلط است و روح 
هنوز در ماده زنداني است، آدمي 

) هم نهاد(هنوز به جايگاه سنتزي 
نرسيده است هنوز در ساخت 
طبقاتي زنداني است، در برابر آن 
قد علم كرده است چنانكه در 

 نيز موسوي 1388جنبش سبز 
  !يك نماد بود

 

   در مسير رهاييزنان

  )ويژه هشت مارس (
  

  14بقيه از صفحه 
  

طرح بيمه زنان خانه دار در طول چهار دولت ":گفت
در اين . "گذشته مطرح بوده ولي اجرايي نشده است

رابطه، نماينده مجلس رژيم، طبيب زاده در آبان ماه 
 اعالم "ايلنا" در مصاحبه اي با خبرگزاري 91سال 

 اجراي اين طرح وجود كرد كه بودجه كافي براي
  .ندارد

  
توده زنان زحمتكش و كارگر ايران از يكسو به دليل 
عدم رعايت حقوق دموكراتيك زنان به مانند زنان 
اقشار و طبقات ديگر جامعه مورد ظلم و ستم قرار مي 
گيرند و از سوي ديگر، به دليل سمت گيريهاي 
اقتصادي رژيم كه سياست ضد ملي و ضد كارگري را 

. ل مي كند، مورد ستم طبقاتي نيز قرار مي گيرنددنبا
در خورِ توجه است كه تبعيض جنسيتي كه در مركز 
ايديولوژي استبداد حاكم قرار دارد، باعث مي شود كه 
نرخ دستمزد زنان كارگر به مراتب كمتر از همكاران 

افزون بر اين، آنها حتي قادر به گرفتن . مردشان باشد
ند، زيرا به عنوان پاسدار شغل دوم و سوم هم نيست

خانواده مي بايست به نگهداري از فرزندان و كار 
خانگي بپردازند و دستمزدي هم در ازاي آن دريافت 

  . نكنند
بار تحريمهاي وضع شده به دليلِ سياست بحران 
سازي و جنگ طلبانه رژيم، بيش از همه بر دوش 
محرومترين قشر جامعه يعني زنان كارگر و زحمتكش 

به عبارت ديگر، رژيم واليت فقيه . يني مي كندسنگ
در حالي چنين قوانيني را تصويب مي كند كه ادامه 
سياست سركوب، ايجاد رعب و وحشت در داخل، 

 نظامي دولتها و -صدور تروريسم و حمايت مالي
نيروهاي ارتجاعي در منطقه، بخش عمده اي از 

  .بودجه دولت را به خود اختصاص داده است
  

 سه دهه حمله مداوم و پيوسته و دستبرد به بيش از
ابتدايي ترين حقوق زنان بر نظريه گرايشاتي كه هنوز 
قصد دارند جنبش زنان را تحت لواي خشونت زدايي 
به بيراهه بكشانند و از ماهيت انقالبي تاريخي خود 

زيرا، با وجود تالشها . تهي سازند، مهر باطل مي كوبد
ن حقوق زنان، نه تنها و مبارزات پي در پي مدافعا

هيچگونه تحولي پيرامون مسايل زنان تحقق نيافته 
است، بلكه نگاهي مختصر به سير فزاينده تصويب 
قوانين ضد زن و رشد فزاينده تعداد زنان فعال در 
زندانها بر اين حقيقت صحه مي گذارد كه ارتجاع 
حاكم راهي به جز تشديد سركوب و تحقير زنان 

  .ابدفراروي خود نمي ي
  

احياي حقوق حقه زنان كارگر همراه با ديگر زنان 
زحمتكش ميهنمان و مبارزه آنان جهت رفع تبعيض 
جنسيتي و طبقاتي، رابطه مستقيم و ناگسستني با 
جنبش زنان و جنبش كارگري و در كل با احياي 
حقوق بنيادين ملت ايران در جنبش ضد ديكتاتوري 

تي و طبقاتي اين نيروي عظيم تحت ستم جنسي. دارد
از پتانسيل انقالبي بسيار بااليي برخوردار است كه در 
صورت حضور جنبشي كه مطالبات آنان را به طور 
جدي در دستور كار قرار داده و از آن حمايت كند، 
قادر است ضربات مهلكي بر پيكره رژيم وارد سازد، 

) تضاد آنتاگونيستي بين استبداد و آزادي(تضاد اصلي 
 معيني از رشد و تكامل برساند، شرايط را را به درجه

   .انقالبي سازد و طلوع انقالبي نوين را سبب گردد
  
   

  خصوصي سازي 

  )6(بر رانت و تحكيم استبداد  متكي
  شهره صابري
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هشتمين شهيد حمله 

  ليبرتي  كمپبهموشكي 
  

 ساله از 51مجاهد خلق حميد ربيع 
 فوريه پس 9مجروحان شديد حمله موشكي 

از يك ماه درد و رنج و بارها عمل جراحي، 
 23  امشب چهارشنبه 22حوالي ساعت 

وقت محلي  در   به) مارس13(اسفند 
اين هشتمين . بيمارستاني در بغداد درگذشت

او از ناحيه شكم . موشكي استشهيد حمله 
و نخاع و مهره ها به شدت مجروح و از 
. ناحيه كمر به پايين دچار بي حسي شده بود

پزشكان طحال او را كه در اثر تركشها 
متالشي شده بود به طور كامل جراحي و 

  .خارج كردند
 مقاومت ايران به طور مكرر از ملل متحد،
 كميسارياي عالي پناهندگان و به ويژه

سازمان بهداشت جهاني خواسته بود با توجه 
به وضعيت بحراني حميد ربيع و با توجه به 

كند،   خطرات مبرمي كه جان او را تهديد مي
. بالدرنگ براي معالجه به آلمان منتقل شود

وي داراي پاسپورت پناهندگي سياسي و 
اقامت دائم در آلمان بود و شخصاً اين 

با ) فوريه 10(بهمن 22موضوع را در روز 
مقامات سازمان بهداشت جهاني در ميان 

)  مارس9( اسفند 19در روز . گذاشت
لماني در برلين وضعيت بحراني آشخصيتهاي 

 و هوزارت خارجحميد ربيع را با  مقامات 
وزارت كشور آلمان در ميان گذاشتند و 

  خواستار انتقال سريع او به آلمان شدند
ائم در روز پاسپورت او همراه با مهر اقامت د

از سوي ) 2013 مارس 10( اسفند 20
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران منتشر 

 عمدي در تأخير هاياما سهل انگاري و . شد
اعزام اورژانس مجروح به آلمان، به شهادت 

تنها يك مهر تمديد در . او منتهي شد
پاسپورت قرباني يا اجازه ورود به آلمان طي 

جان او را نجات يك ماه گذشته مي توانست 
  .دهد

شرم بر مارتين كوبلر و همسرش كه در مقام 
سفير آلمان در بغداد به ستايش از دولت 
دست نشانده و جنايتكار مالكي پرداخت كه 
براي شستن دستهاي خونين خود، در يك 
ژست مبتذل تبليغاتي اعالم كرده بود به 
تحقيق درباره حمله موشكي مبادرت خواهد 

  .كرد
 منصور كوفه اي يكي ديگر از مجاهد خلق

 22ساكنان ليبرتي نيز عصر روز سه شنبه
اسفند در اثر عدم رسيدگيهاي پزشكي پس 
از استفراغ نزديك به سه ليتر خون در 

  .كلينيك عراقي در ليبرتي درگذشت
  

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
  )2013 مارس 13 ( 1391 اسفند 23

   اي كوفه منصور خلقمجاهد 

   ليبرتيمجاهدان از 

  در اثر محدوديتهاي پزشكي جان سپرد
 از اي كوفه اسفند، مجاهد خلق منصور 22بعد از ظهر روز سه شنبه، 

 پزشكي، در كلينيك عراقي رسيدگي در اثر عدم ليبرتي ساكنان
  .  جان سپردليبرتي

 رژيم سياسي زندانبان دانشگاه تهران و از دانشجويانمنصور كه از 
سال سابقه حرفه يي  30 بود، با بيش از 60 دههوايلا در يآخوند

 امانات،  به رغم شدت درد و رنج و عدم دسترسي به يتشكيالت
او كه عالوه بر .  نشدتسليم بيماري در مقابل هيچگاهپزشكي، 

 نيز اخير موشكي از آثار حمله ليبرتي مجاهدان ساير، مانند بيماري
 مسئول و رزمنده، هرگز از  ييروحيه روز با آخرينرنج مي برد، تا 

منصور از . نكرد خود غفلت انقالبي مسئوليتهاي و وظايفانجام 
 عراقي به نيروهايفروردين 19 در حمله ه بود كمجاهدانيشمار 

  .اشرف، شجاعانه در مقابل زرهيهاي مهاجم دراز كشيده بود
  

 او در بيماري رنج مي برد، اما لنفاوي از سرطان غدد پيش مدتياو از 
 قابل عالج  يا دست كم قابل تخصصي مراقبتهايصورت معالجات و 

 او را ريه عفونت تشخيص عراقي با پزشك ويزيت آخريندر . مهار بود
  .تحت درمان قرار داده بود

 پناهندگان ملل متحد عالي كميسر به مشتركي در نامه ليبرتي ساكنان
رف را از  اشساكنان با سه دروغ بزرگ كوبلر نوشتند، فوريه 14در 

 استانداردهاي با ليبرتيانطباق .  منتقل كردليبرتياشرف به زندان 
 در امنيت ثالث و سالمت و كشور به سريع، وعده انتقال هانسان دوستان

 برمال بيشتر دروغها هر روز اين نجومي و انگيز حيرتابعاد . ليبرتي
  .شود مي
زارش حقوق  در گكوبلر مارتين گذشته يونامي تحت نظارت ديماهدر 

 ليبرتي كمپ واژگونه از كامالً تصوير، يك حقايق تحريفبشر خود با 
 دروغها سرپوش بگذارد و از جمله نوشته بود در اينارائه نموده تا بر 

  آمبوالنسها در .  پزشكي با يك دكتر عراقيتأسيساتيك  «ليبرتي

  
 فقط تأسيسات اين ه كحاليست در اين. »آماده باش مستمر هستند

 به بيمار ارجاع كارش است كه تنها پزشكل دو بنگال و يك شام
 از انتقال جلوگيري با انسانيدولت عراق در يك اقدام ضد . بغداد است

 را از حداقل ليبرتي از اشرف، مجاهدان ساكنان پزشكي تجهزات
  . استكرده پزشكي اشرف هم محروم مراقبتهاي و امكانات

 پايان براي فوريتحد را به اقدام  دولت آمريكا و ملل مايرانمقاومت 
 پزشكي تجهيزات از انتقال جلوگيريدادن به محدوديتهاي پزشكي و 

 عليه جنابت مصاديق اقدامات از اينكند   مييادآوريخواند و  فرا مي
 پناهندگيالمللي، نقض كنوانسيونهاي ژنو و نقض قانون  جامعه بين

  . فته و مجازات شوند قرار گرتعقيب مورد بايستياست و مسئوالن آن 
 هم فرد ليبرتي ساكنان ديگر مانند اي كوفهمجاهد خلق منصور 

 و هم حفاظت شده تحت پناهندگيحفاظت شده طبق قانون 
  .كنوانسيون چهارم ژنو بود 

  
  ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه

  ) 2013 مارس 13 (1391 اسفند 23
  

   

  نمايش دادگاه در 

  بيدادگاه استبداد
  يرهاشمي زينت م

   اسفند 4فراسوي خبر آدينه 
در رسانه هاي حكومتي خبري مبني بر برگزاري 

 اسفند 8در » دادگاه قضات معزول كهريزك«
بر اساس اين خبر، سعيد . اعالم شده است

مرتضوي، علي اكبر حيدري فر و حسن حداد 
دهنوي از جمله جالداني هستند كه در پي 

 كار بركنار اعتراض خانواده هاي قربانيان، از
  . شدند
   

سعيد مرتضوي جنايتكاري كه دستش به خون 
زهرا كاظمي و شمار زيادي از زندانيان سياسي 
آغشته است، بعد از بركناري به رياست سازمان 

وجود مرتضوي جالد . تامين اجتماعي برگمار شد
در راس سازمان تامين اجتماعي و جنگ و 
 دعواي باندهاي مافيايي قدرت بر سر وي،

تاكيدي بر مسئوليت جمعي پايوران جمهوري 
. اسالمي در مورد كشتار زندانيان سياسي است

مسئوليت تمامي قتلهاي انجام شده در تمامي 
طول حيات رژيم به عهده تمامي پايوران رژيم و 

ولي فقيه . در راس آن خميني و خامنه اي است
با سخن پراكنيهاي خود به طور مرتب به توليد 

زده و فضا را براي سركوب هرچه خشونت دست 
بر همين منظر . بيشتر مخالفان آماده مي كند

هيچ دادگاهي در بيدادگاههاي جمهوري اسالمي 
زيرا قاتالن نمي توانند قاضي عادل . معنا ندارد

  .باشند
رژيمهاي ديكتاتوري در زير فشار براي رسيدگي 
به جنايتهايشان، تعدادي دانه ريز را فداي جان 

شتها كرده و به محاكمه يا حتا اعدام مي دانه در
همان طور كه در به اصطالح دادگاه . كشانند

رسيدگي به قاتالن كهريزك، دو نفر از 
. به اعدام محكوم شدند» مباشران انتظامي«

اعدام اين دو نفر با بخشش خانواده هاي شكايت 
 اسفند قرار است 8دادگاهي كه در . كننده لغو شد

دگاه نمايشي و براي تبرئه برگزار شود يك دا
  . قاتالن و فراموشي جنايت است

جنايتهايي كه تا كنون در مورد فرزندان ايران 
زمين انجام شده نه بخشيدني است و نه 

از سويي ديگر سران رژيم و . فراموش شدني
همه ابزارهاي آن صالحيت رسيدگي به اين 
. جنايات را ندارند زيرا خود خشونتگر و قاتلند

ي به پرونده كهريزك و قتلهاي رسيدگ
دگرانديشان و مبارزان بايد در دادگاههاي 
ذيصالح و با حضور خانواده هاي قربانيان 

  . صورت گيرد
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 مدارس از ديد يك هوشمند سازي

 عضو انجمن صنفي معلمان 

نژاد عضو انجمن صنفي  محمدرضا نيك 
هوشمندسازي ": گفته است"ايلنا"معلمان به 

مدارس كاريكاتور گونه، طنز و يك شوخي 
 هاي واقعي  است چرا كه هيچ يك از مولفه

هوشمند شدن در مدارس هوشمند وجود 
 ".ندارد

 مدارس به ازيهوشمند سوي در مورد 
به ":توضيحات بيشتري پرداخت و گفت

عنوان نمونه در مدرسه ما كه هوشمند 
 كالس تنها در يكي 19معرفي شده است، از 

از آنها ويديو پروژكتور با يك كامپيوتر 
اند و با اين امكانات مي گويند  قديمي گذاشته

كه نه يك كالس بلكه، يك مدرسه 
 "!هوشمند شده است 

مدرسه، اولياي دانش  مدير":او مي گويد
آموزان را به اين كالس مثال هوشمند دعوت 

گويد چون در حال  كند و به آنها مي  مي 
 مدرسه هستيم، بايد كمك هوشمند سازي

 ". مالي كنيد
آموزش پرورش در ":نژاد تصريح كرد نيك

حالي ادعاي هوشمند سازي مدارس را دارد 
كه دو سال است سرانه مدرسه را براي 

هاي آب و برق و گاز و تلفن و  زينه ه
 ".بهداشت نداده است

دانند  ها نمي  وي با اشاره به اينكه رسانه 
كنند  داخل مدارس چه خبر است و فكر مي 

 هوشمند شده است، واقعاًمدارس 
 خواست كار  آموزش و پرورش اگر مي": افزود

ها  اصولي انجام دهد، بايد براي آزمايشگاه 
مدارس به دليل وجود كه در خيلي از 

 خورد، فكري  اشكاالت سالهاست خاك مي
 ".كرد مي 
 

 انفصال از خدمت يك معلم

به گزارش خبرگزاري هرانا، شكراهللا قهرماني 
فرد، فعال مدني و معلم دبستانهاي شهر خدا 
آفرين از شهرهاي مرزي استان آذربايجان 
شرقي، از سوي وزارت آموزش و پرورش به 

يه نظام و فعاليتهاي سياسي و اتهام تبليغ عل
مدني به سه ماه انفصال از خدمت محكوم 

 . شد
 1389 تير 1اين فعال سياسي در تاريخ 

توسط ماموران امنيتي در كليبر بازداشت شده 
 روز بازداشت موقت در 122بود كه پس از 

اداره اطالعات و زندان مركزي تبريز، به قيد 
 .  بود ميليون توماني آزاد شده220وثيقه 

شكراهللا قهرماني فرد معلم دبستانهاي 
روستايي شهر خدا آفرين و دانشجوي روان 

شناسي دانشگاه آزاد تبريز است كه پيش از  
 و 1383 تير 12، 1381 آذر 21اين نيز در 

 . بازداشت شده بود1386اسفند 
 

 تغيير محتواي كتب درسي 

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و 
ويت اسالمي و انقالبي در پرورش تقويت ه

دانش آموزان را روح حاكم بر سند تحول 
 .بنيادين برشمرد

طبق گزارش ايسنا، فاطمه قربان در 
نشست شوراي معاونان در اردوگاه 

تحول ": تهران گفت"شهيد باهنر"
مهم ديگري كه در راستاي تحول 

 تغيير  بنيادين در دست اقدام است،
  ".محتواي كتب درسي است

تغيير ساختار نظام آموزشي ":زودوي اف
 هاي تحول  كشور يكي از بارقه

  ".بنيادين در آموزش و پرورش است
سبك زندگي، ":وي خاطرنشان كرد

بخشي از هويت اسالمي و انقالبي 
دانش آموزان است كه عملياتي شدن 
و طرح آن به عنوان يكي از 

 معاونت هكار گرورويكردهاي مهم 
 كار قرار آموزش ابتدايي در دستور

 ".دارد
 

اخراج از مدرسه دولتي به دليل 

 ناتواني در پرداخت پول 

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

 .محروم نمود
مسووالن مدرسه برپايه اين گزارش، 

فاطمه زهرا در شهرستان مريوان، از 
 هزار تومان 100دانش آموزان مبلغ 

وجه نقد مطالبه كرده اند اما تعدادي از 
دانش آموزان به دليل بي بضاعتي و 
عدم پرداخت وجه مطالبه شده توسط 
اداره آموزش و پرورش از ادامه 

 .تحصيل محروم شدند
 40الزم به ذكر است كه بيش از 

دانش آموز دختر به دليل عدم پرداخت 
 .پول از ادامه تحصيل محروم شده اند

 

آموزان شين  نياز برخي دانش 

  عمل100 تا 70آبادي به  

رسول خضري، نماينده پيرانشهر در 
وگو با ايسنا در  مجلس، در گفت

توضيح آخرين وضعيت درماني دانش 
 29از ":آبادي، گفت آموزان شين  

آبادي كه مورد حادثه  آموز شين  دانش 
سوزي قرار گرفتند دو نفر فوت  آتش 

 نفر باقيمانده، تاكنون 27شدند و از 
 نفر نياز به عمل جراحي 12تقريبا 

دارند كه قرار است عمل جراحي 
 آموزان هفته سوم  پالستيك اين دانش

فروردين به بعد در شهرهاي تهران، 
 .تبريز و اروميه انجام شود

بعضي از ":هر توضيح دادنماينده پيرانش
 100 تا 70آموزان بين  اين دانش 

عمل را نيازمندند، چون آنها اكنون در 
 در طبيعتاًمرحله كودكي هستند و 

آينده وارد دوران نوجواني و جواني مي 
شوند به همين دليل ممكن است  

 سالگي احتياج 30برخي از آنها حتي تا 
  ".به عمل داشته باشند

لت عدم اعزام خضري در مورد ع
آموزان به خارج از كشور  اين دانش 

براي عمل جراحي پالستيك، 
پزشكان حاذق درون كشور ":گفت

توانستند جلوي خطرات منتهي به 
آموزان را بگيرند كه  فوت اين دانش 

از اين بابت ركورد جهاني را ثبت 
طبق پروتكل ": وي افزود".كردند

هاي  مصوبه دولت، تمامي هزينه 
ه عمل پالستيك و بيمه مربوط ب

آبادي  آموزان شين  عمر و ديه دانش 
 ".و درودزن بر عهده دولت است

 

درد و رنج معلم بازنشسته 

 زنداني در آستانه عيد نوروز

پيام نوروزي معلم بازنشسته زنداني 
كه در آستانه عيد نوروز جهت انتشار 

فعالين حقوق بشر و «ر اختيار د
قرار داده شده » دمكراسي در ايران

 .است
 

متن پيام نوروزي به قرار زير مي 
 :باشد

نوروز در پيش است خانواده هاي 
زيادي بدون سرپرست بوده و سفره 
غمشان در سفره هفت سين گشوده 
مي شود بچه ها و مادراني كه پدر و 
شوهرانشان در زندانها بسر برده و 

ا گراني و فشارهاي اقتصادي دست ب
ه نرم كرده و آهي در بساط و پنج
 .ندارند

 بهار و نوروزي پنجمين امسال 
 فرزند، همسر و مادر 5است كه 

 جاي شادي خون گريه كرده و پيرم
نمي دانم به چه  .اشك مي ريزند

 سال تبعيد در زندان 10جرمي به 
هم در دورترين نقطه ايران دور  نآ

 .تم محكوم شده امل سكونحاز م
تاوان و جرم من تنها اين است كه 

چند سال در منطقه   حدود سي و
محروم و مرزي شهرستان پيرانشهر 
در آذربايجان غربي به بچه هاي 
خردسال مردم درس داده ام و بعد از 
بازنشستگي به اتهام ناروا و جرم 

 .ناكرده نفي بلد شده ام
ود را ، خ رأيهصادر كنندتازه قاضي 

ماينده تام االختيار خدا دانسته و ن
بنده را به حد و اتهام محاربه 

از همه امكانات . محكوم كرده است
در زندان كه ساير مجرمين سابقه 
دار از آن بهره مند بوده محروم 

  .گشته ام
از جامعه جهاني مي خواهم به 
راستي فريادهاي ما را به گوش 
انسانهاي باوجدان برسانيد و اعالم 

 من و ساير افراد مثل من مي كنم
چرا بايد مورد خشم و كينه و انتقام 

 قرار گرفته مغرضشديد برخي افراد 
كه نه تنها به ما رحم نشده است 
بلكه خانواده ما هم مورد هدف و 

 .نيات مغرضانه آنها قرار گرفته اند 
 با احترام

 محمد امين آگوشي
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 زندان  مركزي زاهدان

خاباتي اصالح تبليغات انت

  طلبان حكومتي و دو ابهام
  منصور امان

   اسفند29سه شنبه ... فراسوي خبر
در حالي كه پرونده انتخابات قبلي هنوز 
گشوده است و سركوب معترضان بدان 
همچنان ادامه دارد، اصالح طلبان حكومتي 
دست به تدارك براي شركت در انتخابات 

 بيانيه آنها در چند. نمايشي بعدي زده اند
تبليغاتي كه بر اساس همين سياست انتشار 
داده اند، حجت االسالم خاتمي را به عنوان 

  .نامزد خويش معرفي كرده اند
اگر چه داليل قانع كننده اي براي تغيير 

مهندسي " به موضوع "نظام"رويكرد 
 و پذيرش تصميم راي دهندگان "انتخابات

كي هم وجود ندارد، اما اين واقعيت حتي اند
از اشتياق اصالح طلبان حكومتي به شركت 
در يك بازي ناعادالنه كه حتي آنها خود نيز 

 ادعا مي كردند بدان معترض 88در سال 
   . هستند، نكاسته است

 فقط "اصالح طلبان"با اين حال، تصميم 
روي ديگر، تصميم باند . يك روي سكه است

تا . حاكم در مورد به بازي گرفتن آنها است
نون آقاي خامنه اي و همدستان، شركت ك

رقيبان خود در نمايش انتخابات را منوط به 
تسليم بي قيد و شرط آنها و شراكت فقط در 

      . كرده اند"رده هاي ميانه و پايين"
هنوز معلوم نيست فعاليتهاي تبليغي اخير 

 از چه زمينه مادي برخوردار "اصالح طلبان"
ون چراغ است؛ روشن اما اين است كه بد

سبز ولي فقيه، آنها قادر به تحرُك واقعي در 
اين پهنه نيستند و از سطح همين نوع 

  . فعاليتها نخواهند توانست فراتر بروند
ابهام ديگري كه دعوت انتخاباتي اصالح 
طلبان حكومتي با آن روبروست، رويكرد 

با . آقاي محمد خاتمي نسبت به آن است
جاعت از برجسته توجه به اينكه قاطعيت يا ُش

ترين ويژگيهاي او به شمار نمي رود، بسيار 
 پيشين با "تداركچي"مشكل مي نمايد كه 

وجود مخالفت صريح باند غالب پا به ميدان 
اينكه چه كساني و به چه تعداد از او . بگذارد

پشتيباني كنند، در تصميم آقاي خاتمي 
نقشي بازي نمي كند، او همانگونه كه بارها 

نشانه هاي فراهم "ار كرده، مايل است، تكر
به .  را مشاهده كند"آمدن شرايط انتخابات

 با "نظام"بيان ديگر، او خواهان موافقت 
  . ورود خود است

البته حجت االسالم خاتمي به تازگي تاكيد 
در عمل به نظر جمع احترام "كرده است كه 

، اما رفتار او در مورد انتخابات "مي گذارد
الها و راي دادن مخفيانه در دماوند مجلس م

كه حتي نزديكترين دوستان وي را نيز 
شگفت زده كرد، جاي خوش بيني زيادي در 
باره تعهد عملي او به اين وعده به جا نمي 

  .گذارد
اصالح طلبان حكومتي چه با نامزدي آقاي 
خاتمي و چه بدون آن، در هر صورت ناچارند 

سبد رقيب همه ُتخم مرغهاي خود را در 
از معرفي كانديدا تا غربالگري . شان بگذارند

شوراي نگهبان، از ساز و كار انتخابات تا 
اعالم نتيجه آن، سرنوشت آنها با ُلطف و 
بزرگواري آقاي خامنه اي و همدستانش رقم 

       ..مي خورد

 چالشهاي معلمان در اسفند ماه

 فرنگيس بايقره
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 كارگر كارخانه 1200 اسفند، 1روز دوشنبه *

 روز 15نورد لوله صفا براي دومين بار طي 
به گزارش به . دست به اعتصاب زدند

اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران نورد 
 8 به مدت 1391 دي سال 9لوله صفا در 

كارگران خواهان . روز دست به اعتصاب زدند
  . دندپرداخت دستمزدهاي معوقه خود ش

در پي اين اعتصاب مسئوالن كارخانه با 
حضور در ميان كارگران اعالم كردند تا آخر 
وقت اداري همان روز يك ماه از دستمزد 
معوقه آنان به حساب شان واريز خواهد شد، 
اما كارگران اعتصابي با قاطعيت اعالم كردند 
زماني دست از اعتصاب خواهند كشيد كه 

  .  شودپولي به حساب شان واريز
در آخرين ساعتهاي روز چهارشنبه، يك ماه 

حقوق ماه (هاي معوقه كارگران  از حقوق
به حساب آنان واريز شد و روز پنجشنبه ) مهر

  .كارگران به اعتصاب خود پايان دادند
  
 اسفند، كارگران شركت ترابر 5روز شنبه *

گستر نكو پيمانكار تامين نيروي انساني 
ران در اعتراض سازمان مديريت پسماند ته

به عدم دريافت مطالبات معوقعه خود در 
مقابل ساختمان مركزي اين سازمان تجمع 

  .كردند
به گزارش ايلنا، كارفرماي اين شركت 

 دريافت  واسطه نيروي انساني به بهانه
نكردن معوقات مالي خود از سازمان مديريت 

 كارگر از پرداخت 40پسماند، پس از اخراج 
حقوق و سنوات چندين ساله حدود سه ماه از 

  .آنان خود داري كرده است
  
 اسفند، نمايندگان سنديكاي 5روز شنبه *

كارگران شركت واحداتوبوسراني تهران 
 هزار امضاي 2وحومه طوماري با بيش از 

رانندگان شركت واحداتوبوسراني تهران 
وحومه، در رابطه باتعيين نرخ دستمزد سال 

 تعاون،  را تحويل دبيرخانه وزارت92
متن اين طومار . كارورفاه اجتماعي دادند

  :چنين است
  دستمزد عادالنه حق مسلم ماست 

از كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و 
  حومه؛ 

به مسئوالن وزارت رفاه، كار و امور اجتماعي 
  و شوراي عالي كار 

رانندگان و كارگران شركت واحد همانند 
ايط هزاران هزار كارگر ديگر در شر

وحشتناك گراني و تورم و شرايط خطرناك 
كار همچون آلودگي هوا مشغول خدمت 
. رساني صادقانه به مردم و جامعه هستند

بنابراين خواستار دريافت دستمزدي عادالنه 
در خواست ما براي تعيين دستمزد . مي باشند

 اين است كه عالوه بر تورم 1392سال 
 گرفته واقعي امسال تورم سال آينده در نظر

 قانون كار و با استفاده 41شود، تا طبق ماده 
از روشهاي حمايتي دولتي حداقل دستمزد 
كارگران پاسخگوي هزينه هاي كمر شكن 
زندگي كارگران و بازنشستگان كارگري 

در اين راستا كارگران انجام اقدامات . باشد
  اعتراضي را حق مسلم خود مي دانند

  
وهاي به گزارش ايلنا، جمعي از نير*

قرارداد موقت سازمان تامين اجتماعي 
افزايش «در اعتراض به آنچه 
 در نحوه  رفتارهاي غير قانوني، تبعيض

محاسبه حقوق و مزاياي خود و به 
ويژه شرايط نابرابر تبديل وضعيت اين 

 اسفند، طي 6ها، در روز يكشنبه  نيرو
اي خطاب به  يك نامه سرگشاده

ي مديرعامل سازمان تامين اجتماع
متاسفانه قانون گريزي و «:نوشتند

پايبند نبودن به مقررات و 
دستورالعملهاي قانوني در سازمان 
تامين اجتماعي كه قرار است از اقشار 
ضعيفي مانند بيمه شدگان، مستمري 

ماده (بگيران و كاركنان قرارداد موقت 
حمايت كند، اينك به يك شعار ) 20

پر طمطراق، نمادين، صوري و 
  . » تبديل شده استاي كليشه

  
تعدادي از كارگران بازنشسته *

 و 1كارخانه هاي صنايع فلزي شماره 
 اسفند دست به 8 روز سه شنبه 2

تجمع اعتراضي در مقابل استانداري 
به . تهران در خيابان طالقاني زدند

  گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
  

  
 به اين 1391اين كارگران از اول سال 

در اعتراض به وضعيت طرف بارها 
  .خود دست به اعتراض زده اند

بنا بر اين گزارش، بدنبال اين اظهارات 
از سوي معاونت سياسي استانداري 
تهران، كارگران بازنشسته صنايع 
فلزي تجمع خود را به مقابل معاونت 
برنامه ريزي استانداري در خيابان 
وصال كشاندند و در آنجا خواهان 
حضور رئيس اين معاونت در ميان خود 
. و پاسخگويي به مطالباتشان شدند

كارگران اعالم كرده اند چنانچه تا 
پايان وقت اداري سه شنبه آينده 
موفق به دستيابي به مطالبات شان 
نشوند صبح روز چهارشنبه آينده بار 
ديگر دست به تجمع در مقابل 

  . استانداري تهران خواهند زد
  
به گزارش ايلنا،كارگران كارخانه قند *

 8و تصفيه شكر اهواز، روز سه شنبه 
 براي يازدهمين بار طي سال اسفند
 در اعتراض به عدم دريافت 1391

 26حقوق و مزايا و ساير مطالبات 
  ماهه خود در مقابل درب ورودي 

  
ساختمان استانداري خوزستان تجمع 

اين كارگران در روز بعد نيز به . كردند
  .تجمع اعتراضي خود ادامه دادند

  
  به گزارش سايت سازمان مجاهدين *

  
ن، كارگران شركت شركت خلق ايرا

پتروپاال زير مجموعه شركت مجتمع 
گاز پارس جنوبي در شهرستان 

 اسفند 9عسلويه در روز چهارشنبه 
به علت پرداخت نشدن عيدي 1391

وسنوات سال گذشته و سه ماه حقوق 
معوقه خود جلوي درب ورودي منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس دست به 

  . تجمع اعتراضي زدند
  
رزان شرق اصفهان در اعتراض كشاو*

به قطع آب زاينده رود از روز سه شنبه 
 اسفند اقدام به تجمع اعتراضي 8

كردند و با ماموران نيروي انتظامي و 
. شخصي درگير شدند امنيتي و لباس

نيروهاي سركوبي رژيم تعدادي 
  .ازكشاورزان را دستگيركردند

  
 اسفند، كارگران جايگاه 12روز شنبه *

خت سيرجان دراعتراض به عرضه سو
 ماه بيكاري و عدم دريافت حقوق 6

به . دست به تجمع اعتراضي زدند
گزارش فارس، كارگران جايگاه عرضه 
سوخت سيرجان واقع در ابتداي محور 

 مدت شش ماه از  سيرجان به شيراز
تعطيلي اين جايگاه همچنان دچار 

  .مشكل هستند
  اسماعيل كيانفر يكي از كارگران

ايم كه چگونه با اين  مانده: دگوي مي
بيكاري و اوضاع به وجود آمده جواب 

  .و هزينه كرايه خانه را بدهيم خانواده 
جهانشاه رحيمي يكي ديگر از كارگران 

فرزندم بيمار : گويد اين جايگاه مي
 ماه است كه اين جايگاه به 10،  است

دست مسئوالن افتتاح شد و ما با هزار 
 مشغول به مشكل و زحمت توانستيم
گويند هفته  كار شويم، هر روز مي

  .شود ديگر اصالح مي
  
 اسفند، كارگران قند 12روز شنبه *

اهواز براي سومين بار طي هفت روز 
اخير با حمل پالكاردهاي در مقابل 

  .استانداري خوزستان تجمع كردند
به گزارش ايلنا، علي رغم مصوبات 
كميسيون كارگري استان هيچ گونه 

ر خصوص حل مشكالت اقدامي د
صورت نگرفته و روال سابق كماكان 

 ◌ٔ رسد اراده به نظر نمي. ادامه دارد
جدي در مسئوالن براي حل مشكالت 

  . اين كارگران وجود داشته باشد
  
كارگران اداره كل راه و شهرسازي *

كهگيلويه و بويراحمد براي دومين بار 
 اسفند دست به 12در روز شنبه 

ش ايلنا، كارگران به گزار. تحصن زدند
شركتهاي خدماتي اداره كل راه و 
شهرسازي كهگيلويه و بويراحمد بعد از 
اولين تحصن خود در اواخر بهمن 

 اين بار در دفتر معاونت 1391
پشتيباني اداره كل راه و شهرسازي 

اين . استان دست به تحصن زدند
 ماه است حقوق و مزاياي 7كارگران 

  .اند خود را دريافت نكرده
  19بقيه در صفحه 

  1391رگران و مزدبگيران در اسفند برخي از حركتهاي اعتراضي كا
 زينت ميرهاشمي:گردآوري و تنظيم



  19 صفحه                    1392اول فروردين  – 333نبرد خلق شماره 
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  18بقيه از صفحه 
كارگران شركت آونگان اراك روز يكشنبه *

 اسفند با تجمع در مقابل كارخانه  13
اعتراض خود را به عدم پرداخت حقوق عقب 
مانده و پلمب كارخانه توسط يكي از مديران 

به گزارش . و نيروي انتظامي اعالم كردند
ايلنا، حكم ورشكستگي اين كارخانه  سال 

د و طبق توافق كارگران  صادر شده بو1390
با صاحبان كارخانه مبني بر پرداخت 
بدهيهاي شركت در سه قسط، درب ورودي 

  .كارخانه پلمپ شد
  
 كارگر 600 اسفند، بيش از 13روز يكشنبه *

صنايع فلزي در اعتراض به عدم پرداخت 
دستمزد و بي توجهي دست اندركاران رژيم 
به وضعيت بحراني معيشتي و اقتصادي شان 

ست از كار كشيده و در مقابل درب كارخانه د
  .تجمع كردند

كارگران خشمگين هر دو كارخانه صنايع 
فلزي شماره يك و دو در اقدامي اعتراضي 
تجمع خود را به محوطه بيروني درب 
كارخانه مشرف به خيابان صنايع فلزي 
كشانده و با روشن كردن الستيك در وسط 

  .دخيابان به اعتراض خود ادامه دادن
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، در پي 
اين اقدام اعتراضي از سوي كارگران 
نيروهاي سركوبگر در محل حاضر شدند و 
درگيري بين كارگران و نيروهاي سركوبگر 

  . به مدت دو ساعت انجاميد
 اسفند، كارگران به تجمع در 14روز دوشنبه 

مقابل درب كارخانه در خيابان صنايع فلزي 
  .دامه دادندا

مديريت دولتي كارخانه هاي صنايع فلزي 
 قبل از تجمع روز دوشنبه به 2 و 1شماره 

كارگران اعالم كرده بود در روزهاي پاياني 
سال نمي توانند دستمزد دي، بهمن، اسفند و 
عيدي و پاداش پرداخت كنند و فقط قادر به 

 درصد از دستمزد باقي مانده آذر 40پرداخت 
  .تندماه آنان هس

  
 اسفند، كارگران پيماني 15روز سه شنبه *

شهر همدان در مقابل ساختمان شركت گاز 
به . اين استان دست به تجمع اعتراضي زدند

گزارش آژانس ايران خبر، كارگران پيماني 
 سال هنوز نتوانسته اند 13اين شركت بعد از 

با شركت گاز به صورت مستقيم قرار داد 
  .ببندند

  
 كارگر 1200 اسفند، 15روز سه شنبه *

كارخانه نورد لوله صفا دست به اعتصاب 
زدند و خواهان عمل به توافق صورت گرفته 

  .از سوي كارفرما شدند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، بر 
اساس توافقي كه در پي اعتصابات ماههاي 
گذشته اين كارگران با كارفرما صورت گرفته 

ستمزد آذرماه اين  اسفند د15بود قرار بود 
كارگران پرداخت شود اما با فرا رسيدن اين 
روز هيچ پولي به حساب آنان واريز نشد و به 
همين دليل اين كارگران بالفاصله دست به 

بنا بر اين گزارش، اين . اعتصاب زدند
  .اعتصاب روز چهارشنبه نيز ادامه داشت

  

 اسفند، كارگران 16روز چهارشنبه *
اهواز براي سومين قند و تصفيه شكر 

بار طي هفت روز گذشته، در مقابل 
  .استانداري خوزستان تجمع كردند

به گزارش ايلنا، كارگران اين كارخانه 
 ماه است كه به سبب 26بيش از 

بالتكليفي كارخانه و تعطيلي خط 
  .اند توليد، حقوق دريافت نكرده

بانكهاي ملي و ملت به عنوان مالكان 
ناد به مصوبه قبلي كارخانه، با است

دولت مبني بر فروش كارخانه به 
وزارت صنايع و معادن از پيگيري امور 

  .زنند كارخانه سرباز مي
  
 اسفند، تعدادي از 16روز چهار شنبه *

كارگران شركت پيمانكاري ترابر 
تر نكو براي دومين بار طي اسفند  گس

، به دليل عدم دريافت مطالبات 1391
 مديريت مالي خود در مقابل سازمان

  .پسماند تهران تجمع كردند
به گزارش ايلنا، پس از اتمام قرار داد 
شركت پيمانكاري ترابر گستر نكو از 
پيمانكاران تحت نظارت سازمان 

 كارگر 40مديريت پسماند تهران، 
پيماني بدون دريافت معوقات حقوقي 
اخراج شدند كه متعاقب اين اخراج در 

جمع  اسفند كارگران اولين ت3تاريخ 
اعتراضي خود را در مقابل سازمان 

  .مديريت پسماند برگزار كردند
  
كارگران و بازنشستگان صنايع فلزي *

 اسفند در مقابل 20در روز يكشنبه 
به . استانداري تهران تجمع كردند

 كارگر 700گزارش ايلنا، بيش از 
 صنايع فلزي 2 و 1 هاي  كارخانه

 4ايران در اعتراض به عدم دريافت 
حقوق معوقه به همراه عيدي و ماه 

پاداش پايان سال در مقابل ساختمان 
استانداري تهران واقع در خيابان بهار 

  .تجمع كردند
در اين تجمع عالوه بر كارگران شاغل 
در دو كارخانه صنايع فلزي ايران، 
تعدادي از بازنشستگان اين واحد 

توجهي  توليدي نيز در اعتراض به بي
ع فلزي ايران در صاحبان كارخانه صناي

شان با  پرداخت سنوات بازنشستگي
  .كردند كارگران همراهي مي

  
به گزارش ايلنا، تعدادي از كاميون *

داران در اعتراض به عدم تحويل 
خودروهاي جديدشان در روز يكشنبه 

 اسفند در مقابل مجلس رژيم 20
  .تجمع كردند

  
كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر *

 اسفند در 20نبه اهواز در روز يكش
مقابل استانداري خوزستان تجمع 

به گزارش ايلنا، كارگران . كردند
كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز براي 
چندمين بار در اعتراض به عدم 

 ماه حقوق در مقابل 26دريافت 
  .استانداري اهواز تجمع كردند

نماينده كارگران قند اهواز با اشاره به 
اين كارخانه اين كه تا كنون كارگران 

چندين بار جهت دريافت مطالبات 
اند،  قانوني خود دست به تجمع زده 

با اين كه تجمع و : اظهار داشت
اعتراضاتي در خصوص حل مسائل 

دهيم متاسفانه  مان انجام مي صنفي 
تاكنون هيچ يك از مسئوالن ارشد 
استانداري خوزستان حتي حاضر 

  .نيستند خواسته كارگران را بشنوند
  
دهها تن از هنرمندان تئاتر روز *

 اسفند در اعتراض به 20يكشنبه 
پرداخت نشدن دستمزدهايشان در 
حياط مركز هنرهاي نمايشي تجمع 

به گزارش روزنامه شرق، اين . كردند
سال پيش روي صحنه  هنرمندان يك 

اند و هنوز دستمزد اجراهايشان را  رفته 
بعضي از اين هنرمندان . اند نگرفته
 ميليون   نزديك به سه تا ششمبلغي

  . طلبكار هستند1391از ارديبهشت 
مساله عدم پرداخت حقوق به 
هنرمندان تئاتر، مشكلي است كه در 
چند سال گذشته وسعت بيشتري 
گرفته و در دو سال گذشته نيز سفره 
نوروزي هنرمندان خالي از دستمزدها 

  .بود
  
تعدادي از كارگران مس سرچشمه *

 8دم دريافت بيش از در اعتراض به ع
ماه حقوق و مطالبات خود از سرچشمه 
كرمان به تهران آمده و در روز سه 

 اسفند در خيابان بخارست 22شنبه  
به . دست به تجمع اعتراضي زدند

گزارش آژانس ايران خبر، اين 
كارگران در پالكاردهايي كه در دست 
خود داشتند نوشته بودند؛ با درآمد مس 

 مشكالت كشور سرچشمه براي همه
 ماه حقوق 8كنند اما چرا  استفاده مي

  دهند؟  كارگران را به آنها نمي
  
 اسفند تعدادي از 25روز جمعه *

 هاي برفاب،  كارگران اخراجي كارخانه
پاك پي و فوالد و تعدادي از 
بازنشستگان ذوب آهن كه چند ماهي 

اند با در دست  حقوق دريافت نكرده
 هايي در  تهداشتن پالكارد و دست نوش

هنگام نماز جمعه شهركرد تجمع كرده 
به گزارش . و شعار اعتراضي سردادند

آژانس ايران خبر، اين افراد در ابتداي 
نماز جمعه با سر دادن شعارهائي 

  . اعتراض خود را نشان دادند
  
كارگران كارخانه نورد لوله صفا كه *

 اسفند در اعتراض به عدم 15از روز 
يشان دست به دريافت دستمزدها

 22اعتصاب زدند، در روز سه شنبه 
اسفند همچنان به اعتصاب خود ادامه 

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران . دادند
ايران، كارفرماي اين كارخانه در 
ششمين روز اعتصاب كارگران در روز 

 اسفند يك ماه از دستمزد 20يكشنبه 

 15معوقه آنان را كه قرار بود در روز 
ت شود به حساب كارگرن اسفند پرداخ

كارگران با ادامه اعتصاب . واريز كرد
 اسفند 24خود در روز پنج شنبه 

كارفرما را ناچار كردند تا يك ماه 
ديگر از دستمزد معوقه اين كارگران را 
به حساب آنان واريز كند و كارگران 
نيز تصميم گرفتند از صبح روز شنبه 

  . اسفند بر سر كارهايشان بازگردند26
  
خانواده هاي كارگران بازداشتي در *

شهر سنندج همچون روزهاي ديگر 
براي بار هفتم در مقابل اداره 
اطالعات اين شهر دست به تجمع 
اعتراضي زدند و خواهان آزادي 

اين تجمع در . عزيزان دربند خود شدند
  . اسفند صورت گرفت26روز شنبه 

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
، بهزاد فرج اللهي، خالد وفا قادري

حسيني، حامد محمودنژاد، علي آزادي 
 17از اعضاي كميته هماهنگي از روز  

اسفند و شريف ساعد پناه عضو هيات 
مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران از 

 اسفند همچنان در بازداشت 20روز 
  .بسر مي برند

  
كارگران كاشي گيالنا در روز شنبه *

رمانداري رودبار  اسفند در مقابل ف26
به گزارش ايلنا، كارگران . تجمع كردند

اين كارخانه پيش از اين هم در 
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود 
در مقابل فرمانداري رودبار تجمع 
كرده بودند كه با وعده رفع مشكل از 
سوي مسئوالن استاني به كار خود 

  .بازگشتند
كارگران كارخانه كاشي گيالنا براي 

 6ر اين تجمع فاصله شركت د
واقع در (كيلومتري از محل كارخانه 

تا شهر رودبار را با پاي ) شهر منجيل
  . پياده پيمودند

  
كاركنان خانه كُشتي در روز شنبه *

 اسفند در اعتراض به عدم پرداخت 26
حقوقشان در فدراسيون كُشتي تجمع 

به گزارش روزنامه جمهوري . كردند
ي كه اسالمي، كارمندان خانه كشت

اردوهاي تيمهاي ملي كشتي در آن 
شود در اعتراض به عدم  برگزار مي

پرداخت حقوقهايشان در فدراسيون 
كشتي حاضر شده و اعتراض خود را 

  . نسبت به اين موضوع اعالم كردند
  
تعدادي از كاميون داران معترض در *

 اسفند در مقابل 27روز يكشنبه 
به گزارش . مجلس رژيم تجمع كردند

ا، تعدادي از كاميون داران كه ايلن
وسيله آنها توسط مأموران پليس 
توقيف شده است در اعتراض به 
توقيف كاميون خود مقابل مجلس 

  . تجمع كردند
  20بقيه در صفحه 

 1391برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در اسفند 
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اعتراض سنديكاي كارگران 

شركت واحد اتوبوسراني 

تهران و حومه به حداقل 

  1392دستمزد كارگري سال 
  

  19بقيه از صفحه 
در حالي كه غول بيرحم گراني، تورم، 
بيكاري، رانت خواري، احتكار، دالل بازي، 
رشوه خواري، هرج و مرج و ندانم كاري، 
تبعيض و فقر و فساد اقتصادي پيكر رنجور و 

غر اكثريت قريب به اتفاق كارگران و ال
زحمتكشان و بازنشتگان و ديگر دارندگان در 
آمد ثابت و مردمان فرودست را پياپي تكه 
پاره مي كند و خط فقر زندگي نزديك به 

ميليون تومان شده است و هم زمان غوغا 2
و فرياد مسئوالن مبني بر عدالت خواهي و 
ا رعايت كرامت انساني و حقوق نه تنه

محرومان ايران بلكه محرومان جهان گوش 
فلك را كر كرده است، بر خالف شعار 

نه تنها نيروي كار مورد 1391اقتصادي سال 
حمايت قرار نگرفته بلكه با شرايط طوفاني و 
سخت تر اقتصادي معيشت حداقلي نيروي 
. كار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است

 به اكنون به مصداق ضرب المثل گل بود
سبزه نيز اراسته گشت، شوراي عالي كار 
دولتي كه به اصطالح نماينده كارگري ناتوان 
و بريده از بدنه كارگري كه با روشهاي غير 
دموكراتيك و نا عادالنه در ان جايگزين شده 
اند، عليرغم در خواستهاي گسترده كارگران 
جهت تعيين دستمزد عادالنه كه هزينه 

ر كارگري را تامين زندگي انساني يك خانوا
 را 1392كند، حداقل دستمزد كارگري سال 

ماهيانه نزديك به پانصد هزارتومان تعيين 
كرده و بدين وسيله حلقه محاصره را عليه 
معيشت و زندگي كارگران تنگ و تنگ تر 

اين اوضاع و احوال تلخ و طاقت . كرده است
فرسا با اقدام نا عادالنه شوراي عالي كار 

سركوب گسترده حقوق بين الملي دولتي، با 
كارگران نظير حق تشكيل سنديكاي 
كارگري و حق اعتراض و راهپيمايي و 

 آنچنان كه در دنيا مرسوم -اعتصاب كارگري
  . تشديد شده و مي شود-و متد اول است

  
سنديكاي كارگران شركت واحد به عنوان 
يك نهاد مستقل مردمي كارگري با تحمل 

ا و سختيهاي گوناگون همه ي ازارها و اذيته
نظير زندان، بازداشت، اخراج، تهديد،  تعقيب 

همچنان ....و مراقبت و پرونده سازي و غيره
تالش مي كند از حقوق كارگري دفاع كند و 
در اين راستا اعتراض شديد خود را عليه 

 1392پايين بودن حداقل دستمزد سال 
اعالم مي دارد و اين عمل را توهين و تحقير 

  .قه كارگر مي داندبه طب
سنديكاي كارگران شركت واحد مي خواهد و 
مسئوالن وظيفه دارند شكاف گسترده حداقل 
دستمزد و هزينه و مخارج زندگي يك خانوار 

در اين راستا .  نفره كارگري را تامين نمايند4
كارگران با اميد به نيروي خويش حق پي 
گيري و اعتراض را براي خود محفوظ مي 

  .دارند
  ديكاي كارگران شركت واحدسن

  اتوبوسراني تهران و حومه
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براي مبارزه :سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك

بابي عدالتيها هيچ چاره اي جز تشكيل و متحد 

  شدن درسنديكاها را نداريم

  !خواهران و برادران زحمتكش
نان فرزندانمان بازيچه دست عده اي بي خبر و سودجو 

با اجراي دستورات صندوق بين المللي پول . استقرارگرفته 
درصحنه اقتصاد و اجتماع، همانطور كه پيش بيني مي شد با 

و كارفرمايان بخش ) دولت(توافق كارفرماي بزرگ
 25خصوصي، حداقل دستمزد ماهيانه براي سال جديد 

 برابر زيرخط فقر اعالم شده 2درصد افزايش يافت،كه 
ن افزايش حقوق از طرف شوراي اي. توسط منابع دولتي است

عالي كار، بي اعتنايي به خواسته هاي جامعه كارگري و 
به سخره گرفتن . خانواده هاي شريف زحمتكشان است

خواسته هاي طبقه كارگر درحالي صورت مي گيرد كه بيش 
 هزار امضاي اعتراضي به وضعيت معيشتي خانواده 30از 

 و وزارت هاي كارگري و مشكالت زحمتكشان به مجلس
 هفته قبل 2 هزار امضاي اعتراضي در 2. كاربرده شده است

از طرف سنديكاي كارگران شركت واحد به وزارت كار داده 
درسال جاري گراني هر روزه، امان كارگران را بريده . شد

 3طي . وسفره هاي ما هر روز خالي تر از روز قبل مي شود
ت خريدمان به ماه گذشته با افزايش قيمت ارز نيمي از قدر

 درصد ارزش افزوده به كاالها به ما 3. جيب دالالن رفت
با كمتر از نرخ تورم امسال، براي سال بعد . تحميل شد

برايمان حقوق تعيين مي كنند، يعني حداقل حقوق اعالم 
شده توسط شوراي عالي كار، هميشه يكسال عقب تر از 

ي توجيهات آقاي عباسي رييس شورا. تورم سال بعداست
اگر «:ايشان اعالم مي كنند. عالي كاربسيار توهين آميز است

با تورم امسال براي سال بعد حقوق تعيين مي كنيم، براي 
اين است كه ممكن است درسال آينده اصال تورم نداشته 

افرادي با چنين درجه هوشي در ). به نقل از ايلنا(»باشيم
ه هاي شوراي عالي كار پس از امضا كردن سند مرگ خانواد

به نقل .(كارگري، سفر تفريحي به دوبي پاداش مي گيرند
  )ازايلنا

  
  !خواهران وبرادران زحمتكش

كارگران فلزكار مكانيك ضمن اعتراض به چنين مصوبه ي 
  :تحقيرآميزي اعالم مي كنند

 براي مبارزه با بي عدالتيها هيچ چاره اي جزتشكيل و -1
  .متحد شدن درسنديكاها را نداريم

 مبارزه باگراني، دست به ايجاد تعاونيهاي مصرف  براي-2
  .زده و اين تعاونيها را تقويت كنيم

 براي رسيدن به خواسته هايمان و موفقيت درمبارزاتمان، -3
باتماس مستمر، . هيچ پشتيباني بهتر ازهمديگر نداريم

اعتراضاتمان را هماهنگ كرده و ازپشتيباني يكديگربرخوردار 
  .باشيم

 از هم اكنون براي بزرگداشت و هم انديشي مبارزات -4
  .پدرانمان در روز كارگر، گرد هم آييم

  .اتحاد رمز پيروزي است
  سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك
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  : رونوشت به

  سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه
  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه اهواز

ارگران نقاش و ترئينات تهران و هيات موسس سنديكاي ك
  حومه

  سنديكاي كارگران ساختماني و بنايان تهران و حومه
  اتحاديه كارگران پروژه اي

  اتحاديه كارگران آزاد
  كانون مدافعان حقوق كارگر

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه 

  و محاكمه فعاالن كارگري در ايران را

  .به شدت محكوم مي كنيم

قابل و خط ت

   مشايي"نشان"
  

  منصور امان
  

   اسفند22... فراسوي خبر
با وجود تالشهاي بدون توقف 
آقاي خامنه اي و همدستانش 
براي مهار شرايط تا هنگام 
جابجايي در كُرسي رياست 
جمهوري، شواهد بيانگر اين 
است كه آنها تا رسيدن اين 
موعد روزهاي سخت و پرآشوبي 

حركات . در پيش دارند
 امنيتي –كسيون نظامي فرا

دولت در هفته گذشته و جاري 
به گونه پيدا نشان مي دهد كه 
رقبا براي حفظ جايگاه خود در 
هيرارشي ُقدرت، شمشير را عليه 
هماوردان شان از رو به كمر 

  . بسته اند
نشان درجه يك "اعطاي 

 به آقاي مشايي "فرهنگ و هنر
در روز يكشنبه، آخرين اقدامي 

متداد سلسله است كه در ا
مانورهاي سياسي فراكسيون 

 امنيتي دولت صورت –نظامي 
نگاهي به حركات ياد . مي گيرد

شده، بر وجود دستكم دو خط 
چيره بر اين مانورها گواهي مي 

بخشي از اين تحرُكات به . دهد
سطح آوردن آقاي مشايي، يك 
چهره مورد مناقشه و باز كردن 
جاي برجسته تري براي وي در 

سياسي جمهوري اسالمي صحنه 
و در بخش . را هدف گرفته است

ديگر، به سمت ژرفش 
 –مرزبنديهاي ايديولوژيك 

سياسي و فرهنگي با 
فراكسيونهاي  ("اُصولگرايان"

و شفافيت ) واليت و راست سنتي
بخشيدن به ُنقاط اختالف با آنها 
در صحنه عمومي، گام برداشته 

  . مي شود
  

اد، حكم انتصاب آقاي احمدي نژ
ُگماشته ولي فقيه بر منصب 
رياست جمهوري، براي آقاي 
مشايي، بخش نُخست پروژه 
نگهداري ُقدرت را به جريان 

در اين حكم به گونه . افكند
آگاهانه كوشش شده است 
جايگاه آقاي مشايي از طريق 
برشماري صفات و واژه هاي 
اغراق آميز براي او، برجسته 

  . گردد
  

اده شدن كمي بعد تر با ترتيب د
چند مالقات خارجي براي آقاي 
مشايي با معاون وزير خارجه 
سوئد و سفيران بالروس و 
اُتريش، وي در نقش دولتمدار 
بلندپايه به روي صحنه فرستاده 

شد و اينك نيز با محمل 
، "نشان درجه يك"جديد 

دوباره نور پروژكتورها بر او 
  . افكنده مي شود

در پس اين تحرُك، افزون 
تبليغات بيروني و بسيج بر 

دروني، باال بردن هزينه 
حذف نامزد اين جريان از 
رقابتهاي نمايش انتخابات 
رياست جمهوري نهفته 
است؛ مستقل از آنكه كانديد 
آنها آقاي مشايي باشد يا 

  . نباشد
  

بخش دوم مانور با پيام 
تسليت آقاي احمدي نژاد به 
مناسبت مرگ آقاي چاوز 

او در اين . روي غلتك افتاد
پيام، نُكات تازه اي بر 
تعدادي از احكام شيعي كه 
مالهاي سنتي ترويج مي 
كنند، افزود؛ اقدامي كه 
نقش انحصاري دستگاه 
روحانيت در تفسير دين و 
داستان سرايي در باره آن را 

  .زير سووال مي برد
  

هدف از اين ُگستاخي آشكار 
و پهن كردن بساط در برابر 

تحريك آنها دكان آخوندها، 
و كشاندن شان به 
موضعگيري عليه نويسنده 

فراكسيون . تسليت نامه بود
 امنيتي دولت با -نظامي 

توجه به بي اعتباري 
اجتماعي دستگاه روحانيت و 
دافعه اي كه ديدگاه ها و 
رويكردهاي آنها بر مي 
انگيزد، براي امتيازهاي 
رايگاني كه حمله از اين 
زاويه نصيب اش مي كند، 

  . سه دوخته استكي
  

به بيان ديگر، آقاي احمدي 
نژاد و دوستان، شانس بقاي 
خود در ُقدرت را در فاصله 
گيري از ايديولوژي رسمي و 
متوليان و مروجان آن 

مفهوم . جسُتجو مي كنند
عملي اين ارزيابي، شكست 
يك تالش سي و چهار ساله 
براي برقراري و تحميل 
نظامي مبتني بر دين و 

  . وژي استايديول
  

در مجموع مي توان مشاهده 
كرد كه منافع فراكسيون 

 امنيتي دولت به -نظامي 
گونه فزاينده تري با ايجاد 
چالش و گشودن ميدانهاي 
جديد در گيري با رقبا گره 

اين براي . خورده است
، نويد دوران آرامش "نظام"

            . بخشي نيست
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  ***ادبيات
 

 نويسندگان كانون نوروزي پيام

 ايران
 نوروزي شادباش در ايران نويسندگان كانون

 فشارهاي انواع و گرانيها" به اشاره با
 در خاصه – گسيخته لگام تورم و اقتصادي
 فشارهاي ديگر، سوي از و -اخير ماههاي

 ،"فزوني به رو و سياسي اجتماعي فرهنگي،
 را "دشواريها بر زيپيرو به اميد و نو زندگي"

 كانون«: نويسد مي و كرده آرزو مردم براي
 ي همه به را نوروز ايران، عيد نويسندگان

اعتقادي،  و سياسي زندانيان به ويژه به مردم،
 بهاراني براي كه كساني به و قلم اهل به

 شادباش كنند، مي تالش آزادي از سرشار
 مي را آرزو روزگاري همه براي و گويد مي
 قلب و است اي افسانه قفل"آن  در كه كند

  » ."است بس زندگي براي
  

 نويسندگان كانون نوروزي پيام

 تبعيد در ايران
 اطالعيه در تبعيد در ايران نويسندگان كانون

 به با اشاره "بهار هاي جوانه" عنوان با اي
 هر" فرارسيدن از اسالمي جمهوري هراس

 شود مي آيا" :نوشته است، "نو و تازه چه
 توان مي آيا داشت؟ باز حركت از را زندگي
 از را نو روز و گرفت را شدن نو و بهار جلوي

 و سي از بيش كه مردمي تاريخي ذهنيت
 پوسيده دندان تا رژيم يك با است سال چهار

 شود مي آيا گرفت؟ جنگند، مي ارتجاعي و
 كرد؟ طليعه جاودانه را تباهي و ستم

 نويد ست،ا شده پديدار افق در كه درخشاني
 كه دهد مي را اي خجسته و نو زندگي

 آن با مقابله ياراي ديگر را اسالمي جمهوري
  ".نيست

 
 ادبي جشنواره راين، رود كنار در

   برليناله

 
 روزهاي بين بار سيزدهمين براي كلن شهر

دست  و نويسندگان ميزبان مارس 16 تا 6
. بود جهان سراسر از قلم و كتاب اندركاران

 بارنز، جوليان كرشل، اورزوال ،مولر هرتا

  جمله از عنان و گورباچف اوز، آموس
 .بودند شخصيتها اين
 بيش كلن ادبي  جشنواره روز يازده در
 و بحث و خواني داستان   جلسه 200 از

 در سياسي ـ ادبي وگوي گفت 
 هنر و فرهنگ هاي خانه  ها، كتابخانه 

 اين  آيي گردهم گوناگون سالنهاي و
 . شد اپ بر شهر

  
  ***سينما

 
 از ايران سينماي زن بازيگر 13

 شكايت سلحشور اهللا فرج

 كردند
 ايران سينماي زن بازيگران از تن 13
 اهللا فرج هاي گفته با رابطه در

 و فرهنگ دادسراي در وي از سلحشور
 يك همچنين. اند كرده شكايت رسانه

نويسنده نيز از او به دليل سرقت 
اين . فيلمنامه اش شكايت كرده

 سلحشور نويسنده مي گويد كه
 سرقت  او را"يوسف پيامبر"فيلمنامه 

 .است بررسي حال در پرونده كه كرده
 از انتقاد با سلحشور پيش ماه چند

 براي سينما كننده تهيه يك تالش
 هنرپيشه جولي، آنجلينا از دعوت
: بود گفته ايران، به هاليوود پرآوازه

 تفاقا ايران به جولي آنجلينا آمدن"
فاحشه " كه سينمايي براي است خوبي

 براي هم بايد سينما اين. است "خانه 
 بين المللي فاحشه خود فعاليت ادامه
 ".بياورد

 آقاي سخنان ركيك انتشار دنبال به
 و ايران سينماي درباره سلحشور
 ايراني سينماگران برخي زن، بازيگران

 و داده نشان واكنش اين گفته ها به
 .كردند محكوم را آن
 سينماي سرشناس بازيگر زن پنج

 نوشته سلحشور به خطاب ايران
نفرت  از را شهرتتان اين كه از":بودند

هم  برابر در ادبي بي  و پراكني 
 بسيار ايد، آورده دست به نوعانتان 

 كنيد لطف كاش اي" و "متاسفيم
  كشيم مي خجالت كه را سينمايي
 به اندازد، مي كجا ياد را شما بگوييم

 رستگار كه شايد كنيد، رها خود حال
 به محبت و صلح و آرامش و شويد

 ".بازگردد نگرانتان وجدان
 به پاسخ در نيز اعتماد بني رخشان

: نوشت يادداشتي در وي هاي گفته
 سينما دوران به تازه پيش چندي"

 در چه آن و كرد باز دهان  اي رسيده

 بازيگران به بود، خودش خور
 ."داد نسبت سينما

 
 يازدهمين برگزاري

 جهاني جشنواره

 تبعيد در ايران سينماي
 در تبعيد در هنر انجمن

 برگزاري از گزارشي
 جهاني جشنواره يازدهمين
 تاكيد تبعيد در ايران سينماي

 فقط "انجمن اين كه كند مي
 هنر و فرهنگ دوستداران حمايت به

 و هنرمندان تماشاگران، مستقل،
 متكي مدعا بي و آزاده انسانهاي

  ."است
 جشنواره":است آمده گزارش اين در

 پنجشنبه روز ظهر از بعد شش ساعت
 كلودين ها خانم حضور با فوريه 21

 امور در پاريس شهردار معاون بوييگ،
 امور مدير چيكو، بن ناديا و بشر حقوق
 با و فرانسه فاسيلد فرهنگي و هنري

   .شد آغاز جشنواره مدير گزارش
 تماشاگران به جشنواره روز چهار

 داد را امكان اين ايراني غير و ايراني
 به تا

 تماشاي
 يك و سي
 كوتاه، فيلم
 بلند،

 و داستاني
 مستند
 ي ساخته

كارگردانها
متعهد  ي

 و ايراني
 ساير

كشورها 
 و بحث ي جلسه شانزده در و بنشينند
 براي فيلمسازي مشكالت از گفتگو،

 و تسهيالت و تبعيد در سينماگران
 پخش و ساخت براي راوانف تبليغات

 خبر با حكومتي سينماگران فيلمهاي
 ".شوند

  

 از اسالمي جمهوري شكايت

 هاليوود
 فرانسوي وكيل يك اسالمي جمهوري

 براي را "پير كوتان ايزابل" بنام
. كرد استخدام "هاليوود" از شكايت

 پيش دريافت پس از فرانسوي خانم
 را "هاليوود" كه كرد اعالم پرداخت

 خواهد وادار ايران از خواهيعذر به
  . كرد
 اورشليم قبيل از فيلمهايي":گفت وي

 دخترم بدون ،300 معكوس، شمارش
 مستقيم تصور، قابل غير و ،آرگو هرگز

 ايران كه دهد مي  نشان غيرمستقيم يا
 خرابكاري يا اي هسته  بمباران قصد

  دروغ همين خاطر به و دارد را دنيا در
 در توانيم مي  ما هاليوود پردازيهاي

 از و كرده شكايت آنها از موارد اين
 ".كنيم دفاع ايران
 كه است اين توجه قابل نكته

 كند با مي تصور اسالمي جمهوري

 سانسور، ايران، سينماي كنترل
 الخروج ممنوع يا زنداني بازداشت،

 جهاني حق ايراني، سينماگران كردن
 از. است كرده خود نصيب را سانسور
 اين در كه است ينا پرسش طرفي

 است قرار كسي چه شكايت نامه
 شكايت مورد كسي چه و باشد شاكي
 و دست شاكي بتواند رژيم شايد است؟

 است؟ كسي چه "هاليوود" ولي كند پا
 حقه وكيل بايد كه اين سووالي است

 ياوه از مفت پول دريافت با كه بازي
 خودستايي به اسالمي جمهوري گويان

 پاسخ پرداخته، كشيدن نشان و خط و
 .دهد

  

 ***موسيقي
 

 لغو علت عنف، به تجاوز

   ليان گروه كنسرت

 
 بر را آثارشان كه "ليان گروه"

كرده  متمركز بوشهري محلي موسيقي
 اجراي با اما است پرطرفدار اند، 

  با  بوشهر در گروه اين كنسرت

  
   مخالفت حوزه علميه و بسيج روبرو

 به تازگي با كه گروه سرپرست. شد
 در "داركوب" موسيقي گروه مراهيه

 اين در رفت، صحنه روي تهران
  اي قطعه اجراي از پس كنسرت
 اعتراض در  انگيز غم آوازي با جنوبي

 به مربوط اخير روز چند اين حواشي به
 آن لغو و بوشهر در "ليان" اجراي
 و بوشهر شهر در همچنان ما":گفت

 و تجمعها سري يك با خود زادگاه
 با مقابله براي غيرقانوني هاي شبنامه 
 رو رو به  محلي موسيقي و ليان اجراي
 مخاطبان براي  توانيم نمي و هستيم

 بوشهر دوست موسيقي و هنر دوست
 ".بپردازيم برنامه اجراي به

 كنند مي  محكوم را ما":گفت شريفيان
 عنف به تجاوز خود كنسرتهاي در كه
 از فردي كه نيست صحيح.  كنيم مي
  تر، مهم همه از و رسمي جايگاه يك

 كنسرت در كه بزند اتهام و بيايد ديني
. است گرفته صورت عنف به تجاوز ما

 توهين اين. دارد حقوقي بار حرف اين
 آنجا در كه نفر هزار از بيش به است

   ".داشتند حضور
  

  22بقيه در صفحه 
 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

 :روز سخن
 راي دادند نمي اجازه داد، مي تغيير را چيزي دادن راي اگر نيست، آزادي كه آنجا"

 را خود شهرت او. طنز پرداز آمريكايي و نويسنده) 1910 - 1835(تواين  مارك ("بدهيد
 )است "ساير تام ماجراي" و "فين هاكلبري ماجراهاي" رمان مديون

 رابينز آنتوني ("آوريم مي دست به را همان كنيم، متوجه چه هر به را خود حواس"
  )شيانگيز سخنران و نويسنده رابينز، آنتوني) 1960 متولد(



   22صفحه                    1392اول فروردين  – 333نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رويدادهاي هنري ماه 
  

  21بقيه از صفحه 
 فرش ركورد بووي ديويد آثار نمايشگاه

  شكست را موزه

  
  

 بر مروري نمايشگاه از بليت هزار 42 از بيش
 راك موسيقي خواننده بووي، ديويد آثار و زندگي
 با نام نمايشگاه اين. است شده فروخته تاكنون

 سمار 23 شنبه روز از ،"بووي ديويد است اين"
 دهه پنج و كند مي كار به آغاز) فروردين سوم(

 زمينه در را بريتانيايي ساله 66 ستاره اين فعاليت
 دهه در. گيرد برمي در سينما و مد موسيقي،

 سرشناس از يكي بووي ديويد ميالدي هفتاد
 با بار هر و بود جهان موسيقي هاي چهره ترين

 .رفت مي صحنه روي بر متفاوت ظاهري
 چندي آلبرت و ويكتوريا موزه مدير ،راث مارتين

 اين برگزاري و خواننده اين باره در پيش
 ديويد انقالبي نوآوريهاي":بود گفته نمايشگاه

 مد طراحي در هنوز مد و تئاتر موسيقي، در بووي
 الهام همچنان و دارد بازتاب تصويري فرهنگ و

 ".دنياست سراسر در طراحان و هنرمندان بخش
 

  فلويد پينك  آثاراز جديدي اجراي
 كارهاي از اقتباس هزاران سالها طول در چه اگر

 است، شده دارند جهاني شهرت كه فلويد پينك
 از آمده به وجود كه اثري آميزترين موفقيت اما

 اين كار. است تركيه اهل پيانيست جوان زن يك
 گرفته، قرار فلويد پينك توجه گروه مورد پيانيست

 ياد آن از خود رسمي بوك فيس در به طوري كه
   .داده است قرار تجليل مورد و كرده
 سبب شهرت چشمگير يكشبه اين امر اين

 اقتباس با گوكچين دنيس. شده است پيانيست
به ياد  اثري فلويد، پينك آهنگ سه از جديدي
 .است كرده خلق ماندني

  
 ***نقاشي

 كشف اينترنت در دايك ون از تابلويي

 شد
 هفدهم قرن برجسته قاشن دايك، ون از تابلويي
 از پيش. شد شناسايي اينترنت طريق از بريتانيا،

 پرتره تابلو اين كه كردند مي فكر كارشناسان اين
 موزه انبار در همين به و است كپي نسخه يك

 اگر. شد مي نگهداري انگلستان دورهام در باوس
 شود نمي و است ملي ميراث جزو تابلو اين چه
 ميليون يك از بيش اما ،گذاري كرد قيمت را آن

 .است شده برآورد آن ارزش دالر
 نگاران پرتره بهترين از يكي دايك ون آنتوني

 آمد دنيا به  هلند-انتورپن  در كه بود هفدهم قرن
 .شد اول چارلز شاه دربار نقاش 1632 سال در و
  
  

بررسي جناحها و 

كانديداهاي يازدهمين 

  دوره رياست جمهوري
 

  مجيد شمس
  

ويسي از نامزدهاي يازدهمين نام ن
 21 تا 12دوره رياست جمهوري از 

 و در روز صورت مي گيردارديبهشت 
 هفتمين رييس ،1392 خرداد 24

 ،بني صدر جمهوري اسالمي بعد از
 ، رفسنجاني، خامنه اي،رجايي

 انتخاب مي خاتمي و احمدي نژاد
  .گردد

در انتخابات آتي دو طيف اصلي 
 )م ولي فقيهباند حاك ("اصولگرايان"

 رقابت با هم به "الح طلبانصا"و 
 به نوشتهخواهند پرداخت كه در اين 

  .ن اشاره خواهم كردآ
  

  :اصولگرايان

،  گروه سنتيها4 اصولگرايان به جناح
ائتالف برخي فرماندهان سابق 

 و ،پايداري/ خواه اتحاد تحول، جنگ
همچنين حاميان دولت تقسيم شده 

  . است
 هاي شاخص از چهره :سنتيها -1

 وزير ،اين دسته منوچهر متكي
احمدي ( ارجه سابق دولت نهمخ

و كانديد جبهه پيروان خط امام ) نژاد
به طور رسمي  كه استو رهبري 

از . اعالم كانديداتوري كرده است
ل اسحاق و آاين جبهه يحيي 

 .محمدرضا باهنر هم كانديد هستند
 رييس ، مصطفي پور محمدياحتماالً

ي كل كشور و وزير سازمان بازرس
 كانديد منتخب ،كشور دولت نهم

كه  خواهد بودانيت مبارز حجامعه رو
اعالم نامزدي به طور شخصي  فعالً

چهره شاخص ديگر اين  .كرده است

 مشاور عالي ، علي اكبر واليتي،ناحج
 دبير كل مجمع جهاني ،خامنه اي

بيداري اسالمي و وزير امور خارجه 
  .استني در دوران موسوي و رفسنجا

ناح دوم اصولگرايان كه جدر  -2
تالف برخي فرماندهان سابق جبهه ئا

 و بارز سه چهره بسيار است،و جنگ 

 ،علي الريجاني: مهم وجود دارند
رييس مجلس و داماد مرتضي 
، مطهري و برادر رييس قوه قضاييه

 فرمانده سابق سپاه ،محسن رضايي
 دبير كل ،در دوران هشت ساله جنگ

ت نظام و حص مصلمجمع تشخي
كانديداي جبهه ايستادگي ايران 
اسالمي و همچنين كانديد منتخب 

 ،محمدباقر قاليباف، "حزب سبز"
و ) نيروي انتطامي( رييس سابق ناجا

  .كنون تا 85شهردار تهران از سال 
 - خواه ولحدر جناح اتحاد ت -3

پايداري دو چهره سرشناس وجود 
رييس  ( غالمعلي حداد عادل:دارد
رييس فرهنگستان ، لس هفتممج

زبان و ادب فارسي و پدر همسر 
سعيد جليلي و ) مجتبي خامنه اي

عالي امنيت ملي از  دبير شوراي(
  ).  تا كنون85سال 

ناح از طيف اصولگرايان جاين سه 
هر كدام كانديد منتخب خود را 

 دو بعالوه يك ائتالفو معرفي كرده 
يعني محمدباقر  .را تشكيل داده اند

 فرماندهان ائتالفناح جباف از يقال
دادعادل از جبهه پايداري و ح –سپاه 

  .واليتي از جناح سنتي
البته اين ائتالف بدان معنا نيست كه 

 ،كند دو نفر از يك نفر حمايت مي
 دو نفر ،بلكه براي اينكه رايها نشكند

كشند كه بايد  از اين ائتالف كنار مي
 ،ن يكنفر كه باقي خواهد ماندآديد 

  .ه كسي خواهد بودچ
جناح چهارم از طيف اصولگرايان  -4

حاميان دولت هستند كه تاكنون 
 .شود ن ديده نميآاسامي مهمي در 

چند وزير احمدي نژاد وجود دارند كه 
 ،نها علي اكبر صالحيآترين ممه

 متولد كربال و  وي.استارجه خوزير 
 او. مده استآاز نه سالگي به ايران 

 مهندسي داراي مدرك دكتراي
هسته اي از دانشگاه ام آي تي 

مريكاست و به زبانهاي عربي و آ
 اعالم  صالحي.انگليسي مسلط است

البته همه  .كرده نامزد نخواهد شد

منتظر اعالم نامزدي اسفنديار رحيم 
ي مشاور احمدي نژاد و رييس يمشا

كه با ، هستند سابق ميراث فرهنگي
حيت التوجه به اينكه احتمال رد ص

، رود  شوراي نگهبان ميز سوياوي 
  . خود را نامزد نكندممكن است

  

  
 ،همچنين غالمحسين الهام

 نژاد، ي دولت محمود احمديسخنگو
 وزير نيروي دولت ،سيد پرويز فتاح

نهم و جانشين قرارگاه خاتم االنبيا 
  .وجود دارند كه نقش محوري ندارند

  
 از ل مستقو از چهره هاي منفرد

 هايي چونطيف اصولگرايان نام
 رييس شوراي ،مهدي چمران

 تا 81اسالمي شهر تهران از سال 
جبهه مشورت ايران "كنون و كانديد 

 وزير ،علي فالحيان و "اسالمي
به طور اطالعات دولت هاشمي كه 

 اعالم نامزدي كرده را ميرسمي 
  .توان نام برد

  
  "اصالح طلبان"

در جناح اصالح طلبان دو طيف 
ات باند رقيب از در ادبيوجود دارد كه 

 و "معتدلها" ح جنا عنوان بهآنها
  . شود ياد مي"افراطيها" حجنا

الح صن دسته از اآمنظور از معتدلها 
انتقادات ماليم طلباني هستند كه 

در  دارند و به ويژه "نظام"تري به 
 به ميدان نيامده و 88جريانات سال 

 حتي انتقاداتي را نيز به اين شيوه
  مياز ميان اين طيف. ابراز داشته اند

توان به مجيد انصاري و سيد حسن 
خميني اشاره كرد كه البته سيد 

اعالم به طور رسمي حسن خميني 
  .زد نخواهد شدمكرده كه نا

 سيد حسن ، منتخب اين جناحكانديد
 در  خامنه اي نماينده،روحاني

عضو خبرگان ي،  ملامنيتشورايعالي 
لحت صرهبري و مجمع تشخيص م

مشاور ، س مركز استراتژيكريي، نظام
امنيت ملي رفسنجاني و خاتمي و 

 "حزب اعتدال و توسعه"كانديد 
كه خامنه اي  در صورتي. است

بخواهد در مقابل فشارهاي مردمي و 
تنشهاي ناشي از بحران اتمي تسليم 

 ،گيردبگردد و راه سازش را پيش 
  . بسيار زياد استاوشانس 

ون و اما در جناح تندروها يا افراطي
به اعتراض علني عليه تقلب كه 

 و از انتخاباتي خامنه اي دست زدند
حاميان ميرحسين موسوي و كروبي 

 ،احتمال اينكه محمد خاتميهستند، 
رييس جمهور اسبق خود را كانديد 

جريانهاي  .بسيار كم است، كند
اصالح طلب طي نامه اي از سيد 
محمد خاتمي خواسته اند كه خود را 

اين  كانديد كند، اما براي اين دوره
امر يك ريسك سياسي است و بيم 

حيت گردد و الرود كه رد ص ن ميآ
وجود  اوبا توجه به شناختي كه از 

رسد كه   بعيد به نظر ميدارد،
شهامت قبول اين ريسك را داشته 

 از سوي خامنه اي اينكه مگر ،باشد
  .تكليف گردد

 "شوراي اصالحات"و اما در جلسه 
 هم اطالح طلب طيفهاي م ازكه

  عمل ه  راي گيري بتشكيل شده،
  23بقيه در صفحه 
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 در داد يجانيجواد الر

 وستد حقوق بشر با امالك

 يدي جداليل
   اسفند19...  خبريفراسو
 ،يجاني جواد الرشرمانهي پوچ و بيحرفها

 در مورد هيي ستاد حقوق بشر قوه قضاريدب
 و خود او، نه دي احمد شهيگزارش آقا
 را آشكار ي وييايخولي مالتيتنها شخص

 ري زي پر رنگدييتر كرده، بلكه مهر تا
 ابعاد راموني پدي شهي آقاريگزارش اخ

 زده رانيگسترده نقض حقوق بشر در ا
 اكنون پروسه دي احمد شهيآقا. است

 ي در جمهوري و پرونده سازياتهام زن
 داند ي كند و مي را بهتر درك مياسالم

 يراني شهروند اكيكه چنانچه خود او 
 چگونه قيبود، با بازگو كردن حقا

 يجاني جواد الر. شدي ماهيروزگارش س
 كند ي مبي را تكذمشي رژيتهايهمه جنا

 آنها ست،حقوق بشر بهانه ا": دي گويو م
 دي بعي و".اند  اسالم را هدف گرفتهنيقوان

 ني به قوانياست كه نداند حقوق بشر ربط
 جهانشمول يني ندارد و قواني كسيمذهب
  .است

 گري منفور دكي از ي بردارهي با كپاو
مخالفان حكومت را  بشار اسد، ،يجهان

 رانيا" دي گوي خواند و مي م"ستيترور"
 و به گزارشگر ستي ن"ستهاي تروريجا
به طور كامل توسط ":  زندي اتهام مژهيو

   ". شودي مهي تغذيستي تروريگروه ها
 ي اتهام را به آقاني ايجاني الرنيهمچن

 پول گرفته تا كاي بندد كه از آمري مديشه
 ياو جمهور. دسيمطابق خواسته آنها بنو

 سرپا براساس يدموكراس" كي را ياسالم
 ادعا ني خواند و همچني م"ينظام اسالم

 ي و قومي مذهبيتهاي كند حقوق اقليم
 شود، اما همزمان ي متيمحفوظ و رعا

 رواني و ممنوع و پ"فرقه" را ييا بهنيد
  . دانديآن را قابل مجازات م

 ي به اثبات پوچ بودن ادعاهايازي نچيه
 راني روزمره مردم ايزندگ. ستي نشانيا

 حال بد نيبا ا.  استقي حقايايخود گو
 ي بلندگوني كه امي توجه كنستين

 مزدور با كي كه نمونه ي اسالميجمهور
 يهمه مختصات آن است، چگونه برا

 و ياسي و سي به منافع اقتصاديدسترس
 را تهاي واقعرت، به راس هرم قديكينزد

 نيظر به ا منني كند و از همي مفيتحر
.  نزول كرده استيدرجه سقوط اخالق

 ني در معرض اتهام زميجانيجواد الر
 قرار دارد و بعد از گذشت دو سال يخوار

 دستگاه يگانيهمچنان از پرونده او در با
 از شيتصرف ب.  شودي محافظت مييقضا
 ن،يم وراهي در حاشي ملي هكتار اراض342

 ني مجاز در اري حلقه چاه غنيحفر چند
 راس 900 از شي بينطقه، نگهدارم

 يرقانوني شتر به صورت غ200گوسفند و 
 ي احداث شده در اراضيهايدر دامدار

 از جمله اتهامات ثبت شده در ،يتصرف
  . پرونده اوست

 كه عنوان معاون ي فرد هتاك و مفترنيا
 كشد، نماد ي مدكي را هيياول قوه قضا

 ي اسفبار حقوق بشر در جمهورتيوضع
 اعتبار دادگاه ها، نيي محك تع وياسالم

 آن يي دستگاه قضايهاياحكام و دادرس
 اروپا روز هي رابطه، اتحادنيدر هم. است

 78 ستي را به لمي رژگري مقام د9گذشته 
 ناقص ي اسالمي جمهورامات مقينفر

                   .حقوق بشر اضافه كرد

   

روز جهاني زن و نهادينه شدن 

  نخشونت عليه زنان ايرا
  زينت مير هاشمي 

   اسفند 18فراسوي خبر آدينه    
  خشونت بر زنان در سه گروه دسته بندي مي شود؛

خشونت در محيط خانواده، خشونت در محيط عمومي توسط 
اعمال خشونت بر زنان از طرف . افراد و خشونت توسط دولت

حاكميت، به ويژه با استفاده از ابزار قانون، در رديف خشن ترين 
  .بشري ترين نوع خشونت معرفي شده استو ضد 

تاريخ سَتم و تبعيض جنسيتي و خشونت بر زنان گرچه قديمي تر 
از تاريخ سَتم و اختالف طبقاتي است، اما حكومتها با توجه به 
چگونگي ساختار خود و با وضع قوانين و راهبردهاي اجتماعي 
 مي توانند در كاهش نابرابريهاي جنسيتي يا گسترش آن نقش

  .داشته باشند
از سوي ديگر مبارزه براي رفع تمام اشكال تبعيض جنسيتي با 
. مبارزه براي برابري اجتماعي و سوسياليسمِ گره خورده است

مبارزه طوالني و پي گيرانه زنان براي كاهش نابرابريهاي 
  . جنسيتي به امري دست يافتني تبديل شده است

چ وجه به علت به هي. حقوق زنان، حقوقي جهان شمول است
شرايط فرهنگي، مذهبي، طبقاتي نبايد زنان را از اين حقوق 

نابرابري در دستمزد با مردان، برشمردن كار . جهاني محروم كرد
زنان به عنوان نيروي كار ارزان، مانع شدن از اشتغال زنان در 
شغلهاي مورد دلخواه خود، زنانه كردن و مردانه كردن نيروي 

ان از رشته هاي تحصيلي مورد دلخواه به كار، محروم كردن زن
اين موارد از كلي ترين ..... بهانه زن بودن، حجاب اجباري و 

دردهاي مشترك زنان است كه بنا به اين كه در كدام منطقه اي 
  . از اين جهان زندگي كنند كمتر و يا بيشتر اعمال مي شود

،  اسفند در مورد زنان15حرفهاي ولي فقيه در روز سه شنبه 
دامن زدن به خشونت عليه زناني است كه حكومت را به چالش 

هفت «خامنه اي در اين روز طي پيامي به كنگره . گرفته اند
» زن مسلمان«بسيجي، بار ديگر با جدا كردن » هزار شهيد زن

بر تداوم تبعيض » الگوي سوم«و طرح » شرقي و غربي«از زن 
  . ورزيدو ستم جنسيتي به بهانه فرهنگ و دين تاكيد 

در جمهوري اسالمي، سخن پراكنيهاي همه پايوران ريز و 
درشت از ولي فقيه، انصار و نمايندگان وي تا مسئوالن همه 
اركانهاي نظام بر ابزار قانون و استفاده از دين به منظور نهادينه 

  .كردن تبعيض جنسيتي تاكيد دارد
ه مندي از استفاده ابزاري از عقب افتاده ترين اقشار جامعه و بهر

رسانه هاي عمومي توسط حكومت به طور آشكار و مداوم در 
  .خدمت خشونت عليه زنان و باز توليد تبعيض جنسيتي است

 محيط خانه  مسئول تمامي فجايع و آسيبهاي اجتماعي كه در
 جامعه بر زنان اعمال مي شود حكومت استبدادي واليت فقيه  و

  . است
   

رئيس مركز امور زنان و خانواده در رابطه با ميزان حرف 
 به زنان نشان دهنده عدم توجه به 92اختصاص بودجه سال 

مي » مقدس«پيشرفت زنان در حكومتي كه زن را موجودي 
نظريه پردازان حكومت ايران مدعي هستند كه . شمارد، است

بهشت زير پاي زنان است، اما وقتي به حقوق مشخص زنان بر 
ردد، زن بايد خود را محبوس در خانه و پاي دارنده آتش مي گ

آشپزخانه باشد تا خانواده كه از منظر حكومت ستون اصلي جامعه 
 17به گزارش روز پنجشنبه . را تشكيل مي دهد، پايدار بماند

اسفند خبرگزاري فارس، مريم مجتهد زاده، رئيس مركز امور 
تالش كرديم تا  92در بودجه سال «:زنان و خانواده گفت كه

يك درصد از بودجه به حوزه زنان و خانواده اختصاص داده 
البته اين يك درصد هم در تحقق ايده هاي زنان كار . »شود

گزار نظام مردساالرانه براي نهادينه كردن نابرابري جنسيتي قرار 
  . خواهد گرفت

پيكار براي برابري جنسيتي، در پيكار براي برابري، آزادي، 
مشاركت . ، صلح و سوسياليسمِ گره خورده استدموكراسي

فعاالنه زنان در امر مبارزه براي تغيير شرايط كنوني و ساختن 
جهاني ديگر تضمين كننده دستاوردهاي زنان در هر تحولي 

  . است
. ديكتاتوري واليت فقيه مانع اصلي پيشرفت زنان در ايران است

رهاي ستمگرانه بر همين منظر سرنگوني رژيم و نابودي همه ابزا
اش، پيكار كنشگران برابري جنسيتي را به چشم اندازهاي روشن 

  . تبديل خواهد كرد
   
 

بررسي جناحها و كانديداهاي يازدهمين 

  دوره رياست جمهوري
  22بقيه از صفحه 

  .در مرحله اول در نظر گرفته شدند  تن7مده و آ
   مشاور ارشد موسوي در انتخابات دهم،عليرضا بهشتي -
 معاون اول خاتمي كه اعالم كرده در ،ارفعحمد رضا م -

  كشد مدن خاتمي كنار ميآصورت 
 امور وزارتفريقايي آ معاون سابق عربي ،سيد محمد صدر -

  خارجه
 رييس سابق بازرسي كل كشور در ،قق دامادحسيد مصطفي م -

  73 تا 60سالهاي 
دار بيژن نام،  بيطرفنامهاي حبيب اهللاه  وزير دولت خاتمي ب3 -

  اسحاق جهانگيري ، زنگنه
  : عبارتند ازطيفهمين  ديگر در  مطرحنامهاي

موسس معاون سابق وزارت اطالعات،  ،محمد شريعتمداري -
 و وزير دولت "جمعيت دفاع از ارزشهاي انقالب اسالمي"
  ميشها
حزب " دبير كل ، نماينده سابق مجلس ومصطفي كواكبيان -

مدن خاتمي كنار آرت عالم كرده در صواكه  "مردمساالري
  خواهد كشيد

نهاد و منتخب  "حزب اسالمي كار" دبير كل ، كمالي حسين-
  "خانه كارگر"دولتي 

   رييس تربيت بدني دوران خاتمي،محسن مهر عليزاده -
   دبير كل حزب اهللا ايران،سيد محمد باقر خرازي -
 چهره استثنايي كه در تمام دولتهاي ،محمد سعيدي كيا -

  سنجاني و خاتمي و احمدي نژاد وزير بوده استموسوي و رف
ست ي البي،هوشنگ امير احمدي توان به مي ديگر هايايدداز كان

   نام برد"مريكايي آ- شوراي ايراني"جمهوري اسالمي و رييس 
  

  نبرد خلق 
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

دخلـق ارگــان ســازمان چريكهــاي فــدايي خلـق ايــران و بيــان كننــده نظــرات نرب 
 مطالــــب امـــا بــــديهي اســـت كـــه از چــــاپ مقـــاالت و. ايـــن ســـازمان اســــت

فعالني سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيز ترمجه مطاليب كـه 
دهــــد و اطــــالع از آن مفيــــد اســــت، خــــودداري  حجــــم نــــشريه اجــــازه مــــي

شــود، بيــان   مطــاليب كــه بــا امــضاي افــراد در نربدخلــق چــاپ مــي. كنــد منــي
كننده نظرات خود آنان است كـه ممكـن اسـت بـا نظـرات سـازمان منطبـق، 

) بــا نـام و يـا بـدون نــام(سـرمقاله نربدخلـق . خـتالف داشــته باشـدمهـسو يـا ا
  .بيان كننده نظر سازمان است

  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       يااسترال

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن ايـران، اخبـار                
تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديـدگاههاي             

   .جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
  نت در شبكه جهاني اينترسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و جهان، تحليل 
  مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

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

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

پيام نوروزي سخنگوي 

سازمان چريكهاي فدايي 

  خلق ايران
  1بقيه از صفحه 

در سال گذشته مردم ايران شرايط سخت و 
سالي كه ولي . دشواري را پشت سر گذاشتند

فقيه آن را سال توليد ملي ناميد، به سال 
فروپاشي توليد ملي و سقوط زندگي كارگران، 
مزدبگيران و كاركنان بخش دولتي و 

  در مقابل مردم ايران .  تبديل شدخصوصي
به روشهاي گوناگون در مقابل سياستهاي 
ضد مردمي واليت خامنه اي ايستادگي و 

خيزش كشاورزان اصفهان و . مقاومت كردند
صدها حركت اعتراضي كارگران و مزدبگيران 
نمونه هايي از جنبشهاي رنگين كمان مردم 

  .ايران بود
  

تاقانه و اكنون كه در لحظات آخر سال مش
سرخوشانه در انتظار فرا رسيدن لحظه تحويل 

سال جديد هستيم و در حالي كه نسيم بهار، 
  مژده ي به سرآمدن زمستان را مي دهد، 

، سال سرنگوني 1392آرزو مي كنم كه سال 
واليت ننگين خامنه اي و سال آزادي مردم 
ايران از چنگال اهريمنان و مرتجعان حاكم بر 

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

  .و تبعيض جنسيتي، مذهبي، ملي و قومي باشد
در آستانه سال جديد از هموطنانم درخواست 
مي كنم كه به جوانان و كودكان بي سرپرست، 

ا و كارتون خوابها كه به علت به بي خانه مانه
سياستهاي ضد مردمي نظام حاكم به كمك نياز 

  . دارند مدد رسانيد
همه با هم ياد همه ي ايرانياني كه در سال 
گذشته در مبارزه عليه نظام جهل و تاريكي به 

  .شهادت رسيدند را گرامي مي داريم
در آستانه سال جديد با ستايش و احترام، 

 زندانيان سياسي و خانواده همبستگي خود را با
  .شهدا و زندانيان سياسي اعالم مي كنم

به زنان و مردان پايدار،  صبور و دلير كمپ 
  اشرف و زندان ليبرتي درود مي فرستم

با مبارزه و مقاومت كارگران، مزدبگيران، زنان، 
دانشجويان و آزاديخواهان كشورمان، اعالم 

 را همبستگي مي كنم و پيكار بي امان آنها
  .ستايش مي كنم

  دستتان را مي فشارم
  پيروز و سرفراز باشيد

  مهدي سامع 
  1391 اسفند 30چهارشنبه 

 

 چكسي كه هي هسته ا"خبر خوش"

 ستي به بازگو كردنش نليما

  امانمنصور

  اسفند14..  خبريفراسو

 ي اسالمي جمهورمي رژيغاتي كه دستگاه تبلي روتوش شده اريتصو
 كند، در شكل و مضمون تفاوت ي مهيارااز مذاكرات قزاقستان 

 شناخته شده آن پس از هر دور مذاكره با گروه غاتي با تبليچندان
نُكته .  نداردي اُتمي انرژي المللني آژانس بي نشستهاايشش كشور 
 ي برا"نظام" بال ري زي خارجيطرفها است كه يتازه فقط باد
  . انددهي مبالغات خود دميپرواز در بطر

 ُگفت وگوها و محرمانه انگاشتن اتييبا پنهان نگاه داشتن جز آنها
 ي داده اند، فضاي اسالمي كه به جمهوري مشخصيشنهادهايپ

 يتهاي مانور و شرح  رواي آن براوراني رهبران و پااري در اختيمناسب
 مي تسيير.  نهاده شده، گذاشته اندزي ميدلخواه از آنچه كه رو

 توانم در باره يمن نم":  باره گفتنيتون در ا اشممذاكره كننده، خاُن
 تا مي فُرصت دهراني اوال به امي خواستي چون مم،يطرح سخن بگو

 در باره آن بحث و دي كارشناسان بانيآن را مطالعه كند و همچن
  .»د شوي طندي فراني امي داشته باشند و بهتر است بگذاريبررس
 با وجود ابراز زي ني اسالمي جمهوري كه مقامهانجاستي اجالب
 نشاندن يبه كُرس"، " غربينيعقب نش" بر دي و تاكيشادمان
 و جز آن، سرسختانه " شدن منطق مارفتهيپذ"، " از مطالباتيبخش

 يادي زلي روند و تماي طرح شش كشور  طفره ماتيياز ورود به جز
 ي زنند، نشان نمي كه جار مي "خبر خوش" در گرانيبه شراكت د

 كند، هي رفتار ناهمگون را توجني تواند اي كه ميتنها علت. دهند
 زي پرهلي تواند دلي منيا. نامطلوب بودن جنس طرح مزبور است

  . بدهدحي توضزي آن را ناتييخاُنم اشتون از اشاره به جز
 است كه گروه ي فُرجه اقتي در حقشنهادها،ي نگه داشتن پمحرمانه

 حفظ چهره خود و حل و يبرا ي اسالميشش كشور به جمهور
 دارد كه دي دهد و اُمي تواُفق مكي بر سر يفصل موانع داخل

با . رندي بگشي را در برابر آن پي سازنده و مثبتوهي شرانيحاكمان ا
   خيتار م،ي رژي خارجي حال، طرفهانيا

  
  

  شهداي فدايي 

   فروردين ماه
 - خشايار سنجري - حبيب مؤمني -جواد سالحي : رفقا

 - بيژن جزني - محمد معصوم خاني -صور فرشيدي من
) سعيد( مشعوف - عباس سوركي -حسن ضياء ظريفي 

 احمد جليل - عزيز سرمدي - محمد چوپانزاده -كالنتري 
 غزال - محمدرضا كاميابي - حميد اكرامي -افشار 

 - عباس هوشمند -شاهي   سيمين پنجه-آيتي ) پريدخت(
جليل - ناصر توفيقيان -لي  يداهللا سلسبي-علي ميرابيون 

- عطا خانجاني -اتاباي   بهرام آق-اراضي 
 - غفور عمادي -پور   آراز محمد وردي-)بهروز(محمدآراز

 قربانعلي - بردي محمدكوسه غراوي -عبداهللا صوفي زاده 
 فيروز - علي محمد خوجه - سعيد جوان مواليي -پورنوروز 
 فيروز - شفيعي )آرقا( قربان - آنه بردي سرافراز -شكري 

 - محمد رسول عزيزيان - نور محمد شفيعي -صديقي 
 _ منوچهر كالنتري -پور   محمد حرمتي-پروين افروزه 

در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع ... ور  و  صديق ديده
  توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند

*********  
  

 ن،ي فرورد16ه اند و روز  كردنيي تعزيمصرف فُرجه مزبور را ن
 دني شود، انتظار دي مذاكرات آغاز مي كه دور بعديزمان

  . كشندي اش را مجهينت
 را ي اسالمي جمهوري خارجي طرفهاكي تاكتهي گمان پايب

 حاكمان ي از سوي كننده ادواري مشخص و اُممي عالافتيدر
 در زي تجربه نني اگر،ي دياز سو.  دهدي ملي تشكرانيا

 دهه مذاكره و كشمكش كي از شيست كه در طول بدست ا
 مالها، مي از طرف رژي ارسالي عالمتهاشتري بك،يپُلماتيد
 وقت به دي كشاندن موضوع و خرراههي به بي براييابلوهات

       هسته اش بوده استانهي اهداف ماجراجوبيمنظور تعق

           


