
 :سرمقاله
 برنامه افزايش فشار اقتصادي نخواهد توانست

 ها بكشاندكشان را به كنج خانهكارگران و زحمت

 :گزيده اخبار
 زندانيان/ زنان/ كارگران/ دانشجويان

 بحثي درباره آزادي و دموكراسي 

 چگونه از واگذاري جنبش اعتراضي به طبقات فرادست جلوگيري كنيم؟

 :شعر
 خاطر بسپارپروانه را به/ پرچم سرخ گل پيچك

 1389فروردين/ شماره ششم

Email: jahanenovin@gmail.com 

http://jahanenovin.blogspot.com 



 2 1389فروردين / شماره ششم
سرمقاله 

 برنامه افزايش فشار اقتصادي
 نخواهد توانست

 كشان راكارگران و زحمت
 ها بكشاندبه كنج خانه

هـا   سپري شد با آالم و دردها و دستگيري 88سال 
اكنون .  ها ها و شكنجه ها و زخمي ها، كشته و زندان

بنـدي   رسد كه دسته در آغاز سال جديد به نظر مي
طلبان  بخشي از اصالح.  جديدي شكل گرفته است

از آنچه در سال گذشته اتفاق افتاده است راضي به 
كنند كه اعتراضات  آنها احساس مي.  رسند نظر نمي

هاي آنان بـوده اسـت و        مردمي، فراتر از خواسته
دهند تا با دست يافتن به امتيازاتي اندك  ترجيح مي

سر و ته قضيه را هم بياورند و با قبول موقـعـيـت    
. شريك فرودست در حكومت، مردم را رها كنـنـد  

 اند، شدهآنان هر چند خود متحمل صدمات زيادي 
انـد،   شان پـرداخـتـه   هاي بهايي گزاف براي خواسته

تعداد زيادي زنداني، محكوم و بازداشتي دارند و   
اند، اما از ايـن   ها و كشتارها را داده شكنجه ي هزينه

خوشحال نيستند كه جنبش مردمي، فراتر از آنـهـا   
رفته و خواستار تغييرات اساسي در هـرم قـدرت     

آنان در حالي كه قبول دارند كه اعتراضـات  .  است
ها و مردمي، كامال مستقل و برخواسته از عمق رنج

هاي مردم است كه در سي سال گذشته بـر     سختي
آنان رفته، اما آنگاه كه به نتايج اين خيزش مردمـي  

هـاي خـود     كنند و آن را فراتر از خواستـه  نگاه مي
 .رسند بينند، چندان راضي به نظر نمي مي

در جهت ديگر، بخش فرادست حاكميت حاضر به 
دادن هيچ گونه امتيازي به مردم نيست و حـتـا از     

هايي انجام يك رفرم ساده، كه حداقل بتواند بخش
زنـد و    طلبان را راضي كند، سر باز مـي    از اصالح

چنان به بگير و ببند و شاخ و شانه كشيدن در   هم
 .دهد پا خواسته، ادامه ميبرابر مردم به

هاي اعتراضات مردمي، كه ريشه در ظـلـم و     بنيان
چنان بي هاي اخير دارد، همستم تلنبار شده در دهه

مـردان حـاضـر      گويا دولت.  شود پاسخ گذارده مي

ترين حقوق دموكراتيك مردم را بـه   نيستند كوچك
ها و مـطـبـوعـات و            روزنامه.  رسميت بشناسند

چنان در انحصار بخش كوچـكـي از     ها، هم رسانه
حاكميت است كه تماميت قدرت را در دسـتـان       

خواهـد و در كـنـار قـدرت              اي معدود ميعده
ي خود بر اقتصاد را نيـز،   سياسي، سيطره ي فزاينده

كند تـا آخـريـن         تر ميتر و كامل هر روز گسترده
هاي مردم تحت ستم را بگيرد و كـارگـران و      رمق

كشان و اقشار تحت ستم را، از همان قوت زحمت
 .اليموت محروم كند

هـا، كـه يـكـي از           طرح هدفمند كردن يـارانـه    
داري هاي اصلي بانك جهاني و سـرمـايـه      خواسته

به اهـرمـي بـراي         نئوليبرال آمريكا و اروپا است،
فشار بيشتر بر مردم معترض تبديل شده اسـت و    

چنان گرفتار زندگي روزمره و رود تا آنان را آن مي
دست آوردن لقمه نان آغشته به فقر كند تـا بـه     به

خيال خام حاكمان، مردم را از هرگونـه حـركـت      
 .اعتراضي باز دارد

هاي اروپايي و آمريكا بـا  رايي دولتهمراهي و هم
ها و   دولت ايران، در زمينه غارت آخرين اندوخته

رغم اختالفات ظـاهـري و     هاي مردم، عليدارايي
شان بر روي مساله  هاي فراوانشاخ و شانه كشيدن

دهد كه آنان نيز به اي و دموكراسي، نشان مي هسته
دنبال دموكراسي و آزادي واقـعـي مـردم ايـران           
نيستند، چرا كه تنها عدالت اجتماعي و اقتـصـادي   

نـظـام   .  تواند دموكراسي واقعي را نهادينه كـنـد   مي
داري نشان داده اسـت كـه بـا عـدالـت             سرمايه

 . اجتماعي و اقتصادي، هيچ سر آشتي ندارد
تعيين حداقل دستمزد سيصد و سه هزار تـومـانـي    

هاي حكومت،  ي بسياري از خودي  نيز، كه به گفته
حدود يك سوم خط فقر ِاعالم شده اسـت، روي    

حد بر كـارگـران و     ي افزايش فشار بي ديگر سكه
جمعي، تعطيلـي  هاي دستهاخراج.  مزد بگيران است

ها و عدم امنيت شغلي نيز، شرايط را روز به كارگاه
تـمـام ايـن      .  روز براي مردم دشوارتر خواهد كرد

هـا  كشان را به كنـج خـانـه     مسايل، نه تنها زحمت
شان را سـر    نخواهد كشاند، بلكه خشم روز افزون

خشمي كه مانند سيلي سهمگيـن،  .  ريز خواهد كرد
بناي عظيم سركوب و استبداد و اسـتـثـمـار را،         

 .اي پوشالي نابود خواهد كردهمچون خانه
طلبان، بعضا از كـرده    در چنين شرايطي كه اصالح

حـال خـود     پا خـواسـتـه را بـه        پشيمان، مردم به
مداران، به مردم چنگ و دنـدان  گذارند و قدرت مي

هاي اعتراضـات مـردمـي در         دهند، پايه نشان مي
هاي هدفمند شكل گرفته در چـنـد        شكل جنبش
. دهـد چنـان خـود را نشـان مـي            دهه اخير، هم

اعتصابات و اعتراضات كارگري، دانشجويي، زنان، 
اي  بگيران، بار ديگر صحـنـه  معلمان و ساير حقوق

براي نشان دادن نارضايتي مـردم از وضـعـيـت           
تـر   شود، اما اين بار در سطحي گستـرده  موجود مي

هاي عمومـي و     كه در كنار خود، پيگيري خواسته
 . هاي اجتماعي را نيز به همراه خواهد داشت آزادي

دليل مشخص اين مساله، آن است كه كشـمـكـش    
-ي مردم، هـم گسترده بر سر گراني مايحتاج اوليه

چـيـز   مردان، به هيچچنان ادامه دارد و انگار دولت
جز يك  انتقام سخت از مردم معـتـرض، راضـي      

هاي حاكـمـيـت،     گرچه برخي از جناح.  شوند نمي
خواهان فشار كمتري در طرح هدفـمـنـد كـردن       

رسـد كـه     ها بر مردم هستند، اما به نظر مـي  يارانه

تعيين حداقل دستمزد سيصد و سه 
ي بسياري   هزار توماني نيز، كه به گفته

هاي حكومت، حدود يك سوم  از خودي
خط فقر ِاعالم شده است، روي ديگر 

حد بر كارگران ي افزايش فشار بي سكه
-هاي دستهاخراج. و مزد بگيران است

ها و عدم امنيت جمعي، تعطيلي كارگاه
شغلي نيز، شرايط را روز به روز براي 

تمام اين . مردم دشوارتر خواهد كرد
كشان را به كنج مسايل، نه تنها زحمت

ها نخواهد كشاند، بلكه خشم روز خانه
 شان را سر ريز خواهد كردافزون
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تدريـج وادار بـه       مردان، آنان را هم بهفشار دولت

 .نشيني كرده است عقب
با آغاز سال جديد، چنان فشار اقتصادي و گـرانـي   

اي بر مردم وارد شده و خواهد شد تا گسيختهلجام
مداران، مردم از اعـتـراضـات سـال       زعم قدرتبه

كـار  اين نقشـه و راه     .  گذشته خود پشيمان شوند
گيري از مردمـي اسـت كـه        خصمانه، براي انتقام

هاي به حق خود را در اعتراضات خيابانـي   خواسته
آنان كه با هيچ زباني جز زور با مردم .  اندبيان كرده
برند كه بـا افـزايـش         گويند، گمان مي سخن نمي

چـنـان   فشارهاي بيشتر، مردم به زندگي روزانه آن  
گرفتار خواهند شد كه ديگر ناي اعتـراض كـردن     
نداشته باشند، اما اين منطق زور مدارانه تا كنون در 

اين منطق، اگـر در      .  هيچ كجا جواب نداده است
مدت توانستـه اسـت زور مـداران را از              كوتاه

اعتراضات مردمي آسوده كند، در بـلـنـد مـدت         
تر و نيرويي  اعتراضات مردمي را با حجمي گسترده

 . تر، به صحنه باز گردانده است پرتوان
اكنون وظيفه نيروهاي مردمي است كه تا سـرحـد   

تر كرده و از    امكان و توان، صفوف خود را فشرده
اختالفات جزيي بپرهـيـزنـد و بـا وحـدت و              

-تر، اعتراضات خود را بـه  يكپارچگي هر چه تمام
و تا آنجا كـه در        -گيرتر تر و پي صورت آگاهانه

 .تر بيان كنند سازمان يافته -توان دارند

اكنون براي همگان مشـخـص شـده اسـت كـه            
گونه امتـيـازي بـه      زورمداران، حاضر به دادن هيچ

چنان غرق در غرور قـدرت و      مردم نيستند و آن
-چنان زرق و برق ثروتاند و آنثروت خود شده

هاي باد آورده و ابزار سركوب، آنان را فـريـفـتـه     

كنند داراي قـدرت ابـدي و            است كه گمان مي
كه مردمـي بـه     كه زمانياليزال هستند، غافل از آن

تر را نيـز در     هاي بسيار بزرگ اند، قدرت پاخواسته
 . اند هاي خود مجبور به تسليم كرده برابر خواسته

هاي كـار   بايد تا آنجا كه در توان داريم، در محيط 
و فعاليت اجتماعي، نيروهاي آگاه و مبارز را گـرد  

كـارهـاي   راه   ييكديگر جمع كـرده و در بـاره        
وگـو  اعتراض به وضعيت موجود، بحث و گـفـت  

كارهايي كه نيروهاي ضد مردمي نتوانـنـد   راه.  كنيم
كارهـايـي كـه از        راه.  در برابر آن ايستادگي كنند

دست آمده، هر يك گـوهـر   تجارب سال گذشته به
بهايي است كه براي تـداوم مـبـارزات الزم        گران
 .است
چنين با ديدارهاي مكرر از زندانيان آزاد شده و هم

هاي آنان، تـا     ها و بازجويي دانستن نوع دستگيري
هـا  ها و بازجويـي  ي دستگيري سرحد امكان، هزينه
كه نيروهاي ضد مردمـي  طوريرا پايين بياوريم، به

نتوانند افراد جديدي را در اعتـراضـات مـردمـي       
بازداشت كرده و يا مورد بازجويي قـرار داده و        

 . سازي كنند براي آنان پرونده
هاي مـردمـي و       جمعي در حركت مشاركت دسته

پشتيباني از يكديگر، در جلوگيري از به دام افتادن 
گر، يكي از مسايل اصلـي  توسط نيروهاي سركوب

راه چنيـن بـه    هم.  براي برنامه مبارزاتي آينده است
انداختن اعتصابات صنـفـي و اعـتـراضـات در            

هاي كار دولـتـي،      خصوص محلهاي كار، به محل
تواند به عنوان يك حركت مـوفـق در بـرابـر          مي

-هاي نيروهاي ضد مردمي باشد، زيـرا بـه       ترفند
سادگي توان مقابله با اين نوع اعتراضات را ندارند 

ها، زورمداران وادار به تسلـيـم    و در بسياري زمينه
 .خواهد كرد

ثمره هاشمي به دعوت بسيج دانشجويي دانشـگـاه   
اي عالمه، جهت سخنراني در مورد پرونده هسـتـه  

ايران به اين دانشگاه رفته بود، اما جلسه سخنرانـي  

 . وي در پايان با اعتراض دانشجويان هـمـراه بـود     
اعـتـراض   ، دانشجويان با تجمع در محل سخنراني

خود را نشان دادند و سرود يـار دبسـتـانـي را           

در ادامه، ثمره كه قصد خروج از دانشگاه . خواندند
را داشت، با واكنش اعتراضي بـرخـي ديـگـر از         

 .دانشجويان روبرو شد

  جلسه سخنراني ثمره هاشمي در دانشگاه عالمه با اعتراض دانشجويان همراه شد

اكنون وظيفه نيروهاي مردمي است كه 
تا سرحد امكان و توان، صفوف خود را 

تر كرده و از اختالفات جزيي  فشرده
بپرهيزند و با وحدت و يكپارچگي هر 

-تر، اعتراضات خود را به چه تمام
و تا  -گيرتر تر و پي صورت آگاهانه

سازمان  -آنجا كه در توان دارند
 .تر بيان كنند يافته

 اخبار دانشجويي

اعضاي كانون موسيقي دانشگاه شريـف، كـه در       
اي از      در بـرنـامـه        88آخرين روزهاي سـال      

دانشجويان دربند، ياد كرده بـودنـد، چـهـاردهـم        
فرورين ماه هنگامي كه وارد اتاق موسيقي شدنـد،  
 .سازهاي شكستـه خـود را مشـاهـده كـردنـد              

يكي از اعضاي شوراي مركزي گروه مـوسـيـقـي       
تا آخرين چهارشنبه سال و پيش از   :  شريف گفت

ظـهـر    12تعطيلي ساختمان فوق برنامه، در ساعت 
و تعطيلي دانشگاه به دليل نوروز، اعضا در ايـن      

امـوال و سـازهـاي              مركز حضور داشته و كليه
امـا  .  شان قـرار داشـت    دانشجويان، سالم در محل

درب فروردين    14كه برخي اعضا در روز هنگامي
كنند كه سـازهـاي    كنند، مشاهده مي اتاق را باز مي

اي گروه موسيقي به شكل معنادار و مـغـرضـانـه        

 .شكسته شده است
اي به گفته وي در پايان سال گذشته در بـرنـامـه       

كه هر ساله توسـط  ”  جشن شب عيد“ تحت عنوان 
شود، شعـري بـراي      هاي فوق برنامه اجرا ميگروه

دانشجويان دربند اين دانشگاه خوانده شد و بعد از 
آن، سرودي با همراهي ساز توسط دانشـجـويـان      

  .اجرا شد

 دليل حمايت از دانشجويان دربند شكستن سازهاي دانشجويان كانون موسيقي به
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 فضاي اعتراضي دانشجويان علم و صنعت مانع برگزاري جلسه دوم همايش هسته اي توسط حكومت شد

در ”  ايـران هسـتـه اي       “ دومين روز از همايـش    
رغـم حضـور     دانشگاه علم و صنعت ايران، علـي 

دهي شده دانشجويان بسيجي و كـاركـنـان    سازمان
تـئـاتـر    آمـفـي  ( دانشگاه، در سالن برگزاري مراسم 

هاي گزاف و تـبـلـيـغـات      و صرف هزينه)  بهرامي

گسترده در داخل دانشگاه و فضاي مـجـازي، بـه      
دليل فضاي اعتراضي دانشجويان و تحريم جلـسـه   

 .روز قبل، برگزار نشد
در حالـي شـاهـد       1389فروردين ماه  22يكشنبه 

عدم برگزاري اين مراسم بوديم كه از ابتداي هفتـه  

هـاي  گذشته بيلبوردهاي تبليغاتي بزرگ و اعالميـه 
اين مراسم به تعداد زياد در سرتاسر دانشگـاه بـه     

خوردند و مسئولين انتصابـي دانشـگـاه،      چشم مي
گذاري بسياري براي برگزاري اين مراسم و سرمايه

 .حضور دانشجويان كرده بودند

 تجمع اعتراضي دانشجويان بيرجند
دانشجويان دانشگاه بيرجند در اعتراض به ضعـف  
شديد مديريتي دانشگاه و وضعـيـت نـابسـامـان        
دانشجويان ساعات پاياني روز يكشنبه دسـت بـه     
اعتراض زدند و شب را به نشـان اعـتـراض در          

 .محوطه دانشگاه به صبح رساندند
نفر بـود ولـي از        300تا  200جمعيت اوليه بين 

ساعات آغازين روز دوشنبه، جعيت دانشـجـويـان    
دانشـجـويـان    .  نفر رسـيـد   800معترض به حدود 

ي ي مسير اصلي دانشگاه را بستند و اجـازه     جاده
هر لحـظـه   .  ورود وسيله نقليه به دانشگاه را ندادند

شد تا آنجا كه در ساعـت اوج    جمعيت اضافه مي
 .نفر رسيد 1500خود، به بيش از 

با وجود اينكه اعتراضات با انگيزه سياسي انـجـام     
ي دوشنبه، عـوامـل اصـلـي       نشد، از ساعات اوليه

گيري تجمع، از طرف نهادهاي مـخـتـلـف       شكل
امنيتي تهديد به مداخله و استفاده از زور شـدنـد،   

ي دانشـگـاه بـا حـمـايـت از             ولي هيات مديره
دانشجويان، اجازه چنين كاري را بـه نـهـادهـاي       

 .دولتي نداد
در خواست اصلي دانشجويان، استعفـاي رئـيـس      
دانشگاه و سامان دادن به اوضاع دانشـجـويـان و      

هاي اخـتـصـاص      پايان دادن به قلع و قمع بودجه
دانشجويان با شعار دادن عليه .  يافته به دانشگاه بود

دكتر ميري رئيس دانشگاه، تجمـع خـود را بـه          

روبروي ساختمان مركزي دانشگاه منتقل كردند و   
ايـن  .  هاي خود شدندخواستار رسيدگي به خواسته

در حالي بود كه دكتر محمدرضا ميري در جلـسـه   
 .وزارت در تهران به سر مي برد

به گفته دانشجويان مسئول كميته صنفي دانشـگـاه،   
دكتر ميري طي يك تماس تلفني شفاها استعـفـاي   

الزم به ذكر است كه در   .  خود را اعالم كرده است
اين ميان، يكي از مسئوالن بسـيـج دانشـجـويـي        

شدت از اين تجمع عصبـانـي بـود،      دانشگاه كه به
قصد سخنراني داشت كـه بـا فشـار و شـعـار              

 .دانشجويان، از بين جمعيت به بيرون رانده شد

  آزادي دو تن از دانشجويان زنداني دانشگاه بيرجند
علي سپندار و بهزاد پرويـن دو عضـو شـوراي          
مركزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه بيرجند 

علي سپندار، .  از زندان مركزي اين شهر آزاد شدند
بهزاد پروين و ميالد گاراژيان سه تن از اعضـاي      
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه بيـرجـنـد، در      

هاي بيرجنـد و    آستانه نوروز بازداشت و به زندان
علـت  اين دانشجويان به.  نيشابور منتقل شده بودند

هاي دانشجويي و حضور در ستاد انتخاباتي فعاليت

 . انـد مهدي كروبي بازداشت و مـحـاكـمـه شـده         
اين دانشجويان كه همراه امين استادي در تـيـرمـاه    
گذشته، در شهرهاي مشهد، بيرجند و نـيـشـابـور     
بازداشت و به اداره اطالعات بيرجند منتقل شـده    
بودند، مجددا در آستانه عيد نوروز و تنها دو روز   

شان، بازداشت و بـه زنـدان         پس از تاييد احكام
 . شـان مـنـتـقـل شـدنـد           جهت اجراي احـكـام    

بهزاد پروين به سه ماه و يك روز حبس تعـزيـري   

وي در شهر مشهد بازداشت و .  محكوم شده است
علي سپندار نـيـز   .  به زندان بيرجند منتقل شده بود

كه به سه ماه و يك روز حبس تعزيري و سه مـاه    
حبس تعليقي محكوم شده است، در شهر مشـهـد   
بازداشت و همراه آقاي پروين به زندان بيـرجـنـد    

 .منتقل شده بود

   صدور احكام انضباطي براي دانشجويان دانشگاه مازندران
كميته انضباطي دانشگاه بابلسـر مـازنـدران، روز        

تن از دانشجويان  4ماه، براي فروردين 19شنبه پنج
. دانشكده علوم پايه، احكام انضباطي صـادر كـرد    

اكثر اين دانشجويان به علت شركت در مـراسـم       
تشييع جنازه آيت اهللا منتظري، پيش تر به كمـيـتـه    

 .انضباطي احضار شده بودند
شان به شرح زيـر    اسامي اين دانشجويان و احكام

 :است
ترم تعليق با احتسـاب در     1سياوش رضاييان   -1

 سنوات

 آالله صدرايي توبيخ كتبي و درج در پرونده -2
سيد شهاب معافي توبيخ كـتـبـي و درج در           -3

 پرونده
 مصطفي طورانداز توبيخ شفاهي -4

 اخبار دانشجويي
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 مهديه گلرو فعال دانشجويي به دو سال و چهار ماه حبس تعزيري محكوم شد
فرورديـن، در     15دادگاه مهديه گلرو روز يكشنبه 

دادگاه انقالب به قضاوت پـيـرعـبـاسـي       26شعبه 
امير رئيسيان وكيل ايـن دانشـجـوي        .  برگزار شد

نامه از  دار، تا روز دادگاه موفق به اخذ وكالت ستاره
در دادگاه از ”  شخصا“ بنابراين گلرو .  وي نشده بود
 .خود دفاع كرد

قاضي پيرعباسي با تبديل قرار بازداشت گلرو كـه    
آذر سال گذشته در بازداشت مـوقـت    12از تاريخ 
ميليون توماني؛ موافقت  700برد، با وثيقه  به سر مي

اين در حالي است كه پرداخت ايـن مـبـلـغ       .  كرد
 .وثيقه از توان خانواده او خارج است

به گفته وحيد لعلي پور همسر مهديه گلرو، آقـاي  
كـاهـش   “ رئيسيان به وكالت از خانواده، سعي در   

 .دارد” مبلغ وثيقه
مهديه گلرو، دانشجوي محروم از تحصيل دانشگاه 
عالمه و عضو شوراي دفاع از حق تحصـيـل، در     

آذرماه به همراه همـسـرش در مـنـزل          12تاريخ 
وي در سال گـذشـتـه    .  شان بازداشت شد شخصي

نيز، پس از تحصن چهار روزه در اعـتـراض بـه        
محروميت از تحصيل در دانشگاه عالمه بازداشـت  

 .و به زندان اوين منتقل شده بود
اين فعال مدني همچنين از اعضاي فعال كـمـيـتـه     
دفاع از حقوق شهروندي ستاد مـركـزي مـهـدي       
كروبي در جريان انتخابات رياست جمهوري اخير 

در حال حاضر ضياء نبوي، مجيد دري، شيـوا  .  بود
نظرآهاري، پيمان عارف و مهديه گـلـرو اعضـاي      

  .دربند شوراي دفاع از حق تحصيل هستند

 ايمان صديقي دانشجوي دانشگاه نوشيرواني بابل راهي بهداري زندان شد 
شنبه ايمان صديقي دانشجوي دانشـگـاه     صبح سه

-صنعتي نوشيرواني بابل راهي بهداري زندان متـي 
كـالي  يكي از مسئولين زندان متـي .  كالي بابل شد

بابل كه خواست نامش فاش نشود، اعالم كرد كـه  
ايمان صديقي به علت خونريزي شـديـد مـعـده،       

چنيـن در ايـن       وي هم.  راهي بهداري زندان شد
پزشك زندان پس از معايـنـه اولـيـه       :  رابطه گفت

ايمان صديقي، به مسئولين زندان تاكيد كـرد كـه       
تر او را به يك بيمارستان مجهـز  بايد هر چه سريع

در :  چنين افـزود   اين مقام مسئول هم.  انتقال دهند
روزهاي گذشته اداره اطالعات شهرستان بابل بـه    
مدت چندين ساعت در روز، ايمان صـديـقـي را      

دهـنـد و وي در اثـر            تحت بازجوئي قرار مـي 
چنيـن،  هم.  فشارهاي بازجويان، حال وخيمي دارد

اداره اطالعات، مسئولين زندان متي كال را تـحـت   
دهد كه از انتقال وي به بيمـارسـتـان    فشار قرار مي
 .جلوگيري شود

الزم به ذكر است ايمان صديقي تا كنون از بيماري 
كال، هيـچ  برد و مسئولين زندان متيآلرژي رنج مي

توجهي به وضع وي و ديگر دانشجويان زندان از   
زاده و مـحـسـن بـرزگـر            جمله محمد اسماعيل

 .نداشتند
روز دوشنبه، جمعي از فعالين سياسي و ادبي، بـه    

نويسان استان مازندران بـه    همراه جمعي از وبالگ
زاده دانشجوي دانشگاه پيـام  ديدار محمد اسماعيل

در ايـن    .  نور بابل و مسئول وبالگ بوتيمار رفتنـد 
زاده به تشـريـح آخـريـن         ديدار، محمد اسماعيل

كال پـرداخـت و از         وضعيت خود در زندان متي

اش و از ايـنـكـه      روزه مرخصي 4مدت زمان كم 
شنبه خود را به زندان معرفـي  بايست صبح پنجمي

 .كند، ابراز گاليه كرد
گفتني است ايمان صديقي و مـحـسـن بـرزگـر          
دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بـابـل، بـه        

زاده در حـوادث پـس از         همراه محمد اسماعيل
انتخابات به مدت يك ماه در زندان اداره اطالعات 

اكنون شهرستان ساري و بابل بازداشت بودند و هم
ماه حبس و    10” دوران محكوميت خود، كه شامل

محسن برزگـر  ( سال محروميت از تحصيل براي  1
ماه حبس  10روز حبس و  93و )  و ايمان صديقي

سال محروميت  1سال تعليق و  5تعزيري به مدت 
اسـت را    ”  زادهاز تحصيل براي محمد اسمـاعـيـل   

 .كنندسپري مي

 مالقات مجيد توكلي با خانواده پس از تحمل چهار ماه انفرادي
خانواده مجيد توكلي دانشجوي زنداني دانشـگـاه     

ها سرگرداني و شنبه پس از مدت 4اميركبير، صبح 
ممانعت مسئولين قضايي، موفق به ديدار فـرزنـد     

اين دانشجوي زنداني در مالقـات بـا      .خود شدند
-رغم درخواستاش تأكيد كرده است عليخانواده

هاي فراوان از سـوي وي    هاي مكرر و ارسال نامه
خطاب به مسئولين زندان و مسوالن قضايي، هنوز 
اجازه استفاده از تلفن و ساير حقوق يك زنـدانـي   

توكلي در اين ديدار اعتراض شديد .  را نيافته است

خود را نسبت به ادامه نگهداري غيرقانوني خـود    
 .در سلول انفرادي اعالم كرد

رانـي در    آذرماه پس از سخن 16مجيد توكلي كه 
روز از  120دانشگاه اميركبير بازداشت شده است، 

روز اين دوره از بازداشت خود را در سلـول   130
رغم گـذشـت   اكنون نيز عليانفرادي گذرانده و هم

ماه حبـس   6سال و  8ماه از صدور حكم  3حدود 
صورت غيرقانوني در چنان بهدر دادگاه انقالب، هم

سلول انفرادي بسيار كوچك و با شرايط دشـوار،    

شود و از كليه امكـانـات   نگهداري مي 240در بند 
يك زنداني مانند تماس تلفني، كتاب، روزنامـه و    

 .حتي كاغذ و قلم محروم است
مسئولين زندان همچنين مانع از تحويـل وسـايـل      

هـاي او تـوسـط        شخصي مجيد، از جمله لبـاس 
اش به وي شدند و اعتراض خانواده وي به خانواده

 .نتيجه ماندمامورين زندان نيز بي

 اخبار دانشجويي



 6 1389فروردين / شماره ششم

  گزارشي از وضعيت ميترا عالي دانشجوي زنداني دانشگاه شريف
ميترا عالي دانشجوي كارشناسي ارشد مهـنـدسـي    
پزشكي دانشگاه شريف، بيش از يك ماه است كـه  

هاي انفرادي بـنـد     در وضعيت نامعلومي در سلول
زندان اوين زنداني است و اخبار رسيـده، از     209

ها بـه    فشارهاي شديد به اين دانشجو در بازجويي
 .كـنـد  قصد گرفتن اعترافات دروغين حكايت مـي 

ميترا عالي دوره كارشناسي خود را در دانشـگـاه       
وي در زمان تحصيـل در    .  اميركبير گذرانده است

دانشگاه اميركبير، از جمله فعاالن دانشجويي ايـن    
پس از قبولي .  دانشگاه و سردبير نشريه سيمرغ بود

 7با رتبـه    ( ميترا عالي در كنكور كارشناسي ارشد 
مسئولين وزارت علوم، پس از   )  گرايش بيومتريال

اخذ تعهد عدم فعاليت سياسي از اين دانشجو، بـا    
ثبت نام وي در دوره كارشناسي ارشد مـوافـقـت      

 .كردند
در دانشگاه شريف نيز، وي يك بار بـه كـمـيـتـه        
انضباطي احضار شد و يك بار نيز در زيـرزمـيـن      

حراست دانشگاه، توسط نيروهاي امنيتي بازجويـي  
 .شد

خرداد ماه بـا   24وي دو روز پس از انتخابات، در 
هجوم مأموران وزارت اطالعـات بـه مـنـزلـش          
بازداشت شد و پس از يك بازجويي طوالنـي در    
. دفتر پيگيري وزارت اطالعات، روز بعد آزاد شـد 

آذر دانشگاه شريف نيز، مأموران  16پس از تجمع 
بار ديگر به منزل وي رفتند كه بـه عـلـت عـدم         
. حضور اين دانشجو، موفق به بازداشت او نشدنـد 

هـا  بهمن ماه، لباس شخصـي  21بار ديگر در صبح 
با ورود به منزل اين دانشجو، وي را بازداشـت و    

وي پس از   .  وسايل شخصي وي را توقيف كردند
 .روز با قرار كفالت از زندان اوين آزاد شد 5

در اواسط اسفند و زماني كه اين دانشجو مشغـول  
نامه كارشناسـي ارشـد خـود بـود،           تدوين پايان

بازجويان مجددا با وي تماس گرفتـنـد و از او         
خواستند براي پس گرفتن وسايل شخصي خـود،    

پس  .به دفتر پيگيري وزارت اطالعات مراجعه كند
از مراجعه اين دانشجو، مأموران وزارت اطالعـات  

اوين منتـقـل    209وي را مجدداً بازداشت و به بند 
 .كردند

از آن روز تا كنون، ميترا عالي فقط يـك تـمـاس      
تلفني كوتاه مدت با خانواده خود داشتـه كـه بـه        
علت حضور بازجو در كنارش، موفق به توضـيـح   

 .اتهامات و شرايط نگهداري خود نشده است
 209اخبار رسيده از زندانيان آزاد شده از بـنـد         

حاكي از اين است كه اين دانشـجـوي زنـدانـي،       
همچنان در سلول انفرادي و تحت فشار شـديـد     

رغم مـراجـعـه مـكـرر          علي.  بازجويان قرار دارد
خانواده اين دانشجو به دادگاه انـقـالب، هـنـوز         
مسئولين قضايي توضيح مشخصي دربـاره عـلـت      

 .تداوم بازداشت وي نداده اند

  براي اعتراف به اتهام جاسوسي فشاركاوه كرمانشاهي، تحت 
كاوه كرمانشاهي، فعال حقوق بشر، كه از تـاريـخ     

بهمن ماه سال گذشته در بازداشتگاه اطالعـات   14
فشـار روحـي و       “ برد، تحت    سر ميكرمانشاه به

قـرار  ”  جـاسـوسـي   “ براي اعتراف به اتهام ”  رواني
فرنگيس داوودي، مادر اين فعال حقوق بشر، .  دارد
فروردين ماه موفق به ديدار كوتـاهـي بـا       19روز 

خانم داوودي بعد از اين مالقات كه .  فرزندش شد
در حضور بازجوي كاوه صورت گرفت، وضعيـت  

توصيف ”  بسيار نامساعد“ روحي و جسمي كاوه را 
كاوه كرمانشاهي در اين مالقات اذعان .  كرده است

شديدترين فشارها براي اعتراف بـه    “ داشته تحت 

اين در حالي است كـه  .  قرار دارد”  اتهام جاسوسي
بارها اين اتهام را رد     “ كاوه در مالقاتش گفته كه 

آميز  هايش را مدني، مسالمت كرده و تمامي فعاليت
شيرزادي، بازپرس پرونده، اتهـام  .  داند و قانوني مي

” تبليغ عليـه نـظـام     “ تفهيم شده به كرمانشاهي را 
 .عنوان كرده است

چنين با اشاره به مشكالت جسـمـي   مادر كاوه هم
فرزندش و نياز مبرم وي به پزشك مـتـخـصـص،     
نسبت به وضعيت جسمي پسرش به شدت اظهـار  

الزم به توضيح است كاوه قبال .  نگراني كرده است
از ناحيه دهان و دندان مـورد عـمـل      ”  بار چندين“ 

” نـظـارت دائـمـي      “ جراحي قرار گرفته و تحت   
اين مالقات درحالـي صـورت     .  پزشك بوده است

گرفت كه قبل از تعطيالت نوروزي، دو نامه قاضي 
پرونده مبني بر اجازه مالقات به اداره اطـالعـات     

فروردين و پس  19كرمانشاه ارسال شده بود اما تا 
از تمديد قرار بازداشت موقت كاوه كرمانشـاهـي،   

 .اجازه مالقات به خانواده وي داده نشد
روز است كه  66كاوه قاسمي كرمانشاهي، بيش از 

گاه اطالعات كرمانشـاه  در سلول انفرادي بازداشت
 .برد سر ميبه

  از وي  تشديد فشار بر نويد خانجاني و ادامه بازجويي
چنـان  نويد خانجاني، فعال مدني و دانشجويي، هم

در بند متعلق به سپاه، تحت بازجويي شـديـد و       
 .فشار براي پذيرفتن اتهاماتي سنگين قرار دارد

به گفته خانواده خانجاني، وي در هفته دوبـار بـا     
در “ هـا    منزل تماس تلفني دارد كه ايـن تـمـاس     

 .شودبرقرار مي  ”حضور بازجو
نويد خانجاني، عضو كميته گزارشگـران حـقـوق      
بشر و از اعضاي موسس جمعيت مبارزه با تبعيض 

اش در اصفهان  اسفند در منزل پدري 12تحصيلي، 
وي به دليل اعتقاد به آيين بهايي از   .  بازداشت شد

هـاي  تحصيل در دانشگاه محروم شده و در سـال   
هاي چشمگيري را در زمينه دفـاع از     اخير فعاليت

 .حق تحصيل انجام داده است

 اخبار دانشجويي
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 :در اين بيانيه مي خوانيم
كارگران با فروش نيروي كار و ايجاد خدمت         ... “

كنند، اما خود از    در جامعه، ثروت و رفاه ايجاد مي      
-جوامع سرمايه (در چنين جوامعي    . اندبهرهآن بي 
داران از آن   كنند، اما سرمايه  كارگران كار مي  ) داري

برند و در ازاي رنج و مشقت دائمي و            سود مي 
داران، روز به    ي كارگر، سرمايه   روز افزون طبقه   
شوند و بر سود و سرمايه       تر مي روز فربه و فربه    

شود مگر  و اين البته ممكن نمي    . افزايندخويش مي 
تر و  كشي و استثمار هرچه وحشيانه     از طريق بهره  

تر طبقه كارگر و تحميل دستمزدهاي         رحمانهبي
چند برابر زير خط فقر به اين طبقه؛ تا آنجا كه               

هاي يك زندگي انساني و      كارگران حتا از حداقل   
مندانه نيز برخوردار نيستند و به قول             شرافت

اين . هستند” شان محتاج  به شام شب    “معروف   
 دستمزدها را چه كساني تعيين مي كنند؟

در ايران، شوراي عالي دستمزد كه در واقع شوراي         
گيري براي استثمار هرچه بيشتر كارگران        تصميم

است، در مورد حداقل دستمزد كارگران تصميم          
 ...نمايدگيرد و آن را تعيين ميمي
جاي در  عنوان مثال براي محاسبه نرخ تورم، به        به

نظر گرفتن كاالهاي اساسي و مورد نياز كارگران و         
هاي مردم، كاالهايي با درجه اهميت كمتر را         توده

تا ! ) نوع كاال   360(كنند  نيز در محاسبه دخيل مي     
حتا ... المقدور نرخ تورم را پايين بياورند          حتي

 20كنند اما فقط    درصد اعالم مي    29گاهي تورم را    
مانند اسفند  (افزايند  درصد به دستمزد كارگران مي    

جاي اعالم تورم واقعي،      گاهي هم به   ). 87سال  

 30( كنند كه تورم به نسبت سال قبل           اعالم مي 
درصد   15كاهش يافته است و مثال به         ) درصد  

تا )  88مثل اقدام آنان در اسفند ماه        (رسيده است   
اي بسيار كمتر   موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه      

دهند و بدين ترتيب،    افزايش از مقدار واقعي تورم، 
به تحميل حداقل دستمزد به كارگران و كسب            

داران، نايل گردند و آن     حداكثر سود به نفع سرمايه    
اعم از دولتي و        -دار   را براي طبقه سرمايه      

 .متحقق كنند -خصوصي
داري را بهانه   هاي سرمايه گاهي اوقات هم، بحران   

كنند تا معضالت و درد و رنج آن را متوجه              مي
ها و ترفندها،   كارگران كنند و با انواع و اقسام بهانه       

ها و  كارخانه” نوسازي“ و  ” سازيخصوصي“مثل  
وري در كار    ها و تعديل نيرو جهت بهره       شركت

تر تر و وحشيانه  رحمانهبخوان استثمار هرچه بي   ( 
و تهديد و اجراي اخراج و بيكارسازي         ) كارگران

دهند و ميزان سود     دستمزدها را كاهش مي    ... و  
 ...برندخود را باال و باالتر مي

ي ثروت و رفاه بشري را توليد        طبقه كارگر، همه  
پس بايد در   . نصيب است ها بي كند، اما از آن    مي

تالش و مبارزه خود، به سمتي برود كه اساس اين          
در . مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر هم بزند        

اصل، دستمزد بايد بر اساس ثروتي كه آنان توليد          
عنوان بخشي  كنند، محاسبه شود و نه فقط به         مي

 ...كندبسيار اندك از ارزش كاري كه او مصرف مي        
كنند هاي امضا كننده ذيل اعالم مي      بنابراين تشكل 

 :كه
اش و  شوراي عالي دستمزد بر اساس ماهيت        -1

اش، طور بنا به سابقه و عملكرد تا كنوني           همين
صرفا شوراي عالي تشديد استثمار كارگران و            

 .داران بوده و هستحمايت عالي از منافع سرمايه
تعيين دستمزد كارگران، بايد بر اساس نيازهاي        -2

هاي يك زندگي مرفه و انساني،       الزم براي حداقل  
توسط نمايندگان واقعي كارگران و از سوي              

 .هاي مستقل كارگري انجام گيردتشكل
حتا رقم رسمي و دولتي اعالم شده از سوي            -3

هاي وابسته به حاكميت سرمايه، براي خط         ارگان
هزار تومان درآمد در ماه برآورد و          900فقر، مبلغ   

لذا اعالم حداقل دستمزد كمتر از      . اعالم شده است  
، به منزله محكوم       89هزار تومان در سال        900

بار و زير خط    كردن كارگران به يك زندگي فالكت     
فقر، توسط دولت و نهادهاي حاكميت سرمايه،          

در اين   . باشدصورت آشكار و رسمي مي          به
هرگونه دانند كه به  صورت كارگران حق خود مي     

العمل مناسب و     دستمزد زير خط فقر، عكس        
 .متحدي نشان دهند

 1388اسفند  18
هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نـقـاش و         -

 تزيينات ساختمان
 كارگران فلزكار مكانيك -
 ها و فعالين كارگريشوراي همكاري تشكل -
هاي كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل  -

 كارگري
 هاي آزاد كارگريكميته پيگيري ايجاد تشكل -
 ”جمع شورايي فعالين كارگري -

  89بيانيه تعدادي از تشكل هاي مستقل كارگري در مورد حداقل دستمزد ها در سال 

 اخبار كارگري

 زندان و احضار و تشديد آزار فعاالن كارگري
برهان سعيدي به جرم دفاع از مطـالـبـات اولـيـه        

ماه حبس تعزيري  4زنجير خويش، به كارگران هم
وي به اتهام اقدام عليه امنـيـت   .  محكوم شده است

 .ماه در زندان بماند 4ملي، بايد 
در همين هفته كورش بخشنـده، ديـگـر فـعـال          

او نيز در .  كارگري نيز به دادگاه احضار شده است

بخشنـده  .  زمره متهمان اقدام عليه امنيت ملي است
قبال هم به جرم شركت در مراسم روز جهاني زن، 

ميليـون   30زنداني شده بود و پس از سپردن وثيقه 
 .توماني توانسته بود از زندان خارج شود

خبر ديگر از اين دست، ادامه زندان رضا خـنـدان   
فعال حقوق كودكان و عضو كانون نـويسـنـدگـان     

او چند ماه است كه در زندان به سـر    .  ايران است
هفته اسـت   3خانواده رضا خندان بيش از .  مي برد

كه بر اساس حكم قاضي، وثيقـه الزم را بـراي         
چنـان در    اند، اما او همخروج از زندان آماده كرده
 .زندان اوين زنداني است
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 انتقال منصور اسانلو با دست بند و پابند به كمسيون پزشكي قانوني

فروردين ماه، منصـور اسـانـلـو        24روز سه شنبه 
راني رئيس هيئت مديره سنديكاي شركت اتوبوس

بند به كـمـسـيـون     تهران و حومه، با پابند و دست
هـاي كـرج     پزشك قانوني در يكي از بيمارسـتـان  

ساعت مورد معايـنـات و      9او بيش از .  منتقل شد
هنگامـي كـه آقـاي        .  بررسي پزشكي قرار گرفت

بند وارد كمسيون پزشـكـي   اسانلو با پابند و دست
قانوني شد، پزشكان حاضر در كميسيون، سـخـت   
ناراحت و برآشفته شدند كه چنين رفتار تحـقـيـر    
آميزي با انسانهاي واال، نه تنها توهين به انسانيـت،  

 .بلكه توهين به جامعه پزشكي است
بـنـد وي را       بنا به گزارش دريافتي، پابند و دست

طوري بسته بودند كه امكان تحـرك را تـا حـد          
زيادي از او سلب كرده بود و اين مسالـه بـاعـث      

 .زخمي شدن مچ پاي وي شد
تشكيل كمسيون پزشكي قانوني، بنا به درخواسـت  
پزشكان بهداري زندان گوهردشت كرج صـورت    

هاي متعدد و منصور اسانلو از بيماري.  گرفته است
برد كه از جمله آنها، بيـمـاري   حاد جسمي رنج مي
) كه نياز به عمل جراحي دارد  ( حاد قلبي، كمردرد 

 .باشدو ناراحتي چشم مي
بار توسط پزشك  3تا به حال براي اسانلو بيش از 

قانوني، گواهي عدم تحمل كيفر صادر شده اسـت  
و به دادگاه انقالب، اجراي احكام دادگاه انقالب و 

طبـق قـوانـيـن       .  مسئولين زندان ارسال شده است
هاي جسـمـي     موجود، كساني كه به خاطر بيماري

بايست آزاد شوند تا گيرند، ميعدم تحمل كيفر مي
هاي خارج از زندان، تـحـت     بتوانند در بيمارستان

 .درمان قرار گيرند

  برگزاري دادگاه فعالين كارگري در اشنويه
فـرورديـن مـاه،         15دستگاه قضايي روز يكشنبه 

جلسه محاكمه فعالين كارگري شهر اشنويه را در     
دادگـاه، فـعـالـيـن        .  دادگاه اين شهر برگزار نمـود 

فتاح سليماني، رحمان تـنـهـا، حسـيـن        “ كارگري 

پور، صمد احمدپور، رحمـان  پيروتي، عباس هاشم
را بـه اتـهـام        ”  نـژاد نژاد و عيسي ابراهيـم ابراهيم

عضويت در كميته هماهنگي براي كمك به ايجـاد  
 .هاي كارگري، مورد محاكمه قرار داده استتشكل

اسفند ماه سـال گـذشـتـه          8بردگان در تاريخ نام
توسط مامورين اداره اطالعات بازداشت شـده و      

 10روز اسارت، هر نفر با وثيقه    12پس از تحمل 
 .ميليون تومان، از زندان آزاد شده بودند

 سازي خاورميانه ترين كارخانه نوشابهنوش خرمشهر و تعطيل بزرگاخراج كاركنان شركت خرم
زمان با شروع سال همت و كار مضـاعـف، بـا      هم

نـوش  اخراج كاركنان شركت توليد نوشابـه خـرم    
خرمشهر و تعطيلى اين واحد توليدى، يـكـى از       
بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورمـيـانـه و      

هاى غـلـط   روند مديريت.  ايران از ادامه كار ايستاد
در دوران سرپرستى امور اقتصادى دفتر تبليـغـات   
اسالمى قم و تعويض مكرر مديران، كار را به آنجا 
كشاند كه باالخره امور اين واحد توليدى كه روند 

رغـم داشـتـن      توليد آن در سال هاى اخير، عـلـى  
هاى بسيار رو به نزول گذاشته بود، در دى     مزيت

ماه گذشته با خريد سنوات پرسنل، از قرار سـالـى   

شش ماه، با آنان تسويه حساب و كـارخـانـه را        
 .تعطيل كردند

اين واحد توليدى، بدهى ميلياردى به شعبه هفـتـم   
تير بانك ملى تهران و يكـى از شـعـب بـانـك            

وام بيش از صد ميـلـيـون    .  صادرات خرمشهر دارد
تومان از بانك ملى شعبه هفتم تير، بـراى خـريـد      
خطوط جديد توليد نوشابه است كـه از كشـور         
آلمان خريدارى شده، اما اهمال در ترخيص آن از   
گمرك، سبب متروك ماندن اين خط توليد و در     

 .نتيجه يك ميلياردى شدن بهره اين وام است
مدير عامل جديد اين كارخانه كه بازنشسته يـكـى   

از ادارات است، از همين كارخانه ورشكـسـتـه و      
-تعطيل شده، اضافه حقوق يك ميليون تومانى مى

 .گيرد تا خرمشهر بهشت مديران پروازى شود
-اين وضعيت تلخ در حالى روى مى دهد كه آب  

هاى توليد عربستـان، كـويـت و        ها و نوشابهميوه
 .امارات، بازار جنوب ايران را اشباع كرده است

يكى از نكات جالب توجه در اخراج كاركنان ايـن  
واحد صنعتى، كنار گذاشتن دو نفر از كـاركـنـان      
بخش فنى آن بوده است كه اخيرا براى توجيـه و    

هاى جديد خط توليـد، بـه     آموزش كار با دستگاه
 . كشور آلمان اعزام شده بودند

 اخبار كارگري

  اعتراض كارگران شركت صنايع اراك به دليل عدم پرداخت حقوق
دلـيـل   كارگر شركت صنايع اراك بـه    150بيش از 

عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخير و مـعـرفـي      
تعدادي از آنها به بيمـه بـيـكـاري در آسـتـانـه              
بازنشستگي و اجرا نشدن تـعـهـدات كـارفـرمـا،         

اند و قصد تجمع در برابر نهـاد ريـاسـت      معترض
 .جمهوري را دارند

مهمترين دليل اعتراض بسياري از اين كـارگـران     
شركت صنايع اراك آن است كه اكثر آنها تـا سـه     
سال آينده بازنشسته خواهند شد، اما كارفـرمـا در     
اقدامي نادرست، آنها را به بيمه بيكاري مـعـرفـي      

 .كرده است
معرفي كارگران به بيمه بيكاري، سبب خواهد شـد  

كه كارگران در موعد مقرر بازنشستـه نشـونـد و        
-هـم .  براي بازنشستگي آنان مشكالتي ايجاد شود

كـارگـر      150چنين در طول شش ماه اخير، اين   
 .اندمزد و مزايايي دريافت نكردهگونه دستهيچ
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 تجمع كارگران تخليه و بارگيري در خرمشهر 
شركت تخليه و بارگيري  23كارگران و نمايندگان 

فعال در بارانداز شلمچه، در مقابـل سـاخـتـمـان        
مركزي منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز 
. جمعه خرمشهر، تجمع اعتراض آميز برپا كـردنـد  

اين افراد در نامه اي به نمايندگان خبري در منطقه، 
انـد از    از مسئولين خوزستان و كشور خـواسـتـه     

كارگر بارانداز و  400خطر افتاده بيش از زندگي به
واگذاري تمام امور .  هاي آن ها دفاع نمايندخانواده

سـاز  اين بارانداز به يك شركت خصوصي، سـبـب  
 . اين اعتراضات شده است

 اخراج كارگران كارخانه لوله سازى اهواز 
نفر از كارگران قراردادى كارخـانـه    150نزديك به 

سازى اهواز از شب عيد بدون گرفتن حقوق و لوله
مـاه   15اين كارگران حقوق .  اندعيدى، اخراج شده

از بعد از عـيـد تـا        .  خودشان را نيز نگرفته بودند
هـاى مـخـتـلـف و          كنون، اين كارگران با تجمع

انـد تـا     تالش كـرده ....  دارى و مراجعات به استان
گـونـه   اما تا كنون هيچ.  شايد به حقوق خود برسند

جوابى به آنها داده نشده است و فقـط بـا وعـده        
 .اندوعيدهاى پوشالى آنها را سر دوانده

در حال حاضر به دليل اخـراج كـارگـران، ايـن           

كل پرسنل اين كارخانه .  كارخانه تعطيل شده است
آن كارگر قـراردادى   300تا  250نفر بوده كه  600

نفر را اخـراج و     150از اين تعداد، حدود .  هستند
تعداد كمى را كه جزو حراست هسـتـنـد، نـگـاه        

 . اندداشته

  رانان ترمينال زاگرس اهوازتجمع كارگران و اتوبوس
رانـان  ، كارگـران و اتـوبـوس       فروردين 23صبح 

ترمينال زاگرس واقع در بلوار پاسداران اهـواز بـه     
شان دست به خاطر دريافت نكردن حقوق چند ماه

اعتصاب زدند و جمعييت انبوهي از مسـافـران و     
مردم هم با دادن شعار رانندگان و كـاركـنـان را        

 .همراهي كردند

منابع آگاه گزارش دادند كه بعد از گذشت چـنـد     
ساعت اين اعتراض صنفي به دخالـت مـامـوران      

 .انتظامي و امنيتي انجاميد

 حميد قم مقابل اداره كل كار  تجمع كارگران چينى 
نـفـر از كـارگـران          50فروردين حدود  22صبح 

ناراضى كارخانه چينى حميد قم در مقـابـل درب     
. اداره كل كار و امور اجتماعى استان تجمع كردنـد 

آنها سپس به سمت دفتر مديركل اين اداره حركت 
كرده و در نهايت تنها يكى از كارگران، موفق بـه    

 .ديدار با اين مديركل شد
كـه دو سـال          دليل تجمع كارگران اين كارخانه، 

است فعاليتى ندارد، پرداخت حقوق و مطالبات دو 
 .است  ساله اخيرآنها و همچنين اعالم بازنشستگي

كارخانه چـيـنـى حـمـيـد قـم              كارگران ناراضي

  سال سابقـه  20و يا  19، 18چرا بعد از :  گويند مي
كارخانه، كه جزء مشاغل سخت نـيـز       كار در اين

 ايم؟  شود، هنوز بازنشسته نشده محسوب مي

 كشته و زخمي  2: سنگ كرمانادامه حوادث مرگبار معادن زغال
كار در اثـر      در اولين حادثه سال جاري، دو معدن

. گازگرفتگي معدن هشوني كشته و زخمي شـدنـد  
سـنـگ   بار سال گذشته معادن زغـال   حوادث مرگ

نـفـر    20استان كرمان، منجر به كشته شدن بيش از 
دهـد  اكثر اين سوانح در معادني رخ مي.  كارگر شد

يـكـي از     .  انـد كه به بخش خصوصي واگذار شده
ترين داليل، كاهش ايمني معادن زغال سنگ و مهم

واگذاري برخي از اين معادن به افرادي است كه از 

سنـگ در    لحاظ مالي، با توجه به افت قيمت زغال
سـازي و    سطح جهان، توانايي ارتقاء ايمني و آگاه

آموزش كارگران در خصوص رعايت نكات ايمني 
كـرد ايـن     را ندارند و نظارت كافي نيز روي عمل

گيرد كه در نهايت شاهد بـروز  معادن صورت نمي
 .چنين حوادثي هستيم

گفته رئيس سازمان صنايع و معادن استان كرمان، به
ترين داليل بروز سوانح در مـعـادن       يكي از مهم“ 

استان كرمان، مشكالت مالي بخش خصوصـي در    
. سنگ اسـت اين معادن، در پي كاهش قيمت زغال

براي رفع مشكل مالي و رعايت نكـات ايـمـنـي       
ريـزي صـورت     معادن بخش خصوصي، با برنامـه 

بهره در اختيار صاحبان مـعـادن   هاي كمگرفته، وام
 ”.گيردقرار مي

 اخبار كارگري
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 هاى كرمان در محل استاندارى كرمان  تجمع كارگران نساجى بافت

هاى كرمـان، بـه      تعدادى از كارگران نساجى بافت
دليل تعطيلى و عدم پرداخت سنوات، در مـحـل       

 .استاندارى كرمان تجمع كردند
به دنبال اتمام اعتبـار قـرارداد     :  اين كارگران گفتند

كار در نيمه اول فروردين ماه امسـال، كـارفـرمـا       
هاى كارخانه را پلمپ و يكصد كارگر را  تمامى در

كارگران كه از سرگردان شـدن    .  اخراج كرده است
خود ناراضى هستند، خواستار بازگشايى كارخانـه  

يكى از كارگران .  و آغاز به كار دوباره خود هستند
 10با اشاره به اينكه بيشتر اخراج شدگان بـاالى      

سال سابقه كار دارند و به دليل آلـودگـى هـواى        
: برنـد؛ گـفـت      كارخانه، از ناراحتى ريوى رنج مي

 .كارفرما حتى حاضر به پرداخت سنوات نيست
وى مدعى شد كه هر كارگر اخراج شـده بـابـت      

ميليون تومان طـلـبـكـار      12تا  10سنوات خود از 
هاى كرمـان مـدعـى       كارگران نساجى بافت.  است

هـكـتـارى     14هستند كه كارفرما قصد دارد زمين 
كارخانه را براى احداث واحـدهـاى مسـكـونـى        

 .بفروشد
در جريان اين تجمـع، كـارگـران از مسـووالن           
خواستند تا به جاى آوردن پول نـفـت بـر سـر           

 .ها، اشتغال آنها را تضمين كنند سفره

 اخراج سيل آساي كارگران در سطح كشور
) كه يك تشكل دولتي است( معاون خانه ي كارگر 

گفت اخراج كارگران در تعطيالت عيد نوروز سال 
در استان تهران از رشـد     87جاري نسبت به سال 

اگـر  :  صادقي افـزود   .  درصدي برخوردار است 49
اين اخراج ها را به كل كشور تعميم دهيم، رشـد    

وي بـا    .  درصد خواهد بـود  50اخراج ها بيش از 
اشاره به افرادي كه به اداره كار مراجعه نمي كننـد  

و مشكالت خود را به صورت توافقي حـل مـي       
اگر اين مورد را هم در نـظـر       :  كنند، تصريح كرد

درصدي برخـوردار   70بگيريم، اخراج ها از رشد 
وي تغيير در قوانين بازنشستگي، مثـل  .  بوده است 

قانون نوسازي صنايع، افزايـش هـزيـنـه        10ماده 
سربارها از جمله حمل و نقل، نگراني از آيـنـده       
صندوق بيمه بيكاري و عمل نكـردن دولـت بـه        

تعهدات خود در قبال اين صندوق را، از عـوامـل     
: باال رفتن ريسك بخش صنعت برشمرد و افـزود   

البته واردات بي رويه هم از داليل ديگر نگراني در 
 .اين بخش است

به اعتقاد صادقي، برخي از دولتمردان بـه دلـيـل        
احتمال ناراحتي چيني ها از ايران، از حـمـايـت        

 .برخي صنايع داخلي طفره مي روند

 شركت ديگر به بخش خصوصي  160واگذاري ايران خودرو و سايپا و
معاون سازمان خصوصي سازي با بـيـان ايـنـكـه        
واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا و بيمـه دانـا     
جزو ليست واگذاري هاي سه ماهه ابتداي امسـال  

زمان بندي دقيق واگـذاري سـهـام        :  است، گفت
شركت هاي دولتي در سال جاري مشخص شـده    

است و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
 3شركت دولتي در    160قرار است سهام بيش از 

ــود                ــذار ش ــال واگ ــداي امس ــت ــه اب ــاه  . م
پيش از اين غالمرضا حيدري كرد زنگنه، رئـيـس     
سازمان خصوصي سازي كه در شـوراي عـالـي        

آموزش و پرورش نيز فعاليت دارد، اعـالم كـرده     
بود كه برخي از مدارس دولتي به روش هـيـات       
امنايي واگذار خواهند شد كه البته اين موضوع، بـا  

 .مخالفت وزير آموزش و پرورش مواجه شد

 برابر شدن قيمت گاز  9: پيشنهاد وزير نفت
وزير نفت از درخواست وزارت نفت براي تعييـن  
قيمت خوراك پااليشگاه هاي نفت در كـارگـروه     
صنعت نفت خبر داد و پيشنهاد كرد قيمت هر متـر  

تـا     90تومان فعلي، به    10مكعب گاز خانگي از 
به گـفـتـه ايـن عضـو            .  تومان افزايش يابد 100

كارگروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امـور      
نفت، پيش بيني مي شود با افزايش قيمت گـاز و    

 17تـا       16مصرف بهينه اين حامل انرژي حداقل 
شـود و    (!)  هزار ميليارد تومان منابع جديد آزاد     

 . زمينه توسعه و تولـيـد گـاز را فـراهـم كـنـد               

الـبـتـه در صـورت         :  اين مقام مسئول، تاكيد كرد
هاي جايگزين  افزايش قيمت گاز بايد قيمت حامل

 . همچون برق، نفت، گاز و بنزين افزايش يابد

 است نرخ بيكاري زنان در ايران دو برابر مردان
بر مبناي بررسي آماري، نرخ بيكاري زنان در سال 

/   3درصد به  13/    3نسبت به دو دهه قبل، از  85
در اين سال آمـار مـردان     .  درصد رسيده است 23

درصدي و در مورد زنان رشـدي   6/  1بيكار رشد 
 .درصدي داشته است 12/  1

درصد از اشتغال زنان در بـخـش    57، 85در سال 

درصد در بخش كشـاورزي بـوده        25خدماتي و 
در اين سال فعاليت شغلي مردان و زنان در   .  است

درصد كـاهـش      15و  19بخش كشاورزي حدود 
 .يافت

 18/    1نسبت تحصيالت عالي زنان شـاغـل، از       
و  75درصد در سال  27/  5به   65درصد در سال 

. افـزايـش يـافـت         85درصد در سـال       36/    7
كارشناسان علت اين امر را ميل زنان به استـقـالل   
مالي، افزايش سطح تحصيالت، توانمـنـد سـازي      

هاي شـغـلـي، در       زنان و دختران از طريق مهارت
 .دانند كنار افزايش سطح تخصص افراد مي

 اخبار كارگري
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 مقايسه قدرت خريد و دستمزد كارگران ايران و انگلستان

كه حداقل حقوق در ايـران بـراي سـال        در حالي
جاري، سيصد و سه هزار تومان تعيين شده اسـت،  
اين رقم در انگلستان، يك ميليون و دويست هـزار  

با در نظر گرفتن اين ارقام و قـيـمـت    .  تومان است
 :مايحتاج زندگي در اين دو كشور

مـزدش  يك كارگر انگليسي با يك ساعت از دست
تواند يك كيلو گوشت گوساله و يا يـك مـرغ     مي

كه كارگر ايـرانـي،     سه كيلويي تهيه كند، در حالي
براي خريد يك كيلو گوشت و يا يك عدد مـرغ،    

 .بايد درآمد يك روزش را بپردازد

كيلويـي، كـارگـر       10براي خريد يك كيسه برنج 
ساعت از حقوقش را بپردازد، در    3انگليسي بايد 

كه كارگر ايراني بايد حقوق دو روزش را   صورتي
 .براي خريد يك كيسه برنج پرداخت كند

 )سيبيبي: منبع(

 باران كردندرا گل 302مادران شهدا و زندانيان، مزار شهداي قطعه 
شان مفقود پنج شنبه آخر سال، مادراني كه فرزندان
و    خبـرنـد  شده و بيش از ده سال است از آنان بي

شان در بندنـد و آنـهـا        ديگر مادراني كه فرزندان

ها نگران، در حلقه نيروهاي پليس و لباس شخصي
مزار ندا، سهراب، اشكان و عليرضا مـخـتـاري و      

بهشت زهـرا   302گمنام قطعه  باختگاني جانهمه

همچنين شنبه شـب نـزديـك        .  باران كردندرا گل
تحويل سال، مادران هر يك به سليقه خود، هفـت  

 .هاي زيبايي آماده كردندسين

  كم يك اعدام در ايران هر روز دست: 1388سال 
الملـل، در سـال        بر پايه گزارش سازمان عفو بين

-به.  نفر در ايران اعدام شدند 388گذشته ميالدي، 
طور متوسط بيش از يك نفر  اين ترتيب، هر روز به

به دار آويخته شد و جمهوري اسـالمـي ركـورد        
 .اجراي احكام اعدام را در سراسر جهان شكست

گويد كه در سـال       الملل مي گزارش تازه عفو بين

كشـور جـهـان         18نفر در  714دست كم  2009
كشـور     56هزار نفر در    2اعدام شدند و بيش از 

اين گـزارش    .  احكام اعدام خود را دريافت كردند
 54دهد كه صرفنظر از چين، بـيـش از        نشان مي

درصد از احكام اعدام جهان در جمهوري اسالمي 
 .ايران اجرا شده است

تنها نكته اميدواركننده، در گـزارش تـازه عـفـو           
بـاز هـم        2009الملل، اين است كه در سال    بين

تعدادي از كشورها به جنبش لغو مجازات اعـدام    
رسيـده   139ها اكنون به  تعداد اين كشور.  پيوستند
حتي كشورهاي توگو و بوروندي، مجـازات  .  است

 .اند اعدام را در مورد همه جرائم لغو كرده

 اخبار كارگري

 اخبار زندانيان
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 )آرژانتين(پيام تشكر مادران عزادار ايران از مادران پالزا مايو 
-پيام تشكر مادران عزادار ايراني به تمامـي آزادي   

 )آرژانتين(و مادران ميدان پالزا مايو  خواهان
مادران عزادار ايراني در حالي سال خـورشـيـدي    “ 

كـنـنـد كـه       جديد و نوروز جهاني را آغـاز مـي      
-گناه در دل خاك مدفون كـرده شان را بيفرزندان
هـا  اند و يا در زندانهاست مفقود شدهسال   اند، يا

ي هاي سنگين در بندند و عدهبالتكليف يا با حكم
هـا در    زيادي نيز مجروح و معلول در كنج خـانـه  

 .اندانتظار بهبودي
جمعي خود در پـارك      ما، مادران با سكوت دسته
-مان و صداي خانـواده الله تهران، صداي فرزندان

هاي رنجديده را فرياد زديم و به گوش مـقـامـات    

 .كشورمان و مردم ايران و جهان رسانديم
مقامات امنيتي اين حركت را تاب نـيـاوردنـد و        
تعداد زيادي از مادران را به دفعات دسـتـگـيـر و       

هـاي  در آخرين اقدام، به خـانـه  .  سپس آزاد كردند
پنج نفر از حاميان مادران عزادار يورش بـردنـد و     

هـاي  گـيـري  آنها را به بند كشيدند كه پس از پـي   
ها و مادران عزادار و حاميان، پس از مداوم خانواده
روز زندان، پيش از آغاز سال نـو   40تحمل حدود 

 .آزاد شدند
خواهان بسياري صـداي اعـتـراض مـا را           آزادي

شنيدند و به نام، خواهان آزادي مـادران دربـنـد        
شما مادران پالزا مايو نيز كه سـي و سـه       .  شدند

حق خود هاي بهسال است براي رسيدن به خواسته
نشنيد، طنين صداي ما را شنيديد و در   از پاي نمي

از .  مان از ما حمايت كـرديـد    پيوند با درد مشترك
حمايت شما و تمامي مردمـي كـه بـراي آزادي          

-مادران در بند ما را همراهي كردند، بر خود مـي   
پايان ما را در بهار زندگـي پـذيـرا      درود بي.  باليم
 .باشيد

به اميد روزي كه همه مردم ايران و جهان در صلح 
طور عادالنه در كنـار هـم     و امنيت، آزاد و برابر به

  .زندگي كنند
 ايران -مادران عزادار 
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 گزارشي از وضعيت زنان زنداني
مريم ضيا پس از سه ماه بازداشـت و در پـي           -

انتقال به بهداري زندان به خاطر اعتصاب غذا آزاد 
 .شد

دوسـت در    ي جديد براي عاليـه اقـدام     پرونده -
خاطر صحبت كـردن در      او به.  زندان تشكيل شد

مارس براي زنان زنداني به بـنـد      8مورد مناسبت 
 .انفرادي منتقل شد

 209هنگامه شهيدي همچنان در بند امـنـيـتـي         -
 .برد سر ميزندان اوين به

درسا سبحاني، الله حسن پور و محبوبه كـرمـي    -
 11چـهـارشـنـبـه        .  برنـد در بالتكليفي به سر مي

فروردين ماه، درسا سبحاني، طي تماس تلفني بـا    
اش از انتقال خود به سلولي دو يـا چـنـد       خانواده

 .نفره خبر داد
اش از وجـود    مهديه گلرو در تماسي با خانواده  -

 .حيوانات موذي در بند نسوان زندان اوين خبر داد
از داشتن آب    1389زندانيان اين بند از آغاز سال 

اند و مجبورند با آب سرد حمام كننـد  گرم محروم
كه اين مشكل، موجب سرما خوردگي مهديه گلرو 

 و تعدادي از زندانيان شده است
زنداني سياسي خانم زهرا جباري از مشـكـالت     -

قلبي و رماتيسم حاد رنج برده و بدون كمك، بـه    
مسئوالن بهداري زنـدان    .  تواند راه برودسختي مي

به بهانه نبود تسهيالت مناسـب، از درمـان وي         
خودداري كرده و از انتقال و درمان او در مـراكـز     
پزشكي، حتي با هزينه خانواده اش، جـلـوگـيـري     

 .اندكرده
داغي، دانشجوي رشته پـزشـكـي      شيرين قرچه -

فروردين،  8دانشگاه تهران ساعت يازده و نيم روز 
توسط پنج نيروي لباس شخصـي در نـزديـكـي         

 .دانشكده دستگير و به محلي نامعلوم برده شد
داغي به وزارت اطالعات، انتظامـات  خانواده قرچه

انـد امـا     دانشگاه تهران و زندان اوين مراجعه كرده
. انداطالعي كردهمسئوالن از دستگري وي ابراز بي

داغي اطالعي در دسـت    از اتهامات وارده به قرچه
 .نيست

دادگاه انقالب مهاباد، سما بهمنـي، از اعضـاي         -
سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران را بـه      

 .يك سال حبس تعزيري محكوم كرد
قاضي خدادادي، قاضي شعبه يك دادگاه انـقـالب   
شهر مهاباد، اين فعال حقوق بشر اهل بندرعـبـاس   
را به اتهام عضويت در مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ايران، به شش ماه حبس تعزيري و بـه اتـهـام      
فعاليت تبليغي عليه نظام به شـش مـاه حـبـس           
تعزيري ديگر، جمعا يك سال زندان، محكوم كرده 

 .است
اثر اسماعيل وفا -زن زنداني   

 اخبار زندانيان
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 88در آخرين جمعه سال  خاورانگورستان 

زنك پر از نيروهاي امنيتـي  جمعه صبح، خيابان لپه
فاصله كمي در   هاي ون و سواري، بهبود و ماشين

امسـال  .  خيابان منتهي به خاوران قطار شده بودنـد 
در .  برخالف چند سال گذشته، راه را نبسته بودنـد 

مقابل درب پشتي خاوران نيز، تعداد زيادي ماشين 
 . نيروي انتظامي مستقر بود

مأموران لباس شخصي، جلوي مردم را گرفـتـه و     
فهميدند براي رويد؟ وقتي ميكجا مي:  پرسيدندمي

آمـيـز   اند، با حالتي توهينيادبود كشته شدگان آمده
در مقابل اصرار مادري بـه  .  گرداندندمردم را بر مي

هايش را بـر خـاك خـاوران          او اجازه دادند گل

بگذارد، ولي همان لحظه و جلوي چشم خـودش،  
بـرخـي از     .  ها را برداشته و به كنار انداختـنـد  گل

جوانان را مورد بازخواست قرار داده و تعدادي از   
 . شان را ضبط كردندهايموبايل

 تقاضاي كمك يك زن قرباني مرد ساالري 
ساله كه به جرم قـاچـاق    22شيرين رخشان، زني  

سال زندان محكوم شده است و  15مواد مخدر به 
شـهـر   دار زندان رجـائـي  اكنون در بند زنان بچههم

گـذرانـد، از     كرج دوران محكوميت خود را مـي   
مسئوالن قضايي و مردم ايران براي مالقات بـا دو    

 .دختر خردسالش تقاضاي كمك كرد
دادگـاه  :  شيرين رخشان طي گفتگويي اظهار داشت

به من اجازه داده كه با سپردن فيش حقوق بـراي    
-مالقات با دخترانم به مرخصي بروم اما من هيـچ 

 .كس را ندارم كه برايم فيش حقوق بگذارد
من اهل سيستان و بلوچستـان  :  چنين گفتوي هم
در سن ده سالگي به اجبار خانواده با مردي .  هستم

. اي بـه او نـداشـتـم        ازدواج كردم كه هيچ عالقه
هاي طـيـبـه و      محصول ازدواج ما دو دختر به نام

ساله هستـنـد و در        3و  5سارا بود كه به ترتيب 
حال حاضر در بهزيستي سيستان و بـلـوچسـتـان       

 .شوندنگهداري مي
شيرين رخشان طبق اظهارات خودش، حدود سـه  
سال پيش با تهديد همسرش مقداري مواد مـخـدر   

هـمـراه   بندد و بـه   را براي قاچاق به كمر خود مي
شوند، امـا  همسر و دوست همسرش راهي يزد مي

هر سه توسط ماموران مبارزه با مـواد مـخـدر و        
زمـان دخـتـر      آن.  شـونـد  قاچاق كاال بازداشت مي

كوچك او دوماهه بوده و زندان يزد از پـذيـرش     

خـانـم   .  كـنـد  ي او خودداري ميفرزند شير خواره
رخشان به ناچار هر دو فرزندش را به بهـزيسـتـي    

 .سپردسيستان و بلوچستان مي
سـال     15همسر وي به اعدام و خودش هم بـه      

در زنـدان    :  گـويـد  او مـي   .  اندحبس محكوم شده
دار، هـم دوران      شهر در بند زنـان بـچـه       رجائي

گذرانم و هم با انجـام كـارهـاي      محكوميتم را مي
روزانه زنان اين بند، از آنها كارت تلفن دريـافـت   

من .  كنم تا بتوانم با فرزندانم تلفني صحبت كنممي
هاي اين بند، به دختران كوچـك  با بغل كردن بچه
  .ريزمكنم و به يادشان اشك ميخودم فكر مي

 من را اعدام كنيد، ديگر تحمل كيفر ندارم 
همسر اكرم مهـدوي بـه      1385در مرداد ماه سال 

قتل رسيد و از شهريور همان سال، ايـن زن بـه         
عنوان متهم دريف دوم اين پرونده در زندان به سر 

اي به حاج كاظم، رئيس زندان  وي طي نامه.  برد مي

و ”  تحمل كـيـفـر نـدارد        “ شهر اعالم كرد  رجايي
اش تر به پـرونـده  خواستار اين شد كه هرچه سريع

كـه امـكـان جـلـب          رسيدگي شود و در صورتي
” . حكم اعدامش اجرا شود“ رضايت شاكي نيست، 

با ثبـت   86مينا جعفري، وكيل اين پرونده، از سال 
آوري ديـه و     ، سعي در جمع” اكرم“ وبالگي به نام 

جلب رضايت اولياي دم كرده و تاكنون موفق بـه    
 .تن از شاكيان شده است 3جلب رضايت 

 كرده در شهرها و روستاهابيكاري زنان تحصيل
طبق آمارهاي مركز آمار ايران درباره توزيـع كـل     
زنان بيكار داراي تحصيالت عالي و متوسـطـه در     

درصد زنان در    88/    7جوامع شهري و روستايي، 

درصد زنان در روستاها بـيـكـار     59/    4شهرها و 
 .باشند مي

هزار نفر  800در حال حاضر تنها در تهران حدود 
بيكار و جوياي كار وجود دارد كه سـهـم قـابـل       

 .دهند توجهي از آنان را زنان تشكيل مي

 اخبار زندانيان
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مريم ضياء، از موسسان سـازمـان غـيـر دولـتـي           
، مـجـددا از سـوي          ” زندگي بهتر براي كودكان“ 

وي .  وزارت اطالعات به دادگاه فراخـوانـده شـد     
دادگـاه     28پيش از اين حكمي از سوي شـعـبـه      

-انقالب دريافت كرده بود كه بر مبنـاي آن مـي      

بايست اول ارديبهشت جهت محاكمه بـه دادگـاه     
 .كردمراجعه مي

دي مـاه تـوسـط           10وي پيش از اين در تاريخ 
ماموران وزارت اطالعات دستگير و دو ماه در بنـد  

او پس از اعـتـصـاب        .  اوين به سر برده بود 209

در ازاي   فـرورديـن       9روزه، در روز      13غذاي 
پنج نفر ديگـر از فـعـاالن        .  سپردن وثيقه آزاد شد

واال، هاي مهدي سلـيـمـي    حقوق كودكان نيز به نام
شفاهي، علي قادر مـرزي، مـحـمـد         هادي حكيم

 .برند سر ميغزنويان و بابك نظري در زندان به

  موج اعتصاب غذا در زندان
بيش از يك هفته است كه بهروز جاويد تهراني به 
همراه رضا جاللي، حسين كرمي و محمد رضائـي  
در سلوهاي انفرادي دست به اعتصاب غـذا زده      
اند، رسول بداقي از فعالين حقوق بشري نيز دست 
به اعتصاب غذا زده است و خبر رسيده كه از دو   
روز پيش، محمود بهشتى لنگرودي، سـخـنـگـوى     
كانون صنفى معلمان، به اعتصاب غذاى نامـحـدود   

اين اعتصاب غذا در اعتراض بـه  .  دست زده است

شرايط ناگوار معلمان دربند، منجمله رسول بداقي، 
محمد داورى و هاشم خواستار صورت گـرفـتـه      

 .است
هـاي  تشديد فشار بر زندانيان سياسـي، انـفـرادي     

طوالني، نامناسبت بودن شرايط زيسـتـي زنـدان،      
آب، عدم دسترسي به درمان و پزشـك و    آلودگي 

هاي حـاد    بيمارستان براي زندانياني كه به بيماري
شوند، در كنار بازجويي مداوم، تـهـديـد    دچار مي

ها و مـرخصـي   ها، مخالفت با اجراي وثيقهخانواده
زندانيان سياسي، بالتكيف رها كردن زندانـيـان و     
مجازات از طريق انتقال زنداني به سلول انـفـرادي   
در صورت اعتراض به بالتكليفـي و سـرانـجـام         

اي و سرپايـي و    هاي چند دقيقهمحاكمه در دادگاه
صدور احكام ظالمانه براي زندانيان سيـاسـي، بـه      

هاي حكومت افزايش موارد اعتصاب غذا در زندان
 .انجاميده است

 :منابع خبري اين شماره
/ كميته گزارشگران حقوق بشر/ شهرزاد نيوز/ اخبار روز/  آژانس ايران خبر/ هرانا/ پارلمان نيوز/ جرس/ ايلنا/ خبرگزاري مهر/ روزنامه جمهورى اسالمى

 كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي/ كميته هماهنگي براي تشكل كارگري/ كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري/ روشنگري

 اخبار زندانيان

  برندسر ميدست كم پنج فعال حقوق كودكان در زندان به

 :تماس با نشريه
نشريه جهان نـويـن، بـه       pdfبراي دانلود نسخه 

 :وبالگ نشريه مراجعه كنيد
http://jahanenovin.blogspot.com 

 :يا با ايميل نشريه تماس بگيريد
jahanenovin@gmail.com 

براي تبادل نظر با هيات تحريريـه و يـا ارسـال          
تان براي انتشار در جهان نوين، با هـمـيـن    مطالب

 .ايميل تماس بگيريد
تدريج در وبالگ جهـان نـويـن      مطالب نشريه، به

تـوانـيـد    براي تبادل نظر جمعي، مي. شودمنتشر مي
 .تان را منتشر كنيددر اين وبالگ، نظرات

در صورت امكان، جهان نوين را به ايميل دوستان 
 .خود ارسال كنيد

جهان نوين، مناسب پرينت روي كاغذ  pdfنسخه 
A4 با پرينت و تكثير نسخه كاغذي جهـان  .  است

توانيد طيف مخاطبان جهـان نـويـن را        نوين، مي
 .گسترش دهيد

ايقان شهيدي و سما نوراني، دو شهروند محروم از 
تحصيل بهايي، در زندان اوين تـحـت فشـار و          

مدت براي اخذ اعـتـرافـات       هاي طوالني بازجويي
به گزارش مـنـابـع آگـاه،         .  تلويزيوني قرار دارند

بازجوي پرونده، با تحت فشار قرار دادن شهيـدي  
و نوراني، بارها از آنان خواسته در مقابل دوربـيـن   

ايـن  . تلويزيون، اتهامات منتسب به خود را بپذيرند
 40در حالي است كه پس از گذشت نزديك بـه      

روز از بازداشت اين دو شـهـرونـد مـحـروم از          
تحصيل، از اتهامات و دليل بازداشت آنان اطالعـي  

 .در دست نيست
شـان، از    هاي تلفني اين دو تن، طي آخرين تماس

شـهـيـدي و      .  اند اتمام بازجويي از خود خبر داده
در بـار    نوراني، در طول مدت بازداشت، فقط يك
ايـقـان   .  ايام نوروز با خانواده خود مالقات كردنـد 

و    11ساله، در  20ساله و سما نوراني  21شهيدي 
اسفندماه در كرمانشاه و شيراز بازداشت شده و  12

 .به زندان اوين منتقل شدند

   فشار بر زندانيان بهايي براي اخذ اعترافات تلويزيوني
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 بحثي در باره

 آزادي و دموكراسي
 

آزادي و دموكراسي بحثي است كه در تاريخ تمدن 
اولـيـن   .  بشر، قدمتي بيش از دو هزار سـال دارد     

طـور  شناسي كه به اين مساله بـه   فيسوف و جامعه
پس از آغـاز دوره      .  جدي پرداخت، افالطون بود

رنسانس و شعار بازگشت به دوران باستان، آزادي 
-اي شد كه ابعاد گسـتـرده  و دموكراسي بحث تازه

 .تري داشت
وجود آمدن جامعـه آزاد     در جهان امروز همه از به
كنند و خواهان از مـيـان    و دموكراتيك صحبت مي
اما هـركسـي از آزادي،       .  رفتن ديكتاتوري هستند

شايد اگر هركدام از .  تعبيرهاي خاص خود را دارد
نيروهاي سياسي، تعبير خود را از آزادي ارائـه          

-اين آزادي  .  دهند، اختالفات زيادي مشاهده شود
اي بـا    گير شده است كه عده چنان همهخواهي، آن

هاي طوالني مشاركت در ديـكـتـاتـوري و        سابقه
طلبها و    پايمال كردن حقوق مردم، همانند سلطنت

رغـم داشـتـن      طلبان، بـه  برخي به اصطالح اصالح
ي تاريك در زمان در دست داشتن قدرت،  كارنامه

 .زنندطلبي مي خواهي ودموكراسيدم از آزادي
فكران مستقـل، كـه از       گاهي اوقات برخي روشن

ديكتاتوري و فضاي بستـه، صـدمـات فـراوانـي          
-بسته از هرگونه تغييري تقدير مـي  اند، چشم ديده
خاطر داريم كه در جريان اولـيـن جـنـگ       به.  كنند

آمريكا و متحدانش با عراق، يعني در زمان اشغـال  
نظر مـيـان    كويت توسط صدام حسين، حتي اتحاد 

زمـان،  در آن  .  فكران مستقل وجود نداشـت  روشن
حسين را بـه     فكران مستقل، صدام بخشي از روشن

طلبي  كردند كه سوداي توسعه آن خاطر محكوم مي
كردند كـه  بـا       پروراند و چنين القا مي در سر مي

ي استفاده از قدرت نظامي خود، سعي دارد منطقـه 
سـواري  وتاز و يكه ي تاخت خاورميانه را به عرصه

كـه  در چنان شرايطي و در حالـي .  خود تبديل كند
فروپاشي كشورهاي سوسياليستي مـوضـوع روز       

فكراني كه ديگر به اردوگاه سوسياليسم  بود، روشن
كردنـد كـه در        اميدي نداشتند، چنين استدالل مي

جنگ ميان فاشيسم و امـپـريـالـيـسـم، بـايـد از             
استداللي كه در جنگ جهاني ( امپرياليسم دفاع كرد 

زمـان، صـدام را          آنها در آن  ).  دوم وجود داشت
فاشيست و نيروهاي امريكايي اعزام شده به منطقه 

دانستند كه  را، همان نيروهاي جنگ جهاني دوم مي
امروزه نيز، در   .  عليه آلمان هيتلري، جنگيده بودند

فكران مستقل، كساني وجود دارند كـه  ميان روشن
شان، چنين برخوردهايي وجود دارد در ته استدالل

كننـد   و تنها، به كنار زدن ديكتاتوري حاكم فكر مي
 .انديشندگزين، حال از هر نوع، ميو كمتر به جاي

شد، امـا از      زمان، ديكتاتوري صدام تضعيف در آن
هر چند نيـروهـاي مـهـاجـم،        .  ميان برداشته نشد

راحتي توان سرنگوني حكومت صدام را داشتند،  به
ديكتاتور بدون تعرض باقي ماند تا توجيهي بـراي  
باقي ماندن نيروهاي نظامي آمريكا و متحدانش در 

ي ايـن    استقرار نزديك به دو دهـه     .  منطقه باشد
زمان با فروپاشي كشـورهـاي    نيروها در منطقه، هم

گرايي در  اردوگاه شوروي سابق، سبب تقويت بنياد
اكـنـون   هـم .  گرا شـد  منطقه و رشد نيروهاي واپس

يك حكومت بنيادگرا در عراق، در حال تحـكـيـم    
بـار يـك     هاي قدرت خود است، البـتـه ايـن     پايه

در حـقـيـقـت يـك          .  بنيادگرايي به ظاهر ليبـرال 
ديكتاتوري در لباس جديد، كه به اعـتـقـاد خـود       

هاي موجود در آن، حداقـل در    گران، آزادياشغال
تر از دوره حاكميـت  مورد آزادي زنان، بسيار عقب

 .صدام است
امروزه در سراسر خاورميانه، از القاعده و طالـبـان   

نظاميان عراقي و يمني و  در افغانستان گرفته تا شبه
كه با نيروهاي امريكايي و اسـرايـيـلـي         ...  لبناني
گراياني هستند كـه   تر مبارزان، بنياد ، بيش جنگند مي

هاي مـردمـي    اي به دموكراسي و آزادي هيچ عالقه
ها، در دو سـه     هاي آن آورد حكومت دست .ندارند
، ديكـتـاتـوري،     ، چيزي جز سركوب ي گذشته دهه

هاي مستقـر  حكومت.   خرابي و ويراني نبوده است
هاي جديدي در عراق و افغانستان هم، ديكتاتوري

عنوان نمـونـه،    به.  اند تن كردهاست كه لباس تازه به
تر از قانون  قانون اساسي زمان صدام حسين، مترقي

هـاي  زمان، آزادي  در آن.  اساسي فعلي عراق است
تر بود و زنان در امور جاري كشـور   اجتماعي بيش
در افغـانسـتـان دوران      .  تري داشتند مشاركت بيش

تري داشتند  هاي بيش ها هم، زنان آزادي كمونيست
... و از اعمال قوانين شريعت و حدود حرفي نبـود 

كـه ايـن        تـوان گـفـت     آسانـي مـي    در نتيجه به
ها و تغييرات دستوري، منجر ها و جنگ كشي لشكر

به دموكراسي بيشتر نشده است، بلكه در مـواردي    
 .گرد نيز شده استموجب عقب

حتا پس از استقرار يك دموكراسي نسبي، همـواره  
امكان بازگشت نيروهاي ارتجاعـي در لـبـاسـي         

توان در    ي بارز آن را مي نمونه.  جديد، وجود دارد
بـار  انتخابات اخير در شيلي مشاهده كرد، كه ايـن   

نيروهاي طرفدار پينوشه، از طريق صندوق راي و   
هـاي انـحـصـاري       به كمك تبلـيـغـات رسـانـه       

 .اند داران، به قدرت بازگشته سرمايه
كه در متن مبارزه قرار دارند، همواره نگـران   كساني
-هاي پشت پرده و باقي ماندن اساس بنيـان  سازش

اي قبـل از اشـغـال         عده.  هاي ديكتاتوري هستند
هاي آمـريـكـا و        عراق و افغانستان توسط ارتش

متحدانش، اين توهم را داشتند كه ممكن است اين 
هـاي  ها، مردم منطقه را از حـكـومـت      لشگركشي

مطلقه رها كند و براي آنها صلح و آزادي، هرچنـد  
بـا  .  بند، اما بهتر از وضع موجود، فراهـم آورد    نيم

هاي آمـريـكـا و       گذشت چند سال از ورود ارتش
متحدانش به منطقه، نه تنها صلحـي بـه ارمـغـان         

هاي ابتدايي و فردي هـم،   نيامده است، بلكه آزادي
ترين مساله آن اسـت     پس مهم.  بهتر از قبل نيست

هـاي  توان حركت كرد تـا بـنـيـان         كه چگونه مي

حتا پس از استقرار يك دموكراسي 
نسبي، همواره امكان بازگشت نيروهاي 
. ارتجاعي در لباسي جديد، وجود دارد

توان در  ي بارز آن را مي نمونه
انتخابات اخير در شيلي مشاهده كرد، 

بار نيروهاي طرفدار پينوشه، از كه اين
طريق صندوق راي و به كمك تبليغات 

داران، به  هاي انحصاري سرمايهرسانه
 .اند قدرت بازگشته
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اي  گونهدموكراتيك، در يك جامعه نهادينه شود، به

كه از بازگشت ديكتاتوري، به هر شكل و عـنـوان،   
 .جلوگيري شود
توان از يك زاويه ديگـر مـطـرح       اين مساله را مي

كرد، از اين منظر كه اساسا تعريف مشخص ما از   
آزادي چيست؟ آيا صرف وجود يك انتـخـابـات،    

هاي مهاجم و يـا حـتـا بـدون          تحت فشار ارتش
ها، بلكه تنها با حمـايـت    حضور مستقيم اين ارتش

نيروهاي به ظاهر دموكرات و با حفظ سـيـسـتـم       
اقتصادي و اجتماعي موجود، آزادي و دموكراسـي  
است؟ آيا تغييرات در چارچوب نظام مـوجـود و     

تـوانـد   رفتن يك گروه و آمدن گروه ديـگـر، مـي     
كنم پاسـخ   ضامن تداوم دموكراسي باشد؟ سعي مي

اين سوال را، در تعريف مشـخـص از آزادي و         
دموكراسي بدهم تا تفاوت ميان انتخابات تـحـت     
سيستم اقتصادي و اجتماعي موجود، با انتخـابـات   
آزادي كه تحت تاثير تبليغات انحصاري و سيستـم  

 .اقتصادي حاكم نباشد، مشخص شود
حـتـا اگـر از        .  انـد    خواه شده امروزه همه آزادي

ها و افراد بخـواهـيـم كـه        ديكتاتورترين حكومت
تـوانـنـد    ي آن بيان كنـنـد، مـي      نظرشان را درباره

بودن دموكـراسـي و آزادي        ها در سودمند  ساعت
خصوص در سطـح نـيـروهـاي        به.  سخن بگويند

گـران  از شكنجـه :  سياسي فعال در خارج از كشور
ساواك قديم گرفته تـا بـازجـويـان و عـامـالن             

هاي اوليه جـمـهـوري       هاي مختلف سال سركوب
عام زندانيان در دهه شصـت،  اسالمي و عامالن قتل

قيد و  داران بي آنجلس تا طرف هاي لس از تلويزيون
ها و   ها و نئوكان آمريكا، از نئوليبرال  ي شرط سلطه

چاكان  سازي و سينه هاي جهاني داران سياست طرف
خواه  آزادي داران ايراني آنها، همهبازار آزاد و طرف

هاي آزادي داد سخـن   اند و در فوايد و مزيت شده
امـا آيـا     .  كنند دهند و ديكتاتوري را محكوم مي مي

چـه مـردم        ها، بـا آن    مورد درخواست آن  آزادي
 خواهند، يكي است؟  مي

ي شـاه  هاي دوره پرده به آزادي ها بي بسياري از آن
ترند، خواهان  كه كمي معتدل  ها كنند و آن اشاره مي

تعديل و يا تبديل ديكتاتوري شـاهـنـشـاهـي بـه         
اي در اين ميان، عده.  دموكراسي شاهنشاهي هستند

فكران هـم كـه امـروزه دل در گـرو                از روشن
اند، واضح و آشكار ايـن   هاي نئوليبرالي بسته آزادي

هـمـان     كنند كه آيا بهتر نبود به سوال را مطرح مي
كرديم و خودمان را اسـيـر      امتيازات شاه، اكتفا مي

 ساختيم؟ اين همه باليا نمي
خـواهـي را،     هاي اين آزادي   ترين نمونه اما روشن

گـرايـان   طلبان و مـلـي       توان در وجود اصالح مي
هايي نـظـيـر     مذهبي در داخل و گروه مذهبي و غير

خواهان گوناگون در خـارج از كشـور،        جمهوري
-هاي بارز آن را در مانيفـسـت   نمونه.  مشاهده كرد

-نـويـس  خواهان و يا پيش ي هاي مختلف جمهور
هاي پيشنـهـادي    هاي جديد قانون اساسي و برنامه

در يكي از اين .  توان ديدمتفاوت از اين دست، مي
هاي به ظاهر خيلي دموكرات، پيشنهـاد   نويسپيش

شده است كه براي عنوان نظام آينده ايران، نـظـام     
شاهنشاهي و جمهوري اسالمي، در كنار جمهوري 
دموكراتيك و جمهوري فـدرال، بـه رفـرانـدوم           

جالب است كه در همين اول كـار،      .  گذارده شود
كساني كه ميلياردها سرمايه و ثروت اين مـردم را    

خانمان كرده و  ها نفر را بي و ميليون  به غارت برده
انـد،  هاي متمادي با آنان جنـگـيـده    مردم هم، سال

گـيـرنـد كـه در ايـن            تراز با مردمي قرار ميهم
اند؛ مردمي كه با  ها از هستي ساقط شده ديكتاتوري

اند قدرت سياسي را از    دادن كشته، تنها موفق شده
اقتصادي، همچنان در دسـت    آنها بگيرند و قدرت

گـران،  حال اين غارت.  گران مانده استاين غارت
اند، در    چيز خود را از دست دادهبا مردمي كه همه

گزينه سلـطـنـت و      !  گيرند شرايط مساوي قرار مي
شـان،  دارانحكومت اسالمي، كه هركدام از طـرف 

-ميلياردها سرمايه و ثروت مردم را تصاحب كرده
تراز جمهوري دموكراتيك يا جـمـهـوري      اند، هم

داران آن، مـردم از      گيرد كه طرففدرالي قرار مي
... شدگـان و   هستي ساقط شده، زندانيان و شكنجه

اي از همين ابتدا، چه عدالـت و تسـاوي      .  هستند
 !!برقرار است

ها را    ” خواهي آزادي“ هرحال، فصل مشترك اين به
 :ها خالصه كرد توان در چند اصل پيشنهادي آن مي

هاي  بايد اصل آزادي احزاب پذيرفته شود و گروه“ 
مختلف، بتوانند بدون ترس و واهمه از بازداشت و 

 .، افكار سياسي خودشان را دنبال كنند تعقيب
 ....ها آزاد باشند تا از دولت انتقاد كرده و روزنامه

اصل آزادي بيان و اجتماعات، تا آنجا كه به نـظـم   
عمومي خدشه وارد نشود، پذيرفته شده و كسـي    

 .خاطر داشتن عقيده مورد تعقيب قرار نگيرد به
مردم در دادن راي به هر گروه و حزبي، آزاد باشند 
و كسي آنها را مجبور به راي دادن بـه حـزب و       

 ”.گروهي خاص نكند
رسد، اين است كه چه اولين سوالي كه به ذهن مي

هاي سياسـي   تضميني وجود دارد كه اگر اين گروه
مدعي، به قدرت رسيدند، آزادي را براي ديـگـران   
نيز بخواهند؟ از اين ميان، حـداقـل دو جـريـان         

انـد و بـا       سياسي، امتحان خود را قبال پـس داده   
اند كه اگـر بـه قـدرت        كرد خود، نشان دادهعمل

 :خواهند برسند، آزادي را براي ديگران نمي
طلبان، كه در دوران حكومت خـود،     يكي سلطنت

اند و هـيـچ      هرگونه اجحافي را به مردم روا داشته
انـد و ديـگـري،        حقي براي مخالفان، قايل نبـوده 

كـه در هـنـگـام         )  از انواع مختلف( طلبان  اصالح
مداري، از سركوب مخـالـفـان، خـودداري        قدرت
 .اندنكرده
خواهم در اين مختصر، به بازگويي مسـايـلـي     نمي

بپردازم كه بر مردم ايران، طي قرن اخير رفته است، 
بلكه در اين گفتار، هدف آن است كه مشـخـص     

-شود براي تضمين دموكراسي و آزادي، چـه راه   
حلي وجود دارد و اساسا، تفـاوت آزادي مـورد       

هاي مطلوب طرفـداران   درخواست مردم، با آزادي

رسد، اين اولين سوالي كه به ذهن مي
است كه چه تضميني وجود دارد كه 

هاي سياسي مدعي، به  اگر اين گروه
قدرت رسيدند، آزادي را براي ديگران 
نيز بخواهند؟ از اين ميان، حداقل دو 
جريان سياسي، امتحان خود را قبال 

كرد خود، نشان اند و با عملپس داده
اند كه اگر به قدرت برسند، آزادي داده

 خواهند را براي ديگران نمي
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نظام موجود اقتصادي و اجتماعي چيست؟ بـراي    

هاي يـك   توانيم مشخصه مساله، مي  تر شدن روشن
هـاي مـطـلـوب          آزادي مردمي را، كه بـا آزادي   

در آزادي   .  حضرات، متفاوت است بررسي كنـيـم  
 :واقعي، حداقل بايد شرايط زير تضمين شود

هر گروهي كه توانست آراي مردم را براي يـك    “ 
دوره جلب كند، در صورت از دست دادن آراي     

راحـتـي كـنـار       مند، بـه    اي نظام گونه مردم، بايد به
گذارده شود و نتواند در برابـر خـواسـت مـردم         

 .مقاومت كند
كس نبايد احساس كند كه قدرت و حكومـت   هيچ

ي حاكميت خـود، هـر      او دائمي است و در دوره
كس هـم،  خواهد انجام دهد و هيچ كاري را كه مي

 .از او بازخواست نخواهد كرد
كرد هر فرد در قدرت، همواره و پيوسته، بايد  عمل

از جانب مردم، مورد ارزيابي قرار گيرد و حتا در   
اش هم، قابـل   ي مشخص و محدود مسئوليت دوره

 .گزيني باشد تغيير و جاي
نبايد به افراد و احزاب و نهـادهـاي حـكـومـت،        
قدرت متمركز داده شود، بلكه بايد قدرت در ميان 

 .مردم، تا سرحد امكان پخش باشد
اي مـحـدود     قدرت اقتصادي نبايد در دست عـده 

متمركز باشد كه با داشتن امكانات تـبـلـيـغـي و        
حاكميت اقتصادي، بتوانند به راحتي افكار و آراي 

 ”.مردم را در اختيار بگيرند
توان مطالب ديگري را نيز  هاي فوق مي بر مشخصه

افزود، اما براي بحث در اين مختصـر، بـه نـظـر         
حال سـوال  .  آيد كه اين خطوط كلي كافي باشد مي

ي فوق را در      اين است كه اگر بخواهيم مشخصه
جامعه داشته باشيم و يك حكومت ديكتاتوري را   
با ديكتاتوري ديگر، تعويض نكنيم و هر زمان كـه  
مردم، مقامي حكومتي را، در مقابل خود ديـدنـد،     
بتوانند مسئوليت او را به ديگري واگذار كنند، چـه  

 مكانيزمي الزم است؟
براي اي كار، بايد مردم شناخت كافي از افـرادي      

دهند و تحت تاثير  ها راي مي داشته باشند كه به آن
اي قرار نداشته باشند؛ تـبـلـيـغـات       تبليغات رسانه

اي كه اغلب در دست صاحبـان قـدرت و        رسانه
مردم بايد بتوانند با ديد .  ثروت، منحصر شده است

باز و شناخت كافي، به افرادي راي دهند كـه در      
زندگي اجتماعي خود، وفاداري به راي مردم را به 

 .اثبات رسانده باشند
از اين جهت، اولين گام براي تحقق آزادي، امكان  

هاي اجتماعي  انتخاب افراد در محيط كار و فعاليت
ي طـوالنـي    شناخت از افراد، در يك پروسه.  است

آيد و از آن طـريـق        دست مي فعاليت اجتماعي به
گرايانه و وفـاداري بـه      هاي مردم است كه خصلت

پس اولين نهاد بـراي  .  شود آرمان جمعي نمايان مي
ساالري، همانا نهادهاي مـردمـي،      گذاري مردم پايه

صنفي، سنديكايي، شورايي و انتخاب نماينـدگـان   
صداقـت،  .  در محيط كار و فعاليت اجتماعي است

وقـرار، گـذشـت،         دوستي، وفاداري به قـول  مردم
هايي كه براي نمايندگي   ي مشخصه فداكاري و كليه

مردم الزم است، در محيط كار و فعاليت خـود را    
دهد، عالوه بر آن، وجود نهادهاي مردمي  نشان مي

آورد كـه       وجود مي در محيط كار، اين امكان را به
كـنـنـدگـان مـورد         افراد، مداوما از جانب انتخاب

 .ارزيابي قرار گيرند
نهادهاي مردمي از طريق مشاركـت در زنـدگـي        

هـا اسـت،        اجتماعي، كه مشخصه و ضرورت آن
توانند ارتباط خود را با ساير نهادهاي انتخـابـي    مي

روشن و مشخص كننـد و از آن طـريـق، در              
هاي عمومي و درك واقـعـيـات           گذاري سياست

ارتـبـاط   .  موجود اجتماعي، مشاركت داشته باشنـد 

دسـت گـرفـتـن       ديگر و به نهادهاي مردمي با يك
بخشي از امور جامعه توسط آنها، كـه ضـرورت       
وجود دموكراسـي اسـت، ايـن امـكـان را از                

كـنـد كـه      مردان و صاحبان قدرت سلب مي دولت
بخواهند حكومت خود را دايمي كنند؛ و به مـردم  

دهد كه با نقد دايـم نـهـادهـاي        اين توانايي را مي
هاي كلي، آنـهـا را در        گذاري حكومتي و سياست

هاي مردمي هدايت كرده و امـكـان      مسير خواسته
هاي مختلف اجـتـمـاعـي را          فعاليت براي بخش

تـوانـنـد    نهادهـاي مـردمـي مـي        .  وجود آورند به
هاي محيـط كـار را        خودشان، بسياري از فعاليت

دست گيرند و قوانين و مقررات كـاري را، بـه        به
ي نمايندگان انتخـابـي و بـا هـمـكـاري              وسيله
 .دهندگان خود، مشخص كنند راي

با گسترش نفوذ و توانايي نـهـادهـاي مـردمـي،          
تر شده و امكان تمركز قـدرت   ها نيز كوچك دولت

شود و از ايـن       تر مي اي خاص، كم در دست عده
طريق است كه بخشي از قدرت به مـردم واگـذار     

طلبان براي كسب  گاه نيز، طمع قدرت شود و آن مي
 .تر خواهد شد مقامات عاليه، كم

عالوه بر آن، قرارگرفتن بخشي از قدرت در دست 
نهادهاي مردمي و واگذاري بخشي از امور جـاري  
به اين نهادها، از وجود قدرت متمـركـز دولـتـي       

هـاي فـردي را، بـراي          جلوگيري كرده و جاذبه
. كـنـد  مردان و طالبان قدرت، كـمـتـر مـي         دولت
دست گرفـتـن    مردان خواهند دانست كه با به دولت

العنان نيستـنـد و      چنان هم مطلق قدرت دولتي، آن
هاي مردمـي   ها، مشروط به وجود قدرت قدرت آن

توانند آراي كافـي   صورت، كساني ميدر اين.  است
دست آورند كه قبال براي كسب قدرت دولتي را به

در نهادهاي مردمي، وفاداري خود را بـه مـردم،         
دهندگان آگاه و    اثبات كرده باشند و از جانب راي

شان، مورد تـايـيـد قـرار       آشنا به فعاليت اجتماعي
 .گرفته باشند
ي نهادهاي مـردمـي، آن اسـت كـه            اما مشخصه

ضرورت آنها، از طرف مردم احساس شده باشد و 
مردم، آنها را در جريان زندگـي و مـبـارزات و          

وجـود  هاي خود از حكومت و جامعه، بـه  خواسته
نهادهاي مردمي در جريـان مـبـارزه      .  باشند  آورده

ي نهادهاي مردمي، آن  اما مشخصه
است كه ضرورت آنها، از طرف مردم 
احساس شده باشد و مردم، آنها را در 

جريان زندگي و مبارزات و 
هاي خود از حكومت و جامعه،  خواسته

نهادهاي مردمي . باشند  وجود آوردهبه
گيرند و  در جريان مبارزه شكل مي

گونه فيلتري را جهت انتخاب  هيچ
پذيرند و در اين  نمايندگان خود نمي

زمينه، اساس تشخيص و حقانيت با 
 .دهندگان است راي
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اعتراضات گسترده مردمي، كه در سال گـذشـتـه      
-امكان بروز و خود نمايي يافته، در مسير تكاملـي 

تري را در برابر خـود قـرار داده          اش افق روشن
انداز، تامل در مسـيـر روزهـاي        اين  چشم. است
ي اين جنبش را براي فـعـاالن اجـتـمـاعـي          آينده

جنبشي كه در خـرداد بـه         .  ضروري كرده است
ي اعتراض به نتايج انتخابات پا به خـيـابـان       بهانه

: سرعت ابعادي پيچيده يافت و شـعـار   گذاشت، به
بـه  ”  اهللا اكبر/  رأي ما رو پس بدين/  رأي من كو؟“ 

” ... مرگ بر اصـل   .../  مرگ بر /  مرگ بر ديكتاتور“ 
هاي بسته و در سكوت تظاهرات با لب.  تبديل شد

هاي سبز، به هايي حامل گل و شاخه كامل و دست
خشمي تبديل شد كه در مقابل پليس و نيـروهـاي   

قول خودشان ساختار ايستد، شعارهاي به امنيتي مي
دهد و با سنگ، به  افراد مسلح يـورش    شكن  مي

گر را تواند، نيروهاي سركوب برد و آنجا كه ميمي
هـايـش را در       كند، لباسنشيني وادار ميبه عقب

آورد و ادوات و سالحش را مصادره و خـرد      مي

 .كشداش را به آتش مي ي نقليهكند و وسيله مي
شود كه از   قدر جدي و هشدار دهنده ميماجرا آن

هر دو طرف رقيب در حـكـومـت، نـيـروهـاي           
رو، در جهت يافتن راهي بـراي     گر و ميانه محاسبه

-نيروهاي محاسبه.  آيندكنترل جنبش، به ميدان مي
ي گر در قدرت، كه اقليت ناچيزي از مـجـمـوعـه    

دهند، سـعـي   گرايان را تشكيل ميموسوم به اصول
 طـلـبـان از     كنند با تدبير و تفكـيـك اصـالح     مي

، در صف جنبش اعتراضي شكاف ايجاد ” معاندين“ 

گونه فيلـتـري را جـهـت          گيرند و هيچ شكل مي
پذيـرنـد و در ايـن           انتخاب نمايندگان خود نمي

دهندگـان   زمينه، اساس تشخيص و حقانيت با راي
 .است

از آنجا كه ضرورت وجودي نهادهاي مردمي، در   
طي صد سال گذشتـه در بسـيـاري از شـئـون              
اجتماعي، در كشورهاي مختلف آشكار شده است، 

اند تـا نـهـادهـاي        ها، سعي كرده بسياري از دولت
ساخته را، به جاي نهادهاي مردمـي   موازي و دولت

ساخته  سنديكاهاي زرد، شوراهاي دولت.  جا بزنند
گذاري شده و نهادهـاي ريـز و درشـت           و فيلتر

وابسته به دولت را، در جـوامـع و كشـورهـاي           
جـاي  اند، تا آنـهـا را بـه          وجود آورده مختلف به

. نهادهاي مردمي، انتخابي و واقعي معرفي كـنـنـد     
گونه نظارت و  توانند هيچ نهادهاي مردمي، ذاتا نمي

جـز     گذاري را در انتخاب نمايندگان خود، به فيلتر
در اين زمينـه، اسـاس     .  دهندگان بپذيرند نظر راي

و    حصـر     انتخاب نمايندگان بر آزادي مطلق و بي
هر كسي را كـه مـردم انـتـخـاب            “ :  استثنا است 

شان را در مورد  همگان حق دارند نظرات...  كردند؛
حصـر و       كنندگان، بي شوندگان و انتخاب انتخاب

ترين مرزهاي  اين يكي از اساسي.  ” استثنا بيان كنند
 .هاي شكلي است هاي واقعي با آزادي ميان آزادي

تــوانــنــد در   ايــن نــهــادهــا مســتــقــيــمــا مــي      
خود، مشاركت داشته  هاي مربوط به گذاري سياست

عنوان  به.  دست گيرند را به باشند و حتا مديريت آن
مثال، نـمـايـنـدگـان واقـعـي دانشـگـاهـيـان،                  

هاي آموزش عالي و نمـايـنـدگـان      گذاري سياست

هـاي مـربـوط بـه          گذاري واقعي معلمان، سياست
و نمـايـنـدگـان      .آموزش و پرورش را، تعيين كنند

 ... هاي مربوط به خود راواقعي كارگران، سياست
حال ممكن است كسي بگويد اين چنين انتخاباتي 

حصر و استثنا باشد، در كجاي دنيـا وجـود      كه بي
پذير نبـوده   حال در هيچ كشوري امكاندارد و تا به

اگر پنـجـاه سـال      .  پاسخ بسيار روشن است. است
گفت زن با مـرد بـرابـر         پيش، كسي در ايران مي

حتا در صـد  .  پذيرفتند است، قطعا حرف او را نمي

سال پيش، در بسياري از كشورها زنان حـق راي    
صد و پنـجـاه سـال پـيـش در             در يك.  نداشتند

انگلستان، كساني حق راي داشتند كه مقدار معينـي  
. پرداختنـد  مالكيت داشته و مقدار معيني ماليات مي

در )  1842تا    1840(ها  مبارزات جنبش چارتيست
پايين آوردن حـداقـل مـيـزان مـالـيـات بـراي               

دهندگان، باعث شد كه تعداد افراد مجـاز بـه      راي
يـعـنـي حـتـا        ).  1( برسد %  5به %  3راي دادن، از 

پس اين دليـل  . ي مردان هم، حق راي نداشتند همه

ي شما در هيـچ   شود كه به افراد بگوييم نظريه نمي
جاي دنيا وجود ندارد، در نتيجه حق نـظـر دادن       

پذيريم كه حصر و استثنا يا نظارت  اگر مي.  نداريد
اي خـاص غـلـط      ي عده و حذف افراد، به وسيله

قـدر  دهندگان، آن   است، پس بايد بپذيريم كه راي
شان را، هـرطـور    رشد و آگاهي دارند تا نمايندگان

فيـلـتـر و        خواهند انتخاب كنند، يعني هيچ كه مي
كنندگان و نه در ميـان   گزينشي، نه در ميان انتخاب

ايـن اسـت     .  شوندگان، وجود نداشته باشد انتخاب
ي بـازگشـت     توان گفت زمـيـنـه    اي كه مي آزادي

از هميـن جـهـت      .  كند ديكتاتوري را تضعيف مي
هاي مـردمـي،      هيچ استثنايي، از تشكل است كه بي

وسيله انتـخـاب    صنفي، سنديكايي و شورايي كه به
مستقيم مردم شكل گرفته باشد، حمايت كـرده و      
خواهان آن هستيم كه قدرت، هرچه بيشتر در ايـن  

 .نهادهاي مردمي متمركز باشد
-جا خاتمه نميوظايف اصلي اين نهادها، به همين

هـا، بـايـد      بلكه اين انتخابات و اين تشـكـل  .  يابد
مندي همه افراد جامعه از نعم مـادي   آغازي بر بهره

يعنـي آنـكـه اگـر         .  هاي اجتماعي باشد و سرمايه
شوندگان از امـكـانـات      كنندگان و انتخاب انتخاب

اقتصادي و اجتماعي يكسان برخودار نباشنـد، آن    
داران و   تواند آزاد باشد، زيرا سرمايهانتخابات نمي

تـوانـنـد در      راحتي مـي   صاحبان امكانات برتر، به
 .انتخابات، از طريق امكانات خود اعمال نفوذ كنند
 ادامه دارد

—————————–———————— 
 تاريخ اروپا، هنري وتيل فيلد )1(

شوندگان كنندگان و انتخاب اگر انتخاب
از امكانات اقتصادي و اجتماعي يكسان 

تواند برخودار نباشند، آن انتخابات نمي
داران و آزاد باشد، زيرا سرمايه
-راحتي ميصاحبان امكانات برتر، به

توانند در انتخابات، از طريق امكانات 
 خود اعمال نفوذ كنند

 چگونه از واگذاري جنبش اعتراضي به طبقات فرادست جلوگيري كنيم؟
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-هاي شاخـص اصـالح     كنند و با قرار دادن چهره

هـاي انـقـالب و        سرمايـه “ طلب در كنار نظام و 
خواندن آنان، صفوف از هـم      ”  جمهوري اسالمي

ي نيروهاي هوادار نظام را، دوباره نـظـم      گسيخته
قـطـاران و     بخشند، اما نه فقط مورد تـوجـه هـم     

گيرند، بـلـكـه خشـم          مسلكان خود قرار نمي هم
نام اهالي قـدرت     هاي بنام و بي تندروها و افراطي

كنند و شـكـاف بـاز هـم          را، عليه خود بسيج مي
 .آورند تري بين صاحبان قدرت پديد مي عميق

پر واضح است كه خشم اين گـروه افـراطـي در        
گرا، بيش از آنـكـه       روهاي اصولقدرت، از ميانه

ناشي از توپ پر آنها باشد، از ترس سـرچشـمـه      
-افراطي.  گرفته و اين ترس نيز چندان بيراه نيست

انـد،  دانند كه از بادي كه كـاشـتـه     هاي قدرت مي
شود؛ توفاني كـه در    چيزي جز توفان حاصل نمي

 .صورت كوتاه آمدن، بنيادشان را به فنا خواهد داد
اي از در خشـم    پس با هر نوع مسامحه و مصالحه

نـيـز،   ”  عقال“ روها و  گو اينكه اين ميانه.  آينددر مي
 ” عاقالن“ شايد اگر اين .  اند دير به فكر تدبير افتاده

مـاه  گرا، يك سال پيش يا حتي همان شـش   اصول
پيش، طرحي جدي براي معتدل كردن فضا داشتند 

ي توانستند با هـزيـنـه      نهادند، مي و گامي پيش مي
كمتر و براي مدتي ديگر، بـر ايـن آتـش زيـر             
خاكستر، باز خاكستر بپاشند و باشند، اما اكثـريـت   
اهالي قدرت، از همان ابتدا، نه با تدبير، بلـكـه بـا      

تر، بر آتش احساسـات و    تهديد و سركوب خشن
عواطف مردم بنزين پاشيدند و بـر سـرعـت و          

 .گسترش اعتراضات مردمي افزودند
گـران را    عدم درك عمق مطالبات مردم، سركـوب 
ي خشـن    دچار اين توهم كرده بود كـه مـقـابلـه      

تواند مانع حضور اعتراضي مـردم شـود، امـا         مي
هـرچـه بـر      .  واقعيت درست عكس اين توهم بود

خشونت سركوب افزوده گشت، عزم و جسـارت    
حتي .  تر شد گران، جديمردم در مقابله با سركوب

رژيم شاه هم، با تمامي قدرت سركوب و تكيه بـر  
اش، آنجا كه تجارب و امكانات حاميان امپرياليست

شـان را ديـد،       خشم مردم و جدي بودن اعتراض
. تغيير رويه داد و از تهديد به تدبـيـر روي آورد      

هاي آخر حكـومـت   تعويض چندين دولت در ماه

شاه، اقدامات مختلفي در جهت مهار آتش خشـم    
ترديد عدم موفقيت شاه، تدبيـر ديـر      بي.  مردم بود

بايست مورد تـوجـه    القاعده، مي هنگام بود كه علي
امـا گـويـا      .  گرفـت  صاحبان قدرت فعلي قرار مي

قدرت و ثروت ناشي از حكومت، مسـتـبـدان را      
كند كه نياز به اسـتـفـاده از       آنقدر كور و گنگ مي

كنند و آنقدر  تجارب پيشينيان خود را احساس نمي
بينند كه ديگر كار از    واقعيات پيرامون خود را نمي

اي جز كشتار مردم و نهـايـتـا     گذرد و چارهكار مي
شان نخواهـنـد   هاي خارجيفرار به دامن همپالگي

 .داشت

روهاي قدرت،  هاي ميانههرچند پيشنهادات و طرح
شان مورد استقبال واقع در ميان همكاران و شركاي

نشد، اما در مـيـان شـركـاي سـابـق قـدرت                  
هـاي جـدي     ، مشـتـري  ) هاطلبان و ليبرال اصالح( 

طلبان، كه از سـرعـت و        ها و اصالح ليبرال.  يافت
اند، همگام با  ي تحوالت، دچار سرگيجه شده دامنه
تر شدن فضا و كنترل شعـارهـا و     آرام”  عقال“ اين 

مطالبات را، در حد تعويض يـك چـهـره مـثـل          
انـد و هـر نـوع          -جمهور، خواستار شـده  رئيس

ساختارشكني را، انحراف از اهداف جنبش اعـالم    
طلـب، در     حتي برخي از زندانيان اصالح.  اند كرده

شان از زندان، به دانشجويان هشدار  مدت مرخصي
ي راديكال شدن به جنبش ندهند  دهند كه اجازه مي

 ...وگرنه
كننـد تـحـوالت      هاي سياسي گمان مياين كوتوله

كـه  غافل از اين.  ي آنها نياز دارداجتماعي به اجازه

شود كه ي كسي شروع نميتغيير و تحول، به اراده
انداز و شـتـاب      چشم.  ي كسي كنترل شودبه اراده

ها بر فنر نيـازهـاي    تحوالت، از فشار ساليان و دهه
گيرد و در هنگام ناتواني عوامل  مردم سرچشمه مي

فشار، ميزان فشردگي و تراكم اين فنر اسـت كـه       
 .كندجهت و شتاب تحوالت را تعيين مي

تر اين است كه براي جلوگيري بنابراين هوشمندانه
هاي انساني باز هم بيشتر، مطالبات مـردم،   از هزينه

كشان، پاسخـي شـايسـتـه       ويژه اكثريت زحمت به
بگيرد، وگرنه تا اين جاي كار، هنوز مقدمات يـك  

ي طلبان و مـجـمـوعـه    اصالح.  جنبش جدي است
تر شدن جنبش، منتقدين دولت، اگر از ترس عميق
خواهي بسنـده  با صاحبان قدرت به مذاكره و سهم

المصالحـه   كنند و اعتراضات و قربانيان آن را، وجه
شوند صورت مسـالـه را      قرار دهند، تنها موفق مي

رفت از اين بحران اجتماعـي،   پاك كنند، زيرا برون
اقتصادي و سياسي، بدون حل بنيادين آن ممـكـن   

تـوانـد جـراحـات       ها نمـي  تعويض چهره.  نيست
ها نيروي كار را، كه در زيـر خـط       زندگي ميليون

هـاي  كنند و زخـم  فقر، ذره ذره مردن را تجربه مي
ناشي از فقدان دموكراسي را، براي مردم سركـوب  

 .شده، التيام بخشد
ي فعاالن صادق اسـت كـه        ي همه بنابراين وظيفه

ويژه آن بخش از مطالبات  مطالبات واقعي مردم، به
ي اعتراضات مردم بوده و  را، كه تا كنون پس زمينه

هنوز به شكل پر رنگ ديده نشده است، مطرح و   
ي آنـانـي كـه        در سطح جامعه بيان كنند تا همـه 

دهـي  دانند و در پي جهت فعاليت خود را موثر مي
. به جنبش هستند، از اين پارامترها غافل نشـونـد    

عـدالـتـي    ترين موجبات اعتراض مـردم، بـي     مهم
. ي اقـتـصـادي اسـت        ويژه در عرصه گسترده، به

شكاف طبقاتي دائما رو به تزايد، تبعيض جنسـي،  
مردم را عاصي كرده و ...  قومي، مذهبي، عقيدتي و

ي اين اعتراضـات، از طـرف        توجهي به ريشه بي
تقليل .  هركس كه باشد، قطعا بخشوده نخواهد شد

مطالبات مردم، در حد اعتراض به شكل انتخابـات  
كجي به مـردم     جمهور، تنها دهنيا تعويض رئيس
 .تلقي خواهد شد
اي در ميان شركاي سابق قـدرت،     فعاليت گسترده

ي كسي شروع تغيير و تحول، به اراده
ي كسي كنترل شود كه به ارادهنمي
انداز و شتاب تحوالت، از  چشم. شود

ها بر فنر نيازهاي  فشار ساليان و دهه
گيرد و در هنگام  مردم سرچشمه مي

ناتواني عوامل فشار، ميزان فشردگي و 
تراكم اين فنر است كه جهت و شتاب 

 كندتحوالت را تعيين مي
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در جهت اعالم تعطيلي جنبش در جريان است و   

هايي شود كه هدفش،  ممكن است منجر به تاكتيك
ايـن  .  حذف جنبش به هر قيمت ممـكـن بـاشـد      

تواند ايجاد انحراف از موضع چپ يا  ها مي تاكتيك
پـاي تـقـلـيـل           مثال پا به.  راست، در جنبش باشد

توانند با پـافشـاري      مطالبات از موضع راست، مي
ي مسلحانه از مـوضـع    براي گرفتن نتيجه با مبارزه

چپ و ايجاد فضايي جنگي، شرايط بـه خـاك و       
ايـن  .  خون كشيدن مردم معترض را فراهم كـنـنـد   

كار گـرفـتـه     راديكاليسم صوري، با همان هدفي به
ي ليبـرالـيـسـم      شود كه تقليل مطالبات از زاويه مي

لـذا فـعـاالن راديـكـال          .  اصيل، در پي آن اسـت 
دهي فعاليت خود به سمـت   كارگري، بايد با جهت

هاي كـارگـر و        دهي و متشكل كردن تودهسازمان
خواهانـه،  طلبانه و آزادي هاي عدالت طرح خواست

ي واقعي راديكاليسم مضموني را در مقـابـل    چهره
 .ها به نمايش بگذارند اين نوع از روش
تواند از   -گيري آن ميهايي كه پي از ديگر فعاليت

انحراف در جنبش جلوگيري كـنـد، تصـحـيـح          
هايي است كه گاهي از طرف برخي از فعـاالن   واژه

و ”  عـدم خشـونـت     “ .  شـود    در جنبش مطرح مي
است كه بـه   ي مردم به آن، يكي از اين واژه توصيه

دليل شاعرانگي، خيلي زود در جامـعـه جـا بـاز         
اين رهنمودها از چنان موضعي نوشتـه و    .  كند مي

شود كه گويا مردم معترض، خشونت مـي گفته مي
كه واقعيت، خالف ايـن مسـالـه      ورزند، حال آن-

هاي خالي،  اين معترضين هستند كه با دست.  است
گيرند و    ترين نوع خشونت قرار مي مورد وحشيانه
دارند، فقط براي دفاع از خـود، در     اگر سنگ برمي
گاهي مردم با آتش زدن كاغذ در .  برابر گلوله است

دانهاي شهري، خود را از خفگـي و كـوري        زباله
. دهند آور و گاز فلفل، نجات مي ناشي از گاز اشك

ي خشـونـت     اين عمل، با هيچ چسبـي بـه واژه      
 .چسبد نمي

مورد ديگري كه نبايد از آن غفلت كـرد، بـرخـي      
هاي يكسويه و نادقيق است كه رنگ سبز و  تحليل

رهبران آويزان به جنبش را اصل قرار داده و ايـن    
دهد و  جنبش اعتراضي را به طبقات باال نسبت مي

آن را جنگ بين صاحبان قدرت تلقي و مـعـرفـي    
اين تحليل، كه مبدا جنـبـش اعـتـراضـي        .  كند مي

جمهـوري مـعـرفـي        موجود را، انتخابات رياست
كند، معتقد است كه معترضان، هيچ ربطـي بـه      مي

كـش و كـارگـران نـدارنـد و              طبقات زحمـت 
ها و حـفـظ        گيري اين جنبش، منافع ليبرال جهت

. سلطه امپرياليسم را هدف خود قرار داده اسـت     
تـر شـدن     تنها كمكي بـه ژرف   اين نوع تحليل، نه

كند، بلكه حتي ممكن است در فعاليت جنبش نمي
برخي فعاالن چپ و كارگري، اخالل ايجاد كند و   
گروهي از فعاالن چپ را، در برابر جنـبـش قـرار      

بنابراين، دقت در تحليل طبـقـاتـي، روشـن       .  دهد
نمودن مبدا اوليه جنبش، و نه فقط لحظه بروز آن؛ 

ي كنوني از مجموعه ي  و نيز آناليز مطالبات مرحله
ي ايـن   تواند از مصادره مطالبات معوقه جنبش، مي

هـا و    بها تـوسـط لـيـبـرال        جنبش اعتراضي گران
 .امپرياليسم، جلوگيري كند

بايد با صداي بلند اعالم شود كه تـوضـيـح ايـن       
جنبش با رهبران آويزان آن و لحظه بروزش، تنهـا  

تواند به واگذاري اين مولود خجستـه و ايـن        مي
طـلـبـان و      هاي تعميق يافته، بـه اصـالح     خواسته
ها بيانجامد؛ حال آنكه اين جنبش، به مـردم     ليبرال

ديده اين جامعه تعلق دارد كـه  ايران و اكثريت ستم
آهنگ بـيـان     هاي ساليان را به صورت هم خواسته

 .كنند مي

 تابدحصار را برنمي
 پيچك رو به رشد آزادي 

 روداز ديوار باال مي
 اگر    
 گاهي را بريديددرخت تكيه  

 بريديد
 ها را  برديد درخت  

 و پيچك سبز 
 ديوارها را باال رفت 
 ها گسترده شد بامو بر پشت  
 !ها كه رسيد به آنتن  

 :فريادتان در آمد كه
 آي دزد،   
 هاتان زده دزد به بام خانه  

 و ما
 هر روز

 ها را شستيم برگ پيچك
 و برايش

 هايي بلندگاهتكيه  
 در وجود خويش   
 بنا كرديم    

 پيچك رو به رشد آزادي 
 رودهمچنان باال مي  
 و اينجا و آنجا  
 هايش را پرچم سرخ گل  
 .آوردبه اهتزاز در مي   

 
 .علي ز

 پرممن از آتش مي

 -تو

 از روي جوي

 –حاكم 

 .از روي اصول

 نشينممن بر خاكستر مي

 بر خاك -تو

 حاكم،

 –اي بر سفره

 .كه خصوصي ساخته

 .ب. ف

 خاطر بسپارپروانه را به پرچم سرخ گل پيچك


