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پرسي كه چه شغلي را  وقتي از كودكان دبستاني مي
دوست داري، بر اساس شناخت خود از شغل هـا    

كنند با كم ترين توجه به درآمد آن شغل، اعالم مي
 ...كه خلبان، معلم، پليس و

وقتي كه از دانش آموزان متوسطه يا راهـنـمـايـي       
اي تـحـصـيـل      پرسي كه در آينده، در چه رشتهمي

خواهي كرد و چه رشته اي را دنبال خواهي نمود، 
اي نام مي برند كه تلفيقي از عالقـمـنـدي     از رشته

شخصي و شرايط بازار كار را متناسـب بـا درك       
 .خود از بازار كار، بيان مي كنند

وقتي كه از دانش آموزان سال آخـر دبـيـرسـتـان        
مندان به ادامه تحصيل در دانشگـاه عـلـت      وعالقه

انتخاب رشته تحصيلي شان در دانشگـاه را مـي       
پرسي، به اين حقيقت تلخ آگاه مي شوي كه اكثـر  
اين دانشجويان آينده براي انتخاب رشته، تنها بـه    

. بازار كاري با درآمد باال:  كنند يك پارامتر توجه مي
حال اگر در رشته انتخابي اول خود، قبول شـونـد   
كه مسابقه براي پولدار شدن را با شرايط دلـخـواه   

اگر هم در رشته اي قبول بشوند كه .  آغاز مي كنند
هيچ گرايش دروني به آن ندارند، همين مسـابـقـه    

 .شود، گر چه نه با رضايت خاطر پيگيري مي
افـتـد كـه         در طول دوران آموزشي چه اتفاقي مي

هدف از تحصيل علم، جاي خود را از حقـيـقـت    
افتـد   چه اتفاقي مي.  دهد جويي، به خودخواهي مي

جهل بـراي رفـع       كه كشف حقايق مستتر در پرده
هاي جامعه انساني و مقابلـه بـا      نيازها و دردمندي

كشي ناشي از تسلط زورمداران  عدالتي و آزادي بي
سودمحور، جاي خود را به رفع نيازهاي شخصـي  

شود تا تالش براي اي باعث مي چه زلزله.  مي دهد
آفريدن و كشف و خالقيت، جاي خود را به سـود  

دهد؟ چه مكانيسمي اين  طلبي مي اندوزي و برتري
دهـد؟     تغيير را از كودكي به جواني جـهـت مـي     

آموزند كه در    هاي ما در نظام آموزشي چه مي بچه
اي غير از پـول را بـه رسـمـيـت                 جواني، قبله

شناسند؟ در نظام آموزشي مسـتـقـر در ايـن           نمي
جامعه، كه ادعاي ارزشي بودنش گوش فلك را پر 

 كرده است، چه واقعيتي جريان دارد؟
هدف واقعي و غايي اين نظام آموزشي را در جاي 

در نظام آموزشي كه در .  جو كرد و ديگر بايد جست
مدارس پايتختش هم، سر داشن آموزان آلوده بـه    
ساس و شپش مي شود و اعتراض آرام معلمانـش  
به شرايط حقوق و دستمزد و عدم تناسب دريافتي 

هاي زندگي، با خشونت و زندان جـواب    با هزينه
-مي گيرد، تنها يك  دغدغه را فارغ از شعارها مي

 :توان واقعي يافت
چون و چـراي تـقـدس مـالـكـيـت             آموزش  بي

خصوصي بر ابزار توليد و فرهنگ ناب  امريكايـي  
ي    ترين دغدغه ترين و واقعي اين جدي.  فرد محور

كودكان مـا  .  كنندگان اين نظام آموزشي است تنظيم
 :در اين نظام مي آموزند كه

بايد به مدرسه بروند، كسب مدرك كـنـنـد و        -1
بدون چـون و      ...  سپس تشكيل خانواده بدهند و 

چرا بايد از مقررات اعالم شده اطاعت كـنـنـد و      
يـابـي بـه      گرنه از تحصيل و به تبع آن از دسـت   

از .  بهره خواهند بود مدرك براي گذران زندگي بي
سخت گيري در مشق شب گرفته تا ساير مـراسـم    

اجباري در مدارس، اين اطاعت كوركورانه را بـا      
كند و عمل  افـراد بـه         تمرين روزانه نهادينه مي

تناسب شكل گيري آنها در هر يك از طـبـقـات        
به آنها گفته مي شـود    .  اجتماعي، نهادينه مي شود

كه از ابتدا همين بوده و تا آخر نيز همين خـواهـد   
بود و هرگونه رفتاري غير از اين را با شديدتريـن  

ها پاسخ مي دهند و غالبا فرد را ناهنجار و يا روش
 .بيمار خطاب مي كنند

ي دارايي و اموالي كـه دارنـد      آدم ها به اندازه  -2
با انواع ( ويژه حق آموختن هستند صاحب حق و به

بندي شده در نظـام آمـوزشـي، از         مدارس درجه
دولتي، دولتي نمونه، غير انتفاعي، انتفاعي و آزاد     

اين حقوق درجه بندي شده و طبقاتي را در   ...  و 
 .)كنند  اذهان كودكان توجيه و تبيين مي

افراد جامعه به نسبت مدارك تحصيلي كه اخذ   -3
شان، حق درآمـد   كنند و به نسبت جامعه پذيريمي

-دارند و نه به نسبت دركشان از حقيقـت، ارزش   
بـيـهـوده    ( هاي رايج و توانايي و ارزش كارشـان    

نيست كه رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرك، اصـل  
مي شود و نه شجاعت اعتراض به بـدي هـا و         

 .)آموختن دانش و يا مهارت در كار
عدالتي و فاصله ي طبقاتي، بـه گـردن      گناه بي  -4

خود فرد است كه يا تنبل است و حال كار كـردن    
و رقابت با ديگران را ندارد و يا عقـيـده اي بـه        

 )تر استكه دومي مذموم. (ندارد” رقابت آزاد“
آل اسـت و مـتـقـدان و             وضع موجود ايده  -5

معترضان وضع موجود، يا  دشمن هستنـد و يـا       
 .نادان

جالب اين كه بسياري از محـصـالن ايـن نـظـام          
آموزشي، همين كه پا به دانشگاه مي گـذارنـد و       
كمي از فشارهاي دوران دانش آموزي از سـرشـان   
كاسته مي شود، تازه شكوفا مي شوند، مي فهمنـد  

آنگاه مطالعه و بحث در صحت .  كه هيچ نمي دانند
خالقيت و   .  اند، آغاز مي شودو سقم آنچه آموخته

نو آوري و تحرك اجتماعي اين حوانان دانشگاهي 
 .يابددر دو جهت كامال متفاوت ادامه مي

گروهي كه به آينده شخصي خود فكر مي كنـنـد،   
بالفاصله پس از كسب اولين امكان، به كشورهـاي  

تر مهاجرت مي كنند تا بدون مزاحمـت و    پيشرفته

افتد كه كشف حقايق مستتر  چه اتفاقي مي
جهل، براي رفع نيازها و   در پرده
هاي جامعه انساني و مقابله با  دردمندي

كشي ناشي از تسلط  عدالتي و آزادي بي
زورمداران سودمحور، جاي خود را به 

 رفع نيازهاي شخصي مي دهد؟

سرمقاله 

 نظام آموزشي جامعه ما
 آموزاندچه مي

 و چه اهدافي را دنبال مي كند؟
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در فضايي به نسبت آزادتر، به دنبال تثبيت جايگاه 

اكثر اين نخبگان علمي، مـگـر بـراي      .  خود باشند
 .اموري موقت، به زادگاه خود باز نمي گردند

گروه دوم در همين جامعه مي مانند تا در آن نقش 
موثري ايفا كنند، تا براي جامعه خود مفيد باشنـد،  
تا كاري كنند كارستان و معضالت جامعه را به نفع 

 .عموم حل كنند
مـانـنـد، در      اما بسياري از اين دانشجويان كه مـي 

مواجهه با واقعيات، امكاني براي تاثيرگذاري نمـي  
شان با چـه    هاييابند و تازه مي فهمند كه خانواده

. انـد خون دلي و چه بهايي، آنان را پشتيباني كـرده 
تازه در مي يابند كه زندگي در شرايـط نـابـرابـر،       

هاي اجتمـاعـي،   درك واقعيت.  چقدر سخت است
جنبش .  آنان را تبديل به فعاالن دانشجويي مي كند

تريـن  دانشجويي ايران از اين جهت، يكي از جدي
خواهي هاي اجتماعي است كه در راه آزاديجنبش

هاي اجتماعي و اقتصادي، فعاليـت  و رفع نابرابري
طوري كـه    داشته و چه بسيار قرباني داده است، به

شان ها دانشجو به عنوان پاداش تالشهم اكنون ده
 .براي موثر بودن، زندان را تجربه مي كنند

اين واقعيت كه در جامعه طبقاتي، همه امور اعم از 
اي گونـه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، به

سامان داده مي شود كه جريان سلطه طبقه حاكـم،  
. حفظ شود و تداوم يابد، نيازي به اثـبـات نـدارد     

آنچه نياز به بررسي دارد، اين است كه جمعـيـتـي    
ميليون نفر، كه با وضع موجود نـظـام      20بيش از 

اند، و عمـومـا از     آموزشي درگير كار و يا آموزش
اند، چگونه بايد با پديده نظام وضع موجود ناراضي

 .عدالتي، برخورد كنندآموزشي مبتني بر تثبيت بي
 18حدود دو ميليون كادر آمـوزشـي و حـدود          

-ميليون دانش آموز، در مقاطع مختلف با خانـواده 
بـار نـظـام      شان، همه درگير اين وضع اسـف هاي

 :سوال اين است. اندآموزشي
توان اين روند اي، ميچگونه و با تحمل چه هزينه

آموزش ضد انساني مبتني بر فـرهـنـگ عـدالـت        
 ستيزانه و امريكايي را متوقف كرد؟

  بـيـش    88در سال :  معاون وزارت صنايع گفت
ميليارد دالر واردات      40درصد از مجموع  83از 

كاالهاي صنعتي به شكور اضافي و بيخودي بـوده    
 25نقل از اخبار صدا و سيما در تـاريـخ       . ( است

 )89شهريور 
  درصد واردات صنعـتـي    83نگران نباشيد فقط

بيخودي بوده، گرچه آن هم بيخود بيخود نـبـوده،   
 !باالخره سود واردكنندگان كه نبايد تعطيل شود

 
   نفر جان باختند  12در انفجار تروريستي مهاباد

هـاي  همه گـروه   .  نفر مجروح شدند 80و بيش از 
مسلح وغير مسلح بومي و همه نيروهاي سيـاسـي   

 .اين اقدام تروريستي را محكوم كردند
 پيدا كنيد پرتقال فروش را. 
 
   در دو نـوبـت     :  89شهريور  30روزنامه آرمان

ساعته در كـارخـانـه         24شب و روز به صورت 
ام را مـي  ندرت خانواده مشغول به كار هستم و به

شبي كه به خانه آمده بودم، به دلـيـل     .  توانم ببينم
هـاي بـرادرم را       حضور مهمان، يكي از پيـراهـن  

موقتي پوشيدم و آخر شب برادرم پيـراهـنـش را      
قسمتي از اعترافـات يـك     ...( بهانه درگيري كرد و
 )قاتل در اداره آگاهي

 تـازه  .  كشان ماسـت اين وضع اقتصادي زحمت

ساعته كار مي كـرده   24اين آدم سر كارگر بوده و 
 .تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. است

 
   15بخشـي از      :  89شهريور 31روزنامه شرق 

هزار قطعه از آثار باستاني كه در دوران اشـغـال         
ها به غارت رفته بـود، بـا       عراق توسط امريكايي

-اعتراضات همه جانبه و تالش سازمان هاي بيـن 
اما جالب و تاسف .  المللي، به عراق بازگردانده شد

اي كه برگردانده شـد،    قطعه 8500بار است كه از 
و باالخره اينكه كه اين .  قطعه مفقود مي شود 638

اشيا عتيقه مفقودي، در ميان جعبه هاي در بسته و   
در زير وسايل آشپزخانه دفتـر نـوري مـالـكـي،          

 .نخست وزير عراق كشف مي شود
 گفتند ادب از كه آموختي؟ گفت از همسايه. 
 
  سنديكاي واردكنندگان دارو   نيا رييس سبحاني

در مراسم صبحانه كاري مسئوالن وزارت بهداشت 
 :با صنايع در اتاق بازرگاني، اعالم كرد كه

اگر مافياي دارو وجود داشته باشد، در دست خود 
 .دولت  است

     اتفاقا رييس سنديكاي كارگران شركت واحـد
اتوبوس راني هم، در مراسم صبحانـه كـاري بـا        
روزنامه نگاران زنداني، در زنـدان گـوهـردشـت،       

 .نظراتي مشابه را اعالم كرد

           در پي ركود بي سابقه قيمـت طـال، ريـيـس
 :بيني كرد، پيشاتحاديه كشوري طال و جواهر

پس از يك مرحله افزايش قيمت در بـازارهـاي       
 .جهاني طال، با يك مرحله كاهشي مواجه شويم

 تقاضا مي شـود  !  هاي كارگري از رييس اتحاديه
همين كه قيمت طال پايين آمد، تسهيـالتـي بـراي      
. خريد طال براي كارگران عضو دست و پا كـنـنـد   

 .انشاءاهللا
 
            محمد حسين محبي رييـس هـيـات مـديـره

در    آوري اطـالعـات    سنديكاي توليد كنندگان فن
 :نشستي مطبوعاتي گفت

عملكرد دولت نسبت به حمايت از توليد داخلـي،  
آميز و مغرضانه است و در آينده نـزديـك،   تبعيض

شاهد ورشكستگي بسياري از واحدهاي صـنـايـع    
 .خواهيم بود

  بيكاري كارگران كـه  فقط ورشكستگي صنايع؟
  !اهميتي ندارد

 
   فروشـنـدگـان    حسين مهاجران، رييس اتحاديه

 :گفتميوه و سبزي تهران 
واردكنندگان ميوه در مشاغل ديگري فعال هستنـد  

 ...و با سوءاستفاده از قيمت ها 
كانون دبيركل جديد :  89مهر  7روزنامه همشهري 

 آن سوي خبرها

 اخبار
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 ... ، از تغيير اساسنامه كانون كارگزارانكارگزاران
هيچ يـك از      :  گفتكانون سردفتران نايب رييس 

 ...سردفترداران كشور حق
   ،جالب است كه در اين جامعه به جز كارگـران

همه حق دارند با ايجاد سنديكا و اتـحـاديـه و          
كانون، از حقوق خود و همكاران خود حـمـايـت    

حق تشكل براي دفاع از حقوق خود، بـراي    .  كنند
همه كارفرمايان و كاسبان آزاد، اما براي كـارگـران   

 !ممنوعيت موكد دارد
 
     جعفري دولت آبادي دادستان تهران خواسـتـار

 .حضور هيات منصفه در دادگاه جرايم سياسي شد
به نوشته ي مطبوعات در هفته ي اول مهـر مـاه،     

 :محسني اژه اي دادستان كل گفته
هيات منصفه براي رسيدگي به جرايم مطبوعـاتـي   

امـا از    .  در قانون مطبوعات پيش بيني شده اسـت 
آنجا كه تا كنون جرايم سياسي در قانون تعـريـف   
نشده است، قانوني براي ضرورت رسيـدگـي بـا      

 .حضور هيات منصفه در اين زمينه نداريم
  باالخره خداوند آخر و عاقبت زندانيان سياسي

را به خير كند كه سي سال است در  انتظار هيـات  
 !منصفه هستند

 
   انگليس و امريكا از ابتداي سال جاري ميالدي

با علم كردن خطر احمدي نژاد و سپاه پـاسـداران،   
ميليارد دالر سالح به شيوخ عـرب خـلـيـج        135

 .فارس فروخته اند
 عجب خطر سودآوري؟! به به! 
 
  نژاد دبير كل  حزب اسـالمـي   حسين اهللا وردي

 :رفاه گفت
جاي تاسف است كه با وجود سيل بـيـكـاران در      

هزار ميليارد تومان وام بانـكـي در      5كشور، مبلغ 
 .نفر قرار مي گيرد 100اختيار حدود 

 نـفـر      100نژاد نگفت كه ايـن      اما اهللا وردي
يك از اعضاي كيانند؟؟ البته مشخص است كه هيچ

يك از كـارگـران و         تحريريه جهان نوين و هيچ
 !كشان در ميان آنان نيستزحمت

 
  89روزنامه شرق اول مهرماه: 

كمپين جهاني آموزش در جديدترين رتبه بـنـدي     
ميليون كودك در سراسر جهان  70خود اعالم كرد 

اكثر اين كودكان محروم، افريقايـي  .  سواد هستندبي
 .اند
          اين محروميت فقط يك قلم از مـجـمـوعـه

محروميت هايي است كه نظـام سـرمـايـه داري         
 70اين .  ها به ارمغان آورده استجهاني براي ملت

شان از غذا و آب هايميليون كودك همراه خانواده
 .اندآشاميدني سالم و سرپناه هم بي بهره

 
     محمد نژاد نوري معاون پژوهشي وزير عـلـوم

 .بازار يك كشور، ناموس يك كشور است: گفت
     پس پيش به سوي حفظ سود هر چه بيـشـتـر

واظـب  مـ    فقـط .  براي بازار و ترويج فرهنگ بازار
  .باشيد ناموستان به دست بيگانگان نيافتد

 
   17قرارداد ساخت پروژه هاي پااليشگاهي فاز 
پارس جنوبي با موافقت هيات مديره شركت  18و 

ميليون دالر بـه   49ملي نفت ايران، از دو ميليارد و 
 .ميليون دالر افزايش يافت 850ميليارد و  4
  فكر مي كنيد حاال كه مبلغ قرارداد  ساخت دو

برابر شده، چند درصد به حقوق كـارگـران ايـن        

 :خواهدها اضافه مي شود؟ فكر نميپروژه
 !دو برابر تاخير در پرداخت حقوق رو شاخشه

 
      محمد شريفي مقدم دبير كل خانه پـرسـتـاران

گزينش دانشگـاه  :  ايران درگفت و گو با ايلنا گفت
دليل و به بهـانـه پـوشـش       علوم پزشكي تهران بي

نامناسب، قرارداد بسياري از پرستاران پيمـانـي را     
 .لغو كرده است

  اصال چه دليلي دارد كـه    ...  چه معني دارد كه
اگر پرستاران بـه    !   زن در خارج از خانه كار كند؟

كارشان عالقه دارند، در خانه از خـانـواده خـود        
 !پرستاري كنند

 
  هاي ناشي از ساختار نظام سرمايه در پي بحران

داري، تظاهرات و اعتصابات كارگري چند كشـور  
هـا،  به گزارش خـبـرگـزاري   .  اروپايي را فراگرفت

ها كارگر فرانسوي در مخالفـت بـا طـرح        ميليون
سال تغيير داده شده به  62به  60بازنشستگي كه از 

چنين هم.  داري اعتراض كردنددولت حامي سرمايه
هزاران راننده كاميون كه از سراسر كشور به آتـن    
پايتخت يونان آمده بودند، طي تظاهراتي بـا سـر       
دادن شعارهاي ضد دولتي، قانون گـزاران را دزد      

در پراگ پايتخت كشور چك نـيـز   .  خطاب كردند
ها هزارنفر از كاركنان دولت، از جمله پـلـيـس،    ده

نشاني و پرستاران، در اعـتـراض بـه      ماموران آتش
. پـيـمـايـي زدنـد       ميزان حقوق خود، دست به راه

هاي اروپايي در صدند تا فشـار نـاشـي از        دولت
-ويژه زحمـت هاي اقتصادي را به مردم و بهبحران

 .كشان منتقل كنند
 هاي وطـنـي كـه آمـال و             قابل توجه ليبرال

گـرچـه   .  بينندداري ميآرزوهاي خود را در سرمايه
 .تر استدرك اين  اتفاقات براي كارگران آموزنده

 آن سوي خبرها
 اخبار

 :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

توانـيـد   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
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 هاها و طرح هدفمند سازي يارانهتحريم
تـاثـيـر بـودن       اي از مسئوالن دولتي، از بيهرچند عده

كنند، اما برخي ديگر  از     ها بر ايران صحبت ميتحريم
آنها، از جدي بودن آن و تاثير زياد بر زندگي مردم خبر 

-آنچه در واقع امر جريان دارد، حاكي از گران.  دهندمي
 .تر شدن كاالها و خدمات و سقوط زندگي مردم است

آمارها به صورت وحشتناكي از كمبود كاالهـا و بـاال       
مـردان  كـه دولـت    كند، در حاليرفتن تورم حكايت مي

هـا،  هنوز هم بر آن تاكيد دارند كه هدفمند كردن يارانـه 
اكنون هدفمـنـد   هم.  تاثير چنداني بر زندگي مردم ندارد

كردن يارانه ها، پيش از اعالم رسمي اجراي طـرح، در    
 .ها به اجرا در آمده استبسياري از زمينه

با كاهش سهميه بنزين هر ماشين سواري به دو ليتر در   
تومان  400روز، قيمت هر ليتر بنزين، عمال براي همگان

داران و اي خاص و يا سهميهجز براي عدهاست؛ البته به
 .مردانخانواده شهدا و دولت

صـورت  آور، امـا بـه      هاي برق با افزايش سرسامقبض
شود تا از   گزينشي و نه همگاني، براي مردم ارسال مي

قبل، مردم را در برابر افزايش قيـمـت آن تـا حـدي           
قيمت برق، با اعالم رسمي آن بـراي    .  كنند(!)  واكسينه

تر از قيـمـت   تومان، گران 45صنايع به قيمت كيلوواتي 
اي آن شده است، زيرا قيمت بـرق در      جهاني و منطقه

تومـان   30كشورهايي مانند تركيه و آذربايجان، كمتر از 
 .براي هر كيلووات است

قند و شكر، روغن، گوشت و مايحتاج اصـلـي مـردم،      
اكنـون قـيـمـت       هم.  تر از قيمت جهاني آن استگران

هـزار     6گوشت قرمز در كشورهاي همسايه حـدود      
هزار  12طور متوسط حدود تومان است، اما در ايران، به

 250گندم نيز كه قيمت جهاني آن حدود   .  تومان است
تـومـان      400تومان است، به نانوايان آزاد پز، به قيمت 

هاي آزادپز در نانوايي.  شود تا نان آزاد بپزندفروخته مي
سراسر كشور، در حال گسترش هستند و هر روزه بـر    

 .شودتعداد آنان افزوده مي
تـدريـج   هاست كـه بـه      ترتيب، دولت ايران مدتبدين

-به قول خودشان هدفمند سازي يارانه( ها حذف يارانه
المللي پول هاي تحميلي صندوق بينرا، كه از طرح)  ها

و بانك جهاني براي آزاد سازي اقتصاد  است، شـروع    
 .كرده است

خواهند مردان ايران در فضاي تحريم، با عجله ميدولت
بگويند كه براي پيوستن به بازار آزاد و يا پيـاده كـردن     

المللي پول، آمادگي كامل دارنـد،  هاي صندوق بينطرح
تا شايد از اين طريق، بار فشار تحريم را بر خود كمتـر  
كنند، غافل از آنكه در چنين فضايي، هر گونه گامي كه 
در مقابله با مردم و فشار بيشتر بر آنها برداشته شود، نـه  

مند، بلكه دره عـمـيـق    تنها وضعيت آنها را تحكيم نمي
 .كندتر ميميان حاكمان و مردم را عميق

حاكـم گـيـالن در        )  موتقي سرخ( گويند ساروتقي مي
هزاران دل را   :  دوران شاه عباس، در آخر عمرش گفت

دست آورم، آن هم مـيـسـر      به درد آوردم تا يك دل به
 .نشد

ها و خواهند با عجله در حذف يارانهمردان ميآيا دولت
كنندگان پيغام دهند كـه    ها، به تحريمآزاد سازي قيمت

در سياست، به ما كاري نداشته باشيـد؛ در اقـتـصـاد         “ 
 ؟”هرچه شما بگوييد، دربست قبول است

 اخبار

كارگر در كارخانه  30دستگيري 
 سيمان درود استان لرستان

تـن از كـارگـران           30، حدود  89آباه ماه  9   يكشنبه
در استان لرستان، پس از اعتراض و    سيمان درود واقع

شان، توسط نيـروهـاي   اعتصاب براي تثبيت قراردادهاي
 .گاه شدندامنيتي دستگير و روانه بازداشت

هاي موقتي در كـارخـانـه      اين كارگران كه تحت پيمان
كار بودند، پس از آنكه متـوجـه   سيمان درود مشغول به

هاي رييس دولت، قرار نيست آنها رغم وعدهشدند علي
را به عقد قرارداد دائمي و رسمي شركت مـذكـور در     
آورند، دست از كار كشيدند و به اعتراض از طـريـق       
اعتصاب عمومي پرداختند كه منجر به توقف توليد در   

با هجوم نيروهاي انـتـظـامـي و         .  كارخانه گرديد   اين
 .تن از اين كارگران بازداشت شدند 30امنيتي، 

 تايرتداوم اعتصاب در كارخانه كيان
) سـازي الـبـرز     الستيك(  تايراعتصاب در كارخانه كيان

 .چنان  ادامه داردهم
كارگر اين كارخانه، خواستار دريافـت حـقـوق       1300

معوقه خود هستند كه در چند نوبـت، در سـه سـال          
هـاي  تا كنـون هـم وعـده        گذشته به آنها داده نشده و

اعتصاب و   .  وزارت صنايع و كارفرما عملي نشده است
تاير، در حالي آغاز شد كـه    اعتراض صدها كارگر كيان

كارگران اين واحد توليدي، در زمستان سال گذشته، در 
اعتراض به توقف توليد و تصميم كارفرما براي انحالل 
كارخانه و عدم دريافت چهار ماه حقوق معوقه خـود،    

آن اعتصاب به دليل قـول   .دست به اعتصاب زده بودند
مسئوالن دولتي براي رسيدگي به مشكالت و حل آنهـا  

 .پايان رسيد، اما اين وعده هرگز برآورده نشدبه

 15و  14كارگران فازهاي 
پارس جنوبي، در اعتراض به 
پرداخت نشدن حقوق چند ماه 

 گذشته خود دست به اعتصاب زدند
پـارس     15و      14كارگر در فازهاي  500تا  400بين 

جنوبي، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چند مـاه  
گذشته خود، دست به اعتصاب زدند كه تا روز يكشبنه 

 .، ادامه داشته است1389آبان  9
است اين اعتصاب، در مناطقي صورت گرفته كـه  گفتني

هاي وابسته به سپاه پـاسـداران بـوده      در اختيار شركت
 .است

بازگشت به كار سـه تـن از كـارگـران             :  جهان نوين
اخراجي شركت واحد، آقاي گوهري، عضـو هـيـات        
مديره سنديكا، آقاي عطاباباخـانـي بـازرس و آقـاي           

-سال پيش به 4تاخيري عضو فعال سنديكا، كه حدود 
هاي سنديكايي از كار اخراج شده بـودنـد،   دليل فعاليت

 .مايه خشنودي است
ها بود حكم بازگشت به كار، گـرفـتـه    اين كارگران، ماه

بودند، اما رييس سابق شركت واحد، سردار بيژنـي، از    
 .كردبازگشت به كارشان جلوگيري مي

ضمن تبريك بازگشت به كار اين كـارگـران فـعـال،         
اميدواريم كه روساي جديد، كمي بيش از پيشـيـنـيـان     
خود، اين مساله را دريابند كه مخالفت بـا خـواسـت        

جايي كارگران براي ايجاد تشكل مستقل كارگري، راه به
 .نمي برد

اميدواريم روساي جديد، با آزادي منصور اسـانـلـو و      
ابراهيم مددي، رييس و نايب رييس سنديكاي كارگران 

سر شركت واحد، كه بيش از سه سال است در زندان به
برند و همچنين رضا شهابي، ديگر عضو سنديكـا و    مي

هـاي  اي از خـواسـت      ساير كارگران زنداني، به گوشه
 .كارگران، تن بدهند

 بازگشت به كار سه تن از كارگران اخراجي شركت واحد



 

 6 1389آبان / شماره يازدهم

صداي زنگ هاي مدرسه، صداي شكستن سكوت 
صداي زنگ هاي مدرسـه شـروع     .  اين شب است

يك تداوم است، تداوم نواختن آهنگ مبـارزه در    
خواهي و پـاي      عدالتي، ايستادگي در حقبرابر بي

خواهي، آهنگي صد ساله كـه در    فشردن بر آزادي
مان به دست عاشقان آزادي نواخته شده و سرزمين

مشق نواختنش را در صفحه هاي تاريخ بـرجـاي     
گذاشته اند تا شايد ما تكرارش كنيم؛ كه تنهـا راه    

 ...براي رسيدن به نور و آزادي ست
مان را با يك الفـبـا شـروع      هايولي همه ما درس

-مان با شعر زنـدگـي  هايالفبايي كه معلم.  كنيممي
. انـد شان، باالي چوبه دار با قافيه اعـدام سـروده      

درس بزرگ فرزاد كمانگر و هم قطارانـش عشـق     
اش ”  الف“ الفبايي كه .  ها بودورزيدن به تمام انسان

” ي“ از ايثار و از خود گذشتگي در راه انسانيت، تا 
كه يكي شدن و يگانگي را بر خط به خط دفـتـر     

اگرچـه  .  شان بنويسيماند تا ما از رويمبارزه نوشته
زندان، زنجير و چوبه دار در دستان حاكمان است، 
اين دستان ماست كه سدي سترگ در برابر هـمـه     

-دستان ماست كه چوب الف را مـي   .  هاستستم
 . تابدهاي بيداد را بر نميشكند و تركه

 شبنم مدد زاده
 زندان رجايي شهر كرج

 
مهري ديگر از راه رسيد و خبري از مـهـربـانـي         

-بهار دانشگاه در خزان طبيعت رسيد و هم.  نيست
ها و   چنان به اميد شكوفايي و به بار نشستن آرمان

مان در اين ايام زمستانـي و در اوج        هايخواسته
هاي تلخ و روزهاي سخت، بـه انـتـظـار         داستان
اگر آغاز سال تحصيلي نبود و تكرار هر .  ايمنشسته

ساله آن، عيد و تحويل و تغيير نـبـود،  شـايـد           
مان و تكراري بودن مانع بود تا از ايام تلخ سرزمين

بار و سراسر خيانت و جـنـايـت و        قصه مصيبت
و   -ويژه در دو سال گذشتهبه  -رذالت قوم استبداد

قصـه  . ...  ايستادگي و متانت و بزرگي مردم نوشت
بيش از صد ساله به ما آموخت كـه بـايـد بـراي         

خوشحاليم كـه دانشـگـاه و          .  آزادي خطرها كرد
دانشجويان را داريم و مي دانيم جوانان دانشـگـاه     

راستش دانشـگـاه خـانـه       .  اهل خطر كردن هستند
پـروايـي و     بـي .  سازي و روشنگري اسـت   روشن

شجاعت را در كنار صداقت و صراحت مي آموزد 
 .پايان نباشد” بايد براي آزادي خطرها كرد“تا 
شما بر سنت .  بزرگي و پيروزي از آن مردم است“ 

شما آگـاهـي     .  تان بمانيدگري و روشنگريِپرسش
در كنار مردم باشـيـد و     .  بخشي را فراموش نكنيد

مردم را   .  بدانيد هر كسي با مردم باشد پيروز است
آنها وابسته و سـرسـپـرده        .  ناآگاه نبايد تلقي كرد

 ”.اندمردم آزاد و مستقل. نيستند
-عيد دانشگاه است ولي ياران دبستانـي !  امدوستان

انـد  بسياري امروز در زندان.  تان را فراموش نكنيد
قصه تعليـق  .  و جاي بسياري ديگر نيز خالي است

دارهـا و    جاي ستاره.  ايدو تبعيد و توبيخ را شنيده
. ها هم باشيـد ياد اخراجي.  ها را خالي كنيدمحروم

خـاطـر   اساتيد به زور بازنشسته و اخراجي را بـه     
 .آوريد

 مجيد توكلي
 3اندرزگاه شماره / زندان رجايي شهر

هـزار   40كارخانه ريسندگي كاشان هم اكنون فقط 
اي كه در كارخانه.  متر پارچه در روز توليد مي كند

هزار كارگر كار مي كردند، اكنون تنها كـمـي    7آن 
فاجعـه در ايـن       .  كنند بيش از هزار كارگر كار مي

و با واگذاري آن بـه بـخـش       81كارخانه از سال 
خصوصي آغاز شد و از همين سال، بازخـريـد و     
بازنشسته كردن كارگران آغاز شد كه تـا كـنـون        

 .اند هزار كارگر مشمول آن شده 6حدود 
اعتراض و تظاهرات و تحصن كارگران طـي ايـن     

ها به جايي نرسيد و نابودي ريسندگي كاشـان   سال
حتا كارگراني كه هنوز بازنشسته و يـا  .  ادامه يافت

اند، بيش از دو سال است كه حقوق بازخريد نشده
واردات پارچه از يك سـو و اجـراي       .  اند نگرفته

دستورات بانك جهاني براي بازخريد و اخـراج و    
بازنشسته كردن كارگران از سوي ديگر، نـابـودي     

هاي اخيـر   هاي ايران را در سال بسياري از كارخانه
در پي داشته است كه ريسندگي كاشان يـكـي از     

تـريـن قـيـمـت         ها به ارزان اين كارخانه.  آنهاست
هـا   اند و حتا، زمين اغلب اين كارخانهفروخته شده

تبديل به انبار شده و يا با تقسيـم بـه قـطـعـات          
 .اندساختماني، فروخته شده

آغاز  1375سازي هاي اين روند، قبل از سال زمينه
هـاي     ها، در مصاحبهسازيبرخي از اين زمينه.  شد

اهللا عسگراوالدي، از سران موتلفه اسالمي و    حبيب
محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسالمي مهندسـان  
و نايب رييس كنوني مجلس، در مطبوعات همـان  
زمان و در جريان دو كارزار انتخاباتـي مـجـلـس       

دوم ( ي هـفـتـم         پنجم و رياست جمهوري دوره
 .انتشار يافت) 76خرداد 

اعتراف به برتري تجارت بر توليد، از زبان آنان بـا  

تـوانـيـم       وقتي ما مـي “ اين مضمون اعالم شد كه 
شود، از خـارج وارد     جنسي كه در ايران توليد مي

” كنيم، چه نيازي به ادامه توليد آن در داخل است؟
طلبان  از اصالح( از زبان بهزاد نبوي ”  استدالل“ اين 

 .شد هم در آن روزها شنيده مي) معروف زنداني
به عبارت ديگر، تا پول نفت هست و حاكميت در 
اختيار ما، با گسترش واردات سلطه خـويـش بـر      

كنيم و از شر سنـديـكـا و        حاكميت را تقويت مي
 !كنيم شورا و اعتصاب كارگران خود را خالص مي

هـزار  70اي است كه امروز با  و حاصل آن،  فاجعه
ميليارد واردات و نابودي توليد و تشديد بيكاري و 

بـا ايـن     .  فقر و اعتياد فحشا بر كشور حاكم است
هاي گسترده، اوضاع آينده هم چنـدان دور     تحريم

 .از ذهن نيست

 هاي دانشجويان زندانيهايي از نامهبخش: پژواك مهر از زندان

 سرنوشت كارخانه ريسندگي كاشان
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 درسي براي فانتزيست ها
 فرزاد گلكار

با نگاهي گذرا به جنبش اخير مردم فرانسه بـراي    
گرفتن حقوق اجتماعي و انساني خود، مـتـوجـه      

اي شويم كه اين جنبش داراي نكات بـرجسـتـه   مي
حدود شش مـاه  .  تواند بسيار مفيد باشداست و مي

از آغاز اعتراضات مردمي به صورت اعتـصـاب و     
رويـم  گذرد و هر چـه پـيـش مـي          تظاهرات مي

حكومت فرانسه چهره واقعي و ضد مردمي خـود    
 .كندرا بيشتر رو مي

-ديگر به صورت بسيار ملموس، حتي براي ليبرال
هـاي  فانتزيست( ترين روشنفكران فرانسه و جهان 

كه اين حكومت و ديگـر   ه استمعلوم شد)  ليبرال
-هاي مشابه در جهان، نماينده كـارخـانـه   حكومت

 . داران اند نه مردمداران و سرمايه
ها در دو مـاه    پس از بازگشايي مدارس و دانشگاه

اي شـده اسـت و         گذشته، جنبش وارد دور تازه
هاي خاص خـود، رونـد     حضور جوانان با ويژگي
. ها را تغـيـيـر داده اسـت        حركت و ابراز خواسته
فريب و ليبرال مانند حـزب    بعضي از احزاب مردم

سوسياليست فرانسه، كه تا قبل از اين با تـظـاهـر،    
دادند، وادار شـدنـد   خود را در كنار مردم نشان مي
اند كه مردم فهميده.  كه نقاب از چهره خود بردارند

اين قبيل احزاب، فقط در پي رسيدن به قـدرت و    
هاي حكومتـي بـراي     استفاده شخصي از موقعيت
 .خود و اطرافيان خود هستند

در چند هفته اخير، پليس فرانسه شديدا به جوانان 
خصوص در پاريس و ليـون،  در سرتاسر كشور، به

هاي گسترده و ضـرب و    حمله كرد و با بازداشت
شتم تظاهركنندگان، نشان داد كه دمكراسي ليبـرال  

 . به چه معناست
ها و   از طرف ديگر، با پافشاري كارگران پااليشگاه

كارگران فعال در بخش حمل و نقل و سوخت بـر  
ادامه اعتصاب، حكومت فرانسه با فشار فراواني از 

داران روبـرو شـد؛       داران و سرمايهسوي كارخانه
بالفاصله نقاب از چهره برداشت و پليس امنيت در 

-ساعات اوليه بامداد، به كارگران حاضر در جـاده 
-ها حمله كرد و پااليشگاههاي منتهي به پااليشگاه

 . ها و انبارهاي سوخت را اشغال كرد
 :چند نكته در اينجا قابل تأمل است

هـاي  از جايـگـاه  %  80كارگران با تعطيل كردن   -1
سوخت، حمايت خود را از ادامه روند اعتـصـاب   

هـاي مـردمـي      اعالم كردند و نشان دادند كه توده
توانند در هر سطحي و به هر ميزان، به جنبـش  مي

كمك كنند و اينكه اين پتانسيل و خود آگاهـي را    
دارند كه در صورت درخواست و روشـنـگـري        
فعاالن جنبش، خود به صفوف اعتصاب كنندگان و 

 .تظاهركنندگان بپيوندند
بيشتر سوخت فسيلي در فرانسـه در بـخـش          -2

شود و به محض اينكه مـنـافـع    صنعت مصرف مي
خطر افتاد، حكومت داران بهداران و كارخانهسرمايه

ها دريغ نكرد و فرانسه از اعمال شديدترين واكنش

داران، به كارگران حـملـه   براي حفظ منافع سرمايه
 .كرد

سنديكاهاي كارگري به دولت پيشنهاد دادنـد      -3
كه به جاي جبران كاهش بودجه دولت براي سـال  
آينده از طريق افزايش سن بازنشستگـي، مـقـدار      
ماليات بر سرمايه را در بورس افزايش دهد و از     
اين طريق، كمبود بودجه خود را جبران كنـد، امـا     
دولت فورا برآشفت و اين خواسته را غـيـرقـابـل     

دليل آن هم كامال روشن است، چـون  .  اجرا خواند
هاي بزرگ تجاري و صنعـتـي   داران و غولسرمايه

 .كننددر بورس هستند كه دولت را حمايت مي
تواند درسي باشـد بـراي آن       نكته دوم و سوم مي

هـايـي   دسته از دوستاني كه هنوز اميد به سيسـتـم  
صورت عملي نشـان    چرا كه به.  نظير فرانسه دارند

داد كه ليبرال دمكراسي، نمايندگي چه كسي را بـر  
 داران؟  عهده دارد؟ مردم يا سرمايه

رسد ساير مردم در صنوف مـخـتـلـف،     به نظر مي
عالوه بر حمايت معنوي و گذشـت از بـعـضـي         

مانند رفتن به سر كـار بـا       ( نيازهاي روزمره خود 
صورت فعالتري، توانند بهمي)  وسائل نقليه عمومي

به صفوف كارگران و دانشجويان بپيوندنـد و بـا       
تر در تظاهرات و اعتصـابـات، در     حضور گسترده

مانده براي حكومـت، كـه     مقابل آخرين ابزار باقي
اين ترتـيـب،   فقط پليس امنيت است، بايستند و به

هاي فردي كاهش يابد و هـم جـنـبـش       هم هزينه
 . بتواند به نتيجه برسد

در اين ميان، تالش دانشجويان در اماكن عمومـي،  
براي تشريح حساسيت و اهميت مـوضـوع بـراي      
مردم و دعوت از آنها براي پيوستن عـمـلـي بـه         

رسـد  نظر ميجنبش، بسيار جالب توجه است و به
) با توجه به پتانسيل آنها در فـرانسـه  ( آموزان دانش
خصوص به  -توانند با فشار بر والدين خود نيز مي

نقش   -آنهايي كه پدر يا مادر نظامي و پليس دارند
سزايي در پيوستن صنوف مختلف به جـنـبـش      به

 . داشته باشند
با تصويب قانون تغيير سن بازنشستگي در پارلمان 
و سناي فرانسه، انشعابات و اختـالف نـظـرهـاي       
فراواني در ميان اعضاي حزب حاكم بـه وجـود       
آمده است و امكان تغييراتي در سطح وزرا و تغيير 

 . چينش آنها در روزهاي آينده وجود دارد
هر حال، سنديكاهاي كـارگـري و اتـحـاديـه            به

 15(   2010نوامـبـر   6دانشجويان فرانسه روز شنبه 
را براي شروع دور تازه تظاهـرات و    )  1389آبان 

 .انداعتصابات اعالم كرده

در چند هفته اخير، پليس فرانسه 
شديدا به جوانان در سرتاسر كشور، 

حمله  ،خصوص در پاريس و ليونبه
هاي گسترده و كرد و با بازداشت

 ضرب و شتم تظاهركنندگان،
 نشان داد كه

 .دمكراسي ليبرال به چه معناست

 2010اكتبر  19پليس ضد شورش فرانسه، ليون، 
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مـقـدم در     مهر سردار احـمـدي     9در روز جمعه 
مراسم نماز جمعه به مناسبت هفته نيروي انتظامـي  
در رابطه با احتمال وقوع فتنه اقتصادي هشدار داد 

 :و گفت
كساني مي خواهند با تكيه بر فشارهاي اقتصـادي  “ 

دشمن، حلقه مكمل آن در كشور باشند بايد بدانند 
گرچه بقايـاي فـتـنـه       ... با آنها برخورد خواهد شد

سياسي سال گذشته ادامه دارد ولي فـتـنـه امـروز       
شكل ديگري همچون فتنه اقتصـادي اسـت كـه        

اي قصد داشته باشنـد هـر روز       دهممكن است ع
جايي را به اعتصاب و تعطيلي بكشانند، اما نيروي 

دهي اين فتنه ها، اشراف انتظامي بر هر كانون شكل
مي خواهند تحت فشارهاي اقتصـادي  ...  كامل دارد

شرايط كشور را به نقطه اي بشكانند كـه آشـوب،     
اغتشاش و ناآرامي و نا فرماني مدني را به دنـبـال     

نيروي انتظامي در كنار دولت بـراي    ...  داشته باشد
هاي تـحـول اقـتـصـادي خـواهـد              اجراي طرح

 )89، ده مهر  10شرق صفحه (” .بود
دانيم كه فرمانده نيروي انتظامي، از بـلـنـد        ما مي

پايگان امنيتي و نظامي ايران اسـت و بـالـطـبـع          
هـاي خـبـري      دسترسي كامل و آساني به بولـتـن  

محرمانه، آمارهاي دقيق و حسـاس گـزارشـات          
عنـوان  گوناگون از اطراف و اكناف كشور دارد و به

عضوي از مجموعه شوراي امنيت ملـي، آگـاه و       

هاي مختلف و متناسب با شرايـط  مسلط به تحليل
دهد كه موجـي  همين دليل احتمال ميبه.  مي باشد

 .در راه است... جديد از اعتراضات و
تك جمالت و كلمات فوق، چـنـدان     بررسي تك

ضروري نيست، اما نگاهي به جوهره اصـلـي آن،     

برنامـه تـحـول      .  سواالت جدي را مطرح مي كند
جا حاكم اقتصادي كه قرار است عدالت را در همه

اجراي هدفـمـنـد    “ نژاد با كند و يا به قول احمدي
ماند و بـا اجـراي     ها، فقيري باقي نميكردن يارانه

اين قانون، زندگي مردم از همان روز اول بـهـبـود    
پـس  ).  89مرداد  14روزنامه آرمان ( ”  خواهد يافت

آشوب واغتشاش واعتصاب براي چـي؟ آنـچـه        
مسلم است اين است كه اعتصاب كنندگان عرصـه  
هاي مختلف، كارفرمايان، صاحبان صنايع، تجار و   
ثروتمندان و مديران باالي حكومتـي و اداري و        

يك دليـل  .  نظامي و خالصه مرفهين جامعه نيستند
هـاي  گونه اقدامات از شيـوه ساده اين است كه اين

اگر هم باشد موقتـي  .  اعتراضي مرسوم آنان نيست
و آنقدر با تعداد كم و در حد پايين مي باشد كه به 

شان جـمـع   قول معروف خيلي زود آنها را با بساط
همين خاطر نيازي به هشدار و تـذكـر   به.  مي كنند

هـاي  پس مقصود خيل عـظـيـم تـوده      .  نيست...  و
هـاي نـظـام      محروم است كه در زير چرخ دنـده   

 .داري در حال له شدن هستندسرمايه

 داريحل سرمايهترين راهاصلي
 براي خروج از بحران،

كشي و تشديد استثمار افزايش بهره
 است كه نتيجه بالفصل آن،
ها نفر بر خاك سياه نشستن ميليون

 .كشان استاز كارگران و زحمت

 هافتنه اقتصادي يا جنبش نوين توده

سايت سنديكاي كارگران شـركـت   به گزارش وب
واحد اتوبوس راني تهران و حومه، در اين پـيـام     

 :چنين آمده است
 رزمان؛كارگران، ياران و هم

سازي و گذر از دولت فرانسه جهت پيشبرد جهاني
بحران اقتصادي، براي پـايـمـال كـردن حـقـوق           

دسـت  بازنشستگي كارگران كه طي سالها مبارزه به
برد كـه نـاقـض        پيش مياي را بهاند، برنامهآورده
 .باشدآوردهاي شما ميدست

سنديكاهاي كارگري ايران ضمن حمايت كامل از   
كشان، با صـدايـي     حركت شكوهمند شما زحمت

 :رسا اعالم مي دارد
 .زنيدشما درد مشترك كارگران جهان را فرياد مي

آوردهاي كـارگـران تـحـت         هجوم به تمام دست
هـاي  هاي اكثر دولـت سازي، از برنامهعنوان جهاني

داري است كه جز فقر، فالكت و بيـكـاري   سرمايه
دنبال نخواهد داشـت،  اي را بهكارگران، هيچ نتيجه

پيروزي شما در اين نبرد، پيروزي همه كـارگـران     
 .شودجهان محسوب مي

 .ما را در اين مبارزه در كنار خود بدانيد
دانيد، كارگران سنديكايي در ايران طور كه ميهمان

ترين حقوق كارگري كه در سـطـح   به دليل ابتدايي
جهان پذيرفته شده، جهت ايجاد تشكل مسـتـقـل    
كارگري، طي ساليان گذشته تحت شـديـدتـريـن       
فشارها قرار دارند و كماكان تعدادي از كـارگـران     

هاي متـفـاوت   در زندان و بسياري ديگر در دادگاه
 .باشندسرگردان و از نعمت كار كردن محروم مي

ما پيروزي شما در اين مبارزه را، پيـروزي هـمـه      
مـان را    كنيم و تنها راه نـجـات  كارگران قلمداد مي

المللي كارگران و مـبـارزه       اتحاد و همبستگي بين

ها در راه رسيدن بـه يـك     عدالتيبراي رفع اين بي
 .دانيمها ميزندگي در خور شان همه انسان

بار ديگر حمايت خود را از اعتصاب پـر قـدرت     
تان در اين مبارزه متحدانه، شما اعالم داشته و براي

 .اميد موفقيت داريم
 

 با اميد به گسترش صلح و عدالت و آزادي
 در سراسر گيتي

 
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران 

 و حومه
 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
 سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك
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واقعيت اين است كه سيستـم اقـتـصـادي ايـران          
زده، گرفتار و ناكارآمد و در حـال    سيستمي بحران

اين بحران در سي و چند سال .  ورشكستگي است
گاه كاهش نداشته، بلكه بر عكس هـر  گذشته، هيچ

روز دامنه و ابعاد جديدي يافته است و از حيـطـه   
هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي اقتصادي به عرصه

و ايدئولوژيك هم تعميم يافته است كـه سـقـوط      
 .رژيم پهلوي، يكي از اولين آثار آن بود

خصـوص در    داري، بـه   مشاوران اقتصادي سرمايه
المللي پول و اتحـاديـه   بانك جهاني و صندوق بين

رفـت از     هايي را براي بـرون اقتصادي اروپا، طرح
اند، از جمله بانك جهاني اين وضعيت توصيه كرده

اي را براي اصالح اين سيستم ارائـه  ماده 7طرحي 
... سازي وها، خصوصيكرده است كه حذف يارانه

بعد از جـنـگ، در     .  از بندهاي معروف آن هستند
ها دولت رفسنجاني با برنامه تعديل اقتصادي مولفه

و عناصري براي اجراي اين برنامه شروع شد، امـا  
به دليل فقر و خانه خرابي وحشـتـنـاك پـس از         

هاي مورد نـظـر و     جنگ، آماده نبودن زير ساخت
هاي درون حكومتي و اعتراضات مـردمـي     رقابت

با سرعت كمتري دنبال شد و تا دولت خاتمي ...  و
 .سان تداوم يافتهميننيز به

-با قبول نظرات اين موسسات شناخته شده بـيـن  
المللي و قول همكاري گسترده، دولت سازنـدگـي   
توانست ميلياردها دالر وام گرفته و عالوه بـر بـه     
چرخش در آوردن نسبي موتور اقتصادي و بـا در    

هاي نظـامـي   نظر داشتن سهمي مناسب براي ارگان
هاي مـخـتـلـف و         و امنيتي براي ورود به عرصه

فعاليت اقتصادي، تا حدودي از دامـنـه و عـمـق         
بحران بكاهد، اما بيماري و مشكالت ايـن نـظـام      

تر از آن بود كه ايـن  تر و جديداري، عميقسرمايه
-با توجـه بـه رانـت       .  اقدامات كارساز واقع شود

خواري ها و مسايل و مشكـالت مـديـريـتـي و          
 .، حال اين بيمار مفلوك، بدتر هم شد...سياسي و 

داري بـراي خـروج از       حل سرمايهترين راهاصلي
كشي و تشديد استثمار اسـت    بحران، افزايش بهره

كه نتيجه بالفصل آن، بر خاك سـيـاه نشـسـتـن          
اين .  كشان استها نفر از كارگران و زحمتميليون

كـمـك   بيمار، احتياج مبرم به جراحي، آن هـم بـه    
-كه تيغ بـه   جراحان ماهر و ورزيده دارد، حال آن

دستان ايران، همه چيز بودنـد اال جـراح مـاهـر           
ها فقط در حكم مسكـن  اين سياست!  داريسرمايه

 . كردندعمل مي
روي كار آمدن دولت نهم و دهم هم براي تكميـل  

هاي گذشته بوده است، البته با نـوع  وادامه سياست
جديد از تبليغات كر كننده پيرامون عدالت، آن هم 

 ...با ضرب و زور و 

ها بسته و هر نوع اعتراض و   همين خاطر، دهانبه
گزار بتوانـد  تشكلي ممنوع گرديد تا دولت خدمت

دستي و همكاري ساير قوا، اين مهم را بـه      با يك
 .نتيجه برساند، اما باز هم چاره كار نشد

رفت آن   مساله اصلي براي اين سيستم و راه برون
-از بحران، مساله ايجاد كامل امنيت براي سرمايـه 

داران و آن نظام سياسي مناسبي است كه بـتـوانـد    
-حل بنيادين مساله استثمار و سازماندهي موفقيت

كشي را به انجام برساند، تا بـا بـرطـرف      آميز بهره
داري ساختن موانع و هموار نمودن اين راه، سرمايه

گونه اي شفاف و بـدون دغـدغـه،      ايران بتواند به

اي اندازهاي اعتراضي و اعتصابات تودهبدون چشم
داري جهاني بپيونـدد  ، به نظام سرمايه ... كارگري و

و عالوه بر ايران، در منطقه و جهان نيز مددكار و   
 .هاي جهاني آن باشدپيرو سياست

در همين چارچوب، مشاور وزارت صـنـايـع و        
 :گويدمعادن مي

ترين برنامـه  ، اصلي]كشيبهره[وري افزايش بهره“ 
 4شرق ص( ”  هاستمند كردن يارانهدر مسير هدف

 ) 89يازده مهر 
توجه عميق به اين مطالب و هجوم و فجايعي كـه  

دستـان سـرمـايـه بـراي          دير يا زود توسط كار به
تا حدود ( كار بسته خواهد شد وري بهافزايش بهره

سـردار  )  اندزيادي اينها شناخته شده و تجربه شده
زند كه احتمال نـاآرامـي،     مقدم حدس مياحمدي

موضوعي كه .  رودشورش، اعتراض و اعتصاب مي
داري و نـمـايـنـدگـان        هاي سرمايهاكثر تئوريسين

چـهـره، نـادران،      مجلس حامي دولت، مثل خوش
هاي رغم ديدگاههم علي...  مقدم وتوكلي، مصباحي

 .دانندمتفاوت، آن را بعيد نمي
داري در ايـران و        كه تماميت سرمايـه جالب اين

اي، با كليت اجراي اين جهان، با هر فكر و انديشه
خاطر نوع مديـريـت و     طرح موافق است، ولي به

هاي اجرايي و سرعت اجراي آن، گاهي با آن شيوه
 .كنندمخالفت مي

مردم به طور غريزي هم كه باشد، خطر را حـس    
همين خاطر، نگران و مضطرب هستند اند و بهكرده

نـژاد  احمـدي .  و اين موضوعي پنهان كردني نيست
هم با درك اين نكته، در سفر به استان گلستـان و    

مردم .  جاي هيچ نگراني نيست“ :  شهر گرگان گفت
مند كردن يارانه هـا    هدف.  به شايعات توجه نكنند

تيتر ( ”  براي ايجاد عدالت و احياي  اقتصادي است
 )89مهر  11بزرگ صفحه اول كيهان 

واقعا مردم حق دارند نگران باشند و بـراي رفـع       
مردم بايد بداننـد  .  نگراني خود، دست به كار شوند

كه چندرغازي كه قرار است به حساب آنها واريـز  
هـاي  هـاي حـامـل     تا پس از اصالح قيمـت ( شود 

انرژي حق برداشت داشته باشند، مـثـال دو مـاه          
تنها يك بخش بسيار ناچيز و جزئي از حق )  ديگر

آنهاست كه به صورت اجتماعي، از دسـتـمـزد و      

مردم بايد بدانند كه چندرغازي كه 
قرار است به حساب آنها واريز شود 

هاي هاي حاملتا پس از اصالح قيمت(
انرژي حق برداشت داشته باشند، 

تنها يك بخش ) مثال دو ماه ديگر
بسيار ناچيز و جزئي از حق آنهاست 
كه به صورت اجتماعي، از دستمزد و 
 سطح زندگي آنها برداشته شده است
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سطح زندگي آنها برداشته شده است و اينـك بـا     

عنوا ن مـوهـبـت و        كاري باور نكردني، بهفريب
 . شودبرنامه لطف اين دستگاه به آنان پرداخت مي

ها براي پايين نگه داشتن دسـتـمـزدهـا     خود يارانه
مثال به سوبسيد نـان تـوجـه      .  كرده استعمل مي

كنيد كه چون غذاي اصلي مردم ايران بوده اسـت،  
شد، تا چـه حـد     اگر با نرخ باال توليد و توزيع مي

بايد دستمزدها را فقط براي خريد نان خالي، بـاال    
خواهند همين را هـم حـذف         حاال مي.  بردندمي

گيـري در سـطـح        كنند، بدون هيچ افزايش چشم
 . دستمزدها و درآمدها

گونه كه بارها عنوان شـده و روشـن         آري همان
كشـان  است، اين اقدام مستقميا كارگران و زحمـت 

دهد را به ورطه فقر مفرط و خانه خرابي سوق مي
و از بهداشت و امنيت و آموزش و رفاه نـداشـتـه    

نـگـاهـي گـذرا بـه          .  گذاردآنان چيزي باقي نمي
كشورهاي فرانسه، يونان، ايتاليا، اسپاينا، پرتقـال و    

هاي رفاه در كشورهاي اسكانـديـنـاوي،    حتا دولت
داري تـا  مهر تاييدي است بر اين مساله كه سرمايه

هـاي مـردم     توجه به زندگي تودهاي، بيچه درجه
است و توحش و بربريت خود را در مـقـابلـه بـا       

حـق كـارگـران و        ها واعتـراضـات بـه     خواست
هم در كشورهايي كه آن. ( سازدمحرومان، عيان مي

حق اعتصاب و تشكل و تظاهرات، قانوني اسـت،  
هاي چند ميليوني و سنديكـاهـا، صـدهـا       اتحاديه

محل تـجـمـع و      ...  روزنامه و كانال تلويزيوني و 

دارند، ايران كه جـاي    ... هاي همبستگي و صندوق
 !!!)خود را دارد

كـارگـران و     .  عالج واقعه قبل از وقوع بايد كـرد   
كشان اين مرز و بوم، بايد خـود را بـراي       زحمت

شورش و اغتشاش و   .  جانبه آماده كنندمقابله همه
گر خشم و نفرت شديد تواند بيانامثال آن هم، مي

فرو كوفته شده مردم، در اين اوضاع و احـوال، از    
بانيان وضع موجود باشد، اما مسلما عالج دردهاي 

 .درمان آنان نيستبي
بيشتر از خشم و كينه آني و نفرت عمـومـي، بـه      

جمعي و همكاري و همياري عقالنيت و خرد دسته
اجتماعي، يعني به آگاهي و ايجاد تشكيالت پايدار 

-درك اين موضوع و انتخـاب راه   .  نيازمند هستيم
نظـيـر بـرخـوردار       هاي مناسب، از اهميتي كمحل
 .است

دهـي  در شرايط كنوني، با توجه به عدم سـازمـان    
تـوانـد   برنامه مـي   اي، حركات بيهاي تودهتشكل

هـاي  منجر به سركوب و پراكندگي بيشـتـر تـوده     
كارگر و در نهايت به افسردگي، اعتياد و خودكشي 

بر همگان، مخـصـوصـا    .  هرچه بيشتري منجر شود
فعاالن كارگري و نيروهاي پيشرو و مبارز در تمام 

فكري و ها است كه به بحث و بررسي و همعرصه
هاي مطلوب و حلاتحاد عمل، براي دستيابي به راه

پذير جهت گام برداشتن عملي و كم و كيف امكان
ها چگونگي مقابله با طرح ضد انساني حذف يارانه

داري بـه    با توجه به اينكه هجوم سرمايه.  بپردازند

هاي مردم، ابعاد بسيار هولناك و سطح زندگي توده
اي از بـيـكـاري،    گري دارد و موجي گستردهويران

گراني، تورم، افالس، ورشكستـگـي واحـدهـاي       
ها و دستمزدهاي معوقه هر چـه    توليدي و شركت

هاي كارگر و مزدبگيـران  بيشتر، در راه است؛ توده
و افراد كم درآمد، به حكم شرايط عيني و زيسـت  

سـردار  .  واقعي خود، هيچ راهي جز مبارزه ندارنـد 
مقدم به خوبي اين مساله را بـيـان كـرده        احمدي
 .است

بنابراين بيش از پيش، ايجاد آن نوع و سحطـي از    
تشكل، كه عالوه بر قابليت اجرايي، بتواند درعمل 
نيز باعث بهبود وضعيت سطح زندگي و پيشـروي  

بدون اين .  اين مردم باشد، در دستور كار قرار دارد
افق روشن، كه هر كسي تاثيرات مثبت اين مبـارزه  
را در وجوهات زندگي خود ببيند و با اميد به آن   

حل اصـولـي     در راهي سخت گام بردارد، هيچ راه
 .رسدنظر نميديگري محتمل به

مبارزه بـا  .  در ضمن، مردم گوشت دم توپ نيستند
هاي پـايـدار و       داري احتياج مبرم به شيوهسرمايه
صـورت،  در غير اين. آوردها داردكننده دستتثبيت

هـاي نـيـروهـاي       دستگيري، شكنجه و از كشـتـه  
-ها ساختن؛ و بـهـره  راديكال و طبقه كارگر، پشته

طـلـب و     برداري و سوء استفاده عناصر فـرصـت  
داري، حديـث تـلـخـي       نيروهاي نئوليبرال سرمايه

 .شوداست كه هربار شديدتر از قبل تكرار مي

 پدرم مي گويد
 چشم اگر تيز كني خواهي يافت

 ها بخت خود را ز همين مزبله
 من ولي
 در به در

 گردم در پي سوزاندن اين بخت سيه مي
 مي دانم

 عاقبت خواهم يافت
 فندكي، كبريتي

 من درون ذهنم
 پي روزي هستم

 كه در آن روز دگر
 ي بخت كسي گُربه

 پي موشي ندود
 و نگردد پي يك لقمه هزاران كيسه

 
 ي كوچك من شانه

 زير يك گوني پر

 آب كثيف زير صد بطري بي
 شده فرتوت و مريض

 كودكي پيرم من
 ليك بايد كه بسوزانم

 اين بخت سياه
 خوب بايد كه بگردم، بايد

 به كف آرم روزي
 فندكي، كبريتي

 بازيافت
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 دهانت را مي بويند 

 ...مبادا
ها و نـهـادهـا در          هاي اخير، دخالت ارگاندر ماه

هاي مختلف مردم، ابـعـاد     زندگي خصوصي گروه
وحشتناكي در جهت گسترش، تقويت و تثـبـيـت    

حقوقي پـيـدا كـرده      فضاي رعب و وحشت و بي
هـاي فـردي و       ها سال است كه آزادي   ده.  است

اين اعمال فشارها و .  خصوصي لگدمال شده است
هاي انديشه و تـفـكـر و         تنها حوزهها، نهدخالت

فرهنگ و هنر و تحقيق را هدف گرفته، بلكه تمـام  
ها نـيـز از ايـن امـر،              مناسبات خصوصي انسان

مناسبات سياسي و اجتمـاعـي   .  اندنصيب نمانده بي
هم كه اظهرمن الشمس است و احتياج به گـفـتـن    

 .ندارد
صاحبان قدرت، براي خود موقعيت و حقوقي در   

دهد در تمام امور  اند كه به آنها اجازه مينظر گرفته
شخصي، منجمله خوردن، پوشيدن لباس و آرايش 

امـر  ...  دار شدن و و وضعيت ظاهر و ازدواج و بچه
توجهان و مـخـالـفـان، بـا             و نهي كرده و به بي

به عنوان مثـال  .  رحمي باورنكردني برخود كنند بي
 :به موارد زير نگاه كنيد

هاي كشـور درگـزارشـي       رييس پليس فرودگاه  -
مسافر  33000روز نخست سال،  82در :  اعالم كرد

بد پوشش با تذكر اين نهاد، ناچار بـه تـعـويـض       
ي سـفـر        ها بـراي ادامـه    لباس خود در فرودگاه

 3506نفر تذكر داده شده و به    87714به .  اند شده
نفر بعد از اخذ تعهد كتبي، اجازه ادامه سفـر داده    

مرد هم دستگير و بـه     210زن و  112.  شده است
خـرداد     25شرق . ( اند محاكم قضايي معرفي  شده

89( 
رييس دبيرخانه هيات مركزي گزينش دانشـجـو     -

هـاي  دانشجويان اديان ساختگي و اقـلـيـت   :  گفت
ها را ندارند و    غيررسمي، حق تحصيل در دانشگاه

.براي تاييد صالحيت، بايد به هيات مراجعه كننـد 
 )89خرداد 22شرق (
مدل پيشنهادي طرح آرايش مردان، بـه تـمـام       6-

 .ابالغ شد... ها وآرايشگاه
تالش براي اخراج علي كريمي، بازيكن تيم ملي   -

خـواري  دليل روزهفوتبال و باشگاه استيل آذين، به
مدير باشگاه كه خـود را پـاسـدار        ( توسط آجرلو 
 )انقالب ناميد

ضربه شالق و حكم به سنگسار براي  99اجراي   -
د ليـل روابـط خـارج از          خانم سكينه آشتياني به

 چارچوب ازدواج
آمـوز  اجباري كردن چادر براي دختـران دانـش      -

 شهرستان كازرون
طرح حجاب و عفاف كه بسيار آشكارا همگـان    -

 .را مورد لطف و مرحمت خود قرار داده است
در هـر    ...  هـا و   با اين كه اين فشارها و بخشنامـه 

كابينه و با هر مسئولي تداوم پيدا كرده و تشـديـد   
شده است، وزرات كشور و ارشـاد و عـلـوم و          

آموزش و پرورش و نيز نيروهاي نظامي و انتظامي 
و امنيتي و نهادهاي مذهبي هم، كه بيشترين سهـم  

-كاري ، سـهـل    را در اين امور دارند، متهم به كم
شوند و مـرتـبـا از       مي...  انگاري و فساد دروني و

طرف مسئولين بعدي، مورد تكفير قرار گرفـتـه و     
 .شوند طرد مي

هاي فضـيـلـت و         مدعيان سالمت اخالقي، اسوه
رونـد   ها، چون به خلوت ميهدايت و ارشاد انسان

و البته بعضـي مـواقـع در        .  كنند آن كار ديگر مي
روند،  افتند و به اصطالح لو مي جاهايي هم گير مي

هـاي ضـد     از شيـوه ...  رقبا و .  روند اما از رو نمي
انساني خود آنها استفاده كرده و مدارك تخصصـي  

آنها را افشا و گـاهـا       ...  جعلي و دروغ و فساد و 

-علـي .  كنند فيلم و عكس مربوطه را هم پخش مي
تنها از اعمال ضد انساني خودرغم اين موضوع، نه

سازي و دخالت گسـتـرده در زنـدگـي            پرونده( 
كشنـد، بـلـكـه ايـن           دست نمي)  خصوصي افراد

سياست ضد مردمي، هر روزه و دائمـا ابـعـاد و        
 . گيرد كيفيت و كميت جديد به خود مي

شود در مـيـان بـخـشـي از           متاسفانه مشاهده مي
شرمانـه  هاي مردم، در اثر تبليغات و تكرار بي توده

سازي، دخالت در زندگي  و عدم آموزش و فرهنگ
خصوصي مردم، قبح و زشتي خود را از دسـت        

تـريـن امـور زنـدگـي           كه خصوصيداده تا جايي
 ! كنندديگران را براي هم بلوتوث مي

بيـنـيـم    ها، ميبا مراجعه به صفحه حوادث روزنامه
كه تجاوز به زنان و كودكان، با استفاده از تهديد به 

هاي مربوطه، چه ابعاد وحشتناكي پيـدا   پخش فيلم
 .كرده است

جار و جنجالي را كه مربوط به يـكـي از زنـان          
 آوريد؟ ياد ميهنرپيشه تلويزيون بر پا شد به

روزنامه كيهان در يك رويه كـامـال مـرسـوم و           
شناخته شده و مسبوق به سابقه عليه دگرانديشـان،  

سي بيهاي شجريان با تلويزيون بي بعد از مصاحبه
 :نوشت

گرد تـبـديـل     شجريان ديگر به يك خواننده دوره“ 
شده و زندگي خصوصي ايشان داراي نكات بسيار 
جالبي است كه دانستن آن براي مردم بسيار جالب 

 ) نقل به مضمون(” خواهد بود
تمامي موارد بيان شده در فوق و سابقه بيش از سه 

دهد كـه دخـالـت در        دهه آن در ايران، نشان مي
هاي فردي،  زندگي خصوصي مردم و نبودن آزادي

عيار اختناق هستـنـد   هايي از يك زنجير تمام حلقه
كه براي به بند كشيدن و استثمار هرچه بـيـشـتـر       
طراحي شده و دائما در حال گسترش هستنـد تـا     

ها و در نتيجه اميد براي تغيـيـر   ترين روزنه كوچك
 .وضع موجود، نابود شود

گونه زندگي خصوصي افراد را كنتـرل كـردن،     اين
خاطر جنون فردي، بدجنسي، حـمـاقـت و يـا         به

هـاي     نابودي آزادي.  انحصارطلبي و امثالهم نيست
اجتماعي و سياسي و فقر و بدبختي مردم، با محـو  

 .هاي فردي ارتباط تنگاتنگي داردآزادي

گونه زندگي خصوصي افراد را اين
خاطر جنون فردي، كنترل كردن، به

بدجنسي، حماقت و يا انحصارطلبي و 
هاي  نابودي آزادي. امثالهم نيست

اجتماعي و سياسي و فقر و بدبختي 
هاي فردي ارتباط مردم، با محو آزادي

 .تنگاتنگي دارد
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رغم مقاومت جانانه مـردم  در سه دهه گذشته، علي

براي دفاع از حقوق و زندگي خصوصي خود، بـه  
تا چـه  ...  نشيني و خوبي اثبات شده است كه عقب

. باري خـتـم شـود      تواند  به نتايج مصيبت حد مي
خصوص زنان، كه آماج بيشتريـن  هاي مردم به توده

انـد،  شماري بودههاي بي تهاجم و مورد نقد و ظلم
اين رابطه تنگاتنگ را خيلي خوب درك و حـس    

از لباس شروع شد و تا به وضعيت امروز .  كنند مي
 .تكامل پيدا كرد

. بنابراين از هيچ كوشش و تالشي نبايد دريغ كـرد 
هـاي  اين زمينه مناسبي است كه فـعـاالن عـرصـه      

گوناگون، از نويسندگان، هنرمندان، روشنفكران و   
زنان گرفته تا نيروهاي راديكال و چپ، دست در   
دست هم، تالش كنند اين مقاومت و اعـتـراض       
فردي، به مبارزه سازمان يافته و سراسري تـبـديـل    

 .شود
ها و توانند با درك ضرورتفعاالن كارگري هم مي

گشـا و    هاي اين مـبـارزه و نـقـش راه           اولويت

كننده آن در باز كردن تضادهاي جامعـه در     تسهيل
اي و   هـاي تـوده       اين شرايط، حين ايجاد تشكـل 

طبقاتي كارگران، اهميت اين مبارزه را در هر گـام  
به كارگران گوشزد كنند و خواستار فـعـالـيـت و       
اقدامات مستقيم و اعتراضي آنان، به هر شـكـل و     
صورت ممكن باشند تا بستري مـنـاسـب بـراي         

 .يافتگي شان فراهم گردد سراسري شدن و سازمان
طبقه كارگر به آزادي، غرور، احتـرام و حـقـوق        

پيـشـروان   .  انساني، كمتر از نان شب محتاج نيست
كارگري نبايد به خاطر پراكندگي، فقر و بيـكـاري   

كه صد البته از معضالت اساسي و انكار نـاپـذيـر    (
اين مبارزه و تالش را دسـت    )  طبقه كارگر هستند

اي نامعلـوم مـوكـول       كم گرفته و يا آن را به آينده
 .نمايند
اينكـه ايـن     )  بسيار غلط( توان و نبايد به بهانه  نمي

هاي فردي، بورژوايي بوده و يا بـه   حقوق و آزادي
كـارگـري   ...  هاي معيشتـي و       مسايل و گرفتاري

 .ربطي ندارند، از زير بار آن شانه خالي كرد

طور كه در باال گفته شد، ارتباط مستقـيـمـي    همان
هاي فردي و حقوق انساني  بين از كف دادن آزادي

و تشديد محدوديت هاي اجتماعي و جلوگيري از 
و مخصوصـا  ( كشان كارگران و زحمت يابيتشكل
 .وجود دارد) زنان

خواهد با آزاد كـردن خـود،        طبقه كارگري كه مي
آزادي همگان را ميسر كند؛ طبقه كارگري كه قـرار  

هاي دموكراتيك را برافرازد و  است پرچم خواست
عموم مردم را به زير آن فرا بخواند؛ بايد بخـواهـد   
و بداند و بتواند در همين شرايط موجود، در دفـاع  

هاي فردي و حقوق لگدمال شده  خود و  از آزادي
ترين مبارزه را سازمـان دهـد و       سايرين، گسترده

 .خود، پيشگام عملي اين مبارزه باشد
جا و با صراحت و شـجـاعـت،      پس بايد در همه

خواستار جدي عدم مداخله كـلـيـه نـيـروهـاي           
هـاي زنـدگـي         گوناگون دولتي، در تمام زمـيـنـه   

 .ها باشد خصوصي انسان

 

 
 شاعر اينك

 بر مركب غرور
 بر پشت اسب سفيد بالدار

 اش در اوج خوشبختي
 خواهد افتخار خويش را مي

 با خوانندگان شعرش در شهر تقسيم كند
 خواهد با دستان خويش مي

 بنياد شعر امروز را كلنگ زند
 

 شاعر ِخوشبختي 
 شاعر ِعشق و شكوه و شكوفه

 !شاعر ِبهار و ستاره
 بر زمين سخت كلنگ بايد زد
 تا بنياد شعر امروز پاي گيرد

 از اسب سفيد بالدار پياده بايد شد
 بر زمين سخت پاي بايد بنهاد

 آقا تو رو خدا دو تا آدامس بخر -
 تو كيستي كودك؟ اهل كجايي؟ -
 اهل پايينم من -

 پدرم بيكار است 
 مادرت كودك جان، مادرت؟ -
 مادرم تاب نياورد مرا -

 آمدم من، او رفت 
 ات را ، نگفتي كه كجاست؟خانه -

 اهل اين شهر يقينا كه نئي؟ 
 ام آن پايينخانه -

 ي آجرزير آن ابر سياه، پيش آن كوره 
 الي چندين حلبي 
 پيش صد خانه كه هر شب غم فردا دارد 
 در مسيري كه قطار 
 مي گريزد از شهر 

 شاعر، آن ساخته بر اوج، بهشت ابدي
 ناگهان خورد زمين

 كودك راست بگو -
 توي اين شهر به جز عشق 
 به جز مهر كه ديد؟ 
 ي غم كه شنيد؟ نغمه 
 اي؟از كجا آمده! راست گو 
 راست گو، ورنه مرا 
 به در خانه ببر 

 
 ي كودك با او رفت بر خانه

 و پس از آن ديدار
 شاعر بيچاره

 هر چه پيش از اينها
 رشته بد، شد پنبه

 ليك بنياد نهادش شعري
 كه در آن

 سفت سفت است زمين، شخم بايد بزند شاعر ما
 بذر خوشبختي اگر خواست بپاشد به يقين

 شاعري در اوج
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 :مصوبه جديد مجلس

 هاي دولتي ايراندانشگاه
 گيرنددانشجوي پولي مي

با تصويب مـجـلـس شـوراي         -1389يازده آبان 
ها و موسسات آموزش عـالـي و     اسالمي، دانشگاه

انـد كـه بـا        تحقيقاتي در سراسر ايران مجاز شده
 .گرفتن پول، دانشجو بپذيرند

اليحه برنامه پنجم توسعه، كه مجلـس   24در ماده 
 :مشغول بررسي كردن آن است، آمده

ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتـي  دانشگاه“ 
مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگـان  

كنـنـد،   هاي جديدي كه ايجاد ميخود و يا ظرفيت
بر اساس قيمت تمام شده و يا توافقي بـا بـخـش      

 ”.غير دولتي، دانشجو بپذيرند
پيش از تصويب اين بند از اليحه پنجم، پنج تن از 
نمايندگان مجلس به آن اعتراض كردند و پذيـرش  

ها و مـوسـسـات      اي در دانشگاهدانشجوي شهريه
-آموزش عالي را، خالف قانون اساسي و تبعيـض 

 .آميز دانستند
زاده، به گزارش خبرگزاري ايرنا، مهدي كـوچـك    

بر اساس اين مصوبه، مجلس “ :  نماينده تهران گفت
دهد كه ضمن استـفـاده از     ها اجازه ميبه دانشگاه

امكانات دولتي، از دانشجويان پول بگيرند كه ايـن  
اي است كه دانشگاه غـيـر دولـتـي         به ضرر عده

 ”.اندتاسيس كرده
زيـان  “ چنين اين مصوبه را به زاده همآقاي كوچك

دانشجوياني دانست كه با قبولي در كنـكـور وارد     
نـاگـزيـر    بـه “ زيرا در دراز مدت ”  انددانشگاه شده

-دانشجويان پولي مورد توجه بيشتري قـرار مـي    
 ”.گيرند

محمد حسن ابوترابي، نائب رئيس مـجـلـس در        
قصـد مـا جـذب        “ :  زاده گـفـت  پاسخ به كوچك

دانشجو با باالترين ظرفيت و جلوگيري از خـروج  
دانشجويان از كشور است، هر چند كه بايد توجـه  

 .”كرد كه بخش غير دولتي آسيب نبيند
زمان، نمايندگان مجلـس  اين در حالي است كه هم

هاي ايـران  طرحي را تصويب كردند كه به دانشگاه
هـاي  منظـور تـرويـج ارزش       دهد كه بهاجازه مي

اسالمي، بدون دريافت شهريه يا بـا تـخـفـيـف،          
 .دانشجوي خارجي بگيرند

هاي آموزشي كارشناسي ارشد در   پولي شدن دوره
، تـحـت     1382هاي دولتي ايران، از سال   دانشگاه

اجرايـي شـدن     .  عنوان دانشجويان شبانه، آغاز شد
اين طرح، به اعتراضات گسترده دانشـجـويـي در      
 .تهران و تمام شهرهاي بزرگ ايران منجر شده بود
. اين اعتراضات، بيش از دو هفته به طول انجامـيـد  

در اين اعتراضات گسترده، مردم و جوانان نيز بـه    
به گفته مقامات قضـايـي در     .  دانشجويان پيوستند

همان زمان، در طي سركوب اين اعتراضات، پـنـج   
 .هزار نفر دستگير و روانه زندان شدند

تصويب بند ديگري از اين اليـحـه كـه در آن            
درصدي ساالنه خـدمـات رفـاهـي          20واگذاري 

هاي دولتي به بخش خصوصي دانشجويان دانشگاه
بيني شده بود، با اعتراض نمايندگـان روبـرو     پيش
 .شد

حسن كامران، نماينده اصفهان با بيمار تـوصـيـف    
كردن دانشجوياني كه به داليل صنفـي اعـتـراض      

حاال اگر اين امور را بدهـيـم بـه      “ :  كنند، گفتمي
بخش خصوصي، كه بر آن نظارت نيست، چه بايد 

 ”كرد؟
او با اشاره به مشكالتي كه دشمنان از بيرون بـراي  

اصـال اگـر فـردا        “ :  كنند، افزوددانشگاه ايجاد مي
اتفاقي به بهانه آش و پلو و خوابگاه، در دانشـگـاه   

 ”ايجاد شود، بايد يقه چه كسي را گرفت؟
هـا بـه     اين بخش از مصوبه، با وجود مـخـالـفـت    

بنابراين در طول برنـامـه پـنـجـم        .  تصويب رسيد
هاي رفاهي دانشـگـاهـي، بـه       توسعه، تمام بخش

 .شودبخش خصوصي واگذار مي
اين اظهارات در حالي است كه از چند سال پيش، 

هـاي  هاي دولتي ايـران، بـخـش       در اكثر دانشگاه
صورت پيمانكاري به بخش خصـوصـي     رفاهي به

البته چه قبل و چـه بـعـد از          .  واگذار شده است
منظور كنترل و   سازي خدمات رفاهي، بهخصوصي

سركوب اعتراضات صنفي دانشجويـان، هـمـواره      
ها، وارد عـمـل   حراست و كميته انضباطي دانشگاه

 .اندشده

هاي اخير، موج اعتراضات و تـظـاهـرات      طي ماه
 .دانشجويي، شهرهاي اروپا را در بر گرفت

دانشجويان در اتريش، انگلستان، يونان و ايرلند، به 
سازي آموزش عـمـومـي و خـدمـات          خصوصي

ايـن اعـتـراضـات و         .  اجتماعي، اعتراض كردنـد 
... تظاهرات، در ماه جاري در آلمان و انگلستان و   

 .ادامه خواهد داشت
 :هاي صفحه آخرتوضيح عكس

 :دو عكس بااليي
 ):1389مهر  27( 2010اكتبر  19 -اتريش

هاي وين و چنـد  حدود پانزده هزار نفر در خيابان
هزار نفر ديگر در شهرهاي گراز، اينزبروك، لينز و 

سازي آموزش عمومي، سالزبورگ، عليه خصوصي
 .دست به تظاهرات زدند

 
 :دو عكس وسط

 ):1389آبان  6( 2010اكتبر  28 -انگلستان
علـيـه   بيش از هزار دانشجو در دانشگاه آكسفورد، 

جويـي  هاي جديد دولت انگليس در صرفهسياست
در بخش خدمات اجتماعي و آموزش و پـرورش،  

دانشجويان بـه خـيـابـان       .  دست به اعتراض زدند
رغم خشونت پليـس، تـوانسـتـنـد        ريختند و علي

 .صفوف پليس را بشكافند و به مركز شهر بروند
 

 :دو عكس پاييني
 ):1389آبان  12( 2010نوامبر  3 -ايرلند

بيش از چهل هزار دانشجو، در اعتراض به افزايش 
هاي دوبلين، پايتخت ايرلند، ها، در خيابانشهريه

پليس با تعدادي از تظاهر . دست به تظاهرات زدند
 .شدت برخورد كردكنندگان، به
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