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سرمقاله 

 دستـمزد
همه ساله اسفند ماه بحث تعيين حداقل دستـمـزد   

اين كـه دسـتـمـزد       .  شود براي كارگران مطرح مي
توان آن را از دو زاويه مـطـرح      اساسا چيست، مي

 :كرد
دستمزد پرداخت ارزش كاري است كـه يـك       -1

نفر در زمان معين انجام ميدهد وبه طور روزانه و   
 .گردد يا ماهانه به قيمت روز محاسبه  مي

شود كه نـيـروي    دستمزد براي آن پرداخت مي  -2
مصرف شده از طرف يك فرد بازسازي شده و او   
بتواند با بازسازي نيروي كار و انرژي مصرف شده 

 .دوباره به كار بپردازد
از زاويه اول بايد ببينيم كه ارزش نـيـروي كـار          

گـذاري     چگونه در جامعه امروز محاسبه وقيـمـت  
شود، يعني چرا به يك كارگر يا كارمنـد سـاده       مي

سـاعـت      10تا  8در ازاي يك روز كاري كه بين 
است با معيارهاي خودمان مثال ده هـزارتـومـان        

شود وبه يك مزدبگير ديگر بيشتر ويـا   پرداخت مي
اولـيـن مسـالـه بـحـث           .  شود كمتر پرداخت مي

گـذاري بـه چـه           گذاري است اين قيمـت  قيمت
 .شود صورت انجام مي

گذاري در نظام امروزي كشورها كه بـر     اين قيمت
مبناي سودآور بودن هر كاال و از جمله نيروي كار 

گردد به صورت عمده بـه عـرضـه و         محاسبه مي
تقاضا و سودآوري كاال براي سرمايه  مـر بـوط         

يعني آنكه از يك طرف صاحب سرمايه و .  شود مي
گيرد كـه     اش اين قرار مي يا كارفرما مبناي محاسبه

اين شخص و يا آن شخص كارگر و يا كـارمـنـد      
براي او چه سودآوري دارد و بـه چـه مـيـزان             

تواند از انجام كار او نفع يا سود ببرد و يا آنكـه   مي
ي او ايـن كـار چـه           در چرخه اقتصاد و سرمايه

به عنوان مثال همان شخصـي كـه     .  جايگاهي دارد
براي كار يك روز كارگر مكانيك ويا يك كـارگـر   
ساختماني و يا حتا يك معلم ، پرستار و مـنـشـي    
تنها حاضر است ده هزار تومان بپردازد، اما بـراي    
كار يك دندانپزشك حتا در ساعت كاري كـمـتـر      

حاضر است تا صد ويا دويست هزار تومان وبراي 
كار يك جراح متخصص  تا چند ميليون تـومـان     

در اينجاست كه دقيقا پـرداخـت مـيـزان       .  بپردازد
دستمزد به عرضه و تقاضا و سـودآوري آن در          

 .شود ي ما مربوط مي جامعه
از آنجا كه فروشنده نيروي كار ساده و يا غير ماهر 
در جامعه وكل نظام اقتصادي موجود، فراوان است 
هيچ صاحب سرمايه و يا صاحب پولـي حـاضـر      
نيست براي يك كـار سـاده كـه در جـامـعـه                 

. ي آن فراوان است مبلغ زيادي بپردازد كننده عرضه
زيرا با توجه به نياز فروشنده ي آن بـه فـروش         
نيروي كار خود مي توند آن را بـه ارزان تـريـن        

ولي در آنجا كه نيازمـنـد و     .  قيمت خريداري كند

محتاج كار يا مهارت است به ميزان افزايـنـده اي     
زيرا فروشنده ي آن بـه مـيـزان      .  پردازد اجرت مي

 .زياد وبا قيمت ارزان وجود ندارد
در همين جاست كه بحث آزادي و رقـابـت و         
انحصار مطرح مي شود كه البته هر دو مربوط بـه    

مثال يـك كـارمـنـد       .  همين نظام سودمحور است
شهرداري و يا يك مامورگمرگ براي دادن يـك      
نامه و آوردن يك امضا مي گويد بايـد چـنـديـن       

ظاهر قضيه آن است كه آن   .  ميليون تومان بپردازي
ي دولت نيز در ازاي ارائـه         كارمند و يا مجموعه

خدمات و برآوردن نيازها دستـمـزدي دريـافـت       
اما ديگر وجه قضيه كـه اصـلـي هـم           .  كنند  مي

مربوط به انحصاري مي شود كه در دسـت     هست،
دولت يا آن جراح متخصص و يا آن مـوسـسـه        
انحصاري است كه رقيبي ندارد و هر آنـچـه كـه      
بخواهد بر روي كار خود دستمزد ميگذارد و يا در 

گيـرد،   توان گفت حق انحصار خود را مي اينجا مي
اما ارائه خدمت به جامعه و يـا فـرد از طـرف            

فروشنده ساده نيروي كار كه همان مكانيك و يـا    
حـتـا   ( كارگرساختماني و يا دارنده كار ساده است 

، در انحـصـار   )ماهر ولي نيازمند فروش نيروي كار
به همين .  شخص و يا مجموعه ي اشخاص نيست

دليل فروشندگان انحصاري خدمات ويا كاالها بـه  
راحتي مي توانند هر گونه دستمزد و يا قيمتي كـه  

حال اين .  مي خواهند بر روي كاالي خود بگذارند
كاال از يك اتومبيل گرفته تا يك مجوز اداري كـه    
هر دو داراي قيمت خاصي هسـتـنـد را شـامـل          

شود اما نيروي كار ساده به چند دلـيـل نـمـي        مي
تواند بر روي ارائه خدمات و يا كاالي خـود كـه     

خواهـد   همان نيروي كار است هر قيمتي را كه مي
در نتيجه آنان كه داراي حق انحصار و يـا  .  بگذارد

دارندگان قدرت و سرمـايـه، كـاال و خـدمـات            
انحصاري خود را آن گونه كه مي خواهـنـد مـي      
فروشند و دارندگان نيروي كار، كاال و خـدمـات     

ايـن  .  كننـد  خرند عرضه مي خود را آن گونه كه مي
يكـي  .  يك تفاوت اساسي در دو وجه مبادله است

كند كه چه ميزان قيمت و پول به  خودش تعيين مي
عنوان معيار ارزش دريافت كند زيرا از يك تـوان    
انحصاري برخوردار است و يكي را ديگري تعيين 
مي كند كه چه ميزان قيمت و پول در ازاي ارائـه    

از .  خدمات و فروش نيروي كار دريـافـت كـنـد      
همين جاست كه به روشني دو قطب در جامعه رو 

آنكه ارزش كـار و        .  در روي هم قرار مي گيرند
را تعيين مي كند و )  قيمت خود و ديگري( خدمت 

آنكه ارزش و قيمتش توسط ديـگـري تـعـيـيـن         
در نتيجه اولين ضرروت براي فروشندگان .  شود مي

نيروي كار آن است كه ارزش و قيمت نيروي كـار  
خودشان را در برابر آن انحصار، خودشان تعيـيـن   
كنند و اين مساله جز از طريـق ايـجـاد وحـدت         

هاي مسـتـقـل     وهماهنگي با آنچه كه به نام تشكل
زيرا .  پذير نيست امكان  شود، نيروي كار مطرح مي 

يك طرف با داشتن حق انحصار و قدرت با تمـام  
وجود در برابر طرف ديگر ايستاده است تا كـاالي  

از )  1( او را به قيمت دلخواه خود  خريداري كـنـد  
طرف ديگر توانايي دفاع از حق حقوق اوليـهـي ،     

 .براي تعيين ميزان دستمزد خود را ندارد
*** 

از همين جاست كه به روشني دو قطب در 
. جامعه رو در روي هم قرار مي گيرند

قيمت خود و (آنكه ارزش كار و خدمت 
كند و آنكه ارزش و را تعيين مي) ديگري

 .شود قيمتش توسط ديگري تعيين مي



 

 3 1389بهمن / شماره سيزدهم
هر آن كس كه در يـك روز        :  ي دوم اما از زاويه

كاري به كار مشغول است انرژي و تـوانـي را از       
چـه    دست مي دهد كه ضرورتا بايد بازسازي كند،

از طريق استراحت در يك مسكن مناسب و يا از   
طريق مصرف مواد غذايي و يا هر نيـاز ضـروري     
ديگري كه براي يك فرد انساني وجود دارد امـا      

فردي و يا .  گيرد اين بازسازي يكسان صورت نمي
ي ساده نيروي كار اين بازسازي را    همان فروشنده

ي محقر بـدون   اي نان و آب و در يك كلبه با لقمه
دهد و فرد ديگري اين بازسازي  امكانات انجام مي

را در كاخ چند صدميليوني و يا ميليـاردي و بـا       
.... ي نعم مادي  امكانات فراوان و دسترسي به همه

عالوه بر آن، فرد اول ممكن است انرژي خـود را    
در محيطي آكنده از تفريحات سالم وناسالم و آرام 

تـريـن وسـايـل          و راحت صرف كرده و سنگيـن 
.  مصرف اوگوشي تلفن و قاشق و چنگـال بـاشـد     

خوابي به  حتا براي صرف انرژي و جلوگيري از بي
تر بخوابـد   تفريحات  خاص روي بياورد تا راحت

اما فرد اول و يا همان فروشنده ي ساده ي نيـروي  
كار هيچ گونه امكاني حتا براي درمـان دردهـا و       
زخم هاي به جاي مانده از كار سنگيـن هـم در       

تواند منـكـر    اختيار نداشته باشد؛ اما هيچ كس نمي
يك زندگي اوليه براي بازسازي نيروي كار شـود،    
زيرا در صورت نبودن امـكـانـات اولـيـه بـراي           
بازسازي انرژي مصرف شده يك جامعه در مـدت  
نه چندان طوالني به سـمـت انـحـالل واز هـم            

چنانكه نمونه ي آن     .  پاشيدگي پيش خواهد رفت
در پس رفت و از هم پاشيدگي  جوامع متـعـددي   

از جمله در جامعه ي خودمـان ايـن     . ( وجود دارد
پسرفت در فرار مغزها و سرمايه هاي اجتـمـاعـي    
وعدم امنيت وغيره درچند دهه ي گذشته مشهـود  

حال اين زندگي اوليه شامل چه چيزهايـي  .)  است
 است؟

ترين روستا كـه از       اين زندگي اوليه در دورافتاده
آب آشاميدني و برق و گاز و تلفن محروم است با 
زندگي اوليه در شهرها يكسان نيست و حـتـا در     

تواند اين زنـدگـي اولـيـه          كشورهاي متفاوت مي
ونيازهاي انسان براي بازسازي نيروي كار خـودش  

هم چنين در شهرهاي مختلف يـك  .  متفاوت باشد

. هايـي دارد    شكل ندارد واين زندگي اوليه تفاوت
پس بايد يك  معيار كلي و اسـاسـي بـراي ايـن         

اي كـه       مثال در جامعـه .  زندگي اوليه داشته باشيم
براي بازسازي انرژي از دست رفته لـبـنـيـات و         

مـانـنـد    ( كنـنـد   محصوالت آن را بيشتر مصرف مي
با جوامعي كه محصوالت غـذايـي آن     )  هندوستان

بيشتر گوشت و پروتئين گياهي است اين نيازهـاي  
هم چنيـن مسـالـه مسـكـن          .  اوليه متفاوت است

پـس  .  تواند در جوامع مختلف متفاوت بـاشـد     مي
اي جـز       براي آنكه به اين مساله بپردازيـم چـاره    

المللي براي زندگي زير خط  پذيرش معيارهاي بين
المللي  معيارهاي بين.  فقر و تعيين خطر فقر نداريم

در اين زمينه خط فقر را مشخص كرده اسـت و      

هيچ كس نـمـي     .  اين دست آورد تمدن بشر است
ي    تواند بگويد معيارهاي خط فقري كه به وسيلـه 

المللي تعيين شده مثال ساخته و    سازمان هايي بين
هاي از خـدا       كمونيست( گران و يا  پرداخته توطئه

مـانـده      است چنانچه بعضي از افراد عقب)  خبر بي
توان  هر چند مي.  گفتند هاي پيش مي ذهني در سال

اين معيارها را در شرايـط امـروزي كـه نـظـام            
گر و سودمحور بر اكثريت قريب به اتفـاق   استثمار

كشورهاي جهان حاكم است مورد شك و تـرديـد   
زيرا بسياري از متخصصـيـن كـه      .  جدي قرار داد

انـد، خـود        همين معيارهـا را صـحـه گـذارده          
امـا اگـر     .  انـد  ي نظام سودمحور بوده پرورده دست

بخواهيم يك خواسته حداقلي داشته باشيم  و بـه    
كف مطالبات معيارهاي انساني برسيم مي توانيم به 

 .آوردها و معيارها استناد كنيم همين دست
حال اين معيارها چيست؟ اين معيارها در درجه ي 
اول داشتن مسكن مناسب است كـه داراي آب        

، ) برق و گـاز   ( ،انرژي سالم و پاك  آشاميدني سالم
وسايل گرمايش و سرمايش در حد متعادل بـراي    
ايجاد درجه ي حرارت مناسـب بـراي زنـدگـي         
انساني، فضاي مناسب براي آشپزي و تهيه غـذا و    
فضاي مناسب براي صرف غذا، فضاي مـنـاسـب      
براي كودكان يك خانواده وفراهم بودن امكـانـات   

اين اولين و .  الزم براي آموزش و پرورش كودكان
ترين امكان براي بازسازي ابتدايي انـرژي   ضروري

 . مصرف شده در زمان كار است
ي مهم آن است كه با وجود مسـكـن    دومين مساله

مناسب ، غذاي كافي براي بازسازي آن انـرژي از    
دست رفته به لحاظ مواد غذايي ضـروري بـراي       

فروشد، وجود داشته  فردي كه نيروي كارش را مي
اين غذاي كافي نيز معيارهـاي مشـخـصـي       .  باشد
 .دارد

سومين مساله بهداشت و درمان است كـه بـايـد        
همواره و به صورت كامل دراختيـار فـردي كـه        

تـا  .  فروشد قرار داشته باشـد  نيروي كار خود را مي
او بتواند از دانش روز براي درمان بـيـمـاري هـا       

 .وناراحتي هاي جسمي خود استفاده كند
چهارمين مساله وجود آموزش و پرورش مناسـب  
براي فرزندان و كودكان آن فردي است كه نيـروي  

فروشد تا آن كودكان نيز در آيـنـده    كار خود را مي
بتوانند با سالمت جسمي و رواني به كار در جامعه 

مساله تحصيل رايگان براي كـودكـان و     .  بپردازند
جوانان به عنوان بازتوليد نيروي كـار آيـنـده از          

از همين جهت .  اي برخوردار  است اهميت فزاينده
آموزان و دانشجويان به عنوان نـيـروي كـار       دانش

آينده كه مجبور به فروش نيروي كار خود هستنـد  
به عنوان بخشي از آن محسوب مي شوند كـه در    
قيمت گذاري و تامين زندگي سالم بـراي آيـنـده      

 .خودشان سهيم هستند
پنجمين مساله آن است كه فروشنده نيـروي كـار     

تواند مواد غذايي را به صورت خـام مصـرف      نمي
كرده و يا از كودكان خود درتمام سـاعـات كـار        
مراقبت كرده و يا مسكن و محل اسـتـراحـت و        
زندگي خود را مدام آماده كرده و به رفع نـواقـص   

دانـنـد كـه         در اين زمينه همگان مـي .  آن بپردازد
به كار خانگي )  دار زنان خانه( بخشي از نيروي كار 

اما اگر بخواهيم يك خواسته حداقلي 
داشته باشيم  و به كف مطالبات 

 معيارهاي انساني برسيم،
آوردها و  مي توانيم به همين دست

 .معيارها استناد كنيم
 حال اين معيارها چيست؟ 
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مشغولند كه تامين آينده وتداوم كاري و سـالمـت   
نيروي كار خانگي نيز همواره بايد در نظر گرفـتـه   

درحقيقت اين كار نيز جزيي از نيروي كـار    .  شود
 .مصرف شده در بازار كار است

هاي فوق به صـورت ضـروري        ي هزينه مجموعه
بايد در پرداخت قيمت نيروي كار در نظر گرفـتـه   

كننـدگـان    شود و از آنجا كه خريداران و يا مصرف
تـريـن      نيروي كار حاضر به پذيرش اين ابتـدايـي  

حقوق كار نيستند در نتيجه باز هم فـروشـنـدگـان     

  اي جز ايجاد وحدت و تشـكـل       نيروي كار چاره
 )2. (براي تعيين قيمت كار خود ندارند

*** 
با اميد  روزي كه فروشندگان نيـروي كـار و       

ترين نيـازهـاي زنـدگـي        محرومان، از ابتدايي
هـاي     برخوردار بوده و بتوانند با ايجاد تشكـل 

ي مستقل خود، حداقل يك زندگي شرافتمندانـه 
 . انساني داشته باشند

 :هازيرنويس
اينكه ارزش و قيمت در بعضي موارد يكـسـان     -1

گرفته مي شود منظورهمان چيزي اسـت كـه در       
درحالي كه در تحلـيـل   .  جوامع امروزه وجود دارد

اقتصادي اين دومقوله يكي نيستند بلكه قـيـمـت،      
 .دارانه كاال و خدمات است ارزش سرمايه

خط فقر از جانب برخي منابع مستـقـل يـك        -2
ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان اعـالم شـده     

 .است

       دبير اجرايي خانه كارگر سـاوجـبـالغ گـفـت :
حقوق بيشتر كارگران كارخانه هاي سـاوجـبـالغ      

 )آذر17آرمان .(عقب افتاده است
 آيا خانه كارگر كه نهاد رسمي مدعي حمايت از

حقوق  كارگران است اقـدامـي درجـهـت رفـع          
مشكالت كارگران از جمله حقوق معـوق ايشـان     
هم انجام داده است؟ بهتر است كـه در صـورت       
منفي بودن جواب علت و در صورت مثبت بـودن  

 .گزارش فعاليت مربوط به آن منتشر شود
 
   استقبال كارشناسان صندوق بين المللي پول از

دونيك گيليوم و رومـان    :  حذف يارانه ها در ايران
زيتك دو اقتصاددان ارشداين نهاد ضمن استقـبـال   
از اجراي طرح گفته اند كه حذف يارانه ها بايد به 
افزايش صادرات انرژي و كسب درآمد بيشتر براي 

 .تزريق به اقتصاد كشور منجر شود
ژوزف استيگليتز نايب رييس سابق بانك جهـانـي   
اقتصاد دان شناخته شده ي بين المللي و بـرنـده       
جايزه نوبل اقتصاد و رييـس شـوراي مشـاوران        
اقتصادي بيل كلينتون رييـس جـمـهـور سـابـق           

در ”  يـاس بـزرگ    “ امريكاست كه در كتاب خود   
مورد برنامه هاي صندوق بين المللي پول اعتـراف  

هدف صندوق بين المللي پول خدمت بـه  ”  : ميكند
 )دي 4آرمان (”.منافع محافل مالي است

: سيد احمد علم الهدي امام جمعه مشهـد گـفـت     
ها رنگ و بوي اميرالمومنين و  هدفمند كردن يارانه

دهد و كـارشـكـنـي در طـرح               اله را مي رسول
گري عليه ديـن و قـران          هدفمندي يارانه ها فتنه

 .است
 با توجه به اعتراف ژوزف استيگليتز پيدا كنيد

 .پرتقال فروش را
 
  احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلـس

 ...اگر مسووالن دروغ نگويند
  آخـه مـگـه      !  اين هم از آن حرف هـاسـت

 !مسوولين اين حكومت مي تونن دروغ بگن
 
ي اخير اسماعيل نجار اسـتـانـدار       پس از زلزله

هاي ما يك منزلي مشاهده  در بازرسي:  كرمان گفت
شد كه سه ديوار آن در اثر زلزله فرو ريخته ولـي    
يك ديوار كه عكس دكتر احمدي نژاد بر آن نصب 

 ...بود سالم مانده بود و
نه دروغ است و نه ربطي به تـرويـج     !  بفرما

 ....خرافات دارد و نه
 
      ي    سردار مهدي توكلي رييس اوليـن كـنـگـره

علمي پيشگيري از اعتياد و دبير شوراي هماهنگـي  
 15حـدود     53مبارزه با مواد مخدر گفته در سال 

دار در كشور وجود داشـت     ميليون معتاد شناسنامه
ميليوني يك ميلـيـون و      70ولي اكنون با جمعيت 

 .هزار معتاد در كشور وجود دارد 200

 اين هم شاهدي ديگر بر اين كه مسوولين اين
يعني وقتي .  حكومت توانايي دروغ گفتن ندارند

ميليون جمعيت داشته كه بـيـش از        30كشور 
نيمي از آن را كودكان تشكيل مي دادند طبيعـي  
است كه بقيه از زن و مرد معتاد بوده اند، آن هم 

 !دار معتاد شناسنامه
 
مسعود موحدي قائم مقام وزير بازرگاني گفت :

ها قيمت نـان فـانـتـزي        با اجراي هدفمندي يارانه
 يابد درصد كاهش مي20
 جماعتي كه به دليل بـيـكـاري      .  خوب شد
هاي سنتـي در اثـر        آور خانه از گراني نان نان

ها ناراحت بودنـد از ايـن پـس           حذف يارانه
 .توانند نان فانتزي بخورند مي
 
    يك عضو مجمع نمايندگان گيالن در مـجـلـس

. گيالن با بحران شديد كارگري مواجه است:  گفت
نژاد با ابراز نگرانـي از وضـعـيـت          جبار كوچكي

هـاي     كارخـانـه  .  هاي صنعتي گيالن افزود كارخانه
مهم  گيالن اعم از خاور، دخانيات، ايران پوپلين و 
ايران كنف در معرض ورشكستگي قرار دارنـد و    
اين نگراني وجـود دارد كـه هـزاران كـارگـر                

وي اضافه كرد كه كارگران .  زحمتكش بيكار شوند
ماه است كـه حـقـوق       6ها  بعضي از اين كارخانه

 )دي ماه 4شرق .(اند دريافت نكرده

 آن سوي خبرها
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ي مـا       يك اتفاق خيلي جالب كه در جامعه
آنها چنين .  وجود دارد اظهارنظر مسوولين است

وانمود مي كنند كه گويا مـردمـي كـه حـق         
اظهارنظر هم از آنان سلب شده بايد پاسخگـوي  

عدالتـي بـه      يكي از ظلم وبي.  ها باشند مصيبت
گويد يكي از گرانـي و     اكثريت مردم سخن مي

گويد يـكـي از      ورشكستگي صنايع داخلي مي
گويد يكي از آلودگي آب    رواج دروغگويي مي

يكي از فساد اداري يكي از عـدم  .  نالد وهوا مي
انگار كه مردم بايد جـواب    ...  استقالل قاضي و

 .اين همه بحران را بدهند
 
         آذر    23معدن هجدك راور كـرمـان در روز

ريزش كرد كه در اين حادثه سه تن از كارگران در 
محمودي مدير جمعـيـت   .  اعماق زمين گير افتادند

اميد براي زنده .  هالل حمر استان كرمان گفته است
 .يافتن سه معدنچي به طور كامل از بين رفته است

   هزينه ايمني درمعادن سود معدن را كـاهـش
مي دهد وبنابراين آنچه براي صاحبان مـعـدن     
اهميت پيدا مي كند سود معدن است كه نبـايـد   

مرگ سه كارگر معدن از اتفاقات .  مخدوش شود
در ايـن    .  شود عادي در محيط كار محسوب مي

مملكت تا بخواهي كارگر معدنچي وجود دارد   
 )89دي ماه  5مردمساالري .. (و
 

             عبدالرضا رحمانـي فضـلـي ريـيـس ديـوان
يكي از معادن را با قيمـت  :  محاسبات كشور گفت

اند ولي پـس از ورود       ميليارد تومان فروخته 180
 200ديوان مشخص شد ارزش معـدن هـزار و         

دستور لغو اين معامله صـادر    .  ميليارد تومان است
شد و قرار شد اگر بخواهند معدن را بفروشند بـه    

رييس ديوان محاسبات همچنين “  .  مزايده بگذارند
اعالم كرد كه در واگذاري سهام مخـابـرات نـيـز       
اشكاالت اساسي وجود دارد كه اين اشكاالت طي 

 .گزارش به مجلس اعالم شده است
   اين مقام مسوول نگفت كه به چه دليل تنـهـا

ست نمونه از خـروار     اين دو مورد را كه مشتي
 .مورد پيگري قرار داده است

 
458  مـورد آن     5سال كه  14مورد ازدواج زير

ازدواج زير ده سال است در هرمزگان بـه ثـبـت        
 )دي 6آرمان .(رسيده است

 فقط كاشكي مـدتـي     !  مبارك است انشاءاله
بعد خبر خودسوزي، قتل و يـا سـردرآوردن       

هـا از       نوعروسان خـردسـال ايـن ازدواج         
حرمسراهاي شيوخ آن سوي آب داغـدارمـان     

 .نكند
 
 مجلس معـوقـات    90سخنگوي كميسيون اصل

هزار ميلـيـارد تـومـان       50بانكي حدودا نزديك به 
دي    6شـرق    .( نفر اسـت  200است كه مربوط به 

 )ماه
 متاسفانه حداقل سمت يا درجه ي نظامي اين

 .نفر اعالم نشده است 200
 

      مجلس به تحقيق و تفحص از رحـيـمـي راي
 )دي 8آرمان .(نداد
گر رسم شود كه مست گيرند 

 .در شهر هر آن كه هست گيرند 
 
هـاي     بر كارخانه نفر از كارگران ني 500بيش از

هفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر به دليل 
تا كنـون   68اي از سال  ي سنوات بيمه عدم محاسبه

اند مقابـل   كه به صورت فصلي مشغول به كار بوده
 .اداره تامين اجتماعي استان خوزستان تجمع كردند

اند كه اين امامزاده معجـزه   دانسته احتماال نمي
 .ندارد

 
هاي استـان   علي اشرف رشيدي مدير كل زندان

كرمانشاه گفت از ابتداي سال جـاري تـا پـايـان         
هاي اسـتـان    نفر وارد زندان 908آذرماه ده هزار و 

 29شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبـل    
 .دهد درصد افزايش را نشان مي

    در زمينه هاي ديگر هم رشد قابل تـوجـهـي
ايم از جمله در ميزان آلودگي هوا، مـرگ     داشته

ناشي از مسمويت الكل ، پايين آمدن سن اعتياد 
 ...فروشي ،گراني مايحتاج عمومي و و تن

 
 رييس كميسيون بهداشت مجلس از ابتداي سال

هزار نفر بر اثر آلودگي هواا جان  4تا كنون حداقل 
 .باختند
4  ،ميليون نفر هم كه جان  4هزار نفر كه هيچ

! ببازند در مقابل خودكفايي در توليد بـنـزيـن     
 .عددي نيست

 آن سوي خبرها

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

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

 :يا با ايميل نشريه تماس بگيريد
jahanenovin1@gmail.com 

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

 .ايميل تماس بگيريد
مطالب نشريه در وبالگ جهان نوين هم منـتـشـر    

توانيد در ايـن  براي تبادل نظر جمعي، مي.  شودمي
 .تان را منتشر كنيدوبالگ، 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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 كشته و زخمي شدن كارگران
 در ايران خودرو

، بيش از بيست تن از        1389بهمن    6نيمه شب   
كارگران ايران خودرو، بر اثر برخورد كاميون با           

شب   12از ساعت    . آنها، كشته و زخمي شدند      
بهمن، بين كارگران ايران          6صبح روز        5  تا

 .خودرو و حراست كارخانه درگيري بوده است
واقعه به اين صورت روي داد كه يكي از كارگران          
شركتي شيفت شب را، كه در قسمت حمل و نقل          
داخل كارخانه كار مي كرد، با وجود بيماري              

اين كارگر پس از اين كه با        . مجبور به كار كردند   
حال ناخوش خود چند سرويس كار كرد، حدود          

و نيم شب با خودرو خود به كارگراني          11ساعت  
كه براي زدن كارت ساعت در محل كارت ساعت         

نفر از آنان را كشت و         8جمع شده بودند، زد و       
پس از اين حادثه، مسئوالن     . نفر را زخمي كرد     13

كارخانه بالفاصله جنازه ها را با آمبوالنس از محل         
اما كارگران، جنازه يكي از        . حادثه جمع كردند   

كارگران كشته شده را، كه سر از تن اش جدا شده           
گرفتند و با روي دست گرفتن       بود، از دست آنان     

جسد همكار خود در داخل كارخانه، با شعار             
) مدير عامل ايران خودرو    (” مرگ بر نجم الدين    “

 .تظاهرات كردند
در پي اين حركت، بين كارگران و نيروهاي               

حراستي ها ابتدا     . حراست درگيري ايجاد شد      
كارگران را از كارخانه بيرون كردند، اما بعد كه             
ديدند كارگران در بيرون كارخانه تظاهرات مي          
كنند، درها را بستند و مانع پيوستن كارگران داخل         

كارگران چند تن   . به كارگران بيرون كارخانه شدند    
تجمع و تظاهرات     . از مديران را كتك زدند         

كارگران، هم در داخل و هم در بيرون كارخانه،            
توسط نيروهاي ضدشورش، كه بالفاصله از تهران        
و كرج و جاهاي ديگر به محل كارخانه آورده             
شده بودند، سركوب شد و كارخانه ايران خودرو         

به . به محاصره كامل نيروهاي ضدشورش در آمد       
سرويس هايي كه كارگران شيفت صبح را به              
كارخانه مي آورده اند، گفته شد كه آنها را به خانه           
هاي شان برگردانند، زيرا كارخانه تعطيل است و          

 .عزاي عمومي اعالم شده است
بهمن   6مديريت ايران خودرو شيفت صبح روز         

سرويس هاي حمل و    . را تعطيل اعالم كرد     1389
نقل، كارگران را از نيمه راه به خانه هاي شان               

كارگران شيفت بعد از ظهر، با             . بازگرداندند
سرويس به كارخانه رفتند، اما دست به اعتصاب          
. زدند و توليد را به طور كامل متوقف كردند              

مديريت كارخانه كه دريافت كارگران شيفت شب        
هم همين كار را خواهند كرد، اين شيفت را هم             

به اين ترتيب، آن روز در سه         . تعطيل اعالم كرد  
شيفت، هيچ خودرويي در ايران خودرو توليد            

 .نشد
يكي ديگر از كارگران حادثه ديده ايران خودرو،          

 9كه در بيمارستان آتيه بستري بود نيز، روز جمعه          
 .بهمن، درگذشت

 
موافقت مديرعامل ايران خودرو با 
 خواست كارگران براي ايجاد تشكل

در تجمع چند هزار نفري          7/11/89پنج شنبه    
 27كارگران ايران خودرو در محل حادثه، كارگران        

مورد از خواست هاي خود را به مديرعامل ايران           
. دادند و از او خواستند به آنها جواب دهد         خودرو

اسفند مهلت    15اگرچه مدير عامل براي پاسخ تا        
خواست، اما در همان جا با بسياري از اين                 

يكي از اين خواست ها،     . خواست ها موافقت كرد   
 .ايجاد تشكل بود

 
 مدير منابع انساني ايران خودرو

 از كار بركنار شد
دامنه اعتراضات كارگران ايران      به دنبال گسترش   

خودرو طي روزهاي گذشته و خواست آنها مبني         
بر محاكمه عامالن كشتار كارگران، مديرعامل براي       
كاهش اعتراضات كارگران، طي حكمي،               

باقري جوزاني مدير منابع انساني ايران            مجيد
 .خودرو را از كار بركنار كرد

باقري يكي از عامالن مديريت ايران خودرو براي         
مهار كارگران ايران خودرو طي سالهاي گذشته          

وي قبال مدير حراست ايران خودرو بود و           . بود
بعدها براي كنترل بيشتر كارگران ايران خودرو،          

مدير منابع انساني     1385تير  10بعداز اعتصاب    
 .ايران خودرو شد

 
 مديريت ايران خودرو

 مسئول مستقيم مرگ كارگران
سرهنگ محسن مهرايي، رئيس پليس ترافيك           
شهري اداره راهنمايي و رانندگي، در گفت و گو با       

ايسنا جزئيات بيشتري را درباره حادثه مرگبار            
مواردي كه اين كارشناس    . ايران خودرو اعالم كرد   

 :ترافيك اعالم كرده به شرح زير است
راننده كاميون حدود دو سال قبل در اثر سانحه          -1

اي دچار ضربه مغزي شده بوده، در طول شبانه            
روز دارو مصرف مي كرده و هنگام حادثه به علت          

 .مصرف دارو حالت طبيعي نداشته است
اعتبار كارت   . راننده، كارت سالمت ندارد        -2

تمام شده بوده و      1389سالمت او در ارديبهشت     
 .پس از آن تمديد نشده است

راننده، گواهي نامه پايه يك رانندگي ندارد؛           -3
شرط الزم رانندگي با كاميون كمپرسي ده تُن             

 .داشتنِ گواهي نامه پايه يك است
 .كاميون، فاقد برگ معاينه فني بوده است -4
 31است، يعني      1980كاميون ساخت سال       -5

سال از عمر آن مي گذرد و به همين دليل، از رده             
 .خارج است

كارفرما، يعني پيمانكاري كه با ايران خودرو           -6
قرارداد داشته كه ضايعات توليد را در داخل              
كارخانه جا به جا كند، به رغم اطالع از تمام موارد     

 .باال، راننده را مجبور به كار كرده است
ساعته كرده    12كارفرما شيفت كاري راننده را       -7

است و اين در حالي است كه طبق آيين نامه حمل           
بار و مسافر ساعات كار روزانه رانندگان نبايد            

 .ساعت باشد 8بيش از 
حراست ايران خودرو، به رغم اطالع از عبور          -8

كارگران از محل تصادف در زمان تعويض شيفت،        
هيچ گونه محدوديتي براي تردد وسايل نقليه در          

 .اين زمان ايجاد نكرده است
مديريت ايران خودرو بايد به پرسش هاي زير            

 :جواب دهد 
 چرا با چنين پيمانكاري قرارداد بسته است؟  -الف
چرا هيچ نظارتي بر كار اين پيمانكار نداشته           -ب

 است؟
چرا حراست كارخانه در شب حادثه، مسير          -پ

عبور كارگران در زمان تعويض شيفت را ايمن            
 نكرده است؟

چرا به رغم آن كه قبال نيز در اين محل                 -ت
حوادثي رخ داده است و به همين دليل، كارگران           
خواستار احداث روگذر براي عبور خود شده بوده        
اند، مديريت هيچ اقدامي براي ايمن كردن اين            

 محل نكرده است؟

 كشته و زخمي شدن كارگران در ايران خودرو

 اخبار كارگري
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به مناسبـت يـاد بـود         1389بهمن  8روز جمعه 
كشتار كارگران مس خاتون آباد شهـر بـابـك در        

به وقوع پيوسـت،   1382استان كرمان، كه در سال 
اعضاي كميته هماهنگي براي كمـك بـه ايـجـاد         
تشكل هاي كارگري، در ميان جمعيت زيـادي از    
كوهنوردان سنندج به پخش تراكت و بيانيه كميتـه  
در سال ياد اين كارگران پرداختند كه با استـقـبـال    

 .گرم كوهنوردان، مواجه گرديد
به همين مناسبت، مراسمي نيز در دامـنـه آبـيـدر       

توسط جمعي از اعضاي ايـن  )  حومه شهر سنندج( 
. كميته و كارگران و فعاالن كارگري برگزار گرديـد 

مراسم با خواندن سرود انتـرنـاسـيـونـال، سـرود         
سپس يك .  همبستگي جهاني طبقه كارگر آغاز شد

دقيقه سكوت به ياد كارگران جان باخته خـاتـون     

برنامه با سخنراني يكي از حاضـران  .  آباد اعالم شد
در مورد وضعيت طبقه كارگرايران و نابرابري هاي 
موجود، ادامه يافت و بر اهميت تالش براي ايجاد 

در .  همبستگي طبقاتي در بين كارگران، تاكيد شـد 
انتها نيز بيانيه اين كميته به مناسبت ياد بود كشتـار  

بـا خـوانـدن      .  كارگران خاتون آباد خوانـده شـد    
شعرهايي با مضامين كارگري توسط دو نـفـر از       

 .شركت كنندگان، اين مراسم به پايان رسيد
بهمـن   4به همين مناسبت، مراسم مشابهي نيز روز 

 .در مهاباد و كامياران برگزار شده بود 1389
نفر از كارگـران   200حدود  1382در دي ماه سال 

مجتمع ذوب مس خاتون آباد شهر بابك در استـان  
كرمان، با پايان گرفتن كار ساختماني و اجرايي اين 

كارگران در اعـتـراض   .  مجتمع از كار اخراج شدند

شـان دسـت بـه         هاي به اين اقدام، همراه خانواده
پس از  1382بهمن  4تحصن زدند و در روز شنبه 

شـان بـا      نه روز تحصن و نتيجه نگرفتن مذاكرات
شـهـر     -مسئولين، اقدام به بستن جاده خاتون آبـاد 

نيروي انتظامي با اعمال خشـونـت،     .  بابك نمودند
 .شان را پراكنده كرد هاي كارگران و خانواده

شان، در مقـابـل   هايهمان روز، كارگران و خانواده
بـار  امـا ايـن    .  فرمانداري شهر بابك تجمع كردنـد 

كوپتـر   نيروهاي امنيتي و انتظامي، با استفاده از هلي
به سركوب كارگران پرداخته و تجمع آنها را بـه      
گلوله بستند كه به زخمي شدن تعداد زيـادي از      

هـاي     كارگران و كشته شدن چهار كارگر بـه نـام    
رياحي، جاويدي، مهدوي، مومني و دانش آمـوزي  

 .به نام پوراميني منجر شد

 برگزاري مراسم ياد بود كارگران خاتون آباد در سنندج، مهاباد و كامياران
 اخبار كارگري

هم زمان با اجراي طرح حذف يارانه ها در ايـران،  
دولت بوليوي نيز به اجراي اين طرح اقدام كرد و   
در گام نخست يارانه سوخت را حـذف كـرد و       

امـا  .  قيمت آن را حداقل هفتاد درصد افزايش داد  
مردم بوليوي و در راس آنان طبقه كـارگـر ايـن        
. كشور، در مقابل هجوم دولت ساكت ننشـسـتـنـد    

جوانان به خيابان ها آمدند و با وجـود سـركـوب      
پليس، به اعتراض و تظاهرات عليه گراني قيـمـت   

 .سوخت پرداختند
از سوي ديگر و مهم تر از تظاهرات، رانـنـدگـان      

. اعتصاب كردند و نانواها نيز دست از كار كشيدند
دولت براي مقابله با اعتصاب نانواها، بـه ارتـش       
متوسل شد و براي پخت نان، از نـانـوايـي هـاي       

اما اعتصاب نانواها چـنـان   .  پادگان ها استفاده كرد
گسترده بود كه اعتصاب شكـنـي دولـت را بـا           

 .شكست رو به رو كرد
موج دوم اعتصاب ها و راه پيمايي هاي كـارگـري   

دي    14(   2011ژانويه    3قرار بود از روز دوشنبه 
اما دولت در مقابل طبقه كارگر .  آغاز گردد)  1389

عقب نشست و قيمت سوخت را دوباره به حـال    

 .سابق درآورد
قابل توجه است كه اعتراض ها و اعتصاب هـاي    
كارگران بوليوي در حالي صورت گرفت كه دولت 
اعالم كرده بود دستمزدها را بيست در صد افزايش 
خواهد داد و قيمت آب و برق و تلفن را ثـابـت       

اما به رغم ايـن وعـده هـاي        .  نگه خواهد داشت
دولت، كارگران بوليوي متحدانه دست به مـبـارزه   
زدند و با اتحاد و همبستگي و اعتصـاب عـلـيـه       
هجوم سرمايه به سطح معيـشـت خـود، دولـت         

 .سرمايه داري را به عقب نشيني وادار كردند

 كارگران بوليوي حذف يارانه ها را با شكست رو به رو كردند

دولت الجزاير در مقابل اعتراض مردم بـه حـذف     
هم زمان بـا اجـراي       .  يارانه ها، عقب نشيني كرد

طرح سرمايه دارانه و ضدكارگري حذف يارانه هـا  
، اين ” هدفمندكردن يارانه ها“ در ايران تحت عنوان 

 .طرح در الجزاير به نيز اجرا گذاشته شد
مردم الـجـزايـر بـه          1389دي  16روز پنج شنبه 

خيابان ها آمدند و به افزايش قـيـمـت كـاالهـاي        

اساسي مانند آرد و روغن و شكر در اثـر حـذف     
پليس الـجـزايـر    .  يارانه هاي دولتي اعتراض كردند

براي سركوب مردم معترض، اقدام به پرتاب گـاز    
گفته مي شود كه چند .  اشك آور و تيراندازي كرد

تن از مردم معترض در اين تيراندازي كشته شـده    
 .اند

دي در مقابل مـبـارزه    19دولت الجزاير يك شنبه 

مردم عقب نشيني كـرد و اعـالم نـمـود كـه                
حذف يارانه ها را اجرا نـخـواهـد كـرد و           طرح

اين، .  قيمت كاالهاي اساسي را افزايش نخواهد داد
دومين پيروزي طبقه كارگر در مقابل طرح سرمايـه  
دارانه هجوم به سطح معيشت مـردم از طـريـق          

 .است 1389حذف يارانه ها، در عرض دي ماه 

 دولت الجزاير نيز در مقابل اعتراض به حذف يارانه ها عقب نشست

 :منابع خبري اين شماره
 كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري، سايت افق روشن
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 ي انقالب در مصر ها زمينه

 
حوادث مصر در صدر اخبار جهان قرار دارد و            
مردم بسياري در انتظار موفقيت مردم مصر براي          

اين اعتراضات   . رسيدن به زندگي بهتر هستند        
توان گفت تقريبا از       طوالني دارد و مي      ي    سابقه
به اين سو اين كشور مرتب در تب و            2004سال  

يي كه    ها  شورش. تاب اعتراضات مردمي بوده است    
اند و به واسطه گراني       به شورش نان معروف شده    

بيش از حد مواد غذايي ، بيكاري و گرسنگي رخ           
داده است و امروز مصر را به جايي رسانيده كه             

 .بينيم مي
خواهيم به آنچه كه امروز در           در اين مختصر نمي   

خواهيم به آنچه     گذرد اشاره كنيم، بلكه مي      مصر مي 
 . تا به امروز در آنجا گذشته اشاره داشته باشيم

  ها   ترين داليل افزايش قيمت         يكي از اصلي    
المللي پول و بانك جهاني       ي صندوق بين    ها  برنامه

اصالحات اقتصادي و    “است كه تحت عنوان        
همانند كشورهاي  (در مصر    ” تنظيمات زيربنايي 

عليرغم اينكه گفته    . رخ داده است   ) بسيار ديگر 
شد اين طرح به نفع مردم فقير است و تا چند              مي

سال بعد اثري از بيكاري و فقر و گرسنگي وجود           
دستمزدها . نخواهد داشت نتيجه غير از اين بود         

عمال كاهش يافته و در مقابل قيمت مواد غذايي           
 . گرسنگي طاقت مردم را طاق كرد. افزايش يافت

*** 
دولت مصر از زمان جنگ جهاني دوم برنامه             “

اين برنامه در ابتدا    . يارانه مواد غذايي را آغاز كرد      
بندي سختگيرانه كاالها با تضمين قابليت        بر سهميه 

تر براي    هاي پايين   دسترسي به آنها در سطح قيمت     
 1941در سال   . كنندگان تأكيد داشت    تمامي مصرف 

هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و             يارانه
نفت سفيد بود، اما در طول زمان فهرست كاالهاي         

قلم   18به    1980اي افزايش يافت و در سال         يارانه
اي از طريق سهميه          كاالهاي يارانه  . كاال رسيد  

  هاي سهميه   ماهانه به خانوارهايي كه داراي كارت      
شد و به طور مؤثر عموم مردم را           بودند توزيع مي  

با افزايش جمعيت بار     .داد  پوشش قرار مي      تحت
با . براي دولت بسيار زياد شد           ها  مالي يارانه 

ها، ايجاد عدم      هاي مالي يارانه     گيري هزينه   اوج
هاي   هاي كالن اقتصادي و تشديد بدهي          تعادل

كشور مصر با حمايت        1977خارجي در سال      
ها   المللي پول به اصالح نظام يارانه         صندوق بين 

اين اقدام با افزايش يكباره قيمت           . اقدام كرد  
رغم تدابير    ولي علي . اي شروع شد    كاالهاي يارانه 

شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه           انديشيده
لذا اين كشور به ناچار به اصالح           . متوقف شد 

به شرح    1980تدريجي نظام يارانه در طول دهه        
هاي    تعداد كارت   -1: اقدامات زير روي آورد      

ها تنها براي     اي كاهش يافت و اين كارت        سهميه
 -2. برخي خانوارهاي خاص اختصاص يافتند        

قلم كاهش    4قلم به     18اي از     تعداد كاالهاي يارانه  
. از ميزان كاالهاي در دسترس كاسته شد       -3. يافت

 .اي افزايش يافت كاالهاي يارانه  قيمت -4
 1992ها در سال       در راستاي اعمال اين سياست     

درصد كاهش    86سهم جمعيت تحت پوشش به       
. يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت           

اي را از طريق وضع يارانه        هاي يارانه   دولت، برنامه 
بر محصوالت عمده غذايي اصالح نمود؛ به طوري    

هاي كل    درصد از هزينه   60،  1995كه در سال     
درصد   40و    برنامه به يارانه آرد گندم و برنج         

و . مابقي به يارانه شكر و روغن اختصاص يافت         
هاي ثابت و براي        آرد گندم و برنج در قيمت        

هاي مقداري در     ها بدون محدوديت    تمامي مصري 
اما شكر و روغن به صورت         . باشد  دسترس مي 

اي   هاي سهميه   هاي ماهانه و از طريق كارت       سهميه
ي خاص توزيع     ها  و با قيمت كمتر در فروشگاه       

 . گردند مي
ي موسوم به        ها   موافقتنامه   203 ي      در ماده  

ميان ” اصالحات اقتصادي و تنظيمات زيربنايي       “
المللي   دولت مصر و بانك جهاني و صندوق بين         

بنياد دولتي تصريح      314پول، خصوصي شدن      
صد و نود بنياد و       2002سال    ي    تا ميانه . شده است 
دولتي به بخش خصوصي انتقال يافته         ي    كارخانه

كه دولت جديد به        2004از ژوئيه سال       .بود
نخست وزيري احمد نظيف قدرت را به دست           

ي اقتصادي به دكترهاي      ها  گرفته است كنترل برنامه   
ي غربي و        ها   كشور   ي      كرده   اقتصاد تحصيل  

داران نزديك به جمال مبارك سپرده شده           سرمايه
دولتي كه از وابستگان فرزند ارشد حسني         . است

مبارك تشكيل شده بود موج تازه يي از                  
سازي به راه انداخت و در همان سال            خصوصي

 .كمپاني را داشت    17اول ركورد خصوصي سازي     
ي خارجي را      ها  اين روند ميزان جذب سرمايه      

افزايش داد و رشد توليد ناخالص داخلي مصر از          
درصد در    8به بيش از       2004درصد در سال       4

به   2010و    2009در سال    . رسيد  2008سال  
درصدي را    5.2و    4.7ترتيب رشد توليد ناخالص     

اما متاسفانه اين درآمدها به طور        . به ثبت رسانيد  
بر اساس آمارهاي بانك      . عادالنه تقسيم نشدند   

درآمدهاي   90جهاني، قشر پردرآمد مصر در دهه        
خود را افزايش داده ولي قشر كم درآمد مصر در            
. اين دوران با كاهش درآمد مواجه شده است            

درصد مردم مصردر زير خط فقر       40مطابق آمارها   
دالردر روز گذران        2و با درآمدي كمتر از           

با اين طرح مي خواست مصر          نوليبراليسم. كنند  مي
جديدي به سود يك دهك باالي جامعه بسازند           
البته به قيمت سلب حقوق اجتماعي كارگران            
صنعتي و كارمندان دولت وساير زحمتكشان            
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 ). دهك جامعه 9يعني (

مصر بزرگترين كشور وارد كننده گندم در جهان          
موسسه كرديت سوئيس در      . شود  محسوب مي 

ي اعالم كرد كه  قيمت مواد            ها  آخرين بررسي 
درصد باالتر از سطح      20غذايي در اين كشور به       

درصد   40مردم مصر بيش از     . جهاني رسيده است  
كنند   از درآمد ماهيانه خود را صرف خريد غذا مي         

در صورتي كه در ميان كشورهاي جهان پس از            
درصد از    20مصر برزيل قرار داد كه مردمش فقط        

درآمد ماهيانه خود را براي اين منظور هزينه              
نان منبع اصلي كالري غذايي مردم            . كنند   مي

شود اما كمبود نان سوبسيدي،         مصرمحسوب مي 
. فشار بر مردم فقير را چند برابر كرده است               

بازرسان كم در آمد دولت، عموماً آرد دولتي را در          
زد و خوردهايي كه همه     . كنند  بازار سياه قاچاق مي   

گيرد كه    ي طوالني نان صورت مي      ها  روزه در صف  
انجاميده     ها  و حتي مرگ برخي        به زخمي شدن  

تا   2006قيمت نان آزاد درظرف دو سال          . است
تا   2005هاي    درفاصله سال   .دو برابر شد    2008
درصد   146درصد و مرغ      30قيمت گوشت     2008

 .رشد كرد
بر اساس اين گزارش از آغاز سال جاري ميالدي          
قيمت برخي اقالم مواد غذايي با افزايش                

اي مواجه شده و كاالهايي چون گوشت،          سابقه  بي
درصد افزايش  40 تا  25مرغ، شكر، روغن و برنج         

قيمت ميوه و سبزي همچون خيار،          .داشته است 
لوبيا و سيب زميني هم بدون هيچ نظارتي در يك           

قيمت    .شبانه روز تا سه برابر افزايش يافته است        
هاي غذايي مصر به      گوجه فرنگي كه در همه وعده     

درصد 600 ها تا      رود در برخي استان       كار مي 
براي ) سنت26  (جنيه   1/50 افزايش يافته و از         

محمد    .رسيده است ) دالر2/2(جنيه  13 هركيلو به   
ساله و پدر سه فرزند       40  مصطفي كه مهندس      

،   ها  با اين قيمت      :گويد  است در اين زمينه مي      
روز غذاي  10 حقوق ماهيانه ام تنها براي هزينه          

   .كند خانواده كفايت مي
در   نرخ تورم  افزايش قيمت مواد غذايي    در اثر    

گلف به نقل از     . درصد گذشت   25مصر از مرز     
مصر   بانك مركزي موجب شد تا      رشد تورم ،  نيوز

بار نرخ بهره بانكي را       5از ابتداي امسال تا كنون       
مصر به باالترين رقم خود       نرخ تورم . افزايش دهد   

موسسه آمارهاي  . سال اخير رسيده است       16طي  

اعالم كرد ،        كاپماسدولتي مصر موسوم به         
ها در مناطق شهري طي ماه اوت بيش از              قيمت

اين رقم طي ماه     . درصد رشد داشته است         4/2
نرخ . درصد بوده است       2/2جوالي نيز بيش از      

در كل مناطق شهري و روستايي مصر نيز در           تورم
درصد افزايش داشته      6/25اين مدت بيش از        

در مصر تا      نرخ تورم شود    بيني مي   پيش. است  
. درصد تثبيت خواهد شد       22پايان امسال در حد     

در مناطق شهري ، قيمت مواد غذايي بيش از              
 38درصد رشد داشته و هزينه آموزش              9/30

ها   ها و رستوران    ي مربوط به هتل     ها  درصد و هزينه  
دولت . درصد رشد يافته است         45نيز بيش از     

ي احتمالي ناشي از اين        ها  براي مقابله با شورش    
درصدي   30مجبور به افزايش         ها  افزايش قيمت 

تازند   سريع تر مي      ها  اما قيمت .حقوق كارمندان شد  
 . رسند  و درآمدها به گرد آنها هم نمي

بيكاري معضل ديگري است كه جوانان مصر با آن         
اين بيكاري وسيع       ها  با توجه به قيمت    . درگيرند

بيش از دوسوم جمعيت    . تواند فاجعه بار باشد     مي
دهند و در     سال تشكيل مي    30مصر را افراد زير      

درصد از جمعيت بيكاران در       90تا    85عين حال   
 . مصر را همين گروه سني تشكيل داده است

، بيكاري ، خصوصي          ها   روند افزاش قيمت    
هاي   ي زيادي در سال     ها  سبب شورش ... و  سازي،

هر روز بيشتر       ها  تظاهرات و اعتصاب  . اخير شد 
شد و جنبش كارگري مصر در تمام اين سالها             
 . درصف اول مبارزات عليه دولت مصر قرار داشت

به اين    2004هزار كارگر، از سال        400بيش از   
، اعتصابات، تظاهرات و      ها  سو، به اشغال كارخانه   

اقشار . اشكال ديگر اعتراضي جمعي دست زدند       

تحصيل كرده يي نظير پزشكان، استادان دانشگاه، و        
دندانپزشكان نيز همگام با كارگران صنعتي در اين         

 . اعتصابات و اعتراضات شركت داشتند
 74، شاهد   2004اول سال     ي    كشور مصر در نيمه   

ناآرامي كارگري بود و اين رقم پس از به قدرت            
مورد   191رسيدن دولت نظيف در ماه ژوئيه به           

ي كارگري در     ها  درصد ناآرامي   25حدود  . رسيد
گرفت كه    آن سال در بخش خصوصي صورت مي      

نسبت به گذشته درصد بسيار بااليي محسوب           
 . شد مي
اعتراضات گسترده  ) 2005(نوامبر  84آبان    30در  

. ، مصر را به لرزه در آورد      ”ماهاال” كارگران نساجي 
, نيروهاي انتظامي با استفاده از تيراندازي              

ي پالستيكي، گاز اشك آور و ديگر              ها  گلوله
تداركات پليسي تعدادي از كارگران را كشته و            
صدها نفر را مجروح كردند وتالش كردند              

 800بيش از   . اعتصاب كارگران را در هم شكنند      
نفر آنان از فعالين       200نفر بازداشت شدند كه       

كه اكثرا زن   ( نفر كارگران نساجي      600سياسي و   
در ميان اين دستگيرشدگان     . بودند) و كودك اند   

. بسياري از رهبران كارگري هم به چشم مي خورد        
كارگر از      25000با   ” ماهاال” كارخانه نساجي  

ي نساجي در خاور ميانه          ها  بزرگترين كارخانه 
كه از بي    ” ماهاال” كارگران نساجي . بشمار ميايد 

جواب ماندن مطالباتشان به خشم آمده بودند،            
اين مطالبات شامل      . اعتصاب را آغاز كردند       

) دالر60( پوند مصري   350افزايش دستمزدها به     
در تناسب با نرخ سنگين تورم، و بهبودي شرايط          

 . ارائه خدمات پزشكي در كارخانه بود
چپ ميانه    ي    ، به گزارش روزنامه    2006در سال   

اعتصاب و اشغال         222” المصر اليوم  “روي   
 .كارخانه و اعتراضات مختلف صورت گرفت

دو   2007ميزان حركت اعتراضي كارگري درسال       
اعتراضات كارگري فوق   . برابر سال قبل از آن بود       

هم به لحاظ كميت گسترش يافته و هم مدت              
زماني كه اعتراض در جريان بوده طوالني تر شد و        
در اغلب موارد اين حركات اعتراضي و اعتصابات        
نتايج ثمربخشي داشته و كارگران توانستند به            

سازمان . ي خود دست يابند      ها  بخشي از خواسته  
تعداد  ”ي مصري   ها  ناظر بر كارگران و اتحاديه      “

ي كارگري در مصر در سال        ها  و فعاليت     ها  جنبش
را، پانصد و هشتاد مورد گزارش كرده              2007

 بيكاري معضل ديگري است كه
 .جوانان مصر با آن درگيرند

اين بيكاري وسيع   ها با توجه به قيمت
 .تواند فاجعه بار باشد مي

بيش از دوسوم جمعيت مصر را افراد 
 دهند سال تشكيل مي 30زير 

درصد از  90تا  85و در عين حال 
جمعيت بيكاران در مصر را همين گروه 

 . سني تشكيل داده است
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در اين سال اعتصابات از كانون خود يعني          . است

صنايع نساجي و خياطي فراتر رفته و كارگران            
مصالح ساختماني، ترابري ، متروي          ي    سازنده

ها، كارگران      قاهره، صنايع غذايي، نانوايي        
، مخابرات ، كارگران نفتي كانال سوئز،         ها  شهرداري
ذوب آهن و فوالد حلوان، شركت ملي         ي    كارخانه

در . سيمان حلوان، و بسياري ديگر را در بر گرفت        
اينجا كارگران بخش خصوصي پس از سالها             

اين جنبش مبدل شده      ي    عمده  ي    سكوت، به مولفه  
جنبش به    ي    دامنه  2007در تابستان سال     . بودند

كارمندان، ماموران دولت، و صاحبان حرفه نيز           
يكي از بزرگترين اقدامات جمعي در      . سرايت كرد 

هزار نفري ماموران مالياتي      55اين سال اعتصاب    
اين . بود  2007محلي در دسامبر سال         -استاني

ها تظاهرات و اعتراض، يك       كارمندان به دنبال ماه   
اعتصاب ده روزه سازمان دادند و در نهايت موفق          

ي خود با كارمندان همتراز       ها  دستمزد  ي    به موازنه 
 .در وزارت دارايي شدند

بر طبق گزارش اتحاديه كارگران مصر، فقط در           
جنبش   2008ي اول سال      ها  بخش صنايع در هفته   

كارگري مصر بيست و هفت حركت اعتراضي را          
، 2008در روز ششم آوريل     . سازمان داده است   
، واقع در شمال    ”محلّه الكبري “مردم شهر صنعتي    

شهر قاهره، به دليل اعتراض به  تورم سرسام آور،           
كمبود نان سوبسيدي، و نارضايتي از رژيم حسني         

 .ها آمدند مبارك به خيابان
هزار   25اعتصاب بزرگي درمجتمع پارچه بافي         

رخ داد كه يكي    ” ريسندگي و بافندگي مصر   “نفري  
هدف . ي دولتي مصر است     ها  از بزرگترين كارخانه  

ي به تعويق     ها  خواسته  ي    از اين اعتصاب مطالبه    
و سپتامبر    2006افتاده از زمان اعتصابات دسامبر       

، و وادار نمودن كارخانه به عمل نمودن به           2007
اين اعتصاب سرآغاز     .خود بود   ي    ي گذشته   ها  قول

اعتصاب سراسري در اعتراض به گراني افسار           
مواد غذايي و خصوصاً نان، و باالبردن          ي    گسيخته

پوند مصري در ماه به         115حداقل دستمزد از     
پوند   62.8يك يورو معادل    (پوند مبدل شد    1200

اين مبلغ حتي با استناد به آمار          ) . مصري است 
دالر در    2بانك جهاني نيز در زير خط فقر، يعني          

 .، قرار دارد)چهار نفري ي  براي يك خانواده(روز 
محلّه “نيروهاي امنيتي در روز دوم آوريل به شهر          

ريخته، كارخانه را اشغال كرده و با وارد         ” الكبري

ي   سابقه به اعضاي كميته       آوردن فشارهاي بي   
رهبري اعتصاب، خواستاراعالم لغو اعتصاب از          

مقامات كارخانه نيز همزمان      . سوي آنان شدند   
كارگران را    ي    ي به تعويق افتاده     ها  برخي از خواسته  

قبول كردند از جمله دستمزد كارگران ساده را تا           
و مدارس حرفه       ها  ي دبيرستان   ها  پوند، ديپلمه   350

پوند، و فارغ التحصيالن دانشگاه را        375يي را به    
خوراك را    ي    پوند باال برده و كمك هزينه       400تا  

رسانده و تعهد نمودند كه         90پوند به      43از  

 .سرويس اتوبوس كارخانه را به كار اندازند
ي شهر به     ها  دختران و پسران جوان نيز در خيابان       

اي پاشاها، اي   “: دادند  حمايت از كارگران شعار مي    
جمعي از    ”.، چار گرده نان يك پوند است         ها  بيگ

كارگران، بالفاصله پس از تغيير شيفت به جمع           
چماقداران حكومت با سنگ به         . آنان پيوستند  
ور شده و سعي كردند آنها را متفرق          جمعيت حمله 

نيروهاي رسمي امنيتي هم  به تظاهر             . سازند
 . كنندگان حمله كردند

ي امنيتي    ها  در طي دو روزحركات اعتراضي، نيرو      
نفر را دستگير كردند، صدها نفر زخمي و             331

يك نوجوان پانزده ساله را كه در بالكن آپارتمان           
خود به تماشاي تظاهر كنندگان ايستاده بود، با            

از سوي ديگر         .ضرب گلوله از پا در آوردند        
نخست وزيربه منظور بازگرداندن آرامش، اعالم         

ي   كرد كه يك ماه حقوق به كارگران كارخانه            
ي نساجي    ها  روز به كارگران كارخانه    15، و ”مصر” 

وزير  .ديگر، به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد       
ي   تجارت نيزضمانت داد كه بزودي وسايط نقليه       

ي بيشتري به پخت نان       ها  بهتر زيادتر شده، نانوايي     

ي   ها  سوبسيدي اختصاص داده شده و فروشگاه       
تعاوني برنج و روغن و شكر و آرد سوبسيدي             

در راستاي همين اصالحات قرار      . بازگشايي شود 
شد كه بيمارستان شهر به وسايل پزشكي مدرن           
مجهز شده و به تعداد كاركنان متخصص آن              

شود كه وسايل پزشكي        گفته مي . افزوده گردد 
معيوب بخش قلب بيمارستان شهر محلّه، تنها در         

 .ماه مارس، باعث مرگ هشت بيمار شده است
  ها  اما اين اقدامات سبب نشد كه مردم به خانه            

. بينيم  برگردند و مصر آن چيزي شده كه امروز مي         
مردم همچنان در حال مقاومت هستند و با               

اند تا به      مانده    ها  پايداري و پافشاري درخيابان    
براي كارگران سياست     . يشان برسند     ها   خواسته

آنها مصرانه   . جداي از جنبش كارگري نيست        
. خواستار سرنگوني رژيم حسني مبارك هستند        

محمد العطار، از اعضاي كميته اعتصاب كارخانه         
در سخنراني خود     2007نساجي مصر، در سپتامبر     

براي جمعيتي كه به استقبال از او در ساعت آزادي          
ما خواهان استعفاي   “: از زندان آمده بودند، گفت     

ما پايان گرفتن    ... دولت در تماميت آن هستيم         
سياست و  .... خواهيم  رژيم حسني مبارك را مي      

كار جوهره   . حقوق كارگر از هم جدا نيستند          
آنچه امروز شاهد هستيم عين         . سياسي دارد     

 .”دموكراسي است
————————————————————— 

 :منابع
  1387 شهريور 23آفتاب، مصر ، خبرگزاري  -
شورش گرسنگان در مصر، جان بنين، ترجمه  -

 لوموند ديپلماتيك لقمان تدين نژاد، 
هاي اخير مصر،  تاثير عوامل اقتصادي بر ناآرامي -

 1389بهمن  3 سامانه خبري موج
 1389مرداد  2خبرگزاري فارس دنياي اقتصاد  -
،  ها روايت وزارت بازرگاني از حذف يارانه -

 ي انرژي ها تجربه ده كشور، ماهنامه تازه
كشور  10در   ها تجربه هدفمندسازي يارانه -

 1389دي  8جهان، بابك اسماعيلي، نفت نيوز، 
نرخ تورم و سود بانكي در مصر، روزنامه دنياي  -

 1389مرداد  2اقتصاد، 
،خبرگزاري جمهوري  مواد غذايي .گراني .مصر- 

   1389آذر  2اسالمي، 

محمد العطار، از اعضاي كميته اعتصاب 
كارخانه نساجي مصر، در سپتامبر 

در سخنراني خود، براي جمعيتي  2007
كه به استقبال از او در ساعت آزادي از 

 :زندان آمده بودند، گفت
ما خواهان استعفاي دولت در تماميت “

ما پايان گرفتن رژيم حسني ... آن هستيم
سياست و حقوق ... خواهيم مبارك را مي

كار جوهره . كارگر از هم جدا نيستند
آنچه امروز شاهد هستيم . سياسي دارد 

 .”عين دموكراسي است
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 تحوالت خاورميانه
 هاها و درس شباهت

توانيم خوشحالي، شعف و همدلي بي پايان  ما نمي
خود را نسبت به مبارزات توده هـاي كـارگـر و        

هـاي   زحمتكش در اكثر شهـرهـا و پـايـتـخـت          
 .كشورهاي منطقه پنهان كنيم

از طرابلس در ليبي تا غزه در فلسطين، صـنـعـا و      
هاي مردم با شور و شـوقـي    بيروت و مسقط، توده

وصف ناشدني و شادماني زايدالوصفي، حمايت و 
هـاي مـردم        همسبتگي خود را با مبارزات تـوده   

نشريات لبنان نام .  ابراز كردند...  تونس و الجزاير و
 .را بر اين تحوالت نهادند” انقالب نان“زيباي 

هايي اين چنين آگاهانـه و     با اميد به اينكه خيزش
هوشمندانه از قاهره و اسرائيل و سوريه و تركيه و 

هاي مبارز سـراسـر      با پشتيباني گروه...  مراكش و 
تري كسـب كـرده و       منطقه، رنگ و بوي راديكال

ها و نيازهاي انساني آنان را فراهم نمـايـد،    خواسته
 :اندازيم نگاهي به اين تحوالت مينيم
 

 يك فرصت طاليي: تونس 
هاي كارگر و محروم كه از  در يك ماه گذشته توده

شدت فقر و بيكاري و ستم و تبعيض واستبداد بـه  
حتمـا در    .  جان آمده بودند، كاري كردند كارستان

جرقه اوليه كه ازخودسـوزي يـك     .  جريان هستيد
جوان تحصيل كرده بيكار، در ميدان شهر تـونـس     

هاي جهان به اندازه كافي اطالع  زده شد، در رسانه
انباشته شدن آتش خشم مردمي .  رساني شده است

ها سال بـار مـحـرومـيـت را بـر دوش                  كه ده
علي را در گـام اول،       العابدين بن كشيدند، زين مي
هاي همنوعانش، در خـود       رغم تمام حمايت علي

 .سوزاند
گيري اين مبارزات، كه در اعتراض به گراني  با اوج

روغن و شكر و ساير آذوقه  و مايحتاج ضـروري  
مردم و مواد سوختي شروع شد، و با شعار مـرگ    

بر ديكتاتوري و فريادهاي حريت، ابعاد ميلـيـونـي    
علي مستبد و فاسد دستور تـيـرانـدازي     بن.  گرفت

. را صادر كـرد ...  مستقيم و سركوب و دستگيري و
نفر و با اعـتـراف خـود         77طبق آمار غيررسمي 

 .نفر كشته شدند 23دستگاه حكومتي 
نشيني نكردند و تسليم و سازش را    اما مردم عقب

تـر و       اين مبارزات هـر روز وسـيـع       .  نپذيرفتند

. تري بـه خـود گـرفـت         اعتراضات ابعاد راديكال
هاي كارگري، دانشجويان زنان و وكـال و     اتحاديه

تري بر عـهـده      روشنفكران، نقش پيشرو و انقالبي
اين موضوع وحشت و تب مـرگ را بـر       .  گرفتند

تمام اركان سيستم به اصطالح جمهوري تـونـس     
علي چند بار در تـلـويـزيـون        بن.  مستولي ساخت

تهديد و ارعاب و اعـالم وضـعـيـت         .  ظاهر شد
هـاي     العاده از يك طرف، و وعده و وعـيـد       فوق

. ولي كار از كار گذشته بود.  توخالي از طرف ديگر
برخي تشابهات بين اوضاع ايـران در پـايـيـز و           

در تونس خـودنـمـايـي        88ماه و دي 57زمستان 
 .كند مي
علي نيز مانند شاه گفت صداي انقالب شما را    بن

دهم با فساد مبارزه كنم، فيلترينگ  شنيدم و قول مي
ها لغو خواهد شد، انتخابات آزاد برگـزار و     سايت

خودم سه سال ديگر براي هميشه كنـاره گـيـري      
علي هم كه مانند شاه ايـران، در يـك        بن.  كنم مي

را )  دوست صميـمـي شـاه     ( كودتا حبيب بورقيبه 
بركنار و قدرت را تماما همراه بـا افـراد فـاسـد           

سـال     24اش قبضه كرده بـود، پـس از          خانواده
 .حكمراني، از اوج به نقطه حضيض رسيد

هايزر نماينده سران  طبقه حاكم تونس همانند ژنرال
داري شركت كننده دركنفـرانـس    كشورهاي سرمايه
، به اين نتيجه رسيدند كـه  1357گوادلوپ در سال 

در )  شـاه پـهـلـوي       1357سال ( علي  نگهداري بن
تواند ابعاد ناپيداي راديكال جنـبـش را      قدرت مي

اي، رشـد و         تقويت كند، منجر به ابتكارات توده
پذيري از اوضـاع   يابي سريع شود و با تاثير سازمان

اي در      كنوني فرانسه، كه داراي ارتباطات گسترده
اجتماعي   –اقتصادي   –هاي گوناگون سياسي زمينه

بـاشـد، وضـع را           و حتا فرهنگي تبا نونس مـي   
تر از قبل كرده و به مسيرهاي غير قـابـل      خطرناك

 .بيني بكشاند كنترل و پيش

هايزر  طبقه حاكم تونس همانند ژنرال
داري  نماينده سران كشورهاي سرمايه

شركت كننده دركنفرانس گوادلوپ در 
، به اين نتيجه رسيدند كه 1357سال 

) شاه پهلوي 1357سال (علي  نگهداري بن
تواند ابعاد ناپيداي راديكال  در قدرت مي

جنبش را تقويت كند، منجر به ابتكارات 
 يابي سريع شود اي، رشد و سازمان توده
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ي منطقي چنين روندي و با پـيـوسـتـن و        با ادامه

اي، دسـتـگـاه         تداوم جنبش كارگـري و تـوده      
بوروكراتيك نظامي دولتي و مشخـصـا مـاشـيـن        
سركوب و اختناق و اطالعاتي، مورد تهاجم قـرار    

داري در شمال افريـقـا    گرفته و اساس نظام سرمايه
بدين خاطر .  با مشكالت الينحل روبرو خواهد شد

علي منفور از آماج و تيررس حمله مسـتـقـيـم      بن
.ماه به عربستان گريـخـت  دي 24خارج شده و در 

فـرار     1357مـاه    دي 26محمد رضا شاه هم در ( 
 )كرد

عربستان هم به عنوان مامن و سـنـگـر و سـتـاد          
فرماندهي و پشت جبهه تمام مرتجعين منطقه، بـه  
عنوان زايشگاه و پرورشگاه و آموزشگاه القاعده و   

ي عظيـم   طالبان، به عنوان حامي سياسي و پشتوانه
اقتصادي و مالي اين سوپر مرتجعان، قدم به ميدان 

از مردم هم خواستند كـه    .  نهاد و پذيراي وي شد
بدون هيچ دستاورد روشن و چشـمـگـيـري، بـه        

 .هاي خود برگردند خانه
در اقدامي مضحك، رييس مجلس را بـه عـنـوان      
رييس جمهور موقت و محمدالغنوشي نـخـسـت      

علي را مامور تشكيل دولت آشتي مـلـي      وزير بن
اختيار ديگر، همه كـاره     يعني يك نوكر بي.  كردند

 !اين سيستم فاسد شد
هاي مردم به هيچ وجه بـه ايـن حـد از           اما توده

جالب اينكه مردمي كه بـه    .  تغييرات راضي نيستند
اعتراض و اعتصاب عمومي سياسي و همه جانـبـه   

اند، كابينه دولتـي را جـلـوي خـود            متوسل شده
بيند كه بعضي از اعضاي دولت سابق منجـملـه    مي

وزير كشور سابق و مسوول پليس و سركـوب، از    
 ! اعضاي كابينه جديد وحدت ملي هستند

آنـان  .  خـواهـنـد      هاي مردم حق خود را مـي  توده
توانند در خال و شكافي كه در قـدرت پـيـش       مي

آمده، خود دست اندركار تعيين سرنوشت خود و   
رشد و ترقي و بهبود همه جانبه زنـدگـي خـود        

هاي تاريخي است كه  اين يكي از آن بزنگاه.  گردند
تواند جنبش مردم و كارگران را چنـديـن گـام       مي

تكامل داده، با جلو راندن هر چه بيشتر مطالبات و 
هاي بر حق و واقعي، زمينه هـر     شعارها و خواسته

 .تر شدن و آگاهي آنان را باعث گردد چه متشكل

در دنياي عرب اتفاقي نادر و تقريبا بي نظير اسـت  
كه يك حكومت استبدادي با خواسـت و قـيـام        

هـاي     عمومي سرنگون و حمايت همه جانبه تـوده 
عرب را با خود داشته و به مسـيـر سـعـادت و           

اين پيروزي مقدماتي، سـكـوي     .  پيشرفت گام نهد
تر و انقـالبـي    هاي مهم پرشي براي كسب دستاورد

ي كارگر ونيروهاي راديكال و مـتـرقـي     طبقه. باشد
اين كشور با درك ا ين لحظه تاريخي و آگاهي بـه  

توانند نقشي بي بديـل از خـود        وظايف خود مي
 .نشان دهند

مروري بر مواضع سخنـگـوي وزارت خـارجـه         
. جمهوري اسالمي هم در نوع خود جالـب اسـت    

رامـيـن   )  هر چند به هيج وجه دور از انتظار نبود( 

مهمان پرست گفت ماخواستار بازگشت امـنـيـت      
؟ تونس هستيم و ! ثبات و آرامش به كشور اسالمي

. حاضريم هر نوع كمكي را به مردم انجام دهـيـم    
گويا اين مردم به جان آمده از فقر وبدبـخـتـي و      
بيكاري و ديكتاتوري قبال آرامشي داشتند كه حـاال  

هاي مردم به مـوسـسـات       اگر توده.  به هم خورده
ها و اماكن متعلق بـه خـانـواده       دولتي و فروشگاه

كنند مرتكب گـنـاه كـبـيـره         حمله مي...  علي و بن
يـكـي از     !  آقايان اين منطق انقالب اسـت !  اند شده

تـوان     هوشمندان گفته تنها درسي كه ازتاريخ مـي 
گرفت آن است كه هـيـچ كـس درسـي از آن             

هاي  آيد كه اين در مورد رژيم به نظر مي.  گيرد  نمي
. كنـد  ديكتاتوري و مستبدين صد درصد صدق مي

زيرا تمام ديكتاتورها گرفتار نوع خاصي از جنـون  
خودبزرگ بيني و خودفريبي هستند و بـا وجـود     
برخورداري از روحيه جـنـايـتـكـاري از يـك             

شعوري مفرط هم در رنج هستند و به خـاطـر      بي

هـا و اجـبـارهـاي            شرايط تاريخي و محدوديت
قادر به درك صحيح و كامـل  ...  اقتصادي وسياسي

هر چند كـه ايـن       .  از اوضاع پيرامون خود نيستند
هـاي     ها به هيچ وجه نافي مسوولـيـت   گونه حرف

آنان نيست و هيچ گاه از جرايم و بار مسوولـيـت   
علي هم  مانند شاه حقش  بن.  كاهد كيفري آنان نمي
 !دان تاريخ فرستاده شود بود كه به زباله

 
 :الجزاير

 ها نشيني از طرح هدفمندي يارانه عقب
كـرد      شايد هرگز به ذهن جميله بوپاشا خطور نمي

كه پس از استقالل هم براي بهبود واصالح اوضاع 
هر چند يك مـيـلـيـون       .  مردم خوني ريخته شود

الجزايري براي خالصي از استعـمـار فـرانسـه و         
اما .  برپايي دولت ملي خونشان بر زمين ريخته شد

دشمنان از در بيرون رانده شـده و از پـنـجـره             
شركت پژو توتال رنو سيتروئن و سايـر  .  بازگشتند

هاي مـخـتـلـف انـگـلـيـسـي             ها و تراست كارتل
داري    در سرمـايـه  ..  وامريكايي و روسي و ژاپني و

شـان هـم        الجزاير سودها بردند كه قبال درمخليـه 
 –در عوض براي مردم چيزي جز فقر .  گنجيد نمي

بيكاري و گراني و بدوش كشيدن بار بحران وخيم 
دولت الجزاير هـم  .  اي حاصل نشد اقتصادي نتيجه

ي مـبـارزات        كه خود را دولتي ملـي و ثـمـره       
 !بخش محق براي هر جنايتي مي داند آزادي

هاي الجزايري بـراي نشـان      در روزهاي اخير توده
دادن نارضايتي وخشم ونفرت خـود از اوضـاع         

اعـتـراض و     .  ها ريـخـتـنـد     فالكت بار به خيابان 
تظاهرات به خاطر گراني مواد غذايي مثل روغـن،  

كه با قطع سوبسيدها و با چند برابر ..   شكر، نان و
 .شدن قيمت مواد سوختي به اوج خود رسيد

طبق معمول اين گونه كشورها دستگيري شكنجـه  
همچنين اتهام ارتـبـاط بـا        ... تيراندازي مستقيم و

فريبي رويه معمول و جاري همـه   بيگانگان و عوام
بـار   مردم نيز كه متوجه وضعيت نكبت.  ي آنهاست
پا پـس    .  اند راهي به جز مبارزه نداشتند خود شده

نكشيدند و با توجه به اينكه اين اعـتـراضـات بـا       
مبازات توده مردم كشور همسايه تونس مصـادف    
. گشت و هر كدام بر نيروي يكديـگـر افـزودنـد      

 –در عوض براي مردم چيزي جز فقر 
بيكاري و گراني و بدوش كشيدن بار 

اي حاصل  بحران وخيم اقتصادي نتيجه
دولت الجزاير هم كه خود را دولتي . نشد

بخش محق  ي مبارزات آزادي ملي و ثمره
 !براي هر جنايتي مي داند
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دولت الجزاير سعي كرد با اعالم اينكه معتـرضـان   
وابسته به خارج و بيگانه هستند و با يك  حـس      

آنها را از ادامه مبارزات منحـرف  ...  ناسيوناليستي و
 .و منصرف كند

هايي كه خود بيشتـريـن ارتـبـاط و بـده             دولت
هاي مخفي و آشكار با دول و نـهـادهـاي          بستان

امنيتي خارجي و تمامي اراذل و اوباش سياسي در 
اقصي نقاط جهان دارند نتوانستند از ترفند پوسيده 

اي و      ي خود استفاده برده به خاطر اوضاع منطقه
ترس ووحشت مرگبارشان تصـمـيـم گـرفـتـنـد          

ها رامجددا پرداخت كنند و به يك عقـب   سوبسيد
بلكه شايد جـنـبـش    .  نشيني حساب شده تن دادند

 .اي به نوعي متفرق شود توده
هاي جنايتـكـاري    هرچند كه هيچگاه نبايد ظرفيت

داري را دست كم گرفـت ولـي      هاي سرمايه دولت
بايد اذعان كرد اين حداقل كشته وزخمي و زنداني 

ضررتريـن   كم)  كه همين حد هم خيلي زياد است( 
شد بخشـي از     ترين راهي بود كه مي مخاطره و كم

 .دستمزد و حقوق به يغما رفته خود را پس گرفت
هاي  اين مسلما باعث تقويت روحيه اعتراضي توده

مردم شده و براي تعرضات آتي درس خوبي براي 
داري الجزاير هـيـچ    مسلما سرمايه.  آنان خواهد بود

 . گاه مايل به يادآوري مجدد آن نخواهد بود
 

 !اردن هم بعله
كشور كوچك و بدون نفت اردن هـم از دايـره         

دامنه . داري جهاني بيرون نمانده است بحران سرمايه
ي تاثيرات آن در زندگي روزمـره ومـايـحـتـاج          

. ها زودتر از هر جا نـمـايـان شـد         ضروري توده
ي مردم به بيكاري و گراني ابعـاد   اعتراض گسترده

هـا     وسيعي پيدا كرد و مردم به برخي از فروشگـاه 
 .حمله  كردند... و

هاي اوليه با دشمني حـكـومـت بـطـور           اين گام
مشخص روبرو شد كه شايد طبـيـعـي بـاشـد و          

المسلمين اردن هـم در       خوشبختانه جريان اخوان
اظهارنظري عمومي اعالم كرد كه به هيچ وجـه از    

كند و چون دست بـه    اين اعتراضات پشتيباني نمي
زنند هيچ دخالتي در آن      مي)  ؟( غارت اموال مردم

 .نداشته و ندارد

در مورد كشور تونس والجزاير هم با خوشبخـتـي   
بسيار اعالم شد كه هيچ يك  از جريانات شناختـه  
شده و گمنام اسالمي در آن نقش نداشته كه ايـن    

اما .  تواند يك نقطه قوت آنها به شمار رود خود مي
طرف باقي خواهند ماند؟ آيا اينـان   آيا آنها واقعا بي

... مبارزات مردم را دستمايه سـهـم خـواهـي و          
پـذيـر      نخواهندكرد؟ باور اين امر براي ما امـكـان  

 !نيست
 

 !بود... تنهاكسي كه به ما: عراق
ي    دولت جديد ائتالفي عراق هنوز نتوانسته كابينه

اين دولت حتا قادر نيست آب . خود را تكميل كند
و برق و بهداشت و مدرسه و نظافت و امـنـيـت      

 .اوليه را براي مردم تامين نمايد
در شرايطي كه جنگ ويرانگر وتجاوز امريكا طـي  

هـا وصـنـايـع و          ساليان گذشته تمام زير ساخت
را به شـدت نـابـود كـرده           ...  هاي ارتباطي و راه

ومردمي چنين درمانده وفقر زده  وبيكـار بـا آن       
هاي كالن محـرومـيـتـي دو        ذخاير عظيم و ثروت

آري .  كنند چندان و باورنكردني را اجبارا تحمل مي
در اين شرايط اسفناك كه ميلـيـونـهـا كـودك و          

هاي محروم بمب و ترور وگرسنگي را هـر       توده
كنند و اين يكي از دسـتـاوردهـاي       روز تجربه مي

 .داري معاصر براي آنان است سرمايه
نيروهاي فعال كارگري و راديكال تصميم گرفتنـد  

براي خالصي از اين وضعيت غيرانساني كارگـران  
اين .  را به حقوق و وظايف و منافع خود آشنا كنند

به اين خـاطـر   .  رود گناهي نابخشودني به شمار مي
كميته تحقيقات عراق به دستور دولت تشكيل شده 
است تا كارگران  مبارز وفـعـاالن كـارگـري را           

 .شناسايي و سپس دستگير وبعضا اخراج نمايد
نفر از آنان بـه هـمـراه         500در اين رابطه حدود 

فعالين كارگري در ميدان فردوس بغداد تـجـمـع      
اما با حمله .  كردند تا به اين وضعيت اعتراض كنند

پليس و نيروهاي امـنـيـتـي     ( ها  وحشيانه ي شرطه
 .مواجه شدند) عراق

ي    ي نوري المالكي از نقـطـه   دولت دست نشانده
بـراي  !  مناسبي تثبيت خود را شروع كـرده اسـت    

اثبات كارداني و لياقت خود نيـروهـاي چـپ و        
راديكال هر چه آسيب بيشتري را متحمل شـونـد     

هاي جـانـبـي و         كمك...  دولت عربستان تركيه و
هاي بي دريغ و فراوان خـود   ها و حمايت مشورت

اي كامال پرسـود و      اين معامله.  را نثار خواهند كرد
 .هاست به نفع همه جناح

هاي ضد انـقـالبـي آنـان        امريكا مسلما به ظرفيت
اي    كند و اجماع جهاني و منطقـه  بيشتر  توجه مي

. شود  داري بيشتر حاصل مي مرتجعين جهان سرمايه
اما اين نوكران سرمايه بايد بـدانـنـد درسـت در         
شرايطي كه خيلي احساس قـدرت و تـوانـايـي         

هاي گرسنه كـه آتـش زيـر         كنند، جنبش توده مي
باشد تمام محاسبات آنان را برهم زده    خاكستر مي

وشعله ي پروژه انقالب نان از همـه جـا زبـانـه         
 .ور خواهد شد خواهد كشيد و شعله

هاي كارگر و  بسيار حيف است كه از عراق و توده
زده صحبت به ميان آيد و از جالل  محروم و جنگ

رييس جمهوري كه خود را   .  طالباني حرفي نباشد
داند اما به نيروهاي   سوسياليست ومخالف اعدام مي
ي فـعـالـيـت و          كارگري و مبارز كشورش اجازه

بارها در شـهـرهـاي      !!  شود متشكل شدن داده نمي
هاي  كارگران و زنان و آزادي...  مختلف به تجمع و

اين مسـالـه هـم درس        !  شود حمله مي...  فردي و
دهد كه حتا چـپ     جالبي براي ما دارد و نشان مي

ترين سوسياليستها عليرغم داشتن قدرت و نـفـوذ   
اي هر گاه بدون اتكا كـامـل    كالم و محبوبيت توده

بسيار حيف است كه از عراق و 
زده  هاي كارگر و محروم و جنگ توده

صحبت به ميان آيد و از جالل طالباني 
 .حرفي نباشد

رييس جمهوري كه خود را 
داند اما  سوسياليست ومخالف اعدام مي

به نيروهاي  كارگري و مبارز كشورش 
ي فعاليت و متشكل شدن داده  اجازه

بارها در شهرهاي مختلف به !! شود نمي
هاي  كارگران و زنان و آزادي... تجمع و

 ! شود حمله مي... فردي و
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اي  ومبارزه طبقاتـي كـارگـران و         به جنبش توده

بدون آگاهي و تشكل و مستقل آنهـا بـه قـدرت        
برسند در بهترين حالت به آچار فرانسه پـيـچ و       

داري تبديل شده و يـا بـه        هاي نظام سرمايه مهره
كاري و تميز نشان دادن دستـگـاه عـظـيـم         روغن

 .شوند سركوب تبديل ومشغول مي
خواهد به اين سـرنـوشـت       جالل طالباني اگر نمي

دچار شود بهتر است بعد از استعفا در اسرع وقـت  
هر چه زودتر جلد آخر خاطـرات خـود را كـه          

تواند تماما به ماجراي حمله امريكا و توافقـات   مي
شـايـد   .  آن اختصاص يابد بنويسـد ...  پشت پرده و

 .همان جالل طالباني سابق باقي بماند
 

 اي بزرگتر از دهان لقمه: قطر
سابقه و عجيب ميزبانـي   چندي پيش در اقدامي بي

به قطر  2022مسابقات جام جهاني فوتبال در سال 
رغم رقباي قدر و مطرح اين اقدام  علي.  واگذار شد
 .باشد دار مي بسيار معني

با توجه به اينكه كشورهاي كره و ژاپن با آن درجه 
تر از سويس  از مديريت و منابع و در سطحي پايين

واتريش و لهستان يا اكراين مشتـركـا مـيـزبـانـي         
مسابقات فوتبال در سطح جهاني و اروپا را برگزار 
كرده و يا خواهند كرد قطر با توجه به اينكه هـيـچ   

ي درخشاني در امـر قـهـرمـانـي وورزش           سابقه
شود كه به تنهـايـي جـام       اي ندارد موفق مي حرفه

توان نتيجه گـرفـت      پس مي.  جهاني را برگزار كند
اين جريان يك رويه معمول ورزشي نـيـسـت و      

واقعا ماجرا از .  اهداف سياسي خاصي مدنظر است
 چه قرار است؟

سال يك بار  4مسابقات جام جهاني فوتبال كه هر 
تـريـن،      كشد از پرجاذبـه  انجام و يك ماه طول مي

تـريـن      انگيزترين و پربيننـده  گذارترين، بحث تاثير
طبعا كشورمـيـزبـان    .  مسابقات ورزش جهان است

ها و شرايط مورد نظر را كـامـال      بايد تمام آمادگي
به ايـن خـاطـر تـمـام زيـر             .  فراهم و اجرا كند

هاي اقتصادي اعـم از امـورمـخـابـراتـي            ساخت
اي و تلويزيـونـي و تـوريسـتـي و راه               ماهواره

ترين شكل مـمـكـن       بايد به مدرن...  شهرسازي و
ميـلـيـاردهـا دالر خـرج          .  ساخته و پرداخته شود

هـا،مـراكـز       ها و خـانـه       ها، هتل ساخت استاديوم
تفريحي، فرودگاه و اينترنت بسيار پـرسـرعـت و      

بـا بـاالتـريـن       ...  امنيت و نظافت واداره شهـر و   
هاي آلمانـي   هم اكنون شركت.  شود استانداردها مي

مشغول ساخت  يك مترو كامال پيشرفته در شـهـر   
 .ميليوني دوحه هستند 1

معناي مشخص اين امر سرازيـر شـدن پـول و          
هـا     سرمايه گذاري و فعاليت انواع و اقسام شركت

قطر هم قطعـا  .  وموسسات داخلي و خارجي است
لذا تمام شروط فيفـا  .  كند همين هدف را دنبال مي

با توجه به اينكه مسابقات معموال .  را پذيرفته است
شود وقطـردر آن     درهواي گرم تابستان برگزار مي
تريـن آب و هـوا          مقطع زماني از بدترين و گرم

برخوردار است و تضمين كرده است كه اقدام بـه    
درجـه  25سازي تمام سطح شهر تا حـدود       خنك
 .كنند ها نمي واقعا كه دالرهاي نفتي چه!! بنمايد

هاي امريكايي و    بنابراين بايد منتظر بود كه شركت
كـارهـاي عـمـده       ..  اي و     اروپايي و ژاپني كـره   

ومديريت به سامان اين پروژه عظيم را بـرعـهـده       
گرفته ومثل هميشه با نيروي كار ارزان كـارگـران     

پاكستاني، فلسطيني، مصري و    هندي، سريالنكايي،
تـر سـيـاهـپـوسـت            تعدادي از كارگـران ارزان   

جام جهاني فوتبال را به خـوشـي و       ...  افريقايي 
، مـقـداري        خوبي برگزار و بعد از كلي هـزيـنـه   

مقاديري قابل توجهي سود هم ... استاديوم و هتل و
 .براي ميزبان باقي بماند

اما در پـي  .  اين قسمت روشن و واضح ماجراست

برگزاري اين مسابقات قطعا شاهد خواهيم بود كـه  
شيوخ قطر نوع خاصي از مدرنيزاسيون كنترل شده 

هاي سياسي اقتصادي به اجرا در    را درتمام عرصه
كليد اين پروژه را حاكم كنوني كه بر عليـه  .  آورند

در .  ها قبل زده اسـت    پدر خود كودتا كرد، از سال
تمام مسايل سياسي منطقه  حضور فعالي داشته  و 
مي كوشد با برقراري نـوعـي رابـطـه سـيـاسـي            
ديپلماتيك به صورت البي اسرائيل عمل كـنـد و     
جايگاه  جديدي را براي خود در نظام جهانـي و    

 .منطقه تعريف وتثبيت كرده و قوام بخشد
در آن مـوقـع    2022برگزاري جام جهاني در سال 

  قطر مي.  سال خيلي شرايط خاص و توقعات دارد
بايد بدون هيچ قيد و شرطي بپذرد كه هزاران نفـر  

  ها هر طور  كه دلشـان مـي     در خيابان و استاديوم
خواهند لباس بپوشند، تفريح وزندگي كنند كه اين 
اليه ظاهري ماجراست اما در آينده شاهد خواهيـم  
بود كه مناسبات سياسي براي هماهنـگـي كـامـل       
جهت ورود قطر به اين مناسبات اقـتـصـادي بـه       
شدت محتاج تغييرات است وبراي اين منظور بـه    

 .اقدامات معيني دست بزند
اين پديده مسلما در مرزهاي كشوركـوچـك امـا      
ثروتمند تر محدود نخواهد ماند و در نخـسـتـيـن     
مرحله كشورهاي امارات متحده عربي، كويـت و    
بحرين وبه درجات كمتر وخاصي عربستان را هـم  

بـا ايـنـكـه تـمـام           .  تحت تاثير قرار خواهد داد  
ي خـلـيـج فـارس بـه           زه كشورهاي عربي درحو

خصوص از جنبه اقتصادي هيچ مسالـه و تضـاد       
آشكاري با ورود و ادغـام هـر چـه بـيـشـتـر                

داري جهاني ندارند اما امور سـيـاسـي و         سرمايه
توانند براي هميشه و در دراز مدت و  فرهنگي نمي

بطور كامل از اين پديده بدور بوده و خود را كنـار  
قطر آبستن تغيير و تـحـوالت خـاصـي         .  بكشند

خواهد پوست بتركانـد و از       قطر مي.  خواهد بود
 .ي قديم بيرون بياد پيله

مسووالن ورزشي و سياسي واقـتـصـادي ايـران         
خواستند جايگاهي هم براي ايران بعد از تعـيـيـن    

تاكيد شد با توجه بـه    .   ميزبان در نظر گرفته شود
؟ ايـران    ! امكانات وضعيت جغرافيايي و تـجـارب  

تواند بخشي از مسابقات را برگزار و در بـازار     مي

: در يك برنامه تلويزيوني گفته شد
كشورهاي كوچك منطقه و جهان 

؟ !خواهند كه در مديريت  جهاني ما مي
آنها را هم سهيم كنيم و با ديالوگ و 

خنده مخصوص گفت به اصطالح 
شان را پشت در گذاشته اند تا  زنبيل

 !شان شود نوبت
حاال روشن نيست كه چه كساني به 

 !دنبال زنبيل به دستان هستند
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اقتصادي هم سهمي براي ايران در  اجراي پـروژه    
اختصاص دهند كه با توجه بـه اوضـاع واحـوال        

و البته اينها را با نوع .  كنوني امري بسيار بعيد است
براي به بازي نگرفتن تـوسـط   ( خاصي از حسرت 

 .مشهودي مطرح كردند!) داري جهاني سرمايه
كشـورهـاي   :  در يك برنامه تلويزيوني گفتـه شـد    

خواهند كه در مديريـت    كوچك منطقه و جهان مي
؟ آنها را هم سهيم كنيم و با ديالـوگ و    ! جهاني ما

شـان را       خنده مخصوص گفت به اصطالح زنبيل
حـاال  !  شـان شـود       پشت در گذاشته اند تا نوبـت 

روشن نيست كه چه كساني به دنبال زنـبـيـل بـه       
 !دستان هستند

ايران كه به گفته بعضي مسئولين قـرار اسـت در       
قدرت برتر اقتصادي دنـيـا    5چند سال آينده جزء 

به هر حال شاهد خواهيم بود دور جديـدي  !  باشد
 .از ا انباشت سرمايه در منطقه آغاز شود

اين بار كشورهاي جنوبي خليج فـارس كـه بـا          
نيروي كار ارزان  كارگران مهاجر و با تكـيـه بـر      

اي دسـت       هاي افسانـه  هاي نفت وگاز ثروت چاه
. يافته اند بايد خود را برا ي هر تحولي آماده كننـد 

اي بر سر كسب هژموني وسلطـه   از درگيري منطقه
تا كاهش نسبي  قـدرت شـيـوخ و          ...  سياسي و

ها همه چيـز مـمـكـن        خاندان سلطنتي و شاهزاده
زدايي آشكار  از ايجاد نوعي پارلمان تا اسالم.  است

در بسياري از امور و قوانين و پذيرفتن بعضـي از    
هنجارها ومعيارهاي زندگي مدرن هر چند با اكراه 

 !و كندي شرمگينانه
همان گونه كه به خاطر بحران اقتصادي خبرهايـي  
از مبارزات و اعتصابات كـارگـري در امـارات          

اين بار قـطـر در       .  به بيرون درز كرد...  وكويت و
عين سرخوشي و سرمستي از جـايـگـاه جـديـد        

هـايـي      تواند شاهد بـارقـه     اي مي جهاني و منطقه
ازخيزش و اعتراضات هر چند محدود اما اين بـار  
ازطرف كارگران مهاجري كه در سراسر مـنـطـقـه     

از هم اكنون ترس و .  خونشان در شيشه شده باشد
لرز را در تمام شئونات ومناسبات و رفـتـارهـاي      

عمر موسـي دبـيـركـل       .  توان ديد دولت عربي مي
تا دير نشده فكـري  “ :  مصري اتحاديه  عرب گفت

 ”.براي مردم محروم بكنيد

 
 اينجا كابل است نه تهران: افغانستان

اي از      ي گذشته كابل شاهد تظاهرات عـده    هفته
اين عـده در اعـتـراض بـه           .  مردم افغانستان بود

هاي جمهوري اسالمي به خاطر عدم اجازه  سياست
براي ورود وخروج تانكرهاي حامل سوخـت بـه     

ي نرسيدن سوخت، به نيروهاي ناتو كه باعث  بهانه
گراني ده درصدي اين مواد و موجب مشـكـالت     
زيادي براي آنان شده يعني همان تحريم اقتصـادي  
و همچنين اعدام مردم افغان و بدرفتاري با آنها در 

هاي جمهوري اسالمي در جلوي سـفـارت      زندان
ايران تجمع كرده و با سنگ و رنگ و تخم مرغ به 
سفارت حمله و با پاره كردن عكس رهـبـران و       

مسوالن دولتي ايران وحمل پالكاردهاي مختـلـف   
يكي از شـعـارهـاي      .  اعتراض خود را نشان دادند

 :آنان اين بود
 ” مرگ بر طالبان چه در كابل چه  تهران“

بعد از اين واقعه سفارت ايران ضمـن مـحـكـوم       
كردن اين اعمال خواستار بـرقـراري امـنـيـت و          

در تهـران  .  دستگيري و محاكمه حمله كنندگان شد
نيز سفير افغانستان به وزارت خارجه احضـار و      
مراتب اعتراض رسمي و مجدد ايران به وي ابـالغ  

زدي ضربتي ضربتي “ تا اينجا به قول معروف .  شد
اما رفـيـع     .  ، تعادل نسبتي را برقرار كرد” نوش كن

فردوس مشاور حكومت افغانستان در پاسخ ايـران  
اينجا كابل است نه تهران كه در روز روشن :  گفت

هـا را     كنند و سايت مردم را در خيابان دستگير مي
مـردم  .  خبري نيست....  كنند و از اوين و  فيلتر  مي

افغانستان حق دارند بر طبق مواد تصريح شده در   
اي اعتـراض كـنـنـد و          قانون اساسي به هر مساله

 !آزادي افتخار ماست. تظاهرات داشته باشند
با اينكه دولت ايران نسبت به اين موضوع سكوت 

هايي را  زباني هزينه كرد اما آن اقدامات وا ين بلبل 

. به زيان طرف افغان حتما به دنبال خواهد داشـت 
در گذشته نه چندان دور كرزاي و مشـاورش و        
همچنين دولت ايران رسما قبول كـردنـد كـه در        

! حـاال؟ .  سفرهايشان پول نقد رد و بدل كرده انـد   
رود كـه     ؟ احتمال مي! نمك به حرامي تا اين  حد

” خودجـوش “ طي چند وقت آينده چند تظاهرات 
هـاي     خانه هايي كه قبال مقابل سفارت از همان نوع

ها و پالكاردهـاي   مختلف صورت گرفته با قطعنامه
كامال يك شكل و بعضا يك رنگ و با حضـور و    

 20:30آمادگي كامل صدا وسيما بخصوص برنامه   
در شهرهاي مختلـف از قـبـيـل         !)  صداي وسيما

تهران، قم مشهد و زاهدان و اصفهان بـا حضـور       
پوشان صورت گيرد كه در آن سـرسـپـردگـي      كفن

كرزاي و در راستاي منافع امريكا بودن آنان تكـرار  
غير “ و درعين حال خواستار اخراج وسيع كارگران 

تظاهركننـدگـان شـعـار       .  گردند...  افغان و ”  مجاز
و يا ”  كار براي ايراني نه كارگر افغاني” : خواهند داد

، ” كارگر غيرقانوني افغاني اخـراج بـايـد گـردد        “ 
كرزاي حيا “ و  ”  قاچاقچي مسلح اعدام بايد گردد“ 

 . ”كن افغانستان را رها كن
اي    عده”  نداي مردم“ ايران هم در راستاي لبيك به 

از كارگران افغان را با زن و بچه مورد عنايت ويژه 
شان را جمع وجـور   جل و پالس.  قرار خواهد داد

كرده و آنها را روانه ي شهر و ديار پر از بيماري و 
بيكاري وناامني و بمب و فقر وگرسنگي و سـرمـا   

بر سختگيري معمول در رابـطـه بـا        .  خواهد كرد
آموزش كودكان افغان خواهد افزود و تعـداد هـر     

به خـاطـر     ( چه بيشتري از امكان و ادامه تحصيل 
هاي باالتر و همچنين عدم دريافت حداقـل   شهريه

همان يارانه نقدي و پول آب و بـرق و نـان و           
محروم وبه خيل كودكان كـار و    )  تر سوخت گران

ي    بـه پـرونـده     .  خيابان مداوما افزوده خواهد شد
نفري هم كه در ايران زيـر   3000اي از حدود  عده

تـر رسـيـدگـي          برند سريع حكم اعدام به سر مي
 !خواهد شد

باالخره هرچيزي حـد و      :  موشك جواب موشك
العملـي و     حساب وكتابي دارد و هر عملي عكس

 .تر از كارگران افغاني چه ديواري كوتاه

باالخره هرچيزي حد و حساب وكتابي دارد 
 العملي و هر عملي عكس

 .تر از كارگران افغاني و چه ديواري كوتاه
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 زمستان بود و آتش در ميانه

 فرودستان به گردش كرده النه

 

 يكي مي خواندش از نوروز فردا

 ز ماهي و برنج ساليانه

 

 كسي آهسته گفتش اي فالني

 چه خواني نغمه هاي كودكانه

 

 چه نوروزي؟ برنج و ماهي ات كو؟

 كه داده زير بالت هندوانه؟

 

 اگر از زمهرير دي نميريم

 !شب و كوالك بهمن بي امانه

 

 در اين بيكاري و بي سرپناهي

 از اين غربت چه مي گردي نشانه

 

 بگفت آن يك، كه من در فكر آنم

 بگيرم كام از اين برف شبانه

 

 هم اكنون پارويي بايد بجويم

 روم باالي شهر و بام خانه

 

 كنم پارو، بگيرم مزد خود را

 ”سمانه“فرستم مبلغي هم بر 

 بگفت اين، زان جماعت دورتر شد

 برفت او بر دكاني، رهزنانه

 

 بپرسيدش از او، صاحب مغازه

 چه مي خواهي خزيدي زيركانه؟

 

 شجاعت كرد و گفت اي اهل ثروت

 !كنون محتاج كارم بيدالنه

 

 كرم كن، نسيه پارويي به من ده

 روم پارو كنم برف زمانه

 

 چو گيرم مزد خود از برف روبي

 دهم بيش از بهايش، بي بهانه

 

 بگفتش صاحب دكان به خنده

 ”!كه عنقا را بلند است آشيانه“

 

 ”!برو اين دام بر مرغي دگر نه“

 وگرنه، من، تو، شيخ و تازيانه

 

 بگفت آن مرد بي چيز از نيازش

 ولي چوب آمد از پس روي شانه

 

 در آن دم بي درنگي بيل برداشت

 زدش بر فرق آن صاحب خزانه

 چو افتاد آن سپهساالر بازار

 رسيدش پاسبان بر آستانه

 

 تو كشتي! زدش بر سر، كه اي ابله

 ابرمردي كه مي دادم سرانه

 

 به دار آويزمت اي مرد بدكار

 دگر من از كه گيرم چاكرانه؟

*** 

 قضا را پيش از آن بهمن برفتند

 از اين دنياي دون ظالمانه

 

 يكي اين گونه شد بر دار و ديگر

 شد از سرماي دي، ناباورانه

 

 يكي از بي پناهي زير ماشين

 بخوابيد و سرش له شد شبانه

 

 يكي شب را كنار آتشي خفت

 سحر خاكسترش شد جاودانه

 

 نوحه مي خوانم برايت! مرا بين

 به جاي آنكه گويم يك ترانه

 

 زمسـتان
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 : داستان واقعي

 مويه با خاك
 

الهي داغت بـه دل    .  الهي داغت به دل دات بمونه
. الهي هزار درد بي درمون بگيري.  دات بوت بمونه

آخه اي كُر بينواي من كه تقاص گناه نكـرده شـو     
كاش از .  ي زندان بس نبود نه سال گوشه.  داده بود

اي    همون اول كه محكوم به مرگ شد، الـتـمـاس   
همه چيا نكرده بودم، اقلن اين همه سـال، يـه        بي

حاال كـه    .  كشيد عمره، نه سال تو زندون زجر نمي
مو، آخ امام غريـب،   قرار بود غريب كُش بكنن بچه

تـو  .  كـرد  ها ازت كم نمي يه نظر به بدبخت بيچاره
گذره،  الرشيد چي مي دوني تو زندون هارون كه مي
اي .  مو كشـتـن   دوني؟ ميگن چن تا عرب بچه نمي

آخـه  .  هزار بار تف به دروغتـون .  تف به دروغتون
تونن كُر من بكشـن؟ كُـر      چن تا عرب مونده، مي

من كه چي سهراب بي، نتونس از پـس چـن تـا        
 .عرب گشنه بر بياد؟ اي هزار لعنت به دروغتون

خدا ازت نگذره مرد، خدا ازت نگذره، ديدي چـه  
بيني سر پيري چـه تَشـي        خاكي سرم كردي، مي

انداختي به جونم، وقتي جون و جووني داشتم از   
مال چه كم داشتي .  خاك خودم آواره غربتم كردي
شدم و به انديمشك  كه بايد از ايل و تبارم دور مي

تازه داشتم به غـم غـربـت      .  اومدم خراب شده مي
راضي بودم به دو لقمه نوني كه از .  كردم عادت مي

تو هم كه به آرزوت رسـيـده   .  آورديم دكون در مي
دير داد، امـا      .  خواستي كه خدا داد بودي؛ پسر مي

-پس آخه چه مرگت بود كه با اين جوون كل.  داد
آخه مگـه  .  كل كردي و به زور فرستاديش سربازي

تو همين دكـون،  .  خواست استخدام دولت بشه مي
در خونه جلو چشم خودم، گاهي هم كه بود خرج 

گيرم كه خرجش هـم در      .  اومد خودشو ما در مي
. مـردم اي كاش مـي   .  آورد، من كه نمرده بودم نمي

ي پيـر   به همه.  ديدم مردم و اين روز ِ نمي كاش مي
. و پيغمبرا قَسمت دادم دست از سـرش بـرداري      

كاشكي تو همون سال كه به ايـن بـچـه فشـار           
آوردي كه بره سربازي، مرض قندت كـارسـاز      مي

كاشكي او زبونت رو   .  شده بود و پاتو بريده بودن

م بره سربازي مرد  گفتي بچه بريده بودن و هي نمي
مرد شد؟ حاال خوب شد؟ حـاال خـيـالـت         .  بشه

آسوده شد؟ حاال كه احتياج به عصا داري، عصـاي  
ش از   دستت شد؟ حاال ديگه خواهراي بـيـچـاره   

. دستش راحت شدن؟ هي گفـتـم زورش نـكـن        
ت كم جـوونـي    آخه جووني.  شه جوونه خوب مي

 كردي؟
اي خداااا بعد از پنج تا دختر دخيـل بسـتـم بـه         

دخيل بسـتـم بـه        .  سلطون ابراهيم، جوابم كردي
دانيال نبي جوابم كردي، رفتم پابـوس سـبـزقـبـا        

م خواستي اين بـچـه   جوابم كردي، آخه تو كه نمي
رو مواظبت كني، سي چه اون رمال پاچه ورماليده 
رو سر راه من قرار دادي تا بعد از اون همه خـرج  

يـه كُـر بِـم        .  كردن صاحب اين طفل مظلوم بشم
دادي تا داغشو به دلم بذاري؟ بعد اون همه نذر و 
نياز اسمشو گذاشتم ممد كه به هواي پيغـمـبـرت    

ي چشمي بـه     هواشو داشته باشي، آخه اگه گوشه
اين مادر مرده كرده بودي، گير اون نـامسـلـمـون       

 ...افتاد كه نمي
دم اي خدا به همين تيغ آفـتـاب قسـمـت مـي           

خورشيد اقبال اي نانجيب سياه كن، آخه اي نابكار 
ي مـنـو      از بين اين همه سرباز چطور سادگي بچه

فهميدي كه اون همه قاچاق بارش كردي؟ نگفتـي  
پدر، يه مـادر    اي بچه چشم به راه داره؟ يه پدر بي

گيرنش و كمر پدر و    خاك تو سر داره، نگفتي مي
شكنه، اخ كه تَش بيفته به دارِ مـرادت     مادرش مي

 .كه تش زدي به بختم

كـاش ايـن     .  اي دات بمـيـره  .  اخ ممد، ممد، ممد
. ديـدم كُشتم و داغتو نـمـي   سرطان سينه زودتر مي

چه به روزت آوردن؟ با تو چه كردن كـه لـيـوه        
مونـدي   اوبيدي؟ كاش توهمون زندون سيستان مي

كاش به خاطر التماس من از اون خـراب        .  م بچه
تـو ايـن دو       .  آوردنت شده به زندون دزفول نمي

هفته آخر كه از ما پنهونت كردن، چه باليي سرت 
. اي دات بمـيـره  .  آورده بودن؟ آخ ممد، ممد، ممد

تو با اون گپي چطور تو اون تابوت كوچيك جات 
 شد؟

 
————————————————————— 

 مادر= دا 
 مادرت= دات 

 بابا= بو 
 پدرت= بوت 

 پسر= كُر 
 اين بي همه چيزها= اي بي همه چياا 

 =كُر من كه چي سهراب بي 
 پسر من كه مثل سهراب بود

 )سهراب پسر رستم قهرمان حماسي(
 چه تَشي انداختي به جونم

 چه آتشي به جانم انداختي= 
 محل چادرعشاير، روستا= مال 

 اين پسر را به من دادي= اي كُر بِم دادي 
 ديوانه شدي= ليوه اوبيدي 

 بزرگ= گپ 
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 طرح تحول اقتصادي
 يك درس تاريخي براي مردم

 ”بگو دوستت كيست تا بگويم كيستي“
 

اي است كه صـنـدوق      انطباق ساختاري نام برنامه
المللي پول با سفارش نهادهاي مـالـي غـرب         بين

براي كشوهاي ضعيف تدوين وبـه كشـورهـاي        
اين برنامه داراي .  مختلف جهان تحميل كرده است

راهكارهاي جدي براي غارت زحمتكشان جـهـان   
ها جزيي از اين برنـامـه    هدفمند كردن يارانه.  است

ها كه دولت  حتا پرداخت نقدي يارانه.  وسيع است
خواهي خود گذاشته و در بـوق     به حساب عدالت

دمد نيز جزيي از همين برنامه ودر هـمـيـن     آن مي
صندوق تدوين شده است و بـه آن سـيـسـتـم            

گويند، پيش از ايـن     مي”  پرداخت نقدي مشروط“ 
ها را با همـيـن    در كشورهاي مختلف حذف يارانه
 .اند شيوه پرداخت نقدي به اجرا گذاشته

تـر از آن         المللي پول روشن ماهيت صندوق بين
اين صـنـدوق   .  است كه نياز به توضيح داشته باشد

براي حفظ منافع امپرياليسم ايجاد شده و متعهد به 
هايي است كه نهادهـاي مـالـي و         اجراي سياست

داري به آن نـيـاز      اقتصادي قدرتمند دنياي سرمايه
هـاي     امريكا در آن حق وتو دارد وقـدرت   .  دارند

. كـنـنـد      غربي سياست وجهت آن را مشخص مي
هـا عـالوه بـر           هاي اقتصادي اين قدرت سياست

هـاي     غارت زحمتكشان جهان، انتـقـال بـحـران      
داري بـه       اقتصادي كشورهاي بـرزگ سـرمـايـه      

هـاي     صاحبان سـرمـايـه   .  كشورهاي ضعيف است
كالن در غرب اقتصادداناني را كـه درخـدمـت          

اند و بقاي خود را در تـداوم       داري محافل سرمايه
بينـنـد واداشـتـه انـد تـا              غارت زحمتكشان مي

. المللي پول را تدوين كننـد  هاي صندوق بين برنامه
هاي اين صنـدوق بـه      بنابر اين قبول اجراي برنامه

هايي است كه بـا   خودي خود معرف ماهيت دولت
هر ادعايي از جمله ادعاي مبارزه با ظلم وليبراليسم 

 .اند هاي اقتصادي اين صندوق شده مجري برنامه
ها درابتدا براي كشورهايـي تـدويـن       حذف يارانه

هاي خارجي  شده بود كه توانايي بازپرداخت بدهي
حدود سه دهه پيش وقتي كشورهايـي  .  را نداشتند 

عدم توانايي خود بـراي  ...  و  نظير برزيل ، مكزيك،
بازپرداخت اصل وام ونيز سود سرسام آور آن را     

هاي غربي اعالم كردند، صـنـدوق بـيـن        به بانك
هـاي مـالـي و           المللي پول نيز به نيابت از بنگاه

، ” تعديـل “ هاي مختلفي با نام  اقتصادي غرب برنامه
براي صرفه جويي از جـملـه       ”  انطباق ساختاري“ 

ها را تدوين كرد و  صرفه جويي در پرداخت يارانه
به كشورهاي بدهكار توصيه نمودتا بـتـوانـنـدبـا        

هـاي   آيد بدهي مبالغي كه از اين طريق به دست مي
مـنـطـق    .   هاي غربي پرداخت كنند خود رابه بانك

هـاي     بـانـك  “  صندوق بين المللي پول آن بودكه 
كشورهاي غربي طلبكار هستند و پولـهـايشـان را      

خواهند وكشـورهـاي بـدهـكـار بـايـد در                 مي
هاي اقتصادي شان تغييراتي داده، صـرفـه      سياست

اين برنامه ”  . هايشان را بپردازند جويي كرده وبدهي
المللي پول بـاعـث مـحـرومـيـت           ي صندوق بين

طوالني مدت مردم كشورهاي بدهكار از امكانـات  
اوليه زندگي شد به گونه اي كه  سياست مـداران    
برجسته آن روز دنيا هر يك در صدد بر آمدند تـا    

هـاي   ها را حل كنند، بحران با فرمولي بحران بدهي
ها در اين كشورها بـاعـث    اجتماعي ومقاومت توده

پردازان اين صندوق  ترفند جديدي از طرف تئوري
هـا     ها عمدتا مبتني بر تحميق تـوده  اين ترفند  شد،
 .بود

پردازان و اقتصاددانانـي كـه در خـدمـت            تئوري
داري هستند، در جهت مـخـدوش كـردن       سرمايه

ها اعالم كردنده اصال اين ثروتمـنـدان    آگاهي توده

برند و در   ها مي هستند كه بيشترين سود را از يارانه
كننـد   ها كساني  بيشتر ضرر مي صورت قطع يارانه

كنند وبيشترين مصرف نيز از    كه بيشتر مصرف مي
آن ثروتمندان است پس براي پر كـردن شـكـاف      

امـا طـولـي      !  ها طبقاتي پيش به سوي حذف يارانه
نكشيد كه مردم اين كشورها اين منطق پوشالي را   
به چالش كشيدند چنان كه حتا مـعـاون بـانـك         
جهاني نيز ناچار شد اعالم كند كه همـه ي ايـن       

 .المللي است ها در خدمت محافل مالي بين برنامه
درايران نـيـز   ”  ها هدفمند كردن يارانه“ اجراي طرح 

در ايـن بـرنـامـه ي           .  با همين ترفند شروع شد
هاي دولتي كه از فروش منابع  اقتصادي قطع كمك

شد  تا حـداقـل نـيـازهـاي         ملي به  مردم داده مي
جراحي اقتصـادي وحـتـا ا         معيشتي را رفع كنند،

 .نقالب اقتصادي معرفي شد
ها از    هاي اقتصادي دولت درحالي كه حذف كمك

ايتاليا، اسپانيا، پرتـقـال،    مردم، در انگلستان، فرانسه،
با مقابله مردم روبرو شده بـود و    .  يونان وايرلند و

داري را بـا       در اروپا و امريكاي التين نظم سرمايه
چالشي بسيار جدي مواجه كرده بود ايستادگي در   

ژه در افريقا بـه     داري به وي برابر اين تهاجم سرمايه
هاي مردمي منجر شد و مـوجـي    اوج اين مقاومت

دولـت  .  انقالبي را در اين كشورها به راه انداخـت 
دهم  همين برنامه را با نام طرح تحول اقتـصـادي   
آغاز كرد و جسم ناتوان وفرسوده ي اقتصاد كشور 

جـراحـي بـزرگ      “ را به دست نظاميان داده تا اين 
. را نيروهاي امنيتي و نظاميان انجام دهند”  اقتصادي

اين نظاميان و نيروهاي امنيتي چگونـه وبـا چـه        
پردازند حـديـثـي     اي به جراحي اقتصادي مي شيوه

تـريـن      است كه با بازداشـت يـكـي از جـدي          
به ”  دكتر فريبرز رييس دانا”  اقتصاددانان اين جامعه

معلـوم شـد     ...  جرم نقد اين طرح رونمايي شد و 
ي جـراحـي        حضرات بيش از اين كـه دغـدغـه     

اقتصادي داشته باشند به سالخي اجتـمـاعـي دل      
هـا   طرح دولت دهم اما براي حذف يارانه.  اند بسته

ايـن  .  طرحي دوقلو بود وهمزاد سياسي نيز داشـت 
تر از نوع رايجش در جهان بود دو    طرح كه جامع

انـداز     چشـم .  انداز سياسي واقتصادي داشت چشم
اي بود  سياسي آن حذف بقاياي آزادي نصفه ونيمه

 زابل: عكس از آلبوم كودكان سرزمين من
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كه در دولت اصالحات در اثر مـبـارزات مـردم        

تر شدن را  امكان بروز يافت ومتاسفانه امكان ژرف
انداز اقتصادي آن اجراي طـرح     پيدا نكرد و چشم

هـدفـمـنـد كـردن        “ بانك جهاني بود كه به نـام    
امكان زندگي حداقلي را هم از اكثـريـت   ”  ها يارانه

آور    مردم زحمتكش گرفته وبا گـرانـي سـرسـام      
ها كـه   حذف يارانه.  گرسنگي را فراگير كرده است

هدفمندكردن يارانه نام گرفته وبه گفته يـكـي از       
هاي امـام زمـان اسـت در             مسئولين از خواسته

داري جـهـانـي         راستاي سياست هماهنگ سرمايه
ي    براي نجات از بحران مبتال به است و در هـمـه  

جهان از جمله بيشتـر كشـورهـاي اروپـايـي و            
هاي مشابه درمرحله تصويب و يـا     امريكايي با نام

در همه ي اين كشورها نيز مردم باتمـام  .  اجراست
توان با تصويب واجراي آن به مقابلـه ي جـدي       

مردم فرانسه ،انـگـلـسـتـان،      .  پردازند پرداخته و مي
از ...  ، الجزاير، مصر و   يونان، ايتاليا ، ايرلند ، تونس

هايي هستند كه با تمام توان در مقـابـل    جمله ملت
داري به زندگي شان مـقـاومـت     اين هجوم سرمايه

داري ادعـاهـاي      كرده و مي كنند، اما گويا سرمايه
خود را پس گرفته و در غياب رقيبي ”  دموكراتيك“ 

بيند و به اعـتـراضـات     جدي، خود را قدرتمند مي
ي ما كـه     متاسفانه در جامعه.  دهد مردم بهايي نمي

فاقد حداقلي از تامين اجتماعي است و تشكيالتـي  
جدي و فراگير هم براي احقاق حق مردم وجـود    

 . تر است ندارد اوضاع به مراتب غمبارتر و تراژيك
انداز سياسي و اقتصادي كه با حـمـايـت     اين چشم

داري جـهـانـي       كانون قدرت و هم سويي سرمايه
ي دستاوردهاي مبـارزاتـي    درحال انجام است همه

مردم ايران را از مشروطه به بعد مورد هجوم قـرار  
هاي عمومي مردم در تضـادي       داده و با خواست

آزادي، عدالت اجتماعي و استـقـالل   .  آشكار است
كشور كه در دوران معاصر بارها و بارهـا مـركـز      
توجه مردم بوده و با عملكرد صاحبان قدرت بـه    

ها ومطـالـبـات     شود و به خواست هيچ انگاشته مي
 .شود اصلي مردم دهن كجي مي

نيروهاي امنيتي ونظامي كه بازوي اجـرايـي ايـن      
هاي اقتصادي وسياسي هستند بـراي خـود        برنامه

بيني كرده و آن چنان كه بـه   اي را پيش جايگاه ويژه

ي دلخواه كه همانـا   آيد تا حصول به نتيجه نظر مي
داري به عـنـوان      پذيرفته شدن در اردوگاه سرمايه

بزرگترين قدرت نظامي منطقه ، قصد كوتاه آمـدن  
داري مالي و تجـاري   در اين مسير ، سرمايه.  ندارند

 .بيشترين سود را نصيب خود ميكند
اي جز غارت بيشتر مردم و    ها، نتيجه حذف يارانه

تر مردم  فقر و گرسنگي گسترده ها و افزايش قيمت
تـوانـد      ي چند ميليون بيكار نمي محروم و خانواده

اجراي برابري وعدالت بـا تـوصـيـه       .  داشته باشد
داري تنهـا يـك      ستمگرترين نهاد اقتصادي سرمايه

اثـرات بـلـنـد         آميز با مردم نيست، شوخي توهين
آن در جـوامـع      هاي اجراي  ملدت ناشي از ويراني

ديگر تجربه شده و تجـربـه را تـجـربـه كـردن             

 .خطاست
هـاي     فقر و فساد بيسوادي گسـتـرده ، بـحـران        

ي اجـراي       ترين نتيجه شناخته شده...  اجتماعي و 
المللي پـول     ي صندوق بين هاي توصيه شده برنامه

بـا  .  در كشورهايي است كه تن به اجراي آن دادند
ي تاريخي است كه مردم در    توجه به همين سابقه

حـذف  ” ي طـرح      كشورهاي مختلف در بـرنـامـه   
بنابرايـن  .  مقاومتي جدي را آغاز كرده اند”  ها يارانه

الزم است تعريفي از يارانه و عواقب حذف آن بـه  
معتقدين واقعي هدفمندي يارانه ارائه شود تا هـم    
خود ازتوهم  نجات يابند و هم به توهم ديـگـران   

ها از مـحـل        نيفزايند يارانه مبلغي است كه دولت

درآمدهاي ملي براي پايين نگه داشتن برخي اقـالم  
ايـن  .  كننـد  ضروري و مورد نياز مردم پرداخت مي

هـا در       داري به ملـت  ها با هجوم سرمايه پرداخت
مدعيان و طـرفـداران       . حال حذف كامل هستند، 

اگر ريگـي بـه كـفـش         ”  ها هدفمند كردن يارانه“ 
نداشته باشند و واقعا بخواهند يارانه را در جـهـت   
رفع نياز اكثريت زحمتكش و محروم هدفمند كنند 

شوند، بلكه حتـا   نه تنها با اعتراض مردم روبرونمي
آيـد امـا      اي هم از اين به عمل مي استقبال گسترده

ها به نام هدفمند كردن از دو جـهـت    حذف يارانه
آزارد و موجب واكنش آنـهـا    مردم را به شدت مي

شان تعرض و هم بـه     چراكه هم به سفره  شود، مي
حكومتي كه بـا طـرح       .  شود شعورشان توهين مي

خود را سينه چاك محرومين نشـان      شعار عدالت،
خـواهـد بـا         دهد و مدعي است كه واقعا مـي  مي

ها به محرومين خدمت كند نيـازي   هدفمندي يارانه
المللي پول ندارد، كافيست به  به برنامه صندوق بين

حداقلي از دموكراسي را     مردم اعتماد داشته باشد،
در جامعه به رسميت بشناسد و حضورمطبـوعـات   

هـاي غـيـردولـتـي           مستقل و فعاليت آزاد تشكل
  ومستقل را به عنوان ناظر اجراي هدفمندي برتابد،

مـي    هاي مدعي هدفمندي، در چنين وضعي دولت
ها براي تثبـيـت    توانند ضمن تداوم پرداخت يارانه

بـا     قيمت اقالم ضروري و مصارف روزانه مردم،   
اي را      اجراي قوانين ماليات مستقيم از سود، يارانه

شود، از اين  كه شامل صاحبان سرمايه و ثروت مي
طريق پس بگيرند و از درآمدهاي ناشي از ماليـات  

ها بـه سـود      اين طبقه براي هدفمندتر كردن يارانه
بـديـن   .  مردم محروم و زحمتكش استفاده كـنـنـد   

شود و قيمت  ها هدفمند مي ترتيب، پرداخت يارانه
. ماند  مايحتاج عمومي به سود زحمتكشان ثابت مي

اما وقتي حداقلي از نظارت نهادهاي دموكراتـيـك   
نـه    ها و مطبوعات مستقل وجود ندارد، مثل تشكل

ماليات قابل دريافت است و نه هـدفـمـنـدسـازي      
ها و  آنچه با برنامه حذف يارانه.  ادعايي قابل اعتماد
اجـرا  ”  هـا    هدفمند كردن يـارانـه  ” يا به قول آقايان

ي    هاي سفـره  شود در واقع غارت آخرين لقمه مي
ي برخورداري  دولتي كه به بهانه.  زحمتكشان است

. كند ها به حذف يارانه اقدام مي ثروتمندان از يارانه

اي جز غارت  ها، نتيجه حذف يارانه
فقر و  ها و بيشتر مردم و افزايش قيمت

تر مردم محروم و  گرسنگي گسترده
تواند  ي چند ميليون بيكار نمي خانواده

 .داشته باشد
اجراي برابري وعدالت با توصيه 
داري  ستمگرترين نهاد اقتصادي سرمايه

آميز با مردم  تنها يك شوخي توهين
اثرات بلند مدت ناشي از   نيست،
آن در جوامع ديگر  هاي اجراي  ويراني

 تجربه شده
 .و تجربه را تجربه كردن خطاست
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 طرحي نو
 بايد درانداخت

 :چند خبر
با حكم دستگاه قضايي اداره اوقاف شـهـرسـتـان       

اصله درخت را  3400سنندج باهمكاري شهرداري 
براي تصاحب و تمليك يك قطعه زمـيـن قـطـع       

هكتاري روبـروي اداره       5اين قطعه زمين . كردند
روزنامه شـرق    ! ( محيط زيست كردستان قرار دارد

 )20ص 89دي ماه 20
هاي ايراني با واردات مقدار زيـادي   تجار و شركت

عسل صنعتي و ارزان قيمت از چين كه تماما آلوده 
انـد   هاي صنايع نساجي چين تهيه شده واز پسمانده

انـد و از مـردم            را به طور گسترده توزيع كـرده 
. شود از مصرف آن خودداري كـنـنـد      خواسته مي

و سـي       22سيما ساعت  2گزارش خبري شبكه ( 
 )89دي ماه  23دقيقه 

تاييد بيماري مشترك انسان و حيوان بـه عـنـوان      
مرگ ببر سيبري سالمت بازديدگنندگان و كاركنان 

ص  89دي ماه  22شرق .( باغ وحش درخطر است
چند شير هم به خاطر بيماري مشـمـشـه بـه       )  19

 .هالكت رسيدند
هـاي     سوزي وسيع و طوالني مدت در جنگل آتش

. هاي زاگـرس  گلستان، ابر شاهرود، كردستان وكوه
... هاي حرا در كيـش و قشـم       از بين رفتن جنگل

 )ها تمامي جرايد و رسانه(
خشك شدن درياچه پريشان در اسـتـان فـارس،        
خطر خشك شدن ايجاد نمكزار وسيع بـه جـاي       

هاي آتي، آلـودگـي هـواي       درياچه اروميه در سال
 آلوده تهران هاي  تهران اصفهان اراك، مساله آب

با كشته شدن يك محـيـط بـان در سـيـسـتـان              
وبلوچستان در روزهاي اخير تعداد كشته شـدگـان   

اين محيط بانـان بـا     .  نفر رسيد 107محيط بان به 
كمترين حقوق وابتدايي ترين امكانات وعلـيـرغـم    
خطرات فراوان توسط شكارچيان و قاچـاقـچـيـان     

هاي گوناگون به خصوص قطع كـنـنـدگـان      عرصه
گزارش خـبـري   . ( رسند درختان جنگلي به قتل مي

 )89دي ماه  24بي بي سي 
وسعت تـخـريـب    .  توان ادامه داد اين ليست را مي

محيط زيست و بالطبع تهديد سـالمـت مـردم و        
اوضاع فاجعه بار وحشتناكي را در تـمـام ابـعـاد         

رييس تـوسـعـه پـايـدار          .  زندگي رقم زده است
: نويسد خرداد مي 19شهرداري تهران در همشهري 

ميزان تلفات آلودگي هواي تهران بيشتر از تلفات “ 
 ”.جنگي است

رغم وجود صدها موسسه و نـهـاد و ارگـان         علي
دولتي وافراد مسوول در تمام اركان اين سيـسـتـم    
شاهد هيچ گونه برنامه و طرح اصولـي و جـدي       
براي متوقف ساختن اين روند و بهبـود زنـدگـي      
مردم نيستيم و محيط زيست و سالمت اصوال هيچ 

از گـمـرك تـا      .  اولويتي براي آنها نداشته و ندارد
هاي محيط زيست ومنابع  اداره استاندارد و سازمان

طبيعي ووزارت بهداشت و سـتـاد حـمـايـت از          
اي از پاسخگـويـي    هيچ درجه...  كنندگان و مصرف

شفاف و درست را براي اعمال خود نه تنها انجـام  
الحيل وتوجيهات مختلـف   دهند بلكه با لطايف نمي

كـنـنـد و حـتـا             از زير بار آن شانه خالـي مـي    
كنندگان و پيگيران ماجرا تحت تعـقـيـب و       سوال

 . گيرند اذيت و آزار قرار مي
مشتي تاجر و سرمايه :  مثال به مورد دوم دقت كنيد

قيمـت   دار آزمند يك عسل مسموم و فاسد و ارزان
هـا هـزار        را براي مصرف مردم زحمتكش از ده  

كيلومتر دورتر وارد ايران كرده و آن را وسـيـعـا        
از هفت خان بنادر و گمرك واداره .  كنند توزيع مي

استاندارد و وزارت بهداشت و درمان و پليس راه   

گيـرد،   از زندگي ثروتمندان چيزي در حد صفر مي
اما از توده مردم محروم آخرين امكان زندگـي را    

هاي  به ويژه كه به دليل نبود دغدغه.  كند حذف مي
واقعي براي توده ي محروم و فقدان نهاد ناظر بـر    

آنـان كـه         اوضاع اقتصادي و معيشتي محروميت،
همان اندكي را هم كه از كـف داده       ثروتمندترند،

گـذاري بـه        با استفاده از نفوذ خود درقيمـت   اند،
 .آورند دست مي

داروي صندوق بين المللـي    طرح تحول اقتصادي،
هـاي   اين اقتصاد.  هاي بيمار پول است براي اقتصاد

بيمار كه با ويروس مالكيت خصوصي بـر ابـزار       
توليد و انحصارطلبي و با هدف حذف سود بيشتر 

اند بـا     هاي ادواري شده به هر قيمت گرفتار بحران
بيماري اين اقتصـاد  .  اين دارو بهبود نخواهند يافت

به دليل ساختار متناقض خود هرگز به طور كامـل  
درمان نخواهد شد امـا ايـن داروي صـنـدوق             

هاي بيشمـاري را     ها وگرفتاري المللي، بيماري بين
 .هاي مردم به همراه خواهدداشت براي توده

اما صرف نظر از همـه ي    ”  طرح تحول اقتصادي“ 
هايش براي مردم ما يك وجه جالـب و     ويرانگري

حمايت هماهنـگ نـيـروهـاي          . البته آموزنده دارد
هاي بـه ظـاهـر         متفاوت و حتا گاهي با استراتژي

متضاد از اين طرح، براي درك حقيقت مستور در   
وراي كلمات و ادعاهاي افراد و نيروهاي سياسـي،  

اصرار بر اجراي اين .  توجهي است بسيار نكته قابل

صرف نظر از اختالف بر سر مجري آن، هـم   طرح،
از طرف نيروهاي حاكم وهم مخالفان غير كارگري 

تواند به شناخت مردم  اش در حين جالب بودن مي
  هاي سياسي كمك كـنـد،     بندي زحمتكش از صف

طلبان تـا بـخـشـي از            اين كه چطور از سلطنت
هاي شاخص طرفدار  نيروهاي ملي مذهبي و چهره

ي امريكا بر جهان، مثل هوشنگ اميراحمدي  سلطه
و مدعيان ديروزي سوسياليسم و دريوزگان قدرت 
امروزي، همه وهمه اين طـرح را الزم االجـرا           

سازي فضاي سياسي جـامـعـه       دانند؛ در شفاف مي
رسد طرح تحول  به نظر مي.  نقش انكارنشدني دارد

اقتصادي طيف رنگارنگ دوستان خود را در يـك    
شـان را     سمت و بقيه زحمتكشان و حاميان واقعي

 .در سوي ديگر جمع كرده است
 :گفت آن ظريف كه راست مي

 ”!بگو دوستت كيست تا بگويم كيستي“

رسد طرح تحول اقتصادي  به نظر مي
 طيف رنگارنگ دوستان خود را

 در يك سمت
شان را  و بقيه زحمتكشان و حاميان واقعي
 .در سوي ديگر جمع كرده است
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كنند و با شركاي كثيف و جنايتكارشان  رد مي...  و 

برنـد،   سودهاي كالن مي...  هاي چيني و در شركت
مـعـلـوم    .  ” مردم نخـرنـد  “ گويد  تازه تلويزيون مي

نيست اگر كسي متوجه اين هشدارهـاي پـوچ و       
 توخالي نشود تكليفش چيست؟

چه كسي پاسخگوي سالمت وخطرات حتمـي و    
محتمل آن براي مردم و به خصوص كودكان آينده 

دار  توجهي معني اين كشور است؟ به راستي اين بي
ها انسـان     به زندگي و سرنوشت و سالمت ميليون

گيرد؟ اين مقدار زير پـا نـهـادن       از كجا نشات مي
حقوق مسلم و ابتدايي تمام شهروندان براي چه و 
تا به كي؟ اين همه ادعا و تبلـيـغـات پـيـرامـون         

آور    واقعا چـقـدر تـهـوع        ”  عدالت و مهرورزي“ 
نماياند؟ در ذهن و فكر خود اداره جـهـان را        مي

فقط براي چند روز با مديريت نوع كنوني ايـرانـي   
دانم  براي اين جهـان از غصـه        نمي!  مجسم كنيد

 !؟...بايد گريست يا از خنده روده بر شد؟ يا
هاي اقتصادي اعم از كـلـيـه امـور            تمام فعاليت

هاي صنعتـي   توليدي، تجاري و مالي در تمام زمينه
داري بـا     در نظام سرماي...  كشاورزي وخدماتي و
گيرد كسب سود و درآمد به  يك هدف صورت مي

اين قـانـون اسـاسـي       .  هر شكل و صورت ممكن
داري در      هاي سرمايـه  چون و چراي تمام نظام بي

تازه در ايران به عـلـت     .  چهار گوشه جهان  است
داران با بربريت و تـوحشـي    شرايط خاص سرمايه

مثال زدني توقع دارند اين سود در كوتـاه تـريـن      
هـاي     زمان را به كمك و با حمايت كامل دستگـاه 

با بيشترين درصد ممكن كسـب و بـه       ..  دولتي و
و هـيـچ حـدي از          .  اصطالح بار خود را ببندند

تابـنـد و بـا         مزاحمت و پرسشگري را هم برنمي
كمك شدت و حدت وكنترل تمام عيار روزنامه و 
راديو تلويزيون و فيلترينگ و ممنوع كردن هر نوع 
تشكل به درد بخور و فعاليت سياسي و اجتماعـي  

هاي مختلف با  و زهرچشم گرفتن از فعالين عرصه
... هاي طوالني مدت وشكنجه و تهـديـد و     حبس

دراين .  سازند اهداف غيرانساني خود را متحقق مي
رابطه كوه، جنگل، دريا، رود، خاك؛ پرنده و درنده 

هم به هيچ وجه در امـان نـبـوده و        ..  و چرنده و
نيازهاي انساني سالمت و آينده اين خيـل  .  نيستند

عظيم فقط آنجايي مد نظر است كه سـود را بـا         
هاي مـعـيـنـي روبـرو         چالش جدي و يا گرفتاري

آن هم مشروط به آنكه تعدادي زيـاد  .  ساخته باشد
هاي متحد را كه راسا براي بهبود وضـعـيـت     انسان

وارد صحنه شده باشند جلوي خود ببيند و صـد      
نباشند، اگر فشار آنهـا  ...  البته اگر متشكل و آگاه و

ها اگر اماي ديـگـر    همه  جانبه و پيگير نباشد و ده
بازهم به نتايج دلخواه مورد نظر خود نـخـواهـنـد     

 !رسيد
داري    هاي رنگارنگ سـرمـايـه    حكومت  ها، كمپاني
داران اينجا وآنجا  بارها وبارها امـتـحـان       وسرمايه

. آزموده را آزمودن خطـاسـت  .  اند خود را پس داده
پس نبايد سرنوشت و زنـدگـي خـود را تـابـع            

اين اوضاع و احـوال    .  تصميمات و سود آنها كنيم
مختص ايران نبوده و نيست محدود به اين قرن و   

اين از نژاد مذهب و عـقـيـده و      .  اين زمانه نيست
فرهنگ و يا نيت خوب يا بد اين يا آن شـخـص     

اين فجايع حتا دهها برابر .  خاص ناشي نشده است
داري از    بيشتر و زيانبارتر و در تمام دوران سرمايه

سـاده  .  اسـت    ابتداي پيدايش با آن عجـيـن بـوده     
. ومختصر به همان كسب سـود مـربـوط اسـت          

هاي خود به محيط  داران براي كاهش هزينه سرمايه
زيست وسايل متنوع آن به چشـم يـك كـاالي          

. كـنـنـد    لوكس وغير ضروري وتجملي برخورد مي
ي همگاني  بنابراين تا هنگامي كه تحت  فشار اراده

هاي  وخواست عميقا اصولي آنها قرار نگيرند هزينه
انديشـنـد    اي هم نمي چاره.  پردازند اين امور را نمي

هـا     هر چند تمام هـزيـنـه   .  دهند وبه آن گردن نمي

از دسترنج كار و زحمت فراوان خـود آنـهـا        ... و
 19به عنوان مثال از اواسط قرن  .  كسب شده باشد

به بعد شهر لندن ورود خانه تايمز در آن به خاطـر  
ترين شهرهـاي   داري از آلوده امان سرمايه توسعه بي

هـاي     رفت بر اثر فـعـالـيـت       صنعتي به شمار مي
همچون تهران از داشـتـن     ... ها و گوناگون كارخانه

حتا هواي پاك و نسبتا مطلوب هم مـحـروم بـود      
هـاي     ولي به خاطر مبارزات پيگيرانه و فعـالـيـت   

هاي كارگر و زحمتكش و همـچـنـيـن      متنوع توده
هاي مختلف كارگـري وزنـان و زيسـت           انجمن

داران    ها و سرمايه كمپاني...  محيطي وروشنفكران و
و دولت مجبور شدند هزينه پاكسازي و بهـسـازي   
شهري را كه به يك زباله داني متعفن بزرگ تبديل 

و شهر لندن از آن وضعيت .  كرده بودند را بپردازند
گازهاي متصاعد شده .  بحراني وكثيف خالص شد

هاي قـوي و مـنـاسـب و              ها با فيلتر از دودكش
هاي صنعتي و پسماندهـا و ضـايـعـات          فاضالب

اي علمي تحت كنترل در آمد و بـا   صنعتي به گونه
هـا وعـدم        جلوگيري ازتخريب ونابودي جنـگـل  

ها و دريا روند زندگي انسان تـا     آلودگي رودخانه
امـا  .  حدودي كيفيت قابل قـبـولـي پـيـدا كـرد            

انساني خـود   داري هميشه خصوصيات ضد سرمايه
كند تا جـايـي كـه هـم ايـنـك بـا                 را حفظ مي

برداري درحقيقت سوءاستفـاده از عـلـم و           بهره
تكنولوژي هر چند يك بـار هـمـچـون اسـالف          
همنوعان خود در سراسر گيتي با هـزاران دوز و      
كلك سعي در بازگرداندن آب از جـوي رفـتـه          

دهد كه هـيـچ درجـه از         همين نشان مي.  كنند مي
هـاي آن     كرد برنامه اعتماد به آنان و غفلت از عمل

چنـدي پـيـش اثـبـات شـد كـه                .  جايز نيست
هاي بزرگ و صـنـعـتـي بـاخـورانـدن             گاوداري

سيستماتيك و مثال علمي نوعي ذرت باعث چاقي 
هـاي   مفرط گاوها شده و عمال در پيدايش بيماري

اي  ها در نقاط مختلف سهم عمده مختلف در انسان
در ...  هاي  آلوده به جنون گـاوي و    گوشت.  دارند

... فرانسه وهلند و آلمان و بلژيك و ايـرلـنـد و         
هـاي     اگر در گـذشـتـه       .  احتياجي به گفتن ندارد

هـا     داران خرده پا و بعد بزرگ پا حقـه  دورسرمايه
هاي متداول آن زمان به قول معروف آب بـه     كلك

آن هم مشروط به آنكه تعدادي زياد 
هاي متحد را كه راسا براي بهبود  انسان

وضعيت وارد صحنه شده باشند جلوي 
خود ببيند و صد البته اگر متشكل و 

نباشند، اگر فشار آنها همه  ... آگاه و
ها اگر اماي  جانبه و پيگير نباشد و ده

ديگر بازهم به نتايج دلخواه مورد نظر 
 !خود نخواهند رسيد
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هـا و       بستند اينك با جهاني شدن به ترفند شير مي
ي علمي هم مجهز  هاي جهاني و پيشرفته گري حيله

 .شده است
آلمان كه در روزهاي اخير بحث كثافتكاري آن در 
توليدمواد غذايي از پرده بيرون افتاده است مـثـال     

اگر در آلمان اين رسوايـي در    .  خوبي براي ماست
وزرات “ شكل گسترده مطرح شد امـا در ايـران         

. ” بهداشت و سازمان دامپزشكي سكـوت كـردنـد     
 )19ص  89دي ماه 20شرق : ( توجه كنيد

مرغ آلمانـي   برابري توكسين در تخم 77سناريوي “ 
بيشتر از حد مجاز وحشت را به سراغ مردم آلمـان  

ها در حال محاسبه  اكنون اغلب آلماني.  آورده است
مرغ و  هستند كه به صورت مستقيم چه ميزان تخم

آيا به ميزان كـافـي   . اند هاي آن را خورده يا فراورده
اين  مـاده      ...  شان شده است يا خير سم وارد بدن

ها دولت آلمان را درگير خـواهـد      شيميايي تا سال
اند بايـد   بسياري از فعاالن سالمت اعالم كرده.  كرد

كننده پودر چربي و همـيـن    نسبت به شركت توليد
. طور برخي از مسووالن دولتي اعالم جـرم شـود    

هارلز اند جنـتـر كـه ايـن           بيني شركت طبق پيش
بحران را براي آلمان رقم زده است ظـرف چـنـد      

 .روز آينده ورشكسته خواهد شد
اين شركت در ابتدا دليل اين رخـداد را سـهـل          
انگاري عنوان كرد، اما به تدريج پـذيـرفـت كـه         
مدتهاست محصوالت پرخطر را به بـازار آلـمـان      

در واقع پودر چربي به صورت ...  روانه كرده است
مـرغ نـقـش دارد و             غيرمستقيم در توليد تخـم 

خبر از همه جا  اقـدام بـه        داران آلماني بي مزرعه
. ... انـد  خريد غذاي آماده براي پرندگان خود كرده

از روغن بازيافتي ”  ها هارلزي“   كارشناسان معتقدند
انـد     صنعتي در توليد پودر چربي استـفـاده كـرده     

واقعا در بيشرمي و وقاحت بـا واردكـنـنـدگـان        ( 
  شركـت )  زند وسرمايه داران ايراني و چيني مو نمي

هارلز در آخرين اظهارنظر عنوان كـرد كـه ايـن          
تصور وجود داشته كه اضافه كـردن ضـايـعـات         

به پودر چربـي  )  نفت ومشتقات ان( سوخت فسيلي
دولت آلمان در حـال  !!  خطري براي سالمتي ندارد

سازي گسترده در مزارع طيور ايـن كشـور      معدوم
سازي؟ با ماموران خريـد   عجب چرا معدوم( هستند

ضمن واريـز    -و تجار محترم ايراني تماس بگيريد
درسـت مـثـل      )  وجوهات حق كميسيون مربـوط 

خريد و فروش پروژه ماهيـان آلـوده سـالـمـون          
در چند سال پيش كه آنها را با نـرخ  ...  آرژانتيني و 

ارزانتر خيلي سريع به فروش رساندند و يا بـراي    
دوستانه و مهرورزانه هـم   ي انسان نشان دادن چهره

كه شده آنها را براي گرسنگان كنيا و سـومـالـي        
 !!)ارسال كنند... هاييتي و كامبوج و وافغانستان و

هر چند در ابتدا اعالم شد تنها حدود سه هزار تن 
پودر چربي آلوده مصرف شده اما اين عدد ظـرف  

شايد براي برخي !...  هزار تن رسيد 150دو روز به 
مرغهاي آلماني را دنـبـال        كه اخبار آلودگي  تخم

كنند جالب باشد كه بداننـد وضـعـيـت مـاده           مي

هاي ايراني چگونـه   مرغ شيميايي ديوكسين در تخم
است؟ حقيقت آن است كه تا كنون بررسي نشـده  
است اما فعال هيچ چيزي مشاهـده نشـده اسـت       

خوب وقتي بررسي نشده چطور چيزي مشاهـده  (  
 )شود؟

آلودگي اخير در آلمان توسط بـازرسـان مـحـلـي        
. هاي اتفاقي كشف شده اسـت     دولتي در آزمايش

تحقيقات در انگلستان نشان داده است كـه يـك       
كارخانه توليد كيك و بيسكوييت در اين كشور از   

بـا  .  پودر چربي آلوده آلماني استفاده كـرده اسـت    
اعالم اين خبر پرونده آلودگي تخم مـرغ پـا از         

شـايـد رخـداد      .  مرزهاي آلمان فراتر نهاده اسـت 
چنين اتفاقي دركشورهاي اروپايي بتواند انـگـيـزه    

... كنترل بيشتر محصوالت غذايي با منشا دامـي و   
هاي دارويي وآنتي بيوتيكـي بـاشـد      حتا باقيمانده
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با عرض پوزش فراوان به  خاطر اين نـقـل قـول      

كنيد كه اين مساله در ايـران   طوالني حتما تاييد مي
تواند چه پيامدهاي ناگوار و غير قابل تحمـلـي    مي

كشوري كه اخيرا در رابطه با مسـالـه     .  داشته باشد
سازي از طرف نهادهاي بين المللـي   فساد و شفاف

تر از سودان وافغانستان وكـره   يعني پايين 157رتبه 
اين نهادها با بـررسـي   !  شمالي را كسب كرده است

ها وهمچنيـن وضـعـيـت بـحـران            كارآيي دولت
اقتصادي واوضاع سياسي و همچنين وجود ياعـدم  

و كشـور     17به امريكا رتبه ...  هاي مدني و  آزادي
اند، اگر خوب دقت  ي اول را كسب كرده نروژ رتبه

شويم كه با توجه به فساد گستـرده   كنيم متوجه مي
قول فوق چه بار و    موجود طنز مطرح شده در نقل

كند و بدين خاطر نه تنها طنز  معناي عملي پيدا مي
نيست بلكه حقيقت دردناكي است كه ممكن است 
همين االن كه ما مشغول نوشتن يا خـوانـدن ايـن      
سطور هستيم بعضي از دسـت انـدركـاران بـا             

هاي الماني نامبرده معامله مـورد نـظـر را         شركت
جوش داده و سود خودرا هم رديف كرده باشند و 

هـاي   ها و ساير محصوالت وهمچنين مرغ مرغ تخم
ناسالم را با ذبحي كامال اسالمي و مطهر و حـالل    

ي  نمونه.  مثال از مالزي و اندونزي وارد كرده باشند
هاي آلوده از هندوستـان   آشكار واردات انواع برنج

و دعواي زرگري مجلس و وزارت بهداشت هـم    
با توجه به اينكه در   .  هاي ماست شاهد خوب گفته

هاي پايدار محيط زيست نيز بـه   هاي شاخص زمينه
يعني پايين تر از بوركينافاسو و چـاد و     146رتبه 

تنزل كرده است سوال اساسي اين است ...  آنگوال و
كه به چه چيزي وچه كسي اميد و اعتماد داشـتـه     

 باشيم؟
هيچ معجزه و فريادرسي در كار نيست، پس بـايـد   

فعالين و دوستـان كـارگـر و        .  ها را باال زد آستين
دانشجويان مبارزه خالصه زنان و مردان شرافتمنـد  
اين سرزمين بايد همه وهمه بدانيم عـمـلـكـرد و       

كننده تكليف ما خواهـد   همت ما در مجموع تعيين
پس همه باهم فرياد بزنيم و به مسايل با توجه .  بود

خـواسـتـار    . عميق وهوشياري كامل نظر بياندازيـم 
نظارت بازرسي و بازبيني وموشكافي در همه چيز 

بدون اعتراض گسترده و هدفمنـد  . وهمه جا باشيم
كاري از پيش نخواهد رفت وچيزي تغيير نكرده و 

زده كنوني را دون شان  اگر جهنم رقم
دانيم از حق و آزادي فعاليت  انسان مي

ها ومشخصا  سياسي وحق برپايي تشكل
از آزادي زندانيان سياسي و فعالين 

با نهايت توان ... هاي اجتماعي و عرصه
 دفاع و پشتيباني كنيم
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پس به قول معـروف ضـرب     .  درست نخواهد شد

” كس نخارد پشت من جز ناخن انـگـشـت   “ المثل 
تواند شعار مطلوب وعملي و راهنماي عملي ما  مي

بنابراين بايد خود را به هر صورت و شكـل  .  باشد
. ممكن، به بهترين وچه ممكن متـشـكـل نـمـود       

هـا و       نهادهاي مردمي و مجامع عمومي انجـمـن  
هاي مستقل بـهـتـريـن ابـزار           ها وكانون جمعيت 
اقـدامـات       ها، ضروري است كه از فعاليت.  ماست

ها بـه    ي كساني كه در اين گونه انجمن بشردوستانه
خصوص مدافعان محيط زيست ، زنان و كودكـان،  

هـاي     فعالين كارگري در سنديكاها و ساير تشكل
كارگري و راديكال و نهادهاي مدني و اجتماعي و 
انساني حمايت همه جانبه پشتيباني فعال صـورت  

زده كنوني را دون شان انسان  اگر جهنم رقم.  بگيرد
دانيم از حق و آزادي فعاليت سيـاسـي وحـق       مي

ها ومشخصا از آزادي زنـدانـيـان           برپايي تشكل
با نهايت ...  هاي اجتماعي و سياسي و فعالين عرصه

 .توان دفاع و پشتيباني كنيم
اگر از آلمان اين خبر هولناك و دردآور به بـيـرون   

توان ادعا كرد كه اوضـاع     كند با جرات مي درز مي
ايران بسيـار  ...  در كارخانجات توليدمواد غذايي و 

اگر كارخانـجـات تـولـيـد        . باشد وخيم و بدتر مي
يـكـي از كـارخـانـجـات           ( نوشابه و شكـالت    

سازي ايران چندي پيش استفاده از جربـي   شكالت
صنعتي را براي مصارف شيريني وشكالت سـازي  

رب    كنسرو ،  .)  رد كرده و آن را بعيد دانسته است
كمپوت و پفك و چيپس و لبنياتي و بيسـكـويـت    
سازي و كالباس وسوسيس و لـوزم بـهـداشـتـي        

ي ديـگـر مـوردنـظـارت         وآرايشي و صدها نمونه
طرف قـرار   ودقيق و بازرسي نهادهاي مردمي و بي

اي از عمق فـاجـعـه بـرمـال         بگيرد، مصمئنا گوشه
بر طبق نظر كارشناسان ومتخصـصـان و     .  شود مي

پزشكان در بيشتر كارخانجات از مواد شيميايي و   
خطرناك نگهدارنده حجم دهنده، رنگ شونده، و   

زا    كه همگي كامال و كال سـرطـان    ...  ضد كپك و
اكثـر رب گـوجـه        .  شود هستند استفاده وسيع مي

هاي داخـلـي بـه صـورت          فرنگي توليد كارخانه
هاي بزرگ از چين وارد شده و در ايران تنها  بشكه

حتا آب مصرفـي و    .  شود در قوطي بسته بندي مي

شير هم مستثني نيستنـد و در مـعـرض انـواع             
خطرناك اين نوع مواد هستند، كارخانجات چينـي  
چندي پيش اعتراف كردند كـه در شـيـرخشـك         

كردند و حتما از ايـن   كودكان از مالنين استفاده مي
كاالي بسيار خطرناك به ايـران هـم وارد شـده          

 !!است
رحمي و قساوتي دو چندان در    داران با بي سرمايه

يك رقابت تنگاتنگ و فشرده براي كسب بيشترين 
مثابه نشانـه  درصد از بازار تمام مردمي ايران را به 

هـيـچ   .  انـد    مورد هدف وحشيانه قرار داده    ثابت
هـاي     نـمـونـه   .  چيزي براي آنها مـهـم نـيـسـت       

هاي توليدي در ايران با آن كيفيت پايين و    اتومبيل
هاي سرسام آوركه با آتش گرفتن مداوم پژو  قيمت
و ساير محصوالت ايران خودرو و همچنـيـن    405

كه از داليـل      ( هاي فراوان  تصادفات زياد و كشته
مهم آن، كيفيت پايين قطعات و عدم ايمني سيستم 

همچنين فـاضـالب و گـوگـرد         )  باشد ترمزها مي
مجتمع پتروشيمي ماهشهر كه به دريا ريـخـتـه و      
ماهيان آنجا را آلوده كرده و منجر به تولد صـدهـا   
مورد نوزاد ناقص العضو و عـدم بـاروري شـده        

هاي توليدي كنوني، كه اوضاع مرگبـار   بنزين.  است
بخشي از آن است، تنها موارد اتفاقي ...  در تهران و

ايـران يـكـي از ده كشـور             .  و گذرا نيـسـتـنـد    
درنـگ  .  ي محيط زيست در جهان است كننده آلوده

جايز نيست، همگان منجمله كليه فعاالن مـحـيـط    
زيست و فعاالن سالمت و دوستداران طبيعـت و    

هـاي     مدافعين حقوق زنان وكودكان و تمام انسان
ي آناني را كه تسليم نشده اند،  مترقي خالصه همه

ي آنهايي  كه زندگي را دوست دارند و تمـام   همه
آناني كه يك زندگي انساني و خوب را حق مسلم 

دانـنـد      و بي چون و چرا براي خود و ديگران مي
ي كساني كه از سرطان و افسردگي و دود و      كليه

هر نوع آلودگي در عذاب هستند حتا كساني كه به 
فكر حمايت از حيوانات و حقوق آنها هسـتـنـد،      

خوانيم تا دير نشـده     خالصه همه و همه را فرا مي
واقـعـا خـطـر       .  متحد شوند و دست به كار شوند

تر از آنـي اسـت كـه         اضمحالل و تالشي نزديك
 ! فكرش را بكنيم

 
 دانستند دندان براي تبسم نيز هست و مي
 تنها

 بردريدند
*** 

 بايد چند دريا اشك مي
 تا در عزاي اردو اردو مرده بگرييم؟

 چه مايه نفرت الزم است
 كاري بشوريم؟ تا بر اين دوزخ دوزخ نابه

 
 )1022دفتر يكم مجموعه آثار شاملو ص (

—————————————————————-— 
 :درخواست

هـا و پـرسـنـل            از كارگران، مهندسان، تكنيسين
هاي دلسوز و دردمـنـد      ها و ساير انسان آزمايشگاه
كنيم گزارش و اطالعات و اخبار خود را  تقاضا مي

گونه توليدات و چگونـگـي مـراحـل       پيرامون اين
به طور مستند در اختيـار  ...  توليد و مواد مصرفي و

 .عموم و همچنين اين نشريه قرار دهند
روشنگري در اين امور مطمئنا منجر به تقويـت و    

داران و   رشد آگاهي مـردم شـده و سـرمـايـه             
هاي حكومتي را افشـا و مـجـبـور بـه               دستگاه
هاي  گويي خواهد كرد و حتما بهبود شاخص پاسخ

محيط زيست و سالمت مردم را در پي خـواهـد     
 .داشت

كه (هاي فراوان  تصادفات زياد و كشته... 
از داليل مهم آن، كيفيت پايين قطعات و 

) باشد عدم ايمني سيستم ترمزها مي
همچنين فاضالب و گوگرد مجتمع 

پتروشيمي ماهشهر كه به دريا ريخته و 
ماهيان آنجا را آلوده كرده و منجر به 

تولد صدها مورد نوزاد ناقص العضو و 
 .عدم باروري شده است

هاي توليدي كنوني، كه اوضاع  بنزين
بخشي از آن است، ... مرگبار در تهران و

 .تنها موارد اتفاقي و گذرا نيستند
ي  كننده ايران يكي از ده كشور آلوده

 . محيط زيست در جهان است
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 تابلوي سياهكل اثر بيژن جزني
و    1350تابلوى سياهكل اثر بيژن جزنى، در سال 

 .است در زندان عشرت آباد كشيده
حماسه سياهكل به قدر كافى براى همگان آشـنـا     

ا هگوزن سمبل چريك هايى بود كه آن سال.  است
اقدام به مبارزه مسلحانه عيله استبداد پهلـوى مـي     

نبرد حماسى سياهكل و تصرف پـاسـگـاه      .  كردند
 1349ژاندارمرى آن توسط چريك ها در سـال        

نخستين بارقه هاى اميد را در دل طيف جـوانـان     
مبارز و روشنفكرهاى آن زمان شعله ور ساخت و 
راه نوينى در مبارزه عليه امپرياليسم و اسـتـبـداد        

گوزن ـ چريك تابلوى جزنى، نمـاد  .  داخلى گشود
همان انسان هايى است كه با گذشتن از جـان و      
جواني خويش، محرك مبـارزه در راه انـقـالب          

به ياد بياوريد كه عنوان فـيـلـم مسـعـود          .  بودند
كيميايى كه در آن اشاراتى به جنبش چريكى ايران 

 .است” گوزنها“مي شود نيز 

—————————————————— 
 :بخشي از مقاله

 نگاهي به تابلوي سياهكل، اثر بيژن جزني“
 ”احمد زاهدي لنگرودي
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 سالگرد حماسه سياهكل
 گرامي باد


