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 حبيب اهللا لطيفي در آستانه اعدام
صالح نيكبخت، وكيل حبيب اهللا لـطـيـفـي         
دانشجوي كرد گفت حكم اعدام موكلش به او   
ابالغ شده و قرار است كه روز يك شـنـبـه      

  .اعدام شود 1389پنجم آذر 
حبيب اهللا لطيفي دانشجوي دانشـگـاه آزاد       
ايالم، كه به اتهام محاربه محكوم بـه اعـدام     
شده است، هم اكنون در زندان سنندج به سر 

دستگير شده و    86وي در اول آبان .  مي برد
 17در تاريخ .  به اين زندان سنندج منتقل شد

خرداد امسال، حكم اعدام او به اتهام محاربـه،  
صـالـح   .  در سايت هاي خبري منتشـر شـد    

نيكبخت، پيش از اين در مصاحبه اي گـفـتـه    
بود كه حبيب اهللا لطيفي، در دفاعيات خود در 

 .دادگاه، اين اتهام را رد كرده است

 27نيمه شب شنـبـه     
ــوران    89آذر    ــام ، م

امنيتي بـا ورود بـه       
منزل فريبرز ريـيـس   
دانا، عضـو كـانـون        

 از ياران نويسندگان و 
كانون مدافعان حقـوق  
كارگر، او را بازداشـت  

 .كردند
ــري،      ــي ــگ ــن دســت اي
ساعاتي پس از اعـالم  
رسمي اجـراي طـرح     
هدفمندي يارانه ها و   
مصاحبه رييس دانا و 
انتقاد از ايـن طـرح         

 .صورت گرفت
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نوين در آذر ماه سال گذشته و   اولين شماره جهان
با تالش دانشجويان مدافع حقوق كارگر منـتـشـر    

ها مملو در آن دوره پر التهاب، كه كف خيابان.  شد
خـواهـانـه و       از مردمي بود كه شعارهـاي آزادي   

نوين چندان دادند، شايد طنين جهان طلبانه مي تغيير
 . به گوش نرسيد

نوين، در يـك سـال     گانه جهان 12هاي  در شماره
گذشته، تالش بر آن بوده كه نشـان دهـيـم اگـر         

ها و اعتراضات، جنبه مشخص اجتماعي و  خواسته
طبقاتي خود را روشن نكنند و بر پـايـه اسـتـوار       

تـوانـنـد     هاي صنفي و طبقاتي نباشند، نمـي  تشكل
بازگشت را در جامعه ايجـاد   تغييرات اساسي و بي

هـاي آنـي و        كنند؛ تغييراتي كه بر مبناي خواسته
طور مشخص بـر  زودگذر نباشد، بلكه مبناي آن، به

گرايي قـرار داشـتـه بـاشـد؛             پايه توليد و انسان
كشان و مزدبگيـران  هايي كه در آن زحمت خواسته

هاي صنفي و  و كارگران بتوانند بر حول آن، تشكل
هـاي   طبقاتي خود را ايجاد كنند و با بيان خواستـه 

خود بر اين مبنا، نـهـادهـاي دمـوكـراتـيـك و              
 .طلبانه را گسترش دهند خواهانه و عدالت آزادي

ما با اين اعتقاد آغاز كرديم كه اگـر اعـتـراضـات       
خواهانـه، مـبـنـاي        هاي آزادي اجتماعي در جنبش

مشخص خود را بيان نكنند، به زودي به خاموشي 
آغاز كرديم و تالش نموديم كه در ايـن  .  گرايند مي

هاي مشخص كارگـران،   حركت اجتماعي، خواسته
زنان، دانشجويان و ساير اقشار تحت ستم را بـه      

 . صورت شفاف و روشن بيان كنيم
هـاي  ما تا آنجا كه در توان داشتيم، مبناي حـركـت  

هاي مستقل مردمي اجتماعي، سازماندهي و تشكل
هاي مشخـص اجـتـمـاعـي و           بر اساس خواسته
. نوين بيان كرديـم شماره جهان 12اقتصادي را، در 

هاي مـردم،   كه وحدت خواستهاكنون نيز با بيان اين
گذاري يك جامعه آزاد و دموكراتيك اسـت   در پايه

-كش، حقـوق كه در آن حقوق همه اقشار زحمت

بگيران، كارگران، زنان و دانشجويان رعايت شـود،  
حـق  هـاي بـه     كنيم كه خواستـه بار ديگر تاكيد مي

مردم، سر خاموشي و سكوت ندارد و تـا حـل         
تضادهاي غير انساني جامعه سود محور كنونـي و    

هاي موجود در جامعه، اين اعتراضات بـه  رفع ستم
 .اشكال مختلف ادامه خواهد داشت

*** 
دانيم كـه   نفسي، ميبدون هرگونه تعارف و شكسته

نقاط ضعف و كمبودهاي فراواني داريم و نيازمنـد  
هـاي كـارگـري،       سوزان جنبـش نظرات نقادانه دل

اين نشريه را .  هستيم...  زنان، دانشجويان، معلمان و
هاي ارزشـمـنـد     از آن خود بدانيد و ما را از كمك

بـا  :  هاي كاري محروم نسـازيـد   خود در تمام زمينه
چنين تهيه گزارش،  ارسال مقاله، خبر، عكس و هم

با تكثير و پـخـش آن،     .  داستان كوتاه، شعر و طنز
به ...  ويژه در ميان كارگران و دانشجويان مبارز وبه

 .هر شيوه و شكل ممكن، ما را ياري كنيد
*** 

خوانيد بخشي از نظرات دوسـتـان   آنچه در زير مي
هاي وبالگ جهان نوين است كه در قسمت كامنت

 :به آدرس
http://jahanenovin.blogspot.com 

-ايم از تعاريف چشـم سعي كرده.  درج شده است
پوشي كنيم و انتقادات را بازنويسـي كـنـيـم تـا          

 . فراموش نكنيم كه راه درازي در پيش داريم

شان را با ما از همه اين دوستان كه صادقانه نظرات
 .اند ممنونيم در ميان گذاشته

*** 
دوسـتـي چـنـيـن           نويـن، جهان 11شماره براي 
 : اند نوشته

نـويـن را     شماره از مجالت جـهـان   5با سالم من 
اي اينقدر احسـاس     من در عمرم با مجله.  خواندم

اش عمرش دراز باد و خوانـنـده  ...  اميگانگي نكرده
گـويـم و اهـل        من از صميم قلب مـي   .  شماربي

تنها عيب قابل رفعـي كـه     .  تعارفات كشكي نيستم
دارد و اين عيب اكثريت منابر است، جويدن لقمـه  

خواننده .  انديشه و نهادنش در دهان خواننده است
القورت مجله را به آساني حـلـيـم       هاي سهل لقمه
نشريـه  ...  خسبدنهد و مي بلعد و سر به بالين مي مي

بايد خواننده را به تفكر و عمل شعورمنـد سـوق     
دهد، خواننده را بايد به تفكر وا دارد، خواننده را   

وجو وا دارد، بـه خـود         بايد به پرسش و جست
اگـر روزي ايـن عـيـب           .  انديشي راهنمايي كند

محتوايي ـ ماهوي را رفع كند، براي آن نـظـيـري      
 با پوزش . وجود نخواهد داشت

ممنون .  نيازي به پوزش انتهايي نيست:  نوينجهان
قصد ما ايـن نـبـوده و        .  از بيان صادقانه انتقادتان

القورتي تهيه كنيم كه خواننده  نيست كه حليم سهل
خـواهـيـم     ما هم مـي .  را به خواب خوش فرو برد

چنين بـه  وجو و هم خواننده را به پرسش و جست
اگر در ايـن      .  دعوت كنيمتفكر و عمل شعورمند 

خـاطـر ايـن اسـت كـه            ايم، به مسير موفق نبوده
كـار  آماده شنيدن و به.  آماتوريم و نيازمند راهنمايي

كارهاي اجرايي ِعملي و علمي در ايـن      بستن راه
 .زمينه هستيم

*** 
 روبسپير فرمان را دير امضا كرددوستي براي مقاله 

 : اند چنين نوشته
-اي.  نوشته مختصر و ارزشمندي اسـت   .  با سالم

تر مساله پـرداخـتـه    كاش نويسنده به بررسي عميق
آلنده هم حتي .  ماجرا مرا به ياد آلنده انداخت.  بود

حاضر نشد براي روز مبـادا تـدارك و آمـوزش          
بـراي  ...  اكنون هـر بـار    .  مقاومت قهرآميز را ببيند

ريزند، ولي كسي تـا  زنند و اشك ميآلنده سينه مي

كه وحدت اكنون نيز با بيان اين
گذاري يك  هاي مردم، در پايه خواسته

جامعه آزاد و دموكراتيك است كه در آن 
-كش، حقوقحقوق همه اقشار زحمت

بگيران، كارگران، زنان و دانشجويان 
كنيم كه رعايت شود، بار ديگر تاكيد مي

حق مردم، سر خاموشي و هاي به خواسته
سكوت ندارد و تا حل تضادهاي غير 

انساني جامعه سود محور كنوني و رفع 
هاي موجود در جامعه، اين اعتراضات ستم

 .به اشكال مختلف ادامه خواهد داشت

 به مناسبت يكمين سال

 نوينانتشار جهان        
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كنون به تحليل علمي ماجرا نپرداخته است تـا بـه     

خيلي از .  آموز باشدقول نويسنده اين مطلب، درس
كنند كه تئوري براي پز دادن  نما فكر مي عوام چپ

. اي براي فخرفروشي اسـت   بازياست و يا اسباب
عدم تمكيـن بـه     ...  ولي تئوري دستورالعمل است

قوانين طبيعي و اجتماعي، بدترين خصـلـت هـر      
چون او فقط با خون خـود  .  مبارز و هر رهبر است

كند، بلكه با زجر و شكنجه و كشـتـار        بازي نمي
-هزاران نفر و به عقب افتادن امر رهايي زحـمـت  

تـوان   خودكشي آلنده را مـي   .  ]روبرو است[كشان 
تلقي  ،دليلي بر دير آمدن گوشي به دستان شريفش

. كرد و با دير امضا كردن روبسپير، مقـايسـه كـرد     
 .تر حالجي شودالبته ماجراي روبسپير بايد عميق

 .با شما موافقيم :نوينجهان
*** 

چـنـيـن       روز مـعـلـم     /  روز كارگر براي سرمقاله
 :اند نوشته

اي از ابهام  نشريه فاخري داريد، ولي سايه!  با سالم

راجع به خودتان به مخاطب .  كند بر آن سنگيني مي
اين خود عـامـل سـلـب       !  ايد هيچ اطالعاتي نداده

 . اعتماد از ايجاد ارتباط و تعامل است
هـا   تا حد امكان، در مقاالت و گزارش:  نوينجهان

شماره، نظرات خود را بـه شـكـل         12و در اين 
كنيم آشـنـايـي بـا         ايم و فكر مي روشن بيان كرده

 .دست آوردن شناخت استنظرات، بهترين راه به

سرمقاله 

چنان موتور محركه آذر هم 16
 هاي مردم است خواست

 
هاي سال گذشته، كه بـه   رسيد كه حركت نظر ميبه

بهانه اعتراض به نتايج انتخابات آغاز شـده بـود،       
اين فروكش از آنـجـا     .  قدري فروكش كرده باشد

شد كه كانديداهاي معـتـرض بـه       بيشتر نمايان مي
انتخابات، صراحتا از مردم خـواسـتـنـد كـه در            

-دليل اينتظاهرات بدون مجوز شركت نكنند و به
است، مردم   كه وزرات كشور مجوز اعتراض نداده

امـا  .  را از شركت در اعتراضـات مـنـع كـردنـد         
هيچ وجه منتظر مجوز دانشجويان نشان دادند كه به
 .شان نيستند كتبي براي بيان اعتراضات

چرا دانشجويان موتور مـحـرك ايـن حـركـت            
اي كـه    اجتماعي هستند؟ دانشجو با وضعيت ويژه

هـاي   تواند محور تقاطع خواسـتـه   دارد، همواره مي
اقشار مختلف مردم باشد، چرا كه دانشجو، خـود    

كند و    او اكنون زندگي مي.  نيروي كار آينده است
دانشـجـو   .  اي كه از آن اوست، نظـر دارد    به آينده
هايي است كه پيـش   داند كه آيينه خواست خود مي

 . چشمش قرار دارد
خصوص در كشـور مـا، آيـيـنـه              دانشجويان به

چـرا كـه     .  هاي مردم هسـتـنـد    نماي خواست تمام
مردان و صاحبان قدرت، فرزندان خـود را      دولت

البتـه  .  فرستندهاي داخل كشور ميكمتر به دانشگاه
مردان و   طور مطلق، بلكه غالبا فرزندان دولتنه به

دهـنـد در     صاحبان سرمايه و قدرت، ترحيج مـي   
كشورهاي فخيمه و ماورا بحار، زندگي و تحصيـل  

 4500سال گذشته آماري كه مبني بر وجود   .  كنند
گر همين وضعيـت  آقازاده در لندن منتشر شد، بيان

 .است
هاي داخلي  در دانشگاه 2هاي درجه  اگر هم آقازاده

مشغول به تحصيل شوند، مـيـان آنـهـا و تـوده            
افتد، زيـرا آنـان        سرعت فاصله ميدانشجويان، به

البته ايـن مسـالـه      .  دانند خود را از جنس ديگر مي
ها نيست، بلكه شكاف طبقاتي در تقصير آن آقازاده

 .كند جامعه، اين وضعيت را تحميل مي
عالوه بر موارد فوق، اصوال فرزنـدان صـاحـبـان       
قدرت و سرمايه، چندان لزومي به كسب علـوم و    

بينند، زيرا آنـان در زنـدگـي           ادامه تحصيل نمي
در .  انـد  نياز از كسب تـخـصـص    روزمره خود، بي

اي بـراي     حقيقت كسب تخصص را، تنها زمـيـنـه   
دانند كه البته شغـل   انتخاب كار و شغل مناسب مي

و كار براي آنان، از همـان دوران تـحـصـيـالت          
 .دبيرستاني، پيشاپيش فراهم است
هـاي   گـر بـخـش     در نتيجه توده دانشجويان، بيـان 

كه هيچ پشتوانه  آنان.  اند مختلف مردم عادي جامعه
اي  و تضميني براي شغل آينده خود ندارند و چاره

هم جز كسب تخصص بـراي تـامـيـن آيـنـده             
جهت نيست كه آمارها نيـز   بي.  شان ندارند فرزندان

گوياي همين مساله است كه دانشجويان، چـه در    
هاي دولتي و چه خصوصي، با اكـثـريـت       دانشگاه

بااليي، از طبقات متوسط و پايين جامعه هستند كه 
آنـان  .  با سختي و زندگي ساده، آشنايي كامل دارند

طعم تلخ فروش نيروي كـار تـوسـط پـدران و           
خـوبـي اخـتـالف       اند و بـه    شان را چشيدهمادران

 .كنند طبقاتي و  استثمار را درك مي
هاي مـخـتـلـف      از منظر ديگر، دانشجويان در رده
دهندگان آنان و  نيروي كار آينده هستند كه آموزش

صاحبان قدرت، آنان را براي تداوم و تضـمـيـن        
-قـدرت .  گردش چرخ آينده جامعه، در نظر دارند

عـنـوان   مندان و صاحبان سرمايه نيز به دانشجو، به
كنند كه بايد مـطـيـع و         نيروي كار آينده نگاه مي

هاي خاص طبـقـاتـي را       زير بوده و آموزشسربه
جذب كند تا بتواند در آينده، براي افزايش سرمايه 

در .  شان، كار كـنـد  آنان و توليد ارزش افزوده براي
گـيـرنـد تـا از          شان را به كار مينتيجه تمام توان

دانشجو، نيروي مناسب را براي گردش چرخ نظام 
 .طبقاتي فراهم سازند

ترتيب دانشجو در معرض دو كنش واقـعـي     بدين
 :جامعه قرار دارد

گرا در آمـوزش و    از طرفي، تالش نيروهاي واپس
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تربيت او، براي تبديلش به نيروي مطيع و سر بـه    
راه است و در اين زمينه تمام تالش خود را به كار 

گيرند تا او را براي آينده آماده كـرده و از او        مي
كام خـود    ها بهنيروي مناسب براي گرداندن چرخ

 . بسازند
از طرف ديگر، دانشجويان كه اكثريت باالي آنـان    

كش جـامـعـه    برآمده از طبقات مزدبگير و زحمت
هستند، آينده خود را در آينه نسل گذشتـه خـود     

بينند كه بايد حداقل سي سال پـس از پـايـان         مي
دارتر  داران را سرمايه تحصيل، جان بكنند تا سرمايه

 .كنند و منصب صاحبان قدرت را تضمين هم كنند
اين مساله را حتا در اعتراضات اخير دانشجويي در 

دانشجويان در فرانسه به قانون .  اروپا شاهد هستيم
همراه كارگران شـاغـل    افزايش سن بازنشستگي، به

گونه كه در انگستان نيز بـه    اعتراض كردند، همان

سازي آموزش و پرورش و در يـونـان       خصوصي
مـعـتـرض    ...  ، به وضعيت اشتغال و تورم و     ... و

طور كه گفته شد، وضـعـيـت    هر چند همان.  شدند
خاطر فاصله بيشتر طبقاتي، دانشجويان در ايران، به

 .اي نيز داردشرايط ويژه
هر روي، شرايط فوق كه دانشـجـويـان را در          به

معرض كشاكش طبقاتي قرار داده است، دانشـگـاه   
هاي جـامـعـه در         اي از خواست صورت آينهرا به

هيچ جنبش اجتماعي، بدون حضـور    .  آورده است
دانشجويان به منصه ظهور نرسيده است و هـيـچ     

هـاي   حكومتي، بدون در نظر گرفـتـن خـواسـت      
هاي خود را بـه       دانشجويان، نتوانسته است برنامه

همين جهت، نوك پـيـكـان حـملـه        به.  پيش ببرد
طرف دانشجـويـان بـوده      گران، همواره بهسركوب

است و درجه سركوب و اختناق در جـامـعـه را،      

هـا مشـخـص      توان از شرايط حاكم بر دانشگاه مي
 .كرد

مداران در مهار جنبش دانشجـويـي،   ناتواني قدرت
چـنـان   هاي مردم، هـم  گر آن است كه خواستبيان
رغم دستگيري، زندان، شكنجه، تجاوز و كشتـار  به

. چـنـان پـابـرجـاسـت        در سال گـذشـتـه، هـم        
هاي گسترده و زندان درماني و انـواع و     دستگيري

اقسام فشارها نتوانسته است جنبش مردمي را مهار 
داران و    چراغ سبز اقتدارگرايان به سـرمـايـه     .  كند

مند كردن مندان جهاني و اجراي طرح هدفقدرت
نيز نتوانسته است هيـچ  )  حذف سوبسيدها( هايارانه

آينده نيـز  .  مشكلي را براي آنان در داخل حل كند
ثابت خواهد كرد كه ترفندهاي مقابله با جـنـبـش      
مردمي و در قلب آن جنبش دانشجويي، ناكارآمـد  

 .خواهد بود

        حميد حاجي عبدالوهاب معاون وزارت كـار
روز گذشته درگفت و گو با خبرگزاري مهر اعـالم  

 :كرد
نظام حقوق روزمزدي به كارمزدي تغيير خـواهـد     

ريزي دولت در راستـاي   وي با تاكيد بر برنامه.  كرد
امروز يكـي از    :  كاهش حضور فيزيكي افراد گفت

تغيير نظام .  معضالت كشور فربه بودن دولت است
 8چنين عدم اعتقاد به روزمزدي به كارمزدي و هم

ساعت كار روزانه، در اسالم نيز سـفـارش شـده        
ايـن  .  دنيا نيز به اين موضوع تـوجـه دارد      .  است

مساله صرفا مربوط به دولت نيست كه بـگـويـيـم     
كارمندان دولت بيايند و وارد اين سيستم شـونـد،     

كنيم از منابـعـي چـون       چون پولي كه دريافت مي
مردم و از طريق ماليات، درآمد ملي و نفت اسـت  

طور كـه تـوقـع        همان.  شود كه به ما پرداخت مي
داريم وقتي فردي را در قـالـب نـيـروي كـار              
ساختماني و براي تميز كردن مـنـزل اسـتـخـدام        

كنيم بايد خوب كار كند تا به وي مزد بپردازيم،  مي
هر كسي كه كار كرد پول بگيرد، نه اينكه افراد كار 

حال اگر مـا بـه ايـن        .  نكنند و پول دريافت كنند

وقت دولت كوچك و با كـارايـي     سمت برويم آن
 . كند باال نيز معنا پيدا مي

 اين همـه فـوق     :  اما معاون وزير كار نگفت
گونه فربه دار اطراف دولت، كه دولت را اينپول
 اند؟ اند، كي وكجا كار كرده كرده

 
  كارگران شركت قطعـات  :  روزنامه كار و كارگر

مـاه اسـت كـه حـقـوق             5فوالدي كالك كرج 
اند و از اين ناحيه دچار مشكالت حـاد در     نگرفته

اند و خسارات جبـران  تأمين معيشت خانواده شده
در اين شركت با اجـراي طـرح     .  اند ناپذيري ديده

كاهش نيروي كار، فشار كار را روي يك شيـفـت   
اند و سه شيفت كار را به يك شيفت تبديل  گذاشته

. انـد  كرده وتعداد زيادي از كارگران را اخراج كرده
مـاه     5كارگران اين شركت پـس از تـحـمـل             

حقوقي، دست به يك حركت اعتراضي زدند و    بي
با طرح مطالبات و مشكالت خود، از نمايـنـدگـان    

اگـر  :  انـد  مجلس، دولت و مقامات محلي پرسيـده 
ماه حقوق نگيريد، چـطـور زنـدگـي          5شما هم 

روزمره را با اين همه معضالت مشكالت، گـرانـي   

گوي مطالبات كس پاسخگذرانيد؟ چرا هيچ مي...  و 
ها و  كه بعضي از سالنافتاده ما نيست و با اين عقب

خطوط توليدي شركت مشغول فعاليت هسـتـنـد،    
هـاي   هاي اخذ شـده از طـرف       معلوم نيست پول

گردد و براي رشد و تعالـي   قرارداد، كجا هزينه مي
اين واحد توليدي و پرداخت مطالبات كـارگـران،     

 ؟!شود هزينه نمي
اگر مـديـريـت    :  يكي از كارگران هم اظهار داشت

بخواهد و مواد اوليه يكي دو خط توليد را مهيا و   
توانيم طي دو مـاه   در اختيار كارگران قرار دهد، مي

افتاده كارگـران را پـرداخـت         تمام مطالبات عقب
نموده و انگيزه توليد، كار، تالش و سازندگي را به 

جوان جـويـاي    200شركت هديه دهيم و بيش از 
 . كار را استخدام نماييم

  شان خـوب   اين آقايان كه دست به واگذاري
  !تالش كنيد شايد نتيجه داد. است

 
خودرو كه نماينده انحصاري دايملر شركت تاپ

كارمـنـد    200مرسدس بنز آلمان در ايران است، با 
دستگاه خودروي بنز كـالس     500تا كنون حدود 

 آن سوي خبرها

 اخبار
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اين شركت بـا تـوجـه بـه         .  اي توليد كرده است
المللي ايران و نيز مديريت نـاكـارآمـد       تحريم بين

خـودرو  شركت تـاپ .  اكنون در حال تعطيلي است
ايـن  .  بـاشـد   خودرو مـي زير مجموعه شركت ايران

نفر از كاركنان خود را اخـراج كـرده      170شركت 
كـاركـنـان    .  شـود  نفر اداره مـي    30است و تنها با 

اخراجي اين واحد توليدي براي گذران زنـدگـي     
اين در حالـي  .  اند خود با مشكل جدي مواجه شده

ها نيز پيشاپـيـش    يارانه!  مندياست كه برنامه هدف
 . بر گراني و نگراني افزوده است

  باالخره كه چي؟ نگراني كه دردي را درمان
 ... بايد. نمي كند

 
              فرمانده لشگر ثاراهللا كـرمـان در هـمـايـش

ميلـيـون دالر      350:  بسيجيان گردان عاشورا گفت
هاي عـاشـورا    اي است كه هر ساله به گردان بودجه

  .يابد و الزهرا اختصاص مي
 البد مسافرن و براي همين دالر احتياج دارن 

  
           رييس پليس مبارزه با مواد مـخـدر نـيـروي

اردوگـاه كـار اجـبـاري در انـتـظـار                :  انتظامي
-سردار حسـيـن    .  فروشان مواد مخدر است خرده

فروشان مـواد مـخـدر در           آبادي گفت كه خرده
كار سختي و به شدت بههاي كار اجباري به اردوگاه

 .گرفته خواهند شد
  شد براي استفاده از كار مفت  بهتر از اين نمي

 ريزي كرد برنامه

 
    جمعي از كارگران كارخانه كفش بال با تجمـع

در مقابل دفتر مركزي اين شركـت، نسـبـت بـه         
عملكرد مديريت كنوني اين مجموعـه اعـتـراض      

عملكرد مدير اين مجموعه توليـد آنـقـدر      .  كردند
ضد كارگري است كه حتا مسول شوراي اسالمـي  
كارخانه هم، از كسر بدون دليل حقوق كـارگـران     

 )آبان 25روزنامه شرق سه شنبه . (كند گله مي

  قورباغه هـم ابـوعـطـا        ،آش كه شور بشه
 !اي بابا ما هم كه انگار قاطي كرديم... خونه مي
 
  شـود  قيمت گنـدم مـلـي مـي        :  وزير بازگاني .

هـاي   وقتي قيمت حـامـل  :  غضنفري در ادامه گفت
بـر از    انرژي اصالح شود، قيمت كاالهاي انـرژي   

جمله نان نيز اصالح خواهد شد و نانوا بـايـد بـه      
 5.7كارخانه آرد مراجعه كند و آرد را نه به قيمت   

تومان، بلكه به قيمت ملي بخـرد و     45تومان و يا 
شود و از آن پس در زمينه نـان     قيمت نان ملي مي

 ) آبان 27شنبه  5شرق . (رقابت آغاز خواهد شد
دونيد كه قيمت ملي يعني چـه،   اگر هنوز نمي

  .فهميد عجله نكنيد تا چند روز ديگه مي
 
  نبايد از عضـويـت در         :  رييس اتاق بازرگاني

نهاونديان .  نشيني كرد سازمان تجارت جهاني عقب
در سمينار تخصصي تبعات الحاق بـه سـازمـان        

بايد نوعـي نـگـاه      :  چنين گفتتجارت جهاني هم
نگرانه داشته باشيم و اكنون كه بـدخـواهـان       آينده
تراشي مي كنند، بايد بر روي اهـداف خـود        مانع

-در اين سمينار وزير بازرگاني و هـم   . تمركز كنيم
چنين رييس كميسيون اقتصادي مجلـس نـيـز از        

  اند گفته WTOضرورت پيوستن به 
  كشان كه چندين دهـه    ظاهرا غير از زحمت

تجربه فشار نظام مسلط جهاني را با گوشـت و    
بقيه براي پيوستن  ،اند پوست خود احساس كرده

به سازمان تجارت جهاني از هـم سـبـقـت           
 .گيرند مي

 
  هايي در زمينـه   سايت بنياد گلشيري كه فعاليت

  .ادبي دارد، فيلتر شد
    حتما چون تشخيص دادن جامعه به فعاليـت

 .هادبي احتياجي ندار
 
 ندا آقا سلطان را : جواد الريجانيMI6 كشت.  

 شناسيد؟ همكاران انگليسي رو كه مي 6ام اي
هاي اسراييلي هستند كه در مـاجـراي    تروريست

 اي هم دست داشتند هاي زنجيره قتل


         در برنامه پنجم توسعه، كارگـران سـه بـرابـر

به گـفـتـه اورنـگ       .  پردازند كارمندان حق بيمه مي
مدير عامل انجمن رفاه وتامين اجـتـمـاعـي، بـا          

قانون برنامه توسعه و صـنـدوق      40تصويب ماده 
درماني ايرانيان و با اجرا شدن اين مصوبه، دريافت 
حق بيمه از كارگران، سه برابر كارمـنـدان دولـت      

 ) آبان 20آرمان يك شنبه. (شودمي

 كنيد، صبر كنيد  باور نمي!  تونن زور دارن مي
 ! تا زمان اجراي برنامه پنجم توسعه

 
  صدا و سيما اخـبـار     :  الريجاني رييس مجلس

. خالف واقع منتشر نكند
پس بفرما صد و سيما رو تعطيل كنن ديگه! 

 در :  امين شعباني عضو كميسيون عمران مجلـس

ساخت مسكن مهر، از مصالح درجه سه استـفـاده   
. شده است

به هر حال دكور خوبي كه دارن، ندارن 


      سـازي  عضو شوراي كارگري كارخانـه لـوـلـه

 .ايم ماه است كه حقوق نگرفته 18: خوزستان
دليـل نـاتـوانـي       به:  چنين گفتغدير سواعدي هم

مديريت، اين كارخانه از ارديبهشت امسال تولـيـد   
كارگران اين كارخانه كه بين بيسـت  .  نداشته است

انـدازي  تا سي سال سابقه كار دارند، خواهـان راه   
اين كارخـانـه را بـخـش         .  مجدد كارخانه هستند
 ) شرق شنبه اول آذر. (كند خصوصي مديريت مي

    اين هم از مديريت بخش خصوصي كه ايـن
سـوي  سوي و آن  چاك در اينهمه طرفدار سينه

  !البته دور از جون شما. آب دارد


  انجمـن  .  سايت هواداران نازيسم رفع فيلتر شد

نازيسم و هواداران هيتلر، مدتي است كـه اعـالم       
موجوديت كرده و مدعي است كه سـايـت ايـن        
انجمن، تحت نظارت كارگروه رسانه هاي ديجيتال 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمـي فـعـالـيـت              

روز پس از آغاز به كـار، از     17اين سايت . كند مي

 آن سوي خبرها
 اخبار
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 :تماس با نشريه
نشريه جهان نـويـن، بـه       pdfبراي دانلود نسخه 

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

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

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

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

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

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

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

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

 اخبار

سوي وزارت ارشاد فيلتر شد و اينك با رفع فيلتر، 
 .اند فعاليت خود را شروع كرده

   ايـن  !  آقـا .  شـنـاسـي   احسنت به اين وقـت
 .ها عجب وقت شناسن فاشيست


 سونـامـي   :  رييس سازمان پزشكي قانوني گفت

آرمان دوشنبه اول   . ( گردان، در راه است مواد روان
 )آذر
     تـو  .  آقاجان در راه نيست، درخانـه اسـت

 !خوابت برده

 هـاي   آوري شده از دانشگاه بر اساس آمار جمع

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، تـا اول    
نـفـر    890هزار و  21مهر ماه سال جاري، بيش از 

. اند مبتال به ايدز در ايران شناسايي شده
        اين هم يك سونامي ديگر است كـه فـردا

 .آيد صدايش در مي


  هـا و     نفر از فرزندان ديپـلـمـات    120بيش از

هاي ايران در خارج از كشـور،     كاركنان سفارتخانه
از طرق مختلف مبادرت به اخذ تابعيت دوگـانـه     

 )آذر 2شرق سه شنبه . (اند كرده

 ها اتفاقات غيرمترقبه را زودتـر درك         بچه
 . كنند مي


   صبح روز دوشنبه اول آذر، جمعي از كارگـران

ساختماني با حضور در مقابل مجلس، تـجـمـعـي     
برگزار كردند تا از تعليق اجراي قـانـون بـيـمـه          

سـال آيـنـده         5اجباري كارگران ساختماني در   
قانون بـرنـامـه     156بر اساس ماده . جلوگيري كنند

سال ديگر اجـرا   5پنجم توسعه، اين طرح به مدت 
 )آذر 2آرمان سه شنبه . (نخواهد شد

      كارگران ساختماني بيمه به چـه دردشـون
 .نان به قيمت ملي را بچسبن. خوره مي


  به گزارش ايلنا، در كارخانه پروفيل پارس متال

از ابتداي سال جاري كارفرماي شـركـت، بـدون        
توجه به مصوبه حداقل مزد شوراي عـالـي كـار،      

هزار تومان تعييـن   50اي  حقوق هر كارگر را هفته
دريافتي .  كارگر دارد 384اين كارخانه .  كرده است

متوسط اين كارگران، بر اساس حداقل حقـوق در    
 .هزارتومان در ماه بوده است 600سال گذشته 

   عرض كنم يك اصالحاتي در راه است كـه
اگر به قانون كار اصابت كنـد، وضـع هـمـه         

 .كارگران چنين خواهد شد

 
 هـاي  براي دومين روز پياپي، خريداران كاميون
اين تجمع، .  در مقابل مجلس تجمع كردند 200تي 

. اعتراضي به غيراستاندارد بودن اين خودروها بـود 
 )آذر ماه 8همشهري (
  احتماال وارد كننده اين خودروها را در محل

  .شناسايي كرده بودند


  مـنـد سـازي      به گفته محمود دو دانگه، هـدف

 .يارانه نان در اولويت قرار دارد
 هـا   كاش اين اولويت سكته كنه وگرنه خيلي

  .رو به سكته كردن ميندازه


  به گزارش فارس، طي روزهاي گذشته، صدور

كشي در  حكمي مبني بر تعيين قاتل به وسيله قرعه
. مجتمع قضايي بعثت صورت گرفـت  1156شعبه 

فردي در جريان درگيـري   74خرداد  17ظاهرا در 

با دو نفر، از ناحيه سر مورد اصابت چـوب قـرار     
اما .  گرفته و بر اثر ضربه مغزي به قتل رسيده است

با توجه به اينكه قتل در ساعات پاياني شـب رخ    
داده است، هيچ شخصي غير از قاتالن و مقتول در 
صحنه حادثه حضور نداشتند و شاهدي هم وجود 
ندارد، معلوم نشده كه كدام يك ضربه اصـلـي را     

اند و چون قتل با يـك ضـربـه بـوده،         وارد كرده
قـاضـي   .  توان مشاركت در قتل اعـالم كـرد       نمي

پرونده گفت در اين موارد طبق قاعده، مـوضـوع     
توانيم دو نفر را    شود، چون نمي قصاص منتفي مي

دانيـم   خاطر يك نفر قصاص كنيم، چون قطعا ميبه
توان هـر     گناه و ديگري قاتل است و نمي يكي بي

دو را قصاص و يا هر دو را آزاد كرد، چرا كه در   
گـنـاه كشـتـه        صورت قصاص هر دو نفر، يك بي

شود و چون قطعا يكي از آنها قـاتـل اسـت،         مي
پس بـحـث بـا        .  توان هر دو نفر را آزاد كرد نمي

قاضي .  آيد منتفي شدن قصاص، بحث ديه پيش مي
كشي نيز صرفا جـهـت    ام كه قرعه گفت بارها گفته

خواهيم  پرداخت ديه و نه تعيين قاتل است؛ ما نمي
كشي قاتل را مشخـص كـنـيـم، بـلـكـه             با قرعه

خواهيم براي جلوگيري از هدر رفتن خون يك  مي
ظاهرا ايـن پـرونـده        .  مسلمان، حكم به ديه دهيم

 ...سال بالتكليف مانده بود و  15حدود 

   تـعـجـب    اوال كه زنده باد دادگاه بلخ، ثانيا
در .  جاي آن دست مريزاد بـگـويـيـد      نكنيد، به

روزگاري كه فردي كه شاهد كشته شدن جواني 
جاي مجرم توسط ماشين نيروي انتظامي بوده، به

شود و از دانشجويان حاضر در كوي  دستگير مي
، بـاز    ... خواهند خسارت بگيرند و   دانشگاه مي

جاي شكرش باقي است كه يك قاضـي، ايـن     
.همه در اجراي عدالت اصرار دارد

 آن سوي خبرها
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 !مردم آزاده
دانـا،     دكتر فريبـرز ريـيـس     

اقتصاددان، نويسنده، مترجـم  
و عضو هيئت دبيران كانـون  

شـب     نويسندگان ايران نيمه
شخصي به منزلـش   آذر با يورش مأموران لباس 27

 .دستگير شده است
اش در كميسيون ”  نماينده“ تازگي  در كشوري كه به

اسـت ايـران         حقوق بشر سازمان ملل اعالم كرده
آزادترين كشور جهان است، اقتصادداني را ظاهـراً  

طرح تعديل اقتصـادي  “ ي  به اتهام اظهارنظر درباره
كمتر از دو سـاعـت پـس از          ”  ها و حذف يارانه

كـنـنـد، تـنـي چـنـد از                 مصاحبه بازداشت مي
ربـايـنـد،       نگاران را از محل كار خود مـي  روزنامه

وكيلي را به اتهام دفاع از متهمان سياسي به بـنـد     
كشند و مرگ تدريجي او از گرسنـگـي را بـا         مي

كنند، كارگري را كه جرمي جز  اعتنايي نظاره مي بي
ها در    دفاع از حقوق صنفي و سنديكايي ندارد ماه

 . . .دارند و  زندان نگاه مي
كانون نويسندگان ايران، كه به حكم منشور خـود    

وچراي هر شـهـرونـد       چون آزادي بيان را حق بي
دانـد خـواهـان       ايراني، بي هيچ حصر و استثنا، مي

ي    دانا و همـه  قيد و شرط فريبرز رييس  آزادي بي
  .زندانيان سياسي و عقيدتي ديگر است

سنـگ   روز از ريزش معدن زغال 5گذشت  پس از
معدنچي در عمـق   3هجدك كرمان و مدفون شدن 

متري، يكي از كارشناسان سـازمـان نـظـام          600
از قـطـعـي شـدن مـرگ          ، مهندسي استان كرمان

 .كارگران خبر داد
سنگ هجدك واقع در شهرستـان راور     معدن زغال

ريـزش  1389آذر      23شنبه  استان كرمان، ظهر سه
متري، مدفـون   600معدنچي آن در عمق  4كرد و 
جسد يكي از معدنچيان در ساعات اولـيـه     .  شدند

 .حادثه پيدا شد

، اسماعيل نجار استـانـدار   1389آذر  27روز شنبه 
هاي امداد و نجات به مـحـل    كرمان از اعزام اكيپ

ريزش معدن خبر داده و گفته بود كه امدادگران به 
هايـي كـه      متاسفانه اكيپ“ :  اند محل ريزش نرسيده

براي امداد اعزام شده بودند در مسير دچار سانجـه  
دو نفر از امداد گران در سانحه تصـادف    .  شده اند

اند و هم اكـنـون در      دچار صدمات جسماني شده
. هاي كرمان بسـتـري هسـتـنـد        يكي از بيمارستان

ديشب نيز يك اكيپ جديد به منطقه اعـزام شـده     
 ”.است

سال قبل، حادثه مشابهي در همين معـدن اتـفـاق      
افتاده بود و طي آن، تعدادي از معدنچـيـان جـان      

تـا     1389از ابتداي سـال      .  خود را از داده بودند
هاي  كارگر، هنگام كار در معدن 20حال بيش از  به

 12انـد كـه          سنگ استان كرمان كشته شـده  زغال
. كشته شـدنـد  ”  بابنيزو“ كارگر تنها در حادثه معدن 

كارگر هنگام كار در    21نيز حداقل  1388در سال 
سنگ استان كرمان، به علت حـوادث     معادن زغال

 .اند مختلف جان خود را از دست داده

  دانا اطالعيه كانون نويسندگان ايران درباره بازداشت فريبرز رييس

 قطعي شدن مرگ معدنچيان مدفون شده در معدن هجدك كرمان

 اخبار كارگري

، 89آذر    27نيمه شب شنبه 
ماموران امنيتي با ورود بـه    
مـنـزل فـريــبـرز ريـيــس          

اقتصاددان ، يار ديـريـن    دانا،
كانون مـدافـعـان حـقـوق        

كارگر، به بازرسي منزل مسكوني و ضبط كامپيوتر 
و دست نوشته هاي وي مبادرت كرده، و پـس از    
يك ساعت او را بازداشت و به مكان نامعـلـومـي    

 .منتقل كردند
اين دستگيري چند ساعت پـس از آن صـورت         
گرفت كه رييس دانا در اقدامي شجاعـانـه اعـالم      
كرده بود كه اجراي هدفمند سـازي يـارانـه هـا         

فشردن گلوي كارگران و زحمتكشان و حمله همه 
 .جانبه به سفره ي خالي آنان است

دستگيري وي بيانگر آن است كه حمله كنندگان به 
سفره ي خالي مزدبگيران و كارگران مي خواهـنـد   
اعالم كنند كه هيچ گونه اعتـراضـي را تـحـمـل          
نخواهند كرد وبا ايجاد فضاي قـبـرسـتـانـي مـي         

 .خواهند هر گونه اجحافي را بر مردم روا دارند
كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن حمايت هـمـه   
جانبه از نظرات قاطع اين اقتصـاددان دردفـاع از       
زندگي كارگران وزحمتكشان، خواهان آزادي بـي    

رييس دانا هيچ جرمي .  قيد وشرط و فوري اوست
جز بيان خواسته هاي كارگران و زحـمـتـكـشـان      

زبان و قلم گوياي او خواسته .  مرتكب نشده است
هاي واقعي ميليونها انسان زحمتكشي است كه در 

 .زير خط فقر زندگي مي كنند
كانون مدافعان حقوق كارگر بار ديگر هشدار مـي    
دهد كه نشـان دادن قـدرت بـه كـارگـران و                
زحمتكشان ودستگيري روشنفكران مـدافـع آنـان      
مشكالت مردم مارا نه تنها حل نخواهد كرد بلكـه  
بر شدت وحدت آن خواهد افزود وكـارگـران و       
زحمتكشان و مردم تحت ستم را در مسير احقـاق  

 .حقوق از دست رفته خود مصمم تر خواهد كرد

 اطالعيه كانون مدافعان حقوق كارگر درباره دستگيري فريبرز رييس دانا
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دادگاه انقالب، به جاي بررسي مراحل آزاد كـردن  
رضا شهابي، عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران 
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، مستقيمـا  
پرونده وي را براي محاكمه در دستور كـار قـرار     

آذرماه  28رضا شهابي را در صبح روز يكشنبه .  داد
به دادگاه انقالب واقع در خيابان معلـم مـنـتـقـل        

 .كردند تا دادگاهش تشكيل شود
زنـدان     209رضا شهابي، كارگر زنداني در بـنـد     

اوين، اعالم كرد با توجه به جريان افتادن بـررسـي   
پرونده اش و به ويژه نظر به درخـواسـت هـاي        
مكرر جنبش كارگري از وي، از شـامـگـاه روز          

آذرماه، پس از نه روز اعتصاب غـذاي   28يكشنبه 
خشك، به اعتصاب غذاي خود پايان خواهـد داد،    

صدور حكـم     اما چنانچه در بررسي پرونده اش و

آزاديش اخاللي ايجاد شود، او مجددا دسـت بـه       
رضا از تمامي كساني كـه  .  اعتصاب غذا خواهد زد

از وي حمايت كرده اند، تشكر كرده و خـواسـتـه    
 .است سالم وي را به همه آنان ابالغ كنند

ماه حبس و فشارهاي روحي و    6به دليل بيش از 
جسمي بر رضا، اكنون اوضاع جسمي او بسـيـار       
وخيم شده است و عالوه بر درد دندان، كـمـر و     
كتف و درد در دست چپ به دليل آرتوروز، دچار 

 .معده درد نيز شده است

 پايان اعتصاب غذاي خشك رضا شهابي، عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد

آذر ماه، فعال سنديكايي هـمـايـون       20روز شنبه 
جابري، توسط حراست شركت واحـد اتـوبـوس      
راني تهران و حومه، تحت عنوان غيبت غير موجه 

روزي كه در بازداشت وزارت اطالعات بـه     13(  
سر برد و تنها به جرم همراهي كـردن هـمـسـر         

از )  همكارش آقاي غالمحسيني، دستگير شده بـود 
 .كار تعليق شد

آقاي جابري از زمان آزاد شدن از زندان، كه با قيد 
ميليون توماني بود، به محل كـار خـود        10وثيقه 

بازگشت، ولي حراست شركت واحد در ادامه كـار  
او چند بار به حراسـت اداره    .  وي كارشكني نمود

مركزي احضار شد، تا اينكه روز شنبـه از ادامـه       

همزمان حراسـت  .  كارش ممانعت به عمل آوردند
شركت واحد با شايعه پراكني در سطح شـركـت،     
مبني براينكه آقاي جابري خود اقدام به بازخـريـد   
نموده است، قصد دارد تا از تبعات اعـتـراضـات      
 .احتمالي در شركت واحد جلـوگـيـري نـمـايـد        

حراست شركت واحد در يك فرافكني ديگـر بـه     
آقاي جابري اعالم كرده است كه دستگيري سـال    
گذشته او در روز جهاني كارگر را به عنوان غيبـت  
غير موجه محسوب خواهد كرد و به اين خـاطـر     
عليه او اقدام به پرونده سازي جديـدي خـواهـد      

 .نمود
از طرفي ديگر بدون احضار كتـبـي و بصـورت        

تلفني، به همايون جابري اطالع داده شد كـه روز    
دادگاه انقالب كـرج   1آذر ماه در شعبة  29دوشنبه 

او بـه دلـيـل        .  مورد محاكمه قرار خواهد گرفـت 
همراهي كردن همسر همكارش آقاي غالمحسينـي  

روز در      13به اداره اطالعات كرج، دستگيـر و      
ميـلـيـون     10بازداشت آنها قرار داشت كه با وثيقه 

 .توماني آزاد گرديد
فعال ديگر سنديكاي شـركـت      6در حال حاضر، 

 :واحد نيز در بازداشت به سر مي برند
منصور اسانلو، ابراهيم مـددي، رضـا شـهـابـي،          
غالمرضا غالمحسيني، علي اكبر نظري و مرتضـي  

 .كمساري

 تعليق از كار و احضار به دادگاه همايون جابري، عضو سنديكاي كارگران شركت واحد

علي نجاتي كارگر و عضو هيات مديره سنديكـاي  
ماه پيش در پـي     22كارگران نيشكر هفت تپه، كه 

بازداشت توسط نيروهاي امنيتي از كار اخراج شده 
دادنامه ديوان عدالـت   89آذرماه  27بود، روز شنبه 

اداري، مبني بر تاييد حكم اخراج خود را دريافـت  
 .نمود
نجاتي كه پس از صدور حكم اخراج توسـط   علي

هيات تشخيص و سپس هيات حل اختالف اداره   
كار شوش، شكايت نامه اي به ديوان عدالت اداري 

ماه معطلي و  14در تهران تسليم كرده بود، پس از 
ماهي كـه اخـراج        22در حالي كه در تمام مدت 

شده است، هيچ گونه حقوق بيـكـاري دريـافـت       
در شرايط سخت معيشتي گـذران     نكرده و نتيجتا

زندگي نموده، اكنون نيز تاييديه حكم اخراج خود 

 .را توسط ديوان عدالت اداري دريافت نموده است
اين در حالي است كه نامبرده، در پي اخراج خود، 
ابتدا به هيات تشخيص اداره كار شهرستان شـوش  
شكايت برده بود، اما در اقدامي كه حتا خـارج از    
قوانين مرسوم اداري است، اداره كـار بـه جـاي        
بررسي شكايت نجاتي، خود راسا اقدام به صـدور  

 .حكم اخراج وي كرده بود

 ديوان عدالت اداري، اخراج علي نجاتي عضو هيات مديره سنديكاي كارگران هفت تپه را تاييد كرد

 اخبار كارگري
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 دانشگاه اميركبير
 تجمع و درگيري

همانند سال گذشته، دانشگاه اميركبير شاهد تجمـع  
نفري دانشجـويـان بـه       500خودجوش و بيش از 

صبح روز شانزدهم آذر   .  مناسبت روز دانشجو بود
نفر از فعالين دانشجويي پلي تكنيك بـه   50حدود 

همچـنـيـن    .  اين دانشگاه ممنوع الورود شده بودند
درهاي دانشگاه توسط نيروهاي امنيتي و پـلـيـس      
محاصره شده و رفت و آمد دانشجويان توسط اين 

 .نيروها نيز كنترل مي شود
تعدادي از كالس هاي درس نيز به مناسبـت ايـن     

در اين تجمع دانشـجـويـان      .  روز تعطيل شده بود
شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند و سـرود يـار         

اين تجمع با درگـيـري هـاي        .  دبستاني خواندند
پراكنده با نيروهاي بسيج، حراست و انـتـظـامـات     

در اين تجمـع دانشـجـويـان       .  دانشگاه همراه بود
تجمع كننده قصد نمايش دادن عـكـس مـجـيـد        
توكلي، دانشجوي در بند اين دانشگاه را داشتند كه 

 .با حمله نيروهاي بسيجي همراه شد
 

 دانشگاه آزاد قزوين
 تجمع هزار نفري دانشجويان

تجمع اعتراضي شانزدهم آذر، در دانشـگـاه آزاد       
قزوين با حضور بيش از هزار نفر از دانشجويان از 

از همـان ابـتـدا      .  ميدان قلم اين دانشگاه آغاز شد
حضور نيروهاي امنيتي و بسيج هر لحظه گستـرده  
تر مي شد و آنها اقدام به تهديد و فيلمبـرداري از    

دانشجويان با خواندن سـرود    .  دانشجويان نمودند
” اشكان ما نمـرده “ و دادن شعارهاي ”  يار دبستاني“ 

ياد و خاطره اين دو دانشـجـوي   ”  امير ما نمرده“ و 
كشته شده را گرامي داشتند و نسـبـت بـه عـدم         
محاكمه آمرين و عاملين اين جنـايـت اعـتـراض       

از صبح نيروهاي امنيتي و بسـيـج سـعـي       .  كردند
داشتند با تهديد جلوي شكل گيري اين تجمـع را    
بگيرند كه در نهايت دانشجويان با تعطيـل كـردن     

ايـن  “  كالس هاي نوبت دوم و با سر دادن شعارِ   
به اين تـهـديـدات         ” آزاد ِ قزوينه، ذلت نميپذيره

 .جواب ِ درخوري دادند
 

 دانشگاه تهران
 تجمع خودجوش دانشجويان

 در دانشكده فني
در حالي مراسم انجمن اسالمي دانشگاه تهران در   
تاالر شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تـهـران     
برگزار شد كه دانشجوياني كه موفق به حضور در   
سالن نشده بودند با تجمع مقابل سالن، اقـدام بـه     

نصر من اهللا و فتـح  “ سر دادن شعار هايي همچون 
، ”  قريب ، مرگ بر ايـن دولـت مـردم فـريـب           

كردنـد و    ...  “ ،  ” پذيردميرد ذلت نميدانشجو مي“ 
در اين مراسم دانشجويـان  .  دست به اعتراض زدند

. را نيز بارها خواندند”  يار دبستاني“ همچنين سرود 
اين مراسم و تجمع در حالي بـرگـزار شـد كـه           
نيروهاي امنيتي و پليس حضور چشمـگـيـري در      

چنين نيروهاي حراست هم.  اطراف دانشگاه داشتند
از حضور فعاالن دانشجويي به داخـل دانشـگـاه        

 .جلوگري مي كردند

جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران در اقـدامـي       
ابتكاري همزمان با روز دانشجو، هدايايي شـامـل     
تابلويي از تصاوير حمله به دانشگاه تهران و كـوي  

و تجمع هاي دانشجويـي   1388دانشگاه در خرداد 
در ايام پس از انتخابات به دفتر فرهاد رهبر، رئيس 

 .دانشگاه تهران، ارسال كردند
 

 دانشگاه علم و صنعت
 آساتجمع سكوت به ياد كيانوش
 دانشجوي كشته شده

 در حوادث پس از انتخابات
نفر از دانشجويان دانشگـاه عـلـم و         200حدود 

صنعت به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو، تحت 
شديدترين تدابير امنيتي و به رغم حضور گستـرده  
نيروهاي حراست، بسيج و لباس شخصي هـا، در    
پارك شهيد آسا گرد هم آمدند و ياد و خـاطـره       

آسـا  شهيد دانشگاه علم و صنعت، مهندس كيانوش
در اواخر تـجـمـع يـكـي از            .  را، گرامي داشتند

آسا داشت كيانوش دانشجويان سخناني را در گرامي
تعدادي از نيروهاي .  و جنبش دانشجويي بيان كرد

بسيج و حراست سعي كردند اين دانشجـو را از      

 اخبار دانشجويي

 برگزاري مراسم اعتراضي به مناسبت روز دانشجو در چند دانشگاه ايران

 1389تجمع دانشجويي به مناسبت شانزده آذر  -دانشگاه آزاد قزوين
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جمعيت دور كنند و با صداي بلند شروع به اهانت 

آسا كردند تا بتواند تجمع كنندگان را به به كيانوش
واكنش وادارند، اما واكنش قاطبه دانشجويـان بـه     

 .توهين كنندگان، دعوت به سكوت و آرامش بود
 

 دانشگاه صنعتي شيراز
 ابتكار نافرماني مدني
 تشكيل صف اعتراضي

داشـت  دانشجويان دانشگاه صنعتي شيراز به پـاس 
روز دانشجو به بهانه صرف غذا، صـف طـوالنـي      

ايـن  .  مقابل سلف سرويس دانشگاه ايجاد كـردنـد  
مراسم در حركتي خود جوش از چند روز قبل بـا  
شعار نويسي بر روي شيشه هـا و آيـنـه هـاي             

آذر    16خوابگاه و نصب پوسترهاي مربوط بـه      
پشت درب اتاق ها آغاز شده بود كه با واكـنـش     
حراست و انجام اقداماتي نظـيـر پـاره كـردن و           
. برداشتن پوسترها و پاك كردن شعارها همراه بـود 

آذر نيز تراكت هايـي در سـطـح         16روز قبل از 
دانشگاه توزيع شده بود كه ضـمـن دعـوت بـه         
حضور در صف اعتراضي در روز دانشـجـو از         
دانشجويان خواسته بودند برنامه بسيج دانشجويـي  

اين دعوت به تحـريـم   .  را در اين روز تحريم كنند
برنامه بسيج، با استقبال و پاسخ مثبت دانشجويـان  

با حضور بسيار انـدك     مواجه شده و برنامه بسيج
 .دانشجويان برگزار شد

 
 دانشگاه شهيد عباسپور

 انتقادات صريح دانشجويان
 

انجمن اسالمي دانشگاه شهيد عباسپـور جـلـسـه       
سخنراني را با حضور معصومه ابـتـكـار، عضـو         
. اصالح طلب شوراي شهر تهران، بـرگـزار كـرد       

دانشجويان در اين برنامه انتقادات صريح نسبت به 
سياست هاي حاكميت در سركوب هـاي انـجـام      

يكي از دانشجـويـان در ايـن        .  شده مطرح كردند
سال هاست مي بينيم حـرمـت     “ :  مراسم گفته بود

دانشجو و دانشگاه با امنيتي كردن فضا در آستـانـه   
نفر  5االن حدود  . آذر ناديده گرفته مي شود 16ي 

از كانديداهاي دفتر تحكيم وحدت را دسـتـگـيـر     
متاسفانه به خاطر فشارهايي كـه وجـود      .كرده اند

دارد انجمن اسالمي حاضر نشد در مـورد ايـن         
. مسئله بحث كند و آن را بر روي بورد خود بزنـد 

مسئله اين است كه اگر بخواهيم در ايـن مـوارد       
سكوت كنيم، با عواقب ناگواري مواجه مي شويـم  

خانم شبـنـم مـددزاده      .  و به مشكل برمي خوريم
سال حبـس   5اسفندماه پارسال بازداشت شد و به 

اما بـه خـاطـر فضـاي مـوجـود،               .  محكوم شد
دانشجويان دانشگاه تربيت معلم نتوانستند از ايشان 

اصالح طلبان خود از دفتـر  .  حمايت الزم را بكنند
از اصالح طـلـبـان     76تحكيم وحدت كه در سال 

حمايت كرد و از آقاي علي افشاري كه عضو ايـن  
كه به زندان افـتـاد، بـه         78تشكل بود و در سال 

راحتي گذشتند و از عزت اهللا ابراهيم نژاد حمايت 
 ”.نكردند

 
 دانشگاه آزاد تبريز

 درگيري دانشجويان با نيروهاي امنيتي
 بر سر توزيع بيانيه

بنابر گزارش ارسالي، عليرغم جو شديد امـنـيـتـي     

حاكم در دانشگاه آزاد تبريز و تهديدهاي صـورت  
كـانـون وحـدت      “ گرفته، دو تشكل دانشجويـي    

ايـن  ”  انجمن اسالمي دانشجـويـان  “ و ”  دانشجويان
داشـت  دانشگاه، بيانيه هاي جداگانه اي در گرامـي 

روز دانشجو و در اعتراض به شرايط خفقان حاكم 
خصوص دانشگاه ها، و عدم صـدور    بر كشور، به

مجوز براي بزرگداشت روز دانشجو توسط تشكل 
هاي مستقل و منتخب دانشجويي، منتـشـر و در       
سطح اين دانشگاه به صورت وسيعي توزيع گرديد 
كه اين مسئله باعث درگيري ميـان دانشـجـويـان       
عضو اين تشكل ها با نيروهاي امنيتي حاضـر در    

 .دانشگاه شد
 
 

 دانشگاه سيستان و بلوچستان
 تجمع سكوت دانشجويان

 با شمعي در دست به ياد كشته شدگان
دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در روز     

آذر دست به تجمع اعتراضي آرام در مـقـابـل       16
در اين تجمع .  سلف غذا خوري اين دانشگاه زدند

 اخبار دانشجويي
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كه با سكوت برگزار شد، شركت كنندگان بـا در      
دست داشتن شمع، ياد و خاطره دانشجويان كشتـه  
شده و همچنين دانشجويان در بند را گرامي داشته 

در پايان يكي از دانشجويان براي جمع حاضر .  اند
سخنراني كرد و ياد دانشجويان زنداني و كشـتـه       
شدگان پس از انتخابات را گرامي داشت و نسبـت  

 .به سركوب هاي موجود انتقاد كرد
 
 

 دانشگاه خواجه نصير
 تجمع در دانشكده مكانيك

 رغم جو امنيتي حاكمعلي
جمعي از دانشجويان دانشگاه خواجه نصـيـر در       
دانشكده مكانيك اين دانشگاه دست به تحصن و   

در اين تحصن كه بـا سـر       .  تجمع اعتراضي زدند
دادن فرياد مرگ بر ديـكـتـاتـور هـمـراه بـود،              
دانشجويان سرود يار دبستاني را به صورت دستـه  

 .جمعي خواندند
اين در حالي بود كه جو دانشگاه خواجه نصير از   

آذر، به علت برگزاري تجمعي به مناسـبـت    9روز 
سالروز زنداني شدن ميالد اسدي، به شدت امنيتـي  
شده بود و نيروهاي حراسـت از ورود بـرخـي          

نيروهاي .  كردند  دانشجويان به دانشگاه جلوگيري
حراست و لباس شخـصـي از تـجـمـع حـتـي              

نفره دانشجويان در صحن دانشكـده   2هاي    گروه
 .برق جلوگيري مي كردند

 
 

 دانشگاه آزاد اراك
 تجمع دانشجويان مقابل دانشگاه

دانشگاه آزاد اراك كه در ايام پس از انـتـخـابـات       
شاهد چندين تجمع بزرگ بود، هم زمان بـا روز      
دانشجو و به علت سفر احمدي نژاد به اين شهـر،  

تـعـداد زيـادي از        .  بدون اعالم قبلي تعطيل شـد 
دانشجويان اين دانشگاه كه با درهاي بسته دانشگاه 
مواجه شدند، در اعتراض به اين مسئله مقابـل در    
دانشگاه تجمعي ترتيب دادند كـه بـا بـرخـورد           

 .نيروهاي امنيتي مواجه شد

 دانشگاه گيالن
 تجمع دانشجويان

دانشجويان دانشگاه گيالن با تشـكـيـل تـجـمـع         
اعتراضي نسبت به شرايط موجـود در كشـور و         

بيش از   .  فضاي خفقان و سركوب اعتراض كردند
نفر از دانشجويان با حضـور در مـحـوطـه          300

دانشـجـو   “ دانشگاه، به سر دادن شعارهايي از قبيل 
يـار  ” خـوانـي     و هـم   ”  مي ميرد، ذلت نمي پذيرد

حضور نيروهاي حـراسـت و     .  پرداختند”  دبستاني
 .لباس شخصي در اطراف اين تجمع چشمگير بود

 
 دانشگاه بوعلي همدان

 تجمع دانشجويان 
دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان نيز عـلـي     
رغم محدوديت هاي فراوان گرد هم آمدند و بـه    

دانشجويان معترض .  تكريم روز دانشجو پرداختند
در جلوي درهاي بسته شده توسط حـراسـت بـه      

به اللـه    “ و ”  يار دبستاني“ تجمع و خواندن سرود 
نيروهاي حراستـي تـا     .  پرداختند   ” در خون خفته

آذر اقدام به نصـب   16نيمه هاي شب قبل از روز 
 .دوربين هاي مدار بسته در دانشگاه كرده بـودنـد    

 
 دانشگاه بين المللي قزوين

 تجمع آرام دانشجويان
دانشجويان دانشگاه بين المللي قزوين همگـام بـا     

آذر    16ديگر دانشگاه هاي كشور، مراسـم روز      
علي رغم وجود جو بي سابقه امنيتي بـرگـزار        را

در هفته هاي قبل دانشجويان اين دانشگاه .  نمودند
با صدور بيانيه اي در فراخوان برگزاري تجمع در   

آذر و سر دادن شعار هاي اعتـراضـي در      16روز 
خوابگاه هاي اين دانشگاه به استقبال روز دانشجـو  

آذر نيـز چـنـد صـد تـن از               16در روز .  رفتند
دانشجويان معترض اين دانشگاه طبق فراخواني كه 
در روزهاي گذشته منتشر شده بود، بـا تـجـمـع         

در صحن اصلي دانشگاه اعتراض خويش را      آرام
به روند حاكم نشان دادند و خواستار ملغي شـدن    

تن از دانشجويـان ايـن      15احكام اخراج و تعليق 
 .دانشگاه شدند

 دانشگاه سهند تبريز
 اعتراض دانشجويان

 به برنامه نمايشي مسئولين دانشگاه
صحن آمفي تئاتر دانشگاه صنعتي سهنـد تـبـريـز       
شاهد فرياد و اعتراض نسبت به سخنـان رئـيـس      
دفتر نهاد رهبري در دانشگاه هاي استان آذربايجان 

در حين اين مراسم دانشجويان پالكارد  . شرقي بود
سهام عدالت   =ستاره در پرونده “ هايي با مضامين 

روز دانشجو متعلق به كسانـي اسـت     “ و ”  دانشجو
شان ريخته شده، نه آنان كـه خـونـي را        كه خون
در دسـت     ... و”  دانشگاه زنده است” و”  ريخته اند

پس از آن كه در اين مراسم تـريـبـون در      .  داشتند
اختيار دانشجويان قرار نـگـرفـت، دانشـجـويـان         
معترض به منزله اعتراض به روند مراسم و توهين 
به دانشجويان در روز دانشجو، با خواندن سـرود    

” پذيردميرد ذلت نميدانشجو مي“ و ”  يار دبستاني“ 
جلسه ترتيب داده شده توسط دانشگـاه را تـرك       
 .كردند و در محوطه دانشگاه اقدام به تجمع كردند

 
 دانشگاه رازي كرمانشاه

 استقبال دانشجويان از صفار هرندي
 ”مرگ بر ديكتاتور“با شعار 

مـرگ  “ دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه با شعار 
به حضور صفار هرندي وزير سـابـق   ”  بر ديكتاتور

 .فرهنگ و ارشاد، در اين دانشگاه اعتراض كردنـد 
صفار هرندي و هيات همراهش با شـعـارهـايـي       

پس از .  غافلگير شدند”  مرگ بر ديكتاتور“ همچون 
اين شعارها جمعي از دانشجويان با كف زدن بـه    

مجري مراسم .  حمايت از شعار دهندگان پرداختند
با در خواست هاي مكرر خود سعي در آرام نـگـه   
داشتن جو آمفي تئاتر نمود اما با بـي تـوجـهـي         

دانشجويان اين دانشگاه در    .دانشجويان همراه شد
روزهاي قبل با پخش اعالميه و تـراكـت هـايـي       
خواهان آزادي مجيد دري و ديگر دانشـجـويـان      
دربند شدند كه اين اقدام، با حملـه و درگـيـري        
نيروهاي طرفدار بسيج با دانشجويان مواجه شـده    

 .بود
 )با تلخيص(سايت دانشجو نيوز : منبع

 اخبار دانشجويي
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هاي  سركردگان جهان تك قطبي امروز كه بحران        
ي اقتصاد سودمحورشان از ساختار        دائما فزاينده 

شود تمام    بيمار نظام سرمايه داري ناشي مي           
ي فقيرترين   ها را كنار زده و گستاخانه سفره        نقاب
هاي مردم را آماج هجوم خود قرار         توده
اند و با توصيه نهادهاي محافظ خود        داده

المللي پول   بانك جهاني و صندوق بين     
كنند  المللي چنان وانمود مي    در سطح بين  

هاي اين نهادها    كه بدون عمل به توصيه    
ها  هيچگونه امكاني براي مهار اين بحران     

هايي كه نه تنها در       وجود ندارد، توصيه  
كشورهاي جهان سوم كه در                

ترين كشورهاي اروپايي نيز به        پيشرفته
هايي كه   توصيه. اجرا گذاشته شده است   

گير شده   مخالفت با آن در اروپا همه        
است و مي رود كه بساط نظام                

داري را با مخاطرات و مشكالت جدي            سرمايه
اعتراض كارگران و ديگر زحمتكشان     . روبرو سازد 

در يونان، جنبش فراگير كارگري فرانسه و               
ي كارگران انگلستان، بلژيك،     اعتراضات كم سابقه  

حمايت ديگر  ... ايرلند، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال و       
اقشار جامعه از اين اعتراضات بيانگر آگاهي نسبي        

هاي  مردم  آن كشورها از نيات پنهان در برنامه            
ي اين نهادهاي محافظ سرمايه داري         توصيه شده 

 . است

هاي عمومي به نفع          جويي در هزينه      صرفه
داران يعني حذف خدمات اجتماعي، و           سرمايه

كاهش خدمات دولتي، فشار همه جانبه به مردم           
ها پنهان   اهدافي است كه در پس اين توصيه        ... و

اعتراض ميلوني مردمي كه چند دهه با       . شده است 
داري  ي نظام سرمايه   بمباران شعارهاي ليبرالي چهره   

ي واقعي   را بزك شده مي ديدند وامروز چهره          
 . كنند ي آن رامشاهده مي ودرنده

اصالحات اقتصادي كه نام مستعار پروژه عبور از         
داري است چند    بحران مبتالبه سرمايه  

ترين آن   هدف عمده دارد كه جدي      
حذف دولت رفاه از    : عبارت است از  

اروپا كه روزي ويترين شيك سرمايه       
عليه سوسياليسم ، كاهش     . داري بود 

ي توليد كه فشار آن را مستقيما        هزينه
به كارگران وارد مي كنند و با كاهش         

ي نيروي كار وافزايش قيمت        هزينه
كاال، قدرت خريد زحمتكشان را به        

به گمان   .  رسانند حداقل مي  
گذاران اصالحات اقتصادي،      سياست

تواند بحران موجود را      اين پروژه مي  

 اخبار دانشجويي

به دنبال برگزاري گسترده تجمعات اعتراضـي در    
روز دانشجو، منابع دانشـجـويـي از بـازداشـت            

 .دهند كم دوازده دانشجو در اين روز خبر مي دست
نفر از دانشجويان  15كم  در روز شانزده آذر، دست

دانشگاه اميركبير تهران توسط نيروهاي امـنـيـتـي       
بازداشت شدند كه بيشتر آنها پس از بازجويي در   
دفتر پيگيري وزارت اطالعات آزاد و چهار نفر از   

 .انـد    بازداشت شدگان به زندان اوين منتقل شـده   
هادي شاكري و محسن محبوبيان دو تن از چـهـار   

اكنون در زنـدان اويـن          دانشجويي هستند كه هم
 .شوند نگهداري مي

به صورت اتفـاقـي   « هاي اين روز عمدتا  بازداشت
و در خـارج از    »  و از سر عصبانيت و سردرگمي

محوطه دانشگاه بوده اسـت، زيـرا بسـيـاري از           

انـد كـه در        بازداشت شدگان از دانشجوياني بوده
 .اند تجمعات شركت نداشته

در همين حال به دنبال اعـتـراض دانشـجـويـان          
دانشگاه رازي كرمانشاه به سخنراني محمدحسيـن  
صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمـي          
دولت نهم در روز پانزدهم آذرماه، احمد غياثوند و 
سيدقاسم محمودي دو دانشجوي ايـن دانشـگـاه      
توسط نيروهاي امنيتي بـازداشـت شـدنـد و از           

 .وضعيت آنها اطالعي در دست نيست
در همين حال در پي تجمع اعتراضي دانشجـويـان   
دانشگاه هنر تهران در روز شانـزده آذر، وحـيـد        
نصرتي، هومن جعفري، سوين شـيـوا، مـجـيـد          
صادقي، حجت صحـرايـي و سـعـيـدي شـش             
دانشجوي اين دانشگاه بازداشت و به زندان اويـن  

 .اند منتقل شده

وحيد نصرتي يكي از اين دانشجويان، در تمـاسـي   
تلفني كوتاهي، از انتقال خـود و دانشـجـويـان           

 .بازداشتي ديگر به زندان اوين خبر داده است
هاي اعـمـال شـده، مـراسـم           با وجود محدوديت

آذر امسال با تجمع اعتـراضـي در      16بزرگداشت 
حمايت دانشجـويـان زنـدانـي در بـرخـي از               

هاي كشور درحالي برگزار شد كه موتورها  دانشگاه
هـاي     و خودروهاي نيروي انتظامي در خـيـابـان     

 .هـا مسـتـقـر شـده بـودنـد                اطراف دانشـگـاه  
دانشگاه اميركبير، دانشگاه آزاد قزويـن، دانشـگـاه      
اراك، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه علوم پـزكشـي     
تهران و دانشگاه تهران از جمله واحدهايي هستنـد  
كه برگزاري مراسم روز دانشجـو در آنـهـا، بـا           

 .هايي همراه بوده است درگيري
 )با تلخيص(سايت دانشجو نيوز : منبع

 كم دوازده دانشجوي دانشگاه اميركبير، هنر تهران و رازي كرمانشاه در روز دانشجو بازداشت دست

 
 ي كارگر اروپا طبقه

 ها و طرح هدفمندي يارانه
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چنان بدون مشكل   كشي را هم   مهار كند و نظام بهره

وزير دارايي انگلستان نام اين          . به پيش ببرد    
متحول كردن خدمات     “ي اقتصادي را         برنامه
اصطالح آشنايي كه در         .  گذارد مي”  دولتي

هايي كم وبيش مترادف و        كشورهاي مختلف نام   
افزايش شهريه   . حتا گاها همنام گرفته است         

ي  جويان، حذف كمك هزينه    آموزان و دانش   دانش
آموزش كودكان و وابسته كردن پرداخت كمك          

ي كودكان به سطح درآمد خانواده وتغيير           هزينه
ساختار مديريت در خدمات بهداشتي به زيان            

ي اين   درآمد از جمله نكات برجسته     شهروندان كم 
متحول ”ببخشيد” تحول اقتصادي “برنامه ي طرح     

 .درانگلستان است” كردن خدمات دولتي
هاي سرمايه داري اتحاديه اروپا كه همه جا          دولت
راندند براي    سخن مي .. پولي و بحران و      از بي 

ميليارد يورو    110داري در گام اول      نجات سرمايه 
ميليارد براي خالصي از       70و در ايرلند حدود       

ها  گير موسسات و بانك      بحران اقتصادي گريبان   
نقل و    و اما براي حمل    . دست به جيب شدند      

بهداشت و آموزش عمومي و بيمه بيكاري               
 !!كارگران پول ندارند

ميليارد پوندي از بودجه خدمات            83كاهش   
سال به معني حذف        5اجتماعي انگلستان طي      

آخرين امكان حيات فقيرترين افراد جامعه              
هاي  ها و بنگاه       بانك. انگلستان خواهد بود      

اند تا براي    ها را واداشته   ي اروپايي دولت   ورشكسته
نجات خود از اين ورطه با كاهش ماليات                 

ها و در مقابل كاهش          داران و كمپاني     سرمايه
ي مسكن و افزايش     خدمات عمومي، كمك هزينه   

بگيران به مردمي فشار       شديد مالياتي از حقوق     
آورند كه درآمدهاي ناچيزشان توان مقابله با اين          

حذف سي درصد از     . فشارها را نخواهد داشت    
ها و كسر بيست درصد            ي شهرداري   بودجه
جمله راني از       هاي اتوبوس   ي شركت   ازيارانه
هاي اين هجوم غارتگرانه به مردم انگلستان          جلوه
همين سياست در فرانسه در اولين قدم باال         . است

سال را    62سال به     60بردن سن بازنشستگي را از      
در قانون جديد مصوب مجلس       . در پيش گرفت   

فرانسه كه به ادعاي خروج از بحران اقتصادي            

اروپا تنظيم شده است حداقل سن بازنشستگي           
دوسال افزايش يافته و دريافت حقوق كامل             

سالگي به      67بازنشستگي هم تا قبل از              
ي  واكنش طبقه . بازنشستگان تعلق نخواهد گرفت    

داري  كارگر فرانسه نسبت به اين اقدام سرمايه           
باعث آگاهي كارگران ديگر كشوها نيز شده             

هاي كارگري    اعتصاب سراسري اتحاديه     .است
فرانسه كه با حمايت و حضور پررنگ اعتراضي           

آموزان و معلمان و اقشار            دانشجويان دانش  
گوناگون اجتماعي همراه شد دولت ساركوزي را         

اين اعتراضات، فصل جديدي     . تا مرز فلج كشاند    
داري نوين   از مبارزه نيروهاي مردمي عليه برده        

 . سرمايه داري است

هاي  درصد توده 70اين اعتراضات كه با حمايت        
مردم صورت گرفت، توانست بار ديگر قدرت           

اي  عده( ي كارگر و متحدان آن را اثبات نمايد        طبقه
ساختند كه در    لوحانه عنوان مي   از روشنفكران ساده  

عصر ... دوران كنوني و با ورود روباتها و               
ي كارگر واين      تكنولوژي جديد دوران طبقه       

 .)ها تمام شده است حرف
رغم اينكه بعضي از رهبران رفرميست               علي

هاي موجود خواهان توقف       سنديكاها و تشكل   
جنبش و تمكين به قانون ومصوبات پارلمان شدند        

هاي مبارز   ها را باال بردند، توده        و عمال دست   
اي خود و همچنين با         كارگر با ابتكارات توده     

استفاده نسبي از پتانسيل دانشجويان و جوانان           

ي كارخانه به سطح شهر و         مبارزه را از محدوده    
. تمام نقاط استراتژيك در تمام فرانسه كشاندند         

ي كارگر پيشرو فرانسه را كه از         مثل هميشه طبقه  
پيشگامان مبارزات كارگري است زبانزد خاص و        

 . عام كرد

هاي كارگر   درصد توده 75در يك آمارگيري جالب     
محروم خواستار اعتصابات نامحدود شده بودند در       

ي راه بر حق خود         حالي كه كارگران بر ادامه       
كردند اكثريت پارلمان و دولت           پافشاري مي  

ها و   ترين ترفندها و دروغ بافي      ساركوزي با كثيف  
ي مختلف خواستار توقف      تهديدات سركوبگرانه 

 .جنبش شده بودند

در تمام كشورهاي نام برده شده در باال يك بار             
ها و     ديگر دموكراسي پارلماني محدوديت         

هاي آشكار و پنهان خود را به        ناكارآمدي و ضعف  
وضوح در معرض قضاوت همگان بخصوص           
زحمتكشان اروپا قرار داد و خود را در به حركت           

دار فرانسه و تمام     ي سرمايه  در آوردن اهداف طبقه   
 .اروپا خالصه كرد

اصالحات مورد نظر ساركوزي و ساير                 
اش جز    هايش در سراسر اروپا، نتيجه         همپالگي

افزايش فقر،بيكاري ومحروميت چيز ديگري           
هاي اجتماعي   نيست و اين نتيجه اصالحات بحران     
 .و افزايش گرسنگان جهان خواهد بود

طبق آخرين گزارش فائو يك ميليارد انسان در            
جهان هر روز با گرسنگي دست و پنجه نرم مي            

گرسنگاني كه بااصالحات سودمحور         .  كننند
تر خواهند   سرمايداران وضعي به مراتب وحشتناك    

ميليون نفر    84تنها در اروپاي توسعه يافته       . يافت
اگر هجوم اخير   . كنند   در زير خط فقر زندگي مي      

سرمايه داري با پيروزي توام شود فقر جهاني             
اگرمعترضان در فرانسه،انگلستان يونان    . خواهد شد 

گرسنگي يك ميليارد انسان  و توان و         ... وايتاليا و 
پتانسيل مبارزاتي تمام محرومان را هم در               

اي ديگر   اعتراضات خود لحاظ كنند اوضاع به گونه      
  .پيش خواهد رفت

 هاي عمومي جويي در هزينه صرفه

 داران يعني به نفع سرمايه

 حذف خدمات اجتماعي،

 كاهش خدمات دولتي،

 ،...فشار همه جانبه به مردم و

اهدافي است كه در پس اين 

 . ها پنهان شده است توصيه
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 سان كار برده
حدود هزار نفر از كارگران راه آهن در ايسـتـگـاه    
مركزي تهران به خاطر دستمزدهاي مـعـوقـه ي        
چندين ماهه خود دست به تجمع زدند و خواستار 
رسيدگي به وضعيت خود شدند كه با حـملـه ي     

نفـر از آنـان        20نيروهاي انتظامي مواجه و حود 
 .دستگير شدند

تعداد بسيار زيادي از كارگران مخابرات راه دور     
شيراز براي چندمين بار به خاطر دسـتـمـزدهـاي       

 ..معوقه خود دست به تجمع زدند و
سازي خوزستان به خاطر دستمزدهاي  كارگران لوله

 ...معوقه ي خود دست از كار كشيدند و
هـا     اين سه خبر فوق كه در بيشتـر خـبـرگـزاري      

. انعكاس يافتند تنها مشت نمونه از خروار هستنـد 
تـوان     كمتر كارگر و زحمتكشي را در ايـران مـي    

سراغ داشت كه حقوق را سر وقت دريافت كـرده  
اين مصيبت سراسري آنـچـنـان تـاثـيـرات         .  باشد

مخرب و ويرانگري بر ذهن و روحيه مزدبگـيـران   
توان  اغراق مي كم درآمد به جا گذاشته است كه بي

كرامت و شخصيـت  .  آن را به زجزكشي تشبيه كرد
هاي آنها را    آنان را به طور كامل لگدمال و خانواده

كـودكـان آنـهـا بـار          .  پاشد مستاصل و از هم مي
هاي ناشي از نداري را  شديدترين تحقيرها و عقده

نمايند و به اين خاطر در معرض بدترين  تحمل مي
. هاي جسمي و روحي هستنـد  ها و نارحتي آسيب 

فروش  جناس و لوازم بدردنخور داخـل خـانـه،      
قرض و قوله از هر دوست و همسايه و فاميـل و    

به ...  خريدهاي نسيه و بعضا گرانتر از حدمعمول و
كار روزمره كارگران و ساير مزدبگيران تبديل شده 

 .است
كنند با اين همه كـار، ايـن      اينان از خود سوال مي

 مقدار بدبختي چرا؟
داري    به راستي در چند نقطه از جهان سـرمـايـه     

باري را شاهد بود؟ حتـا   توان چنين وضع اسف مي
در كشورهايي كه فـاقـد دولـت مـركـزي، در              

ي اقتصادي و درگير قحطي و خشكسالـي   محاصره
افغـانسـتـان،    (  كشي و جنگ داخلي و زلزله و نسل

...)هاييتي، فلسطين و اتيوپي و سومالي و سودان و

هستند  نيز، دستمزد كارگران خود را با اين ميـزان  
اما در   !  پرداخت نمي كنند)  ماه 18يا  8، 4( تاخير 

ادعاي بهمني رييس بانك ( هفدهمين اقتصاد جهان 
اين اتفاق هـر روزه در        )  89آذر  6مركزي شرق 

گيرد بدون اينكه هيچ يك  ابعاد ميليوني صورت مي
 از مسوالن مربوط اقدام عاجلي صورت دهند؟

بعد از اين مقدمه نسبتا طوالني بايد به اين موضوع 
پرداخت كه كارفرمايان، مسوالن، مديران دولتي و   
صاحبان شركت ها و موسسات اقتصادي در يـك    

: گـويـنـد    وحدت نظر كامال طبيعي و هماهنگ مي
چون در محاصره و بحران هستيم و فعال كـاالهـا     

روند و وضـع خـراب اسـت           خوب فروش نمي
هر .  توانيم دستمزدها را به موقع پرداخت كنيم نمي

هر كسـي  .  كسي ناراحت است استعفا دهد و برود
 !!ماند بايد صبر كند هم كه مي

تواند مقدار كمي از بـيـان يـك         به نظر ما اين مي
حقيقت باشد آن هم وجود يك بحـران گسـتـرده      

. داري اسـت    اقتصادي بر اركان كل سيستم سرمايه
ولي مسلما در پيدايش، گسترش و ابعاد وحشتناك 
آن مردم ايران به خصوص كـارگـران و سـايـر           
دستمزدبگيران فقير هيچ نقشي نداشته و خـود از    

 .پناه آن هستند قربانيان بي
مـثـال   ( هاي گذشته جهان نوين  ما با شما در شماره

 7مقاله تهاجم سرمايه ، شـمـاره         6مقاله شماره 
به چند و چون و ابعاد تحميلي ايـن    ...) سرمقاله و

اما بطور خـالـصـه بـايـد          .  ايم بحران اشاره كرده
داري براي خالصـي از     يادآوري كرد نظام سرمايه

ي خود بايد مفرهاي مختلفي را بيابد  بحران فزاينده

تا در نهايت بتواند بار اين بحران را بر روي دوش 
نحيف كارگران و زحمتكشان بياندازد و سودآوري 
سرمايه را تضمين نمايد بـراي ايـنـكـار فـقـط             

تواند از دستـمـزدهـاي نـاچـيـز          خواهد و مي مي
فرودستان كاسته بر شدت وحدت كار بيافزايـد و    

 ...امثلهم
 :توجه كنيد

حميد حاجي عبدالوهاب معاون وزارت كـار در      
نـظـام      : وگويي با خبرگزاري مهر اعالم كـرد  گفت

. حقوق روزمزدي به كارمزدي تغيير خواهـد كـرد    
ريزي دولـت در راسـتـاي           وي با تاكيد بر برنامه

امروز يكـي از      : كاهش حضور فيزيكي افراد گفت
تغيير نظام .  معضالت كشور فربه بودن دولت است

 8روزمزدي به كارمزدي و همچنين عدم اعتقاد به 
ساعت كار روزانه، در اسالم نيز سـفـارش شـده        

ايـن     . دنيا نيز به اين موضوع تـوجـه دارد    .  است
مساله صرفا مربوط به دولت نيست كه بـگـويـيـم     
كارمندان دولت بيايند و وارد اين سيستم شـونـد،     

كنيم از منابـعـي چـون       چون پولي كه دريافت مي
مردم و از طريق ماليات، درآمد ملي و نفت اسـت  

همانطور كه توقع داريم .  شود كه به ما پرداخت مي
وقتي فردي را در قالب نيروي كار ساختمـانـي و     

كنيم بايد خوب  براي تميز كردن منزل استخدام مي
كار كند تا به وي مزد بپردازيم، هر كسي كه كـار    
كرد پول بگيرد نه اينكه افراد كار نكننـد و پـول       

حال اگر ما به اين سـمـت بـرويـم       .  دريافت كنند
آنوقت دولت كوچك و با كارايي باال نيز معنا پيـدا  

 . كند مي
داري  آري اصل ماجرا اين است كه نظام سـرمـايـه   

اي، تـمـام      هاي فراگير تـوده  ايران در غياب تشكل
هست و نيست كارگران را آماج حمالت بيرحمانه 

: ي كار هم روشن است نتيجه.  خود قرار داده است
كار شديد با كمترين دسـتـمـزد، سـاعـات كـار           

سابقه بدون بيمـه   فرسا و طوالني و شدت بي طاقت
 ...و هر گونه تامين اجتماعي و امثالهم و

داري آن هم از نـوع قـرن          ي برده و اين به منزله
داري ايران بـراي     سرمايه.  بيست و يكمي آن است

اين مهم در تدارك قانون كاري است كه قانون كار 
ضدكارگري كنوني پيش آن متـرقـي مـحـسـوب        

حتا دركشورهايي كه فاقد دولت 
ي اقتصادي و  مركزي، در محاصره

درگير قحطي و خشكسالي و جنگ 
كشي داخلي و زلزله و نسل

افغانستان، هاييتي، فلسطين و ( 
...)اتيوپي و سومالي و سودان و

هستند  نيز، دستمزد كارگران خود را 
)ماه 18يا  8، 4(با اين ميزان تاخير 

 پرداخت نمي كنند
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 !شود؟ مي

آن كاري كه ( در اين سيستم قرار است كار خانگي 
بدون هيچ نظارتي در خانه و عمتا توسط زنـان و    

، كار كنتراتي و قرارداد ) كودكان با كمترين دستمزد
بسيار موقت، از شمول بيمه خارج شـدن واحـد       

به مثابـه يـك خـون        ...  كارگر و  200هاي تا حد
بـه  .  جديد وارد حيات ننگين سرمايه در ايران شود

در ميان خون و كثافت زاده  داري راستي كه سرمايه
 . كند شده و رشد مي

رييس پليس اداره ي مبارزه با مواد مـخـدر مـي        
براي معتادين و قاچاقچيان خرده فروش در :  گويد

هاي كـار شـديـد       اطراف شهرهاي بزرگ اردوگاه
ترين شكل ممكن و  ساخته خواهد شد و به سخت

؟ و اصالح، بـه كـار كشـيـده         ! براي عبرت گيري
 . خواهند شد

هـاي   ي برخورد و برنامه ما به مساله اعتياد و سابقه
سي و چند ساله و چند و چون آن فـعـال نـمـي       

رغم غيرانساني بودن اين سياسـت در     علي.  پردازم
هايي  تمام ادوار، مساله اين است كه چنين سياست

اي  درصد، عده 15و با اين بيكاري گسترده حدود 
ديگر با بيگاري و دستمزدهاي بسيار اندك، البـتـه   

؟؟؟ فشار مضاعفي را بـر      .  اگر دستمزدي بدهند،
بـخـت و      هـاي نـگـون      طبقه كارگر و اين انسـان 
داري ايـران بـه      سرمايه. مستاصل وارد خواهد كرد

حـل مـطـلـوب        داري تمايل دارد و آن را راه برده
 !!پندارد مي

تا اين جاي قضيه ما با يك واقعيت تـلـخ روبـرو      
داري به چيزي بـجـز خـانـه          نظام سرمايه:  شديم

خرابي تمام عيار و تبديل كارگران و زحمتكـشـان   
حـال  .  دهـد  حقوق رضايت مي  بي ي به مشتي برده
 چه بايد كرد؟

توان به قانون  آيا براي نجات از وضعيت كنوني مي
اساسي يا قانون كار متوسل شد؟ آيا حتا به فـرض  
مترقي بودن قانون، مادامي كه مـردم نـقـشـي در         
اجراي آن نداشته باشند و يا تشكلي مستقل، ناظـر  

توان به قوانيـن و نـظـام         بر اجراي آن نباشد، مي
حقوقي متوسل شد و از آن بـراي كـاهـش آزار        

اصوال بدون حضور مستمـر  زحمتكشان سود برد؟ 
هاي كارگري و نمايندگان انتخـابـي آنـان،       تشكل

حقوقي مـفـرط      با بي...  بدون آزادي بيان و نشر و
كنوني كدام قانون كارگري به كارفرمايان تحمـيـل   

بهترين قانون هـم بـدون      خواهد شد؟ و چگونه؟
حضور زحمتكشان و نظارت آنـان در مـراحـل          

 .اي بيش نيستند تدوين تا اجرا، كاغذ باطله
توان آورد كه اين مدعـا را     نمونه هاي بسياري مي

مثال در رابطه با بحث دستمـزدهـاي   .  كند ثابت مي
دانـيـم    افتاده و طلب كارگران تا جايي كه مي عقب

حداقـل مـخـالـفـت        ...  قانون كار و وزارت كار و
پس چرا كارگران الستيك الـبـرز،     .  ظاهري ندارند

شهرداري آبادان، قزوين و كردستان و آذربايـجـان   
 كنند؟ به حقوق حقه خود دست پيدا نمي... و

كنيم به جاي فقط  توسل به قانون كـار     ما فكر مي
اول بايد به آگاهي و تـوان و اتـحـاد         ي در وهله

هاي مستقل كـارگـري      كارگران و به آزادي تشكل
 ي   مثـال در مـورد مسـالـه          .  باور و تكيه داشت

دستمزدهاي معوقه، تمام مزدبگيران بـايـد آن را       
امري كه تا به حـال و    ( مساله يكايك خود بدانند 

 .)متاسفانه صورت واقعي به خود نگرفته است
... كارگران معلمان پرستاران، بـازنشـسـتـگـان و         

اند ولـي از     اي كه داشته رغم مبارزات گسترده علي
هاي ديگر و هـمـكـاران خـود        هيچ يك از بخش

اين مبارزات به وسعـت  .  اند حمايت الزم را نكرده
. تمام ايران، اما به صورت تك واحدي انجام شـد   

واين يك نقص جدي و يكي از داليل ناكامي آن   
هاي خود را  ها و سوال آيا آنان خواست.  بوده است
آوري قوا هماهنـگ و يـك پـارچـه            براي جمع

وقفه و مستمر كارگران در مـحـل      اند؟ آيا بي كرده

توانند از مسولين و مـديـران سـوال       كار خود نمي
آيا !  گويي شفاف كنند؟ كنند و آنها را وادار به پاسخ

آهن اصفهـان   كارگران فوالد سپاهان مباركه و ذوب
،صنام، صبا باتري، ايرانخودرو، سايـپـا، نسـاجـي       
مازنداران، شهرداري بندرعباس، تراكتورسـازي و    

بزرگ ديگر نبايد خواستار انحـالل   ي ها كارخانه ده
اي ورزشي با آن مخارج و حقـوق و     باشگاه حرفه

دستمزدهاي باورنكردني و نجومـي چـنـد صـد         
ميليوني بازيكنان و مربيان آن شوند؟ در شـرايـط     
كنوني فرزندان كارگران از داشـتـن حـتـا يـك            

خوب، استخر شنا، زميـن و لـبـاس         ي دوچرخه
ايـن هـمـه         ي فايده.  محروم هستند...  ورزشي و 

* هزينه براي كارگران و زحمتكشـان چـيـسـت؟      
احمد توكلي گفته است يكي از مديران خصوصي 

. گـيـرد   ميليون تومان حقوق مي 600ها سالي  بانك
اگر بحران اقتصـادي وجـود     )  آبان 29اميد جوان (

دارد كه دارد پس چرا براي مـديـران و شـوراي        
اعتراف كيـهـان   (ايرانيان خارج از كشور هيچ گونه 

ميليارد تومان خرج برگزاري همايش ايرانـيـان    80
 .خارج كشور شده است

ها مانع و محـدويـتـي وجـود        براي اين ولخرجي
براي ساخت فيلم ملك سليمان، دولت چند .  ندارد

پس چرا كـارگـران   .  ميليارد كمك مالي كرده است
ها براي بـهـبـود       نبايد خواستار تخصيص اين پول

وضعيت دشوار خود شوند؟ آيا ظرف قانون كـار    
 فعلي ظرف مناسبي براي بيان اين امور است؟
هـا از     واقعيت اين است كه تمام اين ولخـرجـي     

ي كارگران و زحمتكشان و با مـجـوزهـاي       كيسه
گيرد و كارگران پراكنده و بدون  قانوني صورت مي

تصميم و اراده ي خودر را . تشكل حتا قادر نيستند
شان به گوش تـمـام      ي روشن فرزندان براي آينده

 .دوستان و همكاران خود برسانند
------------- 

در آينده در رابطه با دستمزدهاي معوقه و بـه      *  
هاي گرفتاري و همچـنـيـن     عنوان يكي از سرفصل
هاي كارگران مطالب ديـگـري    مطالبات و خواست

همين جا از تمام فعالين كارگـري  .  خواهيم داشت
تقاضا داريم پيشنهادات خود و نـظـرات و         ...  و

 .راهكارهاي خود را ارائه نماييد

آيا براي نجات از وضعيت كنوني 
توان به قانون اساسي يا قانون  مي

كار متوسل شد؟ آيا حتا به فرض 
مترقي بودن قانون، مادامي كه مردم 
نقشي در اجراي آن نداشته باشند و 
يا تشكلي مستقل، ناظر بر اجراي آن 

توان به قوانين و نظام  نباشد، مي
حقوقي متوسل شد و از آن براي 
 كاهش آزار زحمتكشان سود برد؟ 
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سانسور در معناي مصطلح و مـعـمـولـش، وجـه        
خاص و جديد و مربوط به ابـزارهـا و اشـكـال         
انديشه و بيان است كه از آغاز صنعت چـاپ، بـا     
تحصيل اجازه براي چاپ كتاب، توسط كليسا يـا    

هاي استبدادي اروپا بـاب شـد؛ و بـه             حكومت
از .  بازرسي مطبوعات و كنترل خبر تسري يـافـت  

هاي حكومت ما سرايت  ي قاجار نيز به روش دوره
 . كرد، و به جامعه ما انتقال يافت

كشور ما در حالي با معناي جديد سانسور آشـنـا     
ي آن را از قرن نوزدهم آغاز كرد، كه  شد، و تجربه

اخذ پروانه براي چاپ كتاب، صد سال پيش از آن 
در خود اروپا از ميان رفته بود؛ و پس از انـقـالب   
فرانسه، آزادي نطق و بيان و انـتـشـار كـتـاب و          
رورزنامه در قوانين اساسي اغلب كشورها تامـيـن   

 .شده بود
وجه عام و قديم و مربوط بـه تـمـام      ”  حذف“ اما 

هاي پندار و گفتار و رفتار و كردار و نوشتار  عرصه
اي ديرينـه اسـت؛ و        است كه مشخصه يا عارضه

هويت حاكم و محكوم، و حدود فكر و عمل، يـا    
ي سلوك و روابط هـر     مجاز و غيرمجاز ، و نحوه

داشـتـه    يك از اين دو را در اين فرهنگ، معين مي
ي حدود مجاز و  كننده منتها از آنجا كه تعيين.  است

اسـاسـا   ”  حـذف “ اند،    غيرمجاز، تنها حاكمان بوده
 . گرفته است  گريبان محكومان را مي

اصوال استقرار و گسترش سياست سانسور، جز بر 
فـرهـنـگ    “ ي گرايش و نگرش معطوف بـه       پايه

به همين سبب نيز هـر    .  پذير نيست امكان”  حذف
تـر     ها نـزديـك     ها و فرهنگ ي ملت چه به گذشته
تـر،     ي حذف و سـانسـور را قـوي        شويم، رابطه

چنـانـكـه در رم        .  يابيم تر مي تر و مستقيم گسترده
باستان يا دوران حكومت كليسا نيز مامور يا مفهوم 

جويي در تمام  سانسور، به دخالت و كنترل و عيب

هاي عقيدتي و بياني و عملي و ارتـبـاطـي         زمينه
يعني خط قرمزي بوده كه هرجا .  مربوط بوده است

حال آنـكـه   .  شده است اند كشيده مي كرده اراده مي
پس از رنسـانـس و عصـر        ”  ي مدرن جامعه“ در 

روشنگري، كه فرهنگ حذف، دست كم از لحـاظ  
نظري و اصولي، نفي و طردشده، و آزادي و خـرد  
و حق فرد و تفكر انتقادي پا گرفته است، مفـهـوم   
حذف و سانسور نيز كال مذموم و منتفي شناخـتـه   
شده است، و مقاومت در برابرش حق طبيـعـي و     

 .بديهي افراد جامعه به حساب آمده است
اي كه تحمل و مدارا و تفكر انتـقـادي و      جامعه... 

كه بـه حـذف        ها را تجربه نكرده، بل تنوع انديشه
هاي مخالف عـادت     ها و روش ها و گرايش ارزش

اي را با تركيبي از فرهـنـگ    داشته است، هر پديده
يعني هـم  .  زند حذف و سياست سانسور محك مي

از طريق رفتارهاي نهادي شده و اخالق فـردي و    
اجتماعي و عرف و افكار عمومي، از اخـتـالف و     

هاي ريـز و       كند، و با دستورالعمل تنوع پرهيز مي
درشت به خودسانسوري وديـگـرسـانسـوري در       

ماند، و هم به استعانـت و     ها مبتال مي ي زمينه همه
هدايت نهادهاي قدرت به اعمال وافكار و حـتـا       

نواخت و مـتـحـدالشـكـل         هاي ثابت و يك سليقه
در نتيجه به سياست سانسور مستقيـم و    .  گرايد مي

 .شود غيرمستقيم متوسل مي

به همين ترتيب است حـذف تـدريـجـي يـا            ... 
 –اجـتـمـاعـي      –ي مفاهيمي كه بار سياسـي  يكباره

هـاي دوران       اي دارند و بـازمـانـده    اقتصادي ويژه
انقالبند، مانند عدالت، مستضعف، آموزش رايگان، 
آزادي احزاب و غيره كه طي دوسه سـال يـا از         

شوند، يـا مـعـنـاهـاي         ي جامعه حذف مي حافظه
چنانكه اخيرا بانكـهـا تـبـلـيـغ         .  يابند جديدي مي

انداز به عـدالـت اجـتـمـاعـي            كنند كه با پس مي
 !رسيم مي
هـا و     البته فرهنگ حذف تنها از طريق سياست...  

ي نهادهـاي قـدرت      ريزي شده عملكردهاي برنامه
كه نوع معرفت و خلق  بل.  يابد تسري و تعميم نمي

و خو و خصلت افراد، خود مساعدترين وجـه و      
همين  به.  اي براي استقرار و استمرار آن است وسيله

سبب در هر گوشـه از زنـدگـي در روابـط و               
چـه درون    .  برخوردهاي افراد نيز متجلـي اسـت    

خانواده كه با تحكم و تقوق مردانه و پدرانه حق و 
شـود؛ و       راي و نظر زن و فرزند ناديده گرفته مي

چه در اداره و كارگاه كه هر كس نفي ديگـري را    
به همين ترتيـب اسـت     .  كند نردبان ترقي خود مي

رفتارهاي و برخوردهاي حذفي در محله و خيابان 
و شهر و روستا و مدرسه و دانشگاه و بـازار و        

كـه  ... صنف و انجمن و گروه و سازمان و حزب و
غالبا به منظور نفي و حذف ديگران و اثـبـات و       

 .گيرد تثبيت خويش صورت مي
در اين يكصدو وپنجاه ساله كه از آغـاز چـاپ     ... 

ي ما  كتاب و روزنامه در ايران گذشته است، جامعه

به همين ترتيب است حذف تدريجي يا 

 –ي مفاهيمي كه بار سياسي يكباره

اي دارند و  اقتصادي ويژه –اجتماعي

هاي دوران انقالبند، مانند  بازمانده

عدالت، مستضعف، آموزش رايگان، 

آزادي احزاب و غيره كه طي دوسه سال 

شوند، يا  ي جامعه حذف مي يا از حافظه

چنانكه اخيرا . يابند معناهاي جديدي مي

انداز به  كنند كه با پس بانكها تبليغ مي

 !رسيم عدالت اجتماعي مي

 به مناسبت روز جهاني مبارزه با سانسور
 

 فرهنگ حذف
 و سياست سانسور 

 محمد مختاري
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ميان دو فرهنگ ناهمزمان، نامتجانس و ناهمـسـاز   

دو وجه فرهنگي قديم و جديد، .  گرفتار بوده است
هم از لحاظ مباني و اصول و ارزش و گرايـش و    
روش با هم در اختالفند، و هم از بابـت تـوزيـع      

هـا،     ها و روش     ها و گرايش اجتماعي اين ارزش
ي نازك و محـدودي از     اليه.  نامتعادل و نامتوازنند

جامعه در جهت فرهنگ نو و به اصطالح مدرنيتـه  
و مدرنيـسـم اسـت كـه مـبـشـر ومسـتـلـزم                   

هـا   است و خواهان آزادي”  ي مدني جامعه” استقرار
در .  وحقوق دموكراتيك فردي و اجتماعـي اسـت    

اي از جامعه نيز بـر   هاي تودرتو گسترده مقابل اليه
مباني ثابت و تغييـرنـاپـذيـر و قـديـم سـنـت               

اند كه از حق فرد در تعيين سرنوشـت،   استوارمانده
و آزادي و خرد، و استقرار و بسـط نـهـادهـاي           

و ”  تـحـزب  “ مشاركت و مدارا، به طور كلـي از      
 .تجربه يا ادراكي تاريخي ندارند” تفكر انتقادي“

از نظر نهادهاي سياسي اين فرهـنـگ، حـذف      ...  
سـازان     هايي از فرهنگ و فرهـنـگ   بخش يا بخش

مخالف يا به اصطالح دگـرانـديـش، از جـملـه          
نويسندگان و هنرمندان، بسيار طبيعي و بـهـنـجـار     

يك عارضه يا مصلحت و   ”  حذف” در اينجا.  است
كه گـرايـش و        بل.  اقتضاي سياسي صرف نيست

نگرش و روشي است كه به كمتر از نفي معنوي يا 
هـا و افـراد        ها و روش ها و گرايش فيزكي ارزش

 .دهد مخالف رضايت نمي
ايم كه براي  هاي انقالب تا كنون، كم نشنيده از سال

ترين جرم يا اتهام يا حتـا   مجازات كسي با كوچك
اعـدام بـايـد      “ توهم جرم، فرياد برآمده است كه   

هاي هوادار دولت و چـه     چه افراد و گروه”  . گردد
هاي مخالف حكومت، با يـك زبـان        افراد وگروه

انـدو تـنـهـا          خواستار حذف در هر بعدي بـوده   
در بسـيـاري از     .  كرده اند ها با هم فرق مي مصداق

منتها گـاه    .  موارد، احكام از پيش صادر شده است
امكان وابزار و قدرت اجرا براي فرد يا گـروهـي     

انگار قانون .  وجود داشته، وگاه وجود نداشته است
يا عرف يا افكار عمومي، هيچ مجازات ديـگـري     

مهـم  .  شناخته يا وضع نكرده است نمي”  اعدام“ جز 
تشخيص هويت مخالف است كه بايد از مـيـان       

 .برداشته شود

استبداد تنها در وجود يك سلطان خودراي يـا    ...  
كـه در       بـل .  رييس حكومت مستبد متبلور نيست 

شود كه بـه حـق      نظمي ذهني و عيني هم معنا مي
در چنين .  فردي و اجتماعي افراد جامعه باور ندارد

نظمي يا اساسا قانوني در كار نيست، يا قانون تابع 
. ي مصادر امور و برقراردارندگان نظام اسـت    اراده

نه كسي حق تغيير مبناهاي تثبيت شده را دارد، و   
نه مكانيسمي اجتماعي براي چنين تغييري، يا براي 

تغيير احكام تنهـا در    .  درخواست آنان وجود دارد
فقط خود آنـان  .  اختيار نهادهاي معين قدرت است

هنگامي كه از بابتي مصلحت بدانند يا ضرورتـي   به
هـا و     توانند در احكام و سنت تشخيص دهند، مي

يا تـعـبـيـرهـا و          .  ها تجديد نظر كنند دستوالعمل

مراجعه به .  ها به اقتضا ارايه دهند تفسيرهايي از آن
هاي گـرفـتـه       افكار عمومي هم براي تاييد تصميم

 .شده است
البته امروزه هيچ حكومت استبدادي نيز وجـود    ... 

يـا از    .  نام آزادي برقرار بمـانـد   ندارد كه بتواند بي
مشاركت و رشد سياسي مردم در تاييد خـود دم      

باوري به آزادي و حق انتخـاب و     منتهي بي.  نزند
توان به سادگي از طريق سنجش  خرد جمعي را مي

مشاركت .  ميزان مشاركت سياسي مردم بازشناخت
سياسي يكي از اركان مهم و اساسي رشد سياسـي  

معموال با وجود احزاب سنجـيـده   .  يك ملت است
قدرت و نهادمندي و سازمان يـافـتـگـي       .  شود مي

احزاب، معيار وجود مشاركت و رشـد سـيـاسـي       
 . است

” تكلـيـف  ” هاي مبتني بر فرهنگ بعضي از حكومت
هاي تاييدآميز،  حضور بخشي از مردم را در اجتماع

در حـالـي كـه      .  كنند دليل رشد سياسي قلمداد مي
مشاركت سياسـي مـردم بـا حضـور آنـان در                

هاي رسمي يا خودانگيخته و موافـق يـا      پيمايي راه
زيرا چنيـن  .  شود مخالف حكومت ها، شناخته نمي

هر روز در مـعـرض         .  نيست”  نهادينه” حضوري
اساس نيز از مخـتـصـات    .  پراكندگي يا تغيير است

ي    وار اسـت، نـه نشـان جـامـعـه               جوامع توده
 .دموكراتيك و آزاد

در اينجا اين نكته را بايد يادآور شوم كه شباهت ... 
هـاي   كرد دموكراسي و اشتراكي كه امروزه در عمل

هاي استبدادي برقرار اسـت، در     غربي و حكومت
ها و ارتباطات و  اين است كه هر دو به ياري رسانه

سازند، هم افـكـار      تبليغات، هم افكار عمومي مي
دارند و هم بخشـي از     عمومي را به سكوت وامي

 .زنند جامعه را به جاي افكار عمومي جا مي
هاي غـربـي نشـات         اين ويژگي كه از دموكراسي

گرفته است، در پي دور داشتن جامعه از سنـجـش   
هـا     هـا و روش        ها و گرايش ي ارزش خردمندانه

 .است
هاي استبدادي افكار عمومي، از  منتهي در حكومت

سرناباوري به مشاركت عمومي، مستـقـيـمـا هـم        
شود و در اين راه فـرهـنـگ حـذف          سانسور مي

مخصوص به همين افكار عمومي نيز به كار گرفته 
اي    به همين سبب نيز در چنين جـامـعـه   .  شود مي

يكي آشكـار و    .  دوگونه افكار عمومي وجود دارد
دست و رسمي و در خدمت حكومت؛ ديگري  يك

پنهان و گوناگون و خودانگيخته و در مخالفت بـا    
هاي درگوشي يا نـق     حكومت، كه به شكل زمزمه

اجتماعـي    –هاي اجتماعي و طنزهاي سياسي  زدن
 . اقتصادي گسترده است –

هاي غربي، افكار عـمـومـي بـا          اما در دموكراسي
هاي غير مستقيم تبليغي، ارتباطي، و يـا       مكانيسم
هاي سودجويانه و اقتدارطلبانه در جـهـت      هدايت
گـيـرد،    ها و منافع صاحبان قدرت قرار مي خواست

يعني در حقيقـت دمـوكـراسـي       .  شود يا كنترل مي

در اينجا اين نكته را بايد يادآور ...
شوم كه شباهت و اشتراكي كه 

هاي  كرد دموكراسي امروزه در عمل
هاي استبدادي  غربي و حكومت

برقرار است، در اين است كه هر دو 
ها و ارتباطات و  به ياري رسانه

سازند،  تبليغات، هم افكار عمومي مي
هم افكار عمومي را به سكوت 

دارند و هم بخشي از جامعه را  وامي
 .زنند به جاي افكار عمومي جا مي
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سببب انتقال تدريجي حاكمـيـت اكـثـريـت بـه           

افكار عموم از طريـق  .  شود حاكميت كارگزاران مي
ها و دورمـانـدن از      تبليغات و دامن زدن به هيجان

هاي احساساتـي   استدالل و انتقاد، به تصميم گيري
وار و برخوردهاي فارغ از تفكر كشـيـده    و گاه گله

 .شود مي
علت اين امر در استقرار نظامي است كه آزادي و   
خرد و حق انتخاب را نه در جهت موازنـه مـيـان      

كه صـرفـا در      حقوق دموكراتيك و برابر مردم، بل
. متمركز كرده اسـت “  عقالنيت اقتصادي “  راستاي 

” آزادي“ ي      در نتيجه جامعه را از توزيع عـادالنـه  
 . محروم داشته است” خردانتقادي“و ” حق”و

توان طرحي را هر انـدازه هـم        مثال در امريكا مي
جـلـوه دادن در       ”  غيرامريكايي“ سودمند باشد، با 

و اين در جايي اسـت  .  افكار عمومي، مردود شمرد
كه به قولي هر امريكايي حق دارد همـيـن امـروز      

يـا  ”  نيويورك تايـمـز  “ هاي  براي رقابت با روزنامه
اما .  اي بپردازد به تاسيس روزنامه“  شيكاگوتريبيون“ 

اين تساوي حقوق، در واقع يك شـوخـي بـيـش       
، هم در سانسور خبـري و     CNNقدرت .  نيست

هم در ساختن افكار عمومي در جـنـگ خـلـيـج        
 .فارس، بر هيچ كس پوشيده نمانده است

اي است كه امروزه مـنـتـقـدان      اين همان مشخصه
” خردباوري ابزاري“ ايدئولوژي بورژوايي با عنوان 

اش  خردي كه خودمختاري.  اند آن را به نقد كشيده
شود، و به انقياد رونـد     را از دست بدهد، ابزار مي

در نتيجه تنها معيـارش، ارزش    .  آيد اجتماع در مي
اش ، و نقشش در سيطره بر آدميان و طبيعت  عملي
شـود،     حتا به تعبيري، خردي كه ابزاري مي.  است

شود، و چون نـاخـردمـنـدانـه       ناخردمندانه هم مي
هاي ممتاز جـامـعـه     شود، درخدمت منافع گروه مي

در .  و اين ، تخريبِ خود خـرد اسـت    .  آيد در مي
تواند سالحي شود براي سركوب و    نتيجه حتا مي

 .روند سقوط به وحشيگري
ي انتـقـادي، مـبـنـاي         بدين ترتيب حذف انديشه

موثري در سوق دادن مردم يك جامعه بـه سـوي     
شكلي وافكار قالبي و گرايش و روش جـزمـي    هم

از همين طريق است كه تحزب نـيـز كـه        .  است
ترين مكانيسم دموكراسي در استفاده از حـق       مهم

اي در      تعيين سرنوشت افراد است، بـه وسـيلـه       
آيد؛ و جامعه از رشد  خدمت مراجع قدرت در مي

 .شود ماند، يا اساسا غيرسياسي مي سياسي باز مي
ي ما از هـمـان        اما طرح فرهنگ جديد در جامعه

آغاز مشروطه، دستخوش مناسبات ديكتاتـوري و    
هاي آنان نيـز بـوده      استعمار، و مستمسك سياست

اي نهادي تبـديـل    از اين رو نه تنها به تجربه.  است
كه دست و پا شكسته و غـالـبـا در       است، بل نشده

هاي سياسي و مدني باقي مانده  فروع و ظاهرسازي
ي فرهنگ گسـتـرده و        در نتيجه در احاطه.  است
اي در آمده است  ، به صورت ملغمه”  حذف“ قديم 

از قواعد و قوانيني آميخته به اماها و اگـرهـا و         
مگرها و شرط و شروطي كه جان آزادي را گرفتـه  

در و 

 . مقابل تن سانسور را فربه كرده است
ي    جامـعـه  “ اين التقاطي است كه بيش از تكيه بر 

” حـذف ” و”  تكـلـيـف   “ بر معيارهاي سنتي ”  مدني
كه به تـمـام عـوارض و         ضمن اين.  استوار است

هاي بازدارنده و غيرمستقيم غربي نيز مجهـز   تجربه
 . شده است

دهد كـه   ي ما به خوبي نشان مي تاريخ يكصد ساله
گونه التقاط ميان دو نوع فرهنگ و ارزش و        اين

هـاي     گرايش و روش، جز در جـهـت تـجـربـه       
در اين گـونـه     .  بازدارنده، راه به جايي نبرده است

التقاط، يك وجه از اين دو فرهنگ، در عـمـق و       
نهان يا در سطح و آشكارا، بر وجه ديگر مسـلـط     

كساني هم كه غالبا از آرزوي تركيـب  .  مانده است
اند، از حد بيان رمانـتـيـسـمـي       اين دو سخن گفته

مبـنـا   .  اند بافي فراتر نرفته آرماني و مبهم و حتا كلي
و مفهوم و مشخصات نظري و عملي اين تركيـب  

اند ، كه البته امـيـد اسـت روزي         را روشن نكرده
بافي رمانتيك و مبهم نـيـز    همين كلي.  روشن شود

خـط  “ آغاز شده، و به   ”  خط قرمز“ همواره از يك 
هاي آشـكـار      نشانه.  ديگري انجاميده است ”  قرمز

توان در جنبش اجتـمـاعـي     اين نوع برخورد را مي
زدگي بـاز   ي اخير، حول مخالفت با غرب چند دهه
 .شناخت

هاي تعديل اقتصادي، بـه وضـوح        همين سياست
ي  نشان داده است كه هرگونه تاكيد بر اقتصاد ويژه

فرهنگ سنتي در برابراقتصاد مدرن، يا سراب بـوده  
ي سياسي  يا تبليغات ، يا آرزوهايي كه جاي برنامه

 .فرهنگي نشسته است –اقتصادي  –اجتماعي  –
هاي مربوط به آزادي انديشه و  همچنان كه سياست

بيان و سانسور، يا قوانين مربوط به حق انتخاب و   
هاي سياسي و محدوديت و موانع فعالـيـت    آزادي

نشانگر وجـوه    ...  احزاب و نهادهاي دموكراتيك و
 .ديگر از اين التقاط است

ي التقاطي هـم دچـار عـوارض         فرهنگ و جامعه
. بـرد    قديم است وهم از مشكالت جديد رنج مـي 

جويد، و هـم     هم از حذف فرهنگي قديم سود مي
هاي جديد غربـي اسـتـفـاده        از سانسور در تجربه

هاي قديم مفتخر است، و هم ” تابو“ هم به .  كند مي
هـم  .  شـود    هاي جديد وسوسه مـي  شكني با سنت

انـگـارد،      حذف و سانسور را بديهي و طبيعي مـي 
. كـنـد     ي زبان ياد مي وهم از حقوق افراد به لقلقه
اي جز اين نـدارد كـه        سنت در رقابت با نو چاره

از اين رو در مواجهه با حـق    .  منطق آن را بپذيرد 
انتخاب و خرد و آزادي، ناگزير شـده اسـت از         

ها را نقض كند، و اين طريـق   ها، آن طريق خود آن
 .همان تركيب امروزين حذف و سانسوراست

——————— 
ي فرهنگ حذف و سياست سـانسـور، از        مقاله* 

كتاب تمرين مدارا، محمد مختـاري، انـتـشـارات       
  1377ويستار، 

به قولي هر امريكايي حق دارد همين 

هاي  امروز براي رقابت با روزنامه

“ شيكاگوتريبيون“يا ” نيويورك تايمز“

اما اين . اي بپردازد به تاسيس روزنامه

تساوي حقوق، در واقع يك شوخي بيش 

، هم در سانسور  CNNقدرت . نيست

خبري و هم در ساختن افكار عمومي در 

جنگ خليج فارس، بر هيچ كس پوشيده 

 .نمانده است
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سـنـد وزارت خـارجـه          250000انتشار بيش از 
امريكا توسط سايت ويلكي ليكس همچـون يـك     

هاي جهان را تحت تاثـيـر    بمب خبري تمام رسانه
هر چند بيشتر اين اسـنـاد حـاوي        .  خود قرار داد

گفت وگوهاي ديپلماتيك و غيرعـلـنـي  مـيـان          
سياستمدارن بود و تقريبا تا كنون هيچ سـنـدي از     

هـا و       هاي ضد انقالبي و اتحـاد عـمـل      سياست
هاي سرمايه داري بـراي   توافقات پشت پرده جناح

سركوب جنبش هاي انقالبي و برنامه هـاي آنـان     
افشا ...  جهت نفوذ وانحراف در جنبش كارگري و 

اما تا همين حد نيز موجب خشنـودي  .  نشده است
و رضايت خاطر حداقل كسانـي اسـت كـه بـه           

از منظر انساني و دموكراتيك آن تـوجـه   ”  سياست
 .دارند

صرف نظر از اهميت انتشار اين اسناد آن چـيـزي   
باشد برخوردي بـود   كننده مي كه بسيار مهم و رسوا

كه مشخصا دولت امريكا و متحدانش يعني سـايـر   
زير لواي بـه  .  داري از خود بروز دادند دول سرمايه

خطر افتادن امنيت جاني شهروندان و نـظـامـيـان       
امريكا در نقاط مختلف جهان در تخطئـه كـامـل      

آزادي بيان و آزادي اطالعات و نشر با تهديد بـه    
هاي فراوان و  قتل ، فيلترينگ و بستن و محدوديت

عجيب و غريب سايت ويكي ليكس و تـوقـيـف      
حســاب هــاي مــديــر ســايــت در ســويــس           

و در نهايـت  !!)  ترين كشورهاي جهان دموكراتيك( 
مـيـزان   .  با دستگيري جوليا سانگ در انـگـلـيـس      

پايبندي خود را در عمل به آزادي بيان به ثـبـوت     
آن روي ديگر سكه هم حاكي از برمـال  .  اند رسانده

. شدن نقش سياست در بين دولتـمـردان  اسـت       
آنهايي كه با لبخندهاي چندش آور خود در جلوي 

هاي خون آلود يكديگر  دوربين ها و فشردن دست

خواستند صميميت و ارادت و روابـط پـايـدار       مي
هاي مردم بكشند وبراي خـود     خود را به رخ توده

اعتبار و آبرويي دست و پا كنند و حكومت خـود    
و در نتيـجـه مـردم را        .  را جاويدان نمايش دهند

مايوسانه به كنج خانه فرستاده و با بي تفاوتي آنهـا  
چـهـره   .  مشغول باشند...  اندوزي و  خود ره ثروت

كريه و منفورشان از زير نقاب رياكـاري و دروغ      
و دشته ها و خنجرهايـي كـه     .  پردازي بيرون آمد

براي منافع طبقاتي در پشت خويش پنهـان كـرده     
 .بودند در معرض ديد همگان قرار گرفت

الزم به يادآري است كه در بعضي از اين اسـنـاد     
شاه مرتجع عربستان با همگامي شاه بـحـريـن و        

ي نـظـامـي       اردن و وليعهد امارات خواستار حمله
امريكا به ايران و به خاك و خون كشانـدن مـردم     

جالب اينكه دولتمردان ايـران كـه       .  بيگناه هستند
هم به خاطر تغيير نـام خـلـيـج        براي تبليغات  آن

دادنـد در       ها كه نشان مي فارس چه عكس العمل
 !!اند شان سكوت كرده ي روابط اين مورد بر ادامه

اگر اخبار مبارزات كارگران و توده هاي محروم را 
در اروپا و مشخصا در فرانسه يونان و انـگـلـيـس     
مرور كنيم وجه ديگري از اين بي آبرويي عـيـان     

اكثر مردم زحمتكـش خـواسـتـار       .  خواهد گشت
حقوق ومطالبات طبيعي و مورد تهاجم قرار گرفته 
ي خود هستند ولي دولت ها و پارلمان ها بـدون    
توجه به خواست اين اكثريـت عـظـيـم از راي           
دهندگان ، با دشمني و عداوت كم نظيري مسـيـر   

ايـن مـدل از       .   ضد كارگري خود را پي گرفتنـد 
دموكراسي كه راي دهندگان هر چند سال يك بـار  

كنند و سپس تا چند سال بعد  كساني را انتخاب مي
توانند هيچ بازخواست يا نظارت مفيـدي بـر      نمي

اين مدل از دموكراسي كه راي 
دهندگان هر چند سال يك بار كساني 

كنند و سپس تا چند  را انتخاب مي
توانند هيچ بازخواست  سال بعد نمي

يا نظارت مفيدي بر اعمال و كردار 
آنان داشته باشند و هيچ تغيير در 
عملكرد آنها بوجود آورند خود يك 

 .ي كامل به شمار مي رود نقيصه

 
 :گويند شاهدان مي

 جسدي بار ديگر
 آمده داخل شهر

 ستگردد و دنبال كسيسخت مي
 گويند  شاهدان مي

 گفته با بانگ بلند 
 كه مرا كشته به ناحق 

 مردي؟ 

 كه مرا كشته به حق 
 نامردي؟

 
 گويند  شاهدان مي

 همه ديدند تن زخمي او
 زخم خونين سر و صورت و تن 
 زخم شش دشنه به پشت و گردن

 پنج زخم به پهلو و سه زخم 
 بر سر و صورت او

 اند يازده زخم عميق و به قلبش زده
 

 گويند شاهدان مي
 :بار ديگر گفته ست

 ست مرا نامرديگر چه كشته
 ليك من در پي او نامدم از دل گور

 آمدم تا شايد 
 ام گيرم و بس  خبر از گم شده

  .دختر كوچك من تنها بود

 جسدي در شهر

 
 رسواييِ
 سياست رسمي
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اعمال و كردار آنان داشته باشند و هيچ تغييـر در    

ي كامل  عملكرد آنها بوجود آورند خود يك نقيصه
 .به شمار مي رود

دار  ي سرمايه به همين دليل نمايندگان سياسي طبقه
مانند تمـام   در قدرت خيلي واضح و با وقاحتي بي

. مردم را به هيچ انگاشته و كار خـود را كـردنـد       
مبارزات ياد شده اثبات ناكارآمدي وعقب ماندگـي  
اين وجه از دموكراسي پارلماني بـراي اكـثـريـت       
جامعه بود و قطعا در جمع بندي از اين جنبش و   

ي طبقـاتـي    مبارزات سياسي آينده بخصوص مبازه
 .كارگران بايد جايگاهي را به خود اختصاص دهد

دموكراسي پارلماني موجود در اروپـا در عـمـل        
اثبات كرد كه مردم در نظر آنها فقط منافع طبقه ي 
سرمايه  دار است و سياست هاي ديكته شـده ي    
اتحاديه اقتصادي اروپا و بانك جهاني و صـنـدق     

اين دموكراسي خـود    .  المللي پول است و بس بين
هاي كل طبقـه   ثمره مبارزات بي شمار و جانفشاني
تر از آن  ناقص.  ي كارگر و ساير زحمتكشان است 

هاي معيارهاي دموكراتـيـك    است كه بتواند حداقل
را در دوران بحران اقتصادي حتا در آن جـوامـع       

اين نشانه ي ديگري است از رسوايي .  تضمين كند
سيساتهاي جاري وعمومي دولت هاي سـرمـايـه      
داري كه به يمن مبارزات طبقه يـكـارگـر اروپـا         
صداي افتادن طشت رسوايي آن از باالي برج ايفل 
به گوش تمام جهانيان رسيد و مـجـمـوعـه ي           

انساني بشـريـت اضـافـه         –دستاوردهاي سياسي 
ودانش سياسي و علـوم انسـانـي را بـا           .  گرديد

 .سواالت جدي روبرو ساخت
ي كـارگـر اروپـا بـا          در همين كش و قوس طبقه

اش ، انتشار كتاب خاطرات جـرج   دشمنان طبقاتي
پرده و دستور براي شـكـنـجـه      بوش و اعتراف بي

. تـر كـرد       زندانيان اين زنجيره رسوايي را كـامـل  
ي پرمدعايي كه مي خواهـد   ي سياسي طبقه نماينده

جهان را مطابق الگو  و نظم مورد نظر خود سـرو    
مندي فراوان از تكنولوژي  عليرغم بهره.  سامان دهد

فوق مدرن و آن همه پول و امكانات و تجربـه و    
خيل عظيمي از دانشمندان و مدير و متـخـصـص    
براي ثبات و دوام خود نيازمند حـربـه كـثـيـفـي         

و اين گويـاي تـمـام آن        !!  همچون شكنجه است

چيزي است كه آن را در تخصص خود داشتـه و    
اداره جـهـان و       ( در انحصار خود مي خواهـنـد     

و چنين است مـعـنـاي روشـن       )  سياست ورزي 
 .پرداختن به سياست در نظم سرمايه داري

هاي دور تا دوران قاجاريه و پـهـلـوي     اگر از زمان
گـري ،       گويـي، حـيلـه      سياست را مترادف دروغ

رحمي و غيره معرفي مـي كـردنـد، اگـر در            بي
هاي اخير سياست را امري مقدس تبديل كـه     سال

بايد  فقط توسط افراد منزه به كار گرفته شـود و      
هاي مردم حداكثر مي توانند به انتخاب هـاي     توده

آنان راي مثـبـت دهـنـد يـا در يـك شـكـل                   
نفره در جـايـي بـه نـام          15كاريكاتورگونه ده يا 

ي شهرهاي چـنـد      شوراي شهر آن هم براي اداره
ميليوني انتخاب و سپس راهي خانه هـاي خـود       

اداره شهرهاي بزرگي مثل تهران، اصفـهـان،   .  شوند
به شكل مفـتـضـح    ...  تبريز، مشهد، اراك و كرج و

كنوني كه حتا از تامين اكسيژن كافي براي تنـفـس   
شهروندان خود هم ناتوان است، سـنـد ديـگـري       
است از رسوايي معمول، بخصوص براي كسـانـي   
كه مي گويند حامل بهترين راه حـل هـا بـراي          

. ي جهان هستند و البته براي بسياري ديـگـر     اداره
فقط بدين خاطر است كه مـردم بـه اصـطـالح           
سياست را رها و به زندگي معمول خود بپردازنـد  

 .ي كار در نگاهي از جنس متفاوت است اما چاره
به نظر ما مي توان و مي بايد سياست را از يك امر 

آن .  پيچيده و از انحصار عده اي خاص خارج كرد
بدين خاطر .  را ساده و در دسترس همگان قرار داد

بايد امكانات مادي و جانبي آن را فراهم كـرد تـا     
گسترده ترين بحش ها و اقشار توده هاي مردم بـه  

بـديـن   .  مشاركت و فعاليت سياسي روي آورنـد     
ترين سالم ترين و ثمر بخش ترين  خاطر كم هزينه

راه ها دموكراسي مستقيم است كه تبلور عيني آن   
وجود شوراهايي است كه تمام امـور، آزادي و        
برطرف ساختن مشكالت يك محله گـرفـتـه تـا       
بزرگترين معضالت سياسي و اجتماعي و اقتصادي 
رد يك روند آگاهانه و توسط خود آنـان حـل و       

در اين مدل از باال تا پاييـن چـون     .  شود فصل مي
تمام امور توسط خود آنان هدايت و انـجـام مـي      
شود فساد به نقطه ي صفر رسيده و هيچ نيازي به 
ديپلماسي پنهان وجود ندارد و به كلي ممنوع مـي  

اين يكي از شروط اصلي دموكراتيك بـودن    .  شود
مانند تـا     مردم تا انتخابات بعدي منتظر نمي.  است
اي عمدتا شياد و شـارالتـان سـيـاسـي بـه              عده

همچون (  هاي پارلماني و دولت دست يابند كرسي
...) احزاب مختلف در امريكا، انگليس و فرانسه و 

وار نه تنها  در سيستم دموكراسي شورايي اتوماتيك
هـاي اجـتـمـايـع و           آزادي بيان بلكه ساير آزادي

سياسي همه روزه و با تمام ابعاد جريان داشته و با 
 .شود جديت از آن مراقبت و بر آن نظارت مي

پس جاي تعجب نخواهد بود كه در يك حكومت 
شورايي دموكراتيك امثال جرج بوش و ساركوزي 
و ملك عبداله نه تنها قدرت و شكوتي نـداشـتـه      
باشند، بلكه همراه كليه نوكران و دست نشاندگـان  
دزد و فاسدشان در شوراي همكاري خليج فـارس  

شان در تمام نقاط جهان به اتـهـام      و ساير برادران
جنايت عليه بشريت به پاي ميز دادگاه فراخـوانـده   

 .شوند
بدين سان مقوله ي سياست و مشاركت سياسي نه 
تنها يك حق و مفهوم انتزاعي و كـلـي بـلـكـه            

اي خوشايند و ضروري و مفيد براي هر چه  وظيفه
بهتر تعيين كردن سرنوشت انسان تبديل خـواهـد     

 .شد

اداره شهرهاي بزرگي مثل تهران، 

اصفهان، تبريز، مشهد، اراك و كرج 

به شكل مفتضح كنوني كه حتا ... و

از تامين اكسيژن كافي براي تنفس 

 شهروندان خود هم ناتوان است،

سند ديگري است از رسوايي معمول، 

بخصوص براي كساني كه مي گويند 

ي  حامل بهترين راه حل ها براي اداره

 جهان هستند و

 . البته براي بسياري ديگر
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 حقوق بشر ما
 حقوق بشر آنها

بسيـاري از روشـنـفـكـران، نـويسـنـدگـان و                  
نگاران مطالبي چند در لزوم رعايت حقوق  روزنامه

همواره اگر در كشوري  يا در ميـان   .اند بشر نوشته
هاي اجتماعي رعايت نشده يا افراد به  قومي آزادي

المدت ، شالق و اعـدام   هاي سخت و طويل زندان
اند، طرفداران حقوق بشر به جا و بـه   محكوم شده

امروزه يكي از مسايل .  اند حق به آن اعتراض كرده
مهم براي جوامع متمدن و پيشرفته اين است كـه    

هاي اجتماعي و مطبوعات، اشتغـال در آن       آزادي
زنداني سياسي از يك حقوق متـداول  .  فراهم باشد

در سطح جهاني برخوردار باشد و كسي به خاطـر  
اي بـه دادگـاه      داشتن دين و مذهب و يا هر عقيده

نكشانند، حريم خصوص افراد را رعايت كننـد و    
روابط ميان افراد بر مبناي خواسـت و رضـايـت        

آزادي مطبوعات به معـنـاي آن     ...خودشان باشد و
اي قبل از چاپ بررسي نشـود   است كه هيچ نوشته

حصر واستثنا وجـود   و  اين آزادي براي همگان بي
ها بتوانند نظرات خـود را در       داشته باشد و انسان

تمام اين موارد از حـقـوق      . اي بيان كنند هر زمينه
هاست كه بـايـد رعـايـت شـود و               مسلم انسان

 .اند طرفداران حقوق بشر همواره از آن دفاع كرده
اي كه در اين ميان مغفول مانده  است و    اما مساله

كمتر به آن پرداخته شده، حق داشتن يك زندگـي  
ق داشتن كـار  ح.  شرافتمندانه براي آحاد بشر است

و درآمد كافي براي تمام افراد بشر از زن و كودك 
 .امري است كه نبايد آن را از حقوق بشر جدا كرد

هاي اقتصادي تنها به سـود   صاحبان سرمايه و بنگاه
انديشند و دولتمردان وصـاحـبـان       شان مي سرمايه

قدرت تنها بدان فكر مي كنند كه نيروي كار ارزان 
 .دغدغه را براي آنان سود كافي فراهم كنـنـد   و بي

امروزه يكي از موارد اساسي نقض حـقـوق بشـر      
فراهم نبودن كار براي همه و در نتيجه خـريـد و     

 .ترين قـيـمـت اسـت       فروش نيروي كار به ارزان

شود تـا   بيكاري و ارزان بودن نيروي كار سبب مي
هاي زيادي مجبور به فروش نيروي كار خود  انسان

قيمتي كه براي بدسـت   .ترين قيمت شوند به ارزان
 .ترين مايحتاج معاش كافي نـيـسـت      آوردن اوليه

وجود يك ميليارد و دويست ميليون نفر از ساكنان 
كره زمين در زير خط فقر مطلق، بر طبق آمارهـاي  

كه البته آمار غيررسمـي  ( رسمي سازمان ملل متحد 
بيانگر پايمال شدن حقوق )  بسيار بيش از آن است

  .بشر به بدترين شكل آن است
آيا يك انسان گرسنه كه اصطالحا زير خط فـقـر     

تواند از آزادي بيان اهـدايـي      زندگي مي  كند، مي
استفاده كند؟ آيا انساني جنگ زده كـه كشـورش     
اشغال شده و تمام زيرساختهاي اقـتـصـادي آن        

تخريب شده و هر روز مرگ در كـمـيـن او  و          
فرزندانش است، مي تواند از ايـن آزادي هـاي         
اهدايي استفاده  كند؟ كشـور بـزرگـي مـانـنـد             
هندوستان را در نظر بگيريم كه مثال بـزرگـتـريـن     

ها آزادنـد، حـق        دموكراسي جهان است، روزنامه
آزادي بيان وانديشه تا حدود زيادي در آن رعايت 

شود و زندانيان سياسي از حقوق نسبتا بيشتـري   مي
امـا   ..نسبت به كشورهاي همجوار برخوردارند و  

وجود صدها ميليون گرسنه و زيـر خـط فـقـر،           
شـود تـا      نشين سبـب مـي     ها آواره و زاغه ميليون

زيـرا   .هاي عادي استفاده كنند نتوانند از اين آزادي
اين صدها ميليون گرسنه تمام هم و غمشان تاميـن  

 .اوليه ترين نيازهاي زيستي شان است

با همه احترامي كه طرفداران حقوق بشـر دارنـد،     
گـاه  بايد به اين سوال جواب دهند كه آيـا هـيـچ       

ها، حقوق بيشتري از آنـچـه      اند كه انسانانديشيده
گويند، دارند؟ آيا مثال حق كار و داشـتـن      آنها مي

يك حداقل درآمد براي گـذران يـك زنـدگـي           
شرافتمندانه، جزء حقوق بشر نيسـت؟ آيـا حـق        

 12 انتخاب شيوه زندگي براي يك دختر يا پسـر   
ساله و يا زن و مرد جزء حقوق بشـر نـيـسـت؟         

ها روسپي كه براي سير كردن شكـم خـود      ميليون
مجبور به فروش تن خود هستند جزو محرومـيـن   

هـا   آيند و آيا ميليـون  از حقوق بشر به حساب نمي
انساني كه در فقر مطلق زندگي مي كـنـنـد داراي      
حقوق بشر نيستند و حق استفاده از يك زنـدگـي   
شرافتمندانه  نبايد جزو حقوق بشر بـه حسـاب       
آورد؟ هزاران كودكي كه در كارگاه هاي شركتهاي 
بزرگ و معروفي چون نايك مجبور بـه بـردگـي      
هستند  بشر نيستند و از حقـوق بشـر سـهـمـي          

 ندارند؟
هاي اجتماعي صحـبـت مـي       هنگامي كه از آزادي

كنيم و آن را از اصول حقوق بشر مي دانـيـم امـا      
داشتن يك زندگي اوليه وابتدايي را جزو حـقـوق   
بشر به حساب نمي آوريم و يا بر آن تاكيد الزم را 
نداريم، درحقيقت ميليون ها انسان را كه در تـمـام   
شبانه روز درگير دغدغه ي آب و نان و مسـكـن     
خودهستند، از آزادي هاي اجتماعي محـروم مـي     
كنيم، در حقيقت به آن چند ميليارد انسـانـي كـه      
مجبورند نيروي كار خود را بفروشند تا شكم خود 
را سير كنند، مي گوييم شما آزادييد كه بـرده ي      
صاحبان قدرت و سرمايه باشيد، اما آزاد نيستيد كه 
از مواهب و نعمات طبيعت همانند صاحبان قدرت 

 .و سرمايه استفاده كنيد
همه به خاطر داريم كه چگونه توني بلر و جـورج  
بوش كنوانسيون حقوق بشر را كهنه خواندند و در 
زندان هاي گوانتانامو و ابوغريب و ساير زندان ها 
حقوق بشر را به سخره گرفتند و اوباما نيز با همـه  
ي ادعاهايش گوانتانامو را تعطيل نكرد و مسـول      
سايت ويكي ليكس بـه جـرم اطـالع رسـانـي            

 ...بازداشت مي شود و
مساله آنجاست كه نظام حاكم بر جهان گفـتـمـان    

با همه احترامي كه طرفداران حقوق 
بشر دارند، بايد به اين سوال جواب 

اند كه  گاه انديشيدهدهند كه آيا هيچ
ها، حقوق بيشتري از آنچه  انسان
گويند، دارند؟ آيا مثال حق  آنها مي

كار و داشتن يك حداقل درآمد براي 
گذران يك زندگي شرافتمندانه، جزء 

 حقوق بشر نيست؟ 
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حقوق بشر را تا آنجا مي خواهد كه براي تصفـيـه   
حساب با رقبا و مخالفين مورد استفاده قرار دهنـد  
و ابتدايي ترين حقوق بشر كه همانا حق زنـدگـي   
است، هيچ گاه در گفتمان حقوق بشرنقش مهمـي  

  .نداشته است
اكنون به راحتي كنوانسيون هاي كار كـودكـان از     
جانب نظام حاكم بر جهان ناديده گرفته مي شـود    
و در همه ي دنيا سرمايه داران بي دغدغه از كـار    

 كودكان استفاده مي كنند و به اصطـالح صـدهـا     
NGO       و سازمان طرفدار حقوق بشر و حـقـوق

كودكان هيچ تالش مثمر ثمري بـراي لـغـو كـار         
كودكان نمي كنند و به نظر مي رسـد فـعـالـيـت        
هايشان تنها سبب مي شود كه اين كـودكـان بـه        

 .پذيرش شرايط خود عادت كنند

زمان آن رسيده است كه گفتمان حقوق بشر تغييـر  
كند و حق زندگي شرافتمندانه  وكار مناسـب بـا     
درآمد مناسب براي هر انساني جزء اصلي تـريـن     

 .موارد رعايت حقوق بشر قرار گيرد
اگر  : در روزگاري نه چندان دورآلبر كامو گفته بود

نتوان آزادي و عدالت را يك جا داشـت و مـن         
مجبور باشم ميان اين دو يكي را انتـخـاب كـنـم       
آزادي را انتخاب مي كنم تا بتوانم به بي عـدالـتـي    

  .اعتراض كنم
، ما عدالت را انتـخـاب مـي       21 اما در اوايل قرن

زيرا ممكن است آزادي را بـدون عـدالـت          .كنيم
داشت، اما ماهيت عدالت حكم مي كند كـه هـر       
انساني براي داشتن يك زندگي شرافتمندانـه آزاد    
باشد، كه هر انساني از تمام مواهب طـبـيـعـي و       

  .اجتماعي برخوردار باشد از جمله آزادي
اگر انساني گرسنه نباشد و زير خط فقر مـطـلـق      
زندگي نكند ، اگر كودكي مجبور نباشد به خـاطـر   
زنده ماندن تن به بدترين كارها در سخت تـريـن     
شرايط بدهد، اگر زنان بسياري مجبور نباشند براي 
رفع گرسنگي خود تن فروشي كند، اگر ديگر الزم 
نباشد سود سرمايه داران به بهاي از بين رفتن كـره  
زمين تامين شود، اگر هـمـه ي انسـان هـا از               
بهداشت، آموزش ، مسكن، خوراك و پـوشـاك       

  ...كافي و شغل مناسب بهره مند باشند،اگر
را مـي     �آزادي فـريـاد كـردن        �ديگر براي چه

 چه چيزي را فرياد خواهيم كرد؟ � خواهيم و
و همه اينها يعني حقوق بشري كه  ما به آن اعتقاد 

  .داريم

 
 در روزگاراني نه چندان دور
 مان رفتروز از زمان سرزمين مادري

 گم شد روز
 اين سرزمين غرق سياهي شد

 !پايان و سخت و تيره و پرسوز يلداي بي
 

 جز سردي و تاريكي وحشت
 ي خفاش استبداد جز سايه

 مان،جز ماتم و بيداد در سرزمين مادري
 كس نديد آن روز

 
 آساي استبداد خفاش غول 

 خواه خون خورده بود از پيكر خلقي عدالت

 زين پيكر خون داده، از وحشت
شنيدي نه سالمي،  ديگر نه پاسخ بر سالمي مي

 هيچ
 خورشيد مهر و مهرباني هم
 دانست راهي براي پرتو افكندن نمي

 كوفت ديگر نه مهماني دري مي
 گشود از بهر مهماني نه ميزبان در مي

 در زير بال اين ابر خفاش
 كرد از گريبان سر كس بر نمي

 تا باز بيند ياري و ياور
 اميد ديدار دگر، با صبح

 بود از ظرف اين پيكر  سر رفته
 بر آتشي با هيزم كوالك و دود زمهرير ترس

 بارهچنين پاييز سخت وتيره، يكدر يك
 سه مشغل ِ آذر

 در راه خلقي مانده در ظلمت
 نوري دگر افكند
 سه اختر تابان

 در دست هر يك، قلبي افروزان
 هر يك گرفته قلب خود در مشت

 خون آزادي تا بر رگ كم
 ور ريزد خوني ز عشقي شعله

 
 شك ور بي اين خون شعله

 جاري است تا صبح حقيقي
 در رگ اين پيكر مجروح

 قلب فروزان سه مشعل آذر

 ست دانست كه رنگ آسمان چرا تيره كسي نمي
يكي به آرامي كودكي ناتوان را دشنام داد و 

 ديگري پيري از پاي افتاده را
زني زير لب، مردي تنها را ناسزا گفت و مردي، 

 زني چند باره بيوه را 

 پير، خويشتن از عصا آويخت
 ي مادر و كودك خود را از پستان چروكيده

 زن خود را از كتاب مقدس آويزان كرد
 و مرد، از پاي زن آويزان شد

 هيچ روزني به طلوع نبود

 :شير مادر را رها كرد و فغان كه كودك پستان بي
 !شير

 سقف و ديوار نازك سكوت شكست
 .ستو همه ديدند كه آسمان صاف و آبي

 ديوار نازك سكوت شكست
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 موج اعتراضات و تظاهرات دانشجويي در شهرهاي مختلف اروپا،
ها، كه از چند ماه رويه شهريه دانشگاهسازي و افزايش بيعليه خصوصي

 .چنان ادامه داردپيش شروع شده بود، هم
هاي اخير در ايرلند، انگلستان، اسكاتلند، ايتاليا، اين اعتراضات، هفته

 .  شيلي و يونان گسترده بود

هزاران نفر از مردم دوبلين به تظاهرات دانشجويان عليه : دهم نوامبر
حمالت پليس پيوستند و از اعتراضات جوانان و دانشجويان در 

افزايش شهريه ها  واعتراض به كاهش بودجه مدارس و دانشگاه ها 
 :حمايت كردند

در اين روز شهرهاي مختلف انگلستان به ويژه لندن : نوامبر 24
شاهد يكي از مهم ترين و بزرگترين اعتراضات و اعتصابات 

بسياري از . اخير دانشجويان و جوانان و مردم معترض بود
دانش آموزان نيز با تعطيل كردن مدارس خود به صفوف 
 .تظاهركنندگان و معترضان به سياست هاي دولت پيوستند

پليس انگلستان برخوردهاي وحشيانه اي را عليه معترضين و 
 .تظاهركنندگان سازمان داد

هزار نفر از مردم  از اقصي نقاط انگليس به 50بيش از : دهم نوامبر
تظاهرات گسترده در شهر لندن پيوستند تا عليه طرح هاي دولت 

آموزشي و نيز  -در كاهش بودجه و محدودكردن خدمات اجتماعي
. افزايش هزينه ها و شهريه هاي تحصيلي وسيعا اعتراض نمايند

صدها تن از مردم اسكاتلند نيز در اين اعتراضات به مردم انگلستان 
  :پيوستند
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اعتراضات به خصوصي سازي آموزش، كاهش بودجه ها و افزايش هزينه ها : نوامبر30
و نهايتا محدود شدن حق تحصيل براي دانشجويان و دانش اموزان نه تنها در انگلستان 

 :ادامه دارد، كه در ايتاليا و شيلي هم به وقوع پيوسته است

هزاران تن از دانشجويان يونان در اعتراض به كاهش بودجه هاي : دسامبر2
مدارس و دانشگاه ها از سوي دولت و نيز در هم بستگي با دانشجويان 

اين تظاهرات . انگليسي به خيابان ها آمدند و دست به تظاهرات اعتراضي زدند
. ها به خشونت كشيده شد و پليس عده زيادي از دانشجويان را دستگير نمود

 :تعدادي از دانشجويان طي حمالت وحشيانه پليس زخمي شدند



 

 25 1389دي / شماره دوازدهم

شهرهاي مختلف انگلستان و به ويژه لندن هم چنان صحنه : دسامبر 8
اعتراضات و درگيري هاي دانشجويان و جوانان و مردم حامي آنها عليه 

 :سياست هاي حكومت و برخوردهاي پليس است
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درگيري ها با پليس و اعتراضات در ميدان : دسامبر9
 :پارلمان ادامه دارد
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عليرغم اعتراضات و تظاهرات وسيع و گسترده، در پارلمان راي به كاهش : دسامبر18
بودجه ها و افزايش شهريه ها داده شد و تظاهر كنندگان ميدان پارلمان را به اشغال خود 

 :پليس به شدت سعي به عقب راندن معترضين و متفرق كردن آنان نمود. در آوردند
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هزاران تن از دانشجويان ايتاليايي در شهرهاي رم، : دسامبر22
دست به تظاهرات اعتراضي عليه سياست ... پالرمو، ميالن و

هاي جديد دولت برلوسكوني و طرح هاي اصالحي وي در 
اين اعتراضات به درگيري با . مورد سيستم دانشگاه ها زدند

پليس منجر شد و پليس به خشونت عليه تظاهركنندگان اقدام 
 :كرد


