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  .............سرمقاله
 

 ُبحران ارز، وقتی پرده ھا با5 می رود
  منصور امان

  
  سال پس از آغاز بحران هسته اي جمهوري اسالمي، براي اولين بار تحريمهاي بين المللـي، رژيـم واليـت فقيـه را بـه              10

اگر چه هنوز مجازاتهاي آمريكا و اُروپا عليه سيستم بانكي و بخش نفت به اجرا گذاشته نشده، اما .  گرفته استسختي هدف
حتي تصويب ُفرمال آن از سوي آمريكا و چيدن تدارك اين تحريمها از سوي اُروپا، آثار گُسترده و ويرانگري بر اقتصاد كشور 

حاكمان الف زن همچون افسون شده هـايي كـه در چـشم مـار               . ا گذاشته است  و بر شرايط زيست و كار ميليونها نفر به ج         
خيره مانده اند، بر جا خُشك شده اند و اين سووال كه آقاي خامنه اي و ُشركا با سياسـتها و نقـشه هـاي خـود قـصد دارد                 

  .كشور و مردم را به ُكجا ببرد، يك پاسخ مستند ديگري يافته است
  

  منار بدون چاه
 از هيچ اقدامي بـراي تيـره        -منصفانه بايد گفت  –ر تمام طول اين دوران، به گونه مستمر بر آتش بحران دميده و               د "نظام"

حال پرسش اين است كه آيا صـحنه گردانـان ايـن بـازي ويرانگـر،                . كردن مناسبات خود با جهان خارج فرو نگذاشته است        
ات شان بر جامعه و روابط اقتصادي حاكم بـر آن خواهـد گذاشـت،       تدابيري نيز براي پيامدهاي پيش بيني پذيري كه اقدام        

قوط شـتابان                      انديشيده و در اختيار دارند؟ واُكنش آنها در برابر يك تاثير رواني و نه حتي عملي تحريمهاي جديد يعني، سـ
، نشانگر آن اسـت كـه   "پارهتبديل پول ملي به كاغذ     "ارزش ريال در برابر دالر و يورو و به ُگفته يك نماينده مجلس مالها               

 سرخوشانه اول منار را دزديده بدون آن كه لحظه اي وقت خود را براي انديشه به يافتن چاهي براي پنهـان سـاختن              "آقا"
  . آن تلف كرده باشد

زمان كوتاهي پس از آن كه رييس جمهور آمريكا قانون مصوب ُكنگره اين كشور مبني بر تحريم بانـك مركـزي جمهـوري                    
 داد و ستدكنندگان با آن از دسترسي به بازارهاي آمريكا را امضا كرد، تالُطم در بازار ارز آغاز گرديد و                     تمي و محرومي  اسال



 ٣

مدد دالرهاي نفتي توان دستكاري در آن را داشت، از دست           همراه آن، حكومت به سرعت مهار اين بازار را كه همواره بـه             
 جهشي تقاضاي اين ابزار مبادله بين المللي، واُكنـشي طبيعـي در برابـر احتمـال قـوي           هجوم خريداران دالر و افزايش    . داد

  . كاهش منابع ارزي بانك مركزي و خالي شدن صندوقهاي حاوي دالرهاي حاصل از فروش نفت بود
 ارزش ريـال  از سوي ديگر، تكرار همين وضعيت در بازار فلزهاي قيمتي نشان مي داد كه هراس از كاهش تدريجي اما ثابت     
 همچـون  تو عدم اعتماد به توقُف يا برعكس شدن اين روند، تالش براي نجات داراييهاي ريالي و جايگزيني با منابع با ثبـا         

  . طال را دامن زده است
  

  بحران ارزي پيش بيني پذير و قابل مهار
 به صدا درآمده است و آنها از اُكتبر  سال پيش براي حاكمان ايران4 از بيش از "نظام"در حالي كه زنگ تحريم بخش مالي 

تا كنون ُفرصت داشته اند براي سـاعت صـفر آمـاده شـوند و تمهيـداتي در برابـر آن بيانديـشند، امـا                         ) 1386آبان   (2007
  . دستپاچگي و به هم ريختگي دستگاه حاكم به گونه اي است كه گويي مورد اصابت صاعقه اي ناگهاني قرار گرفته است

 بانك و سه نهاد نظامي جمهوري اسالمي را به ليست           9 شده، وزارت خزانه داري اياالت متحده براي اولين بار           در تاريخ ياد  
بانكهاي ملي، صادرات و ملت در رديف موسسات مالي تحريم شده قـرار داشـتند و سـپاه                  . سياه تحريمهاي خود اضافه كرد    
چنـد مـاه بعـد،      . هادهاي مشمول مجازاتها را تشكيل مي دادنـد       و وزارت دفاع نيز ن    ) قُدس(پاسداران و واحد تروريستي آن      

  . اتحاديه اُروپا نيز به اين تحريمها پيوست و از جمله فعاليت بانك ملي را به حالت تعليق درآورد
هيچكس بهتر از كارگردانان ماجراجويي هسته اي نمي توانست پيش بيني كند كه چشم انداز اين كـشمكش چـه خواهـد                

يمها به چه سمتي خواهد رفت، زيرا آنها قصد نداشتند به فعاليت ماجراجويانه هسته اي خـود و بحـران آفرينـي                      بود و تحر  
برعكس، رژيم مالها به گونه فزاينده پيچ بحران را به سمت باال مي چرخاند و صورت حساب آن را                . منطقه اي خاتمه دهند   

دريافـت  ) 1389 تـا  1386 (2010 تـا  2008خود در فاصله سالهاي با صدور سه قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه  
 . كرد

ديريت وضـعيتي كـه نـشانه                        بنابراين انتظار از آقاي خامنه اي و همدستانش براي داشتن يك برنامه اضطراري به منظور مـ
رو كه حاكمـان كـشور      به ويژه از آن     .  خود راهي كرده بود، به طبع نمي بايست انتظار غيرمعقولي باشد           شهايش را پيشاپي  

بر اساس آمارهايي كه وزارت نفت و بانـك         . منابع الزم براي ماديت بخشيدن به چنين برنامه اي را نيز در اختيار داشته اند              
 ساله حكومت در طول دو دوره برگُماري آقاي احمدي نـژاد، گُماشـته ولـي فقيـه بـر              6مركزي انتشار داده اند، درآمدهاي      

  .  ميليارد دالر را در بر مي گيرد505از محل صدور نفت خام، مبلغ ُنجومي منصب رياست جمهوري، 
فراكـسيونها و دسـته   . محل ُكنوني دفن اين گنج افسانه اي، يكي از معماهاي بسيار سرگرم كننده نظام واليت فقيـه اسـت   

 يـا دسـتكم،   "ُگم شـده " درآمد نفتي  بنديهاي رقيب در دستگاه قُدرت كامال با يكديگر موافق هستند كه نيم تريليارد دالر             
تهم اصـلي ايـن ابهـام                    .  است "نامعلوم" آن   "چگونگي هزينه " ويت عامل و مـموضوعي كه آنها در آن با هم توافُق ندارند، ه

بـرادران  " و   "آقـا "دولت، بـه نوبـه خـود بـه بيـت            . امنيتي را نشان مي دهد    -راست سنتي، دولت نظامي   . غليظ مالي است  
بـا ايـن وجـود، رفتـار بـسيار      . ره مي كند و آقاي خامنه اي هم به هر دو دسته ي روي سن كنايه مـي زنـد                   اشا "قاچاقچي

محتاطانه طرفين با يكديگر و موش و ُگربه بازي بر سر اين دزدي ميلياردي و آن اختالس هنُگفت نشان مي دهد كه حق با 
  .عهده يك دسته و محفل به تنهايي بر نمي آيد ساله يك كشور نفت خيز، از 6همگي آنها ست؛ غارت درآمدهاي 

  
  راه حلهاي حكومت 

بنابراين، از آنجا كه نگاه آقاي خامنه اي و ُشركايش از لبه بشقاب پر خود فراتر نرفتـه و از ترتيبـات ميـز غافـل مانـده، راه                
 پول ملي، يك ويژگي هشدار دهنده در نمونه سقوط آزاد. ديگري نيز جز واُكنش دادن به رويدادها براي آنها باقي نمي ماند 

حاكمان . دستگاه سياستگُذاري رژيم مالها با پيامدهاي فاجعه بار براي جامعه و كشور را به روشني به نمايش گذاشته است             
جمهوري اسالمي تصور روشني از پيامدهاي تصميمهاي خود ندارند يا چنان محسور داستان سراييها و گزافـه گـويي هـاي     

آنها در تاريكي به سمت جلو شليك مي كنند و سـپس            .  اند كه از محاسبه عقالني اين پيامدها ناتوان گرديده اند          خود شده 
اقتصادي آنها نيز در برابـر      –از همين رو، دستگاه سياسي    . به دعا مي نشيند و رجز مي خوانند كه عاقبت خوبي داشته باشد            

  .  غافلگير شده و به هم مي ريزد به حساب مي آيد،"تازه"وضعيت موجودي كه برايش 



 ٤

اقتصادي كه بحران در مناسبات خارجي مي تواند گُـسترش          اكنون آشكار گرديده كه حكمرانان كشور، در بـاب مرزهـاي           
حال پرسـش مهـم ايـن    . يابد، نه ذهنيتي داشته اند و نه به طبع، طرحي براي رويارويي با آن مي توانسته اند داشته باشند              

نها پيرامون پيامدها و آثاري كه تيز شدن لبه اين بحران و ادبيات جنگي شـان مـي توانـد بـراي منـافع ملـي و                           است، آيا آ  
  سرنوشت مردم داشته باشد، ذهنيتي دارند؟ 

 قبل از شكل گيري اين وضعيت براي جلوگيري از آن تدبيرهايي داشـته يـا   "نظام"بحران ارزي ُكنوني نشان نمي دهد كه        
تي در اين جهت زده باشد، اما از اين پس چه؟ آيا تدبيري براي اداره وضعيت نازل شـده در كـف دارد؟ آيـا                         دست به اقداما  

شاغالن، بيكاران، طبقه پايين، اقشار متوسط و مرفه مي توانند به آقاي خامنه اي اعتماد كنند كه قادر است سنگي كه بـه                       
  چاه انداخته را خود بيرون آورد؟ 

ين سووالها، مرور كوتاه واُكنش حكومت به وضعيت فعلي مي تواند كليدي باشد؛ اقداماتي كه آنهـا را بـه                   براي يافتن پاسخ ا   
  : مي توان تقسيم كردهدو دست

   تدابير سياسي-1
   اقدامات پليسي -2

ان تدبيرهاي سياسي با حركت در جهت صرفه جويي در هزينه هاي ارزي دولت آغاز شد كه بـار آن را درجـه اول شـهروند            
دولت ابتدا نيمي از سهميه دو هزار دالر ارزي كه متعهد شده بود بـه قيمـت رسـمي بـه                     . عادي بايد به دوش مي كشيدند     

سافران    . مسافران بفروشد را حذف كرد و ارز مسافرتي را به هزار دالر كاهش داد             كومت به طـور رسـمي مـبه اين ترتيب، ح
  . ر آزاد حواله دادبراي تامين ارز مورد نياز خود به بازا

در همين حال، چند روز پس از آن كه ُشعبه هاي ارزي بانكها به بهانه هاي گوناگون از پرداخت ارز دانـشجويي خـودداري                        
ايـن بخـشنامه   . مي كردند، بانك ملت در يك بخشنامه رسمي اعالم كرد كه پرداخت ارز دانشجويي را متوقف كـرده اسـت     

ن را نيز از جمله گروهي معرفي كرد كه به پرداخت ارز به قيمت دولتي به آنهـا متوقـف شـده                      افزوده بر دانشجويان، بيمارا   
  . است

نهاد قانونگذاري حكومت با چند هفتـه تـاخير   . يك تحرُك سياسي برجسته در اين زمينه را مجلس مالها از خود نشان داد          
 برگـزار  "نجـات اقتـصاد ملـي   "اعضاي دولت بـه منظـور    دي جلسه مشتركي را با شُماري از      18سرانجام اعالم كرد كه در      

.  در اداره وضعيتي كه به وجـود آورده، تبـديل شـد   "نظام"اين نشست اما به سند ديگري براي نمايش ناتواني         . خواهد كرد 
 ، مجلس عذر خواست كه بـه دليـل شـركت        "نجات اقتصاد ملي  "ساعاتي بعد از اعالم تصميم برداشتن اين گام بزُرگ براي           

پيـام ايـن   . نكردن وزيران اقتصاد و صنعت و معادن و نيز رييس بانك مركزي در نشست مزبور، موضوع منتفي شـده اسـت         
 ندارد و سيل به "سونامي قيمتها" و مردم اين بود كه حكومت ابزار يا راه حلي براي چيرگي بر "بازار"تالش عقيم مانده به 

  .  كردراه افتاده، خود مسيرش را انتخاب خواهد
اين ارزيابي را سردرگُمي خيره كننده حكومت پيرامون آنچه كه بايد يا مي تواند براي تخفيف بحران انجام دهد، بـه گونـه                       

زيگ زاگ در تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي و گيج سري در تعيين نرخ سكه، دو نمود از بـي                 . مستند تاييد كرده است   
  . فاصله زماني كوتاه استكفايتي و ناتواني حكومت در يك 

از اين رو شگفت آور نيست كه چشمگيرترين اقدام سياسي در برخورد به شرايط موجود پس از زبـان بـازي و الف زنـي را                          
، دسـتكم  "اقتصاد ملي"اقدامات پليسي تشكيل مي دهد؛ حركتي كه رهبران و پايوران جمهوري اسالمي اُميد دارند اگر نه            

 . هد د"نجات"خود آنها را 
فهرست تدابيري در اين جهت كه به دستگاه قهريه تكيه داده اند و در خالل هفته هاي گذشته به آزمايش گذاشـته شـده                        

 و داروغه هايش راه حلهايي چون مسدود كـردن          "آقا"ُنبوغ اقتصادي   . اند، طوالني و گاه به همين اندازه ريشخندآميز است        
در آخرين اقدامات از .  را روي ميز گذاشته است     "دالر"پيامكهاي تلفني حاوي واژه     يك وبگاه اطالع رساني نرخ ارز تا فيلتر         

 اولتيماتوم داده است تا "دارندگان ارز"همين جنس و كيفيت، حكومت پس از لشكركشي ناكام به فردوسي و استانبول، به          
  ! بهمن ارز خود را به بانكها تحويل دهند15
  

  برآمد
ر و بدون توقف حكومت براي تامين اقتدار خود در جامعه و به اطاعت واداشتن يا ُخنثي كردن آن هر گاه به تالش ديوانه وا     

بنـابراين بحـران    . نگريسته شود، به نظر نمي رسد كساني كه انتظار معجـزه از ايـن امـامزاده را دارنـد، در اكثريـت باشـند                       
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يه، صورت حساب آن را نزد اقشار و طبقات جامعه سنگين فقاقتصادي ُكنوني و ناكارآمدي مشهود و فاجعه بار رژيم واليت  
اما اقليتي كه به راستي گزافه گوييهاي حاكمان را باور كرده و با كمي خودفريبي  . تر و موعد پرداخت را نزديك تر مي كند        

  . و اندكي رشوه، همه چيز را زرين و رنگين ديده است نيز امكان نظر انداختن به پشت صحنه را يافته است
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.co  
  

  .......كارگران و مزدبگيران
  

 چه کسی از کاھش ارزش ; سود می برد؟
  زينت ميرهاشمي

   
 و زحمتكشان، كه به بهاي فقر و تنگدستي كارگران)  آذر28(پخش شيريني توسط احمدي نژاد در سالگرد حذف يارانه ها 

كاغذي بي ارزش و پرشدن  تبديل ريال به . رنگين شده بود به كام چپاولگران حكومتي و وابستگان به قدرت شيرين آمد
قبل از اين كه وزير امور اقتصاد و دارايي ارزش ريال را تعيين كند، ربال . جيب دالالنِ رژيم، شيريني آن را دوچندان كرد

  .ي خود در اقتصاد ورشكسته كنوني نزديك شدسقوط كرده و به ارزش واقع
» ارزش گذاري پول ملي« ادعا كرد كه  وي.  آذر از اجراي تحوالت اقتصادي صحبت كرد12سيد شمس الدين حسيني در 

  .در دستور كار و به زودي اجرا خواهد شد» هدفمندي يارانه ها«در ادامه كامل شدن 
گذشته است كه فقر بيشترِ در البالي كاغذ بي ارزش ريال به دستان كارگران  آذر ن28نژاد در روز   چندي از حرف احمدي 

مردم با ريال بي ارزش دستمزد مي گيرند و در بازار كاالهاي . تحويل داده شد» حق«و مردم زحمتكش ايران به عنوان 
  . بايد خريداري كنند  مورد نياز خود را با دالر

   
دولت حق هر ايراني را به خودش «نه ها، در سخن پراكني خود با تاكيد بر اين كه احمدي نژاد در سالگرد اجراي حذف يارا

در حساب و كتاب زورمداران آدرس جيبها داراي . »حق مردم را در جيب خودشان مي گذاريم«وعده داد؛ » پرداخت كرد
آنان را » حق«ال مي شود، پالك و نشاني ثبت شده نيست و احمدي نژاد خودش با آكاهي از آدرسي كه پولها به آن ارس

  .پرداخت مي كند
اين حرفهاي پوچ در . »مشكلي نداريم«:توصيف كرد با بي شرمي گفت» آرام و با ثبات«وي در حالي كه شرايط اقتصاد را 

حالي بيان مي شود كه در عرض يك ماه آن چنان اررش ريال كاهش پيدا كرد كه سكانداران كشتي ورشكسته واليت 
   در اين َلرزش كشتي حكومتي، هر كدام از سكانداران، مدال بازندگي در سياستهاي اقتصادي و. ه شدندفقيه، وحشت زد

احمدي . بهمني رئيس بانك مركزي در جلسات مربوطه شركت نمي كند  . سقوط ريال را به گردن ديگري آويزان مي كنند
را وزير اقتصاد تعيين كرد؛ در حالي كه بهمني رئيس نژاد كميته اي براي پايين آوردن ارزش دالر ترتيب داده و رئيس آن 

بر اساس برخي از شايعات، بهمني هم به بيماري قهر مبتال گرديد و از . بانك مركزي خود را در اين جايگاه مي دانست
  .ديده ها پنهان شده است

در زياد است كه هيچگاه در طول ذخاير ارزي ما آن ق«: آذر ادعا كرد كه28احمدي نژاد در شعارهاي پوشالي خود، در روز 
در شرايط فعلي با توجه به تحريم بانك مركزي و . » سال بس است15تاريخ به اين ميزان نبوده و ذخيره طالي ما براي 

  .پايين آمدن ارزش ريال، داد و ستدي خارجي رژيم كه معموالً با دالر پرداخت مي شود با مشگل جدي روبرو مي شود
   

 اماري، در دوران احمدي نژاد بيشترين درآمد از فروش نفت و گاز وجود داشته است، در حالي كه در بر اساس داده هاي
شاخص تورم افزايش غير متناسب . همين دوران دولت بيشترين كسري بودجه را داشته و تورم افزايش پيدا كرده است

به ويژه در . فزايش تورم رشد نقدينگي استيكي از علتهاي ا. بهاي كاالها و خدمات مصرفي نسبت به درآمد مردم است
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پيدا نمي كند و بر همين منظر با تنموند شدن بخش داللي اقتصاد رانتي ايران، نقدينگي در حوزه توليد و صنايع جريان 
  .و افزايش ركود در بخشهاي توليدي، بيكاري، فقر و تنگدستي افزايش يافته است

   
  موجود، خالي شدن سفره كارگران و مزدبگيران، با پر شدن جيب دالالن و سرمايهدر ساختار اقتصاد شبه دولتي و نظامي 

در يك ساله اخير . در حقيقت ثروت از بين نمي رود بلكه با سرعت بيشتري جا به جا مي شود. داران حكومتي همراه است
عده اي وضعشان بهتر مي شود . شكاف طبقاتي و جابه جايي ثروت عمومي به نفع عده اي محدود افزايش پيدا كرده است

  .و جمعيت كثيري فقيرتر مي شوند
   

اوضاع اقتصادي آنچنان وخيم است كه عسگراوالدي، هفتمين ثروتمند ساكن ايران، چشم اندازي تيره و سياه را تصوير مي 
ني و مشكالت توليد، در  توما1600با توجه به واردات كاال با دالر «: دي گفت22رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين روز . كند

 ماه آينده با كمبود بسياري از كاالها و قخطي در كشور مواجه خواهيم شد كه براي تهيه آنها يا بايد متوسل به قاچاق 6
البته هفتمبن مرد ثروتنمد اين بار كمي دلش براي مردم سوخته . »شويم و يا اين كه هزينه بسياري بابت قاچاق بپردازيم

  .و در دوران قخطي بيشتر خواهد شد و وي خودش را در برابر بيماري قخطي واكسينه كرده استوگرنه ثروتهاي ا
   

در دعواي جناحي وقتي احمدي نژاد زير رگبار انتقادهاي . قاچاق هم معلوم است در دست چه كساني است» مقدس«امر 
 گزارش خبرگزاري حكومتي مهر، محمدرضا به. را افشا كرد» برادران قاچاقچي«طرف مقابل قرار گرفت، بخشي از كاركرد 

قاچاقهاي كوچك «: دي، در همايش پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت10رحيمي، معاون اول احمدي نژاد روز 
و قاچاقچيان ..هاي اصلي نيستند گيرد قاچاق لنجها و يا قاچاقهايي كه از طريق قاطرها در برخي مرزهاي كشور صورت مي

  .»اي هستند كه بايد آنها را مورد هجوم قرار دهيم هران و در مراكز استاني و به صورت شبكهاصلي در ت
   

بازار  فروش دالر دولتي در . بر گرديم به وضعيت ارز و اين كه چه كساني از افزايش بهاي ارز در برابر دالر سود مي برند
ت مي آيد افزون بر نقدينگي موجود، هنگامي كه در نقدينگي كه از اين طريق به دس. يك منبع درآمد براي دولت است

عالوه بر اين وارد كنندگان عمده كاال كه يا دولتيها هستند و يا . مدار توليد قرار نمي گيرد افزايش تورم را به همراه دارد
د داخلي را با باندهاي نزديك به قدرت با خريد دالر با نرخ دولتي سودهاي كالني به جيب مي زنند و در همان حال تولي

  .چالش و در نهايت با توقف مواجه مي كنند
در اقتصاد بيمار كه سران رژيم با استفاده از هر فرصت از طريق اختالس و يا گونه هاي ديگر ثروت مردمي را به خارج 

ش مي يابد و زيرا ارزش آن مرتب افزاي. منتقل مي كنند، برايشان صرف دارد كه پولشان را در شكل سكه طال انباشت كنند
شنبه   رئيس اتحاديه كشوري طال و جواهرات در مصاحبه اي با ايسنا روز . انتقال آن برايشان اسان تر و با صرفه تر است

 درصد سود كرده حال چطور پول خود را در بانك مي 70هر كسي امسال طال و سكه خريده تا االن «: دي گفت24
  .»گذارد

   
تحريم بانك . ارزش ريال هر چه بيشتر در وخامت وضعيت مردم خود را نشان مي دهددر ماههاي آينده تاثيرات كاهش 

ثروت ملي مردم كه منبعي براي زيست و ادامه حيات . مركزي يكي از عواملي است كه فساد اقتصادي پنهان را به رو آورد
كشتي زهوار دررفته حكومت هم طبيعي است كه اوضاع چنان وخيم است كه كاپيتان . حكومت بود به مخاطره افتاده است

  .همين طور كميته بررسي احمدي نژاد هم نخواهد توانست چاره اي بيانديشد. كاري از دستش بر نمي آيد
با توجه به اين كه نرخ واقعي تورم كه بانك مركزي اعالم مي كند واقعي نيست، حقوقي كه بر اين پايه تعيين شود واقعي 

 درصد پيش بيني 40 نقدينگي، سقوط ارزش ريال و افزايش نرخ تورم كه بسيار بيشتر از افزايش سرسام آور. نخواهد بود
در چنين شرايطي تعيين حداقل دستمزد بايد با . عسگراوالدي است، زندگي كارگران و مزدبگيران را به تباهي مي كشد

ني هم نشان داده اين است كه هيچ يك ان چه مسلم است و تجربه تاكنو. نرخ واقعي تورم و روند رو به رشد آن تعيين شود
اين تنها خود كارگران و زحمتكشان هستند كه مي . از باندهاي حكومتي به فكر زندگي كارگران و مزدبگيران نيستند

  .توانند با اتحاد، مبارزه و همبستگي به حقوق پايه اي عادالنه دست پيدا كنند
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  1390زدبگيران در دي برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي كارگران و م

   
 آذر، رانندگان و كارگران مشغول به كار در آهن 22از روز سه شنبه *

فروشيهاي واقع در كمربندي بهشت محمدي سنندج به دليل 
ممانعت راهنمايي و رانندگي از ورود آنها با بار آهن آالت به درون 

 شهر و قرار دادن جريمه هاي سنگين و متوقف كردن ماشينها، دست
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد . از كار كشيدند

 ادامه داشت    دي1تشكلهاي كارگري، اين اعتصاب تا روز پنج شنبه 
كه اين امر موجب بيكاري كارگران در بخش صنعت و ساختمان و به 

  .خصوص جوشكاران و آرماتور بندها شد
   
  . دي نيز تا پايان روز در اعتصاب بودند3وز پنجشنبه اول دي، روز شنبه كارگران شركت لوله نورد صفا در ادامه اعتصاب ر*

به گزارش انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، روز شنبه نصف حقوق شهريور به كارگران پرداخت شد و كارفرما 
 گرفتن مطالباتشان به اعتصاب اما كارگران اعالم كردند كه تا. در عوض از كارگران خواست تا به اعتصاب خود پايان دهند

  .ادامه خواهند داد
   
 دي در مقابل فرمانداري 4اند روز يكشنبه  تعدادي از آمارگيراني كه در طرح نفوس و مسكن حقوق خود را دريافت نكرده*

  .تجمع كردند
ابل فرمانداري تهران به گزارش فارس اين تجمع همزمان با آغاز ثبت نام از داوطلبان نهمين دوره انتخابات مجلس در مق

  .تجمع صورت گرفته است
   
 دي همچنان به اعتصاب خود 5كارگران مشغول به كار در شركت پيمانكاري جهاد توسعه سد آزاد بنير روز دوشنبه *

 دي 3 دي تا 1به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري، اين كارگران از تاريخ . ادامه دادند
 ماه حقوق معوقه دست از كار كشيدند كه به آنها قول پرداخت حقوق داده شد كه متاسفانه 4 دليل عدم پرداخت  به1390

 نفر از كارگران مجدد دست از كار كشيده و خواستار رسيدگي به وضعيت خود 220به دليل اجرايي نشدن اين امر، حدود 
  .شدند

 ديگر نيز به آن ها پيوسته و از آنها حمايت كردند كه اين اعتصاب همچنين اين بار كارگران مشغول به كار در واحدهاي
  .براي گرفتن حقوق معوقه خود همچنان پابرجا مي باشد

   
 دي، كارگران سد ژاوه به دليل اجرايي نشدن قول مسئوالن مربوطه در شركت پيمانكاري ژيان مبني بر 5روز دوشنبه *

  .ده و خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند ماه حقوق معوقه، دست از كار كشي6پرداخت 
 نفر از كارگران 400 دي، حدود 3 تا 1به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري، در روز هاي 

 ماه حقوق معوقه دست به اعتصاب زدند كه موجب متوقف شدن واحد حمل و 6اين واحد نيز در اعتراض به عدم پرداخت 
  .چند روز شده بودنقل در اين 

   
 دي براي بارسوم طي دو هفته در 6كارگران ريسندگي شركت خاور رشت براي احقاق مطالبات شش ماهه خود صبح روز *

  .مقابل استانداري گيالن تجمع كردند
ه  نفر از كارگران كارخانه ريسندگي خاور رشت پيش از ظهر سه شنب30به گزارش خبرگزاري دولتي فارس از رشت، حدود 

  . دي، به دليل اعتراض در عدم مطالبات شش ماهه خود مقابل استانداري گيالن تجمع كردند6
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گسترده كارگران منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر براي حذف كارگران پتروشيمي اروند كه در پي اعتراضات و اعتصابات *
 6 اخراج شده بودند، روز سه شنبه شركتهاي دالل و همچنين تحقق بعضي خواسته هاي ديگرشان حدود سه هفته قبل

 بعد از دو هفته تالش و پيگيري از طريق مجاري اداري و تجمعات اعتراضي همزمان موفق شدند به سر كارشان  دي
  .برگردند

به گزارش انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، اين كارگران در دوره اعتصابات اخير كارگران منطقه ويژه ماهشهر 
  .طبق اين گزارش اين كارگران قبل و بعد از اخراج با عوامل كارفرما بارها ناچار به زد و خورد شده اند.  فعال داشتندشركت

   
شركت ( نفر از كارگران صنايع فلزي شماره يك250 دي حدود 10به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، روز شنبه *

 بعد از عصر در خيابان مجاور اين كارخانه در 4 صبح تا 8دي از ساعت با در دست داشتن پالكار) مصنوعات زرين تهران
ما خواهان هيات مديره، كار، : كارگران بر روي اين پالكارد نوشته بودند. منطقه شاد آباد دست به تجمع اعتراضي زدند

  . ماه بيمه خود هستيم8دريافت سه ماه حقوق معوقه و واريز 
شده بود بازرسان اداره كار در ميان ) بازار آهن(فيك سنگيني در خيابان منتهي به شاد آبادبه دنبال اين تجمع كه باعث ترا

كارگران حاضر شدند و با وعده پيگيري خواستهاي كارگران از آنان خواستند به تجمع خود پايان دهند اما كارگران با اصرار 
  .امه دادند بعد از عصر به تجمع خود اد4بر تحقق فوري خواستهايشان تا ساعت 

  كارگران اين واحد توليدي در سومين روز تجمع و اعتصاب خود
 صبح تا پايان وقت اداري در خيابان مجاور اين كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند و با 8 دي از ساعت 12  روز دوشنبه

  .در دست داشتن پالكاردي خواهان رسيدگي به خواستهاي خود شدند
   
 دي، كارگران كارخانه مخابرات راه دور شيراز به منظور رسيدگي به مطالبات قانوني خود 12دوشنبه به گزارش ايلنا، روز *

  .روزه خود، مقابل استانداري فارس دست به اعتراض زدند11با ادامه تجمعات 
   
 اصفهان    دي در مقابل استانداري12به گزارش ايلنا كارگران كارخانه ريسندگي بافندگي قدس اصفهان روز دوشنبه *

  .تجمع كردند
 دي، ايلنا گزارش داد كه؛ در پي اعتراض جمعي از اعضاي تعاوني مسكن شركت ريسندگي، بافندگي 14روز چهارشنبه 

  .قدس اصفهان مقابل استانداري، طوماري جهت رسيدگي به استانداري تحويل شد
   
ماه حقوق معوقه   6  خانه تجمع كردند و خواستار در محل اين كار دي 12 كارگران كارخانه ذوب آهن اردبيل روز دوشنبه*

 و نامه   دي به استانداري مراجعه كرده11به گزارش رهسا نيوز، كارگران روز يكشنبه . و تعيين تكليف كارخانه شدند
  .اعتراضي خود را به استانداري و سپس به اداره كار تحويل دادند

   
رابطه با تعطيلي كارخانه در مقابل فرمانداري مياندرود اجتماع دي در 13كارگران كشت و صنعت شمال روز سه شنبه *

  .اين كارگران روزهاي گذشته نيز مقابل استانداري مازندران اجتماعاتي درهمين رابطه داشتند. كردند
  ترين واحد توليد كننده روغن مايع و نباتي خاورميانه در به گزارش مهر، كارخانه كشت و صنعت شمال به عنوان بزرگ

  .مازندران هفته ها است كه به دليل پرونده مالي سرمايه گذار اصلي آن با تعطيلي مواجه شده است
 هكتار در منطقه سر سبز دشت ناز مازندران 30مجتمع كارخانجات روغن نباتي كشت و صنعت شمال با مساحتي بالغ بر 

  . جاده ساري به نكا در شهرستان مياندرود واقع است15در كيلومتر 
   
 دي، كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري گزارش داد كه؛ حدود يك سال است كه 14روز چهارشنبه *

كارخانه كاشي و سراميك گيالنا دچار بحران گرديده و كارگران اين كارخانه در حال حاضر هفت ماه حقوق معوقه خود را 
  .دريافت نكرده اند

 كارگر در چهار شيفت كاري مشغول به 250واقع شده و )  كيلومتري شهر رشت 70 حدود(كارخانه ابتداي شهر منجيل 
  .كار مي باشند 
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 سهامدار خصوصي بوده كه بيشترين سهامدار در حال حاضر مديريت كارخانه را عهده دار مي 4كاشي گيالنا متعلق به 

  .باشد
جمع نموده و خواستار رسيدگي به مشكالت خود شدند هفته گذشته تعداد زيادي از كارگران در مقابل استانداري گيالن ت

  .اما پاسخ درست و قانع كننده اي از طرف مسئوالن مربوطه دريافت نكردند
كارگران در آخرين اقدام خود براي بدست آوردن حقوق معوقه ،تصميم گرفتند در داخل كارخانه و پاي دستگاهها اعتصاب 

ين اقدام، كارفرما مجبور شد بخش بسيار ناچيزي از حقوق كارگران را پرداخت نموده و توليد را متوقف كنند و در پي ا
  .نمايد تا كارگران راضي شوند مجدد به كار خود بازگردند 

   
كارگران شركتهاي پيمانكاري در پتروشيميهاي ماهشهر پس از ده ماه كشمكش و مبارزه و اعتصاب به موفقيتي عملي در *

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، جلسه مشترك نمايندگان كارگران . ست پيدا كردندراستاي تحقق خواستهايشان د
 دي منجر به موافقت رئيس اين 18شركتهاي پيمانكاري پتروشيميهاي ماهشهر با رئيس اين مجموعه ها در روز يكشنبه 
مزد كارگران شركتهاي پيمانكاري مجموعه ها با بخشي از خواسته هاي كارگران شد و پس از آن بخشنامه افزايش دست

  . مربوط به آذر ماه به حساب كارگران واريز شد   بالفاصله مبلغ افزايش يافته  مجموعه پتروشيميهاي ماهشهر صادر و
 اين ترتيب كارگران شركتهاي پيمانكاري پتروشيمي بندر امام و پتروشيميهاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر موفق  به

به ده ماه كشمكش و دو اعتصاب قدرتمند و بزرگ و اقدامي متحدانه براي شروع اعتصابي ديگر، به شدند پس از نزديك 
  .موفقيتي مهم دست پيدا كنند

 دي خواستهاي آنان بر آورده نشود در اين 20الزم به ذكر است كه اين كارگران قبالً اعالم كرده بودند كه چنانچه تا روز 
  .هند كردروز اعصاب نامحدودي را آغاز خوا

   
  . دي، بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در مقابل كانون بازنشستگي ذوب آهن تجمع كردند17روز شنبه *

آهن به دنبال  بازنشستگان فوالد مباركه و ذوب: آهن اصفهان گفت به گزارش فارس، مديرعامل كانون بازنشستگان ذوب
آهن از آبان ماه سال جاري تاكنون حقوق  ازنشستگان ذوب ب. چرايي بدقولي مسئوالن براي دريافت مطالبات خود هستند

  .خود را دريافت نكرده اند
   
 اعتراضي مقابل   دي، كارگران نساجي مازندران با ايجاد راه بندان و برپايي تجمع و تحصن17به گزارش مهر، روز شنبه *

  . ماه حقوق معوقه خود شدند18فرمانداري قائم شهر، خواستار دريافت 
   
 دي در 17عي از اعضاي شركت تعاوني مسكن شهرداري بجنورد براي احقاق حقوق از دست رفته خود ظهر روز شنبه جم*

 تن بود و آنان از 50به گزارش فارس، تعداد تجمع كنندگان بيش از . مقابل استانداري خراسان شمالي تجمع كردند
  .تندمسئوالن استانداري تقاضاي كمك و رسيدگي به مشكل خود را داش

   
 ساعته 24 دي كارگران ذوب فوالد مالير، به دليل عدم پرداخت شش ماه از حقوقشان دست به اعتصابي 17روز شنبه *

در حالي كه ايلنا از اعتصاب كارگران ذوب فوالد مالير خبر داد، مدير اين كارخانه ضمن تكذيب اعتصاب كارگران .زدند
  . حل شد و قرار شد حقوق معوقه آنان به صورت هفتگي پرداخت شودمشكل كوچكي بود كه در صحبت با كاركنان:گفت

   
 دي دست از كار كشيده و اعالم كردند تا زمان پرداخت حقوق معوقه به 18و 17كارگران مسكن مهر كامياران روزهاي *

  .سر كار باز نخواهند گشت
شغول به كار در اين واحد چندين ماه به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري، كارگران م

 نفر از كارگران و استاد كارهاي اين واحد به دليل پرداخت نشدن حقوقشان در 30حقوق دريافت نكرده و در حال حاضر 
  .اعتصاب به سر مي برند
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الم كردند تا  دي، كارگران شركت كارين صنعت در مقابل اداره كار شهرستان دهگالن تجمع كردند و اع18روز يكشنبه *

  .رسيدن به خواست و مطالبات خود به تجمع ادامه خواهند داد
 واقع در 2شركت كارين صنعت در شهرك صنعتي شماره  هاي كارگري، به گزارش كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل

اين شركت . تند تن ديگر اداري هس20 تن از آنان كارگر ساده و 50 كارگر است كه 70پانزده كيلومتري دهگالن داراي 
  .كند وسائل پيش ساخته فايبر گالس را توليد مي

   
   ميليارد تومان ترنست120 دي در اعتراض به عدم دريافت 19كارگران شركت واگن سازي پارس اراك روز دوشنبه *

جمع توليد شده اين شركت توسط راه آهن و تعويق حقوق پرداختي آنها در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي ت
  . كردند

 كارگر به بيمه بدهكار است و 1200 ميليارد تومان بابت 12.5به گزارش مهر، شركت واگن سازي پارس هم اكنون 
 هاي درماني كارگران اين شركت باطل شده و حتي براي بازنشتگان نيز حق  همچنين بيش از دو سال است كه دفترچه

  . بيمه پرداخت نشده است
  . كارگران در ادامه اعتراضات خود در مقابل مجلس تجمع كردند دي اين20روز سه شنبه 

  
 تن از كارگران اين منطقه 100 دي، 19به دنبال تعطيلي كل معادن شن و ماسه منطقه شرق اصفهان، صبح روز دوشنبه *

  . در مقابل اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان تجمع كردند
  . اي اين اداره خواستار حمايت هر چه بيشتر شدندبه گزارش ايمنا، اين كارگران از روس

كارگران با بيان اين كه اشتغال در اين منطقه تنها بر دو حوزه كشاورزي و واحدهاي شن و ماسه استوار است تاكيد كردند؛ 
منطقه به با توجه به وضعيت آب، بارندگي و خشكسالي در منطقه شرق اصفهان كشاورزي از رونق افتاده و تمام اميد مردم 

  . واحدهاي توليدي شن و ماسه است
  
به گزارش ايلنا، .  دي در مقابل مجلس رژيم تحصن كردند21جمعي از كارگران شركت قطعه سازي كرج روز چهارشنبه *

ما كارگران شركت قطعه : در اين تجمع پالكاردي خطاب به مسئوالن در دست كارگران بود كه بر روي آن نوشته شده بود
ست كه با اين  ايم و اين درحالي  ماه است كه حقوق نگرفته 10 سال سابقه كار به مدت 20دي كرج با بيش از سازي فوال

  .سابقه كار از كار اخراج شديم
  
برات .  دي در مقابل كارخانه دست به تجمع زدند22 ماه حقوق روز پنجشنبه 4كارگران كارخانه ويتانا به دليل تعويق *

اغل در اين واحد توليدي است در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت؛ كارگران اين واحد براي حل مشكالت زارع كه از كارگران ش
  . اند اما متاسفانه هيچ پاسخي شنيده نشده است خود به همه مقامات و ارگانهاي مسئول نامه نوشته 

  
ر كشيده و در مقابل درب ورودي  دي، جمعي از كارگران ني بر كشت و صنعت كارون شوشتر دست از كا25روز يكشنبه *

  .كارخانه تجمع كردند
بندي مشاغل و  به گزارش ايلنا، اين كارگران فصلي كه به كار تخصصي بريدن ني اشتغال دارند خواستار اجراي طرح طبقه

  .همچنين افزايش دستمزد ماهانه خود هستند
  

  كارگراني كه در ماه گذشته به علت سوانح كار جان باختد
  رز، كارگران پااليشگاه نفت بندرعباسرضا كشاو

   ساله، كارگر كارگاه توليدي پوشاك واقع در خيابان انقالب40آقايي 
   متري سقوط كرد25يك كارگر افغاني كه به عمق چاه 

   كارگر در اثر ريزش ساختمان در حال احداث در تبريز6
   كارگر در شيراز بر اثر سقوط آسانسور 3
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  رق گرفتگي در قم  ساله به دليل ب30كارگر 
  بيگي كارگر كارخانه نساجي يزد محمد حسين علي

  هومن كارگران كارخانه سيمان در حال ساخت خمسه
   ساله زير غلطك دستگاه بافندگي كارخانه فرش دراصفهان 24كارگر 

  
  تعدادي از كارگران زنداني

   و حومه، ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران
  رضا شهابي، صندوقدار و عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد

  محمد جراحي، فعال سنديكايي و عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري
  شيث اماني، عضو موسس اتحاديه آزاد كارگران ايران، 

  مهدي فراحي شانديز، معلم و فعال سنديكايي، 
  جو و فعال سنديكايي در شركت خودرو سازي سايپاي تهران، ميثم نجاتي عارف، دانش

  شاهرخ زماني، عضو هيات موقت بازگشايي سنديكاي نقاشان، 
  محمد حسيني، فعال سنديكايي در شهر فيروزكوه، 

  علي نجاتي عضو سنديكاي هفت تپه 
  بهنام  ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري و فعال جنبش لغو كار كودك

  ران،ي آزاد كارگران اهي اتحادرهي مداتي، عضو ه ساعدپناهفيشر
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

 

  .....جهان
  

 جهان در آيينه مرور

 ) ١٨(سازماندھی جنبشھای عصر جديد پس از جنگ سرد 
 

 ليال جديدي

  :در اين شماره مي خوانيد
  انطباق سازماندهي و تاكتيك با شرايط:  آموزه اصلي جنبش وال استريت-
   ها"چپ" سوگواري و پيام تسليت براي كيم جونگ ايل نمودار سردرگمي دسته اي از -
  

  انطباق سازماندهي و تاكتيك با شرايط: آموزه اصلي جنبش وال استريت
آمريكا يا از نزديك و يا از طريق رسانه هـا شـاهد صـحنه هـاي              ماه كه از آغاز جنبش وال استريت مي گذرد، مردم            4طي  

استفاده از اسپري فلفل، ضرب و شتم با باتوم، دستگيري و بازداشـت صـدها               . حركت سركوبگرانه پليس اين كشور بوده اند      
  . نفر در هر منطقه، جمع آوري چادرها و بسياري از محدوديتهاي ديگر

ن اعتقادند كه اين اعمال سركوبگرانه به دو دليل نه به زيان بلكه، به سود ايـن جنـبش          فعاالن جنبش وال استريت اما بر اي      
كه اعمال سركوبگرانه همواره ماهيت ضد مردمي و غير دمكراتيك دولتهـا را افـشا مـي كنـد و                  نخست آن . تمام شده است  

تمه دادن به جنبش نيست، بلكه موجب سپس، اعمال محدودگرانه نه تنها قادر به خا. حقانيت جنبش را به اثبات مي رساند
ن به اين امر كه مبارزه سخت و طـوالني اسـت، آگـاه مـي شـوند و از ايـن رو سـازماندهي،                         ارشد آن مي شود، زيرا معترض     

  جنبش وال استريت عالوه بر سركوب بايد با سرما نيز دست به گريبان مي . استراتژي و تاكتيكهاي خود را صيقل مي دهند
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اگـر چـه در   .  و باران در چادرهاي نازك و به طور شبانه روزي در ميدانها و پاركها بسر بردن كار آساني نيست  زير برف . شد

بسياري از شهرها، چادرها توسط پليس برچيده شد، اما كوشندگان مي گفتند، مهم نيست كه در چادرها بمانند، مهم ايـن               
  . ده و پويا نگاه دارنداست كه در همان نقاط برگزيده تجمع كنند و جنبش را زن

  
 واقـع در  "زوكاتي پـارك " در 2011هنگامي كه اشغال وال استريت درماه سپتامبر    

 آغاز شد، فعاالن اين "ادباستر"شهر نيويورك به ابتكار يك گروه فعال كانادايي بنام         
 است؛ آغاز آمـوزش و سـازماندهي مـردم بـراي            "آغاز"جنبش اعالم كردند كه اين      

اين اهداف، پايان بخشيدن به كنتـرل دولـت بـا پـول و              . و دراز مدت  اهدافي بزرگ   
ن گفتنـد، اشـغال مراكـز       امعترض. م و جابجايي قدرت از باال به پايين بود        سميليتاري

  . عمومي ايده اي است كه زمان تاريخي آن فرا رسيده است
ه سرعت نيروي سياسي تازه اي را ايجـاد  اين جنبش ب.  منطقه در سراسر كشور چادرها بر پا شد      1200ديري نپاييد كه در     

جنبش اشغال درك مي كرد كه جابجايي قدرت بـسيار بيـشتر از اشـغال ايـن                .  شد "فرد برگزيده سال  "،  "معترض"كرد و   
  . مراكز كار دارد

  : شكل داشتيم4ما نياز به سازماندهي در ": در اين باره فعاالن جنبش در واشنگتن دي سي مي گويند
  المت آميز و مقاومت مدني  تظاهرات مس-1
  تحريم بانكها و موسسات مالي موجود كه اقتصاد را در دست دارند-2

   ريختن طرحهايي جدي براي انتقال اقتصاد از دست كمپانيها و تبديل آن به اقتصاد مردمي-3
  " انتقال قدرت سياسي به دست مردم-4
  

 واشنگتن شركت داشـته  "ميدان آزادي"مي كساني كه در اشغال      فعاالن اعالم كرده اند كه بر اساس يك همه پرسي از تما           
  : گونه ادامه خواهند داد اند، سازماندهي خود را از اين پس اين

  
 دستاوردهاي اسـتقرار در ايـن مكـان         :ادامه اشغال ميدان آزادي    -1

مـا نـشان داديـم چگونـه افـراد          ": آنها مي گوينـد   . چشمگير بوده است  
تصادي، موقعيتي، نژادي و گرايش سياسي مـي        گوناگون با تفاوتهاي اق   

. نند در كنار هم زندگي و كار كنند و يك كمـون را تـشكيل دهنـد                اتو
 كه بين مجلس و كاخ سفيد واقع شده         "ايپنسيلوان"استقرار در خيابان    

عاليـم،  . به ما اين فرصت را داد تا به هزاران نفر دسترسي پيـدا كنـيم              
و گفتگـو بـا     ) واشنگتن پست اشـغال    ( شعارها و بنرهاي ما، روزنامه ما     

 ".مردم، پيام ما را رسانده است

در زمستان تعداد افرادي كه در چادر ها مي مانند، كمتر مي شـود امـا        
از . اين به معناي پايان كار نيست، بلكه فعاالن از فرصت استفاده كرده و بدون وقفه كمپينهاي گوناگوني تـشكيل داده انـد                     

اشاره به سخنراني معروف مارتين لوتر كينگ من آرزويـي  (جه، كمپين عليه دادگاهها، كمپين آرزو      جمله كمپين عليه شكن   
  ... . و غيره) دارم

  
 خانه اي از سوي يك زن و همسر وي به فعاالن اهدا شـده اسـت كـه آن را                     :خانه صلح و سازماندهي مقاومت ملي      -2
 مستقر شده و براي سازماندهي حركـت     "خانه صلح " در   "ن آزادي ميدا"ن  اتعدادي از معترض  .  نام گذاشته اند   "خانه صلح "

در اين روز .  مارس برگزار مي شود، مشغول به كار هستند3 كه روز "اشغال ملي واشنگتن دي سي"اعتراضي بزرگي به نام 
ي يك حركت ي كه در كمپهاي مختلف در شهرهاي گوناگون سراسر كشور فعاليت مي كنند يا كرده اند، براانتمامي معترض

  . بزرگ اعتراضي به پايتخت مي آيند
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ن در يك مركز    ا عده اي ديگر از معترض     :خانه مانت رينر   -3

اشـغال  " و   "اشـغال اقتـصاد   "ديگر براي سازماندهي آنچه كه      
در ايـن خانـه،   .  ناميده مي شود، استقرار يافتـه انـد      "رسانه ها 

ن بـراي ايجـاد يـك سـاختار اقتـصادي دمكراتيـك كـه               فعاال
  .لترناتيو اقتصاد كمپانيها است، فعاليت مي كنندآ

  
ي سـازمان ملـل    "سال بين المللي تعاونيها   "از آنجا كه امسال     

ن بــراي ايجــاد تعاونيهــايي كــه صــاحبان آن ااســت، معترضــ
آنها اعالم كرده اند كه مدل      . كارگران هستند، تالش مي كنند    

ن اقتصاد دمكراتيك در وب سايتها براي شـركت دادن كـارگرا          
فعاالن توضيح مي دهند . همچنين يك برنامه تلويزيوني نيز در دست تهيه قرار گرفته است. در آن شروع به كار خواهد كرد

  .كه هر دو خانه به صورت همياري اداره خواهد شد و انتظار دارند كه اين طرح در سراسر كشور به تدريج رايج شود
جنـبش وال   . ه مي كند، بدون شك با مقاومت ستمگران روبـرو مـي شـود             هر جنبشي كه عليه استبداد و بي عدالتي مبارز        

استريت براي مقابله با اين مقاومت راههاي تازه اي يافته و با نشان دادن اراده خود، بـسياري ديگـر را بـه صـحنه كـشانده                   
 ! اين است آموزه اصلي و گرانبهاي اين جنبش نو پا. است

 

   ها"چپ" ايل نمودار سردرگمي دسته اي از سوگواري و پيام تسليت براي كيم جونگ
 كـره  "رهبـر عزيـز  "سوگواري و ارسال پيام تسليت برخي از به اصطالح مدافعين سوسياليسم در مرگ كـيم جونـگ ايـل،         

شمالي، يادآوري اين امر كه سوسياليسم از ديد ما چه تفاوتي با ديدگاههاي اين جريانات دارد و اين تفاوت تـا چـه ميـزان                  
اين ضرورت از آنجا برجسته مي شود كـه از يـك سـو مواضـع ايـن عـده در برابـر                       . اهميت است را ضروري مي كند     داراي  

 اي آنهـا اسـت و از سـوي        "كـره "جمهوري اسالمي نيز بسيار همگون با سياسـت         
ديگر، برخي از راست گرايان فرصت را غنيمت شمارده تا با جا زدن ايـن تفكـر بـا                   

  . ر كنندسوسياليسم، آن را خدشه دا
  

از آنجا كه در سالهاي گذشته به علت محدوديت شديد رسانه هـاي كـره شـمالي،                 
 ها به بيرون درز نكرده، بخشي از بازماندگان "كيم"اخبار دقيقي از حكومت مرموز 

جنگ سرد از نوع ايراني آن تا اروپايي و آمريكايي كه زحمت تحقيق در اين باره را    
استناد خبرهاي كامال كنترل شده و محـدود حكـومتي، دچـار خيـالپردازي در مـورد حكومـت و       به خود نداده اند، تنها به  
اين عده در وب سايتهاي خود به هـذيان گـويي پيرامـون اقـدامات مهـم و سوسياليـستي ايـن        . رهبري اين كشور شده اند   

نها پيامهاي تسليت خود را با اهداي   آ.  آن پرداخته اند   -از بسياري جهات پريشان حال    -ديكتاتوري موروثي و رهبر مقتدر و       
 روانه مزار اين ديكتاتور كه اكثريت مردم كـشورش در فقـر و              "كيم جونگ ايل  " به حكومت    "استقامت و ايستادگي  "مدال  

ادعـاي  . تنگدستي و بدون ذره اي آزادي زندگي مي كنند، كرده انـد       
 بودن اين كشور، ميزان آگـاهي و شـناخت ايـن            "مدل سوسياليسم "

نات را هم از سوسياليسم و هم از كره شمالي به نمايش گذاشته             جريا
  . است

 كه يك مقاله نويس و تحليلگـر چـپ اسـت، در         "ديويد وايت هاس  "
اگر كسي ادعا كند كه ماركس و انگلس را مطالعه ":اين باره مي گويد

كرده، به راحتي مي تواند عاليمي را در كره شمالي مشاهده كند كه             
  ".ري از سوسياليسم در اين كشور نيستبه او بگويد، خب
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   مي پردازيم"كيم جونگ ايل"براي نمونه به برخي از ويژگيهاي حكومت 

  
 شخصا داراي در آمدي بسيار باالتر از در آمد متوسط مردم در اين كشور است، بـه طـوري                    "رهبر عزيز "اين  :  نابرابري -1

 همچنين امتيازات و امكانات برجـسته اي بـه   "كيم جونگ".  اش باشدكه هيچكس نمي تواند منكر رفاه كامل او و خانواده    
در مقابل، گفته شده كه در . كمپانيهاي بزرگ داده است، در حالي كه همگي آنها به دست اقوام ثروتمند وي اداره مي شود        

. انـد  ر از دسـت داده طول اين سالها، ميليونها نفر بر اثر قحطي، گرسنگي و شرايط سخت زندگي جان خود را در ايـن كـشو   
 هزاران زن جـوان  نه ساال و بوده اند بهره ي بتغذيه مكفي براي رشد از "كيم جونگ ايل"اين كشور، تحت حاكميت كودكان  

  .شوند  در مرز با چين فروخته مييا كره
  
پـسر  . د منتقل كرد به ارث برده بود، آن را به پسر خو1994 كيم، همانطور كه قدرت را از پدر در سال     : رژيم موروثي  -2

، به مدت دو سال در تمامي نشستهاي مهم و رسمي پدرش شركت كرده تا براي به دست گيـري                    " اون ونگكيم ج "رهبر،  
براي يادآوري به دسته اي كه منتقد بوش و سوگوار كيم جونگ هستند، بايد گفت، بيچاره بوش پسر كه          . قدرت آماده شود  

  !ه بودحتي به اين حد هم از پدر آموزش نديد

  
 پس از مرگ پدر توجه و امكانات مالي وسيعي را صرف ميليتـاريزه كـردن كـشور كـرد و     "كيم جونگ " : ميليتاريسم -3

 يك كنگره 1980اين حزب از سال .  را كه پدر وي بر آن تكيه داشت، دور زد         "حزب كارگران "بدين صورت ساختار قدرت     
 . عمومي هم برگزار نكرده است

استراتژي كيم در مورد ارتش اين بود كه ژنرالهاي نسل قبل ": مي گويد"بازي پاياني كره اي" كتاب   در "سليگ هاريسون "
   ".ند كنترل كامل را به دست گيردارا با ژنرالهاي نسل جوان به طور كلي جابجا كند تا بتو

 صـورت كـره شـمالي مـي      ها از هژموني ارتش در اين كشور استقبال مي كنند، زيرا تصور مي كنند بدين             "چپ"برخي از   
اين عده توجه ندارند كـه  . تواند در برابر تهديد آمريكا پايداري كند و اين را يك پرنسيب سوسياليستي به حساب مي آورند           
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آنهـا رفتــار ديكتــاتور مابانــه و  . صـحنه داخلــي بــوده اســت  تحكيم قـدرت خـود در       "كيم جونگ "در واقع هدف اصلي     
  . شور را بي اهميت به حساب مي آورندستمگرانه وي نسبت به مردم اين ك

ارتش همان حزب، مردم    : فلسفه انقالبي ما اين است    ": در بيانيه اي مي گويد     "كيم" حزب حاكم به رهبري      1999در سال   
   ".و دولت است
ر اي كره شمالي را به مثابه عاملي كليدي براي حفظ قـدرت و ابـزاري د        دانش تسليحات هسته   "كيم جونگ "افزون بر آن،    

رژيم كره شمالي همواره مـورد سـووظن بـوده كـه بخـشي از ايـن دانـش را در اختيـار                      . سياست خارجي به كار برده است     
  . رژيمهاي فاسدي همچون پاكستان، ليبي و جمهوري اسالمي قرار داده است

  
وزش و پرورش و    ، تكيه بر سيستم مددهاي اجتماعي، آم      "كيم" برخي از شيفتگان سلسله پادشاه       : مددهاي اجتماعي  -4

اما آنها بدين نكته توجه نمي كنند كـه تمـامي   . مسكن مجاني در كره شمالي دارند و آنرا نشانه هاي سوسياليسم مي دانند  
گويا قـدرت كـارگري يـك    . نهادها تحت كنترل كامل دولت است و كارگران به شكل دمكراتيك دولت را كنترل نمي كنند      

  ! يسم نبايد باشدعامل مهم و تعيين كننده در سوسيال
معني سوسياليـسم برنـده شـدن در    "كه   در اينجا نيز پيرامون به تاكيد ماركس و انگلس مبني بر اين           "ديويد وايت هاس  "

  . ، اشاره مي كند"رهايي طبقه كارگر به دست خود كارگران است" و "نبرد براي دمكراسي است
  
اند، مردم اين كـشور را از سـنين     كره شمالي حكمفرما بوده    خاندان كيم در طول دهه هايي كه بر       :  وضعيت اجتماعي  -5

 اين كشور، با "رهبر محبوب"، "كيم جونگ ايل"، بنيانگذار نظام حاكم و   "كيم ايل سونگ  "خردسالي وادار كرده اند كه به       
  . فاشيستي ابراز عالقه كنند-نگاهي مذهبي 

اي  شود، وجود ندارد و در عوض، شـبكه داخلـي ويـژه         خته مي در كره شمالي، اينترنت به مفهومي كه در جامعه جهاني شنا          
تواننـد بـه اطالعـات       اي مشخص و مورد تاييد نهادهاي حاكم بـر كـشور مـي              اندازي شده است كه كاربرانش در محدوده        راه

مجـازات  شبكه تلفن به صورت بسيار محدود و ابتدايي وجود دارد و تماس تلفني با خارج مي تواند    . دسترسي داشته باشند  
  . مرگ در پي داشته باشد

كنند و تمـام آنهـا ماههـا در     شود كه ساالنه نزديك به سه هزار نفر از ساكنان كره شمالي به كره جنوبي فرار مي     برآورد مي 
بـي جهـت    .  كنار بيايند  21يابند تا ياد بگيرند كه چطور با فناوري و زندگي مدرن در قرن                كالسهاي ويژه دولتي حضور مي    

برند، اين حـس را   پناه مي) كره جنوبي(كنند و به كشور همسايه  ه گفته مي شود، افرادي كه از اين كشور فرار مي         نيست ك 
  . اند دارند كه گويي به سياره ديگري پا گذاشته

  
، كنترل و زيـر نظـر       كيش پرستش شخصيت در يك كشور توتاليتر       ترويج

هاي آن بي وقفه در  و نظامي كه نيرو پليسيقرار دادن شهروندان، سركوب
كه  ياقتصاد كامال متالش  خيابانها تحت پوشش حفظ امنيت رژه مي روند،         

 نقـض   ي و  سياسـ  يهـا يفقدان كامل آزاد  ،   به بار آورده   و گرسنگي    يقحط
 را آيـا    "رهبر محبـوب  " ساله اين    17تحت حكومت   تمام عيار حقوق بشر     

 اين موارد   مي شود نشانه هاي سوسياليسم به حساب آورد؟ در هيچيك از          
نشاني از سوسياليسم كه كنترل دمكراتيك توده مردم بر دو امـر پايـه اي               

  . سياست و اقتصاد را شامل مي شود، ديده نمي شود
 ها اداره مي شود، دسـت بـه فـرار از            "كيم"روزانه بسياري از زحمتكشان اين كشور براي رهايي از وضعيتي كه به رهبري              

تنها پاسخ به يك سوال كه شما براي چه كسي سوگواري           . ده و يا به گلوله بسته مي شوند       زنند كه يا دستگير ش     مرزها مي 
  .  را روشن كند"مدافعان سوسياليسم"مي كنيد، مي تواند ميزان سردرگمي اين بخش از به اصطالح 

جناب "گذشت تاسف و تاثر جمهوري اسالمي از در    رييس جمهور دست نشانده خامنه اي،        احمدي نژاد، تصادفي نيست كه    
تالشهاي بي بديل وي را برگ "  تحسين كنان،و كرده را اعالم "كيم جونگ ايل، رهبر بزرگ جمهوري دمكراتيك خلق كره

 همانطور كه تـشابهات  ؛ نكات اشتراك بسياري بين شيوه اداره دو كشور وجود دارد زيرا مي نامد"زريني در تاريخ آن كشور  
  . ها نسبت به حكومت ولي فقيه و كيم جونگ ايل وجود داردزيادي بين مواضع اين به اصطالح چپ
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  )١ ( در آينه بحران، جنبش و انق@ب٢٠١١سال 

  جعفر پويه
  

 به پايان رسيد؛ سالي كه تند بادهاي خـشم خروشـان مـردم، بـسياري از كـشورها را          2011سال پر تنش و پر سرو صداي        
توفان زده هاي پرمدعاي اين سال اگر چه مدعي گذر از      . از جاي درآورد  درنورديد و در بعضي از آنها بنياد قدرت را به كلي            
منهاي توفان خشم مـردم، در ايـن سـال          . سياسي آن را از دامن بزدايند     -بحران هستند، اما نمي توانند تاثير كلي اجتماعي       

سـونامي  . ايش گذاشـت  طبيعت نيز شاخ و شانه كشيد و در بعضي از مناطق، قدرت تخريبگري خود را با همه توان بـه نمـ                     
وحشت آوري ژاپن را درنور ديد و آب هر آنچه در دسترس بود را در نرمترين شكل ممكن با خشونت كامل از جاي كنده و         

همچنين، بحران اقتصادي دامن قدرتمندترين پولهاي جهان يعني دالر و يورو را گرفت و حـوزه مـالي يـورو را                     . با خود برد  
دم از منطقه خاورميانه عربي عبور كرد و پـس از چرخيـدن در اروپـا بـه آمريكـا رسـيد، وال                       توفان خشم مر  . زمينگير كرد 

  .استريت را تسخير كرد و پايه جنبشي نوين و تازه را گذاشت كه بحث و گفتگوي بسياري در مورد را دامن زده است
 در عصر حاضر "شورش جوانان"ه عربي را    هرچند بسياري از بوقهاي تبليغاتي با ظاهري جانبدارانه اتفاقات منطقه خاورميان          

 اروپا هماننديهايي پيدا كنند، اما مي توان گفـت          60معرفي كردند و با تالشي پيگير سعي كردند بين آن و شورشهاي دهه              
كه آنها بيهوده سعي كردند تا پرده پوشاننده اي بر اين حقيقت عيـان بكـشند كـه انقالبهـايي كـه بـه تعـويض رژيمهـاي                            

  .  كه مضموني ديگر داشت و خواسته هايي ديگر، ندارد60منجر شد، هيچ شباهتي به شورشهاي دهه استبدادي 
.  را سال انقالب و دگرگوني توسط جوانان در كشورهاي پيراموني بناميم، پر به بيراه نرفته ايـم  2011اگر به يك كلمه سال      

 به جهان حقيقي پيوند زد و اثبات كرد، بـه يمـن توجـه               اين انقالبات نوين در عصر ارتباطات و تكنولوژي، جهان مجازي را          
جوانان تحصيل كرده در مناطق بحراني و استفاده بهينه و درست آنان از رسانه هاي ديجيتال، اتفاقي در جهان افتاده است              

 كـه منـافع   كه ديگر هيچ كس نمي تواند آنچه را مي خواهد از ديگران پنهان كنـد و يـا اخبـار را آن گونـه مخـابره نمايـد       
استفاده درست و دقيق جوانان از شبكه هاي اجتمـاعي آناليـن و مبادلـه سـريع اطالعـات،                   . صاحبان قدرت در خطر نيفتد    

اطالع رساني و خبردهي همزمان، سازمان دهي نيروها و جابجايي برق آساي آنها در غافلگيري نيروهاي سركوبگر، وحـشت        
  .قدرتهاي زورگو و صاحبان قدرت را رقم زد

  
به اين داليل مي توان گفت كه خطر فشردن گلوي اين شاهراه ارتباطي توسط صاحبان انحصارات قدرتمند جهـاني وجـود                     
دارد و امكان محدود شدن استفاده عمومي از آن به دليل واقعيت يافتن پيوند جهان مجازي و حقيقي و خطـري كـه مـي                         

 و صـاحب نـام عرصـه        فهمكاري كمپانيهاي بـسيار معـرو     . د، هست تواند از اين سمت قدرتمداران و غارتگران را تهديد كن         
تكنولوژي ديجيتال با ديكتاتورها و مستبدان بدنامي همچون علي خامنه اي و بشار اسد نشانه اي است از اين كـه در ايـن                        

مد باالتر، توجيه توجه به سود بيشتر و درآ. عرصه، پول و منافع كمپانيهاي انحصارگر از هر موضوعي براي آنها مهم تر است             
گر همكاري نكبت باري است كه دست سركوبگران را در دست اين شـركتها مـي گـذارد؛ هنگـامي كـه امكـان رد يـابي و                            
شناسايي ارتباط يافته گان و كنترل مكالمات تلفني و اينترنتي و رد يابي و تحت نظر قرار دادن آنان توسط توسط صاحبان  

زيرا هدف نهـايي    . ود تا جلو پيشروي قدرت مردم در استفاده درست از آن گرفته شود            تكنولوژي به سركوبگران اهدا مي ش     
آناني كه اين ابزار ارتباطي را در اختيار عموم قرار داده اند، سهولت بخشيدن به زندگي و ارتباط سريع تر و استفاده بهينـه                        

 بنام خدمت به مردم، توليدات خود را به بـاالترين  نبوده و نيست، بلكه منطق سود بيشتر، آنان را واداشته است تا با دروغي       
اما آنگاه كه عدم استفاده دلخواه آنان از اين ابزارها مشخص مي            . قيمت بفروشند و آن را تبديل به يك ابزار همگاني نمايند          

ت، كه شمارگان شود، براي آنها فرقي ندارد كه كنترل كننده كيست، سيد علي يا بن علي، بلكه مهم پول و درآمد بيشتر اس
و اين گونه آنان تبديل به همكـاران دسـتگاه اطالعـاتي و    . صفر جلو اعداد اهدايي، چشم هر صاحب صنعتي را كور مي كند  

شكنجه گراني مي شوند كه تن و روح جوانان آزاديخواه و ناراضي از ديكتاتوري و خشونت را مورد تجاوز و شكنجه قرار مي         
  .دهند

 در استفاده از تكنولوژي ارتباطات در جنـبش مـردم و صـاحبان كمپانيهـاي                2011افشا شده سال    اين بزرگترين دوگانگي    
  .توليد كننده بود
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كوبي بنيان قدرت بن علـي، راهـي مـصر شـد و در ميـدان                اما از اين كه بگذريم، توفان برخواسته از تونس پس از درهم 
وروثي شده حسني مبارك، در يك رويارويي نفس گير، بـاالخره           جوانان و مردم مصر، عاصي از ديكتاتوري م       . تحرير اردو زد  

 رژيم مستبد مبـارك روزهـاي   نبه زير كشيد. موفق شدند حكومت را به زانو درآورند و ارتش را وادار به عقب نشيني كنند           
د، انقالبهايي اما اين شادي و شوق ديري نپاييد و ثابت ش. خوش و شادي در همه جهان به نفع جوانان و مردم مصر رقم زد       

 سازمانها و نهادهاي مدني مردمي، مـي توانـد بـه سـرعت         هاز اين دست، بدون احزاب قدرتمند مردم و شركت سازمان يافت          
توسط سياست بازان و دغلكاران بند و بست باز به يغما رود و سر مردمي كـه روزهـاي متمـادي در ميـدان مبـارزه تـالش               

  .كردند، بي كاله بماند
تنهـا يـك قطعنامـه كـم رمـق      . ير چند و چون اتفاق مصر بود كه ليبي آماج حمله جتهاي ناتو قرار گرفت             هنوز جهان درگ  

سازمان ملل براي برقراري منطقه پرواز ممنوع كافي بود كه فرانسويها با جتهاي جنگي خود آسمان و زمين ليبي را شـخم                   
قبيله اي ليبي با حـداقل نهادهـاي مـدني بـه            –عشيرتيجامعه  . بزنند و با بمب و موشك، قدرت قذافي را به چالش بگيرند           

دليل قدرت بي چون و چراي قذافي، به ناگهان از هم گسست و عناصر رها شده آن كه بيشتر به صداي گلوله از تفنگهـاي                         
  . اهدايي دلخوش داشتند تا عواقب سر و صداي آن، كاري كردند كه پايان آن را خود هرگز نخواهند توانست حدس بزنند

كينه هاي قومي و قبيله اي به همراه چشم و هم چشميهاي بزرگ شده از سوي ديگران، بـا رقابـت از پـيش سـاخته بـين         
شهرهاي قبيله نشين و قبيله هاي بيابان گرد، خيابانها و بيابانها ليبي را تبديل به صحنه هاي فجيعي كرد كه باور آن براي               

. لوله هاي تفنگ، بي هدف هر جنبنـده اي را هـدف قـرار داد        .  باور است  كسي كه در قرن حاضر زندگي مي كند، غير قابل         
حتا حيوانات خانگي نيز به دليل عبور از كوچه يا خيابان طرف مقابل مورد هجوم قرار گرفتند و در اين حمام خون آنچه به 

دون هدف تنها قتل و كـشتار  تفنگچيهاي مسلح شده، ب.  ديكتاتور بود  نچشم نيامد، مبارزه براي دموكراسي و به زير كشيد        
هرچند معمر قذافي به شـنيع      . را مي فهميدند و خون تنها نشاني بود كه از اين اتفاق بر در و ديوار و خيابانها به جاي ماند                    

ترين شكل ممكن توسط همين اوباش به قتل رسيد، اما آنچه امروز نمي توان در مورد آن حرف زد و يا حدس و گمان بـه                     
  .يتي است كه ليبي در آن گرفتار استموقع. كار برد

  
مـردم عاصـي بارهـا    . يمن با حضور ديكتاتوري كه بازي در ميدان سياست را به خوبي مي داند، همچنان در كشاكش است                 

واگذاري قدرت، كناره گيـري آرام، دسـت كـشيدن از    . صالح را وادار به كاري كرده اند كه او هرگز در نظر ندارد انجام دهد             
نجام اصالحات بنيادين، كلماتي است كه توسط دو طرف دستمالي مي شود، اما تا كنـون مـوفقيتي كـه بتوانـد             سركوب و ا  

  .علي عبداهللا صالح را وادار به ترك قدرت و يا انجام اصالحات بنيادين كند، براي مردم بدست نيامده است
بستان صعودي به آنجا و كمك براي حفـظ  لشگر كشي عر. بحرين كشوري كوچك با سر و صداهايي بزرگ در اين سال بود 

خواست حكومتي شيعي كه طرفداران رژيم ايران در بحرين آن را تبليغ مي كننـد، باعـث شـده                  . قدرت، مردم را عقب راند    
است تا دامن اعتراضات مردم توسط اينان تر شود و ترس از رژيمي بنيادگرا و بحران ساز در صورت پيروزي جنبش مـردم،   

اما بسياري از مردم هنوز از خيابانها به خانه باز نگشته انـد و كـشاكش در بحـرين همچنـان       . كوب آنان گردد  توجيه گر سر  
  .ادامه دارد

  
ديكتاتوري موروثي خانواده اسد بـه هـيچ وجـه خيـال كنـار              . سوريه كشور ديگري است كه توفان خشم مردم به آن رسيد          

رژيم جمهوري اسالمي با تمام قوا از سياست سركوب . ردم را نداردكشيدن از قدرت يا اصالحات سياسي و شنيدن صداي م    
مردم در سوريه دفاع مي كند و بر خالف ادعاهايي كه تا كنون مطرح مي كرده و خود را الگوي مردم عصيان زده مي ناميد، 

 و تـسليحاتي و     ارسال اسلحه به سوريه، كمكهاي نظـامي      . نشان داد چيزي بيش از يك سركوبگر بي وجدان و شرف نيست           
امداد رساني نيرويي و اطالعاتي براي سركوب مردم و راهنمايي براي كنترل سيستم ارتباطي و رد گيري و انقالبيون و قتل        

بـه دليـل بحـران در مرزهـا، رابطـه تركيـه و       . درماني آنان از راهكارهاي رژيم واليت فقيه در همكاري با رژيم سوريه است            
دفاع ظاهري تركيه از جنبش مـردم سـوريه را مـي            . مرزهاي دو طرف محل نزاع و كشاكش شد       سوريه به تيرگي گراييد و      

دفاع تركيه از جنبش مردم در سوريه به شوخي اي شبيه است كه دولت اسالمگراي ميانه رو تركيه . شود حاصل آن دانست
ي گذارد و به قتل و كـشتار كردهـا   دولتي كه هيچ معترضي را در داخل كشور خود بي نصيب نم. در دستور قرار داده است  

به شديدترين شكل ممكن ادامه مي دهد، حال مدافع مردم سوريه شده است با اشك تمساحي بر گونه تا اين گونه در بين                    
دولت تركيه سعي مي كند تا به كمك ديگران جـاي يكـه تازيهـاي    . كشورهاي اسالمي براي خود وجهه اي دست و پا كند     
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به همين دليل رقابتي تنگاتنگ بين دولت       . در منطقه بگيرد  الرهاي نفتي را با حرفهايي بي پشتوانه   رژيم ايران با كمك د    
اين رقابت و ظاهر سازي در منطقه باعث شده است كه تا كنون كفه تركيـه بـر                  . تركيه و رژيم واليت فقيه در جريان است       

  .كفه رژيم سيدعلي بچربد و نسبت به آن دست پيش را داشته باشد
  
ر چند كشورهاي ديگر منطقه به سوي شمال آفريقا به خصوص الجزاير، اندكي ساكت و كمتر جنب و جوشـي بـه شـكل              ه

علت انتظار را مي توان سبك و سنگين . اما نمي توان تاثير اين اتفاقات را در آنها ناديده گرفت. بقيه در آنها ديده شده است
  .سوي دو طرف جبهه قدرت در اين كشورها دانستكردن نتايج به دست آمده براي توفان زدگان از 

حاشيه نشينان . اما رويدادها در منطقه خاورميانه عربي كاملن فروكش نكرده بود كه دامنه اين گردباد توفاني به اروپا رسيد     
ي عاصي انگليس، جرقه اي به دامن باروت بغض فرو خورده شان زده شد و به يكباره خيابانهـاي لنـدن شـاهد صـحنه هـاي          

 به اينترنت و تلفنهاي همراه، صحنه هـاي  لجوانان رنگين پوست لندني با توس    . گرديد كه هيچكس فكرش را هم نمي كرد       
تجمع را به سرعت از منطقه اي به منطقه ديگر كشاندند و چنان در اين عرصه برق آسا عمل كردند كـه پلـيس كاركـشته                 

 خورده نابرابري و فقر جواناني كه در حسرت لباس و كاالهاي گـران              بغض فرو . انگليس تبديل به تماشاگر عملكرد آنان شد      
قيمت تنها تماشاگر ويترينهاي پر زرق و برق بودند، دامن فروشگاههاي شهر را گرفت و در اندك زماني، صحنه اعتراضـات                     

ارد ميدان كرد و فرصت را اين دستبرد و غارتگري، باندهاي سازمان يافته جنايي را نيز و       . تبديل به غارت فروشگاهها گرديد    
به سرعت جنبش اعتراضي تبديل به صحنه عمل باندهاي سـياه         . براي پليس عقب مانده از سرعت عمل جوانان فراهم آورد         

دست روي دست گذاشتن آتش نشاني بـراي هرچـه بيـشتر            . شد و از غارت فروشگاهها به منازل شخصي مردم كشيده شد          
مقامات مسوول كه در تعطيالت تابستاني بسر مي بردند، به كـشور            . گي را دامن زد   بدنام كردن جنبش، آتش سوزيهاي بزر     

، با تمام قوا وارد ميدان شدند تا شكستي سـخت را بـراي              هبازگشتند و با دادن آماده باش به پليس و نيروهاي سازمان يافت           
ترده و كـور، دادگاههـاي سـرپايي و         دسـتگيريهاي گـس   . ميدان داراني كه تبديل به باندهاي جنايي شده بودند، رقـم زننـد            

مجرمهـاي حرفـه اي و فرصـت طلـب          . محكوميتهاي بزرگ و كوچك تنها به جرم حضور در خيابان، حاصل اين اتفاق بـود              
گريختند و تنها جواناني به تور پليس افتادند كه بي خبر از همه جا به تماشا يا همراهي به پيامهاي كوتاه تلفني به مناطق                        

  .  بودندمورد نظر رفته
  

نتيجه اين اتفاق بار ديگر عدم حضور قدرتمند تشكلهاي اجتماعي به ويژه سازمانهاي مردم نهاد و عمومي كه نه تنها ابتكار                     
تنها سود از كنترل خارج شـدن اعتراضـها و          . عمل بلكه هژموني ميداني را در اختيار داشته باشند را به خوبي به رخ كشيد              

ات به غارت و آتش زدن محلهاي عمومي، دست باال پيدا كردن پليس و دولتي بود كه براي تبديل شدن صحنه هاي اعتراض
  . توجيه عمل و بي توجهي خود به اقشار فرو دست نيازمند بهانه اي دندانگير بود كه فراهم گشت

 به آمريكاي شمالي -بيراندكي ك -اما اعتراض به هم اينجا ختم نگرديد و توفان اعتراضات بعد از گشت و گذار در بريتانياي                  
مركز مالي بزرگترين قدرت اقتصادي جهـان و مـدعي كدخـدايي آن تبـديل بـه اردوگـاه                   . رسيد و در وال استريت اردو زد      

. گروهي جواناني شد كه خشم و نفرت خود را از صاحبان پولهاي تلنبار شده و بي توجهي آنان به مردم را فرياد مي كردنـد      
، همچون جرقه اي به باروت خشم عمومي خورد و به ناگاه "!وال استريت را اشغال كنيد"مي زد جنبشي كه يكپارچه فرياد 

جنبشي كه از اين سـوي  . جنبشي اعتراضي، ابتدا ايالتهاي آمريكاي را درنورديد و سپس از آنجا عبور كرد و به اروپا باز آمد          
ليبراليسم حـاكم را  -ديل به كل شد و كليت سرمايه داري و نو   آب با بارقه هاي از اميد به تغيير آغاز شده بود، در آمريكا تب             

چپها و كمونيستهايي كه تا كنون وجود و حضور آنان حاشا مي شد، دسـت بـاال را پيـدا كردنـد و بـه                   . مورد عتاب قرار داد   
ندهاي سياهي كه سازماندهي كف خيابان پرداختند؛ با توجه به اين كه اين بار اجازه تبديل جنبش به آلت دست اوباش و با

  . سرنخ آنان در جاهايي معلوم قرار دارد، داده نشد
 مورد خطاب قرار گرفتند و اعتراض به محروميت از امكانات آموزشي، فقر و بيكاري    " درصديها 99" توسط   "يك درصديها "

 به زيـر سـووال كـشيده    عملكرد سرمايه داري. و بار كردن بحران مالي سرمايه داران بر دوش فقرا تبديل به پرچم آنان شد   
شد و آينده نامعلوم ميلونها انسان كه تحت تاثير آثار زيانبار بحران ناشي از فشارهاي روز افزون اقتصادي و مالي قرار دارند،        

بيمه عمومي، رفاه اجتماعي و بهداشت مساله روز شد و بي عدالتي اي كه سرمايه داري براي سود  . مورد پرسش قرار گرفت   
  .ان حاكم كرده، مورد بازخواست قرار گرفتبيشتر بر جه
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آن كه شـكل تحـصن داشـته باشـند، مدرسـه هـايي بـراي                اين تظاهرات اعتراضي تبديل به اردوهايي شد كـه بـيش از            
افراد با تجربه تر وظيفه آموزش جوان ترها و انتقال تجربه هاي خـود بـه آنـان را بـه                 . آموزش و ياد گيري و ياد دهي است       

 جوانان با انتقال آموخته هاي خود، به كارگيري تكنولوژي براي ارتباط و آموزش و سرعت عمل را به عموم                    عهده گرفتند و  
لجن مال كردن اين اردوهاي ايستگاهي براي انتقال تجربه، در دستور كار بوقهاي تبليغاتي صاحبان قـدرت قـرار          . ياد دادند 

بـار ديگـر مهندسـي افكـار      .  انجام بزه اجتماعي و قانوني ناميدنـد       گرفت و چادرهاي آنان را محل رد و بدل مواد مخدر و يا            
عمومي هنگامي كه پليس را در سركوبي جنبش اعتراضي ناتوان يافت، وارد ميدان شد تا آموخته هاي تاكنوني خود را بـه                      

 به شنوندگان و بينندگان گزارشگران مزدبگير وارد كار شدند تا آنچه كه به آنها ديكته شده را واقعيت جا بزنند و             . كار گيرد 
  .دستگاه تبليغاتي خود بقبوالنند

  
 تواند مورد توجه ي به چشم آمد كه مرور آنها مزي نيگري اتفاقات دم،ي سال كه بگذرنياز فراز و فرود توفان خشم مردم در ا

  .رديقرار گ
 از يمـن بـه طـور مـشترك          "مـان توكـل كر  "دو بانوي ليبريايي و خـانم       . جايزه نوبل صلح اين سال به سه زن تعلق گرفت         

، فعـال حقـوق بـشر،       "ليما گبووي "، نخستين زن آفريقا و      "الن جانسون سيرليف  "خانمها  . برندگان نوبل صلح اعالم شدند    
  .نوبل صلح را به طور مشترك به خانه بردند تا اين سال نيز به نام بانوان صلح دوست رقم زده شود

 نام گرفت، زنان بي حقوق جامعه       "بهار عربي "جنبشي كه   . زنان خوش درخشيدند  اما در عرصه هاي ديگر نيز در اين سال          
زنان فرهيخته اي كه بار بخش بزرگي از اين جنبشها را به دوش گرفتنـد          . شهري مصر و يمن و تونس را به خيابانها كشاند         

حضور پر رنگ اين زنـان در    . شتتا اثبات كنند جامعه كنوني بدون دخالت و حضور آنان كم و كاستيهاي فراواني خواهد دا               
همه عرصه ها آنچنان درخشيد كه چشم بسياري را در اقصا نقاط جهان كه درباره آنان به گونه اي ديگر فكر مـي كردنـد،                         

اين كه آيا اين زنان مي توانند سهمي درخور از كار و مشاركتي كه در آن شركت داشتند را دريافت كنند، هنوز             . خيره كرد 
اما از هم اكنون مي توان گفت، بازگرداندن اين زنان به خانه و آشپزخانه نشين كردن آنـان كـاري                    . م قرار دارد  در پرده ابها  

است نشدني، زيرا آتش افروزان خيابانها و درگيرشدگان رويارو با پليس و سركوبگران براي حقوق حقه خود را مشكل بشود           
ترس و وحشت از همين زنان باعث شده است كه .  را فراموش كنندبه راحتي پس زد و وادار كرد كه خواسته و حقوق خود          

 حـق انتخـاب     2015حكومت تا مغز استخوان فاسد و مرتجع آل سعود در عربستان اعالم كند كه زنان اين كشور از سـال                     
ر كوبيدن ميخي چنين بزرگ در چشم حاكمان عـص        . شدن و انتخاب كردن در شورا هاي محلي عربستان را خواهند داشت           

باديه نشيني عربستان را مي توان پيروزي بزرگي دانست كه حاصل ترس و وحشت آنان از توفان منطقـه اسـت تـا امكـان                         
  .نرود ميخ آهنين در سنگ: اصالح و يا سرعقل آمدن آنان، كه از قديم گفته اند

  
او زنـي   . ن كـشور رسـيد     به رياست جمهـوري ايـ      "ديلما روسف "در برزيل، چريك چپ گراي زنداني چند سال قبل، خانم           

با ورود او به كاخ رياسـت جمهـوري، باشـگاه       .  داده اند  "بانوي آهنين "محبوب در آمريكاي التين است كه مردم به او لقب           
 بـه عنـوان يكـي از        "ديلمـا روسـف   "انتخـاب   . رهبران سياسي جهان به دهمين زن رييس جمهور خود خوش آمـد گفـت             

 2011 سـپتامبر  21او همچنين نخستين زني اسـت كـه در        . جهان ثبت شده است   رويدادهاي برجسته اين سال در تقويم       
  ".ن هستم كه اين قرن، قرن زنان خواهد بوديمن كامال مطم": اجالس عمومي سازمان ملل را افتتاح كرد و گفت

 كشورهاي هنوز در.  همچنين سالي است كه همچنان فقر و فالكت بالي جان زنان بسياري از نقاط جهان است2011سال 
زنان با دستمزدي به مراتب پايين تر از مـردان  . توسعه نيافته و فقير، بيشترين آمار مرگ و مير را زنان و مادران فقير دارند      

بر اساس يـك ارزيـابي، افغانـستان    . به كار گرفته مي شوند و فرصتهاي شغلي به شكلي غير عادالنه به آنان عرضه مي شود              
همچنـين  .  سـال اسـت  45ميانگين عمر زنان در اين كشور حـدود    .  زنان را در جهان داراست     پايين ترين نرخ متوسط عمر    

و، يمن، چاد، جمهوري دمكراتيك كنگو، اريتره، مالي، وكه پس از افغانستان، كشورهاي نيجريه، گينه بيسا       گزارش مي شود    
  . سودان و آفريقاي مركزي، واجد بدترين شرايط براي مادران هستند

  
 اتفاقي بود كه گريبان منطقه پولي اروپا 2011 زيباي جهان زنان كه بگذريم، بحران اقتصادي و مالي بزرگ سال          از زشت و  
اين بحران كه با بدهي مالي يونان از سال قبل آغاز شده بود، ناگهان به مشكلي بزرگ تبديل شد و منطقـه مـالي     . را گرفت 

 اين اتفاق را بي ارتباط با توفان خشم تـوده هـا در منطقـه عربـي نمـي       بسياري. حوزه يورو را تا آستانه فروپاشي پيش برد       
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مادر و سير معكوس گرفتن اين رابطه باعث شد كـه حـوزه             دانند، زيرا حاصل سر ريز كردن بحران مالي آنهـا در كـشور         
.  بـزرگ بـراي آن شـد      مالي يورو نتواند برنامه ها و تراز مالي خود را آن گونه كه مي خواهد سامان دهد و منجر به معضلي                    

در اثر ايـن رويـداد مـشخص        .  يورو در چهار چوب آن كشور نماند و به سرعت خود را گسترش داد              همعضل يونان در منطق   
شد، ايرلند و پرتغال، اسپانيا و ايتاليا مانند يونان گرفتار مشكلي مشابه هستند و حاشا كردن آن نيز در اين موقعيت كـاري                 

.  و كسري بودجه باالي دولتها مشكل بزرگ آنان است         "اصل و فرع آن   " وامهاي تاكنوني    تبازپرداخناتواني در   . دشوار است 
ناتواني كميسيونهاي مالي اتحاديه اروپا براي توافق بر راهكاري درست، پاي نهادهاي مالي ديگـري همچـون صـندوق بـين            

   .المللي پول و دو كشور مدعي يعني، آمريكا و چين را به ماجرا باز كرد
اينكه در آينده چه خواهد شد و حوزه مالي يورو براي برون رفـت از ايـن مـشكل چـه راهكـاري را پـيش خواهـد گرفـت،                            

  .سووالهايي است كه پاسخ آنها در پرده اي از ابهام قرار دارد
ت كلـي اقتـصاد     نتوانسته خارج شود و وضعي     2009 و   2008اما غير از حوزه يورو، آمريكا نيز هنوز از زير بحران مالي سال              

انگلستان يكي ديگر از حوزه هاي پولي است كه با ركود روبروست و ژاپن در حالي                . آن در زير بار بحران مالي نامعلوم است       
كه با بحران روبرو بود، درگير پيامدهاي بسيار سنگين سونامي و فاجعه اتمي فوكوشيما شد كه وضعيت آن را پيچيـده تـر                       

ي نوظهوري همچون چين، هند و برزيل كه اميد را به منطقه توليدات صنعتي بازتـاب مـي                  آهنگ رشد قدرتها  . كرده است 
امكان اين كه كندتر شدن آهنـگ رشـد بـه    . دادند، كندتر از گذشته شده و از بحران سياسي كلي جهان بي نصيب نماندند     

 دليل بسياري نگـران اقتـصاد چـين،         به همين . يك بحران فرا رويد و آنها را درگير وضعيتي وخيم كند، دور از ذهن نيست              
با ركود اين اقتصاد و درگير بحران شدن آن، امكان اين كه سيل    . بزرگترين توليد كننده صنعتي ارزان قيمت جهان هستند       

  .عظيمي كليت جهان سرمايه را بر بگيرد، موضوعي است كه بسياري درباره آن اظهار نظر مي كنند
 همه پهنه هاي جهان درگير بحران است، واقعيتي است آشكار، اما شرايط در ايران و اين كه وضعيت اقتصادي و سياسي در

بـسياري از اهرمهـاي اقتـصادي و مـالي از     . رژيم واليت فقيه به حدي بحراني و غير عادي است كه غير قابل باور مي نمايد    
دست . حران به خوبي قابل ديدن است     كنترل دولت و پايوران آن خارج شده و ناتواني در حل و فصل مشكالت و مديريت ب                

. و پا زدن پايوران رژيم جمهوري اسالمي در زير بار اين بحرانها و هياهو و تالش براي صدور آن، راه به جـايي نبـرده اسـت               
همه تالش رژيم براي بحران سازي يا درگيري محدود در خارج از مرزها و تالش بـراي معرفـي عامـل بيرونـي بـراي ايـن                           

مردمي عاصي و ناراضي در زير بار بحران اقتصادي و سياسي دست و پـا مـي زننـد و                  . كنون ناموفق بوده است   مشكالت، تا   
  .رژيم براي حفظ قدرت مطلقه ي رهبر آن علي خامنه اي، هيچ امكاني را براي بقاي خود از ذهن دور نمي دارد
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  )بخش اول( حقوق بشر و سود شرکتھا -باری بر دوش زنان-بآ

 )Zuhal Yeşilyurt Gündüz(زحل ايشيليورت گوندوز : نويسنده

  مانتلي رويو: منبع
  آناهيتا اردوان: برگردان

  
استثمار تجاري    جهاني شده، از   عالم چيز حتي امكانات حياتي براي نجات نسل انسان و حفظ زندگي و اكوسيستم در                هيچ

امـروزه،  .  دو نيم درصد از كل آبهاي زمين را دربر مي گيـرد             سالم تنها   آشاميدني آب. توسط سرمايه جهاني در امان نيست     
با كمبود مناطق جهان را  كه بخش عظيمي از ردقال و غارت قرار مي گيرف، انتصَت خل وچنان مورد د  چنين آبي آن   منابع

ليبراليستي توسـط اقتـصاد كـالن كنتـرل و بـه انحـصار       - سياستهاي نودر چارچوب  محيط زيست . آب مواجه ساخته است   
كالت  بـا مـش     را صاحبان شركتها در حالي كه سودي هنگفت را نصيب خود مي كنند، منابع حياتي بـشر               .  مي شود  كشيده

 برخورداري همگان از امكان طبيعي آب در چنين شرايطي همـه معنـاي    حق. دهندمي    قرار جاوزعديده اي روبرو و مورد ت     
بدين ترتيب، طبيعت نيـز   .  خود را از دست مي دهد و به تجارت يك كاال، محصول و محموله تبديل مي گردد                  ويژه  و ذاتي

  . زاري براي توليد سود، تعريف مي شوداب  سرشار از مواد مصرفي و،به يك پديده مجزا
 رابطـه  بـه ايـن معنـا كـه چگـونگي         ، وجود دارد   رابطه اي  عدالتي اجتماعي   كنترل محيط زيست و بروز بي      ميان بي ترديد 

  دريخصوصي سـازي، پـادزهر  . دتاثير گذارن  يكديگرطور جدايي ناپذيري بر   ه   انسان با طبيعت و انسانها با يكديگر ب        كااليي
 كانون رويكرد سازمانهاي بين المللي مانند بانك جهـاني،          ،خصوصي سازي هر چه بيشتر    . ني سازي سرمايه است   دست جها 

بانـك جهـاني همـه      .  اروپا و صندوق بين الملل پول براي حل و فصل همه مشكالت دست به گريبان سرمايه است                 يهاتحاد
 آب به سود كمپانيهـاي جهـاني ترغيـب    ن دسترسيكاكشورها را بر اساس سياست بازار آزاد به خصوصي سازي حقوق و ام 

 كه به معناي محـروم كـردن و بـي بهـره     "خصوصي" خصوصي سازي از كلمه التين فهوممريشه  نبريم كه داز يا  .مي كند 
.  را بـه آب داده اسـت  "نفـت قـرن بيـست و يكـم    " لقب "كامرس بانك"بانك آلماني . گرفته شده است كردن عموم است،    

توسـعه  عنوان مي كند كه نود درصد منابع آب سالم در دست بخش عمومي مي باشد كه مانع اصلي براي               "كامرس بانك "
 سياست شهرها و روستاها مبني بر خـصوصي سـازي هـر چـه               ،اين بانك .  سرويس دهي آب محسوب مي شود      ساختارهاي

آب پتانـسيل بـااليي بـراي     بـازار ":ن را دارد دالر از ايـ ميلياردبيشتر آب را ترغيب كرده و انتظار سود كالني برابر با سيصد       
   ". سود هنگفتي را نصيب شركتهاي بسياري سازد،توسعه دارد كه قادر است

طور فزاينده اي در ه  مي دهد كه ب"طالي آبي" نيز همين سياست حريصانه را دنبال مي كند و به آب لقب "دويچه بانك"
مروز نيز آب نسبت به رشد جمعيت، كااليي نادر است كه با توجه بـه      اين بانك اضافه مي كند كه حتي ا       .  است كاهشحال  

يك كـاال،   سود آور بودن  كه شرط الزم براي توضيح مي دهد"دويچه بانك"در همين رابطه . شرايط، حياتي تر خواهد شد 
 خوفناك چقدرجمعيت  با افزايش ، پيرامون كمبود آب"دويچه بانك"ناگفته پيداست كه ابراز شادماني . نادر بودن آن است

كمپـاني فرانـسوي    .  مـي باشـد    فشردهتمركز جهاني پيرامون خصوصي كردن منابع آب جهت افزايش سرمايه، بسيار            . است
رساني خصوصي در جهان را تحت كنترل خود      تا چندي پيش دو سوم از سرويسهاي آب       )  سابق "ويوندي" ("سويزو ويليا "

از توليـد ناخـالص ملـي بـسياري از          بيـشتر    دالر اسـت كـه       ميليارد 230يش از    به تنهايي ب   "سويز"درآمد كمپاني   . داشت
  . كه اين كمپاني در آنها فعاليت دارداشدكشورهايي مي ب

  
  پيامدهاي خصوصي سازي آب

  مشكالت جـانبي    همه عنوان نسخه اي براي حل    ه   ب  را  خصوصي سازي يا انحصاري كردن منابع آب       ،سازمانهاي بين المللي  
، مصرف بي رويه، آلودگي و تقويت شالوده سرويس دهـي آب بهداشـتي و سيـستم    فضوالت كميابي، ماننداتي اين ماده حي 

پيامد خـصوصي سـازي   . ه گونه ي ديگريستب مساله ع در واقاما. كنندآن، تجويز مي   آب از  نو ايم فاضالب و بازيافت امن     
صي سـازي آب نـه تنهـا رونـد دسترسـي بـه آب               گسترده نشان داده است كه خـصو       تحقيقاتيك  . آب ويران كننده است   

.  افزايش نداده، بلكه به كاهش قيمت آب و كيفيت آن نيز ياري نرسـانده اسـت  ، به ويژه محرومان، بهداشتي را براي همگان   
 بـراي  .تجاري كردن منابع و سرويسهاي آبرساني سبب تشديد همه مشكالت در رابطه با آب شده است بر اساس تحقيقات،  

فاصله ي فقط بيست متر دورتر از منبـع اصـلي آب،   در  2002 گشايش يك شركت آب بطري در اندونزي در سال        بامثال،  
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چشمه هاي منطقه براي هميشه خشك شد و        . مواجه شدند كشاورزان منطقه با مشكالت روزافزون آبياري زمينهاي خود 
 بعد از "كوكاكوال"شركت يا در نمونه اي ديگر،  . دچار مشكالت معيشتي شدند،بسياري از كشاورزان با از دست دادن شغل   

هندوستان و تبديل ايـن منطقـه بـه كـوير،             واقع در كشور   "كراال"بهره برداري بي رويه از ذخيره آبهاي زيرزميني منطقه          
  . به دولت هند فروختدوباره زمينها را قطعه قطعه كرده و 
ب شده كه آب فقط به آنهايي كه قادر بـه پرداخـت هزينـه               هرمنطقه اي سب    آب در  ي سازي نهادينه شدن سياست انحصار   

كه بيش از هفتـاد درصـد    طوريه  ب. گران آن هستند، عرضه شود و بيشتر براي فعاليتهاي سودآور مورد استفاده قرار گيرد             
 در. دآب براي كشاورزي، بيست درصد براي فعاليتهاي صنعتي و فقط ده درصد آن براي فعاليتهاي خانگي استفاده مي شو                  

 به گوش نمي رسد و ميزان آسيب پذيري ،مردان در نهادهاي تصميم گيري شركت دارند  اين ميان صداي زنان كه كمتر از      
  . آنان به دليل خصوصي سازي و كمبود آب، افزايش يافته است

  
ت كامل  بخش خصوصي در جستجوي سود يا حتي بازگشهمچون سرويسهاي آبرساني بخش عمومي   منابع و  كه از آنجايي 

.  عنوان ماده اي حياتي كه مي بايست در دسترس همگان قرار گيرد، در نظر مـي گيرنـد                  ه بنابراين آب را ب    ،مخارج نيستند 
 كرده صرفاين در حاليست كه شركتهاي خصوصي خواستار بهره بيشتر و بازگشت همه مخارجي هستند كه براي آبرساني 

  .  شرايط بحران اقتصادي، ورشكست نشونداند تا در شرايط رقابت بازار آزاد و مخصوصا
اما بـراي شـركتهاي خـصوصي       .  حياتي مي باشد كه در دسترس بودن آن مي بايست تضمين شود            نيازآب براي مردم يك     
سرويسهاي عمومي آبرساني معموال با سوبسيد و يا كاهش قيمت تالش مي كنند تـا               . به حساب مي آيد   يك كاالي تجاري    

شـركتهاي خـصوصي    .  كه قادر به پرداخت هزينه مشخص نيـستند، ميـسر سـازند            كسانيآب را براي    امكان برخورداري از    
  .  چنين تعهد و مسووليتي در قبال محرومان به عهده نمي گيرند،برعكس

صـورت ثابـت نگـاه    ه طور ساليانه يا كاهش دهند و يا حداقل به  آب را ب  بهايسرويسهاي همگاني آبرساني تالش مي كنند       
بـه  عنوان فروشندگان آب تالش مي كنند قيمت آب و سرويـسهاي آبرسـاني را               ه  كه شركتهاي خصوصي ب    در حالي دارند،  

  .  افزايش دهند تا سود بيشتري را از آن خود گردانندطور مرتب
 توجـه   شـركتهاي خـصوصي    از  بيـشتر   و كنترل بهره برداري و مصرف       منابع آب   از  حفاظت  به سرويسهاي عمومي آبرساني  

 جانبداري مي ،كه شركتهاي تجاري از مصرف بي رويه آب توسط آناني كه قادر به پرداخت بهاي آن هستند  در حاليدارند،
زيرا مصرف باالتر به كمياب شدن آب كمك كرده و قادر مي شوند براي سـرويس دهـي               . كنند تا با يك تير دو نشان بزنند       

  . قيمت بيشتري را تقاضا كنند
  

ه فروشندگان عمومي آب در حالي آب را ب     . آن و ناپايداري سالمت محيط زيست مي شود       كاهش  مصرف بي رويه آب باعث      
معرض فروش مي گذارند كه به كيفيت، حفاظت محيط زيست، منابع دخيره اي و قابل اتكاي آب، بهتـرين اسـتانداردها و                      

 به تنها چيـزي كـه اهميـت    برعكس، شركتهاي خصوصي بر اساس ماهيت و طبيعت خود   .  عمومي اهميت مي دهند    عاليق
بر اساس تحقيقات، مصرف كنندگان بعد از خصوصي سازي         . سرمايه است  تر  افزايش و انباشت سريع تر و افزون       ،مي دهند 

 تا هر قيمتي كـه  شوندمجبور مي آنها .  درصد مواجه مي شوند50 تا   15منابع و سرويسهاي آبرساني با افزايش قيمت بين         
   . كنند را بپردازندشركتهاي خصوصي تقاضا مي

 واقع در كشور آلمـان      "اشتوتگارت" در شهر    "اي ان بي دبليو   "در اين رابطه مي توان به خصوص سازي آب توسط شركت            
 قيمت آب را ابتدا شـش درصـد و سـپس بـه     ،در اولين سال در دست گرفتن سرويسهاي آبرساني       مزبور   شركت. اشاره كرد 

كه توسط شركتها و سرويـسهاي آبرسـاني عمـومي      تا زماني   پيش از اين و    يمت آب ق. ميزان هفت و نيم درصد افزايش داد      
 را شكـست و     بـارآوري  در همين راستا ركورد      "ان بي دبليو  "شركت  .  طي سالهاي متمادي تغيير نكرده بود      ،عرضه مي شد  

  .  درصد افزايش يافت42ميزان سود ساالنه اش 
اگرچه تفاوت چنداني بـين     . افزايش فروش آب در بطري، يكي از بازتوليدهاي پر منفعت سياست خصوصي سازي آب است              

 اقدام به خريدن نبه ويژه فرزندان شا    ولي بسياري از خانواده ها براي حفظ سالمت خود و            ،آب در بطري با آب شير نيست      
 خريد آب در بطري را افـزايش دهنـد و در ايـن               به د تا روند گرايش   شركتها نيز با تبليغ موفق شده ان      . آب بطري مي كنند   

 را نيـز  لولـه كـشي       آب ، وجود دارد كه شركتها    امرشك و ترديدها پيرامون اين      . راستا سود بيشتري را نصيب خود گردانند      
ي مختلفي وجـود  هااندازه آب در بطري در شكل و . به خريدن آب بطري كنند غيرقابل مصرف مي كنند تا مردم را مجبور 
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 بـه نوبـه     باله مي شود كه   زآشغال و   انباشت بيشتر   آن باعث    نتيجه خريد    در  اما همه بطريها، پالستيكي هستند كه      ،دارد
مـصرف نيـز     مكانهاي توليـد و  زياد بين فاصلهونقل و انتقال بطريهاي آب      .  آلوده مي سازد   به شدت  محيط زيست را     خود،

 شركتهاي خصوصي آب اشتياق فراواني به استفاده از آب بدون در نظر گرفتن سطح  .باعث فرسايش محيط زيست مي شود     
  .نوزايش منبع، رشد جمعيت و بياباني شدن منطقه، تا قطره آخر دارند

  
  موضع سازمان ملل نسبت به آب

ـ   بحث يـك نيـاز   عنـوان يـك حـق انـساني و     ه  پيرامون اين موضوع كه آيا آب ضرورتي براي ادامه زندگي و نجات انـسان ب
برخي عدم تصميم گيـري     .  جريان است  مدتهاي طوالني است كه در     ،جهانشمول است و يا يك محموله اقتصادي مي باشد        

به حساب مي انسان  اساس زندگي ه طور بديهيدر رابطه با مطلب مذكور را اينگونه توجيه مي كنند كه آب هم مانند برق ب
كنوانـسيون لغـو    . مقوله بسيار مشكل بوده اسـت     اين  ازمان ملل در توجه به       متحد كردن نمايندگان س    ،به همين دليل  . آيد

كليه اشكال تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حمايت از افراد ناتوان و كنوانسيون حقوق كودكان، همگـي آب را جـزو حقـوق                  
انس جهـاني آب و محـيط    در كنفـر 1992اما، بيانيه پيرامون آب و حفاظت از آن در ژانويـه سـال            . بشر به شمار مي آورند    

  . زيست، آب را كااليي اقتصادي كه ارزش اقتصادي فراواني دارد، معرفي كرده است
اين بيانيه در راستاي منافع شركتهاي خصوصي اعالم كرد كه عدم شناخت ارزش اقتصادي آب در گذشته سـبب اسـتفاده                    

عنوان يك  ه   آب ب  محسوب كردن انيه اضافه كرد كه     اين بي . بي رويه از منابع و زيانهاي زيست محيطي بيشماري شده است          
ستيابي به استفاده منصفانه، كارآمد و همچنين تشويق به حفاظت و حمايت         ، امر بسيار مهمي در راستاي د      كاالي اقتصادي 

  .  مي شودمحسوباز منابع آب در جهان 
 بـا . ه آب يك نياز اساسي مي باشد       روشن ساخت ك   2000 در سال    "فوروم جهاني آب سازمان ملل    "اين در حالي است كه      

 زيـرا در سيـستم سـرمايه داري،         ، هنوز شركتهاي خصوصي قادر به كااليي كردن آب در جهـان هـستند             ، اين تعريف  وجود
را در اختيـار      در نظر گرفته شود، دولتها موظفند كـه آن         "حق"عنوان يك   ه   اگر آب ب   يول.  نيست "حق" به معناي    "نياز"

  . همگان قرار دهند
 آب  دسترسي به تصديق كرد كهكلي، كميته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل در يك نظر      2002ر نوامبر سال    د

بور اضافه كرد كه ايـن مـساله   زكميته م.  و ضروري بشر جهت ادامه بقا و تكامل حيات انساني مي باشد           پايه اي جزو حقوق   
دولتها مي بايست متعهد شوند كه آب در دسترس همـه اعـضاي    بنابراين  وپيش شرط تحقق همه اشكال حقوق بشر است     

يك حق بشري و نـه    آبي بهدسترسامكان  زيرا محسوب مي شود،اين اقدام سازمان ملل بسيار با ارزش . جامعه قرار گيرد  
ل دسترس  ، قاب به بهاي قابل پرداخت   طور سالم،   ه   بر اين، آب مي بايست ب      افزون.  به حساب آمده است    يك كاالي اقتصادي  

 يكـي از . عنوان يك حق انساني در اختيار همه افـراد جوامـع قـرار گيـرد    ه  براي استفاده شخصي و خانگي ب  سالم و ايمن  و  
  را به عهده گرفت و اظهار داشت كه مديريت آب مي بايـست در         يهنظراين  سازمان ملل مسووليت دنبال كردن      كارشناسان  

 اصـول   رعايـت ولتها متعهد گرديدند تا جهت دسترسي برابـر همگـان بـه آب و               ، د افزوده بر آن  .  بخش عمومي باشد   اختيار
  .بهداشتي اقدام ورزند

ـ            مي گويد  "بنياد پيشرفت زنان سازمان ملل    " طـور مـستقيم آب   ه  كه اگرچه اظهار نظر فوق، دولتها را ملزم نمي كند كه ب
 نهـايي  ل امـا ايـن بـدان معناسـت كـه دولتهـا مـسوو       ،سالم و قابل دسترس را در اختيار همه افراد و خانواده ها قرار دهند       
  . دسترسي همه افراد به آب كافي كه نياز اساسي آنان است، هستند

 راي 122 بـا  2010 جـوالي  28مهمترين گام در مسير پذيرش حق جهاني آب توسط هيات قانونگذاري سـازمان ملـل در        
ـ    و هيچ راي مخالف صورت پذيرفت و دسترس       راي ممتنع    41 ،موافق عنـوان يكـي از حقـوق اساسـي بـشر بـه             ه  ي به آب ب

كـه مـي   روشن كرد ت قانونگذاري همچنين براي همه نمايندگان دولتها و سازمانهاي بين المللي           اهي. رسميت شناخته شد  
 آب آشـاميدني، قابـل   پـاكي بايست با سرمايه گذاري، تكنولوژي و امكانات ديگر، به كشورهاي فقير جهت باال بردن درجـه              

  . س و منطبق با بضاعت و بهسازي براي همگان ياري رساننددستر
  ادامه دارد

  
  
  



 ٢٤

  چالشھای معلمان در دی ماه
  فرنگيس بايقره 

  
  سازمان معلمان ايران خواستار آزادي همكاران زنداني خود شد

يـه اي بـا انتقـاد از        اعضاي اين سازمان به تـازگي در بيان       . سازمان معلمان ايران، يكي از نهادهاي صنفي معلمان ايران است         
  .تداوم بازداشت معلمان كشور، خواستار آزادي اين معلمان و اعضاي دربند اين سازمان شدند

ما اعضاي سازمان معلمان تاسف عميق خـود را از          ":غيردولتي نوشته –، در بيانيه اين تشكل صنفي     "كلمه"به گزارش وبگاه    
. داريـم  وزش و پرورش، حاجي بابايي نـسبت بـه آنـان اعـالم مـي     توجهي وزير آم وضعيت همكاران دربندمان و همچنين بي     

اي بوده است كه تاكنون نه نماينده معلمان در آموزش و پرورش كه، نماينده دولـت در                   عملكرد آقاي حاجي بابايي به گونه     
  ".اي به معلمان زنداني هم نكرده است اين وزير تاكنون هيچ اشاره. وزارت آموزش و پرورش تلقي شده است

سازمان معلمان ايران مخالف صريح وضع امنيتي موجود در آموزش و پرورش است، چـرا كـه ايـن                   ":بيانيه مزبور مي افزايد   
خواهـد بـه    بنابراين اين سازمان به طور جدي از مسووالن مي  . شرايط مانع پويايي و خالقيت در عرصه تعليم و تربيت است          

   ".تقد و تشكلها پايان دهدبرخورد امنيتي و قضايي با فعاالن مستقل، من
  

  نامه رسول بداقي، معلم زنداني
اين معلم زنداني در مورد اخراجش از آموزش و پـروزش نامـه اي              . با حكم قطعي آموزش و پرورش رسول بداقي اخراج شد         

تاهاي  سالي كه از پيشينه من در كارمعلمي گذشته است، از دورتـرين روسـ              21در طول   ":كوتاهي به شرح زير نوشته است     
كشور گرفته تا پايتخت ايران در سالهاي نخست كارم پي برده ام كه اين سيستم راه به ويرانه دارد و روح و روان و جسم و                        
جان جوانان اين مرز و بوم را به نابودي بيشتر خواهد كشاند از اين رو از همان آغاز كار معلمي، كمر بـه بـدهيات بـستم و                            

تم را پيشه خود ساختم از طرفي حاكميت زورگويان و بي خردان جـز سـركوبي و كـشتار و           مبارزه با گردانندگان اين سيس    
  .شكنجه و زنداني كردن، راه ديگري را نمي دانند و در پيش نمي گيرند

همواره منطق و زور، دروغ و راستي، خدمت و خيانت، مهر و كين، روشنايي و تاريكي، نـاداني و دانـايي هـيچ همـاهنگي و             
متاسفانه كينه حاكمان بي خرد و زورگو در همه بخشهاي اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي، بـين                . هم ندارند سازشي با   

لذا راهي جز مبارزه تا از ميان برداشتن اين بي خردان زورگو   . رايج است و همه اين بخشها، رو به نابودي هستند         ... المللي و 
 انسانها زنداني و شكنجه شوند اما عزت و سربلندي نيز رايگـان بـه        هيچ عقل سليمي نمي خواهد    . و مستبد در پيش نيست    

  .دست نخواهد آمد و هر چه بيشتر زمان بگذرد بر اين دشواريها و خفت و خواري ها افزوده خواهد شد
اينجانب ضمن محكوم كردن ارعاب، تهديد و احضار معلمان كشور به ويژه اعضاي كانون صنفي معلمان، از همكـاران خـود                 

ر سراسر كشور اميد پشتيباني داريم تا با همبستگي ميان معلمان و ساير اقشار جامعه بتوانيم به يـك حاكميـت مردمـي                       د
  1390 دي 26 رسول بداقي زندان رجايي شهر، ". دست يابيم

  
  شكايت معلم زنداني از قرارگاه ثاراهللا

 صنفي، اعالم كرده كه به زودي از مسووالن قرارگـاه  ، علي پورسليمان، معلم زنداني و فعال "خبرگزاري هرانا "طبق گزارش   
  .ثار اهللا سپاه پاسدارن شكايت مي كند

علي پور سليمان كه مسووليت تشكيالت و برنامه ريزي سازمان معلمـان ايـران را نيـز در اختيـار داشـته، تـصميم دارد از                          
او بارها براي ثبت شكايتش بـه مـسووالن         . كندماموران اين قرارگاه به دليل ضرب و شتم خود در هنگام بازداشت، شكايت              

  .زندان مراجعه كرده است
 خرداد ماه امسال توسط نيروهاي لباس شخصي قرارگاه مزبور، دستگير و 11 آموزش و پرورش تهران در 9اين دبير منطقه 

ي بـه بيمارسـتان   چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت كه بالفاصله بعد از بازداشت اش به دليل مـشكالت و جراحـات جـد       
  . زندان اوين منتقل شد350او بعد از درمان به بند دو الف سپاه و سپس به بند . خاتم االنبيا منتقل گرديد
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اعزام به پزشكي قانوني و تكميل معالجاتش را با بازجويانش          علي پورسليمان از همان جلسه اول بـازجويي اش تقاضـاي           
 دادگاه انقـالب، بـه رياسـت قاضـي     28او توسط شعبه . اسخگويي آنها روبرو شد   مطرح كرده بود ولي با بي توجهي و عدم پ         

  .مقيسه به يك سال حبس محكوم شده است
 و عضو فعال ستاد فرهنگيان مهدي كروبي در انتخابات          "سخن معلم "علي پور سليمان معلم زنداني و وبالگ نويس وبالگ          

رش، به همراه محمد داوري و جمعي ديگر از فرهنگيان هم بوده             به رياست محمد نجفي، وزير سابق آموزش و پرو         88سال  
  .است

 از سوي مجموعه فعاالن حقوق بشر ايران به عنوان وبالگ نـويس برتـر در حـوزه اصـناف ايـران                     1388او در مهر ماه سال      
  . شناخته شده است

  
  محكوميت معلمان در يزد

 ماه حبس محكـوم     42ز سوي شعبه ي اول دادگاه انقالب يزد به          ، اعضاي كانون فرهنگيان يزد ا     "زانياري"بر اساس نوشته    
  .شدند

آقايان محمد علي حسن شيرازي ، منصور ميرزايي ، محمد جواد حسامي، احمد چنگيزي، محمـد علـي شـاهدي، رمـضان                    
يرقانوني تبليغ عليه نظام، فعاليت غ"علي نجاتي، محمد مهدي صديقي، محمد حسين دهقانپور و علي قوچاني به اتهامهاي            

 بـه زنـدان   "از طريق سخنراني و تشكيل جلسه، تجمع و صدور بيانيه و تحريك معلمان به اعتصاب غذا و تعطيلـي كـالس                    
  .  سال تعليق شده است5شايان ذكر است كه حكم زندان آنها به مدت . محكوم شدند

  
   هزار آخوند در آموزش و پرورش پيگيري مي شود15استخدام 

فيروزجايي، نماينده مجلس شوراي اسالمي از بابل در پاسـخ بـه سـوالي              ، علي كريمي  "خانه ملت " طبق گزارش خبرگزاري  
منظور ايجاد انس بين      براساس منويات رهبري و به      ":درمورد حمايت از فعاليتهاي تبليغي روحانيون در سطح مدارس گفت         

ر مجلس و دولت پيگيري كرديم كه بـا تغييـر            هزار روحاني به آموزش و پرورش را د        15آموزان و قرآن، طرح جذب        دانش  
وزرا موانعي پيش آمد و اين طرح عملي نشد، اما با پيگيريهاي مستمر، در حال حاضر مراوده خوبي بين آموزش و پرورش و 

  ".مبلغان وجود دارد
 در مدارس بسيار تـسهيل  از نظر وي در استان مازندران و شهرستان بابل نيز با اقداماتي كه انجام گرفته، فعاليت روحانيون               

  . شده است
  

  دانشگاه فرهنگيان جايگزين دانشگاه تربيت معلم خواهد شد
براساس سند تحول بنيادين    ":، عبدالرضا ترابي نماينده مجلس شوراي اسالمي از گرمسار گفت         "خبرگزاري مهر "به گزارش   

  ".ت معلم مي شودآموزش پرورش، دانشگاه فرهنگيان در مراكز استان جايگزين دانشگاه تربي
با توجه به اين كه دانشگاه تربيت معلم به تربيت معلمان اختصاص دارد، همواره اين موضوع جاي سووال اسـت                    ":وي افزود 

كه چرا يك معلم پس از تربيت در اين دانشگاه، استخدام نمي شود اما افـراد خـارج از ايـن دانـشگاه اسـتخدام آمـوزش و                            
بر همين اساس راه حل اين مـشكل در  .  اين دانشگاه، نيروي حق التدريسي استخدام شودپرورش مي شوند و به جاي افراد  

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ديده شد و قرار است در مركز هر استان يـك دانـشگاه بـه نـام دانـشگاه فرهنگيـان                           
 معلمان بنا بر نياز آموزش و پرورش تاسيس شود كه جايگزين دانشگاه تربيت معلم فعلي خواهد شد تا بتواند به امور تربيت

  ".بپردازد
  

  جنگ انتخاباتي باندهاي حكومتي در مدارس
، در آستانه ثبت نام انتخابات مجلس، تعدادي از مديران مدارس، امكانات مدرسه را براي تبليغـات            "جوان"به گزارش وبگاه    

  .انتخاباتي كانديداهاي خاص به كار گرفته اند
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بوده  كه برخي از مسووالن مدارس با تحت فشار قرار دادن             ها در روزهاي اخير حاكي از اين  شنيدهبه نوشته اين وبگاه،    
كنند و اگر معلمي از حضور در اين جلسات  دبيران، آنها را مجبور به شركت در ميتينگهاي تبليغاتي برخي از نمايندگان مي   

  .سر باز زند، به كاهش نمره ارزشيابي تهديد مي شوند
ن راستا حميدرضا حاجي بابايي هشدار داد كه آموزش و پرورش نبايد براي گروه و افراد خاصي هزينه شود و سنگر            در همي 

  .يا سكويي در امر انتخابات براي برخي افراد باشد
اگـر  ": گفته اسـت "جوان"قاسم مستقيم، مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش نيز به           

الن مدارس و يا ساير نهادهاي آموزش و پرورش از امكانات مدرسه و يا معلمان براي تبليغ نمايندگان استفاده كننـد،            مسوو
اين كه كسي بخواهد فضاي آموزش و پرورش را سياسـي كنـد، بـه هـيچ وجـه قابـل                     . مورد برخورد قانوني قرار مي گيرند     

  ". روبرو مي شودپذيرش نيست و با برخورد قاطع مسووالن اين وزارتخانه
 نفر در سطح كشور و در استانهاي مختلـف، رفتارهـاي مـديران و مـسووالن آمـوزش و پـرورش و          750":او هشدار داده كه   

ترين تخلف، به خصوص در عرصه هاي انتخاباتي، برخوردهاي قـانوني صـورت              مدارس را زير نظر دارند و با مشاهده كوچك        
  ".مي گيرد

ي پيرامون شيوه برخورد با كساني كه از امكانات آموزش و پرورش بـراي تبليغـات كانديـداهاي    به گزارش وبگاه ياد شده، و   
 تذكر شفاهي، تذكر كتبي با درج در پرونده و بركناري مـدير مربوطـه از سـمت،                  ":كنند اظهار داشته    انتخاباتي استفاده مي  

    ".برند خابات بهره ميعاقبت افرادي است كه از امكانات مدارس براي تبليغات كانديداهاي انت
  

  حاجي آبادي دروغ مي گويد: مجلس
، هنوز جزييات تغيير نظام آموزشي تصويب نشده ولي برخي مسووالن آموزش و پـرورش سـعي در                  "همشهري"به گزارش   

  .القاي تصويب اين جزييات در شوراي عالي انقالب فرهنگي دارند و اين امر موجب نگراني خانواده ها شده است
نمايي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، قدري شتاب زده از آغاز تغيير نظام آموزشـي        آموزش و پرورش پس از رو     وزير  

آمـوزان پايـه    ماه سال آينده خبر داد كه بر اساس آن، سال آينده اول راهنمايي ورودي نخواهد داشت و دانـش  كشور از مهر 
  ... .روند و پنجم ابتدايي به ششم ابتدايي مي

 مجلـسيان و در راس آنهـا ريـيس كميـسيون             ، اين سخنان مسووالن آموزش و پرورش اعتـراض        "همشهري" گزارش   طبق
 دانست، زيرا به گفتـه  "شعار تبليغاتي"فرد، سخنان وزير را  دنبال داشت و عباسپور تهراني    آموزش و تحقيقات مجلس را به       

  . مصوب نشده استوي تغيير نظام آموزشي هنوز در شوراي عالي انقالب فرهنگي
عالي   رييس كميسيون آموزش مجلس در واكنش به سخنان وزير آموزش و پرورش درباره تصويب نظام آموزشي در شوراي                 

اين اظهارات خالف واقع است و تغيير نظام آموزشي         ":انقالب فرهنگي و آغاز تغيير نظام آموزشي از سال آينده تصريح كرد           
  ".هيچ جا مصوب نشده است

بـا توجـه بـه اظهـارات غيرمـسووالنه      ":عالي انقالب فرهنگي نيز در واكنش به اظهارات عباسپور اعالم نمود  شوراي دبيرخانه
شود كه اصـل   عالي انقالب فرهنگي، اعالم مي  در شوراي3-3-6تصويب نظام آموزشي      ها پيرامون عدم      برخي افراد در رسانه   

  ".به تصويب رسيده استعالي انقالب فرهنگي   در شوراي3-3-6نظام آموزشي 
 در آموزش و پرورش مردد هستند و مطمـين نيـستند    3-3-6اعضاي كميسيون آموزش مجلس مي گويند كه درباره نظام          

  .انداز خوبي را براي تحول در ساختار ايجاد كند كه سياست درستي باشد و ياچشم
 كه در كـل بـا ترديـد و گمانـه زنيهـا دسـت بـه                  به اين ترتيب سرنوشت ميليونها دانش آموز ميهنمان به دست اين آقايان           

  .تغييرات نا هنجار در نظام آموزش و پرورش مي زنند و از نتيجه اين تغييرات هيچ اطالع دقيقي ندارند؛ رقم مي خورد
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  .......زنان
 

  زنان در مسير رھايی
  آناهيتا اردوان

  
  اديت الگوس :گر، انتخاب اين ماه زنان مداخله

ي ، يكي از مشهورترين فرمانـدهان مبـارزات چريكـ      پرو عضو حزب كمونيست   ، كمونيست انقالبي، چريك و    "اديت الگوس "
  . بودپرو  كه خطابه هايش الهام بخش دهقانان سراسر كوههاي جنوب ميانه اين كشور بود

، يك نيروي نسبتا كوچك چريكي به رهبري حزب كمونيست پرو كه مبارزه مـسلحانه را در                 1982در دوم ماه مارس سال      
 بـه    پليس و نيروهاي ضد شورش را در مقرهايـشان    و آنگاه   را منفجر كرد   "آياكوچو"دستور كار داشت، خطوط برق رساني       

در نبردي كه نزديك به پنج ساعت به درازا كشيد، چريكها           . مركز بخش گشود  و راه خود را به سوي زندان         درآورد   محاصره
در حياط زندان پـرچم سـرخ برافراشـته،     آنها  به همراهآزاد كردند وهمه زندانيان را از سلولها  زندان را به تصرف درآورده و 

  . سرود انترناسيونال را خوانده و محل را ترك كردند
از انقالبيوني كه در اين حملـه آزاد شـد، زن           .  بود "ماريا پرادو "نيست و چريك انقالبي به نام       فرمانده اين عمليات زني كمو    

 بـه دليـل سـخنرانيهاي    او.  بود كه از شانزده سالگي در حزب كمونيـست پـرو فعـال بـود    "اديت الگوس"كمونيست جوان  
و   در مدت كوتاه فعـاليتش بارهـا دسـتگير       او.  در ميان مردم محبوبيت زيادي داشت      ،پرشوري كه در ميادين ايراد مي كرد      

 يك عمليات تعرضي حزب در جريان در "اديت الگوس"شش ماه بعد از رهايي از زندان،        . از زندان گريخته بود    چند بار نيز  
اين كمونيست جوان به هنگام . پليس، وحشيانه بدن اين زن را با سرنيزه دريد.  دستگير شددو باره 1982 سپتامبر 3تاريخ 

   . سال داشت19رگ فقط م
 به خيابان آمده و تـابوت او        "آياكوچو"ي    نفر  هزار 80  شهر  هزار نفر از اهالي    30 بيش از    "اديت الگوس " تشييع جنازه    در

  .  هيچگاه چنين گردهمايي عظيمي به خود نديده بود"آياكوچو". را در پوشش پرچم سرخ حزب به خاك سپردند
  آنان آغازگران بودند: منبع

  
   ممنوع شدمغازه هاي پوشاك زنانهاشتغال مردان در : ستان سعوديعرب

ـ             - 2012 ژانويه   4تربيون گراس،    موجـب آن تنهـا زنـان، مجـاز بـه        ه  عربستان سعودي قانوني را بـه تـصويب رسـاند كـه ب
 و لـوازم     اعالم كرد كه تمامي فروشـگاههاي پوشـاك زنانـه          اشعريهروزنامه  . فروشندگي در مغازه هاي پوشاك زنانه هستند      

  . آرايش مي بايست همه كاركنان مرد خود را سريعا بركنار كنند
  .  توسط دولت در دستور كار قرار گرفته بود كه اكنون به مورد اجرا در آمده است2006سال  ، ازمزبورقانون 

  
  رشد فزاينده آزار جنسي در محل كار : چين

 اعالم كردنـد كـه گـزارش آزار و اذيـت            "بيجينگ" نشستي در    درفعاالن حقوق زنان    - 2012 ژانويه   4خبرگزاري نيوزلند،   
  . تداوم رشد اين پديده در سالهاي اخير، كماكان افزايش چشمگيري داشته است جنسي در محل كار، در

 ميزان اعمال آزار جنسي افزايش يافته است كه براسـاس  ، به بعد2007بخش مشاوره با قربانيان عنوان مي كند كه از سال   
 خـود نيـز    گزارش در بـاره ايـن امـر       .  كار انجام شده   لدر مح  جنسي    موارد آزار   بيش از نيمي از     تلفني،  دريافتي هايشگزار

  . باشد حاكي از رشد آگاهي زنان از حقوق خود مي
اين . جنسي در محيط كار رنج مي برند     بيش از نيمي از دويست ميليون زن كارگر در چين از معضل آزار             ،شايان ذكر است  

 و ماموران دولتي نيـز بـه ايـن كمبـود توجـه و                وجود ندارد   حاليست كه مراكز قانوني مشاوره با قربانيان به تعداد كافي          در
  . اهميت كافي نشان نمي دهند

  
  زنان مصر مي بايست اجازه اعتراض داشته باشند
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ر آنهــا، شاركت گــسترده زنــان دراهپيماييهــا در مــصر و مــبه موازات افزايش اعتراضها و     - 2011 دسامبر   26آل افريقا،   
  زنان مصري هم اجازه فعاليت و برگزاري راهپيمايي آزادانـه          به خواسته است كه      اين كشور  سازمان عفو بين الملل از ارتش     

   . بدهدنمطالبات شا  طرحبراي
شونت ارتـش   هفته هاي گذشته تالش كردند با برگزاري راهپيمايي بـه اعمـال خـ     درفعاالن سياسي و مخالفان دولت مصر       

بـر  .  با تهاجم بيرحمانه نيروهاي سـركوبگر مواجـه شـده انـد     دوبارهمصر عليه نيروهاي اپوزيسيون و زنان اعتراض كنند كه    
فعاالن سياسي زن كه در ايـن       .  بيش از هفده نفر با آتش گلوله در اين راهپيماييها كشته شده اند             ،اساس گزارشهاي متعدد  

 آزار و اذيت جنسي، فيزيكي، لفظي و تجاوز و از جمله بدرفتاري و خشونت نيروهاي امنيتي  از،راهپيماييها شركت كرده اند
  . شكايت كرده اند

 اما ، است كه نيروهاي نظامي و ارتش حق مداخله در اعتراضات صلح آميز مردم را ندارندداده حكم  مصراگرچه دادگاه عالي
و فعـاالن سياسـي     ان  ي نظامي و امنيتي احساس كنند كه راهپيماي        كه اگر نيروها   گرديدهدر همين حكم به روشني عنوان       

در همـين رابطـه يكـي از        . هرگونه فعاليت آنان جلـوگيري شـود        مي بايست به هر طريقي از      ،دولت را دارند   براندازي   قصد
 سـالح گـرم    ارتش مصر ابراز مي دارد كه پليس و نيروهاي امنيتي در چنين موقعيتي حتي حـق دارنـد از   ارشد فرماندهان

  . استفاده كنند و مخالفان را با آتش گلوله از پاي در آورند
 سركوب وحشيانه، زنان مصري با برگزاري راهپيماييهاي متعدد و در دست گرفتن پالكاردهايي شامل تصاوير زناني       با وجود 

تل رسـيده انـد، مقاومـت مـي     كتك خورده، يا برهنه شان كرده اند و يا به قبرابر ديد همگان  كه توسط نيروي سركوب در      
در دستور كار قـرار داده       ارتش مصر براي تحقير زنان معترض و خبرنگار، آزمايش باكره بودن را نيز             در همين رابطه،  . كنند
فيلمهاي ويديويي متعددي مبني بر اعمال خشونت بيرحمانه ارتش مصر عليه زنان معترض در وب سايتهاي اينترنتي . است

 جهانيان شاهد صحنه هاي فجيعي از كتك خـوردن دختـر جـواني توسـط                به تازگي . اشته شده است  به معرض نمايش گذ   
 توسـط سـركوبگران كتـك زده شـده،          ،، نـام دارد   "عزا حيالل "اين دختر جوان كه     .  بودند "التحرير"ارتش مصر در ميدان     

 در ناحيـه صـورت، سـر و بخـشهاي           برهنه اش كرده و به دفعات مكرر توسط انبوهي از مردان نظامي مورد ضربات پـوتين               
در برخي از ويديوها به درستي ديده مي شود كه وقتي مردان نظامي به زنان حمله مـي كننـد،                    . مختلف بدنش قرار گرفت   

 را مسافتي طوالني روي زمين مي هازنان، آن چنگ انداختن در موي سر      لباس آنان را پاره مي كنند و در موارد بيشماري با            
  . كشانند

  
  نستان كشوري دشوار حتي براي مردان فمينيستافغا

 بسيار مـشكل    ش، دانشجوي دانشگاه كابل و فمينيست، ابراز مي دارد كه براي          "فردوس صميم "– 2011 دسامبر   23 رويتر،
 ادامه مي دهد "فردوس"آقاي . است كه مادر خود را متقاعد سازد كه فعاليت او عملي با ارزش در جهان به حساب مي آيد    

  . كال كار در افغانستان اين است كه برخي از زنان افغان در رابطه با مسايل زنان، مانند مردان مردساالر فكر مي كنندكه اش
 است كـه شـامل      "زنان جوان براي تغيير   "ضو يك گروه كوچك مدافع حقوق زنان در افغانستان به نام            ع "فردوس صميم "

ايـن مـردان   . زنان افغان جهت دستيابي به زندگي بهتر، ياري مي رسـانند تعداد معدودي از فعاالن مرد نيز مي باشد كه به      
 ساختن افغانستاني است كه زنان بتوانند بدون مورد آزار و اذيت قرار گرفتن در خيابانها قـدم               ،ابراز مي دارند كه هدف آنان     

در هنگام زايمان جان خود را از دست         افغانستاني كه در آن زنان قرباني تجاوز جنسي، زنداني نشوند و مادران جوان               ،بزنند
  . ندهند

نقـش مـردان    ايفـاي   . سزايي داشته انـد   ه  طلبانه عليه تبعيض جنسيتي، نقش ب     ي  مردان فمينيست در جنبش جهاني برابر     
  . از اهميت ويژه اي برخوردار است،طلب در افغانستان به دليل شكاف جنسيتي عميق بين زنان و مرداني برابر

   
   تشديد خشونت هراس دارندزنان عراقي از

 كه شامل درگيريهاي فرقه اي، حمله 1980 عوارض سه جنگ از سال بازنان عراقي هنوز - 2012 ژانويه 10صداي آمريكا، 
اين جنگهـا سـبب شـده كـه هـر زن            . ، دست و پنجه نرم  مي كنند       تالف خارجي و عمليات تروريستي مي شود      ئنيروهاي ا 

آنها در حالي نگران آينده خود هستند كه آداب و رسوم عراق هنـوز زن     . را از دست دهد    دعراقي حداقل يك خويشاوند خو    
  .  مشكالت مي بايست از اعضاي خانواده مراقبت كندبا وجودرا به عنوان فردي در خانواده مي بيند كه 
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 خــروج ،يدههمكـاري بـا نيروهــاي آمريكـايي بـه قتــل رسـ     كه داراي شش فرزند است و پسرش به دليـل           "جابر"خانم  
 امرار معـاش مـي      ،او كه اكنون با فروش لباسهايي كه خود مي دوزد         . نيروهاي آمريكايي از عراق را مثبت ارزيابي نمي كند        

  زيـرا  ، شـرايط بـدتر خواهـد شـد        او ابراز مي دارد كه برخي با خروج نيروهاي آمريكايي از عراق موافقند، اما بـه نظـر                   ،كند
  . تند و عراق داراي دولتي پايدار نيستنيروهاي سياسي عراقي متحد نيس

ساله  بزرگتـرين مـ  ، مشكالتي كه نيروهاي مذهبي ايجاد مي كنند،خانم آموزگار عراقي پيرامون همين مساله مي گويد      يك  
ـ    " :وي ادامه مي دهد.  است كه عراق با آن روبروست     اي صـورت  ه رانت خواري، عدم امنيت و ويرانـي اقتـصادي، عـراق را ب

 قصد دارد ثروت كشور را سرقت كند و بـه   به قدرت مي رسد،هر كس.  مي بلعد و هيچكس به فكر مردم نيست  فزاينده اي 
  "!هيچكس به فكر ما نيست. منافع مردم فكر نمي كند

طبقات اجتماعي عراق از آينده هراس دارند و به         و  ديگر اقشار  چونبر اساس گزارش فعاالن حقوق بشر عراقي، زنان نيز هم         
  . جنگ داخلي بكشاند، اميدي ندارندگرداببه دوباره  دولت در جلوگيري از جنگهاي فرقه اي كه قادر است، عراق را توانايي

  
  روز ملي زنان كارگر در پاكستان

 همـه مـردم را بـه شـركت در           ،وزير حقوق بشر با فرا رسيدن روز ملي زنان كارگر در پاكـستان            - 2011 دسامبر   22رويتر،  
خـدمات  زنان پليس، كارمندان بخش     . پارلمان كشور جهت برجسته كردن مبارزه زنان كارگر فرا خواند         سوي  ه  راهپيمايي ب 

وزيـر حقـوق بـشر     .  و كشاورزان زن از شهرها و روستاهاي مختلف پاكـستان در ايـن راهپيمـايي شـركت كردنـد                   اجتماعي
ي اخير با افزايش چشمگيري روبـرو بـوده   در سالها  نيروي كار كشور شاغل در مجموع     زنان درصدپاكستان عنوان كرد كه     

  . كه اين مساله قابل ستايش و قدرداني است
 تا روز ملي زنان كارگر را جشن ندبسياري از سازمانها و تشكلهاي مدافع حقوق كارگران نيز در اين راهپيمايي شركت جست      

ده اند تا با مشاركت در بازار كار، جايگاه خـود            تالش كر  ،زنان پاكستاني با وجود موانع بيشماري كه بر سر راه دارند          . بگيرند
  .  رسانده و بدينگونه نقش خود را به ميزان قابل توجه اي افزايش داده انداثباترا در پيشرفت اقتصادي كشور به 

مدير يكي از تشكلهاي مدافع حقوق زنان و كارگران معتقد است كه افزايش مشاركت زنان در فعاليتهـاي اقتـصادي كـشور       
زنان مي بايست همه موانع بر سـر  . طور جدي تصميم بگيرند كاري بكنند، موفق خواهند شد       ه   ب آنهان مي دهد كه اگر      نشا

 بر اين، زنان پاكستان همواره در تاريخ اين كشور نقش افزون. راه مداخله گري سياسي، اقتصادي و اجتماعي را از بين ببرند
  .فا كرده اند و در صف اول مبارزه جهت دستيابي به رهايي قرار داشته اندبسيار عمده اي در جنبشهاي آزاديخواهانه اي

  
  از گاز اشك آور عليه تظاهركنندگان زن بحريني مرگبار استفاده 

 در بحرين در رابطـه بـا اعمـال خـشونت عليـه تظاهركننـدگان و           "مركز حقوق بشر  "– 2012 ژانويه   2شبكه خبري زنان،    
دولت بحرين و استفاده از گاز اشك آور با مواد شيميايي اعالم نارضايتي و نگرانـي    كوبگرفعاالن سياسي توسط نيروهاي سر    

  . شديد كرده است
، استفاده از گاز اشك آور خطرات بسيار جدي بـراي افـراد مـورد اصـابت قـرار                "سازمان بهداشت جهاني  "بر اساس گزارش    

 بر اثر صدمات گاز اشك آور حاوي دي اكسيد كربن ،            "نبزي"در همين رابطه، حداقل يك زن به نام         . گرفته خواهد داشت  
  . جان خود را از دست داده است

  
  زنان در كوزوو خشونت خانگي را گزارش نمي كنند

طور رسمي خشونت خـانگي را بـه مـاموران دولتـي كـوزوو      ه ساالنه بيش از هزار نفر ب- 2012 ژانويه 3شبكه خبري زنان،   
  .  چهار نفر زن هستند،دگزارش مي كنند كه از اين تعدا

 اين در   .استبسيار بيشتر از آمار فوق      ،     زناني كه مورد خشونت قرار مي گيرند       شمارفعاالن حقوق زنان اعالم مي دارند كه        
  . استحاليست كه جمعيت كوزوو زير دو ميليون نفر 

معضل خشونت خانگي   .  زن هستند   خشونت قرار مي گيرند،    آماجكه  درصد آناني   بر اساس گزارشهاي ديگر، بيش از هشتاد        
 داليل آن به حـساب مـي         جمله كه وضعيت بد اقتصادي و عدم تحصيالت كافي از        است    در بخشهاي روستايي بسيار رايج      

  .آيد
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  مشاركت زنان لهستاني در نيروي كار 
تاني از نظـر    ، زنـان لهـس    "بانـك جهـاني   " ياقتـصاد كارشناس    يك بر اساس گزارش  - 2011 دسامبر   19بيزينس جورنال،   

اما مـساله بـسيار     . سالمت، تحصيالت و مشاركت در نيروي كار، در حد زنان كشورهاي عضو اتحاد مشترك اروپا قرار دارند                
 درصد از 23اكنون تنها . متفاوت اين است كه زنان لهستاني بسيار زودتر از زنان اروپايي مايل به بازنشستگي از كار هستند              

 درصـد پـايين تـر از نـرخ متعـارف آن در سـاير                20اين ميـزان    .  به كار بيرون از خانه هستند      مشغولساله   64 تا   55زنان  
  .  براي اقتصاد كشور لهستان گران تمام خواهد شدامربر اساس اين گزارش عوارض اين . كشورهاي اروپا مي باشد

 زنـان بازنشـسته از مزايـا و         ازيـر دنـد،   مي پيون طبقه محروم جامعه       بازنشستگي زودرس، به     افزون بر اين، زنان لهستاني با     
  .حقوق بسيار پايين تري نسبت به مردان بازنشسته برخوردارند

  
  عنوان غرامت جنگيه زنان سوماليايي ب

كشور سومالي طي دهه هاي متمادي دستخوش مشكالت و فجايع گوناگوني بـوده             - 2011 دسامبر   13شبكه خبري زنان،    
تنها امسال، دههـا     .  در گرسنگي مفرط زندگي را سپري مي كنند        آن ويران و مردم     كه شهرهاي اين كشور    طوريه   ب ،است

 برآن، كشور سـومالي  افزوده. دليل قحطي جان باخته و تعداد بيشماري در درگيريهاي بيرحمانه كشته شده اند       ه  هزار نفر ب  
 كه مدعي و خواهان استقرار    "شباب"ح  گروه مسل . با معضل رايج تجاوز به زنان و آزار و اذيتهاي وحشيانه جنسي روبروست            

  . عنوان غرامت جنگي استفاده مي كنده  از زنان ب، مي باشد"اسالم ناب"
طور وحشيانه توسط گله مردانش مورد تجاوز ه بر اساس گزارش سازمان ملل، گروه مذكور زنان قرباني را در جنوب كشور ب        

  بلكـه سـاير    رايج نيـست،   "شباب"  گراي  گروه اسالم  در به زنان تنها     مساله تجاوز . و يا آزار و اذيتهاي جنسي قرار مي دهد        
اين گروهها، زنـاني كـه مـسافتهاي طـوالني جهـت            .  مذهبي نيز به اين عمل ددمنشانه مبادرت مي ورزند          متعدد گروههاي

 مورد تجاوز جنـسي  ،هدستيابي به مواد غذايي را با پاي پياده طي مي كنند و يا در اين مسير گم مي شوند را به دام انداخت 
متحجرانه نه تنهـا توسـط گروههـاي مـسلح      وحشيانه و   اين عمل   .  اي به قتل مي رسانند     وحشيانهقرار مي دهند و به طرز       

  . شود توسط سربازان دولتي نيز انجام مي ،مذهبي بلكه
ظت اي از مناطق حفبدين ترتيب، زنان بيشتر. قحطي و گرسنگي سبب نقل مكان بسياري از محل مسكوني خود شده است

بر اساس . به موازات افزايش گرسنگي و آوارگي، ميزان تجاوزات جنسي نيز با رشد دردناكي روبروست. شده خارج مي شوند
  . ستعنوان طعمه براي شكار حيوانات نيز استفاده شده اه گزارشها، در برخي موارد از زنان ب

 مورد آزار و اذيـت جنـسي و تجـاوز بـه آنـان            2500ماه اخير بيش از     ماموران سازمان ملل عنوان مي كنند كه تنها در دو           
مردان مسلح عرب استفاده كرده و به همـين           از "شباب"قربانيان تجاوز جنسي اعالم كرده اند كه گروه         . گزارش شده است  

  .  عرب را دارا هستنددليل زنان مورد تجاوز قرار گرفته توسط اينان نوزاداني به دنيا آورده اند كه مشخصات سوماليايي و
ديگر قادر به پاسخگويي به مطالبات مردان جوان ،   را در دست بگيردقدرت كه قصد دارد با اسالمي بنيادگرا "شباب"گروه 

 مجازند زنان سوماليايي را در هر جا        حو مردان مسل  طرح كرده است     را     "زنان موقت "بدين ترتيب، ترم    . مسلح خود نيست  
 به هيچ وجه شبيه به مراسم مرسوم كه شـخص           "ازدواج"اين  .  به اجبار به عقد خود در آورند       ،خواهندكه مي توانند و مي      

 زنان مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و بـا تنـي            ،در بسياري از اين مراسم مضحك     . مذهبي عقد را به ثبت مي رساند، نيست       
مراكزي كه براي حمايت از قربانيان تجاوز جنـسي از  . كه موفق مي شوند كه فرار كنند كتك خورده رها مي شوند و يا اين       

  ازبعد از شيوع قحطي و افزايش تجاوز جنسي ديگر قادر به تامين حمايت  به ويژه    داير شده،     نيكوكار و نهادهاي  افراد   سوي
  .قابل توجه است كه برخي از قربانيان تجاوز جنسي سني كمتر از ده سال دارند. همه قربانيان نيست

 از دختران تحت عمل ختنه قرار مـي   درصد98 اساس، تقريبا نبر همي. الي داراي يك جامعه بسيار سنتي استكشور سوم 
اندام آنان همه عمر در پوشش سياه و زمختي پوشانده          .  بيسواد هستند  ،اكثريت زنان و دختران به دليل محروميت       گيرند و 

  .باشدون نديده كه شايد حتي آفتاب نيز چهره آنان را تا كن طوريه  ب،شده
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
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  شجاعِت مقاومت يا وقاحِت تسليم 
  شهره صابري

  
 جنجال و بحث ، بازيگر ايراني، زناني مانند عليا ماجده المهدي، دانشجوي مصري و گلشيفته فراهانيعكس عرياناين روزها 

 مجله فرانسوي در گلشيفته فراهاني، عريانعكس در ايران خبر انتشار .  را برانگيخته استو واكنشهاي مثبت و منفي فراوان
عكس گلشيفته   . در داخل و خارج از ايران برانگيخته است        متضاديدر شبكه هاي اجتماعي واكنشهاي      پس از آن    فيگارو و   

كه نامشان بـراي نـامزدي بخـش        است  ي، از شانزده بازيگر جواني      فرانسومعروف   ژان موندينو، عكاس     عكسهاي مجموعه   از
  . جوايز سينمايي سزار مطرح شده است"بازيگر مستعد"بهترين 

اقدام وقيحانه هنرپيشه فـيلم اصـغر       " دي خبرگزاري فارس وابسته به سپاه پاسداران در خبري با عنوان             28روز چهارشنبه   
 واكنش  ينترنتي ا يتهاي سا گري و پس از آن د     بوك  سي در ف  »ي فراهان فتهيگلش« برهنه   مهيانتشار عكس ن  " : نوشت "فرهادي

 مثـل   ميمـ  «لمي فـداكار در فـ  ي در نقش مـادر   ي روز با باز   كي كه   يگري كه چرا باز   ختي دوستان را برانگ   نماي از س  ياريبس
گذاشتن نجابتش، عكـسش     است تا به حراج      ني غرب امروز افتخارش ا    ينماي بود، با پناه بردن به س      دهيخوش درخش » مادر

  ". منتشر شده استي مجله فرانسوكيبر جلد 
  

همواره تاييد و اثبات به دست قـدرت انجـام گرفتـه و همـواره       . مسلم است شكل گيري اين حركت بر اساس اعتراض است         
 يكي از . ته شده استپذيرفبه اجبار  كه غالبا از سوي مردم اند نهادها و طرحهايي از زندگي را بر مردم تحميل كرده ها،قدرت

عدم ايستادگي در برابر آن بدست آوردن امكانات و حمايت طبقات قدرتمند است              داليل تسليم شدن در برابر اين نهادها و       
 اما ،گيرد   در مرحله اوليه مقاومتي در برابر قدرت شكل نمي.خواهد شد) استثمار(كه منجر به انقياد و ستم انسان بر انسان 

شود و اميال انسان متناسب       محيط و گسترش آگاهي منجر به ايستادگي در برابر اجبار و بهره كشي مي              تغيير پيش رونده  
   از آنجا كه پوشـش .شود  طبقه ي حاكم ميراجباو لغو استثمار   تالش براي   كنند و باعث     با اين تغييرات ضرورت پيدا مي     

در مقابل   حركت  اعتراضي      است، شود رتمندان تعيين مي  بر اساس منافع قد    كه   اخالقيات مسلط  سنن و قانون،  از اجبارات   
 نفـع طبقـه ي      اعمال قدرت به   نماد   اجباري كه  بر اندازي حجاب     حركت اعتراضي به منظور   . اجبار است قدرت و   نهاد هاي   

  .است، مي تواند قدرت و روحيه اعتراضي را افزايش دهدحاكم 
. با تاناتوس كه به معني شور مرگ است همواره در كشمكش اسـت اروتيك به معناي شور زندگي است و به گفته ي فرويد         

بـا عمـل    هماهنگي كامل تمـايالت غريـزي     بيانگردر تصاوير و مجسمه هاي اروتيك صحنه هايي از انواع روابط جنسي كه              
ه كـه بـه عقيـد   از تصاوير اروتيـك اسـت   عشق به جنس موافق  ن   به تصوير كشيده شد    براي نمونه . ، مشاهده مي شود   است

فرويد تقبيح آن به موازات برداشت و فهم نادرست از آن و بدون در نظر گرفتن شرايط محـيط و تعلـيم و تربيـت و مـوارد                
  .اكتسابي است

  
 در مدارس هنـر     70تمامي مدلهاي لخت دهه ي      ": و مي گويد   كند عليا ماجده به تصاوير و مجسمه هاي اروتيك اشاره مي         

 لباسـهاي خـود را در آوريـد و    سـپس . ري را مخفي و مجسمه هاي لخت را نابود كنيـد  تمامي تصاوير هن  ،را محاكمه كنيد  
كـه تحقيـر و وطـن پرسـتي           قبل از اين   ،ترسيد كه شما از دست دادن شرم جنسي خود مي          اين .بدنهاي خود را بسوزانيد   

  .ببينيدمن را براي نقض آزادي بيان پيدا كنيد تا جرئت ، افراطي خود را آشكار كنيد
 ماجده با ژست و لبخند تمسخر آميز و جورابها به تن پوشيده در صدد تاكيد بر هماهنگي انسان با تمناهاي اصـيلش و    عليا

كنترل فعاليتهاي انسان توسط مقتـدرترين      ه مثابه ابزاري براي     ب واره و ابزار گونه به انسان      ي نگاه ش  وتقبيح و تمسخر پرنو     
   .است، ها

 واكنـشهاي تنـد و خـشونت        ،همچنين گلشيفته فراهاني  و   ديگر از زنان عرب      تعداديده و   گرچه حركت اعتراضي عليا ماج    
 اما در شرايط كنوني هر گونه گسستگي، هر ضربه به مجموعه ي سنن و اخالقيات سلطه گر، هر     ،باري را موجب شده است    

  .ضربه به نهاد هاي استثمارگر قابل ستايش و حركتي است به سوي خود آگاهي و آزادي
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  در نظام تبعيض جنسيتی» باربی«جنگ عليه 

  نگار الوندي
  

را منتـشر   ي بـارب يفروشندگان عروسكهادر مورد  ي نظارت بر اماكن عمومسيپل دي هشدار    30خبرگزاري مهر روز جمعه     
رح ادامـه    ط ني ا ي ماموران پلمپ شده است و اجرا      ي از سو  يتاكنون دهها مغازه فروشنده عروسك بارب     بنا بر اين خبر     . كرد
  .دارد

 توسط شركت ماتيل توليـد و روانـه ي      1959  فوريه سال  13 اسباب بازيهاي جديد است كه در        از جمله عروسكهاي  باربي    
اين عروسكها بر اساس پندارهاي بزرگساالن طراحي شده اند تا كودكان را مخاطـب قـرار دهنـد و بـه طـور غيـر                       . بازار شد 

مدل مونث كه زنـان  .  به مدل مونث را به دختران از سنين پايين نسبت دهندمستقيم خصوصيات شخصي يا صفات متعلق   
دراينجا حـق انتخـاب و توقـع مطـرح       . را وادار مي كند تا خود را به گونه اي بيارايند كه مورد پسند مدل مذكر واقع شوند                 

آن چيزي كـه در مـدل   .  گيردنيست؛ بلكه خوشايند بودن و مراقبت از خود از روي خودشيفتگي حالتي الزامي به خود مي     
 به خود مـي رسـد و خـود          ،كه بهتر موضوع رقابت مردان واقع شود       زن تنها براي اين   . مونث تداوم دارد ارزشي فرعي است     

اگر او زيباست بدين معنا است كه زن اگر زن باشد انتخاب خواهد شد و مرد اگر مرد باشد               ":نمونه اي از اين شعار مي شود      
 زن بـه    ، بنابراين تحت پوشش پوشـالي بـه خـود رسـيدن           ".نشانه ها انتخاب خواهد كرد    / ان يكي از اشيا   زن خود را به عنو    

  . صورت نيابتي به سطح خدمت رساني تنزل مي يابد؛ در نتيجه ديگر عزم و اراده ي او مستقل نخواهد بود
ه اي كـه داراي معـاني ي   ژيم شـد؛ وا   خـواه » زيبا«ه ي   ژ متوجه ي وا   ،به شعاري كه ذكرشد نگاهي موشكافانه تر كنيم        اگر

 ذهن ما را به سمت مفهوم زيبايي سوق مي دهد و اين سوال را در ذهن ايجاد مـي كنـد كـه      چيزي كه سريعاً   .نسبي است 
بر اساس تعريف سنتي مي توان گفت كه زيبـايي بـر هـم آهنگـي اشـكال                  . زيبا در اين جا به چه مفهومي اطالق مي شود         

زيبايي و الغري به هيچ وجه قرابت طبيعي با يكديگر ندارند، چرا كـه چـاقي نيـز در جاهـايي ديگـر                       مبتني است؛ بنابراين    
 جهان شمول و دموكراتيك كه به عنوان حق و تكليف براي همگان و              ،اما اين زيبايي الزامي   . ممكن است زيبايي تلقي شود    

يست چرا كه بر مبناي تعريـف كنـوني و مـدلهاي             از الغري جدا ن    ،به ويزه دختران جوان بر روي پيشاني جامعه حك شده         
 تركيبي از نـشانه هاسـت كـه تـابع همـان             ،كه اين مدل از عروسك ها نماينده ي آن هستنند         مراكزي  موجود در جامعه و     

 بنابراين در اينجاست كه زيبايي با الغـري و كـشيده   .فرآيند بازسازي نظام سرمايه داري و اقتصاد جبري كاركرد اشيا است   
 آن هـم  ،اين نوع از عروسكها دختران را از سنين پايين دچار وسوسه ي حفظ تناسب اندام. ام بودن ارتباط پيدا مي كند  اند

باعث بيـداري    و   مي كند ... يمهاي غذايي سخت و   ژ ر ،به شكلي كامال رياضت طلبانه مثل عملهاي زيبايي سخت و خطرناك          
  . دغريزه ي تجاوزگرانه نسبت به بدن در دختران مي شو

  
كل اين غريزه ي تجاوزگر و متخاصم توسط نهادهاي اجتماعي هدايت نمي شود و امروزه به مراقبت همگاني از بدن اطالق                   

اين مراقبت انگيزه اي براي خود سركوبي به شكلي كامال واقعي است؛ امري كه به جرات مي توان گفـت امـروزه                      . مي شود 
ايـن غريـزه وراي     .  و حتي در حال توسعه را تحت تاثير قرار داده اسـت            يك سوم جمعيت بزرگسال كشورهاي توسعه يافته      

 كـه در ابتـدا    بودناليي را تقويت مي كند كه زيبايي و شيك      َق اين سماجت خودوبرانگر و غير ع      ،عامل تعيين كننده ي مد    
زگـشتي كامـل بـه شـي      بـدن در با .مورد نظر بودند؛ در حال حاضر چيزي جز بهانه اي براي نظم و انضباط روزمره نيـست    

 رياضـت را بـر آن تحميـل    ، آن را محدود كرد و براي مقاصد زيبايي شـناختي ،وارگي خواهد بود كه بايد بر آن نظارت كرد   
حتي اگر بخواهيم شكل ظاهري و تاثير اين مدل از عروسكها را بر ذهن و روان و در نهايـت اعمـال كودكـان ناديـده                 . نمود

اين مدل از زندگي كـه عروسـكها را دل          . به كودكان تحميل مي كند نمي توان چشم پوشيد        بگيريم از مدل زندگي اي كه       
 به صورت الگويي منفي ، انواع و اقسام آرايشها و همچنين لوازم خانگي نشان مي دهد، البسه ي پر زرق و برق،بسته ي اشيا

مـي شـود كـه زن دل بـسته ي اشـيا و لـوازم                با وجود اين الگو به دختران از سنين پايين القا           . براي دختران كوچك است   
(  اربابشان ژوايي زنان ناشي مي شود تا گواه پرستيژ آور دارد كه از تن پروري اشرافي و بور      ژخانگي است و كاركردي پرستي    

عي  نقشي اجتما  ، نيروي مولد به حساب نمي آيد      ، بنابراين زن خانه دار چيزي توليد نمي كند        .باشند) ابتدا پدر و بعد شوهر    
 داراي نقشي اجتماعي باشد بيشتر جنبه ي  خيريه اي دارد كه فقط احساسات نوع دوسـتي                  بر عهده ندارد و اگر هم احياناً      

   آور دارد كه از بي فايدگي رسمي يا شان و مرتبه ي او به ژ از اين رو زن ارزشي برابر با نيروي پرستي.شان را ارضا مي كند
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مي شود؛ پس او تنها يك عالمت مشخصه است كه بر عالئم مشخصه ي ثانوي يعني اشيا                 عنوان برده نگه داري شده ناشي       

اين همان منطقي است كه قـوانين جمهـوري اسـالمي در مـورد ارايـه داده و بـر اسـاس آن        . و لوازم خانگي حاكميت دارد    
  .تبعيض جنسيتي را نهادينه كرده است

  
 دهنـده   جي و تـرو يمظـاهر غربـ  « را برخورد بـا      ي بارب يعروسكهاري  هدف از جمع آو    تهران   ي نظارت بر اماكن عموم    سيپل
 سـال  نيفـرورد  در  . اسـت  عنوان كرده » فرهنگ منحط غربي   « از »كودكان«مردم و به خصوص     از  حفاظت  و   »يبندوبار يب

گـي  خيلي پيش تـر يـك نهـاد فرهن   . كرده بود صادر »يخطرناك بودن بارب «ي مبني بركم حرژيمدادستان كل نيز   1388
را طراحي كرده بود كه عليرغم تفاوت در » سارا و دارا«، خواهر و برادري با نام   »باربي و دوست پسرش   «حكومتي در مقابل    

اين تـصميم  بنابرين . در اساس از همان انديشه حاكم بر عروسك باربي پيروي مي كرد ..) حجاب اسالمي و    (شكل ظاهرش   
به نظر مي رسد در مقابل تحريمهاي جهـاني بـه دليـل             . نيست....ي شدن زن و     مقابله با شي وارگ   و اعمال آن به هيچ وجه       

برنامه ي هسته اي حكومت و سقوط ارزش ريال و مسايل ديگري كه جمهوري اسالمي با آن درگير است، اين لحظه بـراي      
  .ممنوعيت عروسكهاي باربي انتخاب شده است

  

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  جھانی اينترنتدر شبکه 

تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
   ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 
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  ........يادداشت سياسی
  

  اعليحضرت ھمايون سيد علی خامنه ای ُبِت پوسيده 
  مهدي سامع

  
 بودن آن دور از ذهـن       ياحتمال سفارش « ندارد و    » ضد انقالب دوآتشه   كي از   يا   نوشته« با   ي تفاوت ييعالحسين   ادداشتي
 دي حسين شريعتمداري در روزنامه كيهان، اُرگان چماقداران واليـت فقيـه             26اين جمالت از نوشته روز دوشنبه       . »ستين

  .است
بـر   دي پاسدار حسين عاليي و واكنشهايي كه در تقابل با آن صورت گرفت بپـردازم تاكيـد             19قبل از اين كه به يادداشت       

اين نكته را ضروري مي دانم كه به گمان من در اعتقاد حسين عاليي به واليت فقيه و نظام جمهوري اسالمي جـاي هـيچ                         
حسين عاليي نقـش مهمـي در سـپاه    .  دي وي در همين نكته است19گونه شك و شبهه اي وجود ندارد و اهميت نوشته         

 سپاه  يياي در يرويفرمانده ن اولين  موسس و   او  .  عهده داشته است   پاسداران و در دفاع از نظام ارتجاعي جمهوري اسالمي به         
  .  بوده استرئيس ستاد مشترك سپاه پاسدارانو 
  

 19روز  «:مـي نويـسد    روزنامه اطالعات منتشر شد       دي 19 يادداشت خود كه در شماره       از   ي در بخش  يي عال ني حس پاسدار
 كند و به روني سال توانست شاه را از كشور بكي ظرف حدود  است كهري و فراگ ي مردم يامي سر آغاز ق   1356 ماه سال    يد
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 ساده شروع شد و بهانـة آن را خـود حكومـت فـراهم            يليخ ماجرا  نياما ا .  دهد اني پا راني ساله در ا   2500 ينظام سلطان 
شي و  متهم كردن مردم معتـرض بـه اردو كـ         «،  »متهم كردن مخالفان به اقدام عليه امنيت كشور       «يادداشت  در اين   . »كرد

حصر «، »اتهام زدن به مردم كه خارجيها عامل تحريك شما هستند«، »توهين به شعور جمعي مردم  «،  »زورآزمايي خياباني 
  .ارزيابي شده استاز جمله اشتباهات شاه ....و» تيراندازي به تظاهر كنندگان«، »كردن بعضي بزرگان در خانه هاي خود

خطاب به   يي عال يژه تاريخ و محل انتشار آن نشان مي دهد كه پيام پاسدار           نقل همين بخش از نوشته حسين عاليي و به و         
 ي جمهـور  تيـ تـداوم حما  به اين يادداشت اگر نظر حسين عاليي در مورد تحوالت سوريه را كه در مـورد                 . چه كسي است  

نيم به اين نتيجه مـي   و موضع گيري او در مورد شكنجه كاه كهريزك را اضافه ك بشار اسد هشدار داده بود  مي از رژ  ياسالم
رسيم كه خامنه اي پيام يادداشت حسين عاليي را بـه خـوبي درك كـرده و بـراي همـين اراذل و اوبـاش خـود را، البتـه                              

  . تابخردانه، عليه وي بسيج كرده است
همراهـي حـسين    «ولي فقيه با فرستادن لباس شخصيهايي كه فقط از بيت او فرمان مي برند و طرح شـعارهايي همچـون                     

سـردار  «، »سردار بيـدار شـو  «، »عاليي ننگت باد، شرمت باد «،  »بصيرت، بصيرت بصيرت    سردار بي «،  »اليي با جريان فتنه   ع
دو نكته ديگر هم مي تواند دليلي بر اين امـر           .  پيام متقابلي براي حسين عاليي ارسال كرد       ... و   »حسين عاليي مردود است   

   .منه اي نبوده استباشد كه خطاب يادداشت حسين عاليي كسي جز خا
  

 يادداشتي به قلم احمد رشيدي مطلق در روزنامه اطالعات منتشر شد كه آن يادداشت نقـش يـك                   1356 دي سال    17در  
 دي سال 19 سال بعد در سالگرد قيام 34مقاله حسين عاليي . ه به بشكه باروت نارضايتي انباشت شده مردم بازي كردقجر

در آن مقاله روح اهللا خميني مورد تهاجم قرار گرفته بود و در مقاله حسين عاليي و . د در همان روزنامه چاپ مي شو1356
براي . در تحليل اشتباهات محمد رضا شاه كُدهايي به كار رفته كه فقط مي تواند در مورد سيد علي خامنه اي صادق باشد                     

 بيان شد 1388 خرداد سال 29اي در روز جمعه كه از طرف خامنه » اردو كشي و زورآزمايي خياباني«مثال استفاده از ترم 
كه اين ترمها ويژه دوران     » اتهام زدن به مردم كه خارجيها عامل تحريك شما هستند         «و  » حصر كردن بعضي بزرگان   «و يا   

  .اخير در واليت خامنه اي است
يـن نامـه خطـاب بـه حـسين          در ا .  است  سابق و فعلي سپاه عليه حسين عاليي       سركردگان  تن از  12نكته ديگر متن نامه       

اين مقاله بر زخم كهنه اهانت به انقالب اسالمي و رهبري الهي آن كه شيوه هميشگي و عاجزانه دشمن «:عاليي نوشته شده
امروز افتخـار   .....دارد و نمكدان شكسته است پروا حق نمك خوردن را پاس نمي ناروا و بيو ...زخم خورده بوده نمك پاشيده  

 چهره  ني به ا  ي است، شما مشغول چنگ انداز     ي بوسه زدن بر بازوان رهبر     ي مردم ي حركتها شقراوالنيو پ  رهبران   يو آرزو 
انصافيهايي كه  بي«  پاسدار نويسنده نامه سوال كرده اند كه چه كسي 12. »دي هستي الهري مسني در ادي تردجاديعزتمند و ا

  .»كند؟ ودي ميدر حق انقالب اسالمي و رهبري فرزانه آن كرديد، احساس خوشن
بـه  «: كـه گفـت    عماد افروغ در تيرماه امسال در مـصاحبه بـاخبرآنالين         به نكات باال نامه نگاريهاي محمد نوري زاد و حرف           

 را هم مي توان اضافه كرد و نتيجه گرفت كه بت پوسيده سلطان َترَك برداشـته  » كنيم تدريج داريم واليت فقيه را شاه مي  
  .است
 علت  ني به ا  يرهبر«:جد تهران گفت  امسيكي از    در    دي 22پاسداران روز پنجشنبه     سپاه   ي فرهنگ  معاون ، مقدم درضايحم
  .اند شده»  از مسئوالن خسته و مرعوبي كرده و تذكر دادند كه برخيادآوري را بري بدر و خطيشرا

  
 اسـم خامنـه اي و       به دنبال تهاجم ذوب شدگان در واليت خامنه اي عليه حسين عاليي، وي طي توضـيحي بـدون آوردن                  

  و....  كندسهي مقاي اسالمي را با نظام جمهوريقصد نداشته است نظام شاهنشاه«آوردن اسم خميني تاكيد كرده كه 
در مقابل اين توضيح حميـد رضـا ترقـي، از گرداننـدگان بانـد           . » استوار خواهم بود   مي صراط مستق  نيانشاءاهللا همچنان بر ا   

 آن متن خطاب ي هاهي شود و كامال مشخص است كه كناي نوشته مي كه مطلبيزمان«:موتلفه اسالمي در يادداشتي نوشت  
  .» از فشارهاستي ناشزي كردن نهيتوج.  معنا نداردحي توضست،يبه ك

حسين عاليي همچنين در پاسخ به نوشته حسين شريعنمداري با تاكيد بر اين كه بنـا نداشـته پـس از توضـيح قبلـي اش                
تواند در مورد مقاله روزنامه كيهان بـي تفـاوت بمانـد در نامـه خطـاب بـه حـسين شـريعتمداري                      مطلبي بنويسد، اما نمي     

   گراني دكتهي كه دستمي نيمن از افراد.  آن را به من القا نكرده استي كساي مقاله را من نوشته ام و دشمن و نيا«:نوشت
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 ضـد انقـالب   ايـ  پسندند، كـار دشـمن و     ي كه نم   را ي دوست دارند هر مطلب    يمتأسفانه بعض . سمي بنو يرا به صورت سفارش   

  .»بدانند
 دي، با اين توجيه كه بـه محتـواي يادداشـت حـسين عاليـي توجـه       27سرانجام روزنامه اطالعات در شماره روز سه شنبه  

با  از فرماندهان سپاه ي گروهي د25 شنبه كي شامگاه دارياز د نكرده، مجبور به پوزش خواهي شد و خبرگزاري دولتي مهر           
 ي در جلـسه مـذكور آقـا   ، اعالم كرد كه    دفاع ري معاون وز  ي،احمد ري م دي مج از قول  ي خبرگزار نيا. خبر داد  يي عال نيحس
 » ارادت« ي ا به آنها گفته همچنان به خامنهو  كرده »يعالقمندان به نظام عذرخواه« از ادداشتي ني به خاطر انتشار اييعال

  .دارد
  

اما در همان حال يادداشـت  .  عاليي به واليت فقيه و نظام جمهوري اسالمي اعتقاد دارد   همچنان كه در ابتدا نوشتم حسين     
خود را به خامنه اي ابراز داشته، وي را بايد از بريدگان از واليت خامنـه اي          » ارادت« دي وي و اين كه تاكنون حداكثر         19

او البته مي داند كه استبداد . ران و ناراضي استدانست كه به ويژه از حمايت حداكثري ولي فقيه از محمود احمدي نژاد نگ      
در مسير تكامل خود هرچه بيشتر منَقبِظ مي شود و اين نگراني در شرايطي كه علي اكبر هاشمي رفسنجاني ممكن اسـت                      

  .آخرين سنگر دولتي خود را از دست دهد جدي تر مي شود
اين واقعيـت  .  دي، موقعيت درهم شكسته ولي فقيه است19اما واقعيت مهمتر از انگيزه حسين عاليي در نوشتن يادداشت  

هياهوي عمله و اََكرِه ولي فقيه نمي تواند پوسيدگي سلطنت مطلقه خامنه اي را              . به تكرار اين روزها خود را نشان مي دهد        
ميد خامنـه اي و گماشـته   تمام ا. جامعه و مردم ايران در مقابل دو راهي تباهي و يا قيام براي آزادي قرار دارند              . پنهان كند 

اش اين است كه مردم را با فقر و تباهي فرسوده و خسته كنند و مردم ايران در مقابل اين سياسـت، راه مبـارزه و قيـام را                             
نشان داد كه مردم مي توانند با قيام خـود بـر شـرايط تبـاهي      ) روز عاشورا (1388 دي سال    6تجربه قيام   . انتخاب كرده اند  

  .غليه كنند
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  ...فرهنگ و هنر
 

  رويدادھای ھنری دی ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

، )1883 مارس  14 – 1818 مه   5 (كارل ماركس ! (يگران است  د يهيچكس مخالف آزادي نيست؛ نهايت امر، مخالف آزاد       -
  ) متفكر انقالبي، تاريخ و اقتصاد دان آلماني

...! دست آنهاسـت   آنچه سياه مي شود، روي تو نيست ،! برهنه ات مي كنند تا بهتر شكسته شوي؛ نترس گردوي كوچك      -
  ) ي، شاعر و حقوقدان ايران)1377 آذر 7 - 1318 بهمن 9 (حميد مصدق(
 

  سينما

  
 وزارت ارشاد خانه سينما را منحل كرد

، ايـن نهـاد را   "خانـه سـينما  "وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با ارسال نامـه اي بـه    
 هم كه برخي كارشناسان معتقدند از سوي        "شوراي عالي سينما  ". منحل اعالم كرد  
خانـه  "عاليت  ايجاد شده است، بر غير قانوني بودن ف "خانه سينما "دولت به موازات    

  .  آن تاكيد كرده بود"قريب الوقوع" و انحالل "سينما
در همين حال فرهاد توحيدي، رييس هيات مديره خانه سينما نيز اعـالم كـرد كـه      

  .توان منحل كرد  را نمي"خانه سينما"
 

   اطالعيه فرهنگسراي پويا در باره انحالل خانه سينما
 اطالعيه اي منتـشر كـرده كـه بخـشهايي از آن را در زيـر مـي       "خانه سينما"ل فرهنگسراي پويا در فرانسه، پيرامون انحال   

  : خوانيد
از  زنداني نمودن هشت تن از سينماگران عضو خانه سـينماي ايـران و بـازجويي بـيش از شـصت تـن        پس از دستگيري و

اسـالمي، مـوج تـازه اي از     شـاد  سينماگران در دو ماه گذشته، با غيرقانوني خواندن خانه سينما از سوي وزير فرهنگ و ار
  .يورش به سينماگران ايران آغاز شده است

پي مـي گيـرد،    ايران كه سياست حذف تمام نهادهاي مدني مانند احزاب، سنديكاها، اصناف و انجمنها را حكومت توتاليتر
  .است هم اكنون كنترل سينما و سينماگران يكي از اهداف اصلي سركوب آن شده

 را "سـينما  خانـه " صنف سينمايي، جامعه ي اصـناف سـينماي ايـران يعنـي،     29ماگر ايراني در قالب سين 5000بيش از 
عالي تهيـه كننـدگان، انجمـن فيلمنامـه      از جمله مهمترين اصناف سينمايي، كانون كارگردانان، شوراي. تشكيل مي دهند

  .باشند نويسان، انجمن مستند سازان و انجمن بازيگران مي
سـينما بـه سياسـتهاي سـركوبگرانه دولـت       نمايي درباره اعالم انحالل خانه سينما نخستين واكنش اهاليبيانيه صنوف سي

  .نمايندگي از صنوفشان امضا كرده اند  صنف به24اين بيانيه را روساي . ايران است
ي خودسانـسوري  را تجربه كـرده انـد و بعـضاً دچـار حتـ     سور نظارت و سان در شرايطي كه فيلمسازان سينماي ايران سالها

  .داردهستند، ايجاد محدوديتهاي جديد و جدي تر، حكايت از ترس حكومت جمهوري اسالمي 
  

  ، برنده گلدن گلوب و واكنش جمهوري اسالمي "جدايي نادر از سيمين" فيلم
موفـق  ، اسـت سال گذشته تاكنون معتبرترين جوايز سينمايي دنيا را از آن خود كرده   كه از"جدايي نادر از سيمين"فيلم 

همچنين آكـادمي   . را دريافت كند"گلوب گلدن"زبان شصت و نهمين دوره جوايز ساالنه  شد جايزه بهترين فيلم خارجي 
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نامزدهاي اين جايزه در بخش فيلمهـاي خـارجي، در كنـار            در فهرسـت كوتـاه     را"جدايي نـادر از سـيمين  " اسكار نيز
  .قرار داد هشت فيلم ديگر

  
ساخت فيلم  ي نيز اگرچه براي مدتي ازجمهوري اسالمرژيم 

 كرده بـود، ايـن موفقيـت را بـه وي            جلوگيريآقاي فرهادي   
 فرهـادي  دست دادن     باره خبرگزاري فارس در   .تبريك گفت 

 عرف ديپلماتيك جمهوري   نوشت كه او از    "آنجلينا جولي "با  
و مسووالن وزارت فرهنگ و ارشاد      اطالع ندارد   اسالمي ايران   

   .اند روابط را به او ياد نداده اسالمي هم اين 
نكته شايان توجه در ايـن اسـت كـه آقـاي فرهـادي هنگـام                

مردم كشور من مردمي حقيقتا دوسـت   ":دريافت جايزه گفت  
 اما برخي از رسانه هـاي فارسـي زبـان بـه             "داشتني هستند 

دوسـت  "داليل معلوم، جمله مزبور را دستكاري و بـه جـاي            
  . جا گذاري كرده اند را "صلح دوست"، صفت "داشتني

  
  نقدي بر فيلم جدايي نادر از سيمين از زبان يك منتقد آمريكايي

علت اين كه رژيم ايران مشكلي ": نوشت"جدايي نادر از سيمين"، يك منتقد هنري آمريكايي در باره فيلم "اسكات هنري"
فهميدند اگر چه به نظر خودشـان ايـن نـوع    با اين فيلم نداشته اين است كه آنقدر دست اندركاران آنان احمق هستند كه ن     

اين فيلم صـحنه دادگـاهي را نـشان مـي دهـد كـه               . زندگي عادي به نظر مي رسد، ولي براي تماشاگر غربي ذلت بار است            
همچنين هنگامي كه نادر براي جرمي جدي و جنـايي محاكمـه مـي              . نمايانگر سيستم قضايي مربوط به قرن نوزدهم است       

و بر اتهاماتي گذاشته شده كه بدون تحقيقات پليسي و جمع آوري شـواهد طـرح گرديـده و از سـوي                      شود، اساس دادگاه ا   
   ".كساني عنوان مي شود كه سوگند ادا نكرده اند

در مجموع اين فيلم نشان دهنده جامعه اي عميقا نا كارآمد است كه در آن زنان بدون اجازه همسران شان                 ":وي مي افزايد  
.  حل و فصل مي شود"پول خون"د، سيستم قضايي آن شبيه يك جوك است و اختالفات با پرداخت نمي توانند كاري كنن

همين كه دولت ايران تصور مي كند كه اين فيلم تصوير مناسبي از زندگي در تهران را براي تماشاگر خـارجي بـه نمـايش                       
جامعـه وجـود دارد، امـا همـين كـه در            و سرانجام، درست است كه در كشور ما هم اشـكاالتي در             . گذاشته، خوفناك است  

  ".جمهوري اسالمي ايران، زنان، انسان درجه دوم به حساب مي آيند، فراتر از هر معضلي است
  

  تحريم جشنواره فجر از سوي فستيوالهاي بين المللي
، )فرانـسه (اني كـن  جشنواره جهاز جمله فيلم فرهنگسراي پويا در پاريس، تعدادي از فستيوالهاي بين الملليبنا به گزارش 

 هـاي بـين المللـي هـستند،      از جمله معتبرين جـشنواره  كه)سوييس(و فستيوال بين المللي لوكارنو) ايتاليا(ونيز جشنواره
   .دعوت جمهوري اسالمي براي شركت در جشنواره دولتي فيلم فجر را رد كردند

 گران و شرايط نامناست جامعه ايران توصيفعدم شركت خود را همبستگي و حمايت از سينما جشنواره هاي نامبرده علت

  .كرده اند
خواهند  تونس راهي تهران "راشد الغنوشي"حزب شيخ ي،  چند فيلمساز وابسته به حزب نهضت اسالمقابل توجه است كه

  .شد
  

   در باره زندگي مارگارت تاچر"بانوي آهنين"فيلم 
 تـصوير كـشيده شـده،         بـه  "مارگارت تاچر "زندگي سياسي    كه در آن     "بانوي آهنين " وزير انگليس از ساخت فيلم        نخست

  .انتقاد كرد
 را بـازي  "مارگارت تاچر" نقش، هنرمند سرشناس آمريكايي "مريل استريپ"  كه در آن"بانوي آهنين"فيلم پرسروصداي 

  .به اكران در آمددر سينماهاي انگلستان ، كرده است
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كـه در آن      فـيلم  يـن  ا از سـاخت   وزيـر انگلـيس     ، نخست "ديويد كامرون "
نارضـايتي   ، ابـراز   پذير نشان داده شده  يك پيرزن آسيب"مارگارت تاچر"

 اضـافه كـرد،     "مريـل اسـتريپ   " و با وجود ستايش از نقـش آفرينـي           كرد
اخـتالل ذهنـي رنـج      هنوز زنـده اسـت و از  "مارگارت تاچر"درحالي كه 

  .شد برد، نبايد چنين فيلمي ساخته مي مي
  كه براي اين فيلم شانس اصلي كسب اسكار محسوب ساله62 "استريپ"

 بار نامزدي جايزه اسكار از اين لحاظ ركورددار تاريخ سينما       16شود، با     مي
  .ي شودم محسوب

  
  موسيقي

 

   نامزد رياست جمهوري،خواننده سنگالي
ياست جمهوري اين كـشور  خود براي شركت در انتخابات ر ، خواننده صاحب نام و پر طرفدار سنگالي از قصد"يوسون دور"

   .خبر داد
تحـصيالت   درست است كه من تحصيالت عالي ندارم، اما بـراي ريـيس جمهـور بـودن نيـاز بـه      ": مي گويد"دور يوسون"

   ".رييس جمهوري يك وظيفه است و نه يك شغل. آكادميك نيست
  .دارد  كشورهاي ديگر نيز طرفداراست و از سرشناس ترين اتباع سنگال است كه در بسياري از وي يك چهره بين المللي

  
  نقاشي

  
  تابلوي پيكاسو در هفت دقيقه به سرقت رفت 

  
 و به نشانه قدرداني از      1949 كه خود در سال      "پيكاسو"، اثر   "سر زن "تابلوي  

مقاومت يونان در برابر نازيها به گالري ملي آتن هديه داده بود، به همراه دو اثر 
  . فتارزشمند هنري ديگر به سرقت ر

، يك نقاشـي از     "پيكاسو"اي اعالم كرد، عالوه بر اين اثر          پليس يونان در بيانيه   
، هنرمنـد   "گوليلمو كاچـا  "، نقاش هلندي و همين طور طرحي از         "موندريان"

  . ايتاليايي نيز ربوده شده است
به گفته پليس، اين دزدي در آخـرين روز از برگـزاري نمايـشگاهي بـا عنـوان               

ــناخته " ــاي ناش ــاري از  "گنجه ــا آث ــت دورر" ب ــاني و  "آلبرش ــد آلم ، هنرمن
  .، نقاش هلندي رخ داده است"رامبراند"
  

  كتاب

  
  اعالم شدند2011لذت بخش ترين كتابها، برندگان جايزه كتاب كاستا 

عر از ، برنـده جـايزه شـ   "زنبورهـا "، با مجموعه اشـعار  "كارول ان دافي"، جايزه بهترين رمان و "ناب" با رمان   "اندرو ميلر "
  . شدند2011 در سال "كاستا"مجموعه جوايز ادبي 
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 كتابهايي است كـه نويـسندگان سـاكن         "لذت بخش ترين  "، "كاسـتا "معيار انتخاب داوران براي اهـداي جـايزه كتـاب           
 و   رشته رمان، رمان اول، زندگينامه، شـعر،       5اين جايزه هر سال در      . بريتانيا و ايرلند جنوبي در يك سال گذشته نوشته اند         

  . كودك اهدا مي شود
 و  "كـارول ان دافـي    " تازه تـرين اثـر       "زنبورها"مجموعه شعر   .  روايتي است از انقالب فرانسه     "اندرو ميلر " اثر   "ناب"رمان  

جـايزه كتـاب   .  از او منتـشر شـده اسـت   2009 در سال "ملك الشعراي بريتانيا"اولين كتابي است كه پس از دريافت لقب         
 "جاده اي به رنـگ سـرخ خـون        "، خواننده سابق اپرا با نخستين كتابش        "موريا يانگ " به   2011  در سال  "كاستا"كودكان  

  .رسيد
  

   شد  ژوزه ساراماگو ممنوع"كوري"رمان 
اين . ي نوبل ادبيات توقيف شده است ي پرتغالي و برنده ، نويسنده"ساراماگو ژوزه"، اثر "كوري"ي فارسي رمان  دو ترجمه 

  .رجمه متفاوت منتشر گشته و اكنون مترجمان آن با مشكل انتشار مجدد آن روبرو هستندرمان بارها با چهار ت
  
  
  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  

  

 

  چند شعر كوتاه براي نشريه نبرد خلق 
  1390وحيدي، از قرارگاه اشرف، آذر . م 
  

  ريشه ها
  خاستن،  زيبايي بود 

  روييدن
  كه از تراكم عشق مي جوشيد 

  صداي وزش بود
  سنگي 

  برشاخسار سبز حوادث
  كه دشنه هاي شهر را صيقل مي داد 

  ريشه هايي كه روز را 
   ها در كشاكش خورشيد

                          نمي بينند
  خاكستر شد 

  در سنگالخ پر ريخته را
  يادت هست ؟

                            جوانه مي زنند
  زمين چگونه از پرتگاه حضورت 

  بر خاك افتاد
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     ***  
  نقش تو
  وطغيان 

  نفسهاي تو 
  با خون و جنون همزاد شد 

  مرا شرح مي داد
  ياد ت هست ؟

  كه پژمردگي شانه هايموقتي 
***   

  از فاصله پر مي شد
  طرح

  و خستگي
  روياي من 

  تنديس سالهاي خالي ام بود
  كدامين خطوط بود 

  كه از دايره وقت خالي مي گذشت
  

 ***  
  

  حقانيت
  وشعر مرا   

  افسانه اي كه خواندم
  درشعور ناب آوازهاي تو 

  خود را
  بارور مي كرد 
  از دريچه زمان

  پنجره هاي شعر
                حلق آويز كرد  

  خيابان را 
  تا حقيقت زمين را 
  به هياهو مي خواند 

  اعتبار بخشد 
  يادت هست ؟

  
  
  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
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  كلي زيرپا گذاشت مالكي توافق دولت عراق با سازمان ملل دربارة اشرف را به

  11شماره –نقض تعهدات 
حكم دستگيري براي ساكنان اشـرف و مـتهم كـردن آنهـا بـه تروريـسم،                 126 مالكي به خواست فاشيسم ديني، با اعالم         •

جنايتهاي بيرحمانه در داخل عراق و قتل شخصيتهاي سياسي و مذهبي در ايران، توافق با ملل متحـد را بـه كلـي زيـر پـا        
  گذاشت

ر به منظور نجات راه حل مسالمت آميز، به تـشكيل يـك كنفـرانس بـين المللـي بـا شـركت             خانم رجوي براي سومين با    •
نماينده ويژه دبيركل و وكال و نمايندگان اشرف، دولت عراق، دولت آمريكا، اتحاديه اروپا، كميسرعالي پناهنـدگان، كميـسر           

ل متحـد خواسـتار اقـدام بالدرنـگ در ايـن            عالي حقوق بشر و پارلمان اروپا فراخوان داد و از دبيركل و شوراي امنيـت ملـ                
  .  خصوص شد

-طور گـسترده از شـبكه هـاي راديـو         دي در مصاحبه با رسانه هاي رژيم ايران كه به          22مالكي، نخست وزير عراق، در روز       
  :تلويزيون و مطبوعات ماليان پخش شد، با همان فرهنگ و كلمات ننگين رژيم ايران گفت

و تأكيد داريم تا كمتر از چهار ماه ديگـر هـيچ منـافقي در عـراق بـاقي                   ... تروريستي هستند منافقين يك گروهك كامالً     «-
 -تلويزيـون سراسـري   . (»شـود   نخواهد ماند و بعد از آن هم اردوگاه اشرف بسته و زمين آن نيز به صاحبانش بازگردانده مي                 

  ) رژيم1 شبكه
المللـي اسـت،      م، اين يك گروه تروريستي طرد شده بين       كني  ما ديگر حضور مجاهدين خلق را در خاك عراق تحمل نمي          «-

... كه نه تنها دست به قتل شخصيتهاي سياسي و مذهبي در ايران زده است بلكه در عراق نيز داراي سابقه خـونيني اسـت          
 حكـم دسـتگيري بـراي عناصـر     126يي در داخل عراق انجام داده است، تا به امـروز مـا     مجاهدين خلق جنايات بيرحمانه  

-پـرس تـي وي   (» باشـند  ايم، كه متهم به ارتكاب جنايات هولناكي مي مجاهدين خلق در داخل كمپ اشرف دريافت كرده     
  ).تلويزيون انگليسي زبان ماليان

تن از اعضاي منافقين به اتهام دست داشتن در امور تروريستي را صادر كـرده اسـت و                  121دادگاه عراق حكم بازداشت     « -
  ).واحد مركزي خبر ماليان و خبرگزاري فارس متعلق به سپاه پاسداران(» در اشرف هستندچنان  اين افراد هم

ديماه دربارة تالشهاي ماليـان بـراي بـه شكـست كـشاندن راه حـل                19 و   12از اين پيشتر مقاومت ايران در اطالعيه هاي         
رشها و اسـنادي از داخـل رژيـم ماليـان       مقاومت ايران به گزا   «:مسالمت آميز در بحران اشرف هشدار داده و اعالم كرده بود          

دست يافته است كه به روشني از توطئه ها و تالشهاي اين رژيم و عوامل آن در عراق براي بـه شكـست كـشاندن راه حـل      
هـدف، زنـدان   . دهـد  مسالمت آميز در موضوع اشرف كه خانم كلينتون و دبيركل بانكيمون بر آن تأكيد كرده اند، خبر مـي       

  .»با پوش ملل متحد است” ليبرتي“سازي تحت نام 
اطالعيه با ذكر موارد مشخص پيرامون نقض تعهدات دولت عراق در قبال ملل متحد صادر كـرده       10مقاومت ايران تاكنون    

  .است
دهد كـه رژيـم       اظهارات مالكي، گواه آشكار صحت اين هشدارهاست و از پروژة انهدام اپوزيسيون ايران در شرايطي خبر مي                

 تنگناي گسترش تحريمهاي بين المللي و قيام مردم سوريه، براي حفظ موجوديت خود، از يك سـو بـه سـاختن          ماليان در 
بمب اتمي روي آورده و از سوي ديگر براي انهدام نيروي اصلي اپوزيسيون از طريق دسـت نـشاندگان عراقـي خـود نقـشه                         

  .كشد مي
دولـت عـراق بـا نماينـده ويـژه          ) 2011دسـامبر 25(دي   4م  اظهارات مالكي همچنين زير پا گذاشتن آشكار يادداشت تفاه        

  .ديماه مارتين كوبلر در همين رابطه به ساكنان اشرف است 7دبيركل  و نامه 
المللي   خانم رجوي با ابراز تأسف و اعتراض نسبت به سلسله اقدامهاي غير قانوني و نقض پياپي قوانين و كنوانسيونهاي بين                   

در رابطه با ساكنان اشرف، براي سومين بار به منظور نجـات راه          ) RtoP(» مسئوليت حفاظت «ويژه زيرپا گذاشتن اصل        به
آميز، به تشكيل يك كنفرانس بين المللي با شركت نماينده ويژه دبيركل و وكيالن و نمايندگان اشرف، دولت                    حل مسالمت 

رعالي حقوق بشر و پارلمان اروپا فراخوان داد و عراق، دولت آمريكا، اتحاديه اروپا، كميسرعالي پناهندگان ملل متحد، كميس         
  .  از دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد خواست در اين خصوص بالدرنگ اقدام كنند
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  کابوس اشرف
  يدي جداليل

  ي د26...  خبريفراسو
  
 با نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل ي د4 تفاهم اداشتي ،ي اسالمي جمهورميا رژ بي در هماهنگي اقدام مالكني تازه تردر

 در ي اسـالم ي است كـه جمهـور  يعيطب.  پا گذاشته شده استري تن از ساكنان كمپ اشرف ز126 يريبا اعالم قصد دستگ 
 ي المللـ ني بي و فشارهامهاي بلكه، گسترش تحرمي كه در برابر نه تنها گسترش جنبش تحريشيحول و حوش انتخابات نما  

 نـشان  يشتريـ  چنـگ و دنـدان ب  افتـه، ي سازمان ي خود، حذف مقاومت   الي حذف كابوس اشرف و به خ      ي قرار گرفته، برا   زين
  . بدهد

و تاكيد داريم تا كمتر ... منافقين يك گروهك كامالً تروريستي هستند":  رژيم ادعا كردونيزي تلوقي وزير عراق از طرنخست
   ".گر هيچ منافقي در عراق باقي نخواهد مانداز چهار ماه دي

دادگـاه عـراق حكـم      ":  ساكنان اشرف پرده برداشت و اعـالم كـرد         يكيزي حذف ف  ي برا يگري د ي مواز هي از توط  ني همچن او
   ". را صادر كرده استيستي به اتهام دست داشتن در امور ترورني منافقي نفر از اعضا121بازداشت 

 ني خـانواده سـاكن  ي اعـضا ي از صدور حكم اعدام براافتهي از سر راه برداشتن مقاومت سازمان يا برزي ن مي رژ گر،ي د ي سو از
 ي به اتهام سفر بـه اشـرف، علـ         ي جواد الر  ،ياسي س اني زندان نياز جمله ا  .  كند ي نم ي كوتاه "محاربه" ياشرف به اتهام واه   

 محـسن و احمـد   نيهمچنـ .  هـستند يدگمه چ محسن ي با دو فرزندش و شركت در مراسم خاكسپار  داري به اتهام د   يمعز
 بـه اتهـام   ،ي سواد جاني غالمرضاخسرو،ي سياسي بازداشت شدند و زندان    88 قيام   اني كه در جر   يدانشپور و عبدالرضا قنبر   

  .   كمر به قتل آنها بسته استمي هستند كه رژياني زندانگري به مجاهدين از ديكمك مال
 كيـ  اشـرف بـه   زسـاكنان ي بار انتقال مـسالمت آم ري زي به سادگيمانده خامنه ا  و در  ي منزو مي و رژ  ي است كه مالك   روشن

 ي باشـد، بـرا    انيـ  حفظ قدرت، ثروت و حكومـت در م        ي پا يوقت.  كند، نخواهند رفت   ني آنها را تضم   تي كه امن  گريكشور د 
 ني مـسوول  ستيـ  با يه تنهـا مـ     رو نـ   نياز ا . ستي ن شي ب ي كاغذ پاره ا   ي الملل ني ب يثاقهايقراردادها، توافقها و م    كتاتورهايد

 همـه   ي دانند را تحت فشار قرار داد، بلكه با پافشار         ي قراردادها م  ني و اروپا كه خود را ملزم به ا        كاي سازمان ملل، آمر   ،ياصل
 و  ي همگـان  ي اشرف خاطرنشان كرد كه مطالبـه عـدالت و آزاد          ني ساكن وق بر حق  مي مخالف رژ  يروهاي همه ن  يجانبه از سو  

  . ادامه خواهد داشتيروزي آن تا پي مقاومت و مبارزه برايطيحت هر شرا است و تيسراسر
  

  تروريسم دولتی عليه راه حل عاد5نه برای کمپ اشرف
   امانمنصور
  ي د6...  خبريفراسو

  
ـ " ني و به بهانه تامي دولت مي تصم كي پوشش   ري ساكنان اشرف ز   ي در كُشتار جمع   ي از ناكام  پس  ميـ ، رژ" عـراق يمنافع مل

 و راهزنانـه  يستيـ  تروري آورده و به روشـها روني را از تن ب ي رسم فاتي آن، خلعت تشر   ي و همدست عراق   ياسالم يجمهور
 از ي و مـالك ي خامنـه ا انيـ  آقاي از سـرخوردگ ي توان نشانه ا  ي م ا به كمپ اشرف ر    يحمله بزدالنه موشك  . متوسل شده اند  

  . كمپ به حساب آوردنيالفان ساكن ا مشكل مخكبارهي و ني حل خونيشكست طرح گُسترده خود برا
ـ    ري صورت گرفت كه دولت عراق ز      ي اشرف در همان هنگام    ي نظام ري موشك به كمپ غ    پرتاب  در حـال    ،ي المللـ  ني فـشار ب
 نيـي  تع ي نهاد و آغاز پروسه      ني تحت نظارت ا   ي بر انتقال ساكنان كمپ به محل      ي با سازمان ملل مبن    ي توافُق نامه ا   يامضا
  . كان آنها بود اُسيي نهاتيوضع

 ي باشد كه دولت دست نشانده عراق بـه طرفهـا          ي سنجش ارزش تعهدات   ي برا ي خوب اري تواند مع  ي مزبور م  يستي ترور حمله
 از آن نتـون ي كليالري شود كه خـاُنم هـ  ي مي شامل تعهداتژهي امر به وني سپارد؛ اي مي المللني بي نهادهااي خود   يخارج

  . خبر داده است
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 دولت عراق و سازمان ملل صادر كرده اطـالع          نيتواُفقنامه ب  ي كه به مناسبات امضاي اهياني در ب  كايه آمر  امور خارج  ريوز
 و چهـار سـاعته      ستيـ  و استقرار ب   دي با نظارت سازمان ملل بر انتقال ساكنان كمپ اشرف به محل جد            ي مالك مي دهد، ت  يم

  .  سازمان ملل در محل مزبور موافقت كرده استندگانينما
 يي آشكار در تالشـها    ي خُشك نشده، خرابكار   ي مالك ي آقا ي كه هنوز مركب امضا    ي به كمپ اشرف در حال     يستي ترور لهحم

 كند كه باز كـردن حـساب        يحمله مزبور ثابت م   .  شود ي راه حل عادالنه انجام م     كي انداختن   انياست كه به منظور به جر     
  .  مرگبار باشدي تواند اشتباهيه تعهدات خود م دولت عراق در عمل بيي توانااي تي حسن ني طرفه روكي
 

  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  

  

  ............فراسوي خبرها
  

  مانور ديپلماتيک رژيم به قصد ک@ھبرداری سياسی
  هي پوجعفر
   ي د30 نهيآد...  خبر يفراسو

  
 1+5 با ي مذاكرات هسته ايري الوقوع بودن از سرگبي از قرهي فقتي والمي امورخارجه رژري وز،ي اكبر صالح  ي عل كهي حال در

 رد كرده و اعالم داشت كه مذاكرات همچنان در بن بست          خبر را  ني ا ي فور ي در واكنش  سي خارجه انگل  ري دهد، وز  يخبر م 
:  كـرد  ديـ  تاك ي اروپا، در واكنش به گفته صـالح       هي اتحاد ي خارج استي س سيي خانم اشتون، ر   ي سخنگو نيهمچن. قرار دارد 

 در   اسـت كـه    دهيـ  فا ي بـ  جهيدر نت .  آن گرفته هم نشده    مي و هنوز تصم   ستي در كار ن   راني مذاكره با ا   ي برا ي برنامه ا  چيه"
  ". و كجا باشد، حرف زدي زمان و مكان آن ممكن است كنكهيمورد ا

 تالش دارد تا خود را از انزوا ي ساختگي و خبرهايي با دروغگوگري بار دهي فقتي والمي رژيپلماسي رسد دستگاه دي نظر مبه
 كند تا با به ير كرده، تالش م سفهي به تركيجاني الري كه بعد از علي اكبر صالحي عللي دلنيبه هم. خارج شده نشان دهد

 ي بـرا يياهوي ه،ي و جهاني منطقه ا استي مطرح شدن در س    ي ترك خود برا   انيهمتا ي و تمركز بر اشتها    هيجلو راندن ترك  
  . را سازمان دهدچيه
. ميـ ا   شـده  هـا ي غرب يهـا يگري روشن است، اما ما گرفتـار باز       راني ا يا  موضوع هسته ":  اعالم كرده بود   هي در ترك  يجاني الر يعل

 و  ردي گ ي م ي را پ  استي س ني هم زي ن ي صالح و ".گوشانهي باشد نه باز   ي كه مذاكرات جد   يمذاكرات قابل حل است، به شرط     
  ". آغاز شود5+1 و گروه راني اني بي مذاكرات هسته ادي داشته باشد، باي صادقانه اتي اگر غرب ن": دي گويم

 بـه شـروع   ميهمانطور كـه قـبال هـم گفتـه بـودم، تـصم            ": الم كرد  اشتون، اع  ني دفتر كاتر  ي مان، سخنگو  كلي ما همزمان،
 ي پرداخت، ول  اتيي موارد و جز   گري توان به د   ي نم جهي دارد كه هنوز گام اول آن برداشته نشده است، در نت           يمذاكرات روند 

  ". نشده استي سازماندهراني با ااكره مذي براي برنامه اچي توان گفت، هيدر حال حاضر م
 نـده ي امورخارجـه فرانـسه روز دوشـنبه آ     ريـ  كه به گفته آلـن ژوپـه، وز        مي رژ شتري ب مي تحر ي اروپا برا  هيتحاد قاطع ا  ميتصم
 يپلماسـ ي را هدف قرار خواهد داد، باعـث شـده كـه دسـتگاه د              مي رژ ي بانك مركز  يهايي و نفت و دارا    افتي خواهد   تيرسم
  . بزندني دروغني با مضامييها مانوري سركي قرار دادن آن، دست به ري تحت تاثي براهي فقتيوال

 بـه   ازيـ  ن ي كنند كـه هركـار     ي حال مي دروغگو و دغل باز رژ     وراني به پا  ي به چه زبان   دي اروپا با  هي اتحاد ي مقامها ستي ن معلوم
   عبور كند؟ي از كانال مشخصديمقدمات خاص خود را دارد و با
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 را سـازمان    ني نمـاد  ي شرط، نشست  شيدون پ طرح مذاكره ب   كنند بـا آمـاده نـشان دادن خـود و            ي م ي سع مي رژ ورانيپا
.  ارزش اعالم كننـد ي شده و بي مذاكره را ملغ زي بازگشت به م   ي سازمان ملل برا   ي قطعنامه ها  ي شرط اجرا  نگونهيدهند و ا  

 و  انيـ  دسـت دروغگو   كـه يدرحال.  توانند انجام دهنـد    ي م ييروغگو و د  ي كنند با كالهبردار   ي است كه آنها فكر م     ي عمل نيا
 ي كالهبـردار  ي بـرا  شانيـ  حنا گـر ي اروپـا رو شـده و د       هيـ  اتحاد ي و مقامها  ي جهان استمداراني س ي برا هي فق تين وال دغلبازا

  . نداردي رنگياسيس
  

  بستن يا نبستن تنگه ُھرُمز، يک دوگانگی ُمحاسبه شده
   امانمنصور
   ي د11...  خبريفراسو

  
 پروژه هـسته  هي علي المللني بمي از هر تصمشي كه پ  است ي اسالم ي جمهور مي مرسوم رژ  فاتي بخش ثابت آداب و تشر     نيا
 بلكـه،  ي روابـط عمـوم  ي كه نه فقط كارشناسان عـاد ي بزند؛ واُكنشي ماُنور نظامي خود، اسلحه بكشد و دست به برُگزار      يا

ـ .  حدس بزنندي توانند به سادگي اش را م  يي و مقصد نها   رچشمه به آن آگاهند و س     زي مالها ن  مي رژ ي خارج يطرفها  نيـ ا اب
 معمـول را    ريـ  غ ي دسـتكم در واشـنگتُن، تـوجه       ،ي اسـالم  ي جمهـور  ي جنگـ  شي نمـا  ني كه تازه تر   دي نما ي م نيحال، چن 

  . باشدختهيبرانگ
شاجرات لفظـ  جي در خلكاي آمري مقام نظامكي نهيشي و كم پمي امر، ورود مستق   ني نشانه ا  ني تر آشكار اسـت ي فارس به مـ  .

ل نخواهـد           كاي هشدار داد كه آمر    كاي آمر يياي در يرويجم ن  ناوگان پن  يهفته گُذشته، سخنگو   ز را تحمـ رمـاخالل در تنگه ه 
 ي مبن،ي جمهوراستي بر منصب رهي فقي نژاد، گُماشته ولي احمدي معاون آقا ديد سخنان را در واُكنش به ته      ني ا يو. كرد

  .اشت ابراز دي اسالمي نفت جمهورميبر مسدود ساختن تنگه مزبور در صورت تحر
خنان مقـام جمهـور      كـا ي آمر نكـه ي متحده، با اشاره بـه ا      االتي وزارت خارجه ا   ي سخنگو كي بعد اما    ياندك را  ي اسـالم  ي سـ 

بـا  .  داد هيـ  ارا تي از وضع  ي متفاوت تي روا اورد،ي به حساب ب   "ي جد يديتهد" تواند آن را     ي م ي انگاشته و به دشوار    "يلفاظ"
ستقل بـه           ي رسم كردي منتظر رو  كاي واحد ارتش آمر   كي چرا    نداد حي مارك تانر توض   ي حال، آقا  نيا نشده و خود به طـور مـ 

  . پرداخته استياسي سلي مساريتفس
 زي ن ي اسالم ي جمهور وراني چه پا  ست؛ي ن كاي به دو زبان مختلف فقط مختص آمر       شي كه گو  دي نما ي م ني چن گر،ي د ي سو از

ز و تـشد   ي كه عده اي كشند و در حالي م ريصو را به ت   ي دوگانه ا  ي به ُكل  يوهاي گونه سنار  نيبه هم  رمـدي از بستن تنگـه ه 
  .ردي گي ميي را رد كرده و ژست تشنُج زداها ُگفته ني اگري رانند، دسته ديبحران سخن م

 كي مـساله اسـتراتژ  كي راموني پي اسالمي جمهورمي رژزي و نكاي توان پنداشت كه دولت آمري م ي هر صورت، به دشوار    در
 دي آ ي به نظر م   شتريب.  باشند يدچار سردرگُم )  هر دو  يبرا(و به شدت حساس     ) راني حاكمان ا  يبرا (ياتي، ح )كايمر آ يبرا(
 بـه  دادهايـ  سـطح رو ي رو ي برخورد نظام  دي آن شناور نگه داشتن تهد     ي محاسبه شده است كه هدف اصل      ي دوگانگ كي نيا

  . باشدي به آنها م حالت، سمت دادنني قرار دادن و در بهترريمنظور تحت تاث
 مالها ي بانك مركزمي در صورت توسل به تحر  ي نظام يري درگ كي احتمال   يي آوردن و بزُرگنما   اني كه به م   داستي پ ناُگفته

 . آنها، در خدمت از دور خارج كردن كُدام راهكار قرار داردي معامالت نفتزميو ضربه به مكان
  

  ابر جبھه تحريمواکنش صحنه گردانان نمايش انتخاباتی در بر
  يرهاشمي منتيز

   ي د20 خبر سه شنبه يفراسو
  

 كنند ي خود را آماده مي پنجه بوكسهاي اسفند ماه برگزار شود در حال12 كه قرار است در ي انتخاباتي شعبده بازگراني باز
 خاطره تلخ   هي فق ي آن چنان است كه ول     ي فعل ي بحران طيشرا.  افتاده است  يقي شكاف عم  ،ي قبل شيكه در جبهه فاتحان نما    

  .  داندي مت در انتخابا»يجرزن« را يخود از قبام مردم
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ـ .  صحنه خواهد آمـد    يبه رو » پر شور مردم  « اسفند با حضور     12 شي مژده داد كه نما    ،ي د 19 روز دوشنبه    ي ا خامنه  يول

 ليـ  هـم كـه تما  يتعداد. اند خارج شده نگي از ري قبلگراني از بازياري دهد كه بس ي نشان م  دواري خود را ام   ي در حال  هيفق
  .  گرفته نخواهند شدي به بازندهي آشي در نماشوند داده ي جانگي صاحبان ري دست و پاانيدارند در م

 منظر نيبر هم.  گذاشتدي نقطه تاكي انتخاباتي بر باطل بودن هر شعبده بازابانهاي خري با تسخي كمان مردم  ني رنگ جنبش
  .  را بازداشت نموده استي تعدادشيشاپي پميان گسترده است كه رژ آن چني انتخاباتشي نماميجبهه تحر

 ي طرحها و برنامه هـا ياجرا« داد كه اتهام آنها     ي افزاد يري خبر از دستگ   ي د 19 اطالعات روز دوشنبه     ري وز ي مصلح دريح
 ير دوران جمهـور  انتخابـات د »نيحساس تـر  « را از    ندهي انتخابات آ  ي مصلح دريح. است»  در روند انتخابات مجلس    كايآمر

  . به شمار آوردياسالم
 نفـر در طـرح      200 از   شيبـ « تهران بزرگ اعالم كـرد كـه         يريشگي پ سي پل سي رئ ،ي د 18 كشنبهي روز   گري د يدادي رو در
 افـراد   يي اختناق و شناسـا    دي به بهانه برخورد با مواد مخدر، تشد       هايري نوع دستگ  نيا.  شده اند  ريدستگ»  محله محور  تيامن

  . است
مـسئول همـه    .  خواهـد شـد    دتري و ارعاب مـردم شـد      دي در تهد  مي رژ وراني واكنش پا  م،ي جنبش تحر  يجه به گستردگ   تو با

سـخنان  .  اسـت هيـ  فقي وارد شود ولـ ي بر مردم و فعاالن اجتماع ي انتخابات ي شو ني زرق و برق دادن ا     ي كه برا  ييخشونتها
مـسلم اسـت كـه      .  سـازد  ي انتخابات اسفند ماه آمـاده مـ       الفان بر مخ  ي خشونت ني اعمال چن  ي را برا  طي شرا هي فق ي ول روزيد

  . ناموفق خواهد كردشتري خود هر چه بشي نماي را در اجراگراني بازمي جبهه تحريگستردگ
  

 

   ماه  در بھمنشهداي فدايي
محسن  - محمد طاهر رحيمي -  منيژه اشرف زاده كرماني - فتحعلي پناهيان -  سعيد پايان - ابراهيم پور رضا خليق : رفقا

 مصطفي -  پوران يداللهي - جعفر محتشمي - فاطمه افدرنيا - مسعود پرورش - عبدالمجيد پيرزاده جهرمي - بطحايي 
 جهانگير - كاووس رهگذر - حسين چوخاجي -  حسن فرجودي - كيومرث سنجري - انوشه فضيلت كالم -دقيق همداني 
 -  بابك سيالبي -  قاسم سيادتي -دعلي خسروي اردبيلي  محم- حميد مؤمني -  فرشاد مرعشي -) جهان(قلعه مياندواب 
 اكبر - محمدامين نورائي - محمدجواد عرفانيان - بهروز عبدي - محسن نيك مرام - مهدي اقتدارمنش -خسرو پناهي 

) حر( جعفر -  بهنام قاسم زاده رضوي - علي نورورزي -  حسن محمدپور - مسعود رحمتي - عباس تبريزي  -پارسي كيا 
 محسن - فاطمه محمدي - فريدون بانه اي - اسماعيل برزگر - اسد يزداني - مراد ميرزايي - ابراهيم كردي - يي رضا

 حسين -  واحدي - عبدالكريم مختوم - ) توماج( ميرمحمد درخشنده -  فردوس آقا ابراهيميان - حسن توسلي -نوربخش 
 در مبارزه قهرمانانه عليه رژيمهاي شاه و خميني -  كرامت دانشيان- خسرو گلسرخي - حميدرضا هزارخاني -جرجاني 

  .  تاكنون به شهادت رسيده اند1349براي نابودي امپرياليسم و ارتجاع و استقرار دموكراسي و سوسياليسم طي سالهاي 
  

 
  
  

  
  
  



 ٤٦

  
  

  .کانون ايرانيان آزاديخواه مونيخ به مناسبت چھل و يکمين سالگرد حماسه سياھکل برگزار می کند
  

  جعفر پويه از اعضای کميته: ان سخنر
 مرکزی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران

  :برنامه ھنری با
  گيسو شاکری

 و فريدون رمضانی از کارگاه ھنر ايران
  ١٧.٠٠ ساعت ٢٠١٢ فوريه ١٨زمان شنبه 

Hansahaus, Brienner Str. 39, 80333 München  
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   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،ار ، اخبنشريه نيرد خلق
   ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا
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www.jonge-khabar.com 
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