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نزديك به سه دهه پس از صدور فتواي 
قتل آقاي سلمان رشدي از سوي آيت 
اهللا خُميني، دستگاه ديني حاكم بر ايران 
دوباره براي قتل يك خالق فكري 

آنها . ديگر فراخوان همگاني داده است
سر آقاي شاهين نجفي را مي خواهند، 
چون معتقدند به يكي از امامها توهين 

  . كرده است
حكم صحرايي آقاي خُميني، همچون 

دستور قتل آقاي نجفي نيز با واكُنشهاي 
همان  منفي گُسترده اي روبرو گرديد و

گونه كه انتظار مي رفت، به شتاب امواج 
آن از اعالم بيزاري فهم پذير از اين خيز 
تبهكارانه به گونه مجرد فراتر رفت و به 
ميدان دفاع از آزادي بيان و نقد ارتجاع 

آنچه كه بر وزن . پا گذاشتمذهبي 
سياسي اين رويداد مي افزود و آن را با 
قُدرت تمام از گَرد وخاك كشمكش كُفر 
و دين بيرون مي راند، اين واقعيت بود 

 امنيتي –كه دستگاههاي نظامي 
حكومت، كارزار فتوا عليه آقاي نجفي را 
آشكارا كارگرداني و هدايت مي كردند و 

رل پياده نظام  به ايفاي "مراجع"نقش 
  . براي آنها محدود مي شد

  
  چرا كارزار فتوا؟

علت نامزد شدن آقاي شاهين نجفي به 
هدف براي دستگاه سركوب را مي توان 
از رويكرد اين هنرمند معترض به 
عملكرد حكومت و ايستادن او در كنار 
جامعه بر گرفت؛ يك جهتگيري روشن 
كه آقاي نجفي آن را بدون سووتفاهم 

ر آثار خود بازتاب داده و مخاطبان د
بسياري به ويژه در بين اليه اجتماعي 

موسيقي "جوانان و آنچه كه به نام 
.  شهرت دارد، يافته است"زيرزميني

دستگاههاي امنيتي و تحميل حكومت 
تا كُنون به گونه ناموفقي تالش كرده 
اند، بخش غير رسمي فعاليت در پهنه 

لمرو نظارت و موسيقي را كه خارج از ق
هدايت آنها صورت مي گيرد، به زير 

كوشندگان و .  خود درآوردندلكُنترُ
 به ويژه "موسيقي زيرزميني"مخاطبان 

از آن رو كه از كانال شبكه هاي 
اجتماعي حقيقي و مجازي براي ارتباط 
و تبليغ استفاده مي كنند، براي حكومت 
به گونه بالقوه يك تهديد سياسي به 

  .    وندشمار مي ر
ناگفته پيداست كه تركيب چنين 
مجموعه اي نمي تواند موجب 
برانگيختن حساسيت نهادهاي امنيتي 
حكومت نشود و آن را به برخورد 

هدف كارزار فتوا در پله . مستقيم نكشاند
اول، خفه كردن يك صداي معترض از 
طريق وحشت پراكني و ايجاد خفقان 

ن است و در پله بعد، تبديل سوژه آ
يعني، آقاي نجفي به درس عبرت براي 

هنرمندان ديگر و تالش براي نفوذ 
رواني و تحميل غير محسوس در اين 

  . قشر
موفقيت چنين پروژه اي در گرو آن 
است كه نخُست، كشمكش در زمين 

 جنگ -  و در اينجا -تدارك ديده شده 
كُفر و دين جريان يابد و همه طرفهاي 

. هدايت شوندمنازعه به اين نُقطه 
سپس، سوژه وادار به تمكين گردد يا 

  . داوطلبانه پوزه بند بر دهان بزند
جمع بندي رويدادها از هنگام راه اندازي 
معركه تا اين لحظه، بيانگر آن است كه 

 امنيتي حكومت در -دستگاه نظامي 
تامين پيش شرطهاي كارزار خود 
شكست خورده است و قادر نگرديده در 

وزه هاي مورد اشاره، هيچيك از ح
  . پيشرفتي داشته باشد

  
به دليل عريان بودن اهداف سياسي و 
سركوبگرانه اي كه حكومت در پوشش 

 به سمت آنها خيز "توهين به ائمه"
برداشته، هيچ فرد يا جريان جدي گرد 
بساط معركه گيري آن جمع نشده و 
بحث در اين باره بر آنچه متمركز 

ن به سختي در گرديده كه صحنه گردانا
يك علت . پي پوشاندن اش بودند

كارزار "گُستردگي جبهه اي كه عليه 
 شكل گرفت را مي توان آشكار "فتوا

بودن انگيزه هاي اصلي از به راه 
  .  انداختن آن دانست

در همين حال، سوژه اين كارزار كثيف، 
آقاي شاهين نجفي نيز نشانه اي از 
 مرعوب شدن و خاموشي گُزيدن از خود

برعكس، او ُشجاعانه . نشان نداده است
به دفاع از خود و حقوق اش پرداخته و 
ابتكار عمل در اين جنگ نابرابر را به 

  .  دست گرفته است
  

  ماله كشي اصالح طلبان
يكي از جالب توجه ترين رويكردها در 
اين رويداد، واكُنش اصالح طلبان 

در حالي كه دستجات و . حكومتي بود
ه شده آنها از هر گونه محافل شناخت

اظهار نظر در اين باره و محكوميت 
دسيسه تبهكارانه باند رقيب پرهيز مي 
كردند، وابستگان آنها در خارج كشور به 
سخن درآمدند تا هر آنچه كه همريشان 
شان در داخل دريغ كرده بودند را به 

  . صورت چشمگير جبران كنند
پروسه زايش موضعگيري اينان اما 

آنها مايل نبودند به .  راحت نبودچندان
ميداني وارد شوند كه صف بندي در آن 
از پيش شكل گرفته است و جز در دو 
سنگر سركوب و تحميل به هر بهانه اي 
و حقوق دموكراتيك و ارزشهاي انساني 
و مدرن، ميانه ديگري براي خزيدن 

 "ميانه روها"تنگنايي كه . وجود ندارد
 برو مي شدند، در اين صورت با آن رو

 است؛ آنها در همان ربه خوبي تصور پذي
حال كه به دليل اشتراك منافع نمي 
توانستند در برابر بنيادهاي سياسي و 
فكري باند رقيب موضع بگيرند، در 
همان حال با نگاه به تاثيرات ويرانگر 
سياسي آن، به مصلحت خود نيز نمي 
ديدند كه عليه حقوق دموكراتيك به 

  . ف آرايي كنندصراحت ص
اصالح "بر اين زمينه، مارش طوالني 

 براي يافتن گُريزگاهي از مهلكه "طلبان
در ابتدا و زمان كوتاهي . آغاز گرديد

، منابع "صدور فتوا"پس از انتشار خبر 
آنها در پي تخفيف موضوع و حداكثر 

.  برآمدند"عناصر خودسر"انتساب آن به 
آنها اطمينان دادند كه موضوع، يك 

.  بيشتر نيست"جريان سازي خبري"
كمي جلوتر و پس از آن كه تمركُز 
حكومت روي اين موضوع امكان حاشيه 
اي و رسانه اي جلوه دادن آن را 

 "اصالح طلبان"غيرممكن كرد، 
پوشش ديگري براي ناچيز نماياندن خيز 
 تبهكارانه حكومت يافتند؛ اين بار آنها

جنگ "مدعي بودند كه كارزار فتوا يك 
مجتمع " است كه از سوي "رواني

 و رسانه هاي وابسته "رسانه اي اطلس
 سازمان داده شده "محافظه كاران"به 

  . است
 از "ميانه روها"خودداري سرسختانه 

محكوميت صريح اين اقدام و تالش 
ريشخندآور آنها براي جارو كردن زباله 

زير فرش زماني به هاي همريشان شان 
رسوايي كشيد كه فاش گرديد آنها در 
پس پرده نيز دامن همت را به كمر 
بسته بودند تا به هر قيمت مانع 
روشنگري و گشوده شدن درب بحث و 

وبگاه . گُفت و گو در اين باره شوند
 در اين باره در يادداشتي "اخبار روز"

 غامي طرف و آن طرف پنياز ا": نوشت
 ،"ديماجرا را بزرگ نكن" رسد كه يم
 يلبري و ز،"ديبه خشونت دامن نزن"

 خودي بي نجفنيشاه" شود يگفته م
نيم توهكرده است به اعتقادات مرد 

  "".كرده است
  

  موضع قاطعانه 
 را نمي "اصالح طلبان"با اين وجود، 

توان متهم كرد كه در دوره هاي ديگر 
حيات سياسي خود، به ويژه هنگامي كه 

رت بودند، رويكرد رياكارانه و شريك قُد
دوگانه اي نسبت به فتواي قتل 

روشن ترين سند . دگرانديشان داشته اند
را حجت االسالم خاتمي، رهبر آنها 

او در مورد دستور قتل . ارايه كرده است
سلمان رشدي ديدگاه صريح و قاطعي 
دارد كه آن را در روزنامه دولتي اين 

شدي، رسلمان ": گونه تبليغ مي كند
نويسنده آيات شيطاني، بايستي بر 

  توسط  اساس فتواي مذهبي صادر شده

  
او نمي تواند از . امام خميني اعدام شود

غرب با  شرق و... اين فتوا قسر در رود
 "آيات شيطاني"فر آميز انتشار كتاب ُك

دشمن  نيا ثابت كردند كه نه تنهابه د
 بلكه ،جمهوري اسالمي و امام هستند

ين اسالم و يك ميليارد دشمن د
 ".جهان نيز مي باشند مسلمان

  )1367 اسفند 16 -روزنامه كيهان (
 در "اصالح طلبان"طبيعي است كه 

 نمي توانند اين گونه بي مهابا 90دهه 
در صف مومنان عليه كُفار شمشير 
بزنند، آنها اكنون سطح مشاركت خود 

 عليه منكران "نظام"در جهاد 
 را به پشتيباني مشروعيت آسماني آن

پشت جبهه اي تغيير داده اند و براي 
مثال از طريق، انكار و دعوت به فرو 
بردن سر در شن، نسبي سازي، 
تراشيدن شريك جرم و جز آن فضا را 
براي تاخت و تاز جهادگران مساعد مي 

  . كنند
  

  زير پوستين ُكهنه ي نوانديشي
اصالح "اين را مي توان از نگون بختي 

 دانست كه دو سال پس از "نطلبا
خيزشهاي دموكراتيك مردم ايران و 
مبارزه خونين آنها براي كسب حقوق 
خود، كمتر كسي حاضر مي شود دعوت 

 نديدي را اجابت - ديدي –آنها به شُتُر 
كند و بر تعرُض گُستاخانه به صحنه 
جامعه از طريق صدور حكم قتل براي 

. ارددگرانديشان چشم بي تفاوتي بگذ
موج گسترده بيزاري از اقدام حكومت و 
نقد و محكوميت اهداف و انديشه اي 
كه آنرا هدايت مي كند، چندان دامنه 

 را وادار "اصالح طلبان"اي يافت كه 
به چرتكه اندازي دوباره در باره سياست 
خود كرد و آنها را به گذشتن سريع 

  .تاريخ مصرف آن قانع ساخت
ان مي گذاشتند تا اكنون آنها پا به ميد

در نقش داور بازي و سخنگوي 
مسلمانان، رسوايي تبهكارانه ي رقباي 
در قدرت خود را به طور مساوي با 
قُرباني آنها تقسيم كرده و اعالم كنند 

دو "كه همه ي موضوع به درگيري 
 ُخالصه مي شود كه "جريان افراطي

 مي كند و "تمسخُر"يكي دين را 
  .   ا برنمي تابد ر"انتقاد"ديگري 

ارزيابي از نگاه و رويكرد مشخص 
  اما مانع نمي"افكار عمومي"جامعه و 

 سمت ديگر "ميانه روها"شود كه 
 فعلي "نظام"معادله يعني باند غالب يا 

را ناديده بگيرند و از محاسبات خود كنار 
اين قاعده حتي هنگامي كه . بگذارند

نچه آنها چاكرمنشانه در حال پاكسازي آ
هستند كه دوستان سابق شان برجا 

در اينجا هم . گذاشته اند نيز اعتبار دارد
آنها براي گزك ندادن به دست باند 
غالب و عافيت انديشي در مورد 
سوزاندن خود، آنقدر محتاط هستند كه 
به طور رسمي و به اسم خود چيزي 
نگويند و از زير پوستين كُهنه 

  .نند ابراز وجود ك"نوانديشان ديني"
   

  3بقيه در صفحه 

  ...سرمقاله 

 ارزار فتوابلوغ جامعه مدني در ك
 منصور امان
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حبس، آزار و اذيت فعاالن كارگري در 
ماههاي اخير در ابعاد گسترده اي صورت 

تنها ويژگي سياهچالهاي . گرفته است
رژيم وجود فعاالن دانشجويي، زنان و 
مدافعان آزادي و دموكراسي نيست، وجود 
فعاالن كارگري كه جرمشان مبارزه 
مسالمت آميز براي دفاع از حقوق صنفي 

اين . زمره شده استخود  است امري رو
چنين تعرض به فعاالن كارگري در هيچ 
دوراني از حيات ديكتاتوريهاي شاه و 

  . واليت فقيه سابقه نداشته است
جمهوري اسالمي طرح مطالبات كارگري 
و سازماندهي براي رسيدن به آن را 

يكي از . خطري جدي براي نظام مي بيند
داليل آن منافع ارگانيك و به هم پيوسته 

. حبان سرمايه و حكومتداران استصا
نظامي شدن اقتصاد زير سيطره سپاه 
پاسداران، تبديل اقتصاد دولتي به 
اقتصادي شبه دولتي با مديريت باندهاي 
رانت خوار، آقازداه ها و وابستگان 
حكومت، شرايطي ايجاد كرده كه دولت 
به عنوان ارگاني كه در ظاهر نقشي در 

مايه و كار تنظيم روابط بين صاحبان سر
ندارد به نيروي تعيين كننده تبديل و در 
جبهه صاحبان سرمايه قرار مي گيرد و تا 
جايي كه به نيروي كار بر مي گردد دولت 
حتا به قوانيني كه خود تصويب كرده 
متعهد نيست و آن را زير پا مي گذارد و 
افرادي كه براي حقوق نيروهاي كار 

  . تالش مي كنند را سركوب مي كند
جرم دستگير شدگان در كرج، هماهنگي 
. براي ايجاد تشكلهاي كارگري است

جمهوري اسالمي عضو سازمان جهاني 
كار است و بايد به مقاوله نامه اين 

يكي از مقاوله نامه . سازمان پايبند باشد
سازمان جهاني كار حق ايجاد تشكلهاي 

اين حق بنيادين به . مستقل كارگري است
بقه كارگر جهت معناي سازمانيابي ط

. مبارزه براي مطالبات صنفي خود است
بسياري از كارگران و فعاالن كارگري كه 
در زندان هستند به دليل فعاليت براي 
پياده كردن همين ماده منشور سازمان 

مقاوله نامه ها و . جهاني كار است
پيمانهاي ديكر مانند ممنوعيت كار 
كودكان، رفع تبعيض جنسيتي، امنيت 

توسط نظام حاكم بر ايران اجرا .. .شغل و
به طور دقيق مي توان گفت . نمي شود

كه جمهوري اسالمي همه مواردي كه در 
منشور سازمان جهاني كار آمده است را 

متاسفانه مسئوالن . رعايت نمي كند
سازمان جهاني كار بر زيرپاگذاشتن حقوق 
اوليه كارگران توسط رژيم ايران چشم 

لي كه بسياري از در حا. پوشي مي كنند
سنديكاهاي كارگري در اروپا حمايت خود 

  . را از فعاالن كارگري اعالم كرده اند
  

در صد و يكمين اجالس سازمان جهاني 
 خرداد امسال 26 خرداد تا 10كار كه از 

در ژنو برگزار، شد، همانند سالهاي قبل 
نمايندگان واقعي كارگران در آن شركت 

وان نماينده كساني كه به عن.  نداشتند
كارگران شركت كردند برگزيدگان 
حكومت بودند و از اعضاي شوراهاي 

اين تشكلها . اسالمي و خانه كارگر بودند
وابسته به حكومت است كه حفظ نظام 
برايشان ارجحيت دارد تا منافع طبقه 

پذيرش هيات رژيم به عنوان . كارگر
نمايندگان كارگران ايران در اجالس 

ر به وسيله نيروهاي سازمان جهاني كا
طرفدار حقوق كارگران محكوم شد و 
تشكلهاي كارگري اروپايي باحمايت 
گسترده از خواست كارگران ايران، 
خواستار شركت نمايندگان واقعي طبقه 
كارگر در اجالس سازمان جهاني كار 

  .شدند
 26ماموران جمهوري اسالمي روز آدينه 

كميته «خرداد، با يورش به گردهمايي 
هنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي هما

 نفر از 60در شهر كرج حدود » كارگري
. فعاالن جنبش كارگري را دستگير كردند

دستگيري افراد شركت كننده در اجالس 
مجمع عمومي ساليانه اين كميته همراه 
. با ضرب و شتم، آزار و توهين همراه بود

 نفر از دستگيرشدگان 9بر اساس گزارشها 
معلوم در زندان به سر مي در شرايط نا

دستگيري فعاالن كارگري در كرج . برند
فعاليت جهت ايجاد تشكل . محكوم است

مستقل كارگري از حقوق اوليه كارگران و 
مزدبگيران است كه كشورهاي عضو 
سازمان جهاني كار بايد آن را به رسميت 

به همين دليل بايد تالش كرد تا . بشناسند
نوان ناقض اسم جمهوري اسالمي به ع

حقوق كارگران در ليست سياه سازمان 
بر همين اساس . جهاني كار قرار گيرد

براي شركت در اجالس ساالنه اين 
سازمان بايد نمايندگان واقعي كارگران و 
مزدبگيران شركت كنند تا بتوانند از حقوق 

  . كارگران ايران دفاع كنند
  
عطيلي واحدهاي توليدي و رشد ت

 بيكاري 
 واحد 25 هزار كارگر شاغل در بيش از دو

صنعتي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را 
دانسته و به آن اعتراض » قطع يارانه ها«

كارگران خواستار افزايش حداقل . نمودند
دستمزدشان متناسب با تورم موجود به 

افزايش  . جاي پرداخت يارانه ها شدند
قيمت مواد خوراكي و سوختي هيچ 

چيز يارانه ها براي خوانايي با مبلغ نا
  . خانواده هاي كارگري ندارد

با قطع يارانه ها و افزايش بهاي مواد 
كاالهاي حامل انرژي، بسياري از 
واحدهاي توليدي تعطيل شده و چرخهاي 
توليد بيشتر واحد هاي توليدي در آستانه 

  . ايستادن است
آمار بانك مركزي در باره افزايش نرخ 

هاي مخرب بيكاري تاكيدي بر سياست
به گزارش . رژيم در زمينه اقتصادي است

رسانه هاي حكومتي، رئيس مركز 
پژوهشهاي مجلس در مورد موقعيت 

كسب و كار در ايران نسبت به كشورهاي 
ما در شاخص توسعه فضاي «:ديگر گفت

 كشور در سال 183بين كسب و كار در 
 140 هستيم كه سال قبل 144، رتبه 91

  . » بوديم132و سال قبل تر در رتبه 
در خبرهاي مربوط به افزايش قيمت مواد 
خوراكي، گندم، آرد، انواع ماكاروني ديده 

خبرگزاري حكومتي فارس روز . مي شود
 30 خرداد از افرايش 23سه شنبه 

 از درصدي قيمت گندم و آرد و همچنين
 درصدي نرخ انواع ماكاروني  30افزايش 

  . گزارش داده است
در كشاكش جنگ و جدال باندهاي 
حكومتي، افشاي گوشه اي از رقمهاي 

 اختالس و دزديهايي كه به  ميلياردي
وسيله سران حكومت صورت مي گيرد، 

براي ستمگران سودمندي قطع بارانه ها 
احمدي نژاد در برابر . را مي توان ديد

» عدالت «قطع يارانه ها را رقبايشام اته
يكي از . دانسته است» ارزشهاي آن«و 

پياده «مجلس نشينان در برابر حرف او 
را » شدن از قطار عدالت احمدي نژاد

در جنگ و . اعالم كرد» توفيق بزرگ«
جدال باندهاي حكومتي تنها موردي كه 
هيچ جايي ندارد عدالت و زندگي مردم 

 سر شراكت بيشتر دعواي اصلي بر. است
  .  چاپيدن مردم است در قدرت و

  
و اخراجها زندگي  يكاريب

  زحمتكشان را تباه كرده

 13خبرگزاري حكومتي مهر به تاريخ 
با وجود «:ارديبهشت گزارش كرد كه

 فرصت ونيلي م4.1 جادي دولت در ايادعا
، 1390 و 1389 ي در سالهاي شغلديجد

 فعال و شاغل تي مدت از جمعنيدر ا
 هزار نفر كاسته شد كه با 500شور ك

 يونيلي مييزا لنسخه دولت در اشتغا
  .»تناقض دارد

 خرداد 16روز سه شنبه  گزارش به
 تي وضعي مهر، بررسگزاري حكومتيخبر

 15 ساله و 24 تا 15 جوانان يكارينرخ ب
 ي ساله كشور در فاصله سالها29تا 

 ني دهد كه اي نشان م1390 تا 1384
 15 ي گروه سنيصد برا در23٫8نرخ از 

 25٫7 به 1384 ساله در بهار سال 24تا 
 افتهي شي افزا1390درصد در بهار سال 

  .است
 تا 15 جوانان ي برايكاري نرخ بنيهمچن

 مانده ي درصد باق23 تا 18 ني ساله ب29
  .است

 16 در روز سه شنبه لناياخبرگزاري دولتي 
 يهاي تعاونهي اتحادسيي رخرداد از قول

 يكاريخوزستان از گسترش روند ب انيآبز
تاكيد و   بخش خبر دادنيكارگران در ا

 ياستهاي كه دولت سيدر صورت«كرد كه 
 ي سال جاري خود را اجرا نكند طيتيحما

 كاري بخش بنيكارگران بيشتري در ا
  .»شوند يم
  
 

  

  ...سرمقاله

بلوغ جامعه مدني 

  در كارزار فتوا
  

 2 بقيه از صفحه
  

  برآمد

 صحنه ديگري بود تا كارازر فتوا
 "اصالح طلبان"يكبار ديگر 

حكومتي نشان دهند كه رشته 
هايي كه آنها را به استبداد ديني 
حاكم بر كشور پيوند مي زند، بسا 
در هم گره خورده تر از آن است 
كه بتوانند از جلوه و آثارش در 

  . اينجا و در آنجا فاصله بگيرند
 اينان نمي توانند از حقوق پايه اي

جامعه در برابر تهاجم خشن و 
افسارگُسيخته حكومت دفاع كنند، 
زيرا تحت پوشش دفاع از 

، "قانون اساسي" و "اصالحات"
مدافع مناسباتي هستند كه با به 
رسميت نشناختن حقوق جامعه، 
مي اُفتد و برمي خيزد اما به هر 
حال، تنها ظرفي است كه باند 

 براي شراكت در "اصالح طلب"
  . ت و ثروت سراغ داردقُدر
  

آنها نمي توانند مدافع آزادي بيان 
و آزادي خالقيت هنري باشند 
چون به جز روابط فرهنگي و 
ابزارهاي فكري و ايديولوژيكي 

 كه با "خيمه نظام"گرد آمده زير 
چنين ارزشهايي بيگانه است، 
منابع مشروعيت ديگري كه 
حكومت ديني يا به انشاي اينان، 

 را توجيه "االري دينيمردمس"
از اين رو . كند، وجود خارجي ندارد

شگفت آور هم نيست كه حتي 
 "نوانديشان ديني"طرف خطاب 

نيز يك مووسسه ارتجاعي و 
تيولداران آن است كه از آنها به 

حضرات آيات مراجع "عنوان 
نام مي برند"حترم تقليدم .  
  

كارزار فتوا، از سوي ديگر ميدان 
ايش بلوغ فكري ديگري براي نم

جامعه مدني و نزديكي بي قيد و 
 -شرط آن به ارزشهاي انساني 

اين . فرهنگي جهان معاصر بود
يك صف بندي بسا عميق تر از 
آرايش گرد اين يا آن رويداد بحث 
انگيز سياسي است و هم از اين 
رو، به مثابه فاكتور محركه، فاصله 
بين اين بخش از جامعه را به 

ان از نيروهاي در فرسنگي دوچند
صحنه ي استبداد مذهبي و 
همچنين گُردانهاي پشت جبهه 

  .       آن، بيشتر مي كند
 
   

  تعرض به فعاالن كارگري براي حفظ نظام ترك خورده 
 زينت ميرهاشمي 
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  آموزشي از چپ راديكال يونان 

دولتهاي اروپايي با دلهره در حال 
جويدن ناخنهاي خود و در انتظار نتايج 

سرانجام . انتخابات پارلماني يونان بودند
كمپين هراس و تهديد اروپا به حزب 

 فرصت داد "دمكراسي نو"دست راستي 
، "ائتالف چپ"تا با اختالف ناچيزي با 

بانكداران و . ت آورداكثريت آرا را به دس
سياستمداران وابسته به موسسات مالي 
در سراسر اروپا عدم موفقيت حداكثري 

 كه مخالف ) (SYRIZA"سيريزا"
سياستهاي رياضتي اروپا بود را جشن 

  .گرفتند

  
 ژوئن انتخابات پارلماني در 17روز 

 سال 8 كه "سيريزا". يونان برگزار شد
پيش در بدو تشكيل، يك حزب كوچك 

 مه 6پ راديكال بود، در انتخابات چ
سال جاري توانسته بود به جايگاه 
. دومين حزب سراسري يونان فراز يابد

اين تحول ناباورانه، لرزه بر اندام 
. صاحبان قدرت و ثروت در اروپا انداخت

اين حزب در دور اول، از حزب حاكم 
 دهه حكومت كرده بود، 4كه ) پازوك(

ين با  همچن"سيريزا". پيشي گرفت
اختالف آرا كمي قبل از حزب محافظه 

براي (قرار گرفت ) دموكراسي نو(كار 
شرح بيشتر، رجوع شود به نبرد خلق 

از آنجا كه هيچيك از سه ). 323شماره 
حزب پيروز نتوانستند اكثريت پارلمان را 
. به دست بياورند، انتخابات تجديد شد

 شانه به "سيريزا"در اين انتخابات، 
  .  قرار داشت"راسي نودمك"شانه 

پيشرفت چشمگير اين حزب در زماني 
نه چندان طوالني و پروسه اي كه طي 
آن به محبوبترين حزب چپ يونان بدل 
گشت، داراي آموزشهاي سودمندي 

  . براي نيروهاي چپ و انقالبي مي باشد
  

 ائتالفي است كه شماري از "سيريزا"
سازمانهاي چپ و شخصيتهاي منفرد را 

، يكي از "پانوس پترو". ي گيرددر بر م
كارگران انترناسيونال "رهبران برجسته 

 كه يك حزب انقالبي "چپ
سوسياليست درون ائتالف است، 

 در "سيريزا"پيرامون تشكيل حزب 
 و پروسه تكامل آن مي 2004سال 
دو ويژگي خاص، نقش كليدي ":گويد

. در تكامل اين حزب داشته است
مامي نخستين آن در اين است كه ت

 را تشكيل مي "سيريزا"نيروهاي كه 
دهند، استقالل خود را توانسته اند حفظ 

آنها اين حق را داشته اند كه به . كنند
  طور علني ايده ها و مواضع خودشان را 

  
. طرح و بر سر آن بحث و گفتگو كنند

نيروهاي گوناگون درون حزب قادر بوده 
اند با يكديگر مناظرات پر حرارتي براه 

 به يك "سيريزا"از اين رو، . دازندبين
  . پروژه در حال تكامل تبديل شد

دومين علت مهمي كه توانسته اين 
كاراكتر باز را زنده و پايدار نگاه دارد، 
توانايي حزب در جذب افرادي است كه 
به هيچ يك از گروهها و سازمانهاي 

  . درون حزب وابستگي ندارند
 حزب رفرميست 2004در سال 

 كه ائتالفي از )SYN ("زموسسيناسپي"
جنبشهاي چپ و زيست شناسان بود و 
اكنون بزرگترين سازمان درون حزب 

 است، در نظرسنجيها افت "سيريزا"
اين امر سبب شد كه حزب . بزرگي كرد

دچار دلهره ي عدم به دست آوردن 
آراي كافي جهت كسب كرسي در 

علت اين امر را . انتخابات پارلماني شود
 سياستها و مواضع سياسي مي توان در

چپ ميانه در اين حزب دانست، به گونه 
اي كه برخي آنان را بلند گوي 

از همين .  خطاب مي كردند"پازوك"
رو نياز به چرخش به سمت چپ براي 

شركت و مداخله . اين حزب حياتي بود
 در جنبش ضد جهاني SYNفعال 

سازي، جنبش ضد جنگ، عليه اشغال 
 با سازمانهاي عراق، اقدامات مشترك

چپ راديكال و ضد سرمايه داري و 
همچنين شركت در راه اندازي فوروم 
اجتماعي يونان سبب شد كه سكتاريسم 
گذشته كه به طور تاريخي سبب 
پراكندگي چپ يونان شده بود، كنار 

  . گذاشته شود
از سوي ديگر، نيروهاي درون جنبش 
يونان خواهان همبستگي در ميدان 

در چنين شرايطي بود كه . سياسي بودند
از درون ديناميسم فوروم اجتماعي، 
جنبش ضد جهاني سازي و ضد جنگ، 

اين در حالي بود .  متولد شد"سيريزا"
 بيشتر اميد داشت SYNكه در آن زمان 

 بتواند سبب "سيريزا"كه تشكيل حزب 
 درصد 3شود كه آراي آنها از حدنصاب 

تا حدودي باال تر برود تا بتواند در 
اما .  به پارلمان راه يابد2004تخابات ان

دخالت نيروهاي چپ راديكال و 
فعاليتهاي آنها در جنبشهاي ياد شده، 

 به SYNآژير خطر را هم براي رهبري 
چپ راديكال در جنبشهاي . صدا درآورد

مزبور، نيروهاي رفرميست و ميانه رو را 
از اين رو . تحت فشار قرار مي داد

 SYNن بسياري از نيروهاي درو
. خواستار اقدامات انقالبي و متحد شدند

 26/3 با "سيريزا"درست پس از آن كه 
درصد راي به كرسي پارلماني دست 
. يافت، بحران در اين حزب آغاز شد

 تالش كرد از فشاري كه SYNرهبري 
اعضاي حزب بر مواضع شان مي آورد، 
فرار كند، به ائتالف خاتمه داده و به 

در واقع .  بازگرددسياستهاي چپ ميانه
 SYNچند ماه بعد از انتخابات پارلماني، 

در انتخابات پارلماني اروپا با پالتفرمي 
اما در اين هنگام . انفرادي شركت كرد

 شر حزب SYNبه جاي اينكه رهبري 
 را از سر خود كم كنند، "سيريزا"

 SYNبعكس، اعضاي حزب، شر رهبري 
 را از سر خود باز كردند و رهبري تازه

  ".اي براي حزب برگزيدند
  
در همه ": در اين باره مي گويد"پترو"

حال البته اين جنبش مقاومت بود كه 
.  تعيين تكليف مي كرد"سيريزا"براي 

، جنبش 2007 تا تابستان 2006از بهار 
عظيم دانشجويان آغاز شد و دولت 

 را به "دمكراسي نو"دست راستي 
دانشگاهها براي ماهها در . چالش كشيد

هزاران دانشجو . اشغال دانشجويان بود
در مجامع عمومي دانشگاه شركت 
كردند و دهها هزار دانشجو در تمام 
. شهرهاي يونان به تظاهرات پرداختند

اين جنبش پيروزي بزرگي به دست آورد 
و حزب دست راستي حاكم ناچار شد از 

 قانون اساسي كه 16حذف ماده 
متضمن سيستم آموزش و پروش 

در همين . است، منصرف شودرايگان 
.  تكامل يافت"سيريزا"دوران بود كه 

فعاالن چپ در تمامي اين اعتراضها 
فعاالن چپ . فعاليت جدي داشتند

راديكال در همكاري با يكديگر توانستند 
. رهبري اين جنبش را به دست گيرند

جالب تر آن كه، خارج از دانشگاهها، 
فعاالن چپ راديكال به ميان مردم مي 
رفتند و كميته هاي حمايت از 

آنها مردم .دانشجويان را ايجاد مي كردند
را متقاعد مي كردند كه بايد از جنبش 

در اين هنگام . دانشجويان حمايت كنند
 Alekos( "الكاس االوانوس"بود كه 

Alavanos( رهبر تازه ،SYN  در
پارلمان، سخنگوي جنبش دانشجويان 

آنان وي اعتراضها و نارضايتيهاي . شد
را منعكس كرد و نشان داد كه راديكالها 
. چگونه مي توانند در پارلمان عمل كنند

 با مواضع و "سيريزا"از اين رو 
 به حيات 2004پالتفرمي راديكال تر از 

 مواضع 2007در سال . خود ادامه داد
 درصد 5 توانست "سيريزا"راديكال 

راي را از آن حزب كند، در آن هنگام 
، پيروزي بزرگي براي اين ميزان راي

پس از آن، سازمانهاي . ائتالف بود
 "سيريزا"انقالبي و چپ ديگري به 

سپس افرادي كه به تشكلي . پيوستند
. تعلق نداشتند نيز بدان جذب شدند

چپهاي قديمي تر با مشاهده پيشرفت 
 اميد تازه اي يافتند و بسياري "سيريزا"

براي اولين بار در طول زندگي خود به 
يت حزبي پرداخته و به جريان چپ فعال

بعد از .  پيوستند"سيريزا"و راديكال 
، كاراكتر چپ و راديكال 2007انتخابات 

در همين . در سياست حزب تحكيم شد
 كه به طور "پازوك"حال، حزب حاكم 

تاريخي اپوزيسيون حزب دست راستي 
 بود، سرگرم جدال "دمكراسي نو"

 "زاسيري"داخلي بود و همزمان، ائتالف 
 درصد راي 18 تا 15در همه پرسيها 

   ".مردم را به دست مي آورد
 به پيشرفت كنوني و "پانوس پتروب"

 اشاره مي كند و مي "سيريزا"چشمگير 
گويد كه اين رويدادي تصادفي نيست 
زيرا طبقه كارگر در سالهاي گذشته با 

  .  آشنا شده است"سيريزا"
 ساله 15 وقتي يك پسر 2008در سال 

يان اعتراضهاي جوانان در يونان در جر
توسط پليس كشته شد، قيام جوانان 

 تنها "سيريزا"در اين موقع . آغاز گشت
نيرويي در پارلمان بود كه از آنها حمايت 

چپ در اين هنگام تحت فشار قرار . كرد
  گرفته بود، زيرا مي بايست عليه خشونت 

  5بقيه در صفحه 

 )22(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

   آموزشي از چپ راديكال يونان-

   ؟"راه سوم" يا " بد و بدتر"چپ پيرامون انتخابات در مصر، گزينه  ديدگاه هاي -
 ليال جديدي
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  4بقيه از صفحه 

  
حزب ". جوانان موضع مي گرفت

 يونان عقب نشيني كرد و "كمونيست
شورش جوانان را سرزنش كرد اما 

 به جوانان گفت، عقب نشيني "سيريزا"
  !نكنيد و به اعتراضات ادامه دهيد

بسياري ": در اين باره مي گويد"پترو"
 بهاي سختي به "سيريزا"معتقدند كه 

جوانان پرداخت خاطر حمايت از شورش 
و از اين رو در همه پرسيها، آراي آنان 

برخي از اعضاي رهبري . كاهش يافت
SYN، "افراطي " را متهم به "سيريزا
  ". مي كردند"گري

  
  

  
  با اين حال، ": توضيح مي دهد"پترو"
  

 كه در جناح چپ اين DEAسازمان 
حزب قرار دارد، اين دوران را پر افتخار 

از آن . مي داند "سيريزا"ترين دوران 
زمان به بعد، رسانه ها و احزاب ديگر 

بي مسووليت و جنجال " را "سيريزا"
البته همين .  خطاب مي كردند"برانگيز

 سال از آن 4حرف را امروز هم كه 
زمان مي گذرد، مي گويند، اما كامال در 

  .چارچوب ديگري
 وقتي شديد ترين 2009در سال 

در  مي شد، آنها "سيريزا"حمالت به 
حتي يك ":پوسترهاي بزرگي نوشتند
امروزه كه . "گام عقب نشيني نمي كنيم

قطب بندي طبقاني شدت و حدت يافته، 
مردمي كه به تظاهرات و مجامع 
عمومي حضور مي يابند، اين شعار 

طبقه .  را تكرار مي كنند"سيريزا"
كارگر اكنون با تجربه اي كه از 

 دارد، مي داند 2008 در سال "سيريزا"
كه اين حزب تحت فشار عقب نشيني 

  .نخواهد كرد
پس از شورش جوانان و بحران 
اقتصادي جهاني، رسانه ها و قدرتهاي 

 را تحت فشار "سيريزا"سياسي، حزب 
قرار مي دادند و از آن مي خواستند 

در همين .  تري بگيرد"مدره"مواضع 
   محبوبيت خود را از "دمكراسي نو"حال 

گران يوناني به دست مي داد و اكثر كار
 "واقع گرا" كه آن را "پازوك"سمت 

در . تر مي دانستند، متمايل مي گشتند
 4 "سيريزا"، 2009انتخابات پارلماني 

  . درصد راي آورد
بحران بعدي براي اين حزب، جناح 

 بود كه در كنفرانس بزرگ SYNراست 
حزب دست به شورش زد و با افراطي 

اين . خواندن حزب، از آن انشعاب كرد
رويداد به حزب فرصت داد تا بيشتر از 

 .گذشته به سمت چپ متمايل گردد
در كنفرانس مذكور همچنين 

 براي تمركز بيشتر در "االوانوس"
  رسيدگي به حزب، از كادر رهبري 

  

  
  الكسي "استعفا داد و آن را به 

در . سپرد) Alexis Tsipras ("سيپراس
 "سيريزا"انتخابات بعدي يونان اين بار 

 را بازي "اپوزيسيون پراگماتيك"نقش 
 "پازوك"كرد و براي همكاري با 

 را به "پازوك"شرايطي مقرر كرد كه 
سمت مواضع سوسيال دمكراتيك سوق 

 در "سيريزا"اما جناح چپ . دهد
مخالفت با اين اقدام به اعتراض 

 موضع راديكال و DEA .برخواست
اين بار اين .  را داشت"پازوك"مخالف 

 بود كه بايد با حزب خود "ساالوانو"
او در كنار جبهه چپ . رو در رو مي شد

وي از طبقه كارگر خواست . قرار گرفت
 و DEA .كه عليه اتحاديه اروپا بپاخيزد

ديگر سازمانهاي چپ از وي حمايت 
 SYNكردند و جبهه همبستگي عليه 

  . ايجاد كردند
، دولت يونان و 2010در ماه مه 

، "ج پاپاندروجور" به رهبري "پازوك"
سياست رياضت اقتصادي اتحاديه اروپا، 
بانك مركزي اروپا و صندوق بين المللي 

در .  را پذيرفت"ترويكا"پول معروف به 
 اپوزيسيون "اين هنگام بود كه تاكتيك 

هنگامي كه .  بي معني شد"پراگماتيك
اعتصاب عمومي در ماه مه و ژوئن 

 از SYN آغاز شد، موضع رهبري 2010

 خوانده "چپ روي افراطي"پيشتر آنچه 
  با اين حال با هدف . بود، تغيير يافت

، خود را "پازوك"جلب آراي طرفداران 
  . به سوسيال دمكراتها نزديك مي كرد

 در "سيريزا"در اين هنگام موقعيت 
. همه جبهه ها تضعيف شده بود

انشعابات در حزب مردم را رنجيده خاطر 
، از اين مقطع به بعد. كرده بود

 دچار نوسانات بسياري شد تا "سيريزا"
سرانجام موجي از اعتراضات جوانان در 

جنبش "، در پي "سينتاگوما"ميدان 
فعاالن .  در اسپانيا آغاز گرديد"خشم

.  تماماً به اين جنبش پيوستند"سيريزا"
آنها حمايت سازمان يافته و سياسي 
مهمي از اين جنبش كردند و نقشي 

اعضاي . داشتندفعال و كليدي در آن 
حزب با طرفداران خودمختاري و 
آنارشيستها دست به اشتراك عمل زده و 
مجامع وسيعي در محله هاي مختلف 

  .شهر برپا كردند
جنبش مقاومت از اين مرحله به بعد 

 را به سرعت به پيش برد و "سيريزا"
حمايت . البته عكس آن نيز صادق بود

سازمان يافته حزب از اعتراضها و 
ابات كارگري، سلسله اعتصابهاي اعتص

عمومي و تظاهرات عظيم توده اي 
مقابل پارلمان كه با وجود رويارويي 
پليس انجام گرفت، نقش پر اهميت 

اعضاي سازمانهاي . حزب را آشكار كرد
 و سمپاتهاي "سيريزا"گوناگون درون 

اين ائتالف تماما در اين مبارزه فعال 
 هزار نفر در همان حال كه صدها. بودند

از مردم كه در اعتصابها، تظاهرات و 
اشغال مداخله داشتند، راديكاليزه مي 
شدند، ترديدها نسبت به اتحاديه اروپا و 

 .  به يقين تبديل مي شد"پازوك"
 "سيريزا"در تمامي اين رويدادها حزب 

در خط روشن و صريح چپ حركت مي 
سازمانهاي انقالبي در حزب بر . كرد

 راديكال و چپ اصرار مواضع سياسي
 به SYNورزيدند و با رهبري مدره 

مخالفت پرداختند، اما نيرومند ترين 
، "سيريزا"متفق چپهاي راديكال در 

همواره روحيه اي بود كه در خيابانها، 
كارخانه ها و مدارس و غيره وجود 

  . داشت
 آن را از "سيريزا"بررسي پروسه اي كه 

د كه بدو تشكيل طي كرد، نشان مي ده
دليل آنكه اين ائتالف توانست با وجود 
طي كردن دوران سختي در نهايت 
پايدار بماند و بتواند بر بحرانهاي دروني 
تسلط يابد، دو ويژگي مهم آن است؛ 
نخست آنكه اين حزب همواره در 
جنبشهاي مقاومت فعال بود و از اين رو 
توانست مسير مبارزه و استراتژي آن را 

تقل كند و هم خود از هم به جنبشها من
بهترين نمونه براي . آنها تاثير بپذيرد

   و روشهاي "حزب كمونيست"مقايسه، 
  

سكتاريستي آن در برابر مبارزات مردم 
  . است

علت دوم، مناسبات سازمانهاي درون 
انقالبيها، رفرميستها، . ائتالف است

تروتسكيستها و مائوييستها در حزب 
ز  همزيستي مسالمت آمي"سيريزا"

داشتند و توانستند در شرايط حاد با هم 
اين . اقدامات همگون را پيش ببرند

همگرايي دروني براي مردم يونان از 
اهميت خاصي برخوردار بود و به همين 

 توانست حمايت عميق و "سيريزا"دليل 
   ".گسترده آنها را به دست بياورد

اين كه ":  در اين باره تاكيد دارد"پترو"
 در مواقع حساس با چپها توانستند

يكديگر همكاري كنند، تنها دليل مهم 
مهمترين دليل . پابرجايي ائتالف نيست

در اين است كه استراتژي و تاكتيك 
. حزب همواره قابل بحث بوده است

گفتگو و جدل بر سر شعارها و برنامه 
به . هاي حزب هرگز متوقف نشده است

همين خاطر حزب توانسته است نفوذ 
انقالبيون همواره . رش دهدخود را گست

اين فرصت را داشته اند كه در اين 
ائتالف شركت كنند، ايده هاي خود را 
به بحث بگذارند و براي نظرات خود 

   ".حمايت به دست آورند
 كه برآن "سيريزا"شعار اصلي حزب 

 مي باشد؛ "دولت چپ"متكي است، 
دولتي كه به سياستهاي رياضتي پايان 

متهورانه اي است اين شعار . مي دهد
كه معناي آن براي مردم سرنگوني 

 و "پازوك"احزاب اصلي يعني، 
.  را نويد مي دهد"دمكراسي نو"
 حتي پيش از انتخابات به "سيريزا"

عنوان مهمترين نيروي چپ، محبوب 
اعضاي حزب با حمايت از . مردم بود

معترضان و ايستادگي در برابر پليس 
ضات و سركوبگر و شركت در همه اعترا

تظاهرات، اعتماد مردم را جلب كرده 
احزاب ديگر و رسانه ها، حزب را . بودند

دردسر "به خاطر اين روحيه رزمندگي، 
 اين اتهام را "پترو".  مي خوانند"ساز

نشان افتخار براي حزب مي داند و مي 
آنها درست مي گويند، اما مردم ": افزايد

 ها راي "دردسر ساز"مي خواهند به 
براي زحمتكشان يوناني . دهند

 فقط از آدمهاي خوبي تشكيل "سيريزا"
نشده كه از آنها حمايت مي كنند، بلكه 
حزبي است كه آنان را تا مرحله پيروزي 

   ".پيش مي برد
 "سيريزا"وي مي گويد، در حال حاضر 

 "متعهد به برنامه هاي چپ و شعار
برنده يا بازنده در .  است"دولت چپ

 در هر "سيريزا"انتخابات پيش رو، 
صورت به سازماندهي در ميان توده 
هاي مردم ادامه خواهد داد و مسووليت 
خطير خود را در اين مسير درك مي 

 . كند
  6بقيه در صفحه 

  )22(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

   آموزشي از چپ راديكال يونان-

  ؟"راه سوم" يا " بد و بدتر" ديدگاه هاي چپ پيرامون انتخابات در مصر، گزينه -
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از 

  )22(جنگ سرد 

  
  5بقيه از صفحه 

ديدگاههاي چپ پيرامون 

بد و "انتخابات در مصر، گزينه 

   ؟ "راه سوم" يا "بدتر

هر جنبشي ناگزير است در نهايت 
حساب خود را با مقوله انتخابات روشن 

انتخابات در بسياري حاالت مي . كند
 نه تغيير تواند تنها فريب توده ها و

  . زندگي آنان بلكه، جلوگيري از آن باشد

  
بنا به شرايط موجود در هر كشوري، 
نيروهاي پيشگام، فعاالن انقالب و به 
ويژه چپها بايد تصميمات سرنوشت 

در . سازي را براي هدايت مردم بگيرند
مصر اين بر سر دو راهي به شكل 
حادي مورد بحث قرار گرفته و نيروهاي 

ه دو دسته اصلي تقسيم انقالب را ب
  . كرده است

انتخابات رياست جمهوري در مصر به 
انتخاب بين احمد شفيق، آخرين نخست 
وزير حكومت حسني مبارك و محمد 

اخوان "مرسي، كانديد دست راستي 
پيروزي هر .  رسيده است"المسلمين

يك از اين دو در تحليل نهايي، هدف 
 ژانويه سال گذشته 25جنبشي كه در 

ز گرديد و به سرنگوني حسني آغا
در آخرين . مبارك انجاميد، نيست

ساعات اين نوشتار، در چار گوشه دنيا 
چشمها باز و گوشها تيز براي دريافت 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري در 

تاكنون هر دو كانديدا، خود . مصر است

را پيروز اعالم كرده اند و از سوي ديگر، 
اعالميه  در "شوراي عالي نظامي مصر"

اي اختيارات گسترده اي براي خود قايل 
  . شده است

  
شفيق در زمان كوتاه رياست خود نبرد 
خونيني را عليه هزاران مخالف در 

شعار اصلي .  پيش برد"ميدان تحرير"
. او بازگرداندن امنيت به خيابانها است

اين بدون شك به معناي رها كردن 
  . افسار ارتش در سركوب معترضان است

 جانب ديگر، اگر چه بخش گسترده از
اخوان "اي از نيروها و اعضاي 

 به "ميدان تحرير" در "المسلمين
حمايت از معترضان پرداخته بودند، اما 
اين سازمان همچنين در همكاري با 

 براي خاموش "شوراي عالي نظامي"
  كردن اعتراضهاي پس از سقوط مبارك 

  

  
  فعال بود، به طوري كه فعاالن مصري 

 لقب داده "بازوي سياسي ارتش" را آن
 "اخوان المسلمين"اگر چه . اند

اختالفاتي با ارتش دارد، اما در نهايت در 
از . كنار آن عليه معترضان ايستاده است

همين رو، اين سازمان براي به نتيجه 
رساندن آمال و آرزوهاي مردم كه 
دمكراسي و عدالت است، انتخاب 

  .مناسبي نمي تواند باشد
 و اختالف نظر در باره شركت يا بحث

عدم شركت در اين انتخابات را مي 
توان به دو ديدگاه خالصه كرد؛ 
طرفداران انتخاب بين بد و بدتر و 

اين نوشتار به . طرفداران راه سوم
  . بررسي اين دو ديدگاه مي پردازد

مصطفي علي، يك فعال چپ مصري 
اكنون هيچكس در اين شك ":مي گويد

خاب شفيق شكست انقالب ندارد كه انت
ضد انقالب ديوانه وار در حال . است

   ".سازماندهي و حمايت از اوست
برخي از فعاالن مصري مي گويند، 

هيچكس نبايد انتخاب شفيق را دستكم 
مصريها ناچارند به مرسي راي . بگيرد

اما يك فعال . بدهند و اين دردآور است
نمي توانم به ":مصري مي گويد

  ".يا مرسي راي بدهمهيچيك، شفيق 
همچنان كه فعاالن جنبش و مردم 
مصر در برابر اين تصميم بزرگ تاريخي 
قرار گرفته بودند، هشت حزب ليبرال و 

جبهه "چپ در ميتينگي تشكيل 
 مي دهند و انتخابات را "مشترك

جالب آن كه، . تحريم مي كنند
، )RS ("سوسياليستهاي انقالبي مصر"

كنند كه راي در بيانيه اي اعالم مي 
اين سازمان . خود را به مرسي مي دهند

شرايطي نيز براي مرسي در نظر مي 
گيرد، از جمله آن كه وي بايد صباحي، 
كانديد چپ و عبدالفتوح را به عنوان 
معاونان خود برگزيند، نخست وزير از 

 نباشد، "اخوان المسلمين"اعضاي 
اتحاديه هاي كارگري آزاد و مستقل 

نين ليستي از حقوق و باشند و همچ
  . آزادي شهروندان را ارايه مي دهد

مخالفان اين حركت مي گويند، سوال 
اين است كه چه تضميني وجود دارد كه 

اخوان المسلمين پس از انتخابات بدين "
امور عمل كند؟ آيا اين اقدام كه 
سوسياليستها مردم را تشويق به ريختن 

 در مقابل "بد"راي در صندوق به 
 مي كنند، براي آينده انقالب "ربدت"

 نه "اخوان المسلمين"مضر نيست؟ 
ليبرالي -مخالف سياستهاي اقتصادي نو

مبارك و ارتش است و نه مخالفتي با 
سياستهاي مبارك پيرامون خواستهاي 

هنگامي . صندوق بين المللي پول دارد
كه صحبت از اتحاديه ها و اعتصاب مي 
. شود، آنها با ارتش همصدا هستند

 در واقع در بسياري "اخوان المسلمين"
از موضوعات اجتماعي، مواضعي 
محافظه كارانه و راست داشته و مرسي 
نيز نماينده ديدگاههاي راست اين 

همزمان، سلفيها نيز از . جريان است
  . انتخاب مرسي سود مي برند

 مي گويند، "بد"اما طرفداران راي به 
اخوان "تفاوتهاي فاخشي بين 

 "شوراي عالي نظامي" و "المسلمين
ساختار رهبري اخوان . وجود دارد

المسلمين با ساحتار بدنه آن از ميان 
توده هاي جوان، كارگران، حاشيه 
نشينان و مردم فقير يا طبقه متوسط، 

آنها خالف خواست . متفاوت است
رهبران خود به تظاهرات پيوستند و اين 

ب به سازمان تا كنون چندين انشعا
سمت جبهه چپ داشته است، 
عبدالمعين و عبدالفتوح كه عنوان 
كانديداهاي انقالبي را دارند، اين 

  . سازمان را ترك كرده اند
 با "سوسياليستهاي انقالبي مصر"

بخشي از اين سازمان پيش و در دوران 
 "جبهه مشترك"انقالب، ائتالفي به نام 

تشكيل داده اند كه مي تواند كمپيني 
 "اخوان المسلمين"دي در برابر انتقا
آنها مي گويند، اين امر مي تواند . باشد

 و نيروي "اخوان المسلمين"جدايي بين 
  . توده اي آن را شتاب بخشد

اخوان "همچنين گفته مي شود كه بين 
 و ارتش بر سر به دست "المسلمين

گيري قدرت مطلق اختالف وجود دارد 
 و فعاالن انقالبي مي توانند از اين

اختالف سود برده و مطالبات انقالب را 
در صورت پيروزي . سازماندهي كنند

  . شفيق، اين فرصت وجود نخواهد داشت
بيل كرن، يك سوسياليست آمريكايي 
در مقاله اي مشروح در انتقاد به آن 
دسته كه انتخابات را تحريم مي كنند و 

اين ":راه سوم را برگزيده اند، مي نويسد
 بد و بدتر داراي اين نظريه كه انتخاب

 راه را براي "بد"اشكال است كه 
 باز مي كند، در مورد مصر "بدتر"

در مصر باز بودن فضاي . صادق نيست
انقالب به گونه اي كه آزادي 
سازماندهي، فعاليت و آموزش را تامين 

اين براي . كند، اهميت مركزي دارد
كارگران مهم است كه بتوانند تشكلهاي 

اشند و اعتصابهاي آنها با مستقل داشته ب
   ".زور سالح خاموش نشود

در همين حال مصطفي علي، يك 
سوسياليست فعال مصري كه روزنامه 

 نيز مي باشد، به " االهرام آنالين"نگار
شدت ديدگاه تحريم و راه سوم را به باد 

اين ":وي مي گويد. انتقاد مي گيرد
نظريه از اطالعات نادرست از مصر 

اخوان "ارتش و . ناشي مي شود
 در همكاري نزديك با هم "المسلمين

تصميمات ارتش به طور دايم . نيستند
هواداران اين سازمان را به اعتراض در 
خيابانها كشانده است، زيرا حتي آنان را 
به عنوان يك شريك كوچك خود نمي 

مشكل ديگر ما آنارشيستها و ... پذيرد
اخوان "چپهاي افراطي هستند كه 

 را فاشيست خطاب مي "المسلمين
ما هم زماني در اين دام افتاده . كنند

بوديم، ولي اكنون توانسته ايم راه خود 
انقالبيهاي مصر، . را پيدا كنيم

سوسياليستها و بخش بزرگي از چپها 
دادن راي به مرسي را تبليغ مي كنند، 

 "اخوان المسلمين"اما اين راي به 
.  به شفيق است"نه"نيست، بلكه راي 

مزمان ما خود را آماده مي كنيم كه در ه
اخوان "برابر خيانتهاي محتمل 

  ". ايستادگي كنيم"المسلمين
 درصد آرا 38 وي مي افزايد نزديك به 

به صباحي و عبدالفتوح در دور اول داده 
اخوان "شد و درصد بااليي به 

 كه بيشتر بخاطر مخالفت با "المسلمين
 اين بدان معنا است. شفيق بوده است
 را "اخوان المسلمين"كه ميليونها نفر 

  . تحت فشار قرار خواهند داد
مهمتر از همه، ":مصطفي علي مي گويد

ما در همه مراحل اين پروسه در كنار 
مردم و درگير هستيم و در ميدان مبارزه 
ايستاده ايم و توانسته ايم مردم را همراه 

اين پروسه به ما فرصت داده . خود كنيم
  ".مراه خود كنيمتا مردم را ه

نقطه اشتراك جنبشهاي بهار عرب و 
حتي اروپا كه فضاي خيزشهاي توده اي 
عليه نظم نوين را داشت، سرانجام به 
استقرار نظامهايي انجاميد كه داراي 

با اين حال، . خصلتهاي ارتجاعي هستند
فضاي تحول اجتماعي فرصتي براي 
نيروهاي انقالبي است تا مبارزه را تداوم 

 . دبخشن
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كشاكش بين مجلس و دولت در 
ماههاي گذشته باعث گرديد كه به 

طرح هدفمندي "ظاهر مرحله دوم 
.  با سرعت كمتري اجرا شود"يارانه ها

تاخير، مصوبه  دولت احمدي نژاد با
مجلس را ابالغ كرد و تا كنون هنوز 

اما آنچه . خبري از آغاز فاز دوم نيست
در بازار كاالهاي اساسي و مبادله مي 

ذرد، حكايت از اين دارد كه دولت گ
مشغول اجرايي كردن فاز دوم حذف 

سير . يارانانه ها با چراغ خاموش است
صعودي قيمت كاالهاي اساسي و در 
راس آن نان، سرعت گرفتن گراني 
گوشت، لبنيات و سوخت، آثاري است 

پنهان در جامعه برجاي  كه اين عمليات
اما آيا با اين سرعتي كه . مي گذارد

يمتها رو باال مي رود، امكان گذران ق
امور براي مردم عادي، حقوق بگيران و 

  كارگران وجود دارد؟
  

  ريشه گرانيها
ها بخشي  هرچند طرح هدفمندي يارانه

از اين گرفتاري است، اما بنيان اقتصاد 
بيمار كشور ناتوان تر از آن است كه زير 
. بار تحمل فشارهاي گوناگون دوام آورد

تاري اي كه سراپاي اقتصاد بيماري ساخ
كشور را فرا گرفته، هر روز بيشتر عود 
مي كند و دولت و مسووالن كشور با 
شعار دادن و حرفهاي ياوه تالش مي 

در . كنند تا وضعيت را عادي جلوه دهند
اين ميان، بوروكراسي به شدت فاسد 
رژيم جمهوري اسالمي مزيد بر علت 

كند شده، و كار را خراب تر از آني مي 
رشوه، دزدي، سند . كه به تصور مي آيد

سازي، آمارهاي غلط و واردات بي رويه، 
بورس بازي و داللي از يك طرف و 
مديران نااليق و بي خرد از طرف ديگر، 
دست به دست هم مي دهند تا كشور را 
به روزگاري گرفتار كنند كه اكنون 

  .شاهد آن هستيم
در حالي كه شدت گراني امان مردم را 

ريده است، دولت احمدي نژاد، اين ب
پادوي وقيح رهبر جمهوري اسالمي 

 هزار توماني كه 28اعالم مي كند كه 
پايان سال گذشته بابت مابه التفاوت 
يارانه ها به حساب مردم واريز شده بود، 

 ماه نان، معادل 9به عنوان يارانه ي 
روزانه يك ششم يك قرص نان 

 با اين. سنگك، قابل برداشت است
حساب، دولت به اشاره رهبر و دستگاه 
مديريت گدا پرور آن، اقتصاد صدقه اي 
را استارت مي زنند تا اين گونه با واريز 
مبلغي اندك به حساب شهروندان، كمي 

اما . صداي اعتراض آنان را كوتاه كنند
آيا به واقع اين مي تواند چاره كار باشد 
و مشكالت اساسي كشور را حل و 

  فصل كند؟
ابر اخبار منابع حكومتي، در روزهاي بن

گذشته، نان، اين ماده اصلي و پايه اي 
 30 تا 20سفره اكثريت مردم ايران بين 

دولتيها مجلس را . درصد گران مي شود
مسبب اين گراني مي دانند و اعالم مي 
كنند كه به دليل گران كردن گندم 
. توسط مجلس، نان نيز گران شده است

 صنعت و معدن و مهدي غضنفري، وزير
 گندم بنا به ":تجارت مي گويد

 به 360درخواست مجلس و قانون از 
 تبديل شد، اين گندم به اين قيمت 460

توان  دهيم، نمي را وقتي به آسيابان مي
همان ناني را به مردم داد كه با قيمت 

داديم؛ زيرا ما هر سال   توماني مي360
بايد قيمت خريد گندم را با توجه نرخ 

  ".م افزايش دهيمتور
از طرف ديگر، سياوش حسن پور، مدير 
كل غله و خدمات بازرگاني استان 

بر اساس مصوبه ":گلستان خبر مي دهد
هيات دولت، نرخ فروش گندم اعم از 
توليد داخلي و وارداتي توسط شركت 
بازرگاني دولتي ايران به كارخانجات 
آردسازي و ساير متقاضيان به ازا هر 

 485تومان و گندم دروم  465كيلوگرم 
  ".تومان اعالم شده است

به عبارت ديگر، در يك زمان، دو 
مسوول دولتي، دو قيمت متفاوت را 
مصوبه دولت براي گندم اعالم مي 

براي دريافت اين كه كداميك از . كنند
اين دو نفر درست مي گويد، بايد به بازار 

بنا به گزارش منابع . مصرف مراجعه كرد
 نان در نانوانيها همزمان حكومتي، وزن

با افزايش قيمت آن كاهش نيز داشته 
 مي "عصر ايران". است

 درصدي 20همزمان با افزايش ":نويسد
 تومان به 500قيمت نان سنگك از 

 تومان در استان تهران، وزن چانه 600
 600 گرم به 700هاي هر عدد نان از 

  ".گرم كاهش يافته است
 به به زبان ساده يعني نان سنگك

اين .  تومان رسيده است1000كيلويي 
گونه مواد اصلي سفره اكثريت مردم نه 

 60 تا 50 درصد بلكه بين 30 تا 20
اما مشكل اصلي . درصد گران شده است

اين جاست كه با همه اين اوضاع، 
كيفيت نان از گذشته بدتر شده و روز به 

اين . روز از مرغوبيت آن كاسته مي شود
ز نانهاي توليد شده يعني بخش زيادي ا

قابل مصرف نيست و دور ريخته مي 
اين درحالي است كه مسووالن . شود

دولتي اوضاع را عادي دانسته و دولت را 
اما . در مهار گراني موفق اعالم مي كنند

  .گفته هاي مردم چيز ديگري است
  

  چه كسي دروغ مي گويد؟

طبق گزارش خبرگزاري حكومتي 
دترين ، بانك مركزي در جدي"مهر"

گزارش خود قيمت خرده فروشي برخي 
 26مواد خوراكي در هفته منتهي به 

در گروه ":خرداد را چنين اعالم مي كند
لبنيات، قيمت تمام اقالم اين گروه 

بهاي تخم مرغ افزايش . بدون تغيير بود
 الي 35000جزيي داشت و شانه اي 

در گروه  .رفت  ريال فروش مي45000

ه درجه يك برنج، قيمت برنج داخل
اندكي افزايش ولي بهاي برنج وارداتي 
غيرتايلندي و برنج داخله درجه دو 

در گروه حبوبات، . كاهش جزيي يافت
بهاي لوبيا چشم . قيمت عدس ثابت بود

بلبلي نسبت به هفته قبل اندكي كاهش 
ولي قيمت ساير اقالم اين گروه افزايش 

  ".داشت
اين درحالي است كه اتحاديه صنف 

ان اعالم مي كند به دليل بي دامدار
تدبيري دولت، اكثريت دامداران و 
توليدكنندگان شير كشور در مرز 

آنان كمبود . ورشكستگي قرار دارند
نقدينگي، كاهش نهاده و افزايش هزينه 
جاري و از همه بدتر، قيمت كارشناسي 
 نشده دولت براي خريد شير از

توليدكنندگان را علل ورشكستگي اين 
منهاي اين كه . صنعت اعالم كرده اند

كاهش سرانه مصرف مواد لبني باعث 
بسياري از مشكالت و نارسايي در افراد 
به ويژه سالخوردگان و كودكان مي 
شود، وجود مواد صنعتي و توليدات بي 
كيفيت كارخانه هاي دولتي نيز باعث 

ي در حال گرديده تا اين مواد اساس
حذف از سبد كااليي اكثريت مردم 

  . باشد
همچنين، قيمت گوشت قرمز و مرغ روز 

خبرگزاري . به روز گران تر شده است
فارس از بجنورد گزارش مي كند كه 
قيمت هر كيلو مرغ در اين شهر به 

هرچند .  تومان رسيده است6000حدود 
بسياري از مقامات، تب كريمه كنگو را 

 اعالم مي كنند، اما مسبب اين وضعيت
ابوالفضل ياوري، رييس سازمان جهاد 
كشاورزي خراسان شمالي در توضيح 

اكنون قيمت  هم":اين وضعيت مي گويد
 هزار تومان 7 به 500 هزار و 4سويا از 

 تومان رسيده 600 به 510و ذرت از 
  ".است

يعني، گران شدن دان مرغداريهاي 
صنعتي علت اين گراني است نه ترس از 

! ب كنگو و عدم مصرف گوشت قرمزت
 لو "خبرگزاري فارس"در اين ميان 

داده كه مسووالن عالوه بر دروغ 
پردازي، براي كنترل بازار دست به 

اين منبع به . شايعه پراكني نيز مي زنند
يكي از فعاالن صنفي در اين نقل از 

شايعه اي مطرح شد ":مي نويسدحوزه 
زار كه دامهاي سبك بيمار هستند تا با

كنترل شود، اما اين شايعه هم كارساز 
  ".نشد

از سوي ديگر، رييس اتحاديه سراسر 
فروشندگان ميوه و تره بار استان تهران 
از گراني نزديك به همه اقالم ميوه و 
سبزيجات خبر مي دهد و مي 

درحال حاضر هركيلو گرم شليل ":گويد
كه به تازگي به بازار آمده است، بين 

ومان به فروش  ت4000 تا 3500
رسد، قيمت هركيلوگرم هلوي  مي

 تومان و هلوي نامرغوب 4000مرغوب 
  هركيلوگرم گيالس .  تومان است2200

  
 تومان در بازار به 6500به قيمت 

رسد، قيمت هركيلوگرم  فروش مي
 5000 تا 4500آلبالو در بازار بين 

در حال حاضر قيمت  .تومان است
و  تومان 8500هركيلوگرم ليموترش 

سيب گالب .  تومان است1650موز 
قيمت   تومان،4300 تا 4200بين 

قيمت و  تومان 3300هركيلوگرم زردآلو 
 1000 تا 600هركيلوگرم طالبي بين 

  "... وتومان است
جالب است كه توجه كنيم ارقام فوق در 
مراكز ميادين ميوه و تره بار و بر حسب 

اين اقالم در . قيمت عمده فروشي است
 و در ميوه فروشيها و سطح شهر

 درصد باالتر به 50سوپرماركتها حداقل 
  .مصرف كننده عرضه مي شود

  
راني گ": مي نويسد"ابتكار"روزنامه 

كاالها به بازار ميوه نيز رسيد، به 
ها افزايش  اي كه برخي از ميوه گونه

. اند  درصدي را تجربه كرده100باالي 
 نوع ميوه در 12بررسي جزييات قيمت 

 حاكي است، در 91 و 90 سال خرداد
 ها در سال  حالي قيمت اين نوبرانه

 هزار تومان در نوسان 3گذشته در دامنه 
 هزار تومان 7 تا 5بود كه امسال بين 

گراني انواع ميوه به . كند خودنمايي مي
 ها در سال جاري چشم گير  ويژه نوبرانه

است و گزارشها حاكي از رشد  بوده 
ها طي  ي ميوه  درصدي برخ100باالي 

  ".يك سال گذشته است
حال اگر به اين اقالم، گوشت گوسفندي 

 هزار تومان و گوشت گوساله 25حدود 
 هزار توان را اضافه كنيم، 17حدود 

عمق فاجعه مشخص مي شود، زيرا در 
روزهاي پاياني همين ماه، دولت حداقل 

 هزار تومان اعالم كرده 389حقوق را 
تي مي با يك حساب سرانگش. است

شود فهميد كه با اين دستمزد مي شود 
  .چگونه امورات يك خانواده را گذراند

  
  وجوه ديگر فاجعه

بنا بر خبرها، از تير ماه طرح افزايش 
قيمت بنزين به عنوان اولين حامل 
انرژي در قالب فاز دوم اجراي 

منابع . هدفمندي يارانه ها آغاز مي شود
 گوناگون، قيمتهاي متفاوتي را براي
. سوخت، به ويژه بنزين حدس مي زنند

اما قيمت دولت هر آنچه باشد، از قيمت 
اين افزايش سوخت . كنوني بيشتر است

بر بهاي كاالهاي اساسي اثر خواهد 
گذاشت و بار ديگر قيمتها به سوي باال 

اين درحالي است . حركت خواهد كرد
 10كه بنا بر خبرهاي منتشره، بيش از 

كشور با امضا هزار كارگر شاغل در 
 "طرح هدفمندي يارانه ها"توماري به 

اعتراض كرده و خواستار قطع پرداخت 
اين كارگران اصالح و . آن شده اند

واقعي كردن دستمزدها، كمك به 
كارخانجات و صنايع كشور براي توليد و 
بهبودي شرايط خود را از وزير تعاون، 
. كار و رفاه اجتماعي درخواست كرده اند

ما كارگران ":ومار آمده استدر اين ت
  امضا كننده اين طومار به عنوان 

  8بقيه در صفحه 

 گراني سرسام آور، گوش كر مسووالن

 جعفر پويه
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گراني سرسام آور، 

 گوش كر مسووالن

  
  7بقيه از صفحه 

  
اقداماتي بسيار مبرم و عاجل براي پايان 
دادن به وضعيت مشقتبار موجود، 
مصرانه خواهان افزايش حداقل 

ها براساس تورم واقعاً موجود و  دستمزد
تامين شرافتمندانه سبد هزينه يك 
خانوار چهار نفره با دخالت نمايندگان 

امع عمومي كارگران بر منتخب مج
 سال آخر پاي 5مبناي ميانگين دستمزد 

ما كارگران خواستار اجراي . فشاريم مي
فوري بيمه كارگران ساختماني و مصوبه 
هيات وزيران مبني بر حذف شركتهاي 
پيمانكاري و عقد قرارداد مستقيم و 
دايمي با كارگران و ايجاد ساز و كار 

قع قانوني قاطع براي پرداخت به مو
ها و تعقيب قضايي كارفرماياني  دستمزد

كه كارگران را بدون قرارداد و يا با 
قراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهاي 

  ".كنند، هستيم معوقه وادار به كار مي
  

طبق خبرهاي رسيده، مدت كمي پس 
 26(از انتشار اين تومار، روز جمعه 

اوباش وزارت اطالعات و ) خرداد
 به خانه يكي از نيروهاي سركوبگر رژيم

كميته هماهنگي براي كمك  "اعضاي 
 حمله برده "به ايجاد تشكلهاي كارگري

 فعال كارگري كه در آنجا 60و بيش از 
براي هم انديشي گرد آمده بودند را 

نيروهاي فوق كه . دستگير مي كنند
مسلح به انواع اسلحه سرد و گرم بودند، 
با ضرب و شتم افراد مزبور و اقدام به 

راندازي هوايي كه باعث رعب و تي
وحشت همسايه شده بود، حاضران را 
دستگير و به زندان رجايي شهر كرج 

رژيمي كه هيچ حق و . منتقل مي كنند
حقوقي براي زحمتكش ترين افراد 
جامعه قايل نيست، اين گونه پاسخ 
درخواست به حق كارگران را مي دهد، 
زيرا كارگران در تومار خود نوشته 

 و 4 طول اين مدت با اعمال در":اند
ارزش ) ماليات بر( در صدي 5سپس 

افزوده بر روي كليه كاالهاي مصرفي، 
 درصد از دستمزد روزانه 5عمال حدود 

زير خط فقر ما كارگران به خزانه دولت 
عدم پرداخت به موقع . سرازير شده است

دستمزد زير خط فقر كارگران بيداد 
سازي و  ناامني شغلي، اخراج ...كند مي

ها در بدترين وضعيت  تعطيلي كارخانه 
  ".سالهاي پيش قرار داردبه نسبت 

بديهي است كه با چنين توماري، رژيم 
دزدان و اختالس گران چاره را سركوب، 
ضرب و شتم و دست گيري كارگران 
بداند و تالش كند تا به شنيع ترين وجه 
ممكن، دهان اعتراض كنندگان را ببند، 

قت بار كارگران به گونه زيرا وضعيت مش
اي است كه بسياري از شاغالن كارخانه 
هاي مختلف دست به اعتصاب زده و 
خواهان توجه دولت و چاره جويي در 

  .اين مورد شده اند

همزمان، مقامها و مسووالن حكومتي 
به دولت در مورد تعطيلي بسياري از 

رييس . كارخانه ها هشدار مي دهند
دكنندگان و انجمن تولي"هيات مديره 

به در نامه اي  "صادركنندگان موليبدن
 كه به بيرون درز كرده مي احمدي نژاد

مكاتبات صورت گرفته طي يك ":نويسد
ماه گذشته و انعكاس موضوع به مراجع 
ذيربط و عدم پاسخ گويي آنان كه 

 كارخانه با 17موجب تعطيلي كامل 
 كارگر از اين صنعت 1700اشتغال 

رسال اين نامه و گرديده است، دليل ا
  ".باشد تصديع جنابعالي مي

انجمن صنفي "رييس ي، صياد فرهاد
 خبر "توليدكنندگان كود شيميايي

به دليل عدم خريد كود توسط ":داده
دولت، واحدهاي توليد كننده كود 

 او به ".شيميايي تعطيل شده اند
كود ": مي گويد"ايلنا"خبرگزاري 

يي توليدي داخل ايران از مرغوبيت باال
برخوردار است، اما دولت با واردات بي 
رويه كودهاي چيني بي كيفيت روند 
تعطيلي واحدهاي توليدي كشور را در 

  ".اين بخش تسريع كرد
  

خسرو كسائيان، رييس اتاق بازرگاني، 
 به همين صنايع و معادن استان اصفهان

 تا 30در حال حاضر ":منبع گفته است
 درصد بنگاههاي توليدي در 40

كنند و اگر  كهاي صنعتي فعاليت ميشهر
اي  مشكالت توليد رفع نشود، در آينده

ها از  نزديك، تعداد زيادي از كارخانه
مانند و شاهد مسايلي  توليد باز مي

همچون بيكاري در جامعه خواهيم 
  ".بود

بير اجرايي د اسماعيل حق پرستي،
 تهران ضمن اشاره به "خانه كارگر"

 به شهاب كارگر كارخانه 50اخراج 
توليد ": گفته است"ايلنا"خبرگزاري 

كارخانه شهاب كه مونتاژ كننده انواع 
است، به دليل عدم  مانيتور تلويزيون و

حمايتهاي دولت در بخش توليد متوقف 
  ".شده است

 "مهر"همچنين خبرگزاري حكومتي 
 28طبق آمارها، تعطيلي ":مي نويسد

كارخانه در سالهاي اخير در استان 
وجب از دست رفتن توليد و گلستان م

  ".اشتغال در اين استان شده است
فرد، نماينده اردبيل در  مصطفي افضلي

 درصد 80 اعالم كرد، آخوندهامجلس 
واحدهاي توليدي و صنعتي استان 

او همچنين . اردبيل تعطيل شده است
يك سوم ظرفيت كشاورزي ":گفت

كشور و استان اردبيل تعطيل شده يا 
  ".خالي است

تنها گوشه اي از خبرهاي منتشر اين 
شده در خبرگزاريها و منابع خبري رژيم 
است كه غيرمستقيم، تاثير هدفمندي 

در حالي كه . يارانه ها را بازتاب مي دهد
طبق آمارها و داده هاي منابع رژيم، 
گراني بيداد مي كند و نسبت به سال 
گذشته بهاي بسياري از اقالم و 

رصد رشد  د100كاالهاي اساسي حدود 
معاون بودجه معاونت داشته است، 

احمدي ريزي و نظارت راهبردي  برنامه
طبق ": خبر مي دهدرحيم ممبينينژاد، 

، ضريب حقوق براي  هيات دولتمصوبه
همه گروههاي حقوق بگير، چه آنهايي 
كه مشمول قانون مديريت خدمات 

شوند و چه آنهايي كه  كشوري مي
 ميزان مشمول قانون مذكور نيستند، به

  ". درصد تعيين شد15
حداقل ":ممبيني همچنين مي گويد

 341حقوق كارمندان در سال گذشته 
هزار تومان بود كه در سال جاري ميزان 

 تومان افزايش 150 هزار و 392آن به 
  ". استداده شده

با اين حساب، حقوق و دستمزد كارگران 
 درصدي كه ممبيني 15و كارمندان، 
 درصد 5زيرا دولت . نيستادعا مي كند 

ماليات بر ارزش اضافه كه به قيمت 
كليه كاالهاي مصرفي اضافه مي شود 

اين يعني ضريب . را دريافت مي كند
حقوق براي همه گروه هاي حقوق بگير 

 درصد است، زيرا 10 درصد بلكه 15نه 
 درصد آن را دولت از قبل به قيمت 5

كاالهاي مصرفي اضافه كرده كه از 
به زبان . دم بيرون مي كشدجيب مر

ساده، دولت دزدان و اختالس گران 
 درصد تورم بانك 21همان ادعاي 

مركزي خود را نيز در موقع تصويب 
ضريب حقوقي مزدبگيران رعايت نمي 
كند و بدون توجه به نرخ تورم و قدرت 
خريد مردم، به صورت دلبخواه و 
حداقلي و فريبكارانه آن را محاسبه 

 70 حال آنكه.  مي كندكرده و تصويب
 ميليون كارگر 10درصد از كل حدود 

شاغل در كشور و مشموالن قانون كار، 
حقوق خود را صرفا به ميزان مصوبه 
حداقل دستمزد هر سال شوراي عالي 

كنند كه براي سال  كار دريافت مي
 تومان 700 هزار و389جاري به ميزان 
 حال حساب كنيد يك .تعيين شده است

ارگري با اين چنين دستمزدي خانواده ك
چگونه مي تواند از پس هزينه هاي خود 

  .برآيد
  

  مسكن مشكلي بزر گ

در هفته پاياني خرداد ماه، روزنامه هاي 
داخل كشور يكصدا خبر از افزايش بيش 

 درصدي اجاره بهاي مسكن 50از 
 در يك "مردمساالري"روزنامه . دادند

 بها نرخ اجاره":گزارش ميداني مي نويسد
در تهران به گفته بنگاه داران و 

 درصد نسبت به 60 تا 50مستاجران 
پارسال رشد كرده و با توجه به رشد 
اجاره بها بعيد است امسال مستاجران به 

  ".راحتي خانه دار شوند
اين درحالي است كه سال گذشته دولت 
با اجراي طرح تعزيراتي اجاره بها سعي 

آن را كرد تا با وارد شدن به اين حيطه، 
بديهي است . تحت كنترل خود درآورد

همچون ديگر موارد، دخالت پايوران 
فاسد دولتي در موضوعي عمومي، نه 
تنها نتوانست كمكي به كاهش اجاره 

از . بها كند، بلكه باعث گراني آن نيز شد
سوي ديگر، يورش بخشي از سرمايه 
هاي سرگردان به بازار مسكن، آن را 

اده اي براي همچون كااليي لوكس و م
مانور دالالن و بورس بازان قرار داده 

با اين حساب مي شود فهميد . است
آنچه در اين ميان ناممكن مي شود، 

دسترسي اقشار مزدبگير به سرپناهي 
در . است كه نياز مبرم و اوليه آنان است

همين حال در روزهاي اخير قيمتها 
آنچنان رشدي داشته است كه دستمزد 

رگز كفاف اجاره بهاي يك فرد شاغل ه
 .يك آپارتمان كوچك را نخواهد داد

  
  بيكاري و بهداشت و درمان گران

اين درحالي است كه با تعطيلي كارخانه 
ها و بيكاري بسياري از شاغالن اين 
واحدها، هر روز به تعداد لشكر بيكاران 
اضافه شده و اميد به زندگي سير نزولي 

ل به همين دليل مشاغ. پيدا كرده است
كاذبي همچون خريد و فروش سكه و 

داللي، شغلي . ارز رونق پيدا كرده است
پر نان و آب شده است و بسياري براي 
امرار معاش و عده اي براي سود بيشتر 

واقعيت اين است . بدان روي آورده اند
كه دولت نيز با حباب سازي و تزريق 
سكه و بازي با بازار، به اين بخش از 

ونق مي دهد، زيرا بازار كار كاذب ر
بسياري از پايوران و نزديكان آنها از آب 
گل آلود اين بخش به خوبي ماهي مي 
گيرند و سودهاي آنچناني به جيب مي 

اين وسط مرتضا تمدن، استاندار . زنند
تهران مي گويد كه در تهران حدود 

او .  هزار نفر بيكار هستند400 تا 300
ي بانكها را مقصر اين بيكاري اعالم م

بنده اعتقاد دارم ":كند و مي گويد
بانكهايي كه براي ايجاد اشتغال 

اند، از سال جديد نيز  همكاري نكرده
اميدي به همكاري اين بانكها نيست 

جمهور  ولي تقاضامنديم به نيات رييس
  ".در ايجاد اشتغال توجه كنند

گويا ميلياردها توماني كه نزديكان اين 
 از "بازدهطرحهاي زود "آقايان زير نام 

بانكها دريافت كرده و هرگز پس نداده 
اند، كافي نيست كه او بار ديگر اين 
گونه تالش مي كند تا توپ بيكاري را 
به زمين بانكها انداخته و دولت را بي 

  .گناه جلوه دهد
اينجاست كه صداي بسياري از آيت اهللا 
هاي حكومتي بلند مي شود و به دولت 

در مورد و مجلس و پايوران حكومتي 
آخوند . گراني و بيكاري هشدار مي دهند

مكارم شيرازي كه به خوبي رسيدن 
كارد به استخوان مردم را متوجه شده، 

مردم ":به علي الريجاني گفته است
گاهي ما را هم مقصر مي دانند كه چرا 
با صراحت اين مسايل را نمي گوييم، 
 گراني سر و صداي مردم را درآورده و

  ".كري شودبايد براي آن ف
در پي آخوند مكارم، آخوندهايي 

عبدالكريم موسوي اردبيلي، همچون 
 گلپايگاني، عبداهللا  لطف اهللا صافي

زنجاني و  آملي، موسي شبيري جوادي
انتقادات مشابهي را  جعفر سبحاني

مطرح مي كنند و وحشت خود را از 
آينده اوضاعي كه خودشان از جمله 

ي مقصران اصلي آن هستند، بيان م
اين گونه است كه خبرگزاري . كنند

 گزارش مي دهد، وزارت صنعت، "ايلنا"
 اي به هفته گذشته نامهمعدن و تجارت 

   كننده و   توليدكننده و توزيع چند اتحاديه
  9بقيه در صفحه 
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هورااااا، شالق و تازيانه 

  هم واردتي شد
   

  زينت ميرهاشمي
  
  

    خرداد23 سه شنبهخبرفراسوي 
 خرداد آمده 22در خبرهاي ديروز دوشنبه 

بود كه، يكي از متهمان اصلي پرونده 
شركت بيمه در هشتمين جلسه دادگاه 

يك بار يك و نيم ميليارد «گفته است 
تومان به حساب شخصي محمدرضا 

نژاد  اون اول محمود احمديرحيمي مع
در همين پرونده از بسياري . »ريخته است

افراد دولتي نزديك به محمود احمدي نژاد 
همچون استاندار تهران به عنوان شريك 

در مقابل روزنامه . جرم نام برده مي شود
ايران، وابسته به باند احمدي نژاد روز 

رحيمي « خرداد اعالم كرد كه 21يكشنبه 
ه نيابت از محمدرضا باهنر، نايب پولها را ب

محمد رضا . »رئيس مجلس گرفته است
بي اهميت و «باهنر خبر اين روزنامه را 

دانست و محمود احمدي نژاد روز » بيهوده
 خرداد در كرمانشاهان 22دوشنبه 

فحش دادن به دولت هنر نيست، «:گفت
اگر جرات دارند، بروند سراغ همانهايي كه 

 خبرها از قول در. »اصل كاري هستند
يكي از متَهمان پرونده گفته شده كه 

اين پرونده » جعبه سياه«استاندار تهران 
اما محمود احمدي نژاد موضوع را . است

فراتر از اين مي بيند و معتقد است كه او و 
حمالت رقبايش شده » سيبل«همكارانش 
رقابتهاي پست، مسابقه تهمت «و به خاطر 

در چند روز . »و دروغ راه انداخته اند
گذشته از اين نوع خبرها و خبرهايي از 
گراني سرسام آور مايحتاج عمومي كه 
. مهمترين آن نان است منتشر شده است

در » پيشرفت«اين خبرها بخشي از واقعيت 
نظام واليت فقيه را كه خامنه اي مي 
. خواهد به ُقله آن برسد را بر مال مي كند

ه همين زني خامنه اي ب» رِكُورد«اما 
ولي فقيه گفته . پيشرفتها محدود نمي شود

است كه واليت او در دامنه پيشرفت است 
و بايد به قله برسد تا تالش دشمنان خنثي 

طبق خبرهاي منتشر شده در رسانه . شود
هم از » َشالق و تازيانه«هاي حكومتي 

بنابرين در دامنه . چين وارد شده است
د كردن پيشرفتهاي خامنه اي همراه با وار

سنگ قبر، هفت سين، چُكش و پتك، 
تقويم و سر رسيد، حصير، پيچ و پونز، 
سنجاق سر، دكمه، زيپ، چوب سيگار، 
قاب عكس، توپ بدمينتون، تيغ سلماني، 
عصا و كتابهاي فارسي، شالق و تازيانه 

ورود چنين . هم از چين وارد مي شود
. كاالهايي شايعه دشمنان ولي فقيه نيست

زنامه جام جم است كه در شماره دو اين رو
روز پيش خود چنين پيشرفتهايي را كه در 
حقيقت چيزي جز دادن نفت به چين و 
گرفتن كاالهاي بنجل از اين كشور نيست 

به نظر مي رسد كه ابعاد . را اعالم مي كند
اين پيشرفتها به حدي است كه خامنه اي 

ي براي پيمودن راه از ميانه به قله نياز زياد
  .دارد» شالق و تازيانه«به 
 

 عرب ياسي سي برادر زندانسه

 در خوزستان اعدام شدند

 
 هي پوجعفر

  
  

  خرداد31چهارشنبه ... فراسوي خبر 
 ي اعتراضات اهالاني كه در جرياسي سي برادر زندانسه

 شده بودند، به ري اهواز دستگهي مالشنيشهرك عرب نش
 خرداد در 29 هم پرونده خود، روز دوشنبه كيهمراه 

 .اهواز اعدام شدند

 هي اعتراضات مردم شهرك مالشاني گذشته در جرسال
 از مناطق يكي اهواز كه - جاده خرمشهر هياهواز در حاش

 چي ههي فقتي گر والضي تبعمي است كه رژيري فقاريبس
 كند، شش فعال ي مردم آن نمي به خواسته هايتوجه

 نفر از سه.  شده بودندري دستگي و حقوق بشرياسيس
 عبدالرحمن، طاها و عباس ي نامهاهآنان كه برادر بودند ب

 ي جمهورمي رژدادگاهي در بي نعامي به همراه علانيدريح
 به گري به اتهام محاربه به اعدام و دو نفر دياسالم

 . محكوم شدنددي سال حبس و تبع3 سال و 15تحمل 

 از داخل زندان خبر شي پي است كه چندي درحالنيا
بود كه چهار نفر فوق از زندان كارون اهواز به  دهيرس

 ني منتقل شده اند، خانواده و بستگان اينقطه نامعلوم
 يتهاي فعالي و حقوق بشرياسيافراد به همراه فعاالن س

.  از اعدام آنها آغاز كردنديري جلوگي را برايگسترده ا
 يتهاي از سايكي به اني از بستگان زندانيكي ههفته گذشت

 زندان قطع است و ما هم يتماسها": ته بود گفياسيس
 دي شاندهي روز آ15اما به ما گفتند كه ظرف . مينگران

 ". بدهندلي تشكگري دادگاه دكي شانيبتوانند برا

:  خبر داده بودزي مطلع ني فعال حقوق بشريكي نيهمچن
 ي هنگام خروج با همبندان شان در فضااني زنداننيا"

 حال با وجود ني با ا . اند وداع را كردهني آخرياحساس
 يابهامات متعدد موجود در پرونده و مخالفت برخ

 وجود يدواري امني استان خوزستان، همچنان ايمقامها
 يدگي شده و پرونده مجددا رسلغو حكم نيدارد كه ا

 ".شود

 اروپا هي الملل و پارلمان اتحادني سازمان عفو بهمزمان،
سته بودند تا  خواي اسالمي جمهوري ضد بشرمياز رژ

 ي قوميتهاي چهار نفر را لغو كرده و با اقلنيحكم اعدام ا
 مي در رژييعادالنه رفتار كند، اما انگار گوش شنوا

، "هرانا"به گزارش .  وجود نداردهي فقتي والتكاريجنا
، "راني در ايمجموعه فعاالن حقوق بشر" يارخبرگز

واز  در اهيتي مامور نهاد امنكي) دوشنبه(عصر امروز "
 حكم اعدام ي سه برادر، اجرانيضمن تماس با خانواده ا

 ". را اطالع داده استشانيا

 كنند كه ي مي سعمي به رژكي كه منابع نزدي حالدر
 يروي مامور نكي چهار نفر را قتل ني اعدام اليدل

 ناعادالنه دادگاه بر اساس اني اعالم كنند، اما جريانتظام
 كه تحت شكنجه از آنان گرفته شده بود، بدون ياعترافات

 ي حبس طوالنني منصفه، همچناتي و هليحضور وك
 مي رژزي آمضي و رفتار تبعالقاتمدت بدون امكان م

 و صدور حكم ي قوميتهاي با اقلراني اي اسالميجمهور
 ي براي عمل ضد انسانني دهد كه ايمحاربه نشان م

 عرب ي قومتيل فعاالن اقني رعب و وحشت در بجاديا
 .در خوزستان انجام گرفته است

 همچنان دست به هي فقتي والمي قتل و كشتار رژنيماش
 ي را طعمه خود مي و اجتماعياسيكار است و فعاالن س

 و حتي با نصي و آدمكشتي دستگاه جنانيرفتار ا. كند
 ميچاره كار، برانداختن رژ. درخواست اصالح نخواهد شد

 ي همگاناميحاكم بر كشور در ق و آدمكشان تكارانيجنا
 قرن ستهي كه شايمي تا آنها بتوانند رژت اسرانيمردم ا

 كننده حقوق همه اقشار باشد را به دست نيحاضر و تام
  .انگذارنديخود بن

گراني سرسام 

آور، گوش كر 

  مسووالن

  
  8بقيه از صفحه 

همچنين انجمنهاي صنفي 
ارسال كرده و از فعاالن 
 بخش خصوصي خواسته از

 ها  هر گونه مصاحبه با رسانه
به گزارش . خودداري كنند

منبع مزبور در اين نامه آمده 
به منظور جلوگيري از ":است

تشويش اذهان عمومي، 
 ها و  مسووالن اتحاديه

انجمنها بايد از انجام هر گونه 
ها، خصوصا  مصاحبه با رسانه

ها  در مورد افزايش قيمت كاال
  ".خودداري كنند

ساني بخواهند در يعني ا گر ك
مورد گراني با يك رسانه 
مصاحبه كنند و راهكارهايي را 
در اين مورد پيشنهاد دهند و 
يا آن را نقد كنند، تشويش 
اذهان عمومي كرده اند؟ مگر 
مردمي كه با پوست و 
استخوان خود گراني و 
بيكاري را لمس مي كنند، 
خود آن را نمي فهمند كه 
تكرار دردهاي آنان باعث 

  يش شان خواهد شد؟تشو
به همه موارد باال اگر مشكل 
درمان و هزينه هاي سرسام 
آور آن را نيز اضافه كنيم، نور 

مرضيه . اال نور خواهد شد
وحيد دستجردي، وزير 
بهداشت دولت احمدي نژاد، 

 خرداد در صحن 21يكشنبه 
: علني مجلس آخوندها گفت

/ 8در ايران، مردم بيش از "
ي ها  درصد از هزينه54

پردازند كه  سالمت خود را مي
 اي، اين  با احتساب منابع بيمه

 70 تا 60رقم بيش تر از 
  ".شود درصد مي

وزير بهداشت توضيح مي دهد 
در حالي كه مردم حق بيمه 
پرداخت مي كنند، اين هزينه 
نيز به هزينه درمان آنها 
اضافه مي شود و در ادامه مي 

هاي  در اين ميان بيمه": گويد
 درصد، 18/ 6تنها دولتي 

 درصد و 20منابع دولتي 
 7/ 3هاي خصوصي  بيمه

ها را  درصد از اين هزينه
  ".كنند پرداخت مي

با اين حساب در كشوري كه 
مردم آن روي درياي نفت راه 
مي روند و دولت يك قلم دو 
ميليارد دالر از محل فروش 
نفت را به خزانه واريز نكرده 
است، معلوم نيست اين پولها 

  ا هزينه مي شوند كه مردم كج

  
  

از حداقل كمكهاي دولتي در 
مواردي همچون بهداشت بي 

  .بهره هستند
  

درنده هايي كه دريده 

  مي شوند

بيهوده نيست كه علي 
الريجاني در سخنراني خود 

نخبگان استان "براي 
ما در ": مي گويد"همدان

كشورمان با يك پديده به نام 
دريدگي گفتاري مواجه 

اين مساله به معناي . ايم شده
مراعات حال كشور را نكردن 
و پنجه كشيدن به صورت 

كه حتما اين . يكديگر است
مساله آشفتگي ايجاد 

  ".كند مي
منهاي اين كه اعضاي 
باندهاي قدرت رژيم با القابي 
مناسب از يكديگر ياد مي 
كنند كه اين مي تواند بخشي 
از اشاره علي الريجاني باشد، 

ن است كه اما واقعيت براي
مردم، مقصر همه نابسامانيها 
و مشكالت خود را پايوران 
رژيم از صدر تا ذيل مي دانند 
به همين دليل هر جايي كه 
امكان گفت گويي ايجاد مي 
شود، آنچنان ناسزاهاي بلندي 
نثار مقصران اين وضعيت مي 
كنند كه به گوش الريجاني و 
آيت اهللا هاي گله مند از 

. تگراني نيز رسيده اس
الريجاني و آخوندهاي دزد و 
جاني فهميده اند كه مردم 
خيلي خوب كساني كه كشور 
و آنان را به اين وضعيت 
اسفبار كشانده اند، مي 
شناسند و از آنها با چنان 
تلخي ياد مي كنند كه علي 

پديده "الريجاني آن را 
 ياد مي "دريدگي گفتاري

  .كند
الريجاني و كليه دست 

نايتكاري اندركاران دزد و ج
كه مقصر خرابي و نابودي 
اقتصاد كشور هستند، آناني 
كه با سياست بحران ساز خود 
گراني و بيكاري را رشد داده 
اند، آنها كه ثروت ملي مردم 
را غارت كرده اند و حسابهاي 
بانكي خود را انباشته اند، بايد 
در انتظار پاسخ گويي به 
مردمي باشند كه اكنون بدون 

ي آنان را آماج هيچ پرده پوش
فحش و ناسزا قرار داده اند؛ 
واكنشي كه مرحله اوليه كاري 
بزرگ تر براي جزا دادن به 
عامالن روزگار نكبت بار 

  .كنوني است
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خواهي   تماميتوخودكامگي، تكروي 

به م پايبندي وي  و عدمالكينوري 
با بحران ، عراق را توافقات نشست اربيل

به . ست كرده اسياسي فراگيري روبرو
 اين  عمده سياسي، فراكسيونهايتازگي
ائتالف "، "العراقيه" متشكل از كشور

مقتدا صدر بعد از جريان  و "كردستان
 و رايزني جلسات پي در پي، گفتگو

ي ا ر176موفق به جمع آوري بيش از 
ه  بمالكيجهت سلب اعتماد از نوري 

 عرصه .عنوان نخست وزير كشور شدند
سياسي كشور عراق با اتخاذ تصميم 
سلب اعتماد از نوري مالكي از سوي 
فراكسيونهاي مزبور وارد مرحله تازه اي 
در مسير انزواي اقتدارطلبي نخست 

 تن از 176ز  بيش ا.وزير عراق شد
 خود بر ينمايندگان مجلس با امضا

استيضاح نوري مالكي جهت پيشبرد 
بر اساس . كيد ورزيدندامسير اصالحات ت

 احتمال ،"العراقيه"گزارش فراكسيون 
ي نيز ا ر200افزايش امضاها تا ميزان 

وجود داشت كه بيش از حد نصاب ذكر 
برابر . استشده در قانون اساسي عراق 

 شمار ،ون اساسي عراق قانبا مفاد
نمايندگان امضاء كننده طرح سلب 

تن  163 داعتماد از نخست وزير مي باي
 اعضاي پارلمان نصف به عالوه يككه 

  . باشداست 
 در واكنش به اين اقدام به مالكينوري 

 مستبدان روي مي  تمامتاكتيكي كه
تهديد   دستگيري، يعني،آورند

 تشديد عمليات  كمك بهنمايندگان،
وريستي و ايجاد شرايط رعب و تر

امضاها را وي، . وحشت متوسل شد
يس جمهور يي، رنجعلي خواند و از طالبا

 خواست تا امضاهاي جمع آوري عراق
شده براي سلب اعتماد را به نهاد 

ي تحويل دهد تا از يتحقيقات جنا
رژيم  . درستي آن اطمينان حاصل كند

  نيز تالش كرد تا با فشار بر مقتداايران
 مالكيصدر، وي را از مخالفت با نوري 

  دراما، تلويزيون بغداد. منصرف سازد
 رهبر ،گزارشي خبر داد كه مقتدا صدر

 عقب نشيني از تصميمش ،جريان صدر
ماهواره  تلويزيونيك كه قبال از سوي 

  تكذيب كردهبود راي اعالم شده ا
 يكي از نمايندگان صدر در .است

  آنهاموضع از ثابت بودن  نيزپارلمان
مقتدا . پيرامون سلب اعتماد خبر داد

صدر خواستار سرعت بخشيدن به 
به جريان برگزاري جلسه مجلس جهت 

 ايجاد در پي. سلب اعتماد  شدافتادن 
ترديد از سوي نوري مالكي نسبت به 

كرد صحت امضاها، مقتدا صدر اعالم 
كه شك كردن به امضاها و سالمت 

بلكه با  د،له اي را حل نمي كناآنها مس
له ارفتن به پارلمان و تصويب آن مس

جالل طالباني نيز به . حل مي شود
 بيانيه  در"پيامنر"گزارش خبرگزاري 

 دريافت و رااي اعالم كرد كه امضاها 

كنسول . را امضا كرده است خود نيز آن
در واكنش به اقدامات آمريكا در بصره 

 آمريكا حامي هر مذكور عنوان كرد كه
نوني و تجربه دموكراتيك در اقدام قا

نماينده باراك اوباما نيز به . استعراق 
برخي كارشناسان سفر . عراق سفر كرد

 اوباما به معاون جوزف بايدن، در پيش
عراق را به انتخابات رياست جمهوري 

 اوباما  و معتقدندآمريكا ربط مي دهند
ثير منفي اتالش مي كند از هر گونه ت

عراق بعد از تشديد بحران سياسي در 
خروج نيروهاي ارتش آمريكا بر افكار 

  .جلوگيري كندعمومي، 
بدين ترتيب، يك جبهه واحد از 

 عليه عملكردهاي ي مختلففراكسيونها
 تشكيل شد كه مالكيمستبدانه نوري 

 "ائتالف قانون" حزب در اين ميانالبته 
 تا جانشين نوري مالكي نيز تالش كرد

 اما،. كندرا از بين اعضاي خود نامزد 
 واكنش غيرمنتظره دفتر معادالت فوق با
طالباني . ي به هم خوردرياست جمهور

 با بارزاني و فراكسيونهاي توافق با وجود
 با صدور بيانيه اي اعالم كرد كه ،ديگر

پس از شمارش و دقت در امضاها، 
 160مشخص شده است كه تنها 

 از نخست نماينده خواستار سلب اعتماد
ين تر از ي پا كه اين تعداد شده اندوزير

  قانون اساسي تصريح شده درحد نصاب
 ابالغيه طالباني افزود، بنابراين. است

دفتر رياست جمهوري به پارلمان براي 
برگزاري جلسه سلب اعتماد، ارسال 

   .نخواهد شد
در همين رابطه، اياد عالوي در 

 آنچه "تلويزيون العربيه"گفتگويي با 
ي نبودن شمار دفتر طالباني در كاف

امضاهاي نمايندگان جهت سلب اعتماد 
از نوري مالكي عنوان كرده است را 

 167دقيق ندانسته و تعداد امضاها را 
افزون بر اينها، وي از . عدد اعالم كرد

راههاي قانوني ديگر جهت سلب اعتماد 
  .از مالكي ياد كرده است

 عراق به نقل از "ايپاي"خبرگزاري 
، چاپ كويت از دليل "الساسيه"روزنامه 

 .تغيير موضع طالباني پرده برداشت
كه خبرگزاري مذكور، نوشت 

فرستادگاني از جانب احمدي نژاد در 
ييالق دوكان به جالل طالباني يك پيام 

 كه در آن از وي خواسته اند ندمهم داد
مقابل درخواست سلب اعتماد از مالكي 

 -بر اساس اهميت محوري اتحاد شيعه
  به ويژهوالت منطقه،كردي در تح

  . سوريه، ايستادگي كند
بيرون منابع گوناگون، از ، در همين راستا

 نماينده از فراكسيون 11  نامكشيدن
 طالباني از بين اثير و فشاركردها تحت ت

 وضعتغيير م. امضا كنندگان خبر دادند
يس جمهور عراق و يجالل طالباني، ر
 "اتحاد ملي كردستان"دبير كل حزب 

رهبران فراكسيونهاي حيرت بات موج
مسعود .  گرديدمخالف نوري مالكي

يس اقليم كردستان اعالم يبارزاني، ر

كرد كه اگر جلوي ديكتاتوري گرفته 
 ، كردستان راه حل ديگري يعني،نشود

بيرون كشيدن از حكومت را در دستور 
صورت  كه در اينداد كار قرار خواهد 

 خروجبر اساس توافقنامه اربيل با 
كردها، دولت عراق منحل قلمداد خواهد 

خارج شدن از  بارزاني در حالي. شد
كه  را طرح مي كند حكومت مركزي

جالل طالباني بارها بر ضرورت باقي 
ماندن كردها در چهارچوب دولت 

كيد امركزي عراق با سيستمي فدرال ت
  . ورزيده است

  
موضع گيري اخير بارزاني در واكنش به 

ثير نيروهاي ا تحت ت طالبانيي كهاقدام
 موجب  به آن مبادرت ورزيده،خارجي

نه تنها بين  ، و كشمكشتشديد تنش
 ،فراكسيونهاي عمده با نوري مالكي
. بلكه در ائتالف كردستان نيز شده است

كيد مي كند كه اقانون اساسي عراق ت
 تكليف مناطقي ددولت مركزي مي باي
ي از استان نينوا، يمانند كركوك، بخشها

ي و تكريت را كه كردها خواستارند ديال
 2007 تا سال ،تحت كنترل داشته باشند

  نه تنهااما نوري مالكي. مشخص كند
بلكه  ، بي اعتنا بودهبه اين موضوع

تقاضاي كردها مبني بر افزايش سهم 
آنان از بودجه ساليانه كشور را هم 

   .ناديده گرفته است
در حقيقت، اختالفات بين فراكسيون 

 و نوري مالكي در سطوح "يهالعراق"
بين ائتالف كردستان و  وسيعتري،

 فراكسيون صدريها با نوري مالكي
در واقع، .  يافته استگسترش و توسعه

نوري مالكي فقط تعهدات خود به 
 را "العراقيه" و "ائتالف كردستان"

 در برابر تعهداتش نقض نكرده؛ او
عنوان يكي از مهمترين ه صدريها ب

 داراي چهل كرسي در فراكسيونها كه
مجلس هستند و با مالكي بر سر كشتار 

 را نيز زير پا آنها اختالف ديرينه دارند
آنها خواستار شراكت در . گذاشته است

. قدرت و داشتن پستهاي دولتي هستند
 تضادها بين فراكسيون صدر با ژرفش

نوري مالكي در عرصه سياسي عراق از 
ن عنواه آنرو كه گرايش مقتدا صدر ب

يك گرايش مذهبي و ارتجاعي داراي 
يك پايگاه توده اي قدرتمند در عراق 

  .  مي باشد اهميت داراي،است
بحران سياسي در عراق در حالي تشديد 

رنج ديده اين  مردم اميدمي شود كه 
به داشتن دولتي پايدار، استقرار كشور 

 از  پسدموكراسي و عدالت اجتماعي
دليل ، به چندين دهه جنگ و اشغال

امپرياليسم ،  خارجي نيروهايدخالتهاي
  و ماهيتهرانتو ارتجاع حاكم بر 

 به سراب ،انحصار طلبي نوري مالكي
نوري مالكي نه تنها . تبديل شده است

 مبني بر توافقهادر ساختار سياسي به 
در   بين احزاب سياسيتقسيم قدرت

 ها و وزارتخانه تعيين وزراي شكل
 نپوشانده،پستهاي حكومتي جامه عمل 

اجراي سياستهاي دليل ه بلكه دقيقاً ب
  ويژهمنافع حركت بر اساس ومستبدانه 

كه در تضاد با منافع جريان سياسي خود 
قرار دارد، نه قادر مردم محروم عراق 

 گامي جدي در است و نه تمايل دارد كه
 مسير حل و فصل معضالت فزاينده

چنگ  با وي.  بردارد اجتماعيسياسي و
 ابزارهاي اعمال قدرت  به تمامانداختن

 برايو با توسل به سياستهاي خصمانه 
 از كوتاه كردن دست رقباي سياسي

  و تشديدژرفشعمل به در  قدرت،
ياري رسانده مشكالت جامعه عراق 

  . است
 در  ملل متحد سازمان گزارشبراساس

وضعيت حقوق بشر  ،سال جاري مي 30
بور به زسند م. استدر عراق جدي 

 ،غيرنظامياناالي تلفات سطح ب
 هاي خودسرانه و بازداشتهاييدستگير
 در مراكز وخيمشرايط  ،طوالني

 خشونت عليه زنان و دختران، بازداشت،
 كردهفقر گسترده و بيكاري باال اشاره 

كه سه ميليون عراقي در  در حالي. است
بيكاري به سي  فقر مفرط بسر مي برند،

نسبت  ،نه ميليون عراقي، برابر با درصد
درصد . به گذشته افزايش يافته است

 هر ازي از مردم عراق بي خانمان و يباال
.  هستند بي بهرهگونه امنيت اجتماعي

   سازمان عفو بين المللدر همين حال، 
  11بقيه در صفحه 

  

  تشديد و بسط بحران سياسي بر بستَر انحصارطلبي نوري مالكي
 آناهيتا اردوان
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خامنه اي انتخابات مجلس هشُتم را 

   كرد؟"مهندسي"چگونه 

  منصور امان
  

   خرداد22... فراسوي خبر
زمان كوتاهي پس از كشيده شدن پرده نمايش 
انتخابات مجلس نُهم مالها، جزييات تازه و 
بيشتري از چگونگي روي صحنه بردن خيمه شب 
بازي انتخابات مجلس قبلي و تقسيم كُرسيهاي آن 

مهندسي "آنچه كه بر مكانيزم .  گرديده استفاش
 به شيوه آيت اهللا خامنه اي و "انتخابات

همدستانش پرتو افكنده، كشمكشهاي همراه با 
پرده دري در جريان يا پيرامون دادگاه ُكالهبرداري 

  .  است"بيمه ايران"ميلياردي 
  

روز شنبه در نوشته اي كه ) ايران(روزنامه دولت 
ن مي دهد به نوشته يا سفارش درونمايه آن نشا

آقاي محمدرضا رحيمي نگارش شده، به صراحت از 
صرف منابع مالي به دست آمده از راه تبهكاري 

 انتخابات مجلس "مهندسي"اقتصادي به منظور 
  . هشُتم و چينش نمايندگان آن سخن رانده است

  
نوشته مزبور در حالي كه تالش مي كند اتهاماتي 

قاي رحيمي گرديده را بي اثر كه متوجه شخص آ
كند، بر سازمان يافته بودن استفاده از تبهكاري 
اقتصادي در باند ولي فقيه جهت مصارف سياسي 

نويسنده فاش ساخته كه آقاي . تاكيد مي كند
محمدرضا باهنر، يكي از پايوران ارشد اين باند، به 
طور مستقيم در جريان دريافت پولهاي كثيف بوده 

به جز تعداد معدودي، همه ي " منبع و از اين
  . "نامزدهاي اُصولگرا استفاده كرده اند

  
پيشتر نيز فردي كه منابع حكومت از او به نام 

 ياد مي كنند و چنين برمي "جابر ابدالي" يا "ا.ج"
آيد كه از افراد كليدي و پر نُفوذ در اين رسوايي 

: ودباشد، در دفاع از خود در دادگاه توضيح داده ب
ام به كساني كه در خط واليت   من خواسته"

اين امر مربوط به انتخابات . هستند، كُمك كنم
من . بقيه حرفها هم دروغ است. قبلي مجلس است

براي رضاي خدا و اينكه يك عده بچه بسيجي و 
مدار بتوانند در انتخابات مجلس پيروز شوند،  واليت

   ".به آنها كمك كردم
  

 امنيتي دولت يكبار –ظامي افشاگري فراكسيون ن
بيشتر روشن مي كند كه تبهكاري سازمان يافته 
اقتصادي در رژيم واليت فقيه داراي مبنا و خواست 
سياسي است و حكومت نه تنها آن را پشتيباني و 
حفاظت مي كند، بلكه به گونه گُسترده نيز به 

  . خدمت مي گيرد
  

آقاي همچنين، نوشته مورد اشاره، علت عدم پيگرد 
محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهور 

نام بردن از . را نيز بيان كرده است"رهبر"منصوب 
آقاي باهنر، يك پادوي سرشناس بيت واليت، 

 در جمع رقبا را از "عاقالن" ست كه "اشارتي"
نه او و نه آقاي رحيمي . انتهاي كار پرهيز مي دهد

ه را هم اين ُنكت. حلقه اول اين زنجيره نيستند
 علي "مهندس"طرفهاي درگير مي دانند و هم 

  ! خامنه اي و دستگاه قضايي زير دستش
  

  

  لي جمهور برزسييدست رد ر

   نژادي احمدنهيبه س
 

 هي پوجعفر
  

 فراسوي خبر اول تير
 بر ي خامنه اي نژاد، گمارده علي احمدمحمود
 وي روز سه شنبه وارد ري جمهوراستيمسند ر

 . شدلي برزتتخي پارو،يدو ژان
 پس از ورد به م،ي رژستي جمهور ساده زسيير
 كلتي با اسكورت پنج خودرو، شش موتورسو،ير

 ني از مجلل تريكي كوپتر روانه ي هلكيو 
 نژاد ياحمد.  شد»پي تولاليرو« شهر، يهتلها

 به ″20+وير« شركت در كنفرانس يكه برا
 دهن ي شعارهااي سفر كرده است، از قبل ليبرز

 خط و ي صنعتبزرگ ي كشورهاهيلپركن، ع
 با موج گري داشت بار دي و سعدهينشان كش

 گري دي خود به رسانه هاي دسترس،يساز
 نشد و نينچنياما ا. كشورها را آسان كند

 ي نژاد، به نظر مي احمدي قبليبرخالف سفرها
 بار او در جلب توجهات مشكوك نيرسد ا

 .شكست خورده است
 لماي خانم د،يليع برز همه بدتر، طبق خبر مناباز

 داري درخواست دل،ي برزي جمهورسييروسف، ر
 هي نژاد در حاشي جهان، احمدتيري مديمدع

 را رد كرده و او را به ″20+وير«كنفرانس 
 .رفتيحضور نپذ

  
 جا اري اتفاق بسني نژاد از اي احمدهمراهان

، روزنامه » فرداويراد«به گزارش . خورده اند
: سدي نوي خبر منيرج ا با د»وياُگلو «يليبرز
 كنفرانس ني شركت در اي كه برايراني ااتيه«

 لي برزيروي دو ژانوي به شهر ريبزرگ جهان
 ». امر ناراحت استنيوارد شده، به شدت از ا

 روز جمعه س،ي ادواردو پائو،ي شهردار رنيهمچن
 تخت ي ستون بدلكي از ييمراسم رونما

 ني نژاد به اي دولت احمدي كه از سوديجمش
 امكان سوواستفاده ليشهر اهدا شده را به دل

 لغو غات،ي تبلي براتي موقعني از ايراني ااتيه
 .كرده است

 يادي گذشته شمار زي حال در روزهاني همدر
 هي عللي در برزياسي و سي اجتماعياز تشكلها

 تظاهرات كرده و وي نژاد در ريحضور احمد
 زي نلي كنگره برزي از اعضايكيوالتر فلدمان، 
 و لي برزي براي را خطرنژاد يمحمود احمد

 . خوانده استي جنوبيكايآمر
 هي فقتي والمي و رژلي برزياسي روابط سهرچند

 ي به سردلواي داسي جمهوراستيبعد از ر
 تند خانم روسف، اري اما برخورد بسده،ييگرا
 ي اسالمي جمهورمي رژاتي نبود كه هيزيچ

 . كرده باشديني بشيآن را پ
 پس از آزار لي از برزمي رژپلماتي دكي فرار
 مختلط در ماه ي چند كودك در استخريجنس

 مي رژ»يتفاوت فرهنگ« از يگذشته، بخش
 گري با دي اسالمي جمهورتكاريآدمكش و جنا

 دهيمردم جهان است كه به سطر خبرها كش
 .شد

 ري و تزواي شود، پرده ري مشخص مگري داكنون
ه و  كنار رفتنياز چهره زاهدان دروغ

 اعمال و كردارشان رانيسركوبگران مردم ا
 . شده استاني عاني چشم جهانشيپ

 ي احمدنهي روسف به سلماي رد خانم ددست
 ني او، نشانه اداري درخواست درفتنينژاد و نپذ
  .مدعاست

  

 10بقيه از صفحه 
از افزايش اعدامها ابراز نيز 

 بر پايه. نگراني كرده است
اي  از ابتدگزارش اين سازمان،

 دولت ، تا كنون2012سال 
 زنداني را به 70نوري مالكي 

  .است سپرده چوخه هاي مرگ
خبرگزاريهاي از سوي ديگر، 

 بر تشديد عمليات گوناگون
 بعد از به ويژهتروريستي 

تصميم فراكسيونها در سلب 
اعتماد از نوري مالكي در 

 كشور تاكيد  مركزياستانهاي
 تنها در ماه گذشته .ورزيده اند

 نفر عراقي كشته 132ش از بي
  قربانياناز نفر 90شده اند كه 

 تشكيل  شهروندان عاديرا
انفجار بمبهاي كنار . مي دهند
عمليات تروريستي و  جاده اي،

قصد و ترور فعاالن  وسو
سكوالر و اعضاي  سياسي،

وابسته به فراكسيون 
افزايش يافته است  ،"العراقيه"

كه بر اساس اسناد و اظهارات 
، به نمايندگان مجلسبرخي 

 توسط ارگانهاي ممستقيطور 
 مالكي امنيتي نوري

سازماندهي، پشتيباني و 
  . حمايت مي شود

در كانون بحران سياسي 
عراق، هماوردي بين نيروهاي 

 خواستار

مشاركت از يكسو و انحصار 
طلبي سياسي از سوي ديگر 
قرار گرفته كه در اين 
كشاكش، نيروهاي خواستار 

ي، بر استيضاح مشاركت سياس
. نوري مالكي تاكيد دارند

بحران مزبور با توجه به 
وابستگي فراكسيونهاي درگير 
و به تناسب ارتجاعي و مترقي 
بودن آنها، تابع موضع گيري و 
منافع قدرتهاي منطقه، 
امپرياليسم، رژيم و كشورهايي 
. مانند عربستان سعودي است

البته تجربه مبارزات مردم 
د كه جهان نشان مي ده

تعيين تكليف نهايي با سلطه 
طلبي و خودكامگي دولت 
نوري مالكي، امپرياليسم و 
رژيم حاكم بر ايران به عنوان 
نيروهاي مداخله گر، بر عهده 
مردم محروم و به جان آمده 
در ميدانهاي شهرهاي عراق از 

 بغداد "التحرير"جمله ميدان 
در اين ميان دولت . مي باشد

ي بر آمريكا خواستار دولت
اساس مدل تركيه است؛ 

-نظامي كه به سياستهاي نو
ليبراليسم اقتصادي تن دهد و 

منافع اقتصادي آن را به طور 
  . دراز مدت تامين كند

رژيم جمهوري اسالمي هم بر 
اساس خصلت توسعه طلبانه 
خواستار هژموني سياسي و 
اقتصادي بر شرايط مساعد 
فراهم شده بعد از جنگ و 

. عراق استاشغال در كشور 
اما با تمام تالش و فعاليت 
نيروهاي مداخله گر خارجي، 
نمي توان نتيجه گرفت كه 
آنها قادرند همه فعل و 
انفعاالت در منطقه را به نفع 

اين موضوع . خود كنترل كنند
مذهبي -براي رژيم استبدادي

كه با بحران انقالبي 
. روبروست، بيشتر صادق است

در شرايط كنوني، اگرچه 
اني در جهت تامين منافع طالب

رژيم واليت فقيه قادر شد 
توازن قوا را به نفع نوري 
مالكي در كشمكشها بين او و 
فراكسيونهاي مخالف تغيير 
دهد، اما اين موضوع با توجه 
به واكنش رهبران 
فراكسيونهاي مخالف نوري 
مالكي و تاكيد و پافشاري آنها 
بر بركناري وي نشان مي دهد 

شده از سوي كه فرجه صادر 
طالباني براي نگاه داشتن 
نوري مالكي در قدرت، به طور 
مقطعي و كوتاه مدت كارايي 

اما، صدور چنين بيانيه . دارد
هايي قادر است راههاي 
قانوني را فراروي 
فراكسيونهاي خواستار 
مشاركت سياسي هستند، ببندد 
و استفاده از تاكتيكهاي ديگر 

اين . را به آنها تحميل كند
له به موازات تداوم مسا

خودكامگي نوري مالكي و 
دخالت نيروهاي خارجي در 
منطقه مي تواند زمينه ساز 
تحوالت جديدي در عرصه 
سياسي كشور عراق شود كه 
كل منطقه خاورميانه نيز از 
تاثيرات منفي آن در امان 

  . نخواهد ماند
روند اجرايي شدن ابتدايي 
ترين تحوالت دموكراتيك در 

با توجه به مداخله كشور عراق 
و فعاليت نيروهاي ارتجاعي 
داخلي، خارجي و امپرياليستي 
از كانال بسيار بغرنج و پيچيده 
اي مي گذرد كه با فشار بر 
نوري مالكي و بركناري وي از 
ساختار قدرت در گام نخست، 

  . گره خورده است

تشديد و بسط بحران سياسي بر بسَتر 

 انحصارطلبي نوري مالكي
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 ي معلمان، بيشتي مشكل مععلت
   استتي به فرهنگ و تربيتوجه
و   سومين وزير آموزش ي اكرمكاظم

 يپرورش در چهارمين دولت جمهور
 "شرق"وگو با روزنامه   در گفتياسالم

 ي مشكالت معيشتي ماندگاريدليل اصل
 يتوجه  يا كميتوجه يمعلمان را ب

 يمجلسيان و دولتها به هدف اصل
 ياو م.  داندي ميانقالب اسالم

اند كه انقالب   گفتهيبارها كسان":ديگو
 بوده و ياز اساس يك انقالب فرهنگ

 يريز هست، اما در عمل و برنامه 
اولويت به فرهنگ و تربيت داده نشده 

   ".است
 حي سابق آموزش و پرورش در تشرريوز

 در ياقدام مهم":دي گويعملكرد خود م
جهت حل مشكالت فرهنگيان، با توجه 

 و كمبود بودجه در يبه شرايط جنگ
فقط . دوره وزارت بنده صورت نگرفت

 پرورش به حقوق معاون يدر زمان آقا
 اضافه شده بود ي چيزيدوره راهنماي

.  بوده بندي آن در دوره كاريكه اجرا
البته همان روزگار هم اعالم كردم كه 
اين خدمت به معلمان حاصل تالش 

 زمان  در،يبل.  پرورش بوده استيآقا
 تومان به 500 حدود مبلغ يبنده چيز

حقوق خدمتگزاران و رانندگان اضافه 
 مسوول ،ي كاشيشد كه مرحوم آقا

 از افراد هم در دفتر بنده بود كه يپذيراي
 بحمداهللا يبا خوشحالي آمد و گفت فالن

در دوره كار تو اين خدمت و محبت به 
  ".ما ضعفا رسيد

  

  

   معلمانمشكالت

  در مناطق محروم

 زمانه به گزارش محسن وي رادتي سادر
معلمان در مناطق ":كاكارش آمده است

 چون نبود يمحروم كشور با مشكالت
 دو زبانه بودن مدارس و ،يحقوق كاف

آموزان در كالس   دانشاديشمار ز
  .درسها روبرو هستند

 يها  امر به باور كارشناسان در سالنيا
آموزان و دو   دانشليتحص  تركر،ياخ

 داشته يشدن معلمان را در پشغله 
 معلمان مناطق يدولت برا. است

 اختصاص داده يا  ژهيمحروم حقوق و
 حقوق نياست، اما امسال در نظر دارد، ا

 به حساب شيرا كه چند ماه پ  ژهيو
 پس آنان كرده بود، از زيمعلمان وار

  .رديبگ
 مجلس هشتم، اقبال ي روزهاني آخردر

 در انوي شهرستان مرندهي نما،يمحمد
 ريتذكر من به وز": گفتي شفاهيتذكر

 يآموزش و پرورش در رابطه با مبلغ
 به حساب شياست كه چند ماه پ

  معلمان آموزش و پرورش در مناطق 

  
 از خواهند ي و امروز ماند ختهيمحروم ر

 ي چه اقدامنيا. حقوقشان كسر كنند
 را پرداخت ي مبلغكبارياست كه 

 پس ندريگ ي ممي و امروز تصمكنند يم
  "رند؟يبگ

 نگار كورد   كردپور، روزنامهمسعود
 15امسال ":ديگو يساكن شهر بوكان م

درصد به حقوق معلمان افزوده شده 
 كه تورم براساس آمار ياست، در حال

 درصد بوده و براساس 20 ي بااليدولت
 درصد 30 ي باالي حتندگانيآمار نما

 اختالفها باعث شده كه نيهم. است
 شان تي وضعي اقتصادمعلمان از نظر

  ".روز به روز بدتر شود
  

   و برخوردنشيگز

  يبا فعاالن صنف

در ":دي گوي مي در گزارش" زمانهويراد"
 عالوه بر مشكالت راني ايكيمناطق اتن

 دانش يلي معلمان و افت تحصيصنف
 معلمان نشيآموزان، موضوع قانون گز 

 يهمواره مطرح بوده است و نهادها
 معلمان در نشيگزحقوق بشر از قانون 

  ".اند  مناطق انتقاد كردهنيا
 حقوق يها  جامعهيالملل ني بونيفدراس

 1389 كه در سال يا نامه ژهيبشر در و
 و ي قوميتهاي اقلهي علضيتبع"درباره 

 منتشر كرد، به قانون "راني در ايمل
 معلمان پرداخته و نوشته نشيگز

 معلمان مصوب نشيقانون گز":است
 به 1375سال  كه در 1384سال 

 يانهاها و سازم كاركنان تمام وزارتخانه
 كرد، شامل مفاد داي پي تسرگري ديدولت

 ري است كه به طور مشخص غريز
 هي فقتي كه به واليمسلمانان، مسلمانان

 ستند،ي نبندي به آن پاايباور ندارند 
 كنند، ي كه به احكام عمل نميمسلمانان
 نماز جماعت اي كه نماز جمعه ياشخاص

 كه چادر سر ي و زنانكند، يشركت نم
  . دهدي قرار مضي را هدف تبعكنند ينم

 نشي گزي از ضوابط عموميبعض
 كاركنان ياسي و سي اعتقاد،ياخالق

  : استريمذكور به شرح ز
 يكي اي اسالم و ني مبني اعتقاد به د-1

 ي مصرح در قانون اساسي رسمانياز اد
  ي اسالميجمهور

  م التزام به احكام اسال-2
 نظام ه،ي فقتي اعتقاد و التزام به وال-3

  ي و قانون اساسي اسالميجمهور
 مصرح در قانون ي مذهبيتهاي اقل-4

 با ي و عملي از نظر اعتقادياساس
 و مقررات مربوطه تابع ني قوانتيرعا
 خاص خود هستند اما در هر طيشرا

 متجاهر به نقض احكام اسالم ديحال نبا
  .باشند

 دارند و در موارد تي اولوثارگراني ا-5
 يگري ديتهاي اولوت،ي ظرفتيمحدود

   تي فعالنهيشياعمال خواهد شد، مانند پ

  
 انقالب، شركت در نماز يدر نهادها

 يجمعه و جماعت، پوشش چادر برا
  ".زنان

 آمده ني گزارش همچنني ادر
 مشروح در باال، در فصل ضيتبع":است
 همان 1377 نامه مصوب سال نييدوم آ

 و ضوابط يقانون با عنوان ضوابط عموم
 شده دي شرح تشدنيانتخابات اصلح به ا

  : است
 نماز، روزه لي عمل به واجبات از قب-1
...  
عدم ارتكاب ( اجتناب از محرمات -2

  ").رهي كبيمعاص
  

  

   و بازداشتاحضار

  مشاور آموزش و پرورش و

  دو شهروند در مهاباد

 ان،ي موكريزارش آژانس خبر به گبنا
 عقوبي ي به نامهايسه شهروند مهاباد

 اقدم و جمال ي قادردي ام،يخضر
 91 خرداد ماه 23قادرنژاد روز سه شنبه 

 اداره اطالعات مهاباد احضار و ياز سو
 ني مراجعه به ايروز چهارشنبه در پ
  . اداره، بازداشت شدند

 ،ي خضرعقوبي گزارش، ني اطبق
 ي پرورش و دانشجومشاور آموزش و

 ،ي ارشد روان شناسيرشته كارشناس
 و مستند ساز لمبرداري اقدم، في قادرديام

 ي حاجيو جمال قادرنژاد اهل روستا
  . باشندي ماندوآبيحسن از توابع م

 عقوبي بازداشت ي شود در پي مگفته
 مورد ني توسط ماموري منزل و،يخضر
 اياز اتهام .  قرار گرفته استيبازرس
 چي سه شهروند هني ايت احتمالاتهاما
  .ستي در دست نياطالع

  

  

  ي اعتراضتجمع

   استان كردستانيمعلمان اخراج

  روز وز،ي كورد نتي گزارش سابه
 نفر از 50 خردادماه حدود 18پنجشنبه 

 قبل در استان ي سالهايمعلمان اخراج
 كردستان يكردستان در مقابل استاندار

  . زدنديدست به تجمع اعتراض
 افتي معترض كه خواستار درانمعلم

 گذشته يسنوات و مابه التفاوت سالها
هستند، اعالم كردند به علت عدم 

 به مي كارگزاران رژييپاسخگو
 با تعداد ندهي آي در روزهاشانيخواستها
 شهر ي استانداراباني خيشترينفرات ب

قابل . سنندج را مسدود خواهند نمود
 در يذكر است كه تعداد معلمان اخراج

 ياستان كردستان دو هزار نفر برآورد م
   يهايشود كه عمدتا مربوط به پاكساز

  
 مي رژدنيدوران پس از به قدرت رس

  . استياسالم

  

 راني معلمان اي كانون صنفاميپ

 مبارزه با يبه مناسبت روز جهان

   از كودكان يبهره كش

 مبارزه با بهره ي روز جهانيا  هنگامه در
 23برابر  ژوئن 12 - از كودكانيكش

 كه هم ميگذار ي را پشت سر م-خرداد
 كودك در سراسر ونيلي م215اكنون از 

 گوناگون بهره ي ها وهيجهان به ش
 ني كه كمتريكودكان. شود ي ميكش

 و ي همگانيبهره را از آموزشها
 في نحي دارند و تنهاي زندگيمهارتها

 ي برايو روح پاك آنها، آنچنان توان
 سخت را ي از كارهاياريانجام بس

 ندارند ي مادراي كه پدر يكودكان. ندارد
 اي و ندياسايها ب  سار مهر آنهيتا در سا
 اند   دستي آنچنان تهشانيها خانواده 
 ي را براشي فرزندان خور،يكه ناگز

 ي به كارها،ي زندگي از سختدنيكاه
در جهان امروز، . گمارند يگوناگون م

اش،  نمونه تازه-گسترش فقر، جنگ 
 -ي كودكان سور◌ٔ شرمانه يبكشتار 

 دزي مانند ايري فراگيهايماري باد،ياعت
 كودكان را به شدت نيشمار ا... و

 زشت و اندوه بار دهيپد. دهد ي مشيافزا
 زي نراني در اابانيكودكان كار و خ

 هآنچنان گسترده و روزمره شده است ك
 را ي و اندك دلآزارد ي را ميكمتر چشم
 حضور نيه اشوربختان. آورد يبه درد م

 ي اقتصادياستهاي سيشوم با اجرا
 پر رنگ شي از پشي گذشته، بيسالها

  . استافتهيگشته و گسترش 
 ي كسانني در جرگه نخستمعلمان

 ي ها  جامعهي دشوارنيهستند كه با ا
 يامدهاي پژهي و به وابندهيتوسعه 

 دانش دنيد. رندي آن درگريزناپذيگر
ود  گي آشفته، چشمانييمايآموزان با س

 خسته و يرفته و خواب آلود و روح
 ي به نام افت آموزشي ا  كه واژهشانيپر

 جان هر و دل كشند، ي مدكيرا با خود 
  .آزارد  ي را ميانسان

 ي با گرامراني معلمان اي صنفكانون
 روز، دست اندركاران را به نيداشت ا

 ني اشي از پشي بي و واكاويشيدوراند
خوانده  فراي اقتصاد- ي اجتماعيماريب

 و ي همكاري خود را برايو آمادگ
 و مردم نهاد ي دولتيها  با نهادياريهم
 زشت از دهي پدني پاك كردن ايبرا

  . كند ي اجتماع اعالم م◌ٔ چهره
  راني معلمان ايكانون صنف

  1391 خرداد
   هرانايخبرگزار:منبع

  

   معلمانيچالشها
 قرهي باسيفرنگ
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اظهارات سخنگوي وزارتخارجه آمريكا و 
جلسات عجوالنه توجيهي پيرامون آن 
درباره تخليه اشرف بدون تضمينهاي 
انساني حداقل مشوق بيهوده ، پيش 

پرداخت مجاني و استمالت بيحاصل از  
فاشيسم مذهبي در آستانه مذاكرات 

  اتمي در مسكو است
  

 5ساكنان اشرف و نمايندگان آنها، در 
ا انتقال دو سوم ساكنان اشرف به نوبت ب

ليبرتي، حداكثر حسن نيت خود را نشان 
داده اند و در انتظار اجراي تعهدات 
دولت عراق همانطور كه در بيانيه 

  . برند  سر مي وزارتخارجه آمريكا آمده، به
سخنگويان وزارت خارجه آمريكا بيهوده 
تالش مي كنند با تغيير صورت مسأله، 

ات اتمي با رژيم همزمان با مذاكر
آخوندي در مسكو، توقف انتقال ششمين 
ستون از اشرف به ليبرتي را كه يك ماه 
و نيم است ادامه دارد، به تلقي 
مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران 
از حكم دادگاه واشينگتن و وضعيت 
متزلزل حكومت نوري مالكي در عراق 

  . بچسبانند
  .اما اصل موضوع، اين نيست

لي كه گفتگو درباره آن موضوع اص
ماههاست ادامه دارد، تضمينهاي حداقل 
و درخواستهاي مشروع و قانوني 
مجاهدان اشرف و ليبرتي است كه از 
يك سال پيش سابقه دارد و در صدها 
  . اطالعيه و موضعگيري اعالم شده است

اين درخواستها قبل از حكم دادگاه 
واشينگتن و قبل از متزلزل شدن 

 جريان داشته و به حكومت مالكي
اما در . هيچوجه چيز جديدي نيست

عمل و در اجرا همه تعهدات در اين 
مورد از اين ستون به آن ستون موكول 

هر چند كه حكم دادگاه، لغو . شده است
نامگذاري تروريستي را كه مهمترين 
دستاويز دولت عراق در دو كشتار قبلي 

  . بوده است، اقتضا مي كند
م اجراي تعهدات و مشكل اصلي در عد

توافقات پيشين از جانب دولت عراق و 
  . آقاي كوبلر است

اين حقيقت را  صدها نامه فردي و 
مشترك از سوي ساكنان و دهها نامه از 
سوي نمايندگان اشرف در عراق و خارج 
از عراق به نماينده ويژه دبيركل مارتين 
كوبلر، به دبيركل بانكي مون و سفير 

ژه وزير خارجه آمريكا دنفيريد مشاور وي
در امور اشرف، و نقضهاي مكرر و 
مستمر از جانب دولت عراق گواهي مي 

  :كند
    
بر خالف توافق در حضور ناظران  -1

 تانكر آب و 6ملل متحد، دولت عراق 
فاضالب و سوخت از پنجمين گروه، 

عمدتأ شامل زنان مجاهد خلق را، در 
  ارديبهشت تغيير مسير داد و15شبانگاه 

. از بردن آنها به ليبرتي خودداري كرد
گرماي هوا در اين محل، در سايه باالي  

درجه سانتيگراد است و ساكنان به  50
تانكرها نياز دارند و اين كار تاكنون 

  .انجام نشده است
  
طبق توافق در حضور ناظران ملل -2

 17متحد ، مي بايد حداكثر تا روز 
ط  كاميون متعلقات مربو25ارديبهشت، 

 شامل منابع آب و 5 و 4به گروههاي 
فاضالب، كولرها، تجهيزات يخ سازي، 
مواد بهداشتي،  اقالم ورزشي، پوشاك و 
پارچه هاي مورد نياز زنان، كامپيوترها و 
وسايل درماني و پزشكي شخصي و 
نيازمنديهاي ضروري تأسيساتي از 

اما . شد اشرف به ليبرتي منتقل مي
ردن  موكت و نيروهاي عراقي  حتي از ب

صندليهاي مورد نياز ساكنان خودداري 
  .كردند

هزار دالر 120عالوه بر اين نزديك به 
متعلقات آنها ر ا در دو كانتينر ربودند و 

در حالي كه هيچ  . هنوز هم برنگرده اند
چيز ممنوعه و غير قانوني و نظامي در 

  .اين ميان وجود ندارد
  
 آوريل  25 و 24طبق نامه هاي-3

ن كوبلر به نماينده اشرف در خارج مارتي
خودرو و 3از عراق، قرار بر اين بود كه 

 بنگال ويژه بيماراني كه از  كمر به 6
پايين فلج هستند به ليبرتي منتقل شود 

  .كه هنوز هم انجام نشده است
  
مجاهدان اشرف صرفاً خواستار -4

اجراي توافقهاي پيشين طبق يادداشت 
 ويژه دبيركل تفاهم  و نامه هاي نماينده

 21 مارس، 16، 2011دسامبر 28در 
 آوريل 26 و 25 و 24آوريل و ايميلهاي 

درباره وضعيت و حضور نيروهاي مسلح 
خودروي 10عراقي در داخل ليبرتي، 

 400سواري مورد نياز براي هر گروه 
براي رفت و آمد (نفري از ساكنان 

بيماران و افراد سالمند در داخل محوطه 
، زمانبندي مشخص )يسنگالخ ليبرت

براي وصل ليبرتي به شبكه آب و برق 
شهر، سازندگي، فضاي سبز و كاشتن 
درختان و فروش اموال منقول و 
غيرمنقول خود براي پرداخت هزينه 

 6در اين زمينه هم در . هايشان هستند
رغم همه وعده ها، هيچ  ماه گذشته، به

  . پيشرفتي نبوده است
ذشته بيش از  ماه گ4 ساكنان ليبرتي در 

يك ميليون دالر براي وارد كردن 
سوخت ژنراتورها از خارج از عراق 

 4زيرا دولت عراق . پرداخت كرده اند
سال است آنها را مورد تحريم سوختي 
قرار داده و از دسترسي آنها به سوخت با 
قيمتي كه همه شهروندان آن را 

خريداري مي كنند، جلوگيري كرده 
  . است

ين مانع از انتقال دولت عراق همچن
ژنراتورها از اشرف به ليبرتي است كه به 
طور كامل به هزينه ساكنان خريداري 
شده و اسناد مالكيت آنها هم موجود 

  .است
  
فالح فياض العامري، مشاور امنيتي -5

 ارديبهشت در تلويزيون 5مالكي، در  
  : دولتي عراق گفت

آقاي مارتين كوبلر، نماينده ويژه «
دبيركل ملل متحد در عراق، با جزييات 
با عراق و طرف ايراني از طريق سفارت 
ايران در بغداد و ساير كانالهاي ارتباطي 
با دولت ايران درباره تأمين الزامات 
يادداشت تفاهم امضاشده بين كوبلر و 
عراق درباره بستن كمپ اشرف و نقطه 

 به حضور سازمان در پايان گذاشتن
اين . خاك عراق، گفتگو كرده است

گفتگوها شامل مكانيزمهاي كار و نقش 
دولت ايران براي اجرا و انجام اين كار 

  . »بوده است
آقاي كوبلر هيچگاه به درخواست 
مجاهدان اشرف و ليبرتي براي تكذيب 
سخنان نفرت انگيز مشاور امنيتي مالكي 

ئن تحت ژو15تن نداد و تنها در روز 
فشارهاي بين المللي و اعتراضهاي 
گسترده مقاومت ايران و تظاهرات 
هموطنانمان در كشورهاي مختلف 
جهان به رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
ايران نوشت كه از دخالت دادن رژيم 
ايران در پرونده اشرف و مجاهدين 

  . خودداري خواهد كرد
درخواست مجاهدان اشرف  از ابتدا  اين 

ست كه از اين پس، نماينده ويژه بوده ا
دبيركل، هيچگونه دخالت رژيم ايران را 
عليه مخالفانش در اشرف و ليبرتي مجاز 

  .نخواهد شمرد
  
(  مه 27با كمال تأسف گزارش -6
آقاي كوبلردرباره بازديدش از )  خرداد6

ليبرتي پس از بازگشت از سفرش به 
تهران، بيطرفانه نيست و از سوي كميته 

للي در جستجوي عدالت، كه بين الم
هزار پارلمانتر را در كشورهاي مختلف 4

نمايندگي مي كند، مورد اعتراض قرار 
. گرفته و به آن جواب داده شده است

ژوئن 11اين گزارش، و اطالعيه 
مارتين كوبلر بدون شك ) خرداد22(

توسط رژيم ايران و دولت مالكي در 
گيرد و   عراق مورد سوء استفاده قرار مي

راه سومين حمله در اشرف را هموار مي 
اكنون جاي خوشوقتي است كه . كند

آقاي كوبلر و همچنين سخنگويان 
وزارتخارجه آمريكا تصريح مي كنند كه 
تنها يك راه حل مسالمت آميز را از 

  .جانب دولت عراق قابل قبول مي دانند
  

خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده  -7
 از آقاي مقاومت ايران از اين پيشتر

كوبلر خواست با صدور يك بيانيه كوتاه 
درباره ممنوعيت هرگونه دخالت رژيم 
ايران در پرونده اشرف و مجاهدين 
موافقت كند و سپس در روز يكشنبه 

  .ژوئن به مالقات خانم رجوي بيايد17
   
مقامات عراقي و ملل متحد و  -8

مقامهاي آمريكايي تصريح مي كنند كه 
 كشورهاي ثالث در  نفر به3300اعزام 

بنابراين . كوتاه مدت امكانپذير نيست
مجاهدان اشرف و ليبرتي براي 
برخورداري از حقوق شناخته شده 
پناهجويان طبق بيانيه هاي اول فوريه، 

 2012 مارس 28اول مارس و 
كميسارياي عالي پناهندگان، مدتهاست 
درخواست كرده اند كه موقعيت حقوقي 

پ پناهندگي عنوان يك كم ليبرتي به
  .رسميت شناخته شود به
  
درخواست مجاهدان  اشرف براي -9

بازرسي اشرف توسط آمريكا، به اين 
خاطر است كه، بعد از ترك آن دولت 
عراق و عوامل دست نشانده رژيم ايران 
در عراق با صحنه سازيهاي شناخته 
شده ادعاي كشف مهمات و مواد 

  . انفجاري نكنند
اشرف در به همين خاطر نماينده 

ژوئن به مشاور ويژه وزير خارجه 17
  :آمريكا در مورد اشرف نوشت

در حاليكه ما معتقد نيستيم بازرسي 
اشرف براي دولت آمريكا كار مشكلي 
باشد اما اگر شما به هر دليل آن را 
عملي نمي بينيد، براي اطمينان خاطر 
گروههايي كه از اين پس از اشرف به 

اي اطمينان شوند، بر ليبرتي منتقل مي
خاطر خانواده هايشان و جامعه ايرانيان، 
حداقل بايد ترتيباتي بدهيد كه راه 

هاي بعدي   استفاده هرگونه ادعا و سوء
حكومتهاي ايران و عراق در اين رابطه 
به شيوه مقتضي بسته شود و جايي 
براي دعاوي و صحنه سازيهاي شناخته 

  . شده آنها باقي نماند
جه آمريكا بود كه اين وكيل وزارتخار-

 مه 8در جلسه دادگاه واشينگتن در روز 
طور  ادعا كرد اشرف به )  ارديبهشت19(

كامل خلع سالح نشده  و به همين 
دليل بالدرنگ با موج خشم و انزجار 
فرماندهان آمريكايي حفاظت اشرف كه 
بارها به جستجوي همه ساختمانها و 
تأسيسات و زمينهاي اشرف مبادرت 

  . د ، مواجه شدكرده بودن
  

اكنون جاي خوشوقتي است كه  -10
خانم ويكتوريا نولند، سخنگوي رسمي 

  ژوئن خود،18وزارتخارجه در  بيانيه 
  14بقيه در صفحه  

  
  

اطالعيه توضيحي دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران پيرامون سخنان سخنگوي 

 وزارتخارجه آمريكا
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اطالعيه توضيحي 

دبيرخانه شوراي ملي 

مقاومت ايران پيرامون 

سخنان سخنگوي 

 وزارتخارجه آمريكا

  
  13بقيه از صفحه 

بازرسي مجدد از اشرف را غيرضروري  
  : شناخته و تصريح كرده است كه

درخواستهاي بازرسي از اشرف از 
 عنوان يك پيش شرط  وزارتخارجه به

برتي، براي انتقال گروههاي بعدي به لي
  . يك انحراف از مسير است

اگر اين، به معني موافقت وزارتخارجه 
با بطالن ادعاي وكيل مربوطه و به 
معني موافقت با محتوا و مفاد حكم 
دادگاه در اين رابطه است، بهتر است آن 

در حكم . را به صراحت اعالم كند
دادگاه مبتني بر شهادت فرماندهان 
حفاظت اشرف، به ادعاي وكيل 

ارتخارجه هيچ وقعي گذاشته نشده وز
واال دادگاه به بازرسي از اشرف .  است

  . حكم مي كرد
دادگاه، همچنين، هيچ ربطي بين تخليه 
اشرف و لغو نامگذاري قائل نشده و اين 
دو را به يكديگر مشروط و مرتبط نكرده 

مشروط كردن و مرتبط ساختن . است
اين دو موضوع با يكديگر صرفاً يك امر 

ي و دور زدن حكم قضايي در سياس
راستاي سياست استمالت از رژيم 

  . آخوندي است
  

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت  -11
 13ايران از اين پيشتر در روز 

دستور سركرده  به: ارديبهشت اعالم كرد
نيروي تروريستي قدس، قاسم سليماني، 
مشاور امنيتي مالكي موظف شد براي 

يه شيطان سازي از مجاهدين و توج
وضعيت زندان ليبرتي تحت عنوان 
محل عبور موقت، هيأتهاي تبليغاتي به 

در همين اطالعيه . اروپا اعزام كند
خاطرنشان شده بود كه لبيد عباوي 

؛ حيدر )معاون وزارتخارجه عراق(
اصطالح  نماينده وزارت به(العگيلي 
؛ و نمايندگان كميته سركوب )حقوق بشر

د اشرف از قبيل دژخيم صادق محم
نماينده نخست وزيري، از (كاظم 

اندركاران اصلي كشتارهاي اشرف  دست
؛ در )و خوانده شده توسط دادگاه اسپانيا

اين هيأتها خواهند بود و موظفند در ژنو 
و بروكسل در ديدار با نمايندگان 
پارلمانهاي اروپايي و در كنفرانسهاي 

انساني با  مطبوعاتي به توجيه  رفتار ضد
تي و اشرف و سركوب مجاهدان ليبر

اپوزيسيون رژيم ماليان در عراق 
  . بپردازند

  
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران -12
 13 خرداد با يادآوري اطالعيه 28در 

ارديبهشت و سندي كه از داخل رژيم 
ايران به امضاي مشاور امنيتي دولت 

  :عراق به دست آورده است، اعالم كرد

از دوشنبه در اين هيأتها، كه اولين آن، 
خرداد براي توجيه جنايتهاي پيشين، 29

به بروكسل و ژنو مي آيد، عالوه بر 
دستياران مشاور امنيتي مالكي، لبيد 

، چند ژنرال )معاون وزارتخارجه(عباوي 
و سرهنگ اطالعات و پليس و اعضاي 
كميته سركوب اشرف و مسئوالن دو 
قتل عام و محاصره و شكنجه رواني 

يكي از آنها . دساكنان حضور دارن
جنايتكار صادق محمد كاظم، مديريت 
دولتي ليبرتي است كه به خاطر دست 
داشتن در دو كشتار توسط دادگاه اسپانيا 

عالوه بر اين، افرادي . احضار شده است
از وزراتخانه هاي دادگستري و حقوق 

  . شوند بشر در اين هيأت ديده مي
مقاومت ايران خواستار جلوگيري از ورود 

ايتكاران تحت پيگرد به اروپا، به جن
پارلمانها و مراكز ملل متحد شد و ورود 
اين قبيل افراد را ، نقض ارزشهاي 
بنياديني اعالم كرد كه اين نهادها 

  . خاطر دفاع از آنها تشكيل شده است به
  

 ژوئن همچنين  15خانم رجوي در -13
  : به مارتين كوبلر نوشت

كه من از ياد مي آوريد  شما مطمئناً به 
دسامبر گذشته خواهان امضاي يك سند 
جامع ترتيبات انتقال از اشرف به ليبرتي 
بوده ام كه همه چيز در آن روشن و حل 

اما هر بار در اين . و فصل شده باشد
بحران تلخ و دردناك اين موضوع به 

اكنون زمان آن . نوبت بعدي موكول شد
فرا رسيده است كه درگفتگوي ما همه 

ك بيانيه مشترك با مواد چيز در ي
مشخص بين ما و شما حل و فصل 

به نحوي كه الزامات و . شود
نيازمنديهاي انتقال كليه ساكنان اشرف 
به ليبرتي و سپس انتقال آنها به 
كشورهاي ثالث تأمين گردد مشروط بر 
اينكه رضايت ساكنان اشرف با تضمين 

  .دست آيد حداقل حقوق آنها به
   

نمايندگان آنها در ساكنان اشرف و -14
 نوبت با انتقال دو سوم ساكنان اشرف 5

به كمپ ليبرتي حداكثر حسن نيت خود 
را نشان داده اند و از اين رو در انتظار 
اجراي تعهدات دولت عراق همچنانكه 
در بيانيه وزارتخارجه آمريكا آمده است، 

  . هستند
نظر مي رسد برخي  در چنين وضعيتي به

جيهي وزارتخارجه اظهارات و جلسات تو
آمريكا درباره اشرف و اينكه مجاهدان 

فوريت همكاري خود را با  اشرف بايد به 
كوبلر و دولت عراق از سر بگيرند، 
مصرفي جز يك مشوق براي تلطيف 
كردن فضاي مذاكرات مسكو نداشته 

يك پيش پرداخت مجاني از .  باشد
سوي وزارتخارجه به فاشيسم ديني در 

دور و دراز از راستاي استمالت 
آخوندهاي حاكم بر ايران از جيب 
مجاهدين و مقاومت ايران در سال 
انتخابات آمريكا ،كه همچون گذشته 

  .بيحاصل است
  

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
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بيانيه مطبوعاتي ويكتوريا 

نولند، سخنگوي وزارت 

  خارجه آمريكا

مريكا،  سايت وزارت خارجه آ
 29ويكتوريا نولند ـ دفتر سخنگو ، 

  1391خرداد 
چنان در مورد  اياالت متحده هم

وضعيت موجود در كمپ اشرف 
نگران است و از ساكنان اين 

خواهد كه فوراً به  كمپ مي
همكاري كامل خود با دولت عراق 

اياالت . و يونامي ادامه دهند
چنين از دولت عراق  متحده هم

خواهد كه به تالشهاي خود در  مي
اجراي تعهداتش در زمينه تأمين 
سالمتي، امنيت، و رفتار 

دوستانه با ساكنان مزبور  انسان
  . شدت بخشد

تن از 2000اكنون كه تقريباً 
ساكنان اشرف به كمپ حريه 

آميز  اند، بستن مسالمت جابجا شده
ترس است، اما كمپ اشرف در دس

مسلتزم شكيبايي بيشتر و تعامل 
باشد تا جامه عمل  عملي مي

پيشنهادات سازنده بايد . بپوشد
همراه با روح سازنده باشد و نه 

شرط گذاشتن براي  امتناع يا پيش
شرايطي كه . وارد شدن به گفتگو

طور علني  اخيراً براي همكاري، به
اند، از جمله  اعالم گرديده
ده شده به فراخوانهاي دا

خارجه براي بازرسي كمپ  وزارت
شرطي براي  عنوان پيش اشرف به

جاييهاي بعدي به كمپ  جابه
حريه، يك بيراهه رفتن 

  . غيرضروري است
اياالت متحده روشن ساخته است 
كه همكاري در بستن كمپ 
اشرف، پايگاه شبه نظامي اصلي 

، يك )mek(مجاهدين خلق 
عامل كليدي در تعيين اين امر 

چنان  ست كه آيا اين سازمان هما
بار خود  بر روي گذشته خشونت

گذاري كرده يا متعهد است  سرمايه
  . كه آن گذشته را پشت سر بگذارد

طور كامل از مسيري كه  ما به
متحد براي بستن  توسط ملل 

آميز كمپ اشرف مطرح  مسالمت
حلهاي بادوام  گرديده، در كنار راه

براي ساكنان سابق آن، حمايت 
  . كنيم مي

ساكنان اين كمپ و رهبري آنها 
 _هم در عراق و هم در پاريس_

بايد تشخيص بدهند كه اين مسير 
حل امن و انساني  عنوان يك راه به

تنها، . باشد براي اين وضعيت مي
آميز تصميم دولت  اجراي مسالمت

عراق براي بستن اين كمپ، 
قبول است و دولت عراق  قابل

 مسئوليت امنيت و رفتار
دوستانه با افراد كمپ اشرف  انسان

  .را بر عهده دارد
  

 

فراخوان به جامعه بين 

المللي براي تحقيق و 

رسيدگي به درخواستهاي 

قانوني و برحق مجاهدان 

  اشرف 
  

ابراز تأسف از كتمان حقايق، نقض بيطرفي و 
ناديده گرفتن خواستهاي برحق ساكنان توسط 

ز حسن ساكنان اشرف، فراتر ا .مارتين كوبلر
نيت، با حداكثر انعطاف و با صرفنظر كردن از 

اند كه در  بسياري حقوق خود بارها اعالم كرده
 خواست قانوني و مشروع 6صورت تحقق 

  .روند خود، بالدرنگ به ليبرتي مي
خرداد، آقاي مارتين 22عصر روز دوشنبه

كوبلر، نماينده ويژه دبيركل ملل متحد و 
من از «: كردرئيس يونامي در عراق، اعالم 

ساكنان باقيمانده كمپ اشرف ميخواهم كه 
. »جا شوند بدون تأخير به كمپ حريه جابه

من . جايي نبايد متوقف شود پروسه جابه«
جايي مجدداً آغاز نشود،  نگرانم كه اگر جابه

هر گونه خشونتي . وجود آيد خشونت به
  . »غيرقابل قبول خواهد بود

گزارش خبرگزاري فرانسه در همين رابطه 
كوبلر مشخص نساخت كه چه چيزي «كرد 

اين تأخير را باعث شده است يا او از چه 
طرفي نگران است كه اين خشونت را ممكن 

  . »است شروع كند
تا كنون نزديك به دو سوم ساكنان اشرف در 
پنج نوبت با فشار و اصرار شديد آقاي كوبلر 

 اما او در بيانيه خود از. اند به كمپ ليبرتي رفته
گروههاي » تأخير«هر گونه اشاره به داليل 

بعدي و صدها ايميل و نامه فردي يا مشترك 
كه در اين فاصله از ساكنان و نمايندگانشان 
دريافت كرده است ، به طور عمدي خودداري 

  . مي كند تا ساكنان مقصر جلوه داده شوند
جايي  جابه«در عين حال او همچنان به 

هد كه در عمل د فراخوان مي» داوطلبانه 
چيزي جز پيشبرد سياست دولت عراق و 

سازي اجباري تحت نام ملل متحد  خانمان بي
  .نبوده است

نماينده ساكنان اشرف در خارج از عراق در 
 مه به دبيركل بان كي مون نوشت كه ما 22

فقط در پاريس طي شش ماه گذشته با آقاي 
تبادل نامه و ايميل و حدود 230كوبلر بيش از 

) اغلب بيش از يك ساعت (اس تلفني تم40
داشته ايم و او هفت بار با رئيس جمهور 

ساعت 50برگزيده مقاومت جمعاً به مدت 
  .ديدار و گفتگو كرده است
طور كامل و با تمام  بنابراين آقاي كوبلر به

جزييات از داليل تأخير كه نقض توافقات و 
زير پا گذاشتن حقوق بنيادين پناهجويان 

او خود . عراق است، مطلع استتوسط دولت 
كند اما  كننده بيطرف معرفي مي را يك تسهيل

خواهد در نقش قيم صغار،  هر زمان كه مي
ژوئن 12خواهد، بدون اطالع و  آنچه را كه مي

  جاي هيچگونه ابهام و )
  15بقيه در صفحه 
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 ني مجاهدهي علياسي سهيتوط

  كندداي تواند تا ابد ادامه پينم

 
 يدي جداليل

 
  خرداد15دوشنبه ...  خبريفراسو

 
 ي براكاي آمرياستهاي سنتوني آشكار است كه خانم كلي امرنيا

 را تا ي مردمري و غي ارتجاعيساخت و پاخت با حكومتها
در  نمونه آن را نيآخر.  بردي مشي لحظه ممكن به پنيآخر

 كه تحت فشار مي نظاره گر بود"يبهار عرب" يجنبشها
 به دي باي ونكيا.  گام به گام عقب گرد كرد،ي مردميزشهايخ

 يتهاي فعالجهي در كشور خود كه نتي دادگاهيزور و ضرب را
 و ني سازمان مجاهدي دوستداران، هواداران، اعضايشبانه روز

 هي توطكي به عقب گرد از ميمدافعان حقوق بشر است، تصم
 .ردي بگياسيس
 

 ي با جمهوركاي دولت آمري سال كه از تبان15 پس از سرانجام،
 ستي خلق در لني در قرار دادن نام سازمان مجاهدياسالم
 ري وزنتون،ي گذرد، دادگاه واشنگتن به خانم كلي ميستيترور

 يي نهايدگي رسي ماهه برا4 ضرب االجل كي كا،يخارجه آمر
 . دادمي تصمنيبه ا
 

 در تهيه رخارجهي گفتند، وزكاي آمرنافي سه نفره دادگاه استاتيه
 مجاهدين ي به ليست گذاري پاسخگويياسناد مورد نياز برا

 فرصت داده ي بار طنيخلق ايران، دفع وقت كرده و چنانچه ا
 بالفعل ستي درخواست خروج از لرد،ي صورت نگيشده اقدام

 .اجرا خواهد شد

 

 وزير، ي عمليبه خاطر ب":  گويديم مذكور در اين حكم دادگاه
 بوروكراتيك قفل شده يسازمان مجاهدين در ميان كاغذبازيها

 ."است

 

 به ما داده نشد كه يهيچ توضيح كاف":  افزايدي دادگاه محكم
 ". روز گذشته نتوانسته است تصميم بگيرد600 يچرا وزير ط

 

  مدت، مسووالن درنيدر ا.  روز بود180 دادگاه نيشي پفرصت
فرصت " نتوني آوردند كه خانم كليوزارت خارجه بهانه م

 ني در اراي زست،ي نشي بي دروغنيروشن است كه ا. "نكرده
 از هزاران كارمند ي تعدادي براشاني بود ايمورد تنها كاف

 وقت ه بيازي كرد و ني صادر ميوزارتخانه خود دستور عمل
 يو بستهاپس علت را جز در بند .  كار نداشتني ايگذاشتن برا

 .افتي توان ي نميگري دي در جاي اسالمي با جمهورياسيس
 

 مزدوران قي سالها هم از طرني اي طي اسالمي جمهورميرژ
 پر خرج و هم در مذاكرات يهاي گري و الب"اكينا"خود در 

 يري به باج گشتري مزورانه كه بي تبانني ادامه ايپشت پرده برا
 در ماه يحت. رده است فروگذار نكي كوششچي است، از ههيشب

 مي وزارت امور خارجه رژي مهمان پرست، سخنگونيگذشته رام
 را در صورت اجازه اسكان هي همسايبه شدت كشورها

 ميما بشدت واكنش نشان خواه" كرد و گفت، دي تهدنيمجاهد
 . خواهد داشت"يي بااليتبعات منف" اقدام ني و ا"داد

 

و ساخت و ) چماق (ي اسالمي فشار بر جمهوري دو جانبه يباز
 واشنگتن كه تا ياز سو) جيهو (ني مجاهدتيپاخت بر سر وضع

 سو و دو كي از ي اسالمي منفور جمهوراتيكنون سبب ادامه ح
 م،ي رژيباني ساكنان اشرف در عراق به پشتانهيكشتار وحش
.  كندداي ادامه پابد تواند تا ي نمده،ي گردرهي و غرانيسركوب در ا
 به دامن ي اسالمي كه جمهوريت كه دست اسدهيزمان آن رس

 مخالفان سرسخت خود هي اعمال فشار و سركوب علي براكايآمر
   . كوتاه شودخته،يآو

 

  

  14بقيه از صفحه 

موافقت ساكنان اشرف، امضا و 
ساكنان بايد بين . كند ديكته مي

جايي اجباري  خانماني و جابه بي
و نقض كرامت انساني يا كشته 

اي مهاجم شدن توسط نيروه
. عراقي، يكي را انتخاب كنند

اطالعيه هاي روزانه دبيرخانه 
شوراي ملي مقاومت دربارة 

 30(وضعيت در اشرف و ليبرتي 
اطالعيه از اول ماه مي تا 
ترديدي دربارة داليل تأخير 

  .گذارد باقي نمي
در يك نمونه شگفت انگيز 
ديگر، مقاومت ايران از منابع 

ك خود در داخل ايران، از ي
گزارش عجيب و غريب آقاي 

 مه او از 27كوبلر دربارة ديدار 
ليبرتي مطلع شد كه نسخه 
هاي آن در دفتر خامنه اي، 
شورايعالي امنيت ماليان، 
وزارتخارجه، وزارت اطالعات، 
سپاه پاسداران، نيروي 
تروريستي قدس و سفارت رژيم 
ايران در بغداد موجود است و 
حكومت عراق هم آن را در 

  .ار دارداختي
اين گزارش با فاكتهاي نادرست 
تصويري واژگونه از حقايق امور 
و مواضع و خواستهاي ساكنان 

دهد و  اشرف به ليبرتي ارائه مي
راه سومين قتل عام در اشرف را 
هموار مي كند، چيزي كه اكنون 
خود آقاي كوبلر را هم نگران 

در اين گزارش هيچ . كرده است
صحبتي از نقض توافقات و 
سركوبگري حكومت عراق و 
منويات شوم آن و دخالتهاي 

اين در . رژيم ايران نيست
حاليست كه صورتجلسه ديدار و 

 27گفتگوهاي آقاي كوبلر در 
مه در ليبرتي در همان روز 
توسط مشاور حقوقي ساكنان 
تنظيم و براي آقاي كوبلر، 
دبيركل بان كي مون، بارونس 
اشتون، كميسر عالي گوترز، 

يته بين المللي در رئيس كم
جستجوي عدالت، رئيس هيأت 
رابطه با عراق در پارلمان اروپا و 
كليه مقامهاي ذيربط آمريكايي 

  .ارسال شده بود
كميته بين المللي در جستجوي 
عدالت كه در برگيرنده 

پارلمانتر در كشورهاي 4000
مختلف جهان است در اطالعيه 

  : مه خود اعالم كرد30
وضعيت در ليبرتي بسياري از « 

استانداردهاي حقوق بشري و 
انساندوستانه را به نحو فاحشي 

نقض مي كند و در حاليكه 
 ماه از اطالعيه آقاي 4درست 

كوبلر نماينده ويژه دبيركل در 
 ژانويه مبني بر تأييد 31

استانداردهاي ليبرتي توسط 
گذرد،  كميساريا و يونامي مي
 اوليه ليبرتي از فقدان مسائل

مانند آب ،برق و خرابي سيستم 
برد و دولت  فاضالب رنج مي

عراق در يك رفتار ضد انساني 
از انتقال وسايل ضروري 
ساكنان از اشرف به ليبرتي 

  .كند جلوگيري مي
ساكنان به خالف اطالعيه هاي 
مكرر كميساريا از جمله در اول 

 مارس 28فوريه و اول مارس و 
  از آزادي رفت و آمد2012

محرومند، دسترسي به وكيل 
ندارند، خانواده هايشان حق 
ورود به عراق و اشرف را 

از هر نظر ليبرتي يك ... ندارند
  . زندان است

سفانه به bآقاي كوبلر هم مت
جاي اينكه در صدد بهبود اين 

نظر مي رسد كه  شرايط باشد به
مأموريتش قبل از هرچيز بستن 
اشرف به هر قيمت و تلنبار 

كنان در زندان ليبرتي كردن سا
است اين چيزي است كه خشم 
و ناراحتي همه ما را برانگيخته 

  .است
يكي از بهانه هاي دولت عراق 
براي نقض اين استانداردها 
اينست كه ليبرتي يك كمپ 

اين . موقت انتقالي است
نامگذاري مربوط به شرايطي 
است كه تصور بر اين بوده كه 
پروسه كار كميساريا حداكثر 
شش ماه طول خواهد كشيد و 
ساكنان به سرعت به خارج از 

در . عراق منتقل مي شوند
حاليكه به گفته يونامي و 
مقامهاي آمريكايي در بهترين 

كم دو  حالت اكثر ساكنان دست
در . سال در ليبرتي خواهند بود

چنين شرايطي يك دخالت 
فوري و فعال جامعه بين المللي 

ويژه دبيركل، وزيرخارجه  به
آمريكا و نماينده عالي اتحاديه 
اروپا و كميسر عالي پناهندگان 
ملل متحد براي حل موارد زير 

بايد در يك : مورد نياز است
بيانيه بر حقوق ساكنان ليبرتي 
به روشني تأكيد شود تا جايي 
براي سوء استفاده دولت عراق 

مقصود تأكيد بر . باقي نماند
استانداردهاي حقوق بشري و 

انه از جمله آزادي انساندوست
رفت و آمد، دسترسي به وكيل، 
حق مالكيت يا حقوقي است كه 

در قانون پناهندگي، پيمان 
المللي حقوق مدني و  بين

 مشترك 3سياسي يا ماده 
كنوانسيونهاي ژنو مورد تأكيد 

  . »قرار گرفته است
مقاومت ايران با تأسف شديد از 
كتمان حقايق، نقض بيطرفي و 

واستهاي برحق ناديده گرفتن خ
ساكنان توسط آقاي كوبلر، 
جامعه بين المللي را به تحقيق و 
رسيدگي به درخواستهاي قانوني 
و بر حق ساكنان اشرف 

ساكنان اشرف، . خواند مي فرا
فراتر از حسن نيت، با حداكثر 
انعطاف و با صرفنظر كردن از 
بسياري حقوق خود بارها اعالم 
كرده اند كه به محض تحقق 

ست زير همگي شش خوا
بالدرنگ به كمپ ليبرتي 

اين خواستها كه بارها . روند مي
در نامه هاي متعدد با آقاي 
كوبلر و مقامهاي عراقي و همه 
طرفهاي ذيربط درآمريكا و اروپا 
در ميان گذاشته شده است، بار 

 1269 مه با امضاي27ديگر در 
تن ساكنان اشرف، براي 
دبيركل ملل متحد ارسال شده 

  . است
 نماينده ويژه هيچگونه -1

دخالت رژيم ايران عليه 
مخالفانش دركمپ اشرف و 

  .ليبرتي را اجازه نخواهد داد
 دولت عراق كليه توافقها و -2

تعهدهاي مربوط به سري پنجم 
، به طور عمده زنان، را اجرا 

  خواهد نمود 
 مفاد نامه هاي نماينده ويژه -3

خصوص درمورد پليس،  ، به
ي ، وصل خودروهاي سوار

ليبرتي به شبكه آب و برق شهر، 
ساختمان سازي، ايجاد فضاي 

قبل از . سبز و كاشتن درختان
جايي ديگر تضمين و  هر جابه

  .اجرا خواهد شد
 موقعيت قانوني ليبرتي -4
عنوان يك كمپ پناهندگي  به
  .شود رسميت شناخته مي به
 سازمان ملل فروش كليه -5

اموال منقول و غيرمنقول اشرف 
ا انتقال اموال منقول به يك ي

  .كند كشور ديگر را تضمين مي
 اياالت متحده در اسرع وقت -6

كمپ اشرف را مورد بازرسي 
  . قرارخواهد داد

  
  دبيرخانه

  شوراي ملي مقاومت ايران
 1391 خرداد 23

  

فراخوان به جامعه بين المللي براي تحقيق و رسيدگي 

 به درخواستهاي قانوني و برحق مجاهدان اشرف
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چندي پس از ظهور و سقوط سلسله ي 
هخامنشي  كه هسته ي اصلي آن را 
سلطنت مطلقه ي شاه تشكيل مي داد، 
قبايل بيابان گَرد سكايي طبقه ي 

در حكومت . حاكمه را تشكيل دادند
اشكانيان بود كه اصول ملوك الطوايفي 
در سيستم سلطنتي ايران ظهور كرد و 
سبب تقسيم قدرت ميان سران طوايف 

فت گانه ي سلوكي شد و از قدرت ه
چنانچه اَرشك يا . مطلقه ي شاه كاهيد

اَشك يكم به كمك هفت خاندان ممتاز 
پارت، مهران، سورن، اسپندياز، زيك، (

بر تخت سلطنت نشست ) اسپهبد، كارن
و اين هفت خاندان در قدرت شركت 

انعكاس قدرت اين تيولداران . داشتند
راي عمده را مي توان در تشكيل شو

اشرافي و تعيين حدود براي اختيارات 
در دوره ي سلطنت . شاه مشاهده كرد

ساسانيان از ميان خاندانهاي ممتاز يا 
ساساني، كارن پهلو، سورن (واسپوهران 

پهلو، اسپاهبذ پهلو، اسپندياز، مهران، 
، خاندانهاي سورن كارن و )زيك

اسپاهبذ كه خود را از نسل اشكانيان مي 
ين قدرت و نفوذ را دانستند بيشتر

  . داشتند
در ايران هفت خانواده ي بزرگ بودند «

كه طبقه ي فئودالهاي بزرگ را تشكيل 
مي دادند و هر گاه اراده مي كردند 
رعاياي خويش را به هواداري از شاه بر 
. مي انگيختند يا برضد او مي شوراندند

بين آنان و روستاييان طبقه ي متوسطي 
ود داشت و حلقه از تيولداران كوچك وج

اي كه اينان را به تيولداران بزرگ پيوند 
مي داد محكم تر از رشته اي بود كه 
شاه را به تيولداران بزرگ متصل مي 

به موجب آنچه مورخان قديم . كرد
نوشته اند ميان تيولداران بزرگ و شاه 

» .عناد و لجاج وجود داشته است
كريستين سن، ايران در زمان ساسانيان (
(  

وجود اين امر كه ساسانيان خود را با 
وارث هخامنشيان مي دانستند و سعي 
در وادار نمودن سران طوايف به پيروي 
از حكومت مركزي داشتند؛ در طول 
حاكميت اين سلسله نفوذ سران طوايف، 
فئودالها و موبدان بزرگ در ساختار 

اين خصلت دو گانه . قدرت واضح بود
ي دوره سلطنت ساسانيان موجب 

ضادها و كشمكشهاي بر آمده از ت
خواست حكومت مركزگرا و اعمال 

  .قدرت موبدان و فئودالهاي بزرگ شد
  

اردشير بابكان بنيانگذار سلسله ي 
ساسانيان در وصيت نامه اش مي 

نبايد از هيچ چيز چندان ترس «:گويد
داشته باشيد كه از سري كه دم گشته يا 

 زيرا از گرديدن... دمي كه سر گشته
مردم از حالي به حال ديگر، نتيجه آن 
مي شود كه هر كس چيزهايي نه 
  درخور او و برتر از پايه ي منزلت او مي 

  
جويد و چون به آنچه جست برسد، 
چيزهايي برتر از آن مي بيند و آرزوي 
آن مي كند و در طلب آن قدم مي 
گذارد و معلوم است كه در ميان عامه 

ديك تر كساني هستند كه به شاهان نز
از ديگرانند و انتقال مردم از حاالت 
خويش باعث مي شود كه آنها كه در 
پايه ي تالي شاهند طمع در شاهي مي 
بندند و آنان كه از ايشانند، هوس نام 

نامه ي تنسر، (» .ايشان مي كنند
، 1311تصحيح مجتبي مينوي، تهران 

  )56ص 
بيم اردشير بابكان از چيره شدن 

عكاس شرايط و نزديكان به شاه ان
اوضاع ساختار قدرت است و نشان مي 
دهد سران طوايف، فئودالها و موبدان 
بزرگ، قدرتمند و مداخله گر بوده  و 
تالش ساسانيان براي به وجود آوردن 
حكومتي مركز گرا كامال نتيجه بخش 

نه تنها اردشير بابكان بيم . نبوده است
آشفتگي در نظام طبقاتي بين مركزيت 

نجبا و اشراف  كه تا طبقه حكومت و 
ي خرده مالكان و دهقانان نزول مي 
كرده را داشته، بلكه حفظ فاصله ي 
طبقاتي بين نجبا و توده ي مردم هم 
ضروريات حفظ سلسله ي ساسانيان 

  .بوده است
  

در سراسر تاريخ ساسانيان قدرت و نفوذ 
روستاييان وابسته به «قبايل هفت گانه 

 كه زحمت زمين بوده و مكلف بودند
بكشند و كار كنند و خدمات سربازي 
انجام دهند، يعني به عنوان سرباز پياده 

قانون از آنان كمتر حمايت . خدمت كنند
مي كرد و هنگامي كه هرمزد چهارم 
سپاهيان خود را مجبور كرد كه به 
هنگام جنگ دست تجاوز بر مردم صلح 
جو دراز نكنند شايد مقصود او از مردم 

به . نان بود نه روستاييان طبقه ي دهقا
گفته ي آميانوس مارسلينوس نجباي 
ايراني مدعي بودند كه حق زندگاني و 
مرگ مردم و غالمان در دست 

. مالك و زارع در ايران، آ . (»آنهاست
  )58لمتون، ص 

روستاييان به زمين وابسته بودند و اغلب 
اين . با زمين خريد و فروش مي شدند

 اي شبه برده به مناسبات توليدي، طبقه
تمامي قوانين و مقررات . وجود آورده بود

مملكت به مثابه روبناي مناسبات 
اقتصادي يك نظام منسجم در جهت 
حفظ منافع طبقه ي حاكم به وجود 

  .آورده بود
  

  ظهور مزدك
  بيامد يكي مرد مزدك بنام

  سخنگوي و با دانش و راي و كام 
  گرانمايه مردي و دانش فروش

  بدو داد گوشقباد دالور 
  بدرگاه او شد بانبوه گفت

  كه جايي كه گندم بود در نهفت

  
  به تاراج بدهيد يك يك به شهر

  بدان تا يكايك بيابيد بهر
  اگر دادگر باشي اي شهريار

  در انبار گندم نيايد به كار
  شكم گرسنه صد ز مردم بمرد

  كه انبار آسوده جانش ببرد
  ز چيزي كه گفتند پيغمبران 

   موبد و مهترانهمان دادگر
  ز گفتار مزدك همه كژ گشت

  سخنها از اندازه اندر گذشت
  همي گفت هر كو توانگر بود

  تهي دست با او برابر بود 
  نبايد كه باشد كسي بر فرود 
  توانگر بود تار و درويش پود

  زن و خانه و چيز بخشود نيست
  تهي دست كس با توانگر يكيست

حكيم پادشاهي قباد اول، شاهنامه، (
  )فردوسي

  
از دل تضادهاي اجتماعي و جامعه ي 
طبقاتي ساسانيان، هم زمان با سلطنت 

اول متفكري به نام مزدك ) قباد(كباذ 
فرزند بامداد و اهل استخر پارس زاده 

  .شد
استاد او «مزدك از مانويان بود و 

زرتشت خورگان از اهالي شهر فسا بود و 
بسر مي ) روم شرقي(سالها در بيزانس 

برد و در آنجا با كتب فلسفي يوناني از 
افالطون ) سياست(جمله جمهوريت 

آشنايي پيدا كرد و تحت تاثير مدينه ي 
افكار . فاضله ي افالطون قرار گرفت 

زردشت خورگان كه بيشتر جنبه ي 
اقتصادي و اجتماعي داشت توسط 
شاگردش مزدك به جامعه ي ايراني 

  )محمد جواد مشكور(» ...معرفي شد  
اساس دين ماني دو عنصر متضاد خير و 
شر بود جايگاه شر در پايين و جايگاه 

در پايين و در قلمرو . خير در باال بود
ظلمت، اغتشاش و ظلم و فرمانروايي 
مستقر بود و در قلمرو نور صلح و 
آرامش و سعادت حاكم بود پس از آن 
كه سپاه ظلمت به سپاه نور نزديك شد 

  .از مي شد جنگ بين نور و ظلمت آغ
جامعه ي طبقاتي دوره ساسانيان، تضاد 
و نبرد در دين ماني و تاثير فلسفه ي 
كلي افالطون بر افكار مزدك موجب 
بسته شدن نطفه ي نوعي كمونيسم 

اساس روش افالطوني چشم . اوليه شد
پوشيدن از جزئيات و امور انضمامي 

علم تنها بر عالم معقوالت تعلق . است
 و سلوك انسان به مي گيرد و در سير

سوي عقالنيت مطلق كشيده مي شود 
زيرا پيش از اين در خير مطلق بوده 
است و هنوز از نيكويي مطلق بهره مند 
است و عشق به بازگشت به خير مطلق 
باعث دست يافتن به وحدت مطلق مي 

در روش افالطوني آنچه در . شود
نتيجه شده آن است ) سياست(جمهور 

د كه متكثرند چشم كه افالطون از افرا
پوشيده و هيات اجتماعيه را اساس 
تحول بداند و سعادت انسان را زماني 
بداند كه افراد از تعلقات شخصي چشم 
پوشي كنند و تعلقات را به اشتراك 

از اينجا نطفه ي مسلك . بگذارند
  .اشتراكي شكل گرفته است

  
مزدك با باور به اصل جدال نور و 

 بر بستر ظلمت و ديالكتيك ابتدايي
تضاد طبقاتي جامعه ي ساساني و 
شرايط زيست دهقانان و رعيت نيمه 
برده، شرايط را براي انقالب مناسب 

در واقع آنچه سبب پيدايش اين . ديد
مسلك شد، آگاهي به شرايط اجتماعي 

دستگاه . و نه تجربه گرايي بوده است
فلسفي مزدك و ديالكتيك آن خود را 

ي ساسانيان در پهنه ي اجتماعي دوره 
تعريف كرد و تمامي طبقه ي رنج 

در چند . كشيده را در خود جذب كرد
بيت شعري كه از شاهنامه در باال آمد، 
در گفتگوي بين مزدك و قباد و بعد از 
آن گفتگوي بين موبدان و قباد، آنچه 
بايد دگر گون شود مناسبات اقتصادي و 
از بين رفتن تضاد طبقاتي از راه به 

ري اموال و البته آزادي اشتراك گذا
منحل شدن . روابط جنسي زنان است

بنيان خانواده و طرح آزادي زنان 
مخالفتها و موافقتهاي زيادي را در ميان 
ايرانيان برانگيخت چنانچه بسياري از 
تاريخ نويسان ايراني طرح آزادي روابط 
جنسي از سوي مزدك را خالف واقع 
 دانسته و براي ستايش اين جنبش آنرا

دروغ پردازي از جانب مخالفان مزدك 
اما بر خالف اين تصور تاريخ . مي دانند

نويسان، از نگاه جنبشهاي كمونيستي از 
جمله جنبش مزدكيان، خانواده مهم 
ترين نهادي است كه مناسبات توليدي 

مالكيت . موجود را باز توليد مي كند
خصوصي از راه ارث تداوم مي يابد و 

  . تضمين مي كندفاصله ي طبقاتي را 
  

در دوره سلطنت ساسانيان قوانيني وجود 
داشت كه خون خاندانهاي بزرگ با 
خون خاندانها و طبقات فرو دست 

زنان بسياري در حرمسرا هاي . نياميزد
اشراف زنداني بودند و مزدكيان گاه با 
هجوم به حرمسرا ها زنان را از حرمسرا 

خانواده در اين . ها بيرون مي آورده اند
دوره مانند ساير مراحل تاريخي مبني بر 
بهره كشي انسان از انسان از قدرتمند 
ترين نهاد هاي حفظ مالكيت خصوصي 

  .و تضاد طبقاتي بود
چنانچه كريستين سن مي 

جامعه ي ايراني بر دو ركن قائم «:نويسد
در ادامه مي » بود، مالكيت و خون

اشراف را به لباس و مراكب و «:گويد
 محترفه و مهنه ممتاز آالت تجمل از

كردند و زنان ايشان همچنين به جامه 
هاي ابريشمين و قصر هاي منيف و 
رانين و كاله و صيد و آنچه آيين اشراف 
است و مردمان لشكري به آسايش و 
رفاهيت آمن و مطمئن به خانه ها و 

» معاش، بر سر زن و فرزند فارغ نشسته
همچنين قوانين نيز آميزش . است

زنان از طبقات متفاوت را منع مردان و 
خانواده ي يكتا همسري . كرده بود

همواره ) يكتا همسري براي زنان(
نهادي در دست اربابان قدرت براي 
حفظ مالكيت خصوصي و فاصله ي 
طبقاتي بود و همانطور كه انگلس مي 

  گويد پديد آمدن خانواده ي يكتا 
  23بقيه در صفحه 

  مزدك مدافع جامعه اشتراكي
 شهره صابري
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  زنان مداخله گر

سوفيا پرُوسكايا كه هنگام 

  !اعدام مژه هم بر هم نزد
 در سن 1845سوفيا پرُوسكايا در سال 

 1869در سال . پترزبورگ به دنيا آمد
وارد دانشگاه زنان شد و به مرور زمان 

ابتدا . تبديل شدبه يك فعال سياسي 
 و سپس به "ميهن و آزادي"به گروه 

سوفيا .  پيوست" خلقهگروه اراد"
همراه با رفيق زن ديگري، ورا 
زاوسليش بارها براي از بين بردن تزار 
الكساندر دوم اقدام كردند، اما موفق 

سرانجام، آنها همراه با چند تن . نشدند
، تزار 1881ديگر، در شنبه اول مارس 

  . الكساندر دوم را از پاي در آوردند
  سوفيا پروفسكايا ميهكروپتكين دربار

 ، او يك زن انقالبي مبارزنويسد كه
گونه زنان  اين. چپ و دوست خلق بود

كه لباس ساده اي مي پوشيدند، 
مرد، خدا،  اعم از هرگونه اتوريته اي،

دولت، آخوند، شوهر، تزار و غيره را 
سوم  يك. بردند وال ميوزير س

 براي 1873دانشجوياني كه از سال 
 كمك به دهقانان به روستاها مي

زنان، از جمله سوفيا . ندرفتند، زن بود
كليدي ترين افراد در  از ،پرُوسكايا

همراه ه  ب بودند كهترور تزارطرح 
  .  به دار آويخته شدندانديگر رفقايش

سوفيا به هنگام مرگ مژه هم بر هم 
يك زن ديگر، گسياگلف من، . نمي زد

اعدام نشد چرا كه حامله بود، اما در 
.  محبوس گرديد"پي يرو پل"دژ 
 اروپا را دچار هيط اسارت او همشرا

در ورشو، مشتها . خشم و نفرت كرد
 به دنيا آورد،  اونوزادي كه. گره شد

، در 1882 ژانويه 25بزودي در روز 
 چشم از جهان فرو  كودكانهيك خان

مادرش اعدام  پنج روز بعد،  وبست
اين زمان درست مصادف با . شد

 است كه رزا لوكزامبورگ وارد هنگامي
، 1880تان مي شود، سال دبيرس
ي كه در آنها هجوم عليه يسالها
ور روس و خودكامگيهايش چند تامپرا

برابر مي شود و زنان در صفوف 
رزا . نخست پيكار جاي دارند

زمان تحت تاثير  لوكزامبورگ در آن
 اميليا  وزناني همچون سوفيا پرُوسكايا

رزا لوكزامبورگ . پالتر قرار مي گيرد
پالتر خوانده بود كه در در مورد اميليا 

 انقالب را هدايت كرد و 1830سال 
 در خيزش 1863يا زناني كه در سال 

ميهن پرستانه لهستان نقش مهمي را 
   .ندبازي كرد

  
دزديدن عروس در قرقيزستان 

 قانوني همچنان پيگردبدون 

  ادامه دارد
سخني  - 2012 مارچ 22اخبار جهان، 

كه معموال به دختران جوان 
 اين است ،تاني گفته مي شودقرقيزس

كه مردي مي آيد و آنها را با خود مي 
  ! برد

مبارزه عليه دزديدن دختران و ازدواج 
اجباري توسط بسياري از زنان در كشور 

اگرچه ازدواج . قزقيزستان در جريان است
 155 كشور بر اساس بند  ايناجباري در
، اما هيچگونه استي ممنوع يقانون جنا

ي در صورت عملي شدن پيگرد قانون
چنين كيفري در دستور كار قرار نمي 

دولت تنها زماني مي تواند در . گيرد
رابطه با اين معضل واكنش نشان دهد 

. به طور مستقيم شكايت كندقرباني  كه
اين در حاليست كه قرباني توسط آدم ربا 
در خانه زنداني مي شود و موانع بسياري 

 قادر را مي بايست پشت سر بگذارد تا
باشد با خويشاوندان و يا پليس ارتباط 

حتي خانواده قرباني در . برقرار كند
ي قادر يصورت آگاه بودن از آدم ربا

از . جاي او اعالم شكايت كننده نيستند ب
ديگر سو، مخالفت خانواده با اين عمل 

 تحت نفوذ  در بسياري از مناطقشرم آور
 هي را براي آنها بي بي آبرويي،افراط گرا

  . همراه خواهد آورد
 اجباري يقابل ذكر است كه ازدواجها

كه طي پروسه دزديدن قرباني صورت 
صورت قانوني به ه هرگز ب، مي گيرد

يك فعال حقوق بشر . ثبت نمي رسد
ابراز مي داد كه عدم پيگرد قانوني از 
سوي ماموران دولتي در واقع به معناي 

بور زصدور جواز براي انجام جنايت م
ي اضافه مي كند كه ماموران و. است

دولتي نه تنها از اين معضل اجتماعي 
جلوگيري به عمل نمي آوردند، بلكه خود 
. در بسياري موارد مبتكر آن هستند

بشر در حقوق مدافعان حقوق زنان و 
زستان جهت تصويب قوانيني كه يقزق

ي دختران و ازدواج اجباري يمانع آدم ربا
ن مبارزه به  اما اي، مبارزه مي كنند،شود

  . سختي و كُند پيش مي رود
  

  قدرت مافياي سكسافزايش 
  در عراق

بر  - 2012 مي 12شبكه خبري زنان، 
تغييرات "اساس گزارش تشكل 

اجتماعي از طريق آموزش در 
 زناني كه در عراق شمار، "خاورميانه

براي بهره كشي جنسي قاچاقاق مي 
 بعد از سرنگوني دولت صدام ،شوند

ور تكان دهنده اي افزايش طه حسين، ب
  . يافته است

 شرايط زندگي ،جنگ و اشغال كشور
زنان عراقي را به گونه اي تغيير داد كه 
آنان به اجبار جهت دستيابي به زندگي 
بهتر به دام مافياي سكس، گرفتار مي 

هراس از ربوده شدن و آزار و اذيت . آيند
در ميان زنان عراقي از بعد از سال 

بر . رشد يافته استبه شدت  2003
ي يتشكل زنان براي رها"  گزارشاساس

زن چهار هزار ، نزديك به "زنان عراقي
 به مناطق ديگر جهت ياد شدهاز زمان 

. بهره كشي جنسي قاچاق شده اند
قاچاقچيان حرفه اي معموال زن هستند 
كه دختران جواني كه در اثر هراس از 

 از خانه ازدواج اجباري و آزار و اذيت
گريخته اند را در شهرهاي بزرگ به دام 

رانندگان تاكسي نيز تالش . مي اندازند
مي كنند تا دختران و زنان عراقي را 

  . فريب دهند
بر اساس اين گزارش، دخترانِ جوان در 
سنين نه تا ده سال از عراق به 
كشورهاي سوريه، عربستان سعودي، 

 زوناف. قاچاق مي شوند...اُردن، لبنان و 
بهاي وبر اين، بسياري به فعاليت در كل

سفانه اولياي امت. سوريه مجبور مي گردند
امور و مراجع قانوني سعي در پنهان 

  بي اهميتبي ترديد. كردنِ فاجعه دارند
 در برخورد به  و سهل انگاريشمردن

 ساختار سياسي اين معضل از سوي
 حاكم به رشد فزاينده مافياي سكس و

جنسي از دختران  بهره كشي مشكل
  . عراقي در منطقه خواهد انجاميد

  
 زندگي ،جنگ عليه مواد مخدر

  زنان را به تباهي كشانده است
وكيل مدافع  - 2012 مي 8رويتر، 

حقوق زنان، يكي از اعضاي گروه 
تحقيقاتي دانشگاه بارسلونا و متخصص 
پديده كشتار زنان ابراز مي دارد كه 

 مخدر  با جنگ عليه موادمرتبطخشونت 
 سازمان يافته به موازات تبهكاريو 

فساد دولتهاي كشورهاي آمريكاي 
ثيرات ويژه اي بر زندگي زنان ا ت،جنوبي

  . گذاشته است
تشكلهاي مدافع حقوق زنان براي اولين 
بار از دولتهاي كشورهاي آمريكاي 
جنوبي مي خواهند كه خط مشي كنوني 
خود عليه مواد مخدر را مورد بازبيني قرار 

صدها تشكل زنان در كشورهاي . دهد
مختلف آمريكاي شمالي تصميم گرفته 

ثير پنهان مبارزه عليه مواد مخدر ااند تا ت
 پيرامون به ويژهبر زندگي زنان منطقه، 

رشد فزاينده كشتار زنان را به گوش 
  . اولياي امور برسانند

همانطور كه تجاوز به زنان در جنگ 
ست پديده اي نمادين است، در سيا

جنگ عليه مواد مخدر نيز يك پيوستگي 
  وبين مسلح شدن گروههاي مواد مخدر

تجديد حيات بيرحمانه اتوريته مردانگي 

سبب مي شود كه خشونت خانگي نيز 
زنان در حالت عادي از . افزايش يابد

سوي همسران خود مورد خشونت قرار 
اين معضل اجتماعي با . مي گيرند

 و عدم دستيابي مردان به سالح گرم
اجراي عدالت، دقيقا مانند كشور مكزيك 

 قانوني از از مجازاتكه معافيت مجرمان 
  .  درصد مي گذرد، رشد مي كند65مرز 

از ديگر سو، بسياري از قربانيان بهره 
 توسط ،كشي جنسي كه زنان هستند

قاچاقچيان به فروش مواد مخدر نيز 
بيشتر زناني كه به . مجبور مي گردند

مواد مخدر در زندانهاي دليل قاچاق 
كشور آرژانتين بسر مي برند، قرباني 

بر اساس . مافياي سكس هستند
گزارشات موثق، سياست مبارزه با مواد 
مخدر سبب افزايش قتل زنان در 
. آمريكاي مركزي و مكزيك شده است

در كشور هندوراس، ميزان قتل زنان 
چهار برابر بيشتر از مردان افزايش يافته 

جنايت شامل قطع عضو، اين . است
اين .  استتجاوز جنسي و شكنجه

گزارش اضافه مي كند كه اعمال 
خشونت عليه زنان در حالت صلح نيز 

 اما در شرايط جنگي تشديد ،وجود دارد
حلِ معضل مواد مخدر مستلزم . مي شود

ست،  ايك تغيير در سياست جهاني
اگرچه چنين تغييري به ريشه كن كردنِ 

 اما ، نمي انجامدخشونت عليه زنان
دستكم قادر است ميزان قتل زنان در 
كشورهاي آمريكاي جنوبي را به ميزان 

  . كشورهاي ديگر كاهش دهد
  

  زنان امارات متحده عربي

نقش ويژه اي در پروسه رشد 

  خود دارند كشور
 - 2012 مي 17شبكه خبري زنان، 

چهره بازار كار امارات متحده عربي با 
 در اختيار گرفتن ورود فزاينده زنان و

 تغيير يافته لند مرتبهشغلي بفرصتهاي 
  . است

حمايتهاي دولت و خانواده تنها دليل اين 
فرايند نيست، بلكه شركتهاي خصوصي 

به  هتحصيل كردبيشتر به استخدام زنان 
افزايش .  مردان تمايل پيدا كرده اندجاي

مشاركت زنان در نيروي كار كشور يكي 
 در راستاي رشد و از مهمترين فاكتورها

در حال . پيشرفت ملي به شمار مي آيد
   از نيروي كار  درصد66 زنان حاضر

  23بقيه در صفحه

  ييزنان در مسير رها
 نآناهيتا اردوا
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  شعر

  
  بر"اشعار جهاني در زيرزمين"پروژه 

   انگليسي مترويديوارها

 ي متروي ديوارها،"اشعار جهاني در زيرزمين"پروژه 
شاعر پر حكمت،   از شعر ناظميا  قطعهبه   راانگليس

ترجمه  به "باكو در شب" با عنوان آوازه اهل تركيه
   قطعه در كنار اشعار حكمت،. كندي  مزين ميانگليس

اوسونداره،  يي  ي از جان آگارد، سوجاتا بات، نيهاي
 لندن به نمايش يدر مترو امتياز داركر و لوته كرامر

هزار كپي از اين اشعار منتخب به  120. آيند  يدرم
 مجلس انگليس و كتابخانه يصورت رايگان از سو

ها و مركز   اسكاتلند در اختيار كتابخانه اشعار
نمايشگاه به عنوان  ين ا.گيرد  ي قرار م"بنگ ساوث"

 يهاي لندن كه همزمان با باز2012بخشي از فستيوال 
  . دشو يبرگزار م المپيك است،

نويس   ناظم حكمت، شاعر، رمان نويس و نمايشنامه
وي به عنوان .  به دنيا آمد1902در سال   بزرگ تركيه

خاطر  شد و بارها به  شناخته مي"انقالبي رمانتيك"
 50اشعار او به . دستگير شداعتقادات سياسي خود 

 سالگي در 61در سن ي و . اند زبان دنيا ترجمه شده
ي  سابق ميحالي كه دوران تبعيدخود را در شورو

  .درگذشت گذراند،
  

  شعر سياسي و جنجال برانگيز گونتر گراس

ي آلماني و  گونتر گراس، نويسنده و هنرمند پرآوازه
دارنده جايزه نوبل ادبي، باز هم شعري سياسي و 

يونان و مردم اين دفاع از . برانگيز سروده است جنجال
 12ي  زده، مضمون اصلي اين سروده كشور بحران

 . بيتي است
به هرج و مرج نزديك، چون نه دمساز با منافع "

، اين بيت وضعيت يونان را از نگاه گونتر گراس "بازار
ترين   ساله در تازه84ي  اين نويسنده. كند بازگو مي

ز ، به گاليه ا"شرم اروپا"ي خود با عنوان  سروده
غرب نشسته و انتقاد كرده است كه چرا اروپا 
سرزميني را كه زماني زادگاه فرهنگ اين قاره بوده، 

كند، حقوقش را به  اكنون رسواي خاص و عام مي
  .سازد برد و مردمش را به فقر محكوم مي غارت مي

  
  كتاب

 

   آشيل نواهاي نويسنده به اورنج ادبي جايزه

  

  كه"آشيل اهاينو" رمان نويسنده ميلر، مدلن
 يونان اساطيري دوره در مرد دو عشق داستان

 2012 سال در را "اورنج" ادبي جايزه است،

 سال ده داستان اين است نگارش كرده دريافت
  .است كشيده طول
 

 

 به كه است آمريكايي نويسنده چهارمين ميلر خانم
 است شده ساالنه جايزه اين برنده پي در پي طور
 از قدرداني براي "اورنج" ونديپ هزار سي جايزه.

 اعطا انگليسي زبان به داستاني آثار زن نويسندگان

 اوبركت، تي به اين جايزه گذشته  سال.شود مي

 نگارش خاطر به آمريكايي تبار صرب نويسنده

  .شد اعطا "ببر همسر"
  

) در تبعيد(شب كانون نويسندگان ايران 

و لغو جكم  براي آزادي زندانيان سياسي

   اعدام

 ، مبارزه اي را در)در تبعيد(كانون نويسندگان ايران 

دفاع از آزادي انديشه و بيان، لغو اعدام، آزادي 
كانون  زندانيان سياسي، آزادي اعضاي زنداني

نويسندگان، فريبرز رييس دانا و منيژه نجم عراقي، 
نجفي و ديگر  محكوم كردن فتواي قتل شاهين

ان و منتقدين فتواهاي صادره براي قتل دگرانديش
  .سازمان داده است روايات و قوانين اسالم

در اين راستا، شب شعر و سخن كانون در استكهلم 
در شب كانون، شاعران و نويسندگاني . شدبرگزار 

 ، ياور استوار،)مشرق(مانند مريم هوله، ليال هوله 

روشنك، هومن عزيزي، بهرام رحماني، و عباس 
سخن  سماكار شركت داشتند و هر كدام در شعر و

خود به دفاع از آزادي انديشه و بيان پرداختند و 
اسالمي به شدت  سركوب آزاديها را در جمهوري

  .محكوم كردند

 

 تن ركورد شكست  تنبار ديگر 

تن كه در  جلد كمياب يكي از مجموعه كتابهاي تن
 ميالدي طراحي شده بود، در يك حراجي 1932ال س

 هزار 300سابقه يك ميليون و  در پاريس به قيمت بي
اين جلد متعلق به يكي از  .يورو به فروش رفته است

تن در آمريكا، اثر هرژه، نويسنده  هاي كتاب تن  نسخه
نام واقعي هرژه، خالق . و طراح بلژيكي است

 1983ر سال او د. تن، ژرژ رمي بود شخصيت تن
  .ميالدي درگذشت

تن  در اين جلد، ماجراجوي جوان قهرمان كتابهاي تن
شود كه لباس گاوچرانها را به تن دارد و در  ديده مي

، سگش نشسته است، در حالي كه )ميلو(كنار اسنويي 
چند سرخپوست تبر به دست در حال نزديك شدن به 

ه از اين طرح هرژه تنها پنج اثر مشاب. آنها هستند
موجود است و تنها دو اثر از اين تعداد در اختيار بخش 

  .خصوصي است
روي "تن و يك نسخه از كتاب  چند طرح اوليه تن

 كه نيل آرمسترانگ و باز آلدرين، "ماه قدم گذاشتيم
اولين انسانهايي كه روي ماه پا گذاشتند و نيز مايكل 

اند، از  كالينز از فضانوردان پيشرو، آن را امضا كرده
ديگر آثاري بود كه در اين حراجي به فروش گذاشته 

  .شده بود
  

 به هويت مكزيكي معناي فوئنتس كارلوس

  تازه بخشيد 

 
 هويت به كهه اي نويسند ،فوئنتس كارلوس

 ترين سرشناس از، بخشيد تازه معنايي مكزيكي

 نويسندگان از يكيو  زبان اسپانيايي نويسندگان

 مقاله با همتراز او رمانهاي كه بود جهان ستهبرج

 مي قرار جهانيان توجه مورد اش سياسي هاي
 ادبيات، و سياست به او  عالقه همزمان.گرفت

 .بود داده قرار تاثير تحت را او آثار و عمر سرتاسر
 سي دي واشنگتن  در.آمد دنيا به پاناما در فوئنتس

 و تاكودكي خود را گذراند  شيلي سانتياگوي و

  در.نرفت مكزيك خود، وطن به سالگي شانزده
 در باالخره و كرد تحصيل ژنو و مكزيك دانشگاه

 . از جهان رفت مكزيكوسيتي
 

 فارسي زبان به كه فوئنتس آقاي آثار از

 كروز آرتيمو مرگ به توان مي شده، ترجمه
(The Death of Artemio Cruz) ، 

 اآئور و (The Old Gringo) پير گرينگوي
(Aura) كرد اشاره.  

 

  19بقيه در صفحه 
 

 

  رويدادهاي هنري ماه
  ي جديدليال

  

  :سخن روز

، )1797 -1856 (نهي هاشينريها( آنهاست ني ترمي كه بشر خلق كرده، كتاب عظيياهاي تمام دنانيدر م
  )يشاعر و روزنامه نگار آلمان

   سي جومزيج( عالقه داشتند قتي از حقشتري به صلح بز،ي دروغ مصلحت آممخترعان
  )يرلندي اسندهي، نو(1941-1882)

 ميج( از اسبش هوشمند تر است لمي است كه در آن قهرمان فيلمي ف، بالغيا آدمهي وسترن براكي

 )نماي سيسيمنتقد انگل) 1922-1986 (كريل
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  18بقيه از صفحه 
  
 

  
  موسيقي

  
  همبستگي گونتر گراس و جامعه هنري آلمان با شاهين نجفي 

 هنرمند آلماني فراخواني در همبستگي با شاهين نجفي را امضا كرده و ازپنجاه 
. كنند  اين خواننده رپ ايراني حمايت ازاند  سياستمداران و اذهان عمومي خواسته

  . منتشر شده است"آكادمي براي هنر"اخوان در سايت اين فر
  در بيانيه نويسندگان و هنرمندان آمده 

 به حال تبعيد در 2005نوازنده ايراني كه از سال  شاهين نجفي، خواننده و":است
اي از امام دهم  به مرگ شده است، زيرا در ترانه كند، تهديد آلمان زندگي مي

خواهد تا به دنيا برگردد و مردم را   است، ميدرگذشته 869شيعيان كه در سال 
  ".نجات دهد

 

. حكومت ديكتاتوري ايران استاز  انتقاد ،درونمايه اين ترانه":افزايد بيانيه مي
به مرگ محكوم كرده و براي   نجفي را كافر خوانده، او را،برخي از مراجع حاكم

 ". كرده اندسر او جايزه صد هزار دالري تعيين
شاهين نجفي مبني بر ادامه كار  ما عزم":اين كلمات پايان يافته استبيانيه با 

ما از محافل اجتماعي . كنيم ابراز مي ستاييم و همبستگي خود را با او هنري را مي
ممكن از اين همكار ما حمايت كنند و  خواهيم كه به هر شكل و سياستمداران مي

  ". بكوشند اومين امنيتادر ت
گونترگراس : اند امضا كرده هاي فرهنگي ترين چهره  از نامياين بيانيه را برخي 

نويسنده اتريشي و برنده جايزه (يلينك  ، الفريده)نويسنده و برنده جايزه ادبي نوبل(
، )نگار نويسنده و روزنامه( گونتر والراف ،)سينماگر (، هانس گايسندورفر)ادبي نوبل

، فولكر شلوندورف ) خوانندهشاعر و(كنستانتين وكر  ،)سينماگر(دوريس دوريه 
 .)خواننده مشهور راك(ليندبرگ  و اودو) سينماگر(

  
  هم ممنوع استاشعار عمر خيام 

اين كشور قرار است  بنا به گفته دادستاني تركيه، فاضل ساي، پيانيست مشهور
وي به اتهام به  .شود  محاكمه"توهين به اسالم"ظرف ماههاي آينده به اتهام 

سخر برداشت معتقدان از مقوله مت  مضمونااز عمر خيام باشعاري كارگيري 
 مجرم اذان خود را زود به اتمام رسانده، موذني كه بهشت و همچنين تمسخر

   .شناخته مي شود
ماه  18  ساله كه داراي شهرت جهاني است، ممكن است به42دان  اين موسيقي

  .حبس محكوم شود
سابق استانبول كه خود   شهرداررجب طيب اردوغان، نخست وزير كنوني تركيه و

خواندن   به دليل1998 است نيز در سال "عدالت و توسعه"از حزب اسالمگراي 
 شعري كه در آن مسجد را ميخانه توصيف كرده بود، به شش ماه حبس محكوم

  .شد
  

 ي يدفن شبانه و مخفيانه پيكر حسن كسا

اد در اصفهان  خرد25 نوازه برجسته ني در بعدازظهر پنجشنبه ،حسن كسايي
 پيكر وي در سحرگاه روز جمعه بدون اطالع رساني براي ،رژيم با فشار. درگذشت

  .اصفهان به خاك سپرده شد تشيع جنازه، در

ابوالحسن   كسايي با اركسترهاي متعدد راديو به سرپرستي هنرمنداني چونحسين
. كرد اليتاهللا بديعي، محمد ميرنقيبي و همايون خرم فع صبا، حسين ياحقي، حبيب

 با اين برنامه 1357 راه يافت و تا سال "برنامه گلها" به 1335او در سال 
  .داشت همكاري

  

  
  به ويژه هنرمندان وو ممنوعيت عليه فشار  جريان و در1361كسايي سال 

وي آخرين برنامه رسمي خود در راديو ايران . اخراج شد  از صدا و سيما،نوازندگان
  .محمدرضا شجريان و جهانگير ملك اجرا كرد ز،را با همكاري جليل شهنا

  
  

  سينما
  

   به وضعيت سينمانيروي انتظامياعتراض معاون 

 در ليال حاتمي نحوه پوشش از  نيروي انتظامي معاون اجتماعي،بهمن كارگر
ي از زنان هنرمند به جشنواره هايي مانند برخ"جشنواره كن انتقاد كرد وي گفت، 

ما به  ... كن مي روند و با كشف حجاب و لباس با مرد نامحرم دست مي دهند
  ".وضع فعلي سينماي ايران معترضيم

 را درنياورند و "اداي اپوزيسيون" خواست كه "بعضي از هنرمندان"و همچنين از 
  ."ان خواهند نشاندمردم آنها را سرجايش"كرد كه در اين صورت  تهديد

، كارگردان "متيو گارونه"ليال حاتمي جايزه بزرگ جشنواره كن را به 
جدايي نادر از "وي كه به خاطر ايفاي نقش در فيلم .  اهدا كرد"رئاليتي"فيلم

 براي اعطاي جايزه بزرگ جشنواره انتخاب ، استشهرتي جهاني يافته "سيمين
  .شده بود
 

  مي شود"سينما خانه" دولت،

 چه هر كردن دولتيبر  ايران در سينمايي اخير سياستهاي به نظر مي آيد،
  . متمركز شده استسينما بيشتر

 مامور سازمان اين كه كرد اعالم ايران سينمايي سازمان رييس شمقدري، ادجو

 پيدا داشته، عهده بر "سينما خانه" كه وليتهاييومس انجام براي حلي راه شده
 وي گفت در جلسه شوراي عالي سينما با حضور احمدي نژاد سعي شد .كند
 بتهال و غيرصنفي موريتهايام نماندن زمين براي را الگويي و طرح"

 . شود پيدا " سينما خانه غيرسياسي
 خانه، اداري عدالت ديوان سوي از "سينما خانه" انحالل حكم نقض پي در

 تاهي جلسه تشكيل با خرداد هشتم روز ،تعطيلي ماه پنج حدود از بعد سينما
 ارشاد وزارت كه است حالي در اين. گرفت سر از را خود فعاليتهاي ،مديره

 نهخا"، گويد مي و دارد و داشته تاكيد صنفي نهاد ينا تعطيلي بر همچنان
 خورشيدي گذشته سال ماه دي در وزارتخانه اين ."ردندا قانوني وجاهت سينما

 را خود فعاليتهاي كه داد فرصت ساعت 48 "سينما خانه" به ،حكمي طي
  .كرد اعالم منحل را صنفي نهاد اين و كند متوقف
 

  ايران  ميليون نسخه فيلم غيرمجاز در300

 300عنوان فيلم غيرمجاز و  500 و رسانه از عرضه ساالنهييس اتحاديه ويدير
توليد فيلم داخلي را حدود  وي آمار. ر بازار ايران خبر دادميليون نسخه غيرمجاز د

   . فيلم در سال اعالم كرد110
و رسانه در ي موسسه ويد20 ،اين در حالي است كه، به گفته حميدرضا نوروزي

 فيلم خارجي با تيراژي در حدود 400كشور وجود دارد كه ساالنه به طور متوسط 
  .كنند مي  ميليون نسخه عرضه50 تا 40

  20بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  19بقيه از صفحه 
يا پس از سانسور فراوان  كند بسياري از فيلمهاي خارجي در ايران يا مجوز توزيع دريافت نمي

هاي  به سينما به سراغ نسخه مندان شود كه اين امر موجب شده است عالقه در بازار عرضه مي
  .غيرمجاز بروند

 
   جوايز نخل طال و جشنواره كن

يل هانكه، سينماگر ياشنخل طالي شصت و پنجمين جشنواره كن براي دومين بار به ميجايزه 
 ساله، تا كنون 70يل هانكه ياشمي .تعلق گرفت) Amour ("عشق"اتريشي به خاطر فيلم 
، نامزد دريافت نخل طال "پنهان" و "نوازنده پيانو"، "رمز ناشناخته"چند بار براي فيلمهاي 

  . ، اين جايزه را دريافت كرده بود"روبان سفيد"اي فيلم  بر2009بوده و در سال 
 كارگردان ،، ساخته متيو گارونه)حقيقت ("رئاليتي"جايزه بزرگ جشنواره كن نيز، به فيلم 

، جايزه بزرگ "گومورا" با فيلم 2008گارونه پيش از اين نيز در سال . ايتاليايي تعلق گرفت
ر فيلمهايش با نگاهي رئاليستي و مستندگونه به جامعه وي د. جشنواره كن را به دست آورده بود

فيلم جديد گارونه، . امروز ايتاليا و زندگي طبقه كارگر و اليه هاي فقير اين جامعه مي پردازد
 .است) مانند بيگ برادر(طنز تلخ و سياهي درباره تاثير تلويزيون و برنامه هاي رئاليتي تي وي 

ت ليال حاتمي كه در اين مراسم شرك
  .داشت، جايزه متيو گارونه را به او اعطا كرد

كريستين مونجيو، از نسل موج نوي 
سينماگران رومانيايي نيز به خاطر فيلم 

، برنده جايزه بهترين فيلمنامه "ها وراي تپه"
  فيلم مونجيو درباره چالش . شد

وي پيشتر، . عشق با دگماتيسم مذهبي است
هفته چهار ماه، سه " با فيلم 2007در سال 
 كه نقدي بر جامعه روماني در "و دو روز

  . زمان كمونيسم بود، برنده نخل طالي كن شده بود
 ساخته عباس كيارستمي كه نامزد دريافت نخل طال بود، جايزه اي به ،"مثل يك عاشق"فيلم 

، به "يك خانواده محترم"مسعود بخشي هم با اولين فيلم بلند داستاني اش به نام . دست نياورد
نوان تنها نماينده سينماي ايران در بخش جنبي دو هفته كارگردانان حضور داشت و نامزد ع

  .دريافت دوربين طاليي بود، اما ناموفق ماند
  

  نقاشي

  
   گروگان گمرك جكسون پوالكاثر مشهور 

اثر جكسون پوالك، ، "نقاشي ديواري بر زمينه قرمز هندي“"ايران تابلو معروف به گمرك
 بدهي وزارت ،علت توقيف. ف كرده استيآمريكايي را در بازگشت به ايران توقبزرگ  هنرمند

  .دارد  ميليون دالر ارزش250گفته مي شود اين تابلو . به گمرك اعالم شده استيم ژر ارشاد
 ،جكسون پوالك موزه هنرهاي معاصر كه مالك اثر است، مي گويد به مناسبت صدمين زاد روز

فردترين اثر گنجينه موزه هنرهاي  منحصر به كه همچين ي خود رااين گرانترين تابلو خارج
داده بود كه در هنگام بازگشت به   توكيو وام براي نمايش عمومي به موزه،معاصر تهران است

  .ايران توسط گمرك توقيف شده است
د گفته پيرامون اين زد و بن. ، اين تابلو به موزه هنرهاي معاصر تهران بازگردانده شددچند روز بع

برداشت قانوني گمرك بر آن بود تا هر دستگاهي كه بدهي قانوني به اين مجموعه دارد ": شد
هايي نيز   آثارش در گمرك بماند، البته قانون در هر بخشي تبصره بايد تا زمان پرداخت بدهي،

 ".دارد
  

  

متهمي كه خامنه اي سكان امنيت ملي 

  را به دست او سپرد
  

  منصور امان
  

  خرداد27 ...ي خبرفراسو
  

در حالي كه ژست ضد فساد حكومتي رژيم واليت فقيه در قالب دادگاه 
پرونده دزدي سه هزار ميلياردي با اُفت و خيز در حال نمايش است، در 
يك اقدام به همين اندازه نمايان، يكي از شُركاي جرم به رياست 

 گُمارده كُميسيون كليدي امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مالها
   . شد
  

نام آقاي عالءالدين بروجردي در ارتباط با شبكه دزدي ميلياردي از 
همان نخُستين روزهاي افشاي اين رسوايي حكومتي بر سر زبانها 

 امنيتي دولت با طرح نام شُماري از اعضاي باند -باند نظامي . اُفتاد
 خود واكُنش رقيب و از جمله وي، به لو دادن و پيگرد اعضا و نزديكان

     .نشان مي داد
  

آقاي بروجردي متهم به البي گري و داللي براي شبكه دزدي و 
در اين رابطه، يك نماينده حامي . سوواستفاده از مقام خود شده است

 توصيه نامه با 26دولت به نام آقاي كرمي قُدوسي از كشف دستكم 
وجردي با سر برگ كُميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد كه آقاي بر

هدف اعمال نفوذ به نفع شبكه تبهكاري مزبور براي دستگاه هاي 
وي كمي بعدتر با ارايه جزييات . گوناگون دولتي ارسال كرده است

بيشتر مدعي شد، آقاي بروجردي به قصد اعمال فشار براي پرداخت 
وام به شُركاي خود، در جلسات هيات مديره بانك ملي نيز شركت مي 

  . كرده است
  

آقاي بروجردي تاكنون پيرامون اين اتهامات توضيحات قانع كننده اي 
وي به اين بسنده كرده كه . كه آن را بي مبنا كند، ارايه نداده است

رهاندن خانواده ها از رنج فقر و " يا "توليد اشتغال"اقدامات خود را با 
  مرتبط سازد، بدون آنكه در باره خود اين اقدامات توضيحي"بيكاري

سرمايه "او به نوبه خود، مخالفان اش را متهم كرده كه . داده باشد
 زمين در خارج از كشور "هزاران هكتار" را از كشور خارج و "عظيمي

      .خريداري كرده اند
  

در هرصورت، آقاي بروجردي و دوستان وي نه تنها نتوانستند اين 
 تقويت اتهامات كه اتهامات را خُنثي يا از دستور كار قلم بگيرند، بلكه

بي ترديد ريشه در افشاي اسناد و مدارك مشخصي داشت، دستگاه 
قضايي را وادار كرد براي مديريت صحنه و آرام كردن اوضاع، رييس 
كُميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و آقا زاده اش را در 

  .آذر ماه سال گُذشته احضار و از آنها بازجويي كند
  

 توان شگفتي آقاي مه آفريد امير خُسروي، فردي كه براين اساس مي
به عنوان متهم رديف اول دزدي سه هزار ميلياردي محاكمه مي شود 
را از عدم انعكاس اين برخورد قضايي در بررسي پرونده در دادگاه درك 

وي در دوازدهمين جلسه دادگاه مزبور ضمن پرسش از رييس آن . كرد
شتن آقاي بروجردي، خواستار احضار وي پيرامون علت حضور ندا

      .گرديد
  

اكنون آشكار مي شود كه آقاي عالءالدين بروجردي كار بهتري از 
حاضر شدن در دادگاه داشته است؛ او مي بايست سكان كُميسيون 

آنگونه كه گُفته . امنيت ملي و سياست خارجي را به دست مي گرفت
فساد مالي به پست حساس مي شود، انتصاب دوباره اين متهم به 

مزبور چندان براي آقاي خامنه اي اهميت داشته است كه يك فراش 
  .  را به اين منظور به مجلس گُسيل دارد"سرداروحيد"بيت خود به نام 
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كيوسك داران روز دوشنبه اول خرداد، *

تبريز در اعتراض به عملكرد سازمان 
ميادين شهري شهرداري تبريز با بستن 

دسترسي ، از كيوسكهاي روزنامه فروشي
  . كردندجلوگيريبه مطبوعات 

به گزارش مهر، نداشتن اجازه براي 
برقرار كردن ميز نمايش مطبوعات از 

وانين سوي سازمان ميادين ، تداخل ق
شهرداري با فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
باال بودن اجاره بهاي كيوسكها و اخذ 
عوارض و ماليات هنگفت در ابتداي 
واگذاري كيوسك جهت بهره برداري و 

 جامعه اين بخش از كاركنانبيمه نبودن 
  .بوده استدليل اين تجمع 

  
كارگران  خرداد، 3روز چهارشنبه *

حدود  كه اي هستيليشركت حمل نقل ر
 5 نكرده و افتي ماه حقوق خود را در6

 ي اجتماعني آنها به تاممهيماه حق ب
 تي وضعني در اعتراض به ا، نشدهزيوار

  .دست به اعتصاب زدند
 بر عدم عالوهبه گزارش دي پرس، 

 شركت به نيپرداخت حقوق ، كارگران ا
 كار طي محي نامناسب كار، آلودگطيمح

سبه  كار، عدم محايو بسته بودن فضا
  . كار اعتراض دارنديسخت

  
در پي به گزارش فعاالن كارگري، *

اخراج تعداد زيادي از كارگران 
 بابك - برفاب -كارخانجات پاك پي 

 كاشي ارينگ و عدم رسيدگي -متال 
 كارگران وضعيتمسئوالن اداره كار به 

 4بيش از دويست كارگر روز پنجشنبه 
خرداد در محوطه پارك ملت شهركرد 

  .ردندتجمع ك
  
 رانندگان يتمام خرداد 6  شنبهروز*

در  واني سنندج به مرري مسيسوار
 ي هياعتراض به عدم تناسب كرا

 ي هانهي مسافر با خدمات و هزييجابجا
 ي وجه جواب گوچيالزم، كه به ه

 دهد، دست به ي را نمشانيمخارج زندگ
 مسافران يياعتصاب زده و از جابجا

  ي تهيكمبه گزارش . نمودند يخوددار
 جادي كمك به اي برايهماهنگ
ي اين رانندگان  كارگريتشكلها

 يي جابجاي هي كراشيخواستار افزا
 كاهش خدمات، متناسب با ايمسافر و 

  . خود شدندي انسانيزندگ
  
 نفر از 50حدود ،  خرداد7 كشنبهيروز *

 يكارگران مناطق هشت گانه شهردار
اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

 ري ساني گذشته و همچنسه ماه
 در مقابل  خود يمطالبات صنف

  . خوزستان تجمع كردندياستاندار
 يي اجراريدببه گزارش ايلنا به نقل از 

   مشكالت ،خانه كارگر خوزستان

  
  

 و در يا  شهي ريكارگران شهردار
 كرده داي پشي افزااري بسري اخيسالها
  .است

  
كارگران لوله  خرداد 7روز يكشنبه *

زستان مقابل سازمان تعاون،  خويساز
ي تجمع اعتراضي كار و رفاه اجتماع

  .كردند
  
 ي هماهنگي  تهيكم اساس گزارش بر*
 ي تشكلهاجادي كمك به ايبرا

كارگران اعتصاب تعدادي از  ،يكارگر
مسكن مهر سنندج واقع در شهرك 

» نقش ونما«بهاران، وابسته به شركت 
 ارديبهشت آغاز شده همچنان 23كه از 

  . خرداد ادامه داشت7روز يكشنبه تا 
  
 ريكارگران قسمت تونل سد آزاد، ز*

 وابسته به ينظر جهاد توسعه از شركتها
 يشركت استراتوس، واقع در جاده 

 در اعتراض به هفت وان،يمر–سنندج
 8روز دوشنبه ماه حقوق معوقه  خود از 

به . ند دست به اعتصاب زدخرداد 
  هماهنگي براي كمككميته گزارش 

اعتصاب ، به ايجاد تشكلهاي كارگري
 خرداد 11روز پنجشنبه  كارگران تا نيا

  .ادامه داشته است
  
كارگران و استاد  روزه 10 اعتصاب*

 صلب يكاران شركت ساختمان ساز
 سنندج -اراني واقع در جاده كاملياست

 به تيبا موفق خرداد 13در روز شنبه 
 ي هماهنگتهيكمبه گزارش . دي رسانيپا

ي  كارگري تشكلهاجاديكمك به ا يبرا
 كارگران به علت پرداخت نكردن نيا

 اعتصاب كرده خود معوقه يدستمزدها
 شانيبودند و با پرداخت دستمزدها

 انيتوسط كارفرما به اعتصاب خود پا
 .داده و به سر كار بازگشتند

  
 كارگر 300  خرداد، حدود13روز شنبه *

 شيقامي ساري روستاي آجرپزيها  كوره
 بودن نييشهرستان بوكان به علت پادر 

 خود دست به اعتراض  دستمزد روزانه
 .زدند

 ليكارگران به دل كوردپا، اين به گزارش
 بودن دستمزدها و عدم توجه از نييپا

و در كرده  اعتصاب اني كارفرمايسو
 .محل كار خود حاضر نشدند

  
  ازسي پرريسندگيكارگران شركت ر*

 اعتراض  خرداد، در17  چهارشنبه روز
 مشقت بار خود اقدام به طيبه شرا

 كرده دي توليخاموش كردن دستگاهها
به گزارش . و دست به اعتصاب زدند

 نيا، راني آزاد كارگران اهياتحاد
ه كارگران در ادامه اعتصاب خود و ب

  ه  كارفرما به خواستي توجهيدنبال ب

  
  
 خرداد اقدام به 18  پنجشنبه روزشانيها

 در مقابل اداره ياص تجمع اعترييبرپا
  .كار سنندج كردند

  
 همدان روز وانيكارگران كارخانه ك*

در اعتراض به عدم  خرداد 20شنبه 
 ماه حقوق در مقابل درب اين 3دريافت 

 به گزارش ايلنا، .كارخانه تجمع كردند
 از ي كارخانه در حال حاضر حتنيا

 .ستي هم برخوردار نهيامكانات اول
سازي را خصوصي معترض  كارگران

يكي از . دانند  عامل مشكالت خود مي
كارگران اين كارخانه به خبرنگار ايلنا 

 تعداد ي سازي قبل از خصوصگفت؛
 نفر 340 به يدي واحد تولنيكارگران ا

 پس از خصوصي سازي،  كهديرس يم
 عاًي كارگر را سر70 كارخانه نيسهامدار ا

 كرد ليو تعداد ديگري را به تناوب تعد
 كارگر در 170 كه هم اكنون يطوره ب

  .كنند  ميكاركارخانه كيوان 
  
كارگران شركت كشت و صنعت قشم *

خاطر عدم به  خرداد 20روز شنبه 
در مقابل درب دريافت حقوق خود 

ورودي ساختمان مركزي سازمان منطقه 
  .تجمع كردندآزاد قشم 

بنا به خبر روزنامه كيهان كارگران اين 
قوق و با توجه به كمبود حشركت 

 ساعت فعاليت 11مزاياي خود در برابر 
در فضاي باز و در شرايط تابش مستقيم 

 درجه و 45نور خورشيد با گرماي باالي 
 حقوق ند كهشرجي بودن هوا انتظار دار

  .ماهانه به موقع پرداخت شود
  
دور   تهرانمانيرانندگان حمل س*

 20از روز شنبه  اعتصاب خود را ديجد
 به يدگيوخواستار رسغاز كردند خرداد آ

 حمل ونقل هي كراشيمشكالت و افزا
  .خود شدند

 مانيبه گزارش هرانا، رانندگان حمل س
 حمل  هي بودن كرانيي پاليتهران به دل
 ماه 4 ي بار طني دوميو نقل برا

  .گذشته دست به اعتصاب زدند
  
 اهواز ي سبز شهرداريكارگران فضا*

در اعتراض به  خرداد، 20روز شنبه 
 براي فت نكردن سه ماه حقوق،دريا

دست از كار كشيده و در چهارمين روز 
 اهواز يمقابل معاونت خدمات شهردار

مسئوالن  لناي ا به گزارش.تجمع كردند
 كه ني الي به دلشهرداري اعالم كردند؛

 اهواز ي سبز شهرداريخدمات فضا
 است و ي خصوصمانكاريتحت نظر پ

 دكن ي نمل به تعهدات خود عممانكاريپ
  .اند   كارگران دچار مشكل شدهنيا

 تجمع كارگران دنباله ببه گزارش ايلنا، 
 اهواز، كارگران ي شهردار5منطقه 

 شهر ني اي شهردار6 سبز منطقه يفضا

در اعتراض  خرداد، 20در روز شنبه  زين
 ماه حقوق معوقه خود 5 افتيبه عدم در

  . اهواز تجمع كردنديدر مقابل استاندار
  
 وابسته به ان،يكت پارسكارگران شر*
 سنندج، واقع در يبي ترككلي سروگاهين

 در اعتراض به سه ماه ان،ي قليروستا
 ييحقوق معوقه و عدم پاسخگو

 خرداد 13روز شنبه  خود از انيكارفرما
اين اعتصاب تا . ندبه اعتصاب زددست 

  . خرداد ادامه داشت21روز يكشنبه 
  
جمعي از  خرداد 23سه شنبه روز *

 در اعتراض به نحوه ين ساختمانكارگرا
 كارگران ساختماني و مهي بياجرا

همچنين قوانين جديدي كه در جهت 
 مقابل  ها وضع شده  محدوديت اين بيمه

 گزارش به.   تجمع كردند رژيممجلس
 نفر 500 تجمع كنندگان كه حدود لنا،يا

شوند غالبا از اصناف  تخمين زده مي
 ن،ي قزوي استانهايكارگران ساختمان

  . و البرز هستندي مركز،يخراسان شمال
  
 ي براي هماهنگتهيكمبه گزارش *

روز ي،  كارگري تشكلهاجاديكمك به ا
 از  تن500 از شي ب خرداد22 دوشنبه

 سنندج، ي درون شهريرانندگان تاكس
 خود، در ي هايبا به همراه داشتن تاكس

اعتراض به سطح نازل درآمد و عدم 
 ي آور زندگتناسب آن با مخارج سرسام

 يشان، ابتدا در مقابل ساختمان شورا
 نيسطشهر سنندج واقع در چهار راه فل

دست به اعتصاب )  سابقيژاندارمر(
 ي اعتصاب خود را به جلوپسند و سزد

  . ند كشاندي راني تاكسهياتحاد
  
 خرداد تجمع گسترده 22روز دوشنبه *

تاكسي داران در تمامي نقاط شهر 
كه موجب شاهرود به صورتي بود 

ترافيك شديد در تمامي محورهاي شهر 
به كزارش . از جمله مركز شهر شده بود

بسياري از نيروهاي نظامي ايران كارگر 
عليه اين زحمتكشان اقدام انتظامي  و

  .كردند
  
 از كارگران شركت مخابرات يجمع*

 طي در اعتراض به شراي غربجانيآذربا
 كارگران و حقوق مهي و عدم بيبد شغل

 خرداد 24در روز چهارشنبه  خود نييپا
 ي غربجاني آذربايدر مقابل استاندار

خبرگزاري  گزارشبه  .تجمع كردند
 كارگران علت تجمع خود را نيهرانا، ا

 كارگران و مهي و عدم بي بد شغلطيشرا
 در واكنش . خود برشمردندنييحقوق پا

 يتي امنيروهاي نبه اين حركت كارگري
 يدگاه نظام ارتش مقابل داابانيدر خ

  .استان مستقر شده بودند
  
 و ري بخش تعميمانكاري پانكارگر*

شركت ( كارون يمي پتروشينگهدار
در اعتراض به عدم بر آورده ) رمكويف

 كارفرما ي از سوشاني هاهشدن خواست
 خرداد دست به اعتصاب 22دوشنبه  روز

   آزاد كارگران هياتحادبه گزارش . زدند
  22بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

مزدبگيران در خرداد 

1391  
  

  21بقيه از صفحه 
 ظهر روز ، اين حركت اعتراضيرانيا

 خرداد پس از حضور معاون 24چهارشنبه 
 و يمي نفت در امور صنعت پتروشريوز

 اني پا،راني ايمي پتروشعيمسئول صنا
  .يافت

 كارون يمي پتروشيمانكاري پكارگران
 همكاران خود در ري سانسبت به

 منطقه ماهشهر، يمي پتروشيمجتمعها
كار ه  مشغول بي سخت ترطيتحت شرا

ي  مافتي درزي ني كمتريايهستند و مزا
 يمي كارخانه پتروشنيمحصول ا. كنند

 فراورده ري و سااناتيزوسي ايتولوئن د(
 اكاز خطرن)  آنياني و مي جانبيها
 سرطانزا است و ييايمي مواد شنيتر

 كارگران ژهي بويمي پتروشنيگران اكار
 همواره در معرض راتيبخش تعم

.  قراردارندتي ومسمومي آلودگنيدتريشد
 اري كارون در اختيمي پتروشتيمالك

 آن از سه ي و شركايبخش خصوص
  . سوئد و آلمان هستندران،يكشور ا

  
 ماه از آغاز مبارزات 15پس از گذشت *

 منطقه ماهشهر، يهايميكارگران پتروش
 با عنوان ي بخشنامه ايوزارت نفت ط

 ي مجتمعهاراني به مد»يفور«
 در منطقه ماهشهر، ي دولتيميپتروش

 ني با اميدستور انعقاد قرار داد مستق
 سطوح و سوابق يكارگران را در تمام

  . صادر كرديكار
 ر، براني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 

 راني بخشنامه مدنياساس ا
 در منطقه ماهشهر ي دولتيهايميپتروش

 ي تمامستي ل1391 خرداد 25 تا دي بايم
 يمانكاري پيكارگران و كاركنان شركتها

 اري در اختمي انعقاد قرارداد مستقيرا برا
  . قرار دهندربطي ذينهادها

 يمي پتروشي از شركتهاي تعداياسام
 : در منطقه ماهشهر عبارتند ازيدولت

شركت پژوهش و ،  بندر اماميميپتروش
 تيريشركت مدي، مي پتروشيآورفن 

 اتيشركت عملي، مي پتروشعيتوسعه صنا
ي، مي پتروشعي و خدمات صناي صنعتريغ

 يميپتروشي، مي پتروشيشركت كاال
ره آوران ،  ارونديميپتروش، ناي سيبوعل

 يهايمي و پتروشيميفنون پتروش
  . فجر و خوزستانان،يتندگو

  
 كاركنان شركت  خرداد22 روز دوشنبه*

 كه از جمله ار،ي شهرنيتوربقطعات 
 برق است، در عي مهم صنايشركتها

 خود ي دستمزدهاقياعتراض به تعو
 تجمع، كه تمام نيا. دست به تجمع زدند

 شركت اعم از كارگر، نيكاركنان ا
 ي را دربرميمهندس و پرسنل ادار

 رهي مدتيا در مقابل دفتر ه،گرفت
   انيتجمع تا پااين .شركت برگزار شد

  
 بر اثر .دي طول كشيارساعت اد

ايستادگي و پافشاري اعتراض 
 از يبخشكنندگان يك روز بعد 

 معوقه كارگران پرداخت يدستمزدها
 مطالبات گري ديريگي پيشد و برا

 ي تعداد خرداد26نبه قرار شد روز شن
 سي با رئندهياز كارگران به عنوان نما

 سه يروزها.  كنندداري درهي مدتياه
 خرداد 24 و 23شنبه و چهارشنبه 

 پرسنل وتمام كارگران و مهندسان 
 ي به طوردند،ي دست از كار كشيادار

 لي شركت به طور كامل تعطييكه گو
   .شده است

ق  كارگر صنعت بركبه گزارش ي
وبالگ كارگران مندرج در 

 كاركنان مطالبات، راني ايهاروگاهين
 به شرح اري شهرنيشركت قطعات تورب

  : استريز
 معوقه، ي دستمزدهاپرداخت كامل -1

ها و پول ناهار ماه يكارانه، اضافه كار
  .رمضان سال گذشته

 يلي تكممهي قرارداد بديتجد -2
 در حال مهي بنيا( دانا مهي با بيدرمان

 ماري كارگران برشيحاضر از پذ
  ). زنديشركت سر باز م

 ي داخلي هاتهيفعال تر شدن كم -3
 احكام تهي وام، كمتهيكم(شركت 

  .)... ويادار
 ي بازنشستگمهي بنهي پرداخت هز-4

 ي به طوري اجتماعنيبه سازمان تام
 كارگران دچار اخالل يكه بازنشستگ

  .نشود
  
كارگران  خرداد 27روز شنبه *
 روز به 11 پس از سي پرريسندگير

به گزارش  دادند انياعتصاب خود پا
 در ،راني آزاد كارگران اهياتحاد

 روز اعتصاب كارگران نيازدهمي
 صي تشختيا هس،ي پرريسندگير

اداره كار سنندج با حضور كارفرما به 
 كارگران از كارفرما ني اتيشكا
 با سي پرركارگران . كرديدگيرس

 ،يدي ماه دستمزد معوقه، ع9خواست 
 و پرداخت 1390بن و پاداش سال 

 چهار سال گذشته يهايمانده مرخص
 دست ي خرداد ماه جار17خود در روز 

  .به اعتصاب زدند
  

 ن فعاالي براتيمحدود

 ي به نفع چه كسانيكارگر

  است؟

 ي كارگران اتوبوسرانيكاي به سندفشار
 يشركت واحد به جهت برگزار

 آن يدرپ  ورهي مداتيجلسات ه
 ي هماهنگتهي كمي اعضايريدستگ

 خود گرد هم ي مجمع عموميكه برا
نقض حقوق  نه تنها آمده بودند،

 و كاهاي سنديجهان منشور  ويانسان
 ي المللني سازمان بي نامه هامقاوله

 ردانشده توسط دولت م امضا كار،
 رپاگذاشتنيبلكه ز  است،يفعل  ويقبل

 يم زي ني قانون اساس9  و26اصول 
قانون  26  كنندگان اصلنيتدو .باشد
   بودند كه افتهي دري به خوبياساس

  
  دوباره تكرارشود ودي شاه نبايكتاتوريد

 يت انسان اسي نهاد حقك ي درتيعضو
  كهدكردندي خاطر تاكنيبه هم

  توان از شركت درآنهاي را نمچكسيه«
 آنها  ازيك ي شركت دربه ا ي وعمن

 متذكر زي ن9 اصل و در »ساخت مجبور
 حق ندارد به ي مقامچيه« اندكه شده

 ي ارضتيتمام نام حفظ استقالل و
با   مشروع را هرچنديهايكشور آزاد

  .»مقررات،سلب كند  ونيوضع قوان
 ني قوانني اني سال ازتدو30پس از

 ري وزيرانساني غييامروزشاهدبرخوردها
 قانونپا گذاشتن فصل سوم 

 يچه كسان.ميهست) حقوق ملت(ياساس
 نشدن فصل سوم قانون ييخواهان اجرا

 ي هستند؟ وبه نفع چه كسانياساس
است كه كارگران خواهان حقوق 

 ند؟ ودربند باش  خود،ي وصنفياجتماع
 در ي كارگري وتشكلهاكاهايسند

 ي چه كسانمنافع كاهاي سندت؟يمحدود
ما كارگران   كنند؟ي مديرا تهد

 خود را از ينگران  تاسف وكينفلزكارمكا
 يبازهم اعالم م  روند اعالم كرده ونيا

 ن گونه برخوردها بافعاالني كه اميكن
 هي مورد اعتراض كليكارگر

خواستار ما.  استراني ايهاستيكاليسند
 ي كارگراني زندانهي كلي فوريآزاد

  .ميدربند هست
  كي فلزكار مكانكارگران
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تجمع خانواده هاي كارگران 

  زنداني

 از خانواده يخرداد جمع30شنبه   سهروز
 بازداشت شده در ي كارگرن فعااليها

 انقالب كرج يكرج در مقابل دادسرا
 دو . آزادگان تجمع كردندابانيواقع درخ

نفر از تجمع كنندگان پس از ساعتها 
 يگانيانتظار موفق شدند تا به واحد با

 دادسرا مراجعه كنند و از وتريكامپ
  . حاصل كنندي اطالعانيزندان تيوضع

 كمك ي براي هماهنگتهيكمبه گزارش 
 اساس  بري كارگري تشكلهاجاديبه ا

 چي مربوطه، نام هناظهارات مسئوال
 ي كساني حت از بازداشت شدگان وكي

كه قبال آزاد شده اند در دادسرا ثبت 
 كارگران يخانواده ها. نشده است

 يي مجبور شدند به زندان رجايبازداشت
  .شهر و اداره اطالعات مراجعه كنند

 ، يونيهما ترايالزم به ذكر است كه م
 فطرت نژاد، مسعود  فرامرزمرزبان، ديسع
 از كارگران و ي فتحروسي پور و سميسل

 هستند در شهر رشت ي كارگرنفعاال
كه احتماال به زندان شهر كرج منتقل 

  .دان شده
  
  

 ،يسركوب، آزار، پرونده ساز

 شكنجه و محاكمه ،يريدستگ

 را به راني در ايفعاالن كارگر

  .مي كنيشدت محكوم م

   

  

اصحاب اختالس از 

چه »  تا ي الف«

  كساني هستند؟
   

   زينت ميرهاشمي
   
  

   خرداد9ه سه شنب... فراسوي خبر
  

برگزاري دو دادگاه رسيدگي به پرونده 
دزديها و رشوه خواريهاي كالن طي 

 8 خرداد و دوشنبه 7روزهاي يكشنبه 
خرداد، گوشه اي از فساد كارگزاران 

اسامي به كار . حكومت را نمايان مي كند
برده شده در به اصطالح دادگاه با حروف 

عليرغم نبردن نام صريح . ذكر شده است
 اندركاران دزديهاي بزرگ، مي دست

توان رد كارگزاران باالي هرم قدرت را 
   .ددر قالب اين حروف دي

  
روز يكشنبه دوازدهمين جلسه دادگاه 
پرونده اختالس سه هزار ميليارد توماني 

در قسمتي از صحبتهاي . برگزار شد
متمهان پرونده كه در رسانه هاي 
حكومتي منتشر شده، به نقش افرادي از 

رشوه مي دهند و رشوه مي «ام كه نظ
متهم رديف . اشاره شده است» گيرند

يك از ارتباطش با يكي از اعضاي 
مجمع تشخيص مصلحت و نيز رابطه با 

  .پاسدار محسن رضايي سحن گفته است
  

 خرداد، چهارمين جلسه 8روز دوشنبه 
رسيدگي به پرونده اختالس بزرگ در 

 گزارشي از اين. شركت بيمه برگزار شد
جلسه كه در رسانه هاي حكومتي 
منعكس شده، اسامي با حروف ذكر شده 

» الف. ج«براي مثال آقاي . است
، كه »ر.م «آقاي  حرفهاي خود عليه 

يكي از مسئوالن عاليرتبه دولت است را 
» س.د«و يا آقاي . پس مي گيرد

از اين . بازجوئيهاي خود را انكار مي كند
كه از قبيل مبهم گوئيها در گزارشاتي 

  .جلسه دادگاه منتشر شده فراوان است
يكي از متهمان اختالس در شركت بيمه 

 ميليون تومان به 800از دادن مبلغ 
صورت دسته چك به منظور كمك به 
جناحهاي هوادار واليت براي انتخابات 

  .مجلس ارتجاع سخن مي گويد
  

 هاي  دادگاههاي بررسي پرونده
مي اختالس گران گونه اي آرايش داده 

شود كه منافع جناحهاي مختلف در نظر 
جناحهاي مختلف همديگر را . گرفته شود

اما اين . تهديد به افشاگري مي كنند
تهديدها تا جايي است كه به خط سرخ 

  .حفظ نظام نزديك نشود
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  مزدك مدافع جامعه اشتراكي
  

  16بقيه از صفحه 
  

مقارن اسـت بـا     ) يكتا همسري براي زنان   (همسري  
واژه ي . آغــاز دوران بهــره كــشي انــسان از انــسان

family         بـه  .   در التين به معناي خـدمتكار اسـت
هر قدر كـه بيـشترين      «گفته ي الكساندرا كولونتاي     

، نـه   وظايف توليدي بر عهده ي خانواده گذارده شود       
بر عهده ي جامعـه در كليـتش، روابـط خـانوادگي و          

اقتصاد . زناشويي نيز به همان قدر ثابت تر خواهد بود  
كمونيستي فعاليت خانواده را از آن سلب مـي كنـد و      
خانواده اهميتش را به منزله ي سـلول اقتـصادي در           
مرحلــه ي ديكتــاتوري پرولتاريــا از آن لحظــه اي از 

جتماع به يـك برنامـه ي   دست مي دهد كه اقتصاد ا    
توليد واحد و به مصرف عمومي اجتماعي گـذار مـي           

تزهــايي در بــاره ي اخــالق كمونيــستي در . (»كنــد
توجه مزدك به نهـاد خـانواده و بـر          ) روابط زناشويي 

اندازي آن نه دروغ پردازي از سوي مخالفانش بلكـه      
از نبوغ او بود، چرا كه تقديس نهاد خانواده به مثابـه            

معه، بهترين ضامن بـراي حفـظ فاصـله ي        سلول جا 
  .طبقاتي و محافظت از منافع طبقه ي حاكم است

درصد موقعيتهاي شغلي ارشـد و تـصميم         30 ،دولتي
درصد از اين    15 . را به خود اختصاص داده اند      گيري

ــتاري و     ــكي، پرس ــي، پزش ــشاغل فن ــزان در م مي
 درصد باقيمانده نيز در نيروي ارتش،       15 وداروسازي  

. اســت شــهرباني و كنتــرل نظــم عمــومي گمــرك،
 11 بـيش از  ،زنفعال اقتـصادي   هزار  12 نزديك به 

 ميليـارد  12.5هزار پروژه سرمايه گـذاري بـه ارزش         
 درصــد از 37.5. درهـم را اداره و كنتـرل مـي كننـد    

  . نيروي كار بانكها نيز از زنان تشكيل شده است
، شركت زنان در نيروي كـار       1980 تا   1970از سال   

 ،ي ماننـد سـنت و آداب و رسـوم         ي دليل فاكتورهـا   به
 عمـومي  حيطهاي حضور زنان در م و  بود  ناچيز بسيار

 بدين ترتيب، بيشتر زنـان    .فته مي شد  به سختي پذير  
ـ        هتحصيل كرد  جـاي كـار    ه   ترجيح مي دادنـد كـه ب

ســيس دانــشگاه اامــا بــا ت.  در خانــه بماننــد،كــردن
 و سـپس   شتاب يافـت      رشد آموزش زنان   ،تكنولوژي

انستيتوهاي ديگري آغاز به كار كردند كه با حمايـت     
 تغييـر   كنونيدولت از حقوق زنان، وضعيت به شكل        

 درصد از زنان به تحصيالت 77اكنون بيش از . يافت
ايـن ميـزان بـاالترين      . عاليه در دانشگاهها مشغولند   

  . نسبت در جهان است
مشاركت زنان در نيروي كار با وجـود ادامـه اعمـال            

مـوفقيتي در   ،  نسيتي در پرداخـت دسـتمزد     تبعيض ج 
كمرنگ تر كردن تضاد جنـسيتي در جامعـه امـارت           

  .حساب مي آيده متحده عربي ب

  

  ------زنان در مسير رهايي
  

  17 بقيه از صفحه

 زنان مصري براي آزادي ياعتصاب غذا

  زندانيان در بند دولت نظامي

زنان جوان  - 2012 مي 22شبكه خبري زنان، 
 در "سوي دموكراسيه جنبش ب"مصري و حاميان 

 با تحصن و 2012 ي م20 روز يكشنبه ،مصر
اعتصاب غذا در پايتخت كشور خواستار آزادي 
زندانيان سياسي در بند از زندانهاي دولت نظامي 

 بر خواست خود مبني بر هابر اين، آنافزون . شدند
كيد اتغيير و حمايت از حقوق بشر در منطقه ت

  . ورزيدند

 ساعته فلسطينيها الهام 24اعتصاب غذاي 
بخش حركتهاي مشابه در مصر و ديگر 

 ر اعمال فشار ببرايكشورهاي منطقه 
ساختارهاي سياسي جهت دستيابي به 

  . دموكراسي و عدالت شده است
  

اعمال خشونت خانگي در كشور 

  تركيه

سوم  بيش از يك - 2012 ژانويه 7رويتر، 
  در دوره اي از زندگي خود،زنان تركيه اي

از سوي همسر و يا مردي از خويشاوندان، 
مورد خشونت فيزيكي و جنسي قرار گرفته 

ي بيش از ياين ميزان در مناطق روستا. اند
  . پنجاه درصد است

  
اعمال خشونت جنسي عليه زنان، 

  نماد بربريت است

صدها مرد  - 2012 ژوئن 10اينديپندنت، 
ي زنان مصري كه خواستار يبه راهپيما

 جنسي عليه زنان بودند، پايان خشونت
ي رازبه گزارش خبرگ. حمله كردند

اينديپندنت، مرداني كه پنجه بكس در 
 به زنان كه تعداد آنها از ،دست داشتند

پنجاه نفر تجاوز نمي كرد، حمله برده، آنها 
را محاصره كرده و به آزار و اذيت آنان 

زنان و دختران شركت كننده در . پرداختند
 وحشيانه  اعمالود با وجييراهپيما

 از شعار دادن دست برنداشته و ،متجاوزان
اعمال " :با صداي بلند فرياد مي زدند

خشونت جنسي عليه زنان نمادي از بربريت 
  ".است

كه تظاهركنندگان قصد دور زدن در  زماني
به دوباره  مردان مهاجم ،ميدان را داشتند

آنها حمله بردند كه مردان شركت كننده 
ي نيز مجبور به دفاع از خود يدر راهپيما

زنان و مردان شركت كننده در . شدند
ما خواستار " :ي شعار مي دادنديراهپيما

مصري جديد بدون هر گونه اعمال 
خشونت عليه زنان در خيابانهايش 

   ".هستيم
  

  صدور حكم سنگسار در سودان

خانم انتظار شريف  - 2012 ژوئن 1رويتر، 
ل دارد و عبداهللا كه كمتر از هيجده سا

 به اتهام باردار شدن از طريق ،هل استامت
روابط نامشروع با مردي ديگر از سوي 
دولت سودان به سنگسار محكوم شده 

  . است
سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه اي 
از دولت سودان خواسته است كه صدور 

بور و قانون مجازات سنگسار را زحكم م
  . ملغي سازد

نم انتظار شريف قابل ذكر است كه خا
عبداهللا در دادگاه اتهام داشتن روابط جنسي 
نامشروع بر اساس قانون شريعت اسالم را 

اما بعد از مورد شكنجه و . رد كرده است
 ،آزار و اذيت قرار گرفتن توسط برادر خود

  .  اتهام شده است اينمجبور به پذيرش
وي همراه با نوزادي كه به دنيا آورده 

 سر مي برد و طي  در زندان به،است
 دادگاه از امكانات ايپروسه صدور ر

حمايتي مانند داشتن وكيل مدافع بي بهره 
  . بوده است

   

   
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

  

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و بيان كننـده           نبر

اما بديهي است كـه از چـاپ مقـاالت و           . نظرات اين سازمان است   
 و نيـز  مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومـت و صـاحب نظـران         

دهد و اطالع از آن مفيد       ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
مطالبي كه با امضاي افراد در نبردخلـق        . كند است، خودداري نمي  

شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كه ممكن اسـت            چاپ مي 
سـرمقاله  . با نظرات سازمان منطبق، همسو يا اختالف داشته باشـد         

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نامبا نام و يا (نبردخلق 
  
  

  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
  

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كـاركنلن ايـران،           
اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط به آن، اخبار           

  .و ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

  

  ران و جهان، نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز اي

  

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

چرتكه اندازي براي دوران 

  پس از اسد
 

  منصور امان
  خرداد20... فراسوي خبر

شمارش معكوس براي بركناري بشار اسد آغاز گرديده و 
طرفهاي صاحب منافع در سوريه، چگونگي اين جابه جايي 
و نيز، تنظيمات دوران پس از وي را در دستور كار گذاشته 

  .اند
روپايي و عربي در حالي  كشور ا16روز پنجشنبه، آمريكا و 

 گرد هم آمدند "بررسي بحران سوريه"در استانبول براي 
كه روسيه طرح خود مبني بر دخالت دادن طرفهاي منطقه 
اي درگيري سوريه مانند تُركيه، قطر، عربستان و جمهوري 

  . اسالمي در حل بحران را به سازمان ملل ارايه مي داد
ه تازه ترين جنايات شكست طرح صلح آقاي كوفي عنان ك

 آن را مهر "مارزاف" و "القبير"رژيم اسدها در دو روستاي 
و امضا كرد، نيروي محرك تحرُكات در دو سوي است كه 

در اين . تحت شرايط جديد مي بايست سازمان و جهت يابد
راستا وزير اُمورخارجه آمريكا براي نخُستين بار به صراحت 

 سخن مي گويد و نقشه " اسداستراتژي انتقال قُدرت از"از 
راهي را با اين مضمون در اختيار شركت كنندگان در 

  . كُنفرانس استانبول قرار مي دهد
روسيه كه تا كنون از طرح آقاي عنان به عنوان ابزاري 
براي جلوگيري از دخالت شوراي امنيت سازمان ملل در 
بحران سوريه استفاده كرده، اينك توپ را در زمين خود 

با اين حال، طرح . ارد و ناچار به تكان خوردن استد
مشاركت اين كشور كه به طور ضمني كنار رفتن بشار اسد 
را نيز در خود جاي داده، بدون آنكه خواهان بركناري رژيم 
او باشد، آخرين گامي نيست كه مسكو در اين زمينه بر 

طرح مزبور فقط نشان مي دهد كه روسيه . خواهد داشت
بورس چانه زني بر سر منافع خود در سوريه را به زنگهاي 

  . صدا درآورده است
روسيه . اين خبر خوبي براي رژيم جمهوري اسالمي نيست

تا كنون نشان داده كه اگر چه مالها را به ديده شُركاي 
پرحاصلي مي نگرد، اما به حال محاسبات ويژه خود 

.  شودسودمند نمي بيند كه نرخ بااليي براي آنها قايل
قطعنامه هاي شوراي امنيت، نيروگاه هسته اي بوشهر يا 

 نمونه هاي برجسته اي از اين 300موشكهاي اس اس 
  . معادله هستند

اين واقعيت، تكليف سرمايه گذاريهاي كالن آيت اهللا خامنه 
اي و همدستانش در سوريه را كه از كيسه مردم ايران 

 سياسي خود در اين آنها نُفوذ. برداشته اند، روشن مي كند
كشور را به بهاي ميلياردها دالر كُمك بدون عوض نقدي 

خريداري كرده اند و اكنون بايد ... و نفتي، وام، تسليحات و 
در يابند كه تاريخ مصرف جنس گرانبهاي شان به سر آمده 

  . است
 

 

حمله به فعاالن 

كارگري در كرج 

و بازداشت آنها 

 هدفمند است
 

  ليال جديدي
  
  خرداد29سوي خبر فرا

نيروهاي "يورش مسلحانه 
 جمهوري اسالمي به "امنيتي

تجمع فعاالن كارگري در كرج 
كه بازتاب جهاني در مجامع بين 

 مدافعان حقوق كارگران و المللي
داشته است، نشانگر نبرد بين 
رژيم و وضعيت رو به زوال و 
بحراني آن در صحنه داخلي و 
خارجي و نيروي رشد يابنده 

ش كارگري است كه مي جنب
تواند پرچمدار مبارزه عليه ستم 

  .  درصد جامعه ايران باشد99بر 
 

بازداشت گسترده فعاالن 
كميته "كارگري و اعضاي 

هماهنگي براي كمك به ايجاد 
 در كرج با "تشكلهاي كارگري

هدف ايجاد جو رعب و وحشت 
در ميان كارگران و فعاالن در 
حالي صورت مي گيرد كه بي 

قتي اقتصادي، دزدي و فساد ليا
مالي در دستگاه حكومت بر 
اختالفات طبقاتي بيش از پيش 
افزوده و از سوي ديگر، رشد 
سيل آساي تورم و افزايش قطره 
اي دستمزدها، هر چه بيشتر 
سفره كارگران و زحمتكشان 

در . ايراني را خالي كرده است
چنين شرايطي جنبش كارگري 
تحت شديد ترين فشارها از 

الشهاي خود براي تشكل يابي ت
جنبش . دست نكشيده است

كارگري سر سخت ترين 
مبارزات را با حكومت داشته و 
در برابر سركوب مقاومت كرده، 

زيرا كه براستي رژيم غارتگر 
جمهوري اسالمي براي كارگران 
چيزي جز زنجيرهاي پاي شان 
را براي از دست دادن باقي 

  . نگذاشته است
 

بازداشت، به زندان حكومت با 
افكندن، آزادي موقت با شرط و 
شروط و وثيقه هاي سنگين، 
جنگي سازمان يافته را عليه 
جنبش كارگري و بويژه فعاالن 

اما . آن به پيش مي برد
اعتراضها و اعتصابات كارگران و 
زحمتكشان ايراني تحت اين 
شرايط، همچنان ادامه يافته 

حكومت در واكنش، هر از . است
با يك تهاجم سنگين عليه گاه 

فعاالن اين جنبش تالش مي 
كند، كارگران گرسنه را به 
وحشت انداخته و به عقب 

  . نشيني وادار كند
 

جمهوري اسالمي همچنين به 
اين علت كه با بحران فزاينده 
اتمي درگير شده و در حال پشت 
سر گذاشتن آخرين فرصتهاي 
خود است، از پيش راه در هم 

ت در داخل را شكستن اعتراضا
پيش گرفته است تا از احتمال 
قيامهاي خياباني و اعتصابها و 
اعتراضات مردم تحت ستم 

  . جلوگيري كند
 

در چنين شرايطي، فعاالن 
كارگري عالوه بر مقاومت و 
ايستادگي بايد تالشهاي خود در 
جهت همبستگي و اتحاد هر چه 
. بيشتر كارگران را ادامه دهند
، همزمان، نيروهاي چپ

آزاديخواه، عدالت جو و 
دمكراتيك با مبارزات كارگري 
همبستگي داشته و ضمن 
افشاي جمهوري اسالمي و 
سياستهاي ضد كارگري آن، از 
هر طريق و به هرشيوه اي كه 
مي توانند، به كارگران در 
پيشبرد مبارزات شان ياري 

  . رسانند
 
 
 

  

  شهداي فدايي 

  تيرماه 
ــا ــي ـ    : رفق ــدكاظم غبراي محم

خـــديو ـ       راســــتبهمـــن 
خـسروي اردبيلـي ـ     محمـدعلي 
آقـا ـ گلـرخ شـهرزاد      نسترن آل

مهــدوي ـ نــادعلي پورنغمــه ـ    
حميدرضا هزارخـاني ـ مارتيـك    

السادات روحي  قازاريان ـ نزهت 
ــي     ــود عظيم ــران ـ محم آهنگ
بلوريان ـ يداهللا زارع كـاريزي ـ    
اسماعيل نريميـسا ـ محمدرضـا    

ــر( ــسعود    ) امي ــصاب آزاد ـ م ق
ـ   رضـا الماسـي ـ      علـي فرزانـه 

ــف       ــرف ـ يوسـ ــد اشـ حميـ
بيجاري ـ غالمرضا   خشكه قانع

اليق مهربان ـ محمدرضا يثربي  
ـ فاطمه حسيني ـ محمدحـسين   
حقنواز ـ طاهره خـرم ـ عـسگر     
حــسيني ابــرده ـ محمدمهــدي   

پـور ـ    فوقاني ـ غالمعلي خـراط  
ــي ــدي     عل ــري ـ مه ــر وزي اكب

مسيحا ـ حميـد آريـان ـ     ) بهزاد(
وان ـ     د بهـــــزاد اميـــــري

 نـادره    -افسرالسادات حـسينـي  
احمدهاشمي ـ سيمين تـوكلي ـ    
علي خصوصي ـ كاظم سـالحي   

اكبـر   آبادي ـ علي   ـ احمد خرم
بيــان ـ عبــداهللا ســعيدي    حــق

كبير ـ   بيدختي ـ حجت محسني 
غالمرضا جاللي ـ خسرو ماني ـ   

ــي   ــر  شــفيع رمــضاني ـ عل اكب
حيدريان ـ سـينا كـارگر، احمـد     

نـد طـي    باختري، ناصـر ممـي و     
 تــاكنون در مبــارزه 49ســالهاي 

مسلحانه با مزدوران امپرياليـسم     
و ارتجـــاع و يـــا در زنـــدانهاي 
دژخيمان ستمگر شاه و خمينـي      

  . به شهادت رسيدند


