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  ....مقالهرس
 بلوغ جامعه مدني در كارزار فتوا

  منصور امان
  

نزديك به سه دهه پس از صدور فتواي قتل آقاي سلمان رشدي از سوي آيت اهللا خُميني، دستگاه دينـي حـاكم بـر       
ن نجفي را مي خواهند، آنها سر آقاي شاهي. ايران دوباره براي قتل يك خالق فكري ديگر فراخوان همگاني داده است

  . چون معتقدند به يكي از امامها توهين كرده است
 همچون حكم صحرايي آقاي خُميني، دستور قتل آقاي نجفي نيز با واُكنشهاي منفي گُـسترده اي روبـرو گرديـد و   

 به گونه مجرد فراتر همان گونه كه انتظار مي رفت، به شتاب امواج آن از اعالم بيزاري فهم پذير از اين خيز تبهكارانه
آنچه كه بر وزن سياسي اين رويداد مي افزود و . رفت و به ميدان دفاع از آزادي بيان و نقد ارتجاع مذهبي پا گذاشت

 –آن را با قُدرت تمام از َگرد وخاك كشمكش ُكفر و دين بيرون مي راند، اين واقعيت بود كـه دسـتگاههاي نظـامي         
 به ايفاي رل "مراجع"ليه آقاي نجفي را آشكارا كارگرداني و هدايت مي كردند و نقش    امنيتي حكومت، كارزار فتوا ع    

  . پياده نظام 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 هنرمنـد معتـرض بـه                     

در كنار جامعه بر گرفت؛ يك جهتگيري روشن كه آقاي نجفي آن را بدون سـووتفاهم  عملكرد حكومت و ايستادن او  
موسـيقي  "در آثار خود بازتاب داده و مخاطبان بسياري به ويژه در بين اليه اجتماعي جوانـان و آنچـه كـه بـه نـام                          

ناموفقي تالش كرده اند، دستگاههاي امنيتي و تحميل حكومت تا ُكنون به گونه .  شهرت دارد، يافته است"زيرزميني
 لبخش غير رسمي فعاليت در پهنه موسيقي را كه خارج از قلمرو نظارت و هدايت آنها صورت مي گيرد، به زير كُنترُ

 به ويژه از آن رو كـه از كانـال شـبكه هـاي اجتمـاعي                 "موسيقي زيرزميني "كوشندگان و مخاطبان    . خود درآوردند 
يغ استفاده مي كنند، براي حكومت به گونه بالقوه يك تهديد سياسي بـه شـمار                حقيقي و مجازي براي ارتباط و تبل      

  .    مي روند
ناگفته پيداست كه تركيب چنين مجموعه اي نمي تواند موجب بـرانگيختن حـساسيت نهادهـاي امنيتـي حكومـت                 

اي معتـرض از طريـق     هدف كارزار فتوا در پله اول، خفه كـردن يـك صـد            . نشود و آن را به برخورد مستقيم نكشاند       
وحشت پراكني و ايجاد خفقان است و در پله بعد، تبديل سوژه آن يعني، آقاي نجفي به درس عبرت براي هنرمندان 

  . ديگر و تالش براي نفوذ رواني و تحميل غير محسوس در اين قشر
 جنـگ  - و در اينجـا   -موفقيت چنين پروژه اي در گرو آن است كه نخُست، كشمكش در زمين تدارك ديده شـده      

سـپس، سـوژه وادار بـه تمكـين گـردد يـا       . ُكفر و دين جريان يابد و همه طرفهاي منازعه به اين ُنقطه هدايت شوند      
  . داوطلبانه پوزه بند بر دهان بزند

 امنيتـي حكومـت   -جمع بندي رويدادها از هنگام راه اندازي معركه تا اين لحظه، بيانگر آن است كه دستگاه نظامي    
در تامين پيش شرطهاي كارزار خود شكست خورده است و قادر نگرديده در هيچيـك از حـوزه هـاي مـورد اشـاره،            

  . پيشرفتي داشته باشد
 به سـمت آنهـا خيـز        "توهين به ائمه  "به دليل عريان بودن اهداف سياسي و سركوبگرانه اي كه حكومت در پوشش              

 گيري آن جمع نشده و بحـث در ايـن بـاره بـر آنچـه متمركـز                برداشته، هيچ فرد يا جريان جدي گرد بساط معركه        
كـارزار  "يك علت گُـستردگي جبهـه اي كـه عليـه     . گرديده كه صحنه گردانان به سختي در پي پوشاندن اش بودند  

  .   شكل گرفت را مي توان آشكار بودن انگيزه هاي اصلي از به راه انداختن آن دانست"فتوا
ار كثيف، آقاي شاهين نجفي نيز نشانه اي از مرعوب شدن و خاموشي ُگزيدن از خـود  در همين حال، سوژه اين كارز   

برعكس، او ُشجاعانه به دفاع از خود و حقوق اش پرداخته و ابتكار عمل در اين جنگ نابرابر را بـه                     . نشان نداده است  
  .  دست گرفته است
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  ماله كشي اصالح طلبان
در حـالي كـه دسـتجات و        . ن رويداد، واُكنش اصالح طلبان حكـومتي بـود        يكي از جالب توجه ترين رويكردها در اي       

محافل شناخته شده آنها از هر گونه اظهار نظر در اين باره و محكوميت دسيسه تبهكارانـه بانـد رقيـب پرهيـز مـي                         
بودنـد را  كردند، وابستگان آنها در خارج كشور به سخن درآمدند تا هر آنچه كه همريشان شان در داخل دريغ كرده               

  . به صورت چشمگير جبران كنند
آنها مايل نبودند به ميداني وارد شوند كه صف بندي در آن از         . پروسه زايش موضعگيري اينان اما چندان راحت نبود       

پيش شكل گرفته است و جز در دو سنگر سركوب و تحميل به هر بهانه اي و حقوق دموكراتيك و ارزشهاي انساني                       
 در اين صورت با آن رو برو مي شدند، بـه           "ميانه روها "تنگنايي كه   . ديگري براي خزيدن وجود ندارد    و مدرن، ميانه    
 است؛ آنها در همان حال كه به دليل اشتراك منافع نمي توانـستند در برابـر بنيادهـاي سياسـي و                   رخوبي تصور پذي  

ر سياسي آن، به مصلحت خود نيز نمي ديدند فكري باند رقيب موضع بگيرند، در همان حال با نگاه به تاثيرات ويرانگ  
  . كه عليه حقوق دموكراتيك به صراحت صف آرايي كنند

در ابتـدا و زمـان كوتـاهي    .  براي يافتن ُگريزگاهي از مهلكه آغاز گرديد   "اصالح طلبان "بر اين زمينه، مارش طوالني      
ر خودسـر  "داكثر انتـساب آن بـه   ، منابع آنها در پـي تخفيـف موضـوع و حـ     "صدور فتوا "پس از انتشار خبر      عناصـ" 

كمـي جلـوتر و پـس از آن كـه           .  بيشتر نيـست   "جريان سازي خبري  "آنها اطمينان دادند كه موضوع، يك       . برآمدند
 "اصـالح طلبـان   "تمرُكز حكومت روي اين موضوع امكان حاشيه اي و رسانه اي جلوه دادن آن را غيـرممكن كـرد،                    

ن خيز تبهكارانه حكومت يافتند؛ اين بار آنها مدعي بودنـد كـه كـارزار فتـوا يـك                   پوشش ديگري براي ناچيز نماياند    
 سـازمان داده    "محافظه كاران " و رسانه هاي وابسته به       "مجتمع رسانه اي اطلس   " است كه از سوي      "جنگ رواني "

  . شده است
آنها براي جارو كردن زباله هاي  از محكوميت صريح اين اقدام و تالش ريشخندآور "ميانه روها"خودداري سرسختانه 

همريشان شان زير فرش زماني به رسوايي كشيد كه فاش گرديد آنها در پس پرده نيز دامن همت را به كمـر بـسته                   
 در "اخبار روز"وبگاه . بودند تا به هر قيمت مانع روشنگري و گشوده شدن درب بحث و ُگفت و گو در اين باره شوند   

به خشونت دامن "   ،"ديماجرا را بزرگ نكن" رسد كه ي مغامي طرف و آن طرف پنياز ا": وشتاين باره در يادداشتي ن
  "". كرده استنيم توه كرده است به اعتقادات مردخودي بي نجفنيشاه" شود ي گفته ميلبري و ز،"دينزن
  

  موضع قاطعانه 
حيات سياسي خود، به ويژه هنگامي كه  را نمي توان متهم كرد كه در دوره هاي ديگر          "اصالح طلبان "با اين وجود،    

روشن ترين سـند را     . شريك قُدرت بودند، رويكرد رياكارانه و دوگانه اي نسبت به فتواي قتل دگرانديشان داشته اند              
او در مورد دستور قتل سلمان رشدي ديدگاه صريح و قاطعي دارد      . حجت االسالم خاتمي، رهبر آنها ارايه كرده است       

شدي، نويسنده آيـات شـيطاني، بايـستي بـر اسـاس            سلمان ر ": زنامه دولتي اين گونه تبليغ مي كند      كه آن را در رو    
غرب با انتشار  شرق و... او نمي تواند از اين فتوا قسر در رود. توسط امام خميني اعدام شود فتواي مذهبي صادر شده

 بلكه دشمن ، جمهوري اسالمي و امام هستنددشمن نيا ثابت كردند كه نه تنها به د"آيات شيطاني"فر آميز كتاب ُك
  )1367 اسفند 16 -روزنامه كيهان  (".جهان نيز مي باشند دين اسالم و يك ميليارد مسلمان

 نمي توانند اين گونه بي مهابا در صف مومنان عليه ُكفار شمشير بزنند، 90 در دهه "اصالح طلبان"طبيعي است كه 
 عليه منكران مشروعيت آسماني آن را به پشتيباني پشت جبهه اي            "نظام"اد  آنها اكنون سطح مشاركت خود در جه      

رم و                          تغيير داده اند و براي مثال از طريق، انكار و دعوت به فرو بردن سر در شن، نسبي سازي، تراشيدن شـريك جـ
  . جز آن فضا را براي تاخت و تاز جهادگران مساعد مي كنند

  

  زير پوستين ُكهنه ي نوانديشي
 دانست كه دو سال پس از خيزشهاي دموكراتيك مردم ايران و مبارزه "اصالح طلبان"اين را مي توان از نگون بختي 

 نديدي را اجابت كنـد  - ديدي –خونين آنها براي كسب حقوق خود، كمتر كسي حاضر مي شود دعوت آنها به ُشُتر       
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مـوج  . م قتل براي دگرانديشان چشم بـي تفـاوتي بگـذارد   و بر تعرُض گُستاخانه به صحنه جامعه از طريق صدور حك      
گسترده بيزاري از اقدام حكومت و نقد و محكوميت اهداف و انديشه اي كه آنرا هدايت مي كند، چنـدان دامنـه اي                       

  را وادار به چرتكه اندازي دوباره در باره سياست خود كرد و آنها را به گذشتن سريع تاريخ                  "اصالح طلبان "يافت كه   
  .مصرف آن قانع ساخت

سلمانان، رسـوايي تبهكارانـه ي رقبـاي در                         خنگوي مـاكنون آنها پا به ميدان مي گذاشتند تا در نقش داور بازي و س
دو جريـان   "قدرت خود را به طور مساوي با ُقرباني آنها تقسيم كرده و اعالم كنند كه همه ي موضوع بـه درگيـري                       

  .    را برنمي تابد"انتقاد" مي كند و ديگري "تمسُخر"ين را  ُخالصه مي شود كه يكي د"افراطي
 سـمت ديگـر معادلـه      "ميانه روها " اما مانع نمي شود كه       "افكار عمومي "ارزيابي از نگاه و رويكرد مشخص جامعه و         

گامي كه آنهـا    اين قاعده حتي هن   .  فعلي را ناديده بگيرند و از محاسبات خود كنار بگذارند          "نظام"يعني باند غالب يا     
در اينجا هم آنها . چاكرمنشانه در حال پاكسازي آنچه هستند كه دوستان سابق شان برجا گذاشته اند نيز اعتبار دارد

براي گزك ندادن به دست باند غالب و عافيت انديشي در مورد سوزاندن خود، آنقدر محتـاط هـستند كـه بـه طـور                      
  . ابراز وجود كنند"نوانديشان ديني"ستين كُهنه رسمي و به اسم خود چيزي نگويند و از زير پو

  

  برآمد
 حكومتي نشان دهند كـه رشـته هـايي كـه آنهـا را بـه                "اصالح طلبان "كارازر فتوا صحنه ديگري بود تا يكبار ديگر         

استبداد ديني حاكم بر كشور پيوند مي زند، بسا در هم گره خورده تر از آن است كه بتواننـد از جلـوه و آثـارش در                           
  . ينجا و در آنجا فاصله بگيرندا

اينان نمي توانند از حقوق پايه اي جامعه در برابر تهاجم خشن و افسارگُسيخته حكومـت دفـاع كننـد، زيـرا تحـت                         
، مدافع مناسباتي هستند كه با به رسميت نـشناختن حقـوق جامعـه،        "قانون اساسي " و   "اصالحات"پوشش دفاع از    

راغ  "اصالح طلب"به هر حال، تنها ظرفي است كه باند      مي اُفتد و برمي خيزد اما        براي شراكت در قُدرت و ثروت سـ 
  . دارد

آنها نمي توانند مدافع آزادي بيان و آزادي خالقيت هنري باشند چون به جز روابـط فرهنگـي و ابزارهـاي فكـري و                        
 منابع مشروعيت ديگري كـه حكومـت         كه با چنين ارزشهايي بيگانه است،      "خيمه نظام "ايديولوژيكي گرد آمده زير     

از اين رو شگفت آور هم نيست كه .  را توجيه كند، وجود خارجي ندارد"مردمساالري ديني"ديني يا به انشاي اينان، 
حـضرات  " نيز يك مووسسه ارتجاعي و تيولداران آن است كه از آنها به عنوان     "نوانديشان ديني "حتي طرف خطاب    

نام مي برند"يدحترم تقلآيات مراجع م .  
كارزار فتوا، از سوي ديگر ميدان ديگري براي نمايش بلوغ فكري جامعه مـدني و نزديكـي بـي قيـد و شـرط آن بـه                  

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

  .       نيروهاي در صحنه ي استبداد مذهبي و همچنين ُگردانهاي پشت جبهه آن، بيشتر مي كند
  
  

  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژيرنگون سي و برامي شمارانيما ب«

 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«

 
  

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

  .كارگري در ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  تعرض به فعاالن كارگري براي حفظ نظام ترك خورده 

  زينت ميرهاشمي 
  

اي اخير در ابعـاد گـسترده اي     حبس، آزار و اذيت فعاالن كارگري در ماهه       
تنهــا ويژگــي ســياهچالهاي رژيــم وجــود فعــاالن  . صــورت گرفتــه اســت

دانشجويي، زنـان و مـدافعان آزادي و دموكراسـي نيـست، وجـود فعـاالن                
كارگري كه جرمشان مبارزه مسالمت آميز براي دفاع از حقوق صنفي خود       

ارگري در هيچ اين چنين تعرض به فعاالن ك. است امري روزمره شده است 
  . دوراني از حيات ديكتاتوريهاي شاه و واليت فقيه سابقه نداشته است

  
يكـي از   . جمهوري طرح مطالبات كارگري و سازماندهي براي رسيدن به آن را خطري جدي بـراي نظـام مـي بينـد                    

 زير سيطره سپاه نظامي شدن اقتصاد. داليل آن منافع ارگانيك و به هم پيوسته صاحبان سرمايه و حكومتداران است
پاسداران، تبديل اقتصاد دولتي به اقتصادي شبه دولتي با مـديريت بانـدهاي رانـت خـوار، آقـازداه هـا و وابـستگان                        
حكومت، شرايطي ايجاد كرده كه دولت به عنوان ارگاني كه در ظاهر نقشي در تنظيم روابط بين صاحبان سـرمايه و         

در جبهه صاحبان سرمايه قرار مي گيرد و تا جايي كه به نيروي كار بر مي كار ندارد به نيروي تعيين كننده تبديل و 
گردد دولت حتا به قوانيني كه خود تصويب كرده متعهد نيست و آن را زير پا مي گذارد و افرادي كه بـراي حقـوق                         

  . ب مي كند.نيروهاي كار تالش مي كنند را سرك
جمهوري اسالمي عضو سازمان جهاني     . كلهاي كارگري است  جرم دستگير شدگان در كرج، هماهنگي براي ايجاد تش        
يكي از مقاوله نامه سازمان جهاني كار حق ايجـاد تـشكلهاي   . كار است و بايد به مقاوله نامه اين سازمان پايبند باشد          

اين حق بنيادين به معناي سازمانيابي طبقه كارگر جهت مبارزه براي مطالبـات صـنفي خـود    . مستقل كارگري است  
بسياري از كارگران و فعاالن كارگري كه در زندان هستند به دليل فعاليـت بـراي پيـاده كـردن همـين مـاده                        . است

مقاوله نامه ها و پيمانهاي ديكر مانند ممنوعيت كار كودكان، رفع تبعيض جنسيتي، . منشور سازمان جهاني كار است
ر دقيق مي توان گفت كه جمهـوري اسـالمي همـه    به طو. توسط نظام حكام بر ايران اجرا نمي شود... امنيت شغل و 

متاسفانه مسئوالن سازمان جهـاني كـار بـر         . مواردي كه در منشور سازمان جهاني كار آمده است را رعايت نمي كند            
در حـالي كـه بـسياري از سـنديكاهاي          . زيرپاگذاشتن حقوق اوليه كارگران توسط رژيم ايران چشم پوشي مي كنند          

  . ت خود را از فعاالن كارگري اعالم كرده اندكارگري در اروپا حماي
  

 خرداد امسال در ژنو برگزار، همانند سالهاي قبل         26 خرداد تا    10در صد و يكمين اجالس سازمان جهاني كار كه از           
كساني كه به عنوان نماينده كارگران شركت كردنـد برگزيـدگان           .  نمايندگان واقعي كارگران در آن شركت نداشتند      

اين تشكلها وابسته به حكومت است كه حفظ نظام         . ند و از اعضاي شوراهاي اسالمي و خانه كارگر بودند         حكومت بود 
پذيرش هيات رژيم بـه عنـوان نماينـدگان كـارگران ايـران در اجـالس       . برايشان ارجحيت دارد تا منافع طبقه كارگر     

تـشكلهاي كـارگري اروپـايي باحمايـت     سازمان جهاني كار به وسيله نيروهاي طرفدار حقوق كارگران محكوم شـد و            
گسترده از خواست كارگران ايران، خواستار شركت نمايندگان واقعي طبقه كارگر در اجـالس سـازمان جهـاني كـار                    

  .شدند
كميتـه همـاهنگي بـراي كمـك بـه ايجـاد       « خرداد، با يورش به گردهمايي 26ماموران جمهوري اسالمي روز آدينه  

دستگيري افراد شركت   .  نفر از فعاالن جنبش كارگري را دستگير كردند        60حدود  در شهر كرج    » تشكلهاي كارگري 
بـر اسـاس   . كننده در اجالس مجمع عمومي ساليانه اين كميته همراه بـا ضـرب و شـتم، آزار و تـوهين همـراه بـود          

ي در كـرج    دسـتگيري فعـاالن كـارگر     .  نفر از دستگيرشدگان در شرايط نامعلوم در زندان به سر مي برند            9گزارشها  
فعاليت جهت ايجاد تشكل مستقل كارگري از حقوق اوليه كارگران و مزدبگيران است كـه كـشورهاي                 . محكوم است 
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به همين دليل بايد تالش كرد تا اسم جمهوري اسالمي بـه        . عضو سازمان جهاني كار بايد آن را به رسميت بشناسند         
بر همين اساس براي شـركت در اجـالس     . ار قرار گيرد  عنوان ناقض حقوق كارگران در ليست سياه سازمان جهاني ك         

ساالنه اين سازمان بايد نمايندگان واقعي كارگران و مزدبگيران شركت كنند تا بتواننـد از حقـوق كـارگران ايـران را                    
  . دفاع كنند

  
 عطيلي واحدهاي توليدي و رشد بيكاري ت

دانـسته و بـه     » قطع يارانه ها  «مندي يارانه ها را      واحد صنعتي اجراي طرح هدف     25بيش از دو هزار كارگر شاغل در        
كارگران خواستار افزايش حداقل دستمزدشان متناسب با تورم موجود به جاي پرداخت يارانه ها              . آن اعتراض نمودند  

  . افزايش قيمت مواد خوراكي و سوختي هيچ خوانايي با مبلغ ناچيز يارانه ها براي خانواده هاي كارگري ندارد . شدند
ا قطع يارانه ها و افزايش بهاي مواد كاالهاي حامل انرژي، بسياري از واحدهاي توليـدي تعطيـل شـده و چرخهـاي          ب

  . توليد بيشتر واحد هاي توليدي در آستانه ايستادن است
به گزارش . آمار بانك مركزي در باره افزايش نرخ بيكاري تاكيدي بر سياستهاي مخرب رژيم در زمينه اقتصادي است

نه هاي حكومتي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در مورد موقعيت كسب و كار در ايـران نـسبت بـه كـشورهاي             رسا
 هـستيم كـه سـال       144، رتبه   91 كشور در سال     183ما در شاخص توسعه فضاي كسب و كار در بين           «:ديگر گفت 

  . » بوديم132 و سال قبل تر در رتبه 140قبل 
خبرگـزاري حكـومتي   . د خوراكي، گندم، آرد، انواع ماكاروني ديده مي شـود در خبرهاي مربوط به افزايش قيمت موا      

 درصـدي نـرخ    30 درصدي قيمت گندم و آرد و همچنين از افـزايش  30 خرداد از افرايش 23فارس روز سه شنبه     
  . انواع ماكاروني گزارش داده است

 اخـتالس و دزديهـايي كـه بـه      رديدر كشاكش جنگ و جدال باندهاي حكومتي، افشاي گوشه اي از رقمهاي ميليا 
احمـدي نـژاد در   . را مي تـوان ديـد  براي ستمگران وسيله سران حكومت صورت مي گيرد، سودمندي قطع بارانه ها      

يكي از مجلس نشينان در برابر حرف او . دانسته است» ارزشهاي آن«و » عدالت «قطع يارانه ها را رقبايشبرابر اتهام   
در جنگ و جـدال بانـدهاي حكـومتي تنهـا       . اعالم كرد » توفيق بزرگ «را  » احمدي نژاد پياده شدن از قطار عدالت      «

 چاپيـدن   دعواي اصلي بر سر شـراكت بيـشتر در قـدرت و   . موردي كه هيچ جايي ندارد عدالت و زندگي مردم است  
  . مردم است

  
  و اخراجها زندگي زحمتكشان را تباه كرده يكاريب

 فرصت ونيلي م4.1 جادي دولت در ايبا وجود ادعا«: ارديبهشت گزارش كرد كه13خبرگزاري حكومتي مهر به تاريخ 
 هزار نفر كاسته شد كـه       500 فعال و شاغل كشور      تي مدت از جمع   ني، در ا  1390 و   1389 ي در سالها  ي شغل ديجد

  .» تناقض دارديونيلي مييزا لبا نسخه دولت در اشتغا
 سـاله و    24 تا   15 جوانان   يكاري نرخ ب  تي وضع ي مهر، بررس  يگزاري حكومت خبر خرداد   16روز سه شنبه     گزارش   به

 ي گروه سن ي درصد برا  23٫8 نرخ از    ني دهد كه ا   ي نشان م  1390 تا   1384 ي ساله كشور در فاصله سالها     29 تا   15
  . استافتهي شي افزا1390 درصد در بهار سال 25٫7 به 1384 ساله در بهار سال 24 تا 15

  . مانده استي درصد باق23 تا 18 ني ساله ب29 تا 15نان  جواي برايكاري نرخ بنيهمچن
 خوزسـتان از گـسترش     انيـ  آبز يهـا ي تعاون هي اتحاد سيي ر  خرداد از قول   16 در روز سه شنبه      لناياخبرگزاري دولتي   

 خود را اجـرا  يتي حماياستهاي كه دولت سيدر صورت«تاكيد كرد كه   و    بخش خبر داد   ني كارگران در ا   يكاريروند ب 
  .»شوند ي مكاري بخش بني كارگران بيشتري در اي سال جاريطنكند 

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
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 گراني سرسام آور، گوش كر مسووالن

  جعفر پويه
  

 با  "طرح هدفمندي يارانه ها   "كشاكش بين مجلس و دولت در ماههاي گذشته باعث گرديد كه به ظاهر مرحله دوم                
ا ابالغ كرد و تا كنون هنوز خبري از آغاز فـاز  تاخير، مصوبه مجلس ر دولت احمدي نژاد با. سرعت كمتري اجرا شود

اما آنچه در بازار كاالهاي اساسي و مبادله مي گذرد، حكايت از اين دارد كه دولت مشغول اجرايي كردن          . دوم نيست 
سير صـعودي قيمـت كاالهـاي اساسـي و در راس آن نـان، سـرعت                 . فاز دوم حذف يارانانه ها با چراغ خاموش است        

اما آيا با اين . پنهان در جامعه برجاي مي گذارد شت، لبنيات و سوخت، آثاري است كه اين عملياتگرفتن گراني گو
  سرعتي كه قيمتها رو باال مي رود، امكان گذران امور براي مردم عادي، حقوق بگيران و كارگران وجود دارد؟

  
  ريشه گرانيها

ا بنيان اقتصاد بيمار كشور ناتوان تر از آن اسـت كـه   ها بخشي از اين گرفتاري است، ام  هرچند طرح هدفمندي يارانه   
بيماري ساختاري اي كه سراپاي اقتـصاد كـشور را فـرا گرفتـه، هـر روز             . زير بار تحمل فشارهاي گوناگون دوام آورد      

بيشتر عود مي كند و دولت و مسووالن كشور با شعار دادن و حرفهاي ياوه تالش مي كنند تا وضعيت را عادي جلوه         
 در اين ميان، بوروكراسي به شدت فاسد رژيم جمهوري اسالمي مزيد بر علت شده، و كار را خراب تـر از آنـي                       .دهند

رشوه، دزدي، سند سازي، آمارهاي غلط و واردات بي رويه، بورس بازي و داللي از يك               . مي كند كه به تصور مي آيد      
 دهند تا كشور را به روزگاري گرفتار كنند كه طرف و مديران نااليق و بي خرد از طرف ديگر، دست به دست هم مي

  .اكنون شاهد آن هستيم
در حالي كه شدت گراني امان مردم را بريده است، دولت احمدي نژاد، اين پادوي وقيح رهبر جمهوري اسالمي اعالم 

 شـده بـود، بـه     هزار توماني كه پايان سال گذشته بابت مابه التفاوت يارانه ها به حساب مردم واريـز                28مي كند كه    
با اين حساب، دولت به .  ماه نان، معادل روزانه يك ششم يك قرص نان سنگك، قابل برداشت است9عنوان يارانه ي 

اشاره رهبر و دستگاه مديريت گدا پرور آن، اقتصاد صدقه اي را استارت مي زنند تا اين گونه با واريز مبلغي اندك به             
اما آيا به واقع اين مي تواند چاره كار باشـد و مـشكالت              . ن را كوتاه كنند   حساب شهروندان، كمي صداي اعتراض آنا     

  اساسي كشور را حل و فصل كند؟
 تـا   20بنابر اخبار منابع حكومتي، در روزهاي گذشته، نان، اين ماده اصلي و پايه اي سفره اكثريت مردم ايران بـين                     

 دانند و اعالم مي كنند كه به دليل گـران كـردن             دولتيها مجلس را مسبب اين گراني مي      .  درصد گران مي شود    30
 گندم بنـا    ":مهدي غضنفري، وزير صنعت و معدن و تجارت مي گويد         . گندم توسط مجلس، نان نيز گران شده است       

دهـيم،     تبديل شد، اين گندم به اين قيمت را وقتـي بـه آسـيابان مـي                460 به   360به درخواست مجلس و قانون از       
داديم؛ زيرا ما هر سال بايد قيمت خريد گنـدم را بـا     توماني مي360ا به مردم داد كه با قيمت توان همان ناني ر   نمي

  ".توجه نرخ تورم افزايش دهيم
بر اسـاس مـصوبه     ":از طرف ديگر، سياوش حسن پور، مدير كل غله و خدمات بازرگاني استان گلستان خبر مي دهد                

 وارداتي توسط شركت بازرگـاني دولتـي ايـران بـه كارخانجـات            هيات دولت، نرخ فروش گندم اعم از توليد داخلي و         
  ". تومان اعالم شده است485 تومان و گندم دروم 465آردسازي و ساير متقاضيان به ازا هر كيلوگرم 

براي . به عبارت ديگر، در يك زمان، دو مسوول دولتي، دو قيمت متفاوت را مصوبه دولت براي گندم اعالم مي كنند                   
بنـا بـه گـزارش منـابع        . كه كداميك از اين دو نفر درست مي گويد، بايد به بازار مـصرف مراجعـه كـرد                  دريافت اين 

 مــي "عــصر ايــران". حكــومتي، وزن نــان در نانوانيهــا همزمــان بــا افــزايش قيمــت آن كــاهش نيــز داشــته اســت 
ان تهران، وزن چانـه      تومان در است   600 تومان به    500 درصدي قيمت نان سنگك از       20همزمان با افزايش    ":نويسد

  ". گرم كاهش يافته است600 گرم به 700هاي هر عدد نان از 
 20اين گونه مواد اصلي سفره اكثريت مردم نه .  تومان رسيده است1000به زبان ساده يعني نان سنگك به كيلويي  

ين اوضاع، كيفيـت    جاست كه با همه ا     اما مشكل اصلي اين   .  درصد گران شده است    60 تا   50 درصد بلكه بين     30تا  
اين يعني بخش زيادي از نانهـاي توليـد شـده    . نان از گذشته بدتر شده و روز به روز از مرغوبيت آن كاسته مي شود   
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اين درحالي است كه مسووالن دولتي اوضاع را عادي دانسته و دولت را در . قابل مصرف نيست و دور ريخته مي شود
  .ته هاي مردم چيز ديگري استاما گف. مهار گراني موفق اعالم مي كنند

  

  چه كسي دروغ مي گويد؟
، بانك مركزي در جديدترين گزارش خود قيمت خرده فروشي برخي مـواد             "مهر"طبق گزارش خبرگزاري حكومتي     

در گروه لبنيات، قيمت تمام اقالم ايـن گـروه بـدون    ": خرداد را چنين اعالم مي كند   26خوراكي در هفته منتهي به      
در گروه بـرنج،   .رفت  ريال فروش مي45000 الي 35000ي تخم مرغ افزايش جزيي داشت و شانه اي         بها. تغيير بود 

قيمت برنج داخله درجه يك اندكي افزايش ولي بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي و برنج داخله درجه دو كاهش جزيي        
هفته قبل اندكي كاهش ولي قيمت      بهاي لوبيا چشم بلبلي نسبت به       . در گروه حبوبات، قيمت عدس ثابت بود      . يافت

  ".ساير اقالم اين گروه افزايش داشت
اين درحالي است كه اتحاديه صنف دامداران اعـالم مـي كنـد بـه دليـل بـي تـدبيري دولـت، اكثريـت دامـداران و                            

ي آنان كمبود نقدينگي، كاهش نهاده و افزايش هزينه جـار . توليدكنندگان شير كشور در مرز ورشكستگي قرار دارند       
و از همه بدتر، قيمت كارشناسي نشده دولت براي خريد شير از توليدكنندگان را علل ورشكستگي اين صنعت اعالم                   

كه كاهش سرانه مصرف مواد لبني باعـث بـسياري از مـشكالت و نارسـايي در افـراد بـه ويـژه                    منهاي اين . كرده اند 
 كيفيت كارخانه هاي دولتي نيز باعث گرديده تـا        سالخوردگان و كودكان مي شود، وجود مواد صنعتي و توليدات بي          
  . اين مواد اساسي در حال حذف از سبد كااليي اكثريت مردم باشد

خبرگزاري فارس از بجنورد گزارش مي كند كـه  . استهمچنين، قيمت گوشت قرمز و مرغ روز به روز گران تر شده           
هرچند بسياري از مقامات، تب كريمه كنگـو را  .  تومان رسيده است 6000قيمت هر كيلو مرغ در اين شهر به حدود          

مسبب اين وضعيت اعالم مي كنند، اما ابوالفضل ياوري، رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شـمالي در توضـيح              
 تومان رسيده 600 به 510 هزار تومان و ذرت از 7 به 500 هزار و 4اكنون قيمت سويا از  هم":اين وضعيت مي گويد

  ".است
  

در ! ران شدن دان مرغداريهاي صنعتي علت اين گراني است نه ترس از تب كنگو و عدم مصرف گوشت قرمز  يعني، گ 
 لو داده كه مسووالن عالوه بر دروغ پردازي، براي كنترل بازار دست به شايعه پراكنـي                 "خبرگزاري فارس "اين ميان   

شايعه اي مطـرح شـد كـه دامهـاي     ":مي نويسديكي از فعاالن صنفي در اين حوزه اين منبع به نقل از . نيز مي زنند 
  ".سبك بيمار هستند تا بازار 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 اقـالم ميـوه و                       
 تا 3500رم شليل كه به تازگي به بازار آمده است، بين  درحال حاضر هركيلو گ   ":سبزيجات خبر مي دهد و مي گويد      

.  تومان است2200 تومان و هلوي نامرغوب 4000رسد، قيمت هركيلوگرم هلوي مرغوب         تومان به فروش مي    4000
 تا  4500رسد، قيمت هركيلوگرم آلبالو در بازار بين           تومان در بازار به فروش مي      6500هركيلوگرم گيالس به قيمت     

سيب گـالب   .  تومان است  1650 تومان و موز     8500در حال حاضر قيمت هركيلوگرم ليموترش        .مان است  تو 5000
 1000 تـا  600قيمت هركيلوگرم طالبي بـين     و   تومان   3300قيمت هركيلوگرم زردآلو      تومان، 4300 تا   4200بين  

  "... وتومان است
اين اقالم .   بار و بر حسب قيمت عمده فروشي استجالب است كه توجه كنيم ارقام فوق در مراكز ميادين ميوه و تره

  . درصد باالتر به مصرف كننده عرضه مي شود50در سطح شهر و در ميوه فروشيها و سوپرماركتها حداقل 
  

 100ها افزايش بـاالي   اي كه برخي از ميوه راني كاالها به بازار ميوه نيز رسيد، به گونهگ": مي نويسد "ابتكار"روزنامه  
 حاكي است، در حالي قيمت 91 و 90 نوع ميوه در خرداد سال 12بررسي جزييات قيمت . اند  تجربه كردهدرصدي را
 هـزار تومـان خودنمـايي    7 تـا   5 هزار تومان در نوسان بود كه امسال بين          3ها در سال گذشته در دامنه         اين نوبرانه 

 100است و گزارشها حاكي از رشد باالي          گير بوده   ها در سال جاري چشم        گراني انواع ميوه به ويژه نوبرانه     . كند  مي
  ".ها طي يك سال گذشته است  درصدي برخي ميوه
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 هزار توان را اضافه كنيم،      17 هزار تومان و گوشت گوساله حدود        25حال اگر به اين اقالم، گوشت گوسفندي حدود         
 هزار تومان اعالم كرده 389قوق را عمق فاجعه مشخص مي شود، زيرا در روزهاي پاياني همين ماه، دولت حداقل ح    

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

  وجوه ديگر فاجعه
بنا بر خبرها، از تير ماه طرح افزايش قيمت بنزين به عنوان اولين حامل انرژي در قالب فـاز دوم اجـراي هدفمنـدي                 

اما قيمـت   . منابع گوناگون، قيمتهاي متفاوتي را براي سوخت، به ويژه بنزين حدس مي زنند            .  ها آغاز مي شود    يارانه
اين افزايش سوخت بر بهاي كاالهاي اساسي اثر خواهد گذاشت و           . دولت هر آنچه باشد، از قيمت كنوني بيشتر است        

 هـزار  10 كه بنا بـر خبرهـاي منتـشره، بـيش از          اين درحالي است  . بار ديگر قيمتها به سوي باال حركت خواهد كرد        
 اعتراض كرده و خواستار قطع پرداخت آن شده "طرح هدفمندي يارانه ها"كارگر شاغل در كشور با امضا توماري به        

اين كارگران اصالح و واقعي كردن دستمزدها، كمك به كارخانجات و صنايع كشور براي توليد و بهبودي شرايط                . اند
ما كارگران امضا كننده اين     ":در اين تومار آمده است    . ير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست كرده اند        خود را از وز   

طومار به عنوان اقداماتي بسيار مبرم و عاجل براي پايان دادن به وضعيت مشقتبار موجود، مصرانه خواهـان افـزايش             
انه سبد هزينه يـك خـانوار چهـار نفـره بـا دخالـت                موجود و تامين شرافتمند    ها براساس تورم واقعاً     حداقل دستمزد 

مـا كـارگران    . فـشاريم    سال آخر پـاي مـي      5 منتخب مجامع عمومي كارگران بر مبناي ميانگين دستمزد          گاننمايند
خواستار اجراي فوري بيمه كارگران ساختماني و مصوبه هيات وزيران مبني بر حذف شـركتهاي پيمانكـاري و عقـد                    

هـا و تعقيـب    مي با كارگران و ايجاد ساز و كار قانوني قاطع براي پرداخـت بـه موقـع دسـتمزد    قرارداد مستقيم و داي   
قضايي كارفرماياني كه كارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهاي سفيد امـضا و دسـتمزدهاي معوقـه وادار بـه كـار         

  ".كنند، هستيم مي
  

اوباش وزارت اطالعات و نيروهاي     )  خرداد 26(وز جمعه   طبق خبرهاي رسيده، مدت كمي پس از انتشار اين تومار، ر          
 حمله برده و بيش "كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري "سركوبگر رژيم به خانه يكي از اعضاي 

نيروهاي فوق كه مـسلح بـه       .  فعال كارگري كه در آنجا براي هم انديشي گرد آمده بودند را دستگير مي كنند               60از  
اسلحه سرد و گرم بودند، با ضرب و شتم افراد مزبور و اقدام به تيرانـدازي هـوايي كـه باعـث رعـب و وحـشت                           انواع  

رژيمي كه هيچ حق و حقـوقي       . همسايه شده بود، حاضران را دستگير و به زندان رجايي شهر كرج منتقل مي كنند              
حق كارگران را مي دهد، زيرا كـارگران        براي زحمتكش ترين افراد جامعه قايل نيست، اين گونه پاسخ درخواست به             

ارزش افزوده بـر روي كليـه   ) ماليات بر( در صدي 5 و سپس 4در طول اين مدت با اعمال  ":در تومار خود نوشته اند    
.  درصد از دستمزد روزانه زير خط فقر ما كارگران به خزانه دولت سرازير شده اسـت                5كاالهاي مصرفي، عمال حدود     

  ناامني شغلي، اخراج سازي و تعطيلـي كارخانـه  ...كند دستمزد زير خط فقر كارگران بيداد مي عدم پرداخت به موقع     
  ".سالهاي پيش قرار داردبه ها در بدترين وضعيت نسبت  

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

گونه 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

رييس هيات . ياري از كارخانه ها هشدار مي دهندهمزمان، مقامها و مسووالن حكومتي به دولت در مورد تعطيلي بس
 كـه بـه بيـرون درز كـرده مـي       به احمدي نژاد  در نامه اي     "انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان موليبدن    "مديره  
مكاتبات صورت گرفته طي يك ماه گذشته و انعكاس موضوع به مراجع ذيربط و عدم پاسخ گويي آنـان كـه                     ":نويسد

 كارگر از اين صنعت گرديده است، دليل ارسال اين نامه و تصديع 1700 كارخانه با اشتغال 17موجب تعطيلي كامل 
  ".باشد جنابعالي مي
بـه دليـل عـدم خريـد كـود توسـط        ": خبر داده  "انجمن صنفي توليدكنندگان كود شيميايي    "رييس  ي،  صياد فرهاد 

كود توليدي داخل   ": مي گويد  "ايلنا"رگزاري  او به خب   ".دولت، واحدهاي توليد كننده كود شيميايي تعطيل شده اند        
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ايران از مرغوبيت بااليي برخوردار است، اما دولت با واردات بـي رويـه كودهـاي چينـي بـي كيفيـت رونـد تعطيلـي          
  ".واحدهاي توليدي كشور را در اين بخش تسريع كرد

  
 30در حال حاضـر  ":بع گفته است  به همين من   خسرو كسائيان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان اصفهان         

اي  كنند و اگر مشكالت توليد رفع نـشود، در آينـده    درصد بنگاههاي توليدي در شهركهاي صنعتي فعاليت مي      40تا  
  ".مانند و شاهد مسايلي همچون بيكاري در جامعه خواهيم بود ها از توليد باز مي نزديك، تعداد زيادي از كارخانه

 بـه   كـارگر كارخانـه شـهاب   50 تهـران ضـمن اشـاره بـه اخـراج          "خانه كـارگر  "جرايي  بير ا د اسماعيل حق پرستي،  
است، بـه دليـل عـدم        مانيتور توليد كارخانه شهاب كه مونتاژ كننده انواع تلويزيون و        ": گفته است  "ايلنا"خبرگزاري  

  ".حمايتهاي دولت در بخش توليد متوقف شده است
 كارخانـه در سـالهاي اخيـر در اسـتان           28بق آمارهـا، تعطيلـي      ط": مي نويسد  "مهر"همچنين خبرگزاري حكومتي    

  ".گلستان موجب از دست رفتن توليد و اشتغال در اين استان شده است
 درصد واحـدهاي توليـدي و صـنعتي اسـتان           80 اعالم كرد،    آخوندهافرد، نماينده اردبيل در مجلس        مصطفي افضلي 

رفيت كشاورزي كشور و استان اردبيل تعطيل شده يا خالي  يك سوم ظ  ":او همچنين گفت  . اردبيل تعطيل شده است   
  ".است

اين تنها گوشه اي از خبرهاي منتشر شده در خبرگزاريها و منابع خبري رژيم است كه غيرمستقيم، تاثير هدفمندي        
 به سـال    كه طبق آمارها و داده هاي منابع رژيم، گراني بيداد مي كند و نسبت              در حالي . يارانه ها را بازتاب مي دهد     

معـاون بودجـه معاونـت       درصـد رشـد داشـته اسـت،          100گذشته بهاي بسياري از اقالم و كاالهاي اساسـي حـدود            
، ضـريب حقـوق      هيات دولت  طبق مصوبه ": خبر مي دهد   رحيم ممبيني احمدي نژاد،   ريزي و نظارت راهبردي       برنامه

شوند و چه آنهـايي كـه         مات كشوري مي  براي همه گروههاي حقوق بگير، چه آنهايي كه مشمول قانون مديريت خد           
  ". درصد تعيين شد15مشمول قانون مذكور نيستند، به ميزان 

 هزار تومان بود كه در سال جاري ميزان         341حداقل حقوق كارمندان در سال گذشته       ":ممبيني همچنين مي گويد   
  ". است تومان افزايش داده شده150 هزار و 392آن به 

 5زيـرا دولـت   .  درصدي كه ممبيني ادعا مي كنـد نيـست  15زد كارگران و كارمندان، با اين حساب، حقوق و دستم  
اين يعني ضريب .  درصد ماليات بر ارزش اضافه كه به قيمت كليه كاالهاي مصرفي اضافه مي شود را دريافت مي كند

ـ      5 درصد است، زيـرا      10 درصد بلكه    15حقوق براي همه گروه هاي حقوق بگير نه          ت از قبـل بـه       درصـد آن را دول
به زبان ساده، دولت دزدان و اخـتالس گـران     . قيمت كاالهاي مصرفي اضافه كرده كه از جيب مردم بيرون مي كشد           

 درصد تورم بانك مركزي خود را نيز در موقع تصويب ضريب حقوقي مزدبگيران رعايت نمي كند و                  21همان ادعاي   
لبخواه و حداقلي و فريبكارانه آن را محاسبه كرده و تصويب بدون توجه به نرخ تورم و قدرت خريد مردم، به صورت د

 ميليون كارگر شاغل در كشور و مشموالن قانون كار، حقوق خـود را              10 درصد از كل حدود      70 حال آنكه . مي كند 
 389كنند كه براي سال جاري به ميزان  صرفا به ميزان مصوبه حداقل دستمزد هر سال شوراي عالي كار دريافت مي

 حال حساب كنيد يك خانواده كارگري با اين چنين دستمزدي چگونه مي تواند . تومان تعيين شده است700ر وهزا
  .از پس هزينه هاي خود برآيد

  

  مسكن مشكلي بزر گ
 درصدي اجاره بهاي مـسكن      50در هفته پاياني خرداد ماه، روزنامه هاي داخل كشور يكصدا خبر از افزايش بيش از                

بهـا در تهـران بـه گفتـه بنگـاه داران و       نرخ اجـاره ": در يك گزارش ميداني مي نويسد   "مردمساالري"روزنامه  . دادند
 درصد نسبت به پارسال رشد كرده و با توجه به رشد اجاره بها بعيد است امسال مستاجران بـه                    60 تا   50مستاجران  

  ".راحتي خانه دار شوند
عزيراتي اجاره بها سعي كرد تا با وارد شدن به ايـن حيطـه،    اين درحالي است كه سال گذشته دولت با اجراي طرح ت          

بديهي است همچون ديگر موارد، دخالت پايوران فاسد دولتي در موضوعي عمـومي،       . آن را تحت كنترل خود درآورد     
از سوي ديگر، يورش بخشي از سرمايه . نه تنها نتوانست كمكي به كاهش اجاره بها كند، بلكه باعث گراني آن نيز شد
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هاي سرگردان به بازار مسكن، آن را همچون كااليي لوكس و ماده اي براي مـانور دالالن و بـورس بـازان قـرار داده                        
با اين حساب مي شود فهميد آنچه در اين ميان ناممكن مي شود، دسترسي اقشار مزدبگير به سرپناهي اسـت       . است

ر قيمتها آنچنان رشدي داشته است كه دستمزد يـك   در همين حال در روزهاي اخي     . كه نياز مبرم و اوليه آنان است      
 .فرد شاغل هرگز كفاف اجاره بهاي يك آپارتمان كوچك را نخواهد داد

  

  بيكاري و بهداشت و درمان گران
ن اين واحدها، هر روز به تعداد لشكر بيكـاران  اين درحالي است كه با تعطيلي كارخانه ها و بيكاري بسياري از شاغال      

به همين دليل مشاغل كاذبي همچون خريد و فروش سـكه  . يد به زندگي سير نزولي پيدا كرده است     اضافه شده و ام   
داللي، شغلي پر نان و آب شده است و بسياري براي امرار معاش و عـده اي بـراي سـود                     . و ارز رونق پيدا كرده است     
يق سكه و بازي با بازار، به اين بخش واقعيت اين است كه دولت نيز با حباب سازي و تزر          . بيشتر بدان روي آورده اند    

از بازار كار كاذب رونق مي دهد، زيرا بسياري از پايوران و نزديكان آنها از آب گل آلود اين بخش به خوبي ماهي مي                
اين وسط مرتضا تمدن، استاندار تهران مي گويد كـه در تهـران حـدود      . گيرند و سودهاي آنچناني به جيب مي زنند       

بنـده اعتقـاد دارم     ":او بانكها را مقصر اين بيكاري اعالم مـي كنـد و مـي گويـد               .  نفر بيكار هستند    هزار 400 تا   300
اند، از سال جديد نيز اميـدي بـه همكـاري ايـن بانكهـا نيـست ولـي           بانكهايي كه براي ايجاد اشتغال همكاري نكرده      

  ".جمهور در ايجاد اشتغال توجه كنند تقاضامنديم به نيات رييس
 از بانكها دريافت كرده و هرگز پس نداده       "طرحهاي زود بازده  "ردها توماني كه نزديكان اين آقايان زير نام         گويا ميليا 

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

 حكومتي بلند مي شود و به دولت و مجلس و پايوران حكومتي در مورد اينجاست كه صداي بسياري از آيت اهللا هاي
آخوند مكارم شيرازي كه به خوبي رسيدن كارد به استخوان مردم را متوجه شده،              . گراني و بيكاري هشدار مي دهند     

وييم، مردم گاهي ما را هم مقصر مي دانند كه چرا با صراحت ايـن مـسايل را نمـي گـ                    ":به علي الريجاني گفته است    
  ".بايد براي آن فكري شود گراني سر و صداي مردم را درآورده و

آملي،   گلپايگاني، عبداهللا جوادي عبدالكريم موسوي اردبيلي، لطف اهللا صافيدر پي آخوند مكارم، آخوندهايي همچون 
 اوضـاعي كـه   انتقادات مشابهي را مطرح مي كنند و وحشت خود را از آينـده    زنجاني و جعفر سبحاني     موسي شبيري 

 گزارش مي دهـد،     "ايلنا"اين گونه است كه خبرگزاري      . خودشان از جمله مقصران اصلي آن هستند، بيان مي كنند         
كننـده و همچنـين        توليدكننـده و توزيـع      چنـد اتحاديـه    اي بـه    هفته گذشـته نامـه    وزارت صنعت، معدن و تجارت      

به .  ها خودداري كنند  ه از هر گونه مصاحبه با رسانهانجمنهاي صنفي ارسال كرده و از فعاالن بخش خصوصي خواست
هـا و     به منظور جلوگيري از تشويش اذهان عمومي، مـسووالن اتحاديـه          ":گزارش منبع مزبور در اين نامه آمده است       

  ".ها خودداري كنند ها، خصوصا در مورد افزايش قيمت كاال انجمنها بايد از انجام هر گونه مصاحبه با رسانه
گر كساني بخواهند در مورد گراني با يك رسانه مصاحبه كنند و راهكارهايي را در اين مورد پيشنهاد دهند و                  يعني ا   

يا آن را نقد كنند، تشويش اذهان عمومي كرده اند؟ مگر مردمي كه با پوست و استخوان خـود گرانـي و بيكـاري را                         
   تشويش شان خواهد شد؟را نمي فهمند كه تكرار دردهاي آنان باعث لمس مي كنند، خود آن

مرضـيه  . به همه موارد باال اگر مشكل درمان و هزينه هاي سرسام آور آن را نيز اضافه كنيم، نور اال نور خواهـد شـد                
در ":  خرداد در صحن علني مجلس آخوندها گفـت        21وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت احمدي نژاد، يكشنبه         

اي، ايـن رقـم       پردازند كه با احتساب منابع بيمـه        هاي سالمت خود را مي      ه درصد از هزين   54/ 8ايران، مردم بيش از     
  ".شود درصد مي 70 تا 60بيش تر از 

كه مردم حق بيمه پرداخت مي كنند، اين هزينه نيز به هزينـه درمـان آنهـا     وزير بهداشت توضيح مي دهد در حالي 
 درصـد و    20 درصـد، منـابع دولتـي        18/ 6لتي تنها   هاي دو   در اين ميان بيمه   ": اضافه مي شود و در ادامه مي گويد       

  ".كنند ها را پرداخت مي  درصد از اين هزينه7/ 3هاي خصوصي  بيمه
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با اين حساب در كشوري كه مردم آن روي درياي نفت راه مي روند و دولت يك قلم دو ميليارد دالر از محل فروش                
ا كجا هزينه مي شوند كه مردم از حداقل كمكهـاي دولتـي   نفت را به خزانه واريز نكرده است، معلوم نيست اين پوله      

  .در مواردي همچون بهداشت بي بهره هستند
  

  درنده هايي كه دريده مي شوند
ما در كشورمان بـا يـك   ": مي گويد"نخبگان استان همدان"بيهوده نيست كه علي الريجاني در سخنراني خود براي         

 اين مساله به معناي مراعات حال كشور را نكردن و پنجه كـشيدن بـه   .ايم پديده به نام دريدگي گفتاري مواجه شده      
  ".كند كه حتما اين مساله آشفتگي ايجاد مي. صورت يكديگر است

كه اعضاي باندهاي قدرت رژيم با القابي مناسب از يكديگر ياد مي كنند كه اين مي تواند بخشي از اشاره               منهاي اين 
ين است كه مردم، مقصر همه نابسامانيها و مشكالت خود را پايوران رژيم از صـدر  علي الريجاني باشد، اما واقعيت برا 

تا ذيل مي دانند به همين دليل هر جايي كه امكان گفت گويي ايجـاد مـي شـود، آنچنـان ناسـزاهاي بلنـدي نثـار                           
الريجـاني و  . ستمقصران اين وضعيت مي كنند كه به گوش الريجاني و آيت اهللا هاي گله مند از گراني نيز رسيده ا              

آخوندهاي دزد و جاني فهميده اند كه مردم خيلي خوب كساني كه كشور و آنان را به اين وضعيت اسـفبار كـشانده                     
  . ياد مي كند"پديده دريدگي گفتاري"اند، مي شناسند و از آنها با چنان تلخي ياد مي كنند كه علي الريجاني آن را 

جنايتكاري كه مقصر خرابي و نابودي اقتصاد كـشور هـستند، آنـاني كـه بـا                 الريجاني و كليه دست اندركاران دزد و        
سياست بحران ساز خود گراني و بيكاري را رشد داده اند، آنها كه ثروت ملي مردم را غـارت كـرده انـد و حـسابهاي               

شي آنان را آمـاج     بانكي خود را انباشته اند، بايد در انتظار پاسخ گويي به مردمي باشند كه اكنون بدون هيچ پرده پو                  
ن روزگـار نكبـت بـار       واكنشي كه مرحله اوليه كاري بزرگ تر براي جزا دادن بـه عـامال              فحش و ناسزا قرار داده اند؛     

  .كنوني است
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
  

  .....جھان در آينه مرور
  

  )22( پس از جنگ سرد دي عصر جدي جنبشهايسازمانده
  ليال جديدي

 

   آموزشي از چپ راديكال يونان -

عكس (  ؟ "راه سوم " يا   " بد و بدتر   "امون انتخابات در مصر، گزينه      ديدگاه هاي چپ پير    -

  ) مصر4 و 3

 

  آموزشي از چپ راديكال يونان 

سـرانجام  . ج انتخابات پارلماني يونـان بودنـد      و در انتظار نتاي   با دلهره در حال جويدن ناخنهاي خود        دولتهاي اروپايي   
 ،"ائتالف چپ" فرصت داد تا با اختالف ناچيزي با "سي نودمكرا" كمپين هراس و تهديد اروپا به حزب دست راستي   
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 عـدم موفقيـت      در سراسـر اروپـا      مـالي  سياستمداران وابسته بـه موسـسات      بانكداران و . دست آورد ه  اكثريت آرا را ب   
  .جشن گرفتند كه مخالف سياستهاي رياضتي اروپا بود را ) (SYRIZA"سيريزا" حداكثري

حـزب كوچـك    يك   سال پيش در بدو تشكيل،       8 كه   "سيريزا". شد  در يونان برگزار    ژوئن انتخابات پارلماني   17روز  
ايـن  . ين حزب سراسري يونان فـراز يابـد        دوم به جايگاه  مه سال جاري توانسته بود       6انتخابات    در ،چپ راديكال بود  

) پـازوك (حزب حاكم   از   ،دور اول  اين حزب در  .  لرزه بر اندام صاحبان قدرت و ثروت در اروپا انداخت          تحول ناباورانه، 
  حـزب محافظـه كـار      قبـل از  اخـتالف آرا كمـي      بـا    همچنين   "سيريزا". ، پيشي گرفت   دهه حكومت كرده بود    4كه  

كه هيچيك از سه حزب   آنجا از). 323براي شرح بيشتر، رجوع شود به نبرد خلق شماره (قرار گرفت ) كراسي نوودم(
 شانه بـه شـانه      "سيريزا" ،در اين انتخابات  .  تجديد شد   انتخابات ،ياورنددست ب ه  پيروز نتوانستند اكثريت پارلمان را ب     

  . قرار داشت "دمكراسي نو"
زمـاني نـه چنـدان طـوالني و      پيشرفت چشمگير اين حزب در   

 به محبوبترين حـزب چـپ يونـان بـدل            آن پروسه اي كه طي   
 گـشت، داراي آموزشـهاي سـودمندي بـراي نيروهـاي چـپ و      

  . انقالبي مي باشد
  
 ائتالفــي اســت كــه شــماري از ســازمانهاي چــپ و "ريزاســي"

 يكـي از  ،"پانوس پتـرو ". مي گيردشخصيتهاي منفرد را در بر  
 كـه يـك حـزب     " چپ انترناسيونالكارگران  "رهبران برجسته   

ن مـي   آ و پروسـه تكامـل       2004 لدر سـا   "سيريزا" پيرامون تشكيل حزب     ،انقالبي سوسياليست درون ائتالف است    
اين است كه تمامي نيروهاي  نخستين آن در.  نقش كليدي در تكامل اين حزب داشته است       ،ي خاص دو ويژگ ":گويد
ـ       .  استقالل خود را توانسته اند حفظ كنند       ، را تشكيل مي دهند    "سيريزا"كه   طـور  ه آنها اين حق را داشته انـد كـه ب

 گوناگون درون حزب قادر بوده اند نيروهاي.  را طرح و بر سر آن بحث و گفتگو كنندشانعلني ايده ها و مواضع خود
  .  به يك پروژه در حال تكامل تبديل شد"سيريزا"از اين رو، . با يكديگر مناظرات پر حرارتي براه بيندازند

ي حزب در جذب افرادي است كه بـه     ي كه توانسته اين كاراكتر باز را زنده و پايدار نگاه دارد، توانا            مهميدومين علت   
  .  ندارند وابستگي درون حزبسازمانهايو هيچ يك از گروهها 

كه ائتالفي از جنبشهاي چـپ و زيـست شناسـان بـود و     ) SYN( "سيناسپيزموس" رفرميست حزب 2004در سال  
اين امر سبب شـد كـه حـزب    .  افت بزرگي كردنظرسنجيها در ، است"سيريزا"اكنون بزرگترين سازمان درون حزب      

علت اين امـر را مـي       . در انتخابات پارلماني شود   كسب كرسي   افي جهت    ك ي آرا آوردندست  ه  دلهره ي عدم ب    دچار
 "پازوك"گونه اي كه برخي آنان را بلند گوي ه  و مواضع سياسي چپ ميانه در اين حزب دانست، بادر سياسته توان  

شـركت و مداخلـه فعـال     . از همين رو نياز به چرخش به سمت چپ براي اين حزب حيـاتي بـود               . خطاب مي كردند  
SYN                       در جنبش ضد جهاني سازي، جنبش ضد جنگ، عليه اشغال عـراق، اقـدامات مـشترك بـا سـازمانهاي چـپ 

 هگذشتراديكال و ضد سرمايه داري و همچنين شركت در راه اندازي فوروم اجتماعي يونان سبب شد كه سكتاريسم           
  . طور تاريخي سبب پراكندگي چپ يونان شده بود، كنار گذاشته شوده كه ب

از  بود كه چنين شرايطيدر . ديگر، نيروهاي درون جنبش يونان خواهان همبستگي در ميدان سياسي بودنداز سوي 
اين در حالي بود كـه      .  شد  متولد "سيريزا" ، فوروم اجتماعي، جنبش ضد جهاني سازي و ضد جنگ         درون ديناميسم 

 3 حدنـصاب  آنهـا از     كـه آراي  د سـبب شـود      توانب "سيريزا" كه تشكيل حزب      داشت  بيشتر اميد  SYNن زمان   آدر  
 اما دخالـت نيروهـاي چـپ راديكـال و     .به پارلمان راه يابد  2004 تا بتواند در انتخابات      روددرصد تا حدودي باال تر ب     
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چـپ راديكـال در   . بـه صـدا درآورد   SYN بـراي رهبـري    را هـم    خطـر  ، آژيـر  نها در جنبشهاي ياد شده    آفعاليتهاي  
 SYNاز اين رو بسياري از نيروهاي درون . مي داد  را تحت فشار قرارميانه روو  رفرميستنيروهاي  مزبور، جنبشهاي

 پارلماني دست كرسي درصد راي به 26/3 با "سيريزا"كه  درست پس از آن. خواستار اقدامات انقالبي و متحد شدند    
 ، مـي آورد   شـان   تالش كرد از فشاري كه اعضاي حزب بر مواضع         SYNرهبري  . شد بحران در اين حزب آغاز       ،يافت

 SYNدر واقع چند ماه بعد از انتخابات پارلماني، .  بازگردد چپ ميانهبه سياستهايفرار كند، به ائتالف خاتمه داده و 
 شر حـزب  SYNاما در اين هنگام به جاي اينكه رهبري  .در انتخابات پارلماني اروپا با پالتفرمي انفرادي شركت كرد       

  اي  را از سر خود باز كردند و رهبري تازه         SYNرهبري    شر ، حزب ياعضا  بعكس،  را از سر خود كم كنند،      "سيريزا"
  ".براي حزب برگزيدند

  
در همـه   ": در اين باره مـي گويـد       "پترو"

حال البته اين جنبش مقاومـت بـود كـه          
از .  تعيين تكليف مي كرد    "سيريزا"براي  
 جنـبش   ،2007 تـا تابـستان      2006بهار  

ت دست  عظيم دانشجويان آغاز شد و دول     
ــو"راســتي  ــه چــالش "دمكراســي ن  را ب

 لدر اشـغا  دانشگاهها براي ماههـا     . كشيد
ــود  ــشجويان ب ــشجو در  . دان ــزاران دان ه

مجامع عمومي دانشگاه شركت كردنـد و       
ورد و حـزب    آدست  ه  اين جنبش پيروزي بزرگي ب    . دهها هزار دانشجو در تمام شهرهاي يونان به تظاهرات پرداختند         

 ، سيستم آمـوزش و پـروش رايگـان اسـت           متضمن  قانون اساسي كه   16 شد از حذف ماده      دست راستي حاكم ناچار   
 فعاليـت جـدي   هافعاالن چپ در تمـامي ايـن اعتراضـ    .  تكامل يافت  "سيريزا"در همين دوران بود كه      . منصرف شود 

كه،  نآلب تر جا. دست گيرنده فعاالن چپ راديكال در همكاري با يكديگر توانستند رهبري اين جنبش را ب           . داشتند
مـي   را ايجـاد     ناز دانشجويا رفتند و كميته هاي حمايت      مي   ميان مردم    بهخارج از دانشگاهها، فعاالن چپ راديكال       

الكـاس  "در اين هنگـام بـود كـه         . جنبش دانشجويان حمايت كنند    آنها مردم را متقاعد مي كردند كه بايد از        .كردند
  وهاوي اعتراض.  سخنگوي جنبش دانشجويان شد،در پارلمان SYNرهبر تازه ، )Alekos Alavanos( "االوانوس

از ايـن رو    . نشان داد كه راديكالها چگونـه مـي تواننـد در پارلمـان عمـل كننـد                  كرد و  منعكس  را نارضايتيهاي آنان 
 مواضـع راديكـال   2007در سـال  .  بـه حيـات خـود ادامـه داد        2004 با مواضع و پالتفرمي راديكال تـر از          "سيريزا"
.  پيروزي بزرگي براي ائـتالف بـود        اين ميزان راي،   آن هنگام  كند، در  حزب   نآ درصد راي را از      5 توانست   "يزاسير"

سپس افرادي كه به تشكلي تعلق نداشـتند نيـز          .  پيوستند "سيريزا" سازمانهاي انقالبي و چپ ديگري به        ،پس از آن  
 يد تازه اي يافتند و بسياري براي اولين بـار در           ام "سيريزا"با مشاهده پيشرفت     چپهاي قديمي تر  . ب شدند ذبدان ج 
 ،2007بعد از انتخابـات     .  پيوستند "سيريزا" چپ و راديكال      خود به فعاليت حزبي پرداخته و به جريان        زندگيطول  

ـ    "پـازوك "در همين حال، حزب حاكم      . كاراكتر چپ و راديكال در سياست حزب تحكيم شد         طـور تـاريخي    ه   كـه ب
 در همـه  "سـيريزا " ائـتالف   ، همزمان  داخلي بود و   لا سرگرم جد  ،بود "دمكراسي نو "استي  اپوزيسيون حزب دست ر   

   ".دست مي آورده  درصد راي مردم را ب18 تا 15پرسيها 
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 اشاره مي كند و مي گويد كه اين رويدادي تصادفي نيست "سيريزا"چشمگير   به پيشرفت كنوني و"پانوس پتروب"
  .  آشنا شده است"سيريزا"ه با  سالهاي گذشتدرزيرا طبقه كارگر 

قيام جوانـان  ،  جوانان در يونان توسط پليس كشته شدجريان اعتراضهاي ساله در 15 وقتي يك پسر   2008در سال   
چپ در اين هنگام تحت فشار . ي در پارلمان بود كه از آنها حمايت كردي تنها نيرو"سيريزا"در اين موقع   . آغاز گشت 

 يونان عقب نشيني كرد و "حزب كمونيست". بايست عليه خشونت جوانان موضع مي گرفت زيرا مي ،قرار گرفته بود
  ! عقب نشيني نكنيد و به اعتراضات ادامه دهيد، به جوانان گفت"سيريزا" كرد اما سرزنششورش جوانان را 

ـ      "سيريزا"بسياري معتقدند كه    ": در اين باره مي گويد     "پترو" جوانـان  خـاطر حمايـت از شـورش     ه   بهـاي سـختي ب
 را مـتهم بـه      "سيريزا"،  SYN رهبري   يبرخي از اعضا  . كاهش يافت  آراي آنان    ، پرسيها هدر هم پرداخت و از اين رو      

  ". مي كردند"گري افراطي"
 اين دوران را پـر افتخـار         قرار دارد،   چپ اين حزب    جناح  كه در  DEA ال، سازمان  ح با اين ": توضيح مي دهد   "پترو"

 و جنجـال  تمـسوولي بـي  " را "سـيريزا " رسانه ها و احزاب ديگر  به بعد، ن زمان آاز  . ند مي دا  "سيريزا"ترين دوران   
 مي گويند، اما كـامال در     ،ن زمان مي گذرد   آ سال از    4البته همين حرف را امروز هم كه        .  خطاب مي كردند   "برانگيز

  .چارچوب ديگري
حتـي يـك گـام      ":سترهاي بزرگي نوشتند   مي شد، آنها در پو     "سيريزا" وقتي شديد ترين حمالت به       2009در سال   

 مردمـي كـه بـه تظـاهرات و مجـامع            ، طبقاني شدت و حدت يافته     قطب بندي  امروزه كه    ."عقب نشيني نمي كنيم   
 در "سـيريزا "طبقه كارگر اكنون با تجربه اي كـه از  . مي كنند   را تكرار  "سيريزا"  اين شعار  ،عمومي حضور مي يابند   

  .ن حزب تحت فشار عقب نشيني نخواهد كرد مي داند كه اي، دارد2008سال 
 را تحت فشار قرار مي "سيريزا" حزب ، رسانه ها و قدرتهاي سياسي،پس از شورش جوانان و بحران اقتصادي جهاني  

 محبوبيت خود را از دست مي "دمكراسي نو"در همين حال .  تري بگيرد"مدره" مي خواستند مواضع     از آن  دادند و 
در انتخابات  .  متمايل مي گشتند   ، تر مي دانستند   "واقع گرا "را    كه آن  "پازوك"وناني به سمت    داد و اكثر كارگران ي    

  . وردآ درصد راي 4 "سيريزا" ،2009پارلماني 
  

 بـا افراطـي     بود كه در كنفرانس بزرگ حزب دست به شورش زد و           SYN  جناح راست  ،بحران بعدي براي اين حزب    
 .يداد به حزب فرصت داد تا بيشتر از گذشته به سمت چپ متمايل گردداين رو. ، از آن انشعاب كرد حزبخواندن

  رهبري اسـتعفا داد و آن       كادر از،   براي تمركز بيشتر در رسيدگي به حزب       "االوانوس"در كنفرانس مذكور همچنين     
ـ "نقش  "سيريزا"بار   بعدي يونان اينتدر انتخابا. سپرد) Alexis Tsipras( "الكسي سيپراس"را به  سيون اپوزي

سمت مواضع سوسـيال    ه   را ب  "پازوك" شرايطي مقرر كرد كه      "پازوك" را بازي كرد و براي همكاري با         "پراگماتيك
 موضع راديكال و DEA . در مخالفت با اين اقدام به اعتراض برخواست"سيريزا" چپ ناحاما ج .دمكراتيك سوق دهد

او در كنار جبهه چپ     . بايد با حزب خود رو در رو مي شد         بود كه    "االوانوس"بار اين    اين.  را داشت  "پازوك"مخالف  
 و ديگر سازمانهاي چپ از وي حمايـت  DEA. وي از طبقه كارگر خواست كه عليه اتحاديه اروپا بپاخيزد    . قرار گرفت 

  .  ايجاد كردندSYNكردند و جبهه همبستگي عليه 
، سياست رياضت اقتصادي اتحاديه اروپا، بانك "جورج پاپاندرو" به رهبري  "پازوك"  و  دولت يونان  ،2010در ماه مه    

 اپوزيـسيون   "در اين هنگام بود كه تاكتيك       .  را پذيرفت  "ترويكا" و صندوق بين المللي پول معروف به          اروپا مركزي
  ازSYN  آغاز شد، موضـع رهبـري  2010هنگامي كه اعتصاب عمومي در ماه مه و ژوئن       . شد بي معني    "پراگماتيك

 خود را ،"پازوك"طرفداران  جلب آراي حال با هدف با اين.  خوانده بود، تغيير يافت"روي افراطيچپ "نچه پيشتر  آ
  .  سوسيال دمكراتها نزديك مي كردهب
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رنجيده خاطر كـرده  انشعابات در حزب مردم را   .  جبهه ها تضعيف شده بود     هدر هم  "سيريزا"در اين هنگام موقعيت     

 جوانـان در ميـدان      تاز اعتراضـا   دچار نوسانات بسياري شد تا سـرانجام مـوجي           "سيريزا"د،  بعه   ب اين مقطع از  . بود
نهـا  آ.  به ايـن جنـبش پيوسـتند     تماماً "سيريزا"فعاالن  . رديد گ آغاز ادر اسپاني  "جنبش خشم " در پي    ،"سينتاگوما"

ضاي حـزب بـا   اع. داشتند آن حمايت سازمان يافته و سياسي مهمي از اين جنبش كردند و نقشي فعال و كليدي در     
برپـا    وسيعي در محله هاي مختلـف شـهر  مجامع و    زده  اشتراك عمل  دست به نارشيستها  آطرفداران خودمختاري و    

  .كردند
حمايـت  . ن نيـز صـادق بـود   آ را به سرعت به پيش برد و البته عكس "سيريزا"جنبش مقاومت از اين مرحله به بعد   

 عمومي و تظـاهرات عظـيم تـوده اي مقابـل      هاي اعتصاب لسلهي، س  و اعتصابات كارگر   ها اعتراض ازسازمان يافته حزب    
اعـضاي سـازمانهاي گونـاگون    .  نقش پر اهميت حزب را آشكار كرد، پليس انجام گرفتيارويي رو وجودپارلمان كه با 

دم  صدها هزار نفـر از مـر        كه  حال اندر هم .  و سمپاتهاي اين ائتالف تماما در اين مبارزه فعال بودند          "سيريزا"درون  
 "پازوك" ترديدها نسبت به اتحاديه اروپا و        ، راديكاليزه مي شدند   ،، تظاهرات و اشغال مداخله داشتند     هاكه در اعتصاب  

 . شدمي به يقين تبديل 

  
سازمانهاي انقالبي در حزب بر     . حركت مي كرد   در خط روشن و صريح چپ        "سيريزا"در تمامي اين رويدادها حزب      

 ق اما نيرومند ترين متف    ، به مخالفت پرداختند   SYNرار ورزيدند و با رهبري مدره       مواضع سياسي راديكال و چپ اص     
  . همواره روحيه اي بود كه در خيابانها، كارخانه ها و مدارس و غيره وجود داشت، "سيريزا"چپهاي راديكال در 

ن ائـتالف توانـست بـا     نشان مي دهد كه دليل آنكه اي      ، آن را از بدو تشكيل طي كرد       "سيريزا"بررسي پروسه اي كه     
 دروني تـسلط يابـد، دو ويژگـي مهـم آن            بر بحرانهاي وجود طي كردن دوران سختي در نهايت پايدار بماند و بتواند            

ي آن ژ از اين رو توانست مسير مبارزه و استرات ونكه اين حزب همواره در جنبشهاي مقاومت فعال بودآست خ ن؛است
 و  "حـزب كمونيـست   "بهتـرين نمونـه بـراي مقايـسه،          . تاثير بپذيرد  از آنها   خود را هم به جنبشها منتقل كند و هم       

  . استروشهاي سكتاريستي آن در برابر مبارزات مردم 
 يـستها در حـزب  ي مائو و، رفرميـستها، تروتسكيـستها    هـا انقالبي.  سـازمانهاي درون ائـتالف اسـت       مناسبات ،علت دوم 

ايـن  .  با هم اقـدامات همگـون را پـيش ببرنـد           حاد در شرايط    ميز داشتند و توانستند   آهمزيستي مسالمت    "سيريزا"
 توانست حمايت عميق و "سيريزا"براي مردم يونان از اهميت خاصي برخوردار بود و به همين دليل همگرايي دروني 

   ".دست بياورده  را بآنهاگسترده 
 تنها دليـل مهـم     ،كديگر همكاري كنند  كه چپها توانستند در مواقع حساس با ي        اين":  در اين باره تاكيد دارد     "پترو"

. مهمترين دليل در اين است كه استراتژي و تاكتيك حزب همواره قابـل بحـث بـوده اسـت                  . ي ائتالف نيست  يپابرجا
مين خاطر حزب توانسته است نفـوذ        ه به. گفتگو و جدل بر سر شعارها و برنامه هاي حزب هرگز متوقف نشده است             

مواره اين فرصت را داشته اند كه در اين ائتالف شركت كنند، ايده هاي خود را به                 انقالبيون ه . خود را گسترش دهد   
   ".دست آورنده بحث بگذارند و براي نظرات خود حمايت ب

 دولتي كه به سياستهاي رياضتي پايان مي ؛ مي باشد"دولت چپ"  كه برآن متكي است،   "سيريزا"شعار اصلي حزب    
 "دمكراسي نو " و   "پازوك" ،ن براي مردم سرنگوني احزاب اصلي يعني      آمعناي  اين شعار متهورانه اي است كه       . دهد

اعضاي حزب با .  محبوب مردم بود،عنوان مهمترين نيروي چپه  حتي پيش از انتخابات ب"سيريزا". را نويد مي دهد   
اد مـردم را   اعتمـ ،و شركت در همه اعتراضـات و تظـاهرات   ن و ايستادگي در برابر پليس سركوبگر احمايت از معترض  

 " پترو". خوانند مي "ساز دردسر"  به خاطر اين روحيه رزمندگي، حزب را،احزاب ديگر و رسانه ها.  كرده بودندلبج
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دردسـر  " اما مردم مي خواهند به مي گويند،درست آنها " :مي افزايد را نشان افتخار براي حزب مي داند و        اتهام اين
نهـا حمايـت مـي      آدمهاي خوبي تشكيل نشده كه از       آ فقط از    "سيريزا"ي  براي زحمتكشان يونان  .  ها راي دهند   "ساز

   ".نان را تا مرحله پيروزي پيش مي بردآ بلكه حزبي است كه ،كنند
برنـده يـا بازنـده در    .  اسـت " دولت چـپ "متعهد به برنامه هاي چپ و شعار  "سيريزا" در حال حاضر     ، مي گويد  وي

ليت وبه سازماندهي در ميان توده هـاي مـردم ادامـه خواهـد داد و مـسو             در هر صورت   "سيريزا" انتخابات پيش رو،  
 . دندرك مي ك خطير خود را در اين مسير

  

   ؟ "راه سوم" يا "بد و بدتر"اي چپ پيرامون انتخابات در مصر، گزينه هديدگاه
ري حاالت مي تواند انتخابات در بسيا. هر جنبشي ناگزير است در نهايت حساب خود را با مقوله انتخابات روشن كند           

بنا به شرايط موجود در هر كشوري، نيروهاي        . آن باشد   جلوگيري از  ،ها و نه تغيير زندگي آنان بلكه      ه  تنها فريب تود  
در مصر ايـن بـر    . ويژه چپها بايد تصميمات سرنوشت سازي را براي هدايت مردم بگيرند          ه  پيشگام، فعاالن انقالب و ب    

  .  كرده استتقسيمحث قرار گرفته و نيروهاي انقالب را به دو دسته اصلي شكل حادي مورد به سر دو راهي ب
انتخابات رياست جمهوري در مصر به انتخاب بين احمد شفيق، آخرين نخست وزير حكومت حسني مبارك و محمد  

هـدف  ،ييپيروزي هر يـك از ايـن دو در تحليـل نهـا    .  رسيده است "اخوان المسلمين " كانديد دست راستي     ،رسيم 
در آخـرين سـاعات   . و به سرنگوني حسني مبارك انجاميد، نيستگرديد  ژانويه سال گذشته آغاز     25جنبشي كه در    

. است مصر  چشمها باز و گوشها تيز براي دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري در            ، در چار گوشه دنيا    اين نوشتار 
 در اعالميـه اي     "شـوراي عـالي نظـامي مـصر       " ،وي ديگر  خود را پيروز اعالم كرده اند و از س         ا،تاكنون هر دو كانديد   

  . ل شده استياختيارات گسترده اي براي خود قا
  

شـعار اصـلي او   .  پيش برد"ميدان تحرير "شفيق در زمان كوتاه رياست خود نبرد خونيني را عليه هزاران مخالف در              
  . ن استاسار ارتش در سركوب معترض رها كردن اف به معناياين بدون شك. بازگرداندن امنيت به خيابانها است

 بـه حمايـت از      "ميدان تحريـر  " در   "اخوان المسلمين " ينيروها و اعضا   از جانب ديگر، اگر چه بخش گسترده اي از        
 بـراي خـاموش كـردن    "شـوراي عـالي نظـامي   " در همكـاري بـا    همچنين اين سازمان ، اما ن پرداخته بودند  امعترض
.  لقب داده انـد    "بازوي سياسي ارتش  "را   كه فعاالن مصري آن    طوريه   ب ،بود پس از سقوط مبارك فعال       هاياعتراض
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 از همين   .ن ايستاده است  ا اما در نهايت در كنار آن عليه معترض        رد، اختالفاتي با ارتش دا    "اخوان المسلمين "اگر چه   
خـاب مناسـبي نمـي       انت ، اين سازمان براي به نتيجه رساندن آمال و آرزوهاي مردم كه دمكراسي و عدالت اسـت                ،رو

  .تواند باشد
 طرفـداران  ؛ كردخالصهديدگاه  بحث و اختالف نظر در باره شركت يا عدم شركت در اين انتخابات را مي توان به دو                

  . اين نوشتار به بررسي اين دو ديدگاه مي پردازد. انتخاب بين بد و بدتر و طرفداران راه سوم
ون هيچكس در اين شك ندارد كه انتخاب شفيق شكست انقالب اكن": يك فعال چپ مصري مي گويد    ،مصطفي علي 

   ".اوست ضد انقالب ديوانه وار در حال سازماندهي و حمايت از. است
رسـي راي  مـصريها ناچارنـد بـه م   . دبرخي از فعاالن مصري مي گويند، هيچكس نبايد انتخاب شفيق را دستكم بگير          

  ".رسي راي بدهم شفيق يا م،نمي توانم به هيچيك":گويداما يك فعال مصري مي . ور استآبدهند و اين درد
كه فعاالن جنبش و مردم مصر در برابر اين تصميم بزرگ تاريخي قرار گرفته بودند، هشت حزب ليبـرال و                     همچنان

سوسياليستهاي "كه،  جالب آن.  مي دهند و انتخابات را تحريم مي كنند    "جبهه مشترك " ميتينگي تشكيل    درچپ  
اين سازمان شرايطي نيز براي . دنرسي مي ده كه راي خود را به م  ددر بيانيه اي اعالم مي كنن      ،)RS ("رانقالبي مص 

ـ              جمله آن   از ،ي در نظر مي گيرد    رسم عنـوان معاونـان خـود      ه  كه وي بايد صباحي، كانديـد چـپ و عبـدالفتوح را ب
زاد و مستقل باشـند و همچنـين        آكارگري   نباشد، اتحاديه هاي     "اخوان المسلمين " يبرگزيند، نخست وزير از اعضا    

  . ه مي دهديزادي شهروندان را اراآليستي از حقوق و 
  

اخوان المسلمين پـس از انتخابـات   " سوال اين است كه چه تضميني وجود دارد كه         ، مي گويند  حركتمخالفان اين   
 در مقابـل    "بـد "در صندوق بـه      به ريختن راي      تشويق بدين امور عمل كند؟ آيا اين اقدام كه سوسياليستها مردم را          

ليبرالـي  - نه مخالف سياسـتهاي اقتـصادي نـو   "اخوان المسلمين"ينده انقالب مضر نيست؟    آ براي   ، مي كنند  "بدتر"
هنگـامي  . مبارك و ارتش است و نه مخالفتي با سياستهاي مبارك پيرامون خواستهاي صندوق بين المللي پول دارد                

 در واقع در بسياري از "اخوان المسلمين".  شود، آنها با ارتش همصدا هستندكه صحبت از اتحاديه ها و اعتصاب مي   
.  استجرياناي راست اين هنماينده ديدگاه رسي نيز مواضعي محافظه كارانه و راست داشته و م،موضوعات اجتماعي

  . رسي سود مي برندسلفيها نيز از انتخاب مهمزمان، 
.  وجود دارد"شوراي عالي نظامي" و "اخوان المسلمين"فاوتهاي فاخشي بين  ت، مي گويند"بد"اما طرفداران راي به 

 توده هاي جوان، كارگران، حاشيه نشينان و مردم فقير يا  بدنه آن از ميانرهبري اخوان المسلمين با ساحتار ساختار
تا كنـون چنـدين     آنها خالف خواست رهبران خود به تظاهرات پيوستند و اين سازمان            .  متفاوت است  ،طبقه متوسط 

 اين سازمان ،هاي انقالبي را دارندا چپ داشته است، عبدالمعين و عبدالفتوح كه عنوان كانديد به سمت جبههانشعاب
  . را ترك كرده اند

  
 "جبهـه مـشترك  "نـام  ه  ائتالفي ب، با بخشي از اين سازمان پيش و در دوران انقالب       "تهاي انقالبي مصر  سسوسيالي"

نها مي گويند، اين امر مـي توانـد         آ.  باشد "اخوان المسلمين "ي تواند كمپيني انتقادي در برابر       اند كه م   تشكيل داده 
  . شتاب بخشدتوده اي آن را نيروي  و "اخوان المسلمين"ي بين يجدا

 اختالف وجود دارد    دست گيري قدرت مطلق   ه   و ارتش بر سر ب     "اخوان المسلمين "همچنين گفته مي شود كه بين       
در صـورت پيـروزي     .  سود برده و مطالبـات انقـالب را سـازماندهي كننـد            اختالف  اين  مي توانند از   بيفعاالن انقال  و

  . وجود نخواهد داشت اين فرصت ،شفيق
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 در انتقاد به آن دسته كه انتخابات را تحريم مـي كننـد و    ح مقاله اي مشرو   دري  ي يك سوسياليست آمريكا   ،بيل كرن 
 راه را بـراي  "بـد "اين نظريه كه انتخاب بد و بدتر داراي اين اشـكال اسـت كـه        ": مي نويسد  ،راه سوم را برگزيده اند    

 كـه آزادي سـازماندهي،    به گونه اي در مصر باز بودن فضاي انقالب     . در مورد مصر صادق نيست     ، باز مي كند   "بدتر"
هاي مـستقل   لشكاين براي كارگران مهم اسـت كـه بتواننـد تـ           .  را تامين كند، اهميت مركزي دارد      فعاليت و آموزش  

   ". آنها با زور سالح خاموش نشودهايداشته باشند و اعتصاب

  
به شدت  نيز مي باشد، "نالينآ االهرام " فعال مصري كه روزنامه نگارتسوسياليسدر همين حال مصطفي علي، يك   

 مصر ناشـي مـي      ازاين نظريه از اطالعات نادرست      ":وي مي گويد  .  گيرد  انتقاد مي   باد ديدگاه تحريم و راه سوم را به      
ـ .  در همكاري نزديك با هم نيستند     "اخوان المسلمين "ارتش و   . شود ن ايـن  اطـور دايـم هـوادار   ه تصميمات ارتش ب

 ... زيرا حتي آنان را به عنوان يك شريك كوچـك خـود نمـي پـذيرد            ،سازمان را به اعتراض در خيابانها كشانده است       
مـا هـم    .  را فاشيست خطاب مي كننـد      "اخوان المسلمين " كه   طي هستند رامشكل ديگر ما آنارشيستها و چپهاي اف      

 مصر، سوسياليستها و بخش     هايانقالبي.  ولي اكنون توانسته ايم راه خود را پيدا كنيم         ،زماني در اين دام افتاده بوديم     
 بـه   "نه"  بلكه راي  ، نيست "اخوان المسلمين " اما اين راي به      ،رسي را تبليغ مي كنند    راي به م  دادن  بزرگي از چپها    

  ". ايستادگي كنيم"اخوان المسلمين" ما خود را آماده مي كنيم كه در برابر خيانتهاي محتمل همزمان. شفيق است
اخـوان  "ي بـه  ي به صباحي و عبـدالفتوح در دور اول داده شـد و درصـد بـاال     آرا درصد   38 وي مي افزايد نزديك به      

  را"اخوان المسلمين" اين بدان معنا است كه ميليونها نفر  . ت اس  كه بيشتر بخاطر مخالفت با شفيق بوده       "المسلمين
  . قرار خواهند داد تحت فشار
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 ما در همه مراحل اين پروسه در كنار مـردم و درگيـر هـستيم و در ميـدان               ،مهمتر از همه  ":مصطفي علي مي گويد   
صـت داده تـا مـردم را همـراه خـود      مـا فر ه اين پروسه ب. مبارزه ايستاده ايم و توانسته ايم مردم را همراه خود كنيم        

  ".كنيم
 سـرانجام بـه   ،نقطه اشتراك جنبشهاي بهار عرب و حتي اروپا كه فضاي خيزشهاي توده اي عليه نظم نوين را داشت  

 فضاي تحـول اجتمـاعي فرصـتي بـراي       ،حال با اين . ي انجاميد كه داراي خصلتهاي ارتجاعي هستند      ياستقرار نظامها 
 . مبارزه را تداوم بخشندنيروهاي انقالبي است تا 

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
 

  تشديد و بسط بحران سياسي بر بسَتر انحصارطلبي نوري مالكي
  آناهيتا اردوان

  
بـا بحـران   ، عـراق را  به توافقات نشست اربيلم پايبندي وي  و عد مالكيخواهي نوري     تماميت وخودكامگي، تكروي   

ائـتالف  "،  "العراقيه" متشكل از     اين كشور  عمده  سياسي ، فراكسيونهاي به تازگي . ست كرده ا  سياسي فراگيري روبرو  
ي ا ر 176مقتدا صدر بعد از جلسات پي در پي، گفتگو و رايزني موفق بـه جمـع آوري بـيش از                     جريان   و   "كردستان

 عرصه سياسي كشور عـراق بـا اتخـاذ تـصميم      .عنوان نخست وزير كشور شدند    ه   ب مالكيجهت سلب اعتماد از نوري      
لكي از سوي فراكسيونهاي مزبور وارد مرحله تازه اي در مسير انزواي اقتدارطلبي نخست وزير سلب اعتماد از نوري ما

 خود بـر استيـضاح نـوري مـالكي جهـت پيـشبرد مـسير                ي تن از نمايندگان مجلس با امضا      176 بيش از    .عراق شد 
ي نيـز   ا ر 200ا ميـزان     احتمال افـزايش امـضاها تـ       ،"العراقيه"بر اساس گزارش فراكسيون     . كيد ورزيدند ااصالحات ت 

 شـمار   ، قـانون اساسـي عـراق      برابر با مفاد  . استوجود داشت كه بيش از حد نصاب ذكر شده در قانون اساسي عراق              
 اعـضاي پارلمـان   نصف به عالوه يـك تن كه  163 دنمايندگان امضاء كننده طرح سلب اعتماد از نخست وزير مي باي        

  . باشداست 
  

تهديـد    دسـتگيري،   يعنـي،   مـستبدان روي مـي آورنـد        تمـام  قدام به تـاكتيكي كـه      در واكنش به اين ا     مالكينوري  
امـضاها را جعلـي     وي،  .  تشديد عمليات تروريستي و ايجاد شرايط رعب و وحشت متوسـل شـد              كمك به  نمايندگان،

قيقـات   خواست تا امضاهاي جمع آوري شده براي سلب اعتماد را به نهاد تح        عراقيس جمهور   يي، ر نخواند و از طالبا   
 نيز تالش كرد تا با فشار بر مقتدا صدر، وي را            رژيم  ايران  . ي تحويل دهد تا از درستي آن اطمينان حاصل كند         يجنا

 ، رهبر جريان صـدر ، گزارشي خبر داد كه مقتدا صدر  در اما، تلويزيون بغداد  .  منصرف سازد  مالكياز مخالفت با نوري     
 يكـي از    . اسـت   تكذيب كـرده   بود را ي اعالم شده    اماهواره   يزيونتلويك  عقب نشيني از تصميمش كه قبال از سوي         

مقتدا صدر خواستار سـرعت     .  پيرامون سلب اعتماد خبر داد      آنها  از ثابت بودن موضع     نيز نمايندگان صدر در پارلمان   
 ايجـاد ترديـد از سـوي نـوري     در پـي . سلب اعتماد  شد   به جريان افتادن    بخشيدن به برگزاري جلسه مجلس جهت       

له اي را حل نمـي  اكرد كه شك كردن به امضاها و سالمت آنها مس لكي نسبت به صحت امضاها، مقتدا صدر اعالم         ما
  در"پيامنر"جالل طالباني نيز به گزارش خبرگزاري . له حل مي شودابلكه با رفتن به پارلمان و تصويب آن مس    كند،

در واكـنش بـه   كنسول آمريكا در بـصره     .  امضا كرده است   را  دريافت و خود نيز آن     رابيانيه اي اعالم كرد كه امضاها       
نماينده باراك اوباما   . است آمريكا حامي هر اقدام قانوني و تجربه دموكراتيك در عراق            اقدامات مذكور عنوان كرد كه    

  اوباما بـه عـراق را بـه انتخابـات رياسـت     معاون جوزف بايدن، در پيشبرخي كارشناسان سفر . نيز به عراق سفر كرد 
ثير منفـي تـشديد بحـران سياسـي در          ا اوباما تالش مي كند از هر گونه ت         و معتقدند  جمهوري آمريكا ربط مي دهند    

  .جلوگيري كندعراق بعد از خروج نيروهاي ارتش آمريكا بر افكار عمومي، 
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ه البته   تشكيل شد ك   مالكي عليه عملكردهاي مستبدانه نوري      ي مختلف بدين ترتيب، يك جبهه واحد از فراكسيونها      
 امـا، .  تا جانشين نوري مالكي را از بين اعـضاي خـود نـامزد كنـد               نيز تالش كرد   "ائتالف قانون " حزب   در اين ميان  

 بـا بـارزاني و   توافـق  بـا وجـود   طالبـاني   . ي بـه هـم خـورد       واكنش غيرمنتظره دفتر رياست جمهـور      معادالت فوق با  
 از شمارش و دقت در امضاها، مشخص شده است كه تنهـا              با صدور بيانيه اي اعالم كرد كه پس        ،فراكسيونهاي ديگر 

 قانون  تصريح شده درين تر از حد نصابي پا كه اين تعداد شده اند از نخست وزير نماينده خواستار سلب اعتماد160
 ابالغيه دفتر رياست جمهوري به پارلمان براي برگـزاري جلـسه سـلب اعتمـاد،        طالباني افزود، بنابراين  .  است اساسي

   .سال نخواهد شدار
  

 آنچه دفتر طالباني در كافي نبـودن شـمار امـضاهاي      "تلويزيون العربيه "در همين رابطه، اياد عالوي در گفتگويي با         
 عـدد اعـالم     167نمايندگان جهت سلب اعتماد از نوري مالكي عنوان كرده است را دقيق ندانسته و تعداد امضاها را                  

  . قانوني ديگر جهت سلب اعتماد از مالكي ياد كرده استافزون بر اينها، وي از راههاي. كرد
 .، چاپ كويت از دليل تغييـر موضـع طالبـاني پـرده برداشـت     "الساسيه" عراق به نقل از روزنامه       "ايپاي"خبرگزاري  

كه فرستادگاني از جانب احمدي نژاد در ييالق دوكان به جـالل طالبـاني يـك پيـام مهـم      خبرگزاري مذكور، نوشت   
 - در آن از وي خواسته اند مقابل درخواست سلب اعتماد از مالكي بر اساس اهميت محـوري اتحـاد شـيعه                      كه ندداد

  .  سوريه، ايستادگي كند به ويژهكردي در تحوالت منطقه،
 طالبـاني از    اثير و فشار   نماينده از فراكسيون كردها تحت ت      11  نام بيرون كشيدن منابع گوناگون، از    ،  در همين راستا  

اتحـاد ملـي   "يس جمهـور عـراق و دبيـر كـل حـزب      يـ  جالل طالباني، روضعتغيير م.  كنندگان خبر دادند  بين امضا 
يس اقليم كردسـتان  يمسعود بارزاني، ر .  گرديد رهبران فراكسيونهاي مخالف نوري مالكي    حيرت   موجبات   "كردستان

يرون كـشيدن از حكومـت را در         ب ، كردستان راه حل ديگري يعني     ،اعالم كرد كه اگر جلوي ديكتاتوري گرفته نشود       
 كردها، دولـت عـراق منحـل قلمـداد     خروجصورت بر اساس توافقنامه اربيل با  كه در اين داد  دستور كار قرار خواهد     

كه جالل طالباني بارها بر ضرورت باقي        را طرح مي كند      خارج شدن از حكومت مركزي     بارزاني در حالي  . خواهد شد 
  . كيد ورزيده استاركزي عراق با سيستمي فدرال تماندن كردها در چهارچوب دولت م

  
  بـه آن مبـادرت ورزيـده،       ثير نيروهـاي خـارجي    ا طالباني تحت ت   ي كه موضع گيري اخير بارزاني در واكنش به اقدام       

 بلكه در ائتالف كردستان نيز شـده        ،نه تنها بين فراكسيونهاي عمده با نوري مالكي        ، و كشمكش  موجب تشديد تنش  
ي از استان ي تكليف مناطقي مانند كركوك، بخشهادكيد مي كند كه دولت مركزي مي بايااسي عراق تقانون اس. است

امـا نـوري   .  مـشخص كنـد  2007 تـا سـال   ،نينوا، ديالي و تكريت را كه كردها خواستارند تحت كنترل داشته باشند     
يش سهم آنان از بودجه ساليانه كشور را بلكه تقاضاي كردها مبني بر افزا ، بي اعتنا بوده به اين موضوع نه تنهامالكي

   .هم ناديده گرفته است
بـين ائـتالف كردسـتان و       و نـوري مـالكي در سـطوح وسـيعتري،          "العراقيـه "در حقيقت، اختالفات بين فراكسيون      

ائـتالف  "در واقع، نوري مالكي فقط تعهدات خود به .  يافته است گسترش و توسعهفراكسيون صدريها با نوري مالكي   
عنوان يكي از مهمترين فراكسيونها كه داراي ه  صدريها بدر برابر تعهداتش  را نقض نكرده؛ او"العراقيه" و "دستانكر

آنهـا  .  را نيز زير پا گذاشـته اسـت        چهل كرسي در مجلس هستند و با مالكي بر سر كشتار آنها اختالف ديرينه دارند              
 تضادها بين فراكسيون صدر با نـوري مـالكي در           ژرفش. خواستار شراكت در قدرت و داشتن پستهاي دولتي هستند        

عنوان يك گرايش مذهبي و ارتجاعي داراي يك پايگاه توده اي ه عرصه سياسي عراق از آنرو كه گرايش مقتدا صدر ب
  .  مي باشد اهميت داراي،استقدرتمند در عراق 

به داشتن دولتي پايدار، استقرار ين كشور رنج ديده ا مردم اميدبحران سياسي در عراق در حالي تشديد مي شود كه     
امپرياليسم و ،  خارجي  نيروهاي دخالتهاي، به دليل     از چندين دهه جنگ و اشغال       پس دموكراسي و عدالت اجتماعي   

نـوري مـالكي نـه تنهـا در     .  به سراب تبديل شـده اسـت  ، انحصار طلبي نوري مالكي و ماهيتهرانتارتجاع حاكم بر    
 ها و پـستهاي    وزارتخانه تعيين وزراي    در شكل   بين احزاب سياسي    مبني بر تقسيم قدرت    قهاتوافساختار سياسي به    

جريان   ويژه منافع حركت بر اساس     واجراي سياستهاي مستبدانه    دليل  ه  بلكه دقيقاً ب   حكومتي جامه عمل نپوشانده،   
 گـامي جـدي در      تمايـل دارد كـه    قرار دارد، نه قادر است و نه        كه در تضاد با منافع مردم محروم عراق         سياسي خود   
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 ابزارهاي اعمال قدرت و چنگ انداختن به تمام  با   وي.  بردارد  اجتماعي  سياسي و  مسير حل و فصل معضالت فزاينده     
  و تـشديد ژرفـش عمـل بـه   در   از قـدرت،  كوتاه كردن دسـت رقبـاي سياسـي        برايبا توسل به سياستهاي خصمانه      

  . ياري رسانده استمشكالت جامعه عراق 
  
بـور بـه   زسند م. استوضعيت حقوق بشر در عراق جدي  ،سال جاري مي 30 در   ملل متحد   سازمان  گزارش راساسب

  در مراكـز بازداشـت،  وخـيم شـرايط   ، طـوالني هاي خودسرانه و بازداشتهاي   يدستگير ،غيرنظاميانسطح باالي تلفات    
كه سه ميليـون عراقـي در فقـر           در حالي  . است كردهفقر گسترده و بيكاري باال اشاره        خشونت عليه زنان و دختران،    

درصـد  . نسبت به گذشته افـزايش يافتـه اسـت    نه ميليون عراقي، ، برابر با    بيكاري به سي درصد    مفرط بسر مي برند،   
سـازمان عفـو بـين    در همـين حـال،   .  هستند بي بهره هر گونه امنيت اجتماعي   ازي از مردم عراق بي خانمان و        يباال

 دولت ، تا كنون2012 از ابتداي سال  گزارش اين سازمان،بر پايه. اعدامها ابراز نگراني كرده است از افزايش  نيزالملل
  .است سپرده  زنداني را به چوخه هاي مرگ70نوري مالكي 

 بعد از تصميم فراكسيونها در سلب اعتماد به ويژه بر تشديد عمليات تروريستي گوناگونخبرگزاريهاي از سوي ديگر، 
 نفر عراقي كشته شـده  132 تنها در ماه گذشته بيش از     . كشور تاكيد ورزيده اند     مركزي استانهايكي در   از نوري مال  

عمليـات تروريـستي و    انفجار بمبهاي كنار جاده اي،.  تشكيل مي دهند شهروندان عادي را قربانياناز نفر 90اند كه   
افزايش يافته است كه بر اسـاس        ،"العراقيه"ون  سكوالر و اعضاي وابسته به فراكسي       قصد و ترور فعاالن سياسي،     وسو

 مـالكي سـازماندهي،      توسـط ارگانهـاي امنيتـي نـوري        ممـستقي ، به طـور     اسناد و اظهارات برخي نمايندگان مجلس     
  . پشتيباني و حمايت مي شود

سـوي  در كانون بحران سياسي عراق، هماوردي بين نيروهاي خواستار مشاركت از يكسو و انحصار طلبي سياسـي از                 
. ديگر قرار گرفته كه در اين كشاكش، نيروهاي خواستار مشاركت سياسي، بر استيـضاح نـوري مـالكي تاكيـد دارنـد        

بحران مزبور با توجه به وابستگي فراكسيونهاي درگير و به تناسب ارتجاعي و مترقي بودن آنها، تابع موضع گيـري و                     
البتـه تجربـه مبـارزات مـردم        . انند عربستان سعودي اسـت    منافع قدرتهاي منطقه، امپرياليسم، رژيم و كشورهايي م       

جهان نشان مي دهد كه تعيين تكليف نهايي با سلطه طلبي و خودكامگي دولت نوري مـالكي، امپرياليـسم و رژيـم                      
حاكم بر ايران به عنوان نيروهاي مداخله گر، بر عهده مردم محروم و به جان آمده در ميـدانهاي شـهرهاي عـراق از                        

در اين ميان دولت آمريكا خواستار دولتي بر اساس مدل تركيه است؛ نظامي .  بغداد مي باشد  "التحرير"ان  جمله ميد 
  . ليبراليسم اقتصادي تن دهد و منافع اقتصادي آن را به طور دراز مدت تامين كند-كه به سياستهاي نو

ي و اقتصادي بـر شـرايط مـساعد         رژيم جمهوري اسالمي هم بر اساس خصلت توسعه طلبانه خواستار هژموني سياس           
اما با تمام تالش و فعاليت نيروهاي مداخله گر خارجي، نمـي  . فراهم شده بعد از جنگ و اشغال در كشور عراق است    

اين موضوع براي رژيم    . توان نتيجه گرفت كه آنها قادرند همه فعل و انفعاالت در منطقه را به نفع خود كنترل كنند                 
در شرايط كنـوني، اگرچـه طالبـاني در جهـت     . حران انقالبي روبروست، بيشتر صادق است مذهبي كه با ب   -استبدادي

تامين منافع رژيم واليت فقيه قادر شد توازن قوا را به نفع نوري مالكي در كشمكشها بين او و فراكسيونهاي مخالف                     
ي و تاكيد و پافشاري آنهـا بـر         تغيير دهد، اما اين موضوع با توجه به واكنش رهبران فراكسيونهاي مخالف نوري مالك             

بركناري وي نشان مي دهد كه فرجه صادر شده از سوي طالباني براي نگاه داشتن نوري مالكي در قدرت، بـه طـور                       
اما، صدور چنين بيانيه هايي قادر است راههاي قـانوني را فـراروي فراكـسيونهاي               . مقطعي و كوتاه مدت كارايي دارد     
اين مساله به مـوازات     .  ببندد و استفاده از تاكتيكهاي ديگر را به آنها تحميل كند           خواستار مشاركت سياسي هستند،   

تداوم خودكامگي نوري مالكي و دخالت نيروهاي خارجي در منطقه مي تواند زمينه ساز تحوالت جديدي در عرصـه               
  . ندسياسي كشور عراق شود كه كل منطقه خاورميانه نيز از تاثيرات منفي آن در امان نخواهد ما

روند اجرايي شدن ابتدايي ترين تحوالت دموكراتيك در كشور عراق با توجه به مداخله و فعاليت نيروهاي ارتجـاعي                   
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
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   مدافع جامعه اشتراكيمزدك
  شهره صابري

  
 ،آن را سلطنت مطلقه ي شاه تشكيل مي داداصلي از ظهور و سقوط سلسله ي هخامنشي  كه هسته ي پس چندي 

 در حكومت اشكانيان بود كه اصـول ملـوك الطـوايفي در             .رد سكايي طبقه ي حاكمه را تشكيل دادند       قبايل بيابان َگ  
ر كرد و سبب تقسيم قدرت ميان سران طوايف هفت گانـه ي سـلوكي شـد و از قـدرت                     سيستم سلطنتي ايران ظهو   

پـارت، مهـران، سـورن، اسـپندياز،     (شك يكم به كمك هفت خاندان ممتـاز   شك يا اَ  ر چنانچه اَ  .مطلقه ي شاه كاهيد   
يـن   انعكـاس قـدرت ا     .بر تخت سلطنت نشست و اين هفت خاندان در قدرت شـركت داشـتند             ) زيك، اسپهبد، كارن  

در دوره ي . تشكيل شوراي اشرافي و تعيين حدود براي اختيارات شاه مـشاهده كـرد        تيولداران عمده را مي توان در     
ساساني، كارن پهلو، سورن پهلو، اسپاهبذ پهلو، اسپندياز،        (خاندانهاي ممتاز يا واسپوهران     از ميان   سلطنت ساسانيان   

 خود را از نسل اشكانيان مي دانستند بيشترين قدرت و نفـوذ را          خاندانهاي سورن كارن و اسپاهبذ كه      ،)مهران، زيك 
  . داشتند

در ايران هفت خانواده ي بزرگ بودند كه طبقه ي فئودالهاي بزرگ را تشكيل مي دادند و هر گاه اراده مي كردنـد                    «
اييان طبقـه ي   بـين آنـان و روسـت   .رعاياي خويش را به هواداري از شاه بر مي انگيختند يا برضـد او مـي شـوراندند                 

تـر از    محكـم پيونـد مـي داد   بـزرگ  وجود داشت و حلقه اي كه اينان را به تيولداران          كوچكمتوسطي از تيولداران    
 به موجب آنچه مورخان قديم نوشته اند ميان تيولـداران           .رشته اي بود كه شاه را به تيولداران بزرگ متصل مي كرد           

  ) ايران در زمان ساسانيان ،كريستين سن (».بزرگ و شاه عناد و لجاج وجود داشته است
با وجود اين امر كه ساسانيان خود را وارث هخامنشيان مي دانستند و سعي در وادار نمودن سران طوايف به پيـروي          
از حكومت مركزي داشتند؛ در طول حاكميت اين سلسله نفوذ سران طوايف، فئودالها و موبـدان بـزرگ در سـاختار                     

صلت دو گانه ي دوره سلطنت ساسانيان موجب تضادها و كشمكشهاي بـر آمـده از خواسـت     اين خ.بودقدرت واضح   
  .شدحكومت مركزگرا و اعمال قدرت موبدان و فئودالهاي بزرگ 

  
نبايد از هيچ چيـز چنـدان تـرس داشـته     «:اردشير بابكان بنيانگذار سلسله ي ساسانيان در وصيت نامه اش مي گويد     

   م گشت   باشيد كه از سري كه د  مي كه سزيرا از گرديدن مردم از حالي به حال ديگـر، نتيجـه آن مـي    ... ر گشتهه يا د
 چيزهـايي  ،شود كه هر كس چيزهايي نه درخور او و برتر از پايه ي منزلت او مي جويد و چون به آنچه جست برسد              

 ميـان عامـه كـساني       برتر از آن مي بيند و آرزوي آن مي كند و در طلب آن قدم مي گذارد و معلـوم اسـت كـه در                        
هستند كه به شاهان نزديك تر از ديگرانند و انتقال مردم از حاالت خويش باعث مي شود كه آنها كه در پايه ي تالي 

نامه ي تنسر، تـصحيح مجتبـي      (».كه از ايشانند، هوس نام ايشان مي كنند        شاهند طمع در شاهي مي بندند و آنان       
  )56، ص 1311مينوي، تهران 

 بابكان از چيره شدن نزديكان به شاه انعكاس شرايط و اوضاع ساختار قدرت است و نشان مي دهد سران                    بيم اردشير 
فئودالها و موبدان بزرگ، قدرتمند و مداخله گر بوده  و تالش ساسانيان براي به وجود آوردن حكومتي مركز         ،  طوايف

گي در نظام طبقاتي بين مركزيت حكومت و نجبا      نه تنها اردشير بابكان بيم آشفت      .گرا كامال نتيجه بخش نبوده است     
 بلكه حفظ فاصله ي طبقاتي بـين نجبـا و   ،و اشراف  كه تا طبقه ي خرده مالكان و دهقانان نزول مي كرده را داشته          

  .توده ي مردم هم ضروريات حفظ سلسله ي ساسانيان بوده است
  

 و مكلف بودند كه زحمت هييان وابسته به زمين بودروستا«در سراسر تاريخ ساسانيان قدرت و نفوذ قبايل هفت گانه        
قـانون از آنـان كمتـر       . بكشند و كار كنند و خدمات سربازي انجام دهند، يعني به عنوان سرباز پياده خـدمت كننـد                 

حمايت مي كرد و هنگامي كه هرمزد چهارم سپاهيان خود را مجبور كرد كه به هنگام جنگ دست تجاوز بـر مـردم                
به گفته ي آميـانوس مارسـلينوس   . نند شايد مقصود او از مردم طبقه ي دهقانان بود نه روستاييان  صلح جو دراز نك   

.  آ ،مالـك و زارع در ايـران   (.»نجباي ايراني مدعي بودند كه حق زندگاني و مرگ مردم و غالمان در دست آنهاسـت             
  )58 ص ،لمتون
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 طبقـه اي شـبه   ،مناسـبات توليـدي  اين  .روش مي شدندروستاييان به زمين وابسته بودند و اغلب با زمين خريد و ف           
 در   يك نظـام منـسجم      اقتصادي مناسبات روبناي   به مثابه  تمامي قوانين و مقررات مملكت       .برده به وجود آورده بود    

  .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

  قباد دالور بدو داد گوش
  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

  مردم بمرد شكم گرسنه صد ز
  كه انبار آسوده جانش ببرد

  ز چيزي كه گفتند پيغمبران 
  همان دادگر موبد و مهتران

  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

  نيست زن و خانه و چيز بخشود
  ستتهي دست كس با توانگر يكي

  ) حكيم فردوسي، شاهنامه،پادشاهي قباد اول(
  

اول متفكري به نام مزدك     ) قباد(از دل تضادهاي اجتماعي و جامعه ي طبقاتي ساسانيان، هم زمان با سلطنت كباذ               
  .فرزند بامداد و اهل استخر پارس زاده شد

بسر مي برد ) روم شرقي(ها در بيزانس  سال و شهر فسا بودالياستاد او زرتشت خورگان از اه«مزدك از مانويان بود و 
افالطون آشنايي پيـدا كـرد و تحـت تـاثير مدينـه ي      ) سياست(و در آنجا با كتب فلسفي يوناني از جمله جمهوريت      

افكار زردشت خورگـان كـه بيـشتر جنبـه ي اقتـصادي و اجتمـاعي داشـت توسـط                    . فاضله ي افالطون قرار گرفت      
  )محمد جواد مشكور (»...رفي شد  شاگردش مزدك به جامعه ي ايراني مع

در پايين و در قلمـرو  .  بوداساس دين ماني دو عنصر متضاد خير و شر بود جايگاه شر در پايين و جايگاه خير در باال              
كـه   ظلمت، اغتشاش و ظلم و فرمانروايي مستقر بود و در قلمرو نور صلح و آرامش و سعادت حاكم بـود پـس از آن                       

  .شد مي  نزديك شد جنگ بين نور و ظلمت آغاز سپاه ظلمت به سپاه نور
نيان، تضاد و نبرد در دين ماني و تاثير فلسفه ي كلي افالطون بر افكار مـزدك موجـب         ساجامعه ي طبقاتي دوره سا    

اساس روش افالطوني چـشم پوشـيدن از جزئيـات و امـور انـضمامي               . شداوليه  كمونيسم  نوعي  بسته شدن نطفه ي     
م معقوالت تعلق مي گيرد و در سير و سلوك انسان به سوي عقالنيت مطلق كشيده مي شـود                    علم تنها بر عال    .است

زيرا پيش از اين در خير مطلق بوده است و هنوز از نيكويي مطلق بهره مند است و عشق به بازگشت به خير مطلـق               
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ه شده آن است كـه      نتيج) سياست( در روش افالطوني آنچه در جمهور        . به وحدت مطلق مي شود     نباعث دست يافت  
افالطون از افراد كه متكثرند چشم پوشيده و هيات اجتماعيه را اساس تحول بداند و سعادت انـسان را زمـاني بدانـد        

 از اينجـا نطفـه ي مـسلك اشـتراكي     .كه افراد از تعلقات شخصي چشم پوشي كنند و تعلقات را به اشتراك بگذارنـد  
  .استشكل گرفته 

  
شـرايط  و  تـضاد طبقـاتي جامعـه ي ساسـاني     بر بسترل نور و ظلمت و ديالكتيك ابتدايي     مزدك با باور به اصل جدا     

،  در واقع آنچه سبب پيدايش اين مسلك شـد . را براي انقالب مناسب ديد     ، شرايط دهقانان و رعيت نيمه برده    زيست  
 خـود را در پهنـه ي      دستگاه فلسفي مزدك و ديالكتيك آن      . اجتماعي و نه تجربه گرايي بوده است       شرايط به   آگاهي

در چند بيت شعري كه .  طبقه ي رنج كشيده را در خود جذب كرد     تماميو  تعريف كرد   اجتماعي دوره ي ساسانيان     
آمد، در گفتگوي بين مزدك و قباد و بعد از آن گفتگوي بين موبدان و قباد، آنچه بايد دگر گـون                     در باال   از شاهنامه   

ضاد طبقاتي از راه به اشتراك گذاري اموال و البته آزادي روابط جنسي زنان شود مناسبات اقتصادي و از بين رفتن ت       
 منحل شدن بنيان خانواده و طرح آزادي زنان مخالفتها و موافقتهـاي زيـادي را در ميـان ايرانيـان برانگيخـت                       .است

نـسته و بـراي   چنانچه بسياري از تاريخ نويسان ايراني طرح آزادي روابط جنسي از سـوي مـزدك را خـالف واقـع دا                  
، از  اما بر خالف اين تـصور تـاريخ نويـسان         . ستايش اين جنبش آنرا دروغ پردازي از جانب مخالفان مزدك مي دانند           

را موجود   مهم ترين نهادي است كه مناسبات توليدي         ، خانواده جنبشهاي كمونيستي از جمله جنبش مزدكيان     نگاه  
   . و فاصله ي طبقاتي را تضمين مي كندمي يابدوم  مالكيت خصوصي از راه ارث تدا.باز توليد مي كند

  
 بزرگ با خـون خانـدانها و طبقـات فـرو دسـت             ي وجود داشت كه خون خاندانها     يني قوان انيدر دوره سلطنت ساسان   

 گاه با هجوم به حرمسرا ها زنان را از حرمسرا           اني بودند و مزدك   ي اشراف زندان  ي در حرمسرا ها   ياريزنان بس . زديامين
 انـسان از انـسان از       ي بـر بهـره كـش      ي مبنـ  يخي تـار  مراحل ري دوره مانند سا   نيخانواده در ا  .  آورده اند  ي م نرويها ب 

  . بودي و تضاد طبقاتي خصوصتي حفظ مالكي نهاد هانيقدرتمند تر
اشراف «: مي گويد  در ادامه »  مالكيت و خون   ،جامعه ي ايراني بر دو ركن قائم بود       «:چنانچه كريستين سن مي نويسد    

 به لباس و مراكب و آالت تجمل از محترفه و مهنه ممتاز كردند و زنان ايشان همچنين به جامه هاي ابريشمين و                       را
قصر هاي منيف و رانين و كاله و صيد و آنچه آيين اشراف است و مردمان لـشكري بـه آسـايش و رفاهيـت آمـن و                            

مچنين قوانين نيـز آميـزش مـردان و زنـان از             ه .است» معاش، بر سر زن و فرزند فارغ نشسته        مطمئن به خانه ها و    
همواره نهادي در دست اربابـان  ) يكتا همسري براي زنان(  خانواده ي يكتا همسري   .طبقات متفاوت را منع كرده بود     

قدرت براي حفظ مالكيت خصوصي و فاصله ي طبقاتي بود و همانطور كه انگلس مي گويد پديد آمـدن خـانواده ي                      
  در family واژه ي   .مقارن است با آغاز دوران بهره كشي انـسان از انـسان           ) ري براي زنان  يكتا همس (يكتا همسري   

هر قدر كه بيشترين وظـايف توليـدي بـر عهـده ي     «به گفته ي الكساندرا كولونتاي     . التين به معناي خدمتكار است    
ز به همان قدر ثابت تر خواهـد        هده ي جامعه در كليتش، روابط خانوادگي و زناشويي ني         عخانواده گذارده شود، نه بر      

 اقتصاد كمونيستي فعاليت خانواده را از آن سلب مي كند و خانواده اهميتش را به منزله ي سلول اقتـصادي در                      .بود
مرحله ي ديكتاتوري پرولتاريا از آن لحظه اي از دست مي دهد كه اقتصاد اجتماع به يك برنامه ي توليد واحد و به                       

توجه مـزدك بـه     ) تزهايي در باره ي اخالق كمونيستي در روابط زناشويي         (.»ار مي كند  مصرف عمومي اجتماعي گذ   
تقديس نهاد خانواده بـه      چرا كه     بود، نهاد خانواده و بر اندازي آن نه دروغ پردازي از سوي مخالفانش بلكه از نبوغ او               

  .است طبقه ي حاكم فاصله ي طبقاتي و محافظت از منافعحفظ بهترين ضامن براي مثابه سلول جامعه، 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  کارگران و مزدبگيران، معلمان، زنان، فرھنگ و ھنر  اخبار
 

  1391برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در خرداد 
  زينت ميرهاشمي: جمع آوري و تنظيم

  
يز با روز دوشنبه اول خرداد، كيوسك داران تبريز در اعتراض به عملكرد سازمان ميادين شهري شهرداري تبر*

  .بستن كيوسكهاي روزنامه فروشي، از دسترسي به مطبوعات جلوگيري كردند
به گزارش مهر، نداشتن اجازه براي برقرار كردن ميز نمايش مطبوعات از سوي سازمان ميادين ، تداخل قوانين 

ت در ابتداي شهرداري با فرهنگ و ارشاد اسالمي، باال بودن اجاره بهاي كيوسكها و اخذ عوارض و ماليات هنگف
  .واگذاري كيوسك جهت بهره برداري و بيمه نبودن كاركنان اين بخش از جامعه دليل اين تجمع بوده است

  
 5 ماه حقوق خود را دريافت نكرده و 6 خرداد، كارگران شركت حمل نقل ريلي هستيا كه حدود 3روز چهارشنبه *

  .اض به اين وضعيت دست به اعتصاب زدندماه حق بيمه آنها به تامين اجتماعي واريز نشده، در اعتر
به گزارش دي پرس، عالوه بر عدم پرداخت حقوق ، كارگران اين شركت به محيط نامناسب كار، آلودگي محيط كار 

  .و بسته بودن فضاي كار، عدم محاسبه سختي كار اعتراض دارند
  
 -  بابك متال - برفاب -نجات پاك پي به گزارش فعاالن كارگري، در پي اخراج تعداد زيادي از كارگران كارخا*

 خرداد 4كاشي ارينگ و عدم رسيدگي مسئوالن اداره كار به وضعيت كارگران بيش از دويست كارگر روز پنجشنبه 
  .در محوطه پارك ملت شهركرد تجمع كردند

  
يه ي جابجايي  خرداد تمامي رانندگان سواري مسير سنندج به مريوان در اعتراض به عدم تناسب كرا6روز شنبه *

مسافر با خدمات و هزينه هاي الزم، كه به هيچ وجه جواب گوي مخارج زندگيشان را نمي دهد، دست به اعتصاب 
 ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري  به گزارش كميته. زده و از جابجايي مسافران خودداري نمودند

  .افر و يا كاهش خدمات، متناسب با زندگي انساني خود شدنداين رانندگان خواستار افزايش كرايه ي جابجايي مس
  
 نفر از كارگران مناطق هشت گانه شهرداري اهواز در اعتراض به عدم پرداخت 50 خرداد، حدود 7روز يكشنبه *

  . خود در مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند حقوق سه ماه گذشته و همچنين ساير مطالبات صنفي
اي و در سالهاي اخير  به نقل از دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان، مشكالت كارگران شهرداري ريشه به گزارش ايلنا 

  .بسيار افزايش پيدا كرده است
  
 خرداد كارگران لوله سازي خوزستان مقابل سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجمع اعتراضي 7روز يكشنبه *

  .كردند
  
ي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، اعتصاب تعدادي از كارگران مسكن ي هماهنگ بر اساس گزارش كميته *

 ارديبهشت آغاز شده همچنان تا روز 23كه از » نقش ونما«مهر سنندج واقع در شهرك بهاران، وابسته به شركت 
  . خرداد ادامه داشت7يكشنبه 

  
 به شركت استراتوس، واقع در جاده ي كارگران قسمت تونل سد آزاد، زير نظر جهاد توسعه از شركتهاي وابسته*

به .  خرداد  دست به اعتصاب زدند8مريوان، در اعتراض به هفت ماه حقوق معوقه  خود از روز دوشنبه –سنندج
 خرداد 11گزارش  كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، اعتصاب اين كارگران تا روز پنجشنبه 

  .ادامه داشته است
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 سنندج در - روزه كارگران و استاد كاران شركت ساختمان سازي صلب استيل واقع در جاده كامياران10اعتصاب *

به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري .  خرداد با موفقيت به پايان رسيد13روز شنبه 
د و با پرداخت دستمزدهايشان اين كارگران به علت پرداخت نكردن دستمزدهاي معوقه خود اعتصاب كرده بودن

 .توسط كارفرما به اعتصاب خود پايان داده و به سر كار بازگشتند
  
 هاي آجرپزي روستاي ساريقاميش در شهرستان بوكان به علت پايين   كارگر كوره300 خرداد، حدود 13روز شنبه *

 . خود دست به اعتراض زدند بودن دستمزد روزانه
ران به دليل پايين بودن دستمزدها و عدم توجه از سوي كارفرمايان اعتصاب كرده و در به گزارش كوردپا، اين كارگ
 .محل كار خود حاضر نشدند

  
 خرداد، در اعتراض به شرايط مشقت بار خود اقدام به 17كارگران شركت ريسندگي پرريس از روز چهارشنبه  *

گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين كارگران به . خاموش كردن دستگاههاي توليد كرده و دست به اعتصاب زدند
 خرداد اقدام به برپايي 18در ادامه اعتصاب خود و به دنبال بي توجهي كارفرما به خواسته هايشان روز پنجشنبه 

  .تجمع اعتراصي در مقابل اداره كار سنندج كردند
  
 ماه حقوق در مقابل درب اين 3م دريافت  خرداد در اعتراض به عد20كارگران كارخانه كيوان همدان روز شنبه *

. به گزارش ايلنا، اين كارخانه در حال حاضر حتي از امكانات اوليه هم برخوردار نيست. كارخانه تجمع كردند
يكي از كارگران اين كارخانه به خبرنگار ايلنا .  دانند كارگران معترض خصوصي سازي را عامل مشكالت خود مي

رسيد كه پس از خصوصي سازي،   نفر مي340ي تعداد كارگران اين واحد توليدي به گفت؛ قبل از خصوصي ساز
 كارگر 170 كارگر را سريعاً و تعداد ديگري را به تناوب تعديل كرد به طوري كه هم اكنون 70سهامدار اين كارخانه 

  .كنند در كارخانه كيوان كار مي
  
ه خاطر عدم دريافت حقوق خود در مقابل درب ورودي  خرداد ب20كارگران شركت كشت و صنعت قشم روز شنبه *

  .ساختمان مركزي سازمان منطقه آزاد قشم تجمع كردند
 ساعت فعاليت در 11بنا به خبر روزنامه كيهان كارگران اين شركت با توجه به كمبود حقوق و مزاياي خود در برابر 

 درجه و شرجي بودن هوا انتظار دارند كه 45فضاي باز و در شرايط تابش مستقيم نور خورشيد با گرماي باالي 
  .حقوق ماهانه به موقع پرداخت شود

  
 خرداد آغاز كردند وخواستار رسيدگي به 20رانندگان حمل سيمان تهران دور جديد اعتصاب خود را از روز شنبه *

  .مشكالت و افزايش كرايه حمل ونقل خود شدند
 ماه 4 حمل و نقل براي دومين بار طي  ه دليل پايين بودن كرايهبه گزارش هرانا، رانندگان حمل سيمان تهران ب

  .گذشته دست به اعتصاب زدند
  
 خرداد، در اعتراض به دريافت نكردن سه ماه حقوق، براي 20كارگران فضاي سبز شهرداري اهواز روز شنبه *

به گزارش ايلنا مسئوالن . ندچهارمين روز دست از كار كشيده و در مقابل معاونت خدمات شهرداري اهواز تجمع كرد
شهرداري اعالم كردند؛ به دليل اين كه خدمات فضاي سبز شهرداري اهواز تحت نظر پيمانكار خصوصي است و 

  .اند كند اين كارگران دچار مشكل شده  پيمانكار به تعهدات خود عمل نمي
 شهرداري اين شهر 6 فضاي سبز منطقه  شهرداري اهواز، كارگران5به گزارش ايلنا، به دنبال تجمع كارگران منطقه 

 ماه حقوق معوقه خود در مقابل استانداري اهواز تجمع 5 خرداد، در اعتراض به عدم دريافت 20نيز در روز شنبه 
  .كردند
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كارگران شركت پارسيان، وابسته به نيروگاه سيكل تركيبي سنندج، واقع در روستاي قليان، در اعتراض به سه ماه *
اين اعتصاب تا روز .  خرداد دست به اعتصاب زدند13و عدم پاسخگويي كارفرمايان خود از روز شنبه حقوق معوقه 

  . خرداد ادامه داشت21يكشنبه 
  
 خرداد جمعي از كارگران ساختماني در اعتراض به نحوه اجراي بيمه كارگران ساختماني و 23روز سه شنبه *

به گزارش .   مقابل مجلس رژيم تجمع كردند ها وضع شده يمه همچنين قوانين جديدي كه در جهت محدوديت اين ب
شوند غالبا از اصناف كارگران ساختماني استانهاي قزوين،   نفر تخمين زده مي500ايلنا، تجمع كنندگان كه حدود 

  .خراسان شمالي، مركزي و البرز هستند
  
 تن از 500 خرداد بيش از 22وشنبه به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، روز د*

رانندگان تاكسي درون شهري سنندج، با به همراه داشتن تاكسي هاي خود، در اعتراض به سطح نازل درآمد و عدم 
تناسب آن با مخارج سرسام آور زندگي شان، ابتدا در مقابل ساختمان شوراي شهر سنندج واقع در چهار راه 

  .  اعتصاب زدند و سپس اعتصاب خود را به جلوي اتحاديه تاكسي راني كشاندنددست به) ژاندارمري سابق(فلسطين 
  
 خرداد تجمع گسترده تاكسي داران در تمامي نقاط شهر شاهرود به صورتي بود كه موجب ترافيك 22روز دوشنبه *

هاي نظامي و به كزارش ايران كارگر بسياري از نيرو. شديد در تمامي محورهاي شهر از جمله مركز شهر شده بود
  .انتظامي عليه اين زحمتكشان اقدام كردند

  
جمعي از كارگران شركت مخابرات آذربايجان غربي در اعتراض به شرايط بد شغلي و عدم بيمه كارگران و حقوق *

به گزارش خبرگزاري .  خرداد در مقابل استانداري آذربايجان غربي تجمع كردند24پايين خود در روز چهارشنبه 
در . اين كارگران علت تجمع خود را شرايط بد شغلي و عدم بيمه كارگران و حقوق پايين خود برشمردندهرانا، 

  .واكنش به اين حركت كارگري نيروهاي امنيتي در خيابان ارتش مقابل دادگاه نظامي استان مستقر شده بودند
  
 در اعتراض به عدم بر آورده شدن )شركت فيرمكو(كارگران پيمانكاري بخش تعمير و نگهداري پتروشيمي كارون *

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران .  خرداد دست به اعتصاب زدند22خواسته هايشان از سوي كارفرما روز دوشنبه 
 خرداد پس از حضور معاون وزير نفت در امور صنعت پتروشيمي 24ايران، اين حركت اعتراضي ظهر روز چهارشنبه 

  .، پايان يافتو مسئول صنايع پتروشيمي ايران
در مجتمعهاي پتروشيمي منطقه ماهشهر، تحت كارگران پيمانكاري پتروشيمي كارون نسبت به ساير همكاران خود 

محصول اين كارخانه پتروشيمي . شرايط سخت تري مشغول به كار هستند و مزاياي كمتري نيز دريافت مي كنند
از خطرناك ترين مواد شيميايي سرطانزا است و ) تولوئن دي ايزوسيانات و ساير فراورده هاي جانبي و مياني آن(

. بويژه كارگران بخش تعميرات همواره در معرض شديدترين آلودگي ومسموميت قراردارندكارگران اين پتروشيمي 
  .مالكيت پتروشيمي كارون در اختيار بخش خصوصي و شركاي آن از سه كشور ايران، سوئد و آلمان هستند

  
مه اي با  ماه از آغاز مبارزات كارگران پتروشيميهاي منطقه ماهشهر، وزارت نفت طي بخشنا15پس از گذشت *

به مديران مجتمعهاي پتروشيمي دولتي در منطقه ماهشهر، دستور انعقاد قرار داد مستقيم با اين » فوري«عنوان 
  .كارگران را در تمامي سطوح و سوابق كاري صادر كرد

ي به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، بر اساس اين بخشنامه مديران پتروشيميهاي دولتي در منطقه ماهشهر م
 ليست تمامي كارگران و كاركنان شركتهاي پيمانكاري را براي انعقاد قرارداد مستقيم در 1391 خرداد 25بايد تا 

  .اختيار نهادهاي ذيربط قرار دهند
پتروشيمي بندر امام، شركت پژوهش و : اسامي تعداي از شركتهاي پتروشيمي دولتي در منطقه ماهشهر عبارتند از

ت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي، شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع فن آوري پتروشيمي، شرك
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پتروشيمي، شركت كاالي پتروشيمي، پتروشيمي بوعلي سينا، پتروشيمي اروند، ره آوران فنون پتروشيمي و 
  .پتروشيميهاي تندگويان، فجر و خوزستان

  
از جمله شركتهاي مهم صنايع برق است، در  خرداد كاركنان شركت قطعات توربين شهريار، كه 22روز دوشنبه *

اين تجمع، كه تمام كاركنان اين شركت اعم از كارگر، . اعتراض به تعويق دستمزدهاي خود دست به تجمع زدند
اين تجمع تا پايان ساعت .مهندس و پرسنل اداري را دربرمي گرفت، در مقابل دفتر هيات مديره شركت برگزار شد

 ايستادگي و پافشاري اعتراض كنندگان يك روز بعد بخشي از دستمزدهاي معوقه كارگران بر اثر. اداري طول كشيد
 خرداد تعدادي از كارگران به عنوان نماينده با 26پرداخت شد و براي پيگيري ديگر مطالبات قرار شد روز شننبه 

گران و مهندسان و پرسنل  خرداد تمام كار24 و 23روزهاي سه شنبه و چهارشنبه . رئيس هيات مديره ديدار كنند
  . اداري دست از كار كشيدند، به طوري كه گويي شركت به طور كامل تعطيل شده است

به گزارش يك كارگر صنعت برق مندرج در وبالگ كارگران نيروگاههاي ايران، مطالبات كاركنان شركت قطعات 
  :توربين شهريار به شرح زير است

  .رانه، اضافه كاريها و پول ناهار ماه رمضان سال گذشته پرداخت كامل دستمزدهاي معوقه، كا- 1
اين بيمه در حال حاضر از پذيرش كارگران بيمار شركت سر باز ( تجديد قرارداد بيمه تكميلي درماني با بيمه دانا - 2

  ).مي زند
  ...).كميته وام، كميته احكام اداري و( فعال تر شدن كميته هاي داخلي شركت - 3
  .بيمه بازنشستگي به سازمان تامين اجتماعي به طوري كه بازنشستگي كارگران دچار اخالل نشود پرداخت هزينه - 4
  
 روز به اعتصاب خود پايان دادند به گزارش اتحاديه آزاد 11 خرداد كارگران ريسندگي پرريس پس از 27روز شنبه *

خيص اداره كار سنندج با حضور كارگران ايران، در يازدهمين روز اعتصاب كارگران ريسندگي پرريس، هيات تش
 ماه دستمزد معوقه، عيدي، 9كارگران پرريس با خواست . كارفرما به شكايت اين كارگران از كارفرما رسيدگي كرد

 خرداد ماه جاري دست به 17 و پرداخت مانده مرخصيهاي چهار سال گذشته خود در روز 1390بن و پاداش سال 
  .اعتصاب زدند

  
  ن كارگري به نفع چه كساني است؟محدوديت براي فعاال

فشار به سنديكاي كارگران اتوبوسراني شركت واحد به جهت برگزاري جلسات هيات مديره و درپي آن دستگيري 
اعضاي كميته هماهنگي كه براي مجمع عمومي خود گرد هم آمده بودند، نه تنها نقض حقوق انساني و منشور 

ان بين المللي كار، امضا شده توسط دولت مردان قبلي و فعلي است، بلكه جهاني سنديكاها و مقاوله نامه هاي سازم
 قانون اساسي به خوبي دريافته 26تدوين كنندگان اصل .  قانون اساسي نيز مي باشد9 و 26زيرپاگذاشتن اصول 

تاكيدكردند بودند كه ديكتاتوري شاه نبايد دوباره تكرارشود و عضويت در يك نهاد حقي است انساني به همين خاطر 
 نيز 9و در اصل » هيچكس را نمي توان از شركت درآنها منع و يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت«كه 

هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هرچند با «متذكر شده اندكه 
  .»وضع قوانين و مقررات،سلب كند

ن اين قوانين امروزشاهدبرخوردهايي غيرانساني وزير پا گذاشتن فصل سوم قانون  سال ازتدوي30پس از
چه كساني خواهان اجرايي نشدن فصل سوم قانون اساسي هستند؟ وبه نفع چه كساني .هستيم) حقوق ملت(اساسي

است كه كارگران خواهان حقوق اجتماعي وصنفي خود، دربند باشند؟ و سنديكاها وتشكلهاي كارگري در 
حدوديت؟ سنديكاها منافع چه كساني را تهديد مي كنند؟ ما كارگران فلزكارمكانيك تاسف و نگراني خود را از اين م

روند اعالم كرده و بازهم اعالم مي كنيم كه اين گونه برخوردها بافعاالن كارگري مورد اعتراض كليه سنديكاليستهاي 
  .رگري دربند هستيمماخواستار آزادي فوري كليه زندانيان كا. ايران است

  كارگران فلزكار مكانيك
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  تجمع خانواده هاي كارگران زنداني

خرداد جمعي از خانواده هاي فعاالن كارگري بازداشت شده در كرج در مقابل دادسراي انقالب كرج 30شنبه  روز سه
ا انتظار موفق شدند تا به واحد بايگاني دو نفر از تجمع كنندگان پس از ساعته. واقع درخيابان آزادگان تجمع كردند

  .كامپيوتر دادسرا مراجعه كنند و از وضعيت زندانيان اطالعي حاصل كنند
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري بر اساس اظهارات مسئوالن مربوطه، نام هيچ يك 

خانواده هاي كارگران بازداشتي . دادسرا ثبت نشده استاز بازداشت شدگان و حتي كساني كه قبال آزاد شده اند در 
  .مجبور شدند به زندان رجايي شهر و اداره اطالعات مراجعه كنند

الزم به ذكر است كه ميترا همايوني ، سعيد مرزبان، فرامرز فطرت نژاد، مسعود سليم پور و سيروس فتحي از 
  .اند  به زندان شهر كرج منتقل شدهكارگران و فعاالن كارگري در شهر رشت هستند كه احتماال

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
  

  چالشهاي معلمان
  فرنگيس بايقره

  

  علت مشكل معيشتي معلمان، بي توجهي به فرهنگ و تربيت است
 "شـرق "روزنامـه   وگو بـا      پرورش در چهارمين دولت جمهوري اسالمي در گفت        و   كاظم اكرمي سومين وزير آموزش    

توجهي مجلسيان و دولتها به هدف اصلي انقالب          توجهي يا كم    ا بي دليل اصلي ماندگاري مشكالت معيشتي معلمان ر      
 امـا در    ،اند كه انقالب از اساس يك انقالب فرهنگي بـوده و هـست              بارها كساني گفته  ":او مي گويد  .  مي داند  اسالمي

   ".ريزي اولويت به فرهنگ و تربيت داده نشده است  عمل و برنامه
اقدام مهمي در جهت حل مـشكالت فرهنگيـان، بـا           ":ملكرد خود مي گويد   وزير سابق آموزش و پرورش در تشريح ع       

فقط در زمان آقـاي پـرورش بـه حقـوق      . توجه به شرايط جنگي و كمبود بودجه در دوره وزارت بنده صورت نگرفت            
 البتـه همـان روزگـار هـم اعـالم      .معاون دوره راهنمايي چيزي اضافه شده بود كه اجراي آن در دوره كاري بنده بود           

 500بلي، در زمان بنده چيزي حـدود مبلـغ          . كردم كه اين خدمت به معلمان حاصل تالش آقاي پرورش بوده است           
 مسوول پذيرايي از افراد هم در دفتر بنده ،تومان به حقوق خدمتگزاران و رانندگان اضافه شد كه مرحوم آقاي كاشي        

 ". اين خدمت و محبت به ما ضعفا رسيدبود كه با خوشحالي آمد و گفت فالني بحمداهللا در دوره كار تو
  

  مشكالت معلمان در مناطق محروم
معلمان در مناطق محروم كشور با مشكالتي چون نبود         ":در سايت راديو زمانه به گزارش محسن كاكارش آمده است         

 .آموزان در كالس درسها روبرو هستند حقوق كافي، دو زبانه بودن مدارس و شمار زياد دانش
 داشـته  يپـ  در را معلمـان  شدن شغله دو و آموزان  دانش ليتحص  ترك ر،ياخ يها  سال در كارشناسان باور به امر نيا

 ژهيو حقوق نيا دارد، نظر در امسال اما است، داده اختصاص يا  ژهيو حقوق محروم مناطق معلمان يبرا دولت. است
  .رديبگ پس آنان از بود، كرده زيوار معلمان حساب به شيپ ماه چند كه را 

 بـه  مـن  تذكر":گفت يشفاه يتذكر در وانيمر شهرستان ندهينما ،يمحمد اقبال هشتم، مجلس يروزها نيآخر در
 منـاطق  در پـرورش  و آمـوزش  معلمـان  حساب به شيپ ماه چند كه است يمبلغ با رابطه در پرورش و آموزش ريوز

 پرداخـت  را يمبلغـ  كبـار ي كـه  اسـت  يداماقـ  چـه  نيا. كنند كسر حقوقشان از خواهند يم امروز و اند  ختهير محروم
  "رند؟يبگ پس رنديگ يم ميتصم امروز و كنند يم
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 است، شده افزوده معلمان حقوق به درصد 15 امسال":ديگو يم بوكان شهر ساكن كورد نگار  روزنامه كردپور، مسعود
. اسـت  درصـد  30 يباال يحت ندگانينما آمار براساس و بوده درصد 20 يباال يدولت آمار براساس تورم كه يحال در
  ".شود بدتر روز به روز شان تيوضع ياقتصاد نظر از معلمان كه شده باعث اختالفها نيهم
  

  يصنف فعاالن با برخورد و نشيگز
 دانش يليتحص افت و معلمان يصنف مشكالت بر عالوه رانيا يكياتن مناطق در":ديگو يم يگزارش در "زمانه ويراد"
 در معلمـان  نشيگـز  قانون از بشر حقوق ينهادها و است بوده مطرح همواره معلمان نشيگز قانون موضوع آموزان، 
  ".اند كرده انتقاد مناطق نيا

 و يقوم يتهاياقل هيعل ضيتبع" درباره 1389 سال در كه يا نامه ژهيو در بشر حقوق يها جامعه يالملل نيب ونيفدراس
 سـال  مـصوب  معلمـان  نشيگـز  قانون":است نوشته و پرداخته نمعلما نشيگز قانون به كرد، منتشر "رانيا در يمل

 ريـ ز مفـاد  شـامل  كرد، دايپ يتسر گريد يدولت يسازمانها و ها  وزارتخانه تمام كاركنان به 1375 سال در كه 1384
 يمسلمانان ستند،ين بنديپا آن به اي ندارند باور هيفق تيوال به كه يمسلمانان مسلمانان، ريغ مشخص طور به كه است

 كنند ينم  سر  چادر كه يزنان و كند، ينم شركت جماعت نماز اي جمعه نماز كه ياشخاص كنند، ينم عمل احكام به كه
  .دهد يم قرار ضيتبع هدف را

  :است ريز شرح به مذكور كاركنان ياسيس و ياعتقاد ،ياخالق نشيگز يعموم ضوابط از يبعض
  ياسالم يجمهور ياساس قانون در مصرح يسمر انياد از يكي اي و اسالم نيمب نيد به اعتقاد-1
  اسالم احكام به التزام-2
  ياساس قانون و ياسالم يجمهور نظام ه،يفق تيوال به التزام و اعتقاد-3
 طيشـرا  تابع مربوطه مقررات و نيقوان تيرعا با يعمل و ياعتقاد نظر از ياساس قانون در مصرح يمذهب يتهاياقل-4

  .باشند اسالم احكام نقض به متجاهر دينبا لحا هر در اما هستند خود خاص
 تيـ فعال نهيشيپ مانند شد، خواهد اعمال يگريد يتهاياولو ت،يظرف تيمحدود موارد در و دارند تياولو ثارگرانيا-5
  ".زنان يبرا چادر پوشش جماعت، و جمعه نماز در شركت انقالب، ينهادها در
 قانون همان 1377 سال مصوب نامه نييآ دوم فصل در باال، در مشروح ضيتبع":است آمده نيهمچن گزارش نيا در
   :است شده ديتشد شرح نيا به اصلح انتخابات ضوابط و يعموم ضوابط عنوان با
  ... روزه نماز، ليقب از واجبات به عمل-1
 )".رهيكب يمعاص ارتكاب عدم (محرمات از اجتناب-2
 

   در مهاباداحضار و بازداشت مشاور آموزش و پرورش و دو شهروند
 سه شهروند مهابادي به نامهاي يعقوب خـضري، اميـد قـادري اقـدم و جمـال                  ،ژانس خبري موكريان  آبنا به گزارش    

 از سوي اداره اطالعات مهاباد احضار و روز چهارشنبه در پي مراجعه به اين           91 خرداد ماه    23قادرنژاد روز سه شنبه     
   . بازداشت شدند،اداره

 مشاور آموزش و پرورش و دانشجوي رشته كارشناسي ارشد روان شناسـي، اميـد               ،خضريطبق اين گزارش، يعقوب     
  . فيلمبردار و مستند ساز و جمال قادرنژاد اهل روستاي حاجي حسن از توابع مياندوآب مي باشند،قادري اقدم

از اتهام يـا     .مورين مورد بازرسي قرار گرفته است     اگفته مي شود در پي بازداشت يعقوب خضري، منزل وي توسط م           
 .اتهامات احتمالي اين سه شهروند هيچ اطالعي در دست نيست

  
  كردستان استان ياخراج معلمان ياعتراض تجمع

 اسـتان  در قبـل  يسـالها  ياخراج معلمان از نفر 50 حدود خردادماه 18 پنجشنبه روز به گزارش سايت كورد نيوز،      
  .زدند يعتراضا تجمع به دست كردستان ياستاندار مقابل در كردستان

 عـدم  علـت  بـه  كردنـد  اعـالم  هـستند،  گذشـته  يسالها التفاوت مابه و سنوات افتيدر خواستار كه معترض معلمان
 شـهر  ياسـتاندار  ابـان يخ يشتريـ ب نفـرات  تعـداد  بـا  ندهيآ يروزها در شانيخواستها به ميرژ كارگزاران ييپاسخگو
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 يم  برآورد نفر هزار دو كردستان استان در ياخراج معلمان تعداد كه است ذكر قابل. نمود خواهند مسدود را سنندج
  .است ياسالم ميرژ دنيرس قدرت به از پس دوران يهايپاكساز به مربوط عمدتا كه شود

  

   كودكان از يكش بهره با مبارزه يجهان روز مناسبت به رانيا معلمان يصنف كانون اميپ
 هم كه ميگذار يم سر پشت را -خرداد 23 برابر ژوئن 12 -ودكانك از يكش بهره با مبارزه يجهان روز يا  هنگامه در

 بهره نيكمتر كه يكودكان. شود يم يكش بهره گوناگون يها  وهيش به جهان سراسر در كودك ونيليم 215 از اكنون
ـ  انجام يبرا يتوان آنچنان آنها، پاك روح و فينح يتنها و دارند يزندگ يمهارتها و يهمگان يآموزشها از را  ياريسب
 شانيـ ها  خانواده اي و ندياسايب ها  آن مهر سار هيسا در تا ندارند يمادر اي پدر كه يكودكان. ندارد را سخت يكارها از

. گمارنـد  يم گوناگون يكارها به ،يزندگ يسخت از دنيكاه يبرا را شيخو فرزندان ر،يناگز كه اند  دست يته آنچنان
 يريفراگ يهايماريب اد،ياعت -يسور كودكان ◌ٔ شرمانه يب كشتار اش،  تازه نمونه- جنگ فقر، گسترش امروز، جهان در

 رانيـ ا در ابانيخ و كار كودكان بار اندوه و زشت دهيپد. دهد يم شيافزا شدت به را كودكان نيا شمار... و دزيا مانند
 نيـ ا شوربختانه. آورد يم درد به را يدل اندك و آزارد يم را يچشم كمتر كه است شده روزمره و گسترده آنچنان زين

  .است افتهي گسترش و گشته رنگ پر شيپ از شيب گذشته، يسالها ياقتصاد ياستهايس ياجرا با شوم حضور
 يامـدها يپ ژهيـ و بـه  و ابنـده ي توسـعه  يهـا   جامعـه  يدشـوار  نيـ ا با كه هستند يكسان نينخست جرگه در معلمان

 و خـسته  يروحـ  و آلـود  خواب و رفته گود يچشمان آشفته، ييمايس با آموزان دانش دنيد. رنديدرگ آن ريزناپذيگر
  .آزارد  يم را يانسان هر جان و دل كشند، يم دكي خود با را يآموزش افت نام به يا  واژه كه شانيپر

 نيـ ا شيپـ  از شيبـ  يواكاو و يشيدوراند به را اندركاران دست روز، نيا داشت يگرام با رانيا معلمان يصنف كانون
 نهـاد  مـردم  و يدولتـ  يها  نهاد با ياريهم و يهمكار يبرا را خود يآمادگ و فراخوانده ياقتصاد - ياجتماع يماريب

   .كند يم اعالم اجتماع ◌ٔ چهره از زشت دهيپد نيا كردن پاك يبرا
  رانيا معلمان يصنف كانون
  1391 خرداد
  هرانا يخبرگزار:منبع
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  ييزنان در مسير رها
  آناهيتا اردوان

  

 ! سوفيا پرُوسكايا كه هنگام اعدام مژه هم بر هم نزد:زنان مداخله گر
 وارد دانشگاه زنان شد و به مرور زمان 1869در سال .  در سن پترزبورگ به دنيا آمد1845سوفيا پرُوسكايا در سال 

سوفيا همراه .  پيوست"گروه اراده خلق" و سپس به "ميهن و آزادي"ابتدا به گروه . به يك فعال سياسي تبديل شد
سرانجام، . ا رفيق زن ديگري، ورا زاوسليش بارها براي از بين بردن تزار الكساندر دوم اقدام كردند، اما موفق نشدندب

  .، تزار الكساندر دوم را از پاي در آوردند1881آنها همراه با چند تن ديگر، در شنبه اول مارس 
اين گونه زنان كه . ي مبارز، چپ و دوست خلق بودكروپتكين درباره سوفيا پروفسكايا مي نويسد كه او يك زن انقالب

لباس ساده اي مي پوشيدند، هرگونه اتوريته اي، اعم از مرد، خدا، دولت، آخوند، شوهر، تزار و غيره را زير سووال مي 
زنان، از .  براي كمك به دهقانان به روستاها مي رفتند، زن بودند1873يك سوم دانشجوياني كه از سال . بردند
ه سوفيا پرُوسكايا، از كليدي ترين افراد در طرح ترور تزار بودند كه به همراه ديگر رفقايشان به دار آويخته جمل

  .شدند
يك زن ديگر، گسياگلف من، اعدام نشد چرا كه حامله بود، اما در دژ . سوفيا به هنگام مرگ مژه هم بر هم نمي زد

. در ورشو، مشتها گره شد. روپا را دچار خشم و نفرت كردشرايط اسارت او همه ا.  محبوس گرديد"پي يرو پل"
، در يك خانه كودكان چشم از جهان فرو بست و پنج روز 1882 ژانويه 25نوزادي كه او به دنيا آورد، بزودي در روز 

اين زمان درست مصادف با هنگامي است كه رزا لوكزامبورگ وارد دبيرستان مي شود، سال . بعد، مادرش اعدام شد
، سالهايي كه در آنها هجوم عليه امپراتور روس و خودكامگيهايش چند برابر مي شود و زنان در صفوف نخست 1880

. رزا لوكزامبورگ در آن زمان تحت تاثير زناني همچون سوفيا پرُوسكايا و اميليا پالتر قرار مي گيرد. پيكار جاي دارند
 انقالب را هدايت كرد و يا زناني كه در سال 1830كه در سال رزا لوكزامبورگ در مورد اميليا پالتر خوانده بود 

  . در خيزش ميهن پرستانه لهستان نقش مهمي را بازي كردند1863
   

  دزديدن عروس در قرقيزستان بدون پيگرد قانوني همچنان ادامه دارد
 اين است كه مردي  سخني كه معموال به دختران جوان قرقيزستاني گفته مي شود،- 2012 مارچ 22اخبار جهان، 

  !مي آيد و آنها را با خود مي برد
اگرچه . مبارزه عليه دزديدن دختران و ازدواج اجباري توسط بسياري از زنان در كشور قزقيزستان در جريان است

 قانون جنايي ممنوع است، اما هيچگونه پيگرد قانوني در صورت 155ازدواج اجباري در اين كشور بر اساس بند 
دولت تنها زماني مي تواند در رابطه با اين معضل واكنش . چنين كيفري در دستور كار قرار نمي گيردعملي شدن 

اين در حاليست كه قرباني توسط آدم ربا در خانه زنداني مي . نشان دهد كه قرباني به طور مستقيم شكايت كند
حتي . وندان و يا پليس ارتباط برقرار كندشود و موانع بسياري را مي بايست پشت سر بگذارد تا قادر باشد با خويشا

از ديگر سو، مخالفت . خانواده قرباني در صورت آگاه بودن از آدم ربايي قادر نيستند به جاي او اعالم شكايت كنند
خانواده با اين عمل شرم آور در بسياري از مناطق تحت نفوذ افراط گرايي، بي آبرويي را براي آنها به همراه خواهد 

  .آورد
قابل ذكر است كه ازدواجهاي اجباري كه طي پروسه دزديدن قرباني صورت مي گيرد، هرگز به صورت قانوني به 

يك فعال حقوق بشر ابراز مي داد كه عدم پيگرد قانوني از سوي ماموران دولتي در واقع به معناي . ثبت نمي رسد
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موران دولتي نه تنها از اين معضل اجتماعي وي اضافه مي كند كه ما. صدور جواز براي انجام جنايت مزبور است
مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر در . جلوگيري به عمل نمي آوردند، بلكه خود در بسياري موارد مبتكر آن هستند

قزقيزستان جهت تصويب قوانيني كه مانع آدم ربايي دختران و ازدواج اجباري شود، مبارزه مي كنند، اما اين مبارزه 
  .ند پيش مي رودبه سختي و ُك

   
  افزايش قدرت مافياي سكس در عراق

، "تغييرات اجتماعي از طريق آموزش در خاورميانه" بر اساس گزارش تشكل - 2012 مي 12شبكه خبري زنان، 
شمار زناني كه در عراق براي بهره كشي جنسي قاچاقاق مي شوند، بعد از سرنگوني دولت صدام حسين، به طور 

  .ايش يافته استتكان دهنده اي افز
جنگ و اشغال كشور، شرايط زندگي زنان عراقي را به گونه اي تغيير داد كه آنان به اجبار جهت دستيابي به زندگي 

هراس از ربوده شدن و آزار و اذيت در ميان زنان عراقي از بعد از . بهتر به دام مافياي سكس، گرفتار مي آيند
، نزديك به چهار هزار "تشكل زنان براي رهايي زنان عراقي"بر اساس گزارش . به شدت رشد يافته است  2003 سال

قاچاقچيان حرفه اي معموال زن . زن از زمان ياد شده به مناطق ديگر جهت بهره كشي جنسي قاچاق شده اند
ختران جواني كه در اثر هراس از ازدواج اجباري و آزار و اذيت از خانه گريخته اند را در شهرهاي بزرگ هستند كه د

  .رانندگان تاكسي نيز تالش مي كنند تا دختران و زنان عراقي را فريب دهند. به دام مي اندازند
وريه، عربستان سعودي، اُردن، بر اساس اين گزارش، دخترانِ جوان در سنين نه تا ده سال از عراق به كشورهاي س

متاسفانه اولياي . افزون بر اين، بسياري به فعاليت در كلوبهاي سوريه مجبور مي گردند. قاچاق مي شوند...لبنان و 
بي ترديد بي اهميت شمردن و سهل انگاري در برخورد به . امور و مراجع قانوني سعي در پنهان كردنِ فاجعه دارند

ار سياسي حاكم به رشد فزاينده مافياي سكس و مشكل بهره كشي جنسي از دختران اين معضل از سوي ساخت
  .عراقي در منطقه خواهد انجاميد

   
  جنگ عليه مواد مخدر، زندگي زنان را به تباهي كشانده است

 وكيل مدافع حقوق زنان، يكي از اعضاي گروه تحقيقاتي دانشگاه بارسلونا و متخصص پديده -  2012 مي 8رويتر، 
كشتار زنان ابراز مي دارد كه خشونت مرتبط با جنگ عليه مواد مخدر و تبهكاري سازمان يافته به موازات فساد 

  .دولتهاي كشورهاي آمريكاي جنوبي، تاثيرات ويژه اي بر زندگي زنان گذاشته است
ه خط مشي كنوني تشكلهاي مدافع حقوق زنان براي اولين بار از دولتهاي كشورهاي آمريكاي جنوبي مي خواهند ك

صدها تشكل زنان در كشورهاي مختلف آمريكاي شمالي تصميم . خود عليه مواد مخدر را مورد بازبيني قرار دهد
گرفته اند تا تاثير پنهان مبارزه عليه مواد مخدر بر زندگي زنان منطقه، به ويژه پيرامون رشد فزاينده كشتار زنان را 

  .به گوش اولياي امور برسانند
ر كه تجاوز به زنان در جنگ پديده اي نمادين است، در سياست جنگ عليه مواد مخدر نيز يك پيوستگي همانطو

بين مسلح شدن گروههاي مواد مخدر و تجديد حيات بيرحمانه اتوريته مردانگي سبب مي شود كه خشونت خانگي 
اين معضل اجتماعي با .  گيرندزنان در حالت عادي از سوي همسران خود مورد خشونت قرار مي. نيز افزايش يابد

دستيابي مردان به سالح گرم و عدم اجراي عدالت، دقيقا مانند كشور مكزيك كه معافيت مجرمان از مجازات قانوني 
  . درصد مي گذرد، رشد مي كند65از مرز 

در نيز از ديگر سو، بسياري از قربانيان بهره كشي جنسي كه زنان هستند، توسط قاچاقچيان به فروش مواد مخ
بيشتر زناني كه به دليل قاچاق مواد مخدر در زندانهاي كشور آرژانتين بسر مي برند، قرباني . مجبور مي گردند
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بر اساس گزارشات موثق، سياست مبارزه با مواد مخدر سبب افزايش قتل زنان در آمريكاي . مافياي سكس هستند
اين . نان چهار برابر بيشتر از مردان افزايش يافته استدر كشور هندوراس، ميزان قتل ز. مركزي و مكزيك شده است

  .است  جنايت شامل قطع عضو، تجاوز جنسي و شكنجه
اين گزارش اضافه مي كند كه اعمال خشونت عليه زنان در حالت صلح نيز وجود دارد، اما در شرايط جنگي تشديد 

، اگرچه چنين تغييري به ريشه كن حلِ معضل مواد مخدر مستلزم يك تغيير در سياست جهاني است. مي شود
كردنِ خشونت عليه زنان نمي انجامد، اما 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 كشور خود دارند
 مي 17شبكه خبري زنان، 

ه بازار كار امارات  چهر- 2012
متحده عربي با ورود فزاينده 
زنان و در اختيار گرفتن 
فرصتهاي شغلي بلند مرتبه 

  .تغيير يافته است
حمايتهاي دولت و خانواده تنها 
دليل اين فرايند نيست، بلكه 
شركتهاي خصوصي بيشتر به 
استخدام زنان تحصيل كرده به 
جاي مردان تمايل پيدا كرده 

اركت زنان در افزايش مش. اند
در حال حاضر زنان . نيروي كار كشور يكي از مهمترين فاكتورها در راستاي رشد و پيشرفت ملي به شمار مي آيد

 15.  درصد موقعيتهاي شغلي ارشد و تصميم گيري را به خود اختصاص داده اند30 درصد از نيروي كار دولتي، 66
 درصد باقيمانده نيز در نيروي ارتش، 15ي و داروسازي و درصد از اين ميزان در مشاغل فني، پزشكي، پرستار

 هزار پروژه سرمايه 11 هزار فعال اقتصادي زن، بيش از 12نزديك به . گمرك، شهرباني و كنترل نظم عمومي است
  درصد از نيروي كار بانكها نيز از زنان تشكيل37.5.  ميليارد درهم را اداره و كنترل مي كنند12.5گذاري به ارزش 

  .شده است
، شركت زنان در نيروي كار به دليل فاكتورهايي مانند سنت و آداب و رسوم، بسيار ناچيز بود 1980 تا 1970از سال 

بدين ترتيب، بيشتر زنان تحصيل كرده ترجيح مي . و حضور زنان در محيطهاي عمومي به سختي پذيرفته مي شد
ا تاسيس دانشگاه تكنولوژي، رشد آموزش زنان شتاب يافت و اما ب. دادند كه به جاي كار كردن، در خانه بمانند

. سپس انستيتوهاي ديگري آغاز به كار كردند كه با حمايت دولت از حقوق زنان، وضعيت به شكل كنوني تغيير يافت
اين ميزان باالترين نسبت در جهان .  درصد از زنان به تحصيالت عاليه در دانشگاهها مشغولند77اكنون بيش از 

  .تاس
مشاركت زنان در نيروي كار با وجود ادامه اعمال تبعيض جنسيتي در پرداخت دستمزد، موفقيتي در كمرنگ تر 

  .كردن تضاد جنسيتي در جامعه امارت متحده عربي به حساب مي آيد
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  اعتصاب غذاي زنان مصري براي آزادي زندانيان در بند دولت نظامي

 در مصر، روز "جنبش به سوي دموكراسي"ان مصري و حاميان  زنان جو- 2012 مي 22شبكه خبري زنان، 
 با تحصن و اعتصاب غذا در پايتخت كشور خواستار آزادي زندانيان سياسي در بند از 2012 مي 20يكشنبه 

افزون بر اين، آنها بر خواست خود مبني بر تغيير و حمايت از حقوق بشر در منطقه . زندانهاي دولت نظامي شدند
  .دندتاكيد ورزي

 ساعته فلسطينيها الهام بخش حركتهاي مشابه در مصر و ديگر كشورهاي منطقه براي اعمال 24اعتصاب غذاي 
  .فشار بر ساختارهاي سياسي جهت دستيابي به دموكراسي و عدالت شده است

   
  اعمال خشونت خانگي در كشور تركيه

ه اي از زندگي خود از سوي همسر و يا مردي از  بيش از يك سوم زنان تركيه اي، در دور- 2012 ژانويه 7رويتر، 
اين ميزان در مناطق روستايي بيش از پنجاه درصد . خويشاوندان، مورد خشونت فيزيكي و جنسي قرار گرفته اند

  .است
   

  اعمال خشونت جنسي عليه زنان، نماد بربريت است
استار پايان خشونت جنسي عليه زنان  صدها مرد به راهپيمايي زنان مصري كه خو- 2012 ژوئن 10اينديپندنت، 

به گزارش خبرگزاري اينديپندنت، مرداني كه پنجه بكس در دست داشتند، به زنان كه تعداد . بودند، حمله كردند
زنان و دختران . آنها از پنجاه نفر تجاوز نمي كرد، حمله برده، آنها را محاصره كرده و به آزار و اذيت آنان پرداختند

ر راهپيمايي با وجود اعمال وحشيانه متجاوزان، از شعار دادن دست برنداشته و با صداي بلند فرياد شركت كننده د
  ".اعمال خشونت جنسي عليه زنان نمادي از بربريت است": مي زدند

زماني كه تظاهركنندگان قصد دور زدن در ميدان را داشتند، مردان مهاجم دوباره به آنها حمله بردند كه مردان 
زنان و مردان شركت كننده در راهپيمايي شعار مي . كننده در راهپيمايي نيز مجبور به دفاع از خود شدندشركت 

  ".ما خواستار مصري جديد بدون هر گونه اعمال خشونت عليه زنان در خيابانهايش هستيم": دادند
   

  صدور حكم سنگسار در سودان
 كمتر از هيجده سال دارد و متاهل است، به اتهام باردار شدن  خانم انتظار شريف عبداهللا كه- 2012 ژوئن 1رويتر، 

  .از طريق 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 حكم مزبور و قانون مجازات 

  .سنگسار را ملغي سازد
ل ذكر است كه خانم انتظار شريف عبداهللا در دادگاه اتهام داشتن روابط جنسي نامشروع بر اساس قانون شريعت قاب

اما بعد از مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار گرفتن توسط برادر خود، مجبور به پذيرش اين . اسالم را رد كرده است
  .اتهام شده است

ت، در زندان به سر مي برد و طي پروسه صدور راي دادگاه از امكانات وي همراه با نوزادي كه به دنيا آورده اس
  .حمايتي مانند داشتن وكيل مدافع بي بهره بوده است
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  رويدادهاي هنري ماه
  يليال جديد

  

  :سخن روز
، شـاعر و    )1797 -1856 (نـه ي ها شينريهـا ( آنهاست   ني تر مي كه بشر خلق كرده، كتاب عظ      يياهاي تمام دن  انيدر م 

  )ي نگار آلمانروزنامه
   سي جومزيج( عالقه داشتند قتي از حقشتري به صلح بز،ي دروغ مصلحت آممخترعان

  )يرلندي اسندهي، نو(1941-1882)
-1986 (كـر ي ل ميج( از اسبش هوشمند تر است       لمي است كه در آن قهرمان ف      يلمي ف ، بالغ ي آدمها ي وسترن برا  كي

  )نماي سيسيمنتقد انگل) 1922
  

  شعر

  

   انگليسي متروي ديوارها بر"ار جهاني در زيرزميناشع"پروژه 
شاعر پر آوازه اهل حكمت،   از شعر ناظميا  قطعهبه   را انگليسي متروي ديوارها،"اشعار جهاني در زيرزمين"پروژه 
 از جان آگـارد،     يهاي   قطعه  در كنار اشعار حكمت،   . كندي   مزين م  يترجمه انگليس  به   "باكو در شب  " با عنوان    تركيه

هـزار كپـي از    120. آيند  ي لندن به نمايش درميدر مترو اوسونداره، امتياز داركر و لوته كرامر يي  يوجاتا بات، نس
ها و مركز   اسكاتلند در اختيار كتابخانه  مجلس انگليس و كتابخانه اشعارياين اشعار منتخب به صورت رايگان از سو

 المپيـك  يهاي لندن كه همزمان با باز2012وان بخشي از فستيوال نمايشگاه به عن  اين.گيرد  ي قرار م"بنگ ساوث"
  . دشو يبرگزار م است،

انقالبـي  "وي به عنوان .  به دنيا آمد1902در سال   نويس بزرگ تركيه  ناظم حكمت، شاعر، رمان نويس و نمايشنامه
 زبـان دنيـا ترجمـه    50او بـه  اشـعار  . خاطر اعتقادات سياسي خود دستگير شد شد و بارها به  شناخته مي"رمانتيك

  .درگذشت گذراند،ي  سابق مي سالگي در حالي كه دوران تبعيدخود را در شورو61در سن ي و . اند شده
  

  شعر سياسي و جنجال برانگيز گونتر گراس
برانگيـز    ي آلماني و دارنده جايزه نوبل ادبي، باز هم شعري سياسي و جنجال              گونتر گراس، نويسنده و هنرمند پرآوازه     

 .  بيتي است12ي  زده، مضمون اصلي اين سروده كشور بحراندفاع از يونان و مردم اين . سروده است

. كند  ، اين بيت وضعيت يونان را از نگاه گونتر گراس بازگو مي           "به هرج و مرج نزديك، چون نه دمساز با منافع بازار          "
قـاد كـرده   ، به گاليه از غـرب نشـسته و انت  "شرم اروپا"ي خود با عنوان  ترين سروده  ساله در تازه84ي  اين نويسنده 

كند، حقوقش را  است كه چرا اروپا سرزميني را كه زماني زادگاه فرهنگ اين قاره بوده، اكنون رسواي خاص و عام مي
  .سازد برد و مردمش را به فقر محكوم مي به غارت مي
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  كتاب

 
   آشيل نواهاي نويسنده به اورنج ادبي جايزه

 

 عشق داستان  كه"آشيل نواهاي" رمان نويسنده ميلر، مدلن

 را " اورنج"  ادبي جايزه است، يونان اساطيري دوره در مرد دو
 ده داسـتان  ايـن  است نگـارش  كرده دريافت 2012 سال در

  .است كشيده طول سال
 پـي  طور به كه است آمريكايي نويسنده چهارمين ميلر خانم

 آثـار  زن نويسندگان از قدرداني براي "رنجاو" پوندي هزار سي جايزه. است شده ساالنه جايزه اين برنده پي در

 به آمريكايي تبار صرب نويسنده اوبركت، تي به اين جايزه گذشته  سال.شود مي اعطا انگليسي زبان به داستاني

  .شد اعطا "ببر همسر" نگارش خاطر

  

   و لغو جكم اعدام براي آزادي زندانيان سياسي) در تبعيد(شب كانون نويسندگان ايران 
دفاع از آزادي انديشه و بيان، لغو اعدام، آزادي زندانيان سياسي،  ، مبارزه اي را در)در تبعيد(نويسندگان ايران كانون 

 كانون نويسندگان، فريبرز رييس دانا و منيژه نجم عراقي، محكوم كردن فتواي قتـل شـاهين   آزادي اعضاي زنداني

  .سازمان داده است قدين روايات و قوانين اسالمنجفي و ديگر فتواهاي صادره براي قتل دگرانديشان و منت
در شب كانون، شـاعران و نويـسندگاني ماننـد مـريم     . شددر اين راستا، شب شعر و سخن كانون در استكهلم برگزار      

روشنك، هومن عزيزي، بهرام رحماني، و عباس سماكار شركت داشـتند و هـر    ، ياور استوار،)مشرق(هوله، ليال هوله 
اسـالمي بـه    سخن خود به دفاع از آزادي انديشه و بيان پرداختند و سركوب آزاديها را در جمهوري وكدام در شعر 

  .شدت محكوم كردند
 

تن ركـورد     تنبار ديگر   

  شكست

  
جلد كمياب يكي از مجموعـه      

تـن كـه در سـال         كتابهاي تن 
 ميالدي طراحـي شـده    1932

بود، در يك حراجي در پاريس 
قه يك ميليون ساب به قيمت بي

 هزار يـورو بـه فـروش        300و  
اين جلد متعلق به     .رفته است 

نام واقعي هرژه، خالق شخـصيت  . تن در آمريكا، اثر هرژه، نويسنده و طراح بلژيكي است         هاي كتاب تن    يكي از نسخه  
  . ميالدي درگذشت1983او در سال . تن، ژرژ رمي بود تن
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شود كه لبـاس گاوچرانهـا را بـه تـن دارد و در كنـار                تن ديده مي    ي تن در اين جلد، ماجراجوي جوان قهرمان كتابها      
. ، سگش نشسته است، در حالي كه چند سرخپوست تبر به دست در حال نزديك شدن به آنها هستند)ميلو(اسنويي 

  .از اين طرح هرژه تنها پنج اثر مشابه موجود است و تنها دو اثر از اين تعداد در اختيار بخش خصوصي است
 كـه نيـل آرمـسترانگ و بـاز آلـدرين، اولـين              "روي ماه قدم گذاشتيم   "تن و يك نسخه از كتاب         ند طرح اوليه تن   چ

اند، از ديگر آثاري بود كه  انسانهايي كه روي ماه پا گذاشتند و نيز مايكل كالينز از فضانوردان پيشرو، آن را امضا كرده
  .در اين حراجي به فروش گذاشته شده بود

  

   به هويت مكزيكي معناي تازه بخشيدئنتسفو كارلوس

 
 تـازه  معنـايي  مكزيكـي  هويـت  بـه  كـه ه اي نويسند ،فوئنتس كارلوس

 از يكـي و  زبـان  اسـپانيايي  نويـسندگان  تـرين  سرشـناس  از، بخـشيد 

 هـاي  مقالـه  بـا  همتـراز  او رمانهاي كه بود جهان برجسته نويسندگان

 بـه  او  عالقه همزمـان .گرفت مي قرار جهانيان توجه مورد شا سياسي

 .بود داده قرار تاثير تحت را او آثار و عمر سرتاسر ادبيات، و سياست

 شيلي سانتياگوي و سي دي واشنگتن  در.آمد دنيا به پاناما در فوئنتس

 .نرفـت  مكزيك خود، وطن به سالگي شانزده كودكي خود را گذراند و تا
از  مكزيكوسـيتي  در بـاالخره  و كـرد  تحصيل ژنو و كزيكم دانشگاه در

 . جهان رفت

 مرگ به توان مي شده، ترجمه فارسي زبان به كه فوئنتس آقاي آثار از

 پير گرينگوي ، (The Death of Artemio Cruz) كروز آرتيمو

(The Old Gringo) آئورا و (Aura) كرد اشاره.  

  

  موسيقي

  

    هنري آلمان با شاهين نجفيهمبستگي گونتر گراس و جامعه

سياسـتمداران و اذهـان عمـومي     هنرمند آلماني فراخواني در همبستگي با شاهين نجفـي را امـضا كـرده و از   پنجاه 
  . منتشر شده است"آكادمي براي هنر"اين فراخوان در سايت . كنند  اين خواننده رپ ايراني حمايت ازاند  خواسته

 بـه حـال   2005نوازنده ايرانـي كـه از سـال     شاهين نجفي، خواننده و":گان و هنرمندان آمده استدر بيانيه نويسند
 869اي از امام دهم شـيعيان كـه در سـال     به مرگ شده است، زيرا در ترانه كند، تهديد تبعيد در آلمان زندگي مي

 ".خواهد تا به دنيا برگردد و مردم را نجات دهد درگذشته است، مي

 نجفـي را كـافر   ،برخي از مراجع حـاكم . حكومت ديكتاتوري ايران استاز  انتقاد ،درونمايه اين ترانه ":افزايد بيانيه مي 
 ". كرده اندبه مرگ محكوم كرده و براي سر او جايزه صد هزار دالري تعيين خوانده، او را

ستاييم و همبستگي خود  ي را ميشاهين نجفي مبني بر ادامه كار هنر ما عزم":بيانيه با اين كلمات پايان يافته است
ممكـن از ايـن همكـار مـا      خواهيم كه به هـر شـكل   ما از محافل اجتماعي و سياستمداران مي. كنيم ابراز مي را با او

 ". بكوشند اومين امنيتاحمايت كنند و در ت
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، )برنده جايزه ادبي نوبـل نويسنده و (گونترگراس : اند امضا كرده هاي فرهنگي ترين چهره  اين بيانيه را برخي از نامي

نويسنده و ( گونتر والراف ،)سينماگر (، هانس گايسندورفر)نويسنده اتريشي و برنده جايزه ادبي نوبل(يلينك  الفريده
 و اودو) سـينماگر (، فـولكر شـلوندورف   )شاعر و خواننـده (كنستانتين وكر  ،)سينماگر(، دوريس دوريه )نگار روزنامه

 .)راكخواننده مشهور (ليندبرگ 

  

  هم ممنوع استاشعار عمر خيام 
توهين "اين كشور قرار است ظرف ماههاي آينده به اتهام  بنا به گفته دادستاني تركيه، فاضل ساي، پيانيست مشهور

سخر برداشت معتقدان از مقوله مت  مضمونااشعاري از عمر خيام بوي به اتهام به كارگيري  .شود  محاكمه"به اسالم
   . مجرم شناخته مي شوداذان خود را زود به اتمام رسانده، موذني كه مسخربهشت و همچنين ت

  .ماه حبس محكوم شود 18  ساله كه داراي شهرت جهاني است، ممكن است به42دان  اين موسيقي
عـدالت و  "سابق استانبول كه خـود از حـزب اسـالمگراي     رجب طيب اردوغان، نخست وزير كنوني تركيه و شهردار

خواندن شعري كه در آن مسجد را ميخانه توصيف كرده بود، به شش ماه   به دليل1998نيز در سال  است "توسعه
  . شدحبس محكوم

  

  ييدفن شبانه و مخفيانه پيكر حسن كسا
 خـرداد در    25 نوازه برجـسته نـي در بعـدازظهر پنجـشنبه            ،حسن كسايي 

روز جمعـه بـدون    پيكـر وي در سـحرگاه   ،رژيم با فشار. اصفهان درگذشت
  .اصفهان به خاك سپرده شد اطالع رساني براي تشيع جنازه، در

  كسايي با اركسترهاي متعدد راديو به سرپرستي هنرمنداني چـون حسين

اهللا بديعي، محمد ميرنقيبي و همايون  ابوالحسن صبا، حسين ياحقي، حبيب
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  .داشت  با اين برنامه همكاري1357تا سال  راه يافت و "برنامه گلها" به 1335او در سال . كرد خرم فعاليت
  

وي .  اخراج شد  از صدا و سيما، نوازندگان به ويژه هنرمندان وو ممنوعيت عليه فشار  جريان و در1361كسايي سال 
  .محمدرضا شجريان و جهانگير ملك اجرا كرد آخرين برنامه رسمي خود در راديو ايران را با همكاري جليل شهناز،

  

  سينما

  

   به وضعيت سينمانيروي انتظامياض معاون اعتر
 در جـشنواره كـن انتقـاد كـرد وي گفـت،      ليال حاتمي نحوه پوشش    از  نيروي انتظامي   معاون اجتماعي  ،بهمن كارگر 

برخي از زنان هنرمند به جشنواره هايي مانند كن مي روند و با كشف حجاب و لباس بـا مـرد نـامحرم دسـت مـي        "
  ".ينماي ايران معترضيمما به وضع فعلي س ... دهند

كـرد كـه در ايـن صـورت           را درنياورند و تهديد    "اداي اپوزيسيون " خواست كه    "بعضي از هنرمندان  "او همچنين از    
  ."مردم آنها را سرجايشان خواهند نشاند"

طر وي كـه بـه خـا     .  اهـدا كـرد    "رئاليتي"، كارگردان فيلم  "متيو گارونه "ليال حاتمي جايزه بزرگ جشنواره كن را به         
 براي اعطاي جايزه بزرگ جشنواره انتخـاب  ، است شهرتي جهاني يافته   "جدايي نادر از سيمين   "ايفاي نقش در فيلم     

  .شده بود
 

  مي شود"سينما خانه" دولت،

  . متمركز شده استسينما بيشتر چه هر كردن دولتيبر  ايران در سينمايي اخير سياستهاي به نظر مي آيد،
 انجـام  بـراي  حلـي  راه شـده  مـامور  سـازمان  ايـن  كه كرد اعالم ايران سينمايي سازمان رييس شمقدري، ادجو

 وي گفـت در جلـسه شـوراي عـالي سـينما بـا حـضور        .كند پيدا داشته، عهده رب "سينما خانه" كه وليتهاييومس
 خانـه  غيرسياسـي  البتـه  و غيرصـنفي  موريتهـاي ام نماندن زمين براي را الگويي و طرح"احمدي نژاد سعي شد 

 . شود پيدا " سينما

 ،تعطيلي ماه پنج حدود از بعد سينما خانه، اداري عدالت ديوان سوي از "سينما خانه" انحالل حكم نقض پي در
 وزارت كـه  اسـت  حالي در اين. گرفت سر از را خود فعاليتهاي ،مديره تاهي جلسه تشكيل با خرداد هشتم روز

 ."ردندا قانوني وجاهت سينما نهخا"، گويد مي و دارد و داشته تاكيد صنفي نهاد اين تعطيلي بر همچنان ارشاد
 كـه  داد فرصـت  سـاعت  48 "سـينما  خانـه " به ،حكمي طي يخورشيد گذشته سال ماه دي در وزارتخانه اين

 .كرد اعالم منحل را صنفي نهاد اين و كند متوقف را خود فعاليتهاي

 
  ايران  ميليون نسخه فيلم غيرمجاز در300

 ميليون نسخه غيرمجاز در بازار ايـران  300عنوان فيلم غيرمجاز و  500 و رسانه از عرضه ساالنهييس اتحاديه ويدير
   . فيلم در سال اعالم كرد110توليد فيلم داخلي را حدود  وي آمار. خبر داد

و رسانه در كشور وجود دارد كه ساالنه بـه طـور   ي موسسه ويد 20 ،رضا نوروزي اين در حالي است كه، به گفته حميد       
  .كنند مي  ميليون نسخه عرضه50 تا 40 فيلم خارجي با تيراژي در حدود 400متوسط 



 ٤٢

شود  يا پس از سانسور فراوان در بازار عرضه مي كند بسياري از فيلمهاي خارجي در ايران يا مجوز توزيع دريافت نمي
  .هاي غيرمجاز بروند به سينما به سراغ نسخه مندان مر موجب شده است عالقهكه اين ا

 
   جوايز نخل طال و جشنواره كن

  
يل هانكه، سينماگر اتريشي به خاطر فيلم ياشجايزه نخل طالي شصت و پنجمين جشنواره كن براي دومين بار به مي

، "رمـز ناشـناخته  "له، تا كنـون چنـد بـار بـراي فيلمهـاي       سا70يل هانكه ياشمي .تعلق گرفت) Amour ("عشق"
، ايـن جـايزه را      "روبان سـفيد  " براي فيلم    2009، نامزد دريافت نخل طال بوده و در سال          "پنهان" و   "نوازنده پيانو "

  . دريافت كرده بود
. اليـايي تعلـق گرفـت      كارگردان ايت  ،، ساخته متيو گارونه   )حقيقت ("رئاليتي"جايزه بزرگ جشنواره كن نيز، به فيلم        

وي در  . ، جايزه بزرگ جشنواره كن را بـه دسـت آورده بـود            "گومورا" با فيلم    2008گارونه پيش از اين نيز در سال        
فيلمهايش با نگاهي رئاليستي و مستندگونه به جامعه امروز ايتاليا و زندگي طبقه كارگر و اليه هاي فقير اين جامعه                    

ماننـد بيـگ    (نز تلخ و سياهي درباره تاثير تلويزيون و برنامه هاي رئاليتي تـي وي               فيلم جديد گارونه، ط   . مي پردازد 
  .ليال حاتمي كه در اين مراسم شركت داشت، جايزه متيو گارونه را به او اعطا كرد .است) برادر

 بهتـرين  ، برنـده جـايزه  "هـا  وراي تپـه "كريستين مونجيو، از نسل موج نوي سينماگران رومانيايي نيز به خاطر فيلم      
چهار " با فيلم    2007وي پيشتر، در سال     . فيلم مونجيو درباره چالش عشق با دگماتيسم مذهبي است        . فيلمنامه شد 

  .  كه نقدي بر جامعه روماني در زمان كمونيسم بود، برنده نخل طالي كن شده بود"ماه، سه هفته و دو روز
مسعود . افت نخل طال بود، جايزه اي به دست نياورد         ساخته عباس كيارستمي كه نامزد دري      ،"مثل يك عاشق  "فيلم  

، به عنوان تنهـا نماينـده سـينماي ايـران در      "يك خانواده محترم  "بخشي هم با اولين فيلم بلند داستاني اش به نام           
  .بخش جنبي دو هفته كارگردانان حضور داشت و نامزد دريافت دوربين طاليي بود، اما ناموفق ماند
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  نقاشي

  

ــشهور  ــر م ــوالكاث ــسون پ  جك

   گروگان گمرك
  

نقاشي “"ايران تابلو معروف به گمرك
اثـر  ،  "ديواري بر زمينه قرمـز هنـدي      

ــد  ــوالك، هنرمن ــزرگ  جكــسون پ ب
ــران   ــه اي ــشت ب ــايي را در بازگ آمريك

 بدهي ،علت توقيف. ف كرده استيتوق
بـه گمـرك اعـالم    يم ژر وزارت ارشاد

گفته مي شـود ايـن تـابلو        . شده است 
  .دارد  ميليون دالر ارزش250

 اين گرانتـرين تـابلو   ،جكسون پوالك موزه هنرهاي معاصر كه مالك اثر است، مي گويد به مناسبت صدمين زاد روز
 براي نمـايش عمـومي   ،فردترين اثر گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران است منحصر به كه همچين خارجي خود را

  .م بازگشت به ايران توسط گمرك توقيف شده استداده بود كه در هنگا  توكيو وامبه موزه
برداشـت  ": پيرامون ايـن زد و بنـد گفتـه شـد     . به موزه هنرهاي معاصر تهران بازگردانده شد      ، اين تابلو    دچند روز بع  

آثـارش   قانوني گمرك بر آن بود تا هر دستگاهي كه بدهي قانوني به اين مجموعه دارد بايد تا زمان پرداخت بـدهي،           
  ".هايي نيز دارد  بماند، البته قانون در هر بخشي تبصرهدر گمرك 

  

 اخبار مقاومت
 
  

  فراخوان به جامعه بين المللي

  براي تحقيق و رسيدگي به درخواستهاي قانوني و برحق مجاهدان اشرف
  

نان سـاك  .ابراز تأسف از كتمان حقايق، نقض بيطرفي و ناديده گرفتن خواستهاي برحق ساكنان توسط مارتين كـوبلر     
انـد كـه در       اشرف، فراتر از حسن نيت، با حداكثر انعطاف و با صرفنظر كردن از بسياري حقوق خود بارها اعالم كرده                  

  .روند  خواست قانوني و مشروع خود، بالدرنگ به ليبرتي مي6صورت تحقق 
: ي در عراق، اعالم كردخرداد، آقاي مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل ملل متحد و رئيس يونام   22عصر روز دوشنبه  

جـايي   پروسـه جابـه  «. »جا شوند من از ساكنان باقيمانده كمپ اشرف ميخواهم كه بدون تأخير به كمپ حريه جابه         «
هر گونه خـشونتي غيرقابـل      . وجود آيد   جايي مجدداً آغاز نشود، خشونت به       من نگرانم كه اگر جابه    . نبايد متوقف شود  
  . »قبول خواهد بود

كوبلر مشخص نساخت كه چه چيزي اين تأخير را باعث شده است            «سه در همين رابطه گزارش كرد       خبرگزاري فران 
  . »يا او از چه طرفي نگران است كه اين خشونت را ممكن است شروع كند

اما .  اند تا كنون نزديك به دو سوم ساكنان اشرف در پنج نوبت با فشار و اصرار شديد آقاي كوبلر به كمپ ليبرتي رفته
گروههاي بعدي و صدها ايميل و نامه فردي يا مشترك كـه در             » تأخير« در بيانيه خود از هر گونه اشاره به داليل           او
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اين فاصله از ساكنان و نمايندگانشان دريافت كرده است ، به طور عمدي خودداري مي كند تا ساكنان مقصر جلـوه                     
  . داده شوند

دهد كه در عمل چيزي جز پيشبرد سياست دولـت            فراخوان مي » نه  جايي داوطلبا   جابه«در عين حال او همچنان به       
  .سازي اجباري تحت نام ملل متحد نبوده است خانمان عراق و بي

 مه به دبيركل بان كي مون نوشت كه ما فقط در پاريس طـي شـش       22نماينده ساكنان اشرف در خارج از عراق در         
) اغلـب بـيش از يـك سـاعت          (تماس تلفنـي    40ايميل و حدود    تبادل نامه و    230ماه گذشته با آقاي كوبلر بيش از        

  .ساعت ديدار و گفتگو كرده است50داشته ايم و او هفت بار با رئيس جمهور برگزيده مقاومت جمعاً به مدت 
طور كامل و با تمام جزييات از داليل تأخير كه نقض توافقات و زير پا گذاشتن حقوق بنيادين                    بنابراين آقاي كوبلر به   

كند اما هر زمان كـه   كننده بيطرف معرفي مي او خود را يك تسهيل. هجويان توسط دولت عراق است، مطلع است     پنا
. كنـد  خواهد، بدون اطالع و موافقت ساكنان اشرف، امضا و ديكتـه مـي             خواهد در نقش قيم صغار، آنچه را كه مي          مي

انساني يـا كـشته شـدن توسـط نيروهـاي مهـاجم             جايي اجباري و نقض كرامت        خانماني و جابه    ساكنان بايد بين بي   
اطالعيه هاي روزانه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت دربارة وضعيت در اشـرف و ليبرتـي               . عراقي، يكي را انتخاب كنند    

  .گذارد جاي هيچگونه ابهام و ترديدي دربارة داليل تأخير باقي نمي)ژوئن 12 اطالعيه از اول ماه مي تا 30(
انگيز ديگر، مقاومت ايران از منابع خود در داخل ايران، از يك گزارش عجيـب و غريـب آقـاي                    در يك نمونه شگفت     

 مه او از ليبرتي مطلع شد كه نسخه هاي آن در دفتر خامنه اي، شـورايعالي امنيـت ماليـان،                     27كوبلر دربارة ديدار    
يم ايران در بغداد موجـود اسـت و         وزارتخارجه، وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، نيروي تروريستي قدس و سفارت رژ          

  .حكومت عراق هم آن را در اختيار دارد
اين گزارش با فاكتهاي نادرست تصويري واژگونه از حقايق امور و مواضع و خواستهاي ساكنان اشرف به ليبرتي ارائه                   

.  نگران كرده استدهد و راه سومين قتل عام در اشرف را هموار مي كند، چيزي كه اكنون خود آقاي كوبلر را هم مي
در اين گزارش هيچ صحبتي از نقض توافقات و سركوبگري حكومت عراق و منويات شوم آن و دخالتهاي رژيم ايران                    

 مـه در ليبرتـي در همـان روز توسـط            27اين در حاليست كه صورتجلسه ديدار و گفتگوهاي آقاي كوبلر در            . نيست
بيركل بان كي مون، بارونس اشتون، كميسر عالي گوترز، رئـيس           مشاور حقوقي ساكنان تنظيم و براي آقاي كوبلر، د        

كميته بين المللي در جستجوي عدالت، رئيس هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا و كليه مقامهاي ذيربط آمريكايي 
  .ارسال شده بود

ان است در اطالعيه پارلمانتر در كشورهاي مختلف جه4000كميته بين المللي در جستجوي عدالت كه در برگيرنده 
  : مه خود اعالم كرد30
وضعيت در ليبرتي بسياري از استانداردهاي حقوق بشري و انساندوستانه را به نحو فاحشي نقـض مـي كنـد و در                      « 

 ژانويه مبني بر تأييد استانداردهاي ليبرتـي        31 ماه از اطالعيه آقاي كوبلر نماينده ويژه دبيركل در           4حاليكه درست   
گذرد، ليبرتي از فقدان مسائل اوليه ماننـد آب ،بـرق و خرابـي سيـستم فاضـالب رنـج        ا و يونامي مي  توسط كميساري 

  .كند برد و دولت عراق در يك رفتار ضد انساني از انتقال وسايل ضروري ساكنان از اشرف به ليبرتي جلوگيري مي مي
 از آزادي رفت 2012 مارس 28ول مارس و ساكنان به خالف اطالعيه هاي مكرر كميساريا از جمله در اول فوريه و ا         

از هر نظر ليبرتـي     ... و آمد محرومند، دسترسي به وكيل ندارند، خانواده هايشان حق ورود به عراق و اشرف را ندارند                
  . يك زندان است

نظر مـي رسـد كـه مـأموريتش قبـل از             سفانه به جاي اينكه در صدد بهبود اين شرايط باشد به          bآقاي كوبلر هم مت   
چيز بستن اشرف به هر قيمت و تلنبار كردن ساكنان در زندان ليبرتي است اين چيزي است كه خشم و ناراحتي                     هر

  .همه ما را برانگيخته است
ايـن  . يكي از بهانه هاي دولت عراق براي نقض اين استانداردها اينست كه ليبرتي يـك كمـپ موقـت انتقـالي اسـت      

ر اين بوده كه پروسه كار كميساريا حـداكثر شـش مـاه طـول خواهـد                 نامگذاري مربوط به شرايطي است كه تصور ب       
در حاليكه به گفته يونـامي و مقامهـاي آمريكـايي در            . كشيد و ساكنان به سرعت به خارج از عراق منتقل مي شوند           

در چنين شرايطي يك دخالـت فـوري و فعـال           . كم دو سال در ليبرتي خواهند بود        بهترين حالت اكثر ساكنان دست    
ويژه دبيركل، وزيرخارجه آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا و كميسر عـالي پناهنـدگان ملـل                   عه بين المللي به   جام

بايد در يك بيانيه بر حقوق ساكنان ليبرتي به روشني تأكيد شود تا جايي  : متحد براي حل موارد زير مورد نياز است       
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يد بر استانداردهاي حقوق بشري و انساندوستانه از جمله آزادي مقصود تأك. براي سوء استفاده دولت عراق باقي نماند
المللي حقوق مـدني   رفت و آمد، دسترسي به وكيل، حق مالكيت يا حقوقي است كه در قانون پناهندگي، پيمان بين           

  . » مشترك كنوانسيونهاي ژنو مورد تأكيد قرار گرفته است3و سياسي يا ماده 
كتمان حقايق، نقض بيطرفي و ناديده گرفتن خواستهاي برحق ساكنان توسط آقاي            مقاومت ايران با تأسف شديد از       

. خوانـد   مـي   كوبلر، جامعه بين المللي را به تحقيق و رسيدگي به درخواستهاي قانوني و بر حـق سـاكنان اشـرف فـرا                     
رها اعالم كرده اند ساكنان اشرف، فراتر از حسن نيت، با حداكثر انعطاف و با صرفنظر كردن از بسياري حقوق خود با          

اين خواستها كه بارها در نامه هـاي        . روند  كه به محض تحقق شش خواست زير همگي بالدرنگ به كمپ ليبرتي مي            
متعدد با آقاي كوبلر و مقامهاي عراقي و همه طرفهاي ذيربط درآمريكا و اروپا در ميان گذاشته شده است، بار ديگـر                     

  . ف، براي دبيركل ملل متحد ارسال شده است تن ساكنان اشر1269 مه با امضاي27در 
  . نماينده ويژه هيچگونه دخالت رژيم ايران عليه مخالفانش دركمپ اشرف و ليبرتي را اجازه نخواهد داد-1
   دولت عراق كليه توافقها و تعهدهاي مربوط به سري پنجم ، به طور عمده زنان، را اجرا خواهد نمود -2
خصوص درمورد پليس، خودروهاي سواري ، وصل ليبرتي بـه شـبكه آب و بـرق                يژه ، به   مفاد نامه هاي نماينده و     -3

  .جايي ديگر تضمين و اجرا خواهد شد قبل از هر جابه. شهر، ساختمان سازي، ايجاد فضاي سبز و كاشتن درختان
  .شود رسميت شناخته مي عنوان يك كمپ پناهندگي به  موقعيت قانوني ليبرتي به-4
 فروش كليه اموال منقول و غيرمنقول اشرف يا انتقال اموال منقول به يك كـشور ديگـر را تـضمين                 سازمان ملل  -5

  .كند مي
  .  اياالت متحده در اسرع وقت كمپ اشرف را مورد بازرسي قرارخواهد داد-6
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   اطالعيه توضيحي دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  پيرامون سخنان سخنگوي وزارتخارجه آمريكا
  

اظهارات سخنگوي وزارتخارجه آمريكا و جلسات عجوالنه توجيهي پيرامون آن درباره تخليه اشرف بدون تـضمينهاي        
  انساني حداقل مشوق بيهوده ، پيش پرداخت مجاني و استمالت بيحاصل از  فاشيسم مذهبي

   در آستانه مذاكرات اتمي در مسكو است
  

 نوبت با انتقال دو سوم ساكنان اشرف به ليبرتي، حداكثر حسن نيـت خـود را            5ساكنان اشرف و نمايندگان آنها، در       
  . برند  سر مي نشان داده اند و در انتظار اجراي تعهدات دولت عراق همانطور كه در بيانيه وزارتخارجه آمريكا آمده، به

كنند با تغيير صورت مسأله، همزمان با مذاكرات اتمـي بـا رژيـم              سخنگويان وزارت خارجه آمريكا بيهوده تالش مي        
آخوندي در مسكو، توقف انتقال ششمين ستون از اشرف به ليبرتي را كه يك ماه و نيم است ادامـه دارد، بـه تلقـي                         
مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران از حكم دادگاه واشينگتن و وضعيت متزلزل حكومت نـوري مـالكي در عـراق             

  . بانندبچس
  .اما اصل موضوع، اين نيست

موضوع اصلي كه گفتگـو دربـاره آن ماههاسـت ادامـه دارد، تـضمينهاي حـداقل و درخواسـتهاي مـشروع و قـانوني                
  . مجاهدان اشرف و ليبرتي است كه از يك سال پيش سابقه دارد و در صدها اطالعيه و موضعگيري اعالم شده است

 واشينگتن و قبل از متزلزل شدن حكومت مالكي جريان داشـته و بـه هيچوجـه                 اين درخواستها قبل از حكم دادگاه     
. اما در عمل و در اجرا همه تعهدات در اين مورد از اين ستون به آن ستون موكول شـده اسـت                 . چيز جديدي نيست  

 بوده است، هر چند كه حكم دادگاه، لغو نامگذاري تروريستي را كه مهمترين دستاويز دولت عراق در دو كشتار قبلي
  . اقتضا مي كند
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  . مشكل اصلي در عدم اجراي تعهدات و 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                       

 دبيركل بانكي مون و سفير دنفيريد مشاور ويژه وزير خارجه آمريكا از عراق به نماينده ويژه دبيركل مارتين كوبلر، به
  :در امور اشرف، و نقضهاي مكرر و مستمر از جانب دولت عراق گواهي مي كند

    
 تـانكر آب و فاضـالب و سـوخت از پنجمـين گـروه،      6بر خالف توافق در حضور ناظران ملل متحد، دولت عـراق    -1

.  ارديبهشت تغيير مسير داد و از بردن آنها به ليبرتي خودداري كرد15، در شبانگاه عمدتأ شامل زنان مجاهد خلق را
درجه سانتيگراد است و ساكنان به تانكرها نياز دارند و اين كار تـاكنون   50گرماي هوا در اين محل، در سايه باالي       

  .انجام نشده است
  
 كاميون متعلقات مربوط بـه   25 ارديبهشت،   17ا روز   طبق توافق در حضور ناظران ملل متحد ، مي بايد حداكثر ت           -2

 شامل منابع آب و فاضالب، كولرها، تجهيزات يخ سازي، مواد بهداشتي،  اقـالم ورزشـي، پوشـاك و                    5 و   4گروههاي  
پارچه هاي مورد نياز زنان، كامپيوترها و وسايل درماني و پزشكي شخصي و نيازمنديهاي ضروري تأسيساتي از اشرف 

  .اما نيروهاي عراقي  حتي از بردن  موكت و صندليهاي مورد نياز ساكنان خودداري كردند. شد  منتقل ميبه ليبرتي
در حالي كه هيچ  .  هزار دالر متعلقات آنها ر ا در دو كانتينر ربودند و هنوز هم برنگرده اند120عالوه بر اين نزديك به 

  .داردچيز ممنوعه و غير قانوني و نظامي در اين ميان وجود ن
  
 6خودرو و   3 آوريل  مارتين كوبلر به نماينده اشرف در خارج از عراق، قرار بر اين بود كه                  25 و   24طبق نامه هاي  -3

  .بنگال ويژه بيماراني كه از  كمر به پايين فلج هستند به ليبرتي منتقل شود كه هنوز هم انجام نشده است
  
شين طبق يادداشت تفاهم  و نامه هاي نماينده ويژه دبيركل در مجاهدان اشرف صرفاً خواستار اجراي توافقهاي پي-4

 آوريل درباره وضعيت و حضور نيروهـاي مـسلح   26 و 25 و 24 آوريل و ايميلهاي 21 مارس،   16،  2011دسامبر  28
براي رفت و آمد بيماران ( نفري از ساكنان 400خودروي سواري مورد نياز براي هر گروه 10عراقي در داخل ليبرتي، 

، زمانبندي مشخص براي وصل ليبرتي به شبكه آب و بـرق شـهر،              )و افراد سالمند در داخل محوطه سنگالخ ليبرتي       
سازندگي، فضاي سبز و كاشتن درختان و فروش اموال منقـول و غيرمنقـول خـود بـراي پرداخـت هزينـه هايـشان                      

  . فتي نبوده استرغم همه وعده ها، هيچ پيشر  ماه گذشته، به6در اين زمينه هم در . هستند
 ماه گذشته بيش از يك ميليون دالر بـراي وارد كـردن سـوخت ژنراتورهـا از خـارج از عـراق                       4 ساكنان ليبرتي در    

 سال است آنها را مورد تحريم سوختي قرار داده و از دسترسي آنها به سـوخت                 4زيرا دولت عراق    . پرداخت كرده اند  
  . ي كنند، جلوگيري كرده استبا قيمتي كه همه شهروندان آن را خريداري م

دولت عراق همچنين مانع از انتقال ژنراتورها از اشرف به ليبرتي است كه به طور كامل به هزينه سـاكنان خريـداري      
  .شده و اسناد مالكيت آنها هم موجود است

  
  :  ارديبهشت در تلويزيون دولتي عراق گفت5فالح فياض العامري، مشاور امنيتي مالكي، در  -5
قاي مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در عراق، با جزييات با عراق و طرف ايرانـي از طريـق سـفارت                     آ«

ايران در بغداد و ساير كانالهاي ارتباطي با دولت ايران درباره تأمين الزامات يادداشت تفاهم امـضاشده بـين كـوبلر و                     
ايـن  . ه حضور سازمان در خـاك عـراق، گفتگـو كـرده اسـت             عراق درباره بستن كمپ اشرف و نقطه پايان گذاشتن ب         

  . »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 تن 

 تحت فشارهاي بين المللي و اعتراضهاي گسترده مقاومت ايران و تظاهرات هموطنانمـان      ژوئن15نداد و تنها در روز      
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
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 كه از اين پس، نماينده ويژه دبيركل، هيچگونه دخالت رژيم ايران درخواست مجاهدان اشرف  از ابتدا  اين بوده است
  .را عليه مخالفانش در اشرف و ليبرتي مجاز نخواهد شمرد

  
آقاي كوبلردرباره بازديدش از ليبرتـي پـس از بازگـشت از سـفرش بـه                )  خرداد6(  مه   27با كمال تأسف گزارش     -6

هـزار پارلمـانتر را در كـشورهاي    4ي در جـستجوي عـدالت، كـه      تهران، بيطرفانه نيست و از سوي كميته بين المللـ         
ژوئن 11اين گزارش، و اطالعيه     . مختلف نمايندگي مي كند، مورد اعتراض قرار گرفته و به آن جواب داده شده است              

ه گيرد و  را مارتين كوبلر بدون شك توسط رژيم ايران و دولت مالكي در عراق مورد سوء استفاده قرار مي) خرداد22(
اكنون جاي خوشـوقتي اسـت كـه آقـاي كـوبلر و همچنـين سـخنگويان                 . سومين حمله در اشرف را هموار مي كند       

  .وزارتخارجه آمريكا تصريح مي كنند كه تنها يك راه حل مسالمت آميز را از جانب دولت عراق قابل قبول مي دانند
  
 آقاي كوبلر خواست با صدور يك بيانيـه كوتـاه   خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران از اين پيشتر از        -7

درباره ممنوعيت هرگونه دخالت رژيم ايران در پرونده اشـرف و مجاهـدين موافقـت كنـد و سـپس در روز يكـشنبه                    
  .ژوئن به مالقات خانم رجوي بيايد17

   
ورهاي ثالـث در     نفـر بـه كـش      3300مقامات عراقي و ملل متحد و مقامهاي آمريكايي تصريح مي كنند كه اعزام               -8

بنابراين مجاهدان اشرف و ليبرتي براي برخورداري از حقوق شناخته شـده پناهجويـان        . كوتاه مدت امكانپذير نيست   
 كميسارياي عالي پناهندگان، مدتهاست درخواست كـرده  2012 مارس  28طبق بيانيه هاي اول فوريه، اول مارس و         

  .رسميت شناخته شود ناهندگي بهعنوان يك كمپ پ اند كه موقعيت حقوقي ليبرتي به
  
درخواست مجاهدان  اشرف براي بازرسي اشرف توسط آمريكا، به اين خاطر است كه، بعد از ترك آن دولت عراق                    -9

و عوامل دست نشانده رژيم ايران در عراق با صحنه سازيهاي شناخته شده ادعـاي كـشف مهمـات و مـواد انفجـاري          
  . نكنند

  :ژوئن به مشاور ويژه وزير خارجه آمريكا در مورد اشرف نوشت17ف در به همين خاطر نماينده اشر
در حاليكه ما معتقد نيستيم بازرسي اشرف براي دولت آمريكا كار مشكلي باشد اما اگر شما به هر دليل آن را عملي                      

اطمينان خـاطر  شوند، براي     نمي بينيد، براي اطمينان خاطر گروههايي كه از اين پس از اشرف به ليبرتي منتقل مي               
هـاي بعـدي     اسـتفاده  خانواده هايشان و جامعه ايرانيان، حداقل بايـد ترتيبـاتي بدهيـد كـه راه هرگونـه ادعـا و سـوء          

حكومتهاي ايران و عراق در اين رابطه به شيوه مقتضي بسته شود و جايي براي دعاوي و صحنه سـازيهاي شـناخته                      
  . شده آنها باقي نماند

ادعا كرد اشـرف بـه   )  ارديبهشت19( مه 8آمريكا بود كه در جلسه دادگاه واشينگتن در روز اين وكيل وزارتخارجه  -
طور كامل خلع سالح نشده  و به همين دليل بالدرنگ با موج خشم و انزجار فرماندهان آمريكايي حفاظت اشرف كه  

  .  مواجه شدبارها به جستجوي همه ساختمانها و تأسيسات و زمينهاي اشرف مبادرت كرده بودند ،
  

ژوئـن خـود،    18اكنون جاي خوشوقتي است كه خانم ويكتوريا نولند، سخنگوي رسمي وزارتخارجه در  بيانيـه                 -10
درخواسـتهاي بازرسـي از اشـرف از       : بازرسي مجـدد از اشـرف را غيرضـروري  شـناخته و تـصريح كـرده اسـت كـه                    

  . به ليبرتي، يك انحراف از مسير است عنوان يك پيش شرط براي انتقال گروههاي بعدي  وزارتخارجه به
اگر اين، به معني موافقت وزارتخارجه با بطالن ادعاي وكيل مربوطه و به معني موافقت با محتوا و مفاد حكم دادگاه                     

در حكم دادگاه مبتني بـر شـهادت فرمانـدهان حفاظـت            . در اين رابطه است، بهتر است آن را به صراحت اعالم كند           
  . واال دادگاه به بازرسي از اشرف حكم مي كرد.  يل وزارتخارجه هيچ وقعي گذاشته نشده استاشرف، به ادعاي وك

دادگاه، همچنين، هيچ ربطي بين تخليه اشرف و لغو نامگذاري قائل نشده و اين دو را به يكديگر مـشروط و مـرتبط                   
 سياسي و دور زدن حكم قضايي مشروط كردن و مرتبط ساختن اين دو موضوع با يكديگر صرفاً يك امر     . نكرده است 

  . در راستاي سياست استمالت از رژيم آخوندي است
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دسـتور سـركرده نيـروي        به:  ارديبهشت اعالم كرد   13دبيرخانه شوراي ملي مقاومت  ايران از اين پيشتر در روز            -11
و توجيه وضعيت تروريستي قدس، قاسم سليماني، مشاور امنيتي مالكي موظف شد براي شيطان سازي از مجاهدين               

در همين اطالعيه خاطرنشان شده . زندان ليبرتي تحت عنوان محل عبور موقت، هيأتهاي تبليغاتي به اروپا اعزام كند
؛ و نماينـدگان    )اصطالح حقوق بـشر     نماينده وزارت به  (؛ حيدر العگيلي    )معاون وزارتخارجه عراق  (بود كه لبيد عباوي     

انـدركاران اصـلي    نماينـده نخـست وزيـري، از دسـت    (ق محمـد كـاظم   كميته سركوب اشرف از قبيل دژخـيم صـاد      
؛ در اين هيأتها خواهند بود و موظفنـد در ژنـو و بروكـسل در             )كشتارهاي اشرف و خوانده شده توسط دادگاه اسپانيا       

 ليبرتـي و  انساني با مجاهدان   ديدار با نمايندگان پارلمانهاي اروپايي و در كنفرانسهاي مطبوعاتي به توجيه  رفتار ضد             
  . اشرف و سركوب اپوزيسيون رژيم ماليان در عراق بپردازند

  
 ارديبهشت و سندي كه از داخل رژيم    13 خرداد با يادآوري اطالعيه      28دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در       -12

  :ايران به امضاي مشاور امنيتي دولت عراق به دست آورده است، اعالم كرد
خرداد براي توجيه جنايتهاي پيشين، به بروكسل و ژنو مي آيد، عالوه بـر  29 آن، از دوشنبه در اين هيأتها، كه اولين 

، چند ژنرال و سرهنگ اطالعات و پليس و اعـضاي           )معاون وزارتخارجه (دستياران مشاور امنيتي مالكي، لبيد عباوي       
يكي از آنها جنايتكار    .  دارند كميته سركوب اشرف و مسئوالن دو قتل عام و محاصره و شكنجه رواني ساكنان حضور              

صادق محمد كاظم، مديريت دولتي ليبرتي است كه به خاطر دست داشتن در دو كشتار توسط دادگاه اسپانيا احضار 
  . شوند عالوه بر اين، افرادي از وزراتخانه هاي دادگستري و حقوق بشر در اين هيأت ديده مي. شده است

ود جنايتكاران تحت پيگرد به اروپا، به پارلمانها و مراكز ملل متحد شد و ورود    مقاومت ايران خواستار جلوگيري از ور     
  . خاطر دفاع از آنها تشكيل شده است اين قبيل افراد را ، نقض ارزشهاي بنياديني اعالم كرد كه اين نهادها به

  
  :  ژوئن همچنين  به مارتين كوبلر نوشت15خانم رجوي در -13

وريد كه من از دسامبر گذشته خواهان امضاي يك سند جامع ترتيبات انتقال از اشـرف بـه                  ياد مي آ    شما مطمئناً به    
اما هر بـار در ايـن بحـران تلـخ و دردنـاك ايـن       . ليبرتي بوده ام كه همه چيز در آن روشن و حل و فصل شده باشد       

 در يـك بيانيـه      اكنون زمان آن فرا رسيده است كـه درگفتگـوي مـا همـه چيـز               . موضوع به نوبت بعدي موكول شد     
به نحوي كه الزامات و نيازمنديهاي انتقـال كليـه سـاكنان            . مشترك با مواد مشخص بين ما و شما حل و فصل شود           

اشرف به ليبرتي و سپس انتقال آنها به كشورهاي ثالث تأمين گردد مشروط بـر اينكـه رضـايت سـاكنان اشـرف بـا                         
  .دست آيد تضمين حداقل حقوق آنها به

   
 نوبت با انتقال دو سوم ساكنان اشرف به كمپ ليبرتي حداكثر حسن نيت              5رف و نمايندگان آنها در      ساكنان اش -14

خود را نشان داده اند و از اين رو در انتظار اجراي تعهدات دولت عراق همچنانكه در بيانيه وزارتخارجه آمريكا آمـده                      
  . است، هستند

ات تـوجيهي وزارتخارجـه آمريكـا دربـاره اشـرف و اينكـه       نظر مي رسد برخي اظهارات و جلـس   در چنين وضعيتي به   
فوريت همكاري خود را با كوبلر و دولت عراق از سر بگيرند، مصرفي جـز يـك مـشوق بـراي      مجاهدان اشرف بايد به     

يك پيش پرداخت مجاني از سوي وزارتخارجه به فاشيسم دينـي  .  تلطيف كردن فضاي مذاكرات مسكو نداشته باشد  
مالت دور و دراز از آخوندهاي حاكم بر ايران از جيب مجاهدين و مقاومـت ايـران در سـال انتخابـات                    در راستاي است  

  .آمريكا ،كه همچون گذشته بيحاصل است
  

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
  )2012ژوئن 18 (1391خرداد 29
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  بيانيه مطبوعاتي ويكتوريا نولند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا
  1391 خرداد 29جه آمريكا،  ويكتوريا نولند ـ دفتر سخنگو ، سايت وزارت خار

  
خواهـد كـه      چنان در مورد وضعيت موجود در كمپ اشرف نگران است و از ساكنان اين كمپ مـي                  اياالت متحده هم  

 خواهد كـه  چنين از دولت عراق مي اياالت متحده هم. فوراً به همكاري كامل خود با دولت عراق و يونامي ادامه دهند         
دوستانه با ساكنان مزبور شدت       به تالشهاي خود در اجراي تعهداتش در زمينه تأمين سالمتي، امنيت، و رفتار انسان             

  . بخشد
آميـز كمـپ اشـرف در     انـد، بـستن مـسالمت    تن از ساكنان اشرف به كمپ حريه جابجا شـده 2000اكنون كه تقريباً  

پيـشنهادات سـازنده بايـد      . باشد تا جامه عمل بپوشـد       ميدسترس است، اما مسلتزم شكيبايي بيشتر و تعامل عملي          
شـرايطي كـه اخيـراً بـراي     . شرط گذاشتن براي وارد شدن بـه گفتگـو   همراه با روح سازنده باشد و نه امتناع يا پيش         

خارجه براي بازرسـي كمـپ اشـرف          اند، از جمله فراخوانهاي داده شده به وزارت         طور علني اعالم گرديده     همكاري، به 
  . جاييهاي بعدي به كمپ حريه، يك بيراهه رفتن غيرضروري است شرطي براي جابه نوان پيشع به

اياالت متحده روشن ساخته است كه همكاري در بستن كمپ اشرف، پايگـاه شـبه نظـامي اصـلي مجاهـدين خلـق                       
)mek(         بـار خـود    چنان بـر روي گذشـته خـشونت    ، يك عامل كليدي در تعيين اين امر است كه آيا اين سازمان هم

  . گذاري كرده يا متعهد است كه آن گذشته را پشت سر بگذارد سرمايه
آميـز كمـپ اشـرف مطـرح گرديـده، در كنـار        متحد براي بستن مـسالمت    طور كامل از مسيري كه توسط ملل          ما به 

  . كنيم حلهاي بادوام براي ساكنان سابق آن، حمايت مي راه
عنـوان يـك       بايد تشخيص بدهند كه اين مسير بـه        _اق و هم در پاريس    هم در عر  _ساكنان اين كمپ و رهبري آنها       

آميز تصميم دولت عراق براي بستن اين كمپ،      تنها، اجراي مسالمت  . باشد  حل امن و انساني براي اين وضعيت مي         راه
  .ددوستانه با افراد كمپ اشرف را بر عهده دار قبول است و دولت عراق مسئوليت امنيت و رفتار انسان قابل

  
  

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

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

  

 

 فراسوی خبر
 

   هستند؟ي چه كسان»يالف  تا «اصحاب اختالس از 
   يرهاشمي منتيز
  

   خرداد 9سه شنبه ...  خبريفراسو
 8 خـرداد و دوشـنبه       7 كشنبهي ي روزها ي كالن ط  يهاي و رشوه خوار   هاي به پرونده دزد   يدگي دو دادگاه رس   يبرگزار

 به كار برده شـده در بـه اصـطالح دادگـاه بـا      ياسام.  كندي ماني از فساد كارگزاران حكومت را نما  يخرداد، گوشه ا  
 هـرم  ي توان رد كارگزاران بـاال ي بزرگ، ميهايزد دست اندركاران د حي نبردن نام صر   رغميعل. حروف ذكر شده است   

  . دي حروف دنيقدرت را در قالب ا
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 ي از صـحبتها   يدر قسمت . رگزار شد  ب ي تومان ارديلي جلسه دادگاه پرونده اختالس سه هزار م       ني دوازدهم كشنبهي روز
 ي دهنـد و رشـوه مـ       يرشوه م « از نظام كه     ي منتشر شده، به نقش افراد     ي حكومت يمتمهان پرونده كه در رسانه ها     

 رابطـه بـا     زيـ  مـصلحت و ن    صي مجمع تـشخ   يضا از اع  يكي از ارتباطش با     كي فيمتهم رد .  اشاره شده است   »رنديگ
  . سحن گفته استييپاسدار محسن رضا

  
 ني از ايگزارش.  برگزار شدمهي به پرونده اختالس بزرگ در شركت بيدگي جلسه رسني خرداد، چهارم8 دوشنبه زرو

 يحرفها»  الف. ج «ي مثال آقايبرا.  با حروف ذكر شده استي منعكس شده، اسامي حكومتيجلسه كه در رسانه ها
 يهـا يبازجوئ» س.د «ي آقـا  ايو  . ردي گ ي پس م  را دولت است    رتبهي از مسئوالن عال   يكي، كه   »ر.م   «ي  آقا  هيخود عل 

  . كه از جلسه دادگاه منتشر شده فراوان استي در گزارشاتهاي مبهم گوئلي قبنياز ا.  كنديخود را انكار م
 تومان به صورت دسته چك به منظور كمك بـه  ونيلي م800 از دادن مبلغ مهي از متهمان اختالس در شركت ب  يكي

  .دي گوي انتخابات مجلس ارتجاع سخن ميا برتي هوادار واليجناحها
  

 مختلـف در نظـر      ي شود كه منافع جناحهـا     ي داده م  شي آرا ي اختالس گران گونه ا    ي پرونده  ها   ي بررس يدادگاهها
 است كـه بـه خـط        يي تا جا  دهاي تهد نياما ا .  كنند ي م ي به افشاگر  دي را تهد  گري مختلف همد  يجناحها. گرفته شود 

  . نشودكيسرخ حفظ نظام نزد
  

   كندداي تواند تا ابد ادامه پي نمني مجاهدهي علياسي سهيتوط
  يدي جداليل

  
   خرداد15دوشنبه ...  خبريفراسو

 ي مردمري و غي ارتجاعي ساخت و پاخت با حكومتهاي براكاي آمرياستهاي سنتوني آشكار است كه خانم كلي امرنيا
 كه تحـت    مي نظاره گر بود   "يبهار عرب " يدر جنبشها  نمونه آن را     نيآخر.  برد ي م شي لحظه ممكن به پ    نيرا تا آخر  
 در كـشور خـود كـه    ي دادگاهي به زور و ضرب را دي با ي و نكيا.  گام به گام عقب گرد كرد      ،ي مردم يزشهايفشار خ 

 به مي و مدافعان حقوق بشر است، تصمني سازمان مجاهدي دوستداران، هواداران، اعضا ي شبانه روز  يتهاي فعال جهينت
  .ردي بگياسي سهي توطكيعقب گرد از 

 خلـق در  ني در قرار دادن نام سازمان مجاهد   ي اسالم ي با جمهور  كاي دولت آمر  ي سال كه از تبان    15 پس از    سرانجام،
 ي ماهـه بـرا    4 ضرب االجل    كي كا،ي خارجه آمر  ري وز نتون،ي گذرد، دادگاه واشنگتن به خانم كل      ي م يستي ترور ستيل

  . دادمي تصمني به ايي نهايدگيرس
 ي به ليست گذار   ي پاسخگوي ي در تهيه اسناد مورد نياز برا      رخارجهي گفتند، وز  كاي آمر نافي سه نفره دادگاه است    اتيه

 درخواست خروج رد،ي صورت نگي فرصت داده شده اقدامي بار طنيمجاهدين خلق ايران، دفع وقت كرده و چنانچه ا
  . بالفعل اجرا خواهد شدستياز ل

 بوروكراتيك  ي وزير، سازمان مجاهدين در ميان كاغذبازيها      ي عمل يبه خاطر ب  ":  گويد ي مذكور در اين حكم م     دادگاه
  ."قفل شده است

  
 روز گذشته نتوانسته است تصميم     600 ي به ما داده نشد كه چرا وزير ط        يهيچ توضيح كاف  ":  افزايد ي دادگاه م  حكم
  ".بگيرد
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 نتـون ي آوردنـد كـه خـانم كل     يارت خارجه بهانه م    مدت، مسووالن در وز    نيدر ا .  روز بود  180 دادگاه   نيشي پ فرصت
 از ي تعـداد ي بـرا شانيـ  بـود ا  ي مورد تنها كاف   ني در ا  راي ز ست،ي ن شي ب ي دروغ نيروشن است كه ا   . "فرصت نكرده "

پس علـت  .  كار نداشتني ا ي وقت گذاشتن برا   ه ب يازي كرد و ن   ي صادر م  يهزاران كارمند وزارتخانه خود دستور عمل     
  .افتي توان ي نميگري دي در جاي اسالمي با جمهورياسي سيستهارا جز در بند و ب

ـ "اكيـ نا" مزدوران خود در     قي سالها هم از طر    ني ا ي ط ي اسالم ي جمهور ميرژ  پـر خـرج و هـم در    يهـا ي گري و الب
 فروگذار نكرده ي كوششچي است، از ههي شبيري به باج گشتري مزورانه كه بي تبانني ادامه ايمذاكرات پشت پرده برا

 را  هي همـسا  ي به شدت كـشورها    مي وزارت امور خارجه رژ    ي مهمان پرست، سخنگو   ني در ماه گذشته رام    يحت. است
تبعـات  " اقـدام  نيـ  و ا" دادميما بشدت واكنش نشان خـواه " كرد و گفت،    دي تهد نيدر صورت اجازه اسكان مجاهد    

  . خواهد داشت"يي بااليمنف
  
 ياز سـو ) جيهـو  (ني مجاهـد تيو ساخت و پاخت بر سر وضـع     ) ماقچ (ي اسالم ي فشار بر جمهور   ي دو جانبه    يباز

 ساكنان اشـرف در     انهي سو و دو كشتار وحش     كي از   ي اسالم ي منفور جمهور  اتيواشنگتن كه تا كنون سبب ادامه ح      
  است كـه دهيزمان آن رس.  كندداي ادامه پابد تواند تا ي نمده،ي گردرهي و غراني سركوب در ا  م،ي رژ يبانيعراق به پشت  

 كوتـاه  خته،ي مخالفان سرسخت خود آوهي اعمال فشار و سركوب علي براكاي به دامن آمري اسالم ي كه جمهور  يدست
  .  شود

  

   دوران پس از اسدي برايچرتكه انداز
   امانمنصور

  
   خرداد20...  خبريفراسو

 و يي جابه جاني اينگ چگوه،ي صاحب منافع در سوري و طرفهادهي بشار اسد آغاز گردي بركناري معكوس براشمارش
  . را در دستور كار گذاشته اندي دوران پس از وماتي تنظز،ين

 گرد هم آمدند    "هي بحران سور  يبررس" ي در استانبول برا   ي در حال  ي و عرب  يي كشور اروپا  16 و   كاي پنجشنبه، آمر  روز
 قطـر، عربـستان و      ه،يـ  ماننـد ُترك   هي سـور  يريـ  درگ ي منطقـه ا   ي بر دخالت دادن طرفها    ي طرح خود مبن   هيكه روس 
  .  دادي مهي در حل بحران را به سازمان ملل اراي اسالميجمهور
 آن را "مـارزاف " و "ريـ القب" ي اسدها در دو روسـتا     مي رژ اتي جنا ني عنان كه تازه تر    ي كوف ي طرح صلح آقا   شكست

. ابـد يزمان و جهت     سا ستي با ي م دي جد طي است كه تحت شرا    ي محرك تحرُكات در دو سو     يرويمهر و امضا كرد، ن    
خن مـ    " انتقال قُـدرت از اسـد      ياستراتژ" از   ت بار به صراح   ني نخُست ي برا كاي اُمورخارجه آمر  ري راستا وز  نيدر ا  ي سـ 
  .  دهدي شركت كنندگان در ُكنفرانس استانبول قرار ماري مضمون در اختني را با اي و نقشه راهديگو

 سـازمان ملـل در      تيـ  امن ي از دخالـت شـورا     يري جلوگ ي برا يابزار عنان به عنوان     ي كه تا كنون از طرح آقا      هيروس
 حـال، طـرح   نيـ بـا ا .  خود دارد و ناچار به تكـان خـوردن اسـت    ني توپ را در زم    نكي استفاده كرده، ا   هيبحران سور 
 ي داده، بدون آنكـه خواهـان بركنـار        ي خود جا  در زي كنار رفتن بشار اسد را ن      ي كشور كه به طور ضمن     نيمشاركت ا 

 دهـد كـه     يطرح مزبور فقـط نـشان مـ       .  بر خواهد داشت   نهي زم ني كه مسكو در ا    ستي ن ي گام ني او باشد، آخر   ميرژ
  .  را به صدا درآورده استهي بر سر منافع خود در سوري بورس چانه زني زنگهاهيروس

 ي شُـركا دهيـ  به د تا كنون نشان داده كه اگر چه مالها را  هيروس. ستي ن ي اسالم ي جمهور مي رژ ي برا ي خبر خوب  نيا
قطعنامـه  .  شود لي آنها قا  ي برا يي كه نرخ باال   ندي ب ي خود سودمند نم   ژهي نگرد، اما به حال محاسبات و      ي م يپرحاصل
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 معادلـه  نيـ  از اي برجـسته ا ي نمونـه هـا  300 اس اس ي موشـكها ايـ  بوشهر ي هسته اروگاهي ن ت،ي امن ي شورا يها
  . هستند

 رانيـ  مـردم ا   سهي را كه از ك    هي و همدستانش در سور    ي اهللا خامنه ا   تي كالن آ  يهاي گذار هي سرما في تكل ت،ي واقع نيا
 ي دالر كُمك بدون عوض نقد     اردهايلي م ي كشور را به بها    ني خود در ا   ياسيآنها ُنفوذ س  .  كند يبرداشته اند، روشن م   

 شان بـه سـر      يجنس گرانبها  مصرف   خي كه تار  ابندي در   دي با نون كرده اند و اك    يداريخر...  و   حاتي وام، تسل  ،يو نفت 
  .آمده است

  

   كرد؟"يمهندس" انتخابات مجلس هشُتم را چگونه يخامنه ا
   امانمنصور

  
   خرداد22...  خبريفراسو
 ي روي از چگونگيشتري تازه و ب اتيي انتخابات مجلس نُهم مالها، جز     شي شدن پرده نما   دهي پس از كش   ي كوتاه زمان

 زميآنچه كه بر مكـان    .  است دهي آن فاش گرد   يهاي ُكرس مي و تقس  يت مجلس قبل   انتخابا ي شب باز  مهيصحنه بردن خ  
 در ي همـراه بـا پـرده در       ي افكنده، كشمكـشها   پرتو و همدستانش    ي اهللا خامنه ا   تي آ وهي به ش  " انتخابات يمهندس"

  .  است"راني امهيب" يارديلي مي دادگاه ُكالهبردارراموني پاي انيجر
  

 محمدرضـا  ي سـفارش آقـا  اي دهد به نوشته    ي آن نشان م   هي كه درونما  يشنبه در نوشته ا   روز  ) رانيا( دولت   روزنامه
 "يمهندسـ " به منظور    ي اقتصاد ي به دست آمده از راه تبهكار      ي نگارش شده، به صراحت از صرف منابع مال        يميرح

  .  آن سخن رانده استندگاني نمانشيانتخابات مجلس هشُتم و چ
 اثر كند، بر سـازمان  ي را بدهي گرديمي رح ي كه متوجه شخص آقا    ي كند اتهامات  يش م  كه تال  ي مزبور در حال   نوشته

 فـاش   سندهيـ نو.  كنـد  ي مـ  ديـ  تاك ياسي جهت مصارف س   هي فق ي در باند ول   ي اقتصاد ي بودن استفاده از تبهكار    افتهي
 فيـ  كث ي پولهـا  افـت ي در ناي در جر  مي به طور مستق   د، بان ني ارشد ا  وراني از پا  يكي محمدرضا باهنر،    يساخته كه آقا  

  . " اُصولگرا استفاده كرده اندي نامزدهاي همه ،يبه جز تعداد معدود" منبع نيبوده و از ا
  
 كـه از افـراد      ديـ  آ ي برم ني كنند و چن   ي م ادي "يجابر ابدال " اي "ا.ج" كه منابع حكومت از او به نام         ي فرد زي ن شتريپ

 كـه در  يام به كسان  من خواسته":  داده بودحيدفاع از خود در دادگاه توض   باشد، در    يي رسوا ني و پر ُنفوذ در ا     يديكل
 يمن بـرا  .  حرفها هم دروغ است    هيبق.  مجلس است  ي امر مربوط به انتخابات قبل     نيا.  هستند، كُمك كنم   تيخط وال 

   ".ها كمك كردم شوند، به آنروزي بتوانند در انتخابات مجلس پمدار تي و واليجي عده بچه بسكي نكهي خدا و ايرضا
 مي در رژي اقتصادافتهي سازمان ي كند كه تبهكاري روشن مشتري بكباري دولت يتي امن– ي نظاموني فراكسيافشاگر

 كند، بلكه به گونـه      ي و حفاظت م   يباني است و حكومت نه تنها آن را پشت        ياسي مبنا و خواست س    ي دارا هي فق تيوال
  . ردي گي به خدمت مزيگُسترده ن

 را  "رهبر" جمهور منصوب    سيي معاون اول ر   ،يمي محمدرضا رح  ي آقا گردينوشته مورد اشاره، علت عدم پ      ن،يهمچن
 در جمـع  "عاقالن" ست كه "ياشارت" ت،ي والتي سرشناس بي پادوكي باهنر، ينام بردن از آقا. كرده است اني ب زين

 ي نُكته را هم طرفهـا نيا. ستندي نرهي زنجني اول ا حلقهيمي رحينه او و نه آقا .  دهد ي م زي كار پره  يرقبا را از انتها   
  ! دستشري زيي و دستگاه قضاي خامنه اي عل"مهندس" دانند و هم ي مريدرگ
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   شدي هم واردتانهيهورااااا، شالق و تاز
  يرهاشمي منتيز
  

   خرداد 23 خبر سه شنبهيفراسو
 جلـسه  ني در هـشتم مـه ي پرونده شركت ب  ياصل از متهمان    يكي خرداد آمده بود كه،      22 دوشنبه   روزي د ي خبرها در

 معـاون اول محمـود      يمـ ي محمدرضـا رح   ي تومان بـه حـساب شخـص       ارديلي م مي و ن  كي بار   كي«دادگاه گفته است    
 نژاد همچـون اسـتاندار   ي احمدحمود به مكي نزدي افراد دولتياري پرونده از بس نيدر هم . » است ختهي ر نژاد ياحمد

 21 كـشنبه ي نـژاد روز  ي وابسته به باند احمدران،يدر مقابل روزنامه ا   .  شود يبرده م  جرم نام    كيتهران به عنوان شر   
محمـد رضـا   . » مجلس گرفتـه اسـت  سي رئ بي از محمدرضا باهنر، نا    ابتي پولها را به ن    يميرح«خرداد اعالم كرد كه     

 خـرداد در    22 نـژاد روز دوشـنبه       ي دانـست و محمـود احمـد       »هـوده ي و ب  تيـ  اهم يبـ  «را روزنامـه    نيـ باهنر خبر ا  
. » هستند ي كه اصل كار   يي اگر جرات دارند، بروند سراغ همانها      ست،يفحش دادن به دولت هنر ن     «:كرمانشاهان گفت 
امـا محمـود    .  اسـت  ده پرون ني ا »اهيجعبه س « از متَهمان پرونده گفته شده كه استاندار تهران          يكيدر خبرها از قول     

 شـده و بـه   شي حمالت رقبـا »بليس«و معتقد است كه او و همكارانش  ندي بي مني نژاد موضوع را فراتر از ا ياحمد
 از يي نوع خبرها و خبرهـا    نيدر چند روز گذشته از ا     . » پست، مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته اند        يرقابتها«خاطر  

 تيـ  از واقعي خبرهـا بخـش  نيـ ا.  آن نان اسـت منتـشر شـده اسـت    نيمتر كه مهي عموم حتاجي سرسام آور ما   يگران
 يزنـ » رِكُـورد «امـا   .  كنـد  ي خواهد به ُقله آن برسد را بر مال م         ي م ي را كه خامنه ا    هي فق تي در نظام وال   »شرفتيپ«

 بـه  ديا است و بشرفتي او در دامنه پ تي گفته است كه وال    هي فق يول.  شود ي محدود نم  شرفتهاي پ ني به هم  يخامنه ا 
 هـم از  »انهيَشالق و تاز «ي حكومتيده در رسانه ها منتشر شيطبق خبرها.  شوديقله برسد تا تالش دشمنان خنث    

 چكُـش و  ن،ي همراه با وارد كردن سنگ قبر، هفـت سـ  ي خامنه ايشرفتهاي در دامنه پنيبنابر.  وارد شده است نيچ
 غي تنتون،ي قاب عكس، توپ بدم   گار،ي چوب س  پ،ي دكمه، ز  ، و پونز، سنجاق سر    چي پ ر،ي حص د،ي و سر رس   ميپتك، تقو 

 ي دشمنان ول  عهي شا يي كاالها نيورود چن .  شود ي وارد م  ني هم از چ   انهي شالق و تاز   ،ي فارس يعصا و كتابها   ،يسلمان
 يزيـ  چ قتي را كه در حق    ييشرفتهاي پ ني خود چن  شي روزنامه جام جم است كه در شماره دو روز پ          نيا. ستي ن هيفق

 نيـ  رسد كه ابعـاد ا     يبه نظر م  .  كند يعالم م  را ا  ستي كشور ن  ني بنجل از ا   ي و گرفتن كاالها   ني نفت به چ   ادنجز د 
  . دارد»انهيشالق و تاز« به يادي زازي به قله نانهي راه از ممودني پي براي است كه خامنه اي به حدشرفتهايپ

  

   را به دست او سپردي ملتي سكان امني كه خامنه ايمتهم
   امانمنصور

  
   خرداد27...  خبريفراسو

 بـا اُفـت و   يارديـ لي سه هزار م ي در قالب دادگاه پرونده دزد     هي فق تي وال مي رژ يومت كه ژست ضد فساد حك     ي حال در
 يديـ  كلونيسيـ  كُماسـت ي جرم به ر  ي از ُشركا  يكي ان،ي اندازه نما  ني اقدام به هم   كي است، در    شي در حال نما   زيخ

  .   مجلس مالها گُمارده شدي خارجاستي و سي ملتيامن
 يي رسـوا نيـ  اي افـشا  ي روزهـا  ني از همان نخُـست    يارديلي م يارتباط با شبكه دزد    در   ي بروجرد ني عالءالد ي آقا نام

 به لو   ،ي و از جمله و    بي باند رق  ي از اعضا  ي دولت با طرح نام شُمار     يتي امن - يباند نظام .  بر سر زبانها اُفتاد    يحكومت
  .    دادي خود واُكنش نشان مكاني اعضا و نزدگرديدادن و پ
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 رابطـه،  نيـ در ا.  و سوواستفاده از مقام خود شده استي شبكه دزدي براي و دالل ي گر يم به الب   مته ي بروجرد يآقا
 تيـ  امنونيسيـ  نامه با سر بـرگ كُم هي توص26 از كشف دستكم ي قُدوسي كرمي دولت به نام آقا ي حام ندهي نما كي

 گوناگون ي دستگاه هايبور برا مزي شبكه تبهكارع با هدف اعمال نفوذ به نفي بروجردي مجلس خبر داد كه آقايمل
 ي به قصد اعمال فشار براي بروجردي شد، آقاي مدعشتري باتيي جزهي بعدتر با اراي كميو.  ارسال كرده استيدولت

  .  كرده استي شركت مزي ني بانك ملرهي مداتي خود، در جلسات هيپرداخت وام به ُشركا
  
 يو.  نـداده اسـت  هي مبنا كند، اراي كه آن را بي قانع كننده احاتي اتهامات توض  ني ا راموني تاكنون پ  ي بروجرد يآقا

 مرتبط سازد، "يكاريرهاندن خانواده ها از رنج فقر و ب   " اي " اشتغال ديتول" بسنده كرده كه اقدامات خود را با         نيبه ا 
ت .  باشداده ديحي اقدامات توض نيبدون آنكه در باره خود ا      خالفان اش را مـهيسـرما "هم كـرده كـه   او به نوبه خود، م 

  .     كرده انديداري در خارج از كشور خرني زم"هزاران هكتار" را از كشور خارج و "يميعظ
 بلكه رند،ي از دستور كار قلم بگاي ي اتهامات را ُخنثني نه تنها نتوانستند اي و دوستان وي بروجرد ي هرصورت، آقا  در
 ي را وادار كـرد بـرا  يي داشـت، دسـتگاه قـضا   يو مدارك مشخص اسناد ي در افشاشهي ردي تردي اتهامات كه ب تيتقو
 مجلس و آقا زاده اش را در آذر         ي خارج استي و س  يت مل ي امن ونيسي كُم سيي صحنه و آرام كردن اوضاع، ر      تيريمد

  . كندييماه سال گُذشته احضار و از آنها بازجو
تهم رد    كه ب  ي فرد ،ي خُسرو ري ام دي مه آفر  ي آقا ي توان شگفت  ي اساس م  نيبرا نـوان مـزدفيـ ه عسـه هـزار   ي اول د 
 در  يو.  پرونـده در دادگـاه درك كـرد        ي در بررسـ   يي برخورد قضا  ني شود را از عدم انعكاس ا      ي محاكمه م  يارديليم

 خواسـتار   ،ي بروجـرد  ي حضور نداشتن آقـا    علت راموني آن پ  سيي جلسه دادگاه مزبور ضمن پرسش از ر       نيدوازدهم
  .    دي گردياحضار و

  
 ستيـ  باي از حاضر شدن در دادگاه داشته است؛ او م        ي كار بهتر  ي بروجرد ني عالءالد ي شود كه آقا   ي آشكار م  كنونا

 نيـ  شود، انتصاب دوباره ايآنگونه كه ُگفته م.  گرفتي را به دست م    ي خارج استي و س  ي مل تي امن ونيسيسكان كُم 
 خود  تي فراش ب  كي داشته است كه     تي اهم ي ا نهم خا ي آقا ي به پست حساس مزبور چندان برا      يمتهم به فساد مال   

  .  داردلي منظور به مجلس گُسني را به ا"ديسرداروح"به نام 
  

   در كرج و بازداشت آنها هدفمند استيحمله به فعاالن كارگر
  يدي جداليل

  
   خرداد29 خبر يفراسو

 در مجـامع  يرج كه بازتاب جهان در كي به تجمع فعاالن كارگري اسالمي جمهور"يتي امنيروهاين" مسلحانه   ورشي
ـ          ي الملل نيب ـ       تي و وضـع   ميـ  رژ ني و مدافعان حقوق كارگران داشته است، نشانگر نبرد ب  آن در   ي رو بـه زوال و بحران

 99 سـتم بـر   هيـ  تواند پرچمدار مبارزه علي است كه م ي جنبش كارگر  ابندهي رشد   يروي و ن  ي و خارج  يصحنه داخل 
  .  باشدرانيدرصد جامعه ا

 در كـرج بـا      "ي كـارگر  ي تشكلها جادي كمك به ا   ي برا ي هماهنگ تهيكم" ي و اعضا  ي گسترده فعاالن كارگر   بازداشت
 ي دزد،ي اقتـصاد ياقتي لي كه بردي گي صورت مي كارگران و فعاالن در حال  اني جو رعب و وحشت در م      جاديهدف ا 

 تـورم و  ي آسالي رشد سگر،ي ديسو و از ه افزودشي از پشي بي در دستگاه حكومت بر اختالفات طبقاتيو فساد مال 
ـ ي سـفره كـارگران و زحمتكـشان ا   شتري دستمزدها، هر چه ب  ي قطره ا  شيافزا  نيدر چنـ .  كـرده اسـت  ي را خـال يران
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جنـبش  .  اسـت  دهي دست نكش  يابي تشكل   ي خود برا  ي فشارها از تالشها   ني تر دي تحت شد  ي جنبش كارگر  يطيشرا
 غارتگر  مي رژ ي كه براست  رايشته و در برابر سركوب مقاومت كرده، ز        دا كومت مبارزات را با ح    ني سر سخت تر   يكارگر

  .  نگذاشته استي از دست دادن باقي شان را براي پايرهاي جز زنجيزي كارگران چي براي اسالميجمهور
  

 را  افتـه ي سازمان   ي جنگ ن،ي سنگ ي ها قهي موقت با شرط و شروط و وث       ي با بازداشت، به زندان افكندن، آزاد      حكومت
 تحت يرانياما اعتراضها و اعتصابات كارگران و زحمتكشان ا.  بردي مشي فعاالن آن به پژهي و بوي جنبش كارگرهيعل
 جنـبش  ني فعاالن ا  هي عل ني تهاجم سنگ  كي از گاه با     رحكومت در واكنش، ه   .  است افتهي همچنان ادامه    ط،ي شرا نيا

  .  وادار كندينينش كند، كارگران گرسنه را به وحشت انداخته و به عقب يتالش م
 ني شده و در حال پشت سر گذاشـتن آخـر  ري درگي اتمندهي علت كه با بحران فزا  ني به ا  ني همچن ي اسالم يجمهور
 يامهـا ي گرفتـه اسـت تـا از احتمـال ق        شي راه در هم شكستن اعتراضات در داخل را پ         شي خود است، از پ    يفرصتها

  .  كنديري و اعتصابها و اعتراضات مردم تحت ستم جلوگيابانيخ
 و اتحاد هر    ي خود در جهت همبستگ    ي تالشها دي با يستادگي عالوه بر مقاومت و ا     ي فعاالن كارگر  ،يطي شرا ني چن در

 ي بـا مبـارزات كـارگر    كيـ  عدالت جو و دمكرات    خواه،ي چپ، آزاد  يروهايهمزمان، ن .  كارگران را ادامه دهند    شتريچه ب 
 كـه  ي اوهي و به هرشـ قي آن، از هر طريارگر ضد كيستهااي و سي اسالم ي جمهور ي داشته و ضمن افشا    يهمبستگ

  .  رسانندياري مبارزات شان شبردي توانند، به كارگران در پيم
  

   عرب در خوزستان اعدام شدندياسي سيسه برادر زندان
  هي پوجعفر

  
   خرداد31چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 شـده بودنـد، بـه       ري اهواز دسـتگ   هي مالش نيعرب نش  شهرك   ي اعتراضات اهال  اني كه در جر   ياسي س ي برادر زندان  سه
  . خرداد در اهواز اعدام شدند29 هم پرونده خود، روز دوشنبه كيهمراه 

 از منـاطق  يكـ ي اهـواز كـه   - جاده خرمشهر هي اهواز در حاشهي اعتراضات مردم شهرك مالشاني گذشته در جر  سال
 كنـد، شـش فعـال       ي مردم آن نمـ    ي به خواسته ها   ي توجه چي ه هي فق تي گر وال  ضي تبع مي است كه رژ   يري فق اريبس
ـ .  شده بودندري دستگ ي و حقوق بشر   ياسيس  عبـدالرحمن، طاهـا و عبـاس    ي نامهـا هسه نفر از آنان كه برادر بودند ب
 به تحمـل    گري به اتهام محاربه به اعدام و دو نفر د         ي اسالم ي جمهور مي رژ دادگاهي در ب  ي نعام ي به همراه عل   انيدريح

  . محكوم شدندديسال حبس و تبع 3 سال و 15
 بود كه چهار نفر فوق از زندان كارون اهـواز بـه نقطـه    دهي از داخل زندان خبر رس  شي پ ي است كه چند   ي درحال نيا

 ي گسترده ايتهاي فعالي و حقوق بشرياسي افراد به همراه فعاالن سني منتقل شده اند، خانواده و بستگان اينامعلوم
 گفتـه  ياسـ ي سيتهاي از سايكي به اني از بستگان زندانيكي ههفته گذشت. م آنها آغاز كردند از اعدا يري جلوگ يرا برا 
 كيـ  شاني بتوانند برا  دي شا ندهي روز آ  15اما به ما گفتند كه ظرف       . مي زندان قطع است و ما هم نگران       يتماسها": بود

  ". بدهندلي تشكگريدادگاه د
 ي هنگام خروج با همبنـدان شـان در فـضا          اني زندان نيا":  بود  خبر داده  زي مطلع ن  ي فعال حقوق بشر   يكي نيهمچن

 ي مقامهـا ي حال با وجود ابهامات متعدد موجود در پرونده و مخالفـت برخـ  ني با ا . وداع را كرده اند  ني آخر ياحساس
  ". شوديدگي شده و پرونده مجددا رسلغو حكم ني وجود دارد كه ايدواري امنياستان خوزستان، همچنان ا
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 خواسته بودند تا حكـم    ي اسالم ي جمهور ي ضد بشر  مي اروپا از رژ   هي الملل و پارلمان اتحاد    ني سازمان عفو ب   همزمان،
 تكـار ي جنا ميـ  در رژ  يي عادالنه رفتار كند، اما انگـار گـوش شـنوا          ي قوم يتهاي چهار نفر را لغو كرده و با اقل        نياعدام ا 

عـصر امـروز    "،  "رانيـ  در ا  يموعه فعـاالن حقـوق بـشر      مج" يار، خبرگز "هرانا"به گزارش   .  وجود ندارد  هي فق تيوال
 را اطـالع  شانيـ  حكم اعـدام ا ي سه برادر، اجراني در اهواز ضمن تماس با خانواده ا يتي مامور نهاد امن   كي) دوشنبه(

  ".داده است
 يم انتظـا يرويـ  مـامور ن كيـ  چهار نفر را قتل ني اعدام الي كنند كه دل ي م ي سع مي به رژ  كي كه منابع نزد   ي حال در

 كه تحت شكنجه از آنان گرفته شـده بـود، بـدون حـضور               ي ناعادالنه دادگاه بر اساس اعترافات     انياعالم كنند، اما جر   
 ي جمهـور  ميـ  رژ زيـ  آم ضي و رفتـار تبعـ     القـات  مدت بدون امكـان م     ي حبس طوالن  ني منصفه، همچن  اتي و ه  ليوك

 رعـب و    جـاد ي ا ي بـرا  ي عمل ضد انـسان    نيكه ا  دهد   ي و صدور حكم محاربه نشان م      ي قوم يتهاي با اقل  راني ا ياسالم
  . عرب در خوزستان انجام گرفته استي قومتي فعاالن اقلنيوحشت در ب

 ي را طعمـه خـود مـ   ي و اجتماعياسي همچنان دست به كار است و فعاالن س       هي فق تي وال مي قتل و كشتار رژ    نيماش
 ميـ چـاره كـار، برانـداختن رژ   . ح نخواهد شـد  و درخواست اصالحتي با نصي و آدمكشتي دستگاه جنا نيرفتار ا . كند
 قـرن   ستهيـ  كـه شا   يمـ ي تا آنها بتواننـد رژ     ت اس راني مردم ا  ي همگان امي و آدمكشان حاكم بر كشور در ق       تكارانيجنا

  .انگذارندي كننده حقوق همه اقشار باشد را به دست خود بننيحاضر و تام
  

   نژادي احمدنهي به سلي جمهور برزسييدست رد ر
  هي پوجعفر

  
  ري خبر اول تيفراسو

 تخـت ي پارو،يـ  دو ژانويـ  روز سه شـنبه وارد ر ي جمهوراستي بر مسند ري خامنه ا ي نژاد، گمارده عل   ي احمد محمود
  . شدليبرز

 كـوپتر  ي هلـ كيـ  و كلتي با اسكورت پنج خودرو، شش موتورس     و،ي پس از ورد به ر     م،ي رژ ستي جمهور ساده ز   سيير
 به  ″20+وير« شركت در كنفرانس     ي نژاد كه برا   ياحمد.  شد »پي تول اليرو«شهر،   ي هتلها ني از مجلل تر   يكيروانه  

 ي و سـع   دهي خط و نشان كـش     ي صنعت بزرگ ي كشورها هي دهن پركن، عل   ي شعارها اي سفر كرده است، از قبل       ليبرز
و بـرخالف    نشد   نينچنياما ا .  كشورها را آسان كند    گري د ي خود به رسانه ها    ي دسترس ،ي با موج ساز   گريداشت بار د  

  . بار او در جلب توجهات مشكوك شكست خورده استني رسد اي نژاد، به نظر مي احمدي قبليسفرها
 تيري مـد ي مـدع داريـ  درخواست دل،ي برزي جمهورسيي روسف، ر  لماي خانم د  ،يلي همه بدتر، طبق خبر منابع برز      از

  .رفتيحضور نپذ را رد كرده و او را به ″20+وير« كنفرانس هي نژاد در حاشيجهان، احمد
  

 ني با درج ا   »وياُگلو «يلي، روزنامه برز  » فردا ويراد«به گزارش   .  جا خورده اند   اري اتفاق بس  ني نژاد از ا   ي احمد همراهان
 وارد ليـ  برزيرويـ  دو ژانويـ  به شـهر ر ي كنفرانس بزرگ جهانني شركت در اي كه برايراني ااتيه«: سدي نويخبر م 

  ».ست امر ناراحت انيشده، به شدت از ا
 دولت  ي كه از سو   دي تخت جمش  ي ستون بدل  كي از   يي روز جمعه مراسم رونما    س،ي ادواردو پائ  و،ي شهردار ر  نيهمچن
 لغو كرده غات،ي تبلي براتي موقعني از ايراني ااتي امكان سوواستفاده هلي شهر اهدا شده را به دلني نژاد به اياحمد
  .است
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 نـژاد   ي حضور احمـد   هي عل لي در برز  ياسي و س  ي اجتماع يز تشكلها  ا يادي گذشته شمار ز   ي حال در روزها   ني هم در
 و  ليـ  برز ي بـرا  ي را خطر  نژاد ي محمود احمد  زي ن لي كنگره برز  ي از اعضا  يكي تظاهرات كرده و والتر فلدمان،       ويدر ر 
  . خوانده استي جنوبيكايآمر

 اري اما برخورد بسده،يي گرايه سرد بلواي داسي جمهوراستي بعد از رهي فقتي والمي و رژلي برزياسي روابط س  هرچند
  . كرده باشديني بشي آن را پي اسالمي جمهورمي رژاتي نبود كه هيزيتند خانم روسف، چ

 از  ي مخـتلط در مـاه گذشـته، بخـش         ي چند كـودك در اسـتخر      ي پس از آزار جنس    لي از برز  مي رژ پلماتي د كي فرار
 دهي مردم جهان است كه به سطر خبرهـا كـش         گريا د  ب ي اسالم ي جمهور تكاري آدمكش و جنا   مي رژ »يتفاوت فرهنگ «

  .شد
 اعمال و راني كنار رفته و سركوبگران مردم اني از چهره زاهدان دروغري و تزواي شود، پرده ر   ي مشخص م  گري د اكنون

  . شده استاني عاني چشم جهانشيكردارشان پ
 . مدعاستني او، نشانه اداري درخواست درفتني نژاد و نپذي احمدنهي روسف به سلماي رد خانم ددست

 
 

   ماه در تير شهداي فدايي
محمدكاظم غبرايي ـ بهمن راست خديو ـ محمدعلي خسروي اردبيلي ـ نسترن آل آقا ـ گلرخ شهرزاد مهدوي     : رفقا

ـ نادعلي پورنغمه ـ حميدرضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان ـ نزهـت الـسادات روحـي آهنگـران ـ محمـود عظيمـي           
قصاب آزاد ـ مسعود فرزانه ـ علي رضا الماسي ـ    ) امير(داهللا زارع كاريزي ـ اسماعيل نريميسا ـ محمدرضا   بلوريان ـ ي 

حميد اشرف ـ يوسـف قـانع خـشكه بيجـاري ـ غالمرضـا اليـق مهربـان ـ محمدرضـا يثربـي ـ فاطمـه حـسيني ـ                 
علي خراط پـور ـ علـي اكبـر     محمدحسين حقنواز ـ طاهره خرم ـ عسگر حسيني ابرده ـ محمدمهدي فوقاني ـ غالم    

  نـادره احمدهاشـمي ـ    -مسيحا ـ حميد آريان ـ بهزاد اميري دوان ـ افسرالسادات حسينـي   ) بهزاد(وزيري ـ مهدي  
سيمين توكلي ـ علي خصوصي ـ كاظم سالحي ـ احمد خرم آبادي ـ علي اكبر حق بيان ـ عبداهللا سعيدي بيـدختي   

سرو ماني ـ شفيع رمضاني ـ علي اكبر حيدريان ـ سـينا كـارگر، احمـد       ـ حجت محسني كبير ـ غالمرضا جاللي ـ خ 
 تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي 49باختري، ناصر ممي وند طي سالهاي      

 .دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند
  

 
 

  

   با آدرس زير تماس بگيريدبراي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق

nabarad@iran-nabard.co  
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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