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  در سوك زنده ياد 

  آقاي ابوالقاسم كارگر
با تاسف بسيار آقاي ابوالقاسم كارگر، پدر فدايي شهيد 

زنده ياد پدر كارگر معلم . رفيق سينا كارگر درگذشت
، بندر عباس، تهران، آبادانرياضي در دبرستانهاي 

ژيم گذشته بارها  بود و در دوران ركرمانشاه و كرمان
آقاي كارگر در دوران پس از انقالب به . تبعيد شده بود

فعاليت سياسي عليه استبداد مذهبي حاكم بر ايران 
تنها فرزند پسر او، فدايي شهيد سينا كارگر در . ادامه داد

رفيق سينا .  به وسيله جالدان خميني اعدام شد60دهه 
ان بازگشت و در كارگر در آستانه انقالب از آمريكا به اير

پس از . صفوف جنبش پيشتاز فدايي فعاليت مي كرد
شهادت رفيق سينا كارگر نيروهاي سركوبگر رژيم، آقاي 
كارگر و خانواده او را تحت فشارهاي فراوان قرار دادند 

آقاي كارگر را و يك بار به جرم مهماني خانوادگي 
دستگير و مورد شكنجه و ضربات شالق قرار دادند كه 

زنده ياد آقاي . عوارض آن تا پايان عمر باقي مانده بود
كارگر پس از شهادت سينا و آزار و اذيت نيروهاي 
سركوبي رژيم از ايران مهاجرات كرد و در آمريكا ساكن 

 ژوئن 28 (1391 تير 8شد و سرانجام روز پنجشنبه 
زنده ياد آقاي .  سالگي درگذشت91در سال ) 2012

ابوالقاسم كارگر در تمام دوران تبعيد در حركتهاي 
اعتراضي عليه رژيم جمهوري اسالمي شركت مي كرد 
و تا آخرين روزهاي زندگي دست از مبارزه رژيم واليت 

  .فقيه برنداشت
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران درگذشت پدر 

 ايشان، به خانواده شهدا و زندانيان كارگر را به خانواده
  . تسليت مي گويد سياسي و به همه آزاديخواهان ايران 
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

 1391تير 

  رويدادهاي هنري
  ليال جديدي

 14صفحه 
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در ماه گذشته سركَردگان سپاه پاسداران 
. به وفور عربده هاي بي مايه سردادند

مانور برگزار كردند و با الفهاي گزاف 
صورت خود را سرخ نگهداشتند و خود 

آنها بر طبل جنگي كه در . فريبي كردند
چشم انداز قرار ندارد كوبيدند و خود را 

سپاه پاسداران . فاتح آن اعالم كردند
پيامبر «ز مانور نظامي سه روزه پس ا

 تير 14كه روز چهار شنبه » 7اعظم 
 رژيم «پايان يافت، اعالم كرد كه 

صهيونيستي از تهديد ايران عقب نشيني 
 تير خبرگزاري رسا از 18روز . »كرد

گزارشگر كانال ده تلويزيون قول 
ايران در اين «:اسرائيل اعالم كرد كه

اب رزمايش انواع مختلف موشكهاي شه
و ..... و زلزال را بكار گرفت110و فاتح 

حزب اهللا لبنان نيز صدها موشك فاتح 
 و زلزال ساخت ايران را در اختيار 110
  ».دارد

 ، سركَردهامير علي حاجي زادهپاسدار 
مدعي شد كه نيروي هوا فضاي سپاه 

، 1دهها فروند موشك از انواع شهاب «
 ، قيام، تندر110، خليج فارس، فاتح 3، 2

و زلزال شليك و بسياري از آنها پايگاه 
نظامي شبيه سازي شده دشمنان 
فرامنطقه اي در كوير سمنان را به طور 

ها و  ندهنَگج....كامل نابود و منهدم كرد
پهپادهاي سپاه پس از اصابت موشكها 
به اين پايگاه، نقاط ديگر آن را بمباران 

 2000از موشكهاي با برد .....كردند
ز استفاده شد اما به دليل كيلومتر ني

فاصله سكوها تا هدف از پيش تعيين 
 كيلومتر برد آنها 1300شده، تنها از 

  .»استفاده شد
  

 سركَرده كل جانشين ،پاسدار سالمي
هدف « در باره اين مانور گفتسپاه

اصلي اين رزمايش اينه كه ما اراده 
سياسي ملت مسلمان ايران را در دفاع 

مان به   منافع ملياز ارزشهاي حياتي و 
شكل نمادين با استفاده از پرتاب 
موشكها به همه جهانيان نشون بديم و 
در حقيقت اين كار واكنشي است به 

ادبي سياسي با   كساني است كه با بي
كنند و سخن از  ملت ايران صحبت مي

» .كنند ها مي  روي ميز بودن همه گزينه
البته )  تير13 تلويزيون شبكه خبر(

اسدار فراموش كرده كه در روز جناب پ
تهران يك شهر «: تير گفته بود كه4

المللي و گاهي معادل كل  جهاني و بين
انقالب است، وقتي تهران امن باشد 

تالش شبانه و » همه ايران امن است
پاسداران واقعاً تكيه گاه «روزي 

اطمينان بخش و قاعده مطمئني براي 
» .سازد سپاه، نظام و رهبري مي

اين گفته اعتراف ) زاري فارسخبرگ(
صريحي بر اين حقيقت است كه بي 

ادبان سياسي كساني نيستند كه صحبت 
از همه گزينه ها مي كنند، بلكه آنهايي 

سپاه، نظام «هستند كه در تهران امنيت 
  . را تهديد مي كنند» و رهبري

اهميت اين مساله كه ساكنان شهر 
براي نظام است به » تهديد«تهران يك 

ژه وقتي بيشتر مشخص مي شود كه وي
هر حركت توده اي عليه رژيم در اين 
شهر به تشديد تضاد در درون نيروهاي 

علي آخوند . سركوبي منجر مي شود
 در سپاه خامنه اي نماينده ،سعيدي

از  در مورد عدم همراهي برخي پاسداران
در شرايط «:مي گويد» سرداران سپاه«

شان  انفتنه برخي از سرداران ما بر ده
اين افراد در دوران فتنه ....مهر زدند

بايد .....چيزي نگفتند و كوتاه آمدند
گيرد  ببينيم اين مشكل از كجا نشات مي

كه برخي افراد مانند اسامه ابن زيد پس 
  از رحلت پيامبر اسالم سقوط آزاد كرده

هاي   درباره مواضع برخي چهره....اند
 بررسيهايي بايد» سياسي و نظامي

روزنامه خراسان، شنبه . (ت گيردصور
  ) تير25
  

  
نارضايتي و خشم توده اي از يك طرف 
و تشديد تضاد و فروپاشي در نيروهاي 
سركوبي از طرف ديگر، دو تهديد به هم 

ته و ارگانيكي هستند كه بنياد سپيو
. واليت خامنه اي را خيش مي زنند
 بنابرين از آن جا كه واليت خامنه اي

ود را بر اساس مرزهاي امنيتي خ
 در »راهبرد تهديد در مقابل تهديد«
، آگاهانه كند تعريف مي» كانون تهديد«

تهديد اصلي را در تهران مي بيند و 
براي همين هر جار و جنجالي كه خارج 
از دايره اين تهديد به راه اندازد، تنها 
مصرَف داخلي و براي گرم نگهداشتن 

  . نيروهاي سركوبي است
  

خصوص به خوبي آگاه خامنه اي به 
است كه نبايد در زمين سفت چنان كند 
كه به صورتش بپاشد و براي همين و 
با اطالع از مرزهاي سرخ طرفهاي 

. رفتار مي كند» عاقالنه«خارجي اش، 
روزانه  خامنه اي مي داند كه در عبور 

 درصد 17 ( ميليون بشكه نفت15/ 5
از تنگه هرمز را نمي ) مصرف جهاني

  .الل ايجاد كندتواند اخ
 تير، 17به گزارش ايسنا، روز شنبه 

رئيس ستاد پاسدار حسن فيروزآبادي، 

كه رژيم مدعي شد كل نيروهاي مسلح 
اما » بستن تنگه هرمز طرح دارد«براي 

و د ندب   را نمي»اين شاهراه مهم«
كنترل د زيرا كن  نمي»دچار اختالل«

هوشمند و « بر تنگه هرمز حاكميت
 اين هوشمندي و . است»عاقالنه

عقالنيت سركرده كل نيروهاي مسلح 
خامنه اي زماني خود را نشان داده كه 
نيروهاي نظامي آمريكا در خليج فارس 

كميسيون «در مقابل طرح دو فوريتي 
مجلس » امنيت ملي و سياست خارجي

براي بستن تنگه هرمز واكنش قاطع 
طرح دو فوريتي اعضاي . ان دادندنش

مجلس ارتجاع كه بر طبق آئين نامه 
 ساعت پس از 48حداكثر مجلس بايد 

آن در دستور كار مجلس قرار ارايه 
، در حال حاضر به طور هوشمندانه گيرد

. و عاقالنه مشغول خاك خوردن است
پاسدار فيروزآبادي كه از عواقب بستن 
تنگه هرمز به خوبي آگاه است به 
مجلس نشينان هشدار مي دهد كه پاي 
خود را از دايره اي كه براي آنها كشيده 
شده بيرون نگذارند و در كار بزرگترها 

فرمان يك «:او مي گويد. دخالت نكنند

مراتب باالتر و   عمليات از طريق سلسله
پس از تصميم شوراي عالي امنيت ملي 
و تصويب رهبري و فرمان فرمانده كل 

د شد و سخنرانيها، قوا اجرا خواه
ها و هيچ كدام عامل تاثيرگذار   مصاحبه

در جريان عبور نفت از تنگه هرمز 
روزنامه خراسان، شنبه  (».نخواهد بود

  ) تير17
بدين ترتيب روشن مي شود كه 

پيامبر اعظم «ادعاهاي مربوط به مانور 
آنتوني كوردزمن از آن چنان كه » 7

لي المل مركز مطالعات استراتژيك و بين
،  هارت و پورت كردنتماماً« مي گويد

و  به راه انداختن مدود و د، بلوف زدن
سي ان ان (» .يي است حرفهاي احمقانه

  ) تير15
  

اگر مانورهاي جنجالي و به راه انداختن 
دود و دم بستن تنگه هرمز نمي تواند 
عامل موثر براي تامين امنيت واليت 

ه فقيه باشد، پس خامنه اي با كدام نقش
را مهار » تهديد تهران«و كدام راهبرد 

تالش شبانه پاسدار سالمي . مي كند
 را عامل اصلي تامين روزي پاسداران

معرفي » سپاه، نظام و رهبري«امنيت 
مي كنند و سركرده نيروي تروريستي 
قدس به بردار ديگر براي تامين امنيت 

پاسدار قاسم . نظام تاكيد مي كند
 تير در مشهد 26روز يكشنبه سليماني 

تهديد و تحريم نشانه استيصال «:گفت
توان و اقتدار انقالب .....دشمن است

صدور ...دشمن را عصباني كرده است
گيري   انقالب اسالمي در شكل

پايگاههاي مبارزه با ظلم در اقصي نقاط 
روزنامه . (است» كننده جهان تعيين

  ) تير27كيهان، دوشنبه 
  

اسالمي نه بنابرين نقطه قوت جمهوري 
در بستن تنگه هرمز و شليك 
موشكهاي دوربرد كه در سركوبي و 

حكومتي كه مورد . صدور تروريسم است
تنفر عمومي است، به درستي تهديد 

خود را با تمام وجود » خانه«دشمن در 
اين دشمن در همه جا . احساس مي كند

حضور دارد و عوامل اطالعاتي حكومت 
. مي كنندبه نفوذ گسترده آن اعتراف 

 ، حيدر مصلحي،ري ت25 كشنبهيروز 
رژيم طي يك سخنراني  اطالعات ريوز

 دشمنان«:گفت قم يدر حوزه آخوند
 نفوذ هي علميها  در حوزهينظام حت

 قصد دارند نشان دهند آنها... .اند كرده
 راني اي و اقتصاديكه اوضاع اجتماع

 كنند ي نامساعد است و تالش ماريبس
 را به گردن هاين نابساماتيكه مسئول

 ي و از وندازندي نظام بيرهبر
 به دنبال دشمنان... كننديياعتبارزدا

 در استي از سني ديي تفكر جداجاديا
 هستند و با كمال هي علميها  حوزهانيم

ها همراه    نقشهني با ايا  تاسف عده
  .اند  شده

  
 نقطه اشتراك نظر دارند كه ني در اآنها

 را القا هيفق تيناموفق بودن ساختار وال
 تي را به والي ساختاريكنند و ناكارآمد

اين سخنان دقيق » . نسبت دهندهيفق
ترين و صريح ترين تشريح از وضعيت 

وقتي در حوزه . رژيم واليت فقيه است
هاي مالها در قم انديشه سكوالريستي 
اين چنين نفوذ كرده كه وزير اطالعات 
را مجبور به چنين پرده دري مي كند، 

لوم است كه در شهرهاي بزرگ و به مع
. ويژه در تهران اوضاع از چه قرار است

اين ضديت با نظام واليت فقيه و در 
راس آن خامنه اي آن چنان گسترده 
است كه صداي آخوند محمد تقي 

وي . مصباح يزدي را هم در آورده است
 11طي يك سخنراني در روز يكشنبه 

 مقام معظم همانند«:تير مي گويد
 ي بر روتوان ي  عنوان نمچي به هيررهب
 شاني چرا كه ا، كردداي و آسمانها پنيزم

و ) ع( از ائمه اطهاريا نمونه برجسته
 تاسف است كه يجا.....اجدادشان است
  اي و مي امام را بشناسميچرا هنوز نتوانست

 3بقيه در صفحه 

  .....يادداشت سياسي

  عربده هاي مستانه، الفهاي بي مايه
  مهدي سامع

 

د تضاد و فروپاشي در نارضايتي و خشم توده اي از يك طرف و تشدي

ته و ارگانيكي هستند سنيروهاي سركوبي از طرف ديگر، دو تهديد به هم پيو

 .كه بنياد واليت خامنه اي را خيش مي زنند
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افزايش غير متعارف قيمت كاالهاي 
مورد نياز مردم در ماههاي اخير، باعث 

شعار تك . باالرفتن تورم شده است
نرخي كردن ارز و كاهش نرخ تورم از 
جمله شعارهاي دولت پاسدار احمدي 
نژاد بود كه پوچي آن از همان ابتدا 

تورم نه تنها كاهش پيدا . معلوم بود
آماري نكرد بلكه بنا به داده هاي 

كارشناسان اقتصادي رژيم، به بيش از 
 درصد رسيده و در ماههاي آينده 30

در اين مدت، چند . بيشتر هم خواهد شد
 . نرخي شدن ارز هم رسميت پيدا كرد

معاول اول پاسدار احمدي نژاد در سخن 
تحريم « تير 31پراكني روز شنبه 

دانست و » لطف خداوند«را » شديد
ست و مقام ايران ابر قدرت ا«:گفت

وي » .هفدهم اقتصاد جهان را دارد
براي توجيه حرفهاي بي پايه اش مدعي 
شد كه صادرات غير نفتي ايران در 

 ميليون دالر بوده و 700ابتداي انقالب 
 .  ميليارد دالر رسيده است53اكنون به 

گزارش درج شده در خبرگزاري 
 تير ماه، پوچي 31حكومتي ايسنا در 

ژاد را اثبات مي حرف معاون احمدي ن
قاچاق علف با «خبري با عنوان . كند

در اين خبرگزاري درج » پوشش نوشابه
در اين خبر از قول مدير . شده است

عامل اتحاديه مركزي دامداران نوشته 
در حالي كه مازاد توليد علوفه «:شده كه

نداريم، يونجه، ذرت علوفه يي و كاه به 
كشورهاي خوزه خليج فارس صادر مي 

علوفه توليد داخلي با پوشش . شود
نوشابه و به اسم نوشابه به كشورهاي 

به طوري كه . همسايه قاچاق مي شود
در انتهاي ماشينهاي كانتينري علوفه 
چيده و در پوشش جلويي آن نوشابه 

 » .قرار مي گيرد
اعالم سه نرخي شدن ارز از طرف 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 

نظام ، تحت »لطف خداوند«بخشي از 
 .واليت فقيه است

چند نرخي شدن ارز، تحت حكومت 
مستبد و فاسد، هر چه بيشتر بر بحران 
اقتصادي دامن زده و به ورشكستي 

وقتي . توليد داخلي كمك مي رساند
شاهرگهاي اقتصادي در دست وابستگان 
حكومتي، رانت خواران و آقازداه ها و 
عده اي مفتخوار قرار دارد و مافياي 

 دست دانه درشتها قرار دارد واردات در
مي توان تصور كرد كه چند نرخي شدن 
ارز به پر شدن جيب چه كساني خدمت 

 .مي كند
صفهاي طويل مردم براي دستيابي به 
اندكي گوشت مرغ و نرخ بندي ارز و 
كاالها بعد از سه دهه حكومت ولي فقيه 
و ميزان باالي درآمد نفت طي سالهاي 

كومت فاسد گذشته نشانه چپاولگري ح
دستيابي عده اي رانت خوار به . است

ارزهاي ارزان با توجه به نقشي كه در 
مافياي واردات دارند به توليد داخلي 

پايوران رژيم دليل سه . ضربه خواهد زد

نرخي شدن ارز را پايين آوردن نرخ تورم 
در . و بهاي كاالها اعالم كرده اند

صورتي كه چند نرخي شدن ارز تورم را 
ايش داده و به دنبال آن گراني بيشتر افز

 . خواهد شد
بر اساس آمار بانك مركزي، هزينه 

 نسبت به سال پيش، 90توليد در سال 
 درصد برخوردار 34از افزايش بيش از 

حذف يارانه ها و گران شدن . بوده است
كاالهاي حاملهاي انرژي تاثير مستقيم 

به ويژه . بر صنايع توليدي داشته است
نقدينگي موجود در پي حذف اين كه 

يارانه ها در چرخه توليد به كار گرفته 
بانك مركزي پرداخت يارانه . نشده است

ها را نسبت به نرخ افزايش تورم در 
زندگي مردم بي تاثير ارزيابي كرده  و 
در گزارش اخير خود به افزايش فاصله 

 . طبقاتي اذعان نموده است
از در نامه كارگران كه با امضاي بيش 

 هزار نفر به وزير كار منتشر شده در 10
مورد تاثير حذف يارانه ها بر زندگي خود 

 درصد از 5عمال حدود «:آمده است
دستمزد روزانه زير خط فقر ما كارگران 

 ».به خزانه دولت سرازير شده است
 

توجيه گراني از ديدگاه پايوران 

 رژيم 

در حالي كه گستردگي ققر چهره خشن 
 را به نمايش مي گذارد و و بي رحم خود

دل هر عدالتخواهي را به درد مي آورد، 
برخورد پايوران رژيم به زشتي فقر، 
خشم و نفرت مردم را نسبت به پاي 
دارندگان ظلم افزون مي كند و بارگاه 
واليت فقيه به عنوان سمبل بي عدالتي 

 .در پيكان خشم مردم قرار مي گيرد
ي در حالي كه گوشت تبديل به كاالي

لوكس شده و از سفره مردم حذف شده، 
پيشنهاد حذف تصوير آن از تلويريون 

يكي از شيوه هاي مبارزه . داده مي شود
با كمبود گوشت كه از طرف سركرده 
نيروي انتظامي رژيم مطرح شده است، 
حذف تصاوير مرغ از صفحه تلويزيون 

شايد به اين شكل مردم مرغ را . است
بود مرغ يا فراموش كنند و ديگر به ن
اين نوع . گراني آن اعتراض نكنند

مبارزه يا راه حل براي برخورد با باال 
رفتن قيمتها فقط در عطاري آخوندهاي 

 . واليت فقيه پيدا مي شود
 تير 24اسماعيل احمدي مقدم روز شنبه 

ناخوشنودي خود را از پخش تصاوير 
فرمانده . مرغ از تلويزيون اعالم كرد

ه به ظاهر از نبود نيروي انتظامي ك
گوشت مرغ بر سفره هاي مردم ناراحت 

 كردن كاهش راه حلي براي ،شده
. اشتهاي مردم به مرغ پيدا كرده است

در فيلمها خوردن مرغ «:وي گفته است
را نشان مي دهند در صورتي كه فردي 

وي كه از . »شايد نتواند آن را بخرد
خشم گرسنگي مردم هراس دارد مي 

اد با ديدن اين فاصله برخي افر«:گويد

طبقاتي مي گويند كه خودمان چاقو به 
دست مي گيريم و حقمان را از اين 

 » .پولدارها خواهيم گرفت
روضه خوان نماز جمعه در تهران روز 

ر، فقر را از همه طوفانها  تي23آدينه 
خوفناكتر دانست و منكر هر گونه فقري 

وي در سخن پراكني اش . در ايران شد
اين . »فقر در كشور واقعيت ندارد«:گفت

در حالي است كه موضع گيري پايوران 
رژيم نشان دهنده اين است كه آنها فقر 
را يك تهديد جدي براي نظام مي بينند 

ر افزايش و از خشم همگاني در براب
 . قيمتها و بي عدالتي هراسان هستند

 ، تير31ناصر مكارم شيرازي روز شنبه 
راه حل خود را در برابر گراني گوشت 

راه حل وي چون . مرغ ارائه داد
همقطارانش دعوت مردم به فقر بيشتر 

با اندكي «:وي از مردم مي خواهد. است
قناعت از مصرف برخي مواد پرهيز 

ه براي توجيه گراني وي بيشرمان» .كنند
دست به دامن علم پزشكي شده و 
مصرف گوشت را زيانبار توصيف مي 

 .كند
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگاني 
سفره هاي خالي مردم را به مسخره مي 

شهروندان مرغ را «:گيرد و مي گويد
احتكار و مازاد بر مصرف تهيه مي 

 » .كنند
 11غالمعلي حداد عادل، روز يكشنبه 

اين گراني به مديريت احتياج «:، گفتتير
دارد چرا كه يكي از نقشه هاي دشمنان 

وي گراني را توطئه غربيها » .است
 . دانست

محمدجواد الريجاني گراني را هدف 
كه براي بي » جريان انحرافي«

اعتمادسازي مردم نسبت به نظام تالش 
 . مي كنند، دانست

وزير اطالعات بحران گراني را 
» مستد سازيهاي دروغينگزارشها و «

» شكست خوردگان فتنه«دانست كه  
بحران «با استفاده از آن در پي ايجاد 

 . هستند» اجتماعي
در حالي كه مصلحي وزير اطالعات 
رژيم، تالش مي كند گراني را توطئه 
دشمن نشان دهد، مدير عامل 

 26فروشگاههاي شهروند روز دوشنبه 
به دستور مراجع ذيصالح «:تير گفت

 درصد افزايش 30يمت گوشت قرمز ق
 » .يافته است

  
بحران اقتصادي و باالرفتن نرخ تورم 
همراه با افزايش قيمتها تبديل به يك 
موضوع مورد جدال بين باندهاي 

هدف اصلي همه . حكومتي شده است
باندهاي حكومتي استفاده از رانت قدرت 

هر كدام . و مشاركت در حاكميت است
مي كنند خود را از اين باندها تالش 

در . ناجي شرايط بحراني جلوه دهند
حالي كه همه آنها در كشتي زهوار 
درفته اي نشسته اند و نقطه وحدتشان 

 . حفظ نظام است

  

عربده هاي مستانه، 
  الفهاي بي مايه

  2بقيه از صفحه 
  ، مقام معظم )ره( امام ني جانشمينتوانست

 درك كرده و ي را به درستيرهبر
) خبرگزاري فارس(» .ميبشناس

آخوندهاي سرسپرده خامنه اي از اين 
كه خامنه اي را مردم در روي زمين 
سكه يك پول كرده اند تاسف مي 
خورند و براي همين براي او مقام 

سرسپردگان خامنه . آسماني مي تراشند
اي فكر مي كنند با دادن مقام آسماني 
به خامنه اي مي توانند حقارت و ِپلشتي 

عبايي براي . فقيه را پنهان كنندولي 
خامنه اي مي دوزند كه بتواند در قَد و 

» امام زمان شيعيان«قَباره همراهان 
 امام جمعه يقي كاظم صدآخوند. باشد

موقت تهران در مصاحبه با پاسدار 
امام زمان را در حال «:مي گويداسالم 
 يآقا.... انددهي رهبر دي براييدعا گو

 نيبه هم...  استي گوهر پاكيا خامنه
 مكرر خدمت حضرت تشرف داشته ليدل

آنها مي دانند و به » . نشناختهياست، ول
روي مباركشان نمي آورند كه اين عبا 
براي هيكل آقا بسيار گُشاد است و اين 
ادعاهاي متُشَرعانه را مردم ايران به 
سخرِه گرفته و براي آن پشيزي ارزش 

ل روي ديگر اين فض. قايل نيستند
فروشيهاي بي مايه، كابوسي است كه 
. خامنه اي به آن دچار شده است

هاي بي مايه و عربده كشيهاي بلوف
مستانه خامنه اي و عمله و اَكَرِه او براي 
. الپوشاني كردن همين واقعيت است

كابوس سرنگوني، تهران به مثابه يك 
تهديد، نفوذ سكوالريسم در حوزه هاي 

تيز را مشخص مي كانون س....مالها و
وزير اطالعات ولي فقيه اين كانون . كند

نقطه «:را به درستي تعريف مي كند
ناموفق «همه دشمنان رهبر » اشتراك

  . است» هي فقتيبودن ساختار وال
--------------------  

صحبتهاي وزير اطالعات تاكيدي بر 
هراس پايوران . بحران اجتماعي است

ط مردمي رژيم از تسخير خيابانها توس
است كه منابع مالي رژيم را مورد هدف 

با . قرار دهند و حقشان را طلب كنند
توجه به اين كه شعار عليه ولي فقيه در 
راس شعارهاي مردم در قيامهاي 
خياباني يوده، مصلحي پيشاپيش اعالم 
مي كند كه ولي فقيه در گرانيهاي اخير 

 . نقشي ندارد
عتبار آنها مي خواهند با ا«:وي مي گويد

زدايي و زير سوال بردن كارنامه رهبر 
برخي كم كاري و ندانم كاريها را متوجه 
رهبر بدانند و انتساب همه مشكالت از 
قبيل گراني و معضالت جزيي به رهبر 
انقالب از جمله نفشه هاي دشمنان 

صحبتهاي »  .محسوب مي شود
مصلحي تاكيدي بر واقعي بودن تنفر 

گاه وي در جايمردمي از ولي فقيه و 
  .نظام استبدادي است

   

  نابودي توليدات داخلي افزايش تورم، رشد نقدينگي و

 زينت ميرهاشمي
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شكست ديپلماسي اتمي رژيم جمهوري 
اسالمي، عواقب گوناگوني از جمله 
ورشكستگي اقتصادي كشور را ببار 

استراتژي مذاكره براي . آورده است
براي مذاكره، مدتهاست كه موازنه را 

هرچند در . عليه رژيم برهم زده است
گذشته نيز كفه رژيم از سنگيني مهمي 

 اما سياست مماشات. برخوردار نبود
كشورهاي غربي با رژيم و تالش براي 
رسيدن به يك توافق تا حد ممكن قابل 
قبول، اين توهم را براي پايوران رژيم 
واليت فقيه بوجود آورد كه دست باال در 
اين ميانه دارند و هر روز سعي مي 
كردند بر حجم خواسته هاي نامربوط 

اين توهم . خود از طرف مقابل بيفزايند
ي براي خامنه اي به قدرت و باال دست

عنوان ولي فقيه رژيم اين گونه تعبير 
شد كه توانسته شعار ضد آمريكايي 

او بارها . خميني را جامه عمل بپوشاند
وعده نابودي و شكست آمريكا و 
فروپاشي آن را از تريبونها متفاوت 
حكومتي به هوادارانش مي داد و در آينه 
بحران پيش رو خود را بزرگتر از آنچه 

  . بود، مي ديدكه
  

  از ژنو تا مسكو
توافق حداقلي در ژنو و وعده عقب 
نشيني، اين تصور را در غرب بوجود 
آورد كه مي شود سرسخت ترين 
كشورها همچون رژيم تروريستي 
جمهوري اسالمي را با مذاكره نَرم كرد 

اما اين . و وادار به عقب نشيني ساخت
تصور زمان زيادي به طول نيانجاميد، 

يدن مذاكره كننده اتمي رژيم به با رس
تهران، ناگهان توافقات انجام گرفته به 
دور انداخته شد و رژيم يك صدا اعالم 
كرد كه بر روي پرونده اتمي هيچگونه 

از اين زير همه . سازشي را نمي پذيرد
چيز زدن تا رسيدن به يك بن بست 
همه جانبه، يك دور مذاكره بيشتر زمان 

  .الزم نداشت
ن دور مذاكرات قبلي تا از سر از آخري

 ماه زمان برد تا 15گيري مجدد آن، 
رژيم با هزار زبان به طرفهاي خارجي 
بفهماند كه حاضر به گفتگوي مجدد 

از احمدي نژاد پادوي رهبر در . است
مسند رياست جمهوري تا الريجاني 
رييس مجلس، از وزراي خارجه و داخله 
تا پادوهاي دست چندم آن يك صدا 

دگي رژيم براي ادامه مذاكره را آما
اعالم مي كردند، اما اين غرب بود كه 
مي گفت به قول قرارهاي رژيم اعتباري 
نيست و حاضر نيست وقت خود را 
صرف گفتگويي كند كه توافق آن از 
هيچگونه ضمانت اجرايي برخوردار 

اما با همه اينها، مذاكرات از سر . نيست
ي بار ديگر رژيم جمهور. گرفته شد

اسالمي نشان داد كه حرف تازه اي 
براي گفتن ندارد و تنها هدف اش از 
اين كشاكشها خريدن وقت و رسيدن به 

رژيم . اهداف از پيش تعيين شده است
مذاكره را براي استفاده به عنوان 
تريبوني كه مي تواند اين امكان را در 
اختيار آن قرار  دهد تا شعارها و 

گزاف اش را، حرافيهاي همراه با الف و 
توسط وسايل ارتباط جمعي كه به اين 
گونه جلسات كشيده مي شوند، به اقصا 

  .نقاط دنيا مخابره كنند، مي خواست
  

  مذاكرات بي هدف
كشاندن موضوعاتي همچون بحران 
بحرين و كشمكش سوريه بر ميز 
مذاكرات اتمي در البالي درخواستهاي 
رژيم، بر مواردي همچون مديريت 

. افزود... ع سالح اتمي و جهاني و خل
خواسته هايي كه هيچ دليل منطقي 
براي وجود آنها در اين مذاكرات ديده 

دور جديد از استانبول در تركيه . نمي شد
شروع شد و رژيم دروغهايي همچون 
توافق غرب با حق غني سازي اتمي 
اش را تكرار كرد تا اين كه در بغداد 
مشخص شد، نه تنها توافقي انجام 

فته، بلكه رژيم با توليد جعليات و نگر
دروغگويي سعي كرد تا شكست دور 

اما نه . جديد را به گردن غرب بيندازد
تنها موفق به اين كار نشد، بلكه 
شكستي سخت را متحمل شده و اكنون 
مي توان گفت بازي را به كلي واگذار 

  .كرده است
ها بخشي از خواسته  اگر در ژنو، غربي

يرفتند و با ارائه هاي رژيم را مي پذ
بسته اي، امكاناتي را براي آن در نظر 
گرفته بودند، اما اكنون نه از آن هدايا 

به . خبري است و نه از حداقل گذشت
زبان ساده، در تمام اين مدت رژيم 
بدون يك برنامه درست و محاسبه 
دقيق با به ميان انداختن ادعاهايي واهي 

يغات و غير واقعي، تا توانست بر بوق تبل
دميد و غرب سنگرها را محاسبه شده 
يكي پس از ديگر تصرف كرد و برنامه 
خود را دقيق به پيش برد و نتيجه آن 
وضعيتي شد كه اكنون شاهديم، غرب 
رژيم را در تنگنايي قرار داده كه اآلن 

  .در هست
ادعاهاي گزاف رژيم بر سر پيشرفتهاي 
اتمي، دستيابي به تكنولوژي اتمي و 

يوم غني سازي شده، نه تنها حجم اوران
نتوانست براي آن امتيازي ببار آورد، 
بلكه اكنون كه روز محاسبه است، بايد 
  حساب و كتاب تمام آنچه بر زبان آورده

در اين ميان، رژيم تنها . را پرداخت كند
عربده كشيده و با تكيه بر دالرهاي 
نفتي، خود را پيروز ميداني نشان داده 

. اي او تنگتر مي شدكه روز به روز بر
پايوران رژيم بدون توجه به اين از دست 
رفتن ميدان، عربده هاي بدمستانه 
كشيده اند و با داد و هوار و جنجال 
تالش كرده اند ثابت كنند كه قدرتهاي 

اما امروز . جهاني را شكست داده اند
تاوان شراب خوردنهاي "متوجه شده اند 

 مخمور در ميان مستان –بي حساب 
  ."شستن استن

هرچقدر رژيم واليت فقيه عربده كشيد 
و حرافي كرد، غرب تحريمهاي خود را 

درمقابل اين گسترش . گسترش داد
تحريمها، يا پايوران رژيم آنها را كاغذ 
پاره خواندند و يا ولي فقيه شان ادعا 
كرد كه خواهد توانست اين تحريمها را 
 دور بزند و گفت كه آنها كار ساز نيستند

  .زيرا رژيم واكسينه شده است
  

بحران همه جانبه، نتيجه مذاكره 
  براي مذاكره

اما نتيجه اين شد كه از سال گذشته تا 
كنون صادرات نفت رژيم به نصف 

همزمان نه تنها . تقليل پيدا كرده است
بانكهاي رژيم، حتا بانك مركزي آن نيز 
مورد تحريم قرار گرفته و تبادل پولي با 

يعني اگر .  قطع شده استجهان به كلي
رژيم بتواند تحريمها را دور بزند و نفت 
بفروشد، باز قادر نخواهد بود تا پول آن 

با اين حساب . را به داخل كشور بفرستد
رژيم كه همه مبادالتش با ارزهاي 
معتبر جهاني به ويژه دالر انجام مي 
گيرد، اكنون دست بسته، به همان 

  .ش باشددارايي داخل كشور بايد دلخو
به همين دليل ارزهاي خارجي و در 
راس آنها دالر به يكباره جهشي عظيم 

با تمام تالش دولت و حضور . يافت
نيروهاي اطالعاتي براي كنترل بازار 
ارز، اختالف بين قيمت دالر دولتي با 

 تومان 700بازار آزاد چيزي بيش از 
تاثير اين جهش بر روي قيمت . است

ان است كه كاالهاي اساسي آن چن
قيمت بسياري از مواد و كاالهاي 
اساسي مورد نياز مردم بيش از صد در 

دولت و پايوران رژيم . صد گران شد
تنها توانستند شعار دهند و اين اتفاقات 
را به گردن دشمن و نيروهاي خارجي 

اما نمي گويند آن زماني كه . بيندازند
سرمست از دالرهاي نفتي به عربده 

دند و شعار شكست جويي مشغول بو
جبهه استكبار را فرياد مي كردند، فكر 
امروز را نكرده بودند؛ كه در صورتي كه 
گلوگاه عبور ارز به داخل كشور بسته 
شود كه شد، آن وقت اين دلقكهاي 

اكنون . مسخره چه كار خواهند كرد
صفهاي طويلي براي ارزاق عمومي 
ايجاد شده و دولت و رژيم ناتوان از 

ياري از كاالهاي اساسي، واردات بس
چگونه مي خواهند پاسخ مردمي كه 
چوب سياستهاي ماجرا جويانه رژيم را 

  مي خورند، بدهند؟
 ميليون بشكه 2با وجود صدور بيش از 

نفت روزانه، در سال گذشته دولت با 
كسر بودجه اي حدود سي ميليارد دالر 

اكنون كه صدور نفت به . رو به رو بود
ش پيدا كرده و نصف سال قبل كاه

بسياري از  كاالهاي اندوخته شده نيز 
ته كشيده اند، دولت چگونه خواهد 

توانست كسر بودجه خود را جبران 
كند و پاسخ بازار ارزاق عمومي را 

  دهد؟
بديهي است در چنين وضعيتي يكي 
از راههاي دم دستي دولت همچون 
گذشته چاپ اسكناس بدون پشتوانه 

در . بازار استو روانه كردن آنها به 
چنين حالتي بار ديگر بر حجم نقدينگي 

اين حجم نقدينگي . افزوده خواهد شد
اضافه توازن بازار را به نفع خود برهم 
خواهد زد و اوضاع را از آن چه امروز 

گراني به . هست آشفته تر خواهد نمود
دليل افت ارزش پول ملي بيشتر خواهد 

  . شد
  

  يك بحران دو عارضه
وضعيتي دو عارضه براي حاصل چنين 

باال گرفتن اعتراضات : اول. رژيم دارد
مردمي كه به دليل بيكاري و گراني، 
. قادر به تامين معاش روزانه خود نيستند

بسياري از اعتراضات با عكس العمل 
بديهي . شديد حكومت رو به رو خواهد

است كه سركوب تنها راهي است كه 
رژيم براي مقابله با اين اعتراضات 

اين به معني ريزش . برحق مي شناسد
بيش از بيش مشروعيت رژيم است، 
همان چيزي كه اين روزها از هاشمي 
رفسنجاني تا آخوندها و آيت اهللا هاي 
ريز و درشت به عنوان خطر بزرگ 

  .نسبت به آن هشدار مي دهند
انتقاد . شكاف در باالي رژيم است: دوم

به سياستهاي جاري و عدم كفايت 
ني كه كار را بدين جا رسانده كاربدستا

اند، مواردي است كه در داخل حكومت 
از هم اكنون مورد بگو مگو قرار گرفته 

اين بگو مگوها مي توانند به . است
صفبنديهاي جديد در داخل رژيم 
بيانجامد كه حاصل آن چيزي جز شقه 
شدن در باال و تضعيف واليت فقيه 

  .نخواهد بود
نه اي نه تنها اما با همه اينها علي خام

حاضر به پذيرش اشتباهاتش براي در 
پيش گرفتن سياستهاي ماجراجويانه 
نيست، بلكه به خوبي مي داند پذيرش 
حداقل اشتباه و كوچكترين عقب نشيني 
به سرنگوني يا فروپاشي رژيم خواهد 

اي جز اصرار  بنابراين هيچ چاره. انجاميد
اين . به آنچه تاكنون گفته و كرده ندارد

ست كه يك بازي دوسر باخت در جا
پيش روي اوست، كه در هر دو حالت او 

اين كه او . بازنده اين ميدان خواهد بود
سعي خواهد كرد با بند و بست و از اين 
ستون تا آن ستون براي رژيم خود عمر 
بخرد و روز رويارويي را اندكي به عقب 

  .بيندازد، چاره ديگري ندارد
  

  نفرت از اُم القُرا
تضعيف . اين همه ماجرا نيستاما 

موقعيت رژيم درمنطقه به معني شكست 
. سياست منطقه اي رژيم هم هست

رژيمي كه خود را اُم القُراي مسلمانان 
مي دانست، اكنون مورد بي توجهي 

  بهار عربي. كامل مردم منطقه قرار دارد
  

  5بقيه در صفحه 
  

  عواقب شكست ديپلماسي اتمي و منطقه اي براي رژيم
 جعفر پويه



  5 صفحه                       1391دادرم اول – 325نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عواقب شكست 

ديپلماسي اتمي و 

  منطقه اي براي رژيم

  
  4بقيه از صفحه 

توازن منطقه را به زيان واليت فقيه 
اگر جنگ عراق و . برهم زده است

افغانستان همچون هديه اي آمريكايي 
تقديم رژيم شد و موقعيت او را براي 
مدتي تقويت كرد، اكنون وزش بهار 

. ستعربي، به معناي پائيز واليت فقيه ا
چهره زرد رنگ او نشانه بيماري نفرت 
عمومي اي است كه در منطقه نسبت به 
رژيم جمهوري اسالمي بوجود آمده 

درهمان ابتداي كار، رهبران . است
تونس حساب خود را از رژيم ايران جدا 
كردند و با صداي بلند اعالم كردند كه 
نه تنها هيچ مشابهتي با رژيم تهران 

ارتباط را نيز با آن ندارند، بلكه حداقل 
دارند و از هرگونه نان قرض دادن به 

در مصر كار به جايي . رژيم طفره رفتند
رسيد كه بارها رهبران اخوان المسلمين 
اعالم كرده اند عليه دستگاه تبليغاتي 

انتشار . رژيم اعالم جرم خواهند كرد
مصاحبه هاي جعلي و قالبي توسط 

 و خبرگزاري نزديك به سپاه پاسداران
همه و ... اعالم سفر مرسي به تهران و 

همه تكذيب شد تا ثابت شود كه 
اتفاقات منطقه و تغيير و تحول آن 
هيچگونه ارتباطي به رژيم جمهوري 
اسالمي ندارد كه هيچ، حتا از حداقل 
ارتباط ديپلماتيك به آن نيز پرهيز مي 

  .كنند
از همه بدتر وضعيت بسيار پيچيده و 

م در سوريه گرفتار ناجوري است كه رژي
حمايت همه جانبه از . آن شده است

بشار اسد و فرستادن نيرو و دخالت 
مستقيم سپاه پاسداران و نيروهاي 
سركوب رژيم در سوريه به نفع اسد و 
عليه مردم، ثابت مي كند كه رژيم 
جمهوري اسالمي در جبهه مردم حضور 

بكارگيري نيروي قهري عليه . ندارد
ردم را نسبت به مردم سوريه چشم م

يك دروغ بزرگ كه همان حمايت از 
نتيجه . جنبشهاي مردمي است، باز كرد

اين سياست ضد مردمي، از يك سو 
نفرت از رژيم واليت فقيه و از سوي 
ديگر از دست رفتن موقعيتي است كه با 
خرج كردن دالرهاي نفتي و بكار گيري 
نيروهاي مزدور براي خود دست و پا 

  .كرده بود
ت دروغين از مردم بحرين و حماي

تالش براي روي كار آوردن شيعه هاي 
وابسته به خود در آن كشور، نه تنها 
باعث شد كه امارات متحده عربي به 
يك موضعگيري جديد دست زند، بلكه 
عربستان سعودي را به جبهه اي راند 
كه رژيم سالها تالش مي كرد از آن 

اكنون مشخص مي شود كه . پرهيز كند
تان سعودي و رژيم در چندين عربس

. كشور به صورت نيابتي درگير هستند
  اگر در گذشته رژيم موفق شده بود تا در 

  
لبنان با ترور رفيق حريري دست باال را 
بدست آورد و عربستان را كنار بزند، 
اكنون در بسياري از كشورهاي ديگر از 
جمله مصر، تونس و سوريه از عربستان 

 به آن واگذار عقب است و ميدان را
  .كرده است

  

  تركيه رقيبي تازه نفس
از سوي ديگر اكنون تركيه به عنوان 
مدعي اي جديد به رقابت با رژيم 
جمهوري اسالمي پرداخته و تالش مي 
كند تا با بازسازي وجه خود و نمايش 
اسالمي قابل قبول تر، جاي رژيم تهران 

هرچند رژيم جمهوري . را پر كند
عي كرده خود را اسالمي تا كنون س

حامي تركيه نشان دهد، اما واقعيت اين 
است كه در موقعيت كنوني و غلبه 
تحريمها بر جمهوري اسالمي، تركيه نه 
به عنوان يك هم پيمان و يا هم 
مسلك بلكه به عنوان يك رقيب، خود 

از رقابت . را در موقعيت بهتري مي بيند
در سوريه كه چندين بار به جنگ لفظي 

ا جابجايي محل مذاكرات اتمي كشيده، ت
به همين دليل، نشان دهنده  وضعيتي 

  .بس دشورا براي رژيم در منطقه است
همچنين در اين ميانه بايد كشمكش 
رژيم با آذربايجان را نيز مورد توجه قرار 

هرچند در موقعيت عادي مي شود . دارد
اين كشمكش را كم اهميت و از درجه 

 اما در اعتبار پائيني ارزيابي كرد،
موقعيتي كه رژيم جمهوري اسالمي 
قرار دارد، بحران با همسايه شمالي خود، 
يعني آذربايجان مي تواند همچون 

جار و . معظلي بزرگ جلب توجه كند
جنجال جاسوسهاي دستگير شده رژيم 
در آذربايجان تا صدور فتوا از سوي آيت 
اهللا هاي حكومتي عليه آذربايجان از 

 مرزي از طرف يك طرف و كشاكشهاي
ديگر، اين منطقه را آبستن وضعيتي مي 
كند كه در صورت پيچيده شدن اوضاع 
مي تواند همچون درب پشتي دسترسي 

  .به رژيم عمل كند
  

برخوردهاي نژاد پرستانه و نفرت 

  بيشتر
تا وقتي كه نيروهاي خارجي در 
افغانستان بودند و آن كشور در اشغال 

 هم قرار داشت، سالها به عنوان يك
جمهوري . پيمان رژيم تصور مي شد

اسالمي با يك بازي دو جانبه، تالش 
مي كرد تا از يك طرف رابطه اش را با 
نيروهايي كه عليه اشغال مي جنگند به 
ويژه طالبان را حفظ كند و از سوي 
ديگر با روابط ديپلماتيك با دولت دست 
نشانده كرزاي، جاي پايي براي خود در 

هرچند اين . دا كندآينده آن كشور پي
رابطه يكي به نعل و يكي به ميخ تا 
مدتها ادامه پيدا كرد، اما به محض 
امضا پيمان استراتژيك بين افغانستان و 
آمريكا، رابطه رژيم با آن كشور به كلي 

  .دگرگون شد
تالش رژيم براي جلوگيري از امضا اين 
پيمان نه تنها نتوانست براي او سودي 

  برخي از رهبران داشته باشد، بلكه 

  
افغانستان را بر آشفت و كار به درگيري 

رژيم جمهوري اسالمي . لفظي كشيد
ناتوان از تاثير گذاري بر اين روند دست 
تعدي به سوي افغانهاي ساكن ايران 
دراز كرد و با برخوردهاي نژاد پرستانه، 
چهره دژم و نفرت برانگيز خود را افشا 

ز استانهاي اخراج افغانها از برخي ا. كرد
كشور به صورتي بس بي شرمانه، راه 
ندادن افغانها به محلهاي عمومي 
همچون پاركها، و دستور به مغازه و 

براي عدم فروش جنس و ... ناواييها و 
مايحتاج روز مره به شهرونداني كه 
سالهاست در ايران زندگي مي كنند، بار 

داد كه آپارتايد نهفته در دل ديگر نشان 
رژيم قرون وسطايي جمهوري اسالمي 
تا چه اندازه مي تواند نفرت برانگيز 

از همه بدتر حمله به خانه و . باشد
كاشانه افغانهايي است در ايران ساكن 

تجهيز اوباش وابسته به . هستند است
حكومت و باز گذاشتن دست آنها با 
حمايت نيروي انتظامي در به آتش 
كشيدن زندگي انسانهاي شرافتمندي 
كه جرمشان افغاني بودن است، اعمالي 
است كه نه تنها كشور افغانستان را در 
يك موقعيت تازه در برابر همسايه غربي 
خود قرار داد، بلكه چشم جهانيان و به 
خصوص مردم منطقه را نسبت به 
رژيمي كه الف و گزافهاي بي مورد مي 

مهاي ضد زند و از وحشي ترين رژي
  .انساني، بي شرم تر است، باز كرد

  

  امارات بندري بسته به روي رژيم
پروسه انزواي منطقه اي با برهم 
خوردن رابطه دراز مدت رژيم با امارات 
متحده عربي كه يكي از مهمترين 
راههاي ارتباطي آن براي دور زدن 
تحريم و جهان غرب بود، وضعيت رژيم 

 قرار داده را در موقعيتي بسيار شكننده
ناتواني رژيم در بازسازي اين . است

ارتباط و نداشتن جانشين و آلترناتيو 
براي موقعيتهاي از دست رفته، به معني 
انزواي روز افزوني است كه هر چه از 

  .آن مي گذرد، بيشتر مي شود
با اين حساب اگر شكست كامل 
سياستهاي منطقه اي را در كنار شكست 

ذاريم، وضعيتي ديپلماسي اتمي رژيم بگ
را خواهيم ديد كه رژيم جمهوري 
. اسالمي اكنون در آن گرفتار آمده است

از يك طرف از تهران عالمتهايي 
مخابره مي شود كه رژيم حاضر است 

 درصد را متوقف كند و شايد 20تا غني 
اگر بيشتر ادامه پيدا كند تعطيلي فردو را 

اما از قبل كاملن مشخص . نيز بپذيرد
ين نوشداروي پس از مرگ است كه ا

سهراب هيچ دردي از رژيم درمان 
حداقل انتظار رژيم از . نخواهد كرد

جامعه بين الملل كه كاملن مشخص 
است در راس آن آمريكا قرار دارد، 

اما واقعيت اين . برداشتن تحريمهاست
است كه اين موقعيت را نزديك به دو 

اگر در آن . سال قبل رژيم از دست داد
توانست پشت ميز مذاكره موقع مي 

توافق كند و از موضعي كه در داخل نيز 
قابل توجيه بود، عقب نشيني نمايد، 

  . چنين امكاني اكنون در دسترس نيست

  
 درصد 20تعطيلي فردو و غني سازي 

مي تواند به عنوان پيش درآمد يك 
توافق و نشان دادن صداقت رژيم در 
پايبندي به توفقات مورد پذيرش واقع 

  .د نه چيزي بيشترشو
تالشهاي چند ماه گذشته رژيم براي 
فعال كردن جوخه هاي ترور و دست 
. زدن به عمليات ايذايي نيز ناكام ماند

تروريستهاي ارسالي در آسياي جنوب 
شرقي دستگير شدند، برنامه ريزي براي 

به . عمليات ديگر نيز راه به جايي نبرد
جز چند عمليات نيمه موفق كه به 

ر نطفه خفه شد، اين امكان نيز سرعت د
اكنون رژيمي ياغي . كار ساز نيست

مانده است با كوهي از تحريمها و 
چندين قطعنامه سازمان ملل،  اتحاديه 
اروپا و سازمانها و نهادهاي حقوق 

وضعيت در داخل روز بروز بدتر . بشري
صفهاي ارزاق عمومي طويل . مي شود

 تر شده و صداي اعتراضات بلند خواهد
  .شد
  

  تاوان سياستهاي ماجراجويانه
از هم اكنون زمزمه هايي در بي كفايتي 
بعضي از مسووالن و سياستهاي غلط 

اين مقصر . به زبان آورده مي شود
سازي نشان مي دهد كه آنچه تا كنون 
به عنوان سياستهاي رژيم به پيش برده 
مي شد، به نقطه پايان خود رسيده 

دسته بنديهاي جديد و . است
. نگربنديهاي تازه شروع خواهد شدس

آناني كه تا كنون اسبهاي خود را چهار 
نعل تاخته و هر آن چه مي توانستند بر 
سر رقباي و شركاي سابق خود آورده 

در داخل رژيم . اند،  اكنون بايد بترسند
. بسياري طناب دار ديگري را مي بافند

اينان زخم خورده شرايط، منتظر فرصت 
ه هر آن نزديكتر مي هستند، فرصتي ك

سياست حذف، سياست تا كنوني . شود
رژيم بوده است، چاقوي جراحي در حال 
تيز شدن است و بخشي و تعدادي 

اما آيا اين قرباني . قرباني خواهند شد
سازي و جراحي خواهد توانست دردي از 
رژيم دوا كند و از بن بست خود ساخته 

  كنوني نجات پيدا كند؟
ا آمريكا سالهاست  غرب و در راس آنه

با ممارست و حوصله پروژه اي سخت را 
به پيش برده اند و تا به اينجايي رسيده 

اگر . اند كه اكنون رژيم در آن قرار دارد
رژيم جمهوري اسالمي فكر مي كند كه 
با يك عقب نشيني تاكتيكي و حداقلي 
خواهد توانست در دامي كه اكنون 

 در گرفتار آمده نجات پيدا كند، بسيار
اكنون موقع ديدن عواقب . اشتباه است

عربده جوييها، ترورها، آدمكشيها و 
. انفجار سفارتخانه و گروگانگيري است

سياست بحران زا و بحران زي به 
اين . انتهاي خط خود نزديك مي شود

كه سرانجام اين وضعيت چگونه خواهد 
بود؟ نيروهاي ديگري نيز در اين روند 

ن تحليل به آنها تاثير گذارند كه در اي
اما در يك جمله . پرداخته نشده است

مي توان اين گونه گفت كه عاقبت 
خوشي براي رژيم جمهوري اسالمي در 

  .چشم انداز متصور نيست
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مهاجرت يك پديده جهاني است كه 
همواره وجود داشته اما با پايان جنگ 
سرد اين  تصور و خوش بيني ايجاد شد 
كه با فرو كش كردن رقابت بين ابر 
قدرتها، وضعييت مهاجران نيز بهبود مي 

اما زندگي براي مهاجران نه نتها . بايد
بهتر نشد، بلكه موج تازه اي از بد 

  .آغاز گشترفتاري نسبت به آنان 
  

 تشكيل دولت ،پيش ازپايان جنگ سرد
اسرائيل زمينه ساز پناهندگي بسياري از 
فلسطينيها به اردن، مصر، سوريه و لبنان 

حمله شوروي به افغانستان و . شد
هاي داخلي در آن كشور، باعث  جنگ

پناهندگي افغانها به ايران و پاكستان 
خشكسالي، قحطي و جنگهاي . گرديد

پناهندگي سكنه اتيوپي به داخلي باعث 
 ازبرخي . كشورهاي مجاور شد

مهاجرتها نيز به اختيار صورت مي 
يكي از داليل مهاجرتهاي . گرفت

اختياري مشكالت اقتصادي كشور مبدا 
گونه مهاجرتها با هدف  اين. است

دستيابي به منابع طبيعي و ثروت و يا 
.. پذيرد دستمزد و رفاه بيشتر انجام مي

ونه مهاجرت اروپاييان به عنوان نم به
آمريكا، استراليا، كانادا و آفريقا در قرن 

مهاجرت كارگران تركيه به . نوزدهم
آلمان غربي پس از جنگ جهاني دوم، 
و مهاجرت مردم اتريش، مجارستان، 

  . يوگسالوي به آلمان
پس از جنگ سرد، مهاجرت به چالشي 

امري كه با اقتصاد جهاني و به جهاني 
 تبديل ،نگاتنگ پيدا كردهرابطه اي ت
مهاجرت در مقام يكي از . شده است

شناختي   هاي جامعه  ترين پديده مهم
سده بيستم، در دوران پس از جنگ 
سرد و عصر جهاني شدن از ابعاد 

اي برخوردار شده و با الگوهاي  تازه
در . سنتي تفاوتهاي بارزي يافته است

اين ميان تبليغات ناسيوناليستي، 
 احزاب راست گرا تي و فاشيستينيسوُش

بر دامن زدن به ستيزه جوئي با مهاجران 
اكثر مهاجران انسانهائي .  استكم نبوده

هستند كه به دليل فقر و نابرابري 
اقتصادي، عدم آزاديهاي سياسي و 
تامين اجتماعي، بي خانماني دوران 

 زادگاه خود، دوستان، ،جنگ و اشغال
 رسوم خانواده، شبكه حمايتي و آداب و

كرده اند تا به را ترك و فرهنگ خود 
  حال  با اين. زندگي بهتري دست يابند

، هادر زندگي جديد با مشكالت و سختي
توهين و تحقير فاشيسم و نژاد گرايي 

  . روبرو مي شوند
البته اشكال ديگري از مهاجرت نيزمانند 
حركت روستائيان، كارگران و كشاورزان 

تجوي  جسبرايفقير به سوي شهرها 
اگر چه شرايط و عوامل . كار نيز هست

مساعد جذب كننده مانند امكانات 
بهداشتي بيشتر، آموزش بهتر، درآمد 
بيشتر و مسكن بهتر دليل برخي از 
مهاجرتها بوده  اما شمار مهاجران 
اجباري از جمله پناهندگان سياسي 

  . بسيار بيشتر و فراگير تر است
  

 و بيستم ژوئن، روز جهاني مهاجران
بنا به . استآوارگان سازمان ملل 

 سازمان ملل متحد 2010گزارش سال 
شمار مردمي كه در سراسر جهان  به 

 ميليون 43 /7اجبار مهاجرت كردند به 
اين باال ترين شمار مهاجران در . رسيد

 3افغانستان با .  سال اخير است15
ميليون مهاجر و آواره جنگي داراي 

بنا به . اشدباالترين رقم  مهاجر مي ب

گزارش اين سازمان، بيشتر اين افراد به 
. كشورهاي همسايه مهاجرت كرده اند

 ميليون افغان 7/2 بالغ بر 2010در سال 
به كشورهاي همسايه  پاكستان و ايران 

  .  رفته اند
تيرس كميسار عالي پناهندگان وانتونيو گ

سازمان ملل متحد در اين گزارش مي 
ي در نيت غلطدر جهان امروز ذه":گويد

 شده و آن ايجادامواج آوارگان مورد 
هراس از هجوم آوارگان به كشورهاي 

 آن را با ديگر انواع كهصنعتي است 
مهاجرتها و تحركات توده هاي انساني 

گوتيرس مي .  "همشكل مي پندارند
اما بار اصلي را فقيرترين "افزايد، 

براي . "دوش مي كشنده كشورها ب
ماندار بيشترين شمار نمونه،  پاكستان مه

مهاجران به نسبت برآورد اقتصادي  با 
 مهاجر در هر يك دالر در آمد 710

 2010در سال .  خالص ملي بوده است
بيشترين مهاجران از افغانستان، عراق و 

 در صد 47همچنين . سومالي بوده اند
مهاجران را زنان و كودكان تشكيل مي 

  .   دهند
ويژه زنان  ه به اين ترتيب مهاجران ب

 ◌ٔ هاي زنجير سلطه  آخرين حلقه
قدرتمندان را با هستي خود تنيده 

بنا بر برآورد سازمانهاي مدافع . بينند مي
 هزار تا 600حقوق بشر، ساالنه بين 

 هزار انسان توسط 800
قاچاقچيان از مرزها عبور 
داده شده و به فروش 

 درصد از 80رسند كه  مي
اين افراد دختران و زنان 

بسياري از اين . هستند
افراد به كارهاي سياه و 
غيرقانوني كشانده شده و 
مورد استثمار و بدرفتاري 

  .گيرند قرار مي
جاي  در بيشتر مواقع، به 

وضع قوانيني در 
عنوان   راستاي پذيرفتن مهاجران به

  شهروندان جامعه، كنترل آنان به
شينان جامعه مد نظر ن  عنوان حاشيه
از اين روست كه در . قرار مي گيرد

عصر حاضر، بد رفتاري با مهاجران 
به يك معضل جهاني تبديل شده 

صليب سرخ بين المللي با .  است
تاكيد بر وضعيت ناهنجار مهاجران 

وردن آبر" برسازو كارهائي كه به امر
 بر مي گردد، "نيازهاي مهاجران

  . پافشاري دارد
اري رفتارهاي نژاد پرستانه در سال ج

نسبت به مهاجران كه بيشتر از سوي 
حكومتهاي راست گرا و ارتجاعي 
كارگرادني شده به شكل چشمگيري 

در واكنش به آن،  . ادامه پيدا كرده است
  . جنبشهاي اعتراضي نيز شكل گرفته اند

به چند نمونه از اخرين رويدادهائي كه 
 وخامت زندگي مهاجران را توصيف مي

  .كند مي پردازيم
    

  اسرائيل و مهاجران افريقائي
 وزير  چندي پيش نتانياهو، نخست

اسرائيل مهاجران آفريقايي را خطري 
استراتژيك براي اسرائيل خواند و 
اسرائيليها را به خشونت عليه آنها 

وي در ادامه دستور اخراج . تحريك كرد
فوري همه پناهجويان آفريقايي از 

 25تعداد اين پناهجويان . دادرا اسرائيل 
هزار نفر برآورد شده است كه بنا به 
گزارشهاي سازمان ملل در صورت 
بازگرداندن اين افراد به كشورشان جان 

در پيامد اين . آنها در مخاطره خواهد بود
فرمان، خشونت و رفتار نژاد پرستانه 
. عليه مهاجران آفريقايي افزايش يافت

 خانه ،يندر برخي از محله هاي فقير نش
 توسط اوباش به ي مهاجران آفريقاييها

آتش كشيده شد و مردم تحت ضرب و 
مهاجران به رواج . شتم آنان قرار گرفتند

فساد اعم از تجاوز، سرقت، مصرف 
مشروبات الكلي و حمل سالح سرد 

  . متهم مي شوند
 هزار آفريقائي از سودان و 60نزديك به 

گر و اريتره براي فرار از رژيمهاي سركوب
 از مرز مصر 2005ستمكار  در سال 
بسياري از مقامات . وارد اسرائيل شدند

اسرائيل گفته اند كه مهاجران بر اقتصاد 
ما ضربه مي زنند و هويت يهودي ما را 

از سوي ديگر، . به مخاطره مي اندازند
  له ابحثهاي داغي در اسرائيل بر سر مس

  
 دفاع از درعده اي . مهاجران وجود دارد

   اسرائيل از آوراگان ؛اجران مي گويندمه

فراري ازفاشيسم هيتلر بنيان گذاري  
شده و بنا براين ما مسوليت داريم كه در 

. مهاجران انعطاف پذير باشيم برابر ديگر
اما برخي ديگر معتقدند اسرائيل هيچ 

كه  مسوليتي ندارد و مي گويند، زماني
نازيها آنها را قتل و عام مي كردند 

سمت ديگري ه يش را بجهان رو
  . گردانده بود

در اعتراض به سياستهاي سركوبگرانه 
عليه مهاجران، شماري از نويسندگان و 

بنيامين " اي به ادباي اسرائيلي در نامه
اسرائيل، وزير رژيم    نخست"نتانياهو

 نامه .خواستار توقف خشونتها شدند
 از كساني كه حائز تنتوسط دهها 

 اند، امضا شده  شدهجوايز ويژه اسرائيلي 
يهودا "، "عموس عوز"كه از جمله آنها 

  مردخاي"، "أحينوعام نيني"، "باور
  7بقيه در صفحه 

  مهاجران پس از جنگ سرد

   ژوئن، روز جهاني مهاجران20به مناسبت 
  

  ليال جديدي
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مهاجران پس از 

  جنگ سرد
  6بقيه از صفحه 

 . است"اورام كانيوم"  و"كرمنتسر
شيمون "هايي از اين نامه به    نسخه

، رئيس كنست، رئيس دادگاه عالي "پرز
و روساي فراكسيونهاي پارلماني ارسال 

  .شده است
    

   مهاجران در يونان 
 تا 2008مدافعان حقوق بشر از سال 

نت نسبت به  پيرامون اعمال خشو2012
ن به بحران اقتصادي و امعترض

مهاجران گزارشات تكاندهنده اي را 
رفتار وحشيانه و .  گزارش داده اند

 شكنجه توسط پليس يونان چشمگير
سازمان عفو بين الملل در . بوده است

مهاجران جنايتكار " ؛اين باره مي گويد
نيستند اما در يونان مانند جنايتكاران با 

  . "شودآنها رفتار مي 
كه مهاجران يك سفر  پس از آن

خطرناك را پشت سر مي گذارند توسط 
  بدون آن،دولت يونان دستگير مي شوند

كه دسترسي به وكيل، مترجم و مدد كار 
بسيار از آنها نياز . اجتماعي داشته باشند

به محافظت قوانين بين المللي دارند اما 

بي توجه بدان به كشور مبدا بازگردانده 
بنا به گزارش عفو بين الملل . ندمي شو

 هزار نفر 30 بيش از 2009در سال 
تقاضاي پناهندگي به يونان داده اند كه 

  . نفر پذيزفته شده اند36تنها 
در سالهاي گذشته چندين تظاهرات 
عليه بد رفتاري با مهاجران در يونان بر 

ن با نشان دادن امعترض.  پا گشته است
يس مورد و كليبهائي كه توسط پلدئوي

ضرب و شتم قرار گرفته اند دست به 
  .  افشاگري زدند

  
  مهاجران افغان در ايران

تحت حاكميت جمهوري اسالمي، 
افغانهاي مهاجر در ايران داري 
هيچگونه حقوق شهروندي ويژه اي 

  سال 30هنوز مهاجراني كه . نيستند
اند، آواره  پبش به ايران مهاجرت كرده

ري از بسيا. شود جنگي محسوب مي
كودكان افغان از تحصيل كردن باز 

تخمين مندرج در يك بنا به . مانده اند
-1379ويكپديا در سال تحصيلي 

صد هزار كودك افغان در  ، چهار1390
دانش .  ايران از تحصيل باز مانده اند

آموزان افغان نيز  حق تحصيل در پيش 
در . ندارند ها را هدانشگاهها و دانشگا
 افغان به كارهاي عين حال، مهاجران

كم درآمد و سخت و بدون هيچگونه 
گفته مي . امنيت شغلي كشيده شده اند

شود كه  از ابتداي مهاجرت افغانها به 
ايران سازمان ملل متحد براي كمك به 
سه ميليون مهاجر، ميليونها دالر به 
. جمهوري اسالمي پرداخت كرده است

اين در حاليست كه مقامات جمهوري 
چگاه از اين كمكها ياد اسالمي هي

  .نكرده اند
در هفته هاي گذشته، جمهوري اسالمي 

ي   تالش كرد تا مانع امضاي توافقنامه
استراتژيك ميان افغانستان و اياالت 

 در اين رابطه، سفير. متحده آمريكا شود
رژيم در كابل، رئيس مجلس سناي 

پارلمان افغانستان را با صراحت  
  چنانچه؛تهديد كرد و گفت

  پارلمان افغانستان سند توافقنامه
ي استراتژيك ميان كابل و 
واشنگتن را تأييد كند، مهاجران 

از . افغان را اخراج خواهند كرد
سوي ديگر، جمهوري اسالمي 

مهاجران افغان را ابزاري براي  
انتقام جوئي از آمريكا قرار مي 

  .دهد
در روزهاي اخير و متعاقب تهديدهائي 

ع نشد، با كارگرداني كه اثر بخش واق
برخي از نهادهاي دولتي فضاي اهانت و 
آزار اتباع افغان به ويژه در استانها 

فروشندگان مواد غذايي، . تشديد شد
نانواييها و تاكسيها ملزم شده اند به 

 خدمات ارائه "اتباع خارجي غيرمجاز"
غالمرضا غالمي، مدير كل اتباع . ندهند

ارس و مهاجرين خارجي استانداري ف
حفظ "دليل اعمال چنين روشي را 

خطر " مردم و جلوگيري از "بهداشت
بنا بر .  عنوان كرد"بيماريهاي واگيردار

شهروندان براي اطمينان "دستور وي 
يافتن از ناقل نبودن اتباع مي توانند 
مشخصات هويتي اتباع را مطالبه و اتباع 
نيز ملزم به همراه داشتن كارت و مجوز 

 با باز ".خود هستنداقامت قانوني 
گذاشتن دست مردم بدين صورت نژاد 
پرستي بين مردم ايران توسعه داده مي 

دولت افغانستان نيز نمي تواند . شود
 و نيم 2اقدام موثري كند زيرا اخراج 

ميليون افغان مشكل بزرگي براي اين 
  .كشور ايجاد مي كند

در اين رابطه  فعاالن اجتماعي و 
 تنها در افغانستان بشر نه حاميان حقوق

ن امعتقدند كه مهاجر بلكه در ايران نيز
افغان نبايد به يك ابزار سياسي براي 

بازيهاي سياسي منطقه اي و جهاني 
اما رفتار جمهوري اسالمي  .تبديل شوند

با افغانها نشان مي دهد كه اين موضوع 
. وارد بازيهاي سياسي شده است

خشونت عليه شهروندان افغان در ميان 
هايي از جامعه ايران و به ويژه  شبخ

نيروهاي مخالف 
تاثير  حكومت بي

نمانده و با 
انتقادهاي شديدي 

.  استروبروگشته
مردم افغانستان و 
مهاجران افغان از 
فعاالن اجتماعي 
ايران و 
روشنفكران ايران 
خواسته اند كه 
ضمن اعتراض به 
سياستهاي نا 
  ،عادالنه رژيم

مردم ايران را از 
برخورد اهانت 
آميزي كه از سوي 
نظام و سيستم مي 

  . شود، دوري دهند
نمونه ديگر اقدامات جنايتكارانه، اعدام 
سه افغان مهاجر در سال جاري بود كه 
موجي از نفرت را در ايران و افغانستان 

اخراج  در اين رابطه و. برانگيخت
 اجباري مهاجران افغان در داخل و خارج

اي صورت  از ايران اعتراضات گسترده
صدها فعال سياسي و مدني در . گرفت

ايران به اخراج گسترده مهاجران 
در كابل نيز تظاهراتي . معترض شده اند
افغانستان از احتمال  صورت گرفت و

تيره شدن روابطش با ايران سخن به 
  .ميان آورد 

  
مهاجران ايراني به كشورهاي 

  ديگر
يد صندوق بين  براساس گزارش جد

المللي پول، ايران رتبه اول را در آمار 
 كشور در 91مهاجرت نخبگان از ميان 

حال توسعه يا توسعه نيافته دنيا كسب 
  . كرده است

صندوق بين المللي پول در اين مورد 
 هزار 180گزارش داده كه ساالنه حدود 

ايراني تحصيلكرده به اميد زندگي و 
 از كشور يافتن موقعيتهاي شغلي بهتر

صندوق بين المللي در . خارج مي شوند
گزارش خود مي افزايد كه رقم خروج 

 هزار نخبه تحصيلكرده از 180حدود 
 ميليارد 50ايران، به معني خروج ساالنه 

عالوه بر آن، . دالر ارز از كشور است

ن به حكومت ابسياري از معترض
جمهوري اسالمي پناهنده كشورهاي 

ر حاليست كه اين د. ديگر مي شوند
ويژه جوانان، شرايط سخت ه ايرانيان و ب

پناهندگي در كشورهائي نظير يونان و 
تركيه را به زندگي تحت تهديدهاي 
جاني ، شكنجه و اعدام در ايران را 

  .ترجيح داده اند
  

  مهاجرت به آمريكا و اروپا
بنا به گزارش سازمان جهاني مهاجرت  

ود  ميليون مهاجر در سراسر دنيا وج200
 درصد جمعيت جهان را 3دارند كه 

اروپا مهماندار . تشكيل مي دهند
 ميليون و 70بيشترين شمار مهاجران با 

 45آمريكاي شمالي پس از آن با 
 ميليون در 25ميليون و سپس آسيا با 

  .رديف سوم قرار دارند
 650،  2012بنا بر يك بررسي در سال 

كه   در صورتيمردم جهانميليون 
د خواستار ترك كشور نه باشامكان داشت

يك چهارم . خود براي هميشه هستند 
 ميليون نفر، 150اين افراد، نزديك به 

. خواستار مهاجرت به آمريكا مي باشند
حال آمار ها نشان مي دهند كه  با اين

جهاني سازي و تبادل كاال در سطح 
جهاني به نسبت بسيار باال تري از تغيير 

  . مكان و مهاجرت بوده است
در اروپا مخالفت با مهاجران بيشتر به 

 تبليغات احزاب  ودليل ملي گرائي
ناسيوناليست كه ضد مهاجر نيز هستند 

پس از جنگ سرد در . بوده است
كشورهاي اروپائي فضاي  گسترش 
بيگانه ستيزي بيشتر شده است و در 

  .  استسياست گذاري اثر نهاده
اما در آمريكا پس از پايان جنگ سرد، 

يت ملي و نظامي  آمريكا به امنيت امن
صورت ه ب اين كشور. جهاني تبديل شد

افقي و با عوامل تأثيرگذار جديدي چون 
 ،اقتصاد، محيط زيست، مهاجرت

تروريسم و فرهنگ به اضافه نظامي 
در آمريكا جنجالهاي . گري پرداخت

بسياري بر سر مهاجرت بر پا شده كه 
 به سختگيري بيشتر در نهايتاً
مهاجران و نظامي شدن باره 

رسانه .  مرزهاي انجاميده است
ها و وسايل ارتباط جمعي به 
ياري راستگرايان و ناسيوناليستها 
هم در برانگيختن حساسيت 

  .  مردم كم كاري نكرده اند
 نژاد ،بد رفتاري با مهاجران

پرستي است كه از سوي 
دشمنان زحمتكشان تبليغ و 

نداشتن اجازه . ترويج مي شود
مت و مدارك كافي،  نسبت اقا

تروريست دادن، مشكالت اقتصادي 
كشورها و غيره، بهانه اي غير قابل 
 پذيرش و غير منطقي براي بد

رفتاريهاي حكومت يا بخشي از جامعه 
دفاع از . نسبت به مهاجران است

از . مهاجران ، دفاع از حقوق بشر است
اين رو اعتراضات عمومي كه در سراسر 

تاري با مهاجران صورت جهان عليه بدرف
گرفته، بايد گسترش يافته  و در دستور 
كار فعاالن سياسي و اجتماعي قرار 

  .گيرد
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 ماه گذشته هاييكي از مهمترين رويداد
برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 

 حسني رژيمكشور مصر بعد از فروپاشي 
كميتة عالي انتخابات مصر، . مبارك بود

 ژوئن، محمد 24روز يكشنبه مورخ 
مرسي از حزب آزادي و عدالت وابسته 
به اخوان المسلمين را به عنوان برندة 

هوري مصر اعالم انتخابات رياست جم
محمد مرسي در رقابت با احمد . كرد

شفيق، آخرين نخست وزير دوران 
%  51.73مبارك و نامزد ارتش، با كسب 

به پيروزي دست % 48.27در برابر 
كميتة عالي انتخابات مصر اعالم . يافت

 ميليون نفر از حق راي 50.9كرد كه 
دادن در انتخابات برخوردارند كه از اين 

 ميليون نفر در انتخابات 26.4ميزان، 
از % 51.8به بياني ديگر، . شركت كردند

واجدان شرايط در دورة دوم انتخابات 
. رياست جمهوري مصر شركت كردند

 به صاحبان حق راياز % 25 بنابرين
بدين ترتيب، . محمد مرسي رأي دادند

نيمي از واجدان شرايط اصوالً در 
ر انتخابات شركت نكرده و تحريم را د

برخي گزارشها نيز . دستور كار قرار دادند
بر اين موضوع تأكيد ورزيده اند كه 
برخي به دليل هراس از قدرت گيري 
احمد شفيق، به محمد مرسي رأي داده 

ه اعالم پيروزي محمد مرسي ب. اند
عنوان اولين رئيس جمهور بعد از انقالب 

 از سوي كميتة مركزي ،مردم مصر
شمكشها بين اخوان انتخابات، عليرغم ك

المسلمين و ارتش، از جمله تشكيل 
توسط شوراي » شوراي عالي دفاع«

نظامي حاكم، منحل كردن مجلس 
و صالح دانستن نيروهاي » الشعب«

امنيتي وابسته به ارتش از سوي وزير 
دادگستري از تعامل ميان نيروي ارتش 
و اخوان المسلمين بر سر اصول، در 

اسي، خبر مسير شراكت در قدرت سي
در همين راستا، محمد مرسي . مي دهد

 بعد از پيروزي خودسخنراني اولين در 
در انتخابات به موازات گرامي داشت ياد 
و خاطرة جان باختگان انقالب، بر 
اهميت نيروي قوي ارتش مصر تĤكيد 
ورزيد و مارشال محمد حسين طنطاوي، 
رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح 

ن شوراي نيروهاي مصر كه عالي تري
 اعالن كرد كه ارتش در استمسلح 

كنار رئيس جمهور قانوني مصر خواهد 
ايستاد و در مسير استقرار ثبات در كشور 

از نظر . با وي همكاري خواهد داشت
بين المللي نيز محمد مرسي بر همكاري 
با دول غربي تأكيد ورزيد و اضافه كرد 
 كه در شرايط امروز در مصر جائي براي

سفر هيالري . درگيري وجود ندارد
كلينتون به قاهره و ديدار با مرسي و 
ديگر مقامهاي مصري از جمله حسين 
طنطاوي و اعالن دفاع و حمايت وزير 
امور خارجة آمريكا از دولت جديد مصر 
از يكسو و تأكيد مرسي بر پايبند بودن 

به قرارداد كمپ ديويد از ديگر سو، 
 سرمايه داري بيانگر پذيرفتن ضوابط

جهاني توسط اخوان المسلمين جهت به 
رسميت شناخته شدن و مشاركت در 
قدرت از سوي قدرتهاي جهاني و 

در همين رابطه، وزير امور . استمنطقه 
خارجه اسرائيل، بنيامين نتانياهو نيز 
آمادگي دولت اسرائيل پيرامون همكاري 
با مديريت جديد مصر بر پايه تفاهم نامة 

توجه به اين مسأله . عالن كردصلح را ا
كه انوار سادات توسط خالد احمد شوقي 

بولي وابسته به اخوان المسلمين در ناستا
، در راستاي مخالفت آنها با 1981سال 

قرار داد كمپ ديويد ترور شد و پايبند 
آن بودن كنوني محمد مرسي به 

قرارداد، پرده از يك چرخش تاكتيكي 
هت شراكت نيروي اخوان المسلمين ج

  .در قدرت بر مي دارد
  

  
 كشور مصر از نظر موقعيت استراتژيك 
يكي از مهمترين كشورهاي خاورميانه 

از اينرو، سقوط . حساب مي آيده ب
حسني مبارك در مصر در مقايسه با 
كشورهاي ديگر تحت تأثير انقالبات 
موسوم به بهار عربي تأثيرات ژرفي بر 

شته منافع كشورهاي منطقه و جهان دا
شراكت ارتش و يك . و خواهد داشت

گروه مذهبي در ساختار قدرت و تشكيل 
دولت جديد در مصر بر سياست سرمايه 
داري جهاني در كُپي كردن يك مدل 
تركيه اي در راستاي تشكيل خاورميانه 
. بزرگ، بيش از پيش صحه گذاشت

ارتش مصر نهادي ثروتمند و قدرتمند 
 -يدر عرصة فعل و انفعاالت سياس

كه بيش از  طوريه ست، بااقتصادي 
يك چهارم توليد ناخالص داخلي مصر را 

دو روز قبل  در اختيار دارد و اكنون دقيقاً
با تشكيل  از اعالن نتيجة انتخابات،

شوراي عالي دفاع بمثابة نهاد اصلي 
اجرائي كشور در موضع گيريهاي دولت 
در عرصة سياستهاي خارجي، دفاعي و 

ون اساسي آينده از نقش روند تدوين قان
قابل توجه اي نسبت به اخوان 

 بر اساس .المسلمين برخوردار گرديد
 در دمدل تركيه اي، دولت مصر مي باي

هر حال مرحلة گذار از يك ساختاري 
نظامي به ساختاري به ظاهر غير 
. نظامي، سكوالر و دموكرات را طي كند

عنوان ه در همين راستاست كه مرسي ب
 جهت دخوان المسلمين مي باينمايندة ا

شراكت در قدرت، با ژنرالها كنار بيايد و 
 نقش پشت پردة خود دژنرالها نيز مي باي

از شوراي  »استيون كوك«. را ايفا كنند
روابط خارجي مستقر در نيويورك در 
رابطه با كُپي برداري از مدل تركيه ابراز 

هاي چنين نظمي    كه  دانهداشت
بالفاصله پس از سقوط حكومت مبارك 

زماني كه . كاشته شد 2011 در فوريه
ژنرالهاي نظامي مصري يك ترجمة 

 تركيه 1982اساسي  عربي از قانون
  . ترتيب دادند

  

  
چه امروز از سير واقعيات در مصر  آن

مي گذرد حاكي از نوعي وحدت  بين 
نظاميان و اخوان المسلمين بر سر 

وعات اساسي مد نظر سرمايه داري موض
چگونگي تقسيم قدرت و .  جهاني، است

توازن قوا بين نيروها به برخوردها، 
موضع گيريها در ادامة روند فرايند 
تشكيل دولت در آينده ربط پيدا مي 

چشم انداز بحث پيرامون تعميق . كند
تضادها در باال، بين نظاميان و اخوان 

ن تر شد المسلمين و يا كمرنگ
اما، . كشمكشها را آينده، تعيين مي كند

قدرت گيري اخوان المسلمين در مصر 
در ادامة تونس سبب تشديد بحث 
پيرامون بهار عربي و تحوالت منطقه در 
محافل روشنفكري و سازمانها و احزاب 

غُبار . خصوص چپ، شده سياسي ب
افسردگي بر تجزيه و تحليل بسياري 

خي كه بر پاشيده شد، تا آنجائي
گرايشات مبارزة مردم در منطقه را به 
داليل گوناگون، اشتباه انگاشته و 

اين . ارزيابي كردندشكست خورده 
احزاب و سازمانهاي سياسي در يك 
واكنش ارتجاعي همة فعل و انفعاالت 

منطقه را تنها تابع فعاليتهاي نيروهاي 
ارتجاعي و امپرياليستي دانسته و جهت 

يروهاي ممانعت از قدرت گيري ن
مذهبي از ساختارهاي خودكامه در حال 
فروپاشي مانند دولت سوريه، دفاع 

در حقيقت، مردم به ميدان آمده . كردند
را به گوشه گيري و منفعل شُدن دعوت 

طور خودكار با ه و در اين راستا ب
مانند و ديكتاتوري حكومتهاي ارتجاعي 

. هران، همصدا شدندترژيم حاكم بر 
موضع گيريهائي اكثراً متأسفانه، چنين 

تحت لواي دفاع از طبقة كارگر و 
انقالب سوسياليستي، اتخاذ گرديده 

طور ه چه در چنين ادعاهائي ب آن. است
عمد و يا سهواً ناديده گرفته مي شود 

انقالب «. ستاتعريف انقالب سياسي 
از حاكم قدرت  تغييرحاصل » سياسي

 يك انقالب است و مردم طريق نيروي
در مصر نيز يك . نيست اجتماعي

انقالب سياسي و نه يك انقالب 
 مسلماً، تا زماني. اجتماعي رخ داده است

كه سيستم دستخوش يك تغيير همه 
جانبه نگردد، مسألة قدرت يك موضوع 

در پروسة . طبقاتي باقي خواهد ماند
انقالب سياسي مصر، حكومت بورژوائي 
خودكامه و استبدادي حسني مبارك بعد 

ه، از هم پاشيده و حكومتي از سه ده
بورژوائي جديد در سازش بين نيروئي 
ارتجاعي و ارتش، قدرت سياسي را 

اكنون، ادامة اين روند به . تصاحب كرد
كشاكش بين نيروهاي در قدرت و 
نيروهاي اجتماعي جهت تثبيت خواسته 

اين . هاي دموكراتيك بستگي دارد
نيروهاي انقالبي، سكوالر و دموكرات 

ه با توسل به نيروي بالقوه و هستند ك
بالفعل مردمي كه تا سرنگوني حكومتي 
خودكامه از كمترين تالشي، دريغ 
نورزيدند، قادرند با تشكيل سازمانها و 
تشكلهاي اجتماعي در روند تصويب 
قوانين تأثيرگذار باشند و قدرت سياسي 
حاكم را به رعايت حداقل حقوق 

  . دموكراتيك، وادار سازند
»بعد از پيروزي به مردم » رسيمحمد م

اين در . وعدة ثبات، آزادي و عدالت داد
حاليست كه اقتصاد مصر در شرايط 

ه صنعت توريسم ب. بغرنجي قرار دارد
عنوان يكي از پردرآمدترين منابع ورود 
سرمايه به كشور شديداً تنزل پيدا كرده 

گزارش شده % 12ميزان بيكاري . است
ط فقر از جمعيت مصر زير خ% 42و 

از آنجا كه اخوان . زندگي مي كنند
 المسلمين مانند ارتش مصر، پيش از اين

كه يك نيروي صرفاً مذهبي باشد، به 
بخشي از قدرت بورژوازي جهاني مبدل 
گشته كه در راستاي برنامه هاي 
صندوق بين الملل پول و بانك جهاني 
گام بر خواهد داشت و با توجه به 

 داري به بحرانهاي ساختاري سرمايه
سختي پاسخگوي مطالبات معيشتي 

اين به هيچ وجه . مردم مصر خواهد بود
جامعة . تداوم انقالب را منتفي نمي كند

مصر در التهاب بسر مي برد و جنبش 
.  قدرت خود باقي و پايدارستامردم ب

  مردمي كه به خيابانها آمدند و بختك 
  

  9بقيه در صفحه 

  انتخابات رياست جمهوري مصر و تداوم انقالب
 آناهيتا اردوان
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 " از ي صالحدعوت

 "ي سورنيمعارض

  با كدام هدف؟
  

  يدي جداليل
  ري ت26 خبر دوشنبه يفراسو

 همواره ي اسالمي كه جمهوري حالدر
 و يحاتي تسل،ي ماليباكمكها

 و تكاري خود به حكومت جنايكيلجست
 رسانده، ياريسركوبگر بشار اسد 

 نيمعارض" دعوت از ي آمادگيصالح
 را اعالم راني گفتگو در اي برا"يسور

 ي كه جمهورستي در حالنيا.  كنديم
 ماده 6 طرح ي با دم خود براياسالم

 عنان كه بشار اسد را در يف كويا
 گذارد، گردو ي ميمنصب خود باق

 تكارانهياما با كشتار جنا. شكسته بود
 شكست زي طرح نني امسه،ياسد در تر

   .خورد
 يكوف"د،ي گوي ممي خارجه رژريوز

 داده كه از ي خوبيشنهادهايعنان پ
 و يا  شش مادهشنهاديجمله آنها پ

 ي است كه در راستاي بعدشنهاديپ
 نيا. " آن انجام گرفته استتيتقو
 ي انقالبيروهاي را ن" خوبشنهاديپ"

 بر دي گذاشتن مهر تائهيدرون سور
 ماندن اسد در مسند قدرت يباق

 شوند ي و متذكر منند كي مفيتوص
 يرااز آتش بس ب" اسد ميكه رژ

 يادامه سركوب و حمالت با سالحها
   ." كندي تر استفاده منيسنگ

 يروهاي نانهي وحشورشي امر را نيا
 يراني كه منجر به ومسهياسد به تر

 نفر شد، 200 مردم و كشتار يخانه ها
 ناظران سازمان ملل اتيه. ثابت كرد

 خود از دي بازدنيمتحد بعد از اول
 حاتي تسليري بكارگمسهي تريروستا
 از جمله آتش توپخانه و نيسنگ

 يكوف.  كرددي مردم را تائهيخمپاره عل
 اقدام را ني باره گفت كه انيعنان در ا

 محكوم " الفاظ ممكننيدتريشد"با 
 مخالف با ونياما اسد انقالب.  كنديم

 ي خواند و مستي خود را ترورتيحاكم
 ها را هدف قرار "ستيترور" كه ديگو

   .داده است
 خارج كشور ونيسيپوز كه اي حالدر

تنها راه را موافقت با آتش بس اعالم 
كرده بود، مبارزان داخل موافقت با آن 

 جنبش شتري بيرا همزمان با سازمانده
 كه نيخالصه كالم ا. رفتندي پذيم

 كشتار ي تواند پاسخگويبشار اسد نم
 نباشد و همزمان همچنان هيمردم سور

   .به حكومت خود ادامه دهد
 ي اسالمي جمهور آنجا كهاز

 گرِه هي سورميسرنوشت خود را به رژ
 با ي تواند حرف تازه ايزده است نم

مخالفان حكومت بشار اسد داشته 
 ي و تالش برايباشد، مگر وقت كش

 .هي سوركتاتوريحفظ قدرت د

  

  

 بازار افتني تيرسم

 يآزاد ارز در طرحها

 يحكومت
 

 هي پوجعفر
  ري ت28چهارشنبه ...  خبر يفراسو
 مي رژوراني از مدتها تالش دولت و پاپس
 كنترل ي كردن ارز و ادعاي تك نرخيبرا

بازار آزاد و نوسانات آن، اكنون مشخص 
 نشده بلكه ي شود، نه تنها ارز تك نرخيم

 يمدتهاست در بخش واردات، ارز سه نرخ
 . شوديمحاسبه م

 ندگاني طرح كه توسط نماني اساس ابر
 متيقمجلس آخوندها داده شده است، 

 و ارز آزاد يدالر به صورت مرجع، صادرات
 . شوديمحاسبه م

 صي واردات كشور، تخصاني گفته متولبه
 با ارز ي لوكس و مصرفيارز به كاالها

 ي مني ندارد، آنها همچني لزوميدولت
 دي تومان تنها با1226 متي ارز به قنديگو

 .ابدي صيبه ده قلم كاال تخص
رش  كل ثبت سفاري مد،يي خداساسان

 باره ني در ارانيسازمان توسعه تجارت ا
 در ها تي اساس اولونيبر ا": دي گويم

 در نظر گرفته ي ارز به طور جدصيتخص
 ي كه ارز كاالهاي تا زمانني بنابراشود؛ يم

 ي به كاالهاي نشود، ارز دولتنيمتقدم تام
 ".ابدي ي نمصي تخصگريد

 كندي اعالم مي ارز را دو نرخيي خداهرچند
در حال حاضر و با اعمال ": ديو گيو م

 و ارز حاصل ي تومان1226 ارز ديروش جد
از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، 

 ".وجود خواهد داشت
 سيي ر،ي ارسالن فتحگري دي سواز

 مجلس آخوندها خبر از ي اقتصادونيسيكم
 ي با نرخ دولت"يطرح حذف ارز مسافرت"
 مهر روز ي حكومتيخبرگزار.  دهديم

 ي به نقل از او م"سه شنبه"گذشته 
بر اساس طرح تازه، ارائه ارز ": سدينو

 متوقف شود و دي باي به نرخ دولتيمسافرت
 ازي ارز مورد ندي باشورمسافران خارج از ك

 ". كنندهي آزاد تهمتيخود را به ق
 وراني پاي حساب بر خالف ادعاهاني ابا
و  نه تنها آنها قادر به كنترل بازار ارز ميرژ

 كردن آن نشده اند، بلكه با سه يتك نرخ
 كردن ي در اصل دو نرخاي كردن و ينرخ

 . بخشندي متيآن، بازار آزاد ارز را رسم
 عمل ني هم اكنون مشخص است كه ااز
 بازار آزاد افتني تي كه رسممي رژورانيپا

 ي كاالهاي بر رويمي مستقريارز است، تاث
ر  بازاگري دياز سو.  خواهد گذاشتياساس

 مي رژوراني توسط پانگونهيآزاد ارز كه ا
 سو ي است براي محلابدي ي متيرسم

استفاده كردن آنان تا با فروش گرانتر ارز 
 . خود را انباشته كنندي هابي مردم، جهب

 دست ي بازار آزاد به معنافتني تيرسم
 در آن و سو استفاده مي رژورانيداشتن پا

 يكنون تي دزد و كاله بردار از موقعيعده ا
 .است

  

انتخابات رياست 

جمهوري مصر و 

  تداوم انقالب
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سي سالة حكومتي خودكامه و 
استبدادي را از تاريخ مصر، جاروب 
كردند، آموخته اند كه براي دستيابي به 

 مبارزه دمي باي» دموكراسي« و» نان«
آن ميزان از . را كماكان ادامه دهند

ول، واجدان شرايطي كه در گام ا
انتخابات را تحريم كردند ساكت 
نخواهند ماند و ساختار سياسي حاكم را 
با تشكيل سازمانهاي اجتماعي به 

كه  تا هنگامي. چالش خواهند گرفت
مردم در خيابانند، انقالب شكست 

با از هم پاشيدگي . نخورده است
حكومت خودكامه و استبدادي حسني 
مبارك، شرايط براي فعاليت طبقة 

 و ديگر گُردانهاي اجتماعي، كارگر
در همين رابطه . فراهم گرديده است

مي توان به شكوفائي خيزش نوين 
علي رغم . طبقة كارگر مصر، اشاره كرد

كه طبقة كارگر مصر همواره در  اين
راستاي تغيير سيستم در تالش و تكاپو 
بوده است، اما جنبش مستقل كارگري 

ادر به تنها اخيراً، در پروسة بهار عرب، ق
رساندن صداي خود به كل جامعه شده 

زيرا تنها اتحادية كارگري . است
) 2(» اي تي يو اف«بازرگاني قانوني، 

مثابة بازوي ه قريب به شصت سال ب
فدراسيون . دولت عمل كرده است

اتحادية بازرگاني مصر طي دهه ها 
ساختار سياسي خودكامه و مستبد 

ي همواره از سياست انحصار طلبي پيرو
كرده است كه مأموريتش نه حمايت از 
حقوق به حقِ طبقة كارگر مصر بلكه 
كنترل حركتها و اعتراضات كارگري 

البته اتوريتة اتحاديه مذبور . بوده است
 در جلوگيري و كنترل 1990از سال 

ي با ضعف روبرو راعتراضات كارگ
طوريكه طبقة كارگر در سال ه گشت ب
  مجال مخالفت با سياستهاي2000

اين . خصوصي سازي مبارك را يافت
اعتراضات كارگري يكي از عوامل 
آغازينِ ايجاد ناپايداري در حكومت 

در . حساب مي آيد بهحسني مبارك، 
كه خصوصي سازي فعل و  حالي

انفعاالت اقتصادي توسط دولت حسني 
سرعت پيش مي ه مبارك در سكوت ب

رفت، تنها نگراني طبقه كارگر 
د و به موضوعات اقتصادي بو

دموكراتيزه كردن ساختارهاي اجتماعي، 
، تنها 2010تا سال . اهميتي نمي داد

بخش بسيار اندكي از فعاليتهاي 
كارگري مصر، دموكراتيزه كردن شرايط 

عنوان استراتژي در دستور قرار ه را ب
بدين ترتيب، طبقة كارگر . داده بود

كه با طبقة حاكم به ستيز  بيش از اين
.  از سر آشتي وارد مي شدبپردازد، با آن

تنها بالفاصله بعد از آغاز خيزشهاي 
اي «مردمي اخير بود كه كارگران عليه 

، قيام كردند، سياستهاي »تي يو اف
را را زير پا گذاشته و  انحصارطلبي آن

موفق به تشكيل فدراسيون اتحادية 
اي اف آي تي «بازرگاني مستقل مصر، 

 و اين تشكل اولين. ، شدند)3(» يو
جديدترين فعاليت مستقل كارگري بود 

در . كه از شورشهاي اخير، پديدار گرديد
حقيقت، جنبش كارگري طي سال 

 توانائي 2012 و آغاز سال 2011
ه تحرك يابي و بسيج نيروي خود را ب
. طور بي سابقه اي، به دست آورد

كارگران در اين دوران بيش از صد 
اتحاديه جديد و مستقل تĤسيس كردند 

 در اين راستا موفق به افزايش ميزان و
ه از آنچه ب. حداقل دستمزدها، شدند

طور مختصر در رابطه با تاريخ جنبش 
سادگي ه كارگري گفته شد مي توان ب

نتيجه گرفت كه حلول مبارزات سياسي 
كارگري، سازماندهي و ايجاد تشكلهاي 
مستقل كارگري به موازات انقالب 

 طبقة .سياسي مصر به پيش رفته است
كارگر در شرايط كنوني در صورت بهره 
جوئي از شرايط باز سياسي بعد از 
انقالب قادر است نقش نيروئي عظيم 
در روند دموكراتيزه كردن جامعة آينده 

صورت ه اين مسĤله ب. مصر داشته باشد
خودبخودي انجام نمي پذيرد، بلكه 
بستگي به درجة تشكيالتي و آگاهي، و 

بنابراين، . داردفعاليت طبقة كارگر 
وظيفة مهم نيروهاي ماركسيستي و 
چپ نه مهر باطل كوبيدن به مبارزة 
مردم و طبقة كارگر مصر به دليل 
سازش بين نيروي ارتش و اخوان 

 بلكه حمايت و كمك به ،المسلمين
ماركس در . ارتقاء اين مبارزه است

خطابية نخستين بين الملل اعالم كرد 
ة تصرف قدرت سياسي وظيف«كه 

پس وظيفة . »بزرگ پرولتارياست
كمونيستها اين است كه خود را درگير 
سازمان دادن عمومي پرولتارياي 

در . انقالبي و روشنگري نظري آن كنند
سطور مانيفست كمونيست نوشته شده 

كمونيستها منافعي جدا و «:است كه
. مجزا از منافع كل پرولتاريا ندارند
را بنابراين، اصول فرقه گرايانه اي 

پيشنهاد نمي كنند كه بخواهند از 
طريق آن جنبش پرولتري را شكل 

  ».دهند و قالب ريزي كنند
  

  پانويس
اطالعات پيرامون تاريخچة جنبش ) 1

خيزش نوين «طبقة كارگر از مطلب 
مندرج شده در » طبقة كارگر مصر

برداشت شده » جدليه«شبكة اينترنتي 
  .است

2 (ETUF فدراسيون اتحاديه ،
 اني مصربازرگ

3 (EFITU فدراسيون اتحاديه ،
  بازرگاني مستقل مصر
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محكوميت نه سال و نيم و 

بازداشت محمود باقري فعال 

  صنفي معلمان جهت اجراي حكم 
طبق گزارش خبرگزاري هرانا، محمود 
باقري عضو هيإت مديره كانون صنفي 
معلمان ايران كه در دو پرونده جداگانه 
مجموعا به نه و نيم سال حبس تعزيري 
و تعليقي محكوم شده است، جهت 

  .شداجراي حكم بازداشت 
محمود باقري عضو هيإت مديره كانون 
صنفي معلمان ايران كه در پرونده سال 

 به سه و نيم سال حبس تعليقي و 1385
 نيز به شش سال 1389در پرونده سال 

حبس تعزيري محكوم شده بود، روز 
شنبه سوم تير، در پي تائيد حكم شش 
سال از سوي دادگاه تجديد نظر استان 

ن احضار و تهران به دادسراي اوي
  .بازداشت شد

اين احضار، در پي فراخوان دو ماه پيش 
وي انجام گرفت كه در آن هنگام، با 
درخواست مدرسه و همكاري قاضي 
دادسراي اوين، اجراي حكم تا پايان 

  .امتحانات خرداد به تعويق افتاد
باقري پيش از اين، به خاطر 

 1385گردهمĤييهاي اسفند ماه سال 
مجلس، در روزهاي فرهنگيان روبروي 

 يك ماه را در بند 1386آغازين سال 
 زندان اوين گذراند و پس از آن، 209

حكم سه و نيم سال زندان تعليقي را 
  .دريافت كرده بود

  
استمداد معلم زنداني كرد، محمد 

امين آگوشي از گزارشگر ويژه 

  حقوق بشر
تقاضاي استمداد معلم بازنشسته زنداني 

 به كميسر محمد امين آگوشي خطاب
عالي ، گزارشگر ويژه حقوق بشر و ساير 
مراجع بين المللي كه جهت ارسال به 
اين مراجع و انتشار در اختيار فعاالن 
حقوق بشر و دمكراسي در ايران  قرار 

  .گرفته شده است
متن تقاضاي استمداد كه به كميسر 
عالي و گزارشگر ويژه حقوق بشر ارسال 

  : شده است به قرار زير است
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل 

  متحد در ايران، دكتر احمد شهيد
اينجانب محمد امين آگوشي معلم 

 ساله، 53بازنشسته اهل پيرانشهر، 
 فرزند و يك مادر پير 5داراي همسر و 

 1386در مورخه اول فروردين . هستم 
توسط حفاظت اطالعات سپاه آذربايجان 

 كردستان غربي به اتهام ارتباط با اقليم
در پيرانشهر دستگير شدم و همان روز 

 رمضان منتقل 81به اورميه و بازداشگاه 
شدم در بدو دستگيري مورد آزار و اذيت 

 ماه 7و بي احترامي قرار گرفتم مدت 
 روز در سلولهاي انفرادي تحت 21و

سخت ترين فشارهاي روحي مورد 

بازجوئي قرار گرفته و شبانه روز به طور 
حيط بازداشگاه با چشمان مداوم در م

بسته توسط افراد حفاظت بازجويي مي 
شدم و سواالت بي ربط و بي مورد كه 
با اتهام من بي ربط بود بارها پرسيده 
مي شد و بايد به دلخواه آنان جواب مي 

در مورد عدم رعايت حقوق . دادم
شهروندي زياد اعتراض مي كردم، آنها 
با تهديد مي گفتند حقوق شهروندي 

  .راي ما معني نداردب
بعد از پايان بازجويي از آنجا كه خيلي 
افسرده و در شرايط بحران روحي بودم 
و مدركي براي محكوميتم نبود با قرار 
وثيقة صد وپنجا ميليون توماني آزاد 

بازپرس پرونده آقاي باغبان، . شدم
قاضي دادسراي نظامي اروميه شخصي 
باسواد و درستكار وعادل بود هميشه 

عي داشت مرا با سند آزاد كند، نمي س
لذا بازپرس پرونده تحت فشار . گذاشتند

كيفر خواست صادره را به عنوان شروع 
به جرم صادر كرد و نظرش اين بود به 
دليل فقدان ادله كافي شروع به جرم 

اما دادستان دادسراي . محسوب شود
نظامي مخالف كيفر خواست بود عليرغم 

كيفر خواست را وجاهت قانوني دادستان 
تغيير داد و از دادگاه در خواست تشديد 

  . تامين بازداشت موقت نمود
 26بعد از يكسال در مورخه ي 

 از سوي شعبه ي دو 1388ارديبهشت 
قاضي . دادگاه نظامي اروميه احضار شدم

دادگاه بنام حافظ غفاري كه شخصي 
عصباني و سابقة بيماري داشت فوري 

ا به زندان اروميه قرار وثيقه را لغو و مر
بعد از چهار ماه جهت . منتقل نمود

قاضي . دادرسي به دادگاه بدرقه شدم
دادگاه ضمن پذيرش كيفر خواست غير 
قانوني و بدون درخواست دفاعيات 
وكيل و خودم و از روي حدس و گمان 
با درخواست دادستان با اشد مجازات 

 24كيفر خواست صادره مطابق ماده 
سلح و بند ج راي جرايم نيروهاي م

اعدام را صادر كرد و به قول قاضي 
پرونده از بابت راي صادره در عذاب 
وجدان بود و حتي حفاظت و اطالعات 
طي نامه رسمي جرايم درخواست 

  .تخفيف مجازات كرده بودند
نظر به اين كه بنده مرتكب جرم نشده 
بودم و مجازات اعدام يك اقدام غير 

ي به شدت به انساني بود در مهلت قانون
پرونده به . راي صادره اعتراض كردم

 ديوان عالي كشور ارجاع و 31شعبه 
 ديوان آقاي محمد 31رياست شعبه 

سليمي بدون اين كه پرونده طوالني مرا 
قرائت كند، با استعانت از خدا و وجدانش 

  .راي صادره را تاييد نمود
پرونده جهت اجرا به اجراي احكام 

. ه فرستاده شددادسراي نظامي ارومي
 آيين دادرسي كيفري 272مطابق ماده 

از ديوان عالي كشور درخواست اعاده 
الزم به ذكر است در . دادرسي نمودم

جريان فرستادن لوايح از آنجا كه مظلوم 
واقع شده، جريان را رسانه اي كردم و 

 ديوان 31پرونده دوباره به شعبه 
رئيس شعبه آقاي سليمي . فرستاده شد
 31 بود، لذا قضات شعبه عوض شده

ضمن نقض پرونده دستور مجوز اعاده 
دادرسي به شعبه ي هم عرض را صادر 

لذا بعد از آن كه يك سال زير . نمود
 به شعبه 1389اعدام بودم در اسفند ماه 

هم عرض دادگاه شعبه يك نظامي 
احضار شده و در يك جلسه ي دادرسي 

از آنجا كه در راي . تفهيم اتهام شدم
ان هنگام پذيرش اعاده دادرسي ذكر ديو

شده بود تغيير كيفر خواست وجاهت 
قانوني ندارد ولي با همان كيفر خواست 
عليه بنده اعالم جرم شد و قاضي شعبه 

 قانون 190هم عرض با همان ماده 
مجازات اسالمي كه گزينه ي چهارم آن 

 سال 10ماده نفي بلد حد شرعي حكم 
تبعيد به زندان زاهدان را صادر كرد 
ضمنا گزينه اول و دوم ماده همان اعدام 
مي باشد كه قبال در راي اوليه لحاظ 

مجددا به راي صادره اعتراض . شده بود
 ديوان عالي كشور با 31كردم و شعبه 

فشار دادستاني دادسراي اروميه راي 
شعبه هم عرض را ابرام و تاييد نموده 

 آنجا كه مريض بوده وبرابر از. است
گواهي پزشكي داراي ناراحتي مزمن 

 سال است 4اعصاب مي باشم و مدت 
با اين وضع تحمل حبس مي نمايم 
وادامه حبس به معناي مرگ تدريجي 
بنده بوده و هست و از طرف ديگر تبعيد 
كردن بيشتر به خانواده ام صدمه خواهد 
زد و در حقيقت اعضاي خانواده ام دارند 

  .مجازات مي شوند
در وهله اول ازكميسارياي عالي حقوق 
بشر و مجامع بين المللي و نهاد هاي 
حقوق بشري استمداد مي كنم تا 
اقدامات الزم براي آزادي فوري و بي 
قيد وشرط اينجانب را هر چه زود تر 
عملي نمايند تا اين كه به آغوش 
خانواده و جامعه ام برگردم و سران 

نند زندان تنها آثار منفي ايران هم مي دا
  .داشته و خواهد داشت

  
اخراج معلم زنداني از آموزش و 

  پرورش
به گزارش خبرگزاري هرانا،  مسئوالن 
آموزش و پرورش پاكدشت حكم اخراج 
عبدالرضا قنبري از اين اداره را صادر و 

  .به وي در زندان ابالغ كردند
عبدالرضا قنبري، معلم محكوم به اعدام 

 سوي آموزش و پرورش اخيرا از
شهرستان پاكدشت اخراج شده است و 
مسئوالن زندان اوين نيز از ارسال 
دفاعيه اين زنداني در رابطه با حكم 

  .كنند آموزش و پرورش جلوگيري مي
بنا بر اين گزارش، دادستاني تهران نيز 
از وكالت آقاي عليزاده در پرونده اين 
معلم در بند مخالفت كرده است، 

ي تهران علت مخالفت با اين امر دادستان
را اعالم نكرده است، خانواده اين زنداني 

گويند عبدالرضا قنبري در مراحل  مي
دادرسي از حق اختيار وكيل محروم 

  . بوده است

عبدالرضا قنبري آموزگار ادبيات فارسي 
يكي از مدارس پاكدشت، استاد دانشگاه 

 دي 6و از بازداشت شدگان وقايع 
است كه به اتهام ) 1388عاشوراي (

 دادگاه انقالب 15محاربه از سوي شعبه 
اسالمي تهران به رياست قاضي صلواتي 
به اعدام محكوم شد و اين حكم عيناً از 

  . سوي ديوان عالي كشور تائيد شد
نزديكان اين زنداني به گزارشگر هرانا 

مادر اين زنداني به شدت دچار «:گفتند
قاي آلزايمر شده است و درخواست آ

قنبري براي مالقات با مادرش نيز 
تاكنون با مخالفت مسئوالن زندان و 

  . »دستگاه قضايي همراه بوده است
اسفند ماه سال گذشته تقاضاي عفو و 
بخشودگي اين معلم از سوي دستگاه 
قضايي رد شده است، حكم اين معلم 
هم اكنون در دايره اجراي احكام زندان 

  .اوين قرار دارد
   

 هزارمعلم 5غير قانوني استخدام 

 هزارنيروي خدماتي 15قرآن و 

  در آموزش و پرورش
به نوشته سايت كلمه به نقل از گزارش 

 تير ايلنا، يك عضو 26روز دوشنبه 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس از 
اقدام غيرقانوني وزيرآموزش و پرورش 

 هزارمعلم قرآن و 5مبني بر استخدام 
  .اد هزارنيروي خدماتي خبرد15

موسي الرضا ثروتي عضو اصولگراي 
هزار 20اين «:مجلس دراين باره گفت

نفر درحالي به استخدام آموزش 
اند كه كه نه آگهي در  وپرورش در آمده 

اين زمينه منتشر شد و نه از آنها امتحان 
  .»اي به عمل آمده است و مصاحبه 

اين افراد با رابطه، «:وي اشاره كرد
وم و خويشهاي پارتي بازي و چون از ق

روساي آموزش و پرورش هستند 
اند، و مردم به اين  استخدام شده

  .»استخدامهاي غيرقانوني اعتراض دارند
اين اقدام وزيرآموزش «:وي تاكيد كرد

وپرورش غيرقانوني است، با معاون 
منابع انساني رئيس جمهور هم دراين 
زمينه صحبت كرديم و آنان نيز اين 

انستند و گفتند كه اقدام را غيرقانوني د
اين موضوع را به وزيرآموزش و پرورش 

من تذكري را در اين . كنيم ابالغ مي
زمينه براي صحن مجلس نوشته بودم و 

اي به رئيس مجلس  همچنين نامه
نوشتم و يك رونوشت آن را به 

  .»وزيرآموزش وپرورش دادم
استخدام اين «:وي با صراحت گفت

ت هزارنفر چه درراستاي انتخابا20
رياست جمهوري و چه با هر نيت 

  .»ديگري، كارخالفي است
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه 

اگر وزيرآموزش و پرورش «:تاكيد كرد
هزار 20به اين روال خاتمه ندهد و اين 

نفررا از طريق امتحان و گزينش 
استخدام نكند نه تنها از وزارت آموزش 
و پرورش تحقيق وتفحص خواهيم كرد 

ام كه به دنبال  يد كردهبلكه تهد
 .»روم استيضاح آقاي حاجي بابايي نيزمي

   

  چالشهاي معلمان در تيرماه
 فرنگيس بايقره
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مداخله ي امپرياليسم، مدلول 

  استبداد
پايان قرون وسطي و آغاز عصر 
رنسانس در اروپا با پيشرفت سرمايه 

در اين ميان استبداد . داري همراه شد
و مداخالت ) ديسپوتيسم(آسياسي 

امپرياليستي در امور كشورها كه روبناي 
منافع اقتصادي و طبقاتي بورژوازي اروپا 

ابه ي پيشرفت بود، چرخش چرخهاي ار
در . و تحوالت اجتماعي را كند كرد 

ايران قدرت مطلقه ي شاه و اختيار او بر 
بخش وسيعي از اراضي از عواملي بود 

بر . كه مانع از رشد سرمايه داري شد
طبق قاعده ي وحدت دروني 
ساختارهايهاي اجتماعي، ساختار 
اقتصادي را نمي توان از آن مستثني 

نايي دارد و تعيين كرد، بلكه اهميت زيرب
بر اين اساس نظام . كننده نهايي است

استبدادي را بايد از عوامل مسدود كننده 
. ي پيشرفت از لحاظ تاريخي دانست

جلوگيري از رشد سرمايه داري و رقيب 
آفريني براي شاه در مالكيت، يكي از 
موانعي بود كه از رشد سرمايه داري در 
 ايران جلوگيري كرد و به تصرفات و

مداخالت امپرياليستي دامن زد و سبب 
شد كه عقب ماندگي نظام اقتصادي 
. ايران تا به امروز بر كسي پوشيده نماند

سرمايه داري به طور معمول استبداد را 
سدي در برابر رشد خود يافته و در اين 
ميان وجود مناسبات قبيله اي و پدر 
شاهي و سپس ديني و مذهبي  خصلتي 

ر اجتماعي ايران داده چندگانه به ساختا
. كه عقب افتادگي را تشديد كرده است

شاهي كه مورد عنايت خداوند و ظل اهللا 
است، داراي قدرت مطلق و تجسم 

مذهب كه . ترس و تهديد و قهر است
شاخصي است براي روح جامعه، نه تنها 
در حاكميت بلكه در تمام ساختارهاي 
اجتماعي قابل بازيافت است و در چرخه 

ليد و بازتوليد در پهنه ي جامعه ي تو
در جوامعي كه مناسبات . تاثير مي گذارد

مبني بر مالكيت خصوصي  حكم 
فرماست، كوچكترين واحد اجتماعي 

در روابط بين اعضاي . خانواده است
خانواده پدر حامي، مظهر خشم و 
فرمانرواي مطلق است او خدايگان و 
زنان و فرزندان بندگان او هستند و در 

دهاي بزرگتر اجتماعي نيز حضور واح
ريش سفيدان مانع از تحرك جامعه و 
ضامن حفظ سنن و ثبات و َلختي جامعه 

در راس جهان هم خداوندي است . است
مطلق، خشمگين، قهار و بدون نرمش و 

اين موضوع در روابط بين . انعطاف
دولت كه از شخص شاه جدا نيست، 

  پس شاه به عنوان . بازتوليد مي شود

  
ظهر قهاريت و ترس و تهديد آفريده م

. ي جامعه و جدا از روح آن نيست
سرمايه داري در حالي در جامعه ي 
ايران شروع به رشد كرد كه مالكيت 
كامل شاه بر وسايل توليد و به ويژه در 
. زمينه هاي كشاورزي انحصاري بود

 درصد كل توليدات 80اوايل قرن بيستم 
يل مي ايران را توليدات كشاورزي تشك

اين موضوع از مهم ترين موانع در . داد
برابر رشد سرمايه داري در ايران بود، به 
عالوه نفوذ امپرياليسم كه بيشتر ريشه 
در نظام استبدادي ايران داشت از عوامل 
بسيار موثر در كند شدن رشد سرمايه 

از اواخر دوره ي سلطنت . داري بود
قاجاريه و مصادف با آخرين سالهاي 

 ناصر الدين شاه شاهد سلطنت
تالشهايي به سوي دگرگوني در نظام 
اجتماعي از سوي نخبگان مترقي و 

در اين دوره . منورالفكران هستيم
اشرافيت تماماً تحت سلطه ي شخص 

بايد توجه داشت كه اين . شاه است
اشرافيت به معناي اروپايي آن وجود 
نداشت و شاه در برابر اموال و جان 

يار و حتي باالترين مقام اشراف تام االخت
بعد از شاه يعني صدر اعظم تنها يك 

  . خدمتگزار شاه بود
  

شاه مستبد براي گرفتن جان 
صدراعظمان نيز هيچ تخفيفي قايل نمي 
. شد و محبوبيت آنها را برنمي تافت

گرفتن جان صدر اعظماني مانند ميرزا 
ابوالقاسم قائم مقام و امير كبير و عزل 

ساالر نمونه اي از ميرزا حسين سپه 
از نتايج اين . مدلول استبداد شرقي است

استبداد سرسپردگي رجال ايران به دول 
غربي است كه براي حفظ منصب و 
مقام به حمايت آنان محتاج بودند، به 
طوري كه اعطاي بسياري از امتيازات و 
معاهدات به عوامل امپرياليسم، به 
تحريك رجال سرسپرده انجام شده 

طاي امتياز راه آهن از بوشهر اع. است
به گيالن به انگليس توسط ميرزا حسين 
خان سپه ساالر، اعطاي امتياز توتون و 
تنباكو توسط امين الدوله، گرفتن 
گمركهاي شمال ايران توسط روسيه در 
گرو اعطاي وام به مظفرالدين شاه براي 
سفر به اروپا و براي شست و شو در 

ن آبهاي كاني اروپا توسط امي
و به كار گماردن ) اتابك(السلطان

بلژيكيان در گمرك توسط وي صورت 
تمام اين اقدامات رنجش و . گرفت

شورش مردم در برابر امين السلطان و 
سرسپردگي او به عوامل امپرياليسم را 

از اين موارد به فراواني در . در پي داشت
اين دوره وجود دارد كه در اسناد 

  .ت شده استتاريخي بسياري از آنها ثب
  
  

  
در دوران بروز جنبشهاي اجتماعي و 
انقالب مشروطيت، عواقب عدم 
وابستگي و مخالفت با اعطاي امتياز به 
امپرياليسم، سبب شكست مشروطه 
خواهان به دست مستبدان و عوامل 

ايران در اين دوره به طور . استعمار شد
عمده عرصه ي تاخت و تاز دو رقيب 

 1907 از سال انگليس و روسيه بوده و
اين دو . به صورت نيمه مستعمره در آمد

 ايران را رسماً 1919كشور، در قرار داد 
به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم مي 

در اين دوره خليج فارس كه منابع . كنند
نفتي آن آشكار و اهميت پيدا كرده بود، 
به عامل ديگري در تطميع مركز نظام 

ين مجلس در ا. امپرياليستي تبديل شد
زمان به تصميم سفارتين انگليس و 
روسيه به شدت معترض مي شود و 
نتيجه ي اين اعتراض هم دوره ي 
استبداد صغير و به توپ بسته شدن 

  .مجلس توسط لياخوف روسي بود
  

مشروطه خواهان هم از جانب انگليس و 
هم از جانب روسيه تنها و بدون 

اما از جان . پشتيبان گذاشته شدند
مبارزات مردم آذربايجان و گذشتگيها و 

گيالن و به خصوص پيكارهاي 
سوسياليستهايي مانند حيدر خان عمو 
اوغلي، سبب سقوط محمد علي شاه 

مشروطه خواهان كه قبالً براي . شد
كسب حمايت در برابر استبداد شاهي 
كه خود دالل امپرياليسم بود، به سفارت 
انگليس پناهنده شده بودند، با مبارزاتي 

جر به سقوط  محمد علي شاه مه من
شد، حيثيت و آبروي خود را بازسازي 

  .كردند
  

 گرايش غالب در اين دوره به طور كلي
به سوي جلب حمايت عوامل 
امپرياليستي بود، تا جايي كه در اين 
ميان هر كس كه بيشترين وابستگي را 
به مركز نظام امپرياليستي داشت، از 

بوده اعتبار و حمايت بيشتري برخوردار 
  ! وحتي به اين امر مفتخر نيز بود

  
فقدان سرمايه به دليل در آن دوران 

صنعتي و فقدان طبقه كارگر گسترده و 
در نتيجه پائين بودن ابعداد مبارزه 

جدي ايران تجربه ي مردم ، طبقاني
 نخبگان. ندكسب نكرد  طبقاتي راهمبارز

يا به طور افراطي مشغول نظريه پردازي 
در قهرمان پروري  انديشه بايا بودند و 

 انقالب ،وجوداين  با .عمل منفعل بودند
مشروطيت فصل مهم و تازه اي در 

ايران و نشانه مردم تاريخ نبرد طبقاتي 
اي از پيدايش تحرك و پويايي در 

پس از . ساختار اجتماعي ايران است
 تحوالت مهمي در انقالب مشروطيت

   آمد وزمينه ي مالكيت اراضي پديد 

  
تر اراضي كشاورزي در قالب امالك بيش

 عوايد اين .شد) خالصه(متعلق به دولت 
اراضي نصيب دولت كه راس آن 
شخص شاه است و از شخص شاه جدا 
نيست مي شود و به سبب عدم وجود 

 بقيه ي امالك كه به اشكال ،قانون
مانند اربابي و  ( بودديگر مالكيت موجود

ل به راحتي توسط حكومت قاب...) تيول و
   .شدن بودضبط 

  
 امين ،در اواخر سلطنت ناصر الدين شاه
 سلطانالدوله صدر اعظم وي به 

ورشكسته و داراي آشفتگي در تمام امور 
 پيشنهاد واگذاري زمينهاي ،حكومتي

 كه هر دو ،متعلق به شاه و دولت
 در برابر ،وابستگي تنگاتنگي با هم دارند

. كرده يارارا گرفتن مالياتهاي سنگين 
ن زمينها به دليل خرابي ابزار اي

كشاورزي بدون پيشرفت و آباداني باقي 
قدرت مالي حكومت  و در نتيجه هماند

حكومت . آشفته تر و ضعيف تر مي شد
در قبال ضعف خود ناگزير به دادن 

 از جمله فرمان مشروطيت و اتي،امتياز
در پي آن تدوين قانون اساسي و 

بر محدوديت مالكيت شاه و نزديكان او 
  .شداراضي كشاورزي 

  
بر مبناي قانون تمام مستمريها و 
امتيازاتي كه به افراد مشخص و 

 مثل شعاع السلطنه، ظل يشاهزادگان
السلطان، كامران ميرزا نايب السلطنه، 

شده داده ... ساالرالدوله و عضدالدوله و
 مبالغي كه حكام . حذف گرديدبود،

محلي عالوه بر ماليات مقرر شده از 
 مي گرفتند و خرج دستگاه مردم

 ،حكومتي و سركوبگر خود مي نمودند
 و براي وصول ماليات از شدحذف 

 روش .شدشهرستانها قوانيني وضع 
تيولداري حذف و قيمت خريد غله ي 

 چنانچه قيمت خريد .زارعان به روز شد
قيمت روز تغيير نمي ه از زارعان بغله 
، زارعان هرسال نسبت به سال قبل كرد

اين قوانين البته تمام . تر مي شدندفقير 
 و در بسياري موارد به نمي شداجرا 

قبيله اي و پدر ، دليل ماهيت استبدادي
. زيان زارعان عمل مي شدساالرانه به 

با اين وجود تحوالت اجتماعي پس از 
انقالب مشروطيت و تغييرات نسبي كه 
در روابط مالك و زارع به وجود آمد يك 

 جامعه به وجود درپيشرفت و تحرك 
شروع سلطنت رضا خان دوران با  .آورد

 .فرارسيدبازگشت استبداد به ايران 
   

  )4(خصوصي سازي متكي بر رانت و تحكيم استبداد 
  شهره صابري
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هشدار دادن و مرتبط كردن مستمر 
تخليه اشرف با لغو نامگذاري تروريستي 
همراه با ناديده گرفتن حقوق انساني 
مجاهدان اشرف و ليبرتي، قابل قبول 
. نيست و هيچ پايه و اساس قانوني ندارد

صورت دادگاه واشينگتن آن  در غيراين
. گرفت را در حكم خود در نظر مي

ءتفاهمي همچنان كه هيچكس هيچ سو
در مورد اختيارات وزيرخارجه اياالت 
متحده براي ليست گذاري مجدد 

وزير همين امروز هم . نداشته و ندارد
تواند تصميم به ليست گذاري مجدد  مي

توانند فردا  بگيرد و مجاهدين هم مي
دوباره شكايت كنند و تصميم وزير را به 

  .چالش بكشند
البته اگر وزارتخارجه، سند و مدرك 

كه در حكم دادگاه  تبري داشت، چنانمع
 را »تاخير فاحش« روز 600آمده است 

نمي پذيرفت و در نامگذاري مجدد 
  . داد ترديدي به خود راه نمي

مقامهاي دولت آمريكا در زمان رياست 
وضوح اذعان ه جمهوري بيل كلينتون ب

خاطر  كردند كه نامگذاري از ابتدا به
دلجويي از فاشيسم ديني حاكم بر 
ايران، صورت گرفته و امروز نير در ادامه 
همين سياست مجاهدين در ليست 

يك اجماع گسترده . نگهداشته شده اند
دو حزبي در بين اعضاي كنگره و 
سياستمداران امريكايي وجود دارد، كه 
اين نامگذاري عامل سركوب مجاهدين 
در داخل ايران و كشتار ساكنان اشرف 

هيد و  ش49در عراق بوده و تاكنون 
  . مجروح داشته است1000بيش از 

ساكنان اشرف از شش ماه پيش بارها و 
بارها اعالم كرده اند در صورتي كه 
خواستهاي حداقل آنها، كه به طور 
كامل انساني و قانوني و مشروع است، 
برآورده شود، بالفاصله به ليبرتي 

اين خواستها دقيقأ در . خواهند رفت
ت كه چارچوب يادداشت تفاهمي اس

عراق با ملل متحد امضا كرده است و 
خانم كلينتون هم از آنها در بيانيه 

  .دسامبر حمايت كرده است25
صورت مساله نقض مستمر توافقات و 
همين يادداشت تفاهم از سوي حكومت 

سازي براي تسليم  عراق و زندان
مجاهدان آزادي ايران در برابر فاشيسم 

. تديني و دست نشاندگان عراقي آن اس
حقيقتي كه متأسفانه دولت آمريكا در 
. مقابل آن سكوت پيشه كرده است

همچنان كه در قبال جنايت مستمر 
عليه بشريت توسط دولت عراق عليه 

  .ساكنان اشرف نيز سكوت كرده است
درخواستهاي حداقل بعد از جلسات 
متعدد با نمايندگان ساكنان و 
شخصيتهاي برجسته امريكايي و 

ي رئيس كميته بين اروپايي از سو
المللي در جستجوي عدالت و نايب 

 4000 رئيس پارلمان اروپا، از سوي

  پارلمانتر در كشورهاي مختلف جهان به
  :شرح زير فرموله شده است

  
  . كولر از اشرف به ليبرتي 300انتقال -1
انتقال كليه ژنراتورهاي برق از اشرف -2

اگر حكومت عراق . به كمپ ليبرتي
ورد مالكيت ژنراتورها كه ادعايي در م

تمامي آنها به هزينه ساكنان خريداري 
تواند در ليبرتي با حضور و  شده دارد، مي

حكميت ناظران ملل متحد مطرح و 
  . پيگيري كند

كاميون اجناس باقيمانده  25انتقال -3
ستونهاي چهارم و پنجم همراه با شش 
تانكر آب و فاضالب و سوخت كه از 

ل آنها توافق شده بود قبل در مورد انتقا
و در ميانه راه ليبرتي تغيير مسير داده 

  . شدند
 انتقال پنج ليفت تراك از اموال -4

  به ساكنان از اشرف به ليبرتي براي جا
جا كردن بارهاي سنگين كه در حال 
حاضر مجاهدان ليبرتي مانند زندانيان 
محكوم به اعمال شاقه مجبورند با 

بر روي ضايعات جسماني، آنها را 
  . دوشهاي خود حمل كنند

انتقال سه خودرو و شش بنگال ويژه -5
طراحي شده براي بيماراني كه از كمر 

  .به پايين فلج هستند
 خودروي سواري براي هر10انتقال -6

نفر طبق توافقات قبلي، يعني يك  400
 سرنشين براي 5 الي 4خودرو با ظرفيت 

نحوي كه بيماران و  نفر، به 40
 بزرگساالن بتوانند براي مجروحان و

خوري در گرماي  نقل و انتقال به غذا
  . درجه از آن استفاده كنند 55
اجازه سازندگي شامل پياده رو، -7

پاگرد، سايه بان، پله شيب دار، 
تĤسيسات ويژه براي معلوالن، و محيط 

  .سبز
وصل ليبرتي به شبكه آب بغداد يا -8

كه مجاهدان ليبرتي مجاز باشند از  اين
متري، آب پمپاژ و 150كانال آب در 

در حال حاضر آب با تانكر . تصفيه كنند
كيلومتري از شمع آب عمومي 12از 

شود كه با توجه به ازدحام  تأمين مي
شهروندان در محل آب مخصوصا در 

 الي 6فصل گرما، آوردن يك تانكر آب، 
  . كشد  ساعت طول مي10
اجازه ورود به تاجران و خريداران به -9
شرف تا بتوانند اقالم منقول را براي ا

تأمين هزينه هاي كالن اشرف و ليبرتي 
و بخشي از قيمت را . خريداري كنند

جايي به ساكنان  قبل از شروع جابه
كافي است يادآوري كنيم كه . بپردازند

در چهار ماه گذشته هزينه سوخت 
ژنراتورهاي ليبرتي بيش از يك ميليون 

ت عراق براي دالر بوده است زيرا حكوم
چهارمين سال، همچنان از فروش 
سوخت به مجاهدان اشرف و ليبرتي با 
همان قيمتي كه ساير شهروندان 

كنند، خودداري  خريداري مي
كند و ساكنان مجبورند  مي

سوخت را از كشورهاي ديگر با 
  . هزينه چندين برابر وارد كنند

شروع مذاكره بين نمايندگان -10
اق در مالي اشرف با دولت عر

مورد نحوه فروش اموال 
غيرمنقول و امضاي قراردادهاي 
مورد نياز و شروع پرداختها و اينكه 

تن از ساكنان تا فروش 200حداقل 
داراييهاي منقول و غيرمنقول خود 
براي حفظ و نگهداري اين اموال در 

  . اشرف بمانند
تمامي اين موارد در چارچوب همان 

ن دولت يادداشت تفاهمي است كه بي
عراق و سازمان ملل امضا شده و 

اين ضد . لوكس يا زياده خواهي نيست
جاي حمايت  انساني است كه كسي به

از اين حداقلها بخواهد آنها را تخطئه 
  . كند

عالوه بر اين رئيس كميته بين المللي 
در جستجوي عدالت خاطرنشان كرده 
است كه دولت امريكا قبل از حركت 

د كه عراق گروه پنجم تضمين كر
تعدادي «متعهد شده است كه 

خودروهاي خدماتي و بنگالهاي مربوط 
به بيماران را به ليبرتي منتقل كند، 
ليبرتي را به شبكه آب و برق شهري 
وصل كند، ژنراتورها را منتقل كند و 
جريان فروش اموال و داراييهاي قانوني 

اما اين . »راه بيندازد و قابل انتقال را به
عهدات هرگز عملي نشده قولها و ت

بدتر اينكه، در يك عمل . است
خودروي خدماتي كه در 6راهزنانه، 

كاروان پنجم بود در ميانه راه ليبرتي، 
  . تغيير مسير داده شد

گويد  اكنون وزارتخارجه امريكا مي
برخي از خواستهاي مجاهدين مانند 

 400خودروي سواري براي 10انتقال 
اين . نفر اهميت و موضوعيت ندارد

شرم آور است زيرا حق مالكيت ساكنان 
كند و  هايشان را انكار مي بر دارايي

براي حداقل حقوق انساني بيماران و 
مجروحان و بزرگساالن در گرماي فوق 
. العاده هوا، بهايي قائل نيست

مجروح و 1000خصوص براي  به
مصدومي كه در برابر چشمان نيروهاي 

ها در آمريكايي و در اثر بي عملي آن
 در حمله نيروهاي 90 و سال 88سال 

  . عراقي دچار چنين وضعيتي شدند
معلوم نيست چرا وزارتخارجه به موازات 
رژيم ماليان و سفير رژيم ايران در 

 20بغداد براي ضرب االجل مسخره 
 1200ژوييه براي بي خانمان كردن 

انسان بيدفاع، در آستانه ماه رمضان و 
  . كند مي ميدرجه بازار گر 55گرماي 

در هر حال هنوز هيچيك از مواد 
ساكنان . دهگانه باال اجرا نشده است

اشرف بارها گفته اند كه به محض 
اجراي اين موارد به طور كامل به 

  . ليبرتي خواهند رفت
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اظهارات مارتين 

كوبلر در شوراي 

امنيت عليه ساكنان 

راهگشاي اشرف، 

  .سومين كشتار است
  

هر وجدان منصفي از تشكرات و قدرداني 
آقاي مارتين كوبلر در اجالس روز 

شوراي امنيت ) ژوييه19(تير 29پنجشنبه 
از انعطاف حكومت مالكي در قبال 

  .ساكنان اشرف شوكه و منزجر مي شود
مشكالت ادامه «اظهارات او دربارة 

ديالوگ بين يونامي و دولت عراق با 
. به طور مطلق نادرست است» ساكنان

ساكنان و نمايندگانشان پيوسته از گفتگو 
با يونامي و مقامهاي دولت عراق استقبال 

آنها فقط پس از سه ماه تالش . كرده اند
سازي و   بيهوده براي جلوگيري از بحران

تنش بيشتر، از شركت در مالقاتهايي كه 
مديريت آن با يك شكنجه گر و قاتل 

گرد بين المللي است، خودداري تحت پي
در ژانويه گذشته آقاي كوبلر از . كرده اند

عنوان   كه همين فرد را با خود به اين
مدير يك مالقات به اشرف آورده بود، 

  . خواهي كرد معذرت
شكايت كوبلر در شوراي امنيت در مورد 

فقدان ارادة ساكنان براي شراكت در «
در » پروسة تسهيل كنندگي يونامي

عارض آشكار با اظهارات خود او در ت
آوريل است  10جلسه شوراي امنيت در 

تن از ساكنان  1200كه پس از انتقال 
من «: اشرف به ليبرتي تصريح كرد

خواهم اين را برجسته كنم كه  مي
رغم مشكالت اوليه   ساكنان اشرف به

حسن نيت و همكاري خود را در پروسه 
 آنها بي .انتقال به ليبرتي نشان داده اند

ترك . ترديد راه درازي را طي كرده اند
محلي كه بيش از دو دهه در آن زندگي 

  . »راستي مشكل است  كرده اند به
نفر ديگر از  800بعد از اين اظهارات، 

ساكنان اشرف به ليبرتي منتقل شدند و 
اكنون در مجموع دو سوم ساكنان اشرف 

  . در ليبرتي بسر مي برند
 ماه پيش، آقاي همچنين كمتر از يك

ژوئن خود از ساكنان  23كوبلر در بيانيه 
 نفر از ساكنان 2000«:تشكر و اعالم كرد

طور منظم و به شيوه مسالمت آميز به   به
نفر  1200ليبرتي منتقل شده اند و تنها 

به اين مناسبت من . باقيمانده اند
خواهم هم از دولت عراق و هم از  مي

  . »كر كنمساكنان براي همكاري آنها تش
اين در حاليست كه تا امروز، كمترين 
قدمي براي حل و فصل مسأله آب، كه 

كيلومتري  12در جه از  55بايد درگرماي 
توسط ساكنان با هزينه زياد تأمين شود، 

  كوبلر از اين پيشتر . برداشته نشده است
  

  13بقيه در صفحه 
  

لحاظ قانوني و طبق حكم دادگاه، مرتبط ساختن نقل  به 

مكان از اشرف و در گرو گذاشتن لغو نامگذاري 

  يه اشرف موضوعيت ندارد تروريستي با تخل
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 هي پوجعفر
  

  ري ت22پنجشنبه ...  خبر يفراسو
 آنها را ي كه خامنه اييمهايتحر

 نژاد، ي خواند و احمدي اثر ميب
 اكنون روز بروز راشيكاغذ پاره، تاث

 ميرژ.  شودي مشخص مشتريب
 تيري ناتوان از مدي اسالميجمهور

 يبحران، چماق سركوب را به سو
 آنها نشانه لگرانيمطبوعات و تحل

 .ترفته اس
 ارشاد دولت ري وز،يني حسمحمد

 رسانه ي نژاد، برخيمحمود احمد
 نوشتن لي را به دلي داخليها

 متهم به مهايدرباره آثار تحر
 كرد و يحركت برخالف منافع مل

 ستي نيطيكشور در شرا": گفت
 يلي تحلاي هر خبر يكه هر رسانه ا

را منتشر كند كه با مصالح نظام و 
 ".اشده ب نداشتي سازگاريمنافع مل

 كه اخبار و يي به رسانه هاينيحس
 را منتشر مهاي مربوط به تحرليتحل

:  كنند هشدار داد و گفتيم
 با صاحبان ي در نشستيزود به"

 ".ها اتمام حجت خواهد كرد رسانه
 بر مهاي رسد آثار تحري نظر مبه

 دولت و ياقتصاد كشور و ناتوان
 ني اتيري در مدمي رژورانيپا

 كه قبل از همه، بحران باعث شده
دست اندركاران حكومت سراغ 
رسانه ها رفته و با بستن دهان آنها 

 ي هر صدادني كنند شنيسع
 انهي ماجرا جوياستهاي با سيمخالف

 .شان را در نطفه خفه كنند
 يراني بود كه كارگران اشي پيچند

 عمل وهي از شيبا انتشار تومار
 در برخورد با معاش ميدولت و رژ

آنها نه تنها به . كردندخود اعتراض 
 مي رژي توجهي و بارانهيپرداخت 

 اعتراض رانيبه دستمزد حقوق بگ
داشتند، بلكه با انگشت گذاشتن بر 

 و نرخ تورم، يبحران اقتصاد
 به ني و مسووللتخواستار توجه دو

 مشكل خود و كشور اري بستيوضع
 .شده بودند

 ي بلند برخي صداگري دي سواز
 ييهمصدا و ي به گرانهايمجلس
 كار گري اهللا با آنان، دتي آيتعداد

 آنها راني و مزدبگيعوامل خارج
 يري با دستگهاينبود كه اطالعات

چند نفر موفق به سركوب توطئه 
 .شوند
 يماي صدا و ستي ساي سنجنظر
 شي بي و رامهاي درمورد تحرميرژ

 درصد شركت كنندگان به 61از 
 توان ي نمزي را ن،ي سازيتوقف غن
 . گذاشتگانهي مزدوران ببه گردن

 ي كارگران و برگزاراعتصاب
 ي اعتراضيتحصن و تجمع ها

 و ي اقتصادتينسبت به وضع
 يلي و تعطيدستمزد خود كه با گران

 شود، ي تر مميكارخانه روز بروز وخ
 كه بشود آنرا پنهان ستي نيزيچ

 .كرد
 سرسام آور و نرخ ي هايگران
 ي سو و ناتوانكي تورم از يباال
 معاش هي از مردم در تهيرايبس

 بودن زيخانواده خود به علت ناچ
 را به وحشت ياريدستمزدها، بس
 لي طويصف ها. انداخته است

 نرخ بازار، ري زيتي به قميمرغ دولت
 اتي ها در نشرمتي قسهيمقا

 گذشته و گاه يمختلف با ماهها
 درصد، 100 از شي بي به گرانارهاش

 مي را در عوامل رژي نگراننيا
 زود با اي ريجود آورده است كه دبو

 روبرو خواهند يعياعتراضات وس
 از هم اكنون به لي دلنيبه هم. شد

 و روزنامه ها رفته و اتيسراغ نشر
 ي پي هاديبا هشدار به آنها و تهد

 كنند تا آنان را از ي مي سعيدر پ
 و آثار آن باز مي تحرموردنوشتن در 

 .دارند
 يگران ننوشتن رسانه ها در مورد ايآ

 ي تواند جلو گراني ممهايو آثار تحر
 رد؟ي را بگي عمومحتاجيروزانه ما

 نيي خفه كردن رسانه ها باعث پاايآ
 رفتن آثار نيآمدن نرخ تورم و از ب

  شود؟ي مي اقتصادميتحر
 ننوشتن رسانه ها باعث باال ايآ

 ي ميرفتن حقوق و دستمزد تا حد
 ي زندگيشود كه كفاف حداقل ها

 را بدهد؟ خانوار كي
 ،ي عبداهللا نور"چهارشنبه" روزيد

 خواستار ،ي كشور دولت خاتمريوز
 ي در مورد برنامه اتميهمه پرس

 ها، بيآس":  شده و گفته استميرژ
 كه به بهانه يي و فشارهاها انيز

 ي وارد مراني به ايا پرونده هسته
 ".شود، از حد گذشته است

 ي باز خامنه ااي حساب آني ابا
 داند و خواهد ي اثر ميب را مهايتحر

 باعث رشد كشور نكاريگفت كه ا
 ي به بمب اتمدنيشده و تا رس

 اي را ادامه خواهد داد ي سازيغن
 را سر ي سازيجام زهر توقف غن

 د؟يخواهد كش
 د،ي آيآنچه از ظواهر امر بر م 
 ناتوان از هي فقتي والمي رژورانيپا

 بحران خودساخته، فعلن تيريمد
ا رفته اند، تا فردا به سراغ رسانه ه

 . شودگري دينوبت چه كسان

  

  

اظهارات مارتين كوبلر در 

شوراي امنيت عليه 

ساكنان اشرف، 

  راهگشاي سومين

  . كشتار است
  12بقيه از صفحه 

بارها نوشته بود كه دولت عراق متعهد شده 
آب ) ژوييه20(است كه تا قبل از ماه روزه 

اين كمپ را به شبكه شهري وصل كند يا 
متري 150گذارد ساكنان از كانال در ب

در شمار . خودشان آب پمپاژ و تصفيه كنند
توان از سند آماده سازي  اين اسناد مي

 ماده -2012مه 28حركت ششم به تاريخ 
 2012تجلسه مورخ اول ژوئن دوم و صور

درباره مالقات بين ساكنان و آقاي باكوس 
  .  مه، نام برد31مشاور مالكي در ليبرتي در 

  
آقاي كوبلر همچنين در شوراي امنيت نيازي 
به كمترين اشاره به نقض سيستماتيك 

مورد نقض  280(تعهدات دولت عراق 
ژوييه  4 فوريه تا 18تعهدات در ليبرتي از 

او همچنين نيازي نمي . نمي بيند) 2012
جواب منفي به درخواستهاي  30بيند كه به 

قانوني و مشروع ساكنان طبق بيانيه هاي 
يسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، كم

فروش يا انتقال اموالشان به ليبرتي، 
برگرداندن اموال توقيف شده به ساكنان، 
خريد سوخت به قيمت شهروندان، انتقال 
خودروهاي خدماتي كاروان پنجم كه از ميانه 

ن كاروان اي( راه به اشرف برگردانده شدند 
، انتقال )به طور عمده از زنان بودند

خودروي 10ژنراتورهاي متعلق به ساكنان، 
نفر طبق توافق پيشين  400سواري براي هر 

 نفر كه اكنون 3300 ليفتراك براي 5و حتي 
نفر از آنها در ليبرتي بارهاي سنگين را 2000

كنند،  بر روي دست و شانه هايشان حمل مي
  . اشاره كند

ژوئن خود 23 حاليست كه او در بيانيه اين در
نماينده ويژه دبيركل به اصرار «:تأكيد كرد

خود به دولت عراق براي پاسخ مثبت به 
خواستهاي معقول و مشروع ساكنان در مورد 
مقوالت انساني طبق قانون انساندوستانه بين 

  . »دهد المللي و قانون حقوق بشر، ادامه مي
دسامبر در  6 از اين پيشتر آقاي كوبلر در

هر گونه راه حل «:شوراي امنيت متعهد شد
عملي بايد مورد پذيرش هر دو طرف يعني 
دولت عراق و ساكنان كمپ اشرف قرار 

اين راه حل بايد از يك سو دولت . گيرد
عراق را محترم شمارد و از سوي ديگر به 
قوانين بين المللي انساندوستانه و حقوق 

. »رام بگذاردبشري و قوانين پناهندگي احت
اين تعهدي است كه كوبلر هيچگاه به آن 

  . عمل نكرد
فراتر از اين، او هيچگاه اظهارات صريح 
مشاور امنيتي دولت عراق را درباره دخالت 
دادن رژيم ايران در پرونده اشرف تكذيب 

آوريل در تلويزيون  24مشاور مزبور در . نكرد
آقاي مارتين كوبلر، «:دولتي عراق گفت

ه ويژه دبيركل ملل متحد در عراق، در نمايند
جزييات با طرفهاي عراقي و ايراني از طريق 
سفارت ايران و ديگر كانالهاي ارتباطي با 
ايران براي تأمين الزامات اجراي تفاهم نامه 
بين او و عراق براي بستن قرارگاه اشرف 
امضا شده، گفتگو كرده است تا حضور اين 

. ابدسازمان در خاك عراق خاتمه ي
گفتگوهاي كوبلر شامل مكانيزم و نقش 
ايران براي انجام چيزهايي است كه اين 

  . »موضوع را حل كند
  

طبق تحقيقات حرفه يي كارشناسان 
سازمانهاي بين المللي، ليبرتي از هر نظر يك 
زندان است و ساكنان آن در معرض بازداشت 

  . خودسرانه قرار گرفته اند
 شوراي امنيت با اين وصف، كوبلر در جلسه

مسئوليت بر عهده بسياري حاميان «:گويد مي
بين المللي مجاهدين است و بسيار اهميت 

طور مثبت   دارد كه آنان بر مواضع ساكنان به
) خواهد يعني در جهتي كه آقاي كوبلر مي(

  . »تأثير بگذارند
من همچنين از ساكنان «:كوبلر مي افزايد

اعت كمپ مي خواهم كه از قوانين عراق اط
زمان . كنند و از تحريك و خشونت بپرهيزند

براي دستيابي به يك راه حل با دوام به 
پايان مي رسد و صبر دولت عراق دارد به سر 

  . »مي رسد
شگفت انگيز است كه آقاي كوبلر در برابر 
اعتراضهاي گسترده بين المللي به عملكرد 
جانبدارانه خود به سود حكومت مالكي و 

ه اپوزيسيون اين رژيم، از رژيم ايران علي
جمله اعتراضات كليسا در انگلستان و آمريكا، 
اعتراضات در كنگره آمريكا و شوراي اروپا و 

كشور جهان  46هزار پارلمانتر در  4بيش از 
و همچنين اتحاديه جهاني وكال، بي پرده از 

خواهد در  حمايت كنندگان ساكنان اشرف مي
تا فشار هر طرف او و دولت عراق قرار گيرند 

چه بيشتري به ساكنان بيدفاع براي صرفنظر 
كردن از حداقل حقوق و خواستهاي قانوني و 

  . مشروع خود قرار گيرند
او در سخنان خود در شوراي امنيت هيچ 

كشته و  49نيازي به اين نديده است كه از 
مجروح در حمالت ژوييه  1000 بيش از 

 به اشرف ياد كند و 2011 و آوريل 2009
تعهد سازمان ملل به تحقيقات در اين باره را 

به جاي آن . هم به فراموشي سپرده است
ساكنان بيدفاع را از دست زدن به تحريك و 

  ! دهد خشونت پرهيز مي
قدري    اظهارات كوبلردر شوراي امنيت به

جانبدارانه بود كه سفير دولت عراق در 
اظهارات خود به اين اكتفا كرد و گفت 

 آقاي كوبلر اظهار كرد دولت كه همچنان«
جايي افراد انعطاف به خرج   به عراق براي جا

  ! »داده است
مواضع كوبلر در شوراي امنيت عليه ساكنان 
اشرف، همراه با قدرداني از صبر و انعطاف 
مالكي، ناديده گرفتن نقض سيستماتيك 
تعهدات دولت عراق در يادداشت تفاهمي 

ست، چشم است كه با كوبلر امضا نموده ا
بستن عمدي بر حقايق و حقوق پناهجويان و 
استانداردها و قانون انساندوستانه بين المللي، 
بدون ترديد راهگشاي سومين كشتار در 

  .اشرف است
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
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 ارشاد با رسانه ري حجت وزاتمام

   مهاي كه درباره تحرييها

 سندي نويم
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  ..................شعر
  

بلوار ميرزاده عشقي در همدن زير ضرب 
  ارتجاع مذهبي

عاطفه سماعي رئيس پژوهشكده حجاب 
و عفاف جمهوري اسالمي در يك 

همايش " عنوان اتجمع ارتجاعي ب
 با اشاره "حجاب، نداي سالمت درون

: به بلور ميرزاده عشقي در همدان گفت
دين در شان همدان نيست كه بلواري ب

يرزاده م: وي گفت . نام داشته باشد
پوشان سياه با مثال   عشقي در شعر كفن

آوردن چادر و كفن حجاب را به منزله 
وسيله و ابزاري براي دفن ارزشها، 
استعدادها و توانايي زنان قلمداد كرده 

ز اميدواري كرد ادر خاتمه نيز ابر. است
به بركت وجود بزرگان اتفاقات "كه 

مدان بيفتد و حداقل نام مباركي در ه
اين بلوار را از لوث وجود شخصي به نام 

  .  پاك كنند"ميرزاده عشقي
  

صداي دلنشين شعر خوان برنامه 

  گلها خاموش شد 
 صداي لطيف موزيكال، اداي باروشنك 

دقيق و درست واژه ها و تاكيدهاي بجا 
  ي باو. درگذشتبر روي آنها 

 محبوب عالقه ،تاثيرگذاري بر شعر
  روشنك. ندان شعر و موسيقي شده بودم

با بنياد برنامه گلهاي جاويدان در راديو 
كه برنامه هاي گلهاي ) 1335(ايران 

گلهاي (ديگر را نيز به دنبال داشت 
رنگارنگ، يك شاخه گل، گلهاي 

  . فعاليت كرده بود) صحرائي و برگ سبز
  

  .................موسيقي
  
 اجراي " امت حزب اهللا"

گيتاز گروه زرياب را كنسرت 

  متوقف كرد
گروه موسيقي زرياب كه قصد اجراي 
كنسرت گيتار در يكي از سالنهاي شهر 
بوشهر را داشت با ممانعت جمعي از 

اين افراد كه . افراد خودسر روبرو شد
ناميدند با   مي"امت حزب اهللا"خود را 

اقامه نماز نسبت به اجراي اين گروه 
ي انتظامي  روني. موسيقي اعتراض كردند
اگر چه گروه . نيز تنها نظاره گر بود

موسيقي از دفتر موسيقي وزارت ارشاد 
مجوز دريافت كرده بود، اما اداره ارشاد 

  .بوشهر كنسرت را تعطيل كرد
جالب توجه است كه اداره ارشاد علت 
لغو كنسرت را حمايت از موسيقي محلي 

 اما  چندي پيش گروه ،اعالم كرد
 كه موسيقي محلي "ليان"موسيقي 

بوشهر اجرا مي كند، از اجراي هر گونه 
  . كنسرت محروم شد

  
حمايت پارلمان آلمان از شاهين 

  نجفي
كميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان در 

، حمايت خود را "پيام همبستگي"يك 
 "نقي"از شاهين نجفي، خواننده ترانه 

پنجاه تن از نويسندگان و . اعالم داشت
از جمله گونترگراس نيز هنرمندان آلمان 

در بيانيه مشتركي به اعالم حكم قتل 
براي وي از سوي برخي از مراجع 

  .اعتراض كرده و از وي حمايت كردند
  
  

هنرمندان اردني نيز تهديد به 

  اعتصاب غذا كردند 
 اردن در پي اعمال اًكه اخير در حالي

سياستهاي رياضت اقتصادي شاهد 
 مردم اعتراضات گسترده اقشار مختلف

اين كشور بوده، هنرمندان نيز رژيم را 
به اعتصاب غذا و تظاهرات خياباني 

  .تهديد كردند
خواسته هاي هنرمندان شامل بيمه 
اجتماعي، بها دادن به نقش راديو و 
تلويزيون، حمايت از امور هنري و 

  .استمسكن هنرمندان 
  

  ...................كتاب
  

ي جايزه  دگرانديش چيني برنده

  ح ناشران آلمانصل
اتحاديه ناشران آلمان جايزه صلح 

وو، شاعر و  امسال خود را به ليائو يي
اين . كند نويسنده چيني، اعطا مي

    دگرانديش چيني به خاطر آثار انتقادي
  

  
اش كه در چين ممنوع هستند، چند 

  . ه استبرد سال نيز در زندان به سر 
اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان 

وو به عنوان  برگزيدن ليائو ييدليل 
زبان قوي و "برنده امسال اين جايزه را 

 اين نويسنده خواند كه در "رياي بي
مقابله با سركوبهاي سياسي، به زبان 

  .شنواي محرومان چين بدل شده است
  

هتاكي معاون فرهنگي وزير 

  ارشاد عليه نشر چشمه
بخشي از  معاون فرهنگي وزير ارشاد 

علت كه منجر به تخلفات نشر چشمه 
  توهين به  اين ناشر شد رالغو امتياز

بازي، ارتباط   مقدسات، ترويج همجنس
جنسي ميان دختران و پسران و زناي با 
محارم در كتب ارائه شده به وزارت 

وي گفت اگر به . ارشاد عنوان كرد
شد و  چنين آثاري اجازه چاپ داده مي

بمان به كتابها مردم متدين و خو
كردند چه كسي مسئوليت  اعتراض مي

  .انتشار اين كتابها را مي پذيرفت
  

بيماري  به گابريل گارسيا ماركز

  شد دچار فراموشي

  

  
صد سال "گابريل گارسيا ماركز، خالق 

 كردن فراموش، به بيماري "تنهايي
صد سال تنهايي . دچار شده است

ترين اثر گابريل گارسيا ماركز،  مشهور
بازگوكننده حوادثي به سبك رئاليسم 
جادويي كه در روستايي بنام ماكوندو 
براي شش نسل يك خانواده اتفاق 

اي را به   دهاافتد و زندگي خانو مي
توانند از  كشد كه نمي تصوير مي

. پدربزرگ حواس پرت خود مراقبت كنند
داستاني كه در بخشي از آن تعدادي از 

 فراموشي خوابي و مردم دچار اپيدمي بي
  .شوند مي

گابريل گارسيا ماركز، رمان نويس 
شناس و برنده جايزه نوبل ادبيات  سر

. ، خود دچار فراموشي شده است1982
مي گويد، اسرار زندگي او برادر كوچك 

دارد زيرا ماركز مي ماركز را پوشيده نگه 
هميشه سعي داشته تا اسرارش را پنهان 

  .نگه دارد
  

 با "حهوداع با اسل"چاپ جديد 

   پايان متفاوت50

  
 پايان متفاوت از رمان 50نزديك به 

وداع با "مشهور 
 ارنست "اسلحه

همينگوي، نويسنده 
آمريكايي براي 
نخستين بار در آمريكا 
. به چاپ خواهد رسيد

ارنست همينگوي گفته 
بود كه بخش پاياني 

 بار 39اين رمان را 
نوشته تا به نتيجه 
مطلوب خود برسد، هر 

  شخص شد تعداد چند م
  

 نسخه 47دقيق پيش نويسها اوليه او 
اين رمان كه شباهت زيادي . بوده است

به داستان زندگي واقعي او دارد داستان 
عشقي است كه در پس زمينه كارزاهاي 
ايتاليا در جنگ جهاني اول صورت مي 

ارنست همينگوي برنده جايزه . گيرد
نوبل شد و از كتابهاي مشهور او مي 

زنگهاي براي " و "پيرمرد و دريا"توان 
.  را نام برد"كه به صدا در مي آيند

 در ايالت 1899همينگوي در سال 
  .ايلينوي آمريكا به دنيا آمد

  
  15بقيه در صفحه 

  
  

  رويدادهاي هنري
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

 رسالت يك انسان براي رسيدن به آزادي، در صف ايستادن نيست، بلكه -
  . زدن صف است برهم 

چريك، پزشك سياستمدار، 1967 اكتبر 9-1928 ژوئن 14( ارنستو چه گورا
  انقالبي ماركسيست آرژانتيني

 تنها كسي كه با من درست رفتار مي كند، خياطم است كه هر بار كه مرا -
مي بيند، اندازه هاي جديدم را مي گيرد؛ بقيه به همان اندازه قبلي چسبيده 

  . اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور كنم
نمايش نامه نويس  ) 1950 نوامبر 2-1756ه  ژوئي26(جورج برنارد شاو "

  .ايرلندي. سبك كميك، منتقد ادبي و مبلغ سوسياليست
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  رويدادهاي هنري
  

  14بقيه از صفحه 
  

  ......آثار باستاني
  

دست ه تخريب آثار باستاني ب

  لدينااسالمگرايان انصار
  

تنها چهار روز پس از آن كه سازمان 
آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل 

را شهر باستاني تمبكتو  متحد، يونسكو،
در  در فهرست ميراثهاي فرهنگي

يكارجويان  پ،معرض تهديد قرار داد
اسالمگرا انصار الدين در مالي به مقابر 
شخصيتهاي تاريخي صوفيه در اين 
شهر حمله و دو ضريح را با بيل و 

  . كلنگ ويران كرده اند
انصار الدين يك گروه پيكارجوي سني 
مذهب است كه به قرائت سختگيرانه 
اي از قانون شريعت معتقد است و هر 

دعت تلقي نوع مقبره و بارگاه را كفر و ب
  .مي كند

الساندرا كومينز، دبير يونسكو، تخريب 
آثار باستاني را كه يونسكو آن را 

 خوانده بود، "عجائب شاخص معماري"
اما ساندا ولد .  يك تراژي توصيف كرد

بوماما، سخنگوي انصار الدين گفت كه 
تمامي مقابر صوفيه را بدون استثنا 

خدا ":وي گفت. تخريب خواهد كرد
ما . ، همه اينها حرام استواحد است

  ."يونسكو ديگه كيه؟. مسلمان هستيم
   

مسجد جامع اصفهان و برج گنبد 

قابوس در فهرست ميراث 

  جهاني يونسكو قرار گرفت

  
  

 مسجد جامع اصفهان و برج گنبد 
قابوس در فهرست ميراث جهاني 
يونسكو، سازمان آموزشي، علمي و 
. فرهنگي ملل متحد، به ثبت رسيدند

دو بنا چهاردهمين و پانزدهمين اين 
آثاري هستند كه از ايران در يونسكو به 

  .رسند ثبت مي
مسجد جامع اصفهان، بنايي است كه 

هاي  بخشهاي گوناگون آن در دوره

مختلف ساخته شده است و يونسكو آن 
 تا 8را به عنوان اثري متعلق به قرون 

گنبد .  ميالدي ثبت كرده است18
 است كه در قابوس نيز برجي آجري

شهر گنبدكاووس، در استان گلستان 
  . قرار دارد

مسعود علويان صدر، معاون ميراث 
فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و 
گردشگري ايران، ثبت هم زمان دو اثر 
از يك كشور در يك نشست يونسكو را 
دستاوردي براي سازمان ميراث فرهنگي 

البته معلوم نيست . ايران دانسته است
ار تاريخي قرنها پيش دست چگونه آث

آورد ميراث فرهنگي رژيم بايد به 
  .يدآحساب 

  

بي لياقتي جمهوري اسالمي در 

  حفظ آثار پر ارزش موزه ها

  
  

بر اثر بارانهاي اخير تهران ساختمان 
موزه هنرهاي معاصر دچار آسيب شده 

سقف گالريهاي پاييني دچار نشت . است
آب شده و باغ مجسمه ها را نيز آب 

  .تگرف
  

مديريت موزه براي نجات تنديسهاي 
گرانبهاي باغ مجسمه ها از كارگراني 
كمك گرفت كه هيچ تجربه اي در 

اين . جابجايي آثار هنري نداشتند
كارگران با بيل و كلنگ به گودبرداري 
پيرامون مجسمه ها پرداخته و براي 
بردن مجسمه ها به جاي امن از 

  . امكانات اوليه استفاده كرده اند

پيامد به كارگيري چنين شيوه هايي 
آسيب ديدن دو تنديس آلبرتو جاكومتي 

دو . هنرمند برجسته سويسي بود
تنديسي كه بنا به برآورد كارشناسان 
موزه هنرهاي معاصر نيويورك هركدام 

  .بيش از صد ميليون دالر ارزش دارند
 مديران موزه اين تنديسها را از ديد 

ز سكوت خارج كرده و در اين باره ني
  .كرده اند

  
  

  ........سينما
  

 " و " قلب جنين "دو فيلم 
   در جنين"سينما جنين

  
  
  

  
  

فلسطينيهاي ساكن شهر جنين دوباره به 
اين بار فيلم مستند . سينما مي روند

  ناپذير   تالشهاي خستگي"سينما جنين"
  يك كارگردان آلماني و جوانان 

  فلسطيني را براي بازسازي سينمايي 
ي فيلم   تهيه. دهد  نشان ميمتروك

 بدون مستند "سينما جنين"مستند 
 قلب "ساز بنام  ديگري از همين فيلم

  . پذير نمي بود   امكان"جنين
، داستان زندگي پدري "قلب جنين"

فلسطيني به نام اسماعيل كاتب را بازگو 
كند كه فرزند نوجوانش، احمد، با  مي

ي يك سرباز اسرائيلي   شليك گلوله
اسماعيل تصميم مي . شود كشته مي

گيرد به جاي انتقامجوئي اعضاي بدن 
هاي بيمار اسرائيلي   فرزندش را به بچه

پس از ترك  سربازان اسرائيل .كند هديه 
از اين منطقه  ماركوس فتر و اسماعيل 
كاتب تصميم گرفتند با مشكالت 
فراواني  سالن متروك سينما جنين را 

  .ازسازي كنندب
  

  فروش ماهفيلمهاي پر

  
چهارمين قسمت رشته فيلمهاي 
انيميشن عصر يخي با عنوان حركت 
قاره ها در نخستين آخر هفته اكران 

 ميليون 46خود در آمريكا  با فروش 
دالر در صدر جدول پرفروشترينهاي 

  .هفته گذشته قرار گرفت

 در "مرد عنكبوتي شفگت انگيز"فيلم 
 35ته گذشته با تعطيالت آخر هف

ميليون دالر در جاي دوم قرار گرفته 
اين فيلم در طول دو هفته گذشته . است

 ميليون دالر فروش داشته 200بيش از 
 ميليون 320و با فروش جهاني خود 
ين فيلم  در اديگر به دست آورده است، 

مجموع  يكي از پرفروش ترين فيلم 
  .هاي امسال خواهد بود

ارك والبرگ كه  با بازي م"تد"كمدي 
معموال در فيلم ها جدي و در نقش 
هاي نسبتا خشن بازي مي كند، در اين 

  .جدول در جاي سوم قرار گرفته است
  

  .......نقاشي
  

سالن "بهار عربي در جشنواره 

   ارالنگن"كميك
  

جشنواره طراحي كميك در ارالنگن 
امسال در كنار دنياي آشنا و جذاب 

جدي سياسي هاي   ، به درونمايه كارتون
طرحهاي قلمي از . نيز پرداخته است

 در "بهار عرب"جنبشهاي معروف به 
  . جشنواره امسال جايگاهي ويژه دارند

جشنواره ارالنگن امسال به روي 
مضمونهاي تاريخ و سياست آغوش 

هنر طراحي امروزه ديگر . گشوده است
از انحصار قهرمانان كمدي و ماجراهاي 

هاي   صحنه. تخيلي بيرون آمده است
پرتب و تاب تحوالت اجتماعي مانند 

پيماييهاي عظيم اعتراضي و  راه
برخوردهاي خونين نيز به دنياي كارتون 

  .اند راه يافته
نمايشگاه اصلي جشنواره به آثار 
هنرمندان طراح عرب از كشورهاي 
مراكش، لبنان، تونس، مصر و اردن 

در اين منطقه . اختصاص يافته است
همچنان در جوالن  "شبح انقالب"

در همين راستا در سالنهاي . است
جشنواره آثاري به شكل كاريكاتور از 

ي دنياي  ديكتاتورهاي سرنگون شده
عرب مانند حسني مبارك و معمر قذافي 

  .به نمايش گذاشته شده است
  

  

  

  طنز هادي خرسندي

  
  در پوشة جرائم اين ملت صبور

  ! »توهين به رهبري«هرگز نبوده اينهمه 

   طبق آنهمه سند دادگستريبر

  از عهد رهبران قرين ستمگري

  تا دور رهبري رضاشاه پهلوي

  تا عصر رهبري همين شاه آخري

  در پوشة جرائم اين ملت صبور

 !»توهين به رهبري«هرگز نبوده اينهمه 
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ترين كارخانه  اعتصاب رانندگان بزرگ *

) كارخانه سيمان تهران(سيمان ايران 
 خرداد آغاز شده بود 27كه از روز شنبه 

وارد پنجمين روز  خرداد، 31چهارشنبه 
  .خود شد

 بعد 5 بامداد تا 5اين اعتصاب از ساعت 
از ظهر ادامه داشت و ماموران امنيتي، 

و حراست كارخانه، فرمانداري شهر ري 
پيمانكار، رانندگان را تهديد به اخراج از 

  .شركتهاي حمل بار و دستگيري نمودند
  
ها تن ازكارگران شهر داري اروميه  صد*

در اعتراض به  تير 4در روز يكشنبه 
حذف پيمانكار در مقابل ساختمان 

  .شهرداري اروميه تجمع كردند
 كارگران خدماتي و به گزارش ايلنا،

ميه پس از فضاي سبز شهرداري ارو
اتمام قرداد با پيمانكار قبلي به مدت دو 
ماه به طور مستقيم با شهرداري 

اند كه در حال حاضر با  همكاري كرده
روي كار آمدن پيمانكار جديد، حاضر به 
همكاري مجدد به صورت قرار داد 
شركتي نشدند و با تجمع در مقابل 
ساختمان شهرداري اروميه نسبت به اين 

  .دندموضوع معترض ش
  
 كارگر 48 تير، 5از صبح روز دوشنبه *

شركت ريسندگي خاور رشت در زير 
آفتاب گرم اين شهر مقابل استانداري 

به گزارش خبرنگار . گيالن تجمع كردند
جلوي «:ايلنا، كارگران تاكيد كرند

يكي » .هاي خود شرمنده هستيم خانواده
كارخانه در حاشيه اين اين از كارگران 

با خبرنگار ايلنا، تجمع در گفتگو 
اين واحد صنعتي روزي از : اظهارداشت

بهترين كارخانجات استان و كشور كه 
آوازه كيفيت ومحصول ان حتي به اروپا 

كه ظرفيت  او با بيان اين .نيز رسيده بود
توليد اين كارخانه بسيار زياد بوده و 

 كارگر را در 800گنجايش فعاليت 
انه كارخ؛ گذشته داشته است تصريح كرد

 به كشورهاي زيادي 1375خاور تا سال 
 سويس و، از جمله تايلند آلمان، سوئد

 اين در .غيره صادرات نخ داشته است
هم اكنون اين كارخانه با كه حاليست 

داشتن ظرفيت باالي توليد دچار مشكل 
  .هم اكنون توليدي ندارد شده و

  
 از تن 50 تير بيش از 5روز دوشنبه *
فروشيهاي سنندج آالت   ارگران آهنك

در اعتراض به پايين بودن 
  دستمزدهايشان مقابل دفتر اتحاديه

به . مدآالت تجمع كرد  كارفرمايان آهن
 هماهنگي براي كمك به  كميتهگزارش 

 اين كارگران ايجاد تشكلهاي كارگري
خواستار افزايش دستمزد با درنظر 
گرفتن افزايش قيمت اجناس و باال 

ين تجمع كارگران ا در .رفتن تورم شدند
 7موفق شدند دستمزد را از قرار كيلويي 

 تومان افزايش 10تومان به كيلويي 
  . دهند

  
شماري از  تير، 8روز پنجشنبه *

فعاالن و ،  زيست دوستداران محيط
تشكلهاي غيردولتي حامي محيط زيست 

بان طبيعت،   نظير جمعيت ديده
ستاد مردمي  باشگاههاي كوهنوردي،

تجمعي ...عت شاهرود وحفاظت از طبي
مقابل فرمانداري شاهرود برگزار در 

 از مسئوالن به گزارش ايسنا آنها. كردند
از احداث جاده «:ند كهمربوطه خواست
 شمال در جنگل سه -پنجم شاهرود
گونه توجيه   ر كه هيچبميليون ساله اَ

اقتصادي و اجتماعي ندارد و تنها بر 
هاي هاي انتخاباتي كانديدا  اساس وعده

خواران و   مجلس و كسب منافع زمين
مافياي چوب بوده است جلوگيري 

  ».كنند

  
ترين جنگلهاي   ر از قديميبجنگل اَ

 هيركاني و مربوط به دوره سوم زمين
 هزار هكتار 35شناسي است كه با  

 كيلومتري شمال شرق 50وسعت در 
ر واقع بشاهرود در مجاورت روستاي اَ

اشتن بيش از اين جنگل با د.  استشده
 گونه گياهي و دهها گونه جانوري 85

محيطي در   كر زيستيكي از نقاط ِب
شود كه تنها  سطح جهان محسوب مي

گياهان دارويي موجود در آن به عنوان 
يك بانك از گياهان دارويي محسوب 

  .شود مي
  
گري  كارگران شركت صنايع ريخته*

ايران با امضاي طوماري نسبت به عدم 
 قانون بازسازي و 10 اجراي ماده

  .نوسازي صنايع اعتراض كردند
 ايلنا،  تير12 روز دوشنبه به گزارش

گري ايران با  كارگران صنايع ريخته
امضاي طوماري خطاب به رئيس 
كميسيون كارگري شهرستان ساوه 

 قانون 10نسبت به عدم اجراي ماده 
نوسازي صنايع و به تبع  بازسازي و

 سال 25 بازنشستگي پيش از موعد با
  .سابقه كار معترض شدند

گري  به گفته كارگران صنايع ريخته
ايران، سازمان تأمين اجتماعي عدم 

 قانون بازسازي و 10اجراي ماده 
نوسازي صنايع را ناشي از عدم همكاري 

  .معاونت پشتيباني دولت دانسته است
  
 118كاركنان مركز پاسخگويي *

در پي اعتراض به نحوه  شيراز مخابرات
 13روز سه شنبه قد قراردادهاي جديد، ع

در مقابل استانداري فارس تحصن  تير
  .كردند

، چاپ شيراز» خبر جنوب« به گزارش
كاهش ساعت كار، خدشه دار شدن به 
سنوات كاري، حذف مزايايي چون حق 
مسكن، حق اوالد با بن كارگري از 
  جمله موارد مورد اعتراض كاركنان اين 

  

  .مركز بود
  
 تير، تمام كارگران 17روز شنبه *

كشتارگاههاي مرغ كرمانشاه دست به 
  .اعتصاب زدند

كميته هماهنگي براي كمك   گزارشبه
به ايجاد تشكلهاي كارگري، دولت به 
كشتارگاههاي مرغ در كرمانشاه اعالم 
كرده كه آنان موظّفند هر كيلو مرغ را 

ن  تومان تحويل عامال5000با با نرخ 
 تومان به 5200آنها با مبلغ جزء داده تا 

. دست مصرف كنندگان برسانند
كشتارگاههاي مرغ اعالم داشتند كه 
حداقل قيمت تمام شده براي آنها بابت 

  .است تومان 6000هر كيلو مرغ 
از سوي ديگر، مراكز پرورش مرغ به 
دليل گران شدن دارو، خوراك دام و 
طيور، و هم چنين به خاطر افزايش 

مل برق، گاز و آب، نمي قيمت انرژي شا
توانند با قيمت تعيين شده توسط دولت 

بر اين . مرغ را به كشتارگاه بفروشند
اساس كشتارگاههاي مرغ كرمانشاه 
اعالم داشته اند كه تا مشخص شدن 
وضعيت قيمت ها به اعتصاب خود ادامه 

  .خواهند داد

  
كاركنان مركز تحصن و اعتصاب *

عتراض  شيراز در ا118اطالعات تلفن 
به تحميل قراردادهاي جديد از سوي 

 تير وارد 18، در روز يكشنبه پيمانكار
  .خود شدپنجمين روز 

  
 كارگر شركت سيمان سپاهان در 700*

اصفهان در اعتراض به نابرابريهاي 
روز شغلي خود با كارگران رسمي 

. به اعتصاب زدنددست  تير، 19دوشنبه 
مسئوالن اداره كار اين استان ضمن 

ييد وجود نابرابري، عدم پرداخت تأ
  .كنند حقوق قانوني معترضان را رد مي

كارگران معترض به گزارش ايلنا، 
 اصفهان با  درشركت سيمان سپاهان

 گري شركتهاي پيمانكاري و به  واسطه
طور غيرمستقيم با كارخانه همكاري  

 با روزپس از سه اين اعتصاب  .كنند مي
  .موفقت نسبي خاتمه يافت

  
 عضو تعاوني 300 از مجموع  تن100* 

مسكن كارگران نساجي كردستان روز 
در اعتراض به عدم  تير، 19دوشنبه 

صدور مجوز ساخت مقابل اداره مسكن 
  .شهر سازي استان تجمع كردند و

 اداره مسكن و ،ايلنابه گزارش 
شهرسازي استان كردستان با بالتكليف 
كردن تعاوني مسكن كارگران نساجي 

ت مسكن براي اين تعاوني را مجوز ساخ
 11كند و اين در حاليست  صادر نمي

سال است زمين براي ساخت مسكن 
  .كارگران خريداري شده است

  
جمعي از  تير، 27روز سه شنبه *

بازنشستگان تامين اجتماعي شوشتر در 
 در يشاناعتراض به عدم افزايش مستمر

 در مقابل كانون 1391سال 
تجمع بازنشستگان اين شهرستان 

مستمري بگيران  به گزارش ايلنا، .كردند
تامين اجتماعي شهرستان شوشتر به 

 هزار بازنشسته اين 12نمايندگي از 
شهرستان در اعتراض به عدم افزايش 
حقوقشان بعد از گذشت چهار ماه از 
سال در مقابل كانون بازنشستگان اين 

  .شهر تجمع كردند
  
كارگران اخراجي كارخانه پيچ و مهره *

سيرجان با نام كامكان در اعتراض به 
مقابل  تير، 31روز شنبه اخراج خود 

  .فرمانداري اين شهر تجمع كردند
كارگران در اعتراض به گزارش فارس، 

به اقدام كارخانه اعالم كردند كه برخي 
 سال سابقه كار دارند و 20 تا 15از آنها 

 ديگري   كار توانند  چگونه مي در اين سن
  .داشته باشند

علي اندايش نماينده كارگران اخراجي 
كه خود نيز سرپرست بخشي از كارخانه 

اگر دستگاههاي شركت : گويد بوده مي
كند، چرا  تعطيل شده است و توليد نمي

پيچ و مهره با نام همين شركت از چين 
  .شود وارد مي

 ،يسركوب، آزار، پرونده ساز
 شكنجه و محاكمه ،يريدستگ

 را به انري در ايفعاالن كارگر
  .مي كنيشدت محكوم م

  1391 تير در رانيارگران و مزدبگ كي اعتراضي از حركتهايبرخ
 يرهاشمي منتيز: مي و تنظي آورجمع
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  كيو جين: گر زنان مداخله
كيو جين در يكي از سروده هايش مي 

 ما زنان براي رهايي مبارزه مي ؛گويد
. كنيم و خودمان را باال خواهيم كشيد

ني شاعر، انقالبي و ُشجاع كه در مسير ز
دستيابي به رهايي زنان و مبارزه اي 

 منچو بر چين، با يجدي عليه امپراطور
 سراز تن، اعدام  از طريق جدا كردن 

 .جان باخت

 در خانواده اي 1875كيو جين، در سال 
اسب . ثروتمند در كشور چين به دنيا آمد
خوبي ه سواري و جنگيدن با شمشير را ب

وي به مطالعة كتاب نيز . فرا گرفت
خانواده كيو جين، . عالقة وافري داشت

تĤكيد داشتند كه وي به مراحل عالي 
ا كه تنه زماني. تحصيلي دست يابد
شت با مردي كه بيست و يك سال دا

با او اختالف سنّي زيادي داشت، ازدواج 
اما، شخصيت كيو جين با توجه به . كرد

آرزوها و آمالي كه در سر مي پرورانيد، 
در چارچوب تنگ سنّت خانواده، دست 

ه بنابراين، كيو جين ب. نيافتني بودند
چندي بعد . سرعت از همسرش جدا شد

، به كشور 1903 سال از جدايي،  در
. ژاپن سفر كرد و شروع به تحصيل كرد

همزمان از حقوق زنان دفاع مي كرد و 
بر اصالح شرايط آموزشي زنان، تĤكيد 

كيو جين جهت باال بردن . فراوان داشت
انگيزة مبارزاتي زنان به نوشتن مقاالتي 
كه در آنها، شخصيت و چهرة زنان مبارز 

كرد،  و تاريخي چين را برجسته مي
 با روحيه 1906در سال . مبادرت ورزيد

اي قوي، تجاربي غني و مسلح به علم 
. و دانش به كشور خود، چين، بازگشت

روزنامة زنان را بنيان نهاد و به آنان 
گوشزد مي كرد كه با تحصيل، كسب 
دانش و مشاركت در فعل و انفعاالت 

ويژه استقالل ه اجتماعي به استقالل و ب
عالوه بر . پيدا كننداقتصادي، دست 

اينها، از زنان مي خواست كه عليه 
تحقير و استثمار خانواده و دولت، 

او با بستن . مقاومت و به مبارزه برخيزند
پاي كودكان دختر از سن پنج سالگي بر 
اساس سنّتهاي عقب اُفتاده، شديداً 

اين عملِ منحط، . مخالفت مي كرد
 براي كوچك  و زيبا ماندن پاي زنان در

كيو . چين، كماكان ادامه يافته است
جين، يكي از منتقدان حكومت 

را  امپراطوري منچو در چين بود و آن
او همراه با . حكومتي فاسد مي دانست

پسر عموي خود به جنبش مخالفان 
دولت، پيوست و با تشكيل اجتماعات 

زميني بي وقفه در انديشة  انقالبي و زير
. ن بودبراندازي امپراطوري منچو در چي
، 1907در ششم جوالي سال 

پسرعموي همرزمش، دقيقاً بعد از برنامه 
ريزي جهت يك شورش عظيم، دستگير 

بعد از قرار گرفتن تحت طاقت . شد
فرساترين شكنجه ها، به فعاليتهاي 
مخفي عليه دولت، اعتراف و بي درنگ 

كيو جين نيز، اندكي بعد از . اعدام گرديد

م ماه اعدام پسرعمويش در دوازده
جوالي همان سال، در مدرسة دخترانه 

عنوان مدير كار مي كرد، ه اي كه ب
توسط مĤموران دولتي دستگير و تحت 
شكنجه هاي وحشتناك قرار گرفت ولي 

شايان . هرگز به فعاليتش، اعترافي نكرد
توجه است كه از وي، به عنوان اُسطورة 
مقاومت، در تاريخ مبارزات چين ياد مي 

ينامة كيو جين به زبان در زندگ. شود
چيني آمده است كه وي تحت 
شديدترين شكنجه هاي جنسي و 
فيزيكي قرار گرفته ولي سخن به لب 
نگشوده و شكنجه گرانش را به خفّت و 

در خاتمه،  وي . زاري كشانده است
توسط دستگاه سركوبي امپراطوري 
منچو به طريقة جدا كردنِ سراز تن، 

رساندن وي، او اما به قتل . اعدام گرديد
را در تاريخ مبارزات مردم چين ، جاودانه 
ساخت و كيو جين را به اُسطورة مبارزه 
زنان  براي  دستيابي به عدالت براي 

  .مردم چين،  مبدل ساخت
  

فراخوان براي مشاركت گسترده 

ترِ زنان آسياي جنوبي در عرصة 

  سياست
 2012ديلي استار، نهم ژوييه 

 كشور آسياي زنان قانونگذار از هشت
جنوبي طي كنفرانسي چهار روزه در 
پايتخت كشور بنگالدش، بر نياز مبرمِ 
ارتقاء مشاركت سياسي زنان در فرايند 
مسايل سياسي و قانون گذاري، تأكيد 

رويداد حضوريابي بيش از صد .  ورزيدند
زن قانونگذار در كنفرانسِ ياد شده، در 

 در زيرا .  نوع خود بي نظير ارزيابي شد
نقش مثبت و موثر بر اين كنفرانس 

 توليد و بازتوليد زنان رهبر در منطقه
 شركت كنندگان طي .است شده تاكيد

جلسات مختلف،  نابرابر انگاري 
عنوان معضلي در صف ه جنسيتي را ب

 مقدم سياستهاي ملي و موضوعات
مربوط به  زنان احزاب سياسي عنوان 

زنان كنفرانس متشكل از . كردند
پارلمان هشت كشور، پاكستان، اعضاي 

بنگالدش، نپال، هند، افغانستان، سري 
همراهي و ه النكا، مولداوي و بوتان ب

مشاورت متخصصان پارلماني، اعضاي 
جوامع مدني و نمايندگان عالي رتبة 
رسمي دولتها در اين نشست حضور پيدا 

گفتني ست كه دبيرخانه اي به . كردند
 منظور حمايت و تنظيم هماهنگي

ارتباطات بين اين زنان،  از هشت كشور 
  . مذكور، تأسيس خواهد شد

  
  زنان بي خانمان در آمريكا

  2012 ژوييه 26شبكة خبري زنان، 
آمريكا بيشترين ميزان زنان بي سرپناه  
را در ميان كشورهاي صنعتي جهان  

بر اساس آخرين آمار . دارا است
تحقيقات ايالتي  پيرامون مسألة بي 

 چهل و سه درصد از بي خانماني،
خانمانهاي موجود در ايالت ُكلُرادوي اين 

تعداد بي سرپناهان  .  كشور، زن هستند
 اين ايالت به  بيش از نهصد تن بالغ مي

زنان بي خانمان چه از پناهگاهي .  گردد
به پناهگاه ديگري بروند و يا بر مبل 
خانة دوستي استراحت كنند با مشكالت 

برو خواهند بود كه عديده و بغرنجي رو
حيات آنان را شديداً به چالش خواهد 

اين زنان با تضادهايي روبرويند . گرفت
كه حل و فصلشان جهت بهبود 

عواملِ . موقعيتشان، بسيار مشكل است
متعددي قادر است يك زن را به سپري 

در . كردن زندگي در خيابانها وادار سازد
تر از آنچه  حقيقت، يك زن خيلي راحت

مردم تصور مي كنند مي تواند مجبور 
وارد . به ادامة زندگي در خيابانها گردد

شدن به دورة بي خانماني بسيار سهل و 
. خارج شدن از آن بسيار سخت است

يكي از عوامل مهم در روند » فقر«
. رود پروسة بي خانماني بشمار مي

بسياري از قربانيان اين پديدة شوم به 
خصيتي و افسردگي حاد بيماريهاي ش
دليل عدم توانايي جهت ه دچارند كه ب

امرار معاش خود و  افراد خانوادة  
تعريف . خويش، بي خانمان شده اند

 در آمريكا 2012پديدة فقر از سال 
چهرة جديد و غير انساني تري بخود 

اين موضوع به تغيير شكل . گرفته است
حمايتها و كمكهاي اجتماعي از پول نقد 

راية كوپن غذا،  منجر شده و امروزه به ا
بيشتر آمريكاييهاي محروم مجبور به 

جاي پول نقد ه دريافت كوپنهاي غذا ب
از بنيادهاي ايجاد رفاه اجتماعي هستند؛ 

كه ميزان محروماني كه  طوريه ب
كوپن غذا دريافت مي كنند ده برابر 
بيشتر از آنهايي هستند  كه پول نقد مي 

  . گيرند
ز عوامل بي خانماني زنان، يكي ديگر ا

ست كه ريشه ااعمال خشونت خانگي 
بر اساس . در تبعيض جنسيتي دارد

تحقيقات رسمي، نزديك به صد درصد 
از زنان بي خانمان از خشونت خانگي در 

داليل ديگر بي خانماني . رنج بوده اند
شامل عدم توانايي خريدن مسكن 
مناسب و اعمال نابرابري در پرداخت 

  . است دستمزد
دليل بي خانماني هر چه كه باشد براي 
. زنان بسيار وحشتناك و دردناك است

زنان بي خانمان به بيماري هاي 
خطرناك مزمن از جمله بيماريهاي 
پوستي، ديابت يا زخم معده مبتال 

اصوالً، طول عمر افراد بي . هستند
خانمان پايين تر از حد متوسط ملي مي 

پنج سال باشد و بر اساس آمار جديد 
كمتر از طول عمر فقيرترين و كم درآمد 

اكثريت زنان بي . ترين قشر آمريكاست
خانمان بعد از شش ماه زندگي در 
خيابان مورد آزار و اذيت و يا تجاوز 

تحقيقات گسترده . جنسي قرار مي گيرند
نشان مي دهد كه زنان بي خانمان 
نسبت به ديگران بيشتر در خطر آزار و 

هر چقدر يك . ر دارنداذيت جنسي قرا
شخص آسيب پذيرتر باشد، بي خانماني 
سختتر است و زنان از مردان آسيب 

  .پذيرترند

  
عليه زنان افغانستان راهپيمايي 

  اعدام زني در مالء عام
  2012 ژوييه 11اسوشيتد پرس، 

نزديك به دوازده تن از فعاالن حقوق 
زنان عليه تيرباران علني زني در 

اخيراً، زن . يي كردندافغانستان راهپيما
بيست و دو ساله اي توسط نيروهاي 
طالبان به دليل آنچه آنان زناي محصنه 
مي نامند، با شليك نه گلوله در برابر 
چشمان گروهي از مردان طالبان، در 
روستايي واقع در صد كيلومتري شهر 
كابل، اعدام شد و خشم جهانيان را 

كه از  زنان معترض در حالي. برانگيخت
حل وزارتخانة دولتي موضوعات م

سوي مقر سازمان ه مربوط به زنانِ ب
صدا  ملل راهپيمايي مي كردند، يك

. فرياد  زدند كه خواستار اجراي عدالتند
يكي از اعضاي زن پارلمان افغانستان 
كه در راهپيمايي شركت كرده بود ابراز 
داشت كه اعدام زن مذكور توسط 
طالبان يك جنايت است كه دولت 

فغانستان مي بايست تمام تالش و ا
قدرت خود را در رابطه با دستگيري 
عامالن و آمران اين جنايت، بكار اندازد 
و به وظيفة خود كه اجراي عدالت مي 

  . باشد، عمل كند
اعدام در مالء عام به دليل جرم منتسب 

-2001به زناي محصنه بين سالهاي 
، در دوره اي كه طالبان در مسند 1996

ودند، به كرات صورت مي قدرت ب
  . پذيرفت

  
پيام محكمِ زنان فعال و مدافع 

حقوق زنان به رهبران  

  كشورهاي صنعتي 
  2012 ژوين 21خبر جهان، 

 دختر و ميليارددر حال حاضر سه و نيم 
اين به . زن در جهان زندگي مي كنند

 راه و روش ميلياردمعناي سه و نيم 
براي رهبران جهان جهت تغيير آن 

عنوان نماينده ه بيست زن جوان ب. است
بيست كشور جهان در سومين نشست 
گروه بيست و اتحاد كشورهاي آفريقايي 
معرفي شدند تا پيرامون راه حلهاي رشد 

وكالي . اقتصادي، بحث و گفتگو كنند
زن چند هفته قبل از نشست، پيشنهاد 
كردند كه شركت كنندگان در نشست 
 مذكور مي بايست سياستي جدي در

مقابله با كمبود مواد غذايي، كار زنان در 
بخش كشاورزي و رشد اعمال خشونت 

پيام تأكيد اين . عليه زنان، اتخاذ كنند
دارد كه با در نظر گرفتن موقعيت زنان 
در جهان كه نقش بسيار مهمي در فعل 
و انفعاالت اقتصادي دارند بي شك مي 
توان موجبات پيشرفت اقتصادي را 

كه موضوع  ا، هنگاميام. فراهم آورد
پيشرفت اقتصادي پيش مي آيد به 
كرات ديده شده است كه شرايط زنان و 

بنابراين، . دختران ناديده گرفته مي شود
گروه بيست با اتخاذ استراتژي مناسب 

  مبني بر تصميمها و سياستهايي كه
  18بقيه در صفحه 

  

  زنان در مسير رهايي
 آناهيتا اردوان
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  ري ت4...  خبريفراسو
 از متهمان دادگاه يري از اعتراف گپس

 سه هزار ي و دزد"راني امهيب" يها
 كردن نام و ي آن، آنتني و در پيارديليم

 پرونده نينشان مسووالن ارشد مرتبط با ا
 كه اكنون نوبت به دي نماي منيها، چن

 نه ي كه پرونده هادهيطرف مقابل رس
 زي ميخود را رو اني مدعزهيچندان پاك

 به يجاني راستا، برادران الرنيدر ا. دبگذار
 – ي نظاموني اند كه فراكسوستهي پيصف
 ني عالءالداني از آقاشتري دولت پيتيامن

 داده لي و محمدرضا باهنر تشكيبروجرد
 .است

 

 مزبور به وني كه فراكسي محرمانه ااسناد
 ييازهاي از امتي بخشانگري درز داده، برونيب

 حكومت به ورانيكه رهبران و پااست 
خاطر در دست داشتن قُدرت از آن بهره 

 انيبر اساس اسناد مزبور، آقا.  برنديم
 صدها هكتار ،يجانيجواد و صادق الر

ا ي گرفته اند و هي هداي را ي كشاورزنيزم
 – تصرُف به سبك عهد ارباب قياز طر

 از ناني داده اند، با اطمهي به خود هديتيرع
 شان در هرم قُدرت آنها گاهي كه جا امرنيا

      . كندي ممني اگرديرا از بازخواست و پ
آنگونه كه . ستي غلط نيابي ارزكي نيا

 دهد، پرونده ي شده نشان مادياسناد 
 موضوع 86 از سال يجانيبرادران الر

 يونهاي فراكسيري و باجگيكشمكش درون
 بوده است، بدون آنكه تي در باند والبيرق
 آنها در بر داشته ي براي مالاي يقوق حامديپ

  .باشد
 لتي به هر حيي قضاتي حال، مصونني ابا

 مصون يو با هر رانت، هرگز به معنا
 نيا. ستي ني اجتماعيماندن از داور

 هايجاني از الرگري ديكي است كه يقتيحق
 مجلس مالها است را پس از سييكه ر

 اش چنان فهي طاي خوارژهيانتشار اسناد و
 رقبا را ان،ي خشم آورده كه ناسزاگوبر سر

او .  كندي متهم م"ي گُفتاريدگيدر"به 

 ي انداختن پرده پستوهانييخواهان پا
 شده و نسبت به "نظام"محرمانه 

.  هشدار داده است"ي آشُفتگجاديا"
 ي البته فراموش نميجاني الري عليآقا

كند كه درخواست خود را با برچسب 
  . بزندشي، سر"مراعات حال كشور"
 حل موضع ي برا1390 در سال او
 خود ي و ناتني برادران تني خوارنيزم
 يگري دست به ابتكار دولتمردانه دزين

 آن ييزد كه در مضمون، غلظت رسوا
 شتري هم بي ملي از چپاول اراضيحت

 را در ي قانونيجاني الري عليآقا. است
 رساند كه ثبت بيمجلس به تصو

 آن ن متصرفايا را بري ملي اراضيملك

 قانون كه نام نيا.  كردي مليتسه
 امالك في تكلنييتع"گُمراه كننده 

 اري بر آن نهاده شده بود، اخت"فاقد سند
 مزبور را ي در مورد اراضيري گميتصم

 - رقبا اري در اخت- ي دولتياز سازمانها
 آن را به "في تكلنييتع"سلب كرده و 

 صادق ي كه آقاي نهاده،ييقُوه قضا
 در راس آن قرار دارد، واگذار يجانيرال

              .كرد
 ها و اقدامات انجام هي مزبور، حاشاسناد

 پرونده، نه فقط فساد ني ارامونيشده پ
 در راس حكومت را به مثال تازه قيعم

 درهم زاني كرده است، بلكه مي غنيا
 حقوق و ي آن با ساختارهايختگيآم

  . كندي ماني بزي را نيقانون
 اكنون علت دفاع جانانه ن،ي از اذشتهُگ

 ستاد حقوق ري دب،يجاني جواد الريآقا
 از سنگسار، مثله كردن هييبشر قُوه قضا

محكومان، اعدام و حبس معترضان و 
 خشونت جي و ترويدر مجموع، جانبدار

 توان ي جامعه را مهي علختهيافسار گس
 شاني همرگرياو همچون د. افتيدر

 هي آنچه كه در سازا لهي وسنياش، بد
 مناسبات سركوب گرانه به دست نيا

 . كنديآورده، با چنگ و دندان دفاع م
       

  

  زنان در مسير رهايي
  

  17بقيه از صفحه 
شرايط زنان را در جهان بهبود بخشد، 
. قادر است به نتايج باارزشي دست يابد

نيمي از نيروي كار كشاورزي در جهان، 
 هنوز اين عامل به زنان تعلق دارد، اما

طور كه مي بايست مورد  بالقوه آن
تحقيقات نشان . توجه قرار نگرفته است

داده كه تدوين قانون حق مالكيت 
زمين براي زنان كشاورز مي تواند 
توليدات كشاورزي را به ميزان شصت 
درصد و درآمدها را، صد و پنجاه درصد 

اصالح شرايط زندگي . افزايش دهد
معيت جهان را زنان كه نيمي از ج

تشكيل مي دهند نه تنها وضعيت آنها، 
بلكه خانواده هاي آنان و اطرافيانشان 

مردان جهان .  را، نيز بهبود مي بخشد
نيز از هر آنچه جهت بهبودي وضعيت 

  . زنان انجام مي شود، بهره خواهند برد
  

زني ديگر هم طعمة سيستم 
  ناعادالنة قضايي ارتجاع، شد

 تير ماه 22تاريخ خبرگزاري هرانا به 
سال جاري از اعدام صفيه غفوري 

 ساله به اتهام قتل عمد در 28، )مريم(
به گفتة برخي . زندان عادل آباد خبر داد

از منابع از جمله سايت محمد 
مصطفايي، وكيل قرباني، مريم تحت 

  .فشار وادار به  اعتراف شده است
  

  سوء استفاده از زنان كارگر

 9 بين المللي زنان، خبرگزاري
  1391ارديبهشت 

نايب رييس كانون عالي انجمنهاي 
صنفي كارگران اعالم كرد كه با توجه 
به شرايطي كه پس از اجراي دور اول 
هدفمند كردن يارانه ها براي بنگاهها 
به وجود آمده، هم اكنون ميزان دريافت 

رو به » تسويه هاي سفيد امضاء«
 50از هم اكنون بيش . افزايش است

درصد كل قراردهاي همكاري بين 
كارگران و كارفرمايان،  مطابق با 
شرايط  دلخواه كارفرما و به اصطالح 

وي اضافه كرد، . سفيد امضاء مي شود
كه شرايط كار و ورود به  به دليل اين

بنگاهها براي خانمها نسبت به آقايان 
كمتر است، كارفرمايان از شرايط بازار 

عداد بيكاران نهايت كار و باال بودن ت
سوء استفاده را مي كنند در همين 
رابطه پرونده مربوط به قراردهاي سفيد 
امضا، در مورد زنان شاغل نسبت به 

 70يعني  .   است30 به 70مردان 
درصد خانمها با شرايط  دلخواه 
كارفرمايان موافقت مي كنند ولي اين 

.  درصد است30آمار براي مردان 
متاسفانه : ي تاكيد كردابوالفضل فتح اله

به دليل امضاي قراردادهاي سفيد در 
هاي حل اختالف نمي انبنگاهها، هي

توانند كار خاصي براي كارگر و يا 
نيرويي كه شكايتي را مطرح مي كند 
انجام دهند و اين موضوع به معناي 
ظلم مضاعفي به نيروي كار محسوب 

  .مي شود

  
نگرش كااليي به زن، ايدز و : نپال

  فقر

  2012 ژوييه 10شبكة خبري زنان، 
بر اساس آمار و ارقام تهيه شده توسط 
مركز كنترل بيماري ايدز و بيماريهاي 

 در نپال تنها  تن18396مراقبتي نپال، 
 به عنوان 2011در ماه نوامبر سال 

. حامالن ويروس ايدز، به ثبت رسيده اند
از كل زناني كه در كشور نپال به % 27

ال هستند زنان خانه دار، بيماري ايدز مبت
در % 6در مناطق روستايي و % 21

بسياري . مناطق شهري زندگي مي كنند
از زنان خانه دار مبتال به ايدز محل 

برخي از . زندگي خود را رها كرده اند
آنان تنها مي دانند كه به بيماري ايدز 
دچار گشته و بزودي ديده از جهان فرو 

 به همسران آنان قبالً. خواهند بست
. دليل بيماري ايدز، فوت كرده اند

مدافعان حقوق زنان ابراز مي دارند كه 
زنان در نپال از حقوق انساني برخوردار 

طور گسترده اي در ه نيستند و آنها ب
معرض آزار و اذيتهاي فيزيكي و جنسي، 

خشونت خانگي يكي از . قرار مي گيرند
مهمترين عوامل گرفتار شدن آنان به 

نگرش كااليي . ز مي باشدبيماري ايد
نسبت به زن، محصول باورهاي سنتي و 
مذهبي مي باشد كه به مردان اجازه مي 
دهد به هر شكلي كه مي خواهند از 

بدين ترتيب، مردان . زنان استفاده كنند
بدون مطلع كردن همسرانشان از 
ابتاليشان به بيماري ايدز، با آنها به 

  .انجام آميزش جنسي مبادرت مي ورزند
  

اعمال خشونت عليه زنان و 

   در مكزيككشتار آنان

  2012 ژوييه 14سازمان عفو بين الملل، 
 زن مكزيكي بين سالهاي 34000
 به قتل رسيده اند، اين 2009-1985

 تن 2418، 2010ميزان تنها براي سال 
سازمان عفو بين الملل با انتشار . است

اطالعيه اي خواستار اقدام عاجل دولت 
امون به قتل رساندن زنان مكزيك پير

بر اساس اطالعيه . اين كشور شد
مذكور، شرايط زنان در مكزيك هشدار 

نماينده سازمان ملل و . دهنده است
مسوول تحقيقات در اين رابطه عنوان 
مي كند كه در سالهاي اخير نه تنها قتل 
زنان افزايش يافته است، بلكه اين مساله 

جهت به دليل عدم بازرسي جدي و موثر 
در شش . اجراي عدالت ادامه يافته است

 زن در 130، بيش از 2012ماه اول سال 
. پايتخت كشور به قتل رسيده اند

، بيش از 2009ماموران دولتي در سال 
 گزارش تجاوز جنسي دريافت 14829

كه  اين ميزان با توجه به اين. كرده اند
بسياري از زنان از گزارش تجاوز جنسي 

بر پاية . ، باالتر استامتناع مي ورزند
گزارش سازمان عفو بين الملل، دولت 
مكزيك در مبارزه با پديدة تبعيض 
جنسيتي، تهديد و قتل فعاالن حقوق 
زنان، اعمال خشونت عليه زنان مهاجر 

  . شكست خورده است
 

 شتري بني چند هكتار زمي براها؛يجانيالر
 

  امانمنصور
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  زوال مراحل نيآخر
  هوشنگ بهار

 ن،يتر  از شگرفيكيكه در بود  ينيسرزمروسيه 
 ،يخيرتاري تغنيتر مي و عظنيتر ژرف ،نيتر بزرگ

 انسان ونهايلي مي باورهاي را تكان داد و تمامايدن
 بهتر را به سمت يايعشق و دن ،يبائي زيبرا

 در ي و بردگي بندگيرهايگسست از زنج
 ندار توده  و  دار يه تمام كي ضد انسانيهاستميس

 .همرا ه و همسو كرد،  كام خود داشتدرها را 
 اري ع محاصره تمامدر  انقالب اكتبر در روسيه

، رنگي هزار ناني، در ميداري نكبت سرمايايدن
 كه تنها و تنها مي عظاتي و جنا داخليجنگ، هئتوط

 ستم آزاد شده وغي كه از يتوان مقابله با آن را نسل
 از ني سنگ، توانست با هزينه هايداشتبود 

  . خود دفاع و حفاظت كندي و رهائي انسانيآرمانها
 مركز نيكه ا كرد  باورتواني  چگونه ميراسته ب

 را يكه جهان ،ي و آزادسميالي سوسيتحول و بان
 از يرگذاري محور تاثنيتري دگرگون كرد و اصل

به  نكيا ،تي بودسي ماركساتيادبنظر فرهنگ و 
  يبه حامم فاسدي فراروئيده كه چنان نظا

 نيو آدمكش تر ني خشن ترعمدافديكتاتورها و 
  .تبديل شده است جهان يحكومتها

 دست خوش هجوم ي نسل انقالبآرزوها و باورها
 توانست سرمايه داري جهاني.  شد هي امان سرمايب

استفاده از  و هزينه ها نيبا نفوذ و پرداخت باالتر
را به قدرت برساند  يائي مافي باند ها،ابزارهاتمامي 
 و ضربات  برد كج راهه ب به  انقالب راريو مس

 سميالي رزمگاه فرزندان سوسيزخم كري بر پسنگين
 يارزشهاآن ست كه اچگونه اكنون . وارد كند
باندهاي مافيايي  ي مشتچهي بازگونه نياانساني 

  . قرار گرفته است ي دارهيسرما
ن خود را بر نيروهاي مترقي روسيه چرا چشما

 در كه  اين كشوربي پرنسيبسياستهاي حكام 
 ضد انسان و يهامي رژنيمعامله با بد نام تر

 قرار داده و شريك جنايتهاي آنان هستند، شُكيزادآ
  .مي بندند

 كه دشمن قسم خورده ،سميالي كه  امپرحاليدر 
چنين رفتاري ندارد، ست  اكي دموكراتي هاشهياند

از نظامهاي  يو رسوائنامي  با بدني كرملچرا حكام
  .فاسد با شدت حمايت مي كنند

بديهي است كه رفتار هرگز با آن تحول بزرگي كه 
در دهه دوم قرن بستم در روسه اتفاق افتاد قرابتي 

  . ندارد
 ، بشار اسددر آخرين اقدام خود از هيروسحكام 

 از شيب ماه گذشته 18ه در ك ،هي سوركتاتوريد
 تانك و ، را با توپ سوريهتن از مردم هزار ستيب

چرا . قتل رسانده، حمايت تمام عيار كردندبمب به 
 ينتر كوچكنيروهاي مترقي و آزاديخواه روسيه 

 در مقابل اين بي عدالتي  يواكنش اي ياعتراض
 ي جالد بودن تا كيسكوت و حامنمي دهند؟ نشان 

  . بايد ادامه داشته باشدكجاتا و 
 خود فراوان نهيدر سا رويداده ني البته از اخيتار

 توسط   خيابانها دريقي حقخيتاراكنون  اما .دارد
 بهتر و ي زندگير، تغي بزرگ مردم كه برايروين

  .مبارزه مي كنند نوشته مي شود يآزاد
ي  مي مراحل خود را طني زوال آخريخيدوران تار

هراس و   كاخ اسد،ي ستونهاني آخري لرزه ها.كند
ن و از آن مهمتر ولي سران كرمليوحشت را در دل 

 بذرزمان درو كردن . فقيه رژيم ايران انداخته است
 .تحول در سوريه به زودي فرا خواهد رسيد

  
  

 ك،ي خمپاره به موشك بالستاز

  ؟از تنگه هرمز به كجا
 يرهاشمي منتيز

  ري ت13 خبر سه شنبه يفراسو
 ري ت12 روز دوشنبه مي كشور رژريوز

 و »ريخ«را  اروپا هي اتحادي نفتيمهايتحر
به گزارش .  نظام دانستشرفتي بر پليدل
 يجنگ برا«: نجار گفتي مصطفسنايا

 كرد و سبب شد كه جاديكشور ما بركت ا
 جهان يدر حال حاضر در صحنه دفاع

 و از خمپاره به موشك ميحرف اول را بزن
  .«مي برسيياي درري فضا و زك،يبالست

 تي امنونيسي در كمي طرحگري ديي سواز
 هي تهمي مجلس رژي خارجاستيس و يمل

 دهي رسني مجلس نش100 يو به امضا
 طرح ني در انانيمجلس نش. است

تنگه هرمز شده » مسدود كردن«خواهان 
 است و در ي المللنيتنگه هرمز آبراه ب. اند

 يياي دريرويحال حاضر ناوگان پنجم ن
  . داردحضور منطقه ني در اكايآمر

 ني خواهان بسته شدن اناني نشمجلس
 از رفت و آمد يري و جلوگي المللنيآبراه ب

همزمان با اعالم طرح . نفتكشها هستند
 شيمسدود كردن تنگه هزمز، خبر آزما

 اعالم مي از طرف رژدي موشك جدنيچند
  .شد

 ي نفت همزمان با اجراري وزي قاسمرستم
 ي از طرف كشورهاراني نفت اميتحر

تمام امكانات و « اروپا، اعالم كرد هياتحاد
 ي بررسطي شراني مقابله با ايراه حلها برا

 .« شده استيزيو برنامه ر
 ي رسانه هاي آماري اساس داده هابر

 يي قبل از اجراراني نفت ادي تول،يحكومت
 20 اروپا، هي اتخادي نفتميشدن طرح تحر
 ي نفتمي است و تحرافتهيدرصد كاهش 

 نفت داراني درصد از خر20شامل حدود 
  . شودي مرانيا

 ي روزنامه حكومتري سردبيي انبارلومكاظ
 و رفتار ي نفتميرسالت، در رابطه با تحر

 سال 10«:دي گوي مي المللنيجامعه ب
 ي كنند و مياست دارند با ما مذاكره م

 ما را راحت الي خدي بمب بسازنديگو
  «!ديكن
 ني اادداشتي دفتر حزب موتلفه در سيرئ

 كننده را مي تحريروزنامه رفتار كشورها
 رانيبه ا«:سدي نوي داند و مي مامي پكي
 دي شما مورد تهدي دهند وقتي ماميپ

 ي چرا بمب اتمدي جهان هستيقدرتها
  «د؟ي سازينم

 بر سر مي مختلف رژي باندهايري گموضع
.  متضاد استي و بانكي نفتمي تحرراتيتاث

 شده لي منظور تشكني كه بدياتاق فكر
 شي را پمهاي و مضرات تحرراتيمطمئنا خ

در هر صورت منبع در آمد .  كندي مينيب
. حكومت از نفت مورد مشاجره است

 كه به مردم ي آن بخشي اقتصادتيوضع
 يمي از هر گونه تحربل شود قيمربوط م
 ي تمامتي انفجار بود و مسئولتيدر وضع

.  استمي موجود بر عهده رژطيشرا
 كنند كه ي تالش مهودهي بمي رژورانيپا

 كرده و مردم را لي تبدري را به خمهايتحر
 . كنندجيپشت خود بس

 

 از افغانها در مقابل اعمال نژادپرستانه، دفاع

   استيدفاع از كرامت و شرافت انسان
  20بقيه از صفحه  

 مورد تجاوز قرار گرفته زي افغان نگناهي از زنان و دختران بينشده، تعداد
 ي ميسان هر انيشاني پي شرمانه كه عرق شرم بي اعمال بنيعلت ا. اند

 " دختر و قتل اوكيتجاوز دو جوان افغان به " نشده دييآورد، خبر تا
 ستي مورد كامل نشده و معلوم نني در اقاتي هنوز تحقكهيدر حال. است

  . عمل زده باشندني دست به ازد،ي دو جوان افغان ساكن نبه واقع آ
 ياستهاي سشبردي شكست در په،ي فقتي و نژادپرست والستي فاشميرژ
 يستي و اعمال فاشيري را با سختگگري ديالتگرانه خود در كشورهادخ

 ي اعمال نشان منيا.  دهدي پاسخ مراني ساكن اگناهيبا شهروندان ب
 مي سردمداران آن، رژي بر خالف ادعاهاي اسالمي جمهورميدهد، رژ

 هي نژادپرستانه علياستهاي و سيبدرفتار. ستي نشي بيرينژادپرست حق
 ريغ.  محكوم استي و به هر علتلي به هر دلراني امي مقيافغانها

 يستهاي فاشي براي مجوزچگونهي ه،ي اقامت قانوناني بودن و پايقانون
 ري را زي شرافتمندي آورد تا كرامت انسانهاي به وجود نمرانيحاكم بر ا

 با كنترل ي عمومي دستور دهند كه در مكانهانپا گذاشته و به شهروندا
  . قرار دهندري آنها را مورد تحقمجوز اقامت افغانها،

 مي رژوراني در برابر اعمال نژادپرستانه پاراني ساكن اي از افغانهاتيحما
  . و شرافت همنوعان ماستي دفاع از كرامت انسانه،ي فقتيوال

 چهره زشت نژادپرستان حاكم ران،ي دفاع از شهروندان افغان ساكن ابا
  .ميرا افشا كن

  

  نبرد خلق
  ريكهاي فداييارگان سازمان چ

   خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
يي خلق ايران و بيـان كننـده نظـرات          دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدا    نبر

اما بديهي است كـه از چـاپ مقـاالت و مطالـب فعـالين               . اين سازمان است  
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطـالبي كـه حجـم             

مطالبي . كند دهد و اطالع از آن مفيد است، خودداري نمي         نشريه اجازه مي  
شود، بيان كننده نظرات خود آنـان        كه با امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي       

است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته                
  .بيان كننده نظر سازمان است) با نام و يا بدون نام(سرمقاله نبردخلق . باشد

  
  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كـارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن ايـران،             
اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط به آن، اخبار و            

  . جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيدديدگاههاي
   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و جهان، 
  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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 ري ت10...  خبريفراسو
 نفت، ي بهتر از بهايلي دلچيه

 محاسبه فاحش حاكمان يخطا
 ي گُستره و ژرفاني در تخمرانيا

 فلج كننده غرب را يمهايتحر
 يآنها همه .  دهدي نمحيتوض

 ي انفجار بهاي خود را رويبرگها
 و در ي جهانينفت در بازارها

 كاي اُروپا و آمريني عقب نشجه،ينت
 خود يمهاي تحري جدياز اجرا
 بودند و اكنون شواهد ستهشرط ب

 قُمار را ني دهد كه اينشان م
 .باخته اند

 
 به شش ماه پس از وضع كينزد

 و كاي آمري از سوي نفتيمهايتحر
 ني همي از اجراشي پيساعات

 اُروپا، هي اتحاديمجازاتها از سو
 ي اصلي نفت در بورسهايبها
 در ي و فروش آن به نرخديخر

د هشتاد دالر در هر بشكه حدو
 نرخ در نيا.  استافتهيكاهش 

 دالر 126 ،ي ماه سال جارنيفرورد
 روند كيدر هر بشكه بود كه در 

 حركت كرده و نييثابت به سمت پا
 آن هنوز در چشم انداز يانتها

 .ستين
 

 از ري غيزي مزبور هر چتحول
 است كه رهبران ي دلخواهتيوضع

 يد نقاش خوي براي اسالميجمهور
 در ي اهللا خامنه اتيآ. كرده بودند

 ي با اشاره ضمني سال جاريابتدا
 مي تحرجهي در نت"يشوك نفت"به 
:  اش، هشدار داده بودميرژ
 گذارند ي نمي غربيكشورها"

 نفت ندهيمردم شان از فاجعه آ
 ي خواهند ملتهاي شوند، نممطلع

 در يزيشان بفهمند كه چه چ
 در يژ انري نفت و حاملهاهيقض

 خواهند ي نمنهايا. انتظار آنان است
 اليآنان خ. ندي شان بگويبه ملتها

 راني با ملت اي گرزهي كنند با ستيم
 ي ببرند، اما نمشي توانند كار را پيم

   ".توانند
 

 شمس ي سخنان، آقاني بعد از اياندك
 اقتصاد، به ري وز،يني حسنيالد
 " ان انيس" ييكاي آمرونيزيتلو

 شدن يي كه در صورت اجرااطالع داد
 160 نفت به متيق" ،ي نفتيمهايتحر
 .دي خواهد رس"دالر

 
 نبود كه ي رقمني هنوز آخرني ااما
 اسب اش ي بود رولي ما"نظام"

 وزارت يسخنگو.  شوديشرط بند
 ني رامياُمورخارجه مالها، آقا

 دي آسوده، نويمهمانپرست با خاطر
 ي را م" دالر در هر بشكه250"نفت 

 سيي كه ري خوبيني بشيداد؛ پ
 مجلش هشُتم ي اقتصادونيسيكُم

 ري پور، زي ارسالن فتحيمالها، آقا
اگر ": دي كشي مدي خط تاكنگونهيآن ا
 يي اُروپاي كشورهاي و برخكايآمر

 نفت و ُگاز كشورمان مياقدام به تحر
 هر بشكه نفت تا ي جهانمتيكنند، ق

 ". رود ي دالر در بازار روز باال م250
 
 و ي خامنه اي حال، تالش آقاني ابا
 از وي سناركي هي اراي براردستانشيز

 آن با اعداد و حي صفر و توضتيوضع
 گام به كي توان ي را ميارقام فانتز

 شي به شمار آورد، چرا كه آنها پشيپ
 كي را ي و مالي نفتيمهاي تحرن،ياز ا
 كردند كه ي ميابي ارز"ياسيبلوف س"

 . آمدخواهد درنهرگز به مرحله عمل
 

 بساط وارونه، ني مثبت در اهي زاوتنها
 و همدستانش ي خامنه اياز نگاه آقا

 ي اقتصادنهي آنها هزاي است كه گونيا
 بپردازند و بار دي خود را نباينيكوته ب

 كشور را ي آن برارانگري ويامدهايپ
 نيا.  كه بر دوش بكشندستيالزم ن

 رانيهمه را آنها به گُرده مردم ا
  .گذاشته اند

 

  

 از افغانها در مقابل دفاع

اعمال نژادپرستانه، 

دفاع از كرامت و 

   استيشرافت انسان
  

  هي پوجعفر
 ري ت14چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 روز پس از برمال شدن دستور كي تنها
 اتباع و امور ركليالعمل نژادپرستانه مد

 بر ي استان فارس مبني خارجنيمهاجر
 به ييدمات و مواد غذا خهي اراتيممنوع"

 از خبر ي او بخش" مجازري غگانهياتباع ب
 كرده، اما بر صدور فرمان بيفوق را تكذ

 دي تاكياقدامات نژادپرستانه به مردم محل
  . استكرده
 "رنايا" ي حكومتي روز قبل خبرگزارچند

 اتباع ركلي مد،يبه نقل از غالمرضا غالم
 فارس خبر ي استانداريو مهاجران خارج

 خدمات و مواد هي اراتيممنوع" طرح از
 در آن " مجازري غگانهي به اتباع بييغذا

 ينگران" آنرا لياستان داده و دل
كارشناسان بهداشت درباره شيوع 

 توسط اتباع غير ردار واگييهايبيمار
  . اعالم كرد"مجاز

 از قول رازي چاپ ش"عصر مردم" روزنامه
 مي رژري و نژادپرست حقستي فاشنيا

با ": سدي نوي مي اسالميجمهور
 صورت گرفته با مجمع امور يهماهنگ

 سازمان ،ي دانشگاه علوم پزشك،يصنف
صنعت، معدن و تجارت استان فارس و 

 استان، با و مراجع قضايي ي انتظامينيرو
 خدمات ندگان دههيفروشندگان كاال و ارا

 غيرمجاز به شدت برخورد يبه اتباع خارج
  ".خواهد شد
 يستي فاشمي رژي پادو،ي غالمغالمرضا

 مردم محل خط و ي براران،يحاكم بر ا
 يآمادگ": دي گوي كشد و مينشان م

 ساير دستگاه يكامل داريم تا با همكار
 و ي مرتبط نسبت به برخورد قانونيها

 و هاي مراكز از جمله نانواييپلمب برخ
 كه با بهداشت ي و مراكزهاياغذيه فروش

  ".يم اقدام كنارند،مردم سر و كار د
 يستي فاشمي رژي رسد پادوهاي نظر مبه

 ني كنند تا ايحاكم بر كشور تالش م
اعمال نژادپرستانه را گسترش دهند و به 

   از عوامل خود را ي علت دست بعضنيهم

  

  شهداي فدايي مرداد ماه 
العابدين رشتچي ـ غالمرضا بانژادـ    زين: رفقا

حسين الهياري ـ محمـد صـفاري آشـتياني ـ      
يدي رودباري ـ داريوش شـفائيان   عباس جمش

ــدرت      ــريفيان ـ قـ ــعلي شـ ــ عباسـ اهللا  ــ
سخن ـ فـرزاد صـيامي ـ عبـدالكريم       شاهين
پور ـ فرامرز شريفي ـ فرخ سـپهري ـ      عبداهللا

كالم ـ مهدي يوسفي ـ حسن    مهدي فضيلت
كهل ـ ابراهيم جاللي ـ فيروز صديقي ـ ونداد    
ايماني ـ گودرز همداني ـ جهانبخش پايـداري    

آذر ـ جمـشيد پورقاسـمي ـ      ميـل اكبـري  ـ ج
فاطمي ـ محمدرسول عزيزيان  ) امير(مرتضي 

زاده كرماني ـ   ـ بيژن مجنون ـ هادي حسين 
زهـرا فرمانبردارـــ عظــيم ســرعتي ـ مــسعود    
جعفرپورــ فريـدون شـافعي ـ جـواد كاشـي ـ       

زاده ـ احمـد زيبـرم ـ سـعيد       يوسـف كيـشي  
بيـاني ـ ابوالقاسـم     ميرشكاري ـ هرمز گرجي 
 تاكنون در مبـارزه     50رشوند سرداري، از سال     

عليه امپرياليسم و ارتجاع به دسـت مـزدوران         
رژيمهاي شاه و خميني بـه شـهادت رسـيدند،      

  يادشان گرامي باد 
-------------------  

 ي براي گذارند تا در هر جا و مكانيباز م
 جادي مزاحمت اراني ساكن ايافغانها

 نيمردم، ا آنان در جمع ريكرده و با تحق
 يهايماري را حامل بحمتكشافراد ز

 است كه نگونهيا.  كنندي معرفرداريواگ
 اطمينان يبرا":  دهدي دستور ميغالم

 در ييافتن از ناقل نبودن اتباع خارج
از جمله اتوبوس و وسايل  ياماكن عموم

 ، از آنها مشخصات هانقليه و صف نانوايي
  ". را مطالبه كننديهويت

 و زشت سردمداران ديپل تي ننگونهي او
 ي جمهورمينژادپرست و ضد انسان رژ

 پا گذاشتن كرامت ري زي براياسالم
 ساكن ي افغانهاي فردتي و شخصيانسان

 كه به نظر يغالم.  شودي افشا مرانيا
 نژادپرستانه اش ي هاريماري رسد بيم

با ": دي گويعود كرده، رو به مردم م
  و طرد اتباعيي امر در شناساانيمتول

  ". كنندي همكاررمجازي غگانهيب
 گذشته ي است كه در روزهاي درحالنيا

 و گماشته ي عوامل اطالعاتكيبه تحر
 به ه،ي فقتي نژادپرست والمي رژيها

 حمله شده زدي ساكن شهر يخانه افغانها
و نه تنها ساكنان آن مورد ضرب و شتم 

 از خانه ها به ياريقرار گرفته اند، بلكه بس
   ديي و طبق اخبار تا شدهدهيآتش كش
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