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  ........يادداشت سياسی
  

   شود؟ي مدي تول»اتيچرند «نيچرا ا
   سامعيمهد

   
 بيـ  نا ،ي احمد خـاتم   دي اهللا س  تي جمله از سخنان گوهربار آ     نيا» .ستي ن ي است و بحران   ي در كشور وضع عاد     حمداهللا به«
 كه روز و شب با دغدغه ي مردمبي ترتنيبه ا.  مهر در تهران است14 نماز جمعه روز ي مجلس خبرگان در خطبه هاسيرئ
 وجـود نـدارد و      ي بحرانـ  چيملكت در امن و امان و ه       شده و م   يطاني ش ي هستند البد دچار وسوسه ها     ري شمار درگ  ي ب يها

  .  آسوده باشدديخاطر سلطان حاكم با
 مردم جهان   تياما اكثر .  كند ي م داي پ ي از سخنان احمد خاتم    دياي ب ني به زم  گري از ُكرات د   ي است كه اگر كس    يري تصو نيا

 بيـ  خـالف آن چـه خط      يم قدرت و ثروت نظر     در هرَ  كي از افراد شر   يادي به شمول شمار ز    راني قاطبه ساكنان ا   ژهيو به و  
 كي كشور در مدت     كي ي سوال شود كه اگر پول مل      ي كارشناس برجسته اقتصاد   كيهرگاه از   .  كرده دارند  انينماز جمعه ب  

 ي كشور دجار چه مـشگل  ني ا ابد،ي ي م شي افزا ي كاالها به طور تصاعد    متي كند و ق   ي بار سقوط سرسام آور م     نيهفته چند 
 از نـده ي نماكيـ  به سـراغ  ياز كارشناس اقتصاد . است» بحران« كه در پاسخ خواهد گفت       ي كلمه ا  نياول بدون شك    ،است

 يحـرف زد مـ    » بحـران « و فقـدان     »يوضع عاد « نماز جمعه از     بي كه خط  ي او در همان روز    مي اگر برو  راني ا ميمجلس رژ 
 ي هـا   كارخانـه دي بردن اشتغال و تولنياعث از ب كه بشود ي قاچاق وارد كشور مي دالر كاال ارديلي م 30ساالنه حدود   «:ديگو

 فروش نفـت،  قي آن از طري كه درآمد ارزيدر كشور) 1391مهر 14 فارس، جمعه     ي حكومت يخبرگزار(» .شود ي م يداخل
 طور  ه از واردات كاال ب    ي حجم ني دالر است، چن   ارديلي م 80 و خدماب به طور متوسط ساالنه حدود         ي نفت ري غ يگاز، كاالها 

   تواند داشته باشد؟يم» بحران« جز يق چه معنقاچا
 ايـ  مـدال طـال مفتخـر كـرده و           افتي را به در   ي خامنه ا  تي كه وال  ي تصادفات جاده ا   زاني آمار تكاندهنده همچون م    يبعض

 فقط در تهـران در مـدت        ي مقام حكومت  كي هوا كه به گفته      ي از آلودگ  ي تلفات جان  اي و   يريداشتن مدال برُنز از نظر بالپذ     
 و  ينگي رشد سرسام آور نقد    ،ي اجتماع يهاي و ناهنجار  ادي گسترش اعت  ، و عراق است   راني ساله ا  8 از جنگ    شيهشت سال ب  

 ني اياسي كرده؟ از نظر سري تفسديرا چگونه با.... ودي و خارج شدن كارخانه ها از چرخه توليكاري مداوم نرخ تورم، بشيافزا
   مشخص است؟طي از كدام شرايناش... زندانها و اعدامها وني و ببندها، اريبگ
   
 نـشاندن  ي به ُكرسي كارگزاران حكومت را براي حرفهاي و حتياسي سلگري و تحلي سخنان هر كارشناس اقتصاد   مي توان يم

 دچـار  مي تـوان يمـ . فرض كرد» مهمالت ساخته دشمن و استكبار   « نظام   هي فق ي نماز جمعه و خوش آمد ول      بيسخنان خط 
ايستد و قيمـت       چهارپايه مي  يرو» «جمشيد بسم اهللا  « نژاد  كه گفت      ي معاون اول محمود احمد    يها و حرف  ميخرافات شو 

 دهيـ را ناد » مقـام معظـم   « از رجـال برجـسته كـاخ         يكي سخنان   مي توان ي اما هرگز نم   م،يرا قبول كن  » كند  ارز را تعيين مي   
 لي وكريوز ،ي و مداحيد و البد مقدس قداره بند ندارد و با شغل پردرآمي دولتي مقام رسمچي هيحاج منصور ارض. ميريبگ
 بازتـاب   تي مهـر در سـا     13 در روز پنجشنبه     شياو كه حرفها  .  است ي دربار خامنه ا   ي دوردانه ها  زي كند و از عز    ي م نييتع

 هنيمساله ا« :  كند كهي مدي تاكيو. »اوضاع از زمان شاه هم بدتر شده است «دي گوي بازار تهران مهينيمنعكس شده در حس
 دارم براتون دميچون شن.  كنندي متي دارند جناگراني كه دي در صورتيهمه پشت كردند به رهبر .  شده ضيكه جامعه مر  

ر  ي حرفهـا را نمـ  نيـ ا» .ني زنند؛ مومني كه به آقا حرف نامربوط مدمي شن نياز زبان مومن  .  كنم يدرد دل م   رسـي تـوان س 
 1388 مـردم در سـال   تي اكثر ه داند ك  ي م يچرا كه او هم به خوب     . ستي مردم ن  يفقط توده ها  » همه«منظور او از    . گرفت
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 هستند كـه در     يي آنها شتري ب »نيمومن« بر كلمه    ديمنظور او از همه با تاك     .  روشن كردند  هي فق تي خود را با اصل وال     فيتكل
 رانيـ  جامعه ايله كنون مساني و مهمتر  ني تر ي اساس نيا.  بوده اند  كي در گذشته نه چندان دور شر      اي و   كنديهرم قدرت شر  

 كشاكشها در دي و تشدهي فقتي مردم با اصل والزيست.  حاد است كه در تمام تار و پود نظام وجود داردحران بكي نيا. است
 ي دهند كه ناطق نوري را به او نسبت مي صفاتي است كه عمله و اََكرِه خامنه اني هميبرا. ي خامنه اانيهرم قدرت و به ز

 تيـ  در باتي چرنـد ني كارخانه سازنده اندي گوي كنند كه نمي مهي َتققالبد جناب ناط.  كند ي م في توص »اتيندچر«آن را   
  . شودي او شفاف تر متي و والي خامنه اتي موقعاتي چرندني به ايبا نگاه. مقام معظم قرار دارد

   
 كه  ردي قرار گ  ي پرچم كس  ري كه ز  رسد يم يياي به سعادت دن   يانسان وقت «:دي گو ي امام جمعه موقت تهران م     ،يقي صد كاظم

 سال ها در كارنامه او      ني سال عبادت كرد و در ا      6000 طانيش....  است هي فق تي نفر وال  كيباالتر از او فقط خداست كه آن        
 ني بود؛ بنـابرا   هي فق تي با وال  تي از اوج سقوط كند ضد     طاني شد كه ش   اعث كه ب  ي گناه هم وجود نداشت؛ اما عامل      كي يحت

 ج،ي دانشجو وابسته به بس    يخبرگزار(».ميري قرار بگ  هي فق تي پرچم وال  ري ز دي با ميابي دست   يي به سعادت نها   مي خواه يماگر  
  )1391 مهر 7جمعه 

 شترياطالعات رهبر در مورد مغولستان از مسئول آن كشور هم ب          «:دي گو يم» عمار «يستي قرارگاه فاش  سي رئ ، طائب يمهد
 شانيـ  ا ي كـس بـه خـوب       چي ه اي در دن  راي باشد، ز  اي رهبر كل دن   دي با راني ا يبر انقالب اسالم   است كه ره   نياعتقاد ما ا  ...است

  )1391 وري شهر22 چهارشنبه ج،ي دانشجو وابسته به بسيخبرگزار( » .ستين
  )1391 وري شهر23 دانشجو، يخبرگزار(» . مقلد رهبر انقالب داردعهي شونيلي م5 هيجرين«:يالهد  عَلم

 »ي كشور بزرگ اسالمكي ري وز نخست« با ي خامنه اداري در مورد ديو. دي گوي چه ميتي اكبر والير عل  جناب دكت  مينيبب
 بـا كفـش وارد     تواننـد  ي است كه مهمانان م    يبه طور     ي رهبر ياتاق مالقاتها « كه اسم آن كشور را ذكر كند گفت        نيبدون ا 

 كـه بـا آن   ي خود را درآورد و بـا لباسـ       يد داشت كفشها   قصد ورو  ي كشور اسالم  ني ا ريوز   كه نخست    ياما موقع . اتاق شوند 
 وري شـهر 17 فارس، جمعه    يخبرگزار(» .دي و با حالت تواضع خدمت رهبر معظم انقالب رس         رفت ي عبادت به مسجد م    يبرا

1391(  
 بـدون   يرهبر نظام اسـالم   «: گفت وري شهر 17 نماز جمعه روز     يها  عضو مجلس خبرگان در خطبه       ،ي محمد شاهچراغ  ديس
 يخبرگـزار (» . اسـت  ي رهبـر  ي و كار مجلس خبرگان، تنها كشف و معرفـ         شود ي م نيي عصر  تع   ي حضرت ول  يك از سو  ش

  )1391 وري شهر17فارس، جمعه 
 تـوان  ينمـ ...  كندي نظارت مي رهبرطيخود امام زمان بر شرا«: قم گفت هي حوزه علم  ني جامعه مدرس  سي رئ ،يزدي محمد

» . چرا كه امام زمان به اطاعـت از نائـب خـود دسـتور داده اسـت                 رفت،ي را نپذ  ي نائب و  ابتيامام زمان را قبول داشت، اما ن      
  )1391 وري شهر9 فارس، پنجشنبه يخبرگزار(

 دي گو ي داند و م   ي م »يانحراف« مردم را    ي نظام به را   تي مشروع ي در سپاه پاسداران وابستگ    هي فق  ي ول ندهي نما يدي سع يعل
 ي مردم انحرافـ ي نظام به رأتي مشروعي وابستگدهيعق... روستشي پي از چالشهاگري ديكي ينينقش مردم در حكومت د   «

 ي كـامالً بررسـ    ديـ  با امبريـ  پ اراتيـ  آن بـا اخت    ي و همـسان   تيـ ارات وال يـ  و حكومت در كنار اخت     بتيرابطه امامت، غ  ....است
  )1391 وري شهر12 نبهكشي مهر، ي حكومتيخبرگزار(» . منشأ عمل ما باشدتواند ي نمي اجتماعيقراردادها....شوند

   
 به طور عام    هي فق تي دهد كه اصل وال    ي نشان م  نهايا.  وجود دارد  ي حكومت ي نمونه ها هر روزه و به وفور در رسانه ها          ني ا از

 همـراه بـا   اتي چرندنيهمه ا.  آن درهم شكسته استتهي است و هم زمان اتور     زي به طور خاص نقطه ست     ي خامنه ا  تيو وال 
 ي نظام خفاظـت و بـه قـول مهـدو    مهي آن است كه از عمود َترَك خورده خ  ي اركان جامعه برا   ي تمام  سپاه به  يدست انداز 

 اسـت كـه   يديـ  تهدي خامنه اي برايمساله اصل.  داندي ميگري را بهتر از هركس د    ني ا يخود خامنه ا  .  حراست شود  يكن
 پاسداران اه سركرده كل سپشيسالها پ را دي تهدنيآدرس ا.  كشديحفاظت و حراست از سلطنت مطلقه اش را به چالش م

 ديـ تهد.  شـود  ي م يتيامن-ي از روز قبل نظام    شي هر روز ب   تي است كه حاكم   دي تهد ني مهار هم  يبرا.  كرد ي معرف يبه خوب 



 ٤

 جنبش گسنرده ني آخري است كه خامنه اني هميبرا.  و درشت اوستزي و گماشتگان رهي فقي تا صد ولكي مساله يداخل
 ي كند و با حالت عـصب      ي مهر را كار چند نفر اعالم م       12 در روز چهارشنبه     يركز م يابانهاي بازار و خ   يلمردم تهران در حوا   

آنهـا آن   .  زننـد  ي و چند سطل زباله را آتش مـ        ندي آ ي تهران م  اباني در دو خ   ي عده ا  كيدو ساعت، سه ساعت     «: دي گو يم
  ». وضع شماايوضع ما بدتر است .  كنند كه شلوغ شدي ابراز خوشحال مايطرف دن

حرف حاج منـصور   .  دنده و ترمز ادامه دهد     ي ب استي پشت سر خود را خراب كرده و ناچار است به س           ي همه پلها  ي ا خامنه
  .»يهمه پشت كردند به رهبر.  شدهضي كه جامعه مرنهيمساله ا« تكرار كرد كه دي را بايارض

  

  دبراي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيري

nabarad@iran-nabard.com 
 

  .............سرمقاله
  

  !همه باهم، به سوي رهيافت نيويورك
  منصور امان

   
 در آن فرو رفته، در ميان رهبران و پايوران آن شدت بيشتري يافته "نظام"تالش براي يافتن راه برون رفت از گردابي كه 

حدت و قُدرت در حال به پايين كشيدن رژيم جمهوري اسالمي مجموعه اي از فاكتورهاي داخلي و خارجي كه با . است
است، مفهوم چاره جويي را براي باند حاكم و رقباي آن به مساله عريان بقا گُسترش داده و پيرو آن، اختالف آنها بر سر 

 مشاهده كرد كه از اين زاويه مي توان به خوبي. چگونگي راه حل نيز ماهيت يك نبرد اجتناب ناپذير به خود گرفته است
چگونه به موازات تشديد بحران اقتصادي و افزايش فشارهاي بين المللي و منطقه اي، بحران سياسي در ساختارهاي نظام 

  .جمهوري اسالمي شدت مي گيرد و تضادها و ناهمگونيهاي باندها و فراكسيونهاي تشكيل دهنده آن، ژرفش مي يابد
   

  فرارسازش در پهنه خارجي، تنها راه 

مساله مركزي و مشترك در رهيافت تمام دسته بنديهاي دروني رژيم واليت فقيه، از طيف واليت تا باند كارُگزاران و از 
از اين رو به هيچ وجه . اُصولگرايان تا اصالح طلبان، چيرگي بر بحران از فراز سر جامعه و بدون امتياز دادن به آن است

رهبران و پايوران . رابطه با آمريكا جايگاه نخُست در فهرست راه حلهاي آنها را داردتصادفي نيست كه سياست خارجي و 
جمهوري اسالمي همانگونه كه سياست بحران زايي و تخريب مناسبات با جهان پيرامون را بدون به حساب آوردن 

پيمودن مسير معكوس بدون پيامدهاي آن براي جامعه، نيازها و انتظارات آن پيش برده اند، اكنون نيز در سوداي 
  .دخالتگري آن و به اُميد بركنار ماندن نيروهاي اجتماعي بسر مي برند

برخالف عقب كشيدن هر چند جزيي در برابر جامعه كه مانند ُگلوله بهمن عمل مي كند، معامله با خارجيها مي تواند يك 
 محدود "نظام"ه موضوع داد و ستد تنها به پروژه اتُمي  يعني هنگامي ك"مي تواند". قُمار حساب شده با ريسك پايين باشد

 آنجا، ُفرجه اي گرفته شده و پروسه پايين كشيده "خودي" اينجا و دادن چند تلفات "جام زهر"شود و با نوشيدن يك 
ركشد، بستگي به طبع، پاسخ به اين سووال كه كُدام فراكسيون، باند يا محفلي بايد جام را س. شدن فتيله بحران آغاز گردد

مطلق به آن خواهد داشت كه چه كسي نخُست ابتكار مذاكره در اين باره را به دست مي گيرد و چه كسي آن را پيش مي 
  .برد

بديهي است كه در چنين كسب و كار پر خرجي، هر باند يا فراكسيوني مايل است، سر رقيب خود را در سيني بگذارد و 
ال بردن پرچم سفيد از جانب هركس، به معناي سقوط بي توقُف وي در هيرارشي چه، با. هزينه ي چرخش مسير كند
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شانه هيچيك از جناحها و باندها تاب كشيدن بار مسووليت شكست پروژه پرهزينه اتُمي را ندارد و با آن . قُدرت خواهد بود
 دارند، "خيمه نظام"ته اي كه زير بدون مشروعيت اجتماعي، وزن سياسي آنها تنها با ميزان اتوري. به زير خواهد رفت

 و شكست سهمگين 88تعيين مي شود و تا آنجا كه به باند حاكم مربوط مي شود، دستكم پس از خيزشهاي اجتماعي 
  .پروژه يكدست سازي، هيچ كُدام از اعضاي آن نمي تواند مدعي هژموني بر بقيه باشد

   
  نيويورك، جايي كه رهيافت به اجرا گذاشته شد

 و محاسباتي كه گرد آن انجام مي شود، در نيويورك و بر تريبون جهاني نشست مجمع عمومي "نظام"ن داخلي بحرا
شهر آمريكايي، به تخت نيشتر زدن به انگاشتهايي تبديل گرديد كه زير پوست تب دار . سازمان ملل، بازتاب بيروني يافت

  .، متورم گرديده است"نظام"
افرمان ولي فقيه، در نيويورك با صراحتي بي پيشينه بر جايگاه سخنگوي رهيافت دلبري از آقاي احمدي نژاد، پادوي ن

آمريكا تكيه زد و پيگيرانه از طريق رسانه ها و كساني كه با او ديدار مي كردند، به فرستادن پيامهاي يكجانبه به كاخ سفيد 
ا وجود استفاده آمريكا از تحريم براي انتقام گرفتن از ب"آقاي احمدي نژاد در يك كُنفرانس خبري تاكيد كرد كه . پرداخت

به اعتقاد من امكان ":وي پيشتر نيز در يك نشست ديگر گفته بود. ، دولت او حاضر به مذاكره با آمريكا است"مردم ايران
  ".تداوم اين شرايط بين آمريكا و ايران وجود ندارد و بايد اين وضعيت سريع تر بهبود يابد

 كه "بيُگناهي مسلمانان" در مورد فيلم جنجال برانگيز "نظام"ُگفت وگوي تلويزيوني پس از آن كه خط رسمي او در يك 
چرا توان خود را صرف تعامل با يكديگر ": آن را توطيه آمريكا معرفي مي كند را رد كرد، از مخاطبانش پرسيده بود

  "نكنيم؟
 به فرستادن عالمتهاي آشتي جويانه اكتفا نكرد، او روي اين خط،  امنيتي دولت اما فقط-سخنگوي فراكسيون نظامي 

او همچنين .  درصدي خبر داد20آقاي احمدي نژاد از آمادگي براي توقُف غني سازي . پيشنهادهاي مشخصي نيز ارايه كرد
ثبات دادن "رامون آمريكا را به ُگفت وگوي مستقيم بر سر پرونده هسته اي دعوت كرد و سرآخر نيز براي گفت و گو پي

  . خود را عرضه نمود"وضعيت در افغانستان
در مقايسه با فرار رييس جمهوري قبلي مالها، حجت االسالم خاتمي، به توالتهاي سازمان ملل از ترس عبور از خط قرمز 

جوش دادن ، تالش سخت و روباز آقاي احمدي نژاد در نيويورك براي گُشودن يك كانال به سمت واشنگتن و "نظام"
واقعيت اما اين است كه او به اين جسارت فقط زماني مي تواند دست . معامله، يك تابو شكني جسورانه به نظر مي آيد

  .يافته باشد كه مطمين باشد، رقباي او نيز در عمل براي مرزهايي كه ترسيم شده، اعتباري قايل نيستند
، تاريخ رقابت بر سر بندوبستهاي جداگانه آنها با طرفهاي خارجي تاريخ كشمكش باندهاي تشكيل دهنده جمهوري اسالمي

 فقط مشهورترين "كيك و ُكلت" و معامله با جمهوريخواهان به رهبري ريگان يا رسوايي "قرارداد الجزاير"ماجراي . است
 كه متن آن 67ل آقاي ميرحسين موسوي، در استعفانامه خود از پست نخُست وزيري در سا. سرخطهاي اين تاريخ است

آقاي الريجاني در جايي مي گويد، از پنج كانال با آمريكا تماس گرفته مي شود و ":سالها بعد افشا گرديد، شكايت مي كند
  ".بنده به عنوان رييس هيات وزيران از اين كانالها اطالعي ندارم

و ) دبير وقت شوراي امنيت ملي (ريجاني ، به همين گونه آقاي احمدي نژاد با نگاه به مذاكرات آقايان ال1383در سال 
عده اي سرخود مي روند و مي گويند كه مي خواهند مذاكره كنند و ":خاوير سوالنا از تريبون نماز جمعه شكايت كرد

دشمنان نيز چون در بن بست قرار گرفته اند، از آنها استقبال مي كنند و مي خواهند دستاويزي براي خروج از بن بست 
  ".دپيدا كنن

   
  واُكنشهاي بي تناسب

 امنيتي دولت، در عمل چندان براي جلب نظر مخاطب آمريكايي و –عشوه گري بي مهاباي نماينده فراكسيون نظامي 
او بيشتر هنگامي به حساب مي آيد كه در نقش شخصيت منفي . ترتيب دادن مالقات در پستو با وي، كافي و الزم نبود
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كساني كه آقاي احمدي نژاد . ي مي كند و خرج الزم براي افزايش بار درگيري را فراهم مي آوردداستان بحران، نفرت پراكن
  .به آستين كُت شان چنگ مي اندازد، ترديد دارند كه او شخصيت موثري در روند تصميم سازيهاي جمهوري اسالمي باشد

د خويش در سياست خارجي را زير نظر دارند، بر اين ارزيابي بيش از همه رقباي او كه با دقت و حساسيت تحرُك هماور
به . آگاهند و هم از اين رو واكُنش هيستريك آنها به ماُنور رسانه اي آقاي احمدي نژاد، بي تناسب و شگفت آور مي نمايد
، به لحاظ تاكتيكي، صف آرايي در برابر آقاي احمدي نژاد همزمان با قرار داشتن وي زير نور پروژكتور رسانه هاي خارجي

زيان آنها عمل مي كرد، زيرا نه تنها جريان داشتن يك جنگ قُدرت شديد در ساختار رژيم جمهوري اسالمي را تاييد مي 
 از ثبات سياسي دارد را "نظام"كرد، بلكه با كشاندن درگيري به تريبون نشست مجمع عمومي سازمان ملل، فاصله اي كه 

  .نيز متراژ مي زد
   

ا ارسال كننده چه پيامي براي محافل بين المللي است، براي آقاي خامنه اي، ُشركا و همدستان نمي حدس اينكه اقدام آنه
 26با اين وجود، آنها ابتدا از طريق ابزارهاي سياسي معمول و اين بار به وسيله نامه اعتراضي . توانست چندان دشوار باشد

سياسي عليه سخنان آقاي احمدي نژاد در نيويورك دست به نماينده مجلس و موضعگيريهاي شماري از پايوران نظامي و 
  .كار شدند

اندكي بعد و چنان كه گويي اين سطح از برخورد، بازتاب الزم را در ميان مخاطبان خارجي آقاي احمدي نژاد نداشته، اقدام 
قاي احمدي نژاد و رييس دستگيري يكي از نزديكان آ. پليسي نيز براي نشان دادن عُضله در دستور كار ُگنجانده شد

خبرُگزاري رسمي جمهوري اسالمي، آقاي جوانفكر، و افكندن وي به زندان، پيام روشني داشت؛ حرف اصلي در جمهوري 
اسالمي را كسي غير از آقاي احمدي نژاد به زبان مي آورد، همان كه سر نخ ايستادن يا اُفتادن عروسكهاي خيمه شب بازي 

  .را در دست دارد
 امنيتي دولت در شيوه نمايشي دستگيري آقاي جوانفكر به كار بردند، نشان مي -كه رقباي فراكسيون نظامي وسواسي 

از اين رو، مقام رسمي بخت برگشته مي . دهد كه آنها به شدت هراس داشتند كه مفهوم اقدام شان به درستي درك نشود
  .شينهاي اسكورت براي بازداشت جنجالي خود باشدبايست شاهد هجوم چند تيم امنيتي مجهز به بلندگو و ما

   
  مفهوم درگيري بر تريبون نيويورك

واُكنش سراسيمه و غيرعادي آقاي خامنه اي و مجموعه فقط مي تواند زير حساسيت و مركزيتي كه سياست خارجي در 
 "آقا"ك جدي نگرفتن سوُگلي پيشين با نگاه به اين واقعيت، آنها ريس. رهيافتهاي رژيم واليت فقيه يافته، خط تاكيد بكشد

 نشسته را با گُرز آهني بكوبند تا اين كه اجازه دهند "نظام"را به جان نمي خرند و ترجيح مي دهند، مگسي كه بر پيشاني 
  .جلب توجه كند

ي نظامي و به اين معنا كه هرگاه فراكسيونها. اين تصميم، همزمان بيانگر توازن قواي موجود در دستگاه قُدرت نيز هست
امنيتي باند واليت قادر به كُنترُل فراكسيون همتاي خود در دولت بودند، براي مهار آن نيازي به باال زدن پرده اندروني 

آنها با اين حركت اعتراف كردند كه ابزارهاي الزم .  و نشان دادن شدت اختالفهاي خود نداشتند"دشمنان" براي "نظام"
 اعمال هژموني بر آن را ندارند و باند فرو پاشيده واليت در موقعيتي نيست كه بتواند از برنامه براي) قانوني يا غيرقانوني(

  . برخوردار باشد"جريان انحرافي"منسجمي براي حل و فصل 
 ها، گرد رقابت بر سر جلب نظر طرفهاي خارجي و در راس "خودي"كشمكش در نيويورك همچنين نشان داد كه جدال 

 از خيزشهاي اجتماعي عليه استبداد "نظام"هراس تمام دسته بنديهاي دروني .  آستانه حساسي رسيده استآنها، آمريكا به
سياسي همراه شده با بي كفايتي و كوته بيني و هراس از شورش ُگرسنگان در همان حال كه آنها را به يكديگر نزديك مي 

  .ه رويارويي مي كشاندسازد، در بهره گيري از منافع غلبه بر جامعه، از هم دور و ب
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  .......اقتصادي
  

  بار بحران كنوني  بر شانه هاي كارگران و مزدبگيران
   زينت ميرهاشمي

  
سقوط ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي و تبديل پول ملي به كاغـذي بـي ارزش، تـاثيرات مخـرب خـود را بـر زنـدگي                            

  . دريافت مي كنند، گذاشته استكارگران و مزدبگيران به ويژه شمار زيادي كه حداقل حقوق
از آن جايي كـه پايـه دسـتمزد        . حقوق كارگران و مزدبگيران فقط طي چند هفته به ميزان كاهش ارزش ريال، سقوط كرد              

نداشته، در اثر سقوط ارزش ريال همخواني ، با نرخ تورم موجود و سبد هزينه زندگي كارگران      1391تعيين شده براي سال     
 91 معادل يك سوم خط فقر بود در طي سال 1391حقوق پايه اي كه در ابتداي سال . يل شده  است   به مبلغ ناچيزي تبد   

  .تبديل شدشديد با بحران ارز و وضعيت نابسامان اقتصادي، به زير خط فقر 
پايين بودن دستمزد و عدم َكفاف آن براي تامين حداقلهاي زندگي و عدم پرداخـت بـه هنگـام آن، از مـشكالت عمـومي                          
  .اركران و مزد بگيران استك
  

  بحران ارزي نتيجه موجوديت رژيم است

 كه  يوضعيت نابسامان اقتصاد  
خـــــود را در بحـــــران ارزي 
برجسته كـرد، موضـوعي غيـر       

تـسلط  . قابل پيش بينـي نبـود     
مناسبات مبتنـي بـر رانـت بـه        
رَم         سود پاسـداران و اجـزاي هـ
قدرت، پيش بردن سياسـتهاي     
نئوليبراليـــستي تحـــت يـــك 

م سياســي اســتبدادي، سيــست
اجراي اوامـر صـندوق جهـاني       
پول، خدمت به تجـارت آزاد و       
حذف يارانه ها از جمله عواملي     
هستند كـه همزمـان بـا عـدم         
بازگشت كامل پول نفـت خـام       
به خزانه دولت، به حـاد شـدن        

   .ستبحران ارزي ياري رسانده ا
  

رين درآمد از طريق فروش نفت خام و محصوالت نفتي  سال اخير، رژيم بيشت8بحران ارزي در شرايطي پيش آمده كه طي    
سـقوط ارزش پـول ملـي رونـدي         .  اند ناميده ساله را يك درآمد افسانه اي        8كارشناسان رژيم درآمد    برخي از   . داشته است 

 نقدينگي و رشد افسار گسيخته حجـم سرسام آور افزايش . طوالني داشته و نمي توان آن را به هفته هاي اخير خالصه كرد           
 درصـد از صـنايع توليـدي ايـران مـشغول بـه              30بنا بر داده هاي آماري تنها       .  توليدات داخلي را به نابودي كشاند      ،واردات

حكومت ايران يكي از فاسدترين حكومتهـا در        . بر اثر چپاولگري و داللي، اقتصاد ايران به واردات متكي شد          . فعاليت هستند 
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 كردن ارز و برداشتن ارز دولتي بر بسياري از داروها و طبقاتي كردن نيازهاي دولت با چند نرخي. جهان شناخته شده است 
سفره كاركران و مزدبگيران با توجه بـه بحـران ارز و          . مردم، بار بحران كنوني را بر شانه هاي كارگران و مزدبگيران گذاشت           

  .كاهش ارزش ريال خالي تر از هر زمان است
اين كارگزار .   نفر را در رابطه با بحران ارز دستگير كرده اند16 مهر اعالم كرد كه 13ه دادستاني رژيم در تهران روز پنجشنب

از طرفي ديگر روزنامه كيهان وابسته به ولي فقيه، از شناسايي انبارهاي     . رژيم دستگير شدگان را اخالل گران بازار ارز ناميد        
لم زن كيهان شريعتمداري سرمايه داراني كه شـرايط فعلـي را   ق. كاال و امكان حمله حزب اللهيها به اين انبارها نوشته است     

البته همگان مي دانند كه اگر قـرار باشـد ايـن حـرف     . ناميده كه شايسته اعدام هستند   » مفسد في االرض  «ايجاد كرده اند    
  .عملي شود در گام اول ولي فقيه است كه بايد مجازات شود

 مهر با شعارهاي خود عامالن اصلي وضـعيت  12يز در روز چهارشنبه نهران اين را همگان مي دانند و مردم به خشم آمده ت 
  .فالكتبار خود را نشانه گرفتند

  
  سودهاي كالن از تقاوت نرخ ارز به جيب چه كساني مي رود

هراس از شـورش  .  است، به شكاف بين پايوران رژيم دامن زده استيبحران ارزي كه انعكاسي از وضعيت فاجعه بار اقتصاد  
دم به ويژه بعد از تعطيلي بازار و حركت بازاريان و بخشي از اصناف، باعث شده كه جناحهـاي مختلـف رژيـم هـر كـدام                      مر

بر همين منظر شرايط فعلي به جنگ در هرم قـدرت بـراي رهـايي از                . ديگري را مسئول وضعيت فاجعه بار كنوني بخوانند       
  .بحران و ادامه عمر رژيم دامن زده است

  
 سـال از فـروش نفـت خـام، وضـعيت عرضـه و               8ايط كنوني با توجه به درآمد باالي دولت احمدي نژاد طي            اين كه در شر   

 كه ارزش ريال در عرض يك شبانه روز چندين بار سقوط مي كند، بار ديگر سرنوشت ارزهاي دهتقاضاي ارز چنان آشفته ش
برادران قاچاقچي  و   رانت خواري باندهاي مافياي      حاصل از فروش نفت خام، عدم واريز آن به خزانه دولت، اختالس، دزدي،            

فقط . بازيگران قدرت تا جايي كه به كل نظام ضربه وارد نكند همديگر را تهديد به لو دادن دزديها مي كنند  . شودمي  برمال  
ز و قيمـت    نمونه هايي كه نشان مي دهد چگونه دولت با پـايين نگاهداشـتن ار             . به چند نمونه از اين دزديها اشاره مي كنم        

سودي كه طي اين مدت جيـب همـه حكومتيـان، آقـازداده هـا، وابـستگان                 . كاذب ريال، سود سرشاري به جيب زده است       
مـي تـوان محاسـبه كـرد كـه چـه سـود              . حكومتي و رانت خواران را پر كرده و امروزه بحران ارزي را به وجود آورده است               

  . ارز آزاد، تصيب اين قشر انگلي جامعه مي شودبهبا محاسن آهنگفتي از واردات با ارز ارزان و فروش 
  

بـر اسـاس آمـار      « از قول زهره طبيب زاده نوري نماينده مجلس مي نويـسد             1391 مهر   20خبرگزاري حكومتي فارس در     
  ».ت ميليون دالر ارز مرجع براي واردات ماشينهاي لوكس مصرف شده اس265 ماهه نخست امسال، 5گمركات، در 

 خودروي خـارجي بـه      15700 ماهه ابتداي سال جاري      5طي  « مهر،   16 روزنامه جمهوري اسالمي، شنبه      بر اساس گزارش  
 ميليـارد دالر ثبـت سـفارش        50همچنـين   .  درصد آن با ارز دولتي بـود       78 ميليون دالر به كشور وارد شد كه         341ارزش  

  ».ستواردات نيز در گمرك به ثبت رسيده ا
 هزار دستگاه بود كه ارزش آن       40 به ميزان    1390هاي وارداتي به كشور در كل سال        تعداد خورو « بر اساس همين گزارش   

از » .ن نيز از ارز دولتي براي انجام واردات خودرو به داخل كشور استفاده شده است   آ درصد از    86 و   ه ميليون دالر بود   830
بـر اسـاس   .  درصد گاهش پيدا كرده است66سويي ديگر وزارت صنايع و معادن در شهريور ماه اعالم كرد كه توليد خودرو           

احمد نعمت بخش دبيـر انجمـن توليـد         .  است كاهش يافته  به طور بي سابقه اي       1391داده هاي آمار توليد خورو در سال        
فروردين امسال براي نخستين بـار در تـاريخ صـنعت خـودرو             «: گفت 1391 ارديبهشت   29خودروسازان در گفتگو با ايسنا      

   ».موالت بوديمحصير شاهد كاهش شديد توليد كشور در دو دهه اخ
  



 ٩

 درصدي توليـد خـود رو در ايـران          36از سويي ديگر عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان از آمار دولتي مبتني بر كاهش                
وي مي گويد كه خطر     .  درصد برآورد مي كنند    50صحبت مي كند و مي افزايد كه آمار غير رسمي كاهش توليد خودرو را               

  . هزار نفز از شاغالن صنعت خودرو در انتظار است700براي بيكاري 
در چهار ماه   «: مهر در گفتگو با خبرگزاري حكومتي فارس مي گويد         23عضو كميسيون اقتصادي مجلس رژيم روز يكشنبه        

 هـزار   20 ميليارد دالر ارز به نرخ مرجع در اختيار كساني قرار گرفت كه رانـت اقتـصادي حـدود                    25 تا   17و نيم اول سال     
تكليف مازاد درآمد دولت از محـل مابـه التفـاوت فـروش ارز              «از طرف مجلس نشينان     » .ميليارد توماني برايشان ايجاد شد    

 هزار ميليـارد تومـان      20به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اين مابه التفاوت          . مورد سوال است  » مرجع به نرخ آزاد   
   .تاس

 ماه و نيم تخـست سـال        4در گفتگو با خبرگزاري حكومتي مهر اعالم كرد كه در           اروميه  از   مجلس    نماينده نادر قاضي پور،  
 ميليارد دالر ارز به نرخ مرجع، در اختيار مفسدان اقتصادي 25 تا 17 هزار ميلياردي از محل اختصاص 20 يك رانت 1391

   .تقرار گرفته اس
  

بر اساس  «:فتگ جايي نرسيد و وزير صنعت، معدن و تجارت           هزار ميلياردي با غر و لند مجلس نشينان به         20موضوع رانت   
يف شده به گروههاي اقالم اساسي و دارو ارز مرجع براي واردات داده شده، اما متاسفانه برخي وارد كنندگان                   عراولويتهاي ت 

مگان روشـن اسـت كـه در    البته بر ه» .از اين رانت سوء استفاده كرده و كاال را با دالر سه هراز توماني به مردم فروخته اند              
  .انجام دهندحكومت استبدادي چه كساني و با  چه ابزاري مي توانند چنين كارهايي 

 ميليـارد تومـان در اختيـار دژخـيم     645 ميليارد توماني در پتروشيمي ايالم، واگذاري هتلهاي هما بـا ارزش  400اختالس  
  .راج ثروت مردمي در دست كارگزاران رژيم استمرتضوي، در راس سازمان تامين اجتماعي هم بخشي از خبرهاي ح

  
   تشديد فقر و گرسنگي

   . هزار تن در ايران از گرسنگي رنح مي برند750 ميليون و 3رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي اعالم كرد كه بيش از 
وي . رامين خبر داده است كاركر كوره پزخانه در و  2500ران كوره پزخانه هاي ورامين از بيكاري        گرئيس انجمن صنفي كار   

 كوره باقي مانده و به همين دليـل تعـداد كـاركران بـه               10 واحد كوره پزخانه هاي شهرستان ورامين فقط         40مي گويد از    
  . نفر رسيده است500

تاثيرات فاجعه بـاري  و مزدبگيران به طور خاص ران گ كار بر زندگيوبه طور عام    سياستهاي اقتصادي رژيم بر رندگي مردم       
بر همين منظر رژيم از اعتراضهاي گسترده كاركران و مزدبگيران هراس داشـته و فـشار بـر فعـاالن گـارگري را          . ي گذارد م

   .افزايش داده است
. اسـت و چپـاول  اتحاد، همبستگي و تشكلهاي مستقل كارگري راهبرنده مبارزات كارگران و مزدبگيـران در برابـر اسـتثمار              

راهبردهاي حكـومتي و كـساني   . زندگي اكثريت مردم ايران اثرات فاجعه باري گذاشته است    بحران ارزي و صعود قيمتها بر       
تنها اقدام مشترك و مبارزه متحد كارگران و مزدبگيران . كه بند نافشان به حكومت بسته شده است ره به جايي نخواهد برد

ته كارگران و مزدبگيران حركتهاي اعتراضـي  در ماه گذش. بار بحران بر دوش نيروهاي كار را كاهش دهد        است كه مي تواند     
هاي صنايع فلزي در مقابل وزارت تعاون، كار و    كارگر كارخانه600تجمع اعتراضي بسيار انجام دادند كه نمونه برجسته آن 

  . بودرفاه اجتماعي 
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم



 ١٠

  بيكاري و فقر در پائين، درگيري و كشاكش در باال
  جعفر پويه

  
 به نظر نمي رسد پايوران ه،به پرتگاه سقوط قرار دارد و شيرازه بسياري از امور از هم گسيختكه اقتصاد كشور در ل  در حالي 

پافشاري .  رهبر و ولي فقيه رژيم عمق اين فاجعه را درك كرده باشند،رژيم جمهوري اسالمي و در راس آنها علي خامنه اي
يچ گره اي از مشكالت كشور را باز كنـد، شـاهد ايـن     كه قادر نيست ه  سخنانيبر سياستهاي فاجعه بار خود و تكرار مداوم         

  .مدعاست
 كارخانجات كشور يكـي پـس از ديگـري چـراغ شـان      ،از يك سو ارزش پول ملي روز به روز كمتر مي شود و از سوي ديگر  

 بـر  از كار افتادن چرخه توليد در كارخانه ها به معناي افزايش لشگر بيكـاران، گرسـنگي و فـشار بيـشتر            . خاموش مي شود  
اما سردمداران حكومت به جاي چاره جويي براي حل و فصل ايـن مـشكالت، درگيـر       .  است اقشار مزدبگير و نياز به واردات     

آنچه بيش از همه در ايـن ميانـه   . جنگهاي جناحي هستند و هركس تالش دارد تا ديگري را مقصر اين وضعيت نشان دهد              
 بيگنـاه جلـوه دادن خامنـه اي بـه عنـوان تـصميم گيرنـده اصـلي                  چشمگير است، تالش بخش وسيعي از اين نيروها براي        

  .نابساماني استسياستهاي منتهي به اين بحرانها و 
، حاصل سياستهاي فاجعه بـاري اسـت كـه در چنـدين      بر آن سايه افكندهآنچه اين روزها در كشور مي گذرد و بحراني كه       

حرانهاي متفاوتي كه اكنون بر هم منطبـق شـده و كـار را بـه                 ب  است؛ هپا فشرد سال گذشته رژيم جمهوري اسالمي بر آنها        
  .جايي رسانده كه شاهدش هستيم

  
هاي پايوران رژيم واليت فقيه، اقتصادي نفتي است كه بـر پايـه صـادرات ايـن كـاالي                   ه  اقتصاد ايران بر خالف ادعاها و ياو      

كشور قادر نيست هرگز بر پاهاي خود بايستد و بدون صادرات نفت و پترو دالرهاي حاصل از آن،          . استراتژيك بنا شده است   
موقعيت استراتژيك نفت به عنـوان شمـشيري دو دم بـه ايـن تـوهم سـردمداران رژيـم            . شيرازه آن از هم خواهد گسيخت     

در "ادعاهايي همچون،   . جمهوري اسالمي دامن زد تا از آن به عنوان اسلحه اي در مناقشات بين المللي خود استفاده كنند                 
بسياري از كشورها بدون نفت ايران قادر       " و يا    " قيمت جهاني آن به بيش از دويست دالر مي رسد          ،طع نفت ايران  صورت ق 

ـ      .  را در پافشاري بر سياستهاي ماجراجويانه خود مصمم تر كرد          هاآن...  و "به ادامه حيات نيستند    نجـا  ه آ كار ايـن تهديـدها ب
در ايـن  . امنيت سازمان ملل، زمزمه تحـريم نفتـي ايـران نيـز آغـاز شـد      رسيد كه با فرستادن پرونده اتمي رژيم به شوراي     

 خـود و همگـاني كـردن آن و در بـوق و كرنـا                ات توهم  تاكيد بر  موقعيت به جاي اينكه پايوران رژيم به فكر چاره باشند، با          
به .  ادر به ادامه حيات نيست كشاندند كه جهان بدون نفت ايران ق اين پنداردميدنش، بسياري از مردم ناآگاه را نيز به ورطه

 ايـن مناقـشات افزودنـد و زمينـه را      بارهمين دليل و عدم ترس از يك بحران بسيار خطرناك و كشور بر باد ده، بي پروا بر     
  .براي تحريمهاي نفتي آماده كردند

  
فرمان ولـي فقيـه خـود،    ه بپس از تحريم اوليه و برآمد نشانه هاي آن، پايوران رژيم بدون توجه به عواقب اين اتفاق، گوش    

تر شـد،   هرچه دايره تحريمها تنگ  .  به رجز خواني پرداختند و خود را استاد دور زدن تحريمها اعالم كردند             ،علي خامنه اي  
اكنون اما اين پرسـش  . ، تا اينكه به جايي رسيدند كه امروز قرار دارند باخت رنگبيشتر  ادعاهاي واهي سردمداران رژيم نيز      

ـ                   ن كساني باقي است، آ    در دكه ادعا مي كردند جهان بدون نفت ايران قادر به ادامه حيـات نيـست، آنـاني كـه مـدعي بودن
 كجا هـستند؟  ،هايي از اين دسته  ياو ديگرصورت توقف صادرات نفت ايران، قيمت جهاني آن به چند صد دالر مي رسد و     

  نقطـه رده اند و با گول زدن خود و مردم، كشور را به اين    آنان امروز بايد پاسخگو باشند كه چرا چنين ادعاهايي را مطرح ك           
  .كشانده اند

  
  



 ١١

  ادغام واليت در صندوق بين المللي پول

 بي شرم و حيايي علي خامنه اي به عنوان سردسته ياوه بافان و حرفهاي بي اساس اسـت              نمودارتر،اما در اين ميانه از همه       
ن تحريمها تاكيد مي كند و خود را به نفهمي زده و مشكالتي كه براي مردم كه همچنان بر كم تاثير بودن و يا بي تاثير بود

  .  منكر مي شودوجود آورده راه كشور با اين سياستهاي فاجعه بار ب
اي اقتصادي، نرخ تورم و بيكاري آنچنان رشدي داشته كـه بـسياري در انتظـار فروپاشـي اقتـصادي كـشور             ه براساس داده 

اما جالب اسـت كـه در    . د، سير قهقرايي اين روند را تاييد مي كند        ركه مبناي نرخ رشد قرار دا     متغيرهاي اقتصادي   . هستند
كند و بر خالف همه شواهدي كه دنيـا نـاظر    اين ميانه به يكباره صندوق بين المللي پول گزارش ساالنه خود را منتشر مي     

  . كند آن است، وضعيت اقتصادي رژيم را مثبت ارزيابي مي
 آنقدر با آمار ،يران در اين روزها با آن درگير هستند و مشكالت روزمره اي كه با آن دست و پنجه نرم مي كنندآنچه مردم ا

صندوق بين المللي پول فاصله دارد كه هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه كارشناسان كاركـشته يـك مركـز اقتـصادي بـين       
 بـا علـي خامنـه اي و    آني صندوق بين المللي پـول و همـصدايي   سياسي كار. دور باشندبه  از واقعيت تا اين اندازهالمللي  

 ادغـام كـشورها در بـازار    تاييد گفته هاي رهبر و ولي فقيه رژيم جمهوري اسالمي، اينگونه القا مـي كنـد كـه كارشناسـان               
  . جهاني، ذوب واليت فقيه در خود را نيز مشمول كار كرده اند

 درصدي براي سال آينده ميالدي تنها به عنوان يك جوك بـي مـزه               8/0شد   اقتصادي و ادعاي ر    تهايچشم بستن بر واقعي   
 كارشناسان يك مركز پرطمطراق بين المللي بنشينند و گزارشـي بنويـسند كـه بـه      گرنه اينكه و .قابل طرح باشد  مي تواند   

  .  عمق فاجعه را مي تواند نشان دهد در حقيقت،ارزيابيشوخي و مسخره بيشتر شباهت دارد تا 
 حمايت از مجريـان طـرح   ،صندوق بين المللي پول چنين كاري مي كند را تنها مي شود در يك جمله بيان كرد    چرا  كه  اين

 -  بازارهاي اقتصادي و يا همان طرح نـو  به رويكشور برباد ده قطع سوبسيد كاالهاي اساسي و پيش گرفتن راه درهاي باز           
  . ليبرالي اقتصاد

  
  يك شهر و چند نرخ مذاكره

 محمود احمدي نژاد در سفر خود به نيويورك براي شركت در جلسه ساالنه سازمان ملـل، بارهـا بـر                     ،ن هم كه بگذريم   از اي 
اما اين حرفها مورد توجه آمريكاييها قرار نگرفت و بـه همـين دليـل در داخـل كـشور               . تمايل رژيم براي مذاكره تاكيد كرد     

اما اندكي بعد، اين هياهوها فـروكش       .  دست زدند  شديدي عليه او   به هجوم كساني و در راس آنان مجلس نشينان آخوندي         
كرد و وزير امورخارجه رژيم از يكسو و مذاكره كننده ارشد اتمي آن از سوي ديگر نيز نشانه هايي از تمايل به مـذاكره را از                 

 آن را ،يـم امـا نـه بـا شـدت      ماده اي پيشنهادي رژيم براي مذاكره را افشا كردنـد و رژ    9آمريكاييها طرح   . خود نشان دادند  
ايم  او دمدمي مزاج است و پيشتر ديده": خامنه اي را مقصر مي داند و مي گويد        ،يك مقام ارشد امنيتي آمريكا    . تكذيب كرد 

  ".كه تا مرحله نهايي حل يك مساله پيش رفته و در نهايت كنار كشيده است
 و بقيـه جامعـه   5+1كه دولت ايران بـراي همكـاري بـا گـروه     صورتي در ":وزير خارجه آمريكا خانم كلينتون نيز اعالم كرد  

  ".شود اي صادقانه ابراز تمايل كند، تحريمها برداشته مي  الملل به شيوه بين
اين يك شهر و چند نرخ درحالي چشمگير است كه علي خامنه اي در سخنراني خود در شهر بجنورد، پاسخ خانم كلينتون           

آنها به دروغ مي گويند كه اگر ملـت ايـران از انـرژي هـسته اي صـرف نظـر كنـد،              ":ويدو مقام امنيتي را مي دهد و مي گ        
  ".تحريمها برداشته مي شود

 اين تنها احمدي نژاد و چند مقـام ديگـر       ،يعني. گونه سيگنالهاي دو طرف در لفافه و غيرمستقيم رد و بدل مي شود             و اين 
علي خامنه اي نيز از تريبون رسمي عدم پذيرش درخواست          شخص  . نيستند كه دم از مذاكره مي زنند و آمريكا نمي پذيرد          

  .كند  آمريكاييها اعالم مي رااش را فرياد مي زند و مقصر
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  جنجال بر سر يافتن مقصر بحران ارز

 عدم كنترل بازار ارز و رهـا سـازي آن           ه اتهام احمدي نژاد ب  . اما در داخل كشور كشاكش باندها به همين موضوع ختم نشد          
 عـدم   مـه شار قرار گرفت و رشد قيمت ارزهاي خارجي و بي ارزش شدن پول ملي كار را بدانجا رساند كـه حتـا زمز                      تحت ف 

وزير اقتصاد ": اعالم كرد كه، يكي از منتقدين پر و پا قرص احمدي نژاد،در اين ميانه احمد توكلي. كفايت او به گوش رسيد
هـاي نقـدي را        التفـاوت آن يارانـه       ارز را باال ببرد و از طريق مابـه         خواهد قيمت   در حضور رهبر انقالب گفته بود دولت مي       

  ".پرداخت كند
كار   به مخالفت اش با اينيهرچند توكلي در مورد نظر خامنه اي حرفي به ميان نياورده، اما اگر او حتا حرفي زده بود كه شا

با اين حساب، مشخص مي شود كه گران شدن . دادخود راه نمي ه  توكلي از گفتن آن بيم ببه يقينمي توانست برساند،    را  
 هو و جنجال مجلس نشينان براي مقـصر  ،يعني.  ولي فقيه رژيم است  ،ارزهاي خارجي و سقوط پول ملي زير سر خامنه اي         

كـه   همچنـان . اعالم كردن احمدي نژاد اگر يك همدستي از قبل طراحي شده نباشد، يك شامورتي بازي تمام عيـار اسـت        
  .ر مذاكره با آمريكا نيز بودهياهو بر س

سخنراني خامنه اي در سفر به خراسان جنوبي و تهديد مجلسيان و تذكر به آنان كه آرامش سياسي كشور را حفظ كننـد،                       
اينـست كـه    .  او نيـست   عليـه  هيـاهو و جنجـال        نمـايش  ين كشيدن پرده  ي پا  فرمان جز حمايت از احمدي نژاد و     ه  چيزي ب 

مـابقي ذوب شـدگان   .  امضاهاي خود را پس مي گيرند    اعضاي آن  كند كه  بالفاصله اعالم مي   مجلس   فراكسيون اصولگرايان 
  . در واليت علي خامنه اي نيز جرات نفس كشيدن ندارند

ين به راس نظام وارد مـي      ياما مشكل اينجاست كه اختالف در باالي رژيم و درگيري باندها، نتيجه فشارهايي است كه از پا                
اينگونه درگيريها نه تنها ادامه دارد . ين كشيد كه در پايين اتفاقي افتاده باشديتيله اين درگيريها را پاوقتي مي شود ف. شود

احمدي نژاد در پاسخ به خبرنگاري كه از او درباره انتقاد علـي الريجـاني       . بلكه به شيوه هاي مختلف خود را نشان مي دهد         
يشان مي دانـد وضـعيت      ا":مي گويد ا طعنه   رد اقتصادي دولت مي پرسد، ب     مورد بي تاثير بودن تحريمها و انتقاد از عملك         در

   ".دهد فروش نفت چگونه است و بانك مركزي براي جابجايي ارز و تامين نيازهاي كشور چه اقداماتي انجام مي
 حاصل تـصميم    اگر الريجاني دولت را مقصر مي داند، اما احمدي نژاد بر بحران بين المللي و تحريم انگشت مي گذارد، كه                   

 دولت را از افزايش ميزان يارانه نقدي ، مهر با تصويب طرحي   30روز  آخوندي  مجلس   ،از سوي ديگر  . گيري خامنه اي است   
اگر خامنه اي با گران كردن ارز و استفاده از مابه التفاوت آن بـراي پرداخـت   . با اتكا به درآمد حاصل از فروش ارز منع كرد     

 با اين عـدم تطـابق بـا نظـر مقـام             . تلقي مي شود    او  آنوقت اين مصوبه خالف تصميم     ،رده باشد هاي نقدي موافقت ك    يارانه
  واليت، مجلس بايد چگونه برخورد كند؟

  
  وقتي ارز نظامي امنيتي مي شود 

در امـا بـسياري از بازاريهـا و صـا    . همچنين دولت براي كنترل بازار ارز اقدام به راه اندازي مركز مبادالت ارزي كـرده اسـت   
ر اين مورد ، داحمدي نژادمحمدرضا رحيمي، معاون اول . فروش برساننده كنندگان حاضر نيستند ارز خود را در اين محل ب

  ".براي دور زدن تحريمها بايد درآمد ارزي صادرات را به كشور بازگرداند":گويد مي
از آنان مي خواهـد      و   "زي را رصد كنيم   خواهيم حساب و كتاب كنيم و چي        نمي" كه   مي دهد اطمنيان  و به صادركنندگان    ا

 رضـي    و محمد الهوتي، نايـب ريـيس     اما  .  كنند آورده و به دولت براي دور زدن تحريمها كمك        به اين مركز    ارز خود را    كه  
صادركنندگان ايراني حاضر نيستند درآمد ارزي خود را به قيمتي كه ":مي گويند  كشورميري، رييس كنفدراسيون صادرات   

  ". بفروشند،شود ادالت ارزي اعالم ميدر مركز مب
 هاصـرافي . كنند دستگير مي   به بعد نيروهاي امنيتي وارد شده و هركسي كه اقدام به خريد و فروش ارز كند را                  نقطه از اين 

 تكليف چيست؟حاال . مجبور مي شوند نرخهاي دولتي را بر شيشه هاي خود بچسبانند، اما خريد و فروشي انجام نمي گيرد     
  ساماني معرفي كند؟ابارز ندارد يا مي خواهد چند فروشنده خرده پاي ارز را مقصر ندولت 
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حل مشكل سقوط پـول  . له، به حل و فصل مشكل بپردازداپاك كردن صورت مسبا  نظر مي رسد رژيم تالش مي كند تا          به
يم كـه بـا دسـتگيري    ژي داخل ردرگيري باندها.  چند اطالعاتي و پاسدار و امنيتي كردن فضا كه حل نمي شود         زورملي با   

   موضوع از چه قرار است؟،چند فروشنده ارز راه به جايي نمي برد
ايـن يعنـي دزدي آشـكار از    . هاي ايراني را مصادره كنـد ه دولت تصميم دارد با زور همان اندك پس انداز و اندوخته خانواد 

كند همان نرخ  ان نزديك شود، سپس با زور سعي مي دولت يك روز نرخ ارز را رها مي كند تا به پنج هزار توم             .جيب مردم 
التفاوت از كيسه چه كساني پرداخت خواهد شد كـه دولـت   به اينگونه اين ما. تر به مردم حقنه كند  ينيتومان پا  را دو هزار  

  ؟ بپردازد رابا آن مي خواهد يارانه هاي نقدي
  

   است ورشكستگيسهم صنعت از يارانه ها

بـه آنـان    دولت وعده دو هزار ميليارد تومان وام        . زار، بخش صنعت به شدت نياز به نقدينگي دارد        همچنين در اين آشفته با    
مهـدي  .  نمـي پـردازد   هـم را  آن دولـت كنـد و در نهايـت     نـصف مـي   همين مقدار را نيز     مي دهد اما شوراي پول و اعتبار        

 ميليارد توماني بـه خودروسـازان ايرانـي،         دليل عدم پرداخت وام هزار    به  ":غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد       
  ."درصد پايين آمده است 40ظرفيت توليد آنان 

وام هزار  ": با انتقاد از عدم كمك دولت مي گويد        ،منش، عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو         محمدرضا نجفي 
  ".ميلياردي به خودروسازان بيشتر به جوك شباهت داشته است

براي جلوگيري از اين    .  درصد افت خواهد كرد    90 تا   80 توليد خود رو     ،كند كه با تداوم وضعيت كنوني      ياو اعالم نگراني م   
يداهللا ملكي، اما . شان كمبود نقدينگي خود را جبران كنند كنند با افزايش قيمت محصوالت خودروسازان سعي مي ،وضعيت

فروشـي در بـازار خـودرو     گـران ": كـشد و مـي گويـد     خـط و نـشان مـي        آنها  براي مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران    
  ".مجازاتهايي چون پرداخت جريمه، محروميت از خدمات دولتي و حتي تعطيلي را به دنبال خواهد داشت

عده بسياري كه كاركنان آنها هستند نيز درحال        . با اين حساب صنعت خودرو سازي در آستانه ورشكستگي كامل قرار دارد           
  ان هستند، مقصر اين وضعيت كيست؟ورود به ارتش بيكار

مشكل نقدينگي بدون وام كم بهره يا بي بهره براي آنـان       حل  . دولت به عمد سهم صنعت از يارانه هاي نقدي را نداده است           
چنين سودي بـراي صـنعت ورشكـسته    .  مي كنند  پرداخت دو رقمي بهره  هايي را با    وامچنين   بانكها هم    ،امكان پذير نيست  

  ت، چه بايد كرد؟امكان پذير نيس
  

  مردم راه حل هستند

احمدي نـژاد هـيچ خـدايي را بنـده نيـست و خـود را          . يم هركسي مشكل را مي خواهد به شيوه خود حل كند          ژدر باالي ر  
باندهايي كه پشت شـان  .  اجرا نمي كند،قانون مصوب مجلس را هم اگر به نفع اش نباشد     . باالترين شخص اجرايي مي داند    

 نيروهاي نظامي هر روز يـك كـشور را    الف زن فرماندهان.  گرم است، ساز خود را كوك كرده اند        هت و سپا  به وزارت اطالعا  
شـان در بـاال شـهر بـا       امـا فرزنـدان  ،كنند  خود را آماده رفتن به بهشت اعالم ميهدي بر طبل جنگ كوب  و كنند تهديد مي 

 آلوده به دزدي از بيت      ،پايوراناين  دست بسياري از    .  گذراني مشغولند  خوشليوني و لباسهاي گران قيمت به       يماشينهاي م 
سرمايه اكثر بانكهاي كشور توسط همين افراد به يغما رفته است و باندهاي سازمان يافته جـرم و جنايـت كـه                      . المال است 

 حـل و  در چنين وضعيتي رژيم مي تواند بـراي .  در كشور جوالن مي دهند، به يكي از پايوران رژيم وصل است آنهايك سر 
د دست از رقابت در سرقت اموال عمومي و         نپايوران چنين رژيمي مي توان     فصل بحرانهاي جاري كشور تصميم سازي كند؟      

  غارت بردارند و اندكي به فكر امورات كشور باشند؟
ت عي وضـ   در راس آنهـا    ون حريف كه بـسياري از امـور         ديي روزمره و پا   رقابتخود مشغولند و آنچنان درگير      ه  اينان آنقدر ب  

  .را فراموش كرده اندمشقت بار مردمي كه كمرشان در زير بار گراني و بحرانهاي بي شمار خم شده 
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بي راه نخواهد بود اگر بگويم براي يادآوري وضعيت خود، اين مردم به ستوه آمده هستند كه بايد آستين باال زننـد و بـراي          
  .حل و فصل مشكالت، كاري كنند كارستان
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  )24( سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد

  سال بعد  يكجنبش وال ستريت
  ليال جديدي

  : ر اين شماره مي خوانيدد
  يكسال پس از آغاز جنبش وال ستريت -
   اخير هاينقش فعاالن جنبش وال ستريت در اعتراض -
  اولين سالگرد جنبش اشغال وال ستريت  در -
 جنبش اشغال وال ستريت  وادر آمريكانتخابات  -

  

  يكسال پس از آغاز جنبش وال ستريت

 كه در بيشتر روايتهـا  "تي پارتي"  جريان راست افراطي ازتوجه هايبا يكشبه تمام ، تقر2011يكسال پيش در ماه سپتامبر      
. تغيير سمت يافت " در صد در برابر يك درصد99"شده بود، به ايده  وصيف ت"دولت بزرگ"عنوان جنبش مردمي عليه ه ب

ـ ، نهفته مردم، بازگو كننده خشم  محسوب مي شد   چپ   ه سمت حمايت چشمگير از اين شعار كه چرخش بزرگي ب         ويـژه  ه  ب
  . مي آيد شماره ت متحده آمريكا باين رويداد نقطه عطفي در بازگشت مبارزه توده اي و راديكال به اياال. جوانان بود

همان سرعت نيز خاموش مي ه  دوران گذشته كه سريع افروخته و ب  در مبارزاتر خالف   ويژگي اين جنبش در اين بود كه ب       
 از " زوكاتي پارك"ن در چادرهاي مستقر در امعترض.  رسيد آمريكاگستردگي تقريبا تماميه د و بشدند، روز به روز رشد كر
 سراسـر كـشور گـسترش يافـت و        به شتاب بـه   اين حركت   .  نفر رسيدند  600سرعت به بيش از     ه  صد به دويست و سپس ب     
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 افـراد بيـشتري را بـه        ان،معترضـ در همين حال، برخورد سركوبگرانه پليس نسبت بـه          .  شهر كشيده شد   500دامنه آن به    
و صدها هزار نفر به تجمعات و اعتراضات اين          درآمدند    اين جنبش  نفعاال به زمره    يز دهها هزار نفر   يدر فصل پا  . ميدان آورد 

  .سته پيوستندا نوخحركت
ن امر الزمه ادامه زيرا بنا به تحليل آنان اي ( در انديشه طرح اهداف بزرگتر براي جنبش بودند  كوشندگاندر همان حالي كه     

. دن روبرو گـشت  نيويورك با سركوب و خشونت پليس و جمع آوري چادرها به دستور شهردار،)حيات و گسترش جنبش بود  
اگر چـه فعـاالن بـا اخـراج از     .  مقاومت كند  يورش مزبور  متاسفانه اين جنبش هنوز آنچنان پا نگرفته بود كه بتواند در برابر           

  رودرروي ، مقاومت كـرده و    " اخراج كنيد  ،ا نخواهيد توانست باور ما را كه زمان بروزش رسيده         شم" شعار جسورانه    ، با پارك
  . پليس قرار گرفتند

  
تدريج در ديگر شهرها نيز برچيده شد، اما        ه  بعد، چادرها ب  ه   تاريخ ب  ايناز  

اينكـه بعـد از   . سازماندهي تازه به حيات خود ادامـه داد  جنبش با شكل و 
ولين بار روز اول ماه مه در شهرهاي مختلف آمريكاي          گذشت سالها براي ا   

ي به شمار آمده و نـشان از        يرويدادي استثنا ،  شمالي جشن گرفته مي شد    
  هزار نفر تنها در نيويـورك بـه تظـاهرات          30. حيات پوياي جنبش داشت   

 جنـبش وال    ،در روزهـاي پـيش از آن      .  پيوسـته بودنـد    روز جهاني كارگر  
مي داده بود كـه همـانطور كـه انتظـار مـي            ستريت فراخوان اعتصاب عمو   

بـا ايـن حـال      . عدم دسترسي گسترده به رسانه هاي عمومي نقش مهمي در اين امر داشت            .  پاسخ چشمگيري نگرفت   ،رفت
 . بكشد فعال نيز مشاركت، به  بر همدرديافزوننبش هنوز نتوانسته توده مردم را جروشن شد كه اين 

اگر فعاالن و   .  سوال مي رفت    زير ميطور دا ه  ب  آوري شد، مسير و يا حتي حيات جنبش        كه چادرها در پاركها جمع     از روزي 
 كرده بودند ادامه دهند، نخستين گام بررسي و درس آمـوزي از مبـارزات ايـن        ز آغا  كه نيروهاي چپ مي خواستند به آنچه     

 مباحثي كه پيش كشيده شدهبازنگري در به   وآنها بايد تجربيات خود را بررسي و ارزيابي مي كردند.  مي بايست باشددوره
 ويژگـي و منحـصر بـه فـرد بـودن ايـن جنـبش در نـوع                ،اكثر تحليلگران جنبش اشغال معتقـد بودنـد       . بود، مي پرداختند  

بـسياري از   . سازماندهي و تاكتيكهاي آن بوده است     
 اشـكال   ازرا    تمـايز آن   وهفعاالن و مفسران نيز وجـ     

علت آنها  . ند برجسته مي كرد   ،مبارزاتي سنتي چپ  
پيروزي ناگهاني و گـيج كننـده ايـن حركـت را در             

 و  جسارت تاكتيكي، پرهيز از ساختار سلسه مراتبي      
از آنها استقالل از سازمانهاي موجود و سابقه دار كه 

 توصـيف مـي      وجـود داشـت،     بوروكراتيك ذهنيتي
  . كردند

  
 مقاله اي به    در) 1("ت بين الملل  سسوسيالي"مجله  

ايـن  ":  پرداخته است  يبي و ديدگاه   چنين ارزيا  نقد
 بقـاي جنـبش   ابتـدا، از همان   . فاكتها كافي نيستند  

 اتحاديه ها كه حمايت ، براي نمونه؛بود  با سازمانها و جنبشهاي تاريخچه دار آن ميزان پيوند و ارتباط وابسته بهوال ستريت
 حمايت ،زمانهاي چپ كه از گذشته فعال بودند ساياين جنبش از جانب اعضا .و امكانات در اختيار جنبش اشغال گذاشتند     

بـراي  . وجـود آمـد  ه  بديرينهلي بين جنبش نوخاسته و سازمانهاي پا برجا باسايقه مبارزاتي   به ياري آنان پ   . و پشتيباني شد  
اينكه فكـر   به جاي   . توجه داشته باشيم  سمي كه به وجود آورد،       بايد به دينامي   ، دريابيم اين رابطه را  اينكه بخواهيم موفقيت    
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 از اعتالي مبارزاتي بـود كـه از    نموديبايد اينگونه بررسي اش كنيم كه        ايستاد،   كنيم اين جنبش به تنهايي روي پاي خود       
 در كشورهاي ديگر و يا در       "جنبش ميدانها " ،براي نمونه .  ديگري را شكل داد    مبارزاتخود    امتداد اشت و در  دپيش وجود   

 از جنـبش   كـه هـر كـدام پـشتيباني گـسترده اي     "ورايزن"صاب كارگران شركت تلفن   يا اعت  "جنبش ويسكانسين " ،ادامه
هـم در امتـداد بازسـازي      به اين نتيجه مي رسيم كـه اشـغال وال سـتريت     ، وقتي از اين زاويه نگاه مي كنيم       . كردند اشغال

ر بحثهاي جاري كـشور  درست است كه اين جنبش تغيير اساسي د       .  قرار دارد  سازماندهي سياسي طبقه كارگر و زحمتكش     
 هم از نقاط قوت و هم از نقـاط  ، بايد ارزيابي هوشيارانه داشته باشيم، اما اگر بخواهيم به سوي جلو حركت كنيم ،ايجاد كرد 
  ".ضعف آن

 در  ااينجـ . چادرهـا بـود     تجمع در  ،از دست داد   يكي از مهمترين ابزاري كه اين جنبش داشت و        ": اين مقاله ادامه مي دهد    
 امـا  ،گيري نداشتم فعاليتهاي پيشين يك مركز اصلي تصمي.  در اينجا فعاالن يكديگر را پيدا كردند   ، مالقات بود  واقع محل 

 مانند جنبش كـارگران شـهر نيويـورك بـا           ،تمامي حركتهاي بزرگ از جانب سازمانهاي بزرگ پيشين سازماندهي شده بود          
   به بحث و تبـادل نظـر گذاشـته    همه اينها در چادرها . جاد كردندلي بين اشغال و اتحاديه ها ايجنبش جوانان راديكال كه پ

ايـن  .  تضعيف شـد    چقدر  جنبش ، چادرها از دست دادن   با   دريابيم  در عمل  اين را بدين دليل بررسي مي كنيم كه       . مي شد 
بش براي اين جن.  كندپر را  آن به اندازه كافي رشد نكرده بود كه بتواند جاي خالي سازماندهي خود  شكل جديد  درجنبش  

  ".را دستگير كرده و پارك را خالي كند  آنكوشندگانهمين دليل پليس توانست ه ب روز برنامه اي نداشت و
  

البته بعد از اين رويداد و با جمع آوري چادرها، تظـاهرات ديگـري              
 شـامل افـراد     هنفـر كـ   دهها هزار     نوامبر 17در  . راه انداخته شد  ه  ب

 بار شور پيشين   اما اين .  پيوستند جديد نيز مي شدند، به تظاهرات     
 كه براي پرهيـز از      " مردم نميكروفو" به جاي . كمتر حس مي شد   
يك سيستم بزرگ    سراسري به كار مي رفت،       ناستفاده از ميكروفو  

اين در شرايطي بـود كـه       . صدا توسط اتحاديه ها گذاشته شده بود      
و دست گرفته بود    ه  پليس كنترل شهر را با يك تيم قوي امنيتي ب         

  .  جلوگيري مي كرد"زكاتي پارك"از نزديك شدن معترضان به 
  خيابـاني آورد، سـبب شـد كـه ويژگـي           هاي نظمـي كـه ورود اتحاديـه هـا بـه اعتراضـ             ،دن مي گوي  كوشندگان نيز برخي از   

  . قطب بندي كندرا  جنبش از بين رفته و آنخودانگيختگي
 مـي  بـه خـود   جويانـه شـان   رفتار صريح و مبارزه نيز كه به خاطر جنبش اشغال   فعاالن،  هااعتراض با نظم يافتن تظاهرات و    

. ، مـي ديدنـد و ناراضـي بودنـد         "دهنـ خـسته كن  " گفته خودشـان مـوقعيتي    ه   را در موقعيت ديگري ، ب      د خو اينك باليدند،
  آنها مبارزاتيهايي كه از پيش از جانب اتحاديه ها و برخي از سازمانهاي و گروههاي چپ اجازه گرفته شده بود، به  يراهپيما

آنها با اليـه هـاي   .  مي پذيرفتند كه همين به مبارزه شان كاراكتر توده اي داده است             آنها حال با اين . شكل ديگري مي داد   
بيشتر آنها اگر هم در مورد روند كنـد و متعـادل نگـران مـي                . بيشتري از طبقه كارگر در ارتباط و تماس قرار گرفته بودند          

ي ع روابط جمعي و اقدامات جمعي با اعضا اتحاديه ها و ديگر سازمانهاي اجتمـا            ايجاد تباطات كه به   اما اهميت اين ار    ،شدند
 يم كـاراكتر  ي همچنان كه جنبش كاراكتر توده اي مي يافت و يا بهتر است بگـو              ،جالب اينكه .  را قبول داشتند   ختم مي شد  

مـي  تصميم جمعـي  را جايگزين  رودررو انفرادي و از دست مي داد، سياستي كه درگيريخودانگيختگي مبارزه جويانه اش  
 در برابـر ايـن   بي صـبري و كـم طـاقتي    عاليم   بسياري از فعاالن      در  حال كه  ندر هما .  برتري يافته و تسلط پيدا كرد      ،كرد

ي  آگاهانه تالش كردند رهبر    ،ه توجيهات تئوريك  ينارشيستها كه وارد صحنه شده بودند، با ارا       آ،  وضعيت پر رنگ تر مي شد     
  .دست بگيرنده جنبش را ب

  



 ١٧

ــستها،  ــه  آنارشي ــرين و ب ــي ت افراط
 تعريـف شـده تـرين       ، سياسي لحاظ
 كـه وارد ايـن جنـبش         بودند موجي

 بيـشتر   ي آنارشيست جريانها. ندشد
در ســواحل غربــي آمريكــا متمركــز 

 گفـت وگوهـاي   هستند و پيامهـا و      
سياسي خود را از طريـق وبالگهـا و         

ــايي  ــون   گروهه ــاي همچ ــه نامه ب
ــ" ــياهكميخـ ــون " ،)2(" سـ كمـ

غيـره    و "خليج خشم "،  )3("اوكلند
البته اين عده تا    . منعكس مي كنند  

حدود قابل توجهي نفوذ نيز دارنـد،       
طور سياسـي در ارتبـاط بـا        ه  زيرا ب 

  .  قرار دارند كه سالها پيش فعال بودند،مشابهجريانهاي 
آنهـا  .  صـورت گيـرد   به تصميم اتحاديه هـا    بنا يا  باشد و  ، اشغال كارخانه ها و اعتصاب نبايد دلبخواهي       ندآنارشيستها معتقد 

 تصميمات و برنامه هـاي      ، كارگران مرفه تري از ديگر مردم فقير هستند و بنابراين          ، اتحاديه ها  يكه اعضا  تاكيد دارند    حتي
مهـاجران بـدون   همچنان كه بحرانهاي اقتصادي عميق تر مي شود، مردم فقير، بيكاران،     ":ويندنها مي گ  آ. آنان كافي نيست  

  در مبارزات كارگران عضو اتحاديه هـا ،مدرك يا مهاجران در كل، غير سفيد پوستان و خود ما كه بخشي از همينها هستيم           
زماني كه قرار باشد اقدامات انقالبي از طريق اتحاديه ها برنامه ريزي شود، آنها اين را در نظر نمي گيرنـد         . نقشي نمي يابيم  

 كارگران را در ارتبـاط بـا خـود بـه             دسته آنها اين . داردنهاي اجتماعي وجود    هاتحاديه ها و اين گرو     يكه تفاوتي بين اعضا   
  ".درك نمي كنند شرايط قرار دارد را نها واقعيتهاي زندگي پرولتاريا را كه در بدترين آ.حساب نمي آورند

  
  بـاره  نظريـه آنارشيـستها در ايـن      ":يـد  يكي از فعاالن چپ جنبش در پاسخ به نظريه آنارشيـستها مـي گو              ،"جنيفر روشه "

 بلكه مهاجران، زنـان و سياهپوسـتان هـم    ،نخست آنكه كارگران عضو اتحاديه ها فقط سفيد پوستان نيستند   . نادرست است 
چرا نبايد تالش كنيم افرادي كه در اتحاديه نيستند نيـز بـه همـين حقـوق     . هستند كه براي حقوق خود مبارزه مي كنند      

بـه حركـت   آنهـا وقتـي   .  اين تالش را كرده و اين خواست را داشته انـد         ،گراني كه عضو اتحاديه ها هستند     دست يابند؟ كار  
  ". افزايش مي دهند مبارزات ديگر كارگران را نيزرفت پيشامكان ، و برنده مي شونددرمي آيند

  
ت تهـاجمي شـركت داشـته     روي پتانسيل زحمتكشاني كه در هر حركتي شركت مي كنند و حاضرند در عمليا              هاآنارشيست

  . باشند، حساب مي كنند
ـ    24هيچ ":آنها مي گويند  يـاد  ه  ساعتي در حافظه نزديك ما چنين گوناگوني حركات ستيزه جويانـه را در سراسـر كـشور ب

از اقـدامات شـجاعانه در نيويـورك و حملـه           . انه در لوس آنجلـس    راز جنگ خياباني در اوكلند گرفته تا حمله غافلگي        . ندارد
يا تبديل بانكهاي سـياتل بـه      ي ضد سرمايه داري در نيواورلئان و      يلگيرانه به ايستگاه پليس در سانفرانسيسكو تا راهپيما       غاف

 ستيزه جويانـه و تخريـب       يارويي ديگر از رو   معترضان. سطل اشغال و جمعيت عظيمي كه روز اول ماه مه به خيابانها آمدند            
 متفاوت آتيدي در دور عرساندن يك پيام است، لحن و تاكتيكهاي ب عطفي دراين يك نقطه . اموال دولتي هراسي نداشتند

   ".خواهد بود
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بـراي نمونـه، در   .  هزاران نفر را بـه ميـدان مـي آورد           در عوض  اينان غافل از آنند كه اقدامات توده اي       ":مخالفان مي گويند  
زحمتكـشان را بـه خيابـان     ، فعاالن و ديگرانآموز اتحاديه ها، دانشجويان، دانش     ي هزار نفر از مهاجران، اعضا     30نيويورك  

   ". گرديد بر پانفر 7000 تا 3000  شركت تظاهراتي با،همچنين در شهرهاي ديگر. وردآ
  اصلي جنبش وال ستريت معتقدند كه اين جنبش بايد كارگران و زحمتكشان را هر چه بيشتر به ميدان بياورد                    كوشندگان

طالبـات مـشخص    اعتراضات گـرد م    ،براي پيشبرد اين امر الزم است     .  تعادل را حفظ كند     بايد دستيابي به اين هدف    براي   و
تقدند كه اين اقدامات عآنها م.  مبارزه براي مسكن و آموزش و پرورش بهتر، براي نمونه. سازماندهي شودگروههاي اجتماعي

مردم تصور مي كننـد، جنـبش اشـغال تنهـا     نداخته است و هنوز اهنوز جايگاه و چهره سياسي خود را به اندازه كافي جا ني         
  .  مي شودي چادري اشغال پارك و برپامحدود به

  

   اخيرهاينقش فعاالن جنبش وال ستريت در اعتراض
، اين يك واقعيـت اسـت       هر گونه كه بنگريم   

  دمــلكــه جنــبش اشــغال وال ســتريت بــه
نارضايتيهاي انباشته شده در ايـاالت متحـده       

مراتب ه  جنبش باين.  زده است نيشترآمريكا
 از ظرفيت سازماندهي و سياسي طبقه كارگر      

طبقـه كـارگر بـراي سـالها      .  رفته است  فرا تر 
زخمهاي شكست و   ،  دوران نقاهت )  سال 35(

ــ .  كــرده اســت تجربــه روحيــه را ضعيفت
 از انقـالب مـصر تـا        2011  سـال  رويدادهاي
 همگـي   "ماديـسون ويسكانـسين   "اشغال در   

را  حيه نااميدي  در رو  يريپروسه بازسازي و تغ   
حتـي مـي تـوان بـه ايـن      . به جريان انداخت 

اكتفا كرد كه اين آغاز پروسه اي جهت پاسخ      
 .  مشروط است پيشرفت آن نيز به توان همراه كردن و داشتن اتحاد عمل همه نيروها و استالزامات دوره حاضربه 

 سوالي اسـت كـه پاسـخ آن    ،را دارد يا نه گري  مداخلهييخود توانا كنوني  شكله  اينكه جنبش اشغال رشد خواهد كرد و ب       
 به طبقه كـارگر اعتمـاد    و سياسي در آمريكا را تغيير دادهگفتمانطور بنيادي ه  ب، اين جنبش  اما بدون شك  . روشن نيست 

مطالباتي كـه بـر   طرح موضوعات و اكنون هيچ كمبودي براي .  استبخشيدهبه نفس تازه اي براي بازسازي تشكلهاي خود         
طبقات و قشرهاي زيـر     طور قطع همچنانكه طبقه حاكمه زندگي را بر         ه  ب.  وجود ندارد  ،آن مي توان سازماندهي كرد    اساس  
  .  زمين اعتراض و خيزش وسيع تر مي شود، سخت تر مي كنددست

، "ايـوان عدالت براي تر  " كمپينن معتقدند كه مبارزات اخير مانند       آدر اين باره فعاالن جنبش و سازمانهاي سياسي مدافع          
ي ي عليـه نـژاد پرسـتي نقـش بـسزا          ه در مبارز  ،دست يك سفيد پوست نژادپرست به قتل رسيد       ه   كه ب   پوستي نوجوان سياه 
  . داشته است

در سـال   و نيـز    . ي كردنـد  ي هزار نفر عليه اجالس سران ناتو در شيكاگو راهپيما         10در ماه مه سال جاري بيش از        همچنين  
ديه معلمان شيكاگو به اعتراض و اعتصاب دست زدند كه از حمايت چـشمگيري از سـوي    هزار نفر از اعضاي اتحا   32جاري  

  . مردم برخوردار شدند
 اين جنبش نقـش     كوشندگان ساختار اوليه جنبش اشغال وال ستريت را تغيير داده، اما از آنجا كه               ،اگرچه اينگونه مبارزات  

بهتـرين راه   . به شمار رود  ي جنبش   يپويامي تواند نشانه اي از        در حمايت و سازماندهي اين اعتراضات داشته اند،        ه سزايي ب
 اين است كه در راه اندازي و پيشبرد سلسله اعتراضات   ،براي چپ و كساني كه از جنبش وال ستريت انگيزه و الهام گرفتند            
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ه بـا سـازماندهي،      براي جنبش اشغال وال ستريت اين است كـ         ها اين خيزشها و اعتراض    هآموز. آتي نقش فعال داشته باشند    
  .دنمقاومت، پيگيري و پايداري مي توانند مبارزات را به سوي اهداف خود سوق ده

  

  اولين سالگرد جنبش اشغال وال ستريت در 

سال پس از آغاز جنـبش وال        يك
 مـي گوينـد     كوشـندگان ستريت،  

 امـا تاكتيكهـا     ،هدف همان اسـت   
  .تغيير كرده

ــد   ــالروز تول ــيش از س ــا پ از روزه
ــغا  ــبش اش ــاي  جن ــانه ه ل ، رس

ــردم را   ازســرمايه داران گــوش م
ر  پــ،اينكــه جنــبش از بــين رفتــه

امـا اسـتقرار تعـداد      . كرده بودنـد  
 در شــهرهاي بيــشماري پلــيس 

  نشان مي داد كه حتي خود     بزرگ
 را بــاور  شــان نيــز دروغهــايآنهـا 

بـا حـضور سـنگين پلـيس از         ... كلند و ن، سانفرانسيسكو، او  وستورات در بسياري از شهرها از جمله واشنگتن، ب        هتظا. ندارند
  . شد صبح زود آغاز

ـ  .  نفر دستگير شدند   150بيش از   . انجام شد  ،هاي سنگين ختم شد   ي تظاهرات بزرگي كه به درگير     ،در نيويورك  ه تظاهرات ب
.  وارد شـدند "منهـتن "يني ي به قـسمت پـا  ح صب7چهار صف منظم در ساعت      . شكل چشمگير و موثري سازماندهي داشت     

از  صدها نفـر  . بعد از يك سخنراني كوتاه به خيابانها سرازير شدند         آنها را جوانان تشكيل مي دادند،        ن معترض كه اكثر   هزارا
  .كه پليس غافلگبر و وحشت زده شده بود طوريه  ب، وارد شدند"زوكاتي پارك"آنها به ناگهان به 

 پليس با  ،ن به ساختمان وال ستريت نزديك مي شدند       اهمچنان كه معترض  . پالكارتهاي عليه سرمايه داري فراوان بود      شمار
   . جلوگيري كندآنها اما نتوانست از پيشروي ،خشونت اقدام به پراكنده كردن آنها كرد

 جهـان را نـابود مـي        ،سـرمايه داري  ": مي شـد   هپالكارتها خواند  در
  "؟آينده لعنتي ما كجاست"، "كند

ش وال جنـب ":شـد   خوانـده مـي  "حزب كـارگران جهـان  "روي بنر  
ستريت را گـسترش دهيـد، سـرمايه داري را بركنـار كنيـد، بـراي                

  "!سوسياليسم مبارزه كنيد
  

 عليـه   و درصد مردم آمريكـا 99 در دفاع از هاپيام اصلي اين اعتراض  
ثـروت را   ":سـادگي اينگونـه بيـان مـي شـد         ه  يك درصد ثروتمند ب   

  "!قسمت كنيد
، اجـزاي آن را بـه        اما رشته اي قوي    ،كه اگر چه مطالبات گوناگون دارد     ما با موجي روبرو هستيم      ":يكي از فعاالن مي گويد    

 ويروسـي   همچـون  سـرمايه داري     تتبليغـا  معتقد است    "آبي":  گروههاي آبي، سبز و سياه     ، براي نمونه  .هم پيوند مي دهد   
ه حيط زيست كه بـ  در جهت مبارزه عليه نابودي م     "سبز". ، از اين رو براي آگاهي بخشي تالش مي كنيم         استبراي جامعه   

  .اد پرستيژ مبارزه عليه ن"سياه"دست سرمايه داران صورت مي گيرد و 
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 جنبش اشغال والت ستريت انتخابات آمريكا و

 ، نـــوامبر6روز ســـه شـــنبه 
ــات رياســت جمهــوري  انتخاب

 برگـزار   اياالت متحـد آمريكـا    
ــود ــي ش ــران  . م ــوع بح موض

 اقتصادي و راه بـرون رفـت از       
ي اوباما  آن در كمپين انتخابات   

در و ميت رامني كه تا كنـون     
 با فاصله كمي در     نظرسنجيها

، جايگـاه   كنار هم قـرار دارنـد     
 ،در واقــــع. مركــــزي دارد

 مضمون بحثهاي جاري همان   
  اسـت كـه جنـبش      مطالباتي

 مطرح كـرده    اعتراضي اشغال 
ن اقتـصادي اسـتخراج كـرده     از دل جامعه و نگرانيهاي آن نسبت به بحـرا ،بش معتقد استنكه اين جخواسته هايي    ؛است
و  آن بـه ميـان كمپـين هـر دو حـزب دمكـرات           گفتمـان مهمترين پديده خارجي است كه        اشغال جنبشاز اين رو،    . است

 . جمهوريخواه نفوذ داشته است

 عدالتي در جامعه و نياز بـه   مانند بي، كه جنبش به ميان كشيدهمهمترين مضمونهاي سياسي و اجتماعي اوباما و دمكراتها    
ي از  ي ميت رامني درگير پاسـخ بـه پرسـشها         ،از سوي ديگر  . تقسيم ثروت را سرلوحه بحثها و گفتگو هاي خود قرار داده اند           

 ثروت هنگفت وي، ميزان ناچيز مالياتي كه مي پردازد و اينكه چه نقشي وال سـتريت و سـرمايه                    در باره جانب اين جنبش    
 موضوع بحث خود "نيوهمشاير" او در ايالت ،براي نمونه.  باشند، شده استداران بايد در رشد اقتصادي و ايجاد شغل داشته

 . اختصاص داده بود"بي عدالتي اقتصادي در آمريكا"را به 

 "سيتي كـورپ "ستريت، سهام داران ابراي اولين بار در تاريخ وال . اين تاثيرات حتي از صحنه سياسي نيز فرا تر رفته است   
ي اين بنياد بزرگ مالي، با هم متحـد         ي، مدير اجرا  "ويكرم پانديت "مزد و پاداش به      دالر   يون ميل 15در مخالفت با پرداخت     

 ،بدين طريـق . ه استاين اتحاد در حالي صورت گرفت كه موضوع نابرابري دستمزد در گفتگوهاي عمومي جاري شد      . شدند
 . ت وال ستريت نيز تاثير گذاشردر رفتانارضايتي مطرح شده در اشغال وال ستريت 

فعـاالن از پـيش     .  از جمله مطالباتي است كه توسط جنبش در جامعه مطرح شده بود            "نابرابري دستمزدها "پايان دادن به    
  . گونه مشخص به سمت چپ متمايل شوده خواسته بودند كه حزب دمكرات ب

  
 از عـدالت و برابـري در   تي هر فرصوي در. اوباما تالش كرده است تا پيامهاي مركزي كمپين خود را از دل جنبش برگزيند    

وي مي گويد، همه به انـدازه خـود         . ميان مي آورد  ه   صحبت ب  ،ن عادالنه بهره مند مي شوند     آجامعه و اقتصادي كه همه از       
 ،اينكه ثروت بايد عادالنه تقسيم شـود  طور مكرر بره  ببامااو. زحمت مي كشند و همه بايد از حقوق عادالنه برخوردار باشند   

ـ            ي مي گويد، همه آمريكا    تاكيد كرده و   طـور كلـي ثـروت      ه  يها بايد در برابر كمپانيهاي درنده خو، بانكها، شركتهاي بيمه و ب
مـي  شـما اسـمش را هرچـه        ":ه اسـت  گفتـ   و ه خواند "موضوع مهم زمان ما   "عدالت اجتماعي را     او. اندوزان محافظت شوند  

  ".ه نيستن غير عاقال،ندازه منشي خود ماليات بپردازد ولي اينكه از يك ميليونر بخواهيد دستكم به ا،خواهيد بگذاريد
 سرمايه داري و بازار   پشتيباناينكه    تاكيد بر  از ،ناگفته نماند كه اوباما همچنين در آخرين مناظره انجام شده با ميت رامني            

  . است نيز كوتاهي نكرد
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.  نكـرده انـد    ها، هيچگونه حمايتي از آن    ن جنبش كه به شگردهاي نمايندگان هر دو حزب آگاه هستند          ا و معترض  كوشندگان
منافع مردم و تغييـرات   حامي جنبش ما" زيرا ،آنها مي گويند، انتخابات يك دروغ بزرگ است و با آنان همراهي نمي كنند          

  ". بازيچه دست قدرتهاي بزرگ مالي هستندا كانديدوهر دست، اما  انهاآمثبت پيرامون زندگي روزانه، آسايش و معيشت 

 و به نفع منـافع سـرمايه   نمايشي ،ن نشان داد كه فرايند انتخابات   ا به معترض  اوباماكمپين  ":ز فعاالن جنبش مي گويد    يكي ا 
   ".داران و كمپانيهاي بزرگ است

براي نمونه، آنها بر .  با هم توافق دارند، جامعه استنكارورزايه منافع   ل كه ع  سر موضوعاتي آنها مي گويند، رامني و اوباما بر        
ي بـراي   يبيشتر شبيه پليس هوا   (هواپيماهاي بدون سرنشين بر فراز سراسر كشور        پرواز  ،  )(NDAAبودجه وزارت دفاع    سر  

قانوني كه اينترنت را تبديل به زنـدان        ) (SOPA(نالين  آ، جنگ براي منافع، قانون دزدي       )كردن كشور  كنترل و پليسي تر   
 .  نظر دارندوحدت ،هيچ برنامه اي براي بستن آن داشتن زندان گوانتانامو بدون هباز نگا  يا)مي كند
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  چرا سرمايه داري تداوم مي يابد؟
Michael A. Lebowitz*  

  مانتلي رويو: منبع
  آناهيتا اردوان: برگردان

  
چرا سيستم سرمايه داري تداوم مي يابد؟ يا به بيان تكنيكي ماركسيستها، : من قصد دارم يك پرسش ساده مطرح كنم

  ؟عنوان يك سيستم به بازسازي خود مي پردازده چطور سرمايه داري ب
  البته، قبل از پاسخ به اين پرسش مي بايست توضيح دهيم كه منظورمان از سيستم سرمايه داري چيست؟ 
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مبتني بر آنها ممكن است يك ساختار اقتصادي .  را در نظر دارند متفاوتي سرمايه داري، معانيهافراد هنگام به كار بردن واژ
كه آنها  طبع، هنگاميبه . كند تها سلطه دارند، به ذهن شان خطوريا يك ساختار اقتصادي كه در آن تنها شرككار مزدوري 

زبان ه و بكار مزدوري از ترم آنتي سرمايه داري استفاده مي كنند، منظورشان نيز ساختاري ضد بازار، سيستمي كه مخالف 
  .خواهد بود بزرگ است، ي ضد شركتها،ساده

  
تعريف من، تعريفي ست كه ماركس 

ه داري سرماي": توسعه اش داد
 كارگر را از هسيستمي ست كه طبق

ثروت حاصل شده از كار جدا مي 
 سازمانهاي اقتصادي  در آنسازد و

به صاحبان ابزار توليد و ثروت تعلق 
   ".دارند

 ه كارگر جهت ادامهدر نتيجه، طبق
زندگي مي بايست در پروسه توليد 
سرمايه داري نقش خود را بازي 

ي يانامي بايست تو، بدينگونه كه كند
و نيروي كار خود را به صاحبان ابزار 

اما اينكه اكثريت توده . توليد بفروشد
مردم در سيستم سرمايه داري به 
 ،كارگران مزدي تبديل مي شوند

 ،بور نيستزتنها مشخصه سيستم م
بلكه صاحبان ثروت و ابزار توليد كه 

 كار طبقه كارگر را خريداري نيروي
 تنها و تنها به يك ،مي كنند

موضوع، سود و انباشت سرمايه مي 
بدين ترتيب، خريداران . انديشند

ني هستند ا سرمايه دار،نيروي كار
  .كه هدفشان رشد و انباشت سرمايه است

 كنترل و هدايت كارگران در حقي و نيروي كارگران نصيب خود مي كند، يچيزي كه سرمايه دار در نتيجه خريداري توانا
ه  ب،چنين مناسبات توليدي با آنچه قبال مرسوم بود.  توليد مي شود است كهر تمامي آنچه مالكيت بحقپروسه توليد و 

سرمايه داران .  كامال متفاوت است، در پروسه توليد شركت داشتندبه طور شخصيعنوان مثال توليد اشتراكي كه كارگران 
ميزان مزد  آن ،صاحب ابزار توليد. د كرده اند خوناز آ استثمار كارگران در پروسه توليد را در مناسبات سرمايه داري حق

 ستي از مقدارشتريارزش كار گارگران ب. ي و روزمره خود را برطرف كنندي بتوانند نيازهاي ابتداآنهابه كارگران مي دهد كه 
ارگران  شده توسط كدي تولي ارزش اضافجهيدر نت.  كندي مصرف مدي تولي هانهي هزري مزد كارگران و سايكه كارفرما برا

 جهت انباشت سرمايه در سيكل است، استثمار كارگران حاصل اين رشد سرمايه كه . شودي منجر مهيبه انباشت سرما
  .  توليد استپيشيندر حقيقت، سرمايه، همواره نتيجه استثمار نيروي كار در سيكل . توليد بعدي استفاده مي شود

محصول .  پيامي بود كه ماركس تالش كرد به كارگران انتقال دهدلنقطه ثق اين، "سرمايه محصول استثمار كارگران است"
  سرمايهمناسباتهمه فعاليتهاي يدي و فكري انسان در  و در مجموع،  ابزار كار، ماشين آالتشكل كارگران در تالشكار و 
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 ؟ پيش از اينكهشودمي  عمل  وارد عليه آنان، كارگران استكار حاصل چگونه توليدي كه اما. داري عليه آنان عمل مي كند
چرا پاسخ به اين  در اصل كهدانست  اين پرسش كه چگونه سرمايه داري به بازسازي خود مي پردازد پاسخ دهيم، بايد به

 مي بايست پيرامون عالقه وافر سرمايه داران به انباشت و گسترش سرمايه كه رابطه اي مستقيم با ، مهم استسووال
چگونه سرمايه دار اين مساله را عملي مي سازد؟ يك . ه كرد دارد و چگونگي اجراي آن، انديشتر نيروي كار استثمار افزون

) سرعت كار(راه اين است كه سرمايه داران كارگران را به بيشتر كار كردن از طريق افزايش و يا تشديد ساعتهاي كاري 
 كارگران از دانش و  شدن از بهره مندجلوگيريا، از ديگر شيوه ه.  دستمزد كارگران استكاهشراه ديگر، . وادار مي سازند

  . پيشرفتهاي اجتماعي است
 مدت زمان كار كارگران از نظر طول و شدت كار است كه افزايشال شيوه هاي بم به دنيطور داه سيستم سرمايه داري ب

 بر افزون. قرار دارد تضاد  صرف زمان مناسب براي رفع نيازهاي شخصي و پيشرفت، در بهكارگران با نياز طبيعيبي ترديد 
 كه با نيازهاي مبرم و حياتي طبقه كارگر است دستمزد كارگران كاهشاين، سيستم سرمايه داري همواره به دنبال راههاي 

 دست مي يابد؟ سيستم سرمايه اهدافچگونه سرمايه داري به اين . در تضاد است  اجتماعيمواهب زندگي بهره مندي از در
. ، اهداف خود را عملي مي سازد يكديگر آنها عليه شوراندن با جدا سازي و ايجاد تفرقه در طبقه كارگر وطور ويژهه داري ب

 و استفاده از نژاد پرستي و دامن زدناز همين رو، .  سرمايه داري با نيازهاي انسان سازگار نيستمناسباتمنطق 
انوني كردن و از بين بردن اتحاديه هاي كارگري، پدرساالري جهت تقسيم كارگران، استفاده از قدرت دولت جهت غيرق

، توسط صاحبان ابزار  داراي مردم فقير تر و انتقال آنان به مناطقيصنايعنابودسازي زندگي انسانها با غير فعال كردن برخي 
ندارد، ات زيست محيطي وجود ر و مقرقواعد و  مي شونداينكه اتحاديه هاي كارگري غير قانوني. توليد عملي مي گردد
ما مي توانيم .  كه از انسان تعريفي ابزاري جهت انباشت سود و سرمايه دارداست سيستمي محصولتصادفي نيست، بلكه 

، به  بنابراين.له كامال روشن استابيشتر پيرامون خصوصيات سيستم سرمايه داري توضيح دهيم، اما من فكر مي كنم مس
  . ايه داري مي پردازيم يعني چگونگي تداوم سيستم سرم،موضوع مقاله

   :اجازه بدهيد چند پاسخ را پيشنهاد كنم
ي كار خود را به سرمايه ياين موضوع واضح نيست كه كارگر توانا. ، استثمار كارگران علني و آشكار به نظر نمي آيدبتدا ا- 1

ن كارگر و سرمايه دار نشان نوشته بينا قرارداد . دار مي فروشد و همه سود كار و زحمت كارگر نصيب سرمايه دار مي شود
 چه مدت زماني براي بازتوليد و رفع احتياجات خود و چه مدت زمان براي سرمايه دار كار كرده و به  كارگرنمي دهد كه

 از  آنآنچه به نظر مي آيد اين است كه كارگر مدت زمان مشخصي از روز را كار مي كند كه معادل. وي مي افزايدسرمايه 
 اگر دستمزد بنابراين،.  مي كند به صورت پول دريافتدارد رابنابراين، كارگر آنچه استحقاق . افت مي كند دريكارفرما پول

  در جامعه خريدار كار او با ارزشي از نظر سرمايه دار عرضه نمي كند و يايكاالبه اين دليل است كه او ين است، يكارگر پا
 مي بايست ، پول دريافت مي كندشكل بي ارزش، دستمزد در ي كااليدر حقيقت، كارگري كه در ازاي توليد.  نداردزيادي

  .  هم باشدوشحالخ
طور ه اما ماركس اين موضوع را ب. صورت نگرفته است با چنين نگرش سطحي به موضوع، استثماري توسط سرمايه دار

ت زمان مشخصي توسط گونه اي كه دستمزد كارگران براي مد. دقيق و كاملي شكافته و به توضيح آن پرداخته است
شمار مي ه منزله انجام كاري به  كارگر بكار و نيروي پاك مي كندي از استثمار را ي، هر گونه رد پاشودكارفرما تعيين مي 
ي در سطح يصورت نامره بدين ترتيب، انديشه استثمار نيروي كار ب.  آن دستمزد دريافت كرده استيآيد كه كارگر در ازا

يج سازي در اُسلوب توليد سرمايه داري به گونه اي شكل گرفته كه هم كارگران و هم سرمايه داران اين گ. باقي مي ماند
 انكار بلكه كارگران نيز به ،اين نكته قابل توجه است كه نه تنها سرمايه داران. گمان مي برند عدالت رعايت شده است

 بلكه براي افزايش ،كه كارگران نه عليه استثماردقيقا به همين دليل است . خويش تمايل دارند استثمار نيروي كار
آنان اجراي عدالت را در چارچوب ساعات كار عادالنه .  ساعات كار و بهبودي شرايط كار مبارزه مي كنندكاهشدستمزد، 

جاي  ه بدين ترتيب، تنها برخي از پديده هاي ناعادالنه سيستم سرمايه داري را ب ودر برابر دستمزد عادالنه مي گنجانند
  . كل سيستم به چالش مي گيرند
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 كارگران در پروسه توليد سرمايه مشخص نيست، بنابراين سرمايه حاصل شده نتيجه استثمار كار كاراگر استثمار نيروي 
منبع توليد   كجاست ودرپس، سرچشمه ثروت . حساب نمي آيده  توليد كارگران ب محصولعنوانه كارگران نيست و ب

  !  سرمايه داريالبد بخشش و خيرات نظام را افزايش مي دهد، چيست؟  دهيهر آنچه سودماشين آالت، علم و 
آنچه توليد مي كنند را به سرمايه داران مي   هر مالكيت از بلكه حق سلب،هنگاميكه كارگران نه تنها توانمندي شان - 2

: ماركس در اين رابطه مي گويد. مي گيردخود ه  اجتماعي سرمايه را بمنافعشكل آنها به ناچار  اجتماعي منافعفروشند، 
دانش، مهارت و حرفه نيروهاي مولد همگاني جامعه در سرمايه حل و جذب شده و اگرچه عليه منافع كارگران عمل مي "

 هر اندازه سيستم سرمايه داري پيشرفته تر شود و توليد در نتيجه. عنوان مشخصه اي از سرمايه جلوه مي نمايده كند، اما ب
 به سرمايه ثابت وابسته گردد، سيستم سرمايه داري و سرمايه داران نيز نزد كارگران ، پيشين به سرمايهكارنيروي ل تبدي

   ".حياتي و الزامي تر ظاهر مي گردند
ماركس پيرامون اين .  تصادفي نيست كه كارگران در مدتي كوتاه هستي خود را به سرمايه ثابت وابسته مي دانندبنابراين
 آموزشي، به داليلوجود مي آورد كه ه  طبقه كارگري ب،توليد پيشرفته سرمايه داري":  دارد روشنينظر كامال ،موضوع

 طبيعي و بديهي به حساب قانونعنوان ه را ب  خود را نيازمند شيوه توليد سرمايه داري مي داند و آن،آداب و رسوم و عادت
يد سرمايه داري به اندازه كافي تكامل پيدا كرد، همه مقاومتهاي توده كه نهادهاي پروسه تول بدينوسيله، هنگامي. مي آورد

  ".اي را درهم مي شكند
  

 به استداللي قوي در رابطه ،استثمار نيروي كار و تبديل سريع آن به سرمايهشمرده شدن با توضيحات باال پيرامون طبيعي 
  .اليل ديگري نيز وجود دارنداما د. ي بازسازي شيوه توليد سرمايه داري دست مي يابيميبا چرا

 سيستم سرمايه داري اين است كه جامعه تنها به سرمايه و پيشرفت سرمايه داري محتاج ستمراردليل سوم براي ا - 3
كه از ابزار  تا زمانيآنها . كارگران در مناسبات سيستم سرمايه داري به سرمايه براي رفع نيازهاي خود وابسته اند. نيست

ه  را به كارفرما بفروشند، به سيستم سرمايه داري ب رفع نيازهايشان نيروي كار خود جهتمجبورند و توليد جدا هستند
تراژدي واقعي براي مزدبگيران اين نيست كه . نيازهايشان نيز محتاجند برآوردن عنوان ميانجي بين آنها و ابزار توليد جهت

چه چيزي مي تواند براي يك فروشنده .  فروش رساندن آن است بلكه ناتواني در به،مي بايست نيروي كار خود را بفروشند
 بر پايهي براي فروش دارد كه خريداري براي آن پيدا نمي كند؟ بنابراين، كارگران يتر از اين باشد كه كاال اندوهناك

. ن عالقه دارندي از اقتصاد سرمايه داري براي فروش نيروي كارشاي به پايداري و توسعه بخشهاهايشانآموزش، عادت و سنت
 قانوني بديهي و طبيعي بشمار  و معمولياحساسعنوان يك ه  ب از نيازشان سرچشمه مي گيرد، كه راكارگران اين عالقه

  . مي آورند
 تجديد قواي مداوم سيستم سرمايه داري داريم؟ اجازه بدهيد، تنها يك  دريافتن علتآيا ما احتياج به داليل بيشتري براي

   :وان كنمدليل ديگر را عن
. طور كلي نه تنها به دولت سرمايه داري براي كار و رفع نيازهايشان، بلكه به سرمايه هاي ويژه نيز نيازمندنده كارگران ب - 4

دقيقاً به همانگونه كه سرمايه در شكلهاي گوناگون وجود دارد كه جهت گسترش و توسعه با هم در رقابتند، هر گروه 
بنابراين، . د آنها درآيني به نيازهايشان به اين سرمايه هاي ويژه مرتبطند تا به استخداميبه تناسب پاسخگو كارگري نيز

طور اتوماتيك چه در ه ارتباط و كار در هر شركتي ب  ايجاد تفرقه بين نيروي كار، درراي سرمايه بتالش مستقل ازكارگران 
ي اين احتمال كه كارگران همديگر را به ي به چرابدينگونه. داخل يك كشور و چه در ميان كشورها از هم جدا مي شوند

 . عنوان دشمن در نظر بگيرند و خواهان سازش با كارفرما در راستاي رقابت با كارگران ديگر باشند، پي مي بريم

 شفهم اين موضوع نبايد مشكل باشد كه چرا ماركس مي گويد سيستم سرمايه داري، كارگري توليد مي كند كه احتياج
 متوجه مي ،كه ما به وابستگي كارگران به سرمايه پي مي بريم هنگامي. ه را يك قانون بديهي و طبيعي مي پنداردبه سرماي

سيستم سرمايه داري همه مي گفت كه ماركس نه تنها . شويم كه چرا سيستم سرمايه داري خود را بازسازي مي كند
ه داري به وابستگي كارگران به سرمايه كه از مناسبات توليدي  سرماي مي افزود، بلكه،مقاومتهاي كارگري را ويران مي سازد
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كه وابستگي كارگران به سرمايه، دوام سرمايه داري را تضمين مي كند، اين سيستم  از آنجا. داردت مي گيرد، تكيه ااش نش
  .آوردن چنين كارگراني تمايل دارد به پديد

  
 نظمي  سيستمي بدون تناقضات و؛ معرفي مي كنم رايه داريكه من تصويري تحريف شده از سيستم سرمابگوييد شايد 

خواهيد پرسيد كه پس بحرانهاي اقتصادي سيستم بي شك سپس، . ه مي دهديقتصادي كه همه نيازها و مواد الزم را اراا
ته ي كه در طبيعت و ماهيتش نهفياجبار نمي بايست عليه بحرانهابه سرمايه داري چيستند؟ آيا سيستم سرمايه داري 

  است، مبارزه كند؟ 
 ،من زياد با اين نظر كه اعتقاد دارد. ي مي كنندي سيستم سرمايه داري را پيشگوه شدن از هم پاشيد هر هفتهبرخي

اما مشخص است . د، موافق نيستمنيده مي شوي زاآنمي از اولين ساعتي كه سرمايه داري متولد مي شود با يبحرانهاي دا
 دچار بحران ، يافته، توليد اُفت مي كند و مردم بيكار مي شوندكاهشي كه سود يانهاكه سيستم سرمايه داري در زم

  د؟ن يك سيستم جديد را به نمايش نمي گذاراستقرارآيا اين بحرانها ضرورت مبرم . شودساختاري مي 
كه سرمايه  گاميهن.  را به سطح آورده و نمايان مي سازدمناسبات خود طبيعت و ذات  زده،بدون شك، يك اقتصاد بحران

داري وضعيتي بحراني پيدا مي كند، مردم بيكار مي شوند، امكانات كاهش مي يابد و كارخانه ها بسته مي شوند در حاليكه 
 ، نيازهاي انساناساس كه توليد كاال در سيستم سرمايه داري نه بر شودسادگي آشكار مي ه  ب،توده ها به آنها نيازمندند

 به بسيج نيروي خود ،كه سرمايه داري با بحران ساختاري درگير است توده ها هنگامي. مي گيرد صورت بلكه بر پايه سود
برند كه سيستم مبتني بر سرمايه ب گمان آنهاكه  در هر صورت، تا زماني.  سيستم مي پردازندگرفتنجهت به چالش 

اين موضوع در رابطه با . لش نمي گيردي در نظر مي گيرند كه منطق سيستم سرمايه داري را به چايضروريست، راه حلها
ه كه توده هاي زحمتكش، سرمايه را سرچشمه كار، ثروت و پيشرفت ب تا زماني. خطرات زيست محيطي نيز صادق است

   ".شندُكي را نمي يتخم طال غاز":  ضرب المثل قديمي ست كه مي گويدهمچونشان  حساب بياورند، راه حل
  

كه  تا زماني. ت كارگري عليه سيستم سرمايه داري نيز مي بايست مورد توجه قرار بگيرداين موضوع در رابطه با مبارزا
 و وجود سرمايه داران و سيستم سرمايه داري را يك نياز طبيعي دانندكارگران، سرمايه را محصول كار طاقت فرساي خود ن

  . خودداري خواهند كرد، دازدمي انخطر ه  سرمايه داري را بموجوديتي كه ي از فعاليتها،حساب بياورنده ب
 طبقه كارگري كه سيستم سرمايه داري را يك ؛ سرمايه داري به توليد طبقه كارگري كه نيازمند است، مي پردازدنظام

 ،ي اش مدام در حال تالش باشدي ناعادالنه كه مايل است كارگر براي دستيابي به نيازهاي ابتدانظمي. ضرورت مي بيند
  مزدبگيررو، توليد و بازتوليد از اين. ازتوليد سرمايه در آن الزمه توليد و بازتوليد كارگر مزدي استسيستمي كه توليد و ب

توليد و بازتوليد كارگر مزدي جهت توليد و بازتوليد سيستم . يكي از داليل تجديد حيات مكررِ سيستم سرمايه داري است
  . سرمايه داري ضروري است

بايد بين آنچه جهت .  نژادپرستي را دليل بازسازي سيستم سرمايه داري مي دانندبرخي گرايشات چپ، پدرساالري و
  . ل شديتجديد حيات سيستم سرمايه داري ضروري است و آنچه قابل استفاده است، تمايز قا

االري پدرس. ، سرمايه داري قادر به ادامه حيات نيستآنها به اين معناست كه بدون ،كه از ضرورتها صحبت مي كنيم زماني
ي همچون پدرساالري، نژادپرستي و ياز پديده هابي شك سيستم سرمايه داري . و نژادپرستي جزو ضرورتها نيستند

 تضعيف و منحرف كردن مبارزات كارگري استفاده  ودر طبقه كارگر سازي اختالفات قومي و ملي جهت ايجاد تفرقه و فرقه
اما، سيستم سرمايه داري . سوي سيستم نباشده ات طبقه كارگر بسرمايه داري مي كوشد تا نوك حمله مبارز. مي كند

هاي ديگري براي دستيابي به هدف اصلي خود پيدا كند، همانطور كه در آفريقاي  بدون اين دو پديده هم قادر است راه
  . جنوبي بدون آپارتايد و اعمال قدرت سفيدها نيز قادر به عملي كردن اهداف خود شده است

 به حيات خود ادامه بدهد، طبقه كارگري است كه ايمان داشته باشد كه سرمايه با آنيه داري قادر نيست  كه سرماآنچه
 اوست و آماده باشد تا مبارزه را تا تغيير سيستم سرمايه داري و پايان استثمار نيروي كار،  كار نيرويبهره كشي ازمحصول 
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 طبقه كارگري تا زماني كه سيستم گونهاين .  نمي افتدزمين به بدون شك، چنين طبقه كارگري از آسمان. ادامه دهد
مي  كه سرمايه را يك نياز و قانون طبيعي براي ادامه حيات خود  مي كند توليد و بازتوليد كارگراني راسرمايه داري

كند، از سوي  آشنا مي سوسياليسم را با كارگرانطبقه كه  صورت آيا يك حزب پيشتاز در اين. وجود نمي آيده ، بپندارند
ي از بيرون توجه ي به چنين پيامها،آنان طرد نمي شود؟ چرا بايد كارگراني كه برآمد يك سيستم سرمايه داري هستند

  .  است كه پاياني جز انزوا نداردييكنند؟ اين به مانند سناريو
 طبقه كارگر دلخواه ، سرمايه داريزيرا، با اينكه سيستم.  غم افزا نيست،قدر كه به نظر مي رسد اين تصوير آنبا اين حال، 

  با آنهاط در ارتباو يا داري تاثير مي پذيرند  پديده هاي سيستم سرمايهاز ولي كارگران ،خود را توليد و باز توليد مي كند
ري انند پدرساال آن ميدهي بلكه عليه پديده هاي زا،آنها با مبارزه نه تنها عليه سيستم سرمايه داري. خود را شكل مي دهند

در آنها  ، در محدوده سيستم سرمايه داري باشدان كارگرهايحتي اگر اعتراض. هستي مي يابند  ولتغيير شك ،و نژاد پرستي
 ظرفيتهاي آنان رشد ،مسير درگير شدن با مبارزات اجتماعي و توده اي به يك حس تازه در رابطه با خود دست مي يابند

 به تضاد خود با آناني كه با ،ي كه خود را انقالبي معرفي مي كنندهايآن. مي برندمي كند و به اهميت مبارزات توده اي پي 
 كه اعتراضي نمي كنند و در حركت كسانيو برخالف پي مي برند  ،سيستم سرمايه داري از در آشتي وارد مي شوند

همه .  كافي نيست، مساله پي ببرنداما، اگر آنها تنها به اين.  به ماهيت استبدادي سيستم سرمايه داري پي مي برند،نيستند
 شانكه استثمار نيروي كار  درمي يابند آنها.  برود فراتريها و مبارزات نمي تواند از محدوده سرمايه دارييفعاليتها، راهپيما

 خود، تمبارزارو، كارگران در پروسه  از اين.  وليكن طبيعت سرمايه براي آنها گيج كننده است،در طبيعت سرمايه است
سيس مي ااتحاديه هاي كارگري تآنها  . آنو نه عدالتي فراتر ازمي شوند  عدالتي در چارچوب سيستم سرمايه داري واهانخ

 طرز تفكري كه به ادامه حيات سيستم سرمايه داري، وابستگي ؛ سوسيال دموكراسي خواهند رسيدعاز نوكنند يا به آگاهي 
ي پاي را فراتر يقادر نيست به تنها  خودبخودي توده هاي زحمتكش نيزايهاعتراض .به سرمايه و ارتباطات آن نزديك است

ه عدم توليد و بازتوليد سرمايه باين در حالي است كه اساس مناسبات سرمايه داري را . از سيستم سرمايه داري بگذارد
  . خطر مي اندازد

  
.  پي ببرندبهره كشيرابطه اصولي آن با پديده  كافي نيست كه به ماهيت سرمايه داري و ،دنبراي آناني كه استثمار مي شو

ه  بسوسياليسمآنها مي بايست احساس كنند كه . كارگران مي بايست باور داشته باشند كه دنياي ديگري نيز ممكن است
 گزينهعنوان ه در اين مسير، توضيح پيرامون سوسياليسم ب. عنوان تنها آلترناتيو سيستم سرمايه داري، ارزش مبارزه دارد

 يك بخش اساسي از ، سيستم سرمايه داري و شكستهاي قرن بيستمنا كارآمديهايسيستم سرمايه داري، تجزيه و تحليل 
ه در همين رابطه، ما ب.  بر سيستم سرمايه داري حركت مي دهدشتن كه مردم را به سوي نقطه پايان گذااستپروسه اي 

 به اندازه كافي با طبقه كارگر ارتباط برقرار نمي كنيم  در عمل،عنوان سوسياليست جهت گسترش و ارتقا مبارزات كارگري
 خود، بخشي يبدين ترتيب، ما سوسياليستها نيز با بي عمل.  يك آلترناتيو سوسياليستي شويمباني ،طور صريح و واضحه تا ب

  .از دليلِ ادامه حيات سيستم سرمايه داري هستيم
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  هاي ايران و سوريهدر راه همبستگي خلق
  شهره صابري

  
 در ، خـوار آن رهيـ  جانيـ  و حامراني امي رژ پوچِيبر خالف ادعاها 

 انقـالب بـه     ي ژهيـ  عناصـر و   هي در سـور   موجود پيكارهاي يبررس
 بلند عبارتند از؛منازعات اين   يهايژگيوبرخي از   .  خورد يچشم م 

 تجــدد ي شــعارهات،يــ معترضــان از خــارج حاكميشــدن صــدا
 حاكم،  ي بشار اسد و طبقه      مي رژ هي عل قهرآميز يبارزه   م انه،يگرا

 . و معـادالت قـدرت     هيسـور رژيـم    ي المللـ  نياعتراض به روابط ب   
 ،ي به مثابه عامل اصـلي      ساختار ي بحرانها به اضافه  حاصل از آن     يهايروزي و پ  ي بهار عرب  يتشعشعات نور و حرارت جنبشها    

  خواسـته هـا و       انيـ  م قيـ  و شـكاف عم    تيـ  بر اكثر  تي اقل تيها در حاكم   انسان يناكام. برافروخترا   هيآتش انقالب در سور   
  . انسان ها هستنديي در برابر شكوفامي عظي ساختار ها سدها. شورش استي از عوامل عمده ، آنتخقق امكانات شرايط و 

 اعمـال   د،و پس از مرگ وي توسط بـشار اسـ          1963 اسد از سال     حافظ مي توسط رژ   هي رعب و خفقان در سور     ي فضا جاديا
 و ي سـاز ي خـصوص ي اقتـصاد يهااسـت ي سيريـ  گي پ،ي و كشاورز  عيصنا از   ي اقتصاد تي سلب حما  قيفشار بر مردم از طر    

 از عوامـل  شانشيـ  هـم ك تي اسد و اقلي خانواده ي و فزون خواهيي گرارهي عش،ي به نظام تجارت جهانوستنيپتالش براي   
 آنها و   ي مسلحانه   ي بشار اسد با اعمال زور مخالفان و مبارزه          مي رژ ي ساختار بي روند تخر  .شعله ور شدن آتش انقالب بود     

 عي تـسر شتريـ  گذشت زمان هرچـه ب   ي ط ي و گردشگر  ي گذار هي ، سرما  عي بر اثر از كار افتادن صنا      ي ركود اقتصاد  نيهمچن
 ، اسـت  2010 كشور در سـال      ني ا ي كه نصف رشد اقتصاد    7.7 به   هي سور ي سال جار  ي نرخ رشد اقتصاد   دني رس .شده است 

 بـشار   ميـ  از مـدافعان رژ    ياري بس ي ركود بر خالف ادعا    ني كشور است كه ا    ني تر شدن روزافزون بحران در ا      قي از عم  يحاك
 ضعف  ني بشار اسد و همچن    مي رژ ي و انزوا  ي الملل ني در روابط ب   هي ضعف سور  . كشور است  ني اقتصاد ا  ي بر استوار  ياسد مبن 

  .است هي بحران در سوري كننده دي از عوامل تشد،بشار اسد اور يرژيم ايران در نقش ري چشم گيو بحرانها
  

 ترس و وحشت زشي ري در آستانه ده،ي را جوتشي حاكمي هاهي وار از درون پاانهي بشار اسد كه مورمي رژي استبدادتيماه
در دسـت هـم    دسـت  1357سـال  پـس از انقـالب   كـه   هي و سورراني اهايمي رژ. افكنده استراني اي استبدادميدر دل رژ 

 يبرانداز.  زنندي دست و پا مي نابودي اهچالهي در قعر س و بحرانهادام بودند، اكنون در    گريكدي باني و پشت  ي حام نيمهمتر
 ديـ  آي به شمار مـ زي انسان ستيهاتي و فعالسمي گسترش تروري برارژيم جمهوري اسالمي  ي حام ني كه مهمتر  هي سور ميرژ

 اهميت بقاي بشار اسد انهي در خاورمهي خاص سورتي با توجه به موقع. استراني امي رژ ت و امني   بقا ي برا ي بزرگ اريخطر بس 
  .براي رژيم ايران را برجسته مي كند

 يدر پ حكومت ايران    ي برا ي مهم ي عراق و لبنان پل ارتباط     ن،ي فلسط ل،ي با اسرائ  يگيهمسابودن،   ترانهي  مد  در كنار درياي  
  .بنيادگرايي اسالمي است انهيسود جوعه  و توسانهي جوي برتريهاتي فعاليريگ

 در  رانيـ  مـردم ا   ي انقالبـ  ي آگـاه  في به تحر  ي ضد استكبار جهان   ه مبارز رژيم جمهوري اسالمي از آغاز حيات خود با ماسك        
 كش جنگ   زمي ه ني و فعال تر   ي عوامل آدم كش   ني از عمده تر   يكي اكنون به    ه و  پرداخت سميالي امپر هي عل نيست را يمبارزه  

 رانيـ  خواهـان بـوده  و  ي كه چنـد دهـه گورسـتان آزاد   مي رژني اكي دژ مخوف و تاربي ترديد.  شده است ليتبددر جهان   
 ريـ  گبـان يهـم اكنـون گر  كـه   ي از مـشكالت . خواهد بودي مبارزان در راه آزادري گباني گرياري اما مشكالت بس   .خواهد شد 

 يـي  گرااديـ  بنگـر ي دياز سـو و  يستيـ الي امپريالتهـا  دخ، از يك طـرف  استي عربي و كشور ها   انهي، خاورم هيمبارزان سور 
 كه اغلب به منحرف يستيالي مداخالت امپر. شودي م ي ناش راني ا ميرژ يمواضع قدرت طلبانه    ماهيت و    است كه از     ياسالم
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 در شي از پـ شي بـ ي دارهي را با توجه بـه بحـران نظـام سـرما      ي است خطر استعمار زدگ    دهي تحوالت انجام  ني ا ريكردن مس 
 در مقابـل  هيـ  چـون عربـستان و ترك      ييبا توجه به موضع كشورها    .  كند ي م تي نقاط جهان تقو   گري و د  انهي خاورم يقه  منط
 هي خالف سورهي در سوري خارجه دولتهاي آن، هم اكنون مداخلي و قدرت طلبراني امي رژي اسالميي گراادي و بنسمياليامپر

 بـه  يابي دسـت ي بـرا هي خواستار منحرف كردن مبارزات مردم سورييو از سسميالي امپر . و مستقل است   كي آزاد، دموكرات  يا
 در جهت حفظ منافع خود و سركوب هي از راه مداخله در سورراني امي رژگري دي است و از سول و استقالي، دموكراسيآزاد
يـك   يه را بـرا  بشار اسد رامي رژيفروپاشگرچه ممكن است   .  دارد ي و گسترش قدرت خود گام برم      هي و سور  راناي هايخلق

 ميـ  و رژ  رانيـ  ا ي استبداد مي دفاع از رژ   ي برا يلي امر دل  نياما ا ،   هموارتر كند  راني ا م و رژيم  سيالي امپر گرانه بين تجاوزجنگ  
.  در جهـان اسـت  ي قدرت عامل عمده در استثمار زحمتكـشان و جنـگ افـروز           ي شبكه   ني چرا كه ا   .نخواهد بود بشار اسد   

 را يستيـ الي؛ خطر حمـالت امپر    نند بحرا ني برون رفت از ا    ي برا ي راه حل  ي ناتوان در ارائه      كه كامالً  هي و سور  راني ا هايميرژ
 يي، تنها راه رهـا    ي بحران تي وضع نيدر ا . و سوريه هستند   راني رنج مردم ا   وجود درد و   مسئول   پيش از   شيت كرده و ب   يتقو

  .يران و سوريه استو در اين لحظه تاريخي همبستگي مردم ا جهان ي دهي ستمدهاي خلقيهمبستگ
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  ......کارگران، مزدبگيران، معلمان، زنان:نيروھای کار
  

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

  
 تن از كارگران كه تعدادي از آنان از پااليشگاه آبادان اخراج شده اند با تجمع در مقابل 200 شهريور حدود 5روز يكشنبه *

  .اين پااليشگاه خواهان بازگشت به كار شدند
ست پااليشگاه با مشاهده حرا. كارگران در اين حركت اعتراضي راه ورودي پااليشگاه را مسدود نمودند سايت پيام گزارشبه 

تجمع كارگران و احساس ناتواني در برخورد با كارگران از نيروي انتظامي رژيم جهت پراكنده ساختن كارگران درخواسـت                    
نيروي انتظامي رژيم با آمدن به محل تجمع با كارگران درگير شد و چند نفر از آنـان را بازداشـت و بـه محـل                          . كمك كرد 

  . كارگران را نيز پراكنده كردنامعلومي منتقل و بقيه
  
 عدم پرداخت دستمزد روزانه معوق خود دست از كار ليدله  بزخانيكارگر بازارچه پروتن از  صدها  شهريور5 كشنبهيروز *

  .دنديكش
 از كارگران به كرمانشاه پست يكي.  از دو هفته است دستمزد كارگران پرداخت نشده است شي گزارش كرمانشاه پست، ببه

  .ي خالماني شود و ما كارگران هر روز سفره هاي مي رنگشاني هر روز سفره هاانيآقا: گفت 
  
 يمانكاري پي منطقه ماهشهر، روند حذف شركتهايمي پتروشي ماه از شروع مبارزات كارگران مجتمعها 18پس از گذشت    *

 به اجرا در عي صناني در ايمانكاريارگر پ با هزاران ك  مي و انعقاد قرارداد مستق    دي به سرانجام رس   يمي نفت و پتروش   عيدر صنا 
  .آمد
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 يمانكاري پي و حذف شركتهامي انعقاد قرارداد مستقخواست راني آزاد كارگران اهياتحاد شهريور 12به گزارش روز يكشنبه     
 در منطقـه  يمي پتروشـ ي مجتمـع هـا  گـر ي بندر امـام و د يمي پتروش يمانكاري پ ي كارگران شركتها  اني در م  1389از سال   

 بـا عنـوان     يبا صدور بخـشنامه ا     1391 خرداد   10تاريخ  وزارت نفت در     تي شد و نها   لي تبد ي خواست اصل  كيشهر به   ماه
 روند تن دادن به ،ي سطوح و سوابق كار ي در تمام  يمانكاري كاركنان و كارگران پ    هي با كل  مي بر انعقاد قرارداد مستق    »يفور«

 منطقه ماهشهر، امروز شامل حال دههـا        يمي پتروش عيعانه كارگران صنا   قاط يروزي پ دستاورد . را آغاز كرد   گرانخواست كار 
  . صنعت و وزارت نفت شده استني ايمانكاريهزار كارگر پ

  
 شركت در اعتراض    ني شركت آونگان، كارگران ا    ي بر ورشكستگ  ي اراك مبن  ي حقوق 8 دادگاه در شعبه     ي قطع ي اعالم را  با*

  . شدندن مسئوالتي مقابل شركت تجمع كرده و خواستار حما  دروري شهر14  سه شنبهبه حكم صادره روز
 كـار  يي موجود است و شركت، توانادي تولي براي شركت شمش كافي كه در انبارهاي در حال حاضر در حال   لنا،يبه گزارش ا  

 چي هـ   شركت جرات  تيري مد ي دادگستر حكم از كشور پاكستان دارد با اعالم        دي جد ي را با توجه به سفارشها     فتيدر سه ش  
  . استدهي را نداشته و عمال كار خوابي گذارهيگونه سرما

  
در اعتراض به عـدم صـدور مجـوز سـاخت            شهريور   18 كردستان شنبه    ي مسكن كارگران نساج   يتعاونتعدادي از اعضاي    *

ارگران  كي تعاونرهي مدئتي هسي رئبينا ، ايلناگزارشبه . استان تجمع كردنديمسكن در مقابل اداره كل مسكن و شهرساز
 مسكن كـارگران    ي كردن تعاون  في استان كردستان با بالتكل    ياداره مسكن و شهرساز   :  رابطه گفت  ني كردستان در ا   ينساج
 ي بـرا ينـ ي سال قبـل زم 11 است كه حدود   ي در حال  ني و ا  كند ي را صادر نم   ي تعاون ني ا ي مجوز ساخت مسكن برا    ينساج

  . شديداري كردستان خريساخت مسكن كارگران نساج
  
بـه   پست،   كرمانشاه وريشهر 25 گزارش   به .دست به اعتصاب زدند    شهريور   25رانندگان شركت واحد كرمانشاه روز شنبه       *

 يني سـنگ  كيـ تراف . و ونها را بكار گرفتند     ي آنها تاكس  يي جابجا يمسافران سرگردان شده و مسئوالن برا     خاطر اين اعتصاب    
  .فرا گرفت  شهر را ي اصليراهها  و چهارنيادينقاط شلوغ، م

 هيـ  بودن كرانيي و پاري اخسال كي ي در طلي گازوئارانهيكرمانشاه عدم پرداخت   رانندگان شركت واحد    گزارش، ني ا هيبرپا
  . كنندي مهي از فرسوده بودن اتوبوسها ابراز گالني آنها همچن. اعتصاب خود عنوان كردنديها را از علل اصل

  
 25روز شـنبه      ماه حقوق معوقـه خـود،      2 كنگان در اعتراض به      12 فاز   شگاهيپاالكارگران شركت سازه پاد در      تعدادي از   *

  . دندي ساعت دست از كار كشكي به مدت وريشهر
 ندهي بر پرداخت حقوق تا چند روز آي شركت مبنتيري با وعده مد، كارگران برق و فلزكار كرمانشاهي صنفانجمنبه گزارس 

  . ندت ساعت سر كارشان رفكيكارگران بعد از 
  
دليل تعويق در پرداخت حقوق بازنشستگي خود در           شهريور تعدادي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان به        26روز يكشنبه   *

هرانـا،   گـزارش    به. مقابل مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد واقع در خيابان نشاط اصفهان تجمع كردند              
  .ازنشستگي هر روز به تجمع خود ادامه خواهند داداند تا واريز حقوق ب بازنشستگان اعالم كرده

  
 روز سـه   گـزارش به  .اعتصاب زدند  دهلران به خاطر عدم پرداخت حقوق خود چهار روز دست به      مانيكارگران كارخانه س  *

 ي شهرستان دهلران با گذشت شش سال از آغاز سـاخت و وعـده هـا               ماني خبرنگاران، كارخانه س   باشگاه وريشهر 28 شنبه
   . استدهي نرسيهمچنان به بهره بردار ان فرو
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 در گرگان در اعتراض به پرداخت نشدن هشت ماه از حقوق خود،       ي قطعات صنعت  يدي شركت تول  كي از كارگران    يتعداد*
  .تجمع كردند

 اسـت  ي در حالي قطعات صنعتيدي شركت تولكيتجمع كارگران  شهريور خبرگزاري فارس،     29به گزارش روز چهارشنبه     
  .ستي آنها ني پاسخگوي راستا كسني و در ا نها از گرفتن هشت ماه حقوق خود محروم ماندهكه آ

  
 ماه حقوق معوق خـود اعتـراض        19 از   شي ب افتي به عدم در   يا   نامه ي با امضا  راني ا ي از كارگران كارخانه ابر صنعت     يجمع*

 تـا هـم اكنـون از      ينگي كمبود نقـد   ي با ادعا  راني ا يكارخانه ابر صنعت   شهريور،   30 به گزارش ايلنا در روز پنجشنبه        .كردند
  . كارگر خود امتناع كرده است27 ماه حقوق و سنوات 19 از شيپرداخت ب

 شده و از    لي تعط ينگي به جهت كمبود نقد    ري چند سال اخ   ي كننده اسفنج و فوم سبز در ط       دي تول راني ا يكارخانه ابر صنعت  
  . كرده استيارگران خوددار كي قانونياي مزاريپرداخت حقوق و سنوات و سا

  
  زنده باد كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان

 كـارگران بـه     نيـ ا. دي بخش راني به مبارزات كارگران ا    يدي كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان روح جد       يتجمعات اعتراض 
 25ود از روز شـنبه   ماه حقوق است، با اتكـاء بـه قـدرت متحدانـه خـ              4 به مطالبه شان كه پرداخت       يدنبال عدم پاسخگوئ  

 به خواسـته    دنيكارگران بازنشسته مصمم هستند تا رس     .  دارد ادامه قدرتمند كردند كه هنوز هم       ي اقدام به اعتراض   وريشهر
  . به تجمع و اعتراض خود ادامه دهندني دروغيشان بدون توجه به وعده ها

 و  مي كنـ  يباني و پـشت   تيـ  هـست حما   زيمبارزه ما ن   كه از مبارزه كارگران بازنشسته ذوب آهن كه          مي دار فهي كارگران وظ  ما
  .مي كني خود را اعالم ميباني پشتنيبنابرا

   كارگران برق و فلزكار كرمانشاهي صنفانجمن
   كارگران برق و ساختمان اصفهانانجمن

  اراني سنندج و كامي كارگرن از فعااليجمع
  1391 شهريور 28
  
 با اعتراض به شرايط خـود از جملـه پرداخـت نـشدن              ي كار و رفاه اجتماع     ن، به وزير تعاو   يدر نامه ا  ديگر  ده هزار كارگر    *

   . زير خط فقر، هشدار دادنديحقوقها و دستمزدها
 هـزار تـن رسـيده    20 هزار كارگر چنين نامه اي را امضا كرده اند و بدين ترتيب تعداد امضا كنندگان تامه بـه                  10قبالً نيز   

  .است
 به صـورت روزانـه و بـا    ي و رفاهي از اقالم غذاييبسيارنا، كارگران در اين نامه نوشته اند؛        مهر ايل  2به گزارش روز يكشنبه     

 نامه توسط اتحاديه آزاد كـارگران ايـران         اين . ما كارگران است   ي شدن از سفره خال    برچيده غير قابل تصور در حال       يسرعت
  .تهيه شده است

ر افزايش قيمتها، در دهها كارخانه بزرگ و متوسط، كارفرمايان، ناهار و            كننده نامه اشاره كرده اند كه عالوه ب         امضا كارگران
  . پردازندي و به آنان فقط مزد پايه را م  كار را نيز قطع كردهي كارگران از قبيل پاداش و بهره وري شغلي از مزايايبسيار

 زد،يـ  كردسـتان،  ن،يهان، تهـران، قـزو   اصـف ي از اسـتانها   هزار كارگر امضا كننـده طومـار و نامـه،          20   گزارش، نيبر اساس ا  
  . هستندي مازندران و مركز،ي شرقجانيخوزستان، آذربا

  
 هفتـه  كيـ  قرار دارد، زدي شهر يكي در نزد»اشكذر« كه در منطقه    زدي يبي ترك كلي برق س  روگاهي پروژه ساخت ن   كارگران*

  . برندياست كه در اعتصاب بسر م
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 دست به اعتصاب زده اند و       شان،يها  عدم پرداخت دستمزد   لي به دل  كارگرانين   مهر سايت پيام، ا    3به گزارش روز دوشنبه     
  .  هستندشانيخواستار پرداخت دستمزدها

 ري و سـا رانيـ  كـه در نقـاط مختلـف ا    اسـت  يراني بزرگ ا  ي است از شركتها   روگاهي ن ني كه مسئول ساخت ا    »فراب« شركت
  . كندي مي خوددارزدي روگاهياخت دستمزد كارگران پروژه ن گوناگون است اما از پرديكشورها در حال انجام پروژه ها

  
 از كـارگران    ي مهر، جمعـ   3 كارخانه، روز دوشنبه     ني كارگران و كارمندان ا    يفيدر ادامه بحران كارخانه قند اهواز و بالتكل       *
  . خوزستان در شهر اهواز تجمع كردندي خانواده، در مقابل استانداري كارخانه به همراه اعضانيا

 حضور معترضان درنظر گرفته شد ي براي در ساختمان استانداري كنترل فضا، مكاني از آغاز تجمع، براپس ، ايلناگزارش به
  . مستقر شدندي الزم، كارگران داخل ساختمان شده و در سالن اجتماعات استانداريهايكه با هماهنگ

 مـاه اسـت كـه    18 بـه  كيـ  كارخانه نزدني ايتيت مالك مشكال لي است كارگران و كاركنان كارخانه قند اهواز، به دل         يگفتن
  . مواجه شدندي و مسائل درمانمهي بنهي در زميادي حقوق، با مشكالت زافتيعالوه بر عدم در

  
 خود مقابل ي قانون استخداميدر اعتراض به توقف اجرا    مهر   4سه شنبه    روز   ي كشاورز داتي از مهندسان ناظر تول    يجمع*

  .تجمع كردندمجلس 
 مـشكل هـستند و مهندسـان نـاظر          ني ا ريگي مدتها است كه پ    ي مهندسان ناظر بخش كشاورز    ندگاني، نما  فارس ارش گز به
  .ند ا  بار است كه مقابل مجلس تجمع كردهني سوميبرا
  
  مهـر 8روز شـنبه   گزارش   به . خود شدند  ي كار خواستار دستمزد واقع    ري به وز  ي نامه ا  ي ط ني از كارگران قزو   تنهزار  سه  *
 و يها بر اسـاس تـورم واقعـ         حداقل دستمزد  شي خواهان افزا  ،ي طومار ي با امضا  نياز استان قزو    كارگر تنهزار   3 ني ا ،لنايا

  . خانوار چهار نفره شدندكي نهي شرافتمندانه سبد هزني تاميمتناسب برا
 ني چنـد ي زنـدگ ي اساسيكاالها اقالم و ها، ارانهي با آغاز فاز اول طرح قطع  شي پ مي سال و ن   كياز  «:نامه آمده است  اين   در

 ه نـسبت بـ  ي دستمزد كارگران حتنيانگي مدت مني در طول اي است كه حتي در حالني است و ا  افتهي متي ق شيبرابر افزا 
  ». كرده استداي كاهش پزي نها ارانهي فاز اول قطع ي قبل از اجرايسالها

 كات،ي سـل ساكو،يـ رس، هفـت المـاس، قفـل كـار، ا     همچون فرش پا  يدي تول ي كارگران از واحدها   ني گزارش ا  ني اساس ا  بر
 نـخ   ران،يـ  اسوه ا  سه،ي ر راني ا يها    محركه، فرنخ، مه نخ، نازنخ، بازنشسته      يروي ن لندر،ي البرز، پرس  ينشاسته البرز، بسته بند   

رام و كـارتن   مهـ شه،يـ  دارو ش،ينـ ي گاز كنترل، تك تاز موتور، بافنندگان قزوز، چوب، نخ البرراني رامو، ا  ،يي شو يالوند، كال 
  . طومار را امضا كردندنيا... پارس و

  
 بـه .  دست به اعتصاب زدند     حقوقشان پرداخت در ريرابطه با تاخ    در يروديش  و يكارگران ورزشگاه آزاد   مهر،   8روز شنبه   *

  . نكرده اندافتياست كه حق و حقوق خود را در) حدود سه ماه(گزارش جهان، كارگران چند ماه 
 دارد، حقـوق    زيـ  كـشورمان را ن    ي كـه حكـم ورزشـگاه ملـ        ي آزاد يعني ورزشگاه كشور    ني در بزرگ تر   بنا به همين گزارش   

 نيـ  به اعتصاب كردنـد تـا بـه ا         دي قبل تهد  ي كه كارگران معترض چند    دي خبر رس  ي افتاد و حت   قيكارگران چند ماه به تعو    
  . كنندافتي حقوق خود را درقيطر
  
 شهر، در اعتراض به عـدم       ني ا ي اسالم ي با حضور در مقابل ساختمان شورا      رازيش ي از رانندگان سازمان اتوبوسران    تعدادي*

  . تجمع كردندن مسئواليها  تحقق وعده
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 نـشدن  تياند، رعا  شدهدي سازمان باز خرني از ا1381 تعداد از رانندگان كه از سال     ني، ا  مهر ايلنا  9به گزارش روز يكشنبه     
 جمهـور در خـصوص   سيـي  و عـدم تحقـق وعـده ر   مهي در پرداخت حق ب  يغل نشدن عنوان ش   تي رعا ا،يحداقل حقوق و مزا   

  .اند  كردهاني خود بعتراض الي دالنيتر ي را به عنوان اصلي شركتيروهاي قرارداد نتي وضعليتبد
  
 از كارگران شركت الكتريك خودروي شرق با توجه به دريافت ديرهنگام حقوق و دريافت نكردن برخـي از مزايـا                      تعدادي*

  . كار كشيدند و تجمع كردند و خواستار پرداخت حقوق خود شدنددست از
 در هـر    ؛يكي از كارگران بيكار شده شركت الكتريك خودروي شـرق گفـت            خراسان، مهر روزنامه    9روز يكشنبه    گزارش   به

ادي از  كارگر فعاليت مي كنند ولي از چند ماه گذشته روند تمديد نشدن قرارداد تعـد       400شيفت كاري اين شركت حدود      
  . سال سابقه كاري شروع شد15 تا 13كارگران حتي با داشتن 

  
 بهـشت  ابـان ي شهر واقـع در خ ي شركت واحد تهران در مقابل ساختمان شورا گانرانند مهر، تعدادي از     11روز سه شنبه    *

  .تجمع كردند
 وجـود  ضي مجموعه و رانندگان تبعني پرسنل ااني مي شغلياي در ارائه مزااند ي رانندگان شركت واحد مدع   لنا،يبه گزارش ا  

 هستند، به مبلغ اندك     ي پرسنل شهردار  ي تمام انيها م    دستمزد ي خواهان همسان ساز   كه ني رانندگان عالوه بر ا    نيا. دارد
  . اعتراض دارندزين...  از جمله حق خوار و بار و مسكن وي حقوق جنبيبرخ

  
گران ريسندگي خاور رشت براي احقاق مطالبات شش ماهـه خـود            از كار تعدادي  ،   مهر ايلنا  12 روز چهارشنبه     گزارش به*

پـس   1383  خاوررشت پس ازسال   يسندگيمشكالت كارگران ر   . تجمع كردند  النيروزهاي گذشته مقابل استانداري گ       طي
  .كماكان ادامه دارد  آغازشدوي كارخانه به بخش خصوصيازواگذار

  
مقابل دفتر  ، اين كارگران با تجمع      سوني ك يمانكاري كارگر شركت پ   100 اخراج ابالغ حكم    ي در پ   مهر 12 چهارشنبه   روز*

  . اهواز خواستار بازگشت به كار شدندي مترويمركز
، حكـم   ) اهـواز  ي قطارشـهر  يمجر (سوني ك يمانكاري كارگر شركت پ   200 از   شي ب ي اجبار ي مرخص ي پ دربه گزارش ايلنا،    

  .است كارگران ابالغ شده ني نفر از ا100 به يخاتمه همكار
  
 يهـا يي و عدم توانا   ري اخ يهايدر اعتراض به گران    مهر   13 روز پنج شنبه     هي اروم ماني كارخانه س  نيها سنگ وني كام رانندگان*
  . كردندخوداري يري حمل اعتصاب نمودند و از بارگهي و كم بودن كرايدكي لوازم دي خري برايمال

 گـزارش  نيـ ا.  اسـتان حـل نـشده و همچنـان ادامـه دارد       يان اعتصاب با دخالت اداره بارزگـ      نيا ،ي سس يرنجياؤ  گزارش هب
  . مشغول حمل بار هستندوني كام1200 قرار دارد در حدود هي اورمماني كه در كارخانه سانهي پاني در است،يحاك

  
 رمكوي ف ي بندر امام كه كارگران شركتها     يمي حمل و نقل پتروش    ستمياز رانندگان س    نفر 30 مهر حدود    18روز سه شنبه    *
حقوق معوقه دست به اعتصاب  علت عدم پرداخت دستمزد وه  برساندندي به سر كار م ) قبليطبق قراردادها( شاخص را و

  . كردنديزدند و از آوردن و بردن كارگران به محل كارخوددار
 خود حاضرشوند و ي از كارگران نتوانستند بر سركارهاي اعتصاب تعدادني اجهي نت در،راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 

  .دندي نرسشانيموقع سر كارهاه  هم بيتعداد
  
 نفر از رانندگان شـركت واحـد و اعـضاي سـنديكاي كـارگران ايـن شـركت در مقابـل         200 مهر حدود    18روز سه شنبه    *

تجمع كارگران كه ابتدا جلوي كتابخانه ي پارك شهر و پـس از سـاعتي بـه طـرف مجلـس                   . شهرداري تهران تجمع كردند   
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حضور آقاي مددي نايب رييس سنديكا در ميـان          وبالگ كانون مدافعان حقوق كارگر    به گزارش   . ي شهر به راه افتادند    شورا
  .در انتها ايشان درمورد معيشت كارگران و فشارهايي كه بر آنان وارد مي شود نيز صحبت كرد. كارگران بسيار ارزنده بود

  
تجمـع   مهـر  22روز شـنبه   ير مقابل وزارت تعاون، كـار و رفـاه اجتمـاع    د ي صنايع فلز  يها    كارگر كارخانه  600 از   بيش*

 خـود شـدند امـا مـذاكره نماينـدگان          يهـا    به خواسته  يدگي بر سر در وزارتخانه، خواهان رس      ي با نصب شعارهاي   آنها. كردند
  . ماندنتيجه يكارگران با مسئوالن وزارت كار ب

با احتـساب مـاه مهـر،    «: در مورد داليل اعتراض كارگران گفت     ين صنايع فلز   موحد، نماينده كارگرا   اهللا يول گزارش ايلنا،    به
 موحد در آخـرين تجمـع       اهللا ي گفته ول  به» . هنوز پرداخت نشده است    يپنج ماه از حقوق و بيمه معوقه كارگران صنايع فلز         

داخـت حقـوق هـشت مـاه      برگزار گرديد، وعـده پر   ي شهريور سال جار   25كارگران مقابل وزارت صنايع كه در تاريخ شنبه         
  .اند  كردهيديرشده كارگران داده شد اما مسئوالن كارخانه با پرداخت سه ماه از اين حقوق، از پرداخت بقيه آن خوددار

  
آنها، از  و مالك كارخانه نسبت به انتقال و اخراج دست تيري مدداتي در اعتراض به تهدزي تبرزلي دانيكارگران شركت بن*

  .نددي كشاز كاراول مهر دست 
 و واقع شدن كارخانه در جـوار   ني زم يآذوح،،از قرار اطالع مالك كارخانه با علم به گران         مهر سايت    22 روز شنبه    گزارش به

 خود در آذرشهر ي قصد دارد كارگران را به كارگاهها      نكاري ا ي دهد برا  رييساله را تغ   50 كارخانه   ني ا يشهر قصد دارد كاربر   
 خواهنـد  كاري كه داوطلبانه منتقل نشوند اخراج و به محض اتمام قراداد ب      يالم نموده كه كسان    منتقل كند و اع    ريو عجب ش  

  .شد
  . داردنكاري و ماشي كارگر فن400 به كي نزدزلي دانيشركت بن

  
 ي دسـت بـه تجمـع اعتراضـ      مهر23يكشنبه  خود روز  يكارگران بازنشسته اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها        *

  . نشاط  زدندابانيابل ساختمان امور بازنشستگان در خبزرگ در مق
 اباني خنيكارگران راه تردد خودروها در او  فعال داشتند ي تجمع زنان حضورني ادر ،راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 

  . شدندلهاي شهر اصفهان است بستند و مانع عبور و مرور اتوموبي مركزيابانهاي از خيكيرا كه 
ـ    كه دزدند،  سامونيرئ«:دادندي   تجمع شعار م   ني بازنشسته شركت كننده در ا     كارگران  ي بـ  سي رئـ  - مزدنـد    يكارگرامون ب

  »... استعفا استعفا واقتيل
  
 ماه حقوق 9 افتي بافت در اعتراض به عدم درزدي از كارگران كارخانه برك، نوپوش رشت و يمهر، جمع 25 سه شنبه روز*

  داشـتند دسـت  در يي كارگران پالكاردهانيوز، ايكارگر نبه گزارش .  انقالب تجمع كردندانابي شركت در خ نيا مقابل دفتر 
 يفـ يبالتكل در  و ميـ  نكـرده ا   افـت يماه است كه حقوق در    9،   بود مي پوچتان نخواه  يمنتظر وعده ها  كه روي آن نوشته بود؛      

  .مي بريبسرم
  
 شركت با شركت    ني مهر در اعتراض به توقف قرارداد ا       30 كشنبهي انتخاب روز    ي نفر از كارگران گروه صنعت     1200 حدود*

 در  ي در مقابـل سـفارت كـره جنـوب         ،يا    شركت كره  ني از ا  ي دالر ونيلي م 70 و با درخواست استرداد طلب       كيدوو الكترون 
ه بـا  پس از اتمام مذاكر«؛ انتخاب گفته استي گروه صنعتي روابط عمومريمد به گزارش ايلنا،     .تهران دست به اعتراض زدند    

  ». خواسته تجمع كنندگان را دادنديريگي در داخل سفارتخانه، مسئوالن سفارت وعده انعكاس و پيا   كرهيطرفها
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 نگـل، در اعتـراض بـه عـدم          ي روستا يلومتري ك 5 در   ري سد بن  مانكاري مهر كارگران شركت جهاد توسعه، پ      28جمعه  روز  *
 ي تـشكلها جـاد ي كمـك بـه ا  ي براي هماهنگي تهيكمه گزارش  ب.نددي خود دست از كار كش ي معوقه   يپرداخت حقوق ها  

  ي؛كارگر
  . شتند اعتصاب شركت داني بخشها در اگريكارگران د  و آمبوالنس وني سنگيهاني رانندگان ماشنگهبانان،

  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  

  

  1391 ماه مهر در معلمان چالشهاي
  بايقره فرنگيس

  

  حق التدريسي معلمان استخدام  براي مجلسشرطهاي طويل

هنـوز مـشكل آنهـا حـل نـشده بـود كـه         . كه معلمان حق التدريس مشكل استخدام در آموزش و پرورش دارنداستسالها  
  .وه استخدامشان اعتراض داشتندمهدكودكها هم به آموزش و پرورش واگذار شد و آنها هم نسبت به نح

در ايـن مـدت     . اين مشكالت سبب شد تا هر چند وقت يكبار معلمان در مقابل مجلس تجمع كننـد                به گزارش خبر آنالين   
حاجي بابايي هم اعـالم كـرد       ،  نمايندگان قول رسيدگي به مشكالت معلمان حق التدريس و مربيان پيش دبستاني را دادند             

  .خواسته مجلس عمل مي كندكه در اين باره مطابق 
 قـانون نحـوه اسـتخدام حـق     17سرانجام نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با تـصويب طـرح الحـاق دو تبـصره بـه مـاده                 

  .التدريسيها، آموزشياران نهضت سوادآموزي و مربيان پيش دبستاني را اعالم كردند
 قـانون تعيـين و تكليـف اسـتخدامي     17اده نمايندگان در جلسه علني مجلس بـا تـصويب طـرح الحـاق دو تبـصره بـه مـ                 

التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش، وضعيت استخدام اين معلمان را بعد از رفت و برگشت                     حق
  .ميان كميسيون و صحن مشخص كردند

بيـان پـيش    وزارت آموزش و پرورش موظف شده حـداكثر ظـرف دو سـال تمـامي مر               تصميم نمايندگان مجلس،    بر اساس   
 با در نظر گرفتن شرطهاي زير اند دبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي خود را كه با آموزش و پرورش همكاري داشته       

  : دهددر اولويت استخدام قرار
  
   برگزاري آزمون -
ر آموزش و   التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي د        قانون تعيين تكليف استخدامي حق     3 و   2شرايط مندرج در مواد      -

  پرورش و اصالحات بعدي آن
  مدرك و رشته تحصيلي -
  جنسيت -
  اي  نياز منطقه -
  سنوات همكاري با آموزش و پرورش  -

در مورد مربيان پيش دبستاني نيز مقرر شده كه مطابق روال قبل اعم از سياستگذاري، نظارت، صدور مجوز و تدوين محتوا      
  .عمل شود
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 افزار دو دانش آموز هزينه نوشتماه،  يك درآمد

افزار دو دانش آموز، درآمد يك مـاه خـانواده كـارگري را                هزينه نوشت  ": در آستانه شروع سال تحصيلي گزارش داد       "ايلنا"
  ".بلعد مي

با توجه به وضعيت نامساعد واحدهاي توليدي كه گريبانگير كارگران نيز ": ساوجبالغ گفت"خانه كارگر"  تشكل دولتي  دبير
  ".اي از كارگران حمايت شود افزار يارانه  آستانه بازگشايي مدارس الزم است با اختصاص بن و توزيع نوشتشده است، در

افزار بـراي كـارگراني    با نزديك شدن به ماه مهر و شروع فصل مدارس، تهيه نوشت          ":پور در اين زمينه گفت      كرمعلي ساماني 
  ".شوار است بسيار د،كنند كه با حداقل حقوق معاش خود را تامين مي

آمـوز در   افزار ضـروري بـراي يـك دانـش     اين فعال كارگري با بيان اينكه در پي افزايش قيمت ناگهاني، اكنون هزينه نوشت         
 تقريبا تمامي درآمد ،هاي كارگري كه دو دانش آموز دارند افزار براي خانواده تهيه نوشت":هزار تومان است، گفت150حدود 

  ".بلعد يك ماه آنان را مي
  
   "كنند تغيير بايد درسي هاي كتاب تمام"

 به گزارش راديو    .داد خبر »تحصيلي مقاطع تمام درسي كتب تغيير «لزوم از پرورش و آموزش وزير بابايي  حاجي حميدرضا
 در پـرورش  و آمـوزش  طرحهـاي  از يكـي  را درسي كتب تغيير ايران، پرورش و آموزش وزير اعتماد، فردا به نقل از روزنامه    

 عنـصر  پـنج  قالب در درسي كتابهاي مطالب پس اين از است گفته و دانسته پرورش و آموزش بنيادين تحول سند راستاي
  مـي  نوشـته  خلـق  با ارتباط و خلقت با ارتباط خدا، با ارتباط خود، با ارتباط محور چهار و تفكر و اخالق عمل، ايمان، علم،
  .شود

 اسـتثنا  بـدون  پرورش، و آموزش تحصيلي  هاي  پايه و سطوح تمام درسي كتب تمام كه كرده تاكيد همچنين بابايي  حاجي  
  .كنند تغيير بايد

 تغييـرات  ايـن  جريان در و گرفت قرار پرورش و آموزش وزارت كار دستور در 1388 سال از درسي كتب محتواي در تغيير
  .برانگيخت را اييانتقاده درسي، كتابهاي قديمي داستانهاي حذف و مدارس تاريخ كتب از پادشاهان حذف

  
  .شدند التدريس ممنوع كردستان استان معلمان از تن چهار

 ممنوع زير اسامي به كردستان استان در واقع ديواندره، شهرستان معلمان از تن چهار ،"موكريان" خبري آژانس به گزارش 
  :شدند التدريس

  خدمت سال 23 ليسانس، – عربي و ديني دبير خالديان، صابر
  سابقه سال 18 ليسانس، – راهنمايي عربي و ديني دبير ،حسيني رئوف

  سابقه سال 12 ليسانس، – ابتدايي مشاور رنجبر، ادريس
   سال سابقه23 ليسانس، –عطااهللا سليمي، دبير علوم تجربي 

تب قـرآن   نفر از دبيران و معلمان اهل سنت كردستان كه آنها هم از اعضاي مك21يادآور مي گردد پيشتر نيز در دو نوبت،    
  .بودند، ممنوع التدريس شدند

 

 "باالخره سانحه است، پيش مي آيد"
 مهر ماه به منظور بازديد از مناطق        26آموزان دختر مقطع دوم دبيرستان شهرستان بروجن روز چهارشنبه             نفر از دانش   44

مـسير دهـدز ـ لردگـان      مهر ماه در مسير بازگشت از منـاطق جنگـي در   28جنگي عازم استان خوزستان شدند كه جمعه 
 نفـر از    26اتوبوس به دليل انحراف به چپ و تخطي از سرعت مجاز از مسير اصـلي خـود منحـرف و دچـار حادثـه شـد و                            

 .آموزان در اين حادثه جان خود را از دست دادند دانش
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 .مي شود نام دارد كه توسط بسيج ترتيب داده "راهيان نور"الزم به يادآوري است كه اين اردوهاي اجباري 

دوسـتان بـراي    ":  دانـش آمـوز گفـت      26به نوشته ايلنا، معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش درواكنش به مـرگ              
اي برنامه ريزي كردند، اما باالخره اين حادثه پيش آمده، اما به طور حتم كسي مايل نيست كه            پيشگيري از هر گونه حادثه    

 ".اين اتفاق رخ دهد

 زيـرا اعـزام دانـش        بايد از آقاي هژبري معاونت محترم پرورشي دراين زمينه سوال كنيـد           ": باره گفت  ابراهيم سرخيز دراين  
 ".آموزان به اردوهاي راهيان نور كاري پرورشي محسوب مي شود

 هزار و يك اقدام براي جلوگيري از    ":، افزود  وي با اشاره به اينكه هم اكنون دربروجن براي تشيع جنازه دانش آموزان هستم             
شود گفت كه اين اتفاق معلول اين است كه براي اعزام دانش      افتد اما نمي    شود اما متاسفانه حادثه اتفاق مي       وقوع حادثه مي  

 ".آموزان به راهيان نور برنامه ريزي نشده است

ل همانند  امسا  پس چرا  ،برنامه ريزيها براي سالمت دانش آموزان شده       واكنش به اين پرسش كه اگر همه امكانات و         وي در 
 افتد و دچـار     باالخره سانحه است گاهي فردي از پله برقي مي        ":سال گذشته شاهد كشته شدن دانش آموزان هستيم، گفت        

 ".گاهي فردي درخيابان، اما اين مساله به اين معني نيست كه نبايد دقتهاي بيشتري صورت بگيرد شود و  سانحه مي

مـسووالنش بپرسـيد،    پرورش نسبت به اين حادثه مبني بر اينكـه از   و آموزش سحرخيز همچنين درباره موضع گيري وزير     
آقاي هژبري دراين زمينه بپرسيد زيـرا   شود، اما بهتر است از به هرحال اردوي راهيان نور با همكاري بسيج انجام مي     ":گفت

  ".ايشان اطالعات بيشتري دارند
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
 

  ييزنان در مسير رها
  آناهيتا اردوان

  
   اكتبرنقش زنان در انقالب

ــيدن  ( ــرا رس ــبت ف ــه مناس  ب
  ) انقالب اكتبرسالگرد

ــان و    ــاب زن ــتي از كت برداش
   توني كليف–مبارزه طبقاتي 

  
ــراد   ــارگر پتروگ ــان ك ــن زن اي

ــالب  ــه انق ــد ك  را 1917بودن
 انقالبي زنـان    رژه. آغاز كردند 

 سـاخت، انقالبـي كـه تزاريـسم را     كارگر سرشار از خشم قرنها ستم، جرقه اي بود كه شعله هاي عظيم انقالب را افزون تـر                 
  . درهم كوبيد

. گروهي از زنان كارگر گردهم آمدند تـا بـه بحـث در مـورد سـازماندهي روز جهـاني زن بپردازنـد         )  مارس 7( فوريه   22در  
ز  فوريه، بعد از آنكه بيست هزار كارگر دست ا25در .  ارها هم به اعتصاب پيوستند-كارگران ديگر، از جمله منشويكها و اس

مـوج وسـيع اعتـصاب و    . كار كشيده بودند، بلشويكها نخستين فراخوان خود را براي يك اعتصاب عمومي منتـشر سـاختند    
زنان كـارگر كـه در   ":يكي از شاهدان عيني اين رويداد مي گويد. تظاهرات نقطه اوج سالها خشم متراكم شده و انباشته بود   
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فاني كه با قدرت تمام هرچه را كه بر سر راهش قرار دارد جارو مي كند،                وتاثر گرسنگي و جنگ به تنگ آمده بودند، مانند          
 سـاخت، انقالبـي   روخته ترقه اي بود كه شعله هاي عظيم انقالب فوريه را اف       جرمارش انقالبي زنان كارگر     . به حركت آمدند  

  ).91 صفحه - زنان روسيه  كتاببرگرفته از( "كه تزاريسم را درهم كوبيد
صنايع نساجي بودند كه به انتخاب نمايندگان و اعزام آنها به كارخانه هاي مجـاور دسـت زدنـد و خواهـان                      اين زنان كارگر    

 در 122 صفحه ،"تاريخ انقالب روسيه"تروتسكي در كتاب . گونه بود كه انفجار انقالب رخ داد   اين. جلب حمايت آنها شدند   
.  را كنـار زد  داشـت  وجـود كه بر سر راه سازماندهي انقالبـي اش          مقاومتي    و انقالب از پايين آغاز شد    ":اين باره نوشته است   

همين زنان بودند كه . ، زنان نساجي قرار داشتان دست ستمديده ترين و لگدمال شده ترين بخش كارگر درابتكار عمل آن
نـد و از شـليك    شـان سـرپيچي كن    ن   فرمانـدها  دستورهايسربازان را به برادري فراخواندند و آنها را متقاعد ساختند كه از             

 و سربازان را شرمسار كردنـد بـه   "پيونديدببه ما "آنها بودند كه اسلحه سربازان را محكم گرفتند و به آنها گفتند      . بپرهيزند
  ". يكي پس از ديگري تسليم شدند آنهاگونه اي كه

تي انقالب هم نتوانـست پـيش       اما ح . انقالب مديون زنان است   :  نوشت "پراودا" در سرمقاله روزنامه  تروتسكي در اين رابطه     
 تمـام نـسلهاي     تهايسن":به قول ماركس  . از بين ببرد   به كلي    را رسوب كرده بود     داوريهاي عميقي كه طي نسلها در ذهنها      

  ".مرده مانند كابوسي بر مغز زندگان سنگيني مي كند
 صـفحه  ،"يواتحاد شـور  و زنان در خانواده  -كارخانه  " زنان و مردان در كتاب       د در تعيين حداقل دستمز    تبعيض به   ينگاه
 در  1915 در سـال     "كولنتاي"مقاله  . بلشويكها عليه اين نابرابري مبارزه مي كردند      .  بر اين مساله مهر تاييد مي گذارد       ،80

زناني كه پيشاهنگ انقالب فوريه بودند، بـه حاشـيه          . ، به همين امر اختصاص دارد      به نام يك تفاوت اساسي     "پراودا"روزانه  
. ، زنان فقط در چند فصل اوليه حضور دارنـد        "تاريخ انقالب روسيه  " از همين روست كه در كتاب        ، كشيده شده بودند   تاريخ

 اين بود كه از كميته مركزي خواست از كار سياسي در ميان زنان 1917از همين رو بود كه از اولين اقدامات لنين در سال 
 از سوسياليسم و حتي دموكراسي كامل و پايدار بدون نقـش مـستقل      او در همان زمان تاكيد كرد كه صحبت       . حمايت كند 

انقـالب  ( روزانه كه براي هر فردي الزامـي اسـت، گزافـه گـويي مـي باشـد                   فعاليتهاي بلكه در    ،زنان نه تنها در كار سياسي     
   .)142 صفحه -20 جلد - مجموعه آثار-1917

. با چهل تا پنجـاه هـزار تيتـراژ در هفتـه شـروع بـه كـار كـرد          "روبوتسينا"روزنامه  . پس زنان بلشويك دست به كار شدند      
 بـه قـدرت     1917 وقتـي بلـشويكها در اكتبـر         ،بنـابراين . كلوبهاي زنان با هدف جذب زنان به فعاليت حزبي تشكيل شـدند           

اكتبـر ايـن    مساله بعد از انقالب     .  مساله درگير كردن توده زنان غير حزبي ابعاد گسترده تر و نويني به خود گرفت               ،رسيدند
در اين مسير پيروزيهـا و      . بود كه اكنون چگونه بايد ميليونها زن را براي مشاركت در امر ساختمان سوسياليسم بسيج نمود               

  . شكستهايي وجود داشت
 و "آنجليكا باالبـانوف "، "كولنتايآلكساندرا "، "انيسا آرمند"، "ژن ماري" ،"وكولوا گالفيرا"ياد و خاطره تالشهاي بي وقفه    

  .زنان بلشويك و پرولتري كه براي دستيابي به مطالبات سوسياليستي در انقالب اكتبر شركت كردند، گرامي باد ديگر
  

  سنت شكني زنان عربستان سعودي

 كـه قـصد دارنـد       اسـت عربستان سعودي شاهد تغيير رفتار نسل جديدي از زنـان كـشور              - 2012 اكتبر   5،  اسوشيتدپرس
اين موضوع را با افزايش سـن ازدواج  . ، از هم بگسلندشده تنيده  جامعه و پود همه عرصه هاي       سنتهاي قديمي را كه در تار     

افـزايش   سال 25، به 2010ميانگين سنِ ازدواج زنان در عربستان سعودي در سال  . آنها نسبت به گذشته مي توان دريافت      
  . سال بوده است22، 2002 است كه در سال يافته

 پيرامون ها، رفتار زنان عربستان سعودي نشان مي دهد كه نظر آن"يقات و مطالعات بين الملليمركز تحق"  گزارشبر اساس
 درصـد از زنـان بـه اسـتقالل اقتـصادي زن و مـرد در چـارچوب        75. طور قابل توجه اي مغاير با مردان استه  نقش زنان ب  

نـان عربـستان سـعودي ابـراز مـي دارنـد كـه           درصـد از ز    40.  درصد است  55قاد دارند، اين ميزان براي مردان       تخانواده اع 
 درصـد از مـردان چنـين    15كه تنها   در صورتي،مشاركت زنان در امور دولتي و فعاليتهاي سياسي مي بايست افزايش يابد   
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 درصد از مردان عربستان سعودي اعتقاد راسخ دارند كـه حقـوق زنـان در پـنج سـال                    50 درصد از زنان و      75. باوري دارند 
 چگونگي اين تغيير و تاثير آن روي جامعه عربستان در بارهنگرش زنان و مردان عربستان سعودي . ر خواهد كردآينده، تغيي

  .  بسيار متفاوت است،سعودي
خواسـتار جامعـه اي رهـا از آداب و رسـوم و     بـه شـدت    تضاد جنسيتي فاحش،  با وجود زنان عربستان سعودي  جديد نسل

 از تحقـق خواسـته هايـشان در دراز مـدت          هـا  آن شـتن كه هيچ نيرويي قادر به بازدا      يطوره  ، ب استفتاده  اسنتهاي پيش پا    
  . نخواهد بود

  
   عهده گرفت را بهماللي يوسفزي حمله به طالبان مسووليت

 به رسـانه هـا      ، كه خود را سخنگوي طالبان پاكستاني مي خواند        "احسان اهللا احسان  " – 1391 مهر   19خبرگزاري بخدي،   
ماللـي  " .اسـت  را به دليل داشتن افكـار ضـد طالبـاني مـورد حملـه قـرار داده             "مالله يوسفزي "ن گروه،   گفته است كه اي   

 او پيشتر در . به خاطر نوشتن خاطرات خود در باره گروه طالبان به شهرت جهاني رسيدله، سا14 ، دختر نوجوان"يوسفزي
  . است"بارك اوباما"مصاحبه اي گفته بود كه شخصيت مورد عالقه اش، 

 قـرار   "موالنـا فـضل اهللا    " در اشغال طالبان پاكستاني به رهبـري         "سوات" زماني كه دره     2009 در سال    "ماللي يوسفزي "
 پـس از    . مي فرسـتاد   "بي بي سي  "در مورد جنايات طالبان را براي       انه اش   ، خاطرات روز  "گل مكي " با نام مستعار     ،داشت

   .ان پاكستاني، حكومت پاكستان به او جايزه شجاعت دادوقوع عمليات نظامي در اين منطقه و پاكسازي طالب
 هنگـام بازگـشت از      "ولـسوالي سـوات   "، در مركـز     "سيدوي شريف "اين دختر پاكستاني، روز گذشته در منطقه موسوم به          

سـيدوي  "الن بيمارسـتان    و گرچـه مـسو    . هدف حمله مسلحانه قرار گرفت     ، با شليك گلوله به سرش     كالس درس به منزل   
 اما پزشكان بيمارسـتان شـهر پيـشاور مـي           ، را رضايت بخش گزارش كرده اند      "ماللي يوسفزي "يعت جسماني    وض "شريف

   . بايد براي تكميل معالجات به خارج از كشور منتقل شود"ماللي"گويند كه 
المللـي را    به اين سو همواره براي پيشرفت تعليم و آموزش دختران تبليغ كرده و جايزه هاي بـين                   2009 از سال    "ماللي"

، غير اسالمي و با تفكـرات طالبـان         "ماللي يوسفزي " مي گويد كه افكار      "احسان اهللا احسان اهللا   " .نيز به دست آورده است    
، اما حمله  شد"سوات" پاكسازي منطقه مدعي 2009حكومت پاكستان پس از حمله سال  اگرچه .پاكستاني مطابقت ندارد

شماري از فعاالن مدني و آگاهان    .  مورد وجود طالبان در اين منطقه پديد آورده است          بار ديگر ترديدهايي را در     "ماللي"به  
 از "عقيل يوسفزي".  هنوز هم گروه طالبان حضور گسترده دارد"سوات"امور سياسي پاكستان نيز بر اين باورند كه در دره 

ر مي شود كه گروه طالبان بـه كلـي نـابود             زماني برقرا  "سوات"نويسندگان پاكستاني به رسانه ها گفته است، صلح در دره           
  .به گفته او امنيت زماني تامين مي شود كه مردم در خيابانها مورد حمله مسلحانه قرار نگيرند. شود

  
  زنان در پاكستان، هند و افغانستان عليه طالبان به خيابانها آمدند

منظور اعالم حمايت خود از  ستان، هند و افغانستان بههزاران تن از زنان مسلمان در پاك - 2012 اكتبر 14، نيوز سايت يورو
  . شود به خيابانها آمدند ترين قرباني طالبان محسوب مي   دختري كه تازه،مالله يوسف زي

 14آباد پاكستان كودكان نيز با حضور در تظاهرات زنان نسبت به مجروح ساختن يـك مـدافع              در شهرهاي كراچي و اسالم    
  . ط شبه نظاميان اسالمگرا ابراز انزجار كردندساله حقوق كودكان توس

آموز دختر در شهر هرات با شهروندان خشمگين پاكـستاني     دانش500شمار قابل توجهي از زنان افغان نيز همراه با حدود        
  .همصدا شدند و عليه طالبان و در دفاع از حقوق كودكان سرزمينهاي اسالمي به تظاهرات پرداختند

  
  مصر، تكان دهنده و نگران كننده اساسيپيش نويس قانون 

بسياري از فعاالن و مدافعان حقوق زنان، پيش نويس قانون اساسـي كـشور مـصر را                  - 2012 اكتبر   13شبكه خبري زنان،    
 پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور برابري جنسيتي را به شرطي كه 36ماده . تكان دهنده و نگران كننده مي دانند
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به صراحت ابراز مي دارد كه دولـت متعهـد اسـت تـا در قـانون                   ضوابط شريعت اسالم تجاوز نكند، قبول دارد و        از قوانين و  
 ها، بـدون   پهنهگذاري و مناسبات اجرايي، برابري جنسيتي را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ديگر                 

  . تخطي از شريعت اسالم در نظر بگيرد
 36مرد بر اساس شريعت اسـالم برابـر نيـستند و بنـد              زن و    كرده اند كه     مابراز نگراني و خشم اعال    فمينيستهاي مصري با    

، مـدير مركـز حقـوق    "قمصانناهيد ابو "خانم .  برابري جنسيتي و حقوق زنان را تهديد مي كند  ،پيش نويس قانون اساسي   
 موجبـات  مزبـور عنوان يك مرجع در بنـد       ه  الم ب  قوانين اسالمي و ذكر شريعت اس      الزام به رعايت  زنان مصري مي گويد كه      

 فضا را براي چانه زني بر سر حقوق زنان          ،وي اضافه مي كند كه اين موضوع      . تشويش و نگراني فراواني را فراهم آورده است       
  . ميان افراط گرايان مذهبي و ليبرالها آماده مي سازد

عنوان مرجع براي حكومت كردن الزامي دانـسته  ه سالم را ب، اصول شريعت اياز ديگر سو، بند دوم پيش نويس قانون اساس       
بسياري از زنان اعتقاد . حساب مي آورده را سقف بسياري از آزاديهاي اجتماعي از جمله چگونگي رعايت حقوق زنان ب و آن

  .  استشته حقوق زنان باز گذا پايمالي وسيله دست نهادهاي دولتي را جهت دارند كه پيش نويس قانون اساسي بدين
 زنـان عنـوان    موقعيتو اختار سياسي جديد مصر پيشتر در باره س"اخوان المسلين"، يكي از اعضاي برجسته     "عمر طارق "

 وظيفـه همـسري،     ،كه ازدواج مي كننـد      اما زماني  ،كرده بود كه آنها مي بايست اجازه كار در خارج از خانه را داشته باشند              
  .  همسر يا مادر نشده باشندكه به بيان ديگر، زنان آزادند تا زماني. ز خانه مقدم استمادري و تربيت فرزندان بر كار خارج ا

تالف سوسياليستهاي  ئا"،  "حزب سوسيال دموكرات مصر   "گروهي از سازمانهاي سياسي و سازمانهاي غير دولتي متشكل از           
بـور در  ز نسبت بـه بنـد م   مشتركير بيانيه   با انتشا  ... و "سازمان زنان نو  "،  "حزب مردم امروز  "،  "حزب مصر آزاد  "،  "مردمي

 راهـي جهـت محـدود سـاختن     به عنوانپيش نويس قانون اساس جديد مصر ابراز نگراني كرده و استفاده از شريعت اسالم       
  . حقوق زنان را محكوم كردند

 از حقوق زنان مـصر       بر اينها، تالشهاي فراواني از سوي شخصيتهاي سكوالر و مدافعان حقوق زنان در جريان است تا                افزون
در سالهاي اخير نقش بسيار مهمي در تغييرات اجتماعي و سياسي ه ويژه  ب وطور تاريخيه  مصري كه بانعنوان شهرونده ب

  .داشته اند، دفاع كنند
شهر  در  بزرگي اكتبر با برگزاري راهپيمايي4 در تاريخ  نيز سازمان مدافع حقوق زنان33 بيش از  ازتالفيئدر همين رابطه ا

آزار و اذيـت  ،  قـانون  يـك قاهره با تهيه ليستي از مطالبات زنان و ارايه آن به محمد مرسي از وي خواست كـه بـا تـصويب                 
  .حساب آورده عنوان عملي جنايي به جنسي را ب

  
  بهبود وضعيت زنان كليد پيشرفتهاي چشمگير در سراسر جهان است

ه اي پيرامون موقعيت زنان در جهان كـه توسـط گروهـي متـشكل از             تحقيقات موثق و گسترد    - 2012 نوامبر   9وب نيوز،   
 با ارايه آمار و فاكت ثابت مي كنـد كـه بهبـود وضـعيت زنـان كليـد                     انجام گرديده،  اساتيد دانشگاهي از كشورهاي مختلف    

  . پيشرفتهاي چشمگير در سراسر جهان است
 ميليـون  150 تـا  100 ،ر با مردان دسترسي داشته باشـند اگر زنان كشاورز به امكانات كشاورزي براب   بر اساس اين پژوهش،     

 توليـد  ،طور برابر با مـردان در نيـروي كـار مـشاركت داده شـوند           ه  اگر زنان ب  . انسان گرسنه كمتر در جهان خواهيم داشت      
  . ناخالص ملي كشور آمريكا، ژاپن و كشورهاي اروپاي غربي دو برابر خواهد شد

 است كه به اولياي امور در سراسر جهان هشدار مي دهد كه به  پژوهش علميو نه آخرينچه تحقيقات مذكور نه اولين  اگر
 اما زنان در سراسـر جهـان   ، و جدي در دستور كار قرار دهند     فوريرفع تبعيض جنسيتي اهميت بيشتري دهند و راه حلي          

 درصـد از  50را انجام داده و بيش از  درصد از كار جهان 66 زنان بيش از با وجود آنكه. هنوز از تبعيض جنسيتي در رنجند     
 را  ي كـشاورزي   درصـد از زمينهـا     1 درصد از درآمد جهـاني و كمتـر از           10 تنها   اما ،مواد خوراكي جهان را توليد مي كنند      

زنان نسبت به مردان به امتيازات بانكي، امكانات آموزشي، تكنولوژي، مشاغل مديريتي و قوانين حمايتي كمتـري                 . صاحبند
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 صـورت  عنـوان انـسانهايي برابـر بـا مـردان     ه  اهميت رعايت حقوق زنان ب    پيراموندر بيشمار تحقيقاتي كه     . ارنددسترسي د 
  .  شده استكيدارابطه اُرگانيك اين نابرابري با بسياري از معضلها و پيشرفتهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ت ، برگرفته

يض جنسيتي را مي بايست در سيستم و روابط اقتصادي حاكم وضعيت بغرنج زنان در جهان مشخص مي كند كه ريشه تبع
  . ندارد"زن"، تعريفي انساني از بيشتر سرمايهبر جهان جستجو كرد كه در راستاي رشد و انباشت هرچه 

  
   پس از جنگتشديد قاچاق زنان و دختران در عراق

 تعميق و رشـد معـضلِ قاچـاق دختـران و      ازسيعتحقيقات و يك ،)مقام ما(َكرامُتنا  - 2012 نوامبر   16شبكه خبري زنان،    
 داين تحقيقـات توسـط بنيـا      . خبر مي دهد  زنان جهت بهره كشي جنسي در سكوت تلخ بعد از حمله و اشغال كشور عراق                

  .  صورت گرفته است"براي تغييرات اجتماعي توسط آموزش در خاورميانه"انگليسي 
، بيش از پنج هزار زن و دختر عراقي جهت استثمار جنسي به           2003سال   حمله و اشغال كشور عراق در ماه مارچ           هنگام از

كشورهاي اُردن و سوريه به ترتيب جزو اولين كشورهايي هستند كه به جذب قربانيان مي               . كشورهاي ديگر قاچاق شده اند    
محدوديتهاي بيشماري  خود قانون كار در  وليمي گيرند،كشورهاي مذكور شرايط سختي براي صدور ويزا در نظر ن. پردازند

طور اتوماتيـك دختـران و زنـان    ه  اين تركيب ب  .  كار قايل شده اند    بازارجهت مشاركت در    ) بخوانيد قربانيان ( مهاجران   براي
  . عراقي را به تن فروشي جهت رفع كوچكترين احتياجات اوليه وادار مي سازد

 جدي جهت رفع معضل قاچاق انسان و اقدامي ،ستانبراساس تحقيقات مذكور، هم دولت عراق و هم منطقه خودمختار كرد
قاچاق انسان، استثمار جنسي و بردگي حتي در قانون اساسي عراق ممنـوع             .  اتخاذ نكرده اند   بهره كشي جنسي زنان عراقي    

ا جاي پيگيري قانوني و تحت تعقيب قرار دادن قاچاقچيان، در بـسياري مـوارد قربانيـان ر                ه  دولت عراق ب  . اعالم نشده است  
  . مورد محاكمه و توبيخ قرار داده است

تحقيقات ياد شده در گام اول با توسل به آمار و ارقام، به گستردگي معضل بهره كشي جنسي زنان عراقي در دوران بعـد از    
در گام بعدي، اطالعات گردآوري شده از مطبوعات، تحقيقات سازمانهاي غيردولتي و بين المللـي              . صدام حسين مي پردازد   

  . سپس، محققان به گفتگو با قربانيان پرداخته اند.  قرار مي دهد تجزيه و تحليل را مورداين رابطهدر 
 ابراز مي دارد كه آنچه در اين تحقيقات پيرامون وسعت ،"موسسه تغييرات اجتماعي"، موسس و مدير "ايمان ابوعطا"آقاي 

ما به فعاليت خود جهت افشا و ":وي اضافه مي كند. مي باشد تنها گوشه اي از فاجعه ،قاچاق و بهره كشي زنان عراقي آمده
عراقي را به چالش گرفته و افكار عمومي جهان را جهت مبارزه  آشكار سازي حقيقت ادامه مي دهيم تا سياست اولياي امور         

 ،چاق مـي شـوند  اگرچه زنان عراقي بيشتر به كشورهاي اردن و سوريه قا  . عليه قاچاق زنان در كشورهاي عربي آماده سازيم       
   ". دخالت دارندامر مانند ايران، عربستان سعودي، لبنان و كويت نيز در اين ديگراما كشورهاي 

  
  چند خبر از ايران* 

  
  آرايشگاههاي زنانه در اصفهان پلمپ شدند

خالقي در سطح  در راستاي طرح امنيت اجتماعي و ا كه در اجراي طرح بازديد از آرايشگاههاي زنانه- 1391 مهر 27هرانا، 
  . ، پنج واحد صنفي متخلف شناسايي و پلمپ شدند انجام مي گيرداستان اصفهان

  
  نسرين ستوده دست به اعتصاب غذا زد

 وكيل زنداني كه به شش سال زنـدان و ده سـال محروميـت از حـق               ،خانم نسرين ستوده   - مهر   26اخبار زنان، چهارشنبه    
  . از مالقات حضوري با فرزندان و خانواده خود، دست به اعتصاب غذا زدگيريجلو ه باعتراض در ،وكالت محكوم شده است
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  ازدواج كودكان

 ساله در اين استان خبر      14 تا   10 مورد ازدواج افراد بين      1773معاون سياسي، امنيتي استاندار همدان از        -  مهر 24،  هرانا
  . داد
  

  !حذف سنگسار از قانون به معناي حذف آن نيست

اللهيار ملكشاهي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رژيم ابراز داشت كه اگرچه حكـم سنگـسار در    -هر  م20ايلنا،  
  .  اما اين به معناي حذف آن نيست،اليحه مجازات اسالمي نيامده است

 ،سـت احكام شرعي قابل حذف شدن نيستند و در قانون اساسي آمده كه هر جايي قانون ساكت ا                ":كارگزار رژيم اضافه كرد   
   ".قضات مي توانند به مباني شرعي مسلم مراجعه كنند و سنگسار نيز از جمله آنهاست

  

  
  ......فرھنگ و ھنر

 
  رويدادهاي هنري ماه

  ليال جديدي
  

  :روز سخن

  "خوابيم همه وقتي" - !كنه بيان مي خوام كه اونطور هامو درد كه نكردم پيدا اي واژه هنوز" - 
  )ايراني پژوهشگر و نويس فيلمنامه و تياتر، نمايشنامه و سينما كارگردان ،1317بيضايي، متولد  بهرام( 
 ي سـيما  و صـدا  سـازمان  ريـس  ضـرغامي،  اهللا عـزت  ("اسـت  سرآمده ديگر اطالعات نشر از جلوگيري و سانسور دوره" -

 اسالمي هوريجم تلويزيون هاي شبكه پخش توقف به واكنش در سانسور، طويل و عريض دستگاههاي با اسالمي جمهوري
   )هاتبرد ماهواره در
  

  كتاب

  
  محمدي مهرپور مهرداد كار ،"عاطفه كردن دار بر"

 نكـا  شـهر  در 1383 سال در سهاله رجبي عاطفه نام به بيمار نوجواني اعدام ماجراي كتاب، اين در محمدي مهرپور مهرداد
 او را  اعدام  حكم و نيز بازتاب اجراي و محاكمه و گيريدست روند در فراوان تخلفات و اعدام واقعي داليل مازندران، استان در
   .ها شرح مي دهد رسانه در

 زنـان  مـشكالت  و مسايل اسالمي، جمهوري ضدانساني حكومت دوره در ايران زنان وحشيانه سركوب نويسنده همچنين به  
 قـوانين  در كودكـان  گـاه جاي حكومـت،  توسـط ) كـودك (نوجـوان    و جـوان  دختران و زنان گسترده اعدام ايران، جامعه در

 گـسترش  و فروشـي  تـن  هاي زمينه پديدآوردن در اسالمي جمهوري حكومت نقش ايران، در فحشا و فقر ضدبشري رژيم، 
  .است پرداخته … و حكومت عوامل توسط فحشا و فساد باندهاي اداره آن،

   mehrdadmehrpour@yahoo.com :الكترونيكي پست 
   www.tabarestan.info تبرستان: ناشر 
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   فرانسوي زبان به "فرانسه تلويزيون نگاه از ايران"

 دانـشگاه  از دكترايش رساله اساس بر را "فرانسه تلويزيون نگاه از ايران"كتاب   مستندساز، نگار و   روزنامه   گلمكاني، جمشيد
 دربـاره  2010 تـا  1979 لسـا  از فرانـسه  تلويزيون كه را تصويري او. است نوشته تلويزيون و سينما دپارتمان در "سوربن"

  .است كرده تحليل داده، نشان ايران
 نبـود  و سردسـتي  سـاختار  افراطـي،  مـسلمان  مردمي از آور  شوك تصوير دادن نشان: پرداخته محور عمده  سه به گلمكاني
 شـبيه  - انايـر  مـردم  بـه  فرانـسوي  شـهروند  كـه  برتري انگارانـه اي    نگاه پايان، در و فرانسه تلويزيون سازان  برنامه تحقيق

  .دارد -فرانسه  مسلمان سابق مستعمره كشورهاي
  

  فرانكفورت كتاب المللي بين نمايشگاه چهارمين و شصت
 1000 و شـود   مـي  برگزار فرهنگي  برنامه 3200 از بيش دارند، شركت غرفه 7300 با كشور 110 از بيش نمايشگاه اين در

  .پردازند مي خود كتابهاي معرفي به نويسنده
 كه است الكترونيكي كتابهاي روزافزون رشد نيز و نوجوانان و كودكان كتاب  آينده امسال، نمايشگاه اصلي محورهاي از يكي
 ديـدن  نمايـشگاه  ايـن  از سيصدهزار نفـر   حدود شود مي بيني پيش. است كرده تبديل چاپي كتابهاي براي رقيبي به را آن

 سـاله  500 سـنتي  از جهان به شمار مـي رود،      كتاب نمايشگاه ترين  مهم و ترين  بزرگ فرانكفورت كه  كتاب نمايشگاه. كنند
  .بود اروپا در كتاب نمايشگاه مركزي  هسته فرانكفورت ميالدي، هفدهم قرن تا. است برخوردار

  
  برد را ادبيات نوبل چيني، نويسنده موين،

 برنده عنوان به را چيني نويسنده ،"موين" سوئد، در نوبل آكادمي
 آكـادمي  ادبـي  كميته. كرد معرفي 2012 سال ادبيات نوبل جايزه
 "موين" آثار "وهمي رئاليسم" ويژگي خاطر به را جايزه اين نوبل

 معـادل  كـرون،  ميليـون  8 ادبي نوبل جايزه. است كرده اهدا او به
  .است دالر هزار دويست و ميليون يك

 در زادگـاهش   كـه  اسـت  چين مدرن نويسندگان از يكي "موين"
 وي غـرب  جهان. شود  مي رو روبه ممنوعيت با آثارش انتشار براي

 "ييمو ژانگ" را "سرخ ذرت" فيلم. شناسند مي شد، ساخته آنها از يكي از اقتباس با "سرخ ذرت" فيلم كه رمانش دو با را
  . مي باشد"نزن حرف" به معني چيني زبان به  است"مويه گوان" مستعار نام "موين". است ساخته

 و "شـراب  جمهـوري " ،"بهـاري  شـب  روي بـر  باران بارش". است نوشته چيني زبان به بلند و كوتاه داستان هاده "موين"
  .هستند او داستانهاي جمله از "اند كرده خسته مرا مرگ و زندگي"
 نـاطق م در زندگي درباره آيند و  مي شده روايت برايش كودكي در كه محلي هاي افسانه و اش روستايي پيشينه از او آثار 

  باشند مي كنند، مي تالش ماندن زنده براي كه مردمي درباره روستايي،
  

  
  

  "ريحانا" و "شكيرا" به الملل بين عفو هشدار

 پـاپ  خواننـده  دو آذربايجـان، بـه   جمهـوري  در بـشر  حقـوق  نقـض  لندن ضمن اشاره به  در مستقر الملل بين عفو سازمان
  . داد هشدار آذربايجان جمهوري در جاري ماه در كنسرت برگزاري به نسبت " و ريحانه"شكيرا"آمريكايي، 

  
  

  موسيقي
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 و دسـتگيري  سياسـي،  فعـاالن  سـركوب  درباره هنرمندان اين به اي نامه ارسال با سازمان اين

 برنامه چنين اجراي با":است گفته و كرده رساني اطالع نويسها وبالگ و نگاران روزنامه تعقيب
 بيـان  آزاديهـاي  سـركوب  و حقـوق  نقض پشتيبان واقع در ها برنامه ناي هايي، برگزاركنندگان 

   ".شد خواهند معرفي
 نگـاران،  روزنامـه  هنرمندان، تمامي به بايد آذربايجان دولت كه است باور اين بر الملل بين عفو

  .كنند نظر زابرا جويانه تالفي اقدامات از ترس بدون و آزادانه تا دهد اجازه عادي شهروندان و سياسي، فعاالن
  
   "ديگر نيازي به مجوز براي انتشار موسيقي ايراني نيست"

 مـي  شـده،  "جهـان  موسـيقي " در بخـش   "گرمـي " جـايزه  نـامزد  ايـن  از پيش كه تار نوازنده و آهنگساز عليزاده، حسين
 انتشار  براي  ارشاد مجوز به ازيني ديگر كنم مي فكر و شناخته خوبي به ايران و دنيا در را خود جايگاه ايراني موسيقي":گويد
   ".نباشد موسيقي نوع اين
 همـه  بـا  كـه  بودنـد  هنرمندان خود اين يا داشته آثار بهبود روند بر مثبت تاثير مجوز صدور سال همه اين":افزايد مي وي

  "كردند؟ معرفي دنيا به را ايران موسيقي و ساختند مشكالت
 يافته افزايش ارشاد وزارت سوي از كنسرت و آلبوم مجوز اعطاي روند از قيموسي عرصه هنرمندان اعتراض اخير سالهاي در

  .است
  .پرداخت كنسرت اجراي به "گاسپاريان جيوان" با همراه لندن "باربيكن" سالن در پيش هفته دو عليزاده آقاي

  
  موزه

  
  شد تعطيل هرزگوين و بوسني ملي موزه

 براي  را  درهايش  فعاليت، سال124 از پس مالي، منابع كمبود دليل به "ساريوو" در هرزگوين و بوسني جمهوري ملي موزه 
  . بست بازديدكنندگان روي به هميشه

 خطي كتاب جلد چند ويژه به و بالكان منطقه از ارزشي با تاريخي آثار است، شده نهاده بنا نوزدهم قرن در كه موزه اين در
 كـار  بـه  1995 تا 1992سالهاي   در يوگسالوي داخلي جنگهاي انزم در حتي موزه اين. شود مي نگهداري فرد به منحصر

  .داد مي ادامه خود
 گردشـگران،  بـه  بلـيط  فـروش  راه از تنهـا  و اند نكرده دريافت دولت از حقوقي كه است سال يك حدود موزه اين كاركنان
  .بودند داشته نگاه باز را محل اين درهاي

  .كردند تجمع آن مقابل در موزه اين تعطيلي به اعتراض در "سارايوو" دانشگاه دانشجويان از تن صدها 
 سوي از هرزگوين و بوسني جمهوري رسمي شدن شناخته رسميت به و سابق يوگسالوي در داخلي جنگهاي پايان زمان از

 ايـن  چنـدقومي  و متكثر جامعه فرهنگي امور به رسيدگي مسوول كه ندارد وجود دولتي نهادي يا وزارتخانه جهاني، جامعه
  .باشد بالكان منطقه كشور

  
  تياتر

  
   كرد اعطا نيويورك تياتر به دالر ميليون يك استريپ مريل

 و   نيويورك تياتر بنيانگذار ،"پپ جوزف" از قدرداني پاس به اسكار جايزه چندين برنده و سرشناس بازيگر ،"استريپ مريل"
  .كرد به اين مركز هنري هديه دالر ميليون يك تياتر، اين ديرهم هيات اعضاي و اصلي حاميان از يكي ،"افران نورا" ياد به



 ٤٤

 صـحنه  روي بـه  بـار   اولين   براي "استريپ" زماني كه  گردد،  بازمي قبل سال 35 به نيويورك تياتر و "استريپ مريل" رابطه
 نقـش  ايفاي "ليتژو و رومئو" نمايش در نيويورك تياتر سالگرد پنجاهمين جشن در نيز جاري سال ژوئن ماه در وي. رفت
  .كرد

  
  است متروكه اصفهان در تياتر سالن40 

 حال در اصفهان در تياتر اجراي براي سالن 40 از گفت، اصفهان استان اسالمي ارشاد و فرهنگ كل مدير شالويي، محمود 
  .هستند متروكه آنها بقيه و شود مي استفاده سالن 6 از حاضر فقط

 از چـرا  كـه  هستم پرسش اين پاسخ دنبال به":دولتي در استان اصفهان ابراز داشتمتولي سانسور و مسوول ترويج فرهنگ  
  ".شود نمي استقبال دارند، گفتن براي حرفي و هستند ارزشمند بسيار برخي كه اصفهاني تياترهاي

  
  )مراد گوهر (تبعيد در ايران نمايشي هنرهاي و تئاتر جشنواره سيزدهمين

 هـدف  بـا  و جهان آزاديخواه مردان و زنان ياد  به )مراد گوهر (تبعيد در ايران نمايشي يهنرها و تئاتر جشنواره سيزدهمين
  . در پاريس برگزار شد بخش سه در اكتبر14 تا سپتامبر 28 از مختلف، مليتهاي از تبعيدي يا مهاجر هنرمندان معرفي

  
  سينما

  
  اكشمر در زنان فيلم المللي بين جشنواره در معتمدآريا فاطمه بزرگداشت

 بـا  و جهـان  سـينماي  زن برجـسته  هـاي  چهـره  از بـسياري  حضور با زنان فيلم المللي بين جشنواره سال ششمين امسال
  .شد برگزار مراكش "صاله" شهر در ايران سينماي بازيگر معتمدآريا، فاطمه از ويژه ستايش

 هنگـام  اختتاميـه  مراسـم  در جشنواره بـود،  داوران هيات از دوره اين رييس كه هند سينماي نامدار چهره ،"واسادو اورونا"
 يك و سينما زن نظير بي بازيگر يك به كه است افتخار يك من براي":داشت اظهار معتمدآريا فاطمه به ويژه جايزه اعطاي

 بـراي . كنم مي اعطا را جايزه اين است، بوده كودكان و زنان حقوق مدافع همواره كه كسي و سخت كوش  و اجتماعي فعال
  ."كنم مي آرزو را درخشاني روزهاي ايران سينماي بازيگر زنان تمام و سينما ازيگرب اين

 متفـاوت  دفعـات  تمـام  بـا  و است خاصي شب من براي امشب":گفت جشنواره ويژه جايزه دريافت از پس معتمدآريا فاطمه
  ".دارم رنج احساس زمان هر زا بيش و است شده سخت و غيرممكن برايشان كردن كار دليلي به هر زنان اينكه براي است،

  .بود المللي بين جشنواره از دوره اين داوران هيات اعضاي از يكي امسال معتمدآريا فاطمه
  ") پويا فرهنگسراي" گزارش از بخشي(
  

  "بيابان رقص" فيلمبرداري آغاز

 درباره "بيابان رقاص" نام به بريتانيايي سينمايي فيلم يك فيلمبرداري
  .شود مي آغاز زودي به ايران در رقص ممنوعيت و ايراني هرقصند يك

 جـزو  كـه  بريتانيـايي  برجـسته  رقـاص  و رقـص  طـراح  ،"خـان  اكرم"
 را فـيلم  ايـن  رقص طراحي است، معاصر رقص هاي چهره مشهورترين

 از "نـشين  زاغـه  ميليـونر " فـيلم  بازيگر ،"پينتو فريدا" و دارد برعهده
  .است آن بازيگران جمله

 در رقـص  ممنوعيـت  وجـود  بـا  كه كند مي روايت را غفاريان افشين نام به جواني رقصنده زندگي واقعي داستان ،فيلم اين
  .آورد مي روي هنر اين به ايران،
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  سوئد -تبعيد المللي بين جشنواره ويژه حاشيه نشينها، برنامه

، سـوئد، برگـزار     "يوتوبـوري "اكتبـر در    11به  پنجشن و اكتبر9شنبه   سه روزهاي تبعيد در  المللي  بين جشنواره ويژه برنامه 
   .گرديد

  خـارجي  جوانـان   زنـدگي  ، درباره "كنيم مي سقوط كه زماني" و   "نكنيد رفتار حيوان مثل با ما " در اين جشنوار، فيلمهاي   
  . نشين به نمايش درآمد حاشيه مناطق

  
  اسپانيا سباستين سن فيلم المللي بين جشنواره دوره شصتمين

  
 المللـي   بين جشنواره دوره مينشصت
 نمايش با اسپانيا سباستين سن فيلم
 نــيكالس" ســاخته "ربيتــراژ" فــيلم

  .شد آغاز "جاركي
 ،"ساراندون سوزان" و "گير ريچارد"

 همـراه  بـه  "آربيتـراژ " فيلم بازيگران
 و سـينما  سـتارگان  از ديگـري  تعداد

 در المللـي   بـين  سرشناس فيلمسازان
 حضور نوارهجش اين افتتاحيه مراسم

 جـايزه  قـبال  بـازيگر  دو اين. داشتند
  .اند كرده دريافت را سباستين سن جشنواره) سينمايي دستاورد عمر يك جايزه ("دونوستيا"

 . بود خواهند جشنواره اين ديگر مهمانان از "كروز لوپه پنه" و "افلك بن" ،"دونووو كاترين" ،"هوپر ايزابل" چون ستارگاني
 جـشنواره  ايـن  در "گرگور مك يوان"  و "جونز لي تامي" ،"تروالتا جان" ،"استون اليور" سرشناس، انستارگ اين بر افزون

 را سباستين سن فيلم جشنواره شصتمين سينمايي دستاورد عمر يك جايزه "هافمن داستين"امسال  . كرد خواهند شركت
  .كرد خواهد دريافت

  
  شعر

 

  صالحي علي سيد از اي تازه ورزقان، شعر

 از پـس  مـسووالن،  هـاي   وعده باوجود كه آذربايجان زدگان  زلزله وضعيت و ماندن  سامان  بي به واكنش در صالحي،  علي سيد
  :"ورزقان" نام به است سروده اي تازه شعر هستند، سرپناه بي چادر نشين و هنوز سه ماه گذشت نزديك به

  هم هنوز اينجا
  آدمي

  ترسد، مي باد  ي  هوده بي هيابانگ از
  ترسد، مي  باران دليلِ بي  تكلم از
  .ترسد مي  برف به آسمان مردد باور از
   ترسيم مي ما
  است سردمان ما

   خواب، بي زده، يخ ايم، خسته 
  !زمهرير همه اين هوهوي  خواب بي
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  ...باد كه خيمه اين و
  شكسته، را فانوسش

  باران
  ربوده، را اش بورياي

  برف
  را لرزانش لكنت
  .است كرده كفن

  ينجاا
  ترسيم مي  ما
  است سردمان ما
  .است رسيده مان استخوان به كارد ما
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
  

 ..........زندان، شکنجه، اعدام
 

  )ويرايش دوم(زندان زنان تبريز، نيمه پنهان 
  شهنازغالمي

  
، تجربيات فردي من اسـت      مطلبي كه پيش رو داريد    

 سـال حـبس     8كه به دليل فعاليتهاي سياسي ام به        
-1368تعزيري محكوم شده بودم و در طي سالهاي         

در آن سـالها   . در زندان تبريـز محبـوس بـودم       1372
ابتدا بند ما، بند دوازده بود كه براي به وجـود آوردن       
احساس فرودستي در ما فعاالن سياسي بر تابلوي آن      

  ). نسوان گروهكي (12بند :  بودنوشته شده
 نفـر بـود، ولـي بـه تـدريج كـه             14تعداد ما در آنجا     

 آزاد شدند و تعداد ما بـه        12زندانيان سياسي از بند     
منتقل )  نسوان جرايم( نفر رسيد ما را به بند هشت 8

  .كردند
 ختمان بزرگ و قديمي بـود و      غيرسياسي مرتكب شده بودند درقسمت اصلي بند كه يك سا          زندانيان زن كه جرائم عادي و     

  .همواره بوي تعفن از آن مي آمد، زنداني بودند
چرا كه مسئوالن زندان همواره درهراس بودند تا مبادا مـا بـا          .اجازه داده نشد تا آنجا را ببينيم       به ما زندانيان سياسي هرگز    

  .بريز تاثير بگذاريمسياسي شدن فضاي زندان ت درنتيجه بر زندانيان عادي ارتباط فكري پيدا كنيم و
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يك اتاق بسيار كوچكي زنداني كرده بودنـد كـه لولـه هـاي               فيزيكي و رواني زندانيان سياسي، همه ما را در         آزار  به منظور 
تابستان فوق العـاده     ويژه در ه  بزرگ آب داغ ساير قسمتهاي زندان  از آنجا عبور مي كرد و تحمل گرماي دوزخ آساي آن ب                  

  متـر  15-10 كـه بـه انـدازه        8يك قسمت از حياط بند       حياط ما    و  بود  سه عدد تخت خواب سه نفره       ق  در اطا . بود دشوار
از شكافهاي ديوار چـوبي مـي        ما . مربع بود و توسط چوبهاي نازكي از حياط بزرگ و اصلي بند نسوان جرايم جدا شده بود                

  .آنجا مطلع شويم له از وضعيت زندگي آنها درتوانستيم زندانيان عادي را ببينيم و صدايشان را بشنويم و بدين وسي
  

سوي  كه ازاست همان سال   تا شهريور1386مرداد سال  اين گزارش دستاورد بازداشت يك ماهه من دراواخر ازسوي ديگر 
  .نيروهاي اداره اطالعات و امنيت سپاه به عمل آمد

سياسـتهاي   انتقـاد از    گـزارش از مراسـم و       درتبريـز، تهيـه    1386برگزاري و شركت درراهپيمـايي اعتراضـي يـك خـرداد            
 اتهاماتي بودند كـه از طـرف   ،نظم عمومي  آن  گزارش و اخالل در      سركوبگرايانه دوره اول رياست جمهوري احمدي نژاد در       

 بـا   ام  دستگيري   سومين   همچنين در  آن نيز به دليل اين اتهامات و        بعد از  .وارد كردند بازجويان اداره اطالعات تبريز برمن      
 مـاه حـبس محكـوم     6 سـال و     16دو اتهام ديگر تحت عنوان نشر اكاذيب و ارسال خبر به خبرگزاريهاي خارج از كشور به                 

كـه   آنجـائي   از .بـود  دادگاه دردست بررسـي      4شعبه    كه هنوز پرونده مربوط به نشراكاذيب من در        بودشدم و اين درحالي     
آنجا تقاضاي   و دربرودكيه ر مجبور شد به تبود ايشان بوجود آمده وكيلم آقاي نقي محمودي به دليل شرايط امنيتي كه بر

  .اطالع ندارمپناهندگي بدهد، هنوز از راي صادره 
.  اسـت  80-70-60كه در طي دهـه       رابطه با وضعيت زنان زنداني تبريز      دراصل يك مقايسه كلي در     در هرحال اين نوشتار   

ن تبريز را به انسانهاي درد آشنا، آزاديخواه و برابري طلب نشان دهـد و بـا   اميد است اين نوشتار بتواند زير پوست زندان زنا  
  .رابطه با اين موضوع در وضعيت سخت و دشوار زندگي آنها تغييراتي بنيادين ايجاد نمايد شفاف سازي در

  
  با زنان زنداني

مـا در   : گفت  ندان آورده شده مي   به جرم قتل شوهرش به ز     كه  كند او     اهل كردستان است ولي در تبريز زندگي مي       : خديجه
كردم ولي شـوهرم مـرا بـه      من با بچه هايم دركارخانه آجرپزي تبريز كار مي  ،شرايط بسيار سخت اقتصادي بسر مي برديم      

مـي   او بدون اجازه من همسر ديگري گرفته بود و ما هرچه پس انـداز             . داد زد و مورد آزار و اذيت قرار مي        شدت كتك مي  
روزه بيـل را برداشـتم و او را مـصدوم      كه يك روز دردعواي هـر      دومش مي كرد تا اين     خرج خود وهمسر  كرديم او همه را     

  . كردم
 فكـر   او ،خديجه خانم بعد از اين ماجرا از طرف كالنتري محل دستگير شد و از آن زمان دچار اختالل حواس شديد گرديد                    

روزها دچار تشنجات شديد عصبي مي  اكثر در.  استتنها سرش كمي خون ريزي كرده مي كرد شوهرش هنوز زنده است و
  . از شوهرش طالق خواهد گرفت بار ديگر اين: گفت شد با هركسي كه در مورد زندگيش صحبت مي كرد مي

و ازجملـه قـوانين زن سـتيزانه اي     او نمونه يك زن رنج ديده و زحمتكش ُكرد بود كه وجود فرهنگ تحميلي مردسـاالرانه         
سركشي وا داشته بود كه به جرم همسركُشي در      چنان به خشم و نفرت و      عدد زوجات به مردان او را آن      چون دادن اجازه ت   

  .بردمي زندان بسر 
  

 نجيـب بـود  و  او يك زن جا افتاده، بردبار. به جرم ايجاد مزاحمت تلفني براي همسر دوم شوهرش به زندان آمده بود    : مريم
نـد و   ددانـشگاه درس مـي خوان       پـسرهايش در   داشـت و   فرزنـد    5 او .بـود  بيست سال با شوهرش زندگي كرده      كه بيش از  

كه مهريه يا اجرت المثـل و نفقـه    فريبكارانه بدون آن  شوهرش او را به طرزي ناجوانمردانه و       .بودنددخترانش ديپلم گرفته    
  . اي بپردازد، طالق داده بود

 نبايد موضوع طالقم را به كسي بگويم      ؛دگي به من گفت   شوهرم كه تاجر متمولي است به علت اختالفات خانوا        : گفت او مي 
 خاطر اين كه مهريه ام بيش ازه ب.  كردد  ازدواج خواهمن آمد و د خواهمو به من وعده داد كه بعد از مدتي دوباره به سراغ      
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ه  اعتماد كـرد وهرش شبه گفته مريم  . كه مهريه ام را بگيرم با طالق توافقي از او جدا شدم             ميليون تومان بود، بدون آن     50
 اًبعـد . جـواب مـي دهـد    كـه زن جـواني تلفـن را    مي شـود متوجه مي زند  زنگ شوهرشمدتي كه به خانه     ولي بعد از   بود

  .دآمدنش نباش  ازدواج كرده و ديگر منتظرش به مريم مي گويد كهشوهر
م وقـتش را صـرف انجـام امـور          مريم در تمامي طول عمرش به عنوان يك زن خانه دار يا بهتر بگويم همـسرخدمتكار تمـا                 

اين سن و سـال مجبـور         او بدون داشتن كوچكترين پس اندازي با فرزندانش از خانه رانده مي شود و در               .بودخانواده كرده   
 هـزار   100مي شود دريك كارخانه كارتون سازي به عنوان يك كارگر ساده و فاقد تخصص در ازاي دريافت حقوق ماهانـه                     

زندگي خود وفرزندانش  او درحال حاضر با مشقت فراواني به عنوان زن سرپرست خانوار عهده دار. ازدتومان به كارگري بپرد
  .مي باشد

همين امر باعث شـده تـا       .  را ندارد  ان كه كوچكترين آگاهي درمورد قوانين حقوقي مربوط  به خودش          از جمله زناني است   او  
  .چنين دچار مشكالت سخت اقتصادي و عاطفي شود اين

اين موضوع هشداري است براي همه زناني كه تمامي وقت و توانايي خود را صرف كار خانگي و سرپرستي مي كنند و طرح 
 زنان در جامعه ما بايد حداقل با مسائل حقوقي خود آشنا باشند تا اجـازه       .كمترين فرصت مطالعه را از خود دريغ مي دارند        

  .ريا كار قرار گيرندندهند مورد سوء استفاده مرداني چنين هوس باز و 
  

 4- 3شيند به راحتي جاي ن بست وقتي مي خوا. كيلو وزن دارد150سال است كه بيش از زني درشت اندام و ميان: معصومه
به جرم تشكيل خانه فحشاء براي چندمين بار بـه  را   او   .درك  وقتش را صرف بافتن لباس مي      بيشترد او   رك نفر را اشغال مي   

  . بود سال حبس محكوم شده 3ار به و اين ببود زندان آمده 
گذاشتم ولي اين خـود آنهـا         هزار تومان در اختيار مردها مي      5من زنان تن فروش را در مقابل دريافت روزانه          : فتگ او مي 

 كـه   شـت يك خانه بزرگ چندين ده ميليون توماني در خيابان عباسي دا          معصومه  . كنند هستند كه از من اين تقاضا را مي       
 معصومه به زنان تن فروشي كه به بند مي آيند آدرس و             د كه گفته مي ش  . بودن را از اين طريق بدست آورده        تمامي پول آ  

 او مـي  .دهد تا به خانه او نزد دخترش كه درغياب او كارهايش را انجام مي دهد، مراجعه كننـد               شماره تلفن منزلش را مي    
  . ل را به عنوان يك شغل پردرآمد داشته باشمحرفه اي تخصص ندارم مجبور هستم اين عم چون در هيچ: فتگ

حواس او همچون همه . شت و در زندان نيز از وضعيت خود گاليه اي ندا   رداو به هيچ وجه از كار خود ابراز پشيماني نمي ك          
ا مي كساني كه به جرم تشكيل خانه فحشاء به زندان آورده مي شوند به زنان تن فروشي است كه به عنوان تازه وارد به آنج

ايـن طريـق امـرار        كه معصومه خانم و خانواده اش مي تواننـد از          مدندچرا كه اين زنان مشتريان آتي او بشمار مي آ         . مدندآ
  .معاش كنند

 ازخانه هاي   آنها غالباً . شتند گروهي و باندي باهم همكاري دا      شكلد به   مدناكثر زناني كه به جرم تن فروشي به زندان مي آ          
 توسط اعضاي يك خانواده و با روابط فـاميلي          در موارد بسيار  گفتني است اين خانه هاي فحشاء       . دندفحشاء دستگير مي ش   

چهـره   سـالي از خـودش گذشـته و     مي پردازد و چون ديگر سن وواسطه گي يعني به عنوان مثال مادر به       . اداره مي شوند  
باواسطه گـري او    انش   و خواهر  ان، عروس ن، پسرا نا شرايطي را فراهم مي آورد تا دختر       ،فريبنده اي براي فريب مردان ندارد     

.  كـه مـن در زنـدان بـودم    60به عنوان مثال در دهه  . دريافت كنند به تن فروشي بپردازند و بابت آن از مشتريان مرد پول            
، )شـهال  (ش، عروسـ  )شهناز( بود كه در خانه خود دخترش        "شكر"  درراس اين باند زني بنام     .باندي را از مراغه آورده بودند     

 نيزكـه مـن بـه زنـدان     80 و ديگران را به عنوان كاالي جنسي به مشتريان عرضه مي داشت كه در دهه             ش، خواهر شپسر
  .رفتم وجود چنين باندهايي با روابط فاميلي در بين زنان تن فروش كم نبود

  
  بـه جـرم كـشتن مـادر        بودند او با خواهرش كه جاري هم     . با خواهرش مريم از روستاي اطراف بستان آباد آمده بود         : صفانه

مادر شوهر ما خيلي بهانه گير بود و هميـشه بـا مـا           : فتندآنها مي گ  . زندان بسر مي برند    كه در بود  شوهرشان چندين سال    
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كه يـك روز بـا يـك روسـري او را خفـه            تا اين  مي شد دعوا داشت و باعث ايجاد ناراحتي و دخالت در خانواده هر دوي ما              
  .آتش زديماو را بنزين با كه اثري از جاي انگشتان ما باقي نماند درحياط خانه اش  آن براي كرديم و بعداً

 اتفاق قتل يـك انـسان آن       كه انگار   كرد    به قدري با حوصله و خونسردي اين ماجراي فجيع و دلخراش را وصف مي              صفانه
ه خانه اش نزد فرزندان و شوهرش كـه      كه ب  بود براي همين هم اميدوار      .حادثه مهمي نيست   رسد قدرها هم كه به نظر مي     

  .رابطه با او و خواهرش پس گرفته برگردد و به زندگي سابق خود ادامه دهد شكايتش را در
  

مامور ويژه ي   در صورت غيبت     در زندان بسر مي برد و        بود كه  سال   11دختري است كه به اتهام قتل خاله مادرش،         : ميترا
 دادن نوبت تلفن به زنان زنـداني،  .ودمسئوليتهاي مختلف در بند مي ب   را عهده دار  ، ميت "خانم معصومه دهقان  "مسئول بند   

 عالوه بر آن او كليـه گزارشـات         . بود فروش و عرضه محصوالت فروشگاه و تقسيم سهميه ماهانه وسايل بهداشتي برعهده او            
عليزاده و فتحـي را روزانـه بـه     ازاده،رض طاليي، عامري،كريمي، مربوط به زندانيان وحتي ساير ماموران بند همچون خانمها 

د تا نـسبت بـه   اهمچون زندانبانها و به تقليد از آنها به خود اجازه مي د .داخانم معصومه دهقان مدير داخلي بند ارائه مي د      
  . اهانت آميز داشته باشديويژه زندانيان تازه وارد رفتاري كامال آمرانه و گاهه ساير زندانيان ب

 داراي مسئوليتهاي چنـد     "ميترا" همچون   زنداني بود، معتادش    زن كرمانشاهي كه به اتهام قتل همسر       "عدي"عالوه بر او    
غذايي كـه   .  كتابخانه، نظارت بركالسهاي آموزش قرآن و آشپزخانه را به عهده داشت           يت او مسئول  .گانه اي درداخل بند بود    

زندانيان تقسيم و زندانيان از اين بابت ابـراز نارضـايتي            سليقه اي بين     شكل براي زندانيان آورده مي شد به        "عدي"توسط  
  .مي كردند

اين امـر  .ندبود اداره امور داخلي زندان را به خود زندانيان سپرده        ، زندانبانان به دليل تن آسائي، تنبلي و راحتي فردي خود         
  .صورت گيردموجب مي شد تا همواره بين اغلب زندانيان درگيرهاي فيزيكي و لفظي 

 بـود و زيبايي    موبور  ساله الغر اندام،   17 ي او دختر  .بودهمه رقت بارتر     اهل يكي از دهات مراغه از      "زهرا  "وضعيت  : ا   زهر
 شـت شوهرش كه با او اختالف سني زيـادي دا  .زندا ن بسر مي برد ناتني اش بيش از يك سال در    كه به جرم كشتن دختر    

  شـوهر  .آنها با وجود مخالفت خانواده زهرا، باهم ازدواج مي كنند           كند و  عالقه مي  عشق و  بعد از طالق همسرش به او ابراز      
اين كـودك  .  مي سپاردزهراغياب خودش به    ساله اش را در    5ساله اش كه از همسرش جدا شده بود سرپرستي دختر            35

 ي خود را از دست ميتوسط پدر به كرات مورد آزار و شكنجه قرارمي گيرد طوري كه در اثر ضربات پدر قبل از مرگ شنواي
بـاره   خاطر وجود كودك دو   ه  به مادر كودك اجازه مالقات با كودك داده نمي شود و از سوي ديگر مرد نمي خواهد ب                 . دهد

چـاقو را  : كه در اثر اختالفات و نزاعهاي شديد خانوادگي شوهرش به زهرا مي گويـد              تا آن . مطلقه اش ازدواج كند    با همسر 
 كـودك مقتـول را در     هـر دو ،    كودك را مي كـشد و        اوبا همكاري    اثر تحريكات همسرش و    درهرا  ز. بچه را بكش   بردارد و 

بعـد از تحقيقـات   .  گم شـده اسـت  كه او ندگفتمي باغچه خانه دفن مي كنند و به هركسي كه از كودك سوال مي كرده،          
ن و تجربه بسيار انـدكش بـه قتـل     زهرا به دليل س.محلي جسد كودك پيدا مي شود و زهرا با همسرش دستگير مي شوند      

 ،  به اتفاق همسر اولش كه مادر كودك استوكودك اعتراف مي كند و پدر كودك قتل كودكش را به زهرا نسبت مي دهد 
  . بودندشاكي خصوصي زهرا 

خـودش يـك كـودك        - سـال مـي دانـد      18كه سن بلوغ كودكـان را       –زهرا از نظر پيمان نامه حقوق كودك        آن زمان   در  
  .بودب مي شد ولي به دليل داشتن شاكي خصوصي به اتهام قتل عمد به قصاص محكوم شده محسو

  
  امكانات رفاهي و بهداشتي

 بـه علـت     .وجود داشت  درهركدام  چهار يا پنج تخت سه طبقه          است كه  زندان تبريز شامل چهار اتاق       » جرائم نسوان« بند  
 بقيه زندانيان به علت كمبود فضاي تختها در  بود، در نوسانتن 200  تا150حجم فزاينده زندانيان كه آمار آن همواره بين 

هنگـام اسـتراحت و      و در-.كه به آنها در اصطالح زندان كف خواب گفته مـي شـود         - نديدكنار هم بر روي زمين مي خواب      
. ر كوچـك اسـت  وسعت فعلي بند نسوان جرائم با توجه به تعداد زنـدانيان بـسيا     . شدندصرف غذا دچار مشكالت جدي مي       
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 حداقل بايـد فـضاي زنـدانهايش را بـه           ،رژيمي توتاليتري كه رفاه عمومي شهروندان درخارج از زندان برايش اهميتي ندارد           
متاسفانه موضوع استاندارد كردن محل اسكان زندانيان همچون موضـوعات تـامين مـواد غـذايي،                 .طرزي استاندارد درآورد  

  .دبهداشت و آموزش ناديده گرفته مي شو
 اين غذاها از نظر كيفيتـي بـسيار نـامرغوب و از    .شود صورت پخته شده از آشپزخانه مركزي زندان به بند آورده مي       ه  غذا ب 

  .تواند به عنوان يك وعده غذايي كامل محسوب شود نظر كميت نيز نمي
 به ايـن مـواد مجبـور هـستند در          زندانيان در صورت نياز    .شد داده نمي ... در داخل بند به زندانيان شير، سبزيجات، ميوه و        

طبيعي . روزهاي معين با پرداخت بهايي چندين برابر قيمت واقعي كاال در بيرون از زندان اقالم مورد نياز خود را تهيه كنند
است زندانياني كه پول كافي نداشته باشند نخواهند توانست احتياجات اوليه خود را دررابطه با تهيه مواد غذايي و بهداشتي   

  .مچون شامپو، خمير دندان، دستمال كاغذي، مسواك،  صابون و غيره رفع كننده
تواند از حمام داخل بند كـه   شد و هر هفته يكبار زنداني مي ماهانه دو صابون و يك پودر رخت شويي به زندانيان داده مي    

ـ        وجود ا .  دقيقه استفاده كند   10تنها  چهار نمره دارد به طور سرپايي و تنها به مدت              ه ين وضعيت سبب شده تا زنـدانيان ب
دليل عـدم  ه خصوص در تابستان از بوي عرق خود و ساير هم بندهايشان ابراز ناراحتي كنند و عالوه برآن در موهاي شان ب  

  .رعايت اصول بهداشتي و نيز كمبود مواد بهداشتي شپش ايجاد شود
اكثر اوقات اين مالقات از پشت شيشه هاي كثيف و . ن را دارند بار اجازه  مالقات با خانواده هايشا       زنان زنداني هفته اي يك    

 و تنهـا    رفتگ رساند به مدت بيست دقيقه انجام مي       چركين و گوشيهاي خراب كه صدا را به زحمت به گوش مخاطب مي            
 ،د حياط بو 70 و   60در مناسبتهاي ويژه همچون اعياد مذهبي مالقات حضوري در يك سالن بزرگ سرپوشيده كه در دهه                 

شد تا لـوازم مـورد نيـاز      به خانواده هاي زندانيان اجازه داده مي     قبالً. رفتگ  دقيقه انجام مي   30با حضور ماموران به مدت      
شود تا ساير لوازم مورد نياز آنها را بفرستند و  جز لباس اجازه داده نميه  ولي درحال حاضر ب، آنها بفرستندبرايزندانيان را 

ضروريات خـود را بـه قيمـت بـسيار گـران از فروشـگاههاي داخـل زنـدان                   مي شوند تا ساير    جبوردراين شرايط زندانيان م   
شود زنـدانياني   اين كار هرچند براي زندان منافع مادي قابل مالحظه هاي را به همراه دارد ولي باعث مي    . خريداري نمايند 

ير خط فقر است امكـان دسترسـي بـه وسـايل و             كه مالقاتي ندارند يا وضع مادي و اقتصادي خانواده شان درسطح نازلي ز            
  .لوازم مورد نياز خود را نداشته باشند

  
  تحقير و فرودستي، زنان زنداني

آنها بدون در نظر گرفتن شرايط سني و موقعيت اجتماعي زنـدانيان        .  با زندانيان فوق العاده تحقيرآميز است      هارابطه زندانبان 
كنند تا ماموران بند را بـا    و پيشوندي صدا مي زنند ولي زندانيان را مجبور مي   آنان را با اسم كوچك و بدون هيچ پسوندي        

زندانبانها برا ي انجام كارهاي شخصي خـود همچـون، نظافـت بنـد و نيـز      .  كلمه خانم مخاطب قرار دهندبا قيدنام فاميلي   
بين زندانيان براي اطالع از وضـعيت داخـل     از  . كنند طور رايگان به بيگاري وادار مي     ه  انجام وظايف داخلي آن زندانيان را ب      

شود از    اجازه داده مي   اين افراد  و درعوض به     گزارش كند  داخل بند را به آنها       اخبار و اطالعات  بند كساني را مي گمارند تا       
شـود تـا    روشن است كه اين عمـل باعـث مـي     .امكان مالقات حضوري و مرخصي بيشتر نسبت به سايرين برخوردار باشند          

عالوه برآن در داخل بند منجر به دعوا و         . يابد نفاق و رياكاري و خيانت به ديگران در بين اين گونه زندانيان افزايش               روحيه
تا براي دسترسي به ضروريات اوليه زندگي شان رفتاري تملق آميز با       مجبور مي شوند    زندانيان  . درگيري بين زندانيان شود   

  .ير اين صورت امكانات محدود زندان نيز به آنها داده نخواهد شدماموران بند داشته باشند، چرا كه در غ
شوند مي بايـست بـه    در داخل زندان، زنان زنداني هنگامي كه براي مالقات و يا ساير امور به داخل محوطه زندان برده مي      

ه توسط زنـدانبان بـه       آنها بايد هنگامي ك    .طرزي كامال تحميلي از چادرهاي سرمه اي رنگ،  ضخيم و كثيف استفاده كنند             
آنهـا پيـدا نباشـد و در        ي سـر    با چادر به طرزي بپوشانند كه هيچ قسمت از مو          شوند تمامي صورت خود را     جايي برده مي  

ن زن و مـرد داخـل زنـدان      مـسئوال  وتر نگه داشته شود با فرياد بلند ماموران، سـربازان    صورتي كه چادرشان قدري عقب    
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 و "موهايت را بپوشان"، "حجابت را رعايت كن" ويا "چادرت را جلو بكش   ":رانه مي گويند  صدايي آم  شوند كه با   مواجه مي 
  .غيره

ايـن نـوع    . پلشت رفتار مي شـود     با زنان زنداني بدون توجه به نوع جرمي كه مرتكب شده اند همچون موجوداتي ضعيف و               
ازديـاد ايـن    . حساسات خوب انـساني از بـين بـرود        آنها هرگونه ا   درتا  رابطه با زنان زنداني باعث مي شود         نحوه ي رفتار در   

ايـن رو   كند كه آنها به راستي موجوداتي فرومايه  هـستند و از      نادرست را درآنها ايجاد مي     فشارها با گذشت زمان اين باور     
 حبس زمان  شود كه اين زنان چه در مجموع اين گونه رفتار منجر به آن مي در. و توهين مي باشند شايسته هرگونه تحقير
اميـدي، شـور و    بـا نا .آن گرفتار آمده اند، نباشـند   وضعيتي كه در   در اعتماد به نفس الزم براي تغيير      و چه بعد از آزادي از     

شعفي  براي ايجاد زندگي سالم نداشته باشند و دوباره مرتكب بزهكاري شوند و براي چندمين بار به علت انجام همان جرم      
  .حتي سنگسار شوند اعدام و قطع عضو، شالق،  حبس،محكوم به و يا جرمهاي سنگين تر

 بدون ترديد تحقير و ايجاد سلطه براي فرودستي زنان زنداني به مثابه لكه ننگي بر چهره جامعه زنان ايـران محـسوب مـي                
ز نظـام  آنها چهره بدون ماسك و نقاب زناني هستند كه به واقع قربانيان اداره غلط سيستم حاكم بر جامعه ي بيمـار ا    . شود

مرد ساالرنه هستند و شايد درست همان كساني هستند كه حاكميت سياه اسالمي آنها را به عنوان الگوي زن مسلمان بـه                      
  .مي كنددنياي مدرن عرضه 

  
  كارگران بدون مزد، زنان زندان

برند، اكثـر كارهـاي     ميزندانيان در زندان بسر زندان هستند بيش از ديگر كه اغلب زندانياني كه به جرم قتل در  از آنجائي 
شود و درمقابل آنان اجازه مي يابنـد تـا بـه             زندان به آنها سپرده مي     زندان، همچون مسئوليت حمام، اداره فروشگاه و انبار       

 درمورد تقسيم امكانات زندان عمل كرده و  به علت داشتن قدرت عمل بيشتر نسبت به ساير زندانيان به                     خود  روش سليقه 
درتر از ديگران مي دانند و به همين علت گاه مشاهده مي شود كه لحن آنهـا نـسبت بـه سـاير زنـدانيان                         نوعي خود را مقت   

  . ن بند استاخشن تر و خودكامانه تر از خود مامور
در داخل بند نسوان برا ي زنان زنـداني دو اطـاق            . عمل مي آيد  ه  عالوه بر بيگاري كه به طرزي استثمارگرايانه از زندانيان ب         

در ديگري از آنها خواسته مـي شـود تـا بـا              مي پردازند و   ده كه در يكي از آنها زنان به كار چرخكاري لباسهاي زير           تهيه ش 
پارچه هاي چرمي، رويه كفش بدوزند كه انجام هر دوي آنها بسيار سخت است و در مقابـل انجـام ايـن كـار مبلـغ بـسيار                            

عدد لباس زير را درمقابل دريافـت         به عنوان مثال آنها هر      . شود ناچيزي كه دستمزد واقعي آنها نيست به آنها پرداخت مي         
هركالف نخ نازك ابريشمي را در مقابل         تومان مي دوزند و    75عدد رويه كفش چرمي را در مقابل پرداخت           تومان و هر   10

ت و پرداخت چنين دسـتمزدي در مقابـل چنـين كارهـاي خـسته كننـده، سـخ         .  تومان دستمزد مي بافند    1000پرداخت  
انـساني   اين زنان نه تنها به عنوان يك زنداني مجبور به تحمل شـرايط غيـر              . يكنواخت كامال غيرعادالنه محسوب مي شود     

 زندان هستند بلكه وقتي به علت ضرورت تامين نيازهاي اقتصادي مجبور به انجام كار در كارگاههـا بـا شـرايط نـابرابر مـي      
گيرند و ارزش اضافي كار آنها به نوبه خود به رشد سـرمايه              فرمايان نيز قرار مي   شوند به عنوان يك كارگر مورد استثماركار      

  .داري درجامعه منجر مي شود
  

  وضعيت رواني و اعتقادي، زنان زنداني

اين زنان از آنجائي كه چه در بيـرون از زنـدان و             . موضوع  التزام زندانيان به ارزشهاي اخالقي است        نكته درخور توجه ديگر   
ل زندان از طرف اعضاي خانواده و اجتماع مورد اهانتهاي مكرر و تمام ناشدني واقع مي شوند، باور خود را نسبت                    چه درداخ 

دهند و همين امر باعث مي شود تا خود را ملزم به رعايـت هـيچ ارزش انـساني نداننـد از ايـن رو بـه                          به خود از دست مي    
 ببندند، خيانت بورزند و در كل وجود نوعي روحيه تخريب گري            راحتي مي توانند فحش دهند، نسبت به هم تهمت و افترا          

  .آنها را به سمت عميق ترين گودالها و منجالبهاي فساد سوق دهد
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آن از درداخل زندان، زندانيان غالباً از بيماريهاي رواني رنج مي برند كه يا درهنگام دستگيري و پروسه اعتراف گيري يا بعد 
داخل زندان هيچ نوع مركز مشاوره رواني وجود نداشته و زنان زنداني به     در وضعيتي است كه در     اند و اين     بدان مبتال شده  

 روانـي جـدي و      -لحاظ وارد آمدن فشارهاي عصبي از سوي كاركنان دادگاهها و زندان به طرزي فزاينده با معضالت روحي                
  .حادتري مواجه هستند

آنها درداخل زندان به انجام كارهايي مي پردازند كه . هستند ندگي برخوردارزنان زنداني از نحوه و نوع نگاه ويژه نسبت به ز        
 بـه عنـوان مثـال در روزهـاي بـاراني سـجاده       .عجيب و شگفت انگيز به نظر رسد  چه بسا از نظر افراد خارج از زندان بسيار        

د بـه دعـا و نيـايش بـا خـدا مـي            كنند يا در زير ناودان مي ايستند و با صداي بلنـ            هايشان را در فضاي باز حياط پهن مي       
زنند تـا   توانند كتك مي كوبند و خود را تا مي زنند،  بر سر و روي خود مي      كشند،  ضجه مي    پردازند،  فريادهاي بلند مي    

مگر خداي بخشايشگر و مهربان از گناه آنها درگذرد و دريچه نجات از گناه و زندان را به روي آنها بگشايد و يـا بـه داخـل                            
آنجـا بـا     روند و به عالمت خاكساري و فروتني نسبت به حضرت حق از خود صداي سگ درمي آورند و در                   ا مي دستشوييه

و روزه را بـه   زنان زنداني آئينهاي مـذهبي از جملـه نمـاز    اكثر .كنند صداي بلند عقده هاي دل شان را به نحوي خالي مي   
  .جاي مي آورند و از اعتقادات سّنتي و سطحي برخوردارند

  
  آموزش وياد گيري، ان زندانيزن

 ولي در حال حاضـر از طـرف سـازمان تبليغـات             .دهه هاي گذشته براي زندانيان كالسهاي قرائت قران گذارده نمي شد           در
اين كالسها  اسالمي برا ي آنها هفته اي سه بار مربي قرآن فرستاده مي شود و اين در وضعيتي است كه شركت زندانيان در

كننـد   آنها در اين كالسها شركت مي.  فهم درست قرآن نمي باشد و بيشتر جبنه تظاهر و رياكاري دارد    به دليل فراگيري و   
تا توسط كارنامه اي كه از طرف مربي به آنها داده مي شود، بتوانند از مرخصيهاي طوالني مدت و مالقات حضوري به جاي              

  .زادي از زندان برخوردار شوندمالقات پشت شيشه و نيز امكان برخورداري از عفو رهبري براي آ
دهند، براي آنها روزنامـه    هيچ اهميتي به آموزش و مطالعه زندانيان نمي70 و 60هاي     اداره كنندگان زندان، همچون دهه    

مسئوالن زندان تماشاي برنامه هاي سرگرم كننده و بي محتواي تلويزيون را براي خـود و زنـدانيان،                   خريداري نمي شود و   
  .  دانند گوش دادن به اخبار و ساير برنامه هاي آن ميمهم تر از 

 اختيـار  كتابخانـه وجـود دارد، بـه اكـراه در         موضوعات دينـي در   پيرامون  با وجود آنكه كتاب به تعداد محدود آن هم  تنها            
ش جـرم و    كـاه  توانـد در   در كل موضوع بسيار مهم و حياتي ارتقاء سطح آگاهي و دانايي كـه مـي               . گيرد زندانيان قرار مي  

  .نيست جامعه موثر باشد به هيچ وجه مورد توجه مسئوالن زندان نبوده و توليد خشونت در جنايت و باز
   

  كودكان زندان

زنان باردار بدون اينكه با توجه به وضعيت شان مورد تخفيف در مجازات قرار گيرند در شرايط سخت و طاقت فرساي زندان 
. گيرنـد  آنها از نظر تغذيه،  بهداشت و درمـان مـورد كمتـرين حمـايتي قـرار نمـي      . كنند دوران بارداري خود را سپري مي 

تعدادي از آنها فرزندانشان را بعد از بدنيا آ وردن در نزد خود نگه مي دارند و اين درحالي است كه به اين كودكان و مادران 
  . حتي شيرداده نمي شود

 مادر محدثه به جـرم رابطـه نامـشروع          . بودند كيميا در زندان تبريز   سه كودك به اسامي محدثه، ابوالفضل و         1386درسال  
اين نظر اين كودكان در آينده خواه نا خواه با نگرش            كودكان نام پدر قيد نمي شود و از       گونه  در شناسنامه اين    .  بود زنداني

  .منفي جامعه روبرو گرديده و از نظر هويتي دچار تعارضات شديدي خواهند شد
 بدون آنكه كمترين انحراف اخالقي داشته باشد، به همراه شوهرش به دليل كشيدن چك بي محل در زندان                   مادر ابوالفضل 

زندان همه زنداني   اما دربودندآنها به علت فقر و تنگدستي و عدم توانايي باز پرداخت به موقع چك در حبس . برد بسر مي
  . شوند و محكوم به تحمل مصائب آنند محسوب مي
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 به جرم قتل مردي كه مي خواسته مزاحم زندگي اش شود سالهاست زنداني است او نيزهمچون مادر محدثـه و                مادر كيميا 
  . ابوافضل،  كيميا را در زندان بدنيا آورده است

عفوني زنـدان بـا وجـود زنـدانيان بزهكـار، ايـن              كه در محيط آلوده و     آنها از نظر تربيتي دچار مشكالت جدي هستند چرا        
ان آغاز كودكي با بدآموزيهاي معمول درزندان بزرگ مي شوند و بدون آنكه خودشان جرمـي مرتكـب شـده                    كودكان از هم  

از جملـه ايـن مـوارد مـي       .درشرايط جهنمي زندان متحمل شرايط ناگوار و غيرانساني و ظالمانه اي باشند           ، مجبورند   باشند
  :توان اين نمونه ها را مثال زد

عدم امكان دسترسـي بـه فـضاي        . رف گوشت، سبزيجات، ميوه و شير به اندازه كافي         عدم تغذيه مناسب، همچون عدم مص     
مناسب براي گردش و تفريح و بازي، عدم داشتن پوشاك مناسب، عدم آموزش صحيح و تربيت درست و ارتقاء دهنده، عدم 

  .دسترسي به امكانات درماني و بهداشتي الزم برا ي كودكان
 برا  آنها غالباً . اي هستند    نان بزرگسال هستند آنها از نظر ارتباطي دچار مشكالت عديده         چون اغلب مصاحبان اين كودكان ز     

ي كسب امتيازاتي همچون گرفتن شكالت و آدامس و غيره مجبورهستند تا همچون ساير زندانيان رفتاري تملق آميـز بـا                      
خارج مجـزا و در زنـدان متولـد شـده و درآنجـا              اين كودكان به دليل آنكه از دنياي        . ماموران و ساير زندانيان داشته باشند     

بنـا بـراين وقتـي      . اين محيط شايد حتي در تصورشان هم نگنجد        كنند، هيچ شناختي از محيط بيرون ندارند و        زندگي مي 
روند، احساس هراس و ترس از محيط بيگانه بـا زنـدان كـه مـسكن         براي انجام كارهايي با زندانبانان به بيرون از زندان مي         

  .شدت آزار مي دهده  آنهاست، آنان را باصلي
عـالوه بـر حـبس،       .شدند ويژه زندانياني كه به جرم تن فروشي به زندان آورده مي          ه   زنان زنداني،  ب    70 و   60در دهه هاي    

 دهقـان، فتحـي،   ؛محكوم به تازيانه نيز مي شدند كه تازيانه آنها با بي رحمي و قساوت بي حد توسط ماموران بنـد خانمهـا          
ويژه مـاموران تـازه   ه افتاد كه ماموران ب گاه اتفاق مي. شد ي، انصافي، خلصي، اكرم خيري و معصومه خيري نواخته مي    پير

وارد برا ي اينكه قدرت شقاوت و سنگدلي خود را بيش از ديگران به نمايش بگذارند و در ضمن از نظر كاري نيز به رقابـت                      
بدن خون آلوده و صداي استغاثه و ناله هاي دردمندانه و قطـرات درشـت اشـك    با ديگر همكاران خود بپردازند بي اعتنا به  
 گرفت، بر شدت ضربات تازيانه خود مي افزودند و با اين باور كه حكم قران را در آنها كه تمام پهناي صورتشان را در بر مي       

  . كردند ن به اجرا درآورده اند نفس لوامه و وجدان خود را قانع ميارابطه با مفسد
زدند و تعدادي از كودكان زندان كه به علـت بـي سرپرسـتي در نـزد            زندانيان ديگر دورادور زنداني شالق خورده حلقه مي       

مادرانشان و به دليل جرمي كه خود هرگز مرتكب نشده بودند، زنداني بودند روبروي زنان تازيانـه خـورده مـي ايـستادند و               
ظه كوچك خود مي سپردند و بعدا وقتي باهم در حياط بند به بازي مـي          تمامي اين صحنه هاي خشن و دردناك را به حاف         

يكي از كودكان در وسط مي نشست و ديگري با طنـابي پالسـتيكي              . شدند پرداختند به بازتوليد اين صحنه ها مشغول مي       
 درد آور و روح فرسا زد و بقيه بچه ها آرام و بيصدا در سكوتي دست داشت در نقش مامور بند، دوستش را تازيانه ميه كه ب

 سـاله زيبـا و دوسـت        2 دختـر    "سـحر ": در آن سالها كودكان زندان عبارت بودند از       . به تماشاي اين نمايش مي پرداختند     
. داشتني با موهاي سياه و براق و چشماني ميشي رنگ و درخشان كه مادرش به جرم داشتن رابطه نامـشروع زنـداني بـود                        

 ساله، ريـز    3 پسرك   "يوسف". در خانه فساد دستگير كرده بودند      صبي كه مادرش را    ساله ي سركش و ع     5 پسر   "يعقوب"
 تن از مرداني كه با آنها روابط نامشروع داشت پدر كارگرش را در برابر              نقش،  ضعيف و پريده رنگ و الغر  كه مادرش با دو            

 بـه   "صبيه خانم   " به توسط مادرشان      ساله كه اسمشان خاطرم نيست     6-5برادر   يك خواهر و  . چشم او به قتل رسانده بود     
  .جرم فروش مواد مخدردر زندان محبوس شده بودند و از دهات اطراف تبريز به آنجا آمده بودند

  
از ديگر بچه هاي زندان، پسر يك ساله شهال بود كه به همراه مادر شوهرش به آنجا آمده بود، اين زن در هنگام عـصبانيت                         

 را مجبور به كاري كند بدون توجه به جثه نحيـف و جـسم بيمـار فرزنـدش او را بـاالي                       خواست ديگران  ويژه وقتي مي  ه  ب
اگر ماموران يا هم بندانش خواسته او را برآورده نكنند، بچه را به زمين خواهد كوبيد و او . سرخود مي برد و تهديد مي كرد    

ي تهديد گر شهال در همه جـاي بنـد مـي       كشيد و صدايش به همراه فريادها      او جبغ مي   كودك باالي سر  . را خواهد كشت  
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نشست روي كودكش و سرش را چند باربه زمين قيـر گـوني شـده محكـم       پيچيد حتي يك بار كودك را بر زمين كوبيد و         
  .تمنا و اصرار بچه را از دستش گرقتند و بردند كوبيد كه زندانبانان و زندانيان با زور و
 دارند، با توجه به شرايط مخرب زندان چه بسا آنها مستعد ابـتال بـه انحرافـات                  كننده  كودكان زندان  آينده اي بسيار نگران      

  .گرايش پيدا كنند ت، فحشا، سرقاعتياد بزهكاري،  ،و به سمت روحيه تخريب گريشده اخالقي 
  

نها بديهي است كه رسيدگي و توجه به وضعيت اين كودكان بايد دركانون توجه همه مدافعان حقوق كودك از جمله سازما                   
داخـل   مربوط  به كودك همچون يونيسف و نيز انجمنهاي حمايت از حقوق كـودك  در                و نهادهاي بين المللي حقوق بشر     

اي بيمـار،     نيز همچـون امـروز جامعـه    در آيندهچرا كه درغير اين صورت اجتماع ما     . كشور و نيز در خارج از آن قرار گيرد        
واهد بود كه بهبود وضعيت آن بـه امـري نـاممكن و دسـت نيـافتني بـدل       مسموم و دچار نابهنجاريهاي اجتماعي بدتري خ  

  .خواهد شد
  

  زندانبان زن، زندان زنان

 اين تنها زنان زنداني نيستند كه به علت زندگي در آن محيط سرد، خشن و دهشتناك و بـه غايـت تيـره از ادامـه حيـات           
ه در طول هفته چندين روز را به طور بيست و چهار سـاعته  طبيعي به مانند ساير مردم محرومند، بلكه زنان زندانبان نيز ك      

  .شوند اجتماع برخوردار مي برند از حياتي متفاوت با ديگر افراد سالم عادي در در زندان به سر مي
 اند غالبا از طبقات فرودست جامعه هستند كه براي تامين             زن كه به عنوان ماموران بند و زندانبان استخدام شده          نانزندانبا

 از بـين بـسيجيان فعـال درمـساجد هـر محلـه        آنها غالباً.اند  نيازها و برحسب ضروريات زندگي شان به اين كار روي آورده     
ن داده مي شود و از نظر فكري نيز         ابه آنها آموزش نظامي براي برخورد فيزيكي با زندانيان وساير معترض          . شوند انتخاب مي 

گيرند،  نسبت به دين ديدگاهي تعبدآميز و نسبت به  امال سنتي و دگم قرار مي   آنها تحت آموزشهاي ايدئولوژيك مذهبي ك     
 اجتماعي جامعه اطالعات اندكي دارند و اطالعاتشان براساس معلومات محدودي است كه نهـاد هـاي                 –رويدادهاي سياسي 

مقتضيات كار . دهند  ارائه ميقدرت براي توجيه عملكرد منفي خود دراجتماع، دربرخورد با منتقدان و دگر انديشان به آنها       
در زندان نيز تعليمات روزانه ايدئولوژيك كه برپايه نفرت و خشونت به آنها آمـوزش داده مـي شـود آنهـا را بـه موجـوداتي                    

اكثـر مـاموران از نظـر       . بـرد  آنها از بين مـي     كند و روحيه ظريف و زيباي زنانگي را در         خشن، غير قابل انعطاف تبديل مي     
واجي ناموفق داشتند و كارشان به طالق منجر شده است چرا كه به علت انجـام وظـايفي چـون شـالق زدن،                        خانوادگي ازد 

بردن زندانيان محكوم به اعدام به سكوي اعدام، ايراد ضرب و شتم زندانيان درهنگام دستگيري و يـا اعتـراض باعـث شـده                        
 كه زنان تن فروش بعد از ه برخي از زندانبانان زن از اينتا حدي ك. است تا روحيه اين ماموران پرخاشگرانه و تهاجمي باشد

رابطه با زنان تـن فـروش    اسالم در كنند و معتقدند چون در   شوند، به صراحت اظهار گاليه مي      اجراي حكم شالق آزاد مي    
  .آمده است،  بنابراين آنها بايد سنگسار شوند تا درس عبرتي براي ديگران باشند) سنگسار(دستور رجم

اي براي اعدام كسي يـا برخـورد           شوند لذا وقتي قرار است برنامه      نبانان زن از اعضا موثر در نماز جمعه ها محسوب مي          زندا
 خشن و امنيتي وجود داشته باشد، آنها به جمع آوري امضا مي پردازند و خود را نماينده جامعه ي زنـان در منـاطقي مـي                         

خياباني دانشجويان و افـراد معتـرض،  همـين زنـان هـستند كـه در كنـار        در تظاهرات . كنند دانند كه در آنجا زندگي مي   
نيروهاي اداره اطالعات و سپاه و لباس شخصيها و گروههاي فشار به ضرب و شتم و دستگيري زنان و مـردان آزاديخـواهي                   

 مهم تر از موضوع مي پردازند كه خواهان تغييرات بنيادين درساختار حاكميت اسالمي هستند و در مواقعي كه حجاب زنان
آيند و بـا اتومبيلهـاي ويـژه اي كـه اغلـب               نيروگاههاي هسته اي مي شود،  باز اين ماموران زن هستند كه به خيابانها مي              

هاي فلزي مسدود كرده اند، به دستگيري زنـان و دخترانـي مـي        عبارت است از ميني بوسهايي كه پنجره هايش را با ميله          
خالصه آنكه نهاد هاي قدرت براي حفظ پايه هاي خـود هرجـا كـه               .جاب خود را رعايت نكرده اند     پردازند كه از نظر آنان ح     
  .آورند هرگونه استفاده ابزاري كه ضروري باشد از آنها به عمل مي را بكار مي گمارند و الزم بداند اين زنان مامور
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  جمع بندي 

ولي امـروزه چهـل     ) 1368 نفر در سال     8به عنوان مثال    ( دزندان بسيار معدود بو    ن زن در  در دهه هاي گذشته تعداد قاتال     
وجود چنين آماري آن هم فقط مربوط به        . درصد زندانيان زن در بند مذكور را در شهر تبريز،  زنان قاتل تشكيل مي دهند               

يـق اجتمـاعي    تامل برانگيز است وبيانگر وجود نابهنجاريهـاي عم  " نسوان جرائم  8 بند   "زندان بزرگ تبريز يعني    يك بند از  
توان گفت بيش از نيمي از اين قاتالن به جرم همسركشي به زنـدان آورده                مي. حاكي از مديريت ناصحيح جامعه مي باشد      

غايت تلخ است كه زنان جامعه ما در نتيجه اعمـال فـشار از سـوي فرهنـگ مـرد      ه اين مساله گوياي اين واقعيت ب     . اند  شده
 تناسـب بـا شـرايط فعلـي جامعـه،            آميز عليه زنان، بي     جرا و تصويب قوانين تبعيض    ساالرانه حاكم به اشكال مختلف مثل ا      

نگرش جنسيتي تعصب آميز و حاكميت عرفي يك طرفه مردانه ناچار در خانواده هايي زندگي كنند كه بـسيار نابـسامان و                      
   . نمي گنجدشكننده بوده و واكنش همسركشي بازتاب شرايطي است كه آسيب شناسي دقيق آن در اين مجال

فحشا و تن فروشي همچنان رقم بااليي داشته و آنچه بايد مورد دقت نظر قرار گيرد، رابطـه    آمار80-70-60درهرسه دهه   
بديهي است با رشد تورم، باال رفتن قيمـت كاالهـا، كـاهش قـدرت خريـد           . مستقيمي است كه بين فقر و فحشا وجود دارد        

را   سرمايه كشور دم ما به دليل انحصارطلبي و تماميت خواهي معدودي كه بيشترعمومي و ديگر رياضتهاي اقتصادي كه مر
در اين ميان هر چند زنان تن فروش بـه جهـت            .  شود  خود گرفته اند، برگسترش دامنه فقر، بيش از بيش افزوده          اختيار در

ه،  قربانيـان توسـعه جنـسيتي    شناسي آنان هم  فرديت خود در انتخاب مسير نادرست زندگي مقصرند ولي از ديدگاه جامعه           
  سياسي هستند -نابرابر،  توزيع ناعادالنه ثروت و قدرت، وضعيت نابرابر اقتصادي و اجتماعي

قدر مخوف، سرد و تيره است كه گمان نمي كنم هيچ واژه اي بتواند توصيفگر همه رنج و  چهره واقعي زندان زنان تبريز آن  
  ر،عذابي باشد كه زنان زنداني در نهايت فق

سـاخته  "زندان زنان "نه گزارش مختصر و غير كارشناسانه من و نه ساختن فيلمهايي چون . اند  بدبختي به آن گرفتار آمده 
 نه هيچ توصيف ديگري هرگز نخواهد توانست نهايت درماندگي و           به كارگرداني جعفر پناهي و     "دايره  "تهمينه ميالني و يا     

  .استيصال زنان در بند را به تصوير كشد
عزيز است و بايسته است تـا جنـبش زنـان در آذربايجـان و                زندان زنان زخمي چركين و نا پيدا و مزمن در دل شهر تبريز            

فعاالن جنبش زنان در ايران و ديگر كشورها در رابطه با اعمالي كه زنان زنداني را مورد خـشونت،  آزار، شـكنجه، شـالق و                 
است به دليل نقض حقـوق انـساني زنـان و     بر فعاالن حقوق بشر .  بپردازد رجم قرار مي دهد به موضع گيري صريح وشفاف        

كه در واقع نقض حقوق تمامي انسانيت است تا از طريق دفاترحقوق بـشر در داخـل و خـارج                 زندان زنان تبريز   كودكان در 
  .يندعنوان ناقضان حقوق بشر به دنيا معرفي نماه كشور به اين موضوع رسيدگي كرده و عامالن آن را ب
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  سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي خارج شد

  .آمور خارجه آمريكا حكم دادگاه استيناف را اجرا كردوزارت 

  

از وزارت دادگستري اياالت متحده به دادگاه استيناف ايـاالت متحـد ه          

  سي.در واشينگتن دي

  2012 سپتامبر 28
   

  سي .آقاي مارك النگر منشي دادگاه استيناف اياالت متحد ه در واشينگتن دي
  سازمان مجاهدين خلق ايران : موضوع

   دادگاه منطقه كلمبيا 12118ره شما
  

 حكم صادره اين دادگاه در مورد پرونده فوق دستور داد كه            2012در اول ژوئن    
وزير از تاريخ صدور حكم بايد در كمتر از چهار ماه درخواست سازمان مجاهدين خلـق ايـران بـراي ابطـال نامگـذاري ايـن                 

  .  ضدتروريسم را رد كند يا آن را بپذيردسازمان به عنوان يك سازمان تروريستي خارجي تحت قانون
 نامگذاري سازمان مجاهدين خلق ايران را  ،بدين وسيله ما به دادگاه اعالم مي كنيم كه وزير بعد از اطالع ضروري به كنگره               

  . باطل كرد كه از امروز نافذ است
  . با احترام تقديم مي شود

  رابرت لوب معاون بالفعل مديريت مدني 
  تري اياالت متحده وزارت دادگس

  
  : رو نوشت به وكالي سازمان مجاهدين خلق ايران

  .استيون اشنيبام، اندرو فراي، ويليام نمتس، ويت دين، ناتان سيلز، جورج هيكس
  سايت سازمان مجاهدين خلق ايران. منبع

 

  بيانيه وزارت امور خارجه پيرامون حذف سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروههاي تروريستي  

  2012 سپتامبر 28
  وزارت امور خارجه اياالت متحده

  دفتر سخنگو
  يادداشت رسانه اي

  
  حذف سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروههاي تروريستي

وزير امور خارجه اياالت متحده، بنا بر مفاد قانوني، و بر اساس قانون مهاجرت و مليـت تـصميم گرفتـه اسـت كـه سـازمان         
) FTO( اين گروه را از فهرست سازمانهاي تروريستي مشخص شـده در ايـاالت متحـده           و حاميان ) MEK(مجاهدين خلق   

 به عنوان گروه مشخص شده تروريستي جهاني از اين فهرست 13224خارج سازد، و اين سازمان را بر اساس فرمان اجرايي 
 در اياالت متحده يا داراييهايي مرتبط       داراييها و سود حاصل از آن     . اين اقدامات از امروز به اجرا در مي آيد        . خارج مي سازد  



 ٥٧

با آنان كه در مالكيت شهروندان آمريكا باشد ديگر مسدود نخواهد شد، و نهادهاي فعال در اياالت متحده مي توانند بـدون                      
  .نياز به مجوز به انجام مبادالت بازرگاني با اين سازمان بپردازند

خارجه سابقه فعاليتهاي گذشته اين گروه را از ياد نمي برد، فعاليتهايي كه با وجود اقدامات صورت گرفته امروز، وزارت امور 
 ميالدي انجاميد و نيز حملـه بـه خـاك ايـاالت متحـده در سـال                  70به كشته شدن شهروندان آمريكايي در ايران در دهه          

ـ         MEKوزارت امور خارجه همچنين نگرانيهاي جدي را درباره          .1992 ه ويـژه بـا توجـه بـه       به عنوان يـك سـازمان دارد، ب
  .اتهاماتي كه در زمينه بدرفتاري با اعضاي خود داشته است

  
تصميم امروز وزير امور خارجه با توجه به اعالم علني سازمان مجاهدين خلق در كنار گذاردن خشونت، عدم ارتكاب اعمال                    

وگـاه اشـرف، پايگـاه سـنتي شـبه           سال گذشته، و همكاري اين گروه در تخليه مسالمت آميز ارد           10تروريستي در بيش از     
  .نظامي آن، اتخاذ شد

اياالت متحده همواره خواست انساني خود را در پيدا كردن راه حلي مطمئن، ايمن، درباره اردوگاه اشرف، و نيز حمايـت از                      
  .ه استتالشهاي صورت گرفته از سوي سازمان ملل براي انتقال ساكنان واجد شرايط اشرف به خارج از عراق ابراز داشت

 منيع سايت وزارت خارجه آمريكا

  

   ني مجاهدي سخنگوي و پاسخهاكاي مقامات ارشد وزارت خارجه آمريطبوعاتكنفرانس م
  سايت سازمان مجاهدين خلق ايران:منبع

  2012 سپتامبر 28
  

ي رسـانه هـا   مهر از طريق تله كنفرانس يك جلسه توجيهي ويـژه بـرا   7سه مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا در روز جمعه        
برگزار كردند و پس از قرائت اطالعيه وزارت خارجه در مورد خروج مجاهدين از ليست تروريستي اين وزارتخانه توضيحاتي                   

اين سه مقام ارشد از بيان اسامي خود خـودداري كردنـد و گفتگـوي آنهـا                  .ارائه كردند و به شماري از سؤاالت پاسخ دادند        
مقامات ارشد در توضيحات خود از جمله در پاسخ  . شماره دو و شماره سه صورت گرفتتحت عنوان مقام ارشد شماره يك،

 ه ادعا نكرده است كه مجاهدين خلـق دولت آمريكا هيچ گا :به ادعاي رژيم ايران در مورد ترور عوامل هسته يي خود گفتند    
ا در تالشـهاي انـسان دوسـتانه در         مسئوليت اصلي م  : يك مقام ارشد گفت    .در سو قصد دانشمندان اتمي شركت داشته اند       

رابطه با اعضاي اين سازمان، خارج كردن مسالمت آميز و منظم آنها از عراق است و من در روزهـا و هفتـه هـاي آينـده بـا          
دولتهاي اروپايي و ساير دولتها به طور دوجانبه و با كميسارياي عالي پناهندگي براي پيشبرد اين پروسه به صورت فـشرده                    

مقام ارشد شماره يك در مورد زمانبندي خروج از ليست صراحتاً گفت كه اين در رابطه بـا ضـرب االجـل                       . كرد كار خواهم 
   .دادگــــاه واشــــينگتن بــــوده و مــــا مــــي بايــــد قبــــل از اول اكتبــــر ايــــن كــــار را انجــــام مــــي داديــــم  

ههـاي آمريكـايي حـامي    مقام ديگري تصريح كرد كه خروج از ليست به اين معناست كه شـهروندان ايـاالت متحـده و گرو    
ــد        ــادي بپردازن ــالي و م ــت م ــه حماي ــا از جمل ــت از آنه ــه حماي ــف ب ــرق مختل ــد از ط ــي توانن ــون م ــدين اكن    .مجاه

مقام ارشد در پاسخ به سؤال نيويورك تايمز در اين باره كه بر سر تحقيقـات و احـضاريه هـاي كـساني كـه در حمايـت از                             
ها برخاسته اند چه مي آيد اظهار بي اطالعي كرد و آن را به وزارت خزانه                مجاهدين سخنراني كرده و به حمايت مادي از آن        

دولت اياالت متحده در مورد انتقال مجاهدين از اشرف به ليبرتي به مجاهـدين در               : مقام ارشد ديگر گفت    .داري ارجاع داد  
زمان مجاهدين خلق ايران در ارتباط  تماس بوده و خواهد بود كما اين كه در مورد اعزام نفرات آنها به كشورهاي ثالث با سا                 

   .وي توضـيح داد كـه تماسـهاي مـستقيم تلفنـي و ايميلـي بـا نماينـدگان مجاهـدين داشـته اسـت                        . بوده و خواهـد بـود     
ما به وضوح متوجه تاريخچه اين سازمان هستيم، ولي چون عاليق انساندوستانه اي داريـم كـه روي ايـن       : مقام مزبور افزود  

   . در تالشهاي مسالمت آميز منظم انتقال با آنها در تماس بوده ايـم و بـه اينكـار ادامـه خـواهيم داد                       موضوع را مي پوشاند   
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يك مقام ديگر وزارت خارجه براي متوازن كردن اين مطالب با رژيم آخوندي و عوامل و گروه هاي البـي آن كـه بـه طـرز                           
خاطرنشان كرد كه بـه مجاهـدين       .  نشان مي دهند   هيستريك و جنايتكارانه اي در مورد خروج مجاهدين از ليست واكنش          

اعتمادي ندارد و آنها را كماكان به عنوان يك گروه مشروع و دموكراتيك اپوزيسيون نمي شناسد و آنها جزيي از تـصوير او                       
ــد        ــي كننــــ ــدرفتاري مــــ ــم بــــ ــان هــــ ــضاي خودشــــ ــا اعــــ ــستند و بــــ ــده نيــــ ــراي آينــــ    .بــــ

  
 قبيل اظهارنظرهاي سياسي مطبوعاتي يـك مـاه قبـل از انتخابـات            هر چند اين  : يك سخنگوي مجاهدين در اين باره گفت      

داراي هيچ ارزش و بهايي نيست اما اين نشان مي دهد كه گوينده به صراحت در طرف رژيم آخوندي قرار دارد و در پاسـخ        
ف فاشيـسم دينـي   به اين سؤال تاريخي مردم ايران كه تو با مايي يا آنها، به زبان خودش اذعان مي كند كه كماكان در طر            

   .است واال به جاي خلع سالح مجاهدين و تالش حداكثر براي انحالل آنها به خلع سالح رژيم پليد آخوندي روي مي آورد                     
سال گذشته با ليست گذاري ناموجه، 15از اين رو از نظر مردم ايران اگر كسي بايد اعتماد جلب كند، كساني هستند كه در 

ــردمدا   ــدي و ســـ ــم آخونـــ ــت رژيـــ ــد   امنيـــ ــسير كردنـــ ــان تفـــ ــت خودشـــ ــرادف امنيـــ    .ران آن را متـــ
قضاوت درباره تاريخچه پرافتخار سازمان مجاهدين خلق ايران نيز برعهده مردم ايران و وجدانهاي بيدار بشريت معاصر است 

   .و ربطــــــي بــــــه حاميـــــــان و اســــــتمالت گــــــران ديكتاتورهـــــــاي شــــــاه و شــــــيخ نـــــــدارد      
 قرارگاه در عين بيطرفي 14ز در تعارض آشكار با بمبارانهاي بي دنده و ترمز   دلسوزي براي بدرفتاري با اعضاي مجاهدين ني      

   .تـــن از اعـــضاي مجاهـــدين منجـــر شـــد 50اعـــالم شـــده مجاهـــدين در جنـــگ اســـت كـــه بـــه كـــشته شـــدن 
  

تن از مجاهدين است كه به قتل رساندن مجاهد  4نمونه ديگر دستگيري و شكنجه و حبس 
در زير شكنجه و ربودن پولها و جـواهراتي اسـت           ) صرياحمد نا (خلق كاظم صادقي اكباتان     

 كتـاب كـارزار پيـروزي در اشـرف در سـال      205اسناد مربوطه در صـفحه     . كه همراه او بود   
   . منتشر شد1388

  
 ژنرال جفـري ميلـر جانـشين فرمانـده كـل      2004ژوئن  25 و 2005ژوئن  5در نامه هاي    

 مجاهـدين خلـق ايـران مـي نويـسد كـه از            نيروهاي آمريكايي در عراق به نماينده سـازمان       
هزار دالر   960دستگيري چهار پرسنل سازمان مجاهدين خلق ايران در سال قبل كه حامل             

سه از اين افراد مي گويند كه تحت بازداشت مورد بدرفتاري قرار گرفته اند و نفر . پول و جواهرات بوده اند مطلع شده است    
ــ     .شته شـــــــــده اســـــــــتچهـــــــــارم احمـــــــــد ناصـــــــــري در طـــــــــول بـــــــــازجويي كـــــــ

من به قسمت تحقيقات جنايي دستور داده ام كه در اين باره يك تحقيقـات كامـل   : ژنرال ميلر در نامه خود تأكيد مي كند 
كه تحقيقات بـه نتيجـه برسـد شـكيبايي پيـشه كنيـد و از اسـتمرار         به عمل بياورند و از شما درخواست مي كنم تا زماني 

  .مساعدت شما سپاسگزارم
   
 مجاهدين از مقام ذيربط آمريكايي كه خود را دلسوخته رفتار مجاهدين با اعضايشان نشان مي دهد خواست، كه سخنگوي 

و عـامالن و  ) احمـد ناصـري  (سال خبري از نتيجه تحقيقات درباره قتل مجاهد شهيد كاظم صـادقي اكباتـان              9اگر بعد از    
   .مي منتــــــشر كنــــــدآمــــــران آن در زيــــــر شــــــكنجه دارد، آن را بــــــراي اطــــــالع افكــــــار عمــــــو 

 20عالوه بر اين، هم چنان كه ژنرال سخنگوي نيروهاي چنـد مليتـي در كنفـرانس مطبوعـاتي        : سخنگوي مجاهدين گفت  
 كه در خبرنامه رسمي نيروهاي چند مليتي نيز منعكس شده است اعالم كرد، مجاهدين مجموعاً به مدت يك                   2006ژوئيه  

 در يك محيط محصور يعني در بازداشت خـانگي تحـت مراقبـت و كنتـرل                 هفت روز هفته   ساعت شبانه روز و    24دهه در   
نيروهاي آمريكايي بوده اند و اگر طي اين مدت نمونه اي از بدرفتاري آنها با خودشان وجود داشته بايد بالدرنگ آن را اعالم 

  نيز كـه در ركـورد  2005از شهادت كلنل فليپس فرمانده حفاظت اشرف در سال : سخنگوي مجاهدين يادآوري كرد  .كنند



 ٥٩

ــيده ا     ــت رس ــه ثب ــا ب ــره آمريك ــكنگ ــد س ــان مطلعن    .ت همگ
  

 مـي   25  نظامي در اشـرف      پليس 89شهادت فرمانده تيپ    

2005   
  

در يك سال گذشته گزارشهاي بيـشماري از شـكنجه، سـالحهاي            
مخفي شـده و افـرادي كـه بـرخالف ميـل خـود توسـط رهبـري                  

مـن بـه    . رسـيد مجاهدين خلق نگهداري شده اند بـه اطـالع مـن            
يگانهاي تحت فرماندهي ام دستور دادم تا هر مورد اتهـام را مـورد      

در بيشتر موارد من شخصاً تيمهـاي بازرسـي را     . تحقيق قرار دهند  
در ديدارهاي از پيش اعالم نشده از تأسيسات سـازمان مجاهـدين            
خلق ايران در هر كجا كه سو رفتاري گزارش شده بود فرمانـدهي             

چ زماني هيچ گونه نمونه و دليل معتبري كـه ايـن            ما در هي  . كردم
من مي توانم اتهامات    . قبيل اتهامات را تأييد كند مشاهده نكرديم      

طبق . مشخص و نتيجه تحقيقات خودم را در جزييات توضيح دهم
 حتـي يـك نمونـه از        2004 تحقيقات و اطالعات من به عنوان افسر ارشد مسئول حفاظت و امنيت كمپ اشـرف در سـال                 

   .مــــواردي هــــم كــــه در گزارشــــهاي ديــــدبان حقــــوق بــــشر رديــــف شــــده اســــت بــــه اثبــــات نرســــيد
   .يگانهاي تحت فرماندهي در هيچ زماني هيچ گونه رفتار ناشايستي از طرف سازمان مجاهدين خلق ايـران كـشف نكردنـد                    

   .سيـسات خـود رد نكـرد   همچنين سازمان مجاهدين خلق ايران در هيچ زمـاني ورود مـا را بـه هـيچ كـدام از مكانهـا و تأ       
من معتقدم گزارشهاي سو رفتار بر اساس اطالعات غيرموثق و گمراه كننده از جانب كساني است كـه منـافع مشخـصي را                       

من با گروههاي زيادي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران صحبت كرده ام و همچنين گفتگوهاي                . نمايندگي مي كنند  
در هيچ زماني هيچ عضوي از مردان و زنان جوان تا مسئوالن باالتر هيچ گاه مـواردي     خصوصي تكي با اعضاي آن داشته ام        

يگانهاي آنها حرفه اي بودند و حمايت قوي از آزادي و دموكراسي و برابر زنان به عمـل                  . از سو رفتار را با من مطرح نكردند       
ني در سراسر عراق نبود من اجـازه مـي دادم كـه     اگر به خاطر شورشهاي كنو    . مي آوردند تعهد يگانهاي زنان انگيزاننده بود      

   .دختــرم بــه كمــپ اشــرف ســفر كنــد و ايــن زنــان بــسيار متعهــد و حرفــه اي عــضو مجاهــدين خلــق را مالقــات كنــد 
  

سخنگوي مجاهدين در پايان به مقام ارشد وزارت خارجه اندرز داد بهتر است به جاي لفاظيهاي آخوندپسند و بـي دنـده و                     
ن كه يك به يك در دادگاههاي آمريكا و اروپا بررسي و باطل شناخته شده است بر روي حقوق سـاكنان             ترمز عليه مجاهدي  

اشرف و ليبرتي طبق كنوانسيونهاي ژنو و قوانين بين المللي پناهندگي متمركز شود و از ضرب و جرح مستمر و سوء رفتار                      
 باره خاتمه داده يـا الاقـل دو سـطر هـم در ايـن بـاره       دژخيمان عراقي با آنها ممانعت كند و يا دست كم به سكوت در اين     

  .موضع بگيرد
  

  توطيه سياسي عليه مجاهدين نمي تواند تا ابد ادامه پيدا كند

  ليال جديدي
  

   خرداد15دوشنبه ... فراسوي خبر
دمي را تـا    اين امري آشكار است كه خانم كلينتون سياستهاي آمريكا براي ساخت و پاخت با حكومتهاي ارتجاعي و غير مر                  

 نظـاره گـر بـوديم كـه تحـت فـشار             "بهار عربـي  "آخرين نمونه آن را در جنبشهاي       . آخرين لحظه ممكن به پيش مي برد      
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اينك وي بايـد بـه زور و ضـرب راي دادگـاهي در كـشور خـود كـه نتيجـه                      . خيزشهاي مردمي، گام به گام عقب گرد كرد       
ازمان مجاهدين و مدافعان حقوق بشر است، تصميم به عقب گرد از            فعاليتهاي شبانه روزي دوستداران، هواداران، اعضاي س      

  .يك توطيه سياسي بگيرد
 سال كه از تباني دولت آمريكا با جمهوري اسالمي در قرار دادن نام سازمان مجاهدين خلق در ليـست             15سرانجام، پس از    

 ماهه براي رسيدگي نهايي 4يك ضرب االجل تروريستي مي گذرد، دادگاه واشنگتن به خانم كلينتون، وزير خارجه آمريكا،          
  .به اين تصميم داد

هيات سه نفره دادگاه استيناف آمريكا گفتند، وزيرخارجه در تهيه اسناد مـورد نيـاز بـراي پاسـخگويي بـه ليـست گـذاري                       
ج از مجاهدين خلق ايران، دفع وقت كرده و چنانچه اين بار طي فرصت داده شده اقدامي صـورت نگيـرد، درخواسـت خـرو            

  .ليست بالفعل اجرا خواهد شد
به خاطر بي عملي وزير، سازمان مجاهدين در ميان كاغذبازيهاي بوروكراتيـك قفـل           ": دادگاه مذكور در اين حكم مي گويد      

  ."شده است
 روز گذشـته نتوانـسته اسـت تـصميم     600هيچ توضيح كافي به ما داده نشد كه چـرا وزيـر طـي         ": حكم دادگاه مي افزايد   

  ".بگيرد
فرصـت  "در اين مدت، مسووالن در وزارت خارجه بهانه مي آوردند كه خانم كلينتـون               .  روز بود  180فرصت پيشين دادگاه    

روشن است كه اين دروغي بيش نيست، زيرا در اين مورد تنها كافي بود ايشان بـراي تعـدادي از هـزاران كارمنـد                        . "نكرده
پـس علـت را جـز در بنـد و           . به وقت گذاشتن براي ايـن كـار نداشـت         وزارتخانه خود دستور عملي صادر مي كرد و نيازي          

  .بستهاي سياسي با جمهوري اسالمي در جاي ديگري نمي توان يافت
 و البي گريهاي پر خـرج و هـم در مـذاكرات             "ناياك"رژيم جمهوري اسالمي طي اين سالها هم از طريق مزدوران خود در             

حتـي در  . ه بيشتر به باج گيري شبيه است، از هيچ كوششي فروگذار نكرده استپشت پرده براي ادامه اين تباني مزورانه ك   
ماه گذشته رامين مهمان پرست، سخنگوي وزارت امور خارجه رژيم به شدت كشورهاي همسايه را در صورت اجازه اسكان                   

  . خواهد داشت"ييتبعات منفي باال" و اين اقدام "ما بشدت واكنش نشان خواهيم داد"مجاهدين تهديد كرد و گفت، 
از سوي واشـنگتن  ) هويج(و ساخت و پاخت بر سر وضعيت مجاهدين         ) چماق(بازي دو جانبه ي فشار بر جمهوري اسالمي         

كه تا كنون سبب ادامه حيات منفور جمهوري اسالمي از يك سو و دو كشتار وحشيانه ساكنان اشرف در عراق به پشتيباني 
زمان آن رسـيده اسـت كـه دسـتي كـه جمهـوري       . ه، نمي تواند تا ابد ادامه پيدا كندرژيم، سركوب در ايران و غيره گرديد  

  .  اسالمي به دامن آمريكا براي اعمال فشار و سركوب عليه مخالفان سرسخت خود آويخته، كوتاه شود
  

  حذف مجاهدين از ليست تروريستي، تسليم به عدالت

  زينت ميرهاشمي
   

   مهر2فراسوي خبر يكشنبه 
 شهريور، خبر حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي وزارت خارجه آمريكا، به سرعت در                  31ه  روز آدين 

  . رسماً اعالم خواهد شد2012اين اقدام حدود يك هفته ديگر در اول اكتبر . رسانه ها منعكس شد
خواست عادالنـه   . ، شجاعانه و خونين است    حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي برآمد مبارزه اي طوالني، پيگير، عادالنه           

  .مجاهدين حمايت گسترده بسياري از سياستمداران و نيروهاي مدافع حقوق بشر را به خود جلب كرد
 مـاه در    4در ماه ژوئن سال جاري، دادگاه استيتاف آمريكا از هيالري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا خواست حداكثر تا                   

 ماه هيالري كلينتون پاسخ ندهد دادگاه طـي         4اين دادگاه اعالم كرده بود كه اگر در پايان          .  بگيرد برابر اين موضوع تصميم   
  . روز پايان اين مدت است2012روز اول اكتبر . حكمي مجاهدين را از ليست خارج خواهد كرد
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ل روي كـار آمـدن محمـد        نامگذاري مجاهدين در ليست تروريستي در پي سياست مماشات با رزيم واليت فقيه و به دنبـا                
دولتهاي غربي به شمول آمريكا براي سر به راه كردن رژيم از همه راههاي سازش و مماشات استفاده . خاتمي صورت گرفت

ديكتاتوري مذهبي حـاكم بـر ايـران بـا          . از ديالوگهاي انتقادي، سياست چماق و هويج تا ارسال پيامك استفاده شد           . كردند
از سويي  . تهديدها را به فرصت تبديل كرد و در خارج از مرزهاي ايران بر بحران و تنش دامن زد                 استفاده از شرايط سازش،     

  .ديگر با استفاده از همين شرايط جنبش مردم ايران را به بهانه لولوي دشمن خارجي سركوب كرد
   

وزارت خارجه آمريكـا  . ه كردندمماشاتگران براي پيشبرد سياستهاي خود از مقاومت سازمانيافته و متشكل مردم ايران هزين 
 سال پيش با گذاشتن نام سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست تروريستي، شـيرين تـرين هديـه را بـراي آشـتي بـه                        15

تسليم وزارت خارجه به راي دادگاه استيناف بدون شك تلخ كـامي را بـه پـايوران رژيـم بـاز           . جمهوري اسالمي تقديم كرد   
  .خواهد گرداند

نام مجاهدين از ليست تروريستي آمريكا عالوه بر خشمكين كردن رژيم واليت فقيـه، دارو دسـته هـاي سـينه                     خبر خروج   
عـده  . قلمداد مي كننـد » فاجعه اي براي مردم ايران و اياالت متحده    «ناياكها آن را    . چاك واليت را هم برآشفته كرده است      

وص رنـگ و نـژاد و عقايـد خاصـي مـي داننـد، خوشـحال             اي كه دموكراسي و حقوق بشر را در خياباني يك طرفه و مخص            
  .نخواهند شد

اما بر فراز همه غمها و رنجهايي كه طي چندين سال بر مبارزان اشرف و خانواده هاي آنها آمد، اين خبر موجي از شادماني                        
ي كـه بـه طـور يقـين        شادمان. را در دل مدافعان حقوق بشر، آزادي و عدالت و فعاالن ضد ديكتاتوري به وجود خواهد آورد                

  .دستاورد سياست ايستادگي در برابر تسليم و وادادگي است
 

  خروج از ليست تروريستي موقعيتي تازه براي اپوزيسيون

  جعفر پويه
  

   مهر9يكشنبه ... فراسوي خبر 
نهـا، روز    سال مبارزه مستمر و پيگيري خستگي ناپذير سازمان مجاهدين خلق، شوراي ملي مقاومت و هـوادان آ                 15پس از   
وزارت خارجه آمريكا با صدور اطالعيه اي اين سازمان را رسمن از فهرست گروههاي تروريستي خـود                )  سپتامبر 28(جمعه  

بنابر مفاد قانوني تصميم گرفـت كـه   ) هيالري كلينتون(وزير خارجه آمريكا ": در اين اطالعيه رسمي آمده است. خارج كرد 
  ".وه را از فهرست سازمان هاي تروريستي اياالت متحده خارج كندسازمان مجاهدين خلق و حاميان اين گر

عقب نشيني وزارت خارجه آمريكا و تن دادن آن به خواسته به حق اپوزيسيون سازمان يافته ايران نه محصول يك سياست     
  .تازه، بلكه حاصل پيگيري شبانه روزي كساني است كه بر عليه يك برچسب ناعادالنه اعتراض داشتند

وزي مجاهدين در اين كارزار به اين معني است كه دولت آمريكا براي دلجويي از رژيم جمهوري اسالمي، اقدام بـه يـك      پير
  .عمل سياسي غير اصولي كرد كه پس از سالها تالش، غير قانوني، ناحق بودن آن اثبات شد

 ترقيخواه ايراني برخالف همه انـگ و        خروج سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت از اين ليست اثبات كرد كه  نيروهاي              
برچسب هاي دشمن پسند به آن، قادر است با اليه هاي قدرت تعامل اصولي كرده و بر عليه بند و بـست بخـشي از آن بـا                            
پيگيري و استفاده درست از موقعيت هاي قانوني و ارتباط با سياستمداران همه كشورها صداي اعتراض خود را بـه درسـت      

  . به گوش آنان برساندترين وجه ممكن
اين حركت ثابت كرد كه در دنياي سياست بر خالف تبليغات دشمن، اپوزيسيون ايران از سياه و سفيد كردن پرهيز كرده و 

  .قادر است از همه منافذ قانوني و سياسي به خوبي و به نفع مردم ايران استفاده كند
 و نفوذ خود در ميان گروههاي همسو در منطقه و جهان را به هرچند دشمن همه توان و نيروهاي مالي، سياسي و موقعيت     

اين حركت بار ديگر توانمندي اپوزيسيون سازمان يافته ايرانـي          . خدمت گرفت، اما در اين كارزار بازنده و به عقب رانده شد           
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نهادهـاي اجتمـاعي مـدافع     را در تعامل با سياستمداران جهان كنوني، ارتباط درست با پارلمانترهاي آنان و بهره برداري از                 
  .حقوق انسانها را نشان داد

  ".اين امر موازنه قدرت را تغيير خواهد داد": به همين دليل است كه خانم مريم رجوي در اين مورد مي گويد
اين گفته به اين معني است كه باز بودن دست اپوزيسيون ايراني در محافل سياسي و ديپلماتيك و بهره برداري درست آنها 

ز اين اهرمها به نفع مردم ايران، مي تواند پشتوانه بين المللي مردم ايران را هرچه بيشتر به رخ بكشد و مردمي كه خواهان ا
  .آزادي و دموكراسي هستند را با اميدواري بيشتري به مبارزه بكشاند

وكراسـي و حقـوق بـشر، ثبـات،         ما يك ايران غير اتمي، صلح ، امنيت، دم        "همچنين خانم رجوي بار ديگر تاكيد كردند كه         
سازندگي، دوستي و توسعه اقتصادي در اين منطقه از جهان را پيشنهاد مي كنيم كه به قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي 

  ".گذارد احترام مي
ت ما خواهان تغيير در ايـران بـه وسـيله مـردم ايـران و مقاومـ             ": براي رسيدن به چنين ايراني خانم مريم رجوي مي گويد         

المللي خواهان پايان دادن قطعـي        همزمان ما از جامعه بين    . عادالنه آنها و حاكميت رأي مردم در يك انتخابات آزاد هستيم          
  ".به سياست استمالت از ماليان سركوبگر و حمايت از حق آزادي و مقاومت مردم ايران هستيم

آن در مقابل رژيم آدمكش واليت فقيه سنگينتر خواهد شـد،  اينكه كفه ترازو از اين به بعد به نفع مردم ايران و اپوزيسيون           
اما اين همه امكان پذير نيست مگر با آستين باال زدن تك تك كسانيكه براي ايراني كه مـريم رجـوي                     . تاكيد درستي است  

  .وعده آنرا مي دهد تالش كنند
نها پيروزي مجاهدين خلـق و شـوراي     اين ت . رژيم واليت فقيه در يك كارزار بين المللي شكست سختي متحمل شده است            

ملي مقاومت و هواداران آنها نيست، اين پيروزي اپوزيسيون ايراني است كه در چنبره معامالت سياسي پشت پـرده دسـت                      
و اكنون اين بندها با تالشي خستگي ناپذير پاره شده اند، بهره برداري از آن بستگي به استفاده درست ما از . بسته شده بود  

  .عيت و بكار گيري آن براي پيشبرد امر مبارزه براي ايراني آزاد، آباد و دموكراتيك دارداين موق
 
  

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

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

  

  ............فراسوی خبرھا
 

   ركورد شكستندراني و دالر در اكاي در آمرمحمود
  هي پوجعفر

  
   مهر5چهارشنبه   خبريفراسو

 ي مانور م  كاي روزها قافله همراه در آمر     ني ا ي جمهور استي در مسند ر   ي اسالم ي نژاد، گماشته رهبر جمهور    ي احمد محمود
جمهوري اسـالمي ايـران     ": دي گو ي دهد و م   ي پالس م  كاي بهبود روابط با آمر    ي بار برا  ني چندم يا بر شيدهد و در گفتگوها   

 تفاهم بين دو كشور بردارد، در ذهنيت منفي خود نسبت به آمريكـا      ايجادآمادگي دارد تا چنانچه دولت آمريكا قدمي براي         
  ".تر روابط دو كشور بهبود يابد تامل كرده و كمك كند تا سريع

 از نـاظران،  ي بعـض ي اتفاق از سـو   ني ا ليدل.  را ثبت كرد   ي عبور و ركورد تازه ا     2655 از مرز    راني در ا  كاي دالر آمر  ان،همزم
  . به سپاه پاسداران دانسته شدراني نفت اي بر مربوط بودن شركت ملي مبنكايگزارش دولت اوباما به كنگره آمر
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 ليـ  از فرمانـدهان آن بـه دل       ي دارد كه سپاه پاسداران و برخـ       تيم جهت اه  ني به كنگره آن كشور از ا      كاي دولت آمر  گزارش
به .  قرار دارند  مي سازمان ملل تحت تحر    تي امن ي اروپا و شورا   هي اتحاد كا،ي آمر ي از سو  " و نقض حقوق بشر    سمياشاعه ترور "
 اليـ  ريز هم نرخ برابـر  سر و سامان دادن به بازار آزاد ارز، باي برايسالم اي جمهورمي است كه برخالف تالش رژ لي دل نيا

  . استدهي كشور رسخي حد خود در تارني ترنيي سقوط كرده و به پاي خارجيدر برابر ارزها
  

.  هزار تومان در بازار آزاد معامله شـده اسـت          68 و   ونيلي م كي ي و هر سكه بهار آزاد     3420 وروي،  2655 خبرها، دالر    طبق
 رو آورد و پـس از آن  ي فروشندگان ارز، بـه حـذف ارز مـسافرت   يري فشار و دستگ   ي پس از ناكام   مي است كه رژ   ي درحال نيا

 ،ي محمـود بهمنـ    نكهي ترفندها كارساز نشد تا ا     ني از ا  كي چياما ه .  بازار داد  ني كنترل ا  ي بازار بورس را برا    يوعده راه انداز  
) سـه شـنبه   (ه، روز گذشته     هم نيبا ا .  كرده است  ي را راه انداز   "ياتاق معامالت ارز  " خبر داد كه     ،ي كل بانك مركز   سيير

 نخواهد توانست اعتماد مـردم بـه   ال اعمني نبوده و اي واقعچكدامي همي رژي ثابت كرد كه راهكارهاينرخ ارز با ركورد شكن  
  . است را باز گرداندتي وضعني عامل اني كه عمده تري اسالمي جمهورميرژ

 ي مـ ي قطعكاي كنگره آمرندهي گفته هاوارد برمن، نماني ا آن به سپاه پاسداران راي وابستگلي شركت نفت به دل    مي تحر خبر
 در دست سپاه پاسـداران      يدي كل ي عنصر راني نفت ا  ي آن است كه شركت مل     انگري ب يدار  گزارش خزانه ": دي گو يكند كه م  

 نيا تـام   ر سميـ  از ترور  تيـ  و حما  رانيـ  ا يا   سپاه در برنامه هسته    ينيآفر   نقش ي الزم برا  ي منابع مال  مياست و به طور مستق    
  ".كند يم

سـپاه  ": ديـ  گو ي مـ  زيـ  ن كـا ي آمر يدار   وابـسته بـه خزانـه      ي خارج يهايي اتاق كنترل دارا   ري مد ن،ي ارتباط آدام زوب   ني هم در
 ،ي از جملـه بخـش انـرژ   ،ي و اقتـصاد ي مـال ي از بخشها ياري بس راني ا ي صحنه اقتصاد  گري باز نيتر  پاسداران در نقش عمده   

  ". استگرفته را در كنترل خود  كشوري بانكستميساخت و ساز و س
 هيـ  بـه سـپاه و تغذ  ي وابـستگ  ليـ  ارز داخل كشور اسـت بـه دل        هي تغذ ي رود كه فروش نفت كه منبع اصل       ي حساب م  ني ا با

 است كه نشان دادن در باغ سبز بهبود رابطه          نيا. رندي قرار گ  گردي آن مورد پ   داراني شده و خر   مي تحر ي به طور كل   سميترور
  . باز نكردمي از كار رژي هم گرهي داخلبازار آن در ري و عدم تاثكاي به آمر نژادي احمدياز سو

 دي آن و تهد  هي فق ي رود و رجز خواندن ول     ي فرو م  مهاي در گرداب خود ساخته تحر     شتري روز به روز ب    ي اسالم ي جمهور ميرژ
 ي رونـد را سـرعت مـ       ني ا شتري اش هرچه ب   ي توسط مقامات نظام   گري د ي از سو  ليي سو و اسرا   كي از   مانانشي و همپ  كايآمر

  . بخشد
  

   استي اسالمي كمتر بدان؛ مجرم جمهورني زنان با سنشي و افزايكارتن خواب
  يدي جداليل

  
   مهر10...  خبريفراسو

 نهـاد  چي حال، هنيدر ع. ندي گوي آمدن سن آنان منيي تعداد زنان كارتن خواب و پا شي سخن از افزا   ي حكومت "مسووالن"
 تنگدست و كارتن خواب را كـه روزانـه بـر    كار،ي بمار،ي كودكان، زنان و مردان بتي آنها بلكه مسوولتيوول نه تنها مس  يدولت

 بهداشت و معاش آحاد ت،ي دولت است كه امنفي كه از وظاستي در حالنيا. ردي گي شود، به عهده نميشمار آنان افزوده م
  .دي آيساب م كند و در صورت عدم اقدام به آن مجرم به حنيجامعه را تام

 آمدن سن زنان كارتن خـواب       نيي تهران از پا   ي شهردار ي عامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت اجتماع       ري زارع، مد  نيحس
 "يجمـع آور  " را ندارد و فقـط       ي زنان روسپ  "يجمع آور " فهي وظ ي كه شهردار  دي افزا ي اما م  د،ي گو ي سال سخن م   20به  
  . زنان به عهده آنهاستريسا
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 در آن زبـده اسـت،       ي اسالم ي است كه جمهور   ي ها و علل و حل مشكل تنها كار        شهي به ر  يدگي رس يه جا  ب "يجمع آور "
 كـه  ميديـ  متعهـد د ريـ  غينمونه آن را در هنگام اجالس سران كشورها  .  دارد ي كه مهمان خارج   ي و حتما زمان   شتريآنهم ب 

  . كردتفاده مختص خود اسبكارانهي حقه بازانه و فريبازهم از ترفندها
  

 در مناطق ژهي و به وابانهاي در گوشه و كنار خ   ي زندگ ي برا يعي امكانات طب  ني كودك و زن و مرد در اثر فقدان كمتر         هزاران
 زي ني گوناگونيهايماري دچار ب،ي زندگي براي امكانات چگونهي انسانها در اثر نداشتن ه     نيا.  كنند ي شب را صبح م    ني نش ريفق
 توان ميان كارتن خوابها پيدا      ي را م  يهمه نوع بيمار  ": دي گو ي احسان كهريزك م   ي رييس سرا  ،ينصرت اهللا داه  .  شوند يم

  ".كرد، از گال و شپش گرفته تا ايدز و هپاتيت
 تي حما ي توان به نبود برنامه و دستور كار برا        ي م ي معضل بزرگ اجتماع   ني حجم ا  شي افزا ي گفته كارشناسان، از علتها    به

 به زنان كارتن ي رسيدگي مردم نهاد براي سازمانهاي و حتي يا خصوصيف حمايت دولتاز تنگدستان، كم بودن مراكز مختل
  .  و به خصوص دختران اشاره كردي و خيابانيرخواب يا معتاد، افزايش روز افزون كودكان فرا

  
 شده، نشان ليبد روزمره تيتي زنان به واقعي كارتن خوابدهي خود پدي و باورهابهاي با پرنس راني ا ي كه در جامعه سنت    نيهم

 ي جـرم سـرنگون  نيـ مجـازات ا .  داردي اسـالم ي جمهوري حكومتستمي سي جامعه و ورشكستتياز عمق فقر و فالكت اكثر 
  .  ست

  
   موازنه قدرتريي تغي نشانه ها،ياعتراضات مردم

  هي پوجعفر
  

   مهر13پنجشنبه ...  خبر يفراسو
 روز گذشـته    ،ي اساسـ  ي سرسام آور كاالها   ي و گران  يدن پول مل   ارزش ش  ي كشور، ب  ي اقتصاد ي سروسامان ي اعتراض به ب   در

  . زدندييماي آمده و با سر دادن شعار، دست به راه پاباني از مردم در تهران و مشهد به خيعيجمع وس
 با سر دادن شعار دست بـه        ي انبوه تي جمع ري هفت ت  داني و حتا م   ي فردوس داني به بازار تا م    ي منته يابانهاي تهران از خ   در

  .عتراض زدندا
 كنند و تالش دارند خـود را        ي كشور اعالم م   تي را مقصر وضع   گريكدي ي اسالم ي جمهور مي قدرت در رژ   ي باندها كهي حال در

 را دامـن    ي سقوط ارزش پول ملـ     ،ي اقتصاد ي ثبات يب.  خم شده است   ي بار گران  ري ز ري گناه جلوه دهند، كمر اقشار مزدبگ      يب
 بـه  ميـ  رژوراني و پـا ي مقامـات دولتـ  انيـ  منيـ  رود و در اي باالتر مروز روز بي اساسي كاالهامتيزده است و به تبع آن ق     

  .ندي نماي كنترل اوضاع نمي براي اقدامچي هگر،يكدي نشسته و با متهم كردن تي وضعني ايتماشا
  

آنهـا بـا   . نـد  مـردم ندار ي براي اي دلسوزچگونهي همي رژي از مردم مشخص شده كه مقامهاياري بر بسنهي به عگري د اكنون
 خـود  ي اشك تمساح، رقبـا ختني با رگر،ي دي پردازند و از سوي خود ميهاي اوضاع آشفته به پر كردن جب نيبهره بردن از ا   

 كه ندانـد  ستي نراني در اي امروز كسگري است كه د ي درحال نيا. ندي نما ي م يتي كفا ي قدرت را متهم به ب     ي باندها گريدر د 
 نيبه هم .  شود ي م كتهي د اني بر مجر  مي رژ هي فق ي رهبر و ول   ،ي خامنه ا  ي به دستور عل   ياسي و س  ي كالن اقتصاد  ياستهايس
 اديـ  داده و بـا فر قـرار  را مخاطـب  ي شخص خامنه ا " به حال ما كن    يفكر/  را رها كن   هيسور" مردم با سردادن شعار      ليدل
  .ند داني اوضاع آشفته مني كنند كه او را مقصر اي مي به او حال"كتاتوريمرگ بر د"

 نژاد به   ينظرات احمد " كرده بود كه     دي كه در نماز جمعه تهران تاك      ي خامنه ا  ي عل م،ي رژ هي فق ي رهبر و ول   دهي بركش دولت
 نيـ  و بـه ا ".بيـ  دولـت مـردم فر  نيمرگ بر ا":  مورد حمله قرار گرفتنگونهي مردم اي، در شعارها" تر است  كينظر او نزد  
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 مـردم لگـد     ي توسط شعارها  اباني شد و در كف خ     دهي كش ري قدرت به ز   كهيراز ا  ي خامنه ا  ي عل گري روز گذشته بار د    بيترت
  .ديمال گرد
 گـزارش  ينـ ي كنند، امـا شـاهدان ع    ي تهران اعالم م   اني اتفاقات روز گذشته را وابسته به بازار       ي از منابع خبر   ي بعض هرچند

 در بازار با سر دادن شعار، ي مردميروهاياز ن ي بعضنكهيا.  دادندي ملي تظاهر كنندگان را جوانان تشكتيكرده اند كه اكثر
 بـه  ديـ  بعنيهمچن.  قابل مشاهده است ي منتشره به خوب   ي ها لمي كرده اند، در ف    غازه را دعوت به اعتصاب و بستن م       هايبازار

 شـعار   "ي آواره گـرد   ن،يمحمود خا " اي " نه اوباش  مي به هوش باش، ما مردم     ياحمد" همچون   يي رسد كه شعارها   ينظر م 
  . به آنها باشدكي و افراد نزدهايارباز
  

 دهي بـه اسـتخوان مـردم رسـ      ي ارزش پول مل   ي و نابود  ي اوضاع اقتصاد  ي سر و سامان   ي ب لي سرسام آور به دل    يهاي گران كارد
 و دار و دسته ي خامنه اي بدهند كه عليتي تن به وضعستندي حاضر نگري است كه دي آغاز اعتراضات مردمنياكنون ا. است

 در حـال  ابـان ي كند كه موازنه قدرت به سود مردم در كـف خ          ي م تي حكا نگونهينشانه ها ا  . ر سر كشور آورده اند    اوباش او ب  
 ستمگر و نـابود كننـده   مي رژكي اني كه پا  ي است؛ آغاز  ي مردم عي برآمد اعتراضات وس   كي ي تنها نشانه ها   نيا.  است رييتغ

  . استي اساسيهاي و لگد مال كننده آزادياقتصاد مل
  
   آني قدرت به روي صندلري از زدني خزي براي رفسنجاني سازنهيزم

  يدي جداليل
  

   مهر17...  خبريفراسو
 گـر ي دكبـار ي از عملكرد باند غالب، قصد كرده اسـت  ي ناشي و اقتصادياسي سي با سوار شدن بر بحرانها    ي رفسنجان يهاشم

 ي انتخابات بعدشي اش را در نمااراني تسلط خود و نهي كند، زمي ساده لوحانه تالش ميو.  بگذاردشيبخت خود را به آزما
  . فراهم سازد

 ي انتخابـات شي در نمادي به عنوان كاندي دست به كار شده بود و از وشي از دو ماه پ "آرمان" امر، روزنامه    ني ا شبردي پ يبرا
 دو پهلـو و  يه خود، با حرفها بكي روزنامه نزدني از كانال همياكنون، رفسنجان.  كرده بود ادي ازدهمي دور   ي جمهور استير

 و "يدولـت وحـدت ملـ   " طـرح  نـده، ي انتخابـات آ كـا، ي مذاكره با آمر لي از قب  يوضوعات معمول در باره م    بكارانهي فر يروشها
 ي امـر او ادعـا مـ       ني ا يبرا.  دهد ي آن ادامه م   ي قدرت به رو   ي صندل ري از ز  دني خز يبازداشت فرزندانش، به تالش خود برا     

 استي كشور در دوره ر    تيري مد وهي تواند با به كار بردن ش      ي م ي است و و   تيري سوومد يسفبار اقتصاد  ا طيكند، مسبب شرا  
  .  را درمان كند"تيريبحران مد"خود، 

 كوتـاه  شي از مدار قدرت رانده شـده و دسـت و پـا         روني به ب  "رهبر" گذشته، گام به گام توسط       ي سالها ي كه ط  يرفسنجان
 نژاد بـوده و همزمـان      ي احمد ي بحران زا  استي كه از ابتدا مخالف س     هي توج نيبتواند با ا   دل بسته است كه      ني به ا  ده،يگرد
  .  شودزي خمي چرخدار ني صندلي كرده اند، از روميحر را تمي بوده كه رژيي با كشورهايي تنش زدايحام
 ي مـ دي گفتگو تاكني در ا پرتاب كرده،روني را از در به ب  ي و "اصالح طلب " دوستان   "رهبر" داند   ي كه م  ي حال، و  ني ع در

 بـه   ي كه اگـر هـم و      ستي در حال  نيا. " حرف نزدم  يبا خاتم "،  "نظام" ياسي س ندهي آ راموني پ شيكند كه در باره نقشه ها     
  .  داشته باشدني مانند آنها را در آستگري رانده شده ديفهاي و البته ط"ناصالح طلبا" كارت ديصحنه انتخابات وارد شود، با

 رسـد، مـشكل بـزرگ    ي مـ دي منتقل خواهد كرد كه بعي را از خود به و"تيريبحران مد" ي خامنه ا  اي آ هنكي نظر از ا   صرف
 انـد انتخابـات تحـت حكومـت     دهيـ  فهمراني است كه مردم اني مجمع مصلحت نظام قرار دارد، ا   سيي ر ي رو شي كه پ  يتر

 يجازه عرض اندام بدهد، نزد آنها بـدنام تـر مـ    اي به و ي ا امنه كه خ  ي رو، هر بدنام   نياز ا .  است ي و قالب  يشي نما يخامنه ا 
  .    شود

  



 ٦٦

   حسن نصراهللاانهي ماجراجويحرفها
   يرهاشمي منتيز
  

   مهر 21 خبر يفراسو
 جنگ طلبانه، هر دو طرف      ياستهاي در جهت س   لي در اسرائ  اهوي و دولت نتان     هي فق تي وال مي رژ ني شده ب  جادي ا ياهوي ه در

 و ني فلـسط ران،يـ  مـردم ا نيـ  ا انيـ  م نيـ در ا .  كنند ي هم خدمت م   اتي به ح  تيدو با جد   ساده هر    يانيبه ب .  برند يسود م 
  . نندي بي ماني و زرندي گي سركوب قرار ممورد هستند كه انهي خاورمي مترقيروهاي نزي و نلياسرائ
فـراز خـاك     بـر    ني بـدون سرنـش    يمـا ي پرواز هواپ  تي كل حزب اهللا لبنان مسئول     ري مهر، حسن نصراهللا دب    20 پنجشنبه   روز

  .  استراني ساخت اماي هواپني را به عهده گرفته و اعالم كرد كه الياسرائ
اقدامات حزب اهللا لبنـان در      .  خبر داده بود   ني بدون سرنش  يماي هواپ كي از سرنگون كردن     لي مهر، اسرائ  15 روز شنبه    قبالً

 با راني مردم اي ثروت ملقي از طري اسالميمهور جمي رژنهيحزب اهللا لبنان با هز.  به خودشان مربوط استليرابطه با اسرائ
 ي منظر از جمله شـعارها نيبر هم.  كندي حركت مراني منافع مردم ا هي عل زي آم كي جتگ طلبانه و تحر    ياستهاي س شبرديپ

واكـنش  »  به حـال مـا كـن       ي را رها كن فكر    هيسور«.  حزب اهللا لبنان و بشار اسد بوده است        هي عل ري اخ امي در ق  رانيمردم ا 
  .  كنندي لبنان خرج م در راه حزب اهللامي رژوراني است كه پاي گزافي هانهي نسبت به هزراني مردم ازيفرت آمن

 يدهايـ  و تهد  لي در نفوذ به داخل خاك اسـرائ       ني بدون سرنش  يماي هواپ يي بر توانا  ي كل حزب اهللا لبنان مبن     ري دب يحرفها
 جنـگ  ياسـتها ي ادامـه س م،ي از طرف رژانهي و ماجراجوزي آمكيحر تياستهاي و كاربرد سهايريانجام شده به اضافه موضع گ 

  .  استري اخي ماههايطلبانه ط
بدون شـك  .  استراني منافع مردم اهي و علي تاكنوني بر ادامه روشها   يدي مهر تاك  19 در روز چهارشنبه     هي فق ي ول يحرفها

 هي فقتي وال مي رژ استي از س  ي مجموعه ا  ران،ي ساخت ا  ني بدون سرنش  يماي بر قدرت هواپ   ي و دي نصراهللا و تاك   يريموضع گ 
  .  استي جنگي بحرانطيدر گرم نگاهداشتن شرا

 اعـدام، روز  هيـ  علي اكتبر روز جهـان 10همزمان با .  داده است  شي و ببند را افزا    ري جنگ، اعدامها و بگ    يالي در سنگر خ   ميرژ
 ي از شـهدا ي تعـداد يوران سـركوبگر بـه خانـه هـا    مـام .  اعدام برده شده انـد ي برااني تن از زندان  12 مهر،     19چهارشنبه  

 ي در رابطه با حركت اعتراض     هي فق ي ول يحرفها.  كرده اند  ري را دستگ  ي تعداد و بورش برده    ي و فعاالن اجتماع   ري اخ يامهايق
با موضع  يخامنه ا.  را صادر كردي و فعاالن اجتماعندهي سركوب معترضان در آي به ماموران چراغ سبز براگري بار دانيبازار

  . گذاشتدي مهر تاكاني و اعدام زندانتي خود در سركوب مردم و شكنجه، آزار، اذتي بر مسئولگري اش بار ديريگ
  

   پولي المللني نژاد بر دهان صندوق بيچسب احمد
   امانمنصور

  
   مهر 22 خبر يفراسو

 ي آقا نده،ي و آ  ي در سال جار   رانيتصاد ا  نشدن اق  دهي پول نسبت به فرو پاش     ي الملل ني صندوق ب  يني با ابراز خوش ب    همزمان
 بودجه دولت و اجبار به قطع بودجه ي منابع مالدي از كمبود شد،ي جمهوراستي بر منصب رهي فقي نژاد، گُماشته ولياحمد

  .  تابع آن خبر داده استيدستگاه ها
 ش،ي رقباي به دوش خود از سويد آشكار به افكندن بار فالكت اقتصايمهر در واُكنش18 روز يتي امن– ي دولت نظامسيير

 جاهـا   يلـ يبودجه خ . مياكنون به لحاظ بودجه تحت فشار     ":  ورق زد  نگونهي گذاشت و ا   زي م ي را رو  "نظام" يپرونده اقتصاد 
  ". چكاره هستندهايلي كه خدي فهمتوان ي مطيشرا نيدر ا.  داشته استي درصد25 كاهش ايصفر شده 

 ي از بودجـه دسـتگاه هـا       يبخش":  مشابه فاش كرده بود    يهمراه با ذكر آمار   ) وزيتاب ن باز (ي منبع حكومت  كي از او،    شتريپ
   ". مواجه استي مهمي با چالشهازي بردن امسال ناني به پايدولت از ماه شُشم سال قطع شده و دولت برا
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آنهـا  .  نبوده اسـت اري شان  انتشار ُگزارش خي پول در انتخاب تار    ي الملل ني كه بخت با كارشناسان صندوق ب      دي نما ي م نيچن
 و حاكمـان آن بـا   ستي ني خبرچي هراني نژاد، اطالع داده اند كه در ا      ي احمد ي بار آقا  بتي روز بعد از اعتراف مص     كيفقط  

  .  خواهند دادشي را افزاي و هم رشد اقتصادآوردند ي منيي هم سطح تورم را پامها،يوجود تحر
 كـرده اسـت كـه       ديـ  خـود تاك   لي نسبت به اعتبار تحل    دي ترد جادي از هر گونه ا    يريلوگ ج ي برا برالي ل – اُرگان مهم نو     البته

 وجـود معلـوم   نيبا ا.  كرده اندهي خود ارا  ي اقتصاد طي در باره شرا   راني است كه حاكمان ا    ي به آمار و ارقام    ي آن متك  يابيارز
 كند كه صـندوق مزبـور نقـش خـود را بـه      ي محي حالت تشرني در بهترراي باشد، ززينگ مزبور واقعا اعتماد برا   حي توض ستين

 كـاهش داده  ي اسـالم  ي جمهـور  وراني رهبران و پا   اتي و جذاب تخُل   ي الملل ني باز انتشار ب   ي برا يغاتي موسسه تبل  كيسطح  
  . است

 تيـ  موفق مهـا، ي اثـر بـودن تحر     ي بر بـ   ي پول، آن را سند    ي الملل ني با استقبال از ُگزارش صندوق ب      راني ا ي دولت ي ها رسانه
 منبـع  كيـ  رابطـه  نيدر همـ .  كـشور نـشان داده انـد   ي اقتصادطي بودن شرا  ي آنها و عاد   "دور زدن " در   ي اسالم يمهورج

 ي اوضـاع اقتـصاد  انيـ  نمااهي پول بر دهان سـ   ي الملل ني صندوق ب  بچس"، هلهله كنان ُگزارش مزبور را       )وزيرجان (يحكومت
  .دي نام"رانيا

 ي المللني صندوق بي چرب زباناي نژاد ي احمدي آقاري اخبتيذكر مص (نهاي از اكي توان گفت كدامي نمي به درستنكهي ابا
 وهي شـ  ني فاكتها به شفاف تر    ني ا ي كه صاحبان هر دو    دي توان گرد  ي پرتاب شده است، اما منكر نم      روني موقع به ب   يب) پول

  .  زده اند"چسب" گريكديممكن به دهان 
  

  م برد را به ُقسمي سكوالر،يبحران اقتصاد
   امانمنصور

  
   مهر25...  خبريفراسو

 مالهـا،   ميـ رهبـر رژ  .  شدت گرفته اسـت    ي اسالم ي و اختالف در دستگاه قُدرت جمهور      ي آُشفتگ ،ي فشار بحران اقتصاد   ريز
 توانـد   ي مـ  يسخنان و .  هستند "نظام" حوزه از    يي در صدد جدا   ،يني را متهم كرده كه به بهانه استقالل مراكز د         ونيروحان

  . گُسترده در جامعه باشديكاري و بي پرنفوذ از گراني مالهاري اخي به انتقادهاينشواُك
:  چماق بتراشد، گفت   شياستهاي ساكت كردن منتقدان س    ي كرد برا  ي كه تالش م   ي هفته گذشته در حال    ي اهللا خامنه ا   تيآ
  ". استسمي بداند، سكوالري از نظام اسالمي را جداتي كه روحانيهر گونه تفُكر"
 اسـت ي سكـه يدر حال":  به استدالل اش افزود و ادامه دادزي نيتي برچسب امنكي سپس طبق روش شناخته شده خود،      يو

 و  تيـ  روحان انيـ  وجود فاصله م   ي القا يستيوني صه مي و رژ  سي انگل كا،ي اعم از آمر   ي دشمنان نظام اسالم   يتي امن يسهايسرو
  ". بداندي اسالمامنظ از ي تواند خود را جداي نمي روحانچينظام است، ه

 ارشد كه ُفرصت طلبانه مشغول جدا كـردن دخـل و            وني از روحان  ي خود را از شُمار    يتي نارضا لهي وس ني به ا  ي خامنه ا  يآقا
 ي هـا رازهي گام بـه گـام شـ   ي گُذشته، به موازات فرو پاشيدر هفته ها.  دارديخرج خود از حساب حكومت هستند، ابراز م       

خنگو  لندي زبان به انتقاد گشوده اند و ماجيرمعه، مراجع ُقم به تد  جا شتياقتصاد كشور و مع    بي اقـشار آسـ  اني در نقـش سـ 
 شـمردن  زي نـاچ ايـ  به انكار ي رسماستي انتظار دارد، آنها طبق س ي خامنه ا  ي است كه آقا   ي در حال  نيا.  شوند داري پد دهيد

  . كننده بار او موعظبتي مصيرهاي دستكم مردم را به صبر و قورت دادن تدبايبحران بپردازند و 
آنهـا  .  منصفانه نباشـد   يرازي مكارم ش  اي يگاني چون ُگلپا  يي به آخوندها  سمي كه تُهمت سكوالر   دي نما ي م ني وجود، چن  ني ا با

 13 در يگـان ي اهللا ُگلپاتيـ آ.  آورده اندروني شان را ب  ي چترها ت،ي وال رهي آسمان ت  ري هستند كه ز   يحداكثر هواشناسان خوب  
 تحـت   وني روحـان  يبرخـ ":  باز كرده اسـت    نگونهي را ا  ي خامنه ا  ي آقا ي، ُگفته ها  )رانيا( رابطه روزنامه دولت     نيهممهر در   

 ني عـ  نيـ  كـه ا   رنـد ي گ ي قـرار مـ    ونيسي در مقام اپوز   ،ي و دلسوز  ي تظاهر به مردم دار    ي از جامعه، برا   ي بخش كوچك  ريتاث
  ". استسميسكوالر
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 ري تحـت تـاث    وني روحـان  يبرخ":  باز كرده است   نگونهي را ا  ي خامنه ا  ي آقا ي، ُگفته ها  )رانيا( رابطه روزنامه دولت     نيدر هم 

 سمي سكوالرني عني كه ارندي گي قرار مونيسي در مقام اپوز،ي و دلسوزي تظاهر به مردم داري از جامعه، برا   يبخش كوچك 
  ".است

 ورود بـه  اقي را كـه اشـت  يي علمـا خواهنـد  يدشمنان مـ ":  تاختهشي پ"رهبر" يتي خط امني روزنامه رسالت رو ني همچن و
 بخـش  نـت ي از آنها واتاب دهنـد كـه نقدشـان ز      يونيسي چهره اپوز  كي كنند و    رينگي نقد زم  ي دارند، در واد   ياسي س ليمسا

  ". نظام باشدهي كفر، الحاد و شرك عليها رسانه
 دوبـاره از    ،ي خامنـه ا   ي آقا يدهايس از تهد   تنها دو روز پ    ،ي كه سه مرجع مهم حكومت     دهي هشدارها اما مانع نگرد    ني ا همه

 بازتاب بهتر دادن به     ي برا ي زنجان يري و ُشب  يرازي مكارم ش  ،يگاني اهللا ها ُگلپا   تيآ.  نكنند تي شكا "يكاري و تورم و ب    يگران"
 فيدم شر  مر ي و صدا  اميپ" مشترك زده اند تا به ُگفته خود         هياني ب كي دست به انتشار     ي ا نهيشي پ ينظرات خود، به طور ب    

  ." محترم برسانندنيرا به سمع مسوول
آنها در  .  رو داشته باشند   شي در پ  ي كار دشوار  كي رشته بار  ني ا ي حفظ تعادل رو   ي مزبور برا  وني كه روحان  دي نما ي م نيچن

 يدولت ري كنند رل مراجع غي بدان وابسته اند، كوشش م    ياسي و س  ي دارند و از نظر مال     ي حكومت يهمان هنگام كه كاركرد   
 جلـب اعتمـاد   ي بـرا يي از نظـر توانـا  زد،يـ  انگي ارباب را بر مـ ي كه ناُخرسند  اندازه به همان    ي بندباز نيا.  كنند ي باز زيرا ن 
  . ابهام استي دارازي ن" مردميبرخ"
  

   كندي سه روزه برگزار مشي از ترس جنبش مردم، رزماميرژ
  هي پوجعفر

  
   مهر27پنجشنبه ...  خبر يفراسو

 شي نمـا ي سركوبگر خـود را بـرا  يروهاي اسفبار كشور، همه نتي به وضعي مردمي از ترس اعتراضها   ي اسالم ي جمهور ميرژ
) نـه يچهارشـنبه، پنجـشنبه و آد  ( منتشره، سپاه تهران قصد دارد به مدت سه روز           يطبق خبرها .  آورد ي م دانيقدرت به م  

 و سـپاه  يجي بـس يهدف حضور پر شمار گله ها. ر كند برگزا هران در ت  ي رزم ي از گردانها  يجي هزار بس  15 با حضور    يمانور
 به جان هي فقتي والمي كه از ظلم و ستم رژي قدرت و زهر چشم گرفتن از مردمشي جز نمايزي شهر تهران چيابانهايدر خ

  .ستيآمده اند، ن
 خبـر  ميـ  رژ قدرتشي از نماي نشست خبركي فرمانده سپاه ضد شورش تهران روز سه شنبه در      ،يني محسن كاظم  پاسدار

  ". كرده استي برنامه طراحها دي همه تهدي است كه برايشي المقدس تنها رزماتي بي الشيرزما": داد و در مورد آن گفت
 120":  مـانور گفـت    ني شركت كننده در ا    يروهاي و تعداد ن   بي در مورد ترك   "سپاه محمد رسول اهللا تهران بزرگ     " فرمانده

  ".كنند ي شركت مشي رزماني گردان الزهرا و عاشورا در ا180و  رزم يباني گردان پشت30 ،يگردان رزم
.  اسـت  ي حكومـت نظـام    كي از   شي ب يزي شهر تهران چ   يابانهاي در خ  يجي پاسدار و بس   ي از گله ها   مي حجم عظ  ني ا حضور

 واكـنش  يروهـا ي المقـدس ن تي بيگردانها":  دادهحي الكن خود توضاتي با ادبروهاي نني در مورد كاركرد ا ينيپاسدار كاظم 
انـد كـه گـردان         داشته يكيي سپاه كه دفاع موزا    ني و براساس دكتر   ه كرد يزيها و طرحها را برنامه ر        هستند كه برنامه   عيسر

 ي و اجتماع  ي فرهنگ لي مسا ي و گردان عاشورا و الزهرا برا      يتي امن لي مسا ي برا ي دفاع است گردان امام عل     ي برا نيامام حس 
  ".اند  شدهيطراح

 در مقابـل    ييهـا    برنامـه  شي رزمـا  نيـ در ا ": ديـ  گو ي خـود دانـسته و مـ       فاتي از تعر  شي را حتا ب   روهاي ن ني وسعت عمل ا   او
 را انجام داده    ييهاي طراح زي ن ي چالش داتي تهد ي برا ني مسلحانه و همچن   ري مسلحانه و غ   ،يتي امن ،يبري نرم و سا   يدهايتهد

  ".است
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 بكـشد و  ابانهـا ي سركوبگر خود را با همه توان بـه خ يروهاي دارد نمي تصم هي فق تي وال مي شود رژ  ي حساب مشخص م   ني ا با
 ارز و سقوط پول     ي مشابه اعتراض به گران    ي شهر باز گردانده و از اتفاقات      يابانهاي جو رعب و وحشت را به خ       گري بار د  نگونهيا

  . كنديري جلو گيمل
 در ي گـام ايـ  كـرده و  يني عقـب نـش  يلل المني قصد ندارد در مورد بحران بمي تالشها نشان دهنده آن است كه رژ    ني ا همه

 قدرت و خط و نشان شي آورد تا با نماي مداني سركوبگر خود را به ميروهاي نلي دلنيبه هم. جهت كم كردن تنش بردارد
 و ميـ  نـخ نمـا، نـشانه تـرس رژ    يشهايـ  گونـه نما نيـ  انكـه يغافل از ا  . د مردم به جان آمده را از عاقبت كار بترسان         دن،يكش

 ي حـداقلها ي به جـان آمـده و بـرا   مي كه از ظلم و ستم رژي از جنبش مردم و قدرت آن است؛ و گرنه مردم        سردمداران آن 
  .ستي بازدارنده شان ني سركوبگريروي نچي آمدن، هداني روزمره خود درمانده اند، در صورت به ميزندگ

  
   شودي چهره مي بحران داراكي يوقت

   امانمنصور
  

   مهر29...  خبريفراسو
 داشته تـا مـردم      لي گُس تختي به پا  ي اصل يدانهاي و م  ابانهاي اشغال خ  ي مسلح را برا   ي، دسته ها  "نظام"همان هنگام كه     در

 در ي اجـه ي بـدون آنكـه نت  ز،يـ  آن نيي فرمـانروا ي نگه دارد، جنگ قُدرت در تاالرها و ستادها     شيكوچه بازار را در حالت ك     
 بـان ي گر"نييپـا " و "باال" است كه در ي بحران ي چهره واقع  نيا.  دارد اني جر صداچشم انداز داشته باشد، با شدت و پر سرو        

  .  را سفت و سخت در پنجه داردهي فقتي والميرژ
 برنـد،  ي كه در آن بـسر مـ  يتي برون رفت از وضعي براي راه حل ي اسالم ي كه حاكمان جمهور   دي نما ي م ني چن ن،ي از ا  بدتر

.  گذاردي را به جا نم   يگري د يري گ جهي دهد، امكان نت   ي شده انجام م   اديدو محور    ي رو "نظام" كه   يتحرُكات. نداشته باشند 
 ي آنهـا فراتـر نمـ      ي چالش زا، از سطح واُكنش در برابر آثار ماد         ي ها هنه حكومت در پ   ري و چشمگ  ي اصل تي فعال قتيدر حق 

  . رود
 سطح مشكالت به    ي رو يگري و در قالب د     هر روز آنها را با رنگ و ظاهر تازه         "نظام" كه   ي كه نداند دستجات مسلح    ستيك

 شي پـا  ري متراكم شده ز   يتي حفاظت از آن در مقابل انفجار نارضا       ي برا يري پذ ناني توانند سد اطم   ي آورد، نم  يحركت در م  
   ند؟يبه حساب آ

 كند كـه  ي ميروي پي از همان منطق درمانده ا ر،ي بحران فراگ  يامدهاي و باتوم كش در برابر آثار و پ        ي خط كردن ُتفنگچ   به
همانگونه . ندي ب ي م يتي امن ي دستگاه ها  ي و ابواب جمع   هاي را در كف قُدرت لباس شخص      الي بازار ارز و حفظ ارزش ر      ميتنظ

 زيـ  كرد، در صحنه جامعه ن     لي تحم يتي امن – ي نظام يهاي را بر هوسباز   ي قواعد باز  ها در انت  ي اقتصاد نيكه در بازار ارز، قوان    
  .  مردم، بر سمت بلند تر چوب موازنه نشسته استي و خواسته هاازهاي شكل گرفته از ن،يجتماع اني صورت قواننيبه هم

 انـدازه از بـه   ني بـه همـ  زي بار در دستگاه قُدرت ن    ني و ا  گري د ي بحران مواز  كي به دست گرفتن مهار      ي برا "نظام" اقدامات
 خود فاني قادر به حذف حرري درگي از طرفهاكيچي كه هيدر حال.  داردياديحساب آورده شدن به عنوان راه حل فاصله ز     

 از حكومـت    يشتريـ  ب ي كه هر روز به بخـشها      دهي گرد لي تبد يشي فرسا نگ ج كي به   شتري جدال در مركز هرچه ب     ستند،ين
  .  آوردي مدي را پدي تازه ايهايي كند و شكافها و صف آراي متيسرا

 و همه ندهي بحران فزاي هستند كه به سويي راهنماي، عالمتها"قدس المتي ب يال" و طرح    " جمهور سييسووال از ر  " طرح
 حكومت در حصار آن در رفت ي كه راهكارهاي بن بستي عمق و پهنانيآنها همچن.  كنندي اشاره مهي فقتي والميجانبه رژ

  .و برگشت است را به تماشا گذاشته اند
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   ماهآبان يی فدایشھدا
 -  رحيم خدادادي - علي دبيري فرد-  محمدرضا چمني - فرهاد سپهري -شاهرخ هدايتي -هري سيروس سپ:  فداييرفقاي

 مـريم   - عبدالرضا مـاهيگير     - محمد داوود نوري     -) اصغر( محمد سليماني  - لقمان مدائن    - هادي اشكاني    -عثمان كريمي   
 مهـين  - جمـشيد دژآگـاه   -) يموسـ ( عـزت اهللا بهرامـي     - حجـت    - همـايون    - مجيد شريفي    - مهران محمدي    -دژآگاه  

احمد پيل -حسين ركني-محمد قادري-علي بهروزي-علي رضا شفيعي -عزيز پور احمدي  -محمد قلي جهانگيري  -جهانگيري
 عبداهللا فيض اهللا بيگي -مرتضي فخر طباطبايي -فرج اهللا نيك نژاد-سليمان سليماني-علي اصغر ذاكري-احمد گراوند -افكن

 تا كنون در آبان ماه در پيكار عليه امپرياليسم   50 محمد حسين خادمي  از سال        -نه چي    حسين مدير شا   - عمر صالحي    -
 .و ارتجاع و براي دموكراسي، رهايي و سوسياليسم توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
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