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 با ي هاشمي مهدي گفت و گوپخش
 گوناگون ينيك آهنگ كوثر از جنبه ها

در گَرد و خاك . با واكنش روبرو شد
بمب « صحبتها را ني اياريبپاشده، بس

 ي مهديوقت.  كردندي معرف»يصوت
 از يكي او و لي در زندان بود وكيهاشم

 يساختگ« را ي صوتلي فانيبرادرانش ا
  ثركودانستند و نيك آهنگ » و كذب

 را تاييد ي فايل صوتني موجود ايحرفها
 اينترنت را يو البته انتشار آن در فضا

محكوم و اعالم كرد كه انتشار اين فايل 
گفته شده كه .  كار او نبوده استيصوت

 عدد است 20 ي صوتيلهاي فانيتعداد ا
 از آن منتشر قهي دق20كه تنها حدود 

 يآن چه مسلم است نهادها. شده است
 ژهي و به وي اسالميجمهور يتيامن

بخش اطالعات سپاه پاسداران و بخش 
 وزارت اطالعات در يگفتمانساز

 ي رفسنجاني اكبر هاشميكشاكش با عل
 خود همزمان استفاده ياز همه كارتها

 نه ي مالحظه كارنينخواهند كرد و ا
 سي حال و احوال رئتيبه خاطر رعا
 مصلحت نظام، كه به صيمجمع تشخ

صرف نظر از . اوستز خاطر ترس ا
 ني انتشار اي و حقوقيجنبه اخالق

 با قرار ي هاشميصحبتها، اكنون مهد
 ني كالن از زندان آزاد شده و اقهيوث

 خامنه ي علي دهد كه برايخود نشان م
 ي رفسنجاني حذف كامل اكبر هاشميا

 يخامنه ا. ستي نيكار چندان آسان
 محكوم اي و ي حذف رفسنجانيبرا

 ي صوتلياز به فاينكردن فرزندش 
 او به داشتن ازين.  نداردي هاشميمهد
 كار است كه به ني انجام اي براييتوانا

 فاقد ي كنونتيي رسد در موقعينظر م
 اري بسي خامنه ااستيس. آن است

 محقق ي او براييشفاف است، اما توانا
 محدود و چالش استي سنيكردن ا

 كردن هي پاكي استيس.  استزيبرانگ
 ي گذارلير« آن را ي امنهخا كه تيوال
 كرده با في تعر»تي در والديجد

 و درهم شكستن 1388 سال يامهايق
 ي جدي با چالشهاهي فقي ولتهياتور

 خط كي يهاينافرمان. روبرو شده است
 در منصب هي فقي گماشته ولانيدر م

 ني بر هميلي دلي جمهوراستير
 بازنده ني لحاظ اولنيبد.  استتيوضع
 ي نه مهدي صوتليفا ني پخش اياصل

 خامنه ي و پدرش كه شخص عليهاشم
 در ي هاشمي مهديبه حرفها.  استيا
 از ي به مثابه نظرات بخشدي نوار بانيا

 افراد نيا. نخبگان هرم قدرت توجه كرد
 ي رفسنجانيو در راس آنها اكبر هاشم

 آنها را يعتمداري شرهانيكه ك

 كند، ي مينامگذار»  فرسودهونيانقالب«
 ي بر دوش خامنه اينيگسن يبار

 ني قادر به زمهي فقيهستند كه ول
 پخش يدر حرفها. ستيگذاشتن آن ن

 نكته البته ني به اي هاشميشده از مهد
 ياما به نكات.  شودي نمياشاره ا

 دگاهيپرداخته شده كه نشان دهنده د
مضمون . است»  فرسودهونيانقالب«

 در ي هاشمي مهدي از صحبتهايبخش
 ضبط 1389 در مهر كه ي صوتلي فانيا

   است؛نيشده چن
   

 كنترل شود، دي او باكتاتوره،ي دي اخامنه
 قابل كنترل شده ري غشياما از دوسال پ

 به ما ي عملازي امتچي هيخامنه ا. است
خامنه .  دهدي دهد، به خدا هم نمينم
 اش را گرفته است كه همه مي تصميا

 كادر جوان وفادار كيرا كنار بگذارد و 
 ي ميخامنه ا. اورديدش را باال ببه خو

 انجام دهد، ي كار را پنهاننياخواهد 
 مي كردي را علنني امي كه ما كرديكار

  .مي را رو كردي خامنه اتيو ماه
   
 از ياري نظرات بارها از جانب بسنيا
 اعتقاد مي رژي كه به سرنگونييروهاين

. دارند و منجمله ما مطرح شده است
ام معظم با  مقي سال قبل وقت8حدود 
 ي احمديشي انتخابات نماكي يمهندس

 ي كرد، هاشملينژاد را به رقبا تحم
.  مجبور شد به خدا پناه برديرفسنجان

 كند كه خامنه ياكنون فرزند او اعالم م
.  دهدي نميازي امتچي به خدا هم هيا

 كه با ي نظرات از جانب كسنيطرح ا
 يي درون هرم قدرت آشنايهايصف بند

 ي خامنه اتي والي استبداديمايدارد س
 است تي وضعنيهم.  كنديرا مستند م

 ي را به افشاگريعتمداري شرهانيكه ك
 روزنامه در شماره روز نيا. واداشته است

 با عنوان ي آذر در مقاله ا18شنبه 
 جام ي فرسوده و توطئه ونيانقالب«

 شي پي تا چندديشا«:نوشت»  زهر
 وني شد كه انقالبي تصور منيچن

 در اردوگاه اصالح ديده را تنها بافرسو
طلبان سراغ گرفت اما حوادث سالها و 

 نشان داد كه ري اخيخصوصاً ماهها
 و از دست دادن يعارضه فرسودگ

 چي منحصر به ه،ي مبارزاتيها زهيانگ
 و ستي ني خاصياسي سانيگروه و جر

 و في نظام از هر طونياسيهمه س
 ونيانقالب...... را فراگرفته استيجناح

 برهه حساس قصد دارند نيفرسوده در ا
 فشار ، هدفمند اوضاع كشوريبا مهندس

.  وارد كنند»ي به رهبريا همه جانبه 
 ني چنشي هدف از افزايعتمداريشر

 جام زهر، عقب دنينوش« را ييها فشار
 از مواضع دني و دست كشينينش

به » مقام معظم «ي از سو»يانقالب
الم كرده  اعكايمنظور آغاز مذاكره با آمر

  .است
   

 هاني و مقاله كي هاشمي مهديحرفها
 با دو تي واقعكي ري تفسيعتمداريشر

 يخامنه ا.  استيرينگاه و دو جهت گ
 كس ني اگر اي حت،ي خواهد به كسينم

 ي حرف مهدنيا.  دهدازيخدا باشد، امت
 لي ري انقباظاستي سفي توصيهاشم
مقاله .  استتي در والدي جديگذار

 عقب راندن ي بر تالش براهانيك
 ني او در مقابل چنيستادگي و اي اخامنه
 ي مهديحرفها.  كندي مدي تاكيتهاجم
 يعتمداري شرهاني و مقاله كيهاشم

 دهد كه در درون هرَم قدرت ينشان م
 ي كرده و دو صف بنددايتضادها بلوغ پ

خامنه . را در مقابل هم قرار داده است
 را در ادهي كردن تهدي راهبرد خنثيا

 نيي و ترمز تعنده دي باستياتخاذ س
 ي كنند تا ولي او تالش ميكرده و رقبا

 جام زهر دني را مجبور به نوشهيفق
 در ي خامنه اي كاربرداستيس. كنند

 محابا ي سركوب ب،ي داخلديمورد تهد
 واداشتن مي به تسلاي و يبه منظور نابود

 نگهبان ي شوراري دبياحمد جنت. است
 در پاسخ به هي فقي ول ازابتيبه ن
ارگان »  تهراننهيمجله آد «يشهاپرس
را » گران فتنه« ستاد نماز جمعه، يخبر

» مجرم«و » خائن به نظام و مردم«
 ي شدن براداي كاندالي خديدانست كه با

او .  كنندروني را از سر بندهيانتخابات آ
گران  فتنه«: مصاحبه گفتنيدر هم

ه  بديبخوان[ به كشور ينيلطمه سنگ
 دي نبايزدند و حت] ي خامنه اتيوال

 حضور مجدد را داشته نيتوهم ا
 با توجه به ي خامنه ايرقبا» .باشند

 شده جادي اي و چالشهامهايمساله تحر
 نژاد درصدند تا يتوسط محمود احمد

 آورده ني پائطاني را از منبر شيخامنه ا
 از تعامل با جامعه يزانيو او را وادار به م

 ي براي گُشاد دستيك و انديجهان
 ونيانقالب«البته .  كنندتمشارك

 هي فقي وليكه در صف رقبا» فرسوده
 ي انفجارلي از پتانسيقرار دارند با آگاه

 امر مراقبت نيدر جامعه، به شدت از ا
 ژهي به و،ي اجتماعيروي كنند كه نيم

 زنان و جوانان ران،يكارگران، مزدبگ
 شكاف نقش مستقل خود نينتواند در ا

 ستي تاحدآنهازور سنِبه .  كنديرا باز
 ي جدبي نطام آسمهي خرَكيكه به ت

 ني بار چنري زياما خامنه ا. وارد نشود
 رود مگر آن كه سنِبه پر زور ي نميزور

 ي هم از كساني كارنيتر شود كه چن
 هستند ي كشتكي در هي فقيكه با ول
  .ستيساخته ن

 رَقم ني چنراني سرنوشت مردم اايآ
 به قهقرا »هايخود «يده كه در بازخور

 اني و پا1388 سال يامهايق. رانده شوند
 نشان داد كه مردم  اگر 1389سال 

 سدها ياري توانند از بسيبخواهند م
 كه جناحها و يني در زميباز. عبور كنند

 كنند، ي منيي درون قدرت تعيباند ها
 ي برا،ي انتخاباتشيمثل شركت در نما

. واهد داشت نخي حاصلچيمردم ه
 از هر شكاف درون دي است كه بايهيبد

 يهرَم قدرت سود جست و از آن برا
 ديبا.  مستقل استفاده كردينينقش آفر

 اصل يعني ت،ي حاكمياصل اساس
 شكل ني را در گسترده ترهي فقتيوال

 كه يطيدر شرا. مورد تهاجم قرار داد
 بنا بر نظر ران،ي ادم قاطع مرتياكثر
 انجام گرفت، شي پي كه مدتيسنج

 هستند، مي رژيمخالف پروژه اتم
 ني در اي خامنه اينيهرگونه عقب نش
 ي فرصت براكي ،يپروژه ضد مردم

برآمد مستقل به منظور برانداختن نظام 
 ني بداريتعادل ناپا.  خواهد كردجاديا

 سركوبگر منجر يروهايجنبش مردم و ن
 اي هايزشير.  نشده استميژ رتيبه تقو

 شدن ياغي اي فرسوده و ونيهمان انقالب
 يطي شراني نژاد محصول چنياحمد
 تعادل ني توانند اي مرانيمردم ا. است

 حكومت و در جهت اني را به زداريناپا
  .منافع خود برهم زنند

 

 را تمام ادداشتي ني كه اني از اقبل
 روز ني آخري ساعتهانيكنم، در آخر

 بوك سي به في سرلداي و در شب زيپائ
 از دوستان يكيصفحه زدم و در 

 كه بر كشور ي و تاررهي شب ترامونيپ
 شعر حافظ را نوشته نيما حاكم است، ا

  . بود
 

  ندي ها بگشاكدهي كه در ماي آشود
     ندي از كار فرو بسته ما بگشاگرِه
 

 ي كننده براني عامل تعدي ترديب
 شب و تار خود مردم نيگشودن گرِه  ا

.  استيراني اخواهاني و مبارزه آزادرانيا
 از همه دي حق دارند و بارانيمردم ا

 شرفتي پي براي و جهاني داخلطيشرا
 دي با تاكدياما با. نديمبارزه خود سود جو
 ي كننده و اساسنييگفت كه عامل تع

 استبداد هي علكاري در پيروزي پيبرا
.  هستندراني خود مردم اي مذهبرانگريو

  راندهي در سال آلداي آن كه شب ديبه ام
 .مي بگذرانكي دمكراتيرانيدر سراسر ا

  .....يادداشت سياسي 

   جام زهردني نوشيبرا» مقام معظم«بر »  فرسودهونيالبانق«فشار 
  سامعيمهد
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چالش امنيتي "شش ماه زودتر از موعد، 
 رياست جمهوري رژيم "انتخابات

واليت فقيه با تمام هيبت خود پديدار 
نيروهاي داراي نفع در وعده . شده است

گاه تقسيم سهم در سال آينده، با شتاب 
در حال آرايش گرفتن و تدارك توشه و 
ابزارهاي الزم هستند و هيچ فُرصتي را 

چه كه چشم دوخته براي اشاره بدان 
قُطب نماي . اند، از دست نمي دهند

كُنش و واكُنشهاي بازيگران نمايش و 
تحوالت سياسي در پي آن، به گونه 
روشن به سمت انتخابات متمايل است و 

 "خيمه نظام"هر آنكه به هر اندازه زير 
جايي براي خود قايل است، سراسيمه 

  . مشغول عالمت زدن آن شده است
  

  ودهنگامتبليغات ز

حاكم شدن اين فضا بي ترديد با شرايط 
مطلوبي كه آقاي خامنه اي براي آخرين 
ماه ها تا بزنگاه انتخابات آرزو مي كرد، 

او با تمام توان . فاصله زيادي دارد
تالش كرده بود، مانع به سطح آمدن 
جنگ قُدرت بر سر رياست قُوه مجريه و 
تشكيل صف بنديهاي مشخص گرد آن 

 رهبر "همه با هم"د پوپوليسم سو. شود
باند حاكم بيشتر از همه به جيب خودش 
مي رفت، زيرا در انتها او بود كه به مدد 
امكان نقش آفريني بيشتر، چاقوي 
بريدن كيك و تعيين سهم را در كف 

آنچه كه وي و اعضاي . مي داشت
ورود زودهنگام به مباحث "باندش 
تر  مي نامند، به بيان روشن "انتخاباتي

تالش براي خالي كردن ميدان از 
حريفاني است كه سقف مطالبه شان 

  .ديگر تضمين شده نيست
از سوي ديگر، در حالي كه باند حاكم، 
هنوز از كابوس شورش جامعه عليه خود 
با سرچشمه ي يك انتخابات نمايشي 
رهايي نيافته، به شدت از طرح و انتقال 
مباحث پيرامون نمايش در راه و در پي 
آن آرايش سياسي يافتن جامعه هراس 

 در جهت غيبت "مهندسي"اكنون . دارد
عيني توده ها از نمايش راي گيري 

 88آنها در سال . كافي به نظر نمي رسد
بدون اعتنا به معركه ي آقاي خامنه اي 
و نتايجي كه از آن ُشعبده كرده بود، 
. پروژه مستقل خود را روي ميز گذاشتند

و دكور انتخابات رياست جامعه از ايوان 
جمهوري براي طرح انتخاب خود و 
خواسته هايش سود جست و همه ي 
تدبيرهاي محدود گرانه و متقلبانه اي 

 براي بردن بي دردسر "نظام"كه 
نمايش روي صحنه انديشيده بود را به 

  . تشريفاتي بيهوده تبديل كرد
از اين رو، شكل گرفتن فضاي رواني 

، براي "باال"يز در يك تحول مناقشه آم
جامعه معترضي كه به عقب رانده شده 

  اما حكومت نتوانسته در اين نُقطه به 

زنجيرش بكشد، كاركردي همچون 
بستر جنب و جوش و تحرُك خواهد 

 براي سازماندهي "باال"تحرُك . داشت
دستگاه قُدرت، همان شرايط فوق العاده 
اي است كه با تغيير روانشناسي 

ي تواند زمينه مداخله گري ، م"پايين"
آن را كه در شرايط عادي ممكن نيست، 

  . فراهم آورد
  

  "نظام"جهان موازي 

براين مبنا، قُدرت سياسي حاكم ناچار 
است پروژه بركناري ذهني توده ها از 
نمايش خود را نيز به دستور كاري كه 
پيرامون غيبت عيني آنها تهيه كرده، 

ول تكامل اين رهيافت، محص. بيافزايد
 در پهنه اجتماعي و "نظام"انزواي 

عميق تر شدن دره بي مشروعيتي اي 
است كه آن را از اكثريت جامعه جدا مي 

رژيم واليت فقيه در واكنش به . كند
اين قُطب بندي، ديرگاهي است كه در 

 دنياي موازي خود زندگي مي -ميني 
كند و آنچه را كه براي چنين حياتي نياز 

  .  پستوهايش انبار كرده استدارد، در
 ي خودش را خلق "جامعه" "نظام"

 "حماسه"كرده، با اعضاي اجاره اي و 
هاي كاغذي كه به اسم آنها پاي اين 
صندوق و گوشه آن خيابان ثبت مي 

حكومت براي وزن كشي اجتماعي . كند
براي مثال انتخابات با هر موضوعي، (

نه به راي ) تظاهرات به هر بهانه اي
هندگان و نه به شركت كنندگان نياز د

دارد، زيرا براي هريك از اين عاملها 
وزارت كشور . جايگُزيني تراشيده است

جمعيت راي دهندگان را تعيين مي كند، 
صفهاي صندوق حسينيه ارشاد براي 
خبرنگاران خارجي تشكيل مي شود و 
اتوبوسها، هورا كشان سفارشي را به 

  .   ميدان آزادي مي آورند
، 88تا پيش از خيزشهاي رنگين كمان 

اين همه براي تزيين بيروني بنايي كه 
روي پايه سركوب و خلع يد ايستاده و 
موجوديتش را به گونه انحصاري مديون 
نيروي قهر خود است، كافي به نظر مي 

اما نيروي عظيم اين جنبش و . رسيد
فعال شدن بخشهاي گوناگون جامعه 

درتمند و به تحت تاثير آن، پتانسيل ُق
ظاهر ناپيدايي كه در دل كوچه و 
خيابان، دانشگاه و كارخانه و مدرسه و 
اداره انباشته شده است را به حاكمان 
جهان مجازي نشان داد و ناكافي بودن 
آن براي دور نگه داشتن جامعه از گوهر 

  . ثبات و بقايش را يادآور گرديد
از اين هنگام است كه حاكمان به 

فاوتي از نمايشهاي ثبات ارزيابي مت
ادواري خود مي رسند و به صراحت از 
آن چه كه تا پيش از اين فُرصت 
انگاشته مي شد، به مثابه تهديد نام مي 

  آنها انتخابات مجلس دهم را . برند

 ارزش گذاري كردند و "چالش امنيتي"
اينك نيز از انتخابات رياست جمهوري 

 "دريچه ورود دشمن"با صفتي كمتر از 
نتيجه گيري بديهي از . ياد نمي كنند

اين برداشت، تالش در جهت كوچك و 
محدود كردن باز هم بيشتر دايره معركه 
انتخاباتي و خارج كردن آن از حوزه 

در انتها، مطلوب . عمومي خواهد بود
، اجراي "نظام"ترين حالت براي 

خُصوصي نمايش براي تعدادي محدود 
  .   است

  
  يك هدف دست نيافتني

مشكل عملي شدن اين راهكار پيش از 
همه در مجموعه اي نهفته است كه مي 

نزاع دروني . بايست آن را اجرايي كند
باند حاكم بر سر تعيين سهم بسا فشُرده 
و حياتي تر از آن است كه آنها بتوانند يا 
اُميد داشته باشند در اندروني و به گونه 

مين رضايت پايان محرمانه آن را با تا
  . بخشند

گرايش راست سنتي و فراكسيون آقاي 
خامنه اي به طور مشترك حذف گرايش 

 امنيتي دولت را هدف گرفته –نظامي 
اند، در حالي كه پيرامون تقسيم غنايم 
آن به شدت با يكديگر اختالف داشته و 
تصورات متفاوتي از دوران پس از 

به از اين رو، .  دارند"احمدي نژاد"
ناگُزير تدارك براي چگونگي انتقال به 
گونه اي كه بيشترين بهره از آن را 

يا ) فراكسيون آيت اهللا خامنه اي(ببرند 
همچون دور پيشين به حاشيه رانده 

، در دستور كار )راست سنتي(نشوند 
  . فوري آنها قرار مي گيرد

 –در همين حال فراكسيون نظامي 
 شدن امنيتي دولت كه پس از ساييده

 به آسفالت داغ خيزشهاي "رهبر"بيني 
، موقعيت را مناسب ديده، در هيات 88

يك مدعي مستقل قُدرت پديدار شده 
آنها به خوبي مي دانند كه در . است

رقابت تن با تن با حريفان شان براي 
، هيچ شانس "مهندسي انتخابات"

موفقيتي ندارند و بنابراين حيات سياسي 
ستقيم وابسته به شان به گونه ي م

امتيازاتي است كه مي توانند پيش از 
  . روي صحنه رفتن نمايش، تلكه كنند

با توجه به اين آرايش، نياز استراتژيك 
پايين نگه داشتن فتيله انتخابات به 
هدفي ناممكن تبديل شده است و 
بحران سياسي در دستگاه قُدرت، اجزاي 
آن را به طور جبري به كنار زدن زود 

گام پرده هاي نمايش و بازي روي هن
  . صحنه وادار مي سازد

تالش راست سنتي براي شراكت در 
 كه زير تابلوي "مهندسي انتخابات"
 به پيش مي "اصالح قانون انتخابات"

برد، شمشيري است كه اين بخش از 

قُدرت آشكارا از رو به كمر بسته و به 
  . منافع چشم پوشي ناپذير آن اشاره دارد

 –وي ديگر نيز فراكسيون نظامي در س
امنيتي دولت از طريق انتصاب پر كبكبه 
ي آقاي مشايي، يك چهره ي مورد 

، به گونه "خيمه نظام"اختالف زير 
مبارزه جويانه اي بر عزم خود براي 
. مشاركت در رقابت تاكيد ورزيده است

تاكيد بعدي آقاي احمدي نژاد، گُماشته 
مهوري و ولي فقيه بر منصب رياست ج

سخنگوي اين جريان بر اينكه رييس 
 "نظام"جمهور تنها مقامي در ساختار 

 "راي مستقيم"است كه به گُفته او با 
انتخاب مي شود در حالي كه ولي فقيه 
با يك انتخاب باواسطه بر مسند مي 
نشيند، قلمي است كه براي پر رنگ 

  . كردن تصميم مزبور به كار افتاده است
  

 عمده بيرون از صف بنديهاي

  حكومت

بر اين اساس و آنگونه كه پيداست، روند 
رويدادها برخالف خواست و منافع 

 به سمت تغيير فضاي سياسي "نظام"
جامعه در حال حركت است و نمايش 

 اي براي ورود و "دريچه"انتخابات به 
به مركز كشاكش رانده شدن تضاد 

 –اصلي جامعه يعني، رژيم استبدادي 
كم به همراه روبناي سياسي مذهبي حا

  . و زيربناي اقتصادي آن تبديل مي شود
اين چالش گُريز ناپذير، آستان ورود 
نيروهاي گوناگون بيرون از حكومت را 
نيز به كنكاش پيرامون چگونگي برخورد 
با شرايط مزبور و نتيجه گيري عملي از 

گرايشهاي موجود . آن تشكيل مي دهد
به دو دسته در اين پهنه را مي توان 

تقسيم كرد؛ نخُست آنهايي كه مايلند از 
اين شرايط همچون اهرُم فشاري براي 
وادار كردن حكومت به عقب نشيني از 
دستكم انحصار قُدرت سياسي استفاده 

بديهي است كه اين مطالبه، . نمايند
شراكت داده شدن مطالبه كنندگان در 
ساختار قُدرت را در خود منظور كرده 

  . است
دسته ديگر كه از طيف متنوعي از 

 هاي منتقد تا مخالفان "خودي"
حكومت تركيب شده است، ميدان نبرد 
را در تيررس نگاه خود دارد اما به ورود 

در . جامعه به آن به ديده ترديد مي نگرد
توضيح اين ارزيابي، بخشي به غيرواقعي 
بودن اين امكان به دليل ناتواني جامعه 

 بخش ديگري نيز چنين اشاره دارند و
ستيزي در اين ابعاد را به مصلحت 

هر دوي . كشور و منافع ملي نمي دانند
آنها اما گُزينه ورود كُنترُل شده و با 
واسطه به كشمكش از طريق نيروهاي 
صاحب نُفوذ در قُدرت را توصيه مي 

  .   كنند
  4بقيه در صفحه 

  ....سرمقاله 

  "دريچه ورود دشمن"درآمدن از 
  منصور امان
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 با سلسله رويدادهاي 91آذر ماه سال 
پرشماري از جمله هماوردي جنبش 
كارگري با رژيم حاكم به عنوان تنظيم 
كننده رابطه سرمايه و كار به پايان 

متاسفانه در آذر ماه رويداد . رسيد
دردناك و غم انگيز انفجار در معدن 
ذغال سنگ يال شمالي طيس اتفاق 

 كشته انفجار معدن طبس كه به. افتاد
 كارگر زحمتكش منجر شد، 8شدن 

نمادي از ابعاد  استثمار كارگران و 
.  مزدبگيران تحت حاكميت كنوني است

در اين رژيم، ولي فقيه خود را نماينده 
خدا در روي زمين مي داند و با ابزار 

و طرفداري از » دين و عدالت الهي«
در نوك هرم كالن » مستضعفان«

م عنان سرمايه داران به ليبراليس
گسيخته جديد بيشترين خدمت را مي 

جمهوري اسالمي به طور روزمره . كند
با زير پا گذاشتن مقاوله نامه هاي 

سازمان جهاني كار كه توسط رژيم 
ايران امضا شده، حقوق كارگران و 

  . مزدبگيران را نقض مي كند
عدم رعايت استانداردهاي بين المللي 

، ناسب مبهداشت و ابزار كارفقدان كار، 
امري رايج و ....عدم كنترل شرايط كار و 

مرگ و مير ناشي از حوادث . عادي است
كار با توجه به منافع رژيم در عدم 
رسيدگي به رويدادهاي تا كنون پيش 
آمده، به طور مرتب افزايش پيدا مي 

  . كند
، كارگران اخير ماه قبل از انفجار 8

معادن ذغال سنگ شهرستان طبس، 
ه مجلس نشين اين طي نامه اي ب

كمبود امكانات «منطقه نسبت به 
اعتراض » سوء مديريت«و » ايمني

بدين ترتيب مجلس نشينان . كرده بودند
 8و ديگر كارگزاران رژيم مسئول قتل 

كارگر معدن طبس هستند كه براي 
جلوگيري از فاجعه انفجار معدن هيچ 

 ماه قبل اين 8اعتراض . اقدامي نكردند

ييد بر مسئوليت پايوران كارگران، مهر تا
  . رژيم در رويداد پيش آمده است

  
كارگران ساختماني كه با قراردادهاي 
موقت و زير پوشش شركتهاي پيماني 

و قانون كار نيز شامل به كار مشغولند 
بيشتر از هر زمان دچار آنها نمي شود، 

اين بخش از . سوانح كار مي شوند
م كارگران اگر بعد از حادثه كار زنده ه

بمانند مورد حمايت و رسيدگي از طرف 
اجتماعي قرار نمي   بيمه و تامينسازمان

اين گروه از كارگران،  ميان در. گيرند
وضعيت كارگران افغاني بسيار ظالمانه 

  . است
 كارگر 5 آذر، 16روز پنجشنبه 

ساختماني تبعه افغانستان در حين كار 
زير آوار قرار گرفته و جانشان را از دست 

اين فقط يك نمونه از بيشمار . ددادن
خبرهاي حوادث كاري است كه در آذر 

  . ماه اتفاق افتاده است
در قسمتي از گزارش سازمان پزشكي 
قانوني در مورد حوادث حين كار آمده 

مرگ و مير ناشي از حوادث كار «:است
 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 7در 

 درصد افزايش يافت و از 24سال قبل 
ر در هفت ماهه سال گذشته به  نف888

» . رسيده است91 نفر در سال 1101
وادث ح درصدي 9.16اين نهاد افزايش 

 را 90مرگ و مير ناشي از كار در سال 
با توجه به افزايش . اعالم كرده است

درآمد نفت و حجم پولي كه در سالهاي 
  واخير از فروش فرآورده هاي نفتي

گازي  به جيب دولت وارد شده و 
مچنين رشد ابزار و تكنولوژي در قرن ه

 ميزان افزايش اينبيست و يكم، 
حوادث كار، غير طبيعي و غير انساني 

  . است
  
  

  پيش نويس اصالح قانون كار 

. قرار است قانون كار فعلي تغيير پيدا كند
بحث تغيير قانون كار سالهاست كه مورد 

هدف دولت از اصالح قانون . مشاجره است
هبود شرايط كار، پيشرفت و كار فعلي نه ب

توسعه بلكه زير پا گذاشتن حقوق كارگران 
و مزدبگيران و هر چه به عقب راندن 

پاسدار احمدي . كار استنيروهاي وضعيت 
نژاد كه مدال جراحيهاي پر خشونت 

 را بر گردن خود انداخته اقتصادي سياسي
در ماههاي پاياني گماشتگي خود، پيش 

 13ا امضا و روز نويس اصالح قانون كار ر
آذر ماه براي تصويب به مجلس نشينان 

  .  كرده استارايه
پيش نويس اليحه اصالح قانون كار تا 

 هايكنون موجي از اعتراض و مخالفت نيرو
حقوق كار، فعاالن كارگري و مدافعان 

مخالفت .  را برانگيخته استانكارگر
نمايندگان فراكسيونهاي به اصطالح 

مت و كارگري برگزيده حكو
افراد شوراهاي اسالمي كار با 
مواد مورد اصالح نشان دهنده 
شوربودن آشي است كه 
حكومت براي كارگران و 

  . مزدبگيران پخته است
قانون كار موجود، قانوني غير 
دموكراتيك، ضد حقوق 
نيروهاي كار و مانعي براي 

تاكنون هر . توسه پايدار است
تغييري كه در آن انجام شده به 

 كارگران و مزدبگيران استثمار
به عنوان . شدت بخشيده است

نمونه به خارج كردن واحدهاي 
 تن از شمول قانون 10كمتر از 

به ويژه . كار مي توان اشاره كرد
در اين واحدها كه بيشتر زنان و 
كودكان به كار گمارده مي 

  . شوند قانون جنگل حاكم است
زئيس كميسيون اجتماعي مجلس در رابطه 

ويس ارائه شده دولت به مجلس با پيش ن
جانبداري يك طرفه از كارگر را ظلم به 

منافع كارگر و «كارفرما دانسته و مي گويد 
  ».كارفرما بايد در تعامل با هم باشند

ي كه پايوران رژيم مطرح مي »تعامل«
با توجه به اين كه . كنند يك فريب است

يابي مستقل، حق اعتصاب و  تشكل
 در حالي ، وجود ندارداعتراض براي كارگران

كه صاحبان سرمايه همه ابزارهاي قانوني 
دارند، را در اختيار براي دفاع از خود 

 رابطه و البتهيك فريب است » تعامل«
نيروي كار و سرمايه را تعامل تعيين نمي 

تعامل و يا حتا اگر مشورتي هم بر سر . كند
دگان يناين اليحه انجام شده باشد با نما

 در تشكلهاي كارگري گزيده حكومت
  . حكومتي و غير دموكراتيك است

 40تغيير  بر اساس اخبار منتشر شده احتمال
  درصد از قانون كار در

  5بقيه در صفحه 

  

درآمدن از 

دريچه ورود "

  "دشمن
  

 3بقيه از صفحه 
  برآمد

نيروهاي خواهان تغييرات اساسي 
نمي توانند از امكاناتي كه مسير 

دهاي سياسي دخالت جامعه در رويدا
را هموار ساخته و آن را فعال مي 

جلب توده ها به . كند، چشم بپوشند
فعاليت و جبهه گيري سياسي، پيش 
شرط شكسته شدن توازن قُواي 
سست كنوني است كه پس از يك 
. دوره سركوب تحميل شده است

 88نيروهاي جنبش رنگين كمان 
بايد از جو رواني و حساسيتي كه 

حكومت برمي كُنش انتخاباتي 
انگيزد، براي تبديل مقاومت ذهني 
موجود در جامعه به نيروي عيني 

مسير اين تحول، بدون . بهره بگيرند
كم و كاست از طرح خواسته هايي 

كه انگيزه و بر متن شرايط جاري 
امكان شركت وسيع ترين اقشار و 
طبقات اجتماعي در مبارزه را فراهم 

و حقوق مي آورد مانند انتخابات آزاد 
شهروندي تا خواستهاي فراگير تري 
كه پيش شرط تحُقق آنها محسوب 
مي شود همچون آزادي بيان، آزادي 
قلم، آزادي احزاب، اجتماعات، 
  . تشُكلهاي صنفي و جز آن مي گذرد

همزمان بايد در نظر داشت، مستقل 
از اينكه صف بندي بالقوه جامعه 
عليه حكومت چه اندازه ژرفا و 

 داشته باشد، بدون سازمان گُستره
يابي، بدون داشتن برنامه، بدون 
بسيج نيروي خود، اين آرايش به 
. فاكتوري بالفعل تبديل نخواهد شد

نيروي پراكنده اعتراض نمي تواند 
در مقابل قُدرت سازمان يافته و 
متكي به منابع بي انتهاي پول و 
. سالح حكومت، ره به جايي ببرد

ان و تشُكل يابي كوشندگ
سازمانگران براي حركت هدفمند در 
جهت تبليغ ، جذب و برانگيختن، 
شرط پايه اي براي به جنبش 

   . درآوردن صف جامعه است
 نشان داد 89 و 88تجربه خيزشهاي 

كه جنبش اجتماعي به گنجينه اي 
به همين گونه بي انتها از عمل و 
ابتكار جسورانه و مستقل توده ي 

. ان متكي استجوانان، مردان و زن
اين نيروي جوشان و پوينده، با توشه 
آموزه هاي تلخ و شيرين گُذشته در 
انبان، توانايي آن را دارد كه سقف و 
ديوار نمايش انتخاباتي رژيم واليت 
فقيه را بر سرش آوار كند و از آن به 
مثابه سكويي براي جهش مرحله 

  . كنوني مبارزه بهره بگيرد

تغيير قانون كار به زيان كارگران، تعيين حداقل دستمزد 

  بدون مشاركت كارگران
  يرهاشميزينت م
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  4بقيه از صفحه 
پيش نويس ارائه شده در نظر گرفته 

  . شده است
پيش نويس، شرايط اخراج اين در 

كارگران، افزايش قراردادهاي سفيد و 
كوتاه مدت، طوالني تر كردن سن 

 كارگران و زيانبه ...بازنشستگي و 
  .تغيير مي كندمزدبگيران 

  

  
  
  
 اين پيش نويس، 27 در ماده راي مثالب

د كاري با نظر مثبت شوراي فسخ قراردا
در حالي كه . اسالمي كار است

شوراهاي اسالمي كار تشكلهايي زرد و 
  .  غير انتخابي كارگران و مزدبگيران است

 هزار تن از كارگران طي 30تا كنون 
طوماري به مواد تغيير يافته قانون كار 

رانندگان و كارگران . اعتراض كرده اند
راني سنديكايي شركت واحد اتوبوس

تهران و حومه طي نامه اي به مجلس 
اليحه . به اليحه فوق اعتراض كرده اند

اصالح قانون كار درجه استثمار و 
بردگي كارگران و مزدبگيران را افزايش 
داده و به فربه تر شدن سرمايه داران 

حوادثي كه در اثر . خدمت مي كند
ناامني كار، عدم كنترل و استفاده از 

ار تا كنون به وجود نقاط ضعف قانون ك
آمده با مواد اصالح شده قانون كار 

  .گسترده تر خواهد شد
انجام هر گونه تعييري در قانون كار و 
مناسبات سرمايه و كار بدون شركت 

 وجود نيروهاي كار ونمايندگان واقعي 
، اقدامي عليه تشكلهاي مستقل كارگري

  .  استكارگران و زحمتكشان

صاب، قانون كاري كه در آن اعت
اعتراض، تشكل يابي مستقل، امنيت 
كار و حق كار به رسميت شناخته نشده 

 به ضرر كارگران و به نفع ،باشد
  . صاحبان سرمايه است

افزايش آمار كودكان كار نمايي از بي 
يكي از . عدالتي در قانون كار است

فعاالن حقوق كودكان كار در اين مورد 
چند آمار به خبرگزاري حكومتي ايلنا 

 23به گفته  وي حدود . داده است
درصد كودكان در ايران مشغول كار 

وي مي گويد طبق آمار سال . هستند
 هزار كودك 700 ميليون و 2 حدود 90

 به اين ،خارج از چرخه تحصيل داريم
 كودك 5 ر هزمعنا كه به طور متوسط ا

يك نفر از آنها خارج از چرخه تحصيل 
مدرسه كودكاني كه به » .قرار مي گيرند

نمي روند نيروي كار ارزان را تشكيل 
كودكان با استثمار مضاعف . مي دهند

نه قانوني در حمايت از . روبرو هستند
حقوق آنها به عنوان كودك وجود دارد و 
نه قانوني در حمايت از آنها به عنوان 

  .نيروي كار وجود دارد
  

  92عيين دستمزد سال ت

تعيين حداقل دستمزد هر ساله در 
ي عالي كار متشكل از نماينده شورا

 كارگران و فرمايشيكارفرمايان، نماينده 
نماينده دولت به عنوان كالن سرمايه 

مزدي كه در اين .  مي شودتعييندار 
شورا تصويب مي شود هيچ خوانايي با 
سبد هزينه زندگي كارگران و مزدبگيران 

بر همين منظر . و نيز تورم موجود ندارد
قيمت  غير متعارف با توجه به افزايش

هزينه افزايش  و هاي ضروري اوليهكاال
حداقل هاي زندگي، در عمل افزايش 

 موجب كاهش قدرت خريد مزددست

در حالي كه خط فقر . كارگران مي شود
از  و برخي شناسانبر اساس نظر كار

يك براي آن زمان  ،پايوران رژيم
 حداقل تومان ارزيابي مي شد،ميليون 
 91تومان در سال  هزار 389دستمزد 

 ارزيابي امروز از خط فقر .تعيين شد
  .بيش از يك و نيم مليون تومان است

 آذر اولين جلسه شوراي عالي 28روز 
دستمزد برگزار حداقل كار براي تعيين 

 شوراي عالي كار كه اتبرآمد جلس. شد
در آن شركت نمايندگان واقعي كارگران 

در حداقل افزايش مبلغ اندكي ندارند، 
خواهد بود كه مشكلي از دستمزد 

 زندگي كارگران ونابسامانيهاي 
  . مزدبگيران را حل نخواهد كرد

برخورداري از دستمزدي عادالنه مطابق 
با نرخ تورم و هزينه زندگي حق 

براي . كارگران و مزدبگيران  است
حركتهاي تحقق چنين حداقلي نياز به 

  .نيروهاي كار است سازمانيافته وجمعي 
  
  

چند نمونه از بيكارسازيهاي 

  گسترده

در ماه گذشته رسانه هاي حكومتي 
اخبار زيادي پيرامون تعطيلي واحدهاي 
توليدي و بيكارسازي كارگران منتشر 

به گزارش خبرگزاريهاي . كردند
دارهاي فعال قالي حكومتي در مشهد 

  600  يك هزار و89كه قبل از سال 
د  مور600 در سال جاري به ،مورد بوده

كه  با احتساب اين. كاهش يافته است
هر دار قالي براي سه نفر اشتغالزايي 

 هزار 3كند، موجب بيكاري حدود  مي
  . از قاليبافان اين استان شده استتن

 كارگر كارخانه فاراتل 80 در ماه گذسته
كه توليد كننده آيفونها و تابلوهاي 

.  اخراج شدندهستند از كارالكترونيكي 
 كارگر 400بيش از در همين ماه 

 اخراج از كارقراردادي ايران خودرو 
كارخانه مخمل كاشان كه زماني . شدند

 200 كارگر داشت اكنون تنها  هزار3
از  درصد 90بيش از . كارگر دارد

شده   يزد را بايد نابوديها  كارخانه
يزد يكي ا ز كالن . محسوب كرد

 كشور بوده ي صنعت و كارگريشهرها
 650هرك صنعتي كه و تنها در يك ش

 240كارخانه توليدي داشت، اكنون فقط 
است و كارخانه هستند كه درب آنها باز 

روزانه مقابل هر كارخانه تعدادي كارگر 
خاطر اعتراض به اخراج و يا عدم   به

 در .شوند دريافت مطالباتشان ديده مي
حاضر بيشتر كارگاههاي توليد حال 

پوشاك و پارچه در سطح شهر تهران 
صنايع  .اند تعطيل و ورشكسته شده

الستيكي پارس كه در ساوه قرار دارد 
  . كند ظرفيت كار مي درصد40با 
  

فشار بر فعاالن كارگري در 

  زندان و افزايش دستگيريها

فشار بر فعاالن كارگري در زندان 
عدم درمان . افزايش پيدا كرده است

زندانيان بيمار و كمك به وخيم شدن 
هاي غير انساني بيماري از شيوه 

رضا . ماموران رژيم در زندان است
توهين و «شهابي در اعتراض به 

تهديدهاي زندانبانان و عدم پيگيري 
آنها نسبت به وخامت وضعيت جسمي 

 آذر دست به 27خود از روز دوشنبه 
رضا شهابي كارگر . اعتصاب غذا زد

زنداني و عضو هيات مديره سنديكاي 
نامه  طي يككارگران شركت واحد 

از اجحاف عليه اي  نمونه  راخود
 متن .اعالم كرده استسالمت زندانيان 

كامل اين نامه در اين شماره نبرد خلق 
   .منتشر شده است

اسماعيل فتاحي كارگر جوشكار 
 آذر ماه در زندان 20ساختماني در 

مركزي تبريز در اعتراض به شرايط غير 
بهداشتي و ضد بشري زندان دست به 

  . اي نامحدود زده استاعتصاب غذ
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد 

 نفر از 4تشكلهاي كارگري از دستگيري 
اعضا اين كميته در شهر بوكان در روز 

  .  آذر خبر داد29چهارشنبه 
همزمان با افزايش فشار بر فعاالن 

 10كارگري، سومين طومار با امضاي 
هزار تن از كارگران در اعتراض به 

به سطح زندگي و شرايط تعرض 
بدين . معيشت كارگران منتشر شد

 هزار تن از كارگران 30ترتيب تا كنون 
. اين طومار اعتراضي را امضا كرده اند

اخبار حركتهاي كارگري در ماه آذر را 
  .در همين شماره نبردخلق بخوانيد

  

 تغيير قانون كار به زيان كارگران، تعيين حداقل دستمزد بدون مشاركت كارگران
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اقتصاد ورشكسته كشور به علت بي 
كفايتي پايوران و كاربدستان رژيم 
واليت فقيه در آستانه فروپاشي قرار 

هرچند اين روزها ورد زبان آنان . دارد
 تحريمهاي بين المللي است، اما واقعيت

اين است كه كليه مولفه هاي سالمت 
اقتصادي به شدت افت كرده و فساد رو 

آن افزوده شده تزايد رژيم نيز به ه ب
در چنين حالتي سير قهقرايي . است

اقتصاد شدت بيشتري يافته و آنكه بيش 
 نيروهاي كار و ،از همه آسيب مي بيند

  .ين دستي اين چرخه هستندياقشار پا
  

 ليبراليسم و –عوارض تركيب نو 

  فساد

كعبه  ليبرالي اقتصاد كه - سياست نو
 پايوران رژيم شده، بدون توجه به آمال
تار زيربنايي و پيش نيازهاي آن، ساخ

 نازك و شكننده كشور را نابود و داقتصا
كمر طبقه كارگر ايران و اقشار مزدبگير 

شيفتگي . را در زير بار تورمي خرد كرد
پايوران رژيم به طرحهاي بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول براي پيوستن 
به سازمان تجارت جهاني، آنچنان است 

ته هر آنچه به آنان كه با چشم بس
، ه اجرا مي گذارندديكته مي شود را ب

را داشته  بدون اينكه پرواي عواقب آن
سياست درهاي باز اقتصادي و . باشند

قطع سوبسيد كاالهاي اساسي از يك 
طرف و بهم ريختگي بازار پولي و 
سرمايه از سوي ديگر، كشور را در يك 

تبديل . ركود تورمي غرق كرده است
بازار بنجلهاي خارجي نتيجه كشور به 

سياست درهاي باز است كه از يك 
طرف ارزهاي حاصل از صادرات را مي 

 كارخانجات ، ديگرطرف از  وبلعد
توليدي را در يك رقابت نابرابر به 

سيل بيكاراني . ورشكستگي مي كشاند
كه به خيابانها سرازير شده اند بدون 

 بحران ديگري را دامن ،هيچ آينده اي
ند كه جامعه را از نظر رواني دچار مي زن

در . آسيبهاي بي شماري مي گرداند
چنين حالتي دولت بجاي اينكه به فكر 

 همچون ،چاره براي شهروندان باشد
شريك دزد عمل كرده و از يك طرف 
ابزار سركوب خود را به رخ مي كشد و 

 را براي بي شاز سوي ديگر تمام توان
كار مي ه حقوق كردن شهروندان ب

وجود ه اين است كه در بن بست ب. گيرد
آمده، كشوري بدون حداقل تشكلهاي 
كارگري و نهادهاي اجتماعي حمايتي 
كه از قبل به شدت سركوب گرديده و از 
دل جامعه جاروب شده اند، كارگران و 
بيكاران بدون هيچ پناهي در يك بي 
. سروساماني همگاني به سر مي برند

جز يك ه همه اين مشخصه ها چيزي ب
جامعه سرگردان و در حال فروپاشي را 

 آينده چبه رخ نمي كشد كه بدون هي

اي در انتظار فرصتي است تا همچون 
سيلي بنيان كن برآمده و هست و نيست 

  .بسياري را از بيخ و بن بركند
رژيم جمهوري اسالمي كه نويد يك 
اقتصاد اسالمي و بانكداري بدون ربا را 

د همه جانبه مي داد، آنچنان در فسا
غرق شده است كه بوي گند اين الشه 
متعفن شامه عناصر دزد و جاني اي كه 

جر جيب خود فكر نمي ه به هيچ چيز ب
كنند و كشور را به اين روز انداخته اند را 

مدعيان پيروي از نماينده . نيز مي آزارد
خود خوانده خدا بر زمين، كارشان به 
جايي رسيده كه ارقام نجومي 

هايشان ركورد دزدي و چپاول را اختالس
اين است كه سه ركن . شكسته است

اساسي اقتصاد يعني بازار سرمايه، بازار 
كار و پول به كلي بهم ريخته است و به 

  . آن نمي رودسامانهيچ وجه اميدي به 
  

  بحرانهاي خود ساخته

اگر بهانه بسياري از مدعيان بحران بين 
المللي اي است كه رژيم با آن 

وست؛ با قاطعيت مي توان گفته كه روبر
عدم . اين بحران خود ساخته است

 ،تالش رژيم براي بهبود اين وضعيت
 در مذاكرات بين المللي و زير لجاجت

پا گذاشتن توافقات و مقاوله نامه هاي 
بين المللي، نشانه هايي است از اينكه 
كاربدستان رژيم موافق ادامه اين 

الشي  نه تنها تهاآن. وضعيت هستند
 اين بحران نمي  دامنهبراي كم كردن

 بلكه اگر نشانه هايي از بهبود ،كنند
شرايط ديده شود، به شدت عليه آن 
 موضع مي گيرند و به عمد كاري مي

كنند كه مشكل از قبل الينحل تر جلوه 
در  داشتن منافع مشخص جزه ب. كند

ادامه اين وضعيت هيچ دليل ديگري 
 وجود براي اين سياستنمي تواند 
كليه سرمايه هاي خارجي . داشته باشد

كه در بخش نفت، گاز و پتروشيمي 
مشغول بودند، از كشور خارج شده و 

منهاي . كارهاي نيمه كاره زمين ماند
 بسياري از غارتگران وابسته به ،آن

پايوران رژيم مبالغ گزاف دزديهاي خود 
را از كشور خارج و در بانكها نگهداري 

ول اگر از يك طرف خروج پ. مي كنند
نشانه سياه و فاسد بودن اين پولهاست، 
از سوي ديگر بحراني را دامن مي زند 

 بر خوبيه كه كسريهاي دايمي سيستم ب
  . آن گواهي مي دهد

توجه به بازار پول و فرار ارزهاي خارجي 
از كنترل دولت و افسار گسيختگي آن، 
نشانه عدم ثباتي است كه با هيچ دليل 

.  كردهرا توجي  نمي توان آنو بهانه اي
شايد دولت به علت موجوديت ضد 
مردمي خود از فرصت استفاده كند و 
بخشي از ارزهاي حاصل از فروش نفت 
را وارد اين چرخه سياه و فاسد كرده و 
مبلغي به جيب بزند، اما واقعيت بر اين 
است كه دود اين اتفاق آنقدر غليظ به 

تا چشم اقتصاد كشور خواهد رفت كه 
مدتها نخواهد توانست حتا جلو پاي خود 

يعني دامن زدن دولت به عدم . را ببيند
ثبات پولي كشور و سقوط ارزش پول 
ملي در چنين موقعيتي نه تنها بهره اي 

كند، بلكه  يب او و اقتصاد كشور نميصن
زيانهاي جبران ناپذيري بر آن وارد مي 

حال سووال اينجاست كه چرا . آورد
ماني احمدي نژاد فرصت را دولت امام ز

غنيمت شمرده و ميلياردها دالر نفتي را 
به چنين بازاري تزريق و به فروش مي 

مين كسر بودجه يا اآيا بهانه ت رساند؟
پرداخت يارانه هاي نقدي به اين شيوه 

يعني دولت مي تواند  قابل قبول است؟
همچون دالل بازار سياه وارد عمل شده 

  رد عمل شود؟و برخالف منافع خود وا
كه به نظر با نگاه به همين سووالهاست 

مي رسد بايد مشكل را از زاويه ديد آنها 
ديد تا متوجه اين حركات به شدت 

 بي ثباتي بازار ارز ،يعني. تخريبگرانه شد
و پول و سقوط ارزش پول ملي، آيا به 

ست هنفع دولت و يا رژيم است؟ اگر 
 پس چرا دست به يستچگونه و اگر ن

 اعمال مي زنند و با همه هشدارها و اين
حتا تهديدها به كار خود ادامه مي 

  دهند؟
  

نا امني و بي اعتمادي در بازار 

  پول و سرمايه

همزمان با بحران ارزي، بانكهاي كشور 
موجودي به كلي ورشكست شده و 

صندوق اكثر آنها مدتهاست كه زير 
احمدي نژاد ادعا مي كند كه . صفر است

 نفر 300كشور دست  درصد پول 60
است و يا عده اي پول بانكها را گرفته و 
پس نمي دهند و آنها را به ورشكستگي 

اين افراد چه كساني . كشانده اند
 مي شود در كشوري عده اي آياهستند؟ 

 بگيرند و با گردن  كالناز بانكها پول
كلفتي حاضر به پس دادن آنها نباشند، و 

بهاي يه رژيم كه هر روز طنايقوه قضا
دارش برپاست و ادعاي قدرت مي كند، 
نتواند در مقابل آنها قد علم كرده و آنان 

  را وادار به باز پس دادن پولها كنند؟
اگر كسي چنين حرفهايي با آن شيوه 
اي كه پايوران رژيم ادعا مي كنند و 
جسته و گريخته به زبان مي آورند را 
باور كند، بايد خيلي ساده باشد كه نداند 

كه گره خوردهجا ك اين آدمها به مد 
كسي جرات نزديك شدن به آنها را 

 خود پايوران و ،به زبان ديگر. ندارد
سردمداران رژيم جمهوري اسالمي 

 كشوري را فتح كرده و به غارت گويي
اين افراد با خيال راحت . آن مشغولند

هرچه مي خواهند مي كنند و كسي 
گر م.  را نداردهاپرواي حسابرسي از آن

كسي مي تواند از خود احمدي نژاد و 
زير مجموعه او بپرسد كه به چه دليل 

ها دالر پول نفت را وارد چرخه دميليار

داللي بازار سياه كرده است و سود 
حاصل از آنرا به چه مصرفي رسانده و يا 

  خواهد رساند؟
 بانكهايي كه ورشكسته ،با اين حساب

اند چگونه مي توانند اعتماد مردم را 
جلب كنند تا پولهاي خود را نزد آنان 
نگهداري كنند؟ در چنين حالتي است 

 سياه ارز رونق مي گيرد و همان زاركه با
سپرده هاي اندك مردم از ترس سوخت 
شدن، به سوي آن ميل مي كند تا با 
تبديل شدن به پولهاي با ثبات، حداقل 
ارزش خود را حفظ كنند و از خطر 

ن توسط بانكها نابودي و باال كشيده شد
  .در امان باشند

عدم امنيت پولي نه تنها در بانكها خود 
 بلكه هيچ كسي جرات ،كند نمايي مي

اينكه پول خود را در جايي سرمايه 
 زيرا عدم ثبات ،گذاري كند ندارد

خوبي خود ه سرمايه در تمامي وجوه ب
نمايي مي كند و بحران تمام عيار پول و 

  .سرمايه را نمايان مي سازد
به دو بحران عمده باال، بحران كار را 

ورشكستگي كارخانه . نيز بايد اضافه كرد
ها و فرار سرمايه، باعث بيكاري مي 

بيكاري يكي از مولفه هاي اساسي . شود
هجوم كاالهاي . عدم امنيت ملي است

بنجل چيني و ديگر كشورها كه نتيجه 
 - سياستهاي درهاي باز اقتصاد نو

وليد داخلي را ليبرالي است، كمر ت
شكسته و با تعطيلي كارخانه ها، كليه 
كاركنان آنها از كارگر و حقوق بگير را 

  . بيكار كرده است
  

اصالح قانون كار پوشش كهنه 

  تعرض به حقوق كارگران 

 است، ي بيكاررشددولت كه شاهد 
مقصر را قانون كار و روابط غلط نيروي 

. عرفي مي كندكار و صاحبان سرمايه م
 بردهين دليل به قانون كار حمله به هم

و ادعا دارد با اصالح آن به نفع كارفرما، 
به عبارت . مشكالت را حل خواهد كرد

ليبرالي  - ديگر مجري طرح نو  باربهتر،
اقتصاد با مصادره به مطلوب كردن 

وجود آورده، ه  براي كشور ب كهمشكلي
 كه كند كارگراني معرفي مي  رامقصر

 با خط فقر فاصله دستمزدشان نه تنها
نجومي دارد، بلكه همان اندك نيز 
كفاف سفره به حداقل رسيده آنان را 

حال دولت تصميم مي گيرد .  دهدنمي
تا قانون كار را به گونه اي اصالح كند 

مين اكه منافع كارفرمايان به خوبي ت
شود و اينگونه به شيوه جنايتكارانه اي 

آيا . مشكل بيكاري و توليد را حل كند
هيچ عقل سليمي چنين توجيهي را مي 

  پذيرد؟
در ظاهر امر اينگونه گفته مي شود كه 

  دولت احمدي نژاد مقصر همه اين 
  

 7بقيه در صفحه 

  خطر دو اليحه براي حقوق كارگران و كاركنان دولت
 جعفر پويه
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  خطر دو اليحه
  براي حقوق

  كارگران و كاركنان دولت
  6بقيه از صفحه 

فجايع است و اين اوست كه دست تعدي به 

سوي قانون كار دراز كرده تا همان حداقل 

حمايتهاي قانوني كارگران را نيز لگدمال 

 زيرا ،اما واقعيت چيز ديگري است. كند

پذيرش خط و خطوط بانك جهاني و 

ول از دولت احمدي صندوق بين المللي پ

رفسنجاني آغازگر اين . نژاد آغاز نشده است

راه بود و دولت محمد خاتمي گامهاي اوليه 

. مال كردن قانون كار برداشتدرا براي لگ

 و باز  كارگرانتالش براي بي حقوق كردن

كردن دست شركتهاي پيمانكاري و 

به قراردادهاي سفيد امضا، سالهاست كه 

وج كارگاههاي با خر .جريان افتاده است

 نيروي كار از شمول قانون كار و 10كمتر از 

روند غير رسمي سازي كارگران و تسلط 

شركتهاي پيمانكاري بر سرنوشت آنان و 

دست باز كارفرما براي اخراج بدون هيچ 

دليل محكمه پسند، افتخار دولتي است كه 

در .  معرفي مي كرد"طلب اصالح"خود را 

 حقوق شده نه تنها چنين حالتي كارگران بي

 بلكه با ،از مزاياي قانوني بي بهره شده اند

 اعتراض اخراج شده و به صف كمترين

 اين درحالي است كه. بيكاران مي پيوندند

روز ه  كارگران دايمي و قديمي روز بتعداد

  . كمتر شده و از چرخه توليد بيرون مي روند

دولت اصالح طلب محمد خاتمي كه 

 بين بريده ها و جمع  بسياري درگانشيفت

بي مواجب داشته و دارد، با و ارتجاعي مزدور 

گامهاي بلندي در راستاي بي حقوقي 

اكنون سالهاست همان . كارگران برداشت

كار گرفته ه قانون نيم بند كار كه هرگز ب

نشد، مزاحم تشخيص داده شده و مترصد 

باز هم بي خاصيت تر را  فرصتي بودند تا آن

 اين بركشيده رهبر ،دي نژاددولت احم. كنند

 در كنار آسيبهاي بزرگ ،جمهوري اسالمي

 اين يكي را نيز ،وارد آورده به اقتصاد كشور

در دستور قرار داد تا به شاهكارهاي دوران 

دولت بدون هيچ . خود اضافه كند

 سه ، تا كنوني يعنيتشريفاترودربايستي 

 "كارگران، كارفرمايان و دولت"جانبه گرايي 
ر پا گذاشته و يك طرفه به جرح و را زي

تعديل قانون كار پرداخته و آنرا براي 

تصويب به مجلس آخوندي به سردستگي 

طومارهاي . علي الريجاني فرستاده است

اعتراضي كارگران براي جلوگيري از تصويب 

اين اصالحيه به جايي نرسيد و صداي 

در شلتاق و . اعتراض آنان را كسي نشنيد

غاتي بين المللي بر سر عربده هاي تبلي

تحريمها و بگير و بند بحران منطقه اي و 

مانورهاي بزرگ و كوچك رژيم بر سر بمب 

يل، فرصتي مهيا شده تا ياتمي و نابودي اسرا

 كارگران بدون اينكه  سازيطرح بي حقوق

چشم كسي را بگيرد و يا توجهي را برانگيزد، 

. در مجلس آخوندي در دستور كار قرار گيرد

ارهاي بخشي از كارگران و تعدادي از هشد

نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي نيز در اين 

جار و جنجالهاي مديا پسند گم شد و مي 

رود تا آخرين ميخها بر تابوت قانون كار 

كوبيده شده و براي هميشه كارگران ايراني 

  .بي حقوق ترين كارگران منطقه شوند

  

يك دست درازي كه صداي 
  رآوردخوديها را هم د

شايد يكي از عمده داليل نابودي قانون كار 

اين باشد كه دولت يكي از بزرگترين 

 و هاهمچنين تشكل. كارفرماهاست

سازمانهاي كارگري موجود در كشور نيز 

همگي دولت ساخته و حامي سياستهاي 

 دولت حتا براي خالي ،با اين وجود. اويند

نبودن عريضه نيز اين تشكلهاي زرد را در 

 به بازي ، مي نامد"اصالح قانون كار" آنچه

جالب اينجاست كه عمل . نگرفته است

دولت در اين مورد آنچنان مشمئز كننده 

 دست ساز نيز به هاياست كه همين تشكل

كارش اعتراض كرده و با هشدارهاي پي در 

 توسط نقشه آنپي خواهان جلوگيري از 

در اين ميان مجيد دوستعلي، . مجلس شدند

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي قايم مقام

ما موظفيم تعريف كار "ادعا مي كند 

 و ادامه "شايسته را به تمام دنيا معرفي كنيم

اگر تونستيم فرهنگ و نگاه " :مي دهد

قرآني و سند كار شايسته را در كشور تعميق 

 به اهداف نظام اسالمي و اهداف ،بخشيم

  ."رهبر معظم انقالب دست خواهيم يافت

 اراجيف را كسي مي گويد كه وزارتخانه اين

 بدون توجه به قوانين شتحت سرپرستي ا

 25 برنامه چهارم و ماده 110ماده (كشور

، اليحه اصالحيه قانون )قانون برنامه توسعه

كار را يك طرفه تنظيم و به مجلس 

تخانه متولي رقايم مقام وزا. فرستاده است

و بي كار و كارگران، نابودي قانون كار فعلي 

 اهداف رهبر و وحقوق كردن كارگران را جز

ولي فقيه رژيم اعالم مي كند و اينگونه مي 

ليبرال نشان دهد كه  - خواهد به شركاي نو

چگونه بي شرمانه مي تواند ميليونها انسان 

شريف را بي حقوق كرده و پروايي از آن 

به ميدان كشاندن فرهنگ . نداشته باشد

ا سندي شايسته با ر مناسبات بردگي قرآني و

 براي ،توسل به فرهنگي اسالمي دانستن

ن است تا ابستن دهان منتقدان و معترض

رژيم بتواند با توسل به آن سركوب هار و 

 ،حسن صادقي. وحشيانه خود را پيش ببرد

هاي دولت ساخته  تشكلمقاماتيكي از 

كارگري در اعتراض به اين اليحه مي 

الح ع اصودر سالهاي اخير موض":گويد

 كه متوليان هقانون كار زماني مطرح شد

وزارت كار قادر به كنترل شرايط اقتصادي و 

نبوده اند، به  اجتماعي حاكم بر بازار كار

 طرحهاي سياست ضربتي ،عنوان مثال

اشتغال و ايجاد بنگاههاي زودبازده با 

 هزار ميلياردي 29بدهيهاي سه هزار و 

والن وقت اين و مس و بعدشكست خورد

ارتخانه مدعي ناكارآمدي قانون كار وز

صادقي در ادامه توضيح مي دهد كه  ".شدند

دولت با تنظيم اليحه قانون كار در عمل 

جالب . "سر كارگران كاله گذشته است"

 كارگري كالهبرداري مقاماينكه اين 

 زود هاياحمدي نژاد و دار و دسته او با طرح

بازده و چپاول ميلياردها تومان پولي كه به 

جيب نزديكان خود سرازير كرده اند را يكي 

اصالح قانون "از بهانه هاي دولت براي 

  .  مي داند"كار

تاثير اين اقدامات بر بازار كار بحران زده 

در باره رقم بيكاري در . مرگبار خواهد بود

يك عضو كميسيون بهداشت مجلس كشور 

 با انتقاد از سياستهاي اقتصاد ،آخوندي

شمار بيكاران كشور " مي گويدنژاد  احمدي

اين در . " ميليون نفر رسيده است9به مرز 

سازمان تامين اجتماعي آمار حالي است كه 

مربوط به اشتغال و كسب و كار را پنهان 

نگه مي دارد و نرخ واقعي بيكاري را اعالم 

با امنيتي دستگاههاي رسمي . نمي كند

د تا نكن عمل تالش ميدر كردن آمارها 

د و آنرا ن خاك بريزحكومتروي ناتوانيهاي 

همچنين اتحاديه سراسري . ندنپنهان ك

از "كارگران قراردادي اعالم كرد كه 

فروردين گذشته تا كنون حدود يك ميليون 

به كارگر قراردادي بيكار شده اند و آناني كه 

 ظاهر سرگرم كار و فعاليت در واحدهاي

 به معضل عدم پرداخت به ،توليدي هستند

موقع حقوق و دستمزد روبرويند و يا 

مدتهاست هيچ دستمزدي دريافت نكرده 

   ".اند

با اين حساب پس از تصويب اليحه 

 در انتظار تصاعدي اصالحيه دولت بايد

 و شاهد سيل بيكاراني شدن اين روند بود

شد كه قانون اجازه اخراج آنان را به 

  . ن داده استكارفرمايا

  

تدارك براي هجوم به امنيت 
  شغلي كارمندان

، دولت احمدي نژاد به چرخهدر ادامه اين 

اليحه اصالح قانون "همين بسنده نكرده و 

 را نيز به مجلس فرستاد "خدمات كشوري

. كه بخشي از آن تا كنون تصويب شده است

 دولت مي تواند، طبق اين اليحه اصالحي

 بخشي از كاركنان قراردادهاي استخدامي

خود را به قراردادهاي موقت و يا پيماني 

همچنين دولت مجاز است به . تبديل كند

صورت پيماني يا ساعتي و يا قراردادهاي 

 افرادي را بكار بگيرد و در ،محدود كاري

پايان قرارداد بدون هيچ توضيحي آنان را 

در صورت تصويب چنين اليحه . اخراج نمايد

بسياري از كاركنان  امنيت شغلي ،اي

سسات دولتي نيز به خطر افتاده و ومو

احتمال تبديل آنان به كاركنان قراردادي و 

  . موقت وجود دارد

مركز پژوهشهاي مجلس آخوندي اعتراف 

 درصد نيروي 80كند كه اكنون بيش از  مي

كار كشور را كارگران فاقد قرارداد كار 

بديهي چنين كارگراني از . تشكيل مي دهند

. چگونه حمايت قانوني بهره نمي برندهي

 حال تصور كنيد همين وضعيت به دستگاه

هاي دولتي سرايت كند و كاركنان آنها به 

 در اين صورت دچار شوند، عاقبتيچنين 

 ميليونها خانواده اي كه از حداقل سرنوشت

معاش بي بهره مي شوند و هيچگونه امنيت 

  ؟ خواهد شدختم به كجا ،شغلي ندارند

  

  ر از بحران روي دوش جامعهفرا
اما چرا دولت چنين مي كند و دليل اين 

اجحاف به مزدبگيران چيست؟ چرا براي 

نابودي همان حداقلهاي مردم به قرآن و 

 اشاره رهبر و ولي فقيه  وفرهنگ قرآني

  رژيم متوسل مي شوند؟

تحريم بين المللي و ناتواني رژيم از فروش 

و دستمزد نفت و ناتواني از پرداخت حقوق 

دستگاههاي دولتي و كاركنان كارخانه هايي 

كه دولت تا كنون مالك مايشا آنها بوده، بار 

سنگيني بر دوش آنهايي است كه اكنون از 

به همين .  شده اندبرآورده كردن اش ناتوان

دليل رژيم تصميم گرفته است تا با اين 

شيوه و به خطر انداختن امنيت شغلي 

نه خود را از زير بار بسياري مردم كشور، شا

در . پرداخت هزينه هاي جاري بيرون بكشد

 تحريمهاي اقتصادي شريانهاي  كهحالي

حياتي رژيم كه همان پترو دالرهاي باد 

آورده بود را بسته است، دولت تصميم مي 

گيرد تا از يك طرف با كم كردن هزينه 

هاي جاري و اخراج و يا بيكار كردن بخشي 

 هاي خود را كم كند و از نيروي كار هزينه

 با باال بردن مالياتها بار ،از سوي ديگر

يعني . سنگين ديگري بر دوش مردم بگذارد

تنها اين امنيت شغلي نيست كه گربيان 

 بلكه ،بسياري از مردم كشور را خواهد گرفت

مالياتهاي سنگيني كه دولت به علت بي 

پولي بر هر كس و هر چيزي خواهد بست، 

 كه همان اندك سرمايه ها كاري خواهد كرد

نيز از كشور بگريزند و يا راهي براي پنهان 

  . شدن از چشم دزدان با چراغ پيدا كنند

 تاوان بحران آفريني رژيم را ،به زبان ديگر

بايد مردمي بپردازند كه در پيدايش آن هيچ 

كاهش درآمد ارزي كه . دخالتي نداشته اند

حاصل بحران اتمي رژيم است، گريبان 

تصاد كشور و هزينه هاي جاري دولت را اق

ادعا و ياوه هاي خامنه اي و . گرفته است

  توصيه هاي او براي دور زدن تحريمها تنها 
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 در يس جمهور مصري ر،رسيومحمد م

 طي سه هفته با اعتراضات حاليكه
عليه پيش نويس  گسترده مردم مصر

غيردمكراتيك قانون اساسي روبرو بود، 
رفراندمي را برگزار كرد كه از پيش به 

به . داشت  آن اطمينان خاطر دربرد
 ائتالفي از ،"جبهه نجات ملي"گفته 
  و گروههاي حقوق بشري،نامخالف

 دور اول رفراندم با تخلف و ،مصري
هنگام .  همراه بوده استتقلب گسترده

 مطلب هنوز دور دوم ننوشتن اي
 و رويدادها نيز در شده نانجامانتخابات 

حال تغيير و تحول هستند، اما آنچه 
 مورسي و حاميان اش كه ،روشن است

 و  مصرشامل اخوان المسلمين، ارتش
بودن  بساط ر،دندولت آمريكا مي شو

تنها . انقالب مردم مصر را گسترده اند
 پيش نويس قانون  ازرجوع به چند ماده

  .ت مي رسانداثبااساسي اين ادعا را به 
  

  
يكي از مهمترين و برجسته ترين 

 پيش نويس قانون اساسي كه هايبخش
به رفراندم گذاشته شد، قدرت قابل 
توجهي است كه به ارتش اين كشور 

 3/1 كه ساليانه  ارتشي؛داده شده است
ميليارد دالر حمايت مالي از واشنگتن 

  . دريافت مي كند
 )NDC( به شوراي دفاع ملي 197ماده 

يس جمهور، وزراي يبه سركردگي ر
يس يكليدي همچون وزير اطالعات، ر

ستاد نيروهاي ارتش و فرماندهان آن 
 امنيت و حفاظت كشور و مسووليت"

ن ااين بد.  را مي دهد"بودجه ارتش
عنا است كه اين نهاد توسط پارلمان م

 ،كنترل نخواهد شد و در واقع خود
دولت آنهم با قدرتي نامحدود  دولتي در

  . به شمار مي رود

 به ارتش اجازه 198همچنين، ماده 
جرم آنان "محاكمه شهرونداني كه 

 است را "صدمه زدن به نيروهاي نظامي
  . مي دهد

  
 قانوني اساسي دوران حكومت 2ماده 

 تصريح مي نگون شده مبارك كهسر
) شريعت(مباني حقوقي اسالمي " كند

 است، در پيش "منبع اصلي قانونگذاري
نويس قانون اساسي دست نخورده باقي 

 دست مورسي و ،مانده و بدين صورت
اخوان المسلمين براي هر چه اسالمي 

. باز مي گذارد تر كردن حكومت را
 سياسي راست هايقانون اساسي به نهاد

نظامي، مذهبي و به گونه مشخص  و
مصونيت قانوني مي دهد تا به سركوب 
كارگران و زحمتكشان اين كشور دست 

  .بزنند
پيش نويس قانون اساسي كه گفته شده 

 ساعت صرف تدوين آن گشته، 18تنها 
  مخالفت سرسختانه اپوزيسيون دولت  با

  
جبهه نجات "مورسي، شامل ائتالف 

سياري در  كه داراي طرفداران ب"ملي
آنها با . اين كشور است، قرار گرفت

تجمع در ميدان تحرير قاهره اعالم 
 ،كردند كه پيش نويس قانون اساسي

به رسميت حقوق همه جامعه مصر را 
 و اختياراتي فراقانوني به نمي شناسد

 سه هفته .رييس جمهور داده است
 8اعتراضات گسترده، منجر به جانباختن 

  . فر گشت ن600مي شدن خنفر و ز
روشن است كه آمريكا، ارتش مصر و 
اخوان المسلمين انتظار مخالفت مردم را 

 اما آنها هرگز تصور نمي كردند ،داشتند
 گسترده باشد كه آنچنان هاكه اعتراض

قطب به درگيريهاي خياباني و در واقع 
انجامد و آنان را در برابر ي جامعه ببندي

  . چالشهاي بزرگي قرار دهد

يم به مهمترين و برجسته اگر بخواه
ترين و در عين حال علت نارضايتي 
مردم مصر در رويدادهاي اخير كه منجر 

 اشاره ،به اعتراضات گسترده اي گشته
 در اين كنيم ، بدون شك احساس مردم

 است كه اخوان المسلمين انقالب باره
 اين در حاليست كه .آنان را ربوده است

بسياري از شخصيتهاي دولت مورسي 
ما اكثريت "با اعتماد به نفس مي گفتند 

 و "هستيم، ما در انتخابات برنده شديم
اگر "معترضان را تهديد مي كردند كه 

بشما  پا از گليم خود بيرون بگذاريد،
  . "نشان مي دهيم كه چه خواهيم كرد

آنها تالش مي كردند با تهديدهاي خود 
اما اين  ،مانع اعتراضات مردم شوند

  .خش نبودتهديدها ثمر ب
 در ميان مخالفان پيرامون پرسشي كه

رويكرد به رفراندم پيش نويش قانون 
كه آيا اساسي مطرح گرديد، اين بود 

تحريم رفراندم بدان صورت مورد 
پذيرش جامعه قرار مي گيرد كه 

را زير سوال ببرد؟ در  مشروعيت آن
بود كه در آخرين سووال پاسخ به اين 

جبهه نجات " ،روزهاي پيش از رفراندم
 تصميم گرفت به جاي تحريم "ملي

 در آن شركت كرده و بدان ،انتخابات
آنها همچنين خواستار . راي منفي بدهد

بين المللي و سازمانهاي ناظران حضور 
يكي ديگر از . غير انتفاعي محلي شدند

خواسته هاي آنان انجام راي گيري در 
  .يك روز بود كه مورد قبول واقع نشد

  
، "عبدالمعين عبدلفتوح" آنكه قابل توجه

 اخوان المسلمين كه سابقيك رهبر 
عنوان ه  انشعاب كرده و ب از آنپيشتر
 مدره اسالمي در انتخابات ايكانديد

اوايل سال جاري شركت كرده بود نيز 
 از طرفداران خود وفراخواني داد 

خواست در رفراندم شركت كرده و بدان 
 . دهند"نه"راي 

تايمز بنا به بررسيهاي روزنامه نيويورك 
 ويژه اي كه دراين زمينه صورت داد،

 راي مثبت بر راي ،پيش بيني مي كرد
  و توضيح مي داد.منفي پيروز مي گردد

دليل حمايت از دولت ه اين البته كامال ب
 در  بلكه بيشتر اين تصور،مورسي نيست

 وجود دارد كه با فيصله جامعه مصر
ت اب كشور به ثبحران،دادن به اين 
در حال حاضر بحرانهاي . دست مي يابد

اقتصادي فشار بسياري برزندگي مردم 
توريسم كه يكي از منابع . آورده است

 كاهشي ، استمصراصلي در آمد 
 . چشمگير داشته است
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خطر دو اليحه براي حقوق 

  كارگران و كاركنان دولت

  7بقيه از صفحه 
  
 گرين داكنو.  ستي تو خالي لفاظكي

 باد ي تواند با دالرهاي نه تنها نمميرژ
 دالالن و طمع كاران بي جيآورده نفت

 ي هانهيرا پر كند، بلكه در پرداخت هز
 نيدر چن.  ناتوان شده استزيخود ن

 ماند، سرشكن ي كه مي تنها كاريحالت
 ري است كه زي مردميكردن بحران رو

 ي درصد50 از شي و تورم بيبار گران
 شود، كمر يشده و اعالم نم يتيكه امن

 قانون كار و لي دلنيبه ا. خم كرده اند
 را به نام يقانون خدمات كشور

 دست نيي اقشار پاتي از حما"اصالح"
 راحت و با الي كند تا بتواند با خي ميته

 "قانون"توسل به آنچه نامش را 
 يگذاشته، بار اقتصاد ورشكسته و نابود

 ي بيم كشور را برگرده مردي پولربازا
  .  كندليپناه تحم

 شود ي تر نماني مشخص تر و عني ااز
 ي ملتي بودن و ضد امنيضد مردم
 كرد؛ اني ساخته را بيني خمميبودن رژ

 ني بيري خود را بر باجگي كه بنايميرژ
 يري و گروگانگسمي با تروريالملل

 باد يگذاشته بود و از محل درآمدها
 و هورا كش ي خود حاميآورده برا

 كرد، اكنون درمانده و يم ماستخدا
به . ناتوان از گذران امورات خود است

 ي به سوي هم دست تعدلي دلنيهم
 چي كند كه هي دراز مي پناهياقشار ب

 يهاي بجز هم طبقه ايباني و پشتيحام
 مي اقشار گرفتار در چنبره رژگريخود و د

  .  ندارندي اسالميستمكار جمهور
 كه نان شب ي منافع اقشارييهمسو

كودكانشان توسط اوباش حاكم به نام 
 رهبر شاتيفرما" و "يفرهنگ قرآن"

 كي رود، در ي مغماي به "معظم
 شهي برادرانه خواهد توانست ريهمدست

 نو ي و فساد را بر كند و طرحي تباهنيا
 نيا. با توجه به منافع آنها در اندازد

 رود تا ي روزها مني است كه اتيموقع
 چون سفره از ،رديدر چشم انداز قرار گ

 ي در حالراي زست،ي تر ممكن ني خالنيا
 كي حدود يزيكه خط فقر در كشور چ

 پانصد هزار تومان است، حداقل ونيليم
 389 رانيدستمزد كارگران و مزدبگ

 افراد نيشتريهزار تومان است كه ب
 به زي مبلغ اندك را نني همريحقوق بگ

  .  كنندي نمافتي دردنعلت عقب افتا
 خشم گره شده گرسنگان بر  ازيمشتها

 فرود ي دزدان و دغلكارانميفرق رژ
 تي وضعنيخواهد آمد كه مسبب ا

  .هستند

  )26 (سرد جنگ از پس جديد عصر جنبشهاي سازماندهي

   ليبرال او- رفراندم، تاكتيك مورسي و حاميان نو

   براي ربودن انقالب مصر
  ليال جديدي
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  8بقيه از صفحه 
شرايطي كه تحت آن رفراندم برگزار 

 در واقع دمكراسي را به تمسخر ،شد
نفر از   هزار300بيش از . گرفت

نيروهاي ارتش و پليس به ظاهر مامور 
. حفظ امنيت صندوقهاي راي شده بودند

 يك ديكتاتوري نظامي صف آرايي،اين 
نيروهاي . يد مي كنديرسمي را تا

 حق دستگيري و  ارتش هم"امنيتي"
هم محاكمه شهروندان را در اين 

  . رفراندم داشتند
 ميليون افراد 25در دور اول از ميان 

 درصد راي خود را 33واجد شرايط، تنها 
به صندوقها ريختند و اين نشانده 

 سياسي حاكم نظمي است كه بين يدريا
  .و زحمتكشان اين كشور وجود دارد

با  در مراكز شهري قاهره و اسكندريه
 68 تمركز باالي جمعيت كارگران،

بنا ( دادند "نه" درصد راي 72درصد از 
). به گزارش تلويزيون دولتي مصر

همچنين در دلتاي نيل كه اكثر كارگران 
نساجي زندگي مي كنند، پيش نويس 

  . قانون اساسي راي منفي گرفت

  
بنا به گزارش خبرگزاري همچنين 
 150 هزار مصري در 500"الجزيره، 

شور جهان نيز در اين رفراندم شركت ك
 هايبا توجه به اعتراض. "كرده اند

ي كه در خارج از يگسترده مصريها
كشور زندگي مي كنند، راي منفي 
  . اكثريت آنان را مي توان پيش بيني كرد

 آخر كار ،نتيجه رفراندم هر چه باشد اما
تداوم انقالب در مصر بديهي . نيست

ي نيست كه است، اگر چه اين بدان معن
 و مبارزات به همان شكل كه هااعتراض

. عليه ديكتاتوري مبارك بود، پيش رود
واقعيت اين است كه اخوان المسلمين 
طرفداران زيادي دارد و مورسي مانند 

اين . مبارك مورد تنفر همگاني نيست
رژيمي نيست كه در حال حاضر مانند 
رژيم پيشين سران آن منحط و فاسد 

ين به همان نتيجه هم باشند و بنابرا
  . دسترسي پيدا نخواهد شد

اينكه اخوان المسلمين سالها در جبهه 
اپوزيسيون بوده و رهبران آن سالياني از 

در زندانهاي مبارك سر  عمر خود را
كرده و مورد شكنجه قرار گرفته اند، 

براي بسياري از مردم تحسين آميز 
حال، رويدادهاي اخير نشان  با اين. است

د كه اين محبوبيت اگر چه هنوز مي ده
 اخوان المسلمين به يدر ميان اعضا

سرعت در ه قوت خود باقيست اما ب
ميان ديگران و حتي طرفداران اخوان 

  .  استكاهشالمسلمين رو به 
، روزنامه نگار مصري و "مصطفي علي"

 "سوسياليستهاي انقالبي مصر"عضو 
اين ديگر اعتراضاتي نيست ":مي گويد

 شهرها و در حمايت از  در فقطكه
هاي سكوالر در انتخابات صورت اكانديد
، بلكه دامنه آن بسيار فراتر يردمي گ

يك پديده شگفت انگيز و . رفته است
 به مناطق هاتازه اين است كه اعتراض

ي و شهرهاي استاني كه پيشتر يروستا
حاميان اخوان المسلمين بودند نيز 

مورسي هرگز چنين . رسيده است
 اعتراضات را پيش بيني نمي سطحي از

   ".كرد
مورسي و ":وي در ادامه مي گويد

حاميان وي اتكا به نفس زيادي زيادي 
  و مي پنداشتندپيدا كرده بودند 

  
 مي توانند به آساني هر مرحله اي را 

آتش بس غزه و . پشت سر بگذارند
يل اين تصور واهي براي يمذاكره با اسرا

كست وجود آورده بود كه شه آنها ب
 به  كهناپذيرند و مي توانند از آنچه

ظاهر پيروزي در سياست خارجي مصر 
 استفاده كنند و در ،به حساب مي آمد

.  مردم نيز غلبه كنندبرروابط داخلي 
گزارشاتي وجود دارد كه مورسي در 

ري اليارتباط و توافق آمريكا و ه
   ".كلينتون احكام خود را صادر مي كند

دولت ":ي كندتاكيد م "مصطفي علي"
 چنين  پيش بينيمورسي هرگز

و  اي را نمي كرد اعتراضات گسترده
وقتي سعي كرد تظاهراتي از طرفداران 
خود ترتيب بدهد و به ضرب و شتم 

 زيرا ، به ضرر وي تمام شد،مردم بپردازد
ه ن بسيار بيشتر بود و با مخالفدتعدا

  ".خوبي توانستند از خود دفاع كنند
ل سوسيالست، ، فعا"احمد شاكي"

 –ي ينويسنده و روزنامه نگار آمريكا
سازمان بين المللي "عرب و رهبر 

تازگي و درحين ه  كه ب"سوسياليسم

  در،رويدادهاي اخير به مصر سفر كرده
فردي كه اوضاع ":  باره مي گويداين

 مي ،مصر را براي من تشريح مي كرد
گفت كه هرگز چنين روزي را پيش 

 "تنفر"همه بيني نمي كرده كه اين
نسبت به اخوان المسلمين در ميان توده 

   ".مردم وجود داشته باشد
  

اين يك واقعيت است كه در حال حاضر 
مورسي از چند جهت زير فشار قرار 

حاميان  از يك سو. گرفته است
 تامين رضايت  تالش برايي ويآمريكا

 حاميان ، از سوي ديگروخاطر آنان 
ه  و سپس كساني كه بشمحافظه كار

او وام مي دهند از جمله صندوق بين 
 . المللي پول

از يك سو  اواز اين روست كه 
به ضرب و شتم  را طرفداران خود

  از سوي ديگر و مي فرستدمعترضان
 دسامبر اقدام به باال بردن ماليات 9روز 

بسياري اقالم از جمله نوشيدنيهاي  بر
 مخارج ،الكلي، سيگار، تلفن موبايل

اين همه براي .  مي كندهاتوموبيل و غير
اطمينان خاطر دادن به صندوق بين 
المللي پول جهت گرفتن وامي نزديك 

 ميليارد دالر بود كه بايد تا هفته 5به 
 . هاي آينده تصويب مي شد

در مصر ": مي گويد"احمد شاكي"
بيشتر گفتگوها گرد همين موضوع مي 

 در  وناگهان مورسي مي آيدولي گشت 
كه  مبني بر اينولتفيس بوك تصميم د

  رااز باالبردن مالياتها صرف نظر كرده
  ".اعالم مي كند

 مالياتها افزايشتصميم ":افزايدوي مي 
 آن درست پيش از روز رفراندم لغوو 

از اين رو اين . رفتار حيرت آوري است
قاي آپرسش پيش مي آيد كه براستي 

رييس جمهور در حال مشورت با چه 
 چنين آشفته يكساني است كه تصميمات

   "؟مي گيرد
  

آشفتگي اوضاع مصر نشان مي دهد كه 
وي سياستمدار بي تجربه اي است كه 

او . تنها به فكر منافع سازماني خود است
 اما ،ي پرتاب مي شوديي به سوياز سو

باز هم حاضر نيست اين امر واضخ را 
بپذيرد كه مردم مصر بيدار و مصمم 

فظ هستند كه انقالب خونين خود را ح
  . كنند

  
 ديگر اين است كه  مطرحپرسش

 در خيابانها هاآن اعتراضات مردم و حضور
يا اما آ ،اگرچه گسترده و توده اي است

مي تواند تاثيري در روند سياسي موجود 
 داشته باشد؟ 

با ": در اين باره مي گويد"احمد شاكي"
جبهه " نگاهي به نيروهاي متحد در

 مي  و حركتهاي آنها روشن"نجات ملي
شود كه دومين پروسه انقالب مصر در 

اين جبهه اي بسيار . جريان است
 زيرا از ليبرالهاي مدره ،ناهمگون است

ي به ياي مانند البرادعي كه وابستگيها
غرب دارند تا ديگراني كه به رژيم سابق 
وابسته هستند و همينطور چپهاي 
راديكال و سوسياليستها كه درمركز 

   ".شده است ركيبت ،انقالب قرار داشتند
 با اين همه، همين ":وي مي گويد
. است تيو واقعي مصراگوناگوني، آلترن

 سياست  پهنه صندوق راي، درپاينها آ
و به لحاظ اجتماعي مي توانند دولتي 

  "دنيكپارچه را نمايندگي كن
 فعال مصري به نقل از يكوي 

يادآوري مي كند كه در مصر موضوعات 
 جامعه  تركيبيمهمي پيرامون گوناگون

 هزار نفر 250براي نمونه . وجود دارد
مسيحي قبطي كه در حكومت مبارك 

 ،عنوان اقليت تحت ستم قرار داشتنده ب
از كشور فرار كردند و هنوز اطميناني به 
وضع خود تحت حكومت اسالمي براي 

  .بازگشت ندارند
و اخوان المسلمين به نقشي كه مورسي 

دم در جوانان، كارگران و توده مر
 بي ،سرنگوني ديكتاتور مصر داشتند

پيش نويس قانون اساسي . هستند اعتنا
نشان مي دهد كه نه تنها مورسي و 
اخوان المسلمين مي خواهند قوانين 
شريعت را در مصر حاكم كنند، بلكه 

 ارتش مبارك را  فوق العادهتمام حقوق
شناسند كه شامل مي به رسميت 

وندان، دادگاه نظامي براي شهرتشكيل 
 و خود آنكنترل بودجه ارتش در دست 

حتي حق اعالم جنگ و فرستادن نيرو 
  .ارج مي شودبه خ

پيرامون سرچشمه و علت اين سياست 
كه   مهمواقعيتهمواره بايد به اين 

اخوان المسلمين سازماني محافظه كار 
 ليبراليسم و - است و متعهد به نو

خواستار اداره مصر به سبك سلسله 
 .  توجه داشت،استمراتبي 

طور كلي مردم درك كرده اند كه ه ب
 اما ،انقالب در حال ربوده شدن است

 وجود دارد كه  نيزاين حس عمومي
توده مردم بيدار شده اند و به آساني 

آنچه كه . اشتذنها را كنار گآنمي توان 
به شكل دادن جدي 

 مي  كمكاپوزيسيون
تنفر شديدي است  كند،

ر كه صدها هزار نفر د
باره رفتار و اعمال 
اخوان المسلمين حس 

  . مي كنند
 از انقالب مصر فراتر

 خياباني كه هاياعتراض
اعتصاب كارگران را نيز 
. شامل مي شود، است

تعادل قواي نيروها در مرحله دوم 
انقالب از اهميت ويژه اي برخوردار 

 اين امر چالشي است كه پروسه. است
 شپي بسيار دشوار و طوالني را در اي

  . دارد
   

 - رفراندم، تاكتيك مورسي و حاميان نو

 ربودن انقالب مصرليبرال او براي 
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 اقتصادي - ژرفش بحرانهاي سياسيبا وجود

افزايش  و و رشد فزاينده معضالت اجتماعي

انزجار و اعتراضات توده اي، نوري مالكي بر 

سركوب و اعمال سياستهاي استبدادي 

بي . وحشيانه بيش از پيش اصرار مي ورزد

گمان، چنين رويكردي با در نظر گرفتن 

ن و هرات درحمايت تام و تمام ارتجاع حاكم 

، برآمدي جز آمريكاسياست مماشات 

 از محروميت بخش عظيمي از مردم عراق

اما جدال . نداشته استآزاديهاي پايه اي 

مالكي با حقوق و آزاديهاي دموكراتيك، 

عدم احترام و رعايت مفاد نشست اربيل 

پيرامون حق مشاركت احزاب و گروههاي 

سياسي به ايزوله شدن و طرد فزاينده وي 

ار سياسي حتي از سوي احزابي در ساخت

 اختالفات ديرينه با وجودكه ) گرايش صدر(

دولت "با حمايت و ائتالف با گرايش 

 موجبات نخست وزيري اش را "قانون

پيشرفت جنبش . فراهم ساختند، شده است

توده اي متشكل از نيروهاي اجتماعي 

گوناگون با توجه به تكثر بافت ديني، قومي 

سير همبستگي كه و فرهنگي عراق در م

سوي شخص نوري مالكي ه انگشت اتهام ب

 بيانگر دشواري توفيق اهداف ،دراز كرده

هران ت در اربابشمراه  هشوم نوري مالكي به

  .  است

  

تعميق و تشديد معضالت 
اجتماعي، فساد دولتي به موازات 

  سركوب ددمنشانه
بيش . فقر و بيكاري در عراق بيداد مي كند

 زير سي سال، بيكار و از يك چهارم افراد

هزار تن در  300يك ميليون و  بيش از

در بغداد نيز بيش از نيم . عراق آواره اند

.  زندگي مي كننداردوگاههاميليون نفر در 

  حاشيه آلونكهاي،بر اساس آمارهاي رسمي

طور غيرمترقبه ه  سالهاي گذشته ب دربغداد

به گزارش تلويزيون . اي افزايش يافته است

، بيش از نيم ميليون نفر در "هالشرقي"

ي ترين يآلونكهاي حاشيه بغداد از ابتدا

  .  هستندامكانات يك زندگي انساني محروم

 كشور، 183 فساد دولتي ميان نظرعراق از 

.  را به خود اختصاص داده است175رتبه 

فساد در عراق در همه سطوح جريان دارد و 

استفاده از وشامل رشوه، باجگيري و سو

توسط بسياري از مقامهاي دولتي قدرت 

فقط در ماه اكتبر گذشته سه مورد . است

ي يفساد در عراق پيرامون سهميه غذا

شهروندان، بانك مركزي و قيمت فروش ارز 

  ي قرارداد تسليحاتي با يخارجي و رسوا

  

  

روسيه كه مالكي و نزديكانش در آن دست 

  . داشتند، افشا شده است

  

  در مي دارند كهگروههاي حقوق بشري ابراز

يك سال گذشته، نيروهاي امنيتي عراقي 

اقدام به دستگيريهاي خودسرانه كرده و 

صدها نفر را دستگير كرده اند و به شكنجه 

در . آنان در زندانهاي مخفي مي پردازند

 كه زماني مركز مقاومت عليه "اعظميه"

اشغال بود، مردم حاضر نيستند در مقابل 

 گويند اگر با دوربين صحبت كنند و مي

خبرنگاران حرف بزنند، دولت مالكي آنها را 

 معاون ،"صالح المطلك". دستگير مي كند

شما هر كسي ": مي گويد،نخست وزير عراق

را بياوريد كه در مقابل دوربين با شما 

زيرا اگر حرف . مصاحبه كند، حرف نمي زند

براي اين كه به . بزند، دستگير مي شود

پول بدهيد، وگرنه دادگاه برويد، بايد 

 در كار نخواهد بود و تا ده سال ايمحاكمه 

 ". ماندبعد هم در زندان باقي خواهيد
نوري مالكي پاي از گليم به تازگي 

خودكامگي فراتر گذاشت و با استناد به حكم 

ي عراق، يي به محل مسكوني وزير دارايقضا

 حمله ،"العراقيه" از گرايش ،"العيساوي"

حافظان وي را دستگير برد و شماري از م

ي عراق در يك كنفرانس يوزير دارا. كرد

خبري تصريح كرد كه نيروهاي عراقي بدون 

كسب مجوز قضايي محافظانش را بازداشت 

 ،"صالح المطلك"همين حال در . ندكرده ا
 از اعضاي ،معاون نخست وزير عراق

 خواست كابينه عراق و "فهرست العراقيه"

 . كنندپارلمان اين كشور را ترك

سياست تشديد سركوب و حذف رقباي 

از سرشت و ماهيت مستبدانه نوري سياسي 

 مي گيرد كه به هيچ اصول سرچشمهمالكي 

چنين . دموكراتيكي پايبند نيست

در  بلكه ،ي نه از موضع قدرتيرويكردها

از موضع ضعف و هراس از به زير اصل 

 . اتخاذ شده استكشانده شدن از قدرت

ن مي دهد كه توسل عينيت تاريخ نشا

جستن به چنين تاكتيكهاي مستبدانه اي نه 

براي واليت فقيه و نه براي مالكي و نه 

 مانعي بر سر هيچ مستبد ديگري قادر نبوده

  فرورفتن نظامشان به مغاك سرنگونيراه

  .ايجاد كند

  

جنگ بر سر ، "عمليات دجله"
  تصاحب سرمايه هاي كالن
 مالكي يكي از جديدترين ابتكارات نوري

جهت پيشبرد سياست تماميت خواهي اش، 

.  است"عمليات دجله"پروژه اي موسوم به 

ابهام در ميزان مالكيت اقليم كردستان بر 

منابع نفتي خود، مشكالت ارضي در جنوب 

اقليم از جمله شهر كركوك، خانقين و 

طوزخوماتو كه هنوز تكليف حاكميت و 

 چون يليكنترل آنان مشخص نشده و مسا

 در كردستان "طارق الهاشمي"ي ياهجوپن

كه به اتهام مشاركت در اقدامات تروريستي 

صورت غيابي توسط مالكي به اعدام ه ب

محكوم شده، موجبات خشم نوري مالكي را 

مثابه ه  بوي، از اين رو. فراهم آورده است

عملياتي  فرمانده نيروهاي مسلح عهده دار

  شده و نيروهاي"عمليات دجله"موسوم به 

ارتش را به پشت مرزهاي عراق و اقليم 

اين موضوع، . كردستان اعزام كرده است

بارزاني را به حركتي متقابل و فرستادن 

. نيروهاي پيشمرگه به مرز وادار ساخته است

تا كنون، درگيري بين دو نيرو به كشته 

 ديگر  تعدادي زخمي شدنشدن يك تن و

 بر اين، نوري مالكي افزون. انجاميده است

همچنين دستور داده كه حقوق همه 

 دفاع و وزارتارگانهاي نظامي وابسته به 

كشور كه در اقليم كردستان عراق هستند، 

اكثريت به اتفاق احزاب، گروهها . قطع گردد

و فراكسيونهاي سياسي، شخصيتهاي 

مذهبي و سكوالر با بحران آفريني نوري 

بور را زحركت م كرده اند و رزبنديمالكي م

 عراق، به نفع پيچيدهبا توجه به شرايط 

آيت اهللا . كشور به حساب نياورده اند

با صدور اطالعيه اي با پروژه  سيستاني نيز

در اين .  مخالف كرده است"عمليات دجله"

 "اياد عالوي" به رهبري "العراقيه" ،ميان
ت و تهديدهاي جنگ افروزانه انيز اظهار

. ا محكوم نموده استمالكي عليه كردها ر

خاطر دامن ه  به مالكي بهم "مقتدي صدر"

زدن به اختالف با كردها اعتراض كرده 

 جلسات و نشستهاي متعدد بين در. است

احزاب و فراكسيونهاي مختلف نيز، تشكيل 

 تالشي مخرب و "عمليات دجله"فرماندهي 

اقدامي خصمانه عليه منافع عالي مردم عراق 

  .  شده استفو قانون اساسي توصي

  

 لشكر كشي نوري داليليكي از مهمترين 

المالكي به مرزهاي كردستان، موضوع نفت 

يس موسسه ي، ر"ليوي الخطيب". است

انرژي عراق ابراز داشته كه اقليم كردستان 

. يازده سال از بقيه مناطق عراق پيش است

وي اضافه مي كند كه ذخاير احتمالي نفت 

يارد بشكه  ميل45مناطق كردنشين حدود 

مي باشد و ظرفيت توليد نفت منطقه مذكور 

طي سه سال به حدود يك ميليون بشكه در 

  .روز خواهد رسيد

هجوم شركتها و كارتلهاي نفتي شامل 

، "توتال"، "كسون موبايلا"، "جنل"

 به اقليم كردستان و "شورون" و "گازپروم"

هاي ميليارد دالري جهت اداخذ قرارد

كي از مهمترين استخراج نفت و گاز ي

 اختالف بين مالكي و اقليم هايموضوع

دولت مركزي عراق بر پايه . كردستان است

توافقي كه بين بغداد و اربيل در ماه سپتامبر 

 مي بايست سهم صادرات حاصل شد،

شركتهاي نفتي را پرداخت كند و اقليم 

كردستان نيز صادرات نفت خود را افزايش 

، مليات دجلهدهد كه نوري مالكي با آغاز ع

سهم از سوي بغداد را به حالت پرداخت 

  . تعليق در آورده است

 منابع نفتي و زيرزميني جهان تسلط براگر 

توسط امپرياليسم آمريكا جهت كنترل 

صادرات جهاني نفت و تنظيم قيمت آن را 

حساب ه  ب اين كشورجزو منافع استراتژيك

 در مي يابيم كه مداخله سريع گاه آن،بياوريم

 اختالف بين فرو نشاندن برايولت آمريكا د

  . بغداد و اقليم كردستان بي دليل نبود

  

با تكيه بر سر نيزه مي توان 
حكومت كرد، اما روي آن نمي 

  !توان نشست
مردم عراق متشكل از اقشار و طبقات 

  سختيهاي مشكالت وبا وجودمختلف 

فراوان معيشتي، تحمل چند دهه جنگ و 

 عريان، زندان و اشغال، سركوب خشن و

ي و تداوم يشكنجه هاي قرون وسطا

حمالت تروريستي، يك دم از مبارزه عليه 

تجلي مطالبات  و براي استبداد حاكم

 از پاي ننشسته دموكراتيك و صنفي شان

مي حقوق و ي پيوسته و داپايمالي. اند

آزاديهاي دموكراتيك توده ها در تمام عرصه 

حاكم هاي حيات اجتماعي توسط استبداد 

  مانند عراق بزرگسبب شده تا شهرهاي

طور ه رمادي، نجف، بغداد و ديگر مناطق ب

در .  مردمي باشدهايروزانه شاهد اعتراض

هنگام نگارش اين مطلب، به گزارش 

دسامبر، شهرهاي  21آدينه ، مورخ "العربيه"

غرب عراق در اعتراض به تهاجم نيروي 

ي و يمالكي به محل مسكوني وزير دارا

داشت محافظان وي شاهد تظاهرات باز

معترضان در شهر فلوجه . گسترده اي است

ي پيش يكه زمان حمله نيروهاي آمريكا

 با برگزاري ، با اشغال بودمبارزه قراول

تظاهراتي دولت مالكي را تهديد كردند كه 

 به دست  سالح،"العيساوي"براي دفاع از 

  . خواهند گرفت

با   نشان مي دهد كهروند سياسي عراق

 موجود بين هايتوجه به ژرفش اختالف

از  "دولت قانون"ائتالف كردي و ائتالف 

 نيروهاي سياسي شامل يكسو و نزديكي

  و ائتالف كردي"صدر"، گرايش "العراقيه"

كنار گذاردن نوري مالكي از از سوي ديگر، 

 به يك احتمال قوي تبديل ساختار قدرت

  بارها اعالم"العراقيه"گرايش . شده است

  كرده است كه در صورت كارشكنيهاي نوري 
  11بقيه در صفحه 

  كي در گرداب بحرانمالالنوري 

  آناهيتا اردوان
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من فقط يك نمونه از اجحاف 

  عليه سالمت زندانيانم

آنچه بر سرنوشت سالمت و درمان و 
پيشگيري و مراقبت پزشكي من، رضا 

 زندان اوين روا 350شهابي، زنداني بند 
مي رود بر همه ي اين زندانيان نيز وارد 

من خود را ناگزير مي دانم لب به . است
سخن بگشايم، شايد كسان ديگري نيز 

نه اي چنين كرده اند يا چنين به گو
در اين جا وضع درمان و . خواهند كرد

سالمت بسيار وخيم است و خود ما، 
خانواده و دوستانمان را نگران كرده 

من آن را با جامعه ي داخلي و . است
در ضمن از . جهان در ميان مي گذارم

پزشكان و پرسنل سالمت كه در حد 
خود به وظايف شان عمل مي كنند اما 
كارشان در چنين نظام ناكارا و بي اعتنا 
به جان ما انسانهاي دربند، بي ثمر مي 

  .ماند، به سهم خود قدرداني مي كنم
مراجعه ي ما به پزشك زندان منجر به 

 10صدور نسخه مي شود اما معموال از 
 ساعت طول مي كشد تا دارو به 24تا 

در اين صورت بيمار بايد . دست ما برسد
نتظر تشديد بيماري اش رنج بكشد و م

بهداري فاقد پرسنل و وسايل و . باشد
امكانات الزم است و حتي اگر بدن 
كسي به دليلي مجروح و پاره مي شود 
با انتقال او به بهداري معموالً كار بخيه 
زني انجام نمي گيرد زيرا مي گويند يا 
داروي بيهوشي موضعي ندارند يا نسخ و 

  .احسوزن جراحي يا اصالً فرد جر
بيماراني كه بنا به تشخيص پزشك و 
حتي تأييد پرسنل بهداري بايد به 
بيمارستانهاي خارج از زندان اعزام شوند 
و وضعيت اضطراري دارند در دورِ 
گرفتاري و كاغذبازي و فرماندهي اداري 
قرار مي گيرند كه حاصل آن افزايش 
خطر جاني، درد و رنج و حتي بيم مرگ 

  .است
  

 به پزشك قانوني مي دستورهاي پزشك
رود تاييد پزشك قانوني در اختيار 
دادستاني قرار مي گيرد و دادستاني و 
تيم او بدون اطالع پزشكي با توجه به 
روندهاي اداري خودشان و نام و 
موقعيت بيمار تشخيص مي دهند كه 

اين . بيمار عازم بيمارستان بشود يا نشود
در شرايطي است كه همه مي دانيم 

قضايي پزشك نيست و بايد بر دستگاه 
پزشكي (اساس نظر پزشك معتمد خود 

اما آشكارا بي . عمل كند) قانوني
اعتمادي خود را به كادر و پرسنل 

براي آنها همه . پزشكي نشان مي دهند
تازه همه ي . چيز امنيتي و سياسي است

اين كارها نياز دارد كه اعضاي خانواده 
ر ي ما از راههاي دور عازم مركز شه

تهران شوند و گرفتاري ترافيك و دود را 

تحمل كنند و در صف براي مالقات با 
معاون دادستان بايستند و به اصطالح 
پرونده ي عزيز زنداني شان را پيگيري 

  .مي كنند
 2توجه بفرمائيد كه اين پروسه حداقل 

 هفته به دراز مي كشد 6هفته و گاهاً تا 
ت و تازه نتيجه ي نظر مساعد يا مخالف

وقتي به . دادستان معلوم نيست
در آنجا معالجه  بيمارستان مي رويم و

نيمه تمام مي ماند و بازمان مي گردانند، 
دستور مي دهند در مدت معيني بايد 
براي ادامه برگرديم اما روز از نو روزي 
. از نو، گرفتار و معطلي ادامه مي يابد

انسان از زندگي سير مي شود و گاه به 
. د كه شايد مرگ بهتر باشدفكر مي افت

اكثر اوقات به نوعي متهم به تمارض يا 
ميل به حضور در بيمارستان به جاي 

واقعاً تشخيص تمارض . زندان مي شويم
با دستگاه پزشكي است يا دادستاني كه 
با تمام وجود با زندانيان مخالفت و 

  . نسبت به آنها سوءظن دارد
  

درد بدبختي آزاردهنده ي ديگر ما دندان 
اين درد بي . و مشكالت دندان است

چاره كننده را بايد مدتها تحمل كنيم تا 
دندان پزشك كه آن هم همه ي 
تخصصها را نمي پوشاند وارد بهداري 
شود و البته بايد براي خدمات و دندان 
پزشكي كه خودمان هم انتخاب نكرده 
ايم و بايد روي دندانهايي كه دندان 

آنها كار كرده پزشكان ديگر قبالً روي 
توجه . اند كار كنند، پول بپردازيم

بفرمائيد كه چون پول نقد نداريم بايد از 
. كارت بانك پاسارگارد استفاده كنيم

واي به حال آن زنداني اي كه پول 
چون . ندارد، در اينجا دستش بسته است

سركار نمي رود كه پولي به دست آورد 
يا بيرون نيست كه قرض بگيرد يا 

صحبت . ا از خانه اش بفروشدجنسي ر
  :هم يك كالم است

يا پول يا سلول و درد و رنج و يا 
درخواست اعزام به دندان پزشكي بيرون 

  . كه آن هم داستانش را گفتم
  

من رضا شهابي كارگر اخراجي و زنداني 
شده ي شركت واحد كه هيچ منبع 
درآمدي ندارم و سابقه ي عمل جراحي 

شته ام و خطرناك روي نخاع گردن دا
به دستور پزشكان بايد در منزل تحت 
مراقبت، استراحت كنم ماههاست اسير 
. اين گردش كشنده ي امور شده ام

مدتهاست درد دندان به سراغم آمده و 
 209درد دندان جلو كه در بازداشتگاه 

شكسته اند، امانم را بريده است و با 
درخواست پول يا گرفتاري اعزام رو به 

ار اين داستان خصوصي رو شده ام، ك
سازي كه همه چيز آن به نفع افراد يا 
سازمانهاي نيمه آشنا تمام مي شود و 

گروه گروه كارگران را به روز سياه نشانده 
. است، به داخل زندانها هم آمده است

بگذريم از رجايي شهر كه حتي جا براي 
زنداني خريد و فروش مي شود اما در اين جا 

، بهداشتي، سبزي و ميوه ما بايد مواد غذايي
و لبنيات را در حد وسع خود از فروشگاهي 
بخريم كه متعلق به كاركنان زندان است، آن 

كمبود مواد . هم با كيفيت بد و بسيار گران
غذايي زندان از حيث گوشت و سبزي و 
لبنيات و كمبود يا نبود شوينده ها و لوازم 

شايد . مه مي دانندبهداشتي شخصي را ه
بعضي كسان كمكهايي به كساني كه ندارند 
بكنند و آبروي شان را بخرند، اما اين نه 
. هميشه است و نه براي همه كس است

تا به كي . باالخره انسان شأن و آبرو دارد
بايد اين گونه در محروميت يا نياز زندگي 

ما به اين چيزها در كشوري كه اين  .كنيم
 و از تحريم هراسي ندارد و همه ثروت دارد

فقط فرصتها را زياد مي كند به خاطر 
درخواست حقوق مان به زندان محكوم شده 
ايم، به محروميت و مرگ تدريجي و بي 
توجهي بهداشتي و محروميت از حقوق مادي 

  .و معنوي خود كه محكوم نيستيم
  

ما در گذشته و حال در اين جا كساني را 
رشان است و مي داريم كه حساب و كتاب س

دانند بودجه زندان چقدر است و آنچه براي 
ما خرج مي شود و مرتب هم آب مي رود 

همين چندي پيش ما همه ! چقدر است
خبرهاي تعقيب قضايي كساني را از پرسنل 
امور زندانها به خاطر سوء استفاده ي مالي 
شنيده ايم و اينها را كنار هم مي گذاريم و 

  .مان پايمال مي شودمي بينيم چگونه حقوق 
  

 كينه توزي، سير نشدن از انتقام، سوء
استفاده، بي اعتمادي به سالمتها، اهانت به 
شخصيت و كرامت مان متوجه ي همه شده 

  . است
  

اينجانب به سهم خود چاره اي ندارم جز 
اينكه يا به اعتصاب غذا روي آورم يا از 
دريافت همان حداقل خدمات درماني و 

ه عنوان اعتراض خودداري بهداشتي هم ب
كنم بلكه تكاني به احساس مسئوليت 

تصميم خود را كه فعال . مسئوالن وارد شود
تصميم دوم است به اطالع افكار عمومي، 
همكاران سنديكايي، تشكلهاي كارگري و 
فعاالن كارگري و مدني مي رسانم و منتظر 
برخورداري از امكانات سالمت و اجراي 

با مخالفت دادستاني دستورهاي پزشكي كه 
  . رو به رو شده است مي مانم

  
رضا شهابي عضو هيئت مديره سنديكاي 
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 انتشار از كميته ي دفاع از رضا شهابي

  

  مالكيالنوري 

  در گرداب بحران

  10بقيه از صفحه 
يكي از . مالكي از دولت خارج مي شود

صالح "اخير آن، سخنان نمونه هاي 
 است ، معاون نخست وزيري،"المطلك

 ،ييكه با دستگيري محافظان وزير دارا
 خواست "فهرست العراقيه"  اعضاياز

كه كابينه عراق و پارلمان اين كشور را 
له طرد شدن نوري ااين مس. ترك كنند

تر مي سازد و او را در  مالكي را پررنگ
  . گردابي از بحران فرو مي برد

 شكاف در ساختار سياسي ژرفشگرچه ا
 و "العراقيه"و خروج احتمالي گرايش 

 "جنبش تغيير براي عراق"پيوند آن با 
به معناي همه گيرتر شدن مبارزه عليه 

 ، ولي در هر صورت،استبداد حاكم است
در  تضادهاي موجود يي نهايفيصله ياب

 بلكه در خيابانهاي ،عراق نه از باال
مسامحه . يرفت صورت خواهد پذعراق

و مماشات امپرياليسم با عملكرد نوري 
، مثابه عنصر وابسته به رژيمه مالكي ب

به  بر كارنامه سياه آنان ي ديگرلكه
 حمايت، توليد و بازتوليد عناصر دليل

.  مي افزايد در چارگوشه جهانارتجاعي
در حال حاضر جنبش عليه ديكتاتوري 

 آن رو به اعتالست و نوك پيكان حمله
 با . استگرفته نشانه  راري مالكينو

 عليه استبداد ها ابعاد اعتراضوجود آنكه
 گستردگي حدي ازحاكم هنوز به 

دستگاه استبدادي نوري كه نرسيده 
 اما مالكي را به طور كامل كنار بزند،

 ،مبارزه در عراق بين دو عنصر متضاد
ه  ب،استبداد حاكم و گردانهاي اجتماعي

كه  از آنجا. ستطور پيوسته در جريان ا
ستيز با حقوق و آزاديهاي دموكراتيك 
و عدالت اجتماعي از ويژگيهاي استبداد 

 شرايط همگام بابور زاست، تضاد م
تكامل مي يابد و مبارزه اي نو از 

 كنوني سر بر مي كشد نبردهايپروسه 
 هنگامي. برسد آشتي ناپذير تا به نقطه

كه مبارزه مردم عراق با ساختار سياسي 
مالكي  تكامل يابد،  نقطه اينم بهحاك
 كه حكومت با تكيه بر  خواهد يافتدر

 اما بر روي سر ،سرنيزه ممكن است
  !نيزه خير

ارتقا و پيشرفت آگاهي مردم عراق به 
بهار "موازات كسب تجربه از جنبش 

ي مانند مصر، ي در كشورها"عربي
 چرخهفاكتور بسيار مهمي در شكستن 

نطقه با  م ارتجاعيتباني دولتهاي
سلب قدرت از . ستاامپرياليسم جهاني 

 گامي در اين عنوانه نوري مالكي ب
   .، بسيار مهم و شايان توجه استجهت

نامه كارگر زنداني، رضا شهابي عضو هيات مديره سنديكاي 
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قدرت دوگانه از شرايط مشخص "

حاكميت ... بحرانهاي اجتماعي است
دوگانه مستلزم تقسيم قدرت به دو نيم 
متساوي يا مستلزم تعادل صوري نيروها 

 بلكه چنين تعادلي را نفي هم ،نيست
قدرت دوگانه نه يك واقعيت . مي كند

 ".قانوني بلكه يك واقعيت انقالبي است
  )لئون تروتسكي(

  
كه انقالب طليعه ي درست است 

پيروزي اراده ي بخشي از جمعيت بر 
 اما اين پيروزي ،بخش ديگر است

تاكيد بيش از . يكباره و برق آسا نيست
حد بر اراده منجر به آوانتوريسم انقالبي 
مي شود كه سبب به وجود آمدن 
شورشهاي بي موقع، سركوبهاي خونين 
و در نيجه مستحكم تر شدن دژ استبداد 

  . مي شود
 با مبارزه آميخته سياسي كه هر پيكاردر 

 همراه با تاكيد بر اراده ي ،ستاطبقاتي 
اين طبقه ي محكوم بايد به پختگي 

. طبقه و عوامل ساختاري توجه داشت
بحرانهاي اجتماعي باعث چند پارگي 

به گفته ي . مي شودروبناي سياسي 
تروتسكي چند پارگي و عدم تمركز 

 قدرت به قدرت سياسي مستلزم تقسيم
دو نيم متساوي يا مستلزم تعادل صوري 

  از نشانه هاي برهم ، بلكهنيروها نيست
خوردن تعادل نيروهاست و يك واقعيت 

اينجاست كه منافع . انقالبي است
طبقات و گروهها با يكديگر برخورد مي 

د كه نكند و هر يك با تمام قوا مي كوش
قواعد اقتصادي و سياسي خود كه منافع 

شت آن پنهان است را به طبقه مادي پ
در روند انقالب . يا گروه ديگر بقبوالند

بايد به تناسب نيروهاي طبقات يا 
گروههاي متخاصم، ابزار نبرد، قدرت 
سركوبگري طبقه ي حاكم، ميزان 
توانايي طبقه ي محكوم در اعمال 
خشونت و سلطه، رابطه ي نهادهاي 
مدني با طبقه ي حاكم، تاثيرات 

ديگر انقالبها و اعتراضات در پيروزيهاي 
 پختگي و آگاهي  وبقيه ي نقاط جهان

هدف از . طبقه ي محكوم توجه داشت
نوشتن اين پيش درآمد بررسي پديده ي 
بسيار مهم و نوظهور شكاف در روبناي 
سياسي و از بين رفتن تمركز سياسي در 

  .ايران است طبقه ي حاكم بر
  

اولين نمودهاي شكاف در روبناي 
  ايران اندكي قبل از انتخاباتسياسي

اين انتخابات موج .  عيان شد1388سال 
عظيمي از شورشهاي اجتماعي و 

تناقضهاي . دنبال داشته سركوب را ب
داخلي طبقه ي حاكم بر ايران از زماني 
عيان شد كه در تبليغات تلويزيوني 
كانديداهاي انتخاباتي طوفاني از 

قايع و.  شدرد و بدلانتقادات و فحاشيها 
بعد از آن نيز تقريبا بر خوانندگان معلوم 

آنچه در اينجا داراي اهميت است . است
بررسي وقايع كليدي براي آشكار شدن 

  .خصلت اين شورشها و تناقضات است
  

بي شك عيان شدن تناقضات درون 
طبقه ي حاكم از نشانه هاي فروپاشي 

اما اولين . روبناي سياسي است
دارد ميت موضوعي كه به نظر من اه

اين است كه قدرتهاي منشعب شده از 
يكديگر در ايران پايگاه اجتماعي 
مشتركي دارند كه اين دوگانگي به 
خودي خود نمي تواند عامل فروپاشي 

يك  به عنوان  و تنهانظام حاكم باشد
مكانيسم انقالب . كاتاليز عمل مي كند

عبارتست از انتقال قدرت از طبقه اي به 
 آنجا كه سياست از. طبقه ي ديگر

چكيده ي منافع طبقاتي است، پس در 
آستانه ي انقالب طبقه ي انقالبي بايد 
موضع مشخص و قهر آميزي نسبت به 

در جريان . طبقه ي حاكم داشته باشد
 در پي تالش باندهاي 1388شورشهاي 

متخاصم حاكميت هر كدام با ابزارهايي 
. تخاصم عليه يكديگر را آغاز كردند

ه كار گرفته شده توسط ابزارهاي ب
اصالح طلبان به ميدان آمدن نيروي 

اين نيروي سوم . سومي را سبب شد
نهايتا به مرزهاي اصلي حاكميت 

موضع مشخص اين نيروي . برخورد كرد
سوم يعني نيروي توده باعث مسكوت 
نگه داشته شدن، تحمل و تاييد نظام 
. موجود و بازسازي ظاهري حاكميت شد

 ي ميرحسين موسوي و چنانچه دربيانيه
مهدي كروبي بعد از وقايع عاشوراي 

گونه آمده   اين1388سال 
همواره به اينجانب و دوستان ":است

گفته مي شد كه اگر شما اطالعيه 
ندهيد مردم به خيابانها نخواهند آمد و 
آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست 

آرامش به كشور  برخواهند داشت و
راي مراسم ب..... برخواهد گشت

عاشوراي حسيني عليرغم درخواستهاي 
فراوان، نه جناب حجت االسالم و 
المسلمين كروبي اطالعيه دادند و نه 
حجت االسالم و المسلمين خاتمي 
اطالعيه صادر كردند و نه بنده و 

با اين وصف يك بار ديگر . دوستانم
جوي به صحنه آمدند و  مردمي خدا

نشان دادند كه شبكه هاي وسيع 
اجتماعي و مدني كه در طول انتخابات 
و بعد از آن به صورت خود جوش شكل 
گرفته است، منتظر اطالعيه و بيانيه 

مشاهده فيلمهاي تكان .... نمي مانند
دهنده عاشورا نشان مي دهد كه اگر 
شعارها و حركات جاهايي به سمت 
افراط غير قابل قبول كشانده مي شود، 

اد بي گناه از ناشي از به زير انداختن افر
روي پلها و بلندي ها، تيراندازيها و آدم 

كه   جالب آن.زير كردنها و ترورهاست
در بعضي از اين فيلمها ديده شده است 
كه مردم در پشت چهره نيروهاي 

انتظامي و بسيجي مهاجم برادران خود 
را مي بينند و در شرايط بحراني و پر از 
خشم و هياهوي آنروز سعي مي كنند 

اذعان به .......... نها آسيبي نرسدبدا
وضعيت بحراني مي تواند راه حل را نه 
در سركوب كه بر سر آشتي ملي قرار 

دقت به متن اين بيانيه كه  ".... دهد 
سرشار از مواضعي محافظه كارانه است 

ي  توده ي انقالبنشان مي دهد كه اوالً
پختگي الزم را براي اعالم و پي گيري 
مواضع مشخص خود ندارد كه منتظر 
اعالميه ي شورشگري كه صداي آن از 
. درون حاكميت بلند شده است مي ماند

 توده ي معترض به آستانه ي دوماً
اعالم مواضع انقالبي خود رسيده است 
و رسيدن به اين آستانه ملزوم 

ده ي آرمانپردازي و پي گيري منافع تو
ايست كه قدم در راه تغييرات راديكال 

 اما رهبران اين جنبش نه .گذاشته است
مي خواهند و نه توانايي آرمان پردازي 

چرا كه شورشگر و نه انقالبي، . را دارند
هيچ طرح روشني از آينده ندارد، 
درخواستهاي واپسگرايانه دارد، حركتش 
خصلتي محافظه كارانه دارد، خواهان 

 گذشته است و سنت بازگشت به
  . گراست

  
اغلب شورشهايي كه شورشگران آن از 
درون طبقه ي مرتجع سر بلند مي 

 تقاضاهاي خود را در قالب رعايت ،كنند
قانون اساسي و برگرداندن حقوق و 
امتيازات از دست رفته ي خود بيان مي 

همچنين در سطرهايي از اين . كنند
ه بيانيه اشاراتي به نيروي قهر آميز تود

چنانچه موسوي و . اي شده است 
 اگر ؛كروبي در اين بيانيه مي گويند

شعارها و حركات به سمت افراط غير 
قابل قبول كشانده مي شود ناشي از 

 در .اقدامات وحشيانه ي حكومت است
اين سطور ترس از اعمال خشونت و 
قهر انقالبي مردم و مردود شمردن آن 

ير افراط غ"با بكار بردن كلماتي چون 
  .  ابراز شده است"قابل قبول

  
نظير اين وقايع را مي توان در تاريخ 

در جريان . تمام انقالبهاي جهان جست
تشكيل كمون پاريس هيچ جنبشي 
نبوده كه خصلت پرولتاريايي نداشته 

مطالبات عنوان شده ي "باشد و 
كارگران گرچه نامشخص و مبهم بوده 
اما خطري براي نظم موجود محسوب 

 از نظر بورژواها خلع سالح .ه اندمي شد
كارگران نخستين وظيفه ي فوري بوده 

 بورژوا ليبرالهاي 1848 در سال .است
اپوزيسيون پارلماني مهمانيهايي برپا 
كردند كه طي آن خواستار تحقق 
 ،اصالح در قانون انتخابات شدند

اصالحي كه مي بايست سلطه ي حزب 
زه  آنان كه در مبار.آنان را تضمين كند

ي خود با حكومت بيش از پيش ناگزير 

بودند به مردم متوسل شوند، مجبور 
شدند گام به گام تسليم قشرهاي 
راديكال و جمهوري خواه بورژوازي و 

 ولي پشت سر ،خرده بورژوازي شوند
اين جماعت، كارگران انقالبي قرار 

 به اين سو 1830داشتند، و اينان از 
به استقالل سياسي بيشتري از آنچه 

فكر بورژواها، وحتي جمهوري خواهان 
به . مي رسيد به دست آورده بودند

كه بحران روابط حكومت و  محض اين
اپوزيسيون درگرفت، كارگران به پيكار 

لويي . در كوچه و خيابان روي آوردند
فيليپ از صحنه ي سياست كنار رفت و 
موضوع اصالح قانون انتخابات نيز با او 

اكنون ديگر .....به فراموشي سپرده شد
كارگران سالح داشتند و نيرويي در 

به . درون دولت به حساب مي آمدند
همين دليل، به محض آن كه 
بورژواهاي جمهوريخواه مستقر در 
قدرت احساس كردند كه زمين زير 
پايشان محكم است، نخستين هدفشان 
اين شد كه اين كارگران را خلع سالح 

اپ  مقدمه ي چ–انگلس ( ".... كنند
خطابه در شوراي عمومي انترناسيونال 

  ) درباره ي جنگ داخلي فرانسه
وسيله ي تحقير ه اين هدف بورژواها ب

علني پرولترها و سركوب خونين آنها 
 بورزواژي ،در موردي ديگر. انجام شد

روس، در ستيز و همكاري با بوروكراسي 
راسپوتين، موضع سياسي خود را در 

با . ده بودزخالل جنگ سخت محك 
بهره جويي از شكست تزاريسم و از 
طريق اتحاديه هاي شهر و روستا و 

 صنعتي، قدرت –كميته هاي نظامي 
عظيمي را در دستهاي خود متمركز 

وجوهات دولتي وسيعي در . ساخته بود
اختيار خود داشت، و در اساس حكومت 

در خالل . دوم كشور به شمار مي رفت
كه جنگ وزراي تزار شكايت مي كردند 

شاهزاده لووف به ارتش خوار و بار مي 
دهد، درمان و  رساند، به ارتش غذا مي

دارو مي دهد، و حتي براي سرباز ها 
در سال . دكان سلماني باز كرده است

يا ":، كريووشين وزير مي گفت1915
يا تمام  بايد به اين وضع خاتمه دهيم، و

 او ".قدرت را در اختيارلووف بگذاريم
 كرد كه يك سال و هرگز تصور نمي

 ،نيم بعد تمام قدرت را دريافت دارد
منتها نه از دست تزار، بلكه از دست 
كرنسكي و چيدزه، بدين معني كه در 
جوار حكومت ديروز ليبرالها كه امروز 
رسما جنبه ي قانوني يافته بود حكومت 
غير رسمي اما به مراتب واقعي تر 

ت شوراها اطبقات زحمتكش در هي
از آن لحظه به بعد، اهميت . ظهور كرد

انقالب روسيه به تدريج مقياسي تاريخي 
 -لئون تروتسكي(. و جهاني پيدا كرد
  ) تاريخ انقالب روسيه

  
  13بقيه در صفحه 

   قدرت و ضرورت آگاهي طبقاتيشرايط دوگانگي
 شهره صابري
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 بر "ارز دارو"چماق 

  "نظام"سر 
  منصور امان

  آذر28... فراسوي خبر
 امنيتي دولت با به ميان –فراكسيون نظامي 

كشيدن نام وزير بهداشت، تالش خود براي 
يكدست كردن قُوه مجريه و تصفيه مهره 

 و سپاه "بيت رهبري"هاي وابسته به 
اين امر كه . پاسداران را پي گرفته است

اع روز، بين همه ي دستاويزها طرفهاي نز
براي زير ضرب گرفتن يكديگر، به طور 

 - به لحاظ اجتماعي –مشخص موضوع 
 را انتخاب كرده اند، بي "ارز دارو"حساس 

  .گمان ريشه در كج سليقگي آنها ندارد
زيرا براي هيچيك از آنها پوشيده نيست كه 
به دست گرفتن پرونده سياه و سنگين 

بازي با سالمت و حق حكومت در مساله 
زندگي ميليونها شهروند بيش از آنكه حريف 

به ويژه .  فرود مي آيد"نظام"را بكوبد، بر سر 
از آن رو كه زير بي اساس بودن مهمترين 
بهانه آن براي كُره شُمالي كردن وضعيت 

  . بهداشت و درمان جامعه خط تاكيد مي كشد
ر اين واقعيت بديهي اما باعث نگرديده كه چها

نهاد و اُرگان رسمي يعني، دولت، بانك 
مركزي، وزارت بهداشت و مجلس مالها 

 را مسوول "دشمن خارجي"يكديگر و نه 
كمبود يا ناياب شدن دارو و تبديل بيمارستانها 

  . به اُتاق انتظار مرگ معرفي نكنند
آنها با تُند ترين بيان، همديگر را متهم مي 

رز اختصاص داده كنند كه صدها ميليون دالر ا
شده به واردات دارو را حيف و ميل كرده اند و 
هر يك در اثبات اتهام خود، ليست بلندبااليي 
از اقالمي كه طرف مقابل به جاي دارو به 
بازار عرضه كرده را به تماشاي همگان مي 

  . گذارد
گرايشهاي رقيب در هرم قُدرت جمهوري 
 اسالمي به اين ترتيب همچنين فرش را از

زير پاي يك محور مهم تبليغات خارجي 
 عليه تحريمهاي بين المللي كشيده "نظام"

رژيم واليت فقيه با هدف ايجاد كانون . اند
فشار در جوامع كشورهاي تحريم گر و جلب 

 وخيم – به درستي –البي، از وضعيت 
بهداشت و درمان كشور به مثابه سند مورد 
 هدف قرار داشتن مردم عادي از سوي

تحريمهاي بين المللي و محمل درخواست 
       .پايان آن، سوواستفاده مي كند

با وجود خسارتهايي چنين پر حجم، اما به نظر 
مي رسد كه بحران سياسي در ساختار قُدرت 
جمهوري اسالمي ژرف تر از آن است كه به 
دسته بنديهاي متخاصم آن اجازه دهد كفه 

تر از كفه  را سنگين "نظام"ترازوي منافع 
  . منافع ويژه خود محاسبه كنند

آنها در برابر چشم بيماران، كساني كه امروز 
در حال جان دادن هستند و آنانكه كه زندگي 
فرداي شان به غارت مي رود، نقاب از چهره 

 برمي دارند تا "نظام"يكديگر و از صورت 
سيماي چندش آور حاكمان فاسدي كه از رنج 

ه ضرب مي كنند، اين و عذاب مردم خود سك
سو و آن سوي مرز، بر همگان پديدار 

                .شود

 ياسي سيزندانها

 شهي همي براديبا

  شونددهيبرچ
 هي پوجعفر

 
  آذر23پنجشنبه ...  خبر يفراسو

 ي و آزار خانواده هاتي و اذشكنجه
 ي هاهي از رويكي ياسي سانيزندان

 مي رژيشناخته شده در زندانها
 به هي رونيا.  استيم اساليجمهور

 تي تحت حماي انسانريشدت غ
 يانگذاري اول بني از روزهاينيخم
 تحت ي در زندانها توسط اوباشميرژ

 داشته و همچنان اني جر"بازجو"نام 
 ني انيدر تازه تر. ردي گي ميقربان

 كه توسط ي انسانري و غفي كثوهيش
 عضو ارشد باند يانيابوالفضل قد

 افشا شده، ي انقالب اسالمنيمجاهد
 يي رجارضاي علياسي سي زندانيبازجو

 و نام " اوسطيعل"به نام مستعار 
، بارها با همسر "ي انواريعل" يواقع

 تماس گرفته و با بهانه ي زنداننيا
 مختلف او را احضار و تحت فشار يها

 دهد تا از همسرش طالق يقرار م
 .رديبگ
 

 
 سيي خطاب به ري در نامه ايانيقد

بارها و ": سدي نوي مميرژ هييقوه قضا
 از ي كثيف برخيبارها برخوردها

بازجويان فاسد االخالق سپاه و وزارت 
اطالعات كه متاسفانه امروز حاكم بر 

 ي سياسي اراده دادگاه هايقضات ب
 مظلوم ينيز هستند با خانواده ها

 بيان شده و حتما شما يزندانيان سياس
 هيچ يهم شنيده و مطلع شده ايد، ول

 ". به آنها نداده ايديب اثرترتي
 نامه با اعتراض ني در ادامه ايانيقد

اگر ": سدي نوي ميجانيبه صادق الر
 ارشد نظام ني مسوولريشما و سا

 اني بازجوني اد،ي داشتيرتي غنيكمتر
 ني كمتر از ااري بسي با اقداماتفيكث

 كه شدند يآنچنان مجازات و رسوا م
 و اقدامات هاينيد ي بني اگريد

 ".كرد ي نمداي امكان بروز پيخالقضدا

 باند ي است كه سالها اعضاي درحالنيا
 ي در زندانهاي انقالب اسالمنيمجاهد

 في شغل اشتغال داشته و كثني به همميرژ
 اعمال ياسي ساني زندانهي اعمال را علنيتر

 و فشار بر خانواده يتجاوز جنس. كرده اند
 ي دهه شصت براي در سالهااني زندانيها

 اعمال كيستماتيشكستن آنان به طور س
 سالها، دختران نيدر هم.  شده استيم

 در زندانها را به ياسينوجوان و كم سن س
 شكل ممكن مورد تجاوز ني ترعيفج

 كردند ي قرار داده و سپس اعدام ميجنس
 دختركان نيو از آن بدتر، تجاوزگران ا

 آنان ي خانواده هاداري بعد به ديروزها
 تكارانهيبازگو كردن اعمال جنارفته و با 

 و آزار قرار ري ها را مورد تحقوادهشان خان
 .داده اند

 ياني قدي كه آقاستي نيزي موضوع چنيا
 كه به آن ياو و باند.  اطالع باشدياز آن ب

 وهي شني اانگذارانيوابسته است، خود از بن
همان روزها .  هستندي انسانري و غعيفج

 اثبات يني خممي رژي اخالقتيعدم مشروع
 يانياكنون نامه قد.  شدداي هوياريو بر بس

 سدي نوي ميجانيكه خطاب به الر
 از بازجويان ي كثيف برخيبرخوردها"

 "... فاسد االخالق سپاه و وزارت اطالعات
 ي باني گذشته بازجوفي اعمال كثايآ

 به باند خود او بودند را كي كه نزديشرم
روز با  امطي آورد؟ هرچند شراي نماديبه 

 متفاوت است و اري دهه شصت بسيسالها
 اطالع لي به وسايبا توجه به دسترس

 ،ي به اندازه كافي و افشاگريرسان
 ي نمگري دمي وزارت اطالعات رژانيبازجو

 گذشته به اعمال خود ادامه وهيتوانند به ش
 .دهند

 اني بازجواتي جناي و افشاياني قداعتراض
 تواند ي نمي آخوندفيوزارت اطالعات كث

 اعمال گذشته باند تي از بار مسوولياندك
 رود تا ي مدياما ام. وابسته به او را بكاهد

 في كثي هاوهي ششتري گسترده و بيبا افشا
 و تحت آزار و يوزارت اطالعات آخوند

 فشار بر ي قرار دادن خانواده ها براتياذ
 تي والمي رژفي چهره كث،ياسي سانيزندان

ا شده تا آنها  از گذشته افششي بهيفق
 خانواده خانم ستوده هي مثال علينتوانند برا

 ي بنالي همچون ژياني زندانايتوطئه كنند 
 را از مالقات ي و بهمن عمومعقوبي
هرچند در گذشته . ندي محروم نماگريكدي

 بودند، ندان خانواده در زكيكه چند عضو 
 ني تحت فشار قرار دادن ايبازجوها برا

 زانشانيان به عز در حضور آنانيزندان

 را شاني تا اكردندي ميتجاوز جنس
 يوادار به انجام خواسته ها

 .ندي خود نمافيكث
 ي براي انسانري اعمال غني اننگ

 هي فقتي والمي به نام رژشهيهم
 ياسي سيزندانها. ثبت شده است

 از كشور شهي همي براديبا
 و بر سر شكنجه گران دهيبرچ

 .فاسد آن خراب شوند

  

 انگيشرايط دوگ

قدرت و ضرورت 

  آگاهي طبقاتي
  12بقيه از صفحه 

چنانچه مي بينيم در شرايط 
دوگانگي يا چندگانگي قدرت در 
شرايط قبل از انقالب بروز كرده 
و در اين زمان روبناي سياسي 
داراي بيشترين آشفتگي و بحران 
است كه با توجه به واقعيت ناشي 
از بحرانهاي اجتماعي  در اين 

ي كه از درون زمان شورشيان
حاكميت برخاسته اند بعد از 
احساس خطر از سوي نيروي 
سوم كه نيرويي انقالبي است يا 
در پي سركوب يا در پي بازسازي 

  .حاكميت گذشته بوده اند
همانطور كه گفته شد تخاصم 
باندهاي حكومت با يكديگر نمي 
تواند به تنهايي عامل انقالب و 
رهايي باشد زيرا به گفته ي 

 سلطه انقالب يقيناً"سانگل
جويانه ترين چيزي است كه 
وجود دارد؛ عملي كه به موجب 
آن بخشي از جمعيت اراده ي 
 خود را از طريق توپ و تفنگ و

 يعني وسايل سلطه ه،سرنيز
جويانه بر بخش ديگر تحميل 

 پس آنچه كه در "مي كند
  اهميت دارد تا آنستيزهاجريان 

را به انقالب تبديل كند، پختگي 
طبقه ي محروم و ورود آن به 
ميدان طرح مطالبات و مبارزه 

گر چه جنبش . براي آن است
اعتراض به انتخابات در ايران 
نتوانست به آگاهي براي انقالب 
دست يابد اما اين جنبش آغاز 
فروپاشي حاكميت مستبد و يكي 
از مراحل تكامل طبقه ي انقالبي 

. اما بايد هوشيار بود. ايران است
ر ايران حكومت با ذات زيرا د

جامعه ارتباط چنداني ندارد و 
چندي بيش نيست كه جامعه ي 
ايران قدم در راه مبارزات طبقاتي 

ممكن است هدف . گذاشته است
از حركتهاي احزاب از آن خود 
كردن قدرت مطلقه ي حاكميت 
باشد كه رفع اين خطر آگاهي 

 .طبقات محروم را طلب مي كند
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گرسنگي؛ عامل ترك تحصيل 

  آموزان  دانش

روزي   آموزان مدرسه شبانه  دانش
رانكوه املش، به دليل نبود مواد غذايي 

بنا به گزارش . اند  مدرسه را ترك كرده
، به دليل ناتواني اداره "قانون"سايت 

آموزش و پرورش در خريد مواد غذايي، 
روزي در استان گيالن  چند مدرسه شبانه

آموز به دليل    دانش50تعطيل و 
 گرسنگي مجبور به ترك تحصيل شده

  . اند 
جمعي مدرسه از سوي   ترك دسته

آموزان و بازگشت به مناطق   دانش
ييالقي، البته منجر به واكنش مقامهاي 

يكي از . محلي در گيالن شده است
مسووالن ارشد آموزش و پرورش در 

رو   تعطيالت پيش":باره گفته است اين
   عاشورا و تاسوعا باعث شده بچهدر ايام

هايشان بروند كه با اولياي   ها به خانه
كنيم تا مشكالت رفع  آنها صحبت مي

نبود غذا در مدارس ":وي افزود ".شود
كنم، اما  روزي را تاييد نمي  شبانه

كنم بازار ديگر براي فروش  اعتراف مي
  ".مواد غذايي به ما اعتماد ندارد

زش و پرورش به گفته اين مقام آمو
گيالن، آنها قبال از بازار خريد كرده و 

توانستند چهار ماه بعد پول را  مي
پرداخت كنند، ولي االن ديگر اين 
اعتماد در بازار وجود ندارد و براي مثال 
تهيه مرغ با وضعيت اعتباري فعلي براي 

  .آنها ممكن نيست
مردم چايكار املش كه از تابستان سال 

زي خود را جاري محصوالت كشاور
اند، هنوز پولي  ها داده تحويل كارخانه

توانند  اند و نمي بابت آن دريافت نكرده
هاي درخواستي آموزش و   هزينه

پرورش براي تحصيل فرزندان خود را 
به گفته پدر يكي از . تامين كنند

آموزان، وضعيت مردم در اين  دانش
مناطق بسيار سخت شده است، آنها 

آموز خود  دان دانشتوانند خرج فرزن نمي
هاي آنها در حال ترك   را بدهند و بچه
  .تحصيل هستند

نماينده املش و رودسر، محمدمهدي 
رهبري در مجلس شوراي اسالمي با 

آمده براي   اشاره به وضعيت مالي پيش
روزي سراسر كشور، به   مدارس شبانه

وضعيت ":  گفته است"قانون"سايت 
استان روزي   آمده در مدارس شبانه پيش

آموزان را مجبور به   گيالن كه دانش
ترك تحصيل و فرار كرده است، نتيجه 

هاي جاري است كه   كاهش هزينه
اعتبارات جاري از صد هزار ميليارد 

 هزار ميليارد تومان كاهش 80تومان به 
داده شده و اين كاهش شامل حال 

  ".آموزان املشي هم شده است دانش
  

آتش سوزي در مدرسه اي در 

 31يرانشهر و زخمي شدن پ

  دانش آموز

مهر، حكومتي به گزارش خبرگزاري 
سخنگوي سازمان امداد و نجات هالل 

  احمر از آتش سوزي در كالس درس 

  
يكي از دبستانهاي روستاي شين آباد 

 مجروح 31: پيرانشهر خبر داد و گفت
اين حادثه به مراكز درماني منتقل 

  .شدند
  

يه مشخص بررسيهاي اول: وي ادامه داد
شد حريق در يكي از كالسهاي دبستان 

 دانش آموز رخ داده است كه 37با 
امدادگران توانستند تمامي دانش آموزان 

  .را از ميان دود و آتش نجات دهند
به گفته سخنگوي سازمان امداد و 

 31نجات هالل احمر در اين حادثه 
 3دانش آموز دچار سوختگي شدند كه 

احمر و بقيه نفر از آنها توسط هالل 
توسط عوامل اورژانس به مراكز درماني 

  .منتقل شدند
 همچنين رييس اورژانس آذربايجان

 تن از اين 24: گفت غربي به ايسنا 
 15آموزان وارد اروميه شدند كه   دانش

  تن از آنان در بخش بيمارستان امام
متاسفانه هشت . اند  خميني پذيرش شده

ي آموزان، وضعيت تن از اين دانش
شان باالي  نامساعد دارند و سوختگي

  . درصد گزارش شد50 تا 40
به گفته وي مصدوميت تمامي اين 

آموزان كه در مقطع چهارم  دانش
 تحصيل "اسالمي انقالب"دبستان 

  .كردند، سوختگي گزارش شده است مي
، دانش "سيران يگاني"اضافه مي شود، 

 ساله كه دچار سوختگي شديد 10آموز 
 آذر ماه در 19ز يكشنبه شده بود، رو

و . بيمارستان سينا در تبريز درگذشت
بنابر گزارشها هنوز چهارده دانش آموز 
ديگر در بخش سي سي يو بيمارستاني 
در تبريز بستري هستند و دو نفر از آنها 

  .با دستگاه تنفس مي كنند

برخي گزارشها حاكي از فوت يكي 
ديگر از اين دانش آموزان به نام 

  .اسماعيل پور است) نهآم(الهام 
شواهد نشان مي دهد، بخاري نفتي 
عامل آتش سوزي كالس درس بوده 
است و مدرسه دخترانه شين آباد 
پيرانشهر به كلي فاقد استانداردهاي 
فضاي آموزشي، گرمايشي و فيزيكي 
است و به سادگي بستر وقوع حادثه اين 

برخالف اظهارات . چنيني شده است
مسووالن آموزش و پرورش و ادعاي 

بر استاندارد بودن بخاري آنان مبني 
  كالس درس شين آباد، ماموران سازمان 

  
آتش نشاني پيرانشهر پس از عمليات 
امداد گري خود گزارشي در محل حادثه 
نوشته اند كه به طور مشخص و كامال 
شفاف نشان مي دهد، نقص فني بخاري 
به دليل خام سوزي و سر ريز شدن 
سوخت از آن باعث آتش گرفتن كالس 

  .دانش آموزان شده استدرس 
      
      

 عضو انجمن 11محكوميت 

صنفي معلمان كردستان به 

  زندان

شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به 
 نفر از اعضاي 11رياست قاضي بابايي، 

انجمن صنفي معلمان كردستان را به 
  . حبس محكوم كرد
آژانس "براساس گزارش 
، يازده "خبري موكريان

تن از اعضاي كانون 
معلمان كردستان صنفي 

 ،به نامهاي رامين زندنيا
 پيمان ،بها ملكي

نودينيان، علي قريشي، 
 مصطفي ،كمال فكوريان

سربازان، عزت نصرتي، 
 ، محمد صديق صادقي،پرويز ناصحي

هيوا احمدي و رضا وكيلي از طرف 
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي سنندج 
به اتهام تبليغ عليه نظام، هر كدام به 

ه حبس به مدت دو سال تعليق چهار ما
  .محكوم شدند

الزم به ذكر است پيشتر نيز چند تن از 
اين افراد كه همگي عضو انجمن صنفي 
معلمان كردستان و داراي سالها سابقه 
تدريس در مدارس اين استان هستند، 

  .به ستاد خبري احضار شده بودند
  

تمديد غير قانوني تبعيد يكي از 

ان اعضاي كانون صنفي معلم

  ايران 

آژانس خبري "بر اساس گزارش 
، بر اثر فشار نيروهاي امنيتي "موكريان

در كردستان و همكاري موثر خسرو 
ساكي، مدير كل آموزش و پرورش 

كه از عوامل امنيتي در (كردستان 
و همچنين احمد ) استكردستان 

تفضلي، رييس حراست اداره ي كل 
آموزش و پرورش كه خود از بازجويان و 

كنجه گران اداره اطالعات كردستان ش
مي باشد، حكم تبعيد غير قانوني آقاي 
مختار اسدي، عضو كانون صنفي 

و ) شوراي هماهنگي(معلمان ايران 
همچنين عضو مجموعه فعاالن حقوق 
بشر و دمكراسي در ايران و انجمن 
صنفي معلمان كردستان براي پنجمين 
سال تمديد شده است و در حال حاضر 

سه فرزند و ( آقاي مختار اسدي هخانواد
ساكن ) همسرش كه معلم مي باشد

سنندج هستند و خود وي به شهر كرج 
  . تبعيد شده است

الزم به ذكر است كه مختار اسدي از 
 نيز به حكم دادگاه در 88 تا 85سال 

 نيز بعد از 89تبعيد بوده است و در سال 
 زنداني ديگر 4شهادت فرزاد كمانگر و 

 سپاه در زندان 8 ماه در بند به مدت سه
 زندان اوين در 209گوهرشت و 

 روز 73بازداشت بود كه با وجود 
بازداشت انفرادي و فشارهاي شديد و 

كه هيچ كدام از اتهاماتش از  بعد از اين
طرف نيروهاي امنيتي به اثبات نرسيد، 

  .با وثيقه آزاد شد
  

سه معلم زن در يك تصادف 

  كشته شدند

بوس  دو دستگاه مينيبر اثر تصادف 
حامل معلمان در جاده بروجن، سه نفر 
كشته شدند و شمار ديگري زخمي 

حال پنج تن از اين معلمان وخيم . شدند
  .گزارش شده است

مهر، اين حكومتي به گزارش خبرگزاري 
 دقيقه 45تصادف كه ساعت شش و 

در جاده  آذر، 21شنبه  صبح روز سه
اه  لردگان رخ داد، يك دستگ–بروجن 

بوس حامل  تريلر با دو دستگاه ميني
  .معلمان زن برخورد كرد

سرهنگ محمدرضا مهماندار، فرمانده 
  حكومتي پليس راه ايران به خبرگزاري

  تن 25ايسنا گفت، در اين حادثه 

 15بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در آذر ماه
 فرنگيس بايقره
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علت اميدواري آقاي 

  ناكارتس چيست؟
  ليال جديدي

  آذر27دوشنبه .. فراسوي خبر
پس از آخرين گزارش يوكيو آمانو، جمهوري 
اسالمي خواستار مذاكراتي در تهران با محور 

همكاري دو " همراه با "مداليته جديد"تدوين 
اين .  براي حل موضوعات شده بود"جانبه

 هفت نفره از مذاكرات پشت درهاي بسته با تيم
نتيجه . سوي آژانس در تهران صورت گرفت

آنكه هرمان ناكارتس، سرپرست گروه مذاكره 
كننده آژانس، ضمن تاسف از عدم امكان 
بازرسي از سايت پارچين، تنها اعالم كرد كه به 

به آينده " دسته يافته و "توافقهايي كلي"
   ".اميدوار است

پرسش اين است كه علت اميدواري آقاي 
اكارتس در حاليكه تيم وي اين بار هم اجازه ن

بازرسي از سايت پارچين را نداشت، چيست؟ اين 
در حاليست كه رويترز گزارش داده بود، 
فرستادگان آژانس در تهران براي بازديد از 
پارچين به طرفهاي مذاكره شان فشار خواهند 

اگر چه پاسخ به اين پرسش به حدس و . آورد
ما بد نيست به نكاتي توجه گمان واگذار شده، ا
 آذر تا كنون مطرح شده 23كنيم كه از ديدار 

  .است
در واشنگتن، وزارت خارجه آمريكا با ترديد به 

ايران به طور ": اين امر نگريسته و مي گويد
مكرر موانعي بر سر راه پيشرفت قرار داده 

   ".است
: پاتريك ودترول، سخنگوي وزارتخانه مي گويد

ژانس ارزشمند است، اما عدم اگر چه تالش آ"
بازديد از سايت پارچين كه امري ضروري براي 

   ".ارتباط دوباره آژانس بوده، باعث تاسف ماست
ناكارتس اما با اطمينان از امكان بازديد سايت 

 ژانويه صحبت 16مذكور پس از مذاكرات در 
اين را نيز بايد توجه داشت كه در عين . مي كند

آژانس همگام و به موازات حال، نشست ايران با 
  . در جريان است5+1گفتگوهاي گروه 

اما از سوي ديگر آمريكا به تازگي تحريمهاي 
 كارشناس هسته 5جديدي را اعمال كرده كه 

 شركت مرتبط با غني سازي 7اي رژيم ايران و 
   .اورانيوم را در بر مي گيرد

: روزنامه گاردين در مقاله اي تحليلي مي نويسد
اسالمي نشانه هايي از خود بروز داده جمهوري "

كه آماده تسليم است، زيرا هم آژانس را دعوت 
 خواستار 5+1به مذاكره كرده و هم پاي تلفن از 

   ".قرار مالقات شده
اين روزنامه به نقل از مقامهاي آمريكايي مي 
نويسد، تحريمها رژيم را به زانو درآورده و امتياز 

: امه مي دهدگاردين اد. دادن ضروري نيست
به گفته مقامهاي رسمي غربي فشارهاي "

حاصل از تحريم براي به زانو در آوردن رژيم 
كافي بوده، تنها موضوع پر اهميت اين است كه 
ايران نمي خواهد با كوتاه آمدن تحقير بشود و 
بايد بتواند طوري از گفتگو به صحنه برگردد كه 

  ".بتواند با سر و صدا اعالم پيروزي كند
ر يك جمعبندي كلي، اگر اين بار هم رژيم د

جمهوري اسالمي قصد وقت هدر كردن نداشته 
باشد، اميد به تخفيف و امتيازاتي بسته است كه 

         .براي آن كامال راهگشا نخواهد بود
 

 

حذف خشونت بر زنان 

  معيار ترقي انسان
   زينت ميرهاشمي

   
 نوامبر روز جهاني حذف 25به مناسبت 

    زنانخشونت بر
   

در قرن بيست و يكم   آذر5فراسوي خبر يكشنبه 
همراه با پيشرفت تحوالت شگرف در تكنولوژي 
اطالعات و ارتباطات، جمله مشهور كارل مارگس در 
مورد پيشرفت جامعه بيش از هر هنگام جنبشهاي 
رهائيبخش و نيروهاي تحولگرا را به چالش مي 

شاخص «:ماركس انديشمند بزرگ گفت. كشاند
آزادي و پيشرفت هر جامعه اي رهايي و پيشرفت 
زنان در آن جامعه است و پيشروي زنان به سوي 
رهايي همواره معبار و تكامل هر دوره اي از تاريخ 

  ».است
كنشها و واكنشهاي نيروهاي مداخله گر در تحوالت 

نسبت به حقوق زنان، » بهار عرب«و رويدادهاي 
 ارتجاعي، كشاكش كنشگران حقوق زن با نيروهاي

نشان از آن دارد كه نگاه نيروهاي پيش برنده تحول 
نسبت به حقوق زنان، سنج ميزان مترقي بودن آن 

   .جريان است
از زماني كه سه خواهر مبارز در شكنجه هاي 
ماموران سازمان امنيت جمهوري دومينيكن به قتل 
رسيدند، توجه جهانيان به خشونت عليه زنان جلب 

 از 1999 نوامبر در سال 25 شد و اختصاص روز
طرف سازمان ملل به عنوان روز حذف خشونت عليه 
زنان تا امروز همچنان زنان مورد خشونت قرار مي 

زنان سياسي عالوه بر زنداني سياسي بودن در . گيرند
سياهچالهاي جمهوري اسالمي، به عنوان يك زن 
مورد خشونت پايدارندگان نظام مردساالرانه واليت 

   .ار مي گيرندفقيه قر
خشونت بر زنان پديده اي ديرينه و تنيده با نابرابري 

بر همين منظر . طبقاتي و بي عدالتي در جامعه است
حتا در كشورهاي پيشرفته و دموكراسيهاي 
. بورژوايي، خشونت بر زنان همچنان در وجود دارد

خشونت كننده و قرباني اما تفاوت در جايگاه 
به ميزاني كه قرباني تحت . خشونت در قانون است

حمايت قانون قرار گيرد و خشونتگر تنبيه شود، درجه 
در جمهوري . اعمال خشونت كاهش پيدا مي كند

اسالمي جنس زن از زماني كه نطفه اش بسته مي 
قانون، رفتارهاي . شود مورد خشونت قرار مي گيرد

انون، گفتارهاي توهين آميز و ناهنجار مجريان ق
خشونت را تقويت و نهادينه » مقدس شمردن زن«

به بركت رژيم واليت فقيه و انديشه هاي . مي كند
ارتجاعي خميني و انصارش در مورد زنان، 
واپسگرايانه ترين تفكر نسبت به زن از پستوهاي 
مغزهاي پوسيده و تارعنكبودي مردان و زنان 

طح كشيده شده و بال و پر ارتجاعي در ايران به س
هر نيرويي كه به تقويت فرهنگ . پيدا كرده است

ارتجاعي ضد زن كمك كند تاريك انديشي است 
در . كه از نور قدرت رهايي زنان رويگردان است

رژيمهاي توتاليتر مذهبي سخن از حقوق زن براي 
استفاده ابزاري از زنان جهت رسيدن به قدرت و 

   .حفظ آن است
ي حذف خشونت بر زنان هنگامي مي تواند راهبردها

اعمال . تاثيرگذار باشد كه توسط قانون حمايت شوند
خشونت بر زنان از جمله بدترين و ضد انساني ترين 
ناهنجاريهايي است كه تنها در شرايطي دموكراتيك 
با حكومتي سكوالر مي تواند به سمت حذف كامل 

   .پيش رود

 

چالشهاي معلمان 

  در آذر ماه
  14ه از صفحه بقي

. مجروح و دو تن كشته شدند
شدگان، معلم و   يكي از كشته

بوس بوده  ديگري راننده ميني
  .است

اما عليرضا كريميان، مديركل 
آموزش و پرورش چهارمحال 
 و بختياري شمار كشته

شدگان اين تصادف را سه  
نفر اعالم كرده كه دو تن از 

  .اند  آنها معلم بوده
لمان وي افزود، سرويس مع

زن در حال عزيمت به 
مدرسه بود كه در جاده 
لردگان دچار سانحه شده 

  .است
سرهنگ محمدرضا رمضاني، 
معاون فرمانده انتظامي 
چهارمحال و بختياري نيز 
گفت، حال پنج تن از 

  .مجروحان حادثه وخيم است
ايران از جمله كشورهاي 
است كه آمار مرگ ناشي از 

بر . تصادف در آن باالست
آمار، ساالنه نزديك اساس 

 هزار نفر در 30 تا 20به 
هاي ايران كشته  جاده
  .شوند مي
  

شعري از معلم در بند 

  رسول بداقي

  

رسول بداقي عضو كانون 
صنفي معلمان ايران در دهم 

 پس از احضار 88شهريور ماه 
 اداره آموزش و پرورش به

اسالمشهر بازداشت و سپس 
در دادگاه انقالب اسالمي به 
رياست قاضي صلواتي و به 

فعاليت تبليغي عليه "اتهام 
تباني و تجمع به " و "نظام

 "قصد برهم زدن امنيت ملي
به شش سال حبس تعزيري 
و پنج سال محروميت از 

هاي اجتماعي محكوم  فعاليت
 .شد

ين معلم در در زير شعري از ا
بند كه در اختيار خبرگزاري 
هرانا قرار گرفته است را 

 .خوانيم مي

  
 »روياي آزاد«
اي روياي   خواهم را نمي تو

 !آزادي
 اي ديوار زندان  مرا در بر بگير

 اي نان  ها بهر لقمه تا آبرو
 .گروگان سياستند

 تا انديشه از ترس شالق
 .ها زنداني است در كنج مغز

اي روياي   خواهم ترا نمي
 !آزادي

 من نگاهي حسرت آميزم
كه بر كنج دل رنجبران 

 .سرزمينم مانده است
 اي ديوار زندان،  مرا در بر بگير

كودكان وطنم از گره  تا
 پيشاني پدر

اندوه نان را رمز گشايي 
 .كنند مي

اي روياي   خواهم ترا نمي
 آزادي

 تا دميدن خورشيد
لبخند بر سيماي كودكان 

 وطنم
 !اي ديوار زندان  بگيرمرا در بر

 من واپسين نگاه آن كودكم
 كه در اسارت پدر

 بر پيچ كوچه مانده است

 .تا بازگشت

  
ام   من آن عكس يادگاري تلخ

 كه از فرو خوردن بغضي
 به هنگام گريه پنهان مادر

در خاطر كودكي برجاي مانده 
 .است

 دست از سرم بردار
اي روياي   خواهم را نمي تو

 آزادي
 وطنمكودكان 

 .اند  به پيكار من دل بسته
 اي ديوار زندان مرا در بر بگير

تا گلهاي انديشه در سرزمين 
 .بهار يخ زده است

اي روياي   خواهم را نمي تو
 آزادي

 اي ديوار زندان مرا در بر بگير
اي روياي   خواهم تورا نمي

  آزادي
 زندان 12رسول بداقي، سالن 

 91آذر  رجايي شهر كرج
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مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل در 
) نوامبر22(آذر 2عراق،  امروز پنجشنبه 

در يك نامه به نماينده ساكنان اشرف و 
ترتيبات اموال و «ليبرتي زير عنوان 

نفر باقيمانده از كمپ 100جابه جايي 
مقرر كرده است » اشرف به كمپ حريه

ساكنان يك وكيل عراقي مورد اعتماد 
اقالم قابل « م كنند تا از خود را استخدا

از صدها ( نوامبر 29تا روز »  فروش
هزار قطعه اجناس مختلف از جمله 

دستگاه و 1000خودرو و بيش از 1200
تجهيزات گرانقيمت الكتريسته و چندين 

. ليست برداري كند) هزار كولر و شوفاژ
سپس تمامي اقالم را  به يك قسمت 
كوچكتر در اشرف منتقل و به حكومت 

  ! راق سپرده و خودشان به ليبرتي بروندع
طبق نامه كوبلر، وكيل عراقي بعداً 

تواند اين اقالم را در عراق به فروش  مي
طبق پروسدور معمول «برساند يا آنها را 

در عراق به يك كشور ثالث » صادرات
  !صادر كند

رسد آقاي كوبلر عجله دارد  به نظر مي
نوامبر كه بايستي گزارش 29تا روز 

ار ماهه خود را دربارة اشرف به چه
شوراي امنيت بدهد ركورد تسهيل 
كنندگي را در ترتيبات جديد حكومت 
عراق براي سرقت داراييها و سلب 
مالكيت و حاصل كار هزاران تن  را در 

  . سال، از آن خود سازد26اشرف طي 
اين ترتيبات چيزي جز برنامه ريزي 
براي سرقت داراييها و سلب مالكيت از 

اكنان اشرف تسهيل شده توسط س
مارتين كوبلر نيست و در تعارض آشكار 
با همه قوانين وكنوانسيونهاي بين 
المللي و همه قولها و توافقات مكتوب و 
شفاهي در يك سال گذشته درباره 
داراييهاي ساكنان است كه قبل از 
حركت هر كاروان از اشرف به ليبرتي 

قيمت . مورد تأكيد قرار گرفته است
اراييهاي  منقول و غيرمنقول در د

 ميليون دالر ارزيابي شده 550مجموع 
 2012 آوريل 20اطالعيه (است 
NCRI /  قرارداد كمپاني انگليسي

  ).2012سپتامبر 5
ساكنان اشرف و نمايندگانشان تا كنون 
بارها نوشته و اعالم كرده اند به محض 
حل و فصل مسأله اموال منقول و 

 به ليبرتي غيرمنقولشان در اشرف
  .خواهند رفت

ماهه 11به وضوح پيداست كه ماراتن 
سلب مالكيت از ساكنان اشرف، با 

جايي  ترتيبات اموال و جابه«سناريوي 
 نفر باقيمانده از كمپ اشرف به 100

نوامبر آقاي 22كه امروز » كمپ حريه
كوبلر به نيابت از حكومت عراق ارسال 

به طور . كرده، به انتها رسيده است
گويد،گوشت  صه تسهيل كننده ميخال

را به سرعت به گربه بدهيد و برويد و در 
غير اينصورت منتظر عواقب وخيم بعدي 

  !باشيد

اين برخالف حق مالكيت ساكنان بر 
 اعالميه جهاني 17اموالشان طبق ماده 

 كنوانسيون 55 و 46حقوق بشر ، مواد 
 53 و 52چهارم ژنو ، مواد 

 10 و 9د كنوانسيونهاي الهه ، موا
ICCPR 23  و همچنين طبق ماده 

، 1117قانون اساسي عراق و مواد 
1118 ،1119 ،1120 ،1121 ،
  . قانون مدني عراق است1147

مقاومت ايران با شديدترين اعتراض به 
چنين ترتيباتي كه به هيچوجه قابل 
قبول نيست از دبيركل ملل متحد 

خواهد كه يك مسئول بيطرف براي  مي
رونده اشرف و ليبرتي رسيدگي به پ

  .  تعيين كند
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  :سوابق امر
دبيركل بان كي مون در گزارش -1
 خود به شوراي امنيت 2011ژوييه7

درباره اشرف از ترتيباتي حمايت كرد كه 
براي حكومت عراق و همچنين ساكنان 

من «: گفتاو . كمپ  قابل قبول باشد
كشورهاي عضو را به حمايت و تسهيل 
در اجراي ترتيباتي كه براي دولت عراق 
و  ساكنان كمپ قابل قبول است، فرا 

  ..»مي خوانم
 5دبيركل بان كي مون در گزارش -2

 خود به شوراي امنيت بار 2011دسامبر
ملل متحد متعهد «: ديگر تصريح كرد

است كه در اين موضوع حقوق بشري، 
رام كامل به حاكميت عراق و با احت

قوانين بين المللي و آنچه كه قابل قبول 
براي همه طرفهاي ذيربط است، 

  .بيشترين تالش خود را بكند
 مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركل -3

  در 2011 دسامبر6ملل متحد،  در 
هر راه حل «: شوراي امنيت اعالم كرد

عملي بايد هم توسط دولت عراق و هم 
.  ان كمپ اشرف مورد قبول باشدساكن

راه حل بايد از يك طرف به حاكميت 
دولت عراق احترام بگذارد و از طرف 
ديگر به قوانين بين المللي انساندوستانه 

  . »و حقوق بشري پناهجويان ملزم باشد
دبيركل بان كي مون در -4

 مشخصاً در روز بعد از 2011دسامبر26
 امضاي يادداشت تفاهم بين كوبلر و

توافق  يك راه «: دولت عراق اعالم كرد
حل مسالمت آميز و با دوام به اين 
شرايط با احترام به حاكميت عراق و 
قوانين بين المللي و تعهدات حقوق 

  .»بشري ارائه مي كند
 كوبلر به عنوان نماينده ويژه دبيركل -5

 خود 2011دسامبر28ملل متحد در نامه 
آنان به به ساكنان اشرف قبل از انتقال 

سرمايه ها و «كمپ ليبرتي دربارة 
در مورد ساير «: تصريح كرد» اموال

موضوعات، مانند داراييها و مايملك، ما 

به گفتگوها براي رسيدن به يك راهحل 
كه به حقوق ساكنان بر مايملكشان به 

يي بر  اساس قانون  نحو سازمانيافته
  .»عراق احترام بگذارد، ادامه ميدهيم

ت مشترك كوبلر، نماينده  در مالقا-6
US و نماينده دولت عراق با نمايندگان 

، ساكنان 2012 ژانويه 25اشرف در 
اشرف خواهان بردن اموال منقولشان به 

ه دولت ليبرتي بودند اما كوبلر و نمايند
عراق  نپذيرفتند و گفتند به زودي 
مزايده اموال در اشرف انجام مي شود و 

توانند مانند سالهاي  بازرگانان عراقي مي
 به اين منظور به اشرف 2009 تا 2003
  .بيايند

 فوريه 12 و 6همچنين در مالقاتهاي 
 بين نمايندگان اشرف با نماينده 2012

دولت عراق و جانشين آقاي كوبلر، 
دولت عراق با فروش «: صريح شدت

اموال و خودروهاي ما در يك  مزايده 
در اشرف موافق است و اين امر را 

صورتجلسه مالقات . »تسهيل مي كند
 فوريه در اين باره براي آقاي كوبلر و 6

دبيركل ملل متحد و مقامهاي آمريكايي 
  .  فرستاده شده است

 در SRSGآقاي كوبلر بعنوان -7
، كه سند آن 2012ل  آوري7درافت 

  : موجود است، نوشت
ساكنان بالفاصله به دولت عراق  «-

ليست موجودي تمامي داراييهاي منقول 
ساكنان انتقال بخشهاي .  را ارائه دهند

اعظم داراييهاي منقول به يك نقطه 
امن در عراق يا فروش آنها را بررسي 

  .»كنند
ساكنان بايد بخش اعظم داراييهاي  «-

را در داخل عراق به فروش منقول خود 
برسانند يا پس از تأييد دولت عراق به 

داراييهايي .  خارج از عراق منتقل كنند
كه از نظر دولت عراقي نظامي تلقي 

شوند ليست شده و به دولت عراق  مي
  .»فروخته خواهند شد

 آوريل او بار ديگر در يك 21 در -8
  : نامه رسمي  به ساكنان اطمينان داد

ن انتقال بخشهاي اعظم ساكنا «-
داراييهاي منقول به يك نقطه امن در  
خارج عراق يا فروش آنها را بررسي 

  .»كنند
ساكنان بايد بخش اعظم داراييهاي  «-

منقول خود را در داخل عراق به فروش 
برسانند يا به خارج از عراق پس از تأييد 

  .»دولت عراق منتقل كنند
ه مه، يونامي درنامه خود ب28در - 9

نماينده ساكنان اشرف بار ديگر تصريح 
هيچ مخالفتي با فروش اموال «: كرد

منقول شهري شان مطابق قوانين عراق 
  .»وجود ندارد

 ژوئن 23 آقاي كوبلر در بيانيه -10
نفر از 2000 خود در زماني كه 2012

ساكنان اشرف به كمپ ليبرتي رفته و 
نفر باقيمانده بودند از همكاري 1200

اين درحالي بود كه . كر كردساكنان تش

هيچيك از قولهاي باال انجام نمي شد و 
اجراي آنها به طور مستمر از اين كاروان 

شد، اما  به كاروان ديگر موكول مي
ساكنان حداكثر انعطاف و همكاري را  
براي اثبات حسن نيت خود نشان 

  .دادند  مي
: ژوييه كوبلر بار ديگر نوشت8در -11
ي تجار جهت هيچ محدوديتي برا«

خريد اموال منقول از كمپ اشرف تا 
آنجا كه  مداركشان را ارائه كنند و از 
دولت عراق تأييديه بگيرند، وجود 

  . »ندارد
دبيركل بان كي مون درگزارش -12
 خود به شوراي امنيت 2012ژوييه11

دربارة انتقال كاروانهاي بعدي از اشرف 
براي تأمين «: به ليبرتي خاطرنشان كرد

زهاي انساني ساكنان، تالشهاي نيا
. بيشتر دولت عراق ضروري است

همچنين انعطاف بيشتري از سوي 
ساكنان در رابطه با انتقال هاي 

  .»باقيمانده ضروري است
نقشه « ژوييه كوبلر در23در -13

هيچ «: ش براي اشرف نوشت»مسير
محدوديتي براي تجار براي خريد اموال 

هد قانوني منقول از كمپ اشرف نخوا
بود تا جايي كه آنها اسناد آنها را به 
دولت عراق ارائه كنند و توافق آن را 

  .»بگيرند
 آقاي كوبلر در 2012 اوت 6در -14

  :يك نامه رسمي نوشت
كنند كه اموال  ساكنان موافقت مي «-

منقولشان را بالدرنگ به يك تاجر 
  .عراقي بفروشند

 اين تاجر مبلغي را كه شما بر سر آن -
كرده ايد بالفاصله در حساب توافق 

  .ساكنان واريز خواهد كرد
 ساكنان درگير مذاكرات مستقيم با -

  .يك تاجر عراقي خواهند شد
 دولت عراق تحويلدهي اموال منقول -

  .»به تاجر را تسهيل خواهد كرد
 اوت ساكنان اشرف با 28در -15

حداكثر انعطاف و همكاري، انتقال به 
 كاروان ششم ليبرتي را از سر گرفتند و

 نفر به ليبرتي رفت در حالي كه 400با 
همچنان هيچيك از قولهاي باال اجرا 

  . نشده بود
 سپتامبر، آقاي كوبلر بار ديگر 6در -16

در يك نامه رسمي تحت عنوان 
جايي ساكنان  ترتيبات نهايي براي جابه«

  :نوشت» كمپ اشرف
اگر موضوع اموال تا آخر سپتامبر حل «-

 نفره 100آنگاه يك گروه و فصل نشود، 
از ساكنان در كمپ عراق جديد بعنوان 

  .»نگاهبان اموال باقي خواهند ماند
دولت عراق مي بايست حفاظت از «-

اموال و ساكنان باقيمانده در كمپ عراق 
جديد تا هنگاميكه موضوع اموال كامل 

  .»حل و فصل شده باشد را تأمين نمايد
 ساكنان و(در صورتيكه دو طرف « -

به توافق نرسند و در ) تاجر فعلي
صورتيكه هيچ تعهد قانوني بين طرفين 
در جريان نباشد، دولت عراق به ساير 
تجار اجازه ورود به كمپ عراق جديد را 

  .»خواهد داد
  17بقيه در صفحه 

  

  ترتيبات جديد حكومت عراق براي سرقت داراييها و سلب مالكيت

  از ساكنان اشرف تسهيل شده توسط مارتين كوبلر
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ترتيبات جديد حكومت 

عراق براي سرقت 

داراييها و سلب مالكيت از 

ساكنان اشرف تسهيل 

  شده توسط مارتين كوبلر
  

  16بقيه از صفحه 
اين در حالي بود كه حكومت عراق با 
انواع ترفندها از اجراي قرارداد فروش 
اموال منقول و غيرمنقول ساكنان به 

 با تنها تاجر 2012 آوريل 21تاريخ 
 كه در يك سال گذشته به اشرف عراقي

در اين . راه يافت، جلوگيري مي كرد
درصد 55قرارداد در قيمت اموال منقول 

به تاجر عراقي تخفيف داده شده بود و 
درآمد ناشي از اموال غيرمنقول بين 

  . تقسيم مي شد50-50تاجر و ساكنان  
اصطالح تاجر عراقي كه خود  اين به-17

دان نزديك را در ارتباط با خويشاون
نخست وزير عراق معرفي مي كرد، در 
نهايت يك مأمور سرويسهاي امنيتي 
عراق از آب درآمد و حداكثر تالش را 
به عمل آورد تا با برخورداري از حمايت 

 21كوبلر از اجراي مفاد قراردادي كه در 
آوريل با ساكنان اشرف منعقد كرده بود، 
سرباز بزند و با پرونده سازي عليه 

ان و تهيه اوراق غيرقانوني براي ساكن
توقيف اموال آنان، آنها را با فشار و 

 21تهديد وادار سازد بر خالف قرارداد 
 ميليون دالر، از كليه 5آوريل با دريافت 

اموال منقول و  غيرمنقول خود صرفنظر 
  . كنند
شوراي ملي مقاومت ايران از اين -18

ژوييه خود اعالم 22پيشتر در اطالعيه 
حكومت عراق قصد «به اين وسيله كرد 

 ميليون دالر مالكيت 500دارد بيش از 
هاي منقول و  غيرمنقول ساكنان اشرف 

  .  »را تصاحب كند
:  شوراي ملي مقاومت ايران فاش كرد

قاسم سليماني سركرده نيروي قدس «
به عوامل عراقي رژيم دستور داده است 

ها و شكايتهاي پياپي  در برابر آگهي«
 در مورد فروش اموالشان، منافقين

عنوان آخرين راه حل، تاجر همكار  به
تواند به شيوه غيرمستقيم تا سقف  مي

. »هفت ميليارد دينار عراقي وارد شود
اكنون هدف حكومت عراق اين است 

 ميليون دالر از 6 الي 5كه با پرداخت 
موضوع اموال و » تاجر همكار«طريق 

مالكيتهاي اشرف را كه بيش از 
يليون دالر ارزش دارد از طريق م500

كوبلر و يونامي به ساكنان اشرف 
  . »تحميل كند

شوراي ملي مقاومت ايران همچنين در 
رژيم ضد «:  اعالم كرد2012 ژوئيه 29

بشري آخوندي از طريق دست 
نشاندگانش در عراق در صدد است با 
استفاده از عوامل خود در دستگاه 
ا قضايي عراق اموال ساكنان اشرف ر

به قرار اطالع طرح اين . توقيف كند
توطئه از سوي نيروي تروريستي قدس 
و سفير رژيم آخوندي در عراق به كميته 

سركوب اشرف در نخست وزيري عراق 
  . »داده شده است

 اوت، وكيالن ساكنان قرارداد 6در -19
اجرا نشده با تاجر عراقي را باطل و 

سند ابطال در همان . ملغي اعالم كردند
ان براي آقاي كوبلر و مقامات زم

  . آمريكايي و تاجر عراقي ارسال شد
با اين همه آقاي كوبلر و همكارانش با 
ارسال دهها ايميل حداكثر تالش را به 
عمل آوردند تا شايد ساكنان بر خالف 

 آوريل، به خواست دولت و 21قرارداد 
تاجر عراقي براي تصاحب كليه اموال با 

  .   ند ميليون دالر تن بده5
 نمايندگان 2012 سپتامبر 5 در -20

ساكنان با يك شركت انگليسي 
درصد تخفيف در اموال 50قراردادي با 

درصد تخفيف در اموال 40منقول و 
اين قرارداد در . غيرمنقول منعقد كردند

سفارت عراق در لندن، در وزارتخارجه 
-انگلستان و در اتاق بازرگاني عرب

ت رسيد و انگليس به طور رسمي به ثب
  . حكميت آن با اتاق بازرگاني پاريس بود
 7با اين حال نماينده ساكنان در 

سپتامبر به سفير دنفريد،  مشاور ويژه 
وزير خارجه آمريكا در مورد اشرف، 

  : نوشت
 ميليون دالر ديگر هم 5ما حاضريم «

در قيمت اموال منقول كه در قرارداد با 
ده  ميليون دالر قيد ش5/22تاجر عراقي 

است، تخفيف بدهيم مشروط بر اينكه او 
 آوريل را كه امضا كرده 21قرارداد 

است، اجرا كند و دولت عراق مشكل 
ديگري ايجاد نكند و بگذارد ساكنان 
متعلقات خود را كه در ماده اول قرارداد 
از فروش مستثني شده است، به ليبرتي 

  . ببرند
 باور كنيد كه اين حداكثر انعطاف و 

 است تا موضوع داراييها يك حسن نيت
  . بار و براي هميشه حل و فصل شود

خواهم فقط  عالوه بر اينها من مي
شخص شما مطلع باشيد كه يك تاجر 

حاضر است ) اروپايي(معتبر خارجي 
ميليون دالر 25همين اموال را به مبلغ 

اما واضح است كه . از ما خريداري كند
دولت عراق كاركردن با تاجر همكار 

 ماه گذشته 10 را كه فقط او در خود
توانسته به اشرف بيايد، ترجيح 

  .»دهد مي
سپتامبر 19نماينده ساكنان همچنين در 

با ارسال سند قرارداد منعقده با كمپاني 
براي «: انگليسي به سفير دنفريد نوشت

نشان دادن حداكثر حسن نيت به دولت 
عراق، ما اجراي قرارداد با تاجر عراقي را 

) سپتامبر20(شهريور 30ات تا مالق
همانگونه كه سفير كوبلر خواستار آن 
شده است، به عقب مي اندازيم تا اينكه 
بارديگر ببينيم كه آيا تاجر عراقي واقعاً 
خواستار همكاري با وكيالن ما مي باشد 

 91ارديبهشت 2و قرارداد 
را كه پيشاپيش ملغي ) 2012آوريل21(

ا مي شده است، را به روز، امضا و اجر
  .»نمايد

 سپتامبر به اصرار آقاي 20در -21
كوبلر، وكيالن ساكنان پذيرفتند براي 
آخرين بار با تاجر عراقي با حضور كوبلر 

در اين . در لندن مالقات و گفتگو كنند

مالقات دو عراقي ناشناس به جاي تاجر 
آنها از حمايت كوبلر .شركت كردند

برخوردار بودند و همچنان قصد داشتند 
است دولت عراق براي تصاحب اموال خو
.  ميليون دالر را تحميل كنند5با 

وكيالن ساكنان قبول نكردند هر چند 
كه براي نشان دادن حسن نيت از جانب 

 ميليون دالر تخفيف در 5ساكنان، 
قيمت اموال منقول قائل شدند، اما فايده 

  . يي نداشت
ويليام بوردون، وكيل برجسته فرانسوي، 

 سپتامبر درباره اين مالقات به 24در 
همانگونه كه ما در «:  كوبلر نوشت

مالقات تأكيد كرديم، ما از اين بابت كه 
يونامي تحت رهبري شما يك نقش 
عادالنه و بيطرفانه در رابطه با اين 

با . مسئله ايفا نميكند نگران هستيم
ور كه در جريان تعجب بسيار و همانط

مالقات اشاره كرديم، شما از موضع 
تاجر چندين بار حمايت كرديد و ما اين 
برخورد از جانب يونامي را مغاير با نقش 
و بيطرفي آن تلقي ميكنيم كه شما 
دقيقا در ابتداي مالقات روي آن تأكيد 

  . »كرديد
سپتامبر در 20 در همين مالقات -22

رارداد لندن، وكيالن ساكنان موضوع ق
با شركت انگليسي را با آقاي كوبلر در 

در همين روز نماينده . ميان گذاشتند
ساكنان نيز به طور جداگانه كوبلر را در 

  .جريان گذاشت
 سپتامبر كميته بين المللي 27در 

حقوقدانان در دفاع از اشرف قرارداد را 
به اطالع استاندار ديالي در عراق و 

ن همچنين رئيس شوراي اين استا
  .رساند

 اكتبر متن قرارداد همراه با 15در -23
مشخصات نماينده كمپاني انگليسي در 
بغداد براي جانشين آقاي كوبلر، كه 
. مصرانه خواهان آن بود، ارسال شد

نماينده ساكنان در همان روز در ايميل 
جداگانه يي به سفير باستين، جانشين 
نماينده ويژه دبيركل در عراق، دربارة 

منيت نماينده شركت انگليسي ضرورت ا
در بغداد كه يك فرد عراقي است، 

  :نوشت
تا قبل از حصول اطمينان اسم اين 

نكات . نماينده را به طرف عراقي ندهيد
زير را در شرايطي مي نويسم كه 
اميدوارم هيچيك در مورد اين نماينده 
اتفاق نيفتد و به همين خاطر از شما 

د و ما خواهم توجه ويژه مبذول داري مي
  و شما اطمينان پيدا كنيم

 تن از پيمانكاران 55 ليست - يكم
لجستيكي را كه توسط رژيم ايران و 

 تا 2005عوامل آن در دولت عراق از 
 كشته شده اند برايتان ضميمه 2008

اين ليست كامل نيست، اما در . كنم مي
اين لحظه تنها اين را در دسترس دارم 

 برايتان و ليست بروز شده را متعاقباً
  . خواهم فرستاد

 عالوه بر كشته شدگان صدها -دوم
شهروند عراقي نيز به خاطر شركت در 
خدمات لجستيكي براي  اشرف نيز 
. دستگير و زنداني و شكنجه شده اند

همچنان كه در بمب گذاري در اتوبوس 
 2006 مه 29كارگران عراقي اشرف در 

در . تن مجروح شدند15تن كشته و 13، 
 6 نيز يك كشته و 2007بر  نوام25

مجروح از كارگران عراقي داشتيم كه 
اطالعيه . كردند براي اشرف كار مي

هاي اين وقايع همان زمان صادر شده 
  . است
 مطئنم كه هدف از اين ترورها و -سوم

 300دستگيريها، همچنانكه هدف 
بلندگو و سه نوبت حمالت به ساكنان 

ي  برا2011اشرف با خمپاره در دسامبر 
شما به طور كامل روشن است و نيازمند 

  .توصيح نيست
بنابراين در مورد نماينده كمپاني 

خواهم بگويم كه هر  انگليسي مي
احتمالي را بايد در نظر گرفت از پرونده 
سازي و دستگيري و گرفتن اعترافهاي 
دروغين و شكنجه و كشتن و حتي 

  . تصادف ساختگي اتوموبيل
كنم و هيچكدام جدا آرزومندم كه اشتباه 

به همين . از اين تجارب تلخ اتفاق نيفتد
خواهم از شما تقاضا كنم ابتدا  خاطر مي

از دولت عراق در مورد امنيت و سالمت 
اين نماينده تضمين بگيريد بعد اسم و 
تلفن و كپي پاسپورت او را به آنها 

  .بدهيد
 نوامبر، شوراي ملي مقاومت 4 در -24

 داخل رژيم بر اساس اطالعات موثق از
قاسم سليماني، «: ماليان فاش كرد

سركرده نيروي تروريستي قدس، در 
راستاي سياست محروم كردن ساكنان 
اشرف از داراييهايشان از مشاور امنيت 
ملي دولت عراق خواسته است تا 

ها و مؤسسات دولتي عراقي  وزارتخانه
مدعي مالكيت قسمتهاي مختلف اموال 

  . ساكنان اشرف شوند
اقدام ضد انساني و ضد قانوني بعد اين 

از سفر ماه گذشته پاسدار قاسم سليماني 
و پاسدار احمد وحيدي، وزير دفاع رژيم 
و فرمانده سابق نيروي قدس صورت 

  .»گيرد مي
 نوامبر آقاي كوبلر به طور 5 در -25

ناگهاني در يك ايميل يك سطري به 
ما شنيديم كه «: نماينده ساكنان نوشت

ي ديگر تمايلي در فروش تاجر انگليس
آيا مي توانيد لطفا توضيح . اموال ندارد

  »بدهيد؟
شما از چه «: نماينده ساكنان پاسخ داد

كسي شنيده ايد كمپاني انگليسي ديگر 
تمايلي به خريد اموال ساكنان اشرف 
ندارد و دليل آن چيست؟  شما حتما 

دانيد كه نماينده اين  بهتر از هر كس مي
 حد مرگ تهديد كرده و كمپاني را تا سر

آور است كه از ما  حاال شرم. ترسانده اند
خواهيد توضيح بدهيم، در حاليكه  مي

بايد خود شما توضيح بدهيد، به 
 روز پيش جزييات 50خصوص كه ما از 

را به شما اطالع داده و نسبت به نحوه 
رفتار با نماينده كمپاني انگليسي از 
سوي دولت عراق بارها هشدار داده 

  . »بوديم
 نوامبر شوراي ملي مقاومت 7در -26

طي اطالعيه يي سناريوي حكومت 
عراق به منظور سرقت اموال و سلب 

  مالكيتهاي ساكنان اشرف را افشا و 
  

  18بقيه در صفحه 
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ترتيبات جديد حكومت عراق براي 

سرقت داراييها و سلب مالكيت از 

ساكنان اشرف تسهيل شده توسط 

  مارتين كوبلر
  

  17بقيه از صفحه 
مقاومت ايران با قويترين اعتراض از «: اعالم كرد

دبيركل ملل متحد مي خواهد مارتين كوبلر را از ايفاي 
نقش تسهيل كننده براي سرقت اموال و سلب حق 

كيت و حاصل كار هزاران تن اعضاي سازمان مال
سال در اشرف بر حذر 26مجاهدين خلق ايران طي 

  .»دارد
:  نوامبر سفير باستين به نماينده ساكنان نوشت8در -27
دولت پيشنهاد كرده است كه ساكنان مي توانند يك «

وكيل ثبت شده عراقي انتخاب كنند كه او بتواند اتوريته 
او به كمپ اشرف خواهد . داشته باشدكار با اين اموال را 

رفت و يك ليست اموال تهيه خواهد كرد كه بتواند به 
در حاليكه دولت مسئوليتي در رابطه با . دولت داده شود

انبار كردن اموال ندارد ، اين وكيل مي تواند حتي يك 
محلي را در عراق اجاره كند جايي كه اموال ساكنان 

 زماني كه آنها يك خريدار پيدا بتواند در آنجا انبار شود تا
  .»كنند
 نوامبر رگبار وقفه ناپذير ايميلهاي آقاي 16 تا 9 از -28

كوبلر براي تحميل پيشنهاد دولت عراق به ساكنان به 
عالوه بر اين او با ايميل . مدت يك هفته ادامه پيدا كرد

و تماسهاي تلفني آزار دهنده با مدير شركت انگليسي در 
ن بود كه از وي اعتراف بگيرد هيچگونه لندن در پي اي

فشار و تهديدي در كار نبوده و گويا شركت انگليسي 
  !داوطلبانه  از معامله عقب كشيده است
، 2012 نوامبر 17در كنفرانس بين المللي پاريس  در 

سناتور توريسلي، پاتريك كندي، شهردار جولياني، وزير 
 در سخنان خود تام ريج، فرماندار اد رندل اين حقايق را،

با نشان دادن مدارك به تفصيل بيان كردند و نسبت به 
توطئه ماليان و دولت عراق براي غارت اموال ساكنان 
هشدار دادند و با انتقاد نسبت به عملكرد كوبلر دفاع از 
حق مالكيت ساكنان بر اموال منقول و  غيرمنقولشان را 

 اعالم مسئوليت و وظيفه ملل متحد خواندند و خواستار
  .كمپ ليبرتي به عنوان يك كمپ پناهندگي شدند

 نوامبر دكتر صالح مطلك، معاون نخست 22در -29
من مخالف فشارهايي «: وزير عراق، به صراحت گفت

هستم كه بر مجاهدين خلق در عراق وارد مي شود و 
همچنين مخالف مصادره اموال آنها در قرارگاه اشرف 

اموالشان از جنبه هستم چرا كه تصميم به مصادره 
سياسي اتخاذ شده است و اين به لحاظ شرعي و قانوني 

ما در رابطه با سازمان ملل متحد بايد . مجاز نيست
موضع شجاعانه يي در اعالم ليبرتي به عنوان كمپ 
پناهندگان سياسي صرفنظر از همه تأثيرات خارجي آن 
داشته باشيم و هيچ توجيهي براي اصرار برخي از 

ياسي بر نگهداشتن مجاهدين خلق در طرفهاي س
وضعيت فعلي كه در يك كمپ كوچك تحت محاصره 

  ).سايت عراق براي همه(» هستند وجود ندارد
  كميته پارلماني بريتانيايي ايران 2012 نوامبر 8 در -30

: آزاد از جانب اكثريت مجلس عوام انگلستان اعالم كرد 
ردي كه از ف, جاي تأسف بسيار دارد كه مارتين كوبلر«

طرف سازمان ملل مسئوليتش حل بحران اشرف بوده 
است، به نحو كر كننده يي در رابطه با اين موضوع 

مارتين كوبلر و سازمان ملل بايد به . ساكت مانده است
صورت علني اعالم كنند كه حقوق ساكنان اشرف براي 
فروش داراييهايشان بايستي توسط دولت عراق مورد 

 و براي اينكه از اين امر اطمينان خاطر احترام قرار گيرد
  .»حاصل كنند به سرعتدست به عمل بزنند

  

گروه كار بازداشتهاي 

خودسرانه براي دومين بار 

شرايط ليبرتي و اشرف را 

مترادف زندان ارزيابي 

  كند مي
زندان ليبرتي بالدرنگ بايد : مريم رجوي

با لغو محاصره و همه محدوديتهاي ضد 
نوني، كمپ پناهندگي با انساني و غير قا

استانداردها و پرچم ملل متحد اعالم 
  . شود

در پي انتشار دومين نظريه گروه كار 
بازداشتهاي خودسرانه ملل متحد، كه 
شرايط اشرف و ليبرتي را مترادف با 
بازداشتگاه و ناقض اعالميه جهاني 
حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق 

انم مدني و سياسي اعالم كرده است، خ
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده 
مقاومت ايران، اين نظريه را سند 
شرمساري همه طرفهايي توصيف كرد 
كه با فريب و دروغ و دورويي، يك بي 
خانماني اجباري و انتقال به زندان ليبرتي 
را به مجاهدان آزادي ايران تحميل 

  . كردند
خانم رجوي گفت متأسفانه همه اين 

 ظالمانه به كمك اعمال غيرقانوني و
نماينده ويژه دبيركل در عراق صورت 
گرفته است كه آشكارا در جانبداري از 
دولت دست نشانده آخوندها در عراق 

  .عمل ميكند
خانم رجوي با تاكيد بر اينكه طبق اين 
نظريه، نقض حقوق بنيادين ساكنان 
اشرف و ليبرتي و تبديل اين كمپها 

ها و اكنون به بازداشتگاه به مكانيزم
ارگانهاي ذيربط حقوق بشري ارجاع داده 

  : شده است، خاطر نشان كرد
زندان ليبرتي بالدرنگ بايد با لغو 
محاصره و همه محدوديتهاي ضد انساني 
و غير قانوني، كمپ پناهندگي با پرچم 

اين امر، اقدام . ملل متحد اعالم شود
بالدرنگ دولت آمريكا ، اتحاديه اروپا ، 

، كميسر عالي دبيركل ملل متحد
پناهندگان و كميسر عالي حقوق بشر را 

  .مي طلبد
مقاومت ايران قوياً از شوراي امنيت ملل 
متحد مي خواهد، به جاي اظهارات بسيار 
مغرضانه و عاري از واقعيت مارتين كوبلر 

نوامبر شوراي امنيت عليه 29در 
پناهندگان بيدفاع در اشرف و ليبرتي، دو 
گزارش تخصصي گروه كار بازداشتهاي 
خودسرانه شوراي حقوق بشر مجمع 

  .ا مالك قرار دهدعمومي ملل متحد ر
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در 

 سخنان شرم آور 1391 آذر 10اطالعيه 
كوبلر را اخالل و خرابكاري عمدي در 
گفتگوها و توافقات فروش اموال اشرف، 
همراه با كتمان حقايق، دروغهاي آشكار 
و نقض حقوق پناهندگان به منظور تامين 

ان و منافع فاشيسم ديني حاكم بر اير
حكومت دست نشانده اش در عراق، 

  .اعالم كرد
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
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 تهران ي هوايآلودگ

  در حد

 ييايميبمباران ش

 هي پوجعفر
  آذر15چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 طي محتي كه وضعسالهاست
 طي در شراراني در استيز

  قبليچند. اضطرار قرار دارد
 مسوول ،يغالمرضا معصوم

 ي از آلودگي پزشكيتهايفور
كاركنان و ساكنان اطراف مركز 

.  اصفهان خبر دادياتم
 به اندازه ي آلودگني ايگستردگ

 ي حكومتي است كه مقامهايا
 قادر به انكار نبوده و به گريد

 نيا.  به آن اقرار كرده اندراجبا
 طي است كه فعاالن محيدر حال

 نيه خطرات ا بارها دربارستيز
 و ي استاندارد، قاچاقريمراكز غ

 ي سالمتي آن برايهايآلودگ
 .مردم هشدار داده اند

 هي فقي ولتكاري جنامي رژاما
 ادامه پروژه ساخت بمب يبرا
 نه تنها اقتصاد كشور را ،ياتم

 آن را تيبه باد داده و موجود
با خطر روبرو كرده، بلكه با 

 به ست،ي زطي محيآلوده ساز
 و جان مردم را به يمتعمد سال

 ي آلودگنيخطر انداخته است، ا
 است كه ي به گونه اياتم

 و افتي هدنسلها ادامه خوا
 مردم ي برايمشكالت اساس

 .آن منطقه به بار خواهد آورد
 ي هواطي بدتر شراني ااز

 كشور است كه در يشهرها
 به شدت آلوده ري اخيسالها

شده و شهروندان را با مرگ 
.  ساخته است روبرويجيتدر

 ري غي هاليتردد اتوموب
 سوخت ناسالم هياستاندارد و ارا

 ،ييايمي شباتيحاصل از ترك
 از شي را بي آلودگنيروند ا

.  استدهيگذشته شدت بخش
 كارخانجات ز ايتصاحب بعض

 وراني توسط پاي سازلياتومب
 ري غيلهاي اتوموبهي و اراميرژ

 ري غلي كه به دلياستاندارد
 يمردم را م بودن جان منيا
 ي سو و از سوكي از رديگ
 عرضه سوخت ناقص و گر،يد

 ري از اقدامات غيآلوده، بخش
 سالمت و هي علميمسووالنه رژ

 .جان شهروندان است
 نيگزي كه جاي آلوده اسوخت

 جهي شده، نتي وارداتنيبنز
 و ي به شدت سمباتيترك

 است كه در يخطرناك مواد
 سرهم يميكارخانجات پتروش

 به ني بنزيجاشده و به 
.  شوديشهروندان فروخته م

 سوخت در عمل همچون نيا
 ي با شهرهاييايميبمب ش

كشور برخورد كرده و باعث 
 يهايماري و بروز بريمرگ و م

 نيبه هم.  شوديالعالج م
 رعامليعلت روز دوشنبه مد

 ي هواتيفيشركت كنترل ك
شهر تهران اعالم كرد كه 

 شهر به ني اي هوايآلودگ
 . استدهيار رسمرحله هشد

 مرتضا تمدن، استاندار همزمان،
 شيتهران، با توجه به افزا

 و عبور آن از مرز يآلودگ
: هشدار، وارد عمل شد و گفت

 سه شنبه و يروزها"
 ي تماميچهارشنبه هفته جار

 كودك، ي مهدها،يادارات دولت
دانشگاه ها، مدارس، نهادها، 

 وزارتخانه ها ،يمووسسات دولت
 وابسته به يو آموزشگاه ها

 و پرورش تعطيل وزشآم
 ".است
 تمدن، يلي از اعالم تعطبعد

 ري وز،ي دستجرددي وحهيمرض
بهداشت، قبول زحمت فرموده 

 امكان هاياگر تهران": و گفت
 را دارند، بهتر تختيخروج از پا
 آب و طي شرانياست در ا

 ". از تهران خارج شوندييهوا
 بهداشت در عمل ري وزيعني
 به هيتوص جز ي راهچيه

شهروندان كه از دست 
 ساخته فرار مي رژيهايآلودگ

 است ي درحالنيا. كنند، ندارد
كه در شش سال گذشته روند 

 تهران ادامه ي هوايآلودگ
، تهران 90داشته و در سال 

 پاك داشته يتنها سه روز هوا
 .است

 گري حال از دني همدر
 كشور همچون يشهرها

 ي خبر مزياصفهان و اراك ن
 هوا، ي آلودگلي به دلرسد كه

 قرار لي در حالت تعطزيآنان ن
 .گرفته اند

 كه با نجاستي اي اساسمشكل
 اسفبار، تي وضعنيتوجه به ا

 ي برنامه اچي همي رژورانيپا
 تي وضعني بهتر شدن ايبرا

 چند روزه اي دو يليتعط. ندارند
تنها پاك كردن صورت مساله 

 ي اقتصاددي شديانهاياست و ز
رها .  بر دارد كشور دريبرا

 به حال ستي زطيكردن مح
 ندادن به تيخود و اهم

 يزي سالمت مردم، چتيوضع
 ني شود از اياست كه م

 .دي فاجعه بار فهمتيوضع
 ي و دزدان و دغل بازانآخوندها

 غلط آنان باعث ياستهايكه س
 ي هواييايمي شيآلودگ

 كشور شده، مسبب يشهرها
 نيا.  هستندتي وضعنيا

 ييايميمب ش همچون بيآلودگ
 توان گفت يعمل كرده و م

 در ي اسالمي جمهورميرژ
 كشور را با يعمل شهرها

 يلهايسوخت آلوده و اتوموب
 ييماي شن استاندارد، بمباراريغ
  . كنديم
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جمعي از بازنشستگان كارخانه ذوب *

در روز چهار شنبه اول آذر آهن اصفهان 
براي دومين روز متوالي در مقابل كانون 

  .بازنشستگان اين كارخانه تجمع كردند
اين ،در اثر  رويش نيوزبرپايه گزارش

تجمع در ابتداي خيابان نشاط، 
  .مسيرنقاشي تا هشت بهشت مسدود شد

گان دريافت خواسته اصلي تجمع كنند
حقوق معوقه چندين ماهه شان است و 
اين سومين دوره از تجمعات 
بازنشستگان اين كارخانه روبروي كانون 

  .است
  
 روز  كارخانه نورد لوله صفا ازانكارگر*

در اعتراض به عدم  آذر، 7سه شنبه 
 دست از كار شانيپرداخت دستمزدها

سه شنبه  مشابه ي و در اقدامدنديكش
 شب كارخانه فتيكارگران ششب 

.  دست به اعتصاب زدندزي ساوه نليپروف
، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 

 دو كارخانه در شهرستان ساوه نيا
 2400ك كارفرماست و يمتعلق به 

كارخانه شش ماه است دو  نيكارگر ا
  . نكرده اندافتي خود را دريدستمزدها

 8چهارشنبه گزارش روز همين  بر بنا
 ضمن بستن يگران اعتصابكارآذر، 

 يري جلوگي كارخانه برايدرب انبارها
 كياز خروج كاال، با روشن كردن الست

در مقابل درب كارخانه دست به تجمع 
 به نهايزدند و مانع ورود و خروج ماش

  .كارخانه شدند
  
 كارگر 300 آذر، 8صبح روز چهارشنبه *

 رانشهري در پيكاري بمهيتحت پوشش ب
 مطالبات خود افتيرعلت عدم ده كه ب

 يروهايتجمع كرده بودند با دخالت ن
  گزارش هرانا،هب . متفرق شدنديتيامن

 روز است حقوق 80 كارگران كه نيا
اند، ابتدا از   نكردهافتي خود را دريكاريب

 شدند كه اگر دي تهدمهي پرسنل بيسو
محل را ترك نكنند، بازداشت خواهند 

 ساعت از كي بي قرنكهي از اپس .شد
 يتي امننا افراد گذشت، مامورنيتجمع ا

محل را محاصره كرده و با ضرب و 
  .شتم، كارگران معترض را متفرق نمودند

  
 كه در ورزشگاه ي شركتكارگران*

 ي آمادگلي از قبي تهران خدماتيآزاد
 طي كردن شراايچمن ورزشگاه، مه

روز پنجشنبه ورزشگاه را بر عهده دارند 
 ماه 3ت نسبت به عدم پرداخ آذر، 9

 گزارش ادوار به. اند حقوق خود خبر داده
 اني پس از پاي خدماتيروهاي نني اوز،ين
 استقالل و فوالد از هفته يها مي تداريد

تر فوتبال   برگي ليها شانزدهم رقابت
نسبت به عدم )  فارسجيجام خل (رانيا

  . پرداخت حقوق دست به اعتراض زدند
  

 كارگر كارخانه قند و 80 از شيب*
 13 شكر اهواز صبح روز دوشنبه هيصفت

 در اعتراض به عدم گري بار د،آذر
 مطالبات ري و سااي حقوق و مزاافتيدر
 ي ماهه خود در مقابل درب ورود22

 خوزستان تجمع يساختمان استاندار
 كارگران روز نيا به گزارش ايلنا .كردند

 مكان ني در همزي ن آذر12يكشنبه 
خود  يها   به خواستهدني رسيبرا

  .تجمع كرده بودند
  
 يها   و كارمندان موزهكارشناسان*

تهران با تجمع در مقابل ساختمان ارگ 
 خواستار دريافت يسازمان ميراث فرهنگ

  .افتاده خود شدند حقوق عقب
ي،  ميراث فرهنگي گزارش خبرگزاربه

 آذر 13در اين تجمع كه در روز دوشنبه 
خواستار انجام شد، تجمع كنندگان 

 به يافتاده و رسيدگ حقوق عقبدريافت 
  . خود شدنديوضعيت مال

  
 شكر هي كارخانه قند و تصفكارگران*

 آدر، براي 14روز سه شنبه اهواز 
سومين روز متوالي همراه با خانواده 

 خوزستان يدر مقابل استاندارهايشان 
  .تجمع كردند

 كارگران در نيابه گزارش ايلنا، 
ته  ماه گذش22 حقوق قياعتراض به تعو
 از خدمات تي محرومنيخود و همچن

دست به اين تجمع  ي درمانگانيرا
  .اعتراضي زدند

 از كارگران قند اهواز درباره علت يكي
 ني در اي كارگريها   خانوادهيهمراه

 تجمعها، ني معموال بعد از ا؛تجمع گفت
 خانواده منتظر ميرس ي به خانه ميوقت
 اخبار خوب درباره رفع مشكالت دنيشن

 اما از ، پرداخت حقوق هستندخيرو تا
 جواب وقت  چيآنجا كه مسئوالن ه

 ي ما هم جوابدهند ي به ما نميصمشخ
   و شرمندهمي ندارمانيها  خانوادهيبرا

ها را به همراه  روز آن. ميشو يشان م
  . تا خود شاهد باشندميآورد

  
 هي خط و ابنيكارگران شركت نگهدار*
 زرو، )تراورس (رجاني راه آهن سيفن

 آذر همزمان با اعتصاب 14سه شنبه 
 راه ستگاهيمقابل اچند روزه خود در 

  گزارشبه تجمع كردندرجانيآهن س
 كارگران به عالمت اعتراض  اينمهر،

پرداخت   و عدم اي حقوق، مزاتيبه وضع
  .دست به اعتصاب و تجمع زدند مهيب

  
 ي خصوصي از شركتهايكيكارمندان *

 آذر 14  در روز سه شنبهآهن شده راه
ضمن تجمع اعتراضي در تهران، 

 خود ي استخدامتي وضعيخواستار بررس
  .شدند

 تجمع ني تجمع اولني ابه گزارش ايسنا،
 بارها زي دست نبوده و قبل از آن ننياز ا

  .گرفته است كار را انجام نيا

 از يكي اداره خط كه 1381در سال 
 شركت كيآهن است به  ادارات راه

در .  واگذار شد به نام تراوريخصوص
 يساز ي سازمان خصوص1389سال 

 ي شركت خصوصكيشركت تراور را به 
  آنليبه دل ولي در فرابورس واگذار كرد

 وجود يدي خريكه در فرابورس متقاض 
 ني گذاشته شد و ادهينداشت به مزا
 ري به شركت گروه امتيشركت در نها

  . شدواگذار ايمنصور آر
  
ادامه   مازندران دري نساجكارگران*

 آذر 14 سه شنبه روزهاي خود، اعتراض
 گزارش به. مقابل مجلس تجمع كردند

 مازندران كه به ي كارگر نساج200 ،لنايا
   از همكارانشان به تهران آمدهيندگينما

 تجمع ي روز متوالني دوميبرا بودند،
  .كردند

 جهينتي  گزارش، با اتمام بني اهيبرپا
 در مقابل  اول كارگرانروزتجمع 

 ،ي جمهوراستيساختمان نهاد ر
 يگريتجمع ددوم كارگران معترض روز 

 .ردنددر مقابل ساختمان مجلس برپا ك
 27 قي به تعوكه ني عالوه بر اكارگران

، از محقق اعتراض دارندماهه حقوقشان 
 كه ي مسئوالن دولتيها  نشدن وعده

 به آنان   ماه گذشتهيدر تجمع اعتراض
  .ندندم هي گالزيداده شده بود ن

  
 ي كارخانه هاان اعتصابيكارگر*

كه تعداد  ساوه و نورد لوله صفا ليپروف
از روز دوشنبه  تن مي باشد، 2400آنها 
 ني ايدنبال حضور كارفرماه  ب، آذر13

 شهرستان يكارخانه ها در فرماندار
ه  بر پرداخت بي مبنيساوه و تعهد و

 يموقع دستمزد كارگران، بر سر كارها
 آزاد هياتحاد به گزارش .خود بازگشتند

 متعهد شده است فرما كار،رانيكارگران ا
 تا زي ماه دستمزد معوقه كارگران را ن5

 كند و دست به هي تصفيآخر سال جار
  . نزندزي نياخراج كارگران اعتصاب

  
 كارگر 200 بيش از  آذر،18 روز شنبه*

 توليد كنننده پنل  در ساوه،كارخانه پارلو
 كه در اعتراض و ساختمان پيش ساخته

 كارگر قراردادي اين 20به اخراج 
 براي ،شركت اعتصاب نموده بودند

چهارمين روز متوالي اين اعتصاب و 
 را تحصن در محوطه داخلي شركت 

  . دادندادامه 
  
كارگران شركت  آذر، 20دو شنبه  روز*

 ي فنهي خط و ابنيخدمات مهندس
در مقابل اداره كل خط و ) تراورس(

راه آهن تهران تجمع كردند  ي فنهيابن
 اني پاسي تجمع با دخالت پلنيكه ا

 كارگران كه نياه گزارش ايلنا، ب .افتي
 يعتراض  ايها به همراه خود پالكارد
 خود به يا  مهيداشتند، از مشكالت ب

 ني اي بهدگيستوه آمده و خواستار رس
  .مشكالت بودند

  
ي مي مجتمع پتروشكارگران*
 گر،ياهشهر بار د منطقه مدر» ريركبيام«

 اعتصاب خود را  آذر21 از روز سه شنبه
اين اعتصاب در روز شنبه . آغاز كردند

 يفرماندار آذر با تجمع در مقابل 25
 كارگرانبه گزارش . ماهشهر ادامه يافت

 در تجمع كارگران ،راني متحد ايانقالب
 ي جلو فرماندارريركبي اميميپتروش

 ري اخيماهشهر، كارگران خواسته ها
 به فرماندار اعالم ي نامه ايخود را ط

  .نمودند
  
كارگران كارخانه  آذر، 27روز دوشنبه *

 به دي اعتراض شدكي در شيآزما
 كارخانه و عدم يتيري مدتيوضع

 حقوق معوق هفت ماهه خود، افتيدر
 . عامل شركت شده اندريوارد دفتر مد

به گزارش تابناك، كارخانه آزمايش 
 شركت يكي از زير مجموعه هاي

بنا بر اين گزارش .  استامي پنگيهلد
 كارگران ياپياعتراضات پ تحصن و

 در ي طوالني با سابقه اآزمايشكارخانه 
 كشور از سه سال يصنعت لوازم خانگ

 شروع شده و تا به امروز ادامه پيش
 و رانياز نظر كارگران انتصاب مد .دارد

 رهي مدتيا در هياپي پيعزل و نصبها
 زمان دي خري تنها برا كارخانهنيدر ا

 جهياست تا اعتراضات كارگران به نت
  .نرسد

 كارخانه كارگران آذر 28روز سه شنبه 
 نگي هلدي مقابل ساختمان اصلشيآزما

 از كارگران يكي.  تجمع كردنداميپ
شركت كننده در اين تجمع 

 صرف ناهار ي ما را براتيريمد:گفت
 در ميا دعوت كرده است؛ اما ما گفته

مان   خانواده و زن و بچه كهييجا
  م؟يگرسنه هستند، ما چگونه ناهار بخور

 نگي هلدمجموعه ري شركت در ز24
 در ي در پيرا پآن  رانيقرار دارد كه مد

  . كنند ي شركتها جابجا منيا
  
 تا سه شنبه 26طي روزهاي يكشنبه *

 يگر ختهيكارگران كارگاه ر آذر، 28
فوالد اسن كردستان در شهرك شماره 

ر سنندج در اعتراض به عدم  شه1
 و دهي حقوق دست از كار كشافتيدر

 گزارش به .اقدام به تجمع كردند
 جادي كمك به اي براي هماهنگي تهيكم

 كارگاه ني اكارگراني،  كارگريتشكلها
 ماه 6 تا 3 و از باشند ي م تن10

  .مطالبات معوقه دارند
  
 ران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحادبه*

 هزار ي سردگان طوماهماهنگ كنن
   كارگران از ساعت ده صبح روز ينفر
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  -*****موسيقي 

 "وارش"توقيف روزنامه محلي 
  مازندران 

  
عنوان  معرفي عماد رام، خواننده فقيد به 

يكي از مشاهير مازندران سبب توقيف 
 هزار تيراژ در 15 كه "وارش"روزنامه 

استانهاي مازندران، گلستان و گيالن 
خواننده،  در معرفي اين . دارد، گرديد

ر سال د": از جمله نوشته بود"وارش"
 هنگامي كه جمهوري اسالمي 1357

رفت مستقر شود، امام خميني  مي
در جواب ) هنگام بازگشت به ميهن(

خبرنگاري كه از او پرسيده بود چه 
عماد . "هيچ"احساسي دارد، جواب داد 

توان ايران را  با هيچ نمي: گفته بود
   ".ساخت و به ايران و ايراني خدمت كرد

 9اي كه  هچاپ اين اظهارنظر خوانند
سال پيش درگذشته است، علت توقيف 

بنا .  اعالم شده است"وارش"روزنامه 
اهللا   نظر دادستاني، عماد رام به آيت به 

  . كرده است خميني توهين
صورت   تا مدتي پيش به "وارش"

شد، اما بعدا با مجوز  نامه منتشر مي هفته
بشير "هيات نظارت مطبوعات پس از 

روزنامه محلي  به دومين "مازندران
مازندران تبديل شد و تيراژ روزانه آن به 

   هزار نسخه رسيد15
  
 اولين ويديويي "گنگنم استايل"

  با يك ميليارد بازديد 

  

اي كه در ماه  اين موزيك ويديوي كره
ژوييه سال جاري منتشر شد، موجب 
معروفيت جهاني خواننده آن يعني 

كمپاني گوگل كه مالك .  شد"ساي"
گويد كه اين  است، مي "يوتيوب"

موزيك ويديو به طور متوسط هفت تا 
ده ميليون بار در روز توسط كاربران 

 رركورد دا. اينترنت ديده شده است
، خواننده "جاستين بيبر"قبلي، 

  .كانادايي بود
اي در   نام اين موزيك ويديو از محله

، پايتخت كره سئولحاشيه شهر 
جنوبي، برگرفته شده است و در آن 

ره اصلي با افراد مختلف در چه
مكانهاي گوناگون و در وضعيتهاي 

  .رقصند  متنوع مي
گنگنم "هاي متعددي از   نسخه
برداري شده كه در    نيز كپي"استايل

شده دنيا ايفاي   هاي شناخته  آنها چهره
ازجمله، دانشجويان . كنند  نقش مي

 در شهر "تي آي ام"دانشگاه معتبر 
اي مشابه از   بوستون آمريكا، نسخه

اند كه در آن    ساخته"گنگنم استايل"
نوآم چامسكي، پروفسور سرشناس 

  در نسخه. آمريكايي هم حضور دارد
مون   هاي ديگر، باراك اوباما و بان كي

برداريها   همين كپي. شوند  هم ديده مي
از عوامل موفقيت اين موزيك ويديو 

  .بوده است
  

  ******كتاب 
  

 هراس رژيم از مراسم

  خاكسپاري جاهد جهانشاهي
  

ياد جاهد  مراسم تشييع پيكر زنده
جهانشاهي با وجود حضور جمع قابل 
توجهي از نويسندگان و شاعران در 
مقابل خانه هنرمندان لغو و اعالم شد 
كه پيكر وي اجازه خاكسپاري در قطعه 

   .هنرمندان را ندارد
  از آنجا كه پيش از اين اعالم شده بود 

  

  شييع از خانه هنرمندان كه مراسم ت
گيرد، عده زيادي از اهالي  انجام مي

ادبيات به اين محل آمده بودند ولي پس 
از دقايقي به طور رسمي از سوي خانه 
هنرمندان اعالم شد كه مراسم تشييع از 

   .خانه هنرمندان صورت نمي گيرد
حاضران در اين مراسم كه در محل 

ي خانه هنرمندان بودند، با اتوبوسها
تدارك ديده شده توسط خانواده 
جهانشاهي به سمت بهشت زهرا حركت 
كردند تا مراسم تشييع اين مترجم را در 

 .آنجا برگزار كنند

جاهد جهانشاهي در حين كوهنوردي در 
ارتفاعات دركه تهران بر اثر ايست قلبي 

  .درگذشته بود
  

  اعتراض به آكادمي نوبل 
  

ي   جايزهخاطر اعطايآكادمي نوبل به 
 "مو يان" به 2012نوبل ادبيات سال 

  اعتراض و انتقاد  در چيني، مو نويسنده

  
  . قرار گرفت

  
 هنرمند و فعال ،"وي  آي وي"ابتدا 

 تصميم آكادمي نوبل را ،سياسي چيني
گفته   خوانده و"غيرقابل تحمل"

از نظر من مو يان به رژيم چين ":بود
   ".كند  اش مي  وفادار است و نمايندگي

توان چنين  آيا مي"پرسيده بود، وي 
اي داد كه از   اي را به نويسنده  جايزه
  سياسي در چين دوري مي مبارزه

   "گزيند؟ 
مو يان، عضو حزب كمونيست و دبير 
كانون نويسندگان چين، يكي از 
سازمانهاي جانبي حزب كمونيست چين 

  ، برنده"هرتا مولر" ،پس از آن. است
 كه سالها 2009 نوبل ادبيات سال  جايزه

وابسته به تحت تعقيب و آزار رژيم 
 روماني بود، به شدت از تصميم شوروي
 2012 نوبل ادبيات سال   جايزه كميته

   جايزه به نويسنده اينمبني بر اعطاي
.  خواند"فاجعه" انتقاد كرد و آن را مزبور

پس از شنيدن خبر  خانم مولر گفت
ده شدن يان نزديك بود به گريه برن

مويان سانسور را ":تاكيد كرد وي .بيافتد
آور   تحسين كرده و اين به غايت شرم

اعطاي اين جايزه به يان سيلي . است
به صورت تمام كساني است كه براي 
  دمكراسي و حقوق بشر فعاليت مي

يان مقامي نزديك به يك وزير . كنند
  ".دارد

  

ا از زندان نامه فريبرز رييس دان

اوين به مناسبت روز مبارزه با 

  سانسور
فريبرز رييس دانا در نامه اي خطاب به 

كانون نويسندگان ايران و همه ي "
روشنفكران آگاه و متعهد به برابري و 

سيزدهم آذرماه، روز مبارزه  روز ،"آزادي
در بخشهايي . با سانسور را تبريك گفت

  : از نامه وي آمده است
   وانيد اماحرامي ام بخ"

 گاليل هايتان را برداريد

  به ناگفته ها سوگندو 
   و به عاطفه ها

 حرامي ام هم كه بخوانيد

به قاعده ي قبله ي هيچ كدام تان نمي 
   خوابم

ياد و نام . خسته نباشيد. درود بر شما
آسمان آساي شهيدان آزادي و انديشه و 
. بيان و قلم، مختاري و پوينده گرامي باد

ولين قربانيان قتلهاي سياسي و آنها نه ا
دگر انديشي كشور بودند و نه تا آن 
زمان كه خود 
كامگي و 
سلطه گران 
بر تقدير 
انسان سايه 
ي شوم 
انداخته است، 
آخرين آن 

  .خواهند بود
روز سيزدهم 
آذرماه، روز 
مبارزه با سانسور را به شما تبريك مي 

مدتهاست به اين يقين رسيده ام . گويم
آن پا مي فشارم كه اگر و حاال بر 

مقاومت و تالش انسان دوستانه و 
آزاديخواهانه ي همه ي روشنفكران 
متعهد، آزادي خواه و عدالت جويان 
ايران، هر چند هم نه چندان پرشمار، 
نبود، نه راز قتلها افشا مي شد نه جامعه 
به ارزش كوشش و مبارزه و ستير جان 
 باختگان براي آزادي انديشه و بيان پي

  ".مي برد
عضو زنداني كانون نويسندگان ادامه 

نوزدهم آذر هم روز حقوق بشر ": داده
شما از گرامي ترين مبارزان راه . است

حقوق بشريد، به ويژه آن كه فقط بر 
ميثاقهاي پيشين پا نمي فشاريد كه آن 
هم زير پاي قدرتمداران زورگو له مي 
شود، بلكه به گامها و بالهاي بلند آرزوها 

همبستگيهاي بشري و آزادي ژرف و و 
از اين ناشادم كه . گسترده مي انديشيد

در آذرماه اين سال در جمع و مراسم 
اما از اين . گراميداشت شما نيستم

خوشنودم كه باز هم معلوم شده است 
 جز با آرمان رهايي اساسي انسان و

متحقق كردن آن با همدلي، هم 
انديشي، همزباني و همگامي نيروهاي 

وثر و معتقد خودمان هر چند همچنان م
در متن همين كانون و همين تالش 
اجتماعي جاري باشد، نمي توانيم ناشرم 

از اين كه به هر . سارانه زندگي كنيم
حال در هر كجا كه باشم با شما هستم 

  ".سرفرازم
  21بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
 شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگيرودار كارهاي مالل آور و پرمسووليت -

 اوت 25- 1844 اكتبر 15(فريدريش ويلهلم نيچه (ت است، هنر كوچكي نيس
 ) ، فيلسوف آلماني)1900

 اگر كسي ترا آنطور كه مي خواهي دوست ندارد، به اين معنا نيست كه تو را با -
نگار،  روزنامهگارسيا ماركز، نويسنده، گابريل خوزه (تمام وجودش دوست ندارد 

 )  ناشر و فعال سياسي كلمبيايي
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  20بقيه از صفحه 
  

  *******سينما 
 

 در "اين يك فيلم نيست"

  فهرست نامزدهاي اسكار 

، "اين يك فيلم نيست"فيلم مستند 
ساخته مشترك جعفر پناهي و مجتبي 
ميرطهماسب، در ميان پانزده فيلم 
مستندي قرار گرفته كه به مرحله اوليه 

  .اسكار راه يافته اند
 كه دو سال " فيلم نيستاين يك"در 

از ساخت آن مي گذرد، جعفر پناهي و 
مجتبي ميرطهماسب، يك روز از زندگي 

روز چهارشنبه (روزمره آقاي پناهي 
را در آپارتمان او به تصوير ) سوري

  .كشيده اند
 كه درباره "متاسف هرگز"فيلم مستند 

 هنرمند و فعال سياسي ،"آي وي وي"
يه چيني است، نيز در فهرست اول

 قرار 2013نامزدهاي اسكار مستند سال 
 .دارد

 

ي ياعتراض سناتورهاي آمريكا

سي دقيقه بعد از نيمه "به فيلم 

   "شب

 

سه سناتور آمريكايي در نامه اي به 
، "سوني پيكچرز انترتينمنت"شركت 

 دقيقه بعد از نيمه 30"توليد كننده فيلم 
 كه تعقيب و قتل اسامه بن الدن، "شب

قاعده را به تصوير كشيده، رهبر شبكه ال
اعتراض كرده اند و گفته اند، اين فيلم 
اين تصور غلط را به وجود مي آورد كه 
شكنجه به گرفتن اطالعاتي منجر شد 
كه يافتن و قتل بن الدن را به دنبال 

 .داشت
 ژانويه در 11فيلم مزبور كه از روز 

سينماهاي آمريكا اكران خواهد شد، با 
وع مي شود و صحنه هاي شكنجه شر

 دقيقه 45اين صحنه ها براي حدود 
منتقدان مي گويند، اين . ادامه مي يابد

. فيلم برنده جايزه اسكار خواهد شد
مارك "، كارگردان، و "كاترين بيگلو"

 .، فيلمنامه نويس اين فيلم هستند"بوآل
  

 بر "بچه هاي نيمه شب"فيلم 

اساس رمان سلمان رشدي در 

 هند بدون سانسور

 كه بر "بچه هاي نيمه شب"فيلم 
 "بچه هاي نيمه شب"اساس رمان 

)Midnight Children(، نوشته سلمان 
رشدي ساخته شده، قرار است در سال 
آينده ميالدي بدون سانسور در هند 

در رماني كه اين فيلم بر . اكران شود
اساس آن ساخته شده، اينديرا گاندي، 

 مورد انتقاد قرار ،نخست وزير سابق هند
  .رفته استگ
  
 در ماه سپتامبر "بچه هاي نيمه شب"

امسال در جشنواره فيلم تورنتو در كانادا 
  .به نمايش در آمد

 سازنده فيلم و سلمان ،"ديپا مهتا"
، چهره هاي جنجال وهر درشدي، 

  .برانگيزي به شمار مي روند

 سلمان رشدي "آيات شيطاني"كتاب 
 منتشر شد، همچنان 1988كه در سال 

  .توقيف استدر هند 
همچنين، برخي گروه هاي هندو اجازه 

 را در شهر "آب"فيلمبرداري فيلم 
خانم مهتا . بنارس به ديپا مهتا ندادند

بعدا فيلم خود را در سريالنكا، همان 
بچه هاي نيمه "كشوري كه در آن 

  . را ساخت، فيلمبرداري كرد"شب

  

، "زباله در باغ عدن"فيلم

مستندي در باره نجات محيط 

  يست در تركيه ز

  
  
تبار  ، كارگردان ترك"فاتح آكين"

ترين فيلم خود با عنوان  آلماني، در تازه
 دولت تركيه و ،"زباله در باغ عدن"

سياستهاي مغاير با موازين حفظ محيط 
  . گيرد زيست آن را به چالش مي

ساختن اين مستند پنج سال به طول 
  .انجاميده است

  
  
  

  *******شعر 
  

 "سينيور"ه شعر انتشار مجموع

   داران سروده ليلي گله

 سروده ليلي "سينيور"مجموعه شعر 
 صفحه تنظيم 88داران است كه در  گله

 .و تدوين شده است
داران از شاعران دهه هفتاد  ليلي گله

او تحصيلكرده تياتر و داراي . است
 "الساپينتزا"دكتراي تياتر از دانشگاه 

  . ايتاليا است
تاكنون از او دو مجموعه شعر در 

 به نامهاي 1381 و 1379سالهاي 
يوسفي كه لب " و "مخروط سياه/ زن"

مجموعه شعر .  منتشر شده است"نزدم
دوم او برگزيده سومين دوره جايزه شعر 

  .  است"كارنامه"معاصر ايران، 
 سالها با مشكل "سينيور"مجموعه شعر 

  او مجموعه. چاپ در ايران مواجه بود
زنگ صدا، " و "تمام راه ها به روم"

   را آماده"اي در شاعري شعر و رساله
 .چاپ دارد

توانيد از   را مي"سينيور"كتاب 
كتابفروشيهاي 
اروپا و آمريكا و 
يا از طريق وب 
سايت نشر 
باران تهيه 
 !كنيد
info@bara
n.se 
www.bara
n.se 

  
 

  

  

كتهاي برخي از حر

  اعتراضي

  كارگران و مزدبگيران

  1391در آذر ماه 
   19بقيه از صفحه 

دست به تحصن در  آذر، 28سه شنبه 
از .  زدندي اسالميمقابل مجلس شورا

 هزار يتاكنون سجاري  سال بهشتيارد
 ي اعتراضي طوماريكارگر با امضا

 دستمزدها، كنار ي فورشيخواهان افزا
 بر يگذاشتن اصالحات ضدكارگر

 گري و دي اجتماعني كار و تامنيقوان
مرحله اول .  خود شدندي صنفيخواستها
 طومار هر كدام به تعداد ده نيو دوم ا

  خرداد و اول مهر سال27 در مضاهزار ا
 استي وزارت كار، نهاد رلي تحويجار

  . شدي اسالمي و مجلس شورايجمهور
 كارگران شركت گانندي نماهمزمان

تحصن  با آغاز  تهرانيران واحد اتوبوس
 هزار ي سرهماهنگ كنندگان طوما

 ني كارگران اي امضاي، دو هزارنفر
شركت در اعتراض به وارد كردن 

را  بر قانون كار ياصالحات ضد كارگر
  . دادندلي مجلس تحورخانهيبه دب

، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
 با ي كنندگان طومار اعتراضهماهنگ

 ونيسي كميسو كه از ي مساعديقولها
 مجلس و سي رئبي مجلس، ناياجتماع

 شي افزاي براي اقتصادونيسي كمسيرئ
دستمزدها داده شد به تحصن امروز خود 

 دادند و اعالم انيدر مقابل مجلس پا
 ريگي پيشتريكردند همچنان و با قوت ب

 هزار ي سرمطالبات مطرح شده در طوما
  . كارگران خواهند بودينفر
  

يشه در قلوب ياد ستاربهشتي هم

   .كارگران ايران زنده است

  
ما خانواده هاي كارگران زنداني سياسي، 
چلهمين روز شهادت ستار بهشتي را به 

خانواده . گوييم خانواده او تسليت مي
ستار هزاران ستار ديگر در كنار خود 
خواهند داشت، باشد روي كه هيچ 

كشتاري بدست آدمكشان  شكنجه و
هن اتفاق عليه كارگران محروم مي

كارگران با ايستادگي در مقابل . نيافتد
اين ظلم بزرگ حقوق خود و ستارها را 

  . محقق خواهند كرد
  

ياد كارگر شهيد آزاده ستار 
  بهشتي گرامي باد

  
  خانواده هاي 

  كارگران زنداني سياسي
  91 آذر 20
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   ناتالي لومل: زنان مداخله گر
ما كار مي خواهيم و سودش را نصيب "

خود و نه استثمارگر و ارباب مي 
  "خواهيم

 همه هستي و وجود خود "ناتالي لومل"
را نثار انقالب كمون پاريس كرد ولي به 
دليل ماهيت سازش ناپذير و عدالت 
جويانه اش در نابينايي و تهيدستي 

ناتالي ".  بستكامل ديده از جهان فرو
، سوسياليست انقالبي، يكي از "لومل

درخشانترين چهره هاي زن كمون 
المللي  پاريس و عضو انجمن بين

كارگران انترناسيونال اول در سال 
 ، واقع در غرب"برست" در شهر 1826

بعد ازدواج با . فرانسه به دنيا آمد
، مشغول "كَمپِر"همسرش در شهر 

سرش جدا بعدها از هم. كتابفروشي شد
شد و با كتاب فروش ديگري به اين 

ده سال قبل از رويداد . شغل ادامه داد
 عازم پاريس شده و در "ناتالي"كمون، 

محله بروتنها در مجاورت ايستگاه راه 
آهن در يك كارگاه صحافي مشغول به 

او آنچنان به سياست مي . كار شد
پرداخت و با صداي بلند در خيابانها و 

ه مي خواند كه توجه كلوپها روزنام
از . همگان را به خود جلب مي كرد

كشيشها و كليسا تنفر بسيار داشت، به 
طوري كه مي گفت بدون از بين رفتن 
آنها هيچ انقالبي به پيروزي نخواهد 

  .رسيد
 سنديكاي كارگران 1865در سال 

 و "اوژن ورلن"صحافي كه توسط 
 تاسيس شده بود، "ناتالي لومل"

راي زنان و مردان را دستمزد مساوي ب
اوژن ". مطالبه و اين مهم تحقق يافت

، انقالبي فرانسوي و كارگر "ورلن
صحاف چاپخانه، دبير شاخه فرانسوي 
انجمن بين المللي كارگران انترناسيونال 
اول، عضو كميته مركزي گارد ملي 
كمون پاريس و عضو كميسيون مالي 

 مي 28وي در روز . كمون پاريس بود
ست ارتش ورساي به طرز  به د1871

 "اوژن ورلن". فجيعي به قتل رسيد
پيشتر برپايي رستوراني مردمي و 

 را براي "ناتالي"همگاني را پيشنهاد و 
  .مديريت آن برگزيده بود

 در دوران كمون پاريس، "ناتالي لومل"
همه هستي خود را صرف سازماندهي 

 همراه 1871در يازده آوريل . زنان كرد
اتحاد زنان براي "،"دميتريفاليزابت "با 

 را "دفاع از پاريس و پرستاري از زخميها
برابري دستمزد زنان و . تاسيس كردند

مردان، حق كار، به رسميت شناختن 
... پيوند زناشويي اختياري، حق طالق و

اتحاد زنان براي "از جمله مطالبات 
طي هفته خونين، .  بود"دفاع از پاريس

ديگر زنان در  به همراه "ناتالي لومل"
 با شجاعتي بي "بالنش"باريكاد ميدان 

وي در . نظير به مقاومت ادامه دادند
 دستگير و به 1871بيست و يكم ژوين 

  . يكي از دژهاي نظامي تبعيد شد

 1879 در بيست و هشتم ژوين "ناتالي"
از تبعيد بازگشت و در هشتم نوامبر 
همان سال سرپرستي جشن بازسازي 

ارگران صحافي را به اطاق سنديكايي ك
سازش "عهده گرفت و در روزنامه 

 به "هانري رشفور" به مديريت "ناپذير
هنگامي . شغل تا كردن روزنامه پرداخت

كه به علت فرسودگي ناشي از زندگي 
سخت مبارزاتي مجبور به ترك شغلش 

 مقرري ناچيزي "هانري رشفور"شد، 
هانري "اما چون . براي او تعيين كرد

به بوالنژيسم، جنبش  "رشفور
ناسيوناليستي و راست افراطي منتسب 

، وزير جنگ "ژرژ بوالنژه"به ژنرال 
جمهوري سوم فرانسه پيوسته بود، 

 از دريافت كمك مالي وي "ناتالي"
خودداري كرد و در فقر و تهيدستي 

  . كاملي زندگي را ادامه داد
اوبعد از مدتي نابينا شد و در سن نود 

 1921 هشتم مي سال سالگي در تاريخ
در خانه سالمندان ديده از جهان فرو 

  !يادش گرامي باد. بست
  

ژرفش نابرابري جنسيتي در هند 

به موازات تغييرات سريع آب و 

  هوايي

 - 2012 اكتبر 30شبكه خبري زنان، 
كشاورز و زن بودن در كشور هند، در 
بهترين شرايط به دليلِ نابرابري حق 

امكانات آموزشي مالكيت بر زمين، نبود 
و محدود بودن اعتبارات مالي، بسيار 

اين دشواري، . سخت و دشوار خواهد بود
با تغييرات زيست محيطي تشديد مي 

  . شود
موقعيت زنان كشاورز هندي به واسطه 
خشكسالي و بارش نامنظم باران، به 
ويژه براي زنان كشاورزي كه روي 
زمينهايي به وسعت كمتر از دوازده 

ر مي كنند، بيش از پيش رو به هكتار كا
  . وخامت گراييده است

، يك زن كشاورز، ابراز مي "اَنيما ميترا"
دارد كه دولت در سرشماري ساالنه 

، او را به عنوان زني خانه دار 2011
. بدون كسب و كار به ثبت رسانده است

اين در حاليست كه وي حداقل در طول 
بيست سال گذشته مسووليت كشت و 

 خوراكي براي خانواده خود را زرع مواد
 كه "اَنيما ميترا". به عهده داشته است

مالك هيچ زمين كشاورزي نيست و 
براي مالكان زمين كار مي كند، اضافه 
مي كند كه مالكان زمين بعد از مرگ 
همسرش به بهانه اين كه وي توانايي 
الزم جهت كار روي زمين بدون 

ي همسرش را ندارد، اجازه كار به او نم
  . دهند

زنان كشاورز از شركت در نشستها و 
سازمانهاي كارگاهها كه توسط 
انجمنهاي محلي اداره مي شوند و 
كشاورزان را از شيوه ها و تكنيكهاي 

با وجود . تازه آگاه مي سازند، محرومند

اين كه هفتاد درصد از زنان شاغل هند 
در حوزه كشاورزي، كار مي كنند و بيش 

وي كشاورزي به از سي درصد از نير
زنان تعلق دارد، چنين تبعيضهايي به 

  . قوت خود باقي است
دولت هند هنوز روش علمي و عملي 
جهت اصالح شرايط زندگي زنان 
كشاورز را در دستور كار قرار نداده و 
بوروكراسي سبب مي شود كه دولت 
مركزي بسيار دير به امداد كشاورزان 

  .زن هنگام وقوع فجايع طبيعي بشتابد
  

پايمالي حقوق پايه اي زنان در 

  پيش نويس قانون اساسي مصر

 در - 2012 دسامبر 13صداي آمريكا، 
پيش نويس قانون اساس دولت جديد 
مصر خشونت خانگي عليه زنان جرم به 

مدافعان و وكالي . حساب نمي آيد
حقوق زنان همچنين نگران حق طالق 

 هستند كه به تمام معنا در 110و ماده 
نهادينه سازي قوانين شريعت راستاي 

  . اسالم مي باشد
 را 110، ماده "ديدبان حقوق زنان"

عامل بالقوه اي در پايمال شدن حقوقي 
كه در دوره مبارك محقق شده است، 

اين ماده به دولت اختيارِ تام و . مي داند
تمام مي دهد تا از ماهيت ناب خانواده 
در مصر و ارزشهاي اخالقي واحد 

بر . طور قانوني دفاع كندخانواده به 
اساس گزارش خبرگزاري استقالل 
مصر، ماده مزبور بر وظايف ويژه زنان 

  . در خانواده تاكيد مي ورزد
 پيش نويس قانون اساسي نيز 111ماده 

تصريح مي كند كه دولت موظف است 
تا پوشش، اخالق و مرزهاي آزاديهاي 
اجتماعي را تعيين كرده و از ارزشهاي 

  . ع كندمذهبي دفا
، پژوهشگر مركز ارتباطات "حانا عبيد"

بين المللي االهرام براي مطالعات و 
بررسي سياسي و استراتژيك ابراز مي 

 پيش نويس 111دارد كه مفاد ماده 
قانون اساسي مصر، اعمال نفوذ دولت 
جهت نفي آزاديهاي اجتماعي از جمله 
حق آزادي پوشش و حق طالق زنان را 

  .تسهيل مي نمايد
  

حق كورتاژ زنان در كشور تونس 

  با خطر روبروست

 - 2012 دسامبر 12شبكه خبري زنان، 
كشور تونس در حال از دست دادن 
شهرت خود به مثابه نخستين كشور در 
آفريقاي شمالي در ارايه كورتاژ قانوني با 

  . قيمتي مناسب است
تونس كه دهه ها پيش با قانوني كردن 

ن هنگام كورتاژ، شمار مرگ و مير زنا
بارداري را كاهش داد، با خصوصي 
سازي امكانات همگاني در حال 

امروز، . بازگشت به شرايط پيشين است
زنان براي انجام كورتاژ مي بايست 

براي . مسافتهاي طوالني سفر كنند
بسياري از آنها تنها انتخاب مراجعه به 
كلينيكهاي خصوصي و پرداخت مبلغي 

 2003ال در س. هنگفت باقي مانده است
بيست و دو عمل كورتاژ در هر هزار 

بارداري در سراسر آفريقاي شمالي 
صورت گرفته كه اين عمل تنها در 
تونس در شرايطي ايمن انجام شده 

اما دسترسي به چنين شرايطي در . است
پنج سال اخير براي زنان باردار به شدت 

دولت مذهبي جديد . كاهش يافته است
ياسي و تونس با توسل به قدرت س

برجسته ساختن موضوعهاي اخالقي و 
مذهبي سعي دارد تا حق كورتاژ زنان را 

هم اكنون رهبران . منتفي اعالم كند
بنيادگراي مناطق مختلف به تبليغ عليه 
حق كورتاژ زنان پرداخته اند و مراجعه 
كنندگان به كلينيكها با موعظه اخالقي 
و مذهبي روبرو مي گردند تا از انجام 

  . چشم بپوشندكورتاژ
گرايش به محدود ساختن و خصوصي 
سازي امكانات همگاني در تونس از 

 به موازات بحران اقتصادي 2008سال 
 بر "بن علي"دولت . جهاني آغاز شد

 ليبراليزه كردن اقتصاد -سياست نو 
تاكيد ورزيد و امكانات همگاني را به 

در اين مسير، . بخش خصوصي سپرد
تي كورتاژ براي امكانات و تسهيالت دول

زنان باردار نيز تحت تاثير اجراي 
 ليبراليستي قرار -سياست اقتصادي نو 

  .گرفت
 كورتاژ را براي 1965تونس در سال 

زناني كه بيش از پنج فرزند داشتند و در 
ماه سوم بارداري بودند، با موافقت 

، 1973در سال . همسرشان قانوني كرد
  ب قانون ديگري در اين رابطه به تصوي

رسيد كه به زنان اجازه مي داد بدون 
اجازه همسرشان، در طول سه ماه 

بدينوسيله، . نخست بارداري كورتاژ كنند
تونس به نخستين كشور عرب و 
آفريقايي تبديل شد كه به تاسيس 
مراكزي اقدام ورزيد كه كورتاژ را به 

  .زنان با قيمتي مناسب عرضه مي داشت
، حق بر اساس گزارش مراكز تحقيقاتي

كورتاژ نه تنها سبب جلوگيري از 
بارداري زنان و كاهش جمعيت نشد، 
بلكه مراكز مزبور جان بسياري از زنان 

ميزان . باردار را هم نجات داده است
مرگ و مير مادران در كشور تونس بعد 
از قانوني كردن كورتاژ و ارايه امكانات 

 نفر در هر صد هزار 36ارزان دولتي به 
 نفر 61 در مقايسه با 2006زن در سال 

در هر صد هزار زن در سال 
اما اعمال . كاهش يافت1994

 ليبراليستي و خصوصي -سياستهاي نو 
سازي چنين مراكزي، زنان را وادار 
ساخته تا به عمل كورتاژ در شرايط 
ناامن اقدام ورزند، زيرا قيمت آن در 
مراكز خصوصي برابر با صد و سي دالر 

رداخت براي اكثريت آمريكا و غيرقابل پ
  .آنها مي باشد

  
مبارزه زنان كارگر جوان عليه 

  دولت فقر و بدهي در نيويورك

 - 2012 دسامبر 11شبكه خبري زنان، 
 22 كار كنيد، "بِرگر كينگ"اگر در 

  ساله و داراي سه فرزند باشيد، از 
  

  23بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رهايي 
  

  22بقيه از صفحه 
دستمزد كافي برخوردار نخواهيد بود وبه ارتش نيروي 

  . كار تهيدست كه بيشتر زن هستند، خواهيد پيوست
 ساله و مادر سه فرزند يكي از 22، "پامال فالد"خانم 

 در بروكلينِ نيويورك است كه "برگر كينگ"كارگران 
  . ش را بهبود بخشدتالش مي كند تا شرايط معيشتي ا

) فست فوود(كمپين كارگران شركتهاي غذاي سرپايي 
 رستوران اعالم داشته اند كه دستمزد 29متشكل از 

 سنت در ساعت براي كارگران، به ويژه 25هفت دالر و 
. آنهايي كه داراي فرزند هستند بسيار پايين است

كمپين مزبور تا كنون بزرگترين تالش جهت 
رستورانها و مراكز ارايه غذاي همبستگي كارگران 

  .سرپايي در آمريكا مي باشد
 درصد از كارگران رستورانها و مراكز ارايه 3/2زنان، 

غذاي سرپايي را تشكيل مي دهند كه ميزان متوسط 
دستمزد پرداختي به آنها هشت دالر و هفتاد و شش 

اين ميزان كمترين دستمزد . سنت در ساعت مي باشد
يگر مشاغلي است كه با معضل در ساعت نسبت به د

بر اساس گزارش . پايين بودن دستمزد روبرو هستند
 درصد از كارگراني 3/2ديوان سرشماري نيروي كار، 

 از دستمزد بسيار ناچيز در رنج بوده 2011كه در سال 
 درصد از كارگران تمام وقت با دستمزد پايين 61اند و 

ارگر كه يك زن ك. در آمريكا را زنان تشكيل مي دهند
به طور تمام وقت كار مي كند، دستمزدي برابر با 

 سنت دريافت مي 25 دالر و 7حداقل دستمزد فدرال، 
 دالر مي 14.500كند كه حقوق ساالنه اي به ميزان 

اين دستمزد ساالنه براي يك خانواده با سه . باشد
، به معناي زندگي زير "پامال فالد"فرزند مانند خانم 

  . دالر مي باشد3.600ف خط فقر با اختال
 "سانتا سوييت"در همين رابطه، كارگران كنسرسيوم 

متشكل از كاركنان شستشوي ماشين، پيمان كاران 
فرودگاه و سوپر ماركت كه همگي دستمزد پاييني در 
ساعت دريافت مي كنند، با ايجاد تشكلي جهت افزايش 
دستمزدها در سراسر آمريكا به وضعيت موجود اعتراض 

از زمان شكل گيري جنبش مزبور، در چند . اندكرده 
ماه گذشته تاكنون، تحصنهايي با شركت هزاران كارگر 

  . شكل گرفته است
فقر و مصايب معيشتي به دليل پرداخت دستمزد پايين 
از سوي كارفرما بيش از همه زنان و جوانان را تحت 

پرداخت دستمزدي پايين تر از . فشار قرار مي دهد
 مصوب به زنان، بازپرداخت وام و بدهي حداقل دستمزد

در همين راستا، بيشترين . را براي آنها دشوارتر مي كند
سهم از حقوق ماهانه زنان كارگر به پرداخت بدهي 

بر اساس گزارش تحقيقات موسسه . تعلق مي گيرد
زنان وابسته به دانشگاهها، به زنان نسبت به مردان 

 صورتي كه دستمزد پايين تري پرداخت مي شود در
آنها با مشكالت مالي مشابهي مانند مردان روبرو 

بيست درصد از زنان كارگر بيش از پانزده . هستند
درصد از حقوق ماهانه خود را براي پرداخت اجاره خانه 

اين در . و بازپرداخت وام تحصيلي صرف مي كنند
 درصد از مردان در اين رابطه 15حاليست كه تنها 
بين سالهاي . ان كارگر مزبور دارندشرايطي برابر با زن

 درصد از زنان براي ادامه 68، بيش از 2008 تا 2007
 63تحصيل وام گرفته اند، اين ميزان براي مردان 

  .درصد مي باشد
  

  بي خانماني، فقر و زنان مجرد

 بر اساس گزارش مشترك - 2012 اكتبر 16رويتر، 
ن همكاري جهت پايا"، "دفتر بي خانمانهاي آمريكا"

، "مركز تحقيقاتي بي خانمانها" و "بي خانماني
 71.975سانفرانسيسكو با حد متوسط حقوق ساالنه 

اما آيا اين آمار .  بي خانمان است15.050دالر داراي 

واقعي است؟ چه تعداد از اين رقم، زن و به 
  خصوص زنان مجرد بدون فرزند هستند؟ 

آمار رسمي، تعداد بي خانمانها در سراسر 
 نفر اعالم 636.017 را 2011ا در سال آمريك

 643.067افزون بر اين، بيش از . كرده است
بي خانمان در پناهگاهها و يا بدون پناهگاه 

 در سراسر آمريكا 2009در ماه ژانويه 
 ميليون 1.56نزديك به . سرشماري شده اند

نفر در طول يكسال بين اول اكتبر سال 
 يكبار ، حداقل2009 تا سي ام سپتامبر 2008

از برنامه هاي ويژه حمل و نقل بي خانمانها و 
اين آمار نشان . يا پناهگاه استفاده كرده اند

مي دهد كه تقريباً يك نفر از هر دويست نفر 
ساكن آمريكا از پناهگاه مختص بي خانمانها 

  . در شرايطي از حيات خود استفاده كرده است
از زمان آغاز بحران ساختاري اقتصادي در 

، تغيير فاحشي پيرامون 2008ن در سال جها
معضل بي خانماني و تعداد مبتاليان به آن در 
. آمريكا مشاهده و مورد توجه قرار گرفته است

در حال حاضر زنان مجرد بزرگترين گروه بي 
برخي . خانمانهاي آمريكا را تشكيل مي دهند

از آنها پديده هايي مانند طالق و خشونت 
. ماني شان مي دانندخانگي را دليل بي خان

فقر، كاهش امدادهاي دولتي و عدم توانايي 
جهت تهيه مسكني مناسب به مثابه ديگر 

  . داليل عنوان شده است
انستيتو كودكان، فقر و بي "بر پايه گزارش 

، نيمي از بي خانمانهاي آمريكايي را "خانماني
كودكان و زناني تشكيل مي دهند كه 

 درصد 92. خشونت فيزيكي را تجربه كرده اند
از مادران بي خانمان، قرباني خشونت فيزيكي 

ائتالف ملي جهت "گزارش . و جنسي بوده اند
طور شگفت آوري با  به "پايان بي خانماني

 41انتشار يك گزارش افشا مي سازد كه 
خانواده "درصد از بي خانمانهاي آمريكا را 

خانواده هاي بي .  تشكيل مي دهند"ها
خانمان در تمام شهرهاي آمريكا يافت مي 

آنها در اتومبيل، خرابه ها، پناهگاههاي . شوند
مخصوص بي خانمانها و ديگر مناطق زندگي 

گزارش دانشگاه جورجياي به . مي كنند
آمريكا، معضلِ فقر و عدم افزايش سطح 
دستمزد كارگران بدون تحصيالت دانشگاهي 

  . بسيار عميق عمل مي كند
براساس گفته بسياري از وكال و محققان و 
نيز تحقيقات موثق، آماري كه در ابتداي 
مطلب پيرامون ميزان بي خانمانها 

ت، بلكه سانفرانسيسكو عنوان شد، واقعي نيس
زيرا از آنجا كه . رقم واقعي بسيار باالتر است

بي خانمانها بطور مداوم در حركت از منطقه 
اي به منطقه اي ديگرند، هرگز نمي توان به 

  .سرشماري دقيق آنان پرداخت
  

قرائت اطالعيه مالله يوسف زاي در 

  جلسه يونسكو در پاريس 

بنياد مالله بعد از مجروح شدن مالله دختر 
 آموز پاكستاني تأسيس و نامگذاري  شدان

وي طي يك عمل تروريستي . شده است
 خاطر جرأت  توسط جنگجويان طالبان به

ترويج تحصيالت دختران افغانستان، مجروح 
 آذر تلويزيون فرانس 20به گزارش روز . شد
، پرزيدنت عاصف علي زرداري به پاريس 24

آمده تا در مراسمي كه براي او برگزار شده 
  . كت كندشر

اطالعيه مالله يوسف زاي كه توسط يك فعال پاكستاني در 
  : جلسه يونسكو قرائت شد چنين است

 ويژه   هاي پاكستان به آرزوي من اين است كه همه بچه
آرزوي . دختران بتوانند به مدرسه بروند و تحصيالت كسب كنند

 آميز است كه همه آحاد بشر مدارا داشته و  من؛ جهاني صلح
هرچه آنها بتواند زودتر به مدرسه بروند، من سريع . ار باشندبردب

تر بهبود  
پيدا 
  . كنم مي

با تشكر 
 .مالله
 

   

  

   

   
  
 

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران و بيـان           نبر
اما بديهي است كه از چـاپ       . كننده نظرات اين سازمان است    

مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومت و صـاحب           
دهد و   ن و نيز ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي         نظرا

مطـالبي كـه بـا      . كند اطالع از آن مفيد است، خودداري نمي      
شود، بيان كننـده نظـرات    امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     

خود آنان است كه ممكن است بـا نظـرات سـازمان منطبـق،      
 با نـام و يـا     (سرمقاله نبردخلق   . همسو يا اختالف داشته باشد    

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
خبار و گزارشهاي جنبش كـارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن           ا

ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي مربـوط          
به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز در سـايت              

  .ايران نبرد بخوانيد
   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

و نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران 

  جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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 در سوگ

  مادر توماج، بانو
 قوربان تاج ائجه

 
 6با كمال تاثر و تاسف روز دوشنبه 

 بانو ) 2012 نوامبر 26(1391آذر 
 

قوربان تاج ائجه، مادر فدايي شهيد 
رفيق شير محمد درخشنده توماج 

  . درگذشت
مادر توماچ زني دالور و فداكار بود كه 
در دوران حيات رژيم ارتجاعي حاكم 

همواره در كنار مردم و زنان بر ايران 
وي زني . و مردان آزاديخواه بود

مهربان و دوست داشتني بود كه 
هركس با اولين ديدار با مادر توماج 
شيفته مهرباني و صداقت او مي شد و 

 در 1358من خود اين را در سال 
  .ديدار با مادر توماج دريافتم

درگذشت بانو قوربان تاج ائجه، مادر 
طرف خودم و از طرف توماج را از 

رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي 
خلق ايران به خانواده توماج، به 
خانواده شهداي فدايي و به تمامي 
زنان و مردان آزاديخواه ايران تسليت 

 .مي گويم
 مهدي سامع

 نوامبر 27(1391 آذر 7سه شنبه 
2012( 
 

 

 

  آذر11... فراسوي خبر
ان چنين مي نمايد كه رهبران و پايور

جمهوري اسالمي هنوز بر سر شيوه ماله 
كشي بر قتل وحشيانه آقاي ستار 
. بهشتي به تواُفق نظر دست نيافته باشد

تازه ترين شاهد اين نتيجه گيري را 
حمله شديد يك سركرده سپاه پاسداران 
به مامور ويژه مجلس مالها براي 

  . مديريت اين رسوايي ارايه كرده است
ي كه هم اكنون به آقاي اسماعيل كوثر

عنوان نماينده در مجلس حضور دارد، 
با رد اسارت آقاي بهشتي در 

 پرخاش "بازداشتگاه هاي غيرقانوني"
هركس بگويد بازداشتگاه "كرد كه 

او سپس . "غيرقانوني داريم، غلط كرده

اوين زندان قانوني است و ": اصرار كرد
 هايي هم كه وجود دارد،  بازداشتگاه

  ".و تحت نظارت هستندهمه قانوني 
پيش تر آقاي مهدي دواتگري، مامور 
ويژه مزبور، گُزارش داده بود كه پليس 
فتا، آقاي ستار بهداشتي را در يك 

 "نگهداري" "بازداشتگاه غيرقانوني"
با اين حال وي مرگ اين . كرده است

فعال سياسي زير شكنجه را رد كرده و 
صدمات بدني متهم ": گواهي داده بود

   ".توانست كُشنده باشد عا نمي نو
گُزارش آقاي دواتگري با پيش كشيدن 

بازداشتگاه غير (يك جرم تخفيفي 
در حقيقت سقف پيگيري ) قانوني

 در اين رسوايي را تعيين و به "نظام"
 را به "مسوول فتا"طور مشخص 

عنوان قُرباني مناسبي در نقش سپر بال 
ول مسو": و ضربه گير پيشنهاد مي كرد

فتا يا بايد استعفا دهد و يا مقام مافوق 
وي نسبت به عزل و بركناري وي اقدام 

    ".كند
اين راه حلي است كه به مدد آن 

 از يك طرف مي تواند وانمود "نظام"
كند با جنايت مزبور فاصله دارد و از 
سوي ديگر، آمران رده دوم آن را از 

با اين حال، حتي . مهلكه بيرون ببرد
ح از ماله كشي نيز براي اين سط

دستگاه هاي نظامي و امنيتي قابل 
اين مي تواند همان . پذيرش نيست

علتي باشد كه آقاي كوثري را برآشُفته 
ساخته و به دشنام گويي عليه همريش 

: او مصمم است. اش كشانده است

اينكه مي گويند رييس پليس بايد "
   ".استعفا كند، حرف درستي نيست

استا آقاي احمدي مقدم، در همين ر
سركرده نيروي انتظامي نيز روشن ساخته 
كه سطح برخورد با پرونده قتل آقاي 

كوتاهي در دادن "بهشتي را فقط تا مرز 
او .  تحمل خواهد كرد"قُرص آرام بخش

همچنين بر شتاب براي بايگاني پرونده 
: يت اصرار ورزيده و تاكيد كرده استجنا
زاويه پنهاني در پرونده ستار بهشتي "

باقي نمانده و دستگاه قضايي بايد به 
   ".زودي اعالم نظر كند

با توجه به آنكه قُوه قضاييه را به طور 
واقعي دوستان آقاي احمدي مقدم و 
كوثري هدايت مي كنند، علت اهميت 

 در "يينظر دستگاه قضا"دادن آنها به 
فصل "اين مورد و برابر دانستن آن با 

در همين .  نيز پاسخ مي گيرد"الخطاب
راستا آقاي جواد الريجاني، رييس ستاد 

مجلس ": حقوق بشر اين قُوه تاكيد كرده
 تواند نظر و يا گزارش خود را اعالم  مي

كند، ولي مسير قضايي پرونده با روند 
تحقيقات مجلس متفاوت است و 

ي قضايي، قواعد خاص خود را بررسيها
      ".دارد

مستقل از آن كه رژيم آماس كرده از 
جنايت واليت فقيه تالش كند از كُدام 
سوراخ تنگ گُرده اش را از زير اين 
جنايت بيرون بكشد، كشمكش كنوني 
واكُنشي دردناك در برابر فشار داخلي و 

اختالف سليقه بين ماله . خارجي است
آقاي خامنه اي و كشها نشان مي دهد 

قصابانش هيچ جا در خلوت و ايمن 
نيستند، چشمان بيدار جامعه، شهامت 
مدني اعضاي آن و وجدان بين المللي، 
دستهاي خونين آنها را زير نظر دارد و به 

 . پاي داوري مي كشد
*****  

  شهداي فدايي 

   دي ماه
 - خاطره جمـالي     -اهللا كريمي    فتح: رفقا

ــفيعي  ــاج ش ــضي ح ــا  مرت ــسين -ه  ح
 سيروس  - مرتضي احمدي    -محموديان  

 يوسـف  -الـديني    محمد زيـن -قصيري  
 -پـور اصـيل       فاطمـه حـسن    -زركاري  

 مسرور فرهنـگ    -آهنگران   بهمن روحي 
ــوروزي - ــسن ن ــه - ح ــسي( فاطم ) شم

اولـين شـهيد    ( شـاهرخ ميثـاقي      -نهاني  
 -) جنــبش دانــشجويي خــارج كــشور   

خدابخش شالي  به دست دژخيمان شاه و        
ــ ــي و  خمين ــراي دموكراس ــارزه ب ي در مب

ــه 1350سوسياليــسم از ســال   تــاكنون ب
 . شهادت رسيدند

اختالف سليقه گرد سطح ماله كشي بر 
  پرونده قتل ستار بهشتي

 منصور امان


