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  ر سالحيدر سوگ ماد

مادر .  آذر درگذشت9امروز شنبه ) مادر سالحي(با تاسف و تاثر بسيار خانم صديقه حائري 
سالحي، زني شجاع و فداكار بود كه در سنگر مبارزه عليه ظلم و بيدادگري هميشه استوار مي 

اه  عليه ديكتاتوري شمبارزهدايي جواد، كاظم و حسين در فسه فرزند مادر سالحي رفقاي . رزميد
 به مبارزه فرزندانشرفيق مادر پس از انقالب در كنار . و براي آزادي و عدالت به شهادت رسيدند

عليه استبداد ديني ادامه داد و در اين راه مسئوليتهاي سخت را پذيرا شد و سرانجام در روز شنبه 
زمان درگذشت مادر سالحي را از جانب خودم و رفقايم در سا . در سويد درگذشت1392 آذر 9

چريكهاي فدايي خلق ايران به فرزندان و فاميل مادر سالحي، به خانواده شهدا و زندانيان سياسي 
  . و به همه آزاديخواهان ايران تسليت مي گويم

 2013 نوامبر 30 - 1392 آذر 9شنبه  مهدي سامع
  

  در غم درگذشت کاک عمر يزدان پناه
 اكتبر 8 (1392 مهر 16پناه در روز  آقاي عمر يزدانتاسف بسيار اندوه فراوان و با 

زنده ياد كاك عمر خان مردي . درگذشت) كردستان عراق(در شهر اربيل ) 2013
در دوران جواني از ياران قاضي . دلير، پدري فداكار و مبارزي مقاوم عليه ارتجاع بود

 از پشتيبانان جنبش مقاومت مردم 1357محمد بود و پس از انقالب بهمن 
و سعيد با انتخاب مبارزه ) سمكو( فرزند كاك عمر، زنده يادان رشيد دو. كردستان

در يك ) سمكو(فدايي شهيد رفيق رشيد . براي آزادي و عدالت به شهادت رسيدند
نبرد قهرمانانه در شهر بوكان به شهادت رسيد و انقالبي شهيد رفيق سعيد به وسيله 

ده ياد كاك عمر يزدان پناه زن. عوامل جمهوري اسالمي در شهر سليمانيه ترور شد
كه يار و پشتيبان مبارزه مردم كرد و مبارزه فرزندانش بود، به علت فشارهاي بي حد 

 با برجا گذاشتن تمام هستي خود شهر بوكان را ترك و 1363سپاه پاسداران در سال 
  . به فرزندانش پيوست

از جانب . تنفر و انزجار از رژيم واليت فقيه ما را ترك كردزنده ياد كاك عمر تا وقتي زنده بود دور از زادگاهش زيست و با 
زنده ياد كاك عمر يزدان پناه را به دايه اَمين، به فرزندان درگذشت ، خودم و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  . اهان تسليت مي گويم به همه آزاديخو، به مردم كردستان وبه خانواده شهدا و زندانيان سياسيكاك عمر و فاميل و به 
  مهدي سامع

  

  درگذشت مجاھد خلق رويا درودی
 گـزارش نمـود كـه؛    1392 آذر 14سايت همبستگي ملـي در روز پنجـشنبه         

مجاهد خلق رويا درودي كه اخيرا از زندان ليبرتي بـراي معالجـه بـه آلبـاني              
بنـا بـه ايـن گـزارش        . منتقل شده بود در بيمارسـتاني در آلبـاني درگذشـت          

ده درودي از ديرباز در شهر مشهد به طرفداري از مجاهدين شناخته مي خانوا
فقدان مجاهد خلـق رويـا درودي را بـه خـانواده و بـه همرزمـانش در             .شدند

  .سازمان مجاهدين خلق ايران تسليت مي گوييم
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  سازمان چريکھای فدايی خلق ايران برگزار می کند

  2014 فوريه 15شنبه 

  مريکا آ- ويرجينيا

   سالگرد رستاخيز سياھكلو سومينچھل 
  

  زينت ميرھاشمی: سخنران
  اھکلي حماسه سی مسائل روز در فراسویبررس

  
  زينت ميرھاشمی و منصور امان: گفتگو و تبادل نظر

  
  کارگاه ھنر ايران، فريدون رمضانی: برنامه ھنری

  
  لي2 جديدی:مجری برنامه

  
  ١٣٩٢ بھمن ٢٦ر با ب برا٢٠١٤ فوريه ١٥شنبه : زمان

   شب٧ساعت : شروع برنامه
  آدرس

Frying Pan Park (visitor center)  
٢٧٠٩ West Ox Road   

Herndon, VA  20171 
  

  عليه اين تبھکاری بايد قيام کرد
  مهدي سامع
انتشار برخي از ارقام دزدي و اختالس از جانب سران حكومت و افراد تازه به دوران رسيده اي كه در حاشيه قدرت براي 

هم سيد علي خامنه .  دروني قدرت كارچاق كني مي كنند، داليل سير قهقرايي اقتصاد ايران را بيشتر روشن كردباندهاي
 90اي با امپراطوري مالي كه فقط از طريق مصادره ها و به ويژه مصادره زمينهاي مردم و يا زمينهاي عمومي بيش از 

 و يا رشوه و باج دادنها تحت رضا ضرابي همچون بابك زنجاني و ميليارد دالر چپاول كرده و هم سرمايه چپاولگرانه افراد
، هم اوضاع فاجعه بار اقتصاد ايران را روشن مي كند و هم سيماي واليت خامنه اي را در مقابل چشم »هديه«عنوان 

قرايي جامعه ايران در تمامي عرصه هاي مدنيت مدرن طي دوران جمهوري اسالمي سير قه. همگان به نمايش مي گذارد
وقتي خميني علم اقتصاد را به سخرِه گرفت، پيش بيني نمي كرد كه جانشين او يك كوتوله سياسي را . طي كرده است

در جمهوري اسالمي هيچ معني و مفهومي جز رانت خواري، دزدي، فساد، غارت، » اقتصاد«چنان بال و پر مي دهد كه 
  .پيدا نمي كند.....چپاول، فقر، ويراني و
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 سال زمامداري محمود احمدي نژاد، كه با پشتيباني كامل ولي فقيه و سپاه به قدرت رسيد، بر خرمن 8 طي آتشي كه
مردم ايران در تاريخ خود روزگارهاي سخت و طاقت . اقتصاد و هستي مردم افتاد بدون ترديد در تاريخ ايران بي سابقه است

ه به درآمد هنگفت و بي سابقه نفت مورد بررسي قرار دهيم، به ين  ساله را با توج8اما اگر اين دوره . فرسايي داشته اند
تاكيد اين نكته خالي از ضرر نيست كه مسئول . نتيجه مي رسيم كه اين سقوط بي دنده و ترمز به راستي بي سابقه است

فقيه، سپاه پس از ولي . نه محمود احمدي نژاد كه سيد علي خامنه اي است ييروند قهقرامستقيم و بالواسطه چنين 
  .پاسداران مسئول اين فاجعه بي سابقه و محمود احمدي نژاد در رديف سوم قرار دارد

 ، افزايش بي حد و مرز اختالف طبقاتي،) دالر درآمدارديلي م980حدود ( حاصل ثروتمند ترين دولت در تاريخ ايران 
 يآلودگ   نرخ تورم، دنبال آن سير صعوديافزايش رانت خواري، كاهش بي سابقه رشد اقتصادي، سونامي نقدينگي و به

  . ناهنجاريهاي اجتماعي، رشد اعتياد و تن فروشي است تراكم و انباشت  افزايش نرخ بيكاري،، ستي زطيمح
از يك طرف و به هدر دادن و نايود كردن .....اقدامات ويرانگر علي خامنه اي و يا بابك زنجاني، رضا ضراب، سعيد مرتضوي و

را مي توان در يك جمله خالصه كرد؛ .... كشور مثل آب، جنگل، خاك، منابع زير زميني، نيروي انساني وتمامي منابع
  .چنين است سيماي رژيم ايران

 فردا ويرادبه گزارش . . با جلوگيري از هدر رفتن ساالنه گاز ايران مي توان بر بسياري از معضالت و نابسامانيها غلبه كرد
 سوخته و راني همراه با نفت اي دالر از گازهاونيلي م300 و ارديلي معادل هفت ميالدي م2011 در سال، )1392 آبان 14(

  .به هدر رفته است
اگر چنين حجمي از سرمايه صرف كشاورزي ايران مي شد، ما اكنون در وضعيتي نبوديم كه بخش عمده مواد غذايي مورد 

  .نياز را از خارج وارد كنيم
  

و حتي برخي از اقتصاددانان وابسته به باندهاي درون هرَم قدرت بر اين نكته اتفاث نظر دارند كه همه اقتصاددانان مستقل 
. افزايش اين چنين ويرانگرانه نقدينگي در گام اول منجر به بر باد رفتن دو سوم دارايي اكثريت قاطع مردم ايران شده است

 و ترمز قدرت خريد مردم در نظر بگيريم ابعاد فاجعه و فالكت حال اگر اين پديده را با مساله نرخ تورم و سقوط بي دنده
انبوه مردم محروم و ستمديده ايران وقتي با چنين حقايقي دست و پنجه نرم مي كنند و يك باره . بيشتر روشن مي شود

 نگهبان يرا و شوي و انتظامي نظامي نهادها، بودجه»اعتدال و اميد«خبر دار مي شوند كه در بودجه پيش نهادي دولت 
  . درصد افزايش دارد، در چه وضعيت دشواري از نظر روحي قرار مي گيرند50 تا 30بين ....و

» نپاره شدن تحريم دو«است و تحريم كنندگان بايد در انتظار » تحريمها كاغذ پاره«مردمي كه با گوش خود شنيدند كه 
كه تحريمها موثر بوده تا جايي كه مقام معظم را به ياد خود باشند، اكنون از مهره هاي ريز و درشت حكومتي مي شنوند 

  . انداخته است» نرمش قهرمانانه«
 روزه اول دولت روحاني، براي تشريح ابعاد فاجعه و 100استناد به هزاران گفته و نوشته ي سركردگان و كارگزاران رژيم در 

در اين يادداشت عامدانه وارد حوزه سياست و ابعاد . فالكت كه دامنگير مردم و كشور شده،  كار اين يادداشت كوتاه نيست
مردم با گوشت و پوست و خون خود . بايد با صراحت به مردم در مورد ابعاد فاجعه هشدار داد. سركوبي و استبداد هم نشدم

ا براي خروج از ام. ابعاد تبهكاريهاي حكومت را به طور روزمره احساس مي كنند و نيازي به رديف كردن آمار و ارقام ندارند
اين فالكت و فاجعه بايد به طور شفاف و با صداي بلند فرياد زد كه راهي جز مبارزه و قيام براي خروج از اين شرايط وجود 

  . ندارد
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  نه نشينی بر چارپای تواُفق ژنوتا وارو" قطار بی دنده و ُترُمز"از رانندگی 
  منصور امان

رژيم جمهوري اسالمي زير فشار تحريمهاي اقتصادي بين المللي و بيم از ُطغيان داخلي، به ناچـار از پـروژه سـاخت بمـب                        
ده  نشسته و بدين ترتيب پايه و بنيان فعاليتهاي بحران زاي هسته اي خود در طول دهه گذشته را زير سووال بر عقباتُمي
 و از همه كمتر آقـاي علـي خامنـه اي و گرداننـدگان ايـن مـاجراجويي،                   "خيمه نظام "با اين حال، هيچكس در زير       . است

آنها از يك طرف با حرارت و جـديت در          برعكس،  . ستپذيرفته ا نمسووليت تصميمهاي اشتباه و خانمان برباد ده خويش را          
ضا شده اند، الف مي زنند و دروغ مي گويند و از طـرف ديگـر، رخـت عـوض         باره مفاد تواُفقنامه اي كه در ژنو مجبور به ام         

  .كرده و اين بار در نقش ناجيان مصيبت پديدار شده اند
 بدوي حفاظت از خـود اسـت كـه آن را    -رويكرد فريبكارانه رهبران و پايوران نظام واليت فقيه اگر چه يك واُكنش غريزي       

 را " نظام" رو شده مي توان سراغ گرفت، اما همزمان پتانسيل بهشاهدان و مالباختگان رو نزد هر دزد گرفتار آمده اي كه با 
براي از سر گرفتن سياست شكست خورده خود و محاسبه در چارچوب انحصاري سود و زيان خويش بدون اعتنا به منـافع                      

  .  مردم آن، به نمايش مي گذاردو كاركشور و شرايط زيست 
 حساب نكردن با سياست پيشين و استراتژي طراحي شده بر مبناي آن، بـه معنـاي دسـت نخـورده      در همين حال، تصفيه   

ماندن ساختارهاي سياسي، مراكز تصميم گيري و محركهاي اجرايي است كه گرد برنامه دستيابي به سالح هسته اي ايجاد           
 تواُفقات در صورت تغيير شـرايط را ايجـاد          حفظ اين فضا، امكان مانور براي جر زني، كارشكني و بر هم زدن            . گرديده است 

  . مي كند و آبستن بحرانهاي بزُرگتر است
ه دادن بـه نقـش و          هم در جلوگيري از شكل گرفتن اين سناريو، شفافيت بخشيدن به توافُـق ژنـو، توجـبنابراين، يك گام م

ه به طلب سهم خود از چـرخش اجبـاري   مسووليت طراحان و مجريان سياست به بن بست رسيده اتُمي و برانگيختن جامع          
  .     حكومت است

  
   امنيتي-فريبكاري، نيازي سياسي 

تقريبا همزمان با اعالم امضاي تواُفقنامه بين رژيم جمهوري اسالمي و شش كشور، تالش پايوران و كارُگزاران حكومت براي 
اين امر ابتدا با انتشار ناقص سند ژنـو و          . ه، آغاز گرديد   پذيرفت "نظام"گُمراه ساختن جامعه پيرامون مفاد آن و تعهداتي كه          

 را به يك معماي چند جوابي تبديل        "نظام"دستكاري متقلبانه در ترجمه آن آغاز گرديد، امري كه بي درنگ توافُق رسمي              
ديهاي رقيـب،    با شركت نمايندگان مجلس مالهـا، اعـضا و رهبـران بانـدها و دسـته بنـ                  اي داغ كرد و گرد حل آن مسابقه       

خبرگزاريهاي و رسانه هاي رسمي و جز آنها را به راه انداخت كه با وجود گذشت نزديك يك ماه هنـوز بـا همـان شـدت و           
 آقاي خامنه اي و زيردستانش را از پـس پـرده بيـرون    " برد–بازي برد "حرارت ادامه دارد و هر روز نُكته هاي تازه تري از      

  .  مي آورد
 ژنو، حيله گرانه    "توفيق الهي " رهبر جمهوري اسالمي در پاسخ به نامه حجت االسالم روحاني در مورد              جالب اينجاست كه  

ايـن مـي توانـد    .  جدا كرد "آنچه مرقوم داشته ايد   "  و رسوا كننده    وي با جمله شرطي     فتح خيالي  حساب خود را از ُگزارش    
 ترديد با آگـاهي و موافقـت خـود    دونهي و كتبي باشد كه بيك اقدام پيشگيرانه در مورد آشكار شدن بعدي دروغهاي شفا      

  .      دووي پخش و پراكنده مي ش
توافقنامه ژنو از سوي طرفهاي خارجي و امكان مقايسه با گفته ها و اسناد ارايه شده از سـوي وزارت خارجـه                    پس از انتشار  

كار تفاوت شگفت انگيز محتوايي و شكلي بـين ايـن           اكنون ان .  سر رسيد  "نرمش قهرمانانه "مالها، مرحله بعدي سفيدشويي     
اين آغاز موجي از تفسيرهاي دلبخواهي، اشارت خواني و بزك      . دو بي ثمر بود و مي بايست توجيه تازه اي تراشيده مي شد            

  .  دن را دنبال نمي كساختگي كه هدفي جز پشت سر گذاشتن اسناد و توليد فاكتهاي استواقعيت 
 بـه رسـميت شـناخته شـده،     "حـق غنـي سـازي   "ريف، عراقچي، الريجاني و همگنان تاكيـد دارنـد كـه           آقايان روحاني، ظ  

البتـه آنهـا    .  است "روايت آمريكايي " و   "نقض توافُق "،  "دروغ" آغاز شده و هر آنچه غير از اين،          "فروپاشي سازمان تحريم  "
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شان را در كُدام بخش، پاراگراف يا فرمول بندي  مورد اشاره "حق غني سازي"ُلزومي نمي بينند كه براي مثال نشان دهند   
 چون گردد مي استداللاين كمبود به تازگي با يك استدالل نوآورانه ديگر جبران مي شود كه بر اساس آن       . مي توان يافت  

 به گونه خودكار جمهوري اسالميبنابراين قيد گرديده، NPT) (اين حق در پيمان نامه منع گُسترش سالحهاي هسته اي 
البته مخترعان اين برهان صرف . نيز از آن برخوردار است و بدين ترتيب اشاره يا عدم اشاره به آن در اسناد ژنو يكسان است

 براي شركت در يك مذاكرات بدون موضوع، اين نُكته كوچك را نيز فراموش كـرده انـد              "نظام"نظر از به ريشخند كشيدن      
اي تعهدات همراه با پيمان نامه مزبور كه در پروتُكل الحاقي ُفرموليزه شده، طفـره         كه رژيم جمهوري اسالمي تاكنون از اجر      

رفته و بر اين اساس با به رسميت نشناختن تعهدات مندرج در پيمان نامه، مشموليت خود در حقوق ناشي از آن را نيز بي                        
ن قرارداد شفاف گر و محدود كننـده، خـود     خودداري گردانندگان پروژه نظامي هسته اي از امضاي اي        . موضوع ساخته است  

: هم از اين روست كه حاكمان كشور زير فشار طرفهاي خـارجي در ژنـو متعهـد شـده انـد كـه                  . يكي از موارد مناقشه است    
مـتن انگليـسي     (".تصويب و به اجرا درآيد    ) پارلمان ايران (پروتُكل الحاقي در چارچوب اختيارات رييس جمهور و مجلس          "

  )4 صفحه، "عناصر گام نهايي راه حل فراگير"بخش نو، توافُق ژ
  

  ظُهور ضميمه پنهاني، دگرديسي توافق به بيانيه   

پيرامون حجم كامل و واقعـي تواُفقنامـه        .  كذايي نيست  "نرمش" و دست پروده هايش با       "نظام"اين اما پايان ُشعبده بازي      
پـايوران جمهـوري   . شار نُسخه كاخ سفيد از آن تقويت شده اسـت  پس از انت ويژهنيز ترديدهاي مشخصي وجود دارد كه به        

 سند سخن مي رانند و بدينگونه بر كامل بودن آنچه كه منتشر كـرده انـد، تاكيـد          "چهار صفحه "اسالمي در هر ُفرصتي از      
 كه در سـند اصـلي   اما در سند منتشر شده از سوي آمريكا، رقمهاي دقيقي از برخي تواُفقهاي مالي ذكر گرديده       . مي ورزند 

وجود ندارد و بيانگر وجود تواُفقهاي جزيي تري است كه يا در سند علني حذف شده و يا به صورت جداگانه به آن ضميمه                        
 " توافُق" حتي در نُسخه منتشر شده توسط وزارت خارجه مالها نيز دستكم در دو جا براي توضيح يك بند به .  استگرديده

  . ه در سند موجود نيست داده مي شود كارجاعي 
او در ُگفتُگـو بـا      . ات صـحه گذاشـته اسـت      مانه پنهان سازي بخشهايي از تواُفق      ُگ  بر حجت االسالم روحاني نيز    در اين ميان  

.  ژنو را تاييد كردنامه در تواُفق"ضمايم اجرايي"كرد ُگنگ و مبهم حرف بزند، وجود مي تلويزيون دولتي در حالي كه تالش 
ممكن است يك سند ضميمه يا الحاقيه       ":  گرد مي كرد، توضيح داد     "ممكن است " و   "شايد"ف خود را با قيد      وي كه اعترا  

   ".اي براي اجرا داشته باشيم
اصال در اين توافُـق مهـم       ":  افزود "نظام"آقاي روحاني بيدرنگ براي بي اهميت جلوه دادن مخفي سازي تعهدات مشخص             

   ".انجام مي گيرد، مهم اين است ما سر اُصول با يكديگر توافُق كرديمنيست در اين شش ماه چه چيزي 
، علت پافشاري قبلي او و همگنان بر كامل بودن سـند و             "توافُق سر اُصول  "وي روشن نساخت كه در صورت محوري بودن         

  . تكذيب قاطعانه پنهان سازي بخشهايي از آن چه بوده است
ر شدن هر چه بيشتر سياست گُمراه سازي و خـالف گـويي در بـاره اسـناد، مـسووالن و                    كمي بعد تر و با دشوار و باورناپذي       

آنهـا اطـالع   .  و مقابله با انتقادات دروني متوسـل شـدند  "نرمش قهرمانانه"گردانندگان آن به حيله ديگري براي ماله كشي  
 سـپس دعـوت بـه شـادي كردنـد كـه              است و  "شبيه بيانيه سياسي  " است كه    "توافق حقوقي " يك   "توافُق ژنو "دادند كه   

 آقاي عباس عراقچي، يكي از فرستادگان به ژنو، براي استحكام بخشيدن بـه ژسـت تـازه،          ".داراي تعهدات الزام آور نيست    "
  .  "در جريان مذاكرات دو بار قهر كرديم"اطمينان داد كه 

  
  از گردنكشي تا ُكرنش تمام قد

وارونه نمايي به خرج مي دهند و هزينه سنگين كه براي تقلُب فضيحت بار در تالش طاقت فرسايي كه حاكمان كشور براي 
 سياسـت   چـرا كـه  ؛يك بازي روباز در حضور همگان مي پردازند، ضرورتي سياسي و امنيتي براي آنها به حـساب مـي آيـد    

شـالي، كُـرنش تمـام قـد و     ه شكست انجاميده، قُدرت نمـايي پو انه دستيابي به جنگ افزار هسته اي ب   ماجراجوي نابخردانه و 
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تسليم همه جانبه را درپي داشته و اين وضعيت بند به بند و به گونه مكتوب در قرارداد ژنو به ثبت رسيده و آقـاي خامنـه                
  .اي و زيردستان بر آن امضا گذاشته اند

 مـي نامنـد، رژيـم    "بارعقب نشيني ذلت " يا "ُتركمنچاي جديد"بر اساس قرارداد مزبور كه باندهاي رقيب حكومتي آن را        
واليت فقيه برنامه توليد جنگ افزار هسته اي خود را منجمد كرده، ُكليه فعاليتهاي هسته اي كه در ارتباط با آن قرار دارد                    
يا مي تواند در خدمت آن قرار بگيرد را متوقف ساخته يا به عقب برمي گرداند و در نهايت خود را تحـت نظـارت و ُكنتـرُل          

هايي كـه  "خط قرمز" آن سوي - در اين راستا آقاي خامنه اي و ُشركا       .  طرف قرارداد خويش مي گذارد     رهايكشوآژانس و   
شخص بـراي جلـب رضـايت      20 در گـام اول شـش ماهـه بـه بـيش از       - به مناسبتهاي مختلف نقاشي كرده انـد       د مـ تعهـ 

  . مشاهده پذير است اسناد علني نُسخه هايطرفهايشان گردن گذاشته اند كه كم و بيش در همه 
حق "ند  يدكه آقاي خامنه اي و ُشركا مي نام         يا آنچنان  "غني سازي اورانيوم  "پيرامون ماده و بنيان بحران هسته اي يعني         

عناصر گام نهايي "در بخش . ، حاكمان كشور اختيار تصميم گيري در باره آن را به طرفهاي خارجي واگذار كرده اند        "مسلم
  :  مشروط شده است به آنكه"برنامه غني سازي") صفحه چهارم توافُق ژنو( "راه حل فراگير

   توسط طرفين تعريف گردد-1
   مورد موافقت طرفها باشد -2
   سازگار با نيازهاي عملي باشد-3
  : محدوديتهاي تواُفق شده بر آن اعمال شود كه اين تواُفقها از اين قرارند-4

  سطح و گُستره غني سازي ) الف
  يزيت غني ساظرف) ب
  محل غني سازي ) ج
  سقف ذخاير اورانيوم غني شده ) د

 درصـد و در حقيقـت در سـطح آزمايـشگاهي و            5، غني سـازي زيـر       "غني سازي "بايد توجه داشت كه در اينجا منظور از         
  . فعاليتهايي در قد و اندازه كارگاههاي مرتبط است

د سـپرده،                    ، فراتر از اقدامها   همانگونه كه از اين مثال پيداست      الها اجـراي آنهـا را بـه شـش كـشور تعهـي عملي كه رژيم م
مضمون و گوهره سياسي اين تواُفقات، جايگاه حقوقي و الزاماتي كه به همراه دارد، در حقيقت نيمـه پنهـان جـام زهـر بـه        

 . شايان توجه جداگانه اي استصفتحساب مي آيد و به اين 
 

  برآمد

 در باره دست يافتن به سالح هسته اي و تـضمين امنيتـي بقـا بـراي يـك دوره                 "نظام"ساله  قرارداد ژنو پايان روياهاي ده      
اين اما به خودي خود به معناي كنارگذاشتن هدفي كه از دستيابي به اين سالح استراتژيك دنبال مي شـد،                    . طوالني است 

ته اي يا ماندن بر سر تخت حكومت،         اجباري بين دفن شدن زير بحران هس       -حاكمان كشور در يك محاسبه عملي       . نيست
آنها پس از هدر دادن انبوه داراييها و منابع كشور، در انتهاي ُگنجايش سياسـي و اقتـصادي       . ُگزينه دوم را انتخاب كرده اند     

 و آقاي خامنـه اي و همدسـتانش در حـالي كـه نگرانـي     . كشور و جامعه، در برابر آمريكا و اُروپا دست تسليم بلند كرده اند          
ترديدهاي طرف حسابهاي خارجي را با التماس به رسميت شناخته اند، از شناسايي خواسته ها و نگرانيهاي اقشار و طبقات         

 به شدت مراقب است كه جامعه از عقـب نـشيني خـارجي اش               "نظام"برعكس،  . گوناگون جامعه ايران خودداري مي كنند     
رابر كرامت، حقوق و مطالبات خود نشود و مسووالن اتالف سرمايه هـاي            در ب  "نرمش قهرمانانه "سوواستفاده نكند، خواهان    

  . كشور و رنج و ادبار خويش را به شالق پرسش نگيرد
نشستن وارونه روي چارپاي به تاخت آمده ي توافُـق ژنـو و نـشان دادن شـكلك پيـروزي يـك اقـدام پيـشگيرانه در ايـن                             

  .راستاست
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  بی عدالتی، برنامه گسترش فقر و ٩٣طرح بودجه 
  زينت ميرهاشمي 

خوش قولي .  را در رديف خبرهاي خوش اعالم كردند93پايوران دولت روحاني ارائه زود هنگام طرح بودجه براي سال 
در . دحسن روحاني نسبت به احمدي نژاد ناچيزتر از آن است كه در ساختمان بودجه بندي حكومت تغييري به وجود آور

ولت بايد به گونه اي تنظيم و ساماندهي شود كه بتواند ديكتاتوري واليت فقيه را سرپا نگاه نظام حاكم بر ايران بودجه د
پيكان سياستهاي دولت در هزينه كردن ثروت عمومي، برآورده كردن نيازهاي دستگاههايي است كه امنيت رژيم و بر . دارد

ارتند از سپاه، بسيج، اطالعات، ارتش و نهادهاي اين مراكز در اساس عب. محور آن امنيت نهاد واليت فقيه را تامين كند
. است....  و قم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالميعلميهحوزه مذهبي همچون سازمان تبليغات اسالمي، هياتهاي مذهبي، 

شن و واضح بر اين منظر رو. زيرا بدون اين نهادها كه بازوان زورمندان در قدرت است، رژيم نمي تواند بر سر كار باقي بماند
است كه منافع كارگران و مزدبگيران، زنان، اقليتهاي مذهبي و ملي و به طور كلي اليه هاي آسيب ديده و محروم جامعه، 

ي ستتامين منافع سرمايه داران داخلي و افزون بر آن پيشبرد سياست نئوليبرالي. در هسته اصلي بودجه جاي نمي گيرند
در كشورهاي توسعه يافته . اني تجارت، ارقام اصلي بودجه دولت را رقم مي زندصندوق بين المللي پول و سازمان جه

سرمايه داري با وجود سنديكاها و اتحاديه هاي قدرتمند كارگران و مزدبگيران و با توجه به حق اعتصاب و وجود رسانه 
  . هاي گوناگون، بخشي از نيازهاي مردم در رويارويي با دولت، در بودجه منعكس مي شود

 در ايران تحت حكومت استبدادي، طبقه كارگر و مزدبگيران امكان به چالش كشيدن طرح بودجه دولت از طريق 
كساني هم كه به كرسيهاي مجلس تكيه زده اند، نمايندگان اكثريت قاطع مردم . تشكلهاي مستقل و رسانه ها را ندارند

حروم در اعتراض به تقسيم بندي بودجه، تهديد به استعفا براي نمونه تعدادي از مجلس نشينان از استانهاي م. نيستند
  .كردند اما استعفاي آنها يك ژست تو خالي از آب درآمد

سركوب فعاالن مدني مانند فعاالن كارگري، زنان، معلمان، روزنامه نگاران امكان به چالش كشيدن تقسيم بندي بودجه را 
  . سلب كرده است

  
  93اليحه بودجه 

كليات طرح بودجه انتشار علني .  آذر به مجلس ارائه داد17 را روز يكشنبه 1393حه بودجه براي سال حسن روحاني الي
قسمتهايي از هزينه هاي دولت از طرف برخي از رسانه هاي حكومتي و غير حكومتي برجسته شده و حتا شوك . يافته است

مي و كاهش بخش عمران همراه با كاهش خدمات اليحه بودجه حسن روحاني در افزايش بخشهاي نظا. آور تلقي شده است
  . عمومي نسبت به بودجه دولت احمدي نژاد،  غير قابل انتظار براي اميد بستگان به دولت روحاني است

برنامه ريز «:، نقل قولي از امام اول شيعيان به اين شكل آورده كه93حسن روحاني در مقدمه طرح پيشنهادي بودجه سال 
  . ».ال اندك را افزايش مي دهد و برنامه ريزي نادرست، مال فراوان را نابود مي كند، م)اقتصادي(درست 

 پولهاي فروش ننگاهي به دزديهاي كالن در سازمان تامين اجتماعي، هديه هاي داده شده به مجلس نشينان، باال كشيد
برنامه ريزي بودجه در جمهوري اسالمي . به وضوح نشان مي دهد كه  استفاده از جمله باال به چه مقصودي است.... نقت و 

تمامي نهادهاي حكومتي و منجمله  قواي . براي وابستگان به قدرت هموار مي كند... راههاي دزدي، چپاول، رانت خواري و 
. يكي كمتر و يكي بيشتر اما منافع جمع حكومت يكسان است. دقضائيه، مجريه و مقننه در اين امر شريك و سود مي برن

ك حكومت فاسد بدون مشاركت دادن نهادهاي مستقل و مردمي، هر چقدر مال يا درآمد دولت افزايش پيدا كند، پس در ي
نمونه اش، درآمد استثنايي دولت احمدي نژاد و افزايش دزديها . شمار دزدان و دزديها بيشتر و كميت آن كالن تر مي شود

  . ميان مردمو فساد در هرم قدرت در برابر افزايش بيكاري و فقر در 
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اليحه بودجه آن گونه كه حسن روحاني در سخن پراكني اش در مجلس گفت، جداي از توزيع منابع، تصويري از اقتصاد 
تقويت نظاميگري، چرب كردن ريش سردمداران نهادهاي مذهبي در جهت حفظ واليت .  را ترسيم مي كند93كالن سال 

  .رداري مي كندفقيه، سياست كالن اقتصادي روحاني را پرده ب
در حالي كه سهام عدالت تنها يك . حرف زد» سهام عدالت«روحاني در سخنراني خود در مجلس در هنگام ارائه طرح  از 

. اسم دهن پركن و بدون محتوا در دوره احمدي نژاد بوده و تاكنون براي محرومان كمك موثري به همراه نداشته است
حسن روحاني هم اقرار .  نشده استنجز اسم چيزي عايد شا» سهام عدالت«ردم از همگان بر اين امر تاكيد مي كنند كه م

  . »سودي عايد مردم نشده است«مي كند كه 
، بودجه تمامي نهادهاي نظامي و امنيتي كه به حفظ ديكتاتوري مربوط مي شود به 93در اليحه پيشنهادي بودجه سال 

ميزان بودجه اي كه در طرح پيشنهادي حسن روحاني است نسبت .  درصد افزايش پيدا كرده است50 تا 30طور متوسط 
در حالي كه پايوران دولت روحاني همگي بر كسري . ، بيشتر است92به ميزان بودجه پيشنهادي احمدي نژاد براي سال 

صندوق آنها مرتب داد سخن مي دهند كه .  تاكيد مي كنند92بودجه و عدم توانايي دولت در برآورد كردن بودجه سال 
 13با توجه به اقتصاد بيمار و بحران زده كنوني باالرفتن بودجه ي . دولت خالي و يك اقتصاد ويرانه تحويل گرفته اند

دستگاهي كه در خدمت نظاميگري و ترويج دين حكومتي هستند در ازاي فقدان بودجه كافي براي فرهنگ و بهداشت 
  . قيرتر شدن بهاي افزايش چنين بودجه هايي را مي پردازندكارگران و مزدبگيران با ف. مردم پرداخت مي شود

، بودجه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك اين مجمع، شوراي 93در طرح پيشنهادي بودجه سال 
نگهبان، محلس، سپاه پاسداران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، سازمان بسيج، وزارت اطالعات، 

  .  درصد افزايش پيدا كرده است50 تا 30نيروي انتظامي، وزارت امور خارجه و ارتش، از 
اين افزايشها در حالي است كه حقوق پايه كارگران و مزدبگيران كه همه ساله توسط شوراي عالي كار تعيين مي شود در 

 دستمزد واقعي كارگران و مزدبگيران هر در حقيقت. حد ناچيزي افزايش پيدا كرده و هيچ خوانايي با ميزان تورم ندارد
باالبردن بودجه نهادهايي كه بر شمردم نه تنها به سود مردم ايران نخواهد بود بلكه فقر و . ساله كاهش پيدا كرده است

  . تنگدستي را افزايش خواهد داد
اكثريت مردم را نشان نمي بر همين منظر، تقسيم بندي بودجه ارائه شده چشم انداز بهبود وضعيت معيشتي و بهداشتي 

اگر . افزايش بودجه ارتش و سپاه و نهادهاي نامبرده با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي بر دوش مردم خواهد افتاد. دهد
به نقل قول آغازين حسن روحاني بازگرديم، برنامه ريزي اقتصادي ارائه شده روحاني كه در طرح پيشنهادي بودجه ارائه 

تر ثروت ملي مردم در راه افزايش توانايي نظامي جمهوري اسالمي براي پيشبرد سياست سركوبي و صدور شده نابودي بيش
  .  ارتجاع و تروريسم خواهد بود
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  جهان در آيينه مرور

  

  نلسون ماندG؛ پايان آپارتايد نژادی به بھای آپارتايد طبقاتی
  ليال جديدي

مرگ نلسون ماندال پايان زندگي انسان بزرگي است كه در سراسـر جهـان بـراي مبـارزان و آزاديخواهـان سـمبل مقاومـت                 
  ماندال را به خاطر    از يكسو، رياكاراني كه   . صورت گرفت  و رنگارنگي     طيف وسيع  او از سوي  بزرگداشت  تجليل و   .  بود رديدهگ
 كساني كه صـادقانه نقـش رهبـري او را در            ، سوي ديگر  در  و تقدير مي كردند  تبهكاريهاي رژيم آپارتايد     "توانايي بخشش "

  . هادندزاديخواهانه قرن گذشته ارج مي نآيكي از مهمترين پيروزيهاي مبارزات 
 رژيم آپارتايد يكي از بزرگترين دستاوردهاي قـرن گذشـته    پايان

 نلسون ماندال پيش بـرد، مـانع        كه  سياسي با اين حال، گذار   . بود
 آنچه كـه امـروز مـا        ؛ شد تغييرات بنيادي در مناسبات اقتصادي    

  .شاهد نتايج اسفبار آن هستيم
.  مطرح اسـت   "كنگره ملي آفريقا  "پرسشهاي زيادي در باره او و       

 سـبب تحـول بزرگـي در        او چگونـه  ونه سوال مي شـود      براي نم 
 اكنـون در حفـره      ايـن كـشور    وقتي   ،آفريقاي جنوبي شده است   

ـ      آفريقـا دسـت مانـدال و كنگـره ملـي     ه عميقي از بحران اجتماعي و اقتصادي بسر مي برد؟ آيا بذر شرايط سياسي كنوني ب
   نشد؟ كاشته

 هزاران نفر از آنان شكنجه مي شـدند، هيچيـك از            و حلق آويز مي شدند   آنگاه كه سياهان در خيابانها به قتل مي رسيدند،          
 ،نهـا يـاري بگيـرد     آ ماندال به اروپـا رفـت تـا از           60 وقتي در دهه     . نيم نگاهي هم بدانها نمي انداخت      ي غربي سران كشورها 

گره ملي آفريقـا را سـازماني    كن، خانم تاچر و آقاي ريگان،80 در دهه . ماند بستهاوروي ه  كشورها ب   اين درهاي تقريبا همه  
  او و كنگره ملـي را از ليـست تروريـستي   ،زاد شدآ كه ماندال از زندان ، زماني سالها بعد تنها كردند و  طبقه بندي تروريستي  

  . بيرون آوردندخود
نـوبي   سرمايه داري در آفريقـاي ج   مناسبات يا اين نقش ماندال در حفظ     آچه عاملي سبب شد كه اين معادالت تغيير كند؟          

   بدل ساخت؟  دوستان و عزاداران امروز او را بهنبود كه دشمنان ديروز وي
شـكننده  بيشتر، آسيب پذيري     كوتاه تر، بيكاري بسيار     رياست جمهوري ماندال شاهد نابرابري شديدتر، طول عمر        در دوران 

 سـرزنش   اين نابسامانيها بايد براي   چه كسي را    . زيست و غيره شديم   محيط  تر   از نوسانات اقتصادي جهان، نابودي سريع     تر  
  كرد؟

توضيح مي  وي  .  باشد ها شايد پاسخ برخي از اين سوال      ،، وزير پيشين اطالعات اين كشور مي گويد       "روني كاسريل "آنچه كه   
ـ   ونبرد براي حفظ روح كنگره ملي آفريقا در برابر قدرتهاي بزرگ سرمايه داري شكست خـورد            ": دهد را   آني درنـگ  مـا ب

ي بازار گره خورده است و فضاي بـسيار نـاچيزي بـراي    يليبرالي و بنيادگرا  -  جهاني نو  فرمولاكنون اقتصاد ما با     . پذيرفتيم
  ".كاهش وخامت زندگي توده ها وجود دارد

ليتي كه وي در و اما سهم و مسو،اگرچه نقش و سهم ماندال در پايان بخشيدن به آپارتايد در آفريقاي جنوبي پر اهميت بود            
ه هر دو زاويه از زندگي و ميراث مانـدال مـي   اين نوشتار ب.  نيز قابل چشم پوشي نيسترد وضع موجود در اين كشور دا برابر

  . پردازد
  

  پايان آپارتايد نژادي به بهاي آپارتايد طبقاتي
 در برابـر سـخت   ا رآنها مقاومـت او   . ل بودند يتوده هاي آفريقاي جنوبي ماندال را دوست داشتند و براي او احترام عميقي قا             

   . سال زندگي در زندانهاي خوفناك رژيم نژادپرست اين كشور مي ستودند27ترين مجازاتها در 
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 متر روي تكه 2/1 و 2/4او در سلولي به طول و عرض        .  بود منزوي از همه چيز     "روبن"  سال در جزيره دورافتاده    18ماندال  
همه لحـاظ در    كه از  او در حالي  .  طاقت فرسا كشيده مي شد      سالگي به كارهاي سخت و     46سن   حصيري مي خوابيد و در    

  . سالمتي خود را بتدريج از دست مي داد،مضيقه بود
ماندال مي توانست تسليم شود، مي توانست به مبـارزه          
و به رفقايش پشت كند، مي توانست مبارزه مـسلحانه          

 سازش كنـد را رد كند، مي توانست با سيستم آپارتايد  
 امــا او راه ،ددنــران سياهپوســت بپيوو بــه ديگــر رهبــ

ـ       همـراه ديگـر رفقـايش در       ه  مبارزه را انتخاب كرد و ب
كنگره ملي آفريقـا، جزيـره دور افتـاده اي كـه در آن              

   .مقاومت و مبارزه تبديل كردستاد  به  بود رامحبوس
 (ANC) ماندال و ديگر رفقاي وي كنگره ملي آفريقا

د و تنها خـود     را كه سازماني كوچك و محافظه كار بو       
 به  دانست،را موظف به پيروي از رهبران قبيله اي مي          

او در .  آزاديخواهانه سازماندهي كنده كه مي توانست هزاران نفر و بعدها صدها هزار نفر را براي مبارز ندسازماني تبديل كرد  
ـ  نسلي كه بعدا از رهبران قبلي بريده    ؛ را تشكيل داد   "نگره ملي كليگ جوانان   " 1944سال   سـمت جنـبش مـسلحانه    ه  و ب

  .روي آوردند
حـزب كمونيـست   .  دادند تشكيل ماندال و كنگره ملي آفريقا جبهه متحدي با حزب كمونيست آفريقاي جنوبي          ،50در دهه   

اتحاد با .  در ميان خود داشت و اين داراي اهميت خاصي بودپيگير را سوسياليستهايبسياري از اتحاديه هاي مهم كارگري      
  . ت سبب شد كه كنگره ملي آفريقا از توجه و حمايت توده عظيمي برخوردار شودحزب كمونيس

 اما ماندال به داليل ،اگر چه حزب كمونيست آفريقاي جنوبي ادعا مي كند كه ماندال در كميته مركزي اين حزب قرار داشت
در ايـن  . سـت را بـه ميـدان آورد       نيمي از كارگران سـياه پو      ، طي فراخواني  1950اين حزب در سال     . را رد كرد   سياسي آن 

با اين حال نشان دادند كه طبقه كارگر مي تواند بـراي  ، اما   شدت سركوب شدند  ه   كارگران بي رحمانه و ب     ،خيزش اعتراضي 
 به تشكيل كمپين جنبش     1952درعوض، در سال    .  مخالف بود  هاراضتاما ماندال با اين اع    . اقدامات سياسي سازماندهي شود   

   .را در موقعيت چشمگيري قرار داد ANC ي و مسالمت آميز اقدام كرد و بدين صورتنافرماني توده ا
د حمله قرار دهند و چنانچه ر تا مراكز دولتي را مو  پايه گذاري كرد   نظامي كنگره ملي آفريقا را       شاخه ماندال   1961در سال   

   .شدمحكوم به حبس ابد  1962سال  در  دستگير و اوكهيد ياما ديري نپا.  به جنگ چريكي بپردازند،شكست خوردند
با نقش آفريني  1986 - 1984 و خيزشهاي سراسري در سالهاي 1976 بحرانهاي اقتصادي و قيامهاي سال     فراز و نشيب  با  

همچنـين شـركت      جنبش كارگري سياه پوستان كه در اتحاديه هاي بزرگ غيـر نـژادي سـازماندهي شـده بودنـد و                    اصلي
 در  سوسياليـسم ،ن سنديكاليـستهاي انقالبـي بودنـد    آ و فدراسيوني كه رهبـران       "ها كارگري فدراسيون سراسري اتحاديه    "

اين نهادهاي كارگري همچنين از قيامهاي توده اي عليه آپارتايد حمايـت  . دست آورده  طرفداران بسياري ب  آفريقاي جنوبي 
ي شد و به وجوه اشتراك با آن آگاهي  م جنبشهاي كارگري نزديكهمي كردند و بدين وسيله خيل وسيع توده هاي مردم ب

وي از  . ناشي از بحران اقتصادي دست به واكنـشي دوجانبـه زد          خيزشهاي   در برابر    "بوتا"در اينجا بود كه دولت      . مي يافت 
كنگره . متالشي كند كارگران را  صفوفزد تا يكسو اقدام به رفرمهايي سطحي و از سوي ديگر دست به سركوبهاي وحشيانه

د كر و اعالم حكومت نظامي بخشيدبوتا نيز به سركوب شدت .  نرفت و در برابر آن ايستاد برنامه هاي وي   زير بار قا  ملي آفري 
از اين رو سرمايه داران با مشاهده اين حوادث يك به يك كشور را       . و از اين طريق ضعف دستگاه خود را به نمايش گذاشت          

   .ترك گفتند
 هاي خـود پيرامـون طبقـه كـارگر آفريقـاي      از نوشته مجموعه اي "فرانكو بارچييسي"با به طور مشترك  كه  "تام برامبل "

كنگـره ملـي   ":  منتشر كـرده، مـي نويـسد       "بازنگري جنبش كارگري در آفريقاي جنوني جديد      "جنوبي را در كتابي به نام       
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يدني نبـود، اگـر چـه از رهبريـت          شآفريقا تحت فشار و سركوب از هم پا       
 از  شكل گرفتهن زمان نيروهاي بزرگ و تازه ايآدر  زيرا ،عقب افتاده بود

 اتحاديــه هــاي مــستقل و  و نيــز1976 ســال "ســوتو" قيــام  درجملــه
ـ      و اتحاديـه هـاي   "جنـبش آگـاهي سـياهان    "ويـژه   ه  جريانهاي رقيـب ب

 موقعيـت هژمونيـك     ANC لحـا  با اين . ي به ميدان آمده بودند    يسنديكا
  " .اش را در جنبش حفظ كرده بود

براي همين بود كه صاحبان قدرت و ثـروت در          ": نويسددامه مي   وي در ا  
 به اين نتيجه رسيدند كه كنگره ملي آفريقا         ،آفريقاي جنوبي و دولتهاي خارجي كه مي توانستند آينده را پيش بيني كنند            

و  ANCبـه   كـه   برچـسبهايي در اين هنگام بـود كـه همـه       . را بايد زير چتر خودشان ببرند و ديگر نبايد از آن دوري كنند            
 تنها كساني هستند كه مـي تواننـد از انقـالب طبقـه      آنها متوجه شدند كه، چون بودند را فراموش كردندزدهنلسون ماندال  

  " .كارگر جلوگيري كنند
 سران اقتصادي آفريقاي جنوبي براي باكه در تبعيد بسر مي بردند ANC  رهبران، در زامبيا  مالقاتي در   1985  سال غازآدر  
   .نشستندمذاكره به ن راهي كه به برچيدن بناي سياسي آپارتايد ختم شود، يافت

 با فرستادگان وزراي احـزاب ملـي        ، وقتي هنوز در زندان بود     1988وي تا سال    . تدريج محدوديتها بر ماندال برداشته شد     ه  ب
  . گفتگو مي كرد

  . بودرفرم جهتم بعدي در ، گا" دكلركفردريك ويليم" و روي كار آمدن 1989بركناري بوتا در سال 
  

ن هنگام اعالم كـرد كـه مبـارزه    آاگرچه ماندال در . زاد كردآهمه زندانيان سياسي را       ماندال و  1990فوريه سال    دكلرك در 
 چـه ايـن متـد       راگ.  اما چند ماه بعد در اوت همان سال اعالم پايان مبارزه مسلحانه كرد             ،مسلحانه را كنار نخواهند گذاشت    

  . دولت بودعقب نشيني در برابر  ولي اين اقدام نشان از ،بار نياورده بوده رابر ارتش بزرگ دولتي ثمري بمبارزه در ب
 به شـدت خـشمگين  عده اي هم . با اين امر مخالفت كردند و گفتند اين نشاندهنده تسليم است ANC بسياري از حاميان

ماندال به "با ماندال شعار   مخالفت   آنها در . اي اعدام مي سپرد    مبارزان مسلح را به جوخه ه      ، زيرا در همان زمان دولت     ،بودند
  ." سالخي مي شوند وقتي مردم،تو مثل يك گوسفند رفتار مي كني" را مطرح مي كردند و مي گفتند "ما سالح بده

در ايـن   تام برامبل    .دشمنان سابق او را نجات دهنده خطاب كردند       . درست در همين زمان بود كه ماندال محبوب غرب شد         
در اين هنگام ماندال همه مذاكرات را به تنهايي انجام مي داد و با رفقاي خود در كنگره ملي آفريقا تبـادل                      ": باره مي گويد  
 ماندال بود كه توده ها را از تظاهرات بعدي باز ،پساز اين . از همين رو بود كه مذاكرات جاي انقالب را گرفت. نظر نمي كرد

 آغـاز شـد،    طرفهاي مـذاكره وي  نگراني  گرديد، در جدي و مهم بود كه وقتي به بيماري سل مبتال          نقآاين وضع   . مي داشت 
   ". نداشته باشد ديگر ابزاري براي جلوگيري از انقالب وجودفوت شود،زيرا اين تهديد وجود داشت كه اگر او 

يها و ديگر دزدان دست نخورده بماند، ملي يمريكاآ سرمايه اين بود كه ،مهمترين شرطي كه در برابر ماندال گذاشته شده بود
 دولتـي در دسـتور كـار    خدماتحذف  و خصوصي سازي، سرمايه گذاري خارجي و ودحذف ش ANC  از برنامه هايسازي

  . ابراز كرده بودعملي كردن اين برنامه ماندال بارها تعهد خود را نسبت به . قرار گيرد
 و  "دولت اتحاد ملـي   " سال فرصت براي برقراري      5ان ارتش آفريقاي جنوب و       فرمانده ابقايكنگره ملي آفريقا همچنين با      

  .يش موافقت كرد بر سر مناصب خو"حزب ملي"كابينه ي ارشد  اعضاباقي ماندن
، معـادن، كارخانـه هـاي       مرغوب تـرين  به سفيد پوستان    ا،   ماندال و كنگره ملي آفريق      و  بين رژيم نژادپرست   هاافقدر ديگر تو  

  .  داده شد و آنها مجوز خارج كردن  سرمايه ها و عوايد شان از كشور را نيز دريافت كردندات ماليتوليدي و موسس
  اش  خالف اعتقادات اوليه   ، انجام مي داد   اونچه  آيد كرده اند،    ي مي گويد و بسياري ديگر نيز اين امر را تا           ماندال نطور كه هما
وي اين بود كه سياهان نمي توانـستند        مخالفت  تنها  .  دفاع كرده بود   يستريااو هميشه از سرمايه داري و نظم پارلمانت       . نبود

  .در آن شركت كنند



 ١٣

 در تـاريخ خـود تغييـرات    دوره اي در هـيچ   و هرگـز ANC": قضات گفـت   خطاب به    "ريونيا" در دادگاه    1964او در سال    
 هيچگـاه مخـالف جامعـه       ،ن اطـالع دارم   تبليغ و ترويج نكرده و تا آنجا كه مـ          را   انقالبي و تغيير در ساختار اقتصادي كشور      

  ".سرمايه داري نبوده
فقـط   ، در منشور آزادي قيد شده بود1955 كه در سال     سازيتعهد به ملي    

 بـود و    "كنگره مردم " براي راضي كردن نمايندگان طبقه كارگر در         يامتياز
و نه حتي    ANC نه ماندال و نه   .  بدين قصد نبود كه جدي گرفته شود       هرگز

.  سوسياليسم را در برنامـه خـود نداشـتند         ،نيست آفريقاي جنوبي  حزب كمو 
 دستكم براي حزب كمونيست بدين معنا بود كه دهها سال طـول              پروژه اين

انقـالب  ( " اول انقـالب   مرحله"خواهد كشيد تا آفريقاي جنوبي بعد از اتمام         
 از اتوريتـه     نيـز  حزب كمونيـست  .  سمت گام بردارد   ه اين ب) دمكراتيك ملي 

   . طبقه كارگر را خاموش كندهاي اعتراضتاستفاده كرد خود ا
يس جمهور سياهپوسـت ايـن      ي نخستين ر  ، آفريقاي جنوبي   در تاريخ   ماندال در نخستين انتخابات دمكراتيك     1994در سال   

   . عهده داشتبر 1999او اين عنوان را تا ژوئن . كشور شد
 ،سياليسم در اين كشور مبارزه كرده بود و رنجها كـشيده بـود   طبقه كارگر سياهپوست كه براي سو،1994پس از انتخابات    

 شـامپاين قـدرت    ANC  باالي ي را مي نوشيد كه بسياري از اعضا        باقي ماندن مناسبات اقتصادي پيشين     در حالي جام تلخ   
   .سر مي كشيدند

د را به خارج از آفريقاي جنوبي برد        او دفتر خو  .  نام نهادند  "ملت رنگين كمان  "اربابان براي سپاسگزاري از ماندال او را رهبر         
، محدوديت در برق، مدارس فقير و بدون امكانات  آشاميدنيتوالتهاي گودالي، عدم دسترسي به آببا و سياهان در زاغه ها،   

  . ماندند بجادرصد30و بيكاري باالي 
تنهـا دو راه  ":  مي گويـد "ناتا-ا زولوكاو"يس دانشگاه  ي و ر  "اقتصاد استثماري : غارت آفريقا " نويسنده كتاب    ،"پاتريك باند "

براي متوقف كردن   نيز تالش سخت     نخست، بسيج مردم و همه شور و شوق، انرژي و تالشهاي آنان و               .اساسي وجود داشت  
راه ديگر كه در نهايت پـيش رفـت،         . و لغو بازپرداخت بدهيهاي غير قانوني دوران آپارتايد         سرمايه ها از كشور     خروج جريان

  ".يانقالب دمكراتيك مل"ليبرالي با اصالحات كوچك اينجا و آنجا به بهانه و ادعاي سطحي حفظ  - ير نوپيمودن مس
ملي كردن معادن، بانكهـا و صـنايع و غيـره غيـرممكن       " :وي گفت .  را روشن نكرده    جهتگيري هيچ كس بهتر از ماندال اين     

  ".د اجتناب ناپذير است كنترل بخشهاي خاصي از اقتصا، محدود شدن بهدر وضعيت ما. است
 بـه   "ماريكانا بـسبكي  " كارگر معدن را در      44 ،سال گذشته پليس  

اين دليل روشني است بر اينكه مبارزه بـراي آزادي و           . قتل رساند   
و ايـن نـه تنهـا بـا          جريـان دارد     برابري واقعي در آفريقاي جنـوبي     

 بلكه بـا سـاختار اصـلي سياسـتهاي         ، با كنگره ملي آفريقا    ياروييرو
   . ممكن مي گردد،وجود كه ماندال نيز بنيانگذار آن استم

ن توده اي كه اميد دسترسـي   آمرگ نلسون ماندال نه تنها از سوي        
 كـه    نيز به آزادي را در رهبري او مي ديدند، بلكه براي آن عده اي            

 بود و به يـاري وي     80شان زير تيغ تهديدهاي جنبش دهه        گردن
 رهبر مقـاومتي  ياد و نام ماندال در خاطره ها خواهد ماند، هم از آن رو كه             .  اهميت است  داراي ،سالمت رد شدند  ه  از خطر ب  

  . گذاشت ليبراليسم تنها -  خود را در مبارزه شان عليه سرمايه داري و نوپشتيبانانه  به اين سبب ك و هم بودبزرگ
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  گزارش صد روزه روحانی، جيب خالی، ُپز عالی
  جعفر پويه

 آذر در يك گفتگوي زنده تلويزيوني، گزارش عملكـرد صـد   5، رييس جمهور رژيم واليت فقيه روز سه شنبه       حسن روحاني 
در اين نمايش تلويزيوني، سه نفر به عنوان پرسشگر حضور داشتند تا به ظاهر با طرح سـووال،        . روزه دولت خود را ارايه داد     

همچون رويه معمول در گذشته، هر سه آنها به تعريف و تمجيد اما . روحاني را در مورد عملكرد دولت اش به چالش بكشند  
  . از او پرداخته و چونان بادمجان دور قاب چينان، نقشي بيش از زينت اين برنامه نداشتند

در اين نمايش يكطرفه كه روحاني همچون همتايان تاكنوني خود متكلم وحده بود، مساله گفتگو و توافق اتمي را دستمايه               
او كـه بـه بـسياري از قـول و وعـده هـاي       . د تا بتواند عملكرد دولت اش در بعضي عرصه ها را توجيـه نمايـد        حرفهايش كر 

انتخاباتي اش عمل نكرده، حتا اشاره اي نيز به بسياري از آنان نكرد و تـالش نمـود تـا بـا پرگـويي و انـداختن بـسياري از                        
او بدون اشـاره بـه چگـونگي روي كـار آمـدن             . ويي خالي كند  كمبودها به گردن دولت احمدي نژاد، شانه از زير بار پاسخگ          

احمدي نژاد و تاكيد مكرر خامنه اي بر نزديك دانستن نظر خود با وي و حرفهاي پوچ و بيهوده احمدي نژاد كه مورد تاييد 
  .رهبر جمهوري اسالمي نيز بود، دولت احمدي نژاد را حيف و ميل چي و برباد دهنده ثروت ملي مردم دانست

نگاهي كوتاه به گفته هاي روحاني در عرصه هاي گوناگون و فرار عمدي او از موضوعات چالش برانگيز و عدم اشاره به آنهـا             
مي تواند بگويد كه شيخ كليد به دست در كجاي كار قرار دارد و چگونه خواهد توانست بـر اقتـصادي ورشكـسته و ويـران،          

  .ستهاي شهروندان خواهد داددولت خود را بنا كرده و چگونه پاسخي به خوا
  

  گزارش به خود از ديگران

اين گزارش سه ": روحاني همان ابتداي كار آب پاكي را در مورد نگفته ها در اين برنامه روي دست بيننده ها ريخت و گفت
بخش دارد، يك بخش اينكه رييس جمهور منتخب به مردم گزارش مي دهد و يك بخش گـزارش مكتـوبي اسـت كـه در                         

ها و خبرگزاريها منتشر مي شود و يك بخش گزارشي است كه وزرا و معاونان هريك در بخشهاي مربوط بـه خـود بـه                   سايت
  ".اطالع مردم مي رسانند

حال اينكه آيا . با اين حساب، يك سوم گزارش صد روزه را خود او خواهد گفت، مابقي را بايد در جاهايي ديگر جستجو كرد
اشت و يا وزرا و معاونان او چه زمان گزارش خواهند داد، مشخص نيست، زيرا تنهـا كـاري                   چنين گزارشاتي وجود خواهد د    

تشخيص آنكه كدام يك از آنهـا گـزارش عملكـرد        . كه پايوران رژيم در آن استادند و دايم مشغول، حرافي و ياوه بافي است             
دريافت وگرنه كاري كه رژيـم واليـت فقيـه در     دولت و كدام تبليغات دولتي است را بايد از نياز و حال و روز دولت و رژيم                  

بـراي درك ايـن     . عمر خود نكرده و اقدام به آن نخواهد كرد، گزارش دهي به مردم به عنوان صاحبان اصـلي كـشور اسـت                     
مردم ": رابطه، همين يك جمله آيت اهللا مصباح يزدي، عضو مجلس خبرگان و از ايادي خامنه اي كافي است كه مي گويد                    

  " دارند؟  حق بدهند، مردم چه حقي مردم چكاره هستند كه به كسي.  را انتخاب كنند د كه بخواهند كسيچكاره هستن
دولت بايد در برابر مردم پاسخگو باشد و افتخارش پاسخگويي در برابر مـردم اسـت، مـردم                  ": با تمام اينها اما روحاني گفت     

  ".بايد از جزييات برنامه باخبر و مطلع باشند
كه خودش را پاسخگو مي داند، رييس آن در اولين گفتگوي مستقيم خود با مردم كه آنرا گزارش نيز مي نامد، حال دولتي  

در مورد گران شدن كاالهاي مصرفي و اقالم اساسي مورد نياز مردم چه پاسخي دارد؟ روحاني راه بهتري براي مقابلـه مـي                  
مي بايست نرخ ارز را دو برابر مي كرد و معنايش اين بـود              ) نژاداحمدي  (در واقع دولت    ": او در اين مورد مي گويد     . شناسد

با برنامه ريزي صورت گرفته در برخي مـوارد بـا           )... كه اينكار را نكرده   (كه همه كاالهايي را كه وارد مي كند، دو برابر شود            
 شيب بسيار ماليم به قانون، دالر را پرداخت يارانه مانند گندم، نان و دارو قيمت را ثابت نگه داشتيم و در بقيه موارد با يك             

  ".  تومان رسانديم تا فشاري به مردم وارد نشود2500حدود 
يعني دولت روحاني همان راه دولت احمدي نژاد را مي رود با اين تفاوت كه او دالر تخصيص داده شده به واردات را گـران                

 تومان هم از آن 2500 توماني دو برابرش مي شود 1200الر حال چرا د. نكرد، اما دولت روحاني اين مهم را به انجام رساند  
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اينگونه روحاني يك دغل بازي . سووالهايي است كه البد دشمن آن را طرح مي كند، واال دولت كه به مردم گزارش مي دهد
ن فروشـي،  و گراني عيان كه خود مرتكب شده را به گردن دولت احمدي نژاد مي اندازد تا اينگونـه خـود را از تهمـت گـرا                     

  .ناتواني در كنترل قيمت و دست درازي به جيب اقشار كم درآمد مبرا جلوه دهد
  

  مهار تورم و نقدينگي به سبك گذشته

روحاني در مورد چگونگي كنترل تورم كه توسط يكي از همان مجريان دست آموز طرح شد، آسمان را به ريسمان بافت تـا        
او هدفمندي يارانه ها و مسكن مهر را دو طرحي دانست كه تورم  .  خنده وا دارد   بتواند پاسخي بدهد كه مرغ پخته را هم به        

در مـرداد مـاه حقـوق كارمنـدان         ": وي ابتدا در مورد خالي بودن خزانه توضيح داد و گفـت           . زا هستند و بايد متوقف شوند     
 ميليارد 4600جود نبود، يعني بيش از  ميليارد تومان بيشتر در خزانه مو2870 ميليارد تومان بود و از اين مبلغ تنها 7500

  ".تومان بايد از بانكها قرض مي گرفتيم كه تنها فقط بتوانيم حقوق كارمندان را پرداخت كنيم
 گرفته كه نام مستعار چاپ اسـكناس        "قرض" ميليارد تومان از بانك مركزي       4600با اين حساب در همان آغاز كار دولت،         

آيا با چنين آغازي متصور است كـه دولـت حتـا گـام              . زا و افزايش دهنده نقدينگي است     بي پشتوانه است و اين خود تورم        
  . لرزاني در جهت مهار تورم برداشته باشد؟ بگذاريد مابقي گفته هاي او را ببينيم، بعد متوجه عمق فاجعه خواهيم شد

ليارد تومان پول دارد كه بر اسـاس قـانون    مي3500دولت براي پرداخت يارانه و ادامه آن ماهانه نياز به ": روحاني مي گويد  
اين مبلغ بايد از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي تامين شود كه افزايش حاملهاي انرژي تنها نصف اين مبلغ را تـامين                      

 ما براي تامين مابقي بايد از منابع بودجه اي استفاده كنيم كه در اين صورت هر ماه كسري براي پرداخـت يارانـه           . مي كند 
  ".داريم

با يك حساب سرانگشتي در صورتي كه دولت نتواند به منابع ارزهاي خارجي دست پيدا كند، بايـد ماهانـه چيـزي حـدود                        
 ميليـارد تومـان پـول بـه     3500به جز اين هم ماهانه چيزي حدود .  ميليارد تومان اسكناس بي پشتوانه چاپ بزند       17500

كه بگويد كه اين حجم پول ماهيانه تورم زا نبوده و براي اقتـصاد كـشور                آيا كسي هست    . نقدينگي كشور اضافه خواهد شد    
  مشكل آفرين نيست؟

  
او در اين ميان طرحي هم پيشنهاد مي كند كه همان ادامه برنامه هدفمندي يارانه هاست، زيرا اين پول نقـد در يـك بـازه      

 از اعتراضهاي گسترده، به مردم مبلغي كمك مي زماني بايد قطع گردد و تنها در ابتداي كار است كه دولت براي جلوگيري
اين چيزي است كه بانك جهاني و صندوق بـين  . كند تا آنها به گراني عادت كنند و سپس همين مبلغ نيز قطع خواهد شد  

د راه حل ديگر اين بود كه به يك بخش افرا         ": به همين دليل روحاني ادعا مي كند كه       . المللي پول به رژيم ديكته كرده اند      
  ".جامعه يارانه ندهيم

به اين نتيجه رسيديم كه اگر بخواهيم       ": روحاني مي گويد  . اما علت اينكه چنين كاري نكرده خود بيش از همه جالب است           
يارانه ها را از قشرهاي پردرآمد بگيريم، بايد از حساب بانكي آنها مطلع شويم و تعداد امالك مردم را در نظر بگيريم كه اين 

  ".ندگي خصوصي افراد خواهد شددخالت در ز
اين عذر پوشالي و چند مصرفه در حالي توسط روحاني بيان مي شود كه او نمي گويد وظيفه وزارت دارايي و اداره ماليـات                    
چيست؟ مگر نه اينكه اداره ماليات بايد از همه داراييها و درآمدهاي ماليات دهندگان آگاه باشـد؟ مگـر نـه اينكـه بايـد در                        

ب و كتاب وجود داشته باشد تا كالن سرمايه داران و آناني همه كشور را چاپيده اند، حـداقل ماليـات خـود را                  مملكت حسا 
بپردازند؟ كجاي دنيا رييس يك دولت اينگونه از دزدان و چپاولگران حمايت مي كنـد و كنتـرل درآمـد و دارايـي آنـان را                          

  دخالت در زندگي خصوصي افراد مي داند؟
يك كالهبردار بي هويت و بدون داشتن اندكي دارايي موفق مي شود از بانكهاي كـشور ميلياردهـا دالر        بي دليل نيست كه     

ال سي دريافت كند، بدون اينكه مرجعي وجود داشته باشد كه در مورد توان مالي او اظهار نظر كند كه چنين كسي واجـد     
 پول شويي، فرار از ماليـات، نقـل و انتقـال پولهـاي              چنين داراييهايي هست يا نه؟ به همين دليل سند سازي، بند و بست،            
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كالن در كشورِ نماينده خود خوانده خدا بر روي زمين كار سختي نيست، زيرا چون و چرا در مورد آنان و يا كنترل دارايـي         
يم هم و حسابهاي بانكي و غيره شان دخالت در زندگي خصوصي دزدان و چپاولگران معنا مي دهد كه همدستان پايوران رژ

هستند، اما وارد شدن بدون اجازه گله اوباش به خانه مردمي كه يك جشن خانوادگي برپا كرده و زنان و مـردان راحـت در         
بازرسي تحقيرآميز مردان و زنان     . كنار هم نشسته اند، امري عادي است و دخالت در زندگي خصوصي مردم معنا نمي دهد               

، دستگيري دستجمعي جوانان به جرم شركت در ميهماني و جشن و شالق زدن در خيابان و پرسيدن نسبت آنان با يكديگر
آنان به جرم نوشيدن مشروبات الكلي يا رقصيدن با يكديگر، دخالت در زندگي خصوصي مردم نيـست، امـا كنتـرل دارايـي               

ند و دخالـت در     دزدان و كالهبرداران، سركشي به حساب بانكي آنها كه در همه كشورهاي دنيا امـري عـادي اسـت، ناپـس                    
يعني او با چنين ريشي مـي خواهـد بـرود    . زندگي خصوصي قلمداد مي شود كه روحاني از دست زدن به آن شرم مي كند            

  تجريش؟
  

  معرفي احمدي نژاد به عنوان مقصر، تبريه خامنه اي

تا همـه گناهـان را بـه        او كه در اين برنامه تلويزيوني در مورد موفقيتهاي دولت خود چيزي براي گفتن نداشت، سعي كرد                  
گردن دولت احمدي نژاد بيندازد و البته جاهايي هم سخن دوپهلو را چنان گفت كه گوشه اي از آن بـه عبـاي سـيد علـي           

البته نمي خواهم بگويم همه مشكالت ما مربوط به تحريم است؛ عمده ": او با مقدمه چيني گفت. خامنه اي ساييده مي شد
مي شود چرا كه در شرايطي كه دولت، تحريمها را كاغذ پاره مي خواند، وابستگي اش را بـه  مشكالت به بي تدبيري مربوط     

  ".خارج از طريق واردات بيشتر مي كرد
دولتي كه برگزيده و مورد حمايت همه جانبه رهبر جمهوري اسـالمي بـود و خامنـه اي مخالفـان آن را بـي بـصيرت مـي                  

او با اين . م مي كند و انگ مي زند كه وابستگي به خارج را بيشتر كرده است           دانست، حال روحاني آن را به بي تدبيري مته        
وقتي با دنيا در حال مبارزه هستيم، بايد به داخل تكيه كنيم و با شعار نمي شود بـا دنيـا مقابلـه               ": مقدمه چيني مي گويد   

  ".كرد
مي كرد و جهـان را بـه مبـارزه مـي            چه كسي به جز خامنه اي توپ و تشر مي زد و در هر سخنراني خود دشمن، دشمن                   

طلبيد؟ حال دولت بركشيده او به گفته روحاني نه تنها به خارج وابسته تر مي شود، بلكه هل من مبارز آن را شعار توخالي                
  . اي مي داند كه با همه توان در خدمت اشتغال چينيها و كره ايها بوده است

متاسفانه دشمنان در ":  اسالمي در دوره احمدي نژاد توجيه مي تراشد  روحاني در مورد تشديد انزواي بين المللي جمهوري       
سطح جهاني نوعي ايران هراسي را به وجود آورده بودند و روابط دولت با دنيا به جز تعداد كـشوري معـدود، كـاهش پيـدا                          

  ".كرد
ند و هستند كه هر روز در گوشه        اما كيست كه نداند اين علي خامنه اي و دار و دسته سپاه پاسداران و وزارت اطالعات بود                 

اي از دنيا دست پيدا و پنهان شان رو مي شود و ايادي آن به جرم اقدام عليه شهروندان و امنيت ديگـر كـشورها دسـتگير                  
 واهي نبوده و رژيم تروريست پرور جمهوري اسالمي از محل ثروت ملي مردم ايران، گروهها                "ايران هراسي "اين  . مي شوند 

روريستي مختلفي را يا سازمان داده و يا تحت حمايت مالي و معنوي خود گرفته تا با ايجاد رعب و وحـشت                      و سازمانهاي ت  
حال حسن روحاني با هر زباني كه بخواهد آن را منكر شود، همگان مي دانند كه دسـتهاي                  .  نمايند "توليد اقتدار "براي آن   

 سازمانها و نهادهاي ماجراجوي تحت رهبري او بيرون نمـي      پنهان پشت اين اعمال از آستين كسي به جز علي خامنه اي و            
  .آيد
  

   روايت روحاني از مجهوالت
: به عنوان نمونـه او گفـت      . به جز اين، روحاني به مواردي اشاره كرد كه غير واقعي بوده و نشانه هايي از آن ديده نمي شود                   

كمفرماست اين در حالي است كه قبال روابـط در حـد   خوشبختانه در روابط قوه مجريه با قواي قضاييه و مقننه آرامشي ح  "
  ".شكايت در دادگاه از همديگر پيش رفت
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يعني آنها بايد دايم در حال جنگ يـا زد و خـورد   . معلوم نيست منظور روحاني از آرامش در روابط بين قواي كشور چيست     
   سر يكديگر نكوبند، شق القمر كرده اند؟باشند، يا قواي سه گانه كشور اگر با هم درگير نباشند و با چماق قضايي بر

با اين وصف او در حالي از آرامش صحبت به ميان آورد كه سه وزير پيشنهادهايش براي وزارت ورزش و جوانـان، از سـوي                         
مجلس رد شدند يا احضار وزرا به مجلس و تحت فشار قرار دادن آنان همچنان ادامه دارد و كار تا جايي رسيده كه بعضي از 

با سخناني زننـده و فحاشـي در صـحن علنـي بـراي روحـاني پيـام            ) محمد مهدي زاهدي، نماينده كرمان    (س نشينان   مجل
  حال چگونه اين عملكرد مجلس با دولت را مي توان آرام نام نهاد؟ . فرستادند

  
الف گفتـه هـاي   از سوي ديگر دستگاه قضايي تحت سرپرستي آخوند الريجاني كه برگزيده رهبر رژيم است، همچنان بر خ               

دولت روحاني با بگير و ببند و صدور احكام اعدام و اجراي آنها، پر تعداد ترين اعدامها در طول دوره سه ماهه يك دولـت را   
اين چگونه آرامشي است كه دولت روحاني تالش مي كند تا در سطح بين المللي . در كارنامه دولت روحاني ثبت كرده است

ا كند و با سازش و بند و بست راهي براي عبور از تحريمها كه گلوي رژيم را مي فشارد باز كند، براي رژيم آبرويي دست و پ
اما در داخل كشور تمام نهادهاي امنيتي و سركوبگر با شدت هرچه بيشتر مشغول قلع و قمـع مـردم و فعـاالن سياسـي و                          

  ت روحاني در اين مورد كاري ساخته است؟اجتماعي هستند؟ در اين كشور چند دولت وجود دارد و در اصل از دست دول
 روز بسياري از كتابهايي كه ممنوع شده بود، آزاد 100در همين ": او در مورد مطبوعات و آزادي نويسندگان هم مدعي شد

و بسياري از نويسندگان ممنوع القلم شده بودند كه آنها را به صريح القلم تبديل كرديم، يعني بروند قلم بزنند                    . و چاپ شد  
  ".هر چه دلشان مي خواهد بنويسند، البته در چارچوب قانون بنويسند
سانسور و پيگرد نويسندگان همچنان بـه قـوت خـود    . اما هيچ نشانه اي از آنچه روحاني به زبان آورده، به چشم نمي خورد          

ياري از نويـسندگان    نه تنها دستگاههاي اطالعاتي و وزارت ارشاد به شدت مشغول سانـسور هـستند، بلكـه بـس                 . باقي است 
يورش به دست اندركاران سايتهاي اينترنتـي و دسـتگيري فلـه اي آنهـا،               . ممنوع القلم شده همچنان تحت فشار قرار دارند       

تعطيلي بعضي از روزنامه ها و بگير و ببند در حوزه نشر و اينترنت نيز شواهد ديگري است كه نشان مي دهد بين گـزارش                         
  . مي وجود دارد و حرفهاي روحاني حتا در چارچوب اطرافيان خود او نيز برش نداشته و نداردروحاني و واقعيت فاصله نجو

او در باره به كارگماري افـرادي از        . به جز اين موارد خالف گويي، آنچه كه روحاني در مورد شان سكوت كرد نيز بسيار بود                
 وعده هايش دلخوش كرده بودند را تا كنـون ناكـام     او فعاالن سني كه به    . اقليتهاي قومي و مذهبي مثل سنيها سكوت كرد       

نيـز سـكوت پيـشه      ... به غير از اين، او در مورد كردها، بلوچها و           . گذاشته و در گزارش خود حتا اشاره اي هم به آنان نكرد           
 در آينده گوشه بر اين اساس، اين سووال كه آيا او. كرد و قولهاي زمان كانديداتوري خود را فراموش كرده و يا ناديده گرفت

  . چشمي به آنها خواهد داشت يا نه را مي شود پاسخ گرفته تلقي كرد
وعـده او بـراي پيگيـري آزادي موسـوي، كروبـي و      . حسن روحاني در مورد آزاديهاي سياسي و اجتماعي هم سـكوت كـرد          

  .ي و كوتاه چيزي شنيده نشدرهنورد بدون اشاره ماند و از او در بسياري از موارد ديگر نيز به جز پاسخهاي مبهم، كل
  

  در انتها

 روزه آب پاكي را روي دست بسياري ريخته باشد و خيـال  100به نظر مي رسد نمايش تلويزيوني روحاني با عنوان گزارش     
  .آنها را راحت كرده كه از اين امام زاده رژيم نيز معجزه اي به نفع آنان برنخواهد خواست

راي جلوگيري از تحريم بيشتر و توان فروش نفت كه بقاي رژيم به آن بسته اسـت، روي        بند بست و امتياز دادن در خارج ب       
هرچه رژيم در خارج كشور بيشتر عقب نشيني كند، در داخل مجبور است سركوبها را               . ديگر سكه بگير و ببند داخلي است      

اين همان چيزي اسـت كـه قـدرتهاي         . دبيشتر كند تا امكان هر نوع استفاده از موقعيت جديد را براي مردم ايران سد نماي               
خارجي طرف حساب رژيم هم مي دانند و هيچ حرفي از حقوق بشر و حقوق اساسـي مـردم در گفتگوهـاي بـين طـرفين                          

  .نيست
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  مالکی زير فشار ھمه جانبه
  آناهيتا اردوان

  عراق؛ رويارويي تكثرگرايي با اقتدار گرايي فزاينده نوري مالكي

وب قيام مردم استانهاي به پاخاسته، انفجار بمب، ترور افراد و شخصيتهاي سياسي، سانسور و تشديد روند تهديد و سرك
حمله به رسانه هاي گروهي، نقض مستمر حقوق بشر و اجراي احكام وحشيانه اعدام، دستگيري، زندان و تحت شكنجه قرار 

 بيكاري، جامعه عراق را در بحران ژرف و دادن معترضان به بهانه مبارزه با تروريسم، به موازات گسترش فقر مفرط و
  . استبغرنجي فرو برده كه در گام نخست، ماحصل سياستهاي اقتدارجويانه و ضد مردمي دولت نوري مالكي 

درصد دستگيريها توسط شبه نظاميان و 90 نفر افزايش يافته كه تقريبا 3528آمار دستگيريها در عراق طي ماه اوت به 
 نفر 71در اين دستگيريها، .  صورت گرفته است"عصايب الحق" و "سوات"نوري مالكي موسوم به ديگر نيروهاي سركوبي 
 گزارش مفصلي پيرامون تهاجم ماه گذشته نظاميان مالكي به خانه هاي "التغيير"تلويزيون . نيز به قتل رسيده اند

، اغلب خانه هاي ساكنان مورد يورش و بازرسي بر پايه گزارش مزبور.  انتشار داد"االنبار" واقع در استان "راوه"شهرستان 
 "اعظميه" در گزارش ديگري از همكاري مزدوران سپاه پاسداران با نيروهاي ويژه مالكي در رسانههمين . قرار گرفته است

ن بر اين، افزو. بغداد خبر مي دهد كه مردم را مورد تهاجم قرار داده اند، آنان را دستگير و اموال شان را به غارت برده اند
 بر اساس گزارشي در ماه دسامبر، بر تشديد اقدامات سركوبگرانه مالكي عليه مناطق سني نشين تاكيد "تلويزيون بغداد"

 را به محاصره "ديالي" در استان "مقداديه" در شهرستان "جبور"ورزيد و اضافه كرد كه يك نيروي امنيتي، منطقه عرب 
يني، نيروهاي امنيتي با بستنِ وروديها و خروجيها مانع رفتن كاركنان و دانش به گفته شاهدان ع. خود درآورده است

  . آموزان به ادارات و مدارس شده اند
 و همزمان به بازرسي و ه محاصره كرد"بابل"بر اساس گزارش ديگري، نيروهاي مالكي مناطق بسياري را در شمال 

يروهاي امنيتي با مشاركت نيروهاي سوات و ارتش و پليس، منطقه ن. دستگيري تعدادي از اهالي منطقه مبادرت ورزيده اند
  . در شمال بابل زده اند"اسكندريه"را با خاكريز بسته و بعد از آن دست به حمله و دستگيري گسترده در مناطق بخش 

، " كولويلروپرت". ماه گذشته، دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اعدام شنيع زندانيها توسط نوري مالكي را محكوم كرد
سخنگوي حقوق بشر سازمان ملل متحد، دستگاه قضايي عراق را با ذكر اين موضوع كه در دو سال گذشته اعدامهاي 

وي اضافه كرد كه اعدامها نه تنها شنيع و غير انساني بوده، بلكه به . گسترده اي به دفعات انجام پذيرفته، زير سووال برد
خبرگزاري فرانسه نيز شمار جانباختگان سوقصدهاي مذهبي از . ن بين الملل استاحتمال بسيار قوي در مغايرت با قانو

سازمان شفافيت بين المللي، عراق را در رديف فاسدترين دولتها، .  نفر، اعالم داشت5800آغاز ژانويه تا به حال را بيش از 
ملل در عراق، تنها طي چهار ماه ، نماينده سازمان "نيكوالي مالدنوف"به گزارش .  كشور جهان معرفي كرد177بين 

  . هزار تن از شهروندان عراقي كشته شده اند9گذشته 
روند نقض آشكار حقوق بشر و تشديد سياست سركوب و حذف معترضان و مخالفان توسط نوري مالكي با نزديك شدن 

القات با كارگزاران امپرياليسم و سفرهاي وي به آمريكا و ايران، م. انتخابات دوره سوم نخست وزيري رابطه اي مستقيم دارد
، بر پايه منافع مشترك در منطقه براي قبضه قدرت سياسي در انتخابات مزبور كه در ماه آنهاارتجاع جهت جلب رضايت 

  .آوريل برگزار مي شود، صورت پذيرفت
صلي ترين مخالفان تغيير بافت جمعيتي عراق از ديگر شيوه هايي ست كه با هدف به حاشيه راندن سنيها به مثابه ا

سياست انحصار طلبي، چيره گشتن بر قيام آنان، كنترل و هژموني بر منطقه از سوي نوري مالكي در دستور كار قرار گرفته 
ي عراق به زور كوچ "نينوا" هزار خانوار در دو استان ديالي و 20، 2013، تنها در سال "الجزيره"بر اساس گزارش . است

ماه گذشته كشاورزان كربال عليه مصادره زمينهاي شان به بهانه ساختن فرودگاه، تشديد موج تظاهرات . داده شده اند
همگي نه تنها در راستاي مهار اعتراضها، ... انفجارها و ترور، حمله به خانه هاي مردم و مصادره امالك و مستغالت آنان و

  .بلكه تحت پروژه عمليات پاكسازي قومي است
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 مفسر سياسي در همين رابطه ابزار مي دارد كه انفجار خودروهاي بمب گذاري شده به اعدام ، نويسنده و"لقاء مكي"
وي ادامه مي دهد كه اعدام با دستان بسته و با شليك به سر قربانيان . سيستماتيك بر اساس فرقه گرايي ارتقاء يافته است

  ) 1392 آذر 9سايت سازمان مجاهدين خلق ايران، . (بيانگر پاكسازي قومي است
در اجراي پروژه ) نخستين صادر كننده نفت در جهان(پاسخ چرايي كشتار، فقر، گرسنگي و بيكاري اكثريت مردم عراق 

  .هاي خانمانسوز ولي فقيه است
 دكستر فيلكينز، روزنامه نگار آمريكايي برنده جايزه پوليتزر در سال ٔدر گزارش افشاگرانه

 نفت ٔ هزار بشكه200دولت مالكي هر روز معادل «: در روزنامه نيويوركر آمده است2009
براي )  ميليون دالر قيمتهاي كنوني20برابر با حدود (را كنار مي گذارد و پول آن را 

نيروي قدس بدين وسيله خود را نسبت به فشار اقتصادي ناشي از . سليماني مي فرستد
سليماني براي عمليات خود، حتي . ن گرا و مخفي استاين يك برنامه تأمين مالي درو. تحريمهاي غرب، مصون كرده است

به بيان ديگر، مردم عراق با وحشت بي پاياني روبرويند كه ) 1392 مهر 23همانجا، . (» ايران نيازي ندارد]رژيم [به بودجه
  .  از سياستهاي ارتجاعي صدور انقالب اسالمي و تنش آفريني اُم القراي واليت فقيه در تهران سرچشمه مي گيرد

اعتراضات و تحصنهاي مردمي باوجود سركوب وحشيانه و تهديد و توطيه هاي همه جانبه، گذشت يك سال استواري و 
پايداري و  استمرار پيكار تا تحقق آزادي زندانيان سياسي، خاتمه فعاليت شبه نظاميان و توقف حمالت فرقه گرايانه دولت 

  .  عراق استاز روندهاي اصلي در شرايط كنوني جامعهمالكي 
، به همراه ژرفش رويارويي ميان احزاب، به  ايرانصحنه سياسي عراق با تداوم نبرد عليه نوري مالكي و دخالتهاي رژيم

 عليه سياستهاي هژموني طلبانه نوري مالكي "اياد عالوي" به رهبري "وفاق ملي"خصوص افشاگريهاي همه جانبه جنبش 
. گرايي و تفكيك قوا از يكسو و اقتدارگرايي و سلطانيزم از ديگر سو بدل گشته است، به تقابل ميان تكثر"حزب الدعوه"و 

نخست وزير و افزايش تالش توطيه مجلس و به دنبال آن تعيين شدت گيري اين ستيز با فرا رسيدن دوره سوم انتخابات 
  . گرانه نوري مالكي جهت تثبيت و حفظ قدرت سياسي، دور از انتظار نيست

ه رژيم در سياست خارجي و مذاكره با آمريكا و كشورهاي غربي جهت رفع تحريمهاي كمرشكن و حل و فصل رويكرد تاز
روشن است كه رژيم براي . بحران هسته اي قادر است به مهار سياستهاي تنش و بحران آفريني آن در منطقه بينجامد

 به سالح اتمي به مثابه سالح ايديولوژيك و "صدور انقالب اسالمي و تشكيل خاورميانه اسالمي"پيشبرد هدف ديرينه 
از اين حيث، پذيرش توقف غني سازي اورانيوم مانعي جدي در راستاي تحقق اهداف . استراتژيك نياز مبرم و حياتي دارد

تنها اما، تحقق اين مهم نمي تواند . مزبور و تضعيف نيروهاي ارتجاعي وابسته به رژيم، از جمله نوري مالكي به شمار مي آيد
 - به ميز مذاكره ارتجاع و امپرياليسم واگذار شود، بلكه نياز به ابزاري دارد تا نتيجه مذاكرات نه به نفع مطامع سياسي

اقتصادي يكي از دو طرف معادله، بلكه به سود منافع مردم محروم منطقه كه قرباني سياستهاي تماميت خواهي رژيم و 
جلوگيري از سياستهاي ماجراجويانه رژيم و كمرنگ شدن نقش تنش آفرين آن . دنيروهاي وابسته به آن هستند، رقم بخور

ايجاد جبهه اي وسيع متشكل از نيروهاي . در منطقه بدون فشار توده اي نمي تواند به اندازه كافي و بايد، صورت پذيرد
ارانه به اعتراضها عليه مالكي و ملي، سكوالر و چپ عراقي، در راس آن حزب العراقيه به رهبري اياد اعالوي و تكيه هوشي

رژيم، اثرگذاري، هدايت و سازماندهي جنبش اعتراضي تا ارتقاء آن به حد جنبش سراسري، نقش بسزايي در تغيير توازن 
  . نيرو به نفع منافع ملي و مردمي عراق در مذاكرات، روابط و مناسبات رژيم با امپرياليسم دارد

دان سني عراق و احترام و رعايت حق مشاركت آنان در قدرت سياسي جهت تسريع تجلي احقاق حقوق دموكراتيك شهرون
گذار از ساختار قدرتي خودكامه به كثرت گرا و دموكراتيك، به چگونگي تاثيرگذاري نيروهاي مترقي عراقي بر روند 

ت نقش توده ها، ايجاد مذاكرات بازسازي مناسبات رژيم با دولتهاي غربي و جلب اعتماد ايشان دارد كه از طريق تقوي
  .ارگانها و نهادهاي توده اي امكان پذير است
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  ت2ش ارتجاع برای رسوخ روحانيون در مدارس
  شهره صابري
مساله اين است كه آيا بشر مي تواند بدون يك انقالب اساسي در وضع اجتماعي آسيا رسالت خود را به انجام برساند؟ اگر 

پس به رغم . ايتهايي كه مرتكب شده، ابزار ناخودآگاه تاريخ براي تحقق اين انقالب بودنمي تواند پس انگلستان به رغم جن
تلخيهايي كه فروپاشي يك جهان كهن در احساسات شخصي ما باقي مي گذارد، از حيث تاريخي حق داريم همراه گوته 

  )1853 ژوئن 25ريبون، نيويورك ماركس، ديلي ت(فرياد برآوريم؛ آيا بايد دردي كه بر لذت ما مي افزايد متالم شد؟ 
  

اين قطعه كه در ادامه ي تفسير ماركس از تاريخ و شرايط رشد قاره آسيا آمده است مي گويد كه نظام آسيايي كشورهايي 
را در برمي گيرد كه با دخالت اقوام ديگري، كه تحول اقتصاديشان مسيري متفاوت را طي كرده بود، از حالت ايستايي خود 

  . عصر دگرگوني اروپا با افول ايران از بنام ترين كشورهاي آسيايي بود همزمان شد. ه اندببيرون آمد
در عصر قاجار كه حاكميت دوران اوج عجز و ناتواني را بروز مي داد، اروپاييان دگرگونيها و انقالبهاي عظيمي را تجربه مي 

  .اين دگرگونيها آگاهي نداشته و از آنها بي خبر بودندكردند كه قاجاريان و به تبع آن اكثريت قاطع مردم به هيچ يك از 
از . اما پس از آنكه به جبر كيفيات و مقتضيات نظام سرمايه داري پاي اروپاييان به ايران باز شد، فوايد و زيانباريها به بار آمد

اليستي و تحركها و جمله تحرك ايرانيان نسبت به ضعفها و عقب ماندگيها، آغاز جنبشهاي ضد استعماري و ضد امپري
  . تكانهاي تحول در آموزش و پرورش متناسب با نيازهاي جامعه ي نوين بود

  
 راني در ا، بودي مدنيتهاي فعاليري و كافه ها محل تجمع و گفت و شنود مردم و شكل گنيادي اروپا كه ميبر خالف شهرها

 رو منشا نياز هم . آمدنديبر فقط اوباش گرد م و معانيادي گفت و شنود مسجد بود و در ميتنها مكان تجمع مردم برا
 ي سواد آموختن جمع ميرا در مسجد برا) دانش آموزان(  طلبه هاب مكتب ها اغليمال ها. تحركات در جامعه مسجد بود

  . كردندي مياني پا در مي اجتماعيهم در جنبشها) دانش آموزان( رو طالب ني از ا.كردند
.  توسط حاجي ميرزا حسن رشديه انجام شد1267 و پرورش به شيوه ي نوين در سال اولين تالشهاي پي گير در آموزش

او يكي از مالزادگان تبريز مي بود و در جواني به بيروت رفت و در آنجا ":كسروي در تاريخ مشروطه ايران مي نويسد
د تا دبستاني به شيوه ي آنها بنياد دبستانها را ديد و شيوه ي آموزگاري آنها را ياد گرفت و چون به تبريز بازگشت برآن ش

  . بود كه به اين كار پرداخت) ق.ه1305(ش.ه1267گزارد و در سال 
بدين سان كه به شيوه ي مكتب داران، مسجدي را در ششكالن گرفت و هم به شيوه ي آنان شاگردان را بروي زمين 

... ي آن و نويني آموخت و از كتابهاي آسان درس گفتچيزيكه بود به جلو ايشان تخته پيش نهاد و الفبا را به شيوه . نشاند
با آنكه چيزي از دانشهاي نوين .  بروي آن نوشته شده بود باالي در زد"مدرسه ي رشديه"و پس از همه تابلويي كه نام 

خشنودي نمي آموخت و پرواي بسيار مي نمود، باز ماليان به دستاويز آنكه الفبات ديگر شده و يكراه نويني پيش آمده نا
تا حياط شيخ االسالم را كه خود مدرسه ي كهن بود گرفت و با پول خود . نمودند و سرانجام او را از مسجد بيرون كردند

اطاقهاي پاكيزه اي ساخت و آنجا را دبستان گردانيد نيمكت و تخته سياه و ديگر افزار فراهم گردانيد و شاگردان هم گرد 
ون ماليان ناخشنودي مي نمودند طلبه ها به آنجا ريختند و همه نيمكتها و تخته ها را دير گاهي اينجا بود ولي چ. آمدند

امين الدله بواليگري آذربايجان آمد و چون داستان دبستان و پيشرفتي كه در كار آموزگاري از آن پديد ...در هم شكستند
  "...بستان با شكوهي در ششكالن بنياد نهادآمده بود شنيد با تلگراف رشديه را به تبريز خواست و با دست او دوباره د

  
براي سهولت در آموزش خواندن و نوشتن و اشاعه ي سريع علوم و دانشها در ايران حتي انديشه ي دگرگون كردن الفبا نيز 
مطرح شد كه پيش قراول آن ميرزا فتحعلي آخوند زاده و پس از آن هم در زمانهاي بعد توسط كساني مثل صادق هدايت و 

چنانچه كشور هاي آسيايي و از جمله كشورهاي اتحاد جماهير شوروي هم به نيت سهولت . نيز مطرح شد... ي زاده وتق
سطرهاي نوشته شده توصيفي بود از شيوه ي .گذشتن دانش آموزان از مرحله ي خواندن و نوشتن الفبا را دگرگون كردند
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هم نهاد نوين آموزش و پرورش به . ان در ضرورت تاريخ انجام شدنوين آموزش و پرورش در ايران كه به اقتضاي همپايي اير
  .  عنوان دژ پايداري در برابر امپرياليسم سربرآورد

نهاد مدرسه به شيوه ي نوين هم چنين بنا به الزامات زمانه رهايي آموزش و پرورش از نهاد مذهب و خانواده ي پدرساالرانه 
مار معنوي رها نشدند، اما جدايي تدريجي كودكان از نهاد خانواده كه ذهن آدمي  اگرچه اين زمان هم كودكان از استث.بود

را در محدود ترين حصار ممكن نگاه مي دارد و آن را به ابزار منفعل خرافه بدل مي كند و اسير قواعد سنتي مي سازد و از 
  . ر ايران ضروري بودهر گونه شكوه و نيروي تاريخي محرومش مي كند براي برآوردن يك انقالب اساسي د

  
 اي را امضا كرده كه بر   تفاهم نامه"حوزه علميه برادران استان تهران"هم اكنون اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران با 

به گزارش خبرگزاري . شوند اساس آن مدارس دولتي تحت پوشش اين طرح به مدارس وابسته به حوزه علميه تبديل مي
مدارس دولتي به ":نده ستاد همكاري حوزه علميه و آموزش و پرورش با اعالم اين خبر گفتتسنيم، مهران مجيدي نماي

شوند و مديريت حوزه با استقرار روحاني ثابت در اين مدارس مديريت تربيتي  مدرسه وابسته به حوزه علميه تبديل مي
تربيتي تاييد شده كارگروه و توسط مدير  نامه فرهنگي و  ها طبق شيوه مدارس را بر عهده خواهد داشت، محتواي برنامه 

  ".مدرسه اجرا خواهد شد
  .شوند آقاي مجيدي گفته براساس ظرفيت تعيين شده از سوي مديريت حوزه، هر ساله مدارسي به اين طرح افزوده مي

ي و در چارچوب احكام دين"نماينده ستاد همكاري حوزه علميه و آموزش و پرورش همچنين عنوان كرد كه اين حركت 
مقررات نظام جمهوري اسالمي در راستاي اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با محوريت و نشر انديشه تبعيت از 

  ".هاي مدنظر است مند كردن تمام فعاليتها از جمله سياست واليت فقيه، رعايت شئون و نهادينه سازي و ضابطه 
پنج سال پيش نيز در وزارت . شود س به حوزه علميه مطرح مياين نخستين بار نيست كه بحث واگذاري برخي از مدار

 ايجاد شد و اين ستاد طرح "ستاد همكاريهاي وزارت آموزش و پرورش و حوزه علميه"آموزش و پرورش ستادي به نام 
  .دپس از آن نيز كليك طرح واگذاري مدارس به حوزه علميه مطرح ش. استقرار دائمي روحانيون در مدارس را تهيه كرد

 عنوان شد و قرار بود در مرحله اول "پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي دانش آموزان"هدف از استقرار روحانيون درمدارس 
  .روحانيون در مدارس شبانه روزي، استعدادهاي درخشان، استثنايي و مراكز تربيت معلم مستقر شوند

ايي، راهنمايي و متوسطه به حوزه علميه واگذار شده  مدرسه در سه مقطع ابتد4200در همان زمان اعالم شد كه مديريت 
و سايت رسمي وزارت آموزش و پرورش تاييد كرد واگذاري مديريت تعدادي از مدارس كشور انجام شده و مجوز آن زير 

  . نظر حوزه علميه قم صادر شده است
 در جهت زنداني كردن پرواز انديشه و ارتجاع با تالش براي وابسته كردن مدارس به نهاد پوسيده و گنديده ي نهاد مذهب

  . اما خيال حكومت جهل خيالي باطل است چرا كه نهاد مذهب در ايران از بن گنديده و فاسد است. آگاهي انسانهاست
  

  .......كارگران و مزدبگيران
  

  چالشھای معلمان در آذر ماه
  فرنگيس بايقره

 تاييد حكم شش ماه زندان و جريمه نقدي علي ابطحي

 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان حكم بدوي شش ماه زندان معلم بازنشسته، علـي             - آذر   2ين صلح فعاالن در تبعيد،      كمپ
 .ابطحي و جريمه نقدي وي را در دوم آذر تاييد كرد
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حكم بدوي شش ماه زندان و سيصد هزار تومان جريمه نقدي صادره از دادگاه خميني شهر عليه علي ابطحي، متخصص در 
 . رايانه، توسط دادگاه تجديد نظر استان عيناً تاييد شدامور

 طـي يـورش     92 خـرداد    20 خميني شهر است كه در       "كانون معلمان "سيد علي ابطحي فرزند سيد مجتبي ابطحي، عضو         
 .نيروهاي امنيتي به منزل وي دستگير و تعداد زيادي رايانه موجود توسط ماموران ضبط شد

ي بر استرداد رايانه هاي ضبط شده، ماموران امنيتي از استرداد آن خودداري كرده و اين خود تاكنون باوجود راي قاضي مبن
 .موجب دردسر شركتها و افرادي شده كه جهت تعمير، كامپيوترهايشان را به وي سپرده بودند

  

 هفت سال كابوس و نگراني براي خانواده محسن ناظري 

 سال سابقه كار رسمي كه چهار سال آن در دهه ي شـصت              24اجتماعي با    محسن ناظري، دبير علوم      - آذر 3حقوق معلم،   
در منطقه محروم اسالمشهر و ده سال آن مديريت بوده، مدتهاست در آموزش و پرورش شيراز مورد بـي مهـري قـرار مـي               

 هيـات تخلفـات   او به تـازگي در . گيرد و حقوق مادي و معنوي خانواده اش به دليل اعتراض به بي قانوني پايمال مي گردد      
 محكوم به پنج سال تبعيد به روستاي رضوانشهر از توابع شهر يـزد گرديـده كـه بـه                    1391آموزش و پرورش شيراز از مهر       

 . دليل دغدغه هاي فراوان مادي و معنوي و قبول نداشتن اين حكم، حاضر به پذيرش و اجراي آن نيست
 ناقض حقوق شهروندي آمـوزش و پـرورش مبنـي بـر تـشكيل              در اعتراض به طرح غيرقانوني و      85محسن ناظري در سال     

خانواده ي ناظري از آن روز به بعد يك روز خوش نديدند و هر شب               .  از مديريت كناره گيري كرد     "تنبلها و زرنگها  "شيفت  
  . با تشويش و استرس صدور يك حكم جديد سر بر بالين مي گذارند

 
  مي خوردمعلمان ممنوع التدريس، انتظاري كه همچنان گچ

 از بي نتيجه ماندن ديدار نماينـدگان تـشكلهاي   "سازمان معلمان ايران" عليرضا هاشمي، دبيركل    - آذر   3روزنامه شهروند،   
: وي گفـت . صنفي معلمان با معاون حقوقي وزارت آموزش و پرورش پيرامون وضعيت معلمـان ممنـوع التـدريس خبـر داد         

در . ل با معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پـرورش داشـتيم             ماه پيش، ما يك جلسه خوب و مفص         حدود يك   "
 دليـل فعاليتهـاي صـنفي از محـل           التدريس، كساني كـه بـه       اين جلسه آقاي ناصري از ما خواست فهرست معلمان ممنوع           

مـين كـار را     اند، تنزل رتبه داده شده يا از حقوقشان كم شده را به او تحويـل دهـيم و مـا هـم ه                        خدمت شان تبعيد شده     
 ".كرديم، اما تا امروز اين موضوع، نتايج آشكار و مشخصي نداشته است

 ماه گذشته ليست اين معلمان      2 كه در    "شوراي مركزي كانونهاي صنفي سراسر كشور     "اسماعيل عبدي، مسوول دبيرخانه     
 نفـر  20تا به حال پرونده ": گويدآوري كرده و آنها را تحويل معاونت حقوقي وزارت آموزش و پرورش داده نيز مي      را جمع   

در حال حاضر تعـداد  . از اين معلمان براي بررسي به وزارت آموزش و پرورش رفته ولي هنوز نتيجه بررسي آنها اعالم نشده               
 ويژه استان كردستان، حكـم   زيادي از معلمان شهرهاي همدان، تهران، تبريز، مشهد، اصفهان ،شيراز، اروميه ،كرمانشاه و به  

تواند، آنها را بـه       د و انفصال از خدمت دارند و معاونت حقوقي وزارت آموزش و پرورش به ما قول داده تا جايي كه مي                      تبعي
   ".شان برگرداند وضعيت قبلي 

 نفر از معلمان 200 سال گذشته حقوق    8گويد كه در      او مي   .  است "كانون معلمان همدان  "مديره    نادر قديمي، عضو هيات     
 نفـر هـم   2اند، يكنفر دچار تنـزل رتبـه شـده و      نفر بازنشستگي پيش از موعد داشته2ضات صنفي كم شده،     به دليل اعترا  

 سال گذشته براي ادامه فعاليت دچـار مـشكل شـده،    8قديمي كه خودش هم يكي از معلماني است كه در       .  اند  تبعيد شده 
م شدم و بعد اين راي به يكسال تبعيد به خزل تغيير  جنوبي محكو  سال تبعيد به خراسان 5، به 86من در سال ": مي گويد

توانم در مراكز     التدريس بودم، بعد به تدريس برگشتم، اما هنوز نمي            از تبعيد كه بازگشتم، يكسال ممنوع       . يافت و اجرا شد   
  ".تربيت معلم تدريس كنم و هنوز دليل اين موضوع به من اعالم نشده است

در راي هيـات تخلفـات   . يران در همدان است كه از دبيري به دفترداري تنزل رتبه داده شـده امير اسديان، يكي ديگر از دب     
 طـور آمـده       سال دبير يكي از دبيرستانهاي پسرانه همدان بوده صادر شده، اين           8 روز براي او كه      2اداري همدان كه ظرف     
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 آموزان با نوشتن و تهيـه و تكثيـر و         دانش براساس رفتار هماهنگي هياتها و ضمايم پيوستي به علت تشويش اذهان          ": است
آمـوزان    بنـد و بـاري در بـين دانـش      و تشويق به فساد اخالقي و اجتماعي و بي... توزيع مطالب ضداخالقي در قالب شعر و  

   ".جوان متهم هستيد
معاونـت حقـوقي ايـن       اش را براي رسيدگي بيشتر به وزارت آموزش و پرورش فرستاده و منتظر اعالم نظـر                   او حاال پرونده  

التدريس به او     اصغر فاني تغيير كرد و حاال معلمان ممنوع           وزارتخانه است؛ معاونتي كه مسوول آن در زمان سرپرستي علي           
 .اند براي برگشتن به كالسهاي درس اميد بسته 

 
 هاشم خواستار، معلم بازنشسته روانه زندان وكيل آباد شد

احكام دادگاه انقالب مشهد با احضار اين معلم وي را بازداشت و تحويـل مقامـات زنـدان                   اجراي   – آذر   5خبرگزاري هرانا ،    
 .وكيل آباد مشهد داد

، وي كه از سوي دادگـاه بـه دو ميليـون    "مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران"بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبري   
 . آن بازداشت و روانه زندان وكيل آباد شده استتومان جزاي نقدي محكوم شده، در پي مخالفت با پرداخت

 روز حبس مازاد را تحمل كرده است، در پي عدم توان مـالي بـراي پرداخـت                  45 تر و در بازداشت قبلي خود         وي كه پيش  
  .شود، در زندان باقي بماند  روز ديگر كه هر روز آن سي هزار تومان محاسبه مي 37 بايست  جريمه مذكور مي

 
  هزار نيروي مازاد خبر مي دهد58ش و پرورش از وزير آموز

 و پـرورش اشـاره كـرد و      هاي يكـصد روزه آمـوزش    به برنامه"دو نگاه "اصغر فاني در برنامه تلويزيوني   علي  – آذر   8شرق،  
تيم؛ به گونه  ها با تورم نيروي انساني و در برخي از مناطق نيز با كمبود مواجه هس         در بعضي از مناطق و رشته     ": اظهار كرد 

   ". هزار كسري نيروي انساني داريم50 هزار نيروي مازاد و در كنار آن 58اي كه  
ناچـار شـديم برخـي از       ":  جايي فرهنگيان نيز وجود داشـت، اضـافه كـرد           وي با بيان اينكه در اين شرايط تقاضا براي جابه         

 كنيم به همين دليل يكي از سياسـتهاي مـا            ن تشكر مي  دبيران متوسطه را در دوره ابتدايي استفاده كنيم كه از اين معلما           
  ". به نتيجه برسد94 و 93ساماندهي نيروي انساني است كه اميدواريم در سالهاي 

 
  عدم درمان معلم بازنشسته زنداني 

ج مـي   معلم بازنشسته زنداني محمد امين آگوشي از دندان درد شديد رن- آذر 18فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران،       
 .برد اما زندانبانان ولي فقيه حاضر به درمان وي نيستند

 آذر ماه از درد شديد و طاقت فرساي دنـدان درد رنـج              16معلم بازنشسته زنداني سياسي محمد امين آگوشي از روز شنبه           
 با عدم درمـان و      آنها. مي برد و عليرغم مراجعات متعدد به بهداري زندان از درمان و يا تسكين درد وي خوداري مي كنند                  

 .ايجاد شرايط غير انساني به عنوان اهرمي استفاده مي كنند تا زندانيان سياسي را تحت فشار قرار دهند
فردي به نام يوسفي از نيروهاي اطالعات زندان زاهدان به عنوان رييس بهداري زندان منـصوب شـده اسـت كـه هيچگونـه         

زندان اتاقي ايجاد كرده كه زندانيان معترض به عدم درمـان خـود را بـه        وي در بهداري    . پيشينه و تحصيالت پزشكي ندارد    
اين اتاق انتقال داده و تحت شكنجه هاي جسمي قرار مي دهد و سپس دستور انتقـال آنهـا را بـه سـلولهاي انفـرادي بنـد               

 .قرنطينه را صادر مي كند
 سال اسـت كـه او را   1ن بسر مي برد و بيش از  سال است كه در زندا5معلم بازنشسته زنداني محمد امين آگوشي بيش از     

او در اثر شكنجه هاي بازجويان اطالعات سپاه دچار بيماريهـاي متعـددي شـده               . به زندان مركزي زاهدان منتقل نموده اند      
 .است و آنها مانع درمان وي هستند
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  اعتصاب غذاي عبدالرضا قنبري در اعتراض به تبعيد

 اوين به زندان برازجان تبعيد شد و در اعتـراض بـه ايـن تبعيـد                 350 دانشگاه زنداني در بند       معلم و استاد   - آذر   18هرانا،  
 زندان اوين در حالي به زندان برازجان        350 آذر ماه عبدالرضا قنبري از بند        17صبح روز يكشنبه     .دست به اعتصاب غذا زد    

 .دتبعيد شد كه در اعتراض به اين اقدام دست به اعتصاب نامحدود زده بو
  : وي در اين نامه نوشت. اي اعتصاب غذاي خود را اعالم كرد عبدالرضا قنبري در اعتراض به اين عمل طي نامه 

 قانون مجازات اسالمي سابق و از آنجـا كـه در قـانون مجـازات اسـالمي            186با توجه به صدور حكم تبعيد بر اساس ماده          "
ر يافته است، بنابراين صدور حكم حـبس در تبعيـد را برابـر قـانون          حذف و عنوان محاربه نيز به بغي تغيي        186جديد ماده   

 دسـت بـه   1392 آذرمـاه   17دانم، از امـروز يكـشنبه مـورخ           جديد مجازات اسالمي منطبق بر قانون و الزامات قانوني نمي           
 سال  4 از   اعتصاب غذاي نامحدود اعتراضي خواهم زد تا شايد گوش حق طلبي براي شنيدن فرياد مظلوميت خود كه بيش                 

 .زير حكم اعدام زندگي كردم، پيدا كنم
اي از مواد قوانين حاضر وجود ندارد و بر اساس قاعده لزوم اعمال  همچنين صدور حكم حبس در تبعيد بر اساس هيچ ماده 

ازات وجود نداشته و از سويي اين حكم ناعادالنـه مجـ          ) حبس در تبعيد  (مجازات قانوني در حق متهم، كيفري با اين عنوان          
  پناهم را به دنبال خواهد داشت و عليرغم اصل شخصي بودن مجازاتها، خانواده بنده مـستقيما تحـت مجـازات                    خانواده بي 

 .قرار گرفته و احتماال آنان نيز به جرم ناكرده تبعيد خواهند شد
وي متوليان اجـراي قـانون برخـوردار    اي فارغ از قانون ستيزي و قانون گريزي به ويژه از س       اميد كه ايران و ايراني، از آينده        

  . شود
 ")معلم و استاد دانشگاه( عبدالرضا قنبري –فرزند ايران 

  
 انتقاد از تبعيض ميان حقوق معلمان و كارمندان آموزش و پرورش

 . يك فعال صنفي معلمان از تبعيض ميان معلمان مدارس و نيروهاي ستادي آموزش و پرورش انتقاد كرد- آذر 19ايلنا، 
پرسنل وزارت آموزش و پـرورش  (از گذشته ميان حقوق و مزاياي معلمان مدارس و نيروهاي ستادي      ": هدي بهلولي گفت  م

 3 الـي    2/5اختالف فراواني وجود داشته است؛ به اين شكل كه نيروهاي ستادي بـين              ) و ادارات و سازمانهاي وابسته به آن      
 ".شود د و اين تبعيض فقط به حقوق محدود نمي كنن برابر بيشتر از معلمان مدرسه حقوق دريافت مي 

 هـزار   150وزارت آموزش و پرورش اعالم كرده بود در ماه رمضان سال جاري نزديـك بـه                 ": اين فعال صنفي معلمان افزود    
 بـه    هزار تومان وجه نقـد     400اش عمل نكرد، بلكه        دهد، اما نه تنها به وعده         تومان كاال در اختيار معلمان مدارس قرار مي       

 ".اش واريز كرد حساب نيروهاي ستادي 
ارزش است و  دفترچه تعاوني معلمان مدارس بي ": وي با قياس دفترچه تعاوني معلمان مدارس و نيروهاي ستادي بيان كرد

 دهد، اما دفترچه تعاوني نيروهاي ستادي شامل بنهاي روغن، مواد  سال پيش تاكنون، خدماتي به آنها ارايه نمي      5از حدود   
 ".كند است كه به ارتقاي معيشت آنها كمك مي ... شوينده، برنج و

شود، حق اضافه كاري معلمان  در حالي كه به نيروهاي ستادي به مناسبتهاي مختلف سكه اهدا مي ": بهلولي در ادامه گفت
 ".هاي ارديبهشت، خرداد، مهر و آبان هنوز پرداخت نشده است در ماه 

 ميليـارد تومـاني دولـت در    300حق الزحمه معلمان در امتحانات نهايي خرداد ماه و بـدهي  وي همچنين به عدم پرداخت      
معلمان در مدارس به آموزش و پرورش دانش آموزان مشغول هـستند و             ": خصوص بيمه طاليي به آنها اشاره كرده و افزود        

  ".تر است  شان از پشت ميز نشيني نيروهاي ستادي به مراتب سخت  وظيفه
  

  تراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريدبراي اش

nabard@iran-nabard.co  
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 استثمارجنسی و ابعاد فاجعه بار آن
  يناصر ناصر

از گذشته دور اين شكل از استثمار انسان كم يا بيش در ايران وجود . تن فروشي در جامعة ايران پديده نو ظهوري نيست
اهان صفوي كه به اشكال مختلف نهادهاي مذهبي را تقويت مي كردند، گسترده در دوران اوج اقتدار پادش. داشته است

شاهد اشكال رسمي و غير رسمي ارائة خدمات جنسي به قصد بيستم قرن در . ترين نوع فحشا در اصفهان وجود داشت
  .كسب در آمد و تامين معاش بوده است

ي ارائه ي خدمات جنسي دوران استبداد خاندان پهلوي گرچه با روي كار آمدن حكومت ارتجاعي جمهوري اسالمي مكانها
دليل عدم ه ولي طيف گسترده اي از زنان متعلق به اقشار محروم جامعه ب جهت مبارزه با معضل تن فروشي، بسته شدند،

اين . به تن فروشي روي آوردند خصوص فقر و بيكاري،ه  ب،ريشه اي حاكميت با معضالت گوناگون اجتماعي برخورد
   كه تن فروشي راايرانحاكميت در نيان قربا

   چاره اي جز ايستادن در، مي كندمبا توسل به احكام شريعت اسالم، ممنوع اعال
  .حواشي خيابانها ندارند و به زنان خياباني مشهور گرديده اند

  
 ن متاهل و افراد دوسرپرست خانوار، زنا زنان قربانيان، دختران جوان، دانشجويان، زنان بيوه و بي سرپرست ، در ميان

  داليل و. جنسه وجود دارند
بيكاري، روابط  شده كه فقر، عوامل بسياري از سوي جامعه شناسان و محققان در خصوص گرايش زنان به تن فروشي ارائه

جمعيت خانواده، ازدواج تحميلي، تفاوت زياد سني بين زوجين، بي توجهي به  والدين، جدايي والدين، مهاجرت، فراواني
    .از مهمترين آنها است....عاطفي و جنسي زنان، عدم احترام به شخصيت زنان و  يازهاين

تمام ارگانها و با همراه  حاكمقدرت  در ساختار ارتجاعي بايد كه سبب تشديد تن فروشي مي شود را  مشگليريشه اصلياما 
  . نهادهاي انگلي وابسته به آن دانست

عنوان بخشي ه برا بهره كشي جنسي ، جويد ثروت از هر شيوة غيرانساني بهره مي جهت چپاول و انباشتكه  قدرت حاكم
 و پدرساالر  روبناي ارتجاعي، استبداديبه خاطربور زمعضل م. قادر به چشم پوشي از آن نيستدانسته و از منبع ثروت 
  .شودطور وحشيانه تر و خشن تري ظاهر مي ه ب در ايران، ساختار سياسي
از جوانان و  ي و تشديد اعمال سياستها نوليبراليستي، خيل عظيمييتژرفش اختالف طبقاتي و جنس  تورم،بيكاري فزاينده،

 اقشاري از جملهزنان . ينده اي روشن براي خود نمي بينند را جذب مشاغل كاذب كرده استآنوجوانان سرخورده كه 
فروشي برآيند  تن. ي نسبت به مردان قرار دارندتر و دشوارتر ي در شرايط بغرنجيتجنسفاحش دليل تبعيض ه هستند كه ب

سه دهه فرمانروائي جابرانة خود نه تنها طي بيش از  كه حاكم استسياستهاي اقتصادي و اجتماعي حكومت ارتجاعي 
 محرومرا از مشاركت در پروسة توليد  بلكه با تصويب قوانين زن ستيزانه، آنان توجه به وضعيت زنان تن فروش نداشته،

براي زنان طبقة محروم  تنها  بدينوسيله، امرار معاش از طريق تن فروشي به رغمِ تمام خطرات و عواقب ناگوار،. است كرده
  .ست كه رژيم فراهم ساخته استاوضعيت دهشتناكي  راه نجات از

  
  تحقيق ميداني

  . اقدام به تحقيق  ميداني در تهران بزرگ و حومه ي آن نموده اممقالهاين  براي نگارش
ست به يكي از  اكافي.  وجود ندارد جوانب امنيتي، مشكل حاديبه جزبرقراري ارتباط و مالقات با زنان خياباني  براي

  .يك و يا چند تن از زنانِ تن فروش مواجه شد خيابانها و پاركها و ميادين مشخص در تهران مراجعه و با اندكي تامل با
درمنطقه اي .  رفتم  محلهائي كه توسط يكي از واسطه ها از آن مطلع شدمهران، به يكي ازتپديده در سطح  براي بررسي

  بدون هيچ سازماندهي مدني و زير ساختهاي الزم براي يك جامعه مدني، محله اي نسبتا در حاشيه غرب كالن شهرتهران،
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مرد مغازه . ميسر مي شودآن ارتباط با زنان   كه درممغازه اي  معرفي شد به.  سر برآورده استه يك شبكهجديداالحداث 
 مرا به پشت ،اطمينانكسب و  بودم وردهآ سال دارد، پس از دريافت جمله رمزي كه از رابط بدست 55كه ظاهرأ  دار

عريان در البوم،  زني را  با مشاهدة تصوير زنان و دختران نيمه . داد پيشخوان برده و بدون تامل آلبومي را برائ انتخاب ارائه
داشت، بدون درنگ  كه به اين شرايط مانند معامله كاال عادت  مرد آن. دالل شرايط اين زن را جويا شدم رداز م انتخاب و

. براي عكسي ديگرنيز، قيمت در همان حدود بود. مكاني كه داشت را اعالم نمود قيمت صد هزارتومان براي يك ساعت در
 چند متري جلوتر. آدرس دريافت شده نداشتم  ديدار درمساعدي براي   حال.وبه بهانه آوردن كيف از مغازه خارج شد

 ،كردند مي زدند و ترمز كنار خيابان با نوع پوشش و طرز ايستادن و اتومبيلهايي كه برايش بوق مي ازمغازه، دختري در
ت به  دختر به ماشين نزديك شد و با انگش،جلوي او توقف كردمو نزديك او رسيدم  كه به  وقتي.توجه ام را جلب كرد

هنوز حرفي نزده بودم من . بود! مد تنها كلمه اي كه از دهانش خارج شد هشتاد هزار تومنآوقتي شيشه پايين . شيشه زد
برغم آرايش سن داشت و حدود بيست سال .  من نيز به ناچار حركت نمودم.در ماشين نشست را باز كرد و درباو كه 

  .ت داشلبخندي تلخ  غليظ، چهره اي غمگين ونسبتاً
   مرا به خود"من زياد وقت ندارم و بايد برگردم خونه"دختر باگفتن جمله ي 

  " گرسنه هستين"آورد و چون نمي دانستم چه چيزي بايد بگويم، تنها به پرسش 
  را  او. "ماز صبح چيزي نخورد" ساعت حدود سه بعدازظهر بود، گفت. اكتفا كردم

خود و خانواده اش  در حين  خوردن غذا مقداري از وضعيت وم عوت كردغذا در رستوراني در همان حوالي دخوردن براي 
برادرش هر دو اعتياد داشتند و خواهر كوچكترش نيز   پدر و، ساكن همان منطقه و مادرش فوت كرده بود.سوال كردم

ش نمايان  دل پر دردي داشت كه سنگيني دردهايش از لحن صدا و نگاه.مستاجر بودند محصل بود و در يك خانه كوچك
د و اگر خوش كرتامين مخارج خود و خانواده اش اقدام به تن فروشي مي  درهفته براي هر دو روز يكبار و يا دوبار. دبو

  شانس بود و شخص
 چند جا  گفت كه قبالًمي. د كندگي را تامينن ماهانه مي توانست اجاره و مايحتاج ناچيز ز،شارالتاني به تورش نمي خورد

استفاده جنسي قرار گرفته و حق و حقوقش نيز پايمال شده و  ه نموده و هربار توسط كارفرمايش مورد سوبراي كار مراجع
  بهترين راهي است كه انتخاب نموده و برايتن فروشيتوأم با بهره كشي جنسي ندارد و  تمايلي براي اشتغالدر نتيجه 

 بيشتر رد كه او عنوان مي ك.بهانه كرده است يمارستان را كار شيفتي در يك ب، اگاه نشوندموضوعاينكه برادر و پدرش از 
در پرداخت پول دست و دل بازترند و معموال  ن متمولي دارند وامالك تمايل دارد سوار خودروهاي مدرن و شيك شود كه

  .رود و كمتر در محل خود فعاليت مي كند شهر مي جهت كار به شمال
. اصرار زياد قبول كرد باخودداري مي كرد و باالخره كه از قبول پول دادم به او نهايت مبلغي بيش از آنچه خواسته بود  در

  .  فكرم را مشغول نموده بود،درد بود تا چندين روز نگاه خسته و ملتمسانه دختر ، نگاهي كه سرشار از
  به منطقه ي ،دماز كسي گرفته بوآدرس آن را هاي گروهي شان كه   تكميل گزارش تصميم گرفتم به يكي از خانهيبرا

.  مراحل خاصي  بايد طي مي شدمحلن آ براي رفتن به .نجا صحبت كنمآشاغل در  فرديس كرج رفته و با چند تن از زنان
 اول بايد به كسي كه شماره ي" زني كه بسيار محكم صحبت مي كرد گفت ،تبادل رمز و در تماس تلفني با ليدر آن خانه

تأييد شدنم،  ساعت بعد ليدر آن خانه  پس از پروسه قريب يك. "زنه و تاييدت كند زنگ بمن رو بهت داده بگي شخصاً
ه آن خانه ب  خود را،بعد از گرفتن آدرس .كنم توانم مراجعه گفت كه مشكلي نيست از ساعت پنج بعداز ظهر به بعد مي

تمامي كه  و يك ميز ارايش و يك آباژور تخت خواب اصرار من به يكي از اتاقها رفتيم كه در گوشه ي اتاق يك  و بامرساند
  . قرار داشتاثاثيه اتاق را تشكيل مي داد

توجيه صوري اي كه ( ام   و با اكراه براي پايان نامه تحصيليبه او دادمدر خواست كرده بود را مرجان بالفاصله پولي كه 
 م مامورفهماگر ب":گفتدر ابتدا . ب دهدم حواسواالتبه نشان،  حاضرشد بدون هيچگونه نام و) برايش عنوان كرده بودم

 با اين قبيل تهديدات كنارم روي تخت ."دادگاه آشنا زياد دارم  هستي برات گرون تموم ميشه آخه در آگاهي وجايي
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دختران و زنان و وضعيت اسكان  ن و چگونگي جذبامراجعو تيپ تعداد ، نحوه ي اداره آن خانه، كار از وضعيت. نشست
  .خانه سوال كردماين زنان شاغل در 

كار بودند كه شش نفر در همين منزل ساكن ه ده نفر در اين خانه مشغول ب محافظ قوي هيكل، تعداد هشت تا جز مرده ب
بودند و به بهانه ي  نها متاهلآهم روزها كار مي كردند و شبها به خانواده ي خود مي پيوستند كه تمامي  بوده و چند نفر

از دختر  دختراني كه در منزل سكونت داشتند تعدادي.  هشت تا پنح بعدازظهر در اين خانه بودندكار در شركت از ساعت 
رفقايش شناسايي و جذب اين شغل  در تهران و كرج توسط مرجان و  بودند كه از منزل خود فرار كرده وهاي ديگرشهر

  .  بعد كار مي كردندبودند و از ساعت چهار به نها دانشجوآجالب اينكه سه نفر از . شده بودند
ن افزايش مي امراجعه مي كردند كه در روزهاي تعطيل و اوايل ماه  تعداد مراجع  به اين مكانتنروزانه بين سي تا چهل 

   تردد به اين مكان كامال مديريت شده.جلب اين مكان شده بودند اكثر مشتريان پس از تأييد شناسايي توسط معرف.  يافت
نها رشوه و زنان مجاني مي دهد و هر آدارد و به  ن انتظامي منطقه رابطها،  مرجان با تمامي مامورطبق  اظهار معرف. بود

يك تا حدود محموع  از مبلغي كه دريافت مي كند به زنان حقوق ماهيانه در .را عوض مي كند بار هم منزل چند وقت يك
  از بهداشت و. مرجان بودده عهه  نيز بآنهاخواب و خوراك محل و خرج مي داد دو ميليون تومان 

زن تن فروش حتي با روزانه   تر اينكه، دردناك .احتمال بيماري ايدز و هپاتيت پرسيدم كه  پاسخ دقيقي دريافت نكردم
 سهم يدريافتي شان برا قسمت اعظم ومي شد  بار  تحمل رابطه با مردان مختلف،  فقط پول اندكي عايدش 15 تا 10

 با اين دو نمونه مي توان به ابعاد اين فاجعه انساني بيشتر . غذا، لباس و لوازم ارايش، كسرمي شدهزينه هاي رشوه، ليدر و
 .پي برد

  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  ١٣٩٢برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در آذر 
  زينت ميرهاشمي:گردآوري و تنظيم

   حركت اعتراضي63
  
 آذر در ادامه دور دوم اعتراضات صنفي خود بار ديگر در 2صدها كارگر كارخانه پلي اكريل اصفهان صبح روز سنبه *

  .محوطه كارخانه اجتماع كردند
هاي  اكريل امروز هنگام جابجايي شيف كارگران پلي: يكي از كارگران كارخانه پلي اكريل اصفهان در اين باره به ايلنا گفت

  .كاري در محوطه كارخانه اجتماع كردند
هاي صنفي خود، خواستار آزادي همكاران  در اين اجتماع كارگران كارخانه پلي اكريل اصفهان عالوه بر طرح خواسته 

  .دستگير شده خود نيز شدند
  
ان به وزير كار و عدم پاسخ شايسته وزير كار به اين نامه،  به دنبال نامه هماهنگ كنندگان طومار چهل هزار تن از كارگر*

 آذر در حالي كه 3اين كارگران  تصميم به برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل وزارت كار گرفتند و صبح روز يكشنبه 
 به تجمع ماموران پليس امنيت پيشاپيش در اطراف وزارت كار مستقر شده بودند تا جلوي هر گونه تجمع را بگيرند، دست

  .در محل وزارت كار زدند
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 كارگر شاغل و بازنشسته از كارخانه هاي تهران آمادگي 300به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، در حالي كه بيش از 
خود را براي حضور در اين تجمع اعالم كرده بودند و دسته دسته در حال حضور در محل وزارت كار بودند ابتدا ماموران 

يت تالش كردند از ورود صف اول كارگران معترض به محل وزارت كار جلوگيري كنند اما با مقاومت آنان مواجه پليس امن
شدند و كارگران موفق به باز كردن پارچه نوشته خود و پالكاردهايشان در حياط وزارت كار شدند كه بالفاصله با عكس 

  .العمل شديد نيروهاي امنيتي مواجه شدند
رگران شاغل و بازنشسته اي از شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، الستيك البرز، صنايع فلزي، ايران در اين تجمع كا

خودرو، پتروشيمي، كارگران ساختماني و بيمارستاني و كارگراني از شهر سنندج و برخي ديگر از كارخانجات تهران شركت 
  .داشتند

بنر بزرگ بر روي پالكاردهايي نيز كه به دست داشتند نوشته بودند و اين كارگران خواسته هاي خود را عالوه بر روي يك 
  . در قطعنامه شش بندي خود رئوس آن را اعالم كردند

  
 آذر در اعتراض به دريافت 3جمعي از كاركنان اتحاديه شركتهاي تعاوني عشايري بهشتي استان اردبيل روز يكشنبه *

  .ر عشايري استان تجمع كردندنكردن حق و حقوق خود در مقابل اداره كل امو
به گزارش ايرنا ، اين كاركنان با نصب پالكاردي در مقابل اداره كل امور عشايري استان اردبيل به انحالل اين اتحاديه و 

  .پايمال شدن حق و حقوق چندين ساله خود معترض بودند
  
چند صد هزار توماني مزدشان از ابتداي تعدادي از كارگران تعميركار مجتمع گاز پارس جنوبي در اعتراض به كاهش *

به گزارش ايلنا، اين كارگران به نمايندگي از ساير .  آذر دست به تجمع زدند3ارديبهشت ماه سال جاري، در روز يكشنبه 
  .كارگران تعميركار با ترك محل كارشان، در مقابل دفتر مدير عامل مجتمع گاز پارس جنوبي تجمع كردند

  
 تن از كارگران پروژه تونل در ميدان نبوت شهر سنندج در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه از 100،  آذر4روز دوشنبه *

به گزارش ايران كارگر، شركت پيمانكاري معتبر . حقوق شان در محل شركت پيمانكاري معتبر تجمع اعتراضي برپا كردند
كت پيمانكاري معتبر علت عدم پرداخت نشدن كارفرماي شر. مجري احداث پروژه تونل در ميدان نبوت شهر سنندج است

  .  ميليون تومان شهرداري سنندج به شركت عنوان كرده است800حقوق كارگران را بدهكاري 
  
 آذر، در ادامه دور دوم اعتراضات صنفي، كارگران پلي اكريل اصفهان بار ديگر در محوطه كارخانه 4صبح روز دوشنبه *

  .اجتماع كردند
  روز دوشنبه در اعتراض به سياست كوچك سازي 7: 30 تا 7 كارگر پلي اكريل اصفهان از ساعت 500به گزارش ايلنا، 

  .هاي زير مجموعه در محوطه كارخانه تجمع كردند كارخانه و تصميم كارفرما مبني بر جداسازي شركت
عاتي خواستار رسيدگي مسئوالن  با برگزاري تجم  آبان14 و 12، 11، 8تر طي دور اول اعتراضات در روزهاي  كارگران پيش

استاني به مطالبات صنفي شان شده بودند و سپس با تعطيلي ده روزه اعتراضات طبق مذاكرات قبلي، در فاصله روزهاي 
  . آبان به ادامه كار پرداختند25 تا 15

كار ) لدينگه(اكريل اصفهان سالهاست در قالب شش شركت زير مجموعه تحت مسئوليت شركت مادر   كارگر پلي1500
كنند و حال با تصميم كارفرما مبني بر جدا سازي شركتهاي زير مجموعه، امنيت شغلي شان را در معرض خطر  مي
  .بينند مي
  
 آذر، كارگران شركت اشكان كيك كرمانشاه در ميدان ارشاد اين شهر در مقابل دفتر اين شركت تجمع 4روز دوشنبه *

 كارگران اين شركت شيريني پزي، زنان هستند كه حقوقشان نصف حقوق مردان به گزارش ايران كارگر، بيشتر. كردند
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در ضمن اين كارگران از حق بيمه برخوردار نيستند و به راحتي آنان . است و به اين بي عدالتي غير انساني اعتراض داشتند
  .را از كار اخراج مي كنند

  
در » سايه گستر زندگي ايرانيان«از اعضاي شركت توليدي  آذر، تعدادي 5به گزارش سايت مالباختگان روز سه شنبه *

تجمع نموده )  متري گل شهر جنب پمپ بنزين45خيابان (اعتراض به كالهبرداري صورت گرفته، در مقابل شركت مذكور 
  .و خواستار رسيدگي به مشكالت خود شدند

  
كريل اصفهان، كارگران اين كارخانه صبح روز به گزارش ايلنا، در ششمين روز از بازداشت چهار كارگر كارخانه پلي ا*

عنوان شده است، تجمع اعتراضي خود را » نشان دادن حسن نيست كارگران به مسئوالن« آذر به منظور آنچه 5شنبه  سه
تر نسبت به روزهاي گذشته، خواستار  آزادي  به داخل مسجد كارخانه بردند و در فضايي سر بسته و اجتماعي محدود

  . شان شدند زداشتيهمكاران با
به گفته يكي از كارگران پلي اكريل اصفهان، چون اين احتمال وجود دارد كه با توقف حركتهاي اعتراضي كارگران بازداشت 

بودن » خودجوش«شده در مظان اتهام ساماندهي اعتراضات كارگري قرار بگيرند، تصميم گرفتيم براي دفاع از 
  .به اعتراضهاي آرام صنفي خود ادامه دهيماعتراضاتمان، تا آزادي همكارانمان 

  
در اردكان » چادرملو« تن از كارگران معدن 800حدود *

در اعتراض به دستمزدهاي ناعادالنه و همچنين اخراج دبير 
 آذر،  بيش از 5نهاد كارگري اين معدن در روز سه شنبه 

به گزارش . يك ساعت دست از كار كشيده و تجمع كردند
ضور كارفرما در جمع كارگران متحصن و ايلنا، پس از ح

 هايي براي حل مشكالت صنفي كارگران، اين  طرح وعده
  .اعتراض صنفي به طور موقت خاتمه يافت

  
 تن از كارگران شركت 200 آذر بيش از 7روز پنجشنبه *

پويان صنعت كرمانشاه در مقابل اين شركت دست به 
  .تجمع اعتراضي زدند

  . ماه حقوق معوقه دارند6كانال كشي برق و كارهاي برقي اشتغال دارد و كارگران اين شركت شركت پويان صنعت به كار 
  
در اعتراض به سياستهايي كه به تازگي از سوي مديريت جديد اين » پارس قو«جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي *

  .ر محوطه كارخانه تجمع كردند آذر د9مجموعه براي محاسبه حقوق و مزاياي آنها اتخاذ شده، در روز شنبه 
گذرد، در نحوه محاسبه و  به گزارش ايلنا؛ در مدت هفت ماهي كه از استقرار مديريت جديد اين مجموعه توليدي مي

وري، عدم  كاهش ناگهاني حقوق اضافه كاري و پاداش بهره. پرداخت حقوق ماهيانه كارگران تغييراتي ايجاد شده است
 تا 10 برخي مزاياي قانوني مانند حق ناهار و اياب و ذهاب و پرداخت مطالبات ماهيانه كارگران با بازبيني و افزايش نيافتن

  . روز تاخير از تغييراتي است كه با استقرار مديريت جديد در اين واحد توليدي روي داده است15
  . تن در كارخانه روغن نباتي قو مشغول به كارند300در حال حاضر نزديك به 

  
 ماه حقوق معوقه در مقابل ساختمان 5  آذر كارگران پيماني قطار شهري اهواز در اعتراض به عدم دريافت 9به روز شن*

  .دفتر مركزي شركت پيمانكاري كيسون تجمع كردند
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  . آذر اقدام به تجمع و اعتصاب كرده اند5به گزارش ايلنا، اين كارگران از روز سه شنبه 
  .مشغول به كار هستند» حفاري تونل«و » لحمل و نق«اين كارگران در بخشهاي 

  
اين .  آذر10 ماه حقوق معوقه در روز روز يكشنبه 5تجمع كارگران قطار شهري اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن *

  .پنجمين روز حركت اعتراضي اين كارگران است
  .ل كردندكارگران معترض تجمع هر روزه خود در مقابل دفتر شركت را به درون كارگاهها منتق

  
.  كرمانشاه تجمع كردند  آذر در مقابل استانداري و دفتر امام جمعه10كارگران شركت پويا غرب كرمانشاه در روز يكشنبه *

  .شان اعتراض داشتند به گزارش ُكردپا، كارگران به عدم واگذاري واحدهاي مسكن 
  . كند انواع كابلهاي فشار قوي آلومينيومي توليد مي كيلومتري جاده كرمانشاه به سنندج واقع شده و 8شركت پويا غرب در 

  
گروهي از بازنشستگان شركت فوالد خوزستان در اعتراض به تصميم گيري در خصوص پرداخت دو ماه يكبار حقوق خود *

به گزارش .  آذر در محل نمايندگي اين صندوق در اهواز تجمع كردند10توسط صندوق بازنشستگي فوالد، در روز يكشنبه 
از هشت سال قبل . ايرنا، صندوق بازنشستگي فوالد هر دو ماه يكبار حقوق به بازنشستگان فوالد خوزستان پرداخت مي كند

 هزار 50از مجموع .  پرسنل فوالد خوزستان بازنشسته شده و اكنون شمار آنها حدود دو هزار تن است200تاكنون ساالنه 
  .به شركت فوالد خوزستان وابسته هستندبازنشسته صنايع فوالد در كشور، دو هزار تن 

  
از پذيرش ضمني ) معدن چادرملو( آذر، رئيس انجمن صنفي كارگران آسفالت طوس 10به گزارش ايلنا روز يكشنبه *

  . هاي كارگران اين شركت پيمانكاري از سوي مسئوالن استاني و نظارتي شهرستان اردكان خبر داد خواسته
  
به گزارش اتحاديه آزاد . ان پتروشيمي خوارزمي با خواست افزايش مزد دست به اعتصاب زدند آذر، كارگر10روز يكشنبه *

  .كارگران ايران، كارگران پتروشيمي خوارزمي با وعده هاي مسئوالن شركت براي افزايش مزد به اعتصاب خود خاتمه دادند
  
 معوقه خود در مقابل اين شركت واقع در  آذر براي احقاق مطالبات10كارگران اخراجي شركت پونل در روز يكشنبه *

  .پاكدشت دست به تجمع زدند
  
كارگران واحد تعميرات مجتمع گاز پارس جنوبي در اعتراض به كاهش چند صد هزار توماني مزدشان از ابتداي *

نا، نيروهاي به گزارش ايل. اند  آذر در مقابل دفتر مدير عامل مجتمع تجمع كرده11ارديبهشت سال جاري در روز دوشنبه 
  .شان ادامه دادند  ساعت از شروع تجمع از كارگران خواستند متفرّق شوند، اما كارگران به تجمع 2حراست پس از گذشت 

  
در اعتراض به عدم » تر مجتمع كشت صنعت كارون شوش « هزار تن از كارگران فصلي 2 آذر حدود 11روز دوشنبه *

به گزارش ايلنا . ود در مقابل درب ورودي ساختمان اين مجتمع تجمع كردندافزايش و تاخير در پرداخت حقوق ماهانه خ
بر از كارفرمايان خود انتظار افزايش منطقي حقوق را داشتند متاسفانه با شروع فصل جديد كاري  در حالي كه كارگران ني 

  . شود هنوز دريافتي اين كارگران بر مبناي سابق محاسبه مي
 آذر با دست زدن به 13 آذر و چهارشنبه 12اي دومين روز متوالي در روزهاي سه شنبه شوشتر بر» ني بر«كارگران 

  .اعتصاب، در مقابل ساختمان اداري مجتمع كشت و صنعت تجمع كردند
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 آذر در مقابل ساختمان شركت مخابرات همدان تجمع 11تعدادي از كارگران مخابرات روستايي همدان روز دوشنبه *
  .لنا تجمع كنندگان خواهان انعقاد قرارداد تمام وقت كاري با شركت مخابرات همدان بودندبه گزارش اي. كردند

  . هزار تومان است300در حال حاضر دريافتي اين كارگران به دليل رواج قراردادهاي نيمه وقت حدود 
  
به گزارش اتحاديه .   زدند آذر، كارگران پتروشيمي بسباران با خواست افزايش مزد دست به اعتصاب11صبح روز دوشنبه *

آزاد كارگران ايران، در ادامه اعتصاب كارگران پتروشيمي بسباران با وعده هاي مسئوالن اين شركت براي پيگيري افزايش 
  .  هزار تومان پاداش طي ماه آينده پايان گرفت500مزد و همچنين پرداخت حدود 

  
 آذر در اعتراض به دو ماه حقوق 12پارس عسلويه روز سه شنبه  تن از كارگران پيمانكاري شركت نفت و گاز 300حدود *

  .معوقه مقابل ساختمان اداري اين شركت تجمع كردند
به گزارش شرق، وضعيت كارگران عسلويه كه قرارداد مستقيم با شركت نفت و گاز پارس ندارند و با شركتهاي پيمانكار در 

در چند . ها به وزير نفت به دليل كار شكني عده اي به نتيجه نمي رسدحال كار هستند، بسيار سخت بوده و نامه نگاري آن
  .ساعت كار مي كنند10ماه گذشته اضافه كاري كارگران شركت نفت و گاز پارس هم قطع شده، در حالي كه آنها حداقل 

  
ذر در محوطه  آ13 ماه حقوق معوقه شان در روز چهارشنبه 28در اعتراض به » كاشي تبريز كف«جمعي از كارگران *

 كارگر كاشي تبريز كف در شهرستان مرند 250به گزارش ايلنا، بيش از دو سال است كه حقوق . كارخانه تجمع كردند
  .پرداخت نشده است

  
 آذر با تجمع در مقابل استانداري 13تعدادي از كارگران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در روز چهارشنبه *

به گزارش تسنيم، اين كارگران مامور بخش خصوصي در سازمان صنعت استان تهران .  اعتراض كردندنسبت به اخراج خود
كارگران معترض مي گويند؛ زير مجموعه بخش خصوصي نيستند و در سالي كه در . بودند كه ماموريت آنها تمام شد است

  .اين مجموعه مشغول خدمت شدند از آنها آزمون جذب نيرو گرفته شده است
  
 روز درپي وعده مديران در روز 3 هزار كارگر ني بر كشت و صنعت كارون در شهرستان شوشتر پس از 2اعتصاب *

به گزارش فارس پس از برگزاري جلسات متعدد در فرمانداري شوشتر، هيات مديره كارخانه .  آذر پايان يافت14پنجشنبه 
  .ين كارخانه با فعاليت مجدد كارگران به پايان رسيدبر ا براي رفع مشكالت كارگران ني... كشت و صنعت كارون و

برخي از مديران كارخانه كشت و صنعت كارون شوشتر در جمع كارگران حاضر شدند و پس از شنيدن اعتراضات آنها قرار 
  .شده تا به مشكل رسيدگي كنند و به اين دليل اين نارضايتيها پايان يافت

  
به گزارش ايلنا اين اعتصاب در .  آذر اعتصاب كردند15در تمام شيفتهاي روز جمعه  هزار كارگر معدن چادرملو 2بيش از *

خواست كارگران، صدور . اعتراض به اخراج غير قانوني دبير انجمن صنفي كارگران شركت آسفالت طوس صورت گرفت
  . نژاد است حكم بازگشت به كار آقاي حسني

  
 16عنوان كردند، در روز شنبه » سو مديريت مسئول اداري اين كارخانه «به دليل آنچه» كارتن ايران«كارگران كارخانه *

به گزارش ايلنا، تجمع كارگران با پادرمياني تعدادي از مسئوالن و نمايندگاني از شركت سرمايه گذاري . آذر تجمع كردند
  .انه را ترك كردزماني به پايان رسيد كه مسئول امور اداري كارخ) به عنوان سهامدار اصلي كارخانه(شستا 
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 آذر، جمعي از كارگران مشهد در محل خانه كارگر تجمع كردند و اعالم كردند؛ آنچه در 16به گزارش ايلنا، روز شنبه *
اي فرصت طلب، بر   اند با دستان عده  سازمان تامين اجتماعي با پرداخت ماهيانه حق بيمه براي تامين آتيه خود اندوخته

  . باد رفته است
  
 نفر از كارگران شركت تك سازه در مقابل درب ورودي شركت در سيمين دشت كرج دست 30 آذر بيش 17كشنبه روز ي*

 سال از سابقه كارشان مي گذرد اما 5به گزارش ايران كارگر، بعضي از اين كارگران عليرغم اين كه . به تجمع اعتراضي زدند
  . تندهنوز از بيمه درماني و ساير خدمات عمومي برخوردار نيس

  
 آذر در اعتراض به افزايش نيافتن دستمزد و ساير 17مجتمع كشت و صنعت هفت تپه روز يكشنبه » ر◌ٔ ني ب«كارگران *

» نشستن در مزارع«حقوقي كه پس از سفر سال گذشته به تهران به آنها وعده داده شده بود، كار را تعطيل كرده و با 
به گزارش ايلنا، قرار شده بود با آغاز فصل جديد . ت تپه شدندمنتظر پاسخگويي مسئوالن مجتمع كشت و صنعت هف

كاري، حقوق كارگران ني بر نيز بر اساس تورم افزايش داشته باشد اما نه تنها افزايش پيدا نكرد، بلكه كاهش نيز داشته 
  .است

  
كت نفت بندرعباس روز  تن از كارگران شركت ستاره دريايي از شركتهاي وابسته به شر400به گزارش ايران كارگر، *

  . ماه حقوق و مزاياي خود دست به اعتصاب زدند4 آذر در اعتراض به تعويق افتادن 17يكشنبه 
  
 آذر، موجب مسدود شدن تقاطع شهرك باهنر شد به 17تجمع اعتراض آميز اعضاي مسكن مهر زرند در روز يكشنبه *

 متقاضيان مسكن مهر در  اي مسكن مهر در شهرستان زرندگزارش صبح زرند، عدم پايبندي مسئوالن به تعهدات تعاونيه
اين شهرستان را براي چندمين بار مجبور به اعتراض كرد و شمار زيادي از آنان اقدام به مسدود كردن محور زرند ريحان 

  .شهر در تقاطع شهرك باهنر نمودند
  
ر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود شماري از كارگران و كارشناسان شركت آبهاي عميق وابسته به صدرا بوشه*

به گزارش خليج فارس، پس از واگذاري شركت صدرا از قرارگاه .  آذر اعتصاب كردند17 ماه گذشته، روز يكشنبه 3طي 
خاتم االنبيا سپاه به شركت آبادراهان پارس در تابستان سال جاري، مالك جديد كه فعاليتهايش در حوزه راه و ساختمان 

قه اي به فعاليت در بخش صنايع دريايي نشان نمي دهد، عمالً شركت صدرا را بالتكليف نگاه داشته و هر روز بوده و عال
 مرحله از شركت صنعتي دريايي 3 نيرو طي 160از شهريور گذشته تاكنون نزديك به . بخشي از نيروها را اخراج مي كنند

  .وند تشديد مي شودايران در بوشهر اخراج و تعديل شده و روز به روز اين ر
  
در ) شكر اشتغال دارند كه به كار بريدن ساقه ني( آذر، براي دومين روز متوالي كارگران فصلي ني بر 18روز دوشنبه *

توجهي كارفرما به مطالبات صنفي خود دست از كار كشيده و با نشستن در مزارع، منتظر پاسخ مسئوالن اين  اعتراض به بي
 هاي   ايلنا، اقامت كارگران ني بر در كمپ و هزينهبه گزارش . شدند مجتمع

همچنين كمپها فاقد . اياب و ذهاب مخارج كارگران  را چند برابر كرده است
 ها را خود   هستند و كارگران ناچارند اين هزينه امكانات مناسب زندگي

  .تامين كنند
  
از  آذر، كارگران كارخانه پلي اكريل اصفهان با تجمع 18روز دوشنبه *

  .همكاران آزاد شده خود استقبال كردند
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 بودند صبح روز  به گزارش ايلنا، چهار كارگري كه در جريان اعتراضات اخير كارگران پلي اكريل اصفهان بازداشت شده
كارگران در اين تجمع با فرياد شعارهاي .  آذر در ميان استقبال همكارانشان در محل كار خود حاضر شدند18دوشنبه 
  . بار ديگر مطالبات شان را به مديران كارخانه و مسئوالن دولتي يادآور شدنداعتراضي

  
 شان، روز  توجهي كارفرما و ساير مسئوالن استاني به مطالبات صنفي اعتراض كارگران ني بر هفت تپه در واكنش به بي*

رستان شوش، به طور موقت خاتمه  آذر، با ميانجيگري نمايندگاني از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شه19سه شنبه 
  .يافت

 آذر در اعتراض به محقق نشدن 18 و 17به گزارش ايلنا، كارگران فصلي مجتمع كشت و صنعت هفت تپه طي روزهاي 
 هاي كارفرما دست از كار كشيده بودند، روز  سه شنبه پس از حضور مسئوالن اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي  وعده

  . شان بازگشتند ين مجتمع و انجام مذاكره، به طور موقت به سر كارهايشهرستان شوش در ا
  
 آذر جمعي از كارگران شاغل و بازنشسته پااليشگاه آبادان در حركتي اعتراضي در 19به گزارش مشرق روز سه شنبه *

  .مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران دست به تجمع زدند
  
كه از طرف قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پيمانكاري پروژه آبرساني در منطقه دهلران  آذر، كارگران شركتي 21روز پنجشنبه *

به گزارش ايران كارگر، . را دارد در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان در مقابل اين قرارگاه در شهر دهلران تجمع كردند
رع كشاورزي دهلران، موسيان، بيات و شركت قرارگاه خاتم االنبياء پيمانكار ساخت كانالهاي بتوني آبرساني به مزا

  .روستاهاي توابع شهرستان دهلران را به عهده دارد
  
  .  آذر، كاركنان وبسايت روزنامه تابناك اعتصاب كردند24به گزارش ايلنا، روز يكشنبه *
  
لي عصر دست  آذر، جمعي ازكارگران اخراج شده از شركت كفش بال  درمقابل دادگاه عمومي واقع در و24روز يكشنبه *

به گزارش . به  تجمع اعتراضي زدند و ضمن اعتراض به اخراج، خواهان بازگشت به كار و دريافت مطالبات خود شدند
  . سال سابقه كار داشتند ماه گذشته بدون هيچ دليلي از كار اخراج  شدند30 تا 26همبستگي ملي، اين كارگران كه بين 

  
 آذر در مقابل ساختمان اصلي وزارت نفت در خيابان طالقاني 25دان در روز دوشنبه تعدادي از بازنشستگان پااليشگاه آبا*

  .دست به تجمع زدند
ماموران . به گزارش صراط نيوز، اين افراد پالكاردهايي را در دست داشتند كه زنگنه وزير نفت را مورد خطاب قرار داده بود

اي با وي برخورد كرده و كارت  كنندگان به نحو بسيار زننده جمعحراست وزارت نفت پس از عكسبرداري خبرنگار صراط از ت
  .او را ضبط كردند خبرنگاري 

  
جمعي از كارگران كارخانه هاي سرب و روي در زنجان روز *

به .  آذر در مقابل استانداري زنجان تجمع كردند25دوشنبه 
دنبال تعطيلي كارخانه هاي سرب و روي در زنجان  كارگران 

و بيكار اين شهر در مقابل استانداري زنجان دست به اخراج شده 
تجمع اعتراضي زده و خواهان اشتغال و  بازگشت به كار 

  .گرديدند
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 آذز در مقابل شركت تعاوني مسكن شركت واحد در تهران يك تجمع 25تعدادي از رانندگان شركت واحد روز دوشنبه *
 رانندگان نسبت به شرايط مسكن خود و اين كه در خانه هاي بدون آب به گزارش ايران كارگر، اين. اعتراضي برگزار كردند

و گاز و برق روزگار بسر مي كنند و بخشي هم با توجه به اين كه پول منزل مسكوني را به شركت تعاوني شركت واحد 
ي تهران قرار پرداخت كرده اند و بيش از دو سال از زمان تحويل آن گذشته هنوز صاحب خانه حداقلي كه در حاشيه ها

  .بوده تحويل دهند نشده اند، اعتراض نمودند
  
 آذر تعدادي از كارگران كارخانه آفتاب اروميه كه توليد كننده مواد لبني به ويژه آبميوه است به عدم 26روز سه شنبه *

 ماه است كه 5 به گزارش آژانس ايران خبر، در حال حاضر مدت.  ماه حقوق و بيمه درماني خود اعتراض كردند5پرداخت 
كارفرما در پاسخ به اعتراض . حقوق كارگران داده نشده و حق بيمه آنها نيز به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نشده است

  .گويد، پول نداريم كارگران مي
  
 اذر در اعتراض به تهديد اخراج و قطع مزاياي كارگران 26جمعي از كارگران پيماني پتروشيمي فجر  روز سه شنبه *

يكي از نمايندگان كارگران پيماني  . پيماني توسط مديريت كارخانه در مقابل دفتر مديريت دست به تجمع اعتراضي زدند
در اين تجمع گفته است علت تجمع ما اين است كه  يكي از نمايندگان كارگران كه در مورد وضعيت پتروشيمي فجر 

  . كرده و او را تحت فشار معيشتي قرار داده انداطالع رساني مي كند را تهديد به اخراج يا قطع مزايا
  
 آذر سايت شبستان، مردم روستاهاي شهرو، چاهو، گربند، بلندو و سودرو از توابع بندرعباس 26به گزارش روز سه شنبه *

تاها، براساس اين گزارش از هرمزگان، به گفته مردم اين روس. آبي در اين پنج روستا تجمع كردند در اعتراض به معضل بي
  . سال است كه وجود داشته و تا به االن ادامه دارد12آبي اين پنج روستا از حدود  مشكل بي

بابا «:هاي دست نويسي كه روي آن عبارت  هاي خالي از آب و برگه  كودكان و نوجوانان اين روستاها با در دست داشتن دبه
  .نوشته شده بود در اين تجمع اعتراضي حاضر بودند» آب ندارد

  
 آذر براي سومين  بار در اعتراض به 27به گزارش ايران كارگر، كارگران پروژه احداث تونل نبوت سنندج روز چهارشنبه *

  . عدم پرداخت دو ماه ازحقوق شان در محل شركت دست به تجمع اعتراضي زدند
  
خت نشدن مزدشان در ماههاي  تن از كارگران ماشين آالت صنعتي تراكتورسازي تبريز در اعتراض به پردا150بيش از *

به گزارش ايلنا، مسئوالن .  آذر در مقابل استانداري تجمع كردند27تير، مرداد، شهريور، مهر، آبان و آذر در روز چهارشنبه 
استانداري پس از برگزاري اين تجمع اعتراضي قول دادند جلسه اين هفته شوراي تامين را به بررسي مشكالت كارگران 

 دستگاه توليد داشته كه به 33 فقط 92اين كارخانه در سال . عتي تراكتورسازي تبريز اختصاص دهندماشين آالت صن
  . درصد ظرفيت است3معناي بهره گيري از 

  
تعدادي از كارگران واحد توليدي كاشي سمند در شهرك صنعتي سمنان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي *

به گزارش عرش، اين كارگران از عدم پرداخت . ر، مقابل استانداري سمنان تجمع كردند آذ28معوقه خود در روز پنجشنبه 
  . ماهه خود توسط مدير اين شركت شكايت داشتند9حقوق و مزاياي معوقه 

  
 آذر در 30تپه در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و پاداش ساليانه روز شنبه  جمعي از كارگران نيشكر هفت*

تپه بابت حقوق مهر   هزار كارگر مجموعه نيشكر هفت3به گزارش ايلنا، در حال حاضر حدود . نه تجمع كردندمحوطه كارخا
  .شود از كارفرما طلبكار هستند و آبان و پاداش ساليانه كشت محصول كه معادل يك ماه حقوق مي
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گزارش ايلنا، در اولين روز از دور سوم به .  آذر آغاز شد30دور سوم تجمعات اعتراضي كارگران پلي اكريل در روز شنبه *

تجمعات اعتراضي كارگران .  كارگر پلي اكريل اصفهان در فاصله زماني تغيير شيفت، در محوطه كارخانه تجمع كردند500
  .كند پلي اكريل اصفهان تا توقف كامل سياست كوچك سازي كارخانه ادامه پيدا مي

  
 30فعاليت دارند روز شنبه » درخشان كوير يزد«رت شركت پيمانكاري جمعي از كارگران شهرداري طبس كه تحت نظا*

به » پيماني«اذر با مراجعه به خانه كارگر طبس در استان خراسان جنوبي خواستار تبديل وضعيت قرارداد كاري خود از 
ه شركت پيمانكاري به گزارش ايلنا، كارگراني كه توسط شركتهاي واسطه نيروي انساني از جمل. شدند» قرارداد مستقيم«

  .درخشان كوير يزد در شهرداري طبس مشغول به كارند ثبات شغلي ندارند و هر لحظه امكان بيكاري آنان وجود دارد
  
 آذر در اعتراض به پايين بودن دستمزدها از رفتن به ناهار خوري و دريافت غذا خوددا 30كارگران ايران خودرو روز شنبه *

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، زمزمه اعتراض به پايين . قوق و مزاياي خود شدندي كردند و خواهان افزايش ح
بودن دستمزدها در شركت ايران خودرو مدتهاست وجود دارد و اعتراض روز شنبه كارگران اين كارخانه با شركت حدود 

ودرو يكي از مهمترين قسمتهاي اين  ايران خ4مونتاژ . و تراشكاري صورت گرفت) سواري (4 درصد كارگران مونتاژ 80
  . هزار كارگر مشغول بكارند10كارخانه بزرگ است و در آن حدود 

  
  متن كامل قطعنامه كارگران تجمع كننده در محل وزارت كار

  اتحاديه  آزاد كارگران ايران:منبع
  

  1392 آذر 3قطعنامه تجمع كارگري  در محل وزارت كار، يكشنبه 
دانند از حدود دو سال پيش دهها هزار كارگر شاغل و بازنشسته از سراسر كشور با تدارك همانطوري كه همگان مي 

طوماري اعتراضي خواهان رسيدگي به مطالبات قانوني و بر حق خود شدند اما در شرايطي كه اين اعتراض جريان داشت و 
ي زندگي بيش از پيش در معرض نابودي سفره هاي خالي ميليونها خانواده كارگري  به دليل گراني سرسام آور هزينه ها

قرار مي گرفت وزارت كار نه تنها تالشي براي رسيدگي به خواسته هاي ما كارگران به عمل نياورد بلكه از طريق زير پا 
 قانون كار و عدم افزايش حداقل مزد كارگران متناسب با تورم و سبد هزينه يك خانوار چهار نفره، تصويب و 41نهادن ماده 

اي طرحي به غايت برده دارانه تحت عنوان بخشنامه استاد شاگردي، چشم پوشي بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي و اجر
افزايش چندين برابري سهم بيمه شدگان در هزينه هاي درماني، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و باز گذاشتن دست 

ان، شرايط را بيش از پيش بر فقر و مكنت ميليونها خانواده كارفرمايان در تحميل هر گونه شرايط غير انساني بر كارگر
  :كارگري مهيا كرد لذا ما كارگران حاضر در اين تجمع اعالم مي داريم

 ساعته و يا كوچك كردن سفره هايمان را براي 16 ساعته و 12 ما ديگر نمي توانيم شرايط مشقت باري از قبيل كار - 1
  ر افزايش چندين برابري حداقل مزد كارگران شاغل و بازنشسته پاي مي فشاريمگذران زندگي تحمل كنيم و مصرانه ب

ما ذره اي قصور در پرداختهايمان به اين صندوق نداشته .  صندوق سازمان تامين اجتماعي متعلق به ما كارگران است- 2
 سازمان تامين اجتماعي مي بايد لذا وجود هر گونه كم و كسري در اين صندوق ربطي به ما كارگران ندارد و. ايم و نداريم

 "تحت عنوان بيمه هاي تكميلي"به فوريت به وظيفه خود در اجراي قانون الزام و توقف غارت دستمزدهاي زير خط فقر ما 
  عمل نمايد

اجراي .  طرح استاد شاگردي بازگشت به روابط كار دويست سال پيش و تحميل قهقرائي بر كل مناسبات اجتماعي است- 3
  ح مي بايد به فوريت متوقف گردد و به جاي آن باالترين استانداردهاي جهاني روابط كار به مورد اجرا گذاشته شوداين طر
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 با توجه به سوء استفاده كارفرمايان از شرايط موجود براي عدم پرداخت به موقع دستمزدها، وزارت كار مي بايد به - 4
  .خاطي تصويب و به اجرا در آوردفوريت بخشنامه اي را مبني بر جريمه كارفرمايان 

 كليه اصالحاتي كه تالش شده است بر قوانين كار و تامين اجتماعي وارد شود مي بايد به فوريت متوقف گردد و  وزارت - 5
كار ملزم به پايان دادن به تمامي بي حقوقيهايي شود كه كارفرمايان در بخشهاي مختلف توليدي و خدماتي به طور خود 

  .ه اي  بر كارگران تحميل كرده اندمختار منشان
 نوسازي صنايع، مصوبه هيات وزيران مبني بر برچيده شدن 10 خواسته هاي فوق و اجراي قوانيني از قبيل ماده - 6

شركتهاي پيمانكاري،  اجراي كامل و بي نقص بيمه كليه كارگران ساختماني، مي بايد به مثابه اولين گامها براي پايان 
مشقت بار كنوني به فوريت در دستور وزارت كار قرار گيرد و اين وزارتخانه از طريق رسانه هاي جمعي دادن به شرايط 

  .كارگران سراسر كشور را در جريان آن قرار دهد
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  زنان در مسير رھايی
  ناهيتا اردوانآ

   باوجود عقب نشيني كارفرمايان مبارزه كارگران پوشاك بنگالدشتداوم 

، بيش از دويست هزار كارگر صنعت پوشاك بـنگالدش          2013 سپتامبر   21از   - 2013 سپتامبر   26در دفاع از ماركسيسم،     
 دالر 100 دالر بـه    38 از   زديش دسـتم   با برگزاري راهپيمايي و اعتصاب بر خواسته خود مبني بر افـزا            ، زن هستند  كه اكثراً 

  . كيد مي ورزندات
 فاجعه اي كـه سـبب       ؛ردگيبور تنها پنج ماه بعد از فروريختن يكي از كارخانه هاي صنعت پوشاك صورت مي                زاعتراضات م 

ز ا.  چند سنت در ساعت مشغول به كـار بودنـد           شرايط ناامن محيط كار براي      كه در   گرديد كشته شدن بيش از هزار كارگر     
  .بور شدندزهمين رو، هزاران كارگر به خيابانها آمدند و خواستار اصالح شرايط كار و مجازات خاطيان و عامالن فجايع م

 دومين صادر كننده پوشاك در       اين كشور  درصد از درآمد كشور بنگالدش را تشكيل مي دهد و          80صنعت پوشاك صادرات  
 و بـسياري ديگـر از خـرده         "پري مـارك  "،  "گپ"،  "اچ آند ام  "،  "كوتاس"،  "وال مارت "شركتهاي  . بعد از چين است    جهان

دولت بنگالدش و شركتهاي غربي . شمار مي آينده  غربي از مصرف كنندگان صنعت پوشاك بنگالدش ب       زنجيره اي  فروشان
مـن سـازند،   ي را ابعد از فاجعه اي كه ابعاد جهاني پيدا كرد و اعتراضات متعاقب آن، به كارگران قول دادند تا شرايط كـاري     

 قول و قرارهـا      اين اما تاكنون هيچكدام از   . دستمزدها را افزايش دهند و به بازماندگان كشته شدگان غرامتي پرداخت كنند           
  شركت فراملي جهت رسيدگي به وضعيت بازماندگان كارگران29 كه قرار بود "جنوا"در نشست . يده استجامه عمل نپوش

  .  شركت حضور يافتند9تنها گرد هم آيند، بور زم در فاجعه كشته يا مجروح شده
 ولـي   ، موافقـت كردنـد     دسـتمزد  اگرچه دولت بنگالدش و صاحبان سرمايه با تشكيل كميته اي با افزايش هشتاد درصـدي              

 تضاد آشتي ناپذير منافع كارگران با صاحبان سرمايه         بيانگر قهرآميز،   در شكل تظاهرات كارگران كارخانه هاي پوشاك اخير       
  . ستا

 نصف دستمزد كـارگراني كـامبوجي       ،را زنان تشكيل مي دهند     درصد آن 90دستمزد كارگران صنعت پوشاك بنگالدش كه       
درصد به آمريكـا   23درصد از توليدات پوشاك بنگالدش به كشورهاي اروپا و          60. كار مشغولند ه   كه در صنعت مشابه ب     است

 بحـران سـاختاري اقتـصادي سـرمايه     ، كارگران افزايش دستمزدواسترو، صاحبان كار در رابطه با خ      از اين . صادر مي شود  
 سود حاصل شده از توليد پوشـاك        محيط كار،  داري را بهانه قرار داده اند و مترصدند تا با كاهش دستمزد و امكانات ايمني              
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منافع ضد كارگري  مين  اتداوم و راديكاليسم جنبش صنعت پوشاك بنگالدش، ت        ليكن، گسترش، . را دستكم ثابت نگاه دارند    
  .مشكالت بيشماري روبرو ساخته است شركتهاي غربي، كارفرمايان و دولت بنگالدش را با موانع و

  
  درصد از زنان آمريكايي يا در فقر يا زير خط فقر زندگي مي كنند41

. اسـت آمريكـايي  گزارشهاي موسسه ها و تشكلهاي مختلف نشانگر رشد فزاينده فقر ميـان زنـان    - 2013رويتر، اول اكتبر  
 تا 2000بين سالهاي  كه پيرامون فقر و درآمد زنان و خانواده هاي آمريكايي " قانون زنان آمريكا مليمركز"بنابه تحقيقات 

گزارش اعالم مي دارد كه فقر ميان زنان در آمريكـا  اين  .  تمام سطوح سني را در برمي گيرد       ،معضلِ فقر انجام شده،    2012
  .  افزايش يافته است2012درصد در سال 14.5 به 2000درصد در سال 11از 

، برابـر بـا   2012 ابراز مي دارد كه ميـزان فقـر ميـان مـردان مجـرد و سـالمند در سـال        "مركز ملي قانون زنان "تحقيقات  
ر ساله يا سالمندتر د    65ميزان فقر، بين زنان مجرد      .  است درصد11  بوده كه اين رقم براي زنان در شرايط مشابه         درصد6.6

  .  شده استمدرصد اعال11.9درصد است و براي مردان مجرد در شرايط سني مشابه، 18.9، 2012سال 
 دالر در 5585 درآمـدي كمتـر از    نفر ميليون7.8 نزديك به ، ميليون زني كه در فقر بسر مي برند     17.8، از   2012سال  در  

كـودكي كـه در      يك كودك از هر   (ميليون كودك    16 بيش از     يعني جمعيتي  سرپرستي فقيرترين كودكان  . سال داشته اند  
 درصد در مقايسه با 40.9، 2012بور در سال ز خانوارهاي مدرميزان فقر .  استشان  مادرانا، تنها ب)آمريكا زندگي مي كند

  .  درصد براي كودكاني مي باشد كه توسط هر دو عضو والدين، پدر و مادر، نگهداري مي شوند8.9
 ،طور تمام وقت همه سال را كار كـرده انـد  ه  سرپرست خانوار كه بان درصد از زن13.2  هزار زن يا   587، تقريبا   2012سال  

زندگي را در   ) آمريكاي جنوبي ( درصد از ديگر زنان رنگين پوست        65 درصد از زنان سياه پوست و        62. در فقر بسر برده اند    
  . فقر سپري مي كنند

مين اجتماعي، بيكاري و نگهداري     اكسورات شامل ماليات، حقوق بازنشستگي، ت     ، دريافتي ناخالص قبل از      باالمحاسبات   در(
  )از فرزندان منظور شده است

  

  شرايط بحراني زنان و دختران موجب فروپاشي جامعه سوريه شده است

ي جنگهاي داخلي سوريه سـبب افـزايش قتلهـاي ناموسـي، ازدواج كودكـان و از كارافتـادگ        - 2013 دسامبر   6اخبار زنان،   
بسياري از زنان و دختران سوري توسط نيروي سركوبي مورد تجاوز جنـسي قـرار گرفتـه و از     . سيستم بهداشتي شده است   

، قربانيـان تجـاوز اگـر بـا     "تامـسون رويتـر  "بر اساس گزارش موسـسه  . سوي خانواده و خويشاوندان خويش طرد گشته اند 
كودكان و دختران جـوان بخـش       .  روبرو هستند  شاوندان و جامعه   ننگ خوي  همچنان با داغ  متجاوزان خود هم ازدواج كنند،      

  .بزرگي از قربانيان تجاوز جنسي را تشكيل مي دهند
 سه سال كشمكش بين دولت و نيروهـاي اپوزيـسيون بـه كـشورهاي       جريان  شهروندان سوريه در    نفر از  بيش از دو ميليون   

فرزند كه در كمپها و مناطق حاشيه اي و روسـتايي كـشورهاي             زنان مهاجر داراي    .  لبنان و تركيه مهاجرت كرده اند      ،عربي
 دختـران جـوان   خانواده هـا بسياري از . ميزبان مستقر گشته اند نيز از خطر تجاوز و آزار و اذيتهاي جنسي در امان نيستند    

  . مين معاش و نيازهاي آنان نيستندا زيرا قادر به ت،شان را وادار به ازدواج كرده اند
ش سازمانهاي مدافع حقوق بشر و زنان، برخي از مردان كشورهاي عربي جهت ازدواج با دختـران جـوان وارد       بر اساس گزار  

سـن برخـي از قربانيـان شـبكه هـاي           . استفاده و بهره كشي جنسي از آنان است       وسوريه مي شوند كه هدف اصلي شان سو       
  .مافيايي قاچاق انسان و بهره كشي جنسي، كمتر از يازده سال است

 از سـوي  .را تشكيل مي دهنـد  از نيمي از جمعيت سوريه بي خانمان شده اند كه زنان و كودكان بخش وسيعي از آن          بيش  
درصـد   60 نيروي سركوبي دولت بشار اسد قرار گرفته و بيش از            به شدت هدف حمالت     اين كشور  سيستم بهداشتي ديگر،  

اد بيشماري از پزشكان و پرستاران كشور مجبور بـه تـرك   تعد. شده استاز بيمارستانها و كلينيكهاي سراسر كشور تخريب      
مرگ و مير زنان باردار     . ، تنها سي و پنج نفر باقي مانده اند        "آلپو"كه از پنج هزار پزشك در شهر         طوريه   ب ،كشور شده اند  
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يز زندگي نسل آينده    قحطي و نبود مواد غذايي ن     . نبود امكانات بهداشتي براي زايمان روندي تصاعدي دارد        در اثر    و نوزادان 
  . سوريه را با خطري جدي مواجه ساخته است

  
  برگزاري كنفرانس جهاني زنان بومي

، "ليمـا "كنفرانس جهاني زنان بومي با شركت دويست زن از سراسر جهان در شهر               - 2013 اكتبر   31خبرگزاري استراليا،   
بور از سوي شركت كننـدگان      ز گوناگون در كنفرانس م    مشكالت زنان بومي، نظرات و راه حلهاي      . پرو برگزار گرديد  پايتخت  

يكي از فوايد برگزاري چنين كنفرانسي آشنايي با چگونگي برخورد زنان بومي با مشكالت روزمره جهـت                 . عنوان و ارايه شد   
  .  مي باشد رويارويياتخاذ استراتژي مناسب

از   سياسـت گـذاري اجتماعـات بـومي،      كاهش خشونت جنسي، تبعيض جنسيتي و ارتقا نقـش زنـان در تـصميم گيـري و                
 ها مرگ و مير كودكان و عدم دسترسي آنتشديد. كنفرانس مورد بحث و گفتگو قرار گرفتاين  كه در بودمهمترين مسايلي 

مثابه موضوعي چالش برانگيز كـه نـسل بوميـان جهـان را بـا انقراضـي                 ه  به امكانات آموزشي و بهداشتي در مناطق بومي ب        
  . مسايلي بود كه مورد گفتگو و بحث شركت كنندگان قرار گرفتديگر از ،ختهتدريجي روبرو سا

  
  شان اميدوارند زنان مصري به مبارزه جهت تحقق مطالبات

زنان مصري در جنبش عدالت طلبانه عليه دولت حسني مبارك و محمد مرسي از نقش بسيار                 - 2013 نوامبر   15گاردين،  
شانه به شانه مردان در اعتراضات سراسري شركت كردند، در قلـب انقـالب              آنها  . رندبرجسته، ويژه و قابل ستايشي برخوردا     

 شجاعتها و فـداكاريها،     باوجود.  ورزيدند تاكيدايستادند و بر مطالبات همگاني مبني بر تحقق دموكراسي و عدالت اجتماعي             
بـدتر از موقعيـت زنـان در ديگـر           مي دارد كـه موقعيـت زنـان مـصري            م بر اساس تحقيقاتي اعال    "تامسون رويتر "موسسه  

ه ده شدرانحقوق بديهي زنان مصري در دوران بعد از انقالب مورد توجه قرار نگرفته و آنان به حاشيه . كشورهاي عربي است
عنوان نهادي مردانه بر دوران بعد از انقالب نظارت دارد و از هم اكنـون اصـل مهـم قـانون اساسـي پيرامـون                         ه  ارتش ب . ندا

 64 نمايندگان زن مجلـس را از  شمارارتش قصد دارد    .  عمد ناديده گرفته شده است      به ن در مجلس توسط آن    مشاركت زنا 
  .  نماينده كاهش دهد9تن به 

مـاموران دولتـي هنـوز بـه آزار و اذيـت زنـان              . از ديگر سو، هيچكدام از اعضاي كميته بازنگري قانون اساسي، زن نيـستند            
وسيله برهنه كردنشان و تجاوز جنسي استفاده ه ز لمپنها جهت تحقير و آزار و اذيت زنان براهپيمايي كننده مي پردازند و ا  

اينها همگي يك پيام را براي زنان . آزمايش شنيعِ باكرگي هنگام دستگيري زنان معترض بر جاي خود باقي است    . مي كنند 
  . دارد كه آنان مي بايست صحنه سياسي كشور را به مردان واگذار كنند

نخواهند  مروجان تبعيض جنسيتي  تهاجم همه جانبه ابراز مي دارند كه چنين اجازه اي بهاين برابر  درفعان حقوق زنانمدا
 طرح كاهش سـن      لغو شد،   چند همسري  منوعيت م ، برخي از حقوق زنان را باطل ساخت       ، قدرت دورهدولت مرسي در    . داد

اخـوان  "دسـتبرد بـه حقـوق زنـان از سـوي      . در نظر گرفته شدازدواج مطرح گرديد و براي حق طالق زنان محدوديتهايي         
 زيرا سهم عظيمـي از نيـروي كـار مـصر در همـه بخـشهاي اجتمـاعي و         ، بر واقعيت جامعه مصر تطابق نداشت      "المسلمين

  . اقتصادي به زنان تعلق دارد
الب، در ميـدان عمـل ارتقـا         اين است كه آگاهي زنان مصري با توجه به شركت جدي در دو انقـ                ديگر موضوع قابل اهميت  

 بهـار   هـاي بعـد از انقالب   .  حسني مبارك نيستند   دولت به بيان ديگر، زنان مصري ديگر زنان قبل از انقالب عليه             ؛يافته است 
تشان با مبارزه براي دموكراسـي و عـدالت         ادرستي دريافته اند كه پيوندي تنگاتنگ بين تحقق مطالب        ه  عربي، زنان مصري ب   

به قدرت خود ايمان آورده و مترصدند تا مبارزه را با تشكليابي، سازماندهي و برگزاري گردهمايي                آنها  . رداجتماعي وجود دا  
غلبه كرده و تا تحقق دموكراسي و عدالت اجتماعي به مبارزه            ارتجاعي   خويش بر موانع، تابوها و سنتهاي     ان  همراه متحد ه  ب

  .ادامه دهند
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  رسيد درصد 43  بهنرخ اخراج كارگران زن در ايران

مسوول اتحاديه كارگري مازندران، زهـرا صـادقي، زنـان را نخـستين              - 1392، نهم آذر ماه     )ايلنا(كار  حكومتي  خبرگزاري  
وي ابراز مي دارد كه مشاغل كم درآمد و پرزحمت با سـاعات طـوالني و   . قربانيان بحران اقتصادي در ايران معرفي مي كند     

 زنان كارگر در صف نخـست اخراجيهـا قـرار     ور نسبت به مردان، در اختيار زنان قرار دارد        غيرقانوني كار با دستمزد پايين ت     
نـرخ مـشاركت   . افزايش يافتـه اسـت   1390درصد در سال 43 به 1384درصد در سال 33نرخ اخراج كارگران زن از      . دارند

  . درصد مي باشد67درصد و براي مردان 6.12اقتصادي زنان 
  

  جهت مخالفت با آزار جنسي زناندوچرخه سواري در قاهره 

 - 2013 نـوامبر   26سايت اخبار زنان،    
زنان و برخي از مردان جـوان مـصري         
با دوچرخه سواري در قاهره، مخالفـت       

 مخود را با آزار و اذيـت جنـسي اعـال          
 بــراي ابــراز  حركــتايــن . كردنــد

همبستگي با مخالفـان آزار جنـسي و        
ارتقا آگـاهي پيرامـون ژرفـش پديـده         

  . صورت پذيرفتبور زم
كنسول "بر اساس بررسي و تحقيقات      

 در شـش اسـتان مـصر در         "ملي زنان 
 درصد از زنان مجرد مـورد نـوعي از آزار           94هل و   ا درصد از زنان مت    72.4 مرد، بيش از     2088 زن و    2320، از   2008سال  

 درصـد  22.2 يجه گرفته مي شود كهنت  از مجموع آمار سراسر كشور   اين در حاليست كه   . جنسي در خيابانها قرار گرفته اند     
  .  قرار گرفته اندآزار فيزيكيآماج  درصد از زنان مجرد 21.7از زنان متاهل و 
 تـالش مـي   Enactus در همكاري با سازمان دانشجويي جهاني"واحد بسط مشاركت زنان سازمان ملل   "در همين رابطه،    

معضل اين و ايجاد كمپيني سراسري، توجه شهروندان را به كند تا با جلب حمايت و همياري دانشجويان دانشگاههاي مصر 
  .  آگاهي همگان را فراهم سازدرشدب كند و موجبات لج

بور بخشي از پروژه هاي ساالنه سازمان ملل در راستاي پيشرفت مشاركت سياسي و ايجاد امنيت اقتصادي زنـان               زكمپين م 
  .شمار مي آيده در سراسر جهان ب

  
  ار در افغانستان حكم سنگسحياتتجديد 

وزير دادگستري افغانستان با ارايه طرحي خواستار اجراي حكم سنگسار در مالعـام              - 2013 نوامبر   25سايت خبري زنان،    
در طرح تجديـد نظـر       ديدبان حقوق بشر و مسووالن افغانستان ابراز مي دارند كه         .  رابطه جنسي خارج از زناشويي شد      براي

 مجـرد در  افـراد هل و حكم شالق در مالعام بـراي  ا مت افراد حكم سنگسار براي     ، افغانستان پيرامون مجموعه قوانين كيفري   
   .نظر گرفته شده است

سـازمان حقـوق بـشر    . مدافعان و فعاالن حقوق بشر ابراز مي دارند كه افغانستان در حال بازگشت بـه دوران طالبـان اسـت      
د كند و از همه تشكلهاي جهاني و ياري دهندگان مي خواهد كه      طرح را ر  اين  مصرانه از دولت افغانستان خواسته است كه        

 بر سرمايه گـذاري هـا در افغانـستان       آنثيرات مضر پذيرش    ابا ارسال پيامي روشن و صريح، سياستمداران افغانستان را از ت          
  .آگاه سازند

پيرامون مسايل زنان شده كـه  ژه ه وياز هنگام سرنگوني طالبان تاكنون ميلياردها دالر صرف پيشرفت و اصالح حقوق بشر ب        
  . همه فعاليتهاي پيشين را نقش بر آب سازدياد شدهبسياري هراس دارند كه طرح 
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  تبعيض در دستمزد در آمريكا

 سال در اخذ مدارك 32، با اينكه زنان آمريكايي زير 2013 دسامبر 11 مورخِ "واشنگتن پست"بر اساس گزارش مندرج در 
دان هم سن و سال خويش پيشي گرفته اند، ولي كماكـان درآمـد و دسـتمزدي كمتـر از مـردان              با مر در رقابت   دانشگاهي  

درصد دستمزد مردان هـم سـن و سـال خـود در             93 حاضر، درآمد زنان در ساعت،       حالدر  . همكار خود، دريافت مي كنند    
لت، برابر با باالترين ميزان در سال دو درصد رشد داشته و بر پايه آمار67، 1980اين ميزان از سال . شرايط كاري برابر است

  . است1979
درصد دستمزد مردان در شرايط كاري برابـر بـوده          84نرخ متوسط دستمزد زنان در هر گروه سني در آمريكا،            سال گذشته 

بور براي زميزان م. ، در آمريكا داراي مدرك ليسانس هستند25 - 32 درصد كارگران زن بين 38اين در حاليست كه . است
  . درصد مي باشد31رگران مرد در دوره سني مشابه، كا
  

  درصد از زنان ايراني قرباني خشونت خانگي66

درصد از زنـان كردسـتان و سـنندج قربـاني            88 ،"سازمان دفاع از قربانيان خشونت    "بنا بر تحقيقات     - 1392 آذر   5هرانا،  
بور خشن تـرين شـهر     ز معضل م  در مصداقهاي اهواز  ميزان خشونت عليه زنان در تهران باال و شهر          . خشونت خانگي هستند  

  .  استمعرفي شده
 12 در ميـان  83 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ابراز مي دارد كه نتايج تحقيق و طرح ملـي كـه در سـال          ،جاللي
يـر خـشونت   درصد از زنان از ابتداي زنـدگي درگ       66.3ست كه   از آن ا   حاكي   ، مركز استان انجام شد    28 زن در    600هزار و   
درصد از زنـان   53در اين تحقيقات . بسيار شديد بوده استت مرتكبان خشوناعمال درصد  10.5تحقيقات،  اين  در  . هستند

خـشونت  بـا   درصـد   28.2 ،به گفته جاللي، از ميان زنـان تحقيـق شـده          . اند   خشونت را در سال نخست ازدواج تجربه كرده       
ايـن  همچنين برخالف   .  بوده است   ازدواج ي فيزيكي مربوط به يك سال اول      درصد خشونتها  19.2و   روبرو شده اند     فيزيكي

 اما در اين زنان تحقيق شده خـشونت  باشد،تصور كه ميزان خشونت در سال اول بعد از تولد فرزند و دوره بارداري بايد كم      
  . خارج از انتظار بوده استدوره هادر اين 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
  

  
  رويدادھای ھنری ماه

  ليال جديدي
  

  :سخن روز
، 2011 - 1955اسـتيو جـابز،     ( "تالش براي دقيق و كامل بودن كـار، ارزش اش را دارد           ": دقت به نكات ريز مهم است     " -

  )"اپل"مخترع، بنيانگذار و مدير ارشد اجرايي شركت 
، بازيگر، خواننـده و     1962 - 1926مريلين مونرو ،   ("اگر من همه قواعد را رعايت كرده بودم، هرگز به جايي نمي رسيدم             -

  )مانكن مشهور آمريكايي
  
  



 ٤١

  موسيقي

  
  حمله شديد آلمودووار به دولت اسپانيا در مراسم جوايز سينمايي اروپا

اني به هنگام دريافـت جـايزه       ، كارگردان سرشناس اسپانيايي در سخنر     "پدرو آلمودووار "
افتخاري در مراسم اهداي جوايز سينمايي اروپا كه در شهر برلين برگزار شد، بـه شـدت                

  .به سياستهاي دولت فعلي كشورش حمله كرد
 ساله كه جزو موفق ترين و شناخته شده ترين چهره هـاي سـينمايي               64اين كارگردان   

در مقابـل مـشكالت بـزرگ آن كـشور          اسپانيا در جهان است، گفت كه حكومت اسپانيا         
وي به شدت سياستهاي فرهنگي دولت محافظه كار اسـپانيا          .  است "ناشنوا و بي تفاوت   "

  .  توصيف كرد"رقت بار"را نقد كرده و آن را 
 پرحرارت خود به سياستهاي رياضت اقتصادي كـه توسـط دولـت            هآلمودووار ضمن حمل  

از مقاومت و مبارزه مردم كـه قربانيـان ايـن           "محافظه كار اسپانيا به اجرا گذاشته شده،        
  . تمجيد كرد"حكومت هستند

از زمان روي كار آمدن دولت جديد بودجـه فعاليتهـاي فرهنگـي و از جملـه سـينما در                    
  .اسپانيا به شدت كاهش يافته است

  
  مجلس ايران دفن اعضاي يلوداگز در قطعه هنرمندان را بررسي كرد

هوري اسالمي دفن اعضاي مقتـول      كميسيون فرهنگي مجلس رژيم جم    
در قطعه هنرمنـدان گورسـتان      ) سگهاي زرد  ("يلوداگز"گروه موسيقي   

  .بهشت زهرا در تهران را بررسي كرد
ماه گذشته دو برادر به نامهاي آرش و سروش فرازمند كه از اعضاي اين             
گروه موسيقي بودند، توسط يك ايراني ديگر به نام علي اكبر رفيعي در             

وزارت ارشاد پرداخـت هزينـه انتقـال اجـساد از           . كشته شدند نيويورك  
  .آمريكا به تهران رد كرد

منتقدان مي گويند كه زماني اين دو برادر در ايران بودند، از وزارت ارشاد مجوز فعاليت نداشتند كه در آن صورت به گفته                       
هاي   كسي از گربه    "تهران تشكيل شد و با فيلم       گروه يلوداگز هفت سال پيش در        .آنها نمي توان عنوان هنرمند به آنها داد       

  .، ساخته بهمن قبادي به شهرت رسيد"ايراني خبر ندارد
  

 39 خواننـده،    39هايي براي فيليپين؛      ترانه

  ترانه

 "بيانـسه "ستارگان دنياي موسيقي پاپ از جمله       
 به منظور كمـك بـه جمـع آوري پـول            " آدل "و

 را  براي صليب سرخ فيليپين، هـر كـدام آهنگـي         
براي گنجاندن در آلبومي كه قرار اسـت بـه ايـن            

  .كنند  مي مناسبت منتشر شود، اهدا 
هـا    آهنگ از خواننده  39قرار است در اين آلبوم،      

، " ليدي گاگا"، "U2"،"بيتلها"هايي چون  هو گرو
  . گنجانده شود"باب ديلن" و "امينم"، "كايلي مينوگ"، "آليشيا كيز"، "جاستين تيمبرليك"



 ٤٢

 نام دارد، با همكاري خوانندگان و گروههاي موسيقي، كمپانيهاي اصـلي ضـبط و               "هايي براي فيليپين    ترانه  "آلبوم كه   اين  
  .گيرد   كنندگان موسيقي براي كمك به بازماندگان توفان در فيليپين شكل مي پخش
  .خانمان برجا گذاشت   بي نوامبر در فيليپين بيش از پنج هزار كشته و صدها هزار نفر8 در روز "هايان"توفان 

  
  از پيوند هنر و سياست مي گويدخواننده پينك فلويد 

يـشين   خواننده پ   آهنگساز و  ،"زراجر واتر "
كـه بـه دليـل ارايـه        ،  "پينك فلويد " گروه

آثــاري الهــام گرفتــه از شــرايط موجــود و 
در اعتراض بـه آن شـهرت ويـژه اي دارد،           

 Le Mur a Des يك مصاحبه با راديو
Oreilles ين سـوال كـه نظـر وي در        ه ا  ب

باره افرادي كه موسيقي او را دوست دارند        
 ولي با التقاط آن با سياست راضي نيستند        

اگـر فكـر مـي كنيـد كـه          ": گفت چيست،
 ــد الل باشــند و د ــدان باي ــشان را هنرمن م

مانند سگهاي پالستيكي از پشت داشـبورد    
  ". و مرا تلف نكنيدانودتخ وقت د ويزندگي تكان بدهند، بهتر است از سر راه من كنار برو

  
  كتاب

  
  نشده سالينجر به فضاي آنالين نشت كرد سه داستان منتشر

، نويــسنده "جــي دي ســالينجر"ســه داســتان از 
  .، به فضاي اينترنت نشت كرده است"ناتور دشت"
ــگ " ــاي بولين ــر از توپه ــانوس پ ــاوال"، "اقي  و "پ
ي  پـيش از ايـن در دو كتابخانـه دانـشگاه           "تولد"

. آمريكايي، صرفا بـراي مطالعـه در دسـترس بـود          
اولين داستان به ويژه از اهميت زيـادي برخـوردار        
است چرا كه در آن نشانه هايي از آنچـه بعـدا در             

  .ناتور دشت شكل گرفت، به چشم مي خورد
در روزهاي گذشـته يـك نـسخه اسـكن شـده از             
داستانها در يك وبـسايت اشـتراك گـذاري فايـل           

  .ه سرعت در فضاي آنالين پخش شدآپلود شد و ب
، جلـد سـاده     "سه داستان "اين مجموعه با عنوان     

سياهي دارد و همچنين شامل نامه اي از سالينجر      
 Little, Brown andبـــه ناشـــرش، 

Companyاست .  
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  كتابي درباره رودكي جايزه بوكر روسيه را گرفت

 شـاعر   ، زنـدگي رودكـي      دربـاره  "آندري ولوس " نوشته   "نجرودبازگشت به پ  "ترين جايزه ادبي كشور روسيه به كتاب           مهم
  .بزرگ ايراني تعلق گرفت

رودكي در .  را به تصوير كشيده است- سلطان بخارا   شاعر مورد عالقه-ولوس در رمان خود آخرين روزهاي زندگي رودكي         
  . كشد  ن و اخراج از دربار ميكارش به شكنجه، كور شد قرار مي گيرد و پادشاهمورد بي مهري و خشم پايان زندگي 
گردد، داستان دوران طاليي زنـدگي و روزهـاي      رودكي كه با كمك پسركي به شهر زادگاهش پنجرود بازمي       ،در اين كتاب  

  .كند  پرجالل و شكوهش را روايت مي
  

  شعر

  
   درباره شاملو روي پرده سينمايمستند

 كننـدگي و   كـه بـه تهيـه   "پـرواز در دايـره حـضور   " مـستند   بلند فيلم
پور درباره شخـصيت و زنـدگي احمـد شـاملو              كارگرداني مختار شكري  

سالن شماره يك سينما سـپيده        آذر در  20 روز چهارشنبه ساخته شده،   
و در قالب بخش مسابقه ملي هفتمين جشنواره بـين المللـي سـينماي              

 سـينما   2 آذر در سـالن شـماره        24و  ) سـينما حقيقـت   (مستند ايـران    
  .رود  ده مي روي پرفلسطين

هـاي     در اين فيلم عالوه بر آيدا كـه از همـسرش سـخن گفتـه، چهـره                
محمود دولت آبادي، سيمين بهبهاني، مـسعود       : فرهنگي و هنري شامل   

كيميايي، جواد مجابي، علي اشرف درويشيان، ايران درودي، محمدرضـا          
اصالني، علي رفيعي، محمد شمس لنگرودي، حـافظ موسـوي و محمـد         

  .اند  ز شاملو سخن گفتهيعقوبي هم ا
  .  اجرا كرده است شاملو را با ساز و آواز در متن فيلم"طرح" شعر ، فيلم اين در نيزشهرام ناظري

  
  سينما

  
  جايزه يك عمر فعاليت سينمايي جشنواره برلين براي كن لوچ

 " برليناله"والن جشنواره بين المللي فيلم برلين اعالم كردند كه در ومس
شصت و چهارمين سـال برگـزاري ايـن جـشنواره مهـم             سال آينده كه    

 براي يـك عمـر فعاليـت        "خرس طاليي "اروپايي است، جايزه افتخاري     
 كارگردان قديمي و سرشـناس انگليـسي اهـدا          ،"كن لوچ "سينمايي به   

  .خواهد شد
، مدير جشنواره بين المللي فيلم برلين به هنگام اعالم          "ديتر كوسليك "

ي از بزرگترين كارگردانهاي اروپـايي اسـت        كن لوچ يك  " :اين خبر گفت  
 همواره نگاه انتقادي بـه جامعـه   همزمانكه در آثار وي به زندگي، سرنوشت و نيازهاي افراد توجه بسيار دقيقي مي شود و               

  ".در قالب شيوه هاي گوناگون منعكس شده است
  استكن لوچ هفتاد و هفت ساله هيچگاه از اين جشنواره جايزه اي دريافت نكرده 
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   در سوئدجشنواره بين المللي سينماي تبعيد در ليال خالدجلوگيري از شركت 

المللـي سـينماي      بـين  جشنواره يازدهمين   رليال خالد كه قصد شركت د     
 به بهانه اينكه حضور وي در سوئد امنيت ملـي           ،تبعيد در سوئد را داشت    

 يـامي از  پدروي .  موفق به دريافت ويزا نشد،اين كشور را مختل مي كند    
را ارزشـمند    نآ و تـشكر كـرد      د، دعـوت شـده بـو      جشنوارهين  ه ا اينكه ب 
  .خواند

از فيلمهايي كه در جشنواره به نمـايش در         يكي  " : گفت  در پيام خود   وي
 زنـدگي مـن كـه در واقـع نمـاد تـاريخ مـدرن              ؛ درباره من است   ،مي آيد 

فلسطين است و گوياي واقعيت رنجي است كه بر مردم فلسطين تحميل            
 رنجي كه پيامد اشغال سـرزمين مـا توسـط اسـراييل بـوده و          ؛شده است 

   .همچنان تا امروز ادامه دارد
جشنواره شما يك اقدام عملي در راسـتاي همبـستگي و مقاومـت عليـه               

جايي كه خود را نـشان دهـد،         تمامي اشكال بي عدالتي و اختناق در هر       
 گواراي انقالبـي    من از اين فرصت استفاده مي كنم و گفته چه         . مي باشد 

جا كه بي عدالتي وجود دارد، آنجا خانـه     او گفت هر  . را يادآوري مي كنم   
  ".تمن اس

  
  ت اروپايي با جعفرپناهي و نسرين ستودهاديدار هي

 را به نسرين ستوده، وكيل و حقوق دادن و جعفر پنـاهي، فيلمـساز         "جايزه ساخاروف "يك هيات اروپايي در سفر به ايران،        
در . ين جايزه را پارلمان اروپا به فعاالن حقوق بشر اهدا مي كند و در آذر ماه سال گذشته به اين دو تعلق گرفت             ا. اهدا كرد 

آن هنگام نسرين ستوده در زندان بسر مي برد و جعفر پناهي در اجازه ساختن فيلم نداشت و ممنوع الخروج بود و از ايـن                         
  .     بودرو امكان حضور آنها براي دريافت جايزه سلب شده

در همـين رابطـه     . ديدار هيات پارلماني اروپا با دو فعال مزبور، موجب واكنشهاي متناقضي در محافل حكومـت ايـران شـد                  
كه مجلس با اين ديدار مخالف بوده و اين عمل           مدعي شد    يس كميته روابط پارلمان اروپا در مجلس ايران       يكاظم جاللي، ر  

يس قـوه   يـ الملـل ر    جواد الريجـاني، مـشاور بـين       ه، اما اين ديدار با موافقت محمد      دانست    مي "مخالف عرف ديپلماتيك  "را  
  . قضاييه صورت گرفته است

  
  در تلويزيون بايد غيرقانوني شود ناميدن افراد چاق: هنرپيشه هاليوود

  در مراسـم فـرش قرمـز فـيلم          او لباس و ظـاهر    كه   "جنيفر الرنس "
Catching fire رسانه هاي آمريكايي مورد انتقاد و شوخي برخي 

: ، مجري آمريكايي گفـت    "باربارا والترز "در گفتگو با    ،  قرار گرفته بود  
  "چرا توهين به آدمها خنده دار است؟"

  ســاله كــه در قــسمت تــازه مجموعــه فيلمهــاي23ايــن هنرپيــشه 
Hunger Games را بـازي مـي كنـد،   "كتنيس اورديـن " نقش  

شند كه روي نسل جوان مـي       ول تاثيري با  ورسانه ها بايد مس   " :افزود
 مسخره كـردن دختـري كـه يـك لبـاس زشـت              يكبارهحاال   .گذارند

مـن فكـر    ! گفتن كلمه چاق خنده دار شـده      ! پوشيده، خنده دار شده   
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  ".مي كنم كه چاق خواندن آدمها بايد غيرقانوني شود
ذاريم چون روي نسل جوان مـا  مي خواهم بگويم اگر براي سيگار و سكس و حرفهاي ركيك مقررات مي گ     ": الرنس افزود "

  " آدمها قانون بگذاريم؟ناميدنتاثير مي گذارد، چرا نبايد درباره چاق 
 جايزه اسكار گرفت، پيش از اين از مجله ها و برنامه هايي "دفترچه اميدبخش"جنيفر الرنس كه امسال براي بازي در فيلم 

وي گفـت كـه   . هر زنها ايراد مي گيرند، انتقاد كرده بـود  كه از ظا"جوان ريورز" با اجراي Fashion Policeو  E! مثل
  .شنيدن حرفهاي منفي درباره ظاهرش، به او اين احساس را مي دهد كه انگار به دبيرستان بازگشته است

  
  تاتر

  

  شهر كلن  دردر تبعيداتر ايرانيان يبيستمين فستيوال ت

، بـا  " تبهكـار –مـتهم  "جشنواره امـسال بـا نمـايش    .  شد رگزاشهر كلن بر    در "تبعيد اتر ايرانيان در  يت"بيستمين فستيوال   
به كارگردانى داريوش رضـوانى بـه پايـان    ) لندن  ( "به ياد نيست"كار كرد و با نمايش ه اتر آمستردام آغاز بياجراى گروه ت  

  .درسي
ص تياتر عروسك كوكى با الهام از  ترانه هاى آذرى و فارسى خواند و با رق" خانم بهرخ بابايي"روز افتتاحيه بعد از تياتر اول،

  شعر فروغ فرخزاد ادامه پيدا كرد 
 هنرمندي او .به روى صحنه آمد) بر گرفته از پارسى و جاز ("پاز"مريم آخوندى با گروه جديدش بنام  روزهمچنين در اين  

 ارزشـي  با كارهاي تلفيق كرده و "پر" و اين بار نيز با "جاز" و "پاپ " را با موزيك ايرانياست كه ترانه هاى اصيل و آواز       
  . ه استه داديارا
  

  اشعاری از  مھرداد عارفانی 
  

   بر شما مبارك باديالدي مي نوسال
   شدندي كه چاپ نميي پر از شعرهايسال
  ني اوي راهروهاي توميبدو
  مي كني پردازنور

   :دي بگوكارگردان
  كات

  
   برود كنلميف

  مي ببرزهيجا
  جلو را بدهم نهي كه من سيسال

   نباشد وسط پرچمخرچنگ
  ري باشد شريش

****  
   در صندوق آلبوم

   شومي كه مباز
   شودي ماهي و سدي و رنگ سپدي شوي ساكت ميهمگ

  دي سازي مينه بمب دست,  حركت بدون
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   كوكتل مولوتفنه
  1357 يادگاري

   ودي دوي مشهي شي خرده هاي رونه
  ديده ي وزد تكان مي كه نمي را در باد تاني پرچم هانه
   خرداد شصتيادگاري

   بادبادك را سفت گرفته امنخ
  راني انماي ترسم از درآكوال در سي مو
  67 تابستان يادگاري
   اذاني ترسم از صدايم

   اسبيآقا نشسته بود رو:  عكس يتو
   بزرگوارمادري دي روستي نحاال

  ! از اتاق گذشته است اتوبان
  ذرد گي و از رودخانه مزي دهد هر چي پرتقال ميبو
   آزادي ماهي براي پـــل چه سربازانريز
   دوندي تفنگ مبا
  : قلوه سنگ ها بر

   خوني هاچكه
   هاقورباغه

  دي شود نفس كشينم : ي داني صندوق هم كه ميتو
  يكي رسته در تاراهاني گهمچون

  نگران
  :گري كه ددي آنقدر رفته اهي از ساي اندامبا
   وزدي ميمينه نس,  سوزد ي مي آفتابنه

   و قفلي آسمان چوبني تازه همان است كه هر روز در اياخبره
   بلندي و رعد و برقدي شوي مدهي هم كشدر
   گذردي ميكي تارني اي شما توي چشم هااز
   

   دست ها  ني ترخشن

  
   را پرداخت كرده اندزهاي چنيباتريز

   انقالبمثل
   روندي دهند و مي مليتحو

   استراحتساعت
 خورند و يه م به هم هندوانهي شبتمامشان

 يچا
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  متن اعتراض و انصراف والدين ستار بھشتی
  از روند رسيدگی به پرونده فرزندشان

  
 اوين حاضر شدند در پرونده ستار بهشتي شهادت دهند، اما دادگاه 350هفته گذشته به رغم اينكه تعدادي از زندانيان بند 

  .يرفت و آن را شبه عمد تشخيص دادكيفري كاركنان دولت اتهام قتل عمد را در اين پرونده نپذ
 از ، پدر و مادر ستار بهشتي در نامه اي به دادستاني تهران ضمن اعتراض به راي صادره،به گزارش سحام در همين ارتباط

  .ادامه روند رسيدگي به پرونده كشته شدن فرزندشان انصراف دادند
  :فته بدين شرح استمتن كامل اين نامه كه براي انتشار در اختيار سحام قرار گر

  
  دادستاني محترم تهران
رشادروان ستاربهشتي درخصوص پرونده فرزندمان كه در قرارگاه پليس  پد و بهشتي مادر سردار اينجانبان گوهرعشقي و

 راه آزادي نايل گرديد و دوم اكبرتقي زاده دراثرخونريزيهاي داخلي به فيض شهادت در ستوان، شكنجه هاي بازجو فتا زير
 خانم گيتي پورفاضل ، درشعبه يك بازپرسي دادسراي جنايي تهران با كوششِ وكيل ما910918/ شماره به نده بپرو

 ليكن مقامات قضايي تشخيص قتل شبه عمد دادند تا با ،صورت عمد بودهه عليرغم مستندات پرونده كه قتل ب پيگيري و
  ؛رسانيم مي باستحضار، ديه خون جوان ناكاممان پايمال شود

مستنداتي كه آقاي بازپرس درپرونده گردآوري كرده اند نشان مي دهد كليه اعمال و افعالي كه ازسوي  آنجا كه مدارك و زا
شكنجه براي  نگاه قانون حق بازجويي و درمورد ستار بهشتي انجام گرفته عمد بوده زيرا وي نه از) اكبرتقي زاده(متهم 

 زيرا دادياري كه دستوركتبي تحويل گرفتن ،داشته است زداشتگاه پليس فتا رانه نگهداري مشارواليه دربا و گرفتن اقرار
بازداشتگاه آگاهي نگهداري شود ليكن متهم  زندان اوين براي پليس فتا نوشته تاكيد كرده است كه وي بايد در را از ستار

ه ب رقانوني به انجام رسانيده وصورت غيه نگهداريش را ب براي آنكه خوش خدمتي به دستگاه خود كرده باشد بازجويي و
 به 350بارها اين جمله را درزندان اوين بند  ستار  و،كشمت  مي؛گفته بوده است كه به ستار نيز آشكار واضح و طور

  از.اوين بيرون ببرد كه آنها قصد كشتنم را دارند از پليس فتا فردا مرا همبندانش گفته و التماس مي كرده كه نگذاريد
ه كالبد شكافي بدن ستار بهشتي به آقاي دكتر ضيايي رئيس تاالر تشريح ب مباركي از زارش خانم دكترگ سويي ديگر
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اثر  پروانه مغز رخ داده كه همه در زير در همه مهم تر از كبد، كليه، ريه و دهدكه خونريزيهايي در طوركامل نشان مي
به  آمده و متهم پرونده به بدن اين شير مرد جوان فرودسوي  از لگدهايي بوده كه هنگام گرفتن اقرار ضربه هاي مهلك و

  .مرگ وي گرديده استه ب دليل نرسيدن اكسيژن كافي باندامهاي خونريزي داده شده منجر
بدن مقتول  تاييد كرده اند كه خونريزيهاي رخداده در خوانده و ديده و رايزني با چندين پزشك متخصص كه گزارش را

ناتواني مقامهاي  ضعف و قاطع مرگ كه نشان از نظر اظهار خودداري پزشكي قانوني از كرده اند وموجبات مرگش را فراهم 
همان پنهان  كارشان بمانند  و،سويي است دارد چه سمت و از دانيد دانيم ومي دليل فشارهايي كه ميه پزشكي قانوني ب

 است كه بيگمان ه بديدخجل ازخويشتن شدقطره باراني كه چون پهناي دريا تكه ابريست گذرا و كردن خورشيد زير
 مغز كليه و ريه و  خونريزيهاي اندامهاي داخلي مانند كبد و.اين دست خواهند نشست آيندگان به داوري پرونده هايي از

 شدت و نشان از  نادرست و،ايش كنترل شده بوده هدهد كه مطلب عنوان شده ازسوي متهم كه گفته ضربه نشان مي
قصد ياري دادن به متهم براي ه مگر پذيرش آن ب را كنترل شده قلمداد كرد توان آنها نمي اردكه هرگزمهلك بودنشان د

نگاه وكيل پرونده با رايزني  عمد بودن قتل ازه  بنابراين با توجه ب،كه آشكارا چنين اتفاقي افتاده است مجازات باشد از فرار
بي هيچ  و ايي براي آنكه موضوع تنها به ديه پايان يابد محرزشبه عمد بودن آن ازسوي دستگاه قض پزشكانِ متخصص و

 جان دادند و سر اين راه پاي نهادند و سرافرازي ميهنش مانند بسياري كه در راه آزادي انديشه و گماني خون فرزندمان در
تفتيش  به كاوش ذهن و و مسئوالني كه خالف اصول قانون اساسي رفتاره ب نگاه جهانيان را ما دانيم، ريخته مي خونش را

بدانند  گردانيم تا بازمي، گريزند مي كيفر به آساني هم از و زنند آدمكشي ميه دست ب شكنجه براي گرفتن اقرار و عقايد
 نيز برنتابيده و هيچ ستمي را كردارش افسون خود كرده و و با گفتار بزرگ تاريخش جهانيان را سرزميني كه رادمرد در

عضوها مي دانند كساني هم هستند كه  ديگر از بردن قرار عضوي را درد و يك گوهر مه انسانها رازمردم انديشمندش كه ه
اين . دارند هرستمي را روا مي به اهريمن مي فروشند و وجدانشان را آبي افزونتر دريافت نان و براي خوش خدمتي و

انسان  نه انديشه اي باخرَد آشنا دارند كه بويي از گيرند و مي نه وجدان درد كشتار سنگواره شده ها ي زمانه درخونريزي و
  .انسانيت برده باشد و

 شكايت به اين دليل اجتناب مي از  لذا،به پول نداريم بهشتي قصد فروش خون فرزندمان را ازآنجا كه ما اولياء دم ستار
 ما يمال كنند كه تا حال چنين كردند وناكاممان را پا ورزيم كه متوجه گشته ايم دستهايي دركارند تا خون جوان بيگناه و

فشاريم كه خون بيگناه  پاي مي براين باور گذاريم كه دادگري بي همتاست و به خداوند يكتا وامي مجازاتشان را نيز
 زنده بودنمان آن را به چشم ببينيم كه آدمكشان حرفه اي دست پرورده چگونه به كيفر اميدواريم در بود و دامنگيرخواهد

  . بيرون نماند رسند تا دستمان ازگور اهريمنيشان مي كردار
خاك كشورمان و تداوم بخشيدن  پاسداري از كنيم كه ما براي نگهداشت و باال آمد يادآوري مي درپايان افزون برآنچه در

راهش   در ستارهاي بسياري را،نياكانمان كه جهانيان را شيفته اين فرهنگ انسان محوري كرده است به باورهاي انسانساز
 ،زغال خواهد مانده رفتن زمستان تنها رو سياهي است كه ب دانيم كه پس از مي را ادا كرده ايم و رسالت خود داده و

 گونه ستارها خواهيم سپرد به جواناني از دنيا خواهيم رفت و آينده را بنابراين ما دنيا ديدگان سپيد موي، سپيد روي هم از
 از را بسيار ازين دست نشيبها و درخشد تارك تاريخ مي يهني كه هزاران سال است نامش بربراي م تا خلف زادگاني باشند

  .پاي ننشسته است هرگز از كشانيده و به فراز را خود باز سرگذرانيده و
   سردار بهشتي-گوهر عشقي

  سحام نيوز:منبع
  2013 دسامبر 17 - 1392 آذر 26سه شنبه 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  اطالعيه مطبوعاتي دكتر خوان گارسه
  2013 دسامبر 17 مادريد، -اسپانيا

  
خاطر جنايت ه دادگاه اسپانيا تحقيقات در مورد مشاور امنيت ملي عراق ب

  .كند عليه جامعه بين المللي را آغاز مي
فالح فياض متهم به ارتكاب جنايات تحت قانون بين الملل عليه ساكنان 

  .باشد اشرف مي
  

 ،صميمي كه اين ماه قطعي شد اسپانيا طي ت4دادگاه مركزي تحقيق شماره 
به «اعالم كرد كه آقاي فالح فياض، مشاور امنيت ملي نخست وزير عراق، 

اين . ، تحت تحقيقات قرار دارد»اتهام ارتكاب جرائمي عليه جامعه بين المللي
حكم در كادر اصول اختيارات جهانشمول كه كنوانسيون چهارم ژنو براي 

  . اتخاذ شده استل است يدادگاههاي عدالت كشوري قا
دادگاه تصميم گرفت كه بر مبناي شكايت عليه آقاي فياض تحقيقات در 

عنوان كسي كه مسئول موارد نقض وخيم كنوانسيون چهارم ژنو و اولين پروتكل اضافي آن است ثبت نموده، ه ب «مورد او
ه نخست وزير مالكي مرتكب شده، و ب وابسته به دفتر »كميته اشرف«عنوان رئيس ه  وي ب2010كه اين جرايم از ماه مه 

افراد حفاظت « عليه 2013 و اول سپتامبر 2011 آوريل 8خاطر دست داشتن مفروض وي در قتل عامهاي ه طور خاص ب
 قتل و 35در ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد ...، )عراق( تحت كنوانسيون چهارم ژنو ساكن در شهر اشرف »شده
 همراه با شكنجه و 2013 گروگان گيري در يك سپتامبر 7 قتل و 52 و 2011 آوريل 8ه در  مورد جراحت عامدان337

  . ، بسط پيدا كند»آسيبهاي جسمي عليه ساكنان اشرف
  

كشتارها، جراحتها، بمباران صوتي، جلوگيري از مواد غذايي و مراقبتهاي پزشكي، «كند كه  اين تصميم در ضمن اعالم مي
در سلسله مراتب نظامي . طور خاص فالح فياضه اشرف اتفاق بيافتد بدون اطالع اعضاي كميته، بتواند در  هيچ چيزي نمي

 طبق دستورات نخست وزير، كه فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق 2011 آوريل 8و غيرنظامي او شخص مسئول عمليات 
  .» مسئول استدر مسائل امنيتي در تمامي كشور، از جمله اشرف، فالح فياض شخص. باشد است، مي

 نيروهاي نظامي عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه 2013در اول سپتامبر «بر اساس تصميم دادگاه 
آنها  همگي داراي .  تن ساكنان را، كه به كمپ ليبرتي منتقل نشده بودند، را دادند100 تن، از حدود 52قتل عام شنيع 

 نيز در جريان اين تهاجم »افراد حفاظت شده«هفت تن  از . كنوانسيون چهارم ژنو بودنداستاتوي افراد حفاظت شده طبق 
اموال ساكنان غارت گرديد، ساختمانهاي . ربوده شدندكه هنوز آزاد نشده و مقامات عراقي نگفته اند كه آنها كجا هستند

  .»متعدد با مواد انفجاري منهدم شد و يكي از آنها نيز به آتش كشيده شد
  
افراد «كند كه مسئوليتهاي دولتها در رابطه با   از كنوانسيون چهارم ژنو اشاره مي147 و 146، 29ادگاه در ضمن به ماده د

باشند صادر   ساكن اشرف، كه فرمان اخراج اجباري آنها توسط افسران عراقي كه تحت تحقيقات دادگاه مي»حفاظت شده
  . كند شده، برجسته مي
 دكتر خوان گارسه

  
  
  



 ٥٠

  ان اعتصاب غذاپاي
 ساكنانخاطر قتل عام و آدم ربايي در اشرف خانم رجوي ه  بمالكي ملي امنيت مشاور عليه اسپانيا دادگاه حكمدنبال ه ب

  .ليبرتي و ايرانيان در شهرهاي مختلف جهان را به پايان اعتصاب غذا فراخواند
  
 اول كشتارخاطر مسئوليت مستقيم در ه ، بمالكي ملي  دادگاه اسپانيا عليه فالح فياض، مشاور امنيتحكمدنبال قطعيت ه ب

 تن و به اتهام جنايت عليه جامعه بين المللي، خانم 7 و به گروگان گرفتن ساكنان تن از 52 و اعدام جمعي 2013سپتامبر 
يان مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، مجاهدان ليبرتي و ايرانيان در شهرهاي مختلف جهان را به پا

  . اعتصاب غذاي جهاني كه از روز اول سپتامبر شروع شده است فراخواند و پايان اعتصاب غذا را اعالم كرد
 جهاني براي آزادي كارزاروي افزود با وارد شدن يك اهرم نيرومند قضايي عليه مسئوالن جنايت عليه بشريت، از اين پس 

  . نهايي بي وقفه ادامه پيدا مي كندتكليفام قوا تا تعيين گروگانها و براي تأمين امنيت مجاهدان ليبرتي با تم
استكهلم و رم ، واشنگتن،  ملبورن، لندن، اتاوا، برلين، ژنو،  در ليبرتيكنندگانخانم رجوي اين پيروزي بزرگ را به اعتصاب 

ر برابر ظلم و  كرد شما با تمامي وجود يك نمونه درخشان و تاريخي از مقاومت و ايستادگي دتاكيدتبريك گفت و 
  .   و جنايت بر جاي گذاشتيدديكتاتوري

خانم رجوي پيش از اين بارها با ارسال پيامها و از طريق فرستادگان ويژه اش تالش كرده بود اعتصابيوني كه در شرايط 
روز را در 108روز و بعضا تا 100وخيم جسمي بسر مي برند از اعتصاب خارج كند، اما با اين حال بسياري از آنها بيش از 

  .اعتصاب غذا بسر بردند
 قائل كشوري چهارم ژنو براي دادگاههاي عدالت كنوانسيونتصميم دادگاه اسپانيا در كادر اصول اختيارات جهانشمول كه 

 كه مسئول موارد نقض وخيم كسيعنوان ه ب«دادگاه تصميم گرفت تحقيقات عليه فالح فياض . است اتخاذ شده است
عنوان رئيس ه  ب2010 اضافي آن است ثبت نموده، كه اين جرايم را وي از ماه مهپروتكلو و اولين  چهارم ژنكنوانسيون

خاطر دست داشتن مفروض وي در قتل ه طور خاص به  شده، و بمرتكب مالكي وابسته به دفتر نخست وزير اشرف كميته“
 در شهر اشرف ساكن چهارم ژنو نوانسيونكتحت ” افراد حفاظت شده“ عليه 2013 و اول سپتامبر 2011 آوريل 8عامهاي 

قتل و  52 و 2011 آوريل 8مورد جراحت عامدانه در  337قتل و  35در ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد ... ، )عراق(
  . ، بسط پيدا كند» اشرفساكنان و آسيبهاي جسمي عليه شكنجه همراه با 2013گروگانگيري در يك سپتامبر  7

، جراحتها، بمباران صوتي، جلوگيري از ورود مواد غذايي و مراقبتهاي كشتارها«كند كه  ن اعالم مياين تصميم در ضم
در سلسله . طور خاص فالح فياضه ، بكميتهتواند در اشرف اتفاق بيافتد بدون اطالع اعضاي ي ، هيچ چيزي نمپزشكي

رات نخست وزير، كه فرمانده كل نيروهاي  طبق دستو2011 آوريل 8مراتب نظامي و غيرنظامي او شخص مسئول عمليات 
  .»، از جمله اشرف، فالح فياض شخص مسئول استكشوردر مسائل امنيتي در تمامي . باشد مسلح عراق است، مي

 نيروهاي نظامي عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه 2013در اول سپتامبر  «بر اساس تصميم دادگاه
آنها  همگي داراي .  ليبرتي منتقل نشده بودند، را دادندكمپ را، كه به ساكنانتن 100ن، از حدود ت 52قتل عام شنيع 

نيز در جريان اين تهاجم ” افراد حفاظت شده“هفت تن  از .  چهارم ژنو بودندكنوانسيوناستاتوي افراد حفاظت شده طبق 
 غارت گرديد، ساكناناموال .  هستندكجاه آنها كه هنوز آزاد نشده اند و مقامات عراقي نگفته اند ك ربوده شدند

  .» شدكشيده از آنها نيز به آتش يكيساختمانهاي متعدد با مواد انفجاري منهدم شد و 
  

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
  )2013 دسامبر 17(1392آذر 26
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  ....فراسوي خبرها
  

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

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

  
  در تھران و ژنو" بازی شيادانه"

  ليال جديدي
   آذر2شنبه ... فراسوي خبر

در جريان اين سري مذاكرات، سوال مطرح .  نوامبر سومين روز از دور سوم مذاكرات هسته اي در ژنو بود22عه روز جم
. مورد اهداف رژيم جمهوري اسالمي از فعاليتهاي اتمي نه تنها پاسخ داده نشده باقي ماند، بلكه پر رنگ تر نيز گشت

تفاده نمي كند تا تحريمهاي اعمال شده را خنثي كند؟ آيت براستي چرا جمهوري اسالمي از فرصتي كه به دست آورده اس
آنها مي "، به عبارت ديگر، "آنها مي خواهند امتياز بگيرند و امتياز ندهند"اهللا جنتي در پاسخ مي گويد به اين دليل كه 

  ."خواهند ما جام زهر را بنوشيم تا تحريمها برداشته شود
اهان ادامه غني سازي و برداشتن تحريمهاي نفتي و لغو محدوديتهاي پولي و در اين دوره از نشستها جمهوري اسالمي خو

طرفهاي مقابل، لغو تحريمهاي جدي را مشروط به اين دانستند كه جمهوري اسالمي هرگز به سالح هسته اي . بانكي شد
  .دست نيابد و هرگز اين امكان را نداشته باشد كه بتواند ساخت آن را از سر گيرد

اما حرص قدرت و اهداف شوم، . ي توانست مجبور به نوشيدن جام زهر نشود و تحريمي هم وجود نداشته باشدخامنه اي م
او را اكنون به اين فالكت كشانده كه مجبور شود كارگزارانش را به اين نشستها و مذاكرات بفرستد آنهم بدون داشتن راه 

اكنون كه فرصت وي سر آمده نيز با سياست يكدست . يت آنحل واقعي و فقط با شيوه هاي فريبكارانه و اميد به موفق
  .پيش كشيدن و با دست ديگر پس زدن، از نوشيدن جام زهر فرار مي كند

روز پنجشنبه، آقاي ظريف و خانم اشتون به تنهايي و بدون شركت . اين بار اما صبر و تحمل طرفهاي مقابل به سر آمده
ي خارجه شش كشور نيز تنها در شرايطي كه پيشرفت چشمگيري صورت نمايندگان شش كشور گفتگو كردند و وزرا

   .بگيرد، حاضر به حضور در ژنو شدند
 و دشمني آمريكا با "علوي و عاشورايي"جنتي روز جمعه در نماز جمعه تهران تالش تمسخرآميزي كرد تا با خواندن روضه 

سگ هار "پيش از او هم خامنه اي با . ديولوژيك بتراشد، براي بحران سازي و بن بست آفريني رژيم اش توجيه اي"اسالم"
به نظر مي رسد همانطور كه لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه .  ناميدن اسراييل بر همين بوق دميده بود"و نجس منطقه

  . باشد"شيادانه"پيشتر گفته بود، غرب ديگر نمي خواهد بخشي از اين بازي 
  

  مندانهعقب نشينی در فراسوی مانور ھنر
  زينت ميرهاشمي 

   آذر 4فراسوي خبر دوشنبه 
 كشور بزرگ، نشان دهنده وضعيت بحراني ولي فقيه و تحميل جرعه 6 روزه هيات مذاكره كننده رژيم با 4نتيجه اجالس 

م دست برداشتن از برخي اقدامات ماجراجويانه به منظور دستيابي به سالح اتمي، خواست مرد. هايي از جام زهر به اوست
رژيم واليت فقيه با هزينه هاي سنگين در پروژه اتمي، فقر، بدبختي، بي كاري و ويراني اقتصاد را بر مردم ايران . ايران است

  .تحميل كرد و سرانجام مجبور به عقب نشيني شد
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د دارد، اما گرچه قول و قرارها و امضاهاي رژيم قابل اعتماد نيست و احتمال زير پا گذاشتن تعهدات از جانب رژيم وجو
سخن . همين حد از عقب نشيني و قبول برخي از خواسته هاي جامعه جهاني، ناشي از فشار شرايط به رژيم بوده است

عالمت اول . پراكني تند و عصبي ولي فقيه درست چند ساعت قبل از شروع دور سوم مذاكرات دو عالمت به همراه داشت
  .ن حكومت و عالمت دوم تائيد مذاكره كنندگان و در نتيجه محصول مذاكرهبراي ارضاي مخالفان درو» مانور رياكارانه«
  

اما خبرگزاري فارس، وابسته به سپاه . وزارت امور خارجه رژيم در انتشار اوليه متن توافق بخشهايي از آن را سانسور كرد
  . اقدام به انتشار بخش سانسور شده توافق نمود» متاسفانه«پاسداران با گفتن كلمه 

امه روحاني به ولي فقيه كه هيات مذاكره كننده را فاتح نشان داده و همچنين پاسخ ولي فقيه به اين نامه، نشان دهنده ن
  .اين است كه توافق با تاييد كامل خامنه اي صورت گرفته است

 ماه به 6قل براي در اين توافق مساله مورد مشاجره، يعني متوقف كردن تواناييهاي رژيم براي ساختن سالح هسته اي حدا
  .سود طرفهاي خارجي و البته به سود مردم ايران تعيين تكليف شد

غني سازي حق ماست و ما مي توانيم توليد «صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي بعد از پخش توافقنامه اعالم كرد كه 
درجه «وي مي گويد ما . »وطلبانه استاگر قرار باشد امتيازي به آنها بدهيم دا.  درصد ادامه دهيم100اورانيوم را تا حتي 

 درصد مشخص 5غني سازي را براي شش ماه محدود كرديم تا مذاكرات جامع صورت گيرد و تكليف غني سازي باالي 
 . »شود

در حالي كه استفاده صلح آميز از انرژي اتمي براي رژيم ايران در تمام قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به 
 ظريف اين گونه وانمود مي كنند كه گويا با اين توافقنامه چنين حقي به رسميت –خته شده، باند روحاني رسميت شنا

روشن است كه هدف ولي فقيه رسيدن به سالح اتمي و استفاده از آن براي قدرت نمايي در منطقه  .شناخته شده است
  . بوده و اكنون به اين برنامه يك ضربه وارد شده است

  
  ب در دستور کار رژيم نيستحل مشکل آ

  زينت ميرهاشمي 
   آذر 10فراسوي خبر يكشنبه 

آب به عنوان حياتي ترين نياز مردم براي ادامه حيات، يكي از مهمترين 
اقدامات رژيم تا . مشگالت و چالشهاي جامعه ما، به ويژه براي كشاورزان است

حل بحران آب كنون در اين زمينه ها نشان دهنده بي برنامه گي در زمينه 
براي استبداد حاكم بر ايران، ساخت موشك و مداخله در كشورهاي . است

  .منطقه با هزينه هاي سرسام آور بسيار مهمتر از حل مساله آب است
در هفته گذشته اعتراضات مردمي نسبت به اقدامات رژيم براي رود كارون و 

آذر هزاران تن از  7روز پنجشنبه . زاينده رود به صورت گسترده اي انجام شد
مردم اهواز در امتداد رود كارون اقدام به ساختن زنجيره اي انساني نمودند و 
نسبت به طرح رژيم براي انتقال آب رود كارون به استانهاي مركزي اعتراض 

مردم اهواز در طرحهاي مخرب رژيم در مورد آب كه سرنوشت زندگي .  كردند
  .ي ندارندآنها را رقم مي زند هيچ گونه مشاركت

 آذر، در چهارمحال بختياري گروه عظيمي از 8در رويدادي ديگر روز آدينه 
  . مردم با تشكيل زنجيره انساني در كنار زاينده رود به احداث تونل گالب اعتراض نمودند
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اعتراض گسترده و مردمي نسبت به خشك شدن درياچه اروميه و همچنين اعتراض فعاالن محيط زيست نسبت به 
در اين اعتراضها همواره تعدادي از فعاالن اجتماعي توسط . تهاي مخرب زيست محيطي رژيم سابقه اي طوالني داردسياس

  . رژيم دستگير شده اند
جمهوري اسالمي با هزينه هاي بسيار براي صدور بنيادگرايي اسالمي با تكيه بر صدور تروريسم به دفاع از ارتجاعي ترين 

دستيابي به سالح اتمي و باالبردن توان نظامي براي تحقق روياهاي ارتجاعي گردانندگان . استنيروها در منطقه دست زده 
فقر و بي خانماني و كمبود . رژيم واليت فقيه تا كنون هزينه هاي سنگين و كمر شكني بر مردم ايران تحميل نموده است

برآمد اقدامات و سياستهاي رژم نشان دهنده . تآب به ويژه در مناطق محروم ايران دستاورد رژيم طي بيش از سه دهه اس
اين است كه حل بحران آب و مشاركت مردم بدين منظور در دستور كار رژيم نيست و از اينرو بايد با ميارزه متحد، 

  .سركردگان رژيم را مجبور به اختصاص بودجه الزم براي حل بحران آب نمود
  

  آذر، تا آخرين نفر، آخرين نفس ١٦
  يليال جديد

   آذر16شنبه ... فراسوي خبر
  بار دگر شانزدهم آذر، آمد و سر به سر، در قلوب مردم شعله افكند

  جنبش دانشجويي ايران، به خون شهيدان، در ره خلقمان، خورده سوگند

   كه تا آخرين نفر، آخرين نفس، كوشيم و بشكنيم، ديوار اين قفس در ره آزادي ايران
 پرچم مقاومتي را بر افراشتند كه نماد آزاديخواهي و مقاومت 1332 آذر سال 16 در شريعت رضوي، قندچي و بزرگ نيا

. اين روز نقطه عطفي در جنبش دانشجويي است كه سالها پيش از آن نمود پيدا كرده بود. نسل آگاه و جوان گشته است
 شاه و استبداد مذهبي جمهوري بيش از نيم قرن مبارزه در برابر رژيمهاي فاسد از جمله دو رژيم فاسد و ديكتاتوري

  .اسالمي
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به همانگونه كه سركوب جنبش دانشجويي با ريختن خون اين سه قهرمان براي ديكتاتوري شاه سخت و سنگين تمام شد، 
از اين روست كه در عين حال كه . مقاومت شكست ناپذير اين جنبش، جمهوري اسالمي را نيز به زير خواهد كشاند

لها تالش كرده با فريبكاري و جعل، حكومت ننگين خود را به اين روز مرتبط كند، هر سال در جمهوري اسالمي طي سا
آستانه فرا رسيدن روز دانشجو هر چه بيشتر بر بار امنيتي و خفقان زاي دانشگاه افزوده تا دانشجويان نتوانند خشم و 

  .نارضايتيهاي خود را بروز دهند
 خواسته هاي حق طلبانه و عدالت خواهانه خود در گوشه سلولهاي هولناك جمهوري امروز به نام دانشجوياني كه به خاطر

اسالمي بسر مي برند و حتي از امكانات به اصطالح قانوني هم بهرمند نمي شوند، به نام دانشجوياني كه جان خود را به 
گرديده اند و بياد آنان كه به خاطر باورهاي حق طلبانه شان از دست داده اند، شكنجه شده و يا از دانشگاه اخراج 

اعتراضات گسترده در دانشگاه و در خيابانها دست زدند و هدف وحشيگري مزدوران بسيجي و لباس شخصي و امنيتي قرار 
  .گرفتند، حك شده و پاس داشته مي شود

ان داده است كه  نش"اعتدال"حكومت جمهوري اسالمي يكبار ديگر با تغيير شكل ظاهري و روي كار آوردن رييس جمهور 
از اين رو، اين مبارزه تا . ظرفيت هيچگونه اعتراض و شنيدن صداي آزاديخواهي مردم ايران و به ويژه دانشجويان را ندارد

سرنگوني حكومت واليت فقيه و تا برقراري آزادي و دمكراسي و روزي كه دانشگاه پر شور و فعال در سرنوشت كشور 
  .اشتمداخله گر باشد، ادامه خواهد د

با درود به همه زندانيان سياسي و به ويژه در روز دانشجو به زندانيان دربند از جمله مجيد توكلي، ضيا نبوي، شبنم 
                .مددزاده، بهاره آيت، مجيد دري، عبداله مومني و بسياري ديگر، روز دانشجو را پاس مي داريم

  
  جھانشمول بودن حقوق بشر و رژيم ضد بشری ايران

  زينت ميرهاشمي 
   آذر 19فراسوي خبر سه شنبه 

مردم ايران در شصت و پنجمين سالگرد تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر، همچنان زير سيطره حكومتي قرون وسطايي و 
دو سال پس از تصويب . نصيب مردم ايران تنها يك امضا در پاي اعالميه جهاني حقوق بشر است. ضد بشري به سر مي برند

  . حكومت ايران آن را امضا كرد)  خورشيدي1329( ميالدي 1950ه جهاني حقوق بشر، در سال اعالمي
 خورشيدي در مجمع 1327 ميالدي برابر با سال 1948مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر كه در روز دهم دسامبر سال 

ياري از حاكمان كشورهاي بس. عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، تا به امروز شامل حال مردم ايران نشده است
ديكتاتوري و مذهبي با تكيه بر قوانين شرعي و با توجيه شرايط فرهنگي خاص، حقوق شهروندي مردم، به ويژه زنان را 

بر همين روال ديكتاتوري واليت فقيه با دست آويز قراردادن شرايط خاص و با استفاده از مذهب، نه تنها . نقض مي كنند
انهاي مطرح شده در اعالميه جهاني حقوق بشر نمي داند، بلكه نقض حقوق بشر را با تحميل قوانين خود را پايبند به پيم

  . ارتجاعي نهادينه كرده است
در مقدمه . رژيم واليت فقيه حتا به رعايت يك ماده آن هم تن نداده است.  ماده است30اعالميه جهاني حقوق بشر شامل 

ح در جهان را، شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشري و حقوق يكسان و انتقال اعالميه فوق اساس آزادي، عدالت و صل
هيچ يك از مقررات اعالميه حاضر را نمي «: يعني آخرين ماده اعالميه فوق آمده است30در ماده . ناپذير آنان دانسته است

بر آن، بتواند به فعاليتي دست زند، توان به نحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه بنا 
  . »يا كاري انجام دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزاديهاي مذكور در اين اعالميه باشد

از آنجا كه مفاد اين اعالميه براي كشورهاي امضا كننده الزام آور نيست، بسياري از دولتها و منجمله رژيم ايران تمامي مفاد 
الزامي كردن منشور حقوق بشر و پيمانهاي وابسته به آن، حفره هايي كه به بي عدالتي و پايمال . نندآن را نقض مي ك

  .كردن آزادي منجر مي شود را كاهش مي دهد
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كه در اعتصاب غذا هستند و ....درود بر زندانيان سياسي در زندانهاي ايران، از اوين و گوهر دشت تا زندان اهواز و زاهدان و
تصاب غذا كنندگان در زندان ليبرتي و حاميان آنها در سراسر جهان كه در اعتصاب غذا هستند و براي دفاع از درود به اع

  .حقوقشان كه همان حقوق بشر است از جان خود مايه گذاشته اند
 

  آثار جام زھر ھسته ای در سفر ھيات اروپايی
  منصور امان

   آذر27چهارشنبه ... فراسوي خبر
هياهوي به راه افتاده گرد . ير آثار نخُستين جرعه جام زهر هسته اي در حال پيچ و تاب خوردن استرژيم واليت فقيه ز

سفر يك هيات پارلماني اروپا به ايران و نزاع داخلي مقامها و نهادهاي حكومتي كه آن را همراهي مي كند، بخش ديگري از 
  . اين پيامدهاي ناخواسته است

با دو تن از معترضان شناخته شده، خاُنم نسرين ستوده و آقاي جعفر پناهي، به يك جنجال ديدار هيات هشت نفره مزبور 
در حالي كه حكومت اُميد فراواني به بهره برداري . پر سروصدا در باالترين سطح سياسي جمهوري اسالمي دامن زده است

عامله هاي بازرگاني حساب باز كرده بود، اكنون آن را تبليغاتي از سفر هيات پارلماني اروپا بسته و براي خرج كردن آن در م
آماج حمالت ُتند خود قرار داده و مجلس از يك سو و دولت از سوي ديگر، به تبريه خود از برنامه سفر هيات مزبور مي 

  . پردازند
وزير خارجه به همزمان، باند رقيب دولت از بررسي موضوع در كُميسيون امنيت ملي مجلس خبر داده و احتمال احضار 

در . دولت نيز به نوبه خود، حريفانش را مسوول سفر هيات و ديدارهايش معرفي مي كند. مجلس را به ميان آورده است
  . متهم كرد"خيانت" را به "دولتمردان"، رييس ديوان عالي كشور، )سه شنبه(يك گام جلوتر، روز گذشته 

 آن از پيش هماهنگ شده بوده، بخش اصلي درگيري پايوران حكومت را مي با توجه به اينكه سفر هيات اُروپايي و ترتيبات
آنها .  جاي داد"نرمش قهرمانانه" و براي گل آلود كردن آب و پوشش دنباله دار شدن "جنگ زرگري"توان در طبقه بندي 

يل هراس از تحرُك بيشتر مايل به برجسته شدن اين زاويه ناگُزير از عقب نشيني هسته اي نيستند، بيشتر از همه به دل
  . وامي گذارد"نظام"مخالفان و منتقدان و پيشروي جامعه در قلمروي كه 

با اين همه و به رغم ژستهاي خشم آلود و ناراضي ميزبانان هيات ياد شده، يك مقايسه ساده هم مي تواند نشان دهد كه 
 در دستور سفر آنها، يك عقب نشيني "حقوق بشر"ساله دعوت از فرستادگان اُروپايي با وجود آگاهي از ُگنجانده شدن م

 در سال گُذشته است كه به دليل طرح همين موضوع، مانع از سفر هيات پارلماني اُروپا "نظام"آشكار نسبت به رويكرد 
  . شد

 كه "م هسته ايتحري"چرخش مزبور به خوبي تنگنا و نياز حاكمان ايران به كاهش يا رفع مجازاتهاي بين المللي فراتر از 
از سوي ديگر، براي تاجران و فروشندگان اُروپايي، انعطاف نمايشي . در توافُق ژنو بدان اشاره گرديده را آشكار مي سازد

مالها يك گام ضروري براي زدودن ترديدهاي اخالقي و سياسي در كشورهاي خود در مورد معامله با افراد و حكومتهاي 
  . معاشرت ناپذير است

 استبداد مذهبي چه ماهيت و گُستره اي دارد، كسب و كار بازرگانان حريص يا "اقدامات مثبت" ترديد اين پرسش كه بي
هياتهاي پيش قراول كه راه آنها را هموار مي كنند نيست، اما دستكم در اين مورد مشخص، پرسش مزبور حتي مطرح هم 

 ظرفيت مانور گرد بند ناف حياتش را "نظام"حكومت نشان داد كه جنجال سياسي و درگيري مقامهاي . نمي تواند بشود
  . حتي به طور ظاهري و سطحي هم ندارد

زهري كه آقاي خامنه اي و همدستان گام به گام در . آنچه كه امروز شدني نيست، به معناي ناممكن بودن هميشگي نيست
فشار جامعه مي تواند به اين پروسه شتاب بخشد و .  كند رو به عقب مي چشند، به تدريج اثر مي"نرمش هنرمندانه"حين 

 . به موازات آن، تفاهمهاي فاسد خارجي با ماهيت منفعت طلبانه را بي اثر سازد
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  ردپای داراييھای غارت شده مرُدم ايران در ُترکيه
  منصور امان

   آذر29آدينه ... فراسوي خبر
، ردپاي تازه اي را از غارت داراييهاي مردم         )عدالت و توسعه  (ي حاكم   جنگ قُدرت داخلي در دولت ُتركيه و حزب اسالمگرا        

  . ايران و نيز سيستم پولشويي رژيم واليت فقيه در برابر ديد قرار داده است
 وزير دولت آقاي اردوغان، شُماري از مديران بلندپايـه  3دستگيري اعضاي يك شبكه فساد دولتي كه در ميان آنها فرزندان           

.  مقامهاي ارشد پليس به چشم مي خورد، رژيم جمهوري اسالمي را نيز با رسوايي تـازه اي روبـرو كـرده اسـت                       اقتصادي و 
نـام آقـاي   .  نام مي برنـد، خبـر داده انـد         "تاجر ايراني "منابع ُترك از دستگيري فردي به نام ناصر ضراب كه از او به عنوان               

ش گرديد وي به شُماري از متهمان پرونده مزبور براي انتقال غيرقانوني ضراب در پرونده مزبور پس از آن به ميان آمد كه فا
  . پول از ايران رشوه داده است

 كه دوره دوم رياست جمهوري آقاي احمـدي نـژاد، گُماشـته      92 تا   1388به گفته اين منابع، بانك ملي ايران بين سالهاي          
را بـه سـه   )  ميليـارد دالر 119نزديـك بـه   ( ميليارد يورو 87 ولي فقيه بر منصب رياست جمهوري را در بر مي گيرد، مبلغ 

  . شركت ساختگي اين فرد انتقال داده است
همزمان آشكار گرديده كه آقاي ضرابي يكي از دست اندركاران قاچاق يك ونيم تُن طال است كه سال گُذشته پس از ورود                      

در آن زمان مدعي گرديد كه يـك تـاجر          ) بازتاب امروز (يك وبگاه نزديك به آقاي رفسنجاني       . به ُتركيه كشف و توقيف شد     
اينك مقامهاي پليس ُتركيه مي گويند كـه        .  ميليارد دالر است   18نفت به نام بابك زنجاني صاحب طالهاي مزبور به ارزش           

ني در دوبي آقاي ضرابي اين طالها را با پرداخت رشوه به مسووالن ُترك از توقيف خارج و به مقصد شركت آقاي بابك زنجا         
  . فرستاده است

 نامبرده، اعضاي يك شبكه واحد هستند كه به عنوان زير مجموعه سيستم "تاجر"از اطالعات مزبور چنين برمي آيد كه دو 
، به طـور فعـال در       "دور زدن تحريمها  "بانكي و نفتي رژيم جمهوري اسالمي فعاليت مي كند و در كنار وظيفه پولشويي و                

  .  گردانندگان قُدرتمند خود نيز قرار داردخدمت پركردن جيب
هاي آقايان زنجاني و ضراب يك سرنخ جالب از چگونگي غيب شدن بخشي از درآمدهاي نفتي كشور و يا دستكم             "فعاليت"

آقاي عماد حسيني، يك نماينـده مجلـس، در بهمـن    .  به دست مي دهد  "خارج شدن ارقام نجومي از كشور     "پرنسيب ُكلي   
برايمان مالك است، آن چيزي كه بـه مـا   ] محاسبات[ُگزارش رسمي ديوان ": ن جالبي از اين امر داده است       بيال 1390ماه  

شكل دارد؛ هرچنـد ريـيس ديـوان                        1.2ابالغ شده اين است كه       الر در بودجه، ُگم نـشده، امـا هزينـه كـرد آن مـميليارد د 
دود دو ميليـارد و در سـال     86 البته در سال  . محاسبات عقيده ديگري دارد و مي گويد ُگم شده         87 بيشتر از اين است، حـ 

   ". ميليارد دالر است12.1 هم 89در سال . حدود پنج ميليارد دالر
:  اشاره كـرده و جمـع و تفريـق كـرده بـود     "نظام"حجت االسالم روحاني در ُگزارش صدروزه خود به چاله هاي سياه مالي           

 ميليارد دالر رسـيد، ايـن در حاليـست كـه همـان              750ول دولت گُذشته به     مجموع درآمدهاي نفتي و ارزي كشور در ط       "
   ".دولت، بدهكارترين دولت بود

تراز مـالي درآمـدها و هزينـه    ": در ابتداي ماه جاري نيز آقاي عوض حيدرپور، يك نماينده ديگر مجلس مالها فاش ساخت            
دود    هايي كه در دولتهاي نُهم و دهم انجام گرفته نشان مي دهد رق             الر بالتكليـف وجـود        150 الـي    100مي حـميليـارد د 

   ".دارد
 از چپاول خزانه عمومي، نه به پيگرد و مجازات كسي منتهي گرديده و نـه بـه                  "نظام"ناگفته پيداست كه آگاهي مسووالن      

؛ وي با وجود علني      و فساد است   "نظام"آقاي بابك زنجاني شاهد زنده همزيستي مسالمت آميز         . اين روال خاتمه داده است    
شدن اختالس نزديك به سه ميليارد دالر و همچنين لو رفتن تباني براي غارت شركتهاي تامين اجتماعي، نه تنها تـاكنون                  

 مـي نامنـد، بـه كـار         "فعاليت اقتـصادي  "تحت پيگرد قرار نگرفته، بلكه همچنان در حوزه آنچه كه پشتيبانان قُدرتمندش             
  . گرفته مي شود
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  دي ماهدر  فداييشھداي 
 سيروس قصيري - مرتضي احمدي - حسين محموديان - مرتضي حاج شفيعي ها -  خاطره جمالي -فتح اهللا كريمي : رفقا

 حسن نوروزي - مسرور فرهنگ - بهمن روحي آهنگران - فاطمه حسن پور اصيل -  يوسف زركاري - محمد زين الديني -
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