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 اين جام جهاني فيفاست و نه جام جهاني فوتبال
  منصور امان
فوتبال در ماه جاري يك ميليارد نفر در سراسر جهان را به ورزشگاهها، به پاي راديو و تلويزيون، اينترنت و رسانه هاي 

و ُنفوذ خود تا دور ترين زواياي چاپي مي آورد تا همچنان به عنوان توده اي ترين ورزش جمعي دنيا شناخته شود 
  . جغرافيايي كُره خاكي و عميق ترين اليه هاي ذهني ساكنانش را به رخ كشد

  
  برزيل، فرصتي براي يك نگاه عميق تر 

اين . با اين حال در بيستُمين دوره جام جهاني فوتبال در برزيل نيز اين فقط توپ نيست كه بر جهان فرمان مي راند
تها و نفع برندگان از نظم ناعادالنه اجتماعي موجود، از جشنهاي بين المللي ورزشي براي گُسترش ُنفوذ واقعيت كه دول

سياسي، به پيش بردن طرحهاي اقتصادي دلخواه و مانع گذاري بر سر راه تحوالت نامطلوب سود مي برند، نُكته پنهاني 
ملتها گشوده شده، گردانندگان صحنه هم بازي وِيژه خود را در تمام دوره هايي كه ميدان به روي رقابت صلح آميز . نيست

توسط ژنرالهاي ) 1978(توسط نازيها و جام جهاني فوتبال ) 1936(برگزاري اُلمپيك تابستاني. در آن بازي كرده اند
ن ايده و نقشه كودتاچي آرژانتيني فقط وقيحانه ترين و برجسته ترين نمودهاي استفاده از ورزش براي پيشبرد و جا انداخت

  .  هاي بيگانه با آن است
جام جهاني برزيل از اين قاعده بركنار نيست، با اين تفاوت كه اين بار از معبدهاي ورزشي فقط صداي كاهنان سرمايه و 
قُدرت و طنين زنگ صندوق كسب آنها نيست كه به گوش مي رسد، صدها هزار معترض برزيلي از تابستان سال گذشته 

را به تريبون بيان خشم و اُميد و خواسته هاي خود بدل ساخته و به صدها ميليون مخاطب در سراسر جهان جام جهاني 
اگر در آفريقاي جنوبي، ميزبان دوره قبلي مسابقات، كاريزما و جذابيت نلسون ماندال براي سايه انداختن بر  .دست يافته اند

ر تلخ انسانها در همسايگي شان كفايت مي كرد، جلوه هاي مناسبات ناهمگوني زننده بين ورزشگاههاي عظيم و لوكس و فق
 2013 ژوئن. ناعادالنه در برزيل بدون هيچ فيلتري در معرض نگاه كارورزان، حاشيه نشينها و تُهيدستان قرار گرفته است

  . زمان بازتاب يافتن مادي تاثير مايوس كننده و برآشوبنده آنچه كه بود كه آنها مي ديدند
 ُكنترُل و گسترده شورشي به شتاب به شد، آغاز اتوبوس بليط بهاي افزايش اعتراض عليه جنبش شكل در ابتدا كه كتيحر

پيوسته بر شمار  طور به شورش، ماه اين از پس. بدل گرديد و برزيل را يك ماه به آتش كشيد حاكم قُدرت عليه نشده
سياستهاي  در برابر مقاومت بي خانمان سازي تا  از مبارزه عليه. افزوده شده است"پايين" و "باال"كانونهاي درگيري 

پليس و نيروهاي امنيتي، برآُشفتگان  جنايات به رياضتي دولت و از تقاضاي افزايش دستمزد و بهبود شرايط كار تا اعتراض
  . گذاشته اند سر پشت را سياسي كالسيك رسانه هاي ُكنترُل و آمده بيرون به خط شده استقبال از جام جهاني از صف

مسابقات جام جهاني فوتبال با هموار كردن راه اقشار خاموش، نارضايتيهاي سركوب شده و فريادهاي بدون پژواك براي 
 با تشويق به حركت و مداخله گري، يك فرهنگ – دردناك براي گردانندگان آن - ابراز موجوديت و به رخ كشيدن خود و 

اين اعتراضي عليه فوتبال نيست، بلكه برآشوبي عليه پلشتيهايي است كه . ل شكل داده استجديد اعتراضي را در برزي
سرمايه با ُنفوذ در فوتبال و تبديل آن به وسيله سوداندوزي، به ورزش محبوب و ارزان بخشهاي متوسط و پايين جامعه 

  . ضميمه كرده است
كه چگونه سرمايه، پهنه هاي گوناگون كار و زندگي شان را به آنها در تجربه روزمره خود با گوشت و پوست حس مي كنند 

 تا آموزش، هر نياز پايه گونه فزاينده به ابزار كسب منفعت و ثروت بدل ساخته و از آب آشاميدني تا مسكن و از بهداشت
ان سائوپاوولو و ريودژانيرو دريافته اند كه معترض. اي آنها را به ماشين ضرب سكه خود تغيير ُفرم و مضمون داده است

آنها به . اكنون نوبت به فوتبال در برزيل رسيده كه مصادره شده و در نقش گاو شيرده به اصطبل سرمايه داري برده شود
  . د، پيش قراول اين تغييرات و جاده صاف كُن آن را مشاهده مي كنن)فدراسيون بين المللي فوتبال ("فيفا"درستي در 
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  جام جهاني فيفا 

در تابلويي كه فيفا زير آن نشسته، فوتبال به عنوان وسيله پيوند دهنده ملتها معرفي مي شود و خودش يك سازمان ملل 
فيفا روي صحنه همچون پدر . دوم كه وظيفه نزديك ساختن مردمان چارگوشه ُكره خاكي را رسالت اش قرار داده است

  . ه براي انسانيت نيكي و خوشبختي در شكل فوتبال، گُل، دريبل و هيجان ارمغان مي آوردخيرخواهي ظاهر مي شود ك
در واقع اما فيفا يك ُكنسرن بين المللي است كه با وجود شُهرت دهها ساله به فساد و رشوه خواري، شهوت افزايش سود 

 و سياسي سرمايه به جامعه براي گُسترش آن مساله اي فراتر از ثروت اندوزي فردي است و در چارچوب تهاجم اقتصادي
 1.5 درآمدي در حدود 2013اين ُكنسرن در سال . نفوذ در همه بخشهاي آن قرار گرفته و شكلي از انواع اين يورش است

 ميليارد دالر درآمد كسب كند كه نيمي 4ميليارد دالر داشته و پيش بيني مي شود كه از محل جام جهاني فعلي بيش از 
فيفا از جمله براي كسب چنين منافع كالني است كه در كشورهاي ميزبان مسابقات همچون . سود خالص خواهد بوداز آن 

 ژرمو" فيفا، كل هنگامي كه دبير. يك قُدرت استعماري وارد مي شود و با شانتاژ و تهديد، شرطهايش را ديكته مي كند
 اُردنگي به جهاني جام تداركات بردن پيش براي برزيل"  گويدمي ، دو سال پيش با لحني وقيحانه به صورت علني"والكه

  . ، مي توان حدس زد سطح ُگفتُگو در پشت درهاي بسته چگونه است"دارد احتياج
در اين ميان از شواهد چنين برمي آيد كه دولت برزيل همه شرطهاي فيفا را برآورده كرده باشد و اين ُكنسرن مي تواند 

شايد از همين رو باشد كه برزيليها مي گويند اين جام جهاني فيفاست و نه جام . ش را داشته باشدجام جهاني فوتبال خود
در حقيقت نيز فيفا تمام تالش خود را براي برُگزاري يك نمايش لوكس براي تماشاچيان مرفه و دور كردن ! جهاني آنها

 ارزان براي مثال، مكانهاي. علُق دارند، به كار بسته استتماشاچيان سنتي فوتبال كه اغلب به طبقه و اقشار پايين جامعه ت
 استاديوم مشهور و تاريخي. شده است ساخته شيك و گران تريبونها و ُلژهاي آن جاي به و حذف پا در استاديومها سر
 تماشا را هاروگوئ و برزيل بين فينال بازي 1950 سال جهاني جام در نفر هزار 200 كه جايي ريودژانيرو، در "ماراكانا"

 ميليون 540اين در حالي است كه هزينه . دارد را تماشاچي هزار 74 فقط ُگنجايش سازي، مدرن از پس امروز كردند،
  . دالري تصفيه ُفقرا از اين استاديوم براساس مدل فيفا را از جيب خود آنها، از خزانه عمومي برداشت كرده اند

  
  !ورود و حضور تُهيدستان ممنوع

 دالر است، يعني يك چهارم 84رزانترين بليطي كه فيفا براي ورود به استاديومهاي ويژه اش طلب مي كند، حدود قيمت ا
به اين ترتيب فوتبال دوستان واقعي برزيل، كساني كه در كوچه و كنار ساحل با پاي برهنه ! حداقل حقوق رسمي در برزيل

ها را زنده مي كند و به خُروش مي آورد، راهي به ضيافت ميلياردي فوتبال بازي مي كنند و شور و هيجان شان استاديوم
اين نگاه كاسبكارانه و به طور انحصاري خيره شده به جنبه هاي تجاري و نه ورزشي، يكبار بيشتر در مخالفت  . فيفا ندارند

اده از وسايل حمل و نقل درصدي ويژه دانش آموزان، دانشجويان و بازنشستگان براي استف 50شديد فيفا با دادن تخفيف 
در حالي كه تخفيف مزبور به صورت قانون در برزيل به تصويب رسيده، . عمومي براي رفتن به استاديومها متجلي مي شود

  . ُكنسرن فيفا در عمل قانون را زيرپا مي گذارد، يعني همان عملي كه معترضان را بدان متهم مي كند
 در پارلمان "حزب سوسياليست برزيل" كه اكنون به عنوان نماينده 94و برنده جام جهاني ، ستاره نامدار برزيلي "رمارويو"

فيفا از اين مسابقات ميلياردها دالر درآمد خواهد داشت، اما نمي خواهد ": اين كشور حضور دارد، در اين رابطه مي گويد
برزيل بايد ديگر به برده فيفا بودن . اجرا شودقانون قانون است و بايد .  ميليون دالري را بپردازد74يك صورت حساب 

درب استاديومها بايد به روي همه طبقات و اقشار اجتماعي باز . استقالل سرزمين ما بايد محترم شمرده شود. پايان دهد
   ".باشد و نه فقط هواداران مرفه فوتبال

 ديگر نه "منطقه سبز"اين يك .  ُكرسي نشانده استدر يك اقدام ديگر، فيفا ايجاد يك منطقه حايل گرد استاديومها را به
در بغداد جنگ زده، بلكه در قلب شهرهاي ميزبان جشن بين المللي فوتبال است كه فقط با يك هدف ايجاد شده و آن 

فيفا، سرمايه داري و دولت خود را از شر بخشهايي از جامعه كه در چرخه كااليي بي استفاده شده . پاكسازي طبقاتي است
 250دستفروشهاي اطراف استاديومها به همان گونه رانده شدند كه . اند و مي توانند منبع ناآرامي باشند، رها مي سازند
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پس از يك دوره محاصره و قطع آب و برق، خانه هاي مردم اين .  ها"فاوال"هزار ساكنان محله هاي فقيرنشين مشهور به 
  . ده شدگان بدون سرپناه دايمي، به حال خويش رها شده اندمحالت تخليه و با خاك يكسان گرديده و ران

 استاديوم و مجموعه ورزشي ساخته يا 12 بازي، 64در همين حال برزيل طبق سفارش فيفا، براي انجام در مجموع 
. د دارد عدد از آنها ابهامات زيادي وجو4براساس دستورالعمل فيفا مدرنيزه كرده است كه در معنا و مفهوم وجودي دستكم 

هزينه نگهداري اين استاديومها، ساالنه يك عدد شش رقمي را در بر مي گيرد؛ پولي كه شهرهاي فقير برزيل توان پرداخت 
براي مثال در مانائوس، در قلب جنگلهاي آمازون مجموعه چندمنظوره اي ساخته شده كه بعد از مسابقات . آن را ندارند

 هزار نفره چه نيازي دارند در 40قه مي پرسند آنها به يك ورزشگاه نو و عظيم مردم اين منط. محكوم به پوسيدن است
حالي كه تيم فوتبال محلي اين شهر در دسته چهارم بازي مي كند و در بهترين حالت، بيش از هزار نفر به تماشاي 

  مسابقات آن نمي روند؟ 
  

  به نام فوتبال، به كام شركتها

 هاي بزُرگ و چند مليتي كه پشت سر فيفا وارد بازار جام جهاني شده اند، مي توانند به به اين پرسش شركتها و موسسه
لشكري از دالالن زمين، شركتهاي بزُرگ ساختماني و راه سازي، شركتهاي تاسيساتي، دفاتر مشاوره و . خوبي پاسخ بدهند

.  و سهم خود از كيك فوتبال را طلب مي كنندموسسات امنيتي و حفاظتي براي دريافت قراردادهاي كالن صف كشيده اند
فيفا در اينجا براي آنها نقش موسسه كاريابي و كار چاق ُكني را ايفا مي كند و به ميزبان ليست بلند سفارشات خود را 
. تحويل مي دهد و روشن مي كند كه برگزار شدن نمايش بين المللي اش مشروط به ايجاد زيرساختهاي ويژه آن است

اههاي جديد يا بزُرگتر، جاده، ُخطوط و وسايل حمل و نقل، ورزشگاهها، هتلهاي شيك، پاساژهاي خريد، تجهيزات فرودگ
  . الكترونيكي، موسسات امنيتي و جز آنها در اين مجموعه جاي مي گيرد

 وارد مي شود و در اين يك معامله پرمنفت براي شركتها و ُكنسرنهاي داخلي و خارجي است؛ دولت به عنوان پشتيبان
در اين رابطه خسارت بار، آنچه كه به دهان باز شده اين موسسات سرازير مي . جهت عاليق آنها سرمايه گذاري مي كند

، دولت برزيل تا كنون "بلومبرگ"براساس گزارش خبرگزاري اقتصادي . شود، ثروت همگاني و مالياتهاي شهروندان است
  . ين صندوق به جيب ُشركاي فيفا ريخته است ميليارد دالر از ا15نزديك به 

مبلغ كالن مزبور جدا از يك ميليارد دالري است كه دولت براي راه اندازي يك دستگاه عظيم سركوب سرمايه گذاري كرده 
 هزار سرباز، صد هزار پليس و مامور امنيتي و 57كه فقط در بعد نيروي انساني، صرف به خط كردن لشكري مركب از 

تنها وظيفه اين قُشون، حفاظت از مسابقات در برابر اعتراضهاي . ست هزار پرسنل شركتهاي ُخصوصي امنيتي شده استبي
  . اجتماعي و اعتصابات است

  
  برآمد

و "اكنون بايد به اين جمله افزود كه . گفته مي شود اروپاييها فوتبال را به وجود آوردند و برزيليها به آن روح بخشيدند
با اين حال از فوتبال نبايد روبرگرداند زيرا چيرگي كنوني سرمايه . "داري آن را به غنيمت گرفت و به انحراف كشيدسرمايه 

همچنان مي توان از تماشا يا بازي فوتبال لذت برد . بر آن به معناي نهفته بودن انحراف در نهاد اين ورزش توده اي نيست
همزمان بايد به پشت پرده نيز نگريست و . قسيم كرد و در شادماني آنها سهيم شدو شادي آن را با هزاران، ميليونها نفر ت

با عوامل و مناسباتي كه فوتبال را به چيزي تبديل كرده اند كه نه با عاليق دوستدارانش سازگار است و نه به سود آنهاست، 
ي همچون فيفا كه چرخه كسب سود را در آنها بايد با نگاه به رويدادهاي بزُرگ ورزشي، موسسات فاسد. آشنايي پيدا كرد

مي گردانند را شناخت و با تمام نيرو خواستار بيرون راندن ُكنسرنها، شركتها و اهداف تجاري محض و فريبكاريهاي دولتي 
  . از فوتبال شد

 مي گذرد ديگر جام جهاني فوتبال در برزيل نشان داد پنهان كردن آنچه كه در پشت صحنه جشن مشترك فيفا و سرمايه
 . به سادگي ممكن نيست و آخرين پيروزي هلهله مصنوعي هورا فوتبال بر ناله درد و رنج، به دوراني سپري شده تعلُق دارد
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  ، چالشھا و ديدگاھھاتحو�ت و رويدادھای عراق
  

  و�يت خامنه ای يا داعش؟: تھديد اصلی
  مهدي سامع

 داد و با ي م وعده آن راي جهانسميالي كه امپرينينظم نو
با   خورد، ديكل  سابق ي و اتحاد شوروني برلواري ديفروپاش

 و تحوالت 2003عراق در سال   هيعل  جنگ تجاوزگرانه نياخر
 بوش پدر يسودا. ه است  روبرو شدياز آن با چالش جد پس 

 شده عراق به كابوس دهي به فالكت كشنيو پسر در سرزم
 ي ارتجاعمي رژنيب و رقابت ي شده و ماحصل همكارليتبد

 عراق و يراني عراق، ودني بلعي براكاي آمرسميالي و امپررانيا
 و يري و البته قدرت گيحاتي انحصارات تسلبيپرشدن ج
 به طور عمده و ي خامنه اتي سپاه پاسداران واليَگردن كش
 . استگري ديستي تروري گروههايظهور برخ

 و كايف آمر از طرهي اشغالِ دو سوهي مردم عراق علمقاومت
.  شددهي كه كانون آن فلوچه بود بارها به خون كشراني اميرژ
 كه با يماني قاسم سلي قدس به سركردگيستي تروريروين

 تي حماي المالكي نوريكتاتوريتمام توش و توان خود از د
 يبرا ،ي از جنبه راهبردشتري ب،ي اصليروي كند، به نيم

 و يكي لجست،ي اطالعات،ي نظامي قدس كمكهايستي تروريروي نقين از طرسپاه پاسدارا.  شده استلي تبديحفظ مالك
 هيجنگ عل سپاه پاسداران در   از اعضا و فرماندهان يادي گذارد كه تاكنون شمار زيم  بشار اسد ميرژ  اري در اختييروين

 . كشته شده اندهي سورميمخالفان رژ

سود » فرصت «ني از ايخامنه ا.  بودي خامنه اتي به والهي هدني بهتر2003 عراق در سال هي علكاي تجاوزگرانه آمرجنگ
 كه به طور عمده شامل عراق، ي خامنه اتي والي براكي و عمق استراتژتي امني فرصت مرزهانيبا ا.  زدبيكالن به ج

 بلند به ي صدا امر را باني دنده و ترمز خود اي بي در اظهارنظرهاهسركردگان سپا.  كردداي و لبنان بود، گسترش پهيسور
 . كننديهمه جهان اعالم م

  

 جلد نخست 11   از ييرونما  سركرده كل سپاه در مراسم  ني جانشي سالمني، پاسدار حس1393 خرداد 10 شنبه روز
 يتي و امنياسي شده كه قادر است معادالت سلي معتبر تبديسپاه امروز به نهاد«:گفت» سپاه در گذر انقالب«مجموعه 

 در منطقه و جهان ي نظامميحضور مستق]  باديبخوان[سپاه بدون   زامرو  كه نيا.... .كند را جابه جا   جهان يمنطقه و حت 
 نهاد مقدس ني اسيتاس نشانگرعمق نگاه امام راحل در   كشاند يشكست م  بزرگ را متوقف كرده و به يقدرتها  ياستهايس

رهبر معظم انقالب   يتهاي هداونيراحل مد  بعد از دوران امام يا ه  قابل مالحظزاني كه سپاه گرفته به ميارتفاع.....است
 ) خرداد10 شنبه لنا،يا. (»گذارند  ي ماري را در اختي و تخصصي راهبردقيعم  يتهاي ازهداي بلندياست كه افقها

 سازمان رتي بصسالن  در شي هماكي خرداد در 10 در سپاه پاسداران عصر روز شنبه هيفق ي ولندهي نمايدي سعي علمال
 بپردازد، مشخص است نگاه او راني ملت ادي را بانيفلسط  نهي چرا هزديگو ي حزب مكي يسخنگو«: گفتيي دانشجوجيبس

 فهمند ي مديآ ي بر سر ما ميي گردونه خارج شود چه بالني از اهير اگر سودانند يكه م  يكسان. ستي نيي و مبناياعتقاد
نبود اما در دوره آقا   هم ي فرهنگخوني امام جنگ نرم وجود نداشت و شباتيدر ادب...  .  است معادله چه بوده نيدر ا نقش ما 
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 ني التيكاي و آمرترانهي ساحل مدماناما امروز مرز  است و مرز ما در زمان امام شلمچه و مهران بود، يتهاجم، تهاجم فرهنگ
دست ...  . كنند ي نمي از خواص توجهي چرا برخدانم ي و نمميا ده برنگيگوشه ر  را به كاي كه آمرمي ما هستنيامروز ا  ....است

  ) خرداد10 شنبه م،ي تسنيخبرگزار(» . اسبديافزار انقالب تهد   بردن به نرم 

 يبقا«اعتراف كرد كه » ناجا «يدتي عقياسي سازمان سسي رئني پور، جانشي بهشتي خرداد، محمد هاد12 دوشنبه روز
 ژهي و به ويماني سپاه پاسداران، سردار قاسم سلة مخالفانش مرهون فرماندهي او علري اخيظام نيتهايبشار اسد و موفق

 )انسه فرويراد.(». استيا  خامنهياهللا عل  تي آيرهنمودها

  

 اي در مالقات با   خرداد خامنه13روز سه شنبه .  كشَدي خط و نشان مگراني دي بر سپاه پاسداران براهي با تكي اخامنه
 ندهي در آ،يري تكفي كه گروههاي منطقه متوجه خطري كشورهايبرخ«:گفت  صحبت كرد و دي تهداني با زتيكو ريام
 نيچندان دور، ا  نه ندهياما در آ.... گروهها هستندني از اتيچنان در حال حما  و همستندي خواهد كرد نجاديا  خود آنها يبرا

 )ي دفتر خامنه اتيسا ( ». خواهند شدي حامي جان همان كشورهايگروهها بال

 انهي منافع مردم خاورمهي بوده و عليستي تروريانهايجر.... وهاي مثل داعش، القاعده، سَلفيي كه گروههاستي ندي تردني ادر
 ي داعش الپوشانراموني پاهوي خطر سپاه پاسداران را با هدي نباري دو دهه اخاتي و بنا به تجربدياما با تاك.  كننديعمل م

 با جنگ طلبان يي است كه در همسوروي ننيهم.  استانهي در خاورميستي عمده تروريروي قدس نيستي تروريروين. كرد
 از تي قدس است كه با حمايستي تروريروي ننيهم.  كرده استجادي مانع اني و فلسطلي اسرائني در راه صلح بلياسرائ

 است يستي تروريروي ننيهم.  شده استري دولت فراگكي يري و كشتار مردم عراق، مانع شكل گي المالكي نوريكتاتوريد
 . بشار اسد را سرِپا نگهداشته استمي رژان،يراني اي كالن از منابع ملي هانهيكه با صرف هز

 ران،ي مردم ايخواهي عالوه بر سركوب گسترده جنبش آزادي خامنه ايتي امن– ي نظامي سپاه به مثابه بازوي جنبه داخلاز
 از سركردگان سپاه به شمول ي برخهياعالم.  كندي مداخله موثر مي از خامنه اابتي هرَم قدرت به ندر معادالت درون

 . استي نقشني نمونه بارز چني خاتمحمد مهي سركرده سپاه پاسداران عل،ي جعفريمحمدعل

 نيدرصدد برآمد تا بار ا يزدي مصباح اني با جري در همكارهي فقي وليني عقب نشني پاسداران پس از توافق ژنو و اولسپاه
كار مداخله .  خود در معادله قدرت و ثروت شودفي مانع تضعلهي وسني گذاشته و بدي را بر دوش دولت روحانينيعقب نش

 ،ي در اوج تهاجم سپاه به باند روحان،ي مسلح خامنه اي ستادكل نيروهاس رئي،يآباد  كه حسن فيروزدي كشييسپاه به جا
 را تغيير ينسبت به دولت حسن روحان » رويكردشان« خواست تا   وابسته به سپاه يها از رسانه   گفت آور اظهار نظر شكي    در

 ي بود، از رسانه هاي دولت روحانهي معرِكه علاري در سپاه كه خود آتش بي نماينده خامنه ا،ي سعيدي علنيهمچن. دهند
 كه دقت الزم را شود يسپاه بيان م  وابسته به يها  و رسانه هايخبرگزار  اخبار توسط يبرخ«:انتقاد كرد و گفت سپاه     وابسته
 اخبار ي برخيگاه  در بيان خبر جامعيت داشته باشند، زيرا هاي فارس و ديگر خبرگزاريخبرگزار كه   رود يانتظار م.....ندارد

 ». رود ي آنتن ميمالحظه رو دقت و  بدون 

 و همزمان سركوب هي در عراق و سورشتري با مداخله بدي است كه باهي فقي وليني از روند عقب نشي چالش بخشنيا
 دارد، هي فقي وليتي امني نظامي است كه با وجود سپاه پاسداران كه نقش بازونينكته مهم ا.  جبران شوديگسترده داخل

 اي و مي قدس مستقيستي تروريروي خواهد بود كه البته نداعش همچون يستي تروريي گروههاشتري شاهد رشد بانهيخاورم
 ي متي گروهها نقوني كند اي مجابي اي خامنه اتي كه منافع واليزاني در ارتباط بوده و به ماناتي جرني با اميرمستقيغ

 .شوند

 ني ايتهاي و جناراني در اي استبداد مذهبتي گوناگون و منجمله حاكملي و بنا به دالراني مردم اي نگاه منافع ملاز
 ديتهد.  باشدراني مردم و كشور اي براي جددي تهدكي تواند ي داعش نميستي تروراني جرران،يم ا مردهي علتيحاكم

 . آن سپاه پاسداران استي نظامي و بازوهي فقتي والمي رژراني و عدالت در اي تحقق دمكراسلي در مقاياصل
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  بازی داعش و جمھوری اس$می با کارتھای ھمديگر
  ليال جديدي

   خرداد24ه شنب... فراسوي خبر

جاي شكي نيست كه رويدادهاي اخير در عراق و ژرفش فروپاشي و ازهم گسيختگي جامعه مدني اين كشور و تبديل آن به 
با اين حال حسن روحاني، رييس . يك جامعه فرقه اي و قبيله اي، حاصل دخالتهاي آمريكا و جمهوري اسالمي است

 حمايت نيرويي و مالي تروريسم منطقه اي شهره است، در سخنراني جمهور حكومتي كه در تروريسم دولتي نمونه و در
.  در سطح جهان مبارزه مي كند"خشونت و تروريسم"خود با اشاره به حوادث اخير عراق، مزورانه ادعا مي كند كه رژيم با 

  . يك روز بعد از اين افاضات، منابع غربي از قشون كشي سپاه پاسداران به اين كشور خبر دادند
اين امر . وزنامه وال ستريت از اعزام گردانهايي از نيروي قدس، واحد تروريستي سپاه پاسداران، به عراق خبر داده استر

وي به . پس از گفتگوي تلفني روحاني با نوري مالكي، شريك جرم رژيم در تبهكاري عليه مردم عراق صورت مي گيرد
ن تروريستها با صدور تروريسم به عراق، امنيت و ثبات اين كشور را حاميا"ديكتاتور عراق گفته است اجازه نخواهد داد 

  ."برهم بزنند
از سوي ديگر، بازي دوگانه رژيم در عراق هنگامي رسوا مي شود و نشان مي دهد رژيم و داعش با كارتهاي همديگر بازي 

 از نيروهاي داعش مي خواهد تا مي كنند كه نخست يك سخنگوي اين گروه بنام ابومحمد عدناني، با سروصداي تبليغاتي
به همين .  حركت كنند تا اختالفات خود با دولت شيعي نوري مالكي را در آن شهرها حل كنند"كربال و نجف"به سمت 

   هستند، جمهوري اسالمي به اين كشور وارد شده"شهرهاي مقدس شيعيان" كه "كربال و نجف "بهانه و زير نام دفاع از 
  . است

ي همچنين از فرصت در صحنه نگاهداشتن داعش استفاده خواهد كرد تا دست بازتري براي ضربه زدن به جمهوري اسالم
با اين حال اين مبارزين و انقالبيون مردم عراق هستند كه سرنوشت .نيروهاي مجاهدين خلق در زندان ليبرتي داشته باشد

در سوريه نيز . ه آنها ربطي به تروريستهاي دو طرف نداردآنها عليه دولت دست نشانده مالكي برخاسته اند و مبارز. سازنند
همواره مبارزه انقالبي و مسلحانه اپوزيسيون سكوالر و دموكراتيك اين كشور با مطرح كردن اعمال تروريستي اين و آن 

و تالش مي گروه كه جهت همين دست بازيها و براي خدشه دار كردن مبارزه انقالبي از آنها استفاده مي شود، نفي شده 
  . شود اين نيروها را از ميدان بدر كنند

. داعش شاخه نجات ديكتاتورهاي حاكم بر سوريه، عراق و ايران از گردابي كه در آن به دست و پا زدن افتاده اند نيست
   . مبارزات مردمي و انقالبي آنها را به زير مي كشد

 

 ن استدخالت رژيم ايران در رويدادھای عراق به ضرر مردم ايرا
  يرهاشمي منتيز

  خرداد 25 كشنبهي خبر يفراسو

 ي اسالمي جمهورياستهاي از سيكي همواره ،ي اسالمييادگراي توسعه بني براهي همساي كشورهاي در مسائل داخلدخالت
ان در  سو بحركي از ي ارتجاعيروهاي و نسمي از ترورتي منطقه با حمايدادهاي با دخالت در روهي فقتي والميرژ. بوده است

 .  خردي خود زمان ماتي ادامه حي براگري دييداخل را به خارج از مرز منتقل كرده و از سو

 دانند و ي بار دشمن را داعش مني دهند، اي عراق جوالن مي در شهرهاراني كه با ثروت مردم اي اسالمي جمهورپاسداران
 .  كنندي آماده م،يلك ماي حفظ قدرت نوري براقتيو در حق» دفاع از بغداد «يخود را برا

 عراق ني خونيدادهاي در رابطه با دخالت در رومي رژوراني دهند، پاي عراق جوالن مي كه پاسداران در شهرهاي حالدر
 به عراق ي المللني تنها در چارچوب قواعد برانيا«: خرداد گفت24 روز شنبه يحسن روحان. رندي گي مضيمواضع ضد و نق

 .  شُماردي ممتي را غنمشي رژي قانونمند كردن دخالتهاي فرصت براي روحاندي آيبه نظر م» .كمك خواهد كرد
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 در عراق را ي شبه نظامي سپاه پاسداران با گروههاي فرمانده شاخه برون مرزيماني پاسدار سلداري دني گاردروزنامه
 مخالف هر گونه رانيا«فت  خرداد گ24  روز سنبه ي وزارت امور خارجه روحاني افخم سخنگوهيمرض. منعكس كرده است

 و عراق را ي داخليروهاي نفي پاسداران در عراق را در ردضور سخنگو حني منظر انيبر ا. » در عراق استيدخالت خارج
 . ي را خارجگراني داند و دي مهي فقي ولملَكيجزو ما

 و كاي آمرتي با حماي مالكتاتوركيد.  كرده استنهي در قدرت هزي المالكي حفظ نوري براي هنگفتي پولهاي اسالميجمهور
رشد .  كندي رقابت مي اسالمي با جمهوربي دست به كشتار مردم عراق زده و در رونق زندان ابوغرهي فقتي واليپولها

 سركوب ي بهانه را براانشي و حامي مالكيكتاتوري دگري ديياز سو.  استيكتاتوري برآمد خشونت دي ارتجاعيروهاين
 را عتي شرني خواهد قواني داعش كه مي نگران اقدامات ارتجاعهي فقتي والميرژ. اهم آورده اند مخالف خود فريروهاين
 از مي رژينگران. ست كرده الي تحمراني را بر مردم اني قوانني تري خود ارتجاعاتي حراني اميچرا خود رژ. ستي كند نادهيپ
 وارد شوند كه در يدي به دوران جدي مالكيه بر نور بتوانند با غلبي كنونطي است كه مردم تحت ستم عراق در شرانيا

 موضوع به طور ني همي داند و براي خلوت خود ماطي عراق را حي اسالمي جمهورميرژ.  باشدهي فقيتناقص با منافع ول
 .كند ي منافع مردم عمل مهيكامل عل

 

  ھيو�ی فربه ای که روی طناب ناُزک داعش بندبازی می کند
  منصور امان

   خرداد28چهارشنبه ... خبرفراسوي 

ترديدي نيست كه رژيم مالها براي توجيه سياست مداخله گرايانه خود در عراق، تحريك احساسات مذهبي نيروهايش و 
اين تاكتيك اما همزمان از .  عقيدتي داعش ندارد-نيز دلبري از غرب، ُگريزي از زير ذره بين بردن توحش سياسي 

كه شباهتهاي رفتاري و خويشاوندي فكري حاكمان ايران با طرفهاي مورد نقدشان را آشكار ُگنجايش آن برخوردار است 
  .كرده و به معرض تماشا بگذارد

چه، مدل حكومتي داعش، آنچه كه در ُنقاط تحت تصرُف خود به مثابه قانون و فرمانهاي حاكميتي به دست اجرا مي گذارد 
 پراتيك روزانه دستگاه حاكم بر ايران و ساختار فكري شناخته شده آن و زيرساختهاي ايديولوژيك اين رويكرد، با

اين خطوط در پهنه نگاه به كرامت ذاتي انسانها، حقوق فردي، زنان، كودكان، اقليتها و جز آن تا . نزديكيهاي زيادي دارد
گرايش فكري يگانه به حساب آنجا با يكديگر همپوشاني دارد كه مي توان هر دوي آنها را شاخه هاي شيعه و سني يك 

سيستم آپارتايد و سركوب رژيم واليت فقيه با همان خُشونت و شدتي عليه دگرانديشان، پيروان اديان يا گرايشهاي  .آورد
دستگاه قهر رژيم واليت فقيه . ديني ديگر عمل مي كند كه داعش در مناطق به چنگ آورده اش در دستور كار دارد

خيابانها، محالت، مراكز خريد، گردشگاه ها و كوه و بيابان كشانده و شكار و آزار دختران، زنان، همچون داعش ترور را به 
  . جوانان را به وظيفه روزانه و دايمي خود بدل كرده است

 و به بيان ديگر، تبديل دين و دستورات شرعي به آيين "اسالم سياسي"فراتر از آن، اين دو شاخه هم ساقه، مدافع و مروج 
هم آقايان خُميني و خامنه اي و هم .  هستند"بندگان"دولت و تنظيم كننده ريز ترين زواياي حيات فردي يا اجتماعي 

آقاي ابوبكر البغدادي به صراحت خواهان برقراري حكومت الهي روي زمين هستند و در اين جهت نيز با دست و پا بريدن، 
كشيدن و سر از تن جدا ساختن تالشي خونبار و چندش آور را به پيش شالق زدن، سنگسار كردن، چشم درآوردن، به دار 

   .مي برند
آرزوها و اُفق سياسي داعش، القاعده، الشباب، بوكوحرام و ديگر نمايندگان خود خوانده و وحشي شده آسمان بر زمين، 

 كه ويژگيها و شناسه هاي مرزهايي. همان ايده به واقعيت پيوسته جمهوري اسالمي و نظام ديني حاكم بر ايران است
خالفت اسالمي خُميني و خامنه اي را از خالفت اسالمي نوع ابوبكر البغدادي جدا مي كند، بسيار باريك تر از آن است كه 

  .هيوالي فربه شده اي از خون و نكبت همچون رژيم واليت فقيه بتواند روي آن بندبازي كند
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  ! نداريدآقای اوباما شما ھيچگونه ص$حيتی در عراق
  ليال جديدي 

   خرداد31شنبه ... فراسوي خبر

آقاي اوباما از روي صندلي راحتي خود در كاخ سفيد براي رژيم جمهوري اسالمي پيام مي فرستد كه با آمريكا پيرامون 
يك از هيچ! دزد اولي از دزد دومي خواستار درستكاري شده.  داشته باشد"نقش سازنده"اوضاع عراق تنظيم رابطه كرده و 

اين دو كه مسبب وضعيت كنوني عراق و به وجود آورنده آن هستند، صالحيت اين را ندارند كه نقش ناجي در اين كشور را 
  . بازي كنند

بحران كنوني عراق، نخست نتيجه جنگ خانمان سوز آمريكا در اين كشور و سپس جلوگيري از انتقال مسالمت آميز و 
گزينه آمريكا . و دمكراتيك كه راي اكثريت را در انتخابات عراق به دست آورده بود استمدني قدرت به اپوزيسيون سكوالر 

  . و جمهوري اسالمي به جاي راي اكثريت مردم عراق، نشاندن نوري مالكي بر صندلي قدرت بود
ار توسط مي گويد و نگران به آشوب كشيدن باز) نفت(رييس جمهور آمريكا از عالقمندي به حفظ ثبات بازار انرژي 

تروريستهاست و با اين وجود دست به سوي حاميان و جاده صاف كنهاي تروريستها دراز كرده و مي خواهد از آنها ياري و 
  .همكاري بگيرد

آقاي اوباما اگر نگران تروريسم است، به جاي دعوت از جمهوري اسالمي، منشا اصلي تروريسم دولتي در منطقه، شر آن را 
سياست متناقض آمريكا به معناي تشديد بحران موجود و آفريدن بحرانهاي تازه تر در . وريه كم كنداز سر مردم عراق و س

  .منطقه است
آقاي اوباما با باز كردن كيسه تقسيم سهم براي همدست خود در بر پايي رژيم ظلم و ستم و تبعيض نوري مالكي، عدم 

رهايي عراق . و عذاب مردم جنگ زده عراق را به اثبات رساندهصالحيت اشغالگران و نفت دزدها براي خاتمه دادن به رنج 
از وضعيت موجود هنگامي به وقوع خواهد پيوست كه مردم اين كشور بتوانند سرنوشت خودشان را بدون دخالت خارجي و 

سي تحت آقاي اوباما اگر راست مي گويد، براي ريشه كردن بحران از اين پروسه سيا. مزدوران بومي آنها تعيين كنند
  . نظارت سازمان ملل و نهادهاي بي طرف بين المللي حمايت كند

امريكا و جمهوري اسالمي مروج هرج و مرج، بي خانماني، پراكندگي و از بين رفتن شان و حرمت و دوستي و همزيستي 
ياليستي آمريكا هرگز از اين رو، از پيوند نقشه هاي ارتجاعي جمهوري اسالمي با سياستهاي امپر. ميان مردم عراق هستند

      .  در اين كشور زاييده نخواهد شد"يكپارچگي"
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 مايی داعششکست سياست امپرياليسم و بزرگن
 اردوان آناهيتا

 

 استان مركز ،"موصل" شهر فتح خبر
 شهر بزرگترين در شمال عراق، نينوا
 10شنبه  سه روز بغداد، در از بعد

 بحبوحه در شورشيان، ژوين توسط
 و انتخاباتي نمايش نتايج نهايي اعالم

 و "الدعوه حزب" بين تضاد تشديد
 كالن تقلبهاي بر سر سياسي احزاب
 قدرت غصب جهت لكيما توسط

 وارد پيچيده عراق را سياسي، بحران
 سرفصل و كرد تري بغرنج مرحله
 تحوالت تاريخي روند در را نويني
 اين. نمود باز جهان و منطقه عراق،

 پيامدهاي و مخرب نقش رويداد،
 و امپرياليسم سياستهاي از ناشي

 و عراق در  فقيه واليت استبداد
ر پيش آشكا از را بيشتر منطقه
 خبرگزاريها،  براساس گزارش.ساخت

 موسوم مذهبي بنيادگراي شورشيان
 در مزبور، نظاميان شبه. اند آورده در تصرف به نيز را كشور شمال از بخشهايي و "تكريت" شهر موصل، از بعد "داعش" به

 نگارش هنگام در. ستنده عراق مركزي دولت طرفدار نيروهاي با درگيري حال در بغداد و "بيجي" ،"تلعفر" شهر مرزهاي
 از عراق دولتي نيروهاي و) داعش ("شام و عراق اسالمي دولت" نيروهاي بين نبرد تشديد از جهاني هاي رسانه مطلب، اين

 خبر تلعفر استراتژيك شهر فرودگاه و عراق نفت پااليشگاه بزرگترين بيجي، پااليشگاه سر بر شيعه نظاميان  شبه جمله
 . دادند

 سقوط هنگام از امپرياليستي، نهادهاي و محافل مجادله و بحث مورد موضوع مهمترين و ترين اصلي به عراق اخير تحوالت
گشته  بدل 1975 سال آوريل 30 تاريخ در ملي آزادي جبهه و ويتنام خلق ارتش به دست جنوبي ويتنام پايتخت سايگون،

 دهه يك طي و مسلح تشكيل، دالر ميليارد 22 خرج با پنتاگون توسط كه مالكي نوري ارتش مفتضحانه فروپاشي. است
 دهه دو از بيش كه دارد سياستهايي و فرآيندها مجموعه انفجار و نظامي مداخله پروژه شكست از نشان شد، تربيت و تعليم

 ونكان به مثابه عراق در همپيمانانش و آمريكا امپرياليسم توسط ،1991 سال در شوروي جماهير اتحاد فروپاشي از بعد
  . ، به جريان افتاد"بزرگ خاورميانه" تشكيل
 تحت 2003 سال در عراق به نظامي تهاجم تصميم از كه تيوريسينهايي و داري سرمايه نظام مدافعان نخبگان و اكنون،
 كردند، مي دفاع قاطعانه "تسليحات كشتار جمعي انهدام" و "تروريسم عليه مبارزه"، "دموكراسي صدور" دروغينِ ادعاي

 تسلط شكست عراق، اخير رويدادهاي. اند گرفته داعش نشانه به سوي اصلي داليل الپوشاني جهت را اتهام گشتان
 تعيين گاز، و نفت زيرزميني منابع انحصار افزايش سود و انباشت بيشتر سرمايه، جهت اقتصادي  ليبراليسم-نو  سياستهاي

 براي عراق به حمله با كه جهان بر امپرياليسم تسلط تثبيت و ظحف خاتمه در و نفت صدور ميزان و قيمت دلخواه تنظيم و
 با پيوسته نيست قادر امپرياليسم كه داد نشان شكست  اين.ساخت آشكار را گرديد آغاز "بزرگ خاورميانه" تشكيل
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 شرايط مواقع برخي. بپردازد ديگر كشورهاي زحمتكشان و كارگران معنوي و مادي نعمات چپاول به هميشگي تاكتيكهاي
 سرمايه" اينكه بر مبني بيسمارك ادعاي برخالف و اند كرده گذاري سرمايه برايش ها دهه و سالها كه هدفي عكسِ دقيقا
 . كند مي تغيير ،"برد مي پيش به دود و آتش با را منافعش داري

 وي. چرخه و عراق بودعراق، مثال دو كشور اشغال و حمله از پس بوش دبليو جورج معروف هاي استعاره نخستين از يكي
 آموزش درحال عراقيان": كرد و گفت مي تشبيه كودكان به سواري دوچرخه آموزش به عراق در را دموكراسي صدور

 مي را آنان دوچرخه زين پشت ابتدا دو دستي. هستيد آنان به سواري دوچرخه تعليمِ حال در شما و سواري دوچرخه
 با رابطه در. كنيد مي لمس را زين به سختي به طوري كه انگشت يك سپس و انگشت دو دست، بعد يك بعد گيريد،
 آينده در و داريم نگاه بايست مي را آنان دوچرخه زين چقدر دانيم نمي ما است؛ همينگونه نيز عراق به دموكراسي صدور

 كه بگوييم توانيم مي ولي .دهيم پاسخ جهانيان به امروز توانيم نمي را پرسش اين برداريم، بايد مسير اين در گامهايي چه
 ".داشتيم خوبي آغاز

  
. است گشته مختل جهاني نوين نظم مدعيان سواري دوچرخه كالس كه دهد مي نشان عراق اخير رويدادهاي و وقايع
 پارلمان در خويش حاميان براي را عراق گاز و نفت سازي خصوصي قانون نشد قادر حتي آمريكا نشانده دست دولت

 اهداف ديگري، تاكتيك با كند مي تالش همواره و گيرد نمي عبرت تاريخ در شكستهايش از امپرياليسم هاگرچ. بقبوالند
 برابر مذهب كه در سني جمعيت به ويژه عراق، خلق مسلحانه يافته سازمان و دار ريشه مبارزه اما كند، دنبال را پيشين
 با را مبارزه كه اين فريبانه اي عوام و مسموم تبليغات فكرده، برخال علم قد اشغالگران سياست و مالكي خودكامه ساختار

مي  پيش گيرد، مي اندازه "تروريسم با مبارزه" كارناوال مجدد اندازي راه جهت دستاويزي به عنوان داعش، قامت و قد
 .رود

 

 فقيه واليت رژيم و امپرياليسم دست بازيچه داعش
 از بيش مبارزه گرفتنِ ناديده و داعش در بزرگنمايي ايران ارتجاعي يمرژ و امپرياليستي خبرپراكني دستگاه جارو جنجال

 عليه جنگ رياكارانه پروژه ترويج و تبليغ در مزبور هاي رسانه سازي ابهام و فريبي عوام مشابه عراقي، شهروندان سال دو
 اهداف دروغ به و حقيقت فريبكارانه تلفيقِ با تا دارند تصميم اينان. است 2003 سال در "تسليحات كشتار جمعي"

 .يابند مشخص دست

 اما،. است معين و مشخص حقيقتي است، تروريستي ماهيتي داراي و مذهبي گراي افراط نيروي داعش اينكه ديگر، بيان به
 بنيادگراي نيروهاي از وسيعي مجموعه از بخشي به مثابه "القاعده" در ريشه بلكه نيفتاده، زمين به آسمان از مزبور نيروي

 اتحاد فروپاشي از بعد. بنيان نهاده شد كمونيزم با مقابله براي سرد جنگ طول در آمريكا امپرياليسم توسط كه دارد مذهبي
 مناسبات اقتصادي گلوبال، بر  ليبراليسم- موازات حاكم شدن نو  به غرب، و شرق اردوگاه دو پايان رقابت و شوروي جماهير
  .شكل جديدي پيدا كرد مذهبي بنيادگراي گروههاي و لتهادو با جهان قدرتهاي همياري و همكاري

و  اسالمي خالفت تشكيل ندارند و خواستارِ بنيادي تضاد داري سرمايه استثماري ذات و ماهيت با بنيادگرايان مذهبي
  .اجراي قوانين شريعت هستند

خود را نشان  جهاني نوين نظم از بورمز گروههاي سرپيچي و نافرماني در كه نمايد مي حمل خود با پارادوكسي مساله اين
 كه است "اسالمي گروههاي تروريستي"شوروي  اتحاد فروپاشي از بعد امپرياليسم، نزاع طرف رو، همين از. مي دهد

  .امپرياليسم در دوران جنگ سرد آنها را خلق كرد
 ديگر گروههاي با كه باشد مي يهسور مانند رويكرد آن در نيز عراق داعش در به موسوم مذهبي بنيادگراي گروه عملكرد

 در. قرار دارد اسد بشار خودكامه حكومت تثبيت و حفظ در خدمت غيرمستقيم بطور رو همين از و جنگد مي اپوزيسيون
 گويند، مي مزاح به رژيم سوريه مخالف خبرنگاران" است؛ آمده عراق تحوالت پيرامون "ماركسيسم از در دفاع"مطلب 
  ".است داعش دفتر مكان ترين ايمن و بهترين اسد، ربشا هوايي حمله هنگام
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 دستاويزي به به سرعت دست، اين از بنيادگرا نيروهاي. داعش را بازگو مي كند دوگانه عملكرد و ماهيت به خوبي طنز اين
 هب داعش. گردند مي بدل آمريكا و فقيه واليت استبدادي رژيم به ويژه جهان و منطقه قدرتهاي منافع پيشبرد جهت

 بر سركوب و جنگ توسل به با "تروريسم با مبارزه" مبهم و گُشاد و گَل واژه تحت تا دهد مي اجازه منطقه قدرتهاي
 نوري دولت و فقيه واليت رژيم امپرياليستي، هاي رسانه سازي مشترك ابهام حقيقت، در. كنند غلبه خودساخته بحرانهاي

 يك حول ،"داعش" نام به كارتي با آنان. است هدفمند و عمدي امالك داعش نيروي به مبارزه ساختن منحصر در مالكي
عراق، و  در فقيه واليت رژيم با آمريكا همسويي. كنند مي بازي عراق مردم مسلحانه قيامِ ددمنشانه سركوب محور يعني

 دو هر كه است ژيم ايرانر و  ليبراليسم-نو  همسويي گواه تروريسم، با مبارزه بهانه به نيروهاي سپاه قدس به عراق، گسيل
  . سازند مستحكم را خود كارانه محافظه بنيادهاي تا جويند سود ،»تروريسم عليه جنگ «از تا درتالشند

 

 عليه مسلحانه مبارزه در درگير گروههاي رهبران و شخصيتها با تلويزيوني گفتگوهاي و گزارشها و انتشار زمان گذشت
 رابطه، همين در. است برگرفته داعش به مبارزه اختصاص پيرامون سازي ابهام از مالكي، پرده نوري خودكامه ساختار

 در القاعده و داعش": نوشت "االوسط الشرق" در مندرج اي مقاله در ،"العربيه تلويزيون" سردبير ،"الراشد عبدالرحمن"
 سني عشاير اتحاد ابوريشه الستارعبد. ساختند ناپديد و كوبيدند هم در را آنان "بيداري" عشاير ولي داشتند حضور عراق
 حضور سني استانهاي در كه را القاعده يكسال ظرف تنها و كرد تاسيس را االنبار نجات شوراي و انداخت راه به را عرب

 به را قدرت آمريكاييها زماني كه تا عشاير اتحاد كند، اما ترور ،2007 سال در را او توانست القاعده. انداخت بيرون داشتند،
 صفوف به كه نفري هزاران از را دولت حمايت ديگر اي، فرقه به داليل مالكي كه داشت وجود دادند، تحويل لكيما
   ".شد خلق "داعش"نام  به چيزي كه بود خالء اين در! عراق منحل كرد ارتش آنها را در و قطع بودند پيوسته "بيداري"

 در كننده قيام نيروهاي يهاي كنوني عراق حضور دارد، وليداعش در درگير كه كند مي اضافه الراشد عبدلرحمن آقاي
 .بود خواهد عراق انقالبيون برابر مانعي و مالكي براي مطمين متحدي بي ترديد داعش و اكثريتند

 سه بلكه نيست، تنها داعش عراق شهرهاي به هجوم در": نوشت تحليلي گزارش در "آلگمانيه فرانكفورتر" آلماني روزنامه
 ".شده اند متحد يكديگر با بار نخستين براي عراق سني مهم گروه

 در و گرفت قرار تعقيب تحت و متهم تروريستها از طرفداري به بعدها كه المالكي سابق و سني معاون ،"الهاشمي طارق"
 .ناميد "عربي بهار از بخشي و مالكي نوري عليه انقالب يك" را عراقي مردم و قبايل قيام برد، مي بسر تركيه

 اخير رويدادهاي درباره تلويزيوني پيامي عراق، در ديار مفتي به معروف ،"الرفاعي رافع دكتر عالمه"به گزارش العربيه، 
 مالكي حكومت اما. آمدند ستوه به مالكي ستم و ظلم از كه هستند اي آزاده مردان اينها نيستند، داعش اينها": گفت عراق

 تروريسم و "داعش" به وابستگي تهمت انقالبيون به شده، آزاد شهرهاي فرزندان نميا اختالف ايجاد براي همپيمانانش و
 ".زند مي

 رابطه وجود با اشاره به مالكي نوري مخالف رهبران از ،"حاتم علي شيخ"ايران،  خلق مجاهدين سازمان وبگاه گزارش به
 بيزاريم داعش از گفتيم هم اول روز از و مهستي عشاير ما داعش وجود ندارد، در بين ما": گفت دولت نهاد و داعش بين
 جنگيديم، قبال داعش با كه همانگونه توانيم مي بعد و ببريم بين از را مالكي استبداد كه است اين ما اصلي هدف ولي

   ".بجنگيم
 به لكهب پيش سال دو حتي به نه و امروز نه به) نشين سني استانهاي به ويژه (عراق مردم مقاومت كه است توجه شايان
 مي "پايان بي جنگ" كتاب نويسنده و شناس جامعه ،"شوارتز مايكل". گردد برمي آمريكا توسط عراق اشغال دوران
 و انجاميد اشغالگران عليه مبارزه گسترش به دموكراسي، صدور پيرامون فريبكاري و چپاول از عراق مردم درك" :نويسد
   ".اشغالگري را شكل داد عليه پارتيزاني هاي هسته

 هاي هسته رهبران از جنابي، عبداهللا": مي نويسد فلوجه شهر در چريكي هاي هسته تشكيل او در همين كتاب پيرامون
 پمپ ما كنيم، نمي تهديد را خبرنگاران ما. ست فاحشي تفاوت تروريسم و عراق مردم مقاومت بين: گويد مي چريكي
   ".كنيم مي مبارزه الاشغ عليه ما كنيم، نمي منفجر را برق مراكز و بنزين
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: موصل را منتشر كرد كه وي در آن مي گويد شهروندان از يكي با اي مصاحبه ژوين 12 ،"تايمز" روزنامه رابطه همين در
 مالكي ارتش با تا هستيم اينجا ما نيامديم، شما با مبارزه براي ما گفتند ما به گشتند، آگاه ما هراس از شورشيان وقتي"

 ".كنيم مبارزه

 .ندارد همخواني وجه هيچ به "داعش" ماهيت با كه ست رفتاري بيانگر باال مثال دو ايسهمق

 

 است مانع بزرگترين مالكي مستاصل دولت
 دخالتهاي گرفتارِ ژيوپوليتيكي، هاي جاذبه و آب و گاز نفت، غني منابع از به دليل برخورداري قرن ربع به نزديك عراق

باشد و در اين  مي آنها پروده دست ارتجاعي نيروهاي به همراه تهران بر حاكم فساد لقرايا ام و امپرياليسم سياسي -نظامي
 و ميليون اقتصادي، يك تحريم و تحميلي خانمانسوز جنگ در جريان دو. است نديده به خود را ثبات و آرامش روي مدت

 منافعِ تامينِ براي مالكي نوري رهبري به سكتاريستي و  نظامي-امنيتي  فاسد سيستم يك تا رسيدند قتل به عراقي نيم
سركوب  با را جاده شده، تعيين كالن سياستهاي پايه بر قدرت رسانده شود و انحصاري به داري سرمايه استعماري
 تحوالت. نمايد هموار مردمي و ملي ضد و سازي خصوصي قوانين تصويب و فاشيستي مذهبي سياستهاي اتخاذ مخالفان،

 توپ، با دموكراسي صدور سياست شكست سازي پنهان راستاي  ليبرال در–نو  جهان كه آنگونه وانت نمي را عراق اخير
   .داعش توضيح داد بنيادگراي نيروي حضور كند، با مي حقنه جهانيان به شيميايي و بيولوژيك بمبهاي و تانك

 گير همه جلوگيري از و انحراف جهت ،2003 نظامي حمله از پيش كه ديرينه ست دامي نيز "اي فرقه جنگ"استدالل 
 داشته بزرگ قرار خاورميانه پروژه طراحان ميز روي اقتصادي،  ليبراليسم-نو  سياستهاي و تجاوزگران عليه مبارزه شدن
  . است
 ،"سوسياليستي تحليلِ" وبگاه در مندرج مطلبي در عراقي سياسي فعال و هنرمند پژوهشگر، نويسنده، ،"زنگنه هايفا" خانم
 دارد وجود عراق جامعه در زيادي بردباري و تحمل" :نويسد مي چنين رابطه اين در عراق به آمريكا حمله از بعد لسا سه
 از بيش بغداد در كرد جمعيت شمار. است ساخته فراهم را گوناگون مليتهاي و اقوام بين آميز مسالمت همزيستي اجازه كه

 بصره، جمعيت چهارم يك. دارند وجود عراق سراسر در نشين شيعه اجتماعات و باشد مي كردستان شهرهاي در آن تعداد
 وجود طبقاتي جنگ است، نداشته وجود اي فرقه جنگ وجه هيچ به عراق تاريخ تا هنگام حمله آمريكا، در. هستند سني

 شكستن قصد حتي آنها. است اشغالگران ساز دست اي كامال توطيه اي فرقه جنگ. اي فرقه جنگ نه ولي داشته،
 توسط حمله از پيش اي فرقه جنگ. نبود مذهبي و قومي آپارتايد اساس بر شده بنا كشوري عراق. دارند را شيعه اجتماعات

 گرفته به كار گرفت، شكل آنان سياستهاي عليه ابتدا از كه اي مبارزه سركوب براي سپس و شد ريزي طرح "برومر پاول"
 مشكل بسيار نيز اشغالگران براي طرحي چنين پيشبرد و نداشت وجود يا فرقه جنگ عراق كشور در سال صد از بيش. شد

   ".است
 استبدادي رژيم فرمان تحت و آمريكا نشانده دست مالكي، دولت عملكرد و ماهيت در عراق اخير بحران ريشه رو، همين از

. داد انفجاري هاي بشكه و دانزن تجاوز، داغ، گلوله با عراق را مردم مبارزه سال دو از بيش پاسخ كه است فقيه واليت
 از اربيل نشست قرارداد بندهاي از هيچكدام ساخت، نابود را كارگري تشكلهاي و ها اتحاديه مدني، نهادهاي تمام مالكي
 به را ارتش حتي و اجتماعات سياسي، ساختار. نكرد اجرا قدرت به رسيدن از بعد را استراتژيك ملي شوراي تشكيل جمله
 ارباب سازي خصوصي سياستهاي تصويب براي را راه تا نهاد بنا اي عشيره -طايفي بندي تقسيم پايه رب آمريكا فرمان

 دستجات شبه نظامي را و فقيه واليت رژيم منافع كه نهاد بنيان را سكتاريستي و خودكامه سياسي ساختار. كند باز بزرگش
 ترين وحشيانه تحت و انداخت زندان به نمود، تهديد را ندكرد دفاع مردم مبارزات از كه نمايندگاني تمام. تامين مي كرد

 پاسخ داغ سرب با را كشور شهرهاي ميدانهاي در آمده گرد نشين سني جمعيت آميز مسالمت مبارزه. داد قرار ها شكنجه
 مبادرت وريسمتر با مبارزه بهانه به "االنبار" استان در واقع "رمادي" و "فلوجه" شهر بمباران به متمادي ماههاي و داد

 در فقر ساالنه فزاينده رشد از نشان كه برند مي بسر فقر خط زير عراق مردم درصد35 از بيش كه بود حالي در اين. ورزيد
   )2014 مارس 5 عراق، اقتصادي اخبار (.دارد كشور
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 با عراق نفت توليد ،2014 مارس ماه در جهاني انرژي مركز گزارش براساس آوريل، 22 ،"االخبار صوت" راديو گزارش به
 فروش و توليد افزايش به خاطر حالي در مالكي. بود رسيده 1979 سال از ميزان باالترين به روز، در بشكه ميليون 3.62
 چپاول و به دليل سوومديريت عراق در اجتماعي معضالت ديگر و گرسنگي فقر، كه انداخت مي غبغب به باد نفتي ذخاير
 انحصار در مالكي نوري اقتصادي و سياسي اقدامهاي مجموعه .منطقه بيداد مي كرد در نشحاميا و وي توسط كشور ثروت
 صرف چيز هر از بيش آيد را مي دست به كشور نفت فروش از كه ثروتي و كشاند نابودي ورطه به را عراق ثروت، و قدرت
 در. ساخت ويران را جامعه شاراق و طبقات ترين محروم زندگي كه كرد اي خودكامه حكومت هاي پايه حفظ و تثبيت
. گرديد تاسيس "عشاير نظامي شوراي" و به مقاومت مسلحانه روي آوردند عراقي شهروندان كه بود شرايطي چنين

   .پيكار به بار نشيند در شكل مقاومت كه رسيد فرا زماني و شد مي نمايان بيشتر چه هر شدتي با مردم نارضايتي
رفت  برون راه است و بنابراين مالكي حكومت مردمي ضد و ملي ضد سياستهاي پيامد  شده،امروز دامنگير عراق كه بحراني

 اقوام و خلقها تمام حقوق به كه گذرد مي گرايي كثرت دولت يك تشكيل و مالكي و دستگاهش سرنگوني مسير از آن، از
 با منطقه و عراق در آتش دم اژدهاي لمث كه فقيه واليت رژيم به ويژه اشغالگران، دست و گذاشته احترام عراق گوناگون
 .سازد كوتاه را كوبد مي دم خونين، فلسهاي

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
  

  رويدادھای چند وجھی عراق
  شهره صابري

سكوت آمريكا در برابر .  روبرو مي كند حدي است كه اظهار نظر قطعي را با مشكل و تناقضن درپيچيدگي اوضاع جها
 مذاكرات ،ايران به عراقرژيم  اعزام نيروهاي ، دستپاچگي روسيه دربرابر تصميم آمريكا در عراق،پيش آمدهاي اخير عراق

پر از ابهام همه ،  در اوكراين و عقب نشيني روسيه از مواضع پيشين خودتي حاكميت فاشيس،ايران و آمريكارژيم اخير 
  .است

جمعيت  كيلومتر مربع و  هزار38  وسعتبه) داعش(با سقوط موصل منطقه ي تحت تسلط دولت اسالمي در عراق و شام 
موصل به دليل موقعيت جغرافيايي كه دارد نقش ويژه اي براي رسيدن داعش به .  رسيده استتن و نيم ميليون 3تقريبا 

بغداد به غرب از فلوجه و رمادي و از ديالي به شرق بغداد بروند و از آنها قادر هستند از موصل به شمال . كند بغداد ايفا مي
 .طريق مناطق موجود در سوريه قلمرويي از شام تا عراق را تصرف كنند

را بيند و تنها فرستادن چند مستشار به عراق براي حل مشكالت  بسيار دور ميرا اكنون آمريكا بازگشت ارتش به عراق 
البته . ت در نهايت امر عزمي ديگر كند كه به نظر مي آيد جديتي بيش از عزم قبلي در كار نباشدد و ممكن اسدانكافي مي 

جنگهاي امپرياليستي رنگ و لعاب پيشين خود را حفظ كرده تفاوت چنداني نكرده و ليبراليسم سيستم چندان بازي هم 
اسباب خوشي اربابان زور و سرمايه را خارج از ميدان جاذبه ي زمين معلق و در مضحكه هاي پست مدرن هم . نيست

 .كند فراهم مي

 دولتي مناسب احوال عراق در نظر ، با حفظ آرامش كهپيشنهاد اوباما به دوستان تازه به دولت رسيده ي رژيم ايران اين بود
 كمك خواهد ي كنون به عراق براي مبارزه با بحران،اما آمريكا به مالكي پيام داده كه در صورت استعفا از سمت خود. گيرند
ايران تمام توان خود را براي جلوگيري از سقوط مالكي همزمان رژيم . رد كرده استتا كنون  مالكي اين پيشنهاد را. رساند

روسيه هم هرگونه تصميم گيري آمريكا را به شوراي . به كار بسته تا شايد بتواند منافعش را در سوريه و عراق حفظ كند
  .حركت آمريكا را مهار كندحق وتو با استفاده از  كه شايد امنيت حواله داده است
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اي موجود ماهيتي ناخوانا با منافع امپرياليسم آمريكا دارد هدهد كه حاكميت ايران وراي جناح بندي  نشان ميرويدادهااين 
و شكست را در  سازش با جهان نفي ماهيت رژيم است وو باند داللهاي حكومتي در پي قدرت طلبي و سود و زيان خود 

در اين شرايط . چنانچه اوباما عكس العمل خونسردانه اي را نسبت به اوضاع عراق نشان داده است. پي خواهد داشت
 .پيشنهاد همكاري امريكا به ايران آنهم در نهايت امر و با شرايط ويژه پيشنهادي مزورانه و خنده آور از سوي آمريكاست

 چشم پوشي از ديگر عوامل ،د آورنده ي شرايط كنوني عراق به جنگهاي امپرياليستياما در اينجا تقليل عوامل به وجو
چشم پوشي از عامل اصلي پيشرفت جوامع و به وجود . دخيل و همچنين چشم پوشي از خصلت ديالكتيكي تاريخ است

 .آورنده روحيه ي ملتي به طور تاريخي يعني روابط اقتصادي و وضع نيروهاي توليد است

 همان قوم ويژهتماعي، نظم دولتي و اخالق هر يك از اقوام نتيجه ي مستقيم و بالواسطه ي روابط اقتصادي حقوق اج
موضوع حائز اهميت اين است كه در هر زمان معين بين طبقات مختلف يك اجتماع معين، احساسات و افكار به . است

 )لخانف، تاريخ از نظر فلسفه ي ماديِپمون از  نقل به مض. (استخصوصي رواج دارد و اين نتيجه ي روابط اجتماعي 

 هرگز ملتي واحد ،در عراق كه مدرنيزاسيون بسيار كند پيش رفته . مردم عراق چندان ميلي براي مقابله با داعش ندارند
يه عراق بعد از صدام نتوانست به ارتشي منسجم دست پيدا كند و نيروهاي ارتش تشكيل شده از عشاير و باد و پديد نيامد

همينطور رژيمهاي سرمايه داري حامي . نشينان عراق هر يك ايدئولوژي مربوط را داشته و در عمل با يكديگر اتحاد ندارند
البته شكل گيري ملت واحد و جنبش آن به سمت مواضع خلقي داراي . تروريسم به تفرقه افكني در عراق دامن زده اند

 يوناليستي منافع خلقي و گاهي هم عكس آن يعني منافع امپرياليستي مواضع ناسدر پس گاهي ،خصلتي ديالكتيكي است
در عراق وجود سلسله مراتب خويشاوندي و سازمان اجتماعي مبتني بر ويژگيهاي نژادي و زباني باعث . نهفته است

گسيختن  از هم  و از اين جختجنگهاي قومي و قبيله اي مي شود كه پايه اي براي سياست ورزيهاي امپرياليستي است
 .ارتش متشكل از اين عشاير و اقوام و باديه نشينان جاي تعجب ندارد

در وابستگي  محدوديت جغرافياي فرهنگي بين اقوام عراق و عقب ماندگي تاريخي و ايدئولوژي مربوط به اقوام مختلف همه 
 .ده و مانع از عمل متحدانه استايستايي فرهنگي و قوم گرايي در عراق سبب ساز دشمن پنداري در اقوام ش .به هم هستند

بارزاني با قدرت گرفتن نوري مالكي از ديگر عواملي است كه كردستان را  هم چنين جدال كردها با نوري مالكي و مخالفت
پيش از اين بارزاني از دريافت تسليحات . در مورد مداخله در اوضاع عراق و حمايت از مريد خامنه اي بي طرف مي گذارد

 كناره گيري مالكي ميرا  نوري مالكي ابراز نگراني كرده بود و آمريكا اكنون شرط اساسي براي كمك به عراق نظامي توسط
 .داند

؟ هر دولت يا قدرتي مي تواند چه مي گذرد جريانهاي اخير در عراق در پسدر هر حال نمي توان اظهار نظر قطعي كرد كه 
 .ان اصلي اين سناريو هستنداما مردم قرباني. به اقدامات تروريستي دست زند

 

  ديدگاه برخي از مخالفان نوري المالكي و مرزبندي آنان با داعش

  

  و سفارشھای او به نيروھای انق$بی) عراق(بخشی از پيام شيخ علی حاتم امير عشاير الدليم 
    )2014 ژوئن 11( 1393 خرداد 21تلويزيون التغيير چهار شنبه : منبع

 

  . تروريسم در تمامي اشكالش يان و قاتالن و ااق از فرقه گردر مسير آزاد سازي عر
كه در ) ص(عبداهللا  حفاظت از پاكيزگي اين انقالب و تمسك به اصول دين حنيف و اخالق حضرت رسول محمد بن . يكم 

 درختي را قطع مورد آزار و اذيت قرار ندهيد،  كودكان و پيران و زنان و بيماران را ؛وصيتش به فرماندهان نظامي اش گفت
با كساني كه بر شما ظلم كرده و اموالتان را . چيزي را تحميل نكنيد شود  صورت لفظي متعهد مي  به مردي كه به. نكنيد

باختصار حفاظت از جان همه شهروندان غير نظامي و اموال عام و خاص و حفاظت از وحدت  بسرقت بردند بجنگيد و اين 
     . استاجتناب از فتنه انگيزي كلمه و 
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ور كردن  هدف از آن شعله. استكرده  گرانه  دوم ـ عفو همه سربازان و كارمنداني كه مالكي آنها را مجبور به جنگ طائفه
كاركنان دستگاههاي امنيتي و دوري گزيدن از روح انتقام گيري  و عدم كشتار و اذيت . فتنه در بين مردم كشور واحد است

 چرا كه آنها هم فرزندان مردم شما و فرزندان عشاير تان ،هايشان  نزد خانوادهه آنها ب تن و فراهم كردن امكانات براي رف
   . از روز اول اين اخالق آنها بوده است برادران شما در استان االنبار  چرا كه ،هستند

 چرا ،ب را خراب كندانقال كنيم كه به هيچ شكلي از تروريسم اجازه ندهيد تا چهره درخشان اين  سوم ـ به شما سفارش مي
   . بپوشانند كه مالكي و كساني كه با او هستند قصد آن را دارند كه به اين انقالب جامه تروريسم 

ساير مناطق بپاخاسته  چهارم ـ از همه نفرات دستگاههاي امنيتي شريف و شجاعي كه سالحهايشان بر روي مردم نينوا و 
   . شان پاداش دهيم  موضع شجاعانه و جوانمردانه و ملي خاطر اين   به آنها بهكنيم و بر ماست كه  آتش باز نكرد تشكر مي

فقط در نقطه داعش  پنجم ـ  پيام ما به علماي دين و برخي علماي دين كه فتوا به مبارزه با داعش دادند اين است كه 
ه مساجد را ويران كردند و به آتش همان كساني ك .  بلكه به آن شبه نظاميان طائفي دولتي را نيز اضافه كنند،نايستند

نمازگزاران را بعد از كشتن آنها، به آتش كشيدند و همه كشتارهايي را كه اين  كشيدند، ائمه اين مساجد را كشتند و اجساد 
   . نظاميان مرتكب شدند شبه 

چه از عراق باقي   نجات آن ششم ـ  بر همه جريانات سياسي است كه فوراً مالكي را بر كنار كنند و يك دولت موقت براي 
وقوع مي پيوندد   كه در روزهاي آينده به چه    مسئوليت هر آن، كه بر عكس آن عمل كنند   در صورتي.مانده تشكيل دهند

كه پارلمان را از تĤييد خواسته مالكي كه   كما اين . را برعهده خواهند داشت و شما مسئول از بين رفتن عراق خواهيد بود
 چرا كه او با اين خواسته درصدد كشتار جمعي ،داد برحذر مي داريم العاده فراخوان  براي اعالن وضعيت فوقروز گذشته 

عمر اين پارلمان در  كه  ويژه اين  به. نهايت است استانهايمان و قتل و ترور اهالي آن و باقي ماندن در رأس حكومت تا بي 
اروپا و جامعه عرب و شوراي همكاري خليج  مللي و شوراي امنيت، اتحاديه ال و در نهايت از جامعه بين. آستانه اتمام است

 بايستند چيزي كه هدف از آن قرار اوگرايانه و خون ريزانه  مشي فرقه خواستار آن هستيم كه بر ضد سياستهاي مالكي و 
قرار   سالح و مهمات مورد حمايت از كشورهايي كه مالكي را با. ويژه شش استان ما  و به. است دارد كشتار همه مردم عراق 

عليه كساني كه عراقيان را مي  خواهيم كه اين كمك رساني را متوقف سازند چرا كه مالكي اين سالحها را  دهند مي مي
گوييم كه  صورت مختصر مي  را مي كشد و در آخر به  بلكه با آنها اهالي استانهاي ما ،كشند مورد استفاده قرار نمي دهد

عشاير كامالً آماده هستند تا پرونده امنيتي استانهايي كه دولت مدعي است به  ير از شوراهاي نظامي و انقالبيون اهالي عشا
گيري  كنيم كه انقالبمان از روز اول براي باز پس   دست گيرند و براي همه يادآوري مي  ساقط شده را به دست تروريستها 

دهيم  شوراهاي نظامي هشدار مي ي كه نفوذي هستند و به بهانه انقالبيون و يا حقوق و نه براي انتقام بوده و به همه كسان
عنوان كساني كه داعش   چشم جهانيان اين انقالب را به كنند در اين انقالب رخنه كنند و در   كساني هستند كه تالش مي

  . هستند نشان دهند
خواهيم كه شبه  چنين از عراقيان مي وافق دارند اما همهمكاري و اجازه ندادن به داعش يا غير داعش ت همه بر سر عدم 

آماده همكاري با  گوييم كه  فراموش نكنند و لذا ما با تمام صراحت ميرا اند   نظامياني كه زشت ترين جنايات را انجام داده 
ان عراقيان را پايمال ند و خون و جنباقي بما مردم عراق هستيم به اين شرط كه به شبه نظاميان دولتي اجازه داده نشود 

به همه .  باشدعراق و نه دولت مالكي كه خودش تروريسم را آورده است  مسئول پرونده امنيتي بايد از فرزندان مردم .كنند
اول بر اساس حقوق سلب شده قيام كرديم و نه بر اساس سياست انتقام و السالم عليكم  كنيم كه ما از روز  يادآوري مي
  . تهوبركا ورحمه اهللا 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  گفتگو با شيخ عبدالقادر نائل در مورد تشكيل دولت نجات ملی
    )2014 ژوئن 11( 1393 خرداد 21چهار شنبه تلويزيون التغيير : منبع

  
الدين بود، شما در انبار  امروز هم استان صالح  توسط نيروهاي مسلح از دست دولت درآمد و روز گذشته استان نينوا: سؤال 

   كنيد؟  اين مسأله را چگونه تفسير مي
دولت و شبه نظاميانش  كالم را تصحيح كنم كه از دست : شيخ عبدالقادر نائل يكي از شيوخ و شخصيتهاي شهر رمادي 

هاي   جا بسته  هستيد، فراموش كنيد كه در آن گويم، امروز شما در امنيت  يك ميآزاد شد و امروز هم به موصليها تبر
هاي چسبنده   آزاد مي شود و به كاروان مي پيوندد، بسته الدين   امروز صالح. كن و بازداشتها  انفجاري بود و اسلحه صداخفه

ان در آرامش خواهند خوابيد، و خواب  از آن دور مي شود و شهروند خفه كن و خودروهاي انفجاري و سالحهاي صدا 
نخواهند  زدند،  جنايتكاران مالكي كه به جنايت عادت كرده بودند و به آن دست مي كه شبه نظاميان و حمالت شبانه اي را 

را تحويل داد و عامريه هم به  در عامريه ارتش  مقرش . فلوجه چنين هم انبار امروز غرش شير را سر خواهد داد و . ديد
اآلن مذاكراتي با . فلوجه را مجدداً وصل كردند روان پيوست و امروز فالحات تحت كنترل كامل درآمد، انقالبيون برق كا

 در استان تاميم آزاد شده  و تحت كنترل كامل 5و كيلومتر  منطقه قادسيه . ارتش در اتوبان صقالويه در جريان است
ان خيانتكار نمي توانند با انواع هلي كوپترهايشان در اين منطقه پرواز داشته پيمان هم ارتش مالكي و . انقالبيون درآمده است
امروز پادگاني كه معروف به پادگان الهايس . سالحهاي ضدهوايي در نزديكي تيپ هشتم وجود دارد باشند، چرا كه آتش 

و انبار شاهد   تحت كنترل قرار گرفت اند، امروز اتوبان  اش به خارج از عراق گريخته  تمام شده است و او و خانواده بود 
پيش است و عراقيان از دست شبه  آزادي در . شكسته است  آزادسازي كامل خواهد بود چرا كه كمر ارتش مالكي درهم

اين نعمت دست خواهد يافت و به دوران خودش و به دوران  زودي آزاد خواهند شد و دير يا زود عراق به به نظاميان مالكي 
  باز سازي راور نمي شود كند و به آنها حمله ارتش ملي واقعي، ارتشي كه از شهروندان دفاع مي  خواهد گشت، قدرتش باز

  .مي كند
  

اين به اين   آيا . را تسليم كردندانشيخ عبدالقادر شما گفتيد كه نيروهاي امنيتي در عامريه فلوجه و فالحات خودش: سوال
امنتي سالح و  كه نيروهاي   اند؟ يا اين داشته  عنوان اسرا در بازداشت نگه   بهمعنا است كه انقالبيون عشاير آنها را

   اند؟  الدين و نينوا رها كرده تجهيزاتشان را مانند صالح
اند و در مواردي   داده ا سالحهايشان را در ازاي گرفتن لباسهاي غير نظامي رها كرده و به مردم تحويل تعدادي : عبدالقادر

اما اگر . را ترك كند اسير نخواهد بود اند كه هركسي كه سالحش و جنگ   اند، انقالبيون عشاير مقرر كرده  نيز فروخته
 من از كانال شما براي .انقالبيون طرحهايي دارند. نخواهند كرد كسي به جنك ادامه دهد سالحهاي انقالبيون ابداً به او رحم 

عليه   و جنگ در نهر  هستندوابسته به شوراي انقالبيون عشاير در نهر فراتقورباغه اي  گويم، امروز مردان  اولين بار مي
هيچ تانك و زرهي و توپخانه اي به بغداد برنخواهد گشت و همه آنها به غنيمت گرفته  ....ارتش مالكي ادامه خواهد يافت

نظاميان و  تش عراق از دست مالكي و شبه كه ار  تا بعد از اين. كه از انبار و از مرزهاي عراق دفاع كنند اين خواهند شد تا 
   . مجدداً به ارتش تحويل داده شوند اند و اشغالگر آمريكايي آنها را آورد، رها شد    به عراق آمده2003مزدورانش كه بعد از 

  
لتي بر آن دو شما به بعضي از مناطق اشاره كرديد كه تحت كنترل انقالبيون درآمده است، مناطقي كه هنوز نيروهاي : سوال

   در استان االنبار تسلط دارند كجاست؟ 
غربي در بغداديه بر هيچ  جز بعضي اماكن در منطقه ه ب. نيروهاي دولتي فقط بر تيپ هشتم تسلط دارند: عبدالقادر نايل

هاي و به همين خاطر تمامي واحد.....وجود دارد طرحي براي غالب شدن بر اين مناطق نيز . نقطه ديگري كنترل ندارند
عملياتي نيز در داخل مناطقي كه شوراهاي بيداري قرار دارند انجام .  هستنديك باش درجه   چنان در آماده  انقالبيون هم

كودكانتان  اين اماكن را ترك كنيد و به سمت خانواده هايتان و . آخرين فراخوان به بيداريها و پليس است خواهد شد و اين 
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نظامي خونين و بسيار شديدي خواهد  البيون وارد اين مناطق شده و از خارج آن نيز عمليات و همسرانتان برويد چرا كه انق
   . بود
  

جانهايشان حفاظت  امير عشاير دليم الشيخ علي حاتم امروز در بيانيه اي خواهان اين شد كه عشاير از اموال مردم و : سوال
وابستگان به آنها انجام نشود و نيز  و كشتار نيروهاي امنيتي و يا چنين خواستار اين شد كه عمليات انتقام گيري   هم،نمايند

سياسيها مالكي را بركنار كرده و يك دولت نجات   اما خواسته اول و آخر او اين بود كه ،تعدادي خواسته ديگر را مطرح نمود
رفتار خواهيد كرد اگر دولت چه پاسخي به اين خواسته دارد و با آن چطور  ملي براي عراق تشكيل دهند، شوراي عشاير 

   شود؟  نجات ملي عراق تشكيل 
آمريكايي نيستند  شكي نيست كه در چنين دولتي سران عشاير و فرماندهان امنيتي كه وابسته به اشغالگر : عبدالقادر النايل

 .ر خواهند داشتن عراقي حضوامتخصص و كساني هستند كه دستهايشان به خون عراقيان آلوده نشده و نيز تكنوكراتها و 
ديني باال از تمامي مذاهب موجود در عراق بايستي در  بايستي جلسه اي از عقالي عراقي باشد، بر عقالي عراق و مراجع 

ملي تشكيل خواهد شد، اين دولت يك دولت تكنوكرات عراقي را به  اين جلسه باشند و در اين جلسه است كه دولت نجات 
  اين تا ، سال به مدت دو......به دور از حزب گرايي و سمت گراييها نمايندگي خواهد كرد يز دور از مذهب و طايفي بودن و ن

  .كه توسط آن انتخاباتي سالم برگزار شود و يك سقف زماني نيز براي آن در نظر گرفته شود
    

دو سال عراق را اداره   كنيد و دولتي مستقل و به دور از احزاب كه به مدت شما به يك دولت تكنوكرات اشاره مي: سوال
 كنيد كه دو سال براي اينكار  شما فكر مي هاي ديگر، آيا  كه امنيت و خدمات را برگرداند و بسياري از خواسته  نمايد تا اين 

   چه كه در عراق روي داده كافي است؟  با توجه به آن 
توانيم، زيرا  چه كه در صحنه شاهد آن هستم ما مي  گويم با آن  كنم و با كمال اطمينان مي من تأكيد مي: عبدالقادر النايل

منحل شد، ما ارگان اطالعاتي داريم  دليل قوانيني كه بعد از اشغالگري وضع شد  كه ما يك ارگان امنيتي بزرگ داريم كه به
ارتش عقايدي داريم كه داراي اين صالحيت هستند كه يك  كه دنيا از آن در وحشت بود، ما تمامي فرمانده هاي نظامي را 

آنها داراي تجاربي در دفاع از امت عرب هستند، هنوز هم پيكرهاي شهداي ارتش  را تاسيس كنند كه از عراق دفاع كند و 
ارتش  چنين در مصر، ارتش عراق يك  شهادت رسيدند هنوز هم در سوريه وجود دارند هم با اسراييل به عراق كه در جنگ 

امنيت را برگردانند و ارتش واقعي  ه فرمانده هاي نظامي در طي دو سال خواهند توانست عقايدي بود و لذا مطمئن باشيد ك
   . را تاسيس نمايند

 

    مفتي عراق با حمايت از آزاد سازي موصل، داعش را تروريست خواند
    )2014 ژوئن 13( 1393 خرداد 23جمعه  العربيه نت، فارسي : منبع

  
 در يك پيام تلويزيوني در باره رويدادهاي 1393   خرداد 23ه مفتي ديار عراق روز جمعه عالمه دكتر رافع الرفاعي، معروف ب

متهم   را به وابستگي به گروههاي تروريستي مثل داعش "انقالبيون آزاده"شگفتي است  جاي تعجب و «: اخير عراق گفت
  ».كنند

 اما حكومت مالكي و ،ستوه آمدند م و ستم مالكي به  اينها آزاده مرداني هستند كه از ظل،اينها داعش نيستند«:وي افزود 
 و تروريسم را به "داعش"شهرهاي آزاد شده و انقالبيون تهمت وابستگي به  همپيمانانش براي ايجاد اختالف ميان فرزندان 

   ».زنند آنها مي 
 ويژه سنيها از ظلم وه راق بملت ع مفتي ديار عراق، آزاد سازي موصل، تكريت و محاصره كركوك را مبارزه براي  رهايي 

   .ستم مالكي توصيف كرد
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شهرهاي عراق خواست كه به مبارزان مسلح   را يك گروه تروريستي خواند اما در عين حال از جوانان "داعش"عالمه رافعي 
   . رها سازند"مالكي  ظلم "عشاير كمك كنند تا كشور را از 

اين انقالبيون برادران «:خطاب به آنها گفت وي . البيون كردند تشكر كردمفتي عراق از كساني كه اسلحه شان را تسليم انق
ندارند و به هيچ يك از اماكن مقدس شيعه يا سني و يا مسيحي تعدي نخواهند  شما هستند و هيچگونه گرايش فرقه اي 

  ».كرد
  

   ايران است  داعش ساخت : شيخ علي حاتم سليمان امير عشاير الدليم
    )2014 ژوئن 14( 1393 خرداد 24 الحدث شنبه تلويزيون العربيه

  
  به  بلكه عشاير بودند كه براي . داعشي وجود نداشت،مشخصاً رمادي شروع كردند دانند كه وقتي عشاير االنبار و   همه مي

اتوري زمان سقوط بت مالكي يا ديكت گويم كه عشاير هرگز تا  صراحت مي  من به .دست آوردن حقوق حقه خود قيام كردند
 داعش عبارت از تعدادي از درضمن .ايم   ما براي انتقام نيامده،هستيم  ما خواهان حقوق خود .مالكي متوقف نخواهند شد

  اما اين،باشد صورتي وجود داشته   تركيب اجتماعي نيست در اين يا آن منطقه داعش ممكن است به  داعش ،افراد هستند
ها مناطق خود را رها پلشكرها وتي فرماندهيهاي نظامي و  تمامي . را تسخير كندطور نيست كه داعش بتواند اين شهرها 

المالكي  كنم كه انقالب ما يك انقالب پاك باقي خواهد ماند ما داراي هدف هستيم  تأكيد مي  بنابراين .كرده و فرار كردند
 جنگ با داعش مسئوليت مالكي و .هستيد تواند ما را به اين سمت براند كه با داعش بجنگيد تا ثابت كنيد عراقي  نمي

فرماندهيهاي عشايري را تحت بهانه  دهيم كه مالكي بيايد سنيها و ما اجازه نمي ارگانهاي امنيتي شكست خورده است و 
   . تروريسم تعقيب كند 

  
   ؟ ندهست چند درصد از افراد داعش در بين صفوف شما: مجري

 ما عشاير ،در بين ما داعش هستند نداريم تا بتوانم درصد بدهم كه چند درصد ما در بين خودمان داعش : شيخ علي حاتم
 به ،نخواهد شد و اجازه نخواهيم داد كه مالكي در سرزمينهاي ما بماند هستيم و از روز اول هم گفتيم كه جنگ تمام 

 در .مورد هست زيادي در اين  در خود رمادي داليل .كه بين داعش و ارگانهاي دولتي ارتباط وجود دارد صراحت بگويم 
دانيم  ما همه مياين را .  لباس نظامي داشتندهاني از آبرخ شهري كه تماماً محاصره بود آنها با خودرو هاي مشخص آمدند 

عنوان بهانه مبارزه با  به خواهد از آن  نتيجه دولت مي  داعش ساخت ايران است و در،چه طرفي وابسته است كه داعش به 
ما در مقابل خدا و مردم دنيا از . تروريسم مالكي است تروريسم حقيقي در عراق همان  در حالي كه ستفاده كندتروريسم ا

گونه   توانيم با داعش همان هدف اساسي ما اين است كه استبداد مالكي را ازبين ببريم و بعد مي. ايم  داعش بيزاري جسته
   . ايم بجنگيم  قبالً جنگيده كه 

  
   چه كسي بر موصل كنترل دارد؟ امروز : مجري

فرماندهي انقالبيون عشاير در همين رابطه  اند و   كنم كه شوراهاي نظامي اطالعيه رسمي داده من فكر مي: شيخ علي حاتم
 .است چه كه در سوريه اتفاق افتاد   پرچمهاي طائفي كه اآلن بلند كرده است مثل آن  داعش و .اند  هاي رسمي داده  اطالعيه

 .گويد كه اين سيطره سيطره داعش است مي و پوشاند  مخدوش كردن جنبش است و مالكي لباس سياه مي خاطر  بهاين
 آيا معقول است كه داعش بتواند بر موصل كنترل .ميليون عراقي در موصل هست دو درحالي كه اين طور نيست بيش از 

 اين ،رود كند و رژه مي كليپها را پر مي ود و برخي ش مي داشته باشد؟ داعش در برخي مناطق تحصيل حاصل است ظاهر 
خواهيم به آن برسيم كامل  ايم كه انقالبمان را در مكاني كه انشااهللا مي  كرده  ما تالشهايمان را متمركز .براي ما مهم نيست

   .مسأله داعش بسيار ساده است كنيم حل 
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   مشخصاً در كدام مناطق داعش است؟ : مجري

شوراهاي نظامي و  انقالبيون عشاير و  در برخي مناطق ساده در استانها هستند ولي انقالبيون شامل :شيخ علي حاتم
وسيله عشاير ه هستند همه اينها تحرك دارند اين كالم كه چهار استان ب گروههاي مقاومت اوليه و افسران ارتش سابق 

 يعني ؟زمين چقدر است وان نظامي آن در روي  ت؟ اين داعش كجاست،شود است و بعد صحبت از داعش مي سقوط كرده 
   سقوط كرده است؟  موصل دومين شهر بزرگ عراق در طي يك روز بوسيله داعش 

  
   كنترل دارند؟  فهمم كه انقالبيون بر شهرهائي كه سقوط كرده است  من ازكالم شما مي: مجري

دائماً نيرويش در حال افزايش است   آن نيروئي كه ؛ام  من هم در تلويزيون شما و هم بقيه تلويزيونها گفته: شيخ علي حاتم
 ما قبالً هم وقتي كه مالكي گفت با .اينها اهل حقوق خودشان هستند  ،شود انقالبيون عشاير هستند اين جنگ تمام نمي

ر ما بقيه را استان بيرون بب  ما به وي نامه نوشتيم و گفتيم كه اين ساده است اول ارتش خودت را از ،بجنگيد تروريسم 
 شما در روزهاي آينده .مالكي در استان وجود نداشته باشد نيروهاي  كه هيچ كنترل نظامي از شرط اينه كنيم ب ساقط مي

ضد طغيان او  خواهد كه استانهائي را كه   مالكي مي.چهره واقعي خودش را بيشتر نشان خواهد داد خواهيد ديد كه مالكي 
المللي و كشورهاي  نخواهيم در برابر جامعه بين خواهد ما را با نام تروريسم بخواهيم يا  اين مي له كند و بنابر،قيام كردند

 يكسال ما در خيابان بوديم و خواستار حقوق خودمان .از حقوق خودمان دفاع كنيم همسايه قرار دهد و ما حق داريم كه 
   بينيد  سيد كه ميجا ر حل نظامي را كه مالكي شروع كرد به اين  بوديم و بعد راه 

خود رسيده و حتماً مالكي را سرنگون  صورت نظامي كامل خواهيد كرد تا به حقوق   شما گفتيد كه اين انقالب را به: مجري
   روزهاي آينده به سمت بغداد خواهيد رفت؟  معناي اين است كه شما در   خواهيد كرد اين به

 ،كه سخنان عاقالنه و آرامبخش بگويند خوانيم   ما مراجع شيعي را فرا مي اوال.من اول همه را مطمئن كنم: شيخ علي حاتم 
 ازسربازان را كه گرفتيم آزاد گذاشتيم تن هزاران .دهيم كه اين كار را بكنيم نمي ما جنگ طائفي نداريم و به خودمان اجازه 

 .كند كه كسي را آزاد نمي  داعش . را آزاد كرديمعنوان برادر با آنان برخورد كرديم و آنان   بلكه به،را اسير نگرفتيم و آنان 
گويم كه   من به صراحت مي.ارگانهاي امنيتي فاسد پاكسازي كنيم خواهيم از شر برخي  ايم مي   گرفته كه مناطقي راثانياً

اند به   مؤسسات كرده  مؤسسات نظامي همه از افراد شبه نظامي هستند كه وارد اين ،ايراني وجود دارند نيروهاي سوات 
گويد كه  اشغال بغداد نيست متأسفانه تبليغات دولتي مي  هدف ما ،صراحت بگويم كه هدف عملي ما سقوط مالكي است

   . خير چنين نيست هدف اول و آخر ما سقوط مالكي است.گيرد مي آيد و بغداد را  داعش مي
  

صورت نظامي ساقط كنيد پس   به خواهيد او را  گوئيد كه نمي توانيد مالكي را ساقط كنيد و اآلن مي  شما نمي: مجري
   چگونه او را ساقط خواهيد كرد؟ 

 .ارتباطي با روند سياسي نداريم  ما ،سياسي ساقط كنيمبه شكل ايم كه او را   خير خير ما تالشي نكرده: شيخ علي حاتم
  نيست كه قادر به اسقاط او نيستيم ولي آنمعناي آن    اين به،اند  مالكي رفته برخي افراد خائن سياسي سني هستند كه با 

ايم    ما به او گفته،كنيم ساقط مي صورت نظامي او را    ما به.انجام آن عاجزند را عشاير انجام خواهند داد سياسيون از چه كه 
به شكل يم او را توان  هرحال ما ميه  ب، شود مي گفت كه يكماهه تمام  او ،تواند در سرزمين ما پايداري كند كه مالكي نمي

   .انتظار روزهاي آينده خواهيم بود نظامي ساقط كنيم و به 
  

   نظامي ساقط خواهيد كرد؟ به شكل چگونه شما او را : مجري
خواري افكند و درنتيجه از دور خارج شد و   لشكر به االنبار فرستاد خداوند سبحان او را به 14وقتي مالكي : شيخ علي حاتم

 موضوع . اآلن روي زمين مالكي توان نظامي براي مقابله ندارد.ساده شروع كردند وقتي شروع كردند خيلي بقيه استانها نيز 
و كسي كه بخواهد از مالكي دفاع  اين است كه هدف ما اشغال بغداد نيست هدف ما يك نقطه اساسي در بغداد است  بعدي 
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با سياسيون شيعي و سني و   او،اآلن تبديل به ديكتاتور شده استمالكي   .كند بايستي با انقالبيون و مردم عراق مقابله كند
بنابراين ما حق خودمان را خواهيم   . كسي را باقي نگذاشته است كه بتواند با او به تفاهم برسد،شكني كرده است اكراد عهد 

ون اساسي يك فرد ظالم مثل گويند و با قان گونه كه مي  در يك كشور دموكراتيك همان  ما اجازه نخواهيم داد كه ،گرفت
   . مالكي بر آن حكومت كند 

  
نيروز كرده و تكريت را با  استفاده ازهوا دانيم كه مالكي شروع به   ما مي؟كار داريد آيا شما سالح كافي براي اين: مجري 

   . كوپتر كوبيده است هلي
 تانكهاي ابرامز و هلي .منهدم شد اش   نبار همهمالكي غير از مقداري پاره آهن چيزديگري ندارد و در اال: شيخ علي حاتم

مهم را بفهمد اين مهمات و سالحي كه به مالكي داده است مثل  آمريكا بايستي يك موضوع . كوپترهائي كه آورده بود
 ،ته استكار گرف ما به خورم كه فقط عليه   من قسم مي.مالكي براي مبارزه با تروريسم استفاده نكرده است هلفاير و غيره را 

 ما توانستيم هلي كوپترها را ،موضوع براي ما مهم نيست  بنابراين اين .ها و مساجد و مدارس و پلها و غيره  عليه خانه
   .هامرها را ساقط كرديم و همه اينها تبديل به آهن پاره شده است  سرنگون كنيم تانكها و 

  
ترسيد كه سناريوي    آيا نمي،شود كه انقالب سوريه پيروز گذارد  كنيد اما همين آهن نمي آهن صحبت مي شما از: مجري

   انقالب سوريه تكرار شود؟ 
 حتي از سوي .توطئه بزرگ قرار گرفت  متأسفانه انقالب سوريه در معرض يك .فرقي در اين مورد هست: شيخ علي حاتم

كنيم كه چه كسي زمين را  ت از اين ميعنوان عشاير اآلن صحب  كند ما به مي  ولي وضعيت ما فرق .برخي دولتهاي همسايه
از ماه ششم سال گذشته  و ايم سالح جمع كنيم    واقعيت اين است كه ما خوشبختانه سالح داريم و توانسته،دارد در دست 

 فهميديم كه مالكي هدفش تهاجم به ميدان تحصن است و  وكرديم ما شروع به آماده كردن خودمان براي عمليات نظامي 
اي برسيم تا آن را   بله ما توان نظامي داريم و توان اين را داريم كه به هر منطقه .گذاري كرده بود  سرمايه موضوع روي اين 
دهيم كه جامعه عراق بين سني و شيعه و كردها  نمي  اما طرف ديگر بايد بداند كه جنگ ما طائفي نيست و اجازه .آزاد كنيم

شود ما  فراكسيونهاي سياسي مالكي را اخراج كنند و حقوق ما بازپس گرفته مالكي است اگر  تقسيم شود هدف ما فقط 
ازاخراج مالكي باشند و يا با او معامله   اما اگر فراكسيونهاي سياسي ناتوان .شود  مي اوضاع عادي ديگري نداريم وادعاي 

   . عادي نخواهد شد كنم كه اوضاع  كنند در اين صورت من فكر مي
  

    ؟كند كمك مي  شما را بهاند آيا اين   روز بود كه نيروهاي ايراني وارد عراق شدهاخباري ام: مجري
 ايران مدتهاست .از ارتش بوده است ايم و طبعاً كمكهاي ايراني دائماً براي بخشي   ما اين را حساب كرده:  شيخ علي حاتم

ف قرار دادن دو امام در سامرا يك طرح ايراني  هد.طرحهاي ايران هستيم  حتي ما نگران ،كند كه در امور عراق دخالت مي
شوند مراقد دو امام را منفجر  مي سامرا خواهد اجرا كند و هدفش هم اين بود كه وقتي انقالبيون وارد  مالكي مي است كه 

كنم كه  ميترسيم و نه براي ايران اهميتي قائليم من به ايران نصحيت  نمي كند و باعث ايجاد مشكل شود ما اآلن از ايران 
دهيم كه از اآلن به بعد اراده  نمي  ما اجازه ،منافع خودش در عراق است بايستي با واقعيت موجود مردم رفتار كند اگر دنبال 

  .گيرد كه زمين را در اختيار دارد و نه ايران تصميم را كسي مي و ديكته اجنبي در عراق انجام شود بايد بگويم 
    

    ؟اختيار داردچه كسي زمين را در : مجري
طرحهائي مربوط به انقالبيون عشاير و   .كشد  به يكي دو ماه نمي.انشااهللا در روزهاي آينده خواهيم ديد: شيخ علي حاتم

  .استدست آوردن حقوقمان  به گروههاي ديگر وجود دارد و هدف پايه اي 
  

   ؟ ت اس الدين را تعيين كرده  چه كساني استانداران در نينوي و صالح: مجري



 ٢٢

 ما در االنبار استاندار .اي وجود دارد  براي هر استاني خصوصيت ويژه ،گردد اين به شوراهاي نظامي برمي: شيخ علي حاتم
 .كنند شوراهاي سياسي وجود دارد كه اين كار را مي شوراهاي نظامي و  . االنبار با بقيه استانها فرق دارند.ايم  تعيين نكرده
در اين بازي باشيم ما  خواهيم   ما نمي.اند كه ابزار عمليات سياسي در بغداد نباشند  صميم گرفتهپاخاسته ت  به شش استان 

شهروند درجه دوم باشيم ما حق داريم كه استاندارمان را  عنوان  خواهيم به  نمي،عنوان عراقي زندگي كنيم خواهيم به مي
  .خودمان تعيين كنيم

    
    ؟ين نكرده استيعني داعش استانداران را تعي: مجري

 داعش يك برنامه ،داند دموكراسي چيست مي  داعش مگر ،داند كه عمليات سياسي چيست مگر داعش مي: شيخ علي حاتم
 گروههاي .كنند بينيم كه تبليغات دائماً داعش داعش مي همين دليل هم ميه ب  .ن كاري نداريمآديگري دارد كه ما با 

 .كنيد داعش داعش مي اش   ايد وهمه   گروههاي طرف ديگر را ول كرده.شيعه را بگوئيد گروههاي ،ايران را بگوئيد جهادي 
 اما مشكل اساسي داعش نيست مشكل اين است كه شبه .بيرون كرد توان جز با نيروي عشاير  داعش يا غير داعش را نمي

    .كند آيد و اقدام مي با لباس ارتشي مي نظامي 
تر خواهد شد و ما قبالً   دامنه درگيريها گسترده  كرده و در مورد آن آمادكي داريم و را همني شدن جنگ ما حساب طوال

 مالكي اآلن سياست ،برد تكليف جنگها كمي وقت مي   تعيين.عراق هم خواهد رسيد ايم كه به دورترين نقطه در   هم گفته
 .زنند و اهداف نظامي را نميا ، توپخانه  انفجاري و هاي  دفاع با بشكه  ضربه به شهرهاي بي،گيرد كار مي  بشار االسد را به 

گيرد از طريق هواپيماهاي بدون سرنشين انجام  فرماندهي عشاير صورت مي جهت اطالع شما بيشر تهاجماتي كه به 
 گروههاي تندرو جاي آنها را ا به جاي ديگر منتقل و ه اما وقتي اين فرماندهي.مريكائي استآو موشكهايش هم  شود  مي
تكليف جنگ كمي   كنيم كه در برخي مناطق تعيين ما فكر مي گيرند و بنابراين  گيرند اين گروهها مورد تهاجم قرار نمي مي

اين است   هدف مالكي .شود  شود و پاكسازي مي تكليف مي  زودي تعيين بقيه شهرها انشااهللا به  اما در .طول خواهد كشيد
  . بزنندكه زير ساختهاي اين استانها را ضربه

    
    ؟يا سپاه پاسداران ايران در عراق حضور داردآ: مجري

آنان  درگيري صورت گرفت و از نيم پيش با آنان در منطقه گرمه  بله حضور دارد و يك ماه يا يك ماه و: شيخ علي حاتم
 برخي .نترنت پخش شدكنم كه فيلم آن در اي فكرمي ديگر و فقط در رمادي و گرمه بودند و نه در جاهاي . كشته گرفتيم

جانب  ايران در بغداد رفتند و بعد او را هم به فرماندهي عمليات االنبار بردند و اين توطئه اي از  بودند كه به ديدار سفير 
   .سياسيون سني بود
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 )31(سرد  جنگ از پس جديد عصر جنبشهاي سازماندهي

  انتخابات پارلمانی اروپا، گريز از مرکز
  ليال جديدي

 :در اين شماره مي خوانيد
  برگزيد را سيريزا چپ حزب يونان بزرگ،  تحولي-
 اسپانيا در "آشوبيد بر" جنبش براي چشمگير امتيازات و  پبروزي-

 

 دو بين با رقابت معمول روال به اروپا پارلماني در نظام انتخابات
 اگرچه دو اين. رود مي پيش ميانه چپ و ميانه راست مسلط، حزب

 پيش نيز را مشابهي سياستهاي واقع در اما دارند، هم با اختالفاتي
. دهند مي رايشآ رويكردهاي خود را مركز، حول در نهايت و گرفته

 كه جوامعي مردم دهندگان، راي جاري، سال مه ماه انتخابات در
اين  از راديكال چپ يا افراطي راست به تمايل و مركز از رويگرداني با هستند، اروپا در اقتصادي رياضت سياستهاي از عاصي

 . مركز فاصله گرفتند

. كردند استفاده فرصت اين از درصد 43 تنها كه بودند تانتخابا اين شرايط راي در واجد نفر ميليون 400 به نزديك
 مدافع را موجود هاي گزينه از هيچيك كه مردمي. آورد به شمار اروپا سراسر در اصلي برنده شود مي را "راي نه" جنبش
 . نرفتند راي صندوقهاي به پاي دانستند، نمي خود حقوق

 اروپايي كشورهاي در بيشتر دهندگان راي
 به متفاوتي بسيار نمايندگان نفرستاد با

 از كه را وقت دولتهاي اروپا، پارلمان
 و صندوق اروپا مركزي بانك سياستهاي

 تنبيه كنند، مي پيروي پول المللي بين
 راي توان مي بيشتر را انتخابات اين. كردند
 سرمايه و دمكراتيك ضد اروپاي به منفي
 روي مردم نيازهاي و مطالبات از كه داري

 .آورد حساب به نده،برگردا

 رياضت سياستهاي اروپا، از بخشي در
 سرمايه و بانكداران كه آنچه و اقتصادي

به  را آرا اكثريت اروپا پارلمان انتخابات در تا كرد باز راستي دست احزاب براي را راه اند، قرارداده خود كار دستور در داران
 ضد پرست، نژاد حزبي ،)UKIP ("مستقل بريتانيا حزب" نصيب در بريتانيا راي بيشترين نمونه،  براي.بياورند دست

 اصلي، حزب دو توانست قرن يك از بيش در كه بود حزبي اولين حزب اين نتيجه، در. شد اروپا اتحاديه مخالف و مهاجران
 .براند گوشه به را "كار محافظه" و "كارگر"

سهم  كرسيهاي سوم يك ملي جبهه. كرد خود نصيب را يرا بيشترين افراطي، راست ،)NF ("ملي جبهه" نيز فرانسه در
 . آوردند بدست را آرا اكثريت راست احزاب نيز اتريش و دانمارك در. اشغال خواهد كرد را فرانسه در پارلمان اروپا

 به طور كه است حكومتهايي سياستهاي از مردم نارضايتي و سياسي بحران نشاندهنده فرانسه در "ملي جبهه" پيروزي
 سوسياليست حاكم حزب اين بار،. اند داشته يكساني كمابيش سياستهاي و اند كرده عوض صندليهاي شان را باهم تناوبم
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 سياستهاي بهاي انتخابات اين در شكست با فرانسه در
 در اين. پرداخت اخير را سال دو در كارفرمايان مدافع

 حل براي مناسبي حل راه نيز پيروز حزب كه حاليست
 از. نيست برخوردار راهگشايي گزينه و از ندارد مشكالت

را  بيشتر شرايط موجود وخامت توان مي رو همين
 . كرد پيش بيني

 چپهاي از ائتالفي كه "سيريزا" اين حال در يونان، با
 آنها. يافت دست چشمگيري پيروزي به است، راديكال

قدرت در صحنه  دومين به پيشين انتخابات دو در كه
 حتمي پيروزي بار تبديل شده بودند، اينسياسي يونان 

 انتخابات خواستار برگزاري سيريزا پس از اين موفقيت ، رهبر"زيپراس الكسي". آوردند به دست را شبهه اي بدون و
 گونه هر ،"نو دمكراسي " ميانه، راست رهبري به فعلي قدرت سياسي تركيب كه گفت و شد يونان پارلمان زودهنگام
 . است داده دست از را خود مشروعيت

 با راديكال و چپ نيروهاي كشور دو اين در. شود مي پرداخته يونان و اسپانيا كشور در دو انتخابات به نوشتار اين در
  . يافتند دست چشمگيري پيروزيهاي به اقتصادي، رياضت سياستهاي عليه پيگير و پياپي مبارزات و تالشها سازماندهي،

  
 برگزيد را سيريزا چپ ائتالف يونان بزرگ، تحولي

 به يونان ائتالفي دولت پايان معني به تواند مي پيروزي سيريزا
 آن وزير نخست و "نو دمكراسي" راست ميانه جريان رهبري

 ميانه حزب از "پازوك" كوچكترش شريك و "ساماراس انتونيس"
 سياسي نيروي زماني كه "ونيزولوس اوانجلوس" به رهبري چپ

 . است ،بود يونان در مسلط

 بود به چنان شدتي ،2008 سال در يونان اقتصادي بحران وخامت
 رياضتي سياستهاي. كرد جلب خود سوي به را جهان توجه كه

. شد تحميل كشور اين مردم بر) پول المللي بين صندوق و اروپا مركزي بانك اروپا، اتحاديه( "ترويكا" سوي از كمرشكني
 رياضت عليه مبارزه. زد دست سختي مبارزات به عدالتي بي اين برابر در يونان ندقدرتم و كار بزرگ نيروي مقابل، در

 نبرد اين نتيجه كه است كارگري جنبش اين. ندارد گريزي آن از حاكمه طبقه كه است طبقاتي جنگ از شكلي اقتصادي،
 .داد نشان مبارزه براي را دخو آمادگي راديكال تصميمات و پايداري با كارگر طبقه يونان، در. كرد خواهد تعيين را

 جنبش" نام به كه اي توده گردهماييهاي با عمومي مراكز اشغال و كار محل ترك عمومي، اعتصابات سازماندهي با سيريزا
كسب جايگاه دومين قدرت  با سيريزا 2012 سال بهار در. كند سازماندهي را مبارزات اين توانست  شهرت يافت،"ميدانها

 . كرد شوكه را اروپا سرسياسي يونان، سرا

 از تعدادي تروتسكيست، و چپ، مائوييست سبزهاي دمكرات، سوسيال گروههاي شامل گروه 13 ائتالف از سيريزا
 . است شده تشكيل مستقل از سياستمداران تعدادي و اروپايي كمونيست و سازمانهاي مستقل سياستمداران

 تبديل يونان پارلمان در اپوزيسيون بزرگترين به سيريزا اروپا، پارلماني و همچنين محلي انتخابات جاري، سال انتخابات در
 در. گرفت پيشي بود، آورده به دست را آرا درصد7/22 كه نو دمكراسي از آرا، درصد5/26 آوردن به دست با حزب اين. شد

با  شهر اين شهردار براي انتخاب آتن در كمترين آرا و  بود"اتيكا" در  درصد8/50 با سيريزا آراي بيشترين محلي انتخابات
 . بود  درصد رقيب4/51 برابر در  درصد آرا6/48
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 را رياضتي سياستهاي روند كند تالش جدي به طور كه چپ دولت يك كه است اين در بيشتر سيريزا پيروزي اهميت
 كانديداهاي از يكي ،"تاليزمار سورتيريز" .كند پا بر اروپا سراسر در آتشي تواند مي كه شود مي اي جرقه كند، معكوس
 پارلماني انتخابات براي سيريزا

 چپ كارگران" گروه از كه اروپا
 از يكي همچنين و "الملل بين

 اين در است، سيريزا بنيانگذاران
 و جنبش رخنه": گويد مي زمينه

 دو به اروپا سراسر به ما پيروزي
 نخست. دارد بستگي شرط پيش
 ندرو بتوانيم جدي به طور ما آنكه

 در را اقتصادي رياضت سياست
 ميانه چپ. كنيم معكوس يونان را

 قصدي چنين فرانسه و ايتاليا در
 به آن را نتوانستند اما داشتند،
 در كارگران زيرا بكشاند چالش
 اناييتو اين سيريزا رهبري اينكه، دوم. داشت نخواهد كارايي آنها سوي از شده ارايه آلترناتيو كه شدند متوجه اروپا سراسر

  ".بكشد چالش به خود چپ و اهداف ها برنامه با را اروپا سياستهاي بي درنگ كه باشد داشته را

به  كه قراردادهايي. سلطه گرفته است زير را اروپايي نهادهاي تمامي  ليبراليسم-نو  وحشيانه سياستهاي": افزايد مي وي
 -نو  استانداردهاي به بخشيدن رسميت سمت به بيشتر چههر  اروپا اتحاديه اعضاي كه دهد مي نشان شده بسته تازگي
  ".كند تغيير نرم و آرام اصالحات با تواند نمي اروپا اتحاديه كه كند مي ثابت به ما اين. حركت مي كنند ليبرال

 كه جا هر كشورها، تمام در اقتصادي رياضت سياستهاي عليه مبارزه به متعهد را خود بايد چپ" :تاكيد مي كند مارتاليز
 اروپا در نبايد نفر هم يك حتي" :كنيم اين است مي حمايت آن از ما كه  شعاري.كند ممكن وسيله هر با است جنبشي

 را مبارزات مان بايد و معتقدم "ابزارها همه با و شكل به هر" مبارزه به كامال داده رخ حوادث از بعد من. "بكشد رنج
 به ناسيوناليستي  ما قصد نداريم پاسخ.باشد اروپا اتحاديه منطقه از گسستن ابمانانتخ اولين اينكه نه البته. دهيم گسترش

 جامعه و رهايي به تعهد ما. اقتصادي است معكوس شدن روند رياضت آنچه كه بر آن پا مي فشاريم، بدهيم، بحران
  ".باشد ناپذير ترديد سوسياليستي بايد

و  "سرخ شبكه" در ما رفقاي": گويد مي هستند، چه سيريزا در دروني اختالفات و بحثها كه سوال اين به پاسخ در وي
 اتحادمان در اينكه بر ما. شود آورده به وجود راديكاليسم از اي تازه موج بايد سيريزا در كه معتقدند "چپ پالتفرم"

 دولت تشكيل شرح در مشخص و روشن مشترك، اي بيانيه خواهان ما. كنيم مي پافشاري باشيم داشته روشني سياست
 چپ بخشهاي ما از سيريزا، انتخاباتي بيانيه پيرامون مناظره  در.باشد متفاوت بورژوازي ائتالفهاي هرگونه با كه هستيم چپ

 كانديداهاي انتخاب پروسه در. شديم آن سياستهاي و اروپا اتحاديه عليه روشن پلميك خواهان و كرديم حمايت راديكال و
 .كرديم پافشاري جمعي روشهاي و كاربست بيشتر دمكراسي براي توانستيم مي كه آنجا تا ما سيريزا

 در پيروزي زيرا هستيم، متحد انتخابات براي ما همه بسياري وجود دارد، اما نظرهاي اختالف سيريزا نيروهاي ميان در
 برابر در ما قاتيطب دشمن كه  البته.بود خواهد راه در بيشتر دروني بي شك بحثهاي. ماست هدف نخستين انتخابات
 يك اكنون چپ براي اما آورد، خواهد به وجود را خطرناكي شرايط اقتصادي رياضت از گذار و قوي اجتماعي مقاومت
 ".است آمده به وجود تاريخي فرصت

 خم كمر بورژوازي فشارهاي زير اين شرط كه اما تامين يافت، دست چشمگيري پيروزي به انتخابات اين در سيريزا اگرچه
 از رفتن بيرون براي تضميني به عنوان دمكراتيك و سوسياليستي هاي برنامه با انقالبي و چپ دولت يك بتواند و كندن
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 از مردم عمومي شرايط بهبود مناسب و دستمزد اشتغال،. بود خواهد واقعي پيروزي كليد دهد، تشكيل اقتصادي منجالب
 .شود برداشته بايستي كه است گامهايي نخستين درماني، خدمات جمله

 

 اسپانيا در "آشوبيد بر" جنبش براي چشمگير امتيازات و پيروزي
 از. انجاميد "راخوي ماريانو" رهبري به كار محافظه ميانه راست حزب ،"مردم حزب" پيروزي به سراسري انتخابات نتايج

 صحنه و رسيده پايان راه به "روزاپات لوئيز خوزه" سوسياليست دولت بر كرسي قدرت، تكيه زدن سال هفت از پس رو اين
 . گشت دگرگون كشور اين سياسي

 را جديدي فصل رويداد اين اما بودند، دست آورده به را آرا  درصد80 از بيش 2009 سال انتخابات در حزب دو اين اگرچه
 دو هر سياستهاي عواق در. رسد نمي  هم تعداد دارندگان حق راي نصف در جمع به دو اين آراي زيرا گشود، كشور اين در

 و) راي ميليون6/2 دادن دست از (راي  درصد1/26 مردم با حزب شد سبب مردم مطالبات برآوردن در توانايي عدم و حزب
كرسي كمتر از انتخابات  9 كرسي، 14  با"سوسياليست كارگران حزب" و است دور قبل از كمتر كرسي 8 كه كرسي 16

 به را راي 2 راي، 5 هر از مخالف كوچك احزاب مقابل، در. شوند رانده پس به )راي ميليون 5/2 دادن دست از (پيشين
 . دادند اختصاص خود

 از را خود مطلق تسلط حزب اپوزيسيون سوسياليست و كار محافظه حاكم حزب كشور، اين اصلي حزب دو ترتيب بدين
 .خواندند بودند، كرده قبضه را قدرت سالها كه حزبي دو "تنبيه" را رويداد اين ها رسانه. دادند دست

 ائتالف. شدند رانده جلو به كردند، مي مبارزه اقتصادي رياضت سياستهاي عليه كه چپي احزاب كوچكتر، به ويژه احزاب
 6 به 2 از را خود كرسيهاي و شده سوم آرا درصد10 با دارد، اسپانيا سابق كمونيست حزب در هايي ريشه  كه چپ، اتحاد
 .رساند كرسي 4 به 1 از "كراسيدم و توسعه "و عدد

 و ريشه بنيان گذاري شده پيش از انتخابات ماه سه تنها كه)  توانيم مي ما ("پودموس" حزب كه است اين توجه قابل نكته
 . آورد به دست) راي ميليون 2/1 (كرسي 5 دارد، "آشوبيد بر" جنبش در

 پابلو". مخالفت مي ورزد آن زماندهي ساختار سياسيسا شيوه با اما نيست، مخالف اروپا اتحاديه با پومودس حزب
 آلمان، (اروپايي تروييكاي و باشد آلمان "مستعمره" نبايد ديگر اسپانيا گويد، مي است، حزب اين رهبر كه "ايگلسياس

 سراسر در. پذيرد نمي را آنان جانب از شده تحميل مالي شرايط واقع در پودموس. كنند كنترل را آن) بريتانيا و فرانسه
 . است بيكاري ميزان بيشترين داراي  درصد26 تا 21 بيكاري نرخ با اسپانيا اروپا، اتحاديه عضو كشورهاي

 است قرار ما كه نيست پوشيده بر هيچكس" گفت، مردم به انتخابات از پس خود پيام در راخوي ماريانو آينده، وزير نخست 
 بيكاري، قرضهاي جز ندارد وجود دشمني هيچ من نظر  از.كنيم ومتحك اخير سال 30 در اسپانيا وضعيت ترين خاص  در

 ".داده قرار بحراني شرايط اين در را كشورمان كه ديگري چيز هر و اقتصادي ركود بودجه، كسري زياد،

 اما كرد، را دربرمي گيرند، اشاره اسپانيا شركتهاي كل درصد90 كه متوسط و كوچك شركتهاي براي ماليات كاهش به او
 . نداد ارايه كشور اين در بيكاري كابوس از مردم رهايي براي اي برنامه

 نابود را ما كشور حزب دو اين. دو حزب حكومت پايان است؛ پايان يك شروع اين": گويد مي پودموس رهبر مقابل، در
 ".اند كرده

  

  ميدانها جنبش پودموس، باره در
. شد تشكيل "توانيم مي ما آري" شعار با پيش ماه سه تنها كه ندداد حزبي به را خود راي نفر ميليون يك از بيش 

 دانشگاه مدرس يك و دانشمند يك مدرسه، معلم يك جامعه، كم درآمد كارورزان از خود نامزدهاي پودموس براي پارلمان،
 . بودند

 معتقدند شوند، برخوردار هد،د كاهش را فقر بتواند كه دستمزدي حداقل از بايد كشور اين شهروندان همه كه معتقدند آنها
 معني به اين كه شود گذاشته كنار رياضتي سياستهاي و شوند مجازات اند، كرده فرار ماليات پرداخت از كه پردرآمدي افراد
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 بيش حقوقي هرگز اند داده قول حزب در پارلمان اين نماينده سه كه است ذكر به الزم. است بانكها به بدهي پرداخت عدم
 دستمزد حداقل ربراب سه از

 . باشند نداشته

 مانند حزب اين سازماندهي
 و "ستريت وال جنبش"

 از ميداني جنبشهاي ديگر
 با و جنبش فعاالن طريق
ميدانها صورت  در تجمع

 امر همين. مي گيرد
 احزاب ديگر از را پودموس

  آنها.است كرده متمايز
 مركز كه كنند مي اعالم

 همه فعاليتهايشان
 گويند مي حزب اين نمايندگان. ماند خواهد باقي اصلي مطالبه "رياضت پايان" و بود خواهد روستاها و اشهره ميدانهاي

 . بود نخواهند كنند، نمي عمل و زنند مي حرف كه سياستمداراني مانند هرگز كه

 متوقف را رستانهابيما سازي خصوصي مادريد در نمونه، براي. است داشته تاكنون نيز چشمگيري موفقيتهاي آنان تالشهاي
مانع  معلمان، اعتصاب سازماندهي با آنها. اند كرده جلوگيري از تخليه اجباري خانه هاي مستاجران بدهكار به بانكها كردند،

 هاي اتحاديه بوروكراسي دست اند توانسته و بود شده اند آنان منافع خالف كه آموزشي سيستم اصالحات اجرايي شدن
  .كنند كوتاه را فرمايشي

 به جديدي چهره كند مي تالش حاكم طبقه" :گويد  مي"گاستيلو جيسوي" به نام نمايندگان پودموس در پارلمان از يكي
 فرق خيلي برايشان اوضاع كه ديد خواهند آنها اما كند، ايجاد فدرالي سيستم كند، عوض را پادشاه. بدهد اسپانيا دولت
  ".است بسيار عميق بحران هم و سازمان يافته اند مردم هم زيرا كرده،

 خاكستر از زير حزب يك انتخابات روز اما سوخته، "بوميها" جنبش مي شد تصور اواخر همين تا" :گويد مي ادامه در وي
  . بوده است بيهوده تصوري اين كه داد نشان و آورد سر بيرون گرم

 ما" :است راي آوردن به دست از بزرگ تر اربسي آنها هدف كه گويد مي زند مي حرف حزب آماجهاي از كه زماني گاستيلو
 ندارد، سياسي احزاب كمبود اسپانيا. باشيم شود مي متالشي كه كشور اين سياسي سيستم از بخشي فقط خواهيم نمي
  ".باشيم هدف به اين رسيدن براي ابزاري خواهيم مي ما و است سياست در شهروندان دخالت دارد، كم كه آنچه

 

 را جامعه خواستهاي پيشبرد براي سازماندهي از پايين و تشكل ضرورت ديگر بار وموس و سيريزاپود چشمگير پيروزي
 به چپ سازمانهاي و مزدبگيران زحمتكشان، پرداختن  اين موفقيتها تاكيد دوباره اي است بر ضرورت.كند مي يادآوري
و به توده ناراضي و  راست آرايش بگيرد ستهايسيا عليه و مزدبگيران منافع به رو كه خود تشكلهاي سازماندهي و بازسازي

 . آلترناتيوي كارا و عيني براي شرايط موجود ارايه كند عصيان زده
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  دم خروس برازنده تر است
  اميد برهاني

زندان آزاد نشده كه   از "من روحاني هستم " فيلم ساز  اميد خشك نشده و هنوزهنوز اثر انگشت راي دهندگان به تدبير و
   د؛خواهان و اميدواران خالي مي كن آب يخ بر سر تدبير  قهرمان بنفش در چند گاف پياپي چند گام به عقب مي نشيند و

ما "جايگزيني ترانه ي  و ي با غرب، كوتاه آمدن در برابر هجوم هرم دلواپسان و ناراضيان از مماشات و سازشهاي هسته ا_ 
   "زورگويان  دشمنان و " با رجزخواني احقاق حق هسته اي  در برابر"همه با هم دوستيم

از نظر  ( "دشمنان "حفظ آنها از گزند  و ادعاي ساختن خرمشهرها و آرمانشهرها و سخنراني در سالگرد آزادي خرمشهر_ 
   ! )ايشان خرمشهر يعني آرمانشهر

فرهنگي با كشورهاي  آمادگي براي نبرد عظيم "اني در اتحاديه راديو و تلويزيونهاي كشورهاي اسالمي با محوريت سخنر_
   ."صنعتي و مدرن

پارانوياي دشمن  باره ها و صد باره هاي دليل وجودي نظام مطبوعش، يعني  در تمام اين موارد روحاني بر طبل تكرار دو
اي و خوش حافظه نيست و  روضه خوان ما چندان حرفه . درن ستيزي مي كوبدانگاري، دشمن ستيزي و حاال هم م

همه ي جهان دم زده و با حمايت پدرخوانده  فراموش كرده كه در نمايش تبليغات كانديداتوري اش از تعامل و سازگاري با 
   .ي از جامعه را جلب كرده بودمنفعل و دقيقه ي نودي بخش آنها آراي  تقليد ناشيانه و مينياتورگونه از هاي فكري اش و

حكومتي بوده و حضور  گرچه برگزاري اجالس اخير با تمام هزينه هاي صرف شده و بي فايده، از سوي حكومت و رسانه 
هم بهره برده و روضه اش را براي مصرف  رئيس دولت جنبه ي تشريفاتي داشته است، اما روحاني از همين منبر عاريه اي 

او به خوبي مي داند كه هر چه بيشتر از غرب و جنگ با اين  .  مي خواند"دلواپس"رضايت مخاطب داخلي و براي جلب 
مدارا با  آنها مهم تر از دعواي بچه  ن را بيشتر خوش مي آيد وادم زند، متحجر خصوص جنگ فرهنگي ه دشمن همزاد، ب

  نميرد كه آيند طرفداران خود ادعا مي ككه چندي پيش براي خوش آن  .بردن يا نبردن مردم است گانه بر سر بهشت 
 در برابر تخليه "حراست از نسل امروز و فردا "برد، با لحني پدرساالرانه و قيم مĤبانه از  توان مردم را به زور شالق به بهشت 

 ي خود گونه دم مي زند و دم خروس تفكر متحجر و كدخدا ) ديگر نه حتي دشمن(فرهنگي در برابر دنياي مدرن  و تسليم 
 و جاودانه "بعثت محمد"كربال به   را بيرون مي اندازد و تازه براي گرم كردن روضه و گرياندن مخاطب، به جاي صحراي 

   .گريز مي زند) موضوع است كه به سان همه ي روضه ها نا مرتبط با (سازي آن در دل جوانان 
ع بَتتكنولوژيك و به   رشد و بالندگي خاطره ي وي به مالي ما چشم بر اين حقيقت تلخ بسته است كه نسلهاي مورد اشار

 گوشش بدهكار اين گزافه دهه هاي اخير، اساساً تحميلي و  گفتار و رفتار مرتجعانه ي در ستيزآن فرهنگي و همچنين 
وگرنه  ،اش، حضور در پاي صندوق راي به اميد كورسويي از تغيير و بهبود اوضاع است گوييها نيست و نهايت حرف شنوي 

مهاجرت، موسيقي  هاي مدني، مبارزه با پوشش اجباري، ت مثل مخالفگوناگونتابو شكنيهاي  تر اين نسلها در رد پاي محكم 
متاسفانه در اشكال نا خجسته ي اعتياد،  و هنر زير زميني، خانواده هاي تك نفري، زندگيهاي مشترك بدون ازدواج و 

ديگري ست كه امثال روحاني ناتوان از درك و پنهان  دم خروس اينها  و . آيدالكليسم و تن فروشي به وضوح به چشم مي
   .  هستندساختن آن

انگارانه ي اين نسل به  روحاني هم مانند جنتي، احمد خاتمي، علم الهدي، قرائتي و جماعت دلواپس، نگران رويكرد هيچ 
ل پاي سنگين توسعه و مدرنيته بر گ ري، همان جاي كه اين هيچ انگااست و عاجز از درك اين واقعيت تلخ ا. ايشان است

   .ناپدريها ست سست و خيس خورده ي ارتجاع و انحطاط اخالقي و عقالني همين 
و اين چالش را  رئيس دولت بركشيده در تشخيص دليل دعواي اصلي نظام مطبوعش با جهان غرب هم به جاده خاكي زده 

شگون گوي تحجر در زمين دنياي  يته و نه به خاطر فرو افتادن بي هنگام و بد نه در تقابل ساختاري واپس گرايي و مدرن
 دهه جنگ، سركوب، 3مي داند و فراموش مي كند كه  نوين، كه در اشاعه ي مصرف گرايي و لذت گرايي در ميان جوانان 

و واردات بي  اراج منابع مليادعا، اختالس، خاصه خرجي، رانت خواري، ت بي لياقتي، فساد، ناباوري به همان دين مورد 
   .سبب ساز واقعي مصرف گرايي و لذت گرايي مورد اشاره ي وي بوده اند  ،حساب و كتاب و بي فايده



 ٢٩

اساسا از جنس فرا  ادعاي انحصاري كردن فن آوريهاي مدرن توسط غرب و عقب راندن جهان اسالم و در حال توسعه هم 
آن از تكنولوژي روز بهره مي برد هم  وجود و مشهود در دنيايي كه هر گوشه ي فكنيهاي كلي گويانه است كه با واقعيت م

   .خواني ندارد
زندگي در جوامع اسالمي به  در صورت تغيير سبك  ! "توحيد"و آخرين دغدغه ي روحاني، جايگزيني بتهاي جديد به جاي 

در برابر وحدت گرايي كور و دستوري طبقه ي  كثرت گرايي جامعه  به  واقع ريشه در نگراني از اين امر. سبك غربي ست
   .طبقه چندان عجيب به نظر نمي رسد و تاريخچه ي اين  حاكمه دارد كه با توجه به ساز و كار

نمي توانند  نيز براي حفظ منافع طبقاتي خود   و شانماهيت متصلب با توجه به پس زمينه و آقاي روحاني و هم فكران او
مقبوليت از سوي مردم داخل   به جانبي رفورميستي و اعتدال گرايانه را حفظ كرده و انتظار حتي در ميان مدت گريم حق

تر است تا نمايش قسم و آيه ي زوركي به  همان بيرون انداختن دم خروس بر ايشان برازنده . وجهان خارج داشته باشند
  .  سال عمر و اميد يك ملت8 يا 4بهاي اتالف 

 

  .......كارگران و مزدبگيران

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

   1393 خرداد در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
  يرهاشمي منتيز: مي و تنظيگردآور

  
   حركت اعتراضي89
 30در روز سه شنبه   اخت نشدن حقوق معوقه و حق بيمه خود كارگران كارخانه سيمان جغتاي در اعتراض به پرد*

  .كردند  به گزارش نسيم جوين، كارگران مقابل سوله هاي محل كار خود تجمع . اعتصاب زدندد  ارديبهشت دست به 
در  دگان رانن    خرداد با اعتصاب رانندگان بونكر حمل سيمان، اتفاقات كارخانه وارد فاز جديدي شد، 1در روز پنجشنبه 

كشاورزان اين روستا عبور  و خربزه  هندوانه   كيلومتر از جاده فراشيان به كارخانه كه از بين مزارع  2اعتراض به خاكي بودن 
   . كردند  مي كند، از بارگيري سيمان و حمل آن امتناع 

  
مداوم  به تعرض    خود و در اعتراض  خرداد، كارگران كارخانجات نورد پروفيل ساوه براي دستيابي به مطالبات3روز شنبه *

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين اعتصاب . كارفرما به معيشت و زندگيشان دست از كار كشيده و  اعتصاب كردند
ه ارتباط و منافع مشتركي داشت و همواره   با استقبال و حمايت كارگران كارخانجات نورد لوله صفا كه در نزديكي آنان بوده 

راه پياده به  كيلومتر     3 بعدازظهر و در هواي گرم حدود 3 تن از كارگران اعتصابي ساعت 400حدود . اند، روبرو شده استت
را بر كارگران بست و از آنها  جنگلي راه  پارك   قبل از رسيدن به فرمانداري، نيروي انتظامي در محل . سمت شهر پيمودند

وبه راه خود بسمت محل فرمانداري ادامه  كارگران نپذيرفتند  . اينجا بيايد  تا فرماندار به خواست كه در همين محل بمانند 
   . شهرشدند  اين   دادند و در محل فرمانداري ساوه تجمع كرده وخواستار مالقات با فرماندار 

  
هايشان  دستمزد پرداخت    به عدم  خرداد، براي دومين روز متوالي در اعتراض 4كارگران كارخانه پروفيل ساوه روز يكشنبه *

  .ند در محوطه كارخانه دست به تجمع زده
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نداد، اما چند   نشان   به گزارش ايلنا، با وجود آن كه شخص فرماندار تمايلي براي حضور در جمع معترضان براي پاسخ دادن 
قول مساعد براي پي گيري  كارگري  نمايندگان    اي با حضور  تن از مسئوالن بخشهاي زير مجموعه وي، با تشكيل جلسه

  .دادند
  
 خرداد، كارگران كارخانه توليد مواد غذايي شهرستان خرم بيد، در محل بخشداري مركز بخش مشهد 4روز يكشنبه *

كارگران     ماه حق بيمه از جمله مطالباتي است كه 15به گزارش ايرنا، به تعويق افتادن دو ماه حقوق و . مرغاب تجمع كردند
    ين واحد توليد كننده مواد غذايي از آن ياد كردندا 

  
 4در روز يكشنبه     سال، 12 پزشك متخصص زن در اعتراض به طرح خدمت در مناطق محروم به مدت 300حدود *

به گزارش  فارس، طرح تعهد خدمت در مناطق محروم براي  . ساختمان وزارت بهداشت تجمع كردند خرداد، مقابل 
  . سال در نظر گرفته شده است12براي متخصصان زن  است اما    دو سال متخصصان مرد، 

  
كاركنان وزارت جهاد سازندگي سابق كه اراضي واگذار شده *

حقوقي مواجه شده، روز   مشكالت   ماهدشت استان البرز به آنها با 
به .  خرداد در مقابل وزارت جهاد كشاورزي تجمع كردند4يكشنبه 

دقيقه پس از آغاز تجمع در مقابل وزارت جهاد گزارش ايسنا، چند 
طالقاني، يكي از مسئوالن حراست اين   كشاورزي در خيابان 

 به  امضاي نامه نگارش و  خواست با   كنندگان  وزارتخانه از تجمع
وزارت    پيگيري مطالبه خود از  تجمع خود خاتمه دهند و ادامه

   . انجام دهنداداره كل حراست كشاورزي را از طريق  جهاد 
  
به . ها و مجالت در اردبيل درمحوطه اداره كل فرهنگ و ارشاد تجمع كردند داران روزنامه  خرداد دكه4روز يكشنبه *

اسالمي استان اردبيل براي  ارشاد  و   داران خواستار ديدار با مديركل فرهنگ  آميز دكه گزارش فارس ، در اين تجمع اعتراض 
تعيين اجاره  قبيل  شهرداري از   داران شده، تمناي بيش از حد  شكلي كه امسال گريبانگير دكهم. حل مشكالت خود شدند

  .ماهانه را ندارند  توان پرداخت اين اجاره   داران است در حالي كه بسياري از آنها  ماهانه براي تمامي دكه
  
 تن 400 اتحاديه آزاد كارگران ايران، بيش از به گزارش. اعتصاب كارگران نورد و پروفيل ساوه وارد سومين روز خود شد*

  .دادند   خرداد براي سومين روز به اعتصاب خود ادامه 5روز اعتصاب، روز دوشنبه  بعد از دو   از كارگران نورد و پروفيل ساوه 
  
نشدن  ت پرداخ به گزارش همبستگي ملي، كارگران كارخانه لبنيات كوهرنگ در اعتراض به وضعيت موجود كارخانه و *

توليد اين كارخانه دست  در مقابل سالن   خرداد 5 تن از همكارانشان، روز دوشنبه 70حقوق عقب افتاده خود و بالتكليفي 
   .به تجمع و تحصن زدند

  
   به گزارش.  خرداد وارد دهمين روز خود شد6سازي در روز سه شنبه  اعتصاب كارگران معدن بافق براي لغو خصوصي*

شوراي اسالمي، امام   مجلس   در اين روز معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد، نماينده مردم بافق در ماين نيوز،  
بافق، در جمع كارگران معترض شركت سنگ   سنگ آهن مركزي   جمعه، فرماندار، اعضاي شوراي شهر و مديرعامل شركت 

   .آهن بافق حضور يافتند
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 كيلومتري 5د بنير در  تن از كارگران س450حدود *
از توابع مريوان واقع در استان كردستان  روستاي نگل   

دست از كار   خرداد 7 خرداد و چهارشنبه 6روزهاي سه شنبه 
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد . كشيدند

تشكلهاي كارگري، كارگران در اعتراض به عدم پرداخت دو 
 92سال   ن عيدي و پاداش ماه حقوق بهمن و اسفند و همچني

 دست 93عدم پرداخت حقوق فروردين و ارديبهشت سال  و 
قسمتهاي تونل، مخزن، ديوار و حمل و نقل  . به اعتصاب زدند

  .اعتصاب به سر مي برند  در اعتراض به اين وضعيت در 
  
 خرداد در 7كارگران نورد و پروفيل ساوه روز چهارشنبه *

به . به تجمع اعتراضي كردند اقدام  مقابل درب كارخانه
گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، در ادامه ي اعتراضات 

خرداد، كارگران 3شنبه  ساوه از روز    كارگران نورد و پروفيل 
به محل     خرداد نيز براي ادامه اعتصاب خود 7روز چهارشنبه 

كارگران در مقابل درب كارخانه تجمع اعتراضي خود . دمراجعه نمودند، اما با درب بسته محل كارخود مواجه شدن كارخانه 
  . را بر پا نمودند

  
به گزارش ايرنا، بنا به . تجمع كردند  خرداد، كارگران و كارمندان شركت ايران تاير در محوطه كارخانه 7روز چهارشنبه *

عدادي از كارگران اين كارخانه اخراج شده ت  تاكنون    92گفته تعدادي از كارگران و كارمندان شركت ايران تاير از بهمن ماه 
به رغم تجمع كارگران و كارمندان در محوطه . نشده است پرداخت  نيز   اند و حق توليد كارگري و حق جذب كارمندان 

   .شركت در محل كار خود حاضر نشدند تا پاسخگوي مطالبات معترضان باشند اين  مديران   كارخانه هيچ يك از 
  
اعتصابي حضور  ساوه، مديرعامل كارخانه در جمع كارگران   خرداد در پي اعتصاب كارگران نورد پروفيل 10روز شنبه *

 به گزارش ايلنا، تجمع چهار روزه كارگران  .خواسته ها و صحبت كارگران گوش كرد و با آنان به گفتگو پرداخت يافت و به 
كرد كه حداكثر تا پايان  معترض وعده  ه با حضور در بين كارگران ساوه در حالي خاتمه يافت كه مدير عامل كارخان پروفيل  

   .پرداخت كند تير ماه سال جاري همه مطالبات معوقه كارگران را 
  

 خرداد با تجمع در برابر ساختمان 10كارشناسان حوزه كشاورزي و منابع طبيعي مازندران در روز شنبه تعدادي از * 
به گزارش فارس، اين كارشناسان . اجراي مصوبه قانوني مجلس مبني بر استخدام خود شدندمازندران خواستار  استانداري   

مازندران و سازمان   كل منابع   در راستاي طرح خودكفايي گندم به عنوان كارشناس در اداره 1382كه از سال 
ي بر استخدام اين نيروها با وجود مجلس مبن  مصوبه قانوني  جهادكشاورزي استان مشغول به كار شدند به دليل عدم اجراي 

   .  پاسخگويي مسئوالن اين بخش و استانداري مازندران شدند  مجلس خواستار  ابالغ به استانها از سوي دولت و 
  
به گزارش ايسنا، اين .  تجمع اعتراضي كردند  خرداد، كارگران كارخانه ايران تاير در مقابل وزارت كار11روز يكشنبه *

 50    تن از كارگران كارخانه ايران تاير و كاهش حقوق، دستمزد و همچنين افزايش 400 در پي اخراج حركت اعتراضي
  . ساعت در روز صورت گرفت12درصدي ساعات كار از هشت ساعت به  

  



 ٣٢

به كميته هماهنگي .  خرداد، اعتصاب شش روزه كارگران سد بنير مريوان با موفقيت نسبي پايان گرفت11روز يكشنبه *
و همچنين 92 تن از كارگران سد بنير در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عيدي و پاداش سال 450عتصاب حدود ا

 صورت گرفت و اين حركت اعتراضي با وعده كارفرما مبني بر پرداخت دو ماه حقوق 93  دو ماه اول سال  حقوق معوقه 
  .ه ترتيب در روزهاي آينده پايان گرفتپرداخت مابقي طلب كارگران ب  و همچنين 92معوقه سال  

  
مشاغل و نحوه  طبقه بندي   كارگر پيماني پتروشيمي شازند اراك در اعتراض به شيوه اجراي قانون طرح 50بيش از *

به گزارش ايلنا، . كردند  خرداد در مقابل ساختمان اداري اين واحد توليدي تجمع 11محاسبه دستمزدها در روز يكشنبه 
   .در پتروشيمي شازند كار مي كنند  كارگر قرارداد مستقيم 700و حدود  دو هزار كارگر پيماني نزديك به 

  
خود در اين    خرداد در اعتراض به تاخير در پرداخت حقوق 11جمعي از كارمندان دانشگاه آزاد سوادكوه روز يكشنبه *

 احمدي، رئيس دانشگاه با حضور در جمع متحصنان، به گزارش خبرگزاري دانشجو، پس از اين اقدام،. دانشگاه تجمع كردن 
   .نداشت  كردن اوضاع و بازگردان كاركنان به دفاترشان بود كه اين اقدام نيز نتيجه اي در بر  دنبال آرام   به 
  
ع اهواز تجم    خرداد درجنب هتل اكسين 11 كارگران مترو اهواز وابسته به شركت كيسون روز يكشنبه نا،به گزارش اير*

 خرداد كارگران 13روز سه شنبه   ايلنا،    به گزارش. اين حركت اعتراضي در روزهاي بعد هم ادامه پيدا كرد. اعتراضي كردند
حدود  بدين ترتيب حركت اعتراضي  .  پيماني قطار شهري اهواز در مقابل سايت مركزي واقع در خيابان اقبال تجمع كردند

كار مي كنند سومين روز خود را » حفاري تونل«و » حمل و نقل«در بخشهاي  واز كه اه   تن از كارگران قطار شهري 200
  . پشت سر گذاشت

عباس هالكويي، مدير عامل قطار شهري اهواز ضمن تاييد .   خرداد وارد ششمين روز شد18تجمع كارگران در روز يكشنبه 
پرداخت مطالبات   قطار شهري اهواز آماده توسط كارگران شركت پيمانكاري كيسون مدعي شد؛ اعتراض صنفي  وقوع 

خاصي  شش روز از اعتراض كارگران هنوز اتفاق  معترض است اما به سبب بي تفاوتي مسئوالن استاني بعد از  كارگران 
   .  نيافتاده است

     
فوالد فعاليت  ن و آه  كارخانه ذوب آهن اردبيل به عنوان يكي از واحدهاي بزرگ صنعتي اين استان كه در زمينه توليد *

تا عمال تعطيلي  توليدي بست    كارگر فعال در اين واحد 275 خرداد درهاي خود را به روي 12مي كرد، از روز دوشنبه 
   .  كارخانه و بيكاري كارگران خود را اعالم كند

شهرستان  اداره كار   قابل مهر، پيش از ظهر روز دوشنبه تعدادي از كارگران كارخانه ذوب آهن اردبيل در م    به گزارش 
را » شكايت كنيد«خود واژه  پاسخ به مطالبات   اردبيل تجمع و خواستار رسيدگي به مشكالت خود شدند كه البته در 

   . شنيدند
  
كارگران در روز سه شنبه    كارگر اين كارخانه، 275در پي تعطيلي غيرمنتظرانه كارخانه ذوب آهن اردبيل و بيكار شدن *

اردبيل   به گزارش سبالنه، جمعي از كارگران بيكار شده كارخانه ذوب آهن .   دومين روز متوالي تجمع كردند اد براي  خرد13
اين واحد بزرگ  و تعطيلي  معوقه  محل اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي شهرستان اردبيل تجمع كردند تا پيگير حقوق  در 

   .  صنعتي اردبيل شوند
  
تغيير نكردن  اعتراض به    تن از رانندگان كاميونهاي حمل سيمان بجنورد در 50د مركزي خبر، حدود به گزارش واح*

   . كردند  خرداد در مقابل انجمن صنفي كاميون داران تجمع 13كرايه حمل بار،  روز سه شنبه 
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به گزارش ايسنا، .  كردند  خرداد مقابل مجلس رژيم تجمع 18اعضاي تعاوني مسكن كارگران برق تهران روز يكشنبه *
 دار  زمينهايشان سند منگوله كردند و    هشتگرد خريداري  سال قبل با پرداخت وجهي زمينهايي را در 4كارگران برق حدود 

   .  جلوگيري شده است زمينها در تعاوني  تهران، از تحويل اين  دارد، اما به دليل استنكاف اداره برق 
  
دوشنبه  ه به علت خلف وعده كارفرما كه دستمزد آنها را به حساب كارگران واريز نكرده، از روز كارگران نورد پروفيل ساو*

كه مبلغ وعده داده شده يعني  كارفرما ناچارشد   به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،  .اعتصاب كردند  خرداد مجدداً 19
با .  عليرغم اين موفقيت، كارگران به اعتصاب خود پايان ندادند. نمايد كارگران واريز   را به حساب 92عيدي و پاداش سال 
سايرمطالبات خود را  كارگران ضمن گرفتن دو ماه عيدي و پاداش فوق طبق يك زمان بندي مشخص  اين اعتصاب متحد، 

  . خرداد به اعتصاب خود پايان دادند20دريافت كردند و در روز سه شنبه 
  
سازي اين معدن دست دست   ارديبهشت در اعتراض به خصوصي 27 بافق از روز شنبه  هزار كارگران معدن سنگ آهن5*

  اعتصاب و تحصن همگاني اين كارگران در روز . به اعتصاب زدند
  . خرداد وارد نوزدهمين روز خود شد14چهارشنبه 

   .دارد يزد است كه معادن فراوان سنگ آهن، فسفات و سرب  شهرهاي استان  بافق يكي از 
آهن  گزارش ماين نيوز، كارگران متحصن خواستار لغو اين واگذاري شبه دولتي و باقي ماندن مالكيت شركت سنگ به 

   . در اختيار دولت هستند مركزي  
  
مزدشان براي سومين سال  نيافتن   خرداد در اعتراض به افزايش 19 كارگر خباز سنندج عصر روز دوشنبه 100بيش از *

   .نداري سنندج تجمع كردندمتوالي در مقابل فرما
خباز از  به گزارش ايلنا، اين تجمع اعتراضي درپي خلف وعده  مقامات دولتي سنندج مبني بر افزايش دستمزد كارگران 

  . اوايل خرداد ماه، برگزار شد 
  
 20ه شنبه مهندسان ناظر توليدات كشاورزي آذربايجان غربي در اعتراض به وضعيت بالتكليفي استخدام خود در روز س*

   .استانداري تجمع كردند جلوي  خرداد در 
مراحل استخدامي آنها بنابر قانون موجود انجام گرفته اما  معتقدند كه تمامي  به گزارش جوان پرس، تجمع كنندگان 

   .طفره مي روند داليل مختلف از استخدام آنها  مسئوالن به 
  
 به گزارش  .برگشتند    خرداد به سركارشان 20 تا 18ع در روزهاي كارگران كارخانه سيمان داراب پس از سه روز تجم*

صنفي و كارگري و آنچه   به مسائل  خرداد در حالي تجمع كارگران شركت سيمان داراب در اعتراض 20همگام داراب، روز
 مديران اجرايي باالخره جمعي از  سومين روز مي شد كه  كه كارگران آن را خواسته هاي قانوني خود مي دانند وارد 

جلسه  معترض براي بررسي خواسته ها و مشكالت شان در يك   سيمان داراب رفتند و با كارگران  شهرستان به كارخانه ي 
  .مشترك برگزار كردند

   
خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق 20به گزارش ايران كارگر، كارگران كارخانه قند تهران روز سه شنبه *

  . افتاده دست از كار كشيدند عقب  
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 شهر ايندر شهركرد، در مقابل شهرداري » ياران جنوب كوشك« خرداد كارگران شركت خدماتي 21روز چهارشنبه *
 ماه از دستمزدهاي معوقه خود دست از 2 به گزارش پيام اين كارگران در اعتراض به عدم پرداخت  .دست به اعتصاب زدند

   .كار كشيدند
  
 خرداد در مقابل فرمانداري شهرستان سيرجان دست به 21تن از كارگران شركت گلفام در روز چهارشنبه  100حدود *

در اين تجمع ) يكي از شركتهاي تابعه گل گهر(به گزارش سيرجان خبر، كارگران شركت گلفام .   زدند اعتراضي   تجمع 
   .  نسبت به خواسته هايشان شدند مسئوالن   اعتراضي با در دست داشتن پالكارت و سردادن شعار خواستار توجه 

  
 خرداد در اعتراض به عدم دريافت 22 خرداد تا روز پنجشنبه 19 از روز دوشنبه   كارگران خدمات شهري شهرداري اهواز*
به گزارش كارون پرس، يك كارگر شهرداري اهواز گفت؛ شما رقم حقوقي دريافتي كارگران را .  ماه حقوق اعتصاب كردند4

ماه را هم نمي دهد، حاال ببينيد ما بايد با اين حقوق چگونه تا آخر ماه    روز اول 10مي دانيد كه اين مبلغ كفاف حتي    
   .  سر كنيم

  
 خرداد در اعتراض به وضعيت قرارداد، بيمه و 24كارگران مخابرات روستايي از چند استان كشور، صبح روز شنبه *

تمان مجلس تجمع كردند و در ادامه براي پيگيري مطالبات صنفي و قانوني خود به دستمزدشان در ابتدا مقابل ساخ
به گزارش ايلنا، در اين تجمع حدود . دادسراي عمومي انقالب اسالمي استان تهران واقع در ميدان ارگ مراجعه كردند

  .ه كارند هزار تن در مخابرات روستايي كشور مشغول ب10 تن حضور داشتند و در مجموع حدود 1500
  
مطالباتشان در مقابل ساختمان   خرداد، در اعتراض به عدم پرداخت 24جمعي از كارگران كارخانه ايران تاير روز شنبه *

كارخانه ايران تاير در  به گزارش ايلنا، بنياد مستضعفان به عنوان سهام دار اصلي .  بنياد مستضعفان در تهران تجمع كردند
مديراني كه از سوي اين سازمان به مجموعه ايران  ران اين واحد توليدي بي توجه است و خصوص پرداخت مطالبات كارگ

تعداد كارگران شاغل دركارخانه ايران تاير .  مطالبات قانوني كارگران ندارند شوند توجه چنداني به پرداخت  تاير معرفي مي
  . تن است700حدود 

  
 خرداد در اعتراض به عملكرد تعاوني 25ن و حومه صبح روز يكشنبه تعدادي از كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهرا*

به گزارش ايلنا؛ اين   .مسكن مركزي اين شركت در مقابل ساختمان شهرداري تهران واقع در خيابان بهشت تجمع كردند
ومان هزينه دريافت  ميليون ت40 تا 30 از هر كدام از كارگران بين 3 و 2شركت تعاوني براي پروژه هاي ساختماني سپيدار 

 .كرده اما با گذشت يكسال از موعد تحويل اين پروژه ها، هنوز خانه اي به كارگران تحويل داده نشده است

  
به گزارش .  خرداد در مقابل شوراي شهر تجمع كردند27 تن از پرسنل شهرداري تهران در روز سه شنبه 300بالغ بر *

 86شهراداري تهران در سال   شهرداري تهران، 2 خدمات موتوري شماره فارس، به گفته يكي از اعضاي تعاوني مسكن
زمين اشاره شده تنها به يك سازمان تحت عنوان سازمان خدمات  زميني را به تعاوني مذكور واگذار و اين درحالي است كه 

   . شده است موتوري شهرداري تهران واگذار 
 

طرح  اجرا نشدن  اعتراض به  گران مجتمع كشت و صنعت هفت تپه در  خرداد بار ديگر جمعي از كار28روز چهارشنبه *
  .طبقه بندي مشاغل در محوطه اين كارخانه تجمع نمودند
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طبقه بندي  به گزارش ايلنا، كارگران معترض شاغل در بخشهاي كشاورزي و صنعتي اين كارخانه خواستار اجراي طرح 
 ابالغ 88اسفند سال  نيشكر هفت تپه از  ندي مشاغل براي كارگران گفتني است كه اجراي طرح طبقه ب. هستند مشاغل  
   .  آن را عملي نمي كند شده اما كارفرما به بهانه داشتن هزينه مالي  

  
 28شده روز چهارشنبه  كاركنان سابق وزارت جهاد سازندگي كه اراضي واگذار شده به آنها در ماهدشت با مشكل مواجه *

ازتجمع مقابل وزارت جهاد كشاورزي، نوري بازرس  به گزارش ايسنا، پس .  د كشاورزي تجمع كردندخرداد مقابل وزارت جها
 روز آينده از طريق 20ها قول داد تا مشكلشان را طي  دعوت كرد و به آن ويژه وزير، تجمع كنندگان را به مقابل وزارتخانه 

   . شهرسازي حل كند تعامل با وزارت راه و 
  

 خرداد براي دومين بار در اعتراض به 28ا، جمعي از اعضاي تعاوني كارمندان بيجار شامگاه چهارشنبه به گزارش ايرن* 
هم اكنون حدود سه هزار كارمند زن و مرد در .  فروش ساختمان تعاوني در مسجد امير المؤمنين  اين شهر تجمع كردند 

 تعاوني 12و نهادهاي بيجار شاغل هستند كه در بيش از اداري در ادارات  بخشهاي بهداشتي، فرهنگي، نظامي، انتظامي و 
   . دارند مصرف و مسكن عضويت 

  
دريافت حقوق ناعادالنه و «  ترمينال دو فرودگاه مهرآباد در اعتراض به ) رمپ(كارگران خدماتي بخش بارگيري و تخليه بار *

به .  طي يك ماه اخير دست از كار كشيدند ن بار  خرداد براي دومي29، روز پنجشنبه »افزايش ناچيز دستمزد در سال جديد
   . شده است ايلنا، اعتصاب كارگران خدماتي فرودگاه مهرآباد باعث توقف تحويل بار و ازدحام مردم در اين فرودگاه     گزارش 

  
سيرجان  گل گهر 4 خرداد، رانندگان  كاميونهاى معدن در شركت شهسوار ماشين، در معدن شماره 28روز چهارشنبه *

به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد .   ماهه در پرداخت حقوق دست از كار كشيدند5/1در اعتراض به تاخير 
  . ماهه كار مي كنند3 تن است كه با قراردادهاي موقت 70 حدود 5 و 4، 2تشكلهاي كارگري، تعداد رانندگان در معدنهاي 

  
 ماه 45 خرداد در اعتراض به عدم دريافت 31، صبح روز شنبه »ه شكر اهواز قند و تصفي«جمعي از كارگران كارخانه *

به گزارش ايلنا،  .حقوق و مزايا در مقابل ساختمان مركزي بانك ملي ايران واقع در خيابان فردوسي تهران تجمع كردند
 نيستند و همين مساله باعث شده بانكهاي ملي و ملت به عنوان مالكان اصلي كارخانه، آن طور كه بايد پيگير امور كارخانه

 . كارگر اين كارخانه مشكالتي به وجود آيد80تا از چند سال پيش در پرداخت مطالبات حدود 

  
به .  امين روز خود شد35 خرداد وارد 31 هزار كارگر معدن سنگ آهن مركزي بافق در روز شنبه 5اعتصاب بيش از *

سهام اين   درصد از 5/28واگذاري  آهن مركزي بافق در اعتراض به  عدن سنگ هزار كارگر م5گزارش ايلنا، اعتصاب بيش از 
  . ارديبهشت آغاز شد27معدن به بخش خصوصي از روز شنبه 

  
  زنجيره انساني در اعتراض به مصوبه شوراي شهر شيراز

روزهاي سال  واپسين    هر در  خرداد زنجيره انساني دور تا دور باغ فرزانه شيراز در اعتراض به مصوبه شوراي ش5روز دوشنبه 
شهروندان خواستار لغو اين مصوبه و   گروههاي مختلف    طبقه در اين باغ تشكيل شد و 25گذشته براي ساخت دو برج 

   .  مركز شهر شيراز شدند  جلوگيري از تخريب تنها ريه تنفسي 
خيابان زند شيراز  را  فرزانه در    ي و تفكيك باغِ ، شهرداري شيراز تغيير كاربر1392به گزارش مهر، در روزهاي پاياني سال 

 اسفند همين سال يعني در شلوغي 24  داد و در تاريخ  پيشنهاد   در قالب طرحي دو فوريتي به شوراي اسالمي شهر شيراز 
رفته شد تا به جاي گ) تنها يادآور چهار باغ صفوي(تاريخي فرزانه  باغ بزرگ و  آن براي تفكيك   روزهاي پاياني سال، مصوبه 
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با بافت پيراموني دگرگون   خوان  شاخ و دم و ناهم  بي  طبقه25 برج 2همگان، اين باغ به  در دسترس  فضاي سبز شهري و   
  زيست بلكه بر چالشهاي  گشايند،  تاريخي و ارزشمند زند نمي  كه نه تنها گرهي از مشكالت اين شهر و محور  هايي  برج. شود 

   . خواهند افزود  افيكي آن به شدت محيطي و تر
  

   تجمع اعتراض آميز دوستداران طبيعت در روستاي سركالته خرابشهر

اهالي اين روستا  طبيعت و   دوستداران  قطع درختان در جنگلهاي روستاي سركالته خرابشهر منجر به تجمع اعتراض آميز 
   .  شد

موجب رنجش خاطر و   ) تميشه(   ر جنگلهاي روستاي سركالته خرابشهر خرداد رادكانا، قطع بي رويه  درختان د19به گزارش
  .  تاريخي شد  اعتراض تعدادي از دوستداران طبيعت و مردم اين روستاي 

  
  تجمع اعتراضي درتبريز براي احياي درياچه اروميه

حسن روحاني در خصوص   جمهور   بدقولي رئيس « خرداد، تجمعي خياباني در اعتراض به آنچه 20عصر روز سه شنبه 
   .ناميده مي شد در شهر تبريز انجام گرفت» درياچه اروميه

اعتراض به بدقولي رئيس جمهور   تجمعي در  برگزاري  به گزارش تبريز بيدار، برخي فعاالن در شبكه هاي اجتماعي خبر از 
ن عده درست روزي را براي تجمع اي. مي دادن  اسف بار درياچه اروميه  به وضعيت  حسن روحاني در خصوص رسيدگي 

در سفر خود به تبريز و سخنراني در سالن شهيد   روحاني  حسن  انتخاب كرده بودند كه سال گذشته در چنين روزي 
 براساس اين گزارش، ماموران انتظامي تعدادي از تجمع كنندگان رابازداشت  .اروميه را داد درياچه  پورشريفي وعده احياي 

   .كردند
  

  ھای معلمان در خرداد ماهچالش
  فرنگيس بايقره

 اخراج سه معلم در سردشت و بوكان
 جنوب در (بوكان و سردشت شهرهاي نام به قرعه بار اين سنت، اهل مسلمانان با برخورد روال ادامه  در– خرداد 1هرانا، 

  .آمد در) غربي آذربايجان
 دليل به سابقه سال 4 با پور علي فريدون و سابقه الس 10 با رستمي ابراهيم سابقه، سال 12 با زاده مصطفي شورش

 .شدند اخراج پرورش و آموزش اداره از مذهبي اعتقادات

 اداره دستور به و بوده "قرآن مكتب" اعضاي از بودند، مشغول تدريس به بوكان و سردشت شهرهاي در كه معلم سه اين
 .شدند اخراج پرورش و آموزش از غربي آذربايجان اطالعات

 "سهيل" اي حرفه و فني آموزشگاه سوي از كه سرايي محمد نام به بوكان در ديگر سنت اهل شهروند يك چنين مه
تدريس او جلوگيري  از اداره اين دستور به سپس و شده احضار بوكان اطالعات اداره به ابتدا بود، شده دعوت تدريس جهت

  . شد
 

  تعطيالت تابستاني از بهار آغاز شد 
 آموزان دانش كه پرسش اين به پاسخ در تهران شهر پرورش و آموزش مديركل  مشاور-  خرداد 1هنگيان، فر خبرگزاري

 پنجم تا اول آموزان دانش": داشت اظهار رفت؟ خواهند تابستاني تعطيالت به و شوند مي تعطيل زماني چه از ابتدايي
 ".شدند تعطيل ارديبهشت 31 ديروز، از دبستاني

 ".باشند داشته حضور مدرسه در خرداد 12 تا بايد دبستان ششم پايه آموزان دانش": افزود ثقفي محمود
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 از پيش و خرداد 22 امتحانات پايان تاريخ است، شده آغاز ارديبهشت 27 از تحصيلي مقاطع تمام آموزان دانش امتحانات
  .است شده اعالم فوتبال جهاني جام مسابقات آغاز

 

 كند جلب را انفرهنگي اعتماد بايد طاليي بيمه
 از قشر اين نارضايتي دليل به كه شود مي اجرا متوالي سال پنجمين براي حالي در فرهنگيان طاليي   بيمه- خرداد 4فردا، 

 با را جديدي قرارداد و لغو را شركت اين با طاليي بيمه قرارداد پرورش و آموزش وزارت ،"ايران بيمه" درماني خدمات
:  مي گويد"معلمان صنفي كانون" دبيركل عبدي، اسماعيل باره همين در. كرد منعقد "فظحا سازان آتيه بيمه" شركت

 وجود بيمه اين به نسبت فرهنگيان ميان اعتمادي بي نوعي گذشته، هاي دوره در بيمه طاليي مناسب نا اجراي دليل به"
 سهم ماه، 11طول  در معلمان و زد باز سر طاليي بيمه در خود حق پرداخت از دولت گذشته سال در نمونه عنوان به. دارد
 عقب خود تصميم از قبلي دولت فرهنگيان، اعتراض با چند هر  .كردند پرداخت بيمه به شخصاً هم را دولت  درصدي50

 كنون تا جديد دولت آمدن كار روي با اما كند، پرداخت را بيمه سهم از فرهنگيان طلب دولت كه شد اين بر قرار و كشيد
 .است نشده حققم امر اين

 هر ميانگين به طور گفت توان مي. است كرده پرداخت ماه 11 مدت به تومان هزار 13 فرهنگي هر بگيريم نظر در اگر
 بيمه داراي معلمان تعداد در اگر كه دارد طلب پرورش و آموزش از طاليي بيمه حق بابت تومان هزار 300 حدود خانواده
 .شود مي توجهي قابل رقم شود، ضرب طاليي

 در شود، مي پرداخت بيمه سوي از ويزيت حق و دارو هزينه همه كه شد مي گفته فرهنگيان طاليي بيمه آغاز زمان از
 اجراي از بعد كه داروها از بسياري پرداخت از بيمه همچنين،. كرد مي پرداخت بيمه را آن دهم يك عمل در كه حالي

 در. زد باز سر آن پرداخت از ابتدا از هم مادرزادي بيماريهاي براي .دكر مي اجتناب بود، آمده در آزاد شكل به تحريم
  ".شده دندانپزشكي حذف خدمات شده، منعقد اخيراً كه طاليي نيز بيمه قرارداد

  
  نور راهيان اتوبوس تصادف در آموز  دانش7كشته شدن 

 طالييه مرزي خط كيلومتري 15 در اتوبوس يك واژگوني بر مبني خبري اعالم با 14،30  ساعت-  خرداد 10شهروند، 
 اتوبوس مسافران داد نشان تحقيقات. شد حادثه محل عازم رانندگي و راهنمايي ماموران از اكيپي بالفاصله خوزستان استان

 دچار نور راهيان منطقه به رفت مسير در بودند، كرمان زرند اهل و دبيرستان اول مقطع در پسر آموز دانش 40 كه اسكانيا
 .شده اند حادثه

 و امداد بالگرد اند، باخته جان دم در نوجوان پسر 5 حادثه اين در بود مشخص كه حالي در و ميداني بررسيهاي از پس
 كه حادثه اين مجروح 5 وقتي. كرد رساني امداد حادثه مجروحان به و آمد منطقه به خوزستان احمر هالل جمعيت نجات

 پزشكي معاينات تحت كه آن از پيش نوجوان 2 شدند، منتقل هويزه و اهواز ايبيمارستانه به بودند ديده آسيب شدت به
 .رسيد تن 7 به حادثه اين هاي شده كشته تعداد نوجوان، پسر 2 مرگ  با.باختند جان بيمارستان تخت روي گيرند، قرار

 جابجايي براي قيلهاييجرث ديگر سوي از و شدند عمل وارد آموز دانش پسران جان نجات براي ماموران و امدادگران
 .شدند منتقل بيمارستان به زخميها و اعزام حادثه محل به اتوبوس

 به نيز تن 25 و منتقل بيمارستان به درمان به نياز علت به آنان از تن 10 كه شدند مجروح آموز دانش 35 حادثه اين در
 . اند شده  كشته"رراهيان نو" پروژه در نفر 100 از بيش كنون تا. شدند درمان سرپايي صورت

  
 اند؟ زيادي معلمان هم باز آيا

 شهرستانهاي از يكي مشترك، مرز كيلومتر 150 با جنوبي خراسان استان در كوه زير  شهرستان-خرداد  9 معلم، حقوق
 .است كرده تبديل هوا دو و بام يك با شهرستاني به آن را "مرزي نوار حق"است و اين روزها  مرزي و محروم
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 او گرچه. اند زيادي معلمان كه بود كرده توجيه گونه اين را معلمان حقوق افزايش عدم دليل مسووالن از يكي پيش چندي
 فعاالن از بسياري ناراحتي موجب و نمود تلفظ "زيادي" را "زيادند" واژه يا به طور سهوي به عمد لفظي اشتباه يك در

 و معلمان ميان حقوق افزايش درصد تفاوت موضوع. بود كه است همان ديدگاهها هم باز عمل در گويا ولي شد، صنفي
 حذف و دولت كاركنان ديگر به مرزي حق پرداخت موضوع ولي باز كرده، نيز پيامكها به راه روزها اين كارمندان ديگر

 .است نموده رنگ تر پر عموم اذهان در پيش از بيش را گمانه اين زيركوه، شهرستان در معلمان

 موضوع با ارتباط در بيرجند در فارس خبرنگار با گو و گفت در زيركوه پرورش و آموزش اداره مدير ادنژ فروزان حسين
 شهرستان اين در فرهنگيان براي مرزي حق پرداخت": داشت اظهار مرزي حق دريافت براي زيركوه فرهنگيان درخواست

   ".شود مي اعمال شهرستان اين در ديگر ادارات و دستگاه از برخي كارمندان براي كه صورتي در نگرفته، انجام
 براي مرزي حق نشدن پرداخت با استان شهرستانهاي تمام حاضر حال در كه اين بيان با نيز زيركوه فرماندار فالحتي فرهاد

 ادارات موضوع اين براي كه بوده سبب اين به مشكل اين": شد يادآور هستند، روبرو ديگر ادارات از برخي و فرهنگيان
 ".اند نشده اعتبار تامين وطهمرب

  
 شد تشريح مجلس در معلمان بندي رتبه نظام نياوردن راي داليل

 رتبه نظام نياوردن راي علل اسالمي شوراي مجلس تحقيقات و آموزش كميسيون  عضو-خرداد  16 فارس، خبرگزاري
 .كرد تشريح را مجلس در معلمان بندي

 باره اين در دولت اينكه به توجه با": گفت اسالمي شوراي مجلس اتتحقيق و آموزش كميسيون عضو بشيري، فرهاد
 ".شود مطرح بحث اين ديگر اي جلسه در اميدواريم نداد، راي آن به مجلس و نگرفت راي طرح داشت، نظراتي

 ؟شد مجلس در معلمان بندي رتبه نظام طرح آوردن راي عدم باعث مالي مشكالت كه آيا پرسش اين به پاسخ در بشيري
 نياز طرح اين كه داشت اعتقاد مجلس صحن در هم دولت نماينده خود و بود موضوع اين مقداري يك": كرد نشان خاطر
 ".بيايد مجلس علني صحن به سپس و شود تر پخته و تر جامع و انجام بررسيهايي دوباره و شود بازگردانده كه دارد

 :كرد تصريح بودند؟ معلمان بندي رتبه طرح موافق كميسيون مجموعه اينكه آيا بر مبني ديگري پرسش به پاسخ در وي
 رخ پرورش و آموزش در دقيق و جامع خوب، اتفاق يك كه هستند مند عالقه و است مثبت كميسيون نظر .بله مجموع در"

 كنند، تفادهاس بيشتر روز امكانات و شرايط از بتوانند هم فرهنگيان و كند تر نشاط با را پرورش و آموزش بتواند كه دهد
  ".بگذارد تاثير كارهايشان در شود مي ايجاد كه بيشتري جوش و جنب و تالش با بتواند آنها معيشت به رابطه در همچنين

  
  هستند تحصيل مشغول تخريبي مدارس در  آموزان دانش  سوم يك: پرورش و آموزش وزير

 وزارتخانه از گزارشي ارايه با اسالمي شوراي مجلس امروز علني در نشست فاني اصغر  علي- خرداد 25 –ملت  خانه
 در را آموز دانش ميليون 12.5 به رساني خدمت افتخار جاري سال در پرورش و آموزش وزارت": گفت پرورش و آموزش
  ".دهند مي  تشكيل پسران را  درصد52 و دختران آنرا درصد48 تعداد اين از كه دارد برعهده كشور

 و هستند تحصيل مشغول  سازي مقاوم نيازمند و تخريبي آموزشي فضاي در آموزان دانش  از وم س يك هنوز": وي ادامه داد
 واحد هزار 10 حدود هنوز ميان اين در. هستند استاندارد گرمايشي سيستم فاقد درس كالس هزار 130 حدود كماكان
  ". شود مي اداره دونوبته صورت به آموزشي

 يك تنها  آموز دانش 1670 هر ازاي به نيز درمان و بهداشت حوزه در كه است ذكر هب الزم": پرورش افزود و آموزش وزير
  ".است كار به مشغول سالمت مربي

  
  قانون؟ كدام از گويي؟ مي سخن اسالم كدام از: روحاني به يك معلم زنداني نامه

 پس از احضار به اداره آموزش 88  در دهم شهريور ماه"كانون صنفي معلمان ايران" عضو ، رسول بداقي–  خرداد26، هرانا
فعاليت تبليغي عليه "و پرورش اسالمشهر بازداشت و سپس در دادگاه انقالب اسالمي به رياست قاضي صلواتي و به اتهام 
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 به شش سال "تباني و تجمع به قصد برهم زدن امنيت ملي" و "نظام
  .حبس تعزيري و پنج سال محروميت از فعاليتهاي اجتماعي محكوم شد

  : به حسن روحاني را مي خوانيد نامه اين معلم زنداني بخشهايي ازدر زير
جناب آقاي حسن روحاني سالم، در يكي از روزهاي زيباي بهاري در 

، روزنامه ايران به دستم رسيد 6 سلول 12زندان رجايي شهر كرج، سالن 
كه در آن جنابعالي به معلمان مطالبي را يادآوري كرده و آنان را در 

  .شان اندرز داده بوديد تخصص
ن قوه قضاييه به خاطر نوشتن نامه و ااز آنجايي كه همواره قضات و ضابط

پيگيري حقوق ملت ايران زندانيان را از حقوق قانوني و طبيعي مصوب 
 اما ،وداي بر سه سال زندان من افزوده ش  خود جمهوري اسالمي محروم مي كنند، بيم آن داشتم كه با اين نامه حكم تازه

  .انديشه من بر احساساتم چيره گشت و به رسم انسانهاي نترس و مبارز، بر آن شدم كه شما را با برخي واقعيات آشنا كنم
 كه نشان از ناآگاهي شما از  1393 ارديبهشت 17  شما در بخشي از نصايح خود در روزنامه ايران در مورخه!جناب روحاني

دانش آموزان بايد بتوانند بي دغدغه و به راحتي سواالت خود را بپرسند و ": ديداوضاع كنوني مدارس داشت، گفته بو
  ".پرسشگري را حق خود بدانند

دانش آموزان و معلمان . بايد به اطالع جنابعالي و بزرگترهايت برسانم كه امروزه دغدغه دانش آموزان پرسش از معلم نيست
 در يك صف بر عليه خفقان و همديگرآنان امروزه با . ه رنج مي برنداز درد مشتركي به نام ديكتاتوري حاكمان خودكام

  .اي براي رهايي از زنجير استبداد مافياي قدرت هستند  سركوب ديني به فكر راه چاره
دغدغه دانش آموزان بيكاري و اخراج پدران و مادران و هموطنان و در آينده اي نزديك، بيكاري خود آنان و فقريست كه 

امروزه دغدغه دانش آموزان تورم فالكت باريست كه خانواده آنان و ملت شريف ايران را . ن دست و پنجه نرم كنندبايد با آ
  .اسير خود كرده است و دهها سال است كه به يمن بركت امثال جنابعالي با اين دغدغه روزگار مي گذرانند

آزادي آنان دهها سال . راي آنان به ارمغان آورده ايددغدغه هاي آنان آينده مبهمي است كه شما و اطرافيان قدرت طلب ب
  .است كه با رياكاري و دروغ و دزدي حاكمان پايمال شده است

 من و همكاران فرهنگي ام در سراسر كشور به جرم انتقاد و يادآوري اصل سي قانون اساسي مبني بر رايگان !آقاي روحاني
ابر آموزشي براي همه دانش آموزان كشور و حقوق قانوني براي معلمان  خواستار دادن فرصتهاي بر،بودن آموزش و پرورش

  . اما پاداش ما سالها زندان و محروميت از حقوق قانوني و مدني بوده است،شديم
 سرايي؟ مي افسانه و راني مي  سخن رافت و انسانيت كدام از قانون؟ كدام از گويي؟ مي سخن اسالم كدام از روحاني آقاي

  كني؟ مي زندگي ايران كجاي
دردناك تر .  پنج سال است بزرگترين آرزويم اين است كه براي لحظاتي فرزندان خردسالم را در آغوش بكشم!آقاي روحاني

يس جمهور يآقاي روحاني تو ر. اينكه اين آرزو را در چشمان آنان در پشت شيشه هاي كابين مالقات نيز مي خوانم
  .هفته نامه هم محروم هستندكشوري هستي كه معلمانش از داشتن يك 
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سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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 ه؟يسو كدام با سالمت
 يبرهان ديام

 و بهداشت عرصه در گرفته صورت اقدامات نيتر  مهم ازي ك يعنوان به آن از بهداشت وزارت كه "سالمت نظام تحول طرح"
 بهداشت وزارت بودجه صيتخص نحوه و طرح نياي اجرا مشكالتي ادآور يبه راي اريبس منتقدان برد،ي م نام كشور درمان

  . است ختهيبرانگ
 تنهاي دولت مراكز دري بستر مارانيب گرفته، صورت همي عيوس غاتيتبل آني رو كه طرح نيا شده اعالم بخش اساس بر

 از شيپ تا كه ستي حال در نيا. است دولت عهده بر ماندهيباق درصد90 و پرداخت خواهند را درماني ها نهيهز درصد10
 ن،يا وجود با و دهيرس درصد 70 به رياخي سالها در درمان،ي ها نهيهز از مارانيب سهمي اسم درصد 30 طرح، نيا اعالم

ي مارستانهايب آور سرسامي ها نهيهز ،يدرمان پرسنل كمبود زات،يتجه و دارو دكمبو خدمات، نييپا تيفيك با شدگان مهيب
 بانيگر به دست شدگان مهيب به نسبت) يليتكمي ها مهيب ژهيو به (گر مهيبي سازمانهاي كاف تعهد عدم وي خصوص
  .هستند

 بهي توجهي ب آنها صدر در كه تاسي طوالن امروز رانيا درمان و بهداشت ستميس ناگشودهي ها هرِگ اههيس گر،يد طرف از
 كالني بده خانواده، پزشك طرح شدن رينگيزم پرستاران، موقع بهي بازنشستگ و كاري سخت و شتيمع وي قانون حقوق
 از اش بهداشت ريوز كه "ديام و اعتدال دولت" حال. است گرفته قرار ناهمگون عملكرد و گر مهيبي سازمانها به دولت

 نهيهزي درصد 90 بار خواهدي مي ك تا و پشتوانه و توان كدام با شده، كالمش هيتك "ام شرمنده" عبارت راهي ابتدا نيهم
 .دارد را پاسخ از شيپ درنگي كم ارزش كه ستي پرسش بكشد، هردُگ بر راي بستر

 -  نو دتش بهي ا پروژه (ها ارانه يحذف از حاصل درآمد محل از خواهانه عدالت ظاهر به طرح نياي مال بار و بودجه
 كشور در ها ارانه يحذف با دولت. بردي پ زين آني اجتماعي ريگ جهت به تواني م جا نيهم از.  استشده نيتام) يبراليل
 راتيتاث جاديا با ر،يبگ مزد و زحمتكش طبقات ندهيفرسا تيمحروم و ختهيگس افسار تورم كارورزان، نييپا درآمد وجود با

 بار و نييپا را جامعه و فرد سالمت سطح ،يروح وي جسم گوناگوني استرسها جاديا وي زندگ وهيش و هيتغذ بر ناگوار
ي م ها ارانه يهمان پول ازي بخش كردن نهيهز به ناچار خودساختهي دردها نيا درماني برا حال و بردي م باال راي ماريب

 بري پزشك زاتيتجه ويي داروي هايكمپان ترقاب و كسو، يازي پزشك نينوي هايتكنولوژ ورود با. ستيني ابد كار نيا اما. شود
 نيا واردات انحصار سر بري خصوص بخش و هايدولت خورد و زد و بند و زد ،يخوار رانت و سوم جهاني بازارها تصاحب سر

 ناچار دولت كه رسدي مي زمان و شودي م شتريب هرچه آني ها نهيهز و تر دهيچيپ درماني ندهايفرآ گر،يدي سو از كاالها
 نيا به. گذاردي م نيزم به را درماني ا باسمه ارانه يبار و كندي مي خال شانه درمان بودجه وزن ريز از ودخواستهخ اي

 به همچنان ختهيافسارگسي هايآزادساز وي اجتماع خدمات قطع خود،ي تهايمسوول از دولت فرار وبيمع كليس بيترت
 . دهدي م ادامه گردش

 از را محرومي ها توده كه استي ستيپوپول كامال بلكه خواهانه، عدالت نه ابتدا از "تسالم نظام تحول طرح" اساس نيا بر
. كندي م سرگشته درمان امن ناي واد در را آنها و كشاندهي دولتي مارستانهايب انتظار صف به كاال سبد وي نقد ارانه يصف

 با آنها،ي ا حرفه وي قانون حقوق به توجه ونبد را هستند ها توده نيهم از اكثرشان كه درمان بخش كاركنان نكهيا ضمن
 . سازدي م مواجه ظالمانه و فرسا طاقت كار طيشرا

 ؛ميبشنوي اسالمي جمهور سالمت نظام انيمتول خود زبان از باره نيا در ستين بد

 روند به توجه با سالمت تحول طرحي اجرا مخاطرات به نسبت بهداشت، اسبق ريوز و مجلس ندهينما ان،يپزشك مسعود
 . كند اطياحت شتريب درماني ها  نهيهز صرف در خواهدي م دولت از و دهدي م هشداري فعل

ي م فرصت نيا نشود، نهيهز درست اگري ول است،ي خوب اعتبار گذاشته راه نيا در دولت كهي ا  بودجه": ديگوي مي و
 آن به اشاره همي كلي استهايس 5 بند و شده انيب ها  برنامه قانون وي كلي استهايس در آنچه. شود ليتبد ديتهد به تواند
ي ريشگيپ برنامه، نيا طبق. كرد تيريمد و داد پول بست، قرارداد تواني م ارجاع نظام چارچوب در تنها كه است نيا دارد،
ي ول باشند، عدالت اساس بر ديباي پزشك خدماتي تمام و خانواده پزشك ،يبند بخش ارجاع،ي عني. است درمان بر مقدم
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ي ها  نهيهز درصد 90 دولت و شده شروع درمان ازي ريشگيپي جا به گرفته، شيپ در بهداشت وزارت كهي روند متاسفانه
 مردم شود نهيهز درمان امر در شتريب كه چقدر هر است روشن. است كرده تقبل را مارستانيب دري بستر افراد درمان

 طرف از. كندي م دايپ شيافزا اديز اريبس دولتي برا هم و مردمي راب هم درماني ها  نهيهز مدت بلند در اما ترندي راض
 كل كند، مصرف بودجه شكل نيهم به بهداشت وزارت اگر. كرد خواهد دايپ شيافزا دوره نيا در هم جامعه توقعات گر،يد

  ".ديآي م كم هم باز دهند، اختصاص بهداشت وزارت به هم را دولت بودجه

 پول كهي كس كه نيا" :يعدالتي ب گسترشي عن يشده مطرحي تازگ به كهي مارستانيبي بند رتبه انيپزشك نظر به
ي صورت در. است عدالت خالف رد،يبگي كمتر خدمات داردي كمتر پول كهي كس و رديبگي شتريب خدمات داردي شتريب

 قانون طبق ديباي بند رتبه نيا. رنديبگي شتريب خدمات دارند،ي كمتر پول كهي كسان كه باشدي ا  گونه به ديبا هيرو كه
  ".شود انجام

 هيارا رامونيپ اش، خواهانه عدالت ظاهر به مواضع تمام باوجود درمان و بهداشت ونيسيكم عضو نيا كه جاست نيا جالب
: ديگوي م و كرده تيمسوول سلب خود از كامال دولتي قانون ريغ كرديرو نيا با ونيسيكمي ستادگيا ا يتذكر ا يشنهاديپ
 نهيهز را بودجه درست، تيريمد وي كلي استهايس بري مبتن تا خواهدي م دولت از تنها ونيسيكم. مينداري خاص شنهاديپ"

 ".كند اقدامي كلي استهايس و قانون چارچوب در كه است نيا درمان و بهداشت وزارت از انتظار. كند

  
 مرتبطي گزارشها و خبرها

 

 يروحان حسن به پرستار هزار 15 از شيب سرگشاده نامه
 ظرف فقط پرستاراني صنف مشكالت درباره جمهور  سيير به سرگشاده نامهي امضاها تعداد - خرداد 22 اعتماد، روزنامه

 نوشتهي روحان حسن به خطاب "پرستار خانه"ي سو ازي جار هفته اواسط كهي ا  نامه د؛يرس هزار 15 از شيب به روز سه
ي پرستار جامعهي برا سالمت تحولي مل طرحي اجراي اثنا در كهي مشكالت از اطالع باي جمهور  سيير كه ديام نيا با شد

 وي پرستار انيدانشجو از استفاده با پرستار كمبود جبراني برا بهداشت وزارت شنهاداتيپ دري بازنگر به شده، جاديا كشور
 علت به بهداشت وزارت باي همكار به رغبتي ب ا ينينش  خانه پرستار صدها دوباره حضوري برايي مشوقها جاديا نيهمچن

 .دهد دستور شده، جادياي ها  نهيهز با درآمد بودن صرفهي ب

 زيمي رو خدمات دهنده  هياراي روين كمبود گزارش كهي هنگام سالمت، تحولي مل طرحي اجرا آستانه در و قبل ماه دو
 مناطق در پزشك كمبودي اساس مشكل دو با طرح،ي مجر عنوان به بهداشت وزارت كه شد مشخص و آمد بهداشت ريوز

 علت بهي دولت وي دانشگاهي مارستانهايب در پرستار كمبود و مناطق نيا در استقرار به پزشكاني رغبتي ب ليدل به محروم
ي دانشگاهها مسووالن باي ا  جلسه در بهداشت ريوز شد، خواهد مواجه خود شغل در اشتغالي برا پرستاراني رغبتي ب

  :كرد مطرح طرح نياي اجراي اثنا دري پرستاري روين كمبود جبراني برا شنهاديپ سهي پزشك علوم
   تومان هزار پنجي ساعت دستمزد پرداخت باي پرستاري دانشجوي ريگ كار به - 1
   تيفعال به ليما پرستاران با روزه 89 قرارداد عقد - 2
 . مارستانهايبي اختصاص مددرآ محل از طرحي مجري مارستانهايب توسطي پرستار خدمت ديخر - 3

 وي پرستار انيدانشجوي براي ا  مهيب پوشش جاديا به الزام عدم علت به دوم و اول نهيگز دو از مارستانهايب رانيمد
 تحولي مل طرحي اجرا از روز 38 گذشت با. داشتندي شتريب استقبال روزه، 89ي قراردادها مشمول پرستاران نيهمچن

 رسد يم نظر به و است معترض شده متحمل مدت نيهمي ط كهي كار فشار حجم به نسبت يپرستار جامعه اما سالمت
ي اجرا انتظار  چشم تاكنون گذشته سال 7 از كهي پرستاران مشكالتي راهگشا نتوانسته هم بهداشت ريوز شنهاداتيپ كه

 .باشد هستند خودي صنف حقوق بهي ابيدست وي پرستار خدماتي گذار  تعرفه قانون

ي دانشجوي ريگ كار بهي برا اوي پرستار معاون و بهداشت ريوز اقدام": ديگوي م پرستار خانه كل ريدب مقدم، يفيشر
 كند،ي م كار ماه در ساعت 120ي ال 100 متوسط، طوره ب كه پرستار هر. است آگاهانه كامال ماهر پرستاري جا بهي پرستار
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 5ي ساعت فقط شود، استفادهي پرستاري دانشجو از اگر كهي حال در است، ساز نهيهز دولتي برا تومان هزار 30ي ساعت
 متوجه بهداشت وزارت مسووالن اما. ندارد دانشجو كردن مهيب به همي الزام كه آن ضمن دارد نهيهز دولتي برا تومان هزار

 طرحي اجرا از شيپ كهي حال در و است مارانيب امور بهي دگيرسي برا الزم مهارت فاقدي پرستاري دانشجو كه ستندين
 پرستار كمبود وي پرستاري دانشجوي ريكارگ به با امروز بوده، درصد 30 پرستاراني ده خدمات تيفيك سالمت، تحول
 ".است كرده دايپ كاهش درصد15 از كمتر بهي مارستانيبي بخشها در ماهر

 نيا اكنون  هم كهي حال در باشند كار هب مشغول پرستار 3 ت،يجمع نفر هزار هري ازا به ديبا ،يجهاني استانداردها بر بنا
 2 ،يمارستانيب تخت هري ازا به متوسط طور  به ديبا برآورد، نيهم جينتا اساس بر نيهمچن. است پرستار 2/1 رانيا در رقم

  .است كرده دايپ كاهش 1 عدد به رانيا در هم بيضر نيا كه باشند فعال پرستار
  

 يپرستار خدماتي گذار تعرفه قانوني اجرا بدون سالمت نظام تحول طرح
 نظام تحول طرح": گفتي پرستار نظامي عالي شورا عضو ،يصفر عبداهللا - خرداد 27 ،يپرستار نظامي رسان اطالع گاهيپا

 ".ستين پرستاران نفع بهي پرستار خدماتي گذار تعرفه قانوني اجرا بدوني ول است، خوبي طرح سالمت

 اهداف تحقق سالمت ستميس و مردم نهيريدي آرزوها ازي ك يهمواره و است مردم نفع به طرح نيا چه اگر": داد ادامهي و
 طول در قانون نيا ،يپرستار خدماتي گذار تعرفه قانوني اجرا در تعللها و هايتوجهي بي برخ ليدل بهي ول بوده، طرح نيا
 وزارتيي اجراي طرحها به رستاران،پ الخصوصي عل سالمت، ميت جهينت در. است نشدهي اتيعمل و خورده خاك سال 7 نيا

 ".ستندين نيخوشب سالمت نظام تحول طرح جمله از بهداشت

 شد،ي م عنواني پرستار خدماتي گذار تعرفه قانوني اجرا راه بري مانع همواره پول و بودجه كمبود كنون تا": افزودي و
 هم و مجلس هم كهي قانوني ول است افته يصيتخصي پزشك علومي دانشگاهها به تومان اردهايليم كه ميشاهد امروز اما

 .خوردي م خاك كه سالهاستي راحت به ، شده ابالغ و كرده بيتصو و دييتا را آن نگهباني شورا

 كه بود نيا بهتر": گفت و خواندي پرستار جامعهي تهاياولو ازي ك يراي پرستار خدماتي گذار تعرفه قانوني اجراي و
 با زين پرستاران تا كردندي ميي اجرا راي پرستار خدماتي گذار تعرفه قانون ابتدا سالمت، نظام تحول طرحي اجرا از شيپ

 راي مضاعفي كار بار طرح نيا. بودندي م سالمت نظام تحول طرح جمله از بهداشت وزارتي طرحها دنبالي شتريب زهيانگ
 بهي خصوصي بخشها مارانيب ازي رايبس حاضر حال در و است كرده ليتحم پرستاران ژهيو به درمان ستميس كل بر

ي حال در نيا. است پرستاران ژهيبو درمان ستميس دوش بر مراجعان شيافزا نياي نيسنگ و اند شده ريسرازي دولتي بخشها
 دستورالعملها اغلب طرح نيا در و نگرفته صورت پرداخت نظام شدن عادالنه ا يپرداخت نظام دري رييتغ چيه كه است

 صورت به درمان ميت تمام كه بود نيا انتظار و شودي م درمان و بهداشت ستميس در خاص گروه ك يمنافع به معطوف
 ".شدندي م دهيد عادالنه

  
 يخصوص وي دولتي مارستانهايب در پرستار كمبود بحران ليدال

 سخت و دستمزد بودن نييپا ليدل به": گفت اصفهان، استان پرستاراني صنف انجمن رهيمد اتيه عضو -  خرداد 28 لنا،يا
 ".هستند مواجه پرستاري روين كمبودي جد مشكل باي دولت وي خصوصي مارستانهايب كار، طيشرا بودن

 كمبود نيا تا كندي م كار نفر 4 تا 3ي جا به پرستار هر مارستانهايب در حاضر حال در": گفت باره نيا دري عيشف فروغ
 ".شود جبراني حد تا روين

 نكهيا انيب با كشور، در پرستار هزار 20 كمبود بري مبن بهداشت ريوزي پرستار عاونتم رياخ سخنان باره دري و
 اكثري خصوصي مارستانهايب": گفت كشند،ي م پرستاران از را كار نيشتريب دستمزد حداقل باي خصوصي مارستانهايب

 طبق پرستاراني ايمزاي دولتي مارستانهايب در هرچند گريد طرف از. كنندي نم پرداخت راي پرستار نظام مصوبي ايمزا
 ".است  شده متوقف پرستار روين جذب است سال چند زين مارستانهايب نيا در اما شود،ي م پرداخت قانون
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 به پرستاراني كار اضافه باوجود": كرد حيتصري پرستار نظام كاركناني ور بهرهي ارتقا قانون به اشاره باي صنف فعال نيا
 فتيش دو  فت،يش سهي جا به پرستاراني كار شبي خصوصي مارستانهايب اكثر در قانون، نيا رغميعل رو،ين كمبود علت

 ضيتعو ساعت در شب، فتيش مشكل بر عالوه. شودي نم اجرا مارستانهايب نيا دري ور بهره قانون. شودي م محسوب
 پوشش هم را فتيش دو نيب عاتسا نپرستارا كه استي درحال نيا و كندي م كم پرستاران كار ساعت از كارفرما فتها،يش
 ".دهندي م

 انجام به راي شتريب زمان مدت شده حذف كار ساعات جبراني برا تا است مجبور پرستاري طيشرا نيچن در": گفتي و
 ".شود جبراني نوع به رفته دست از درآمد قيطر نيا از تا دهد اختصاصي كار اضافه

 آنهاي كار ساعت ازي مقدار ديبا پرستاران كار سال4 هري ازا به ،يور بهرهي ارتقا قانون طبق": داد ادامهي صنف فعال نيا
 دار سابقه و كار تازه پرستاراني كار ساعت و شودي نم اجراي خصوصي مارستانهايب در هم قانون نيا اما شود، كاسته

 ".است كساني

 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  
   :سخن روز

 اگر تنها يك علت داشته باشد، آن علت چيزي نخواهد بود جز سخن گفتن به جاي همه وجود نويسندگان و هنرمندان" -
نگار   ، نويسنده، فيلسوف و روزنامه1960 ژانويه 4 - 1913 نوامبر 7(آلبرت كامو (كساني كه نمي توانند سخن بگويند 

  ) است"بيگانه"او خالق كتاب . تبار  فرانسوي –الجزايري 
 -  1879 مارس 14(آلبرت انيشتين (براي حفظ تعادل هميشه بايد در حركت باشي . واري است زندگي شبيه دوچرخه س-

ارزي جرم و انرژي  او بيشتر به خاطر نظريه نسبيت و به ويژه براي هم . ، فيزيكدان نظري آلماني)1955 آوريل 18
E=mc²شهرت دارد (  

  
  تياتر

  

  آيا صمد سياسي شده است؟ 

 در  اين هنرمند پرسابقه. است مايش به اروپا سفر كردهپرويز صياد براي اجراي ن
 از سينماي ايران و از محدوديتهاي فيلمسازي در خارج از "دويچه وله"وگو با   گفت

  .گويد و همچنين از رابطه خودش با سياست  كشور مي
كنند كه صمد خيلي سياسي شده و  او در پاسخ به اين سوال كه برخي انتقاد مي 

  :صمد سابق را روي صحنه ببينند، شما نظرتان در اين رابطه چيست؟ مي گويددوست دارند 
صمد سياسي نشده، بلكه صمد عضوي از جامعه تحت ستم ايران و تحت تاثير شرايط سياسي اجتماعي آن جامعه است "

 اين است كه كنند كه صمد سياسي شده، به دليل  حاال اگر برخي فكر مي. دهد كه نسبت به مسايل واكنش نشان مي 
كنند كه رفاه و  خودشان غيرسياسي شده اند و ضرباتي كه از سياسي بودن و يا از گرايشهاي سياسي خوردند، فكر مي 

 اي از دنيا  در حالي كه حقيقت اين است كه هر كدام از ما در هر گوشه. شود آسايش نسبي از غيرسياسي بودن فراهم مي 
 پذير   توانيم در برابر سياست آسيب بنابراين مي. خودمان هيچ نقشي در آن نداشتيمقربانيان اين سياستهايي هستيم كه 

  . باشيم
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يعني در برابر وقايع و ! شود كه برخي فكر كنند براي رهايي از آسيب، نبايد سياسي بود  پذيري باعث مي  همين آسيب
   " به آرامش و آسايش فكري رسيد؟توان العمل نشان ندادن مي  آيا با عكس! فجايع نبايد واكنشي نشان داد

  
   "تانگوي تخم مرغ داغ" كشمكش بين وزير ارشاد و قوه قضاييه بر سر نمايشنامه

، سيزدهمين نمايشنامه "تانگوي تخم مرغ داغ"اجراي نمايشنامه 
اكبر رادي با كارگرداني هادي مرزبان و بازيگري علي نصيريان كه 

نيم در تاالر وحدت روي از ارديبهشت امسال به مدت يك ماه و 
  .صحنه بود، متوقف شد

اجراي اين نمايشنامه با حكم قوه قضاييه متوقف شده و براي آن 
علت پيگرد قضايي، بنابر اعالميه . پرونده قضايي تشكيل شده است

ارتكاب برخي اقدامات و حركات خالف موازين "دادستاني تهران، 
  .، بيان شده است"شود سط زن اجرا مي هاي نامناسب كه اكثرا تو  صحنه" و "اسالمي

توانند در هر جايي هر تصميمي را به طور قانوني   برخي در قوه قضاييه اعتقاد دارند مي": وزير ارشاد در اين باره گفته بود
: ست اما در اعالميه دادستاني آمده ا".دانند  بگيرند؛ بيايند و توقيف كنند و اين موضوع را از جمله اختيارات خود مي

بديهي است توقيف و بازداشت نه تنها اختيار، بلكه از وظايف مسلم مراجع قضايي است و اقدامات قضايي زماني صورت "
به گزارش منابع خبري رسمي، اين نمايشنامه پس  ".مي گيرد كه مسووالن مربوطه در انجام وظايف محوله مسامحه نمايند

  ؟ه تغييراتي كه اين منابع به آن اشاره مي كنند چيستروشن نيست ك. از تغييراتي اجازه اكران يافت
  

  موسيقي

  

  باز هم درهاي بسته تاالر وحدت به روي زنان هنرمند 

جشنواره موسيقي زنان بعد از شش سال كه برگزار نشده بود، 
گويند اين   مسووالن وزارت ارشاد مي. امسال هم بهم خورد

هم به اندازه كافي جشنواره نبود و بليت در برنامه از اول هم 
گويند،   اين در حاليست كه زنان هنرمند مي. فروش نرفته بود

امكان تبليغات براي آنها فراهم نشده بود و با اين حال مردم 
  .استقبال كرده بودند

ه  توانستند روي صحن ، يعني در بدترين ساعتهاي روز مي15 تا 13بر اساس قوانين موجود، بانوان هنرمند فقط از ساعت 
  .اين امر و بسياري ديگر از محدوديتها سبب شكوه و گاليه هنرمندان شده است.  اجرا كنند تاالر وحدت بروند و برنامه

 وحدت را بار ديگر در مقابل تاالرآنها كه اميدوار بودند در دولت روحاني فرصتي براي زنان موسيقيدان فراهم آيد، درهاي 
   .خود بسته ديدند

  
   تازه يوتيوب اعتراض به قوانين

 را "ريديوهد" و "آركتيك مانكيز"، "ادل" ويديوهاي خواننده ها و گروههايي از قبيل - يوتيوب گفته است كه موزيك 
  .كند زيرا ليبلهاي مستقل توليدكننده اين آثار حاضر به پذيرش شرايط قرارداد تازه يوتيوب نشده اند  حذف مي
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 از مدتي پيش گوگل كه مالك سايت يوتيوب
است، در حال مذاكره با شركتهاي توليدكننده 
موسيقي براي بستن قراردادهاي تازه مرتبط با 

  .سرويس عضويت موسيقي بوده است
يك سخنگوي شركتهاي مستقل موسيقي 
گفته است كه يوتيوب در حال ارتكاب خطاي 
فاحشي است كه بر قضاوت نادرست مالي 

  .مبتني است
ست كه با يوتيوب گفته است كه قصدش اين ا

  .راه اندازي سرويس پخش موسيقي بر اساس تقاضا، نظام تازه پرسودي براي صنعت موسيقي به ارمغان بياورد
 تايمز گفته است كه اگر مذاكره به نتيجه نرسد، فايننشيال، سرپرست بخش محتوا و بازرگاني يوتيوب به "رابرت كيند"

  .ف چند روز از يوتيوب حذف شودممكن است آثار توليدشده شركتهاي مستقل موسيقي ظر
 شرايط تازه اين سايت را پذيرفته اند، ولي "وارنر" و "سوني"  ،"يونيورسال"شركتهاي عمده توليد موسيقي يعني 

  .شركتهاي مستقل و كوچك تر حاضر به پذيرش شرايط يوتيوب نشده اند
الش مي كند شركتهاي مستقل را وادار به پذيرش ، گيتاريست گروه ريديو هد، گوگل را متهم كرده است كه ت"اد اوبراين"

  .قراردادهاي يكجانبه كند
  

   به شجريان "شواليه"نشان 

، جايزه ملي لياقت فرانسه به محمدرضا شجريان اهدا "شواليه"نشان 
شجريان پس از شهرام ناظري، دومين خواننده ايراني است . شود مي 

  .كند كه اين جايزه را دريافت مي 
جمهور    توسط ژنرال شارل دوگل، رييس1963يه در سال نشان شوال

اين نشان به تمام نظاميان و شهروندان . وقت فرانسه ابداع شد
غيرنظامي كه نام ماندگاري در عرصه فعاليت شان از خود به جاي 

  . شود گذاشته باشند، اهدا مي
، جالل )كارگردان تياتر(، پري صابري )سينماكارگردان (، عباس كيارستمي )كدانفيزي(تاكنون از ايران محمود حسابي 

و اصغر فرهادي ) بازيگر سينما(، ليال حاتمي )عكاس(، رضا دقتي )شاعر(، محمدعلي سپانلو ) شناس اسطوره(ستاري 
  .اند اين نشان را دريافت كرده ) كارگردان سينما(
  

  ركورد جديد موزيك ويديو 

 ميليارد 2  با گذر از مرزGangnam Styleموزيك ويديوي 
ترين ويديو در وبسايت يوتيوب ركورد  بيننده، به عنوان پر بيننده 

، خواننده رپ اهل "ساي"اين كليپ با اجراي . جديدي برجا گذاشت
  . منتشر شد و شهرت جهاني پيدا كرد2012كره جنوبي در ژوئيه 

اي در حاشيه شهر سئول، پايتخت كره   نام اين موزيك ويديو از محله
رفته شده است و در آن چهره اصلي با افراد مختلف و حتي جنوبي گ

  .رقصند  چهره هاي شناخته شده مانند بان كي مون در مكانهاي گوناگون و در وضعيتهاي متنوع مي
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 ميليون 700نيز بر روي يوتيوب منتشر كرده است كه حدود  Gentleman اي ويديوي ديگري به نام  اين خواننده كره
  .شته استبازديد كننده دا

  .را نيز از آن خود كرده است)  ميليون نفر38(اين ويديو همچنين ركورد بيشترين بيننده در يك روز 
 است كه Baby ، موزيك ويديويي از جاستين بيبر، خواننده كانادايي با عنوانGangnam Styleترين رقيب  نزديك 

  .حدود يك ميليارد بيننده داشته است
  

  سينما

  

  دستاورد هنري براي جين فوندا جايزه يك عمر 
 انجمن فيلم آمريكا   و دومين جايزه دستاورد هنري چهل

)AFI ( نام و فعال  ، بازيگر صاحب "جين فوندا"به
  .شد سياسي اهدا 

در مراسم اهداي اين جايزه، شمار زيادي از ستاره هاي 
  .هاليوودي به وي اداي احترام كردند

 ساله و برنده 76 از جمله كساني بودند كه اين بازيگر "كامرون دياز" و "ساندرا بوالك"  ،"سالي فيلد"، "مريل استريپ"
  .اسكار را در هاليوود ستايش كردند

  ".من خوشحالم كه نام زن ديگري را به فهرست دريافت كنندگان اين جايزه اضافه كرده ام": جين فوندا گفت
بازگشت " و 1971 سال  در"كلوت"دو جايزه اسكار را براي فيلمهاي فوندا كه تاكنون نامزد هفت جايزه اسكار شده است، 

از چهره هاي سرشناس به طور عمده فوندا هنگام دريافت جايزه به حاضران سالن كه  . برده است1978، محصول "به خانه
  ".ز جالب بودن استعالقمند بودن بسيار مهم تر ا.  كنجكاو بمانيد سوال كنيد،": سينمايي بودند توصيه هايي كرد و گفت

  
   هستند؟  ها مجرم  كجاي دنيا واژه: ناصر تقوايي

ناصر تقوايي، نويسنده و فيلمسازي كه ساخت سريال دايي جان 
 و "خط  كاغذ بي" و "ناخدا خورشيد"ناپلئون و فيلمهايي نظير 

چاپ پيش از انقالب  ("تابستان همان سال"مجموعه داستان 
خود دارد، در مراسم بزرگداشتي كه را در كارنامه هنري ) ايران

 برگزار شده بود، به "خانه هنرمندان تهران"براي وي از سوي 
  . سانسور وزارت ارشاد اعتراض كرد

 سانسور مضموني بوده است، اما امروز  تاكنون سانسور،"  : گفت وي
ديگر صحبت از مضمون نيست و اين روزها كار به جايي رسيده 

.  را از دامنه واژگان حذف كردند"مي"واژه . گويند فالن واژه را استفاده نكنيد كنند و مي   ور مياست كه واژگان را سانس
   "مگر مي شود اين واژه حذف شود؟ با اشعار حافظ چه مي كنيد؟ كجاي دنيا واژه ها مجرم هستند؟

كنيم، قانون   و آنچه به آن عمل ميما قايل به سانسور نيستيم ": اين در حالي است كه علي جنتي، وزير ارشاد، گفته است
  ".است؛ قانوني كه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي در حوزه كتاب و نشر به تصويب رسيده است

  ."با امنيت ملي، اخالق عمومي و عفت عمومي در تعارض باشد"م را مواردي نام برد كه ياو محدوديتهاي قوانين رژ
توانم آنها را چاپ  اما نمي .  داند كه چقدر كار نوشته شده دارم همسرم مي.  كار كنمنمي توانم ": اما ناصر تقوايي مي گويد

  ".اگر قرار است كاري كهنه بشود، بگذاريد بشود. كنم
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 همسر ناصر تقوايي كه به دليل بازي  در اين مراسم مسعود كيميايي، سعيد پورصميمي، مجيد سرسنگي و مرضيه وفامهر،
  . به زندان و شالق محكوم شده بود، حضور داشتند"تهران من حراج"در فيلم 

  
  . بيلگه جيالن جايزه نخل طاليي را به جوانان معترض تركيه تقديم كرد

 "خواب زمستاني"جايزه نخل طاليي جشنواره كن به فيلم تركي 
داستان فيلم .  تعلق گرفت"نوري بيلگه جيالن"به كارگراني 

رحم و مستبد در يك    درباره يك هتلدار بي"خواب زمستاني"
  .است) شرق تركيه(روستاي تركيه واقع در آناتولي 

روزي روزگاري " براي فيلم 2011   در سال"نوري بيلگه جيالن"
 و در سال "سه ميمون" براي فيلم 2008 و در سال "در آناتولي

 جايزه بزرگ جشنواره كن را "دور دست" نيز براي فيلم 2002
  .دريافت كرده بود

جيالن در . ، رييس جشنواره كن، از انتخاب اين فيلم تشكر كرد"ژيل ژاكوب"يالن پس از دريافت جايزه خود از بيلگه ج
  .را به جوانان تركيه كه در اعتراضهاي سال گذشته اين كشور جان خود را از دست دادند، تقديم كرد پايان، جايزه خود

  
  كتاب

  

   گيرد  اپي پيشي مي از كتابهاي چ2018كتابهاي الكترونيكي تا سال 

  . فروش كتابهاي الكترونيكي از كتابهاي چاپي پيشي مي گيرد2018يك موسسه تحقيقاتي پيش بيني كرده است تا سال 
 محبوبيت به سزايي ديجيتاليبا پيشرفت فناوري و دسترسي به محتواهاي مختلف از طريق تلفن هوشمند، كتاب خواني 

، ارزش بازار كتاب "پرايس واترهاوس كوپرز"بر اساس گزارش موسسه .كرده استدر بين مردم، به ويژه جوانان پيدا 
  . ميليون پوند به يك ميليارد پوند افزايش خواهد يافت380الكترونيكي كه شامل كتابهاي درسي و راهنما نيز مي شود، از 

  . افت خواهد داشتهمچنين در اين گزارش پيش بيني شده كه همزمان فروش كتابهاي كاغذي به ميزان يك سوم
  

  شعر

  

   دهد هم به عوام  شعري كه سركشي نكند هم به مميزان باج مي

ن هيچيك از كتابهاي وي موفق به ا، با ابراز اينكه در دولت قبلي باوجود تالشهاي ناشر"دوزن"عود احمدي، خالق كتاب مس
 دارم به آخر خودم نزديك مي"وعه شعر درصد اشعار مجم 30در اين دولت، مميزان حدود ": اخذ مجوز نشدند، مي گويد

  ".كنم  كل شعر را حذف مي.  زنم اند؛ از اين رو دست به شعر نمي   را حذف كرده"شوم 
صاحب فكر و انديشه . كند هنرمند بزرگ به مخاطب نگاه نمي ": مسعود احمدي با اشاره به رسالت هنرمند در جامعه گفت

جامعه خودش را .  است كه از جامعه جلوتر باشد وظيفه هنرمند اين. مومي استوظيفه هنرمند، ارتقاي سطح دانش ع. است
  ".رساند به او مي 

  
  م.شعري از مهرداد

  
  چكه مي كند
  گلدان خانه ام
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  غرورش را
  سبز مي شود
  آغوش پنجره

  سرخ مي شود
  نگاه خيابان

  
   شعري از مهرداد عرفاني

  
  اتفاقي افتاده كه ممنوع است مالقات؟ 

  ره تيرباران مي شويمامشب دوبا
  هي هر شب بايد بميريم و شهيد شويم

  برويم مثل يك تئاتر بچسبيم به جوخه و
  سوراخ شويم و بيفتيم زمين

  يكي بيايد توي مغزمان بزند خالص را
  هي همش خسته شديم اينقدر كه مرديم ما

  نقش ديگري بدهيد آقاي كارگردان
  خر كه نيستيم

  ي كنيمسي سال نمي شود توي يك نقش باز
  صحنه را عوض كنيد آقاي تهيه كننده
  خسته شديم از بس عاشق نمي شويم

  كمي شادي
  كمي رنگ

  و بگذاريد توي خيابان راه برويم
  به يك نفر متلك بگوييم
  و بعد او عاشق ما بشود

  برادرش بيايد
  دعوا بشود

  برويم خواستگاري
  فيلم تمام شود

  
  ضدبشري غالمرضا خسروي  گوهردشت كرج در محكوميت اعدام بيانيه جمع كثيري از زندانيان سياسي زندان

  
شهيد راه آزادي مردم ايران  بيانيه جمع كثيري از زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج  در محكوميت اعدام ضدبشري 

قرار داده » فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران « اختيار  غالمرضا خسروي جهت اطالع عموم و انتشار در رسانه ها در 
   :است شده است متن بيانيه به قرار زير 

   اعدام خسروي خشونت طلبي رژيم و رسوايي مدعيان حقوق بشر  
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صراحت اعالم كرد ما اعدام  مدتي پيش آقاي صادق الريجاني به اصطالح رئيس قوه قضاييه رژيم اسالمي حاكم بر ايران با 
اين . سياسي نداريم

دروغگويي آشكار به هيچ 
نيست  وجه شگفت انگيز 

براي اينكه دروغگويي 
خصيصه ذاتي اين رژيم 
به يادگار مانده از خميني 

  .است
حكومت موسوم به  

جمهوري اسالمي هر گاه 
در تنگنا قرار گيرد دست 

تا  به هر جنايتي مي زند 
   .نمايد به هواداران خود روحيه دهد و به زعم خود در درون نيروهاي دموكراسي خواه هراس ايجاد 

 در .هيچگاه تغيير نخواهد كرد انتقام جويي، خشونت طلبي، خدعه و دروغگويي جزو ذات اين حكومت ديكتاتوري است و  
عمومي با اعدام ، نه به پوشش اجباري، اعتصابات پي در پي طبقه  شرايطي كه شايد رشد جنبشهاي اجتماعي مثل مخالفت 

سياسي  ود، فراگير شدن مطالبات بر حق آزادي بي قيد و شرط كليه زندانيان مطالبات بر حق خ كارگري براي رسيدن به 
زماني كه در سياستهاي خارجي شكست  عقيدتي، استقالل قوه قضاييه و دادرسي منصفانه و ساير مطالبات هستند، تا 

ومي دست به خشونتهاي عليه رژيم، و در نتيجه تشديد اعتراضات عم خورده پيامد آن انزواي بيشتر، تحريمهاي شديدتر 
   .بيشتر نيز خواهد زد

تا به ساير زندانيان . آويزند به همين دليل خسرويها را به دار مي . آنها به هر قيمت در پي حفظ قدرت و ثروت هستند 
اين اما از .  اوين اتفاق افتاد پيامد سختي دارد350  سياسي پيام دهند كه مقاومت در برابر سركوب آنگونه  كه در بند 

 اما زنداني نيز از ،خسرويها براي زندانيان سياسي بسيار دردناك و سنگين است واقعيت غافل هستند كه اگرچه اعدام 
در . نزديك شاهد بوديم جنايتكارانه چند جنابتكار در كرسي قدرت و ثروت نشسته منزجر هستند كه اين امر را از  اقدامات 

اين پيام را به دول غربي كه به دروغ ادعا مي كنند در  شتر بر زندانيان سياسي عين حال اعدام غالمرضا خسروي شايد بي
جنايت، خشونت و فريبكار حاكم بر ايران مسئله حقوق بشر را مورد توجه قرار مي  مذاكرات و تعامالت خود با رژيم سراسر 

بشر به شدت ادامه   نقض سيستماتيك حقوق كه از زمان شروع چنين مذاكراتي بر تعداد اعدامها افزوده شده و دهند ، دارد 
  .دارد

   زندانيان سياسي زندان رجايي شهر
   خورشيدي1393 خرداد 14 

ور، ماشاأاهللا حائري، خالد  مجيد اسدي ، حسين اسدي، حسن آشتياني، رضا اكبري منفرد، محمد اميرخيزي، پيشه 
اهللا طبرزدي، اصعر قطان، صالح كهندل، سعيد ماسوري،  حرداني، افشين حيرتيان، شاهرخ زماني، علي ترالن پور، حشمت 

   . ميثاق يزدان نژاد، ناصح يوسفي، اسد اهللا هادي محمدعلي منصوري، جواد فوالدوند، 
  

www.hrdai.net  
http://hrdai.blogspot.com  

pejvakzendanyan@gmail.com  
Tel.:0031620720193   

  راناي فعالين حقوق بشر و دمكراسي در : منبع
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  ............فراسوي خبرها

  پوشش اجباري، ارتجاعي، اعمال زور و كنترل مزورانه است

  ليال جديدي
   خرداد10شنبه ... فراسوي خبر

به . از ديده ها پنهان نيست كه همزمان با عقب نشيني هسته اي، سركوب و فشار بر جامعه نيز شدت و حدت يافته است
 غربي تعظيم مي كند، حس تهديد از سوي جامعه اي كه آن را با دستاويز غرب همان ميزان كه رژيم در برابر كشورهاي

در يك واكنش زبونانه و سركوبگرانه . ستيزي سركوب مي كند و به همين بهانه به فالكت و ويراني كشانده، بيشتر مي شود
 "شبيخون"ارتجاعي حكومت ناشي از اين وضعيت، آقاي حداد عادل از زاويه دفاع فرهنگي به جامعه اي كه به فرهنگ 

  !زده، حمله ور شده تا با يك تير دو نشان بزند، جامعه و رقيب را
غالمعلي حدادعادل، عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي جمهوري اسالمي در يك برنامه تلويزيوني عقده هاي رژيم ضد زن 

دغدغه "م تسليم زنان ايراني به حجاب اجباري  بيرون ريخته و ناخودآگاه به اين امر كه عد"بد حجابي"را با حرافي عليه 
همچون اعتياد موضوعي "وي خواهان رعايت و حتي تصحيح قانون در باره آنچه كه .  رژيم شده، اقرار مي كند"روز

  . شده است، مي شود"پيچيده
نه آشيل پوشش اجباري همواره پاش.  حكومت توصيف مي شود، حرف امروز نيست"دغدغه"اين امر كه حجاب اجباري 

 به نمادي از مخالفت با قوانين، فرهنگ و هنجارهاي عقب مانده و "غيرمجاز"نظام بوده است، به صورتي كه پوشش 
حداد عادل به همين دليل عاجزانه براي حجاب زن ايراني .  مذهبي واليت فقيه بدل شده است–ارتجاعي رژيم استبدادي 

 ربط داده و براي اثبات جعلياتش به نقشهاي تخت جمشيد و نبودن تصوير زن تاريخ تراشيده و آن را به دوره پيش از اسالم
 درصد فرزندان آمريكايي 60او وقاحت را به حدي مي رساند كه يكباره مدعي مي شود بيش از . در آن متوسل مي شود

 اين دست پروده نظام صرف نظر از في البداهه بودن آمار وي كه ربطي هم به موضوع ندارد، بي حرمتي. خانواده ندارند
  .واليت فقيه به مردم يك سرزمين ديگر، او را در جايگاه يك اوباش ليچارگوي به تمام معني قرار مي دهد

خيليها بيش از اين كه در مورد گراني و مسايل اقتصادي "از ديگر افاضات اين فرييكار حكومتي اعالم اين مطلب است كه 
حجاب و "او با اين ادعا يك كاربرد ديگر . " كنند مساله عفاف و حجاب بيان ميصحبت كنند، نگراني خود را در مورد 

 براي رژيم، يعني استفاده از آن به عنوان پوشش مشكالت معيشتي مردم و بي لياقتي و فساد حكومت را آشكار "عفاف
  . كرده

ك و خودسرانه هر حكومت، جامعه و  پوشش اجباري نشانه بي برو برگرد تحميل غير دمكراتي- بهتر بگوييم -  يا "حجاب"
. حتي خانواده اي است كه تالش مي كند با همرنگ كردن پوشش، ايده ها و تفكرات انسان آزاد و مستقل را كنترل كند

  . زنان ايراني به بهاي سنگيني زير بار اين اسارت نرفته اند
، بلكه گرفتن مهار -  هم رعايت نمي كند  كه خود همان را-براي جمهوري اسالمي، حجاب موضوع رعايت قانون نيست 

      .جامعه در دست براي تداوم بقاي خود است
 

  به حكم بيدادگاه ولي فقيه، غالمرضا خسروي اعدام شد
  زينت ميرهاشمي

   خرداد 12فراسوي خبر دوشنبه 
عليرغم . ام شد خرداد، زنداني سياسي، غالمرضا خسروي به دست ماموران رژيم واليت فقيه اعد11سحرگاه يكشنبه 

اعتراض بين المللي به اين حكم و تقاضاي نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر براي جلوگيري از اجراي اين حكم 
  . ، غالمرضا خسروي بعد از تحمل سالها رنج، درد و شكنجه اعدام شدظالمانه
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غالمرضا خسروي، هوادار سازمان مجاهدين 
 16 سن در (60خلق، از زندانيان سياسي دهه 

 سال حبس در 12بعد از گذراندن ) سالگي
سياهچالهاي واليت فقيه به جرم ايستادگي در 
برابر ديكتاتوري جهل و جنايت جانش را از 

غالمرضا خسروي از جمله زندانياني . دست داد
 فروردين 28بود كه در جنايت سازمانيافته روز 

 اوين، در پي ضرب و شتم مهاجمان 350در بند 
 روز تا هنگام 23وي به مدت . ديدمجروح گر

 اوين دست به اعتصاب غذا 350بازگشت به بند 
  . زد

در نهايت . جنايتكارانِ جمهوري اسالمي بارها اين زنداني سياسي را جهت مصاحبه و توابسازي زير فشار قرار داده بودند
  . غالمرضا خسروي سرفرازانه به ديكتاتوري نه گفت و تسليم نشد

خانواده غالمرضا خسروي و به سازمان مجاهدين خلق ايران، همراه با تنفر همگاني از اين اقدام جنايتكارانه، با تسليت به 
  . يادش را گرامي مي داريم

 

  منزجران" ترافيک بسيار سنگين"سالمرگ خمينی و 
  ليال جديدي

   خرداد17شنبه ... فراسوي خبر
از يكسو مردمي كه امكانش را داشتند، از سه روز :  اينگونه گذشتبيست و پنجمين سالمرگ خميني، اين مستبد جنايتكار،

تعطيل اعالم شده براي نمايشات دولتي استفاده كرده و راهي خارج شهر شدند و عده اي هم به تفريحات خانوادگي و 
ادگي قبلي راهي از سوي ديگر، اتوبوسهاي آماده به خدمت براي انتقال سياهي لشكر با آم. گردشگاه هاي نزديك رو آورند

  . شدند تا شاهد بر سرو كله يكديگر زدن ميراث دارانش باشند"امام"گور 
خميني، مالي مزور و فريبكاري بود كه براي سوار شدن بر موج انقالب ضد ديكتاتوري و ضد سلطنتي مردم ايران، فرصت 

اما ديري نپاييد . م و جنايت او همراه شدطلبانه با جنبش دموكراتيك عليه ديكتاتوري شاه، سيستم تك حزبي و رژيم اعدا
  .كه سوار بر موج هيجان و اشتياق مردم براي تغيير، خود حكومت فاسد و سركوبگر ديگري را پايه گذاري كرد

خميني تنها به اين دليل كه مستبد جنايتكاري بود، مورد انزجار مردم نيست، بلكه ميراث خونبار و درنده خويانه اي كه بر 
او حكومتي منحط .  سال حاكم است نيز بيزاري از او را در خالل اين مدت سال به سال افزايش داده است35 و جا گذاشت

با پايوراني فاسد از نظر مالي و فرومايه از نظر اخالقي به جا گذاشت كه هرگز ثبات پيدا نكرد و گردانندگانش بر سر تاراج 
ه توصيه پدر معنوي شان در سركوب و قتل و اعدام و اعمال جنايتكارانه آنها اما ب. ثروت مردم بر سرو كله هم مي كوبند

   . در توافق كامل هستند"همه با هم"ضد بشري 
سپس دست به .  شروع كرد"شكستن قلم مطبوعات"خميني، معلم و پيشواي سردمداران حكومت فعلي از بگير و ببند و 

هاباد و سنندج زد و در انتهاي كار خود فرمان قتل هزاران قتل عام در كردستان، كشتار و اعدامهاي دستجمعي در م
چرا هي آيات رحمت را در قرآن ميخوانيد و آيات ": او كينه توزانه و سنگدالنه مي گفت.  را داد60زندانيان سياسي در دهه 

  . "ما خليفه مي خواهيم كه دست ببرد و حد بزند و رحم نكند" و "قتال را نمي خوانيد
، صدور فتواهاي هولناك و جنايتكارانه و تراشيدن توجيه شرعي براي "محارب"ان اعدام مخالفان زير عنوان خميني با فرم

  .شكنجه و تجاوز در زندانها، راه را براي حاكمان امروز باز كرد
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كرد و آن اگرچه جنايتهاي او مثنوي هفتاد من كاغذ است كه در تاريخ ايران ثبت شده، اما به يك نكته ديگر بايد اشاره 
او بر همين اساس نظامي ضد زن بر پا كرد كه به دختران باكره . رساله او است كه نشانگر تفكر ساديستي و كثيف وي است

پيش از اعدام تجاوز مي كند، زنان را در گودال فرو كرده و سنگسار مي كند، زنان و دختران را در كوچه و خيابان به خاطر 
ونه بي حرمتي را بدانها روا مي دارد، چند همسري را مجاز و زنان متعلق به اقشار فقير را پوششان ضرب وشتم كرده و هر گ

  .  به روسپيگري سوق مي دهد"صيغه"تحت عنوان 
ترافيك بسيار سنگين از تهران به "در سالمرگ او، علي نوري پور، رييس اداره راه و شهرسازي الريجان مازندران از 

ي كه اين جالد آرمانها و آرزوها "نظام"قط به مراسم مسخره تعزيه او پشت نكرده اند، آنها مردم ف.  خبر داد"مازندران
     .بنيان گذاشت را پشت سر گذاشته اند

 

 رد شکايت کارگران به نفع دولت ضد کارگر
  يرهاشمي منتيز

  خرداد 18 كشنبهي خبر يفراسو

 تي در مورد باطل كردن شكاواني دني اي تخصصاتي هي را،مي رژي عدالت ادارواني مشاوران داتي خرداد، ه17 شنبه روز
 پا گذاشتن راه ري زت،ي در باطل اعالم كردن شكاي عدالت ادارواني ديرا.  قرار دادديي را مورد تا92كارگران به مزد سال 

كارفرما و استثمار  ني داران، بزرگترهي و به نفع دولت به عنوان مدافع سرمان به ضرر كارگراهي دستمزد پاشي افزايقانون
 . كننده كارگران است

 كارگران نبوده، حداقل دستمزد ندهي نماچگاهي كه هي و طرف سوماني كارفرماندهي از دولت، نمايبي كار با تركي عاليشورا
 . كندي منييرا تع

 دستمزد را به گونه  حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم، حداقلشي بر افزاي قانون كار، مبن41 كنون بدون توجه به ماده تا
 .  كارگران شده استدي تر شدن و كاهش قدرت خرري كرده اند كه منجر به فقنيي تعيا

 در تي شكانيا.  قانون بود41 دستمزد منطبق با ماده شي حداقل افزانيي تعي برا92 كارگران در مورد مزد سال تيشكا
 .  اعالم شدي، قانون92 و مصوبه مزد  باطلي عدالت ادارواني دي تخصصاتي توسط هبهشتي ارد24 خيتار

 را بر منوال ضد كارگر 93 مزد سال شي فوق، راه اعتراض به افزاواني دي تخصصاتي هي راديي مشاوران بر تااتي هيرا
 هي حفظ منافع سرماي در دست حكومت براي كار ابزاري اسالمي مانند شوراهاي عدالت اداروانيد.  بنددي شده منييتع

 . داران است

 تي بهبود وضعري داران را مد نظر دارد نه در مسهي كه منافع حكومت و سرمايي حداقل دستمزد تا جاشي افزاسرنوشت
تنها مبارزه متحد .  شودي و باالرفتن درجه استثمار ختم مي فاصله طبقاتشي بلكه به افزاراني كارگران و مزدبگيشتيمع

 ريي را تغري مزدبگونهايلي تواند سرنوشت مزد مي مستقل خود ميشكلها تقي از طرراني و مشاركت كارگران و مزدبگيطبقات
 .  دهد

.  روز خود شدنيكمي و ستي هزار كارگر سنگ آهن بافق وارد بني خرداد، اعتصاب چند17 در روز شنبه گري ديدادي رودر
 اقدام به اعتصاب كرده ني همي معدن اعتراض دارند و براني اي سازي به خصوصزديكارگران معدن سنگ آهن در استان 

 .  استخواهي آزادي همه انسانهافهي برحق آنان وظخواست از يباني با كارگران معدن بافق و پشتيهمبستگ. اند
  

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

com.nabard-iran.www  
com.khabar-jonge.www  
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  نافرماني عليه حجاب اجباري
  زينت ميرهاشمي 

   خرداد 20فراسوي خبر سه شنبه 
اگر . حجاب اجباري و يا حجاب حكومتي، از جمله بخش مهمي از تبعيض جنسيتي است كه توسط رژيم اعمال شده است

به معناي رفع نابرابري جنسيتي و آزادي زنان نيست، اما دفاع از انتخاب آزاد پوشش يكي از موارد مهم  چه پوشش آزاد 
در كشورهايي كه بنيادگرايان اسالمي حكومت مي كنند و يا نيروهاي . فعاليت پيكارگران راه آزادي و برابري جنسيتي است

عمال نظر دارند، پوشش اجباري براي زنان به ابزار خشونت براي نهادينه كردن نابرابريهاي ارتجاعي اسالمي قدرت ا
  . جنسيتي تبديل مي شود

به همين خاطر زنان در خط مقدم سركوب و . آزادي زنان براي حكومتهاي بنيادگراي اسالمي يك تهديد جدي است
 مُتحجِر با تكيه بر سركوب زنان پيشبرد منافع اقتصادي خود را زيرا اين نيروهاي. خشونت رژيم واليت فقيه قرار گرفته اند

از نگاه مرتجعان اسالمي جايگاه زن به عنوان ابزار خانواده مقدس تعيين مي شود كه در محدوده خانه مي . دنبال مي كنند
  . تواند اعمال نظر كند و خارج از خانه در حيطه قدرت مرد قرار دارد

، محسن اژه اي سخنگوي قوه قضائيه رژيم در برابر چگونگي عدم رعايت حجاب حكومتي از طرف  خرداد19روز دوشنبه 
شالق، جريمه نقدي، «وي عدم رعايت حجاب اجباري در شكل نافرماني مدني به شكل گروهي را به . زنان موضع گرفت

اين . ه زنان، پديده جديدي نيستتهديد اژه اي در به كارگيري خشونت علي. تهديد نمود» حبس و محروميتهاي اجتماعي
برخي از مسافران جا مانده از قطار حكومت، مانند آقاي ناطق نوري امروز به . امر طي بيش از سه دهه اعمال شده است

تهديد اژه اي هم هيچ تاثيري بر عقب راندن موج . شكست سياستهاي رژيم در برابر حجاب اجباري اعتراف مي كنند
به ويژه اين كه عدم رعايت حجاب حكومتي همراه با . اب اجباري راه افتاده است نخواهد داشتگسترده اي كه عليه حج

در شرايط گسترش و تعميق شكاف در اليه بااليي هرَم قدرت، هر . نافرمانيهاي مدني تبديل به حركتي گسترده شده است
  . ا درمانده تر و عقب نشيني را بر آن تحميل كندميزاني كه نافرمانيها و اعتراضها علني تر انجام شود، مي تواند رژيم ر

 

 ترکيه پنجره ُخروج از انزوای سياسی يا سوراخ تنُفس؟
  امانمنصور

  خرداد21چهارشنبه ...  خبريفراسو

 يپلُماسي با آنكارا، دي و انرژي بازرگان،ي اقتصاددي جدي قراردادهاي امضاي براهي به ُتركي سفر حجت االسالم روحانبا
 همچون يي تفاوت كه اگر در رابطه با كشورهاني به جلو برداشته است، با اگري گام دكي ي اسالميچك جمهوردسته 

 پاداش ي بار حتني شد، اي تاخت زده مي المللني بزولهي و فرار از اياسي سيباني با پشتي سود كالن اقتصادن،ي و چهيروس
 .  راندي مشي است كه معامله گران دست و دل باز را پياقتصاد ي و فقط فاكتور تنگناهاستي نشخواني پي روزي نياسيس

 ُترك ي شركتهاتي خود امضا كرده اند كه از فعالزباني با ميي قراردادهاران،ي از اي ُگزارش رسانه ها، مسافران دولتبراساس
 ندي گويهر دو طرف م. رديگ ي و صادرات گاز و نفت را دربر مي تا گُسترش روابط بازرگانراني اي ساختمانيدر پروژه ها

 فلج كننده يمهايتا هنگام اعمال تحر.  دالر در سال برسانندارديلي م30 را به رقم ود خني معامالت بي حجم فعللنديكه ما
 دالر ارديلي م13 سال بعد، رقم مزبور به كي. دي رسي دالر مارديلي م21 مبادالت به ني ارزش ا،يالدي م2012در سال 

 . سقوط كرد

 ني مهمترراموني آنها پني سطح كالن رقم خورده كه بني در اي در حالهي و ُتركي اسالمي جمهوركي نزدي اقتصادرابطه
 با آنها ي اختالف و موازي بر محورهاري وجود داشته و مناسبات مزبور بدون تاثيقي عمي اختالفهاانهي خاورمي بحرانليمسا
 و هي در مورد سوريقي است، تضاد منافع عمي مالها به بمب اتُممي رژيابي دستنگرا نهيهمچنانكه تُرك.  استافتهي انيجر

 .  گرددي برمهي تا تُركليي اسراي مرزهاني آن به رقابت بر سر ُنفوذ در مناطق بشهي كه ري وجود دارد؛ اختالفزيعراق ن
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 طرف و كي از هي فقتي والميحت تحر تمي رژي تنگناوني دو طرف، مدني بياسي با وجود شكاف سي روابط اقتصادرونق
 هي به تُركراني چارچوب به صادرات گاز انيدر ا.  بوده استگري آن از طرف دي از درماندگهي دردسر ُتركيسود سرشار و ب

 ي تقاضاكي ي همراه بوده است و حتشتري بفي گرفتن تخفي برارك طرف ُتي توان اشاره كرد كه همواره با خواستهايم
 .   را به دادگاه الهه برده استي دالرارديليغرامت دو م

 گاز را با هي ُتركابد؛ي ي نماني دبه درآوردن پاي و دست باز برامتي قكتهي تجارت با مالها فقط به دي حال، سودآورني ابا
 كيشته در اواخر سال گذ.  داردي خود نگه مي در بانكهازي پرداخت شده را ني كند و فراتر از آن، طاليطال مبادله م

 رابطه ني شكل گرفته و در اغماي خوان ني كه گرد ادي كشف گردهي در تُركاتي مالاز و فرار ييشبكه گُسترده قاچاق، پولشو
 .  شددهي كشاني به مي اسالمي اردوغان و جمهوري ارشد دولت آقاورانينام پا

 ي هازهي انگشتري هستند كه بيهلت دار محدود و مياسي ارزش سي داراي اقتصادي تواُفقها،ياسي سي حل چالشهابدون
 بي گُشاده دست و مراجعه شوندگان آزمند، تركاني كه متقاضستي نيديترد.  دارندهي را در پاي تجاريمنفعت طلبانه 

 .  ستي ني كافي المللني بي خارج شدن از انزوايبرا اما هنوز ني سر گرفتن معامله هستند، اي برايخوب

 

  "حماسه سياسي" بعد از جمهوري اسالمي يكسال
 منصور امان

   خرداد23آدينه ... فراسوي خبر
يكسال پس از واگذاري پست رياست جمهوري به جناح ميانه حكومت، شكاف در دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي با شتاب 

رزشگاه ، اجازه برُگزاري جشن سالگرد پيروزي خود در يك و"حماسه سياسي"برندگان . در حال عميق تر شدن است
   . عمومي را نيافته اند و به جاي آن ناچار به گردهمايي محدود و ُكنترُل شده در يك سالُن دولتي شده اند

اين پروسه اي برخالف پيش بيني و انتظار رووساي دولت جديد است كه اُميدوار بودند با قرار دادن موضوع حل بحران 
پيرامون تعادل ُقواي داخلي و تقسيم سهم را به مرحله پس از آن خارجي در صدر دستور كار خود، پرسشهاي حياتي 

  . منتقل كنند
 در خُروج از تله بحران هسته اي و تحريمهاي فلج كننده، فاكتوري بود كه جناح ميانه حكومت را به "نظام"منافع عام 

 سياست خارجي در نظام واليت اين در حالي است كه. برقراري يك آتش بس موقت در ساختار قُدرت اُميدوار مي كرد
فقيه خود همواره به عنوان ابزار توليد اقتدار و قُدرت سازي ديده شده و با همين ويژگيها نيز از سوي رهبران و پايوران آن 

  . به نفع خود يا عليه ديگري به كار گرفته شده است
قط در پندار كساني وجود داشت كه مايل بودند با از اين رو، روابط خارجي به مثابه جزيره اي ايزوله از سرزمين اصلي، ف

غيرواقعي بودن اين خوش خيالي را . بندوبست و بدون كمترين هزينه، بهترين مكان در كرانه قُدرت را براي خود رزرو كنند
   .ابتدا لباس شخصيهاي بي نام ونشان با لنگه كفش مهر كردند و اكنون با نعلين و چكمه سرشناسها گواهي مي شود

 براي جلوگيري از جراحي سفيد يا همراه با خونريزي خود، ناچار به برخاستن – برخالف تمايل اش –جناح ميانه حكومت 
اين همزمان به معناي از دست دادن متحداني در ميان راست . از بين دو صندلي و دفاع از آنچه است كه به دست آورده

 قُدرت توسط آقاي خامنه اي، شُركا و همدستانش به اُردوي "ت سازييكدس"محافظه كار است كه در هراس از نقشه 
  . رقيب پناه برده اند، اما جايگاه خويش در هيرارشي قُدرت را مديون سيستم سركوب و تفتيش آنها هستند

شتاب و ابزاري چنين مي نمايد همانگونه كه تاكُنون چالشها، برنامه عمل را به حجت االسالم روحاني ديكته كرده، پيرامون 
اين مسابقه اي با چشمان بسته است كه دونده بخت . كه وي بدانها پاسخ مي دهد نيز روند رويدادها تعيين كننده باشد

       .برگشته نه قادر به ارزيابي سرعت رقبا است و نه مي تواند سبقت گرفتن آنها را ببيند
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  رودماشين کشتار ولی فقيه بدون دنده و ترمز پيش می 
  زينت ميرهاشمي 

   خرداد 26فراسوي خبر دوشنبه 
افزايش اعدام و تشديد خشونت در سياهچالهاي رژيم و دارزدن زندانيان اقليتهاي مذهبي بايد به كارنامه بي رونق حسن 

را خامنه اي با تشديد خشونت و ايجاد رعب و وحشت مي خواهد ماندگاري نظام . روحاني در سال گذشته بايد اضافه كرد
به جرات مي توان گفت بخش اطالعات و ساواماي رژيم بار بخشهاي غير فعال توليد، . در اين شرايط بحراني بيمه كند

بيكاري و نابسامانيهاي اجتماعي را بر دوش كشيده و زندانيان سياسي را براي جلوگيري از هر تحول احتمالي قرباني مي 
ي اهل سنت از فرزندان مردم اهواز توسط عوامل سركوبي ولي فقيه اعدام  خرداد، دو زنداني سياس22روز پنجشنبه . كند

  . اين دو زنداني سياسي با نامهاي علي چه بيشاط و سيد خالد موسوي مخفيانه اعدام شدند. شدند
كم  خرداد، تعدادي از خانواده هاي زندانيان اهل سنت در اعتراض به جابه جايي فرزندان شان جهت اجراي ح24روز شنبه 

 زنداني اهل سنت به 4جالدان رژيم واليت فقيه روز شنبه . اعدام در مقابل زندان گوهر دشت كرج دست به اعتراض زدند
 حامد احمدي، جهانگير دهقان، جمشيد هان و كمال ماليي را براي اجراي حكم اعدام به قتلگاه ديگري منتقل  نامهاي
 فقيه نهادينه شده و پايوران رژيم به ريختن خون زندانيان، بريدن دست خشونت و اعدام در رژيم ضد بشري واليت. نمودند

اين كه بعد از سه دهه و عليرغم كشتار و قتل عام در بيش از سه دهه اين چنين . معتاد شده اند... و درآوردن چشم و 
 زور سركوب بر جا مانده فعاالنه به قلع و قمع جوانان دست مي زند، نشان دهنده وضعيت بحراني رژيمي است كه فقط به

 در جامعه را سرپوش   رژيم واليت فقيه با توسل به دين حكومتي و سركوب اقليتهاي ديني، فقر و بيكاري گسترده. است
  . مي گذارد

 "يمنشور حقوق شهروند" ماه پس از انتشار 7
  امانمنصور

  خرداد30 نهيآد...  خبريفراسو

 ماه پس از انتشار 7.  همچنان در ابهام مانده است،ي حجت االسالم روحاني پر سرو صداي ژست حقوق بشركي سرنوشت
 ي سند نه فقط به طور واقعني از ايي رد پاچي ه،ي اسالمي جمهوردي دولت جدسيي ري از سو"يمنشور حقوق شهروند"

 نامه نيي گذراندن آاي ني قوانبي و در شكل تصوي گونه ظاهره بي شود، بلكه حتي نمافتي روزمره شهروندان يدر زندگ
 .  خوردي از آن به چشم نمي نشانزي الزم االجرا نيها

 ي حرفه اي و هورا كشهاي طراحان دولتهي اولياهوي با ه"منشور" ني در باره اي كُنونزي سكوت سماجت آمني بيناهمگون
 ريي تغاي آنها نه به قصد بهبود شي سازد كه نماي را آشكار ميي و گُمراه كننده بودن ژستهايي محتواي آن، بي افتخاراي

 ي صورت ميبي عوامفريعني در دسترس، لهي وسني ترنهي هزي و بني ارزانتربا كردن آن ري موجود، بلكه تحمل پذتيواقع
 ني ابي تكذ،ي اسالمي جمهوراستي از صحنه سي روحاني آقاي رنگ و روغني شدن تابلودي خبر از ناپدني ترتازه. رديپذ

 .  آن استي مكان فعلي نشانامر بدون دادن

 را رد كرد و آن را "ي شدن منشور حقوق شهرونديگانيبا" خبر ي جمهوراستي نهاد ري چهارشنبه معاونت حقوقروز
 حي توضنگونهي وجود را اني كار دولت با ازي مي از سند مزبور روي نشدن اثردني مزبور علت درهيدا. دي نام"خالف واقع"

 .   در حال خواندن آن استي است و وي روحاني آقااريخت در ا"منشور"داد كه 

 و دي را برگزي در برنامه عمل دولت، راه حل كم خرج تر"منشور" دادن آدرس ي حجت االسالم به جا"معاونت" نيهمچن
 .  منتشر كند" عمومي آگاهيبرا" در باره آن را دهي نظرات رس"يبولتنها"اعالم داشت حاضر است 

 پوشانده شده زي اگر بدان جامه قانون ني حت- گري دي و حقوقياسي سهياني هر باي ي روحاني آقا"منشور" هر صورت، در
 يباز. ستي ني تحولچي ارزش بوده و متضمن هي كردن آن، بيي اجراي و الزم براي واقعياسي، بدون وجود اراده س- باشد 

 .    استي اراده انيود چن ُگواه نبنير خود، روشن ت"منشور" دولت با وراني و پاسيير
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  شھداي فدايي در تير ماه
خـديو   آبادي ـ محمدكاظم غبرايي ـ بهمن راست   كاظم سالحي ـ احمد خرم : رفقا

آقا ـ گلرخ شـهرزاد مهـدوي ـ نـادعلي       خسروي اردبيلي ـ نسترن آل  ـ محمدعلي

ران السادات روحي آهنگ پورنغمه ـ حميدرضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان ـ نزهت   

ـ محمود عظيمـي بلوريـان ـ يـداهللا زارع كـاريزي ـ اسـماعيل نريميـسا ـ حبيـب           

محمد علي خسروي اردبيلـي  قصاب آزاد ـ  ) امير(رضا  محمد -برادران خسروشاهي

بيجـاري ـ    خشكه رضا الماسي ـ حميد اشرف ـ يوسف قانع   مسعود فرزانه ـ علي  -

سيني ـ محمدحسين حقنواز ـ غالمرضا اليق مهربان ـ محمدرضا يثربي ـ فاطمه ح

پـور ـ    مهدي فوقاني ـ غالمعلي خـراط   طاهره خرم ـ عسگر حسيني ابرده ـ محمد  

دوان ـ   مـسيحا ـ حميـد آريـن ـ بهـزاد اميـري     ) بهـزاد (اكبر وزيري ـ مهدي  علي

سـعيدي  بيـان ـ عبـداهللا     اكبـر حـق   هاشمي ـ سيمين توكلي ـ علي خصوصي ـ علي     نادره احمد -افسرالسادات حسينـي

توفيـق   ـ  )مـائي  (غالمرضا جاللي ـ خسرو مـاني   - كامران رضواني –حميد ژيان كرماني كبير ـ   بيدختي ـ حجت محسني 

 – غـالم حـسين خاكبـاز    - كـريم فتحـي   –نادر ايـازي  شفيع رمضاني ـ   - بهمن راست خديو - اَسمر آذري يام –قريشي 

كمـال  اكبـر حيـدريان ـ     علـي  - طـوبي مولـودي   - مدني  علي حميدي– سياوش حميدي -عبدالحسين عناني شيشوان 

 – حسين تنگستاني - حميد فضل اللهي – ناصر فضل اللهي – نوروز قاسمي –روح انگير دهقاني  – سينا كارگر -محمدي 

 طـي   ،   ناصر ممـي ونـد     - احمد باختري  - هادي كاكاخاني    - فرشته گل عنبريان     – اسماعيل حسيني    -علي رضا فارسيان    

گر شاه و خميني به  تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي دژخيمان ستم           49ي  سالها

  .شهادت رسيدند

  

  

  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
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  يرهاشمي منتيز: سخنران
   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ

   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو
 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

----------  
 

  
  

    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،–چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن  فيلم کامل يادمان -١

  چھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيمای آزادی و تيشک- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د�ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
 ------------------------------------  

  

  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
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   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو
 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديد سيستم آمريكا فيلم بااين . ) دالر10( يورو7قيمت 

  
  

  
  

  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   د�ر١۵ يورو   ١٠قيمت 

  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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