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  در سوك زنده ياد آقاي ابوالقاسم كارگر
زنده ياد پـدر كـارگر معلـم رياضـي در           . با تاسف بسيار آقاي ابوالقاسم كارگر، پدر فدايي شهيد رفيق سينا كارگر درگذشت            

آقاي كارگر در .  بود و در دوران رژيم گذشته بارها تبعيد شده بودكرمانشاه و كرمان، بندر عباس، تهران، آباداناي دبرستانه
تنها فرزند پسر او، فدايي شهيد سينا . دوران پس از انقالب به فعاليت سياسي عليه استبداد مذهبي حاكم بر ايران ادامه داد    

رفيق سينا كارگر در آستانه انقالب از آمريكا به ايران بازگـشت و در  . ني اعدام شد به وسيله جالدان خمي  60كارگر در دهه    
پس از شهادت رفيق سينا كارگر نيروهـاي سـركوبگر رژيـم، آقـاي كـارگر و            . صفوف جنبش پيشتاز فدايي فعاليت مي كرد      

اي كارگر را دستگير و مورد شكنجه و        خانواده او را تحت فشارهاي فراوان قرار دادند و يك بار به جرم مهماني خانوادگي آق               
زنده ياد آقاي كارگر پس از شهادت سينا و آزار و اذيت . ضربات شالق قرار دادند كه عوارض آن تا پايان عمر باقي مانده بود  

 ژوئـن   28 (1391 تيـر    8نيروهاي سركوبي رژيم از ايران مهاجرات كرد و در آمريكا ساكن شـد و سـرانجام روز پنجـشنبه                    
زنده ياد آقاي ابوالقاسم كارگر در تمام دوران تبعيد در حركتهاي اعتراضي عليه رژيم .  سالگي درگذشت91 در سال )2012

  .جمهوري اسالمي شركت مي كرد و تا آخرين روزهاي زندگي دست از مبارزه رژيم واليت فقيه برنداشت
يشان، به خانواده شهدا و زندانيان سياسي و به همه          سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران درگذشت پدر كارگر را به خانواده ا           

  . تسليت مي گويد آزاديخواهان ايران 
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  1391تير 
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  عربده هاي مستانه، الفهاي بي مايه
  مهدي سامع

   
ار كردند و با الفهاي گزاف صورت مانور برگز . در ماه گذشته سرَكردگان سپاه پاسداران به وفور عربده هاي بي مايه سردادند            

آنها بر طبل جنگي كه در چشم انداز قرار ندارد كوبيدنـد و خـود را فـاتح آن    . خود را سرخ نگهداشتند و خود فريبي كردند 
 تير پايـان يافـت، اعـالم    14كه روز چهار شنبه » 7پيامبر اعظم «سپاه پاسداران پس از مانور نظامي سه روزه         . اعالم كردند 

گزارشـگر كانـال ده      تيـر خبرگـزاري رسـا از قـول           18روز  . » رژيم صهيونيستي از تهديد ايران عقب نشيني كرد        «ه  كرد ك 
و .... .  و زلزال را بكار گرفت110ايران در اين رزمايش انواع مختلف موشكهاي شهاب و فاتح «:اسرائيل اعالم كرد كهتلويزيون 

  ».ل ساخت ايران را در اختيار دارد و زلزا110حزب اهللا لبنان نيز صدها موشك فاتح 
، 3، 2، 1دهها فروند موشـك از انـواع شـهاب    «مدعي شد كه  نيروي هوا فضاي سپاه   ، سرَكرده امير علي حاجي زاده   پاسدار  

، قيام، تندر و زلزال شليك و بسياري از آنها پايگاه نظامي شبيه سازي شده دشمنان فرامنطقـه اي                   110خليج فارس، فاتح    
ها و پهپادهاي سپاه پس از اصابت موشـكها بـه ايـن پايگـاه،                ندهنَگج....سمنان را به طور كامل نابود و منهدم كرد        در كوير   

 كيلومتر نيز استفاده شد اما به دليل فاصله سكوها تـا هـدف از   2000از موشكهاي با برد  .....نقاط ديگر آن را بمباران كردند     
  .»د آنها استفاده شد كيلومتر بر1300پيش تعيين شده، تنها از 

  
هدف اصلي اين رزمايش اينه كه ما اراده سياسـي ملـت            « در باره اين مانور گفت      سپاه سرَكرده كل  جانشين   ،پاسدار سالمي 

مان به شكل نمادين با استفاده از پرتاب موشكها به همه جهانيان   مسلمان ايران را در دفاع از ارزشهاي حياتي و منافع ملي      
كننـد و   ادبي سياسي با ملـت ايـران صـحبت مـي       حقيقت اين كار واكنشي است به كساني است كه با بي       نشون بديم و در   

البته جناب پاسدار فراموش كـرده كـه در         )  تير 13 تلويزيون شبكه خبر  (» .كنند  ها مي    سخن از روي ميز بودن همه گزينه      
 معادل كل انقالب است، وقتي تهران امن باشـد همـه            المللي و گاهي    تهران يك شهر جهاني و بين     «: تير گفته بود كه    4روز  

پاسداران واقعاً تكيه گاه اطمينان بخش و قاعده مطمئني براي سپاه، نظام و رهبري   «تالش شبانه روزي    و  » ايران امن است  
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اين گفته اعتراف صريحي بر اين حقيقت است كه بـي ادبـان سياسـي كـساني نيـستند كـه                ) خبرگزاري فارس (» .سازد  مي
  . را تهديد مي كنند» سپاه، نظام و رهبري«حبت از همه گزينه ها مي كنند، بلكه آنهايي هستند كه در تهران امنيت ص

براي نظام است به ويژه وقتي بيشتر مـشخص مـي شـود كـه هـر                 » تهديد«اهميت اين مساله كه ساكنان شهر تهران يك         
 ،علـي سـعيدي  آخونـد  . ون نيروهاي سركوبي منجر مي شـود حركت توده اي عليه رژيم در اين شهر به تشديد تضاد در در    

در شرايط فتنـه برخـي از       «:مي گويد » سرداران سپاه «از   در مورد عدم همراهي برخي        در سپاه پاسداران   خامنه اي نماينده  
اين مشكل از كجـا     بايد ببينيم   .....اين افراد در دوران فتنه چيزي نگفتند و كوتاه آمدند         ....شان مهر زدند    سرداران ما بر دهان   

درباره مواضـع برخـي     ....اند  گيرد كه برخي افراد مانند اسامه ابن زيد پس از رحلت پيامبر اسالم سقوط آزاد كرده                 نشات مي 
  ) تير25روزنامه خراسان، شنبه . ( بررسيهايي صورت گيردبايد» هاي سياسي و نظامي  چهره

  
و فروپاشي در نيروهاي سركوبي از طرف ديگـر، دو تهديـد بـه هـم                نارضايتي و خشم توده اي از يك طرف و تشديد تضاد            

 مرزهـاي   بنابرين از آن جا كـه واليـت خامنـه اي          . ته و ارگانيكي هستند كه بنياد واليت خامنه اي را خيش مي زنند            سپيو
يـد اصـلي را در   ، آگاهانـه تهد كنـد  تعريف مي» كانون تهديد« در »راهبرد تهديد در مقابل تهديد«امنيتي خود را بر اساس      

تهران مي بيند و براي همين هر جار و جنجالي كه خارج از دايره اين تهديد به راه اندازد، تنها مصرَف داخلي و براي گـرم                          
  . نگهداشتن نيروهاي سركوبي است

  
ا اطالع خامنه اي به خصوص به خوبي آگاه است كه نبايد در زمين سفت چنان كند كه به صورتش بپاشد و براي همين و ب

 ميليون بشكه 15/ 5روزانه  خامنه اي مي داند كه در عبور . رفتار مي كند» عاقالنه«از مرزهاي سرخ طرفهاي خارجي اش، 
  .از تنگه هرمز را نمي تواند اخالل ايجاد كند)  درصد مصرف جهاني17 (نفت

كـه بـراي   رژيم مـدعي شـد   روهاي مسلح رئيس ستاد كل ني تير، پاسدار حسن فيروزآبادي، 17به گزارش ايسنا، روز شنبه     
 بر تنگه   حاكميتكنترل  د زيرا   كن   نمي »دچار اختالل «و  د  ندب    را نمي  »اين شاهراه مهم  «اما  » بستن تنگه هرمز طرح دارد    «

 اين هوشمندي و عقالنيت سركرده كل نيروهاي مسلح خامنه اي زماني خود را نشان داده . است»هوشمند و عاقالنه«هرمز 
مجلـس  » كميسيون امنيت ملي و سياست خـارجي      «هاي نظامي آمريكا در خليج فارس در مقابل طرح دو فوريتي            كه نيرو 

طرح دو فوريتي اعضاي مجلس ارتجاع كه بر طبق آئين نامه مجلس بايد             . براي بستن تنگه هرمز واكنش قاطع نشان دادند       
در حال حاضر به طور هوشـمندانه و عاقالنـه مـشغول            ،  آن در دستور كار مجلس قرار گيرد      ارايه   ساعت پس از     48حداكثر  

پاسدار فيروزآبادي كه از عواقب بستن تنگه هرمز به خوبي آگاه است به مجلـس نـشينان هـشدار مـي             . خاك خوردن است  
او مـي   . دهد كه پاي خود را از دايره اي كه براي آنهـا كـشيده شـده بيـرون نگذارنـد و در كـار بزرگترهـا دخالـت نكننـد                             

مراتب باالتر و پس از تصميم شوراي عالي امنيت ملي و تصويب رهبري و فرمان   فرمان يك عمليات از طريق سلسله «:گويد
ها و هيچ كدام عامل تاثيرگذار در جريان عبور نفـت از تنگـه هرمـز                  فرمانده كل قوا اجرا خواهد شد و سخنرانيها، مصاحبه        

  ) تير17روزنامه خراسان، شنبه  (».نخواهد بود
آنتوني كوردزمن از مركز مطالعات     آن چنان كه    » 7پيامبر اعظم   «ين ترتيب روشن مي شود كه ادعاهاي مربوط به مانور           بد

يـي   و حرفهاي احمقانـه  به راه انداختن مدود و د، بلوف زدن ،   هارت و پورت كردن    تماماً« مي گويد المللي    استراتژيك و بين  
  ) تير15سي ان ان (» .است

  
نجالي و به راه انداختن دود و دم بستن تنگه هرمز نمي تواند عامل موثر براي تامين امنيـت واليـت فقيـه                       اگر مانورهاي ج  

تـالش شـبانه روزي   پاسـدار سـالمي   . را مهـار مـي كنـد   » تهديد تهران«باشد، پس خامنه اي با كدام نقشه و كدام راهبرد  
ردار           م» سپاه، نظام و رهبري   « را عامل اصلي تامين امنيت       پاسداران عرفي مي كنند و سركرده نيروي تروريستي قدس به بـ

تهديـد و تحـريم     «: تير در مشهد گفت    26روز يكشنبه   سليماني  پاسدار قاسم   . ديگر براي تامين امنيت نظام تاكيد مي كند       
گيـري    صدور انقـالب اسـالمي در شـكل   ...توان و اقتدار انقالب دشمن را عصباني كرده است .....نشانه استيصال دشمن است   

  ) تير27روزنامه كيهان، دوشنبه . (است» كننده پايگاههاي مبارزه با ظلم در اقصي نقاط جهان تعيين
  

بنابرين نقطه قوت جمهوري اسالمي نه در بستن تنگه هرمز و شليك موشكهاي دوربرد كه در سركوبي و صـدور تروريـسم             
اين . خود را با تمام وجود احساس مي كند» خانه«ن در حكومتي كه مورد تنفر عمومي است، به درستي تهديد دشم     . است
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، حيدر ري ت25 كشنبهيروز . دشمن در همه جا حضور دارد و عوامل اطالعاتي حكومت به نفوذ گسترده آن اعتراف مي كنند
  نفـوذ هيـ  علميها  در حوزهي نظام حتدشمنان«:گفت قم يدر حوزه آخوندرژيم طي يك سخنراني  اطالعات ري وز مصلحي،

 كـه  كننـد  ي نامـساعد اسـت و تـالش مـ    اري بـس راني اي و اقتصاد  ي قصد دارند نشان دهند كه اوضاع اجتماع       آنها... .اند  كرده
 ني ديي تفكر جداجادي به دنبال ادشمنان... كننديي اعتبارزداي و از وندازندي نظام بي را به گردن رهبرهاي نابسامانتيمسئول

  .اند  ها همراه شده   نقشهني با ايا  ستند و با كمال تاسف عده ههي علميها  حوزهاني در ماستياز س
  

 تيـ  را بـه وال  ي سـاختار  ي را القا كنند و ناكارآمد     هي فق تي نقطه اشتراك نظر دارند كه ناموفق بودن ساختار وال         ني در ا  آنها
 وقتـي در حـوزه هـاي    .اين سخنان دقيق ترين و صريح ترين تشريح از وضعيت رژيم واليت فقيه است» . نسبت دهند هيفق

رده دري مـي كنـد، معلـوم                          مالها در قم انديشه سكوالريستي اين چنين نفوذ كرده كه وزير اطالعات را مجبور به چنين پـ
اين ضديت با نظام واليت فقيه و در راس آن خامنه  . است كه در شهرهاي بزرگ و به ويژه در تهران اوضاع از چه قرار است              

وي طي يك سـخنراني در روز  .  كه صداي آخوند محمد تقي مصباح يزدي را هم در آورده است   اي آن چنان گسترده است    
 چـرا كـه   ، كردداي و آسمانها پني زمي بر رو توان ي   عنوان نم  چي به ه  ي مقام معظم رهبر   همانند«: تير مي گويد   11يكشنبه  

 اي و مي امام را بشناسميت كه چرا هنوز نتوانست    تاسف اس  يجا.....و اجدادشان است  ) ع( از ائمه اطهار   يا   نمونه برجسته  شانيا
آخونـدهاي  ) خبرگـزاري فـارس   (» .مي درك كـرده و بـشناس      ي را به درست   ي، مقام معظم رهبر   )ره( امام   ني جانش مينتوانست

سرسپرده خامنه اي از اين كه خامنه اي را مردم در روي زمين سكه يك پول كرده اند تاسف مـي خورنـد و بـراي همـين                  
سرسپردگان خامنه اي فكر مي كنند بـا دادن مقـام آسـماني بـه خامنـه اي مـي تواننـد        . او مقام آسماني مي تراشند   براي  

امـام زمـان   «عبايي براي خامنه اي مي دوزند كه بتواند در قَد و َقباره همراهـان        . حقارت و ِپلشتي ولي فقيه را پنهان كنند       
امام زمـان را در حـال       «:مي گويد ه موقت تهران در مصاحبه با پاسدار اسالم          امام جمع  يقي كاظم صد  آخوند. باشد» شيعيان
 مكرر خدمت حضرت تشرف داشته اسـت،  لي دلنيبه هم...  استي گوهر پاكيا  خامنه يآقا.... اند دهي رهبر د  ي برا ييدعا گو 

بسيار گُشاد است و ايـن ادعاهـاي   آنها مي دانند و به روي مباركشان نمي آورند كه اين عبا براي هيكل آقا              » . نشناخته يول
روي ديگر اين فضل فروشـيهاي بـي مايـه،       . متَُشرعانه را مردم ايران به سخرِه گرفته و براي آن پشيزي ارزش قايل نيستند             

ه و اَكَـرِه او               بلوف. كابوسي است كه خامنه اي به آن دچار شده است          لـمده كشيهاي مستانه خامنه اي و عربهاي بي مايه و ع 
كابوس سرنگوني، تهران به مثابه يك تهديد، نفـوذ سكوالريـسم در حـوزه هـاي                . براي الپوشاني كردن همين واقعيت است     

» نقطه اشتراك«:وزير اطالعات ولي فقيه اين كانون را به درستي تعريف مي كند        . كانون ستيز را مشخص مي كند     ....مالها و 
  . است» هيفق تيناموفق بودن ساختار وال«همه دشمنان رهبر 
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 افزايش تورم، رشد نقدينگي و نابودي توليدات داخلي 
 زينت ميرهاشمي 

 

شعار تك نرخي كردن . افزايش غير متعارف قيمت كاالهاي مورد نياز مردم در ماههاي اخير، باعث باالرفتن تورم شده است       
تورم نه تنهـا  . ي آن از همان ابتدا معلوم بودارز و كاهش نرخ تورم از جمله شعارهاي دولت پاسدار احمدي نژاد بود كه پوچ         

 درصد رسيده و در ماههـاي آينـده   30كاهش پيدا نكرد بلكه بنا به داده هاي آماري كارشناسان اقتصادي رژيم، به بيش از           
 . در اين مدت، چند نرخي شدن ارز هم رسميت پيدا كرد. بيشتر هم خواهد شد

ايران «:دانست و گفت» لطف خداوند«را » تحريم شديد« تير 31اكني روز شنبه معاول اول پاسدار احمدي نژاد در سخن پر
وي براي توجيه حرفهاي بي پايه اش مدعي شـد كـه صـادرات غيـر                » .ابر قدرت است و مقام هفدهم اقتصاد جهان را دارد         

 .  ميليارد دالر رسيده است53 ميليون دالر بوده و اكنون به 700نفتي ايران در ابتداي انقالب 

خبري با  .  تير ماه، پوچي حرف معاون احمدي نژاد را اثبات مي كند           31گزارش درج شده در خبرگزاري حكومتي ايسنا در         
در اين خبر از قول مدير عامـل اتحاديـه مركـزي      . در اين خبرگزاري درج شده است     » قاچاق علف با پوشش نوشابه    «عنوان  

د علوفه نداريم، يونجه، ذرت علوفه يي و كاه بـه كـشورهاي خـوزه خلـيج                 در حالي كه مازاد تولي    «:دامداران نوشته شده كه   
به طوري . علوفه توليد داخلي با پوشش نوشابه و به اسم نوشابه به كشورهاي همسايه قاچاق مي شود. فارس صادر مي شود 

 » .كه در انتهاي ماشينهاي كانتينري علوفه چيده و در پوشش جلويي آن نوشابه قرار مي گيرد

، تحـت نظـام واليـت فقيـه         »لطف خداوند «الم سه نرخي شدن ارز از طرف رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بخشي از              اع
 .است

چند نرخي شدن ارز، تحت حكومت مستبد و فاسد، هر چه بيشتر بر بحران اقتـصادي دامـن زده و بـه ورشكـستي توليـد                          
 حكـومتي، رانـت خـواران و آقـازداه هـا و عـده اي                وقتي شاهرگهاي اقتصادي در دست وابستگان     . داخلي كمك مي رساند   

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

 سـه دهـه حكومـت ولـي فقيـه و            صفهاي طويل مردم براي دستيابي به اندكي گوشت مرغ و نرخ بندي ارز و كاالها بعد از                
دستيابي عده اي رانت خوار بـه ارزهـاي   . ميزان باالي درآمد نفت طي سالهاي گذشته نشانه چپاولگري حكومت فاسد است      

پايوران رژيم دليل سه نرخي شدن ارز       . ارزان با توجه به نقشي كه در مافياي واردات دارند به توليد داخلي ضربه خواهد زد               
در صورتي كه چند نرخي شدن ارز تورم را افزايش داده و به دنبـال  . نرخ تورم و بهاي كاالها اعالم كرده اند       را پايين آوردن    

 . آن گراني بيشتر خواهد شد

.  درصد برخوردار بوده است34 نسبت به سال پيش، از افزايش بيش از 90بر اساس آمار بانك مركزي، هزينه توليد در سال 
به ويژه اين كه نقدينگي . ن كاالهاي حاملهاي انرژي تاثير مستقيم بر صنايع توليدي داشته است حذف يارانه ها و گران شد     

بانك مركزي پرداخت يارانه هـا را نـسبت بـه نـرخ             . موجود در پي حذف يارانه ها در چرخه توليد به كار گرفته نشده است             
 . ر خود به افزايش فاصله طبقاتي اذعان نموده استافزايش تورم در زندگي مردم بي تاثير ارزيابي كرده  و در گزارش اخي

 هزار نفر به وزير كار منتشر شده در مورد تاثير حذف يارانه هـا بـر زنـدگي خـود     10در نامه كارگران كه با امضاي بيش از      
 ». درصد از دستمزد روزانه زير خط فقر ما كارگران به خزانه دولت سرازير شده است5عمال حدود «:آمده است

 

 وجيه گراني از ديدگاه پايوران رژيم ت

در حالي كه گستردگي ققر چهره خشن و بي رحم خود را به نمايش مي گذارد و دل هر عدالتخواهي را بـه درد مـي آورد،        
برخورد پايوران رژيم به زشتي فقر، خشم و نفرت مردم را نسبت به پاي دارندگان ظلم افزون مي كند و بارگاه واليت فقيـه    

 .ن سمبل بي عدالتي در پيكان خشم مردم قرار مي گيردبه عنوا

در حالي كه گوشت تبديل به كااليي لوكس شده و از سفره مردم حذف شده، پيشنهاد حذف تـصوير آن از تلويريـون داده                        
يكي از شيوه هاي مبارزه با كمبود گوشت كه از طرف سركرده نيروي انتظامي رژيم مطـرح شـده اسـت، حـذف                       . مي شود 

شايد به اين شكل مردم مرغ را فراموش كننـد و ديگـر بـه نبـود مـرغ يـا گرانـي آن                        . ر مرغ از صفحه تلويزيون است     تصاوي



 ٦

اين نوع مبارزه يا راه حل براي برخورد با باال رفتن قيمتها فقط در عطاري آخوندهاي واليت فقيه پيدا مـي                     . اعتراض نكنند 
 . شود

فرمانـده نيـروي   . وشنودي خود را از پخش تصاوير مرغ از تلويزيون اعالم كرد        تير ناخ  24اسماعيل احمدي مقدم روز شنبه      
 كردن اشتهاي مردم به مرغ كاهش راه حلي براي ،انتظامي كه به ظاهر از نبود گوشت مرغ بر سفره هاي مردم ناراحت شده

. » شايد نتوانـد آن را بخـرد  در فيلمها خوردن مرغ را نشان مي دهند در صورتي كه فردي      «:وي گفته است  . پيدا كرده است  
برخي افراد با ديدن اين فاصله طبقاتي مي گويند كه خودمان چـاقو    «:وي كه از خشم گرسنگي مردم هراس دارد مي گويد         

 » .به دست مي گيريم و حقمان را از اين پولدارها خواهيم گرفت

 خوفناكتر دانست و منكر هر گونه فقري در ايران  تير، فقر را از همه طوفانها23روضه خوان نماز جمعه در تهران روز آدينه 
اين در حالي است كه موضع گيري پايوران رژيم نـشان           . »فقر در كشور واقعيت ندارد    «:وي در سخن پراكني اش گفت     . شد

دهنده اين است كه آنها فقر را يك تهديد جدي براي نظام مي بينند و از خـشم همگـاني در برابـر افـزايش قيمتهـا و بـي            
 . لتي هراسان هستندعدا

 

راه حل وي چـون همقطـارانش   .  راه حل خود را در برابر گراني گوشت مرغ ارائه داد، تير31ناصر مكارم شيرازي روز شنبه   
وي بيـشرمانه  » .با اندكي قناعت از مصرف برخي مواد پرهيز كنند«:وي از مردم مي خواهد. دعوت مردم به فقر بيشتر است   

 .به دامن علم پزشكي شده و مصرف گوشت را زيانبار توصيف مي كندبراي توجيه گراني دست 

شهروندان مرغ را احتكار و «:حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگاني سفره هاي خالي مردم را به مسخره مي گيرد و مي گويد  
 » .مازاد بر مصرف تهيه مي كنند

ريت احتياج دارد چرا كه يكي از نقـشه هـاي دشـمنان             اين گراني به مدي   «: تير، گفت  11غالمعلي حداد عادل، روز يكشنبه      
 . وي گراني را توطئه غربيها دانست» .است

كه براي بي اعتمادسازي مردم نسبت بـه نظـام تـالش مـي كننـد،                » جريان انحرافي «محمدجواد الريجاني گراني را هدف      
 . دانست

با استفاده از آن    » شكست خوردگان فتنه  «نست كه     دا» گزارشها و مستد سازيهاي دروغين    «وزير اطالعات بحران گراني را      
 . هستند» بحران اجتماعي«در پي ايجاد 

در حالي كه مصلحي وزير اطالعات رژيم، تالش مي كند گراني را توطئه دشـمن نـشان دهـد، مـدير عامـل فروشـگاههاي                         
 » .فزايش يافته است درصد ا30به دستور مراجع ذيصالح قيمت گوشت قرمز «: تير گفت26شهروند روز دوشنبه 

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

هر كدام از اين باندها تالش      . هدف اصلي همه باندهاي حكومتي استفاده از رانت قدرت و مشاركت در حاكميت است             . است
در حالي كه همه آنها در كشتي زهـوار درفتـه اي نشـسته انـد و نقطـه               . يط بحراني جلوه دهند   مي كنند خود را ناجي شرا     
 . وحدتشان حفظ نظام است

هراس پايوران رژيم از تسخير خيابانها توسط مردمي اسـت كـه            . صحبتهاي وزير اطالعات تاكيدي بر بحران اجتماعي است       
با توجه به اين كه شعار عليه ولي فقيه در راس شعارهاي .  طلب كنندمنابع مالي رژيم را مورد هدف قرار دهند و حقشان را

 . مردم در قيامهاي خياباني يوده، مصلحي پيشاپيش اعالم مي كند كه ولي فقيه در گرانيهاي اخير نقشي ندارد

اريها را متوجه رهبر آنها مي خواهند با اعتبار زدايي و زير سوال بردن كارنامه رهبر برخي كم كاري و ندانم ك«:وي مي گويد
بدانند و انتساب همه مشكالت از قبيل گراني و معضالت جزيي به رهبر انقالب از جمله نفشه هاي دشمنان محـسوب مـي           

 . صحبتهاي مصلحي تاكيدي بر واقعي بودن تنفر مردمي از ولي فقيه و جايگاه وي در نظام استبدادي است»  .شود

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  



 ٧

  ه اي براي رژيمعواقب شكست ديپلماسي اتمي و منطق
  جعفر پويه

  
. شكست ديپلماسي اتمي رژيم جمهوري اسالمي، عواقب گوناگوني از جمله ورشكستگي اقتصادي كشور را ببار آورده اسـت                

هرچند در گذشته نيز كفـه رژيـم از   . استراتژي مذاكره براي براي مذاكره، مدتهاست كه موازنه را عليه رژيم برهم زده است   
اما سياست مماشات كشورهاي غربي با رژيم و تالش براي رسيدن بـه يـك توافـق تـا حـد                     . دار نبود سنگيني مهمي برخور  

ممكن قابل قبول، اين توهم را براي پايوران رژيم واليت فقيه بوجود آورد كه دست باال در اين ميانه دارند و هـر روز سـعي      
اين توهم قدرت و باال دسـتي بـراي خامنـه اي بـه              . مي كردند بر حجم خواسته هاي نامربوط خود از طرف مقابل بيفزايند           

او بارهـا وعـده     . عنوان ولي فقيه رژيم اين گونه تعبير شد كه توانسته شعار ضد آمريكايي خميني را جامـه عمـل بپوشـاند                    
و خود نابودي و شكست آمريكا و فروپاشي آن را از تريبونها متفاوت حكومتي به هوادارانش مي داد و در آينه بحران پيش ر         

  .را بزرگتر از آنچه كه بود، مي ديد
  

  از ژنو تا مسكو
توافق حداقلي در ژنو و وعده عقب نشيني، اين تصور را در غرب بوجود آورد كه مي شود سرسخت ترين كشورها همچـون                       

دي بـه طـول     اما اين تصور زمان زيا    . رژيم تروريستي جمهوري اسالمي را با مذاكره َنرم كرد و وادار به عقب نشيني ساخت              
نيانجاميد، با رسيدن مذاكره كننده اتمي رژيم به تهران، ناگهان توافقات انجام گرفته به دور انداخته شد و رژيم يـك صـدا                       

از اين زير همه چيز زدن تا رسيدن بـه يـك بـن بـست     . اعالم كرد كه بر روي پرونده اتمي هيچگونه سازشي را نمي پذيرد      
  .ر زمان الزم نداشتهمه جانبه، يك دور مذاكره بيشت

 ماه زمان برد تا رژيم با هزار زبان به طرفهاي خـارجي بفهمانـد               15از آخرين دور مذاكرات قبلي تا از سر گيري مجدد آن،            
از احمدي نژاد پادوي رهبر در مسند رياست جمهوري تـا الريجـاني ريـيس مجلـس، از              . كه حاضر به گفتگوي مجدد است     

هاي دست چندم آن يك صدا آمادگي رژيم براي ادامه مذاكره را اعالم مـي كردنـد، امـا ايـن                 وزراي خارجه و داخله تا پادو     
غرب بود كه مي گفت به قول قرارهاي رژيم اعتباري نيست و حاضر نيست وقت خود را صرف گفتگويي كند كه توافـق آن            

بار ديگر رژيـم جمهـوري اسـالمي    . ته شداما با همه اينها، مذاكرات از سر گرف      . از هيچگونه ضمانت اجرايي برخوردار نيست     
نشان داد كه حرف تازه اي براي گفتن ندارد و تنها هدف اش از اين كشاكشها خريدن وقت و رسيدن بـه اهـداف از پـيش                           

رژيم مذاكره را براي استفاده به عنوان تريبوني كه مي تواند اين امكـان را در اختيـار آن قـرار  دهـد تـا                          . تعيين شده است  
و حرافيهاي همراه با الف و گزاف اش را، توسط وسايل ارتباط جمعي كه به اين گونه جلسات كشيده مي شوند، به                      شعارها  

  .اقصا نقاط دنيا مخابره كنند، مي خواست
  

  مذاكرات بي هدف
كشاندن موضوعاتي همچون بحران بحرين و كشمكش سوريه بر ميز مـذاكرات اتمـي در البـالي درخواسـتهاي رژيـم، بـر                       

خواسته هايي كه هيچ دليل منطقي براي وجود آنها در ايـن  . افزود... دي همچون مديريت جهاني و خلع سالح اتمي و   موار
دور جديد از استانبول در تركيه شروع شد و رژيم دروغهايي همچون توافـق غـرب بـا حـق غنـي                      . مذاكرات ديده نمي شد   

، نه تنها توافقي انجام نگرفته، بلكه رژيم بـا توليـد جعليـات و    سازي اتمي اش را تكرار كرد تا اين كه در بغداد مشخص شد       
اما نه تنها موفق به اين كار نشد، بلكه شكستي سخت         . دروغگويي سعي كرد تا شكست دور جديد را به گردن غرب بيندازد           

  .را متحمل شده و اكنون مي توان گفت بازي را به كلي واگذار كرده است
ز خواسته هاي رژيم را مي پذيرفتند و با ارائه بـسته اي، امكانـاتي را بـراي آن در نظـر گرفتـه                        ها بخشي ا   اگر در ژنو، غربي   

به زبان ساده، در تمام اين مدت رژيم بدون يك برنامـه            . بودند، اما اكنون نه از آن هدايا خبري است و نه از حداقل گذشت             
اقعي، تا توانست بر بوق تبليغات دميد و غرب سنگرها را         درست و محاسبه دقيق با به ميان انداختن ادعاهايي واهي و غير و            

محاسبه شده يكي پس از ديگر تصرف كرد و برنامه خود را دقيق به پيش برد و نتيجه آن وضعيتي شد كه اكنون شاهديم،         
  .غرب رژيم را در تنگنايي قرار داده كه اآلن در هست
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 تكنولوژي اتمي و حجم اورانيوم غني سازي شده، نه تنها نتوانست ادعاهاي گزاف رژيم بر سر پيشرفتهاي اتمي، دستيابي به
.  را پرداخت كند براي آن امتيازي ببار آورد، بلكه اكنون كه روز محاسبه است، بايد حساب و كتاب تمام آنچه بر زبان آورده                

نشان داده كـه روز بـه روز بـراي او    در اين ميان، رژيم تنها عربده كشيده و با تكيه بر دالرهاي نفتي، خود را پيروز ميداني                
پايوران رژيم بدون توجه به اين از دست رفتن ميدان، عربده هاي بدمستانه كـشيده انـد و بـا داد و هـوار و                         . تنگتر مي شد  

تـاوان شـراب    "امـا امـروز متوجـه شـده انـد           . جنجال تالش كرده اند ثابت كنند كه قدرتهاي جهاني را شكـست داده انـد              
  ." مخمور در ميان مستان نشستن است–اب خوردنهاي بي حس

درمقابـل ايـن گـسترش    . هرچقدر رژيم واليت فقيه عربده كشيد و حرافـي كـرد، غـرب تحريمهـاي خـود را گـسترش داد         
تحريمها، يا پايوران رژيم آنها را كاغذ پاره خواندند و يا ولي فقيه شان ادعا كرد كه خواهد توانست اين تحريمها را دور بزند                      

  . كه آنها كار ساز نيستند زيرا رژيم واكسينه شده استو گفت
  

  بحران همه جانبه، نتيجه مذاكره براي مذاكره
همزمان نه تنهـا بانكهـاي   . اما نتيجه اين شد كه از سال گذشته تا كنون صادرات نفت رژيم به نصف تقليل پيدا كرده است                

يعني اگر رژيم بتواند . ادل پولي با جهان به كلي قطع شده استرژيم، حتا بانك مركزي آن نيز مورد تحريم قرار گرفته و تب 
با اين حساب رژيم كـه همـه   . تحريمها را دور بزند و نفت بفروشد، باز قادر نخواهد بود تا پول آن را به داخل كشور بفرستد        

ايـي داخـل كـشور بايـد     مبادالتش با ارزهاي معتبر جهاني به ويژه دالر انجام مي گيرد، اكنون دست بـسته، بـه همـان دار                 
  .دلخوش باشد

با تمام تـالش دولـت و حـضور نيروهـاي     . به همين دليل ارزهاي خارجي و در راس آنها دالر به يكباره جهشي عظيم يافت         
تاثير اين جهش .  تومان است700اطالعاتي براي كنترل بازار ارز، اختالف بين قيمت دالر دولتي با بازار آزاد چيزي بيش از 

يمت كاالهاي اساسي آن چنان است كه قيمت بسياري از مواد و كاالهاي اساسي مورد نياز مردم بيش از صـد در                      بر روي ق  
. دولت و پايوران رژيم تنها توانستند شعار دهند و اين اتفاقات را به گردن دشمن و نيروهاي خارجي بيندازند. صد گران شد

 به عربده جويي مشغول بودند و شعار شكست جبهه استكبار را فرياد اما نمي گويند آن زماني كه سرمست از دالرهاي نفتي
مي كردند، فكر امروز را نكرده بودند؛ كه در صورتي كه گلوگاه عبور ارز به داخل كشور بسته شود كـه شـد، آن وقـت ايـن         

ژيم ناتوان از واردات اكنون صفهاي طويلي براي ارزاق عمومي ايجاد شده و دولت و ر. دلقكهاي مسخره چه كار خواهند كرد
  بسياري از كاالهاي اساسي، چگونه مي خواهند پاسخ مردمي كه چوب سياستهاي ماجرا جويانه رژيم را مي خورند، بدهند؟

 ميليون بشكه نفت روزانه، در سال گذشته دولت با كسر بودجه اي حدود سي ميليارد دالر رو بـه                    2با وجود صدور بيش از      
نفت به نصف سال قبل كاهش پيدا كرده و بسياري از  كاالهاي اندوخته شده نيز تـه كـشيده انـد،    اكنون كه صدور . رو بود 

  دولت چگونه خواهد توانست كسر بودجه خود را جبران كند و پاسخ بازار ارزاق عمومي را دهد؟
 و روانه كردن بديهي است در چنين وضعيتي يكي از راههاي دم دستي دولت همچون گذشته چاپ اسكناس بدون پشتوانه      

اين حجم نقدينگي اضافه توازن بازار را به        . در چنين حالتي بار ديگر بر حجم نقدينگي افزوده خواهد شد          . آنها به بازار است   
گراني به دليل افت ارزش پول ملي بيشتر . نفع خود برهم خواهد زد و اوضاع را از آن چه امروز هست آشفته تر خواهد نمود

  . خواهد شد
  

  ان دو عارضهيك بحر
باال گرفتن اعتراضات مردمي كه به دليل بيكاري و گرانـي، قـادر بـه    : اول. حاصل چنين وضعيتي دو عارضه براي رژيم دارد     

بـديهي اسـت كـه      . بسياري از اعتراضات با عكس العمل شديد حكومت رو بـه رو خواهـد             . تامين معاش روزانه خود نيستند    
ايـن بـه معنـي ريـزش بـيش از بـيش       . قابله با اين اعتراضات برحـق مـي شناسـد   سركوب تنها راهي است كه رژيم براي م  

مشروعيت رژيم است، همان چيزي كه اين روزها از هاشمي رفسنجاني تا آخوندها و آيت اهللا هاي ريز و درشت بـه عنـوان                       
  .خطر بزرگ نسبت به آن هشدار مي دهند

ي و عدم كفايت كاربدستاني كـه كـار را بـدين جـا رسـانده انـد،                  انتقاد به سياستهاي جار   . شكاف در باالي رژيم است    : دوم
اين بگو مگوها مي توانند بـه صـفبنديهاي     . مواردي است كه در داخل حكومت از هم اكنون مورد بگو مگو قرار گرفته است              

  .جديد در داخل رژيم بيانجامد كه حاصل آن چيزي جز شقه شدن در باال و تضعيف واليت فقيه نخواهد بود
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ا با همه اينها علي خامنه اي نه تنها حاضر به پذيرش اشتباهاتش براي در پيش گرفتن سياستهاي ماجراجويانـه نيـست،                      ام
. بلكه به خوبي مي داند پذيرش حداقل اشتباه و كوچكترين عقب نشيني به سرنگوني يـا فروپاشـي رژيـم خواهـد انجاميـد                    

اين جاست كه يك بـازي دوسـر باخـت در پـيش روي           . ه و كرده ندارد   اي جز اصرار به آنچه تاكنون گفت       بنابراين هيچ چاره  
اين كه او سعي خواهد كرد با بند و بست و از اين سـتون تـا آن   . اوست، كه در هر دو حالت او بازنده اين ميدان خواهد بود   

  .ستون براي رژيم خود عمر بخرد و روز رويارويي را اندكي به عقب بيندازد، چاره ديگري ندارد
  
  فرت از اُم الُقران

رژيمي كـه  . تضعيف موقعيت رژيم درمنطقه به معني شكست سياست منطقه اي رژيم هم هست     . اما اين همه ماجرا نيست    
بهار عربي توازن منطقه را بـه       . خود را اُم الُقراي مسلمانان مي دانست، اكنون مورد بي توجهي كامل مردم منطقه قرار دارد               

اگر جنگ عراق و افغانستان همچون هديه اي آمريكايي تقديم رژيم شـد و موقعيـت او را    . استزيان واليت فقيه برهم زده      
چهره زرد رنگ او نـشانه بيمـاري نفـرت          . براي مدتي تقويت كرد، اكنون وزش بهار عربي، به معناي پائيز واليت فقيه است             

 درهمـان ابتـداي كـار، رهبـران تـونس           .عمومي اي است كه در منطقه نسبت به رژيم جمهوري اسالمي بوجود آمده است             
حساب خود را از رژيم ايران جدا كردند و با صداي بلند اعالم كردند كه نه تنها هيچ مشابهتي با رژيم تهران ندارنـد، بلكـه                          

در مصر كار بـه جـايي رسـيد كـه بارهـا       . حداقل ارتباط را نيز با آن دارند و از هرگونه نان قرض دادن به رژيم طفره رفتند                
انتشار مصاحبه هاي جعلـي و      . هبران اخوان المسلمين اعالم كرده اند عليه دستگاه تبليغاتي رژيم اعالم جرم خواهند كرد             ر

همه و همه تكذيب شد تا ثابت شود كه ... قالبي توسط خبرگزاري نزديك به سپاه پاسداران و اعالم سفر مرسي به تهران و        
ه ارتباطي به رژيم جمهوري اسـالمي نـدارد كـه هـيچ، حتـا از حـداقل ارتبـاط        اتفاقات منطقه و تغيير و تحول آن هيچگون    

  .ديپلماتيك به آن نيز پرهيز مي كنند
حمايت همه جانبه از بشار اسد . از همه بدتر وضعيت بسيار پيچيده و ناجوري است كه رژيم در سوريه گرفتار آن شده است

يروهاي سركوب رژيم در سوريه به نفع اسد و عليه مـردم، ثابـت مـي                و فرستادن نيرو و دخالت مستقيم سپاه پاسداران و ن         
بكارگيري نيروي قهري عليه مردم سوريه چشم مردم را نسبت . كند كه رژيم جمهوري اسالمي در جبهه مردم حضور ندارد

سو نفـرت   نتيجه اين سياست ضد مردمي، از يك        . به يك دروغ بزرگ كه همان حمايت از جنبشهاي مردمي است، باز كرد            
از رژيم واليت فقيه و از سوي ديگر از دست رفتن موقعيتي است كه با خرج كردن دالرهاي نفتي و بكـار گيـري نيروهـاي             

  .مزدور براي خود دست و پا كرده بود
حمايت دروغين از مردم بحرين و تالش براي روي كار آوردن شيعه هاي وابسته به خود در آن كشور، نه تنها باعث شد كه         

ارات متحده عربي به يك موضعگيري جديد دست زند، بلكه عربستان سعودي را به جبهه اي راند كه رژيم سـالها تـالش                 ام
اكنون مشخص مي شود كه عربستان سعودي و رژيم در چندين كشور به صورت نيـابتي درگيـر   . مي كرد از آن پرهيز كند    

ترور رفيق حريري دست باال را بدسـت آورد و عربـستان را كنـار     اگر در گذشته رژيم موفق شده بود تا در لبنان با            . هستند
بزند، اكنون در بسياري از كشورهاي ديگر از جمله مصر، تونس و سوريه از عربستان عقب است و ميـدان را بـه آن واگـذار                          

  .كرده است
  

  تركيه رقيبي تازه نفس
م جمهوري اسالمي پرداخته و تالش مـي كنـد تـا بـا             از سوي ديگر اكنون تركيه به عنوان مدعي اي جديد به رقابت با رژي             

هرچند رژيم جمهـوري اسـالمي تـا كنـون         . بازسازي وجه خود و نمايش اسالمي قابل قبول تر، جاي رژيم تهران را پر كند              
سعي كرده خود را حامي تركيه نشان دهد، اما واقعيت اين است كـه در موقعيـت كنـوني و غلبـه تحريمهـا بـر جمهـوري                          

از . تركيه نه به عنوان يك هم پيمان و يا هم مسلك بلكه به عنوان يك رقيب، خود را در موقعيت بهتري مي بيند                   اسالمي،  
رقابت در سوريه كه چندين بار به جنگ لفظي كشيده، تا جابجايي محل مذاكرات اتمـي بـه همـين دليـل، نـشان دهنـده                

  .وضعيتي بس دشورا براي رژيم در منطقه است
هرچند در موقعيت عادي مي شود اين       . ميانه بايد كشمكش رژيم با آذربايجان را نيز مورد توجه قرار دارد           همچنين در اين    

كشمكش را كم اهميت و از درجه اعتبار پائيني ارزيابي كرد، اما در موقعيتي كه رژيم جمهوري اسالمي قرار دارد، بحران با           
جار و جنجال جاسوسهاي دستگير     . عظلي بزرگ جلب توجه كند    همسايه شمالي خود، يعني آذربايجان مي تواند همچون م        

شده رژيم در آذربايجان تا صدور فتوا از سوي آيت اهللا هاي حكومتي عليه آذربايجان از يك طرف و كشاكـشهاي مـرزي از                  
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طرف ديگر، اين منطقه را آبستن وضعيتي مي كند كه در صورت پيچيده شـدن اوضـاع مـي توانـد همچـون درب پـشتي                           
  .رسي به رژيم عمل كنددست

  
  برخوردهاي نژاد پرستانه و نفرت بيشتر

تا وقتي كه نيروهاي خارجي در افغانستان بودند و آن كشور در اشغال قرار داشت، سالها به عنـوان يـك هـم پيمـان رژيـم        
ايي كـه عليـه     جمهوري اسالمي با يك بازي دو جانبه، تالش مي كرد تا از يك طرف رابطه اش را بـا نيروهـ                    . تصور مي شد  

اشغال مي جنگند به ويژه طالبان را حفظ كند و از سوي ديگر با روابط ديپلماتيك با دولت دست نشانده كرزاي، جاي پايي  
هرچند اين رابطه يكي به نعل و يكي به ميخ تا مدتها ادامه پيدا كرد، اما به محـض  . براي خود در آينده آن كشور پيدا كند       

  .ن افغانستان و آمريكا، رابطه رژيم با آن كشور به كلي دگرگون شدامضا پيمان استراتژيك بي
تالش رژيم براي جلوگيري از امضا اين پيمان نه تنها نتوانست براي او سودي داشته باشد، بلكه برخي از رهبران افغانستان                     

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

برخي از استانهاي كشور به صورتي بس بي شرمانه، راه ندادن افغانها به محلهاي عمومي همچون پاركها، و دستور به مغـازه   
براي عدم فروش جنس و مايحتاج روز مره به شهرونداني كه سالهاست در ايران زندگي مي كنند، بـار ديگـر                     ... اييها و   و ناو 

از همـه  . نشان داد كه آپارتايد نهفته در دل رژيم قرون وسطايي جمهوري اسالمي تا چه اندازه مي تواند نفرت برانگيز باشد          
تجهيز اوباش وابسته به حكومـت و بـاز گذاشـتن           . ت در ايران ساكن هستند است     بدتر حمله به خانه و كاشانه افغانهايي اس       

دست آنها با حمايت نيروي انتظامي در به آتش كشيدن زندگي انسانهاي شرافتمندي كـه جرمـشان افغـاني بـودن اسـت،                       
داد، بلكه چشم جهانيان و     اعمالي است كه نه تنها كشور افغانستان را در يك موقعيت تازه در برابر همسايه غربي خود قرار                   

به خصوص مردم منطقه را نسبت به رژيمي كه الف و گزافهاي بي مورد مي زند و از وحشي ترين رژيمهاي ضد انساني، بي  
  .شرم تر است، باز كرد

  
  امارات بندري بسته به روي رژيم

ي كه يكي از مهمترين راههاي ارتباطي    پروسه انزواي منطقه اي با برهم خوردن رابطه دراز مدت رژيم با امارات متحده عرب              
نـاتواني رژيـم در   . آن براي دور زدن تحريم و جهان غرب بود، وضعيت رژيم را در موقعيتي بسيار شكننده قـرار داده اسـت        

بازسازي اين ارتباط و نداشتن جانشين و آلترناتيو براي موقعيتهاي از دست رفته، به معني انزواي روز افزوني است كه هـر                       
  .از آن مي گذرد، بيشتر مي شودچه 

با اين حساب اگر شكست كامل سياستهاي منطقه اي را در كنـار شكـست ديپلماسـي اتمـي رژيـم بگـذاريم، وضـعيتي را                          
از يك طرف از تهران عالمتهايي مخابره مـي شـود   . خواهيم ديد كه رژيم جمهوري اسالمي اكنون در آن گرفتار آمده است          

امـا از  .  درصد را متوقف كند و شايد اگر بيشتر ادامه پيدا كند تعطيلي فردو را نيـز بپـذيرد  20كه رژيم حاضر است تا غني       
حـداقل انتظـار   . قبل كاملن مشخص است كه اين نوشداروي پس از مرگ سهراب هيچ دردي از رژيم درمان نخواهـد كـرد              

اما واقعيت اين است . برداشتن تحريمهاسترژيم از جامعه بين الملل كه كاملن مشخص است در راس آن آمريكا قرار دارد،    
اگر در آن موقع مي توانست پشت ميز مذاكره توافق كند و از            . كه اين موقعيت را نزديك به دو سال قبل رژيم از دست داد            

تعطيلي فردو و غني    . موضعي كه در داخل نيز قابل توجيه بود، عقب نشيني نمايد، چنين امكاني اكنون در دسترس نيست                
 درصد مي تواند به عنوان پيش درآمد يك توافق و نشان دادن صداقت رژيم در پايبندي به توفقات مورد پذيرش             20 سازي

  .واقع شود نه چيزي بيشتر
. تالشهاي چند ماه گذشته رژيم براي فعال كـردن جوخـه هـاي تـرور و دسـت زدن بـه عمليـات ايـذايي نيـز ناكـام مانـد                  

بـه جـز    . شرقي دستگير شدند، برنامه ريزي براي عمليات ديگر نيز راه به جايي نبرد            تروريستهاي ارسالي در آسياي جنوب      
اكنون رژيمي ياغي مانده اسـت بـا    . چند عمليات نيمه موفق كه به سرعت در نطفه خفه شد، اين امكان نيز كار ساز نيست                

وضعيت در داخل روز    . دهاي حقوق بشري  كوهي از تحريمها و چندين قطعنامه سازمان ملل،  اتحاديه اروپا و سازمانها و نها              
  .صفهاي ارزاق عمومي طويل تر شده و صداي اعتراضات بلند خواهد شد. بروز بدتر مي شود
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  تاوان سياستهاي ماجراجويانه
ايـن مقـصر سـازي    . از هم اكنون زمزمه هايي در بي كفايتي بعضي از مسووالن و سياستهاي غلط به زبان آورده مـي شـود         

دسـته  . كه آنچه تا كنون به عنوان سياستهاي رژيم به پيش برده مي شد، به نقطه پايان خود رسـيده اسـت   نشان مي دهد    
آناني كه تا كنون اسبهاي خود را چهار نعل تاخته و هر آن چه مـي               . بنديهاي جديد و سنگربنديهاي تازه شروع خواهد شد       

در داخل رژيم بسياري طناب دار ديگري را مي         . ايد بترسند توانستند بر سر رقباي و شركاي سابق خود آورده اند،  اكنون ب            
سياسـت حـذف، سياسـت تـا        . اينان زخم خورده شرايط، منتظر فرصت هستند، فرصتي كه هر آن نزديكتر مي شود             . بافند

 اما آيـا ايـن قربـاني   . كنوني رژيم بوده است، چاقوي جراحي در حال تيز شدن است و بخشي و تعدادي قرباني خواهند شد                 
  سازي و جراحي خواهد توانست دردي از رژيم دوا كند و از بن بست خود ساخته كنوني نجات پيدا كند؟

 غرب و در راس آنها آمريكا سالهاست با ممارست و حوصله پروژه اي سخت را به پيش برده اند و تا به اينجايي رسيده انـد                 
كر مي كند كه با يك عقب نشيني تاكتيكي و حداقلي خواهد         اگر رژيم جمهوري اسالمي ف    . كه اكنون رژيم در آن قرار دارد      

اكنون موقع ديدن عواقـب عربـده جوييهـا،         . توانست در دامي كه اكنون گرفتار آمده نجات پيدا كند، بسيار در اشتباه است             
 نزديـك مـي    سياست بحران زا و بحران زي به انتهاي خط خود         . ترورها، آدمكشيها و انفجار سفارتخانه و گروگانگيري است       

اين كه سرانجام اين وضعيت چگونه خواهد بود؟ نيروهاي ديگري نيز در اين روند تاثير گذارند كه در اين تحليـل بـه                   . شود
اما در يك جمله مي توان اين گونه گفت كه عاقبت خوشي براي رژيم جمهوري اسالمي در چشم            . آنها پرداخته نشده است   

  .انداز متصور نيست
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabarad@iran-nabard.com  

  
  جنگ سردمهاجران پس از 

   ژوئن، روز جهاني مهاجران20به مناسبت 
  ليال جديدي

  
مهاجرت يك پديده جهـاني     
ــود    ــواره وج ــه هم ــت ك اس
داشته امـا بـا پايـان جنـگ         
ســرد ايــن  تــصور و خــوش 
بيني ايجاد شد كـه بـا فـرو         
كش كردن رقابـت بـين ابـر        
قدرتها، وضـعييت مهـاجران     

ــد  ــي باي ــود م ــز بهب ــا . ني ام
زنــدگي بــراي مهــاجران نــه 

تها بهتـر نـشد، بلكـه مـوج         ن
تازه اي از بد رفتاري نـسبت       

  .به آنان آغاز گشت
 ،پيش ازپايـان جنـگ سـرد      

تشكيل دولت اسرائيل زمينه    
ســاز پناهنــدگي بــسياري از 

هاي داخلي در آن كشور، باعث پناهندگي  حمله شوروي به افغانستان و جنگ. فلسطينيها به اردن، مصر، سوريه و لبنان شد
خشكسالي، قحطي و جنگهاي داخلي باعث پناهندگي سكنه اتيوپي به كشورهاي مجـاور        . يران و پاكستان گرديد   افغانها به ا  
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يكي از داليل مهاجرتهاي اختياري مشكالت اقتصادي كـشور مبـدا           .  مهاجرتها نيز به اختيار صورت مي گرفت       ازبرخي  . شد
عنـوان   بـه .. پـذيرد  وت و يا دستمزد و رفاه بيشتر انجام مـي گونه مهاجرتها با هدف دستيابي به منابع طبيعي و ثر   اين. است

مهاجرت كارگران تركيه به آلمان غربي پـس از     . نمونه مهاجرت اروپاييان به آمريكا، استراليا، كانادا و آفريقا در قرن نوزدهم           
ت به چالشي جهاني پس از جنگ سرد، مهاجر. جنگ جهاني دوم، و مهاجرت مردم اتريش، مجارستان، يوگسالوي به آلمان         

  تـرين پديـده     مهاجرت در مقام يكي از مهم     .  تبديل شده است   ،امري كه با اقتصاد جهاني رابطه اي تنگاتنگ پيدا كرده         و به   
اي برخـوردار شـده و بـا         شناختي سده بيستم، در دوران پس از جنگ سرد و عصر جهاني شـدن از ابعـاد تـازه                     هاي جامعه 

 احزاب راست گرا بر     تي و فاشيس  تينيسودر اين ميان تبليغات ناسيوناليستي، ُش     . ي يافته است  الگوهاي سنتي تفاوتهاي بارز   
اكثر مهاجران انسانهائي هستند كه به دليل فقر و نابرابري اقتصادي،     .  است دامن زدن به ستيزه جوئي با مهاجران كم نبوده        

 زادگاه خود، دوستان، خانواده، شبكه حمايتي و ،اشغالعدم آزاديهاي سياسي و تامين اجتماعي، بي خانماني دوران جنگ و 
حال در زندگي جديد بـا مـشكالت و          با اين . زندگي بهتري دست يابند   كرده اند تا به     را ترك   آداب و رسوم و فرهنگ خود       

  . ، توهين و تحقير فاشيسم و نژاد گرايي روبرو مي شوندهاسختي
  

 جستجوي كـار    براي روستائيان، كارگران و كشاورزان فقير به سوي شهرها          البته اشكال ديگري از مهاجرت نيزمانند حركت      
اگر چه شرايط و عوامل مساعد جذب كننده مانند امكانات بهداشتي بيشتر، آموزش بهتر، درآمد بيشتر و مسكن                  . نيز هست 

  . ر بيشتر و فراگير تر استبهتر دليل برخي از مهاجرتها بوده  اما شمار مهاجران اجباري از جمله پناهندگان سياسي بسيا
 سازمان ملل متحد شمار مردمـي  2010بنا به گزارش سال     . استبيستم ژوئن، روز جهاني مهاجران و آوارگان سازمان ملل          

.  سال اخير است15اين باال ترين شمار مهاجران در .  ميليون رسيد43 /7كه در سراسر جهان  به اجبار مهاجرت كردند به           
بنا به گزارش ايـن سـازمان، بيـشتر ايـن     . يليون مهاجر و آواره جنگي داراي باالترين رقم  مهاجر مي باشد          م 3افغانستان با   

 ميليون افغان به كشورهاي همسايه  پاكـستان و          7/2 بالغ بر    2010در سال   . افراد به كشورهاي همسايه مهاجرت كرده اند      
  .  ايران رفته اند

ي در در جهان امـروز ذهنيـت غلطـ   ": سازمان ملل متحد در اين گزارش مي گويد       تيرس كميسار عالي پناهندگان   وانتونيو گ 
 آن را با ديگر انواع مهاجرتهـا و         كه شده و آن هراس از هجوم آوارگان به كشورهاي صنعتي است             ايجادامواج آوارگان   مورد  

ـ   اما بار اصـلي را ف "گوتيرس مي افزايد، .  "تحركات توده هاي انساني همشكل مي پندارند  دوش مـي  ه قيرتـرين كـشورها ب
 مهاجر در هر يـك دالر  710براي نمونه،  پاكستان مهماندار بيشترين شمار مهاجران به نسبت برآورد اقتصادي  با        . "كشند

 در  47همچنـين   .  بيشترين مهاجران از افغانستان، عراق و سومالي بوده انـد          2010در سال   .  در آمد خالص ملي بوده است     
  .   ان و كودكان تشكيل مي دهندصد مهاجران را زن

بنـا بـر   . بينند  قدرتمندان را با هستي خود تنيده مي ◌ٔ هاي زنجير سلطه    ويژه زنان  آخرين حلقه    ه  به اين ترتيب مهاجران ب    
 هزار انسان توسط قاچاقچيان از مرزها عبور داده شـده و  800 هزار تا 600برآورد سازمانهاي مدافع حقوق بشر، ساالنه بين  

بسياري از اين افـراد بـه كارهـاي سـياه و غيرقـانوني        .  درصد از اين افراد دختران و زنان هستند        80رسند كه     روش مي به ف 
  .گيرند كشانده شده و مورد استثمار و بدرفتاري قرار مي

ـ      جاي وضع قوانيني در راستاي پذيرفتن مهاجران به         در بيشتر مواقع، به      عنـوان    هعنوان شهروندان جامعـه، كنتـرل آنـان ب
از اين روست كه در عصر حاضر، بد رفتاري با مهاجران به يك معضل جهـاني        . نشينان جامعه مد نظر قرار مي گيرد        حاشيه

وردن آبـر " صليب سرخ بين المللي با تاكيد بر وضعيت ناهنجار مهاجران برسـازو كارهـائي كـه بـه امـر                   .  تبديل شده است  
  .  دارد بر مي گردد، پافشاري"نيازهاي مهاجران

در سال جاري رفتارهاي نژاد پرستانه نسبت به مهاجران كه بيشتر از سوي حكومتهاي راسـت گـرا و ارتجـاعي كـارگرادني                
  . در واكنش به آن،  جنبشهاي اعتراضي نيز شكل گرفته اند. شده به شكل چشمگيري ادامه پيدا كرده است

  .جران را توصيف مي كند مي پردازيمبه چند نمونه از اخرين رويدادهائي كه وخامت زندگي مها
    

  اسرائيل و مهاجران افريقائي
اسرائيل مهاجران آفريقايي را خطري استراتژيك براي اسرائيل خواند و اسـرائيليها را بـه                وزير  چندي پيش نتانياهو، نخست   

تعـداد ايـن   . دادرا اسـرائيل  وي در ادامه دستور اخراج فوري همه پناهجويـان آفريقـايي از    . خشونت عليه آنها تحريك كرد    
 هزار نفر برآورد شده است كه بنا به گزارشهاي سازمان ملل در صورت بازگرداندن اين افـراد بـه كـشورشان                      25پناهجويان  
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در پيامـد ايـن     . جان آنها در مخاطره خواهـد بـود       
ــه     ــتانه علي ــژاد پرس ــار ن ــشونت و رفت ــان، خ فرم

محله در برخي از . مهاجران آفريقايي افزايش يافت
 ي مهـاجران آفريقـايي     خانـه هـا    ،هاي فقير نشين  

توسط اوباش به آتش كشيده شـد و مـردم تحـت            
مهـاجران بـه رواج   . ضرب و شتم آنان قرار گرفتند     

فساد اعم از تجاوز، سرقت، مصرف مشروبات الكلي     
  . و حمل سالح سرد متهم مي شوند

  
 هـزار آفريقـائي از سـودان و اريتـره       60نزديك به   
از رژيمهاي سركوبگر و ستمكار  در سال براي فرار  

بسياري از  .  از مرز مصر وارد اسرائيل شدند      2005
مقامات اسرائيل گفته اند كه مهاجران بـر اقتـصاد          
ما ضربه مي زنند و هويت يهودي ما را به مخاطره           

 دفـاع از مهـاجران مـي       در عـده اي  . له مهاجران وجود دارد   ااز سوي ديگر، بحثهاي داغي در اسرائيل بر سر مس         . مي اندازند 
  اسرائيل از آوراگان فراري ازفاشيسم هيتلر بنيان گذاري  شده و بنا بـراين مـا مـسوليت داريـم كـه در برابـر ديگـر                           ؛گويند

كه نازيها آنها را قتل  اما برخي ديگر معتقدند اسرائيل هيچ مسوليتي ندارد و مي گويند، زماني. مهاجران انعطاف پذير باشيم
  . سمت ديگري گردانده بوده كردند جهان رويش را بو عام مي 

بنيـامين  " اي بـه    در اعتراض به سياستهاي سركوبگرانه عليه مهاجران، شـماري از نويـسندگان و ادبـاي اسـرائيلي در نامـه                   
يـژه   از كساني كـه حـائز جـوايز و         تن نامه توسط دهها     .خواستار توقف خشونتها شدند   اسرائيل،  وزير رژيم       نخست  "نتانياهو

اورام "    و" مردخاي كرمنتسر"، "أحينوعام نيني"، "يهودا باور"، "عموس عوز"اند، امضا شده كه از جمله آنها   اسرائيلي شده
، رئيس كنست، رئيس دادگاه عالي و روساي فراكسيونهاي پارلماني          "شيمون پرز "هايي از اين نامه به          نسخه . است "كانيوم

  .ارسال شده است
    

   يونان  مهاجران در
  

مدافعان حقوق بشر از سال     
ــا 2008 ــون 2012 ت  پيرام

اعمال خـشونت نـسبت بـه       
ن بـــه بحـــران  امعترضـــ

ــاجران   ــصادي و مهــ اقتــ
گزارشات تكاندهنـده اي را     

ــد  ــزارش داده ان ــار .  گ رفت
وحشيانه و شكنجه توسـط     

بوده  پليس يونان چشمگير  
ــين . اســت ســازمان عفــو ب

 ؛الملل در اين باره مي گويد
امــا نايتكار نيستند  مهاجران ج "

بـــا در يونان مانند جنايتكـاران     
  . "آنها رفتار مي شود

كـه    بـدون آن   ،كه مهاجران يك سفر خطرناك را پشت سر مي گذارند توسط دولت يونان دسـتگير مـي شـوند                   پس از آن  
ين المللي دارند اما بـي  بسيار از آنها نياز به محافظت قوانين ب. دسترسي به وكيل، مترجم و مدد كار اجتماعي داشته باشند      
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 هـزار نفـر تقاضـاي    30 بيش از 2009بنا به گزارش عفو بين الملل در سال . توجه بدان به كشور مبدا بازگردانده مي شوند    
  . نفر پذيزفته شده اند36پناهندگي به يونان داده اند كه تنها 

و دئن با نشان دادن ويـ     امعترض.  ر پا گشته است   در سالهاي گذشته چندين تظاهرات عليه بد رفتاري با مهاجران در يونان ب            
  .  كليبهائي كه توسط پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند دست به افشاگري زدند

  
  مهاجران افغان در ايران

  
تحت حاكميت جمهوري اسالمي، افغانهـاي مهـاجر در         
. ايران داري هيچگونه حقوق شهروندي ويژه اي نيستند       

ال پبش بـه ايـران مهـاجرت          س  30هنوز مهاجراني كه    
بـسياري از   . شـود   اند، آواره جنگـي محـسوب مـي         كرده

يك بنا به   . كودكان افغان از تحصيل كردن باز مانده اند       
-1379تخمين مندرج در ويكپديا در سـال تحـصيلي           

صد هزار كودك افغان در ايران از تحصيل    ، چهار 1390
ل در  دانش آموزان افغان نيز  حق تحـصي       .  باز مانده اند  

در عـين حـال،     . ندارنـد  ها را   هپيش دانشگاهها و دانشگا   
مهاجران افغان به كارهاي كم درآمد و سـخت و بـدون            

گفته مي شود   . هيچگونه امنيت شغلي كشيده شده اند     
كه  از ابتداي مهاجرت افغانها بـه ايـران سـازمان ملـل              
متحد براي كمك به سه ميليون مهاجر، ميليونهـا دالر           

ايــن در . المي پرداخــت كــرده اســتبـه جمهــوري اســ 
  .حاليست كه مقامات جمهوري اسالمي هيچگاه از اين كمكها ياد نكرده اند

ي استراتژيك ميان افغانستان و اياالت متحده          در هفته هاي گذشته، جمهوري اسالمي تالش كرد تا مانع امضاي توافقنامه           
 ؛لس سناي پارلمان افغانستان را با صراحت  تهديد كـرد و گفـت             رژيم در كابل، رئيس مج     در اين رابطه، سفير   . آمريكا شود 

ي استراتژيك ميان كابل و واشـنگتن را تأييـد كنـد، مهـاجران افغـان را اخـراج                     چنانچه پارلمان افغانستان سند توافقنامه    
  .قرار مي دهداز سوي ديگر، جمهوري اسالمي مهاجران افغان را ابزاري براي  انتقام جوئي از آمريكا . خواهند كرد

در روزهاي اخير و متعاقب تهديدهائي كه اثر بخش واقع نشد، با كارگرداني برخي از نهادهاي دولتـي فـضاي اهانـت و آزار                        
اتبـاع خـارجي    "فروشندگان مواد غذايي، نانواييها و تاكسيها ملزم شـده انـد بـه              . اتباع افغان به ويژه در استانها تشديد شد       

غالمرضا غالمي، مدير كل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري فـارس دليـل اعمـال چنـين                 . هند خدمات ارائه ند   "غيرمجاز
شهروندان بـراي   "بنا بر دستور وي     .  عنوان كرد  "خطر بيماريهاي واگيردار  " مردم و جلوگيري از      "حفظ بهداشت "روشي را   

لبه و اتباع نيز ملزم به همـراه داشـتن كـارت و    اطمينان يافتن از ناقل نبودن اتباع مي توانند مشخصات هويتي اتباع را مطا   
 با باز گذاشتن دست مردم بدين صورت نژاد پرستي بين مـردم ايـران توسـعه داده مـي                    ".مجوز اقامت قانوني خود هستند    

اد  و نيم ميليون افغان مشكل بزرگي براي اين كشور ايج2دولت افغانستان نيز نمي تواند اقدام موثري كند زيرا اخراج . شود
  .مي كند

  
ن افغـان  امعتقدنـد كـه مهـاجر    بشر نه تنها در افغانستان بلكه در ايران نيز           در اين رابطه  فعاالن اجتماعي و حاميان حقوق        

اما رفتار جمهوري اسالمي با افغانها نشان        .نبايد به يك ابزار سياسي براي بازيهاي سياسي منطقه اي و جهاني تبديل شوند             
هايي از جامعه ايران و شخشونت عليه شهروندان افغان در ميان بخ. وارد بازيهاي سياسي شده استمي دهد كه اين موضوع 

مردم افغانستان و مهاجران افغان .  استتاثير نمانده و با انتقادهاي شديدي روبروگشته    به ويژه  نيروهاي مخالف حكومت بي      
  مردم ايـران را از       ،من اعتراض به سياستهاي نا عادالنه رژيم      از فعاالن اجتماعي ايران و روشنفكران ايران خواسته اند كه ض          

  . برخورد اهانت آميزي كه از سوي نظام و سيستم مي شود، دوري دهند
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نمونه ديگر اقدامات جنايتكارانه، اعدام سه افغان مهاجر در سال جاري بـود كـه مـوجي از نفـرت را در ايـران و افغانـستان                         
. اي صـورت گرفـت   اج اجباري مهاجران افغان در داخل و خارج از ايـران اعتراضـات گـسترده    اخر در اين رابطه و   . برانگيخت

 در كابل نيز تظاهراتي صـورت گرفـت و        . صدها فعال سياسي و مدني در ايران به اخراج گسترده مهاجران معترض شده اند             
  .افغانستان از احتمال تيره شدن روابطش با ايران سخن به ميان آورد 

  
  يراني به كشورهاي ديگرمهاجران ا

   
براساس گزارش جديد صندوق بين المللي پول، ايران رتبـه اول را در آمـار مهـاجرت                 

  .  كشور در حال توسعه يا توسعه نيافته دنيا كسب كرده است91نخبگان از ميان 
 هزار ايرانـي    180صندوق بين المللي پول در اين مورد گزارش داده كه ساالنه حدود             

. اميد زندگي و يافتن موقعيتهاي شغلي بهتر از كشور خارج مي شـوند            تحصيلكرده به   
 هـزار نخبـه   180صندوق بين المللي در گزارش خود مي افزايد كه رقم خروج حدود             

  .  ميليارد دالر ارز از كشور است50تحصيلكرده از ايران، به معني خروج ساالنه 
  

ايـن در حاليـست كـه       . مي پناهنده كشورهاي ديگر مي شـوند      ن به حكومت جمهوري اسال    اعالوه بر آن، بسياري از معترض     
ويژه جوانان، شرايط سخت پناهندگي در كشورهائي نظير يونان و تركيه را به زندگي تحت تهديدهاي جـاني ،     ه  ايرانيان و ب  

  .شكنجه و اعدام در ايران را ترجيح داده اند
  

  مهاجرت به آمريكا و اروپا
  

 ميليون مهـاجر در سراسـر دنيـا     200جرت    بنا به گزارش سازمان جهاني مها     
اروپـا مهمانـدار    .  درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهند       3وجود دارند كه    

 45 ميليون و آمريكاي شـمالي پـس از آن بـا             70بيشترين شمار مهاجران با     
  . ميليون در رديف سوم قرار دارند25ميليون و سپس آسيا با 

كـه    در صـورتي   مردم جهان يليون   م 650،    2012بنا بر يك بررسي در سال       
يـك  . د خواستار ترك كشور خـود بـراي هميـشه هـستند             نامكان داشته باش  

 ميليون نفر، خواستار مهاجرت به آمريكا مي        150چهارم اين افراد، نزديك به      
حال آمار ها نشان مي دهند كه جهاني سازي و تبـادل كـاال در                با اين . باشند

  .  تري از تغيير مكان و مهاجرت بوده استسطح جهاني به نسبت بسيار باال
.  تبليغات احزاب ناسيوناليست كه ضد مهاجر نيز هستند بوده است ودر اروپا مخالفت با مهاجران بيشتر به دليل ملي گرائي 

 پس از جنگ سرد در كشورهاي اروپائي فضاي  گسترش بيگانه ستيزي بيشتر شده است و در سياسـت گـذاري اثـر نهـاده         
  . است

صورت افقي و ه ب  اين كشور. ما در آمريكا پس از پايان جنگ سرد، امنيت ملي و نظامي  آمريكا به امنيت جهاني تبديل شدا
در .  تروريسم و فرهنگ به اضافه نظـامي گـري پرداخـت           ،با عوامل تأثيرگذار جديدي چون اقتصاد، محيط زيست، مهاجرت        

 به سختگيري بيشتر در باره مهاجران و نظامي شدن مرزهاي    كه نهايتاً  آمريكا جنجالهاي بسياري بر سر مهاجرت بر پا شده        
رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي به ياري راستگرايان و ناسيوناليستها هم در برانگيختن حساسيت مردم كم .  انجاميده است

  .  كاري نكرده اند
نداشتن اجـازه اقامـت و      . بليغ و ترويج مي شود     نژاد پرستي است كه از سوي دشمنان زحمتكشان ت         ،بد رفتاري با مهاجران   

 مدارك كافي،  نسبت تروريست دادن، مشكالت اقتصادي كشورها و غيره، بهانه اي غير قابل پذيرش و غير منطقي براي بد               
از ايـن رو    . دفاع از مهـاجران ، دفـاع از حقـوق بـشر اسـت             . رفتاريهاي حكومت يا بخشي از جامعه نسبت به مهاجران است         

اضات عمومي كه در سراسر جهان عليه بدرفتاري با مهاجران صورت گرفته، بايد گسترش يافته  و در دستور كار فعاالن اعتر
 .سياسي و اجتماعي قرار گيرد
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  انتخابات رياست جمهوري مصر و تداوم انقالب
  آناهيتا اردوان

  
  

 مـاه   هاييكي از مهمترين رويـداد    
گذشته برگزاري انتخابات رياسـت     

ي در كـشور مـصر بعـد از         جمهور
.  حسني مبارك بود   رژيمفروپاشي  

كميتة عـالي انتخابـات مـصر، روز        
 ژوئـن، محمـد    24يكشنبه مـورخ    

مرســي از حــزب آزادي و عــدالت 
وابسته به اخوان المـسلمين را بـه      
ــات رياســت   ــدة انتخاب ــوان برن عن

محمـد  . جمهوري مصر اعالم كرد   
مرسي در رقابت با احمـد شـفيق،        

 وزير دوران مبارك    آخرين نخست 
 50.9كميتة عالي انتخابات مصر اعالم كـرد كـه   . به پيروزي دست يافت% 48.27در برابر %  51.73و نامزد ارتش، با كسب  

بـه  .  ميليون نفـر در انتخابـات شـركت كردنـد    26.4ميليون نفر از حق راي دادن در انتخابات برخوردارند كه از اين ميزان،        
صـاحبان  از  % 25 بنابرين. اجدان شرايط در دورة دوم انتخابات رياست جمهوري مصر شركت كردند          از و % 51.8بياني ديگر،   

بدين ترتيب، نيمي از واجدان شرايط اصوالً در انتخابات شركت نكرده و تحـريم را در                .  به محمد مرسي رأي دادند     حق راي 
ده اند كه برخي به دليل هراس از قـدرت گيـري احمـد    برخي گزارشها نيز بر اين موضوع تأكيد ورزي     . دستور كار قرار دادند   

 از ،عنوان اولين رئيس جمهور بعد از انقالب مردم مصره اعالم پيروزي محمد مرسي ب. شفيق، به محمد مرسي رأي داده اند
» شـوراي عـالي دفـاع   «سوي كميتة مركزي انتخابات، عليرغم كشمكشها بين اخوان المسلمين و ارتش، از جملـه تـشكيل         

و صالح دانستن نيروهاي امنيتي وابسته به ارتش از سوي وزير           » الشعب«توسط شوراي نظامي حاكم، منحل كردن مجلس        
. دادگستري از تعامل ميان نيروي ارتش و اخوان المسلمين بر سر اصول، در مسير شراكت در قدرت سياسي، خبر مي دهد                    

 بعد از پيروزي در انتخابات به موازات گرامـي داشـت يـاد و خـاطرة               خودسخنراني  اولين  در همين راستا، محمد مرسي در       
جان باختگان انقالب، بر اهميت نيروي قوي ارتش مصر تĤكيد ورزيد و مارشال محمد حسين طنطاوي، رئيس شوراي عالي                

نوني مـصر    اعالن كرد كه ارتش در كنار رئيس جمهـور قـا           استنيروهاي مسلح مصر كه عالي ترين شوراي نيروهاي مسلح          
از نظر بين المللـي نيـز محمـد مرسـي بـر             . خواهد ايستاد و در مسير استقرار ثبات در كشور با وي همكاري خواهد داشت             

سفر هـيالري  . همكاري با دول غربي تأكيد ورزيد و اضافه كرد كه در شرايط امروز در مصر جائي براي درگيري وجود ندارد 
 و ديگر مقامهاي مصري از جمله حسين طنطاوي و اعـالن دفـاع و حمايـت وزيـر امـور         كلينتون به قاهره و ديدار با مرسي      

خارجة آمريكا از دولت جديد مصر از يكسو و تأكيد مرسي بر پايبند بودن بـه قـرارداد كمـپ ديويـد از ديگـر سـو، بيـانگر                           
 مشاركت در قدرت از سوي پذيرفتن ضوابط سرمايه داري جهاني توسط اخوان المسلمين جهت به رسميت شناخته شدن و

در همين رابطه، وزير امور خارجه اسرائيل، بنيامين نتانيـاهو نيـز آمـادگي دولـت اسـرائيل       . استقدرتهاي جهاني و منطقه     
توجه به اين مسأله كه انـوار سـادات توسـط      . پيرامون همكاري با مديريت جديد مصر بر پايه تفاهم نامة صلح را اعالن كرد             

، در راستاي مخالفت آنها با قـرار داد كمـپ ديويـد            1981بولي وابسته به اخوان المسلمين در سال        نستاخالد احمد شوقي ا   
قرارداد، پرده از يك چرخش تاكتيكي نيروي اخـوان المـسلمين جهـت             آن  ترور شد و پايبند بودن كنوني محمد مرسي به          

  .شراكت در قدرت بر مي دارد
   



 ١٧

از اينـرو، سـقوط حـسني    . حساب مي آيـد ه يكي از مهمترين كشورهاي خاورميانه بكشور مصر از نظر موقعيت استراتژيك      
مبارك در مصر در مقايسه با كشورهاي ديگر تحت تأثير انقالبات موسوم به بهار عربي تأثيرات ژرفي بـر منـافع كـشورهاي                 

يل دولت جديد در مـصر  شراكت ارتش و يك گروه مذهبي در ساختار قدرت و تشك         . منطقه و جهان داشته و خواهد داشت      
بر سياست سرمايه داري جهاني در ُكپي كردن يك مدل تركيه اي در راستاي تشكيل خاورميانه بزرگ، بيش از پيش صحه 

كه بيش از يك  طوريه ست، با اقتصادي -ارتش مصر نهادي ثروتمند و قدرتمند در عرصة فعل و انفعاالت سياسي. گذاشت
با تشكيل شـوراي   دو روز قبل از اعالن نتيجة انتخابات،  را در اختيار دارد و اكنون دقيقاًچهارم توليد ناخالص داخلي مصر

عالي دفاع بمثابة نهاد اصلي اجرائي كشور در موضع گيريهاي دولت در عرصة سياستهاي خـارجي، دفـاعي و رونـد تـدوين                      
 بر اساس مدل تركيه اي، دولت مصر .ر گرديدقانون اساسي آينده از نقش قابل توجه اي نسبت به اخوان المسلمين برخوردا

.  در هر حال مرحلة گذار از يك ساختاري نظامي به ساختاري به ظاهر غير نظامي، سكوالر و دموكرات را طي كنـد    دمي باي 
 جهت شراكت در قدرت، با ژنرالهـا كنـار بيايـد و    دعنوان نمايندة اخوان المسلمين مي بايه در همين راستاست كه مرسي ب   

از شوراي روابـط خـارجي مـستقر در نيويـورك در      »استيون كوك«.  نقش پشت پردة خود را ايفا كننددژنرالها نيز مي باي
 هاي چنين نظمي بالفاصله پس از سقوط حكومت مبارك در فوريه   كه  دانهداشترابطه با ُكپي برداري از مدل تركيه ابراز 

  .  تركيه ترتيب دادند1982اساسي  مصري يك ترجمة عربي از قانونزماني كه ژنرالهاي نظامي . كاشته شد 2011
  

چه امروز از سير واقعيات در مصر مي گذرد حاكي از نوعي وحدت  بين نظاميان و اخوان المسلمين بر سـر موضـوعات                         آن
موضـع گيريهـا در   چگونگي تقسيم قدرت و توازن قوا بين نيروها به برخوردها، .  اساسي مد نظر سرمايه داري جهاني، است    

چشم انداز بحث پيرامون تعميق تضادها در باال، بين نظاميان و . ادامة روند فرايند تشكيل دولت در آينده ربط پيدا مي كند    
اما، قدرت گيري اخوان المـسلمين در مـصر در   . تر شدن كشمكشها را آينده، تعيين مي كند      اخوان المسلمين و يا كمرنگ    

ـ  ادامة تونس سبب تشديد ب  ه حث پيرامون بهار عربي و تحوالت منطقه در محافل روشنفكري و سازمانها و احزاب سياسـي ب
كه برخـي گرايـشات مبـارزة مـردم در      ُغبار افسردگي بر تجزيه و تحليل بسياري پاشيده شد، تا آنجائي  . خصوص چپ، شد  

يـن احـزاب و سـازمانهاي سياسـي در يـك            ا. ارزيابي كردنـد  منطقه را به داليل گوناگون، اشتباه انگاشته و شكست خورده           
واكنش ارتجاعي همة فعل و انفعاالت منطقه را تنها تـابع فعاليتهـاي نيروهـاي ارتجـاعي و امپرياليـستي دانـسته و جهـت                     

در . ممانعت از قدرت گيري نيروهاي مذهبي از ساختارهاي خودكامه در حال فروپاشي مانند دولـت سـوريه، دفـاع كردنـد                    
ـ       حقيقت، مردم به     طـور خودكـار بـا حكومتهـاي     ه ميدان آمده را به گوشه گيري و منفعل شُدن دعـوت و در ايـن راسـتا ب

متأسفانه، چنين موضع گيريهائي اكثراً تحت لواي دفـاع از   . هران، همصدا شدند  تمانند رژيم حاكم بر     و ديكتاتوري   ارتجاعي  
طور عمد و يا سهواً ناديده گرفته مي ه چنين ادعاهائي بچه در  آن. طبقة كارگر و انقالب سوسياليستي، اتخاذ گرديده است   

 يـك انقـالب   اسـت و  مـردم  از طريق نيروي  حاكم  قدرت   تغييرحاصل  » انقالب سياسي «. ستاشود تعريف انقالب سياسي     
كـه سيـستم     مـسلماً، تـا زمـاني     . در مصر نيز يك انقالب سياسي و نه يك انقالب اجتماعي رخ داده است             .  نيست اجتماعي

در پروسة انقالب سياسي مصر، . تخوش يك تغيير همه جانبه نگردد، مسألة قدرت يك موضوع طبقاتي باقي خواهد ماند دس
حكومت بورژوائي خودكامه و استبدادي حسني مبارك بعد از سه دهه، از هم پاشيده و حكومتي بورژوائي جديد در سازش                    

اكنون، ادامة اين روند به كشاكش بين نيروهـاي در قـدرت و             . بين نيروئي ارتجاعي و ارتش، قدرت سياسي را تصاحب كرد         
اين نيروهاي انقالبي، سكوالر و دموكرات هستند كه . نيروهاي اجتماعي جهت تثبيت خواسته هاي دموكراتيك بستگي دارد

دنـد، قادرنـد بـا    با توسل به نيروي بالقوه و بالفعل مردمي كه تا سرنگوني حكومتي خودكامه از كمترين تالشي، دريغ نورزي               
تشكيل سازمانها و تشكلهاي اجتماعي در روند تصويب قوانين تأثيرگذار باشند و قدرت سياسي حاكم را به رعايـت حـداقل                

  . حقوق دموكراتيك، وادار سازند
  
ايـن در حاليـست كـه اقتـصاد مـصر در شـرايط              . بعد از پيروزي به مردم وعدة ثبات، آزادي و عـدالت داد           » محمد مرسي «
. عنوان يكي از پردرآمدترين منابع ورود سرمايه به كشور شديداً تنزل پيدا كرده اسـت     ه  صنعت توريسم ب  . رنجي قرار دارد  بغ

از آنجا كه اخوان المـسلمين ماننـد   . از جمعيت مصر زير خط فقر زندگي مي كنند% 42گزارش شده و % 12ميزان بيكاري   
ي باشد، به بخشي از قدرت بورژوازي جهاني مبدل گشته كه در راستاي            كه يك نيروي صرفاً مذهب     ارتش مصر، پيش از اين    

برنامه هاي صندوق بين الملل پول و بانك جهاني گام بر خواهد داشت و با توجه به بحرانهاي سـاختاري سـرمايه داري بـه           
جامعة مـصر  . ي كنداين به هيچ وجه تداوم انقالب را منتفي نم        . سختي پاسخگوي مطالبات معيشتي مردم مصر خواهد بود       
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مردمي كه به خيابانهـا آمدنـد و بختـك سـي سـالة      .  قدرت خود باقي و پايدارستادر التهاب بسر مي برد و جنبش مردم ب  
مي » دموكراسي« و» نان«حكومتي خودكامه و استبدادي را از تاريخ مصر، جاروب كردند، آموخته اند كه براي دستيابي به     

آن ميزان از واجدان شرايطي كه در گام اول، انتخابات را تحريم كردند سـاكت نخواهنـد      . ه دهند  مبارزه را كماكان ادام    دباي
كه مـردم در خياباننـد،       تا هنگامي . ماند و ساختار سياسي حاكم را با تشكيل سازمانهاي اجتماعي به چالش خواهند گرفت             

دي حسني مبارك، شرايط براي فعاليت طبقـة        با از هم پاشيدگي حكومت خودكامه و استبدا       . انقالب شكست نخورده است   
در همين رابطه مي توان به شـكوفائي خيـزش نـوين طبقـة كـارگر      . كارگر و ديگر ُگردانهاي اجتماعي، فراهم گرديده است  

ا              علي رغم اين  . مصر، اشاره كرد   كه طبقة كارگر مصر همواره در راستاي تغيير سيـستم در تـالش و تكـاپو بـوده اسـت، امـ
زيـرا تنهـا   . قل كارگري تنها اخيراً، در پروسة بهار عرب، قادر به رساندن صداي خود به كل جامعه شـده اسـت            جنبش مست 

  . مثابة بازوي دولت عمل كرده استه قريب به شصت سال ب) 2(» اي تي يو اف«اتحادية كارگري بازرگاني قانوني، 
امه و مستبد همواره از سياست انحـصار طلبـي پيـروي    فدراسيون اتحادية بازرگاني مصر طي دهه ها ساختار سياسي خودك     

. كرده است كه مأموريتش نه حمايت از حقوق به حقِ طبقة كارگر مصر بلكه كنترل حركتها و اعتراضات كارگري بوده است
قـة  طوريكه طبه ي با ضعف روبرو گشت ب ر در جلوگيري و كنترل اعتراضات كارگ      1990البته اتوريتة اتحاديه مذبور از سال       

اين اعتراضات كارگري يكـي از عوامـل        .  مجال مخالفت با سياستهاي خصوصي سازي مبارك را يافت         2000كارگر در سال    
كـه خـصوصي سـازي فعـل و انفعـاالت            در حـالي  . حساب مـي آيـد     بهآغازينِ ايجاد ناپايداري در حكومت حسني مبارك،        

ت، تنها نگراني طبقه كارگر موضوعات اقتصادي بود        سرعت پيش مي رف   ه  اقتصادي توسط دولت حسني مبارك در سكوت ب       
، تنهـا بخـش بـسيار انـدكي از فعاليتهـاي            2010تـا سـال     . و به دموكراتيزه كردن ساختارهاي اجتماعي، اهميتي نمي داد        

ز بدين ترتيب، طبقة كـارگر بـيش ا       . عنوان استراتژي در دستور قرار داده بود      ه  كارگري مصر، دموكراتيزه كردن شرايط را ب      
تنها بالفاصله بعد از آغاز خيزشـهاي مردمـي اخيـر    . كه با طبقة حاكم به ستيز بپردازد، با آن از سر آشتي وارد مي شد             اين

را را زيـر پـا گذاشـته و موفـق بـه تـشكيل        ، قيام كردند، سياستهاي انحصارطلبي آن»اي تي يو اف«بود كه كارگران عليه   
اين تشكل اولين و جديـدترين فعاليـت مـستقل    . ، شدند )3(» اي اف آي تي يو     «فدراسيون اتحادية بازرگاني مستقل مصر،    

 توانـائي   2012 و آغاز سال     2011در حقيقت، جنبش كارگري طي سال       . كارگري بود كه از شورشهاي اخير، پديدار گرديد       
بيش از صد اتحاديه جديد و كارگران در اين دوران . طور بي سابقه اي، به دست آورد  ه  تحرك يابي و بسيج نيروي خود را ب       

طور مختصر در رابطه با ه از آنچه ب. مستقل تĤسيس كردند و در اين راستا موفق به افزايش ميزان حداقل دستمزدها، شدند             
سادگي نتيجه گرفت كه حلول مبارزات سياسي كارگري، سازماندهي و ايجـاد            ه  تاريخ جنبش كارگري گفته شد مي توان ب       

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

 درجة تشكيالتي و آگاهي، و فعاليت طبقة كـارگر   صورت خودبخودي انجام نمي پذيرد، بلكه بستگي به       ه  اين مسĤله ب  . باشد
بنابراين، وظيفة مهم نيروهاي ماركسيستي و چپ نه مهر باطل كوبيدن به مبارزة مردم و طبقة كارگر مصر بـه دليـل            . دارد

ماركس در خطابيـة نخـستين   .  بلكه حمايت و كمك به ارتقاء اين مبارزه است،سازش بين نيروي ارتش و اخوان المسلمين   
پس وظيفة كمونيستها اين است كـه خـود را          . »تصرف قدرت سياسي وظيفة بزرگ پرولتارياست     «بين الملل اعالم كرد كه      

در سطور مانيفـست كمونيـست نوشـته شـده          . درگير سازمان دادن عمومي پرولتارياي انقالبي و روشنگري نظري آن كنند          
بنابراين، اصول فرقـه گرايانـه اي را پيـشنهاد نمـي            . اريا ندارند كمونيستها منافعي جدا و مجزا از منافع كل پرولت        «:است كه 

  ».كنند كه بخواهند از طريق آن جنبش پرولتري را شكل دهند و قالب ريزي كنند
  

  پانويس
منـدرج شـده در شـبكة    » خيزش نـوين طبقـة كـارگر مـصر     «اطالعات پيرامون تاريخچة جنبش طبقة كارگر از مطلب         ) 1

  .اشت شده استبرد» جدليه«اينترنتي 
2 (ETUFفدراسيون اتحاديه بازرگاني مصر ، 

3 (EFITUفدراسيون اتحاديه بازرگاني مستقل مصر ،  
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  كندي  مي مراحل خود را طنيزوال آخر
  هوشنگ بهار

  
 را تكان داد و اي دن،يخيرتاري تغنيتر مي و عظنيتر ژرف ،نيتر  بزرگن،يتر  از شگرفيكيكه در بود  ينيسرزمروسيه 

 در ي و بردگي بندگيرهاي بهتر را به سمت گسست از زنجيايعشق و دن ،يبائي زي انسان براونهايلي ميباورها يتمام
 انقالب اكتبر در روسيه .همرا ه و همسو كرد،  كام خود داشتدر ندار توده ها را  و  دار ي كه تمامي ضد انسانيهاستميس

 كه تنها و تنها مي عظاتي و جنا داخليجنگ، هئتوط، رنگي هزار نناي، در ميداري نكبت سرماياي دناري ع محاصره تمامدر 
 ي و رهائي انساني از آرمانهاني سنگداشت، توانست با هزينه هاي ستم آزاد شده بود وغي كه از يتوان مقابله با آن را نسل

  .خود دفاع و حفاظت كند
ي  را دگرگون كرد و اصليكه جهان ،ي و آزادسميالي سوسي مركز تحول و باننيكه ا كرد  باورتواني  چگونه ميراسته ب

  يبه حامبه چنان نظام فاسدي فراروئيده كه  نكيا ،تي بودسي ماركساتيادب از نظر فرهنگ و يرگذاري محور تاثنيتر
  .تبديل شده است جهان ي حكومتهانيو آدمكش تر ني خشن ترعمدافديكتاتورها و 

  
 توانست با نفوذ و پرداخت سرمايه داري جهاني.  شد هي امان سرمايوم ب دست خوش هجي نسل انقالبآرزوها و باورها

 و  برد كج راهه ب به  انقالب راريو مسرا به قدرت برساند  يائي مافي باند ها،ابزارهااستفاده از تمامي  و هزينه ها نيباالتر
 گونه نياانساني  يارزشهاآن ست كه اچگونه اكنون .  وارد كندسميالي رزمگاه فرزندان سوسيزخم كري بر پسنگينضربات 

  . قرار گرفته است  ي دارهيسرماباندهاي مافيايي  ي مشتچهيباز
 ني معامله با بد نام تردر كه  اين كشوربي پرنسيبنيروهاي مترقي روسيه چرا چشمان خود را بر سياستهاي حكام 

  . مي بندند قرار داده و شريك جنايتهاي آنان هستند،شُكيزادآ ضد انسان و يهاميرژ
 با ني كرملچنين رفتاري ندارد، چرا حكامست  اكي دموكراتي هاشهي كه دشمن قسم خورده اند،سميالي كه  امپرحاليدر 

  .از نظامهاي فاسد با شدت حمايت مي كنند  يو رسوائبدنامي 
  . ابتي نداردبديهي است كه رفتار هرگز با آن تحول بزرگي كه در دهه دوم قرن بستم در روسه اتفاق افتاد قر

تن از مردم  هزار ستي از بشيب ماه گذشته 18ه در ك ،هي سوركتاتوري د، بشار اسددر آخرين اقدام خود از هيروسحكام 
 كوچكچرا نيروهاي مترقي و آزاديخواه روسيه . قتل رسانده، حمايت تمام عيار كردند تانك و بمب به ، را با توپسوريه

 بايد ادامه كجاتا  و ي جالد بودن تا كيسكوت و حامنمي دهند؟  نشان ل اين بي عدالتي در مقاب يواكنش اي ي اعتراضينتر
  .داشته باشد

 بزرگ مردم كه يروي توسط  ن خيابانها دريقي حقخيتاراكنون  اما . خود فراوان داردنهيدر سرويدادها  ني البته از اخيتار
  .ي شودمبارزه مي كنند نوشته م ي بهتر و آزادي زندگير، تغيبرا

هراس و وحشت را در دل   كاخ اسد،ي ستونهاني آخري لرزه ها.كندي  مي مراحل خود را طني زوال آخريخيدوران تار
 تحول در سوريه به زودي فرا خواهد بذرزمان درو كردن . سران كرملين و از آن مهمتر ولي فقيه رژيم ايران انداخته است

  .رسيد
 

  )4(م استبداد خصوصي سازي متكي بر رانت و تحكي
  شهره صابري

  
  مداخله ي امپرياليسم، مدلول استبداد

در اين ميان استبداد آسياسي . پايان قرون وسطي و آغاز عصر رنسانس در اروپا با پيشرفت سرمايه داري همراه شد
وپا بود، چرخش و مداخالت امپرياليستي در امور كشورها كه روبناي منافع اقتصادي و طبقاتي بورژوازي ار) ديسپوتيسم(

در ايران قدرت مطلقه ي شاه و اختيار او بر بخش وسيعي از . چرخهاي ارابه ي پيشرفت و تحوالت اجتماعي را كند كرد 
بر طبق قاعده ي وحدت دروني ساختارهايهاي اجتماعي، ساختار . اراضي از عواملي بود كه مانع از رشد سرمايه داري شد

بر اين اساس نظام . ني كرد، بلكه اهميت زيربنايي دارد و تعيين كننده نهايي استاقتصادي را نمي توان از آن مستث
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جلوگيري از رشد سرمايه داري و رقيب . استبدادي را بايد از عوامل مسدود كننده ي پيشرفت از لحاظ تاريخي دانست
وگيري كرد و به تصرفات و مداخالت آفريني براي شاه در مالكيت، يكي از موانعي بود كه از رشد سرمايه داري در ايران جل

سرمايه داري به . امپرياليستي دامن زد و سبب شد كه عقب ماندگي نظام اقتصادي ايران تا به امروز بر كسي پوشيده نماند
طور معمول استبداد را سدي در برابر رشد خود يافته و در اين ميان وجود مناسبات قبيله اي و پدر شاهي و سپس ديني و 

شاهي كه مورد عنايت .  خصلتي چندگانه به ساختار اجتماعي ايران داده كه عقب افتادگي را تشديد كرده استمذهبي 
مذهب كه شاخصي است براي روح جامعه، . خداوند و ظل اهللا است، داراي قدرت مطلق و تجسم ترس و تهديد و قهر است

يافت است و در چرخه ي توليد و بازتوليد در پهنه ي نه تنها در حاكميت بلكه در تمام ساختارهاي اجتماعي قابل باز
در جوامعي كه مناسبات مبني بر مالكيت خصوصي  حكم فرماست، كوچكترين واحد اجتماعي . جامعه تاثير مي گذارد

در روابط بين اعضاي خانواده پدر حامي، مظهر خشم و فرمانرواي مطلق است او خدايگان و زنان و فرزندان . خانواده است
ندگان او هستند و در واحدهاي بزرگتر اجتماعي نيز حضور ريش سفيدان مانع از تحرك جامعه و ضامن حفظ سنن و ب

اين موضوع . در راس جهان هم خداوندي است مطلق، خشمگين، قهار و بدون نرمش و انعطاف. ثبات و َلختي جامعه است
پس شاه به عنوان مظهر قهاريت و ترس و تهديد . وددر روابط بين دولت كه از شخص شاه جدا نيست، بازتوليد مي ش

سرمايه داري در حالي در جامعه ي ايران شروع به رشد كرد كه مالكيت كامل . آفريده ي جامعه و جدا از روح آن نيست
ا  درصد كل توليدات ايران ر80اوايل قرن بيستم . شاه بر وسايل توليد و به ويژه در زمينه هاي كشاورزي انحصاري بود

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

با آخرين سالهاي سلطنت ناصر الدين شاه شاهد تالشهايي به سوي دگرگوني در اواخر دوره ي سلطنت قاجاريه و مصادف 
. در اين دوره اشرافيت تماماً تحت سلطه ي شخص شاه است. نظام اجتماعي از سوي نخبگان مترقي و منورالفكران هستيم

و جان اشراف تام االختيار و حتي بايد توجه داشت كه اين اشرافيت به معناي اروپايي آن وجود نداشت و شاه در برابر اموال 
  . باالترين مقام بعد از شاه يعني صدر اعظم تنها يك خدمتگزار شاه بود

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

و عزل ميرزا حسين سپه ساالر نمونه اي از مدلول استبداد شرقي صدر اعظماني مانند ميرزا ابوالقاسم قائم مقام و امير كبير 
از نتايج اين استبداد سرسپردگي رجال ايران به دول غربي است كه براي حفظ منصب و مقام به حمايت آنان محتاج . است

رده انجام شده بودند، به طوري كه اعطاي بسياري از امتيازات و معاهدات به عوامل امپرياليسم، به تحريك رجال سرسپ
اعطاي امتياز راه آهن از بوشهر به گيالن به انگليس توسط ميرزا حسين خان سپه ساالر، اعطاي امتياز توتون و . است

تنباكو توسط امين الدوله، گرفتن گمركهاي شمال ايران توسط روسيه در گرو اعطاي وام به مظفرالدين شاه براي سفر به 
و به كار گماردن بلژيكيان در گمرك توسط وي ) اتابك(ي كاني اروپا توسط امين السلطاناروپا و براي شست و شو در آبها

تمام اين اقدامات رنجش و شورش مردم در برابر امين السلطان و سرسپردگي او به عوامل امپرياليسم را در . صورت گرفت
  .يخي بسياري از آنها ثبت شده استاز اين موارد به فراواني در اين دوره وجود دارد كه در اسناد تار. پي داشت

  
در دوران بروز جنبشهاي اجتماعي و انقالب مشروطيت، عواقب عدم وابستگي و مخالفت با اعطاي امتياز به امپرياليسم، 

ايران در اين دوره به طور عمده عرصه ي تاخت و . سبب شكست مشروطه خواهان به دست مستبدان و عوامل استعمار شد
 1919اين دو كشور، در قرار داد .  به صورت نيمه مستعمره در آمد1907ليس و روسيه بوده و از سال تاز دو رقيب انگ

در اين دوره خليج فارس كه منابع نفتي آن آشكار و اهميت پيدا . ايران را رسماً به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم مي كنند
مجلس در اين زمان به تصميم سفارتين انگليس . بديل شدكرده بود، به عامل ديگري در تطميع مركز نظام امپرياليستي ت

و روسيه به شدت معترض مي شود و نتيجه ي اين اعتراض هم دوره ي استبداد صغير و به توپ بسته شدن مجلس توسط 
  .لياخوف روسي بود

ز جان گذشتگيها و اما ا. مشروطه خواهان هم از جانب انگليس و هم از جانب روسيه تنها و بدون پشتيبان گذاشته شدند
مبارزات مردم آذربايجان و گيالن و به خصوص پيكارهاي سوسياليستهايي مانند حيدر خان عمو اوغلي، سبب سقوط 

مشروطه خواهان كه قبالً براي كسب حمايت در برابر استبداد شاهي كه خود دالل امپرياليسم بود، به . محمد علي شاه شد



 ٢١

با مبارزاتي مه منجر به سقوط  محمد علي شاه شد، حيثيت و آبروي خود را بازسازي سفارت انگليس پناهنده شده بودند، 
  .كردند

  
 گرايش غالب در اين دوره به سوي جلب حمايت عوامل امپرياليستي بود، تا جايي كه در اين ميان هر كس كه به طور كلي

 بيشتري برخوردار بوده وحتي به اين امر مفتخر بيشترين وابستگي را به مركز نظام امپرياليستي داشت، از اعتبار و حمايت
  ! نيز بود

، فقدان سرمايه صنعتي و فقدان طبقه كارگر گسترده و در نتيجه پائين بودن ابعداد مبارزه طبقانيبه دليل در آن دوران 
با يا بودند و ي  يا به طور افراطي مشغول نظريه پردازنخبگان. ندكسب نكرد  طبقاتي راهمبارزجدي ايران تجربه ي مردم 

 انقالب مشروطيت فصل مهم و تازه اي در تاريخ نبرد طبقاتي ،وجوداين  با .در عمل منفعل بودندقهرمان پروري انديشه 
 تحوالت پس از انقالب مشروطيت. ايران و نشانه اي از پيدايش تحرك و پويايي در ساختار اجتماعي ايران استمردم 

 عوايد .شد) خالصه( بيشتر اراضي كشاورزي در قالب امالك متعلق به دولت آمد وديد مهمي در زمينه ي مالكيت اراضي پ
 ،اين اراضي نصيب دولت كه راس آن شخص شاه است و از شخص شاه جدا نيست مي شود و به سبب عدم وجود قانون

شدن وسط حكومت قابل ضبط به راحتي ت...) مانند اربابي و تيول و ( بودبقيه ي امالك كه به اشكال ديگر مالكيت موجود
   .بود
  

 ، ورشكسته و داراي آشفتگي در تمام امور حكومتيسلطان امين الدوله صدر اعظم وي به ،در اواخر سلطنت ناصر الدين شاه
 در برابر گرفتن مالياتهاي ، كه هر دو وابستگي تنگاتنگي با هم دارند،پيشنهاد واگذاري زمينهاي متعلق به شاه و دولت

قدرت مالي  و در نتيجه هاين زمينها به دليل خرابي ابزار كشاورزي بدون پيشرفت و آباداني باقي ماند. كرده يارارا سنگين 
 از جمله فرمان مشروطيت و اتي،حكومت در قبال ضعف خود ناگزير به دادن امتياز. آشفته تر و ضعيف تر مي شدحكومت 

  .شدو نزديكان او بر اراضي كشاورزي در پي آن تدوين قانون اساسي و محدوديت مالكيت شاه 
 مثل شعاع السلطنه، ظل السلطان، كامران يبر مبناي قانون تمام مستمريها و امتيازاتي كه به افراد مشخص و شاهزادگان

  مبالغي كه حكام محلي عالوه بر ماليات مقرر. حذف گرديدشده بود،داده ... ميرزا نايب السلطنه، ساالرالدوله و عضدالدوله و
 و براي وصول ماليات از شد حذف ،شده از مردم مي گرفتند و خرج دستگاه حكومتي و سركوبگر خود مي نمودند

از غله  چنانچه قيمت خريد . روش تيولداري حذف و قيمت خريد غله ي زارعان به روز شد.شدشهرستانها قوانيني وضع 
نمي اين قوانين اجرا البته تمام . ال قبل فقير تر مي شدند، زارعان هرسال نسبت به سقيمت روز تغيير نمي كرده زارعان ب

با اين وجود . زيان زارعان عمل مي شدقبيله اي و پدر ساالرانه به ،  و در بسياري موارد به دليل ماهيت استبداديشد
فت و تحرك پيشرتحوالت اجتماعي پس از انقالب مشروطيت و تغييرات نسبي كه در روابط مالك و زارع به وجود آمد يك 

 .فرارسيدشروع سلطنت رضا خان دوران بازگشت استبداد به ايران با  .در جامعه به وجود آورد

  

  ..کارنيروھای 
  

  چالشهاي معلمان در تيرماه
  فرنگيس بايقره

  
  محكوميت نه سال و نيم و بازداشت محمود باقري فعال صنفي معلمان جهت اجراي حكم 

يإت مديره كـانون صـنفي معلمـان ايـران كـه در دو پرونـده جداگانـه             طبق گزارش خبرگزاري هرانا، محمود باقري عضو ه       
  .مجموعا به نه و نيم سال حبس تعزيري و تعليقي محكوم شده است، جهت اجراي حكم بازداشت شد

 به سه و نيم سال حبس تعليقي و در 1385محمود باقري عضو هيإت مديره كانون صنفي معلمان ايران كه در پرونده سال 
 نيز به شش سال حبس تعزيري محكوم شده بود، روز شنبه سوم تير، در پي تائيد حكم شـش سـال از                       1389ل  پرونده سا 

  .سوي دادگاه تجديد نظر استان تهران به دادسراي اوين احضار و بازداشت شد
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 دادسـراي  اين احضار، در پي فراخوان دو ماه پيش وي انجام گرفت كه در آن هنگام، با درخواست مدرسه و همكاري قاضي  
  .اوين، اجراي حكم تا پايان امتحانات خرداد به تعويق افتاد

 فرهنگيـان روبـروي مجلـس، در روزهـاي آغـازين سـال       1385باقري پيش از اين، به خاطر گردهمĤييهاي اسفند ماه سال          
  .يافت كرده بود زندان اوين گذراند و پس از آن، حكم سه و نيم سال زندان تعليقي را در209 يك ماه را در بند 1386

  
  استمداد معلم زنداني كرد، محمد امين آگوشي از گزارشگر ويژه حقوق بشر

تقاضاي استمداد معلم بازنشسته زنداني محمد امين آگوشي خطاب به كميسر عالي ، گزارشگر ويـژه حقـوق بـشر و سـاير                       
ق بشر و دمكراسي در ايـران  قـرار گرفتـه            مراجع بين المللي كه جهت ارسال به اين مراجع و انتشار در اختيار فعاالن حقو              

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

  گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ايران، دكتر احمد شهيد
در .  فرزند و يك مـادر پيـر هـستم    5ساله، داراي همسر و   53اينجانب محمد امين آگوشي معلم بازنشسته اهل پيرانشهر،         

 توسط حفاظت اطالعات سپاه آذربايجان غربي به اتهام ارتباط با اقلـيم كردسـتان در پيرانـشهر    1386مورخه اول فروردين    
ي احترامي   رمضان منتقل شدم در بدو دستگيري مورد آزار و اذيت و ب            81دستگير شدم و همان روز به اورميه و بازداشگاه          

 روز در سلولهاي انفرادي تحت سخت ترين فشارهاي روحي مورد بازجوئي قرار گرفته و شـبانه  21 ماه و7قرار گرفتم مدت  
روز به طور مداوم در محيط بازداشگاه با چشمان بسته توسط افراد حفاظت بازجويي مي شدم و سواالت بي ربط و بي مورد 

در مـورد عـدم رعايـت حقـوق         . رسيده مي شد و بايد به دلخـواه آنـان جـواب مـي دادم              كه با اتهام من بي ربط بود بارها پ        
  .شهروندي زياد اعتراض مي كردم، آنها با تهديد مي گفتند حقوق شهروندي براي ما معني ندارد

 قرار وثيقـة  بعد از پايان بازجويي از آنجا كه خيلي افسرده و در شرايط بحران روحي بودم و مدركي براي محكوميتم نبود با      
بازپرس پرونده آقاي باغبان، قاضي دادسراي نظامي اروميه شخصي باسواد و درسـتكار             . صد وپنجا ميليون توماني آزاد شدم     

لذا بازپرس پرونده تحت فشار كيفر خواسـت صـادره را   . وعادل بود هميشه سعي داشت مرا با سند آزاد كند، نمي گذاشتند          
امـا دادسـتان   . و نظرش اين بود به دليل فقدان ادله كافي شروع به جرم محـسوب شـود  به عنوان شروع به جرم صادر كرد      

دادسراي نظامي مخالف كيفر خواست بود عليرغم وجاهـت قـانوني دادسـتان كيفـر خواسـت را تغييـر داد و از دادگـاه در                          
  . خواست تشديد تامين بازداشت موقت نمود

  
قاضي دادگاه بنام . از سوي شعبه ي دو دادگاه نظامي اروميه احضار شدم         1388 ارديبهشت   26بعد از يكسال در مورخه ي       

بعـد از  . اروميه منتقل نمودحافظ غفاري كه شخصي عصباني و سابقة بيماري داشت فوري قرار وثيقه را لغو و مرا به زندان             
قاضي دادگاه ضمن پذيرش كيفر خواست غيـر قـانوني و بـدون درخواسـت               . چهار ماه جهت دادرسي به دادگاه بدرقه شدم       

 24دفاعيات وكيل و خودم و از روي حدس و گمان با درخواست دادستان با اشد مجازات كيفر خواست صادره مطابق ماده                
 راي اعدام را صادر كرد و به قول قاضي پرونده از بابت راي صادره در عـذاب وجـدان بـود و                       جرايم نيروهاي مسلح و بند ج     

  .حتي حفاظت و اطالعات طي نامه رسمي جرايم درخواست تخفيف مجازات كرده بودند
 راي نظر به اين كه بنده مرتكب جرم نشده بودم و مجازات اعدام يك اقدام غير انساني بود در مهلت قـانوني بـه شـدت بـه         

 ديوان آقاي محمد سليمي بدون اين 31 ديوان عالي كشور ارجاع و رياست شعبه 31پرونده به شعبه    . صادره اعتراض كردم  
  .كه پرونده طوالني مرا قرائت كند، با استعانت از خدا و وجدانش راي صادره را تاييد نمود

 آيين دادرسي كيفـري از ديـوان        272مطابق ماده   . دپرونده جهت اجرا به اجراي احكام دادسراي نظامي اروميه فرستاده ش          
الزم به ذكر است در جريان فرستادن لـوايح از آنجـا كـه مظلـوم واقـع شـده،                    . عالي كشور درخواست اعاده دادرسي نمودم     

رئيس شعبه آقاي سليمي عوض شـده بـود، لـذا    .  ديوان فرستاده شد31جريان را رسانه اي كردم و پرونده دوباره به شعبه         
لذا بعد از آن كه يـك     .  ضمن نقض پرونده دستور مجوز اعاده دادرسي به شعبه ي هم عرض را صادر نمود               31ضات شعبه   ق

 به شعبه هم عرض دادگاه شعبه يـك نظـامي احـضار شـده و در يـك جلـسه ي                      1389سال زير اعدام بودم در اسفند ماه        
يرش اعاده دادرسي ذكر شده بود تغيير كيفر خواست وجاهت از آنجا كه در راي ديوان هنگام پذ. دادرسي تفهيم اتهام شدم

 قانون مجازات 190قانوني ندارد ولي با همان كيفر خواست عليه بنده اعالم جرم شد و قاضي شعبه هم عرض با همان ماده 
ا گزينـه   سال تبعيد به زندان زاهدان را صادر كـرد ضـمن   10اسالمي كه گزينه ي چهارم آن ماده نفي بلد حد شرعي حكم             
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 31مجددا به راي صادره اعتراض كردم و شعبه         . اول و دوم ماده همان اعدام مي باشد كه قبال در راي اوليه لحاظ شده بود               
از آنجـا كـه مـريض    . ديوان عالي كشور با فشار دادستاني دادسراي اروميه راي شعبه هم عرض را ابرام و تاييد نموده اسـت          

 سال است با اين وضع تحمل حبس مي نمـايم           4ناراحتي مزمن اعصاب مي باشم و مدت        بوده وبرابر گواهي پزشكي داراي      
وادامه حبس به معناي مرگ تدريجي بنده بوده و هست و از طرف ديگر تبعيد كردن بيشتر به خانواده ام صدمه خواهد زد                  

  .و در حقيقت اعضاي خانواده ام دارند مجازات مي شوند
 حقوق بشر و مجامع بين المللي و نهاد هاي حقوق بشري استمداد مي كنم تا اقدامات الزم    در وهله اول ازكميسارياي عالي    

براي آزادي فوري و بي قيد وشرط اينجانب را هر چه زود تر عملي نمايند تا اين كه به آغوش خانواده و جامعه ام برگردم و   
  .سران ايران هم مي دانند زندان تنها آثار منفي داشته و خواهد داشت

  
  اخراج معلم زنداني از آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاري هرانا،  مسئوالن آموزش و پرورش پاكدشت حكم اخراج عبدالرضا قنبري از اين اداره را صادر و به وي   
  .در زندان ابالغ كردند

اسـت و مـسئوالن     عبدالرضا قنبري، معلم محكوم به اعدام اخيرا از سوي آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت اخراج شده                 
  .كنند زندان اوين نيز از ارسال دفاعيه اين زنداني در رابطه با حكم آموزش و پرورش جلوگيري مي

بنا بر اين گزارش، دادستاني تهران نيز از وكالت آقاي عليزاده در پرونده اين معلم در بند مخالفت كـرده اسـت، دادسـتاني                        
گويند عبدالرضا قنبري در مراحل دادرسي از حق   است، خانواده اين زنداني ميتهران علت مخالفت با اين امر را اعالم نكرده

  . اختيار وكيل محروم بوده است
 دي 6عبدالرضا قنبري آموزگار ادبيات فارسـي يكـي از مـدارس پاكدشـت، اسـتاد دانـشگاه و از بازداشـت شـدگان وقـايع                      

دگاه انقالب اسالمي تهران به رياسـت قاضـي صـلواتي بـه              دا 15است كه به اتهام محاربه از سوي شعبه         ) 1388عاشوراي  (
  . اعدام محكوم شد و اين حكم عيناً از سوي ديوان عالي كشور تائيد شد

مادر اين زنداني به شدت دچار آلزايمر شده است و درخواست آقـاي قنبـري               «:نزديكان اين زنداني به گزارشگر هرانا گفتند      
  . » مخالفت مسئوالن زندان و دستگاه قضايي همراه بوده استبراي مالقات با مادرش نيز تاكنون با

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

   
  ماتي در آموزش و پرورش هزارنيروي خد15 هزارمعلم قرآن و 5استخدام غير قانوني 

 تير ايلنا، يك عـضو كميـسيون برنامـه و بودجـه مجلـس از اقـدام                 26به نوشته سايت كلمه به نقل از گزارش روز دوشنبه           
  . هزارنيروي خدماتي خبرداد15 هزارمعلم قرآن و 5غيرقانوني وزيرآموزش و پرورش مبني بر استخدام 

هزار نفر درحالي به استخدام آموزش وپرورش در آمده         20اين  «: باره گفت  موسي الرضا ثروتي عضو اصولگراي مجلس دراين      
  .»اي به عمل آمده است اند كه كه نه آگهي در اين زمينه منتشر شد و نه از آنها امتحان و مصاحبه  

ام اين افراد با رابطه، پارتي بازي و چون از قـوم و خويـشهاي روسـاي آمـوزش و پـرورش هـستند اسـتخد                        «:وي اشاره كرد  
  .»اند، و مردم به اين استخدامهاي غيرقانوني اعتراض دارند شده

اين اقدام وزيرآموزش وپرورش غيرقانوني است، با معاون منابع انـساني رئـيس جمهـور هـم درايـن زمينـه          «:وي تاكيد كرد  
. كنيم و پرورش ابالغ ميصحبت كرديم و آنان نيز اين اقدام را غيرقانوني دانستند و گفتند كه اين موضوع را به وزيرآموزش 

اي به رئيس مجلس نوشتم و يك رونوشـت آن    من تذكري را در اين زمينه براي صحن مجلس نوشته بودم و همچنين نامه             
  .»را به وزيرآموزش وپرورش دادم

ي هزارنفر چه درراستاي انتخابات رياست جمهوري و چه با هر نيت ديگري، كارخالف            20استخدام اين   «:وي با صراحت گفت   
  .»است

هـزار نفـررا از     20اگر وزيرآموزش و پرورش به اين روال خاتمه ندهد و اين            «:اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد       
ام  طريق امتحان و گزينش استخدام نكند نه تنها از وزارت آموزش و پرورش تحقيق وتفحص خواهيم كرد بلكه تهديد كرده            

  .»روم ايي نيزميكه به دنبال استيضاح آقاي حاجي باب
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  1391 تير در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
  يرهاشمي منتيز: مي و تنظي آورجمع

  
 خرداد آغاز شده بود 27كه از روز شنبه ) كارخانه سيمان تهران(ترين كارخانه سيمان ايران  اعتصاب رانندگان بزرگ *

  .وارد پنجمين روز خود شد خرداد، 31چهارشنبه 
 بعد از ظهر ادامه داشت و ماموران امنيتي، حراست كارخانه، فرمانداري شهر ري و 5 بامداد تا 5اين اعتصاب از ساعت 

  .پيمانكار، رانندگان را تهديد به اخراج از شركتهاي حمل بار و دستگيري نمودند
  
پيمانكار در مقابل ساختمان شهرداري در اعتراض به حذف  تير 4در روز يكشنبه ها تن ازكارگران شهر داري اروميه  صد*

  .اروميه تجمع كردند
 كارگران خدماتي و فضاي سبز شهرداري اروميه پس از اتمام قرداد با پيمانكار قبلي به مدت دو ماه به طور به گزارش ايلنا،

كاري مجدد به اند كه در حال حاضر با روي كار آمدن پيمانكار جديد، حاضر به هم مستقيم با شهرداري همكاري كرده
  .صورت قرار داد شركتي نشدند و با تجمع در مقابل ساختمان شهرداري اروميه نسبت به اين موضوع معترض شدند

  
 كارگر شركت ريسندگي خاور رشت در زير آفتاب گرم اين شهر مقابل استانداري گيالن 48 تير، 5از صبح روز دوشنبه *

اين يكي از كارگران » .هاي خود شرمنده هستيم جلوي خانواده«:ران تاكيد كرندبه گزارش خبرنگار ايلنا، كارگ. تجمع كردند
اين واحد صنعتي روزي از بهترين كارخانجات استان و : كارخانه در حاشيه اين تجمع در گفتگو با خبرنگار ايلنا، اظهارداشت

كه ظرفيت توليد اين كارخانه بسيار زياد  او با بيان اين .كشور كه آوازه كيفيت ومحصول ان حتي به اروپا نيز رسيده بود
 به كشورهاي زيادي 1375كارخانه خاور تا سال ؛  كارگر را در گذشته داشته است تصريح كرد800بوده و گنجايش فعاليت 

هم اكنون اين كارخانه با داشتن كه  اين در حاليست .غيره صادرات نخ داشته است سويس و، از جمله تايلند آلمان، سوئد
  .هم اكنون توليدي ندارد ت باالي توليد دچار مشكل شده وظرفي

  
آالت فروشيهاي سنندج در اعتراض به پايين بودن دستمزدهايشان   ارگران آهنك از تن 50 تير بيش از 5روز دوشنبه *

 لهاي كارگري هماهنگي براي كمك به ايجاد تشك كميتهبه گزارش . مدآالت تجمع كرد   كارفرمايان آهن مقابل دفتر اتحاديه
اين تجمع كارگران  در .خواستار افزايش دستمزد با درنظر گرفتن افزايش قيمت اجناس و باال رفتن تورم شدنداين كارگران 

  .  تومان افزايش دهند10 تومان به كيلويي 7موفق شدند دستمزد را از قرار كيلويي 
  
 و تشكلهاي غيردولتي حامي محيط زيست نظير جمعيت فعاالن،  زيست شماري از دوستداران محيط تير، 8روز پنجشنبه *

مقابل فرمانداري شاهرود تجمعي در ...ستاد مردمي حفاظت از طبيعت شاهرود و بان طبيعت، باشگاههاي كوهنوردي،  ديده
سه  شمال در جنگل -از احداث جاده پنجم شاهرود«:ند كه از مسئوالن مربوطه خواستبه گزارش ايسنا آنها. برگزار كردند

هاي انتخاباتي كانديداهاي مجلس و   گونه توجيه اقتصادي و اجتماعي ندارد و تنها بر اساس وعده  ر كه هيچبميليون ساله اَ
  ».خواران و مافياي چوب بوده است جلوگيري كنند  كسب منافع زمين

 50 هزار هكتار وسعت در 35ه با شناسي است ك  ترين جنگلهاي هيركاني و مربوط به دوره سوم زمين  ر از قديميبجنگل اَ
 گونه گياهي و 85اين جنگل با داشتن بيش از .  استر واقع شدهبكيلومتري شمال شرق شاهرود در مجاورت روستاي اَ

شود كه تنها گياهان دارويي موجود در آن  محيطي در سطح جهان محسوب مي  كر زيستدهها گونه جانوري يكي از نقاط ِب
  .شود ز گياهان دارويي محسوب ميبه عنوان يك بانك ا

  
 قانون بازسازي و نوسازي 10گري ايران با امضاي طوماري نسبت به عدم اجراي ماده  كارگران شركت صنايع ريخته*

  .صنايع اعتراض كردند
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گري ايران با امضاي طوماري خطاب به رئيس كميسيون   ايلنا، كارگران صنايع ريخته تير12 روز دوشنبه به گزارش
نوسازي صنايع و به تبع بازنشستگي پيش از موعد   قانون بازسازي و10گري شهرستان ساوه نسبت به عدم اجراي ماده كار
  . سال سابقه كار معترض شدند25با 

 قانون بازسازي و نوسازي صنايع را 10گري ايران، سازمان تأمين اجتماعي عدم اجراي ماده  به گفته كارگران صنايع ريخته
  . همكاري معاونت پشتيباني دولت دانسته استناشي از عدم

  
در  تير 13روز سه شنبه در پي اعتراض به نحوه عقد قراردادهاي جديد،  شيراز  مخابرات118كاركنان مركز پاسخگويي *

  .مقابل استانداري فارس تحصن كردند
ف مزايايي چون حق كاهش ساعت كار، خدشه دار شدن به سنوات كاري، حذ، چاپ شيراز» خبر جنوب« به گزارش

  .مسكن، حق اوالد با بن كارگري از جمله موارد مورد اعتراض كاركنان اين مركز بود
  
  . تير، تمام كارگران كشتارگاههاي مرغ كرمانشاه دست به اعتصاب زدند17روز شنبه *
مانشاه اعالم كرده كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، دولت به كشتارگاههاي مرغ در كر  گزارشبه

 تومان به دست 5200ن جزء داده تا آنها با مبلغ  تومان تحويل عامال5000كه آنان موظّفند هر كيلو مرغ را با با نرخ 
 6000كشتارگاههاي مرغ اعالم داشتند كه حداقل قيمت تمام شده براي آنها بابت هر كيلو مرغ . مصرف كنندگان برسانند

  .استتومان 
مراكز پرورش مرغ به دليل گران شدن دارو، خوراك دام و طيور، و هم چنين به خاطر افزايش قيمت انرژي از سوي ديگر، 

بر اين اساس . شامل برق، گاز و آب، نمي توانند با قيمت تعيين شده توسط دولت مرغ را به كشتارگاه بفروشند
  .مت ها به اعتصاب خود ادامه خواهند دادكشتارگاههاي مرغ كرمانشاه اعالم داشته اند كه تا مشخص شدن وضعيت قي

  
، در  شيراز در اعتراض به تحميل قراردادهاي جديد از سوي پيمانكار118كاركنان مركز اطالعات تلفن تحصن و اعتصاب *

  .خود شدپنجمين روز  تير وارد 18روز يكشنبه 
  
 19روز دوشنبه  خود با كارگران رسمي  كارگر شركت سيمان سپاهان در اصفهان در اعتراض به نابرابريهاي شغلي700*

مسئوالن اداره كار اين استان ضمن تأييد وجود نابرابري، عدم پرداخت حقوق قانوني معترضان . به اعتصاب زدنددست تير، 
  .كنند را رد مي

ور ط  گري شركتهاي پيمانكاري و به   اصفهان با واسطه دركارگران معترض شركت سيمان سپاهانبه گزارش ايلنا، 
  . با موفقت نسبي خاتمه يافتروزپس از سه اين اعتصاب  .كنند غيرمستقيم با كارخانه همكاري مي

  
در اعتراض به عدم صدور  تير، 19دوشنبه  عضو تعاوني مسكن كارگران نساجي كردستان روز 300 از مجموع  تن100* 

  .شهر سازي استان تجمع كردند مجوز ساخت مقابل اداره مسكن و
 اداره مسكن و شهرسازي استان كردستان با بالتكليف كردن تعاوني مسكن كارگران نساجي مجوز ساخت ،ايلنا به گزارش

 سال است زمين براي ساخت مسكن كارگران خريداري 11كند و اين در حاليست  مسكن براي اين تعاوني را صادر نمي
  .شده است

  
 در سال يشاناعي شوشتر در اعتراض به عدم افزايش مستمرجمعي از بازنشستگان تامين اجتم تير، 27روز سه شنبه *

مستمري بگيران تامين اجتماعي  به گزارش ايلنا، . در مقابل كانون بازنشستگان اين شهرستان تجمع كردند1391
 هزار بازنشسته اين شهرستان در اعتراض به عدم افزايش حقوقشان بعد از گذشت 12شهرستان شوشتر به نمايندگي از 

  . ماه از سال در مقابل كانون بازنشستگان اين شهر تجمع كردندچهار
  
مقابل  تير، 31روز شنبه كارگران اخراجي كارخانه پيچ و مهره سيرجان با نام كامكان در اعتراض به اخراج خود *

  .فرمانداري اين شهر تجمع كردند
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 سال سابقه كار دارند و در 20 تا 15برخي از آنها كارگران در اعتراض به اقدام كارخانه اعالم كردند كه به گزارش فارس، 
  . ديگري داشته باشند  كار توانند  چگونه مي اين سن

اگر دستگاههاي شركت : گويد علي اندايش نماينده كارگران اخراجي كه خود نيز سرپرست بخشي از كارخانه بوده مي
  .شود ركت از چين وارد ميكند، چرا پيچ و مهره با نام همين ش تعطيل شده است و توليد نمي

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  زنان در مسير رهايي
  آناهيتا اردوان

  
  كيو جين: گر زنان مداخله

نـي  ز.  ما زنان براي رهايي مبارزه مي كنيم و خودمان را بـاال خـواهيم كـشيد   ؛كيو جين در يكي از سروده هايش مي گويد     
 منچو بر چين، بـا اعـدام  از   ياي جدي عليه امپراطورشاعر، انقالبي و ُشجاع كه در مسير دستيابي به رهايي زنان و مبارزه    

ــت     ــان باخــــــــــ ــن، جــــــــــ ــراز تــــــــــ ــردن  ســــــــــ ــدا كــــــــــ ــق جــــــــــ  .طريــــــــــ

خوبي ه اسب سواري و جنگيدن با شمشير را ب.  در خانواده اي ثروتمند در كشور چين به دنيا آمد1875كيو جين، در سال 
تĤكيد داشتند كه وي به مراحل عـالي تحـصيلي   خانواده كيو جين، . وي به مطالعة كتاب نيز عالقة وافري داشت    . فرا گرفت 
اما، شخصيت  . شت با مردي كه با او اختالف سّني زيادي داشت، ازدواج كرد           كه تنها بيست و يك سال دا       زماني. دست يابد 

براين، بنا. كيو جين با توجه به آرزوها و آمالي كه در سر مي پرورانيد، در چارچوب تنگ سنّت خانواده، دست نيافتني بودند      
، بـه كـشور ژاپـن سـفر كـرد و شـروع بـه        1903چندي بعد از جدايي،  در سال      . سرعت از همسرش جدا شد    ه  كيو جين ب  

كيو جـين جهـت   . همزمان از حقوق زنان دفاع مي كرد و بر اصالح شرايط آموزشي زنان، تĤكيد فراوان داشت    . تحصيل كرد 
 كه در آنها، شخصيت و چهرة زنان مبارز و تاريخي چين را برجـسته مـي               باال بردن انگيزة مبارزاتي زنان به نوشتن مقاالتي         

.  با روحيه اي قوي، تجاربي غني و مسلح به علم و دانش به كشور خود، چين، بازگشت                 1906در سال   . كرد، مبادرت ورزيد  
 و انفعاالت اجتماعي به     روزنامة زنان را بنيان نهاد و به آنان گوشزد مي كرد كه با تحصيل، كسب دانش و مشاركت در فعل                   

عالوه بر اينها، از زنان مي خواست كه عليه تحقير و استثمار خانواده . ويژه استقالل اقتصادي، دست پيدا كننده استقالل و ب
او با بستن پاي كودكان دختر از سن پنج سالگي بر اسـاس سـّنتهاي عقـب اُفتـاده،                   . و دولت، مقاومت و به مبارزه برخيزند      

كيـو  . اين عملِ منحط، براي كوچك  و زيبا ماندن پاي زنان در چين، كماكان ادامـه يافتـه اسـت                   . لفت مي كرد  شديداً مخا 
او همراه بـا پـسر عمـوي    . را حكومتي فاسد مي دانست جين، يكي از منتقدان حكومت امپراطوري منچو در چين بود و آن          
زميني بي وقفه در انديشة براندازي امپراطوري        بي و زير  خود به جنبش مخالفان دولت، پيوست و با تشكيل اجتماعات انقال          

، پسرعموي همرزمش، دقيقاً بعد از برنامه ريزي جهت يك شورش عظـيم،     1907در ششم جوالي سال     . منچو در چين بود   
بعد از قرار گرفتن تحت طاقت فرساترين شكنجه ها، به فعاليتهاي مخفي عليه دولـت، اعتـراف و بـي درنـگ                      . دستگير شد 

كيو جين نيز، اندكي بعد از اعدام پسرعمويش در دوازدهم ماه جوالي همان سال، در مدرسة دخترانه اي كـه          . عدام گرديد ا
عنوان مدير كار مي كرد، توسط مĤموران دولتي دستگير و تحت شكنجه هـاي وحـشتناك قـرار گرفـت ولـي هرگـز بـه          ه  ب

در . عنوان اُسطورة مقاومت، در تاريخ مبارزات چين يـاد مـي شـود   شايان توجه است كه از وي، به        . فعاليتش، اعترافي نكرد  
زندگينامة كيو جين به زبان چيني آمده است كه وي تحت شديدترين شكنجه هاي جنـسي و فيزيكـي قـرار گرفتـه ولـي                

وري در خاتمه،  وي توسط دستگاه سركوبي امپراط. سخن به لب نگشوده و شكنجه گرانش را به خفّت و زاري كشانده است
اما به قتل رساندن وي، او را در تـاريخ مبـارزات مـردم چـين ، جاودانـه          . منچو به طريقة جدا كردنِ سراز تن، اعدام گرديد        

  .ساخت و كيو جين را به اُسطورة مبارزه زنان  براي  دستيابي به عدالت براي مردم چين،  مبدل ساخت
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  در عرصة سياستفراخوان براي مشاركت گسترده ترِ زنان آسياي جنوبي 
 2012ديلي استار، نهم ژوييه 

زنان قانونگذار از هشت كشور آسياي جنوبي طي كنفرانسي چهار روزه در پايتخت كشور بـنگالدش، بـر نيـاز مبـرمِ ارتقـاء                  
رويـداد حـضوريابي بـيش از صـد زن       .  مشاركت سياسي زنان در فرايند مسايل سياسي و قـانون گـذاري، تأكيـد ورزيدنـد               

نقـش مثبـت و مـوثر توليـد و          بر  در اين كنفرانس     زيرا  .   در كنفرانسِ ياد شده، در نوع خود بي نظير ارزيابي شد           قانونگذار
عنـوان  ه   شركت كنندگان طي جلسات مختلف،  نابرابر انگاري جنسيتي را ب           .است شده    تاكيد بازتوليد زنان رهبر در منطقه    

زنان كنفرانس متـشكل از     . به  زنان احزاب سياسي عنوان كردند      معضلي در صف مقدم سياستهاي ملي و موضوعات مربوط          
همراهي و مشاورت ه اعضاي پارلمان هشت كشور، پاكستان، بنگالدش، نپال، هند، افغانستان، سري النكا، مولداوي و بوتان ب

گفتنـي  .  كردنـد  متخصصان پارلماني، اعضاي جوامع مدني و نمايندگان عالي رتبة رسمي دولتها در اين نشست حضور پيدا               
ست كه دبيرخانه اي به منظور حمايت و تنظيم هماهنگي ارتباطات بين اين زنان،  از هشت كشور مذكور، تأسيس خواهـد   

  . شد
  

  زنان بي خانمان در آمريكا
  2012 ژوييه 26شبكة خبري زنان، 

 بر اسـاس آخـرين آمـار تحقيقـات          .آمريكا بيشترين ميزان زنان بي سرپناه  را در ميان كشورهاي صنعتي جهان  دارا است               
.  ايالتي  پيرامون مسألة بي خانماني، چهل و سه درصد از بي خانمانهاي موجود در ايالت ُكُلرادوي ايـن كـشور، زن هـستند                   

زنان بي خانمان چه از پناهگاهي بـه پناهگـاه ديگـري      .  گردد تعداد بي سرپناهان  اين ايالت به  بيش از نهصد تن بالغ مي             
يا بر مبل خانة دوستي استراحت كنند با مشكالت عديده و بغرنجي روبرو خواهند بود كه حيات آنان را شـديداً بـه            بروند و   

عواملِ . اين زنان با تضادهايي روبرويند كه حل و فصلشان جهت بهبود موقعيتشان، بسيار مشكل است. چالش خواهد گرفت
تـر از آنچـه    در حقيقت، يك زن خيلي راحت. يابانها وادار سازدمتعددي قادر است يك زن را به سپري كردن زندگي در خ           

وارد شدن به دورة بي خانماني بسيار سهل و خارج . مردم تصور مي كنند مي تواند مجبور به ادامة زندگي در خيابانها گردد  
ـ . رود يكي از عوامل مهم در روند پروسة بي خانماني بشمار مـي           » فقر«. شدن از آن بسيار سخت است      سياري از قربانيـان    ب

دليل عدم توانايي جهت امرار معاش خـود و  افـراد            ه  اين پديدة شوم به بيماريهاي شخصيتي و افسردگي حاد دچارند كه ب           
 در آمريكا چهرة جديـد و غيـر انـساني تـري بخـود               2012تعريف پديدة فقر از سال      . خانوادة  خويش، بي خانمان شده اند      

ر شكل حمايتها و كمكهاي اجتماعي از پول نقد به اراية كوپن غذا،  منجـر شـده و امـروزه          اين موضوع به تغيي   . گرفته است 
ـ            ه  بيشتر آمريكاييهاي محروم مجبور به دريافت كوپنهاي غذا ب         ه جاي پول نقد از بنيادهاي ايجاد رفاه اجتمـاعي هـستند؛ ب

  . آنهايي هستند  كه پول نقد مي گيرندكه ميزان محروماني كه كوپن غذا دريافت مي كنند ده برابر بيشتر از  طوري
بر اسـاس تحقيقـات   . ست كه ريشه در تبعيض جنسيتي داردايكي ديگر از عوامل بي خانماني زنان، اعمال خشونت خانگي  

داليل ديگر بـي خانمـاني شـامل عـدم     . رسمي، نزديك به صد درصد از زنان بي خانمان از خشونت خانگي در رنج بوده اند               
  .  است مسكن مناسب و اعمال نابرابري در پرداخت دستمزدتوانايي خريدن

زنان بي خانمان به بيماري هـاي خطرنـاك         . دليل بي خانماني هر چه كه باشد براي زنان بسيار وحشتناك و دردناك است             
ر از حـد  اصوالً، طول عمر افراد بـي خانمـان پـايين تـ          . مزمن از جمله بيماريهاي پوستي، ديابت يا زخم معده مبتال هستند          

. متوسط ملي مي باشد و بر اساس آمار جديد پنج سال كمتر از طول عمر فقيرترين و كـم درآمـد تـرين قـشر آمريكاسـت                      
تحقيقـات  . اكثريت زنان بي خانمان بعد از شش ماه زندگي در خيابان مورد آزار و اذيت و يا تجاوز جنسي قرار مـي گيرنـد         

هر چقدر يـك    . بت به ديگران بيشتر در خطر آزار و اذيت جنسي قرار دارند           گسترده نشان مي دهد كه زنان بي خانمان نس        
  .شخص آسيب پذيرتر باشد، بي خانماني سختتر است و زنان از مردان آسيب پذيرترند

  
  عليه اعدام زني در مالء عامزنان افغانستان راهپيمايي 

  2012 ژوييه 11اسوشيتد پرس، 
اخيـراً، زن بيـست و دو      . ان عليه تيرباران علني زني در افغانستان راهپيمايي كردند        نزديك به دوازده تن از فعاالن حقوق زن       

ساله اي توسط نيروهاي طالبان به دليل آنچه آنان زناي محصنه مي نامند، با شليك نه گلوله در برابر چـشمان گروهـي از                        
زنـان معتـرض در   . هانيـان را برانگيخـت  مردان طالبان، در روستايي واقع در صد كيلومتري شهر كابل، اعدام شد و خشم ج   
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صدا فرياد   سوي مقر سازمان ملل راهپيمايي مي كردند، يكه كه از محل وزارتخانة دولتي موضوعات مربوط به زنانِ ب حالي
يكي از اعضاي زن پارلمان افغانستان كه در راهپيمايي شركت كرده بود ابراز داشـت كـه                 . زدند كه خواستار اجراي عدالتند    

ام زن مذكور توسط طالبان يك جنايت است كه دولت افغانستان مي بايست تمام تالش و قـدرت خـود را در رابطـه بـا            اعد
  . دستگيري عامالن و آمران اين جنايت، بكار اندازد و به وظيفة خود كه اجراي عدالت مي باشد، عمل كند

، در دوره اي كـه طالبـان در مـسند           1996-2001اعدام در مالء عام به دليل جرم منتسب به زناي محصنه بـين سـالهاي                
  . قدرت بودند، به كرات صورت مي پذيرفت

  
  پيام محكمِ زنان فعال و مدافع حقوق زنان به رهبران  كشورهاي صنعتي 

  2012 ژوين 21خبر جهان، 
 راه و روش بـراي      ردميليـا اين به معناي سه و نيم       .  دختر و زن در جهان زندگي مي كنند        ميليارددر حال حاضر سه و نيم       

عنوان نماينده بيست كشور جهان در سومين نشست گروه بيست و ه بيست زن جوان ب. رهبران جهان جهت تغيير آن است
وكـالي زن چنـد هفتـه       . اتحاد كشورهاي آفريقايي معرفي شدند تا پيرامون راه حلهاي رشد اقتصادي، بحث و گفتگو كنند              

ت كنندگان در نشست مذكور مي بايست سياستي جدي در مقابله با كمبـود مـواد      قبل از نشست، پيشنهاد كردند كه شرك      
پيام تأكيد دارد كه با در نظر گرفتن اين . غذايي، كار زنان در بخش كشاورزي و رشد اعمال خشونت عليه زنان، اتخاذ كنند           

ي تـوان موجبـات پيـشرفت    موقعيت زنان در جهان كه نقش بسيار مهمي در فعل و انفعاالت اقتصادي دارنـد بـي شـك مـ        
كه موضوع پيشرفت اقتصادي پيش مي آيد به كرات ديده شده است كه شرايط زنان و  اما، هنگامي. اقتصادي را فراهم آورد

بنابراين، گروه بيست با اتخاذ استراتژي مناسب مبني بر تصميمها و سياستهايي كه شرايط              . دختران ناديده گرفته مي شود    
نيمي از نيروي كار كشاورزي در جهان، به زنان تعلق . ود بخشد، قادر است به نتايج باارزشي دست يابد     زنان را در جهان بهب    

تحقيقات نشان داده كه تـدوين قـانون        . طور كه مي بايست مورد توجه قرار نگرفته است         دارد، اما هنوز اين عامل بالقوه آن      
رزي را به ميزان شـصت درصـد و درآمـدها را، صـد و پنجـاه                 حق مالكيت زمين براي زنان كشاورز مي تواند توليدات كشاو         

اصالح شرايط زندگي زنان كه نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند نه تنها وضعيت آنهـا، بلكـه                    . درصد افزايش دهد  
 انجـام  مردان جهان نيز از هر آنچه جهت بهبودي وضـعيت زنـان  .  خانواده هاي آنان و اطرافيانشان را، نيز بهبود مي بخشد         

  . مي شود، بهره خواهند برد
  

  زني ديگر هم طعمة سيستم ناعادالنة قضايي ارتجاع، شد
 ساله به اتهام قتل عمد در زندان عـادل     28،  )مريم( تير ماه سال جاري از اعدام صفيه غفوري          22خبرگزاري هرانا به تاريخ     

، وكيل قرباني، مريم تحت فشار وادار به  اعتراف شده           به گفتة برخي از منابع از جمله سايت محمد مصطفايي         . آباد خبر داد  
  .است

  
  سوء استفاده از زنان كارگر
  1391 ارديبهشت 9خبرگزاري بين المللي زنان، 

نايب رييس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران اعالم كرد كه با توجه به شرايطي كـه پـس از اجـراي دور اول هدفمنـد         
هـم  . رو به افـزايش اسـت  » تسويه هاي سفيد امضاء«به وجود آمده، هم اكنون ميزان دريافت       كردن يارانه ها براي بنگاهها      

 درصد كل قراردهاي همكاري بين كارگران و كارفرمايان،  مطابق با شرايط  دلخواه كارفرما و به اصطالح          50اكنون بيش از    
ه بنگاهها براي خانمها نـسبت بـه آقايـان كمتـر            كه شرايط كار و ورود ب      وي اضافه كرد، به دليل اين     . سفيد امضاء مي شود   

است، كارفرمايان از شرايط بازار كار و باال بودن تعداد بيكاران نهايت سوء اسـتفاده را مـي كننـد در همـين رابطـه پرونـده                   
يط   درصد خانمها بـا شـرا  70يعني  .   است30 به 70مربوط به قراردهاي سفيد امضا، در مورد زنان شاغل نسبت به مردان        

متاسفانه بـه   : ابوالفضل فتح الهي تاكيد كرد    .  درصد است  30دلخواه كارفرمايان موافقت مي كنند ولي اين آمار براي مردان           
هاي حل اختالف نمي توانند كار خاصي براي كارگر و يا نيرويي كه شكايتي اندليل امضاي قراردادهاي سفيد در بنگاهها، هي

  . موضوع به معناي ظلم مضاعفي به نيروي كار محسوب مي شودرا مطرح مي كند انجام دهند و اين
  

  نگرش كااليي به زن، ايدز و فقر: نپال
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  2012 ژوييه 10شبكة خبري زنان، 
 در نپال تنها در ماه  تن18396بر اساس آمار و ارقام تهيه شده توسط مركز كنترل بيماري ايدز و بيماريهاي مراقبتي نپال، 

از كل زناني كه در كشور نپال به بيمـاري ايـدز            % 27. ان حامالن ويروس ايدز، به ثبت رسيده اند        به عنو  2011نوامبر سال   
بـسياري از زنـان خانـه دار    . در مناطق شهري زندگي مي كنند% 6در مناطق روستايي و   % 21مبتال هستند زنان خانه دار،      

مي دانند كه به بيماري ايدز دچار گشته و بزودي ديـده    برخي از آنان تنها     . مبتال به ايدز محل زندگي خود را رها كرده اند         
مدافعان حقوق زنان ابراز مي دارند كـه        . همسران آنان قبالً به دليل بيماري ايدز، فوت كرده اند         . از جهان فرو خواهند بست    

زيكي و جنسي، قـرار  طور گسترده اي در معرض آزار و اذيتهاي في ه  زنان در نپال از حقوق انساني برخوردار نيستند و آنها ب          
نگرش كااليي نسبت به زن، . خشونت خانگي يكي از مهمترين عوامل گرفتار شدن آنان به بيماري ايدز مي باشد . مي گيرند 

. محصول باورهاي سنتي و مذهبي مي باشد كه به مردان اجازه مي دهد به هر شكلي كه مي خواهند از زنان استفاده كنند                     
لع كردن همسرانشان از ابتاليشان به بيماري ايدز، با آنها به انجام آميزش جنسي مبادرت مي بدين ترتيب، مردان بدون مط  

  .ورزند
  

   در مكزيكاعمال خشونت عليه زنان و كشتار آنان
  2012 ژوييه 14سازمان عفو بين الملل، 

.  تـن اسـت    2418،  2010 به قتل رسيده اند، اين ميزان تنها بـراي سـال             1985-2009 زن مكزيكي بين سالهاي      34000
سازمان عفو بين الملل با انتشار اطالعيه اي خواستار اقدام عاجل دولت مكزيك پيرامون به قتل رساندن زنـان ايـن كـشور                       

نماينده سازمان ملل و مسوول تحقيقات در اين        . بر اساس اطالعيه مذكور، شرايط زنان در مكزيك هشدار دهنده است          . شد
لهاي اخير نه تنها قتل زنان افزايش يافته است، بلكه اين مساله به دليل عدم بازرسي جدي                 رابطه عنوان مي كند كه در سا      

 زن در پايتخـت كـشور بـه قتـل           130، بـيش از     2012در شش ماه اول سال      . و موثر جهت اجراي عدالت ادامه يافته است       
اين ميزان با توجـه بـه       . ت كرده اند   گزارش تجاوز جنسي درياف    14829، بيش از    2009ماموران دولتي در سال     . رسيده اند 

بر پاية گزارش سازمان عفو بين الملل، دولت        . كه بسياري از زنان از گزارش تجاوز جنسي امتناع مي ورزند، باالتر است             اين
مكزيك در مبارزه با پديدة تبعيض جنسيتي، تهديد و قتل فعاالن حقوق زنان، اعمال خشونت عليه زنـان مهـاجر شكـست                      

  . خورده است
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  رويدادهاي هنري
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

  . زدن صف است  رسالت يك انسان براي رسيدن به آزادي، در صف ايستادن نيست، بلكه برهم -
  چريك، پزشك سياستمدار، انقالبي ماركسيست آرژانتيني1967 اكتبر 9-1928 ژوئن 14( ارنستو چه گورا

اطم است كه هر بار كه مرا مي بيند، اندازه هاي جديدم را مي گيرد؛ بقيـه   تنها كسي كه با من درست رفتار مي كند، خي    -
  . به همان اندازه قبلي چسبيده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور كنم

. نمايش نامه نويس سبك كميك، منتقد ادبي و مبلغ سوسياليـست           ) 1950 نوامبر   2-1756 ژوئيه   26(جورج برنارد شاو    "
  .ايرلندي

  
  رشع
  

  بلوار ميرزاده عشقي در همدن زير ضرب ارتجاع مذهبي
همايش حجاب، نـداي  " عنوان اعاطفه سماعي رئيس پژوهشكده حجاب و عفاف جمهوري اسالمي در يك تجمع ارتجاعي ب       

 وي. در شان همدان نيست كه بلواري بدين نام داشته باشد   :  با اشاره به بلور ميرزاده عشقي در همدان گفت         "سالمت درون 
پوشان سياه با مثال آوردن چادر و كفن حجاب را به منزله وسيله و ابزاري بـراي دفـن         يرزاده عشقي در شعر كفن    م: گفت  

به بركت وجود بزرگـان اتفاقـات   "ز اميدواري كرد كه ادر خاتمه نيز ابر. ارزشها، استعدادها و توانايي زنان قلمداد كرده است       
  .  پاك كنند" اين بلوار را از لوث وجود شخصي به نام ميرزاده عشقيمباركي در همدان بيفتد و حداقل نام

  
  صداي دلنشين شعر خوان برنامه گلها خاموش شد 

  تاثيرگذاري بر ي باو. درگذشت صداي لطيف موزيكال، اداي دقيق و درست واژه ها و تاكيدهاي بجا بر روي آنها باروشنك 
كـه  ) 1335(  با بنياد برنامه گلهاي جاويدان در راديـو ايـران          روشنك. بود محبوب عالقه مندان شعر و موسيقي شده         ،شعر

فعاليت كرده  ) گلهاي رنگارنگ، يك شاخه گل، گلهاي صحرائي و برگ سبز         (برنامه هاي گلهاي ديگر را نيز به دنبال داشت          
  . بود
  

  موسيقي
  
   اجراي كنسرت گيتاز گروه زرياب را متوقف كرد" امت حزب اهللا"

قي زرياب كه قصد اجراي كنسرت گيتار در يكي از سالنهاي شهر بوشهر را داشت بـا ممانعـت جمعـي از افـراد                        گروه موسي 
ناميدند با اقامه نمـاز نـسبت بـه اجـراي ايـن گـروه موسـيقي                    مي "امت حزب اهللا  "اين افراد كه خود را      . خودسر روبرو شد  

چه گروه موسيقي از دفتر موسيقي وزارت ارشـاد مجـوز دريافـت    اگر . ي انتظامي نيز تنها نظاره گر بود  نيرو. اعتراض كردند 
  .كرده بود، اما اداره ارشاد بوشهر كنسرت را تعطيل كرد

 اما  چندي پيش گروه موسـيقي  ،جالب توجه است كه اداره ارشاد علت لغو كنسرت را حمايت از موسيقي محلي اعالم كرد         
  . راي هر گونه كنسرت محروم شد كه موسيقي محلي بوشهر اجرا مي كند، از اج"ليان"
  

  حمايت پارلمان آلمان از شاهين نجفي
 اعالم "نقي"، حمايت خود را از شاهين نجفي، خواننده ترانه "پيام همبستگي"كميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان در يك 

ه اعالم حكم قتل بـراي وي  پنجاه تن از نويسندگان و هنرمندان آلمان از جمله گونترگراس نيز در بيانيه مشتركي ب       . داشت
  .از سوي برخي از مراجع اعتراض كرده و از وي حمايت كردند
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  هنرمندان اردني نيز تهديد به اعتصاب غذا كردند 
 اردن در پي اعمال سياستهاي رياضت اقتصادي شاهد اعتراضات گسترده اقشار مختلف مردم اين كـشور                 اًكه اخير  در حالي 

  . به اعتصاب غذا و تظاهرات خياباني تهديد كردندبوده، هنرمندان نيز رژيم را
خواسته هاي هنرمندان شامل بيمه اجتماعي، بها دادن به نقش راديو و تلويزيون، حمايت از امور هنري و مسكن هنرمندان  

  .است
  

  كتاب
  

  ي جايزه صلح ناشران آلمان دگرانديش چيني برنده
  

ـ     ه اتحاديه ناشران آلمان جايزه صلح امسال خود را ب
. كنـد   وو، شاعر و نويسنده چيني، اعطا مـي         ليائو يي 

اش كه     اين دگرانديش چيني به خاطر آثار انتقادي      
در چين ممنوع هستند، چند سال نيز در زندان بـه      

  . ه استبرد سر 
اتحاديه ناشران و كتابفروشان آلمان دليل برگزيدن       

وو به عنـوان برنـده امـسال ايـن جـايزه را               ليائو يي 
 اين نويسنده خوانـد كـه در        "رياي   و بي  زبان قوي "

مقابلــه بــا ســركوبهاي سياســي، بــه زبــان شــنواي 
  .محرومان چين بدل شده است

  
  هتاكي معاون فرهنگي وزير ارشاد عليه نشر چشمه

  توهين به مقدسـات،   اين ناشر شد راعلت لغو امتيازكه منجر به  معاون فرهنگي وزير ارشاد بخشي از تخلفات نشر چشمه   
. بازي، ارتباط جنسي ميان دختران و پسران و زناي با محارم در كتب ارائه شده به وزارت ارشاد عنوان كرد        ويج همجنس تر

كردنـد چـه كـسي     شد و مردم متدين و خوبمان به كتابهـا اعتـراض مـي            وي گفت اگر به چنين آثاري اجازه چاپ داده مي         
  .مسئوليت انتشار اين كتابها را مي پذيرفت

  
  شد دچار بيماري فراموشي به  گارسيا ماركزگابريل

  
، بـه   "صـد سـال تنهـايي     "گابريل گارسيا ماركز، خـالق      

صـد سـال    .  كـردن دچـار شـده اسـت        فراموشبيماري  
ــشهور  ــايي م ــاركز،     تنه ــيا م ــل گارس ــر گابري ــرين اث ت

بازگوكننده حوادثي به سبك رئاليـسم جـادويي كـه در           
ده روستايي بنام ماكوندو بـراي شـش نـسل يـك خـانوا         

كشد   اي را به تصوير مي      دهاافتد و زندگي خانو     اتفاق مي 
توانند از پدربزرگ حـواس پـرت خـود مراقبـت             كه نمي 

داستاني كـه در بخـشي از آن تعـدادي از مـردم             . كنند
  .شوند خوابي و فراموشي مي دچار اپيدمي بي

شـناس و برنـده     گابريل گارسيا ماركز، رمان نـويس سـر       
مي مي گويد، اسرار زندگي ماركز را پوشيده نگه او برادر كوچك  . ، خود دچار فراموشي شده است     1982جايزه نوبل ادبيات    

  .دارد زيرا ماركز هميشه سعي داشته تا اسرارش را پنهان نگه دارد
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   پايان متفاوت50 با "وداع با اسلحه"چاپ جديد 
  

نگوي، نويسنده   ارنست همي  "وداع با اسلحه  " پايان متفاوت از رمان مشهور       50نزديك به   
ارنست همينگوي گفته بـود     . آمريكايي براي نخستين بار در آمريكا به چاپ خواهد رسيد         

 بار نوشته تا به نتيجـه مطلـوب خـود برسـد، هـر چنـد                 39كه بخش پاياني اين رمان را       
اين رمان كه شباهت .  نسخه بوده است47مشخص شد تعداد دقيق پيش نويسها اوليه او   

زندگي واقعي او دارد داستان عشقي است كه در پس زمينه كارزاهـاي             زيادي به داستان    
ارنست همينگوي برنده جايزه نوبل شد و از        . ايتاليا در جنگ جهاني اول صورت مي گيرد       

 را  "زنگهاي براي كه به صدا در مي آيند       " و   "پيرمرد و دريا  "كتابهاي مشهور او مي توان      
  . ايلينوي آمريكا به دنيا آمد در ايالت1899همينگوي در سال . نام برد

  
  

  
  آثار باستاني

  
  لدينادست اسالمگرايان انصاره تخريب آثار باستاني ب

در را شـهر باسـتاني تمبكتـو     تنها چهار روز پس از آن كه سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد، يونـسكو،               
اسالمگرا انـصار الـدين در مـالي بـه مقـابر شخـصيتهاي               پيكارجويان   ،در معرض تهديد قرار داد     فهرست ميراثهاي فرهنگي  

  . تاريخي صوفيه در اين شهر حمله و دو ضريح را با بيل و كلنگ ويران كرده اند
انصار الدين يك گروه پيكارجوي سني مذهب است كه به قرائت سختگيرانه اي از قانون شـريعت معتقـد اسـت و هـر نـوع             

  .ي كندمقبره و بارگاه را كفر و بدعت تلقي م
 خوانده بود، يـك تـراژي   "عجائب شاخص معماري"الساندرا كومينز، دبير يونسكو، تخريب آثار باستاني را كه يونسكو آن را     

. اما ساندا ولد بوماما، سخنگوي انصار الدين گفت كه تمامي مقابر صوفيه را بدون استثنا تخريب خواهد كـرد                  .  توصيف كرد 
  ."يونسكو ديگه كيه؟. ما مسلمان هستيم. ا حرام استخدا واحد است، همه اينه":وي گفت

   
  مسجد جامع اصفهان و برج گنبد قابوس در فهرست ميراث جهاني يونسكو قرار گرفت

   
مسجد جامع اصفهان و برج گنبد قـابوس در         
فهرســت ميــراث جهــاني يونــسكو، ســازمان 
آموزشي، علمي و فرهنگـي ملـل متحـد، بـه           

همين و ايــن دو بنــا چهــارد. ثبــت رســيدند
پــانزدهمين آثــاري هــستند كــه از ايــران در 

  .رسند يونسكو به ثبت مي
ــه    ــايي اســت ك مــسجد جــامع اصــفهان، بن

هـاي مختلـف      بخشهاي گوناگون آن در دوره    
ساخته شده است و يونسكو آن را بـه عنـوان      

 مـيالدي ثبـت   18 تا 8اثري متعلق به قرون     
گنبد قابوس نيـز برجـي آجـري        . كرده است 

هر گنبـدكاووس، در اسـتان      است كـه در شـ     
  . گلستان قرار دارد
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مسعود علويان صدر، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران، ثبت هم زمان دو اثر از يك كـشور                     
البتـه معلـوم نيـست چگونـه آثـار          . در يك نشست يونسكو را دستاوردي براي سازمان ميراث فرهنگي ايران دانـسته اسـت              

  .يدآنها پيش دست آورد ميراث فرهنگي رژيم بايد به حساب تاريخي قر
  

  بي لياقتي جمهوري اسالمي در حفظ آثار پر ارزش موزه ها
  

سقف گالريهاي پـاييني دچـار نـشت آب      . بر اثر بارانهاي اخير تهران ساختمان موزه هنرهاي معاصر دچار آسيب شده است            
  .شده و باغ مجسمه ها را نيز آب گرفت

 براي نجات تنديسهاي گرانبهاي باغ مجسمه ها از كارگراني كمك گرفت كه هيچ تجربه اي در جابجايي آثار                   مديريت موزه 
اين كارگران با بيل و كلنگ به گودبرداري پيرامون مجسمه ها پرداخته و براي بردن مجسمه ها بـه جـاي                     . هنري نداشتند 

  . امن از امكانات اوليه استفاده كرده اند
دو تنديسي كه .  ي چنين شيوه هايي آسيب ديدن دو تنديس آلبرتو جاكومتي هنرمند برجسته سويسي بودپيامد به كارگير

  .بنا به برآورد كارشناسان موزه هنرهاي معاصر نيويورك هركدام بيش از صد ميليون دالر ارزش دارند
  . مديران موزه اين تنديسها را از ديد خارج كرده و در اين باره نيز سكوت كرده اند

  
  سينما

  
   در جنين" سينما جنين" و " قلب جنين "دو فيلم 

ناپذير يك   تالشهاي خستگي"سينما جنين"اين بار فيلم مستند . فلسطينيهاي ساكن شهر جنين دوباره به سينما مي روند        
 " سينما جنين"ي فيلم مستند   تهيه. دهد كارگردان آلماني و جوانان فلسطيني را براي بازسازي سينمايي متروك نشان مي

  . پذير نمي بود   امكان" قلب جنين"ساز بنام  بدون مستند ديگري از همين فيلم
كند كه فرزند نوجوانش، احمد، با شـليك          ، داستان زندگي پدري فلسطيني به نام اسماعيل كاتب را بازگو مي           "قلب جنين "

   جاي انتقامجوئي اعضاي بدن فرزندش را به بچه        اسماعيل تصميم مي گيرد به    . شود  ي يك سرباز اسرائيلي كشته مي        گلوله
پس از ترك  سربازان اسرائيل از اين منطقه  ماركوس فتر و اسماعيل كاتب تصميم گرفتنـد        .كند  هاي بيمار اسرائيلي هديه     

  .با مشكالت فراواني  سالن متروك سينما جنين را بازسازي كنند
  

  فيلمهاي پروفروش ماه
ي انيميشن عصر يخي با عنوان حركت قاره ها در نخستين آخر هفته اكران خود در آمريكـا                   چهارمين قسمت رشته فيلمها   

  . ميليون دالر در صدر جدول پرفروشترينهاي هفته گذشته قرار گرفت46با فروش 
ايـن  .  ميليون دالر در جاي دوم قرار گرفتـه اسـت  35 در تعطيالت آخر هفته گذشته با        "مرد عنكبوتي شفگت انگيز   "فيلم  

 ميليون ديگر به دست     320 ميليون دالر فروش داشته و با فروش جهاني خود           200فيلم در طول دو هفته گذشته بيش از         
  .ين فيلم  در مجموع  يكي از پرفروش ترين فيلم هاي امسال خواهد بوداآورده است، 

 بازي مي كند، در اين جـدول   با بازي مارك والبرگ كه معموال در فيلم ها جدي و در نقش هاي نسبتا خشن                "تد"كمدي  
  .در جاي سوم قرار گرفته است

  
  نقاشي

  
   ارالنگن"سالن كميك"بهار عربي در جشنواره 

هـاي جـدي سياسـي نيـز         ، بـه درونمايـه      جشنواره طراحي كميك در ارالنگن امسال در كنار دنياي آشنا و جذاب كـارتون             
  .  در جشنواره امسال جايگاهي ويژه دارند"رببهار ع"طرحهاي قلمي از جنبشهاي معروف به . پرداخته است



 ٣٤

هنـر طراحـي امـروزه ديگـر از انحـصار      . جشنواره ارالنگن امسال به روي مضمونهاي تاريخ و سياست آغوش گـشوده اسـت           
پيماييهاي عظيم  هاي پرتب و تاب تحوالت اجتماعي مانند راه  صحنه. قهرمانان كمدي و ماجراهاي تخيلي بيرون آمده است 

  .اند ي و برخوردهاي خونين نيز به دنياي كارتون راه يافتهاعتراض
نمايشگاه اصلي جشنواره به آثار هنرمندان طراح عرب از كشورهاي مراكش، لبنان، تـونس، مـصر و اردن اختـصاص يافتـه                      

در همـين راسـتا در سـالنهاي جـشنواره آثـاري بـه شـكل                .  همچنان در جوالن اسـت     "شبح انقالب "در اين منطقه    . است
  .ي دنياي عرب مانند حسني مبارك و معمر قذافي به نمايش گذاشته شده است كاريكاتور از ديكتاتورهاي سرنگون شده

  
  طنز هادي خرسندي

  در پوشة جرائم اين ملت صبور
  ! »توهين به رهبري«هرگز نبوده اينهمه 

  بر طبق آنهمه سند دادگستري
  از عهد رهبران قرين ستمگري

  پهلويتا دور رهبري رضاشاه 
  تا عصر رهبري همين شاه آخري

  در پوشة جرائم اين ملت صبور
  !»توهين به رهبري«هرگز نبوده اينهمه 

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabarad@iran-nabard.com  

  
  .اظهارات مارتين كوبلر در شوراي امنيت عليه ساكنان اشرف، راهگشاي سومين كشتار است

  
شـوراي امنيـت از     ) ژوييه19(ر  تي29هر وجدان منصفي از تشكرات و قدرداني آقاي مارتين كوبلر در اجالس روز پنجشنبه               

  .انعطاف حكومت مالكي در قبال ساكنان اشرف شوكه و منزجر مي شود
سـاكنان و  . به طور مطلـق نادرسـت اسـت   » مشكالت ادامه ديالوگ بين يونامي و دولت عراق با ساكنان«اظهارات او دربارة   

آنها فقط پس از سه ماه تـالش بيهـوده         . بال كرده اند  نمايندگانشان پيوسته از گفتگو با يونامي و مقامهاي دولت عراق استق          
سازي و تنش بيشتر، از شركت در مالقاتهايي كه مديريت آن با يـك شـكنجه گـر و قاتـل تحـت                     براي جلوگيري از بحران   

مدير يك عنوان   كه همين فرد را با خود به در ژانويه گذشته آقاي كوبلر از اين. پيگرد بين المللي است، خودداري كرده اند     
  . خواهي كرد مالقات به اشرف آورده بود، معذرت

در تعارض  » فقدان ارادة ساكنان براي شراكت در پروسة تسهيل كنندگي يونامي         «شكايت كوبلر در شوراي امنيت در مورد        
بـه  تـن از سـاكنان اشـرف     1200آوريل است كه پـس از انتقـال    10آشكار با اظهارات خود او در جلسه شوراي امنيت در           

رغم مشكالت اوليه حـسن نيـت و همكـاري             خواهم اين را برجسته كنم كه ساكنان اشرف به          من مي «: ليبرتي تصريح كرد  
ترك محلي كه بيش از دو دهه    . آنها بي ترديد راه درازي را طي كرده اند        . خود را در پروسه انتقال به ليبرتي نشان داده اند         

  . »ستراستي مشكل ا  در آن زندگي كرده اند به
نفر ديگر از ساكنان اشرف به ليبرتي منتقل شدند و اكنون در مجموع دو سوم ساكنان اشرف در                   800بعد از اين اظهارات،     
  . ليبرتي بسر مي برند

  نفر از ساكنان به2000«:ژوئن خود از ساكنان تشكر و اعالم كرد     23همچنين كمتر از يك ماه پيش، آقاي كوبلر در بيانيه           
خواهم  به اين مناسبت من مي. نفر باقيمانده اند 1200 به شيوه مسالمت آميز به ليبرتي منتقل شده اند و تنها طور منظم و 

  . »هم از دولت عراق و هم از ساكنان براي همكاري آنها تشكر كنم
كيلـومتري   12در جـه از   55اين در حاليست كه تا امروز، كمترين قدمي براي حل و فصل مسأله آب، كه بايـد درگرمـاي    

كوبلر از اين پيشتر بارها نوشته بود كه دولـت عـراق متعهـد              . توسط ساكنان با هزينه زياد تأمين شود، برداشته نشده است         
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آب اين كمپ را به شبكه شهري وصـل كنـد يـا بگـذارد سـاكنان از كانـال در            ) ژوييه20(شده است كه تا قبل از ماه روزه         
مه 28توان از سند آماده سازي حركت ششم به تاريخ            در شمار اين اسناد مي    . ندمتري خودشان آب پمپاژ و تصفيه كن      150

 درباره مالقات بين ساكنان و آقاي باكوس مشاور مالكي در ليبرتـي             2012تجلسه مورخ اول ژوئن     ماده دوم و صور    -2012
  .  مه، نام برد31در 
  

مورد نقض  280(قض سيستماتيك تعهدات دولت عراق      آقاي كوبلر همچنين در شوراي امنيت نيازي به كمترين اشاره به ن           
جـواب منفـي بـه      30او همچنين نيازي نمـي بينـد كـه بـه            . نمي بيند ) 2012ژوييه   4 فوريه تا   18تعهدات در ليبرتي از     

درخواستهاي قانوني و مشروع ساكنان طبق بيانيه هاي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، فروش يا انتقـال اموالـشان    
 ليبرتي، برگرداندن اموال توقيف شده به ساكنان، خريد سوخت به قيمت شهروندان، انتقال خودروهاي خدماتي كـاروان                  به

، انتقـال ژنراتورهـاي متعلـق بـه     )اين كاروان به طور عمده از زنـان بودنـد  ( پنجم كه از ميانه راه به اشرف برگردانده شدند  
نفر 2000 نفر كه اكنون     3300 ليفتراك براي    5بق توافق پيشين و حتي      نفر ط  400خودروي سواري براي هر     10ساكنان،  

  . كنند، اشاره كند از آنها در ليبرتي بارهاي سنگين را بر روي دست و شانه هايشان حمل مي
نماينده ويژه دبيركل به اصرار خود به دولـت عـراق بـراي پاسـخ     «:ژوئن خود تأكيد كرد23اين در حاليست كه او در بيانيه   

بت به خواستهاي معقول و مشروع ساكنان در مورد مقوالت انساني طبق قانون انساندوستانه بين المللي و قانون حقـوق                    مث
  . »دهد بشر، ادامه مي

هر گونه راه حل عملي بايد مورد پذيرش هر دو طرف           «:دسامبر در شوراي امنيت متعهد شد      6از اين پيشتر آقاي كوبلر در       
اين راه حل بايد از يك سو دولت عراق را محترم شمارد و از سوي ديگر .  كمپ اشرف قرار گيرديعني دولت عراق و ساكنان

اين تعهدي است كه كوبلر هيچگـاه       . »به قوانين بين المللي انساندوستانه و حقوق بشري و قوانين پناهندگي احترام بگذارد            
  . به آن عمل نكرد

منيتي دولت عراق را درباره دخالت دادن رژيم ايران در پرونده اشرف تكذيب فراتر از اين، او هيچگاه اظهارات صريح مشاور ا
آقاي مارتين كوبلر، نماينده ويژه دبيركـل ملـل متحـد در    «:آوريل در تلويزيون دولتي عراق گفت   24مشاور مزبور در    . نكرد

رتباطي با ايران بـراي تـأمين الزامـات         عراق، در جزييات با طرفهاي عراقي و ايراني از طريق سفارت ايران و ديگر كانالهاي ا               
اجراي تفاهم نامه بين او و عراق براي بستن قرارگاه اشرف امضا شده، گفتگو كرده است تا حـضور ايـن سـازمان در خـاك                          

  . »گفتگوهاي كوبلر شامل مكانيزم و نقش ايران براي انجام چيزهايي است كه اين موضوع را حل كند. عراق خاتمه يابد
  

ات حرفه يي كارشناسان سازمانهاي بين المللي، ليبرتي از هر نظر يك زنـدان اسـت و سـاكنان آن در معـرض                       طبق تحقيق 
  . بازداشت خودسرانه قرار گرفته اند

مسئوليت بر عهده بسياري حاميـان بـين المللـي مجاهـدين اسـت و      «:گويد با اين وصف، كوبلر در جلسه شوراي امنيت مي      
  . »تأثير بگذارند) خواهد يعني در جهتي كه آقاي كوبلر مي(طور مثبت    مواضع ساكنان بهبسيار اهميت دارد كه آنان بر

من همچنين از ساكنان كمپ مـي خـواهم كـه از قـوانين عـراق اطاعـت كننـد و از تحريـك و خـشونت          «:كوبلر مي افزايد  
  . »عراق دارد به سر مي رسدزمان براي دستيابي به يك راه حل با دوام به پايان مي رسد و صبر دولت . بپرهيزند

شگفت انگيز است كه آقاي كوبلر در برابر اعتراضهاي گسترده بين المللي به عملكرد جانبدارانه خود به سود حكومت مالكي 
و رژيم ايران عليه اپوزيسيون اين رژيم، از جمله اعتراضات كليـسا در انگلـستان و آمريكـا، اعتراضـات در كنگـره آمريكـا و                      

كشور جهان و همچنين اتحاديه جهاني وكال، بي پرده از حمايـت كننـدگان               46هزار پارلمانتر در     4ا و بيش از     شوراي اروپ 
خواهد در طرف او و دولت عراق قرار گيرند تا فشار هر چه بيشتري بـه سـاكنان بيـدفاع بـراي صـرفنظر       ساكنان اشرف مي  

  . گيرندكردن از حداقل حقوق و خواستهاي قانوني و مشروع خود قرار 
مجـروح در حمـالت      1000 كشته و بيش از      49او در سخنان خود در شوراي امنيت هيچ نيازي به اين نديده است كه از                

.  به اشرف ياد كند و تعهد سازمان ملل به تحقيقات در اين باره را هم به فراموشي سپرده است2011 و آوريل 2009ژوييه 
  ! دهد  به تحريك و خشونت پرهيز ميبه جاي آن ساكنان بيدفاع را از دست زدن

قدري جانبدارانه بود كه سفير دولت عراق در اظهارات خود به اين اكتفـا كـرد و گفـت                      اظهارات كوبلردر شوراي امنيت به    
  ! »جايي افراد انعطاف به خرج داده است  به كه آقاي كوبلر اظهار كرد دولت عراق براي جا همچنان«
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نيت عليه ساكنان اشرف، همـراه بـا قـدرداني از صـبر و انعطـاف مـالكي، ناديـده گـرفتن نقـض                     مواضع كوبلر در شوراي ام    
سيستماتيك تعهدات دولت عراق در يادداشت تفاهمي است كه با كوبلر امضا نموده است، چشم بستن عمدي بر حقـايق و                     

  .هگشاي سومين كشتار در اشرف استحقوق پناهجويان و استانداردها و قانون انساندوستانه بين المللي، بدون ترديد را
  

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 1391 تير 30
  

  لحاظ قانوني و طبق حكم دادگاه، به 
  مرتبط ساختن نقل مكان از اشرف و در گرو گذاشتن لغو نامگذاري تروريستي

  موضوعيت ندارد  با تخليه اشرف
  

 نامگذاري تروريستي همراه با ناديده گرفتن حقوق انساني مجاهدان هشدار دادن و مرتبط كردن مستمر تخليه اشرف با لغو         
صورت دادگاه واشينگتن آن را در حكم خود  در غيراين. اشرف و ليبرتي، قابل قبول نيست و هيچ پايه و اساس قانوني ندارد

 براي ليست گـذاري     همچنان كه هيچكس هيچ سوءتفاهمي در مورد اختيارات وزيرخارجه اياالت متحده          . گرفت  در نظر مي  
تواننـد فـردا    تواند تصميم به ليست گذاري مجدد بگيرد و مجاهدين هم مي وزير همين امروز هم مي    . مجدد نداشته و ندارد   

  .دوباره شكايت كنند و تصميم وزير را به چالش بكشند
 را نمي   »تاخير فاحش «وز   ر 600كه در حكم دادگاه آمده است        البته اگر وزارتخارجه، سند و مدرك معتبري داشت، چنان        

  . داد پذيرفت و در نامگذاري مجدد ترديدي به خود راه نمي
خاطر دلجويي   وضوح اذعان كردند كه نامگذاري از ابتدا به       ه  مقامهاي دولت آمريكا در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون ب         

. ست مجاهدين در ليست نگهداشته شده انـد از فاشيسم ديني حاكم بر ايران، صورت گرفته و امروز نير در ادامه همين سيا             
يك اجماع گسترده دو حزبي در بين اعضاي كنگره و سياستمداران امريكايي وجود دارد، كه اين نامگذاري عامـل سـركوب       

  . مجروح داشته است1000 شهيد و بيش از 49مجاهدين در داخل ايران و كشتار ساكنان اشرف در عراق بوده و تاكنون 
از شش ماه پيش بارها و بارها اعالم كرده اند در صورتي كه خواستهاي حداقل آنها، كه به طور كامل انساني                     ساكنان اشرف   

اين خواستها دقيقأ در چارچوب يادداشت تفـاهمي  . و قانوني و مشروع است، برآورده شود، بالفاصله به ليبرتي خواهند رفت       
  .دسامبر حمايت كرده است25تون هم از آنها در بيانيه است كه عراق با ملل متحد امضا كرده است و خانم كلين

سازي بـراي تـسليم مجاهـدان         صورت مساله نقض مستمر توافقات و همين يادداشت تفاهم از سوي حكومت عراق و زندان              
حقيقتي كه متأسـفانه دولـت آمريكـا در مقابـل آن            . آزادي ايران در برابر فاشيسم ديني و دست نشاندگان عراقي آن است           

همچنان كه در قبال جنايت مستمر عليه بشريت توسط دولـت عـراق عليـه سـاكنان اشـرف نيـز        . كوت پيشه كرده است   س
  .سكوت كرده است

درخواستهاي حداقل بعد از جلسات متعدد با نمايندگان ساكنان و شخصيتهاي برجسته امريكايي و اروپايي از سوي رئـيس           
  پارلمانتر در كشورهاي مختلف جهان به 4000 رئيس پارلمان اروپا، از سويكميته بين المللي در جستجوي عدالت و نايب   

  :شرح زير فرموله شده است
  . كولر از اشرف به ليبرتي 300انتقال -1
اگر حكومت عراق ادعايي در مورد مالكيت ژنراتورها كه تمامي آنها . انتقال كليه ژنراتورهاي برق از اشرف به كمپ ليبرتي-2

  . تواند در ليبرتي با حضور و حكميت ناظران ملل متحد مطرح و پيگيري كند نان خريداري شده دارد، ميبه هزينه ساك
كاميون اجناس باقيمانده ستونهاي چهارم و پنجم همراه با شش تانكر آب و فاضالب و سوخت كه از قبـل در                   25انتقال  -3

  . ر مسير داده شدندمورد انتقال آنها توافق شده بود و در ميانه راه ليبرتي تغيي
جا كردن بارهـاي سـنگين كـه در حـال حاضـر        به  انتقال پنج ليفت تراك از اموال ساكنان از اشرف به ليبرتي براي جا           -4

مجاهدان ليبرتي مانند زندانيان محكوم به اعمال شاقه مجبورند با ضايعات جسماني، آنها را بر روي دوشـهاي خـود حمـل                      
  . كنند
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  .و شش بنگال ويژه طراحي شده براي بيماراني كه از كمر به پايين فلج هستندانتقال سه خودرو -5
 40 سرنشين براي 5 الي 4نفر طبق توافقات قبلي، يعني يك خودرو با ظرفيت  400 خودروي سواري براي هر10انتقال -6

درجـه از آن   55ي در گرمـاي    خـور  نحوي كه بيماران و مجروحان و بزرگساالن بتوانند براي نقل و انتقـال بـه غـذا                  نفر، به 
  . استفاده كنند

  .اجازه سازندگي شامل پياده رو، پاگرد، سايه بان، پله شيب دار، تĤسيسات ويژه براي معلوالن، و محيط سبز-7
متري، آب پمپـاژ و تـصفيه   150كه مجاهدان ليبرتي مجاز باشند از كانال آب در  وصل ليبرتي به شبكه آب بغداد يا اين   -8

شود كه با توجه بـه ازدحـام شـهروندان در     كيلومتري از شمع آب عمومي تأمين مي      12حال حاضر آب با تانكر از       در  . كنند
  . كشد  ساعت طول مي10 الي 6محل آب مخصوصا در فصل گرما، آوردن يك تانكر آب، 

اي كـالن اشـرف و ليبرتـي        اجازه ورود به تاجران و خريداران به اشرف تا بتوانند اقالم منقول را براي تـأمين هزينـه هـ                   -9
كافي است يادآوري كنيم كه در چهار ماه . جايي به ساكنان بپردازند و بخشي از قيمت را قبل از شروع جابه. خريداري كنند

گذشته هزينه سوخت ژنراتورهاي ليبرتي بيش از يك ميليون دالر بوده است زيـرا حكومـت عـراق بـراي چهـارمين سـال،              
كننـد، خـودداري    مجاهدان اشرف و ليبرتي با همان قيمتي كه ساير شهروندان خريداري مـي  همچنان از فروش سوخت به      

  . كند و ساكنان مجبورند سوخت را از كشورهاي ديگر با هزينه چندين برابر وارد كنند مي
دادهـاي  شروع مذاكره بين نمايندگان مالي اشرف با دولت عراق در مورد نحوه فروش امـوال غيرمنقـول و امـضاي قرار            -10

تن از ساكنان تا فروش داراييهاي منقول و غيرمنقول خـود بـراي حفـظ و                200مورد نياز و شروع پرداختها و اينكه حداقل         
  . نگهداري اين اموال در اشرف بمانند

تمامي اين موارد در چارچوب همان يادداشت تفاهمي است كه بين دولت عراق و سازمان ملل امضا شده و لوكس يا زيـاده          
  . جاي حمايت از اين حداقلها بخواهد آنها را تخطئه كند اين ضد انساني است كه كسي به. هي نيستخوا

عالوه بر اين رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت خاطرنشان كرده است كه دولت امريكـا قبـل از حركـت گـروه                        
بنگالهاي مربوط به بيماران را به ليبرتـي        تعدادي خودروهاي خدماتي و     «پنجم تضمين كرد كه عراق متعهد شده است كه          

منتقل كند، ليبرتي را به شبكه آب و برق شهري وصل كند، ژنراتورها را منتقل كند و جريـان فـروش امـوال و داراييهـاي                          
انـه،  بدتر اينكه، در يـك عمـل راهزن       . اما اين قولها و تعهدات هرگز عملي نشده است        . »راه بيندازد   قانوني و قابل انتقال را به     

  . خودروي خدماتي كه در كاروان پنجم بود در ميانه راه ليبرتي، تغيير مسير داده شد6
نفر اهميـت و     400خودروي سواري براي    10گويد برخي از خواستهاي مجاهدين مانند انتقال          اكنون وزارتخارجه امريكا مي   

كند و براي حداقل حقوق انساني    شان را انكار مي   هاي  اين شرم آور است زيرا حق مالكيت ساكنان بر دارايي         . موضوعيت ندارد 
مجـروح و مـصدومي     1000خصوص براي     به. بيماران و مجروحان و بزرگساالن در گرماي فوق العاده هوا، بهايي قائل نيست            

  در حمله نيروهاي عراقي دچار چنين    90 و سال    88كه در برابر چشمان نيروهاي آمريكايي و در اثر بي عملي آنها در سال               
  . وضعيتي شدند

ژوييه براي   20معلوم نيست چرا وزارتخارجه به موازات رژيم ماليان و سفير رژيم ايران در بغداد براي ضرب االجل مسخره                   
  . كند درجه بازار گرمي مي 55 انسان بيدفاع، در آستانه ماه رمضان و گرماي 1200بي خانمان كردن 

ساكنان اشرف بارها گفته اند كه به محض اجراي اين مـوارد            . اجرا نشده است  در هر حال هنوز هيچيك از مواد دهگانه باال          
  . به طور كامل به ليبرتي خواهند رفت
  1391 تير 17 - دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  وي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيدهر روز فراس
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com  

  

  ....فراسوي خبر
  شتري بني چند هكتار زمي براها؛يجانيالر

   امانمنصور
  

  ري ت4...  خبريفراسو
 كردن نام و نشان ي آن، آنتني و در پيارديلي سه هزار م   ي و دزد  "راني ا مهيب" يتهمان دادگاه ها   از م  يري از اعتراف گ   پس

 نـه چنـدان   ي كه پرونده هادهي كه اكنون نوبت به طرف مقابل رس    دي نما ي م ني پرونده ها، چن   نيمسووالن ارشد مرتبط با ا    
 يتيامن – ي نظاموني اند كه فراكسوستهي پي به صفيجانيان الر راستا، برادرنيدر ا. د بگذارزي مي خود را رو   اني مدع زهيپاك

 . داده استلي و محمدرضا باهنر تشكي بروجردني عالءالداني از آقاشتريدولت پ
 حكومـت  وراني است كه رهبران و پـا ييازهاي از امتي بخشانگري درز داده، ب  روني مزبور به ب   وني كه فراكس  ي محرمانه ا  اسناد

 صـدها هكتـار   ،يجـان ي جواد و صـادق الر انيبر اساس اسناد مزبور، آقا.  برندياشتن قُدرت از آن بهره م  به خاطر در دست د    
 نـان ي داده اند، با اطم    هي به خود هد   يتيرع – تصرُف به سبك عهد ارباب       قيا از طر  ي گرفته اند و     هي هد اي را   ي كشاورز نيزم
      . كندي ممني اگرديواست و پ شان در هرم قُدرت آنها را از بازخگاهي امر كه جانياز ا

 موضوع كشمكش 86 از سال يجاني دهد، پرونده برادران الري شده نشان ماديآنگونه كه اسناد . ستي غلط نيابي ارزكي نيا
 آنهـا در بـر داشـته    ي بـرا ي مالاي ي حقوقامدي بوده است، بدون آنكه پتي در باند وال   بي رق يونهاي فراكس يري و باجگ  يدرون
  .باشد

  
 نيـ ا. ستيـ  ن ي اجتمـاع  ي مـصون مانـدن از داور      ي و با هر رانت، هرگز بـه معنـا         لتي به هر ح   يي قضا تي حال، مصون  ني ا اب

 اش چنان فهي طاي خوارژهي مجلس مالها است را پس از انتشار اسناد وسيي كه ر هايجاني از الر  گري د يكي است كه    يقتيحق
 ي انداختن پـرده پـستوها     نيياو خواهان پا  .  كند ي متهم م  "ي ُگفتار يدگيدر" رقبا را به     ان،يبر سر خشم آورده كه ناسزاگو     

 كنـد كـه   ي البتـه فرامـوش نمـ   يجـان ي الري عليآقا.  هشدار داده است   "ي آُشفتگ جاديا" شده و نسبت به      "نظام"محرمانه  
  . بزندشي، سر"مراعات حال كشور"درخواست خود را با برچسب 

 زد كـه در  يگري دست به ابتكار دولتمردانه د    زي خود ن  ي و ناتن  ي برادران تن  يخوار ني حل موضع زم   ي برا 1390 در سال    او
 بي را در مجلس به تصو     ي قانون يجاني الر ي عل يآقا.  است شتري هم ب  ي مل ي از چپاول اراض   ي آن حت  ييمضمون، غلظت رسوا  

 فيـ  تكلنيـي تع"ام گُمـراه كننـده    قانون كـه نـ  نيا.  كردي ملي آن تسهن متصرفاي را براي ملي اراض يرساند كه ثبت ملك   
 رقبا اري در اخت- ي دولتي مزبور را از سازمانها ي در مورد اراض   يري گ مي تصم اري بر آن نهاده شده بود، اخت      "امالك فاقد سند  

      . در راس آن قرار دارد، واگذار كرديجاني صادق الري كه آقاي نهاده،يي آن را به ُقوه قضا"في تكلنييتع" سلب كرده و -
 ي در راس حكومت را به مثال تـازه ا         قي پرونده، نه فقط فساد عم     ني ا راموني ها و اقدامات انجام شده پ      هي مزبور، حاش  اسناد

  . كندي ماني بزي را ني حقوق و قانوني آن با ساختارهايختگي درهم آمزاني كرده است، بلكه ميغن
 از سنگـسار، مثلـه كـردن        هيي ستاد حقوق بشر قُـوه قـضا       ري دب ،ينجاي جواد الر  ي اكنون علت دفاع جانانه آقا     ن،ي از ا  گُذشته

 تـوان  ي جامعـه را مـ   هيـ  عل ختهي خـشونت افـسار گـس      جي و ترو  يمحكومان، اعدام و حبس معترضان و در مجموع، جانبدار        
رده، بـا    مناسبات سركوب گرانه بـه دسـت آو        ني ا هي آنچه كه در سا    از لهي وس ني اش، بد  شاني همر گرياو همچون د  . افتيدر

        . كنديچنگ و دندان دفاع م
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  ي دالر250 نفت يابي تا ارزياسي بلوف سلياز تحل
   امانمنصور

  
  ري ت10...  خبريفراسو

 فلج كننده غرب يمهاي تحري گُستره و ژرفاني در تخمراني محاسبه فاحش حاكمان اي نفت، خطاي بهتر از بهايلي دلچيه
 اُروپا و يني عقب نشجه،ي و در نتي جهاني نفت در بازارهاي انفجار بهاي خود را رويرگها بيآنها همه .  دهدي نمحيرا توض 

  . قُمار را باخته اندني دهد كه اي بودند و اكنون شواهد نشان مسته خود شرط بيمهاي تحري جدي از اجراكايآمر
 هيـ  اتحادي مجازاتها از سوني هميا از اجرشي پي و ساعاتكاي آمري از سوي نفت يمهاي به شش ماه پس از وضع تحر       كينزد

 نيـ ا.  اسـت افتهي در حدود هشتاد دالر در هر بشكه كاهش     ي و فروش آن به نرخ     دي خر ي اصل ي نفت در بورسها   ياُروپا، بها 
 آن ي حركت كرده و انتهانيي روند ثابت به سمت پاكي دالر در هر بشكه بود كه در    126 ،ي ماه سال جار   نينرخ در فرورد  

  .ستيدر چشم انداز نهنوز 
  

 اهللا تيـ آ.  كرده بودنـد ي خود نقاشي براي اسالمي است كه رهبران جمهوري دلخواهتي از وضعري غيزي مزبور هر چ  تحول
 يكـشورها ":  اش، هشدار داده بود    مي رژ مي تحر جهي در نت  "يشوك نفت " به   ي با اشاره ضمن   ي سال جار  ي در ابتدا  يخامنه ا 

 هي در قـض   يزيـ  شان بفهمند كه چه چ     ي خواهند ملتها  ي شوند، نم  مطلع نفت   ندهي از فاجعه آ    گذارند مردم شان   ي نم يغرب
 ي گـر زهي كنند با سـت ي ماليآنان خ. ندي شان بگوي خواهند به ملتهاي نمنهايا.  در انتظار آنان استي انرژ ينفت و حاملها  

    ". توانندي ببرند، اما نمشي توانند كار را پي مرانيبا ملت ا
 اطـالع داد كـه در       " ان ان  يس" ييكاي آمر ونيزي اقتصاد، به تلو   ري وز ،يني حس ني شمس الد  ي سخنان، آقا  نيعد از ا   ب ياندك

  .دي خواهد رس" دالر160 نفت به متيق" ،ي نفتيمهاي شدن تحرييصورت اجرا
  
اُمورخارجـه مالهـا،     وزارت   يسخنگو.  شود ي اسب اش شرط بند    ي بود رو  لي ما "نظام" نبود كه    ي رقم ني هنوز آخر  ني ا اما
 سيـي  كـه ر ي خـوب ينـ ي بشي داد؛ پـ ي را م" دالر در هر بشكه250" نفت   دي آسوده، نو  ي مهمانپرست با خاطر   ني رام يآقا
 و  كـا ياگـر آمر  ": دي كـش  ي مـ  ديـ  خط تاك  نگونهي آن ا  ري پور، ز  ي ارسالن فتح  ي مجلش هشُتم مالها، آقا    ي اقتصاد ونيسيكُم
 دالر در بـازار روز  250 هر بشكه نفت تـا  ي جهانمتي نفت و گُاز كشورمان كنند، قميه تحر اقدام بيي اُروپاي كشورها يبرخ

  ". رود يباال م
  
 ي آن با اعداد و ارقام فانتزحي صفر و توض تي از وضع  وي سنار كي هي ارا ي برا ردستانشي و ز  ي خامنه ا  ي حال، تالش آقا   ني ا با

 يابي ارز" ياسيبلوف س" كي را ي و مالي نفتيمهاي تحرن،ي از اشي آنها پ به شمار آورد، چرا كهشي گام به پكي توان يرا م
  . آمدخواهد كردند كه هرگز به مرحله عمل درنيم

 كوتـه  ي اقتـصاد نـه ي آنهـا هز اي است كه گوني و همدستانش ا ي خامنه ا  ي بساط وارونه، از نگاه آقا     ني مثبت در ا   هي زاو تنها
 همـه را آنهـا بـه        نيـ ا.  كه بر دوش بكشند    ستي كشور را الزم ن    ي آن برا  رانگري و يمدهااي بپردازند و بار پ    دي خود را نبا   ينيب

  .  گذاشته اندرانيُگرده مردم ا
  

   از تنگه هرمز به كجا؟ك،ياز خمپاره به موشك بالست
  يرهاشمي منتيز
  

  ري ت13 خبر سه شنبه يفراسو
بـه گـزارش    .  نظام دانست  شرفتي بر پ  لي و دل  »ريخ«پا را    ارو هي اتحاد ي نفت يمهاي تحر ري ت 12 روز دوشنبه    مي كشور رژ  ريوز

 جهـان   ي كرد و سبب شد كه در حال حاضـر در صـحنه دفـاع              جادي كشور ما بركت ا    يجنگ برا «: نجار گفت  ي مصطف سنايا
  .»مي برسيياي درري فضا و زك،ي و از خمپاره به موشك بالستميحرف اول را بزن
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 ني مجلـس نـش   100 ي و بـه امـضا     هيـ  ته ميـ  مجلس رژ  ي خارج استي و س  ي مل تي امن ونيسي در كم  ي طرح گري د يي سو از
 است و ي المللنيتنگه هرمز آبراه ب   . تنگه هرمز شده اند   » مسدود كردن « طرح خواهان    ني در ا  نانيمجلس نش .  است دهيرس

  . داردحضور منطقه ني در اكاي آمريياي دريرويدر حال حاضر ناوگان پنجم ن
همزمان با اعالم طـرح  .  از رفت و آمد نفتكشها هستند  يري و جلوگ  ي الملل ني آبراه ب  ني ا  خواهان بسته شدن   ناني نش مجلس

  . اعالم شدمي از طرف رژدي موشك جدني چندشيمسدود كردن تنگه هزمز، خبر آزما
 و راه تمام امكانات« اروپا، اعالم كرد هي اتحادي از طرف كشورهاراني نفت امي تحري نفت همزمان با اجراري وز ي قاسم رستم

  .» شده استيزي و برنامه ري بررسطي شراني مقابله با ايحلها برا
  
 20 اروپـا،    هي اتخاد ي نفت مي شدن طرح تحر   يي قبل از اجرا   راني نفت ا  دي تول ،ي حكومت ي رسانه ها  ي آمار ي اساس داده ها   بر

  . شودي مراني نفت اداراني درصد از خر20 شامل حدود ي نفتمي است و تحرافتهيدرصد كاهش 
 سـال   10«:ديـ  گو ي مـ  ي الملل ني و رفتار جامعه ب    ي نفت مي رسالت، در رابطه با تحر     ي روزنامه حكومت  ري سردب يي انبارلو كاظم

  »!دي ما را راحت كنالي خدي بمب بسازندي گوي كنند و مياست دارند با ما مذاكره م
 رانيبه ا«:سدي نوي داند و مي مامي پكيا  كننده رمي تحري روزنامه رفتار كشورهاني اادداشتي دفتر حزب موتلفه در    سيرئ
  »د؟ي سازي نمي چرا بمب اتمدي جهان هستي قدرتهادي شما مورد تهدي دهند وقتي ماميپ

 لي منظـور تـشك   ني كه بـد   ياتاق فكر .  متضاد است  ي و بانك  ي نفت مي تحر راتي بر سر تاث   مي مختلف رژ  ي باندها يري گ موضع
در هر صورت منبع در آمد حكومت از نفت مـورد مـشاجره             .  كند ي م يني ب شي را پ  مهاي و مضرات تحر   راتيشده مطمئنا خ  

 تي انفجار بود و مسئول    تي در وضع  يمي از هر گونه تحر    بل شود ق  ي كه به مردم مربوط م     ي آن بخش  ي اقتصاد تيوضع. است
 كرده و مـردم     لي تبد ري را به خ   مهاي كنند كه تحر   ي تالش م  هودهي ب مي رژ ورانيپا.  است مي موجود بر عهده رژ    طي شرا يتمام

  . كنندجيرا پشت خود بس
 

   استيدفاع از افغانها در مقابل اعمال نژادپرستانه، دفاع از كرامت و شرافت انسان
  هي پوجعفر

  
  ري ت14چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 بـر   يارس مبنـ   اسـتان فـ    ي خارج ني اتباع و امور مهاجر    ركلي روز پس از برمال شدن دستور العمل نژادپرستانه مد         كي تنها
 كرده، اما بر صدور فرمان      بي از خبر فوق را تكذ     ي او بخش  " مجاز ري غ گانهي به اتباع ب   يي خدمات و مواد غذا    هي ارا تيممنوع"

  . استكرده دي تاكياقدامات نژادپرستانه به مردم محل
 فـارس  ي اسـتاندار ي خـارج  اتباع و مهـاجران ركلي مد،ي به نقل از غالمرضا غالم"رنايا" ي حكومتي روز قبل خبرگزار چند

ـ " آنـرا    ليـ  در آن اسـتان داده و دل       " مجـاز  ريـ  غ گانهي به اتباع ب   يي خدمات و مواد غذا    هي ارا تيممنوع"خبر از طرح      ينگران
  . اعالم كرد" توسط اتباع غير مجازردار واگييهايكارشناسان بهداشت درباره شيوع بيمار

 يبا همـاهنگ ": سدي نوي مي اسالمي جمهورمي رژري و نژادپرست حق   ستي فاش ني از قول ا   رازي چاپ ش  "عصر مردم " روزنامه
و  ي انتظام ي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و نيرو         ،ي دانشگاه علوم پزشك   ،يصورت گرفته با مجمع امور صنف     

  ".رد خواهد شد غيرمجاز به شدت برخوي خدمات به اتباع خارجندگان دههي استان، با فروشندگان كاال و ارايمراجع قضاي
 كامـل  يآمادگ": دي گو ي كشد و م   ي مردم محل خط و نشان م      ي برا ران،ي حاكم بر ا   يستي فاش مي رژ ي پادو ،ي غالم غالمرضا

 و اغذيـه  هـا ي مراكـز از جملـه نانواي  ي و پلمـب برخـ  ي مرتبط نسبت به برخورد قـانون ي ساير دستگاه هايداريم تا با همكار   
  ". اقدام كنيمارند،ردم سر و كار د كه با بهداشت مي و مراكزهايفروش

 اعمال نژادپرستانه را گـسترش دهنـد و بـه    ني كنند تا اي حاكم بر كشور تالش م يستي فاش مي رژ ي رسد پادوها  ي نظر م  به
   از عوامل خود را ي علت دست بعضنيهم
  
 نيـ  آنـان در جمـع مـردم، ا   ريتحق كرده و با    جادي مزاحمت ا  راني ساكن ا  ي افغانها ي برا ي گذارند تا در هر جا و مكان       ي م باز

 اطمينان يافتن از يبرا":  دهدي دستور مي است كه غالمنگونهيا.  كنندي معرفرداري واگيهايماريافراد زحمتكش را حامل ب
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 را ي ، از آنهـا مشخـصات هـويت   هـا ياز جمله اتوبوس و وسايل نقليه و صـف نانواي  ي در اماكن عموميناقل نبودن اتباع خارج   
  ".دمطالبه كنن

 و ي پا گذاشتن كرامت انسانري زي براي اسالمي جمهورمي و زشت سردمداران نژادپرست و ضد انسان رژ    دي پل تي ن نگونهي ا و
 نژادپرستانه اش عود كرده، رو ي هاريماري رسد بي كه به نظر ميغالم.  شودي افشا مراني ساكن اي افغانهاي فردتيشخص

  ". كنندي همكاررمجازي غگانهي و طرد اتباع بييناسا امر در شانيبا متول": دي گويبه مردم م
 بـه خانـه   ه،ي فقتي نژادپرست والمي رژ ي و گماشته ها   ي عوامل اطالعات  كي گذشته به تحر   ي است كه در روزها    ي درحال نيا

ا بـه    از خانـه هـ     ياري حمله شده و نه تنها ساكنان آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، بلكه بـس                 زدي ساكن شهر    يافغانها
   ديي شده و طبق اخبار تادهيآتش كش

  
ـ       ي اعمال ب  نيعلت ا .  مورد تجاوز قرار گرفته اند     زي افغان ن  گناهي از زنان و دختران ب     ينشده، تعداد   ي شرمانه كه عرق شـرم ب

 هنـوز   كـه يدر حال .  اسـت  " دختـر و قتـل او      كيـ تجاوز دو جوان افغـان بـه        " نشده   ديي آورد، خبر تا   ي م ي هر انسان  يشانيپ
  . عمل زده باشندني دست به ازد،ي به واقع آن دو جوان افغان ساكن ستي مورد كامل نشده و معلوم نني در اقاتيقتح
 يري را با سختگگري دي دخالتگرانه خود در كشورهاياستهاي سشبردي شكست در پ ه،ي فق تي و نژادپرست وال   ستي فاش ميرژ

 بـر   ي اسـالم  ي جمهـور  ميـ  دهد، رژ  ي اعمال نشان م   نيا.  دهد ي م  پاسخ راني ساكن ا  گناهي با شهروندان ب   يستيو اعمال فاش  
 ي افغانهـا هيـ  نژادپرسـتانه عل ياسـتها ي و س  يبـدرفتار . ستي ن شي ب يري نژادپرست حق  مي سردمداران آن، رژ   يخالف ادعاها 

 يرا بـ  ي مجـوز  چگونـه ي ه ،ي اقامـت قـانون    انيـ  بـودن و پا    ي قـانون  ريـ غ.  محكوم است  ي و به هر علت    لي به هر دل   راني ا ميمق
 دستور دهند ن پا گذاشته و به شهرونداري را زي شرافتمندي آورد تا كرامت انسانهاي به وجود نمراني حاكم بر ايستهايفاش

  . قرار دهندري با كنترل مجوز اقامت افغانها، آنها را مورد تحقي عموميكه در مكانها
 و شـرافت  ي دفـاع از كرامـت انـسان   ه،يـ  فقتيـ  والميـ  رژنوراي در برابر اعمال نژادپرستانه پاراني ساكن اي از افغانها تيحما

  .مي چهره زشت نژادپرستان حاكم را افشا كنران،ي دفاع از شهروندان افغان ساكن ابا .همنوعان ماست
  

  سندي نويم  مهاي كه درباره تحريي ارشاد با رسانه هارياتمام حجت وز
  جعفر پويه

  
  ري ت22پنجشنبه ...  خبر يفراسو

 ي مـشخص مـ  شتريـ  اكنون روز بروز ب  راشي نژاد، كاغذ پاره، تاث    ي خواند و احمد   ي اثر م  ي آنها را ب   يه خامنه ا   ك ييمهايتحر
 آنهـا نـشانه رفتـه       لگراني مطبوعات و تحل   ي بحران، چماق سركوب را به سو      تيري ناتوان از مد   ي اسالم ي جمهور ميرژ. شود
 .است

 مهـا ي نوشـتن دربـاره آثـار تحر   ليـ  را به دلي داخلي رسانه هاي نژاد، برخي ارشاد دولت محمود احمدري وز،يني حس محمد
 را منتـشر   يلـ ي تحل اي هر خبر    ي كه هر رسانه ا    ستي ن يطيكشور در شرا  ":  كرد و گفت   يمتهم به حركت برخالف منافع مل     
 ".اشد نداشته بي سازگاريكند كه با مصالح نظام و منافع مل

 ي در نشـست يزود بـه ":  كنند هشدار داد و گفتي را منتشر ممهايبه تحر مربوط لي كه اخبار و تحليي به رسانه ها ينيحس
 ".ها اتمام حجت خواهد كرد با صاحبان رسانه

 بحران باعث شده كـه قبـل از   ني اتيري در مدمي رژوراني دولت و پاي بر اقتصاد كشور و ناتوانمهاي رسد آثار تحر   ي نظر م  به
 بـا   ي مخـالف  ي هـر صـدا    دني كننـد شـن    يته و با بـستن دهـان آنهـا سـع          همه، دست اندركاران حكومت سراغ رسانه ها رف       

 . شان را در نطفه خفه كنندانهي ماجرا جوياستهايس
.  در برخورد با معاش خود اعتـراض كردنـد  مي عمل دولت و رژوهي از ش ي با انتشار تومار   يراني بود كه كارگران ا    شي پ يچند

 اعتراض داشتند، بلكـه بـا انگـشت گذاشـتن بـر             راني به دستمزد حقوق بگ    مي رژ ي توجه ي و ب  ارانهيآنها نه تنها به پرداخت      
 . مشكل خود و كشور شده بودنداري بستي به وضعني و مسووللت و نرخ تورم، خواستار توجه دويبحران اقتصاد

 و  ي كـار عوامـل خـارج      گـر ي اهللا بـا آنـان، د      تيـ  آ ي تعـداد  يي و همصدا  ي به گران  هاي مجلس ي بلند برخ  ي صدا گري د ي سو از
 . چند نفر موفق به سركوب توطئه شونديري با دستگهاي آنها نبود كه اطالعاترانيمزدبگ
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 را  ،ي سـاز  ي درصد شركت كنندگان به توقف غن      61 از   شي ب ي و را  مهاي درمورد تحر  مي رژ يماي صدا و س   تي سا ي سنج نظر
 . گذاشتگانهي توان به گردن مزدوران بي نمزين

  
ـ           ي اقتـصاد  تي نسبت به وضع   ي اعتراض ين و تجمع ها    تحص ي كارگران و برگزار   اعتصاب  و  ي و دسـتمزد خـود كـه بـا گران

 . كه بشود آنرا پنهان كردستي نيزي شود، چي تر ممي كارخانه روز بروز وخيليتعط
 زي معاش خانواده خود بـه علـت نـاچ       هي از مردم در ته    ياري بس ي سو و ناتوان   كي تورم از    ي سرسام آور و نرخ باال     ي ها يگران
 ها متي قسهي نرخ بازار، مقاري زيتي به قمي مرغ دولتلي طويصف ها.  را به وحشت انداخته استيارين دستمزدها، بس  بود

 بوجـود آورده  مي را در عوامل رژي نگرانني درصد، ا100 از شي بي به گراناره گذشته و گاه اشي مختلف با ماهها اتيدر نشر 
 و روزنامه ها رفتـه  اتي از هم اكنون به سراغ نشرلي دلنيبه هم. خواهند شد روبرو يعي زود با اعتراضات وس  اي رياست كه د  

 . و آثار آن باز دارندمي تحرمورد كنند تا آنان را از نوشتن در ي مي سعي در پي پي هاديو با هشدار به آنها و تهد
 رد؟ي را بگي عموماجحتي روزانه ماي تواند جلو گراني ممهاي و آثار تحري ننوشتن رسانه ها در مورد گرانايآ
  شود؟ي مي اقتصادمي رفتن آثار تحرني آمدن نرخ تورم و از بنيي خفه كردن رسانه ها باعث پاايآ
  خانوار را بدهد؟كي ي زندگي شود كه كفاف حداقل هاي مي ننوشتن رسانه ها باعث باال رفتن حقوق و دستمزد تا حدايآ
 شـده و گفتـه      ميـ  رژ ي در مورد برنامه اتم    ي خواستار همه پرس   ،يلت خاتم  كشور دو  ري وز ،ي عبداهللا نور  "چهارشنبه" روزيد

 ". شود، از حد گذشته استي وارد مراني به ايا  كه به بهانه پرونده هستهيي و فشارهاها اني زها، بيآس": است
 بـه  دنيده و تـا رسـ   باعث رشد كشور شنكاري داند و خواهد گفت كه اي اثر م ي را ب  مهاي تحر ي باز خامنه ا   اي حساب آ  ني ا با

 د؟ي را سر خواهد كشي سازي جام زهر توقف غناي را ادامه خواهد داد ي سازي غنيبمب اتم
 بحران خودساخته، فعلن به سراغ رسانه ها رفتـه          تيري ناتوان از مد   هي فق تي وال مي رژ وراني پا د،ي آ يآنچه از ظواهر امر بر م      

 . شودگري دياند، تا فردا نوبت چه كسان
  

   با كدام هدف؟"ي سورني معارض" از يلحدعوت صا
  يدي جداليل

  
  ري ت26 خبر دوشنبه يفراسو

 و سـركوبگر بـشار   تكاري خود به حكومت جنايكي و لجستيحاتي تسل،ي مالي همواره باكمكها  ي اسالم ي كه جمهور  ي حال در
 كه  ستي در حال  نيا.  كند يم م  را اعال  راني گفتگو در ا   ي برا "ي سور نيمعارض" دعوت از    ي آمادگ ي رسانده، صالح  يارياسد  

ردو   ي مـ ي عنان كه بشار اسـد را در منـصب خـود بـاق    يف كوي ماده ا 6 طرح   ي با دم خود برا    ي اسالم يجمهور گـذارد، گـ 
  .  شكست خوردزي طرح نني امسه،ي اسد در ترتكارانهياما با كشتار جنا. شكسته بود

 ي بعـد  شنهادي و پ  يا   شش ماده  شنهادياده كه از جمله آنها پ      د ي خوب يشنهادهاي عنان پ  يكوف"د،ي گو ي م مي خارجه رژ  ريوز
 گذاشـتن مهـر     هي درون سـور   ي انقالبـ  يروهاي را ن  " خوب شنهاديپ" نيا. " آن انجام گرفته است    تي تقو ياست كه در راستا   

ه  ادامـ ياز آتـش بـس بـرا   " اسـد  ميـ  شوند كـه رژ ي و متذكر منند كي مفي ماندن اسد در مسند قدرت توصي بر باق  ديتائ
  . " كندي تر استفاده مني سنگيسركوب و حمالت با سالحها

  
.  نفر شد، ثابـت كـرد      200 مردم و كشتار     ي خانه ها  يراني كه منجر به و    مسهي اسد به تر   يروهاي ن انهي وحش ورشي امر را    نيا

ز جملـه آتـش    ا ني سـنگ  حاتي تسل يري بكارگ مسهي تر ي خود از روستا   دي بازد ني ناظران سازمان ملل متحد بعد از اول       اتيه
 " الفـاظ ممكـن    نيدتريشـد " اقـدام را بـا       نيـ  باره گفت كه ا    ني عنان در ا   يكوف.  كرد دي مردم را تائ   هيتوپخانه و خمپاره عل   

 ها را هدف قـرار  "ستيترور" كه دي گو ي خواند و م   ستي خود را ترور   تي مخالف با حاكم   ونياما اسد انقالب  .  كند يمحكوم م 
  . داده است

 خارج كشور تنها راه را موافقت با آتش بس اعالم كرده بود، مبارزان داخل موافقت با آن را همزمان           نويسي كه اپوز  ي حال در
 نباشد و   هي كشتار مردم سور   ي تواند پاسخگو  ي كه بشار اسد نم    نيخالصه كالم ا  . رفتندي پذ ي جنبش م  شتري ب يبا سازمانده 

  . همزمان همچنان به حكومت خود ادامه دهد



 ٤٣

 بـا مخالفـان حكومـت    ي تواند حرف تازه ا   ي گرِه زده است نم    هي سور مي سرنوشت خود را به رژ     ي اسالم ي آنجا كه جمهور   از
  .هي سوركتاتوري حفظ قدرت دي و تالش برايبشار اسد داشته باشد، مگر وقت كش

  

  ي حكومتي بازار آزاد ارز در طرحهاافتني تيرسم
  هي پوجعفر

  
  ري ت28چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 كنترل بازار آزاد و نوسانات آن، اكنون مشخص ي كردن ارز و ادعاي تك نرخي برامي رژورانيا تالش دولت و پا     از مدته  پس
  . شودي محاسبه مي نشده بلكه مدتهاست در بخش واردات، ارز سه نرخي شود، نه تنها ارز تك نرخيم
 و ارز آزاد ير به صورت مرجـع، صـادرات   دالمتي مجلس آخوندها داده شده است، قندگاني طرح كه توسط نماني اساس ا بر

  . شوديمحاسبه م
 ي مـ  ني نـدارد، آنهـا همچنـ      ي لزومـ  ي با ارز دولت   ي لوكس و مصرف   ي ارز به كاالها   صي واردات كشور، تخص   اني گفته متول  به
  .ابدي صي به ده قلم كاال تخصدي تومان تنها با1226 متي ارز به قنديگو

 در هـا  تيـ  اسـاس اولو نيـ بـر ا ": ديـ  گوي باره م ني در ا  رانين توسعه تجارت ا    كل ثبت سفارش سازما    ري مد ،يي خدا ساسان
 بـه   ي نـشود، ارز دولتـ     ني متقـدم تـام    ي كه ارز كاالهـا    ي تا زمان  ني بنابرا شود؛ ي در نظر گرفته م    ي ارز به طور جد    صيتخص

  ".ابدي ي نمصي تخصگري ديكاالها
 و ارز ي تومـان 1226 ارز ديـ  حال حاضـر و بـا اعمـال روش جد   در": دي گوي و مكندي اعالم مي ارز را دو نرخ   يي خدا هرچند

  ".حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت
 ي با نـرخ دولتـ  "يطرح حذف ارز مسافرت" مجلس آخوندها خبر از ي اقتصادونيسي كمسيي ر،ي ارسالن فتحگري دي سو از
 يبر اساس طرح تازه، ارائه ارز مـسافرت ": سدي نوي به نقل از او م"ه شنبهس" مهر روز گذشته ي حكومتيخبرگزار.  دهد يم

  ". كنندهي آزاد تهمتي خود را به قازي ارز مورد ندي باشور متوقف شود و مسافران خارج از كدي بايبه نرخ دولت
 كردن آن نشده انـد، بلكـه بـا    ي نه تنها آنها قادر به كنترل بازار ارز و تك نرخمي رژوراني پاي حساب بر خالف ادعاها ني ا با

  . بخشندي متي كردن آن، بازار آزاد ارز را رسمي در اصل دو نرخاي كردن و يسه نرخ
 ي بـر رو يمي مـستق ري بـازار آزاد ارز اسـت، تـاث   افتنيـ  تي كـه رسـم  مي رژوراني عمل پاني هم اكنون مشخص است كه ا      از

 اسـت   ي محلـ  ابـد ي ي م تي رسم مي رژ وراني توسط پا  نگونهيرز كه ا   بازار آزاد ا   گري د ياز سو .  خواهد گذاشت  ي اساس يكاالها
  . خود را انباشته كنندي هابي مردم، جه سو استفاده كردن آنان تا با فروش گرانتر ارز بيبرا

 تيـ  دزد و كـاله بـردار از موقع        ي در آن و سو اسـتفاده عـده ا         مي رژ وراني دست داشتن پا   ي بازار آزاد به معن    افتني تيرسم
  .ت اسيكنون

  
  

   ماه در تير شهداي فدايي
محمـد صـفاري آشـتياني ـ عبـاس جمـشيدي رودبـاري ـ        زين العابدين رشتچي ـ غالمرضا بانژادـ حسين الهيـاري ـ   : رفقا

داريوش شفائيان ـ عباسعلي شريفيان ـ قدرت اهللا شاهين سخن ـ فرزاد صيامي ـ عبدالكريم عبداهللا پور ـ فرامرز شـريفي ـ        
 فرخ سپهري ـ مهدي فضيلت كالم ـ مهدي يوسفي ـ حسن كهل ـ ابراهيم جاللي ـ فيروز صديقي ـ ونداد ايماني ـ گـودرز        

فاطمي ـ محمدرسـول عزيزيـان ـ     ) امير(همداني ـ جهانبخش پايداري ـ جميل اكبري آذر ـ جمشيد پورقاسمي ـ مرتضي     
بيژن مجنون ـ هادي حسين زاده كرماني ـ زهرا فرمانبردارـ عظيم سرعتي ـ مـسعود جعفرپورــ فريـدون شـافعي ـ جـواد          

 50 هرمز گرجي بياني ـ ابوالقاسم رشوند سرداري، از سـال   كاشي ـ يوسف كيشي زاده ـ احمد زيبرم ـ سعيد ميرشكاري ـ    
تاكنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع به دست مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند، يادشـان گرامـي                 

  باد 
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    در يك بستهDVDدو 

  مان،  آل– فيلم كامل يادمان چهلمين سالگرد رستاخيز سياهكل در كُلن -1
  ونهاي آسوسات، سيماي آزادي و تيشكيكل در تلويزچهلمين سالگرد حماسه سياه- 2

   ساعت استDVD 9 مجموعه اين دو
   دالر براي هزينه پست3 يورو يا 2 دالر به اضافه 15 يورو يا 10: بها

  براي دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد
nabarad@iran-nabard.com 
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