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پخش يك فيلم مشكوك، بي محتوا و بي مايه به نام 

موجب بروز جنجال و بلواي » بي گناهي مسلمانان«
سازنده فيلم، َنكوله باسلي از . زيادي شده است

مسيحيان مصر و ساكن آمريكا از جمله كساني است 
كه با جنجال آفريني به دنبال معروف شدن و كَسب و 

 زدن به جدالهاي كار است و يا فكر مي كند با دامن
. مذهبي و فرقه اي به اعتقادات خود خدمت مي كند

انگيزه او هرچه باشد، عمل او موجي از شورش و بلوا 
را برانگيخته كه تاكنون تعداد زيادي كشته و زخمي 

وجود امكانات گوناگون در فضاي . برجا گذاشته است
مجازي شرايطي به وجود آورده كه هركس، از 

ن بتواند از شرايط فضاي مجاني هرگوشه كُره زمي
براي اهداف خود بهره مند شود و عقايد و نظرات خود 
را بيان كند و البته مخالفان اين عقايد و نظرات هم 
مي توانند از همين امكانات براي پاسخ گويي استفاده 
 كرده و در صورتي كه طرح موضوعي را تُهمت، افترا، 

 
طرح شكايت در دروغ و يا توهين تلقي مي كنند به 

. دادگاه اقدام كرده و خواستار دادرسي عادالنه شوند
اين اصولي ترين، مدرن ترين و البته عاقالنه ترين 

اما به نظر مي . شكل استفاده از فضاي مجازي است
رسد كه نه دغدغه آقاي باسلي آزادي انديشه و بيان و 
به تصوير كشيدن يك رويداد تاريخي است و نه سران 

اي اخير در انديشه روشنگري و شكوه و شورشه
باسلي مي خواهد با . شكايت از تهمت، افترا و توهين

دامن زدن به جدالهاي مذهبي و فرقه اي ثابت كند 
كه همه مسلمانان افرادي سطحي و خشونت گرا 

بلوايي كه اين روزها در اطراف سفارتخانه ها . هستند
معتبر خواهد به راه افتاده براي سازنده فيلم يك سند 

در مقابل سران . بود كه خود را برَنده احساس كند
فرقه هاي بنيادگراي اسالمي به شمول سيد علي 
خامنه اي هم به دنبال آن هستند تا ثابت كنند تمدن 

است و حقوق بشر » اسالم ستيزي«غرب به دنبال 
ي پخش اين فيلم را ا خامنه. بهانه اي بيش نيست

اعالم مي كند و » فرت انگيزجنون آميز و ن«اقدامي 
 پشت صحنه اين حركت شرارت«:ادامه مي دهد كه

 خصمانه صهيونيسم و آمريكا و ديگر يبار، سياستها
َنكوله باسلي با ساختن و . » استيسران استكبار جهان

پخش فيلم بي گناهي مسلمانان به دسته بنديهاي 
بنيادگراي اسالمي  براي اثبات ادعايشان يك مدرك 

تا حركتهاي جاهالنه خود را توجيه كنند و خود را داده 
  . برَنده اين كشمكش مبتذل اعالم كنند

 

در دو طرف اين جدال اغوا كننده نظريه پردازان 
هيزم به آتش خشم مردم سركوب » جنگ تمدنها«

ياوه سرايي مي كنند . شده و البته نادان مي ريزند
خطر در » شريعت اسالم«و يا » تمدن غرب«كه 
زير پاي خود توده هاي محروم و ستمديده . است

كه به طور عام داراي عقايد مذهبي هستند را خورد 
مي كنند و بر روي پرچم خود با دغلبازي دفاع از 

با انديشه هاي . تمدن و مذهب را مي نويسند
بيمارگونه به اين سو و آن سو شليك مي كنند تا 

براي ما . دجوهر نظريه خودكامگي را الپوشاني كنن
ما . ايرانيها اين چنين چهره ها بسيار آشناست

خميني را ديده ايم كه به خاطر كم سركوب كردن 
. و دير سركوب كردن در پيشگاه خدايش توبه كرد

 خرداد سال 29ما خامنه اي را ديده ايم كه در روز 
 با تزوير و ريا اشگ ريخت تا چهره مستبدانه 1388

همين .  اش را پنهان كندخود و تصميم جنايتكارانه
چهره ها در كشورهاي ديگر و به ويژه در دنياي 

صدا و سيماي تزوير و . غرب هم وجود دارند
استبداد با تكيه بر جهل مردم عادي به ميدان مي 

 . آيد تا پيكارهاي آزاديبخش را در سايه قرار دهد
 

بايد با صداي بلند بگوئيم كه در رويداد مربوط به 
م بي مايه و آشوبهاي پس از آن، پخش يك فيل

هر دو طرف اتحاد بنيادگرايان مذهبي برَنده شده 
برَندگي آنها بدين معني نيست كه چيزي . اند

قرار نيست . نصيب سربازان قشون آنها شده باشد
رسالت . و قرار نبوده كه چيزي نصيب عوام شود

عوام تحريك شده دفاع و حفاظت از ديوارهاي 
استحكام پايه هاي قدرت خودكامه جهل به منظور 

آنها اين لجن زار ابتذال را به راه انداخته اند . است
» شريعت«و » تمدن«تا با پوشش دفاع از 

مگر نمي . جنبشهاي دمكراتيك را به سايه برانند
بينيم كه در مدياهاي تاثير گذار و پر بيننده پوشش 
خبري مربوط به دالورانه ترين مبارزه مردم سوريه 

در حالي كه مهمترين مساله . محدود شده است
خاورميانه مبارزه مردم اين كشور عليه ديكتاتوري 
بشار اسد است، جنجال بنيادگرايان در عمل اخبار 

ن روزها اي. سوريه را تحت الشعاع قرار داده است
خامنه اي و بشار اسد تا مي توانند بر شيپور بلوا مي 

اين مردم سوريه و جنبشهاي دموكراتيك . دمند
اما به . است كه از جنجال بنيادگرايان زيان مي بينند

اين هم بايد تاكيد كرد كه واليت خامنه اي كه به 
مثابه مغز و قلب بنيادگرايي عمل مي كند براي 

ان فرصتهاي محدودي دارد و به استفاده از اين بحر
طور قطع اين فرصتها بسيار محدود تر از ماجراي 

با اين حال و تاجايي . حكم قتل سلمان رشدي است
كه به بنيادگرايي اسالمي بر مي گردد، گرچه 

در تقابل با ...نيروهايي چون القائده و سلفيها و
جنبشهاي دموكراتيك عمل مي كنند، اما مغز و 

يي اسالمي رژيم واليت فقيه حاكم بر قلب بنيادگرا
ايران است و ام القرا آن بيت خامنه اي در تهران 

  .است
  

 

 وري شهر21...  خبريفراسو
 

 به شاخ و هي فقتي تنومند فساد در دستگاه والدرخت
 ،يمي محمدرضا رحيآقا.  تر شده استي غنيگريبرگ د

  سوواستفادهكي جمهور برگُمارده، از سييمعاون اول ر
 ري در دولت پرده برداشته و وزي تومانارديلي م21 يمال

 ُكل كشور را ي سازمان بازرسي كُنونسييكشور وقت و ر
 .به ارتكاب آن متهم كرده است

 كالن را چهار سال ي دزدني زمان وقوع ايمي رحيآقا
 نداد چرا دولت در همان حي عنوان كرد، اما توضشيپ

رداخته و بر اساس كُدام  موضوع نپيي قضابيهنگام به تعق
 مدت با پنهان نگه داشتن نيمنافع، در تمام طول ا

 تومان از خزانه كشور، از ارديلي م21 يرقانونيبرداشت غ
تهم، ححمدجتمدر برابر قانون فعاالنه ،ي االسالم پورم 

 حفاظت كرده است؟
 در حال يي رسواني اي كه روشن است، علت افشاآنچه

 به عنوان يت االسالم پورمحمدحج.  باشديحاضر م
 خود از هي تبري هفته گُذشته براي سازمان بازرسسيير

پرونده ":  ژست گرفته بود،يمي رحيراكد ماندن پرونده آقا
 سازمان به طور كامل ني جمهور در اسييمعاون اول ر

 يي نهاي در مرحله بازرسهيي در قُوه قضاا شده اميبررس
 ".متوقف شده است

 سخنان، ني با اي پورمحمدي كه آقادينما ي منيچن
 ي فساد و سوواستفاده مالي كه بر سر پرونده هايمعامله ا

 صورت گرفته را به ري درگي طرفهاني ب"دانه درشتها"
 سيي ر،يجاني اهللا صادق الرتياگرچه آ. خطر افكنده است

 يدگي درنگ و در همان حال كه قول رسي بهييقُوه قضا
 ي را ميجاني جواد الري برادرش، آقايخوار ني زمامبه اته

 را رد كرده و ي حجت االسالم پورمحمديداد، گُفته ها
 پرداخته يمي رحي به خاطر نام بردن از آقايبه شماتت و

 .بود
 نيشي همكار پهي عليمي رحي آقاي وجود، افشاگرني ابا

 اعتماد يتي امن– ي نظاموني دهد كه فراكسياش نشان م
 ندارد و بر اساس بيستان خود در جناح رق به همدياديز

، با دراز كردن " كندي نمبي عيكار از محكم كار"اصل 
 پر ي و انباشته ي قُدرت تالف،يحجت السالم پورمحمد

 دماغ آنها ري را زفاني حرناكي بوي هاهيدوسخود از 
 .گرفت

 كارساز بوده ي باهنر به خوبي در نمونه آقاكي تاكتنيا
 مهي پرونده بيدي از متهمان كليكي كه يهنگام. است

 ردوبدل اني در جري در دادگاه فاش ساخت كه ورانيا
 بوده، نه تنها ي اصلي از طرفهايكيپول اختالس شده 

 انيجر" شبه به مدافع دولت و منكر كي باهنر يآقا
 حركت، ني بلكه اافت،ي ير حالت روحيي تغ"يانحراف

 كرد قي تشوزي را ن"انري امهيدادگاه ب" شيمسووالن نما
 . بكشندنيي صحنه را به سرعت پايكه پرده ها

 تازه به قصد حفظ منافع ياسي حساب سهي هر تسوبا
 مي رژي رده هاني فساد در باالتررهيثروت و قُدرت، زنج

 و نام ونشان دار شتري بي به حلقه هاي اسالميجمهور
 يعل" دي سره،ي زنجنيحلقه اول ا.  گرددي مني مزيتر
 چتر ري جمع فاسد و غارتگر زني است كه ايي "اباب

 ي بار در ابتداني گرد آمده اند و آخرو ايتي وال- يتيحما
 . صادر كرد"يپاكدست" قنامهي آنها تشوي برايماه جار

 
  

  .......يادداشت سياسي 

  اتحاد بنيادگرايان 

  عليه جنبشهاي دمكراتيك، 

  دو برد و يك باخت
  مهدي سامع

   ني تازه تر،يپورمحمد

 ي فساد دولترهي زنجيحلقه 
 
  امانمنصور

 



  3 صفحه                  1391 مهر اول – 327ق شماره نبرد خل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

سردمداران رژيم جمهوري اسالمي 
ناتوان از مديريت كشور، سوار بر امواج 
بحران سياسي، آن چنان دچار توفان 
بحران اقتصادي شده اند كه براي ثبات 

. اي چنگ مي اندازند به هر تخته پاره 
مدعيان اقتصاد اسالمي و اسالمي 
كردن بانكها به معني بانكداري بدون 

دچار سرگيجه ربا يا همان سود پول، 
شده و اقتصاد كشور را به خاك سياه 

  .نشانده اند
در ابتداي سال جاري، علي خامنه اي، 
رهبر و ولي فقيه رژيم، اين سال را سال 
توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه 

او در حالي براي حمايت از . ايراني ناميد
سرمايه داران ايراني آستين باال مي زد 

ضعفين جهان را كه ادعاي رهبري مست
به هرحال . نيز به دم خود بسته است

اين نامگذاري نشان مي داد كه او به 
ظاهر خود را براي روبرو شدن با 
تحريمها و فشارهاي اقتصادي آماده 

  .كرده است
اما از اين ادعاي پوچ چيزي نگذشت كه 
خامنه اي ناچار شد نامگذاري خود را 

 را "اقتصاد مقاومتي"پس گرفته و 
حال مقصود او از . شين آن كندجان
 چه چيزي است، "اقتصاد مقاومتي"

اما بسياري . كسي از آن خبر ندارد
بازگشت به اقتصاد كوپني و كنترل 

ناگفته . دولتي را از آن برداشت كردند
پيدا بود كه در پشت اين لفاظي 
عاجزانه، رهبر ناتوان رژيم، رياضت 
بيشتر اقتصادي و تحميل فقر و 

هاي مزدبگير نويد   به تودهگرسنگي را
  .مي دهد

گفتگو و حرافي پيرامون اقتصاد مقاومتي 
 از اين كالم مبهم هنوز "آقا"و منظور 

گرم نشده بود كه توفان گراني ارزهاي 
بازار ارز كشور كه . خارجي آغاز گرديد

به لطف پترو دالرهاي باد آورده تا 
كنون در كنترل دولت بود، به دليل 

جاري صدور نفت و كنترل بيشتر م
سخت گيري بر بانكها براي مبادالت 
پولي با رژيم و ناتواني رژيم از تزريق ارز 
بيشتر به بازار، افسار پاره كرد و يك 

دالر در بازار آزاد . شبه ره صد ساله رفت
 تومان 3200 تومان و يورو از 2400از 

اين درحالي است كه بانك . گذشت
 1226مركزي رژيم نرخ ارز مرجع را 

تومان اعالم كرده است، يعني تفاوت 
نرخ ارز مرجع با بازار آزاد، صد درصد 

  .است
  

سردمداران اقتصادي رژيم در اين ميانه 
همچنان نظاره گر و تماشاچي باقي 
ماندند و بازار آزاد كه به ناتواني دولت 
در حل و فصل مشكالت واقف است، 

  .راه خود را مي رود

 چنان باال اخبار اين توفان ارزي آن
گرفت كه سر و صداي بسياري را در 

بسياري دولت را . داخل رژيم در آورد
دانستند  "ريختگي بازار ارز هم عامل به"

و با تهديد رييس كل بانك مركزي و 
وزير اقتصاد تالش كردند تا آنها را وادار 

پس از يك دوره سر و . به واكنش كنند
صدا و جنجال، دولت خبر داد كه براي 

 و سامان دادن به وضعيت ارز در سر
. نظر دارد تا بورس ارز راه اندازي كند

اين خبر نيز باعث تالطم بيشتر بازار شد 
  .و وضعيت ناپايدار آن را لرزان تر كرد

احمدي نژاد و ريس كل بانك مركزي و 
بعضي از پايوران دولتي، دستهاي پنهان 
باندهاي مقابل را دخيل در اين كار 

الم كردند آنها با دانستند و اع
سوواستفاده از موقعيت خود، تالطم در 
بازار را دامن مي زنند تا از آن هم بهره 
مادي ببرند و هم با ناتوان نشان دادن 

  .دولت، بهره برداري سياسي كنند
مجلس آخوندي، رييس كل بانك 
مركزي و وزير اقتصاد را فرا خواند و از 
 .آنها درباره اين بحران توضيح خواست

رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد 
نه تنها پاسخ قانع كننده اي براي 
مجلس نداشتند، بلكه با به ميان 
انداختن بورس ارز سعي كردند تا آن را 
. راه حل وضعيت پيش رو نشان دهند

خط و نشان مجلس براي دولت و تعيين 
مهلت براي آنها به منظور رتق و فتق 

 شعبده اين وضعيت را مي شود فقط يك
بازي مضحك دانست، و گرنه آنها بهتر 
از هر كس ديگري مي دانند كه مشكل 
پيش رو نه با وارد ميدان شدن دولت و 
نه با راه اندازي بورس ارز حل نخواهد 
شد، بلكه مشكل اساسي جاي ديگري 
است و بدون توجه به آن و حل و فصل 
مشكل از ريشه، تزريق ارز بيشتر، دور 

ش زدن به آن معني ريختن پول و آت
  .خواهد داد

  
اما مشكل وضعيت پيش آمده چيست؟ 
و چرا دولت تماشاچي مانده و به آب 
آتش زدن مجلسيها و داد و فرياد بعضي 

  ديگر به جايي نمي رسد؟
واقعيت اين است كه اقتصاد كشور دچار 

اين بحران . يك بحران ساختاري است
بدون توجه به مولفه هاي ساختاري به 

رژيم . ه قابل كنترل نيستهيچ وج
جمهوري اسالمي سعي دارد با مشاطه 
گري اين عجوزه ناقص و ناتوان را 
پيرايش كرده و تحت نام يك راه حل 

اما آنچه شدني نيست، . تازه جا بزند
راهكار رژيم است، زيرا اقتصاد به عنوان 
يك علم، تخصص و دانش خود را نياز 

 به دارد و تنها با توجه به اين روند و
كارگيري راهكارهاي علمي مي شود 
حداقل اصالحات را در آن به وجود 
آورد، در غير اين صورت راه حل اين 
وضعيت، بهم ريختن اين شيوه 

اقتصادي و به كار گيري شيوه اي 
جديد است كه آن هم با براندازي 

  .رژيم واليت فقيه قابل اجراست
اما با اين كه به ظاهر مسووالن 

دانش آموخته اقتصادي كشور 
دانشگاههاي معتبر هستند، اما به 
دليل پادويي براي چند آخوند مرتجع و 
بي سواد، اين افراد چشم و گوش شان 
به كساني است كه به شيوه حوزوي و 
بر اساس فقه سنتي مي خواهند هم 
كشور را اداره كرده و هم جيبهاي گل و 
. گشاد خود و اطرافيان شان را پر كنند

 است كه گاه افرادي كه در به اين دليل
مسند اقتصادي و يا صنعتي كشور قرار 
دارند، حرفهايي مي زنند كه هيچ عقل 

  . سليمي آن را نمي پذيرد
حال چرا اين افراد دست به چنين عملي 
مي زنند، مربوط مي شود به سيستم 
رژيم واليت فقيه و رابطه مراد مريدي 

اطاعت از مرجع از يك طرف و 
روحانيت از سوي ديگر و از همه باالتر، 
رابطه مافيايي قدرت كه توان و درك به 
كارگيري تفكر و ابتكار عمل را از 

به همين . پادوهاي خود سلب مي كند
دليل محمود بهمني، رييس كل بانك 
مركزي رژيم، علت نوسانات بازار ارز را 

اي از عوامل رواني، سياسي و  مجموعه
صادي اعالم مي كند كه به همراه اقت

عوامل منطقه اي به طور همزمان با 
تاثيرات متقابل برهم، اين وضعيت را 

او علت اصلي اين . باعث شده اند
وضعيت را رواني مي داند كه مقصر آن 
تبليغات دشمن و جو به وجود آمده 

بنابراين، مجموعه . توسط آنها است
امني دولت و رژيم بايد بر اين جو كه نا 

رواني را باعث مي شود غلبه كند تا نرخ 
چنين . ارز به موقعيت خود باز گردد

توجيهي را هيچ نوآموز مدرسه اقتصاد 
  نمي پذيرد، حال بازار ارز ايران بپذيرد؟

  
اما فاكتورهاي تاثير گذار در اين ميانه 
كه باعث اين آشفتگي شده را بايد در 
عملكرد مجموعه اي دانست كه بهمني 

  .مريشان او دست اندركار آنها هستندو ه
سالهاست كه برخالف همه جاي دنيا، 
در ايران دولت با تكيه بر درآمدهاي 
نفتي و از موضع قدرت، نرخ ارز را تعيين 

يك . كرده و آن را به بازار حقنه مي كند
جلسه چند نفره در بانك مركزي باعث 
مي شود كه نرخ ارز مشخص شود و با 

رهاي باد آورده، دولت تكيه بر پترو دال
خود را موفق به كنترل بازار ارز نشان 
داد و اين را نشانه ثبات اقتصادي خود 

اما واقعيت اين است كه اين . اعالم كند
وضعيت به شدن شكننده در صورت 
ناتواني دولت از كسب ارز به سرعت 
صدمه خواهد ديد و سقف چنين بازاري 
بر روي سر كساني كه زير آن بساط 

هن كرده اند، فرود خواهد آمد؛ آنچنان پ
  .كه اآلن آمده است

از سوي ديگر، حجم عظيمي از 
نقدينگي كه در دست مردم است، براي 
جلوگيري از كم شدن ارزش آن، وارد 
كار شده و با سمت گيري به هر جهتي 
خواهد توانست آن بخش را دچار تورمي 

به غير از اين، با اعمالي . ناخواسته كند

ولت به آن دست مي زند، اقتصاد كه د
كشور دچار ركود تورمي شده و در يك 
حالت گلخانه اي روز به روز با هر 
حركت دولت، ارزش پول ملي كمتر 

  .شده و سقوط آن را حتمي مي كند
يكي از اعمال به شدت زيانباري كه 
دولت احمدي نژاد پي در پي به آن 
دست مي زند، ايجاد حباب در بازار 

د كردن شوك به بازار در وار. است
مواقعي راه حل مقطعي بوده كه در 
بعضي از كشورهاي به كار گرفته شده 

بانكها با پايين نگه داشتن نرخ . است
بهره، پول زيادي توليد مي كنند و اين 
گونه حجم زيادي از پس اندازها و 

اما . پولهاي سرگردان را از بين مي برند
شيوه در ايران، دولت احمدي نژاد به 

دستوري و با زور، نرخ بهره بانكها را 
پايين آورده و با وارد كردن حجم 
وسيعي از نقدينگي سعي كرده تا با 
حباب سازي، بخشي از نقدينگي را از 

اما از قضاي روزگار، . چرخه خارج كند
سكنجبين صفرا آور شده و دست دولت 

با پايين . در پوست گردو مانده است
ي از افراد خاص آمدن سود بانكي، بعض

به بانكها هجوم آورده و با دريافت 
وامهاي كالن، موجودي بانكها را به 

اين حجم پول سرقت . سرقت برده اند
شده از بانكها وارد چرخه بازار شده و 

همزمان، بخشي . تورم زايي كرده است
از نقدينگي عظيمي كه دولت به نام 
پرداخت نقدي يارانه ها به مردم داده نيز 

مردم ايران . د همين چرخه شده استوار
امروز، انسانهاي قرنهاي گذشته نيستند 
كه بشود آنها را با حيله هايي اينگونه 

و تازه آنهايي كه مبتكر . سركيسه كرد
اند، دولت و حكومت  حباب سازي بوده

بدون . تكيه داده بر پترو دالر نبوده اند
توجه به همه عواملي كه نيازمند اينكار 

ردمي كه به قصد دولت براي بوده، م
حباب سازي آگاه هستند، به سرعت 
داراييهاي خود را تبديل به كاالهايي 
كردند كه در صورت پايين آمدن ارزش 
. پول، كمترين زيان به آنها وارد شود

اين گونه اقتصاد كشور درگير بحران 
تورمي شده و بدون توجه به عرضه و 

كد تقاضا، در حالي كه بازار مبادله را
است، قيمتها همچنان سير صعودي خود 
را مي پيمايد و روز به روز ارزش پول 

  .ملي كمتر مي شود
به همين دليل، دالر و ديگر ارزهاي 
خارجي در ايران نه پول يعني ابزار 

با . مبادله، بلكه تبديل به كاال شده اند
يك نگاه ساده به وضعيت ايجاد شده در 
كشور مي شود فهميد كه خريد و 
فروش ارزهاي خارجي، تبديل يك پول 
به پول ديگر نيست، بلكه خريد يك 

  . كاال با پول ملي است
  

حال با توجه به اين وضعيت، دولت و 
رژيم گرفتار در چنبره يك ادعا و 
حرفهاي ياوه، نه تنها جلودار اين بحران 
نيستند، بلكه با اعمال تخريبي خود، 
  . حركت آن به قهقرا را شدت مي بخشند

  ادعای منی در مورد تاثري عوامل 
  ۴بقيه در صفحه 

  پولارز، كاال يا 
 جعفر پويه
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  ارز، كاال يا پول
  

  3بقيه از صفحه 
 مردم به "عدم اعتماد"رواني را بايد به 

دولت يا رژيم تبديل كرد تا آن وقت 
به . مشخص تر بشود آن را دريافت

دليل اين عدم اعتماد است كه مردم 
پول رژيم را بي ارزش مي دانند و 
تالش مي كنند تا آن را تبديل به ارز يا 

بهمني مي تواند حال چگونه . طال كنند
به مردم توضيح دهد و يا از آنها بخواهد 
كه به رژيم اعتماد كنند و از تبديل ريال 

  به ارزهاي ديگر دست بردارند؟
دولتي كه خود حباب سازي مي كند تا 
پس اندازها و يا داراييهاي كم و زياد 
مردم را بچاپد، چگونه مي تواند توقع 

  اعتماد داشته باشد؟
  

بگذاريد از .  ماجرا نيستتازه اين همه
جوانب ديگر نيز به اين وضعيت نگاه 
كنيم تا عمق ناتواني پايوران رژيم در 

  .مديريت بحران را بيشتر دريابيم
با توجه به گفته هاي باال اكنون و با 
درنظر گرفتن اين كه ارز خارجي هم 
يك كاال است، بنابر اين، قانون پايه 

ن بازار اقتصاد يعني عرضه و تقاضا براي
دولت از يك طرف . حاكم خواهد شد

نمي تواند ارز كافي به اين بازار وارد كند 
تا تقاضا را پاسخ داده و التهاب آن را 

او درحالي كه چنين تواني . كاهش دهد
را ندارد، از طرف ديگر با بستن شريان 
همان مقدار اندك ارز به بازار، خود به 

سر و صداي . اين تشنج دامن مي زند
جلسيها عليه دولت درباره اين كه م

مدتهاست ارز به بازار وارد نكرده، بي 
غالمرضا مصباحي مقدم، . جهت نيست

بودجه و ، رييس كميسيون برنامه
بانك ": مي گويد محاسبات مجلس

مركزي سه هفته است كه ارزي عرضه 
همين عدم تزريق ارز  كند و نمي

آن را تشديد كرده و منجر به  تقاضاي 
  ". قيمت شده استافزايش

حال پرسش اينجاست، چرا دولت با 
آگاهي از اين كه در صورت عدم تزريق 
ارز، نرخ برابري آن روز به روز باالتر 
رفته و ارزش پول ملي سقوط مي كند، 

  باز به اينكار ادامه مي دهد؟
  

واقعيت اين است كه يك سر پنهان اين 
ماجرا زير لحاف يك جريان نوظهور در 

ري اسالمي است؛ همانهايي رژيم جمهو
كه داراييهاي بانكها را با توسل به 
دستور پايين نگه داشتن سود بانكي به 
يغما بردند و از قبل تفاوت ارز مرجع و 
. بازار، ميلياردها سود به جيب زده اند

آنها قدرت جديدي هستند كه خود را 
اين جريان كه . سرمايه مالي مي دانند

ياري از اندك اندك مي رود تا بس
اهرمهاي قدرت را تسخير كند، فشار 
زيادي را وارد مي كند تا بخشي از 
صدور نفت و واردات فرآورده هاي نفتي 

همچنين اين جريان . را به چنگ آورد
تالش مي كند تا با زورچپان كردن 
طرح بانك جهاني و صندوق بين المللي 

پول، پروژه حذف يارانه ها را به پيش 
فتن درهاي باز ببرد و با پيش گر

اقتصادي، حذف گمرك و كنترل دولتي 
  .به مانور بپردازد

از فحواي كالم خامنه اي و شيوه عمل 
احمدي نژاد مي توان اين گونه فهميد 
كه آنها چندان به اين جريان بي توجه 

اگر جريان موتلفه اسالمي با . هم نيستند
در چنگ داشتن بازار سنتي و سرمايه 

مهاي گوناگون داري آن، سالها اهر
قدرت را در دست داشت، اگر رفسنجاني 
و دار و دسته او، با تكيه به سرمايه هاي 
نيمه صنعتي و مونتاژ و در اختيار داشتن 
مديران مياني رژيم توانستند با زد و بند 
با هم پيمانان خارجي خود، سالها 
حكومت كنند، اكنون به نظر مي رسد 

اي رهبر و ولي فقيه آن سعي دارد بر
خود باندي اقتصادي دست و پا كند كه 
اين روزها بيشترين قدرت مانور را در 

او فكر مي كند با . سطح جهاني داراست
پيوند زدن نيروهاي سياسي و نظامي و 
اطالعاتي خود را با اين نيروي 
اقتصادي، مي تواند قدرتي جهنمي براي 
خود بسازد كه هم در سطح جهاني 

 مدتي رژيم خريدار داشته باشد و هم
واليت فقيه را از گزند تيرهاي رقيبان 

اما آيا خامنه اي خواهد . مصون نگه دارد
توانست همانگونه كه رفسنجاني 
نيروهاي اطالعاتي و سپاه را به كارهاي 
اقتصادي و سازندگي كشاند و خود را 

 لقب داد، خود را موج "سردار سازندگي"
هاي  سوار تالطم بازار و سلطان دروازه

   ليبرالي بنامد؟-از اقتصاد نو ب
شايد طرح بورس ارز از اين منظر نيز 
قابل ديد باشد كه چرا بيشترين اعتراض 
را از سوي اتاق بازرگاني و نمايندگان 

  سرمايه هاي سنتي داشته است؟
اسداهللا عسگراوالدي كه سردمدار اين 
اعتراضات است، با شدت و تاكيد به 

اض خود تلويزيون آمد و بي پرده اعتر
در پشت اين . به بورس ارز را اعالم كرد

ماجرا چه اتفاقي خواهد افتاد كه اين 
افراد را آنقدر نگران كرده است؟ اتوريته 
چه كساني در خطر است كه اينگونه 

  فريادشان به هوا رفته است؟
به اظهارات نمايندگان اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن تهران و فعاالن 

ك نشست مشترك با اقتصادي كه در ي
نمايندگان دولت رد و بدل شده، توجه 

  :كنيد تا كمي بيشتر با ماجرا آشنا شويد
در حالي " :مي گويدمسعود خوانساري 

 در صد ارزي كه قرار 90كه بيش از 
است در بورس ارز ارايه شود، متعلق به 
دولت است، چرا بايد روي تشكيل 

  "؟بورس ارز اصرار داشت
در " :ي گويدممجيد رضا حريري 

شرايط كنوني، راه اندازي بورس ارز 
مثل اين است كه شخصي مال و دارايي 
خود را وارد بورس كند، ولي هيچ 
اختياري در اداره آن نداشته باشد و 

  ".اختيار اداره آن را به دولت بدهد
كه " :مي گويدسيد حميد حسيني 

بورس ارز، مديريت دولتي اقتصاد را 
  ".تشديد مي كند

 مهدي راسخ، دبير كل اتاق محمد
 مي بازرگاني و صنايع و معادن تهران

راه اندازي بورس ارز محلي ": گويد
براي افزايش اختالفات بين بانك 
مركزي كه مديريت ارزي كشور را به 
عهده دارد و وزارت اقتصاد كه بورس 

  ".خواهد بودارز را مديريت خواهد كرد، 
 خواستار توقف اسداهللا عسگر اوالدي

اگر ": طرح بورس ارز شده و مي گويد
مسير ورود ارز مشخص شود، دولت 

  ".بالفاصله جلوي آنرا مي گيرد
:  مي گويدمهدي پور قاضيو باالخره 

بانك مركزي نرخي غير منطقي براي "
ارز مرجع تعيين كرده و اكنون تالش 
مي كند تا صادركنندگان را مجبور كند 

ارز حاصل از صادرات را وارد بورس تا 
  ".ارز كنند

آن چه از كليات اين گفته ها مي شود 
برداشت كرد اين است كه كساني كه 
با تكيه به ارز دولتي سالهاست 
شريانهاي اقتصادي كشور را در دست 
دارند، نگران دخالت در اين ماجرا 

آنها حاضر نيستند ارزي كه از . هستند
رده اند را تحت راه صادرات به دست آو

مديريت دولت و در يك مركز به فروش 
برسانند و همچون گذشته مي خواهند 
بدون هيچ كنترلي آن را وارد بازار آزاد 
كرده و از تفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد 

  . مبلغ گزافي به جيب بزنند
اما واقعيت اين است كه كنترل بورس 
. به دست سرمايه هاي مالي است

ولت بيهوده است، آنها هراس افكني از د
از اين سرمايه نوظهور كه مي خواهد 
اتوريته خود را اعمال كند، مي ترسند و 
حاضر نيستند به قوانين آن گردن 

دولت احمدي نژاد هم كه به . بگذارند
 درصد ارز را به بورس 90گفته آنان 

. ارايه مي دهد، حامي اين جريان است
 دليل آنهم بسيار واضح است، اين عرصه

تا كنون در دست سرمايه سنتي بود و 
  .حال بايد واگذار شود

همچنين در صورت سازماندهي شدن 
اين عرصه، دفتر و دستك و حساب و 
كتاب پيش خواهد آمد و ماليات اين 
افراد به دولت مشخص خواهد شد كه 
تا كنون از زير بار آن شانه خالي كرده 

اينان كساني هستند كه خمس و . اند
را به آيت اهللا هايي مي دهند زكات خود 

كه در موارد لزوم وارد شده و با فتوا و 
روضه خواني و تهديد، از ولي نعمتهاي 

اينان همان كساني . خود دفاع مي كنند
هستند با استقالل مرجعيت و ارتزاق از 
اين محل، زير بار بيت خامنه اي نمي 
روند و چند دستگي قدرت را همچنان 

  .دامن مي زنند
بان ديگر، گرفتار كردن سرمايه به ز

داري سنتي در چنبره حساب و كتاب و 
خارج كردن ارزهاي حاصل از صادرات 
و رانتهاي ارزي واردات از چنگ آنها و 
كوتاه كردن دست شان از اهرمهاي 
قدرت و به گوشه راندن شان، مي تواند 
بخشي از ماجرايي باشد كه در جريان 

  .است
ركت با سرمايه مالي حاضر به مشا

سنتيهايي كه همچون گذشته هم از 
. آخور خورده اند و هم از توبره نيست

آنها بايد ميدان را واگذار كرده و بروند و 
تحت قانون جديد و زير فرمان مركزي 

. نوظهور، خيمه خرگاه خود را علم كنند
نشست مشترك سرمايه سنتي با مجلس 
و به كارگيري اين اهرم هم بي فايده 

و هوار مصباحي مقدم، رييس داد . است
كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه 

رييس جمهور تصميم "مي گويد، 
مجلس براي  مشترك دولت و

، نيز "اجرا نمي كند را بازار ارز اصالح
 حرف آخر را شمس .به جايي نمي رسد

الدين حسيني، وزير اقتصاد كه براي 
پاسخگويي به مجلس فراخوانده شده 

من مسوول ارز و ": بود، زد كه گفت
. بودجه نيستم و پاسخگو نخواهم بود

اين اختيار و اطالعات نزد مقام مسوول 
  ".ديگري است

كيست كه نداند آن كس كه اختيار دار 
كل در رژيم جمهوري اسالمي است، 

  چه كسي است؟
اين گونه است كه تالطم بازار ارز اگر 
مي تواند سرمايه مالي را به افالك 

ايه سنتي را از اين بركشد، سهم سرم
اتفاق نخواهد داد و او را خلع سالح 

حال اگر در اين ميانه ارزش . خواهد كرد
پول ملي روز به روز كمتر شود، مشكلي 
نيست، اگر صنعت داخلي به خاك سياه 
نشسته است و بيكاري و گراني بيداد 
مي كند، كسي پروايي ندارد، زيرا سال، 

اني سال حمايت از كار و سرمايه اير
  ! است

اين گونه درگيري باندهاي رژيم و 
تصميم خامنه اي براي يكدست كردن 
قدرت و سمت گيري اش به سويي كه 
حساب خود را از شركاي سابق جدا كند، 
همچنان ادامه دارد؛ اعمالي كه به شدت 
ضد ملي، ضد مردمي و نابود كننده 
اقتصاد كشور است، اما پشت گرمي به 

رو دالرهاي باد پشتيباناني همچون پت
اما آيا . آورده او را از نگراني مي رهاند

هم پيمانان بين المللي اين جريان، او را 
در ادامه راه حمايت خواهند كرد و يا 
همچنان درگيري در يك بحران وسيع 
بين المللي كار را به جاي باريك خواهد 

  كشاند؟
فريادهاي جنگ، جنگ و هراس افكني 

نداز نيست، از اتفاقي كه در چشم ا
بخشي از پروژه اي است كه نظرها را 
به سويي ديگر جلب كند تا در گرد و 
خاك به وجود آمده، سرمايه مالي راه 

  .خود را به جلو باز كند
اما آن چه اين روزهاي بيش از هميشه 
پيداست، آن است كه اين راه پر پيچ و 
خم با گردنه هاي دشوار، به سختي 

دي نژاد را قافله ساالري همچون احم
بر آمدن از خاكستر . عبور خواهد داد

چنين بحراني همه جانبه، قدرتي عظيم 
مي خواهد و تخصصي دقيق، آنچه كه 
اين ميانه از آن خالي است دور انديشي 
دستگاهي است كه در ميانه ميدان به 

  . مانور مشغول است
بعيد نيست گرسنگان و بي چيز شدگاني 

دادن كه ديگر چيزي براي از دست 
ندارند، بر خيزند و همه اين شامورتي 
بازيها را بر سر دلقكهاي مجري آن 
خراب كنند؛ امري كه نياز فوري براي 
ساختاري نو و تقسيم عادالنه مواهب 

    .است
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ه با آغاز سال تحصيلي جديد، آمارهاي ب

دست آمده نه تنها در كشورهاي فقير 
بلكه در كشورهاي توسعه يافته نيز افق 

بازار ه روشني را پيش روي جواناني كه ب
  .، قرار نمي دهد شد خواهند واردكار

مركز آمار اتحاديه اروپا در هفته آخر ماه 
 25 بيكاري جوانان زير ،اوت سال جاري

اين در . اعالم كرد 22.5را سال 
اسپانيا و يونان  حاليست كه بيكاري در

 50علت بحران يورو به بيشتر از ه ب
 از همه شواهد گواه. درصد رسيده است

 دارد كه ميزان بيكاري افزايش آن
 خواهد يافت و بيكاري جهاني يبيشتر

 سير 2017براي جوانان تا دستكم سال 
ش بنا به گزار (خواهد داشتصعودي 

  . )سازمان بين المللي كار
پرداخت هزينه سنگين بحران اقتصادي 
كه توسط نهاد هاي بزرگ مالي ايجاد 

 اكنون هم در سطح جهاني و هم ،شده
منطقه اي بر دوش دانش آموزان، 
دانشجويان، معلمان و خانواده ها افكنده 

طور ه ب همين طبقه ممتاز. شده است
مردم را به بستن مدارس و مستمر 

بودي ساختارهاي سيستم آموزشي، نا
، تعطيلي  تحصيليقطع كمك هزينه

 كالسهاي كاهشمراكز آموزشي و 
درسي با پرجمعيت كردن كالسها تهديد 

  . مي كند
 دانشگاه را تحصيل،باال رفتن هزينه 

براي ميلونها جوان دست نيافتي كرده و 
 ،براي كساني كه وارد دانشگاه مي شوند

ه ي بدون اميد بي سالها بدهكارنابه مع
  . دست آوردن شغل است

اما اين تنها مشكل و چالش جوانان 
 بلكه افزايش مخارج تحصيل و ،نيست

قطع مددهاي دولتي سبب ترك 
 به  بسياري از آنهاتحصيل و پيوستن

تعداد اينگونه . صف بيكاران شده است
جوانان كه نه به تحصيل مشغول هستند 

. رد رو به افزايش دا،و نه داراي شغل
 دانشگاههاي ،براي نمونه در سال جاري

بريتانيا شهريه ها را به دو برابر افزايش 
 از اين رو هزاران جوان نتوانستند  ودادند

در . به تحصيالت دانشگاهي ادامه دهند
 ،2008ايالت متحده آمريكا از سال 

 به آموزش و بودجه دولتياختصاص 
 پيدا كاهششدت ه پروش عمومي ب

 بنا به گزارش مزمان، و هكرده است
اولويتهاي برنامه و "نهادي بنام 

 حذف يشغلفرصت  هزار 328، "بودجه
نتيجه مجموعه اين .  استگرديده

صورتي بوده كه حتي ه اقدامات ب
دست ه جواناني كه توانسته اند شغلي ب

 تا 8بين اكثريت آنها دستمزدي  ،بياورند

 دريافت  دالر در ساعت14كمتر از 
 .كرده اند

ن با  درصد شاغال60 سوي ديگر، از از
 نتيجهمزدهاي متوسط كه در دست

 22بحران اقتصادي بيكار شدند، تنها 
  . درصد به كار باز گشته اند
 حمايت ،غرب علت اصلي اين بحران در

 از نهاه آبانكها و منابع وابسته ب و نجات
 سوي دولتها و به هزينه خزانه عمومي

اقدامات   پيامدهاي وخيماما آنها. است
كم " يا "بي لياقتي جوانان"  باخود را

آنها .  توجيه مي كنند"نراكاري آموزگا
 "تنبل"جوانان، كارگران و مردم فقير را 

  .  مي نامند"منحرف"و 
  نتيجهفراگير شدن بيكاري جوانان

 محصول بلكه ، نيست"انحراف"
سيستم سرمايه داري است كه همه امور 

ود ي زحمتكشان را با هدف سگزند
براي ثروتمندان مديريت مي كند  بيشتر

 نثار جوانان و ناسزاهايي كه  پشتو
 كند، چهره حريص و بيكاران مي

  .غيرانساني خود را پنهان كرده است
در واكنش به كاهش امكانات آموزشي 
رايگان، رشد فقر و بيكاري، سال گذشته 
جهان شاهد جنبشهاي بزرگ دانش 

. بودي و آموزگاران يآموزي، دانشجو
 آنان در غرب و شرق با جديت در برابر

حكومتها جبهه گيري سياسي و پليسي 
. به پيش رفته و ايستادگي كردند
 ابتكارات جوانان و آموزگاران در
 ،سازماندهي و گسترش اعتراضات

  . بار آورده پيروزيهاي چشمگيري را ب
مدافعان حكومت سرمايه داري با 
 سرپوش گذاشتن به ريشه هاي بحران

 هشدار مي دهند كه سرمايه مالي،
براي جامعه "بيكاري بين جوانان 

آنها حق دارند كه . "خطرناك است
 زيرا همين جوانان بودند ،نگران باشند

كه به جنبشهاي بزرگ اجتماعي از مصر 
دانشجويان در حركتهاي و تونس تا 

.  پيوستند...بريتانيا، كانادا، شيلي و
 جنبش آموزگاران نيز با همزمان،

ي يجنبشهاي دانش آموزي و دانشجو
سازماندهي، اتحاد، . گره خورده است

گسترش و مقاومت از چشمگير ترين 
در . جنبه هاي اين خيزشها بوده و هست

  : نمونه اشاره مي شودسهاين نوشتار به 
  

ي يپيروزي يك انقالب دانشجو

     )كانادا(در كبك 

 22جو در روز بار ديگر دهها هزار دانش
 Place du( ميدان كانادا اوت به

Canada( سرازير "مونترال" در 
 عليه دولت  راشدند تا مبارزه خود

 داشت شهريه  كه قصد"كبك"

. ، ادامه دهنددانشگاهها را دو برابر كند
، نخست وزير و حزب "ژان شاره"

ليبرال وي ماهها بود كه تالش مي 
 كار كردند اعتصاب دانشجويان كه به از

  افتادن سيستم آموزش عالي در اوايل 

  
  . شد را سركوب كنند سال جاري منجر

 ،آنها قوانين سركوبگرانه اي را طرح
تصويب و به اجرا در آوردند كه ترم 
بهاري را متوقف كنند، دانشگاه را در 
. تابستان بسته و اعالم انتخابات كنند

دولت تصور مي كرد با پيروزي در 
دمكراتيك و " مجوزند انتخابات مي توا

ه  براي يورش به دانشجويان ب"قانوني
اما دانشجويان تسليم . دست بياورد

 ششمين ، اوت22تظاهرات . نشدند
سازماندهي پي در پي براي اعتراض 

  همه شركت كنندگان در تظاهرات . بود
  
  

  
 carré( دكمه كوچك قرمزي

rouge ( بر سينه داشتند كه مدال
به شمار  تظاهرات  در آنهاافتخار شركت

 "ييائتالف دانشجو"دو گروه . مي رفت
اتئالف عليه خصوصي سازي "و 

 اعتراضات را "خدمات همگاني
اين تظاهرات با . سازماندهي كرده بودند

فراخواني براي اقدام همگاني به 
. سرپيچي مدني صورت مي گرفت

 اتحاديه ها به شمار يكارگران و اعضا

  وته بودندن پيوسه آقابل مالحظه اي ب
 در ن پشت بنرهاي بزرگ خودراآموزگا

برخي از .  حركت مي كردنداين صف
اتحاديه ها به دليل اينكه تظاهرات 

 شركت نكردند اما ، نداشتمجوز

ي براي سخنراني فرستاده ننمايندگا
  .بودند

، )Jean Charest ("ژان شاره"
 اقدام به نخست وزير استان كبك

  وي . بودكاهش مددهاي اجتماعي كرده 
به منافع كارگران يورش برده و اقدام به 
پيشبرد طرحهاي توسعه اي كمپانيهاي 

 - اما برنامه هاي نو. بزرگ مي كرد
ليبرالي او مقاومت توده اي را 

تظاهرات عليه اقدامات ضد . برانگيخت
 اما ،غاز شدآ 2005مردمي وي در سال 

 ،زماني كه شهريه ها دوبرابر شد
  . رديد آغاز گاعتراضات جدي تري

  
  

  
ي ميان ي اتحاديه دانشجونراديكال تري

نام ه اتحاديه هاي موجود ب
"Association por une 

Solidarité Syndicale 
Étudiante" با سازماندهي اين   

اعتراضات بدان گسترش چشمگيري 
  . داد

  6بقيه در صفحه 
  
  

  )23( سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد

   معلم- آموزشهاي جنبش جهاني دانشجو
  ليال جديدي

  ) اكتبر روز جهاني معلم5 مناسبت آغاز سال تحصيلي وه ب(
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سازماندهي 

جنبشهاي عصر 

جديد پس از جنگ 

  )23( سرد
  5بقيه از صفحه 

  
 با ايجاد 2011اين اتحاديه در سال 

به ) CLASSE (گائتالفي بزر
. ي بيشتر دامن زدياعتراضات دانشجو

 65اين ائتالف به صد هزار عضو در 
ي گسترش يافته و يانجمن دانشجو

دست ه رهبري محوري مبارزات را ب
 توانست اتحاديه هاي "كالسه". گرفت

ي محافظه كار را نيز به يدانشجو
.  بكشاند،اعتصابي كه آغاز كرده بود

 هزار 400 از مجموع  هزار دانشجو300
   به اين اعتصاب نفري دانشجويان

  

  
پيوستند و بدينوسيله تمامي سيستم از 

دانشجويان در مدارس و . كار افتاد
دانشگاه انتخابي خود به اعتراض 

 ميتينگهاي دولتي را بر هم نشستند و
 تخريبم و بنرهاي دولتي را يزده و عال

 يادبود در ، آنهاچشمگير تر آنكه. كردند
 1968كارگري مه  - جنبش دانشجويي

هر ماه در اين روز دست به ، *فرانسه
در واكنش، . اعتراضات گسترده زدند

نام ه  قانوني ب،شوراي ملي حكومت
 را تدوين كرد كه "12قانون "
دانشجويان  حدوديتهاي بسياري را برم

جاي ه اما اين قانون ب. تحميل مي كرد
تري   مبارزه بزرگ،خرد كردن مقاومت

  . دامن زدرا 
"CLASSE" براي اعتراض به 
 مجوز تظاهراتي را بدون ،"12قانون "

اين بزرگترين . دولتي سازماندهي كرد
 در تاريخ "سرپيچي مدني"اقدام به 

انشجويان، دانش د. كشور كانادا بود
آموزان و هزاران نفر از مردم به خيابانها 
آمدند و با كوبيدن به ماهيتابه و قابلمه 

 را "كسترول"نام ه  تظاهراتي ب،هايشان
البته پليس اقدام به . برگزار كردند

 يهاي كوچكيسركوب كرد، به راهپيما
 به ضرب و شتم ،تر حمله ور شد

  تعدادي را راهي،دانشجويان پرداخت
نيز و سه هزار نفر را ه بيمارستان كرد

 از اين رو بود كه اين .دستگير كرد

جنبش به مشعل فروزان اعتراضات 
 بين "كالسه"ائتالف . تبديل شده است

خواسته ها و مطالبات گوناگون مردم 
زنجيره اي ايجاد كرد و ديگران را به 

 زيرا دانشجويان مي ،ميدان كشيد
نند از اين ي نمي توايدانستند به تنها

از اين رو اين . نبرد پيروز سر بر آورند
  .  فراخوان اعتصاب اجتماعي داد،ائتالف

و سرانجام دانشجويان به بيروزي بزرگي 
ز آنها در انتخابات پيرو. يافتنددست 

 كه با ،، نخست وزير"ژان شاره". شدند
 عليه "نظم و قانون"پالتفرم 

دانشجويان به ميدان آمده بود، شكست 
 82 افزايشبرنامه او براي . ردخو

. درصدي شهريه به كاغذ پاره تبديل شد
 قانون خشونت باري كه براي ،همچنين

 به تاريخ ،سركوب تصويب كرده بود
 "شاره" مسيو  همراه آن خودپيوست و

دو عضو جناح .  از سياست استعفا دادنيز
 Québec ("همبستگي كبك"چپ 

Solidaire ( زب آنان حپس از آنكه
ه درصد راي بيشتر از حد نصاب ب 6

  . دست آورد، انتخاب شدند

  
ي ي جنبش دانشجونسازمان دهندگا

متحدان طبيعي جوانان و : كبك معتقدند
و زحمتكشان   طبقه كارگر،دانشجويان

اتحاد و مبارزه . هر جامعه است
  .هماهنگ بين اين دو ضروري است

  

آنچه در شيكاگو مي گذرد در 

  شيكاگو دفن نمي شود

 يك سوم از ،براساس آمارهاي يونسكو
جمعيت معلمان جهان زير خط فقر 

كند، سطح زندگي و رفاه   مييزندگ
 در حال توسعه ايمعلمان در كشوره

يابد و ي سال به سال كاهش م
 جوانان يا بري شغل معلميها جاذبه
  . كار، كمتر شده استيجويا

  

  

  
ديه اتحا" هزار معلم عضو 26 اعتصاب

 بيخ و ازاين شهر را  "معلمان شيكاگو
 از ه ايبن به لرزه در آورده و گوش

ت ي زحمتكشان در قلب ايااليتوانا
 اين .متحده آمريكا را به نمايش گذاشت

  جنبش با حمايت و همبستگي جهاني، 
  

  
منطقه اي و حمايت بي نظير مردم 

جنبش، اراده معلمان را در . روبرو شد
براي رعايت عدالت ايستادگي و مبارزه 

آموزشي، رفاه دانش آموزان، بهبود 
مدارس و حفظ حقوق شهروندان به 

  . نمايش گذاشت
، رييس پيشين دفتر كاخ "رام امانوئل"

  شيكاگو، كنوني شهردارو) اوباما(سفيد 
موزشي آسومين منطقه شهري كه 

، براي  محسوب مي شودآمريكابزرگ 
ن كردن معلما  واداربه منظوربار دوم 

اعتصابي به پايان بخشيدن به اعتصاب 
 18 سپتامبر تا 10خود كه از روز 

 سرسختانه ،سپتامبر هنوز ادامه داشت
آموزگاران معترض . وارد صحنه شده بود

  قاطعانه اعالم مي كردند كه هيچيك از 
  

  

رسانه ها، قاضي دادگاه و شهردار نمي 
  توانند براي پايان اعتصاب آنها تصميم 

 هزار دانش 400 همين حال، در. بگيرند
آموز نيز از حاضر شدن بر سر كالس 

وكيل شهردار شيكاگو . خودداري كردند
  قيبراي بار دوم تالش كرد كه از طر

  دادگاه به اعتصاب معلمان   و"قانوني"
 اما با مخالفت قاضي دادگاه ،خاتمه دهد

شهردار هر چند دستانش . روبرو شد
ما  ا،براي كارهاي زيادي باز است

نتوانست با وجود حمايتهاي بيدريغ 
  .خر را بزندآمردمي حرف 

ها و در سراسر آمريكا فقر با ضعف
آموزشي و تحصيلي ارتباط كمبودهاي 

در امتحانات سراسري . مستقيم دارد
دروس شفاهي سال گذشته، سطح 

ده  ساله از خانوا9نمرات دانش آموزان 
هاي كم درآمد ، در مقايسه با همساالن 

ز خانواده هاي مرفه تر، حدود سه خود ا
  .برابر پايين تر بوده است

بسياري از آموزگاران اعتصابي در 
 بر اين ، به ويژه در شيكاگو،آمريكا

باورند كه مشكالت تحصيلي در جوامع 
مد اين كشور تنها با آفقير و كم در

رسيدگي به معضالت اجتماعي ناشي از 
  .فقر كاهش مي يابد
ن شيكاگو از كودكاني آموزگاران و معلما

حرف مي زنند كه با شكم گرسنه و با 
وضعيتي ژوليده و كثيف و كفشهاي پاره 
به مدرسه مي آيند، آنها از كودكاني مي 
گويند كه از خشونت رنج كشيده و به 

 مشاوراني مددشدت لطمه ديده و به 
نياز دارند كه مدارس از وجود آنها بي 

  . اندبهره
  7بقيه در صفحه 
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سازماندهي جنبشهاي عصر 

   جديد پس از جنگ سرد
  6بقيه از صفحه 

، هزاران نفر با تي حركتگان اين ددهن با فراخوان سازمان
شرتهاي قرمز به حمايت از آموزگاران به خيابانهاي شيكاگو 

دانش آموزان با سازهاي اركستر مدرسه، . سرازير شدند
زحمتكشان خانواده ها و از سوي ديگر كارگران، معلمان و 

در سراسر آمريكا از جمله ويسكانسين و كاليفرنيا كه خود 
  به حمايت از آنها،در مبارزات مشابهي شركت دارند

 .برخاستند

بسياري از خانوادها با وجود اينكه مدارس تعطيل شده بود 
 از ، با اين وجودو مشكل نگهداري از كودكان را داشتند

 دانستند اين مبارزه آنها مي. آموزگاران حمايت مي كردند
 بلكه مبارزه براي همه  مربوط نمي شود،تنها به آموزگاران

     اين كشور استزحمتكشان
      

  سراسري دانش آموزان شيليايي اعتراض 

هزاران دانش آموز پايتخت نشين با ناديده گرفتن سخنان 
 در ، رييس جمهوري شيلي،"سباستين پينرا"اخير 

سانتياگو آمدند تا مخالفت گروههاي متعدد به خيابانهاي 
خود را با سياستهاي آموزشي دولت راستگراي اين كشور 

ي كه بدون توجه "بدون مجوز" تظاهرات در .نشان دهند
 گاز اشك با، پليس ضد شورش تهديدها صورت گرفتبه 

  .  با معترضين پرداختياروييبه روآور و آب پاشهاي قوي 
نون بيش از  تاك2011 كه از سال معترضدانش آموزان 

چهل بار به خيابانها آمده و با تحصن چندين مدرسه را به 
اشغال خود در آورده اند، خواستار برخورداري از تحصيل 

آنها دولت دست راستي  .بهتر هستندرايگان و با كيفيت 
شيلي را متهم مي كنند كه تصميمگيري در مورد ميزان 

ورده و بودجه آموزش را به انحصار هم حزبيهاي خود درآ
در مقايسه با مدارس  خصوصي توجه بيشتري به مدارس

  .دولتي دارد
 رييس جمهوري شيلي پيش تر با انتقاد ،"سباستين پينرا"

يازده هزار مدرسه " :از تظاهراتهاي دانش آموزان گفته بود
 9متوجه هستم كه در حال حاضر . در كشور وجود دارد

 ؛قرار شدهمدرسه داريم كه در آنها تحصن و اعتصاب بر
اگر ما به .  كمتر از يك درصد كل مدارس شيلي،يعني

 چگونه ،خواسته اينها كه يك درصد هم نيستند توجه كنيم
   "؟ درصد بقيه را برآورده كنيم99.9بايد خواسته هاي 

دولت شيلي اگرچه با وجود تظاهراتهاي گسترده تاكنون از 
داري اعمال هرگونه تغيير در نظام آموزشي اين كشور خود

كرده است، چندي پيش تصميم گرفت يك ميليارد دالر به 
   . دانشجويان اختصاص دهدهعنوان كمك هزينه تحصيلي ب

مبارزات آموزگاران، دانشجويان و دانش آموزان با همه افت 
 سركوب  ليبرالي و– سياستهاي نو  در برابر،و خيزهايش

بر تجربه هاي جهاني . حكومتي ادامه پيدا كرده است
با  ي و معلمان با يكديگر ويميت پيوند مبارزات دانشجواه

 تاكيد متكشان را در راه دستيابي به پيروزيحكارگران و ز
  . كرده است

  
 فرانسه به 1968 كارگري مه -جنبش دانشجويي*

 هفته در ماه 4شود كه در طول  مجموعه حوادثي اطالق مي
اصله  نقطه اوج اين جنبش در ف. در فرانسه رخ داد1968مه 

 خيزشي .اي سوم تا دهم ماه مه به وقوع پيوست يك هفته
كه از اعتراض يك گروه دانشجويي شروع شده بود، 
ميليونها نفر از شهرنشينان فرانسه را به ميدان مبارزه 

 .كشاند
 فرانسه هرگز به عنوان انقالب 1968هرچند رويدادهاي مه 

گي مدني ثير آن بر روابط انساني و زندا ولي ت؛شناخته نشد
 1968در مورد جنبش . جامعه از هيچ انقالبي كمتر نبود

شود، برخي آن را  نظرات گوناگون و متضادي مطرح مي
گسترش دامنه آزادي و شكوفايي و بالندگي انقالب كبير 
فرانسه تعبير كردند و برخي ديگر جنبش را غوغاي عوام، 

   .اي يا كارناوال نام نهادند پريشي توده  روان

اي يكي از دردله

  مادران

   شهداي فدايي
  

 هوشنگ بهار

  
با سالم و  درود و سپاس فراوان از 
اينكه براي انجام اين مصاحبه دعوت ما 

آرزو مي كنم خواسته هاي . را پزيرفتيد
شما و مردم ايران كه همانا برچيده 
شدن اين نظام پليد و اهريمني برآورده 

  شود و  اين شبستان سياه به سر آيد
  

 گذشته و حال را چگونه مي بينيد :سوال
   منظورم از دوران شاه و خميني هست؟

تفاوت عمده در دو رژيم در : جواب 
خيلي چيزها هست ولي برجسته ترين 
آن در ابعاد وحشيگري و كشتار 

خانواده . بيرحمانه توسط آخوندهاست
هاي زيادي  عضوي از فاميل و يا 
فرزند خود را چه در زمان جنگ خانمان 

ز و يا در قتل عام مخالفان از دست سو
هنوز از ابعاد كشتار فرزندان . داده اند

اين خاك، هيچ آمار دقيقي در دست 
ابعاد اين جنايت را مي توان در . نيست

بيرحمي رژيم در به خون كشيدن هر 
  . گونه حركت اعتراضي مردم ديد

در زمان . ستم و ظلم فرقي نمي كند
 امروز شاه ابعادش زياد نبود و مثل

ارتباطات وجود نداشت كه همه در 
جريان اتفاقات و آنچه كه آن رژيم 
انجام مي داد قرار بگيرند اما آنچه كه 
اين روزهاي سياه را براي اين مردم 
بوجود آورد از عوامل اصلي آن خود 

اين هيوالي مال  را . رژيم گذشته هست
در همه امور آزاد گذاشته و با پشتوانه 

از آن خود ساخت و در مذهب قدرت را 
كوتاهترين فرصت از همان بذرهاي 
نكبتي كه كاشته بود استفاده كرد و 

  . سوار بر قدرت شد
  

 چرا رژيم اين همه از قدرت دم -س 
   مي زند و ايجاد رعب و وحشت مي كند

دهه شصت ما  با هزار اذيت و :پاسخ 
در . آزار به سر قبر عزيزانمان مي رفتيم

. هين قرار مي گرفتيمتمام مسير مورد تو
به سختي سر خاك عزيزانمان مي 

به ما بد و بيراه گفته مي شد اما . رفتيم
ما ميدان را خالي نمي كرديم و براي 

چرا . ديدار مزار عزيزانمان مصمم بوديم
كه چيزي ارزشدار تر از آن چه را كه از 

  .دست داده بوديم، نداشتيم
بسيار از همان كسان رژيم رژيم در 

 قبرستان مي بينيم كه  تا من و مسير
امثال مرا مي بينند،التماس مي كنند كه 
مرا ببخشيد ما فريب دروغ هاي اين 
مالها را خورديم و حقيقتن پشيمانند و 
. بعد هم از آينده خود وحشت دارند

ميخواهم بگويم كه اينها كامال روحيه 
خود را باخته اند و اين موضوع، 

ريختن .  كنداميدواري ما را افزون  مي

به خانه هاي مردم براي گرفتن ماهواره 
و براي هر تجمعي اينهمه نيرو به 
خيابان آوردن نشان قدرت نيست بلكه 

  . نشانه ترس آنها است
حكومتها وقتي احساس ترس دارند كه 
وحشت از عواقب فاصله عميق بين خود 

آنها فكر مي كنند مي . و مردم مي كنند
 اين سدهاي .توان جلوي سيل را گرفت

كاذب هميشه در مقابل حركت و خشم 
دنيا بارها . سيالب ها فرو مي ريزند

شاهد سقوط ديكتاتورها بوده و در آينده 
به هر حال سه دهه .  هم خواهد بود

جنايت و ويراني و اينهمه خونريزي بايد 
  .تمام شود

  
بنظر شما چه سيستمي بايد : سؤال بعدي

  جايگزين اين رژيم بشود ؟
ا آنجا كه تاريخ مي گويد و يا ما به ت-ج 

ياد داريم هميشه زور بر سر اين مردم 
بوده و حكومتها با حكم شرعي و يا 
قوانين ضد مردمي پدر اين ملت را در 

آخوند ها هر چه در ديكتاتوري . آورده اند
اگر . قبلي كم بوده را تكميل كرده اند

مذهب و باورهاي اسالمي در گذشته ها 
يگر از رونق افتاده و مي پررنگ بود د

توان خالي بودن مساجد و برنامه هاي 
دولتي در رابطه با بزرگداشت روزهاي 

امروزه در .  تاريخي مذهبي مشاهده كرد
دل اكثريت مردم تنفر و نفرت نسبت به 

مردم با قوانين موجود به . حكومت است
دار سپرده شده و يا شكنجه و زنداني 

كومت بعدي بنا بر اين در ح. مي شوند
بايد قوانيني باشد كه با مردم سازگاري 

بايد حكومت عميقا به .  داشته باشد
آزادي و احترام، ايمان داشته باشد و 
هميشه ياد داشته باشند كه چرا اين 
رژيم كه بعد از سرنگوني شاه اين همه 
مورد استقبال مردم قرار گرفت،چطور 

مبناي . امروزه مورد تنفر مردم است
ايد بر احترام و ايجاد شادي و حكومت ب

فضاي مناسب براي همه باشد و از 
آسيب ديده گان و دلهاي خونين مردم 
دلجوئي بشود و اين جانيان را محاكمه 

  . كنند
  

آيا شما كه خود عزيزي را ازدست -س 
داده اي در فرداي آزادي، اگر چه اين 
آخوندها همه دشمن و قاتل فرزندان 

 ميخواهيد كه از مردم ايران هستند ،آيا
انها انتقام بگيريد و يا خواهان اعدام 

  آنان هستيد؟
پاسخ اين سؤال شما مشكل هست -ج 

چون جامعه بايد به آن رشد و آگاهي 
برسد كه هيچ كس آرزوي مرگ كسي 

داغ عزيزان و فقدان آنان راحت . را نكند
رنجي كه يك مادر از داغ . نيست

فرزندش تحمل مي كند موضوع ساده 
آنان .  نيست كه به راحتي از دل بروداي

كه مثل من هستتند مي فهمند كه من 
تصورش را بكنيد كه اگر . چه مي گويم

همه اين جانيان را هم من بكشم،چي 
به من برمي گردد؟ من آرزو دارم كه 
اين جنايتكاران در يك دادگاه كه قاضي 
آن همين پدران و مادران باشند مورد 

ما من مرگ را ا. محاكمه قرار گيرند
آنان بايد در . براي آنان نخواهم خواست

شرايطي قرار بگيرند كه بهشان فهمانده 
شود،زندگي در روستا و بزرگ كردن يك 
بچه،مدرسه،كشت و كار و هزاران درد  و 
سختي تا  كه به سن بلوغ رسيدن و همه 
دارو ندارت را براي درس خواندن 
فرزندت بگذاري و بعد اعدامش كنند 

فرزنداني كه جرم آنها اعتراض ! ي چهيعن
به شرايط جهنمي كه شما درست كرديد 

به چه حقي من نبايد به سر . بوده است
در كجاي اين قوانين . مزار عزيزم بروم

. مرا از ديدار مزار عزيزم محروم مي كنند
اين ها ايراني نيستند و بوئي از وجدان و 
شرف نبرده اند اينها مشتي مفتخور و از 

بايد دست .  مردم زندگي ميكنندخون
اينها را بايد . اينها از همه امور قطع شود

در خرابيهائي كه در سه دهه گذشته 
اين بهتري . ايجاد كرده اند، به كار گرفت

حكميست كه بايد در موردشان به اجرا در 
كار براي اينها مرگ است و براي . بيايد

من سخت هست كه بخواهم كسي را 
دار،شالق و .  فرزندم رابكشم حتا قاتل

شكنجه و كشتار در تاريخ اين سرزمين 
كم نبوده، پس براي آسايش و امنيت و 
صلح و هر آنچه كه ميتواند اين فضا را 
براي رسيدن به آزادي پاك كند را سامان 

من حكايت فريدون و ضحاك را . داد
خوانده ام كه وقتي فريدون بارگاه ستم و 

ند و ظلم ضحاك را واژگون مي ك
ضحاك خونخوار را دستگير مي كند همه 
از او ميخواهند كه به جرم اين همه 

اما فريدون مي گويد . جنايات او را بكشد
براي درس در تاريخ و عبرت، او را در  
جائي قرار مي دهم كه فقط خودش 

سپس او را در كوهي زندان مي . باشد
كند تا درس عبرتي براي همه باشد، كه 

كر خيانت و ستم زور ديگر كسي به ف
حرف آخرم . نباشد حرف آخرم اين است

اين هست كه براي مالي پليد كار كردن 
حكم اعدام را بايد از قوانين . مرگ است

  .پاك كرد
  

  سؤال آخر چه آرزوئي داريد؟-س 
اگر چه هميشه براي آن عزيزاني كه -ج

آرزو به دل مردند و ديگر در بين ما 
تنها . اردنيستند بغض گلويم را مي فش

آرزويم اين است مثل همه مردم ايران 
همه داغديدگان همه آناني كه هنوز 
چشم انتظارند و هيچ نشاني و يا خبري از 
دخترشان و يا پسرشان از پدر، مادر 
عروس و دامادشان، ندارند، سرنگوني اين 

اين تنها آرزوي من و همه . رژيم را ببينم
هست و مي دانم و اميدوارم كه هرچه 

در يك سال گذشته . زودتر برآورده شود
ديكتاتورهاي زيادي سرنگون شدند ما 

آسييو به گي (مثالي داريم كه مي گوييم 
آسياب به نوبت، اينها هم در نوبت )

اما اين ديگر خيال . سرنگوني هستند
نيست همه مردم ايران اميدشان صد 
چندان شده و هر لحظه اين جرقه ممكن 

باطات كمك ارت. هست كه زده بشود
بزرگي، به خبررساني به مردم و به ويژه 

  .نسل جوان مي كند
  . با تشكر و سپاس از شما
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آنچه در جامعه عراق تحت لواي استبداد 
حاكم در جريان است، به سادگي نشان 
مي دهد كه كارشكنيها، عدم پايبندي 
به تعهدات مندرج در توافقنامه اربيل، 
گردن نهادن به اوامر واليت فقيه و ترور 
و سركوب نيروهاي اپوزيسيون و 
معترض از سوي نوري مالكي برآمدي 

وخامت روزافزون جز تشديد فقر، تباهي، 
 مردموضعيت امنيتي و خدماتي براي 

كه طرح  در حالي. عراق نداشته است
استيضاح نوري مالكي از سوي جريان  

 جهت حل بحران سياسي به "العراقيه"
قوت خود باقي است، وي كماكان بر 
سياستهاي خود گرد محور ترور، 
سركوب عريان، نقض مكرر حقوق بشر، 

ب و وحشت پاي فساد مالي و ايجاد رع
به گزارش خبرگزاري . مي فشارد

 "جنبش وفاق ملي"، "اصوات العراق"
به رهبري اياد عالوي نگراني خود را از 
افزايش اقدامهاي تروريستي عليه 
نمايندگان و رهبران اين جنبش بازتاب 

در بيانيه اين جنبش آمده . داده است
است كه طرح ترورها از سوي نيروهايي 

قرار گرفته كه با استفاده در دستور كار 
از انواع تاكتيكها قادر به شكستن و 

  . همبستگي طرح ملي عراق نشدند
نقض حقوق بشر در كشور عراق 

به . افزايش چشمگيري يافته است
 96گزارش سازمان ملل متحد، امسال 

نفر اعدام شده اند كه سه تن از آنان زن 
 نفر ديگر نيز در انتظار 196بوده اند و 

نماينده . ه شيوه اعدام هستندمرگ ب
 "استون استيونسون"اتحاديه اروپا، 

خشمناك از اين وضعيت ابراز مي دارد 
كه گزارشهاي مكرر در مورد ناعادالنه 
بودن محاكمات وجود دارد كه با 
استانداردهاي بين المللي همخوان 

براي بسياري از مردم عادي . نيست
عراق، ديدن زندانيان در هم شكسته، 

نجه شده در برابر دوربينهاي خبري شك
و نشان دادن آنها در كانالهاي تلويزيوني 
. تبديل به پديده اي روزانه شده است

استيونسون با به سخره گرفتنِ سكوت 
سازمان ملل، اروپا و به خصوص آمريكا 
در برابر وضعيتي كه بعد از حمله و 
اشغال كشور به وجود آمده، ابراز مي 

كه سركوب، شكنجه و  دارد كه در حالي
اعدامهاي فوري در داخل عراق ادامه 
دارد، تنها صدور بيانيه هاي مطبوعاتي 
طعنه آميز از بروكسل، واشنگتن و لندن 

  .كافي نيست؛ مالكي بايد به زانو در آيد
  
، گزارشگر ويژه ملل "كريستوف هينز"

متحد نيز وحشت خود از آنچه كه وي 
 يك اعدامهاي خودسرانه ناميد را در

گفتگو با خبرگزاري گاردين مطرح 
ساخته و از بي توجهي رسانه هاي 
جهاني به اين موضوع و سكوت 
مقامهاي آمريكايي و انگليسي جهت 
پوشاندن جنايت و بحراني كه ايجاد 

  . كرده اند، انتقاد كرد

مرگ غيرنظاميان شاملِ زنان و كودكان 
خردسال به علت وخامت وضعيت 

اي كنار جاده اي و امنيتي، انفجار بمبه
بسته هاي حاوي بمب، روندي فزاينده 

با اين وجود، نوري مالكي كه . دارد
تامينِ منافع دولتهاي تروريست و 
جنايتكار منطقه را جهت حفظ قدرت 
انگلي خود در دستور كار قرار داده، 
بدون توجه به نيازهاي بنيادين مردم 
عراق از جمله امنيت و فراهم آوردن 

مگاني، پاي از گليم امكانات ه
خودكامگي و چپاولگري فراتر گذاشته و 

در اين . به ياري بشار اسد شتافته است
راستا، دولت عراق حريم هوايي اين 
كشور را به روي پروازهاي نظامي رژيم 
واليت فقيه براي كمك به بشار اسد باز 

معاون رياست جمهوري . گذاشته است
ز عراق، طارق الهاشمي كه به تازگي ا

سوي بيدادگاه هاي نوري مالكي حكم 
اعدام گرفته است، از عراق به عنوان 
گذرگاهي براي ارسال سالح از ايران به 
سوريه جهت كمك تسليحاتي به دولت 

اين . منفور بشار اسد ياد كرده است
موضوع، ساختار سياسي عراق به 
رهبري نوري مالكي را نه تنها به 

در نظر بختكي براي ملت عراق، بلكه با 
گرفتن حمايت بي چون چراي وي از 
منافع رژيم و اكنون حمايت از دولت 
جنايتكار بشار اسد، به يك دولت حامي 
و تغذيه كننده تروريسم بدل مي سازد 
كه تهديدي براي منطقه و تحقق 
آرمانهاي عدالت طلبانه مردم در پروسه 

  .  به شمار مي رود"بهار عربي"
فقر غوطه كه مردم عراق در  در حالي

مي خورند و از ابتدايي ترين حقوق و 
امكانات معيشتي محرومند، توليد نفت 

 سال گذشته 20به باالترين سطح در 
بسياري از خبرگزاريها از . رسيده است

صعود عراق به جايگاه دومين صادر 
. كننده اوپك اطالع مي دهند

خبرگزاريهاي عراقي نيز از دو برابر 
 خبر داده 2015شدن توليد نفت تا سال 

، 2012اند كه بدين ترتيب تا پايان سال 
عراق قادر است جاي ايران را در ميان 

در . كشورهاي صادركننده اوپك بگيرد
همين رابطه اوپك در گزارش ماهانه 

، به 1391 تير ماه سال 22خود، مورخ 
طور رسمي عراق را به عنوان دومين 

  .صادر كننده نفت اوپك معرفي كرد
وليد و قيمت نفت در بازار كنترل ت

جهاني يكي از داليل حمله امپرياليسم 
در راستاي جهاني سازي سرمايه و 
. تشكيل خاورميانه بزرگ به عراق بود

، چهار ماه قبل از 2002در نوامبر 
تعرض به عراق، مديريت واشنگتن به 

 استراتژي در "جورج بوش"رهبري 
اختيار قرار دادن بازسازي زيربناهاي 

 را "هاليبرتون" عراق به شركت نفتي
در دستور كار قرار داد كه به معناي اخذ 
قراردادهاي طوالني مدت با شركتهاي 

چنين رويكردي به . نفتي فرامليتي بود
آنها اجازه مي داد تا هر زمان كه مي 

خواهند، قيمت منابع نفتي را در سطح 
در . جهاني افزايش و يا كاهش دهند

است گذاري راستاي چنين هدفي، سي
پيرامون نفت مي بايست از اختيار دولت 

تخريب . آينده عراق خارج مي شد
زيربناهاي نفتي عراق و روي كار آوردن 
يك دولت متبوع، مطلوب ترين نتيجه را 

اولين دولت رسمي . از آن آنها مي كرد
عراقي به رياست نوري مالكي در ماه 

دولتهاي .  شكل گرفت2006مي سال 
آمريكا و انگليس به وي كامال فهمانده 
بودند كه اولويت با تصويب قانوني است 
كه كنترل منابع نفتي كشور را به 
شركتها، كارتلها و تراستهاي نفتي 

در طول چند هفته، پيش . واگذار كند
نويس چنين قانوني تهيه گرديد تا به 

اما تصويب چنين قانوني . تصويب برسد
 كار ساده اي براي در مجلس عراق

  . واشنگتن نبود
اين قانون، بنيان باورهاي نمايندگان 
ملي، نيروهاي مردمي و چپ مبني بر 
تعلق نفت به مردم و كشور را لگد مال 

بدين ترتيب، موضوع تصويب . مي كرد
قانون مزبور در مجلس به سرعت بين 
توده مردم، متخصصان و كارگران 

ري صنعتي نفت و اتحاديه هاي كارگ
راهپيماييهاي بزرگي در . پخش شد

پايتخت كشور و ديگر شهرهاي عراق 
رهبران . در اعتراض به آن برگزار شد

اتحاديه هاي كارگري با برپايي نشستها 
و صدور بيانيه هاي متعدد يكصدا فرياد 
زدند كه اجازه نمي دهند سارقان، منابع 
نفتي شان را غارت كنند و به طور 

بدين . عقب برگردانندتاريخي آنان را به 
ترتيب، بيشترين اعضاي پارلمان با 
طرحي كه نوري مالكي مامور تصويب 
رساندن آن بود، مخالفت كردند و قانون 

  . به تصويب نرسيد
اين يك پيروزي بزرگ براي اتحاديه 
هاي كارگري، به ويژه كارگران صنعت 

اين قانون امروز . نفت عراق به شمار آمد
نرسيده است، اما هم هنوز به تصويب 

با قدرت گيري مجدد نوري مالكي در 
، اشتياق چپاول سود هنگفت 2009سال 

از منابع نفتي عراق دوباره دهان گشود 
اما در شكل عقد قراردادهاي مخفي و 
غيرقانوني ميان نوري مالكي و 
شركتهاي نفتي در فقدان يك قانون 

حمله به . اما اين پايان كار نبود. مصوب
ا و درهم شكستن تشكلهاي اتحاديه ه

كارگري به مثابه رسالتي بر دوشِ نوري 
مالكي جهت آسودگي خاطر غولهاي 

 و "اكسن موبيل"، "شل"نفتي مانند 
.  مي بايست اجرايي مي گرديد"توتال"

در حال حاضر، كارگران عراقي بخش 
دولتي كه بخش عظيمي از نيروي كار 
شامل كارگران صنعت نفت، آموزگاران 

گران بارانداز را تشكيل مي دهند، و كار
. داراي هيچ تشكل يا اتحاديه اي نيستند

آنها از سوي دولت جهت جلوگيري از 
ايجاد اتحاديه و برگزاري اعتصاب، 

حق داشتن اتحاديه و . كنترل مي شوند

تشكل كارگري در قانون كار فعلي 
عراق حتي حقوق اوليه كارگران را در 

در سال حتي طرحي كه . بر نمي گيرد
 پيرامون مسايل كارگري پيشنهاد 2007

شد و هنوز در حال تعويق قرار دارد نيز 
موارد فراواني دارد كه با استانداردهاي 

اين طرح . جهاني در تضاد است
پيشنهادي، كمپانيها را از همكاري با 
اتحاديه هاي كارگري در حوزه نفت منع 
مي كند، از كارگران به اندازه كافي در 

تبعيضهاي ضد تشكل و ضد برابر 
اتحاديه اي دفاع نمي كند و شرايط 
بسيار سختي براي شناسايي يك 

قانون كنوني . اتحاديه در نظر مي گيرد
كار عراق، اعتصاب و تشكيل اتحاديه را 
براي همه كارگران بخش دولتي ممنوع 

افزون بر اينها، طرحي در . مي سازد
 به تصويب رسيد كه 2010بيستم ژوئن 

 فعاليتهاي اتحاديه ها صنعت برق تمام
عراق را ممنوع اعالم در همه شهرهاي 

 كه در آگوست 8750حكم شماره . كرد
 توسط دولت نوري مالكي به 2005سال 

تصويب رسيد، اتحاديه هاي كارگري 
بسياري از بخشهاي توليدي را از داشتن 

در برابر اين نقض . سرمايه، ممنوع كرد
خاموش فاحش حقوق، كارگران نيز 

ننشسته اند و عليه قانون كار استثماري 
با برگزاري راهپيمايي در شهرهاي 

اين . بزرگ عراق اعتراض كرده اند
اعتراضها آماج خشونت نيروي سركوبي 

 و بسياري از كارگران دولت قرار گرفته
سازمان دهنده و شركت كننده دستگير، 

  .زنداني و مورد شكنجه قرار گرفته اند
 آمد تنها بخشي از قوانين آنچه در باال

تصويب شده و يا طرحهاي پيشنهادي 
ضد كارگري از سوي نوري مالكي در به 
تاراج گذاردن حاصل كار طاقت فرساي 

بدين ترتيب، . نيروهاي مولد جامعه است
حذف عنصر ارتجاعي نوري مالكي به 
عنوان مظهر استبداد فردي، اولين سد 
 فراروي طبقه كارگر عراق جهت ارتقا

مبارزه خود در حد يك مبارزه براي 
تحقق خواستهاي دموكراتيك خويش 

اين مهم مستلزم همبستگي . است
كارگران و سازماندهي بي درنگ آنان و 
پيوند با مبارزه ديگر گردانهاي اجتماعي 

تا هنگاميكه نوري مالكي در . مي باشد
 -مسند قدرت باشد، هر تالشي عليه نو 

 عراق بيهوده ليبراليزه كردن صنعت نفت
دستيابي به حق تشكل و . خواهد بود

اتحاديه كارگري به مثابه ابزارهاي 
مبارزه براي خواستهاي روزمره از 
الزامات حياتي مبارزه طبقه كارگر عراق 
است كه سهم بسزايي در مبارزه آحاد 

بدون . مردم عليه نوري مالكي دارد
اتحاد عمل گسترده كارگري و مشاركت 

 ضد ديكتاتوري، وضع آن در مبارزه
  . موجود تغيير نخواهد كرد

  
 اطالعات پيرامون قانون كار عراق از *
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معلمان بايد آشنا به سياست 

  نظام و پدافند غيرعامل باشند 

، مدير "خبرگزاري حزب اهللا"به گزارش 
كل آموزش و پرورش استان قم با بيان 
اين كه همه دانش آموزان و فرهنگيان 
استان بايد اطالعات كافي را از طريق 
برگزاري كالسها و دوره هاي اموزشي، 

 روشهاي جزوات، نرم افزارها، كتابها و
پدافند : قابل قبول داشته باشند افزود

غيرعامل در برابر تمامي ترفندهاي 
دشمنان مي تواند تاثير بازدارنده اي در 
تصميم و عمل آنها ايجاد كند از اين رو 
ضروري است با سرمايه گذاري بيشتري 
به اين بحث مهم و ارزشمند پرداخته 

  .شود
  

: محمد حسين امين جعفري تاكيد كرد
ا شروع فعاليت دانشگاه فرهنگيان و ب

تربيت معلمان متخصص و صاحب 
مهارتهاي معلمي و آشنا با برنامه ها و 
سياستهاي نظام، گامهاي اساسي در 
جهت ارتقا تعليم و تربيت در كشور 
برداشته خواهد شد كه استان قم نيز در 
اين زمينه پويا و فعال به ميدان خواهد 

  .آمد
  

 سال تحصيلي مفتخريم در: وي گفت
 معلم جديد االستخدام فارغ 89جديد از 

 مراكز تربيت 1388التحصيل سال 
 نفر 20 نفر مرد و 17 نفر زن، 72معلم، 

 69داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 
نفر فوق ديپلم را براي حضوري بانشاط 
در كالسهاي مناطق محروم ساماندهي 

  .كنيم
  

محمد حسين امين جعفري با اعالم اين 
علمان پايه دوم و ششم ابتدايي در كه م

 186 و 120حال گذراندن دوره آموزشي 
ساعته در استان قم هستند، اظهار 

كتاب جديدالتاليف براساس : داشت
برنامه درس ملي و اندوخته هاي پنج 
ساله دانش آموزان دوره ابتدايي انجام 

  .مي شود
  

اعتراض معلمان به بي توجهي 

 آشكار دولت به مساله معيشت

  فرهنگيان

شوراي مركزي تشكلهاي صنفي "
 در آستانه بازگشايي "معلمان ايران

مدارس با صدور بيانيه اي ضمن تاكيد 
بر مطالبات صنفي خود به موضوع 
احكام جديد كارگزيني و عدم تناسب 
افزايش حقوق ساالنه با تورم موجود در 
كشور اعتراض كرده و تاكيد كرده 

به معلمان در صورت عدم رسيدگي 
حقوق شان براي استيفاي حقوق خود 
به اعتراضهاي قانوني شان ادامه خواهند 

  . داد
  

  :در بخشهايي از اين بيانيه آمده است
آنگونه كه مي دانيد، گذشته از وضعيت 
نابسامان آموزشي كشور كه متاسفانه 
اين سالها روز افزون گشته است و 
واكاوي علل آن فضايي ديگر مي طلبد، 

ه ذهن بسياري از معلمان را مساله اي ك
سخت به خود مشغول كرده است، 
وضعيت فالكت بار اقتصادي و معيشتي 

اگرچه اين شرايط غير انساني تنها . است
مختص معلمان نيست بلكه دامن تمام 
مزدبگيران و كارگران را گرفته است و 
با كاهش قدرت خريد آنها سفره هاي 
خانواده هايشان هر روز خالي تر از 

  .يروز مي گرددد
  

شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي 
معلمان ايران در خصوص موضوع 
احكام جديد كارگزيني و افزايش حقوق 
ساالنه كه عالوه بر تاخير پنج ماهه در 
عمل و در نهايت افزايش سه درصدي 
حقوق فرهنگيان شهرستانها را در پي 
داشته، رسما ً معترض بوده و آن را بي 

ساله ي معيشت توجهي آشكار به م
و همچنان . فرهنگيان قلمداد مي كند

 قانون مديريت خدمات 123مغاير بند 
كشوري مي داند كه تاكيد دارد افزايش 
حقوق كاركنان دولت بايد متناسب با 
نرخ تورم لحاظ گردد، چرا كه نرخ تورم 

با .  اعالم شده است%26بطور رسمي 
اين وصف اين تناقض آشكار غير قابل 

  .تپذيرش اس
  

اقدام دولت در تغييرات احكام كارگزيني 
در دي ماه سال گذشته در هنگام 
انتخابات مجلس نهم تحت عنوان 

 كه بر "بدي آب و هوا"اعمال بند 
طور ميانگين صد و بيست ه اساس آن ب

هزار تومان به احكام اضافه شد و با 
حذف مجدد آنها پس از صدور احكام، 

. ن استتوهيني آشكار به شعور فرهنگيا
حال اين شايبه پيش مي آيد كه هدف 
دولت تنها سياسي بوده و هدفي جز 
تغيير تعداد آراي فرهنگيان نداشته است 
كه اين امر موجبات اعتراض معلمان 

  .زحمتكش را فراهم آورده است
  

  بديهي است كه انتظار مي رود در اين 
شرايط دشوار اقتصادي و گراني طاقت 

ردي صادقانه به فرسا، مسووالن با برخو
سرعت نسبت به تغيير احكام صادر شده 
و احقاق حقوق حقه اقدام نمايند، در غير 
اين صورت معلمان ايران اين حق را 
براي خود قايل هستند كه از پاي 

ننشسته و با اعتراضهاي قانوني 
  .نارضايتي خود را اعالم نمايند

  

صداي رنجهاي معلمان ايراني "

  " باشيمبه ويژه معلمان دربند

، سازمان دانش "ادوارنيوز"به گزارش 
با ) ادوار تحكيم وحدت(آموختگان ايران 

اي از كمپين با عنوان  صدور بيانيه
صداي رنجهاي معلمان ايراني به ويژه "

، اعالم حمايت "معلمان دربند باشيم
  .كرد

  
مني، الزم به ذكر است كه عبداهللا مو

سخنگوي سازمان ادوار تحكيم وحدت، 
از جمله معلمان زنداني است كه به 
دنبال نا آراميهاي پس از انتخابات و در 

 از سوي نهادهاي 88ابتداي تيرماه 
امنيتي بازداشت و از سوي دادگاه 

 ماه زندان 11 سال و 4انقالب به 
 350محكوم شده و هم اكنون در بند 

  .برد زندان اوين به سر مي
  

بخشهايي از بيانيه مزبور به اين شرح 
  :است

سال تحصيلي جديد در حالي فرا رسيده 
كه معلمان ايران همچون ديگر اقشار 

اي  جامعه با مشكالت و معضالت عديده
كنند و مظلومانه  دست و پنجه نرم مي

در پي فراهم آوردن حداقلي از معيشت 
و رفاه، بي آن كه فريادرسي داشته 

 تارترين ايام را پشت سر باشند تيره و
  .اند نهاده

  
اقتدارگرايان حاكم بر ايران در سالهاي 
اخير نه تنها به نيازها و دغدغه هاي 
معلمان اندك توجه اي نكرده اند، بلكه 
براي سيطره هر چه بيشتر بر نظام 
آموزشي، برخورد با معلمان و استادان 
منتقد را در اولويت برنامه هاي خود قرار 

تعدادي از شريف ترين معلمان داده و 
اين مرز و بوم همچون رسول بداقي، 
محمد داوري، عبداهللا مومني، هاشم 
خواستار و ديگران را به جرم آن كه 
تالش كردند تا روحيه نقادي، 
پرسشگري، ايثار، مشاركت جويي، 
مهرباني، نودوستي، رواداري و حق 
مداري در وجود نسل جديد نهادينه 

كه به بند كشيده و كنند، سالهاست 
  .شكنجه كرده اند

  
سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي 

ضمن اعالم ) ادوار تحكيم وحدت(
صداي "حمايت از كمپين سراسري 

رنجهاي معلمان ايراني به ويژه معلمان 
 از تمامي معلمان، "دربند باشيم

دانشگاهيان، جامعه فرهنگي كشور، 
ي سازمانهاي مدافع حقوق بشر، گروهها

سياسي و هموطنان آزادانديش، تقاضاي 
همراهي با اين كارزار سراسري براي 
آزادي معلمان دربند دارد تا جمله 

گوي معلماني باشيم  قدردان و سپاس
كه كوشيدند به فرزندان اين ديار 

 براساس آموزه هاي "زندگي كردن"
مدنيت و بنيانهاي حقوق شهروندي را 

 در بياموزند و معلمي را تنها حضور
كالس و تدريس كتابهاي درسي 
ندانسته و براي رهيدن آينده سازان اين 
مرز و بوم از استبداد جهل و ناداني از 

  .هيچ كوششي دريغ نورزيدند
  

معلم زنداني محكوم به اعدام 

  دست به اعتصاب غذا مي زند

محمد امين آگوشي، معلم زنداني 
محكوم به اعدام كه در زندان مركزي 

 است، در نامه اي ضمن اروميه محبوس
تشريح چگونگي صدور حكم ناعادالنه 
عليه خود، اعالم داشته كه در اعتراض 
به راي مزبور دست به اعتصاب غذا 

  .خواهد زد
  

  :  نامه اين معلم زنداني به شرح زير است
استمداد از سازمانهاي حقوق بشري و 

  مردم انسان دوست جهان
اينجانب محمد امين آگوشي، فرزند 

دالرحمان، به استناد دادنامه صادره از عب
 دادگاه نظامي استان 1سوي شعبه 

آذربايجان غربي به رياست آقاي 
صميمي به اتهام نارواي جاسوسي به 

سال تبعيد در زندان زاهدان 10مدت 
  . محكوم شده ام

  
قاضي صادر كننده راي اظهارداشته، 
گرچه از نظر شرعي بنده محارب نبوده 

بق نظريه شماره و نيستم، اما ط
 اداره حقوقي 89/9/20 مورخه 7/5724

 دادنامه، حكم 9قوه قضاييه صفحه 
محارب يا نفي بلد را بر متهم تحميل 

  .مي كنم 
  

آيا از نظر انساني و شرعي كسي كه 
محارب نباشد مي توان حد را در مورد 

  او اجرا كرد ؟ 
طبق تفاسير قرآن و نظريه هاي 

 تشيع به كارشناسان ديني اهل سنت و
هيچ وجه نبايد حد در اين مورد اجرا 
گردد از آنجا كه حكم ما با دين مبين 
اسالم ضديت دارد، هرچه زودتر 
تقاضاي نقض آن را داشته و در صورتي 

 ماه به درخواست بنده توجه 1كه ظرف 
  . نشود دست به اعتصاب غذا خواهم زد

 محمد امين آگوشي
   

  1391چالشهاي معلمان در شهريور ماه 
  

 فرنگيس بايقره
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درباره اشكال دورگه، يعني اشكالي كه در 
آن اضافه ي كار از راه اعمال مستقيم 
نسبت به توليد كننده مكيده نمي شود و 
انقياد توليد كننده نسبت به سرمايه هنوز 
عملي نگرديده است، مي توان به تذكر 

در اين مورد سرمايه . ساده اي اكتفا كرد
هنوز پروسه ي كار را بال واسطه تحت 

در كنار توليد . تيار خود در نياورده استاخ
كنندگان مستقل كه بنا بر شيوه ي ديرين 
و سنت اجدادي مي سازند و توليد مي 
كنند، ربا خوار و سوداگر، يا به عبارت 
ديگر سرمايه ي ربايي و سرمايه ي 
تجاري قرار دارند كه انگل وار آنها را مي 

فصل چهاردهم سرمايه، كارل . (مكند 
  )ماركس

ايجاد طبقه ي پرولتاريا در عصر سرمايه 
داري مستلزم پديد آمدن طبقه ايست كه 
تنها از فروش كار خود امرار معاش مي 
كند و كار خود را هماهنگ با عرضه و 
تقاضا در بازار و متناسب با نوسانات آن 

دگرگوني اشكال دورگه به . مي فروشد
صنعت بزرگ و پيدايش طبقه ي پرولتاريا 

ا با فروپاشي فئوداليسم و بقاياي در اروپ
آن صورت گرفت اما در ايران عوامل 
گوناگون از جمله استبداد شرقي، 
امپرياليسم و  وجود مناسبات پدر شاهي و 
قبيله اي مانع از انحالل طبقات در طبقه 

از آنجا كه . ي كارگر و بورژوازي گرديد 
هدف در اين نوشته ي موجز بررسي 

اجتماعي در خالل مناسبات اقتصادي و 
 ،دوران گذار به سرمايه داري ايران نيست
  . مختصري به بورژوازي تجاري مي پردازم

 يعني 40در قرون متمادي تا حدود دهه 
دهه ي مصادف با اصالحات ارضي در 
ايران طبقه بورژوازي در ايران و همچنين 
اغلب جوامع شرقي را بورژوازي تجاري 

وپا تا تشكيل مي داده كه بر خالف ار
دوران سلطنت صفويه از اوضاع مساعدي 

 اروپا در نخستين ". برخوردار بوده است
وداليته از لحاظ معيشت كامال ئدوران ف

 ميان اروپا و تمدنهاي .خودكفا نبوده است
مجاور آن بيش از يك جريان مبادله 
وجود داشته است و احتماال از فعال ترين 

را به آنها همان مراوده اي بود كه اروپا 
 چنان. اسپانياي اسالمي مرتبط مي كرد 

كه انواع مختلفي از سكه هاي طالي 
اعراب از همين طريق به شمال پيرنه 
رخنه كرده است و چون در آنجا 
خواستاران زيادي داشته براي آن 

اين . محدوديتهاي بسياري به وجود آوردند
تجارت نه تنها به معدودي از راهها 

ر حجم نيز بسيار محدود بود بلكه از نظ
ناچيز بود و از آن بدتر موازنه ي بازرگاني 

 به –در مورد شرق هيچ گفتگويي ندارد–
نحو چشم گيري نامساعد بود غرب از 
كشور هاي شرقي تقريبا چيزي جز چند 
رقم كاالي لوكس سبك وزن و سنگين 
قيمت دريافت نمي كرد كه با توجه به 
هزينه و مخاطرات حمل و نقل صرفه ي 

نداني نداشت و در مقابل چيزي جز چ
جامعه ي  (".بردگان براي صدور نداشت

  ) مارك بلوخ -فئودالي
اما در مقابل در ايران و ديگر جوامع 
شرقي تجار از قدرت اقتصادي و 
هژمونيك بااليي بر خوردار و نيز در مقابل 
. حاكميت از پرداخت ماليات معاف بودند 

ه گذاري، امپرياليسم، نا امني براي سرماي
 تجار و نيز ع ورزيواردات بي رويه و طم

وجود حكومتهايي كه قوانين قبيله اي و 
 از ،پدر شاهي در آنها حاكم و استوار بود

توليد صنعتي و زايش طبقه پرولتاريا در 
 عصر شكوفايي سرمايه داري جلوگيري و

مانع از گذار سرمايه داري تجاري به 
 وجود اين. سرمايه داري صنعتي شد

مناسبات را تا دروان كنوني مي توان 
گرچه سرمايه داري تجاري امروز . يافت

در ايران به سرمايه داري تجاري دولتي 
اما اين امر تا به امروز مانعي ، تبديل شده

بر سر راه پديد آمدن طبقه پرولتاريا و 
. پيشرفت سرمايه داري صنعتي شده است 

به هر حال جايگاه قدرتمند بورژوازي 
ري در ايران كه نسبت به سالهاي تجا

پيش از انقالب ويژگيها و خصوصيات آن 
متحول شده را مي توان سدي بزرگ در 
برابر توسعه ي سرمايه داري صنعتي 

  .دانست 
سرمايه داري تجاري كه امروزه در ايران 
وابستگي تنگاتنگ به دولت دارد و با 
تحت الحمايگي آن  به رشد و فربهي 

 رانت خواري و سوداگري انگل وار خود با
ادامه مي دهد؛ نقش بسيار مخربي در 
طول تاريخ مدرن ايران و به خصوص در 

  . داشته است  سالهاي اخير
يكي از معضالت چشم گير امروز براي 
كارگران تامين نوشت افزار و اقالم 
مصرفي براي بازگشايي مدارس و 

به گزارش ايلنا، . تحصيل فرزندانشان است
كالت بنگاههاي اقتصادي كه با وجود مش

به سبب اجراي قانون هدفمند كردن 
ها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي   يارانه

رخ داده است، آن دسته از كارگراني كه 
اند هم براي   شغل خود را از دست نداده

دريافت حقوق حداقلي خود دچار مشكل 
هستند، از اين رو قدرت خريد كارگران 

در .  يافته استاي  كاهش قابل مالحظه
همين رابطه، اسماعيل حق پرستي، يك 
فعال كارگري، با اشاره به افزايش 
محصوالت متنوع نوشت افزاري در بازار 

در حالي كه اين : دارد تهران اظهار مي
ها مسئوالن در شعار مشغول كنترل و  روز

ساماندهي واردات كاال و محصوالت 
خارجي به كشور هستند، بازار داخلي در 

ها به توليدكنندگان   سياري از حوزهب
  .خارجي تقديم شده است

كه  دبير خانه كارگر تهران با بيان اين
افزار   سهم توليدات داخلي از بازار نوشت

انواع نوشت : افزايد بسيار ناچيز است، مي
افزار خارجي كه عمدتا از كشورهاي 

ها و رنگهاي  حجنوب شرقي آسيا با طر
اند   ازار ايران شدهجذاب و مختلف وارد ب

فرصتي براي رقابت محصوالت ايراني 
  .اند باقي نگذاشته

: گويد فاطمه قربان در اين زمينه مي
التحرير غيرايراني و   م ورود لواز

 ممنوع 91غيراسالمي به مدارس از مهر 
است و توليدكنندگان بايد توجه داشته 
باشند كه توليدات آنها با فرهنگ و 

 اسالمي همخواني -تمدن غني ايراني 
ها نيز با  همچنين خانواده. داشته باشد

ارائه اطالعات كافي به فرزندان خود 
التحريري كه   آنها را به استفاده از لوازم

 -نقوش آن متناسب با فرهنگ ايراني 
  .مي است، متقاعد كننداسال

با توجه به واردات افسار گسيخته و بي 
رويه ي كاالهاي خارجي به ايران و 
حمايت دولت از قشر نو پديد سرمايه دار 

سرفت سرمايه داري صنعتي در تجاري پ
ايران را به خصوص در بخش خصوصي 

همچنين در اين . را بايد انتظار داشت 
ميان ورشكستگي صنايع بخش 

 به دليل واردات بي رويه و خصوصي
عدم حمايت حمايت دولت از آن صنايع 
را بايد عامل مهمي در استثمار شديدتر 
كارگران و اخراج آنها و وضعيت 
اسفبارشان در نظام اقتصادي كنوني كه 
سيستم و هدفش را جز براي انباشت 
سرمايه از طريق سودا گري و رانت 
خواري تنظيم و هماهنگ نكرده است 

قانون نه تنها توانايي مقابله با . تدانس
 بلكه ،نابرابريها و معضالت را ندارد

 براي نابرابري بوده است ابزاريهمواره 
نابرابري و شقاوت انسانها نه به علت . 

نابرابري آنها در برابر قانون بلكه به 
  . دليل نابرابريهاي اقتصادي است 

در اين وضعيت زنان كارگر ايران 
رايط را در بازار كار اسفناك ترين ش

در سيستم سرمايه داري و البته . دارند
سيستم سرمايه داري عقب مانده ي 
ايران افراد جز نيروي كار خود چيزي 
براي فروختن در بازار ندارند و خريداري 
نيروي كار آنها طبق قانون عرضه و 
تقاضا دچار نوسان مي شود كه با 
ورشكستگي صنايع داخلي و واردات 

 گسيخته تقاضاي كار در بازار به افسار
جامعه ي ايران را  شدت كاهش يافته و

با انبوهي از كارگران بيكار مواجه كرده 
ه نخاورشكستگي صنايع و كار. است
 ايران كه انبوهي از اخراجها را در هاي

پي داشته، از زنان به عنوان نيروي كار 
ارزان و مطيع و به عنوان كارگران 

عمده ترين . ه استذخيره استفاده كرد
علت بهره كشي مفرط از كارگران زن 

شكست تاريخي و جهاني " به دليل
 تا به امروز است كه اين "جنس زن

شكست سبب به حاشيه رانده شدن آنها 
حاشيه . در نظم سرمايه داري شده است

نشيني زنان از نداشتن كاركرد مستقل و 
تعيين كننده اقتصادي نشات مي گيرد 

رين و عميق ترين تضاد كه گسترده ت
اجتماعي يعني تضاد بين زن و مرد و 
ستمگري و استثمار جنسي را به بار 
آورده است كه از مهمترين عوامل تضاد 
طبقاتي در طول تاريخ و نابرابريهاي 

  .اقتصاد سياسي است

 ي چه كساناردرهايليم

  هستند؟
   يرهاشمي منتيز

   شهريور19فراسوي خبر 
 قائم انيبادامچ اسداهللا يسخن پراكن 

 در رابطه با ،يمقام حزب مونلفه اسالم
 ي ولي كننده حرفهالي مردم تكميزندگ

.  استوري شهر16 شنبه 5 در روز هيفق
 پر نشاط و خوب ي از زندگهي فقيول

 در اني زند و بادامچيمردم حرف م
 و ديگفتگو با روزنامه انتخاب  از خر

 توسط يارديلي چند ميفروش خانه ها
 انيالبته بادامچ.  كنديبت ممردم صح

 تنها اشتباه ي ولدي گويآمار را درست م
 را اردرهايلي است كه او آدرس مني ايو

 سران موتلفه، ي دهد و به جاياشتباه م
  . كندياز مردم صحبت م

 شنبه خود از 5 در سخنان روز هي فقيول
 راني و وضع خوب مردم در اشرفتيپ

 نژاد هم گفت كه يسخن گفت، و احمد
   .ديني بي نمري شما فقرانيدر ا
 شدن كي مقام حزب موتلفه با نزدقائم

 استي انتخابات ريبه شعبده باز
 ي مي فعلتي در دفاع از وضعيجمهور

 ي  است كه فقط بخشني اتيواقع«:ديگو
 هياز مردم مشكالتشان حاد است و بق

 و دي خريارديلي چند ميخانواده ها
،  گستردهيكاري ب،يو. » كننديفروش م

 بد تي و وضعي نابسامان اقتصادتيوضع
 و زي ريبحرانها«معاش مردم را 

 كند كه كار ي ملي تح»يدرشت
  .است» دشمنان«
 ي حكومتي اساس گزارش خبرگزاربر

 در ركود است به ي چاتيفارس، وضع
 كاري هزار خانوار چا68 يكاري كه بيطور

   . كندي مديرا تهد
 گزارش، حط فقر در ني اساس همبر

حداقل .  هزار تومان است600 ري زروستا
 هزار و 387 رانيحقوق كارگران و مزدبگ

 ني است و ا1391 تومان در سال 750
 درصد حقوق 50 از شيحداقل شامل ب

 ي حقوق به كساننيا.  شودي مرانيبگ
 كه مشمول قانون كار ردي گيتعلق م

 ري شود مردم با حقوق زيچطور م. باشند
 يارديليند م چيخط فقر بتوانند خانه ها

 ي كسانانيبادامچ.  و فروش كنندديخر
 ي را تعداد كمستيكه وضعشان خوب ن

 يمگر م«دانسته است و معتقد است 
 بر مشكل يلي نفر را دلكيشود مشكل 

   .«د؟يهمه بدان
 كارگران، ي اعتراضي حركتهاسركوب

 در يوجود معلمان و فعاالن كارگر
 از هر يري و جلوگمي رژياهچالهايس

 از رانيتشكل كارگران و مزدبگگونه 
 تيطرف حكومت، نشان دهنده وضع

 نابسامان تي اقتصاد و وضعيبحران
 از هرگونه ميرژ.  استيمعاش مردم
.  هراس داردي و اعتراضيحركت جمع

 و خامنه اني مورد نظر بادامچياردرهايليم
 و ي جز وابستگان حكومتي كسانيا

   .ستنديآقازاده ها ن
 
   

واردات افسار فلج بودن توليد داخلي و 

   لوازم التحريرگسيخته
  شهره صابري
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صد و شش سال پس از انقالب  يك 
مشروطه و شصت سال پس از قيام 

 تير در حمايت از دكتر 30تاريخي 
محمد مصدق، رهبر نهضت ملي كردن 
نفت ايران، شوراي ملي مقاومت با گذار 
از دوران پرتالطم يك سال گذشته، 
وارد سي و دومين سال حيات خود مي 

 . شود
امي شورا با گراميداشت ياد و خاطره تم

زنان و مرداني كه طي بيش از يك قرن 
گذشته در راه تحقق آزادي، دموكراسي 
و عدالت جان باختند، به مردم ايران و 
به پيكارگران راه آزادي كه براي 

پا  برچيدن نظام ارتجاعي واليت فقيه به 
خاسته اند، به ويژه به زنان و مردان 
مقاوم شهر اشرف و زندان ليبرتي و به 

يان سياسي و عقيدتي، به ويژه همه زندان
ما ياد . كارگران زنداني، درود مي فرستد

و خاطرة همه زنان و مرداني را كه طي 
يك سال گذشته در مبارزات 
آزاديخواهانه مردم ايران شركت داشته و 
هم چون قهرمانان پايداري، مجاهدان 

خلق برديا امير مستوفيان، حمداهللا  
 اين رحماني و محمد علي طاطايي در

  راه  پرافتخار جان باخته اند،گرامي مي
  . داريم

شوراي ملي مقاومت با تأسف بسيار ياد 
و خاطرة سه عضو گرانقدر خود، استاد 
بهرام عاليوندي، از پيش كسوتان نقاشي 
مدرن ايران و مجاهدان خلق زهرا 
مهرصفت و بتول رجايي، دو تن از 
اعضاي شوراي رهبري سازمان 

  .دارد مي ميمجاهدين، را گرا
ما با زنان و مردان ايران زمين و با 
تمامي شهيدان راه آزادي ايران پيمان 
مي بنديم كه پرچم مبارزه براي 
سرنگوني استبداد ديني و مشعل رزم 
پرشكوه براي تحقق استقالل و آزادي و 
نفي هرگونه تبعيض جنسيتي، ملي و 
مذهبي را با پايداري و استواري و قبول 

ت و هزينه هاي سنگين، همه مخاطرا
  . همچنان برافراشته و فروزان نگهداريم

ما با قدرداني از تالشهاي بي وقفة خانم 
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيدة 
شوراي ملي مقاومت، براي به كرسي 
نشاندن خواستهاي جنبش مقاومت در 
عرصه بين المللي، از حمايتهاي بيدريغ 

ز هموطنانمان در داخل و خارج ايران ا
مقاومت رزمندگان آزادي در  اشرف و 

ما همچنين از . ليبرتي سپاسگزاريم
پشتيباني مداوم زنان و مردان آزاديخواه 
و نيروهاي دموكراتيك و مدافع 

ويژه مردم   بشر در سراسر جهان، به حقوق
آزاديخواه و نيروهاي ملي و دموكراتيك 

  .كنيم عراقي، قدرداني مي
مت فاجعه خشم متراكم تودة مردم، وخا

بار شرايط اقتصادي، فشار شديد 
سياستهاي رژيم بر سطح زندگي و 
معيشت اكثريت مردم ايران، رشد تورم و 
سقوط ارزش ريال، شرايط انفجاري 
جامعه، ادامه حركتهاي اعتراضي متعدد 

كارگران و مزدبگيران و نتايج قيامهاي 
 و درماههاي 1388مردم ايران در سال 

نان جامعه را در  همچ1389پايان سال 
آستانه يك تحول بنيادي قرار داده 

درمقابل، رژيم باتمام قوا تالش . است
مي كند با ايجاد جو ارعاب عمومي و 
اعدامهاي فزاينده از فوران خشم مردم 
جلوگيري كند و هم از اين روست كه 
شمار اعدامها  به ويژه اعدامهاي سياسي 
نسبت به سالهاي اخير بي سابقه بوده 

  .تاس
  

مؤلفه هاي مهمي كه بحران 

فراگير حاكميت را نشان مي 

  : دهند عبارتند از
تشديد تضادهاي دروني هرم قدرت و -

ثروت، كه به ويژه در جريان انتخابات 
فرمايشي نهمين دورة مجلس ارتجاع به 

  روشني بارزشد
تداوم بحران بين خامنه اي و رئيس -

جمهور گماشته اش احمدي نژاد، كه 
 در زمينه هاي مختلف اداره هم چنان

امور كشور خود را نشان مي دهد و 
خامنه اي به رغم تمامي تالشهايش 

  نتوانسته است آن را تعيين تكليف كند
 محدود شدن فرصتها و امكانات -

خامنه اي براي مانور در بين باندهاي 
دروني به منظور مهار شكاف و شقه 

  حاكميت
 منفرد شدن رژيم در عرصه منطقه -

اي و جهاني، به ويژه با گسترش قيامها 
  و انقالبهاي بهار عرب

 به لرزه درآمدن رژيم سوريه و -
پيامدهاي حمايت بي دريغ واليت خامنه 

  اي از ديكتاتوري بشار اسد
 ادامه بحران پيرامون پروژه ساختن -

بمب اتمي و شكست پي در پي 
  5+1مذاكرات بين رژيم و كشورهاي 

 تروريستي رژيم  برمال شدن تالشهاي-
  در كشورهاي مختلف

 ورود تحريمهاي جهاني به مرحلة -
جديد، تحريمهاي نفتي و تحريم بانك 

  مركزي
ريل «اين موارد كه حاصل سياست 

يا سياست بي » گذاري جديد در واليت
دنده و ترمز خامنه اي است، نشاندهنده 
ابعاد بحراني است كه سراپاي رژيم 

  .ستواليت فقيه را فراگرفته ا
در مقابل، دريكسال گذشته شوراي ملي 
مقاومت  ايران، رو در روي استبداد 
مذهبي گام به گام توطئه هاي رژيم و 
حاميان بين المللي اش را خنثي كرد و 

آن كشورها و . به پيشروي خود ادامه داد
قدرتهايي كه نمي خواهند وجود بالنده 
يك مقاومت مستقل و دموكراتيك را 

سند  يا، بدتر از آن، به به رسميت بشنا
خاطر معامالت و زد و بندهاي 
ننگينشان همسو با رژيم تروريستي 
حاكم بر ايران عليه مقاومت ايران 
توطئه مي كنند، اكنون به خوبي دريافته 
اند كه مقاومت سازمانيافتة مردم ايران 

بيدي نيست كه از اين بادها بلرزد و 
بدون هيچ پروا، بدون هيچ سودا، و 

ون انحراف  يا ماجراجويي، به مبارزه بد
براي سرنگوني استبداد مذهبي  و 
استقرار دموكراسي درايران ادامه مي 

  .دهد
واقعيت اين است كه در سال گذشته 
خامنه اي،  به منظور ممانعت از 

آلترناتيو اثرگذاري مقاومت سازمانيافته و 
دموكراتيك درسمت دادن به  تحوالت 
جامعه، با تمام ابزار و امكاناتش براي 

براي . نابودي ساكنان اشرف تالش كرد
خامنه اي مهم است كه  قبل از پيروزي 
قيام مردم سوريه و روشن شدن 
دورنماي تحوالت پس از آن، مقاومت 
. سازمانيافته مردم ايران را ازميان بردارد

ت با بين المللي شدن مسأله اين خواس
اشرف و قبول مشروط انتقال به ليبرتي 
از سوي مقاومت، با چالشي جدي مواجه 

سلسله اعتراضها و تظاهرات وقفه . شد
ناپذير هموطنانمان در سراسر جهان در 
يك سالي كه گذشت، بيانيه ها، 
گردهماييها و كنفرانسهاي  به هم 
 پيوسته بين المللي در دفاع از حقوق

مردم و مقاومت ايران در پنج قاره، حكم 
دادگاه آمريكا و گردهمĤيي پرشكوه سوم 

به نقشه هاي خامنه اي )  ژوئن 23(تير 
  . ضربه هاي كاري زد

مضمون اين تحوالت و پيام نهفته در 
مقاومت : آنها يك چيز بيشتر نيست

ايران خواست سرنگوني استبداد مذهبي 
ند و در و واليت فقيه را نمايندگي مي ك

اين راه پر فراز و نشيب مصممانه به 
ديدگاهها و نقطه نظرات . پيش مي رود

شوراي ملي مقاومت ايران پيرامون 
مهمترين تحوالتي كه محصول تضاد 
آشتي ناپذير بين مردم و رژيم واليت 
فقيه است، به شرح زير به اطالع عموم 

  .رسد مي
  

قطار بي دنده و ترمز روي 

  ريلهاي پوسيده
 سال گذشته سياست يك دست در

سازي خامنه اي كه آن را سياست 
نامند، با چالشهاي  اصولگرايي هم مي

اين سياست، كه خامنه . جدي روبرو شد
ريل گذاري جديد در «اي آن را 

قطار بي دنده و «و احمدي نژاد » واليت
ناميده، به منظور مقابله با » ترمز

تهديدات چند جانبه و به ويژه تهديد 
ولي فقيه نظام . ي اتخاذ شده استداخل

براي پيشبرد اين سياست، ابتدا احمدي 
نژاد را به همه باندهاي دروني واليتش 

در آغاز دورة دوم رياست . تحميل كرد
احمدي نژاد بر قوة مجريه به دنبال يك 
انتخابات نمايشي و قالبي، بخشي از 
كساني كه در گذشته نقش مهمي در 

. ي حذف شدندهرم قدرت داشتند به كل
در واقع از آنجا كه ظرفيت استبداد ديني 
توان تحمل همان باندهاي دروني را كه 
تا ديروز حضورشان قابل قبول بود 

نداشت، خامنه اي درصدد بود تا با 
حذف اصالح طلبان حكومتي و يك 
دست كردن رژيمش  اقتدار خود را 

قيامهاي گستردة مردم . تثبيت كند
 آغاز 1388اد سال  خرد23ايران، كه از 

شد، همين اقتدار را به چالش كشيد و 
ولي فقيه را نه در آسمانها كه در زمين 
شهرهاي بزرگ ايران بر زمين زد و 
مردم و جوانان به پاخاسته ميهن با لگد 
كوب كردن تصاوير خامنه اي و خميني 

» مرگ بر اصل واليت فقيه«و با شعار 
ه دستگا. هيمنه آن را به سخره گرفتند

واليت فقيه عليرغم مهار قيامها كه با 
سركوب وحشيانه ميسر شد، هنوز از 

عمود “ضربه يي كه توده هاي مردم به 
وارد كردند رنج مي برد و از “ خيمه نظام

همين رو در تمام روضه خوانيهايش از 
ايادي خامنه اي . ياد مي كند“ فتنه“

براي بازسازي آن چه با نيروي مردم 
 به نحوي بسيار درهم شكسته شد،

مبتذل، به مدح و ثناگويي از وي 
آخوند محمد تقي مصباح . پردازند مي

دراصطالح خاص «: يزدي مي گويد
و » قراني، امامت باالتر از نبوت است

همانند مقام معظم رهبري به هيچ «
توان بر روي زمين و آسمانها  عنوان نمي

يي  پيدا كرد چراكه ايشان نمونة برجسته 
و اجدادشان ) ع(اطهاراز ائمه 

 11خبرگزاري حكومتي فارس (»است
البته مصباح يزدي كه از ). 1391تير

خشم و نفرت مردم از واليت فقيه و 
شخص خامنه اي آگاه است، با گله 

جاي تاسف است «:مندي اضافه مي كند
كه چرا هنوز نتوانستيم امام را بشناسيم 

، مقام )ره(و يا نتوانستيم جانشين امام 
 رهبري، را به درستي درك كرده معظم

  ). همانجا(» و بشناسيم
درابتذال وگزافه گويي راجع به خامنه 
اي، آخوندكاظم صديقي امام جمعه 
موقت تهران هم در مصاحبه اي با 

امام زمان را «: پاسدار اسالم ادعا كرد
» در حال دعا گويي براي رهبر ديده اند

... اي گوهر پاكي است آقاي خامنه«و 
همين دليل مكرر خدمت حضرت به 

تشرف داشته است، ولي 
  ).سايت بازتاب(»نشناخته

در باره علت روي آوردن به اين 
مهمالت و درعين حال بي اثر ماندن 
آنها ، اشاره به صراحت آخوند مصباح 

هجمة كنوني به «: يزدي كافي است
واليت فقيه در طول تاريخ بي سابقه 

  ). 1390بهمن 8كيهان (» است
  

ت پروژة يكدست سازي  و شكس

  انتخابات مجلس رژيم
خامنه اي در ادامة سياست انقباض و 
يك دست سازي رژيم،  تالش كرد تا 

با خراطي هرچه بيشتر باندهاي دروني ـ  
  اصحاب فتنه و «كه ايادي او آنها را 

  12بقيه در صفحه 
  

  بيانيـة سي و يكمين سالگرد تأسيس شـوراي ملي مقاومت ايـران
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بيانيـة سي و يكمين 

سالگرد تأسيس 

شـوراي ملي مقاومت 

  ايـران
  

  11بقيه از صفحه 
و » ساكتين فتنه و انحراف«، » انحراف

مي نامندـ  برِش » خواص بي بصيرت«
مشخصي از باندهاي موسوم به اصولگرا 
را متحد كند و بدون تضاد و ريزش وارد 
شعبده بازي انتخابات دوره نهم مجلس 

  .شود
تالش شبانه روزي ولي فقيه به كلي اما 

شكست خورد و مهدوي كني اعتراف 
كرد كه به جاي متحد شدن 
. اصولگرايان، آنها سيزده پاره شدند

تركيبي از پاسداران و شكنجه گران 
همراه با مداحان و عربده كشان خامنه 

« اي در كنار باندهاي گوناگون 
به عنوان اعضاي مجلس نهم » اصولگرا

 مقابل هم، و البته همگي در ارتجاع در
يكي از . مقابل مردم صف كشيده اند

اولين شاهكارهاي مجلس نشينان، طرح 
بود كه به جاي » بستن تنگه هرمز«

تصويب و اجرايي شدن، منجر به 
بر دهان مدافعان » بستن پوزه بند«

همين چند ماه عمر اين . طرح شد
مجلس نشان داد كه آنان نه اراده يي 

 زياده خواهي احمدي نژاد براي مهار
دارند و نه  برنامه يي براي رسيدگي به 
فجايع اقتصادي و زيست محيطي كه 
جامعه و كشور را در آستانة ويراني كامل 

طُرفه آن كه همين . قرار داده است
مجلس بي بو و خاصيت هم از نگاه ولي 
فقيه حق ندارد بر كار قوه مجريه 

ي روز  خامنه ا. نظارت كامل داشته باشد
، در جريان 1391 خرداد 24چهارشنبه 

: ديدار نمايندگان مجلس نهم گفت
نبايد به اسم استقالل مجلس، درباره «

يي به دولت معترض  هر مساله
نظارتهاي ناشي از نيتهاي .....شد

نادرست، نظارتهاي جانبدارانه و 
ضدجانبدارانه و نيز نظارتهايي كه عمق 

ست نظارتهاي نادر...كند يابي نمي
و الزم است نمايندگان با خود ...است

نظارتي و مراقبت دائم از خود و ديگر 
نمايندگان، از سالمت مجلس صيانت 

  .»كنند
بديهي است كه با چنين شروطي 
مجلس نهم نخواهد توانست هيچ 
اقدامي در جهت كنترل اَعمال قوه 

  .مجريه انجام دهد
شوراي ملي مقاومت نتيجة تحوالت 

درون هرَم قدرت را چند سال گذشته 
سلطه بالمنازع و هرچه بيشتر «

وحشيترين پاسداران و منفورترين 
دژخيمان و تروريستها و نيروهاي امنيتي 
گوش به فرمان خامنه اي بر تمامي 

» ارگانهاي اجرايي و پستهاي كليدي
اعالم كرد و نتيجه انتخابات نمايشي 

مجلس نهم ارتجاع هم اين امر را به 
  .ثبوت رساند

  
اقتصاد بحران زده، تورم و گراني 

  فزاينده
طي سال گذشته ، ارزش ريال به عنوان 

پول رسمي ايران، در مقابل پول خارجي  
به طور بي سابقه يي سقوط كرد و 

 . ماه به حدود نصف رسيد6دركمتر از 
، بنا به )2011( درسال گذشته ميالدي 

گزارش صندوق بين المللي پول نرخ 
 درصد 5/5 ازميانگين رشد اقتصاد ايران

  ميالدي 2005 تا 2000طي سالهاي ( 
، به نزديك صفر رسيد و همين منبع )

 2012پيش بيني كرده كه طي سال 
(  درصد برسد4/0ميالدي حد اكثر به 

 30كمترين نرخ رشد اقتصادي درميان 
معناي اين امر، درحالي ). كشورمنطقه 

 4كه جمعيت كشور با نرخ دست كم 
رشد اقتصادي كشور افزايش برابر نرخ 

درآمد « مي يابد، اين است كه درايران 
رود و  به سمت سقوط  مي» سرانه 

  .  فقركلي و عمومي افزايش مي يابد
بر اثر تخريب فضاي كسب و كار وركود 
ي كه بخش توليد كشور را به ورطه 
نابودي كشانده، گروه گروه كارگران 
وكاركنان شاغل ،شغل خود را ازدست 

افزايش شديد و خطرناك نرخ  .دهندمي 
بيكاري نيز آنقدر درجامعه ما ملموس 
شده كه بانك مركزي، ضمن آن كه به 
مالحظات امنيتي  ازانتشار آمار واقعي 
خود داري مي كند،  نمي تواند  منكر 
آن شود و با اشاره به گوشه اي از اين 
پديده شوم اعالم مي كند كه ميانگين 

ه شدت افزايش نرخ بيكاري دركشور ب
  . يافته است

درچنين شرايطي است كه تورم يا آنچه 
خانواده ها به صورت گراني مايحتاج 
خود با آن آشنا هستند، به حادترين 
مسأله اقتصاد كشور و خانواده هاي 

  . ايراني تبديل شده است
صندوق بين المللي پول  درجديدترين 
گزارش خود اعالم مي كند كه ايران 

به (رخ تورم در منطقه است ركورد دار ن
گزارش همين منبع، نرخ تورم دريمن 

 10دومين اقتصاد تورم زاي منطقه 
آمارهاي ). درصد كمتر از ايران است

محتا طانه ارگانهاي رسمي  رژيم نيز 
نمي توانند منكر آن شوند كه نرخ تورم 

بانك مركزي . جهش كرده است
 359گزارش مي دهد كه سطح قيمت 

باضرايب مختلف (دماتي كه قلم كاال وخ
 12درمحاسبه تورم به كارمي رود، طي )

 4/22حدود 91ماه منتهي به خرداد 
 ماه منتهي به خرداد 12درصد نسبت به 

منابع غيررسمي ( افزايش داشته است90
 درصد برآورد  مي 40اين رقم را حدود 

اما آنچه را كه خانواده هاي فقر ). كنند
 ازتورم زده ايران به صورت روزمره

لمس مي كنند گراني  فلج كننده  اقالم 
خوراكي، مسكن، انرژي و حمل و نقل 
است كه در سبد هزينه آنها وزن 

  .بيشتري دارند 
 90 به گزارش بانك مركزي طي سال 

شاخص قيمت ميانگين اين اقال م به 

 33 درصد و 23 درصد، 28ترتيب  
اما گراني . درصد افزايش داشته است

زه كليد خورد و چنان كه  تا90درسال 
مي بينيم، به موازات  افت شديد ارزش 

بار اوضاع  پول ملي  و سير وخامت 
اقتصاد ايران، طي  چند ماهي كه از 

 گذشته، قيمت مايحتاج 1391سال 
مردم به صورت انفجاري جهش كرده  

بحراني شدن قيمت قوت اليموت . است
 برابرشدن قيمت 5/2مردم و ازجمله 

  . مثال اين جهش استمرغ، شاهد
درحالي كه وخامت اوضاع اقتصادي 

» خطر« ايران  وفشار گراني و بيكاري 
رويارويي عصيانگرانه مردم عليه رژيم 
واليت فقيه را ملموس كرده است، 

اقتصاد «ي با شعار باصطالح خامنه ا
شخصاً وارد عرصه مديريت » مقاومتي

دخالت مستقيم  . اقتصادي شده است
ولي فقيه نظام درعرصه اقتصاد 
درشرايطي صورت مي گيرد كه عوامل 
  اصلي به وجود آورنده وضعيت وخامت

بار اقتصادي ايران  كما كان به نقش 
تخريبي خود در تحوالت اقتصادي 

  . مي دهندايران ادامه 
  

  :برخي از اين عوامل مخرب عبارتند از
 انحصارات اقتصادي سپاه پاسداران و -

  بنياد هاي تحت امرخامنه اي 
 فساد مالي فلج كننده اي كه سراپاي -

رژيم را فراگرفته و منشاء آن ، چنان كه 
در اختالس سه هزارميليارد توماني 

مركزشفافيت «بانكي فاش شد و 
ر آن گواهي مي دهد،  نيزب» الملليبين

اين  .مقاما ت فاسد حكومتي و دولتي اند
مفاسد مالي در همه بخشهاي اقتصادي، 
دولت، نهادهاي باصطالح انقالبي تحت 
سرپرستي خامنه اي، نظير اوقاف و 

 .ّآستان قدس، پيوسته برمال مي شوند
 تعارض ودرگيري حكومت آخوندها -

با جامعه جهاني، ازجمله برسر ادامه 
 اليتهاي اتمي خطرناك رژيم فع

در چنين وضعيتي، مداخله خامنه اي و 
اقتصادي رژيم،  به –مديريت امنيتي

نحو فزاينده يي فقر و بيكاري را در 
  .كند جامعه ايران تشديد مي

  
بحران زيست محيطي ، 

  خطرسونامي توفان نمك 
كمسيون محيط زيست شوراي ملي 

 22مقاومت طي اطالعيه يي به تاريخ 
 درباره خطرسونامي توفان 1391تير

خطري كه مدتهاست « :نمك اعالم كرد
امكان وقوع آن را هشدار داده ايم در 

منطقه اروميه و بخش . شرف وقوع است
ناشي (بزرگي از آذربايجان را غبار نمكي

فراگرفته ) از خشك شدن درياچه اروميه
و زندگي و سالمت مردم و محيط را 

  .تهديد مي كند
 تيرماه آسمان اين 20و  19 روزهاي 

مناطق و به خصوص شهر اروميه را 
سوزش چشم، . غبار سفيدي پوشانده بود

ناراحتيهاي پوستي و عالئم ديگر، به 
خطر . ويژه در كودكان، بروز كرده است

توفان نمكي اقتصاد كشاورزي منطقه، 
خانه و كاشانه ميليونها نفر مردم 

آذربايجان و  زندگي شهرها و 
. منطقه را تهديد مي كندروستاهاي 

خطري كه مدتهاست كارشناسان و 
دوستداران محيط زيست و كمسيون 
محيط زيست شورا درباره اش هشدار 
داده اند، اكنون در شرف وقوع است و 
مي رود به سونامي توفان نمك، يك 
مصيبت بزرگ و عاجل منطقه يي، 

مسئول اين بحران و . تبديل شود
طع رژيم مصيبت بي سابقه به طور ق

واليت فقيه و سياستهاي جاهالنه و 
. سوداگرانه اش طي دو دهه اخير است

سد سازيهاي بي حساب و كتاب 
سودجويانه در حوزة آبخيز درياچة 

بدون دقت و بررسي اكولوژيك -اروميه
 موجب اصلي اين –و اقليم شناسانه 

در نتيجه، . بحران وحشتناك شده است
قطع جريان آبهاي ورودي به درياچه 

شدند و درياچه اروميه روبه خشكي 
كارگزاران رژيم حتي . فزاينده رفت

را نيز تاكنون » حق آبه مصوبه درياچه«
اكنون، بنا به اخبار و . تأمين نكرده اند

گزارشهاي رسيده، نشانه هاي فزاينده 
خطر بارز شده اند و رژيم جهل و جنايت 
واليت فقيه سكوت كرده و دست روي 

  . ستدست گذاشته ا
كمسيون محيط زيست شورا ضمن 
فراخوان به باال بردن فرياد اعتراض 
اجتماعي و رسانه يي و اعتراضات 
فراگير براي جلوگيري از مرگ درياچه 
اروميه، تنها راه حل اضطراري در مرحله 
عاجل و بحراني كنوني  را  باز كردن 
پنجره هاي سدها و واريز حق آبه ها 

جم كافي آب دانسته است تا با ورود ح
به درياچه، به هرنسبت كه سطح آب 

  . باال رود، خطر ادامه توفان كاهش يابد
بايد اضافه كرد كه فجايع زيست 
محيطي تنها به خشك شدن درياچه 

درهمين زمينه ، . شود اروميه محدود نمي
منابع حكومتي اخيراً اذعان كردند كه در 
ادامه خشك شدن زاينده رود و درياچة 

ودخانة كشكان در لرستان هم اروميه، ر
و در » كشد نفسهاي آخرش را مي« 

صورت استمرار خشكساليها و ادامه 
سياستهاي نابود كننده رژيم در اين 

يي  فاجعه «منطقه به اعتقاد كارشناسان 
تلخ به نام خشكي شريان حيات بخش 

محيط  .رخ خواهد داد» جنوب لرستان
زيست ايران در تمام اركانش آسيبهاي 

فاجعه فرسايش . اوم ديده استمد
خاكهاي كشور، خشك شدن تاالبها و 
درياچه ها، تكرار سيل و خرابي در 
شمال و ساير استانها در اثر 

تراشيهاي طوالني  و غارتگرانه،  جنگل
ادامه بحران آلودگي هواي تهران و 

، )بروز مصيبت ريزگردها(ساير شهرها 
فجايع زيست محيطي ...  آلودگي آبها، و

  . تمام بخشها ادامه دارنددر
پخش امواج پرقدرت مغناطيسي پارازيت 
براي جلوگيري از دريافت برنامه هاي 
تلويزيوني ماهواره يي توسط مردم 
تهران و ديگر شهرهاي كشور و ممانعت 
از دسترسي جامعه  به اخبار و اطالعات 

  به ويژه اطالع از تحوالت مقاومت نيز 
  13بقيه در صفحه 
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بيانيـة سي و يكمين 

سالگرد تأسيس 

شـوراي ملي مقاومت 

  ايـران
  12بقيه از صفحه 

  
موجب بروز بيماريهاي خطرناك  شده و 
هشدارها و اعتراضات مكرر كارشناسان 

  .و پزشكان را درپي داشته است
  

ساخت سالح اتمي، تهديد يا 

  فرصت
اين بحرانها و بن بستها مسألة ديروز يا 

اينها . بر ايران نيستامروز نظام حاكم 
مسائلي هستند كه از ساختار و از ماهيت 
رژيم واليت فقيه ناشي مي شوند، اما 
رژيم واليت فقيه نه تنها در صدد 
چارجويي براي آنها نيست بلكه خود 
منشأب حرانهاي پرخطر ديگري است 
كه خامنه اي براي حفظ امنيت واليتش 
و براي جلوگيري از خيزشهايي كه 

بركندن بنياد نظام است، به هدفشان 
راهبرد دستيابي به .  آنها روي مي آورد

سالح اتمي و صدور بنيادگرايي و 
تروريسم كانون اين بحرانسازيهاي رژيم 

  . است
امروز ديگر كسي ادعاهاي رژيم با 

استفاده صلح آميز از انرژي «عنوان 
وقتي در اوت . را باور نمي كند» اتمي

پروژه غني  مقاومت ايران 2002سال 
سازي اورانيوم در سايت نطنز و پروژه 
آب سنگين اراك را افشا كرد، بودند 
كساني كه پنهان سازي حكومت را يك 
. خطاي عادي قلمداد مي كردند

مماشاتگران نيز براي ادامه رابطه حسنه 
با رژيم ، به ويژه براي امتياز دادن به 
آخوند خاتمي، مقاومت ايران را مورد 

اما . ي رذيالنه قرار مي دادندحمله ها
امروز ديگر همگان اعتراف مي كنند كه 
رژيم ايران به دنبال سالح اتمي است و 

  .بسياري از فعاليتهايش شفاف نيستند
 خرداد 15به گزارش رويتر روز دوشنبه 

، يوكيا آمانو در شوراي حكام 1391
ايران همكاري ضروري «اعالم كرد كه 
ركل آژانس دبي. »دهد را انجام نمي

ايران «انرژي اتمي تاكيد كرد رژيم 
همكاري ضروري را براي آن كه آژانس 
بتواند فقدان مواد و فعاليتهاي اتمي 
اعالم نشده را به نحوي معتبر تضمين 

  . دهد انجام نمي» كند 
يك روز قبل از اين، خامنه اي در روضه 
خواني خود بر سر قبر خميني 

فت، بايد حركت در مسير پيشر«:گفت
در اين مسير، ..…بي وقفه ادامه يابد

هرگونه توقف، ممنوع است و حركت بي 
وقفه به سمت قله پيشرفت موجب بي 
اثر شدن موانع دشمن، از جمله تحريمها 

ملت ايران اكنون در حال ... خواهد شد
حركت در دامنه است و آن روزي كه به 
قله برسد، دشمنيها و معارضه هاي 

. »پايان خواهد رسيدخباثت آميز نيز به 
ُقله يي كه خامنه اي بشارت آن را 

دهد همان دستيابي به سالح اتمي  مي
است كه از نظر ولي فقيه و نظريه 
پردازان واليتش يك تضمين محَكم 

  . امنيتي است
  

برنامه ريزي خامنه اي براي رسيدن به 
بمب اتمي بر پايه شناخت از سياست 

ر رژيم مماشات و فقدان اراده براي مها
تاكتيك دفع . ايران طراحي شده است

الوقت و موش و گربه بازي در برابر 
تزلزل جامعه جهاني فرصتهاي مناسبي 

از همين . براي رژيم ايران بوده است
 17روست كه سلطانيه روز چهارشنبه 

 برخالف قطعنامه هاي 1391خرداد 
شوراي امنيت ملل متحد، اعالم مي 

ي هسته يي به فعاليتها«كند كه رژيم 
ادامه مي دهد » منجمله غني سازي

  ).خبرگزاري حكومتي فارس(
  

شكست مذاكرات اتمي با  نتيجة 

  »باخت باخت«
رژيم ايران پس از مذاكرات بي حاصل 

) 89آخردي واول بهمن(2011در ژانويه 
) 90شهريور(2011در استانبول، در اوت 

يك گام به پيش برداشت و اعالم كرد 
تريفوژها را از نطنز به كه تعدادي از سان

پس از گسترش . فردو منتقل كرده است
تأسيسات غني سازي در فردو، در 

 سعيد جليلي به منظور 2011دسامبر 
خريد زمان پيشنهاد دور جديد مذاكرات 

 را ارائه داد و همزمان 5+1با كشورهاي 
رژيم ايران اعالم كرد كه اولين نمونه از 

يوم ميله سوخت هسته اي حاوي اوران
 درصد را ساخته و مورد آزمايش قرار 20

 رژيم ايران 2012در فوريه . داده است
يك گام ديگر در جهت نقض قطعنامه 
هاي شوراي امنيت برداشت و اعالم 

 20كرد كه ميله هاي اتمي با اورانيوم
درصد را در رآكتور اتمي تهران نصب 
كرده و در ضمن نسل جديدي از 

 فردو به كار سانتريفوژها را در نطنز و
در چنين فضايي و درحالي . انداخته است

كه گزارشهاي رسمي آژانس حاكي از 
شواهد فعاليت نظامي در برنامه اتمي 

فروردين 26رژيم ايران بود، در 
دور جديد ) 2012 آوريل 14(1391

مذاكرات در استانبول آغاز شد كه نتيجه 
آن فقط تعيين محل براي دور بعدي 

كرات بعدي در بغداد و مذا. مذاكرات بود
مسكو بدون هيچ گونه نتيجه پايان 

درخالل اين مذاكرات و بعد . يافت
ازشكست سفرآمانو به تهران ، 
ديپلوماتهاي آژانس در وين فاش كردند 
كه شواهدي از اورانيوم غني شده به 

درصد در تأسيسات اتمي رژيم 27ميزان 
ايران توسط بازرسان آژانس كشف شده 

  .  است
ه اين كه به رغم سه دور مذاكره و نتيج

تالشهاي طرفين براي تخفيف تضاد، 
منابع و كارشناسان رژيم نتيجه را 

براي هردو طرف اعالم » باخت باخت«
كردند و متعاقبا تحريم نفتي اتحاديه 

  .  اجرايي شد2012اروپا از اول ژوئيه 

تمام تالش رژيم اين بود كه با وعده 
دن هاي توخالي مانع اجرايي ش

رژيم . تحريمهاي نفتي و بانكي شود
واليت فقيه از اولين قطعنامه شوراي 

قطعنامه شماره (1385 مرداد 9امنيت در 
تا ششمين قطعنامه شوراي ) 1696

 خرداد 19امنيت ملل متحد در 
ادعا مي كرد كه ) 1929قطعنامه (1389

قطعنامه ها كاغذ پاره هايي بيش 
رچند اما دور جديد تحريمها، ه. نيستند

محدود  است، ولي براي رژيم به مثابه 
چرخش جديد و آغاز پروسة تبديل 

  . فرصت به تهديد است
  

تشديد تحريمهاي بين المللي، 

مخالفت اجتماعي با برنامه اتمي 

  رژيم
قبل از دور جديد تحريمها محمود 

 22نژاد در روز سه شنبه  احمدي 
  در بندرعباس الف زنان 1391فروردين

خواهند نفت ما را تحريم  آنها مي«:گفت
 قدر ما ارز  كنند، اما بايد بگويم كه آن

داريم كه اگر دو سه سال هم يك 
بشكه نفت نفروشيم كشور به خوبي 

به شود و آرزوي دشمنان  اداره مي
اما امروز همين . » ماند دلشان باقي مي

تحريمهاي محدود و ناكافي موجب 
تشديد تضاد در درون حكومت شده 

  .است
نياز به ذكر ندارد كه مسئول تمامي اين 
وضعيت فاجعه بار و فشار ناشي از 

  . تحريمها رژيم حاكم بر ايران است
مردم ايران عليرغم جو سركوب و 

اشكال سانسور حاكم بر كشور به 
مختلف مخالفت خود را با پروژه اتمي 

مردم ايران زندگي . رژيم اعالم كرده اند
انساني و كار و معيشت را حق مسلم 

  . خود مي دانند
» شبكه خبر«سايت 1391تير 13در روز 

وابسته به صدا و سيماي ولي فقيه يك 
نظر سنجي را كه در آن اكثر كاربران با 

بودند، سازي موافقت كرده  تعليق غني
  .حذف كرد

 درصد از 63بر اساس اين نظر سنجي 
نظردهندگان خواستار توقف غني سازي 

بدون شك اگر اين نظر . شده بودند
سنجي از اين سايت حكومتي حذف 
نمي شد درصد بيشتري به توقف غني 

در يك نظرسنجي . سازي راي مي دادند
 درصد از 89ديگر در همين سايت 

ي از شركت كنندگان با طرح برخ
نمايندگان مجلس براي بستن تنگه 

همين . هرمز اعالم مخالفت كردند
نمونه نشاندهنده ابعاد مخالفت با 
. ماجراجوييهاي رژيم واليت فقيه است

بدون ترديد اگر مردم ايران براي اظهار 
نظر در اين مورد آزاد گذاشته شوند با 
اين سياست فاجعه بار مخالفت خواهند 

ومت با توجه به شوراي ملي مقا. كرد
نياز مردم ايران به صلح و زندگي انساني 
و با توجه به نتايج فاجعه بار پروژه اتمي 
رژيم واليت فقيه براي مردم ايران و 
مردم خاورميانه با تمام نيرو به افشاي 
فعاليتهاي  اتمي رژيم مبادرت ورزيده و 

ما . اين راه را با تمام توان ادامه مي دهد

ر مدار بي حاصل نسبت به حركت د
. مماشات يا جنگ بارها هشدار داده ايم

ما تاكيد كرده ايم كه مخالف هرگونه 
مداخله نظامي خارجي در اوضاع ايران و 
مخالف هرگونه آلترناتيوسازي از جانب 

شعار اساسي ما . قدرتهاي بزرگ هستيم
نه جنگ نه مماشات، راه حل سوم؛ «

تغيير دموكراتيك به دست مردم و 
  . است» ت ايرانمقاوم

شوراي ملي مقاومت، زنان و مردان 
ايران زمين و آزاديخواهان و صلح 
دوستان در سراسر جهان را به حمايت از 

  .خواند راه حل سوم فرا مي
ما همچون گذشته، تكرار مي كنيم 

رژيم واليت فقيه  به اقتضاي «كه
ماهيت قرون وسطايي خود،  مسير 

 را انقباض و بسته شدن هرچه  بيشتر
طي مي كند و از سياست صدور 
تروريسم و بنيادگرايي و دستيابي به 
سالح  اتمي، كه آنها را ضامن بقاي 

با اين . »خود مي داند، دست برنمي دارد
وجود ما بارها تكرار و تاكيد كرده ايم 
كه اگر خامنه اي به هردليل، منجمله به 
دليل شدت گرفتن تحريمهاي جهاني، 

ح اتمي دست از سياست ساخت سال
بردارد و عقب نشيني كند، از اين عقب 

  .نشيني بغايت استقبال مي كنيم
  

  صدور تروريسم و بنيادگرايي
طي سال گذشته بسياري از طرحهاي 
تروريستي رژيم در كشورهاي گوناگون 

با اين وجود راهبرد . برمال شده است
صدور ترور و بنيادگرايي يكي از مولفه 

ي مذهبي هاي اصلي رژيم استبداد
واليت فقيه است كه همگان دامنه و 
ابعاد كالن ومستمر آن را درمنطقه ، به 
ويژه درعراق و افغانستان و لبنان، مي 

افشاي طرحهاي تروريستي رژيم . دانند
در آمريكا، آذربايجان،  قبرس، كنيا، 
گرجستان، آذربايجان، تايلند، هند، 
بلغارستان و نقاط ديگر، به علت حاكم 

ياست مماشات در جامعة بودن س
جهاني، نتوانسته است يك عامل 
بازدارنده در مقابل برنامه هاي رژيم 

سپاه قدس، زير نظر مستقيم . ايجاد كند
خامنه اي، برنامه ريزي و اجراي 
اقدامات تروريستي و آشوبگرايانه رژيم 

تحريم اين . ايران را به عهده دارد
نيروي اهريمني و تعدادي از سركردگان 

 از جانب تعدادي از كشورها مانع آن
عزم جزم خامنه اي براي ادامه اين 

  . سياست نشده است
 سال قبل اعالم كرد كه رژيم 9شورا 

يا بايد مسير گذشته را با اصالت دادن «
به صدور بنيادگرايي ادامه دهد، كه در 
اين صورت، با ادامه پيشروي و دخالت 
بيشتر در عراق وسنگ اندازي در روند 
صلح خاورميانه، در داخل كشور  به 
انقباض و سركوب بيشتر و جراحي در 

در اجراي . درون رژيم متمايل مي شود
اين سياست، رژيم  بايد انزواي هرچه 
بيشتر بين المللي و تشديد فشارهاي 
جهاني را بپذيرد و براي آن برنامه ريزي 

  در حالت ديگر، رژيم .... كالن انجام دهد
  14بقيه در صفحه 

  



  14 صفحه                    1391 مهر اول – 327نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانيـة سي و يكمين 

سالگرد تأسيس 

شـوراي ملي مقاومت 

  ايـران
  13بقي از صفحه 

  
بايد از صدور بنيادگرايي دست بردارد و 
دست پروردگانش در عراق را، كه براي 

 بسيار مصرف كرده، ٔآنان انرژي و هزينه
رها كند و  در صدد انطباق خود با 
آرايش جديد منطقه بر آيد و جامهاي 

 پس از ديگري زهر را يكي
  )1382 تير 30بيانيه شورا، .(»بنوشد

 سال گذشته نشان داده كه 9تجربه 
واليت خامنه اي قصد ندارد تا از راهبرد 
صدور تروريسم و بنيادگرايي دست 

مداخالت ممتد و آشكار رژيم در . بردارد
اوضاع سياسي عراق، سوريه، لبنان، 

صحت ارزيابي شوراي ملي ...فلسطين و
  .ا نشان دادمقاومت ر

  
بهار عرب و مقابله رژيم با قيام 

  مردم سوريه

با شروع قيامهاي مردم خاورميانه و 
شمال آفريقا و پس از آن كه انقالب 
ياسمن در تونس به پيروزي رسيد و 
سپس قيام مردم مصر منجر به 
سرنگوني ديكتاتوري مبارك شد، خامنه 
اي، به طمع بلعيدن اين قيامها با عنوان 

 اسالمي، درصدد برآمد كه بيداري
همچون در مورد جنگ و اشغال عراق، 
جاي پاي واليت فقيه را در اين كشورها 

موضع گيريهاي صريح . مستحكم كند
نيروهاي سياسي و اجتماعي اين 
كشورها عليه ادعاها و مطامع پليد 
خامنه اي و حضور گسترده جوانان در 
مسايل سياسي بهار عرب، ولي فقيه 

 را سخت برآشفت و به رژيم ايران
ما در بيانيه سال . موضع تدافعي كشاند

گذشته اعالم كرديم كه طمع رذيالنه 
خيلي زود نقش بر آب «خامنه اي 

در “ انقالب اسالمي“گرديد و رؤياي 
خاورميانه و شمال آفريقا به كابوس 

در . »سقوط رژيم سوريه تبديل شد
همان بيانيه پيرامون خصلت و 

يج اين قيامها اعالم جهتگيريها و نتا
يي و حضور طيف  خصلت توده«:كرديم

گسترده و گوناگوني از گرايشهاي 
سياسي و اجتماعي در اين خيزشها، 
عامل تعيين كننده جديدي را وارد 
معادالت سياسي كرده كه سبب شده 
است  با وجود انواع مطامع و مقاصد 
قدرتهاي بزرگ و نيز ضعف در رهبري 

نگ و ادبيات انقالب و اين خيزشها، فره
قيام بار ديگر در ابعاد كالن وارد 

طي . مناسبات اجتماعي و سياسي شود
دو دهة گذشته، مماشاتگران با 
ديكتاتورها با بهانة مخالفت با خشونت و 
در حقيقت تائيد خشونت و سركوب از 
جانب مستبدان، هرگونه برآمد توده اي 
راديكال را نفي و عليه آن لجن پراكني 

اكنون .  تبليغات زهرآگين مي كردندو
اين مردم خاورميانه و شمال آفريقا 

الشعب يريد اسقاط «هستند كه با شعار 
مردم سرنگوني نظام را مي (» النظام

، تاريخ جديد اين منطقه استبداد )خواهند
زده را با قيامهاي پرشور خود مي 

سياست مماشات با نظامهاي . نويسند
رميانه به طور استبدادي در منطقه خاو

جدي به چالش كشيده شده و صفحه 
جديدي در روابط بين المللي گشوده 

  .»شود مي
  

ادامه قيام دليرانه مردم سوريه، فداكاريها 
و پرداخت هزينه هاي سهمگين از 
جانب مردم پر شور سوريه و در مقابل 
درنده خويي بشار اسد، به تيتر اول 
رسانه هاي همگاني جهان تبديل شده 

ماه است كه مردم 18بيش از . تاس
قهرمان سوريه در ميان آتش و خون به 
مبارزه عليه ديكتاتوري بشار اسد ادامه 

امدادهاي مالي، لجستيكي، . مي دهند
نيرويي و نظامي رژيم ايران به بشار اسد 

خامنه اي در . براي همگان آشكار است
توجيه اين سياست ضد انساني، 

ها قيام ارتجاعي و وحشيانه خود بار
مردم سوريه را وابسته به آمريكا به طور 
خاص و غرب به طور عام اعالم كرده 

اما ادامه قيام و جانفشاني مردم . است
سوريه، رژيم ايران و شخص خامنه اي 
را در باتالقي فرو برده كه سرانجامي 

واقعيت اين . جز شكست و ننگ ندارد
است كه قيام مردم سوريه و شكل 

دي سوريه و پيوستن گيري ارتش آزا
بدون وقفه مقامات سياسي و نظامي 
رژيم بشار اسد به قيام، يك تحول 
كيفي در جنبش مردم سوريه ايجاد 

خامنه اي كه امنيت واليت . كرده است
و سلطنت مطلقه اش را به بقاي بشار 
اسد مشروط كرده و درهمدستي با 
ديكتاتور سوريه از هيچ جنايتي 

د تنفر و انزجار فروگذاري نمي كند، مور
اكثريت مردم خاورميانه قرار گرفته 

اعالم تنفر و انزجار بسياري از . است
نيروها و شخصيتهاي سياسي اجتماعي 
گوناگون در خاورميانه از سياست ضد 
انساني خامنه اي، نشاندهنده عمق و 

  .گسترة شكست سياست خامنه اي است
خامنه اي در مقابل گسترش قيام مردم 

كل گيري جبهه بندي سوريه و ش
پيرامون آن، تالش مي كند تا به هر 
شكل ممكن از سقوط بشار اسد 

  . جلوگيري كند
واقعيت اين است كه در جبهه بشار اسد 
تنها رژيم واليت فقيه، با حضور مستقيم 
پاسداران و عواملش مانند حزب اهللا،  به 
طور قاطع، و دولتهاي چين، روسيه و 

گامهاي لرزان دولت مالكي در عراق با 
در مقابل يك صف بندي . قرار دارند

قدرتمند با عنوان دوستان سوريه ايجاد 
شده كه در كانون آن اتحاديه اروپا، 
آمريكا، عربستان، قطر و تركيه حضور 

  . دارند
هرچند كه وتوي قطعنامه هاي شوراي 
امنيت توسط روسيه وچين جز درخدمت 

كا جنايت و كشتار بشار اسد نبوده و آمري
مسئوليت بين «و اروپا نيز برخالف اصل 

از اقدام عملي » المللي حفاظت
  .درجلوگير از اين جنايات بازماندند

پيروزي مردم سوريه و سرنگوني رژيم 
بشار اسد ضربه مهلكي به سياست 
صدور تروريسم و بنيادگرايي رژيم 
واليت فقيه خواهد زد و محور سياست 

ي اين رژيم درمنطقه را،  كه طي س
سال روي آن سرمايه گذاري كرده است 

  . ، درهم خواهد شكست
شوراي ملي مقاومت ايران با اعالم 
انزجار از حمايت خامنه اي از بشار اسد، 
حمايت و پشتيباني كامل خود را از قيام 
مردم سوريه اعالم مي كند و خود را در 
رنجهاي مردم دلير سوريه شريك مي 

پيروزي مردم سوريه در مسير . داند
استقرار دموكراسي و حقوق بشر يك 

دم ايران شكست پيروزي براي ما و مر
  .مهلكي براي واليت خامنه اي است

  
كارزار حقوقي وسياسي براي لغو 

  برچسب تروريستي

درمتن تحوالت پرشتاب منطقه و 
بحرانهاي فزاينده رژيم ، مقاومت 
سازمانيافته مردم ايران ، با عزمي راسخ 

حقوقي درهم –در كارزار سياسي
شكستن برچسب تروريستي در آمريكا و 

يي با توطئه هاي رژيم عليه  در رويارو
مجاهدان شهر اشرف درگير بود، 

چالشهايي كه هم اكنون با شدت وحدت  
ادامه دارند و به مرحلة تعيين تكليف 

  . رسيده اند
امروز ديگر بر همگان روشن است كه 
برچسب تروريستي و قرار دادن نام 
سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي 

 وزارت ملي مقاومت ايران در ليست
 1376سالهاي  خارجه آمريكا در

يك تصميم ) 1999 (1378و )1997(
سياسي زشت و شرم آور استعماري به 
منظور استمالت از رژيم تروريستي 
واليت فقيه كه بانكدار مركزي تروريسم 
در جهان است، بوده و بزرگترين كمك 
را به تداوم حاكميت فاشيسم مذهبي 

 وكشتار آخوندها برايران وادامه سركوب
  .مردم كرده است

مقامهاي دولت آمريكا به وضوح اذعان 
خاطر  كرده اند كه نامگذاري از ابتدا به

دلجويي از رژيم ايران صورت گرفته و 
امروز نير در ادامه همين سياست 

  .مجاهدين در ليست نگهداشته شده اند
اين نامگذاري ننگين كه براي حمايت از 

نون به آخوند خاتمي صورت گرفت، تا ك
وسيله بسياري از نمايندگان كنگره 
آمريكا از هردو حزب و هم چنين 
هزاران تن از نخبگان سياسي و 
اجتماعي اين كشور مردود اعالم شده 

  . است
پس از احكام دادگاههاي انگلستان كه 
منجر به خروج نام مجاهدين از ليست 
انگلستان شد و پس از احكام 

وكزامبورك دادگاههاي اتحاديه اروپا در ل
 اتحاديه 2009كه سرانجام در فوريه 

اروپا را مجبور به خارج كردن نام 
سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست 
تروريستي كرد، به نظر مي رسيد كه 
وزارت خارجه آمريكا هيچ توجيهي براي 

حفظ اين ليست گذاري ناموجه و 
با اينهمه جريانهاي . ظالمانه ندارد

وزارت خارجه مماشاتگر در دولت و 
آمريكا بر باقي ماندن نام سازمان 
مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت 

. كردند در ليست لجوجانه پافشاري مي
درمقابل،مقاومت مردم ايران وارد ميدان 
نبرد قضايي عليه اين بيعدالتي آشكارشد 
و ازاين ميدان پيروز وسرفراز بيرون آمد 

.  
 دادگاه فدرال 2010ژوئيه سال 16در 

آمريكا در واشينگتن طي حكمي اعالم 
كرد كه حفظ نام مجاهدين درليست 

 توسط وزير 2009آمريكا در ژانويه سال 
خارجه وقت آمريكا كاندوليزا رايس،  با 
نقض آيين دادرسي صورت گرفته و 
اعتبار مستنداتي را كه وزير بر اساس 
آنها نامگذاري مجاهدين را حفظ كرده 

 و  به وزيرخارجه بود مورد ترديد قرارداد
دستور داد ليست گذاري سازمان 
مجاهدين خلق ايران را طبق 
استانداردهاي مورد نظر دادگاه مورد 

اما وزارت خارجه با . بازنگري قرار دهد
لجاجتي كم سابقه و به رغم گذشت 
دوسال هنوز  از اجراي حكم دادگاه سر 

  . باز مي زند
  

يك لجاجت بيهوده، يك حكم 

  قاطع قضايي

ما با تالش خستگي ناپذير وكالي ا
سخت كوش سازمان مجاهدين خلق و 
مديريت دقيق خانم مريم رجوي ، بعد از 
اقامه مجدد دعواي حقوقي براساس 
رويه قضايي ويژه  و معروف به 

،  تأخير غيرقابل توجيه »منديمس«
وزارت خارجه در اجراي حكم دادگاه به 

درحالي كه وزارت . چالش كشيده شد
آمريكا حداكثر تالش خود را به خارجه 

خرج داد كه دادگاه را به رد كردن 
وادار كند، دادگاه » منديمس«شكايت

اين شكايت را پذيرفت و مراحل 
دادرسي با سرعت نسبي طي شد و 
تمهيدات دولت براي بازداشتن دادگاه از 
.  رسيدگي به اين موضوع ناكام ماند

سرانجام دادگاه استيناف فدرال آمريكا 
ر واشينگتن با صدور حكم ديگري در د

 تاخير وزيرخارجه در 2012اول ژوئن 
بازنگري را يك تأخير فاحش  توصيف 
كرد و به وزارت خارجه آمريكا چهار ماه 
فرصت داد تا در مورد بازنگري درليست 

مهمتر اين كه . گذاري تصميم بگيرد
دادگاه درحكم خود، به اتقاق آراي 

ورت تأخير قضات، تأكيد كرد كه در ص
وزير خارجه در بازبيني و تصميم گيري، 
دادگاه خود به لغو اين ليست گذاري 

  . حكم خواهد داد
آقاي مسعود رجوي مسئول شوراي ملي 
مقاومت ايران در سخنان خود خطاب به 

  91 خرداد 29رزمندگان اشرف در 
دربارة حكم دادگاه استيناف آمريكا 

  :گفت
يي بسا  اكنون كارزار حقوقي و قضا-«

  باالتر و فراتر از دو سال پيش، به قله 
  15بقيه در صفحه 
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بيانيـة سي و يكمين 

سالگرد تأسيس شـوراي 

  ملي مقاومت ايـران
  14بقيه از صفحه 

جديدي رسيد و حاال همه چيز سياسي 
است، وقتي همه چيز سياسي است يعني 
كه آن طرفش رژيم است، چون همه 
چيز رو شده و حكم دادگاه هيچ شكاف 

مي .  يي باقي نگذاشته استو شبهه
هلت خواه توان گفت كه در  خاتمه م

درليست بگذارد خواه نگذارد، ولي در هر 
حال خود را در انظار جهانيان و ملت 

  ! ايران خوب بايد بتكاند
 اين يك تجربه بسيار ضروري بعد از -

مصدق و بعد از شاه و شيخ براي تاريخ 
كميته بين المللي در . ايران است

 هزار پارلمانتر از 4جستجوي عدالت با 
ان اعالم كرد كشورهاي مختلف جه

اين يك پيروزي بزرگ نه فقط براي ”
سازمان مجاهدين خلق ايران بلكه يك 
پيروزي براي عدالت در سراسر جهان 

ما اين پيروزي را به سازمان . است
مجاهدين، شوراي ملي مقاومت ايران 
بخصوص به اعضا، هواداران و خانواده 
هاي آنها و به مجاهدين در اشرف و 

 زندانهاي ايران و به ليبرتي و در داخل
همه آنهايي كه بيشترين صدمات را از 
اين نامگذاري تحمل كرده اند، تبريك 
مي گوييم، ما به ويژه به خانم مريم 
رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي 
ملي مقاومت ايران به خاطر رهبري 
. چنين كارزار بزرگي تبريك مي گوييم

كارزاري كه يك سابقه ارزشمند قضايي 
رجا گذاشت و استانداردها و معيارها را ب

  .“براي عدالت در جهان امروز را باال برد
 شصت سال پيش مسأله كانوني كه -

مصدق كبير پرچمدارش بود، نفت بود و 
شركت انگليسي نفت كه امروز روز 

حكم اين . يد از آن است مبارك خلع
دادگاه به همان اندازه براي اهل فن 

ان در اين پروفسور شيه. اهميت دارد
باره گفت كه اين يك نقطه عطف در 
رفتار با سازماني است كه صداي 
همخوان، مصمم و شجاع مردم ايران 
در مخالفت با مهمترين حامي تروريسم 

كه  كما اين. دولتي در جهان معاصر است
حذف سريع اين برچسب يك پيام 

فرستد و  واضح و روشن به ايران مي
ن در ايران زمينه را براي تغيير بنيادي

  .  »كند هموار مي
  

در رابطه با حكم دادگاه استيناف آمريكا، 
نكات زير نيز قابل اهميت و شايسته 

  :تامل است
حكم دادگاه يك حكم قضايي و بدون -

اما بدون شك . مالحظات سياسي است
اين حكم به علت فضاي سياسي كه 
حكم در بستر آن صادر شده نتايج 

  .ايران داردسياسي مهمي براي مقاومت 
اين حكم در بحبوحه مذاكرات اتمي و -

پافشاري رئيس جمهور آمريكا بر 
  .سياست مماشات صادر شده است

 اين حكم در شرايطي صادر شده كه -
تحوالت بهار عرب در شمال آفريقا و 
خاورميانه ناقوس پايان رژيمهاي 

به . ديكتاتوري را به صدا درآورده است
هاي مردم ويژه در شرايط صعود قيام

دلير سوريه و تزلزل دولت المالكي در 
عراق كه متحدان واليت خامنه اي 
هستند، اين حكم هم به رژيم ايران 
يك ضربه كاري زده و هم براي 
مقاومت و مردم ايران يك پيروزي 

  .بزرگ به ثبت رسانده است
در نمودي بارز از پيروزي جهاني -

جنبش مقاومت ايران و انزواي وزارت 
 آمريكا در رابطه باحفظ برچسب خارجه

تروريستي، نمايندگان پارلمانها و 
 قاره جهان در 5دولتمرداني كه از 
 تير امسال شركت 3گردهمĤيي باشكوه 

كردند، تعلل  وزارت خارجه آمريكا در 
اجراي احكام دادگاه اين كشور را به 
عنوان سرپيچي از حاكميت قانون، آن 
ا هم به خاطر مماشات شرم آور  ب

بانكدار مركزي تروريسم، محكوم  
كردند و از تصريح هيأت قضات در 
حكم دادگاه استيناف واشينگتن مبني بر 
اين كه درصورت ادامه تعلل وزارت 

، دادگاه 2012خارجه تا آخر سپتامبر 
خود اين ليست گذاري ظالمانه وغير 
قانوني را لغو خواهد كرد، به عنوان مهر 

ت گذاري، تأييدي بر بطالن اين ليس
  .استقبال كردند

به اين ترتيب، در حالي كه چالشهاي 
مربوط به اشرف و ليبرتي ادامه دارد، 
اين حكم به مثابه شاخص مهمي از 
پيشروي مقاومت ايران، نقش برجسته 
يي در حفاظت از ساكنان كمپ اشرف و 

  .زندان ليبرتي ايفا مي كند
  

مشروط كردن عمدي لغو 

  رف گذاري به تخليه اش ليست
خانم رجوي درسخنراني خود 
درگردهمايي سوم تير، اظهار اميدواري 

خانم كلينتون وزير خارجه «كرد كه 
اياالت متحده، با سرعت عمل و با 
اجراي فوري اين حكم، به يك سياست 
اشتباه و مخرب و به يك بيعدالتي بي 

  .»مانند در تاريخ كشور خود پايان دهد
ون از  اما وزارت خارجه آمريكا تاكن

اجراي حكم دادگاه سرباز زده و اجراي 
حكم را منوط به تخليه  اشرف كرده 
است، هر چند كه اين موضوع، همچنان 

 17كه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در 
هيچ پايه و اساس « تير اعالم كرد 

دادگاه واشينگتن «و اال  » قانوني ندارد
  . »گرفت  آن را در حكم خود در نظر مي

ويكتوريا نولند، ) ژوئيه25(داد مر4در روز
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، بار 

همكاري مجاهدين «: ديگر اعالم كرد
خلق  در بستن كمپ اشرف، پايگاه شبه 
نظامي اصلي مجاهدين خلق ، همچنان 
يك عامل كليدي در تصميم آتي 
وزارتخارجه در مورد  موقعيت  اين 
سازمان در ليست سازمانهاي تروريستي 

  . »ي استخارج
در پاسخ به اين موضعگيري، دبيرخانه 

 خاطر نشان  مرداد5شورا در اطالعية 

پايگاه اصلي “عنوان خودساختة  «:كرد
براي شهر اشرف در حالي “ شبه نظامي

 سال 9ابداع شده كه نيروهاي آمريكايي 
پيش مجاهدين خلق را خلع سالح 
كردند، سانتيمتر به سانتيمتر اشرف را 

و دولت آمريكا پس از جستجو كردند 
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آمريكايي، استاتوي افراد حفاظت شده 
تحت كنوانسيون چهارم ژنو را در مورد 

اكنون . كليه ساكنان به رسميت شناخت
ساكنان مجدداً براي خنثي كردن 

 و هرگونه توطئه اي از جانب رژيم ايران
دست نشاندگان عراقي آن، خواهان 
بازرسي اشرف قبل از ترك آن هستند، 

  .  »اما وزارت خارجه امتناع مي كند
  

 حداكثر پايداري آرماني با 

  حداكثر انعطاف سياسي
در يك سال گذشته، ضرب االجل هاي 
پياپي و تالش بي وقفه ايادي خامنه اي 
براي نابودكردن يا به تسليم كشاندن 

شرف با پايداري اشرفيان و ساكنان ا
تالشهاي بين المللي با حمايت همه 
جانبة هموطنانمان درسراسرايران و 
جهان و حمايت بي دريغ شهروندان 
عراقي و نخبگان سياسي اجتماعي 
عراق، يكي پس از ديگري، در هم 

نگراني خامنه اي از اثرگذاري . شكست
مقاومت سازمانيافته و آلترناتيو 

ت دادن بحرانهاي دموكراتيك درسم
رژيم، و مهمتر از آن كابوس پيروزي 
قيام مردم سوريه و حاد شدن تحوالت 
در ايران، او را بر آن داشت تا از طريق 
عوامل عراقي خود تكليف اشرف را بر 

  . طبق نقشه رذيالنه خود يكسره كند
 فروردين سال 19پس از ناكامي حمله 

گذشته، نوري مالكي يك ضرب االجل 
در . جراي اين نقشه تعيين كردبراي ا

مقابل، مقاومت ايران با تالش شبانه 
روزي و بين المللي كردن مسأله اشرف 

 بار طرح مساله اشرف در 2كه منجر به 
شوراي امنيت ملل متحد شد، با قبول 
مشروط انتقال به ليبرتي، نقشه 
ددمنشانه خامنه اي و كميته سركوب 

  . كمپ اشرف را خنثي كرد
 21(1390 آذر30ريم رجوي در خانم م

براي نشان دادن حسن  ) 2011دسامبر 
 تن از 400نيت مقاومت،  براي انتقال 
در حالي . ساكنان به ليبرتي اقدام كرد

كه ساكنان اشرف با نشان دادن انعطاف 
آماده رفتن به ليبرتي بودند، دولت نوري 
مالكي و كميته سركوب اشرف همراه 

 مستقيم سپاه با عناصر مستقيم و غير
تروريستي قدس در انتقال مسالمت آميز 

از طرف . به ليبرتي كارشكني مي كردند
ديگر دولت عراق تعهداتي را كه به 
نمايندة ويژه ملل متحد و دولت آمريكا 
داده بود يكي پس از ديگري نقض مي 
كرد تا كمپ ليبرتي را به يك زندان 
بدون حق مالقات براي ساكنان و بدون 

ي ترين نيازهاي انساني تبديل ابتداي
از اين رو ، ساكنان اشرف طي نامه . كند

اي به دبيركل ملل متحد با طرح 
خواستهاي حداقل انساني خود، حركت 

بعدي را منوط به اجراي اين خواستهاي 
  . حداقل كردند

طبق اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي 
ساكنان اشرف از شش «مقاومت ايران 

رها اعالم كرده اند ماه پيش بارها و با
در صورتي كه خواستهاي حداقل آنها، 
كه تماماً انساني و قانوني و مشروع 
است، برآورده شود، بالفاصله به ليبرتي 

اين خواستها دقيقأ در . خواهند رفت
چارچوب يادداشت تفاهمي است كه 
عراق با ملل متحد امضا كرده است و 

 25خانم كلينتون هم از آنها در بيانيه 
  .»سامبر حمايت كرده استد

درخواستهاي حداقل، بعد از جلسات 
متعدد با نمايندگان ساكنان و 
شخصيتهاي برجسته امريكايي و 
اروپايي از سوي رئيس كميته بين 
المللي در جستجوي عدالت و نايب 
رئيس پارلمان اروپا به اطالع  عموم 

  .رسانده شد
در قدم هاي بعد، كارزار جهاني دفاع از 

مجاهدان آزادي مردم ايران در حقوق 
اشرف و ليبرتي باعث شد كه برخي از 
اين خواستهاي برحق و مشروع پذيرفته 
شود و تحقق مابقي به موازات حركت 
ستون هاي بعدي از اشرف، صورت 

  .گيرد
  

ادامة نقض تعهدات ازسوي 

دولت عراق، مسئوليت جامعه 

  جهاني
 تير در سالن 3در گردهمايي بزرگ 

ريس، نمايندگان پارلمانها و ويلپنت پا
 قاره جهان 5دولتمردان برجسته كه از 

در اين اجالس حضور به هم رسانده 
بودند، در سخنرانيها و بيانيه هايشان، 
ضمن ستايش از ايستادگي خارق العاده 
رزمندگان آزادي ايران در اشرف و 
ليبرتي، از انعطاف فوق العاده آنها و 

دات بين التزامشان به قوانين و تعه
المللي و اجراي تعهدات مربوط به انتقال 
از اشرف به ليبرتي، ستايش نمودند و 
ضرورت التزام طرف مقابل به 
كنوانسيونها و قانون انساندوستانه بين 

  .المللي را خاطرنشان كردند
 تير امسال،  دبيرخانه شوراي ملي 9در 

مقاومت در اطالعيه يي درباره رفتار 
نگشت گذاشتن بر حكومت عراق،  با ا

مسئوليت جامعه جهاني، اعالم 
خدمتگزاري بيشرمانه براي «:كرد

فاشيسم ديني حاكم بر ايران، در تعارض 
آشكار با قوانين عراق، كنوانسيونهاي 
ژنو، يادداشت تفاهم با ملل متحد، نامه 
هاي نماينده ويژه دبيركل، بيانيه هاي 
كميسارياي عالي پناهندگان و احكام 

ي عراق، اروپا و آمريكا، دادگاهها
  . » كماكان ادامه دارد

آقاي آلخو ويدال كوادراس ، نايب 
رئيس پارلمان اروپا در اجالس 

 ) 2012  ژوئيه 11(91تير21پارلماني
ما آماده هستيم با دولت عراق «: گفت

وارد مذاكره بشويم، ولي حقيقتاً عراق 
  نبايد جنايتكاران را براي مالقات با ما به

  16 صفحه بقيه در
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بيانيـة سي و يكمين 

سالگرد تأسيس شـوراي 

  ملي مقاومت ايـران
  15بقيه از صقحه 

سرهنگ صادق يكي از . اروپا بفرستد
فرماندهان حمالت عليه ساكنان اشرف 

 كشته بر جاي 40است كه بيش از 
وي ماه گذشته به پارلمان . گذاشت

اروپا آمده بود ولي به او اجازه ورود داده 
ر پاريس دستگير شد نشد و بعد از آن د

چرا كه توسط دادگاه اسپانيا به خاطر 
جنايتهايش در اشرف، مورد پيگيرد قرار 

حاال اين فرد به عراق . گرفته است
برگشته و مجدداً او را مسئول ليبرتي 

لذا تصور كنيد چطور ميتوان ! گذاشته اند
به يك قاتل اعتماد كرد تا مراقب 

نها افرادي باشد كه خودش عده يي از آ
را  اخيرآً به قتل رسانده است؟ انتظار 
اين بود كه آنها حداقل قدري حيا داشته 
باشند و كسي را مسئول ليبرتي بگذارند 
. كه از افراد آن كسي را نكشته باشد

ولي اين چيزي است كه واقعاً فراسوي 
هرگونه فهم و درك است و ما با دولتي 
مواجه هستيم كه متأسفانه 

ژيم ايران را دنبال دستورالعملهاي ر
ميكند، كه هدف آن طبعاً سركوب و 
ازميان برداشتن اپوزيسيون دموكراتيك 

  . »است
  

نظريه گروه كار بازداشتهاي 
  خودسرانه ملل متحد 

گروه كار بازداشتهاي خودسرانه كه 
طبق قطعنامه هاي ملل متحد، مرجع 
رسمي بين المللي درباره وضعيت زندانها 

در نظريه يي كه در و بازداشتگاههاست، 
شصت و سومين اجالس خود تصويب 
كرد، وضعيت ليبرتي را مصداق يك 

  .بازداشتگاه دانست
گروه كار بازداشت هاي خودسرانه 
درنظريه مصوب خود كه شامل يك 
تحقيق مبسوط، مستند ومستدل حقوقي 
است،درباره وضعيت ليبرتي بر موارد زير 

  :تأكيد كرده است

به يك مركز شرايط  ليبرتي مشا«-
بازداشت است، چرا كه هيچ امكان 
حركت آزادانه و ارتباط با دنياي بيرون 

  » وجود ندارد
ساكنان ليبرتي داراي استاتوي «-
تحت “ اشخاص حفاظت شده”

. كنوانسيون چهارم ژنو و پناهجو  هستند
نه اتهامي به آنان وارد شده و نه به 

  »انداتهامي  محاكمه شده
اد خودسرانه است، و بازداشت اين افر«-

 بيانيه جهاني حقوق 9در تعارض با بند 
 از كنوانسيون 10)1( و 9)1(بشر و بند 

المللي حقوق مدني و سياسي است ، بين
 از دسته 4كه در طبقه بندي شماره 

بندي متدهاي كار اين نهاد سازمان ملل 
  » قرار ميگيرد

گروه كار بر اين باور است كه هيچ «-
راي نگه داشتن اين افراد توجيه قانوني ب

در كمپ ليبرتي وجود ندارد و چنين 
بازداشتي خارج از حيطه قانون حقوق 

المللي و قانون داخلي عراق بشر بين
  است

گروه كار از دولت عراق ميخواهد «
گامهاي الزم را براي اصالح وضعيت 
ليبرتي برداردتا با استانداردها و اصول 

نسيون بيانيه جهاني حقوق بشر و كنوا
المللي حقوق مدني و سياسي بين

  »همخوان شود
با در نظر گرفتن تمامي جنبه هاي «-

اين پرونده اصالح مكفي به معني 
آزادي فوري اين افراد،  برداشتن تمام 
محدوديتها در تردد آزادانه آنهاو حق 

 9)5(قابل اعمال براي غرامت طبق بند 
المللي حقوق مدني و كنوانسيون بين

  »ستسياسي ا
  

همدستي مارتين كوبلر در توطئه 

  رژيم و دولت عراق

شواهد بسيار نشان مي دهد كه 
متأسفانه مارتين كوبلر نماينده ويژه 
دبيركل سازمان ملل متحد درعراق به 
جاي اتخاذ مواضع انساني و بيطرفانه، 
به همدستي با رژيم ايران و دولت عراق 
. عليه پناهندگان بي دفاع پرداخته است

عيتي كه هزاران پارلمانتر واق
وشخصيتهاي مدافع حقوق بشر ومدافع 
اشرف دركشورهاي مختلف جهان  از 
جمله برخي همكاران او در يونامي در 
عراق، آن را به عنوان لكه ننگي 
دركارنامه سازمان ملل محكوم كرده و 
دبيركل ملل متحد را به تصحيح آن 
فراخوانده اند ، اما متأسفانه دولت 

 در مقابل آن سكوت پيشه كرده آمريكا
 . است

درباره نقش مارتين كوبلر در پروژه 
زندانسازي در ليبرتي و قانون شكني و 
نقض بيطرفي، سخنراني ها و مقاالت و 
بيانيه ها و نامه ها و فاكتهاي بسياري 
منتشر و ثبت شده است كه تنها به چند 

  .مورد اشاره مي كنيم
  

فقدان شفافيت، وارونه جلوه 

  ادن شرايط ليبرتي د

 ساكنان اشرف در 1390دي 25روز -
يك نامه جمعي به مارتين كوبلر 

ما در تاريكي نگه داشته شده «:نوشتند
ايم و يونامي دربارة كمپ ليبرتي و 
شرايط آن و حداقل اطمينانهاي الزم با 

چرا ساكنان اشرف . ما شفاف نبوده است
كه بايد به ليبرتي بروند تا امروز كمترين 
اطالعي از شرايط آن ندارند ؟ چرا تا 
بحال يونامي نتوانسته است موافقت با 
بازديد چند نفر از ما از ليبرتي را بدست 
بياورد و چرا دربارة علت آن موضعگيري 
نمي كند؟ چرا بدون  اطالع و موافقت 
ما در مورد سرنوشت مان با دولت عراق 
يادداشت تفاهم امضا شد در حالي كه 

كه  ف گفته بود شما همچنانرهبري اشر
در بيانيه هاي دبيركل ملل متحد آمده 
است اين كار را با رضايت ما انجام 
خواهيد داد؟ آيا قرار است به همين 
شيوه كميساريا هم وارد شده  و 
استانداردها را تأييد و ما را بر خالف 
ميل و ارادة آزادمان ناگزير از جابجايي 

ه اگر آن باصطالح داوطلبانه يي كند ك
را نپذيريم در اشرف كشته مي شويم؟ 
آيا بايد منتظر شروع دور بعدي موشكها 
يا حمالت زميني باشيم؟ چرا در 
مذاكرات مربوط به سرنوشت ما، نه ما، 
نه نمايندگان و نه حتي وكالي ما 
شركت داده نمي شوند؟ وقتي شاكي 

“ تسهيل كنندة“حاضر نيست، قاضي، 
امي چرا در كارِ كدام طرف است؟ يون

برابر نقض آشكار حقوق بشر و قانون 
انساندوستانه بين المللي در مورد ما 

 »ساكت است؟
دبيرخانه شوراي ملي 1390بهمن12روز-

سه «:مقاومت طي اطالعيه اعالم كرد
بهمن ماه، دفتر اطالعات 11شنبه شب

عمومي يونامي در بغداد اطالعيه يي 
دربارة آمادگي ليبرتي براي انتقال 
: ساكنان اشرف صادر و اعالم كرد

كميسيارياي عالي پناهندگان سازمان “
نون ملل و دفتر حقوق بشر يونامي اك

اين را كه ساختار و امكانات كمپ 
ليبرتي طبق استانداردهاي انساني بين 
المللي تصريح شده در يادداشت تفاهم 
است، مورد تأييد قرار داده 

بدينوسيله ساكنان اشرف يك بار .“اند
ديگر مانند امضاي يادداشت تفاهم بين 
آقاي كوبلر نماينده ويژه دبيركل با 

 انجام شده دولت عراق، در برابر عمل
كه  هدف، همچنان. گيرند قرار مي

بهمن به 9 و 5نمايندگان اشرف در 
: بسيار روشن است«: آقاي كوبلر نوشتند

همين شرايط را ” داوطلبانه“يا كامالً 
مي پذيريد و تبعيت مي كنيد يا تقصير 
شليك بعدي موشكها و پس از آن قتل 
عام در ضرب االجل بعدي، با خودتان و 

  ! »بري شماستبر عهده ره
  

دخالت دادن غير قانوني رژيم 

 درموضوع اشرف وليبرتي

دراطالعيه دبيرخانه شورا  -
« : هم چنين آمده است) 90بهمن12(

بهمن، نماينده ساكنان اشرف در 7روز 
خارج از عراق به مارتين كوبلر 

در مورد مداخله رژيم ايران در “:نوشت
پرونده اشرف و همچنين اظهارات 

ه سفير رژيم ايران در بغداد آوري ك شرم
حسن دانايي فر، از فرماندهان نيروي ( 

عليه ساكنان اشرف به ) تروريستي قدس
شما نسبت داده و توسط تمام رسانه 
هاي رژيم ايران پخش شده است، به 
اطالعتان رسانديم كه اين امر شناخته 
شده يي است كه هيچيك از مقامهاي 

متحد كميسارياي عالي پناهندگان، ملل 
المللي  يا مقامهاي ساير ارگانهاي بين

ذيربط مجاز نيستند در مورد وضعيت 
يك پناهجو با دولتي كه وي از دست 

 . “»آن گريخته است به گفتگو بنشينند
مقاومت ايران «: اطالعيه مي افزايد

همچنانكه پيش از اين بارها تأكيد كرده 
است هر گونه دخالت رژيم آخوندي در 

ه ساكنان اشرف را يك سرنوشت و آيند
داند و ساكنان  خط سرخ عبورناپذير مي

. اشرف هرگز آن را قبول نخواهند كرد
اين اظهارات بارديگر تالشهاي رژيم 

حل  ايران براي به شكست كشاندن راه

مسالمت آميز در موضوع اشرف را، كه 
پيش از اين مقاومت ايران بارها نسبت 

د و كن به آن هشدار داده است، برمال مي
به همين خاطر سزاوار است ملل متحد 

طور خاص نماينده ويژه دبيركل در  و به
عراق، بالدرنگ اظهارات سفير رژيم 
ايران در بغداد را محكوم نموده و اعالم 
كنند ملل متحد و ارگانهاي دست 
اندركار، مانند يونامي و كميسارياي 
عالي پناهندگان از دخالت مستقيم و 

ران در كمپ ليبرتي غيرمستقيم رژيم اي
و در تعيين سرنوشت ساكنان اشرف 

  .»جلوگيري خواهند كرد
 فالح فياض 1391ارديبهشت5 روز -

مشاور امنيتي مالكي در تلويزيون دولتي 
آقاي مارتين كوبلر، «: عراق گفت

نماينده ويژه دبيركل ملل متحد در 
عراق، در جزييات با طرف هاي عراقي 

ران و ديگر و ايراني از طريق سفارت اي
كانالهاي ارتباطي با ايران براي تأمين 
الزامات اجراي تفاهم نامه بين او و 
عراق كه براي بستن قرارگاه اشرف 
امضا شده، گفتگو كرده است تا حضور 
. اين سازمان در خاك عراق خاتمه يابد

گفتگوهاي كوبلر شامل مكانيزم و نقش 
ايران براي انجام چيزهايي است كه اين 

مارتين كوبلر .  » را حل كندموضوع
هيچگاه اين اظهارات صريح مشاور 
امنيتي دولت عراق را درباره دخالت 
دادن رژيم ايران در پرونده اشرف 

  . تكذيب نكرد
 درشرايطي كه 1391 ارديبهشت22 در-

مارتين كوبلر به گفته خودش در ازاي 
تن ازساكنان اشرف به 2000رفتن 

 آخوندي زندان ليبرتي،توانست از رژيم
ويزاي ورود به ايران بگيرد، دبيرخانه 

بنا به : شوراي ملي مقاومت، اعالم كرد
گزارشهاي رسيده از تهران، مأموران 
جنايتكار وزارت اطالعات رژيم آخوندي، 

 ارديبهشت زير عنوان انجمن 19روز 
نجات، با مارتين كوبلر نماينده ويژه دبير 
كل در عراق، در هتل الله تهران 

ت كردند و خواستار استرداد مالقا
گروهي از مجاهدان اشرف به رژيم 

كوبلر همچنين با . آخوندي شده اند
شماري از عوامل و جاسوسان وزارت 
اطالعات تحت عنوان خانواده هاي 
ساكنان اشرف ديدار كرد و با نمايندگان 
صليب سرخ بين المللي در تهران 
موضوع خانواده هاي ساكنان اشرف و 

اين .  مورد بحث قرار دادليبرتي را
درحالي است كه مقاومت ايران بارها و 
از جمله در ابتداي سفر مارتين كوبلر به 
تهران هشدار داده است هرگونه گفتگو 
و دخالت دادن رژيم آخوندي در پرونده 
اشرف غيرقانوني و غيرقابل قبول و 
نقض آشكار بسياري از معاهدات و 

جاهدان قوانين بين المللي و خط قرمزم
ازهمين رو مقاومت ايران . اشرف است

شديد ترين اعتراض خود را به دبيركل 
ملل متحد به خاطر اين قانون شكني  
نماينده ويژه اش، ابراز مي دارد واقدام 
غير قانوني مارتين كوبلر را قويا محكوم 

  .مي كند
  17بقيه در صفحه 
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بيانيـة سي و يكمين 
  .....سالگرد 

  16بقيه از صفحه 

  

عذر تقصير و تعهدات مارتين 

  كوبلر 
 ژوئن، كوبلر در نامه اي به خانم 15در 

من متوجه هستم كه «: رجوي نوشت
ديدار من از تهران  موجب خشم از  

من صراحتاً .... جانب شما شده است
كنم كه بعنوان يكبار ديگر تأييد مي

ژه دبيركل وارد مذاكره با نماينده وي
دولت ايران در مورد سرنوشت ساكنان 

  .»اشرف و ليبرتي  نشدم و نخواهم شد
آقاي كوبلر در نامه خود اطمينان داد كه 

در اختيار طرف ايراني ، نه « گزارشها را 
در عراق و نه در ايران ، قرار نداده و 

من به متقاعد « :او افزود. »نخواهم داد
ق براي اينكه به كردن دولت عرا

خواسته هاي مشروع و منطقي ساكنان 
براي انتقال آنها از اشرف به ليبرتي 

  . »پاسخ بدهد، ادامه خواهم داد
يك هفته بعد نيز ، همزمان با 

 23گردهمايي بزرگ ويلپنت پاريس در 
ژوئن ، مارتين كوبلر طي اطالعيه اي، 
عالوه بر دولت عراق از همكاري 

كر و خاطر نشان ساكنان اشرف نيز تش
دولت عراق تنها طرف مذاكره « :كرد

يونامي در مورد آينده ساكنين كمپ 
با « كوبلر . »اشرف و كمپ حريه است

يادآوري مسئوليت دولت عراق براي 
امنيت و سالمت ساكنين همانطور كه 
در يادداشت تفاهم آمده، قوياً از دولت 

هاي غير عراق ميخواهد كه به وسيله
كوبلر تاكيد . »وسل نگرددآميز متصلح
به (آميز اين موضع جابجايي صلح« كرد

  . »غيرقابل مصالحه است) ليبرتي
 

سومين سخنراني كوبلر 

  درشوراي امنيت دربارة اشرف
) 2012ژوئيه19(1391تير29 روز -

مارتين كوبلر اظهارات خود در جلسه 
شوراي امنيت را  به متهم كردن 

ت قدرداني از حكومساكنان اشرف و 
ضمن چشم بستن عراق اختصاص داد و 

عمدي  بر حقايق و حقوق پناهجويان و 
استانداردها و  قانون انساندوستانه بين 

فقدان ارادة ساكنان « المللي، مدعي 
براي شراكت در پروسة تسهيل كنندگي 

اين ادعا در تعارض آشكار . شد» يونامي
با اظهارات خود او در جلسه شوراي 

 است كه طي 2012ل آوري10امنيت در 
 تن از ساكنان 1200آن پس از انتقال 

من مي « : اشرف به ليبرتي تصريح كرد
خواهم اين را برجسته كنم كه ساكنان 
اشرف برغم مشكالت اوليه حسن نيت 
و همكاري خود را در پروسه انتقال به 

آنها بي ترديد راه . ليبرتي نشان داده اند
ه ترك محلي ك. درازي را طي كرده اند

بيش از دو دهه در آن زندگي كرده اند 
بعد از اين . »براستي مشكل است

 نفر ديگر از ساكنان 800اظهارات، 
انتقال . اشرف به ليبرتي منتقل شده اند

اين شمار از ساكنان درحالي صورت 

گرفته كه براي تأمين حد اقلهاي انساني 
  . كمترين قدمي برداشته نشده است

  شوراي كوبلر در گزارش خود به-
امنيت كمترين اشاره يي به نقض 

 280( سيستماتيك تعهدات دولت عراق 
 18مورد نقض تعهدات در ليبرتي از 

نكرد ونيازي   ) 2012 ژوئيه 4 فوريه  تا
 جواب منفي به 30نديدكه  به 

درخواستهاي قانوني و مشروع ساكنان 
طبق بيانيه هاي كميسارياي عالي 

حال . كندپناهندگان ملل متحد، اشاره 
 ژوئن خود تأكيد 23آنكه كوبلر در بيانيه 

نماينده ويژه دبيركل به « : كرده بود
اصرار خود به دولت عراق براي پاسخ 
مثبت به خواستهاي معقول و مشروع 
ساكنان در مورد مقوالت انساني طبق 
قانون انساندوستانه بين المللي و قانون 

كوبلر در .  »حقوق بشر، ادامه مي دهد
 نيز در شوراي امنيت 2011سامبر  د6

هر گونه راه حل «: متعهد شده بود
عملي بايد مورد پذيرش هر دو طرف 
يعني دولت عراق و ساكنان كمپ اشرف 

اين راه حل بايد از يك سو .  قرار بگيرد
حاكميت عراق را محترم شمارد و از 
سوي ديگر به قوانين بين المللي 

ين انساندوستانه و حقوق بشري و قوان
وي هرگز به . »پناهندگي احترام بگذارد

  . اين تعهد عمل نكرد
 كوبلر به نحو حيرت انگيزي در برابر -

اعتراضهاي گسترده بين المللي به 
عملكرد جانبدارانه خود به سود حكومت 
مالكي و رژيم ايران ، از جمله اعتراضات 
كليسا در انگلستان و آمريكا، اعتراضات 

مع پارلماني در كنگره آمريكا و مج
 پارلمانتر 4000شوراي اروپا و بيش از 

 كشور جهان و همچنين اتحاديه 55در 
جهاني وكال، از حمايت كنندگان 
ساكنان اشرف خواست در طرف او و 
دولت عراق قرار بگيرند و در جلسه 
شوراي امنيت با انتقاد از شخصيتهاي 

« :مدافع حقوق ساكنان اشرف گفت
ي حاميان بين مسئوليت بر عهده بسيار

المللي مجاهدين است و بسيار اهميت 
دارد كه آنان بر مواضع ساكنان بطور 

يعني در جهتي كه كوبلر (مثبت 
كميته . »تأثير بگذارند) ميخواهد

پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران كه 
از حمايت اكثريت مجلس عوام و بيش 

عضو مجلس اعيان انگلستان 200از 
اين باره اعالم برخوردار است در

گزارش آقاي كوبلر به شوراي «:كرد
امنيت، كه در آن وي ما را نيز بخاطر 
برجسته كردن و تأكيد بر خواستهاي 
حداقل ساكنان مورد انتقاد قرار داد، 
ديگر جايي براي اعتماد ما به بيطرفي 
. وي در اين بحران باقي نمي گذارد

بنابراين، ما دبيركل سازمان ملل را به 
ن يك نماينده ويژه براي بحران تعيي

  »كمپ فرا مي خوانيم
 درحالي كه اين دولت عراق است كه -

عليه ساكنان اشرف مرتكب خشونت و 
جنايت عليه بشريت شده و هم چنان 
تهديد به كاربرد زور و خشونت مي كند، 
كوبلر در سخنان خود در شوراي امنيت، 
ساكنان بي دفاع را از دست زدن به 

« :ونت پرهيز داد و گفتتحريك و خش

من از ساكنان كمپ مي خواهم كه از 
قوانين عراق اطاعت كنند و از تحريك 

زمان براي دستيابي . و خشونت بپرهيزند
به يك راه حل با دوام به پايان مي رسد 
و صبر دولت عراق دارد به سر مي 

 49او هيچ نيازي نديد از . »....رسد
 مجروح در 1000كشته و بيش از 

 و حمله 88 مرداد سال 7 و 6ت حمال
 به اشرف ياد كند و 90 فروردين 19

تعهد سازمان ملل به تحقيقات در اين 
بدون . هم به فراموشي سپردباره را 

شك اين اظهارات درخدمت  خشونت و 
از همين رو، كميته بين . سركوب است

المللي درجستجوي عدالت، از سوي 
پارلمانتر در اروپا و آمريكا 4000بيش از

: خطاب به دبيركل ملل متحد نوشت
كاركرد هفت ماهة آقاي كوبلر و به «

خصوص گزارش او به شوراي امنيت 
دهد كه او نه بخشي از راه  نشان مي

. حل اشرف، بلكه بخشي از مشكل است
به همين خاطر كميته بين المللي 
درجستجوي عدالت بار ديگر بر ضرورت 
تعيين يك نمايندة شخصي از سوي 
شما براي رسيدگي به مساله اشرف و 
ليبرتي و ارزيابي مشكالت و خواستهاي 
ساكنان كه پيش از اين كميته بين 

رجستجوي عدالت خواستار آن المللي د
  .»كند شده بود، تاكيد مي

  
اعتراضات كنگره آمريكا و ساير 

  پارلمانها
درحالي كه طرح انتقال ساكنان اشرف 
به ليبرتي با تضمينهاي دولت آمريكا 
شروع شد؛ درحاليكه دولت آمريكا طبق 

المللي و طبق تعهداتي كه با قانون بين
از تك تك ساكنان اشرف براي حفاظت 

آنها در ازاي تحويل دادن سالحهايشان 
برعهده دارد و درحاليكه دولت عراق به 
تمامي تعهداتش به آمريكا و به ملل 
متحد در تضمين حقوق انساني ساكنان 
اشرف پشت پازده است، سياست دولت 
آمريكا،  اعمال فشار بر ساكنان اشرف 
براي رفتن به زندان ليبرتي و صرفنظر 

ليه انساني است؛ كردن از حقوق او
غيرقانوني و غير اخالقي، كه رويكردي 

اعتراضات گسترده يي را دركنگره 
  . آمريكا برانگيخته است

 رئيس و نائب رئيس كميته خارجي 
نماينده 78مجلس نمايندگان همراه با 

ديگر ازهردو حزب طي نامه مشتركي 
خطاب به وزيرخارجه آمريكا خواستار 

  .ده اندتصحيح اين رفتار ناپسند ش
اظهارات خانم ايليانا رزلهتينن دراين 

به عنوان رئيس «: زمينه سندي گوياست
، با خوشوقتي و افتخار و كميته خارجي

دست در دست جامعه ايرانيان مقيم 
آمريكا، مي گويم  كه ما وضعيتي را كه 
ايرانيان آزاديخواه در طرح فضاحت بارِ 
انتقال از اشرف به ليبرتي از آن رنج مي 

چقدر شرم .رند، محكوم مي كنيمب
براي “ آزادي“آورست كه ما از واژه 

محلي استفاده مي كنيم كه اساساَ يك 
بايد . اين ضد آزادي است. زندان است

در . به آن كمپ ضد آزادي اطالق كرد
كمپ اشرف، يك جامعه سرشار از 
 آزاديخواهاني وجود داشت كه آرمانشان

، بازگرداندن افتخارات ايران به آن
دمكراسي، آزادي و احترام به حقوق بشر 

ولي  آنها خود را در وضعيتي مي . بود
يابند كه به آنها بي توجهي شده و 
ناديده گرفته شده و پرتاب شده اند واين 
كار متأسفانه توسط دولت خود ما و 
دولت عراق صورت گرفته است، دولتي 
كه ما اين همه به آن كمك كرديم و 

. ايه فدا كرده ايمبراي آن خون و سرم
ولي حاال شاهد يك اتحاد نامقدس 
وسنگدالنه بين عراق و رژيم ايران 
هستيم و در اين ميان، آزاديخواهاني كه 
وجودشان براي دولت عراق و رژيم 
ايران آزار دهنده است، دركمپ ليبرتي 

من با بسته شدن كمپ اشرف . هستند
من با اينكه اين ساكنان . مخالف بوده ام

 اشرف خارج كنيم و به محل را از
قرار بود . ام ديگري ببريم مخالف  بوده

يك طرح استقراردركشورهاي ثالث به 
اجرا در آيد ولي ما شاهد هيچگونه 

هيچ كس به كشور . انتقالي نبوده ايم
به آنها . ديگري فرستاده نشده است

حداقل كرامت و آزاديها كه حتي به 
ان بازداشتيهاي خودمان كه عليه كشورم

دست به اقدام زده اند، مي دهيم، داده 
ما شاهد آن بوده ايم كه به . نشده است

طور روزانه افراد ناتوان كه مشكالت 
فيزيكي دارند، مجبورند روي شنزار تردد 
كنند يا خودشان را روي زمين بكشند 
تا بتوانند وارد مجموعه هاي بهداشتي 

اين عملكرد و رفتار برخالف . بشوند
زيني است كه ما در كشور تمامي موا

درليبرتي كيفيت آب . خودمان داريم
آب روان در بسياري از . خوب نيست

سيستم تهويه كامل . بلوكها وجود ندارد
. فضاي سبز مناسب وجود ندارد. نيست

ساكنان گفته اند به ما اجازه بدهيد ما 
روي اين كمپ كار كنيم و آنرا درست 

ند آنها درخواست هيچ چيز ندار. كنيم
جزاينكه به آنها فرصت داده شود 
وضعيت زندگي خود را بهبود 

بسياري از آنها از مراقبتهاي .بخشند
پزشكي كه مورد نيازشان است برخوردار 

هيچ يك از اين نيازهاي انساني . نيستند
به همين خاطر، .به آنها داده نشده است

ما مصر هستيم، مصرانه درخواست مي 
است مي كنيم و بازهم مصرانه درخو

كنيم كه وزارت خارجه ما به نحو 
بشردوستانه يي دست به اقدام بزند تا به 
ساكنان كمپ ليبرتي اجازه داده شود 
تأسيساتشان را بازسازي و نوسازي 

وزارت خارجه بايد اطمينان حاصل . كنند
كند كه ما به اين جابجايي اجباري 
ساكنان  از اشرف كه مدت زيادي است 

. ست، ادامه نمي دهيمخانه آنها بوده ا
اين بسيار غلط است كه آنها را از خانه 

ساكنان در ليبرتي احساس . بيرون كنيم
امنيت و سالمتي نمي كنند زيرا آنها مي 
دانند كه دولت عراق مي خواهد اين 

عراقيها اين . تشكيالت را نابود كند
تشكيالت و اين ساختار را نمي خواهند 

كنان در لذا شرايط را براي ماندن سا
بنابراين، ما . آنجا بسيار مشكل كرده اند

در كنگره، متعهد هستيم كه هر كاري 
  را كه مي توانيم بكنيم تا تضمين كنيم 

  18بقيه در صفحه 
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بيانيـة سي و يكمين 
  ......سالگرد 

  17بقيه از صفحه 
  با ساكنان ليبرتي رفتار انساني صورت 

آنها ميهن پرست هستند، آنها .مي گيرد
كشورشان را دوست دارند، آنها مشتاق 
اصول آزادي، دمكراسي وحكومت قانون 

آنچه را كه آنها نمي خواهند، . هستند
ي ماليان. ماليان حاكم بر ايران هستند

كه مي خواهند مردم ايران را خفه كنند  
وبراي همين مي خواهند در قدرت 

من بسيار خوشحالم كه دهها . بمانند
ودهها  نماينده كنگره نامه ما را امضا 
كرده اند و خواهان تحقق اين خواستها 
شده اند، و ما اين نامه را خطاب به 
وزيرخارجه كلينتون نوشته ايم و از او 

نحو علني مي خواهيم كه مستقيما و به 
نسبت به ساكنان اشرف و ساكنان 

زمان ارسال . ليبرتي توجه داشته باشد
اين نامه رسيده است و من خجالت 

ام كه ديگرنمي توانم امضا قبول كنم  زده
زيرا هر روز نمايندگان بيشتري از هر دو 
حزب با ما تماس ميگيرند تا اين نامه را 

 ساكنان امضا كنند و كمك كنند كه با
ما به . اشرف وليبرتي عادالنه رفتارشود

  . »نبردمان ادامه خواهيم داد
  

نامة روشنگر به مشاور ويژة 
  وزيرخارجه آمريكا

 1391 مرداد9نمايندة ساكنان اشرف روز 
در نامه مبسوطي خطاب به مشاور ويژه 
وزيرخارجه آمريكا به روشنگري درباره 
خواستهاي حداقل ساكنان اشرف و نقض 

عهدات دولت عراق و مواضع غلط ت
وزارت خارجه، پرداخت كه فشرده آن به 

  :قرار زير است
 نخستين واقعيت اين است كه مسائل -

اشرف و ليبرتي تحت تاثير مستقيم 
. رابطه دولت عراق با رژيم ايران است

 در ايران ، 2009رژيم ايران پس از قيام 
سپس باال گرفتن بهار عرب، در وحشت 

آن براي موجوديت رژيم، در از عواقب 
صدد نابودي مهمترين  اپوزيسيون 

هسته مركزي . سازمانيافته خود است
دعوا تا آنجا كه به رژيم ايران مربوط 
ميشود بر سر حضور سازمان مجاهدين 
خلق ايران در اشرف يا ليبرتي يا انتقال 
آنها به خارج از عراق نيست بخصوص 

ح  طر2011كه ساكنان سرانجام در مي 
پارلمان اروپا را كه از سوي آقاي 
استراون استيونسون به خانم رجوي ارائه 
شد براي ترك عرا ق پذيرفتند و از 

 ساله 25حقوق مسلم پناهندگي و اقامت 
  . خود در عراق صرفنظر كردند

 دعوا بر سر وجود سازمان مجاهدين 
خلق ايران است كه رژيم ايران آنرا تنها 

داند و تهديد موجوديت خود مي 
ميخواهد يا آنرا بطور فيزيكي نابود و يا 

  .زير فشار وادار به تسليم كند
 و تحويل حفاظت 2009آنچه از ابتداي -

اشرف به عراق اتفاق افتاده است از 
جمله دو قتل عام و محاصره ضد انساني 
و ضرب االجلهاي پياپي و مخالفت با 
ثبت نام و مصاحبه هاي كميسارياي 

 ملل متحد در اشرف و عالي پناهندگان
فشارها، محدوديتها و شرايط اسفناك 

باال .ليبرتي در همين چارچوب است
گرفتن احتمال سقوط بشار اسد، شرايط 
نامتعين داخلي عراق و بحرانهاي داخلي 
رژيم، ضرورت نابودي سازمان مجاهدين 
خلق ايران و يا الاقل ضربه زدن به آن 

ن را در حال حاضر به اولويت مطلق اي
اين، فلسفة . رژيم تبديل كرده است

شتاب و تدابير سركوبگرانه دولت عراق 
براي روانه كردن ساكنان اشرف به 
زندان ليبرتي بدون تامين الزامات حداقل 

  . انساني است
 8 به موازات اين طرح شيطاني، تجربه -

ماهه اخير نشان ميدهد كه به رغم 
خوش بينيهاي اوليه، سفير كوبلر عمالً 

موريتي ندارد جز بستن اشرف و تلنبار مأ
كردن ساكنان در زندان ليبرتي به هر 

اما آنچه .قيمت، و مستقل از عواقب آن
براي ما اهميت دارد حفظ جان و شرافت 
سياسي و تامين نيازمنديهاي انساني 
. حداقل ساكنان اشرف و ليبرتي است

اينها همان چيزهايي است كه رژيم 
   .ايران نشانه رفته است

 دولت عراق به درخواست رژيم ايران -
به معني فني كلمه به تخليه اجباري 
ساكنان اشرف مبادرت كرده كه از 
. مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است

مهمتر ازهمه اينها، ساكنان اشرف به 
محلي منتقل شدند كه با هر معيار يك 

ما از روز اول . زندان محسوب مي شود
كل بانكيمون،  شما به وزير كلينتون، دبير

و سفير كوبلر نوشتيم كه ليبرتي زندان 
است و هيچ كس با اراده خود به زندان 
نمي رود و حاال اين نظر كارشناسي 

گروه كار بازداشتهاي (سازمان ملل
است كه تصريح مي ) خودسرانه

وضعيت ساكنان ليبرتي مترادف «كند
  .»است با وضعيت بازداشتيها و اسرا

دف از جابجايي، منهدم در يك كالم، ه-
كردن اپوزيسيون سازمانيافته رژيم ايران 

به همين خاطر خامنه اي . بوده و هست
در مالقات با مالكي در سفر اخيرش به 

 4از او به خاطر ) 2012 آوريل23(تهران
خدمت بزرگ تقدير كرد و گفت هيچ گاه 

اخراج . اين خدمات فراموش نخواهد شد
سازمان نيروهاي آمريكايي، اخراج 

مجاهدين خلق ايران، حمايت از بشار 
  . اسد و سركوب رهبران سني

 دولت عراق بارها اعالم كرده است كه -
ساكنان اشرف و ليبرتي هيچ استاتوي 
قانوني ندارند و حضورشان در عراق غير 

متاسفانه دولت آمريكا در . قانوني است
مقابل اين ادعا كه توجيه كنندة بسياري 

ه ساكنان است سكوت از جنايات علي
كرده است در حاليكه در قبال حفاظت 
ساكنان اشرف و ليبرتي تا تعيين تكليف 

دولت اياالت .نهايي مسئوليت كامل دارد 
متحده به دليل موافقتنامه امضاء شده با 
يكايك ساكنان، به دليل كنوانسيونهاي 
ژنو و به دليل تعهدات بين المللي اش، 

ساكنان در مقابل حفاظت و سالمت 
 . اشرف مسئوليت  دارد

 از روز اول وضعيت در ليبرتي چيز -
امضاي يادداشت . ناشناخته اي نبود

تفاهم از سوي مارتين كوبلر بدون اطالع 
ما و نواقص جدي در محتواي آن، ما را 
نسبت به اهداف او و دولت عراق بدبين 

در دهها نامه و ايميلي كه قبل . مي كرد
يبرتي براي او نوشته از شروع انتقال به ل

 2012ژانويه4شده بارها وازجمله درنامه 
با آنچه «به اوخاطرنشان شده كه ليبرتي 

شما در پيامهاي خود به ساكنان اشرف و 
 دسامبر در 7متعاقبا در مالقاتهاي 

 29و  19 و 13بروكسل و مالقاتهاي 
 17  و 16دسامبر در اشرف و مالقاتهاي 

 دسامبر در پاريس به ما و يا 27 و 26و 
..... ساكنان اشرف گفتيد متناقض است

همه مشخصاتي كه از محل اختصاص 
يافته در ليبرتي به ساكنان اشرف در 

  . »اختيار ماست، با زندان تطابق دارد
با اينهمه و به رغم همه واقعيتها، تنها -

كه رئيس جمهور برگزيده عاملي 
مقاومت ايران خانم مريم رجوي را 
متقاعد كرد از ساكنان اشرف بخواهد 
اين جابجايي را بپذيرند اطمينانهاي وزير 

اين . كلينتون و دولت اياالت متحده بود
وضعيتي بود كه از ستون اول تا پنجم 

 تن از 2000به رغم انتقال .ادامه يافت
ضدانساني و ساكنان به ليبرتي محاصره 

ممنوعيت تردد و عدم دسترسي به وكيل 
ساكنان براي انتقال . همچنان ادامه دارد

به ليبرتي تنها به برخي حقوق اوليه در 
چارچوب استانداردهاي بين المللي 
انساندوستانه و حقوق بشري اكتفا كردند 
كه تأمين اين حقوق اوليه هم از هر 

  . گروه به گروه بعد موكول شد
 اظهارات شما دركنفرانسهاي برخالف-

مطبوعاتي،ساكنان هرگز خواستهايشان را 
ماه گذشته آنها 7در . عوض نكردند

مستمرا و الينقطع دامنه خواستهاي خود 
اميد است دولت . را محدودتر كردند

آمريكا و وزير كلينتون و شخص شما 
نفوذ و امكانات خود را به كار بگيريد و 

از مسير دولت عراق را متقاعد كنيد 
خطرناكي كه در اجراي طرحهاي رژيم 
ايران در پيش گرفته است، بازگردد و با 
خودداري از كارشكني در تامين 
حداقلهاي انساني، بگذارد كه راه حل 

  .مسالمت آميز پيش برود
  

    نتيجه گيري و چشم انداز
با توجه به رويارويي فشرده بين -

مقاومت سازمانيافته و رژيم واليت فقيه 
سياسي براي - اكنون دركارزار حقوقيكه

درهم شكستن برچسب تروريستي و 
كارزار ميهني و بين المللي براي دفاع از 
رزمندگان آزادي ايران در اشرف و 
ليبرتي به نقاط تعيين كننده يي رسيده 

  است؛
 با توجه  به بحران همه جانبه يي كه -

تمامي ساختار اين رژيم را فراگرفته، و 
شكست مذاكرات رژيم با با توجه به 

  ؛5+1نمايندگان كشورهاي 
در شرايطي كه سپاه قدس تحت امر -

خامنه اي اقدامات تروريستي خود را در 
  گوشه و كنار جهان تشديد كرده است؛

با در نظر گرفتن اين كه شعله ور شدن -
هرچه بيشتر قيامهاي مردم دلير سوريه 
وگسترش جنبشهاي بهار عرب براي 

كابوس مداوم ايجاد كرده خامنه اي يك 
  است؛

و در شرايطي كه بحران گراني و 
فشارهاي طاقت فرساي معيشتي به بروز 

اعتراضات اجتماعي راه برده و مردم جان 
به لب آمده ايران به اشكال مختلف 
خشم و نفرت خود را از استبداد مذهبي 
حاكم بر ايران ابراز مي كنند، اوضاع 

ي در ايران انفجاري و تحوالت مهم
  .چشم انداز است

مقاومت ايران با برگزاري گردهمĤيي 
 تير امسال بر عزم خود بر 3بزرگ 

. سرنگوني واليت خامنه اي تاكيد كرد
هم چنان كه در گزارش اجالس 
مياندوره اي شوراي ملي مقاومت ، 

  : خاطرنشان شده است
شوراي ملي مقاومت ضمن قدرداني از « 

ن شركت كنندگان و برگزار كنندگا
گردهمايي سوم تير در  ويلپنت پاريس 
تاكيد مي كند كه اين اجتماع عظيم كه 
شكوهمند تر از هميشه برپاشد، نماد 
گويايي از گسترش پايگاه مقاومت در 
جامعه ايران و صحنه درخشاني از 
همبستگي بين المللي با مقاومت ايران و 
ايستادگي حاميان اشرفيها در مجالس 

ن رهبران سياسي و قانونگذاري و درميا
  كشور جهان بود و 55شخصيتهاي 

برگزاري آن در مقطع حساس كنوني  به 
ديكتاتوري آخوندي و دست نشاندگانش 
درعراق نشان داد كه توطئه هاي آنها 
حتي اگرمماشاتگران وكارگزارانشان در 
نهادهاي بين المللي نيز به امداد 

رسانيهاي غيبي و علني برخيزند،  
قاومت  مشروع مردم ايران قادرنيست، م

و پيشگامانش را  ازميان بردارد يا با 
توسل به تهديد و فشارهاي ضد انساني، 

  .  »به بند بكشد
تمامي اجزاي مقاومت سازمانيافته مردم 
ايران با عزمي جزم به استقبال تحوالت 

دراين . روند و كارزارهاي پيش رو مي
مسير و براي تحقق آرمان تاريخي ملت 

ن،  شوراي ملي مقاومت در آبان سال ايرا
طرح جبهه همبستگي ملي براي «1381

را تصويب » سرنگوني استبداد مذهبي
در اين طرح بر همبستگي . كرد

نيروهاي جمهوريخواهي كه  با التزام  «
به نفي كامل  نظام واليت فقيه  و همه 
جناحها و دسته بنديهاي دروني آن، براي 

وكراتيك و استقرار يك نظام سياسي دم
مستقل و مبتني بر جدايي دين از دولت 

  .    تأكيد شده است» مبارزه مي كنند
بر همين اساس، شوراي ملي مقاومت در 
آغاز سي و دومين سال حيات خود  با 
آگاهي به موقعيت و شرائط پرتالطم 
كنوني و روند پرشتاب تحوالت در 
خاورميانه و با آگاهي به وظايف سنگيني 

دارد، با مردم ايران تجديد كه پيش رو 
پيمان مي كند و همه زنان و مردان 

مرگ بر اصل «ايران زمين را با شعار 
به »  زنده باد ارتش آزادي-واليت فقيه

مقاومت و اعتراض در هر كوي و برزن   
و به اتحاد و همبستگي براي پيشرفت 
راه حل سوم، كه سرنگوني رژيم واليت 

ميت مردم فقيه و استقرار آزادي و حاك
  .خواند است، فرامي

  
  شوراي ملي مقاومت ايران
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  فيلم
  

 بر اساس "سنگ صبور"فيلم 

  رمان عتيق رحيمي
 سنگ صبور بر اساس رمان موفق فيلم

عتيق رحيمي در تورنتو به نمايش 
يكي از  رمان سنگ صبور. گذاشته شد

 سالهاي اخير بوده  درپرفروشترين كتابها
كه چهار سال پيش جايزه ادبي 

قاي آ فرانسه را نصيب "گنكور"
گردان افغاني  نويسنده و كار،رحيمي

را  نقش اول فيلم سنگ صبور. كرده بود
 .گلشيفته فراهاني به عهده دارد

  

 "زبان يك خلق" نمايش فيلم
در سالگرد درگذشت محمود 

  درويش
در  المللي سينماي تبعيد جشنواره بين

 شاعر ،محمود درويش سالگرد درگذشت
در گراميداشت  بزرگ خلق فلسطين و
 نمايشام به  اقدخاطره شعر و مبارزه او

  ساخته ،"زبان يك خلق"فيلم 
 شعر خواني،  همراه با"بيتون سيمونته"

  .  كردموسيقي و آواز
  

  مونترال جشنواره پايان

 فيلم جهاني جشنواره ششمين و سي
 با اوت سوم و بيست پنجشنبه مونترال

 "دالري ميليون كروكوديل" فيلم
 به آغاز "لين شنگلي" بلند ساخته

 با روز دوازده از پس و كرد كار
 از فيلم دو و سي و چهارصد نمايش
 سوم دوشنبه روز ،جهان كشور هشتاد

  فيلم.داد خاتمه خود كار به سپتامبر
 آتش كه جايي" اي تركيه

 "گونس اسماعيل" ساخته ،"سوزاندمي
 رالتمون امسال جشنواره اصلي جايزه

 آقاي مفيل  داستان. به دست آوردرا
 نام به جواني دختر درباره گونس
 به مادرش و پدر كه است عايشه
 به سراسيمه را او ،بيماري تصور

 وقتي اما رسانند،مي بيمارستان
 ديگر ،است حامله فهمندمي

 بماند زنده خواهندنمي

 جشنواره امسال مسابقه بخش در
 ايران سينماي از فيلمي ،مونترال
 سابقهم بخش در اما نداشت، حضور

 هفتگانه بخشهاي در و اول فيلم
 و بلند فيلم پنج مجموع در جشنواره

 سينماي توليدات از كوتاه فيلم دو
 ،"بغض" .درآمد نمايش به ايران

 ايراني فيلم تنها درميشيان رضا ساخته
  .بود "اوليها فيلم" رقابتي بخش در
 
  جوايز*

 وقتي" – شمالي آمريكاي بزرگ جايزه
 از گونس اسماعيل ،"سوزاندمي آتش

 تركيه
 طور به - داوران تاهي ويژه جايزه

 تسينتسادزه ديتو ،"هجوم" به مشترك
 امانول، "نارنجي غسل" و آلمان از

 اسپانيا از اوريب
 آخرين" -كارگرداني بهترين جايزه
 سوئد از تروئل يان، "جمله
  بريژيت-زن بازيگر بهترين جايزه
 از "بسته فصل" فيلم براي مير،هوب
  آلمان
  كارل-مرد بازيگر بهترين جايزه

 كودكن شد پير" فيلم براي مركاتس،
  اتريش از "ساله هشتاد
 ماركو -نامهفيلم بهترين جايزه

 كولي" فيلم براي نابرسيك،
  اسلواني از "شانگهاي

 -هنري مشاركت بهترين جايزه
 فيلم براي پروشكين، آلكساندر

  روسيه از "كفاره"
  يازو-هنري نوآوري بهترين جايزه
  چين از "بالها" فيلم براي يانگ،
  مارتين-كوتاه فيلم بهترين جايزه

  از"فرسونمك" فيلم براي چارترند،
  كانادا
 -كوتاه فيلم داوران تاهي ويژه جايزه

 ضيافت" فيلم براي وي، هفانگ
 و كانادا مشترك محصول ،"معشوقه

   رانسهف
  

ي جشنواره ونيز به يشير طال
 تعلق ه كره ايفيلمساز برجست

  گرفت
 ،در شصت و نهمين دوره جشنواره ونيز

كيم " هجدهمين ساخته ،"پي يتا"فيلم 
 كه فيلمهاي ستايش شده "كي دوك
  يز، زمستان يبهار تابستان، پا"اي چون 

  
 -3( "چوب گلف" و "و باز بهار
Iron (برنده جايزه ،را در كارنامه دارد 

  . ي شديشير طال
اين فيلم داستان مردي را بازمي گويد 
كه وظيفه اش ستاندن قرضهايي است 
كه كارگران فقير بايد با بهره فراوان 
پس بدهند و زماني كه قادر به انجام 
اين كار نيستند، اين مرد آنها را از لحاظ 
جسمي ناقص مي كند تا از حق بيمه 
. بهره مند شوند و بدهي شان را بدهند

 زن خود را به عنوان در اين ميان يك
مادر او معرفي مي كند و سعي دارد 

 و هاعتماد اين مرد خشن را جلب كرد
  .احساسات او را بارور كند

  
  

هنرمندان براي كمك به زلزله 
  زدگان آذربايجان 

  

  

پرويز پرستويي، رضا كيانيان، مسعود 
رايگان، حبيب رضايي، ماني حقيقي، 

ران، نگار جواهريان، صابر ابر، رضا عطا
حامد بهداد، كمال تبريزي، باران 
كوثري، رضا ميركريمي، پوران 
درخشنده، مهدي عسگرپور، فرهاد 
توحيدي، طناز طباطبايي، فاطمه 
معتمدآريا، جعفر پناهي، همايون 

 گروهي... اسعديان، منوچهر محمدي و
از هنرمندان ايراني هستند كه به ياري 

از قربانيان زلزله آذربايجان و آناني كه 
 ،زير خروارها خاك جان به در برده اند

  . شتافتند
 رخ داد يتداخل بزرگدر آخر يك هفته 

  و آن هم چيزي نبود جز حضور دو گروه 

  
 در دو نقطه مختلف با دو سينماگراناز 

كه   در حالي؛ متفاوتبه كليهدف 
 ،گروهي به ديدار احمدي نژاد رفته بودند
 ،گروه ديگري با دادن يك شاخه گل

هموطنان خود را براي 
كمك به قربانيان زلزله 

اين گروه از . دعوت كردند
هنرمندان با استقبال بي 
نظير مردم و كمكهاي 

  .آنان روبرو شدند
  

  20بقيه در صفحه 
  
  

  

  ماهشهريور رويدادهاي هنري 
  ليال جديدي

  
  : سخن روز

مقانه حامروز فقط حرفهاي ا.  راستي كه در دور تيره و تاري زندگي مي كنيم-
 آنكه مي خندد، اخم بر چهره نداشتن از بي احساسي خبر مي دهد و. بي خطرند

) 1956 - 1898(برتولت برشت (هنوز خبر هولناك را نشنيده است 
  ) آلماني كمونيستاتر و شاعري كارگردان ت،نويس نمايشنامه

  
، است حتي اگر كر باشي آهنگ زندگي زيباست حتي اگر كور باشي، خوش -

ق ثانيه اي عاش مسحور كننده است حتي اگر فلج باشي، اما بي ارزش است اگر
فرهنگ شاعر و نويسنده، ) 1379 مرداد 2 -1304 آذر 21( احمد شاملو  (نباشي
سسان و دبيران كانون وونگار، پژوهشگر، مترجم و از م ، روزنامهنويس

 )نويسندگان
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رويدادهاي هنري 

  ماهشهريور 
  

  19بقيه از صفحه 
  
  

قالده هاي "بازيگر اصلي  اخراج

    از جمع هنرمندان"طال

 فيلم  بازيگر اصلي،عليرام نورايي
 جمع كه به "قالده هاي طال" سفارشي

هنرمنداني كه براي كمك به زلزله 
 زدگان آذربايجان گردهم آمده بودند،

گفته ، توسط هنرمندان و به خزيده بود
 از "يك كارگردان سرشناس"خود او 

وي با ابراز بي . ميان جمع اخراج شد
 وجود ،اطالعي از علت اين امر

 در ميان سينماگران را "باندبازي"
 . كردعلت اين امر توصيف 

خيزشهاي ، " طال هايقالده"فيلم 
را هدايت شده  1388 سال در اجتماعي
تعريف مي  آمريكا و بريتانيا از سوي

سابق  جواد شمقدري، معاون. كند
يس سازمان يسينمايي وزارت ارشاد و ر

يك  رژيم اعتراف كرده كه سينمايي
تومان از هزينه ساخت فيلم  ميليارد

 از سوي دولت تامين "هاي طال قالده "
  .شده است

  
آخرين  "فصل كرگدن"فيلم 

   قباديساخته بهمن

 مضمونى شاعرانه "فصل كرگدن"فيلم 
است كه  شاعر كُرددارد و داستان يك 

  از طريق اشعارش به دنبال زندگى گم
 سي واين فيلم در . گردد شده خود مي

المللي فيلم  هفتمين دوره جشنواره بين
 با نمايش فيلمهايي از "تورنتو"

سراسر جهان در بخشهاي  كارگردانان
، "كشف استعدادها"، "اساتيد"
 16 روزهاي  در"مستند" و "مستقلها"

 16 تا 6(اه جاري  شهريورم26تا 
 در شهر تورنتو در كشور) 2012سپتامبر 

  .به نمايش گذاشته شدكانادا 
به كارگرداني بهمن  "فصل كرگدن"

و نقش هان كلهر كيقي ، موسيقبادى
بهروز وثوقي، مونيكا بلوچي و فريني آ

با حضور اين فيلم . مي باشدبرن ساعت 
كارگردان و بازيگران در بخش اصلي 

  فيلم سن سباستينفستيوال جهاني
  .حضور خواهد داشتنيز اسپانيا 

 6 - پاريس -فرهنگسراي پويا نقل از (
  )2012سپتامبر 
 

فرار از تهران در جشنواره فيلم 

 تورنتو به نمايش 

، كارگردان و هنرپيشه  "بن افلك"
 در جشنواره "آرگو"آمريكايي، با فيلم 

اين فيلم . فيلم تورنتو حضور يافت
 6 خروج مخفيانه روايتگر عمليات

ديپلمات آمريكايي از ايران در ميانه 
بحران گروگانگيري سفارت آمريكا در 

 . تهران است

اين فيلم همزمان با اعالم خبر بسته 
شدن سفارت كانادا در تهران در اين 
  .جشنواره بر روي پرده رفت

ي اين كارگردان و هنرپيشه  به گفته
ن آمريكايي، همزماني اين دو رويداد نشا

دهد كه داستان اين تريلر سياسي  مي
 سال از وقوع حادثه 30حتي اگر 

همچنان "گيري گذشته باشد،  ن گروگا
ه از منظر پيامدهاي ناخواسته انقالب ك

و چه از نظر دست و پنجه نرم كردن 
كنوني با موضوعاتي كه آن زمان نيز 

 از اهميت بااليي ،"درگيرشان بوديم
  .برخوردار است

  

 الهام گرفته از گزارشي "آرگو"فيلم 
است كه به تازگي منتشر شده و در 

ه عمليات مشترك سازمان  برگيرند
 هايو سازمان) سيا(اطالعاتي آمريكا 

 ديپلمات 6امنيتي كانادا براي قاچاق 
آمريكايي از ايران در ميانه بحران 

گيري سفارت آمريكا در تهران   گروگان
  .بوده است

  
  موسيقي

 
 تور زاريبرگ مايكل جورج

  گرفت سر از را خود جهاني
 
 بريتانيايي ستاره ،"مايكل جورج"

 كنسرتهاي جهاني تور پاپ، موسيقي
 را "سيمفونيكا" عنوان با خود موسيقي

 الريهذات به ابتاليش علت به كه

 سر از وين در بود، شده متوقف
 65 مجموع از كنسرت 46  او.گرفت

 از پيش تا را خود جهاني تور كنسرت
 اما از ماه ،ه بودكرد برگزار اش بيماري

  برنامه هاي خود رانوامبر سال گذشته
  .دكرلغو  الريه  ذاتبه علت بيماري

 را كنسرت اين بليت هزارجورج مايكل 
كه  وين عمومي بيمارستان كاركنان به

ت او از مرگ تالش كرده ابراي نج
 والنومس اما كرد، هداا. بودند

 700 اين خواننده، اجازه با بيمارستان
 درباره تحقيق به كمك براي را بليت

 از نفر 300 .فروختند ريوي بيماريهاي
 در كنسرت او بيمارستان پزشكي تيم

 بزرگي افتخار": گفت او. حضور داشتند

 بخواني مرداني و زنان براي كه است

 ".اند داده نجات را تو كه
ت، فگ عيتجم به خطاب مايكل جورج

 سپس  و"است معركه بودن زنده"

 را "سيمونز نينا" از "خوبه حالم" ترانه

 پزشكان از يكي درخواست به بنا

  .خواند كنسرت در حاضر
  

 در كردي موسيقي جشنواره

  آلمان

 هر آلمان در "لند مورگن" جشنواره
 معرفي در اي ويژه هاي برنامه سال

 محور امسال .دارد شرقي موسيقي

 كردي موسيقي نوارهجش اين اصلي

 هنرمندان ،جشنواره در اين. بود

 از گوناگون كشورهاي از مختلفي
 به تركيه و سوريه عراق، ايران، جمله
 شده دعوت آلمان "اوسنابروك" شهر

 كردي فرهنگ و موسيقي تا

 عالقمندان به امكان درحد را

 .كنند معرفي
 رفتن صحنه روي با جشنواره

 از يكي ،"دوغان اينور"
 خوانندهاي ترين سرشناس

 اركستر .شد افتتاح كرد

   متشكلجشنواره اين مجلسي

 

 به ،دكر غير و كرد هنرمنداناز 
 سرشناس موسيقيدان اين نحو بهترين

 اين افتتاحيه شب در .كرد همراهي را
 و نواز كمانچه كلهر، كيهان فستيوال،

 ازجمله تنبك، نوازنده ،ساماني رضا

 روي به كه دبودن ايراني هنرمنداني

 .رفتند صحنه

 يمردم كردها":مي گويد كلهر كيهان
 موسيقي و هستند داشتني دوست

 يك در چون اما ،دارند زيبايي بسيار
 و كشورها در و نيستند متمركز جا

 هر كنند، مي زندگي گوناگوني مناطق
 و دارند را خودشان لهجه كدام

 همان خاص طعم نيز شان موسيقي

   ".است گرفته را منطقه
 در كردي موسيقي كه است معتقدوي 

 توجهي قابل پيشرفت اخير سالهاي

 است ممكن آن دليل كه است كرده

 چيره و استعداد با هاي نوازنده وجود
 رضا محمد .باشد امروزي دست

 پور سهراب تنبك، نوازنده مرتضوي،
 حسين و تبار كرد نواز كمانچه ناظري،

از جمله نيز دف نوازنده زهاوي،
 جشنواره اين در داني بودند كههنرمن

  .داشتند شركت
  

  نمايشگاه
  

 حفظ يبرا "نيوتوپيا"نمايشگاه 

   حقوق بشرتيو رعا

 هنرمند 70 آثار "نيوتوپيا"نمايشگاه 
جهان براي حفظ و رعايت موازين 

اين . گذارد حقوق بشر را به نمايش مي
 و "الملل عفو بين"نمايشگاه به ابتكار 

 . برگزار مي شود "بان حقوق بشر ديده"

نيوتوپيا ـ "هدف مبتكران نمايشگاه 
 كه در شهر "سرزمين حقوق بشر

در ) Mechelen ("مشلن"كوچك 
شود، نماياندن چگونگي  بلژيك برپا مي

المللي حقوق بشر در  اجراي منشور بين
اين منشور كه شامل . قرن اخير است

شود، سه سال پس از   ماده مي30
 10ر سيس سازمان ملل متحد دات

، از سوي مجمع عمومي 1948دسامبر 
مفاد اين . اين سازمان به تصويب رسيد

منشور حقوق بنيادي مدني، فرهنگي، 
 را كه  اقتصادي، سياسي، و اجتماعي

شهروندان هر كشوري بايد از آن 
  .است  برخوردار باشند، مشخص كرده

علت برگزاري اين نمايشگاه در 
 اين است كه در سالهاي "مشلن"

 جهاني دوم اين شهر به يكي از جنگ
. كانونهاي نقض حقوق بشر تبديل شد

اين شهر يكي از ايستگاههاي اصلي 
انتقال يهوديان و اقليتهاي قومي 

 به اردوگاه مرگ "روما" و "سينتي"
  . آشويتس ـ بيركنوآ بود

نيوتوپيا ـ سرزمين "هدف نمايشگاه 
، تنها بازبيني و كاوش در "حقوق بشر

ي  به گفته. ته نيستتاريخ و گذش
 ي ما اين وظيفه" :"هرمن فان گوتم"
ست كه پلي بين گذشته و حال، بين ا

 ناسيونال سوسياليسم و شرايط دوره
آموزان و   امروز ايجاد كنيم و دانش

جواناني را كه به ديدن اين نمايشگاه 
آيند از اهميت حفظ و رعايت موازين  مي

  ".حقوق بشر آگاه سازيم
  

   حق و حقوق   هنرمندان بي

  

عفو "ترين آمار   بر اساس تازه
 كشور در 91، در حال حاضر "الملل بين

  سراسر جهان از رعايت حقوق مدني، 

  
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در حق 

بيشتر . زنند شهروندان خود سرباز مي
هنرمنداني كه آثارشان در نمايشگاه 

 به نمايش گذاشته شده، از "نيوتوپيا"
، برابري و عدالت در مواهب آزادي

نيمي از . اند  بهره بوده  كشورهاي خود بي
هنرمندان از كشورهايي چون چين، 

  .اند  روسيه يا كشورهاي عربي برخاسته
ترين    يكي از مطرح،"علي فرزات"

كاريكاتوريستهاي جهان عرب، از 
  او به دليل . ي اين هنرمندان است جمله

مخالفت با سياستهاي ضدبشري رژيم 
ار اسد در سوريه، يك بار دستگير و بش

ماموران امنيتي، در . شكنجه شد
بازجوييها يكي از انگشتان دست او را به 

  . شكستند"هشدار"عنوان 
  

  23بقيه در صفحه 
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آينده سازان : زنان مداخله گر

ميريدل لي " :هرگز نمي ميرند

  "سور

، عضو حزب "ميريدل لي سور"
روزنامه نگار،شاعر،  كمونيست آمريكا،

 از پدر و ،نويسنده و داستان نويس
مادري فمينيست به دنيا آمد و در ميان 

 ديكال، پوپوليستها و اعضايادهقانان ر
  كارگران صنعتي جهاناتحاديه هاي
 عالقه "ميريدل لي سور". پرورش يافت

داشت تا خالقيتهاي ادبي اش را دنبال 
به شرق آمريكا   به همين منظور وكند

مهاجرت كرد كه در همين زمان مدتي 
وي با .  زندگي كرد"اما گلدمن"با 

 و "جان ريد"شخصيتهاي ادبي، مانند 
 ارتباط نزديكي "ادنا ونست ميالي"

  . داشت
 به چاپ 1927ر سال اولين مقاله او د

 "ميريدل" ياشعار و داستانها. رسيد
همگي برخاسته از تفكرات سياسي اش 

 اجتماعي آن - بود كه شرايط سياسي
 بر افزون. زمان را منعكس مي كرد

در رابطه با جنبش  "ميريدل"اينها، 
ل مربوط به زنان، يكارگري، مسا

ملتهاي مختلف مانند سرخپوستها، 
طور كلي ه ي و بل دهقاني و شهريمسا

در شرايط  به ويژه وضعيت تهيدستان
 گزارشهاي زيادي جمع  دوره،بحراني آن

آوري مي كرد و در اين رابطه قلم مي 
  . زد

 به عنوان يكي از اعضاي "ميريدل"نام 
حزب كمونيست، در دوره مك كارتيسم 

طور ه  باواما . در ليست سياه قرار گرفت
. دمخفيانه همواره در حال نوشتن بو

  در طول زندگي اش"ميريدل لي سور"
. داستانهاي زيادي براي كودكان نوشت

اين داستانها نشان مي دهند كه وي از 
قريحه و خالقيت بي نظيري در تلفيق 
موسيقي محلي و تاريخ برخوردار بوده 

 او نوشته هايبسياري از كتابها و . است
با آغاز جنبش زنان در دهه هفتاد براي 

  .  چاپ رسيدنداولين بار به
 تا آخرين لحظات عمرش "ميريدل"
 به نوشتن در حوزه ادبيات ) سالگي96(

  .ادامه داد مترقي
  

بنگالدش و كارگران زن صنعت 

  پوشاك

 - 2012 جوالي 27سوشيتدپرس، آ
صنعت پوشاك بنگالدش دومين صادر 

 پوشاك به جهان بعد از چين هكنند
 صنعت پوشاك  شاغل دركارگران. است

يني دريافت ي دستمزد بسيار پابنگالدش
مي كنند و در شرايط كاري نامناسبي 
قرار دارند كه به همين دليل توجه خرده 

ه اين فروشان بين المللي را ب
 3.5. لب كرده استكشور ج

 نزديك بهميليون از كارگران در 
 پوشاك در هپنج هزار كارخان

بنگالدش، زن هستند كه 
ساعتهاي طوالني در كنار 

خياطي به تهيه چرخهاي 
وال "ي مانند يشركتها. پوشاك مشغولند

 از محصول "تسك" و "گَپ"، "مارت
 مند مي كار طاقت فرساي آنها بهره

 37دستمزد اين زنان كارگر از . شوند
دالر در ماه آغاز مي شود كه كمترين 

در دستمزد پرداخت شده به كارگران 
پرداخت . ي استي كشورهاي آسياميان

 شرايط نبود و ي ناچيزچنين دستمزد
مناسب براي كارگران است كه صنعت 
پوشاك را به يكي از پيشروترين صنايع 

دستمزد . جهان تبديل كرده است
 ،كارگران بنگالدشي در صنعت پوشاك

  . ستمزد كارگران چيني استدسوم  يك
 جانب اين شرايط از  تحميلالبته

  زنان بدون پاسخ به ويژهكارگران و
ر همين راستا، صدها د.  استنمانده

كارگر كارخانه هاي پوشاك در ماه 
ژوئن امسال با خاموش كردن ماشينها و 

  بر مطالبات خود ،بستن در كارخانه ها
 

 
 و افزايش يمبني بر بهبود شرايط كار
تضاد بين . دستمزد پافشاري كردند

كارگران و صاحبان كارخانه هاي 
پوشاك با قتل يكي از فعاالن كارگري، 

، در ماه آوريل سال "نول اسالمآمي"
مدير شركت . جاري به اوج خود رسيد

ي در ديدار ي اروپا"اچ اَند ام"پوشاك 
خود از كارخانه هاي پوشاك از دولت 
بنگالدش خواست تا دستمزد كارگران را 

اما صاحبان كارخانه در . افزايش دهد
هراسِ از دست دادن موقعيت جهاني 

ز  سود، اكاهشصنعت پوشاك و 
اين . افزايش دستمزدها امتناع مي ورزند

ست كه صنعت پوشاك  ادر حالي
كه بزرگترين  بنگالدش به دليل اين

 از سوي ،صنعت كشور بشمار مي آيد
. دولت حمايت سياسي و مالي مي شود

 صادرات صنعت پوشاك بنگالدش رقم
 دالر در سال است و بيش ميلياردنوزده 

ور را رزِ خارجي كشااز هشتاد درصد از 
  . خود اختصاص داده استه ب

تحليلگران سياسي و كارگري با توجه به 
خيزش كارگران به دولت بنگالدش 
هشدار داده اند كه صنعت پوشاك 

 پرداخت هبنگالدش در صورت ادام
ين و عدم ايجاد امكانات يدستمزدهاي پا

كاري مناسب براي كارگران، جايگاه 
  .بين المللي خود را از دست خواهد داد

  
  زنان و خشكسالي

 - 2012آي پي اس، يازده سپتامبر 
 بهايخشكسالي به موازات باال رفتن 

ي، بحران گرسنگي و مرگ و يمواد غذا
 بر پيشرفتهاي ناگواريثير ا ت،مير انسانها

بيش از . اقتصادي و اجتماعي دارد
ه هيجده ميليون انسان در ساحل عاج ب

با عدم امنيت  دليل بحران گرسنگي
ميزان پيشرفتهاي .  روبرو هستندجاني

اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و 
چگونگي كيفيت آب و وضعيت 

 ميزان ايمن هدسترسي انسانها به آن ب
  .  استوابستهي يبودن مواد غذا

در .  اين ارتباط قرار دارندكانونزنان در 
بسياري از كشورها، زنان بيشترين 

ي كه به آب ربط ي فعاليتهادرليت ومسو
آنان . پيدا مي كند را به عهده دارند

مسافتهاي طوالني را براي دستيابي به 
آب مي پيمايند، آشپزي مي كنند، از 
بيماران و سالمندان محافظت مي كنند 

اما .  كشاورزي فعالندهو در حوز
 در سياست گذاري و هامشاركت آن

تصميم گيري پيرامون مديريت آب و 
 طوريه  ب،ار پايين استي بسييمواد غذا

از در اصل كه مي توان گفت كه آنان 
حقوق شايسته اي در برنامه ريزي هاي 

تنها شش . بنيادين آب برخوردار نيستند
 هدرصد از موقعيتهاي مديريتي در حوز

محيط زيست، امكانات طبيعي و انرژي 
  . به زنان تعلق دارد

 برنامه هاي اصالحي، كماكان با وجود
 ميليون نفر به آب 783بيش از 

زنان در . آشاميدني سالم دسترسي ندارند
 ميليون ساعت 200 بيش از  كميجهان

  وقتدر سال جهت جمع آوري آب
 درصد از 71در آفريقا، . صرف مي كنند

 زنان و ه آب بر عهدهوليت تهيومس
له فرصت زنان ااين مس.  استدختران

جهت آموزش و كسب علم و صنعت، 
اي شغلي مناسب و فعاليت در حوزه ه

مشاركت سياسي را بطور قابل مالحظه 
ي در يثير بسزاااي كاهش مي دهد كه ت

مانيهاي افقر و نابس نشدن ريشه كن
اقتصادي، سياسي و اجتماعي در آينده 

  .دارد
  

تدوين قانون اساسي تونس و 

  حقوق زنان

اختالف بين  - 2012 سپتامبر 7رويتر، 
 د گرگرايشات سكوالر و مذهبي تونس

ل يپيرامون مسا و تدوين قانون اساسي

زنان سبب گفتگوها و برخوردهاي 
بيشماري شده است كه اتحاد بين 
احزاب مذهبي و سكوالر را متزلزل 

  . ساخته است
 گروهي از جوانان تونسي با بتازگي

برگزاري تجمعي با توسل به خشونت 
 افكار افراط گرايانه مذهبي مبتني بر

يعت اسالم به خواستار رعايت اصول شر
ل مربوط به زنان يويژه در رابطه با مسا

بعد از . در مفاد قانون اساسي شدند
زين العابدين بن "سرنگوني ديكتاتوري 

، اكثريت مردم 2011 در ژانويه "علي
تونس به حزب اسالمي كه گفته مي 

 طوريه ي دادند با است، ريانه روشود م
 درصد از كرسيهاي مجلس 40كه آنان 

احزاب چپ و سكوالر . كردند كسب را
در مجلس كه خواستار ايجاد صلحي 

تالش مي كنند تا اقتصاد ، پايدار هستند
كشور را سامان دهند و نرخ بيكاري را 

  . ين بياورنديپا
اعمال خشونت جريان در همين حال 

سلفي عليه پوشش زنان افزايش يافته 
ماه رمضان شاهد حمالت . است

مذهبي به خشونت آميز بنيادگرايان 
اتر و فستيوالهاي يهنرپيشه هاي ت

يس ي، ر"يقمنصف مرزو". مختلف بود
جمهور تونس از گرايش چپ كه خود 

 ر جريان د،فعال حقوق بشر بوده است
كنفرانس ساليانه حزب خود اعالم كرد 

 انحصاري در پيكه گرايش مذهبي 
وي خطاب . كردن قدرت سياسي است

 به اعضاي حزب ابراز نمود كه حزب
 ه مترصد است تا بر هم"النهضه"

  رااهرمهاي سياسي و مديريتي دولتي
 ت هسشايسته آنكه  بدون توجه به اين

  . به دست گيرديا خير،
  

  مهاجرت و زنان

 - 2012 سپتامبر 11خبرگزاري زنان، 
خبرگزاري زنان نگراني خود مبني بر 
حضور مهاجران زن غيرقانوني در آمريكا 

بر اساس . درا طي گزارشي اعالم كر
بور، زنان مهاجر با تمام زگزارش م

خطراتي كه زندگي مردان مهاجر را 
 بر افزون. تهديد مي كند، روبرو هستند

اينها، جنسيت زنان مهاجر آنان را در 
بر . شرايط بغرنج تري قرار مي دهد

اساس گزارش منع خشونت خانگي، 
زنان مهاجر توسط همسر و يا دوست 

اذيت فيزيكي قرار پسر خود مورد آزار و 
 غيرقانوني  اقامتدليله مي گيرند كه ب

 قادر به استفاده از امكانات قانوني
  .  نيستندمحافظت از خود

زنان مهاجر غير قانوني كه سال گذشته 
در كارخانه بسته بندي گوشت در ايالت 

 ، آمريكا به كار گرفته شده بودند-ايووا
در محلِ كار خود زنداني مي شدند، آنان 

ا به كار كردن از ساعت هشت بامداد ر
 مي  وتا دو نيمه شب وادار مي كردند

بايست به خواست جنسي كارفرمايان 
زنان مهاجري . نيز پاسخ مثبت مي دادند

 قادر ،كه از دست مجرمان فرار مي كنند
به استفاده از امكانات رفاهي همگاني از 

ي يپنهاي مواد غذاوقبيل دريافت ك
 . نيستند

  22صفحه بقيه در 

  ييزنان در مسير رها
  

 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رهايي 
  

21بقيه از صفحه  
 را تشكيل مي اكثريت جمعيتيزنان، 

.  كه به آمريكا قاچاق مي شوددهند
بسياري جهت بهره كشي جنسي قاچاق 

كه اين زنان عزم  هنگامي. مي شوند
جزم كرده و از نهادهاي قانوني 

 مورد تعقيب ،درخواست كمك مي كنند
ود قانوني قرار گرفته و يا به كشور خ

اكنون، بر پايه آمار . بازگردانده مي شوند
، يك نهاد وابسته به سازمان مللرسمي 

ده درصد از مهاجران غيرقانوني دستگير 
شده در آمريكا، زن هستند و اين ميزان 

اين نهاد اضافه . در حال افزايش است
ه شده يمي كند كه امكانات بهداشتي ارا

طور خطرناكي ناكافي ست و ه به آنها ب
هاي بهداشتي دسيار نازل تر از استاندارب

ميزان مرگ و مير . جهاني مي باشد
ميان زنان مهاجر غيرقانوني در آمريكا، 

ي بسيار باالتر ينسبت به زنان آمريكا
  . است

  
 -گزارشي از زنان دستفروش

  ايران

  و"تابناك"  وبگاه شده ازردآوريگ
 زنان هپديد - "شرق" روزنامه

 ن كه هر روزمترو تهرا دستفروش در
هم بر تعدادشان افزوده مي شود، بيانگر 

 اجتماعي -يكي از معضالت اقتصادي 
بخشي از زنان فرودست در جامعه مي 
باشد كه طيفهاي مختلفي را شامل مي 

 از زنان سرپرست  آنهادر ميان. شوند
 شانزده - خانوار، دختران محصل پانزده

ساله تا سنين دانشجو و نيز زنان 
ه به سختي راه مي روند،  كيسالمند

علت شدت ه شود كه همگي ب ديده مي
به  اوضاع مالي به اين طريق ينابسامان

در ميان . مين معيشت روي آورده اندات
  آنهااجناس ارزان قيمت دم دستي كه

بهداشتي،  مي فروشند، از لوازم آرايشي و
لباس زير و جوراب و گيره سر گرفته تا 
 تي شرت، روسري، بدلي جات،

الت، ساعت، لباس بچه گانه، لوازم آزيور
آشپزخانه، شال و روسري،  حمام و

 كتاب، لوازم مدرسه، تنقالت، خوراكي و
اقالم بساط هفت  حتي نان لواش و

  . را مي توان پيدا كردسين
 مترو نسبت به  به دليل امن بودنهاآن

 اختصاصي بودن آن براي خيابان،
بانوان، در امان بودن از ماموران 
 شهرداري و يكجا بودن مشتريان و اين

 در بين زنان جا افتاده شانكه شغل 
  هنگاماست و حتي از سوي آنها در

موران مترو پشتيباني مي اكشمكش با م
اين . به اين محل روي آورده اندشوند، 

  ومورانا مي با غافلگيره مقابليزنان برا
  حفظ و از دست ندادن لوازم ويبرا

  سازماندهي كرده واجناس شان، خود را
برحسب ورود به واگن، تقدم فروش را 

  . كنند  قبلي رعايت ميه فروشنديبرا
معي از اين دو منبع فوق، جبه گزارش 

زنان فروشنده در واگنهاي متروي 
 با تجمع مقابل گذشته سال ،تهران

 اعتراض خود را  مالهاساختمان مجلس
نسبت به برخورد نامناسب ماموران مترو 

. شان اعالم كردند  ري از فعاليتو جلوگي
اي به  كنندگان همچنين در نامه تجمع

يس كميسيون ي ر،اهللا حسينيان روح
  پيگيري،شوراها و امور داخلي مجلس

فعاليتهاي خود را مجلس براي ادامه 
نمايندگاني از اين . خواستار شدند

كنندگان همچنين در ديدار با  تجمع
يان  نماينده تهران به ب،فاطمه آليا

  . مشكالت خود پرداختند
شغل " نامگذاري الن رژيم باوومس

  با مترومقايسه بي ربط و "كاذب
 ياستاندارد متروها ،كشورهاي ديگر

 به  تاكنون توجهياروپا را بهانه كرده و
  .  نكرده اند آنانيخواسته ها

هدفمند "با اجراي طرح موسوم به 
 توسط دولت احمدي "كردن يارانه ها

ب رشد فزاينده فقر، بيكاري، نژاد كه سب
تكدي گري و ديگر معضالت اجتماعي 

 وضعيت زنان دستفروش نه ،شده است
 بر وخامت آن نيز تنها بهبود نيافته، بلكه
، ي ديگراز سو. افزوده گرديده است

 ناتوانيتشديد تضاد در هرم حاكميت و 
دولت در كنترل اعتراضات سازماندهي 

ماعي شده توسط گردانهاي مختلف اجت
 بي گمان مبارزات ،با توسل به سركوب

 باالتري هزنان دستفروش را نيز به مرحل
  . ارتقا خواهد داد

زنان متعلق به اقشار زحمتكش جامعه 
 مبارزاتي روزمره و به چالش هدر پروس

كشاندن دولت به اين نتيجه خواهند 
 هي آنان در پيوند با مبارزيرسيد كه رها

زحمتكش  كارگر و ديگر اقشار طبقه
اين مبارزه، الجرم . ايران گره مي خورد

قهرآميز و از ماهيتي برانداز برخودار 
  .دشخواهد 

  
اعضاي زن مجلس افغانستان در 

  آرزوي افغانستاني ديگر

 هبرنام - 2012 سپتامبر 12رويتر، 
حمايت انساني از زنان و كودكان افغاني 
همواره تالش كرده است از حقوق زنان 

اين برنامه . ني دفاع كندو كودكان افغا
بعد از سالها به اين نتيجه رسيده است 
كه يكي از راه حلهاي بهبود وضعيت 
زنان در افغانستان، مشاركت جدي آنان 

  . در فعاليتهاي سياسي است
بر اساس تحقيقات فعاالن حقوق زنان، 

 در افغانستان نشان داد 2010انتخابات 
رد و كه ملت افغانستان به زنان اعتماد دا

خواستار شركت آنان در ساختار سياسي 
در همين رابطه، خانم فاضيه . است

كُفي، از فعاالن حقوق زنان كه زندگي 
 تحرير در هخود را در كتابي به رشت

 ،آورده و به زبانهاي فراواني ترجمه شده
 رياست ي خود براي انتخاباتنامزد

 را اعالم داشته 2014جمهوري سال 
  . است

س از هم اكنون براي اعضاي زن مجل
مشاركت هر چه بيشتر زنان در ساختار 

 با توجه به هاآن. قدرت تالش مي كنند
اينكه هفتاد تا هشتاد درصد از زنان 

 در تالش براي ،افغانستان بيسواد هستند
 خود، نقش حياتي ازآگاه كردن زنان 

  توجه دادن به و آنهاتغيير نگرش
  .  زنان در آينده افغانستان هستندنقش

  
 سياه  باردارميزان مرگ زنان

ي، چهار برابر يپوست آمريكا

  بيشتر از زنان سفيد پوست

بر  - 2012 مي 12خبرگزاري زنان، 
اساس سالها تحقيقات پيرامون 
 وضعيت سالمتي زنان در آمريكا،

 ميزان اكنون مشخص گرديده كه
مرگ و مير زنان سياه پوست هنگام 

 از زنان بارداري دو يا چهار برابر بيشتر
زنان سياه پوست . سفيد پوست است

ساكن شهر نيويورك هشت برابر 
اين بيشتر از زنان سفيد پوست ساكن 

شهر در زمان بارداري جان خود را از 
  . دست مي دهند

بر اساس اين تحقيقات، آمريكا داراي 
باالترين نرخ مرگ و مير زنان سياه 

دار در ميان كشورهاي پوست بار
يكي از .  مي باشدصنعتي و پيشرفته

مهمترين داليل، فقر و استرس ناشي 
  .از آن عنوان شده است

  
ازدواج اجباري در پاكستان و 

  نافرماني زنان

 - 2012 سپتامبر 8خبرگزاري زنان، 
ازدواج با مردي كه خانواده هاي 

 تعيين نشا پاكستاني براي دختران
ن ديگر معضل  به بيا ومي كنند

 معضلي ژرف همثاب به ،ازدواج اجباري
برخواسته از سنت و آداب و رسوم 

 پاكستان هكهنه هنوز در جامع
  .پابرجاست

اگرچه ازدواج زنان بدون رضايت و 
، قانوني 2003 در سال خانوادهاطالع 

شد، اما ازدواج اجباري در پاكستان 
از ديگر سو، زنان . بسيار رايج است

موازات رشد آگاهي شان پاكستاني به 
معضل به مبارزه پرداخته اند و اين با 

در بسياري مواقع همه هستي خود را 
فدا مي كنند تا زندگي مشترك را با 

  . مردي آغاز كنند كه مي ستايند
 كه "آرات"بر اساس گزارش موسس 

يك تشكل مستقل حقوق بشري 
تر شده   دختران و زنان شجاع،است

اج اجباري  معضل ازدوعليهاند و 
زنان . گامهاي بلندي برداشته اند

حاضرند جان خود را از دست بدهند 
 اجباري والدين خود هولي به خواست

بور ابراز زدبير موسسه م. گردن ننهند
مي دارد كه اين زنان مي دانند كه 

 توسط نرسيدن شااحتمال به قتل 
مردان خانواده بسيار باالست، اما براي 

ت خود از به كرسي نشاندن خواس
 خود، سرپيچي مي هفرمان خانواد

اينان زنان عصر جديدي هستند . كنند
 فرهنگي عقب افتاده هكه عليه شالود

 گزارش سال هبر پاي. به پا خاسته اند
 كميسيون حقوق بشر پاكستان، 2012

 زن قرباني قتل ناموسي 943دستكم 
 نفر از آنان 219 كه بيش از شده اند

 ه همسر آيندهبه دليل انتخاب آزادان
  .خود به قتل رسيده اند

 بر ي المللني بي تازه فشارهاموج

   از كانادا آغاز شدميرژ
 يدي جداليل

  وري شهر20دوشنبه ...  خبريفراسو
 كانادا در بستن سفارتخانه خود در تهران را اقدام

 ني اقدامات تازه بي توان در چارچوب سريم
 قرار دادن شتري تحت فشار بي برايالملل
 ني حال، انيبا ا.  كرديابي ارزي اسالميهورجم
 ژهي به وون،يسي اپوزي براي بزرگيروزي پداديرو

اعتراضات .  باشدي مزي در كانادا نيرانيفعاالن ا
 در برابر سفارتخانه يراني اونيسي اپوزرانهيگيپ

 پس از قتل زهرا ژهي به وي اسالمي جمهوريها
 ي و افشايي كانادا- يراني شهروند ا،يكاظم

 كه از مي مشكوك و خرابكارانه رژيتهايفعال
 ي ثابتگاهي شد، جاي ميسفارتخانه آن كارگردان

  . كشور باز كرده بودني اي پارلمانيدر گفتگوها
 تر دي شدي تحركي نشانه هاكهي درحالي تازگبه
 آن در جهت ي به خاطر تالشهامي رژهيعل

 همه جانبه از تي و حماي به سالح اتميابيدست
 حال سقوط بشار اسد در حال شكل حكومت در

 گام را در راه ني است، دولت كانادا نخستيريگ
 اقدام به نيا.  برداشتمي رژشتري كردن بزولهيا

 قرار تي و رضاديي مورد تاكاي آمريسرعت از سو
  .گرفت

 چهار روزه با شركت ي است از امروز نشستقرار
 ي المللني حكام آژانس بي كشور عضو شورا35
 يپرونده هسته ا.  برگزار شوديم اتيانرژ

 ني اي موضوع محورراني اي اسالميجمهور
 كل آژانس ري آمانو، مدايوكينشست خواهد بود و 

 آژانس را به ري گزارش اخ،ي اتمي انرژي المللنيب
 به مي و اتخاذ تصميزني رايرا بيطور رسم

 از ي گزارش حاكنيا.  دهدي مهي حكام ارايشورا
 ،ي المللني بيجازاتهاآن است كه با وجود م

 ومي اوراني سازي غنتي ظرفي اسالميجمهور
 شهر قم را دوبرابر يكي فردو در نزدتيخود در سا

 قطعنامه كي بيدر صورت تصو. كرده است
 تي امني شوراه بمي رژي پرونده هسته اد،يجد

  .ارجاع خواهد شد
 شي قصد دارند پي غربي كشورهاگر،ي دي سواز
 مجازاتها و دي تشديا برا ريدي قطعنامه جدسينو

 هي حكام اراي به شوراراني امي رژهي علمهايتحر
 فرانسه، ي نشست، كشورهانيدر آستانه هم. كنند

 هي عضو اتحادي كشورهاگري و آلمان از دايتانيبر
 ي تردي تازه و شديمهاياروپا خواسته اند تا تحر

 راني اي اسالمي جمهورهي علكجانبهيرا به طور 
 در زي نييكايسه سناتور آمر. بگذارندبه دست اجرا 

 باشند ي مكاي طرح به كنگره آمركي هيحال ارا
 ني و سنگشتري بيمهايكه بر اساس آن، تحر

 در دستور كار قرار خواهد گرفت مي رژهي عليتر
  .شد

 مركز سازماندهى ترور و مي هاى رژسفارتخانه
.  هستنداسىي سني مخالفهيجاسوسى عل

 تواند سود جسته و يت م فرصني از اونيسياپوز
 دادن به اني پاي گسترده برايدر جهت حركتها

 در مي رژيهايگري و البيني چسهيحضور، دس
سراسر جهان كه اتاق فرمان آن در سفارتخانه 

  . است، اقدام كندشيها
 رفت و آمد راني كه به ايني مهاجري برايدلسوز

 در ي خامنه ااراني دنيدارند و خط و نشان كش
 اوهيعد از قطع رابطه با كانادا و  بيروزها

 افتي همچون غبطه خوردن كانادا به ضيهاييگو
، واكنش " متعهدهاريجنبش غ" "درخشان"

 . شدن خود استي منزوشتري به بمي رژيعيطب
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  رويدادهاي هنري 
  

  20 بقيه از صفحه
  

  كتاب

نيوزلند، مهمان نمايشگاه بين المللي 

  فرانكفورت

المللي كتاب فرانكفورت  برگزاركنندگان نمايشگاه بين
كشور "شود،   اكتبر در اين شهر برپا مي14 تا 10كه از 
  . امسال خود را نيوزلند اعالم كردند"مهمان

 پرفروش. رونق نيستبازار كتاب در نيوزلند چندان پر
 هزار 50ترين كتابهاي اين كشور به تيراژي بيش از  

 اما آثار جنايي نيوزلندي ،يابند نسخه هم دست نمي
بازار . اغلب در صدر كتابهاي پرفروش جهان قرار دارند

 ميليون نفر جمعيت 4/4كتاب اين كشور كه كمتر از 
   اتحاديهاين حالدارد، هرچند اغلب كساد است، با 

ترين نهادهاي فرهنگي  كتابداران آن يكي از فعال
  .جهان است

  
   جايزه براي كتابهاي پرفروش

ي كتابداران نيوزلند، براي حمايت از صنعت  اتحاديه
مدال طالي "نشر اين كشور به كتابهاي پرفروش، 

آثاري كه به دريافت اين جايزه . كند  اهدا مي"سفيد
 هزار 50ش از آيند، بايد دستكم تيراژي بي ل ميينا

ي   تنها دو نويسنده، اين جايزه. نسخه داشته باشند
  .اند پرارزش را تا كنون كسب كرده

  
   "درياچه اروميه"انتشار كتاب 

 نوشته مهرداد مهرپور محمدي "درياچه اروميه"كتاب 
تاريخچه و برخي ويژگيها و مشخصات  .شد منتشر

درياچه،  اكوسيستمطبيعي درياچه اروميه مانند 
 درياچه، داليلِ كاهش اركردها، توليدات و خدماتك

سطح و  عوارض كاهش درياچه، آب و سطح حجم
 از جمله مباحث اين كتاب  درياچه اروميه،نشد خشك

  . است
همچنين به تحوالت اخير در  ،"درياچه اروميه"كتاب 

برخورد ، درياچه نجات هايحراين باره پرداخته و ط
  درياچهنبحرا بااسالمي  شوراي دولت و مجلس
، وضعيت و آننجات  مردمي براي اروميه، اعتراضات

هاي افراد و ت واكنشها و فعالي وزنداني معترضان احكام
  . را مورد كنكاش قرار مي دهدهايِ مخالفنسازما

  :كنيد  آدرس زير دريافتازاين كتاب را 
http://shorayejavanan.files.wordpress.co

m/2012/08/daryacheh-urmiya.pdf 

 
د قبه نويسنده يهودي منت "آدورنو"جايزه 

  يل ياسرا
 

، فيلسوف و منتقد ادبي آمريكايي جايزه "جوديت باتلر"
 50 اين جايزه نقدي ارزش.  را دريافت كرد"آدورنو"

. شود هزار يورو است و هر سه سال يك بار اعطا مي
خانم باتلر نخستين زني است كه جايزه را دريافت 

اين كه خود يهودي است، از منتقدان با  او .كند مي
  . شود يل شناخته ميي اسرا دولتسرسخت سياست

 از اعطاي جايزه "شوراي مركزي يهوديان آلمان"
به نظر . است به خانم باتلر سخت انتقاد كرده "آدورنو"

 خانم باتلر در مواضع سياسي خود با دفاع ،سسهوواين م
عليه دولت  افكار عمومي را ،"حقوق مردم فلسطين"از 

ست كه  ااين در حالي .كند يل تحريك مييو مردم اسرا
  .كنند  ستايش مي راديگران شهامت مدني اين فيلسوف

ت امناي جايزه ا، از سوي هي"فليكس زملروت"
، در ستايش از جوديت باتلر، او را يكي از "آدورنو"

ترين روشنفكران يهودي جهان دانست كه   برجسته
بوده و بيش از امور سياست  بسيار اثرگذار شآثار

بند   به وجدان انساني و اصول حقوق بشر پاي،روزمره
  .است

خانم باتلر كه آثار او در عرصه فمينيسم نيز از شهرت 
به سزايي برخوردار است، هنگام دريافت جايزه از 
خطراتي كه شهامت مدني را در جهان ما تهديد 

  . سخن گفت،كند مي
  

  شعر

  
 – "را زنداني مي كنند وقتي كه عشق "

   تهران،ستاره
 
  "كنند وقتي كه عشق را زنداني مي"

   عزيز" رفيق"تقديم به يك 
  

  كنند زنداني مي اينجا ظالمانه عشق را
  و بيرحمانه ذره هاي جواني را
  زير خروارها ستمگري، مدفون
  شكنند اينجا بال و پر كبوتران را مي

  و مشت مشت تباهي را
  پاشند زندگي مي بر چهره ي

  اما عشق همچنان
  با قوي ترين معناي خود

  رنگ و طرح وآهنگش و با زيبا ترين
  از روزن اين سياهچال خاكستري

  گشايد راه خود را مي
  گستره ي دل همه ي انسانها تا
... 

  و در نشيب و فراز اين روزگار
  همه كاستي اين من نيز با

  ولي مانا و راستين
  همواره با ياد او كه دلش

  تپد مي  پرندهبراي هر
  زنم كه فرياد مي

  رويد گل سرخ در كوير هم مي
 تهران. ستاره 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 اردوان، جعفر تاي آناه،يرهاشمي منتيز

   سامعي مهده،يپو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران       نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و          
جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه  

دهد و اطـالع از      كه حجم نشريه اجازه مي    مطالبي  
مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    

شود، بيان كننده    امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات       
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

 بيـان كننـده  ) با نام و يا بدون نام  (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبـرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق        

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
كـارگران، مزدبگيـران و     اخبار و گزارشهاي جنـبش      

كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

 روز، ايران و جهان، تحليل مسائل

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
  

  

  
  



NABARD - E - KHALGH 
No : 327   22 September. 2012  / Price:  $ 1 – 1 euros 

Organ of the Organization of Iranian People’s Fedayee Guerrillas 

Executive Editor: Zinat Mirhashemi 
Fax: Italia /  39 - 085 802 53 56 

 
NABARD   / B.P. 20  /91350  Grigny  / Cedex / FRANCE 
NABARD  /P.O Box , 1361 / Paramus.NJ / 07653 U.S.A 

NABARD  / Casella  Postale 307 / 65100  Pescara / ITALIA 

 www.iran-nabard.com                           E.Mail: nabard@iran-nabard.com 

Published by : NABARD CULTURAL ASSOCIATION  

   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

 

 در نهي پر هزشكست

  متعهدهارياجالس غ
 يرهاشمي منتيز

  
 وري شهر10 نهي خبر آديفراسو

 متعهد كه در ري غي سران كشورهااجالس
 آغاز شد، شكست وري شهر9 شنبه 5روز 
 ي اسالمي را به سران جمهوري انهيپرهز
اجالس سران به محاكمه و نقد .  كردليتحم

 ،يه اتم در مورد برنامزباني كشور مياستهايس
 نيا.  شدلي تبدهي از سورتيحقوق بشز و حما

ركل ملل ي مون، دبيانتقادها از طرف بان ك
 ي جمهور مصر در حالسي رئ،يمتحد و مرس

 و باج ي از چاپلوسميصورت گرفت كه رژ
 . نكرده بودغيدادن در

 
 ي تالش كرد تا با استفاده از برگزارميرز

 كي متعهد از ري غياجالس سران كشورها
 را دور بزند و از ي المللني بيمهاي تحرسو

 ي دوره ااستي با ريدي قطب جدگريطرف د
 يسخنان بان ك.  كندجاديخود در جهان ا

 ي و احمدهي فقي ولميمون كه به طور مستق
 خط مينژاد را نشانه گرفت بر اهداف رژ

   . را تلخ كام نمودهي فقي و ولديبطالن كش
 
عهد،  متري جنبش غي عضو كشورها120 از

 شركت هي نفر از سران شركت كرده و بق30
 نيي پاي از رده هااي لشكر اهيكنندگان س

 از مي رژي با كارگردانهيحل بحران سور. بودند
 ينه ول.  اجالس بودني ايجمله اهداف اصل

 ي كلي نژاد با زدن حرفهاي و نه احمدهيفق
 اتي بر جنايمرس.  موضوع نشدندنيوارد ا

 هيو از انقالب مردم سور كرد ديبشار اسد تاك
 بود كه مترجم نيدفاع كرد و مسخره ا

 هي را فتنه سورهيكنفرانس كلمه انقالب سور
 .ترجمه كرد

 
 از گري خود بار دي نژاد در سخن پراكنياحمد

 از هي فقيول.  صحبت كردي جهانتيريمد
 يصحبت.  صحبت كردي المللنيهندسه غلط ب

 . نشددهي دو دني در سخنان اهياز سور
 
 ي احالس سران كشورهاني شانزدهمافتيره

 هي فقي ولدي متعهد بر خالف تاكريجنبش غ
 مورد يِ جهانني نظام نويريجهت شكل گ
 شود و ي منجر نمي اسالميدلخواه جمهور

 ي و جامعه جهانمي رژنيبه كاهش بحران ب
  . نخواهد كردياري
 

 دوجانبه منافع

 ني از كمپ"نظام"

 نيتوه" بكارانهيفر

 " اسالممبرايبه پ
 

  امانمنصور
  وري شهر25...  خبريفراسو

 به ري با تاخراني حاكم بر اي مذهبارتجاع
 هي است كه علوستهي پي مضحكنيكمپ
 به راه انداخته " اسالمامبري به پنيتوه"

 در حال پختن كي آن هريشده و اعضا
 .آش به شدت سكوالر خود هستند

 
 چند روز پس از آغاز ي اهللا خامنه اتيآ

 و ي آتش سوزن،ي خونيهايريدرگ
 ني اي رو،ي در چند كشور عربيآدمكُش

 از "نظام" ي تا عقب ماندگدهيموج پر
 دستجات ،يالقاعده، بازماندگان قذاف

 را جبران ياسي سانيمرتجع و ماجراجو
 .كند
 
 بار ني ا" به مقدساتنيتوه" كه ي حالدر
 همچون كتاب يگري مانند موارد دزين
 يكاتورهاي كاراي "يطاني شاتيآ"

 ي برايزي در نقش دستاو،يدانمارك
 ي عمل مي و سوواستفاده مذهبكيتحر

 ري غپي كلويدي وكي وجود، نيكند، با ا
 ي با سرچشمه اي اقهي دق14 يحرفه ا

 به گري دپي كلاننامعلوم كه در كنار هزار
 انتشار نترنتي در شبكه ايطور انحصار

 غي تبل وري و تنها توسط كاشفانش تكثافتهي
  تواند در ي مي گردد، به سختيم
 

 
 ي افهي وظني چنريانجام باور پذ

 .موفق باشد
 
 شخندي نه فقط پوچ و رتي واقعنيا

 را "نيتوه" ني بودن كمپزيآم
 ي كند، بلكه به خوبيآشكار م

 آن را دارد كه حركات انجام ييتوانا
 هي اراي برايبونيشده را به تر

 نابردبار، خشن و عصر يريتصو
 لي اسالم تبدرواني از پيحجر
 .سازد

 
 ي و برداشت عمومري تصودي ترديب

 ي دلشوره انياز مسلمانان آخر
 انيادگراي القاعده، بنانياست كه جر

 يكتاتورهاي وابستگان به داي يسلف
 اهداف يري گيسرنگون شده در پ

 اصل نيا.  شونديخود بدان دچار م
 كه بند ناف رانين ادر مورد حاكما

 ي شان به دشمن تراشمي رژاتيح
 سركوب در داخل گره ودر خارج 

 دو چندان يتيخورده، از قاطع
   .برخوردار است

 
 به وستني پاي ي در راه اندازآنها
 ،ي ابكارانهي فرينهاي كمپنيچن

 ي را جستجو ميمنافع دوجانبه ا
 ي نزاع خُصوصكسويآنان از . كنند

 برند و ي مشيپخود با غرب را 
 حهياحساسات جر"سوار بر دوش 

 يي، عُضله نما"دار شده مسلمان

 فرهنگ گر،ي دي كنند و از سويم
 و يهب و مذياسي سينابردبار

 با توسل به شانيسركوب دگراند
 ثبات هيشرع و مذهب را كه پا

 دهد، ي مليحكومت شان را تشك
 . سازندي و پا سفت مجيترو
  

شهداي فـدايي   

  مهرماه 

 
   :رفقاي فدايي

 
ــادي   ــز قب ــدعي -چنگي  محم

 حسن  - سيد نوزادي    -سالمي  
ــدم   ــدي مق ــا -حام  غالمرض

 -زاده    حسين علـي   -صفري  
 حسن جاللي   -رحمت شريفي   

 - لقمـــان مـــدائن -نـــائيني 
 -جهانشاه سـميعي اصـفهاني      

 ژيال سياب   -محمدرضا فرشاد   
 اسـماعيل   - پروين فـاطمي     -

 - زهرا بيدشهري    -بيدشهري  
 مهرنـوش   -ي رسـولي    مصطف

پور   منوچهر بهايي  -ابراهيمي  
 كرامـت   - سيد احمـد الري      -

ــادي  ــجادي  -قب ــد س  - زاه
 -) اسـكندر (سيامك اسـديان    
 عليرضـــا -مـــسعود بريـــري 

ــفري   - فريبــا شــفيعي  -ص
ــريفي   ــراهيم شـ ــي -ايـ  علـ

نزاني   محمد كس  -پور   حسن
ــدادنژاد - ــسين ونـ  - غالمحـ

ــدليبيان   ــز عن ــدي -پروي  مه
 -وند   خيراهللا حسن  -خانزاده  

 علـــي -عبـــداهللا يزدانـــي  
 - مـريم توســلي  -محمـدنژاد  

اهللا   عـزت  -چي   فاطمه روغن 
 - سـيد ربيـع حـسيني       -معلم  

ــاني   ــضان قرب ــسوار -رم  شه
 بهـرام   - جعفر دليـر     -شفيعي  
ــوكي  ــي   روح-بل  -اهللا الماس

 احمـد   -غالمحسين مجيـدي    
 - عباس گـودرزي     -سليماني  

 حـسن جــان  -حـسن سـبعت   
 - كـامران علـوي      -دي  لنگرو

 احمد كياني، از    -فرشيد فرجاد   
 تـاكنون در پيكـار      1350سال  

عليــه امپرياليــسم و ارتجــاع و 
ــايي و   ــي، ره ــراي دموكراس ب
سوسياليــسم توســط مــزدوران 
رژيمهــاي شــاه و خمينــي بــه 

  . شهادت رسيدند
  
  


