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 منصور امان
 "نظام"ه برون رفت از گردابي كه تالش براي يافتن را

در آن فرو رفته، در ميان رهبران و پايوران آن شدت 
مجموعه اي از فاكتورهاي داخلي و . بيشتري يافته است

خارجي كه با حدت و قُدرت در حال به پايين كشيدن 
رژيم جمهوري اسالمي است، مفهوم چاره جويي را 

ان بقا براي باند حاكم و رقباي آن به مساله عري
گُسترش داده و پيرو آن، اختالف آنها بر سر چگونگي 
راه حل نيز ماهيت يك نبرد اجتناب ناپذير به خود 

از اين زاويه مي توان به خوبي مشاهده . گرفته است
كرد كه چگونه به موازات تشديد بحران اقتصادي و 

ان افزايش فشارهاي بين المللي و منطقه اي، بحر
سياسي در ساختارهاي نظام جمهوري اسالمي شدت 
مي گيرد و تضادها و ناهمگونيهاي باندها و 

  . فراكسيونهاي تشكيل دهنده آن، ژرفش مي يابد
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به حمداهللا در كشور وضع عادي است «
اين جمله از سخنان » .و بحراني نيست

گوهربار آيت اهللا سيد احمد خاتمي، 
نايب رئيس مجلس خبرگان در خطبه 

 مهر در تهران 14هاي نماز جمعه روز 
به اين ترتيب مردمي كه روز و . است

شب با دغدغه هاي بي شمار درگير 
اني هستند البد دچار وسوسه هاي شيط

شده و مملكت در امن و امان و هيچ 
بحراني وجود ندارد و خاطر سلطان 

اين تصويري . حاكم بايد آسوده باشد
است كه اگر كسي از كُرات ديگر به 
زمين بيايد از سخنان احمد خاتمي پيدا 

اما اكثريت مردم جهان و به . مي كند
ويژه قاطبه ساكنان ايران به شمول 

يك در هرَم شمار زيادي از افراد شر
قدرت و ثروت نظري خالف آن چه 
. خطيب نماز جمعه بيان كرده دارند

هرگاه از يك كارشناس برجسته 
اقتصادي سوال شود كه اگر پول ملي 
يك كشور در مدت يك هفته چندين 
بار سقوط سرسام آور مي كند و قيمت 
كاالها به طور تصاعدي افزايش مي 
، يابد، اين كشور دجار چه مشگلي است

بدون شك اولين كلمه اي كه در پاسخ 
از . است» بحران«خواهد گفت 

كارشناس اقتصادي به سراغ يك 
نماينده از مجلس رژيم ايران اگر برويم 
او در همان روزي كه خطيب نماز جمعه 

» بحران«و فقدان » وضع عادي«از 
 30ساالنه حدود «:حرف زد مي گويد

ميليارد دالر كاالي قاچاق وارد كشور 
شود كه باعث از بين بردن اشتغال و  يم

» .شود  هاي داخلي مي توليد كارخانه
خبرگزاري حكومتي فارس، جمعه  (

در كشوري كه درآمد ) 1391مهر 14
ارزي آن از طريق فروش نفت، گاز، 
كاالهاي غير نفتي و خدماب به طور 

 ميليارد دالر 80متوسط ساالنه حدود 
ه است، چنين حجمي از واردات كاال ب

مي » بحران«طور قاچاق چه معني جز 
  تواند داشته باشد؟ 

  
بعضي آمار تكاندهنده همچون ميزان 
تصادفات جاده اي كه واليت خامنه اي 
را به دريافت مدال طال مفتخر كرده و 
يا داشتن مدال برُنز از نظر بالپذيري و 
يا تلفات جاني از آلودگي هوا كه به 

هران گفته يك مقام حكومتي فقط در ت
 8در مدت هشت سال بيش از جنگ 

ساله ايران و عراق است، گسترش 
اعتياد و ناهنجاريهاي اجتماعي، رشد 
سرسام آور نقدينگي و افزايش مداوم 
نرخ تورم، بيكاري و خارج شدن كارخانه 

را چگونه بايد ....ها از چرخه توليد و
تفسير كرده؟ از نظر سياسي اين بگير و 

ناشي از ... و اعدامها وببندها، اين زندانها
  كدام شرايط مشخص است؟

  
مي توانيم سخنان هر كارشناس 
اقتصادي و تحليلگر سياسي و حتي 
حرفهاي كارگزاران حكومت را براي به 

 سخنان خطيب نماز دنكُرسي نشان
جمعه و خوش آمد ولي فقيه نظام 

» مهمالت ساخته دشمن و استكبار«
 مي توانيم دچار خرافات. فرض كرد

شويم و حرفهاي معاون اول محمود 
جمشيد بسم «احمدي نژاد  كه گفت 

ايستد و قيمت  روي چهارپايه مي» «اهللا
را قبول كنيم، اما » كند ارز را تعيين مي

هرگز نمي توانيم سخنان يكي از رجال 
را ناديده » مقام معظم«برجسته كاخ 

حاج منصور ارضي هيچ مقام . بگيريم
 شغل پردرآمد و رسمي دولتي ندارد و با

البد مقدس قداره بندي و مداحي، وزير 
وكيل تعيين مي كند و از عزيز دوردانه 

او كه . هاي دربار خامنه اي است
 مهر در 13حرفهايش در روز پنجشنبه 
در حسينيه سايت بازتاب منعكس شده 

اوضاع از زمان «مي گويد بازار تهران 
وي تاكيد مي . »شاه هم بدتر شده است

مساله اينه كه جامعه مريض «:كند كه
همه پشت كردند به رهبري در . شده

صورتي كه ديگران دارند جنايت مي 
چون شنيدم دارم براتون درد دل . كنند

از زبان مومنين شنيدم كه به . مي كنم
» .آقا حرف نامربوط مي زنند؛ مومنين

. اين حرفها را نمي توان سرسري گرفت
هاي فقط توده » همه«منظور او از 

چرا كه او هم به خوبي مي . مردم نيست
 1388داند كه اكثريت مردم در سال 

تكليف خود را با اصل واليت فقيه 
منظور او از همه با تاكيد . روشن كردند

بيشتر آنهايي هستند » مومنين«بر كلمه 
كه در هرم قدرت شريكند و يا در 
. گذشته نه چندان دور شريك بوده اند

مهمترين مساله اين اساسي ترين و 
اين يك . كنوني جامعه ايران است

بحران حاد است كه در تمام تار و پود 
ستيز مردم با اصل . نظام وجود دارد

واليت فقيه و تشديد كشاكشها در هرم 
براي همين . قدرت و به زيان خامنه اي

است كه عمله و اَكَرِه خامنه اي صفاتي 
 را به او نسبت مي دهند كه ناطق نوري

. توصيف مي كند» چرنديات«آن را 
البد جناب ناطق تَقيه مي كنند كه نمي 
گويند كارخانه سازنده اين چرنديات در 

با نگاهي به . بيت مقام معظم قرار دارد
اين چرنديات موقعيت خامنه اي و 

  .واليت او شفاف تر مي شود
  

كاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران 
دت انسان وقتي به سعا«:مي گويد

رسد كه زير پرچم كسي قرار  دنيايي مي
گيرد كه باالتر از او فقط خداست كه آن 

شيطان .... يك نفر واليت فقيه است
 سال عبادت كرد و در اين سال 6000

ها در كارنامه او حتي يك گناه هم 
اعث شد وجود نداشت؛ اما عاملي كه ب

كه شيطان از اوج سقوط كند ضديت با 
واليت فقيه بود؛ بنابراين اگر مي 
خواهيم به سعادت نهايي دست يابيم 
بايد زير پرچم واليت فقيه قرار 

خبرگزاري دانشجو وابسته به (».بگيريم
  )1391 مهر 7بسيج، جمعه 

  
 رئيس قرارگاه فاشيستي ،مهدي طائب

 اطالعات رهبر در«:مي گويد» عمار«
مورد مغولستان از مسئول آن كشور هم 

اعتقاد ما اين است كه ...بيشتر است
رهبر انقالب اسالمي ايران بايد رهبر 

 كس به  كل دنيا باشد، زيرا در دنيا هيچ
خبرگزاري ( » .خوبي ايشان نيست

 22دانشجو وابسته به بسيج، چهارشنبه 
  )1391شهريور 

 ميليون شيعه 5نيجريه «:الهدي عَلم 
خبرگزاري (» .د رهبر انقالب داردمقل

  )1391 شهريور 23دانشجو، 
  

ببينيم جناب دكتر علي اكبر واليتي چه 
وي در مورد ديدار خامنه اي . مي گويد

 وزير يك كشور بزرگ  نخست«با 
بدون اين كه اسم آن كشور » اسالمي

اتاق مالقاتهاي «را ذكر كند گفت
به طوري است كه مهمانان  رهبري 

اما .  با كفش وارد اتاق شوندتوانند مي
وزير اين كشور  موقعي كه نخست 

اسالمي قصد ورود داشت كفشهاي خود 
را درآورد و با لباسي كه با آن براي 

رفت و با حالت  عبادت به مسجد مي
تواضع خدمت رهبر معظم انقالب 

 17خبرگزاري فارس، جمعه (» .رسيد
  )1391شهريور 

  
سيد محمد شاهچراغي، عضو مجلس 

هاي نماز جمعه روز  خبرگان در خطبه 
رهبر نظام اسالمي «: شهريور گفت17

بدون شك از سوي حضرت ولي عصر  
شود و كار مجلس خبرگان،  تعيين مي

» .تنها كشف و معرفي رهبري است
 شهريور 17خبرگزاري فارس، جمعه (

1391(  
  

 رئيس جامعه مدرسين ،محمد يزدي
خود امام زمان «:حوزه علميه قم گفت

نمي ... بر شرايط رهبري نظارت مي كند
توان امام زمان را قبول داشت، اما نيابت 
نائب وي را نپذيرفت، چرا كه امام زمان 
به اطاعت از نائب خود دستور داده 

 9خبرگزاري فارس، پنجشنبه (» .است
  )1391شهريور 

  
 فقيه در سپاه  علي سعيدي نماينده ولي

به پاسداران وابستگي مشروعيت نظام 
مي داند و مي » انحرافي«راي مردم را 

نقش مردم در حكومت ديني «گويد 
يكي ديگر از چالشهاي پيش 

عقيده وابستگي مشروعيت نظام ...روست
رابطه ....به رأي مردم انحرافي است

امامت، غيبت و حكومت در كنار 
اختيارات واليت و همساني آن با 
اختيارات پيامبر بايد كامالً بررسي 

تواند  قراردادهاي اجتماعي نمي....شوند
خبرگزاري (» .منشأ عمل ما باشد

 شهريور 12حكومتي مهر، يكشنبه 
1391(  

  
از اين نمونه ها هر روزه و به وفور در 

اينها . رسانه هاي حكومتي وجود دارد
نشان مي دهد كه اصل واليت فقيه به 
طور عام و واليت خامنه اي به طور 

مان خاص نقطه ستيز است و هم ز
همه . اتوريته آن درهم شكسته است

اين چرنديات همراه با دست اندازي 
سپاه به تمامي اركان جامعه براي آن 

ه خيمه داست كه از عمود تَرَك خور
نظام خفاظت و به قول مهدوي كني 

خود خامنه اي اين را . حراست شود
مساله . بهتر از هركس ديگري مي داند

ت كه اصلي براي خامنه اي تهديدي اس
حفاظت و حراست از سلطنت مطلقه 

آدرس اين . اش را به چالش مي كشد
هديد را سالها پيش سركرده كل سپاه ت

براي . پاسداران به خوبي معرفي كرد
مهار همين تهديد است كه حاكميت هر 

امنيتي مي -روز بيش از روز قبل نظامي
تهديد داخلي مساله يك تا صد . شود

و درشت ولي فقيه و گماشتگان ريز 
براي همين است كه خامنه اي . اوست

آخرين جنبش گسنرده مردم تهران در 
حوالي بازار و خيابانهاي مركزي در روز 

 مهر را كار چند نفر اعالم 12چهارشنبه 
: مي كند و با حالت عصبي مي گويد

دو ساعت، سه ساعت يك عده اي در «
دو خيابان تهران مي آيند و چند سطل 

آنها آن طرف .  زنندزباله را آتش مي
دنيا ابراز خوشحال مي كنند كه شلوغ 

  ».وضع ما بدتر است يا وضع شما. شد
  

خامنه اي همه پلهاي پشت سر خود را 
خراب كرده و ناچار است به سياست بي 

حرف حاج . دنده و ترمز ادامه دهد
منصور ارضي را بايد تكرار كرد كه 

. مساله اينه كه جامعه مريض شده«
  .»كردند به رهبريهمه پشت 

  

  .....يادداشت سياسي 

  توليد مي شود؟» دياتچرن «چرا اين
 مهدي سامع
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  1هحبقيه از صف

  
سازش در پهنه خارجي، تنها راه 

  فرار
مساله مركزي و مشترك در رهيافت 
تمام دسته بنديهاي دروني رژيم واليت 
فقيه، از طيف واليت تا باند كارگُزاران و 
از اُصولگرايان تا اصالح طلبان، چيرگي 
بر بحران از فراز سر جامعه و بدون 

 رو به از اين. امتياز دادن به آن است
هيچ وجه تصادفي نيست كه سياست 
خارجي و رابطه با آمريكا جايگاه نخُست 
. در فهرست راه حلهاي آنها را دارد

رهبران و پايوران جمهوري اسالمي 
همانگونه كه سياست بحران زايي و 
تخريب مناسبات با جهان پيرامون را 
بدون به حساب آوردن پيامدهاي آن 

انتظارات آن پيش براي جامعه، نيازها و 
برده اند، اكنون نيز در سوداي پيمودن 
مسير معكوس بدون دخالتگري آن و به 
اُميد بركنار ماندن نيروهاي اجتماعي 

  . بسر مي برند
برخالف عقب كشيدن هر چند جزيي در 
برابر جامعه كه مانند ُگلوله بهمن عمل 
مي كند، معامله با خارجيها مي تواند 

ه با ريسك پايين يك قُمار حساب شد
 يعني هنگامي كه "مي تواند". باشد

موضوع داد و ستد تنها به پروژه اتُمي 
 محدود شود و با نوشيدن يك "نظام"
 اينجا و دادن چند تلفات "جام زهر"
 آنجا، فُرجه اي گرفته شده و "خودي"

پروسه پايين كشيده شدن فتيله بحران 
به طبع، پاسخ به اين سووال . آغاز گردد

كه كُدام فراكسيون، باند يا محفلي بايد 
  جام را سركشد، بستگي مطلق به آن 

خواهد داشت كه چه كسي نخُست 
ابتكار مذاكره در اين باره را به دست 
مي گيرد و چه كسي آن را پيش مي 

  . برد
بديهي است كه در چنين كسب و كار 
پر خرجي، هر باند يا فراكسيوني مايل 

ا در سيني بگذارد است، سر رقيب خود ر
چه، باال . و هزينه ي چرخش مسير كند

بردن پرچم سفيد از جانب هركس، به 
معناي سقوط بي توُقف وي در 

شانه . هيرارشي قُدرت خواهد بود
هيچيك از جناحها و باندها تاب كشيدن 
بار مسووليت شكست پروژه پرهزينه 
اتُمي را ندارد و با آن به زير خواهد 

وعيت اجتماعي، وزن بدون مشر. رفت
سياسي آنها تنها با ميزان اتوريته اي كه 

 دارند، تعيين مي شود "خيمه نظام"زير 
و تا آنجا كه به باند حاكم مربوط مي 
شود، دستكم پس از خيزشهاي 

 و شكست سهمگين پروژه 88اجتماعي 
يكدست سازي، هيچ كُدام از اعضاي آن 

  . نمي تواند مدعي هژموني بر بقيه باشد
  

نيويورك، جايي كه رهيافت به 

  اجرا گذاشته شد
 و محاسباتي كه "نظام"بحران داخلي 

گرد آن انجام مي شود، در نيويورك و 
بر تريبون جهاني نشست مجمع عمومي 

شهر . سازمان ملل، بازتاب بيروني يافت
آمريكايي، به تخت نيشتر زدن به 
انگاشتهايي تبديل گرديد كه زير پوست 

  . ، متورم گرديده است"امنظ"تب دار 
آقاي احمدي نژاد، پادوي نافرمان ولي 
فقيه، در نيويورك با صراحتي بي پيشينه 
بر جايگاه سخنگوي رهيافت دلبري از 
آمريكا تكيه زد و پيگيرانه از طريق 
رسانه ها و كساني كه با او ديدار مي 
كردند، به فرستادن پيامهاي يكجانبه به 

اي احمدي نژاد در آق. كاخ سفيد پرداخت
با "يك كُنفرانس خبري تاكيد كرد كه 

وجود استفاده آمريكا از تحريم براي 
، دولت او "انتقام گرفتن از مردم ايران

وي . حاضر به مذاكره با آمريكا است
پيشتر نيز در يك نشست ديگر گفته 

به اعتقاد من امكان تداوم اين ":بود
د و شرايط بين آمريكا و ايران وجود ندار
   ".بايد اين وضعيت سريع تر بهبود يابد

او در يك گُفت وگوي تلويزيوني پس از 
 در مورد فيلم "نظام"آن كه خط رسمي 
 "بيگُناهي مسلمانان"جنجال برانگيز 

كه آن را توطيه آمريكا معرفي مي كند 
: را رد كرد، از مخاطبانش پرسيده بود

 با تعامل صرف را خود توان چرا"
  "نيم؟نك يكديگر

 امنيتي -سخنگوي فراكسيون نظامي 
دولت اما فقط به فرستادن عالمتهاي 
آشتي جويانه اكتفا نكرد، او روي اين 
خط، پيشنهادهاي مشخصي نيز ارايه 

آقاي احمدي نژاد از آمادگي براي . كرد
.  درصدي خبر داد20توُقف غني سازي 

او همچنين آمريكا را به گُفت وگوي 
ونده هسته اي دعوت مستقيم بر سر پر

كرد و سرآخر نيز براي گفت و گو 
ثبات دادن وضعيت در "پيرامون 
  .  خود را عرضه نمود"افغانستان

در مقايسه با فرار رييس جمهوري قبلي 
مالها، حجت االسالم خاتمي، به 
توالتهاي سازمان ملل از ترس عبور از 

، تالش سخت و روباز "نظام"خط قرمز 
اد در نيويورك براي آقاي احمدي نژ

گُشودن يك كانال به سمت واشنگتن و 
جوش دادن معامله، يك تابو شكني 

واقعيت اما اين . جسورانه به نظر مي آيد
است كه او به اين جسارت فقط زماني 
مي تواند دست يافته باشد كه مطمين 
باشد، رقباي او نيز در عمل براي 
مرزهايي كه ترسيم شده، اعتباري قايل 

  . يستندن
تاريخ كشمكش باندهاي تشكيل دهنده 
جمهوري اسالمي، تاريخ رقابت بر سر 
بندوبستهاي جداگانه آنها با طرفهاي 

 "قرارداد الجزاير"ماجراي . خارجي است
  و معامله با جمهوريخواهان به رهبري 

  
 فقط "كيك و ُكلت"ريگان يا رسوايي 

. مشهورترين سرخطهاي اين تاريخ است
حسين موسوي، در استعفانامه آقاي مير

 67خود از پست نخُست وزيري در سال 
كه متن آن سالها بعد افشا گرديد، 

 در الريجاني آقاي":شكايت مي كند
 آمريكا با كانال پنج از گويد، مي جايي

 به عنوان بنده و شود مي گرفته تماس
 كانالها اين از وزيران هيات رييس

   ".ندارم اطالعي
ه همين گونه آقاي ، ب1383در سال 

احمدي نژاد با نگاه به مذاكرات آقايان 
دبير وقت شوراي امنيت ملي (الريجاني 

و خاوير سوالنا از تريبون نماز جمعه ) 
 روند مي سرخود اي عده":شكايت كرد

 كنند مذاكره خواهند مي كه گويند مي و
 قرار بست بن در چون نيز دشمنان و

 و كنند مي استقبال آنها از اند، گرفته
 بن از خروج براي دستاويزي خواهند مي

   ".كنند پيدا بست
  

  واُكنشهاي بي تناسب
عشوه گري بي مهاباي نماينده 

 امنيتي دولت، در –فراكسيون نظامي 
  عمل چندان براي جلب نظر مخاطب 

آمريكايي و ترتيب دادن مالقات در 
  او بيشتر . پستو با وي، كافي و الزم نبود

 حساب مي آيد كه در نقش هنگامي به
شخصيت منفي داستان بحران، نفرت 
پراكني مي كند و خرج الزم براي 
. افزايش بار درگيري را فراهم مي آورد

كساني كه آقاي احمدي نژاد به آستين 
كُت شان چنگ مي اندازد، ترديد دارند 
كه او شخصيت موثري در روند تصميم 

  . سازيهاي جمهوري اسالمي باشد
 ارزيابي بيش از همه رقباي او كه بر اين

با دقت و حساسيت تحرُك هماورد 
خويش در سياست خارجي را زير نظر 
دارند، آگاهند و هم از اين رو واكُنش 
هيستريك آنها به مانُور رسانه اي آقاي 
احمدي نژاد، بي تناسب و شگفت آور 

به لحاظ تاكتيكي، صف آرايي . مي نمايد
ژاد همزمان با در برابر آقاي احمدي ن

قرار داشتن وي زير نور پروژكتور رسانه 
هاي خارجي، به زيان آنها عمل مي 
كرد، زيرا نه تنها جريان داشتن يك 
جنگ قُدرت شديد در ساختار رژيم 
جمهوري اسالمي را تاييد مي كرد، بلكه 
با كشاندن درگيري به تريبون نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل، فاصله اي 

از ثبات سياسي دارد را نيز  "نظام"كه 
  .متراژ مي زد

حدس اينكه اقدام آنها ارسال كننده چه 
پيامي براي محافل بين المللي است، 
براي آقاي خامنه اي، شُركا و همدستان 

با اين . نمي توانست چندان دشوار باشد
وجود، آنها ابتدا از طريق ابزارهاي 
سياسي معمول و اين بار به وسيله نامه 

 نماينده مجلس و 26ضي اعترا
موضعگيريهاي شماري از پايوران 
نظامي و سياسي عليه سخنان آقاي 
احمدي نژاد در نيويورك دست به كار 

  . شدند
اندكي بعد و چنان كه گويي اين سطح 

  از برخورد، بازتاب الزم را در ميان 

  
مخاطبان خارجي آقاي احمدي نژاد 
نداشته، اقدام پليسي نيز براي نشان 
. دادن عُضله در دستور كار گُنجانده شد

دستگيري يكي از نزديكان آقاي 
احمدي نژاد و رييس خبرگُزاري رسمي 
جمهوري اسالمي، آقاي جوانفكر، و 
افكندن وي به زندان، پيام روشني 
داشت؛ حرف اصلي در جمهوري 
اسالمي را كسي غير از آقاي احمدي 
نژاد به زبان مي آورد، همان كه سر نخ 

تادن يا اُفتادن عروسكهاي خيمه ايس
  . شب بازي را در دست دارد

 -وسواسي كه رقباي فراكسيون نظامي 
امنيتي دولت در شيوه نمايشي 

  دستگيري آقاي جوانفكر به كار بردند، 
نشان مي دهد كه آنها به شدت هراس 
داشتند كه مفهوم اقدام شان به درستي 

از اين رو، مقام رسمي بخت . درك نشود
برگشته مي بايست شاهد هجوم چند 
تيم امنيتي مجهز به بلندگو و ماشينهاي 
اسكورت براي بازداشت جنجالي خود 

  . باشد
  

مفهوم درگيري بر تريبون 

   نيويورك
واكُنش سراسيمه و غيرعادي آقاي 
خامنه اي و مجموعه فقط مي تواند زير 
حساسيت و مركزيتي كه سياست 

واليت فقيه خارجي در رهيافتهاي رژيم 
با نگاه به اين . يافته، خط تاكيد بكشد

واقعيت، آنها ريسك جدي نگرفتن 
 را به جان نمي "آقا"سوُگلي پيشين 

خرند و ترجيح مي دهند، مگسي كه بر 
 نشسته را با گُرز آهني "نظام"پيشاني 

بكوبند تا اين كه اجازه دهند جلب توجه 
  . كند

اي اين تصميم، همزمان بيانگر توازن قو
به . موجود در دستگاه قُدرت نيز هست

اين معنا كه هرگاه فراكسيونهاي نظامي 
و امنيتي باند واليت قادر به كُنترُل 
فراكسيون همتاي خود در دولت بودند، 
براي مهار آن نيازي به باال زدن پرده 

 و "دشمنان" براي "نظام"اندروني 
نشان دادن شدت اختالفهاي خود 

اين حركت اعتراف آنها با . نداشتند
قانوني يا (كردند كه ابزارهاي الزم 

براي اعمال هژموني بر آن ) غيرقانوني
را ندارند و باند فرو پاشيده واليت در 
موقعيتي نيست كه بتواند از برنامه 

جريان "منسجمي براي حل و فصل 
  .  برخوردار باشد"انحرافي

كشمكش در نيويورك همچنين نشان 
 ها، گرد رقابت "خودي"داد كه جدال 

بر سر جلب نظر طرفهاي خارجي و در 
راس آنها، آمريكا به آستانه حساسي 

هراس تمام دسته بنديهاي . رسيده است
 از خيزشهاي اجتماعي "نظام"دروني 

عليه استبداد سياسي همراه شده با بي 
كفايتي و كوته بيني و هراس از شورش 
گُرسنگان در همان حال كه آنها را به 

 نزديك مي سازد، در بهره يكديگر
گيري از منافع غلبه بر جامعه، از هم 

  . دور و به رويارويي مي كشاند
  

  ....سرمقاله 

  !همه باهم، به سوي رهيافت نيويورك
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سقوط ارزش ريال در برابر ارزهاي 
خارجي و تبديل پول ملي به كاغذي بي 
ارزش، تاثيرات مخرب خود را بر زندگي 
كارگران و مزدبگيران به ويژه شمار 
زيادي كه حداقل حقوق دريافت مي 

  .كنند، گذاشته است
حقوق كارگران و مزدبگيران فقط طي 
چند هفته به ميزان كاهش ارزش ريال، 

 از آن جايي كه پايه دستمزد .سقوط كرد
، با نرخ 1391تعيين شده براي سال 

تورم موجود و سبد هزينه زندگي 
نداشته، در اثر سقوط همخواني كارگران 

ارزش ريال به مبلغ ناچيزي تبديل شده  
حقوق پايه اي كه در ابتداي سال . است

 معادل يك سوم خط فقر بود در 1391
ت  با بحران ارز و وضعي91طي سال 

نابسامان اقتصادي، به زير خط فقر 
  .تبديل شدشديد 
پايين بودن دستمزد و عدم كَفاف آن  

براي تامين حداقلهاي زندگي و عدم 
پرداخت به هنگام آن، از مشكالت 

  .عمومي كاركران و مزد بگيران است
  

بحران ارزي نتيجه موجوديت 

  رژيم است

 كه خود را يوضعيت نابسامان اقتصاد
زي برجسته كرد، موضوعي در بحران ار

تسلط . غير قابل پيش بيني نبود
مناسبات مبتني بر رانت به سود 
پاسداران و اجزاي هرَم قدرت، پيش 
بردن سياستهاي نئوليبراليستي تحت 
يك سيستم سياسي استبدادي، اجراي 
اوامر صندوق جهاني پول، خدمت به 
تجارت آزاد و حذف يارانه ها از جمله 

ه همزمان با عدم عواملي هستند ك
بازگشت كامل پول نفت خام به خزانه 
دولت، به حاد شدن بحران ارزي ياري 

   .سترسانده ا
بحران ارزي در شرايطي پيش آمده كه 

 سال اخير، رژيم بيشترين درآمد 8طي 
از طريق فروش نفت خام و محصوالت 

كارشناسان برخي از . نفتي داشته است
 افسانه  ساله را يك درآمد8رژيم درآمد 

سقوط ارزش پول ملي .  اندناميدهاي 
روندي طوالني داشته و نمي توان آن را 

افزايش . به هفته هاي اخير خالصه كرد
نقدينگي و رشد افسار سرسام آور 

 توليدات داخلي ،گسيخته حجم واردات
بنا بر داده هاي . را به نابودي كشاند

 درصد از صنايع توليدي 30آماري تنها 
بر اثر . ل به فعاليت هستندايران مشغو

چپاولگري و داللي، اقتصاد ايران به 
حكومت ايران يكي . واردات متكي شد

از فاسدترين حكومتها در جهان شناخته 
دولت با چند نرخي كردن ارز . شده است

و برداشتن ارز دولتي بر بسياري از 
داروها و طبقاتي كردن نيازهاي مردم، 

 هاي بار بحران كنوني را بر شانه
سفره . كارگران و مزدبگيران گذاشت

كاركران و مزدبگيران با توجه به بحران 
ارز و كاهش ارزش ريال خالي تر از هر 

  .زمان است
دادستاني رژيم در تهران روز پنجشنبه 

 نفر را در 16 مهر اعالم كرد كه 13
. رابطه با بحران ارز دستگير كرده اند

اين كارگزار رژيم دستگير شدگان را 
از طرفي . اخالل گران بازار ارز ناميد

ديگر روزنامه كيهان وابسته به ولي 
فقيه، از شناسايي انبارهاي كاال و امكان 
حمله حزب اللهيها به اين انبارها نوشته 

قلم زن كيهان شريعتمداري . است
سرمايه داراني كه شرايط فعلي را ايجاد 

ناميده كه » مفسد في االرض«كرده اند 
البته همگان مي . دام هستندشايسته اع

دانند كه اگر قرار باشد اين حرف عملي 
شود در گام اول ولي فقيه است كه بايد 

  .مجازات شود
اين را همگان مي دانند و مردم به خشم 

 12يز در روز چهارشنبه نآمده تهران 
مهر با شعارهاي خود عامالن اصلي 

  .وضعيت فالكتبار خود را نشانه گرفتند
  

الن از تقاوت نرخ ارز سودهاي ك

  به جيب چه كساني مي رود

بحران ارزي كه انعكاسي از وضعيت 
 است، به شكاف بين يفاجعه بار اقتصاد

هراس از . پايوران رژيم دامن زده است
شورش مردم به ويژه بعد از تعطيلي 
بازار و حركت بازاريان و بخشي از 
اصناف، باعث شده كه جناحهاي 

يگري را مختلف رژيم هر كدام د
مسئول وضعيت فاجعه بار كنوني 

بر همين منظر شرايط فعلي به . بخوانند
جنگ در هرم قدرت براي رهايي از 
بحران و ادامه عمر رژيم دامن زده 

  .است
اين كه در شرايط كنوني با توجه به 

 8درآمد باالي دولت احمدي نژاد طي 
سال از فروش نفت خام، وضعيت عرضه 

 كه دهشفته شو تقاضاي ارز چنان آ
ارزش ريال در عرض يك شبانه روز 
چندين بار سقوط مي كند، بار ديگر 
سرنوشت ارزهاي حاصل از فروش نفت 
خام، عدم واريز آن به خزانه دولت، 
اختالس، دزدي، رانت خواري باندهاي 

مي برمال برادران قاچاقچي و مافياي 
بازيگران قدرت تا جايي كه به كل . شود

نكند همديگر را تهديد نظام ضربه وارد 
فقط به چند . به لو دادن دزديها مي كنند

. نمونه از اين دزديها اشاره مي كنم
نمونه هايي كه نشان مي دهد چگونه 
دولت با پايين نگاهداشتن ارز و قيمت 
كاذب ريال، سود سرشاري به جيب زده 

سودي كه طي اين مدت جيب . است
 همه حكومتيان، آقازداده ها، وابستگان

حكومتي و رانت خواران را پر كرده و 
امروزه بحران ارزي را به وجود آورده 

مي توان محاسبه كرد كه چه . است

سود هنگفتي از واردات با ارز ارزان و 
 ارز آزاد، تصيب با محاسبهن آفروش 

  .اين قشر انگلي جامعه مي شود
  

 مهر 20خبرگزاري حكومتي فارس در 
نوري  از قول زهره طبيب زاده 1391

بر اساس «نماينده مجلس مي نويسد 
 ماهه نخست 5آمار گمركات، در 

 ميليون دالر ارز مرجع 265امسال، 
براي واردات ماشينهاي لوكس مصرف 

  ».تشده اس
  

وزنامه جمهوري بر اساس گزارش ر
 ماهه 5طي « مهر، 16اسالمي، شنبه 

 خودروي 15700ابتداي سال جاري 
 ميليون دالر به 341خارجي به ارزش 

 درصد آن با ارز 78كشور وارد شد كه 
 ميليارد دالر 50همچنين . دولتي بود

ثبت سفارش واردات نيز در گمرك به 
  ».ستثبت رسيده ا

تعداد « بر اساس همين گزارش
ي وارداتي به كشور در كل سال خوروها
 هزار دستگاه بود كه 40 به ميزان 1390

 86 و ه ميليون دالر بود830ارزش آن 
ن نيز از ارز دولتي براي انجام آدرصد از 

واردات خودرو به داخل كشور استفاده 
از سويي ديگر وزارت » .شده است

صنايع و معادن در شهريور ماه اعالم 
درصد گاهش  66كرد كه توليد خودرو 

بر اساس داده هاي آمار . پيدا كرده است
 به طور بي 1391توليد خورو در سال 

احمد .  استكاهش يافتهسابقه اي 
نعمت بخش دبير انجمن توليد 

 29خودروسازان در گفتگو با ايسنا 
فروردين «: گفت1391ارديبهشت 

امسال براي نخستين بار در تاريخ 
 صنعت خودرو كشور در دو دهه اخير

والت محصشاهد كاهش شديد توليد 
   ».مبودي

از سويي ديگر عضو هيات مديره انجمن 
قطعه سازان از آمار دولتي مبتني بر 

 درصدي توليد خود رو در 36كاهش 
ايران صحبت مي كند و مي افزايد كه 
آمار غير رسمي كاهش توليد خودرو را 

وي مي .  درصد برآورد مي كنند50
 هزار 700ي گويد كه خطر بيكاري برا

 از شاغالن صنعت خودرو در انتظار رنف
  .است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس رژيم 
 مهر در گفتگو با 23روز يكشنبه 

در «:خبرگزاري حكومتي فارس مي گويد
 25 تا 17چهار ماه و نيم اول سال 

ميليارد دالر ارز به نرخ مرجع در اختيار 
كساني قرار گرفت كه رانت اقتصادي 

زار ميليارد توماني برايشان  ه20حدود 
از طرف مجلس نشينان » .ايجاد شد

تكليف مازاد درآمد دولت از محل مابه «
» التفاوت فروش ارز مرجع به نرخ آزاد

به گفته عضو . مورد سوال است

كميسيون اقتصادي مجلس، اين مابه 
   .ت هزار ميليارد تومان اس20التفاوت 

وميه از ار مجلس  نمايندهنادر قاضي پور،
در گفتگو با خبرگزاري حكومتي مهر 

خست ن ماه و نيم 4اعالم كرد كه در 
 هزار 20 يك رانت 1391سال 

 25 تا 17ميلياردي از محل اختصاص 
ميليارد دالر ارز به نرخ مرجع، در اختيار 

   .تمفسدان اقتصادي قرار گرفته اس
  

 هزار ميلياردي با غر و 20موضوع رانت 
ايي نرسيد و لند مجلس نشينان به ج

بر «:فتگوزير صنعت، معدن و تجارت 
يف شده به عراساس اولويتهاي ت

گروههاي اقالم اساسي و دارو ارز مرجع 
براي واردات داده شده، اما متاسفانه 
برخي وارد كنندگان از اين رانت سوء 
استفاده كرده و كاال را با دالر سه هراز 

البته بر » .توماني به مردم فروخته اند
ان روشن است كه در حكومت همگ

استبدادي چه كساني و با  چه ابزاري 
  .انجام دهندمي توانند چنين كارهايي 

 ميليارد توماني در 400اختالس 
پتروشيمي ايالم، واگذاري هتلهاي هما 

 ميليارد تومان در اختيار 645با ارزش 
دژخيم مرتضوي، در راس سازمان 
تامين اجتماعي هم بخشي از خبرهاي 

ج ثروت مردمي در دست كارگزاران حرا
  .رژيم است

  
   تشديد فقر و گرسنگي

رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي 
 750 ميليون و 3اعالم كرد كه بيش از 

هزار تن در ايران از گرسنگي رنح مي 
   .برند

ران كوره گرئيس انجمن صنفي كار
 2500پزخانه هاي ورامين از بيكاري 

مين خبر داده كاركر كوره پزخانه در ورا
 واحد كوره 40وي مي گويد از . است

 10پزخانه هاي شهرستان ورامين فقط 
كوره باقي مانده و به همين دليل تعداد 

  . نفر رسيده است500كاركران به 
سياستهاي اقتصادي رژيم بر رندگي 

و ران گ كار بر زندگيوبه طور عام مردم 
تاثيرات فاجعه مزدبگيران به طور خاص 

بر همين منظر رژيم از . گذاردباري مي 
اعتراضهاي گسترده كاركران و 
مزدبگيران هراس داشته و فشار بر 

   .فعاالن گارگري را افزايش داده است
اتحاد، همبستگي و تشكلهاي مستقل 
كارگري راهبرنده مبارزات كارگران و 

و چپاول مزدبگيران در برابر استثمار 
بحران ارزي و صعود قيمتها بر . است

دگي اكثريت مردم ايران اثرات فاجعه زن
راهبردهاي حكومتي . باري گذاشته است

و كساني كه بند نافشان به حكومت 
. بسته شده است ره به جايي نخواهد برد

تنها اقدام مشترك و مبارزه متحد 
كارگران و مزدبگيران است كه مي تواند 
بار بحران بر دوش نيروهاي كار را 

 كارگران و در ماه گذشته. كاهش دهد
مزدبگيران حركتهاي اعتراضي بسيار 

تجمع انجام دادند كه نمونه برجسته آن 
هاي    كارگر كارخانه600اعتراضي 

صنايع فلزي در مقابل وزارت تعاون، كار 
   . بودو رفاه اجتماعي 

 بار بحران كنوني  بر شانه هاي كارگران و مزدبگيران

 زينت ميرهاشمي



  5 صفحه                  1391آبان اول – 328ق شماره نبرد خل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
يكسال پس از آغاز جنبش وال 

  ستريت

، 2011يكسال پيش در ماه سپتامبر 
تقريبا يكشبه تمام توجه ها از جريان 

 كه در بيشتر "تي پارتي"راست افراطي 
روايتها به عنوان جنبش مردمي عليه 

شده بود، به   توصيف"دولت بزرگ"
 " در صد در برابر يك درصد99"ايده 

ير از حمايت چشمگ. تغيير سمت يافت

اين شعار كه چرخش بزرگي به سمت 
چپ محسوب مي شد، بازگو كننده 
. خشم نهفته مردم، به ويژه جوانان بود

اين رويداد نقطه عطفي در بازگشت 
مبارزه توده اي و راديكال به اياالت 

  . متحده آمريكا به شمار مي آيد
ويژگي اين جنبش در اين بود كه بر 

كه خالف مبارزات در دوران گذشته 
سريع افروخته و به همان سرعت نيز 
خاموش مي شدند، روز به روز رشد كرد 
و به گستردگي تقريبا تمامي آمريكا 

معترضان در چادرهاي مستقر در . رسيد
 از صد به دويست و "زوكاتي پارك"

 نفر 600سپس به سرعت به بيش از 
اين حركت به شتاب به سراسر . رسيدند

ن به كشور گسترش يافت و دامنه آ
در همين حال، .  شهر كشيده شد500

برخورد سركوبگرانه پليس نسبت به 
معترضان، افراد بيشتري را به ميدان 

در فصل پاييز دهها هزار نفر به . آورد
زمره فعاالن اين جنبش درآمدند و 
صدها هزار نفر به تجمعات و اعتراضات 

  .اين حركت نوخاسته پيوستند
 انديشه در همان حالي كه كوشندگان در

طرح اهداف بزرگتر براي جنبش بودند 
زيرا بنا به تحليل آنان اين امر الزمه (

، با )ادامه حيات و گسترش جنبش بود

سركوب و خشونت پليس و جمع آوري 
چادرها به دستور شهردار نيويورك روبرو 

متاسفانه اين جنبش هنوز . گشتند
آنچنان پا نگرفته بود كه بتواند در برابر 

اگر چه . بور مقاومت كنديورش مز
فعاالن با اخراج از پارك، با شعار 

شما نخواهيد توانست باور ما "جسورانه 
را كه زمان بروزش رسيده، اخراج 

، مقاومت كرده و رودرروي پليس "كنيد
  . قرار گرفتند

  

از اين تاريخ به بعد، چادرها به تدريج در 
ديگر شهرها نيز برچيده شد، اما جنبش 

سازماندهي تازه به حيات خود با شكل و 
اينكه بعد از گذشت سالها . ادامه داد

براي اولين بار روز اول ماه مه در 
شهرهاي مختلف آمريكاي شمالي 
جشن گرفته مي شد، رويدادي استثنايي 
به شمار آمده و نشان از حيات پوياي 

   هزار نفر تنها در 30. جنبش داشت

  
ر نيويورك به تظاهرات روز جهاني كارگ

در روزهاي پيش از آن، . پيوسته بودند
جنبش وال ستريت فراخوان اعتصاب 
عمومي داده بود كه همانطور كه انتظار 
. مي رفت، پاسخ چشمگيري نگرفت

عدم دسترسي گسترده به رسانه هاي 

. عمومي نقش مهمي در اين امر داشت
با اين حال روشن شد كه اين جنبش 

ن بر هنوز نتوانسته توده مردم را افزو
 . همدردي، به مشاركت فعال نيز بكشد

از روزي كه چادرها در پاركها جمع 
آوري شد، مسير و يا حتي حيات جنبش 

اگر . به طور دايم زير سوال مي رفت
فعاالن و نيروهاي چپ مي خواستند به 
آنچه كه آغاز كرده بودند ادامه دهند، 
نخستين گام بررسي و درس آموزي از 

آنها . مي بايست باشدمبارزات اين دوره 
بايد تجربيات خود را بررسي و ارزيابي 
مي كردند و به بازنگري در مباحثي كه 
. پيش كشيده شده بود، مي پرداختند

اكثر تحليلگران جنبش اشغال معتقد 
بودند، ويژگي و منحصر به فرد بودن 
اين جنبش در نوع سازماندهي و 

بسياري از . تاكتيكهاي آن بوده است
و مفسران نيز وجوه تمايز آن را فعاالن 

از اشكال مبارزاتي سنتي چپ، برجسته 
آنها علت پيروزي ناگهاني و . مي كردند

گيج كننده اين حركت را در جسارت 
تاكتيكي، پرهيز از ساختار سلسه مراتبي 
و استقالل از سازمانهاي موجود و سابقه 
دار كه از آنها ذهنيتي بوروكراتيك وجود 

  . ي كردندداشت، توصيف م
  

در ) 1("سوسياليست بين الملل"مجله 
مقاله اي به نقد چنين ارزيابي و 

اين فاكتها ": ديدگاهي پرداخته است
از همان ابتدا، بقاي . كافي نيستند

جنبش وال ستريت وابسته به ميزان 
پيوند و ارتباط آن با سازمانها و 
جنبشهاي تاريخچه دار بود؛ براي نمونه، 

تحاديه ها كه حمايت و امكانات در ا
اين . اختيار جنبش اشغال گذاشتند

جنبش از جانب اعضاي سازمانهاي چپ 
كه از گذشته فعال بودند، حمايت و 

به ياري آنان پلي بين . پشتيباني شد
جنبش نوخاسته و سازمانهاي پا برجا 
. باسايقه مبارزاتي ديرينه به وجود آمد

ت اين براي اينكه بخواهيم موفقي
رابطه را دريابيم، بايد به ديناميسمي 
. كه به وجود آورد، توجه داشته باشيم

اينكه فكر كنيم اين جنبش به به جاي 
تنهايي روي پاي خود ايستاد، بايد 
اينگونه بررسي اش كنيم كه نمودي از 
اعتالي مبارزاتي بود كه از پيش وجود 
داشت و در امتداد خود مبارزات 

براي نمونه، . ادديگري را شكل د
 در كشورهاي ديگر "جنبش ميدانها"

 "جنبش ويسكانسين"و يا در ادامه، 
يا اعتصاب كارگران شركت تلفن 

 كه هر كدام پشتيباني "ورايزن"
. گسترده اي از جنبش اشغال كردند

وقتي از اين زاويه نگاه مي كنيم، به 
اين نتيجه مي رسيم كه اشغال وال 

ازي ستريت هم در امتداد بازس
سازماندهي سياسي طبقه كارگر و 

درست است كه . زحمتكش قرار دارد
اين جنبش تغيير اساسي در بحثهاي 
جاري كشور ايجاد كرد، اما اگر بخواهيم 
به سوي جلو حركت كنيم، بايد ارزيابي 
هوشيارانه داشته باشيم، هم از نقاط 

  ".قوت و هم از نقاط ضعف آن
از يكي ": اين مقاله ادامه مي دهد

مهمترين ابزاري كه اين جنبش داشت و 
اينجا . از دست داد، تجمع در چادرها بود

در واقع محل مالقات بود، در اينجا 
فعاليتهاي . فعاالن يكديگر را پيدا كردند

پيشين يك مركز اصلي تصميم گيري 
نداشت، اما تمامي حركتهاي بزرگ از 
جانب سازمانهاي بزرگ پيشين 

انند جنبش سازماندهي شده بود، م
كارگران شهر نيويورك با جنبش جوانان 
راديكال كه پلي بين اشغال و اتحاديه 

همه اينها در چادرها به . ها ايجاد كردند
اين . بحث و تبادل نظر گذاشته مي شد

را بدين دليل بررسي مي كنيم كه در 
عمل دريابيم با از دست دادن چادرها، 

اين جنبش در . جنبش چقدر تضعيف شد
ل جديد سازماندهي خود به اندازه شك

كافي رشد نكرده بود كه بتواند جاي 
جنبش براي اين روز . خالي آن را پر كند

برنامه اي نداشت و به همين دليل 
پليس توانست كوشندگان آن را دستگير 

  ".كرده و پارك را خالي كند
البته بعد از اين رويداد و با جمع آوري 

راه انداخته چادرها، تظاهرات ديگري به 
 نوامبر دهها هزار نفر كه 17در . شد

شامل افراد جديد نيز مي شدند، به 
اما اين بار شور . تظاهرات پيوستند

به جاي . پيشين كمتر حس مي شد
 كه براي پرهيز از "ميكروفون مردم"

استفاده از ميكروفون سراسري به كار 
مي رفت، يك سيستم بزرگ صدا توسط 

اين در . ده بوداتحاديه ها گذاشته ش
شرايطي بود كه پليس كنترل شهر را با 
يك تيم قوي امنيتي به دست گرفته بود 

زكاتي "و از نزديك شدن معترضان به 
  .  جلوگيري مي كرد"پارك

برخي از كوشندگان نيز مي گويند، 
نظمي كه ورود اتحاديه ها به 
اعتراضهاي خياباني آورد، سبب شد كه 

از بين ويژگي خودانگيختگي جنبش 
  .رفته و آن را قطب بندي كند

  6بقيه در صقحه 

  )24( شهاي عصر جديد پس از جنگ سردسازماندهي جنب

  جنبش وال ستريت يكسال بعد
  ليال جديدي

  : در اين شماره مي خوانيد

   يكسال پس از آغاز جنبش وال ستريت-
   نقش فعاالن جنبش وال ستريت در اعتراضهاي اخير -
   در اولين سالگرد جنبش اشغال وال ستريت -
 يت انتخابات در آمريكا و جنبش اشغال وال ستر-
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  5بقيه از صفحه 
با نظم يافتن تظاهرات و اعتراضها، 
فعاالن جنبش اشغال نيز كه به خاطر 
رفتار صريح و مبارزه جويانه شان به 
خود مي باليدند، اينك خود را در 
موقعيت ديگري ، به گفته خودشان 

، مي ديدند و "خسته كننده"موقعيتي 
راهپيماييهايي كه از پيش . ناراضي بودند
اتحاديه ها و برخي از از جانب 

سازمانهاي و گروههاي چپ اجازه 
گرفته شده بود، به مبارزات آنها شكل 

با اين حال آنها مي . ديگري مي داد
پذيرفتند كه همين به مبارزه شان 

آنها با اليه . كاراكتر توده اي داده است
هاي بيشتري از طبقه كارگر در ارتباط و 

ها اگر بيشتر آن. تماس قرار گرفته بودند
هم در مورد روند كند و متعادل نگران 
مي شدند، اما اهميت اين ارتباطات كه 
به ايجاد روابط جمعي و اقدامات جمعي 
با اعضا اتحاديه ها و ديگر سازمانهاي 
. اجتماعي ختم مي شد را قبول داشتند

جالب اينكه، همچنان كه جنبش 
كاراكتر توده اي مي يافت و يا بهتر 

راكتر خودانگيختگي است بگوييم كا
مبارزه جويانه اش از دست مي داد، 
سياستي كه درگيري انفرادي و رودررو 
را جايگزين تصميم جمعي مي كرد، 

در همان . برتري يافته و تسلط پيدا كرد
حال كه در بسياري از فعاالن عاليم بي 
صبري و كم طاقتي در برابر اين 
وضعيت پر رنگ تر مي شد، آنارشيستها 

رد صحنه شده بودند، با ارايه كه وا
توجيهات تئوريك، آگاهانه تالش كردند 

  .رهبري جنبش را به دست بگيرند
  

آنارشيستها، افراطي ترين و به لحاظ 
سياسي، تعريف شده ترين موجي بودند 

جريانهاي . كه وارد اين جنبش شدند
آنارشيست بيشتر در سواحل غربي 
آمريكا متمركز هستند و پيامها و گفت 
وگوهاي سياسي خود را از طريق 
وبالگها و گروههايي به نامهاي همچون 

، )3("كمون اوكلند"، )2("ميخك سياه"
 و غيره منعكس مي "خليج خشم"

البته اين عده تا حدود قابل . كنند
توجهي نفوذ نيز دارند، زيرا به طور 
سياسي در ارتباط با جريانهاي مشابه كه 

  . ارندسالها پيش فعال بودند، قرار د
آنارشيستها معتقدند، اشغال كارخانه ها و 
اعتصاب نبايد دلبخواهي باشد و يا بنا به 

  آنها . تصميم اتحاديه ها صورت گيرد
حتي تاكيد دارند كه اعضاي اتحاديه ها، 
كارگران مرفه تري از ديگر مردم فقير 
هستند و بنابراين، تصميمات و برنامه 

آنها مي . هاي آنان كافي نيست
همچنان كه بحرانهاي اقتصادي ":يندگو

عميق تر مي شود، مردم فقير، بيكاران، 
مهاجران بدون مدرك يا مهاجران در 
كل، غير سفيد پوستان و خود ما كه 
بخشي از همينها هستيم، در مبارزات 
كارگران عضو اتحاديه ها نقشي نمي 

زماني كه قرار باشد اقدامات . يابيم

ا برنامه انقالبي از طريق اتحاديه ه
ريزي شود، آنها اين را در نظر نمي 
گيرند كه تفاوتي بين اعضاي اتحاديه ها 
. و اين گروههاي اجتماعي وجود ندارد

آنها اين دسته كارگران را در ارتباط با 
آنها . خود به حساب نمي آورند

واقعيتهاي زندگي پرولتاريا را كه در 
بدترين شرايط قرار دارد را درك نمي 

  ".كنند
  
، يكي از فعاالن چپ "جنيفر روشه"

جنبش در پاسخ به نظريه آنارشيستها 
نظريه آنارشيستها در اين باره ":مي گويد

نخست آنكه كارگران . نادرست است
عضو اتحاديه ها فقط سفيد پوستان 
نيستند، بلكه مهاجران، زنان و 
سياهپوستان هم هستند كه براي حقوق 

تالش چرا نبايد . خود مبارزه مي كنند 
كنيم افرادي كه در اتحاديه نيستند نيز 
به همين حقوق دست يابند؟ كارگراني 
كه عضو اتحاديه ها هستند، اين تالش 

آنها . را كرده و اين خواست را داشته اند
وقتي به حركت درمي آيند و برنده مي 
شوند، امكان پيشرفت مبارزات ديگر 

  ".كارگران را نيز افزايش مي دهند
  

ا روي پتانسيل زحمتكشاني آنارشيسته
كه در هر حركتي شركت مي كنند و 
حاضرند در عمليات تهاجمي شركت 

  . داشته باشند، حساب مي كنند
 ساعتي در 24هيچ ":آنها مي گويند

حافظه نزديك ما چنين گوناگوني 
حركات ستيزه جويانه را در سراسر 

از جنگ خياباني در . كشور به ياد ندارد
مله غافلگيرانه در اوكلند گرفته تا ح

از اقدامات شجاعانه در . لوس آنجلس
نيويورك و حمله غافلگيرانه به ايستگاه 
پليس در سانفرانسيسكو تا راهپيمايي 
ضد سرمايه داري در نيواورلئان و يا 
تبديل بانكهاي سياتل به سطل اشغال و 
جمعيت عظيمي كه روز اول ماه مه به 

معترضان ديگر از . خيابانها آمدند
رويارويي ستيزه جويانه و تخريب اموال 

اين يك نقطه . دولتي هراسي نداشتند
عطفي در رساندن يك پيام است، لحن 
و تاكتيكهاي بعدي در دور آتي متفاوت 

   ".خواهد بود
اينان غافل از آنند ":مخالفان مي گويند

كه اقدامات توده اي در عوض هزاران 
در براي نمونه، . نفر را به ميدان مي آورد

 هزار نفر از مهاجران، 30نيويورك 
اعضاي اتحاديه ها، دانشجويان، دانش 
آموزان، فعاالن و ديگر زحمتكشان را به 

همچنين در شهرهاي . خيابان آورد
 تا 3000ديگر، تظاهراتي با شركت 

   ". نفر بر پا گرديد7000
كوشندگان اصلي جنبش وال ستريت 

ايد كارگران و معتقدند كه اين جنبش ب
زحمتكشان را هر چه بيشتر به ميدان 
بياورد و براي دستيابي به اين هدف بايد 

براي پيشبرد اين امر . تعادل را حفظ كند
الزم است، اعتراضات گرد مطالبات 

مشخص گروههاي اجتماعي 
براي نمونه، مبارزه . سازماندهي شود

. براي مسكن و آموزش و پرورش بهتر
 اين اقدامات هنوز آنها معتقدند كه

جايگاه و چهره سياسي خود را به اندازه 
كافي جا نيانداخته است و هنوز مردم 
تصور مي كنند، جنبش اشغال تنها 
محدود به اشغال پارك و برپايي چادر 

  . مي شود
  

نقش فعاالن جنبش وال ستريت 

  در اعتراضهاي اخير

هر گونه كه بنگريم، اين يك واقعيت 
ل وال ستريت به است كه جنبش اشغا

دمل نارضايتيهاي انباشته شده در 
. اياالت متحده آمريكا نيشتر زده است

اين جنبش به مراتب از ظرفيت 
سازماندهي و سياسي طبقه كارگر فرا تر 

 35(طبقه كارگر براي سالها . رفته است
دوران نقاهت، زخمهاي شكست و ) سال

. تضعيف روحيه را تجربه كرده است
 از انقالب مصر 2011 رويدادهاي سال
 "ماديسون ويسكانسين"تا اشغال در 

همگي پروسه بازسازي و تغيير در 
. روحيه نااميدي را به جريان انداخت

حتي مي توان به اين اكتفا كرد كه اين 
آغاز پروسه اي جهت پاسخ به الزامات 
دوره حاضر است و پيشرفت آن نيز به 
توان همراه كردن و داشتن اتحاد عمل 

 .  نيروها مشروط استهمه
اينكه جنبش اشغال رشد خواهد كرد و 
به شكل كنوني خود توانايي مداخله 
گري را دارد يا نه، سوالي است كه پاسخ 

اما بدون شك، اين . آن روشن نيست
جنبش به طور بنيادي گفتمان سياسي 
در آمريكا را تغيير داده و به طبقه كارگر 

ازي اعتماد به نفس تازه اي براي بازس
اكنون . تشكلهاي خود بخشيده است

هيچ كمبودي براي طرح موضوعات و 
مطالباتي كه بر اساس آن مي توان 

به طور . سازماندهي كرد، وجود ندارد
قطع همچنانكه طبقه حاكمه زندگي را 
بر طبقات و قشرهاي زير دست سخت 
تر مي كند، زمين اعتراض و خيزش 

  . وسيع تر مي شود
ن جنبش و سازمانهاي در اين باره فعاال

سياسي مدافع آن معتقدند كه مبارزات 
عدالت براي "اخير مانند كمپين 

، نوجوان سياه پوستي كه به "ترايوان
دست يك سفيد پوست نژادپرست به 
قتل رسيد، در مبارزه عليه نژاد پرستي 

  . نقش بسزايي داشته است
همچنين در ماه مه سال جاري بيش از 

الس سران ناتو در  هزار نفر عليه اج10
و نيز در سال . شيكاگو راهپيمايي كردند

 هزار نفر از اعضاي اتحاديه 32جاري 
معلمان شيكاگو به اعتراض و اعتصاب 
دست زدند كه از حمايت چشمگيري از 

  . سوي مردم برخوردار شدند
اگرچه اينگونه مبارزات، ساختار اوليه 
جنبش اشغال وال ستريت را تغيير داده، 

ز آنجا كه كوشندگان اين جنبش اما ا
نقش به سزايي در حمايت و سازماندهي 
اين اعتراضات داشته اند، مي تواند 
. نشانه اي از پويايي جنبش به شمار رود

بهترين راه براي چپ و كساني كه از 
جنبش وال ستريت انگيزه و الهام 
گرفتند، اين است كه در راه اندازي و 

نقش پيشبرد سلسله اعتراضات آتي 
آموزه اين خيزشها و . فعال داشته باشند

اعتراضها براي جنبش اشغال وال 
ستريت اين است كه با سازماندهي، 
مقاومت، پيگيري و پايداري مي توانند 
مبارزات را به سوي اهداف خود سوق 

  .دهند

در اولين سالگرد جنبش اشغال 

  وال ستريت 
يك سال پس از آغاز جنبش وال 

ي گويند هدف ستريت، كوشندگان م
  .همان است، اما تاكتيكها تغيير كرده

از روزها پيش از سالروز تولد جنبش 
اشغال ، رسانه هاي سرمايه داران گوش 
مردم را از اينكه جنبش از بين رفته، پر 

اما استقرار تعداد بيشماري . كرده بودند
پليس در شهرهاي بزرگ نشان مي داد 

را كه حتي خود آنها نيز دروغهاي شان 
تظاهرات در بسياري از . باور ندارند

شهرها از جمله واشنگتن، بوستون، 
با حضور ... سانفرانسيسكو، اوكلند و

  . سنگين پليس از صبح زود آغاز شد
در نيويورك، تظاهرات بزرگي كه به 
. درگيريهاي سنگين ختم شد، انجام شد

.  نفر دستگير شدند150بيش از 
ي تظاهرات به شكل چشمگير و موثر

چهار صف منظم در . سازماندهي داشت
 صبح به قسمت پاييني 7ساعت 

هزاران معترض .  وارد شدند"منهتن"
كه اكثر آنها را جوانان تشكيل مي 

  دادند، بعد از يك سخنراني كوتاه به 
 7بقيه در صفحه 

 )24( سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از 

 )24( جنگ سرد
  

  6بقيه از صفحه 
صدها نفر از آنها . خيابانها سرازير شدند

 وارد "زوكاتي پارك"به ناگهان به 
شدند، به طوري كه پليس غافلگبر و 

  .وحشت زده شده بود
شمار پالكارتهاي عليه سرمايه داري 

همچنان كه معترضان به . فراوان بود
 وال ستريت نزديك مي شدند، ساختمان

پليس با خشونت اقدام به پراكنده كردن 
آنها كرد، اما نتوانست از پيشروي آنها 

  . جلوگيري كند

  

سرمايه ":در پالكارتها خوانده مي شد
آينده "، "داري، جهان را نابود مي كند

  "لعنتي ما كجاست؟
 خوانده "حزب كارگران جهان"روي بنر 

 را گسترش جنبش وال ستريت":مي شد
دهيد، سرمايه داري را بركنار كنيد، براي 

  "!سوسياليسم مبارزه كنيد
 99پيام اصلي اين اعتراضها در دفاع از 

درصد مردم آمريكا و عليه يك درصد 
ثروتمند به سادگي اينگونه بيان مي 

  "!ثروت را قسمت كنيد":شد
ما با موجي ":يكي از فعاالن مي گويد

طالبات روبرو هستيم كه اگر چه م
گوناگون دارد، اما رشته اي قوي، اجزاي 

براي نمونه، . آن را به هم پيوند مي دهد
 "آبي": گروههاي آبي، سبز و سياه

معتقد است تبليغات سرمايه داري 
همچون ويروسي براي جامعه است، از 
اين رو براي آگاهي بخشي تالش مي 

 در جهت مبارزه عليه "سبز". كنيم
 به دست نابودي محيط زيست كه

سرمايه داران صورت مي گيرد و 
  . مبارزه عليه نژاد پرستي"سياه"
   

انتخابات آمريكا و جنبش اشغال 
 والت ستريت

 نوامبر، انتخابات رياست 6روز سه شنبه 
جمهوري اياالت متحد آمريكا برگزار 

موضوع بحران اقتصادي و راه . مي شود
برون رفت از آن در كمپين انتخاباتي 

ميت رامني كه تا كنون در اوباما و 
نظرسنجيها با فاصله كمي در كنار هم 

در واقع، . قرار دارند، جايگاه مركزي دارد
مضمون بحثهاي جاري همان مطالباتي 
است كه جنبش اعتراضي اشغال مطرح 
كرده است؛ خواسته هايي كه اين 
جنبش معتقد است، از دل جامعه و 
نگرانيهاي آن نسبت به بحران 

از اين . ستخراج كرده استاقتصادي ا
مهمترين پديده رو، جنبش اشغال 

خارجي است كه گفتمان آن به ميان 
كمپين هر دو حزب دمكرات و 

 . جمهوريخواه نفوذ داشته است
اوباما و دمكراتها مهمترين مضمونهاي 
سياسي و اجتماعي كه جنبش به ميان 
كشيده، مانند بي عدالتي در جامعه و 

 را سرلوحه بحثها و نياز به تقسيم ثروت
از سوي . گفتگو هاي خود قرار داده اند

ديگر، ميت رامني درگير پاسخ به 

پرسشهايي از جانب اين جنبش در باره 
ثروت هنگفت وي، ميزان ناچيز مالياتي 
كه مي پردازد و اينكه چه نقشي وال 
ستريت و سرمايه داران بايد در رشد 
اقتصادي و ايجاد شغل داشته باشند، 

براي نمونه، او در ايالت .  استشده
 موضوع بحث خود را به "نيوهمشاير"
 "بي عدالتي اقتصادي در آمريكا"

 .اختصاص داده بود
اين تاثيرات حتي از صحنه سياسي نيز 

براي اولين بار در . فرا تر رفته است
سيتي "تاريخ وال استريت، سهام داران 

 15 در مخالفت با پرداخت "كورپ
ويكرم "د و پاداش به ميليون دالر مز

، مدير اجرايي اين بنياد بزرگ "پانديت
اين اتحاد در . مالي، با هم متحد شدند

حالي صورت گرفت كه موضوع نابرابري 
دستمزد در گفتگوهاي عمومي جاري 

بدين طريق، نارضايتي . شده است
مطرح شده در اشغال وال ستريت در 

  . رفتار وال ستريت نيز تاثير گذاشت
  

 از "نابرابري دستمزدها"دادن به پايان 
جمله مطالباتي است كه توسط جنبش 

فعاالن از . در جامعه مطرح شده بود
پيش خواسته بودند كه حزب دمكرات 
به گونه مشخص به سمت چپ متمايل 

  . شود
  

اوباما تالش كرده است تا پيامهاي 
مركزي كمپين خود را از دل جنبش 

  ت و وي در هر فرصتي از عدال. برگزيند

  
  
  

برابري در جامعه و اقتصادي كه همه از 
آن عادالنه بهره مند مي شوند، صحبت 

وي مي گويد، همه . به ميان مي آورد
به اندازه خود زحمت مي كشند و همه 
. بايد از حقوق عادالنه برخوردار باشند

اوباما به طور مكرر بر اينكه ثروت بايد 
عادالنه تقسيم شود، تاكيد كرده و مي 

يد، همه آمريكاييها بايد در برابر گو
كمپانيهاي درنده خو، بانكها، شركتهاي 
بيمه و به طور كلي ثروت اندوزان 

او عدالت اجتماعي را . محافظت شوند
 خوانده و گفته "موضوع مهم زمان ما"

 خواهيد شما اسمش را هرچه مي":است
بگذاريد، ولي اينكه از يك ميليونر 
بخواهيد دستكم به اندازه منشي خود 

  ".ماليات بپردازد، غير عاقالنه نيست
ناگفته نماند كه اوباما همچنين در 
آخرين مناظره انجام شده با ميت رامني، 
از تاكيد بر اينكه پشتيبان سرمايه داري 

  . و بازار است نيز كوتاهي نكرد
 و معترضان جنبش كه به كوشندگان

شگردهاي نمايندگان هر دو حزب آگاه 
هستند، هيچگونه حمايتي از آنها نكرده 

آنها مي گويند، انتخابات يك دروغ . اند
بزرگ است و با آنان همراهي نمي 

جنبش ما حامي منافع مردم "كنند، زيرا 
و تغييرات مثبت پيرامون زندگي روزانه، 

ما هر دو آسايش و معيشت آنها است، ا
كانديدا بازيچه دست قدرتهاي بزرگ 

  ".مالي هستند
كمپين ":يكي از فعاالن جنبش مي گويد

اوباما به معترضان نشان داد كه فرايند 
انتخابات، نمايشي و به نفع منافع 
سرمايه داران و كمپانيهاي بزرگ 

   ".است
آنها مي گويند، رامني و اوباما بر سر 

ارورزان موضوعاتي كه عليه منافع ك
براي . جامعه است، با هم توافق دارند

نمونه، آنها بر سر بودجه وزارت دفاع 
NDAA)( پرواز هواپيماهاي بدون ،

بيشتر (سرنشين بر فراز سراسر كشور 
شبيه پليس هوايي براي كنترل و پليسي 

، جنگ براي منافع، )تر كردن كشور
قانوني ) (SOPA(قانون دزدي آنالين 

) ديل به زندان مي كندكه اينترنت را تب
يا باز نگاه داشتن زندان گوانتانامو بدون 
هيچ برنامه اي براي بستن آن، وحدت 

 . نظر دارند

  
  

  پانويس
  

سوسياليست بين الملل) 1 (  

http://www.isj.org.uk/in
dex.php4?s=about 

) آنارشيست(ميخك سياه ) 2 (  
http://blackorchidcollect
ive.wordpress.com/2012
/01/30/longview-
occupy-and-beyond-
rank-and-file-and-the-
89-unite-2/ 

)آنارشيست( كمون اوكلند) 3 (  
www.bayofrage.com/fro
m-the-bay/blockading-
the-port-is-only-the-
first-of-many-last-
resorts/ 
 

در باره اخبار و رويدادهاي اطالعات 
: سالگرد جنبش وال ستريت  
- Occupy Wall Street: 
One-year anniversary 
sparks new protests 
http://www.globalpost.c
om/dispatch/news/regio
ns/americas/united-
states/120917/occupy-
wall-street-one-year-
anniversary-sparks-n 
 
-One year after Occupy 
began: Class war on 
Wall Street 
http://www.workers.org
/2012/09/19/one-year-
after-occupy-began-
class-war-on-wall-street 
/ 
-One Year Later: 
Lessons Learned From 
Occupy Wall Street 
http://www.truthdig.co
m/report/item/one_year
_later_lessons_learned_
from_occupy_wall_stree
t_20121010 
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 كه اقتصاد كشور در لبه پرتگاه ي حالدر
 از ياري بسرازهيسقوط قرار دارد و ش

 رسد ي به نظر نمخته،يامور از هم گس
 و در ي اسالمي جمهورمي رژورانيپا

 ي رهبر و ول،ي خامنه ايراس آنها عل
 فاجعه را درك ني عمق امي رژهيفق

 ياستهاي بر سيپافشار. كرده باشند
 ي سخنانمداومفاجعه بار خود و تكرار 

 از مشكالت ي گره اچي هستيكه قادر ن
 . مدعاستنيكشور را باز كند، شاهد ا

 
 روز به روز ي سو ارزش پول ملكي از

 گر،ي دي شود و از سويكمتر م
 يگري پس از ديكيكارخانجات كشور 

از كار .  شوديچراغ شان خاموش م
 در كارخانه ها به ديافتادن چرخه تول

 ي گرسنگكاران،يب لشگر شي افزايمعنا
 به ازي و نري بر اقشار مزدبگشتريو فشار ب

 به حكومتاما سردمداران . واردات است
 ني حل و فصل اي برايي چاره جويجا

 ي جناحي جنگهاريمشكالت، درگ
 يگريهستند و هركس تالش دارد تا د

آنچه .  نشان دهدتي وضعنيرا مقصر ا
 ري چشمگانهي مني از همه در اشيب

 ني از ايعيبخش وساست، تالش 
 ي جلوه دادن خامنه اگناهي بي براروهاين

 ي اصلرندهي گميبه عنوان تصم
 بحرانها و ني به اي منتهياستهايس

 . استينابسامان
 

 گذرد و ي روزها در كشور مني اآنچه
 افكنده، حاصل هي كه بر آن سايبحران

 است كه در ي فاجعه بارياستهايس
 ي جمهورمي سال گذشته رژنيچند

 بر آنها پا فشرده است؛ يسالما
 كه اكنون بر هم ي متفاوتيبحرانها

 رسانده ييمنطبق شده و كار را به جا
 .ميكه شاهدش هست

 
 اوهي بر خالف ادعاها و راني ااقتصاد

 ه،ي فقتي والمي رژوراني پايها
 صادرات هي است كه بر پاي نفتياقتصاد

.  بنا شده استكي استراتژي كاالنيا
 يفت و پترو دالرهابدون صادرات ن

 هرگز بر ستيحاصل از آن، كشور قادر ن
 آن از هم رازهي و شستدي خود بايپاها

 كيراتژ استتيموقع. ختيخواهد گس
 ني دو دم به ايرينفت به عنوان شمش

 ي جمهورميتوهم سردمداران رژ
 دامن زد تا از آن به عنوان ياسالم

 خود ي المللني در مناقشات بياسلحه ا
در " همچون، ييادعاها. نداستفاده كن

 ي جهانمتي قران،يصورت قطع نفت ا
 و " رسدي دالر مستي از دوشيآن به ب

 راني نفت ادون از كشورها بياريبس" اي
آنها را ...  و"ستندي ناتيقادر به ادامه ح

 انهي ماجراجوياستهاي بر سيدر پافشار
 به دهاي تهدنيكار ا. خود مصمم تر كرد

 يادن پرونده اتم كه با فرستديآنجا رس
 سازمان ملل، تي امني به شوراميرژ

.  آغاز شدزي نراني اي نفتميزمزمه تحر
 ورانيپا نكهي اي به جاتي موقعنيدر ا

 بر دي به فكر چاره باشند، با تاكميرژ
 كردن آن و در يتوهمات خود و همگان

 از مردم ياري بسدنش،يبوق و كرنا دم
اندند  پندار كشني به ورطه ازيناآگاه را ن

 قادر به ادامه رانيكه جهان بدون نفت ا
 و عدم لي دلنيبه هم. ستي ناتيح

 خطرناك و اري بحران بسكيترس از 
 ني پروا بر بار ايكشور بر باد ده، ب

 ي را برانهيمناقشات افزودند و زم
 . آماده كردندي نفتيمهايتحر

 
 ي و برآمد نشانه هاهي اولمي از تحرپس

 توجه به عواقب  بدونمي رژورانيآن، پا
 هي فقي اتفاق، گوش به فرمان ولنيا

 ي به رجز خوان،ي خامنه ايخود، عل
پرداختند و خود را استاد دور زدن 

 رهيهرچه دا.  اعالم كردندمهايتحر
 ي واهي تنگ تر شد، ادعاهامهايتحر

 رنگ باخت، شتري بزي نميسردمداران رژ
 كه امروز قرار دندي رسيي به جانكهيتا ا

 است، ي پرسش باقنياكنون اما ا. دارند
 كردند جهان ي كه ادعا ميآن كسان

 اتي قادر به ادامه حرانيبدون نفت ا
 بودند در صورت ي كه مدعي آنانست،ين

 ي جهانمتي قران،يتوقف صادرات نفت ا
 گري رسد و ديآن به چند صد دالر م

 دست، كجا هستند؟ ني از اييها اوهي
كه چرا  پاسخگو باشند ديآنان امروز با

 را مطرح كرده اند و با يي ادعاهانيچن
 نيگول زدن خود و مردم، كشور را به ا

 .نقطه كشانده اند
 

 ني در صندوق بتي والادغام

  پوليالملل
 ي از همه نمودارتر، بانهي مني در ااما

 به عنوان ي خامنه اي علييايشرم و ح
 ي بي بافان و حرفهااوهيسردسته 

 ريم تاثاساس است كه همچنان بر ك
 دي تاكمهاي بودن تحرري تاثي بايبودن و 

 زده و ي كند و خود را به نفهميم
 ني مردم كشور با اي كه برايمشكالت

 آورده را وجود فاجعه بار به ياستهايس
 . شوديمنكر م

 
 نرخ تورم ،ي اقتصادي داده هابراساس

 داشته كه ي آنچنان رشديكاريو ب
 ي اقتصادي در انتظار فروپاشياريبس

 كه ي اقتصاديرهايمتغ. كشور هستند
 يي قهقراري نرخ رشد قرار دارد، سيمبنا

اما جالب .  كندي مديي روند را تانيا
 صندوق كبارهي به انهي منياست كه در ا

 ساالنه خود را ش پول گزاري المللنيب
 كند و بر خالف همه يمنتشر م

 تي ناظر آن است، وضعاي كه دنيشواهد
 ي ميابيت ارز را مثبمي رژياقتصاد

 .كند
 

 روزها با آن ني در اراني مردم اآنچه
 كه ي هستند و مشكالت روزمره اريدرگ

 كنند، آنقدر يبا آن دست و پنجه نرم م
 پول فاصله ي المللنيبا آمار صندوق ب

 ردي پذي نميمي عقل سلچيدارد كه ه
 مركز كيكه كارشناسان كاركشته 

 اندازه از ني تا اي المللني بياقتصاد
 ي كارياسيس.  به دور باشندتيواقع

 آن يي پول و همصداي المللنيصندوق ب
 ي گفته هاديي و تاي خامنه ايبا عل

 يجمهور مي رژهي فقيرهبر و ول
 كند كه ي القا منگونهي ا،ياسالم

كارشناسان ادغام كشورها در بازار 
 زي در خود را نهي فقتي ذوب وال،يجهان

 .مشمول كار كرده اند
 

 و ي اقتصاديتهايبر واقع بستن چشم
 سال ي براي درصد8/0 رشد يادعا

 جوك كي تنها به عنوان يالدي مندهيآ
و .  تواند قابل طرح باشدي مزه ميب

 مركز كي كارشناسان نكهيگرنه ا
 و نندي بنشي المللنيپرطمطراق ب

 و ي كه به شوخسندي بنويگزارش
 ،يابي شباهت دارد تا ارزشتريمسخره ب

 تواند يجعه را مقت عمق فايدر حق
 .نشان دهد

 
 ني پول چني المللني چرا صندوق بنكهيا

 كي شود در ي كند را تنها مي ميكار
 طرح اني از مجرتي كرد، حماانيجمله ب

 ي كاالهاديكشور برباد ده قطع سوبس
 باز به ي گرفتن راه درهاشي و پياساس

 همان طرح اي و ي اقتصادي بازارهايرو
  . اقتصاديبرالي ل-نو 
  
 
  شهر و چند نرخ مذاكرهكي
 
 ي محمود احمدم،ي هم كه بگذرني ااز

 ي براوركيوينژاد در سفر خود به ن
شركت در جلسه ساالنه سازمان ملل، 

 دي مذاكره تاكي برامي رژليبارها بر تما
 حرفها مورد توجه نياما ا. كرد
 لي دلني قرار نگرفت و به همهاييكايآمر

آنان  و در راس يدر داخل كشور كسان
 هجوم به ي آخوندنانيمجلس نش

 ياما اندك.  او دست زدندهي عليديشد
 ري فروكش كرد و وزاهوهاي هنيبعد، ا

 و مذاكره كسوي از ميامورخارجه رژ
 زي نگري دي آن از سويكننده ارشد اتم

 به مذاكره را از لي از تمايينشانه ها
 9 طرح هاييكايآمر. خود نشان دادند

 مذاكره را ي برامي رژيشنهادي پيماده ا
 اما نه با شدت، آن را ميافشا كردند و رژ

 يتي مقام ارشد امنكي.  كردبيتكذ
 داند و ي را مقصر مي خامنه اكا،يآمر

 شتري مزاج است و پياو دمدم":دي گويم
 كي حل يي كه تا مرحله نهاميا دهيد

 كنار تي رفته و در نهاشيمساله پ
 ". استدهيكش

 زي ننتوني كل خانمكاي خارجه آمرريوز
 راني كه دولت ايدر صورت":اعالم كرد

 هي و بق5+1 با گروه ي همكاريبرا
 صادقانه يا  وهي به شالملل نيجامعه ب

 برداشته مهاي كند، تحرليابراز تما
 ".شود يم
 
 ي شهر و چند نرخ درحالكي نيا

 در ي خامنه اي است كه علريچشمگ
 خود در شهر بجنورد، پاسخ يسخنران
 دهد ي را ميتي و مقام امنتوننيخانم كل

 كه ندي گويآنها به دروغ م":دي گويو م
 صرف ي هسته اي از انرژرانياگر ملت ا

 ". شودي برداشته ممهاينظر كند، تحر
 
 دو طرف در يگنالهاي گونه سني او

.  شودي رد و بدل مميرمستقيلفافه و غ
 نژاد و چند مقام ي تنها احمدني ا،يعني
 زنند و يز مذاكره م كه دم استندي نگريد

 خامنه يشخص عل. ردي پذي نمكايآمر
 رشي عدم پذي رسمبوني از ترزي نيا

 زند و مقصر ي ماديدرخواست اش را فر
  . كندي مم اعالهاييكايرا آمر

 
 مقصر افتني بر سر جنجال

  بحران ارز

 در داخل كشور كشاكش باندها به اما
 نژاد به ياحمد.  موضوع ختم نشدنيهم

 يكنترل بازار ارز و رها سازاتهام عدم 
 متيآن تحت فشار قرار گرفت و رشد ق

 ارزش شدن پول ي و بي خارجيارزها
 كار را بدانجا رساند كه حتا زمزمه يمل

 نيدر ا. دي او به گوش رستيعدم كفا
 پر و ني از منتقديكي ،ي احمد توكلانهيم

 نژاد، اعالم كرد يپا قرص احمد
 انقالب  اقتصاد در حضور رهبرريوز":كه

 ارز را متي قخواهد يگفته بود دولت م
 التفاوت آن   مابهقيباال ببرد و از طر

 ". را پرداخت كندي نقديها  ارانهي
 

 ي در مورد نظر خامنه اي توكلهرچند
 اما اگر او حتا اورده،ي ناني به ميحرف
 مخالفت اش بهي زده بود كه شايحرف
 توانست برساند، به ي كار را منيبا ا

 به خود راه مي از گفتن آن بيتوكل نيقي
 ي حساب، مشخص منيبا ا.  دادينم

 و ي خارجيشود كه گران شدن ارزها
 ي ول،ي اامنه سر خري زيسقوط پول مل

 هو و جنجال ،يعني.  استمي رژهيفق
 مقصر اعالم كردن ي برانانيمجلس نش

 از قبل ي همدستكي نژاد اگر ياحمد
 ي بازي شامورتكي شده نباشد، يطراح

 بر اهويهمچنان كه ه.  استاريتمام ع
 . بودزي نكايسر مذاكره با آمر

 
 در سفر به خراسان ي خامنه ايسخنران

 و تذكر به اني مجلسدي و تهديجنوب
   كشور را حفظ ياسيآنان كه آرامش س

  9بقيه در صفحه 

  و كشاكش در بااليري درگن،ي و فقر در پائيكاريب
 هي پوجعفر
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 و فقر در يكاريب

 و يري درگن،يپائ

  كشاكش در باال
  8بقيه از صفحه 

 ي از احمدتي به جز حمايزيكنند، چ
 پرده دني كشنيينژاد و فرمان پا

 او هي و جنجال علاهوي هشينما
 وني كه فراكسنستيا. ستين

 مجلس بالفاصله اعالم انياصولگرا
 خود ي آن امضاهايا كند كه اعضيم

 ذوب شدگان يقماب. رندي گيرا پس م
 جرات زي ني خامنه اي علتيدر وال

  . ندارنددنينفس كش
 كه اختالف در نجاستي مشكل ااما

 جهي باندها، نتيري و درگمي رژيباال
 به راس نيي است كه از پاييفشارها

 شود ي ميوقت.  شودينظام وارد م
 كه دي كشنيي را پاهايري درگني الهيفت

 گونهنيا.  افتاده باشدي اتفاقنييدر پا
 نه تنها ادامه دارد بلكه به هايريدرگ

 ي مختلف خود را نشان مي هاوهيش
 نژاد در پاسخ به ياحمد. دهد

 ي كه از او درباره انتقاد عليخبرنگار
 بودن ري تاثي در مورد بيجانيالر

 ي و انتقاد از عملكرد اقتصادمهايتحر
 ي پرسد، با طعنه ميدولت م

 فروش تي داند وضعي مشانيا":ديگو
 ينفت چگونه است و بانك مركز

 يازهاي نني ارز و تاميي جابجايبرا
  ".دهد ي انجام مي چه اقداماتوركش
 داند، ي دولت را مقصر ميجاني الراگر

 و ي المللني نژاد بر بحران بياما احمد
 گذارد، كه حاصل ي انگشت مميتحر
از .  استي خامنه ايري گميتصم
 30 روز ي مجلس آخوندگر،ي ديسو

 دولت را از ،ي طرحبيا تصومهر ب
 با اتكا به ي نقدارانهي زاني مشيافزا

. درآمد حاصل از فروش ارز منع كرد
 با گران كردن ارز و ياگر خامنه ا

 ياستفاده از مابه التفاوت آن برا
 موافقت ي نقدي هاارانهيپرداخت 

 مصوبه خالف نيكرده باشد، آنوقت ا
 عدم نيبا ا.  شودي مي او تلقميتصم
 مجلس ت،يق با نظر مقام والتطاب

   چگونه برخورد كند؟ديبا
 

 ي ميتي امني ارز نظاميوقت

 شود
 كنترل بازار ارز ي دولت برانيهمچن

 مركز مبادالت ياقدام به راه انداز
 از يارياما بس.  كرده استيارز

 ستندي و صادر كنندگان حاضر نهايبازار
 محل به فروش نيارز خود را در ا

 معاون ،يمي رحمحمدرضا. برسانند
 ي مورد مني نژاد، در اياول احمد

 دي بامهاي دور زدن تحريبرا":ديگو
 صادرات را به كشور ي ارزآمددر

 ".بازگرداند
 
 دهد ي ماني به صادركنندگان اطمناو

 مي حساب و كتاب كنميخواه ينم"كه 
 ي و از آنان م"مي را رصد كنيزيو چ

 مركز نيخواهد كه ارز خود را به ا
 دور زدن ي به دولت براآورده و

اما محمد .  كمك كنندمهايتحر
 ،يري مي و رضسيي ربي نا،يالهوت

 ي صادرات كشور موني كنفدراسسيير
 حاضر يراني ادركنندگانصا":نديگو

 يمتي خود را به قي درآمد ارزستندين
 اعالم يكه در مركز مبادالت ارز

 ". بفروشندشود، يم
 
 يتي امنيروهاي نقطه به بعد نني ااز

 دي كه اقدام به خريوارد شده و هركس
.  كنندي مريو فروش ارز كند را دستگ

 ي شوند نرخهاي مجبور مهايصراف
 خود ي هاشهي را بر شيدولت

 انجام ي و فروشديبچسبانند، اما خر
 دولت ست؟ي چفيحاال تكل. ردي گينم

 خواهد چند فروشنده ي مايارز ندارد 
 ي ارز را مقصر نابساماني پاردهخ
   كند؟يرفمع
 كند ي تالش ممي رسد رژي نظر مبه

تا با پاك كردن صورت مساله، به حل 
حل مشكل . و فصل مشكل بپردازد

 ي با زور چند اطالعاتيسقوط پول مل
 كردن فضا كه حل يتيو پاسدار و امن

 داخل ي باندهايريدرگ.  شودينم
 چند فروشنده يري كه با دستگميرژ

ع از  برد، موضوي نمييارز راه به جا
   است؟رارچه ق
 دارد با زور همان اندك مي تصمدولت

 يپس انداز و اندوخته خانواده ها
 ي دزديعني نيا.  را مصادره كنديرانيا

 روز كيدولت .  مردمبيآشكار از ج
 كند تا به پنج هزار ينرخ ارز را رها م

 ي شود، سپس با زور سعكيتومان نزد
 كند همان نرخ را دو هزار تومان يم
 نگونهيا. ند تر به مردم حقنه كنييپا
 ي چه كسانسهي مابه التفاوت از كنيا

پرداخت خواهد شد كه دولت با آن 
 را ي نقدي هاارانهي خواهد يم

 بپردازد؟
  

 ها ارانهي صنعت از سهم

   استيورشكستگ
 آشفته بازار، بخش ني در انيهمچن

.  داردينگي به نقدازيصنعت به شدت ن
 تومان وام داريليدولت وعده دو هزار م

 پول و ي دهد اما شورايبه آنان م
 ي نصف مزي مقدار را ننياعتبار هم

 ي دولت آن را هم نمتيكند و در نها
 صنعت، ري وز،ي غضنفريمهد. پردازد

 ليبه دل":دي گويمعدن و تجارت م
 ي تومانارديليعدم پرداخت وام هزار م

 دي تولتي ظرف،يرانيبه خودروسازان ا
  ." آمده استنيي درصد پا40آنان 

 اتي عضو همنش، ي نجفمحمدرضا
 انجمن سازندگان قطعات رهيمد

خودرو، با انتقاد از عدم كمك دولت 
 به يارديليوام هزار م":دي گويم

 به جوك شباهت شتريخودروسازان ب
 ".داشته است

 
 كند كه با تداوم ي مي اعالم نگراناو

 تا 80 خود رو دي تول،ي كنونتيوضع
 يبرا. د كرد درصد افت خواه90

 خودروسازان ت،ي وضعني از ايريجلوگ

 متي قشي با افزاكنند ي ميسع
 خود ينگيمحصوالت شان كمبود نقد

 ،ي ملكداهللاياما . را جبران كنند
 استان ي حكومتراتي تعزركليمد

 كشد ي خط و نشان مآنها يتهران برا
 در بازار يفروش گران":دي گويو م

 چون پرداخت ييخودرو مجازاتها
 و ي از خدمات دولتتي محروممه،يجر
 را به دنبال خواهد يلي تعطيحت

  ".داشت
 در ي حساب صنعت خودرو سازني ابا

.  كامل قرار دارديآستانه ورشكستگ
 كه كاركنان آنها هستند ياريعده بس

 كاراني درحال ورود به ارتش بزين
  ست؟ي كتي وضعنيهستند، مقصر ا

 ارانهي به عمد سهم صنعت از دولت
حل مشكل .  را نداده استي نقديها

 ي باي بدون وام كم بهره ينگينقد
 ست،ي نري آنان امكان پذيبهره برا

 را با بهره دو يي وامهانيبانكها هم چن
 ي سودنيچن.  كنندي پرداخت ميرقم
 ري صنعت ورشكسته امكان پذيبرا

   كرد؟دي چه باست،ين
 

   راه حل هستندمردم
 ي مشكل را مي هركسمي رژي باالدر

 ياحمد.  خود حل كندوهيخواهد به ش
 و خود ستي را بنده نيي خداچينژاد ه

.  داندي ميي شخص اجرانيرا باالتر
قانون مصوب مجلس را هم اگر به 

.  كندينفع اش نباشد، اجرا نم
 كه پشت شان به وزارت ييباندها

اطالعات و سپاه گرم است، ساز خود 
فرماندهان الف زن .  انددهرا كوك كر

 كشور را كي هر روز ي نظامياروهين
 كنند و بر طبل جنگ ي مديتهد
 خود را آماده رفتن به بهشت دهيكوب

 كنند، اما فرزندان شان در ياعالم م
 و يونيلي مينهايباال شهر با ماش

 ي به خوش گذرانمتي گران قيلباسها
 ني از اياريدست بس. مشغولند

 المال تي از بي دزدبه آلوده وران،يپا
 كشور ي اكثر بانكهاهيسرما. است

 رفته است و غماي افراد به نيتوسط هم
 تي جرم و جناافتهي سازمان يباندها
 وراني از پايكي سر آنها به كيكه 

 وصل است، در كشور جوالن ميرژ
 ي ممي رژيتي وضعنيدر چن.  دهنديم

 ي حل و فصل بحرانهايتواند برا
 كند؟ يساز مي كشور تصميجار

 توانند دست ي ميمي رژني چنورانيپا
 و ياز رقابت در سرقت اموال عموم

 به فكر امورات يغارت بردارند و اندك
  كشور باشند؟

 آنقدر به خود مشغولند و آنچنان نانيا
 في حردنيي رقابت روزمره و پاريدرگ

 از امور و در راس آنها ياريكه بس
 كه ي مشقت بار مردمتيوضع

 ي و بحرانهاي بار گرانريكمرشان در ز
ار خم شده را فراموش كرده  شميب

  .اند
 ي برامي راه نخواهد بود اگر بگويب
 مردم به ني خود، اتي وضعيادآوري

 باال ني آستديستوه آمده هستند كه با
 حل و فصل مشكالت، يزنند و برا

 . كنند كارستانيكار

چسب احمدي نژاد بر دهان 

  صندوق بين المللي پول
  منصور امان

   مهر 22فراسوي خبر 
ن با ابراز خوش بيني صندوق بين همزما

المللي پول نسبت به فرو پاشيده نشدن 
اقتصاد ايران در سال جاري و آينده، آقاي 
احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر منصب 
رياست جمهوري، از كمبود شديد منابع مالي 
بودجه دولت و اجبار به قطع بودجه دستگاه 

  . هاي تابع آن خبر داده است
مهر در 18 امنيتي روز –نظامي رييس دولت 

واكُنشي آشكار به افكندن بار فالكت 
اقتصادي به دوش خود از سوي رقبايش، 

 را روي ميز گذاشت "نظام"پرونده اقتصادي 
اكنون به لحاظ بودجه ": و اينگونه ورق زد

بودجه خيلي جاها صفر شده يا . تحت فشاريم
در اين .  درصدي داشته است25كاهش 

وان فهميد كه خيليها چكاره ت شرايط مي
  ".هستند

) بازتاب نيوز(پيشتر از او، يك منبع حكومتي 
: همراه با ذكر آماري مشابه فاش كرده بود

بخشي از بودجه دستگاه هاي دولت از ماه "
شُشم سال قطع شده و دولت براي به پايان 
بردن امسال نيز با چالشهاي مهمي مواجه 

   ".است
بخت با كارشناسان چنين مي نمايد كه 

صندوق بين المللي پول در انتخاب تاريخ 
آنها فقط . انتشار گُزارش شان يار نبوده است

يك روز بعد از اعتراف مصيبت بار آقاي 
احمدي نژاد، اطالع داده اند كه در ايران هيچ 
خبري نيست و حاكمان آن با وجود تحريمها، 
هم سطح تورم را پايين مي آوردند و هم رشد 

  . اقتصادي را افزايش خواهند داد
 ليبرال براي جلوگيري –البته اُرگان مهم نو 

از هر گونه ايجاد ترديد نسبت به اعتبار 
تحليل خود تاكيد كرده است كه ارزيابي آن 
متكي به آمار و ارقامي است كه حاكمان 
ايران در باره شرايط اقتصادي خود ارايه كرده 

ست توضيح مزبور با اين وجود معلوم ني. اند
واقعا اعتماد برانگيز باشد، زيرا در بهترين 
حالت تشريح مي كند كه صندوق مزبور نقش 
خود را به سطح يك موسسه تبليغاتي براي 
باز انتشار بين المللي و جذاب تخلُيات رهبران 
و پايوران جمهوري اسالمي كاهش داده 

  . است
ش رسانه هاي دولتي ايران با استقبال از گُزار

صندوق بين المللي پول، آن را سندي بر بي 
اثر بودن تحريمها، موفقيت جمهوري اسالمي 

 آنها و عادي بودن شرايط "دور زدن"در 
در همين . اقتصادي كشور نشان داده اند

، هلهله )رجانيوز(رابطه يك منبع حكومتي 
چسب صندوق بين "كنان گُزارش مزبور را 

ن اوضاع المللي پول بر دهان سياه نمايا
  . ناميد"اقتصادي ايران

با اينكه به درستي نمي توان گفت كداميك از 
ذكر مصيبت اخير آقاي احمدي نژاد يا (اينها 

بي موقع ) چرب زباني صندوق بين المللي پول
به بيرون پرتاب شده است، اما منكر نمي 
توان گرديد كه صاحبان هر دوي اين فاكتها 

به دهان يكديگر به شفاف ترين شيوه ممكن 
  .  زده اند"چسب"
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من قصد دارم يك پرسش ساده مطرح 
چرا سيستم سرمايه داري تداوم : كنم

مي يابد؟ يا به بيان تكنيكي 
ه ماركسيستها، چطور سرمايه داري ب

عنوان يك سيستم به بازسازي خود مي 
  پردازد؟

البته، قبل از پاسخ به اين پرسش مي 
بايست توضيح دهيم كه منظورمان از 

  سيستم سرمايه داري چيست؟ 
 سرمايه هراد هنگام به كار بردن واژاف

.  را در نظر دارند متفاوتيداري، معاني
آنها ممكن است يك ساختار اقتصادي 

يا يك ساختار مبتني بر كار مزدوري 
اقتصادي كه در آن تنها شركتها سلطه 

طبع، به . كند دارند، به ذهن شان خطور
كه آنها از ترم آنتي سرمايه  هنگامي

كنند، منظورشان نيز داري استفاده مي 
ساختاري ضد بازار، سيستمي كه مخالف 

 ضد ،زبان سادهه و بكار مزدوري 
  .خواهد بود بزرگ است، يشركتها

تعريف من، تعريفي ست كه ماركس 
سرمايه داري سيستمي ": توسعه اش داد

 كارگر را از ثروت حاصل هست كه طبق
  در آنشده از كار جدا مي سازد و

 به صاحبان ابزار سازمانهاي اقتصادي
   ".توليد و ثروت تعلق دارند

 ه كارگر جهت ادامهدر نتيجه، طبق
زندگي مي بايست در پروسه توليد 
، سرمايه داري نقش خود را بازي كند

ي و يمي بايست توانابدينگونه كه 
نيروي كار خود را به صاحبان ابزار توليد 

اما اينكه اكثريت توده مردم در . بفروشد
يه داري به كارگران مزدي سيستم سرما

 تنها مشخصه سيستم ،تبديل مي شوند
 بلكه صاحبان ثروت و ابزار ،بور نيستزم

 كار طبقه كارگر را نيرويتوليد كه 
 تنها و تنها به يك ،خريداري مي كنند

موضوع، سود و انباشت سرمايه مي 
بدين ترتيب، خريداران نيروي . انديشند

دفشان ني هستند كه ها سرمايه دار،كار
  .رشد و انباشت سرمايه است

چيزي كه سرمايه دار در نتيجه 
ي و نيروي كارگران يخريداري توانا

 كنترل و حقنصيب خود مي كند، 
 حقهدايت كارگران در پروسه توليد و 

 توليد  است كهمالكيت بر تمامي آنچه
چنين مناسبات توليدي با آنچه . مي شود

يد عنوان مثال توله  ب،قبال مرسوم بود
 به طور شخصياشتراكي كه كارگران 

 كامال ،در پروسه توليد شركت داشتند
 استثمار حقسرمايه داران . متفاوت است

كارگران در پروسه توليد را در مناسبات 
.  خود كرده اندناز آسرمايه داري 

ميزان مزد به  آن ،صاحب ابزار توليد
 بتوانند آنهاكارگران مي دهد كه 

روزمره خود را ي و ينيازهاي ابتدا
 شتريارزش كار گارگران ب. برطرف كنند

 مزد ي كه كارفرما براستياز مقدار

 دي تولي هانهي هزريكارگران و سا
 ي ارزش اضافجهيدر نت.  كنديمصرف م

 شده توسط كارگران به انباشت ديتول
 اين رشد سرمايه . شودي منجر مهيسرما
 جهت است، استثمار كارگران حاصلكه 

ايه در سيكل توليد بعدي انباشت سرم
در حقيقت، سرمايه، . استفاده مي شود

همواره نتيجه استثمار نيروي كار در 
  .  توليد استپيشينسيكل 

سرمايه محصول استثمار كارگران "

 پيامي بود كه نقطه ثقل اين، "است
ماركس تالش كرد به كارگران انتقال 

 كارگران در تالشمحصول كار و . دهد
 و در ، ماشين آالت ابزار كارشكل

همه فعاليتهاي يدي و فكري مجموع، 
 داري عليه  سرمايهمناسباتانسان در 

 چگونه توليدي اما. آنان عمل مي كند
  عليه آنان، كارگران استكار حاصلكه 
  به؟ پيش از اينكهشود عمل مي وارد

اين پرسش كه چگونه سرمايه داري به 
بازسازي خود مي پردازد پاسخ دهيم، 

چرا پاسخ به  در اصل كهدانست  بايد
 مي بايست ، مهم استسووالاين 

پيرامون عالقه وافر سرمايه داران به 
انباشت و گسترش سرمايه كه رابطه اي 

تر نيروي كار  مستقيم با استثمار افزون
. ه كرددارد و چگونگي اجراي آن، انديش

چگونه سرمايه دار اين مساله را عملي 
ت كه سرمايه مي سازد؟ يك راه اين اس

داران كارگران را به بيشتر كار كردن از 
طريق افزايش و يا تشديد ساعتهاي 

راه . وادار مي سازند) سرعت كار(كاري 

از .  دستمزد كارگران استكاهشديگر، 
  از بهره مندجلوگيريديگر شيوه ها، 

 كارگران از دانش و پيشرفتهاي شدن
  . اجتماعي است

م به ي داطوره سيستم سرمايه داري ب
 مدت زمان كار افزايشال شيوه هاي بدن

كارگران از نظر طول و شدت كار است 
  بهكارگران با نياز طبيعيبي ترديد كه 

صرف زمان مناسب براي رفع نيازهاي 
. قرار داردشخصي و پيشرفت، در تضاد 

 بر اين، سيستم سرمايه داري افزون
 كاهشهمواره به دنبال راههاي 

 كه با نيازهاي استدستمزد كارگران 
 بهره درمبرم و حياتي طبقه كارگر 

در   اجتماعيمواهب زندگيمندي از 
چگونه سرمايه داري به اين . تضاد است

 دست مي يابد؟ سيستم سرمايه اهداف
طور ويژه با جدا سازي و ايجاد ه داري ب

 آنها  شوراندنتفرقه در طبقه كارگر و
، اهداف خود را عملي مي  يكديگرعليه

 سرمايه داري با مناسباتمنطق . زدسا
از همين . نيازهاي انسان سازگار نيست

 و استفاده از نژاد پرستي و دامن زدنرو، 
پدرساالري جهت تقسيم كارگران، 
استفاده از قدرت دولت جهت غيرقانوني 
كردن و از بين بردن اتحاديه هاي 
كارگري، نابودسازي زندگي انسانها با 

 و انتقال نايعصغير فعال كردن برخي 
،  داراي مردم فقير ترآنان به مناطقي

توسط صاحبان ابزار توليد عملي مي 
اينكه اتحاديه هاي كارگري غير . گردد

ات ر و مقرقواعد و  مي شوندقانوني

زيست محيطي وجود ندارد، تصادفي 
 كه است سيستمي محصولنيست، بلكه 

از انسان تعريفي ابزاري جهت انباشت 
ما مي توانيم بيشتر . داردسود و سرمايه 

پيرامون خصوصيات سيستم سرمايه 
داري توضيح دهيم، اما من فكر مي 

،  بنابراين.له كامال روشن استاكنم مس
 يعني چگونگي تداوم ،به موضوع مقاله

  . سيستم سرمايه داري مي پردازيم
  

   :اجازه بدهيد چند پاسخ را پيشنهاد كنم
و آشكار ، استثمار كارگران علني بتدا ا-1

اين موضوع واضح . به نظر نمي آيد
ي كار خود را به ينيست كه كارگر توانا

سرمايه دار مي فروشد و همه سود كار و 
زحمت كارگر نصيب سرمايه دار مي 

نوشته بين كارگر و نا قرارداد . شود
  كارگرسرمايه دار نشان نمي دهد كه

چه مدت زماني براي بازتوليد و رفع 
چه مدت زمان براي احتياجات خود و 

وي سرمايه دار كار كرده و به سرمايه 
آنچه به نظر مي آيد اين . مي افزايد

است كه كارگر مدت زمان مشخصي از 
 از  آنروز را كار مي كند كه معادل

بنابراين، .  دريافت مي كندكارفرما پول
 به صورت دارد راكارگر آنچه استحقاق 

 اگر بنابراين،.  مي كندپول دريافت
به اين دليل ين است، يستمزد كارگر پاد

 با ارزشي از نظر يكاالاست كه او 
  كار اوسرمايه دار عرضه نمي كند و يا

در .  ندارد زياديدر جامعه خريدار
حقيقت، كارگري كه در ازاي توليد 

 شكل بي ارزش، دستمزد در يكاالي
 مي بايست ،پول دريافت مي كند

  .  هم باشدوشحالخ
حي به موضوع، با چنين نگرش سط

صورت  استثماري توسط سرمايه دار
اما ماركس اين موضوع را . نگرفته است

طور دقيق و كاملي شكافته و به ه ب
گونه اي كه . توضيح آن پرداخته است

دستمزد كارگران براي مدت زمان 
مشخصي توسط كارفرما تعيين مي 

پاك ي از استثمار را ي، هر گونه رد پاشود
منزله ه  كارگر بركا و نيروي مي كند

شمار مي آيد كه كارگر ه انجام كاري ب
.  آن دستمزد دريافت كرده استيدر ازا

بدين ترتيب، انديشه استثمار نيروي كار 
ي در سطح باقي مي يصورت نامره ب

اين گيج سازي در اُسلوب توليد . ماند
سرمايه داري به گونه اي شكل گرفته 
كه هم كارگران و هم سرمايه داران 

. ان مي برند عدالت رعايت شده استگم
اين نكته قابل توجه است كه نه تنها 

 انكار بلكه كارگران نيز به ،سرمايه داران
. خويش تمايل دارند استثمار نيروي كار

دقيقا به همين دليل است كه كارگران 
 بلكه براي افزايش ،نه عليه استثمار

 ساعات كار و بهبودي كاهشدستمزد، 
آنان اجراي . زه مي كنندشرايط كار مبار

عدالت را در چارچوب ساعات كار 
عادالنه در برابر دستمزد عادالنه مي 

 بدين ترتيب، تنها برخي از  وگنجانند
پديده هاي ناعادالنه سيستم سرمايه 

جاي كل سيستم به چالش ه داري را ب
  . مي گيرند

  11بقيه در صفحه 

  چرا سرمايه داري تداوم مي يابد؟
  

Michael A. Lebowitz*  
  مانتلي رويو: منبع

  آناهيتا اردوان: برگردان
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چرا سرمايه داري 

  تداوم مي يابد؟
  

  10بقيه از صفحه 
 كارگران در كاراگر استثمار نيروي 

پروسه توليد سرمايه مشخص نيست، 
بنابراين سرمايه حاصل شده نتيجه 

 عنوانه استثمار كار كارگران نيست و ب
حساب نمي ه  توليد كارگران بمحصول

  كجاست ودرپس، سرچشمه ثروت . آيد
ين آالت، علم و هر آنچه منبع توليد ماش

 را افزايش مي دهد، چيست؟  دهيسود
 سرمايه البد بخشش و خيرات نظام

  ! داري
هنگاميكه كارگران نه تنها توانمندي  -2

  هر مالكيت از بلكه حق سلب،شان
آنچه توليد مي كنند را به سرمايه داران 

آنها به  اجتماعي منافعمي فروشند، 
ه مايه را ب اجتماعي سرمنافعشكل ناچار 

ماركس در اين رابطه مي . خود مي گيرد
دانش، مهارت و حرفه نيروهاي ": گويد

مولد همگاني جامعه در سرمايه حل و 
جذب شده و اگرچه عليه منافع كارگران 

عنوان مشخصه ه عمل مي كند، اما ب
هر اندازه . اي از سرمايه جلوه مي نمايد

سيستم سرمايه داري پيشرفته تر شود و 
 پيشين كارنيروي  تبديل د در نتيجهتولي

 به سرمايه ثابت وابسته ،به سرمايه
گردد، سيستم سرمايه داري و سرمايه 
داران نيز نزد كارگران حياتي و الزامي 

   ".تر ظاهر مي گردند
 تصادفي نيست كه كارگران در بنابراين

مدتي كوتاه هستي خود را به سرمايه 
مون ماركس پيرا. ثابت وابسته مي دانند

:  دارد روشني نظر كامال،اين موضوع
 طبقه ،توليد پيشرفته سرمايه داري"

 به داليلوجود مي آورد كه ه كارگري ب
 خود را ،آموزشي، آداب و رسوم و عادت

نيازمند شيوه توليد سرمايه داري مي 
 طبيعي و قانونعنوان ه را ب داند و آن

بدينوسيله، . بديهي به حساب مي آورد
ادهاي پروسه توليد كه نه هنگامي

سرمايه داري به اندازه كافي تكامل پيدا 
كرد، همه مقاومتهاي توده اي را درهم 

  ".مي شكند
  

شمرده با توضيحات باال پيرامون طبيعي 
استثمار نيروي كار و تبديل سريع شدن 

 به استداللي قوي در ،آن به سرمايه
ي بازسازي شيوه توليد يرابطه با چرا

اما داليل . مي يابيمسرمايه داري دست 
  .ديگري نيز وجود دارند

 سيستم ستمراردليل سوم براي ا -3
سرمايه داري اين است كه جامعه تنها 
به سرمايه و پيشرفت سرمايه داري 

كارگران در مناسبات . محتاج نيست
سيستم سرمايه داري به سرمايه براي 

تا آنها . رفع نيازهاي خود وابسته اند
توليد جدا هستند و كه از ابزار  زماني

 رفع نيازهايشان نيروي  جهتمجبورند
 را به كارفرما بفروشند، به كار خود

عنوان ميانجي ه سيستم سرمايه داري ب
 برآوردن بين آنها و ابزار توليد جهت

تراژدي واقعي . نيازهايشان نيز محتاجند
براي مزدبگيران اين نيست كه مي 

ه  بلك،بايست نيروي كار خود را بفروشند
. ناتواني در به فروش رساندن آن است

چه چيزي مي تواند براي يك فروشنده 
ي يتر از اين باشد كه كاال اندوهناك

براي فروش دارد كه خريداري براي آن 
 بر پايهپيدا نمي كند؟ بنابراين، كارگران 

 به پايداري هايشانآموزش، عادت و سنت
ي از اقتصاد سرمايه يو توسعه بخشها
روش نيروي كارشان داري براي ف

  كه راكارگران اين عالقه. عالقه دارند
عنوان ه  باز نيازشان سرچشمه مي گيرد،

 قانوني بديهي و  و معمولياحساسيك 
  . طبيعي بشمار مي آورند

 آيا ما احتياج به داليل بيشتري براي
 تجديد قواي مداوم دريافتن علت

سيستم سرمايه داري داريم؟ اجازه 
دليل ديگر را عنوان بدهيد، تنها يك 

   :كنم
طور كلي نه تنها به ه كارگران ب -4

دولت سرمايه داري براي كار و رفع 
نيازهايشان، بلكه به سرمايه هاي ويژه 

دقيقاً به همانگونه كه . نيز نيازمندند
سرمايه در شكلهاي گوناگون وجود دارد 
كه جهت گسترش و توسعه با هم در 

به تناسب  رقابتند، هر گروه كارگري نيز
ي به نيازهايشان به اين يپاسخگو

سرمايه هاي ويژه مرتبطند تا به 
بنابراين، كارگران . د آنها درآيناستخدام

 ايجاد راي سرمايه بتالش مستقل از
ارتباط و كار  تفرقه بين نيروي كار، در

طور اتوماتيك چه در ه در هر شركتي ب
داخل يك كشور و چه در ميان كشورها 

ي يبدينگونه به چرا.  شونداز هم جدا مي
اين احتمال كه كارگران همديگر را به 
عنوان دشمن در نظر بگيرند و خواهان 
سازش با كارفرما در راستاي رقابت با 

 . كارگران ديگر باشند، پي مي بريم
فهم اين موضوع نبايد مشكل باشد كه 
چرا ماركس مي گويد سيستم سرمايه 
داري، كارگري توليد مي كند كه 

 به سرمايه را يك قانون شحتياجا
كه  هنگامي. بديهي و طبيعي مي پندارد

ما به وابستگي كارگران به سرمايه پي 
 متوجه مي شويم كه چرا ،مي بريم

سيستم سرمايه داري خود را بازسازي 
مي گفت كه ماركس نه تنها . مي كند

سيستم سرمايه داري همه مقاومتهاي 
مي   بلكه،كارگري را ويران مي سازد

 سرمايه داري به وابستگي افزود،
كارگران به سرمايه كه از مناسبات 

. داردت مي گيرد، تكيه اتوليدي اش نش
كه وابستگي كارگران به سرمايه،  از آنجا

دوام سرمايه داري را تضمين مي كند، 
آوردن چنين  اين سيستم به پديد

  .كارگراني تمايل دارد
  

كه من تصويري تحريف بگوييد شايد 
 معرفي  راه از سيستم سرمايه داريشد

  سيستمي بدون تناقضات و؛مي كنم
قتصادي كه همه نيازها و مواد نظمي ا

بي شك سپس، . ه مي دهديالزم را ارا
خواهيد پرسيد كه پس بحرانهاي 
اقتصادي سيستم سرمايه داري چيستند؟ 

اجبار نمي به آيا سيستم سرمايه داري 

عت و ي كه در طبييبايست عليه بحرانها
  ماهيتش نهفته است، مبارزه كند؟ 

 ه شدن از هم پاشيد هر هفتهبرخي
ي مي يسيستم سرمايه داري را پيشگو

من زياد با اين نظر كه اعتقاد . كنند
مي از اولين ساعتي ي بحرانهاي دا،دارد

 آنكه سرمايه داري متولد مي شود با 
اما . د، موافق نيستمنيده مي شويزا

مايه داري مشخص است كه سيستم سر
 يافته، توليد كاهشي كه سود يدر زمانها

 ،اُفت مي كند و مردم بيكار مي شوند
آيا اين . شوددچار بحران ساختاري مي 
 يك استقراربحرانها ضرورت مبرم 

  د؟نسيستم جديد را به نمايش نمي گذار
  زده،بدون شك، يك اقتصاد بحران

 را به سطح مناسبات خودطبيعت و ذات 
كه  هنگامي.  نمايان مي سازدآورده و

سرمايه داري وضعيتي بحراني پيدا مي 
كند، مردم بيكار مي شوند، امكانات 
كاهش مي يابد و كارخانه ها بسته مي 
شوند در حاليكه توده ها به آنها 

 كه شودسادگي آشكار مي ه  ب،نيازمندند
توليد كاال در سيستم سرمايه داري نه بر 

 ه بر پايه سود بلك، نيازهاي انساناساس
كه  توده ها هنگامي. صورت مي گيرد

سرمايه داري با بحران ساختاري درگير 
 به بسيج نيروي خود جهت به ،است

در .  سيستم مي پردازندگرفتنچالش 
برند ب گمان آنهاكه  هر صورت، تا زماني

كه سيستم مبتني بر سرمايه 
ي در نظر مي يضروريست، راه حلها

رمايه داري را گيرند كه منطق سيستم س
اين موضوع در . به چالش نمي گيرد

رابطه با خطرات زيست محيطي نيز 
كه توده هاي  تا زماني. صادق است

زحمتكش، سرمايه را سرچشمه كار، 
حساب بياورند، راه ه ثروت و پيشرفت ب

 ضرب المثل قديمي همچونشان  حل
ي را يتخم طال غاز": ست كه مي گويد

   ".شندُكنمي 
  

 در رابطه با مبارزات اين موضوع
كارگري عليه سيستم سرمايه داري نيز 

تا . مي بايست مورد توجه قرار بگيرد
كه كارگران، سرمايه را محصول  زماني

 و وجود دانندكار طاقت فرساي خود ن
سرمايه داران و سيستم سرمايه داري را 

 از ،حساب بياورنده يك نياز طبيعي ب
اري  سرمايه دموجوديتي كه يفعاليتها

خودداري خواهند ، مي اندازدخطر ه را ب
  . كرد
 سرمايه داري به توليد طبقه نظام

 ؛كارگري كه نيازمند است، مي پردازد
طبقه كارگري كه سيستم سرمايه داري 

 نظمي. را يك ضرورت مي بيند
ناعادالنه كه مايل است كارگر براي 

ي اش مدام در يدستيابي به نيازهاي ابتدا
سيستمي كه توليد و  ،حال تالش باشد

بازتوليد سرمايه در آن الزمه توليد و 
رو،  از اين. بازتوليد كارگر مزدي است

 يكي از داليل  مزدبگيرتوليد و بازتوليد
تجديد حيات مكررِ سيستم سرمايه 

توليد و بازتوليد كارگر . داري است
مزدي جهت توليد و بازتوليد سيستم 

  . سرمايه داري ضروري است

شات چپ، پدرساالري و برخي گراي
نژادپرستي را دليل بازسازي سيستم 

بايد بين آنچه . سرمايه داري مي دانند
جهت تجديد حيات سيستم سرمايه 
داري ضروري است و آنچه قابل 

  . ل شدياستفاده است، تمايز قا
 ،كه از ضرورتها صحبت مي كنيم زماني

، سرمايه آنهابه اين معناست كه بدون 
. امه حيات نيستداري قادر به اد

پدرساالري و نژادپرستي جزو ضرورتها 
بي شك سيستم سرمايه داري . نيستند

ي همچون پدرساالري، ياز پديده ها
نژادپرستي و اختالفات قومي و ملي 

در  سازي جهت ايجاد تفرقه و فرقه
 تضعيف و منحرف كردن  وطبقه كارگر

. مبارزات كارگري استفاده مي كند
د تا نوك حمله سرمايه داري مي كوش
سوي سيستم ه مبارزات طبقه كارگر ب

اما، سيستم سرمايه داري بدون . نباشد
هاي  اين دو پديده هم قادر است راه

ديگري براي دستيابي به هدف اصلي 
خود پيدا كند، همانطور كه در آفريقاي 
جنوبي بدون آپارتايد و اعمال قدرت 
سفيدها نيز قادر به عملي كردن اهداف 

  .  استخود شده
 با آن كه سرمايه داري قادر نيست آنچه

به حيات خود ادامه بدهد، طبقه كارگري 
است كه ايمان داشته باشد كه سرمايه 

 اوست  كار نيرويبهره كشي ازمحصول 
و آماده باشد تا مبارزه را تا تغيير سيستم 
سرمايه داري و پايان استثمار نيروي 

بدون شك، چنين طبقه . كار، ادامه دهد
.  نمي افتد به زمينكارگري از آسمان

 طبقه كارگري تا زماني كه گونهاين 
 توليد  كارگراني راسيستم سرمايه داري

 كه سرمايه را يك  مي كندو بازتوليد
نياز و قانون طبيعي براي ادامه حيات 

در . وجود نمي آيده ، بمي پندارندخود 
طبقه  صورت آيا يك حزب پيشتاز اين
 آشنا مي سوسياليسم  را باكارگرانكه 

كند، از سوي آنان طرد نمي شود؟ چرا 
بايد كارگراني كه برآمد يك سيستم 

ي ي به چنين پيامها،سرمايه داري هستند
از بيرون توجه كنند؟ اين به مانند 

  .  است كه پاياني جز انزوا نداردييسناريو
قدر كه به  اين تصوير آنبا اين حال، 
يرا، با ز.  غم افزا نيست،نظر مي رسد

 طبقه كارگر ،اينكه سيستم سرمايه داري
 ،دلخواه خود را توليد و باز توليد مي كند

 پديده هاي سيستم ازولي كارگران 
 در و يا داري تاثير مي پذيرند سرمايه

.  خود را شكل مي دهند با آنهاطارتبا
آنها با مبارزه نه تنها عليه سيستم 

 بلكه عليه پديده هاي ،سرمايه داري
انند پدرساالري و نژاد  آن ميدهيزا

. هستي مي يابند  ولتغيير شك ،پرستي
 در ان كارگرهايحتي اگر اعتراض

آنها  ،محدوده سيستم سرمايه داري باشد
در مسير درگير شدن با مبارزات 
اجتماعي و توده اي به يك حس تازه 
 ،در رابطه با خود دست مي يابند

ظرفيتهاي آنان رشد مي كند و به 
. مبارزات توده اي پي مي برنداهميت 

ي كه خود را انقالبي معرفي مي هايآن
   به تضاد خود با آناني كه با ،كنند

  12بقيه در صفحه 
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 در معلمان چالشهاي

  1391 ماه مهر
  

  بايقره فرنگيس
  

  براي مجلسشرطهاي طويل

  حق التدريسي معلماناستخدام 

 كه معلمان حق التدريس استسالها 
مشكل استخدام در آموزش و پرورش 

هنوز مشكل آنها حل نشده بود  .دارند
كه مهدكودكها هم به آموزش و پرورش 

وه واگذار شد و آنها هم نسبت به نح
  .استخدامشان اعتراض داشتند

اين مشكالت  به گزارش خبر آنالين
سبب شد تا هر چند وقت يكبار معلمان 

در اين . در مقابل مجلس تجمع كنند
مدت نمايندگان قول رسيدگي به 
مشكالت معلمان حق التدريس و 

حاجي ، مربيان پيش دبستاني را دادند
بابايي هم اعالم كرد كه در اين باره 

  .خواسته مجلس عمل مي كندمطابق 
سرانجام نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي با تصويب طرح الحاق دو 

 قانون نحوه استخدام 17تبصره به ماده 
حق التدريسيها، آموزشياران نهضت 
سوادآموزي و مربيان پيش دبستاني را 

  .اعالم كردند
نمايندگان در جلسه علني مجلس با 

اده تصويب طرح الحاق دو تبصره به م
 قانون تعيين و تكليف استخدامي 17
التدريس و آموزشياران نهضت  حق

سوادآموزي در آموزش و پرورش، 
وضعيت استخدام اين معلمان را بعد از 
رفت و برگشت ميان كميسيون و صحن 

  .مشخص كردند
تصميم نمايندگان مجلس، بر اساس 

وزارت آموزش و پرورش موظف شده 
بيان حداكثر ظرف دو سال تمامي مر

پيش دبستاني و نيروهاي خريد خدمت 
آموزشي خود را كه با آموزش و پرورش 

 با در نظر گرفتن اند همكاري داشته
 در اولويت استخدام قرارشرطهاي زير 

  :دهد
  
   برگزاري آزمون -
 قانون 3 و 2شرايط مندرج در مواد  -

التدريس و  تعيين تكليف استخدامي حق
ر آموزشياران نهضت سوادآموزي د
  آموزش و پرورش و اصالحات بعدي آن

  مدرك و رشته تحصيلي -
  جنسيت -
  اي  نياز منطقه -
  سنوات همكاري با آموزش و پرورش  -

در مورد مربيان پيش دبستاني نيز مقرر 
شده كه مطابق روال قبل اعم از 
سياستگذاري، نظارت، صدور مجوز و 

  .تدوين محتوا عمل شود
 

افزار  هزينه نوشتماه،  يك درآمد

 دو دانش آموز

 در آستانه شروع سال تحصيلي "ايلنا"
افزار دو   هزينه نوشت":گزارش داد

دانش آموز، درآمد يك ماه خانواده 
  ".بلعد كارگري را مي

 "خانه كارگر"  تشكل دولتيدبير
با توجه به وضعيت ":ساوجبالغ گفت

نامساعد واحدهاي توليدي كه گريبانگير 
 آستانه كارگران نيز شده است، در

بازگشايي مدارس الزم است با 
افزار  اختصاص بن و توزيع نوشت

  ".اي از كارگران حمايت شود يارانه
پور در اين زمينه  كرمعلي ساماني

با نزديك شدن به ماه مهر و ":گفت
افزار  شروع فصل مدارس، تهيه نوشت

براي كارگراني كه با حداقل حقوق 
 بسيار ،كنند معاش خود را تامين مي

  ".شوار استد
اين فعال كارگري با بيان اينكه در پي 
افزايش قيمت ناگهاني، اكنون هزينه 

آموز  افزار ضروري براي يك دانش نوشت
هزار تومان است، 150در حدود 

افزار براي  تهيه نوشت":گفت
هاي كارگري كه دو دانش آموز  خانواده

 تقريبا تمامي درآمد يك ماه آنان ،دارند
  ".بلعد را مي

  
 بايد درسي هاي كتاب تمام"

   "كنند تغيير
 و آموزش وزير بابايي حاجي حميدرضا

 تمام درسي كتب تغيير «لزوم از پرورش
 به گزارش .داد خبر »تحصيلي مقاطع

 وزير اعتماد، راديو فردا به نقل از روزنامه
 كتب تغيير ايران، پرورش و آموزش
 و آموزش طرحهاي از يكي را درسي

 بنيادين تحول سند راستاي در پرورش
 از است گفته و دانسته پرورش و آموزش

 در درسي كتابهاي مطالب پس اين
 عمل، ايمان، علم، عنصر پنج قالب

 با ارتباط محور چهار و تفكر و اخالق
 و خلقت با ارتباط خدا، با ارتباط خود،

  . شود مي نوشته خلق با ارتباط
 كه كرده تاكيد همچنين بابايي حاجي 

  پايه و سطوح تمام درسي كتب تمام
 بدون پرورش، و آموزش تحصيلي هاي

  .كنند تغيير بايد استثنا
 سال از درسي كتب محتواي در تغيير

 و آموزش وزارت كار دستور در 1388
 اين جريان در و گرفت قرار پرورش
 تاريخ كتب از پادشاهان حذف تغييرات
 قديمي داستانهاي حذف و مدارس

 را اييانتقاده درسي، كتابهاي
  .برانگيخت

  
 استان معلمان از تن چهار

 التدريس ممنوع كردستان

  .شدند
 ،"موكريان" خبري آژانس به گزارش

 ديواندره، شهرستان معلمان از تن چهار
 زير اسامي به كردستان استان در واقع

  :شدند التدريس ممنوع
 – عربي و ديني دبير خالديان، صابر

  خدمت سال 23 ليسانس،
 عربي و ديني دبير حسيني، رئوف

  سابقه سال 18 ليسانس، – راهنمايي
 – ابتدايي مشاور رنجبر، ادريس

  سابقه سال 12 ليسانس،

 –عطااهللا سليمي، دبير علوم تجربي 
   سال سابقه23ليسانس، 

يادآور مي گردد پيشتر نيز در دو نوبت، 
 نفر از دبيران و معلمان اهل سنت 21

ب كردستان كه آنها هم از اعضاي مكت
  .قرآن بودند، ممنوع التدريس شدند

 

باالخره سانحه است، پيش "

 "مي آيد
آموزان دختر مقطع دوم   نفر از دانش44

دبيرستان شهرستان بروجن روز 
 مهر ماه به منظور بازديد 26چهارشنبه 

از مناطق جنگي عازم استان خوزستان 
 مهر ماه در مسير 28شدند كه جمعه 

سير بازگشت از مناطق جنگي در م
دهدز ـ لردگان اتوبوس به دليل 
انحراف به چپ و تخطي از سرعت 
مجاز از مسير اصلي خود منحرف و 

 نفر از 26دچار حادثه شد و 
آموزان در اين حادثه جان خود را  دانش

 .از دست دادند
الزم به يادآوري است كه اين اردوهاي 

 نام دارد كه "راهيان نور"اجباري 
 .مي شودتوسط بسيج ترتيب داده 

به نوشته ايلنا، معاون آموزش متوسطه 
وزير آموزش وپرورش درواكنش به 

دوستان ":  دانش آموز گفت26مرگ 
اي  براي پيشگيري از هر گونه حادثه

برنامه ريزي كردند، اما باالخره اين 
حادثه پيش آمده، اما به طور حتم 
كسي مايل نيست كه اين اتفاق رخ 

 ".دهد
بايد از ": باره گفتابراهيم سرخيز دراين

آقاي هژبري معاونت محترم پرورشي 
 زيرا اعزام  دراين زمينه سوال كنيد

دانش آموزان به اردوهاي راهيان نور 
 ".كاري پرورشي محسوب مي شود

وي با اشاره به اينكه هم اكنون 
دربروجن براي تشيع جنازه دانش 

هزار و يك اقدام ":، افزود آموزان هستم
شود  وقوع حادثه مي براي جلوگيري از

افتد اما  اما متاسفانه حادثه اتفاق مي
شود گفت كه اين اتفاق معلول اين  نمي

است كه براي اعزام دانش آموزان به 
 ".راهيان نور برنامه ريزي نشده است

واكنش به اين پرسش كه اگر  وي در
برنامه ريزيها براي  همه امكانات و

  پس چرا،سالمت دانش آموزان شده
ل همانند سال گذشته شاهد كشته امسا

شدن دانش آموزان هستيم، 
باالخره سانحه است گاهي ":گفت

 افتد و دچار فردي از پله برقي مي
گاهي فردي  شود و  سانحه مي

درخيابان، اما اين مساله به اين معني 
نيست كه نبايد دقتهاي بيشتري 

 ".صورت بگيرد
سحرخيز همچنين درباره موضع گيري 

پرورش نسبت به اين   وآموزش وزير
مسووالنش  حادثه مبني بر اينكه از

به هرحال اردوي ":بپرسيد، گفت
راهيان نور با همكاري بسيج انجام 

آقاي هژبري  شود، اما بهتر است از مي
دراين زمينه بپرسيد زيرا ايشان 

  ".اطالعات بيشتري دارند

چرا سرمايه داري 

  تداوم مي يابد؟

  
  11بقيه از صفحه 

سرمايه داري از در آشتي وارد سيستم 
 كسانيو برخالف پي مي برند  ،مي شوند

كه اعتراضي نمي كنند و در حركت 
 به ماهيت استبدادي سيستم ،نيستند

اما، اگر آنها . سرمايه داري پي مي برند
.  كافي نيست،تنها به اين مساله پي ببرند

يها و مبارزات نمي يهمه فعاليتها، راهپيما
.  برود فراتره سرمايه داريتواند از محدود

كه استثمار نيروي كار  درمي يابند آنها
 وليكن ، در طبيعت سرمايه استشان

طبيعت سرمايه براي آنها گيج كننده 
رو، كارگران در پروسه  از اين. است
 عدالتي در  خود، خواهانتمبارزا

مي شوند چارچوب سيستم سرمايه داري 
اديه اتحآنها  . آنو نه عدالتي فراتر از

سيس مي كنند يا به اهاي كارگري ت
 سوسيال دموكراسي عاز نوآگاهي 

 طرز تفكري كه به ادامه ؛خواهند رسيد
حيات سيستم سرمايه داري، وابستگي به 
 .سرمايه و ارتباطات آن نزديك است

 خودبخودي توده هاي هاياعتراض
ي پاي يقادر نيست به تنها زحمتكش نيز

. اري بگذاردرا فراتر از سيستم سرمايه د
اين در حالي است كه اساس مناسبات 

عدم توليد و بازتوليد سرمايه داري را 
  . خطر مي اندازده سرمايه ب

  
 كافي ،دنبراي آناني كه استثمار مي شو

نيست كه به ماهيت سرمايه داري و 
 پي بهره كشيرابطه اصولي آن با پديده 

كارگران مي بايست باور داشته . ببرند
. ياي ديگري نيز ممكن استباشند كه دن

آنها مي بايست احساس كنند كه 
عنوان تنها آلترناتيو ه  بسوسياليسم

. سيستم سرمايه داري، ارزش مبارزه دارد
در اين مسير، توضيح پيرامون 

 سيستم گزينهعنوان ه سوسياليسم ب
نا سرمايه داري، تجزيه و تحليل 

 سيستم سرمايه داري و كارآمديهاي
 يك بخش ،ستمشكستهاي قرن بي
 كه مردم را به استاساسي از پروسه اي 

 بر سيستم شتنسوي نقطه پايان گذا
در همين . سرمايه داري حركت مي دهد

عنوان سوسياليست جهت ه رابطه، ما ب
، در گسترش و ارتقا مبارزات كارگري

 به اندازه كافي با طبقه كارگر عمل
طور صريح ه ارتباط برقرار نمي كنيم تا ب

 يك آلترناتيو سوسياليستي باني ،و واضح
بدين ترتيب، ما سوسياليستها نيز . شويم

 خود، بخشي از دليلِ ادامه يبا بي عمل
  .حيات سيستم سرمايه داري هستيم

  
Michael A. Lebowitz * 

سيمون "پرفسور رشته اقتصاد از دانشگاه 
 كانادا و نويسنده "رونكوو" در "فريسر
 سياسي اقتصادي: آنسوي سرمايه"كتاب 

 او.  است"ماركس پيرامون طبقه كارگر
  . قلم مي زند هم"مانتلي رويو"در 
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بر خالف ادعاهاي پوچِ رژيم ايران و 
حاميان جيره خوار آن، در بررسي 
پيكارهاي موجود در سوريه عناصر ويژه ي 

برخي از . انقالب به چشم مي خورد
ويژگيهاي اين منازعات عبارتند از؛ بلند 
شدن صداي معترضان از خارج حاكميت، 
شعارهاي تجدد گرايانه، مبارزه ي قهرآميز 

ار اسد و طبقه ي حاكم، عليه رژيم بش
اعتراض به روابط بين المللي رژيم سوريه 

تشعشعات نور و حرارت . و معادالت قدرت
جنبشهاي بهار عربي و پيروزيهاي حاصل 
از آن به اضافه بحرانهاي ساختاري به 
مثابه عامل اصلي، آتش انقالب در سوريه 

ناكامي انسانها در حاكميت . را برافروخت
 و شكاف عميق ميان  اقليت بر اكثريت

خواسته ها و شرايط و امكانات تخقق  آن، 
ساختار ها . از عوامل عمده ي شورش است

سدهاي عظيم در برابر شكوفايي انسان ها 
  .هستند

ايجاد فضاي رعب و خفقان در سوريه  
 و 1963توسط رژيم حافظ اسد از سال 

پس از مرگ وي توسط بشار اسد، اعمال 
ق سلب حمايت فشار بر مردم از طري

اقتصادي از صنايع و كشاورزي، پي گيري 
سياستهاي اقتصادي خصوصي سازي و 
تالش براي پيوستن به نظام تجارت 
جهاني، عشيره گرايي و فزون خواهي 
خانواده ي اسد و اقليت هم كيشانش از 
. عوامل شعله ور شدن آتش انقالب بود

روند تخريب ساختاري رژيم بشار اسد با 
مخالفان و مبارزه ي مسلحانه اعمال زور 

ي آنها و همچنين ركود اقتصادي بر اثر از 
كار افتادن صنايع ، سرمايه گذاري و 
گردشگري طي گذشت زمان هرچه بيشتر 

رسيدن نرخ رشد . تسريع شده است
 كه 7.7اقتصادي سال جاري سوريه به 

نصف رشد اقتصادي اين كشور در سال 
 است، حاكي از عميق تر شدن 2010

روزافزون بحران در اين كشور است كه 
اين ركود بر خالف ادعاي بسياري از 
مدافعان رژيم بشار اسد مبني بر استواري 

ضعف سوريه در . اقتصاد اين كشور است
روابط بين المللي و انزواي رژيم بشار اسد 
و همچنين ضعف و بحرانهاي چشم گير 
رژيم ايران در نقش ياور بشار اسد، از 

يد كننده ي بحران در سوريه عوامل تشد
  .است

  
ماهيت استبدادي رژيم بشار اسد كه 
موريانه وار از درون پايه هاي حاكميتش را 
جويده، در آستانه ي ريزش ترس و وحشت 
. در دل رژيم استبدادي ايران افكنده است

رژيمهاي ايران و سوريه كه پس از انقالب 
 دست در دست هم مهمترين 1357سال 

تيبان يكديگر بودند، اكنون در حامي و پش
دام بحرانها و در قعر سياهچاله ي نابودي 

براندازي رژيم سوريه . دست و پا مي زنند
كه مهمترين حامي رژيم جمهوري اسالمي 
براي گسترش تروريسم و فعاليتهاي انسان 

ستيز به شمار مي آيد خطر بسيار بزرگي 
با توجه . براي بقا و امنيت رژيم ايران است

ه موقعيت خاص سوريه در خاورميانه ب
اهميت بقاي بشار اسد براي رژيم ايران را 

  .برجسته مي كند
در كنار درياي  مديترانه بودن، همسايگي 
با اسرائيل، فلسطين، عراق و لبنان پل 
ارتباطي مهمي براي حكومت ايران در پي 
گيري فعاليتهاي برتري جويانه و توسعه 

  .المي استسود جويانه بنيادگرايي اس
رژيم جمهوري اسالمي از آغاز حيات خود 
با ماسك مبارزه ضد استكبار جهاني به 
تحريف آگاهي انقالبي مردم ايران در 
مبارزه ي راستين عليه امپرياليسم پرداخته 
و اكنون به يكي از عمده ترين عوامل آدم 
كشي و فعال ترين هيزم كش جنگ در 

 بي ترديد دژ. جهان تبديل شده است
مخوف و تاريك اين رژيم كه چند دهه 
گورستان آزادي خواهان بوده  ويران 

اما مشكالت بسياري گريبان . خواهد شد
از . گير مبارزان در راه آزادي خواهد بود

مشكالتي كه هم اكنون گريبان گير 
مبارزان سوريه، خاورميانه و كشور هاي 
عربي است، از يك طرف دخالتهاي 

ي ديگر بنياد گرايي امپرياليستي و از سو
اسالمي است كه از ماهيت و مواضع قدرت 
. طلبانه ي رژيم ايران ناشي مي شود

مداخالت امپرياليستي كه اغلب به منحرف 
كردن مسير اين تحوالت انجاميده است 
خطر استعمار زدگي را با توجه به بحران 
نظام سرمايه داري بيش از پيش در منطقه 

 جهان تقويت ي خاورميانه و ديگر نقاط
با توجه به موضع كشورهايي . مي كند

چون عربستان و تركيه در مقابل 
امپرياليسم و بنياد گرايي اسالمي رژيم 
ايران و قدرت طلبي آن، هم اكنون مداخله 
دولتهاي خارجي در سوريه خالف سوريه 
. اي آزاد، دموكراتيك و مستقل است

امپرياليسم از سويي خواستار منحرف كردن 
رزات مردم سوريه براي دستيابي به مبا

آزادي، دموكراسي و استقالل است و از 
سوي ديگر رژيم ايران از راه مداخله در 
سوريه در جهت حفظ منافع خود و سركوب 
خلقهاي ايران و سوريه و گسترش قدرت 

گرچه ممكن است . خود گام برمي دارد
فروپاشي رژيم بشار اسد راه را براي يك 

ه بين امپرياليسم و رژيم جنگ تجاوزگران
ايران هموارتر كند، اما اين امر دليلي براي 
دفاع از رژيم استبدادي ايران و رژيم بشار 

چرا كه اين شبكه ي . اسد نخواهد بود
قدرت عامل عمده در استثمار زحمتكشان 

رژيمهاي . و جنگ افروزي در جهان است
 ناتوان در ارائه ي ايران و سوريه كه كامالً

راه حلي براي برون رفت از اين بحرانند؛ 
خطر حمالت امپرياليستي را تقويت كرده و 
بيش از پيش مسئول وجود درد و رنج 

در اين . مردم ايران و سوريه هستند
وضعيت بحراني تنها راه رهايي، همبستگي 
خلقهاي ستمديده ي جهان و در اين لحظه 

ان و سوريه تاريخي همبستگي مردم اير
  .است
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 ي سروساماني اعتراض به بدر
 ارزش شدن پول ي كشور، بياقتصاد

 ي سرسام آور كاالهاي و گرانيمل
 از يعي روز گذشته جمع وس،ياساس

 ابانيمردم در تهران و مشهد به خ
آمده و با سر دادن شعار، دست به راه 

 . زدندييمايپ
 به بازار ي منتهيابانهاي تهران از خدر

 هفت داني و حتا مي فردوسدانيتا م
 با سر دادن شعار ي انبوهتي جمعريت

 .دست به اعتراض زدند
 مي قدرت در رژي باندهاكهي حالدر

 را مقصر گريكدي ي اسالميجمهور
 كنند و ي كشور اعالم متيوضع

 گناه جلوه يتالش دارند خود را ب
ر  باري زريدهند، كمر اقشار مزدبگ

 ي ثباتيب.  خم شده استيگران
 را ي سقوط ارزش پول مل،ياقتصاد

 متيدامن زده است و به تبع آن ق
 ي باالتر مروز روز بي اساسيكاالها

 و ي مقامات دولتاني منيرود و در ا
 تي وضعني اي به تماشامي رژورانيپا

 گر،يكدينشسته و با متهم كردن 
 ي كنترل اوضاع نمي براي اقدامچيه

  .ندينما
 

 از ياري بر بسنهي به عگري داكنون
 يمردم مشخص شده كه مقامها

 ي براي اي دلسوزچگونهي هميرژ
 نيآنها با بهره بردن از ا. مردم ندارند

 يهاياوضاع آشفته به پر كردن جب
 با گر،ي دي پردازند و از سويخود م

 خود در ي اشك تمساح، رقباختنير
 ي قدرت را متهم به بي باندهاگريد

 است ي درحالنيا. ندي نماي ميتيكفا
 ستي نراني در اي امروز كسگريكه د

 ي كالن اقتصادياستهايكه نداند س
 ،ي خامنه اي به دستور علياسيو س

 اني بر مجرمي رژهي فقيرهبر و ول
 مردم لي دلنيبه هم.  شودي مكتهيد

/  را رها كنهيسور"با سردادن شعار 
 شخص " به حال ما كنيفكر

 داده و با قرارب  را مخاطيخامنه ا

 ي به او حال"كتاتوريمرگ بر د" اديفر
 اوضاع ني كنند كه او را مقصر ايم

 . داننديآشفته م
 هي فقي رهبر و ولدهي بركشدولت

 كه در نماز ي خامنه اي علم،يرژ
 كرده بود كه ديجمعه تهران تاك

 نژاد به نظر او ينظرات احمد"
 مردم ي، در شعارها" تر استكينزد

: ورد حمله قرار گرفت منگونهيا
 و ".بي دولت مردم فرنيمرگ بر ا"

 گري روز گذشته بار دبي ترتنيبه ا
 ري قدرت به زكهير از اي خامنه ايعل

 توسط اباني شد و در كف خدهيكش
 .دي مردم لگد مال گرديشعارها
 اتفاقات ي از منابع خبري بعضهرچند

 انيروز گذشته را وابسته به بازار
ند، اما شاهدان  كنيتهران اعالم م

 تي گزارش كرده اند كه اكثرينيع
 ليتظاهر كنندگان را جوانان تشك

 يروهاي از ني بعضنكهيا.  دادنديم
 در بازار با سر دادن شعار، يمردم
 را دعوت به اعتصاب و بستن هايبازار

 منتشره ي هالمي كرده اند، در فغازهم
.  قابل مشاهده استيبه خوب

سد كه  ري به نظر مدي بعنيهمچن
 به ياحمد" همچون ييشعارها

 " نه اوباشميهوش باش، ما مردم
 شعار "ي آواره گردن،يمحمود خا" اي

 . به آنها باشدكي و افراد نزدهايبازار
 لي سرسام آور به دليهاي گرانكارد

 و ي اوضاع اقتصادي سر و سامانيب
 به استخوان ي ارزش پول ملينابود

 آغاز نياكنون ا.  استدهيمردم رس
 گري است كه ديعتراضات مردما

 بدهند يتي تن به وضعستنديحاضر ن
 و دار و دسته ي خامنه ايكه عل

. اوباش او بر سر كشور آورده اند
 كند كه ي متي حكانگونهينشانه ها ا

موازنه قدرت به سود مردم در كف 
 تنها نيا.  استريي در حال تغابانيخ

 برآمد اعتراضات كي ينشانه ها
 اني كه پاي؛ آغاز استي مردمعيوس

 ستمگر و نابود كننده مي رژكي
 و لگد مال كننده ياقتصاد مل

  . استي اساسيهايآزاد

  در راه همبستگي خلقهاي ايران و سوريه
  شهره صابري

 

 ي نشانه ها،ي مردماعتراضات

  موازنه قدرترييتغ
 هي پوجعفر
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از وزارت دادگستري اياالت 

متحده به دادگاه استيناف اياالت 

  سي.متحد ه در واشينگتن دي

  2012 سپتامبر 28
  
  

  
  آقاي مارك النگر منشي دادگاه استيناف 

  سي .اياالت متحد ه در واشينگتن دي
   نسازمان مجاهدين خلق ايرا: موضوع
   دادگاه منطقه كلمبيا 12118شماره 

  
 حكم صادره اين 2012در اول ژوئن 

دادگاه در مورد پرونده فوق دستور داد 
كه وزير از تاريخ صدور حكم بايد در 
كمتر از چهار ماه درخواست سازمان 
مجاهدين خلق ايران براي ابطال 
نامگذاري اين سازمان به عنوان يك 
سازمان تروريستي خارجي تحت قانون 

  . ضدتروريسم را رد كند يا آن را بپذيرد
له ما به دادگاه اعالم مي كنيم بدين وسي

كه وزير بعد از اطالع ضروري به 
كنگره، نامگذاري سازمان مجاهدين 
خلق ايران را باطل كرد كه از امروز نافذ 

  . است
  . با احترام تقديم مي شود

  رابرت لوب معاون بالفعل مديريت مدني 
  وزارت دادگستري اياالت متحده 

  
ين رو نوشت به وكالي سازمان مجاهد

  : خلق ايران
استيون اشنيبام، اندرو فراي، ويليام 
نمتس، ويت دين، ناتان سيلز، جورج 

  .هيكس
سايت سازمان مجاهدين خلق . منبع
  ايران

  

بيانيه وزارت امور خارجه پيرامون 

حذف سازمان مجاهدين خلق از 

  فهرست گروههاي تروريستي

  
  2012 سپتامبر 28

  وزارت امور خارجه اياالت متحده
  ر سخنگودفت

  يادداشت رسانه اي
  

حذف سازمان مجاهدين خلق از 
 فهرست گروههاي تروريستي

 
وزير امور خارجه اياالت متحده، بنا بر 
مفاد قانوني، و بر اساس قانون مهاجرت 
و مليت تصميم گرفته است كه سازمان 

 و حاميان اين )MEK(مجاهدين خلق 
گروه را از فهرست سازمانهاي 

ده در اياالت تروريستي مشخص ش
خارج سازد، و اين ) FTO(متحده 

سازمان را بر اساس فرمان اجرايي 
 به عنوان گروه مشخص شده 13224

تروريستي جهاني از اين فهرست خارج 
اين اقدامات از امروز به اجرا . مي سازد

داراييها و سود حاصل از آن . در مي آيد
در اياالت متحده يا داراييهايي مرتبط 

 در مالكيت شهروندان آمريكا با آنان كه
باشد ديگر مسدود نخواهد شد، و 
نهادهاي فعال در اياالت متحده مي 
توانند بدون نياز به مجوز به انجام 
مبادالت بازرگاني با اين سازمان 

  .بپردازند
با وجود اقدامات صورت گرفته امروز، 
وزارت امور خارجه سابقه فعاليتهاي 

مي برد، گذشته اين گروه را از ياد ن
فعاليتهايي كه به كشته شدن شهروندان 

 ميالدي 70آمريكايي در ايران در دهه 
انجاميد و نيز حمله به خاك اياالت 

وزارت امور . 1992متحده در سال 
خارجه همچنين نگرانيهاي جدي را 

 به عنوان يك سازمان MEKدرباره 
دارد، به ويژه با توجه به اتهاماتي كه در 

با اعضاي خود داشته زمينه بدرفتاري 
  .است

تصميم امروز وزير امور خارجه با توجه 
به اعالم علني سازمان مجاهدين خلق 
در كنار گذاردن خشونت، عدم ارتكاب 

 سال 10اعمال تروريستي در بيش از 
گذشته، و همكاري اين گروه در تخليه 
مسالمت آميز اردوگاه اشرف، پايگاه 

  .سنتي شبه نظامي آن، اتخاذ شد
االت متحده همواره خواست انساني اي

خود را در پيدا كردن راه حلي مطمئن، 
ايمن، درباره اردوگاه اشرف، و نيز 
حمايت از تالشهاي صورت گرفته از 
سوي سازمان ملل براي انتقال ساكنان 
واجد شرايط اشرف به خارج از عراق 

  .ابراز داشته است
  منيع سايت وزارت خارجه آمريكا

  
  

عاتي مقامات كنفرانس مطبو
ارشد وزارت خارجه آمريكا و 
پاسخهاي سخنگوي مجاهدين 

سايت سازمان مجاهدين خلق :منبع
  2012 سپتامبر 28/ايران

سه مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا در 
 مهر از طريق تله كنفرانس 7روز جمعه 

يك جلسه توجيهي ويژه براي رسانه ها 
  برگزار كردند و پس از قرائت اطالعيه 

ت خارجه در مورد خروج مجاهدين وزار
از ليست تروريستي اين وزارتخانه 

  توضيحاتي ارائه كردند و به شماري از 

  
   .سؤاالت پاسخ دادند

  
اين سه مقام ارشد از بيان اسامي خود 
خودداري كردند و گفتگوي آنها تحت 
عنوان مقام ارشد شماره يك، شماره دو 

   .و شماره سه صورت گرفت
ر توضيحات خود از جمله مقامات ارشد د

در پاسخ به ادعاي رژيم ايران در مورد 
   :ترور عوامل هسته يي خود گفتند

دولت آمريكا هيچ گاه ادعا نكرده است 
كه مجاهدين خلق در سو قصد 

   .دانشمندان اتمي شركت داشته اند
  

مسئوليت اصلي ما : يك مقام ارشد گفت
در تالشهاي انسان دوستانه در رابطه با 

اي اين سازمان، خارج كردن اعض
مسالمت آميز و منظم آنها از عراق است 
و من در روزها و هفته هاي آينده با 
دولتهاي اروپايي و ساير دولتها به طور 
دوجانبه و با كميسارياي عالي پناهندگي 
براي پيشبرد اين پروسه به صورت 

   .فشرده كار خواهم كرد
مقام ارشد شماره يك در مورد زمانبندي 
خروج از ليست صراحتاً گفت كه اين در 
رابطه با ضرب االجل دادگاه واشينگتن 
بوده و ما مي بايد قبل از اول اكتبر اين 

   .كار را انجام مي داديم
مقام ديگري تصريح كرد كه خروج از 
ليست به اين معناست كه شهروندان 

آمريكايي اياالت متحده و گروههاي 
حامي مجاهدين اكنون مي توانند از 
طرق مختلف به حمايت از آنها از جمله 

   .حمايت مالي و مادي بپردازند
  

مقام ارشد در پاسخ به سؤال نيويورك 
تايمز در اين باره كه بر سر تحقيقات و 
احضاريه هاي كساني كه در حمايت از 
مجاهدين سخنراني كرده و به حمايت 

رخاسته اند چه مي آيد مادي از آنها ب
اظهار بي اطالعي كرد و آن را به وزارت 

   .خزانه داري ارجاع داد
دولت اياالت : مقام ارشد ديگر گفت

متحده در مورد انتقال مجاهدين از 
اشرف به ليبرتي به مجاهدين در تماس 
بوده و خواهد بود كما اين كه در مورد 
اعزام نفرات آنها به كشورهاي ثالث با 

ن مجاهدين خلق ايران در ارتباط سازما
وي توضيح داد كه . بوده و خواهد بود

  تماسهاي مستقيم تلفني و ايميلي با 
   .نمايندگان مجاهدين داشته است

  ما به وضوح متوجه : مقام مزبور افزود
تاريخچه اين سازمان هستيم، ولي چون 
عاليق انساندوستانه اي داريم كه روي 

در تالشهاي اين موضوع را مي پوشاند 
مسالمت آميز منظم انتقال با آنها در 
تماس بوده ايم و به اينكار ادامه خواهيم 

   .داد
  يك مقام ديگر وزارت خارجه براي 

متوازن كردن اين مطالب با رژيم 
  آخوندي و عوامل و گروه هاي البي آن 

  
كه به طرز هيستريك و جنايتكارانه اي 
در مورد خروج مجاهدين از ليست 

خاطرنشان كرد . ش نشان مي دهندواكن
كه به مجاهدين اعتمادي ندارد و آنها را 
كماكان به عنوان يك گروه مشروع و 
دموكراتيك اپوزيسيون نمي شناسد و 
آنها جزيي از تصوير او براي آينده 
نيستند و با اعضاي خودشان هم 

   .بدرفتاري مي كنند
  

يك سخنگوي مجاهدين در اين باره 
ن قبيل اظهارنظرهاي هر چند اي: گفت

سياسي مطبوعاتي يك ماه قبل از 
انتخابات داراي هيچ ارزش و بهايي 
نيست اما اين نشان مي دهد كه گوينده 
به صراحت در طرف رژيم آخوندي قرار 
دارد و در پاسخ به اين سؤال تاريخي 
مردم ايران كه تو با مايي يا آنها، به 
زبان خودش اذعان مي كند كه كماكان 

رف فاشيسم ديني است واال به در ط
جاي خلع سالح مجاهدين و تالش 
حداكثر براي انحالل آنها به خلع سالح 

   .رژيم پليد آخوندي روي مي آورد
از اين رو از نظر مردم ايران اگر كسي 
بايد اعتماد جلب كند، كساني هستند كه 

سال گذشته با ليست گذاري 15در 
ناموجه، امنيت رژيم آخوندي و 

اران آن را مترادف امنيت سردمد
  .خودشان تفسير كردند

   
قضاوت درباره تاريخچه پرافتخار 
سازمان مجاهدين خلق ايران نيز 
برعهده مردم ايران و وجدانهاي بيدار 
بشريت معاصر است و ربطي به حاميان 
و استمالت گران ديكتاتورهاي شاه و 

   .شيخ ندارد
  

دلسوزي براي بدرفتاري با اعضاي 
 نيز در تعارض آشكار با مجاهدين

 قرارگاه 14بمبارانهاي بي دنده و ترمز 
در عين بيطرفي اعالم شده مجاهدين 

 50در جنگ است كه به كشته شدن 
   .تن از اعضاي مجاهدين منجر شد

  
نمونه ديگر دستگيري و شكنجه و 

 تن از مجاهدين است كه به 4حبس 
قتل رساندن مجاهد خلق كاظم صادقي 

در زير شكنجه و )  ناصرياحمد(اكباتان 
ربودن پولها و جواهراتي است كه همراه 

 205اسناد مربوطه در صفحه . او بود
كتاب كارزار پيروزي در اشرف در سال 

   . منتشر شد1388
  
 25 و 2005 ژوئن 5در نامه هاي  

   ژنرال جفري ميلر جانشين 2004ژوئن 
  

  15بقيه در صفحه 

  سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي خارج شد

 . را اجرا كردمور خارجه آمريكا حكم دادگاه استينافاوزارت 
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   14بقيه از صفحه 

فرمانده كل نيروهاي آمريكايي در 
عراق به نماينده سازمان مجاهدين 
خلق ايران مي نويسد كه از دستگيري 
چهار پرسنل سازمان مجاهدين خلق 

 هزار 960ايران در سال قبل كه حامل 
دالر پول و جواهرات بوده اند مطلع 

سه از اين افراد مي گويند . شده است
اشت مورد بدرفتاري قرار كه تحت بازد

گرفته اند و نفر چهارم احمد ناصري در 
   .طول بازجويي كشته شده است

: ژنرال ميلر در نامه خود تأكيد مي كند
من به قسمت تحقيقات جنايي دستور 
داده ام كه در اين باره يك تحقيقات 
كامل به عمل بياورند و از شما 
درخواست مي كنم تا زماني كه 

تيجه برسد شكيبايي پيشه تحقيقات به ن
كنيد و از استمرار مساعدت شما 

  .سپاسگزارم

   
سخنگوي مجاهدين از مقام ذيربط  

آمريكايي كه خود را دلسوخته رفتار 
مجاهدين با اعضايشان نشان مي دهد 

 سال خبري از 9خواست، كه اگر بعد از 
نتيجه تحقيقات درباره قتل مجاهد 

احمد (شهيد كاظم صادقي اكباتان 
و عامالن و آمران آن در زير ) ناصري

شكنجه دارد، آن را براي اطالع افكار 
   .عمومي منتشر كند

  
عالوه بر : سخنگوي مجاهدين گفت

اين، هم چنان كه ژنرال سخنگوي 
نيروهاي چند مليتي در كنفرانس 

 كه در 2006 ژوئيه 20مطبوعاتي 

خبرنامه رسمي نيروهاي چند مليتي نيز 
عالم كرد، منعكس شده است ا

مجاهدين مجموعاً به مدت يك دهه در 
 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته 24

در يك محيط محصور يعني در 
بازداشت خانگي تحت مراقبت و كنترل 
نيروهاي آمريكايي بوده اند و اگر طي 
اين مدت نمونه اي از بدرفتاري آنها با 
خودشان وجود داشته بايد بالدرنگ آن 

   .را اعالم كنند
از : سخنگوي مجاهدين يادآوري كرد

شهادت كلنل فليپس فرمانده حفاظت 
 نيز كه در ركورد 2005اشرف در سال 

كنگره آمريكا به ثبت رسيده است 
   .همگان مطلعند

  
 پليس 89شهادت فرمانده تيپ 

   نظامي در اشرف
   2005 مي 25
  

در يك سال گذشته گزارشهاي 
بيشماري از شكنجه، سالحهاي مخفي 

 افرادي كه برخالف ميل خود شده و
توسط رهبري مجاهدين خلق 
. نگهداري شده اند به اطالع من رسيد

من به يگانهاي تحت فرماندهي ام 
دستور دادم تا هر مورد اتهام را مورد 

در بيشتر موارد من . تحقيق قرار دهند
شخصاً تيمهاي بازرسي را در 
ديدارهاي از پيش اعالم نشده از 

جاهدين خلق ايران تأسيسات سازمان م
در هر كجا كه سو رفتاري گزارش شده 

ما در هيچ زماني . بود فرماندهي كردم
هيچ گونه نمونه و دليل معتبري كه اين 
قبيل اتهامات را تأييد كند مشاهده 

من مي توانم اتهامات مشخص . نكرديم
و نتيجه تحقيقات خودم را در جزييات 

طبق تحقيقات و اطالعات . توضيح دهم
 به عنوان افسر ارشد مسئول من

حفاظت و امنيت كمپ اشرف در سال 
 حتي يك نمونه از مواردي هم 2004

كه در گزارشهاي ديدبان حقوق بشر 
   .رديف شده است به اثبات نرسيد

يگانهاي تحت فرماندهي در هيچ 
زماني هيچ گونه رفتار ناشايستي از 
طرف سازمان مجاهدين خلق ايران 

   .كشف نكردند
ن سازمان مجاهدين خلق ايران همچني

در هيچ زماني ورود ما را به هيچ كدام 
   .از مكانها و تأسيسات خود رد نكرد

من معتقدم گزارشهاي سو رفتار بر 
اساس اطالعات غيرموثق و گمراه 
كننده از جانب كساني است كه منافع 

من . مشخصي را نمايندگي مي كنند
با گروههاي زيادي از اعضاي سازمان 

هدين خلق ايران صحبت كرده ام مجا
و همچنين گفتگوهاي خصوصي تكي 
با اعضاي آن داشته ام در هيچ زماني 
هيچ عضوي از مردان و زنان جوان تا 
مسئوالن باالتر هيچ گاه مواردي از سو 

يگانهاي . رفتار را با من مطرح نكردند

آنها حرفه اي بودند و حمايت قوي از 
ان به عمل آزادي و دموكراسي و برابر زن

مي آوردند تعهد يگانهاي زنان 
اگر به خاطر شورشهاي . انگيزاننده بود

كنوني در سراسر عراق نبود من اجازه 
مي دادم كه دخترم به كمپ اشرف سفر 
كند و اين زنان بسيار متعهد و حرفه اي 

   .عضو مجاهدين خلق را مالقات كند
  

سخنگوي مجاهدين در پايان به مقام 
رجه اندرز داد بهتر است ارشد وزارت خا

به جاي لفاظيهاي آخوندپسند و بي دنده 
و ترمز عليه مجاهدين كه يك به يك 
در دادگاههاي آمريكا و اروپا بررسي و 
باطل شناخته شده است بر روي حقوق 
ساكنان اشرف و ليبرتي طبق 
كنوانسيونهاي ژنو و قوانين بين المللي 
پناهندگي متمركز شود و از ضرب و 

مستمر و سوء رفتار دژخيمان جرح 
عراقي با آنها ممانعت كند و يا دست كم 
به سكوت در اين باره خاتمه داده يا 
الاقل دو سطر هم در اين باره موضع 

  .بگيرد
  

توطيه سياسي عليه مجاهدين 
  نمي تواند تا ابد ادامه پيدا كند

  
  ليال جديدي

  
   خرداد15دوشنبه ... فراسوي خبر

اين امري آشكار است كه خانم كلينتون 
سياستهاي آمريكا براي ساخت و پاخت 
با حكومتهاي ارتجاعي و غير مردمي را 
. تا آخرين لحظه ممكن به پيش مي برد

بهار "آخرين نمونه آن را در جنبشهاي 
 نظاره گر بوديم كه تحت فشار "عربي

خيزشهاي مردمي، گام به گام عقب گرد 
 به زور و ضرب راي اينك وي بايد. كرد

دادگاهي در كشور خود كه نتيجه 
فعاليتهاي شبانه روزي دوستداران، 
هواداران، اعضاي سازمان مجاهدين و 
مدافعان حقوق بشر است، تصميم به 

  .عقب گرد از يك توطيه سياسي بگيرد
 سال كه از تباني 15سرانجام، پس از 

دولت آمريكا با جمهوري اسالمي در 
سازمان مجاهدين خلق در قرار دادن نام 

ليست تروريستي مي گذرد، دادگاه 
واشنگتن به خانم كلينتون، وزير خارجه 

 ماهه براي 4آمريكا، يك ضرب االجل 
  .رسيدگي نهايي به اين تصميم داد

هيات سه نفره دادگاه استيناف آمريكا 
گفتند، وزيرخارجه در تهيه اسناد مورد 
نياز براي پاسخگويي به ليست گذاري 
مجاهدين خلق ايران، دفع وقت كرده و 
چنانچه اين بار طي فرصت داده شده 
اقدامي صورت نگيرد، درخواست خروج 

  .از ليست بالفعل اجرا خواهد شد
: دادگاه مذكور در اين حكم مي گويد

به خاطر بي عملي وزير، سازمان "
مجاهدين در ميان كاغذبازيهاي 

  ."بوروكراتيك قفل شده است

هيچ توضيح ": ي افزايدحكم دادگاه م
كافي به ما داده نشد كه چرا وزير طي 

 روز گذشته نتوانسته است تصميم 600
  ".بگيرد

در .  روز بود180فرصت پيشين دادگاه 
اين مدت، مسووالن در وزارت خارجه 
بهانه مي آوردند كه خانم كلينتون 

روشن است كه اين . "فرصت نكرده"
د دروغي بيش نيست، زيرا در اين مور

تنها كافي بود ايشان براي تعدادي از 
هزاران كارمند وزارتخانه خود دستور 
عملي صادر مي كرد و نيازي به وقت 

پس . گذاشتن براي اين كار نداشت
علت را جز در بند و بستهاي سياسي با 
جمهوري اسالمي در جاي ديگري نمي 

  .توان يافت
رژيم جمهوري اسالمي طي اين سالها 

 "ناياك"وران خود در هم از طريق مزد
و البي گريهاي پر خرج و هم در 
مذاكرات پشت پرده براي ادامه اين 
تباني مزورانه كه بيشتر به باج گيري 
شبيه است، از هيچ كوششي فروگذار 

حتي در ماه گذشته رامين . نكرده است
مهمان پرست، سخنگوي وزارت امور 
خارجه رژيم به شدت كشورهاي 

جازه اسكان همسايه را در صورت ا
ما "مجاهدين تهديد كرد و گفت، 

 و اين "بشدت واكنش نشان خواهيم داد
 خواهد "تبعات منفي بااليي"اقدام 
  .داشت

بازي دو جانبه ي فشار بر جمهوري 
و ساخت و پاخت بر ) چماق(اسالمي 

از سوي ) هويج(سر وضعيت مجاهدين 
واشنگتن كه تا كنون سبب ادامه حيات 

مي از يك سو و دو منفور جمهوري اسال
كشتار وحشيانه ساكنان اشرف در عراق 
به پشتيباني رژيم، سركوب در ايران و 
غيره گرديده، نمي تواند تا ابد ادامه پيدا 

زمان آن رسيده است كه دستي كه . كند
جمهوري اسالمي به دامن آمريكا براي 
اعمال فشار و سركوب عليه مخالفان 

   . سرسخت خود آويخته، كوتاه شود
  

حذف مجاهدين از ليست 
  تروريستي، تسليم به عدالت

  
  زينت ميرهاشمي

   
   مهر2فراسوي خبر يكشنبه 

 شهريور، خبر حذف نام 31روز آدينه 
سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست 
تروريستي وزارت خارجه آمريكا، به 

اين . سرعت در رسانه ها منعكس شد
اقدام حدود يك هفته ديگر در اول اكتبر 

  . رسماً اعالم خواهد شد2012
حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي 
برآمد مبارزه اي طوالني، پيگير، 

  . عادالنه، شجاعانه و خونين است
  

  16بقيه در صفحه 

  سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي خارج شد

  .وزارت آمور خارجه آمريكا حكم دادگاه استيناف را اجرا كرد
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سازمان مجاهدين خلق 

ايران از ليست 

  تروريستي خارج شد

وزارت آمور خارجه 

آمريكا حكم دادگاه 

  .استيناف را اجرا كرد
  

  15 بقيه از صفحه 
  

خواست عادالنه مجاهدين حمايت 
گسترده بسياري از سياستمداران و 
نيروهاي مدافع حقوق بشر را به خود 

  .جلب كرد
در ماه ژوئن سال جاري، دادگاه 
استيتاف آمريكا از هيالري كلينتون، 
وزير امور خارجه آمريكا خواست 

 ماه در برابر اين موضوع 4حداكثر تا 
اين دادگاه اعالم كرده . تصميم بگيرد

 ماه هيالري 4بود كه اگر در پايان 
كلينتون پاسخ ندهد دادگاه طي حكمي 
مجاهدين را از ليست خارج خواهد 

 پايان  روز2012روز اول اكتبر . كرد
  .اين مدت است

   
نامگذاري مجاهدين در ليست 
تروريستي در پي سياست مماشات با 
رزيم واليت فقيه و به دنبال روي كار 
. آمدن محمد خاتمي صورت گرفت

دولتهاي غربي به شمول آمريكا براي 
سر به راه كردن رژيم از همه راههاي 

از . سازش و مماشات استفاده كردند
، سياست چماق و ديالوگهاي انتقادي

. هويج تا ارسال پيامك استفاده شد
ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران با 
استفاده از شرايط سازش، تهديدها را 
به فرصت تبديل كرد و در خارج از 
مرزهاي ايران بر بحران و تنش دامن 

از سويي ديگر با استفاده از همين . زد
شرايط جنبش مردم ايران را به بهانه 

  .من خارجي سركوب كردلولوي دش
   

مماشاتگران براي پيشبرد سياستهاي 
خود از مقاومت سازمانيافته و متشكل 

وزارت خارجه . مردم ايران هزينه كردند
 سال پيش با گذاشتن نام 15آمريكا 

سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست 
تروريستي، شيرين ترين هديه را براي 
. آشتي به جمهوري اسالمي تقديم كرد

تسليم وزارت خارجه به راي دادگاه 
استيناف بدون شك تلخ كامي را به 

  .پايوران رژيم باز خواهد گرداند
خبر خروج نام مجاهدين از ليست 
تروريستي آمريكا عالوه بر خشمكين 
كردن رژيم واليت فقيه، دارو دسته 
هاي سينه چاك واليت را هم برآشفته 

فاجعه اي «ناياكها آن را . كرده است
» اي مردم ايران و اياالت متحدهبر

عده اي كه . قلمداد مي كنند
دموكراسي و حقوق بشر را در خياباني 
يك طرفه و مخصوص رنگ و نژاد و 

عقايد خاصي مي دانند، خوشحال 
  .نخواهند شد

اما بر فراز همه غمها و رنجهايي كه 
طي چندين سال بر مبارزان اشرف و 

جي خانواده هاي آنها آمد، اين خبر مو
از شادماني را در دل مدافعان حقوق 
بشر، آزادي و عدالت و فعاالن ضد 
. ديكتاتوري به وجود خواهد آورد

شادماني كه به طور يقين دستاورد 
سياست ايستادگي در برابر تسليم و 

  .وادادگي است
 

خروج از ليست تروريستي 

  موقعيتي تازه براي اپوزيسيون

  جعفر پويه

  
   مهر9 يكشنبه... فراسوي خبر 

 سال مبارزه مستمر و 15پس از 
پيگيري خستگي ناپذير سازمان 
مجاهدين خلق، شوراي ملي مقاومت و 

)  سپتامبر28(هوادان آنها، روز جمعه 
وزارت خارجه آمريكا با صدور اطالعيه 
اي اين سازمان را رسمن از فهرست 
. گروههاي تروريستي خود خارج كرد
: در اين اطالعيه رسمي آمده است

) هيالري كلينتون(وزير خارجه آمريكا "
بنابر مفاد قانوني تصميم گرفت كه 
سازمان مجاهدين خلق و حاميان اين 
گروه را از فهرست سازمان هاي 

  ".تروريستي اياالت متحده خارج كند
عقب نشيني وزارت خارجه آمريكا و تن 
دادن آن به خواسته به حق اپوزيسيون 

 يك سازمان يافته ايران نه محصول
سياست تازه، بلكه حاصل پيگيري 
شبانه روزي كساني است كه بر عليه 

  .يك برچسب ناعادالنه اعتراض داشتند
پيروزي مجاهدين در اين كارزار به اين 
معني است كه دولت آمريكا براي 
دلجويي از رژيم جمهوري اسالمي، 
اقدام به يك عمل سياسي غير اصولي 
كرد كه پس از سالها تالش، غير 

  .انوني، ناحق بودن آن اثبات شدق
خروج سازمان مجاهدين و شوراي ملي 

مقاومت از اين ليست اثبات كرد كه  
نيروهاي ترقيخواه ايراني برخالف همه 
انگ و برچسب هاي دشمن پسند به 
آن، قادر است با اليه هاي قدرت 
تعامل اصولي كرده و بر عليه بند و 
 بست بخشي از آن با پيگيري و استفاده

درست از موقعيت هاي قانوني و ارتباط 
با سياستمداران همه كشورها صداي 
اعتراض خود را به درست ترين وجه 

  .ممكن به گوش آنان برساند
اين حركت ثابت كرد كه در دنياي 
سياست بر خالف تبليغات دشمن، 
اپوزيسيون ايران از سياه و سفيد كردن 
پرهيز كرده و قادر است از همه منافذ 

ني و سياسي به خوبي و به نفع قانو
  .مردم ايران استفاده كند

هرچند دشمن همه توان و نيروهاي 
مالي، سياسي و موقعيت و نفوذ خود در 
ميان گروههاي همسو در منطقه و 
جهان را به خدمت گرفت، اما در اين 

اين . كارزار بازنده و به عقب رانده شد
حركت بار ديگر توانمندي اپوزيسيون 

يافته ايراني را در تعامل سازمان 
با سياستمداران جهان كنوني، 
ارتباط درست با پارلمانترهاي آنان 
و بهره برداري از نهادهاي 
اجتماعي مدافع حقوق انسانها را 

  .نشان داد
به همين دليل است كه خانم 
مريم رجوي در اين مورد مي 

اين امر موازنه قدرت را ": گويد
  ".تغيير خواهد داد

اين گفته به اين معني است كه باز 
بودن دست اپوزيسيون ايراني در 
محافل سياسي و ديپلماتيك و 
بهره برداري درست آنها از اين 
اهرمها به نفع مردم ايران، مي 
تواند پشتوانه بين المللي مردم 
ايران را هرچه بيشتر به رخ بكشد 
و مردمي كه خواهان آزادي و 

دواري دموكراسي هستند را با امي
  .بيشتري به مبارزه بكشاند

همچنين خانم رجوي بار ديگر 
ما يك ايران "تاكيد كردند كه 

غير اتمي، صلح ، امنيت، 
دموكراسي و حقوق بشر، ثبات، 
سازندگي، دوستي و توسعه 
اقتصادي در اين منطقه از جهان 
را پيشنهاد مي كنيم كه به قوانين 
و كنوانسيونهاي بين المللي احترام 

  ".ذاردگ مي
براي رسيدن به چنين ايراني خانم 

ما ": مريم رجوي مي گويد
خواهان تغيير در ايران به وسيله 
مردم ايران و مقاومت عادالنه آنها 
و حاكميت رأي مردم در يك 

همزمان ما . انتخابات آزاد هستيم
المللي خواهان پايان  از جامعه بين

دادن قطعي به سياست استمالت از 
ر و حمايت از حق ماليان سركوبگ

آزادي و مقاومت مردم ايران 
  ".هستيم

اينكه كفه ترازو از اين به بعد به 
نفع مردم ايران و اپوزيسيون آن 
در مقابل رژيم آدمكش واليت 
فقيه سنگينتر خواهد شد، تاكيد 

اما اين همه امكان . درستي است
پذير نيست مگر با آستين باال زدن 

ه تك تك كسانيكه براي ايراني ك
مريم رجوي وعده آنرا مي دهد 

  .تالش كنند
رژيم واليت فقيه در يك كارزار 
بين المللي شكست سختي 

اين تنها . متحمل شده است
پيروزي مجاهدين خلق و شوراي 
ملي مقاومت و هواداران آنها 
نيست، اين پيروزي اپوزيسيون 
ايراني است كه در چنبره معامالت 
سياسي پشت پرده دست بسته 

و اكنون اين بندها با . دشده بو
تالشي خستگي ناپذير پاره شده 
اند، بهره برداري از آن بستگي به 
استفاده درست ما از اين موقعيت 
و بكار گيري آن براي پيشبرد امر 
مبارزه براي ايراني آزاد، آباد و 

  .دموكراتيك دارد
 
  

  

كارتن خوابي و افزايش زنان 

با سنين كمتر بدان؛ مجرم 

  مي استجمهوري اسال

  
  ليال جديدي

  
  مهر10... فراسوي خبر

 حكومتي سخن از افزايش تعداد "مسووالن"
زنان كارتن خواب و پايين آمدن سن آنان مي 

در عين حال، هيچ نهاد دولتي نه تنها . گويند
مسووليت آنها بلكه مسووليت كودكان، زنان و 
مردان بيمار، بيكار، تنگدست و كارتن خواب را 

ر شمار آنان افزوده مي شود، به كه روزانه ب
اين در حاليست كه از وظايف . عهده نمي گيرد

دولت است كه امنيت، بهداشت و معاش آحاد 
جامعه را تامين كند و در صورت عدم اقدام به 

  .آن مجرم به حساب مي آيد
  

حسين زارع، مدير عامل سازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت اجتماعي شهرداري تهران از پايين 

 سال سخن 20آمدن سن زنان كارتن خواب به 
مي گويد، اما مي افزايد كه شهرداري وظيفه 

 زنان روسپي را ندارد و فقط "جمع آوري"
  . ساير زنان به عهده آنهاست"جمع آوري"
 به جاي رسيدگي به ريشه ها و "جمع آوري"

علل و حل مشكل تنها كاري است كه 
بيشتر جمهوري اسالمي در آن زبده است، آنهم 

نمونه آن . و حتما زماني كه مهمان خارجي دارد
را در هنگام اجالس سران كشورهاي غير 
متعهد ديديم كه بازهم از ترفندهاي حقه بازانه 

  .و فريبكارانه مختص خود استفاده كرد
  

هزاران كودك و زن و مرد در اثر فقدان 
كمترين امكانات طبيعي براي زندگي در گوشه 

و به ويژه در مناطق فقير نشين و كنار خيابانها 
اين انسانها در اثر . شب را صبح مي كنند

نداشتن هيچگونه امكاناتي براي زندگي، دچار 
نصرت اهللا . بيماريهاي گوناگوني نيز مي شوند

: مي گويد احسان كهريزك ي رييس سرا،داهي
 توان ميان كارتن ي را ميهمه نوع بيمار"

گرفته تا ايدز و  از گال و شپش ،خوابها پيدا كرد
  ".هپاتيت

  
به گفته كارشناسان، از علتهاي افزايش حجم 

 نبود اين معضل بزرگ اجتماعي مي توان به
برنامه و دستور كار براي حمايت از تنگدستان، 

 يا يكم بودن مراكز مختلف حمايت دولت
 ي مردم نهاد براي سازمانهاي و حتيخصوص
فزايش  به زنان كارتن خواب يا معتاد، ايرسيدگ

 و به ي و خيابانيروز افزون كودكان فرار
  . خصوص دختران اشاره كرد

  
همين كه در جامعه سنتي ايران با پرنسيبها و 
باورهاي خود پديده كارتن خوابي زنان به 
واقعيتي روزمره تبديل شده، نشان از عمق فقر 
و فالكت اكثريت جامعه و ورشكستي سيستم 

جازات اين م. حكومتي جمهوري اسالمي دارد
   . جرم سرنگوني ست
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 تن 200 شهريور حدود 5روز يكشنبه *
از كارگران كه تعدادي از آنان از 
پااليشگاه آبادان اخراج شده اند با تجمع 
در مقابل اين پااليشگاه خواهان بازگشت 

  .به كار شدند
به گزارش سايت پيام كارگران در اين 
حركت اعتراضي راه ورودي پااليشگاه را 

 حراست پااليشگاه با. مسدود نمودند
مشاهده تجمع كارگران و احساس 
ناتواني در برخورد با كارگران از نيروي 
انتظامي رژيم جهت پراكنده ساختن 

نيروي . كارگران درخواست كمك كرد
انتظامي رژيم با آمدن به محل تجمع با 
كارگران درگير شد و چند نفر از آنان را 
بازداشت و به محل نامعلومي منتقل و 

  . پراكنده كردبقيه كارگران را نيز
  
 شهريور صدها تن از 5روز يكشنبه *

كارگر بازارچه پرويزخان به دليل عدم 
پرداخت دستمزد روزانه معوق خود دست 

  .از كار كشيدند
به گزارش كرمانشاه پست، بيش از دو 
هفته است دستمزد كارگران پرداخت 

يكي از كارگران به . نشده است 
 آقايان هر روز: كرمانشاه پست گفت 

سفره هايشان رنگي مي شود و ما 
  .كارگران هر روز سفره هايمان خالي

  
 ماه از شروع 18پس از گذشت *

مبارزات كارگران مجتمعهاي پتروشيمي 
منطقه ماهشهر، روند حذف شركتهاي 
پيمانكاري در صنايع نفت و پتروشيمي 
به سرانجام رسيد و انعقاد قرارداد مستقيم 

در اين صنايع با هزاران كارگر پيمانكاري 
  .به اجرا در آمد

 شهريور 12به گزارش روز يكشنبه 
اتحاديه آزاد كارگران ايران خواست 
انعقاد قرارداد مستقيم و حذف شركتهاي 

 در ميان 1389پيمانكاري از سال 
كارگران شركتهاي پيمانكاري پتروشيمي 
بندر امام و ديگر مجتمع هاي پتروشيمي 

 اصلي در منطقه ماهشهر به يك خواست
تبديل شد و نهايت وزارت نفت در تاريخ 

 با صدور بخشنامه اي 1391 خرداد 10
بر انعقاد قرارداد » فوري«با عنوان 

مستقيم با كليه كاركنان و كارگران 
پيمانكاري در تمامي سطوح و سوابق 
كاري، روند تن دادن به خواست كارگران 

دستاورد پيروزي قاطعانه . را آغاز كرد
ايع پتروشيمي منطقه كارگران صن

ماهشهر، امروز شامل حال دهها هزار 
كارگر پيمانكاري اين صنعت و وزارت 

  .نفت شده است
  
 8با اعالم راي قطعي دادگاه در شعبه *

حقوقي اراك مبني بر ورشكستگي 
شركت آونگان، كارگران اين شركت در 
اعتراض به حكم صادره روز سه شنبه 

ع  شهريور  در مقابل شركت تجم14
  .كرده و خواستار حمايت مسئوالن شدند

به گزارش ايلنا، در حال حاضر در حالي 
كه در انبارهاي شركت شمش كافي 
براي توليد موجود است و شركت، 
توانايي كار در سه شيفت را با توجه به 
سفارشهاي جديد از كشور پاكستان دارد 
با اعالم حكم دادگستري مديريت 

ه گذاري شركت جرات هيچ گونه سرماي
  .را نداشته و عمال كار خوابيده است

  
تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن *

 18كارگران نساجي كردستان شنبه 
شهريور در اعتراض به عدم صدور مجوز 
ساخت مسكن در مقابل اداره كل مسكن 

به .و شهرسازي استان تجمع كردند
گزارش ايلنا، نايب رئيس هيئت مديره 

دستان در اين تعاوني كارگران نساجي كر
اداره مسكن و شهرسازي : رابطه گفت

استان كردستان با بالتكليف كردن 
تعاوني مسكن كارگران نساجي مجوز 
ساخت مسكن براي اين تعاوني را صادر 

كند و اين در حالي است كه حدود  نمي
 سال قبل زميني براي ساخت مسكن 11

  .كارگران نساجي كردستان خريداري شد
  
 واحد كرمانشاه روز رانندگان شركت*

.  شهريور دست به اعتصاب زدند25شنبه 
 شهريور كرمانشاه پست، 25به گزارش 

به خاطر اين اعتصاب مسافران سرگردان 
شده و مسئوالن براي جابجايي آنها 

ترافيك . تاكسي و ونها را بكار گرفتند
سنگيني نقاط شلوغ، ميادين و چهار 

  .راههاي اصلي شهر را فرا گرفت 
يه اين گزارش، رانندگان شركت برپا

واحد كرمانشاه عدم پرداخت يارانه 
گازوئيل در طي يك سال اخير و پايين 
بودن كرايه ها را از علل اصلي اعتصاب 

آنها همچنين از . خود عنوان كردند
فرسوده بودن اتوبوسها ابراز گاليه مي 

  .كنند
  
تعدادي از كارگران شركت سازه پاد در *

 كنگان در اعتراض به 12پااليشگاه فاز 
 25 ماه حقوق معوقه خود، روز شنبه 2

شهريور به مدت يك ساعت دست از كار 
  . كشيدند

به گزارس انجمن صنفي كارگران برق و 
فلزكار كرمانشاه، با وعده مديريت 
شركت مبني بر پرداخت حقوق تا چند 
روز آينده كارگران بعد از يك ساعت سر 

  . كارشان رفتند
  
 شهريور تعدادي از 26به روز يكشن*

دليل  بازنشستگان ذوب آهن اصفهان به
تعويق در پرداخت حقوق بازنشستگي 
خود در مقابل مؤسسه صندوق حمايت و 
بازنشستگي كاركنان فوالد واقع در 

به . خيابان نشاط اصفهان تجمع كردند
اند  گزارش هرانا، بازنشستگان اعالم كرده
 به تا واريز حقوق بازنشستگي هر روز

  .تجمع خود ادامه خواهند داد
  

كارگران كارخانه سيمان دهلران به *
خاطر عدم پرداخت حقوق خود چهار روز 

 به گزارش روز  .اعتصاب زدند دست به 
 شهريور باشگاه خبرنگاران، 28سه شنبه 

كارخانه سيمان شهرستان دهلران با 
گذشت شش سال از آغاز ساخت و وعده 

هره برداري همچنان به ب هاي فروان 
   .نرسيده است

  
تعدادي از كارگران يك شركت توليدي *

قطعات صنعتي در گرگان در اعتراض به 
پرداخت نشدن هشت ماه از حقوق خود، 

  .تجمع كردند
 شهريور 29نبه به گزارش روز چهارش

خبرگزاري فارس، تجمع كارگران يك 
شركت توليدي قطعات صنعتي در حالي 
است كه آنها از گرفتن هشت ماه حقوق 

 و در اين راستا كسي  خود محروم مانده
  .پاسخگوي آنها نيست

  
جمعي از كارگران كارخانه ابر صنعتي *

اي به عدم دريافت  ايران با امضاي نامه
ق معوق خود  ماه حقو19بيش از 

به گزارش ايلنا در روز . اعتراض كردند
 شهريور، كارخانه ابر صنعتي 30پنجشنبه 

ايران با ادعاي كمبود نقدينگي تا هم 
 ماه حقوق 19اكنون از پرداخت بيش از 

 كارگر خود امتناع كرده 27و سنوات 
  .است

كارخانه ابر صنعتي ايران توليد كننده 
ل اخير اسفنج و فوم سبز در طي چند سا

به جهت كمبود نقدينگي تعطيل شده و 
از پرداخت حقوق و سنوات و ساير 
مزاياي قانوني كارگران خودداري كرده 

  .است
  

زنده باد كارگران بازنشسته ذوب 

  آهن اصفهان
تجمعات اعتراضي كارگران بازنشسته 
ذوب آهن اصفهان روح جديدي به 

اين . مبارزات كارگران ايران بخشيد
دنبال عدم پاسخگوئي به كارگران به 

 ماه حقوق 4مطالبه شان كه پرداخت 
است، با اتكاء به قدرت متحدانه خود از 

 شهريور اقدام به اعتراضي 25روز شنبه 
. قدرتمند كردند كه هنوز هم ادامه دارد

كارگران بازنشسته مصمم هستند تا 
رسيدن به خواسته شان بدون توجه به 

تراض وعده هاي دروغين به تجمع و اع
  .خود ادامه دهند

ما كارگران وظيفه داريم كه از مبارزه 
كارگران بازنشسته ذوب آهن كه مبارزه 
ما نيز هست حمايت و پشتيباني كنيم و 
بنابراين پشتيباني خود را اعالم مي 

  .كنيم
انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار 

  كرمانشاه
  انجمن كارگران برق و ساختمان اصفهان

ن كارگري سنندج و جمعي از فعاال
  كامياران
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ده هزار كارگر ديگر در نامه اي به *

 كار و رفاه اجتماعي با  وزير تعاون،
اعتراض به شرايط خود از جمله پرداخت 
نشدن حقوقها و دستمزدهاي زير خط 

  . فقر، هشدار دادند
 هزار كارگر چنين نامه اي را 10قبالً نيز 

ن ترتيب تعداد امضا امضا كرده اند و بدي
 هزار تن رسيده 20كنندگان تامه به 

  .است
 مهر ايلنا، 2به گزارش روز يكشنبه 

كارگران در اين نامه نوشته اند؛ بسياري 
از اقالم غذايي و رفاهي به صورت روزانه 
و با سرعتي غير قابل تصور در حال 
برچيده شدن از سفره خالي ما كارگران 

ديه آزاد اين نامه توسط اتحا. است
  .كارگران ايران تهيه شده است

كارگران امضا كننده نامه اشاره كرده اند 
كه عالوه بر افزايش قيمتها، در دهها 
كارخانه بزرگ و متوسط، كارفرمايان، 
ناهار و بسياري از مزاياي شغلي كارگران 
از قبيل پاداش و بهره وري كار را نيز 

ي  و به آنان فقط مزد پايه را م قطع كرده
  .پردازند

 هزار كارگر 20  بر اساس اين گزارش،
 از استانهاي  امضا كننده طومار و نامه،

كردستان، يزد،  اصفهان، تهران، قزوين،
خوزستان، آذربايجان شرقي، مازندران و 

  .مركزي هستند
  
كارگران پروژه ساخت نيروگاه برق *

سيكل تركيبي يزد كه در منطقه 
رار دارد، در نزديكي شهر يزد ق» اشكذر«

يك هفته است كه در اعتصاب بسر مي 
  .برند

 مهر سايت 3به گزارش روز دوشنبه 
پيام، اين كارگران به دليل عدم پرداخت 
دستمزد هايشان، دست به اعتصاب زده 
اند و خواستار پرداخت دستمزدهايشان 

  . هستند
كه مسئول ساخت اين » فراب«شركت 

نيروگاه است از شركتهاي بزرگ ايراني 
است كه در نقاط مختلف ايران و ساير 
كشورها در حال انجام پروژه هاي 
گوناگون است اما از پرداخت دستمزد 
كارگران پروژه نيروگاه يزد خودداري مي 

  .كند
  
در ادامه بحران كارخانه قند اهواز و *

بالتكليفي كارگران و كارمندان اين 
 مهر، جمعي از 3كارخانه، روز دوشنبه 

كارخانه به همراه اعضاي كارگران اين 
خانواده، در مقابل استانداري خوزستان 

  .در شهر اهواز تجمع كردند
به گزارش ايلنا، پس از آغاز تجمع، براي 
كنترل فضا، مكاني در ساختمان 
استانداري براي حضور معترضان درنظر 
گرفته شد كه با هماهنگيهاي الزم، 
كارگران داخل ساختمان شده و در سالن 

  .عات استانداري مستقر شدنداجتما
گفتني است كارگران و كاركنان كارخانه 
قند اهواز، به دليل مشكالت مالكيتي 

 ماه است كه 18اين كارخانه نزديك به 
 عالوه بر عدم دريافت حقوق، با 

 18بقيه در صفحه 

  1391برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در شهريور و مهر 
 زينت ميرهاشمي: جمع آوري و تنظيم
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

   مزدبگيران

  17بقيه از صفحه 
مشكالت زيادي در زمينه بيمه و مسائل 

  .درماني مواجه شدند
  
جمعي از مهندسان ناظر توليدات *

 مهر در 4كشاورزي روز سه شنبه 
اعتراض به توقف اجراي قانون 
استخدامي خود مقابل مجلس تجمع 

  .كردند
يندگان مهندسان به گزارش فارس، نما

ناظر بخش كشاورزي مدتها است كه 
پيگير اين مشكل هستند و مهندسان 
ناظر براي سومين بار است كه مقابل 

  .ند ا مجلس تجمع كرده
  
سه هزار تن از كارگران قزوين طي *

نامه اي به وزير كار خواستار دستمزد 
 8به گزارش روز شنبه . واقعي خود شدند

تن كارگر از استان  هزار 3مهر ايلنا، اين 
قزوين با امضاي طوماري، خواهان 

ها بر اساس تورم  افزايش حداقل دستمزد
واقعي و متناسب براي تامين شرافتمندانه 

  .سبد هزينه يك خانوار چهار نفره شدند
از يك سال و «:در اين نامه آمده است

نيم پيش با آغاز فاز اول طرح قطع 
 زندگي ها، اقالم و كاالهاي اساسي يارانه

چندين برابر افزايش قيمت يافته است و 
اين در حالي است كه حتي در طول اين 
مدت ميانگين دستمزد كارگران حتي 
نسبت به سالهاي قبل از اجراي فاز اول 

ها نيز كاهش پيدا كرده  قطع يارانه
  ».است

بر اساس اين گزارش اين كارگران از 
واحدهاي توليدي همچون فرش پارس، 

، قفل كار، ايساكو، سليكات، هفت الماس
نشاسته البرز، بسته بندي البرز، پرسيلندر، 
نيروي محركه، فرنخ، مه نخ، نازنخ، 

هاي ايران ريسه، اسوه ايران،  بازنشسته 
نخ الوند، كالي شويي، رامو، ايران چوب، 
نخ البرز، گاز كنترل، تك تاز موتور، 
بافنندگان قزويني، دارو شيشه، مهرام و 

اين طومار را امضا ... ارس وكارتن پ
  .كردند

  
 مهر، كارگران ورزشگاه 8روز شنبه *

آزادي و شيرودي در رابطه با تاخير در 
پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب 

به گزارش جهان، كارگران چند ماه . زدند
است كه حق و حقوق ) حدود سه ماه(

  .خود را دريافت نكرده اند
 بنا به همين گزارش در بزرگ ترين

ورزشگاه كشور يعني آزادي كه حكم 
ورزشگاه ملي كشورمان را نيز دارد، 
حقوق كارگران چند ماه به تعويق افتاد و 
حتي خبر رسيد كه كارگران معترض 
چندي قبل تهديد به اعتصاب كردند تا 
به اين طريق حقوق خود را دريافت 

  .كنند
  
تعدادي از رانندگان سازمان اتوبوسراني *

 در مقابل ساختمان شيراز با حضور

شوراي اسالمي اين شهر، در اعتراض به 
هاي مسئوالن تجمع  عدم تحقق وعده 

  .كردند
 مهر ايلنا، اين 9به گزارش روز يكشنبه 

 از 1381تعداد از رانندگان كه از سال 
اند، رعايت  اين سازمان باز خريد شده

نشدن حداقل حقوق و مزايا، رعايت 
 حق بيمه نشدن عنوان شغلي در پرداخت

و عدم تحقق وعده رييس جمهور در 
خصوص تبديل وضعيت قرارداد نيروهاي 

ترين داليل  شركتي را به عنوان اصلي
  .اند اعتراض خود بيان كرده

  
تعدادي از كارگران شركت الكتريك *

خودروي شرق با توجه به دريافت 
ديرهنگام حقوق و دريافت نكردن برخي 

 تجمع از مزايا دست از كار كشيدند و
كردند و خواستار پرداخت حقوق خود 

  .شدند
 مهر روزنامه 9به گزارش روز يكشنبه 

خراسان، يكي از كارگران بيكار شده 
شركت الكتريك خودروي شرق گفت؛ 
در هر شيفت كاري اين شركت حدود 

 كارگر فعاليت مي كنند ولي از چند 400
ماه گذشته روند تمديد نشدن قرارداد 

 تا 13ن حتي با داشتن تعدادي از كارگرا
  . سال سابقه كاري شروع شد15
  
 مهر، تعدادي از 11روز سه شنبه *

رانندگان شركت واحد تهران در مقابل 
ساختمان شوراي شهر واقع در خيابان 

  .بهشت تجمع كردند
به گزارش ايلنا، رانندگان شركت واحد 

اند در ارائه مزاياي شغلي ميان  مدعي
ندگان تبعيض پرسنل اين مجموعه و ران

اين رانندگان عالوه بر اين . وجود دارد
ها  كه خواهان همسان سازي دستمزد

ميان تمامي پرسنل شهرداري هستند، به 
مبلغ اندك برخي حقوق جنبي از جمله 

نيز اعتراض ... حق خوار و بار و مسكن و
  .دارند

  
 مهر ايلنا، 12به گزارش روز چهارشنبه *

خاور رشت تعدادي از كارگران ريسندگي 
براي احقاق مطالبات شش ماهه خود 

روزهاي گذشته مقابل استانداري  طي 
مشكالت كارگران . گيالن تجمع كردند

 1383ريسندگي خاوررشت پس ازسال 
پس ازواگذاري كارخانه به بخش 

  .خصوصي آغازشدو كماكان ادامه دارد
  
 مهر در پي ابالغ 12روز چهارشنبه *

 كارگر شركت 100حكم اخراج 
پيمانكاري كيسون، اين كارگران با 
تجمع مقابل دفتر مركزي متروي اهواز 

  .خواستار بازگشت به كار شدند
به گزارش ايلنا، در پي مرخصي اجباري 

 كارگر شركت پيمانكاري 200بيش از 
، حكم )مجري قطارشهري اهواز(كيسون 

 نفر از اين 100خاتمه همكاري به 
  .كارگران ابالغ شده است

  
ان كاميونها سنگين كارخانه رانندگ*

 مهر در 13سيمان اروميه روز پنج شنبه 
اعتراض به گرانيهاي اخير و عدم 
تواناييهاي مالي براي خريد لوازم يدكي و 

كم بودن كرايه حمل اعتصاب نمودند و 
  .از بارگيري خوداري كردند

به گزارش اؤيرنجي سسي، اين اعتصاب 
نشده با دخالت اداره بارزگاني استان حل 

اين گزارش . و همچنان ادامه دارد
حاكيست، در اين پايانه كه در كارخانه 

 1200سيمان اورميه قرار دارد در حدود 
  .كاميون مشغول حمل بار هستند

  
 نفر از 30 مهر حدود 18روز سه شنبه *

رانندگان سيستم حمل و نقل پتروشيمي 
بندر امام كه كارگران شركتهاي فيرمكو 

به ) طبق قراردادهاي قبل(و شاخص را 
سر كار مي رساندند به علت عدم 
پرداخت دستمزد و حقوق معوقه دست 
به اعتصاب زدند و از آوردن و بردن 

  .كارگران به محل كارخودداري كردند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
در نتيجه اين اعتصاب تعدادي از 
كارگران نتوانستند بر سركارهاي خود 

وند و تعدادي هم به موقع سر حاضرش
  .كارهايشان نرسيدند

  
 نفر از 200 مهر حدود 18روز سه شنبه *

رانندگان شركت واحد و اعضاي 
سنديكاي كارگران اين شركت در مقابل 

تجمع . شهرداري تهران تجمع كردند
كارگران كه ابتدا جلوي كتابخانه ي 
پارك شهر و پس از ساعتي به طرف 

به . راه افتادندمجلس شوراي شهر به 
گزارش وبالگ كانون مدافعان حقوق 
كارگر حضور آقاي مددي نايب رييس 
سنديكا در ميان كارگران بسيار ارزنده 

در انتها ايشان درمورد معيشت . بود
كارگران و فشارهايي كه بر آنان وارد مي 

  .شود نيز صحبت كرد
  
هاي   كارگر كارخانه 600بيش از *

زارت تعاون، كار صنايع فلزي در مقابل و
 مهر تجمع 22و رفاه اجتماعي روز شنبه 

آنها با نصب شعارهايي بر سر در . كردند
وزارتخانه، خواهان رسيدگي به 

هاي خود شدند اما مذاكره  خواسته
نمايندگان كارگران با مسئوالن وزارت 

  .نتيجه ماند كار بي
اهللا موحد، نماينده  به گزارش ايلنا، ولي

لزي در مورد داليل كارگران صنايع ف
با احتساب ماه «:اعتراض كارگران گفت

مهر، پنج ماه از حقوق و بيمه معوقه 
كارگران صنايع فلزي هنوز پرداخت 

اهللا موحد در  به گفته ولي» .نشده است
آخرين تجمع كارگران مقابل وزارت 

 شهريور 25صنايع كه در تاريخ شنبه 
سال جاري برگزار گرديد، وعده پرداخت 

 هشت ماه ديرشده كارگران داده حقوق
شد اما مسئوالن كارخانه با پرداخت سه 
ماه از اين حقوق، از پرداخت بقيه آن 

  .اند خودداري كرده
  
كارگران شركت بنيان ديزل تبريز در *

اعتراض به تهديدات مديريت و مالك 
كارخانه نسبت به انتقال و اخراج دست 

  .آنها، از اول مهر دست از كار كشيدند
 مهر سايت 22به گزارش روز شنبه 

آذوح،،از قرار اطالع مالك كارخانه با علم 
به گراني زمين و واقع شدن كارخانه در 

جوار شهر قصد دارد كاربري اين كارخانه 
 ساله را تغيير دهد براي اينكار قصد 50

دارد كارگران را به كارگاههاي خود در 
آذرشهر و عجب شير منتقل كند و اعالم 

 كه كساني كه داوطلبانه منتقل نموده
نشوند اخراج و به محض اتمام قراداد 

  .بيكار خواهند شد
 400شركت بنيان ديزل نزديك به 

  .كارگر فني و ماشينكار دارد
  
كارگران بازنشسته اصفهان در اعتراض *

به عدم پرداخت حقوقهاي خود روز 
 مهر  دست به تجمع 23يكشنبه 

ان امور اعتراضي بزرگ در مقابل ساختم
  .بازنشستگان در خيابان نشاط  زدند

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
در اين تجمع زنان حضوري فعال داشتند 
و كارگران راه تردد خودروها در اين 
خيابان را كه يكي از خيابانهاي مركزي 
شهر اصفهان است بستند و مانع عبور و 

  .مرور اتوموبيلها شدند
 شركت كننده در اين كارگران بازنشسته

رئيسامون كه «:تجمع شعار مي دادند
 رئيس بي -دزدند، كارگرامون بي مزدند 

  »...لياقت استعفا استعفا و
  
 مهر، جمعي از 25روز سه شنبه *

كارگران كارخانه برك، نوپوش رشت و 
 9يزد بافت در اعتراض به عدم دريافت 

ماه حقوق مقابل دفتر اين شركت در 
به گزارش .  تجمع كردندخيابان انقالب

كارگر نيوز، اين كارگران پالكاردهايي در 
دست داشتند كه روي آن نوشته بود؛ 
منتظر وعده هاي پوچتان نخواهيم بود، 

ماه است كه حقوق دريافت نكرده ايم 9
  .و در بالتكليفي بسرمي بريم

  
 نفر از كارگران گروه 1200حدود *

 مهر در 30صنعتي انتخاب روز يكشنبه 
عتراض به توقف قرارداد اين شركت با ا

شركت دوو الكترونيك و با درخواست 
 ميليون دالري از اين 70استرداد طلب 
اي، در مقابل سفارت كره  شركت كره 

. جنوبي در تهران دست به اعتراض زدند
به گزارش ايلنا، مدير روابط عمومي گروه 

پس از اتمام «صنعتي انتخاب گفته است؛
اي در داخل  اي كره مذاكره با طرفه

سفارتخانه، مسئوالن سفارت وعده 
انعكاس و پيگيري خواسته تجمع 

  ».كنندگان را دادند
  
 مهر كارگران شركت 28روز جمعه *

 5جهاد توسعه، پيمانكار سد بنير در 
كيلومتري روستاي نگل، در اعتراض به 
عدم پرداخت حقوق هاي معوقه ي خود 

ميته به گزارش ك. دست از كار كشيدند
ي هماهنگي براي كمك به ايجاد 

  تشكلهاي كارگري؛
نگهبانان، رانندگان ماشينهاي سنگين و 
آمبوالنس و كارگران ديگر بخشها در 

  . اين اعتصاب شركت داشتند
  

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

  .شدت محكوم مي كنيم
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  نقش زنان در انقالب اكتبر

به مناسبت فرا رسيدن سالگرد (

  )انقالب اكتبر

برداشتي از كتاب زنان و مبارزه 

   توني كليف–طبقاتي 
  

اين زنان كارگر پتروگراد بودند كه 
رژه .  را آغاز كردند1917انقالب 

انقالبي زنان كارگر سرشار از خشم 
قرنها ستم، جرقه اي بود كه شعله هاي 

قالب را افزون تر ساخت، عظيم ان
  . انقالبي كه تزاريسم را درهم كوبيد

  

  
  

گروهي از زنان )  مارس7( فوريه 22در 
كارگر گردهم آمدند تا به بحث در مورد 
. سازماندهي روز جهاني زن بپردازند

كارگران ديگر، از جمله منشويكها و 
در .  ارها هم به اعتصاب پيوستند-اس
ست هزار كارگر  فوريه، بعد از آنكه بي25

دست از كار كشيده بودند، بلشويكها 
نخستين فراخوان خود را براي يك 

موج . اعتصاب عمومي منتشر ساختند
وسيع اعتصاب و تظاهرات نقطه اوج 
. سالها خشم متراكم شده و انباشته بود

يكي از شاهدان عيني اين رويداد مي 
زنان كارگر كه در اثر گرسنگي و ":گويد

مده بودند، مانند توفاني جنگ به تنگ آ
كه با قدرت تمام هرچه را كه بر سر 
راهش قرار دارد جارو مي كند، به 

مارش انقالبي زنان كارگر . حركت آمدند
جرقه اي بود كه شعله هاي عظيم 
انقالب فوريه را افروخته تر ساخت، 

 "انقالبي كه تزاريسم را درهم كوبيد
 صفحه -برگرفته از كتاب زنان روسيه (

91.(  
اين زنان كارگر صنايع نساجي بودند كه 
به انتخاب نمايندگان و اعزام آنها به 
كارخانه هاي مجاور دست زدند و 

اين . خواهان جلب حمايت آنها شدند
. گونه بود كه انفجار انقالب رخ داد

تاريخ انقالب "تروتسكي در كتاب 

 در اين باره نوشته 122، صفحه "روسيه
 آغاز شد و انقالب از پايين":است

مقاومتي كه بر سر راه سازماندهي 
. انقالبي اش وجود داشت را كنار زد

ابتكار عمل آن در دست ستمديده ترين 
و لگدمال شده ترين بخش كارگران، 

همين زنان . زنان نساجي قرار داشت
بودند كه سربازان را به برادري 
فراخواندند و آنها را متقاعد ساختند كه 

ندهان شان سرپيچي از دستورهاي فرما
آنها بودند كه . كنند و از شليك بپرهيزند

اسلحه سربازان را محكم گرفتند و به 
 و سربازان "به ما بپيونديد"آنها گفتند 

را شرمسار كردند به گونه اي كه آنها 
  ".يكي پس از ديگري تسليم شدند

تروتسكي در اين رابطه در سرمقاله 

ديون انقالب م:  نوشت"پراودا"روزنامه 
اما حتي انقالب هم نتوانست . زنان است

پيش داوريهاي عميقي كه طي نسلها در 
ذهنها رسوب كرده بود را به كلي از بين 

سنتهاي تمام ":به قول ماركس. ببرد
نسلهاي مرده مانند كابوسي بر مغز 

  ".زندگان سنگيني مي كند
نگاهي به تبعيض در تعيين حداقل 
 دستمزد زنان و مردان در كتاب

 خانواده و زنان در اتحاد -كارخانه "
، بر اين مساله مهر 80، صفحه "شوروي

بلشويكها عليه اين . تاييد مي گذارد
مقاله . نابرابري مبارزه مي كردند

 در روزانه 1915 در سال "كولنتاي"
 به نام يك تفاوت اساسي، به "پراودا"

زناني كه . همين امر اختصاص دارد
ودند، به پيشاهنگ انقالب فوريه ب

حاشيه تاريخ كشيده شده بودند، از 
تاريخ "همين روست كه در كتاب 

، زنان فقط در چند فصل "انقالب روسيه
از همين رو بود كه از . اوليه حضور دارند

 اين 1917اولين اقدامات لنين در سال 
بود كه از كميته مركزي خواست از كار 

او در . سياسي در ميان زنان حمايت كند
ان تاكيد كرد كه صحبت از همان زم

سوسياليسم و حتي دموكراسي كامل و 
پايدار بدون نقش مستقل زنان نه تنها 
در كار سياسي، بلكه در فعاليتهاي 
روزانه كه براي هر فردي الزامي است، 

 -1917انقالب (گزافه گويي مي باشد 
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. پس زنان بلشويك دست به كار شدند
 با چهل تا پنجاه "روبوتسينا"روزنامه 

. هزار تيتراژ در هفته شروع به كار كرد
كلوبهاي زنان با هدف جذب زنان به 

بنابراين، . فعاليت حزبي تشكيل شدند
 به قدرت 1917وقتي بلشويكها در اكتبر 

رسيدند، مساله درگير كردن توده زنان 
غير حزبي ابعاد گسترده تر و نويني به 

مساله بعد از انقالب اكتبر . خود گرفت
اين بود كه اكنون چگونه بايد ميليونها 
زن را براي مشاركت در امر ساختمان 

در اين مسير . سوسياليسم بسيج نمود
  . پيروزيها و شكستهايي وجود داشت

وكولوا "ياد و خاطره تالشهاي بي وقفه 
، "انيسا آرمند"، "ژن ماري"، "گالفيرا

آنجليكا "، "آلكساندرا كولنتاي"
 و ديگر زنان بلشويك و "باالبانوف

پرولتري كه براي دستيابي به مطالبات 
سوسياليستي در انقالب اكتبر شركت 

  .كردند، گرامي باد
  

سنت شكني زنان 

  عربستان سعودي
 اكتبر 5اسوشيتدپرس، 

 عربستان سعودي - 2012
شاهد تغيير رفتار نسل 

نان كشور است جديدي از ز
كه قصد دارند سنتهاي 
قديمي را كه در تار و پود 
همه عرصه هاي جامعه 
. تنيده شده، از هم بگسلند

اين موضوع را با افزايش 
سن ازدواج آنها نسبت به 
. گذشته مي توان دريافت

ميانگين سنِ ازدواج زنان در عربستان 
 سال 25، به 2010سعودي در سال 

، 2002 سال افزايش يافته است كه در
  . سال بوده است22

مركز تحقيقات و "بر اساس گزارش 
، رفتار زنان "مطالعات بين المللي

عربستان سعودي نشان مي دهد كه 
نظر آنها پيرامون نقش زنان به طور 

 75. قابل توجه اي مغاير با مردان است
درصد از زنان به استقالل اقتصادي زن 

رند، و مرد در چارچوب خانواده اعتقاد دا
.  درصد است55اين ميزان براي مردان 

 درصد از زنان عربستان سعودي ابراز 40
مي دارند كه مشاركت زنان در امور 
دولتي و فعاليتهاي سياسي مي بايست 

 15افزايش يابد، در صورتي كه تنها 
 75. درصد از مردان چنين باوري دارند

 درصد از مردان 50درصد از زنان و 
تقاد راسخ دارند كه عربستان سعودي اع

حقوق زنان در پنج سال آينده، تغيير 
نگرش زنان و مردان . خواهد كرد

عربستان سعودي در باره چگونگي اين 
تغيير و تاثير آن روي جامعه عربستان 

  . سعودي، بسيار متفاوت است
نسل جديد زنان عربستان سعودي با 
وجود تضاد جنسيتي فاحش، به شدت 

ا از آداب و رسوم خواستار جامعه اي ره
و سنتهاي پيش پا افتاده است، به 
طوري كه هيچ نيرويي قادر به بازداشتن 

آنها از تحقق خواسته هايشان در دراز 
  . مدت نخواهد بود

  
طالبان مسووليت حمله به ماللي 

  يوسفزي را به عهده گرفت
 – 1391 مهر 19خبرگزاري بخدي، 

 كه خود را "احسان اهللا احسان"
البان پاكستاني مي خواند، سخنگوي ط

به رسانه ها گفته است كه اين گروه، 
 را به دليل داشتن "مالله يوسفزي"

افكار ضد طالباني مورد حمله قرار داده 
، دختر نوجوان "ماللي يوسفزي" .است

 ساله، به خاطر نوشتن خاطرات خود 14
در باره گروه طالبان به شهرت جهاني 

 گفته بود  او پيشتر در مصاحبه اي.رسيد
بارك "كه شخصيت مورد عالقه اش، 

  . است"اوباما
 زماني 2009 در سال "ماللي يوسفزي"

 در اشغال طالبان "سوات"كه دره 
 "موالنا فضل اهللا"پاكستاني به رهبري 

، "گل مكي"قرار داشت، با نام مستعار 
خاطرات روزانه اش در مورد جنايات 

 مي "بي بي سي"طالبان را براي 
پس از وقوع عمليات نظامي در  .فرستاد

اين منطقه و پاكسازي طالبان 
پاكستاني، حكومت پاكستان به او جايزه 

   .شجاعت داد
اين دختر پاكستاني، روز گذشته در 

، در "سيدوي شريف"منطقه موسوم به 
 هنگام بازگشت "ولسوالي سوات"مركز 

از كالس درس به منزل، با شليك 
ه گلوله به سرش هدف حمله مسلحان

 گرچه مسووالن بيمارستان .قرار گرفت
 وضيعت جسماني "سيدوي شريف"
 را رضايت بخش "ماللي يوسفزي"

گزارش كرده اند، اما پزشكان بيمارستان 
 بايد "ماللي"شهر پيشاور مي گويند كه 

براي تكميل معالجات به خارج از كشور 
   .منتقل شود

 به اين سو 2009 از سال "ماللي"
فت تعليم و آموزش همواره براي پيشر

دختران تبليغ كرده و جايزه هاي بين 
 .المللي را نيز به دست آورده است

 مي گويد كه "احسان اهللا احسان اهللا"
، غير اسالمي و "ماللي يوسفزي"افكار 

با تفكرات طالبان پاكستاني مطابقت 
حكومت پاكستان پس از  اگرچه .ندارد

 مدعي پاكسازي 2009حمله سال 
 شد، اما حمله به "تسوا"منطقه 

 بار ديگر ترديدهايي را در "ماللي"
مورد وجود طالبان در اين منطقه پديد 

شماري از فعاالن مدني و . آورده است
آگاهان امور سياسي پاكستان نيز بر اين 

 هنوز هم "سوات"باورند كه در دره 
. گروه طالبان حضور گسترده دارد

 از نويسندگان "عقيل يوسفزي"
به رسانه ها گفته است، صلح پاكستاني 

 زماني برقرار مي شود "سوات"در دره 
به . كه گروه طالبان به كلي نابود شود

گفته او امنيت زماني تامين مي شود كه 
مردم در خيابانها مورد حمله مسلحانه 

  .قرار نگيرند
  

  20بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رهايي 
  

  19بقيه از صفحه 
زنان در پاكستان، هند و 

افغانستان عليه طالبان به 

  خيابانها آمدند
 - 2012 اكتبر 14سايت يورو نيوز، 

هزاران تن از زنان مسلمان در پاكستان، 
منظور اعالم حمايت  هند و افغانستان به

خود از مالله يوسف زي، دختري كه 
البان محسوب  ترين قرباني ط تازه
  . شود به خيابانها آمدند مي

آباد  در شهرهاي كراچي و اسالم
پاكستان كودكان نيز با حضور در 
تظاهرات زنان نسبت به مجروح ساختن 

 ساله حقوق كودكان 14يك مدافع 
توسط شبه نظاميان اسالمگرا ابراز 

  . انزجار كردند
شمار قابل توجهي از زنان افغان نيز 

آموز دختر در   دانش 500همراه با حدود 
شهر هرات با شهروندان خشمگين 
پاكستاني همصدا شدند و عليه طالبان و 
در دفاع از حقوق كودكان سرزمينهاي 

  .اسالمي به تظاهرات پرداختند
  

پيش نويس قانون اساسي مصر، 

  تكان دهنده و نگران كننده
 - 2012 اكتبر 13شبكه خبري زنان، 

ن حقوق بسياري از فعاالن و مدافعا
زنان، پيش نويس قانون اساسي كشور 
مصر را تكان دهنده و نگران كننده مي 

 پيش نويس قانون 36ماده . دانند
اساسي جديد اين كشور برابري جنسيتي 
را به شرطي كه از قوانين و ضوابط 
شريعت اسالم تجاوز نكند، قبول دارد و 
به صراحت ابراز مي دارد كه دولت 

ون گذاري و متعهد است تا در قان
مناسبات اجرايي، برابري جنسيتي را در 
عرصه هاي سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و ديگر پهنه ها، 
بدون تخطي از شريعت اسالم در نظر 

  . بگيرد
فمينيستهاي مصري با ابراز نگراني و 
خشم اعالم كرده اند كه زن و مرد بر 
اساس شريعت اسالم برابر نيستند و بند 

ويس قانون اساسي، برابري  پيش ن36
جنسيتي و حقوق زنان را تهديد مي 

، مدير "ناهيد ابو قمصان"خانم . كند
مركز حقوق زنان مصري مي گويد كه 
الزام به رعايت قوانين اسالمي و ذكر 
شريعت اسالم به عنوان يك مرجع در 
بند مزبور موجبات تشويش و نگراني 

وي اضافه . فراواني را فراهم آورده است
مي كند كه اين موضوع، فضا را براي 
چانه زني بر سر حقوق زنان ميان افراط 

  . گرايان مذهبي و ليبرالها آماده مي سازد
از ديگر سو، بند دوم پيش نويس قانون 
اساسي، اصول شريعت اسالم را به 
عنوان مرجع براي حكومت كردن 
الزامي دانسته و آن را سقف بسياري از 

 جمله چگونگي آزاديهاي اجتماعي از
. رعايت حقوق زنان به حساب مي آورد

بسياري از زنان اعتقاد دارند كه پيش 

نويس قانون اساسي بدين وسيله دست 
نهادهاي دولتي را جهت پايمالي  حقوق 

  . زنان باز گذاشته است
، يكي از اعضاي برجسته "عمر طارق"
 پيشتر در باره ساختار "اخوان المسلين"

موقعيت زنان سياسي جديد مصر و 
عنوان كرده بود كه آنها مي بايست 
اجازه كار در خارج از خانه را داشته 
باشند، اما زماني كه ازدواج مي كنند، 
وظيفه همسري، مادري و تربيت 
. فرزندان بر كار خارج از خانه مقدم است

به بيان ديگر، زنان آزادند تا زماني كه 
  . همسر يا مادر نشده باشند

مانهاي سياسي و گروهي از ساز
حزب "سازمانهاي غير دولتي متشكل از 

ائتالف "، "سوسيال دموكرات مصر
حزب مصر "، "سوسياليستهاي مردمي

سازمان "، "حزب مردم امروز"، "آزاد
با انتشار بيانيه مشتركي ...  و"زنان نو

نسبت به بند مزبور در پيش نويس 
قانون اساس جديد مصر ابراز نگراني 

 از شريعت اسالم به كرده و استفاده
عنوان راهي جهت محدود ساختن 

  . حقوق زنان را محكوم كردند
افزون بر اينها، تالشهاي فراواني از 
سوي شخصيتهاي سكوالر و مدافعان 
حقوق زنان در جريان است تا از حقوق 
زنان مصر به عنوان شهروندان مصري 
كه به طور تاريخي و به ويژه در سالهاي 

مهمي در تغييرات اخير نقش بسيار 
اجتماعي و سياسي داشته اند، دفاع 

  .كنند
 33در همين رابطه ائتالفي از بيش از 

سازمان مدافع حقوق زنان نيز در تاريخ 
 اكتبر با برگزاري راهپيمايي بزرگي در 4

شهر قاهره با تهيه ليستي از مطالبات 
زنان و ارايه آن به محمد مرسي از وي 

انون، آزار و خواست كه با تصويب يك ق
اذيت جنسي را به عنوان عملي جنايي 

  .به حساب آورد
  

بهبود وضعيت زنان كليد 

پيشرفتهاي چشمگير در سراسر 

  جهان است
 تحقيقات - 2012 نوامبر 9وب نيوز، 

موثق و گسترده اي پيرامون موقعيت 
زنان در جهان كه توسط گروهي 
متشكل از اساتيد دانشگاهي از 

م گرديده، با كشورهاي مختلف انجا
ارايه آمار و فاكت ثابت مي كند كه 
بهبود وضعيت زنان كليد پيشرفتهاي 

  . چشمگير در سراسر جهان است
بر اساس اين پژوهش، اگر زنان كشاورز 
به امكانات كشاورزي برابر با مردان 

 150 تا 100دسترسي داشته باشند، 
ميليون انسان گرسنه كمتر در جهان 

ان به طور برابر با اگر زن. خواهيم داشت
مردان در نيروي كار مشاركت داده 
شوند، توليد ناخالص ملي كشور آمريكا، 
ژاپن و كشورهاي اروپاي غربي دو برابر 

  . خواهد شد
اگر چه تحقيقات مذكور نه اولين و نه 
آخرين پژوهش علمي است كه به 
اولياي امور در سراسر جهان هشدار مي 

 اهميت دهد كه به رفع تبعيض جنسيتي

بيشتري دهند و راه حلي فوري و جدي 
در دستور كار قرار دهند، اما زنان در 
سراسر جهان هنوز از تبعيض جنسيتي 

 66با وجود آنكه زنان بيش از . ر رنجندد
درصد از كار جهان را انجام داده و بيش 

 درصد از مواد خوراكي جهان را 50از 
 درصد از 10توليد مي كنند، اما تنها 

 درصد از 1درآمد جهاني و كمتر از 
زنان . زمينهاي كشاورزي را صاحبند

نسبت به مردان به امتيازات بانكي، 
تكنولوژي، مشاغل امكانات آموزشي، 

مديريتي و قوانين حمايتي كمتري 
در بيشمار تحقيقاتي كه . دسترسي دارند

پيرامون اهميت رعايت حقوق زنان به 
عنوان انسانهايي برابر با مردان صورت 
گرفته، بر رابطه اُرگانيك اين نابرابري با 
بسياري از معضلها و پيشرفتهاي 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي تاكيد شده 

  . است
وضعيت بغرنج زنان در جهان مشخص 
مي كند كه ريشه تبعيض جنسيتي را 
مي بايست در سيستم و روابط اقتصادي 
حاكم بر جهان جستجو كرد كه در 
راستاي رشد و انباشت هرچه بيشتر 

  . ندارد"زن"سرمايه، تعريفي انساني از 
  

تشديد قاچاق زنان و دختران در 

  عراق پس از جنگ
 - 2012 نوامبر 16ن، شبكه خبري زنا

، يك تحقيقات وسيع از )مقام ما(كَرامتُنا 
تعميق و رشد معضلِ قاچاق دختران و 
زنان جهت بهره كشي جنسي در 
سكوت تلخ بعد از حمله و اشغال كشور 

اين تحقيقات توسط . عراق خبر مي دهد
براي تغييرات اجتماعي "بنياد انگليسي 

 صورت "توسط آموزش در خاورميانه
  . فته استگر

از هنگام حمله و اشغال كشور عراق در 
، بيش از پنج هزار 2003ماه مارچ سال 

زن و دختر عراقي جهت استثمار جنسي 
. به كشورهاي ديگر قاچاق شده اند

كشورهاي اُردن و سوريه به ترتيب جزو 
اولين كشورهايي هستند كه به جذب 

كشورهاي مذكور . قربانيان مي پردازند
براي صدور ويزا در نظر شرايط سختي 

نمي گيرند، ولي در قانون كار خود 
محدوديتهاي بيشماري براي مهاجران 

جهت مشاركت در ) بخوانيد قربانيان(
اين تركيب به . بازار كار قايل شده اند

طور اتوماتيك دختران و زنان عراقي را 
به تن فروشي جهت رفع كوچكترين 

  . احتياجات اوليه وادار مي سازد
اس تحقيقات مذكور، هم دولت براس

عراق و هم منطقه خودمختار كردستان، 
اقدامي جدي جهت رفع معضل قاچاق 
انسان و بهره كشي جنسي زنان عراقي 

قاچاق انسان، استثمار . اتخاذ نكرده اند
جنسي و بردگي حتي در قانون اساسي 

دولت . عراق ممنوع اعالم نشده است
 عراق به جاي پيگيري قانوني و تحت

تعقيب قرار دادن قاچاقچيان، در بسياري 
موارد قربانيان را مورد محاكمه و توبيخ 

  . قرار داده است
تحقيقات ياد شده در گام اول با توسل 
به آمار و ارقام، به گستردگي معضل 
بهره كشي جنسي زنان عراقي در دوران 

در گام . بعد از صدام حسين مي پردازد
ز بعدي، اطالعات گردآوري شده ا

مطبوعات، تحقيقات سازمانهاي 
غيردولتي و بين المللي در اين رابطه را 
. مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد

سپس، محققان به گفتگو با قربانيان 
  . پرداخته اند

، موسس و مدير "ايمان ابوعطا"آقاي 
، ابراز مي "موسسه تغييرات اجتماعي"

دارد كه آنچه در اين تحقيقات پيرامون 
چاق و بهره كشي زنان عراقي وسعت قا

. آمده، تنها گوشه اي از فاجعه مي باشد
ما به فعاليت خود ":وي اضافه مي كند

جهت افشا و آشكار سازي حقيقت ادامه 
مي دهيم تا سياست اولياي امور عراقي 
را به چالش گرفته و افكار عمومي 
جهان را جهت مبارزه عليه قاچاق زنان 

اگرچه . زيمدر كشورهاي عربي آماده سا
زنان عراقي بيشتر به كشورهاي اردن و 
سوريه قاچاق مي شوند، اما كشورهاي 
ديگر مانند ايران، عربستان سعودي، 
لبنان و كويت نيز در اين امر دخالت 

   ".دارند
  

  چند خبر از ايران* 
  

آرايشگاههاي زنانه در اصفهان 
  پلمپ شدند

 در اجراي طرح - 1391 مهر 27هرانا، 
ز آرايشگاههاي زنانه كه در بازديد ا

راستاي طرح امنيت اجتماعي و اخالقي 
در سطح استان اصفهان انجام مي گيرد، 
پنج واحد صنفي متخلف شناسايي و 

  . پلمپ شدند
  

نسرين ستوده دست به اعتصاب 
  غذا زد

 خانم - مهر 26اخبار زنان، چهارشنبه 
نسرين ستوده، وكيل زنداني كه به شش 

ال محروميت از حق سال زندان و ده س
وكالت محكوم شده است، در اعتراض 
به جلوگيري از مالقات حضوري با 
فرزندان و خانواده خود، دست به 

  .اعتصاب غذا زد
  

  ازدواج كودكان
 معاون سياسي، امنيتي - مهر 24هرانا، 

 مورد ازدواج 1773استاندار همدان از 
 ساله در اين استان 14 تا 10افراد بين 

  . خبر داد
  

حذف سنگسار از قانون به معناي 

  !حذف آن نيست
 اللهيار ملكشاهي، رييس - مهر 20ايلنا، 

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
رژيم ابراز داشت كه اگرچه حكم 
سنگسار در اليحه مجازات اسالمي 
نيامده است، اما اين به معناي حذف آن 

  . نيست
احكام شرعي ":كارگزار رژيم اضافه كرد

ن نيستند و در قانون قابل حذف شد
اساسي آمده كه هر جايي قانون ساكت 
است، قضات مي توانند به مباني شرعي 
مسلم مراجعه كنند و سنگسار نيز از 

   ".جمله آنهاست
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  :سخن روز

هنوز واژه اي پيدا نكردم كه درد " - 
 -! هامو اونطور كه مي خوام بيان كنه

  "وقتي همه خوابيم"
، كارگردان 1317بهرام بيضايي، متولد ( 

سينما و تياتر، نمايشنامه و فيلمنامه 
  )نويس و پژوهشگر ايراني

دوره سانسور و جلوگيري از نشر " -
عزت  ("اطالعات ديگر سرآمده است

اهللا ضرغامي، ريس سازمان صدا و سيما 
ي جمهوري اسالمي با دستگاههاي 
عريض و طويل سانسور، در واكنش به 
توقف پخش شبكه هاي تلويزيون 

   )جمهوري اسالمي در ماهواره هاتبرد
  

  .........................كتاب 
  
، كار "بر دار كردن عاطفه"

  مهرداد مهرپور محمدي
ر اين كتاب، مهرداد مهرپور محمدي د

ماجراي اعدام نوجواني بيمار به نام 
 در 1383عاطفه رجبي سهاله در سال 

شهر نكا در استان مازندران، داليل 
واقعي اعدام و تخلفات فراوان در روند 
دستگيري و محاكمه و اجراي حكم و 
نيز بازتاب اعدام او را در رسانه ها شرح 

  . مي دهد
ه نويسنده همچنين به سركوب وحشيان

زنان ايران در دوره حكومت ضدانساني 
جمهوري اسالمي، مسايل و مشكالت 
زنان در جامعه ايران، اعدام گسترده 

) كودك(زنان و دختران جوان و نوجوان 
توسط حكومت، جايگاه كودكان در 
قوانين ضدبشري رژيم، فقر و فحشا در 
ايران، نقش حكومت جمهوري اسالمي 

روشي و در پديدآوردن زمينه هاي تن ف
گسترش آن، اداره باندهاي فساد و 

 …فحشا توسط عوامل حكومت و 
  .پرداخته است

:پست الكترونيكي   
mehrdadmehrpour@yahoo.com  

تبرستان : ناشر 
www.tabarestan.info   

  

ايران از نگاه تلويزيون "

    به زبان فرانسوي"فرانسه
نگار و  جمشيد گلمكاني، روزنامه 

ران از نگاه اي"مستندساز، كتاب 
 را بر اساس رساله "تلويزيون فرانسه

 در "سوربن"دكترايش از دانشگاه 
. دپارتمان سينما و تلويزيون نوشته است

او تصويري را كه تلويزيون فرانسه از 
 درباره ايران نشان 2010 تا 1979سال 

  .داده، تحليل كرده است
: گلمكاني به سه محور عمده پرداخته

آور از مردمي  وكنشان دادن تصوير ش
مسلمان افراطي، ساختار سردستي و 

سازان تلويزيون  نبود تحقيق برنامه
فرانسه و در پايان، نگاه برتري انگارانه 

اي كه شهروند فرانسوي به مردم ايران 
 شبيه كشورهاي مستعمره سابق -

  . دارد-مسلمان فرانسه 
  

شصت و چهارمين نمايشگاه 

  المللي كتاب فرانكفورت بين
 كشور با 110 اين نمايشگاه بيش از در

 غرفه شركت دارند، بيش از 7300
شود و   فرهنگي برگزار مي  برنامه3200
 نويسنده به معرفي كتابهاي خود 1000

  .پردازند مي
يكي از محورهاي اصلي نمايشگاه 

 كتاب كودكان و نوجوانان  امسال، آينده
و نيز رشد روزافزون كتابهاي 

ن را به رقيبي الكترونيكي است كه آ
. براي كتابهاي چاپي تبديل كرده است

پيش بيني مي شود حدود سيصدهزار 
. نفر از اين نمايشگاه ديدن كنند

نمايشگاه كتاب فرانكفورت كه 
ترين نمايشگاه كتاب  ترين و مهم بزرگ

 500جهان به شمار مي رود، از سنتي 
تا قرن هفدهم . ساله برخوردار است

 مركزي  تهميالدي، فرانكفورت هس
  .نمايشگاه كتاب در اروپا بود

  

موين، نويسنده چيني، نوبل 

  ادبيات را برد 
، "موين"آكادمي نوبل در سوئد، 

نويسنده چيني را به عنوان برنده جايزه 
.  معرفي كرد2012نوبل ادبيات سال 

كميته ادبي آكادمي نوبل اين جايزه را 
 آثار "رئاليسم وهمي"به خاطر ويژگي 

جايزه .  او اهدا كرده است به"موين"
 ميليون كرون، معادل يك 8نوبل ادبي 

  .ميليون و دويست هزار دالر است
  

 يكي از نويسندگان مدرن چين "موين"
است كه در زادگاهش براي انتشار 

. شود آثارش با ممنوعيت روبه رو مي
جهان غرب وي را با دو رمانش كه فيلم 

 با اقتباس از يكي از آنها "ذرت سرخ"
ذرت "فيلم . ساخته شد، مي شناسند

.  ساخته است"ژانگ ييمو" را "سرخ
 است "گوان مويه" نام مستعار "موين"

 مي "حرف نزن"به زبان چيني به معني 
  .باشد

 دهها داستان كوتاه و بلند به "موين"
بارش باران ". زبان چيني نوشته است
جمهوري "، "بر روي شب بهاري

سته زندگي و مرگ مرا خ" و "شراب
  . از جمله داستانهاي او هستند"كرده اند

آثار او از پيشينه روستايي اش و افسانه  
هاي محلي كه در كودكي برايش 
روايت شده مي آيند و درباره زندگي در 
مناطق روستايي، درباره مردمي كه براي 

  زنده ماندن تالش مي كنند، مي باشند
  

  .........................موسيقي 
  

هشدار عفو بين الملل به 
   "ريحانا" و "شكيرا"

سازمان عفو بين الملل مستقر در لندن 
ضمن اشاره به نقض حقوق بشر در 
جمهوري آذربايجان، به دو خواننده پاپ 

 نسبت " و ريحانه"شكيرا"آمريكايي، 
به برگزاري كنسرت در ماه جاري در 

  . جمهوري آذربايجان هشدار داد
  

ل نامه اي به اين اين سازمان با ارسا
هنرمندان درباره سركوب فعاالن 
سياسي، دستگيري و تعقيب روزنامه 
نگاران و وبالگ نويسها اطالع رساني 

با اجراي چنين ":كرده و گفته است
برنامه هايي، برگزاركنندگان اين برنامه 
ها در واقع پشتيبان نقض حقوق و 
سركوب آزاديهاي بيان معرفي خواهند 

   ".شد
 الملل بر اين باور است كه عفو بين

دولت آذربايجان بايد به تمامي 
هنرمندان، روزنامه نگاران، 
فعاالن سياسي، و شهروندان 
عادي اجازه دهد تا آزادانه و 
بدون ترس از اقدامات تالفي 

  .جويانه ابراز نظر كنند
  
ديگر نيازي به مجوز "

براي انتشار موسيقي 
   "ايراني نيست

ساز و نوازنده تار حسين عليزاده، آهنگ
   در"گرمي"كه پيش از اين نامزد جايزه 

  
 شده، مي "موسيقي جهان" بخش 

موسيقي ايراني جايگاه خود را در ":گويد
دنيا و ايران به خوبي شناخته و فكر 

كنم ديگر نيازي به مجوز ارشاد براي  مي
   ".انتشار اين نوع موسيقي نباشد

اين همه سال صدور ":وي مي افزايد
ز تاثير مثبت بر روند بهبود آثار مجو

داشته يا اين خود هنرمندان بودند كه با 
همه مشكالت ساختند و موسيقي ايران 

  "را به دنيا معرفي كردند؟
در سالهاي اخير اعتراض هنرمندان 
عرصه موسيقي از روند اعطاي مجوز 
آلبوم و كنسرت از سوي وزارت ارشاد 

  .افزايش يافته است
 هفته پيش در سالن آقاي عليزاده دو

جيوان " لندن همراه با "باربيكن"
  . به اجراي كنسرت پرداخت"گاسپاريان

  
  ...........موزه 

  

موزه ملي بوسني و 

  هرزگوين تعطيل شد
موزه ملي جمهوري بوسني  

 به "ساريوو"و هرزگوين در 
دليل كمبود منابع مالي، پس 

سال فعاليت، درهايش 124از 
را براي هميشه به روي 

  . بازديدكنندگان بست
در اين موزه كه در قرن 
نوزدهم بنا نهاده شده است، 
آثار تاريخي با ارزشي از 
منطقه بالكان و به ويژه چند 
جلد كتاب خطي منحصر به 

اين . فرد نگهداري مي شود
موزه حتي در زمان جنگهاي داخلي 

 1995 تا 1992يوگسالوي در سالهاي 
  .داد به كار خود ادامه مي

كنان اين موزه حدود يك سال است كار
كه حقوقي از دولت دريافت نكرده اند و 
تنها از راه فروش بليط به گردشگران، 
درهاي اين محل را باز نگاه داشته 

  .بودند
صدها تن از دانشجويان دانشگاه  
 در اعتراض به تعطيلي اين "سارايوو"

  .موزه در مقابل آن تجمع كردند
خلي در از زمان پايان جنگهاي دا

يوگسالوي سابق و به رسميت شناخته 
شدن رسمي جمهوري بوسني و 
هرزگوين از سوي جامعه جهاني، 
وزارتخانه يا نهادي دولتي وجود ندارد 
كه مسوول رسيدگي به امور فرهنگي 
جامعه متكثر و چندقومي اين كشور 

  .منطقه بالكان باشد
  

  ............................تئاتر
  

يك ميليون دالر مريل استريپ 

   به تياتر نيويورك اعطا كرد
، بازيگر سرشناس و "مريل استريپ"

برنده چندين جايزه اسكار به پاس 
، بنيانگذار تياتر "جوزف پپ"قدرداني از 

، يكي از "نورا افران"و به ياد  نيويورك 
حاميان اصلي و اعضاي هيات مديره 
اين تياتر، يك ميليون دالر به اين مركز 

  .ديه كردهنري ه
  

  22بقيه در صفحه 
  

  رويدادهاي هنري ماه
 ليال جديدي
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  21بقيه از صفحه 
 و تياتر نيويورك "مريل استريپ"رابطه 

گردد، زماني كه   سال قبل بازمي35به 
بار به روي   براي اولين "استريپ"

وي در ماه ژوئن سال . صحنه رفت
جاري نيز در جشن پنجاهمين سالگرد 

رومئو و "تياتر نيويورك در نمايش 
  . ايفاي نقش كرد"ژوليت

  
سالن تياتر در اصفهان 40 

  متروكه است
محمود شالويي، مدير كل فرهنگ و  

ارشاد اسالمي استان اصفهان گفت، از 
 سالن براي اجراي تياتر در اصفهان 40

 سالن استفاده 6در حال حاضر فقط از 
  .شود و بقيه آنها متروكه هستند مي

متولي سانسور و مسوول ترويج فرهنگ 
ابراز دولتي در استان اصفهان 

به دنبال پاسخ اين پرسش ":داشت
هستم كه چرا از تياترهاي اصفهاني كه 
برخي بسيار ارزشمند هستند و حرفي 

  ".شود براي گفتن دارند، استقبال نمي
  

سيزدهمين جشنواره تئاتر و 
هنرهاي نمايشي ايران در تبعيد 

  )گوهر مراد(
سيزدهمين جشنواره تئاتر و هنرهاي 

 به )گوهر مراد(د نمايشي ايران در تبعي
ياد زنان و مردان آزاديخواه جهان و با 
هدف معرفي هنرمندان مهاجر يا 

 28تبعيدي از مليتهاي مختلف، از 
اكتبر در سه بخش در 14سپتامبر تا 

  . پاريس برگزار شد
  

  .............................سينما
  

بزرگداشت فاطمه معتمدآريا در 
 در جشنواره بين المللي فيلم زنان

  مراكش
امسال ششمين سال جشنواره بين 
المللي فيلم زنان با حضور بسياري از 
چهره هاي برجسته زن سينماي جهان 
و با ستايش ويژه از فاطمه معتمدآريا، 

 "صاله"بازيگر سينماي ايران در شهر 
  .مراكش برگزار شد

چهره نامدار سينماي  ،"اورونا واسادو"
داوران هند كه رييس اين دوره از هيات 

جشنواره بود، در مراسم اختتاميه هنگام 
اعطاي جايزه ويژه به فاطمه معتمدآريا 

براي من يك افتخار ":اظهار داشت
است كه به يك بازيگر بي نظير زن 
سينما و يك فعال اجتماعي و سخت 
كوش و كسي كه همواره مدافع حقوق 
زنان و كودكان بوده است، اين جايزه را 

 اين بازيگر سينما و براي. اعطا مي كنم
تمام زنان بازيگر سينماي ايران روزهاي 

  ."درخشاني را آرزو مي كنم
فاطمه معتمدآريا پس از دريافت جايزه 

امشب براي من ":ويژه جشنواره گفت
شب خاصي است و با تمام دفعات 
متفاوت است، براي اينكه زنان به هر 
دليلي كار كردن برايشان غيرممكن و 

 بيش از هر زمان سخت شده است و
  ".احساس رنج دارم

فاطمه معتمدآريا امسال يكي از اعضاي 
هيات داوران اين دوره از جشنواره بين 

  .المللي بود
  )پويافرهنگسراي "بخشي از گزارش (
  

   "رقص بيابان"آغاز فيلمبرداري 
فيلمبرداري يك فيلم سينمايي 

 درباره "رقاص بيابان"بريتانيايي به نام 
يراني و ممنوعيت رقص يك رقصنده ا

  .در ايران به زودي آغاز مي شود

  
، طراح رقص و رقاص "اكرم خان"

برجسته بريتانيايي كه جزو مشهورترين 
چهره هاي رقص معاصر است، طراحي 

فريدا "رقص اين فيلم را برعهده دارد و 
ميليونر زاغه "، بازيگر فيلم "پينتو

  . از جمله بازيگران آن است"نشين
داستان واقعي زندگي رقصنده اين فيلم، 

جواني به نام افشين غفاريان را روايت 
مي كند كه با وجود ممنوعيت رقص در 

  .ايران، به اين هنر روي مي آورد
  

حاشيه نشينها، برنامه ويژه 
   سوئد-المللي تبعيد جشنواره بين

المللي تبعيد  برنامه ويژه جشنواره بين 
 اكتبر و پنجشنبه9در روزهاي سه شنبه 

، سوئد، برگزار "يوتوبوري"اكتبر در 11
  . گرديد

با ما مثل "در اين جشنوار، فيلمهاي 
زماني كه سقوط " و "حيوان رفتار نكنيد

 جوانان  ، درباره زندگي"مي كنيم
 مناطق حاشيه نشين به نمايش  خارجي
  . درآمد

  
شصتمين دوره جشنواره 

المللي فيلم سن سباستين  بين
  اسپانيا 

المللي فيلم  جشنواره بينشصتمين دوره 
سن سباستين اسپانيا با نمايش فيلم 

 "نيكالس جاركي" ساخته "ربيتراژ"
  .آغاز شد

  
، "سوزان ساراندون" و "ريچارد گير"

 به همراه تعداد "آربيتراژ"بازيگران فيلم 
ديگري از ستارگان سينما و فيلمسازان 

المللي در مراسم افتتاحيه  سرشناس بين
اين دو . ور داشتنداين جشنواره حض

جايزه  ("دونوستيا"بازيگر قبال جايزه 
جشنواره ) يك عمر دستاورد سينمايي

  .اند سن سباستين را دريافت كرده
، "ايزابل هوپر"ستارگاني چون 

پنه " و "بن افلك"، "كاترين دونووو"
 از مهمانان ديگر اين "لوپه كروز

افزون بر اين . جشنواره خواهند بود
، "اليور استون"اس، ستارگان سرشن

 و "تامي لي جونز"، "جان تروالتا"
 در اين جشنواره "يوان مك گرگور"

داستين "امسال . شركت خواهند كرد

 جايزه يك عمر دستاورد "هافمن
سينمايي شصتمين جشنواره فيلم سن 

  .سباستين را دريافت خواهد كرد
  

  ......................شعر 
 

  ورزقان،

  شعر تازه اي از

  سيد علي صالحي

  
صالحي، در واكنش به  سيد علي

زدگان   ماندن و وضعيت زلزله سامان بي
هاي  آذربايجان كه باوجود وعده

مسووالن، پس از گذشت نزديك به 
سه ماه هنوز چادر نشين و بي سرپناه 

اي سروده است به نام  هستند، شعر تازه
  :"ورزقان"
  

  اينجا هنوز هم
  آدمي

  ترسد،  ي باد مي  هوده از هيابانگ بي
  ترسد، دليلِ باران مي  از تكلم بي 

  .ترسد از باور مردد آسمان به برف مي 
   ترسيم ما مي

  ما سردمان است
   خواب، ايم، يخ زده، بي خسته 

  ! خواب هوهوي اين همه زمهرير بي
  ...و اين خيمه كه باد

  فانوسش را شكسته،
  باران

  اش را ربوده، بورياي
  برف

  ش رالكنت لرزان
  .كفن كرده است

  اينجا
  ترسيم ما مي 

  ما سردمان است
  .ما كارد به استخوان مان رسيده است

  
   

حرفهاي ماجراجويانه 

  حسن نصراهللا
  زينت ميرهاشمي 

   مهر 21فراسوي خبر  
در هياهوي ايجاد شده بين رژيم واليت 
فقيه و دولت نتان ياهو در اسرائيل در 
 جهت سياستهاي جنگ طلبانه، هر دو

به بياني ساده هر دو . طرف سود مي برند
. با جديت به حيات هم خدمت مي كنند

در اين ميان اين مردم ايران، فلسطين و 
اسرائيل و نيز نيروهاي مترقي خاورميانه 
هستند كه مورد سركوب قرار مي گيرند و 

  . زيان مي بينند
 مهر، حسن نصراهللا دبير 20روز پنجشنبه 

وليت پرواز كل حزب اهللا لبنان مسئ
هواپيماي بدون سرنشين بر فراز خاك 
اسرائيل را به عهده گرفته و اعالم كرد 

  . كه اين هواپيما ساخت ايران است
 مهر، اسرائيل از 15قبالً روز شنبه 

سرنگون كردن يك هواپيماي بدون 
اقدامات حزب اهللا . سرنشين خبر داده بود

لبنان در رابطه با اسرائيل به خودشان 
حزب اهللا لبنان با هزينه . استمربوط 

رژيم جمهوري اسالمي از طريق ثروت 
ملي مردم ايران با پيشبرد سياستهاي 
جتگ طلبانه و تحريك آميز عليه منافع 

بر همين . مردم ايران حركت مي كند
منظر از جمله شعارهاي مردم ايران در 
قيام اخير عليه حزب اهللا لبنان و بشار اسد 

ا رها كن فكري به سوريه ر«. بوده است
واكنش نفرت آميز مردم » حال ما كن

ايران نسبت به هزينه هاي گزافي است 
كه پايوران رژيم در راه حزب اهللا لبنان 

  . خرج مي كنند
حرفهاي دبير كل حزب اهللا لبنان مبني بر 
توانايي هواپيماي بدون سرنشين در نفوذ 
به داخل خاك اسرائيل و تهديدهاي انجام 

افه موضع گيريها و كاربرد شده به اض
سياستهاي تحريك آميز و ماجراجويانه از 
طرف رژيم، ادامه سياستهاي جنگ طلبانه 

  . طي ماههاي اخير است
 19حرفهاي ولي فقيه در روز چهارشنبه 

مهر تاكيدي بر ادامه روشهاي تاكنوني و 
بدون شك . عليه منافع مردم ايران است

ر موضع گيري نصراهللا و تاكيد وي ب
قدرت هواپيماي بدون سرنشين ساخت 
ايران، مجموعه اي از سياست رژيم 
واليت فقيه در گرم نگاهداشتن شرايط 

  . بحراني جنگي است
رژيم در سنگر خيالي جنگ، اعدامها و 

همزمان . بگير و ببند را افزايش داده است
 اكتبر روز جهاني عليه اعدام، روز 10با 

دانيان  تن از زن12  مهر، 19چهارشنبه 
ماموران . براي اعدام برده شده اند

سركوبگر به خانه هاي تعدادي از شهداي 
قيامهاي اخير و فعاالن اجتماعي بورش 
. برده و تعدادي را دستگير كرده اند

حرفهاي ولي فقيه در رابطه با حركت 
اعتراضي بازاريان بار ديگر به ماموران 
چراغ سبز براي سركوب معترضان در 

. االن اجتماعي را صادر كردآينده و فع
خامنه اي با موضع گيري اش بار ديگر بر 
مسئوليت خود در سركوب مردم و 
شكنجه، آزار، اذيت و اعدام زندانيان مهر 

  . تاكيد گذاشت
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مطلبي كه پيش رو داريد، تجربيات 
فردي من است كه به دليل فعاليتهاي 

 سال حبس تعزيري 8سياسي ام به 
محكوم شده بودم و در طي سالهاي 

در زندان تبريز محبوس 1368-1372
در آن سالها ابتدا بند ما، بند . بودم

دوازده بود كه براي به وجود آوردن 
احساس فرودستي در ما فعاالن سياسي 

 12بند : بر تابلوي آن نوشته شده بود
  ). نسوان گروهكي(

 نفر بود، ولي به 14تعداد ما در آنجا 
 12تدريج كه زندانيان سياسي از بند 

 نفر رسيد ما را 8آزاد شدند و تعداد ما به 
منتقل ) نسوان جرايم(به بند هشت 

  .كردند
زندانيان زن كه جرائم عادي و 

قسمت غيرسياسي مرتكب شده بودند در
اصلي بند كه يك ساختمان بزرگ و 
قديمي بود و همواره بوي تعفن از آن 

  .مي آمد، زنداني بودند
به ما زندانيان سياسي هرگز اجازه داده 

چرا كه مسئوالن . نشد تا آنجا را ببينيم
زندان همواره درهراس بودند تا مبادا ما 
با زندانيان عادي ارتباط فكري پيدا 

سياسي شدن فضاي كنيم و درنتيجه بر 
  .زندان تبريز تاثير بگذاريم

   
 به منظور آزار فيزيكي و رواني زندانيان 
سياسي، همه ما را در يك اتاق بسيار 
كوچكي زنداني كرده بودند كه لوله 
هاي بزرگ آب داغ ساير قسمتهاي 
زندان  از آنجا عبور مي كرد و تحمل 
گرماي دوزخ آساي آن به ويژه در 

در اطاق . عاده دشوار بودتابستان فوق ال
سه عدد تخت خواب سه نفره بود و  

 كه 8حياط ما يك قسمت از حياط بند 
 متر مربع بود و توسط 15-10به اندازه 

چوبهاي نازكي از حياط بزرگ و اصلي 
ما از . بند نسوان جرايم جدا شده بود 

شكافهاي ديوار چوبي مي توانستيم 
ن را زندانيان عادي را ببينيم و صدايشا

بشنويم و بدين وسيله از وضعيت زندگي 
  .آنها در آنجا مطلع شويم

  
ازسوي ديگر اين گزارش دستاورد 
بازداشت يك ماهه من دراواخر مرداد 

 تا شهريور همان سال است 1386سال 
كه از سوي نيروهاي اداره اطالعات و 

  .امنيت سپاه به عمل آمد
برگزاري و شركت درراهپيمايي 

 درتبريز، 1386داد اعتراضي يك خر
تهيه گزارش از مراسم و انتقاد از 
سياستهاي سركوبگرايانه دوره اول 

رياست جمهوري احمدي نژاد در آن  
گزارش و اخالل در نظم عمومي، 
اتهاماتي بودند كه از طرف بازجويان 
. اداره اطالعات تبريز برمن وارد كردند

بعد از آن نيز به دليل اين اتهامات و 
 سومين دستگيري ام  با دو همچنين در

اتهام ديگر تحت عنوان نشر اكاذيب و 

ارسال خبر به خبرگزاريهاي خارج از 
 ماه حبس 6 سال و 16كشور به 

محكوم شدم و اين درحالي بود كه هنوز 
پرونده مربوط به نشراكاذيب من در 

از .  دادگاه دردست بررسي بود4شعبه 
آنجائي كه وكيلم آقاي نقي محمودي 

ليل شرايط امنيتي كه برايشان به د
بوجود آمده بود  مجبور شد به تركيه 
برود و در آنجا تقاضاي پناهندگي بدهد، 

  .هنوز از راي صادره اطالع ندارم
در هرحال اين نوشتار دراصل يك 
مقايسه كلي در رابطه با وضعيت زنان 

-70-60زنداني تبريز كه در طي دهه 
اند اميد است اين نوشتار بتو.  است80

زير پوست زندان زنان تبريز را به 
انسانهاي درد آشنا، آزاديخواه و برابري 
طلب نشان دهد و با شفاف سازي در 
رابطه با اين موضوع در وضعيت سخت 
و دشوار زندگي آنها تغييراتي بنيادين 

  .ايجاد نمايد
  

  با زنان زنداني

اهل كردستان است ولي در : خديجه
 به جرم قتل كند او كه تبريز زندگي مي

: گفت شوهرش به زندان آورده شده مي
ما در شرايط بسيار سخت اقتصادي بسر 
مي برديم، من با بچه هايم دركارخانه 
آجرپزي تبريز كار مي كردم ولي شوهرم 
مرا به شدت كتك مي زد و مورد آزار و 

او بدون اجازه من . اذيت قرار مي داد
همسر ديگري گرفته بود و ما هرچه 

از مي كرديم او همه را خرج پس اند
خود وهمسر دومش مي كرد تا اين كه 
يك روز دردعواي هر روزه بيل را 

  . برداشتم و او را مصدوم كردم
خديجه خانم بعد از اين ماجرا از طرف 
كالنتري محل دستگير شد و از آن 
زمان دچار اختالل حواس شديد گرديد، 
او فكر مي كرد شوهرش هنوز زنده 

 سرش كمي خون ريزي است و تنها
در اكثر روزها دچار تشنجات . كرده است

شديد عصبي مي شد با هركسي كه در 
مورد زندگيش صحبت مي كرد مي 

اين بار ديگر از شوهرش طالق : گفت
  . خواهد گرفت

او نمونه يك زن رنج ديده و زحمتكش 
كُرد بود كه وجود فرهنگ تحميلي 

نه مردساالرانه و ازجمله قوانين زن ستيزا
اي چون دادن اجازه تعدد زوجات به 
مردان او را آن چنان به خشم و نفرت و 
سركشي وا داشته بود كه به جرم 

  .همسركُشي در زندان بسر مي برد
  

به جرم ايجاد مزاحمت تلفني : مريم
براي همسر دوم شوهرش به زندان 

او يك زن جا افتاده، بردبار و . آمده بود
سال با نجيب بود كه بيش از بيست 

 فرزند 5او . شوهرش زندگي كرده بود
داشت و پسرهايش در دانشگاه درس 
مي خواندند و دخترانش ديپلم گرفته 

شوهرش او را به طرزي . بودند

ناجوانمردانه و فريبكارانه بدون آن كه 
مهريه يا اجرت المثل و نفقه اي بپردازد، 

  . طالق داده بود
شوهرم كه تاجر متمولي : او مي گفت

ت به علت اختالفات خانوادگي به اس
من گفت؛ نبايد موضوع طالقم را به 
كسي بگويم و به من وعده داد كه بعد 
از مدتي دوباره به سراغم خواهد آمد و 

به خاطر اين . من  ازدواج خواهد كرد
 ميليون تومان 50كه مهريه ام بيش از 

بود، بدون آن كه مهريه ام را بگيرم با 
مريم به . جدا شدمطالق توافقي از او 

گفته شوهرش اعتماد كرده بود ولي بعد 
از مدتي كه به خانه شوهرش زنگ مي 
زند متوجه مي شود كه زن جواني تلفن 

بعداً شوهرش به . را جواب مي دهد
مريم مي گويد كه ازدواج كرده و ديگر 

  .منتظر آمدنش نباشد
ريم در تمامي طول عمرش به عنوان م

يك زن خانه دار يا بهتر بگويم 
همسرخدمتكار تمام وقتش را صرف 

او بدون . انجام امور خانواده كرده بود
داشتن كوچكترين پس اندازي با 
فرزندانش از خانه رانده مي شود و در 
اين سن و سال مجبور مي شود دريك 
كارخانه كارتون سازي به عنوان يك 

ر ساده و فاقد تخصص در ازاي كارگ
 هزار تومان 100دريافت حقوق ماهانه 

او درحال حاضر با . به كارگري بپردازد
مشقت فراواني به عنوان زن سرپرست 
خانوار عهده دار زندگي خود وفرزندانش 

  .مي باشد
او از جمله زناني است كه كوچكترين 
آگاهي درمورد قوانين حقوقي مربوط  به 

همين امر باعث شده . ردخودشان را ندا
تا اين چنين دچار مشكالت سخت 

  .اقتصادي و عاطفي شود
طرح اين موضوع هشداري است براي 
همه زناني كه تمامي وقت و توانايي 
خود را صرف كار خانگي و سرپرستي 
مي كنند و كمترين فرصت مطالعه را از 

زنان در جامعه ما . خود دريغ مي دارند
حقوقي خود آشنا بايد حداقل با مسائل 

باشند تا اجازه ندهند مورد سوء استفاده 
مرداني چنين هوس باز و ريا كار قرار 

  .گيرند
  

زني درشت اندام و ميان سال : معصومه
.  كيلو وزن دارد150است كه بيش از

وقتي مي خواست بنشيند به راحتي جاي 
 نفر را اشغال مي كرد او بيشتر 3-4

او . ردوقتش را صرف بافتن لباس مي ك
را به جرم تشكيل خانه فحشاء براي 
چندمين بار به زندان آمده بود و اين بار 

  .  سال حبس محكوم شده بود3به 
من زنان تن فروش را در : او مي گفت

 هزار تومان در 5مقابل دريافت روزانه 
اختيار مردها مي گذاشتم ولي اين خود 
آنها هستند كه از من اين تقاضا را مي 

ومه يك خانه بزرگ چندين معص. كنند
ده ميليون توماني در خيابان عباسي 

داشت كه تمامي پول آن را از اين 
گفته مي شد . طريق بدست آورده بود

كه معصومه به زنان تن فروشي كه به 
بند مي آيند آدرس و شماره تلفن 
منزلش را مي دهد تا به خانه او نزد 
دخترش كه درغياب او كارهايش را 

او مي . هد، مراجعه كنندانجام مي د
چون در هيچ حرفه اي تخصص : گفت

ندارم مجبور هستم اين عمل را به 
  . عنوان يك شغل پردرآمد داشته باشم

او به هيچ وجه از كار خود ابراز پشيماني 
نمي كرد و در زندان نيز از وضعيت خود 

حواس او همچون . گاليه اي نداشت
همه كساني كه به جرم تشكيل خانه 

اء به زندان آورده مي شوند به زنان فحش
تن فروشي است كه به عنوان تازه وارد 

چرا كه اين زنان . به آنجا مي آمدند
مشتريان آتي او بشمار مي آمدند كه 
معصومه خانم و خانواده اش مي توانند 

  .از اين طريق امرار معاش كنند
اكثر زناني كه به جرم تن فروشي به 

روهي و زندان مي آمدند به شكل گ
آنها غالباً . باندي باهم همكاري داشتند

. ازخانه هاي فحشاء دستگير مي شدند
گفتني است اين خانه هاي فحشاء در 
موارد بسيار توسط اعضاي يك خانواده 

يعني . و با روابط فاميلي اداره مي شوند
به عنوان مثال مادر به واسطه گي مي 
پردازد و چون ديگر سن و سالي از 

ه و چهره فريبنده اي براي خودش گذشت
فريب مردان ندارد، شرايطي را فراهم 
مي آورد تا دختران، پسران، عروسان و 
خواهرانش باواسطه گري او به تن 
فروشي بپردازند و بابت آن از مشتريان 

به عنوان مثال . مرد پول دريافت كنند
.  كه من در زندان بودم60در دهه 

 درراس .باندي را از مراغه آورده بودند
 بود كه در "شكر"اين باند زني بنام 

، عروسش )شهناز(خانه خود دخترش 
، پسرش، خواهرش و ديگران را )شهال(

به عنوان كاالي جنسي به مشتريان 
 نيزكه 80عرضه مي داشت كه در دهه 

من به زندان رفتم وجود چنين باندهايي 
با روابط فاميلي در بين زنان تن فروش 

  .كم نبود
  

با خواهرش مريم از روستاي : صفانه
او با . اطراف بستان آباد آمده بود

خواهرش كه جاري هم بودند به جرم 
كشتن مادر شوهرشان چندين سال بود 

آنها مي . كه در زندان بسر مي برند
مادر شوهر ما خيلي بهانه گير بود : گفتند

و هميشه با ما دعوا داشت و باعث ايجاد 
 هر دوي ما ناراحتي و دخالت در خانواده

مي شد تا اين كه يك روز با يك 
روسري او را خفه كرديم و بعداً براي آن 
كه اثري از جاي انگشتان ما باقي نماند 
درحياط خانه اش با بنزين او را آتش 

  .زديم
صفانه به قدري با حوصله و خونسردي 
اين ماجراي فجيع و دلخراش را وصف 
مي كرد  كه انگار اتفاق قتل يك انسان 
آن قدرها هم كه به نظر مي رسد حادثه 

براي همين هم اميدوار . مهمي نيست
  بود كه به خانه اش نزد فرزندان و 

  24بقيه در صفحه 

  )ويرايش دوم(زندان زنان تبريز، نيمه پنهان 
 شهنازغالمي
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زندان زنان تبريز، 

  نيمه پنهان

  
  23بقيه از صفحه 

شوهرش كه شكايتش را در رابطه با او 
و خواهرش پس گرفته برگردد و به 

  .زندگي سابق خود ادامه دهد
  

دختري است كه به اتهام قتل : ميترا
 سال بود كه در زندان 11خاله مادرش، 

بسر مي برد و در صورت غيبت مامور 
انم معصومه خ"ويژه ي مسئول بند 

، ميترا عهده دار مسئوليتهاي "دهقان
دادن نوبت تلفن . مختلف در بند مي بود

به زنان زنداني، فروش و عرضه 
محصوالت فروشگاه و تقسيم سهميه 
. ماهانه وسايل بهداشتي برعهده او بود

عالوه بر آن او كليه گزارشات مربوط به 
زندانيان وحتي ساير ماموران بند 

عامري،كريمي، طاليي، همچون خانمها 
رضازاده، عليزاده و فتحي را روزانه به 
خانم معصومه دهقان مدير داخلي بند 

همچون زندانبانها و به . ارائه مي داد
تقليد از آنها به خود اجازه مي داد تا 
نسبت به ساير زندانيان به ويژه زندانيان 
تازه وارد رفتاري كامال آمرانه و گاهي 

  .باشداهانت آميز داشته 
 زن كرمانشاهي كه "عدي"عالوه بر او 

به اتهام قتل همسر معتادش زنداني بود، 
 داراي مسئوليتهاي "ميترا"همچون 

او . چند گانه اي درداخل بند بود
مسئوليت كتابخانه، نظارت بركالسهاي 
آموزش قرآن و آشپزخانه را به عهده 

 براي "عدي"غذايي كه توسط . داشت
د به شكل سليقه زندانيان آورده مي ش

اي بين زندانيان تقسيم و زندانيان از 
  .اين بابت ابراز نارضايتي مي كردند

 زندانبانان به دليل تن آسائي، تنبلي و 
راحتي فردي خود، اداره امور داخلي 
زندان را به خود زندانيان سپرده 

اين امر موجب مي شد تا همواره .بودند
و بين اغلب زندانيان درگيرهاي فيزيكي 

  .لفظي صورت گيرد
 اهل يكي از "زهرا "وضعيت :  زهرا 

او . دهات مراغه از همه رقت بارتر بود
 ساله الغر اندام، موبور و 17دختري 

زيبايي بود كه به جرم كشتن دختر 
ناتني اش بيش از يك سال در زندا ن 

شوهرش كه با او اختالف . بسر مي برد
سني زيادي داشت بعد از طالق 

و ابراز عشق و عالقه مي همسرش به ا
كند و آنها با وجود مخالفت خانواده 

 35شوهر . زهرا، باهم ازدواج مي كنند
ساله اش كه از همسرش جدا شده بود 

 ساله اش را در غياب 5سرپرستي دختر 
اين كودك . خودش به زهرا مي سپارد

توسط پدر به كرات مورد آزار و شكنجه 
ت قرارمي گيرد طوري كه در اثر ضربا

پدر قبل از مرگ شنوايي خود را از 
به مادر كودك اجازه . دست مي دهد

مالقات با كودك داده نمي شود و از 
سوي ديگر مرد نمي خواهد به خاطر 
وجود كودك دو باره با همسر مطلقه 

تا آن كه در اثر . اش ازدواج كند

اختالفات و نزاعهاي شديد خانوادگي 
چاقو را : شوهرش به زهرا مي گويد

زهرا در اثر . بردارد و بچه را بكش
تحريكات همسرش و با همكاري او 
كودك را مي كشد و هر دو ، كودك 
مقتول را در باغچه خانه دفن مي كنند 
و به هركسي كه از كودك سوال مي 
. كرده،  مي گفتند كه او گم شده است

بعد از تحقيقات محلي جسد كودك پيدا 
ي مي شود و زهرا با همسرش دستگير م

زهرا به دليل سن و تجربه بسيار . شوند
اندكش به قتل كودك اعتراف مي كند 
و پدر كودك قتل كودكش را به زهرا 
نسبت مي دهد و  به اتفاق همسر اولش 
كه مادر كودك است، شاكي خصوصي 

  . زهرا بودند
در آن زمان زهرا از نظر پيمان نامه 

كه سن بلوغ كودكان را –حقوق كودك 
  خودش يك كودك -ند سال مي دا18

محسوب مي شد ولي به دليل داشتن 
شاكي خصوصي به اتهام قتل عمد به 

  .قصاص محكوم شده بود
  

  امكانات رفاهي و بهداشتي

زندان تبريز شامل » نسوان جرائم« بند 
چهار اتاق است كه درهركدام  چهار يا 

به . پنج تخت سه طبقه وجود داشت
ر آن علت حجم فزاينده زندانيان كه آما

 تن در نوسان 200 تا 150همواره بين 
بود، بقيه زندانيان به علت كمبود فضاي 
تختها در كنار هم بر روي زمين مي 

كه به آنها در اصطالح زندان -خوابيدند 
  و در هنگام -.كف خواب گفته مي شود

استراحت و صرف غذا دچار مشكالت 
وسعت فعلي بند نسوان . جدي مي شدند
به تعداد زندانيان بسيار جرائم با توجه 

رژيمي توتاليتري كه رفاه . كوچك است
عمومي شهروندان درخارج از زندان 
برايش اهميتي ندارد، حداقل بايد فضاي 
. زندانهايش را به طرزي استاندارد درآورد

متاسفانه موضوع استاندارد كردن محل 
اسكان زندانيان همچون موضوعات 

وزش تامين مواد غذايي، بهداشت و آم
  .ناديده گرفته مي شود

غذا به صورت پخته شده از آشپزخانه 
. مركزي زندان به بند آورده مي شود

اين غذاها از نظر كيفيتي بسيار 
نامرغوب و از نظر كميت نيز نمي تواند 
به عنوان يك وعده غذايي كامل 

  .محسوب شود
در داخل بند به زندانيان شير، 

 .داده نمي شد... سبزيجات، ميوه و
زندانيان در صورت نياز به اين مواد 
مجبور هستند در روزهاي معين با 
پرداخت بهايي چندين برابر قيمت واقعي 
كاال در بيرون از زندان اقالم مورد نياز 

طبيعي است زندانياني . خود را تهيه كنند
كه پول كافي نداشته باشند نخواهند 
توانست احتياجات اوليه خود را دررابطه 

مواد غذايي و بهداشتي همچون با تهيه 
شامپو، خمير دندان، دستمال كاغذي، 

  .مسواك،  صابون و غيره رفع كنند
ماهانه دو صابون و يك پودر رخت 
شويي به زندانيان داده مي شد و هر 
هفته يكبار زنداني مي تواند از حمام 
داخل بند كه تنها  چهار نمره دارد به 

قه  دقي10طور سرپايي و تنها به مدت 
وجود اين وضعيت سبب . استفاده كند

شده تا زندانيان به خصوص در تابستان 
از بوي عرق خود و ساير هم بندهايشان 
ابراز ناراحتي كنند و عالوه برآن در 
موهاي شان به دليل عدم رعايت اصول 
بهداشتي و نيز كمبود مواد بهداشتي 

  .شپش ايجاد شود
زنان زنداني هفته اي يك بار اجازه  

اكثر . القات با خانواده هايشان را دارندم
اوقات اين مالقات از پشت شيشه هاي 
كثيف و چركين و گوشيهاي خراب كه 
صدا را به زحمت به گوش مخاطب مي 
رساند به مدت بيست دقيقه انجام مي 
گرفت و تنها در مناسبتهاي ويژه 

اعياد مذهبي مالقات حضوري همچون 
در يك سالن بزرگ سرپوشيده كه در 

 حياط بود، با حضور 70 و 60دهه 
 دقيقه انجام مي 30ماموران به مدت 

قبالً به خانواده هاي زندانيان . گرفت
اجازه داده مي شد تا لوازم مورد نياز 
زندانيان را براي آنها بفرستند، ولي 

ده درحال حاضر به جز لباس اجازه دا
نمي شود تا ساير لوازم مورد نياز آنها را 
بفرستند و دراين شرايط زندانيان مجبور 
مي شوند تا ساير ضروريات خود را به 
قيمت بسيار گران از فروشگاههاي 

اين كار . داخل زندان خريداري نمايند
هرچند براي زندان منافع مادي قابل 
مالحظه هاي را به همراه دارد ولي 

زندانياني كه مالقاتي باعث مي شود 
ندارند يا وضع مادي و اقتصادي خانواده 
شان درسطح نازلي زير خط فقر است 
امكان دسترسي به وسايل و لوازم مورد 

  .نياز خود را نداشته باشند
  

  زنان زنداني، تحقير و فرودستي

رابطه زندانبانها با زندانيان فوق العاده 
آنها بدون در نظر . تحقيرآميز است

ن شرايط سني و موقعيت اجتماعي گرفت
زندانيان آنان را با اسم كوچك و بدون 
هيچ پسوندي و پيشوندي صدا مي زنند 
ولي زندانيان را مجبور مي كنند تا 
ماموران بند را با نام فاميلي با قيد كلمه 

زندانبانها برا . خانم مخاطب قرار دهند
ي انجام كارهاي شخصي خود 

انجام وظايف همچون، نظافت بند و نيز 
داخلي آن زندانيان را به طور رايگان به 

از بين زندانيان . بيگاري وادار مي كنند
براي اطالع از وضعيت داخل بند كساني 
را مي گمارند تا اخبار و اطالعات داخل 
بند را به آنها گزارش كند و درعوض به 
اين افراد اجازه داده مي شود از امكان 

شتر مالقات حضوري و مرخصي بي
روشن . نسبت به سايرين برخوردار باشند

است كه اين عمل باعث مي شود تا 
روحيه نفاق و رياكاري و خيانت به 
ديگران در بين اين گونه زندانيان 

عالوه برآن در داخل بند . افزايش يابد
منجر به دعوا و درگيري بين زندانيان 

زندانيان مجبور مي شوند تا براي . شود
ات اوليه زندگي شان دسترسي به ضروري

رفتاري تملق آميز با ماموران بند داشته 
باشند، چرا كه در غير اين صورت 
امكانات محدود زندان نيز به آنها داده 

  .نخواهد شد

در داخل زندان، زنان زنداني هنگامي 
كه براي مالقات و يا ساير امور به 
داخل محوطه زندان برده مي شوند مي 

حميلي از بايست به طرزي كامال ت
چادرهاي سرمه اي رنگ،  ضخيم و 

آنها بايد هنگامي . كثيف استفاده كنند
كه توسط زندانبان به جايي برده مي 
شوند تمامي صورت خود را با چادر به 
طرزي بپوشانند كه هيچ قسمت از موي 
سر آنها پيدا نباشد و در صورتي كه 
چادرشان قدري عقب تر نگه داشته شود 

اموران، سربازان و  با فرياد بلند م
مسئوالن زن و مرد داخل زندان مواجه 
مي شوند كه با صدايي آمرانه مي 

 ويا "چادرت را جلو بكش":گويند
موهايت را "، "حجابت را رعايت كن"

  . و غيره"بپوشان
با زنان زنداني بدون توجه به نوع جرمي 
كه مرتكب شده اند همچون موجوداتي 

ين نوع ا. ضعيف و پلشت رفتار مي شود
نحوه ي رفتار در رابطه با زنان زنداني 
باعث مي شود تا در آنها هرگونه 
. احساسات خوب انساني از بين برود

ازدياد اين فشارها با گذشت زمان اين 
باور نادرست را درآنها ايجاد مي كند كه 

آنها به راستي موجوداتي فرومايه  
هستند و از اين رو شايسته هرگونه 

در مجموع .  مي باشندتحقير و توهين
اين گونه رفتار منجر به آن مي شود كه 
اين زنان چه در زمان حبس و چه بعد از 
آزادي از اعتماد به نفس الزم براي 
تغيير در وضعيتي كه در آن گرفتار آمده 

با نااميدي، شور و شعفي  . اند، نباشند
براي ايجاد زندگي سالم نداشته باشند و 

 شوند و براي دوباره مرتكب بزهكاري
چندمين بار به علت انجام همان جرم و 
يا جرمهاي سنگين تر محكوم به حبس، 
شالق، قطع عضو، اعدام و حتي 

  .سنگسار شوند
بدون ترديد تحقير و ايجاد سلطه براي 
فرودستي زنان زنداني به مثابه لكه 
ننگي بر چهره جامعه زنان ايران 

آنها چهره بدون . محسوب مي شود
قاب زناني هستند كه به واقع ماسك و ن

قربانيان اداره غلط سيستم حاكم بر 
جامعه ي بيمار از نظام مرد ساالرنه 
هستند و شايد درست همان كساني 
هستند كه حاكميت سياه اسالمي آنها را 
به عنوان الگوي زن مسلمان به دنياي 

  .مدرن عرضه مي كند
  

  زنان زندان، كارگران بدون مزد

لب زندانياني كه به جرم از آنجائي كه اغ
قتل در زندان هستند بيش از ديگر 
زندانيان در زندان بسر مي برند، اكثر 
كارهاي زندان، همچون مسئوليت 
حمام، اداره فروشگاه و انبار زندان به 
آنها سپرده مي شود و درمقابل آنان 

 خود  اجازه مي يابند تا به روش سليقه
درمورد تقسيم امكانات زندان عمل 

رده و  به علت داشتن قدرت عمل ك
بيشتر نسبت به ساير زندانيان به نوعي 
  خود را مقتدرتر از ديگران مي دانند و به 

  
  25بقيه در صفحه 
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زندان زنان تبريز، 

  نيمه پنهان

  
  24بقيه از صفحه 

همين علت گاه مشاهده مي شود كه 
لحن آنها نسبت به ساير زندانيان خشن 
تر و خودكامانه تر از خود ماموران بند 

  . است
عالوه بر بيگاري كه به طرزي 
استثمارگرايانه از زندانيان به عمل مي 

در داخل بند نسوان برا ي زنان . آيد
ني دو اطاق تهيه شده كه در يكي از زندا

آنها زنان به كار چرخكاري لباسهاي زير 
مي پردازند و در ديگري از آنها خواسته 
مي شود تا با پارچه هاي چرمي، رويه 
كفش بدوزند كه انجام هر دوي آنها 
بسيار سخت است و در مقابل انجام اين 
كار مبلغ بسيار ناچيزي كه دستمزد 

به آنها پرداخت مي واقعي آنها نيست 
به عنوان مثال آنها هر عدد لباس .  شود

 تومان و هر 10زير را درمقابل دريافت 
عدد رويه كفش چرمي را در مقابل 

 تومان مي دوزند و هركالف 75پرداخت 
نخ نازك ابريشمي را در مقابل پرداخت 

پرداخت .  تومان دستمزد مي بافند1000
چنين دستمزدي در مقابل چنين 

اي خسته كننده، سخت و كاره
يكنواخت كامال غيرعادالنه محسوب 

اين زنان نه تنها به عنوان . مي شود
يك زنداني مجبور به تحمل شرايط غير 
انساني زندان هستند بلكه وقتي به علت 
ضرورت تامين نيازهاي اقتصادي مجبور 
به انجام كار در كارگاهها با شرايط 

ر نابرابر مي شوند به عنوان يك كارگ
مورد استثماركارفرمايان نيز قرار مي 
گيرند و ارزش اضافي كار آنها به نوبه 
خود به رشد سرمايه داري درجامعه 

  .منجر مي شود
  

زنان زنداني، وضعيت رواني و 

  اعتقادي

نكته درخور توجه ديگر موضوع  التزام 
اين . زندانيان به ارزشهاي اخالقي است

 زنان از آنجائي كه چه در بيرون از
زندان و چه درداخل زندان از طرف 
اعضاي خانواده و اجتماع مورد اهانتهاي 
مكرر و تمام ناشدني واقع مي شوند، 
باور خود را نسبت به خود از دست مي 
دهند و همين امر باعث مي شود تا خود 
را ملزم به رعايت هيچ ارزش انساني 
ندانند از اين رو به راحتي مي توانند 

ه هم تهمت و افترا فحش دهند، نسبت ب
ببندند، خيانت بورزند و در كل وجود 
نوعي روحيه تخريب گري آنها را به 
سمت عميق ترين گودالها و منجالبهاي 

  .فساد سوق دهد
درداخل زندان، زندانيان غالباً از 
بيماريهاي رواني رنج مي برند كه يا 
درهنگام دستگيري و پروسه اعتراف 

اند و  ال شده گيري يا بعد از آن بدان مبت
اين در وضعيتي است كه در داخل 
زندان هيچ نوع مركز مشاوره رواني 

وجود نداشته و زنان زنداني به لحاظ 
وارد آمدن فشارهاي عصبي از سوي 
كاركنان دادگاهها و زندان به طرزي 

 رواني جدي -فزاينده با معضالت روحي
  .و حادتري مواجه هستند

اه ويژه زنان زنداني از نحوه و نوع نگ
آنها . نسبت به زندگي برخوردار هستند

درداخل زندان به انجام كارهايي مي 
پردازند كه چه بسا از نظر افراد خارج از 
زندان بسيار عجيب و شگفت انگيز به 

به عنوان مثال در روزهاي . نظر رسد
باراني سجاده هايشان را در فضاي باز 
حياط پهن مي كنند يا در زير ناودان 

تند و با صداي بلند به دعا و مي ايس
نيايش با خدا مي پردازند،  فريادهاي 
بلند مي كشند،  ضجه مي زنند،  بر سر 
و روي خود مي كوبند و خود را تا مي 
توانند كتك مي زنند تا مگر خداي 
بخشايشگر و مهربان از گناه آنها 
درگذرد و دريچه نجات از گناه و زندان 

 به داخل را به روي آنها بگشايد و يا
دستشوييها مي روند و به عالمت 
خاكساري و فروتني نسبت به حضرت 
حق از خود صداي سگ درمي آورند و 
در آنجا با صداي بلند عقده هاي دل 

اكثر . شان را به نحوي خالي مي كنند
زنان زنداني آئينهاي مذهبي از جمله 
نماز و روزه را به جاي مي آورند و از 

  .ي برخوردارنداعتقادات سنّتي و سطح
  

  ياد گيري زنان زنداني، آموزش و

در دهه هاي گذشته براي زندانيان 
. كالسهاي قرائت قران گذارده نمي شد

ولي در حال حاضر از طرف سازمان 
تبليغات اسالمي برا ي آنها هفته اي سه 
بار مربي قرآن فرستاده مي شود و اين 
در وضعيتي است كه شركت زندانيان در 

 به دليل فراگيري و فهم اين كالسها
درست قرآن نمي باشد و بيشتر جبنه 

آنها در اين . تظاهر و رياكاري دارد
كالسها شركت مي كنند تا توسط 
كارنامه اي كه از طرف مربي به آنها 
داده مي شود، بتوانند از مرخصيهاي 
طوالني مدت و مالقات حضوري به 
جاي مالقات پشت شيشه و نيز امكان 

ز عفو رهبري براي آزادي برخورداري ا
  .از زندان برخوردار شوند

هاي  اداره كنندگان زندان، همچون دهه 
 هيچ اهميتي به آموزش و 70 و 60

مطالعه زندانيان نمي دهند، براي آنها 
روزنامه خريداري نمي شود و مسئوالن 
زندان تماشاي برنامه هاي سرگرم 
كننده و بي محتواي تلويزيون را براي 

دانيان، مهم تر از گوش دادن خود و زن
به اخبار و ساير برنامه هاي آن مي 

  .  دانند
با وجود آنكه كتاب به تعداد محدود آن 
هم  تنها پيرامون موضوعات ديني در 
كتابخانه وجود دارد، به اكراه در اختيار 

در كل موضوع . زندانيان قرار مي گيرد
بسيار مهم و حياتي ارتقاء سطح آگاهي 

كه مي تواند در كاهش جرم و و دانايي 
جنايت و باز توليد خشونت در جامعه 
موثر باشد به هيچ وجه مورد توجه 

  .مسئوالن زندان نبوده و نيست
   

  كودكان زندان

زنان باردار بدون اينكه با توجه به 
وضعيت شان مورد تخفيف در مجازات 
قرار گيرند در شرايط سخت و طاقت 

ود را فرساي زندان دوران بارداري خ
آنها از نظر تغذيه،  . سپري مي كنند

بهداشت و درمان مورد كمترين حمايتي 
تعدادي از آنها . قرار نمي گيرند

فرزندانشان را بعد از بدنيا آ وردن در نزد 
خود نگه مي دارند و اين درحالي است 
كه به اين كودكان و مادران حتي 

  . شيرداده نمي شود
 سه كودك به اسامي 1386درسال 

محدثه، ابوالفضل و كيميا در زندان 
مادر محدثه به جرم رابطه . تبريز بودند

در شناسنامه اين . نامشروع زنداني بود
گونه كودكان نام پدر قيد نمي شود و از 
اين نظر اين كودكان در آينده خواه نا 
خواه با نگرش منفي جامعه روبرو 

تي دچار تعارضات گرديده و از نظر هوي
  .شديدي خواهند شد

مادر ابوالفضل بدون آنكه كمترين 
انحراف اخالقي داشته باشد، به همراه 
شوهرش به دليل كشيدن چك بي 

آنها به . محل در زندان بسر مي برد
علت فقر و تنگدستي و عدم توانايي باز 
پرداخت به موقع چك در حبس بودند 

ي اما در زندان همه زنداني محسوب م
  . شوند و محكوم به تحمل مصائب آنند

مادر كيميا به جرم قتل مردي كه مي 
خواسته مزاحم زندگي اش شود 
سالهاست زنداني است او نيزهمچون 
مادر محدثه و ابوافضل،  كيميا را در 

  . زندان بدنيا آورده است
آنها از نظر تربيتي دچار مشكالت جدي 
هستند چرا كه در محيط آلوده و عفوني 

ندان با وجود زندانيان بزهكار، اين ز
كودكان از همان آغاز كودكي با 
بدآموزيهاي معمول درزندان بزرگ مي 
شوند و بدون آنكه خودشان جرمي 
مرتكب شده باشند، مجبورند درشرايط 
جهنمي زندان متحمل شرايط ناگوار و 

از جمله . غيرانساني و ظالمانه اي باشند
 ها را اين موارد مي توان اين نمونه

  :مثال زد
 عدم تغذيه مناسب، همچون عدم 
مصرف گوشت، سبزيجات، ميوه و شير 

عدم امكان دسترسي به . به اندازه كافي
فضاي مناسب براي گردش و تفريح و 
بازي، عدم داشتن پوشاك مناسب، عدم 
آموزش صحيح و تربيت درست و ارتقاء 
دهنده، عدم دسترسي به امكانات 

  .زم برا ي كودكاندرماني و بهداشتي ال
چون اغلب مصاحبان اين كودكان زنان 
بزرگسال هستند آنها از نظر ارتباطي 

آنها . اي هستند دچار مشكالت عديده 
غالباً برا ي كسب امتيازاتي همچون 
گرفتن شكالت و آدامس و غيره 
مجبورهستند تا همچون ساير زندانيان 
رفتاري تملق آميز با ماموران و ساير 

اين كودكان به . داشته باشندزندانيان 
دليل آنكه از دنياي خارج مجزا و در 
زندان متولد شده و درآنجا زندگي مي 
كنند، هيچ شناختي از محيط بيرون 
ندارند و اين محيط شايد حتي در 

بنا براين وقتي . تصورشان هم نگنجد

براي انجام كارهايي با زندانبانان به 
بيرون از زندان مي روند، احساس 

راس و ترس از محيط بيگانه با زندان ه
كه مسكن اصلي آنهاست، آنان را به 

  .شدت آزار مي دهد
 زنان زنداني،  به 70 و 60در دهه هاي 

ويژه زندانياني كه به جرم تن فروشي به 
عالوه بر حبس، . زندان آورده مي شدند

محكوم به تازيانه نيز مي شدند كه 
ي تازيانه آنها با بي رحمي و قساوت ب

حد توسط ماموران بند خانمها؛ دهقان، 
فتحي، پيري، انصافي، خلصي، اكرم 
. خيري و معصومه خيري نواخته مي شد

گاه اتفاق مي افتاد كه ماموران به ويژه 
ماموران تازه وارد برا ي اينكه قدرت 
شقاوت و سنگدلي خود را بيش از 
ديگران به نمايش بگذارند و در ضمن از 

قابت با ديگر نظر كاري نيز به ر
همكاران خود بپردازند بي اعتنا به بدن 
خون آلوده و صداي استغاثه و ناله هاي 
دردمندانه و قطرات درشت اشك آنها 
كه تمام پهناي صورتشان را در بر مي 
گرفت، بر شدت ضربات تازيانه خود مي 
افزودند و با اين باور كه حكم قران را 

ه اند در رابطه با مفسدان به اجرا درآورد
نفس لوامه و وجدان خود را قانع مي 

  . كردند
زندانيان ديگر دورادور زنداني شالق 
خورده حلقه مي زدند و تعدادي از 
كودكان زندان كه به علت بي سرپرستي 
در نزد مادرانشان و به دليل جرمي كه 
خود هرگز مرتكب نشده بودند، زنداني 
بودند روبروي زنان تازيانه خورده مي 

ند و تمامي اين صحنه هاي ايستاد
خشن و دردناك را به حافظه كوچك 
خود مي سپردند و بعدا وقتي باهم در 
حياط بند به بازي مي پرداختند به 
بازتوليد اين صحنه ها مشغول مي 

يكي از كودكان در وسط مي . شدند
نشست و ديگري با طنابي پالستيكي 
كه به دست داشت در نقش مامور بند، 

يانه مي زد و بقيه بچه ها دوستش را تاز
آرام و بيصدا در سكوتي درد آور و روح 
فرسا به تماشاي اين نمايش مي 

در آن سالها كودكان زندان . پرداختند
 ساله 2 دختر "سحر": عبارت بودند از

زيبا و دوست داشتني با موهاي سياه و 
براق و چشماني ميشي رنگ و درخشان 
كه مادرش به جرم داشتن رابطه 

 5 پسر "يعقوب". شروع زنداني بودنام
ساله ي سركش و عصبي كه مادرش را 
. در خانه فساد دستگير كرده بودند

 ساله، ريز نقش،  3 پسرك "يوسف"
ضعيف و پريده رنگ و الغر  كه 
مادرش با دو تن از مرداني كه با آنها 
روابط نامشروع داشت پدر كارگرش را 
. در برابر چشم او به قتل رسانده بود

 ساله كه 6-5يك خواهر و برادر 
اسمشان خاطرم نيست به توسط 

 به جرم فروش "صبيه خانم "مادرشان 
مواد مخدردر زندان محبوس شده بودند 
و از دهات اطراف تبريز به آنجا آمده 

  .بودند
  از ديگر بچه هاي زندان، پسر يك ساله 
  شهال بود كه به همراه مادر شوهرش به 

  26بقيه در صفحه 
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زندان زنان تبريز، 

  نيمه پنهان
  

  25بقيه از صفحه 
آنجا آمده بود، اين زن در هنگام 
عصبانيت به ويژه وقتي مي خواست 
ديگران را مجبور به كاري كند بدون 
توجه به جثه نحيف و جسم بيمار 
فرزندش او را باالي سرخود مي برد و 

اگر ماموران يا هم . تهديد مي كرد
رآورده نكنند، بچه بندانش خواسته او را ب

را به زمين خواهد كوبيد و او را خواهد 
كودك باالي سر او جبغ مي . كشت

كشيد و صدايش به همراه فريادهاي 
تهديد گر شهال در همه جاي بند مي 
پيچيد حتي يك بار كودك را بر زمين 
كوبيد و نشست روي كودكش و سرش 
را چند باربه زمين قير گوني شده محكم 

دانبانان و زندانيان با زور و كوبيد كه زن
تمنا و اصرار بچه را از دستش گرقتند و 

  .بردند
كودكان زندان  آينده اي بسيار 

كننده دارند، با توجه به شرايط  نگران
مخرب زندان چه بسا آنها مستعد ابتال 
به انحرافات اخالقي شده و به سمت 
روحيه تخريب گري، بزهكاري،  اعتياد، 

  . پيدا كنندفحشا، سرقت گرايش
  

بديهي است كه رسيدگي و توجه به 
وضعيت اين كودكان بايد دركانون توجه 
همه مدافعان حقوق كودك از جمله 
سازمانها و نهادهاي بين المللي حقوق 
بشر مربوط  به كودك همچون يونيسف 

و نيز انجمنهاي حمايت از حقوق كودك  
در داخل كشور و نيز در خارج از آن قرار 

ا كه درغير اين صورت اجتماع چر. گيرد
اي  ما در آينده نيز همچون امروز جامعه 

بيمار، مسموم و دچار نابهنجاريهاي 
اجتماعي بدتري خواهد بود كه بهبود 
وضعيت آن به امري ناممكن و دست 

  .نيافتني بدل خواهد شد
  

  زندان زنان، زندانبان زن

 اين تنها زنان زنداني نيستند كه به 
آن محيط سرد، خشن و علت زندگي در 

دهشتناك و به غايت تيره از ادامه حيات 
طبيعي به مانند ساير مردم محرومند، 
بلكه زنان زندانبان نيز كه در طول هفته 
چندين روز را به طور بيست و چهار 
ساعته در زندان به سر مي برند از 
حياتي متفاوت با ديگر افراد سالم عادي 

  .در اجتماع برخوردار مي شوند
زندانبانان زن كه به عنوان ماموران بند 

اند غالبا از  و زندانبان استخدام شده 
طبقات فرودست جامعه هستند كه براي 
تامين نيازها و برحسب ضروريات 

. اند زندگي شان به اين كار روي آورده 
آنها غالباً از بين بسيجيان فعال 
. درمساجد هر محله انتخاب مي شوند

مي براي برخورد به آنها آموزش نظا
فيزيكي با زندانيان وساير معترضان داده 
مي شود و از نظر فكري نيز آنها تحت 
آموزشهاي ايدئولوژيك مذهبي كامال 

سنتي و دگم قرار مي گيرند،  نسبت به 
دين ديدگاهي تعبدآميز و نسبت به 

 اجتماعي جامعه –رويدادهاي سياسي
اطالعات اندكي دارند و اطالعاتشان 

معلومات محدودي است كه براساس 
نهاد هاي قدرت براي توجيه عملكرد 
منفي خود دراجتماع، دربرخورد با 
منتقدان و دگر انديشان به آنها ارائه مي 

مقتضيات كار در زندان نيز . دهند
تعليمات روزانه ايدئولوژيك كه برپايه 
نفرت و خشونت به آنها آموزش داده 

ير مي شود آنها را به موجوداتي خشن، غ
قابل انعطاف تبديل مي كند و روحيه 
ظريف و زيباي زنانگي را در آنها از بين 

اكثر ماموران از نظر خانوادگي . مي برد
ازدواجي ناموفق داشتند و كارشان به 
طالق منجر شده است چرا كه به علت 
انجام وظايفي چون شالق زدن،  بردن 
زندانيان محكوم به اعدام به سكوي 

رب و شتم زندانيان اعدام، ايراد ض
درهنگام دستگيري و يا اعتراض باعث 
شده است تا روحيه اين ماموران 

تا حدي . پرخاشگرانه و تهاجمي باشد
كه برخي از زندانبانان زن از اين كه 
زنان تن فروش بعد از اجراي حكم 
شالق آزاد مي شوند، به صراحت اظهار 
گاليه مي كنند و معتقدند چون در 

ه با زنان تن فروش اسالم در رابط
آمده است،  ) سنگسار(دستور رجم

بنابراين آنها بايد سنگسار شوند تا درس 
  .عبرتي براي ديگران باشند

زندانبانان زن از اعضا موثر در نماز 
جمعه ها محسوب مي شوند لذا وقتي 

اي براي اعدام كسي يا  قرار است برنامه 
برخورد خشن و امنيتي وجود داشته 

به جمع آوري امضا مي باشد، آنها 
پردازند و خود را نماينده جامعه ي زنان 
در مناطقي مي دانند كه در آنجا زندگي 

در تظاهرات خياباني . مي كنند
دانشجويان و افراد معترض،  همين 
زنان هستند كه در كنار نيروهاي اداره 
اطالعات و سپاه و لباس شخصيها و 
گروههاي فشار به ضرب و شتم و 

زنان و مردان آزاديخواهي دستگيري 
مي پردازند كه خواهان تغييرات بنيادين 
درساختار حاكميت اسالمي هستند و در 
مواقعي كه حجاب زنان مهم تر از 

موضوع نيروگاههاي هسته اي مي شود،  
باز اين ماموران زن هستند كه به 

 آيند و با اتومبيلهاي ويژه  خيابانها مي
ي اي كه اغلب عبارت است از مين

بوسهايي كه پنجره هايش را با ميله 
هاي فلزي مسدود كرده اند، به  

دستگيري زنان و دختراني مي پردازند 
كه از نظر آنان حجاب خود را رعايت 

خالصه آنكه نهاد هاي قدرت .نكرده اند
براي حفظ پايه هاي خود هرجا كه الزم 
بداند اين زنان مامور را بكار مي گمارند 

 ابزاري كه ضروري و هرگونه استفاده
  .باشد از آنها به عمل مي آورند

  
  جمع بندي 

در دهه هاي گذشته تعداد قاتالن زن در 
به عنوان مثال ( زندان بسيار معدود بود

ولي امروزه چهل ) 1368 نفر در سال 8
درصد زندانيان زن در بند مذكور را در 

. شهر تبريز،  زنان قاتل تشكيل مي دهند
 هم فقط مربوط به وجود چنين آماري آن

 8 بند "زرگ تبريز يعنييك بند از زندان ب
 تامل برانگيز است وبيانگر "نسوان جرائم

وجود نابهنجاريهاي عميق اجتماعي حاكي 
مي . از مديريت ناصحيح جامعه مي باشد

توان گفت بيش از نيمي از اين قاتالن به 
. اند جرم همسركشي به زندان آورده شده

اين مساله گوياي اين واقعيت به غايت تلخ 
جامعه ما در نتيجه اعمال است كه زنان 

فشار از سوي فرهنگ مرد ساالرانه حاكم 
به اشكال مختلف مثل اجرا و تصويب 

 تناسب   آميز عليه زنان، بي قوانين تبعيض
با شرايط فعلي جامعه، نگرش جنسيتي 
تعصب آميز و حاكميت عرفي يك طرفه 
مردانه ناچار در خانواده هايي زندگي كنند 

 شكننده بوده و كه بسيار نابسامان و
واكنش همسركشي بازتاب شرايطي است 
كه آسيب شناسي دقيق آن در اين مجال 

  . نمي گنجد
 آمار فحشا و تن 80-70-60درهرسه دهه 

فروشي همچنان رقم بااليي داشته و آنچه 
بايد مورد دقت نظر قرار گيرد، رابطه 
مستقيمي است كه بين فقر و فحشا وجود 

 تورم، باال رفتن بديهي است با رشد. دارد
قيمت كاالها، كاهش قدرت خريد عمومي 
و ديگر رياضتهاي اقتصادي كه مردم ما به 
دليل انحصارطلبي و تماميت خواهي 
معدودي كه بيشتر سرمايه كشور را در 
اختيار خود گرفته اند، برگسترش دامنه فقر، 

در اين ميان هر .  شود بيش از بيش افزوده
ت فرديت خود چند زنان تن فروش به جه

در انتخاب مسير نادرست زندگي مقصرند 
شناسي آنان همه،   ولي از ديدگاه جامعه

قربانيان توسعه جنسيتي نابرابر،  توزيع 
ناعادالنه ثروت و قدرت، وضعيت نابرابر 

  سياسي هستند -اقتصادي و اجتماعي
چهره واقعي زندان زنان تبريز آن قدر 

ي مخوف، سرد و تيره است كه گمان نم
كنم هيچ واژه اي بتواند توصيفگر همه رنج 
و عذابي باشد كه زنان زنداني در نهايت 

  فقر،
نه گزارش . اند بدبختي به آن گرفتار آمده 

مختصر و غير كارشناسانه من و نه ساختن 
ساخته "زندان زنان "فيلمهايي چون 

 به كارگرداني "دايره "تهمينه ميالني و يا 
يف ديگري جعفر پناهي و نه هيچ توص

هرگز نخواهد توانست نهايت درماندگي و 
  .استيصال زنان در بند را به تصوير كشد

زندان زنان زخمي چركين و نا پيدا و مزمن 
در دل شهر تبريز عزيز است و بايسته است 
تا جنبش زنان در آذربايجان و فعاالن 
جنبش زنان در ايران و ديگر كشورها در 

داني را مورد رابطه با اعمالي كه زنان زن
خشونت،  آزار، شكنجه، شالق و رجم قرار 
مي دهد به موضع گيري صريح وشفاف 

بر فعاالن حقوق بشر است به دليل . بپردازد
نقض حقوق انساني زنان و كودكان در 
زندان زنان تبريز كه در واقع نقض حقوق 
تمامي انسانيت است تا از طريق 
 دفاترحقوق بشر در داخل و خارج كشور به

اين موضوع رسيدگي كرده و عامالن آن را 
به عنوان ناقضان حقوق بشر به دنيا معرفي 

  .نمايند
  شهنازغالمي

  2012 اكتبر 17پاريس، 

زمينه سازي رفسنجاني 

براي خزيدن از زير صندلي 

  قدرت به روي آن

  ليال جديدي
  مهر17... فراسوي خبر

هاشمي رفسنجاني با سوار شدن بر 
قتصادي ناشي از بحرانهاي سياسي و ا

عملكرد باند غالب، قصد كرده است 
يكبار ديگر بخت خود را به آزمايش 

وي ساده لوحانه تالش مي . بگذارد
كند، زمينه تسلط خود و ياران اش را 
در نمايش انتخابات بعدي فراهم 

  . سازد
براي پيشبرد اين امر، روزنامه 

 از دو ماه پيش دست به كار "آرمان"
 به عنوان كانديد در شده بود و از وي

نمايش انتخاباتي رياست جمهوري 
اكنون، . دور يازدهم ياد كرده بود

رفسنجاني از كانال همين روزنامه 
نزديك به خود، با حرفهاي دو پهلو و 
روشهاي فريبكارانه معمول در باره 
موضوعاتي از قبيل مذاكره با آمريكا، 

دولت وحدت "انتخابات آينده، طرح 
شت فرزندانش، به تالش  و بازدا"ملي

خود براي خزيدن از زير صندلي قدرت 
براي اين . به روي آن ادامه مي دهد

امر او ادعا مي كند، مسبب شرايط 
اسفبار اقتصادي سوومديريت است و 
وي مي تواند با به كار بردن شيوه 
مديريت كشور در دوره رياست خود، 

  .  را درمان كند"بحران مديريت"
 سالهاي گذشته، رفسنجاني كه طي
 به بيرون از "رهبر"گام به گام توسط 

مدار قدرت رانده شده و دست و پايش 
كوتاه گرديده، به اين دل بسته است 
كه بتواند با اين توجيه كه از ابتدا 
مخالف سياست بحران زاي احمدي 
نژاد بوده و همزمان حامي تنش زدايي 
با كشورهايي بوده كه رژيم را تحريم 

 از روي صندلي چرخدار نيم كرده اند،
  . خيز شود

در عين حال، وي كه مي داند 
 وي "اصالح طلب" دوستان "رهبر"

را از در به بيرون پرتاب كرده، در اين 
گفتگو تاكيد مي كند كه در باره نقشه 

، "نظام"هايش پيرامون آينده سياسي 
اين در . "با خاتمي حرف نزدم"

حاليست كه اگر هم وي به صحنه 
بات وارد شود، بايد كارت انتخا

 و البته طيفهاي رانده "اصالح طلبان"
شده ديگر مانند آنها را در آستين 

  . داشته باشد
صرف نظر از اينكه آيا خامنه اي 

 را از خود به وي "بحران مديريت"
منتقل خواهد كرد كه بعيد مي رسد، 
مشكل بزرگ تري كه پيش روي 
رييس مجمع مصلحت نظام قرار دارد، 

ن است كه مردم ايران فهميده اند اي
انتخابات تحت حكومت خامنه اي 

از اين رو، هر . نمايشي و قالبي است
بدنامي كه خامنه اي به وي اجازه 
عرض اندام بدهد، نزد آنها بدنام تر 

     . مي شود
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وقتي يك بحران 

  داراي چهره مي شود
  

  منصور امان
  مهر29... فراسوي خبر

، دسته هاي "نظام"در همان هنگام كه 
مسلح را براي اشغال خيابانها و ميدانهاي 
اصلي به پايتخت گُسيل داشته تا مردم كوچه 
بازار را در حالت كيش نگه دارد، جنگ 

ن قُدرت در تاالرها و ستادهاي فرمانروايي آ
نيز، بدون آنكه نتيجه اي در چشم انداز 
داشته باشد، با شدت و پر سروصدا جريان 

اين چهره واقعي بحراني است كه در . دارد
 گريبان رژيم واليت فقيه "پايين" و "باال"

  . را سفت و سخت در پنجه دارد
بدتر از اين، چنين مي نمايد كه حاكمان 
 جمهوري اسالمي راه حلي براي برون رفت

از وضعيتي كه در آن بسر مي برند، نداشته 
 روي دو محور "نظام"تحرُكاتي كه . باشند

ياد شده انجام مي دهد، امكان نتيجه گيري 
در حقيقت . ديگري را به جا نمي گذارد

فعاليت اصلي و چشمگير حكومت در پهنه 
هاي چالش زا، از سطح واكُنش در برابر آثار 

  . مادي آنها فراتر نمي رود
يست كه نداند دستجات مسلحي كه ك
 هر روز آنها را با رنگ و ظاهر تازه و "نظام"

در قالب ديگري روي سطح مشكالت به 
حركت در مي آورد، نمي توانند سد اطمينان 
پذيري براي حفاظت از آن در مقابل انفجار 
نارضايتي متراكم شده زير پايش به حساب 

  آيند؟ 
 كش در برابر به خط كردن تُفنگچي و باتوم

آثار و پيامدهاي بحران فراگير، از همان 
منطق درمانده اي پيروي مي كند كه تنظيم 
بازار ارز و حفظ ارزش ريال را در كف قُدرت 
لباس شخصيها و ابواب جمعي دستگاه هاي 

همانگونه كه در بازار ارز، . امنيتي مي بيند
قوانين اقتصادي در انتها قواعد بازي را بر 

 امنيتي تحميل كرد، –يهاي نظامي هوسباز
در صحنه جامعه نيز به همين صورت قوانين 
اجتماعي، شكل گرفته از نيازها و خواسته 
هاي مردم، بر سمت بلند تر چوب موازنه 

  . نشسته است
 براي به دست گرفتن مهار "نظام"اقدامات 

يك بحران موازي ديگر و اين بار در دستگاه 
اندازه از به حساب آورده قُدرت نيز به همين 

. شدن به عنوان راه حل فاصله زيادي دارد
در حالي كه هيچيك از طرفهاي درگير قادر 
به حذف حريفان خود نيستند، جدال در مركز 
هرچه بيشتر به يك جنگ فرسايشي تبديل 
گرديده كه هر روز به بخشهاي بيشتري از 
حكومت سرايت مي كند و شكافها و صف 

  . ازه اي را پديد مي آوردآراييهاي ت
الي " و طرح "سووال از رييس جمهور"طرح 

، عالمتهاي راهنمايي هستند "بيت المقدس
كه به سوي بحران فزاينده و همه جانبه 

آنها . رژيم واليت فقيه اشاره مي كنند
همچنين عمق و پهناي بن بستي كه 
راهكارهاي حكومت در حصار آن در رفت و 

  .ه تماشا گذاشته اندبرگشت است را ب

  

 و دالر در كاي در آمرمحمود

  ركورد شكستندرانيا

 
 هي پوجعفر
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 در ي اسالمي نژاد، گماشته رهبر جمهوري احمدمحمود
 كاي روزها قافله همراه در آمرني اي جمهوراستيمسند ر
 ي بار براني چندمي براشي دهد و در گفتگوهايمانور م

جمهوري ": دي گوي دهد و مي پالس مكايود روابط با آمربهب
اسالمي ايران آمادگي دارد تا چنانچه دولت آمريكا قدمي 

 تفاهم بين دو كشور بردارد، در ذهنيت منفي خود ايجادبراي 
تر روابط  نسبت به آمريكا تامل كرده و كمك كند تا سريع

 ".دو كشور بهبود يابد
 عبور و ركورد 2655 از مرز انري در اكاي دالر آمرهمزمان،

 از ي بعضي اتفاق از سوني اليدل.  را ثبت كرديتازه ا
 بر مربوط ي مبنكايناظران، گزارش دولت اوباما به كنگره آمر

 . به سپاه پاسداران دانسته شدراني نفت ايبودن شركت مل
 جهت ني به كنگره آن كشور از اكاي دولت آمرگزارش

 از فرماندهان آن به يران و برخ دارد كه سپاه پاسداتياهم
 كا،ي آمري از سو" و نقض حقوق بشرسمياشاعه ترور" ليدل

 قرار مي سازمان ملل تحت تحرتي امني اروپا و شوراهياتحاد
 ي جمهورمي است كه برخالف تالش رژلي دلنيبه ا. دارند

 سر و سامان دادن به بازار آزاد ارز، باز هم نرخ ي برايسالما
 نيي سقوط كرده و به پاي خارجير برابر ارزها دالي ريبرابر

 . استدهي كشور رسخي حد خود در تارنيتر
 ي و هر سكه بهار آزاد3420 وروي، 2655 خبرها، دالر طبق

.  هزار تومان در بازار آزاد معامله شده است68 و ونيلي مكي
 يري فشار و دستگي پس از ناكاممي است كه رژي درحالنيا

 رو آورد و پس از آن يحذف ارز مسافرتفروشندگان ارز، به 
اما .  بازار دادني كنترل اي بازار بورس را برايوعده راه انداز

 ،ي محمود بهمننكهي ترفندها كارساز نشد تا اني از اكي چيه
 "ياتاق معامالت ارز" خبر داد كه ،ي كل بانك مركزسيير

 )سه شنبه( همه، روز گذشته نيبا ا.  كرده استيرا راه انداز
 مي رژي ثابت كرد كه راهكارهاينرخ ارز با ركورد شكن

 نخواهد توانست اعتماد ال اعمني نبوده و اي واقعچكداميه
 ني عامل اني كه عمده تري اسالمي جمهورميمردم به رژ

 . است را باز گرداندتيوضع
 آن به سپاه ي وابستگلي شركت نفت به دلمي تحرخبر

 كاي كنگره آمرندهي نما گفته هاوارد برمن،نيپاسداران را ا
 آن انگري بيدار گزارش خزانه": دي گوي كند كه مي ميقطع

 در دست يدي كلي عنصرراني نفت اياست كه شركت مل
 ي الزم براي منابع مالميسپاه پاسداران است و به طور مستق

 از تي و حماراني ايا  سپاه در برنامه هستهينيآفر نقش
 ".كند ي مني را تامسميترور

 يهايي اتاق كنترل داراري مدن،ي ارتباط آدام زوبني همدر
سپاه ": دي گوي مزي نكاي آمريدار  وابسته به خزانهيخارج

 راني اي صحنه اقتصادگري بازنيتر پاسداران در نقش عمده
 ،ي از جمله بخش انرژ،ي و اقتصادي مالي از بخشهاياريبس

 گرفته كشور را در كنترل خود ي بانكستميساخت و ساز و س
 ".است

 هي تغذي رود كه فروش نفت كه منبع اصلي حساب مني ابا
 هي به سپاه و تغذي وابستگليارز داخل كشور است به دل

 آن مورد داراني شده و خرمي تحري به طور كلسميترور
 است كه نشان دادن در باغ سبز بهبود نيا. رندي قرار گگرديپ

 بازار آن در ري و عدم تاثكاي نژاد به آمري احمديرابطه از سو
 . باز نكردمي از كار رژي هم گرهيداخل

 در گرداب خود شتري روز به روز بي اسالمي جمهورميرژ
 آن و هي فقي رود و رجز خواندن ولي فرو ممهايساخته تحر

 ي از سوليي سو و اسراكي از مانانشي و همپكاي آمرديتهد
 روند را ني اشتري اش هرچه بي توسط مقامات نظامگريد

  . بخشديمسرعت 
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پنجشنبه ...  خبر يفراسو
  مهر27

 از ترس ي اسالمي جمهورميرژ
 تي به وضعي مردمياعتراضها

 يروهاياسفبار كشور، همه ن
 شي نمايسركوبگر خود را برا

طبق .  آوردي مدانيقدرت به م
 منتشره، سپاه تهران يخبرها

قصد دارد به مدت سه روز 
) نهيچهارشنبه، پنجشنبه و آد(

ار  هز15 با حضور يمانور
 در ي رزمي از گردانهايجيبس

هدف حضور .  برگزار كندهرانت
 و سپاه يجي بسيپر شمار گله ها

 يزي شهر تهران چيابانهايدر خ
 قدرت و زهر چشم شيجز نما

 كه از ظلم و يگرفتن از مردم
 به جان هي فقتي والميستم رژ

 .ستيآمده اند، ن
 فرمانده ،يني محسن كاظمپاسدار

وز سه سپاه ضد شورش تهران ر
 از ي نشست خبركيشنبه در 

 خبر داد و در مي قدرت رژشينما
 ي الشيرزما": مورد آن گفت

 است يشي المقدس تنها رزماتيب
 برنامه ها دي همه تهديكه برا

 ". كرده استيطراح
سپاه محمد رسول اهللا " فرمانده

 و بي در مورد ترك"تهران بزرگ
 شركت كننده در يروهايتعداد ن

 گردان 120" : مانور گفتنيا
 رزم و يباني گردان پشت30 ،يرزم

 گردان الزهرا و عاشورا در 180
 ".كنند ي شركت مشي رزمانيا

 از گله مي حجم عظني احضور
 در يجي پاسدار و بسيها
 يزي شهر تهران چيابانهايخ
 ي حكومت نظامكي از شيب

 در مورد ينيپاسدار كاظم. است
 الكن اتي با ادبروهاي ننيكاركرد ا

 يگردانها":  دادهحيتوضخود 
 واكنش يروهاي المقدس نتيب

ها و   هستند كه برنامهعيسر
 و ه كرديزيطرحها را برنامه ر

 سپاه كه دفاع نيبراساس دكتر
اند كه گردان   داشتهيكييموزا

 دفاع است ي برانيامام حس
 لي مساي برايگردان امام عل

 و گردان عاشورا و يتيامن
  وي فرهنگلي مسايالزهرا برا

 ".اند  شدهي طراحياجتماع
 را روهاي نني وسعت عمل ااو

 خود فاتي از تعرشيحتا ب
 نيدر ا": دي گويدانسته و م

 در مقابل ييها  برنامهشيرزما
 ،يبري نرم و سايدهايتهد
 ري مسلحانه و غ،يتيامن

 ي برانيمسلحانه و همچن
 زي ني چالشداتيتهد

 را انجام داده ييهايطراح
 ".است

 يشخص م حساب مني ابا
 مي تصمهي فقتي والميشود رژ

 سركوبگر خود را يروهايدارد ن
 بكشد ابانهايبا همه توان به خ

 جو رعب و گري بار دنگونهيو ا
 شهر يابانهايوحشت را به خ

 مشابه يباز گردانده و از اتفاقات
 ارز و سقوط ياعتراض به گران

 . كنديري جلو گيپول مل
 تالشها نشان دهنده ني اهمه

 قصد ندارد مي كه رژآن است
 ي المللنيدر مورد بحران ب

 ي گاماي كرده و ينيعقب نش
در جهت كم كردن تنش 

 لي دلنيبه هم. بردارد
 سركوبگر خود را به يروهاين
 شي آورد تا با نماي مدانيم

 دن،يقدرت و خط و نشان كش
مردم به جان آمده را از عاقبت 

 ني انكهيغافل از ا. دكار بترسان
 نخ نما، نشانه ياشهيگونه نما
 و سردمداران آن از ميترس رژ

جنبش مردم و قدرت آن 
 كه از ياست؛ و گرنه مردم

 به جان آمده ميظلم و ستم رژ
 ي زندگي حداقلهايو برا

روزمره خود درمانده اند، در 
 چي آمدن، هدانيصورت به م

 بازدارنده ي سركوبگريروين
 .ستيشان ن

   

ي اقتصادحرانب، 

 ه قُم برد را بسميسكوالر

  امانمنصور

  مهر25...  خبريفراسو
 و اختالف ي آشُفتگ،ي فشار بحران اقتصادريز

 شدت ي اسالميدر دستگاه قُدرت جمهور
 را وني مالها، روحانميرهبر رژ. گرفته است

 ،ينيمتهم كرده كه به بهانه استقالل مراكز د
.  هستند"نظام" حوزه از ييدر صدد جدا

 ي به انتقادهاي واكُنش تواندي ميسخنان و
 يكاري و بي پرنفوذ از گراني مالهارياخ

 .گُسترده در جامعه باشد
 كه ي هفته گذشته در حالي اهللا خامنه اتيآ

 ساكت كردن منتقدان ي كرد برايتالش م
هر گونه ":  چماق بتراشد، گفتشياستهايس

 ي از نظام اسالمي را جداتي كه روحانيتفكُر
 ".است سميبداند، سكوالر

 كي سپس طبق روش شناخته شده خود، يو
 به استدالل اش افزود و زي نيتيبرچسب امن

 يسهاي سرواستي سكهيدر حال": ادامه داد
 كا،ي اعم از آمري دشمنان نظام اسالميتيامن

 وجود ي القايستيوني صهمي و رژسيانگل
 چي و نظام است، هتي روحانانيفاصله م

 ام از نظي تواند خود را جداي نميروحان
 ". بداندياسالم

 خود يتي نارضالهي وسني به اي خامنه ايآقا
 ارشد كه فُرصت وني از روحانيرا از شُمار

طلبانه مشغول جدا كردن دخل و خرج خود از 
در .  دارديحساب حكومت هستند، ابراز م

 گام ي گُذشته، به موازات فرو پاشيهفته ها
 تشي اقتصاد كشور و معي هارازهيبه گام ش

 زبان به انتقاد جيرجامعه، مراجع ُقم به تد
 اقشار اني در نقش سخنگولنديگشوده اند و ما

 است ي در حالنيا.  شوندداري پددهي دبيآس
 انتظار دارد، آنها طبق ي خامنه ايكه آقا

 شمردن زي ناچاي به انكار ي رسماستيس
 دستكم مردم را به صبر و ايبحران بپردازند و 

 ه بار او موعظبتي مصيرهايقورت دادن تدب
 .كنند

 كه تُهمت دي نماي مني وجود، چنني ابا
 اي يگاني چون ُگلپايي به آخوندهاسميسكوالر

آنها حداكثر .  منصفانه نباشديرازيمكارم ش
 رهي آسمان تري هستند كه زيهواشناسان خوب

 تيآ.  آورده اندروني شان را بي چترهات،يوال
 نكهي با اشاره به ا مهر13 در يگانياهللا ُگلپا

 مشكالت از جمله وجود مردم، يبرخ"
 ي متي روحانهي را از ناحيمشكالت اقتصاد

بعضا وجود ":  كرده بودي، ابراز نگران"ننديب
 و تورم را به ي همچون گرانيمشكالت

  ". دهندي نسبت متيروحان

  شهداي فدايي

  آبان ماه 
 -شـاهرخ هـدايتي    -سـيروس سـپهري     : رفقاي فـدايي  

 -فرد  علي دبيري  -  محمدرضا چمني     -هاد سپهري   فر
 - هـادي اشـكاني   - عثمـان كريمـي     -رحيم خدادادي   

 محمـد داوود    -) اصـغر ( محمد سـليماني   -لقمان مدائن   
 مهـران   - مـريم دژآگـاه      - عبدالرضا مـاهيگير     -نوري  

ــدي  ــريفي  -محم ــد ش ــايون - مجي ــت - هم  - حج
ين  مهـ - جمـشيد دژآگـاه     -) موسـي (اهللا بهرامي    عزت

-عزيز پـور احمـدي    -محمد قلي جهانگيري  -جهانگيري
حـسين  -محمد قـادري  -علي بهروزي -علي رضا شفيعي  

علـي اصــغر  -احمـد گراونــد -احمــد پيـل افكــن -ركنـي 
مرتـضي  -فرج اهللا نيـك نـژاد    -سليمان سليماني -ذاكري

ــايي  ــداهللا فــيض-فخــر طباطب  عمــر -اهللا بيگــي   عب
 محمـد حـسين     -چـي     حـسين مـدير شـانه      -صالحي  

 تا كنون در آبان ماه در پيكـار عليـه           50ي  از سال     خادم
ــايي و    ــي، ره ــراي دموكراس ــاع و ب ــسم و ارتج امپريالي
سوسياليسم توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خمينـي بـه      

  . شهادت رسيدند
 

-------------------------- 

 ي، گُفته ها)رانيا( رابطه روزنامه دولت ني همدر
 يبرخ": كرده است باز نگونهي را اي خامنه ايآقا

 از جامعه، ي بخش كوچكري تحت تاثونيروحان
 در مقام ،ي و دلسوزي تظاهر به مردم داريبرا

 ني عني كه ارندي گي قرار مونيسياپوز
 ". استسميسكوالر

 يتي خط امني روزنامه رسالت روني همچنو
 يي علماخواهند يدشمنان م":  تاختهشي پ"رهبر"

 دارند، در ياسي سلي ورود به مسااقيرا كه اشت
 از يونيسي چهره اپوزكي كنند و رينگي نقد زميواد

 بخش نتيآنها واتاب دهند كه نقدشان ز
 ". نظام باشدهي كفر، الحاد و شرك عليها رسانه

 كه سه مرجع دهي هشدارها اما مانع نگردني اهمه
 ي آقايدهاي تنها دو روز پس از تهد،يمهم حكومت

 "يكاري و تورم و بيرانگ" دوباره از ،يخامنه ا
 مكارم ،يگاني اهللا ها ُگلپاتيآ.  نكنندتيشكا

 بازتاب بهتر دادن ي براي زنجانيري و شُبيرازيش
 دست به ي انهيشي پيبه نظرات خود، به طور ب

 مشترك زده اند تا به گُفته خود هياني بكيانتشار 
 ني را به سمع مسوولفي مردم شري و صدااميپ"

 ."محترم برسانند

 حفظ ي مزبور براوني كه روحاندي نماي منيچن
 شي در پي كار دشواركي رشته بارني ايتعادل رو

 يآنها در همان هنگام كه كاركرد. رو داشته باشند
 بدان ياسي و سي دارند و از نظر ماليحكومت

 ي دولتري كنند رل مراجع غيوابسته اند، كوشش م
 كه اندازهان  به همي بندبازنيا.  كنندي باززيرا ن

 يي از نظر توانازد،ي انگي ارباب را بر ميناخُرسند
 ابهام ي دارازي ن" مردميبرخ" جلب اعتماد يبرا

 .است

 شي از ترس جنبش مردم، رزماميرژ

  كنديسه روزه برگزار م

 هي پوجعفر


