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مقام معَظم اين روزها سخت پريشان 
گُريز از مركزِ هر روز . حال شده است

افزايش يابنده خوديها و كابوس 
.  او را رها نمي كند1388قيامهاي سال 

 كي ي طي د19روز سه شنبه او در 
 از شيادي از اي جمعداري در ديسخنران

 انتخابات ي در مورد شعبده باز،قم
 كه يسانآن ك«: گفتي جمهوراستير

 كنند، ي مييها  هيراجع به انتخابات توص
حواسشان باشد به دشمن كمك نكنند، 

  .» آزاد باشددي انتخابات بانديدائما نگو
  

در همان روز خبرگزاري حكومتي ايسنا 
نماينده ، سعيديمتن گفتگو با علي 

در اين . را منتشر كرداي در سپاه   خامنه
وظيفه «:گفتگو علي سعيدي مي گويد

عقول و منطقي تي ما مهندسي مذا
ايده دولت اصولگرا بر ....انتخابات است

محور بازسازي گفتمان اصولگرايي و 
پااليش عملكرد آنان و آمدن با شعاري 

ما اختيارات ولي را معادل ...نو است
اهللا و امام معصوم   اختيارات رسول

طرح دولت او همچنين » .دانيم مي
 ]ديهابخوانيد وحدت خو[» وحدت ملي«

  .دانست» هملَغم«را 
يك روز بعد اين جناب در اصفهان 

ايران نقش «:سخنراني كرد و گفت
در ....و.... در ظهور امام زمان دارديمهم

انتخابات بايد درست به هدف زد و 
 در  را انتخاب نمود كه دقيقاًيفرد

  نه اين، امام زمان حركت كنديراستا
يد در  با...كه نظام را به انفعال بكشاند

 را انتخاب كنيم ي كسي رايصندوقها
 ». داشته باشديكه قدرت ايستادگ

خبرگزاري حكومتي مهر وابسته به (
  )سازمان تبليغات اسالمي

 دي احمد جنتي در 22در روز جمعه 
كساني كه خود «:نماز جمعه تهران گفت

در گذشته با همين انتخاباتها برگزيده 
شده بودند با چه معيار و استدالل 

» گويند انتخابات بايد آزاد باشد؟ يم
  )كيشبكه دولتي  ونيزيتلو(

 تن از برگزيدگان جنتي در مجلس 219
 دي طي يك 24رژيم روز يكشنبه 

القاي آزاد نبودن «:بيانيه اعالم كردند كه
انتخابات در حقيقت همسويي و 
همخواني با دشمنان ملت و رمز فتنه 

ها و   به تمام چهره....جديد است
وهاي داخلي كه از لزوم انتخابات بلندگ

كه از مدهي زنند هشدار مي م ميآزاد د 
   ».گران عبرت گيرند  عاقبت ديگر فتنه

 فرمانده ني جانش،يپاسدار ناصر شعبان
 كه نظراتش در نيدانشگاه امام حس

 دي روزنامه 25شماره روز دوشنبه 
قانون منتشر شده، پيرامون موقعيت 

در «: گويدكنوني واليت خامنه اي مي
 به شاتي ممكن است آرايهر تحوالت

  هم بخورد و دوست امروز دشمن فردا 
ما در حال حاضر در حال درمان . شود

 ريمجروحات جنگ نرم درحوادث اخ
. » تا سردارته گرفهللا اتي از آ،ميهست

قيامهاي . معني اين حرف روشن است
 و رويدادهاي پس از آن 1388سال 

 تا سردار تعدادي مجروح از آيت اهللا
برجاي گذاشته كه سپاه با توجه به 
برهم خوردن آرايش نيروها در حال 

او اضافه مي كند . درمان آنهاست
 يها   چهرهي كنونطيدر شرا«:كه

 ني وجود دارد و در برابر ايتر  دهيچيپ
 چه ي كه رهبرمي منتظر باشديل بايمسا

امروز  نژاد يمتاسفانه احمد....نديفرما يم
 دي نظام دارد به تهديرصتها از فيكياز 
 دانيدر حال حاضر در م...شود ي مليتبد

 ني جنگ زداني و در مميجنگ هست
بنابرين پاسداران با » .كنند يعوض نم

آگاهي به اين كه چهره هاي پيچيده در 
تعارض با خامنه اي قرار گرفته و 
احمدي نژاد از فرصت به تهديد تبديل 

د، را عوض كر) زين(شده و نبايد او 
چه . منتظر تصميم خامنه اي هستند

اتفاقي افتاده كه مقام معظم اين همه 

برآشفته شده و پاسداران او مجبور به 
  بايد در نظر داشت . تيغ كشي شده اند

  
كه وقتي هاشمي رفسنجاني از 

صحبت مي كند، » انتخابات آزاد«
منظورش آزادي و رقابت براي كساني 

ش است كه در سالهاي رياست جمهوري
تركيبي كه رسانه . با او همراه بودند

هاي حكومتي آنها را محافظه كاران يا 
اصول گرايان، اصالح طلبان و 

در مورد . كارگزاران سازندگي مي نامند
هم همين تركيب » وحدت ملي«دولت 

او . مورد نظر هاشمي رفسنجاني است
هرگز طرفدار انتخابات آزاد آن گونه كه 

ريف مي شود در دموكراسيهاي غربي تع
در مورد دولت وحدت . نبوده و نيست

براي اجراي طرح «:ملي او مي گويد
دولت وحدت ملي بايد مجموعه 
اقداماتي كه ما را از وضع نامساعد فعلي 

 خارج كند، يالملل و داخل در عرصه بين
نسخه كوچك اين طرح، ....بهره گرفت

همان بود كه ما در دولت بعد از جنگ 
ر آن دوره در عرصه د....انجام داديم

 ،داخل هم اختالفات تشديد شده بود
راهكار من اين بود كه دولتي تشكيل 

دهيم كه تركيبي از جناحهاي مؤثر 
خبرگزاري فارس  (».انقالب باشد

 وابسته به بنياد تعاون سپاه، پنجشنبه 
در نسخه كوچك طرح ) 1391 آبان 25

البد . رفسنجاني پاسداران نقشي نداشتند
بزرگ آن پاسداران و امنيتيها در نسخه 

به هر رو مسلم است . هم وارد مي شوند
كه دعوا بر سر يك تحول دمكراتيك و 

عوا بر د. يك انتخابات واقعاً آزاد نيست
ريل «رفسنجاني با طرح » نُسخه«سر 

خامنه . خامنه اي است» گذاري جديد
 سال 8اي آن چنان كه طي نزديك به 

گذشته شاهد بوديم، راه نجات واليت را 
در حذف شركاي قديم و تمرگز قدرت 
به دست خودش و تعدادي از گماشتگان 

اما وقتي . گوش به فرمانش مي داند
ابتدا براي طرح بهترين گماشته كه در 

خامنه اي يك فرصت بود، اين گونه به 
تهديد تبديل مي شود، براي ولي فقيه 

 88كه اتوريته او را قيام كنندگان سال 
درهم شكسته اند، چه راهي باقي مي 

  . ماند
براي واليت خامنه اي شبي تيره و 
. تاريك با گردابي عميق در پيش است

 او را رها 1388كابوس قيامهاي سال 
دشمن همه گير » ويروسِ«. نمي كند

شده و به داخل هرَم قدرت سرايت كرده 
  » 88فتنه «بيم موجي بدتر از . است

  
. خواب راحت را از ولي فقيه ربوده است

» تهديد«نق زدنهاي دوستان قديم به 
جدي تبديل شده و از نگاه ولي فقيه 
افرادي همچون رفسنجاني، 
 عسگراوالدي و حتي احمدي نژاد

سبكباران ساحل هستند كه به جاي 
نجات كشتي طوفان زده واليت، از 

خود را طلب مي » سهم«ناخداي كشتي 
چاره و پادزهر اين ويروسها . كنند

 ي، شعبانناصرچيست؟ اين را پاسدار 
 نيامام حس  فرمانده دانشگاهنيجانش

 ني از امياگر ما بتوان«. برمال مي كند
 ندهيل آ و تا آذر ساميبحران عبور كن

 باشد و عراق با ثبات ني همهيوضع سور
 را پشت سر مهاي تحرني ازي نرانيو ا

 ي كه ما در مهندسميگو يبگذارد من م
 الملل الهام نيساختار قدرت در نظام ب

 گري تا دو ماه داگر .مي داريبخش
 و عراق هي و سورراني در اتيوضع
 كه حال است باشد، غرب ما گونه  نيهم

روزنامه  (».كند ي ميكاررا دعوت به هم
  »1391 دي 25قانون، دوشنبه 

  
اين راهبرد اصلي خامنه اي است كه بر 
اساس آن بايد طي ماههاي آينده، اوالً 
تحريمها را دور زد، ثانياً از سقوط بشار 
اسد جلوگيري كرد، ثالثاً دولت نوري 
المالكي در عراق در وضعيت كنوني 

يت باقي بماند، تا در اين فاصله وال
خامنه اي به آستانه تهيه بمب انمي و 
نقطه بدون بازگشب در اين پروژه 

پاسدار ناصر شعباني . ماجراجويانه برسد
شروع مي كند تا » اگر«جمله خود را با 

شرط رسيدن حاكميت به نقطه اي كه 
 ني ساختار قدرت در نظام بيمهندس«او 

خامنه . مي نامد را مشخص كند» الملل
يد زمان براي تحقق اي به دنبال خر

پروژه اتمي است تا در آن نقطه كه بر 
اساس ارزيابيهاي تحليلگران خامنه اي 
غرب قادر به واكنش نظامي نيست، 
غرب را مجبور به مذاكره نه بر اساس 
توقف پروژه اتمي كه براي به رسميت 
شناختن هژموني واليت خامنه اي 
حداقل بر بخشي از كشورهاي 

رژيم به باشگاه اتمي خاورميانه و ورود 
تضمين «نمايد و به جاي گدايي 

. به دست آورد» قدرت«آن را با » امنيت
هاي » اگر«اما تحقق چنين امري به 

. پاسدار شعباني ربط پيدا مي كند
ها به شكلي »اگر«كافيست يكي از اين 

. كه خامنه اي بدان نياز دارد عملي نشود
در اين حالت صورت مساله به شكلي 

 روي ميز مقام معظم قرار مي متفاوت
همه محاسبه خامنه اي روي . گيرد

فرصتهاي خارجيست كه مشروط به 
ولي فقيه در مورد عامل . ها است» اگر«

داخلي و قطب بندي اصلي جامعه تنها 
براي . به سركوب بي امان مي انديشد

همين است كه با جديت تالش مي كند 
كه شكافهاي درون هرَم قدرت را مهار 

جنتي شُو » مهندسي معقول«براي و 
اما واقعيتهاي . برنامه ريزي كند

سرسخت تري هم وجود دارد كه 
ظرفيت برهم زدن روياهاي ولي فقيه را 

نارضايتي و خشم متراكم مردمي . دارد
كه زير فشار روزمره به تغيير شرايط فكر 
مي كنند و مي توانند از هر شكاف 
درون هرم قدرت براي به كُرسي 

دن حرف خود سود جويند، مي تواند نشان
به عامل تعييم كننده در تحوالت 

فشار همين عامل . سياسي تبديل شود
اساسي است كه هر تدبير ولي فقيه 
براي مهار شكاف در هرَم قدرت را 

خامنه اي هر راهكاري . خنثي مي كند
انتخاب كند و براي شعبده بازي 
انتخاباتي هر كانديدايي را مورد حمايت 

رار دهد، نمي تواند شكاف درون هرم ق
  .  قدرت را مهار كند

  

  ....يادداشت سياسي 

  »عقولم«عبده بازي ، ِبگيد ُش»انتخابات آزاد«هي نگيد 
 مهدي سامع

. براي واليت خامنه اي شبي تيره و تاريك با گردابي عميق در پيش است
دشمن همه » ويروسِ«.  او را رها نمي كند1388كابوس قيامهاي سال 

بيم موجي بدتر از . گير شده و به داخل هرَم قدرت سرايت كرده است
 .خواب راحت را از ولي فقيه ربوده است» 88فتنه «
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نوك كوه نگراني رژيم جمهوري 
اسالمي از نمايش انتخابات رياست 
. جمهوري در سال آينده بيرون زده است

پس از يك دوره ژست ثبات و ادعاي 
سركوب موفقيت آميز منتقدان و 

 دي، پنج ماه پيش از 19مخالفان، روز 
روي صحنه رفتن خيمه شب بازي، 
رهبر رژيم واليت فقيه، آيت اهللا خامنه 

ي، با لحني هراس آلود خطرهايي كه ا
 را تهديد مي "نظام"از جانب انتخابات 

كند بر شمرد و به ويژه در برابر خواست 
  . سراسري انتخابات آزاد جبهه گرفت

 انتخابات"او پس از تاكيد بر اين امر كه 
 نظر از است، مهم ما نظر از آينده خرداد
، ُشعار انتخابات "است مهم هم دشمن
 ناميد تا مجوز "خواست دشمن"ا آزاد ر

سركوب مطالبه كنندگان را نيز صادر 
آقاي خامنه اي به گونه . كرده باشد

منفعالنه و در حالي كه به نظر مي رسيد 
زير فشار شديدي قرار داشته باشد، از 

هي ":  درخواست كرد"دلسوزان"
  ".نگويند انتخابات بايد آزاد باشد

  
ز ترس از ُگذار انتخاباتي ا

  "نظام"
 مذهبي –از نظر رهبر رژيم استبدادي 

واليت فقيه، مهمترين خطري كه طرح 
خواست انتخابات آزاد در بر دارد، قانع 
كردن توده ها به بي ثمري چارچوبهاي 
فرمايشي حكومت براي انجام تغييراتي 

از آنجا كه پايه . واقعي به سود آنها است
 ي كه آقاي خامنه اي از "نظام"

 سكانداري آن لذت مي برد، بر مزاياي
سلب حق راي شهروندان بنا گرديده، 
هر ُشعاري كه به اعاده اين حق توجه 
دهد و امكان مداخله آنها در تعيين 
نمايندگان خود و ساز و كار و چگونگي 
اداره جامعه را در برابرشان قرار دهد، به 
گونه ناگُزير از سطح گُنجايش سياسي و 

. آن فراتر مي رودساختارهاي موجود 
 فقط در يك "نظام"بازي انتخاباتي 

ميدان بي رقيب اعتبار دارد، جايي كه 
اكثريت جامعه حاضر يا مجبور باشد 
تماشاگر خاموش بماند و قواعد و نتايج 

 بر خود روا – هر چه كه باشد –بازي را 
  . دارد

نمايش انتخاباتي جمهوري اسالمي يك 
ومت است بازيگر بيشتر ندارد و آن حك

كه صحنه را كوبيده و از هر آنچه كه 
مي تواند اراده آن را با مانع روبرو سازد، 
پاك كرده است تا خود در نقش همه 
عوامل نمايش، از رقيب تا پشتيبان و از 
. اپوزيسيون تا حزب دولتي پديدار شود

حال اگر بخش يا بخشهايي از جامعه 
باال رفتن كركره تياتر موسمي انتخابات 
را جدي بگيرد، اما از آن براي مادي 
كردن انتظارات خود و سناريوي مطلوب 
خويش بهره جويد، بي درنگ 

كارگردانان و صحنه گردانان نمايش را 
در برابر خود خواهد يافت كه با همه 
امكانات قهري و قانوني كه در اختيار 

  . دارند، مانع تغيير روند آن مي شوند
تدارك ديده از اين نُقطه، ساز و كار 

 براي سازماندهي قُدرت، "نظام"شده 
پذيرش و كارايي خود را براي اين 
بخش يا بخشهاي جامعه از دست داده 
و به عنوان محتوايي ناكارآمد و 
ساختگي كه ضروري است پشت سر 

اين . گذاشته شود، تغيير جايگاه مي دهد
همان تهديدي است كه آقاي خامنه اي 

آرايش نسبت به آن با زبان بي تعارف و 
 كشور كدام در": هشدار داده است

مي  ايران در كه آنچه از انتخابات ديگر،
 صالحيتها كجا است؟ آزادتر گذرد،

 اين روي اينجا كه نمي شود، مالحظه
 تكيه هي بكنند، تكيه هي مسايل
 و كنند تكرار هي بگويند، هي بكنند،
 خيال به را ذهنيت اين يواش يواش

 كه بياورند وجود به ردمم در خودشان
اين  ندارد؟ اى فايده  انتخابات اين خب،

   ".يكي از خواسته هاي دشمن است
  

   حمله از روبرو 
 موضع گيري رهبر جمهوري اسالمي 

 "نظام"به مفهوم تعيين خط و مرزهاي 
پيرامون اقتدار خود و بسيج همه جانبه 
براي رويارويي با فاكتورهايي است كه 

او با نگاه به وزن . مي كندآن را تضعيف 
تهديد، ناچار به بازي با كارتهاي روباز 

 را "مهندسي انتخابات"شده و پروژه 
كه در زير و پنهان به پيش مي برد، به 

در انتخابات . سطح منتقل كرده است
، بارز ترين جلوه 88 و 84سالهاي 

بيروني تالش سازمان يافته براي راي و 
ط دادن گاه و منتخب سازي، نقالي و خ

بيگاه آقاي خامنه اي و دوستان پيرامون 
 بود كه با "نامزد اصلح"شرايط 

ابتكاراتي همچون تقسيم سيب زميني 
  . رايگان پشتيباني مي شد

اكنون آيت اهللا خامنه اي بدون تعارف 
به انتخابات آزاد و مطالبه دهندگان آن 
اعالن جنگ مي دهد و به بسيج همه 

ود عليه آن دست مي جانبه نيروهاي خ
آيت اهللا جنتي، رييس فيلتر . زند

پاكسازي نهادهاي انتخابي، نعره زده 
 شورش رمز و كليد واژه آزاد انتخابات"

، و در همين نگراني رييس "است شده
كُميسيون امنيت ملي مجلس مالها، 
آقاي بروجردي اينگونه شريك شده كه 

 آزاد، انتخابات برگزاري القاي و تبليغ"
كمي . "است مردم تحريك نوعي به

 نماينده مجلس رسيده 219بعدتر نوبت 
 آزاد القا": كه در بيانيه اي تاكيد كنند

 با همنوايي و همسويي انتخابات نبودن
   ".است جديد فتنه رمز و ملت دشمنان

پس از طرح نگراني و تشويش خاطر، 
 نماينده زمان ارايه راه حل مي رسد و

اُرگان (اران ولي فقيه در سپاه پاسد
، در ) انتخابات"نيروي غيبي"مشهور به 

 اطمينان امتداد فاش گويي رييس خود
مهندسي معقول و منطقي " :مي دهد

   ". ذاتي سپاه استوظيفهانتخابات، 
  

، طرح زنده "نظام"ُگذار از 
  سياسي 

مي گويند حاكمان به وسيله اين سخنان 
كه همچون دوره هاي پيشين قادر 
نيستند به گونه نامحسوس حركت كرده 
و به طور ضربتي وارد صحنه ي از پيش 

آنها اعتراف مي كنند . آماده شده گردند
با مقاومتي روبرو هستند كه آنها را 
ناگُزير ساخته از همين لحظه جنگ را 
آغاز و از همين نُقطه توان خويش عليه 

  . مان دهندآن را ساز
دستگاه استبدادي به خوبي مي داند كه 

 از 89 و 88گُذار خيره كننده خيزشهاي 
اعتراض به تقلُب باند حاكم به كوفتن 

اصل "نظم سياسي موجود و چكيده آن، 
، فقط در حافظه آن نيست "واليت فقيه

كه زيست مي كند و خط مشي امروزش 
جامعه . را هنوز تحت تاثير خود دارد

هاي اين مسير را يكبار براي دروازه 
هميشه گشوده است و همه تجربه ها و 
آموزه هايي كه به آن رابطه مستقيم 
بين نمودهاي ستم سياسي و نظم مولد 
  . آنها را يادآوري مي كند را در توشه دارد

آقاي خامنه اي و شُركا از مردم خاموش 
هنگامي كه ظرفيت . هراس ندارند

امعه به چشم اعتراضي و برانداز در ج
 "باال"نمي خورد، تحول و جابجايي در 

 مي - از جمله به وسيله انتخابات -
تواند هر روبناي شكلي و هر پسوند و 
پيشوندي داشته باشد، زيرا يك جامعه 
ي تسليم شده موجبي براي نگراني از 

 و "تحريك كننده"نفوذ ُشعارهاي 
  . مشوق مداخله گري به دست نمي دهد

 در ذهنيت ميليونها 88ان سال از تابست
منتقد و معترض، گُذار از نظام جمهوري 
اسالمي به يك طرح سياسي و گُزينه 
مادي مناسبات مورد نقدشان فرا روييده 

آنها براي به واقعيت گراياندن ايده . است
شان در خيابان جنگيده اند، سازمان داده 
اند، تكنولوژي را به خدمت گرفته اند، 

ويش درغلطيده اند و جامعه به خون خ
را به همراه ُكليه اجزا و بخشهاي آن در 

 به مرحله ديگري از "پايين" و "باال"
حيات سياسي و اجتماعي خويش پيش 
برده اند؛ مرحله اي كه مهمترين ويژگي 
اش، نا ممكن ساختن بازگشت به عقب 

  . است
با شكل گيري نخُستين اعتراضهاي 

نااُميدي انبوه از ، 88خياباني در خُرداد 
شرايط موجود، جاي خود را به عصيان 

جامعه رخت سكوت . انبوه عليه آن داد
را از تن افكند تا به جسُتجوي تغييرات 

اين انگاشت، . در جايي ديگر برود

كاوش طرحي نو از روي جسد كُهنه 
نظام واليت فقيه، ذهنيتي پايدار را 
شكل داده است كه تا هنگام بقاي 

ت موجود و فعال بودن تضادهاي مناسبا
آن با توده ها، پاسخ پا برجاي آن خواهد 

  . بود
  

  تضاد در روبنا و زيربنا 
افتاده در تله ي همين صف آرايي است 
كه نظام واليت فقيه نه فقط از سخن 
در باره انتخابات آزاد به هراس مي آيد، 
بلكه حتي از سايه خود نيز به وحشت 

راي تعيين نامزد تالش ب. افتاده است
 –كارگُزاران (براي باندهاي رقيب 

و تلقي حضور يك ) اصالح طلبان
مماشات گر حرفه اي همچون حجت 
االسالم محمد خاتمي به مثابه اعالم 
رويارويي، قوي ترين نشانه هاي اعتماد 

آنها ژرفاي . به نفس حاكمان نيست
 –شكاف بين جامعه با رژيم استبدادي 

ر بخش از سياستهايي مذهبي را در ه
كه به دست اجرا مي گذارند، لمس مي 

دستگاه قُدرت همچنين ثبت كرده . كنند
 و "باال"است كه درجه تضاد بين 

 بدان اندازه هست كه افزوده "پايين
شدن هر فاكتوري بدان، حتي در سطح 
آقاي خاتمي، مي تواند نظم سياسي را 

  . بي ثبات سازد
 تنها صحنه تجلي و جوشش اين تضاد

 محدود نمي "نظام"به روبناي سياسي 
شود، بلكه با شدت و شتاب به زيربناي 
اقتصادي اين مناسبات نيز گُسترش 

تالش حكومت براي . يافته است
افكندن هزينه تحريمها بر دوش مردم، 
فساد گُسترده در سيستم، رانت خواري و 
تبعيض و در انتها چپاول آشكار و بي 

ي توسط رهبران و مهاباي خزانه عموم
پايوران نظام و وابستگان آنها كه با 
ناكارآمدي و بي لياقتي تركيب گرديده، 
جامعه را عليه شرايط پر ادبار خود و 
عليه روابط حاكم بر آن، برانگيخته و 

  . آرايش داده است
دفاع عريان از تقلُب و انتخابات 

 شده از يك سو و حذف "مهندسي"
ز سوي ديگر،  هاي بي ضرر ا"خودي"

راهكارهاي رژيمي متالشي شده است 
كه به شدت خود را آسيب پذير احساس 
مي كند و برخالف هفت سال گذشته 
كه از موضع تهاجمي و براي انحصار و 
يكدست سازي قُدرت شمشير مي 
كشيد، اكنون فقط با چنگ و دندان از 

  . خود دفاع مي كند
  
 به روايت "انتخابات آزاد"

  راج شده از قدرتباندهاي اخ
جالب اينجاست كه باندهاي مغلوب 
  حكومتي نيز با نگاه به شرايط متزلزل و 

  
  5بقيه در صفحه

 ....سرمقاله 

 دو طرح براي انتخابات و يك حاشيه بر آن

  منصور امان
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 دي، صادق زاده رئيس 17  يكشنبهروز
ارنشسته تبريز در بكانون كارگران 

اجتماعي از كارگران بازنشسته اعالم 
زندگي كارگران شبحي از «:كرد كه

شبحي از زندگي كه اين . »زندگي است
كارگر بازنشسته تشبيه كرده با اصالحيه 

 ، كارگرانزيانقانون كار و تغييرات به 
حقوق، به يك منجمله عدم افزايش 

ض حقوق انساني تبديل مي قفاجعه و ن
 .  شود

رئيس كميته مزد، از برگزاري جلساتي 
جهت بررسي وضعيت قيمتها و سبد 
. معيشت كارگران در آذر ماه خبر داد

قرار است اين كميته گزارشات و نظرات 
مطرح شده را به شوراي عالي كار ارائه 

 . دهد
ز اين جلسات با حضور نمايندگاني ا

طرف كارفرماها، دولت و نمايندگان 
كميته مزد، . قالبي كارگري برگزار شد

مبلغي را به شوراي عالي كار براي 
تعيين حداقل دستمزد ساالنه ارائه مي 

حداقل دستمزد همه ساله در . دهد
شوراي عالي كار، متشكل از نمايندگان 
كارفرمايي، دولت در جايگاه كالن 

صابي كارگران سرمايه دار و نماينده انت
 .تعيين مي شود

عدم حضور نمايندگان انتخابي كارگران، 
عدم مشاركت فعاالن سنديكايي 
كارگران در بررسي مزد از جمله 
. اعتراضهاي كارگران و مزدبگيران است

تا كنون رقمي كه از اين شورا برآمده و 
سرنوشت معيشتي كارگران و مزدبگيران 

ورم و را رقم زده هيچ خوانايي با نرخ ت
سبد هزينه آنها نداشته و فقر و 
تنگدستي را بر كارگران و مزدبگيران در 

اگر . ابعاد گسترده تر تحميل نموده است
چه رقم تعيين شده شامل مزدبگيراني 
است كه شامل قانون كار هستند و در 

 .بسياري از واحدها پرداخت نمي شود
 

گزارشهايي كه تا كنون در رسانه هاي 
رسي وضعيت معاشي حكومتي از بر

 ،كارگران در كميته مزد منتشر شده
مبني بر اين است كه خواست كارگران 

.  درصدي دستمزد است100بر افزايش 
تفاوت حداقل دستمزد عادالنه بر اساس 
نرخ تورم و سبد معيشتي كارگران و 
مزدبگيران و پيشنهادهاي روساي كميته 
مزد و تشكيل دهندگان شوراي عالي 

 استثمارگرانه تشكيل كار، ماهيت
دهندگان شوراي عالي كار را نشان مي 

 .دهد
 در انجمن اقتصاد ، دي28  پنجشنبهروز

دانان ايران يكي از مجلس نشينان به 
 درصدي 113نام احمد توكلي از كاهش 

. ارزش پول ملي طي ده ماه سخن گفت
 ماه از 10به طور كلي طي «وي گفت 

  ال  مهر س8ابتداي آذر سال گذشته تا 

 درصد 113جاري ارزش پول ملي 
  مي توان تصور كرد كه » .كاهش يافت

درصد افزايش حداقل دستمزد نسبت به 
درصد بي ارزشي پول لشكر فقيران را 

 . گسترده تر خواهد كرد
 18رئيس كميته مزد بر احتمال افزايش 

 درصدي حداقل دستمزد براي 20تا 
 خبر مي دهد و افزايش بيش از 92سال 

ا منطقي ندانسته و فشار بر اين ر
افزايش «وي .  كارفرمايان مي داند

قيمت سبد معيشت حانوار را در آذر ماه 
سال جاري نسبت به آذر ماه سال قبل، 

 از سويي ». در صد برآورد كرده است62
ديگر ارزش پول ملي نسبت به سال 

در .  درصد سقوط كرده است113قبل 
سال گذشته خط فقر يك ميليوني بر 

ساس ارزش ريال در آن هنگام بود ا
حال مي شود پيش بيني كرد كه خط 
.  فقر بسيار بيشتر از يك ميليون است

رئيس كميته مزد در مورد خط فقر مي 
گويد، برخي بررسيها رقم يك ميليون و 

 هزار تومان به عنوان هزينه مورد 600
 نفري در ماه را اعالم 4نياز هر خانوار 

اد اين رقم را با  تضكميته مزد. مي كند
رقمي كه در شوراي عالي كار تعيين 

 با پيشنهادهايي دهان پر كن ،خواهد شد
مبني بر بسته هاي حمايتي از طرف 

 .دولت بررسي مي كند
رئيس كميته ويژه مزد استان تهران 

 درصد نيروي 60 تا 50«اعالم كرد كه 
مشمول قانون كار در بخش خصوصي 

ين مالي فعاليت مي كنند كه توان تام
دستمزد واقعي براي كارفرمايان اين 

يك پيشنهاد در » .بخش وجود ندارد
كميته مزد مورد بررسي قرار گرفته 
مبني بر اين كه فاصله دستمزد تعيين 
شده كه كارفرمايان توان پرداخت آن را 
داشته باشند با دستمزد واقعي بر اساس 
نرخ تورم توسط يارانه از طرف دولت 

 . پرداخت شود
 

، پرداخت يارانه يكي از 90در پايان سال 
 18داليل براي باال نبردن بيش از 

  .درصد دستمزد بود
حداقل دستمزد تعيين شده براي سال 

 وضعيت معاشي كارگران و 91
. مزدبگيران را به حد نازلي رسانده است

ارائه آمارهاي غير واقعي از نرخ تورم 
زمينه ساز افزايش اندك حداقل دستمزد 

 .است
 كارگران دستمزد واقعي خود را بر 
اساس نرخ تورم و سبد هزينه زندگي 

با توجه به عدم تعادل در . مي خواهند
افزايش قيمتها طوري كه گاهي روزانه 
تغيير پيدا مي كند، تعيين دستمزد 
ساليانه معناي اجرايي خود را از دست 

تعيين دستمزد ساالنه در . مي دهد
  واند كارايي شرايط ثبات اقتصادي مي ت

  

داشته باشد نه در شرايط بحران 
 . اقتصادي و بي ثباتي بازار

حداقل حقوقي كه شوراي عالي كار 
 هزار و 389 تعيين كرد 91براي سال 

 درصد نسبت به سال 18 تومان و 700
در خوش بينانه . قبل رشد داشته است

ترين شكل بر اساس گزارش خبرگزاري 
 20 حكومتي مهر، در صورت افزايش

 هزار و 389حداقل دستمزد «درصدي 
 467 به 92 توماني امسال در سال 700

 ». تومان خواهد رسيد640هزار و 
 640 هزار و 467پر كردن فاصله عظيم 
 هزار تومان 600تومان با يك ميليون و 

رخي از كارگزاران  كه بهزينه خانواري
اين رقم (حكومتي مطرح مي كنند 

متغير و به طور واقعي و طبق 
استانداردهاي بين المللي بيشتر از اين 

با پرداخت مبلغي ناچيز به عنوان ) است
بسته حمايتي، فريب مزدبگيران در 
مقابله با اعتراضهاي كارگري براي 

 . افزايش حقوق است
  

اه سال بانك مركزي نرخ تورم در آذر م
 نسبت به آذر ماه سال قبل را معادل 91

بانك .  در صد ارزيابي كرده است27.4
مركزي در حالي اين آمار را مي دهد كه 
بسياري از كارشناسان اقتصادي و يا حتا 
برخي از پايوران رژيم اين نرخ تورم را 

 در صد ارزيابي 40غير واقعي و آن را تا 
 شوراي عالي كار حتا نرخ. مي كنند

ورم ارائه شده از بانك مركزي را تپايين 
 .ناديده مي گيرددر افزايش دستمزد 

 
 هزار تن از 30نامه هاي اعتراضي 

كارگران به اضافه كارگران شركت واحد 
در رابطه با حذف يارانه ها، افزايش 
قيمتها بر غير موثر بودن افزايش حقوق 
در بهبود وضعيت معاشي آنها تاكيد مي 

اس نامه كارگران افزايش بر اس. گذارد
حقوق در برابر افزايش قيمتها هيچ 
خوانايي ندارد و در عمل نه تنها هيچ 
افزايشي نداشته بلكه ارزش مزد آنها 

 .نسبت به قبل سير نزولي داشته است
تورم در ايران، به دليل ركود و عدم 
سرمايه گذاري موثر در توليد و رشد 

 سير هموارهسرسام آور نقدينگي، 
افزايش روزمره نرخ تورم . داردعودي ص

نشان دهنده وضعيت بحراني اقتصاد 
دستمزد غير متناسب با نرخ واقعي . است

تورم، انعكاسي از فقر پنهان جامعه، 
بر . ميزان استثمار و بي عدالتي است

اساس همين نرخهاي تورم غير واقعي و 
پايين نشان دادن آن، مابين خط فقر در 

مزد فاصله فاحشي جامعه و حداقل دست
 . است
 

 تعطيلي واحدهاي توليد 

آماري نسبت به تعطيلي واحدهاي 
 دي 21 در روز پنجشنبهتوليدي در ايلنا 

منتشر شده كه گوشه اي از وضعيت 

بحران در صنعت ايران را نشان مي 
پايگاه اينترنتي اخبار اقتصاد به . دهد

، گزارش 1391 دي 13تاريخ چهارشنبه 
اني نسبت به تعطيلي اتاقهاي بازرگ

واحدهاي صنعتي در استانهاي ايران را 
بر اساس اين گزارش . منتشر كرده است

 درصد 90 تا 30به طور متوسط بين «
واحدهاي صنعتي در استانهاي مختلف 

در ميان اين  « و.»كشور تعطيل شده اند
 واحد 1140 خراسان رضوي با ،استانها

 واحد صنعتي، 900صنعتي، فارس با 
 واحد صنعتي، 1100تان با لرس

 واحد صنعتي، و 525آذربايجان غربي با 
 واحد صنعتي تعطيل شده 560يزد با 

بيشترين تعداد ورشكستگي را به نام 
  .»خود ثبت كرده اند

پاسدار احمدي نژاد در سخنراني اخير 
چهار راه حل در مجلس رژيم، خود 

. براي مشكالت اقتصادي مطرح كرد
مردمي كردن «او يكي از راه حلهاي 

وي مردمي كردن اقتصاد . است» اقتصاد
مشاركت مردم در اقتصاد و در امر «را 

سرمايه گذاري در بخشهاي معادن و 
اين . اعالم كرد» منابع طبيعي كشور

طرح فريبكارانه بخشي از وعده هاي 
ديكتاتوري است كه مدعيان تقسيم 
قدرت در رژيم واليت فقيه را با شمشير 

ومت ايران از جمله حك. مي زند
. فاسدترين حكومتها در اقتصاد است

آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان 
حكومتي در لباس پاسدار، بسيج، 
مالهاي با عمامه و بي عمامه، بر 
اقتصاد ايران چنگ انداخته و نيروي كار 
را در شكلي عقب افتاده استثمار مي 

وري واليت فقيه، تبا وجود ديكتا. كنند
دن از اقتصاد مردمي و مشاركت حرف ز

مردم در اقتصاد، سياستي فريب كارانه 
. براي مقابله با جنبش كارگري است

ساختن زمينه هاي مشاركت مردمي در 
اقتصاد و مشاركت كارگران و 
مزدبگيران در امور اقتصاد در مناسباتي 

و با تكيه بر عدالت دموكراتيك 
 )الئيك(غير ديني حكومت اجتماعي و 

حق آزادي بيان، حق . م مي شودفراه
 مستقل، حق اعتصاب، ايجاد تشكلهاي

از پايه اي ترين مطالباتي ..... حق كار و 
است كه براي مشاركت مردمي در 

كارگران و . اقتصاد ضروري است
مزدبگيران ايران از اين حقوق اوليه 
محروم هستند و بسياري از فعاالن 
كارگري و سنديكايي در دفاع از اين 

وق در سياهچالهاي رژيم زير فشار، حق
بدون . شكنجه و حبس بسر مي برند
در امور شك دستيابي مردم به مشاركت 

  از طريقبر سرنوشت خودجامعه و 
سرنگوني جمهوري اسالمي با همه 

 .استميسر باندهايش 
  
  
  

 ».زندگي كارگران شبحي از زندگي است«
  زينت ميرهاشمي
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دستاوردهاي مبارزات جهاني در 

  سالي كه گذشت
براي جنبشها و تحوالت اجتماعي در 

 سالي فوق 2012سراسر جهان، سال 
در اين سال . العاده مهم و پر تحرك بود

خيزشهاي مردمي با انگيزه يابي از 
يكديگر، انرژي گرفتند و از اعتراضات 
فعاالن محيط زيست گرفته تا جنبشهاي 

روز و هر هفته در گوشه مردم بومي، هر 
اي از جهان اعتراضات خياباني يا 
شورشهاي قهرآميز با مطالبات گوناگون 

در سالي كه گذشت، . سر برافراشتند
جنبشهاي تازه ي نيز با ابتكارات تازه 

وال "نمونه ي آن جنبش . متولد شدند
 بود كه نام آن در كمك رساني "ستريت

رك  در نيويو"توفان سندي"به قربانيان 
   .بار ديگر بر سر زبانها افتاد

، "پرونده مردم"در گزارشي به نام 
دستاوردهاي مبارزات جهاني در سه 
بخش تشريح شده است كه به گونه 

 .مختصر در زير به آن مي پردازم
:   
  :رشد جهاني ارتباطات -1

 از طريق رسانه هاي تنميليونها "
اجتماعي از جمله سايتها، تويتر، فيس 

بلر و در فضاهاي اينترنتي كه بوك و تام
 و نه -توسط شركتهاي كوچك 

 ارايه شده، توانستند -كمپانيهاي بزرگ 
با يكديگر در سراسر جهان در ارتباط 

اين ارتباطات به سرعت . قرار گيرند
گسترش پيدا كرده و از اين رو امكانات 
تازه اي را براي جنبشها فراهم آورده 

يك نمونه آن تلويزيون . است
 است كه اعالم كرد با خريد "لجزيرها"

يك امكان پخش تلويزيوني در آمريكا، 
در نشر خبرهاي واقعي با رسانه هاي 

در . آمريكايي به رقابت خواهد پرداخت
حال حاضر تنها در نيويورك و واشنگتن 

 ميليون نفر صفحه انگليسي اين 10
  .رسانه را مرور مي كنند

در سال گذشته، تعداد افرادي كه 
يدادها را از طريق رسانه هاي عمومي رو

ند، كاهش يافت و در ردپيگيري مي ك
نتيجه ديدگاه آنان در باره رويدادهاي 

   ".روز نيز دستخوش تغيير گرديد
بديهي است كه مردم ايران و فعاالن 
جنبش نيز از اين روند بي بهره نماندند، 
اگر چه با دشواري امكانات، وجود سد 

يد افتادن در دام سانسور حكومتي و تهد
 نيز روبرو "ارتش سايبري"مزدوران 

به كارگيري اين امكان و فرصتي . بودند
كه براي افشاگري در برابر 
دروغپردازيهاي جمهوري اسالمي به 
وجود آورده و مهم تر از همه، ايجاد 

ارتباط بين مردم و فعاالن، سازمانها و 
گروههاي اپوزيسيون، زمينه را براي 

اهنگ آتي فراهم آورده اعتراضات هم
  .است

  
جنبشهايي كه منابع قدرتها  -2

  را هدف قرار داده اند

از آنجا كه بخش عظيمي از نارساييها " 
و مشكالت اقتصادي و اجتماعي كه 
جامعه جهاني با آن روبروست، محصول 
نظام سرمايه داري است، ضرورت 
مبارزه با آن براي رفع ستم طبقاتي مي 

در سال . ي گرفتبايستي هدف قرار م
گذشته آگاهي طبقاتي و درك از ماهيت 
سرمايه داري رشد يافت و ايده هاي 

در سال . جايگزين بر سر زبانها روان شد
 بيشترين تعداد جستجو در 2012

، واژه هاي "ديكشنري وبستر"
  ". بود"كاپيتاليسم" و "سوسياليسم"
  

همچنانكه مردم سراسر جهان با نقش 

 و ديگر سرمايه داري در فقر
نابسامانيهاي اجتماعي آشنا مي شوند، 
كوشندگان چپ نيز توانستند جنبشهاي 

  .آگاهانه و قوي تري را سازمان دهند
  
  
درك پيمودن راهي طوالني  -3

  : در مبارزه
اكنون كه تغييرات يكشبه صورت نمي "

گيرد و امري است كه تنها در پروسه 
اي طوالني و پافشاري و پيگيري امكان 

است، مفهوم روشن تري پيدا كرده پذير 
وال "در يكي از تظاهرات . است

، جواني بنري بر دست داشت "استريت
شما تا آخر ": كه روي آن نوشته بود

  ".عمر در اين مبارزه خواهيد ماند
اين واقعيت اكنون براي معترضان در 
سراسر جهان روشن شده است كه 
مبارزه با ستم طبقاتي، مبارزه اي 

ت و مراحل متعددي را طي طوالني اس
  .خواهد كرد

واقعيت اين است كه وقتي از خود مي 
پرسي براي نابودي سرمايه داري، پايان 
ستم، مبارزه براي حقوق بشر و غيره چه 
مي توانم انجام دهم، بايد پروسه اي 

اگر به حاصل . طوالني را مد نظر گرفت
مجموعه مبارزاتي كه تا كنون جامعه 

ه و به پيش برده بشري سازمان داد
بنگريم، به شگفت انگيز بودن آن اقرار 

فداكاريهاي پيگير و عميق و . مي كنيم
متعهد كردن زندگي خود به مبارزه تنها 
راه به دست آوردن پيروزيهاي چشمگير 

  ".است
مي ": در پايان اين گزارش آمده است

آموزگاران تغيير . توان جهان را تغيير داد
چون كارل و تحول و انقالبها هم

ماركس، رزا لوكزامبورگ، اما گلدمن، 
مارتين لوتركينگ، چه گوارا و فهرستي 

  كه صفحات زيادي را پر خواهد كرد، 
، چكيده آنها كه زندگي بودندانسانهايي 

مبارزه عليه ستمي بود كه توسط 

ها آن. سرمايه داران روا داشته شده است
ند كه زندگي شان هر چه بودكساني 

آنها به جاي .  نبوده است"آسان"بود، 
افراط گرايي و دل بستن به تغييرات آني 
و يكباره، تا آخر عمر مبارز زندگي 

  ".كردند
هيچ امري براي يك سيستم ستمگر 
خطرناك تر از اين نيست كه همه 
زندگي يك فرد با ابتكارات مبارزاتي و 

ي، متعهد احساسات و اراده عميق انقالب
در سال گذشته . به مبارزه عليه آن گردد

افت و خيزها، شكست و پيروزيها اين 
از . امر را به مبارزان راديكال آموخت

اين رو آنان تسليم نشدند و در برابر 
چشمان حيرت زده ستمگران اعالم 
كرده اند كه تا آخر راه را خواهند رفت و 
مبارزه شان را به هر شكلي ضروري 

  .دامه خواهند دادباشد، ا
  

  6بقيه  در صفحه 

دو طرح براي انتخابات و 

 يك حاشيه بر آن

  4بقيه از صفحه 
آشُفته اي كه باند واليت در آن به سر 
مي برد، به فشار بر آن از زاويه انتخابات 

.  روي آورده اند"باال"و جابجايي در 
آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني در اين 

ت برگزاري ميان در هر فُرصتي از ضرور
 سخن مي گويد و آقاي "انتخابات آزاد"

محمد خاتمي نيز تاكيد دارد كه راه حل 
بحران داخلي و خارجي همين موضوع 

  . است
ناگفته پيداست كه منظور جريانهاي كنار 
گذاشته شده از قُدرت از طرح انتخابات 
آزاد، فراهم آمدن زمينه و پيش شرطهاي 

 در شركت همه ي گرايشهاي سياسي
جامعه در انتخابات و تضمين عملي 
برسميت شناختن اراده متجلي در نتيجه 

فراخوان آنها به همين گونه . آن نيست
 ها "غيرخودي"ناظر بر آزادي مداخله 
.  نيست"نظام"در تشريفات انتخاباتي 

رقباي آقاي خامنه اي و شُركا، پشت اين 
شعار پنهان شده اند تا با توجه به 

ه مطالبه مزبور متوجه باند خطرهايي ك
حاكم مي سازد، آن را به انتخابات رقابتي 
و يا به بيان ديگر، عقب نشيني و شريك 
. گرداندن خود در قُدرت راضي سازند

بدين سبب، ُشعار انتخابات آزاد نيز براي 
آنها تاريخ مصرف محدودي دارد و در 

بيت "همان لحظه اي كه چراغها در 
المت دهد، اشتياق  رنگ سبز را ع"آقا

آنها به دموكراسي انتخاباتي هم برق آسا 
پايان مي پذيرد و اُردوي اصالحات 
حكومتي در محل تازه اي، زير پرچم 

انتخابات در "، "انتخابات سالم"
 و تيترهايي جز "چارچوب قانون اساسي

  . آن خيمه مي زند
هدف مكمل آنها، سوار شدن بر پتانسيل 

جلب نيروهاي اعتراضي در جامعه، 
جنبش و سربازگيري از ميان آنها و به 
دست گرفتن سكان طرح و هدايت 

در اين صورت . خواسته هاي شان است
آنها قادر خواهند بود از جنبش اعتراضي 
و مطالبه انتخابات آزاد همچون اهرُم 
فشاري براي وادار ساختن باند حاكم به 

 شان "قانوني"برسميت شناختن منافع 
، از "نظام"ببرند و در نقش ناجيان بهره 

  . رقبايشان دستخوش و امتياز بگيرند
  

  برآمد
آيت اهللا خامنه اي با صدور فرمان 

 و لشكركشي عليه "مهندسي انتخابات"
ُشعار انتخابات آزاد، زير بناي طرح 

 براي ثبات بخشيدن به "نظام"سياسي 
سيستم و حفظ قُدرت را معرفي كرده 

ي رانده شده از  ها"خودي". است
قُدرت، با هر سناريو و زير هر نام، طرح 
موثرتري از بند بازي بين دو قُطب اصلي 
. درگيري و زيست در حاشيه آنها ندارند

در عوض، نقشه راه توده هاي معترض 
، ترسيم 88بسا پيش از اين، در تابستان 

  . گرديده است
ميدان، شفاف تر از هر گاه ديگر در 

  . استانتظار حريفان 

  )27(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

لزوم تنوع و گوناگوني / ي مبارزات جهانيدستاوردها

  تاكتيكهاي مبارزاتي
 ليال جديدي
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از جنگ 

  )27(سرد 
  5ه حبقيه از صف

  

ضرورت تنوع و گوناگوني 

تاكتيكهاي مبارزاتي در 

  جنبشهاي اجتماعي
درس آموزي از جنبشهاي پيروزمند 

اين . داراي اهميت ويژه اي است
تجربيات مسير آينده را براي سازماندهي 
و تعيين جهتگيريهاي سياسي و 

يكي از . شن مي كندمبارزاتي رو
آموزشهايي كه نه تنها از انقالبهاي 
گذشته، بلكه از مبارزات عصر كنوني كه 

 تازه اي پيش مي روند به در شرايط
دست آمده، اين است كه جنبشهاي 
پيروزمند در سراسر جهان براي پيشبرد 
اهداف انقالبي خود همه ابزار و اشكال 

ه آنچه ك. مبارزاتي را به كار گرفته اند
بخشهاي گوناگون اين جنبشها در آن 
اشتراك داشته اند، بهره گيري از انواع 
اشكال مبارزاتي هنگامي كه حتي 
تفاوتهاي استراتژيك و يا ايديولوژيك 

به عكس، تضعيف . داشته اند، بوده است
جنبشها حاصل نزاعهاي ايديولوژيك يا 

   .استراتژيك دروني آنان بوده است
 جنبشي بايد پرسش اين نيست كه آيا

مسالمت آميز باشد يا قهر آميز؛ پرسش 
اين است كه چه نوع حركتي در شرايط 
. موجود نياز به چگونه ابزار مبارزاتي دارد

تجربه جنبشها در گذشته و به ويژه در 
سالي كه گذشت، بيانگر آن است كه 
اين جنبشها گوناگوني ايديولوژيك، 
استراتژيكي و تاكتيكي را با خود حمل 

  . كرده اندمي
رنگين كماني مبارزه در چنين 
جنبشهايي نه تنها از گوناگوني اقشار 
اجتماعي حاضر در ميدان و تنوع شركت 

جوان صرف نظر از  و كنندگان زن، مرد
شكل لباس و اعتقادات ايديولوژيك سر 
چشمه مي گرفت، بلكه همچنين ريشه 
در استفاده از همه ابزار و اشكال مبارزه 

شرايط مشخص حكم مي بنا برآنچه 
آنها از همه اشكال . كرد نيز داشت

در صورتي كه (مبارزه از صندوق راي 
امكان برگزاري انتخاباتي آزاد يا حتي 

گرفته تا مبارزه ) نيمه آزاد وجود داشت
براي اصالح قانون، اعتراضات صنفي، 
تظاهرات عمومي، نافرماني مدني، 
تخريب اموال دولتي، درگيريهاي 

 جنگ، شورش و همچنين مسلحانه،
اعتصابهاي كوچك و بزرگ كارگري، به 
ميدان فعال و مبارزاتي جدي كشيدن 
اتحاديه ها، تجمع در برابر كانونهاي 
استثمارگر دولتي و در نهايت هرگونه 
حركت قانوني و غير قانوني، سود 

   .جستند
در زير به چهار نمونه از اين اعتراضات 

   :مبه طور مختصر اشاره مي كن
  

 و "روشنفكران"مردم سوريه، 

   انقالب"رهبران"

بشار اسد، ديكتاتور سوريه روز يكشنبه 
 ژانويه در يك سخنراني اعالم كرد 6

كه به جنگ جنايتكارانه خود كه نزديك 
به دو سال است عليه انقالب مردم 

او با اينكه . جريان دارد، ادامه خواهد داد
 ارايه مي داد، مخالفان "نقشه صلح"

آلت " و "تندرو"، "تروريست"د را خو
او در .  خواند"دست دولتهاي غربي
اين انقالب ": سخنراني خود گفت

يك انقالب به روشنفكر نياز . نيست
كجا هستند روشنفكران اين . دارد

. انقالب؟ يك انقالب به رهبر نياز دارد
   "كجا هستند رهبران اين انقالب؟

  
وي مانند همه ديكتاتورها مكانيزم 

در . بشهاي توده اي را درك نمي كندجن
خيزش سوريه، مانند ديگر جنبشهاي 

توده اي، مردم خود را در كميته هاي 
مردمي در سطح روستاها، محله ها، 
شهرها و مناطق سازماندهي مي كنند و 

در . اين از همان آغاز انقالب شروع شد
سراسر سوريه شوراهاي انقالب و 

  ي همچنين كميته هاي هماهنگي برا
  

. اقدامات سياسي و نظامي تشكيل شد
استخوان بندي اصلي انقالب همين 

افزون بر . كميته هاي مردمي هستند
بسيج مردم براي تظاهرات، اقداماتي 

  براي اداره مناطق آزاد از طريق شوراها
و نمايندگان منتخب مردم آن نيز 

اين بهترين نمونه براي . صورت گرفت
ر هرج و اثبات اين امر است كه رفتا

مرج طلبانه، رفتار مختص به رژيم و نه 
مردم سوريه با به دست . مردم است

گرفتن سالح و جنگ مسلحانه، زمان و 
  .ضرورت تغيير را خود تعيين كردند

انقالبيون چپ "، عضو "ژوزف داهر"
دو نويسنده كتاب  و يكي از "سوريه

 تاريخ كوتاهي از -مطالبه مردم"

 هاي، در پاسخ به سووال"انقالبات عربي
رهبران اين ": بشار اسد مي گويد

انقالب زنان و مرداني هستند كه به آن 
پيوسته اند و در كميته هاي مردمي 

رهبران . شركت فعال دارند
   .سوريه، مردم سوريه هستند

روشنفكران؟ آنها همه جا 
ند؛ هر جايي كه پيامهاي هست

آزادي، كرامت انساني و 
دولتي دمكراتيك، اجتماعي و 
سكوالر را در بنرهاي به 
اهتزاز در آمده، بيان مي 
كنند؛ روشنفكران آنها هستند 
كه سكتاريسم را نفي مي 

كنند و اعالم و تكرار مي كنند كه مردم 
سخنراني . سوريه يكي و متحد هستند

كفش به چهره اسد اليق پرتاب لنگه 

همانطور كه ماركسيست . اش است
: ايتاليايي، آنتونيو گرامشي، مي گويد

ديگر روشنفكران نمي توانند بر تخت "
آنها . عاج بنشينند و فخر فروشي كنند

بايد در فعاليتهاي 
انقالبي و اقدامات 
عملي، ساختن و 
سازماندهي به طور 

  دايم 
شركت كرده و پيگير و 

ه پر تالش در بين تود
  ."دهاي مردم باشن

بنابراين، روشنفكران 
 كه در اين دتمام زنان و مرداني هستن

روشنفكران اين . انقالب نقش دارند
  ".انقالب، مردم سوريه هستند

بدون شك آنچه در سوريه مي گذرد 
مردم سوريه . يك انقالب واقعي است

همواره به اين پرسش كه اقدام بعدي 

 انقالب :چه خواهد بود، پاسخ داده اند
سوريه يك نمونه كامل و ! تا پيروزي

روشن از جنبشي است كه براي پيروزي 
هيچ ابزاري را كنار نگذاشته و همچنان 
كه سركوب ادامه پيدا كرده، به اشكال 

   .سازمان يافته تر دست يافته است
  

   تظاهرات نمادين زاپاتيستا

 از تن، دهها هزار 2011 دسامبر 21روز 
 در مكزيك "زاپاتيستا" اعضا و هواداران

در تظاهراتي خاموش در روستاها و 
تظاهر . شهرها راهپيمايي كردند

كنندگان در رديفهاي منظم و در سكوت 
اين . مسيرهاي تعيين شده را پيمودند

يك اقدام نمايشي و سمبليك براي 
 در سازماندهي "زاپاتيستا"اثبات توانايي 

 بر چهرهتمامي شركت كنندگان . بود
ود ماسك زده بودند تا بدين هاي خ

وسيله سازماندهي خود در جنبش 
  . را اعالم كنند"زاپاتيستا"مسلحانه 

 همواره جنبشي بوده "زاپاتيستا"جنبش 
كه مجموعه اي از روشهاي مسالمت 
آميز، اجتماعي و مسلحانه را با 

تشكيالتي سازمان يافته نظامي پيش 
  كساني كه پافشاري بر . برده است

  
 "خشونت"لمت آميز دارند و جنبش مسا

را محكوم مي كنند، در واقع چنين 
   .جنبشهايي را محكوم كرده اند

  

پيروزي در انقالب يك "مصر، 

  "كار آسان و فوري نخواهد بود

، يك فعال چپ مصري "مصطفي علي"
جوانان انقالبي در اين مدت ": مي گويد

آموختند كه پيروزي در انقالب يك كار 
آنها دريافتند . اهد بودآسان و فوري نخو

كه تظاهرات بزرگ و توده اي در 
 كافي نيست و طبقه "ميدان تحرير"

حاكمه با خشونت و سركوب و ستم 
حاضر است براي حفظ قدرت از همه 

   ".امكانات خود استفاده كند
 فكر مي كنم اين امر ": وي مي گويد

براي بسياري از مردم جا افتاده است و 
مك مي كند تا خود را از اين رو بدانها ك

. براي مبارزاتي طوالني تر آماده كنند
  آنها مي دانند كه نبايد به ارتش و

  
 7بقيه در صفحه 
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از جنگ 

  )27(سرد 
  6بقيه ار صفحه 

  اكنون .  اعتماد كنند"اخوان المسلمين"
موجي تازه اي از جوانان به انقالب 
پيوسته است كه درك مي كنند، كس 
ديگري نيست كه انقالب را براي آنها به 
فرجام برساند و تنها با نيروي خودشان 

  ".تمبارزه ادامه خواهد ياف
   

كارگر اروپا، همبستگي ميليونها 

   اروپايي

براي اولين بار پس از آغاز بحران 
 نوامبر، اتحاديه هاي 14اقتصادي، روز 

كارگري اروپا تظاهرات و اعتصاباتي را در 
ميليونها نفر .  كشور سازماندهي كردند23

از كارگران دست از كار كشيدند و به 
اسر اين راهپيمايي در برابر پارلمانهاي سر

درگيريهاي خونين خياباني . قاره پرداختند
در اسپانيا، پرتغال و ايتاليا بر پا شد و اين 

  .كشورها را از بنيان به لرزه در آورد
از روزها پيشتر، اتحاديه هاي كارگري اين 
روز را روز همبستگي عليه سياستهاي 
رياضتي دولتهاي اروپايي و اعتصاب 

اعتصاب . عمومي اعالم كرده بودند
عمومي كارگران در اسپانيا و پرتغال به 
شكلي هماهنگ صورت گرفت، به گونه 
اي كه تمامي وسايل نقليه از جمله 
اتوبوسها، مترو، قطار متوقف شده و حتي 
بسياري از پروازهاي هواپيماييها لغو 

كارگران در كشورهاي يونان، . گرديد
فرانسه، ايتاليا و بلژيك از كار دست كشيده 

اهپيماييهاي اعتراضي آنان در بسياري و ر
   .تاز شهرها جريان ياف

كارگران و زحمتكشان در كشورهاي 
اروپايي با اعتصاب و اعتراضهاي همزمان 
نشان دادند كه علت نابسامانيها و 
بحرانهاي اقتصادي سرمايه داراني هستند 
. كه از جانب حكومتها حمايت مي شوند

يز، اين اتحاد و همبستگي شگفت انگ
پتانسيل سازماندهي و ميزان آگاهي 

  .كارگران را به نمايش گذاشت
در سال پيش رو، مردم سراسر جهان با 

 سال گذشته پر اهميتانباني از آموزشهاي 
به مبارزات خود عليه ستم و فقر طبقاتي، 
سركوب و نبود آزاديهاي سياسي و 

همزمان آنها . اجتماعي ادامه خواهند داد
زه با سه خطر بزرگ جهاني بايد براي مبار

كه همه انسانهاي روي زمين را تهديد مي 
كند، مبارزه اي بي امان را سازماندهي 
كنند؛ مبارزه عليه نابودي محيط زيست، 
عليه بيماريهاي همه گير و عليه سالح 

  .هسته اي

 
 

 ي د28پنجشنبه ...  خبريفراسو
محمود ) چهارشنبه( گذشته روز

ر در منصب  نژاد، گماشته رهبياحمد
 با حضور در مجلس ي جمهوراستير

 منتظر نكهي كرده و بدون ايسخنران
 شود، آنجا را ترك انيپاسخ مجلس

 حركت، نيدر اعتراض به ا. كرد
 زدند كه يي مجلس حرفهاندگانينما

 از همه واكنش آنان به حركت شيب
 دهد ي معنا ماد نژيحساب شده احمد

  مقابلهي براي اصولي راهكارهيتا ارا
  .با او

 
 نژاد نظرات ي رسد احمدي نظر مبه

 نرم تر ي در لفافه الفاظدهيچيخود را پ
 اني رفت، بياز آنچه از او انتظار م

 ني توان از ايآنچه م. كرده است
 است كه ني گرفت اجهي نتيسخنران

 ي از انتقاداتياري نژاد به بسياحمد
 او و هي مختلف عليبونهايكه از تر
پاسخ داده و به  شود، ي مانيدولتش ب

 دارد مي كرد كه تصميمجلس حال
 خود را بدون توجه به يبرنامه ها
 دي ببرد و تاكشي به پگرانينظرات د

كرد كه به مردم تعهد داده است كه تا 
هرچند او در . روز آخر كار كند

 دولت و ني به تفاهم بيجمالت
مجلس اشاره كرد، اما بحث استقالل 

 يانع تراش و از مدي كششي پزيقوا را ن
 ي براي نظارتيمجلس و نهادها

 دستگاه 7": دولت انتقاد كرده و گفت
 بر ما نظارت دارند و آب ينظارت

  ."خوردن من هم سخت است
 
 ي سخنراني و محوري موضوع اصلدو

 ها ارانهي ي فاز دوم هدفمندياو اجرا
 تحت نام دي جديروهايو استخدام ن

 بود كه گفت در "نيطرح مهرآفر"
 بر نياو همچن.  آنها مصر استياجرا
 انگشت مهاي تحريبي تخرريتاث

 ي مبنيريجهت گ": گذاشت و گفت
 دور زدن يبر اقدام متقابل برا

 مدت به ضرر اني در ممهايتحر
 مي تواني روش نمنيو ما با ا... ماست

  ".ميكار را جلو ببر
 
 حرفها ني است كه مخاطب ايهيبد

 كه دور ستي ني جز خامنه ايكس
 ي برامي را راه موفق رژمهايحرزدن ت

 يمقابله با آن قلمداد كرده و به آن م
 نژاد به نظر ي احمدنيهمچن. بالد

 خود ي در مورد وعده هايخامنه ا
 ي فاز دوم هدفمنديمربوط به اجرا

در ":  ها اشاره كرد و گفتارانهي
 هم كه خدمت رهبر معظم يجلسه ا

   يي هم دغدغه هاشاني اميانقالب بود

  
  

 و در ادامه " خصوص داشتندنيادر 
 را تي چرا حرفهاندي گويم": گفت

 دولت كار ؟يي گويبه مردم م
 ندارد كه بخواهد ازمردم يمحرمانه ا

 دي را بازيپنهان كند لذا اول همه چ
  ".مردم بدانند

 
 خلق الساعه ي از طرحهاني همچناو

اگر ": دولت دفاع كرده و گفت
 دولت نبود، دشمنان عياقدامات سر

  ".دندي رسيبه همه اهداف خود م
 
 كه به ي مجلس و كساننگونهي او
 كنند را ي اعمال او انتقاد منگونهيا

 فشل ميدر مقابله با مشكالت رژ
 از ني نژاد همچنياحمد. دانست

 دفاع و با اشاره بر "نيطرح مهرآفر"
 ي بر مبنايقانون اساس" نكهيا

 ي مشخص قوافياستقالل قوا و وظا
، از دخالت " شدهنيسه گانه تدو

 انتقاد كرده و لتمجلس در كار دو
 امور تي جمهور مسوولسيير": گفت

 و يبرنامه و بودجه و امور ادار
 برعهده ماي كشور را مستقياستخدام
 تواند اداره آن را به عهده يدارد و م

 از عهده ني بگذارد و اگر ايگريد
 چگونه ي جمهور خارج شود، وسيير

ودجه را كشور را اداره كند، ب
  " كند؟يزير برنامه

 
 نژاد در مورد ي احمدنيهمچن

 شي حرف زد كه بيگري ديطرحها
 داشته باشد، يي ارزش اجرانكهياز ا

 ني داشته و فاصله بيغاتيجنبه تبل
 او را پر ي گفته هايخطوط اصل
 رسد او در يبه نظر م. كرده است

 دست ي را روي روز آب پاكنيا
 در  وختهي خود رنيمجلس و منتقد

 ي اجراي خواهد گفت كه براندهيآ
 با مجلس سخن گفته شيطرحها

  .است
 

 تالش كردند ناني مجلس نشهرچند
 خود، طرحها و يبا نظرات واكنش

 ،ي نژاد را ناكافي احمديحرفها
 كنند، اما ي و نادرست معرفيغاتيتبل

او نشان داد كه حاضر به عقب 
 و ستي خود ني از طرحهاينينش

. دامه خواهد دادهمچنان به راهش ا
 ي است كه در روزهاي موضوعنيا
 شتري بميژ ري عواقب اش براندهيآ

 تر قي خواهد شد و باعث عمدايهو
 ي حكومتي باندهانيشدن شكاف ب

 .دي خواهد گردبيرق
 
 

   نژادي حجت احمداتمام

  مجلسبوني از تر
 هي پوجعفر
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صحنه سياسي كشور عراق با دستگيري 

، وزير امور "رافع العيساوي"محافظان 
 و تشديد اختالفات بين ،مالي عراق

دولت بغداد و اقليم كردستان، شاهد 
ژرفش كشمكشها و نزاع احزاب سياسي 
با ائتالف دولت قانون از يكسو، و تعميق 

. سو است اعتراضهاي مردمي از ديگر
دي، اجتماعي بحرانهاي سياسي، اقتصا

كه بيش از هر چيز برآيند عدم پايبندي 
دولت نوري مالكي به توافقهاي نشست 
اربيل و اعمال سياستهاي خصمانه 
جهت حذف رقباي سياسي مي باشد، با 
چنان روند رو به رشدي روبروست كه 
عزم مردم در سرنگوني دولت وي را هر 

اكنون، اعمال . لحظه جزم تر مي كند
ه كه منافع رژيم سياستهاي خصمان

حاكم بر تهران جهت تشكيل و تثبيت 
 اسالمي را در برمي گيرد، از خاورميانه

سقف تحمل جامعه فرا تر رفته و مردم 
را مصمم تر از پيش جهت تعيين تكليف 
با دولت نوري مالكي به خيابانهاي 

سير روند تحوالت . كشور كشانده است
در عراق بيانگر اين حقيقت است كه 

اي خودساخته به فرمان ولي فقيه بحرانه
در تهران توسط مالكي، با اعتراضات 

 و رديدهپيوسته مردم به ضد خود بدل گ
پيكره دستگاه خودكامه او را به لرزه در 

با تضعيف قدرت سياسي . آورده است
نوري مالكي، رقباي سياسي وي 

 " صدرجريان" و "العراقيه"متشكل از 
رت پاي بيشتر بر مشاركت در ساختار قد

  .مي فشارند
  

به موازات كارشكنيهاي طويل المدت و 
اهميت جدي ندادن دولت نوري مالكي 
به خواستهاي مخالفان، اعتراضات و 
تظاهرات مردمي به ويژه در استانهاي 
سني نشين باوجود بمب گذاريها، 

و وحشت آفريني از طريق ها دستگيري
. ترور شخصيتهاي سياسي ادامه دارد

تظاهرات و تحصنها در تداوم يافتن 
شهرهاي موصل، سامرا، رمادي، بيجي، 
تكريت، بلد، شرقاط، فلوجه، حديثه، 
ضلوغيه و قائم با شعار سرنگوني دولت 
نوري مالكي، تجمع جمعيت عظيمي از 

 در بغداد و شهرهاي مختلف هاعراقي
استانهاي االنبار، نينوا، كركوك، ديالي و 

فريب نمي "صالح الدين با شعار 
، فراخوان ائتالفها و جنبشهاي "ريمخو

جوانان انقالبي عراق به شركت در 
تظاهرات و اعالم آمادگي كميته مردمي 
سازماندهنده تظاهرات براي برگزاري 
تظاهرات ميليوني در عراق، بر 

م و سازمانيافتگي س، راديكاليپلوراليسم
اعتراضهاي مردمي جهت سرنگوني 

  .ددولت نوري مالكي تاكيد مي ورز
شايان توجه است كه در اين روند، 
معترضان در شهر سني نشين فلوجه با 
برگزاري تظاهراتي، دولت نوري مالكي 

را تهديد كردند كه براي دفاع از 
 و مخالفت با حذف سنيها "العيساوي"

از قدرت سياسي، سالح به دست 
در استان االنبار . خواهند گرفت

معترضان جاده بين المللي كه بغداد را 
ه عمان و دمشق وصل مي كند را ب

آنها از دولت مركزي . مسدود كردند
 مي "ضد سني"خواستند، اقداماتي كه 

معترضان همچنين . نامند را متوقف كند
عليه بشار اسد، رييس جمهور سوريه، و 
نوري مالكي، نخست وزير عراق، شعار 

 و "العيساوي"در اين تظاهرات، . دادند
ان و نيز شماري از نمايندگان پارلم

شيوخ قبايل جنوب عراق شركت 
توقف اعدامها، آزادي زندانيان . داشتند

 تروريسم، توقف 4سياسي، لغو ماده 
حمالت و دستگيريها و سياستهايي كه 
به حاشيه كشانده شدن جمعيت سني 
عراق انجاميده، از مهمترين خواستهاي 

  .تمعترضان اس
  

، به گزارش لبدر هنگام نوشتن اين مط
 بزرگترين تظاهرات "يون بغدادتلويز"

 شهر 27موسوم به تظاهرات ميليوني در 
 استان با شعار 6و منطقه بغداد از 

 در "زمين را زير پاي مالكي بلرزانيم"
تظاهر كنندگان كه توسط . جريان است

كميته هاي تشكيل شده در هر محل 
هماهنگ شده اند، به طور يكپارچه از 

ايي كه مذاكره با نمايندگان و هياته
نوري مالكي فرستاده بود، خودداري 
كردند و خواستار اجراي بي چون و 

در . چراي خواسته هاي خود شدند
پالكاردهاي تظاهر كنندگان از جمله 

پيام به سازمانهاي ": نوشته شده است
ما دارو و غذا نمي خواهيم، : بين المللي

، "ما زندگي شرافتمندانه مي خواهيم
نه به "، "تسال فريب كافي اس10"

نه به "، "آمريكا، نه به رژيم ايران
مالكي برو "، "طايفه گري، نه به تجزيه

مبارك گفت اينها ولگرد "، "!گمشو
خياباني هستند، تو هم گفتي حباب 

مبارك و مالكي دو روي يك "، "هستند
اوباما اگر صداي ما را نمي "، "سكه اند

شنوي، آيا نمي تواني تصوير ما را 
  "ببيني؟
 شمار شركت كنندگان "ويزيون بغدادتل"

در تظاهرات اخير در استان صالح الدين 
را نزديك به يك ميليون تن گزارش 

اين تظاهرات باوجود اعمال . كرده است
محدوديتها و تدابير شديد امنيتي به 

 جاده ها بستن شامل ،فرمان مالكي
جهت جلوگيري از پيوستن مردم به 

 تنممنوع ساختظاهرات كنندگان و 
ورود رسانه ها به محل تظاهرات برپا 

شمار زيادي از سازمانهاي . مي شود
غيردولتي و شوراهاي عشاير شهرهاي 
مختلف جنوب به تظاهرات در استانهاي 

عشاير . ه اندصالح الدين و انبار پيوست
استانهاي ذيقار و سماوه و عشاير كربال 

همبستگي خود را با تظاهركنندگان و 
كرده و كميته اي را متحصنان اعالم 

براي اتحاد و نفي طايفه گري تشكيل 
 هايهمزمان با عراق، عراقي. داده اند

مقيم ساير كشورها از جمله آمريكا، 
هند، فنالند و سوئد نيز در مقابل سفارت 
عراق در اين كشورها دست به تظاهرات 

موطنانشان در  و بر خواستهاي ههزد
تظاهر كنندگان . عراق تاكيد ورزيدند

اعالم كردند تا هنگامي كه دولت 
خواسته هايشان را برآورده نسازد، به 

سخنرانان در . خانه برنخواهند گشت
تظاهرات مزبور تاكيد ورزيده اند كه 
خواستار سرنگوني دولت مالكي هستند 
و به فرمان هيچ سياستمداري گوش 

  . نخواهند داد
  
، خبرنگار سرشناس "منتظرالزيدي"

عراقي و شخصي كه به بوش كفش 
پرتاب كرد، همراه با گروهي از 
شهروندان جنوب در تظاهرات شركت 

ما آماده ":جسته و در سخناني گفت
صدايمان . ما را شكنجه دادند. شهادتيم

را بشنويد، صدايمان را از جنوب در 
ما ! فلوجه شجاع، فلوجه مقاوم بشنويد

ا به اسم شما از اهالي جنوب اين ج
از امروز ديگر به پيشنهاد و . هستيم

شراكت و فريب هيچ سياستمداري 
گوش نمي دهيم، هر كسي كه مي 

به نام شما و در سرزمين . خواهد باشد
شما مي گويم، ديگر دست بسته باقي 

به خدا قسم اگر خواستها . نخواهيم ماند
برآورده نشود، همه ما، چه شيعه و چه 

ني از همين جا و از همين انبار به س
سمت بغداد كنده مي شويم، منطقه سبز 
را محاصره مي كنيم و زندانيان را با 

  ".ددستان خودمان آزاد خواهيم نمو
سخنان منتظر الزيدي به عنوان يكي از 
مهمترين سازمان دهندگان تظاهرات 
اخير به همراه ائتالفهاي گردانهاي 

 ارتقا سطح گوناگون اجتماعي نشان از
آگاهي و عملكرد مردمي دارد كه تا 
رسيدن به هدف از پاي نخواهند 

  .نشست
 به رهبري اياد "العراقيه"ائتالف 

عالوي و صالح المطلك، معاون نخست 
 نيز خواستار استعفاي كابينه ،وزير عراق

مالكي و برگزاري انتخابات زودرس شده 
، رهبران ائتالفها و راستادر اين . اند

ب سياسي گوناگون از نمايندگان احزا
پارلمان دعوت به عمل آوردند تا با 
برگزاري جلسه اي رسمي، استيضاح 
نوري مالكي را اجرايي كنند، اما به دليل 
عدم شركت نمايندگانِ جريان صدر، 
تعداد نمايندگان شركت كننده با 

) نفر163(اختالف سه نفر به حد كفايت 
جلسات پارلماني متعددي . نرسيد

متشكل از نمايندگان گرايشات مختلف 
در ماه گذشته به همين منظور برگزار 
گرديده كه حداقل در يكي از آنها 

درگيري لفظي بين نمايندگان ائتالف 
 و سپس "قانون" با ائتالف "العراقيه"

درگيري فيزيكي بين جريان صدر با 
 سبب "قانون"نمايندگان ائتالف 

  .دتعطيلي مجلس ش
  

 به مثابه "العراقيه"اگرچه ائتالف 
گرايشي سكوالر و ملي از هيچ ابزار 
اعمال قدرتي بهره مند نيست و تا كنون 
در افشاي نقش و توطئه هاي نوري 
مالكي نقش بسيار عمده اي ايفا كرده 

ني باست، اما مطالبات راديكال مردم م
 در چارچوب ،ر تغيير ساختار سياسيب

در همين . هاي آن نمي گنجده خواست
طه زماني كه صالح المطلك، معاون راب

، جهت "العراقيه"نخست وزير از ليست 
آرام ساختن شرايط به منطقه تحصن 

 در استان االنبار رفت، با خشم عترضانم
مردمي روبرو گشت كه به حضور او در 
دولتي كه آنان خواستار سرنگوني اش 

  .هستند، اعتراض مي كردند
 و شعارهاي مردم نه تنها ساختار سياسي

نمايندگان دولت، بلكه نمايندگان 
سرمايه داري جهاني و نهادهاي وابسته 

بدين . به آن را نيز هدف قرار داده است
لحاظ، مردم رمادي ادعاي كوبلر، 
نماينده سازمان ملل، مبني بر تند بودن 
شعارها و حركات اعتراضي و گفتگوي 
وي با نمايندگان مجلس به جاي مردم 

 خواستار عزل وي را به سخره گرفته و
  .توسط سازمان ملل شده اند

نوري مالكي اگر چه در برهه اي زير 
فشار از پايين و جهت كنترل اوضاع با 
آزادي برخي زندانيان سياسي از جمله 

كه با  اما هنگامي. زنان موافقت كرد
تداوم و مقاومت مردم به ويژه در مناطق 
سني نشين روبرو شد، دوباره شيوه 

.  دستور كار قرار دادسركوب را در
انفجارهاي تروريستي در مناطق شيعه 
نشين و ترور شخصيتهاي سياسي از 

، "عيفان السعدون العيساوي"جمله 
نماينده استان االنبار از ليست 

 به دنبال شركتش در يك "العراقيه"
 با هدفتظاهرات ضدمالكي در فلوجه، 

انحراف اعتراضهاي مردمي و دامن زدن 
تاريستي صورت مي به جنگهاي سك

  .پذيرد
  

يكي از داليل كشاكشهاي سياسي، نزاع 
بر سر حق مالكيت و بهره برداري از 
منابع طبيعي و منافع نفتي و محدوده 
مرزي ميان دولت نوري مالكي و 
حكومت اقليم كردستان است كه در ماه 

  .جاري تشديد شده است
پيرامون رهيافت از اين كشاكش 

يه، توافق بين سياسي، سه پروژه ي تجز
بغداد و اربيل يا سركوب خشن جهت 
استقرار ديكتاتوري تمام عيار در چشم 

  .انداز قرار دارد
  9بقيه در صفحه 

  ژرفش نزاع سياسي و اعتراضهاي مردمي در عراق و پيامدهاي آن
 آناهيتا اردوان
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ژرفش نزاع سياسي و 

اعتراضهاي مردمي در عراق و 

  پيامدهاي آن
  

  8بقيه از صفحه 
برخي تحليلگران سياسي تجزيه كردستان را از جنبه 

يكي از . هاي مختلف بعيد ارزيابي مي كنند
مهمترين آنها اين است كه جدا شدن كردستان از 
كشور عراق به معناي تضعيف موضع رژيم به عنوان 

همزمان، يك . يان اصلي مالكي استيكي از حام
كردستان مستقل، كردهاي كشورهاي ديگر از جمله 
تركيه و ايران را به پيوستن به كشور كردستان جديد 
تشويق مي كند و اين موضوعي نيست كه 
ساختارهاي سياسي كشورهاي عربي منطقه، تركيه و 

  .ايران خواستار آن باشند
  

 به معناي عقب توافق بين دولت بغداد و اربيل هم
. استنشيني نوري مالكي از موضع استبدادي اش 

به بيان ديگر، نوري مالكي مي بايست به حق 
مشروع احزاب سياسي ديگر براي شركت در ساختار 
قدرت تن دهد كه اين نيز به معناي تضعيف 
سياستهاي رژيم در منطقه است، زيرا وقتي قدرت 

اد مي انحصاري نباشد، شرايط و فضاي بازي ايج
كند كه توده ها بهتر مي توانند از آن استفاده كنند و 
دستان اشغالگران و مستبدان را از دخالت در مسايل 

  .داخلي شان كوتاه كنند
  

سركوب خشن جهت استقرار يك ديكتاتوري تمام 
عيار نيز با توجه به بافت جامعه عراق و با نگاه به 

ري تظاهرات اخير، پيامدهاي سختي براي دولت نو
سركوب شايد . مالكي و رژيم به همراه خواهد داشت

بتواند به طور مقطعي تاثيرگذار باشد، اما با توجه به 
شرايط حساس منطقه و قيام مردم در كشورهاي 

  .ديگر عربي، قادر نيست ره به تسلط ببرد
  

دانشگاه "، جانشين فرمانده "ناصر شعباني"پاسدار 
 با روزنامه ، در بخشي از مصاحبه اش"امام حسين

اگر ما بتوانيم از ":  دي مي گويد25 مورخ "قدس"
اين بحران عبور كنيم و تا آذر سال آينده وضع 
سوريه همين باشد و عراق با ثبات و ايران نيز اين 

گويم كه ما در  تحريمها را پشت سر بگذارد، من مي
مهندسي ساختار قدرت در نظام بين الملل الهام 

و ماه ديگر وضعيت در ايران و اگر تا د. بخشي داريم
گونه كه حال است باشد، غرب  سوريه و عراق همين 

  ".مي كندما را دعوت به همكاري 
  

در جمالت اين كارگزار رژيم مي توان دريافت كه 
دولت كنوني عراق مهمترين پل ارتباطي با سوريه 
جهت حمايتهاي سياسي، مالي و نظامي از 

 از انقالب مردم به ديكتاتوري بشار اسد و جلوگيري
بحران سياسي نوري مالكي با توجه . شمار مي رود

به تشديد اعتراضات رقباي سياسي و تداوم تظاهرات 
مردمي كه شرح مختصري از آن در اين مطلب آمد، 
وضعيت رژيم و اهداف ننگين آن را با چالشهاي 

هرگونه تغيير . فراوان و جدي روبرو خواهد ساخت
  عراقق مشروع احزاب سياسيتوازن قوا به نفع ح

براي شراكت در قدرت، به نفع مردم كلِ منطقه و به 
  .زيان اهداف مرتجعانه رژيم در منطقه است

  
  

   

  
  

در آستانه ي ورود به انتخابات 
رياست جمهوري در ايران آشفتگي 
در روبناي سياسي بيش از پيش 

برخورد منافع . واضح شده است
 جب مو درون نظاممتضادگروههاي 

واكنشها و موضع گيريهايي آشكار 
محمد رضا خاتمي و . شده است

جبهه ي اصالح طلبان كه مطرود 
بر كوس ، نظام واقع شده اند

نارضايتي خود كوبيده، حق و حقوق 
پايمال شده ي خود در چهارچوب 

گفته هاي . مطالبه مي كنندرا نظام 
طعنه آميز و تمسخر آميز خاتمي در 

 مبني بر ،مورد اظهارات رهبري
برگزاري انتخابات آزاد در ايران 

 از تاكيد خاتمي و گروهي از يشانن
اصالح طلبان بر مواضع قدرت 

  .طلبانه آنها در نظام حاكم است 
  

در اين ميان افرادي مانند عسگر 
اوالدي وخامت اوضاع رژيم را درك 
. كرده در پي بازسازي آن هستند

پس از اظهارات عسگراوالدي 
ليلها و نقدهاي تحها، تفسير

گوناگوني  از سوي جناحهاي درون 
نظام به او وارد آمد كه چيزي غير از 
آشفتگي و از هم گسيختگي پيوند 
جناحهاي درون رژيم استبدادي را 

  . نشان نمي دهد
  

عضو شورايعالي محمد غروي 
و گو   در گفت  قم،هاي علميه حوزه

 درباره ي مواضع ي، د19  سايتبا
حوزه ي علميه جامعه ي مدرسين 

در جلسه جامعه ":ي قم گفت
مدرسين ديدگاههاي آقاي 
عسكراوالدي طرح و مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت ولي هيچ 

 ".تصميمي در مورد آن گرفته نشد
كه مواضع جامعه  وي با بيان اين

مدرسين از طريق اطالعيه رسمي و 
شود،  يا توسط رئيس اعالم مي

بقيه حضرات اعضاي ": افزود
رم جامعه مدرسين تنها نظرات محت

آقاي ... كنند خودشان را بيان مي
عسكراوالدي يك مطلبي را اظهار 

اند هر چند مورد پسند ما   كرده
نباشد ولي آن را از روي صدق و 

. اند صفا و با نيت خوب گفته
نبايستي به خاطر اين اظهارات به 

وي  ".شخصيت ايشان جسارت شود
 ياران آقاي عسكراوالدي از":افزود

اوليه امام و انقالب بودند كه تعداد 
آنها به انگشتان يك دست هم 

و در اين سالها در خدمت . رسد نمي
گاه   مردم و انقالب بوده و هيچ

  نبايد برخي از . طلبكار نبوده است

  
  

افراد برخوردي كنند كه ضد انقالب 
غروي هرگونه  ".خوشحال شوند

هاي شخصيت"برخورد افراطي با 
  اسالمي و انقالبي كه از استوانه

 هستند را "هاي نظام و انقالب
ضربه به انقالب توصيف و بر حفظ 

وي  .حرمت شخصيتها تأكيد كرد
آقاي عسكراوالدي از اركان ":گفت

امروز بعضيها . اصولگرايان هستند
شوند كه از داخل  خوشحال مي

اصولگرايان به ايشان اسائه ادب 
ايد كاري كنند برخي افراد نب. شود

كه مخالفان اصولگرايان خوشحال 
   ".شوند

  
دبير كل حزب موتلفه اسالمي، 
همگرايي اصولگرايان در انتخابات 

تاكيد  را مهم خواند و 92
اصولگرايان در مسير خوبي ":كرد

به  ".كنند براي ائتالف حركت مي
گزارش ايسنا، محمدنبي حبيبي در 
پايان نشست دبيران حزب موتلفه 

نامزد نهايي ":مي اظهار كرداسال
ائتالف بخش عظيمي از 
اصولگرايان قطعا با تيم به ميدان 
خواهد آمد كه اين تيم او را در 
تشكيل كابينه بدنه اجرايي كشور 

  ".همراهي خواهد كرد
  

مواضع اعالم شده از سوي برخي از 
اصول گرايان حاكي از اين است كه 
از هم گسيختگي امور و آشفتگي 

لي زنگ خطر و هشداري اوضاع فع
جدي براي نظام حاكم بر ايران با 

 درون آن باندهايتمامي جناحها و 
 از اين روست كه رژيم ايران .است

زمينه را براي مقابله با بروز 
حركتهاي مردمي و واژگوني كامل 

 ظرفيت ترميم تارژيم آماده مي كند 
را در صورت بروز تحركات خود 

  . اال برداجتماعي بعد از انتخابات ب
  

اما استبداد و خودكامگي رهبري 
 .اين فرصت را از رژيم خواهد گرفت

استبداد سياه پرتوهاي اميد براي 
پيوند جناحها و جريانات درون رژيم 

استبداد به . را در خود خواهد بلعيد
سان موريانه اي در حال جويدن 

  . ميت استكپايه هاي حا
  

همچنين رژيم براي مقابله با بروز 
كات اجتماعي در جريان تحر

انتخابات به سبب به ميدان كشيده 
شدن مردم، دستگاههاي سركوب 
 .گري خود را به فعال كرده است

جانشين رييس سازمان بسيج 
  بسيج براي مقابله : مستضعفين گفت

  
  

ويژه در ه با هرگونه فتنه احتمالي ب
 در آمادگي كامل 92انتخابات سال 

  .برد بسر مي
  

گار سياسي به گزارش خبرن
) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران

منطقه خراسان، سردار علي فضلي 
در حاشيه مراسم اعزام كاروانهاي 
راهيان نور در مشهد در جمع 

 هيچ دغدغه":خبرنگاران اظهار كرد
اي براي مقابله با فتنه احتمالي  

  ". وجود ندارد92انتخابات سال 
  

مردم واليتمدار "وي با بيان اينكه 
 سربلند 88ران اسالمي از فتنه اي

بيرون آمدند ولي برخي خواص 
 88در سال ":، افزود"مردود شدند

قبل از وقوع فتنه براي مقابله با آن 
ريزي نشده بود اما   هيچ برنامه

حضور به موقع مردم ايران اسالمي 
هاي  موجب خنثي شدن توطئه

مردم واليتمدار و . گران شد فتنه
بلند انقالب هاي  وفادار به آرمان

اسالمي ايران با بصيرتي كه دارند 
گران و ساكتين  تمام تحركات فتنه

فتنه را هوشمندانه رصد و در وقت 
   ".مقتضي اقدام خواهند كرد

  
چنانكه مي بينيم بوي سازگاري از 
سوي مستبد ترين جناح دروني 

خاتمي در ديدار با . نظام نمي آيد
اعضاي حزب اراده ي ملت ايران 

ما مي گوييم انتخابات "ست گفته ا
آزاد يعني انتخاباتي كه از جمله 

وقتي كه يك . مهندسي نشود
شخصيت حقيقي كه ممكن است 
شخصا هيچ اعتباري هم نداشته 
باشد ولي انتصاب به يك جايگاه 
مهم حقوقي دارد كه رسما، قانونا و 
شرعا حق دخالت در انتخابات 
رياست جمهوري را ندارد رسما مي 

ندسي كردن منطقي و گويد مه
   ".معقول انتخابات وظيفه ي ماست

اين گفته ها دليل بر تضاد و برخورد 
اين دو جناح در رژيم است كه نمي 

در . توانند با يكديگر سازش كنند
اين ميان بخشي از اصول گرايان 
شرايط خطير فعلي را درك كرده در 
پي وصله كردن تكه پاره هاي رژيم 

 امري بعيد هستند كه موفقيت آنها
با آينده اي روشن . به نظر مي آيد

زا آينده . فروپاشي نظام در راه است
 مگر با ،نمي توان به زنجير كشيد

شناخت عرصه ي عمل اجتماعي و 
اراده و مبارزه جمعي طبقه ي 

 .محروم و محكوم

  استبداد سياه پرتوهاي اميد را خواهد بلعيد
  

 شهره صابري
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 در "تشويق كودكان به كار"

  آموزش و پرورش

داوود روستايي، قائم مقام سازمان دانش 
آموزان  آموزي از آغاز شناسايي دانش  

آور خانواده در شهرستانها خبر داد و  نان 
آوران در سال  جشنواره نان ": گفت

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه "
 آموزاني منظور تقدير از دانش   به "ملي

شود كه در كنار درس  برگزار مي 
خواندن، به خرجي و اقتصادي خانواده 

  ". كنند خود كمك مي
در واكنش به اين سخنان، يك فعال 

جشنواره نان "حقوق كودك برگزاري 
 را تشويق كودك به كار كردن "آوران 

عنوان كرد و گفت، آموزش و پرورش 
بايد شرمنده باشد از اينكه كودكان در 

  . كنند كار مي سن تحصيل 
انجمن حمايت از "فرشيد يزداني، عضو 

 به   دي 2، شنبه "حقوق كودكان
در ":  گفت"ايلنا"خبرگزاري حكومتي 

حالي كه كار كردن كودك در همه 
جاي دنيا تقبيح شده است، برگزاري 

 آوران به نوعي تشويق  جشنواره نان
  ".كودك به كار كردن است

ايد از آموزش و پرورش ب": يزداني گفت
اينكه كودكاني كه در سن تحصيل 

  ". كنند، شرمنده باشد هستند كار مي
برگزاري اين جشنواره در ": وي افزود

راستاي نگاههاي غلط آموزش و 
گيري وزير آموزش  پرورش مانند موضع 

 آموزان  و پرورش نسبت به ازدواج دانش
آوري بخاريهاي نفتي در مدارس  و جمع 

ب به كودكان و است كه در راستاي آسي
  ". گيرد نه حمايت از آنها صورت مي

 "آوران جشنواره نان "يزداني برگزاري 
از سوي آموزش و پرورش را مغاير با 
اصول انساني و بحثهاي كالن ملي 
دانست و به آموزش و پرورش پيشنهاد 
كرد، به جاي برگزاري اين جشنواره، 

آموزان به چرخه  موانع عدم ورود دانش 
 شناسايي و در اختيار دولت و تحصيل را

افكار عمومي قرار دهد تا به برداشت 
  .اين موانع كمك شود

  
آمار دولتي از بي سوادان 

  "واقعي"

، )ايسنا(به گزارش يك منبع دولتي 
رييس نهضت سوادآموزي كشور درباره 

سوادي كه  آخرين آمار اعالم شده از بي 
طبق ":  ميليون نفر است، گفت10حدود 

مار سرشماري نفوس و مسكن نتايج آ
 ميليون و 9، در حال حاضر 90سال 
 هزار نفر افراد باالي شش سال 719

 اند، در   سواد معرفي كرده خود را بي
حالي كه بي سوادان واقعي از نظر 
سازمان نهضت سواد آموزي سه ميليون 

 هزار نفر است كه سن آنها زير 800و 
  "].است[ سال دارند 50

هدف اصلي ": فتعلي باقرزاده گ
سازمان نهضت سواد آموزي تحت 

 سال 49 تا 10پوشش قرار دادن افراد 
هاي مستمر خود را براي  است و برنامه 

  ".اين گروه سني متمركز كرده است
  

 هزار كالس درس با بخاري 150

  نفتي گرم مي شوند

 در بيانيه "كانون صنفي معلمان ايران"
اي به مناسبت حادثه آتش سوزي در 

  :ستان شين آباد پيرانشهر مي نويسددب
 سه سال گذشته، شعار -در دو "
 "تحول بنيادين در آموزش و پرورش"

ها و به مناسبتهاي گوناگون  ها و بار بار
تكرار و شنيده شد و البته راز اين 
دگرگوني بزرگ و شگرف نيز تنها اين 
بود كه پنج سال دبستان به شش سال 

 كشف و با اين! تبديل گرديد و بس
تازه، آموزش و پرورش، درمان همه 
دردهاي خويش را يافت و ديگر نه 
نشاني از كسري بودجه و وضعيت بد و 
فاجعه آميز معيشت آموزگاران و شمار 
باالي دانش آموزان كالس ماند و نه 
چندان خبري از ساختمانهاي فرسوده 

ها و فضاي ناچيز آزمايشگاهي و  مدرسه 
ه همچنين از كارگاهي و ورزشي و البت

  .  كالس درس150000بخاريهاي نفتي 
 نزديك به "شين آباد"در كالس درس 

 -چهل دانش آموز حضور داشته اند
استاندارد شمار دانش آموزان كالس، 

يعني در آن .  نفر است25پيرامون 
كالس، كار معلم، يك و نيم تا دو برابر 

روستا . كاري است كه بايد انجام دهد
كالس با بخاري نفتي گازكشي شده اما 

 شده، و روشن نيست كه  گرم مي
بخاري از چند سال پيش تاكنون تعمير 

 هاي  و اصوال چرا مدرسه. نگرديده است
كشور ثروتمندي چون ايران، بايستي با 
سيستمهاي گرمايشي ناايمن و قديمي 
گرم شوند؟ ايران، يك درصد جمعيت 
جهان را داراست، اما از هفت درصد 

ايران . ن برخوردار استذخاير جها
دومين كشور توليد كننده گاز جهان 

 ترين توليد كنندگان  است، يكي از مهم
نفت جهان و دهمين كشور داراي 

 درصد از 30پس چرا بايد . معادن
اش هنوز هم با بخاري  كالسهاي درس 

 درصد از 40 و 30نفتي گرم شود و 
 اش، فرسوده و  ساختمانهاي مدارس

كه با كم توان ترين تخريبي باشند 
  زمين لرزه اي فرو ريزند؟

 گمان يكي از دل نگرانيهاي  بي
 مدني -هميشگي كنشگران صنفي

اي همچون محمود  فرهنگي ارزنده
باقري، رسول بداقي، محمد داوري، 

كه متاسفانه برخي از ... عبداله مومني و
 ماه است كه بدون 40آنها هم اكنون 

سر حتي يك روز مرخصي در زندان ب
برند، بهبود راستين و بنيادي همين  مي 

اوضاع نابسامان و واپس مانده آموزش و 
  ".پرورش ايران است

  
جان باختن يكي ديگر از دانش 

  آموزان شين آبادي

آموز  زاده، دانش  سارينا رسول 
 درصد 45پيرانشهري كه دچار 

سوختگي بود، بر اثر شدت جراحات جان 
بانيان اين به اين ترتيب تعداد قر. سپرد

پيشتر سيران . حادثه به دو نفر رسيد
يگانه، دانش آموز كالس چهارم، جان 
خود را در اين آتش سوزي از دست داده 

  . بود
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از توابع پيرانشهر در نتيجه آتش گرفتن 
  . بخاري نفتي مصدوم شده اند

  
اعتراض معلمان مقطع ابتدايي 

  در سنندج

كميته هماهنگي براي "به گزارش 
، "كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري

پيرو تغيير و تحول در نظام آموزشي 
ي ششم به مقطع  ايران و افزودن پايه 

ابتدايي، وزارت آموزش و پرورش به 
منظور ارتقا سطح علمي و هماهنگ 

م با هاي دوم و شش نمودن معلمانِ پايه
تغييرات صورت گرفته، تابستان امسال 
به صورت سراسري اقدام به برگزاري 
كالسهايي توجيهي تحت عنوان 

 نمود كه با "كالسهاي ضمن خدمت"
ي معلمان مواجه  نارضايتي گسترده 

معلمان سراسر كشور بر اين . گرديد
باورند كه تغييرات صورت گرفته، با 

از توجه به ثقيل بودن كتابهاي درسي، 
چاله به چاه انداختن نظام آموزشي ايران 
خواهد بود زيرا هيچگونه انطباقي با 

  .شرايط آموزشي ايران ندارد
شايان ذكر است مدرسين كالسهاي 
توجيهي، در حين برگزاري كالسها، در 
نهايت سردرگمي تنها با اتكا به 
تجربيات شخصي، جهت سنجش سطح 
علمي معلمان اقدام به طرح سواالتي 

 نمرات معلمان را  وده و بر اساس آننم
نمودند،  نمودند و اذعان مي تعيين مي 

  . ديگر امتحاني در كار نخواهد بود
هاي از پيش اعالم  اما بر خالف وعده 

اي و ابالغ آن  شده، اخيرا طي بخشنامه 
به مدارس ابتدايي استان كردستان، تنها 
به دليل زد و بندهاي روساي آموزش و 

مان را به گذراندن امتحان پرورش، معل
مكلف و مجبور ساختند كه اين امر 

 معلمان را  موجبات اعتراض گسترده
اما با اين وجود، تمامي . فراهم ساخت

 دوم و ششم سنندج را در  معلمان پايه
 به صورت اجباري در 8/10/91تاريخ 
 سنندج جهت "نامدار مرادي"  مدرسه

به عمل آوردن امتحان مورد نظر جمع 
  . مودندن

در جريان برگزاري اين امتحان اجباري، 
اعتراضات اوج گرفته و بسياري از 
معلمان با پاره كردن كاغذ هاي 

امتحاني، مخالفت خود را با سياستهاي 
اعمال شده اعالم نموده و حاضر به 

در واكنش به . پذيرش آن نشدند
اعتراض معلمان، مسووالن آموزش و 

ضين و پرورش دست به شناسايي معتر
احضار كتبي آنها به حراست آموزش و 

 توبيخ آنان را تحت  پرورش زده و زمينه
عنوان بانيان ايجاد اخالل در نظم 

هدف آنها از . عمومي فراهم نمودند
طرح اين اتهام، بستن راه بروز 
اعتراضات صنفي معلمان و پيوستن آنان 
به ساير اعتراضات اجتماعي و كارگري 

  .است
  

رداخت كمكهاي جلوگيري از پ

مالي خانواده به معلم بازنشسته 

  زنداني

در يك اقدام غير انساني و غير قانوني و 
به منظور تشديد فشارها، كمكهاي مالي 
كه خانواده زنداني، محمد امين آگوشي، 
به حساب وي واريز مي كردند، مسدود 

معلم . و مبلغ آن مصادره گرديد
بازنشسته زنداني در اعتراض به اين 

مال غير انساني و با اشاره به اينكه اع
زندانيان سياسي تنها با كمك مالي 
خانواده هايشان مي توانند نيازهاي 
غذايي، بهداشتي و پوششي خود را 
تامين نمايند، نامه اي جهت افشاي اين 
اقدام و ارسال به سازمانهاي حقوق 

فعالين "بشري و رسانه ها در اختيار 
 قرار "رانحقوق بشر و دمكراسي در اي

  :وي در اين نامه مي نويسد. داده است
اينجانب، زنداني محمد امين آگوشي "

كه در زندان زاهدان تحمل حبس مي 
نمايم، از طرف خانواده و دوستانم مبلغ 

...  هزار تومان به كارت عابر شماره200
نزد بانك ملي شعبه مركزي پيرانشهر به 

جهت تامين . واريز گرديده... رياست
هايم به فروشگاه زندان مراجعه كرده نياز

به من گفته شد، حسابم مسدود شده 
  . است

خانواده ام به نزد رياست بانك مزبور در 
پيرانشهر مراجعه كرده و در جواب به 
آنها گفته شد، چون قبال ضامن بوده، به 
همين خاطر جلوي حسابش را گرفته 

  . ايم
بنده با رياست بانك صحبت كردم و به 

 نفر كل موجودي 300م، در ايران او گفت
بانكها را وام گرفته اند و هنوز وامها را 
پرداخت نكرده اند، كسي هم به آنها 

 200اگر مشكل شما با . چيزي نگفته
هزار تومان يك زنداني و اسير حل مي 

شما و . شود، كار خوبي كرده ايد
سرپرست بانك ملي استان آذربايجان 

داده ايد ولي غربي ميلياردها تومان وام 
هنوز كسي اقساط خود را پرداخت 
نكرده است و افراد زيادي را مي شناسم 
كه اين پولها را در دبي و ساير كشورها 

دزدان بيت . سرمايه گذاري كرده اند
المال و اختالس كنندگان، اقتصاد ايران 
را فلج كرده و مردم را به اين روز سياه 

مسوولين استان ما مي . كشانده اند
واهند با اين مبلغ ناچيز جلوي ريخت خ

  و پاشها را بگيرند؟
   11بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در دي ماه
 فرنگيس بايقره
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ي براي مديريت فساد "ستاد"

  اقتصادي كه سر نگرفت
  منصور امان

   دي12... فراسوي خبر
، يك اُرگان حل "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي"

اختالف بين فراكسيونهاي درگير در باند حاكم، از ساز 
. وكارهاي تنظيم روابط در هرم قُدرت حذف شده است

 و تنظيم هيات عالي حل اختالف"پس از بيهوده شدن 
 كه به دستور آقاي خامنه اي و "رابطه قواي سه گانه

به رياست آيت اهللا شاهرودي تشكيل گرديد، اين 
دومين ظرف بين جناحي است كه در پي تشديد 
درگيريها از صحنه معادالت سياسي بيرون رانده مي 

  .شود
 مزبور با تاييد تشكيل "ستاد"روز دوشنبه، يك عضو 

از علت اين امر اظهار بي اطالعي نشدن جلسات آن، 
آقاي يوسفيان مال در عوض خواستار . كرد

 رقبا در باره دليل برگُزار نشدن نشستها "پاسخگويي"
هفته گُذشته نيز آقاي رمضان ُشجاعي كياسري، . شد

ستاد مبارزه با "يك نماينده ديگر مجلس مالها در 
ان از ، اطالع داده بود كه اين اُرگ"مفاسد اقتصادي

زمان شُروع به كار مجلس نُهم حتي يك جلسه هم 
  .نداشته است

 در پهنه وظيفه اي كه در تيتر "ستاد"پيرامون كارنامه 
، "مبارزه با مفاسد اقتصادي"خود حمل مي كند، يعني 

اعضاي آن در باره موضوع . اطالعات زيادي وجود ندارد
 جلساتي كه تاكنون برگزار كرده اند، با اشاره به

 بودن، حاضر به ارايه توضيح نيستند و "محرمانه"
همچنين روشن نيست آنها چه تدبيرها و اقدامات 
مشخصي را به اجرا گذاشته اند يا در دست اقدام داشته 

  .اند
 را با "ستاد"اما آنچه كه هدف معرفي شده براي اين 

ترديدهاي بيشتري روبرو ساخته، گُماردن يك متهم به 
. رداري كالن مالي به رياست آن استفساد و ُكالهب

انتخاب آقاي رحيمي، معاون اول آقاي احمدي نژاد، 
گُماشته ولي فقيه بر منصب رياست جمهوري، براي اين 
مسووليت در حالي كه او متهم رديف اول پرونده 

 شناخته مي شود و تيتر "بيمه ايران"ُكالهبرداري از 
 كُمك  را يدك مي كشد،"سر حلقه خانه فاطمي"

 از "مبارزه با فساد"زيادي به باور پذير كردن قصد 
  . سوي اين تشُكل نمي كند

، "ستاد"بر اين اساس، بيشتر چنين مي نمايد كه 
ظرفي براي چانه زني و حل و فصل پرونده هايي بوده 
. كه فراكسيونهاي قُدرت عليه يكديگر زير بغل دارند

اگريهاي تدبير مزبور بيش از همه، جلوگيري از افش
 و همزمان "اسرار نظام"علني و بيرون ريخته شدن 

 ها به منظور انتقال "خودي"ايجاد محلي براي 
باجگيري و اعمال فشار از صحنه عمومي را هدف 

  .داشته است
از سوي ديگر، مبتكران آن اُميد داشته اند كه تشكيل 

، حساسيت اجتماعي "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي"
ساد دامنگير حكومتي را كاهش داده و نسبت به ف

 هدايت و مديريت "نظام"اعتراضها به آن را به كانال 
  .كند

در عمل اما هيچيك از اين هدفها و آرزوها به واقعيت 
نپيوست و شدت و گُستره ي درگيريها بر سر قُدرت و 
ثروت از همان گام نخُست، امكاني براي نقش آفريني 

از اين رو، دزدي سه . گذاشتفيلترهاي ميانجي به جا ن
 امنيتيها به همان گونه بر -هزار ميليارد توماني نظامي 

  !سر بازار جار زده شد كه زمين خواري الريجانيها
اعالم بي خاصيت شدن اُرگان ياد شده، نشانه ديگري 

 است و از سر ريز كردن "باال"از عميق تر اختالفها در 
 ايجاد شده در افشاگريهاي بيشتر از درون شكافهاي

   .آينده، خبر مي دهد

 مقدم بر نقش ي پاسدار احمددييتا

  هي در كلي خامنه اميمستق

 مي رژاتي جنا
 هي پوجعفر

 ي د6چهارشنبه ...  خبر يفراسو
 مقدم، فرمانده كل ي احمدليپاسدار اسماع) سه شنبه( گذشته روز

 ندهي نظر نماري كه زهاني با روزنامه كهي فقتي والمي رژسيپل
 وزارت اطالعات اني شود و به ارگان بازجوي اداره ميخامنه ا

 و سركوب معترضان به انتخابات هايريمعروف است، درباره دستگ
 گفتگو ني مقدم در اياحمد. ت گفتگو كرده اسمي شده رژيمهندس
 بر آنها انگشت ياري كرده كه تا كنون بسديي را اشاره و تايموارد

 .گذاشته بودند
 ي اسالمي رهبر جمهورمي نظر مستقريكشور كه ز سي پلفرمانده

 و ببند مشغول است، در مورد سركوب تظاهرات ريبه سركوب و بگ
 و زهرا ي كروبي مهد،ي موسونيرحسي مي و زندان خانگ88سال 

 بعد از فتنه روز عاشورا، ما به ي جلسه اكيدر ": دي گويرهنورد م
 لي فتنه دخنيا كه در ي تعداد از كسانكي كه مي عرض كردشانيا

 بعد دي ابتدا احراز كنديفرمودند برو.  شوندري دستگديهستند با
 40 ستي لكيبعد از احراز . ديري من از من مجوز بگشي پدياوريب

 ". چند نفر با مننيا:  فرمودندمينفره برد
 مردم ني خوني كند كه سركوبهاي مقدم اعتراف مي احمدنگونهيا
هرچند . ردي گي او انجام ممي نظر رهبر و به دستور مستقريز

قرار بود ": دي گوي مقدم مي و موسوي مقدم در مورد كروبياحمد
 ". آقا اجازه ندادندي ولم،ي كني جدي برخوردهانهايواقعا با ا

 كند كه ي جمله و گفته باال به طور كامل مشخص مني هماما
 است و فرمان ي قتل و كشتار در كشور با چه كستيمسوول

 ي زندانهاگري و دزكي و قتل جوانان در كهري جنسشكنجه، تجاوز
 ني مقدم همچنيپاسدار احمد.  كندي صادر مي را چه كسميرژ

 قانون در رد در موي و حرافيي كند كه دستگاه قضاياعتراف م
 ي نهادهاني ارزش ندارد و آنچه باال دست همه ايزيكشور پش

 ي خامنه اي و شخص علهي فقيدهن پركن قرار دارد، دستور ول
 به يي و قضايتي و امني انتظاميدستگاه ها": دي گوياو م. است

 در ي پرونده داده اند، وللي خودشان عمل كرده اند و تشكفهيوظ
 ". شده استنهاي با اري طلحه و زبمله معاي مصلحت باالتركي
 و خط و نشان ي كند كه پرونده سازي محي جمالت تصرنيا

 از ي تنها پوسته اير خامنه ا نظري سركوب زي نهادهادنيكش
 در مورد هر عمل يي اوست كه فرمان نهاني است و اتيواقع
 . كندي را صادر مي اتكارانهيجنا
 ي كامل دستگاه هااري مقدم از اختي گفتگو پاسدار احمدني ادر

 پرده زي و سرخود عمل كردن با مردم ني در بد رفتارميسركوب رژ
 م،ير بود با متر قانون حركت كناگر قرا": دي گوي دارد و ميبر م

اما . رفت ي و به دادسرا مشد ي ملي هر مورد پرونده تشكي براديبا
 ني با اميا  كردهي سعم،ي داريي قضاستگاه كه با ديما با توافق
 ".مي كنيري روند جلوگنيروش از ا

 و تيثي شود كه سخره گرفتن جان و حي واضح تر نمني ااز
 اني را بهي فقتيسط سركوبگران وال شهروندان تويكرامت انسان

 هر ي كند كه نه تنها براي ماني عي مقدم به خوبياحمد. كرد
 صي تشخمي نظر او بر خالف مصالح رژري كه دستگاه زيمورد

 تي والمي در رژان كند، بلكه سركوبگري بر خورد نميبدهد، قانون
ب  و سركويي زورگوراي كنند، زي حركت نمزي ن"با متر قانون" هيفق

 و كرامت ي حقوق انسانيماليشهروندان، تجاوز و شكنجه و پا
 دستگاه لي دلني ندارد، به همي ارزشتي والمي رژيمردم، برا

 دانند ي با سركوبگران توافق كرده هر آنگونه خود صالح مييقضا
 . كنندربا مردم رفتا

 ،ي كشور و گماشته سركوبگر خامنه اسي فرمانده كل پلاعتراف
 و دستگاه سي است تحت نام پليد اراذل و اوباش عملكرانگريب

 عمل ي خامنه اي علم،ي رژهي فقي ولمي نظر مستقري كه زيتيامن
 مي كننده نقش مستقديي مقدم تاي پاسدار احمديگفته ها.  كننديم

 در كشور ي قانوني قتل و ب،ي در شكنجه، تجاوز جنسيخامنه ا
 .است

   چالشهاي معلمان در دي ماه
  

  10حه بقيه از صف
نمي دانم به چه كسي بگويم؟ دادخواهي 
و مظلوميت خود را به گوش چه كساني 

 هزار توماني كه به حساب 200برسانم؟ 
من ريخته اند، جهت تامين بخش ناچيزي 
از احتياجات غذايي و بهداشتي بود و در 
حال حاضر حتي لباس گرم و كافي براي 

قصد داشتم با اين مبلغ . پوشيدن ندارم
 لباسي براي پوشش خود بخرم كه ناچيز

اين افراد به منظور تشديد فشارها عليه 
  .من، اقدام به مسدود كردن حسابم نمودند

  محمد امين آگوشي
  زنداني تبعيدي در زندان مركزي زاهدان

  1391مورخه دي ماه 
  

بازداشت محمد توكلي، فعال 

  فرهنگي 

، محمد توكلي، فعال "هرانا"به گزارش 
كانون صنفي معلمان فرهنگي و عضو 

 از 91 دي ماه 28كرمانشاه، روز پنجشنبه 
طريق حراست آموزش و پروش كرمانشاه به 

  .اطالعات سپاه احضار و سپس بازداشت شد
وي روز گذشته گفتگوي كوتاهي با خانواده 

او در اين گفتگو وضعيت . اش داشته است 
خويش را نامشخص خوانده و از آزادي خود 

  .نموده است خبري  اظهار بي
ها  گفتني است، توكلي در ماه هاي اخير بار

توسط نهادهاي امنيتي و اداره حراست سازمان 
آموزش و پرورش كرمانشاه به بهانه انجام 

  .فعاليتهاي صنفي تحت فشار قرار داشت
  

تجمع بازنشستگان آموزش و 

  پرورش

بازنشستگان (جمعي از بازنشستگان كشوري 
 دي، براي 19به شن روز سه) آموزش و پروش

چندمين بار در مقابل مجلس رژيم تجمع 
  . كردند

به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به 
ايجاد تشكلهاي كارگري،اين بازنشستگان در 

 دي نيز در مقابل مجلس در 12روز سه شنبه  
 درصد اضافه 10اعتراض به خبر افزايش 

. حقوق براي سال آينده تجمع كرده بودند
ته هاي بازنشستگان عبارت بعضي از خواس

  :است از
  اجراي كامل قانون مديريت كشوري-
تعديل و ترميم حقوق و مزاياي بازنشستگي -

  مطابق با ساير سازمانهاي دولتي
  87 و 86پرداخت معوقه مطالبات سالهاي -

اين گروه از بازنشستگان آموزش و پرورش در 
 دي در مقابل اداره 25روز دوشنبه 

ن تهران در خيابان فياض بازنشستگان استا
به گزارش كميته . بخش تجمع كردند

هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي 
كارگري، در اين تجمع نمايندگان منتخب 

 دي به 19بازنشستگان كه در تجمع سه شنبه 
درون مجلس رفته و با نمايندگان صحبت 
كرده بودند گزارشي از اين گفت و گو به 

  .حاضران داده شد
 ماده اي تنظيم و توسط 6يان قطعنامه در پا

همه حاضران امضا گرديد و قرار بر اين شد 
كه اين قطعنامه توسط نمايندگان به كميسيون 

  .اجتماعي مجلس رژيم تحويل داده شود
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يي شوراي ملي مقاومت با  اجالس مياندوره
جمهور  حضور خانم مريم رجوي، رئيس

  . برگزيدة شورا، برگزار شد
در آغاز جلسه، پس از اجراي جمعي سرود 

، سرود رسمي »اي ايران اي مرز پرگهر«
شوراي ملي مقاومت، خانم رجوي در سخنان 
افتتاحيه خود به اعضاي شورا خيرمقدم گفت 

 تظاهرات مردم به جان آمده و به نبردها و
يي كه از سوريه تا عراق و ايران، سلطه 

يي رژيم واليت   ديكتاتوري و جبهه منطقه
  .اند، درود فرستاد فقيه را به لرزه درآورده

رئيس جمهور برگزيده شورا به تحوالت 
 بين دو اجالس هصورت گرفته در فاصل

يي، از جمله پيروزي كارزار سياسي  مياندوره
قي مقاومت در لغو برچسب ظالمانه و حقو

تروريستي در آمريكا و سپس كانادا؛ پايداري 
 مجاهدان اشرف و ليبرتي در برابر توطئة بي

سازي اجباري و غارت اموالشان  خانمان
توسط عوامل رژيم واليت فقيه در عراق؛ به 
ستوه آمدن مردم بر اثر تورم و گراني بيسابقه 

اپذير درون و فقر كمرشكن؛ مخاصمات مهارن
حاكميت؛ اعدامهاي جمعي و رو به افزايش 

هاي   رژيم، و اعالم برپايي يكانها و دسته
ارتش آزاديبخش ملي ايران در سراسر ميهن 
  اشغال شده در پاسخ به ضرورتهاي دوران

جديد و تغيير تعادل بين مقاومت و رژيم، 
اي و همدستانش  خامنه«:اشاره كرد وگفت

ديگر از منافع در وضعيتي هستند كه 
سال پيش، يا از  بادآوردة جنگ عراق در ده

آنچه با قرار دادن ظالمانة مجاهدين در 
ليستهاي تروريستي به چنگ آورده بودند، 

آنچه در اين سالها سرپوش  .برخوردار نيستند
ضعفهاي بنيادين رژيم واليت فقيه بود و 
برايش فضاي حياتي فراهم كرده بود، حاال 

اين  .دهد به شدت فشار ميگلوي رژيم را 
شرائط مسئوليت تاريخي بزرگي را بر دوش 
اين مقاومت و فرد فرد اعضا و حاميانش قرار 

  . »دهد مي
  

شوراي ملي مقاومت در بحثهاي اجالس 
مياندوره يي، سير پرشتاب تحوالت اوضاع در 
ميهنمان ايران و هم چنين رخدادهاي عراق 

ه جويان  و سوريه و سياستهاي مداخله
كه -ديكتاتوري آخوندي در اين كشورها را 

هر روز در تظاهرات مردمي عراق و سوريه و 
هاي نيروهاي ميهن پرست و   در بيانيه

انقالبي اين كشورها افشا و محكوم مي 
  .  مورد بررسي قرار داد-شود

شورا اين مداخالت ننگين و جنايت آميز 
رژيم آخوندي را، كه به طورخاص به 

جانبه در سركوب و كشتار مشاركت همه 
مردم سوريه راه برده است، به شدت محكوم 
كرد و با تأكيد بر همبستگي مردم و مقاومت 
ايران با مردم به پاخاسته و آزاديخواه سوريه 
و عراق تاكيد كرد كه همدستي خامنه اي با 
ديكتاتورهايي چون بشار اسد و نوري مالكي 

ژي بخش غير قابل انفكاك سياست و استرات
او براي حفظ سلطه و هژموني اش در ايران 
است و پيگيري بي دنده و ترمز اين سياست 
در مرحله كنوني، با توجه به موقعيت رژيم و 

تحوالت بين المللي و منطقه يي و پيامدهاي 
قيامها و بهار عربي، قبل از هرچيز، ضعف 
بنيادين و بن بست بي عالج ديكتاتوري 

  . دكن آخوندي را باز تاب مي
  

اجالس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت 
پس از بررسي انزواي فزاينده رژيم و 
پيامدهاي تحريمهاي بين المللي به خاطر 
برنامة دستيابي به سالحهاي اتمي، نتيجه 
گرفت كه اگرچه سياست مماشات هم چنان 

جانبه و طرد كامل  در اعمال تحريمهاي همه
 كند، ديكتاتوري نامشروع آخوندها تعلل مي

اما سران و كارشناسان خود رژيم هم اذعان 
دارند كه اصرار بر دستيابي به بمب اتمي، 
رژيم را اكنون به بحران مرگباري نظير 
مقطع پاياني جنگ هشت ساله با عراق دچار 

زهر خوردن و عقب «كرده و به دوراهي 
پذيرش عواقب مهلك سياست «يا » نشيني

. ده استرسان» اعالم جنگ با جامعه جهاني
درچنين شرايطي، رژيم در برابر بحرانهاي 
حاد اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي و 
هم چنين به سبب بحران درون حاكميت و 
باند غالب برسر نمايش انتخابات رياست 

بستها و تنگناهاي  جمهوري، از هر سو با بن
هم از اين . غير قابل عبور مواجه شده است 

زده از چشم  تاي، وحش  روست كه خامنه
انداز تيره و تاري كه در مقابل خود مي بيند، 

يي جز تشديد سركوب و خفقان و   چاره
افزودن بر شمار اعدامهاي وحشيانه و جمعي 
براي كنترل اوضاع و جلوگيري از انفجار 
خشم و نارضايتي متراكم مردم و استمرار 
توطئه هاي ضد انساني اش عليه مقاومت 

صوص عليه رزمندگان سازمانيافته و به خ
  .اشرف و ليبرتي، نمي يابد

  
اجالس شوراي ملي مقاومت به پايداري 
رزمندگان آزادي در اين موقعيت خطير و 
بغرنج درود فرستاد و درهم شكستن توطئه 

نظير  هاي دشمن و پيروزي تاريخي و بي
مقاومت در كارزار لغو برچسب تروريستي را 

مسير كه حاصل ثبات قدم و درستي مشي و 
جنبش است، به تمامي اعضا و حاميان 
مقاومت تبريك گفت و تأكيد كرد كه 
راهگشايي و اعتالي مقاومت رو در روي 
فالكت و بن بست دشمن، بر سنگيني بار 
مسئوليت شورا در پيگيري هدف اساسي اش 
كه همانا سرنگوني استبداد ديني و استقرار 
آزادي و حاكميت مردم در ايران است، 

  .افزايد مي
در اين اجالس، دكتركريم قصيم، مسئول 
كميسيون محيط زيست شورا، كتاب 

جاده « جديدش را كه با عنوان 
 سياست اپيزمنت -هاي جنگ  كن صاف

از »  قرن بيستم30غرب با فاشيسم دهه
چاپ خارج شده است، به رئيس جمهور 

  .برگزيده مقاومت اهدا كرد
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در يك اقدام 

كرامت جنايتكارانه 

 به اهللا زارعيان

  شهادت رسيد
كرامت اهللا زارعيان جهرمي فرزند 

 با رتبه برتر در 1364فرج متولد 
 در رشته طراحي 1382سال 
دوره روزانه وارد دانشگاه  صنعتي

  . هنرهاي زيباي تهران شد
فعاليت سياسي وي از همان بدو 

سال . از شدورود به دانشگاه آغ
 به دليل فعاليت سياسي از 1385

مهر . دانشگاه تهران اخراج شد
 در رشته كارگرداني و 1385

تصويربرداري دانشگاه علمي 
سيما مشغول  كاربردي صدا و

 پس از 1388در سال . تحصيل شد
حوادث انتخابات دستگير و به 

بعد از مدتي . زندان اوين منتقل شد
مدارك به دليل نداشتن مستندات و 

معتبر، تبرئه و آزاد شد ولي 
متاسفانه به قدري شكنجه شده بود 
كه حتي قادر به فعاليتهاي معمولي 

  .زندگي نبود
بعد از آزادي تحت فشار و تعقيب 
بود و حتي اين فشارها به دانشگاه 

 او را سيما نيز انتقال يافت و صدا و
 دانشگاه براي بار دوم اخراج از

به او ود كه كردند و اين در حالي ب
 فيلم كوتاه 5طور تجربي بيش از 

تهيه كرده و دهها فيلم نامه به 
رشته تحرير درآورد و در فيلمهاي 
بسياري تدوينگر، دستيار كارگردان، 

  . عكاس بود
باره دستگير   دو1389بهمن ماه 

شد،  شد و در حالي كه شكنجه مي
در مقابل ديدگانش اوراق هويتي او 

ن انداخته و دستگاه خورد كدر را 
 كه ديگر هيچ كردندبه او اعالم 

بعد از . هويتي در ايران نداريد
 1000گذشت چند روز در 

) محل دستگيري( كيلومتري تهران
كه  با لباس آستين كوتاه در حالي

وسايل شخصي اش را هم ضبط 
  كرده بودند، در يك شب زمستاني 

بسيار سرد با مشكالت فراوان 
 جسمي رها مي شود و توسط
  .خانواده تحت درمان قرار مي گيرد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به خانواده مي اودر اين زمان خود 
گويد كه به دليل شكنجه هاي 
فراوان روحي، جسمي و رواني در 
سلول خود، گذشت شبانه روز را 

 و بنابراين نمي كردهاحساس نمي 
داند كه دقيقا چند روز در بازداشت 

از از اين زمان به بعد . بوده است
دوستان، آشنايان و حتي اعضاي 

به استثناي پدر (درجه يك خانواده 
دوري ) و مادر و خواهر كوچكش

مي كند و با انتخاب يك زندگي 
پنهاني، تمامي تالش خود را براي 
آسايش خانواده و دوستان خود مي 

  . كند
 1391 تا سال 1389در اثناي سال 

 تحت تعقيب، به طور مرتب
 فصد اعتراف بازجويي و شكنجه به

اجباري به جرمهاي نكرده قرار 
 اخطار ويگرفته و چندين بار به 
 تهران را مي دهند كه بايد سريعاً

  . ترك كند
 از 1391 دي 9در روز پنجشنبه 

او طرف فردي ناشناس به خانواده 
اي  اطالع مي دهند كه سانحه
. استبراي كرامت اهللا پيش آمده 

ي با شنيدن اين خبر برادر و تعداد
خانه اجاره اي در محل او از اقوام 

خيابان نظام آباد تهران حضور او در 
مي يابند كه متاسفانه با صحنه 
جنايتي بسيار هولناك مواجه مي 

كرامت اهللا زنده ياد جنازه . شوند
زارعيان با لباس بيروني و جوراب 
در كف حمام افتاده بود و به دليل 
باز بودن آب جوش و بخار آب به 

 ساعت، جنازه كامال فاسد 96مدت 
خاطر بوي تعفن شديد و ه شده و ب

متالشي شدن جسد، به سختي 
  .قابل شناسايي و جابجايي بود

 وي با بريدن مچ دست چپ جانيان
 سانتيمتر، اقدام به 6به طول 

صحنه سازي خودكشي كرده بودند 
كه به گفته پزشكي قانوني اين 
زخم كامال سطحي بوده و آسيبي 

 كردهحتي تاندوم وارد نبه رگ و 
 ي قانوني پزشكيطبق گواه .است

نامبرده زير شكنجه شديد، قطع 
نخاع شده و بر اثر شدت شكنجه 

  . جان سپرد
اين صحنه سازيها در اين حقيقت 
كه اطالعات سپاه مسئول قتل اين 
دانشجوي مبارز است خللي ايجاد 

  .نمي كند
آژانس ايران خبر و چند : منبع

  وبسايت ديگر

  اجالس مياندوره يي 

 شوراي ملي مقاومت ايران
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  در پاريس چه گذشت؟
 9/10( پنجشنبه -ديرگاه شب چهارشنبه

پليس فرانسه اجساد سه زن كرد ) ژانويه
رساني  اهل تركيه در مركز اطالع

. كردستان در شهر پاريس را كشف كرد
به گفته خبرگزاري فرانسه اين سه تن 
هركدام با يك گلوله در سرشان به قتل 

يكي از اين سه تن خانم . رسيده بودند
 ساله، از بنيانگذاران 55كينه جانسيز، س

حزب كارگران كردستان تركيه و 
نخستين زن عضو ارشد اين سازمان 

دو تن ديگر خانم فيدان . بوده است
 ساله، رييس مركز اطالع 32دوگان، 

نماينده كنگره ملي  رساني كردستان و
ديگري خانم ليال  كردستان در فرانسه و

عضو   و ساله، مقيم بلژيك25سولماز، 
  .كنگره ملي كردستان بوده است

درب , بنا به اظهارات مقامات رسمي
ورود به آپارتماني كه اين سه تن حضور 

در عين حال . داشته اند كد داشته است
 شود كه محل وقوع جرم و گفته مي

همچنين شخص خانم جانسيز با توجه 
 به موقعيتش در حزب تحت نظر و

  .مراقبت پليس هم بوده است
 ادارت نماينده فدراسيون انجمن لئون

كردها در فرانسه به كانال خبري بي اف 
در اين دفتر هيچ دوربين مدار : ام گفت

 تحقيقات ؛اي نبوده و اضافه كرد  بسته
ها هيچ   دهد كه همسايه اوليه نشان مي
يعني شليك با . (اند  صدايي نشنيده

  )صداخفه كن همراه بوده است
د در وقوع يك به اين ترتيب اندكي تردي

عمل تروريستي بسيار حرفه اي باقي 
  .نمي ماند

  
  عامل ترور كيست؟

پس از اين واقعه هواداران حزب 
كارگران كردستان تركيه به سرعت در 
تجمعي در برابر محل جنايت عليه 

برخي از مقامات . تركيه شعار دادند
حزبي تركيه نيز اين عمل را  كشوري و

ارگران تصفيه حسابهاي دروني حزب ك
مقامات فرانسوي، . كردستان دانستند

همچون وزير كشور فرانسه كه در محل 
همچنين مقامات پليس  حاضر شد، و

اعالم كردند كه بايد منتظر تحقيقات 
  .بود

فرانسوا هوالند رييس جمهور فرانسه 
ن را شخصا مي گفت يكي از مقتوال

اعالم كرد براي شناختن  شناخته و
اين جنايت بايد عامالن  درست داليل و

  .منتظر تحقيقات بود
معاون نخست وزير تركيه اين قتلها را 

دست داشتن كشورش را  محكوم كرد و
  .تكذيب نمود

آقاي طيب اردوغان، نخست وزير تركيه 
كه در داكار به سر مي برد، ضمن 
يادآوري اينكه ممكن است اين جنايت 
نتيجه تصفيه حسابهاي درون حزبي 

ين قتلها مي تواند با ا«:باشد اضافه كرد
  .»انگيزه اخاللگري در روند صلح باشد

رمزي كارتال كه يكي از رهبران 
« :كنفرانس ملي كردستان است گفت

اوجاالن . اين يك جنايت سياسي است
دولت تركيه مذاكرات صلح را شروع  و

تركها هم خواستار گفتگو . كرده اند
اما طرفهايي هستند كه با حل . هستند

خواهند  ها مخالفند وميمسئله كرد
 .»جريان صلح را خراب كنند

روشنتر  به تدريج اين فرضيه بيشتر و
امره اوسلو، يكي از اعضاي . بيان گرديد

تروريسم تركيه در اين  سابق پليس ضد
صلح ميان دولت تركيه و «:زمينه گفت

 ديگران مثل ايران و سوريه را ،كردها
  ».آشفته مي كرد

 در شماره جمعه روزنامه نيويورك تايمز
نظريه « ژانويه خود در مقاله اي در 11

از قول متين » انگيزه هاي اين قتل ها و
جانسيز برادر سكينه جانسيز از جمله 

متين گفت خانواده او « :چنين نوشت
متقاعد است كه خواهرش قرباني يك 

او گفت هدف . ترور حرفه اي بوده است
از اين كار اخالل در مذاكرات صلح 

ه به تازگي براي پايان دادن به است ك
دهه ها درگيري خونين ميان دولت 
تركيه و پ ك ك آغاز شده 

خواهر من در حمايت از روند ...است
» ...صلح زندگي خود را پرداخت

بسياري از شورشيان كرد بر «:اوگفت
اين باورند كه ناسيوناليستهاي تركيه در 

اما نظر متقابلي هم . پشت قتل قراردارند
دارد، و برخي از شورشيان اين وجود 

باورند كه ايران مي تواند اين حمله را 
به عنوان يك راه براي بي ثبات كردن 
تركيه هدايت كرده باشد، چرا تركيه در 
برابر متحد ايران، يعني بشار اسد در 

  ».سوريه ايستاده است
  

  واقعيت چيست؟
 به اين ترتيب هر چند احتياط حكم مي

ات بمانيم تا كند كه منتظر تحقيق
حقيقت روشن شود، اما در عين حال 
بسياري حقايق گويا هستند كه در 

توان روي  جواب به سوآل اصلي مي
  :آنها متمركز شد

دولت تركيه رسماً دست داشتن در . 1
در . اين جنايت را تكذيب كرده است

عين حال كه انجام عمليات تروريستي 
در تاريخچه دولت تركيه ، از اين نوع

   نداريمسراغ
اينكه اين كار توسط جناحهاي داخل . 2

ك انجام شده باشد واقعي . ك. پ
 چرا كه به نظر مي رسد مذاكره ،نيست

خواست عمومي اين حزب است وعبداهللا 
اوجاالن هنوز تماميت حزب را نمايندگي 

  .مي كند
نسبت دادن اين جنايت به دولت . 3

قعي به نظر سوريه هم در اين شرايط وا
تواند  بشار اسد اكنون نمي. نمي رسد

بنابر . دروازهاي دمشق را كنترل كند
اين توانايي سازمان دادن عملياتي با 

  .اين درجه از دقت وپيچيدگي را ندارد

تنها رژيمي كه بيشترين منافع را در . 4
اين جنايت دارد رژيم آخوندي حاكم بر 

  :ايران است چرا كه
 حفظ دولت سوريه سياست رژيم ايران-

سياست دولت  آن است و وحمايت از
سرنگوني رژيم سوريه ، تركيه به عكس

  .است
. كا. كا. رژيم ايران با حمايت از پ-

پيشرفت سياست تركيه در سوريه را به 
  .گروگان گرفته است

. كا. دولت اردوغان مذاكرات صلح با پ-
اين مذاكرات تا  كا را آغاز كرده و

با اين . ته استمراحلي هم پيش رف
مذاكرات برگ بازي رژيم ايران از 

شود و در نتيجه دولت  دستش خارج مي
تر خود را  تواند سياست فعال تركيه مي

  .در سوريه پيش ببرد
از سوي ديگر تكنيك بكار رفته در . 5

 عمليات ترور بسيار شبيه عمليات تروري 

 
است كه رژيم آخوندي دهها مورد آن را 

خود طي سالهاي گذشته عليه اپوزيسيون 
طور خاص اين ه ب. به اجرا درآورده است

كار بسيار شبيه ترور عبدالرحمان قاسملو 
  مي1993دو همراه او در وين در سال  و

  .باشد
تكنيك  به اين ترتيب منطق سياسي و

آيا . كار به رژيم ايران اشاره دارند
تحقيقات هم همين حقيقت را نشان 

  خواهد داد؟
  

  مؤخره
 يك كاميون 1995 ژوئن سال 25روز 

انفجاري يك ساختمان عظيم به نام 
را در شهر ظهران عربستان هدف » ربُخ«

ساختمان مزبور محل سكونت . قرارداد
در . سربازان آمريكايي مقيم عربستان بود

 سرباز 19نتيجه آن انفجار بزرگ 
 تن از 500آمريكايي كشته و بيش از 

  .آنها زخمي شدند
 از اين واقعه هفته نامه دو سه روز بعد

معروف المجله مصاحبه اي با رييس 
جمهور برگزيده مقاومت در لندن انجام 

 اًدر اين مصاحبه صالح قالب، كه بعد. داد
وزير تبليغات اردن شد، از خانم رجوي 
سوآل كرد كه چه كسي پشت اين انفجار 

خانم رجوي در پاسخ گفت . قرار دارد
ز اين رژيم آخوندي ا هيچكس به جز

  .برد عمل تروريستي سود نمي

در آن زمان هنوز مقاومت ايران 
كامل در مورد نحوه  اطالعات دقيق و

انجام آن جنايت توسط سپاه پاسداران 
 اين اطالعات اًبعد. بدست نياورده بود

در يك كنفرانس  كامل شد و
اسامي  مطبوعاتي با تمام جزييات و

دست اندركار آن  پاسداران فرمانده و
  .نايت اعالم گرديدج

بعدها به نوشته مجله نيويوركر 
رفسنجاني در پاسخ وليعهد آن زمان 

ملك عبداهللا پادشاه كنوني (عربستان 
در اسالم آباد به او گفت كه ) اين كشور

خامنه اي پشت آن عمل تروريستي 
 .بوده است

شنبه،  سايت همبستگي ملي  سه: منبع
  2013 ژانويه 15 / 1391 دي 26
 
 
 

 

 

  

دستگيري دو مظنون در ارتباط 

 با قتل زنان كرد در پاريس

  
حدود يك هفته پس از قتل :دويچه وله

سه فعال كرد تركيه در پاريس پليس 
فرانسه اعالم كرد دو نفر را در ارتباط 

سه . با اين حادثه بازداشت كرده است
زني كه به قتل رسيدند عضو حزب 

  .بودند) ك.ك.پ(كارگران كردستان 
/  دي30(شنبه  ري رويترز صبح خبرگزا

گزارش داد دو مردي كه )  ژانويه19
شنبه در ارتباط با قتل سه  ظاهراً پنج

زن كرد بازداشت شدند از كردهاي 
  تركيه هستند و با قربانيان ارتباط داشته

  .اند
 21( ژانويه 10پليس فرانسه شامگاه 

جسد سه زن فعال كرد را كه با ) دي
به قتل رسيدند شليك گلوله به سرشان 

در يك مركز كردها در پاريس پيدا 
يكي از اين سه نفر سكينه . كرد

جانسيز، از بنيانگذاران حزب كارگران 
  .كردستان تركيه بود

  

  چه كسي زنان كرد را در پاريس ترور كرد؟
  سنابرق زاهدي
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تن سه آخرين ديدار با 

 در پ كا كافعال از 

  دياربكر تركيه
  

تن از كردهاي تركيه  هزار چندين صد
ن فعاالتن از  سه تجليل ازدر مراسم 

در ) پ گا كا(حزي كارگزان كردستان 
 ، بزرگنرين شهر كردستان نركيه،دياربكر

به گفته خبرنگار بي روز . شركت كردند
 28  اين شهر در روز پنجشنبهبي سي،

در ، 2013 ژانويه 17 برابر با 1391دي 
حين برپايي مراسم، تقريبا به حالت 

  .بودتعطيل در آمده 
يك روز قبل از اين مراسم بزرگ و 

از اجساد اين سه فعال زن كرد، پرشور، 
  .به فرودگاه دياربكر منتقل شدپاريس 

سكينه جانسيز، يكي از بنيانگذاران 
، )ا كا كپ(حزب كارگردان كردستان 

فيدان دوغان و ليال سولماز روز پنج 
انستيتو  در ) ژانويه10( دي 21 شنبه
سكينه . ترور شدند در شهر پاريس كرد

 كه وارد كادر بودجانسيز نخستين زني 
  رهبري پ ك ك شد

 نا در كنار ساكني مراسم سوگواردر
 مناطق ري ساي، كردهادياربكرشهر 

 ياسي و خارج از كشور ، مقامات سهيترك
 مجلس ندگاني مشهور و نماياجتماعو 

 كورت ، عادل . حضور داشتندزي نهيترك
با  تركيه  مجلسگان كردندينمايكي از 

 با ي مراسم در مصاحبه انيحضور در ا
 تعداد شركت كنندگان در هي روسيصدا

  .  دانستيونيليمراسم را م
 زنان كه ني اادي به  گفت؛ كورتعادل
اطر  مبارزه به خي خود را برايزندگ
 ميكردند ما آرام نخواه  فدايآزاد

 حادثه ني كه مجرمان اينشست، تا زمان
  .مشخص نشوند

 در آخرين ديدار و وداپس از مراسم 
اين مبارزان براي  جسد اربكريد

 محل تولدشان ي به شهرهايخاكسپار
 به زي جانسنهيجسد سك. شد فرستاده

 و ستاني دوغان به البداني ، فميدرس
  .شد منتقل ني مرس بهلمزي شااليل

 29به گزارش فرات نيوز، روز جمعه 
 جانسز توسط دهها نهي سككريپدي، 

در » است  زندهديشه«هزار نفر و با شعار 
دهها هزار . شد به خاك سپرده درسيم 

 به طرف يمينفر از شهروندان درس
 كري به راه افتاده كه پميدرس» خانه جم«

 تيجمع. شد ي ميجانسز در آنجا نگهدار
 يها   شد و به لهجهپوش  اهياضر سح

  . مرتب شعار سردادندي و زازاكيكرمانج
ها از  ن از احزاب و سازماياديشمار ز

جبهه ،  حزب صلح و دموكراسليقب
 ي از سازمانهاگري دياريخلق و بس

 عيي در مراسم تشي و حقوق بشريمدن
  .افتندي جانسز حضور كريپ

شكسته باد  «ي حاضر شعارهاتيجمع
، زن«، »زند ي صلح را بهم م كهيدست
 خود دي از شهميدرس« و »ي آزادي،زندگ

  ك خلق.ك.پ «،»كند ي ميصاحبدار
باد رهبر  زنده« و »نجاستي ا  خلق،است

  .سردادند» آپو

 

كارشكني در روند 

  گفتگوهاي صلح
دو روز پس از كشف جسد سه فعال 
كرد در پاريس رجب طيب اردوغان، 
 نخست وزير تركيه، از فرانسه

 عامالن "هر چه سريعتر"خواست تا 
او هدف . اين ترور را شناسايي كند

از قتل سه فعال كرد را كارشكني در 
روند گفتگوهاي صلح ميان دولت 
تركيه با عبداهللا اوجاالن، رهبر 
زنداني حزب كارگران كردستان، 

  .عنوان كرده است
به گزارش رويترز دو فرد بازداشت 

ستند  ساله ه39 و 30شده دو كرد 
 ي  كه يكي از آنها مدتي راننده

پليس . سكينه جانسيز بوده است
رد پاي "فرانسه از كشف يك 

 خبر داده اما از نقش "كننده تعيين
احتمالي بازداشت شدگان در قتل 
سه فعال كرد خبري منتشر نكرده 

  .است
فيدان دوغان و ليال سولماز دو 
قرباني ديگر كرد هستند كه مانند 

االن ارشد حزب جانسيز از فع
در . شدند محسوب مي . ك.ك.پ

پي قتل اين سه فعال كرد تظاهرات 
اي در شهرهاي مختلف  گسترده 

شمار . تركيه و فرانسه برگزار شد
 هزار 15تظاهركنندگان در پاريس 

 .نفر گزارش شده است
   

احتمال تسويه 

  گروهي حساب درون
فعاالن كرد دولت تركيه را مسئول 

. دانند مي. ك.ك.قتل سه عضو پ
مقامهاي دولتي تركيه در مقابل 

 ي تسويه  معتقدند اين قتل نتيجه
حسابهاي داخلي ميان رهبران 
كردها و احتماالً كار كساني است 
كه از توافقهاي صورت گرفته ميان 
اوجاالن و نمايندگان دولت ناخشنود 

  .هستند
در تركيه، اروپا و . ك.ك.حزب پ

آمريكا در فهرست گروههاي 
ريستي قرار دارد و فعاليتش ترو

اعضاي اين حزب از . ممنوع است
 مبارزه مسلحانه را عليه 1984سال 

  .اند دولت مركزي تركيه آغاز كرده
كم دو نفر از زنان كشته  دست 

ي كرد سالهاي طوالني در  شده
آلمان ساكن و تحت نظر پليس بوده 

تركيه كشورهاي اروپايي به . اند 
كند  ا متهم ميويژه آلمان و فرانسه ر

كه از همكاري الزم براي مقابله با 
  .كنند خودداري مي. ك.ك.پ

 هزار كرد مقيم فرانسه 150حدود 
اين كشور يكي از بزرگترين . هستند

مراكز تجمع مهاجران و پناهندگان 
  .شود كرد محسوب مي

  
  

 توسط ي مجدد مرتضوعزل

 ي عدالت اداروانيد
 هي پوجعفر

 ي د27چهارشنبه ...  خبريفراسو
 دي سعاستي بار رني دومي براي عدالت اداروانيد

 سركوب دستگاه ي از مهره هايكي ،يمرتضو
 ني بر سازمان تامه،ي فقتي والمي رژييقضا

 . را لغو كردياجتماع
 روابط منحط ي از نمادهايكي كه ي مرتضوديسع

 است، ي اسالمي جمهورمي رژيي قضاستميدر س
 يادگاه ها از منصب قضا در ديپس از بركنار

 كه در سركوب مطبوعات و ي به پاس نقشم،يرژ
 نقش اش در زندان ژهي به وشي دگر انديروهاين

 كرد، مورد فاي ا88 جنبش ي و سركوبزكيكهر
 ي قرار گرفته و به مقام باالد نژاي احمدتيحما

 استياو كه مدتها ر.  گمارده شديگري ديحكومت
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را به عهده داشت، 

 ني صندوق تاماستي به ر1390در اسفند 
 انتصاب در كشاكش نيا.  منصوب شدياجتماع

 مورد اعتراض ،ي نژاد و مجلس آخوندي احمدنيب
 قرار گرفت و پس از ناني از مجلس نشيتعداد
 حكم عزل ي عدالت ادارواني به دتيشكا

 . صادر شديمرتضو
 ني اي نژاد كه حاضر به كنار گذاري احمداما

خادم گوش به فرمان دستگاه سركوب نبود، با 
 نام آن ،ي اجتماعني در اساسنامه صندوق تامرييتغ

 با نگونهي داد و اريي تغي اجتماعنيرا به سازمان تام
 ي عدالت ادارواني بار حكم دري از زيكاله شرع

 .فرار كرد
 اني پاير مرتضو بر سناني كشاكش مجلس نشاما

 ني اهي عليدي جدتي شكاگري و آنها بار دافتين
.  طرح كردندي عدالت اداروانياقدام دولت به د

 عدالت، واني دگريبار د) ي د25(روز دوشنبه 
 ي اجتماعني نام صندوق تامرييمصوبه دولت در تغ

 ي مرتضوي عاملري با قانون و حكم مدريرا مغا
 بر آن را ياجتماع كار، تعاون و رفاه ري وزسطتو

 .باطل اعالم كرد
 ،ياري اكبر بختي است كه به گفته علي در حالنيا
 سيير"،ي عدالت ادارواني دي از مقامهايكي

 با قانون اعالم ري مصوبه را مغانيمجلس هم ا
 خصوص ني در ايكرده بود كه پس از مهلت قانون

 ." اثر داده نشدبيترت
عدالت  واني دي راني رسد اي به نظر مهرچند

 گرفته شود، دهي نژاد نادي هم توسط احمديادار
 ي مجلس آخوندندگاني از نماي جمعشيشاپياما پ

 كار، هشدار داده ري وز،ي االسالمخيبه عبدالرضا ش
 ي را بركنار نكند، از ابزارهاياند كه اگر مرتضو

 . استفاده خواهند كرديگري ديقانون
ه  بدنام دستگاي از مهره هايكي ي مرتضوديسع

 خامنه تي سركوب تحت نظر والستمي و سييقضا
 يكشاكش بر سر مقام و منصب مرتضو.  استيا

 كه به يعي و فجاي انسانري به اعمال غي ربطچيه
 رايدستور و تحت نظر او انجام گرفته ندارد، ز

 ي مرتضوي كه امروز شاكي از كسانياريبس
 نيبه هم.  ندارندي از وي بهترمههستند، كارنا

 دست ني پرونده از اني كه در گردش ا استليدل
 مي رژي بوروكراسيدورهايبه آن دست در كر

 به كار خود مشغولند و تنها هاي مرتضوه،ي فقتيوال
 بلند يي در كنار گوشه، سر و صداهايهر از چند

 قدرت ي باندهايري شود كه منشا آن درگيم
 تكاراني جنايي قضاگردي به پي ربطچياست و ه

 .ندارد
  
  

  

هاي دار ولي چوبه 

فقيه در انتظار 

  اجراي حكم اعدام 

   
  زينت ميرهاشمي 

    دي24فراسوي خبر يكشنبه 
در حالي كه سراپاي رژيم را 
بحران گرفته، چوبه هاي دار، 
شالق و شكنجه از حركت باز 

تشديد خشونت و . نمي ايستند
افزايش سركوبي همراه با افزايش 
اعدام، بيانگر وضعيت نامتعين و 

رژيم براي .  رژيم استمتزلزل
رهايي از بحران و مهار جنگ و 
جدال براي شراكت در قدرت، با 
سركوب بيشتر ايجاد ترس مي 
كند تا مبادا كنشگران اجتماعي 
شكاف در قدرت را به فرصت 
براي حركت اجتماعي تبديل 

  . كنند
بر اساس خبرهاي منتشر شده، 

 تن از زندانيان 5حكم اعدام 
سط ديوان سياسي در اهواز تو

عالي رژيم تاييد و ابالغ شده 
 زنداني سياسي در 5اين . است
  .  دستگير شده اند2011سال 

 زنداني سياسي، هاشم شعباني 5
نژاد، هادي راشدي، سيد يابر 
البوشو و سيد مختار البوشو بعد از 
انقالب ضد سلطنتي در سال 

 متولد و داراي تحصيالت 1357
همچنين اين . عالي هستند

نيان سياسي در مدت اسارت زندا
در سياهچالهاي رژيم به شدت 
شكنجه و مورد آزار و اذيت براي 

  . گرفتن اعتراف عليه خود شده اند
از طرف ديگر دو جوان به نامهاي 
زانيار و لقمان مرادي زير حكم 

خانواده هاي اين . اعدام قرار دارند
دو زنداني كه از اهالي مريوان 

رزندان هستند، براي نجات جان ف
خود از همه نهادهاي مدافع 
حقوق بشر و اهالي مريوان كمك 

  . خواسته اند
تشديد خشونت و سركوب 
نشاندهنده قدرت و ثبات رژيم 
نيست، بر عكس نشان از لرزش و 

همه . شكاف در حكومت است
اين جنايتها در حالي صورت مي 
گيرد كه مجمع عمومي ملل 
متحد در ماه گذشته قطعنامه اي 

كوميت نقض فاحش حقوق در مح
. بشر در ايران به تصويب رساند

رژيم ايران بيش از هر زمان در 
مجامع بين المللي رسوا و در 

بر . افكار عمومي ايزوله شده است
همين منظر از تمامي راههاي 
ممكن براي فشار به رژيم جهت 

  . لغو حكم اعدام بايد تالش كرد
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بخشي از كارگران صنايع فوالد و *

ذوب آهن اصفهان چند روزي هست كه 
در داخل خيابان نشاط اصفهان و بيشتر 

 روي استانداري اصفهان دست  در رو به
به گزارش . زنند به تجمع اعتراضي مي

 دي وبسايت همبستگي 3روز يكشنبه 
ملي، اين كارگران كه در جلوي 

ه خود استانداري تجمع كرده بودند همرا
پالكارد آورده بودند و روي آن 

  . درخواستهايشان را نوشته بودند
  
كارگران پيماني كارخانه فجر در *

 دي، 4منطقه ويژه ماهشهر روز دوشنبه 
به گزارش ايلنا اين . اعتصاب كردند

كارگران به نامشخص بودن وضعيت 
جذب نيروها و پرداخت نشدن مزايايي 

د دست تر قول آن داده شده بو كه پيش
  .از كار كشيدند

  
كارگران فضاي سبز شهرداري *

 دي با تجمع 5اصفهان روز سه شنبه 
در مقابل ساختمان شهرداري اصفهان 
خواستار رسيدگي به مشكالت خود 

به گزارش خبرگزاري حكومتي . شدند
مهر، اين كارگران با وجود سختي كار 
در اين حوزه، هيچگونه حق سختي 

عالوه بر .  گيردكاري به آنان تعلق نمي
اين كارگران فضاي سبز شهرداري 
اصفهان از مرخصي استعالجي، افزايش 
دستمزد و اضافه كاري نيز محروم 

  .هستند
  
 175 هزار تني شكر و 100كارخانه *

هزار تني تصفيه شكر شركت كشت و 
صنعت نيشكر دهخدا بعد از ظهر سه 

 دي با حضور محمود احمدي 5شنبه 
تاح شد و به گزارش نژاد در اهواز افت

مهر همزمان كارگران كارخانه قند اهواز 
  .تجمع اعتراضي برپاداشتند

  
بازنشستگان ذوب آهن اصفهان به *

دليل عدم پرداخت معوقاتشان، روز سه 
 دي، دست به اعتراض چندباره 5شنبه 

به گزارش خبرگزاري حكومتي . زدند
فاز، در سومين دوره از اين اعتراضات 

ز اين افراد در چهار راه گروه بزرگي ا
نقاشي تجمع كرده و مسير خيابان نشاط 

  .را سد كردند
  
 تن از كارگران كارخانجات 180حدود *

 در روز سه 2 و 1صنايع فلزي شماره 
 دي در اعتراض به عدم پرداخت 5شنبه 

سنوات خود و بي توجهي مسئوالن 
استانداري تهران به وعده هاي شان در 

ي دست به تجمع مقابل اين استاندار
  .اعتراضي زدند

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
كارگران در اين تجمع پالكارد بزرگي را 
: در دست داشتند كه در آن نوشته بودند

ما كارگران بازنشسته صنايع فلزي بيش 
از سه سال است سنوات خود را دريافت 

اين كارگران يك روز قبل . نكرده ايم
ي در محل كارخانه و با برگزاري مجمع

شنيدن گزارش نمايندگاي خود تصميم 
به تجمع در مقابل استانداري تهران 

  . گرفتند
  
كارگران و رانندگان اخراجي معدن *

 6، در روز چهارشنبه "آغ دره"طالي 
دي در مقابل فرمانداري رژيم در تكاب 

به گزارش . دست به اعتراض زدند
نين وبسايت پيام، فرماندار با مشاهده چ

وضعيتي وترس از كشيده شدن اعتراض 
به داخل شهر در يك فرافكني و شانه 
خالي كردن از مسئوليت خود، معترضان 

سپس كارگران . را به كارفرما ارجاع داد
و رانندگان با تجمع درمقابل كارخانه 
پس از ساعتها بالتكليفي و عدم 
پاسخگويي مسئوالن و مديران، به 

ند و كار به اعتراض خود ادامه مي ده
درگيري كشيده مي شود و درنهايت 
مديران قول رسيدگي به اعتراض 
كارگران و رانندگان اخراجي را در روز 

اما بر خالف . يكشنبه بعد را مي دهند
 نفر 13انتظار اخراجيان، شبانه 

ازمعترضان توسط اداره اطالعات 
دستگير و به محل نامعلومي انتقال داده 

  .مي شوند
آغ دره سالهاست كه در معدن طالي 

“ حاج عباس نيري”قبضه فردي بنام 
اين معدن . ازمسئوالن سابق سپاه است

بزرگترين معدن طالي خاورميانه 
محسوب مي شود كه درجنوب استان 

  .آذربايجان غربي واقع شده است
  
كارگران شركت لنگرطاليي بندر *

 دي در مقابل 9عباس در روز شنبه 
 اسكله، درب ورودي شركت در جاده

نرسيده به باغستان بندر عباس، تجمع 
اعتراضي كرده و خواستار چهار ماه 

به گزارش . حقوق معوقه خود بودند
وبسايت آژانس ايران خبر، شركت لنگر 
طاليي بندر عباس كار خدمات سوخت 
رساني و تخليه و بارگيري و حمل و 
نقل كشيها را در اسكله بندرعباس 

  . انجام مي دهد
  
ن كشتارگاه در شهر پاوه در روز كارگرا*

 دي چهارمين روز اعتصاب 12سه شنبه 
بنا بر گزارش . خود را شروع كردند

 هماهنگي براي كمك به ايجاد  كميته
تشكلهاي كارگري، كارگران كشتارگاه 
در شهر پاوه به دليل نداشتن امكانات 
بهداشتي در محيط كار، دست به 

ش بر پايه اين گزار. اعتصاب زده اند
 هاي قصابي  همچنين تعدادي از مغازه

هم به دليل كمياب بودن گوشت و باال 
بودن قيمت آن دست به اعتصاب 

  .اند زده
  
كارگران كارخانه نورد لوله صفا روز *

 دي در اعتراض به عدم پرداخت 9شنبه 

به . دستمزدهايشان دست از كار كشيدند
  گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،

ن اعتصاب مسئوالن كارخانه به دنبال اي
با حضور در ميان كارگران به آنان وعده 
دادند كه تا پايان همين روز، يك ماه از 
دستمزد معوقه كارگران را به حساب 

 كارگر 2400. شان واريز خواهند كرد
كارخانه هاي نورد لوله صفا و پروفيل 
ساوه شش ماه است دستمزدهاي خود 

  .را دريافت نكرده اند
ه گزارش اتحاديه آزاد كارگران بنا ب

ايران، در دومين روز تجمع كارگران 
نورد لوله صفا تعدادي از كارگران 
پروفيل ساوه نيز حضور داشتند و 
كارگران نورد لوله صفا با انتخاب ده 

ه ضمن تداوم اعتصاب خود قرار نمايند
 دي در 12است در جلسه روز سه شنبه 

محل فرمانداري كه با حضور رستمي 
  .صفا برگزار خواهد شد شركت كنند

 دي تجمع و اعتصاب 12روز سه شنبه 
اين كارگران وارد چهارمين روز خود شد 

 مهندس و كارشناس 250و همزمان 
اين كارخانه نيز به كارگران اعتصابي 

  .يوستندپ
به گزارش  ايلنا، كارگران حاضر در اين 
تجمع چهار روزه، دليل اعتراض 

 ماهه دستمزد و 6كارگران را تعويق 
شان ذكر كرد كه از يك  ساير مطالبات

ماه گذشته به طور مرتب وعده 
شود اما  پرداختش به كارگران داده مي

  .شود محقق نمي
  
كارگران كارخانه شير پاك كه بيش از *
ه حقوق نگرفته اند در روز سه شنبه  ما6

 دي، كارخانه را به تصرف خود در 12
آورده و اعالم نمودند تا وضعيت حقوق 
آنها تعيين تكليف نشود از كارخانه خارج 

به گزارش آژانس ايران خبر، . شوند نمي
در تقابل با اين حركت كارگران، 
مأموران انتظامي و لباس شخصي به 

د نيروي صحنه آمدند و يك سرگر
انتظامي به نام رئيسي به كارگران گفت 
اين كار شما مصداق محاربه است چون 
اين كارخانه سهام دولتي دارد و متعلق 
به دولت است و قصد داشت با تهديد 

  .كارگران را از كارخانه بيرون آورد
  
به گزارش وبسايت آذوح، در روزهاي *

 دي، حدود 12 و سه شنبه 11دوشنبه 
ازنشستگان شركت ايدم كه صد نفر از ب

بيش از يكسال پيش بازنشسته شده اند 
به علت عدم دريافت حقوق معوقه خود 
از جمله مبلغ پايان كار، در مقابل 
شركت ايدم تبريز دست به تجمع 

  .اعتراض آميز زده اند
  
 تن از كارگران كنتورخوان 30حدود *

شركت گاز استان كردستان در سنندج 
ن بودن دستمزدها، در اعتراض به پايي

عدم تامين كفش ولباس، پرداخت 
در ... نكردن هزينه اياب و ذهاب خود و

 دي دست به 12روز سه شنبه 
  .اعتصاب زدند

 هماهنگي براي  به گزارش كميته
كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، 
حقوق كارگران كنتور خوان ماهيانه 

 هزار تومان در ازاي 450مبلغي معادل 
الني و شرايط سخت ساعات كار طو

  . كاري است
   

كارگران شهرداري قائم شهر در روز *
 دي، در مقابل فرمانداري 13چهارشنبه 

دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان 
به . دست به تجمع و اعتراض زدند

گزارش فارس؛ يكي ازكارگران 
شهرداري قائم شهر كه صداي خسته و 

گفت؛ با اينكه  محزونش مشخص بود 
 دغدغه كارگران متاهل را مجرد است

دارد، انگار خودش در زندگي قبالً با اين 
  .درد و رنجها آشنا بود

  
 تن از كارگران گروه 50بيش از *

كارخانه صنايع (صنايع پوشش ايران 
به نمايندگي از ساير كارگران ) رشت

ديگر كارخانجات اين شركت، روز شنبه 
 در اعتراض به عدم اجراي   دي16

ستگي پيش از موعد و يك قانون بازنش
در ) سيستماتيك(مند  ماه تاخير سازمان

پرداخت حقوق، مقابل درب ورودي 
به گزارش ايلنا، . كارخانه تجمع كردند

اين كارگران پس از اعالم خواسته هاي 
خود به مسئوالن كارخانه تجمع خود را  

يكي از كارگران . به پايان رساندند
ه شركت پوشش حاضر در اين تجمع، ب

ورشكستگي اين : خبرنگار ايلنا گفت
كارخانه به دليل بارش سنگين برف در 

 بود كه بسياري از صنايع 83سال 
  .گيالن را نابود كرد

  
در پي شكايت دو نفر از كارگران *

سامانه يك شركت واحد اتوبوسراني 
تهران و حومه از شوراي اسالمي اين 

 نفر از رانندگان 70شركت، حدود 
 خواست انحالل نهاد شركت واحد با

شوراي اسالمي كار و حمايت از 
 دي، 17همكاران خود، روز يكشنبه 

دست به تجمع در مقابل اداره كار 
  .شمال غرب تهران زدند

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
رانندگان شركت واحد در حمايت از 
همكاران خود و اعتراض به عملكرد ضد 

شركت كارگري شوراي اسالمي كار 
واحد، خواهان انحالل اين نهاد ضد 

  .كارگري شدند
شوراي اسالمي شركت واحد تهران 
راساً و به طور مداوم دست به اخراج 
كارگران و تضيع حقوق آنان مي زند و 
مستقيماً به عنوان عامل كارفرما عليه 

  .كارگران اقدام مي كند
 تن از 1200اعتصاب متحدانه *

له صفا در روز كارگران  كارخانه نورد لو
به .  دي، وارد هشتمين روز شد16شنبه 

گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، در 
ادامه تالش رستمي صفا براي باز 

ه فرمول بندي زير را جهت پايان دادن ب
  :اعتصاب به آنان پيشنهاد كرد

  16بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

كارگران و مزدبگيران در دي ماه 

1391  

  15بقيه ار صفحه 
گرداندن كارگران بر سر كار وي حوالي 
ظهر نمايندگان كارگران را به نشست 

 ساعته 5/2دعوت كرد و طي جلسه اي 
پرداخت دستمزد مرداد و شهريور -

كارگران در روز بيست و پنجم ماه 
  جاري

 مهر و آبان در بهمن  پرداخت دستمزد-
  ماه
 پرداخت دستمزد آذر و دي به همراه -

  عيدي و پاداش كارگران در اسفند ماه
 پرداخت دستمزد بهمن و اسفند در -

  92سال 
بنا بر اين گزارش به دنبال اين جلسه، 
نمايندگان كارگران پيشنهادات كارفرما 
را با همكاران خود در ميان گذاشتند، اما 

كيد بر خلف وعده كارگران ضمن تا
هاي كارفرما به اعتصاب خود پايان 
ندادند و اعالم كردند فردا طي اتخاذ 
تصميمي دسته جمعي پاسخ خود را به 

  .كارفرما خواهند داد
  
به گزارش ايلنا، كارگران كارخانه قند *

 18و تصويه شكر اهواز، روز دوشنبه 
دي، در اعتراض به عدم توجه مسئوالن 

ن، براي دومين روز شا در رفع مشكالت
پياپي در مقابل استانداري خوزستان 

  . دست به تجمع زدند
  
» كاغذسازي كارون«كارگران كارخانه *

 دي، در اعتراض به 18روز دوشنبه 
توجهي مسئوالن در رفع  بي

شان، در مقابل استانداري  مشكالت
  .خوزستان دست به تجمع زدند

كاغذسازي «به گزارش ايلنا، كارخانه 
پس از واگذاري به بخش » كارون

 به داليل 85خصوصي در سال 
نامعلومي تعطيل شد و كارفرماي جديد 

  . كارگر گرفت200تصميم به اخراج 
  
بازنشستگان ارتشي در روز سه شنبه *

 دي، در برابر مجلس دست به تجمع 19
  . زدند

به گزارش آژانس ايران خبر، 
بازنشستگان ارتشي به عدم پرداخت 

از سوي دولت اعتراض مطالبات خود 
ارتشيان از نمايندگان مجلس . داشتند

خواستند تا به وضعيت آنها رسيدگي 
و مطالبات آنها هرچه سريعتر . شود

  پرداخت گردد
  
ي فعاالن كارگري بازداشتي در  خانواده*

 دي، مقابل 19مهاباد روز سه شنبه 
به گزارش . اداره اطالعات تجمع كردند

كمك به  ي هماهنگي براي  كميته
ايجاد تشكلهاي كارگري، آنان خواهان 
آزادي محمد موالنايي، واحد سيده و 
يوسف آب خرابات شدند؛ اما با برخورد 
توهين آميز و تهديد ماموران روبرو 
شدند و تنها واحد سيده طي تماس 

اش درخواست  تلفني كوتاهي با خانواده 
  .لباس نموده است

  
كارگران گروه صنايع پوشش ايران *
 24روز يكشنبه ) كارخانه صنايع رشت(

دي در مقابل درب كارخانه تجمع خود 
به گزارش ايلنا، تجمع . را آغاز كردند

كارگران اين بار نسبت به هفته ي پيش 
گسترده تر وطوالني تر برگزار شده 

  .است
  
صدها تن از كارگران شركتهاي *

پيمانكاري پتروشيميهاي ماهشهر روز 
بل فرمانداري  دي در مقا25دوشنبه 

  ماهشهر دست به تجمع اعتراضي زدند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
به دنبال اين تجمع تعدادي از كارگران 
پيمانكاري منطقه ويژه اقتصادي 

اين . ماهشهر نيز به اين تجمع پيوستند
كارگران به طور مرتب با سر دادن 
شعارهايي خواهان رسيدگي به 

ند و در مقابل خواستهاي خود بود
درخواست فرمانداري مبني بر انتخاب 
نماينده جهت مذاكره دست به مقاومت 
زدند و خواهان حضور فرماندار در ميان 

  .خود شدند
  
كارگران كارخانه نساجي خامنه شبستر *

 دي، به دليل عدم 26روز سه شنبه 
پرداخت حقوق، تعطيلي كارخانه مذكور 

تگي و عدم رسيدگي به بيمه بازنشس
خود مقابل درب شمالي مجلس رژيم 

به گزارش ايلنا، اين . تجمع كردند
كارخانه در شهر خامنه در كنار جاده 

  .تبريز شبستر اروميه قرار دارد
جمعي از كارگران فضاي سبز *

 26شنبه  شهرداري اصفهان در روز سه
دي، با تجمع در محوطه ساختمان 
مركزي شهرداري اصفهان در واكنش 

عدم افزايش حقوق و پرداخت نسبت به 
به . معوقات خود دست به اعتراض زدند

گزارش مهر، در حالي افزايش حقوق و 
دستمزد كارگران شهرداريها سال 

اي از سوي وزارت  گذشته در مصوبه 
كشور به شهرداري اصفهان ابالغ شده 
كه مديريت شهري اصفهان با وجود 

هاي بسيار كارگران خود از  گاليه 
يشتي، هنوز تصميم به وضعيت مع

  .اجرايي كردن اين مصوبه نگرفته است
  
كارگران اداره آب و فاضالب روستايي *

دشتستان در اعتراض به عدم پرداخت 
 دي در اداره 30حقوق خود در روز شنبه 

آب و فاضالب دشتستان دست به 
  .اعتصاب زده وتجمع كردند

به گزارش وبسايت اتحادجنوب،يك 
ر اين حركت كارگر شركت كننده د

اگر مصوبه اجرايي : اعتراضي گفت
دولت در راستاي خصوصي سازي 
اعمال شده، چرا رسيدگيهاي الزم 
صورت نمي گيرد؟ چرا بودجه اي 

  اختصاص نمي يابد؟
  
كارگران رسمي و قرار دادي كارخانه *

روز شنبه » ايران پويا«يخچال سازي 
 دي، در اعتراض به شايعه انحالل 30

اين كارخانه در مقابل درب ورودي اين 
  .كارخانه دست به تجمع زدند

نماينده كارگران كارخانه ايران پويا در 
تشريح داليل اعتراض كارگران، به ايلنا 

 90ود و خروج از امروز كارت ور: گفت
كارگر قرارداد موقت غير فعال و از ورود 
آنان به محل كارشان جلوگيري شده 

اين وضعيت باعث تشديد نگراني . است
كارگران از شايعه تعطيلي اين كارخانه 

  .شده است
كارخانه ايران پويا وابسته به بنياد 
مستضعفان، واقع در جاده مخصوص 
 كرج، سازنده انواع يخچال و پروفيل

 كارگر 200آلومينيومي است كه حدود 
  .دارد

  
 از كارگران بازنشسته شركت جمعي*

 دي با 30پتروشيمي آبادان در روز شنبه 
تجمع مقابل ساختمان شركت نفت 

خود » حق معيشت«خواستار پرداخت 
به گزارش ايلنا، مشاور رئيس . شدند

هيئت مديره صندوقهاي بازنشستگي 
مع اعتراضي وزارت نفت با تاييد اين تج

گفت؛ مستمري بازنشستگان شركت 

پتروشيمي آبادان را صندوق بازنشستگي 
كند ولي حق  وزارت نفت پرداخت مي

توانيم قانوناً پرداخت  معيشت آنان را نمي
كنيم زيرا كارفرماي آنها اين مبلغ را به 

  .ما پرداخت نكرده است
  

بياينه مشترك سنديكاها، 

اتحاديه ها و ديگرتشكل هاي 

ارگري پيرامون بي توجهي به ك

  زندگي كارگران و كودكان

حوادث ناگوار مرگ كارگران و كودكان 
در چند هفته ي اخير يكي پس از 

ديگري بيانگر بي توجهي مسووالن و 
  .كارفرمايان به جان انسانهاست

 كارگر افغاني به هنگام كار در منطقه 5
. خاك سفيد تهران پارس زير آوار رفتند

ن، فاجعه كشته شدن به دنبال آ
كارگران در معدن زغال سنگ طبس و 
فاجعه هاي ديگري كه هر روزه در جاي 

بنا بر آمار ... جاي ايران رخ مي دهد
 5.5منتشره، هر روز به طور متوسط 

كارگر در اثر حوادث كار و نبود شرايط 
  .ايمني جان خود را از دست مي دهند

با توجه به آن كه حكومت كليه 
ي خود را در قبال مردم و مسووليتها

نظارت بر ايمني و بهداشت و بهروزي 
مردم و به خصوص كارگران و خانواده 
هايشان را فراموش كرده است، هر روز 
شرايط بدتري بر زندگي اقشار متوسط 
به پايين سايه مي افكند و هر روز اخبار 
وحشتناك تري از نابودي انسانها در 

 و محل كار و زندگي و سفر و جاده
  .خيابانها پخش مي شود

همچنين كنار ناايمني شرايط كار، خبرها 
حاكي از آن است كه جان كودكان در 
مدارس مخروبه و غير ايمن نيز در خطر 

قربانيان حريق مدرسه ي . است
روستايي شين آباد در پيرانشهر اروميه 

 نفر رسيده است كه 37در آذربايجان به 
متاسفانه . دو نفر از آنان فوت كرده اند

مسووالن به جاي آن كه امكانات 
رفاهي، گرمايشي و شرايط ايمني 
وگرمايشي كالسهاي درس روستاها و 
شهرستانها را افزايش دهند، معلم، 
مستخدم يا بخاري مدرسه را محكوم 
كرده اند تا شانه از زير بار مسووليت 

  .خود كنار كشند
آينده ي اين دانش آموزان سوخته شده 

رسيده و معلم زحمتكش آنها ، زخمي و ت
چه مي شود كه بايد با نقص عضو به 

  زندگي در شرايط سخت ادامه دهند؟
ما تشكلهاي كارگري امضا كننده، 
ضمن حمايت از بيانيه انجمن صنفي 
معلمان، يادآوري مي شويم كه 
مسووالن مملكتي بايد به وظايفشان 
عمل كنند و از كارگران وخانواده هاي 

 حوادث مي خواهيم آسيب ديده اين
يكديگر را دريابند، به هم بپيوندند و 
براي درمان اين دردهاي مشترك، 

  .تشكلهاي خود را تشكيل دهند
براي رسيدن به آينده اي بهتر براي 
زندگي و كار، چاره اي جز وحدت، 
. تشكيالت و اتحاد سراسري نداريم

پيش به سوي تشكل مستقل و 
  .سراسري كارگران ايران

  1391دي ماه 
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس 

  راني تهران وحومه
هيات موسس سنديكاي كارگران نقاش 

  و تزئينات ساختماني
  اتحاديه كارگران پروژه اي

  سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك
  اتحاديه آزاد كارگران ايران

  كانون مدافعان حقوق كارگر
سركوب، آزار، پرونده سازي، 

 محاكمه دستگيري، شكنجه و
فعاالن كارگري در ايران را به 

  .شدت محكوم مي كنيم



  17 صفحه              زنان      1391بهمن  اول – 331نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  سوليتود: زنان مداخله گر

 از مادري سياه پوست در "سوليتود"
 در جزيره گوآدولوپ، 1772حوالي سال 

از مستعمرات فرانسه در درياي آنتيل، 
مادرِ وي را در دهكده . به دنيا آمد

 دستگير و به بردگي "كاربه دو كاپستر"
وي در مسير، بارها مورد . مي گيرند

ز اين رو، ا. تجاوز جنسي قرار مي گيرد
در .  دو رگه به دنيا مي آيد"سوليتود"

 برده داري منسوخ شد، اما 1794سال 
ناپلئون بناپارت هشت سال بعد دوباره 

او سربازانش را براي . آن را برقرار كرد
سركوب بردگان آزاد شده گوآدولوپ 

 نيز به خاطر دورگه "سوليتود". فرستاد
. بودن، برده به حساب مي آمد

با جسارتي بي نظير به  "سوليتود"
مبارزان پيوست و تا آخرين نفس 

او كه حامله بود، به . مسلحانه جنگيد
فرداي روز . شدت زخمي و دستگير شد

، 1802 نوامبر سال 29زايمان، در تاريخ 
  . اين زن آزاده را به دار آويختند

 در "سوليتود"شايان توجه است كه 
  .  است"تنهايي"زبان فرانسه به معني 

  !ش گرامي بادياد
  

خشم مردم هند و معضل تجاوز 

  جنسي

 – 2013 ژانويه 7خبرگزاري زنان، 
، آنطور كه قرباني جديد "فرياد داميني"

تجاوز جنسي ناميده مي شود، سكوت 
زنان هند را از هر طبقه و هر ناحيه اي 

جوانان در راهپيماييها و . شكسته است
اعتراضات عليه تجاوز جنسي، درد خود 

  . اد مي زنندرا فري
با دستگيري شش مرد كه متهم به 
تجاوز و قتل وحشيانه دانشجوي بيست 
و سه ساله هندي هستند، به نظر مي 
رسد كه ماموران دولتي اين بار در برابر 
عمل شرم آور تجاوز جنسي به سرعت 

اما دهه ها . واكنش نشان داده اند
خونسردي دولت پيرامون اين معضل و 

 مردم خشمگين هند را تباني با مجرمان،
اين در . به خيابانها كشانده است

حاليست كه دولت در برابر خشم 
جوانان، به شيوه هاي خشونت آميز 

با اين حال، . متوسل شده است
روشهايي مانند محاصره مناطق توسط 
پليس و محدود سازي دسترسي به 
امكانات نقل و انتقال از سوي دولت 

مي كه قادر به ايجاد سد برابر مرد
خواستار رسيدگي ريشه اي به معضل 

بروز چنين . تجاوز جنسي هستند، نيست
خشمي ريشه در فساد دولتي، استفاده 
سياسي از سيستم قضايي كشور و 
تحقيقات بيهوده و بي مصرف در رابطه 
با تجاوز جنسي كه شامل تست پزشكي 

تجاوز "مي شود كه زنان قرباني، آن را 
  . رد مي نامند، دا"دوم جنسي

  
 جنايي در هند آنچنان -شبكه سياسي 

قدرتمند و پيچيده عمل مي كند كه 
قرار گرفتن تحت حمايت قانون براي 
هر فرد هندي نزديك به غيرممكن 

يك چهارم از نمايندگان مجلس . است
هند به ارتكاب نوعي جنايت متهم 

اتحاد اصالحات ". هستند
، يك گروه مدني كه "دموكراتيك

 در دهلي نو مستقر مركز اصلي اش
است، بر اساس گزارشي اعالم مي 
دارد كه گروههاي سياسي در هند در 
انتخابات ملي، كانديداتوري دستكم 
شش نامزد، با سابقه اتهام تجاوز 

اين آمار . جنسي را تحمل مي كنند
براي انتخابات دولتي چهار برابر بيشتر 

برخي از سياستمداراني كه به . است
ايتي مانند آدم ربايي دليل ارتكاب جن

يا قصد قتل عمد در زندان به سر مي 
برند نيز در انتخابات و ديگر رقابتهاي 
سياسي شركت مي جويند و در 
. بسياري مواقع موفق نيز مي شوند

 جنايي بدون –چنين شبكه سياسي 
همدستي و اجابت دولت و نهادهاي 
وابسته به آن قادر به ادامه حيات 

 از فاسد ترين پليس هند يكي. نيست
نهادهاي دولتي به شمار مي رود و در 
بسياري موارد يا با جنايتكاران تباني 
. مي كند و يا خود جزو آنان است

بسياري از جنايتهاي پليس در جامعه 
پدرساالر هند عليه زنان انجام مي 

  . پذيرد
قربانيان تجاوز جنسي در مراجعه به 
پليس با بازجويي غير انساني جهت 

 در اين مورد كه آيا آنان به قضاوت
راستي مورد تجاوز جنسي قرار گرفته 

چنين . اند يا خير، مواجه مي شوند
قضاوتهايي بسته به نوع پوشش 
قرباني و همراهي يا همراهي نشدن 
وي توسط مردي از خانواده صورت 

، يك 2005در آوريل سال . مي پذيرد
پليس به دختر نوجواني در حين انجام 

در . اوز جنسي كردماموريت تج
بسياري از مناطق هند شيوه اي بسيار 
غيرانساني جهت صحت و سقم ادعاي 
قرباني پيرامون تجاوز جنسي صورت 

تجاوز "مي پذيرد كه زنان آن را 
در .  نامگذاري مي كنند"جنسي دوم

اين آزمايش فيزيكي، پزشك اجازه 
دارد دهانه رحم زن را با لمس معاينه 

بودن، او را به كند و در صورت ُشل 
عادت داشتن به انجام آميزش جنسي 
متهم كرده و شكايت قرباني را رد 

استفاده از چنين شيوه غيرعلمي . كند
و منسوخي كه در جوامع مدرن جايي 
ندارد، سبب شده كه بسياري از 
قربانيان تجاوز جنسي به پليس 

  . مراجعه نكنند
حل معضل تجاوز جنسي بدون ريشه 

 جنايي كه -ياسي كن كردن شبكه س
به ساختار سياسي حاكم و نهادهاي 

وابسته به آن متكي است، ممكن نخواهد 
  . بود
  

 به "سنا"اسالمگراهاي 

نمايندگي زنان در پارلمان آينده 

  ضربه وارد مي كنند

 - 1391 دي 24الشرق االوسط، 
اسالمگرايان مجلس سناي مصر ديروز 
به حق نمايندگي زنان در پارلمان آينده 

يك فراكسيون سلفي، . ربه وارد كردندض
  . تسهيالت دولتي براي زنان را رد كرد

نمايندگان جريان اسالمگرا در مجلس 
سنا توانستند كه راي اكثريت را براي لغو 
يكي از تبصره هاي ويژه ليستهاي 
انتخاباتي مبني بر قرار دادن نام زنان در 

 كانديدا، 4نيمه اول ليستهايي با بيش از 
به دست آورده و تبصره فوق را حذف 

  . كنند
 و فعاالن زن اين "شوراي ملي زنان"

تصميم را يك ضربه به نقش زنان 
توصيف كرده و اعالم كردند كه اين 
عمل به مصر در جامعه بين المللي ضرر 

  .مي رساند
  

زنان سوييسي جهت رويارويي با 

تبعيض جنسيتي سازمان مي 

  يابند

 - 2012ر  دسامب13اسوشيتدپرس، 
فعاالن حقوق زنان در سوييس اعتقاد 
دارند كه تبعيض جنسيتي در آداب و 
رسوم سنتي اي ريشه دارد كه نقش آنان 
را در پيشرفت و ترقي جامعه ناديده مي 

يكي از مسايل مهم آنان ارتقا . گيرد
سهم شان در دريافت امكانات اجتماعي 
مي باشد كه تصميم به سازماندهي جهت 

  . طالبه گرفته اندكسب اين م
قوانين تبعيض آميز نقش اساسي آنها را 
در تعليم و تربيت فرزندان شان از يكسو 
و پيشرفت اقتصادي از ديگر سو، پايمال 

يكي از كوشندگان حقوق زنان . مي كند
كه با كارگران زن پارچه بافي در منطقه 

:  فعاليت مي كند، ابراز مي دارد"ماتساپا"
 مبارزه شويم تا نقش ما بايد وارد صحنه"

خود را در پيشرفت تمام عرصه هاي 
   ".اجتماعي به ثبت برسانيم

وي اضافه مي كند كه اين يك فاجعه 
است كه مسووالن نقش زنان در 

  .پيشرفت اقتصادي را جدي نمي گيرند
 متشكل از تشكلهاي "ائتالف سوييسي"

مدني در گزارشي اعالم داشته كه دولت 
د و كنوانسيونهاي سويس تا كنون قراردا

بين المللي متعددي مبني بر منع هر 
گونه تبعيض عليه زنان را امضا كرده 
است، اما اين تعهدات بين المللي هرگز 
به صورت قانون تصويب نشده اند تا 

  .دولت را به اجراي آنها متعهد سازد
اين در حاليست كه برخي قوانين تبعيض 

به . آميز هنوز به قوت خود باقي اند
نوان مثال، زنان بر اساس قانون حق ع

وام گرفتن از بانك و حق مالكيت زمين 
قانون عدم حق مالكيت زمين . را ندارند

براي زنان با اينكه از قانون اساسي كشور 

حذف گرديده، ولي به شدت در سراسر 
  . كشور اعمال مي گردد

 "اتحاديه مادران مجرد"شمار اعضاي 
 كه تالش مي كند وضعيت معيشتي

زناني كه مسووليت سرپرستي فرزندان 
خود را به تنهايي به عهده دارند بهبود 
بخشد و از بارداري دختران جوان 
جلوگيري كند، در سال گذشته دوبرابر 

  . شده است
شايان ذكر است كه اكثريت كودكان 
سوييسي با يكي از والدين و يا بدون 
داشتن پدر و مادر، با شخصي از خانواده 

بر اساس . د زندگي مي كنندوالدين خو
آمار رسمي، مسووليت نگاهداري اكثريت 
كودكان سوييسي را مادران و يا با 

اين در . مادربزرگان آنها به عهده دارند
حاليست كه برنامه هاي حمايتي و مالي 
دولتي كه به اتحاديه مزبور تعلق مي 
. گيرد، ساالنه در حال كاهش است

فقر مفرط بسياري از زنان سالخورده در 
بسر مي برند، به گونه اي كه قادر به 
تامين مواد خوراكي و پوشاك براي خود 
و فرزنداني كه نگاهداري آنان را به عهده 

  . گرفته اند، نيستند
بودجه اي كه دولت جهت حمايت از 

 در نظر گرفته "اتحاديه مادران مجرد"
. بود نيز هنوز به آنان پرداخت نشده است

 بسزايي در تعليم و اين اتحاديه نقش
تربيت دختران جوان جهت جلوگيري از 
بارداري ناخواسته و ابتالي آنان به 

  . بيماريهاي مقاربتي از جمله ايدز دارد
  

 زن براي عضويت 30تعيين 

  مجلس شوراي سعودي

 به گزارش - 2013 ژانويه 11 -العربيه 
 به نقل از شبكه تلويزيوني "العربيه"
اهللا بن عبدالعزيز، ، ملك عبد"االخباريه"

پادشاه سعودي، با صدور فرماني تغييراتي 
را در قانون شوراي مشورتي اين كشور 

به موجب اين . به وجود آورده است
تغييرات، زنان اجازه دارند كه به عضويت 

  .مجلس شوراي اين كشور درآيند
پادشاه سعودي تاكيد كرد كه اين 
تغييرات مورد تاييد مفتيهاي اين كشور 

ار گرفته و مشاركت زنان در مجلس قر
شوراي سعودي منافاتي با فتاوي آنها در 

  . باره حقوق زنان ندارد
گفته مي شود كه درپي تغييرات جديد، 
دستكم بيست درصد از اعضاي مجلس 
شوراي سعودي را زنان تشكيل خواهند 

براساس گزارش مزبور، زنان عضو . داد
مجلس شورا از حق كامل عضويت و 

  . با مردها برخوردار خواهند بودبرابر
ملك عبداهللا همچنين اعضاي جديد 
مجلس شوراي اين كشور را براي چهار 
سال آينده تعيين كرد كه با تغييرات 

 زن در ميان آنها ديده مي 30جديد نام 
  .شود

گفتني است، طبق قانون اساسي كشور 
پادشاهي سعودي، اعضاي مجلس 

ي و شوراي اين كشور به صورت انتصاب
به دستور مستقيم پادشاه تعيين مي 

  .شوند
  18بقيه در صفحه 

  

  زنان در مسير رهايي
 نآناهيتا اردوا
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  زنان در مسير رهايي
  17بقيه از صفحه 

  ترور سه زن فعال كُرد در پاريس 
پليس فرانسه روز  - 2013 ژانويه 10 -العربيه 

از كشته شدن )  دي21( دهم ژانويه پنجشنبه
مركز اطالع رساني "سه فعال كُرد در 

 بر اساس . در شرق پاريس خبر داد"كردستان
 گلوله اين گزارش، هر سه قرباني در اثر شليك

   .دبه ناحيه سر به قتل رسيده ان
، "ليون ايدارت"به گزارش خبرگزاري فرانسه، 

رييس اين مركز، گفته است كه هر سه زن 
وي افزود كه .  هستندمقتول از فعاالن كُرد

، يكي از كشته ) ساله32 ("ويدان دوگان"
شدگان اين حادثه، از اعضاي اين مركز اطالع 

 كه هر سه قرباني  گفت"ايدارت" .رساني بود
در روز چهارشنبه در اين مركز گردهم آمده 
بودند كه به گفته وي، يكي از اعضاي انجمن 
كردها در پاريس شب گذشته در صدد مالقات 

  .با آنها بود
 

يك منبع پليس فرانسه اعالم كرد، سه جسد در 
 بامداد پنجشنبه در مركز رسانه اي 2ساعت 

 در منطقه "بيتالوا"كردستان واقع در خيابان 
اين منبع افزود كه  .د پاريس كشف ش10

صحنه حادثه نشان مي دهد كه اين سه قرباني 
احتماال اعدام شده اند، اما الزم است تحقيقات 

بخش جنايي . دقيق در اين باره صورت گيرد
پليس قضايي پاريس مسووليت تحقيق درباره 

  .اين قتلها را بر عهده گرفته است
يس فرانسه، يكي از اجساد بنا به گزارش پل

، يكي "سكينه كانسز"شناسايي شده متعلق به 
 "حزب كارگران كردستان"از بنيانگذاران 

 .مي باشد) كا.كا.پ(
در همين حال وزير كشور فرانسه با ابراز تاسف 
از اين حادثه گفته است، چنين اعمال تروريستي 

   .در فرانسه غير قابل قبول است
بع دولتي در آنكارا به شايان ذكر است كه منا

تازگي از مذاكرات بين عبداهللا اوجالن، رهبر 
زنداني كردها، و دولت تركيه به منظور حل 
مساله كردستان از راه مسالمت آميز خبر داده 

 .اند
كميسيون زنان شوراي ملي در همين رابطه 

مقاومت با صدور اطالعيه اي، ترور سه زن 
ه و همرزمان مبارز كرد را محكوم و به خانواد

اين اطالعيه اضافه مي . آنها تسليت گفته است
كند كه در شرايطي كه گفتگوهاي صلح بين 
دولت تركيه و كردهاي اين كشور جريان دارد و 
در حاليكه ديكتاتور سوريه در آستانه سقوط قرار 
دارد و جبهه منطقه اي رژيم آخوندي در حال 

ه و متالشي شدن است، از اين ترور جنايتكاران

فجيع به هر دليل و از هر جانب كه صورت 
گرفته باشد، بيش از هر طرف ديگري، فاشيسم 

اين رژيم بيش . برد ديني حاكم بر ايران سود مي
از هر زمان ديگر از روند صلح بين دولت تركيه 

  .و كردهاي اين كشور وحشت دارد
  

ميليونها كارگر خانگي در جهان از 

  اند  بهره  حمايتهاي اجتماعي بي
 بر اساس گزارش سازمان - 1391 دي 21ايلنا، 

ملل، ميليونها كارگر خانگي در سراسر جهان از 
برند و  حمايتهاي قوانين عمومي كار بهره نمي 

. به شدت نسبت به استثمار آسيب پذير هستند
خواهد حمايتهاي  اين گزارش از كشورها مي 

  . تامين اجتماعي را به اين كارگران ارايه دهند
به نقل از مركز اطالعات سازمان ملل متحد، 

، معاون مدير كل سازمان "ساندار پوالسكي"
كارگران ": گويد بين المللي كار ملل متحد، مي 

ها ساعات بيشتري  خانگي در بسياري از كشور
كنند و از  نسبت به ساير كارگران كار مي 

 اند، همچنين از  بهره استراحت هفتگي بي 
رابر با ساير كارگران سود نمي حقوق و مزاياي ب

 ".برند 
 52بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار، 

ميليون كارگر در جهان به عنوان كارگران 
 درصد آنها را زنان 80كنند كه  خانگي كار مي 

تعداد زيادي مرد نيز به . تشكيل مي دهند
عنوان باغبان، راننده و پيش خدمت فعاليت مي 

 .كنند 
رش آمده، در اين گزا

 ميليون كارگر 52از 
 10خانگي تنها 

درصد تحت پوشش 
قوانين كار مشابه 
ساير كارگران قرار 
دارند و يك چهارم 
كامال خارج از 
قوانين كار ملي به 
اشتغال گرفته شده 

  .اند
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  مي شود
 كامران دانشجو، وزير - 1391 دي 28ايرنا، 

ا عنوان اين موضوع در باره اسالمي علوم رژيم ب
اسالمي شدن داراي ": شدن دانشگاهها گفت

ابعاد شكلي ظاهري همانند مناسبات 
دانشجويان و دانشگاهيان با يكديگر و ابعاد 
ماهوي همانند محتواي دروس دانشگاهي است 
كه البته بايد به هر دو مقوله توجه داشت؛ هر 

ان به اين تو چند كه ماهيت اصل است اما نمي 
بهانه به شكل نپرداخت، همانطور كه دستورات 
ديني و حتي عبادات نيز هم ماهيت دارد و هم 

  ".شكل آن مشخص است
وي ادعا كرد كه اسالمي كردن دانشگاهها به 
معناي ترويج و به كارگيري فرهنگ ديني و 

شدن احكام الهي در دانشگاهها است،  جاري 
هاي مختلف تحصيلي، به  همچنين در رشته 

ويژه در علوم انساني، محتواي دروس بايد 
منطبق با تعريف اسالم و جهان بيني توحيدي 

  .از انسان باشد
  

   دي16 شنبه خبرفراسوي 
زاده  سيران يگانه و ساريا رسول 

 كودك 3جان سپردند و حال 
از هر زاويه . ديگر وخيم است

اي آتش سوزي در روستاي 
 رسيدگي و شين آباد و سپس

درمان كودكان قرباني آن را 
بررسي كنيم، به اين واقعيت 
دردناك مي رسيم كه سوختن 

 كودك در اين حادثه نمونه 36
اي از وضعيت اسفبار مدارس 
ايران تحت حاكميت جمهوري 

   .اسالمي است
رسول خضري، نماينده پيرانشهر 
در مجلس ارتجاع، حال سه تن 

  آموزان حادثه آتش از دانش 
  سوزي دبستان روستاي شين

بنا بر . آباد را وخيم اعالم كرد
  گزارشها، برخي از اين دانش

 40آموزان دچار مصدوميت 
همچنين، .  اند درصدي شده

فريدون عابديني، رييس 
بيمارستان سوانح سوختگي 
اصفهان، در باره درمان اين 
كودكان واقعيتي شرم آور را 
: آشكار كرده و مي گويد

وشهاي جديد چنانچه ر"
سوختگي به كار برده مي شد، 
امكان بهبودي آنها افزايش مي 

   ".يافت
در روشهاي ": وي مي افزايد

جديد درمان بيماران سوختگي، 
 ساعت نسوج مرده از 24پس از 

محل آسيب ديده با توجه به 
ميزان سوختگي طي يك يا دو 

 شود و مدت  عمل برداشته مي
زمان كوتاهي پس از آن، از 

سمانهاي نانو كريستال نقره با پان
پوشش آنتي باكتريال در محل 

، " شود آسيب ديده قرار داده مي
براي درمان ": اما به گفته وي

اوليه اين بيماران از روشهاي 
سنتي مصرف بتادين و پماد 
استفاده شده است و اين در 
حالي است كه در اكثر 
كشورهاي دنيا و به ويژه 
بيمارستان سوانح سوختگي 
اصفهان اين روش منسوخ شده 

   ".است
دكتر جعفري، معاون درماني 

بيمارستان امام خميني "
، از مشكالت تنفسي "اروميه

زيادي كه حاصل استنشاق دود 
ناشي از سوختگي زياد در فضاي 
بسته كالس بوده مي گويد و 
افزون بر آن، تنفس گازهاي 
ناشي از سوخت نفت سفيد در 

علت محيط بسته بيمارستان را 

بيماريهاي تنفسي مزمن تا 
   .سالهاي بعد به شمار مي آورد

كودكاني كه در اين آتش سوزي 
حق زندگي كردن را از دست 
داده اند و يا سراسر عمر خود را 
با جسمي سوخته و بيماريهاي 
عفوني سر خواهند كرد، از 
فرزندان محروم و خانواده هاي 
زحمتكش كُرد هستند كه در 

.  قرار دارندمحروميت دوچندان
اين در حاليست كه جمهوري 
اسالمي هيچگاه در هزينه 
كردن براي سركوب اين مردم 
كوتاهي نكرده و به همين شكل 
به خطراتي كه زندگي و سالمت 
فرزندان آنها را تهديد مي كند، 

   .كامال بي اعتناست
طبق استانداردهاي پايه اي بين 
المللي، حفظ امنيت دانش 

از مهمترين آموزان در مدارس 
مدارس موظف . ارجحيتها است

هستند برنامه هايي همه جانبه 
براي پيشگيري از آتش سوزي و 
همچنين در صورت وقوع، مقابله 
با آن كه شامل آموزش دانش 
آموزان، آموزگاران و كاركنان 
. مدارس مي شود، داشته باشند

اين استانداردها، تمامي وسايل و 
 تجهيزاتي كه احتمال خطر آتش

سوزي را دارند و بايد از دسترس 
دور باشند مانند سيمهاي برق، 
مايعات آتش گير، انبار زباله و 

بر . غيره را در بر مي گيرد
اساس استانداردهاي مزبور 
تمامي كالسها بايد توسط 
مقامهاي هر منطقه به طور 
. مرتب بازديد و بررسي شوند

مدارس و كالسها بايد درهاي 
گام آتش خروج اضطراري در هن

سوزي داشته باشند و حتي 
تمامي وسايل كالسها بايد از 

همچنين . جنس نسوز باشد
وسايل خاموش كردن آتش بايد 

   .كامال در دسترس باشد
از آنجاييكه هيچيك از اين 
اصول پايه اي در مدارس 
رعايت نمي شود و همزمان 
براي درمان كودكان نيز از 
ابزارهاي قرون وسطايي استفاده 

ود، اين حادثه يك سهل مي ش
انگاري جنايتكارانه به شمار مي 
آيد؛ جنايتي كه دست جمهوري 

مردم . اسالمي بدان آغشته است
ايران و به ويژه فعاالن حقوق 
بشر بايد خواستار محاكمه 
عامالن اين جنايت باشند و به 
هيچ وجه اين امر را كه به جان 
و زندگي كودكان اين سرزمين 

  .نگذارندربط دارد، مسكوت 

جنايت عليه كودكان شين آباد 

  ادامه دارد
  ليال جديدي
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  ....موسيقي 

  

پور، مترجم و   سيروس آرين

  درگذشت سرا  ترانه

پور، از نويسندگان و   سيروس آرين
روشنفكران برجسته مقيم فرانسه، روز 

  .دهم دي در پاريس درگذشت
پور در جواني براي   سيروس آرين

تحصيل به اتريش رفت و پس از پايان 
تحصيالت دانشگاهي در رشته اقتصاد و 

از وي .  به ايران برگشت،شناسي  جامعه
.  جواني داراي گرايش ملي بودسالهاي

او در زمان تحصيل در خارج با 
 "كنفدراسيون دانشجويان ايراني"

  .همكاري داشت
آقاي آرين پور با افزايش 
فشارهاي سياسي در اوايل 

 ناگزير به 1980دهه 
مهاجرت شد و در مهاجرت 
به كار مطالعاتي و تالش 

  .فرهنگي ادامه داد
او از چند ماه پيش به خاطر 
ابتال به سرطان تحت درمان 
بود و هنگام مرگ در اثر 

  . سال داشت74سكته مغزي، 
پور به زبانهاي آلماني و   دكتر آرين

از او آثار بسياري . فرانسوي تسلط داشت
در حوزه اقتصاد و فلسفه به زبان فارسي 

ترين   از معروف. به يادگار مانده است
روشنگري "رجمه كتاب كارهاي او ت

 پيرامون نظريه شناخت ،"چيست؟
 ،ل كانت، فيلسوف نامي آلمانيوايمانو
  .است

 پور شاعري باذوق و ترانه  سيروس آرين
سرايي زبردست بود، اما كمتر به اين  

  .شد عنوان شناخته مي
سرايي را بيشتر از روي تفنن   او ترانه

بسياري از تصنيفهاي . داد  انجام مي
 خواننده ،ور با صداي ويگنپ  آرين

نوجوي ايراني، اجرا شده بود، مانند ترانه 

از كارهاي بعدي سيروس . "شاه دوماد"
 است كه "پرستو"پور ترانه   آرين

 ي ساخته با آهنگ آن رامنوچهر سخايي
  :اجرا كرده است عطاءاهللا خرم

  زنون رفت پرستويي شد و پرپر
  نام و نشون رفت  به صحراهاي بي

  گن  پيش من با طعنه ميحريفان 
  ستاره شد به طاق آسمون رفت

  

ترانه اي براي ندا توسط 

  وايياخواننده زن اهل ه

 را "ندا"جهان موسيقي نگاه 
 اين بار يك .فراموش نكرده است

زن اهل هاوايي به ياد ندا  خواننده
  او در صفحه. خواند  آقا سلطان مي

  او مي بوك خود در باره  فيس
 الهام من، ما و   سرچشمهندا":نويسد 

   ".ت بشريت اس همه
 جواني  خواننده ،(kawehi)ي كاوه

از اهالي هاييتي است كه يك بار ديگر 
اي   و ترانهينام ندا آقا سلطان را با ويد

 ژانويه در يوتيوب منتشر ساخت، 17كه 
حال   و تا بهياين ويد. در يادها زنده كرد

به  بار كليك خورده است و هزاران
هر ارتش سايبري جمهوري اسالمي ظا

  .نيز براي حذف آن فعال شده است

  
 جوان كه تا  اين خوانندهدر اين باره، 
 اجرا در پالتفرمهاي 200كنون بيش از 

پس از ":نويسد  متعدد داشته است، مي
   ايميلهاي نفرت"ندا"وي يانتشار ويد

ام كه از من   انگيز زيادي دريافت كرده
 من نمي. ذف كنمخواهند آن را ح  مي

خواهم به يك به يك اين افراد جواب  
  "!نه": پاسخ من ولي اين است. دهم

  

حكم جلب براي هشت نفر در 

  ارتباط با مرگ ويكتور خارا

 خواننده چپگراي شيلي ،ويكتور خارا
 يك اين كشوربراي بسياري از مردم 

در سپتامبر او  .رود  قهرمان به شمار مي
ليه حكومت  در روزهاي او1973سال 

نظاميان تحت رهبري ژنرال آگوستو 
به  در استاديوم ملي سانتياگو ،پينوشه

جسد او كه بعدا در  بر .قتل رسيد
 44اثر . خيابانهاي پايتخت پيدا شد

  .شدمي گلوله ديده 

  
شاهدان عيني گفته اند سربازان دستان 
او را شكستند و سپس به او گفتند تا 

 شروع جاعانه شخارا. گيتار خود را بنوازد
 به خواندن يك آهنگ سوسياليستي كرد

و قاتالن تحقير شده او را زير رگبار 
اين استاديوم هم اكنون . گلوله گرفتند

  . نامگذاري شده استويكتور خارابه نام 
يك قاضي در شيلي دستور اكنون 

بازداشت هشت افسر سابق ارتش را در 
ارتباط با پرونده قتل ويكتور خارا داده 

پدرو باريئنتوس " براي ستوان .است
  كه در خارج از شيلي زندگي مي"ز نونه

المللي صادر شده   كند، حكم جلب بين 
او دخالت خود در مرگ ويكتور . است

ميگوئل "قاضي . خارا را رد كرده است
 و "باريئنتوس"، آقاي "واسكوئز

، "هوگو سانچز مارمونتي"سرهنگ 
ده  را به قتل متهم كر،سابق ارتش افسر
شش نفر ديگر به مشاركت در . است

  .اند  قتل متهم شده
ويكتور خارا براي بسياري از مردم شيلي 

او در . رود  يك قهرمان به شمار مي
بسياري از نقاط جهان از جمله ايران 

گذاران جنبش   او از بنيان. هوادار دارد
جديد ترانه در شيلي بود و از حاميان 

يس جمهور شيلي به يسالوادور آلنده، ر
رفت كه با كودتاي نظامي   شمار مي

ويكتور خارا همچنين . سرنگون شد
  .عضو حزب كمونيست شيلي بود

  

  ........تاتر 

 كارگران براي تئاتر اجراي

  تهران نساجي

 نساجي و بافندگي كارگران از جمعي
 تر تيا مجموعه قشقايي سالن در تهران
 نمايش ضد جنگ تماشاي به شهر

 به "مقرر ساعت در ششدرخ"
 نعيمي حميدرضا كارگرداني و نويسندگي

  .نشستند
 چگونگي درباره نمايش اين كارگردان
 مخاطبان از گروه اين با ارتباط برقراري

 كننده خوشحال بسيار من براي":گفت
 شب جمعه اجراي مخاطبان كه است

 كارگران نمايش، اين)  ماه دي 16(
 شكلت فرهنگي شاخه از گروهي. بودند

 گرفتند تماس ما با كارگران اين صنفي

 با كه داشتند بها نيم بليت درخواست و
 بود ما وظيفه چون پذيرفتيم، ميل كمال
 را اي رابطه  چنين شدن ساده اسباب

  ".كنيم مهيا
  سالن وارد  نفر150 وقتي":داد ادامه او

  
مي  فكر شدند، قشقايي نفري 115 
 به ناهماهنگيهايي دارد احتمال كردم 

 يكديگر با تماشاچيان مثال و آيد وجود
 همراه تلفن زنگ صداي يا كنند صحبت

 در كارگران اين اما. بيايد در صدا به آنها
 تا را نمايش گروه، با همكاري نهايت  

 و كردند تماشا كامل سكوت در انتها
 چنان خود  تشويق با كار اتمام از پس

 همه گفته به كه دادند ما به اي روحيه 
  شيرين از يكي شد موجب گروه عضايا

  شب20 طي گروه اجراهاي ترين
  ".بخورد رقم گذشته

 جنگ ضد نمايش كارگردان و نويسنده
 به پاسخ در "مقرر ساعت در درخشش"

 ميان ارتباط چرا كه سوال اين
 كم  ها كارخانه و نمايشي گروههاي

 كه است اين واقعيت":كرد اظهار است،
 و سخت بسيار ايطشر در امروز ما تر تيا

 االن همين. دارد قرار  فرسايي طاقت
 تورم با مقايسه در نمايشي گروههاي

  مي كمي بسيار دستمزد كشور در موجود
 حقوقي اصال كه هم بخشي و گيرند

  ".كنند نمي  دريافت
  

  .....كتاب 
  

نويسنده افغان پس از تهديد 

  شدن به مرگ از كشور گريخت

 تقي بختياري، نويسنده رمان
 ناگزير به ترك افغانستان ،"نامي گم"

او به خاطر نگارش اثري انتقادي از . شد
شد و   چند ماه پيش تهديد به مرگ مي

. اي در پيش گرفته بود  زندگي مخفيانه
 با "نامي گم"وي از زمان انتشار رمان 

حمالت مراجع روحاني افغانستان روبرو 
  .شده است

 داستان سرگذشت "نامي گم"كتاب 
ان، جوان افغان است كه به شوق ميرج

آموزش علوم اسالمي براي تحصيالت 
رود و به عنوان طلبه   ديني به ايران مي

علوم ديني در حوزه علميه اصفهان 
او در . مشغول تحصيل مي شود

معاشرت با روحانيون، آلودگيها و فساد 
بيند، از جمله يكي از   اخالقي زيادي مي
 به او ، استآيت اهللاستادان او كه 

  .كند  تجاوز مي
  20بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
  ال جديديلي

  
  :سخن روز

انقالب خشونت نيست، انقالب درهم شكستن توحش و خشونت  -
وريسين يت )1924 - 1870(   لنين ايليچوالديمير (سازمانيافته موجود است

 و بنيانگذار اتحاد جماهير 1917ونيست، رهبر انقالب مو انقالبي ك
   )ي سوسياليستيوشور
 ژان( ي توان منكر آن شد مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نم-

الهام يكي از و يسي ي متفكر سو،1778يه ي ژو- 1712ژوئن ،  ژاك روسو
 ) انقالب كبير فرانسهبخشان
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  رويدادهاي

  هنري ماه
  

  19بقيه از صفحه 
ميرجان كه از اين گونه آلودگيها 
سخت يكه خورده است، درباره 

او . پردازد  اعتقادات خود به تفكر مي
رفته رفته در ايمان ديني خود شك 

  كند، از زندگي طلبگي روي مي  مي
گرداند و سرانجام به وطن خود بر 

  .گردد  مي
ماه پيش  4 حدود "نامي گم"رمان 

 در "انتشارات تاك"از سوي 
آقاي  .افغانستان چاپ و منتشر شد

بختياري بارها تهديد به مرگ شده 
در يك مورد ":او توضيح داد. است

هاي اتومبيلم را خرد كردند و   شيشه
جوجه سلمان ":روي آن شعار نوشتند

  ."بي دينرشدي، كافر 
  

قانون جديد تركيه و بازگشت 

  رهزاران كتاب به بازا

پس از لغو ممنوعيت انتشار هزاران 
مانيفست "كتاب در تركيه از جمله 

 اثر كارل ماركس ،"حزب كمونيست
انگلس و نيز آثار ناظم فردريك و 

 شاعر معروف تركيه كه به ،حكمت
مدت چندين دهه ممنوع اعالم شده 

 به  كتابهاي ممنوع شده،ندبود
   .د باز مي گردنكتابفروشيها

وجب قانون از طرف ديگر، به م
 آثار  تعداد زيادي از،جديد

نويسندگان ماركسيست مانند 
وزف استالين، لنين و ژكتابهاي 

هايي با موضوع كردها و   نشريه
  .كنند  غيره اجازه انتشار پيدا مي

ت ربر اساس برآوردهاي وزا
 قانون جديد ،دادگستري تركيه

 هزار كتاب در خارج آنكارا 23شامل 
  .شود  مي
  

  .....شعر 
  

غزلهاي حافظ به زبان كردي 

  ترجمه شد

 شاعر كرد اهل ،مصطفي بيگي
 سال است سرگرم 20 حدود ،ايالم

ترجمه تعدادي از غزلهاي حافظ به 
  .زبان كردي و گويش ايالمي است

پيش از مصطفي بيگي، عباس 
 غزل حافظ را 100حقيقي بيش از 

به زبان كردي و گويش سوراني 
به نام ترجمه كرده بود كه در كتابي 

 چاپ شده بود و با "شه ونم"
زبان به چاپ  استقبال مخاطبان كرد

  .دوم هم رسيده است
، "عمر صالح صاحب" هم به تازگي

شاعر معروف كرد بخشي از غزلهاي 
حافظ را به زبان كردي ترجمه و در 

  .كتابي به چاپ رسانده است

  .....سينما 
  

  نمي روند مردم كاشان به سينما

نفري   هزار500ستان تنها سينماي شهر
كاشان با كاهش تماشاگر روبرو شده 

اين شهر كه پيشتر داراي دو سينما . است
 آن  يك سينما دارد كه تنها اكنون،بود
مهدي .  مورد استقبال مردم نيستهم

نادعلي، مدير عامل سازمان رفاهي 
 در باره علت تفريحي شهرداري كاشان

 بي عالقگي مردم كاشان به ديدن فيلم
به خاطر بافت مذهبي كه ": كردعااد

 از سينما زياد ،شهرستان كاشان دارد
  ".استقبال نمي شود

 همردم كاشان باين در حالي است كه 
 اگر سينماي كاشان ،خبرنگاران گفته اند

فيلمهاي جديد و متناسب با مشكالت 
 آنان استقبال ،گذاردبجوانان به نمايش 

   .دخواهند كر
  

 از ليستي يحذف نام بهرام بيضا

 مستند مجموعه كارگردانان

   پيرامون فرش ايراني

 شامل "فرش ايراني"مجموعه مستند 
پانزده مستند پيرامون فرش ايراني است 
كه پانزده كارگردان شناخته شده سينماي 

اين . ايران در توليد آن نقش داشته اند
مجموعه شامل مستندهايي به كارگرداني 

د، بهرام بهروز افخمي، رخشان بني اعتما
بيضايي، جعفر پناهي، كمال تبريزي، 

 داد، مجتبي راعي، نورالدين هللاسيف ا
زرين كلك، خسرو سينايي، بهمن فرمان 
آرا، عباس كيارستمي، مجيد مجيدي، 
رضا ميركريمي، داريوش مهرجويي و 

در ليست اسامي . محمدرضا هنرمند است
 نام بهرام  در پشت جلد،كارگردانان

 قالي "دان مستند ي كه كارگريبيضا
  .  است حذف شده، است"سخنگو

  
  برندگان گلدن گلوب

  

در مهمترين جشنواره سينمايي پس از 
 درباره ماجراي "آرگو"اسكار، فيلم 

، گروگانگيري سفارت آمريكا در تهران
.  را كسب كرد بهترين فيلم درامجايزه

 نيز جايزه ، سازنده اين فيلم،"بن افلك"
  .نصيب خود كردبهترين كارگردان را 

 جشنواره در "بينوايان"فيلم موزيكال 
 كه يكشنبه شب در شهر "گلدن گلوب"

لس آنجلس برگزار شد سه جايزه از جمله 
بهترين فيلم موزيكال را نصيب خود 

  .كرد
 به خاطر بازي در "يسيدانيل دي لو"

استيون " ساخته "لينكلن"فيلم تاريخي 
  جايزه بهترين هنرپيشه مرد"اسپيلبرگ

 در هفت "لينكلن". در رشته درام را برد
  .رشته نامزد جايزه بود

 به خاطر بازي در فيلم "جسيكا چستين"
 جايزه ،"سي دقيقه پس از نيمه شب"

بهترين هنرپيشه زن در رشته درام را 
اين فيلم به تعقيب و . نصيب خود كرد
 رهبر ،"اسامه بن الدن"عمليات كشتن 

  . مي پردازد،شبكه القاعده
ساخته  (Amour) "عشق"لم في
 ، كارگردان اتريشي،"يل هانكهيميشا"

برنده جايزه بهترين فيلم خارجي شد و 
برنده بهترين  (Brave) ""شجاع"

  .انيميشن سال
 به خاطر ، خواننده بريتانيايي،"آدل"

 از رشته فيلمهاي "اسكاي فال"آهنگ 
 جايزه بهترين آهنگ اصيل را ،جيمز باند

فيلم  به ن موسيقي متنجايزه بهتريد و بر
  .رسيد "زندگي پي"

در ادامه اعطاي جوايز گلدن گلوب فيلم 
 Django) جانگو آزاد شده"

Unchained) "جايزه خود را در دومين 
اين فيلم كه جايزه . اين مراسم برد

بهترين هنرپيشه مكمل مرد را از آن خود 
 را هم برد كه فيلمنامه بهترين ،كرده بود

 كارگردان آن ،"ارانتينونتين تيكو"نصيب 
  .شد
  

  ......نفاشي 
  

تابلوي يك ميليون دالري ماتيس 

  پيدا شد

، اثر هانري ماتيس كه "بوستان"تابلوي 
 1 دزديده شده و ارزش آن 1987در سال 

ميليون دالر برآورد شده بود، در انگلستان 
اين تابلو از موزه هنرهاي  .پيدا شد

معاصر استكهلم دزديده شده بود و در 
همان زمان سارقان تالش كرده بودند 
كه آن را با قيمتي گزاف به همان موزه 

يس موزه گفته يدر آن مقطع ر .بفروشند
تر از آن   شده  بود كه اين تابلو شناخته

است كه سارقان بتوانند آن را به راحتي 
 به همين دليل با در بازار بفروشند،

پرداخت باج به سارقان مخالفت كرده 
  .بود

ساز   هانري ماتيس، نقاش و مجسمه
امپرسيونيست فرانسوي بود كه يكي از 

ترين هنرمندان تجسمي پيشروي   برجسته
  .رود  آغاز قرن به شمار مي

  
 در "آزادي و دموكراسي"موضوع 

  موزه آلمان

 28ز  هنرمند ا113 تاريخ آلمان آثار  موزه
كشور اروپايي را كه به موضوعهاي 

اند، به   پرداخته"آزادي و دموكراسي"
، "رنه ماگريت". نمايش گذاشته است

 "آرماندو" و "ايو كالين"، "مونا هاتوم"
  . هستند  اين هنرمندان از جمله
 آزادي ـ هنر در اروپا از سال  وسوسه
 عنوان نمايشگاهي است كه از "1945

 در 2013   فوريه10 تا 2012 اكتبر 17
در .  در برلين برپاست" تاريخ آلمان موزه"

 هنرمند اروپايي 113  آثاراين نمايشگاه
كه مفاهيم آزادي، منطق، خشونت، جنون 

در كارهاي خود دستمايه را ... مصرف و
اند، به نمايش گذاشته شده   قرار داده

  .است

آيا آلودگي هوا هم كار 

  دشمن است؟ 
  زينت ميرهاشمي 

   دي17اسوي خبر يكشنبه فر 
 دي، مدارس، مراكز آموزشي، 16روز شنبه 

. ادارات دولتي و بانكها تعطيل اعالم شد
تعطيلي يك روزِ كاري ساده ترين راه با 
كمترين هزينه، راهكار رژيم واليت فقيه 

اين راه حل كه شيوه اي رايج در برابر . است
آلودگيهاي مرگبار شده است در حالي ارائه 

د كه صداي نعره هاي پايوران رژيم در مي شو
وصف كشور گل و بلبل گوش فلك را كَر 

  . كرده است
مشاور وزير بهداشت از مرگ هزاران تن در 
. اثر آلودگي هوا فقط در سال گذشته خبر داد

وي شمار كساني را كه در سال گذشته در اثر 
 4460آلودگي هوا فقط در تهران فوت كردند 

آمار كساني كه در اثر اگر . تن اعالم كرد
تنفس در هواي آلوده به بيماريهاي گوناگون 
دچار مي شوند و همچنين اثرات هواي آلوده 
در زندگي مردم در دراز مدت را به آمار فوق 
اضافه كنيم، وضعيت فاجعه بار سالمت و 
بهداشت مردم ايران و به ويژه در تهران، 

  . آشكار تر مي شود
آلودگي هوا نشانه در روز شنبه در حالي كه 

بي كفايتي رژيم را نشان مي داد، احمدي نژاد 
يك مخزن گازي كه به گفته او بزرگترين 
مخزن گازي در خاورميانه است را در قم 

در رويدادي ديگر، پاسدار قاسمي، . افتتاح كرد
. وزير نفت، از پروژه هاي جديد نفتي خبر داد

 دي از ساخت طرحهاي 16وي روز شنبه 
فت، گاز و پتروشيمي به صورت مختلف ن

بر همين منظر مي توان . هفتگي خبر داد
حدس زد كه از اين پروژه هاي جديد هفتگي 
چه سودهاي هنگفتي نصيب سپاه پاسداران 

  . مي شود
احمدي نزاد سپاه پاسداران را نفتي كرد و 
بزرگترين پروژه هاي نفتي را به قرارگاه خاتم 

دران در همه سپاه پاس. االنبيا واگذار كرد
  . بخشهاي نفت و گاز حضور دارد

در هفته پيش خبري در رسانه ها مبني بر 
 ميليارد تومان از بودجه زلزله 28برداشت «

» زده ها براي مخارج نهاد رياست جمهوري
مبلغ فوق از محل منابع در نظر . پخش شد

جبران خسارتهاي ناشي از «گرفته شده براي 
پيش بيني وقوع حوادث طبيعي و سوانح 

به جيب ايادي احمدي نژاد واريز شده » نشده
است و اين در حالي است كه زلزله زدگان در 
شرايط بسيار بدي در سرماي زمستان به سر 

احمدي نژاد چندي بعد از زلزله . مي برند
عوامفريبانه قول ساختن سريع خانه براي 

اكنون بخشي از . زلزله زدگان را داده بود
ه زدگان به جيب باند احمدي بودجه براي زلزل

نژاد در نهاد رياست جمهوري ريخته شده 
  . است

شرايط هشدار دهنده آلودگي هوا و مرگ و 
ميز ناشي از آن محصول سياستهاي 

جان آدمي براي اين . خرابكارانه رژيم است
رژيم ارزشي ندارد به همين دليل هيچ پروژه 
اي طوالني مدت براي بهبود شرايط انجام 

پايين بودن جايگاه بهداشت، درمان . هدنمي د
و عمران در اختصاص بودجه، بي ارزش بودن 
جان انسان و وضعيت بهداشت را در حكومت 

  . واليت فقيه نشان مي دهد
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 هي تازه اتحاديمهايتحر

 هي علري چشمگياروپا، جهش

 ي اسالميجمهور
 

 يدي جداليل
 ي د4دوشنبه ...  خبريفراسو

 دسامبر 22 اروپا كه از روز شنبه هي اتحاديمهايتحر
 شود، نشان از چرخش يبه دست اجرا گذاشته م

.  اروپا داردهي عضو اتحاد27 ري چشمگياسيس
 نسبت به يوتاه تر كي اروپا گامهاهي اتحادشتر،يپ

 آنها تنها شامل يمهاي برداشته بود و تحركايآمر
 كتها بر اشخاص و شري اقتصادژهي ويتهايمحدود

 كردند كه نگران فشار يآنها ادعا م.  شديم
 ي هستند و همزمان، جمهورراني بر مردم امهايتحر

 خود كما يتهاي نام و تقلب، به فعالريي با تغياسالم
 هر ي به روشندي جديمهايتحر.  دادي ادامه مشيب

گونه نقل و انتقال و معامله به هر نام و در هر 
 مردم ازي مورد نم و  اقالردي گيشكل را در بر م

 را مورد يي و دارويي غذا،ي انسانيمانند كمكها
 . دهدياستثنا قرار م

 ،ي بانكداري اروپا حوزه هاهي اتحاديمهايتحر
. ته است و صادرات گاز را در بر گرفيرانيكشت

 و يراني اي بانكهااني نقل و انتقال منيهمچن
 شتري پكهي و در حال- راني واردات گاز از ا،يياروپا
 نقل و انتقال و انبار - نفت ممنوع شده بود ديخر

 ممنوع زي نيي اروپاي شركتهاقي از طررانينفت ا
 اكتبر سال 15 اقدامات در نيمفاد ا. شده است

 بود و دهي رس عضوي كشورهابي به تصويجار
 .  شودي ميي اجرالهي وسنياكنون به ا

 ي ادارهي حال، بر اساس گزارش نشرني همدر
 را ي تازه ايمهاي تحرهي اتحادني اروپا، اهياتحاد

 هسته يتهاي فرد كه در فعالكي شركت و 18 هيعل
 از آن اي شركت داشته و ي اسالمي جمهوريا

 شمار بي ترتنيبد.  كنند را اعالم كردي ميبانيپشت
 و 490 اروپا به هي اتحادمي تحت تحريشركتها

 .دي نفر رس105 شده به مي تحراشخاص
، ) دسامبر21 (شتري روز پكي توجه آنكه، انيشا

 نفر را كي چهار شركت و زي نكاي آمرييوزارت دارا
 ي و موشكي هسته اي ارتباط با برنامه هاليبه دل

.  خود قرار داداهي سستي در لي اسالميجمهور
 ني از ايكي كه دي گوي مكاي آمرييوزارت دارا

، از )"ساد"شركت واردات و صادرات (شركتها 
 هي ارتش سوري براراني دفاع اعي سازمان صنايسو

 خمپاره و دي ارسال كرده كه به توليزاتيتجه
 كشور كمك ني مردم اهي استفاده عليموشك برا

 مي رژت،ي امني شورايمهايبر اساس تحر.  كنديم
 ي به كشورهاي نظامحاتي حق صدور تسلرانيا
 . را نداردگريد
 سازمان ملل دو تي امني از آن، شوراشي روز پكي

 مي تحرهي انتقال سالح به سورليشركت را به دل
 سپاه قدس را زي كانادا ننهي زمنيدر هم. كرده بود

 . قرار داديستي ترورستيدر ل
 هي همه جانبه و گسترده عليمهاي تحرسلسله
 از شي هفته و پكي در كمتر از ياسالم يجمهور

 مي بر سر رژي ضربات پتكهي ژانو16مذاكرات 
 دوز ي را حك كنند كه راه هاتي واقعنيهستند تا ا

 از بن زي گريو كلك بسته شده و همه سوراخها
 . استدهي كه بدان دچار شده، مسدود گرديبست

  

گُزارش مجلس از قتل ستار 

  بهشتي، سند محكوميت 

  اسالميجمهوري 
  منصور امان

  دي18... فراسوي خبر
تالش مجلس مالها براي ماله كشي بر قتل آقاي ستار 
. بهشتي به يك رسوايي دردسر ساز منتهي شده است

گُزارش ناهمگون و از هم گُسيخته ي كُميسيون امنيت ملي 
مجلس كه حاصل كوشش دو ماهه و مشترك مراكز نظامي 

م گيري است، به جاي پاك  امنيتي و اُرگانهاي تصمي-
، آن را "نظام"كردن لكه هاي خون اين جنايت از دستهاي 

  . فقط پخش كرده است
آنگونه كه از گُزارش مزبور برمي آيد، هدف از تهيه و انتشار 
آن در گام نخُست، كمرنگ كردن اتهام قتل و گُمراه سازي 
پيرامون علت مرگ آقاي بهشتي و در گام بعد، تبريه آمران 

تهيه .  سازمان دهندگان تبهكاري مزبور بوده استو
كنندگان اين برائت نامه اما در برآوردن هيچ كُدام از اهداف 

  .تعيين شده موفق نبوده اند
آنها براي انكار قتل، به گونه بچگانه اي پرسش در باره 
دليل مرگ آقاي ستار بهشتي را از موضوع خارج كرده اند و 

دت مي گيرند كه به رسيدن علت پزشكي قانوني را به شها
تعيين علت قطعي ": مرگ وي از عالم غيب گُواهي داده

   ".فوت از لحاظ پزشكي مقدور نبوده
با اين مبتدا و تكذيب مرگ بر اثر شكنجه، تنظيم كنندگان 
گُزارش گمان برده اند اكنون مي توانند براي جلب اعتماد 

ر خالف رفتا" و "كبودي روي ساق پا"مخاطبان، گرد 
 مانور دهند و سناريو را با چند قلم رسيدگي "موازين شرعي

  . بيطرفانه آرايش كنند
تالش آنها براي دور كردن آمران جنايت از تيررس نگاه، به 

نويسندگان قصه ي . همين اندازه ناشيانه و ابتدايي است
امنيتي ابتدا براي تبريه سركرده نيروي انتظامي دست به كار 

پيشتر تذكرات الزم "گند مي خورند كه وي مي شوند و سو
  . "به رييس پليس فتاي تهران بزُرگ داده و رعايت نگرديده

بالفاصله پس از پاسدار احمدي مقدم، همين مسوول 
نافرمان، يعني پاسدار سعيد ُشكريان، در نوبت سفيد شويي 

رييس پليس فتاي تهران ": قرار گرفته و تاكيد مي شود
بزرگ، مراقبت، نظارت و بازرسي از نحوه رفتار ماموران در 

  ".اختيار با متهم متوفي نداشته است
 "نظارت"اين بدان معناست، از آنجا كه وي بر زيردستانش 

نداشته، بنابراين مسووليت مستقيمي در جرايم ارتكابي آنها 
 براي تعريف نقش و عمل او و "قُصور"نيز ندارد و 

  . ه مثابه مجازات آن كفايت مي كند ب"بركناري"
كمي بعد نوبت به تبريه دستگاهي مي رسد كه ابزار و 

نويسندگان . پرسنل شكنجه و قتل را فراهم آورده است
 در توجيه "نظام"گُزارش در اينجا به متُد محبوب 

تبهكاريهاي لو رفته يا پنهان ناپذير متوسل شده اند و نيروي 
 "رفتار خودسرانه" و "خودسر"ن انتظامي را پشت مامورا

مخفي مي كنند؛ ماموراني كه ابتدا از بازداشت هفت نفر از 
آنها سخن گفته مي شود و سپس به سه نفر كاهش مي 

      .يابند
پس از بازتاب گُسترده اين جنايت در سطح جامعه و نيز در 
پهنه بين المللي، كمتر كسي براي پي بردن به علت مرگ 

ي و هويت قاتالن او به روايت مجلس آقاي ستار بهشت
با اين حال گُزارش مزبور از اين زاويه داراي . مالها نياز دارد

اهميت است كه با صراحت تمام و ناشيگري تحسين آميزي 
تاييد مي كند كه قتل و شكنجه منتقدان و مخالفان يك 
سياست سيستماتيك، هدايت شده و دلخواه در جمهوري 

اي برچيدن آن نخُست بايد مناسباتي كه اسالمي است و بر
پشت اين تبهكاريها ايستاده، به آنها پوشش مي دهد و از 

  . عامالن حمايت و حفاظت مي كند، برچيده شود
 

 

صالحي از مصر دست خالي 

  بازگشت
  ليال جديدي

   دي 23دوشنبه ... فراسوي خبر
سفر علي اكبر صالحي، وزير خارجه رژيم به سوريه 

رژيم اميد داشت . كه در تاريكي شليك شدتيري بود 
مصر را با سياست ناعادالنه و خيانتكارانه خود عليه 
مردم سوريه كه تفاوتهايي اساسي با ديدگاه اين 

اما همانطور كه انتظار مي . كشور دارد، همراه كند
رفت، با همه تعارفات، چرب زبانيها و مظلوم نماييها، 

رد واقعي براي رژيم اين مانور ديپلماتيك هيچ دستاو
  .در بر نداشت

  
اگر چه برخي رسانه ها تالش كردند اين سفر را 
مثبت ارزيابي كنند، اما از خالل تعارفات معمول، 
تفاوتهاي ديدگاهي حكومت مصر با جمهوري 
اسالمي كه مهمترين آنها اختالف بر سر حل بحران 

افزون بر آن، روابط . سوريه است، آشكار است
 با غرب، قرارگرفتن اين كشور در دوستانه مصر

جبهه كشورهاي عربي و حمايت از امنيت و 
برانگيز جمهوري  ادعاهاي ارضي آنها و نقش بحث 

اسالمي در بحران اسراييل و فلسطين، عوامل 
ديگري هستند كه در اين مناسبات تاثيرات جدي 

   .دارند
  

موضع به كلي متفاوت مصر كه بر رفتن رژيم اسد 
رط آغاز هرگونه مصالحه در سوريه تاكيد به عنوان ش

دارد، دو روز پيش از سفر صالحي به اين كشور، 
ترين  توسط محمد مورسي در واكنش به تازه

: سخنراني رييس جمهوري سوريه تكرار شده بود
بشار اسد بايد به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه "

   ".شود
  

 گروه دوستان مردم سوريه كه در"پيشتر، در نشست 
ماه شهريور در مصر با حضور عربستان و تركيه 

دشمنان مردم "برگزار شده بود، صالحي، نماينده 
اما هدف اصلي از دعوت . ، نيز شركت داشت"سوريه

وي به اين نشست، وادار كردن رژيم به دست 
   .كشيدن از حمايت از اسد بود

  
ديدارهاي صالحي با محمد مورسي، رييس جمهور و 

، وزير امور خارجه مصر، اخضر محمد كامل عمرو
ابراهيمي، نماينده سازمان ملل متحد و اتحاديه 

در حاليكه جمهوري (عرب، ديدار با رهبر سنيها 
اسالمي به وقيح ترين شكل با پيروان اهل سنت در 

و حتي ارايه دعوتنامه احمدي ) ايران رفتار مي كند
نژاد به مورسي براي سفر به ايران، پشيزي نصيب 

حتي زماني كه وي تالش كرد موضوع . نكردرژيم 
 را پيش "حوزه هاي اقتصادي و تجاري"دندانگير 

. بكشد، منجر به امضاي هيچ توافقنامه تجاري نشد
در عوض، محمد كامل عمرو تاكيد كرد كه رژيم 
ايران در زمينه پايان دادن به خونريزي در سوريه 

   .نقشي دارد كه بايد ايفا كند
  

حمايت غرب به ويژه آمريكا را با محمد مورسي كه 
نزديكي به رژيم بدنام و زير فشار جمهوري اسالمي 
معاوضه نمي كند، هيچ عاليمي خالف آن از خود 

او در مصاحبه اي با سي ان ان تاكيد . نشان نداد
اگر اسد سرنگون شود، ايران متفق اصلي خود ": كرد

         ".در منطقه را از دست خواهد داد
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 دي از تهدي خامنه اي و نگرانترس

  انتخاباتيتيامن

 هي پوجعفر
 ي د20چهارشنبه ...  خبر يراسوف

 ي جمهورمي رژهي فقي ول،ي خامنه ايعل) سه شنبه( گذشته روز
 ي و ناسزا، همه درهادي تند و پر از تهدي سخنرانكي در ،ياسالم

ر او د.  را بستبي رقي سازش در انتخابات با باندهايممكن برا
 انتخابات يتي امندي نشان داد كه همچنان از تهدي سخنراننيا

به " دانست كه ي خود را كسانكدستي قدرت يواهمه دارد و رقبا
 با يخامنه ا. " كنندي مستكبر كمك ميتحقق اهداف دولتها

 ي ميي هاهي كه راجع به انتخابات توصيآن كسان":  گفتديتهد
 دييد، دائما نگوكنند، حواسشان باشد به دشمن كمك نكنن

 م،ي انتخابات داشت34 آزاد باشد، از اول انقالب ديانتخابات با
 " است؟بودهكدامش آزاد ن

 و از يباني نگهبان پشتي افراد توسط شورانشي همچنان از گزاو
 كرده و تي انتخابات حماي قدرت خود با مهندسيحذف رقبا

عمال  مالحظات الزم اتها،يدر كدام كشور درباره صالح": گفت
 در دي كني و تالش مهي مساله تكني بر انقدري شود؟ چرا اينم

 دهي كه شركت در انتخابات فادياي تصور بوجود بنيذهن مردم ا
 "ندارد؟

 مختلف ي آورد كه باندهاي حرفها را به زبان مني اي در حالاو
 را به گري بوده و همدري درگگريكدي روزها به شدت با ني اميرژ

 كنند تا ي متهم كرده و تالش مي و دزديفساد، كالهبردار
 امكان يخامنه ا.  پرتاب كنندروني را از چرخه قدرت به بگريكدي

 را كار هايري درگني خود در اه افراد وابسته بيهاي دزديافشاگر
 امي كنند، در اي سعيممكن است كسان": دشمن دانسته و گفت

 اي ياسي س،يد اقتصايي ماجرااي يا انتخابات با بوجود آوردن حادثه
 هم جزو ني گرم كنند كه ايگري ديزهاي سر مردم را به چيتيامن

 ".نقشه هاست
 است ي رو به كساني خامنه ايدهاي مشخص است كه تهدكاملن
.  هستندندهي انتخابات سال آي روزها در حال تدارك برانيكه ا

 از يري خود و جلوگتي وضعتي تثبي براي رفسنجانيتالش هاشم
 كسوي و دار و دسته موتلفه از ي عسگر اوالديو صدااخراج و سر 

 – ي نژاد و نظامي دار و دسته احمدزي آمديو حركات تهد
 به شدت عرصه را بر او تنگ گر،ي دي از سوي دولتيهايتيامن

 معروف به اصالح ي است كه باندهاي در حالنيا. كرده است
 ندشاي امي روزنه هاني آخر،ي دوم خرداديهايطلب و خط امام

راه و " دانست كه ي آنها را كساني بسته شده و خامنه ازين
 را " انتخابات سالمي برگزاريا برني خوب قواناري بسيروشها

همچنانكه ": و مثال زد.  كنندي عمل مي قانونري و غرندي پذينم
 مردم و كشور ي طور عمل كردند و براني ا88 در سال يبرخ

 و در ني در زمزيخودشان ن يمزاحمت و ضرر به وجود آوردند و برا
 ". فراهم كردندي و بدبختي اسباب سرشكستگ،يمالءاعل
 مي رژي جمهوراستي رندهي خطوط انتخابات آگري بار دي اخامنه
 كه وارد عرصه يكسان":  دستور دادداهاي كرد و به كاندميرا ترس

 را بكشند، تي بتوانند بار مسوولدي باشوند، يانتخابات م
 نگهبان را در خود مالحظه كنند و يظر شورا مورد نيتهايصالح

 ". كنندجرا را اي بخواهند كه قانون اساسديبا
 " نگهباني مورد نظر شورايتهايصالح" او به لحاظ كردن ديتاك

 به حذف و طرد شدن توسط ياز هم اكنون جلو هر گونه اعتراض
 هستند داهاي كاندني ادي گوي منگونهياو ا. آن شورا را گرفته است

 ني اري نگهبان وفق بدهند، در غي شوراطي خود را با شرادي باكه
 ي تحت نظر او مجاز است هر آنكس را كه نميصورت شورا

 حذف كند و آن فرد از هم ميپسندد، از چرخه رقابت داخل رژ
 .اكنون حق اعتراض اش سلب شده است

 يكمك به تحقق اهداف دولتها" و " با دشمنيهمكار" اتهام
 انتخابات و فرار يتي امندي به رقبا، ترس از تهديه ا خامن"مستكبر

 طرف خط كي روز از ني در اي خامنه ايسخنران. او به جلو ست
 ي نشانه ترس از مردمگري با مخالفانش است و از طرف ديكش

 و دزدان چپاولگر تكارانيا جنمي به رژستندي حاضر نگرياست كه د
 . او گردن بگذراندتيوال

مبارزه با انشعاب در كُمدي 

  مفاسد اقتصادي
  منصور امان

   دي 19... فراسوي خبر
رييس مجلس مالها، آقاي علي الريجاني، وزن تازه 

 داده است، "مبارزه با مفاسد اقتصادي"اي به موضوع 
البته فقط در كفه اي كه جنبه ريشخندآميز بودن آن 

او پيشنهاد داده، تشكيالت جديد و . محاسبه مي شود
اي اين امر تحت نظارت خود و برادرش،  بر"خاصي"

  . آيت اهللا صادق الريجاني ايجاد گردد
پيشنهاد آقاي الريجاني در حالي مطرح مي شود كه 

 تاكنون كارنامه اي از "نظام"وي و ديگر پايوران 
ستاد "عملكرد و نتايجي كه تشكيالت قبلي به نام 

 هفته . داشته، ارايه نكرده اند"مبارزه با مفاسد اقتصادي
 مزبور، تركيب شده از "ستاد"گذشته اعالم گرديد كه 

نمايندگان فراكسيونهاي رقيب، به دليل تشكيل نشدن 
  . نشستهايش در عمل تعطيل شده است

در يكي از موارد نادري كه دستور كار اُرگان ياد شده به 
، سخن از بررسي )1390شهريور (بيرون درز كرده 

.  رفته است"ارد توماني هزار ميلي3پرونده اختالس "
همين پرونده مي تواند يك معيار خوب براي بررسي 
كارنامه ي مبتكر طرح ضد فساد تازه و اخوي، به 

 –عنوان نقش آفرينان اصلي در كنار فراكسيون نظامي 
  . از رده خارج شده باشد"ستاد"امنيتي دولت در 

هادها و افرادي قُدرتمندي كه رانتها و هيچيك از ن
امكانات حكومتي را براي سالها در اختيار متهمان 
. پرونده گذاشته بودند، حتي به بازخواست كشيده نشدند

متهم رديف اول پرونده، آقاي اميرخُسروي، در دفاعيات 
خود ضمن تهديد به افشاگري بيشتر، از درخواست از او 

 سخن گفته و در " تحريمهاكُمك به دور زدن"براي 
مواردي ديگر، پاي مقامهاي ارشد در مجلس، قُوه 
قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به ميان 

  .آورده بود
شايد بر اساس تجربه باال باشد كه دادگاه ديگر متهمان 
دزدي سه هزار ميليارد توماني، به طور پنهاني و با 

 از برانگيختن تالش سخت كارگردانان آن براي پرهيز
       .هر گونه جلب توجه، در حال برگُزاري است

ستاد مبارزه با مفاسد "گوشه ديگري از عملكرد 
بزُرگترين فساد مالي تاريخ " در برخورد به "اقتصادي

 كه به تازگي آشكار گرديده، تقسيم اموال و "ايران
  . است) گُروه امير منصور آريا(داراييهاي زير مجموعه 

يه يك معامله كالن چاي فاش گرديد كه يك در حاش
، تمام "صدرا"شركت وابسته به سپاه پاسداران به نام 

، شامل يك "شركت داماش گيالن"اموال و داراييهاي 
باشگاه ورزشي، صنايع آب معدني، يك شركت ترابري 
و چندين موسسه ديگر متعلق به متهم رديف اول 

.  كرده است"يخريدار"دزدي سه هزار ميلياردي را 
هنوز روشن نيست معامله اي در اين حجم چگونه با 
يك فرد در بازداشت سر گرفته، بهاي اموال و داراييها 
چقدر بوده و به چه كسي يا ُكجا پرداخت شده و در 
اصل، معامله تحت شرايطي كه فروشنده بسر مي برد، 

    قانوني هست يا خير؟
اين سووالها، رييس مجلس مالها به جاي پاسخ به 

سازمان "مبتكر گُشايش دكان تازه اي شده است، يك 
 ويژه ي راست سنتي كه به "مبارزه با مفاسد اقتصادي

 در نقش ابزار فشار و تلكه گيري براي "خاصي"طور 
  . آن عمل كند

 امنيتي دولت است كه –اكنون نوبت فراكسيون نظامي 
گاه خودش را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي رقيب، بن

تشكيل بدهد و اين مضحكه را از جايي كه آقاي علي 
                 .الريجاني تمام كرده، از سر بگيرد

 

   

بشار اسد با شمشهاي 

  طال نجات 

  .نخواهد يافت
   

  زينت ميرهاشمي
  
   
   دي 10راسوي خبر يكشنبه ف

ارسال سالح و نيروهاي ويژه سپاه از طرف 
 نتوانسته  جمهوري اسالمي تا كنون

جنبش مردمي سوريه را از بين ببرد و يا 
روزنامه . آن كه موقعيت اسد را تثبيت كند

 دي ماه 8در تاريخ » المستقبل « لبناني
 تن شمش طال 20طي گزارشي از ارسال 

بر اساس . از ايران به سوريه خبر داد
گزارش فوق، شمشهاي طال جهت كمك 
 به خزانه بانك مركزي سوريه براي برپا

  . نگهداشتن وضعيت بحراني اسد است
  

اين مقدار «بر اساس گزارش اين روزنامه، 
طال در جند نوبت به سوريه از راه زمين و 

اوج اين . هواي عراق منتقل شده است
» .حمل و نقل هم دو هفته پيش بوده است

ثروت طبيعي كه قرار بود توسط احمدي 
نژاد به سفره هاي مردم برود راه را گم 

 و در قالب طال و سالح مرزها را در كرده
  . نورديده و به سفره ديكتاتورها رسيده است

  
هواپيماهاي متوقف شده در تركيه و آشكار 
شدن هواپيماهاي باري كه از طريق عراق 
به قصد سوريه مي روند، نمونه هايي از 

  . اين كمكهاي بي دريغ به رژيم اسد است
  

 آتش زدن پرچم جمهوري اسالمي توسط
تظاهركنندكان سوري، عمق نفرت از 
دخالتگريهاي رژيم واليت فقيه را نشان 

 8در رويدادي ديگر روز آدينه  . مي دهد
دي، دهها هزار تن از مزدم عراق دست به 
تظاهرات عليه نوري المالكي زدند و پرچم 
جمهوري اسالمي را در خيابانهاي به اتش 

 تظاهركنندكان به نفوذ رژيم ايران. كشيدند
در عراق و مزدوري نوري المالكي اعتراض 

  . كردند
  

در رويدادي ديگر رئيس ائتالف ملي 
 شرط 3سوريه پيشنهاد روسيه را رد كرد و 

  . در مقابل آن گذاشت
  

سه شرطي كه از طرف رئيس ائتالف ملي 
سوريه براي گفتگو با روسيه گذاشته شده 
عبارت است از؛ پوزش خواهي روسيه براي 

ور داخلي سوريه، محكوم دخالت در ام
كردن قتل عام توسط بشار اسد و كناره 

مبارزه روزمره مردم سوريه .گيري اسد
  . عليرغم هزاران قرباني همچنان ادامه دارد

  
رژيم ايران با تمام نيرو براي جلوگيري از 
شقوط بشار اسد كه به يك امر واقعي و 

  . ممكن تبديل شده تالش مي كند
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 ي د13چهارشنبه ...  خبر يفراسو
 نژاد با ي دولت محمود احمداتيه

 مجلس د،ي مصوبه جدكي بيتصو
 چالش كي را در مقابل يآخوند

 التي تعطيروزها.  قرار داديجد
 ي مجلس و خاموشي هفته اكي

 اري در اختي آن، فرصتبونيتر
 نژاد گذاشت تا اقدام به ياحمد
 زي چالش برانگي مصوبه ابيتصو
 مصوبه كه نيدر ا.  آذر كند29در 

 "نيطرح مهرآفر" دولت آنرا اتيه
 معاون ،يي بقادي نامد، به حميم

 تام اري جمهور، اختسيي ريياجرا
 نفر را در نهاد 1500داده شده تا 

 خارج از ضوابط ،ي جمهوراستير
 . استخدام كندينشيگز

 به ناني اعتراض مجلس نشهنوز
 مصوبه شكل نگرفته بود كه نيا

 اتي رضا خباز، عضو همحمد
 مصوبات دولت با قانون، از قيتطب

 دولت خبر داد اتي هگريمصوبه د
دولت به "كه بر طبق آن 

 استخدام چهار ي برازياستانداران ن
 تام اريهزار نفر در هر استان اخت

  ."داده است

 

 مصوبه، ني اساس بند ششم ابر
 يدستگاه ها" نژاد يدولت احمد

فند راسا و  موظي و استانداريياجرا
 از يگري امر دچي به هازيبدون ن

 لي از قبي مقاماي هر مرجع يسو
 صدور د،يي تاشنهاد،يموافقت، پ

 شماره يمجوز، صدور و اعطا
 ابالغ، و بدون الزام به ايمستخدم 

 از ي قبله صادري هاهي ابالغتيرعا
 مقامات، نسبت به همه موارد يسو

 تي وضعلياز جمله نسبت به تبد
 و جذب و يريو بكارگ ياستخدام

  ".ندياستخدام افراد اقدام نما

 

 ني ابي از اعالم تصوپس
 قي تطباتيه"دستورالعمل، 

 مجلس "مصوبات دولت با قانون
 داد لي تشكي جلسه اي د11روز 

 ضابطه بودن آن يتا در مورد ب
 كرده و نظر خود را يري گميتصم
 . مجلس اعالم كندسييبه ر

 ات،ي هني رضا خباز، عضو امحمد
 ي هاهيانيمشابه ب"مصوبه دولت را 

: دي گوي خوانده و م"سران كودتا
 ني ايبهتر بود دولت به جا"

 خط قانون كي ،يمصوبه طوالن
 همه نوشت ي و مكرد ي مبيتصو

 مانند ي و نظارتيي اجرايها دستگاه
 اراتي و اختشود ي مليمجلس تعط

 رايشود، ز ي واگذار ميي بقايبه آقا
 مصوبه ني ايندها از بياريدر بس

   نيگفته شده است كه همه قوان

  

 لغو تي و هرگونه ممنوعيقبل
 و مجوز استخدام بدون شود يم

 اعطا خواهد تهايدرنظرداشتن موقع
 ".شد
قصد دولت ": دي گوي در ادامه ماو
 است كه در آستانه انتخابات، نيا

مردم را در مقابل مجلس قرار 
 ".دهد

الف  مخندهي نماگري د،ي توكلاحمد
 هم فراتر ني نژاد، پا را از اياحمد

 ي اللحنديگذاشته و با اعتراض شد
 مصوبه توسط ني ادييدر مورد تا

 جمهور و وزرا سييهمه معاونان ر
 باشد، بايد ياگر چنين چيز": گفت

در عقل وزرا شك كرد و درباره 
 يتعهدشان نسبت به قانون اساس

 ".ترديد داشت
 ايگو":  كرددي در ادامه تاكاو
-5 ني در اخواهد ي مجمهور سيير
 ماه آخر دولت همه نظامات 6

 و زدي كشور را بر هم بريادار
  ". بدهدلي سوخته تحونيسرزم

 

 ندهي نماگري د،يمي ندرجي انيهمچن
شايد ": دي گويمجلس مالها، م

 داشته باشد ياين تصميم عقبه ا
كه در اين صورت دولت بايد در 

  .اين خصوص توضيح دهد

 

 تواند در ي مصوبه مني اهرچند
 مصوبات دولت با قي تطباتيه"

 ،يجاني الري دستور علاي "قانون
 مجلس، متوقف شود، اما سيير

 است كه اقدامات ني اتيواقع
 دني به چالش كشي نژاد براياحمد

 از بستن يريمخالفان خود و جلوگ
 موجود، ي قانونيدستش با ابزارها

  .متوقف نخواهد شد

 

ه و  مصوبني شدن امتوقف
 از شي بي از به كارگماريريجلوگ
 ي هزار نفر در دستگاه ها120
 ي كساناني تواند به زي ميياجرا

 ييتمام شود كه مانع اشتغالزا
 كه ي خواهند شد؛ چالشيمعرف

 مي نژاد و تي توسط احمدركانهيز
 شده ي او طراحيتي امن-ينظام

 نيا" دي بگوياست، هرچند توكل
  بر هم زدن همهيعناكار به م

 ." عالم استيتيرينظامات مد
  

   

غير «پزشكان 

زير تيغ » بشاريون

  استبداد
   

  زينت ميرهاشمي 
  
  دي 29فراسوي خبر آدينه  
  

انتقاد به بشار اسد در رابطه با كشتار 
مردم سوريه براي ايرانيان در رديف 
جرايمي قرار مي گيرد كه بايد بهاي 

گروهي از پزشكان به . آن را بپردازند
شتن نامه انتقادي به بشار اسد دليل نو

مورد غضب ماموران جمهوري 
اسالمي قرار گرفته و از شركت در 
انتخابات نظام پزشكي محروم و رد 

  . صالحيت شدند
  

 تن 200در مهر ماه سال جاري حدود 
از پزشكان ايران طي نامه اي به بشار 

با توجه «وي خواسته بودند كه اسد از 
به سوگند پزشكي كه خورده طوري 
عمل كند كه دستش به خون مردم 

  . »آلوده نشود
  

 27پايگاه اينترنتي العربيه به تاريخ 
دي، به نقل از يك عضو انجمن 
اسالمي جامعه پزشكي كه روزنامه 
بهار آن را پوشش داده نوشته 

مالك تاييد صالحيت اين «:است
» .هستيد يا نه» شاريب«است كه 

انتخابات در سازمان نظام پزشكي كه 
در اصل نهادي صنفي بايد باشد با 
دخالت مستقيم رژيم خصلت انتخابي 

عضو . خود را از دست داده است
كميسيون بهداشت و درمان محلس 

فضاي انتخابات نظام «اعالم كرد كه 
پزشكي نبايد به گونه اي باشد كه هر 

  . »كس بتواند وارد شود
  

محافظه «بر اساس خبر روزنامه بهار، 
كاران گفته اند پزشكاني كه به زعم 

 هستند حق "غير بشاريون"آنها 
» .شركت در اين انتخابات را ندارند

نامه اعتراضي عده اي از پزشكان 
عبور از خط قرمز رژيم در حمايت از 

  .بشار اسد است
  

ديكتاتوري بشار اسد عالوه بر كشتار 
ردم سوريه و خراب بي رحمانه م

كردن خانه هاي مردم، هزينه سنگيني 
. براي مردم ايران داشته است

كمكهاي بي دريغ تسليحاتي، نفتي، 
براي حفظ ... مالي، كارشناسي و

ديكتاتوري بشار اسد توسط رژيم، از 
جيب مردم ايران و بر خالف ميل آنها 

  . هزينه مي شود
  

   
  
  

  
  

  نبرد خلق

  فداييارگان سازمان چريكهاي 

   خلق ايران 

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ه،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يدي جداليل

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 اردوان، تاي آناه،يرهاشمي منتيامان، ز

   سامعي مهده،يجعفر پو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
 دخلق ارگان سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق        نبر

امـا  . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان است       
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعـالين          
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيـز          

دهـد و    ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
. كنـد  اطالع از آن مفيـد اسـت، خـودداري نمـي          

مطالبي كه بـا امـضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ            
بيان كننده نظرات خود آنان اسـت كـه         شود،   مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همـسو يـا      
با نام و يا    (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسـهاي نبـرد خلـق           
  تماس بگيرد 

  
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   پا  معادل            ارو

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيـران و        
كــاركنلن ايــران، اخبــار تحــوالت ايــران، عــراق 
ــار و    ــه آن، اخب ــوط ب ــي مرب ــين الملل ــسائل ب وم

ش زنان را هر روز در سايت ايران  ديدگاههاي جنب 
  .نبرد بخوانيد

   
  

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
  

  

  

 ي براقي عمي چالشيطراح

  نژاديمجلس توسط احمد

 هي پوجعفر
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

   سفر بازرسان،شكست

  شدهيزي بن بست برنامه ركي

  امانمنصور

 ي د30...  خبريفراسو
 ي دور گُفت و گوهاني رفت، تازه تري كه انتظار مهمانگونه

. دي رساني به پاجهي بدون نتزي نهي فقتي والميآژانس با رژ
 پس از دو روز ي اتُمي انرژي المللني آژانس بيبازرسان اعزام

 كسب ي براي اسالمي جمهورورانيل با پا حاصيمذاكره ب
 آنها، ي مقاصد اتُمدن بوزي صلح آمي از ادعايي آزمايامكان راست

 . خود خاتمه دادندتيبه مامور
 
 ي المللني نهاد بني اي تالشهاي در حالي خامنه اي آقاردستانيز

 خود را به ي هسته ايتهاي فعالتي از ماهييدر جهت ابهام زدا
 با ي اقدام بر مذاكرات آتني اي منفري كه از تاثشكست كشانده اند

 واسطه بن بست در ي آن، بازتاب بروي خود و پي خارجيطرفها
 . آگاه هستندي به خوبمهايحر تديمذاكرات به صورت تشد

 
 ي به طور لفظ"نظام" وراني رو و با وجود آنكه رهبران و پاني ااز

 كنند، ي مدياك ت" مذاكراتي براي اسالمي جمهوريآمادگ"بر 
 از ي كه رفتار مخرب آنها در برابر آژانس، بخشدي نماي منيچن
 ماندن في حالت پات و بالتكلي است كه روري فراگاستي سكي

 راستا پارامتر ني و در ادهي متمركز گرديپرونده بحران هسته ا
 . در آن گُنجانده شده استزيبن بست مذاكرات ن

 
 پس از ي، اندك" رهبرتيب" در ياز مورخارجهي وز،يتي واليآقا

 اش مي كرد، رژدي ماندن سفر بازرسان آژانس تاكجهي نتياعالم ب
از منافع خود " – كرد ادي از آن "رانيا" با نام مستعار يكه و –

 نخواهد يني وجه عقب نشچي به هيدر حفظ حقوق هسته ا
 .   "كرد
 

ر و  و صبي طفره رواستي سستي روشن ني چه به درستاگر
 بنا شده، در دي كُدام توهم جدهي بر پاي خامنه ايانتظار آقا

 تا چه اندازه ي ونيشي پي امر كه گمانه هاني ايابيعوض اما ارز
 شاهد، نيمعتبرتر. ستي داشته، چندان دشوار ني درستيمبنا

 است كه هفته يجمهور استي بر منصب رهي فقيگُماشته ول
، "نظام" ييست راهكار جادو مجلس، شكي رسمبوني از تريجار

 دي را اعالم كرد و به موازات آن نو"مهايدور زدن تحر" يعني
 بر دوش مردم ي بحران هسته اي هانهي هزشتري باز هم بليتحم

 به نام ي حكومتوري پاكي است كه به اعتراف ي در حالنيا. را داد
 " درصد100" به ي اساسي نرخ تورم كاالها،يحسن صادق

 .ت اسدهيرس
 
 يياروي، به گونه آشكار در رو"نظام" ي كُنوناستي سه،ي زاوني ااز

 آنها قرار دارد و بدون ي انسانستي حق زهي و علرانيبا مردم ا
 ،ي صالحي خارجه مالها، آقاري اگر وزيواكُنش نخواهد ماند؛ حت

:  دهدناني شكست سفر بازرسان آژانس اطمجي نتافي تخفيبرا
 ندهي كه آمييگو  ي مراني و به ملت اميدواري مذاكرات امندهيبه آ"
              ". تحمل كنندي روشن و تابناك در انتظار ماست، پس مقداريا 
 

 شي به نماعترافا

 در ي د9سركوبگرانه 

 ي د6 اميتقابل با ق
 يرهاشمي منتيز

 ي د8 نهي خبر آديراسوف
 به سخن ي حكومتي روزها، رسانه هانيا 

 در ي خواران حكومترهي و جوراني پايهايپراكن
.  شده استني رنگ88 سال يدادهايباره رو

 مهار ياگرچه سركوبگران خود را در نبرد برا
 تظاهرات قي از طر88 سال ياباني خيزشهايخ

 دهند، اما ي نشان مروزي پي د9 يشيفرما
 هي فقتي والمت درفش و داغ حكواهچالها،يس

 .د كني مدي را تاكيروزي پني بودن ايتو خال
 امر نقطه كي و درشت، بر زي مردم، از رقاتالن

 مردم در برابر  ي گذارند و به هماوردي مديتاك
 در جنبش ضد ني نوي كه تحولهي فقتيوال

 را دهي پدني كنند و اي بود اعتراف ميكتاتوريد
 مي وحدت رژي هاهي به پاي اساسيضربه ا

 . كنندي ميابيارز
 با  خود رايروهاي همه ن،ي د9 روز ميرژ

 اباني سركوب به خي هاوهياستفاده از همه ش
روز (ي د6 اميآورد تا  در مقابل درخشش ق

.  سركوب را به رخ مردم بكشديروين) عاشورا
مرگ بر اصل  «يمردم در روز عاشورا با شعارها

مرگ بر « و »كتاتوريمرگ بر د «،»هي فقتيوال
 .دندي خط بطالن كشمي رژتي بر كل»يخامنه ا

 9 فيانده كل سپاه پاسداران در تعر فرمنيجانش
 توان ي بود كه مي نقطه اي د9«:دي گوي ميد

 انقالب را در امتداد آن به ماقبل و ما بعد خيتار
 ي المللني نقطه آغاز بي د9آن تجربه كرد، 

. » بوددي در چهره جديكردن انقالب اسالم
 در چشم ي اسالمي تر شدن چهره جمهورهيكر

 يزشهاي مهم خي از دستاوردهايكي انيجهان
 . بود88 سال يابانيخ

 ي اسالمي جمهورگري از هر هنگام دشي بامروز
 مانند مي رژتيوضع.  استيورشكسته و بحران

 ماند كه در ي مي درهم شكسته ايكشت
 كنند ي آن تالش مناني موجود سرنشيطوفانها

 يري آن از غرق شدن جلوگي سوراخهاريبا تعم
 در ي سكاندار كشتهي فقي ولناي منيدر ا. كنند

 ي كشتني اتي هداي براانبه داغون نه تنها  تو
 الزم تهيسوراخ سوراخ شده را ندارد، حتا اتور

 آن را هم ناني جمع و جور كردن سرنشيبرا
 .ندارد

 ني مهندسي كل جامعه اسالمري باهنر دبسخنان
 روز يادآوريبا هنر در .   امر استني بر اديتاك
   ي مهي فقي آن از گماششته ولتي و اهمي د9

  شهداي فدايي

  بهمن ماه

 - سـعيد پايـان      -رضـا خليـق      ابراهيم پور : رفقا
 -زاده كرمـاني      منيژه اشـرف   -فتحعلي پناهيان   

ــي   ــاهر رحيم ــد ط ــايي -محم  - محــسن بطح
 - مـسعود پـرورش   -عبدالمجيد پيرزاده جهرمي  

 پوران يداللهي - جعفر محتشمي -فاطمه افدرنيا  
كالم   انوشه فضيلت  - دقيق همداني     مصطفي -
 حـسين  - حسن فرجودي   - كيومرث سنجري    -

 جهـانگير قلعــه  - كـاووس رهگـذر   -چوخـاجي  
 حميــد - فرشــاد مرعـشي  -) جهـان (ميانـدواب  

 قاسـم   - محمدعلي خـسروي اردبيلـي       -مؤمني  
 - خــسرو پنــاهي - بابــك ســيالبي -ســيادتي 

 بهـروز  -مرام   محسن نيك  -مهدي اقتدارمنش   
ــدي ــان - عب ــدجواد عرفاني ــدامين - محم  محم
 - عبـاس تبريـزي       -كيـا     اكبر پارسي  -نورائي  

ــي   ــسعود رحمت ــدپور  -م ــسن محم ــي - ح  عل
) حر( جعفر -زاده رضوي   بهنام قاسم -نورورزي  
 اسـد   - مراد ميرزايي    - ابراهيم كردي    -رضايي  
 -اي    فريـدون بانـه    - اسماعيل برزگر    -يزداني  

 حـسن  -ش   محـسن نـوربخ    -فاطمه محمـدي    
 ميرمحمـد  - فـردوس آقـا ابراهيميـان        -توسلي  

 واحدي  - عبدالكريم مختوم    -) توماج(درخشنده  
ــاني - ــسين جرج ــاني - ح ــا هزارخ  - حميدرض

 در مبـارزه  - كرامت دانـشيان    -خسرو گلسرخي   
قهرمانانه عليه رژيمهـاي شـاه و خمينـي بـراي           
نابودي امپرياليسم و ارتجاع و استقرار دموكراسي       

 تـاكنون بـه     1349اليسم طـي سـالهاي      و سوسي 
  . اند شهادت رسيده

-----------  
حلقه فتنه و ضد انقالب را كامل «خواهد كه 

 9 كه روز ي و»ردينكند و در كنار آنان قرار نگ
 ي نژاد مينامد در باره احمد» بوم اهللا« را يد

 88در سال . است»  زدهرونيدم خروس ب«:ديگو
ژاد در نقش گماشته  ني از پاسدار احمدهي فقيول

 استفاده كرد تا ي جمهوراستياش بر منصب ر
 .  كندعي حكومت را تسري دست سازكيپروژه 
 هي فقي ول»لي بدينقش ب« بر يجاني الرصادق

 ي مدي تاك88 روز عاشورا در سال اميدر سكوب ق
 به يامام جمعه مشهد، احمد علم الهد. كند
 ادي كشتار مردم ي براهي فقي از نقش وليراست

 88 سال ي د9 در دي گوي ميو.  كنديم
 .» را فتح كرد88 فتنه زي خاكريرهبر«
 دي همزمان تائهي فقي بر نقش ولدي همه تاكنيا
 كي قاتل شماره ي نكته است كه خامنه انيا

 ري در زندان و زاي و اباني است كه در خيمردم
 .شكنجه جانباختند است

  
  


