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   به شهادت رسيدكرامت اهللا زارعيانيتكارانه در يك اقدام جنا
كرامت اهللا زارعيان جهرمي فرزند فـرج متولـد         

 در رشـته    1382 با رتبه برتـر در سـال         1364
ــنعتي  ــي ص ــشگاه   طراح ــه وارد دان دوره روزان

  . هنرهاي زيباي تهران شد
ــه   ــدو ورود ب ــت سياســي وي از همــان ب فعالي

ليـت   به دليل فعا   1385سال  . دانشگاه آغاز شد  
مهــر . سياســي از دانــشگاه تهــران اخــراج شــد

 پس از 1388در سال . سيما مشغول تحصيل شد  در رشته كارگرداني و تصويربرداري دانشگاه علمي كاربردي صدا و1385
بعد از مدتي به دليل نداشتن مستندات و مدارك معتبر، تبرئه و آزاد           . حوادث انتخابات دستگير و به زندان اوين منتقل شد        

  .د ولي متاسفانه به قدري شكنجه شده بود كه حتي قادر به فعاليتهاي معمولي زندگي نبودش
 دانشگاه براي بار  او را ازسيما نيز انتقال يافت و بعد از آزادي تحت فشار و تعقيب بود و حتي اين فشارها به دانشگاه صدا و           

 فيلم كوتاه تهيه كرده و دهها فيلم نامه به رشته تحرير 5ز به طور تجربي بيش ااو دوم اخراج كردند و اين در حالي بود كه 
  . درآورد و در فيلمهاي بسياري تدوينگر، دستيار كارگردان، عكاس بود

  
دسـتگاه  در  شد، در مقابـل ديـدگانش اوراق هـويتي او را             باره دستگير شد و در حالي كه شكنجه مي          دو 1389بهمن ماه   

 كيلـومتري   1000بعد از گذشت چنـد روز در        .  كه ديگر هيچ هويتي در ايران نداريد       دندكرخورد كن انداخته و به او اعالم        
كه وسايل شخصي اش را هـم ضـبط كـرده بودنـد، در يـك شـب                   با لباس آستين كوتاه در حالي     ) محل دستگيري ( تهران

  .گيردزمستاني بسيار سرد با مشكالت فراوان جسمي رها مي شود و توسط خانواده تحت درمان قرار مي 
 به خانواده مي گويد كه به دليل شكنجه هاي فراوان روحي، جسمي و رواني در سـلول خـود، گذشـت    اودر اين زمان خود     

از ايـن زمـان بـه بعـد از      .  و بنابراين نمي داند كه دقيقا چند روز در بازداشـت بـوده اسـت               كردهشبانه روز را احساس نمي      
دوري مي كند و با انتخـاب  ) به استثناي پدر و مادر و خواهر كوچكش(واده دوستان، آشنايان و حتي اعضاي درجه يك خان 

  . يك زندگي پنهاني، تمامي تالش خود را براي آسايش خانواده و دوستان خود مي كند
 تحت تعقيب، بازجويي و شكنجه به فصد اعتـراف اجبـاري بـه جرمهـاي     به طور مرتب  1391 تا سال    1389در اثناي سال    
  .  تهران را ترك كند اخطار مي دهند كه بايد سريعاًويفته و چندين بار به نكرده قرار گر

اي براي كرامـت اهللا پـيش        اطالع مي دهند كه سانحه    او   از طرف فردي ناشناس به خانواده        1391 دي   9در روز پنجشنبه    
يابان نظام آباد تهران حـضور مـي        خخانه اجاره اي او در      در محل   او  با شنيدن اين خبر برادر و تعدادي از اقوام          . استآمده  

كرامت اهللا زارعيان بـا لبـاس بيرونـي و    زنده ياد جنازه  . يابند كه متاسفانه با صحنه جنايتي بسيار هولناك مواجه مي شوند          
ه  ساعت، جنازه كامال فاسد شـده و بـ  96جوراب در كف حمام افتاده بود و به دليل باز بودن آب جوش و بخار آب به مدت        

  . تعفن شديد و متالشي شدن جسد، به سختي قابل شناسايي و جابجايي بودخاطر بوي
 سانتيمتر، اقدام به صحنه سازي خودكشي كرده بودند كه به گفتـه پزشـكي   6 به طول وي با بريدن مچ دست چپ       جانيان

 نـامبرده  ي قـانون ي پزشـك يطبق گواه . استكردهقانوني اين زخم كامال سطحي بوده و آسيبي به رگ و حتي تاندوم وارد ن        
  . 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 وبسايت ديگر: منبع
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ُگريز از مركزِ هر روز افزايش يابنده خوديها و كابوس قيامهاي سال . مقام معظَم اين روزها سخت پريشان حال شده است

 در مورد شعبده ، از قمشيادي از اي جمعداري در دي سخنرانكي ي طي د19ز سه شنبه رواو در .  او را رها نمي كند1388
 حواسشان باشد به دشمن كنند، ي مييها  هي كه راجع به انتخابات توصيآن كسان«: گفتي جمهوراستي انتخابات ريباز

  .» آزاد باشددي انتخابات بانديكمك نكنند، دائما نگو
  

در اين . را منتشر كرداي در سپاه   نماينده خامنه، سعيدي ايسنا متن گفتگو با علي در همان روز خبرگزاري حكومتي
ايده دولت اصولگرا بر محور ....عقول و منطقي انتخابات استوظيفه ذاتي ما مهندسي م«:گفتگو علي سعيدي مي گويد

 ختيارات ولي را معادل اختيارات رسولما ا...بازسازي گفتمان اصولگرايي و پااليش عملكرد آنان و آمدن با شعاري نو است
  .دانست» هملَغم« را ]بخوانيد وحدت خوديها[» وحدت ملي«طرح دولت او همچنين » .دانيم اهللا و امام معصوم مي 

در انتخابات بايد ....و.... در ظهور امام زمان دارديايران نقش مهم«:يك روز بعد اين جناب در اصفهان سخنراني كرد و گفت
كه نظام را به انفعال   نه اين، امام زمان حركت كندي در راستا را انتخاب نمود كه دقيقاًيه هدف زد و فرددرست ب
خبرگزاري حكومتي مهر وابسته  (». داشته باشدي را انتخاب كنيم كه قدرت ايستادگي كسي راي بايد در صندوقها...بكشاند

  )به سازمان تبليغات اسالمي
كساني كه خود در گذشته با همين انتخاباتها برگزيده شده «:جنتي در نماز جمعه تهران گفت دي احمد 22در روز جمعه 

  )كيشبكه دولتي  ونيزيتلو(» گويند انتخابات بايد آزاد باشد؟ بودند با چه معيار و استدالل مي
قاي آزاد نبودن ال«: دي طي يك بيانيه اعالم كردند كه24 تن از برگزيدگان جنتي در مجلس رژيم روز يكشنبه 219

ها و بلندگوهاي داخلي   به تمام چهره....انتخابات در حقيقت همسويي و همخواني با دشمنان ملت و رمز فتنه جديد است
گران عبرت گيرند   كه از عاقبت ديگر فتنهمدهي زنند هشدار مي م ميكه از لزوم انتخابات آزاد د.«   

 دي روزنامه قانون منتشر 25 كه نظراتش در شماره روز دوشنبه نيه امام حس فرمانده دانشگاني جانش،يپاسدار ناصر شعبان
 به هم بخورد و دوست شاتي ممكن است آرايدر هر تحوالت«:شده، پيرامون موقعيت كنوني واليت خامنه اي مي گويد

 تا ته گرفهللا اتيآ از ،مي هستريما در حال حاضر در حال درمان مجروحات جنگ نرم درحوادث اخ. امروز دشمن فردا شود
 و رويدادهاي پس از آن تعدادي مجروح از آيت اهللا تا سردار 1388قيامهاي سال . معني اين حرف روشن است. »سردار

 طيدر شرا«:او اضافه مي كند كه. برجاي گذاشته كه سپاه با توجه به برهم خوردن آرايش نيروها در حال درمان آنهاست
متاسفانه ....نديفرما ي چه مي كه رهبرمي منتظر باشديل باي مسانيجود دارد و در برابر ا ويتر  دهيچي پيها   چهرهيكنون

 و در مي جنگ هستدانيدر حال حاضر در م...شود ي ملي تبددي نظام دارد به تهدي از فرصتهايكيامروز از  نژاد ياحمد
 هاي پيچيده در تعارض با خامنه اي قرار بنابرين پاسداران با آگاهي به اين كه چهره» .كنند ي عوض نمني جنگ زدانيم

چه . را عوض كرد، منتظر تصميم خامنه اي هستند) زين(گرفته و احمدي نژاد از فرصت به تهديد تبديل شده و نبايد او 
بايد در نظر داشت كه وقتي . اتفاقي افتاده كه مقام معظم اين همه برآشفته شده و پاسداران او مجبور به تيغ كشي شده اند

صحبت مي كند، منظورش آزادي و رقابت براي كساني است كه در سالهاي رياست » انتخابات آزاد«هاشمي رفسنجاني از 
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تركيبي كه رسانه هاي حكومتي آنها را محافظه كاران يا اصول گرايان، اصالح طلبان و . جمهوريش با او همراه بودند
او هرگز . هم همين تركيب مورد نظر هاشمي رفسنجاني است» يوحدت مل«در مورد دولت . كارگزاران سازندگي مي نامند

در مورد دولت وحدت ملي او مي . طرفدار انتخابات آزاد آن گونه كه در دموكراسيهاي غربي تعريف مي شود نبوده و نيست
الملل و  نبراي اجراي طرح دولت وحدت ملي بايد مجموعه اقداماتي كه ما را از وضع نامساعد فعلي در عرصه بي«:گويد
در آن دوره ....نسخه كوچك اين طرح، همان بود كه ما در دولت بعد از جنگ انجام داديم.... خارج كند، بهره گرفتيداخل

 راهكار من اين بود كه دولتي تشكيل دهيم كه تركيبي از جناحهاي مؤثر ،در عرصه داخل هم اختالفات تشديد شده بود
در نسخه كوچك طرح رفسنجاني ) 1391 آبان 25 ه به بنياد تعاون سپاه، پنجشنبه خبرگزاري فارس وابست (».انقالب باشد

به هر رو مسلم است كه دعوا بر . البد در نسخه بزرگ آن پاسداران و امنيتيها هم وارد مي شوند. پاسداران نقشي نداشتند
» ريل گذاري جديد«سنجاني با طرح رف» نُسخه«دعوا بر سر . سر يك تحول دمكراتيك و يك انتخابات واقعاً آزاد نيست

 سال گذشته شاهد بوديم، راه نجات واليت را در حذف شركاي 8خامنه اي آن چنان كه طي نزديك به . خامنه اي است
اما وقتي بهترين گماشته كه در . قديم و تمرگز قدرت به دست خودش و تعدادي از گماشتگان گوش به فرمانش مي داند

اي يك فرصت بود، اين گونه به تهديد تبديل مي شود، براي ولي فقيه كه اتوريته او را قيام ابتدا براي طرح خامنه 
  .  درهم شكسته اند، چه راهي باقي مي ماند88كنندگان سال 

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

خواب راحت را از » 88فتنه «بيم موجي بدتر از . من همه گير شده و به داخل هرَم قدرت سرايت كرده استدش» ويروسِ«
جدي تبديل شده و از نگاه ولي فقيه افرادي همچون » تهديد«نق زدنهاي دوستان قديم به . ولي فقيه ربوده است

 به جاي نجات كشتي طوفان زده واليت، از رفسنجاني، عسگراوالدي و حتي احمدي نژاد سبكباران ساحل هستند كه
 ني جانشي، شعبانناصرچاره و پادزهر اين ويروسها چيست؟ اين را پاسدار . خود را طلب مي كنند» سهم«ناخداي كشتي 
 ني همهي وضع سورندهي و تا آذر سال آمي بحران عبور كنني از امياگر ما بتوان«.  برمال مي كندنيامام حس فرمانده دانشگاه

 ساختار قدرت در نظام ي كه ما در مهندسميگو ي را پشت سر بگذارد من ممهاي تحرني ازي نرانيباشد و عراق با ثبات و ا
 كه حال است باشد، غرب ما گونه  ني و عراق همهي و سورراني در اتي وضعگري تا دو ماه داگر .مي داري الملل الهام بخشنيب

  »1391 دي 25قانون، دوشنبه روزنامه  (».كند ي ميرا دعوت به همكار
  

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 باقي بماند، تا در اين فاصله واليت خامنه اي به آستانه 

شروع » اگر«پاسدار ناصر شعباني جمله خود را با . هيه بمب انمي و نقطه بدون بازگشب در اين پروژه ماجراجويانه برسدت
مي نامد را مشخص »  المللني ساختار قدرت در نظام بيمهندس«مي كند تا شرط رسيدن حاكميت به نقطه اي كه او 

اتمي است تا در آن نقطه كه بر اساس ارزيابيهاي تحليلگران خامنه خامنه اي به دنبال خريد زمان براي تحقق پروژه . كند
اي غرب قادر به واكنش نظامي نيست، غرب را مجبور به مذاكره نه بر اساس توقف پروژه اتمي كه براي به رسميت 

د و به جاي شناختن هژموني واليت خامنه اي حداقل بر بخشي از كشورهاي خاورميانه و ورود رژيم به باشگاه اتمي نماي
هاي پاسدار شعباني ربط پيدا مي » اگر«اما تحقق چنين امري به . به دست آورد» قدرت«آن را با » تضمين امنيت«گدايي 

در اين حالت صورت مساله به شكلي . ها به شكلي كه خامنه اي بدان نياز دارد عملي نشود»اگر«كافيست يكي از اين . كند
ها » اگر«همه محاسبه خامنه اي روي فرصتهاي خارجيست كه مشروط به . مي گيردمتفاوت روي ميز مقام معظم قرار 

براي همين است كه . ولي فقيه در مورد عامل داخلي و قطب بندي اصلي جامعه تنها به سركوب بي امان مي انديشد. است
اما .  ُشو برنامه ريزي كندجنتي» مهندسي معقول«با جديت تالش مي كند كه شكافهاي درون هرَم قدرت را مهار و براي 
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نارضايتي و خشم متراكم مردمي . واقعيتهاي سرسخت تري هم وجود دارد كه ظرفيت برهم زدن روياهاي ولي فقيه را دارد
كه زير فشار روزمره به تغيير شرايط فكر مي كنند و مي توانند از هر شكاف درون هرم قدرت براي به ُكرسي نشاندن حرف 

فشار همين عامل اساسي است كه هر .  تواند به عامل تعييم كننده در تحوالت سياسي تبديل شودخود سود جويند، مي
خامنه اي هر راهكاري انتخاب كند و براي شعبده بازي . تدبير ولي فقيه براي مهار شكاف در هرَم قدرت را خنثي مي كند

  .  درون هرم قدرت را مهار كندانتخاباتي هر كانديدايي را مورد حمايت قرار دهد، نمي تواند شكاف 

  

  ........سرمقاله
  

  دو طرح براي انتخابات و يك حاشيه بر آن
  منصور امان

  
پـس از يـك   . نوك كوه نگراني رژيم جمهوري اسالمي از نمايش انتخابات رياست جمهوري در سال آينده بيرون زده اسـت               

 دي، پنج ماه پيش از روي صحنه رفتن خيمه       19ان، روز   دوره ژست ثبات و ادعاي سركوب موفقيت آميز منتقدان و مخالف          
 را تهديد " نظام"شب بازي، رهبر رژيم واليت فقيه، آيت اهللا خامنه اي، با لحني هراس آلود خطرهايي كه از جانب انتخابات 

  . مي كند بر شمرد و به ويژه در برابر خواست سراسري انتخابات آزاد جبهه گرفت
، ُشعار انتخابات آزاد "است مهم هم دشمن نظر از است، مهم ما نظر از آينده خرداد انتخابات"امر كه او پس از تاكيد بر اين 

آقاي خامنه اي به گونه منفعالنه و در .  ناميد تا مجوز سركوب مطالبه كنندگان را نيز صادر كرده باشد       "خواست دشمن "را  
هي نگوينـد انتخابـات بايـد       ":  درخواست كرد  "دلسوزان"ه باشد، از    حالي كه به نظر مي رسيد زير فشار شديدي قرار داشت          

  ".آزاد باشد
  

  "نظام"ترس از گُذار انتخاباتي از 
 مذهبي واليت فقيه، مهمترين خطري كه طرح خواست انتخابات آزاد در بر دارد، قانع كردن –از نظر رهبر رژيم استبدادي  

 ي "نظام"از آنجا كه پايه . ت براي انجام تغييراتي واقعي به سود آنها استتوده ها به بي ثمري چارچوبهاي فرمايشي حكوم   
كه آقاي خامنه اي از مزاياي سكانداري آن لذت مي برد، بر سلب حق راي شهروندان بنا گرديده، هر ُشعاري كه بـه اعـاده                         

نگي اداره جامعه را در برابرشان قـرار        اين حق توجه دهد و امكان مداخله آنها در تعيين نمايندگان خود و ساز و كار و چگو                 
 فقط در يك    "نظام"بازي انتخاباتي   . دهد، به گونه ناُگزير از سطح ُگنجايش سياسي و ساختارهاي موجود آن فراتر مي رود              

ميدان بي رقيب اعتبار دارد، جايي كه اكثريت جامعه حاضر يا مجبور باشد تماشاگر خاموش بماند و قواعد و نتايج بـازي را                   
  .  بر خود روا دارد– هر چه كه باشد –

نمايش انتخاباتي جمهوري اسالمي يك بازيگر بيشتر ندارد و آن حكومت است كه صحنه را كوبيده و از هر آنچـه كـه مـي                   
شتيبان و از                                  تواند اراده آن را با مانع روبرو سازد، پاك كرده است تـا خـود در نقـش همـه عوامـل نمـايش، از رقيـب تـا پـ

حال اگر بخش يا بخشهايي از جامعه باال رفتن كركـره تيـاتر موسـمي انتخابـات را                  . ن تا حزب دولتي پديدار شود     اپوزيسيو
جدي بگيرد، اما از آن براي مادي كردن انتظارات خود و سناريوي مطلوب خويش بهـره جويـد، بـي درنـگ كارگردانـان و                         

 امكانات قهري و قانوني كه در اختيار دارند، مانع تغيير رونـد  صحنه گردانان نمايش را در برابر خود خواهد يافت كه با همه      
  . آن مي شوند

 براي سازماندهي قُدرت، پذيرش و كـارايي خـود را بـراي ايـن بخـش يـا            "نظام"از اين ُنقطه، ساز و كار تدارك ديده شده          
شت سـر گذاشـته شـود، تغييـر         بخشهاي جامعه از دست داده و به عنوان محتوايي ناكارآمد و ساختگي كه ضروري است پ               
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شدار داده اسـت    . جايگاه مي دهد  ف و آرايش نـسبت بـه آن هـاين همان تهديدي است كه آقاي خامنه اي با زبان بي تعار :
 اينجـا  كـه  نمي شـود،   مالحظه صالحيتها كجا است؟ آزادتر مي گذرد،  ايران در كه آنچه از انتخابات ديگر، كشور كدام در"

 خيـال  بـه  را ذهنيـت  ايـن  يـواش  يـواش  و كنند تكرار هي بگويند، هي بكنند، تكيه هي بكنند، تكيه هي مسايل اين روي
   ".اين يكي از خواسته هاي دشمن است ندارد؟ اى فايده  انتخابات اين خب، كه بياورند وجود به مردم در خودشان

  
   حمله از روبرو 

 پيرامون اقتدار خود و بسيج همه جانبه براي         "نظام"رزهاي   موضع گيري رهبر جمهوري اسالمي به مفهوم تعيين خط و م          
او با نگاه به وزن تهديد، ناچار به بـازي بـا كارتهـاي روبـاز شـده و      . رويارويي با فاكتورهايي است كه آن را تضعيف مي كند        

 و  84تخابـات سـالهاي     در ان .  را كه در زير و پنهان به پيش مي برد، به سطح منتقل كرده است               "مهندسي انتخابات "پروژه  
، بارز ترين جلوه بيروني تالش سازمان يافته براي راي و منتخب سازي، نقالي و خط دادن گاه و بيگاه آقاي خامنه اي و       88

  .  بود كه با ابتكاراتي همچون تقسيم سيب زميني رايگان پشتيباني مي شد"نامزد اصلح"دوستان پيرامون شرايط 
بدون تعارف به انتخابات آزاد و مطالبه دهندگان آن اعالن جنگ مي دهد و به بسيج همه جانبـه             اكنون آيت اهللا خامنه اي      

كليد   آزاد  انتخابات"آيت اهللا جنتي، رييس فيلتر پاكسازي نهادهاي انتخابي، نعره زده . نيروهاي خود عليه آن دست مي زند
امنيت ملي مجلـس مالهـا، آقـاي بروجـردي اينگونـه            ، و در همين نگراني رييس كُميسيون        "است شده شورش رمز و واژه

 نماينـده   219كمـي بعـدتر نوبـت       . "اسـت  مـردم  تحريك نوعي به آزاد، انتخابات برگزاري القاي و تبليغ"شريك شده كه    
 فتنـه  رمـز  و ملـت  دشـمنان  با همنوايي و همسويي انتخابات نبودن آزاد القا": مجلس رسيده كه در بيانيه اي تاكيد كنند        

   ".است دجدي
اُرگان مـشهور بـه   ( نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران     پس از طرح نگراني و تشويش خاطر، زمان ارايه راه حل مي رسد و             

مهندسـي معقـول و منطقـي انتخابـات،     " : اطمينان مـي دهـد  ، در امتداد فاش گويي رييس خود ) انتخابات "نيروي غيبي "
   ". ذاتي سپاه استوظيفه

  
  ، طرح زنده سياسي "منظا"گُذار از 

حاكمان به وسيله اين سخنان مي گويند كه همچون دوره هاي پيشين قادر نيستند به گونه نامحسوس حركت كرده و بـه                     
آنها اعتراف مي كنند با مقاومتي روبـرو هـستند كـه آنهـا را نـاُگزير                 . طور ضربتي وارد صحنه ي از پيش آماده شده گردند         

  . ا آغاز و از همين ُنقطه توان خويش عليه آن را سازمان دهندساخته از همين لحظه جنگ ر
 از اعتراض به تقلُب باند حـاكم بـه كـوفتن            89 و   88دستگاه استبدادي به خوبي مي داند كه گُذار خيره كننده خيزشهاي            

مـروزش  ، فقط در حافظه آن نيست كه زيست مي كند و خط مشي ا      "اصل واليت فقيه  "نظم سياسي موجود و چكيده آن،       
جامعه دروازه هاي اين مسير را يكبار براي هميشه گشوده است و همـه تجربـه هـا و آمـوزه                     . را هنوز تحت تاثير خود دارد     

  . هايي كه به آن رابطه مستقيم بين نمودهاي ستم سياسي و نظم مولد آنها را يادآوري مي كند را در توشه دارد
هنگامي كه ظرفيت اعتراضي و برانداز در جامعه به چشم نمي خورد، .  ندارندآقاي خامنه اي و ُشركا از مردم خاموش هراس

 مي تواند هر روبناي شكلي و هر پسوند و پيشوندي داشته باشد، - از جمله به وسيله انتخابات - "باال"تحول و جابجايي در 
 و مشوق مداخله گري به دست نمي "تحريك كننده"زيرا يك جامعه ي تسليم شده موجبي براي نگراني از نفوذ ُشعارهاي 

  . دهد
 در ذهنيت ميليونها منتقد و معترض، گُذار از نظام جمهوري اسالمي بـه يـك طـرح سياسـي و ُگزينـه          88از تابستان سال    

ده آنها براي به واقعيت گراياندن ايده شان در خيابان جنگيده اند، سازمان دا        . مادي مناسبات مورد نقدشان فرا روييده است      
 " باال" اند، تكنولوژي را به خدمت گرفته اند، به خون خويش درغلطيده اند و جامعه را به همراه ُكليه اجزا و بخشهاي آن در 
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 به مرحله ديگري از حيات سياسي و اجتماعي خويش پيش برده اند؛ مرحله اي كـه مهمتـرين ويژگـي اش، نـا                        "پايين"و  
  . ممكن ساختن بازگشت به عقب است

صيان انبـوه         88ل گيري نخُستين اعتراضهاي خياباني در ُخرداد        با شك  نااُميدي انبوه از شرايط موجود، جاي خـود را بـه عـ ،
اين انگاشت، كـاوش طرحـي   . جامعه رخت سكوت را از تن افكند تا به جسُتجوي تغييرات در جايي ديگر برود. عليه آن داد  

پايدار را شكل داده است كه تا هنگام بقاي مناسبات موجود و فعال بـودن  نو از روي جسد كُهنه نظام واليت فقيه، ذهنيتي   
  . تضادهاي 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، بلكـه            
و )  اصـالح طلبـان    –كارُگزاران  (تالش براي تعيين نامزد براي باندهاي رقيب        . حتي از سايه خود نيز به وحشت افتاده است        

تلقي حضور يك مماشات گر حرفه اي همچون حجت االسالم محمد خاتمي به مثابه اعالم رويارويي، قوي ترين نشانه هاي      
 مذهبي را در هر بخش از سياستهايي كه –كاف بين جامعه با رژيم استبدادي آنها ژرفاي ش. اعتماد به نفس حاكمان نيست

 " و پـايين "بـاال "دستگاه قُدرت همچنين ثبت كرده است كه درجه تـضاد بـين   . به دست اجرا مي گذارند، لمس مي كنند      
  . سي را بي ثبات سازدبدان اندازه هست كه افزوده شدن هر فاكتوري بدان، حتي در سطح آقاي خاتمي، مي تواند نظم سيا

 محدود نمي شود، بلكـه بـا شـدت و شـتاب بـه زيربنـاي             "نظام"صحنه تجلي و جوشش اين تضاد تنها به روبناي سياسي           
تالش حكومت براي افكندن هزينه تحريمها بر دوش مردم، فساد گُـسترده            . اقتصادي اين مناسبات نيز گُسترش يافته است      

ط رهبـران و پـايوران نظـام و                در سيستم، رانت خواري و تبعيض      و در انتها چپاول آشكار و بي مهاباي خزانه عمـومي توسـ 
وابستگان آنها كه با ناكارآمدي و بي لياقتي تركيب گرديده، جامعه را عليه شرايط پر ادبار خود و عليه روابط حاكم بـر آن،                        

  . برانگيخته و آرايش داده است
 هاي بـي ضـرر از سـوي ديگـر، راهكارهـاي             "خودي" شده از يك سو و حذف        "هندسيم"دفاع عريان از تقلُب و انتخابات       

رژيمي متالشي شده است كه به شدت خود را آسيب پذير احساس مي كند و برخالف هفت سـال گذشـته كـه از موضـع                          
  .  مي كندتهاجمي و براي انحصار و يكدست سازي قُدرت شمشير مي كشيد، اكنون فقط با چنگ و دندان از خود دفاع

  
   به روايت باندهاي اخراج شده از قدرت"انتخابات آزاد"

جالب اينجاست كه باندهاي مغلوب حكومتي نيز با نگاه به شرايط متزلزل و آُشفته اي كه باند واليت در آن به سر مي برد،                      
ي رفـسنجاني در ايـن ميـان در هـر     آقاي اكبـر هاشـم  .  روي آورده اند"باال"به فشار بر آن از زاويه انتخابات و جابجايي در    

 سخن مي گويد و آقاي محمد خاتمي نيز تاكيد دارد كه راه حل بحران داخلي                "انتخابات آزاد "ُفرصتي از ضرورت برگزاري     
  . و خارجي همين موضوع است

ينه و پيش شرطهاي ناگفته پيداست كه منظور جريانهاي كنار گذاشته شده از ُقدرت از طرح انتخابات آزاد، فراهم آمدن زم            
شركت همه ي گرايشهاي سياسي در جامعه در انتخابات و تضمين عملي برسـميت شـناختن اراده متجلـي در نتيجـه آن                       

رقبـاي  .  نيـست "نظـام " ها در تشريفات انتخابـاتي       "غيرخودي"فراخوان آنها به همين گونه ناظر بر آزادي مداخله          . نيست
شعار پنهان شده اند تا با توجه به خطرهايي كه مطالبه مزبـور متوجـه بانـد حـاكم مـي        آقاي خامنه اي و ُشركا، پشت اين        

بدين سـبب،  . سازد، آن را به انتخابات رقابتي و يا به بيان ديگر، عقب نشيني و شريك گرداندن خود در قُدرت راضي سازند  
 رنـگ سـبز را   "بيت آقـا "حظه اي كه چراغها در ُشعار انتخابات آزاد نيز براي آنها تاريخ مصرف محدودي دارد و در همان ل         

عالمت دهد، اشتياق آنها به دموكراسي انتخاباتي هم برق آسا پايان مي پذيرد و اُردوي اصالحات حكـومتي در محـل تـازه                       
  .  و تيترهايي جز آن خيمه مي زند"انتخابات در چارچوب قانون اساسي"، "انتخابات سالم"اي، زير پرچم 
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ها، سوار شدن بر پتانسيل اعتراضي در جامعه، جلب نيروهاي جنبش و سربازگيري از ميان آنها و بـه دسـت                    هدف مكمل آن  
در اين صورت آنها قادر خواهند بـود از جنـبش اعتراضـي و مطالبـه                . گرفتن سكان طرح و هدايت خواسته هاي شان است        

 شان بهره ببرند و در "قانوني" به برسميت شناختن منافع   انتخابات آزاد همچون اهرُم فشاري براي وادار ساختن باند حاكم         
  . ، از رقبايشان دستخوش و امتياز بگيرند"نظام"نقش ناجيان 

  
  برآمد

 و لشكركشي عليه شُـعار انتخابـات آزاد، زيـر بنـاي طـرح سياسـي       "مهندسي انتخابات"آيت اهللا خامنه اي با صدور فرمان       
 هـاي رانـده شـده از قُـدرت، بـا هـر       "خودي".  و حفظ قُدرت را معرفي كرده است     براي ثبات بخشيدن به سيستم     "نظام"

در عوض، نقشه . سناريو و زير هر نام، طرح موثرتري از بند بازي بين دو ُقطب اصلي درگيري و زيست در حاشيه آنها ندارند
  . ، ترسيم گرديده است88راه توده هاي معترض بسا پيش از اين، در تابستان 

  . ، شفاف تر از هر گاه ديگر در انتظار حريفان استميدان
  

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

  .......اقتصادي
  
 » .زندگي كارگران شبحي از زندگي است«

 زينت ميرهاشمي 

 
ز در اجتماعي از كارگران بازنشسته اعالم كرد ارنشسته تبريب دي، صادق زاده رئيس كانون كارگران 17  يكشنبهروز
شبحي از زندگي كه اين كارگر بازنشسته تشبيه كرده با اصالحيه قانون كار و . »زندگي كارگران شبحي از زندگي است«:كه

 .  ض حقوق انساني تبديل مي شودق منجمله عدم افزايش حقوق، به يك فاجعه و ن، كارگرانزيانتغييرات به 

قرار است .  مزد، از برگزاري جلساتي جهت بررسي وضعيت قيمتها و سبد معيشت كارگران در آذر ماه خبر دادرئيس كميته
 . اين كميته گزارشات و نظرات مطرح شده را به شوراي عالي كار ارائه دهد

ه مزد، مبلغي را به كميت. اين جلسات با حضور نمايندگاني از طرف كارفرماها، دولت و نمايندگان قالبي كارگري برگزار شد
حداقل دستمزد همه ساله در شوراي عالي كار، متشكل . شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد ساالنه ارائه مي دهد

 .از نمايندگان كارفرمايي، دولت در جايگاه كالن سرمايه دار و نماينده انتصابي كارگران تعيين مي شود

 عدم مشاركت فعاالن سنديكايي كارگران در بررسي مزد از جمله اعتراضهاي عدم حضور نمايندگان انتخابي كارگران،
تا كنون رقمي كه از اين شورا برآمده و سرنوشت معيشتي كارگران و مزدبگيران را رقم زده . كارگران و مزدبگيران است

دبگيران در ابعاد گسترده تر هيچ خوانايي با نرخ تورم و سبد هزينه آنها نداشته و فقر و تنگدستي را بر كارگران و مز
اگر چه رقم تعيين شده شامل مزدبگيراني است كه شامل قانون كار هستند و در بسياري از واحدها . تحميل نموده است
 .پرداخت نمي شود

 
 مبني بر اين ،گزارشهايي كه تا كنون در رسانه هاي حكومتي از بررسي وضعيت معاشي كارگران در كميته مزد منتشر شده

تفاوت حداقل دستمزد عادالنه بر اساس نرخ تورم و سبد .  درصدي دستمزد است100ت كه خواست كارگران بر افزايش اس
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معيشتي كارگران و مزدبگيران و پيشنهادهاي روساي كميته مزد و تشكيل دهندگان شوراي عالي كار، ماهيت 
 .استثمارگرانه تشكيل دهندگان شوراي عالي كار را نشان مي دهد

 درصدي 113 در انجمن اقتصاد دانان ايران يكي از مجلس نشينان به نام احمد توكلي از كاهش ، دي28  پنجشنبهروز
 مهر سال جاري 8 ماه از ابتداي آذر سال گذشته تا 10به طور كلي طي «وي گفت . ارزش پول ملي طي ده ماه سخن گفت

درصد افزايش حداقل دستمزد نسبت به درصد بي مي توان تصور كرد كه » . درصد كاهش يافت113ارزش پول ملي 
 . ارزشي پول لشكر فقيران را گسترده تر خواهد كرد

 خبر مي دهد و افزايش بيش از اين 92 درصدي حداقل دستمزد براي سال 20 تا 18رئيس كميته مزد بر احتمال افزايش 
بد معيشت حانوار را در آذر ماه سال جاري نسبت افزايش قيمت س«وي .  را منطقي ندانسته و فشار بر كارفرمايان مي داند

 درصد سقوط 113 از سويي ديگر ارزش پول ملي نسبت به سال قبل ». در صد برآورد كرده است62به آذر ماه سال قبل، 
در سال گذشته خط فقر يك ميليوني بر اساس ارزش ريال در آن هنگام بود حال مي شود پيش بيني كرد كه . كرده است
رئيس كميته مزد در مورد خط فقر مي گويد، برخي بررسيها رقم يك ميليون و .  بسيار بيشتر از يك ميليون استخط فقر 

 تضاد اين رقم را با رقمي كميته مزد.  نفري در ماه را اعالم مي كند4 هزار تومان به عنوان هزينه مورد نياز هر خانوار 600
شنهادهايي دهان پر كن مبني بر بسته هاي حمايتي از طرف دولت بررسي  با پي،كه در شوراي عالي كار تعيين خواهد شد

 درصد نيروي مشمول قانون كار در بخش خصوصي 60 تا 50«رئيس كميته ويژه مزد استان تهران اعالم كرد كه  .مي كند
نهاد در كميته مزد يك پيش» .فعاليت مي كنند كه توان تامين مالي دستمزد واقعي براي كارفرمايان اين بخش وجود ندارد

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

 
  . درصد دستمزد بود18 از ، پرداخت يارانه يكي از داليل براي باال نبردن بيش90در پايان سال 

ارائه آمارهاي .  وضعيت معاشي كارگران و مزدبگيران را به حد نازلي رسانده است91حداقل دستمزد تعيين شده براي سال 
كارگران دستمزد واقعي خود را بر اساس نرخ تورم و  .غير واقعي از نرخ تورم زمينه ساز افزايش اندك حداقل دستمزد است

با توجه به عدم تعادل در افزايش قيمتها طوري كه گاهي روزانه تغيير پيدا مي كند، تعيين .  مي خواهندسبد هزينه زندگي
تعيين دستمزد ساالنه در شرايط ثبات اقتصادي مي تواند كارايي . دستمزد ساليانه معناي اجرايي خود را از دست مي دهد

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

 درصد نسبت به سال قبل رشد 18 تومان و 700 هزار و 389 تعيين كرد 91حداقل حقوقي كه شوراي عالي كار براي سال 
حداقل « درصدي 20در خوش بينانه ترين شكل بر اساس گزارش خبرگزاري حكومتي مهر، در صورت افزايش . داشته است

 ». تومان خواهد رسيد640 هزار و 467 به 92 توماني امسال در سال 700 هزار و 389دستمزد 

 كه برخي از كارگزاران هزينه خانواري هزار تومان 600 تومان با يك ميليون و 640 هزار و 467پر كردن فاصله عظيم 
با پرداخت ) اين رقم متغير و به طور واقعي و طبق استانداردهاي بين المللي بيشتر از اين است(حكومتي مطرح مي كنند 

 .  به عنوان بسته حمايتي، فريب مزدبگيران در مقابله با اعتراضهاي كارگري براي افزايش حقوق استمبلغي ناچيز

  
بانك .  در صد ارزيابي كرده است27.4 نسبت به آذر ماه سال قبل را معادل 91بانك مركزي نرخ تورم در آذر ماه سال 

صادي و يا حتا برخي از پايوران رژيم اين نرخ تورم را مركزي در حالي اين آمار را مي دهد كه بسياري از كارشناسان اقت
در ورم ارائه شده از بانك مركزي را تشوراي عالي كار حتا نرخ پايين .  در صد ارزيابي مي كنند40غير واقعي و آن را تا 

 .ناديده مي گيردافزايش دستمزد 
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د در رابطه با حذف يارانه ها، افزايش قيمتها بر غير  هزار تن از كارگران به اضافه كارگران شركت واح30نامه هاي اعتراضي 
بر اساس نامه كارگران افزايش حقوق در برابر . موثر بودن افزايش حقوق در بهبود وضعيت معاشي آنها تاكيد مي گذارد

ير نزولي افزايش قيمتها هيچ خوانايي ندارد و در عمل نه تنها هيچ افزايشي نداشته بلكه ارزش مزد آنها نسبت به قبل س
 سير هموارهتورم در ايران، به دليل ركود و عدم سرمايه گذاري موثر در توليد و رشد سرسام آور نقدينگي،  .داشته است

دستمزد غير متناسب با نرخ واقعي تورم، . افزايش روزمره نرخ تورم نشان دهنده وضعيت بحراني اقتصاد است. داردصعودي 
بر اساس همين نرخهاي تورم غير واقعي و پايين نشان . زان استثمار و بي عدالتي استانعكاسي از فقر پنهان جامعه، مي

 . دادن آن، مابين خط فقر در جامعه و حداقل دستمزد فاصله فاحشي است

 

 تعطيلي واحدهاي توليد 

عيت بحران در  دي منتشر شده كه گوشه اي از وض21 در روز پنجشنبهآماري نسبت به تعطيلي واحدهاي توليدي در ايلنا 
 . صنعت ايران را نشان مي دهد

، گزارش اتاقهاي بازرگاني نسبت به تعطيلي واحدهاي 1391 دي 13پايگاه اينترنتي اخبار اقتصاد به تاريخ چهارشنبه 
 درصد واحدهاي 90 تا 30به طور متوسط بين «بر اساس اين گزارش . صنعتي در استانهاي ايران را منتشر كرده است

 واحد صنعتي، 1140 خراسان رضوي با ،در ميان اين استانها « و.»استانهاي مختلف كشور تعطيل شده اندصنعتي در 
 واحد 560 واحد صنعتي، و يزد با 525 واحد صنعتي، آذربايجان غربي با 1100 واحد صنعتي، لرستان با 900فارس با 

  .» اندصنعتي تعطيل شده بيشترين تعداد ورشكستگي را به نام خود ثبت كرده

يكي از راه . چهار راه حل براي مشكالت اقتصادي مطرح كرددر مجلس رژيم، پاسدار احمدي نژاد در سخنراني اخير خود 
مشاركت مردم در اقتصاد و در امر سرمايه گذاري در «وي مردمي كردن اقتصاد را . است» مردمي كردن اقتصاد«حلهاي او 

اين طرح فريبكارانه بخشي از وعده هاي ديكتاتوري است كه مدعيان . م كرداعال» بخشهاي معادن و منابع طبيعي كشور
آقازاده . حكومت ايران از جمله فاسدترين حكومتها در اقتصاد است. تقسيم قدرت در رژيم واليت فقيه را با شمشير مي زند

امه، بر اقتصاد ايران چنگ انداخته ها، رانت خواران و وابستگان حكومتي در لباس پاسدار، بسيج، مالهاي با عمامه و بي عم
وري واليت فقيه، حرف زدن از اقتصاد مردمي و تبا وجود ديكتا. و نيروي كار را در شكلي عقب افتاده استثمار مي كنند

ساختن زمينه هاي مشاركت مردمي . مشاركت مردم در اقتصاد، سياستي فريب كارانه براي مقابله با جنبش كارگري است
و با تكيه بر عدالت اجتماعي و شاركت كارگران و مزدبگيران در امور اقتصاد در مناسباتي دموكراتيك در اقتصاد و م

از .....  مستقل، حق اعتصاب، حق كار و ايجاد تشكلهايحق آزادي بيان، حق .  فراهم مي شود)الئيك(غير ديني حكومت 
كارگران و مزدبگيران ايران از اين حقوق . وري استپايه اي ترين مطالباتي است كه براي مشاركت مردمي در اقتصاد ضر

اوليه محروم هستند و بسياري از فعاالن كارگري و سنديكايي در دفاع از اين حقوق در سياهچالهاي رژيم زير فشار، 
 سرنگوني  از طريقبر سرنوشت خوددر امور جامعه و بدون شك دستيابي مردم به مشاركت . شكنجه و حبس بسر مي برند

 .استميسر وري اسالمي با همه باندهايش جمه

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

  ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
  رويدادھای روز ايران و جھان و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  ...........بين المللی
  

  )27(سرد سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ 

  لزوم تنوع و گوناگوني تاكتيكهاي مبارزاتي/ دستاوردهاي مبارزات جهاني
  ليال جديدي

  

  دستاوردهاي مبارزات جهاني در سالي كه گذشت
در ايـن سـال   .  سالي فـوق العـاده مهـم و پـر تحـرك بـود       2012براي جنبشها و تحوالت اجتماعي در سراسر جهان، سال          

از يكديگر، انرژي گرفتند و از اعتراضات فعاالن محيط زيست گرفتـه تـا جنبـشهاي مـردم     خيزشهاي مردمي با انگيزه يابي    
. بومي، هر روز و هر هفته در گوشه اي از جهان اعتراضات خياباني يا شورشهاي قهرآميز با مطالبات گوناگون سر برافراشتند   

 بود كه نـام آن  "وال ستريت"ونه ي آن جنبش  نم. در سالي كه گذشت، جنبشهاي تازه ي نيز با ابتكارات تازه متولد شدند            
   . در نيويورك بار ديگر بر سر زبانها افتاد"توفان سندي"در كمك رساني به قربانيان 

، دستاوردهاي مبارزات جهاني در سه بخش تشريح شده است كه به گونه مختصر در زير                "پرونده مردم "در گزارشي به نام     
  .به آن مي پردازم

  

 از طريق رسـانه هـاي اجتمـاعي از جملـه            تنميليونها  ":ارتباطاترشد جهاني    -1
سايتها، تويتر، فيس بـوك و تـامبلر و در فـضاهاي اينترنتـي كـه توسـط شـركتهاي                 

 ارايه شده، توانستند با يكديگر در سراسر جهان در - و نه كمپانيهاي بزرگ -كوچك 
 و از ايـن رو امكانـات   اين ارتباطات به سرعت گسترش پيدا كـرده . ارتباط قرار گيرند 

 اسـت  "الجزيـره "يك نمونه آن تلويزيون  . تازه اي را براي جنبشها فراهم آورده است       
كه اعالم كرد با خريد يك امكان پخش تلويزيوني در آمريكا، در نشر خبرهاي واقعي               

در حال حاضر تنها در نيويـورك و        . با رسانه هاي آمريكايي به رقابت خواهد پرداخت       
  . ميليون نفر صفحه انگليسي اين رسانه را مرور مي كنند10واشنگتن 

نـد، كـاهش يافـت و در نتيجـه     رددر سال گذشته، تعداد افرادي كه رويدادها را از طريق رسانه هاي عمومي پيگيري مي ك               
   ".ديدگاه آنان در باره رويدادهاي روز نيز دستخوش تغيير گرديد

ز از اين روند بي بهره نماندند، اگر چه با دشواري امكانات، وجود سد سانسور بديهي است كه مردم ايران و فعاالن جنبش ني       
به كـارگيري ايـن امكـان و فرصـتي كـه بـراي       .  نيز روبرو بودند"ارتش سايبري"حكومتي و تهديد افتادن در دام مزدوران    

اد ارتبـاط بـين مـردم و فعـاالن،          افشاگري در برابر دروغپردازيهاي جمهوري اسالمي به وجود آورده و مهم تر از همه، ايجـ               
  .استسازمانها و گروههاي اپوزيسيون، زمينه را براي اعتراضات هماهنگ آتي فراهم آورده 

  

از آنجا كه بخش عظيمي از نارساييها و مشكالت اقتـصادي و      " :جنبشهايي كه منابع قدرتها را هدف قرار داده اند         -2
ول نظام سرمايه داري است، ضرورت مبارزه با آن براي رفع ستم طبقاتي             اجتماعي كه جامعه جهاني با آن روبروست، محص       

در سال گذشته آگاهي طبقاتي و درك از ماهيت سرمايه داري رشد يافـت و ايـده هـاي                   . مي بايستي هدف قرار مي گرفت     
 و  "سوسياليسم"، واژه هاي    "ديكشنري وبستر " بيشترين تعداد جستجو در      2012در سال   . جايگزين بر سر زبانها روان شد     

  ". بود"كاپيتاليسم"
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همچنانكه مردم سراسر جهان با نقش سرمايه داري در فقـر و ديگـر              
نابسامانيهاي اجتماعي آشنا مي شوند، كوشندگان چپ نيز توانـستند          

  .جنبشهاي آگاهانه و قوي تري را سازمان دهند
  

اكنون كـه تغييـرات   ": درك پيمودن راهي طوالني در مبارزه     -3
صورت نمي گيرد و امري است كه تنها در پروسه اي طوالني            يكشبه  

و پافشاري و پيگيري امكان پذير است، مفهوم روشن تري پيدا كرده             
شما تا آخـر عمـر در ايـن     ": ، جواني بنري بر دست داشت كه روي آن نوشته بود          "وال استريت "در يكي از تظاهرات     . است

  ".مبارزه خواهيد ماند
اي معترضان در سراسر جهان روشن شده است كه مبارزه با ستم طبقاتي، مبارزه اي طـوالني اسـت و   اين واقعيت اكنون بر   

  .مراحل متعددي را طي 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        

اگر به حاصل مجموعـه مبـارزاتي كـه تـا كنـون جامعـه بـشري         . والني را مد نظر گرفت    توانم انجام دهم، بايد پروسه اي ط      
فداكاريهاي پيگير و عميـق و متعهـد كـردن       . سازمان داده و به پيش برده بنگريم، به شگفت انگيز بودن آن اقرار مي كنيم              

  ".زندگي خود به مبارزه تنها راه به دست آوردن پيروزيهاي چشمگير است
آموزگاران تغيير و تحول و انقالبها همچون كارل ماركس، رزا . مي توان جهان را تغيير داد": ن گزارش آمده استدر پايان اي

 كـه  بودنـد لوكزامبورگ، اما گلدمن، مارتين لوتركينگ، چه گوارا و فهرستي كه صفحات زيادي را پر خواهد كرد، انسانهايي     
ند كه زندگي شان بودها كساني آن. ط سرمايه داران روا داشته شده است      ، چكيده مبارزه عليه ستمي بود كه توس       آنهازندگي  

آنها به جاي افراط گرايي و دل بستن به تغييرات آني و يكباره، تا آخر عمر مبـارز زنـدگي   .  نبوده است  "آسان"هر چه بود،    
  ".كردند

 ابتكارات مبارزاتي و احـساسات و   هيچ امري براي يك سيستم ستمگر خطرناك تر از اين نيست كه همه زندگي يك فرد با                
در سال گذشته افت و خيزها، شكست و پيروزيها اين امر را به مبارزان      . اراده عميق انقالبي، متعهد به مبارزه عليه آن گردد        

از اين رو آنان تسليم نشدند و در برابر چشمان حيرت زده ستمگران اعـالم كـرده انـد كـه تـا آخـر راه را              . راديكال آموخت 
  .هند رفت و مبارزه شان را به هر شكلي ضروري باشد، ادامه خواهند دادخوا

  

  ضرورت تنوع و گوناگوني تاكتيكهاي مبارزاتي در جنبشهاي اجتماعي
اين تجربيات مسير آينـده را بـراي سـازماندهي و تعيـين     . درس آموزي از جنبشهاي پيروزمند داراي اهميت ويژه اي است         

يكي از آموزشهايي كه نه تنها از انقالبهاي گذشته، بلكه از مبـارزات عـصر   . ي روشن مي كند  جهتگيريهاي سياسي و مبارزات   
 تازه اي پيش مي روند به دست آمده، اين است كه جنبشهاي پيروزمند در سراسر جهان براي پيشبرد در شرايطكنوني كه 

چه كه بخشهاي گوناگون اين جنبشها در آن اشتراك   آن. اهداف انقالبي خود همه ابزار و اشكال مبارزاتي را به كار گرفته اند            
. داشته اند، بهره گيري از انواع اشكال مبارزاتي هنگامي كه حتي تفاوتهاي استراتژيك و يا ايديولوژيك داشته اند، بوده است

   .به عكس، تضعيف جنبشها حاصل نزاعهاي ايديولوژيك يا استراتژيك دروني آنان بوده است
 آيا جنبشي بايد مسالمت آميز باشد يا قهر آميز؛ پرسش اين است كه چـه نـوع حركتـي در شـرايط                       پرسش اين نيست كه   

تجربه جنبشها در گذشته و به ويژه در سالي كه گذشت، بيانگر آن است كه ايـن                 . موجود نياز به چگونه ابزار مبارزاتي دارد      
  .ل مي كرده اندجنبشها گوناگوني ايديولوژيك، استراتژيكي و تاكتيكي را با خود حم
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رنگين كماني مبارزه در چنين جنبشهايي نه تنها از گوناگوني اقشار اجتماعي حاضر در ميدان و تنوع شركت كنندگان زن،          
جوان صرف نظر از شكل لباس و اعتقادات ايديولوژيك سر چشمه مي گرفت، بلكه همچنين ريشه در استفاده از همه  و مرد

در (آنهـا از همـه اشـكال مبـارزه از صـندوق راي      . نچه شرايط مشخص حكم مي كرد نيز داشت     ابزار و اشكال مبارزه بنا برآ     
گرفته تا مبـارزه بـراي اصـالح قـانون، اعتراضـات      ) صورتي كه امكان برگزاري انتخاباتي آزاد يا حتي نيمه آزاد وجود داشت         

انه، جنگ، شورش و همچنين اعتـصابهاي  صنفي، تظاهرات عمومي، نافرماني مدني، تخريب اموال دولتي، درگيريهاي مسلح  
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
   :مندر زير به چهار نمونه از اين اعتراضات به طور مختصر اشاره مي ك

  

   انقالب"رهبران" و "روشنفكران"مردم سوريه، 
  

 ژانويـه   6بشار اسد، ديكتاتور سوريه روز يكشنبه       
ــه جنــگ    ــه ب در يــك ســخنراني اعــالم كــرد ك
جنايتكارانه خود كه نزديك به دو سال است عليه 

او بـا  . انقالب مردم جريان دارد، ادامه خواهـد داد   
ان خود را  ارايه مي داد، مخالف"نقشه صلح"اينكه 

آلـت دسـت دولتهـاي      " و   "تندرو"،  "تروريست"
ايـن  ": او در سخنراني خـود گفـت      .  خواند "غربي

. يك انقالب به روشنفكر نيـاز دارد      . انقالب نيست 
كجا هستند روشنفكران اين انقالب؟ يك انقـالب        

كجــا هــستند رهبــران ايــن . بــه رهبــر نيــاز دارد
   "انقالب؟

در خيزش سوريه، مانند ديگر جنبشهاي توده اي، . م جنبشهاي توده اي را درك نمي كند      وي مانند همه ديكتاتورها مكانيز    
مردم خود را در كميته هاي مردمي در سطح روستاها، محله ها، شهرها و مناطق سازماندهي مي كنند و اين از همان آغاز                       

در سراسر سوريه شوراهاي انقالب و همچنـين        . انقالب شروع شد  
 براي اقـدامات سياسـي و نظـامي تـشكيل        كميته هاي هماهنگي  

استخوان بندي اصلي انقـالب همـين كميتـه هـاي مردمـي             . شد
افزون بر بسيج مردم براي تظاهرات، اقداماتي بـراي اداره         . هستند

مناطق آزاد از طريق شوراها و نمايندگان منتخب مـردم آن نيـز              
اين بهترين نمونه براي اثبات ايـن امـر اسـت كـه             . صورت گرفت 

. تار هرج و مرج طلبانه، رفتار مختص به رژيم و نه مردم اسـت             رف
  .مردم سوريه با به دست گرفتن سالح و جنگ مسلحانه، زمان و ضرورت تغيير را خود تعيين كردند

، " تاريخ كوتاهي از انقالبات عربـي     -مطالبه مردم " و يكي از دو نويسنده كتاب        "انقالبيون چپ سوريه  "، عضو   "ژوزف داهر "
رهبران اين انقالب زنان و مرداني هستند كه به آن پيوسته اند و در كميته هاي ":  بشار اسد مي گويدهاياسخ به سووالدر پ

   .رهبران سوريه، مردم سوريه هستند. مردمي شركت فعال دارند
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اعي و سكوالر را در روشنفكران؟ آنها همه جا هستند؛ هر جايي كه پيامهاي آزادي، كرامت انساني و دولتي دمكراتيك، اجتم
بنرهاي به اهتزاز در آمده، بيان مي كنند؛ روشنفكران آنها هستند كه سكتاريسم را نفي مي كنند و اعالم و تكرار مي كنند                

همانطور كـه ماركسيـست     . سخنراني اسد اليق پرتاب لنگه كفش به چهره اش است         . كه مردم سوريه يكي و متحد هستند      
آنها بايد در   . ديگر روشنفكران نمي توانند بر تخت عاج بنشينند و فخر فروشي كنند           ": ، مي گويد  ايتاليايي، آنتونيو گرامشي  

هـاي  ه فعاليتهاي انقالبي و اقدامات عملي، ساختن و سازماندهي به طور دايم شركت كرده و پيگير و پر تالش در بين تـود                  
  ."دمردم باشن

روشـنفكران ايـن انقـالب، مـردم سـوريه          .  در اين انقالب نقـش دارنـد        كه دبنابراين، روشنفكران تمام زنان و مرداني هستن      
  ".هستند

مردم سوريه همواره به اين پرسش كه اقدام بعدي چه خواهد . بدون شك آنچه در سوريه مي گذرد يك انقالب واقعي است         
 پيروزي هيچ ابزاري را كنار سوريه يك نمونه كامل و روشن از جنبشي است كه براي  ! انقالب تا پيروزي  : بود، پاسخ داده اند   

   .نگذاشته و همچنان كه سركوب ادامه پيدا كرده، به اشكال سازمان يافته تر دست يافته است
  

   تظاهرات نمادين زاپاتيستا
  

در  "زاپاتيستا" از اعضا و هواداران      تن، دهها هزار    2011 دسامبر   21روز  
. ايي كردند مكزيك در تظاهراتي خاموش در روستاها و شهرها راهپيم        

تظاهر كنندگان در رديفهاي مـنظم و در سـكوت مـسيرهاي تعيـين              
اين يـك اقـدام نمايـشي و سـمبليك بـراي اثبـات              . شده را پيمودند  

 هـاي خـود ماسـك زده بودنـد تـا بـدين وسـيله        بر چهـره  تمامي شركت كنندگان    .  در سازماندهي بود   "زاپاتيستا"توانايي  
  . را اعالم كنند"پاتيستازا"سازماندهي خود در جنبش مسلحانه 

 همواره جنبشي بوده كه مجموعه اي از روشهاي مسالمت آميز، اجتماعي و مـسلحانه را بـا تـشكيالتي                    "زاپاتيستا"جنبش  
 را محكوم مي كنند،     "خشونت"كساني كه پافشاري بر جنبش مسالمت آميز دارند و          . سازمان يافته نظامي پيش برده است     

   . محكوم كرده انددر واقع چنين جنبشهايي را
  

  "پيروزي در انقالب يك كار آسان و فوري نخواهد بود"مصر، 
  
جوانـان  ": ، يك فعال چپ مـصري مـي گويـد         "مصطفي علي "

انقالبي در اين مدت آموختند كه پيروزي در انقالب يـك كـار             
آنها دريافتند كه تظـاهرات بـزرگ و   . آسان و فوري نخواهد بود   

كافي نيـست و طبقـه حاكمـه بـا           "ميدان تحرير "توده اي در    
خشونت و سركوب و ستم حاضر اسـت بـراي حفـظ قـدرت از               

   ".همه امكانات خود استفاده كند
 فكر مي كنم اين امر براي بسياري از مردم جا افتاده است و از اين رو بدانها كمك مي كند تا خود را براي                  ": وي مي گويد  

اكنون موجي تـازه اي     .  اعتماد كنند  "اخوان المسلمين "نند كه نبايد به ارتش و       آنها مي دا  . مبارزاتي طوالني تر آماده كنند    
از جوانان به انقالب پيوسته است كه درك مي كنند، كس ديگري نيست كه انقالب را براي آنها به فرجام برساند و تنها بـا                         

  ".نيروي خودشان مبارزه ادامه خواهد يافت
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   پاييكارگر ارواروپا، همبستگي ميليونها 

 كشور 23 نوامبر، اتحاديه هاي كارگري اروپا تظاهرات و اعتصاباتي را در 14براي اولين بار پس از آغاز بحران اقتصادي، روز 
ميليونها نفر از كارگران دست از كار كـشيدند و بـه راهپيمـايي در برابـر پارلمانهـاي سراسـر ايـن قـاره            . سازماندهي كردند 

  . خياباني در اسپانيا، پرتغال و ايتاليا بر پا شد و اين كشورها را از بنيان به لرزه در آورددرگيريهاي خونين. پرداختند
از روزها پيشتر، اتحاديه هاي كارگري اين روز را روز همبستگي عليـه سياسـتهاي رياضـتي دولتهـاي اروپـايي و اعتـصاب                        

ل به شكلي هماهنگ صورت گرفت، بـه گونـه اي كـه    اعتصاب عمومي كارگران در اسپانيا و پرتغا. عمومي اعالم كرده بودند 
كارگران . تمامي وسايل نقليه از جمله اتوبوسها، مترو، قطار متوقف شده و حتي بسياري از پروازهاي هواپيماييها لغو گرديد                 

هرها جريان  در كشورهاي يونان، فرانسه، ايتاليا و بلژيك از كار دست كشيده و راهپيماييهاي اعتراضي آنان در بسياري از ش                  
   .تياف

كارگران و زحمتكشان در كشورهاي اروپايي با اعتصاب و اعتراضهاي همزمان نشان دادند كه علت نابـسامانيها و بحرانهـاي                    
اين اتحـاد و همبـستگي شـگفت انگيـز، پتانـسيل      . اقتصادي سرمايه داراني هستند كه از جانب حكومتها حمايت مي شوند    

  .ران را به نمايش گذاشتسازماندهي و ميزان آگاهي كارگ
  

 سال گذشـته بـه مبـارزات خـود عليـه سـتم و فقـر          پر اهميت در سال پيش رو، مردم سراسر جهان با انباني از آموزشهاي            
همزمان آنها بايد براي مبارزه با سـه خطـر بـزرگ           . طبقاتي، سركوب و نبود آزاديهاي سياسي و اجتماعي ادامه خواهند داد          

روي زمين را تهديد مي كند، مبارزه اي بي امان را سازماندهي كنند؛ مبارزه عليه نابودي محـيط                  جهاني كه همه انسانهاي     
  .زيست، عليه بيماريهاي همه گير و عليه سالح هسته اي
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   ژرفش نزاع سياسي و اعتراضهاي مردمي در عراق و پيامدهاي آن
  آناهيتا اردوان

  
 و تشديد اختالفـات بـين دولـت     ،، وزير امور مالي عراق    " العيساوي رافع"صحنه سياسي كشور عراق با دستگيري محافظان        

بغداد و اقليم كردستان، شاهد ژرفش كشمكشها و نزاع احزاب سياسي با ائتالف دولت قانون از يكسو، و تعميق اعتراضـهاي               
ي دولت نوري مالكي بحرانهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي كه بيش از هر چيز برآيند عدم پايبند. سو است مردمي از ديگر

به توافقهاي نشست اربيل و اعمال سياستهاي خصمانه جهت حذف رقباي سياسي مي باشد، با چنـان رونـد رو بـه رشـدي         
اكنون، اعمال سياستهاي خصمانه كـه منـافع     . روبروست كه عزم مردم در سرنگوني دولت وي را هر لحظه جزم تر مي كند              

 اسالمي را در برمي گيرد، از سقف تحمل جامعه فرا تر رفته و مـردم  خاورميانهت رژيم حاكم بر تهران جهت تشكيل و تثبي    
سير روند تحوالت در عراق . را مصمم تر از پيش جهت تعيين تكليف با دولت نوري مالكي به خيابانهاي كشور كشانده است     

لكي، با اعتراضات پيوسته مردم بـه     بيانگر اين حقيقت است كه بحرانهاي خودساخته به فرمان ولي فقيه در تهران توسط ما              
با تضعيف قدرت سياسي نوري مالكي، رقبـاي        .  و پيكره دستگاه خودكامه او را به لرزه در آورده است           رديدهضد خود بدل گ   

  . بيشتر بر مشاركت در ساختار قدرت پاي مي فشارند" صدرجريان" و "العراقيه"سياسي وي متشكل از 
  

لمدت و اهميت جدي نـدادن دولـت نـوري مـالكي بـه خواسـتهاي مخالفـان، اعتراضـات و                     به موازات كارشكنيهاي طويل ا    
و وحـشت آفرينـي از طريـق تـرور          ها  تظاهرات مردمي به ويژه در استانهاي سني نشين بـاوجود بمـب گـذاريها، دسـتگيري               

 بيجـي، تكريـت، بلـد،    تداوم يافتن تظاهرات و تحصنها در شهرهاي موصل، سامرا، رمـادي، . شخصيتهاي سياسي ادامه دارد  
 در بغـداد و  هـا شرقاط، فلوجه، حديثه، ضلوغيه و قائم با شعار سرنگوني دولت نوري مالكي، تجمع جمعيت عظيمي از عراقي              

، فراخـوان ائتالفهـا و      "فريب نمـي خـوريم    "شهرهاي مختلف استانهاي االنبار، نينوا، كركوك، ديالي و صالح الدين با شعار             
ي عراق به شركت در تظاهرات و اعالم آمادگي كميته مردمي سازماندهنده تظاهرات براي برگزاري               جنبشهاي جوانان انقالب  

م و سازمانيافتگي اعتراضهاي مردمي جهت سرنگوني دولت نوري مالكي س، راديكاليپلوراليسمتظاهرات ميليوني در عراق، بر 
  .دتاكيد مي ورز

سني نشين فلوجه با برگزاري تظاهراتي، دولت نوري مالكي را تهديـد       شايان توجه است كه در اين روند، معترضان در شهر           
در اسـتان   .  و مخالفت با حذف سنيها از قدرت سياسي، سالح به دست خواهند گرفـت              "العيساوي"كردند كه براي دفاع از      

از دولـت مركـزي     آنهـا   . االنبار معترضان جاده بين المللي كه بغداد را به عمان و دمشق وصل مي كنـد را مـسدود كردنـد                    
معترضان همچنين عليه بشار اسد، ريـيس جمهـور سـوريه، و    .  مي نامند را متوقف كند    "ضد سني "خواستند، اقداماتي كه    

 و شماري از نماينـدگان پارلمـان و نيـز شـيوخ             "العيساوي"در اين تظاهرات،    . نوري مالكي، نخست وزير عراق، شعار دادند      
 تروريسم، توقف حمالت و دستگيريها 4ف اعدامها، آزادي زندانيان سياسي، لغو ماده       توق. قبايل جنوب عراق شركت داشتند    

  .تو سياستهايي كه به حاشيه كشانده شدن جمعيت سني عراق انجاميده، از مهمترين خواستهاي معترضان اس
  

 شـهر و    27يليـوني در     بزرگترين تظاهرات موسوم به تظاهرات م      "تلويزيون بغداد "، به گزارش    لبدر هنگام نوشتن اين مط    
تظاهر كنندگان كه توسط كميته هاي      .  در جريان است   "زمين را زير پاي مالكي بلرزانيم     " استان با شعار     6منطقه بغداد از    

تشكيل شده در هر محل هماهنگ شده اند، به طور يكپارچه از مذاكره با نمايندگان و هياتهايي كه نوري مـالكي فرسـتاده                  
در پالكاردهاي تظاهر كنندگان از جمله      .  خواستار اجراي بي چون و چراي خواسته هاي خود شدند          بود، خودداري كردند و   

، "ما دارو و غـذا نمـي خـواهيم، مـا زنـدگي شـرافتمندانه مـي خـواهيم             : پيام به سازمانهاي بين المللي    ": نوشته شده است  
، "!مـالكي بـرو گمـشو     "،  "ايفه گري، نه به تجزيـه     نه به ط  "،  "نه به آمريكا، نه به رژيم ايران      "،  "سال فريب كافي است   10"
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اوبامـا  "، "مبارك و مالكي دو روي يك سكه انـد    "،  "مبارك گفت اينها ولگرد خياباني هستند، تو هم گفتي حباب هستند          "
  "اگر صداي ما را نمي شنوي، آيا نمي تواني تصوير ما را ببيني؟

ر در استان صالح الدين را نزديك به يـك ميليـون تـن گـزارش                 شمار شركت كنندگان در تظاهرات اخي      "تلويزيون بغداد "
 جـاده هـا جهـت       بـستن  شامل ،اين تظاهرات باوجود اعمال محدوديتها و تدابير شديد امنيتي به فرمان مالكي           . كرده است 

مار شـ .  ورود رسانه ها به محل تظاهرات برپـا مـي شـود     ممنوع ساختن جلوگيري از پيوستن مردم به تظاهرات كنندگان و         
زيادي از سازمانهاي غيردولتي و شوراهاي عشاير شهرهاي مختلف جنوب به تظـاهرات در اسـتانهاي صـالح الـدين و انبـار              

عشاير استانهاي ذيقار و سماوه و عشاير كربال همبستگي خود را با تظاهركنندگان و متحـصنان اعـالم كـرده و                  . ه اند پيوست
 مقيم ساير كشورها از جمله آمريكا، هايهمزمان با عراق، عراقي   . تشكيل داده اند  كميته اي را براي اتحاد و نفي طايفه گري          

 و بر خواستهاي هموطنانشان در عراق ههند، فنالند و سوئد نيز در مقابل سفارت عراق در اين كشورها دست به تظاهرات زد
را بـرآورده نـسازد، بـه خانـه برنخواهنـد       تظاهر كنندگان اعالم كردند تا هنگامي كه دولت خواسته هايشان           . تاكيد ورزيدند 

سخنرانان در تظاهرات مزبور تاكيد ورزيده انـد كـه خواسـتار سـرنگوني دولـت مـالكي هـستند و بـه فرمـان هـيچ                           . گشت
  . سياستمداري گوش نخواهند داد

  
دان جنوب در ، خبرنگار سرشناس عراقي و شخصي كه به بوش كفش پرتاب كرد، همراه با گروهي از شهرون"منتظرالزيدي"

صـدايمان را بـشنويد، صـدايمان را از         . ما را شكنجه دادنـد    . ما آماده شهادتيم  ":تظاهرات شركت جسته و در سخناني گفت      
از امروز ديگـر بـه پيـشنهاد و    . ما اين جا به اسم شما از اهالي جنوب هستيم! جنوب در فلوجه شجاع، فلوجه مقاوم بشنويد    

به نـام شـما و در سـرزمين شـما مـي           . ش نمي دهيم، هر كسي كه مي خواهد باشد        شراكت و فريب هيچ سياستمداري گو     
به خدا قسم اگر خواستها برآورده نشود، همه ما، چه شيعه و چه سني از همين . گويم، ديگر دست بسته باقي نخواهيم ماند  

نيان را با دسـتان خودمـان آزاد        جا و از همين انبار به سمت بغداد كنده مي شويم، منطقه سبز را محاصره مي كنيم و زندا                  
  ".دخواهيم نمو

سخنان منتظر الزيدي به عنوان يكي از مهمترين سازمان دهندگان تظاهرات اخير به همراه ائتالفهاي گردانهـاي گونـاگون                   
  .اجتماعي نشان از ارتقا سطح آگاهي و عملكرد مردمي دارد كه تا رسيدن به هدف از پاي نخواهند نشست

 نيز خواستار استعفاي كابينـه مـالكي و         ، به رهبري اياد عالوي و صالح المطلك، معاون نخست وزير عراق           "يهالعراق"ائتالف  
، رهبران ائتالفها و احزاب سياسي گوناگون از نمايندگان پارلمان دعوت به            راستادر اين   . برگزاري انتخابات زودرس شده اند    

نوري مالكي را اجرايي كنند، اما بـه دليـل عـدم شـركت نماينـدگانِ      عمل آوردند تا با برگزاري جلسه اي رسمي، استيضاح    
جلسات پارلمـاني متعـددي   . نرسيد) نفر163(جريان صدر، تعداد نمايندگان شركت كننده با اختالف سه نفر به حد كفايت   

 آنهـا درگيـري     متشكل از نمايندگان گرايشات مختلف در ماه گذشته به همين منظور برگزار گرديده كه حداقل در يكي از                 
 و سپس درگيري فيزيكي بين جريان صدر با نماينـدگان ائـتالف   "قانون" با ائتالف  "العراقيه"لفظي بين نمايندگان ائتالف     

  .د سبب تعطيلي مجلس ش"قانون"
  

افـشاي   به مثابه گرايشي سكوالر و ملي از هيچ ابزار اعمال قدرتي بهره مند نيست و تـا كنـون در                "العراقيه"اگرچه ائتالف   
ر تغييـر سـاختار   بـ نـي  بنقش و توطئه هاي نوري مالكي نقش بسيار عمده اي ايفا كرده است، اما مطالبات راديكال مردم م  

در همين رابطه زماني كه صالح المطلك، معاون نخست وزيـر از ليـست        . هاي آن نمي گنجد   ه   در چارچوب خواست   ،سياسي
 در استان االنبار رفت، با خشم مردمي روبرو گشت كه به            عترضانحصن م ، جهت آرام ساختن شرايط به منطقه ت       "العراقيه"

  .حضور او در دولتي كه آنان خواستار سرنگوني اش هستند، اعتراض مي كردند
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شعارهاي مردم نه تنها ساختار سياسي و نمايندگان دولت، بلكه نمايندگان سرمايه داري جهاني و نهادهاي وابسته به آن را               
بدين لحاظ، مردم رمادي ادعاي كوبلر، نماينده سازمان ملل، مبني بر تند بودن شعارها و حركات                . اده است نيز هدف قرار د   

اعتراضي و گفتگوي وي با نمايندگان مجلس به جاي مردم را به سخره گرفته و خواستار عزل وي توسط سازمان ملل شده                   
  .اند

ت كنترل اوضاع با آزادي برخي زنـدانيان سياسـي از جملـه زنـان               نوري مالكي اگر چه در برهه اي زير فشار از پايين و جه            
كه با تداوم و مقاومت مردم به ويژه در مناطق سني نشين روبرو شد، دوباره شيوه سـركوب را در                     اما هنگامي . موافقت كرد 

فـان الـسعدون    عي"انفجارهاي تروريستي در مناطق شيعه نشين و ترور شخصيتهاي سياسي از جملـه              . دستور كار قرار داد   
 بـا هـدف   به دنبال شركتش در يك تظـاهرات ضـدمالكي در فلوجـه،     "العراقيه"، نماينده استان االنبار از ليست       "العيساوي

  .انحراف اعتراضهاي مردمي و دامن زدن به جنگهاي سكتاريستي صورت مي پذيرد
  

نابع طبيعي و منافع نفتي و محـدوده مـرزي   يكي از داليل كشاكشهاي سياسي، نزاع بر سر حق مالكيت و بهره برداري از م     
  .ميان دولت نوري مالكي و حكومت اقليم كردستان است كه در ماه جاري تشديد شده است

پيرامون رهيافت از اين كشاكش سياسي، سه پروژه ي تجزيه، توافق بين بغداد و اربيل يا سـركوب خـشن جهـت اسـتقرار                        
  .اردديكتاتوري تمام عيار در چشم انداز قرار د

يكي از مهمترين آنها ايـن اسـت    . برخي تحليلگران سياسي تجزيه كردستان را از جنبه هاي مختلف بعيد ارزيابي مي كنند             
همزمـان،  . كه جدا شدن كردستان از كشور عراق به معناي تضعيف موضع رژيم به عنوان يكي از حاميان اصلي مالكي است     

جمله تركيه و ايران را به پيوستن به كشور كردستان جديد تشويق مـي  يك كردستان مستقل، كردهاي كشورهاي ديگر از  
  .كند و اين موضوعي نيست كه ساختارهاي سياسي كشورهاي عربي منطقه، تركيه و ايران خواستار آن باشند

نـوري  به بيان ديگـر،     . استتوافق بين دولت بغداد و اربيل هم به معناي عقب نشيني نوري مالكي از موضع استبدادي اش                  
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 انحصاري نباشد، شرايط و فضاي بازي ايجاد مي كند كه تـوده هـا بهتـر          

  .ان و مستبدان را از دخالت در مسايل داخلي شان كوتاه كنندمي توانند از آن استفاده كنند و دستان اشغالگر
سركوب خشن جهت استقرار يك ديكتاتوري تمام عيار نيز با توجه به بافـت جامعـه عـراق و بـا نگـاه بـه تظـاهرات اخيـر،              

يرگـذار  سركوب شايد بتواند به طـور مقطعـي تاث        . پيامدهاي سختي براي دولت نوري مالكي و رژيم به همراه خواهد داشت           
  .باشد، اما با توجه به شرايط حساس منطقه و قيام مردم در كشورهاي ديگر عربي، قادر نيست ره به تسلط ببرد

 25 مـورخ  "قـدس "، در بخشي از مصاحبه اش با روزنامـه     "دانشگاه امام حسين  "، جانشين فرمانده    "ناصر شعباني "پاسدار  
كنيم و تا آذر سال آينده وضع سوريه همين باشد و عراق با ثبات و ايـران      اگر ما بتوانيم از اين بحران عبور        ": دي مي گويد  

. گويم كه ما در مهندسي ساختار قدرت در نظام بين الملل الهام بخشي داريـم       نيز اين تحريمها را پشت سر بگذارد، من مي        
مـي   ما را دعـوت بـه همكـاري          گونه كه حال است باشد، غرب       اگر تا دو ماه ديگر وضعيت در ايران و سوريه و عراق همين              

  ".كند
در جمالت اين كارگزار رژيم مي توان دريافت كه دولت كنوني عراق مهمترين پـل ارتبـاطي بـا سـوريه جهـت حمايتهـاي        

بحران سياسي نوري مالكي بـا  . سياسي، مالي و نظامي از ديكتاتوري بشار اسد و جلوگيري از انقالب مردم به شمار مي رود             
عتراضات رقباي سياسي و تداوم تظاهرات مردمي كه شرح مختصري از آن در اين مطلـب آمـد، وضـعيت                    توجه به تشديد ا   

هرگونه تغيير توازن قوا بـه نفـع حـق مـشروع         . رژيم و اهداف ننگين آن را با چالشهاي فراوان و جدي روبرو خواهد ساخت             
  .يان اهداف مرتجعانه رژيم در منطقه است براي شراكت در قدرت، به نفع مردم كلِ منطقه و به ز عراقاحزاب سياسي
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  ......سياست، ديدگاه
  استبداد سياه پرتوهاي اميد را خواهد بلعيد

  شهره صابري
  

. در آستانه ي ورود به انتخابات رياست جمهوري در ايران آشفتگي در روبنـاي سياسـي بـيش از پـيش واضـح شـده اسـت           
محمد رضا خاتمي و جبهه . كنشها و موضع گيريهايي آشكار شده است      وا  موجب  درون نظام  متضادبرخورد منافع گروههاي    

بر كوس نارضايتي خود كوبيـده، حـق و حقـوق پايمـال شـده ي خـود در                   ،  ي اصالح طلبان كه مطرود نظام واقع شده اند        
 بـر   مبنـي ،گفته هاي طعنه آميز و تمسخر آميـز خـاتمي در مـورد اظهـارات رهبـري          . مطالبه مي كنند  را  چهارچوب نظام   

 از تاكيد خاتمي و گروهي از اصالح طلبان بر مواضع قدرت طلبانه آنها در نظام حاكم  يشاننبرگزاري انتخابات آزاد در ايران      
  .است 

پـس از اظهـارات   . در اين ميان افرادي مانند عسگر اوالدي وخامت اوضاع رژيم را درك كرده در پـي بازسـازي آن هـستند            
و نقدهاي گوناگوني  از سوي جناحهاي درون نظام به او وارد آمد كه چيزي غير از آشفتگي            تحليلها  ها،  عسگراوالدي تفسير 

  . و از هم گسيختگي پيوند جناحهاي درون رژيم استبدادي را نشان نمي دهد
  

 دربـاره ي مواضـع جامعـه ي مدرسـين          ي، د 19  سايت و گو با     در گفت   قم، هاي علميه   عضو شورايعالي حوزه  محمد غروي   
در جلسه جامعه مدرسين ديدگاههاي آقاي عسكراوالدي طرح و مـورد بحـث و بررسـي قـرار                  ": علميه ي قم گفت    حوزه ي 

كه مواضع جامعه مدرسين از طريق اطالعيه رسمي و يا  وي با بيان اين ".گرفت ولي هيچ تصميمي در مورد آن گرفته نشد
... كننـد  عه مدرسين تنها نظرات خودشان را بيـان مـي  بقيه حضرات اعضاي محترم جام": شود، افزود  توسط رئيس اعالم مي   

اند هر چند مورد پسند ما نباشد ولـي آن را از روي صـدق و صـفا و بـا نيـت                 آقاي عسكراوالدي يك مطلبي را اظهار كرده      
 آقـاي عـسكراوالدي از يـاران   ":وي افـزود  ".نبايستي به خاطر اين اظهارات به شخصيت ايشان جسارت شود         . اند  خوب گفته 

و در اين سالها در خدمت مردم و انقالب بوده و . رسد اوليه امام و انقالب بودند كه تعداد آنها به انگشتان يك دست هم نمي
غـروي هرگونـه برخـورد       ".نبايد برخي از افراد برخوردي كنند كه ضد انقالب خوشحال شوند          . گاه طلبكار نبوده است      هيچ

 هستند را ضربه به انقالب توصيف و بـر حفـظ   "هاي نظام و انقالب  ي كه از استوانهشخصيتهاي اسالمي و انقالب   "افراطي با   
شـوند    امروز بعضيها خوشحال مـي    . آقاي عسكراوالدي از اركان اصولگرايان هستند     ":گفتوي   .حرمت شخصيتها تأكيد كرد   

   ".الفان اصولگرايان خوشحال شوندبرخي افراد نبايد كاري كنند كه مخ. كه از داخل اصولگرايان به ايشان اسائه ادب شود
اصـولگرايان در مـسير     ":تاكيـد كـرد    را مهم خوانـد و       92دبير كل حزب موتلفه اسالمي، همگرايي اصولگرايان در انتخابات          

به گزارش ايسنا، محمدنبي حبيبي در پايان نشـست دبيـران حـزب موتلفـه اسـالمي       ".كنند خوبي براي ائتالف حركت مي  
نهايي ائتالف بخش عظيمي از اصولگرايان قطعا با تيم به ميدان خواهد آمد كه اين تـيم او را در تـشكيل              نامزد  ":اظهار كرد 

  ".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 اوضاع فعلي زنگ                       
 از اين روست كه رژيـم ايـران         . درون آن است   باندهايجدي براي نظام حاكم بر ايران با تمامي جناحها و           خطر و هشداري    

را در صورت بروز    خود   ظرفيت ترميم    تازمينه را براي مقابله با بروز حركتهاي مردمي و واژگوني كامل رژيم آماده مي كند                
  . تحركات اجتماعي بعد از انتخابات باال برد
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 استبداد سياه پرتوهاي اميـد بـراي پيونـد جناحهـا و             .د و خودكامگي رهبري اين فرصت را از رژيم خواهد گرفت          اما استبدا 
  . ميت استكاستبداد به سان موريانه اي در حال جويدن پايه هاي حا. جريانات درون رژيم را در خود خواهد بلعيد

  
انتخابات به سبب به ميدان كشيده شدن مردم، دستگاههاي همچنين رژيم براي مقابله با بروز تحركات اجتماعي در جريان 

بسيج بـراي مقابلـه بـا هرگونـه         :  جانشين رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت      .سركوب گري خود را به فعال كرده است       
  .برد  در آمادگي كامل بسر مي92ويژه در انتخابات سال ه فتنه احتمالي ب

منطقه خراسان، سردار علي فضلي در حاشيه مراسـم اعـزام           ) ايسنا(يان ايران به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجو     
اي براي مقابله با فتنه احتمالي انتخابات سـال            هيچ دغدغه ":كاروانهاي راهيان نور در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد         

  ". وجود ندارد92
، "ند بيـرون آمدنـد ولـي برخـي خـواص مـردود شـدند               سـربل  88مردم واليتمدار ايران اسالمي از فتنه       "وي با بيان اينكه     

ريزي نشده بود اما حضور به موقع مردم ايـران اسـالمي              قبل از وقوع فتنه براي مقابله با آن هيچ برنامه          88در سال   ":افزود
ا بصيرتي كه هاي بلند انقالب اسالمي ايران ب مردم واليتمدار و وفادار به آرمان. گران شد هاي فتنه موجب خنثي شدن توطئه

   ".گران و ساكتين فتنه را هوشمندانه رصد و در وقت مقتضي اقدام خواهند كرد دارند تمام تحركات فتنه
  

خاتمي در ديدار با اعضاي حزب اراده ي        . چنانكه مي بينيم بوي سازگاري از سوي مستبد ترين جناح دروني نظام نمي آيد             
وقتـي كـه يـك شخـصيت        . زاد يعني انتخاباتي كه از جمله مهندسي نشود       ما مي گوييم انتخابات آ    "ملت ايران گفته است     

حقيقي كه ممكن است شخصا هيچ اعتباري هم نداشته باشد ولي انتصاب به يك جايگاه مهم حقوقي دارد كه رسما، قانونا                      
تخابات وظيفه و شرعا حق دخالت در انتخابات رياست جمهوري را ندارد رسما مي گويد مهندسي كردن منطقي و معقول ان  

   ".ي ماست
در اين ميان بخشي . اين گفته ها دليل بر تضاد و برخورد اين دو جناح در رژيم است كه نمي توانند با يكديگر سازش كنند 

از اصول گرايان شرايط خطير فعلي را درك كرده در پي وصله كردن تكه پاره هاي رژيم هستند كه موفقيت آنها امري بعيد 
 مگر با شناخت عرصـه ي  ،نمي توان به زنجير كشيدزا آينده . فروپاشي نظام در راه است    با  آينده اي روشن    . به نظر مي آيد   

 .عمل اجتماعي و اراده و مبارزه جمعي طبقه ي محروم و محكوم

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد
com.radiopishgam.www  

  
   كسي زنان كرد را در پاريس ترور كرد؟چه

 سنابرق زاهدي

  
  در پاريس چه گذشت؟
رسـاني   پليس فرانسه اجـساد سـه زن كـرد اهـل تركيـه در مركـز اطـالع               )  ژانويه 9/10( پنجشنبه   -ديرگاه شب چهارشنبه  

 سرشـان بـه قتـل    به گفته خبرگزاري فرانسه اين سه تن هركدام با يـك گلولـه در  . كردستان در شهر پاريس را كشف كرد     
 ساله، از بنيانگذاران حزب كارگران كردستان تركيه و نخـستين           55يكي از اين سه تن خانم سكينه جانسيز،         . رسيده بودند 

  ساله، رييس مركـز اطـالع رسـاني كردسـتان و           32دو تن ديگر خانم فيدان دوگان،       . زن عضو ارشد اين سازمان بوده است      
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عضو كنگـره ملـي كردسـتان      ساله، مقيم بلژيك و25ديگري خانم ليال سولماز،    انسه و نماينده كنگره ملي كردستان در فر     
  .بوده است

در عين حال گفته    . درب ورود به آپارتماني كه اين سه تن حضور داشته اند كد داشته است             , بنا به اظهارات مقامات رسمي    
مراقبت پليس هم  يتش در حزب تحت نظر وهمچنين شخص خانم جانسيز با توجه به موقع شود كه محل وقوع جرم و مي

  .بوده است
 در اين دفتر هيچ دوربين مدار بسته: لئون ادارت نماينده فدراسيون انجمن كردها در فرانسه به كانال خبري بي اف ام گفت

 صداخفه كـن    بايعني شليك   . (اند  ها هيچ صدايي نشنيده     دهد كه همسايه     تحقيقات اوليه نشان مي    ؛اي نبوده و اضافه كرد      
  .به اين ترتيب اندكي ترديد در وقوع يك عمل تروريستي بسيار حرفه اي باقي نمي ماند )همراه بوده است

  
  عامل ترور كيست؟

پــس از ايــن واقعــه هــواداران حــزب كــارگران 
كردستان تركيه به سرعت در تجمعي در برابـر         

برخـي از   . محل جنايت عليه تركيه شعار دادند     
حزبي تركيه نيز اين عمل را       مقامات كشوري و  

ــارگران     ــزب ك ــي ح ــسابهاي درون ــصفيه ح ت
مقامات فرانسوي، همچـون    . كردستان دانستند 

 وزير كشور فرانسه كه در محـل حاضـر شـد، و           
همچنين مقامات پليس اعالم كردنـد كـه بايـد          

  .منتظر تحقيقات بود
فرانسوا هوالند رييس جمهور فرانسه گفت يكي       

  .عامالن اين جنايت بايد منتظر تحقيقات بود اعالم كرد براي شناختن درست داليل و شناخته ون را شخصا مي از مقتوال
  .دست داشتن كشورش را تكذيب نمود معاون نخست وزير تركيه اين قتلها را محكوم كرد و

ايـت نتيجـه    آقاي طيب اردوغان، نخست وزير تركيه كه در داكار به سر مي برد، ضمن يادآوري اينكه ممكن است ايـن جن                    
  .»اين قتلها مي تواند با انگيزه اخاللگري در روند صلح باشد«:تصفيه حسابهاي درون حزبي باشد اضافه كرد

دولـت   اوجـاالن و  . اين يك جنايـت سياسـي اسـت       « :رمزي كارتال كه يكي از رهبران كنفرانس ملي كردستان است گفت          
اما طرفهايي هستند كه بـا حـل مـسئله كردهـا            . ر گفتگو هستند  تركها هم خواستا  . تركيه مذاكرات صلح را شروع كرده اند      

  .»خواهند جريان صلح را خراب كنند مخالفند ومي
  

تروريسم تركيه در اين زمينه  امره اوسلو، يكي از اعضاي سابق پليس ضد. روشنتر بيان گرديد به تدريج اين فرضيه بيشتر و
  ».يران و سوريه را آشفته مي كرد ديگران مثل ا،صلح ميان دولت تركيه و كردها«:گفت

از قـول متـين     » انگيزه هاي اين قتـل     نظريه ها و  « ژانويه خود در مقاله اي در        11روزنامه نيويورك تايمز در شماره جمعه       
متين گفت خانواده او متقاعد است كـه خـواهرش قربـاني يـك تـرور      « :جانسيز برادر سكينه جانسيز از جمله چنين نوشت 

او گفت هدف از اين كار اخالل در مذاكرات صلح است كه بـه تـازگي بـراي پايـان دادن بـه دهـه هـا                . ستحرفه اي بوده ا   
خـواهر مـن در حمايـت از رونـد صـلح زنـدگي خـود را        ...درگيري خونين ميان دولت تركيه و پ ك ك آغـاز شـده اسـت              

امـا نظـر   . تركيـه در پـشت قتـل قراردارنـد    بسياري از شورشيان كرد بر اين باورند كه ناسيوناليستهاي   «:اوگفت» ...پرداخت
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متقابلي هم وجود دارد، و برخي از شورشيان اين باورند كه ايران مي تواند اين حمله را به عنوان يـك راه بـراي بـي ثبـات                    
  ».كردن تركيه هدايت كرده باشد، چرا تركيه در برابر متحد ايران، يعني بشار اسد در سوريه ايستاده است

  
  واقعيت چيست؟

كند كه منتظر تحقيقات بمانيم تا حقيقت روشن شود، اما در عين حـال بـسياري                 به اين ترتيب هر چند احتياط حكم مي       
  :توان روي آنها متمركز شد حقايق گويا هستند كه در جواب به سوآل اصلي مي

ليات تروريـستي از ايـن      در عين حال كه انجام عم     . دولت تركيه رسماً دست داشتن در اين جنايت را تكذيب كرده است           . 1
  در تاريخچه دولت تركيه سراغ نداريم، نوع

 چرا كه به نظر مي رسد مذاكره خواست         ،ك انجام شده باشد واقعي نيست     . ك. اينكه اين كار توسط جناحهاي داخل پ      . 2
  .عمومي اين حزب است وعبداهللا اوجاالن هنوز تماميت حزب را نمايندگي مي كند

تواند دروازهاي  بشار اسد اكنون نمي. ت به دولت سوريه هم در اين شرايط واقعي به نظر نمي رسدنسبت دادن اين جناي. 3
  .بنابر اين توانايي سازمان دادن عملياتي با اين درجه از دقت وپيچيدگي را ندارد. دمشق را كنترل كند

  :يران است چرا كهتنها رژيمي كه بيشترين منافع را در اين جنايت دارد رژيم آخوندي حاكم بر ا. 4
  .سرنگوني رژيم سوريه است، سياست دولت تركيه به عكس آن است و سياست رژيم ايران حفظ دولت سوريه وحمايت از-
  .پيشرفت سياست تركيه در سوريه را به گروگان گرفته است. كا. كا. رژيم ايران با حمايت از پ-
با اين مذاكرات برگ . اين مذاكرات تا مراحلي هم پيش رفته است  وكا را آغاز كرده. كا. دولت اردوغان مذاكرات صلح با پ-

  .تر خود را در سوريه پيش ببرد تواند سياست فعال شود و در نتيجه دولت تركيه مي بازي رژيم ايران از دستش خارج مي
 دههـا مـورد آن را       از سوي ديگر تكنيك بكار رفته در عمليات ترور بسيار شبيه عمليات تروري است كه رژيم آخونـدي                 . 5

طور خاص ايـن كـار بـسيار شـبيه تـرور عبـدالرحمان              ه  ب. عليه اپوزيسيون خود طي سالهاي گذشته به اجرا درآورده است         
  .باشد  مي1993دو همراه او در وين در سال  قاسملو و

   را نشان خواهد داد؟آيا تحقيقات هم همين حقيقت. تكنيك كار به رژيم ايران اشاره دارند به اين ترتيب منطق سياسي و
  

  مؤخره
ـ ُخ« يك كاميون انفجاري يك ساختمان عظيم بـه نـام        1995 ژوئن سال    25روز   را در شـهر ظهـران عربـستان هـدف     » رب

 سرباز آمريكايي 19در نتيجه آن انفجار بزرگ . ساختمان مزبور محل سكونت سربازان آمريكايي مقيم عربستان بود       . قرارداد
  .از آنها زخمي شدند تن 500كشته و بيش از 

در . دو سه روز بعد از اين واقعه هفته نامه معروف المجله مصاحبه اي با رييس جمهور برگزيده مقاومت در لندن انجـام داد        
 وزير تبليغات اردن شد، از خانم رجوي سوآل كرد كه چه كسي پـشت ايـن انفجـار قـرار                  اًاين مصاحبه صالح قالب، كه بعد     

  .برد رژيم آخوندي از اين عمل تروريستي سود نمي سخ گفت هيچكس به جزخانم رجوي در پا. دارد
كامل در مورد نحوه انجام آن جنايت توسط سپاه پاسداران بدست نياورده  در آن زمان هنوز مقاومت ايران اطالعات دقيق و        

دسـت انـدركار    اران فرمانده واسامي پاسد در يك كنفرانس مطبوعاتي با تمام جزييات و         اين اطالعات كامل شد و     اًبعد. بود
  .آن جنايت اعالم گرديد

در ) ملك عبداهللا پادشاه كنـوني ايـن كـشور   (بعدها به نوشته مجله نيويوركر رفسنجاني در پاسخ وليعهد آن زمان عربستان    
  .اسالم آباد به او گفت كه خامنه اي پشت آن عمل تروريستي بوده است

  2013 ژانويه 15 / 1391دي  26شنبه،  سايت همبستگي ملي  سه: منبع
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  .......كارگران و مزدبگيران
  

برخي از حركتهاي اعتراضي 
  كارگران و مزدبگيران

  1391در دي ماه 
  زينت ميرهاشمي:گردآوري و تنظيم

  
بخشي از كارگران صنايع فوالد و ذوب آهن اصفهان چند روزي هست كه در داخل خيابان نشاط اصفهان و بيـشتر در رو                      *
 دي وبسايت همبـستگي ملـي، ايـن     3به گزارش روز يكشنبه     . زنند  استانداري اصفهان دست به تجمع اعتراضي مي       روي    به

كارگران كه در جلوي استانداري تجمع كرده بودند همراه خود پالكارد آورده بودنـد و روي آن درخواستهايـشان را نوشـته                    
  . بودند

  
به گزارش ايلنا اين كارگران بـه  .  دي، اعتصاب كردند4شهر روز دوشنبه كارگران پيماني كارخانه فجر در منطقه ويژه ماه   *

  .تر قول آن داده شده بود دست از كار كشيدند نامشخص بودن وضعيت جذب نيروها و پرداخت نشدن مزايايي كه پيش
  
خواسـتار   دي با تجمـع در مقابـل سـاختمان شـهرداري اصـفهان      5كارگران فضاي سبز شهرداري اصفهان روز سه شنبه      *

به گزارش خبرگزاري حكومتي مهر، اين كارگران بـا وجـود سـختي كـار در ايـن حـوزه،              . رسيدگي به مشكالت خود شدند    
عالوه بر ايـن كـارگران فـضاي سـبز شـهرداري اصـفهان از مرخـصي                 . هيچگونه حق سختي كاري به آنان تعلق نمي گيرد        

  .داستعالجي، افزايش دستمزد و اضافه كاري نيز محروم هستن
  
 5 هزار تني تصفيه شكر شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا بعد از ظهر سه شـنبه      175 هزار تني شكر و      100كارخانه  *

دي با حضور محمود احمدي نژاد در اهواز افتتاح شد و به گزارش مهر همزمان كارگران كارخانه قند اهواز تجمع اعتراضـي         
  .برپاداشتند

  
به .   دي، دست به اعتراض چندباره زدند5ليل عدم پرداخت معوقاتشان، روز سه شنبه بازنشستگان ذوب آهن اصفهان به د*

گزارش خبرگزاري حكومتي فاز، در سومين دوره از اين اعتراضات گروه بزرگي از اين افراد در چهار راه نقاشي تجمع كـرده      
  .و مسير خيابان نشاط را سد كردند

  
 دي در اعتراض بـه عـدم پرداخـت          5 در روز سه شنبه      2 و   1 فلزي شماره     تن از كارگران كارخانجات صنايع     180حدود  *

سنوات خود و بي توجهي مسئوالن استانداري تهران به وعده هاي شان در مقابل اين استانداري دست به تجمـع اعتراضـي         
  .زدند

ما : تند كه در آن نوشته بودند     به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران در اين تجمع پالكارد بزرگي را در دست داش               
ايـن كـارگران يـك روز قبـل بـا           . كارگران بازنشسته صنايع فلزي بيش از سه سال است سنوات خود را دريافت نكرده ايـم               

  . برگزاري مجمعي در محل كارخانه و شنيدن گزارش نمايندگاي خود تصميم به تجمع در مقابل استانداري تهران گرفتند
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 دي در مقابل فرمانداري رژيم در تكاب دست به 6، در روز چهارشنبه "آغ دره"ان اخراجي معدن طالي كارگران و رانندگ*
به گزارش وبسايت پيام، فرماندار با مشاهده چنين وضعيتي وترس از كشيده شدن اعتراض به داخل شهر در                  . اعتراض زدند 

سپس كارگران و رانندگان بـا تجمـع   . رفرما ارجاع داديك فرافكني و شانه خالي كردن از مسئوليت خود، معترضان را به كا        
درمقابل كارخانه پس از ساعتها بالتكليفي و عدم پاسخگويي مسئوالن و مديران، به اعتراض خود ادامه مي دهند و كار بـه                      

ه بعد را درگيري كشيده مي شود و درنهايت مديران قول رسيدگي به اعتراض كارگران و رانندگان اخراجي را در روز يكشنب
 نفـر ازمعترضـان توسـط اداره اطالعـات          13اما بر خالف انتظار اخراجيان، شـبانه        . مي دهند 

  .دستگير و به محل نامعلومي انتقال داده مي شوند
ازمسئوالن سـابق   “ حاج عباس نيري  ”معدن طالي آغ دره سالهاست كه در قبضه فردي بنام           

انه محـسوب مـي شـود كـه درجنـوب           اين معدن بزرگترين معدن طالي خاورمي     . سپاه است 
  .استان آذربايجان غربي واقع شده است

  
 دي در مقابل درب ورودي شركت در جـاده اسـكله، نرسـيده بـه                9كارگران شركت لنگرطاليي بندر عباس در روز شنبه         *

 آژانـس ايـران   به گزارش وبـسايت . باغستان بندر عباس، تجمع اعتراضي كرده و خواستار چهار ماه حقوق معوقه خود بودند     
خبر، شركت لنگر طاليي بندر عباس كار خدمات سوخت رساني و تخليه و بـارگيري و حمـل و نقـل كـشيها را در اسـكله                        

  . بندرعباس انجام مي دهد
  
  بنا بر گزارش كميته.  دي چهارمين روز اعتصاب خود را شروع كردند12كارگران كشتارگاه در شهر پاوه در روز سه شنبه *

راي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، كارگران كشتارگاه در شهر پاوه به دليل نداشـتن امكانـات بهداشـتي در                    هماهنگي ب 
 هاي قصابي هم به دليل كمياب بـودن          بر پايه اين گزارش همچنين تعدادي از مغازه       . محيط كار، دست به اعتصاب زده اند      

  .اند گوشت و باال بودن قيمت آن دست به اعتصاب زده
  
بـه  .  دي در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان دسـت از كـار كـشيدند   9گران كارخانه نورد لوله صفا روز شنبه   كار*

  گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،
به دنبال اين اعتصاب مسئوالن كارخانه با حضور در ميان كارگران به آنان وعده دادند كه تا پايان همـين روز، يـك مـاه از                          

 كارگر كارخانه هاي نورد لوله صفا و پروفيل ساوه شش 2400. ه كارگران را به حساب شان واريز خواهند كرددستمزد معوق
  .ماه است دستمزدهاي خود را دريافت نكرده اند

بنا به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، در دومين روز تجمع كارگران نورد لوله صفا تعدادي از كارگران پروفيل ساوه نيز                     
ضور داشتند و كارگران نورد لوله صفا با انتخاب ده نماينده ضمن تداوم اعتصاب خود قرار است در جلسه روز سـه شـنبه           ح

  . دي در محل فرمانداري كه با حضور رستمي صفا برگزار خواهد شد شركت كنند12
 مهندس و كارشناس ايـن   250 دي تجمع و اعتصاب اين كارگران وارد چهارمين روز خود شد و همزمان               12روز سه شنبه    

  .كارخانه نيز به كارگران اعتصابي پيوستند
 ماهـه دسـتمزد و سـاير        6به گزارش  ايلنا، كارگران حاضر در اين تجمـع چهـار روزه، دليـل اعتـراض كـارگران را تعويـق                       

  .شود محقق نميشود اما  شان ذكر كرد كه از يك ماه گذشته به طور مرتب وعده پرداختش به كارگران داده مي مطالبات
  
 دي، كارخانه را بـه تـصرف خـود در           12 ماه حقوق نگرفته اند در روز سه شنبه          6كارگران كارخانه شير پاك كه بيش از        *

به گزارش آژانس ايران خبر، در . شوند آورده و اعالم نمودند تا وضعيت حقوق آنها تعيين تكليف نشود از كارخانه خارج نمي            
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ن، مأموران انتظامي و لباس شخصي به صحنه آمدند و يك سرگرد نيروي انتظامي به نام رئيسي          تقابل با اين حركت كارگرا    
به كارگران گفت اين كار شما مصداق محاربه است چون اين كارخانه سهام دولتي دارد و متعلـق بـه دولـت اسـت و قـصد                

  .داشت با تهديد كارگران را از كارخانه بيرون آورد
  
 دي، حدود صد نفر از بازنشستگان شركت ايدم كه بيش 12 و سه شنبه 11 در روزهاي دوشنبه به گزارش وبسايت آذوح،*

از يكسال پيش بازنشسته شده اند به علت عدم دريافت حقوق معوقه خود از جمله مبلغ پايان كار، در مقابل شـركت ايـدم                      
  .تبريز دست به تجمع اعتراض آميز زده اند

  
وان شركت گاز استان كردستان در سنندج در اعتراض به پايين بودن دسـتمزدها، عـدم    تن از كارگران كنتورخ30حدود  *

  . دي دست به اعتصاب زدند12در روز سه شنبه ... تامين كفش ولباس، پرداخت نكردن هزينه اياب و ذهاب خود و
 450هيانه مبلغي معادل  هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، حقوق كارگران كنتور خوان ما به گزارش كميته

  . هزار تومان در ازاي ساعات كار طوالني و شرايط سخت كاري است
   

 دي، در مقابل فرمانداري دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان دسـت        13كارگران شهرداري قائم شهر در روز چهارشنبه        *
ه صداي خسته و محزونش مـشخص بـود    به گزارش فارس؛ يكي ازكارگران شهرداري قائم شهر ك        . به تجمع و اعتراض زدند    

  .گفت؛ با اينكه مجرد است دغدغه كارگران متاهل را دارد، انگار خودش در زندگي قبالً با اين درد و رنجها آشنا بود 
  
بـه نماينـدگي از سـاير كـارگران ديگـر      ) كارخانـه صـنايع رشـت   ( تن از كارگران گروه صنايع پوشـش ايـران   50بيش از   *

 در اعتراض به عدم اجراي قانون بازنشستگي پـيش از موعـد و يـك مـاه تـاخير                     دي 16ت، روز شنبه    كارخانجات اين شرك  
به گزارش ايلنا، اين كارگران پـس  . در پرداخت حقوق، مقابل درب ورودي كارخانه تجمع كردند) سيستماتيك(مند    سازمان

يكي از كارگران شركت پوشش حاضـر در        . رساندنداز اعالم خواسته هاي خود به مسئوالن كارخانه تجمع خود را  به پايان               
 بـود كـه بـسياري از        83ورشكستگي اين كارخانه به دليل بارش سنگين بـرف در سـال             : اين تجمع، به خبرنگار ايلنا گفت     

  .صنايع گيالن را نابود كرد
  
اسالمي اين شركت، حدود    در پي شكايت دو نفر از كارگران سامانه يك شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از شوراي                  *

 17 نفر از رانندگان شركت واحد با خواست انحالل نهاد شوراي اسالمي كار و حمايت از همكـاران خـود، روز يكـشنبه                        70
  .دي، دست به تجمع در مقابل اداره كار شمال غرب تهران زدند

ان خود و اعتراض به عملكرد ضد كارگري به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، رانندگان شركت واحد در حمايت از همكار
  .شوراي اسالمي كار شركت 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

  
بـه گـزارش    .  دي، وارد هشتمين روز شد     16 تن از كارگران  كارخانه نورد لوله صفا در روز شنبه             1200اعتصاب متحدانه   *

اتحاديه آزاد كارگران ايران، در ادامه تالش رستمي صفا براي باز گرداندن كارگران بر سر كار وي حـوالي ظهـر نماينـدگان                    
 ساعته فرمول بندي زير را جهت پايـان دادن بـه اعتـصاب بـه آنـان       5/2 اي   كارگران را به نشست دعوت كرد و طي جلسه        

  :پيشنهاد كرد
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  پرداخت دستمزد مرداد و شهريور كارگران در روز بيست و پنجم ماه جاري-
   پرداخت دستمزد مهر و آبان در بهمن ماه-
   پرداخت دستمزد آذر و دي به همراه عيدي و پاداش كارگران در اسفند ماه-
  92اخت دستمزد بهمن و اسفند در سال  پرد-

بنا بر اين گزارش به دنبال اين جلسه، نمايندگان كارگران پيشنهادات كارفرما را با همكاران خـود در ميـان گذاشـتند، امـا                
كارگران ضمن تاكيد بر خلف وعده هاي كارفرما به اعتصاب خود پايان ندادند و اعالم كردند فردا طي اتخاذ تصميمي دسته 

  .عي پاسخ خود را به كارفرما خواهند دادجم
  
 دي، در اعتراض به عدم توجه مسئوالن در رفع 18به گزارش ايلنا، كارگران كارخانه قند و تصويه شكر اهواز، روز دوشنبه *

  . شان، براي دومين روز پياپي در مقابل استانداري خوزستان دست به تجمع زدند مشكالت
  
شـان، در     توجهي مسئوالن در رفع مشكالت       دي، در اعتراض به بي     18روز دوشنبه   »  كارون كاغذسازي«كارگران كارخانه   *

  .مقابل استانداري خوزستان دست به تجمع زدند
 به داليل نامعلومي تعطيل شد 85پس از واگذاري به بخش خصوصي در سال » كاغذسازي كارون«به گزارش ايلنا، كارخانه 

  . كارگر گرفت200و كارفرماي جديد تصميم به اخراج 
  
  .  دي، در برابر مجلس دست به تجمع زدند19بازنشستگان ارتشي در روز سه شنبه *

ارتـشيان از  . به گزارش آژانس ايران خبر، بازنشستگان ارتشي به عدم پرداخت مطالبات خود از سوي دولت اعتراض داشتند          
  ات آنها هرچه سريعتر پرداخت گرددو مطالب. نمايندگان مجلس خواستند تا به وضعيت آنها رسيدگي شود

  
  به گزارش كميته.  دي، مقابل اداره اطالعات تجمع كردند     19ي فعاالن كارگري بازداشتي در مهاباد روز سه شنبه            خانواده*

ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، آنان خواهان آزادي محمد موالنايي، واحد سيده و يوسف آب خرابـات    
اش  ا با برخورد توهين آميز و تهديد ماموران روبرو شدند و تنها واحد سيده طي تماس تلفني كوتاهي بـا خـانواده          شدند؛ ام 

  .درخواست لباس نموده است
  
 دي در مقابل درب كارخانه تجمع خود را آغاز   24روز يكشنبه   ) كارخانه صنايع رشت  (كارگران گروه صنايع پوشش ايران      *

  . تجمع كارگران اين بار نسبت به هفته ي پيش گسترده تر وطوالني تر برگزار شده استبه گزارش ايلنا،. كردند
  
 دي در مقابل فرمانداري ماهشهر دست 25صدها تن از كارگران شركتهاي پيمانكاري پتروشيميهاي ماهشهر روز دوشنبه   *

  به تجمع اعتراضي زدند
مع تعدادي از كارگران پيمانكاري منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر نيز         به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، به دنبال اين تج         

اين كارگران به طور مرتب با سر دادن شعارهايي خواهان رسيدگي به خواستهاي خـود بودنـد و در                 . به اين تجمع پيوستند   
ر فرمانـدار در    مقابل درخواست فرمانداري مبني بر انتخاب نماينده جهت مذاكره دست به مقاومت زدنـد و خواهـان حـضو                  

  .ميان خود شدند
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 دي، به دليل عدم پرداخت حقوق، تعطيلـي كارخانـه مـذكور و    26كارگران كارخانه نساجي خامنه شبستر روز سه شنبه        *
به گزارش ايلنا، اين كارخانه در شهر . عدم رسيدگي به بيمه بازنشستگي خود مقابل درب شمالي مجلس رژيم تجمع كردند   

  .ده تبريز شبستر اروميه قرار داردخامنه در كنار جا
  
 دي، با تجمع در محوطه ساختمان مركزي شهرداري 26شنبه  جمعي از كارگران فضاي سبز شهرداري اصفهان در روز سه*

به گزارش مهـر، در حـالي   . اصفهان در واكنش نسبت به عدم افزايش حقوق و پرداخت معوقات خود دست به اعتراض زدند       
اي از سوي وزارت كشور به شـهرداري اصـفهان ابـالغ     زد كارگران شهرداريها سال گذشته در مصوبه    افزايش حقوق و دستم   

هاي بسيار كارگران خود از وضعيت معيـشتي، هنـوز تـصميم بـه اجرايـي                  شده كه مديريت شهري اصفهان با وجود گاليه         
  .كردن اين مصوبه نگرفته است

  
 دي در اداره 30ن در اعتراض به عدم پرداخت حقـوق خـود در روز شـنبه    كارگران اداره آب و فاضالب روستايي دشتستا     *

  .آب و فاضالب دشتستان دست به اعتصاب زده وتجمع كردند
اگر مصوبه اجرايي دولت در راستاي : به گزارش وبسايت اتحادجنوب،يك كارگر شركت كننده در اين حركت اعتراضي گفت         

   صورت نمي گيرد؟ چرا بودجه اي اختصاص نمي يابد؟خصوصي سازي اعمال شده، چرا رسيدگيهاي الزم
  
 دي، در اعتـراض بـه شـايعه انحـالل ايـن             30روز شنبه   » ايران پويا «كارگران رسمي و قرار دادي كارخانه يخچال سازي         *

  .كارخانه در مقابل درب ورودي اين كارخانه دست به تجمع زدند
 كارگر 90از امروز كارت ورود و خروج : ل اعتراض كارگران، به ايلنا گفت     نماينده كارگران كارخانه ايران پويا در تشريح دالي       

اين وضعيت باعث تشديد نگرانـي كـارگران از   . قرارداد موقت غير فعال و از ورود آنان به محل كارشان جلوگيري شده است      
  .شايعه تعطيلي اين كارخانه شده است

ع در جاده مخصوص كرج، سازنده انـواع يخچـال و پروفيـل آلومينيـومي     كارخانه ايران پويا وابسته به بنياد مستضعفان، واق      
  . كارگر دارد200است كه حدود 

  
 دي بـا تجمـع مقابـل سـاختمان شـركت نفـت              30 از كارگران بازنشسته شركت پتروشيمي آبادان در روز شـنبه            جمعي*

ره صـندوقهاي بازنشـستگي وزارت      به گزارش ايلنا، مشاور رئيس هيئـت مـدي        . خود شدند » حق معيشت «خواستار پرداخت   
نفت با تاييد اين تجمع اعتراضي گفت؛ مستمري بازنشستگان شركت پتروشيمي آبادان را صندوق بازنشستگي وزارت نفـت        

توانيم قانوناً پرداخت كنيم زيرا كارفرماي آنها ايـن مبلـغ را بـه مـا پرداخـت          كند ولي حق معيشت آنان را نمي        پرداخت مي 
  .نكرده است

  

ينه مشترك سنديكاها، اتحاديه ها و ديگرتشكل هاي كارگري پيرامون بي توجهي بـه زنـدگي كـارگران و                   بيا
  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

به دنبال آن، فاجعه كشته شدن كـارگران        .  خاك سفيد تهران پارس زير آوار رفتند        كارگر افغاني به هنگام كار در منطقه       5
بنا بر آمار منتشره، هر روز ... در معدن زغال سنگ طبس و فاجعه هاي ديگري كه هر روزه در جاي جاي ايران رخ مي دهد 

  . مي دهند كارگر در اثر حوادث كار و نبود شرايط ايمني جان خود را از دست5.5به طور متوسط 
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با توجه به آن كه حكومت كليه مسووليتهاي خود را در قبال مردم و نظارت بـر ايمنـي و بهداشـت و بهـروزي مـردم و بـه                              
خصوص كارگران و خانواده هايشان را فراموش كرده است، هر روز شرايط بدتري بر زندگي اقشار متوسط به پايين سايه مي 

  . نابودي انسانها در محل كار و زندگي و سفر و جاده و خيابانها پخش مي شودافكند و هر روز اخبار وحشتناك تري از
همچنين كنار ناايمني شرايط كار، خبرها حاكي از آن است كه جان كودكان در مدارس مخروبه و غير ايمن نيـز در خطـر                        

 نفر رسيده است كـه دو نفـر از   37قربانيان حريق مدرسه ي روستايي شين آباد در پيرانشهر اروميه در آذربايجان به              . است
متاسفانه مسووالن به جاي آن كه امكانات رفاهي، گرمايشي و شرايط ايمني وگرمايشي كالسهاي درس . آنان فوت كرده اند 

روستاها و شهرستانها را افزايش دهند، معلم، مستخدم يا بخاري مدرسه را محكوم كرده اند تا شـانه از زيـر بـار مـسووليت                  
  .دخود كنار كشن

آينده ي اين دانش آموزان سوخته شده ، زخمي و ترسيده و معلم زحمتكش آنها چه مي شود كه بايد بـا نقـص عـضو بـه                          
  زندگي در شرايط سخت ادامه دهند؟

ما تشكلهاي كارگري امضا كننده، ضمن حمايت از بيانيه انجمن صنفي معلمان، يادآوري مي شويم كه مـسووالن مملكتـي           
مل كنند و از كارگران وخانواده هاي آسيب ديده اين حوادث مي خواهيم يكـديگر را دريابنـد، بـه هـم      بايد به وظايفشان ع   

  .بپيوندند و براي درمان اين دردهاي مشترك، تشكلهاي خود را تشكيل دهند
 سـوي   پيش بـه  . براي رسيدن به آينده اي بهتر براي زندگي و كار، چاره اي جز وحدت، تشكيالت و اتحاد سراسري نداريم                  

  .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
  ارگركانون مدافعان حقوق ك

  

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

  

  چالشهاي معلمان در دي ماه
  فرنگيس بايقره

  

   در آموزش و پرورش"تشويق كودكان به كار"
آور خانواده در شهرستانها خبر داد و   نان آموزان آموزي از آغاز شناسايي دانش  داوود روستايي، قائم مقام سازمان دانش 

آموزاني برگزار مي  منظور تقدير از دانش   به "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ملي"آوران در سال  جشنواره نان ": گفت
  ". كنند شود كه در كنار درس خواندن، به خرجي و اقتصادي خانواده خود كمك مي 
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 را تشويق كودك به كار كردن عنوان كرد "آوران جشنواره نان "ال حقوق كودك برگزاري در واكنش به اين سخنان، يك فع
  . كنند و گفت، آموزش و پرورش بايد شرمنده باشد از اينكه كودكان در سن تحصيل كار مي 

الي كه در ح":  گفت"ايلنا" به خبرگزاري حكومتي   دي 2، شنبه "انجمن حمايت از حقوق كودكان"فرشيد يزداني، عضو 
 آوران به نوعي تشويق كودك به كار كردن  كار كردن كودك در همه جاي دنيا تقبيح شده است، برگزاري جشنواره نان

  ".است
  ". كنند، شرمنده باشد آموزش و پرورش بايد از اينكه كودكاني كه در سن تحصيل هستند كار مي": يزداني گفت

گيري وزير آموزش و پرورش  گاههاي غلط آموزش و پرورش مانند موضع برگزاري اين جشنواره در راستاي ن": وي افزود
آوري بخاريهاي نفتي در مدارس است كه در راستاي آسيب به كودكان و نه حمايت   آموزان و جمع  نسبت به ازدواج دانش

  ". گيرد از آنها صورت مي
 با اصول انساني و بحثهاي كالن ملي دانست و به  از سوي آموزش و پرورش را مغاير"آوران جشنواره نان "يزداني برگزاري 

آموزان به چرخه تحصيل را  آموزش و پرورش پيشنهاد كرد، به جاي برگزاري اين جشنواره، موانع عدم ورود دانش 
  .شناسايي و در اختيار دولت و افكار عمومي قرار دهد تا به برداشت اين موانع كمك شود

  

  "واقعي"آمار دولتي از بي سوادان 
سوادي كه حدود  ، رييس نهضت سوادآموزي كشور درباره آخرين آمار اعالم شده از بي )ايسنا(به گزارش يك منبع دولتي 

 هزار نفر 719 ميليون و 9، در حال حاضر 90طبق نتايج آمار سرشماري نفوس و مسكن سال ":  ميليون نفر است، گفت10
 اند، در حالي كه بي سوادان واقعي از نظر سازمان نهضت سواد آموزي  ه سواد معرفي كرد افراد باالي شش سال خود را بي

  "].است[ سال دارند 50 هزار نفر است كه سن آنها زير 800سه ميليون و 
 سال است و برنامه 49 تا 10هدف اصلي سازمان نهضت سواد آموزي تحت پوشش قرار دادن افراد ": علي باقرزاده گفت

  ".ين گروه سني متمركز كرده استهاي مستمر خود را براي ا 
  

   هزار كالس درس با بخاري نفتي گرم مي شوند150
  : در بيانيه اي به مناسبت حادثه آتش سوزي در دبستان شين آباد پيرانشهر مي نويسد"كانون صنفي معلمان ايران"
ه مناسبتهاي گوناگون تكرار و ها و ب ها و بار  بار"تحول بنيادين در آموزش و پرورش" سه سال گذشته، شعار - در دو "

شنيده شد و البته راز اين دگرگوني بزرگ و شگرف نيز تنها اين بود كه پنج سال دبستان به شش سال تبديل گرديد و 
و با اين كشف تازه، آموزش و پرورش، درمان همه دردهاي خويش را يافت و ديگر نه نشاني از كسري بودجه و ! بس

يشت آموزگاران و شمار باالي دانش آموزان كالس ماند و نه چندان خبري از ساختمانهاي وضعيت بد و فاجعه آميز مع
 كالس 150000ها و فضاي ناچيز آزمايشگاهي و كارگاهي و ورزشي و البته همچنين از بخاريهاي نفتي  فرسوده مدرسه 

  . درس
ارد شمار دانش آموزان كالس، پيرامون  استاند- نزديك به چهل دانش آموز حضور داشته اند"شين آباد"در كالس درس 

روستا گازكشي شده اما . يعني در آن كالس، كار معلم، يك و نيم تا دو برابر كاري است كه بايد انجام دهد.  نفر است25
و اصوال چرا .  شده، و روشن نيست كه بخاري از چند سال پيش تاكنون تعمير نگرديده است كالس با بخاري نفتي گرم مي

 هاي كشور ثروتمندي چون ايران، بايستي با سيستمهاي گرمايشي ناايمن و قديمي گرم شوند؟ ايران، يك درصد  مدرسه
ايران دومين كشور توليد كننده گاز جهان است، . جمعيت جهان را داراست، اما از هفت درصد ذخاير جهان برخوردار است

اش   درصد از كالسهاي درس 30پس چرا بايد . داراي معادن ترين توليد كنندگان نفت جهان و دهمين كشور  يكي از مهم
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 اش، فرسوده و تخريبي باشند كه با كم توان   درصد از ساختمانهاي مدارس40 و 30هنوز هم با بخاري نفتي گرم شود و 
  ترين زمين لرزه اي فرو ريزند؟

اي همچون محمود باقري، رسول بداقي،   مدني فرهنگي ارزنده-  گمان يكي از دل نگرانيهاي هميشگي كنشگران صنفي بي
 ماه است كه بدون حتي يك روز مرخصي در 40كه متاسفانه برخي از آنها هم اكنون ... محمد داوري، عبداله مومني و

  ".برند، بهبود راستين و بنيادي همين اوضاع نابسامان و واپس مانده آموزش و پرورش ايران است زندان بسر مي 
  

  ر از دانش آموزان شين آباديجان باختن يكي ديگ
به اين .  درصد سوختگي بود، بر اثر شدت جراحات جان سپرد45آموز پيرانشهري كه دچار  زاده، دانش  سارينا رسول 

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

 از توابع پيرانشهر در نتيجه آتش گرفتن بخاري "آباد شين" روستاي "انقالب اسالمي" دانش آموز دختر ديگر دبستان 27
  . نفتي مصدوم شده اند

  

  اعتراض معلمان مقطع ابتدايي در سنندج
 آموزشي ايران و افزودن ، پيرو تغيير و تحول در نظام"كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري"به گزارش 

هاي  ي ششم به مقطع ابتدايي، وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقا سطح علمي و هماهنگ نمودن معلمانِ پايه پايه 
دوم و ششم با تغييرات صورت گرفته، تابستان امسال به صورت سراسري اقدام به برگزاري كالسهايي توجيهي تحت عنوان 

معلمان سراسر كشور بر اين باورند كه . ي معلمان مواجه گرديد  كه با نارضايتي گسترده  نمود"كالسهاي ضمن خدمت"
تغييرات صورت گرفته، با توجه به ثقيل بودن كتابهاي درسي، از چاله به چاه انداختن نظام آموزشي ايران خواهد بود زيرا 

  .هيچگونه انطباقي با شرايط آموزشي ايران ندارد
ن كالسهاي توجيهي، در حين برگزاري كالسها، در نهايت سردرگمي تنها با اتكا به تجربيات شايان ذكر است مدرسي

 نمرات معلمان را تعيين مي  شخصي، جهت سنجش سطح علمي معلمان اقدام به طرح سواالتي نموده و بر اساس آن
  . نمودند، ديگر امتحاني در كار نخواهد بود نمودند و اذعان مي 

اي و ابالغ آن به مدارس ابتدايي استان كردستان، تنها به  هاي از پيش اعالم شده، اخيرا طي بخشنامه  اما بر خالف وعده 
دليل زد و بندهاي روساي آموزش و پرورش، معلمان را به گذراندن امتحان مكلف و مجبور ساختند كه اين امر موجبات 

 به 8/10/91 دوم و ششم سنندج را در تاريخ   با اين وجود، تمامي معلمان پايهاما.  معلمان را فراهم ساخت اعتراض گسترده
  .  سنندج جهت به عمل آوردن امتحان مورد نظر جمع نمودند"نامدار مرادي"  صورت اجباري در مدرسه

 امتحاني، در جريان برگزاري اين امتحان اجباري، اعتراضات اوج گرفته و بسياري از معلمان با پاره كردن كاغذ هاي
در واكنش به اعتراض معلمان، . مخالفت خود را با سياستهاي اعمال شده اعالم نموده و حاضر به پذيرش آن نشدند

  مسووالن آموزش و پرورش دست به شناسايي معترضين و احضار كتبي آنها به حراست آموزش و پرورش زده و زمينه
هدف آنها از طرح اين اتهام، بستن راه بروز . نظم عمومي فراهم نمودندتوبيخ آنان را تحت عنوان بانيان ايجاد اخالل در 

  .اعتراضات صنفي معلمان و پيوستن آنان به ساير اعتراضات اجتماعي و كارگري است
  

  جلوگيري از پرداخت كمكهاي مالي خانواده به معلم بازنشسته زنداني
شارها، كمكهاي مالي كه خانواده زنداني، محمد امين آگوشي، به در يك اقدام غير انساني و غير قانوني و به منظور تشديد ف

معلم بازنشسته زنداني در اعتراض به اين اعمال غير انساني . حساب وي واريز مي كردند، مسدود و مبلغ آن مصادره گرديد
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ي، بهداشتي و پوششي خود و با اشاره به اينكه زندانيان سياسي تنها با كمك مالي خانواده هايشان مي توانند نيازهاي غذاي
فعالين حقوق "را تامين نمايند، نامه اي جهت افشاي اين اقدام و ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و رسانه ها در اختيار 

  :وي در اين نامه مي نويسد.  قرار داده است"بشر و دمكراسي در ايران
 200س مي نمايم، از طرف خانواده و دوستانم مبلغ اينجانب، زنداني محمد امين آگوشي كه در زندان زاهدان تحمل حب"

جهت تامين نيازهايم به . واريز گرديده... نزد بانك ملي شعبه مركزي پيرانشهر به رياست... هزار تومان به كارت عابر شماره
  . فروشگاه زندان مراجعه كرده به من گفته شد، حسابم مسدود شده است

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

 نفر كل موجودي بانكها را وام گرفته اند و هنوز وامها را 300بنده با رياست بانك صحبت كردم و به او گفتم، در ايران 
 هزار تومان يك زنداني و اسير حل مي شود، كار 200اگر مشكل شما با . يزي نگفتهپرداخت نكرده اند، كسي هم به آنها چ

شما و سرپرست بانك ملي استان آذربايجان غربي ميلياردها تومان وام داده ايد ولي هنوز كسي اقساط . خوبي كرده ايد
. اير كشورها سرمايه گذاري كرده اندخود را پرداخت نكرده است و افراد زيادي را مي شناسم كه اين پولها را در دبي و س

مسوولين استان ما . دزدان بيت المال و اختالس كنندگان، اقتصاد ايران را فلج كرده و مردم را به اين روز سياه كشانده اند
  مي خواهند با اين مبلغ ناچيز جلوي ريخت و پاشها را بگيرند؟ 

 هزار توماني كه به حساب 200ا به گوش چه كساني برسانم؟ نمي دانم به چه كسي بگويم؟ دادخواهي و مظلوميت خود ر
من ريخته اند، جهت تامين بخش ناچيزي از احتياجات غذايي و بهداشتي بود و در حال حاضر حتي لباس گرم و كافي 

ارها قصد داشتم با اين مبلغ ناچيز لباسي براي پوشش خود بخرم كه اين افراد به منظور تشديد فش. براي پوشيدن ندارم
  .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 
 از 91 دي ماه 28، محمد توكلي، فعال فرهنگي و عضو كانون صنفي معلمان كرمانشاه، روز پنجشنبه "هرانا"به گزارش 

  .طريق حراست آموزش و پروش كرمانشاه به اطالعات سپاه احضار و سپس بازداشت شد
او در اين گفتگو وضعيت خويش را نامشخص خوانده و از . اش داشته است وي روز گذشته گفتگوي كوتاهي با خانواده 

  . خبري نموده است آزادي خود اظهار بي
نهادهاي امنيتي و اداره حراست سازمان آموزش و پرورش كرمانشاه به ها توسط  گفتني است، توكلي در ماه هاي اخير بار

  .بهانه انجام فعاليتهاي صنفي تحت فشار قرار داشت
  

  تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش
 دي، براي چندمين بار در مقابل مجلس 19شنبه  روز سه) بازنشستگان آموزش و پروش(جمعي از بازنشستگان كشوري 

   .رژيم تجمع كردند
 دي نيز در مقابل 12به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري،اين بازنشستگان در روز سه شنبه  

بعضي از خواسته هاي .  درصد اضافه حقوق براي سال آينده تجمع كرده بودند10مجلس در اعتراض به خبر افزايش 
  :بازنشستگان عبارت است از
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   كشورياجراي كامل قانون مديريت-
  تعديل و ترميم حقوق و مزاياي بازنشستگي مطابق با ساير سازمانهاي دولتي-
  87 و 86پرداخت معوقه مطالبات سالهاي -

 دي در مقابل اداره بازنشستگان استان تهران در خيابان 25اين گروه از بازنشستگان آموزش و پرورش در روز دوشنبه 
اهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، در اين تجمع نمايندگان به گزارش كميته هم. فياض بخش تجمع كردند

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

 و قرار بر اين شد كه اين قطعنامه توسط نمايندگان  ماده اي تنظيم و توسط همه حاضران امضا گرديد6در پايان قطعنامه 
  .به كميسيون اجتماعي مجلس رژيم تحويل داده شود

  

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

  

  زنان در مسير رهايي
  آناهيتا اردوان

  

  سوليتود: زنان مداخله گر
 در جزيره گوآدولوپ، از مستعمرات فرانسه در درياي آنتيل، به دنيا 1772پوست در حوالي سال  از مادري سياه "سوليتود"

وي در مسير، بارها مورد تجاوز جنسي قـرار  .  دستگير و به بردگي مي گيرند"كاربه دو كاپستر"مادرِ وي را در دهكده   . آمد
 برده داري منسوخ شد، اما ناپلئون بناپـارت هـشت           1794در سال   .  دو رگه به دنيا مي آيد      "سوليتود"از اين رو،    . مي گيرد 

 نيز به خاطر "سوليتود". او سربازانش را براي سركوب بردگان آزاد شده گوآدولوپ فرستاد. سال بعد دوباره آن را برقرار كرد
. مسلحانه جنگيد با جسارتي بي نظير به مبارزان پيوست و تا آخرين نفس "سوليتود". دورگه بودن، برده به حساب مي آمد

، اين زن آزاده را به دار  1802 نوامبر سال    29فرداي روز زايمان، در تاريخ      . او كه حامله بود، به شدت زخمي و دستگير شد         
  !يادش گرامي باد.  است"تنهايي" در زبان فرانسه به معني "سوليتود"شايان توجه است كه . آويختند

  

  خشم مردم هند و معضل تجاوز جنسي
، آنطور كه قرباني جديد تجاوز جنسي ناميده مـي شـود، سـكوت زنـان     "فرياد داميني" – 2013 ژانويه  7ي زنان،   خبرگزار

جوانان در راهپيماييها و اعتراضات عليه تجاوز جنسي، درد خـود را فريـاد    . هند را از هر طبقه و هر ناحيه اي شكسته است          
ل وحشيانه دانشجوي بيست و سه ساله هندي هستند، به نظر مي با دستگيري شش مرد كه متهم به تجاوز و قت . مي زنند 

اما دهه ها خونسردي . رسد كه ماموران دولتي اين بار در برابر عمل شرم آور تجاوز جنسي به سرعت واكنش نشان داده اند       
اليست كـه دولـت     اين در ح  . دولت پيرامون اين معضل و تباني با مجرمان، مردم خشمگين هند را به خيابانها كشانده است               

با اين حال، روشهايي مانند محاصـره منـاطق توسـط    . در برابر خشم جوانان، به شيوه هاي خشونت آميز متوسل شده است           
پليس و محدود سازي دسترسي به امكانات نقل و انتقال از سوي دولت قـادر بـه ايجـاد سـد برابـر مردمـي كـه خواسـتار                             

بروز چنين خشمي ريشه در فساد دولتـي، اسـتفاده سياسـي از             . د، نيست رسيدگي ريشه اي به معضل تجاوز جنسي هستن       
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سيستم قضايي كشور و تحقيقات بيهوده و بي مصرف در رابطه با تجاوز جنسي كه شامل تست پزشكي مي شود كـه زنـان           
  .  مي نامند، دارد"تجاوز دوم جنسي"قرباني، آن را 

ده عمل مي كند كه قرار گرفتن تحت حمايت قانون براي هر فـرد               جنايي در هند آنچنان قدرتمند و پيچي       -شبكه سياسي   
اتحـاد  ". يك چهارم از نمايندگان مجلس هند به ارتكـاب نـوعي جنايـت مـتهم هـستند                . هندي نزديك به غيرممكن است    

 ، يك گروه مدني كه مركز اصلي اش در دهلي نو مستقر است، بر اساس گزارشي اعالم مي دارد كـه                "اصالحات دموكراتيك 
گروههاي سياسي در هند در انتخابات ملي، كانديداتوري دستكم شش نامزد، با سابقه اتهام تجـاوز جنـسي را تحمـل مـي                       

برخي از سياستمداراني كه به دليل ارتكاب جنايتي ماننـد آدم           . اين آمار براي انتخابات دولتي چهار برابر بيشتر است        . كنند
برند نيز در انتخابات و ديگر رقابتهاي سياسي شركت مي جويند و در بـسياري        ربايي يا قصد قتل عمد در زندان به سر مي           

 جنايي بدون همدستي و اجابت دولت و نهادهاي وابسته به آن قـادر بـه     –چنين شبكه سياسي    . مواقع موفق نيز مي شوند    
 مـوارد يـا بـا جنايتكـاران         پليس هند يكي از فاسد ترين نهادهاي دولتي به شمار مي رود و در بسياري              . ادامه حيات نيست  

  . بسياري از جنايتهاي پليس در جامعه پدرساالر هند عليه زنان انجام مي پذيرد. تباني مي كند و يا خود جزو آنان است
قربانيان تجاوز جنسي در مراجعه به پليس با بازجويي غير انساني جهت قضاوت در اين مورد كه آيا آنان بـه راسـتي مـورد                 

چنين قضاوتهايي بسته به نوع پوشش قرباني و همراهي يـا همراهـي   .  گرفته اند يا خير، مواجه مي شوند     تجاوز جنسي قرار  
، يك پليس به دختر نوجـواني در حـين انجـام            2005در آوريل سال    . نشدن وي توسط مردي از خانواده صورت مي پذيرد        

انـساني جهـت صـحت و سـقم ادعـاي قربـاني             در بسياري از مناطق هند شيوه اي بـسيار غير         . ماموريت تجاوز جنسي كرد   
در اين آزمايش فيزيكـي،     .  نامگذاري مي كنند   "تجاوز جنسي دوم  "پيرامون تجاوز جنسي صورت مي پذيرد كه زنان آن را           

پزشك اجازه دارد دهانه رحم زن را با لمس معاينه كند و در صورت شُل بودن، او را به عـادت داشـتن بـه انجـام آميـزش                             
استفاده از چنين شيوه غيرعلمي و منسوخي كـه در جوامـع مـدرن جـايي                . ه و شكايت قرباني را رد كند      جنسي متهم كرد  

  . ندارد، سبب شده كه بسياري از قربانيان تجاوز جنسي به پليس مراجعه نكنند
بـه   جنايي كه به ساختار سياسي حاكم و نهادهاي وابسته       -حل معضل تجاوز جنسي بدون ريشه كن كردن شبكه سياسي           

  . آن متكي است، ممكن نخواهد بود
  

   به نمايندگي زنان در پارلمان آينده ضربه وارد مي كنند"سنا"اسالمگراهاي 
 اسالمگرايان مجلس سناي مصر ديروز به حق نمايندگي زنان در پارلمان آينده ضربه وارد               - 1391 دي   24الشرق االوسط،   

  . نان را رد كرديك فراكسيون سلفي، تسهيالت دولتي براي ز. كردند
نمايندگان جريان اسالمگرا در مجلس سنا توانستند كه راي اكثريت را براي لغو يكي از تبصره هاي ويژه ليستهاي انتخاباتي 

  .  كانديدا، به دست آورده و تبصره فوق را حذف كنند4مبني بر قرار دادن نام زنان در نيمه اول ليستهايي با بيش از 
عاالن زن اين تصميم را يك ضربه به نقش زنان توصيف كرده و اعالم كردند كه اين عمل بـه مـصر                و ف  "شوراي ملي زنان  "

  .در جامعه بين المللي ضرر مي رساند
  

  زنان سوييسي جهت رويارويي با تبعيض جنسيتي سازمان مي يابند
سيتي در آداب و رسـوم       فعاالن حقوق زنان در سوييس اعتقاد دارند كـه تبعـيض جنـ             - 2012 دسامبر   13اسوشيتدپرس،  

يكي از مسايل مهم آنان ارتقا سهم شـان  . سنتي اي ريشه دارد كه نقش آنان را در پيشرفت و ترقي جامعه ناديده مي گيرد 
  . در دريافت امكانات اجتماعي مي باشد كه تصميم به سازماندهي جهت كسب اين مطالبه گرفته اند
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ليم و تربيت فرزندان شان از يكسو و پيشرفت اقتصادي از ديگر سـو، پايمـال      قوانين تبعيض آميز نقش اساسي آنها را در تع        
:  فعاليت مي كند، ابراز مي دارد      "ماتساپا"يكي از كوشندگان حقوق زنان كه با كارگران زن پارچه بافي در منطقه              . مي كند 

   ".به ثبت برسانيمما بايد وارد صحنه مبارزه شويم تا نقش خود را در پيشرفت تمام عرصه هاي اجتماعي "
  .وي اضافه مي كند كه اين يك فاجعه است كه مسووالن نقش زنان در پيشرفت اقتصادي را جدي نمي گيرند

 متشكل از تشكلهاي مدني در گزارشي اعالم داشته كه دولت سويس تا كنون قـرارداد و كنوانـسيونهاي               "ائتالف سوييسي "
ض عليه زنان را امضا كرده است، اما ايـن تعهـدات بـين المللـي هرگـز بـه              بين المللي متعددي مبني بر منع هر گونه تبعي        

  .صورت قانون تصويب نشده اند تا دولت را به اجراي آنها متعهد سازد
به عنوان مثال، زنان بـر اسـاس قـانون حـق وام     . اين در حاليست كه برخي قوانين تبعيض آميز هنوز به قوت خود باقي اند 

قانون عدم حق مالكيت زمين براي زنان با اينكه از قانون اساسي كشور حذف . كيت زمين را ندارند گرفتن از بانك و حق مال     
  . گرديده، ولي به شدت در سراسر كشور اعمال مي گردد

 كه تالش مي كند وضعيت معيشتي زناني كه مسووليت سرپرستي فرزندان خود را به "اتحاديه مادران مجرد"شمار اعضاي 
  . دارند بهبود بخشد و از بارداري دختران جوان جلوگيري كند، در سال گذشته دوبرابر شده استتنهايي به عهده 

شايان ذكر است كه اكثريت كودكان سوييسي با يكي از والدين و يا بدون داشتن پدر و مادر، با شخصي از خانواده والـدين                        
 كودكان سوييسي را مادران و يـا بـا مادربزرگـان            بر اساس آمار رسمي، مسووليت نگاهداري اكثريت      . خود زندگي مي كنند   

اين در حاليست كه برنامه هاي حمايتي و مالي دولتي كه به اتحاديه مزبور تعلق مي گيـرد، سـاالنه در                     . آنها به عهده دارند   
كي و بسياري از زنان سالخورده در فقر مفرط بسر مي برند، به گونه اي كه قـادر بـه تـامين مـواد خـورا                       . حال كاهش است  

  . پوشاك براي خود و فرزنداني كه نگاهداري آنان را به عهده گرفته اند، نيستند
ايـن  .  در نظر گرفته بود نيز هنوز به آنان پرداخت نشده است         "اتحاديه مادران مجرد  "بودجه اي كه دولت جهت حمايت از        

 ناخواسته و ابـتالي آنـان بـه بيماريهـاي     اتحاديه نقش بسزايي در تعليم و تربيت دختران جوان جهت جلوگيري از بارداري        
  . مقاربتي از جمله ايدز دارد

  

   زن براي عضويت مجلس شوراي سعودي30تعيين 
، ملك عبداهللا بن عبدالعزيز، پادشاه "االخباريه" به نقل از شبكه تلويزيوني "العربيه" به گزارش - 2013 ژانويه 11 -العربيه 

به موجب اين تغييرات، زنان .  در قانون شوراي مشورتي اين كشور به وجود آورده استسعودي، با صدور فرماني تغييراتي را
پادشاه سـعودي تاكيـد كـرد كـه ايـن تغييـرات مـورد تاييـد                  .اجازه دارند كه به عضويت مجلس شوراي اين كشور درآيند         

  .  آنها در باره حقوق زنان نداردمفتيهاي اين كشور قرار گرفته و مشاركت زنان در مجلس شوراي سعودي منافاتي با فتاوي
. گفته مي شود كه درپي تغييرات جديد، دستكم بيست درصد از اعضاي مجلس شوراي سعودي را زنان تشكيل خواهند داد

  .براساس گزارش مزبور، زنان عضو مجلس شورا از حق كامل عضويت و برابر با مردها برخوردار خواهند بود
د مجلس شوراي اين كشور را براي چهار سال آينده تعيين كرد كه با تغييرات جديد نام        ملك عبداهللا همچنين اعضاي جدي    

گفتني است، طبق قانون اساسي كشور پادشاهي سعودي، اعضاي مجلس شـوراي ايـن         . زن در ميان آنها ديده مي شود       30
  .كشور به صورت انتصابي و به دستور مستقيم پادشاه تعيين مي شوند

  

  اند  بهره  انگي در جهان از حمايتهاي اجتماعي بيميليونها كارگر خ
 بر اساس گزارش سازمان ملل، ميليونها كارگر خانگي در سراسر جهان از حمايتهاي قوانين عمـومي                 - 1391 دي   21ايلنا،  

ين خواهـد حمايتهـاي تـام     اين گزارش از كشورها مي      . برند و به شدت نسبت به استثمار آسيب پذير هستند           كار بهره نمي    
  . اجتماعي را به اين كارگران ارايه دهند
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، معاون مدير كل سازمان بين المللي كار ملل متحـد، مـي             "ساندار پوالسكي "به نقل از مركز اطالعات سازمان ملل متحد،         
ي كنند و از استراحت هفتگ      ها ساعات بيشتري نسبت به ساير كارگران كار مي            كارگران خانگي در بسياري از كشور     ": گويد  

 ".برند  اند، همچنين از حقوق و مزاياي برابر با ساير كارگران سود نمي  بهره بي 

 درصد 80كنند كه   ميليون كارگر در جهان به عنوان كارگران خانگي كار مي     52بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار،        
 .كنند ده و پيش خدمت فعاليت مي تعداد زيادي مرد نيز به عنوان باغبان، رانن. آنها را زنان تشكيل مي دهند

 درصد تحت پوشش قوانين كار مشابه ساير كارگران قرار دارند و            10 ميليون كارگر خانگي تنها      52در اين گزارش آمده، از      
  .يك چهارم كامال خارج از قوانين كار ملي به اشتغال گرفته شده اند

  

  ترور سه زن فعال ُكرد در پاريس 
پلـيس فرانـسه روز      - 2013 ژانويه   10 -العربيه  

از كـشته شـدن     )  دي 21( دهم ژانويـه     پنجشنبه
 "مركز اطالع رساني كردستان   "سه فعال ُكرد در     

 بر اساس اين گـزارش،      .در شرق پاريس خبر داد    
هر سه قرباني در اثر شليك گلوله به ناحيه سر به  

   .دقتل رسيده ان
، "ليـون ايـدارت   "به گزارش خبرگزاري فرانـسه،      

ن مركـز، گفتـه اسـت كـه هـر سـه زن              رييس اي 
وي افــزود كــه .  هــستندمقتــول از فعــاالن ُكــرد

 گفت كه هر "ايدارت" .، يكي از كشته شدگان اين حادثه، از اعضاي اين مركز اطالع رساني بود) ساله32 ("ويدان دوگان"
ضاي انجمن كردها در پاريس شب      سه قرباني در روز چهارشنبه در اين مركز گردهم آمده بودند كه به گفته وي، يكي از اع                 

 .گذشته در صدد مالقات با آنها بود

 بامداد پنجشنبه در مركز رسـانه اي كردسـتان واقـع در خيابـان          2يك منبع پليس فرانسه اعالم كرد، سه جسد در ساعت           
ي احتمـاال   اين منبع افزود كه صحنه حادثه نشان مي دهد كه ايـن سـه قربـان                .د پاريس كشف ش   10 در منطقه    "الوابيت"

بخش جنايي پليس قضايي پاريس مسووليت تحقيق       . اعدام شده اند، اما الزم است تحقيقات دقيق در اين باره صورت گيرد            
  .درباره اين قتلها را بر عهده گرفته است

گران حـزب كـار   "، يكي از بنيانگذاران     "سكينه كانسز "بنا به گزارش پليس فرانسه، يكي از اجساد شناسايي شده متعلق به             
 .مي باشد) كا.كا.پ ("كردستان

در همين حال وزير كشور فرانسه با ابراز تاسف از اين حادثه گفته است، چنين اعمال تروريستي در فرانسه غير قابل قبـول          
 شايان ذكر است كه منابع دولتي در آنكارا به تازگي از مذاكرات بين عبداهللا اوجالن، رهبـر زنـداني كردهـا، و دولـت          .است
 .يه به منظور حل مساله كردستان از راه مسالمت آميز خبر داده اندترك

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت با صدور اطالعيه اي، ترور سه زن مبارز كرد را محكوم و به خـانواده و    در همين رابطه    
ن دولـت تركيـه و   اين اطالعيه اضافه مي كند كه در شـرايطي كـه گفتگوهـاي صـلح بـي     . همرزمان آنها تسليت گفته است   

كردهاي اين كشور جريان دارد و در حاليكه ديكتاتور سوريه در آستانه سقوط قرار دارد و جبهه منطقه اي رژيـم آخونـدي         
در حال متالشي شدن است، از اين ترور جنايتكارانه و فجيع به هر دليل و از هر جانب كه صورت گرفته باشد، بيش از هـر               

اين رژيم بيش از هر زمان ديگر از روند صلح بين دولـت تركيـه و      . برد  م بر ايران سود مي    طرف ديگري، فاشيسم ديني حاك    
  .كردهاي اين كشور وحشت دارد
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   دانشگاه تك جنسيتي راه اندازي مي شود24
:  كامران دانشجو، وزير علوم رژيم با عنـوان ايـن موضـوع در بـاره اسـالمي شـدن دانـشگاهها گفـت                       - 1391 دي   28ايرنا،  

مي شدن داراي ابعاد شكلي ظاهري همانند مناسبات دانشجويان و دانـشگاهيان بـا يكـديگر و ابعـاد مـاهوي هماننـد           اسال"
تـوان بـه    محتواي دروس دانشگاهي است كه البته بايد به هر دو مقوله توجه داشت؛ هر چند كه ماهيت اصل است اما نمي    

 حتي عبادات نيـز هـم ماهيـت دارد و هـم شـكل آن مـشخص       اين بهانه به شكل نپرداخت، همانطور كه دستورات ديني و       
  ".است

شـدن احكـام الهـي در     وي ادعا كرد كه اسالمي كردن دانشگاهها به معناي ترويج و به كارگيري فرهنـگ دينـي و جـاري                    
ريـف  هاي مختلف تحصيلي، به ويژه در علوم انساني، محتواي دروس بايد منطبق بـا تع         دانشگاهها است، همچنين در رشته      

  .اسالم و جهان بيني توحيدي از انسان باشد

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد
com.radiopishgam.www  

  

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

 - 1870(   لنين ايليچوالديمير ( استانقالب خشونت نيست، انقالب درهم شكستن توحش و خشونت سازمانيافته موجود      -
   )ي سوسياليستيو و بنيانگذار اتحاد جماهير شور1917ونيست، رهبر انقالب موريسين و انقالبي كيت )1924

 متفكـر  ،1778يـه  ي ژو- 1712ژوئـن  ،  ژاك روسـو  ژان(  مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شـد -
  ) انقالب كبير فرانسهشانالهام بخيكي از و يسي يسو
  

  موسيقی
  درگذشت سرا  پور، مترجم و ترانه  سيروس آرين

  
پور، از نويسندگان و روشنفكران برجسته مقيم فرانـسه، روز            سيروس آرين 

  .دهم دي در پاريس درگذشت
پور در جواني براي تحصيل به اتريش رفت و پـس از پايـان                 سيروس آرين 

.  به ايـران برگـشت  ،شناسي  قتصاد و جامعه  تحصيالت دانشگاهي در رشته ا    
او در زمان تحصيل در خـارج  .  جواني داراي گرايش ملي بود    از سالهاي وي  

  . همكاري داشت"كنفدراسيون دانشجويان ايراني"با 
 ناگزير بـه    1980آقاي آرين پور با افزايش فشارهاي سياسي در اوايل دهه           

  .الش فرهنگي ادامه دادمهاجرت شد و در مهاجرت به كار مطالعاتي و ت
  . سال داشت74او از چند ماه پيش به خاطر ابتال به سرطان تحت درمان بود و هنگام مرگ در اثر سكته مغزي، 
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از او آثار بسياري در حوزه اقتصاد و فلسفه بـه زبـان فارسـي بـه     . پور به زبانهاي آلماني و فرانسوي تسلط داشت     دكتر آرين 
ل كانـت،   و پيرامون نظريه شناخت ايمانو    ،"روشنگري چيست؟ "ترين كارهاي او ترجمه كتاب        وفاز معر . يادگار مانده است  

  . است،فيلسوف نامي آلماني
  .شد سرايي زبردست بود، اما كمتر به اين عنوان شناخته مي  پور شاعري باذوق و ترانه  سيروس آرين

 خواننده نوجوي ايراني،    ،پور با صداي ويگن      از تصنيفهاي آرين   بسياري. داد   سرايي را بيشتر از روي تفنن انجام مي         او ترانه 
 با  آن را است كه منوچهر سخايي"پرستو"پور ترانه   از كارهاي بعدي سيروس آرين. "شاه دوماد"اجرا شده بود، مانند ترانه 

  :اجرا كرده است  عطاءاهللا خرمي ساختهآهنگ
  زنون رفت پرستويي شد و پرپر

  م و نشون رفتنا  به صحراهاي بي
  گن  حريفان پيش من با طعنه مي

  ستاره شد به طاق آسمون رفت
  

  وايياترانه اي براي ندا توسط خواننده زن اهل ه
  

 را "نـــدا"جهـــان موســـيقي نگـــاه 
 ايـن بـار يـك    .فراموش نكرده اسـت   

زن اهل هاوايي به يـاد نـدا         خواننده
  او در صـفحه   . خوانـد   آقا سلطان مي  

ــيس ــار   ف ــوك خــود در ب ــي هب   او م
 الهام من، ما و      ندا سرچشمه ":نويسد  

   ".ت بشريت اس همه
  خواننـــده ،(kawehi)ي كـــاوه

جواني از اهالي هاييتي است كه يك       
  و تا بـه ياين ويد.  ژانويه در يوتيوب منتشر ساخت، در يادها زنده كرد     17اي كه     و ترانه يبار ديگر نام ندا آقا سلطان را با ويد        

  .ظاهر ارتش سايبري جمهوري اسالمي نيز براي حذف آن فعال شده استبه يك خورده است و  بار كلهزارانحال 
پس از انتشار   ":نويسد    اجرا در پالتفرمهاي متعدد داشته است، مي       200 جوان كه تا كنون بيش از         اين خواننده در اين باره،    

خواهم به يك    من نمي . خواهند آن را حذف كنم        مي ام كه از من      انگيز زيادي دريافت كرده      ايميلهاي نفرت  "ندا"وي  يويد
  "!نه": پاسخ من ولي اين است. به يك اين افراد جواب دهم

  

  حكم جلب براي هشت نفر در ارتباط با مرگ ويكتور خارا
ل در سـپتامبر سـا  او  .رود   يك قهرمان به شـمار مـي     اين كشور  خواننده چپگراي شيلي براي بسياري از مردم         ،ويكتور خارا 

 بـر  .به قتل رسيد در استاديوم ملي سانتياگو    ، در روزهاي اوليه حكومت نظاميان تحت رهبري ژنرال آگوستو پينوشه          1973
  .شدمي  گلوله ديده 44اثر . جسد او كه بعدا در خيابانهاي پايتخت پيدا شد
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شاهدان عيني گفته اند سربازان دستان او را شكستند و سپس     
 شـروع بـه      شـجاعانه  خـارا . د را بنوازد  به او گفتند تا گيتار خو     

 و قاتالن تحقير شـده او       خواندن يك آهنگ سوسياليستي كرد    
اين اسـتاديوم هـم اكنـون بـه نـام           . را زير رگبار گلوله گرفتند    

  . نامگذاري شده استويكتور خارا
يك قاضي در شيلي دستور بازداشت هشت افسر سـابق          اكنون  

بـراي  . كتور خارا داده است   ارتش را در ارتباط با پرونده قتل وي       
او دخالـت  . المللي صادر شده اسـت   كند، حكم جلب بين       كه در خارج از شيلي زندگي مي       "ز  پدرو باريئنتوس نونه  "ستوان  

هوگـو سـانچز    " و سـرهنگ     "بـاريئنتوس "، آقـاي    "ميگوئـل واسـكوئز   "قاضي  . خود در مرگ ويكتور خارا را رد كرده است        
  .اند  شش نفر ديگر به مشاركت در قتل متهم شده.  را به قتل متهم كرده است،سابق ارتش ، افسر"مارمونتي

او در بسياري از نقاط جهان از جملـه ايـران هـوادار    . رود  ويكتور خارا براي بسياري از مردم شيلي يك قهرمان به شمار مي      
  يس جمهور شـيلي بـه شـمار مـي      ي آلنده، ر  گذاران جنبش جديد ترانه در شيلي بود و از حاميان سالوادور            او از بنيان  . دارد

  .ويكتور خارا همچنين عضو حزب كمونيست شيلي بود. رفت كه با كودتاي نظامي سرنگون شد
  

  اتريت
  تهران نساجي كارگران براي تئاتر اجراي
 خـشش در" نمايش ضد جنگ   تماشاي به شهر تر  تيا مجموعه قشقايي سالن در تهران نساجي و بافندگي كارگران از جمعي

  .نشستند نعيمي حميدرضا كارگرداني و نويسندگي به "مقرر ساعت در
 اسـت  كننده خوشحال بسيار من براي":گفت مخاطبان از گروه اين با ارتباط برقراري چگونگي درباره نمايش اين كارگردان

 ايـن  صـنفي  تـشكل  فرهنگـي  شـاخه  از گروهي. بودند كارگران نمايش، اين)  ماه  دي 16 (شب جمعه اجراي مخاطبان كه
 سـاده  اسباب بود ما وظيفه چون پذيرفتيم، ميل كمال با كه داشتند بها نيم بليت درخواست و گرفتند تماس ما با كارگران

  ".كنيم مهيا را اي رابطه  چنين شدن
 آيـد  وجود هب ناهماهنگيهايي دارد احتمال كردم  مي   فكر شدند، قشقايي نفري 115 سالن وارد  نفر 150 وقتي":داد ادامه او
 نهايـت    در كـارگران  ايـن  امـا . بيايـد  در صـدا  به آنها همراه تلفن زنگ صداي يا كنند صحبت يكديگر با تماشاچيان مثال و

 مـا  بـه  اي  روحيه   چنان خود  تشويق با كار اتمام از پس و كردند تماشا كامل سكوت در انتها تا را نمايش گروه، با همكاري
  ".بخورد رقم گذشته  شب20 طي گروه اجراهاي  ترين شيرين از يكي شد موجب گروه اياعض همه گفته به كه دادند

 گروههـاي  ميـان  ارتباط چرا كه سوال اين به پاسخ در "مقرر ساعت در درخشش" جنگ ضد نمايش كارگردان و نويسنده
 قرار   فرسايي طاقت و سخت بسيار طشراي در امروز ما تر تيا كه است اين واقعيت":كرد اظهار است، كم  ها كارخانه و نمايشي

 كـه  هـم  بخـشي  و  گيرنـد   مي كمي بسيار دستمزد كشور در موجود تورم با مقايسه در نمايشي گروههاي االن همين. دارد
  ".كنند نمي  دريافت حقوقي اصال

  كتاب
  نويسنده افغان پس از تهديد شدن به مرگ از كشور گريخت

او به خاطر نگارش اثري انتقادي از چند مـاه پـيش   .  ناگزير به ترك افغانستان شد ،"نامي  گم"تقي بختياري، نويسنده رمان     
 بـا حمـالت مراجـع       "نـامي   گم"وي از زمان انتشار رمان      . اي در پيش گرفته بود      شد و زندگي مخفيانه     تهديد به مرگ مي   

  .روحاني افغانستان روبرو شده است
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فغان است كه به شوق آموزش علوم اسالمي براي تحصيالت ديني بـه              داستان سرگذشت ميرجان، جوان ا     "نامي  گم"كتاب  
او در معاشرت بـا روحـانيون،       . رود و به عنوان طلبه علوم ديني در حوزه علميه اصفهان مشغول تحصيل مي شود                 ايران مي 

  .كند  وز مي به او تجا، استآيت اهللابيند، از جمله يكي از استادان او كه   آلودگيها و فساد اخالقي زيادي مي
او رفته رفتـه در ايمـان   . پردازد  ميرجان كه از اين گونه آلودگيها سخت يكه خورده است، درباره اعتقادات خود به تفكر مي       

  .گردد  گرداند و سرانجام به وطن خود بر مي  كند، از زندگي طلبگي روي مي  ديني خود شك مي
آقاي بختياري بارها تهديد به  . در افغانستان چاپ و منتشر شد"تاكانتشارات " ماه پيش از سوي 4 حدود "نامي گم"رمان 

جوجـه سـلمان   ":هاي اتومبيلم را خرد كردند و روي آن شعار نوشـتند   در يك مورد شيشه":او توضيح داد. مرگ شده است 
  ."بي دينرشدي، كافر 

  

  قانون جديد تركيه و بازگشت هزاران كتاب به بازار
فردريـك   اثـر كـارل مـاركس و         ،"مانيفست حزب كمونيست  "ر هزاران كتاب در تركيه از جمله        پس از لغو ممنوعيت انتشا    

  كتابهاي ممنوع شده   ،ند شاعر معروف تركيه كه به مدت چندين دهه ممنوع اعالم شده بود            ،انگلس و نيز آثار ناظم حكمت     
   .د باز مي گردنكتابفروشيهابه 

وزف اسـتالين، لنـين و      ژكتابهـاي    آثار نويسندگان ماركسيست مانند      دي از  تعداد زيا  ،از طرف ديگر، به موجب قانون جديد      
  .كنند  هايي با موضوع كردها و غيره اجازه انتشار پيدا مي  نشريه

  .شود   هزار كتاب در خارج آنكارا مي23 قانون جديد شامل ،ت دادگستري تركيهربر اساس برآوردهاي وزا

  

  شعر
  شدغزلهاي حافظ به زبان كردي ترجمه 

 سال است سرگرم ترجمه تعدادي از غزلهاي حافظ به زبان كردي و گـويش  20 حدود ، شاعر كرد اهل ايالم    ،مصطفي بيگي 
  .ايالمي است

 غزل حافظ را به زبان كردي و گويش سوراني ترجمه كرده بود كـه در             100پيش از مصطفي بيگي، عباس حقيقي بيش از         
  .زبان به چاپ دوم هم رسيده است  استقبال مخاطبان كرد چاپ شده بود و با"شه ونم"كتابي به نام 

، شاعر معروف كرد بخشي از غزلهاي حافظ را به زبان كردي ترجمه و در كتابي به چـاپ  "عمر صالح صاحب  " هم   به تازگي 
  .رسانده است

  نمايس
  نمي روند مردم كاشان به سينما
اين شهر كـه پيـشتر داراي دو سـينما          . ر روبرو شده است   نفري كاشان با كاهش تماشاگ      هزار 500تنها سينماي شهرستان    

مهدي نادعلي، مدير عامل سازمان رفـاهي تفريحـي   .  مورد استقبال مردم نيست آن هم يك سينما دارد كه   تنها  اكنون ،بود
اشان به خاطر بافت مذهبي كه شهرستان ك": كرد ادعا در باره علت بي عالقگي مردم كاشان به ديدن فيلم   شهرداري كاشان 

  ". از سينما زياد استقبال نمي شود،دارد
 اگر سينماي كاشان فيلمهـاي جديـد و متناسـب بـا مـشكالت               ، خبرنگاران گفته اند   همردم كاشان ب  اين در حالي است كه      

   .د آنان استقبال خواهند كر،گذاردبجوانان به نمايش 
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    فرش ايراني مستند پيرامونمجموعه  كارگرداناني از ليستيحذف نام بهرام بيضا
 شامل پانزده مستند پيرامون فرش ايراني است كه پانزده كارگردان شناخته شده سـينماي               "فرش ايراني "مجموعه مستند   

اين مجموعه شامل مستندهايي به كارگرداني بهروز افخمي، رخشان بني اعتماد، بهـرام             . ايران در توليد آن نقش داشته اند      
 داد، مجتبي راعي، نورالدين زرين كلك، خسرو سـينايي، بهمـن فرمـان آرا،           هللاي، سيف ا  بيضايي، جعفر پناهي، كمال تبريز    

در ليـست اسـامي     . عباس كيارستمي، مجيد مجيدي، رضـا ميركريمـي، داريـوش مهرجـويي و محمدرضـا هنرمنـد اسـت                  
  . ت اس حذف شده، است" قالي سخنگو"ي كه كارگردان مستند ي نام بهرام بيضا در پشت جلد،كارگردانان

  

  برندگان گلدن گلوب
  

در مهمترين جشنواره سـينمايي پـس از اسـكار، فـيلم            
 درباره ماجراي گروگانگيري سـفارت آمريكـا در       "آرگو"

بـن  ".  را كـسب كـرد      بهتـرين فـيلم درام     ، جايزه تهران
 نيز جايزه بهترين كارگردان را      ، سازنده اين فيلم   ،"افلك

  .نصيب خود كرد
 "گلـدن گلـوب   " جشنوارهر   د "بينوايان"فيلم موزيكال   

  .كه يكشنبه شب در شهر لس آنجلس برگزار شد سه جايزه از جمله بهترين فيلم موزيكال را نصيب خود كرد
 جايزه بهترين هنرپيشه مرد در "استيون اسپيلبرگ" ساخته "لينكلن" به خاطر بازي در فيلم تاريخي     "يسيدانيل دي لو  "

  .شته نامزد جايزه بود در هفت ر"لينكلن". رشته درام را برد
سي دقيقه پـس    " به خاطر بازي در فيلم       "جسيكا چستين "

 جايزه بهترين هنرپيشه زن در رشـته درام را          ،"از نيمه شب  
ايـن فـيلم بـه تعقيـب و عمليـات كـشتن             . نصيب خود كرد  

  . مي پردازد، رهبر شبكه القاعده،"اسامه بن الدن"
 ،"يل هانكـه يميـشا "سـاخته   (Amour) "عـشق "فـيلم  

 برنده جايزه بهترين فيلم خـارجي شـد و          ،كارگردان اتريشي 
  .برنده بهترين انيميشن سال (Brave) ""شجاع"
  
د و  جايزه بهترين آهنگ اصيل را بر  ، از رشته فيلمهاي جيمز باند     "اسكاي فال " به خاطر آهنگ     ، خواننده بريتانيايي  ،"آدل"

  .رسيد "زندگي پي"فيلم  به جايزه بهترين موسيقي متن
دومـين جـايزه خـود را در ايـن     " (Django Unchained) جانگو آزاد شده"در ادامه اعطاي جوايز گلدن گلوب فيلم 

 را هم برد كـه نـصيب   فيلمنامه بهترين ،اين فيلم كه جايزه بهترين هنرپيشه مكمل مرد را از آن خود كرده بود    . مراسم برد 
  . كارگردان آن شد،"نتين تارانتينويكو"

  ينقاش
  وي يك ميليون دالري ماتيس پيدا شدتابل

 ميليـون دالر بـرآورد شـده بـود، در           1 دزديـده شـده و ارزش آن         1987، اثر هانري ماتيس كه در سـال         "بوستان"تابلوي  
اين تابلو از موزه هنرهاي معاصر استكهلم دزديده شده بود و در همان زمان سارقان تالش كرده بودنـد                    .انگلستان پيدا شد  



 ٤٢

تـر از آن    شـده   يس موزه گفته بود كه اين تابلو شـناخته   يدر آن مقطع ر    . قيمتي گزاف به همان موزه بفروشند      كه آن را با   
  .است كه سارقان بتوانند آن را به راحتي در بازار بفروشند، به همين دليل با پرداخت باج به سارقان مخالفت كرده بود

ترين هنرمندان تجسمي پيشروي آغـاز    وي بود كه يكي از برجستهساز امپرسيونيست فرانس  هانري ماتيس، نقاش و مجسمه  
  .رود  قرن به شمار مي

  

   در موزه آلمان"آزادي و دموكراسي"موضوع 
اند، به نمـايش    پرداخته"آزادي و دموكراسي" كشور اروپايي را كه به موضوعهاي      28 هنرمند از    113 تاريخ آلمان آثار      موزه

  . هستند  اين هنرمندان  از جمله"آرماندو" و "ايو كالين"، "مونا هاتوم"، "رنه ماگريت". گذاشته است
  مـوزه " در 2013   فوريه10 تا 2012 اكتبر 17 عنوان نمايشگاهي است كه از "1945 آزادي ـ هنر در اروپا از سال   وسوسه

 آزادي، منطـق، خـشونت، جنـون         هنرمند اروپايي كـه مفـاهيم      113  آثار در اين نمايشگاه  .  در برلين برپاست   "تاريخ آلمان 
  .اند، به نمايش گذاشته شده است  در كارهاي خود دستمايه قرار دادهرا ... مصرف و

  

  .............اخبار مقاومت
  

  اجالس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت ايران
  . رگزار شدجمهور برگزيدة شورا، ب يي شوراي ملي مقاومت با حضور خانم مريم رجوي، رئيس اجالس مياندوره

، سرود رسمي شوراي ملي مقاومت، خـانم رجـوي در         »اي ايران اي مرز پرگهر    «در آغاز جلسه، پس از اجراي جمعي سرود         
سخنان افتتاحيه خود به اعضاي شورا خيرمقدم گفت و به نبردها و تظاهرات مردم به جان آمده يي كه از سوريه تا عراق و                        

  .اند، درود فرستاد يي رژيم واليت فقيه را به لرزه درآورده  ايران، سلطه ديكتاتوري و جبهه منطقه
يـي، از جملـه پيـروزي كـارزار         بـين دو اجـالس ميانـدوره       هرئيس جمهور برگزيده شورا به تحوالت صورت گرفته در فاصل         

و ليبرتـي  سياسي و حقوقي مقاومت در لغو برچسب ظالمانه تروريستي در آمريكا و سپس كانادا؛ پايداري مجاهدان اشـرف             
سازي اجباري و غارت اموالشان توسط عوامل رژيم واليت فقيه در عراق؛ به ستوه آمدن مردم بر                  خانمان در برابر توطئة بي   

اثر تورم و گراني بيسابقه و فقر كمرشكن؛ مخاصمات مهارناپذير درون حاكميت؛ اعدامهاي جمعي و رو به افـزايش رژيـم، و            
  اي ارتش آزاديبخش ملي ايران در سراسر ميهن اشغال شـده در پاسـخ بـه ضـرورتهاي دوران      ه   اعالم برپايي يكانها و دسته    

اي و همدستانش در وضعيتي هستند كه ديگر از منافع  خامنه«:جديد و تغيير تعادل بين مقاومت و رژيم، اشاره كرد وگفت
ن در ليـستهاي تروريـستي بـه چنـگ آورده     سال پيش، يا از آنچه با قرار دادن ظالمانة مجاهدي         بادآوردة جنگ عراق در ده    

آنچه در اين سالها سرپوش ضعفهاي بنيادين رژيم واليت فقيه بود و برايش فضاي حيـاتي فـراهم                   .بودند، برخوردار نيستند  
اين شرائط مسئوليت تاريخي بزرگي را بر دوش اين مقاومـت و فـرد               .دهد كرده بود، حاال گلوي رژيم را به شدت فشار مي         

  . »دهد ا و حاميانش قرار ميفرد اعض
شوراي ملي مقاومت در بحثهاي اجالس مياندوره يـي، سـير پرشـتاب تحـوالت اوضـاع در ميهنمـان ايـران و هـم چنـين                           

كـه هـر روز در تظـاهرات       -جويانه ديكتاتوري آخوندي در ايـن كـشورها را            رخدادهاي عراق و سوريه و سياستهاي مداخله      
 مورد بررسـي    -هاي نيروهاي ميهن پرست و انقالبي اين كشورها افشا و محكوم مي شود               يهمردمي عراق و سوريه و در بيان      

  . قرار داد
شورا اين مداخالت ننگين و جنايت آميز رژيم آخوندي را، كه به طورخاص به مشاركت همه جانبـه در سـركوب و كـشتار                        

مردم و مقاومـت ايـران بـا مـردم بـه پاخاسـته و       مردم سوريه راه برده است، به شدت محكوم كرد و با تأكيد بر همبستگي    
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آزاديخواه سوريه و عراق تاكيد كرد كه همدستي خامنه اي با ديكتاتورهايي چون بشار اسد و نوري مالكي بخش غير قابـل                      
انفكاك سياست و استراتژي او براي حفظ سلطه و هژموني اش در ايران است و پيگيري بي دنده و ترمـز ايـن سياسـت در                   

 كنوني، با توجه به موقعيت رژيم و تحوالت بين المللي و منطقه يي و پيامدهاي قيامها و بهار عربي، قبل از هرچيـز،        مرحله
  . كند ضعف بنيادين و بن بست بي عالج ديكتاتوري آخوندي را باز تاب مي

  
مهاي بين المللي بـه خـاطر       اجالس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت پس از بررسي انزواي فزاينده رژيم و پيامدهاي تحري              

جانبـه و   برنامة دستيابي به سالحهاي اتمي، نتيجه گرفت كه اگرچه سياست مماشات هم چنان در اعمال تحريمهـاي همـه    
طرد كامل ديكتاتوري نامشروع آخوندها تعلل مي كند، اما سران و كارشناسان خود رژيم هـم اذعـان دارنـد كـه اصـرار بـر           

م را اكنون به بحران مرگباري نظير مقطع پاياني جنگ هشت ساله با عـراق دچـار كـرده و بـه                      دستيابي به بمب اتمي، رژي    
. رسـانده اسـت   » پذيرش عواقب مهلك سياست اعالم جنـگ بـا جامعـه جهـاني            «يا  » زهر خوردن و عقب نشيني    «دوراهي  

نين بـه سـبب بحـران درون        درچنين شرايطي، رژيم در برابر بحرانهاي حاد اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي و هم چ               
بستها و تنگناهاي غير قابل عبور مواجه شـده           حاكميت و باند غالب برسر نمايش انتخابات رياست جمهوري، از هر سو با بن             

يـي جـز       زده از چشم انداز تيره و تاري كه در مقابل خود مـي بينـد، چـاره                  اي، وحشت    هم از اين روست كه خامنه     . است  
 و افزودن بر شمار اعدامهاي وحشيانه و جمعي براي كنترل اوضاع و جلوگيري از انفجـار خـشم و                    تشديد سركوب و خفقان   

نارضايتي متراكم مردم و استمرار توطئه هاي ضد انساني اش عليه مقاومت سازمانيافته و به خصوص عليه رزمندگان اشرف         
  .و ليبرتي، نمي يابد

زادي در اين موقعيت خطير و بغـرنج درود فرسـتاد و درهـم شكـستن                اجالس شوراي ملي مقاومت به پايداري رزمندگان آ       
نظير مقاومت در كارزار لغو برچسب تروريستي را كه حاصل ثبات قدم و درستي             توطئه هاي دشمن و پيروزي تاريخي و بي       

مقاومت رو مشي و مسير جنبش است، به تمامي اعضا و حاميان مقاومت تبريك گفت و تأكيد كرد كه راهگشايي و اعتالي          
در روي فالكت و بن بست دشمن، بر سنگيني بار مسئوليت شورا در پيگيري هدف اساسي اش كه همانا سرنگوني استبداد                     

  .افزايد ديني و استقرار آزادي و حاكميت مردم در ايران است، مي
جـاده  « ن در اين اجالس، دكتركريم قـصيم، مـسئول كميـسيون محـيط زيـست شـورا، كتـاب جديـدش را كـه بـا عنـوا                         

از چاپ خارج شده است، بـه رئـيس جمهـور     »  قرن بيستم  30 سياست اپيزمنت غرب با فاشيسم دهه      -هاي جنگ     كن  صاف
  .برگزيده مقاومت اهدا كرد

  دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران
  1391ديماه26
  

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

  ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،ار نشريه نيرد خلق، اخب
  رويدادھای روز ايران و جھان و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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 .......گوناگون
  

  آخرين ديدار با سه تن از فعال پ كا كا در دياربكر تركيه

بكر، در ديار) پ گا كا(چندين صد هزار تن از كردهاي تركيه در مراسم تجليل از سه تن از فعاالن حزي كارگزان كردستان    
 1391 دي   28روز به گفته خبرنگار بي بي سي، اين شهر در روز پنجشنبه             . بزرگنرين شهر كردستان نركيه، شركت كردند     

  .، در حين برپايي مراسم، تقريبا به حالت تعطيل در آمده بود2013 ژانويه 17برابر با 
  .پاريس به فرودگاه دياربكر منتقل شديك روز قبل از اين مراسم بزرگ و پرشور، اجساد اين سه فعال زن كرد، از 

 دي 21، فيدان دوغان و ليال سولماز روز پنج شنبه )پ كا كا(سكينه جانسيز، يكي از بنيانگذاران حزب كارگردان كردستان 
سكينه جانسيز نخستين زني بود كه وارد كـادر رهبـري پ ك ك              . در انستيتو كرد در شهر پاريس ترور شدند       )  ژانويه 10(

  .شد
  
 مراسم سوگواري در كنار ساكنان شهر دياربكر، كردهاي سـاير منـاطق تركيـه و خـارج از كـشور ، مقامـات سياسـي و                           در

عادل كورت ، يكـي از نماينـدگان كـرد مجلـس تركيـه بـا           . اجتماعي مشهور و نمايندگان مجلس تركيه نيز حضور داشتند        
  . كنندگان در مراسم را ميليوني دانستحضور در اين مراسم در مصاحبه اي با صداي روسيه تعداد شركت 

عادل كورت گفت؛ به ياد اين زنان كه زندگي خود را براي مبارزه به خاطر آزادي فدا كردند مـا آرام نخـواهيم نشـست، تـا                        
  .زماني كه مجرمان اين حادثه مشخص نشوند

. شهرهاي محل تولدشان فرسـتاده شـد      پس از مراسم آخرين ديدار و ودا در دياربكر جسد اين مبارزان براي خاكسپاري به                
  .جسد سكينه جانسيز به درسيم ، فيدان دوغان به البيستان و ليال شايلمز به مرسين منتقل شد



 ٤٥

در درسـيم  » است شهيد زنده« دي، پيكر سكينه جانسز توسط دهها هزار نفر و با شعار     29به گزارش فرات نيوز، روز جمعه       
درسيم به راه افتاده كه پيكر جانسز در آنجـا  » خانه جم«ز شهروندان درسيمي به طرف   دهها هزار نفر ا   . شد  به خاك سپرده    

  . هاي كرمانجي و زازاكي مرتب شعار سردادند  پوش شد و به لهجه جمعيت حاضر سياه. شد نگهداري مي
انهاي مدني و حقوق ها از قبيل حزب صلح و دموكراس، جبهه خلق و بسياري ديگر از سازم        شمار زيادي از احزاب و سازمان     

، »زنـد  شكسته باد دستي كه صلح را بهم مـي «جمعيت حاضر شعارهاي  .بشري در مراسم تشييع پيكر جانسز حضور يافتند 
بـاد   زنـده «و »  اينجاسـت    است، خلـق    ك خلق .ك.پ«،  »كند  درسيم از شهيد خود صاحبداري مي     «و  » زن، زندگي، آزادي  «

  .سردادند» رهبر آپو
 

  ن در ارتباط با قتل زنان كرد در پاريسدستگيري دو مظنو
حدود يك هفته پس از قتل سه فعال كرد تركيه در پاريس پليس فرانسه اعالم كرد دو نفر را در ارتباط بـا ايـن             :دويچه وله 

  .بودند) ك.ك.پ(سه زني كه به قتل رسيدند عضو حزب كارگران كردستان . حادثه بازداشت كرده است
شنبه در ارتباط با قتل سه زن كـرد   گزارش داد دو مردي كه ظاهراً پنج      )  ژانويه 19/  دي 30(به  شن  خبرگزاري رويترز صبح    

  . اند بازداشت شدند از كردهاي تركيه هستند و با قربانيان ارتباط داشته
يـك  جسد سه زن فعال كرد را كه با شليك گلوله به سرشان به قتل رسيدند در          )  دي 21( ژانويه   10پليس فرانسه شامگاه    

  .يكي از اين سه نفر سكينه جانسيز، از بنيانگذاران حزب كارگران كردستان تركيه بود. مركز كردها در پاريس پيدا كرد
  

  كارشكني در روند گفتگوهاي صلح
هر چـه  "دو روز پس از كشف جسد سه فعال كرد در پاريس رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، از فرانسه خواست تا         

او هدف از قتل سه فعال كرد را كارشكني در روند گفتگوهاي صلح ميان دولت               . ن اين ترور را شناسايي كند      عامال "سريعتر
  .تركيه با عبداهللا اوجاالن، رهبر زنداني حزب كارگران كردستان، عنوان كرده است

 ي سكينه جانسيز بوده      ه ساله هستند كه يكي از آنها مدتي رانند        39 و   30به گزارش رويترز دو فرد بازداشت شده دو كرد          
 خبر داده اما از نقش احتمالي بازداشت شدگان در قتل سه فعـال              "كننده  رد پاي تعيين  "پليس فرانسه از كشف يك      . است

فيدان دوغان و ليال سولماز دو قرباني ديگر كرد هستند كه مانند جانـسيز از فعـاالن ارشـد                 .كرد خبري منتشر نكرده است    
اي در شـهرهاي مختلـف تركيـه و     در پي قتل اين سه فعال كـرد تظـاهرات گـسترده            . شدند  محسوب مي   . ك.ك.حزب پ 

  . هزار نفر گزارش شده است15شمار تظاهركنندگان در پاريس . فرانسه برگزار شد
   

  گروهي احتمال تسويه حساب درون
ه در مقابـل معتقدنـد ايـن قتـل          مقامهاي دولتي تركي  . دانند  مي. ك.ك.فعاالن كرد دولت تركيه را مسئول قتل سه عضو پ         

 ي تسويه حسابهاي داخلي ميان رهبران كردها و احتماالً كار كـساني اسـت كـه از توافقهـاي صـورت گرفتـه ميـان                  نتيجه
  .اوجاالن و نمايندگان دولت ناخشنود هستند

اعـضاي ايـن   . ع اسـت  در تركيه، اروپا و آمريكا در فهرست گروههاي تروريستي قرار دارد و فعاليتش ممنـو              . ك.ك.حزب پ 
  .اند  مبارزه مسلحانه را عليه دولت مركزي تركيه آغاز كرده1984حزب از سال 

تركيـه كـشورهاي    . اند  ي كرد سالهاي طوالني در آلمان ساكن و تحت نظر پليس بوده               كم دو نفر از زنان كشته شده        دست  
  .كنند خودداري مي. ك.ك.م براي مقابله با پكند كه از همكاري الز اروپايي به ويژه آلمان و فرانسه را متهم مي

اين كشور يكي از بزرگترين مراكز تجمع مهاجران و پناهندگان كـرد محـسوب              .  هزار كرد مقيم فرانسه هستند     150حدود  
  .شود مي
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  ............فراسوي خبرها
  

  ي اسالمي جمهورهي علري چشمگي اروپا، جهشهي تازه اتحاديمهايتحر
  يدي جداليل

  
  ي د4دوشنبه ...  خبريفراسو

 27 ري چشمگياسي شود، نشان از چرخش سي دسامبر به دست اجرا گذاشته م22 اروپا كه از روز شنبه هي اتحاديمهايتحر
 آنها تنها شامل يمهاي برداشته بود و تحركاي نسبت به آمري كوتاه تري اروپا گامهاهي اتحادشتر،يپ.  اروپا داردهيعضو اتحاد

 راني بر مردم امهاي كردند كه نگران فشار تحريآنها ادعا م.  شدي مكتها بر اشخاص و شريقتصاد اژهي ويتهايمحدود
 به دي جديمهايتحر.  دادي ادامه مشي خود كما بيتهاي نام و تقلب، به فعالريي با تغي اسالميهستند و همزمان، جمهور

 ي مردم مانند كمكهاازي مورد نم و  اقالردي گير بر م هر گونه نقل و انتقال و معامله به هر نام و در هر شكل را ديروشن
  . دهدي را مورد استثنا قرار ميي و دارويي غذا،يانسان

  
 اني نقل و انتقال منيهمچن.  و صادرات گاز را در بر گرفته استيراني كشت،ي بانكداري اروپا حوزه هاهي اتحاديمهايتحر

 نقل و انتقال و انبار نفت - نفت ممنوع شده بود دي خرشتري پكهي و در حال-  راني واردات گاز از ا،يي و اروپايراني ايبانكها
 ي كشورهابي به تصوي اكتبر سال جار15 اقدامات در نيمفاد ا.  ممنوع شده استزي نيي اروپاي شركتهاقي از طررانيا

  .  شودي ميي اجرالهي وسني بود و اكنون به ادهيعضو رس
  
 فرد كي شركت و 18 هي را علي تازه ايمهاي تحرهي اتحادني اروپا، اهي اتحادي ادارهير حال، بر اساس گزارش نشني همدر

 شمار بي ترتنيبد.  كنند را اعالم كردي ميباني از آن پشتاي شركت داشته و ي اسالمي جمهوري هسته ايتهايكه در فعال
  .دي نفر رس105 شده به مي تحراشخاص و 490 اروپا به هي اتحادمي تحت تحريشركتها

 ارتباط با برنامه لي نفر را به دلكي چهار شركت و زي نكاي آمريي، وزارت دارا) دسامبر21 (شتري روز پكي توجه آنكه، انيشا
 ني از ايكي كه دي گوي مكاي آمرييوزارت دارا.  خود قرار داداهي سستي در لي اسالمي جمهوري و موشكي هسته ايها

 ارسال كرده كه يزاتي تجههي ارتش سوري براراني دفاع اعي سازمان صناي، از سو)"ساد"شركت واردات و صادرات (شركتها 
 مي رژت،ي امني شورايمهايبر اساس تحر.  كندي كشور كمك مني مردم اهي استفاده علي خمپاره و موشك براديبه تول

  . را نداردگري دي به كشورهاي نظامحاتي حق صدور تسلرانيا
 نيدر هم.  كرده بودمي تحرهي انتقال سالح به سورلي سازمان ملل دو شركت را به دلتي امني از آن، شوراشي روز پكي

  . قرار داديستي ترورستي سپاه قدس را در لزي كانادا ننهيزم
 ضربات هي ژانو16 از مذاكرات شي هفته و پكي در كمتر از ي اسالمي جمهورهي همه جانبه و گسترده عليمهاي تحرسلسله

 از بن زي گري دوز و كلك بسته شده و همه سوراخهاي را حك كنند كه راه هاتي واقعنيتند تا ا هسمي بر سر رژيپتك
  . استدهي كه بدان دچار شده، مسدود گرديبست
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  مي رژاتيجنا هي در كلي خامنه امي مقدم بر نقش مستقي پاسدار احمددييتا
  هي پوجعفر

  
  ي د6چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 نظر ري كه زهاني با روزنامه كهي فقتي والمي رژسي مقدم، فرمانده كل پلي احمدليپاسدار اسماع) سه شنبه( گذشته روز
 و سركوب معترضان هايري وزارت اطالعات معروف است، درباره دستگاني شود و به ارگان بازجوي اداره مي خامنه اندهينما

 كرده كه تا كنون ديي را اشاره و تاي گفتگو مواردني مقدم در اياحمد. ت گفتگو كرده اسمي شده رژيبه انتخابات مهندس
  . بر آنها انگشت گذاشته بودندياريبس

 و ببند مشغول است، در مورد سركوب ري به سركوب و بگي اسالمي رهبر جمهورمي نظر مستقري كشور كه زسي پلفرمانده
 بعد از ي جلسه اكيدر ": دي گوي و زهرا رهنورد مي كروبي مهد،ي موسونيرحسي مي و زندان خانگ88تظاهرات سال 

.  شوندري دستگدي هستند بالي فتنه دخني كه در اي تعداد از كسانكي كه مي عرض كردشانيفتنه روز عاشورا، ما به ا
:  فرمودندمي نفره برد40 ستي لكيبعد از احراز . ديري من از من مجوز بگشي پدياوري بعد بدي ابتدا احراز كنديفرمودند برو

  ".ر با من چند نفنيا
. ردي گي او انجام ممي نظر رهبر و به دستور مستقري مردم زني خوني كند كه سركوبهاي مقدم اعتراف مي احمدنگونهيا

 آقا ي ولم،ي كني جدي برخوردهانهايقرار بود واقعا با ا": دي گوي مقدم مي و موسوي مقدم در مورد كروبيهرچند احمد
  ".اجازه ندادند

 است و فرمان ي قتل و كشتار در كشور با چه كستي كند كه مسوولي باال به طور كامل مشخص م جمله و گفتهني هماما
 مقدم يپاسدار احمد.  كندي صادر مي را چه كسمي رژي زندانهاگري و دزكي و قتل جوانان در كهريشكنجه، تجاوز جنس

 ارزش ندارد و آنچه باال دست همه يزي قانون در كشور پشرد در موي و حرافيي كند كه دستگاه قضاي اعتراف منيهمچن
 و ي انتظاميدستگاه ها": دي گوياو م.  استي خامنه اي و شخص علهي فقي دهن پركن قرار دارد، دستور ولي نهادهانيا

 طلحه و مله معاي مصلحت باالتركي در ي پرونده داده اند، وللي خودشان عمل كرده اند و تشكفهي به وظيي و قضايتيامن
  ". شده استنهاي با اريزب
 از ي تنها پوسته اي نظر خامنه اري سركوب زي نهادهادني و خط و نشان كشي كند كه پرونده سازي محي جمالت تصرنيا

  . كندي را صادر مي اتكارانهي در مورد هر عمل جنايي اوست كه فرمان نهاني است و اتيواقع
 و سرخود عمل كردن با مردم ي در بد رفتارمي سركوب رژيا كامل دستگاه هاري مقدم از اختي گفتگو پاسدار احمدني ادر

 و به شد ي ملي هر مورد پرونده تشكي برادي بام،ياگر قرار بود با متر قانون حركت كن": دي گوي دارد و مي پرده بر مزين
  ".مي كنيري جلوگ روندني روش از اني با اميا  كردهي سعم،ي داريي قضاستگاه كه با دياما ما با توافق. رفت يدادسرا م

 را هي فقتي شهروندان توسط سركوبگران والي و كرامت انسانتيثي شود كه سخره گرفتن جان و حي واضح تر نمني ااز
 مي نظر او بر خالف مصالح رژري كه دستگاه زي هر موردي كند كه نه تنها براي ماني عي مقدم به خوبياحمد.  كردانيب

 راي كنند، زي حركت نمزي ن"با متر قانون" هي فقتي والمي در رژانند، بلكه سركوبگر كي بر خورد نمي بدهد، قانونصيتشخ
 ندارد، به ي ارزشتي والمي رژي و كرامت مردم، براي حقوق انسانيمالي و سركوب شهروندان، تجاوز و شكنجه و پاييزورگو

  . كنندرنند با مردم رفتا داي با سركوبگران توافق كرده هر آنگونه خود صالح ميي دستگاه قضالي دلنيهم
 و سي است تحت نام پلي عملكرد اراذل و اوباشانگري ب،ي كشور و گماشته سركوبگر خامنه اسي فرمانده كل پلاعتراف

 ديي مقدم تاي پاسدار احمديگفته ها.  كنندي عمل مي خامنه اي علم،ي رژهي فقي ولمي نظر مستقري كه زيتيدستگاه امن
  . در كشور استي قانوني قتل و ب،ي در شكنجه، تجاوز جنسيا خامنه ميكننده نقش مستق
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  ي د6 امي در تقابل با قي د9 سركوبگرانه شي به نمااعتراف
  يرهاشمي منتيز
  

  ي د8 نهي خبر آديفراسو
 ني رنگ88 سال يدادهاي در باره روي خواران حكومترهي و جوراني پايهاي به سخن پراكني حكومتي روزها، رسانه هاني ا

 ي د9 يشي تظاهرات فرماقي از طر88 سال ياباني خيزشهاي مهار خياگرچه سركوبگران خود را در نبرد برا. استشده 
  . كندي مدي را تاكيروزي پني بودن اي تو خالهي فقتي والومت درفش و داغ حكاهچالها،ي دهند، اما سي نشان مروزيپ

 ني نوي كه تحولهي فقتي مردم در برابر  واليارند و به هماورد گذي مدي امر نقطه تاككي و درشت، بر زي مردم، از رقاتالن
  . كنندي ميابي ارزمي وحدت رژي هاهي به پاي اساسي را ضربه ادهي پدني كنند و اي بود اعتراف ميكتاتوريدر جنبش ضد د

 6 اميقابل درخشش ق آورد تا  در ماباني سركوب به خي هاوهي خود را با استفاده از همه شيروهاي همه ن،ي د9 روز ميرژ
مرگ  «،»هي فقتيمرگ بر اصل وال «يمردم در روز عاشورا با شعارها.  سركوب را به رخ مردم بكشديروين) روز عاشورا(يد

  .دندي خط بطالن كشمي رژتي بر كل»يمرگ بر خامنه ا« و »كتاتوريبر د
 انقالب را در امتداد خي توان تاري بود كه مي نقطه اي د9«:دي گوي مي د9 في فرمانده كل سپاه پاسداران در تعرنيجانش

 تر شدن هيكر. » بوددي در چهره جدي كردن انقالب اسالمي المللني نقطه آغاز بي د9آن به ماقبل و ما بعد آن تجربه كرد، 
  . بود88 سال ياباني خيزشهاي مهم خي از دستاوردهايكي اني در چشم جهاني اسالميچهره جمهور

 ي مي درهم شكسته اي مانند كشتمي رژتيوضع.  استي ورشكسته و بحراني اسالمي جمهورگريام د از هر هنگشي بامروز
 نيدر ا.  كننديري آن از غرق شدن جلوگي سوراخهاري كنند با تعمي آن تالش مناني موجود سرنشيماند كه در طوفانها

 تهي سوراخ سوراخ شده را ندارد، حتا اتوريشت كني اتي هداي براان در به داغون نه تنها  توي سكاندار كشتهي فقي ولانيم
  . آن را هم نداردناني جمع و جور كردن سرنشيالزم برا
 آن از تي و اهمي د9 روز يادآوريبا هنر در .   امر استني بر ادي تاكني مهندسي كل جامعه اسالمري باهنر دبسخنان

 را ي د9 كه روز ي و»ردي نكند و در كنار آنان قرار نگحلقه فتنه و ضد انقالب را كامل«خواهد كه ي  مهي فقيگماششته ول
 نژاد در ي از پاسدار احمدهي فقي ول88در سال . است»  زدهرونيدم خروس ب«:دي گوي نژاد مينامد در باره احمد» بوم اهللا«

  .  كندعي حكومت را تسري دست سازكي ه استفاده كرد تا پروژي جمهوراستينقش گماشته اش بر منصب ر
امام جمعه مشهد، .  كندي مدي تاك88 روز عاشورا در سال امي در سكوب قهي فقي ول»لي بدينقش ب« بر يجاني الرصادق

 يرهبر «88 سال ي د9 در دي گوي ميو.  كندي مادي كشتار مردم ي براهي فقي از نقش ولي به راستياحمد علم الهد
  .» را فتح كرد88 فتنه زيخاكر

 و اباني است كه در خي مردمكي قاتل شماره ي نكته است كه خامنه اني ادي همزمان تائهي فقي بر نقش ولدي همه تاكنيا
  . شكنجه جانباختند استري در زندان و زاي

  

  .افتي نخواهد  طال نجات ي اسد با شمشهابشار
  يرهاشمي منتيز
  

   ي د10 كشنبهي خبر يفراسو
 آن اي ببرد و ني را از بهي سوريا كنون  نتوانسته جنبش مردم تي اسالمي سپاه از طرف جمهورژهي ويروهاي سالح و نارسال

 تن شمش طال 20 از ارسال ي گزارشي ماه طي د8 خيدر تار» المستقبل  «يروزنامه لبنان.  كندتي اسد را تثبتيكه موقع
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 برپا يا برهي سوري طال جهت كمك به خزانه بانك مركزيبر اساس گزارش فوق، شمشها.  خبر دادهي به سوررانياز ا
  .  اسد استي بحرانتينگهداشتن وضع

 نياوج ا.  عراق منتقل شده استي و هواني از راه زمهي مقدار طال در جند نوبت به سورنيا« روزنامه، ني اساس گزارش ابر
م  مردم برود راه را گي نژاد به سفره هاي كه قرار بود توسط احمديعيثروت طب» . بوده استشيحمل و نقل هم دو هفته پ

  .  استدهي رسكتاتورهاي و به سفره ددهينوردكرده و در قالب طال و سالح مرزها را در 
  

 يي روند، نمونه هاي مهي عراق به قصد سورقي كه از طري باريماهاي و آشكار شدن هواپهي متوقف شده در تركيماهايهواپ
  .  اسد استمي به رژغي دري بي كمكهانياز ا

 ي را نشان مهي فقتي والمي رژيهاي عمق نفرت از دخالتگر،ي توسط تظاهركنندكان سوري اسالمي زدن پرچم جمهورآتش
 زدند و پرچم ي المالكي نورهي دهها هزار تن از مزدم عراق دست به تظاهرات عل،ي د8 نهي روز آدگري ديداديدر رو.  دهد

 ي المالكي نوري در عراق و مزدوررانيا مي به نفوذ رژتظاهركنندكان. دندي به اتش كشيابانهاي را در خي اسالميجمهور
  . اعتراض كردند

  .  شرط در مقابل آن گذاشت3 را رد كرد و هي روسشنهادي پهي سوري ائتالف ملسي رئگري ديدادي رودر
 هي روسي گذاشته شده عبارت است از؛ پوزش خواههي گفتگو با روسي براهي سوري ائتالف ملسي كه از طرف رئي شرطسه
 هيمبارزه روزمره مردم سور. اسديري محكوم كردن قتل عام توسط بشار اسد و كناره گه،ي سوري امور داخل دخالت دريبرا
  .  همچنان ادامه داردي هزاران قربانرغميعل
  .  كندي شده تالش ملي و ممكن تبدي امر واقعكي از شقوط بشار اسد كه به يري جلوگي براروي با تمام نراني اميرژ
  

   كه سر نگرفتي فساد اقتصادتيري مدي براي"ستاد"
   امانمنصور

  
  ي د12 سه شنبه... خبريفراسو

 مي تنظي در باند حاكم، از ساز وكارهاري درگيونهاي فراكسني اُرگان حل اختالف بكي، "يستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد"
 كه به " سه گانهي رابطه قوامي حل اختالف و تنظي عالاتيه" شدن هودهيپس از ب. روابط در هرم قُدرت حذف شده است

 دي تشدي است كه در پي جناحني ظرف بني دومني اد،ي گردلي تشكيهرود اهللا شاتي آاستي و به ري خامنه ايدستور آقا
  . شودي رانده مروني بياسي از صحنه معادالت سهايريدرگ
 يآقا.  كردي اطالعي امر اظهار بني نشدن جلسات آن، از علت الي تشكديي مزبور با تا"ستاد" عضو كي دوشنبه، روز

 رمضان ي آقازيهفته گُذشته ن.  برُگزار نشدن نشستها شدلي رقبا در باره دل"ييپاسخگو" مال در عوض خواستار انيوسفي
 اُرگان از ني، اطالع داده بود كه ا"يستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد" مجلس مالها در گري دندهي نماكي ،ياسري كيُشجاع

  . جلسه هم نداشته استكي يان ُشروع به كار مجلس نُهم حتزم
، اطالعات "يمبارزه با مفاسد اقتصاد" يعني كند، ي خود حمل متري كه در تي افهي در پهنه وظ"ستاد" كارنامه رامونيپ
 بودن، حاضر به "همحرمان" كه تاكنون برگزار كرده اند، با اشاره به ي آن در باره موضوع جلساتياعضا.  وجود نداردياديز

 در دست اقدام اي را به اجرا گذاشته اند ي و اقدامات مشخصرهاي آنها چه تدبستي روشن نني و همچنستندي نحي توضهيارا
  .داشته اند

 متهم به فساد و كي روبرو ساخته، گُماردن يشتري بيدهاي را با ترد"ستاد" ني اي شده براي آنچه كه هدف معرفاما
 بر هي فقي نژاد، گُماشته ولي احمدي معاون اول آقا،يمي رحيانتخاب آقا.  آن استاستي به رين مال كاليُكالهبردار
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 شناخته "راني امهيب" از ي اول پرونده ُكالهبردارفي او متهم رده كي در حالتي مسوولني اي برا،ي جمهوراستيمنصب ر
 ي از سو"مبارزه با فساد" كردن قصد ري به باور پذيادي كشد، كُمك زي مدكي را "يسر حلقه خانه فاطم" تري شود و تيم
  .  كندي تشكُل نمنيا

 يونهاي بوده كه فراكسيي و حل و فصل پرونده هاي چانه زني براي، ظرف"ستاد" كه دي نماي مني چنشتري اساس، بني ابر
اسرار " شدن ختهي رروني و بيعلن يهاي از افشاگريري از همه، جلوگشي مزبور بريتدب.  بغل دارندري زگريكدي هيقُدرت عل

 را هدف داشته ي و اعمال فشار از صحنه عموميري منظور انتقال باجگبه ها "يخود" ي براي محلجادي و همزمان ا"نظام
  .است

 نسبت به ي اجتماعتي، حساس"يستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد" لي داشته اند كه تشكدي مبتكران آن اُمگر،ي دي سواز
  . كندتيري و مدتي هدا"نظام" را كاهش داده و اعتراضها به آن را به كانال ي حكومتريگفساد دامن

 بر سر قُدرت و ثروت از همان هايري درگي و شدت و گُستره وستي نپتي هدفها و آرزوها به واقعني از اكيچي عمل اما هدر
 - ي نظامي تومانارديلي سه هزار مي رو، دزدنيز اا.  به جا نگذاشتيانجي ميلترهاي فيني نقش آفري برايگام نخُست، امكان

  !هايجاني الري خوارني زده شد كه زمار به همان گونه بر سر بازار جهايتيامن
 يهاي كردن افشاگرزي است و از سر ر"باال" تر اختالفها در قي از عميگري شده، نشانه دادي شدن اُرگان تي خاصي باعالم

  .  دهدي خبر منده،يده در آ شجادي اي از درون شكافهاشتريب
  

   نژادي مجلس توسط احمدي براقي عمي چالشيطراح
  هي پوجعفر

  
  ي د13چهارشنبه ...  خبر يفراسو

.  قرار دادي چالش جدكي را در مقابل ي مجلس آخوندد،ي مصوبه جدكي بي نژاد با تصوي دولت محمود احمداتيه
 بي نژاد گذاشت تا اقدام به تصوي احمداري در اختين، فرصت آبوني تري مجلس و خاموشي هفته اكي التي تعطيروزها

 ،يي بقادي نامد، به حمي م"نيطرح مهرآفر" دولت آنرا اتي مصوبه كه هنيدر ا.  آذر كند29 در زي چالش برانگيمصوبه ا
 ينشي گز خارج از ضوابط،ي جمهوراستي نفر را در نهاد ر1500 تام داده شده تا اري جمهور، اختسيي رييمعاون اجرا

  .استخدام كند
 مصوبات دولت با قي تطباتي مصوبه شكل نگرفته بود كه محمد رضا خباز، عضو هني به اناني اعتراض مجلس نشهنوز

 استخدام چهار هزار نفر در هر ي برازيدولت به استانداران ن" دولت خبر داد كه بر طبق آن اتي هگريقانون، از مصوبه د
  ." تام داده استارياستان اخت

  
 امر چي به هازي موظفند راسا و بدون ني و استانداريي اجرايدستگاه ها" نژاد ي مصوبه، دولت احمدني اساس بند ششم ابر
 ابالغ، اي شماره مستخدم ي صدور مجوز، صدور و اعطاد،يي تاشنهاد،ي موافقت، پلي از قبي مقاماي هر مرجع ي از سويگريد

 تي وضعلي مقامات، نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدي از سوي قبلهادر صي هاهي ابالغتيو بدون الزام به رعا
  ".ندي و جذب و استخدام افراد اقدام نمايري و بكارگياستخدام

 داد لي تشكي جلسه اي د11 مجلس روز " مصوبات دولت با قانونقي تطباتيه" دستورالعمل، ني ابي از اعالم تصوپس
  . مجلس اعالم كندسيي كرده و نظر خود را به ريري گمي تصم ضابطه بودن آنيتا در مورد ب

بهتر بود دولت به ": دي گوي خوانده و م" سران كودتاي هاهيانيمشابه ب" مصوبه دولت را ات،ي هني رضا خباز، عضو امحمد
 مجلس  مانندي و نظارتيي اجرايها  همه دستگاهنوشت ي و مكرد ي مبي خط قانون تصوكي ،ي مصوبه طوالنني ايجا
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 مصوبه گفته شده است كه همه ني اي از بندهاياري در بسرايشود، ز ي واگذار ميي بقاي به آقااراتي و اختشود ي مليتعط
   نيقوان
  

  ". اعطا خواهد شدتهاي و مجوز استخدام بدون درنظرداشتن موقعشود ي لغو متي و هرگونه ممنوعيقبل
  ". آستانه انتخابات، مردم را در مقابل مجلس قرار دهد است كه درنيقصد دولت ا": دي گوي در ادامه ماو

 ني اديي در مورد تاي اللحندي هم فراتر گذاشته و با اعتراض شدني نژاد، پا را از اي مخالف احمدندهي نماگري د،ي توكلاحمد
و درباره  باشد، بايد در عقل وزرا شك كرد ياگر چنين چيز":  جمهور و وزرا گفتسييمصوبه توسط همه معاونان ر

  ". ترديد داشتيتعهدشان نسبت به قانون اساس
 و زدي كشور را بر هم بري ماه آخر دولت همه نظامات ادار6-5 ني در اخواهد ي مجمهور سيي رايگو":  كرددي در ادامه تاكاو

  ". بدهدلي سوخته تحونيسرزم
 داشته باشد كه در اين صورت ي عقبه اشايد اين تصميم": دي گوي مجلس مالها، مندهي نماگري د،يمي ندرجي انيهمچن

  .دولت بايد در اين خصوص توضيح دهد
 مجلس، متوقف سيي ر،يجاني الري دستور علاي " مصوبات دولت با قانونقي تطباتيه" تواند در ي مصوبه مني اهرچند

 از بستن دستش با يري مخالفان خود و جلوگدني به چالش كشي نژاد براي است كه اقدامات احمدني اتيشود، اما واقع
  . موجود، متوقف نخواهد شدي قانونيابزارها
 اني تواند به زي ميي اجراي هزار نفر در دستگاه ها120 از شي بي از به كارگماريري مصوبه و جلوگني شدن امتوقف

 او يتي امن-ي نظاممي نژاد و تي توسط احمدركانهي كه زي خواهند شد؛ چالشي معرفيي تمام شود كه مانع اشتغالزايكسان
  ." عالم استيتيري بر هم زدن همه نظامات مديعنا كار به منيا" دي بگوي شده است، هرچند توكليطراح

  

   آباد ادامه داردني كودكان شهي علتيجنا
  يدي جداليل

  
  ي د16 خبر شنبه يفراسو

 ي در روستاي آتش سوزي اهياز هر زاو.  استمي وخگري كودك د3زاده جان سپردند و حال   رسول اي و سارگانهي رانيس
 36 كه سوختن مي رسي دردناك متي واقعني به ام،ي كني آن را بررسي و درمان كودكان قربانيدگي آباد و سپس رسنيش

  .  استي اسالمي جمهورتي تحت حاكمرانيا اسفبار مدارس تي از وضعي حادثه نمونه انيكودك در ا
  ني شي دبستان روستاي سوز آموزان حادثه آتش حال سه تن از دانش  در مجلس ارتجاع، رانشهري پندهي نما،ي خضررسول

 دوني فرن،يهمچن.  اند  شدهي درصد40 تي آموزان دچار مصدوم  دانشني از ايبنا بر گزارشها، برخ.  اعالم كردميآباد را وخ
 يور را آشكار كرده و م شرم آيتي كودكان واقعني در باره درمان افهان، اصي سوانح سوختگمارستاني بسيي ر،ينيعابد
   ".افتي ي مشي آنها افزاي شد، امكان بهبودي به كار برده مي سوختگدي جديچنانچه روشها": ديگو
 با توجه به دهي دبي ساعت نسوج مرده از محل آس24 پس از ،ي سوختگماراني درمان بدي جديدر روشها": دي افزاي ميو
 نقره با ستالي نانو كري پس از آن، از پانسمانهايود و مدت زمان كوتاه ش ي دو عمل برداشته ماي كي ي طي سوختگزانيم

 ي از روشهاماراني بني اهي درمان اوليبرا": ي، اما به گفته و" شود ي مه قرار داددهي دبي در محل آسالي باكتريپوشش آنت
 سوانح مارستاني بژهي و به واين دي است كه در اكثر كشورهاي در حالني و پماد استفاده شده است و اني مصرف بتاديسنت

   ". روش منسوخ شده استني اصفهان ايسوختگ
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 از ي كه حاصل استنشاق دود ناشيادي زي، از مشكالت تنفس"هي اروميني امام خممارستانيب" ي معاون درمان،ي جعفردكتر
 طي در محديخت نفت سف از سوي ناشي و افزون بر آن، تنفس گازهادي گوي بسته كالس بوده مي در فضاادي زيسوختگ
  .  آوردي بعد به شمار ميا مزمن تا سالهي تنفسيهايماري را علت بمارستانيبسته ب
 سوخته و ي سراسر عمر خود را با جسماي كردن را از دست داده اند و ي حق زندگي آتش سوزني كه در ايكودكان

 دوچندان قرار تيحمتكش ُكرد هستند كه در محروم زي سر خواهند كرد، از فرزندان محروم و خانواده هاي عفونيهايماريب
 ني نكرده و به همي مردم كوتاهني سركوب اينه كردن براي در هزچگاهي هي اسالمي كه جمهورستي در حالنيا. دارند

  .  اعتناستي كند، كامال بي مدي و سالمت فرزندان آنها را تهدي كه زندگيشكل به خطرات
مدارس موظف .  استتهاي ارجحني دانش آموزان در مدارس از مهمترتي حفظ امن،يلملل اني بي اهي پاي استانداردهاطبق

 در صورت وقوع، مقابله با آن كه شامل آموزش ني و همچني از آتش سوزيريشگي پي همه جانبه براييهستند برنامه ها
 كه احتمال يزاتي و تجهلي وسايام استانداردها، تمنيا.  باشندشته شود، دايدانش آموزان، آموزگاران و كاركنان مدارس م

 ي را در بر مرهي انبار زباله و غر،ي آتش گعاتي برق، مايمهاي از دسترس دور باشند مانند سدي را دارند و بايخطر آتش سوز
.  شوندي و بررسدي بازدتب هر منطقه به طور مري توسط مقامهادي كالسها باي مزبور تماميبر اساس استانداردها. رديگ

 از دي كالسها بالي وساي تمامي داشته باشند و حتي در هنگام آتش سوزي خروج اضطراري درهاديو كالسها بامدارس 
  .  كامال در دسترس باشددي خاموش كردن آتش بالي وسانيهمچن. جنس نسوز باشد

 قرون ي از ابزارهازي درمان كودكان ني شود و همزمان براي نمتي در مدارس رعاي اهي اصول پاني از اكيچي هكهيي آنجااز
 ي اسالمي كه دست جمهوريتي جناد؛ي آي به شمار متكارانهي جناي سهل انگاركي حادثه ني شود، اي استفاده مييوسطا

 وجه چي باشند و به هتي جناني خواستار محاكمه عامالن ادي بشر باحقوق فعاالن ژهي و به ورانيمردم ا. بدان آغشته است
  . ربط دارد، مسكوت نگذارندني سرزمني كودكان ايدگ امر را كه به جان و زننيا

  

   هوا هم كار دشمن است؟ي آلودگايآ
   يرهاشمي منتيز
   

  ي د17 كشنبهي خبر يفراسو
 راه با ني ساده تري روزِ كاركي يليتعط.  اعالم شدلي و بانكها تعطي ادارات دولت،ي مدارس، مراكز آموزش،ي د16 شنبه روز

 ي مرگبار شده است در حاليهاي در برابر آلودگجي راي اوهي راه حل كه شنيا.  استهي فقتي والمي راهكار رژنه،ي هزنيكمتر
  .  در وصف كشور گل و بلبل گوش فلك را كَر كرده استميوران رژي پاي نعره هاي شود كه صدايارائه م
 را كه در سال ي شمار كسانيو.  هوا فقط در سال گذشته خبر دادي بهداشت از مرگ هزاران تن در اثر آلودگري وزمشاور

 آلوده ي كه در اثر تنفس در هواياگر آمار كسان.  تن اعالم كرد4460 هوا فقط در تهران فوت كردند يگذشته در اثر آلودگ
 مردم در دراز مدت را به آمار فوق اضافه ي آلوده در زندگي اثرات هواني شوند و همچني گوناگون دچار ميهايماريبه ب
  .  شودي در تهران، آشكار تر مژهي و به وراني فاجعه بار سالمت و بهداشت مردم اتي وضعم،يكن
 كه به گفته او ي مخزن گازكي نژاد ي داد، احمدي را نشان ممي رژيتي كفاي هوا نشانه بي كه آلودگي روز شنبه در حالدر

 ي نفت، از پروژه هاري وز،ي پاسدار قاسمر،گي ديداديدر رو.  است را در قم افتتاح كردانهي در خاورمي مخزن گازنيبزرگتر
.  خبر دادي به صورت هفتگيمي مختلف نفت، گاز و پتروشي از ساخت طرحهاي د16 روز شنبه يو.  خبر دادي نفتديجد

 ي سپاه پاسداران مبي نصي هنگفتي چه سودهاي هفتگدي جدي پروژه هاني توان حدس زد كه از اي منظر منيبر هم
  . شود
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سپاه پاسدران .  واگذار كرداي را به قرارگاه خاتم االنبي نفتي پروژه هاني كرد و بزرگتريسپاه پاسداران را نفت نزاد ياحمد
  .  نفت و گاز حضور دارديدر همه بخشها

 استي مخارج نهاد ري تومان از بودجه زلزله زده ها براارديلي م28برداشت « بر ي در رسانه ها مبني خبرشي هفته پدر
 و يعي از وقوع حوادث طبي ناشيجبران خسارتها «يمبلغ فوق از محل منابع در نظر گرفته شده برا. ش شد پخ»يجمهور
 اري بسطي است كه زلزله زدگان در شراي در حالني شده است و ازير نژاد واي احمديادي ابيبه ج»  نشدهيني بشيسوانح پ

 زلزله ي خانه براعي قول ساختن سربانهيز زلزله عوامفر بعد اي نژاد چندياحمد.  برندي زمستان به سر مي در سرمايبد
 شده ختهي رياست جمهوري نژاد در نهاد ري باند احمدبي زلزله زدگان به جي از بودجه براياكنون بخش. زدگان را داده بود

  . است
 ني اي برايان آدمج.  استمي خرابكارانه رژياستهاي از آن محصول سي ناشزي هوا و مرگ و مي هشدار دهنده آلودگطيشرا
 گاهي بودن جانييپا.  دهدي انجام نمطي بهبود شراي مدت براي طوالني پروژه اچي هلي دلني ندارد به همي ارزشميرژ

 هي فقتي بهداشت را در حكومت والتي ارزش بودن جان انسان و وضعيبهداشت، درمان و عمران در اختصاص بودجه، ب
  . دهدينشان م

  

  ي اسالميجمهور تي سند محكوم،يار بهشت مجلس از قتل ستگُزارش
   امانمنصور

  
  ي د18 دوشنبه... خبريفراسو
ُگزارش .  شده استي دردسر ساز منتهيي رسواكي به ي ستار بهشتي بر قتل آقاي ماله كشي مجلس مالها براتالش

 و يتي امن- يراكز نظام مجلس كه حاصل كوشش دو ماهه و مشترك مي ملتي امنونيسي كُمي ختهيناهمگون و از هم گُس
، آن را فقط پخش كرده "نظام" ي از دستهاتي جناني ان خوي پاك كردن لكه هاي است، به جايري گمي تصمياُرگانها
  . است

 ي و انتشار آن در گام نخُست، كمرنگ كردن اتهام قتل و گُمراه سازهي هدف از تهد،ي آي كه از ُگزارش مزبور برمآنگونه
 كنندگان هيته.  مزبور بوده استي آمران و سازمان دهندگان تبهكارهي و در گام بعد، تبري بهشتيا علت مرگ آقرامونيپ
  . شده موفق نبوده اندنيي اهداف تعاز كُدام چي برائت نامه اما در برآوردن هنيا

 يرج كرده اند و پزشك را از موضوع خاي ستار بهشتي مرگ آقالي پرسش در باره دلي انكار قتل، به گونه بچگانه اي براآنها
 فوت از لحاظ ي علت قطعنييتع":  دادهي ُگواهبي از عالم غي علت مرگ ودني كه به رسرندي گي را به شهادت ميقانون

   ". مقدور نبودهيپزشك
 جلب اعتماد ي توانند براي كنندگان ُگزارش گمان برده اند اكنون ممي مرگ بر اثر شكنجه، تنظبي مبتدا و تكذني ابا

 يدگي را با چند قلم رسوي مانور دهند و سنار"ي شرعنيرفتار خالف مواز" و " ساق پاي رويكبود"طبان، گرد مخا
  .  كنندشي آراطرفانهيب

 يتي امني قصه سندگانينو.  استيي و ابتداانهي اندازه ناشني نگاه، به همررسي از تتي دور كردن آمران جناي آنها براتالش
 سيي تذكرات الزم به رشتريپ" ي خورند كه وي شوند و سوگند مي دست به كار مي انتظاميروي سركرده نهي تبريابتدا برا

  . "دهينگرد تي تهران بزُرگ داده و رعاي فتاسيپل
 قرار گرفته يي شودي در نوبت سفان،ي شُكردي پاسدار سعيعني مسوول نافرمان، ني مقدم، همي پس از پاسدار احمدبالفاصله

 با متهم اري از نحوه رفتار ماموران در اختي تهران بزرگ، مراقبت، نظارت و بازرسي فتاسي پلسيير":  شودي مديو تاك
  ". نداشته استيمتوف
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 زي آنها ني ارتكابمي در جرايمي مستقتي مسوولني نداشته، بنابرا"نظارت" ردستانشي بر زي بدان معناست، از آنجا كه ونيا
  .  كندي متي به مثابه مجازات آن كفا"يبركنار" و عمل او و  نقشفي تعري برا"ُقصور"ندارد و 

  
 ُگزارش در سندگانينو.  رسد كه ابزار و پرسنل شكنجه و قتل را فراهم آورده استي مي دستگاههي بعد نوبت به تبريكم

 را پشت ي انتظاميروي متوسل شده اند و نري پنهان ناپذاي لو رفته يهاي تبهكارهي در توج"نظام" به متُد محبوب نجايا
 ي كه ابتدا از بازداشت هفت نفر از آنها سخن گفته مي كنند؛ مامورانيم ي مخف"رفتار خودسرانه" و "خودسر"ماموران 

  .    ابندي يشود و سپس به سه نفر كاهش م
 يه علت مرگ آقا بردن بي پي براي كمتر كس،ي المللني در پهنه بزي در سطح جامعه و نتي جناني از بازتاب گُسترده اپس

 است تي اهمي داراهي زاوني حال ُگزارش مزبور از انيبا ا.  داردازي مجلس مالها نتي قاتالن او به رواتي و هويستار بهشت
 استي سكي كند كه قتل و شكنجه منتقدان و مخالفان ي مديي تايزيم آني تحسيگريكه با صراحت تمام و ناش

 ني كه پشت اي مناسباتدي آن نخُست بادني برچي است و براي اسالمير جمهور شده و دلخواه دتي هداك،يستماتيس
  .  شوددهي كند، برچي و حفاظت متي دهد و از عامالن حماي به آنها پوشش مستاده،ي اهايتبهكار

  

  ي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ُكمدانشعاب
   امانمنصور

  
   ي د19 سه شنبه... خبريفراسو

 داده است، البته فقط در كفه "يمبارزه با مفاسد اقتصاد" به موضوع ي وزن تازه ا،يجاني الري عليآقا مجلس مالها، سيير
 امر تحت ني اي برا"يخاص" و دي جدالتي داده، تشكشنهادياو پ.  شودي بودن آن محاسبه مزيشخندآمي كه جنبه ريا

  .  گرددجادي ايجاني اهللا صادق الرتينظارت خود و برادرش، آ
 كه يجي از عملكرد و نتاي تاكنون كارنامه ا"نظام" وراني پاگري و دي شود كه وي مطرح مي در حاليجاني الري آقاهادشنيپ

 "ستاد" كه ديهفته گذشته اعالم گرد.  نكرده اندهي داشته، ارا"يستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد" به نام ي قبلالتيتشك
  .  شده استلي در عمل تعطشي نشدن نشستهالي تشكلي به دلب،ي رقيونهاي فراكسندگاني شده از نمابيمزبور، ترك

پرونده " ي، سخن از بررس)1390 وريشهر( درز كرده روني شده به بادي كه دستور كار اُرگان ي از موارد نادريكي در
 مبتكر طرح ي كارنامه ي بررسي خوب برااري معكي تواند ي پرونده منيهم.  رفته است"ي تومانارديلي هزار م3اختالس 

 از رده خارج "ستاد" دولت در يتي امن– ي نظاموني در كنار فراكسيل اصناني به عنوان نقش آفر،يضد فساد تازه و اخو
  .شده باشد

 متهمان پرونده گذاشته بودند، اري سالها در اختي را براي كه رانتها و امكانات حكومتي قُدرتمندي از نهادها و افرادكيچيه
 ي به افشاگردي خود ضمن تهداتي در دفاع،يرخُسروي امي اول پرونده، آقافيمتهم رد.  نشدنددهيخواست كش به بازيحت

 ارشد در مجلس، ي مقامهاي پاگر،ي دي سخن گفته و در موارد"مهاي دور زدن تحربهكُمك " ي از درخواست از او براشتر،يب
  . بود آوردهاني مصلحت نظام را به مصي و مجمع تشخهييُقوه قضا

  
 و با تالش سخت ي به طور پنهان،ي تومانارديلي سه هزار مي متهمان دزدگري بر اساس تجربه باال باشد كه دادگاه دديشا

  .      استي هر گونه جلب توجه، در حال برُگزارختني از برانگزي پرهيكارگردانان آن برا
 ي كه به تازگ"راني اخي تاري فساد مالنيبزُرگتر"رخورد به  در ب"يستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد" از عملكرد يگري دگوشه

  . است) اي منصور آرريگُروه ام( مجموعه ري زيهايي اموال و دارامي تقسده،يآشكار گرد
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، تمام اموال و "صدرا" شركت وابسته به سپاه پاسداران به نام كي كه دي فاش گردي معامله كالن چاكي هي حاشدر
 موسسه ني و چندي شركت ترابركي ،ي آب معدنعي صنا،ي باشگاه ورزشكي، شامل "النياش گشركت دام" يهاييدارا

 ني در اي معامله استيهنوز روشن ن.  كرده است"يداريخر" را يارديلي سه هزار مي اول دزدفي متعلق به متهم ردگريد
 ُكجا پرداخت شده و در اي يوده و به چه كس چقدر بهايي اموال و داراي فرد در بازداشت سر گرفته، بهاكيحجم چگونه با 

    ر؟ي خاي هست ي برد، قانوني كه فروشنده بسر ميطياصل، معامله تحت شرا
سازمان مبارزه با مفاسد " كي شده است، ي دكان تازه اشي سووالها، مبتكر گُشاني پاسخ به اي مجلس مالها به جاسيير

  .  آن عمل كندي برايري در نقش ابزار فشار و تلكه گ"يخاص" كه به طور ي راست سنتي ژهي و"ياقتصاد
 بدهد لي بنگاه خودش را تشكب،ي رقي مبارزه با مفاسد اقتصادي دولت است كه برايتي امن– ي نظاموني نوبت فراكساكنون

  .               ردي تمام كرده، از سر بگيجاني الري علي كه آقايي مضحكه را از جانيو ا
  

   انتخاباتيتي امندي از تهدي خامنه ايرانترس و نگ
  هي پوجعفر

  
  ي د20چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 و ناسزا، همه دي تند و پر از تهدي سخنرانكي در ،ي اسالمي جمهورمي رژهي فقي ول،ي خامنه ايعل) سه شنبه( گذشته روز
 دي نشان داد كه همچنان از تهديخنران سنياو در ا.  را بستبي رقي سازش در انتخابات با باندهاي ممكن برايدرها

 مستكبر كمك يبه تحقق اهداف دولتها" دانست كه ي خود را كسانكدستي قدرت ي انتخابات واهمه دارد و رقبايتيامن
 كنند، حواسشان باشد به دشمن ي ميي هاهي كه راجع به انتخابات توصيآن كسان":  گفتدي با تهديخامنه ا. " كننديم

  " است؟بوده كدامش آزاد نم،ي انتخابات داشت34 آزاد باشد، از اول انقالب دي انتخابات بادييا نگوكمك نكنند، دائم
  
 كرده تي انتخابات حماي قدرت خود با مهندسي و از حذف رقبايباني نگهبان پشتي افراد توسط شورانشي همچنان از گزاو

 دي كني و تالش مهي مساله تكني بر انقدري شود؟ چرا ايم مالحظات الزم اعمال نتها،يدر كدام كشور درباره صالح": و گفت
  " ندارد؟دهي كه شركت در انتخابات فادياي تصور بوجود بنيدر ذهن مردم ا

 را گري بوده و همدري درگگريكدي روزها به شدت با ني امي مختلف رژي آورد كه باندهاي حرفها را به زبان مني اي در حالاو
 يخامنه ا.  پرتاب كنندروني را از چرخه قدرت به بگريكدي كنند تا ي متهم كرده و تالش مي و دزديبه فساد، كالهبردار

 ي سعيممكن است كسان":  را كار دشمن دانسته و گفتهايري درگني خود در اه افراد وابسته بيهاي دزديامكان افشاگر
 يگري ديزهاي سر مردم را به چيتي امناي ياسي س،ي اقتصاديي ماجرااي يا  انتخابات با بوجود آوردن حادثهاميكنند، در ا

  ". هم جزو نقشه هاستنيگرم كنند كه ا
 ندهي انتخابات سال آي روزها در حال تدارك براني است كه اي رو به كساني خامنه ايدهاي مشخص است كه تهدكاملن

 و دار و دسته ي عسگر اوالدي از اخراج و سر و صدايري خود و جلوگتي وضعتي تثبي براي رفسنجانيتالش هاشم. هستند
 به شدت عرصه گر،ي دي از سوي دولتيهايتي امن– ي نژاد و نظامي دار و دسته احمدزي آمدي و حركات تهدكسويموتلفه از 

 روزنه ني آخر،ي دوم خرداديهاي معروف به اصالح طلب و خط امامي است كه باندهاي در حالنيا. را بر او تنگ كرده است
 ي برگزاريا برني خوب قواناري بسيراه و روشها" دانست كه ي آنها را كسانيبسته شده و خامنه ا زي ندشاني اميها

 طور عمل كردند ني ا88 در سال يهمچنانكه برخ": و مثال زد.  كنندي عمل مي قانونري و غرندي پذي را نم"انتخابات سالم
 و ي اسباب سرشكستگ،ي و در مالءاعلني در زمزي ن خودشاني مردم و كشور مزاحمت و ضرر به وجود آوردند و برايو برا

  ". فراهم كردنديبدبخت
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 كه وارد يكسان":  دستور دادداهاي كرد و به كاندمي را ترسمي رژي جمهوراستي رندهي خطوط انتخابات آگري بار دي اخامنه

 نگهبان را در خود مالحظه يرا مورد نظر شويتهاي را بكشند، صالحتي بتوانند بار مسوولدي باشوند، يعرصه انتخابات م
  ". كنندجرا را اي بخواهند كه قانون اساسديكنند و با

 به حذف و طرد شدن ي از هم اكنون جلو هر گونه اعتراض" نگهباني مورد نظر شورايتهايصالح" او به لحاظ كردن ديتاك
 نگهبان وفق ي شوراطي خود را با شرادي هستند كه باداهاي كاندني ادي گوي منگونهياو ا. توسط آن شورا را گرفته است

 حذف مي پسندد، از چرخه رقابت داخل رژي تحت نظر او مجاز است هر آنكس را كه نمي صورت شوراني اريبدهند، در غ
  .كند و آن فرد از هم اكنون حق اعتراض اش سلب شده است

 انتخابات يتي امنديبه رقبا، ترس از تهد ي خامنه ا" مستكبريكمك به تحقق اهداف دولتها" و " با دشمنيهمكار" اتهام
 نشانه ترس گري با مخالفانش است و از طرف دي طرف خط كشكي روز از ني در اي خامنه ايسخنران. و فرار او به جلو ست

  . او گردن بگذراندتي و دزدان چپاولگر والتكارانيا جنمي به رژستندي حاضر نگري است كه دياز مردم
  

   بازگشتي از مصر دست خاليصالح
  يدي جداليل

  
   ي د23دوشنبه ...  خبريفراسو
 استي داشت مصر را با سدي امميرژ.  شدكي شليكي بود كه در تاريري تهي به سورمي خارجه رژري وز،ي اكبر صالحي علسفر

ما همانطور كه ا.  كشور دارد، همراه كندني ادگاهي با دي اساسيي كه تفاوتهاهي مردم سورهي خود علانتكارانهيناعادالنه و خ
 در بر مي رژي براي دستاورد واقعچي هكيپلماتي مانور دني اها،يي و مظلوم نماهايزبان رفت، با همه تعارفات، چرب يانتظار م
  .نداشت

 يدگاهي دي كنند، اما از خالل تعارفات معمول، تفاوتهايابي سفر را مثبت ارزني رسانه ها تالش كردند اي چه برخاگر
افزون بر آن، روابط .  است، آشكار استهي آنها اختالف بر سر حل بحران سورني كه مهمتري اسالميهورحكومت مصر با جم

 آنها و نقش ي ارضي و ادعاهاتي از امنتي و حماي عربي كشورهاهه كشور در جبنيدوستانه مصر با غرب، قرارگرفتن ا
 ي جدراتي مناسبات تاثني هستند كه در ايگري عوامل دن،ي و فلسطليي در بحران اسراي اسالمي جمهورزيبرانگ بحث 
  . دارند

  
 شي دارد، دو روز پدي تاكهي اسد به عنوان شرط آغاز هرگونه مصالحه در سورمي متفاوت مصر كه بر رفتن رژي به كلموضع

: بود تكرار شده هي سوري جمهورسيي ري سخنراننيتر  در واكنش به تازهي كشور، توسط محمد مورسني به اياز سفر صالح
   ". محاكمه شودي جنگتكاري به عنوان جناديبشار اسد با"
 برگزار شده بود، هي در مصر با حضور عربستان و تركوري كه در ماه شهرهيگروه دوستان مردم سور" در نشست شتر،يپ

 ميدن رژ نشست، وادار كرني به اي از دعوت وياما هدف اصل.  شركت داشتزي، ن"هيدشمنان مردم سور" ندهي نما،يصالح
  .  از اسد بودتي از حمادنيبه دست كش

 ندهي نما،يمي امور خارجه مصر، اخضر ابراهري جمهور و محمد كامل عمرو، وزسيي ر،ي با محمد مورسي صالحيدارهايد
 اهل رواني شكل با پني ترحي به وقي اسالمي جمهوركهيدر حال (هاي با رهبر سنداري عرب، دهيسازمان ملل متحد و اتحاد

.  نكردمي رژبي نصيزي پشران،ي سفر به اي براي نژاد به مورسي احمده دعوتنامهي ارايو حت)  كندي رفتار مراني در اسنت
 چي هي بكشد، منجر به امضاشي را پ"ي و تجاري اقتصاديحوزه ها" ري تالش كرد موضوع دندانگي كه وي زمانيحت
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 هي در سوريزي دادن به خونراني پانهي در زمراني اميد كه رژ كرديدر عوض، محمد كامل عمرو تاك.  نشديتوافقنامه تجار
  .  كندفاي ادي دارد كه باينقش

 كند، ي معاوضه نمي اسالمي فشار جمهورري بدنام و زمي به رژيكي را با نزدكاي آمرژهي غرب به وتي كه حماي مورسمحمد
 متفق رانياگر اسد سرنگون شود، ا":  كرددي تاك ان اني با سياو در مصاحبه ا.  خالف آن از خود نشان نداديمي عالچيه

         ". خود در منطقه را از دست خواهد دادياصل
  

   حكم اعدامي در انتظار اجراهي فقي دار ولي هاچوبه
   يرهاشمي منتيز
  

   ي د24 كشنبهي خبر يفراسو
 خشونت و ديتشد. ستندي اياز نم دار، شالق و شكنجه از حركت بي را بحران گرفته، چوبه هامي رژي كه سراپاي حالدر
 از بحران و مهار يي رهاي براميرژ.  استمي و متزلزل رژني نامتعتي وضعانگري اعدام، بشي همراه با افزاي سركوبشيافزا

 شكاف در قدرت را ي كند تا مبادا كنشگران اجتماعي ترس مجادي اشتري شراكت در قدرت، با سركوب بيجنگ و جدال برا
  .  كنندلي تبديركت اجتماع حيبه فرصت برا

 و ابالغ شده ديي تامي رژي عالواني در اهواز توسط دياسي ساني تن از زندان5 منتشر شده، حكم اعدام ي اساس خبرهابر
  .  شده اندري دستگ2011 در سال ياسي سي زندان5 نيا. است

 در يار البوشو بعد از انقالب ضد سلطنت مختدي البوشو و سابري دي س،ي راشدي نژاد، هادي هاشم شعبان،ياسي سي زندان5
 به مي رژياهچالهاي در مدت اسارت در سياسي ساني زندانني انيهمچن.  هستندي عالالتي تحصي متولد و دارا1357سال 

  .  خود شده اندهي علاف گرفتن اعتري براتيشدت شكنجه و مورد آزار و اذ
 ي كه از اهالي دو زندانني ايخانواده ها.  حكم اعدام قرار دارندري زي و لقمان مراداري زاني دو جوان به نامهاگري طرف داز
  .  كمك خواسته اندواني مري مدافع حقوق بشر و اهالي نجات جان فرزندان خود از همه نهادهاي هستند، براوانيمر

همه .  است بر عكس نشان از لرزش و شكاف در حكومتست،ي نمي خشونت و سركوب نشاندهنده قدرت و ثبات رژديتشد
 نقض فاحش تي در محكومي ملل متحد در ماه گذشته قطعنامه اي كه مجمع عمومردي گي صورت مي در حالتهاي جنانيا

 زولهي اي رسوا و در افكار عمومي المللني در مجامع بن از هر زماشي براني اميرژ.  رساندبي به تصورانيحقوق بشر در ا
  .  تالش كرددي جهت لغو حكم اعدام بامي فشار به رژي ممكن براي راههاي منظر از تمامنيبر هم. شده است

  

  ي عدالت ادارواني توسط ديعزل مجدد مرتضو
  هي پوجعفر

  
  ي د27چهارشنبه ...  خبريفراسو

 بر ه،ي فقتي والمي رژيي سركوب دستگاه قضاي از مهره هايكي ،ي مرتضودي سعاستي بار رني دومي براي عدالت اداروانيد
  . را لغو كردي اجتماعنيسازمان تام

 از ي است، پس از بركناري اسالمي جمهورمي رژيي قضاستمي روابط منحط در سي از نمادهايكي كه ي مرتضوديسع
 نقش اش در زندان ژهي به وشي دگر انديروهاي كه در سركوب مطبوعات و ني به پاس نقشم،ي رژيمنصب قضا در دادگاه ها

 گمارده يگري دي حكومتي قرار گرفته و به مقام باالد نژاي احمدتي، مورد حما كردفاي ا88 جنبش ي و سركوبزكيكهر
 ني صندوق تاماستي به ر1390 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را به عهده داشت، در اسفند استياو كه مدتها ر. شد
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 از مجلس ي تعداد مورد اعتراض،ي نژاد و مجلس آخوندي احمدني انتصاب در كشاكش بنيا.  منصوب شدياجتماع
  . صادر شدي حكم عزل مرتضوي عدالت ادارواني به دتي قرار گرفت و پس از شكانانينش
 در اساسنامه صندوق ريي خادم گوش به فرمان دستگاه سركوب نبود، با تغني اي نژاد كه حاضر به كنار گذاري احمداما
 ي عدالت ادارواني بار حكم دري از زي با كاله شرعنگونهيو ا داد ريي تغي اجتماعني نام آن را به سازمان تام،ي اجتماعنيتام

  .فرار كرد
 واني اقدام دولت به دني اهي عليدي جدتي شكاگري و آنها بار دافتي ناني پاي بر سر مرتضوناني كشاكش مجلس نشاما

 ي اجتماعنيم صندوق تام ناريي عدالت، مصوبه دولت در تغواني دگريبار د) ي د25(روز دوشنبه .  طرح كردنديعدالت ادار
  . بر آن را باطل اعالم كردي كار، تعاون و رفاه اجتماعري وزسط توي مرتضوي عاملري با قانون و حكم مدريرا مغا

 مصوبه را ني مجلس هم اسيير"،ي عدالت ادارواني دي از مقامهايكي ،ياري اكبر بختي است كه به گفته علي در حالنيا
  ." اثر داده نشدبي خصوص ترتني در ايبود كه پس از مهلت قانون با قانون اعالم كرده ريمغا

 از ي جمعشيشاپي گرفته شود، اما پدهي نژاد نادي هم توسط احمدي عدالت ادارواني دي راني رسد اي به نظر مهرچند
ر نكند، از  را بركناي كار، هشدار داده اند كه اگر مرتضوري وز،ي االسالمخي به عبدالرضا شي مجلس آخوندندگانينما

  . استفاده خواهند كرديگري دي قانونيابزارها
كشاكش بر سر .  استي خامنه اتي سركوب تحت نظر والستمي و سيي بدنام دستگاه قضاي از مهره هايكي ي مرتضوديسع

 راي كه به دستور و تحت نظر او انجام گرفته ندارد، زيعي و فجاي انسانري به اعمال غي ربطچي هيمقام و منصب مرتضو
 ني است كه در گردش الي دلنيبه هم.  ندارندي از وي بهترمه هستند، كارناي مرتضوي كه امروز شاكي از كسانياريبس

 به كار خود مشغولند و تنها هر از هاي مرتضوه،ي فقتي والمي رژي بوروكراسيدورهاي دست به آن دست در كرنيپرونده از ا
 گردي به پي ربطچي قدرت است و هي باندهايري شود كه منشا آن درگي بلند ميي در كنار گوشه، سر و صداهايچند
  . نداردتكاراني جناييقضا

  

   مجلسبونياز تر  نژادياتمام حجت احمد
  هي پوجعفر

  
  ي د28پنجشنبه ...  خبريفراسو

كرده  ي با حضور در مجلس سخنراني جمهوراستي نژاد، گماشته رهبر در منصب ريمحمود احمد) چهارشنبه( گذشته روز
 زدند يي مجلس حرفهاندگاني حركت، نمانيدر اعتراض به ا.  شود، آنجا را ترك كرداني منتظر پاسخ مجلسنكهيو بدون ا

  . مقابله با اوي براي اصولي راهكارهي دهد تا اراي معنا ماد نژي از همه واكنش آنان به حركت حساب شده احمدشيكه ب
.  كرده استاني رفت، بي نرم تر از آنچه از او انتظار مي در لفافه الفاظدهيچي نژاد نظرات خود را پي رسد احمدي نظر مبه

 هي مختلف عليبونهاي كه از تري از انتقاداتياري نژاد به بسي است كه احمدني گرفت اجهي نتي سخنرانني توان از ايآنچه م
 خود را بدون توجه به نظرات يه ها دارد برناممي كرد كه تصمي شود، پاسخ داده و به مجلس حالي مانياو و دولتش ب

 ني به تفاهم بيهرچند او در جمالت.  كرد كه به مردم تعهد داده است كه تا روز آخر كار كنددي ببرد و تاكشي به پگرانيد
 دولت ي براي نظارتي مجلس و نهادهاي و از مانع تراشدي كششي پزيدولت و مجلس اشاره كرد، اما بحث استقالل قوا را ن

  ." بر ما نظارت دارند و آب خوردن من هم سخت استي دستگاه نظارت7":  كرده و گفتانتقاد
  
طرح " تحت نام دي جديروهاي ها و استخدام نارانهي ي فاز دوم هدفمندي او اجراي سخنراني و محوري موضوع اصلدو

جهت ": نگشت گذاشت و گفت امهاي تحريبي تخرري بر تاثنياو همچن.  آنها مصر استي بود كه گفت در اجرا"نيمهرآفر
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 كار را جلو مي تواني روش نمنيو ما با ا...  مدت به ضرر ماستاني در ممهاي دور زدن تحري بر اقدام متقابل براي مبنيريگ
  ".ميببر
 مقابله با آن ي برامي را راه موفق رژمهاي كه دور زدن تحرستي ني جز خامنه اي حرفها كسني است كه مخاطب ايهيبد

 فاز دوم ي خود مربوط به اجراي در مورد وعده هاي نژاد به نظر خامنه اي احمدنيهمچن.  بالديده و به آن مقلمداد كر
 در يي هم دغدغه هاشاني امي هم كه خدمت رهبر معظم انقالب بوديدر جلسه ا":  ها اشاره كرد و گفتارانهي يهدفمند

 ندارد كه ي دولت كار محرمانه ا؟يي گوي را به مردم متي چرا حرفهاندي گويم":  و در ادامه گفت" خصوص داشتندنيا
  ". مردم بداننددي را بازيبخواهد ازمردم پنهان كند لذا اول همه چ

 دولت نبود، دشمنان به همه اهداف خود عياگر اقدامات سر":  خلق الساعه دولت دفاع كرده و گفتي از طرحهاني همچناو
  ".دندي رسيم
  
 نژاد ياحمد.  فشل دانستمي كنند را در مقابله با مشكالت رژي اعمال او انتقاد منگونهي به ا كهي مجلس و كساننگونهي او

 سه ي مشخص قوافي استقالل قوا و وظاي بر مبنايقانون اساس" نكهي دفاع و با اشاره بر ا"نيطرح مهرآفر" از نيهمچن
 امور برنامه و بودجه و امور تي جمهور مسوولسيير":  انتقاد كرده و گفتلت، از دخالت مجلس در كار دو" شدهنيگانه تدو

 سيي از عهده رني بگذارد و اگر ايگري تواند اداره آن را به عهده دي برعهده دارد و مماي كشور را مستقي و استخداميادار
  " كند؟يزير  چگونه كشور را اداره كند، بودجه را برنامهيجمهور خارج شود، و

 يغاتي داشته باشد، جنبه تبليي ارزش اجرانكهي از اشي حرف زد كه بيگري ديها نژاد در مورد طرحي احمدنيهمچن
 دست ي را روي روز آب پاكني رسد او در ايبه نظر م.  او را پر كرده استي گفته هاي خطوط اصلنيداشته و فاصله ب
  .ته است با مجلس سخن گفشي طرحهاي اجراي خواهد گفت كه براندهي و در آختهي خود رنيمجلس و منتقد

 و نادرست يغاتي تبل،ي نژاد را ناكافي احمدي خود، طرحها و حرفهاي تالش كردند با نظرات واكنشناني مجلس نشهرچند
 نيا.  و همچنان به راهش ادامه خواهد دادستي خود ني از طرحهايني كنند، اما او نشان داد كه حاضر به عقب نشيمعرف

 ني تر شدن شكاف بقي خواهد شد و باعث عمداي هوشتري بميژ ريش برا عواقب اندهي آي است كه در روزهايموضوع
  .دي خواهد گردبي رقي حكومتيباندها

  

   استبدادغي تري ز»وني بشارريغ«پزشكان 
   يرهاشمي منتيز
  

   ي د29 نهي خبر آدي فراسو
 آن را ي بهادي كه باردي گي قرار ميمي جرافي در ردانيراني اي براهي به بشار اسد در رابطه با كشتار مردم سورانتقاد

 قرار گرفته و از ي اسالمي به بشار اسد مورد غضب ماموران جمهوري نوشتن نامه انتقادلي از پزشكان به دليگروه. بپردازند
  .  شدندتي محروم و رد صالحيشركت در انتخابات نظام پزشك

با توجه به « خواسته بودند كه ير اسد از و به بشاي نامه اي طراني تن از پزشكان ا200 حدود ي مهر ماه سال جاردر
  . » عمل كند كه دستش به خون مردم آلوده نشودي كه خورده طوريسوگند پزشك

  
 كه روزنامه بهار آن را پوشش ي جامعه پزشكي عضو انجمن اسالمكي به نقل از ،ي د27 خي به تارهي العربينترنتي اگاهيپا

 كه در يانتخابات در سازمان نظام پزشك» . نهاي دي هست»يبشار«است كه  ني اتي صالحدييمالك تا«:داده نوشته است
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 بهداشت و ونيسيعضو كم.  خود را از دست داده استيم خصلت انتخابي رژمي باشد با دخالت مستقدي باي صنفياصل نهاد
  . » وارد شود باشد كه هر كس بتواندي به گونه ادي نباي انتخابات نظام پزشكيفضا«درمان محلس اعالم كرد كه 

 ني هستند حق شركت در ا"وني بشارريغ" كه به زعم آنها يمحافظه كاران گفته اند پزشكان« اساس خبر روزنامه بهار، بر
  . از بشار اسد استتي در حمامي از پزشكان عبور از خط قرمز رژي عده اينامه اعتراض» .انتخابات را ندارند

 مردم ي برايني سنگنهي مردم، هزي و خراب كردن خانه هاهيحمانه مردم سور ري بشار اسد عالوه بر كشتار بيكتاتوريد
 از م،ي بشار اسد توسط رژيكتاتوري حفظ ديبرا...  وي كارشناس،ي مال،ي نفت،يحاتي تسلغي دري بيكمكها.  داشته استرانيا

  . شودي منهي آنها هزلي و بر خالف مراني مردم ابيج
  

   شدهيزيرنامه ر بن بست بك يشكست سفر بازرسان،
   امانمنصور

  
  ي د30...  خبريفراسو

. دي رساني به پاجهي بدون نتزي نهي فقتي والمي آژانس با رژي دور ُگفت و گوهاني رفت، تازه تري كه انتظار مهمانگونه
 كسب يا بري اسالمي جمهوروراني حاصل با پاي پس از دو روز مذاكره بي اتُمي انرژي المللني آژانس بيبازرسان اعزام

  . خود خاتمه دادندتي آنها، به ماموري مقاصد اتُمدن بوزي صلح آمي از ادعايي آزمايامكان راست
 خود ي هسته ايتهاي فعالتي از ماهيي در جهت ابهام زداي المللني نهاد بني اي تالشهاي در حالي خامنه اي آقاردستانيز

 واسطه ي آن، بازتاب بروي خود و پي خارجي با طرفهاي مذاكرات آت اقدام برني اي منفريرا به شكست كشانده اند كه از تاث
  . آگاه هستندي به خوبمهايحر تديبن بست در مذاكرات به صورت تشد

 ي مدي تاك" مذاكراتي براي اسالمي جمهوريآمادگ" بر ي به طور لفظ"نظام" وراني رو و با وجود آنكه رهبران و پاني ااز
 حالت پات و ي است كه روري فراگاستي سكي از يرفتار مخرب آنها در برابر آژانس، بخش كه دي نماي منيكنند، چن

 در آن ُگنجانده شده زي راستا پارامتر بن بست مذاكرات نني و در ادهي متمركز گردي ماندن پرونده بحران هسته افيبالتكل
  .است

 مي كرد، رژدي ماندن سفر بازرسان آژانس تاكجهي نتيعالم ب پس از اي، اندك" رهبرتيب" در ي موازرخارجهي وز،يتي واليآقا
 يني وجه عقب نشچي به هياز منافع خود در حفظ حقوق هسته ا" – كرد ادي از آن "رانيا" با نام مستعار ي كه و–اش 

  .   "نخواهد كرد
 بنا شده، در ديكُدام توهم جد هي بر پاي خامنه اي و صبر و انتظار آقاي طفره رواستي سستي روشن ني چه به درستاگر

 نيمعتبرتر. ستي داشته، چندان دشوار ني درستي تا چه اندازه مبناي ونيشي پي امر كه گمانه هاني ايابيعوض اما ارز
 مجلس، شكست راهكار ي رسمبوني از تري است كه هفته جاريجمهور استي بر منصب رهي فقيشاهد، گُماشته ول

 بحران ي هانهي هزشتري باز هم بلي تحمدي را اعالم كرد و به موازات آن نو"مهاير زدن تحردو" يعني، "نظام" ييجادو
 ي نرخ تورم كاالها،ي به نام حسن صادقي حكومتوري پاكي است كه به اعتراف ي در حالنيا.  بر دوش مردم را داديهسته ا

  . استدهي رس" درصد100" به ياساس
 آنها قرار دارد و ي انسانستي حق زهي و علراني با مردم ايياروي، به گونه آشكار در رو"امنظ" ي ُكنوناستي سه،ي زاوني ااز

 شكست سفر بازرسان آژانس جي نتافي تخفي برا،ي صالحي خارجه مالها، آقاري اگر وزيبدون واُكنش نخواهد ماند؛ حت
 روشن و تابناك در انتظار ماست، پس يا  ندهيه آ كمييگو  ي مراني و به ملت اميدواري مذاكرات امندهيبه آ":  دهدنانياطم

               ". تحمل كننديمقدار
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  بهمن ماه شهداي فدايي
 محـسن   - محمد طاهر رحيمي     - منيژه اشرف زاده كرماني      - فتحعلي پناهيان    - سعيد پايان    -ابراهيم پور رضا خليق     : رفقا

 مـصطفي  - پـوران يـداللهي      - جعفر محتـشمي     -فاطمه افدرنيا    - مسعود پرورش    - عبدالمجيد پيرزاده جهرمي     -بطحايي  
 جهانگير  - كاووس رهگذر    - حسين چوخاجي    - حسن فرجودي    - كيومرث سنجري    - انوشه فضيلت كالم     -دقيق همداني   
 - بابـك سـيالبي   - قاسم سيادتي - محمدعلي خسروي اردبيلي - حميد مؤمني   - فرشاد مرعشي    -) جهان(قلعه مياندواب   

 اكبـر  - محمـدامين نـورائي   - محمدجواد عرفانيان - بهروز عبدي    - محسن نيك مرام     - مهدي اقتدارمنش    -پناهي  خسرو  
) حـر ( جعفـر  - بهنام قاسم زاده رضوي - علي نورورزي - حسن محمدپور - مسعود رحمتي - عباس تبريزي  -پارسي كيا   

 محـسن   - فاطمـه محمـدي      - فريـدون بانـه اي       -ل برزگر    اسماعي - اسد يزداني    - مراد ميرزايي    - ابراهيم كردي    -رضايي  
 حـسين   - واحدي   - عبدالكريم مختوم    -) توماج( ميرمحمد درخشنده    - فردوس آقا ابراهيميان     - حسن توسلي    -نوربخش  
 در مبارزه قهرمانانه عليه رژيمهـاي شـاه و خمينـي            - كرامت دانشيان    - خسرو گلسرخي    - حميدرضا هزارخاني    -جرجاني  

  .  تاكنون به شهادت رسيده اند1349ابودي امپرياليسم و ارتجاع و استقرار دموكراسي و سوسياليسم طي سالهاي براي ن
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