
   و اي پاد و اي پاد تلفن دستي تلفن دستيكامپيوتر،كامپيوتر،ويژه مطالعه روي ويژه مطالعه روي   نبرد خلقنبرد خلق

    ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  ٢٠١٢٠١٣٣  رر نوامب نوامب٢٢٢٢  --  ١٣٩٢١٣٩٢ اول آذر  اول آذر نهنهیی آد آد،،٣٤٣٤١١شماره شماره 
 يرهاشمي منتيز: ريدبسر

  ي، زينت ميرهاشميدي جداليل، هي پوجعفرمنصور امان، : هيات دبيران

 ر امان، زينت ميرهاشمي، آناهيتا اردوان، جعفر پويه، مهدي سامعمنصو  ليال جديدي،:هيريرتحهيات 
  

  :در اين شماره می خوانيد
  

  2ص.... به شهادت رسيد)عاشورا (1388  دي6 كه در يگيم بي كرمصطفي شهيدمادر نامه *

  3ص..... سامعيمهد - نرمش قهرمانانه و مانور هنرمندانه ي در دو راهادانهيوقاحت ش*

  5ص.....ن امامنصور -  تحقُق آن يا بريبه روحان "تيمامور" باند حاكم و يهايالبافيخ*

  9ص.....يهاشمري منتيز -   ي قانون كار، با چه هدفريي تغاياصالح *

  11ص.....يدرگذشت مجاهد خلق رضا ستوده مرام درآلبان*

  12ص.....يدي جداليل -  )30( پس از جنگ سرد دي عصر جدي جنبشهايسازمانده*

  19ص.....هي پورجعف - ي بر سر جام زهر اتمي كاريتوافق به مخف*

  28ص.....ي صابرشهره - و همزمان اعالم جنگ به زحمتكشانسمياليمذاكره و سازش با امپر*

  29ص.....هقرياب سيفرنگ -  معلمان در آبان ماهيچالشها*

  33ص.....مجيد شمس - است؟ مهم اسالمي جمهوري براي آزاد دانشگاه چرا*

 38ص.....زنان در مسير رهايي*

  43ص.....يرهاشمي منتيز -  در آبان راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ*

  51ص.....يديجد اليل - ماهي هنري دادهايرو*

  56ص.....زينت ميرهاشمي - اعدامهمراه با مردم كردستان و زندانيان سياسي، عليه مجازات *

  58ص.....مارستاني به بيبرتيماران لي عراق از انتقال بيريك نخست وزيستماتيممانعت س*

  58ص......فدايي در آبان ماهشهداي *

  59ص......خبرهافراسوي *

 63ص......انتشارات تصويري سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران*
  

  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«

 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«

 



 ٢

   )عاشورا (1388  دي6  قيام، شهيديگيم بي كرمصطفي شهيدمادر نامه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصطفيپسرم 

  سالم

 روزهـا بـه خـواب       ابن است كه    ي هر اندك وجدان   يه برا ي تنب بدترين خبر گذاشتنمان از احوالت      ي پرسم كه ب   ياز حالت نم  

  .موش كرده است تو را فرا چونزناني آزاد مردان و يهايها و آزادگيرفته و فداكار

  .كس به آن رفته هرگز برنگشته است باشد كه هر زيباتري دنياي، ديگر دنياي شايد پرسم، ياز حالت نم

  .ي كني دانم كه باور نمي اما م،حال ما خوب است.... از حال ما هم نپرس پسرم 

 تـو در دو  . كرده است يكيبهامان را   و ش  خودش، روز    رد و غربت و شكست و سكوت در كشور         همه د  ابن كه   ي كن يباور نم 

  .مي به نام نفس گرفتاريه شكنجه ا تنها بي كه فرو بردندمان تنهاعميقي و ما در خواب يي خاك و تنهازبرمتر 

  پسرم

 چـه  از آسمان هـر  ، توخبر دعايك ي... هاشان در امان است ر بالشتيكه عدالت ظالم پسندشان ز  كنند   خيالبگذار هزار بار    

  .ريخت است خواهد شكست و خوابهاشان را در هم خواهد پليدي

اد يـ  سـبزي بـه     چون تـو را    ي بزرگواران ديگر نام تو و      با افتخار  ميهمان فرداي يده  يي نرو ي كه جوانه ها   داريم نيازما به تو    

  بتابدتا آفتاب دوباره به ما .....ند ي خاك به درآسينهكنند و از 

  شويم "يرانيا"و ما باز 

  مي چون تو آرزومندسربلندي جوانان آزاديدمان را با  آباايران

  يگي بكريمشهناز 

  92 سال عاشوراي
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  وقاحت شيادانه در دو راھی نرمش قھرمانانه و مانور ھنرمندانه
  مهدي سامع

  

مـانور  «را  » نـرمش قهرمانانـه    «خ،ي بـه مـ    يكـ ي بـه نعـل و       يكـ ي استي در ادامه س   انيجي بس ي برا يمقام معظم در سخنران   

ـ . د را مردود اعالم كـر     گري د ري و تفس  حي كرد و هرگونه توض    فيتوص» هدف« به   دني رس يبرا» هنرمندانه  امـا در    هيـ  فق يول

 ديـ خطوط قرمـز با « كه ني بر ا دي مذاكره كننده با تاك    مي از ت  رات، مذاك اتيي بر عدم دخالت در جز     دي با تاك  ي سخنران نيهم

 يالبتـه خامنـه ا  » خطـوط قرمـز  «در مورد چند و چون .  كردتي، حما» نشوديني قدم عقب نش   كي «يو حت »  شود تيرعا

 ي روزهمـان  آبان،  29 در روز چهارشنبه     ي سخنان را خامنه ا    نيا.  مذاكرات موكول كرد   تايي نزد و البد آن را به جز       يحرف

 في سخي با شدت كم سابقه و البته با كاربرد كلماتي سخنرانني كرد و در هماني دور مذاكرات در ژنو آغاز شد بنيكه سوم

 است كه خط ني اتيواقع.  داديزد، دلدار ي آنان حرف مي كه برايبه مزدوران» دهان َنحس َنجس سگ هار منطقه«مانند؛ 

 ده سال گذشته به وفور ي مورد طنيدر ا.  بوده است»ي ساخت بمب اتمي برايي توانابه يابيدست« تا كنون    يقرمز خامنه ا  

 يي توانـا ني نژاد نتوانست به اي ساله احمد8 در دوران ي است كه خامنه ا ني ا گري د تيواقع.  شده است  هي و مدرك ارا   ليدل

 1388 سـال   يامهاي ق جي از همه نتا   همتر و م  ي متوال يمهاي سازمان ملل متحد، تحر    تي امن ي شورا يقطعنامه ها . ابديت  دس

 در يقرار گرفتن خامنه ا.  قرار داد»تي در والدي جدي گذارلير« شكست پروژه    ري را در مس   ي، خامنه ا  1389 سال   انيو پا 

 هستند، هي فقتيكردن وال» مشروط« كه به دنبال ياني جريدايعنوان كاند به ي او را مجبور به تن دادن به روحانري مسنيا

 دني مساله نوشني كرده و بنابريي صف آراي قابل محاسبه هستند كه در مقابل خط قرمز خامنه ا    يتهاي هم واقع  نهايا. دنمو

 قيـ  و از طريني عقب نش است كه با كدامني اياما سوال اساس.  استي امكان و احتمال جد   كي ينيو عقب نش  » جام زهر «

.  كـرده اسـت  يني عقب نـش ي مدتي حداقل برا،ي در مساله اتمهي فقي كه ولدي آ ي به دست م   جهي نت نيكدام بده و بستان ا    

.  تـوان بـه دسـت آورد       ي كشور طرف مـذاكره مـ      6 خط قرمز    نيي سوال را از خالل تع     ني پاسخ به ا   ني تر اي و گو  ني تر قيدق

او .  كـرد  انيـ  كلمـات ب   ني و كوتاه تر   ني كشور طرف مذاكره را با بهتر      6 آبان خط قرمز     30 در روز پنجشنبه     يعباس عراقچ 

  .خط قرمز طرف مقابل در مذاكرات است»  شوديا  كه منجر به ساخت سالح هسته يتيهر ظرف«:گفت

  

 ي مـ ديـ  تاكي سالح اتمـ ي مقام معظم بر نفي به فتوامي است كه كارگزاران رژ    ياتي و ح  ي خط قرمز جد   ني به هم  ي آگاه با

تا سه نَشه « كه ني اي براايباشد و » نرمش قهرمانانه«در مقابل » مانور هنرمندانه «في تواند در رد ي فتوا  م   نيالبته ا . كنند

 توانـد   ي مزورانه در گذشته هرچه كه بوده است، اكنون م         ي فتوا نيكاربرد ا .  شود يلق ت »ادانهيوقاحت ش  «ينوع»  نَشه يباز

 ي كـشور مـ    6 خـط قرمـز      نيـي  پـس از تع    ي آن كـه عبـاس عراقچـ       ژهيـ  بـه و   رديـ قـرار گ  » رمانانـه نـرمش قه  «در خدمت   

 اگـر   نيبنـابر . » جهان خط قرمـز محـسوب شـود        ي قدرتها ي كه برا  ستي ن يزي چ راني در خاك ا   ومي اوران يساز يغن«:ديگو

 هـم  ي كشور غربـ 6شود،   مهار   »يا  ساخت سالح هسته     «ي برا مي رژ تي كند كه ظرف   يني عقب نش  ي فعالً در حد   يخامنه ا 

 صـورت بـا توسـل بـه كـاربرد          نيـ  و در ا   رفتي منجر نشود خواهند پذ    »تيظرف «ني كه به ا   ي را در حد   ي ساز يموضوع غن 

 هـم بـا جـار و    ي خامنـه ا تي كند و كارگزاران واليمعرف»  برد –برد  « معامله را    ني تواند ا  ي م هي فق ي ول »ادانهيوقاحت ش «

  .  دروغ بدمندپوري نكرده بر شيني ذره هم عقب نشكي كه مقام معظم نيجنجال از ا
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 مجلس ارتجـاع در روز چهارشـنبه   ي از دستور خود در جلسه علنشي در نطق پ  ،يجاني الر ي منظور است كه عل    ني هم يبرا

 ريـ گي پي كـم و كاسـت  چي را بدون هـ يا  هسته زيآم همه حقوق صلح     «راني ا مي داد كه رژ   امي پ ي خارج ي آبان به طرفها   29

  .»رود  ي نميا  سته سالح هيدهد كه به سو  ي روشن مني تضمياست و از طرف

  

 از  يبرخ] راني ا ميرژ[مطابق گزارش هفته گذشته آژانس،      «: آبان نوشت  29 در سرمقاله روز چهارشنبه      يعتمداري شر هانيك

 يا   هـسته    يتهـا ي از فعال  يراي و از سه ماه قبل به اجرا درآورده اسـت و بـس             شيشاپي را پ  2 در نشست ژنو     5+1 شنهاداتيپ

 در مذاكرات ژنو    في بود كه حر   ي از جمله موارد   ني نگاه داشته كه ا    وقف به ت  كي در سطح نزد   ايكشورمان را متوقف كرده و      

 را  5+1 مـورد نظـر      ازاتي از امت  يتوجه   بخش قابل  راني گفت كه ا   دي با ي رو نياز ا .  كرده بود  شنهادي پ راني انجام آن را به ا     2

 از كـشورمان گرفتـه اسـت،       ه كـ  يازاتيـ  است تا در مقابل امت     5+1 كرده است و اكنون نوبت       ني تام في نفع حر   به شيشاپيپ

  .». بدهدازيامت

 دياما بدون ترد.  ادامه مجادله نشان داده نشده استاي بر معامله و ي مبني عالمت روشنچي آبان ه30 روز پنجشنبه اني پاتا

 او نخواهد بود و او تـالش خواهـد   ي راهبرد كالن و محورني كرده باشد، انييعامله تع راه را در محور مري اگر مس يخامنه ا 

 ي اصـل ري در فرصت مناسب بـه مـس     مها،ي از تحر  ي شُل شدن برخ   نهي در زم  يازاتي امت افتي در قي زمان از طر   ديكرد تا با خر   

 نقـش  انـه ي در خاورميش، كسب هژمون اتي والتي امنني و تضم  ني و به منظور تام    ي كالن خامنه ا   ياستهايدر س . بازگردد

بـدون داشـتن    . اسـت .... و هي و سـور   ندر عراق و لبنـا    »  نظام كيعمق استراتژ « را بارها گفته اند كه       نيا.  كننده دارد  نييتع

 و ي آن كه حساب جدژهيبه و.  رسدي به نظر مدي بعاري اگر محال نباشد، بسي امرني چن»يا ساخت سالح هسته  «تيظرف

 هرچنـد  ي خامنـه ا   يني عقـب نـش    نيبنابر.  تواند عاقالنه باشد   ي نم هي در عراق و بشار در سور      ي دولت مالك  ي مدت رو  انيم

 شود كـه مـذاكره      ي تواند مدع  ي م يالبته حسن روحان  .  خواهد داشت  تي وال تي امن ي برا ي جد يسرانهامحدود و موقت، ُخ   

 شود كه قطعنامه هـا     ي نژاد رفته و مدع    يود احمد  به طور موقت در جلد محم      ي نبوده و حت   مهاي به خاطر تحر   مي رژ يريپذ

 كـرده و قطعنامـه دادن   جـاد ين شورا درد سـر ا ي مسئوالن نظافت ا ي بوده و كه فقط برا     تي امن ي شورا يفقط كاغذ پاره ها   

  ...... طرف مذاكره پاره پاره شده ويكشورها

  

از .   از پرده برون افتاديه سوم در جدال انتخابات مناظراني از آن در جريزي وجود دارد كه بخش ناچي سرسختيتهاي واقعاما

تـا چنـد    .  خواهد داد  يني تن به عقب نش    ي گرفت كه خامنه ا    جهي نت ي توان به طور قطع    ي سرسخت البته نم   يتهاي واقع نيا

  . صحنه روشن تر خواهد شدگريروز د

 را ادامـه دهـد، چـه بـه          يموش و گربه بـاز     كند و چه با مانور هنرمندانه        يني با نرمش قهرمانانه عقب نش     ي چه خامنه ا   اما

 اش نـه در ژنـو كـه در خـاك     تيـ  هدف برسد، سرنوشت والني كند و چه نتواند به اداي دست پي ساخت سالح اتم   تيظرف

 ني از ا  كي مقام معظم در انتخاب هر     ادانهيوقاحت ش .  خواهد خورد  قم ر خواهي شده و به دست زنان و مردان آزاد        راني و رانيا

  . منجر خواهد شدهي فقتي خشم و نفرت مردم از نظام والشي به افزادو راه، فقط

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  به روحانی برای تحقُق آن" ماموريت"خيالبافيھای باند حاکم و 
  منصور امان

 "سازشـكار "آيا سخنان اخير رهبر جمهوري اسالمي كه در آن از مذاكره كنندگان با طرفهاي خارجي پشتيباني كـرد و از                     

مي و نيـز محـافلي در داخـل و    طيف ميانه در صحنه سياسي جمهور اسال  ناميدن آنها پرهيز داد، يك تغيير سياست است؟         

 آقـاي   آبان12 از سخنراني   نها مي گويند  آ. خارج كه از خوشبيني سرمايه مي سازند، به اين پرسش جواب مثبت مي دهند             

خامنه اي دريافته اند كه وي به تدريج ُشروع به درك اهميت مذاكرات ُكنوني كرده و فراتر از آن، افراطيها و ُتندروها را بـا                         

 خنراني مورد استناد اين دسته با كمال ميل ناديـده گرفتـه               . خنان مجبور به خاموش شدن كرده است      اين سآنچه كه در س

او تاكيد . كردمي شود، خط قرمزي است كه آقاي خامنه اي براي نخُستين بار به گونه علني پيرامون مذاكرات اخير ترسيم  

   ".ره مساله هسته اي است و الغير آنهاست، فقط در بامذاكرات با شش كشوري كه آمريكا نيز جزو" :كرد

 بگـذارد،   برابر ديد همگـان    سياست خود در برابر چالش خارجي را آشكارا در            ببيند  آنكه آقاي خامنه اي الزم     حتي پيش از  

 ت گيري،خارجه اش به مجلس براي ندام ابواب جمعي او با پرتاب لنگه كفش به سوي حجت االسالم روحاني و احضار وزير

ُگفتُگوي تلُفني آقاي روحاني با آقاي آنها . كيفر داده بودندي را برمال ساخته و مرتكبان گُذر از آن را  خط قرمزوجود چنين 

  .  و انحرافاتي از سياست رسمي معرفي كردند"خطا"و ديدار دوجانبه آقاي ظريف با همتاي آمريكايي اش را به مثابه اوباما 

  

  جيدو گانه سياست خار

به گونه ضمني و غير رسمي ثبت شده  بنابراين سخنان آقاي خامنه اي فقط سياستي را علني مي كرد كه پيش از آن فقط        

باند ولي فقيه بحران مناسبات بين المللي خود را به دو بخش پرونده هسته اي و مخاصمه با آمريكا تفكيك كرده است . بود

 اقدام براي بهبود يا پايـان دادن بـه          هسته اي را به سود خود مي داند،       ستن از تنش    كاو در حالي كه مذاكره و تالش براي         

  .مي بيند ن تيره با واشنگتن را به مصلحت خويشروابط

خواست  هسته اي و " بي دنده و تُرمز"تداوم سياست  براي ادامه "نظام"تا آنجا كه به ته كشيدن ذخاير سياسي و اقتصادي 

اين يك ارزيابي جديد بدانگونه كه مدافعان تغييـر حـال آقـاي              بين المللي برمي گردد،      تحريمهاي تنگ   رها شدن از كمند   

 عقـب    نشانه از تغييـر ايـن سياسـت و         ترينمشاهده پذير . خامنه اي را غافلگير كرده و از چشمشان دور مانده باشد، نيست           

وي حاضر به واگذاري منـصب      اهده كرد؛ جاييكه     مش شد مي    در نمايش انتخابات رياست جمهوري      از آن را   "رهبر"نشيني  

  .  چند گام پس كشيد،رياست جمهوري شد و از سياست يكپارچه و انحصاري كردن قُدرت به سود خود

 انتخاباتي ولي فقيه، فشار سختي بود كه تنگناي بحران هسته اي وارد مي آورد و در عمل ادامه "نرمش"فاكتور اساسي در 

     سياست مزبور تغذيه را از منابع مالي "نظام"تحريمهاي بين المللي به گونه موثري   . مكن مي ساخت  ي زيست در آن را نام 

  . داخلي را از كف آن بيرون كشيده است اقتصاد  تنظيم و مهار سررشته هايمحروم كرده

 دالري  250يا حتي    200در پايان مسابقه انگاره هاي خوش خياالنه اي مثل نفت بشكه اي             آقاي خامنه اي و همدستانش      

 80نفـت خـام   " بـا ) احمـدي نـژاد   ("كاغـذپاره "و ) خامنه اي ("ضدضربه شدن" ريشخند آميزي همچون رجزخوانيهايو  

  . روبرو شده اند )مالهاعباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي مجلس  (" دالري250دالري و رب گوجه 

، ژرف تر شدن شكافهاي دروني، تالشي باند قُدرت و         "رهبر"عيت   به صورت تضعيف موق    "باال"آثار شكست اين سياست در      

  نيز فشار اقتـصادي در تركيـب بـا نارضـايتي    "پايين"در .  پديدار و مادي مي شد"خيمه"تحرُك دوباره باند اخراج شده از      

 كاشته بـود كـه در       ومت بشكه باروتي را زير پاي حك      جنبش اعتراضي، آتش زير خاكستر     و   اكثريت جامعه از استبداد ديني    

 نداشت؛ يـا مـي بايـست سياسـت         باند حاكم     عرضه به   بيش از دو ُگزينه براي     اين پيش زمينه ها    . بسر مي برد   انتظار جرقه 
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 جنگ را نيز به تاوانهاي آن بيافزايد و همزمان، ُطغيان جامعه را به جان بخرد                 جلو ببرد و ريسك    تنش زاي خارجي خود را    

  . ي مسير را برود با مركب ديگر آنكهو يا

  

   تاكتيكيعقب نشيني

ذاكر  در اين چارچوب  !  ادامه استراتژي با وسايل ديگر     ؛ه كرد باند حاكم راه حل دوم را انتخاب       ه هـسته اي ابـزاري بـراي        ، مـ

 بنابراين، دستور كار مقدم     .استبرخورد كرده   نده   تحريمهاي فلج كن    به سد  تامين پيش شرطهاي سياست پيشين است كه      

.  خامنه اي و ُشركا رهايي يافتن از مجازاتهاي اقتصادي ُكنوني و جلوگيري از وضع تحريمهاي بيشتر و سخت تر است                    آقاي

چشم اندازي كه اياالت متحده از گامهاي بعدي مجازاتها ترسيم كرده، جاي خيالپردازي اندكي بـراي آنهـا بـاقي گذاشـته                       

د كه طرحي را براي تشديد تحريمهاي عليه رژيم مالها تهيه كرده كـه قطـع           ُكنگره اين كشور در مرداد ماه اعالم كر       . است

   . را هدف گرفته است و جلوگيري كامل از دسترسي به بازارهاي جهانيباقي مانده صادرات نفتي آن

 "ريجبه تـد " - توضيح مي دهند  آنگونه كه البيهاي خارجي و داخلي    - ، آقاي خامنه اي    كرد مشاهدهمي توان     كه چنانهم

با اين حال، درك .  شده استوارد پروسه مذاكرهجامه عوض كرده و خواب نما نشده، بلكه با محاسبه مشخص سود و زيان،     

شـتن مولفـه هـاي      كار مترادف تغيير استراتژي و كنـار گذا        به گونه خود   ،شوار خويش د از شرايط    و نتيجه گيري باند حاكم    

نه يك چـرخش در سياسـت، بلكـه تغييـر در     در برابر بحران خارجي،  آن رويكردتغيير ، از اين رو .نيست و بقا توليد قُدرت 

  . روش و اين بار عقب نشيني تاكتيكي است

بدين شكل كه در صورت موفقيت مذاكرات .  برد براي او خواهد بود–براساس محاسبات آقاي خامنه اي، اين يك بازي برد       

موقعيت خويش در دستگاه قُدرت را به كُمك اهرُمهاي سياسي و اقتصادي كه     تانش  و توقُف و تخفيف تحريمها، او و همدس       

موقعيت مزبور همچنـين از آنجـا كـه نگرانـي در         .  بازسازي مي كنند   ، صيقل خواهد خورد   تحريمهادارند و با رفع     در دست   

 مسير تجديد سـازمان قُـدرت و        مورد شرايط انفجاري جامعه را برطرف كرده و واُكنشهاي آن را پيش بيني پذير مي سازد،               

   .كنار زدن رقبا را هموار خواهد ساخت

هر گاه احتمال دوم، شكست مذاكرات، به واقعيت بپيوندد، باند واليت فقيه به گمان خويش در اين حالت نيـز منـافع رزرو                      

امعـه كـه آن را مـاجراجو،    تصوير همگـاني از خـود در ج      توانسته است در اين پروسه    بدين معنا كه    . شده اي خواهد داشت   

ريستي و سياست ميليتا ،سپس .تي جو عوض كند مذاكره خواه و آشنشان مي دهد را با نقش و نگاريجنگ طلب و نابخرد 

 بـه انـزواي تهديـد زا را امـري تحميلـي و               بردن كـشور    و د جلوه ده  و تدبيري بدون ُگزينه    يك اجبار    بحران آفرين خود را   

  . كند  معرفي"استكبار"خواست 

آنهـا بانـد ولـي فقيـه را مـسوول تـشديد            .  ناكامي مذاكرات، شكست اصلي ترين پروژه باند رقيب خواهد بود          از سوي ديگر،  

و از اين زاويه، آن را كه در موضع ضعف قرار دارد،  و فروپاشي اقتصادي معرفي مي كنند تحريمهاتنشهاي خارجي، افزايش   

 ُتخم مرغهاي آنها براي حل مشكالتي كه برمي شمارند، همه. سياسي به عقب رانده اندمورد تهاجم قرار مي دهند و از نظر     

 بدين سبب بازگشت از پشت ميز مذاكره با دسـت خـالي، بـه               خود را در سبد موفقيت كاهش بحران خارجي گُذاشته اند و          

  .  از نظر سياسي استشانمفهوم خلع سالح شدن 

بـاذن اهللا از ايـن      ": او مـي گويـد    .  شرح نـداده اسـت      در سخنراني ياد شده    هيچكس بهتر از آقاي خامنه اي اين انگاشت را        

مذاكرات ضرري نمي كنيم، بلكه تجربه اي در اختيار ملت قرار مي گيرد مثل تجربه تعليق موقت غني سـازي در سـالهاي                       

كار را نمي كرديم، ممكن برخي مدعي شوند كه اگر يكبار           اگر اين ... ي برد   ، ظرفيت فكري و تحليلي مردم را باال م        83 و   82
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عقب نشيني مي كرديد، مشكالت حل و پرونده هسته اي عادي مي شد، اما با تجرُبه تعليق موقت همـه درك كردنـد كـه                         

   ". را مجددا ُشروع كرديمف ديگري هستند، لذا كار و پيشرفتطرفهاي ما دنبال اهدا

  

   دشمني با آمريكاضرورت

 واقعيت بيگانه است و مرزهاي خرد و كـردار عقالنـي را در              باناُگفته پيداست كه سياست مزبور و تابلوهاي آن تا چه اندازه            

 روي سراب جدا سازي مساله هسته اي ،تمام حساب باند حاكم در اين سياست. چه فاصله هاي بعيدي پشت سر مي گذارد

حفـظ  چـرا كـه     اسـت؛  بنـا شـده  يستي و مداخله گرايانه خود و در مركز آن دشمني بـا آمريكـا  از سياست خارجي ميليتار 

ـ  و پايه بقاي بخـشهاي گو  به شمار مي آيد يك ضرورت استراتژيك"نظام" براي  با كاخ سفيد   مناسبات جنگ سردي   اگون ن

 تغذيـه ولوژيك نيروهاي خود در داخل و جذب و بسيج ايدي از يكسو براي    "نظام" .تشكيل مي دهد    را  در ساختار آن   قُدرت

 و از سوي ديگر، از بهانه مزبور كه يك پايه اصلي استبداد سياسـي و            بنيادگرايي اسالمي در خارج، به اين دشمني نياز دارد        

 اختيارات فوق العـاده رژيـم    . چشم بپوشد سركوب جامعه و پيگرد خونين مخالفان و منتقدان به حساب مي آيد، نمي تواند               

واليت فقيه براي سلب حقوق پايه اي جامعه و انحصار قُدرت و ثروت، به شرايط فوق العاده اي نياز دارد كه جنگ بي پايان       

   .مي كند ارايه  محمل آن را"دشمنان خارجي"با آمريكا و 

دريجي در چارچوب نظم  براي رژيم واليت فقيه به مفهوم آغاز قرار گرفتن ت كهعادي سازي رابطه با آمريكا     ،در همين حال  

 خواهـد بـود     آنسرچشمه تحوالتي در ساختار سياسي و نظم اقتصادي          بين المللي است،     –سياسي و اقتصادي منطقه اي      

  . استمخرب زيانبخش و  قُدرت،  انحصار ناسازگار و براي منافع دستگاه نظام واليت فقهي عقب ماندهكه با موجوديت

 كـه در حـال      "دشـمن خـارجي   "  وجود يك   اسالمي بر   رهبران جمهوري   دايمي پافشارياينها اصلي ترين داليلي است كه       

 را  و پشت هر بوته گياهي و موجود انساني كمين كرده است"براندازي"، جاسوسي، خرابكاري و جز آن براي  چينيدسيسه

 يـك   در انتهـا يد نبايد داشت كه، اما تردشانه بسايد هم  شخصه هاي اين سياست به پارانويا     ممكن است م  . توضيح مي دهد  

   . تشكيل مي دهدرامحاسبه ناب سياسي انگيزه طرح آن 

  

  در توهم جنگ سرد منطقه اي 

 كـشيد،  با اين حال به نظر نمي رسد روي زمين خاكي بتوان ديواري بين بحران هسته اي و بحـران در مناسـبات خـارجي         

تـالش   !ل آن است و نه موضوعي مستقاز بحران اصلي و در حقيقت زايده  بخشي   بيش از همه به اين دليل كه بحران اولي،        

سياست ُكلي تري اسـت كـه تـنش در مناسـبات خـارجي          از   داده منطقي  هسته اي، يك     در جهت دستيابي به جنگ افزار     

در عراق و ُلبنـان   نفوذ مخرب و فرقه اي كه از مداخله گري و را هدايت مي كند و از اجزاي گوناگوني تشكيل شده   "نظام"

 و از تحريك و بحران سازي دوره اي در رابطه با اسـراييل، مـصر،    بنياد گرا گروه هاي تروريستي مالي و ُلجستيكي   تغذيهتا  

مكمل آن   به عنوانعربستان، يمن، آذربايجان و جز آن تا جهتگيري ميليتاريستي در سياست منطقه اي و تروريسم دولتي              

داشتن بمب اتُمي يا توانايي بالقوه ساخت آن فقط در كادر استراتژي ايجاد بحران خارجي               به بيان ديگر،     . در بر مي گيرد    را

  .از اين طريق توجيه پذير است )تضمين امنيتي بقا (و توليد اقتدار

ها از تـالش    شيدن رژيم مال  آنها خواهان دست ك   . مشكل اصلي طرفهاي خارجي رژيم مالها نيز دقيقا همين استراتژي است          

ماجراجويي سياسي، صدور تروريسم و بنيادگرايي و مداخله گـري            منطقه اي به وسيله     مهم براي تبديل گرديدن به بازيگر    

 با ابزارها و روشهاي پذيرفته شده بين المللـي را  "بازيگر سازنده"آمريكا و اُروپا به رژيم مالها ايفاي نقش به عنوان      . هستند
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 هـسته   ، حل و فصل اختالفهـاي      مزبور جبههدر ميان    هاخوش بينانه ترين ديدگاه   براي  ، حتي   از اين رو  . پيشنهاد مي كنند  

  !مقصد نهاييو نه  است كه در اين جهت گذاشته مي شود اي گامي

 ي اسـت كـه بانـد حـاكم          "الغيـر " همـان    ، اتُمي  پروژه تسليح   از  رژيم مالها  در اين راستا، قوي ترين نشانه دست كشيدن       

 در سياست خارجي و آرايش يابي  خود مي شمارد، يعني تجديد هدف گيريهاي"خط قرمز"ختانه از آن تن مي زند و    سرس

 در درجه نخُست شامل برقراري رابطه با آمريكا و پايان دادن به رقابت دشمنانه بـا                 اين امر  !تنظيمات ناشي از آن   جديد در   

   .عربستان سعودي مي گردد

قاي خامنه اي و ُشركاي نظامي و امنيتي او كه در شرايط فوق العاده پروار شده اند، به ايجاد تـوازن  اين در حالي است كه آ  

 دوستان و دشمنان آمريكا و اسراييل مي انديشند كـه           كمنطقه اي از طريق دشمني و بحران و بر پايه شكل گيري دو بلو             

 و جهاد اسالمي و حماس قرار گرفته اند و در سوي ديگر،             سوي آن رژيم جمهوري اسالمي، سوريه، حزب اهللا، عراق         در يك 

   .نشانده مي شوندآمريكا، اسراييل، اُروپا، عربستان، اُردن، مصر، قطر، امارات و جز آن، 

 و بر اساس روابـط جنـگ    و تضاد اين درگيري پايه بر با آمريكا را"نظام"باند حاكم مايل است باور كند كه مناسبات آينده  

  .  ببخشدبين المللي وضعيت دوفاكتو، رسميت به عنوان يكي تواند سازمان دهد و آن را سردي م

  

  برآمد

 چوبچـار  در ،سازش هسته اي به معناي تعليق موقت بخشي از فعاليتهاي هسته اي و فرار از نظارت و بازرسي بين المللي                

 روبرو مي شـود، امـا       سياست با ُكندي و توقُف دوره اي       از ابزارهاي اين   زيرا اگر چه يكي       است،  پذير  توجيه ياد شده در باال   

   .باقي مانده است، كمك مي كند ي كه دست نخوردهبرداشتن تحريمها به پيشرفت در تحكيم و گسترش ابزارهاي ديگر

جداسازي موضوع هسته اي از استراتژي سياست خارجي و تبديل آن به دستور كار روز، وادار ساختن يا جلب       داخلي شرط

با توجه  . موافقت جناح ميانه حكومت كه ُقوه مجريه را به دست آورده، به اجراي اين خط و پذيرفتن نقش مجري آن است                    

به واُكنش خفيف و از موضع ضعف جناح مزبور به جنجال باند ولي فقيه بر سر نخُستين تالشهاي آن براي رابطه با آمريكا،                       

  .  را داشته باشند و بيرون كشيدن سكان از دست آن"نظام"مت در برابر فشار اينان توانايي مقاوچنين نمي نمايد كه 

جنـاح ميانـه   .  شكستن آن باشد   "ناجي" به بن بستي سوق داده مي شود كه سعي مي كرد           گام به گام     آقاي روحاني دولت  

حـال چنـين    .  بـود   و سرمايه اش را روي آن شـرط بنـدي كـرده             خود مي پنداشت   ، سياست خارجي را برگ برنده     "نظام"

ي كه ماموريت يكجانبه "ماموران"هر بار اعالم پشتيباني آقاي خامنه اي از       .  پندار به دام تبديل شده است      اينپيداست كه   

  . را نمايان تر و حلقه آن را تنگ تر مي كند كرده، اين تله"محول"را به آنها هسته اي 
  

   چريکھای فدايی خلق ايرانان سازمھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

 و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
   ن و جھانرويدادھای روز ايرا

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

www.fadaian.org  
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   با چه ھدفی قانون کار،اص/ح يا تغيير
  زينت ميرهاشمي 

  

از طـرف تـشكل   بـدين مناسـبت   .  جمهوري اسالمي بودن سالگرد تصويب قانون كار آبان بيست و سومي    29روز چهارشنبه   

ه طـرح  يكي از موارد مطرح در برگزاري اين مراسم اعتراض ب      . پا شد  جاده كرج بر   9خانه كارگر مراسمي در كيلومتر      دولتي  

سخنرانان اين مراسم كـه همگـي   . اصالحيه قانون كار كه در زمان دولت احمدي نژاد براي تصويب به مجلس ارائه شد، بود           

 كـار اعـالم كـرده و آن را خـالف           تغييرات در قانون     در ظاهرا نگراني خود را از تصويب       ،در حفظ نظام بسيار جدي هستند     

 پافـشاري  كـارگران بـه نظـام    » متعهد كردن«ر حفظ وضع موجود و تالش براي      همچنان ب   دانستند و البته   منافع كارگران 

  .كردند

  

.  پس راندن وضع موجود اسـت      بهتوده اي كارگري     جنبشهاي   يكي از سياستهاي جمهوري اسالمي براي مانع شدن از بروز         

وردهاي تاكنوني ق و دستاپس گيري حقو از طريق رژيم.  به سمت جلو استي توسعه بستگي به برداشتن گامهايپيشرفت و

 بـه قـول معـروف كالهـت را فعـالً          . نچه كه در دست دارند فعال نگاه دارد        سعي مي كند آنها را حداكثر براي حفظ آ         ،مردم

ايـن   و   را تقويت مي كنـد    دانستن   همواره روحيه محافظه كارانه و قدر وضع موجود          اين سياستها .   باد نبرد  سب تا آن را   چِب

 براي خراب كردن شرايط حال است و بنابرين فرصت به قدرت حاكمد كه حركت به سمت جلو يك        اندازگفتمان را جا مي     

. قدرت حاكم خواهد بودبا صالحديد  وضع موجود در نهايت تغييرن نخورد و   اگونه اي حركت شود كه آب از آب تك        بايد به   

ن آشتي طبقات و نزديك كـردن منـافع         جزيي آ يير  پايدارندگان اين گونه تفكر براي حفظ شرايط موجود و يا در نهايت تغ            

مين ، ه  به قدرت وابسته هستند    ساير نهادهايي كه  شوراهاي اسالمي كار و     . مي كند را تجويز   نيروي كار با صاحبان سرمايه      

  . نقش را بازي مي كنند

 در تـشكلهاي دولتـي  ور بر همين منظر روند تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي كار، تركيب شـوراي عـالي كـار، حـض                   

سران شوراي اسالمي كار بـراي  . بازي مي كنند را ان دروغين حقوق مزدبگيران  نقش مدافع .... اجالس سازمان جهاني كار، و    

 عنوان بـزرگ حفظ موقعيت و منافع خود مصلحت را بر منافع كارگران و مزدبگيران ترجيح مي دهند و در نهايت دولت به                 

  . با توسل به اين گونه تشكلها سياست خود را پيش مي بردمايه داري انگلي موجود  حفظ نظم سربرايدار سرمايه 

  

به عنوان مثال عدم پرداخت حقوق كارگران به مدت طوالني، رواج قراردادهاي سفيد و موقت حتا به مـدت بـسيار كوتـاه،                       

 ،كننـده در تجمعهـاي اعتراضـي      اخراج و تنبيه كارگران معترض، دخالت نيروهاي انتظامي براي سركوب كارگران شـركت              

يك جنـبش تـدافعي بـراي       اين شرايط جنبش كارگري را بيشتر به        . شرايط ويژه اي را بر جنبش كارگري تحميل مي كند         

در برابر خواست افزايش حقوق، اعتراض براي گرفتن حقوق         . تبديل كرده است  مدتي قبل داشته اند     نچه كه   بازپس گيري آ  

ور حركتهـاي اعتراضـي      تبـديل بـه محـ      عمالً.....  قاء امنيت شغلي، حفظ شغل با همين شرايط و          عقب افتاده و در برابر ارت     

  .  شده استكارگران

  

 يعني در شـرايط سـركوب و      69قانون كار فعلي به دست پايوران رژيم و بدون مشاركت نمايندگان واقعي كارگري در سال                

بر اسـاس   . اجرا نشده است  به طور كامل    ن قانون هم تا كنون      همي. خشونت ديكتاتوري واليت فقيه به تصويب رسيده است       

اين قانون در .  درصد از مواد اين قانون مرتبط با كارگران و مزدبگيران اجرا نشده است       60گفته و گزارشهاي منابع كارگري      
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بيعي است كـه آن   ط. مي كرد اعالم   خود را مدافع مستضعفان      ،وضعيتي به تصويب رسيد كه رژيم با شعارهاي فريب كارانه         

  .  تحميل شده طي اين مدت قدرت اجرايي پيدا نكندنفاَنونگذاراموادي كه در آن شرايط به 

بر همين اساس اليحه اصالح قانون كار يك اليحه دولتي است كه تغيير را نه به سمت رعايت منافع نيروهاي كـار و ترقـي          

  . نيروي كار مد نظر داردبيشتر براي ر و استثمابراي كارفرما سودآوري بيشتر آنها بلكه به سمت 

ه باشد كه منافع  آن هنگامي مي تواند به سود توسعه اي پايدار و دموكراتيك در جامعه نقش داشتقانون كار و تمامي مواد   

ايه چگونگي نقش آفريني قانون كار در رابطه نيروي كار و مالكان سرمايه بنا به درجه پيشرفت سرم    . برگيردنيروي كار را در   

داري از يك سو و از سوي ديگر تشكل يابي، قدرت اتحاديه و سنديكاهاي كارگري مستقل از دولت در تاثيرگـذاري بـسيج                  

  . بستگي داردنيروهاي كار 

ي همچنـان   اليحه اصالح قانون كار كه توسط دولت احمدي نژاد به مجلس فرستاده شده عليرغم اعتـراض فعـاالن كـارگر                   

 صمشَخ موارد مورد تغيير همه.  در مجلس تعيين تكليف شود معمول بايدطبقگران است و  سر كارمانند يك تهديد باالي  

   ؛اين موارد چنين است. ي از آن در رسانه هاي حكومتي منتشر شده استاردنيست ولي مو

  

. ني محدود نمي شـود     قرارداد موقت به هيچ زما     بدين ترتيب . جايگزيني آنها به جاي قرارداد دائم     رواج قراردادهاي موقت و     

سابقه كاري و افزايش دسـتمزد و مزايـايي      . به همين دليل طبيعي است كه افزايش دستمزد هيچ معنايي پيدا نخواهد كرد            

  . كه مي تواند در قراردادهاي طوالني مدت وجود داشته باشد در قراردادهاي موقت از كارگران سلب خواهد شد

داد موقت به قرارداد دائمي، نيروي كار را در         ريل قرا  استفاده از فرصت امكان تبد     حفظ كار و تن دادن به وضع موجود براي        

  .  حقوق خود مي شودبراي كسبحالت تدافعي قرار داده و مانعي براي شركت آنها در اعتراض 

  . اعتبار بخشيدن به قراردادهاي شفاهي و قراردادهاي سفيد از جمله تغييراتي است كه مد نظر اليحه دولتي است

در حالي كه جمهوري اسالمي عضو سازمان جهاني كار است و به ايجاد تشكلهاي كـارگري غيـر دولتـي ملتـزم اسـت امـا                          

سـنديكايي  و  كـارگري وجود فعاالن . هميشه مانع ايجاد تشكلهاي مستقل و يا همايشهاي كارگري غير فرمايشي بوده است 

قـانون كـار    رژيـم و    جه و فشار نشان دهنده ماهيت ضد كارگري         ن آنها به حبسهاي طوالني و شكن      در زندان و محكوم كرد    

  . است

  

دسـت دادن كـار در برابـر اعتـراض بـر كـارگران و          ، از   مـستقل قانوني نبودن حق اعتصاب و  عدم برخورداري از تشكلهاي           

  . مي دهددر اليحه اصالحي كار، اين شرايط غير انساني را با ضوابط قانوني افزايش . ده استمزدبگيران تحميل ش

از قانون كار اين ماده . وباره به سر كار بازگردد بعد از تحمل حبس و بازداشت مي تواند د    ، كارگر 17عنوان مثال در ماده     به  

 كـارگري سـنديكايي هفـت تپـه     به عنوان مثال كارگران سنديكاي شركت واحد و يا بسياري از فعـاالن       . استرعايت نشده   

 جديد قانون كـار،     اليحهاما در   . و شكايتهاي آنان بي پاسخ گذاشته شد      ه  ايي از دست داد   شان را به دليل فعاليت سنديك     كار

در نتيجه دست كارفرما براي لغـو قـرارداد كـامال بـاز             . فسخ قرارداد كاري در پي حبس كارگران به كارفرما داده شده است           

  .  خواهد شداز دست دادن كار يك تهديد جدي و مانع شركت كارگران در اعتراض. خواهد شد

  

  .  بازتر خواهد شدربسپادادهاي كاري رافزون بر نكته هايي كه اشاره شد، در اصالح قانون كار دست كارفرما براي فسخ قرا
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اين كه قانون فعلي كار دست مايه مشاركت فعال نيروي كار و كارشناسان غير دولتي نيست ماهيت ارتجاعي قـانون كـار را    

تغييري در آن بدون دخالت تشكلهاي مستقل و نمايندگان منتخب اين تشكلها نمـي توانـد بـه      لذا هر گونه    . تاييد مي كند  

  . نفع نيروي كار باشد

  

ود بلكه تالش براي براي گام برداشتن در جهت عدالت اجتماعي و توسعه اي دموكراتيك نه تالش براي حفظ وضعيت موج               

تعـداد حركتهـاي اعتراضـي كـارگري     . هاي كارگري هستيمهر روزه شاهد اعتراض  .  است ضروريدگرگون كردن اين شرايط     

وابستگان خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار كنار پايوران حكومـت بـراي تـدافعي نگـاه                 . بيش از هر هنگام بي شمار است      

، كـار امنيـت   راي تغيير شـرايط كـار،       تبديل اين جنبش به يك جنبش تعرضي ب       . ري قدم بر مي دارند    داشتن جنبش كارگ  

مي تواند دستاوردهايي براي كارگران و مزدبگيران در بـر داشـته   ... ايش دستمزد و رساندن آن به يك دستمزد واقعي و          افز

نامه نگاري به ربيعي و انتظار از پايوران حكومتي براي رعايت حقوق كارگران و مزدبگيران انتظاري بيهوده و در جهت . باشد

، ايجـاد    ملزم كردن حكومت به رعايت كنوانسيونهاي مربوط به نيروي كار            .وابسته كردن جنبش كارگري به حكومت است      

 مستقل در تعيين دستمزد و اصالحتشكلهاي مستقل كارگري، حق اعتصاب و دخالت نمايندگان منتخب نهادهاي كارگري            

  .ميسر شود مي تواند با حركتهاي اعتراضي گسترده ،قانون كار

تن سدهاي قرار گرفته در راه توسعه سرمايه داري  و اشـتغال را از سياسـتهاي خـود در     ربيعي وزير تعاون كار و رفاه برداش      

توسعه سرمايه داري مد نظر ربيعي در ادامه اجرايي كردن هـر چـه بيـشتر اوامـر سـازمان                   .دولت روحاني اعالم كرده است    

  . تر نويد مي دهدجهاني تجارت و صندوق بين المللي پول، استثمار و بردگي نيروي كار را هر چه بيش

  

  يدرگذشت مجاهد خلق رضا ستوده مرام درآلبان
  

 فرزنـد مـردم دالور    ،مجاهد خلق رضا ستوده مرام    به گزارش سايت همبستگي،     

 بعد  ي آخوند يكتاتوري در برابر ارتجاع و د     يكار انقالب يه، پس از سه دهه پ     ياروم

  . درگذشتي در آلبانيمارستاني آبان در ب28از ظهر روز دوشنبه 

  و تحـت شـكنجه در      ياسـ ي س ي سال زندان  6ش از   يرضا ستوده مرام ب   زنده ياد   

  . جالد بوديني خمياهچالهايس

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران درگذشت زنده ياد رضا ستوده مـرام را بـه               

خانواده و به همرزمان او به ويژه زنان و مردان مجاهد در زندان ليبرتي تسليت               

  .مي گويد

  

  

  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  )٣٠ (سازماندھی جنبشھای عصر جديد پس از جنگ سرد
  ليال جديدي

  

 :  مي خوانيدهدر اين شمار

  بحران بشريت است، ليپين و دانشمندان به ما مي گويند تخريب محيط زيست في-

   و كارت بازي نوري مالكيآمريكا دست پروردهكتاريسم در عراق،  س-

  

  بحران بشريت است ، محيط زيستليپين و دانشمندان به ما مي گويند تخريب في

 بار ديگر بـه     فيليپين در   توفانفاجعه  

ــاجم   ــان گوشــزد كــرد كــه ته جهاني

 ،سرمايه داري جهاني به منابع طبيعي

توان كره زمين را براي دفاع و حفـظ         

.  تـضعيف كـرده اسـت      يشخـو ت  اثب

 دسـت بـشر   ه  تخريب محيط زيست ب   

 ،ديگر تنها يك عقيده شخصي نيست     

ل فيزيكــدانان، دانــشمندان كــه شــام

ســتاره شناســان، پزشــكان و زيــست 

را بـه    شناسان مي شوند، نه تنهـا آن      

 رسانده اند، بلكه نيـاز بـه يـك          اثبات

 را ضـروري و     زيست محيطـي  انقالب  

آنها خود بارهـا    . فوري اعالم كرده اند   

، آلودگيهـاي شـيميايي و   عليه سالحهاي هسته اي، انرژي هسته اي، جنگ         خياباني قرار گرفته و    هاياعتراضدر صف مقدم    

 بحران زندگي كنوني ما     فقطتخريب محيط زيست    " دانشمندان بارها تاكيد كرده اند كه     . خرافات مذهبي اعتراض كرده اند    

  ." بلكه بحران بشريت است،نيست

  

   "!از جهنمبدتر از جهنم است، بدتر اينجا ":  مي گويد"سي ان ان" به خبرنگار فيليپينوفان در تيك زن از بازماندگان 

ساختمانها و محلهاي مسكوني با خاك يكسان شده و بازماندگان          .  ده هزار نفر در اين فاجعه مرگبار جان سپرده اند          يش از ب

ناپديد شده اند و يـا در گورهـاي دسـتجمعي بـه خـاك      سيالب  در   ساكنانبسياري از   . بي صبرانه چشم براه كمك هستند     

   .نيستها براي آسيب ديدگان كافي  و امدادنامعلوم استرده اند سپ شمار افرادي كه جان .سپرده مي شوند

وفاني به تدر ماه جاري، .  جزيره واقع در اقيانوس آرام و در جنوب شرقي قاره آسيا است7000 سرزميني با بيش از فيليپين

   .بردب آ بسياري از اين جزاير را به زير سطح دريا در ساعت و باال آمدن  كيلومتر370بيش از سرعت 

 هزار نفر به مخروبه 220 با جمعيت ، كه زماني زنده و پر رونق بود"تكلوبن"شهر ": روزنامه نيويورك تايمز گزارش مي دهد

آب، غـذا و دارو    كودكان روي تخته پاره ها نوشته اند،بازماندگان نااميدانه درخواست كمك مي كنند     .  است اي تبديل شده  
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تيم بـين  .  از تلويزيون پخش مي شود" زندگي مان نابود شد،كمك كمك" كه فرياد مي زند نياز دارند و يك تصوير از زني  

  ".شده است نوشيدن و مصارف بهداشتي ب برايآ خواهان رساندن فوري "ژانس اكسفمراو"المللي 

رشـات  ابرخـي گز . ست ان بودهآ  ابعاد فاجعه و نيازهاي بازماندگان ناچيز تر از   فيليپين و دولت     بين المللي  تاكنون كمكهاي 

  ارسـال بـا دولـت فيليپـين   . مـي دهـد   غذايي به هر قيمـت  آوردن مواد   تالش آسيب ديدگان گرسنه براي به دست       از خبر

  . داده استاين شرايط واكنش به  حكومت نظامي برقرارينيروهاي ارتش و

وفـاني كـه    تن  ي پـس از وقـوع قـويتر       فيليپينوضعيت كنوني در    

 سوالهاي بـسياري را برانگيختـه       ،رسيدهتاكنون در تاريخ به ثبت      

علت اين فجايع طبيعي چيست و چگونه مي توان         : است از جمله  

ن جلوگيري كرد؟ چگونه بايد در برابر ايـن حـوادث آمـادگي             آاز  

  داشت؟ چه بايد كرد؟

  

  

   جلوگيري كرد؟بيعي چيست و چگونه مي توان از آنجايع طفعلت اين * 
اين شدت    وتعدادب و هوا و گرم شدن كره زمين  اما با تغيير آ، سابقه دار استفيليپين  درتوفاناين درست است كه وقوع 

ب و هـوا    آ تغييـر    نتيجه ساده را نمي توان      توفان وزش يك از سوي ديگر، اگر چه      . كرده است  نيز افزايش پيدا     گونه توفانها 

   . استييب و هواآ  تغييراتگرم شدن اقيانوسها وهاي عظيم نتيجه مستقيم توفان اما بنا به گفته دانشمندان وقوع ،دانست

ب و هوا بيـشتر از گذشـته و بـدون           آپيرامون تغييرات    IPCCآخرين نشست اعضاي مجمع بين المللي سازمان ملل متحد        

 چنانچه اقداماتي جدي صورت مي دهد و هشدار گذاشته  انگشتعنوان مقصر اصلي گرمايش زمينه ب انساننقش  ترديد بر

 ميـزان اين نهاد بـين المللـي       . ودب فجايع بيشتري    در انتظار ايد  نگيرد، ب 

 درصـد اعـالم     95 را    در اين تحول مخـرب      نقش انسان  ازاطمينان خود   

   . در صد گزارش شده بود66  اين در حاليست كه پيشتر،مي كند

 5 كره زمين به ميزان دماياز نمودارهاي هشدار دهنده ديگر، باال رفتن 

 آب درياها كـه      سطح همچنين باال آمدن  .  قرن است  درجه در پايان اين   

   . سانتيمتر باال خواهد رفت82 تا 2100به گفته دانشمندان در سال 

  

گزارش امسال حاصل كار صدها دانشمند است و با موشكافي زياد تهيـه      

اين اشتباه بهانـه اي     . هاي طبيعي هيماليا همراه بود    اتي در اغراق ميزان آب شدن يخچال       با اشتباه  2007 زيرا گزارش    ،شده

 IPCC دانـشمندان . به بدبينان داد تا اعتبار تحقيقات اين نهاد محيط زيستي و جايزه نوبل آن را مورد ترديد قرار دهنـد 

آنها معتقدند كه حتي اگـر   .  رد كردند  ، سال گذشته سرعت افزايش گرماي زمين كمتر شده        15همچنين اين نظر را كه در       

گازهاي گلخانـه اي عامـل اصـلي گرمـايش          .  به عوامل طبيعي بر مي گردد كه دوام ندارند         ،اشدچنين امري صحت داشته ب    

  )1( .زمين شناخته شده اند

  نـابودي  انـسان بـا    و   يابـد مـي    هاي شديد و سيل افـزايش      جريان هواي گرم، خشكسالي، باران      گرماي زمين،  به طور دايمي  

اگر چه كـشورهاي    . است محيط زندگي خود      در حال نابود كردن    يوستهپ افزايش گازهاي گلخانه اي به آرامي اما          و جنگلها
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 سـواحل  ،ها كه منجر به باالرفتن سطح آب درياها مي شـود اما آب شدن يخ، فقير از فجايع طبيعي بيشتر ضربه مي خورند      

  . تهديد مي كند نيزكشورهاي غني را

ها اگر چه حكومت .نظر قرار دهند مد خود در برنامه هايدر  ران خواسته مي شود تا اقداماتي جدياز اين رو، از رهبران جها

 ولي زمـان رسـيدن بـه چنـين تـوافقي يـا              ، تالش كنند  2015 در سال    جهانيپذيرفته اند براي دستيابي به يك توافقنامه        

سـال    سازمان ملل متحـد در يمحيطزيست اين در حاليست كه نشست  .امضاي آن در دو سال آينده چندان معلوم نيست      

  .استشكست خورده   در كپنهاگ نيز2009

 اقداماتي عملي براي جلوگيري از آلودگي گازهاي گلخانه اي آمريكابسياري از كشورها از جمله كشورهاي قدرتمندي مانند 

بـراي   مايه داران بزرگ را تامين مي كند وهايي كه منافع سر سياست تدوين درآمريكا دولت ،به عكس. در دستور كار ندارند   

شـاره كـرد كـه    ويژه مي توان به صنعت سوخت فسيلي ا ه  براي نمونه و ب   .  مخرب است، فعاليت بيشتري دارد     ط زيست محي

ات ليت جلـوگيري از اقـدام  و در واقـع بيـشترين مـسو   . وجود داردتغيير آب و هوا ير مهم آن در   تاثاز  شواهد علمي بسياري    

   .است اياالت متحدهبه گردن ،  زيستمحيطجهاني براي بهبود 

مين انرژي خـود در    اورها در حال حاضر نگران چگونگي ت       تمامي كش  نزديك به 

،  مي انديشند  هاي جديد اتمي     ه   ساخت نيروگا   به آمريكاچين و   .  هستند  آينده

 ،ي ژاپـن  "فوكوشيما"تمي   نيروگاه ا   خصوص بعد از فاجعه   ه  اما اغلب كشورها ب   

پـذير   ويـژه انرژيهـاي تجديـد   برداري از انرژيهاي ديگـر بـه            بهره  در پي توسعه  

  . اند  برآمده 

  

  مادگي داشت؟آچگونه بايد در برابر اين حوادث * 
سيب را به مـردم فقيـر       آ كه فجايع طبيعي همواره بيشترين       تجربه نشان داده  

. استزده .  دارند دسترسي كمتري در هنگام بحرانهاي طبيعيبه امكاناتاختار توسعه يافته هستند و ي كه فاقد سيكشورها

 طبيعـي  ،نابرابريهاي اجتماعي در سيستمي كه فساد، فقر و استثمار بيداد مي كنـد         .يست هم مستثني از اين امر ن      فيليپين

 نزديك به ، درصد داشته است، بنابر آمارهاي رسمي8 كه نشان مي دهد اين كشور رشد اقتصادي          هاييگزارشباوجود  . است

 ، يك نفر با كمتر از يك دالر در روز زنـدگي مـي كنـد    فيليپيني نفر4از هر   ،سوم مردم زير خط فقر زندگي مي كنند        يك

  همـه اينهـا در حاليـست كـه    ... و تامين كندمسكن و خوراك  براي خانواده اشند نمي توا  جمعيت كشور  سوم   بيش از يك  

   .اكثريت جامعه در خدمت ثروت اندوزي افسانه اي اقليتي ناچيز در داخل و شركتهاي خارجي است

از ايـن   .  بـسر مـي برنـد      فقر خانواده است و ميليونها نفر در        15 كشوري است كه بخش اعظم ثروت در دست تنها           فيليپين

 را با قطع    تيليبراليس - و اين كشور سياست رياضت اقتصادي ن      دولت. وردآوجود مي   ه   فجايع طبيعي تلفات زيادي ب     ،جهت

  دولـت .كرده و همچنين به خـصوصي سـازي بيـشتر ادامـه داده اسـت      اجتماعي براي مردم فقير و نيازمندان اجرا  خدمات

 هيچ اقدام جدي ، يا به زبان ديگر و همين شركتهاي خصوصي سپردههم رسيدگي به وضع مردم را بهاكنون در اين شرايط 

   .انجام نمي دهد

  

  چه بايد كرد؟* 
نيـروي  " با عنوان يكتاب ر حال انتشارد Shock Doctrine و No Logo  نويسنده كتابهاي پرفروش،"مي كالينوان"

 ،وي كه از حاميان سرسخت جنبش حفظ محيط زيـست اسـت           .  و يك فيلم در همين زمينه است       "انقالب تغيير آب و هوا    
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اين ديگر موضوعي نيست كه . روي زمين را به خطر انداخته است       زندگي   ، سود بيشتر   كسب سرمايه داري براي  ": مي گويد 

ما فقط با ايجاد يك سد و يك چالش بزرگ در        . ن در برابر چشمان ما است     آ بلكه نمودارهاي    ،ي خواند بايد در كتابهاي علم   

   ". نيازمنديم"انقالب جهاني" از اين رو به يك .برابر كمپانيهاي بزرگ مي توانيم كره زمين را حفاظت كنيم

آنهـا كـه بـه آرامـي و سـادگي      . ه شـده انـد   حتي بسياري از دانشمندان از نتايج تحقيقات علمي خود شـوك ،وي مي افزايد  

خواسته در بي ثبات كردن نظم سياسي و اجتماعي         شان نا   به ناگاه متوجه شدند كه با سكوت       ،تحقيقاتي را انجام مي دادند    

   .جهان دخالت دارند

 بـه   در كـشورها و ود مبارزه عليه تغيير وضع موجـ به موازات اين، . نياز به كمكهاي اوليه دارندفيليپينحاضر مردم در حال  

   . عليه تخريب محيط زيست ضروري است"انقالب"اني يك لحاظ جه

.  ضروريـست   نيـاز   يـك   همبستگي جهاني براي مبارزه عليه تخريب محيط زيست         كه زندگي مي كنيم  نون ما در عصري     اك

  نبـرد جدا از مبارزه طبقـاتي و مبارزه در اين راه .  جهاني قرار گرفته است به توسعه پايدار در برابر جامعه      دسترسيخواست  

  .عليه سرمايه داري و كمپانيهاي بزرگ نيست

 به لحاظ حفظ محيط زيست براي تحقيق بيشتر آورده شـده            ين كشورها و كمپانيهاي بزرگ     ليست بدترين و بهتر    ،در زير  

  :است

  :بهترين كشورها -
   كوبا و كلمبياجزاير موريس، فرانسه، اتريش، ستاريكا، سوئد، نروژ،اايسلند، سويس،ك

  :كشور بدتر10 -
  ، چين، اندونزي، ژاپن، مكزيك، هندوستان، روسيه، استراليا و پرو آمريكابرزيل، 

   :ابهترين شركته -
Walt Disney, Sony, Samsung, Volkswagen, IBM 

  :كمپاني بدتر10 -
Coca-Cola, Dow Chemical, DynCorp, Ford Motor Company, KBR (Kellogg, Brown 

and Root), A Subsidiary of Halliburton Corporation, Lockheed Martin, Monsanto, 

Nestle USA, Philip Morris USA and Philip Morris International 

 كـه  هستند اي  گلخانه گازهاي از سوم دو توليد مسئول جهان سراسر در شركت 90 تنها ،تازه گزارش يك اساس  بر -) 1( 

  )1392 آبان 30راديو فردا، (.شود مي زمين مايشگر موجب

  

   مالكي نوري بازي كارت و آمريكا پرورده دست عراق، در سكتاريسم

 روي خونين در عراق ادثهبمب گذاري و ح چندين، ) آبان10 (همزمان با ورود نوري المالكي به واشنگتن در روز اول نوامبر    

تاكيـد  بسر مي بـرد،     داخلي   در پرتگاه جنگي سكتاريستي     عراق ، وي اتوريديكتتحت حكومت فاسد و      داد و بر اين امر كه     

  بمـب 70 هـر مـاه  طـور متوسـط    ه  ب. كنون سابقه نداشته است    تا 2008سال   از    فعلي يزشدت درگيريهاي خشونت آم    .كرد

  مـاه اول 9  هزار نفـر تنهـا در  5  نزديك بهن كشته شد ن حاصل آ  د كه يري مسلحانه در عراق صورت مي گير      گذاري و درگ  

  .همين حال ميليونها عراقي نيز ترك وطن كرده اند در.  و زخمي گشتن هزاران نفر ديگر است2013سال 

 ميالدي  2008آراميها در اين كشور دامن زده و خشونتها را از سال            اي به گسترش نا       اختالفات فرقه  ، خبرنگاران  گزارش به

   .ارجويان سني بيشترين عامل اين حمالت هستندگفته مي شود كه پيك. به باالترين سطح رسانده است
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امـا از ظرفيـت    و زماني كـه اوب  از واشنگتن موقعيت عراق اكنون با دو سال پيش در آخرين ديدار نوري مالكي    ،هر جهت ه  ب

  ويـروس " بـار مـالكي از   ايـن . متفاوت اسـت  داد سخن مي داد،  طور مستقل ه  دست گرفتن امور ب   ه   ب ييباالي عراق و توانا   

  .يد سخن مي گو، قرار گرفته آن كه عراق در جبهه مقدم"جنگي جهاني" و "اعدهلقا

 دامـن زده مـي       و شيعه كه توسعه القاعده     هاي سني درگيريها بين عراقي  ": در اين باره مي نويسد     "نيويورك تايمز "روزنامه  

نشاندهنده عمق اختالفات فرقه اي در  ،يكديگر شود و تالشهاي نيروهاي امنيتي براي جدا نگه داشته سني ها و شيعه ها از

ا بـه بـن    كه انقالب سـوريه ر  استدر خاورميانه رايج شده، رونديفرقه اي واضع با ريشه مخشونتهايي كه   .اين كشور است  

مـارتين  . طوريكه اين كشور را به مرز جنگ داخلي كـشانده اسـت           ه   در عراق نيز هر روز قوي تر مي شود، ب           و بست رسانده 

ريه در حال   جبهه عراق و سو   " باره گفته بود     اين ي بود، در  نماينده ويژه سازمان ملل براي عراق تا اوايل سال جار         كه   كوبلر

   ".ستندادغام در يكديگر ه

  هـم   در عـراق    همانهـا  ، همان قدرتهايي كه اين جنگهـا را در سـوريه حمايـت مـي كننـد                ، مي نويسد  روزنامه در ادامه  اين  

   .مشغولند

  طرفهـا عه و عربـستان سـعودي سـني از جنـگ افروزتـرين     ايران شي" :همين زمينه مي نويسد  در  نيز "تاكونوميس"مجله  

  ".هستند

روي هم سـوار   كاغذي كارتهاي است كه بابنايي عراق  ":  مي گويد  " براي بحران  الملليگروه بين   "، از   "جووست هيلترمن "

  ". استفروريختن معرض هر لحظه در  وشده

  

 اشنگتن، رسانه هاي سرمايه داري حرفهاي     لكي به و  ابا ورود م  

  بـين  هـا  بـودن اختالف   "ديرينـه و سـنتي    " خود مبني بر  رايج  

 از  "نيويـورك تـايمز   " . تكرار كردند  سني را شيعه و    مسلمانان

 مـي   آمريكااري  ذگت، تحليل گر سياس   "انتوني كوردزمن "قول  

اين برخورد درون تمدنهاست، به جاي برخـورد بـين         ": نويسد

   ."اتمدنه

  تنها براي سرپوش گذاشـتن      مشابه و انواع  داستان سرايي ن  اي

   . نقش جنگ طلبان در عراق استبر

سـازمان بـين    "، نويسنده و تحليـل گـر        )1 ("اشلي اسميت "

ــل ــسالمل ــه "ت سوسيالي ــوان  اي در مقال ــت عن ــشه "تح ري

نيــر "  از قــول"خــشونهاي فرقــه اي در عــراقامپرياليــستي 

پس از خونريزيهاي جنگ    : امدهااز پي " مقاله   ، نويسنده "روزن

يكـه هرگـز در     در حال ":  مـي نويـسد    " در جهان اسالم   آمريكا

 از جنگ داخلي بـين سـني و شـيعه تـا زمـان       نيز وجود نداشت اما هيچ سابقه اي    مذهبي  كامل گراييكشور عراق يك هم   

فرقه ن بسيج نشده بودند تا از  روحانيوهيچگاه هم تا اين حد رسانه ها و سياستمداران و.  ندارد وجود به عراقآمريكاتهاجم 

كه اگر يك غريبه   طوريه  در عراق بود كه روابط بين شيعه و سني را برهم زد، بآمريكااين جنگ .  در عراق دم بزنندگرايي

  " اين است كه شيعه هستي يا سني؟ از تو اولين سوال،را در عراق مالقات كني

  .پيش گرفته است  عنوان جنگ عليه القاعده رازيرب سنيها لكي سركوا در حال حاضر ممعتقد استاسميت 
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بهـار  " برخورد فرقه اي طبقه حاكمـه منطقـه بـا             جنگ داخلي،   كشيده شدن عراق به سمت     يك علت ديگر  ": او مي افزايد  

ين مي كـشيدند، طبقـه حاكمـه كـشورهاي          يد را از تخت پا    خو تونس و مصر حاكمان جبار       هنگامي كه مردم  . است "عرب

اكنون جنـگ فرقـه      . رو آوردند  ، آن بود  مبتكر آمريكا كه   "لاشغا جدا كردن و  " استراتژي    به  نگران وضع خود شدند و     ديگر

با آتش سنگين سـالح   ،بشار اسد كه با يك جنبش مسالمت آميز براي تغيير روبرو شد.  استاي به سوريه هم كشيده شده    

 مخالفـانش را     و كرد كه از اقليت دفاع مـي كنـد        ، وانمود مي    لفانشوي با اعالم جنگ عليه مخا     .  برخورد كرد  و ارتش با آن   

له فرقه ا منطقه نيز مساير كشورهاي بانفودس . خواند، حمايت مي شوندآمريكاان سعودي و تروريستهايي كه از سوي عربست   

مايت مي كنند و حتـي       دولت شيعه ايران و متحد آن لبنان و حزب اهللا از نيروهاي اسد ح              ،اي را در سوريه بزرگ كرده اند      

 جنگي به رژيم اسـد    تجهيزاتلكي استفاده مي كند تا      اايران از م  رژيم  . تن به تن با مخالفان در كنار ارتش اسد مي جنگند          

   ".برساند و عربستان سعودي و قطر از افراطي گران فرقه اي حمايت مي كنند

 ،از همين رو  ":  در ادامه مي گويد    اشلي اسميت 

 اي شده از سوريه به عراق پديده كشاكش فرقه  

و خشونت را به سـطوح   گسترش پيدا كرده    نيز

ي ايـران و عربـستان سـعود      .  است باالتري برده 

 آنهـا را    شبه نظاميـان  هر دو احزاب فرقه اي و       

همـين رفتـار در عـراق نيـز          .حمايت مي كنند  

ه است و اين كشور را به بازيچه        دامنه پيدا كرد  

 ، منطقـه   قـدرت در    كـسب  براي ي همه طرفها  

   ".تبديل كرده است

  

مالكي بـه مالقـات      است كه    يدر چنين شرايط  

 و ادعا مي كند كـه در جنـگ بـا            يداوباما مي آ  

 و  پيمـان لقاعده و جنگ عليـه تروريـسم هـم          ا

او به اوباما قول مي دهد كه .  استآمريكامتحد  

له ارا راضـي خواهـد كـرد در مـورد مـس           ايران  

ول مـي دهـد   همچنين ق. هسته اي كوتاه بيايد   

در  .براي برقراري صلح در سـوريه تـالش كنـد         

 نظـامي از جملـه      مالكي خواستار كمـك   عوض  

هليكوپتر، كشتي جنگي و هواپيماهاي جنگـي       

 .بدون سرنشين براي جنگ با القاعده مي شود

 روشن اسـت    ،البته اگر به سابقه وي نگاه كنيم      

   . او خود را فقط براي سركوب مخالفان تسليح مي كندكه

 و بـراي هميـشه بـه جمهـوري     ين نگراني كه شايد عـراق را كـامال   با اآمريكاطراحان سياستهاي حكومتي در  و ديگر  اوباما

 يـك مقـام بـاال و سرشـناس از حـزب دمكـرات در مجلـس                  ،"اليوت انگـل  ".  مالقات مي كنند   مالكي با   ،اسالمي باخته اند  
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آخر ايـران نفـوذ     سـر  امـا    ،اديم و همه پولها را مـا پرداخـت كـرديم          به نظر مي آيد ما خون د      ":  مي گويد  آمريكانمايندگان  

  ".ت و اين بسيار آزار دهنده اسپيدا كردبيشتري در عراق 

 در مـوقعيتي  ، تضعيف شـده  ب نشيني در افغانستان و عراق      كه در اثر عق    آمريكا": اشلي اسميت مي نويسد   در همين رابطه    

هاي مجلس سـنا دسـت بـه       اينكه بسياري از شخصيت   به همين دليل با وجود       .كند امر و نهي     مالكيقرار ندارد كه بتواند به      

  او را تحت كرده اند، اوباماسرزنشخاطر فساد و اعمال مستبدانه و سكتاريستي اش ه   زده اند و او را ب      مالكيانتقاد شديد از    

 بكـشد و آنجـا نگـه       خود  سمت به را   مالكيدولت او تالش مي كند تا جايي كه مي تواند           .  نگذاشت هيچ فشار قابل اهميتي   

   ".دارد

 و همچنـين  براي كنترل حريم هـوايي عـراق  و يك سيستم موشك دفاعي  F-16 واپيماهاي جنگيه  فروشاوباما با ادامه

  مـالكي بـراي  خواسـت در ل مي شود، موافقـت كـرد، امـا   اس كه براي اسد ار محموله هاي هوايي جمهوري اسالمي   رهگيري

ران سـني بكـشد و    خواسته شد كه دست از آزار سياستمدا      مالكياز سوي ديگر، از     .  را رد كرد    چنگي هاي هليكوپتر دريافت

   . در واقع مالكي را براي ادامه جنگ داخلي ياري مي دهدبامااو.  موافقت كندبا تقسيم قدرت

 سمت ز بتواند عراق را ارده وتفاده ك ها و كردها اس    كه از سني   اميدوار است مانند بوش    اوباما هم ":  معتقد است  اشلي اسميت 

   ".د سوق دهآمريكاايران به سمت 

 ،دامـن زده شـده     آمريكاكه توسط   فرقه اي    درگيريهاي    تا چه زماني    مشكل است كه پيش بيني كنيم      اين": وي مي افزايد  

گونه هر يك   ت كه چ   پافشاري دارند و آن اين اس      ك امر مشترك  رد، شيعه و سني بر ي      در حال حاضر ك    .ادامه خواهد داشت  

 يـك    بـراي   هـدف، بـستري    همـين . به چنگ بياورند   ، در كنترل دولت است     صنعت نفت را كه اكنون     درآمدهايمي توانند   

  ". استجنگ داخلي تمام عيار

 .طور كلي مي توانـد بـه تقـسيم عـراق بيانجامـد            ه   كه ب   است تمايالت گريز از مركز    .در عراق وجود دارد   ي كه   چالش ديگر 

 خواهـان خودمختـاري در      نيـز  ها بخـشي از سـني     .اليمي نشان داده اند كه مي خواهند از عراق جدا شوند          ردها ع برخي از ك  

   .منطقه خود هستند و اين درحاليست كه دولت عراق مصمم است كنترل سراسر كشور را در دست داشته باشد

 امـا آينـده عـراق اكنـون بـه           ،اسـت ذير  انكار ناپـ   و رژيم مرتجع جمهوري اسالمي در عراق         آمريكا امپرياليسم فوذاگر چه ن  

 براي باز گرداندن  بايدالمللي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين . مختلف كشور عراق مشروط استو اقوامها  همزيستي گروه 

  آن، فـساد در همـه اركـان   ايجـاد نهادهـاي دمكراتيـك و    به دليل جلـوگيري از  دولت عراق . اين كشور ياري كنند بهصلح  

 بايد براي برقراري جامعه اي سكوالر كه بـراي همـه اديـان احتـرام و                  مردم عراق  .نابساماني را به عهده دارد    ليت اين   ومسو

يم جمهوري اسالمي گرفته تا   ژ از ر  ،گراناشغالست  د .حقوق مساوي در نظر مي گيرد و جامعه اي مدرن و آگاه تالش كنند             

ن نيست مگر در اتحاد مردم و مبارزات كارگران و زحمتكـشان ايـن   ها ممك اين. بايد از اين كشور كوتاه گردد   ، و غرب  آمريكا

  . كشور

 "نت زي" ،"پانچ كانتر" در او هاي نوشته ،"رويو سوسياليست" تحريريه هيأت عضو و آمريكايي جنگ ضد فعال - 1

 شود مي چاپ "زي" مجله و

  

  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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  ژنونامه توافق
  

  توافق به مخفی کاری بر سر جام زھر اتمی
  جعفر پويه

  

 كـار  .سـت اسي براي رژيم واليت فقيـه شـده ا   پا را فراتر نهاده و تبديل به معضلي اس"كاغذ پاره"تحريمهاي بين المللي از  

 قدرت جهـاني    6ه با   براي رژيم آنچنان باال گرفته كه بعد از مدتها ايما و اشاره، پايوران آن به حرف آمدند و خواستار مذاكر                   

  حتيوجه علي خامنه اي و پادوهاي او در اركان قدرت       فته پيداست كه در اين كار به هيچ        ناگ .جهت كاهش تحريمها شدند   

كـه    وقتـي فقط . جلو اين فاجعه را مي گرفتند     ست مي باي  ابتدا از   ، زيرا اگر اينگونه بود    ،دكي منافع مردم را در نظر ندارند      ان

كار شدند ه  كاربدستان و ريزه خواران خوان يغما دست ب،ام منافذ رژيم كارگر شد و مشكالت رخ نماياند تحريمها در تمآثار

  .تا چاره جويي كنند

روانه كردن فشار تحريمها بر گرده مردم و وارد آوردن فشار مضاعف بر آنان براي اثبات اينكه تحريمها مردم ايران را هـدف              

  عليه بيماران، حتا كـم اطـالع   تحريمادعايرو در بازار كشور و  كمبود آشكار دا  .اده است  تا كنون چندان كارگر نيفت     ،گرفته

 زيرا به يمن وجود دستگاههاي ارتباط جمعي همگان مي داننـد كـه دارو شـامل تحـريم      ،ترين افراد را هم نتوانست بفريبد     

 گر از اين راه بتوانند  متا  د،  ي مي كن  مردم باز نيست و اين دستهاي آلوده و جنايت پيشگان رژيم است كه اينگونه با زندگي               

  . خشم و نارضايتي مردم از شرايط موجود را به سمت خارج منحرف كنند

د و هر گونه بهانه رژيم در مورد كمبود اين اقالم به معنـي وارد آوردن فـشار بـر     مواد غذايي شامل تحريمها نمي شو     دارو و 

 پادوهاي خود را براي  ، پس چه چيزي باعث مي شود كه علي خامنه اي          .هدمردم تهيدست براي مقاصد سياسي معنا مي د       

  مذاكره روانه كند تا اندكي از فشار تحريمها بكاهند؟

  

  واكنش زير فشار

 بلكه آمـار اعـدامها بـه       ،روي كار آمدن دولت روحاني با رنگ بنفش و كليدي زنگ زده، نه تنها گرهي از كار مردم باز نكرد                   

 گلوي روزنامه نگاران و صاحبان قلم .نهاد و بگير و ببند دستگاههاي داغ و درفش رونقي دوباره پيدا كرد  شدت رو به فزوني     

   .گله هاي اوباش حكومتي در خيابانها افزوده گشتبر تعداد فشرده تر شد و 

بـراي عبـور از    ترين رژيم رو به جامعـه جهـاني اسـت       تغيير وي  ،به اين داليل روشن مي توان گفت كه وجود دولت روحاني          

  .گردنه سختي كه قطار بي دنده و ترمز در آن گير افتاده است

لهـاي بـاد آورده   منهاي امپراتوري مالي و اقتصادي اي كه خامنه اي آنرا كنترل مي كند، بسياري از اهرمهاي قدرت او با پو      

 هاي گردن كلفـت و مفتخـور مـي       او كه ثروت ملي مردم ايران را همچون ارث پدر خود و آخوند             .دمي شو روغنكاري  نفتي  

  درآمـد   بنـد آمـدن    . خود را تغذيه مي كند     داند، از راه اين درآمدهاي كالن است كه همه نهادهاي داخلي و خارجي قدرت             

و هـاي كـالن اش از سـوي ديگـر، دسـت او        م از يك طرف و بلوكه كردن دارايي       پترودالرها و فشردن گلوي آن توسط تحري      

 يـك   برپـايي دالرها عربده رهبـري جهـان اسـالم و سـوداي      اين پترو   بديهي است بدون   .ه مي كند  پادوهايش را از آنها كوتا    

نان سنگين اسـت كـه   در داخل و خارج كشور آنچ او  پروژه هاي  هزينه هاي سرسام آور    .خالفت اسالمي بي معني مي شود     

   . دالرهاي نفتي ادامه حيات آنها ممكن نيستبدون دسترسي به
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ر بعضي از نهادهاي سركوب نظامي و امنيتي متولي امور اقتصادي و اجرايي هستند تا دست و كيسه                  هرچند در داخل كشو   

 اين نهادها نيز به سرگيجه دچـار خواهنـد   ، اما بدون يك ارتباط گسترده بين المللي و رابطه اقتصادي        .شان از پول پر باشد    

 .وجود آيده مي رود تا بين آنها نيز كشاكش و درگيري ب        دور خود چرخيدن و دست درازي به منافع يكديگر          ه  شد، زيرا با ب   

 است تا بتوانند با جهان بيرون ارتباط بر قرار كنند و با زد و بندهاي اقتصادي و روزنه هايياين است كه چاره كار باز كردن 

 اينهـا   .راهم نماينـد   خود را ف   زيرمجموعه هاي  امكان ارتزاق    ،سياسي از يك طرف كيسه شان را پر تر كرده و از طرف ديگر             

  . مي كشد رژيم را به روي ميزفات اتميفقط بخشي از داليلي است كه ضرورت گفتگو و مذاكره پيرامون پرونده تخل

اليكـه همگـان مـي داننـد      در ح-  امـور خارجـه  ارت از شوراي امنيت ملـي بـه وز    هسته اي مذاكره  ارگان اجرايي   جابجايي  

 جيـب ديگـر   و گذاشـتن در از يك جيـب    مهرهبيرون آوردن فقط -  و تاييد او باشدد با مشورت رهبر   باي  آن  وزير برگماري

 اما به هرحال بايد بزك تيم جديد از بيخ و بن نشانه هاي جديدي را داشته باشد تـا چـرخش خامنـه اي در                .معنا مي دهد  

  .سياست خارجي را نشان دهد

  

 در ابتداي امسال هم گفتم كه به": كايي در مورد مذاكره گفت آمريهاي تير در مورد اظهارات مقام30در هرچند خامنه اي 

  ". امريكاييها غيرقابل اعتماد و غيرمنطقي هستند و در برخوردهايشان صادق نيستند... مذاكره با امريكا خوشبين نيستم

 نيـستم، بنـده     من مخالف حركتهاي صحيح ديپلماسـي     ":  شهريور در مالقات با فرماندهان سپاه گفت       26اما اندكي بعد در     

  . هستم" به نرمش قهرمانانه،معتقدم به همان چيزي كه سالها پيش نامگذاري شد

ها را غير قابل اعتماد مي داند و به آنها خوش بين نيست و از سوي ديگر موافق ديپلماسي مـي              يياينكه او از يك سو آمريكا     

  اين گرفتـاري .جي است كه در آن گرفتار شده است       خود گوياي وضعيت به غايت بغرن      ،"نرمش قهرمانانه "شود و معتقد به     

 بـر خـالف احمـدي نـژاد،         ، اين است كه روحـاني در سـفر بـه نيويـورك            . ساخته را بايد چاره كند     يشكه او خود براي خو    

چمشي و فرد مورد اعتماد خامنه اي، دست از حرفهاي بي سر و ته بر مي دارد و تالش مي كند تا چهره ديگري از رژيم نور

 روحاني در پايان اين مسافرت با اوباما گفتگوي تلفني مي كند و اينگونه نه تنها خود را تابو شكن مـي           .به نمايش بگذارد  را  

  . نيويورك بنامد سفر براي علي خامنه اي ازشوردارا دست  بلكه سعي دارد تا آن،داند

 داد .سير ماشينش را سد كرده بودند، استقبال شـد اما در فرودگاه تهران از او با لنگه كفش و صف نمازگزاران خياباني كه م 

و بخـشي از  ، اطرافيان احمدي نـژاد  )ه كننده قبليمذاكر(و هوار جريانهاي مختلف از روزنامه كيهان گرفته تا سعيد جليلي    

 كـشد  مي   جاييه   كار ب  . به آسمان مي رسد    ....هايي از سپاه و آخوندهاي رنگار و وارنگ و مداح و            نمايندگان مجلس تا بخش   

برخي از اقدامات مسووالن دولت در سفر نيويـورك بـه جـا نبـوده             ":  به ميدان مي آيد و مي گويد       ه شخصه بكه خامنه اي    

  ".است

 زيرا ظريف در مجلس و ديگر نشستهايي كه براي پاسـخگويي او             ،نشانه اي از نرمش قهرمانانه اوست     اينگونه مخالفت، خود    

  . انجام شده است"مقام معظم رهبري"تكرار كرد كه همه كارهاي با اطالع  با مد وتشديد ،ترتيب داده بودند

  

  توصيه هايي از لندن 

با همه اين بگير و ببندهايي كه بوقهاي رژيم يكسره در آن مي دمند، اما دولت و دستگاه ديپلماسي رژيم خود را آماده مي                   

گمانـه  گفتگو و نظريـه پـردازي،       بازار  ها شروع مي شود،     ريزيبرنامه  .  قدرت جهاني روبرو شود    6كند تا در ژنو با نمايندگان       

 وزير امـور خارجـه سـابق انگلـيس و يـار             ، جك استراو   سر و كله    اين وسط به يكباره    . گرم است  زني، خط دهي و كشاكش    

 را بـه عنـوان   يش در اختيار اوست كه همـه طرفهـا      "بي بي سي  " همچون هميشه    . پيدا مي شود   مابه و گلستان روحاني   گر
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روحاني را تاييد صالحيت     ،مذاكرات قبلي به   با اشاره  ، او پس از تعريف و تمجيد فراوان       . مورد خطاب قرار دهد    "كارشناس"

  ".خرج نمي داد و راه چانه زني را به خوبي بلد بود، اما مي شد با او به توافق رسيد  او هيچگونه نرمشي به": گفتكرد و 

 و آن اينكـه  نكته سـومي هـم هـست      " :كار هم گرفته شد اين بود     ه   پيش رو كه ب    جان كالم جك استراو در مورد مذاكرات      

  ".براي اين كار بايد مقدمات زيادي در پشت پرده آماده شود

 زد و بندها در پشت پرده ! ارتباط جمعي پنهان نگه داريدي توافقات را از مردم و دستگاهها! مخفي كاري كنيد،به يك كالم

ـ      6 اين نصايح از سوي دو طرف اين ماجرا يعني           !ا مطلع نگردد  انجام شود و كسي از آنه      كـار بـسته    ه   كشور و عوامل رژيم ب

  .شد

 و رسـانه هـا   و عمـومي  عرصـه ت از آنهـا پنهـان مـي شـود و از          يعني مذاكره اي كه مربوط به منافع عموم مـردم اسـ           اين  

 در پـشت پـرده      شـود  و معلـوم نمـي       مـي شـود   رانـده    حوزه خصوصي    ، به پشت پرده يعني    آنهاي ارتباط جمعي    دستگاه

  . چه زد و بندهايي خواهند كردمنافع مردم گرد نمايندگان دولتها و رژيمهاي غالب و حاكم

 در تهـران شـهرداري اقـدام بـه نـصب            . تب و تاب طرفين نيـز بـاالتر مـي رود           ،تر مي شويم   هرچه به زمان مذاكره نزديك    

 كه ادامه همان حرفهاي گذشته خامنه اي و عدم اعتماد او بـه مـذاكره                 مي كند  "صداقت آمريكايي "بيلبوردهايي در مورد    

 گمانه زنان در مورد شعارهاي اين روز و چگونگي          )گرد اشغال سفارت آمريكا در تهران     سال( ، سيزده آبان  نزديك شدن  .است

 از ،زاف عوامل رژيم خالف الف و گ   همگان مي دانند بر   در حالي كه     . باندهاي حكومتي را به خود مشغول مي كند        كشمكش

 . با اين موضوع نيز مهم به نظر مي رسـد          هابسته اند، اما چگونگي برخورد آن     همه بيشتر آنها هستند كه به اين مذاكره اميد          

مـذاكره  ":  مـي گويـد    شي آيـد و بـرخالف گفتـه هـاي سـابق            آبان خود به ميدان م     12 خامنه اي روز     ،در اين آشفته بازار   

  ".خود ما و بچه هاي انقالبند و هيچ كس نبايد آنها را سازشكار بنامدكنندگان ايراني بچه هاي 

 ،مذاكره كنندگان ماموريت سختي را بر عهده دارند و هيچ كس نبايد ماموري را كه مشغول كاري است    ": او همچنين گفت  

  ".تضعيف كند

 دولت را با بدترين اتهامـات مـورد هجـوم           با اينكه خامنه اي تالش كرد تا اندكي از فشار نيروهايي كه تيم مذاكره كننده و               

 .اما تظاهرات سيزده آبان با تداركات وسيع انجام گرفت و از هميشه تندتر وتيز تر به آمريكا تاختنـد         بكاهد،   قرار داده بودند  

 ها در بـاالترين رده هـاي حكـومتي        است و تصميم   "مامور"هرچند خامنه اي بسيار واضح گفت كه تيم مذاكره كننده تنها            

گرفته مي شود، اما ميدانداري نيروهاي ذي نفع نشان داد كه كاله خامنه اي چندان پشمي ندارد و مدتهاست كه آنها براي        

  .حرفهاي او تره هم خرد نمي كنند

 وزير امور خارجه رژيم واليت فقيه در يـك حركـت      ، جواد ظريف  . آبان مذاكرات اتمي در ژنو آغاز شد       16اما به هرحال روز     

 عليـه خـود و تـيم        ديدن تيتر روزنامه كيهان    با   دش را  كمر در  اطوار او   . سعي كرد خود را شبيه دكتر مصدق بسازد        ناشيانه

 مـي   ظريـف  در برابـر ديـدگان        افرادي اقدام به كفن پوشيدن و سينه زنـي         اگر  نبود  معلوم . توضيح داد  مذاكره كننده اتمي  

  مي آمد؟وي سر بر  چه باليي ،كردند

  

   شد"روريغيرض"بحراني كه 

 صبحانه كاري را با اشتون صرف كرد و قرار و مـدارهاي اوليـه در آنجـا                  ، بيايد ت ژنو قبل از اينكه به محل مذاكرا       ظريف در 

او  دوره گفتـه بـود كـه در     ابـاتي اش     به اين دليل بر اين گفتگوها نظارت دارد كه روحاني در تبليغـات انتخ              او .گذاشته شد 

وم و چهـارم  و از اينكـه سـطح آن تنـزل كـرده و بـه افـراد دسـت سـ         انجام شده شورهامذاكرات در سطح وزراي خارجه ك 

 ، ظريف و جان كري، او در نيويورك نيز سعي كرد بر خالف معمول رژيم.ه بود ابراز نارضايتي كرد،هگرديدديپلماسي واگذار 
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 ، به زبـان ديگـر  .مذاكرات نشان دهدطح  خود را براي باال كشيدن س     وزير امورخارجه آمريكا را پشت يك ميز بنشاند تا عزم         

  .بود "ديدن كدخدا" روحاني براياولين گام علني اقدام نيويورك 

امـور   عبـاس عراقچـي، معـاون    را اما سرپرستي هيات مـذاكره كننـده ايرانـي      ، آبان هر چند ظريف حضور داشت      16اما در   

،  وندي شـرمن   ،معاون كاترين اشتون  ،  نيز هلگا اشميد   كشور مقابل    6 از   .به عهده داشت  قوقي و بين الملل وزارت خارجه       ح

س ديتـر   سرگي رياكوف از روسيه، سايمون گـس از بريتانيـا، ژاك او ديبـر از فرانـسه، هـان            ،معاون وزير امور خارجه آمريكا    

   . حضور داشتنده خلع سالح وزارت امور خارجه چينمدير كل ادار، لوكاس از آلمان و پنگ سن

ي و وزير امور خارجـه      ، علي اكبر صالحي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتم           رژيم كننده   در مورد تيم مذاكره   

موضـوع هـسته اي بـاالتر از همـه      ":  او تصريح كرد   .مذاكره كنندگان ايراني با اختيارات وارد مذاكره شده اند        ،  پيشين گفت 

  ". سكاندار آن هستندوعات است و مقام معظم رهبري شخصاموض

 در مـورد آنچـه در صـبح ايـن مـذاكرات             . آنچه در ژنو مي گذرد را در اصل علي خامنه اي رهبري مي كنـد               ،ين حساب با ا 

 . بـسيار مفيـد بـود      .امروز صبح پيشنهاد ايران را از زبان آقاي ظريف شنيديم         ":  مايكل مان، سخنگوي اشتون گفت     ،گذشت

  ".ر بپردازيميات بيشتيد ازظهر از سر مي گيريم تا به جزمذاكرات را بع

 اما گفته مي شود كه اين طرح پيشنهادي         ،در مورد اين پيشنهاد و چند و چون آن هيچ كسي حرفي به ميان نياورده است               

  . نام داشته است"ديهاي جد آغازي براي افق،ر ضرورييبحران غك ياني بر يپا"

دهند كه   ر راس آنها علي خامنه اي پاسخ      اگر آنچه گفته مي شود درست باشد، بايد سركردگان رژيم جمهوري اسالمي و د             

 را دامـن  كشانده است؟ چرا بحراني شده اند كه كشور را تا لبه پرتگاه يك جنگ "ضروريران غيريك بح "چرا باعث و باني     

 اقتصاد و توليد كشور را دچـار يـك معـضل بـزرگ كـرده و بـسياري از منـابع                      "غيرضروري" به طور    سالهاست زده اند كه  

  را به باد داده است؟ اقتصادي آن

 ن طرح محرمانه است و محرمانه باقي مـي        يا": در مورد اين طرح خبرگزاري حكومتي ايرنا از قول عباس عراقچي مي گويد            

  ".جه برسديرات به نتكماند تا مذا 

انـد از   رفهـا توافـق كـرده        اما تمامي ط   ،مذاكره به خوبي آغاز شده    ": همچنين مايكل مان، سخنگوي خانم اشتون نيز گفت       

  ".يات مذاكرات خودداري ورزنديافشاي جز

يـات فنـي    يبراي نخستين بار ما مذاكراتي بـا جز       ": ورك تايمز گفت  يك مقام آمريكايي كه نامش ذكر نشده به روزنامه نيوي         

  ".دقيق داشتيم كه بعد از ظهر هم ادامه پيدا كرد

 در . دست پر از ايـن مـذاكره بيـرون بياينـد           با  شكل ممكن   تا به هر   شتند كه نمايندگان رژيم تالش دا      بود اامر پيد اهر  از ظ 

مذاكرات امروز آن طور كه همكارانم گزارش داده اند، بـسيار مثبـت بـوده و                ":  ظريف به خبرنگاران گفت    ،پايان روز نخست  

جلـو   بايد جزييات هماهنـگ شـود تـا    .ي استرا شده كه آن هم مرحله دشو   زمينه براي ورود به مرحله نگارش متن فراهم       

  ".برويم

ايـن امكـان   ":  رييس جمهور آمريكا به شبكه تلويزيوني ان بـي سـي گفـت     ، باراك اوباما  ،در پايان روز دوم يعني پنج شنبه      

تمـي خـود را   هست كه با ايران به توافقي چند مرحله اي برسيم؛ به اين شكل كه ايران نخـست هرگونـه پيـشبرد برنامـه ا         

  ".اهش دهيمها را نسبتا كمتوقف و ما نيز تحريم

 سـفر كـري بـا    .يل را نيمه تمام گذاشت و راهـي ژنـو شـد   ي سفر خود به اسرا  همچنين به دعوت كاترين اشتون، جان كري      

 پس از . را نشانه روشني از امكان توافق هسته اي دانستند پوشش وسيع رسانه اي روبرو گرديد و اكثر رسانه هاي خبري آن

  .حاضر در مذاكره نيز روانه ژنو شدند خارجه بقيه كشورهاي يران وز،جان كري
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ت نگرفتـه و  توافقي صور، ش در مورد علت حضورش تاكيد كرد   هتل محل اقامت   برابرن كري به محض رسيدن به ژنو در         جا

  . به ژنو آمده استهااهديدگبراي كم كردن فاصله 

نشـستي در سـطح وزيـران امـور         در صورت توافق اين امكان وجود دارد كه         ": همچنين عباس عراقچي به شبكه خبر گفت      

   ".خارجه برگزار شود

به نظر مي رسد سـندي امـضا نمـي شـود و در ايـن حـد       ": او درباره طرحي كه قرار است در ژنو به امضا برسد، تاكيد كرد         

  ".خواهد بود كه يك بيانيه مشترك صادر شود

آوري  او كـه از قبـل طـرح گـرد      .بي عمل كرد  خوه   پر سر و صدا، دولت روحاني ب       تبليغات از نظر طراحي يك      ترتيب ه اين ب

وزراي خارجه كشورهاي شركت كننده در مذاكره را در آستين داشت، با اجرايي كردن آن تمام رسانه ها را به سـوي خـود      

 در حالي كه كري از يك طرف و از عراقچي از طرف ديگر تكرار كردند كه توافقي حاصل نشده و حتـا عراقچـي                         .جلب كرد 

دعـوا   اين همه سر و صداي براي چه بود؟، پس اكثر بيانيه اي منتشر مي شود خارجه حديرانورت جلسه وز كه در ص  گفت

  ؟ بر سر چه بوديلي هياهوي نتانياهو نخست وزير اسراو

اشـا مـي   حرا   همـه آن  ، و به توصيه جك اسـتراو       يا اينكه كاسه اي زير نيم كاسه است        ،يا كري و عراقچي دروغ مي گويند      

   .كنند

 ولـي اگـر نتيجـه    ،ه چـه بهتـر  كرات به نتيجه برسد كاگر مذا ":  آبان گفت  12 نبود كه خامنه اي در سخنراني روز         ادفيتص

  ".شور بايد روي پاي خودش بايستدكه ك معنايش اين باشد ،نگرفتند

 تا كنون كشور روي پاي كس ديگري ايستاده بود كه از اين به بعد بايد روي پاي خودش   گوييف مي زند كه     او آنچنان حر  

  .هرچند او مشتاقانه در انتظار يك توافق حداقلي است تا اندكي از فشارها بر رژيم را كاهش دهد! بايستد

ترك به طور بيانيه شامل طرح      متني مش ": در پايان اين روز عراقچي به خبرگزاري ايسنا در مورد تفاهم نامه احتمالي گفت             

در حال مذاكره است و چارچوب اين متن همـان چـارچوب طـرح    ) اهداف مشترك، گام اول، گام آخر(سه مرحله اي ايران  

 نيز بر روي آن بحث مي شود و قرار است بر همين مبنا بـه نتيجـه   2 ارايه شد و در ژنو 1پيشنهادي ايران است كه در ژنو       

  ".برسيم

 است كه مذاكرات سه جانبه ظريف، اشتون و كري پس از بيش از چهار ساعت پايـان يافـت و جـان كـري در      اين در حالي  

 هنوز كارهـاي بيـشتري      .دست آورديم ه  كرديم، پيشرفتهايي ب   در حاليكه براي كم كردن فاصله تالش مي       ": مورد آن گفت  

  ".هست كه بايد انجام دهيم

  . و ماراتن مذاكرات سه جانبه ظريف، اشتون و كري به پايان رسيدبه هرحال روز دوم در سر و صداي رسانه ها

 وزيـر  ، لوران فابيوس  ،روز سوم وقتي كه مايكل مان خبر داد كه جان كري و خانم اشتون مشغول مذاكره و مشاوره هستند                  

  ". طرفين است درصد، مورد اختالف20تاسيسات آب سنگين اراك و غني سازي در سطح ": تاكيد كردامور خارجه فرانسه 

  

  توافقهاي پنهاني و بازي دوجانبه

 . مثبـت ارزيـابي شـد   ،طوالني شدن اين مذاكرات از سوي كارشناسان از يك سو نشانه اختالفـات عميـق و از سـوي ديگـر         

 .در اين مرحله نهايي شدن قراردادي با ايران اصال قطعي نيـست            ،احبه با يك راديو فرانسوي گفت      فابيوس در مص   ،همزمان

ن ي به هيچ وجه مطم    . كشور حاضر در مذاكره نيست     6پيش نويس اوليه اي تهيه شده است كه مورد تاييد           ": افزوديوس  فاب

  ".نيستم كه بتوانيم به سرانجامي برسيم
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 به بعد است كه بعضي از كارشناسان گفتند دست پخت كري و ظريف مورد پسند كشورهاي ديگر نبوده و پس  نقطهاز اين 

برخـي تحليلگـران معتقدنـد كـه آنچـه كـه از ديپلماتهـاي               ": برگزاري حكومتي ايرنا در اين مورد نوشت       خ .زده شده است  

، حكايـت از آن دارد كـه علـت و          شـود    شنيده مـي   فرانسوي و آلماني و سياستمداراني كه با مذاكره كنندگان ارتباط دارند          

 5+1 قرار بود اين توافقنامه توسط گروه        .ه عجله كردند  اشكال پيش آمده اين است كه ايران و آمريكا در تهيه متن توافقنام            

  ".به امضا برسد

ها و محافل سياسي پيش بيني مي كردند كه در اين دور   تمام رسانه": ايرنا، لوران فابيوس را مانع توافق اعالم كرد و نوشت

هاي لوران فابيوس، وزير خارجه     خواهيخواهند يافت، اما با زياده      از مذاكرات طرفين به يك توافق بزرگ و قابل توجه دست            

  ".فرانسه در سومين روز مذاكرات ناگهان صفحه شطرنج بازي تغيير كرد و مذاكره كنندگان آچمز شدند

 ايـن دور از      شكـست   فابيوس و چرخش نمايندگان رژيم از آمريكا به سوي فرانسه و مقصر دانـستن آن در                 از دشمن سازي 

:  ابـوظبي گفـت     آبان در  20 او روز    .ير امورخارجه آمريكا در اين مورد موضعگيري كند       مذاكرات باعث شد كه جان كري، وز      

  ".ردي بپذن توافق را در آن لحظه خاصيران قادر نبود كه اي ولي ا،ده بودنديهاي جهاني با هم به توافق رسقدرت"

  ".رفتيران آن را نپذي ولي ا،ن همراهي وجود داشتيا": وي افزود

گزاريها از ژنو، ظريف خود در روز شنبه با لوران فابيوس و كاترين اشتون ديدار سه جانبه اي را برگزار هرچند به نوشته خبر

احتمال توافق بر بيانيه مشترك ايـران       ":  ايراني خبر داده بود    هايدار خبرگزاري ايسنا از قول مقام     كرده بود و بعد از اين دي      

  ". قوت گرفت،ي كنند كه شش وزير خارجه آنرا نمايندگي م5+1با اعضاي 

ايران جلـسه   رژيم  پس از اين خبرهاست كه وزيران خارجه آمريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و آلمان بدون حضور نمايندگان                 

 همزمان با اين جلسات اكبر هاشمي رفسنجاني، ريـيس          .در ميان بگذارند  آنها  را با     نتيجه ،ار كردند تا پس از توافق     اي برگز 

دنيـا هـم متوجـه شـد        ": ت رژيم واليت فقيه در جلسه روز شنبه مجمع درباره اين مذاكرات گفـت             مجمع تشخيص مصلح  

والن را هم دارند و اگر جدي نبودند، آنها جدي نمي       و و به تبع آن پشتيباني مردم و مس        ا پشتيباني رهبري   ه مذاكره كننده 

اي ظريف با آقاي كري و خـانم اشـتون دليـل     ساعته آق5شدند و وزراي خارجه شش كشور راهي ژنو نمي شدند و مذاكره     

  ".خوبي بر جديت دو طرف است

ـ       بار ديگر   رفسنجاني با اين سخنان   ه  تاكيد كرد كه آنچه در ژنو مي گذرد از سوي خامنه اي رهبري مـي شـود و او بـراي ب

 يـران  اسـت كـه وز      بـه همـين دليـل      . آماده بوده و جديت دارد     "سركشيدن جام زهر  "دست آوردن نتيجه يا به زبان ديگر        

  .را پيمانه زده و به حلق او سرازير كنند خارجه شش كشور در ژنو حضور دارند تا آن

 ايراني، معاون اشتون و وزراي خارجه شش        هاي مذاكرات همچنان كه از قبل مقام      اما با همه اين حرفها در پايان اين دور از         

  . آبان محول شد29 و 28دي مذاكرات به كشور حاضر در ژنو گفته بودند، توافقي حاصل نشد و دور بع

  :اما آنچه از مجموع خبرها و حجم باالي شانتاژ خبري رژيم مي توان نتيجه گرفت اين است كه

دستگاه ديپلماسي رژيم جمهوري اسالمي با همراهي شيخ ديپلمات و كليد بدست سعي كرد در اين مـدت بـر خـالف                        -1

دهـي همدسـت انگليـسي اش         به همين جهت با خط     . افكار عمومي معرفي كند    گذشته، خود را مشتاق مذاكره و توافق به       

و سپس تالش نمود تا با مظلوم نمايي و قيافه حـق بـه جانـب                 حذف كرد     عمومي را از متن مذاكرات     حوزه ابتدا   ،"استراو"

  . معرفي كند ديگري را مقصر و كارشكن امور خارجه شش قدرت جهاني، كسانيرانگرفتن در حضور وز

  آمريكا را كنـار  ازمذاكره طوالني مدت ظريف و جان كري از يك طرف نشان مي داد كه رژيم دشمني و شيطان سازي          -2

 به زبان ديگر رژيـم در ايـن         . كسان ديگري را مخل سر گرفتن روابط بين ايران و آمريكا معرفي كرد             ،نهاده و از سوي ديگر    
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 شكافي بين اروپا و آمريكا ايجاد كند و فرانسه يكـي از كـشورهاي               چند روز سعي كرد تا در جبهه بين شش قدرت جهاني،          

  .قدرتمند اروپايي را قرباني اين طرح مزورانه خود سازد

ران قادر نبود يا" اعالم كرد كه بي درنگ  سريع طرفهاي مقابل به شكست انجاميد و جان كري           واكنشاما اين طرح رژيم با      

  ."درين توافق را در آن لحظه خاص بپذيكه ا

 از اين   ، مذاكرات هسته اي با ايران خواند       فرانسه در  "رويكرد سازنده " دولت آلمان نيز به خاطر آنچه        ،همزمان با جان كري   

 براي اينكه مقامات غربي اثبات كنند كه دست رژيم ايران و تيم حسن روحاني را خوانده اند، باراك اوباما                .كشور تقدير كرد  

 و بر آنچه در ژنو گذشـت تاكيـد كـرده و             س جمهور فرانسه تلفني گفتگو كرد      ريي ،نسوا اوالند  آبان با فرا   23روز چهارشنبه   

   . براي دستيابي به توافق خواند"دجدي، محكم و قابل اعتما"پذيرش آنرا زمينه اي 

داشـته و   تيم مذاكره كننده رژيم برخالف همه ادعاها، اختيـاري از خـود ن   كه جان كري بر مي آيدم كالمضمونهرچند از  

را به تهران برده و اين خامنه اي ست كه بايد در اصل با سند جـام زهـرش موافقـت     ، آنتوافقمتن بايد براي نهايي كردن   

 اما تيم حسن روحاني سعي كرد تا اين ميانه با شكاف در حبهه حريف، تونلي براي خود بـاز كـرده مگـر از محـل آن                            ،كند

 موضعگيري به موقع مقامات آمريكايي و اروپايي نشان داد كه دوره چنين سياسـتهاي               . پيدا كند  نه اي براي عبور   بتواند روز 

 زيرا همگان مي دانند رژيم جمهوري اسالمي در بن بستي قرار دارد كه بدون توافق .بي ارزش و كودكانه اي بسر آمده است

يغاتي نمي تواند فرانسه لب صدا و تسر و طراحي يك آكسيون پر     .و عقب نشيني در پرونده اتمي نمي تواند از آن خارج شود           

  .يل را جانشين دشمني با آمريكا كند و افكار عمومي هم چندان خريدار اين دشمن سازي نشدييا اسرا

  

  جام زهرجرعه اي از 

 آبان ساعتي قبل از اينكه دور سوم مذاكرات در ژنو آغاز شود؛ خامنه اي در جمع بسيجيان در تهران سخنراني كرد        29روز  

  سال بحران آفريني8حمدي نژاد در  او در اين روز نشان داد كه منشا ادبيات ا    .و با لحن لمپني اسراييل را خطاب قرار دارد        

 جمله اي كه از دهان سگ هـار  ،آيا نظام اسالمي به دنبال جنگ با ديگران است":  او در اين سخنراني گفت     ، باري .كجا بود 

 تهديد جهان آنهايي هستند كـه  .شود كه ايران تهديدي براي جهان است       ه مي نجس منطقه يعني رژيم صهيونيستي شنيد     

  ".جز شر چيزي براي دنيا نداشته اند، مانند همين رژيم نامشروع

 ما بـا  ، حتي ما با ملت آمريكا هم دشمني نداريم.خواهيم با همه ملت ها رابطه داشته باشيم   ما مي ": او در ادامه تاكيد كرد    

  ".استكبار مشكل داريمدولت آمريكا و 

هاي  فحاشي به اسراييل مي پيچد تا حداقل بسيجيخواست رابطه با آمريكا را در بسته اي از   نابراين مشخص مي شود او در     ب

 شايد به همين دليل باشد كه محمدعلي جعفري، فرمانده سپاه پاسداران در يك              .گردآورده را با ادبيات خود دلخوش نمايد      

اره به   در گزارشي بدون اش    "آينده" همزمان سايت     و "يستادن مقابل آمريكا شعار اصلي انقالب است      ا" ،سخنراني مي گويد  

برخي مسووالن فرهنگي يك نهاد، منتقد برنامه هاي صدا و سيما هستند و اين برنامه ها را بـه         " :سپاه پاسداران مي نويسد   

  ".حد كافي انقالبي نمي دانند

 برنامه هاي صداي سيماي تحت نظارت رهبر را بـه انـدازه كـافي انقالبـي نمـي داننـد و              كه فرماندهان سپاه   اين گزارش از  

حرفهاي پاسدار جعفري مي شود اينگونه برداشت كرد كه بين اين فرماندهان و خامنه اي بر سر سياست خـارجي رژيـم و                       

  .ها خود را نمايان مي كنديا سخنراني در اين گونه گزارشات ارتباط با آمريكا مي تواند اختالفي جدي وجود داشته باشد كه
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ها بر  بار ديگر گمانه زني. قدرت جهاني پيدا شد6 به هرحال در سومين روز دور سوم مذاكره در ژنو، سر و كله وزراي خارجه

وزيران خارجـه بـراي     ":  وزير امورخارجه انگليس به خبرنگاران گفت      ، در اين روز ويليام هيگ     .سر توافق حداقلي باال گرفت    

  ". ولي حضور آنان لزوما به معناي دستيابي به توافق و پايان كار نيست،كمك به مذاكره آمده اند

و تاكيد كرد كه غنـي سـازي اورانيـوم           مذاكرات وارد مرحله حساسي شده است      ،ن گفت اهمچنين جواد ظريف به خبرنگار    

  .متوقف نخواهد شد

 امـا   ،يات دقيق موانع براي دستيابي به توافقي موقت روشن نيست         ي گزارش دادند كه جز     مذاكرات  در روز چهارم   خبرنگاران

 درصد و نيز توقف 20هاي نمايندگي در مذاكرات گفته اند كه ايران بر سر خواست توقف غني سازي     هيات  به محافل نزديك 

ه كـشوري ديگـر و    كيلو اورانيوم غني شده خود ب  196 اما با انتقال     .ساخت راكتور آب سنگين در اراك آماده مصالحه است        

  . درصد موافق نيست5محدود كردن غني سازي به 

سازي    بايد غني":  گزارشگر بي بي سي از ژنو مي گويد عباس عراقچي در جمع خبرنگاران گفت        ،در اولين ساعت روز پنجم    

سـميت شـناخته    سازي بـه ر     به اسم در سند توافقنامه به رسميت شناخته شود و تا وقتي كه نظر ايران در مورد حق غني                  

  ". مجموعه سند توافقنامه مورد پذيرش نخواهد بود،نشود

حـق غنـي   "مريكا روز قبل تاكيد كرده بود كه در اين معاهده چيزي به نام     آحالي است كه سخنگوي وزارت خارجه       اين در 

اي چنـين تـوافقي    خـود را پـ   كشور چنين شـرطي را بپذيرنـد و امـضا   6 اگر نمايندگان ، به زبان ديگر  . وجود ندارد  "سازي

 كه امضاي هر پنج عضو دائم شوراي امنيت        د توانست با استناد به اين توافق       همه كشورهاي جهان در آينده خواهن      ،بگذارند

ماده چهارم ان پي تي براي هميـشه        اين به معناي بي خاصيت شدن        .را پاي خود دارد، شروع به غني سازي اورانيوم كنند         

  . بودخواهد

 خانم كاترين اشتون در جمع خبرنگاران حاضر شد و بعد از            ، در ساعتهاي اوليه روز يكشنبه سوم آذر       ،شاتبنابر همين گزار  

ما بر اساس احترام مقابل موفق شديم به توافقي برسيم كه ما            ":  كشور بسيار كوتاه گفت    6 خارجه   يرانتشكر از ظريف و وز    

  ".را به يك راه حل نهايي سوق خواهد داد

حق غني سازي و استفاده از دانش هسته اي در متن پروتكـل الحـاقي وجـود          " :نيز به سي ان ان گفت     محمد جواد ظريف    

 توافق فعلي در دو بخش به وضوح اشاره مي كند كـه برنامـه هـسته اي ايـران ادامـه خواهـد       .دارد و اين حق مسلم ماست     

  ".يافت

هاي جديـد   سـانتريفيوژ .سات هسته اي نخواهـد سـاخت  ايران ديگر تاسي": اما جان كري، وزير امورخارجه آمريكا مي گويد     

 در اين سند فقط طرح اندازه غنـي سـازي ايـران و    . اين توافقنامه نمي گويد كه ايران حق غني سازي دارد          .نخواهد ساخت 

بـد يـا    برنامه صلح آميز هسته اي ايران مورد اشاره قرار گرفته كه بايد با نظارت و بر اساس اين توافق ممكن است ادامـه يا                       

  ".متوقف شود و هيچ جاي آن به حق غني سازي در پروتكل ان پي تي اشاره نشده است

، ايران در مقابـل     1+5شده از سوي گروه      بر اساس توافقنامه منتشر   ": همچنين خبرگزاري حكومتي ايسنا گزارش مي دهد      

 .  درصد را برچيند5 براي غني سازي باالي  درصد را متوقف كند و ارتباطات فني الزم5 سازي باالتر از  متعهد شده كه غني

 درصد خود را پيش از به پايان رسيدن 20از سوي ديگر ايران تعهد كرده است كه همه ذخاير اورانيوم غني شده تا نزديكي 

  ".سازي بيشتر مناسب نيست   درصد تضعيف كند و يا به شكلي تبديل كند كه براي غني5فاز اوليه به زير 

  .ايران ممنوع خواهد شدرژيم كتور آب سنگين اراك هم بر اساس اين توافق براي ابرداري از ر  بهرههمچنين هرگونه 
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ما تالش كـرديم كـه جلـوي مـسير احتمـالي ايـران بـراي              ":  اوباما نيز در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت       ،بعد از توافق اوليه   

نده و براي نخستين بار در سالهاي گذشته، برنامه هسته دستيابي به سالح هسته اي را بگيريم و با اين توافق در ماههاي آي        

  ".اي ايران پيشرفت نخواهد كرد

 تحريمهـا عليـه تجـارت طـال و     ،بـر اسـاس ايـن توافقنامـه    ": تر اين توافق حكايت از آن دارد      درمورد جزييات بيش   شهاگزار

ده ايران به ايـن كـشور بازگردانـده خواهـد           هاي بلوكه ش   از چهار ميليارد دالر از دارايي      پتروشيمي تعليق خواهد شد و بيش     

  ".شد

دسـتاورد قطعـي توافـق اوليـه، بـه       ": اي، رهبر و ولي فقيه رژيـم نوشـت          حسن روحاني در نامه اي به علي خامنه        ،همزمان

رسميت شناخته شدن حقوق هسته اي ايران و حراست از دستاوردهاي هسته اي فرزندان اين مرز و بوم بـوده اسـت و در                        

هـاي يـك جانبـه برداشـته و فروپاشـي           ي از فشارهاي غيرقانوني در تحريم     هاي ظالمانه، بخش   با توقف روند تحريم    ن،كنار آ 

  ".سازمان تحريم آغاز شده است

اي    در خور تقدير و تشكر از هيات مذاكرات هسته،دستيابي به آنچه مرقوم داشته ايد": در پاسخ به او خامنه اي هم نوشت   

  ". بعدي قرار گيرد  اقدامات هوشمندانه تواند پايه   است و ميو ديگر دست اندركاران

موفقيت امروز، ما را از مخمصه بزرگي نجات داد و اكنون مردم احـساس              ": همچنين هاشمي رفسنجاني در اين مورد گفت      

  ". هرچند كه براي نهايي شدن قرارداد، زمان زيادي باقي مانده است.كنند  راحتي مي

يم از  نس خبرگـزاري تـ    . دعواي جدي ديگري در جريـان اسـت         به يكديگر،   رهبران رژيم  مصنوعيريكات  اما در پشت اين تب    

 حميـد  ، به گزارش اين خبرگزاري. مجلس درگيري پيش آمده است    )ذر آ 3(روز يكشنبه    در جلسه    ،تهران گزارش مي دهد   

 كـه جلـسه را اداره مـي كـرده، بـراي             ي فرد  به محمد حسن ابوتراب    ،رسايي، از نمايندگان تندرو و وابسته به جبهه پايداري        

  . توافق هسته اي اعتراض كرده كه اين اعتراض به تشنج در مجلس منجر شده است گفتنتبريك

 . حال ايران از دستيابي به تسليحات هسته اي فاصله گرفته است":  نخست وزير انگليس گفت،د كامرونوي دي،از سوي ديگر

هاي شديد توانست به ما در جهت پيشبرد منـافع ملـي   فشار ديپلماسي و اعمال تحريم ونه  اين توافق نشان مي دهد كه چگ      

  ".مان كمك كند

را موفقيـت ديپلماسـي خـود جـار          هرچند رهبران رژيم در مورد اين توافق هياهوي بسياري مي كنند و تالش دارند تا آن               

 او  .هايش به حلق خامنـه اي آشـنا كـرده انـد           فكنيرا از محتواي جام زهر را با همه ف        جرعه اي گفته پيداست كه     اما نا  ،بزنند

لجبـازي  ، اما واقعيت اين است كه شكست سياست تماميـت خـواهي و               گويي كند   خواهد مي تواند الف و گزاف      هرچه مي 

 كـوچكترين حركـت او      . شده اسـت   رديف چشم اش    برابر در   ينكت كردنهايش ا  با همه باج دادن و تاوان پرداخ      ابلهانه اش   

 از سوي سازمانهاي مربوطه طبق توافق زير ذره بين قرار دارد و در صورت بروز چنـين           ، براي ساخت بمب اتمي    جهت اقدام 

 حال براي اينكه اندكي سـوزش او  .بار معلوم نيست كه چه تنبيه اي از سوي جامعه بين الملل در انتظار اوست  تخلفي، اين 

  . تبريك بگويند و يكديگر را پيروز يك شكست مفتضحانه بخوانندبه اوخواجگان و كارگزارانش ،  تخفيف يابداز اين شكست
  

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  و ھمزمان اع/م جنگ به زحمتکشانبا امپرياليسم مذاکره و سازش 
  شهره صابري

  

  .را نشان نداد افشاي ماهيت ضد انساني رژيم ايران چيزي جز گذشته  در روزهاي1+5كشورهاي مذاكرات ايران با 

ه داري و امپرياليـسم     نظـام سـرماي   .  براي بقا اسـت     و تالش  آن گردش ايدئولوژيك رژيم ايران دال بر خصلت دالل گونه ي         

  . كردبرمال مذاكرات هم ماهيت ضد انساني اش را به مفتضحانه ترين شكلي در جريانجهاني 

نمـي دانـد،    كـافي   را   خاورميانه، آمريكا كه توانايي اش در كنتـرل اوضـاع            توده اي در شمال آفريقا و در      هاي  با وقوع جنبش  

چنـگ انـدازي در   ادامـه   نقش آفريني حسن روحاني را بهترين مسير بـراي       با ، البته ايرانرژيم  برقراري روابط صلح آميز با      

از طرفـي اوضـاع      .خاورميانه و كشورهاي عربي و بيمه كردن خود در مقابل اقدامات مداخله گرانه ي رژيم ايران مـي دانـد                   

 نيروهـاي  تهـاجم ان  امكـ در شـرايطي كـه      . را تكه تكه مي كنـد      رژيم   رساختادر ايران همچون موريانه     آشفته ي اقتصادي    

 كه چند   با استفاده از رژيمي   جدي است، آمريكا ترجيح مي دهد كه         بحران و از هم گسيختگي نظام بسيار         با وجود  انقالبي

 ثابت قدم براي تجـاوز و      ، يك پايگاه   و ماهيت ضد انساني و دالل گونه اش نيز هويداست          كرده پنجه نرم     با آن دست و    دهه

  .ايجاد كند كه در نهايت همچون يك گماشته نقش آفريني كند چنگ اندازي در خاورميانه

 ايـران و   رژيـم  هـاي بـا توجـه بـه دخالت      (و در عـراق     ) به دليل حـضور نيروهـاي آمريكـايي       ( افغانستان    در نا آرامي با وجود   

كه در ايران  رژيم   ،)امپرياليسم آمريكا و غرب   

آن حسن روحاني يك پايـه از قـدرت اسـت،         

 ابزاري به منظور يكدستي      به عنوان  مي تواند 

و  در اعمال سياسـت بـراي تـسلط بـر عـراق       

يبسيار كارساز براي آمريكا     افغانستان به ابزار  

  .شودتبديل 

  

 از يـك     ايـران پـس    گردش ايدئولوژيك رژيم  

تحريمهـاي   دوره تحميل مشقات كمرشـكنِ    

نشانه اي از حيله گري و عدم  كه اين  گرفت صورتاقتصادي به مردم، با راه اندازي تجهيزات مربوط به غني سازي اورانيوم       

 ايران با خيالي آسوده براي مقابله با فشار تحريمها ، رژيمپس از رسيدن به اورانيوم غني شده. صداقت رژيم در مذاكره است

  .دادو اوضاع آشفته ي اقتصادي و به منظور مصونيت از فروپاشي به سوي مذاكره و مصالحه با غرب و آمريكا تغيير مسير 

 جهاني   بانك هاي هدف ايران، پيشرفت رژيم  خطر  مهار    و انهبه منظور اعمال نفوذ در خاورمي     امپرياليسم آمريكا   در اين ميان،    

روند كه از دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز         اين  . را مهم تلقي مي كند    و نظام سرمايه داري جهاني در ايران        

نظـام  از آن جـا كـه   . شد در دوران محمود احمدي نژاد از نقطه عطف مهم حذف سوبسيدها و آزاد سازي قيمتها عبور كرد     

د؛  مـي بيننـ     منافع خود  قدرت استبدادي واليت فقيه را در معارضه با پيشرفت        ، گسترش   تيامپرياليس سرمايه داري جهاني  

 مـذهبي را راهكـار خـود تعيـين كـرده و             پيشرفت كار حسن روحاني در برابر ولي فقيه و استبداد         غلبه بر اين چالش     براي  

اين اقدام كـه بـا انتـشار         .به كوبشي مقدماتي بر قدرت طيف سنتي اقتصادي ايران يعني علي خامنه اي پرداختند             همزمان  

قدرت بي حـد و حـصر علـي         ، پايه اقتصادي    در خبرگزاري رويترز انجام شد     "ستاد پيگيري فرمان امام   "گزارشي درباره ي    

  .را به نمايش گذاشتخامنه اي 
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تـامين منـافع    كاهش دردسرها و     براي   كار با رژيم ايران براي آمريكا و غرب بهترين راه         سازشمذاكره و   در چنين شرايطي    

 سـوريه و متقاعـد كـردن    قبـال   تغيير سياست ايران در    طرح گفتگو براي  . امپرياليستي در اوضاع آشفته كنوني جهان است      

بـراي گـذر از     جهـاني   هاي معـارض سـرمايه داري        طرح سازش قطب   ،بشار اسد توسط ايران به منظور تشكيل دولت انتقالي        

هياهو و جـو    اسرائيل با   دولت  .  خواهد بود   بقا عامل در جنگ و بحران      خوشه چيني براي اسراييل    در اين ميان   .بحران است 

دولـت   و مضحكه ي ننه مـن غـريبم را روي سـن آورده       ،كه تا كنون در همسويي كامل با آن بوده         رژيم ايران    سازي عليه 

كـرده و   غريـب نـوازي   ،كشورهايي كه مواضع آنها با مصالحه ي ايران با و آمريكا تضعيف مي شود    از    با هواداري  نيزفرانسه  

  .مي كندرژيم ايران را فريبكار معرفي 

منتهـي  ساختار سرمايه داري انگلـي آن        ي رژيم ايران و آمريكا مسيري است كه به بقاي رژيم ضد انساني ايران و                 مصالحه

  .كه اعالم جنگ عليه زحمتكشان استبه سود مردم نه مصالحه اين سازش . مي شود

صرانه تـر در حـال    جهـاني مـ   بانـك پس از به رياست جمهوري رسيدن حسن روحاني پيشروي ايران در اجراي سياستهاي        

كه بوده  روزه 100اين دوره  از پيامدهاي  كارگران به تعطيلي كشيده شدن واحدهاي توليدي و بيكاري  .پيگيري و اجراست  

شعارهاي رژيم عليه آمريكا به عنوان نظام استكباري در ابتدا ترفندي بـراي بـه   . با وجود تحريمها سريع تر پيش رفته است       

  .متكشان و پس از آن تا مدتي به منظور رسيدن به غني سازي اورانيوم بوده استانحراف كشاندن انقالب زح

 و رژيمحمايت از سياستهاي . ايران نيست در جهت تامين منافع زحمتكشان و غرب ترفندهاي رژيم براي مصالحه با آمريكا    

  .د بودكارساز خواهن به زحمتكشان و كاسه ليسان يا سرخوردگان ئنا خا برايفقط دولت روحاني
  

  .......كارگران و مزدبگيران
  

  چالشھای معلمان در آبان ماه
  فرنگيس بايقره

  

  است نشده پرداخت فرهنگي بازنشستگان مطالبات

 86 سـال  از فرهنگيـان  مطالبـات  پرداخـت  عدم از كشور فرهنگي بازنشستگان كانون يسري ،"فارس" گزارش به - آبان    9

 .شد جمهوري رياست سوي از جدي رسيدگي خواستار و داد خبر تاكنون

 آن رفـع  براي كه هستند متعددي مشكالت داراي كشور و استان سطح در بازنشسته فرهنگيان": داشت اظهار صافي احمد

 ".است اساسي اقدامي به نياز

 هـزار  730": داد ادامـه  ،هـستند  پـرورش  و آمـوزش  وزارت در كـشور  بازنشـستگان  از درصد 65 از بيش اينكه بيان با وي

 بايـد  و شـوند    مـي  محسوب انساني هاي   سرمايه ترين   عظيم عنوان به كه دارد ودوج كشور در فرهنگيان قشر از بازنشسته

 ميليون يك از بيش داراي كشور سطح در تربيتي و آموزشي نهاد اين همچنين" :كرد اضافه صافي ".گيرند قرار توجه مورد

 در نهـاد  تـرين    پرقـدرت  عنـوان  به همجموع اين ،بازنشستگان باالي آمار به توجه با كه است اداري پرسنل نفر هزار 100 و

 ".است شده شناخته كشور
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 زد غذا اعتصاب به دست لبانش دوختن با زنداني بازنشسته معلم

 به اعتراض در آگوشي امين محمد ،زنداني بازنشسته معلم ،"ايران در دمكراسي و بشر حقوق فعالين" گزارش به - آبان   11

 .زد غذا اعتصاب به دست ،انساني غير فشارهاي و استعالجي مرخصي و درمان عدم

 بـا  ،بـرد  مـي  بـسر  تبعيد در زاهدان مركزي زندان در كه اگوشي امين محمد ،زنداني بازنشسته معلم ،)آبان 11( شنبه روز

 به اگر كه بود كرده اعالم زندانبانان ساير و زندان يسري به پيش هفته 2 از او .نمود غذا اعتصاب به اقدام خود لبهاي بستن

 .شد خواهد غذا اعتصاب به ناچار ،نشود رسيدگي است او انساني اوليه حقوق از كه هايش خواسته

 جـاي ه  بـ  دوخـت،   آنكه لبانش را به نشانه اعتـراض       از پس امروز صبح و كردند   وي تهديد به شروع فقيه ولي زندانبانان اما

 .كردنـد  منتقـل  زاهـدان  مركـزي  زنـدان  گـاه  كنجهش قرنطينه بند انفرادي سلولهاي به را وي هايش، خواسته به رسيدگي

 : است زير قرار به زنداني بازنشسته معلم هاي خواسته

 زندان از خارج بيمارستانهاي از يكي در درمان ـ1

 نمايد خويش درمان به اقدام خود تا استعالجي مرخصي دادن ،نيستند وي درمان به قادر كه درصورتي ـ2

  انساني غير محدوديتهاي و آزارها و يتاذ فشارها، به دادن پايان ـ3

 افسر ،خمر نام به فردي .است شديد آسم آن جمله از كه برد مي رنج حادي و مختلف بيماريهاي از زنداني بازنشسته معلم

 الانتق غذا، اعتصاب .نداد را وي به آسم داروي بردن اجازه انفرادي سلول به سياسي زنداني اين انتقال هنگام زندان نگهبان

 .است داده قرار جدي خطر معرض در را زنداني اين جان داروهايش، بردن براي وي به ندادن اجازه و انفرادي سلول به

  

  از دانش آموزان استفاده ابزاري مي شود

 "روز دانـش آمـوز  " آبـان،  13 در بيانيه اي كه به مناسبت "معلمان ايران سازمان"،  " نيوز يانفرهنگ" به نوشته    – آبان   12

 در اين بيانيه .به عنوان سياهي لشكر در تظاهرات دولتي اعتراض كرده است        ادر كرده، نسبت به استفاده از دانش آموزان       ص

   :آمده است

   "است آموز دانش به متعلق آبان ماه"

  "است آينده جامعه معمار و تربيت و تعليم بديل بي و مهم عنصر ،آموز دانش"

 در نقـش  تـرين  شـده  فرامـوش  شـايد  كشور، جمعيت از نفر ميليون 12 از بيش براي رنگي پر نقش چنين تعريف وجود با

 نهادينـه  آن كاركردهـاي  و آموز دانش به "ابزاري نگاه" اخير سالهاي در و تدريج به  .باشد "آموز دانش" پرورش و آموزش

 اسـتفاده  بـراي  محملي به آموز نشدا باشد، اجتماعي معادالت و روابط بر حاكم "انساني نگاه" كه آن جاي به و است شده

 محتـرم  وزيـر  بـه  آبان 13 آستانه در": مي نويسد تشكل مزبور     .است شده تبديل سياسي اهداف براي قدرت منابع ابزاري

 مراسـمي  انجـام  در و باشـد  اميـد  و تـدبير  دولـت  هاي برنامه مجري بايد وزارتخانه اين شويم مي متذكر پرورش و آموزش

 نداشته پرورش و آموزش در وليتيمسو هيچ كه نهادهايي با نه گردد هماهنگ دولت اين خارجه تراوز با آبان 13 همچون

 دانـش  حقـوق  از دفاع در ما اصلي خواسته اين .هستند خود سياسي اهداف دنبال به آموزان دانش به خود ابزاري نگاه با و

  ".است آموزان

  

 نيست رايگان ديگر دولتي مدارس

 بـودن  رايگـان  بـر  كـه  اساسـي  قـانون  30 اصـل  به اشاره با معلمان صنفي فعال و معلم يك ،"ايلنا" رشگزا  به - آبان   17 

 بـه  هزينـه  كمـك  همچنـين  و امنـايي  هيـات  نام به دولتي مدارس": گفت دارد، اشاره اخذ ديپلم  تا آموزان دانش تحصيل
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 اتخـاذ   اي  ويژه كار و ساز روند اين تصحيح براي پروش و آموزش وزير  رسد  نمي نظر به و  گيرند  مي پول والدين از مدارس

 ".كند

 و آمـوزش  وزارت جديـد  دوره در همچنـان  مـالي  كمـك  براي والدين از مدارس درخواست اينكه به اشاره با بهلولي مهدي

 فـضاي  سـازي  مناسـب  بابـت  تومان هزار 200 درخواست فرزندم مدرسه ،مثال عنوان  به  ": گفت   شود  مي مشاهده پرورش

 تلفن،  تكثير،  كاغذ، برق، آب، مانند مدارس جاري هاي هزينه  و آموزشي مناسب تجهيزات و امكانات تهيه مدرسه، و سهاكال

 از پـولي  نيـست  قـرار " كـه  كردنـد  عنوان تحصيلي سال ابتداي در فاني آقاي است، اين  سووال .است كرده) سوخت(انرژي

 تـدريس  آن در كـه  اي  مدرسـه  اما ،"بيافتد راه كارشان تا شده رداختپ مدارس سرانه" كردند اعالم و "شود گرفته والدين

  ".است نكرده كفايت مطمئنا اند، داده  سرانه مدارس به هم اگر و است نكرده دريافت اي  سرانه  كنم، مي

 و ومـاني ت هـزار  150 مـالي  كمك درخواست آنها از فرزندان شان  مدارس كه گفتند  مي نيز همكاران برخي": داد ادامه وي

 عنواني هر و دليل هر به شده باعث كه است مدارس سرانه مشكل خاطر به اينها همه و اند  كرده   توماني هزار 60 همچنين

 ".بگيرند پول ها خانواده  از

 كمـك  قالـب  در حرفهـا  اين ديگر كه بود رايگان اگر": افزود نيست، رايگان ديگر واقعا دولتي مدارس اينكه بر تاكيد با وي

 ".نبود مطرح مدارس به ليما

 كـار  اضـافه  كـه  اسـت  حـالي  در فرزندان شان  مدارس به مالي كمك براي فرهنگيان از مدارس درخواست  بهلولي گفته به

 نـوع  ايـن  كـه  اند   داده را ارديبهشت ماه از روز 9 فقط و است نشده پرداخت هنوز كشور كل فرهنگيان خرداد و ارديبهشت

 ".است جديدي و عجيب پديده) ماه يك از روز چند (پرداخت

  

   به خاطر بي آبي روستايي هرمزگانتعطيلي مدارس

كمبود آب آشاميدني و بهداشتي در برخي از مدارس روستايي شهرستان سيريك مـشكالت            :  گزارش داد  "مهر" – آبان   21

 بي آبي به    به دليل  روز در هفته     بهداشتي را براي دانش آموزان به بار آورده ضمن اينكه برخي از مدارس منطقه، يك يا دو                

  .ناچار تعطيل مي شوند

بهداشت فردي  رو بسوعالوه بر اينكه مدارس از آب آشاميدني سالم محروم هستند، نبود آب در سرويسهاي بهداشتي اثرات 

  نيست از آب آشاميدني و بهداشتيي در خيلي از مدارس روستاهاي شهرستان سيريك خبر.دانش آموزان ايجاد كرده است

 يكي از مشكالت ناشي از كمبود آب در مدارس روستايي سيريك، نبود آب در سرويسهاي بهداشـتي اسـت كـه معـضلي                        و

  .براي بهداشت فردي دانش آموزان فراهم كرده است

  .نبود آب سالم شرب در مدارس موجب شده تا دانش آموزان آب آشاميدني مصرفي خود را از منزل به همراه بياورند

ابوالفتح گرجي پور با بيان اينكه بايد اداره آب و فاضالب روستايي، آب مدارس را مديريت                ،  موزش و پرورش سيريك   مدير آ 

 مـشكل تـامين آب مـدارس رفـع          ،با وجود برگزاري جلسات مستمر با حضور آب و فاضالب روستايي سيريك           ": كند، گفت 

چنانچه آموزش و پرورش تانكر در اختيـار     ": مي گويد يس آب و فاضالب روستاي سيريك       ير،  علي محمودي و  ".نشده است 

  ".بگذارد ما آب مدارس را تامين مي كنيم، بدون اينكه هزينه اي براي آنها داشته باشد

 ساعت است، كه مدارس هم مي  72 تا   48 روز سهميه آب گيري آنها به مدت         8 تا   5بعضي از روستاها هر     ": مي افزايد وي  

  ".ري خود را انجام دهندتوانند همراه روستا آب گي
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 بي آبي معضلي براي تحصيل دانش آموزان روستايي         هيس شوراي روستاي گونمردي با بيان اينك      ير،  حمزه آشوري همزمان  

 بايد مدارس در اين روستاها جمع شـود چـون در            ،مستمر در اين روستاها ادامه پيدا كند       اگر بي آبي به طور    ": شده، گفت 

  ". بي آبي بسر مي برنددريي بيشتر روزها مدارس روستا

  

  ندبخشيد لقايش به را "بيمه طاليي" از استفاده عطاي معلمان

 "بيمـه طاليـي  "يك فعال صنفي معلمان در تشريح علت عدم استقبال فرهنگيان از خدمات        ،  "ايلنا" به گزارش    – آبان   26

 اما استقبال فرهنگيان ،م و فرهنگي مواجه شد    در ابتدا با استقبال نزديك به يك ميليون معل         فرهنگيانبيمه طاليي   ": گفت

 آنهـا شـده،     گريبـانگير  خدمات اين بيمـه      يهدليل مشكالتي كه در ارا    ه   سال از اجراي اين طرح ب      4به مرور زمان و گذشت      

  .كاهش يافته است

انگر ضـعف    طاليي بيـ   بيمه ميليارد توماني دولت به فرهنگيان در خصوص         300عدم پرداخت بدهي    : فزود محمدي ا  شعبان

رو  بـه   استفاده از بيمه مذكور به خودي خود با موانع زيـادي رو      هبايد تاكيد كرد عالوه بر بدهي دولت، نحو       . اين طرح است  

 طرف قرارداد اين بيمه نيستند و اگر يك مركز درماني           ،ها، مراكز درماني، بهداشتي و تشخيصي     است؛ بسياري از آزمايشگاه   

  اي است كه بيمه شده را نسبت به استفاده از خدمات منصرف مـي               ته باشد، روند اداري به گونه     طاليي قرارداد داش    با بيمه   

. ن معلمان شده اسـت    ا ش  عدم پذيرش اين بيمه از سوي اكثر مراكز درماني باعث تنزل          ": محمدي در ادامه بيان كرد     ".كند

باعث شده است كه اكثر معلمان عطاي اسـتفاده          خدمات مناسب و عدم پرداخت كل هزينه به بيمار           يهكم توجهي، عدم ارا   

   ". بيشتر شود،دهند  از اين بيمه را به لقايش ببخشند و هر ساله تعداد معلماني كه از اين طرح انصراف مي

  

  احكام اجراي به خواستار هاشم مجدد احضار

 ديگـر  بـار  "مشهد معلمان صنفي كانون" رييس و بازنشسته معلم ،خواستار هاشم،  "سودويند" براساس گزارش    – آبان   27

  .شد احضار مشهد دادگاه احكام اجراي به

 پرونـده  بـه  كننـده  رسـيدگي  شعبه جديد قاضي سردرگمي موجب خواستار هاشم آقاي قضايي پرونده در ابهام در حاليكه 

 در دولـت  نفـع  بـه  اش وثيقـه  توقيـف  بر مبني اي ابالغيه خواستار آقاي همسر فرد، مالكي صديقه خانم است، شده ايشان

  .كرد دريافت خود مكفول معرفي عدم صورت

 اين .شد احضار مشهد انقالب دادگاه به حكم اجراي براي اي نامه طي خواستار هاشم آقاي جاري سال مرداد ،است گفتني

 وسـتعلي د غالمحـسين  آقاي و  بود نشده ابالغ او به دادگاه سوي از حكمي هيچ احضاريه، دريافت لحظه تا كه بود حالي در

  .كرد مي اطالعي بي اظهار حكم ابالغ از نيز او وكيل ،مكي

 گفتـه  خود پرونده پيچيده روند خصوص در "معلم حقوق" تارنماي با تلفني گفتگوي در و پيشتر نيز خواستار هاشم آقاي

 او  بـراي  غيابي شكل به كه شد حكمي رويت متقاضي مشهد شهر انقالب دادگاه احكام اجراي به مراجعه با وكيلش كه بود

 داد ارجـاع  كننده رسيدگي شعبه به را ايشان اما "احكام اجراي" .نيست دست در آگاهي هيچ آن درونمايه از و شده صادر

 صـدور  چگـونگي  از اطالعي هم جديد قاضي و كرده تغيير شعبه قاضي كه شده گفته ايشان به شعبه به مراجعه از پس كه

 چگونگي و حكم ماهيت از متهم و پرونده وكيل شعبه، جديد قاضي حاليكه در وصف، اين با !ندارد پرونده درونمايه و حكم

 به ايشان مراجعه عدم دليل به خواستار آقاي همسر براي اموال ضبط اخطاريه گذشته روزهاي در ندارند، اطالعي آن صدور

   . استشده ارسال احكام اجراي
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 انقـالب  دادگـاه  سـوي  از كه مدتهاست "مشهد معلمان صنفي كانون" همدير هيات عضو و بازنشسته معلم ،خواستار هاشم

 نقـدي،  جريمـه  مرخـصي،  بـدون  زنـدان  روز 775 بـه  تـوان  مي جمله آن از كه شود مي رو به رو مختلفي احكام با مشهد

  .كرد اشاره كشور از خروج ممنوعيت و ها رسانه با مصاحبه ممنوعيت
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
  

  
 است؟ مھم اس/می جمھوری برای آزاد دانشگاه چرا

  مجيد شمس

  

 مقدمه

 در را "رفـاه  مدرسـه " هماننـد  مـذهبي  مـدارس  مـديريت  و اندازي راه تجربه انقالب از پيش كه مذهبي كار محافظه قشر

 افرادي زبان از قيام از پيش كه سودايي ؛كرد عملي را اسالمي دانشگاه اندازي راه سوداي انقالب از بعد داشت، خود كارنامه

 و رفاه مدرسه تاسيس در هم رفسنجاني هاشمي نام ميان اين در. بود شده شنيده ،بودند رفاه مدرسه امناي تهيا عضو كه

در سـطح    انقـالب  از بعد ايران كار محافظه قشر فرهنگي هاي برنامه تداوم از اي نشانه "آزاد اسالمي  دانشگاه" تاسيس هم

 آن در تحـصيلي  مدرك كه باشد حوزه و دانشگاه ميان چيزي بود قرار ابتدا در آزاد دانشگاه مبنا اين بر. است عالي آموزش

 نظامهـاي  ديگـر  مـشابه  مـسيري  در آزاد دانـشگاه  و شـد  گذاشـته  كنار فكر اين قدم اولين در امانقش بزرگي بازي نكند،      

 .برداشت گام كشور دانشگاهي

 ايـران  فرهنگي و اجتماعي - اقتصادي صحنه در مهمي بسيار نقش ايران اسالمي ادآز دانشگاه امروزه كه است اين واقعيت

 زمـايش آ بـراي  پايگـاهي  عنوانه  ب اسالمي آزاد دانشگاه نقش بر ييگذرا مرور نوشته كوشش مي شود    ايندر  . ايفا مي كند  

 .باشم داشته سالميا جمهوري فاشيست حكومت نظامي و سياسي - فرهنگي شده حساب اما نرم هاي برنامه اجراي

 

 رژيم براي آزاد دانشگاه اقتصادي ارزش) الف

 هفتـصد  و ميليون يك حدود نيز حاضر حال در و التحصيل فارغ هزار 700 و ميليون سه با است موسسه اي  آزاد، دانشگاه

 ،كنـد  مـالي  امينتـ  دولـت  بودجـه  طريق از را آزاد دانشگاه دانشجوي ميليون1.7 خواست  مي دولت اگر. دارد دانشجو هزار

 .داد  مي اختصاص موضوع اين به را تومان ميليارد هزاران ساالنه بايستي

 كـادر  هـزار  33 دانـشگاه  اين در همچنين. دارد ايران سراسر در دانشگاهي واحد 385 ،جهان حضوري دانشگاه ترين   بزرگ

 60 حـدود  با مدرسه 400 و آموزشكده  114 بيمارستاني، مجتمع 10 .علمي به كار مشغولند    كادر هزار 30 حداقل و اداري

 در زمـره    افتـاده  دور و كوچـك  بزرگ، شهرهاي در رفاهي و آموزشي فضاي مربع ميليون بيست از بيش و آموز  دانش هزار

 )1(.داراييهاي آن قرار دارد

 "ايـسكانيوز  اريخبرگـز " و "آنـا  خبرگـزاري "،  "فرهيختگـان " نامه فته، ه "آفرينش" روزنامه ،"شاپرك" روزنامه همچنين

 "نظـام " اقتـصادي  و سياسي و فرهنگي هاي پروژه در تواند مي اي رسانه عظيم مجموعه اين. است آزاد دانشگاه به متعلق

 كند بازي مهمي نقش آن نوالمسو و دولتمردان براي تبليغي گونه هر جهت و موثر
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 حكومت ارتجاعي فرهنگي هاي برنامه خدمت در آزاد دانشگاه) ب

 رژيم وسطايي قرون احكام برابر در و بوده مبارزات پيشگام زنان هماره اسالمي جمهوري ننگين حكومت ساله 35 يختار در

 جلـوتر  مواقع اكثر در و  كرده ايستادگي  و تبعيض جنسيتي   حقوقي ، نابرابري اجباري پوشش و حجاب ،چند همسري  مانند

 اقتـدارگراي  رژيـم . اسـت   پـر  دانـشجويي  نفعاال و مبارز و روشنفكر نانز از ايران زندانهاي .اند برخاسته مبارزه به مردان از

 بحـث  ،نـژاد  احمـدي  امنيتي-پادگاني دولت غازآ بدو از راستا اين در و ددار هراس مردان و زنان اتحاد از اسالمي جمهوري

 .شد آغاز دانشگاهها در جنسيتي تفكيك

 از يكـي  سـازي  بـستر  براي جامعه گاهآ قشر عنوانه  ب دانشجو پسران و دختران جداسازي براي كه جنسيتي تفكيك پروژه

 از هراس دليله ب دو اين بين انداختن فاصله و جامعه مردان و زنان جداسازي همانا كه "نظام" هاي انديشه ترين مرتجعانه

 .است مي  اجرا وريزي پي حال در آزاد دانشگاه عظيم آزمايشگاه در ، استحاكم استبداد و ظلم برابر در مردمي اتحاد

 و داشـته  كـار  و سـر  عقـل  و ذهن فكر، با فرهنگي لمساي": گويد ي باره م  اين در آزاد دانشگاه سابق رييس ،دانشجو فرهاد

 جمهـوري  اسـالمي،  لمـساي  بـه  نسبت افراد شناخت تا كنيم تبيين را مسير بايد .دارد را خود خاص پيچيدگيهاي يكسري

 )2(.يابد افزايش اجعمر و فقيه واليت اصل شيعه، اسالمي،

 

 كند مي عمل حزب عنوانه ب انتخابات هنگامه در آزاد دانشگاه سياسي، احزاب نبود در) ج

 ميليون دو و بيست حدود جمعيتي با هايشان  خانواده با كه آزاد دانشگاه دانشجوي و التحصيل  فارغ نفر ميليون  نيم و هفت

 .دمي به شمار مي آينمه بسيار  را تشكيل مي دهند، منبع انسانينفر

 گـسترده  بـسيار  كـشور  سراسر در اسالمي آزاد دانشگاه پوشش دامنه": گويد مي آزاد دانشگاه فعلي رييس ،ميرزاده حميد

 دانـشجو  يـا  يعني ؛دارد ارتباط اسالمي آزاد دانشگاه با آنها از يكي ايراني خانواده دو هر از تقريباً كه اي گونه به ،است شده

 )3(".اند شده التحصيل فارغ يا بودند

 در همـين    .گردد خاصي طيف نفع به انتخابات سرنوشت كننده تعيين ند توا مي تنهايي به خود حجمي چنين است بديهي

 :است شرح بدين نآ اهم كه كرده آن مديريتي هاي شيوه و دانشگاه اين به انتقاداتي آزاد دانشگاه نمنتقدارابطه 

 )جاسبي عبداهللا مديريت دهه سه به اشاره (آزاد دانشگاه يسري متمركز و طوالني مديريت -

 اداري كادر و استادان از اعم دانشگاه نياز مورد نيروهاي گزينش نحوه -

 و ولخرجيها،  شده آزاد دانشگاه مالي امكانات از كه هايي   استفادهسوو( دانشگاه به متعلق هاي   سرمايه از استفاده چگونگي -

 )خاص اي  عده به دانشگاه به لقمتع زمينهاي واگذاري يا

 خاص گروه يك نفع به انتخابات در گيري  موضع و آزاد دانشگاه مديريت بودن سياسي -

 كنكور ضوابط از خارج دولتي مديران از برخي به دادن پذيرش -

 در خـاص  افـراد  و انجريـ  يك نفع به آزاد دانشگاه امكانات از استفادهسوو اتهام رفع در دانشگاه وقت رييس دانشجو فرهاد

 آزاد دانـشگاه  اما ،داشتند را سياسي فعاليتهاي اجازه دانشجويي تشكلهاي اينكه باوجود   كرد ادعا رياست جمهوري  انتخابات

 .است نكرده حمايت كانديدايي هيچ از انتخابات در

 خـاص  افـراد  بـراي  انتخابـات  زمينه در آنها فعاليت براي دانشجويي تشكلهاي به هزينه پرداخت": كرد خاطرنشان دانشجو

 انجـام  خالفـي  آزاد دانـشگاه  واحد 462 اگر ولي ،داشته فعاليت روحاني آقاي ستاد براي تشكلها از يكي البته. ندارد صحت

  ".بوديم باخبر آن از ما باشد، شده جا  جابه هم پولي اگر يا و شديم  مي متوجه ما عاقط باشند، داده



 ٣٥

 نداشته همكاري انتخابات ايام در ستادي هيچ در كه ايم  كرده اعالم خود دانشگاههاي سايوور به ما"  اينكه بيان با دانشجو

 فعاليـت ... و روحـاني  آقـاي  سـتاد  در و نكـرده  اجرا نيز برخي و كردند گوش دستور اين به آنها درصد 95": گفت ،"باشند

 )4(".كردند

 

  جناحي حسابهاي تسويه براي محلي آزاد دانشگاه) د

 سياسي و جناحي حسابهاي تسويه براي نهادي به آزاد دانشگاه ،نژاد احمدي امنيتي - پادگاني دولت مدنآ كار وير از پس

 چنـگ  ،كـرد  اتخـاذ  نهـم  دولـت  در نـژاد  احمدي كه تصميماتي اولين از. شد تبديل "طلبان اصالح" و "اصولگرايان" بين

 نسـسا ومو و وي بـين  شـديدي  لفظي درگيريهاي پروسه اين در كه بود اسالمي آزاد دانشگاه نرم و چرب لقمه بر انداختن

 كـه زمـاني   .  ميانه ميدان كشيد    به  را هم  اي خامنه ،يهقضاي و مجريه قوه دو از فراتر حتي تنشها اين. آمد وجوده  ب دانشگاه

 پاسـخ  آن به و دهد پاسخ ان به اختالف حل مرجع عنوانه  ب بايست مي اي خامنه ،گرديد مطرح آزاد دانشگاه وقف موضوع

   .داد منفي

. كـرد    مـي  جلـوگيري  آن از رفسنجاني هاشمي رياست به امنا   هيات اما ،داشت را دانشگاه مديريت تغيير قصد نژاد  احمدي

 طـوالني  مديريتبه   90 ماه دي نهايت در و شد شروع 84 سال ابتداي از آزاد دانشگاه مديريت در تغيير دار  دنباله داستان

  بـه  نزديـك  اعـضاي  از و علـوم  وزيـر  برادر ،دانشجو فرهاد او جاي به وداده شد    پايان آزاد دانشگاه بر سبيجا عبداهللا مدت

 و "شـد  آزاد ،آزاد دانشگاه" نوشتند خوشحالي با روز آن  دولتي هاي روزنامه . تكيه زد  دانشگاه اين رياست بر صندلي  دولت

 )5.("كرد آزاد خدا را آزاد دانشگاه"

  .زد خط آزاد دانشگاه امناي تهيا ليست از را موسوي ميرحسين نام ديگر اقدامي در نژاد احمدي همچنين 

  

 توز كينه طلبي جاه نژاد احمدي* 

 سخناني اي درجه 180 تغيير اين دليل .شد پشيمان لهمسا اين اززمان كوتاهي بعد از انتصاب فرهاد دانشجو،         نژاد احمدي

 سـوي  از  خـود  انتخـاب  باره در نظري اظهار در دانشجو .شد احمدي نژاد  ورزي كينه موجب و وردآ زبانر  ب دانشجو كه بود

 نظـر  آزاد دانـشگاه  بر بنده رياست بر جمهور   رييس كه است افتخاري من براي" :كرد اعالم او از تشكر ضمن نژاد، احمدي

 نيـستم  مايـل  زيـرا  ،بـدهم  پاسـخي  سوال اين به ندارم تمايل و است شرعي مساله تكليف، من براي اما ،باشد داشته مثبت

 كنـد،    مـي  تعيين را شرعي مسايل كه مرجعي حال هر در. دهم   نمي انجام را كاري بدهد، دستور جمهور  رييس اگر بگويم

 در حتـي  و كـرد  خـودداري  دانـشجو  فرهـاد  رياسـت  حكم امضاي از نژاد احمدي نظر، اظهار اين از پس )6(".است رهبري

 رياسـت  بازرسـي  دفتـر  از سـوي   گزارشـي  انتـشار  بـا  و نداشـت  بـر  دانشجو برادران سر از دست نيز دخو كاري روز آخرين

  . و به افشاگري عليه آنان پرداختكرد انتقاد دانشجو برادران عملكرد از جمهوري، 

  

  تصرف مجدد پس از انتخابات* 

رفـسنجاني و طيـف كـارگزاران     ره بـه تـصرف    به قدرت رسيدن روحاني، موسسه دانشگاه آزاد دوبا         از نزديك به سه ماه بعد    

، هيات امناي دانشگاه     در اين راستا   در يكي از اولين گامها    .  سازو كار ايجاد شده توسط متصرفان قبلي، برچيده شد         درآمد و 

    .بركنار كرد و به طور نمادين به انتها رسيدن دوره سابق را اعالم داشت  رافرهاد دانشجودر يك جلسه فوق العاده، 

 مـي  نظـر  اظهـار  چنين دانشجو فرهاد بركناري درباره تهران و يكي از وابستگان رفسنجاني      دانشگاه ، استاد كالم زيبا صادق

 حتـي  نـه  و طلبـان    اصـالح  بـراي  موفقيتي نه و بود اصولگرايان براي شكستي نه دانشجو، فرهاد دكتر گذاردن كنار" :كند
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 همـان  از آزاد دانـشگاه  گـرفتن  كه است آن واقعيت .آزاد دانشگاه بنيانگذار عنوان به رفسنجاني هاشمي آقاي براي پيروزي

 درآمـده  هدف يك صورت به رفسنجاني هاشمي آقاي با مخالفت دليل به 1384 سال در نژاد  احمدي آقاي پيروزي ابتداي

 بـا  آمد كه همانطور اما بود، يباالي حد در نفوذ و سياسي قدرت نظر از 1384 سال در نژاد   احمدي آقاي آنكه رغم   به و بود

 .گذاردنـد  نـژاد    احمـدي  آقـاي  دولـت  اختيـار  در را آزاد دانشگاه ،اصولگرايان .بود آزاد دانشگاه گرفتن دنبال به وجود همه

 افتـاد  اتفـاق  ديـروز  آنچـه  و بـود  قـانون  به توجهي   بي نوعي ،داد انجام آزاد دانشگاه مورد در نژاد  احمدي دولت كه اقدامي

 )7(".است قانون حرمت به بخشيدن اعتبار حقيقت در ،]ناري فرهاد دانشجوبرك[

 )8(.داند مي "سياسي كينه" و "زدگي سياست" را آزاد دانشگاه موسسه بر روزه 600 رياست از خود عزل دانشجو اما و

 

  اي هسته پروژه در آزاد دانشگاه مشاركت) ه

 .گرفت قرار تحريمهاتيررس  در نيز مركز اين ،اورانيوم سازي غني پروسه در آزاد دانشگاه مشاركت رفتن لو با

 تهـران  اسـالمي  آزاد دانشگاه همراه به ييآمريكا شركت يك": باره نوشت  اين در "گاردين" روزنامه از نقل به "فردا راديو"

 هـا   ترديـد  .كننـد  همكـاري ) گـداخت  (اتمي همجوشي به مربوط اي  هسته پروژه يك در هم اتفاق به كه اند  كرده موافقت

 ويـل  الرنـس " شـركت  اما دارد، وجود بدهد را توافقي چنين اجازه ايران عليه آمريكا تجاري تحريمهاي چطور اينكه درباره

 بـر  آمريكا داري خزانه وزارت معافيتهاي اساس بر شده ياد قرارداد كه است كرده ادعا كتبي بيانيه يك در "فيزيك پالسما

 شـده  منعقـد  "نوشـتاري  نـشريات  اشـاعه  و در ايجاد  آكادميك و تحقيقاتي هاي   موسسه با ييآمريكا شركتهاي مشاركت"

  )9(".است

آزاد خبر داده بود كه اين موسـسه      دانشگاه تحقيقات و علوم واحد مهندسي و فني دانشكده رييسدر اوايل سال جاري نيز      

:  ذكر شده، گفت   "بوشهر اتمي نيروگاه رييس" ناصر شريف لو كه سمت قبلي او      .  است "نيروگاه هسته اي  "ساخت  ر حال   د

  )10(".است مگاوات 360 آن ظرفيت و است ريزي پي حال در "دارخوين" نيروگاه"

  

 نظام نوالمسو براي سازي مدرك كارخانه ،آزاد دانشگاه) و

 كـشور  ختلـف م هـاي  رده در مـديران  جديـد  نسل از بزرگي بخش اسالمي آزاد دانشگاه عمر از دهه سه از بيش گذشت با

 آنكـه  بـدون  ،دارنـد  مـديريتي  كرسـيهاي  و پـست  بـه  رسيدن وسوسه كه سياستمدارانيهستند؛   دانشگاه اين شده تربيت

 پيروز جريانات بين ذره زير هم آزاد دانشگاه مديريت دولتها، تغيير با كه راستاست همين در .باشند داشته را نآ شايستگي

 . شود مي منجر كشور بزرگ دانشگاه اين در مديريتي تغييرات به سياسي يهايگير جهت گاهي و گرفته قرار انتخاباتي

 مرحلـه  در حتـي  كـه  دانـشگاه  مـديريت  سـطح  در فقـط  نـه  دولتها گاهي ،آزاد دانشگاه فعاليت ساله اندي و سي تاريخ در

 دوره در، بـه ويـژه      انـد  كـرده  تكليـف  تعيـين  دانشگاه براي و كرده مداخله نيز استادان انتخاب و دانشجو پذيرش چگونگي

 و شـكنجه  از طريـق   چه و تدريس و تحصيل از محروميت با چه اساتيد و دانشجويان قمع و قلع با  اين امر  كه نژاد احمدي

 . شدت گرفتآنها ارعاب و بازداشت

 يتحـصيل كسب اعتبـار     و كردن المللي بين در سعي المللي بين دهايواح تاسيس با دولتمردان به خدمت در آزاد دانشگاه

 و حتي به رسانه هاي بين المللي هم كشيده شد، مدآ وجوده ب راستا اين در كه افتضاحاتي با اام كرد، دولتي نوالمسو براي

  .  نماندباقي اسالمي جمهوري دولتمردان براي آبرويي ديگر

  

 جمعبندي
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 آمـدن  كـار  روي با ،شده اداره جاسبي عبداهللا مديريت با گذشته سال سي در كه خصوصي به ظاهر  نهاد اين ،آزاد دانشگاه

 ساله سي مديريت از انتقادات .بود فراواني جناحي درگيريهاي و تنشها محل گذشته سال 8 طي نژاد احمدي محمود دولت

 .انجاميد فرهنگي انقالب عالي شوراي در آزاد دانشگاه اساسنامه اصالح به 1387 مهرماه در فرايند اين و گرفت باال جاسبي

 امنـاي  تهيـا  ،شود فرهنگي انقالب عالي شوراي در آزاد دانشگاه اساسنامه اصالح مانع نتوانست موسس تهيا كه هنگامي

 نـژاد  احمـدي  دولـت  مخـالف  و درگيري با كه اي لهمسا ؛گرفت آزاد دانشگاه وقف به تصميم 1387 اسفند در دانشگاه اين

 نظـر  مـورد  گزينـه  ،دانـشجو  فرهاد كشمكش، اين پايان در. دش متوقف اي خامنه مخالفت با آزاد دانشگاه وقف. شد مواجه

 .شد آزاد دانشگاه در جاسبي عبداهللا جايگزين نژاد احمدي دولت

ـ  اكنـون  دانشگاه اين گستردگي كه است قدرتي عظيم منابع گوياي آزاد دانشگاه اداره سر بر جناحي درگيريهاي  وجـود ه  ب

 در و كـرد  تعيـين  را آن هـاي  مجموعـه  زيـر  از بسياري و دانشگاه اين احدو 385 رياست توان مي اينكه تصور. است آورده

 منـابع  سـر  بر رقابت براي جذابي موضوع به را آزاد دانشگاه برد، بهره سياسي گوناگون اهداف براي آن عظيم منابع مصرف

 و منـابع  از بردن بهره كرف در باندهاي قدرت  ايران، در قوي سياسي احزاب نبود در گويي. است كرده تبديل قدرت و ثروت

 . كنند ايفا  آنهاسياسي مقاصد براي را اي گونه حزب نقش توانند مي كه هستند نهادهايي گستردگي

  دارند ونگه كرده جلب را وفاداري هواداران آن طريق از بتوانند كه بوده امكاناتي نيازمند همواره ايران در سياسي گروههاي

هايي كه بر كنتـرل و       مناقشه بتوان منظر اين از شايد. است وسيعي مالي و مديريتي امكانات نيازمند ،وفادار داشتن هوادار 

 . فهميد بهترمي گيرد را  اداره اين موسسه صورت

 گـروه  اكنـون . يافـت  تحقق رسيد، مي گوش به دانشجو فرهاد بركناري از كه هايي زمزمه نژاد، احمدي دولت دوره اتمام با

  بـراي  كه دارد اهميت ميزان همان به آن براي شمنابع و آزاد دانشگاه كه رسيده قدرت به انشگاهد اين در جديدي سياسي

 !شركاي قدرت ديگر

 

 پانويس

 دانـشگاه  بزرگتـرين  و پاكـستان  اقبـال  عالمـه  و هند گاندي اينديرا دانشگاه از پس جهان دانشگاه سومين آزاد دانشگاه) 1

 دياپ ويكي از نقل. باشد مي دنيا در حضوري

  1391 نيفرورد 16 - ايران عصر سايت) 2

 1392 آبان 2 - تابناك سايت) 3

 1392شهريور 26 - تسنيم خبرگزاري از نقل به اخبار سرآمد سايت) 4

  1392 شهريور18 - نيوز بولتن خبرگزاري) 5

 1392 مهر 10 چهارشنبه - نالينخبرآ) 6

 1392 شهريور 28 پنجشنبه - نالينآ خبر) 7

 1392 وريشهر - خبرنگاران شگاهبا سايت) 8

 از اسـتفاده  و اورانيـوم  سازي غني در كه است اي  هسته شكافت عمل برعكس فرآيندي ،"فيوژن" يا اي   هسته گداخت )9

 زبالـه هـاي    مـشكالت  اي،   هـسته  گداخت در همچنين .دارد كاربرد اتمي بمب يا اي  هسته كتوررا در سوخت عنوانه  ب آن

  1391  خرداد7 – فردا راديو. ندارد وجود نيز آن دفع معضل و شكافت فرآيند از حاصل اي  هسته سوخت

 1392 فروردين 20 –) ايرنا(خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي  از نقل به "ريانووستي" خبرگزاري) 10
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 زنان در مسير رھايی
 

 ع رانندگي زنان در عربستان گرفتن من كمپين ناديده 

ــه،   ــه ول ــان 4دويچ ــندگان - آب  كوش

ــشدار    ــاوجود ه ــعودي ب ــستان س عرب

مقامهاي اين كشور، اقـدام بـه انتـشار         

ــان در    ــدگي زنـ ــديوهايي از راننـ ويـ

ــت    ــشور در اينترن ــن ك ــاي اي خيابانه

ايــن اقــدام در پــي فراخــوان  . كردنــد

ــين " ــر26كمپـ ــو " اكتبـ ــراي لغـ  بـ

ممنوعيت راننـدگي زنـان انجـام مـي         

 . شود 

زنان عربـستاني تـصميم گرفتنـد روز        

 اتومبيلها نشسته و مخالفت خود با ممنوعيت رانندگي زنـان در ايـن كـشور را نـشان         پشت فرمان )  آبان 4( اكتبر   26شنبه  

شود كه هدف آن مبارزه بـا منـع راننـدگي زنـان و بـه       م مي   انجا " اكتبر 26كمپين  "اين اقدام در پاسخ به فراخوان       . دهند

 . چالش كشيدن آن در اين روز است

 منتشر شده كه نشاندهنده رانندگي      "يوتيوب" ويديو در    10 اكتبر، بيش از     26از آغاز شروع كمپين در ساعات اوليه شنبه         

 .زنان در خيابانهاي عربستان سعودي است

 امنيتي و پليس ديني عربستان به بسياري از خيابانهاي اصلي شـهرها اعـزام شـدند تـا در     به گفته شاهدان عيني، نيروهاي  

بر هم زنندگان نظـم  "پليس پيش از اين هشدار داده بود كه با . صورت ديدن زني پشت فرمان اتومبيل، او را دستگير كنند    

 . به شدت برخورد خواهد كرد"عمومي

 روحاني عربستان سـعودي عليـه       150.  اند  چي از منع رانندگي زنان هشدار داده      روحانيون تندروي عربستان نيز عليه سرپي     

يكـي از آنـان، كمپـين    . مهاي كشور خواستند به شدت با آن مقابلـه كننـد           متمردان از اين قانون ابراز نگراني كرده و از مقا         

 . ناميده است"آمريكايي"يادشده زنان را 

 20هاي اجتماعي اينترنتـي، بـيش از     سپتامبر در شبكه 20ز زمان آغاز كمپين در   به نقل از سازماندهندگان اين كمپين، ا      

 .اند هزار تن از شهروندان عربستان از آن حمايت كرده 

  ما با هم تا برچيـده     ... كمپين متوقف نخواهد شد     ": در صفحه خود در اينترنت نوشتند      " اكتبر 26كمپين  "اندركاران    دست  

 ".ادامه خواهيم دادشدن اين ممنوعيت راه را 

 . شود  اندازي مي  ميالدي تا به حال در چالش با منع رانندگي زنان راه2011اين دومين كمپيني است كه از سال 

در عربستان قانوني رسمي براي ممنوعيت رانندگي زنان وجود ندارد؛ با اين حال براي زنان گواهينامه رانندگي صادر نمـي                     

 زن در خيابانهـاي عربـستان   47 مـيالدي  1990در سـال  .  شـوند  كنند، دستگير مي انندگي مي  شود و زناني كه اقدام به ر        

 . سعودي به علت اقدام به رانندگي دستگير و به شدت مجازات شدند
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 ند وز به قانون شكايت مي برزنان هندي بيشتر از گذشته عليه تجا

 در دهلي نو، پايتخت هند، - آبان 8دي پي اي، 

كايات به خاطر تجاوز جنـسي در حـال         شمار ش 

)  مهر24( اكتبر سال جاري  15تا  . افزايش است 

 مورد شكايت از خشونت جنسي را 1330پليس 

ثبت كرده است كه آشكارا رقمي بـسيار بيـشتر         

 شــكايت ثبــت شــده در ســال گذشــته  760از 

بـه گفتـه مقامهـاي پلـيس ايـن          . ميالدي است 

 پـس از  افزايش ناشي از درگرفتن بحث همگاني   

تجاوز گروهـي بـه يـك زن جـوان در اتوبـوس             

اين تبهكـاري در دسـامبر سـال گذشـته          . است

 . جامعه هند را به وحشت انداخت) 1391آذر ماه (

پيشتر بسياري از موارد تجاوز اطالع داده نمي شد، زيرا قربانيان از طرد شدن      ":  مي گويد  "راجن بهاقات "سخنگوي پليس،   

در گذشته زنان به    . اكنون اما حتي بين پليسها هم در اين باره حساسيتي شكل گرفته است            . نداز سوي جامعه هراس داشت    

حتي به برخي از زنان توصيه مي       . گونه دايمي از سوي پليس دست بسر مي شدند، چون شكايت آنها را جدي نمي گرفتند               

  ".نندشد كه براي به خطر نيانداختن حيثيت خانواده شان، با فرد متجاوز ازدواج ك

 1در اين آمار همچنـين قيـد گرديـده كـه بـين      . پليس آمار ياد شده را به درخواست دادگاه عالي كشور منتشر كرده است 

 شكايت از تجاوز ثبت شده است كه در مقايسه با سال گذشـته، افزايـشي                359 مارس سال جاري در دهلي نو        24ژانويه تا   

يك .  درصد افزايش داشته است    590ت جنسي در اين دوره زماني، حتي        شكايتها از مزاحم  . درصدي را نشان مي دهد    148

آنهـا اينـك   . زنان به گونه روزانه در قطار و اتوبوس آماج مزاحمت جنسي قرار مي گيرند": مقام قضايي در اين بار مي گويد     

     ".ده استاعتراض مي كنند، زيرا اين امر باالخره از سوي بسياري به عنوان يك معضل به رسميت شناخته ش

 

 هد فورا دست به اقدام بزند دستگاه قضايي مي خوا: كنيا

 پــس از اعتراضــها عليــه – آبــان 13اي پــي اي ، 

مجازات ريشخند آميز چمن زني براي يـك گـروه          

تجاوز كننده به يك دختر نوجوان در كنيا، قاضـي          

ارشد كشور به دستگاه قضايي دستور داد دست به         

 روز شـنبه در     "ويلي موتونگا ". د بزن "اقدام سريع "

نايروبي گفت، افـزون بـراين، پرونـده مزبـور را بـه             

 . شوراي عالي دستگاه قضايي ارجاع داده است

اين امر كه دستگاههاي مربوطه چهار مـاه پـس از           

ينترنتـي در   يك فراخـوان اعتراضـي ا     . اين تجاوز گروهي هيچ واكنشي نشان ندادند، صدها زن كنيايي را به خيابانها كشاند             

 . همين رابطه، يك ميليون و سيصد هزار نفر امضا كننده يافت
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 مرد قرار گرفت كه پس از تجاوز 6 ساله، به گفته بستگانش در ماه ژوئن در غرب كنيا مورد حمله            16، دختر نوجوان    "ليز"

 شكـستگي سـتون فقـرات شـد و          ليز افزون بر جراحات، دچـار     . به او، پيكر نيمه جانش را به درون گودال فاضالب افكندند          

. اهالي روستا، سه تن از متهمان را بـه پلـيس تحويـل دادنـد    . اكنون محكوم به نشستن روي صندلي چرخدار گرديده است        

اين سه نفر فقط بايد چمن ايستگاه پليس را كوتاه مي كردند و كمـي بعـد   ": مادر ليز در يك مصاحبه مطبوعاتي مي گويد     

 ".دوباره آزاد شدند

، اين شعار بر پالكاردهاي صدها تظاهر كننده به چشم خورد كـه روز پنجـشنبه در   " زدن كيفر تجاوز جنسي نيست   چمن"

 و بر نرده هاي يك مركز پليس، لباس زير          "احترام، احترام، احترام، كرامت   ": آنها شعار مي دادند   . نايروبي راهپيمايي كردند  

متهمـان  "دآوري امضا در اينترنت را سازمان داد، خواهـان آن اسـت كـه     ، كوشنده زنان كه گر    "نبيله عبدالملك ". آويختند

 . "دستگير و پليسها تنبيه انضباطي شوند

، يك پنجم زنان و دختران كـل ايـن          2009براساس يك پژوهش دولتي در سال       . خشونت عليه زنان در كنيا نيز رواج دارد       

 .  كشور آفريقاي شرقي، قرباني خشونت جنسي مي شوند

 

 اض جوانان تركيه به مخالفت اردوغان با زندگي مختلط دانشجويياعتر

 چند ماه پس از اعتراض گسترده در تركيه كه جوانان پرچمدار آن بودند، رجب طيـب اردوغـان، بـار                -يورونيوز  /دويچه وله 

 گويد كه با زندگي نخست وزير اسالمگراي تركيه مي. ديگر با اظهار نظري جنجالي مخالفت بسياري از جوانان را برانگيخت         

 .مختلط دانشجويان خارج از چارچوب ازدواج شرعي مخالف است

در مراكـز تحـصيلي ايـن كـشور بـا خواسـت دمكراسـي بيـشتر                 )  آبان 15( نوامبر   6هزاران دانشجوي ترك روز چهارشنبه      

ق راي دهنـدگان او خـوش       اما اردوغان بي توجه به اين فراخوانها در صدد اصالحاتي است كه حتي به مذا              . تظاهرات كردند 

 .كند آيد و جامعه تركيه را چند قطبي مي  نمي 

نيز در استانبول گرد آمده و نسبت به اين رويكـرد  )  آبان18/ نوامبر9(در ادامه اعتراضها، صدها تن از دانشجويان روز شنبه  

 .آقاي اردوغان واكنش نشان دادند

 خانه ها دور هم جمع مي شويم، مي توانيم با هم مطالعـه كنـيم و    وقتي كه ما در   ": يك دختر دانشجو در اين تجمع گفت      

يك خانـه  . مي توان زندگي مشترك داشت و مي توان در جايي خصوصي تبادل عقيده كرد          . غذايمان را با هم تقسيم كنيم     

ي كننـد،   نمي دانم مردم چه فكري مـ      . دانشجويي خصوصي تر است و مي توانيد با جان و دل در خدمت دوستانتان باشيد              

ولي در جامعه ما كه ادعا مي شود محافظه كار و اسالمي است، قبول ازدواج شرعي آزاد است ولي آنان فكر مي كننـد كـه                          

 ."نمي فهمم و اين طرز تفكر را نمي پذيرم. اين غيراخالقي است كه دوستان با هم در خانه ها حرف بزنند

من حتي فكر هم نمي كنم كه اين        ":  در مركز مطالعات سياسي استانبول مي گويد       چنگيز آكتار، كارشناس مسايل سياسي    

مساله به يك قانون بدل شود، ولي چيزي كه اتفاق مي افتد اين است كه برخي كه مي خواهند نقش پليس اخالق را بازي                      

ر چنين رفتاري را دارند؛ رفتاري كـه        آنها با پشتوانه سخنان نخست وزي     . كنند، جوانان و خانواده هايشان را آزار خواهند داد        

 ".از هم اكنون آغاز شده است

 

 "تركيه ايران نخواهد شد"

در اعتراض به سياسـتهاي     ) CHP( يك نماينده زن مجلس تركيه از حزب الييك جمهوريخواه خلق            - آبان   16عصر ايران،   

 .ر شددولت اسالمگراي رجب طيب اردوغان با يك پالكارد در جلسه مجلس حاض
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 و سال   1960ان ترك، در اين پالكارد با مقايسه حجاب زنان ايران در سال             .ان.به گزارش سي  

، دو تصوير متفاوت از ايران دوران شاه و زمان حاضر را به نمايش گذاشته شـده و زيـر              2013

 ".تركيه ايران نخواهد شد": آن نوشته شده

 

 ي سويسافزايش سهميه زنان در هياتهاي مديره موسسات دولت

قصد دارد سـهميه زنـان در هياتهـاي         ) دولت( شوراي فدرال سوييس     - آبان   16اس دي اي،    

 نـوامبر   7دولت روز چهارشنبه    . مديره پست، راه آهن و ديگر موسسات دولتي را افزايش دهد          

 .   درصدي خواهند داشت30قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن براي اين پستها هر دو جنس سهميه اي )  آبان16(

 عـضو هياتهـاي مـديره اي كـه          264، از   )1391آبان مـاه     (2012براساس يك گزارش دولت سوييس به مجلس در نوامبر          

 درصد براي 25اين رقم بيانگر سهميه اي برابر با      .  تن زن بودند   65 نفر مرد و     199توسط مجلس فدرال انتخاب مي شوند،       

 . زنان بود

 جمله موسسات ديگري همچون سازمان نظارت بر بازار مالي، سازمان بازرسـي ايمنـي اتمـي و كارخانـه                    قانون جديد كه از   

 30هـدف  .  را نيز شامل مي شود، از ابتداي سال جديد ميالدي بـه دسـت اجـرا گذاشـته خواهـد شـد          RUAGتسليحاتي  

 .  تحقق يابد2020درصدي مي بايست تا سال 

جنــسيتي از ســال آينــده مــي بايــست ســهميه بنــدي 

هياتهاي مديره، در گزارش ساالنه مـالي شـركتها ثبـت           

اين گزارش از سوي دولـت بـه        . شده و قابل اثبات باشد    

 . هيات بودجه مجلس فدرال ارايه مي شود

 

وي حقـوق   سوئد فيلمها را براساس رعايـت تـسا       

 رتبه گذاري مي كند

 از اين پس در كشور پادشاهي       - آبان   16فيلم استارت،   

 "Aرتبه  "د فيلمهاي سينمايي رتبه جديدي به نام        سوئ

براي دريافت اين رتبه، فيلمهـا بايـد از آزمـون           . مي گيرند، اگر زنان به صورت برابر در كنار مردان به نمايش درآمده باشند             

اين ابتكـار را    ، كارتونيست آمريكايي وام گرفته كه       "اليسون بكدل "آزمون بكدل نام خود را از       .  موفق بيرون بيايند   "بكدل"

 :آزمون مزبور از يك فيلم سه شرط مطالبه مي كند.  مطرح كرد1985در سال ) قانون(در يكي از آثار خود 

 وجود دستكم دو نقش زن. 1

 اين دو نقش بايد باهم ديالوگ داشته باشند. 2

 موضوع ديالوگ چيزي غير از مردها باشد  . 3

يت كه چه تعداد اندكي فيلم در اين آزمون موفق مي شـوند، شـوكه كننـده                 به گفته مسووالن صنعت فيلم سوئد، اين واقع       

 مدير يك سينماي محبوب در استكهلم و يكي از مبتكران رتبه بندي جديد مي گويد، براي مثال سه گانه "الن تيله". است

 "داستان عامه پسند  "و   "شبكه اجتماعي "، يا همچنين فيلمهايي مانند      "جنگ ستارگان "، تمام فيلمهاي    "ارباب حلقه ها  "

به گفته وي، واكنش تماشاچيان به رتبه گذاري مزبور كه از يك ماه پيش بـه دسـت              . در اين آزمايش ساده ناكام مي مانند      
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اميـد مـي   . اين امر، چشم بسياري را به روي اين زاويه از فيلمهاي سينمايي باز كـرد           . اجرا گذاشته شده، بسيار مثبت است     

 . زمينه ورود فيلمهاي بيشتري با سناريوهاي زنانه يا از زاويه ديد زنان به سينماها فراهم شودرود كه با اين گام، 

افزوده بر شماري از سينماهاي سوئد كه اين رتبه بندي را در برنامه هاي خود درج مي كنند، قرار است برخي از كانالهـاي                        

 "Aرتبـه  " يكـشنبه  -بلي اعـالم كـرده از ايـن پـس يـك ابـر      در همين رابطه يك كانال كـا . تلويزيوني نيز به آنها بپيوندند 

، "مسابقه گرسنگي"سازماندهي مي كند كه در آن فقط فيلمهايي همچون 

 سـاخته اوليـور اسـتون كـه موفـق بـه         "وحـشيها " و فيلم    "بانوي آهنين "

 . گذراندن آزمون شده اند، به نمايش درخواهند آمد

نسي و مطالبه برابري بيشتر     در سوئد سالهاست كه بحث در باره تبعيض ج        

حقوق جريان دارد و موجب دگرگوني و تغيير قوانين در بخشهاي گوناگون            

ابتكار جديد بي ترديد زير نگاه هاليوود نيز قرار مي گيرد، چـرا             . شده است 

نـان در  براساس پژوهش يك موسسه در سن ديه گو پيرامون چگونگي برخورد با ز. كه در آنجا هم اين بحث انجام مي شود     

درصد نقش اصـلي را  11درصد كليه نقشها زن بوده است و فقط        33 تنها   2011سينما و تلويزيون، در صد فيلم موفق سال         

برخي تحليل گران از ايـن رو       . پژوهش مزبور معتقد است كه اين تناسب با عصر حاضر همخواني ندارد           . زنان بازي كرده اند   

 مايلند از بيشتر شدن شمار فيلمهاي شكست خورده در گيشه جلوگيري كنند،      توصيه كرده اند كه اگر استوديو هاي بزرگ       

 . بايد تجديد نظر كرده و در فيلمهاي خود به گونه نيرومند تري تماشاچيان زن را نيز مخاطب قرار دهند

 

 بالتر خواهان رفع ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاهها در ايران شد

ر، رييس فيفا در بازديد اخير خود از ايران خواهان برداشتن ممنوعيت حضور بـانوان                ژوزف بالت  – آبان   17خبرگزاري مهر،   

 .در استاديومهاي فوتبال اين كشور شد

بالتـر در گفتگـويي كـه بـا سـران ايـران از جملـه علـي         ": اسوشيتدپرس در گزارشي پيرامون حضور بالتر در ايران نوشـت   

 . نوعيت حضور بانوان در ورزشگاهها شدالريجاني، رييس مجلس داشت، خواهان برداشتن مم

 كـه  2022 لندن به ميدان فرستاد، وعده داده در سال 2012قطر كه سال گذشته نخستين نماينده زن خود را در المپيك   

 ".ميزبان جام جهاني خواهد بود، به بانوان اجازه حضور در ورزشگاه ها را خواهد داد

 و نايب رييس بانوان كنفدراسيون فوتبال آسيا كه بالتر را در اين سـفر همراهـي          ، عضو كميته اجرايي فيفا    "مويا داد "خانم  

مي كرد نيز يكي از نگرانيهايش را حل مشكل زنان ايراني و حضور آنها در ورزشگاهها دانست و ابراز اميدواري كرد به زودي 

 .اين مشكالت برطرف شود

مـن در آن جلـسه   ": د حضور زنـان در ورزشـگاهها اظهـار داشـت    وي پيرامون گفتگوي بالتر با رييس مجلس ايران در مور        

كند كه وقتـي در زمـين         اين براي يك بازيكن انگيزه بااليي ايجاد مي         . حضور نداشتم، ولي خيلي اميدوارم اين اتفاق بيفتد       

 كنـد    بازي ميتوانم تصور كنم پسرم در زمين من به شخصه نمي . است، خواهر و مادرش از روي سكوها او را تشويق كنند       

 ".و من نتوانم به ورزشگاه بروم تا او را تشويق كنم

 گذاريم، اما تا جاييكه امكان   توانيم قوانين كشورها را عوض كنيم و به آن احترام مي          البته ما نمي  ": مويا داد در ادامه افزود    

ا هم فراهم شود تـا آنهـا در كنـار بـازي              كنيم اين اتفاق رخ دهد و شرايط حضور زنان ايراني در ورزشگاهه             دارد، تالش مي  

 ".كردن فوتبال و فوتسال، بتوانند بازيهاي مختلف را هم از روي سكوها تماشا كنند

 



 ٤٣

 در بسياري از كشورهاشكاف جنسيتي كاهش 

 براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، شكاف جنسيتي ميان مردان و زنان در خالل سالهاي اخير در                 - آبان   3بي بي سي،    

 كشور در صدر جدول بهبود      136بر اساس اين گزارش، ايسلند، فنالند و نروژ در ميان           . ياري از كشورها كمتر شده است     بس

 .هاي سياست، اقتصاد، تحصيل، سالمت و حقوق هستند وضعيت زنان در حوزه

مباحـث زنـان نداشـتند و       اي هستند كه در سالهاي اخير هيچ پيشرفتي در زمينه             خاورميانه و شمال آفريقا تنها دو منطقه      

 .كشور يمن نيز در انتهاي اين ليست قرار گرفته است

 . قرار دارد135 و پاكستان در رده 133سوريه در رده .  كشور قرار دارد136 در ميان 130ايران در اين فهرست در رده 
  

  .سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگيری، شکنجه و محاکمه فعا;ن کارگری در ايران را به شدت محکوم می کنيم
  

  ١٣٩٢برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در آبان 
  زينت ميرهاشمي:گردآوري و تنظيم

   حركت اعتراضي نيروهاي كار در آبان ماه36

  

 مهـر، كـشاورزان شهرسـتان تنگـستان در اسـتان بوشـهر در مقابــل       30روز سـه شـنبه   *

ايـران كـارگر، در ايـن       به گزارش   . فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع اعتراضي زدند       

تجمع كشاورزان نسبت به عدم اختصاص سوخت به كشاورزان، عدم تخصيص بودجه الزم             

  .براي احداث سد و انتقال و فروش غيرقانوني آبهاي مازاد معترض بودند

  

  3 و جمعه    2پنجشنبه  ،  1هاي چهارشنبه    روزطي  گران كارخانه سرب و روي زنجان       كار*

براي سومين بار طي سه ماه اخير در مقابل استانداري      لي كارخانه   آبان در اعتراض به تعطي    

  .زنجان تجمع و خواستار بازگشايي اين كارخانه شدند

 بـه آنچـه كـه آالينـده      در پي باال گرفتن موج اعتراضـات  امسال مرداد23  در كارخانه سرب و روي زنجانبه گزارش مهر،   

  . شد تعطيلاي كارخانه سرب و روي بودهبودن فعاليت

  

در مقابـل فرمانـداري      آبـان    4شـنبه   روز  داي مانـدگار     واحدي مسكن مهر سيرجان با نام تعاوني فـر         486اعضاي تعاوني   *

  .ت مديره اين تعاوني اعتراض كردندجان تجمع و نسبت به عملكرد بد هياسير

متقاضيان ت تعاوني نيز اعالم كرده كه  و شركقيماندههاي مسكن مهر با  پله   و راه ، آسانسور سازي هنوز زيربه گزارش فارس 

  .شويد   ميليون تومان ديگر پرداخت كنيد در غير اين صورت از ليست مسكن حذف مي 23بايد 

  

 آبان، كارگران بخش فوالد آبتين زير نظر كارخانه فوالد ارفع اردكان به دليل اعتـصاب از               4به گزارش يزد رسا، روز شنبه       *

  .انجام فعاليت سرباز زدند

  

در اعتراض به اجرا نشدن مصوبات مجلس در مورد مشكالت كارخانه با سفر » فوالد زاگرس«كارگران اخراج شده كارخانه *

ـ    گزارش به . تجمع كردند  رژيمدر مقابل ساختمان مجلس      مرداد   5در روز يكشنبه    به تهران    ه  ايلنا، نماينده كارگران كارخان



 ٤٤

 تير ماه سال جاري در تهران 26 آنكه اعتراض صنفي كارگران فوالد زاگرس روز بعد از: گفتفوالد زاگرس درباره اين تجمع 

با وعده تعدادي از نمايندگان مجلس خاتمه يافت و مجلس نيز مصوباتي را براي بازگشت بكـار ايـن كـارگران و همچنـين                        

 استاني و كارفرماي كارخانـه  پرداخت معوقات حقوقي آنان به تصويب رساند، اما اجراي اين مصوبات با بي توجهي مسئوالن    

  .مواجه شد

ه طور يكپارچه اقـدام بـه سـر دادن     با تكان دادن نرده هاي جلوي مجلس ب   به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران      

 مجلس بي اقتدار، نوكر سرمايه /هشتانك فشفشه، اين مجلس كارگر ُكتوپ /  دادند؛ يا مرگ يا زندگيشعار ميشعار كرده و 

  ،...دار و

  .وارد دومين روز خود شد آبان 6دوشنبه روز  زاگرس در مقابل ساختمان مجلستجمع اعتراضي كارگران فوالد 

كارگران پس از چندين ساعت تجمع در مقابل مجلس و محقق نشدن وعده ديروز كارفرما در خصوص پرداخـت مطالبـات                     

  . شدند خود رفاه اجتماعي پي گير مطالبات صنفيكارگران، با حضور در مقابل ساختمان وزارت تعاون، كار و

 آبان،  با دريافت بخشي از حقوق معوقه  7كارگران ذوب آهن فوالد زاگرس بعد از سه روز اعتراض سرانجانم سه شنبه شب               

  .شان راهي محل اقامت خود در شهرستان قروه شدند  ماه گذشته 7

  

در روز   ان ماه اضـافه حقوقـش     6دليل عدم دريافت    ه  رنگ كرمانشاه، ب  جمعي از كاركران شركت گل    به گزارش ايران كارگر،     *

  . ندتجمع اعتراضي در مقابل شركت زدبه  آبان دست 6دوشنبه 

  

 آبان در مقابل 6 آموزشگاه موسيقي در نجف آباد، بيش از يكصد نفر از نوازندگان اين شهر روز دوشنبه 2در پي لغو مجوز *

به گزارش آژانس ايران خبر، درحاليكه اين .  تا نسبت به آن عمل غير قانوني اعتراض كنند     اداره ارشاد اصفهان تجمع كردند    

 نفر بود تجمع كنندگان را محاصره 50تجمع در سكوت انجام مي شد عده اي از افراد لباس شخصي كه تعدادشان بيش از                

 ميان تعدادي از اساتيد موسيقي كـه در         در اين . كرده و با فحاشي و پرت كردن اشيايي به سمت آنها قصد تحريك داشتند             

بين تجمع كنندگان بودند جوانان را به آرامش دعوت كردند، اما ناگهان تعدادي از افراد لباس شخصي با وحشيگري تمام و       

  .با چوب و چماق به ميان جمعيت آمده و تعداد زيادي را مجروح نمودند

  

 ي هماهنگي براي  به گزارش كميته.   آبان دست به اعتصاب زدند6به بر شركت نيشكر هفت تپه از روز دوشن كارگران ني *

 بنـدي     و اجـراي طـرح طبقـه       91 پرداخت پاداش سـال      اعصتابي هاي كارگران     كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، خواسته     

  .مشاغل است

بر در ديدار با مديريت شركت  نيشكر در روز            كارگران ني   

  تا دسـتيابي بـه خواسـته    آبان اعالم كردند كه  7شنبه    سه

  .هايشان به اعتصاب ادامه خواهند داد

  

كارگران كارخانه پلي اكريل ايران  آبان، 8روز چهارشنبه *

به دليل تغيير نوع قرار داد، حذف هزينـه سـختي كـار از              

ــت جداســازي  ــوقي و در نهاي ــيش حق ــر  شــركتف هاي زي

شود مقابل درب اين      مجموعه كه منجر به تعديل نيرو مي      



 ٤٥

  .خانه تجمع كردندكار

 شـركت زيـر   6 كيلو متري جاده اصفهان مباركه قرار دارد و داراي حدود 45شركت پلي اكريل ايران در    تسنيم،  گزارش به

كنند اما در اين بين بر اساس گفته كارگران اين شـركت،              مجموعه است كه به صورت يك هلدينگ با يكديگر همكاري مي          

هاي زير مجموعه بوده و در همين راستا نيز تعداد نيـروي كـاري               شركت  دنبال جدا سازي   برخي از مسئوالن اين كارخانه به     

  .برخي واحدها را تعديل كردند كه منجر به افزايش فشار به كارگران باقي مانده شده است

  

جمعي از كارگران كارخانه پلي اكريـل        آبان،   11شنبه  روز  *

 از  برخـي تصميم كارفرما بـر جداسـازي        در اعتراض به     ايران

، در مقابـل سـاختمان       كارخانـه  هاي زير مجموعه ايـن    شركت

 به گزارش ايلنا،    .اداري اين كارخانه در اصفهان تجمع كردند      

كارگران در اعتراض به واگذاري شركت پلي اكريل ايران بـه            

 چرا كه با تغيير مـديريت،       ،ند تجمع كرد  چند شركت اقماري  

قي كـارگران نيـز     نحوه تنظيم قراردادها و ساير مزاياي حقـو       

  .كند تغيير مي

 آبان، بيش از هزار تن از كارگران پلي اكريل          12روز يكشنبه   

در مقابل ساختمان اداري اين كارخانه      » كوچك سازي «ايران براي سومين بار طي پنج روز گذشته، در اعتراض به سياست             

  .در اصفهان تجمع كردند

  

 ماه حقوق و معوقـات خـود در مقابـل اسـتانداري         15راض به عدم دريافت     كارگران گرگان فلز در اعت     آبان،   11شنبه  روز  *

 و  مرخص كرده   كافرماي اين واحد توليدي را تعطيل كرده و كارگران را نيز          به گزارش فارس،    . دست تجمع كردند  گلستان  

  . انجام دهيدخواهيد  ماه حقوق معوقه آنان را نمي پردازد، به آنها گفته شده كه هركاري مي15در عين حال كه 

  

 آبان در مقابل يكـي از شـعبات        11بازنشستگان تحت پوشش بيمه تكميلي دي براي دريافت مطالبات خود در روز شنبه              *

  .تجمع كردند) روبروي پارك هنرمندان( آن واقع در خيابان برفروشان

 كه بعد از طـي مراحـل درمـاني و           به گزارش تسنيم، مشكالت مردم با بيمه دي مربوط به امروز و اين هفته نبود و افرادي                

موجهي از سوي كارمنـدان بيمـه         كردند، با پاسخهاي غير      ها از جيب خود براي دريافت خسارت مراجعه مي          پرداخت هزينه 

  . شدند مواجه مي

  

 وابسته به شهرداري منطقه دو اهواز  » ساحل سبز خوزستان  « كارگران شركت پيمانكاري      آبان، تعدادي از   12روز يكشنبه   *

كارفرماي شركت  به گزارش ايلنا، .در اعتراض به عدم دريافت مطالبات صنفي خود در پارك ايثار اهواز دست به تجمع زدند

  . با هيچ يك از كارگران خود قرار داد همكاري منعقد نكرده است90ساحل سبز خوزستان از شهريور ماه سال 

  

ه آبـادان بـا تجمـع مقابـل سـاختمان مركـزي وزارت نفـت ضـمن              شماري از بازنشستگان پااليشگا    آبان،   12يكشنبه  روز  *

 بـه  .درخواست مالقات حضوري با وزير نفت خواستار پيگيري فروش منـازل سـازماني بازنشـستگان ايـن پااليـشگاه شـدند           



 ٤٦

 درصد از منـازل سـازماني بـه افـراد غيردولتـي             75بازنشستگان اين پااليشگاه خواستار رسيدگي به فروش        گزارش تسنيم،   

  .شدند

  

در اعتـراض بـه پرداخـت نـشدن      آبـان  12يكـشنبه  روز  لويهس ميدان گازي پارس جنوبي در ع13جمعي از كارگران فاز  *

  .حقوق چهار ماهه خود تجمع كردند

الن سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مبني بـر پرداخـت حقـوق معوقـه      تجمع با وعده مسئو اين ،به گزارش ايسنا  

  .ايان رسيدكارگران به پ

هاي تشود اما در حال حاضر توسعه اين فاز به دليل تغيير در اولوي  ماهه محسوب مي35 پارس جنوبي از قراردادهاي 13فاز 

ر ماه است با وجود وزارت نفت در توسعه فازهاي ميدان مشترك پارس جنوبي متوقف شده است و چهار هزار كارگر آن چها

عالوه بر اين با تكميل توسـعه       .  ميليون متر مكعب گاز است     56 توليد روزانه    13توسعه فاز   هدف از   .  بيكارند داشتن قرارداد 

 تن گوگرد توليـد  400 تن اتان و روزانه LPG( ،2750( تن گاز مايع 2900 هزار بشكه ميعانات گازي،    75اين طرح روزانه    

  .مي شود

  . درصد است72.27خشكي از اين پيشرفت  پااليشگاه درصد رسيده كه سهم 61پيشرفت كل اين طرح تاكنون به 

 درصد پيشرفت   55ساخت چهار سكو دريايي اين فاز كه بايد توسط شركت فراساحل صدرا بوشهر صورت گيرد نيز تاكنون                  

  .داشته است

 كيلـومتر تـامين و كوتينـگ شـده          180اي به طول      هاي مورد نياز براي ساخت خط لوله        همچنين در حال حاضر كليه لوله     

  .است  ا هنوز ساخت خط لوله آغاز نشدهاست ام

 ميليـارد تومـان آن هزينـه    3.8 كه تاكنون ر اعالم شده ميليارد دال 6.1 پارس جنوبي    13سرمايه مورد نياز براي توسعه فاز       

  .شده است

نيا  هلندي شـل و رپـسول اسـپا        -هاي انگليسي    به شركت   ميدان پارس جنوبي   13 فاز    در ابتدا طرح توسعه    به گزارش ايسنا،  

دليل آنچه مشكالت اقتصادي عنوان شـده بـود، از حـضور در ايـن       سپرده شد، اما اين دو شركت با عذرخواهي رسمي و به         

  .گيري كردند  پروژه كناره

 پارس 13 صورت گرفت اما در نهايت طرح توسعه فاز        13براي واگذاري فاز    ) ص(االوصيا  بعد از آن مذاكراتي با قرارگاه خاتم      

   .هاي پترو پايدار ايرانيان، مپنا و صدرا سپرده شدت به شركجنوبي

  

به گزارش سـايت    .  آبان در مقابل اداره كار پاكدشت تجمع كردند        13كارگران اخراج شده از شركت پونل در روز دوشنبه          *

حكـم توقيـف امـوال ايـن     . همبستگي ملي، اين كارگران خواهان پرداخت حقوق معوقه خودشان و بازگشت به كـار شـدند            

شركت در رابطه با مطالبات كارگران صادر شده اما به دليل زد و بندهاي پشت پرده با كارفرماي شركت اين حكم تا كنون                       

  .عملي نشد

  

 در اعتـراض   از كارگران پلي اكريل ايران براي چهارمين بار در طي هفت روز اخير از هزار تن   بيش  آبان 14 سه شنبه روز  *

 بـا   ند انتظـار داشـت     به گزارش ايلنا، كارگران    . در محوطه داخلي كارخانه تجمع كردند      » كارخانه كوچك سازي « سياست   به

سته و انتقـال    هاي وابـ   شركت شروع اعتراضات، مسئوالن كارخانه و مقامات استاني نگراني كارگران را درباره پروژه جداسازي            

  .هاي اقماري بشنوندها به شركت قرارداد
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 بـه  .مقابل درب شمالي مجلس تجمع كردند آبان در 14شنبه   روز سه ليدي روستاييهاي تعاوني تو شركتجمعي از اعضاي 

  .كنند  در تعاوني توليدي روستايي كشور فعاليت ميدر حال حاضر حدود چهار هزار تن گزارش فارس 

  

 گـيالن در    بتـوني  آبان، كارگران كارخانه قطعات      14روز سه شنبه    *

ل ساختمان ايـن كارخانـه در    ماه حقوق معوقه، در مقاب    4اعتراض به   

به گزارش ايلنـا، كـارگران ايـن كارخانـه در روز            . رشت تجمع كردند  

  . آبان براي دومين روز متوالي تجمع كردند15چهارشنبه 

 بتـوني كارگران شركت توليدي كانال پيش سـاخته، لولـه و قطعـات         

» گـيالن آفتـاب يكتـا     «گيالن كه تحت نظارت شـركت پيمانكـاري         

 و بيمه آنـان نيـز واريـز           ماه گذشته حقوق نگرفته    4د از   فعاليت دارن 

  . كارگران براي سومين روز متوالي در روز پنجشنبه نيز به تجمع خود ادامه دادند.نشده است

  

 16فعاليت مي كند، روز پنجـشنبه        جمعي از پرسنل و كارگران شركت گروه صنعتي فالت كوهرنگ كه در توليد لبنيات             *

  .ند است حقوق نگرفته اچهار ماهحدود كه اعالم كردند تمان اين كارخانه تجمع كرده و آبان در مقابل ساخ

گروه صنعتي فالت كوهرنگ در شـهر كيـان از توابـع           . هستند پرسنل در سه شيفت كاري فعال        500در اين شركت حدود     

  .استشهرستان شهركرد و در فاصله هفت كيلومتري مركز استان چهارمحال و بختياري واقع شده 

  

به گـزارش   . دش  آبان وارد پنجمين روز      18شنبه   كارخانه روز     گيالن در محوطه اين    بتونيكارگران شركت قطعات    تجمع  *

حقوق كارگران هنوز پرداخت نشده و مسئوالن استاني همچنـان در برابـر مطالبـات صـنفي                 ايلنا، كارگران اعالم كردند كه      

 حركت اعتراضي اين كارگران در روز .گران حاضر نشده تا صداي آنها را بشنوند  و در جمع كار.اند   كارگر سكوت كرده200

  . آغاز شد آبان13دوشنبه 

  .شان را دريافت كنند  ماه حقوق معوقه 4  آبان دو ماه از 21كارگران موفق شدند روز سه شنبه 

  

نشدن مطالبات معوقه خـود در مقابـل        در اعتراض به پرداخت      آبان   18شنبه  روز   دماوند صبح    جمعي از كارگران نيروگاه   *

 كارگر شاغل در اين نيروگـاه بـيش از يـك سـال بابـت                600 به گزارش ايلنا،     .درب ورودي اين واحد توليدي تجمع كردند      

  .حقوق بيمه اجباري و تكميلي، اضافه كاري، عيدي، پاداش و بن كارگري از كارفرما طلبكارند

 از شركت تـوانير بـه بنيـاد شـهيد     91گذرد در سال  ال از شروع فعاليت آن ميمالكيت نيروگاه حرارتي دماوند كه هشت س  

  .واگذار شد

 درصـد بـرق   35 در حـال حاضـر       اسـت و    خاورميانـه   در ترين نيروگاه حرارتي سيكل تركيبي       بزرگ  دماوند نيروگاه حرارتي 

  .شود  درصد برق مصرفي كشور در اين واحد توليد مي7مصرفي تهران و 
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. ل دادسراي پاكدشت دست به تجمع زدنددر مقاب آبان 18روز شنبه اج شده از شركت شيميايي فلزي خاور،     كارگران اخر *

و پرداخت مطالبات  پس از ماهها اعتراض و پيگيري موفق به اخذ حكم توقيف كارخانه به گزارش ايران كارگر، اين كارگران     

  .طلب دارند  ماه حقوق معوقه 9كارگران معترض بيش از . ندمعوقه خود شد

  

با تجمع در مقابل استانداري خراسان رضـوي خواسـتار           آبان   19شنبه  يك روز   ˈشركت جهاد نصر مشهد   ˈجمعي از كارگران    *

تجمع كنندگان به علت خـصوصي شـدن شـركت جهـاد نـصر مـشهد و                  به گزارش ايرنا،     .رسيدگي به مطالبات خود شدند    

  .شدندان جهاد كشاورزي به عنوان محل كار قبلي خود مشكالت شغلي كنوني خود، خواهان بازگشت به سازم

  

 آبان كارگران شركت شير و گوشت زاگرس كه از ماهها پيش به عدم دريافت حقوق خود معترض بودنـد                    20روز دوشنبه   *

 جاده سامان به شهركرد را بسته و باعث بروز كيلومتر ها راه بندان در محور سامان به شهركرد كـه بخـشي از جـاده قـديم            

به گزارش آژانس ايران خبر، كـارگران اميدوارنـد ايـن اعتـراض دو سـاعته كـه مـشكالت                    . اصفهان به شهركرد است شدند    

  .بسياري را نيز براي تردد مسافران و حمل و نقل در پي داشت دست آورد مثبتي هم به دنبال داشته باشد

  

اقدام بـه تجمـع و تحـصن        دليل حقوقهاي معوقه خود      به آبان   21در روز سه شنبه     جمعي از كارگردان شهرداري بهبهان      *

دليل بلوكه شدن حسابهاي شهرداري بهبهان، بخشي از حقوق كارگران ايـن شـهرداري پرداخـت                 بهبه گزارش مهر،    . كردند

  .استنشده 

  

توسط آنها  صنفي هاي    خواسته آبان 25 ده روزه، قرار بود تا ، با تعيين مهلتاكريل  پلي در پي اعتراض پنج روزه كارگران*

 آبـان بـا تجمـع در محـيط          26اين كارخانه در ظهر روز يكشنبه       كارگران   ايلنا،   گزارشبه   .مسئوالن استاني رسيدگي شود   

   .سر گرفتند اعتراضات صنفي خود را از كارخانه،

  

دم پرداخـت حقـوق و   در اعتراض به ع آبان 26يكشنبه روز شهرستان نكا در شرق مازندران  » سفال  نكا«كارگران كارخانه   *

ها و كارخانجات بزرگ شـرق       از شركت  شركت نكا سفال يكي    به گزارش فارس،     .تجمع كردند در فرمانداري نكا    معوقات خود   

  .مازندران در توليد سفال است كه حدود يك سال به دليل مشكالت مالي تعطيل شده است

 27ز كارگران دو ميليون تومان است كـه روز دوشـنبه            به گزارش ايلنا، بيشترين بدهي حقوق معوقه اين شركت به برخي ا           

 كارگران به آنان پرداخت و همچنين توليد اين كارخانه بعد از يك ماه تعطيلـي از       معوقهآبان مقرر شد تا مقداري از حقوق        

  .سر گرفته شود

  

به گـزارش فـارس     . ردند آبان، كارگران شهرداري هنديجان به دليل حقوق معوقه پنج ماهه خود تجمع ك             26روز يكشنبه   *

 در شـهرداري هنـديجان    تر مسئوالن استاني به اين وضعيت پرداختي حقـوق  اين كارگران خواستار رسيدگي هر چه سريع      

  .شدند
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به گزارش سـايت پيـام، كـارگران        .  كارگر پتروشيمي بسباران دست به اعتصاب زدند       1500 بيش از     آبان 27روز دوشنبه   *

 دستمزدهاي كنوني به هيچ عنـوان تـامين كننـده         ؛كارگران معترض اعالم كردند   .  خود شدند  خواهان افزايش دستمزدهاي  

  .هزينه هاي سرسام آور زندگي نيست و تا رسيدن به خواست خود براي افزايش مزد به اعتصاب خويش ادامه خواهند داد

  

  دانستند  ه آنچه خلف وعده فرماندار مي      در اعتراض ب    آبان 27 اصفهان عصر روز دوشنبه       پلي اكريل  ان  كارگرصدها تن از    *

گيري در خصوص آينده اعتراض  پس از مشورت، تصميمبه گزارش ايلنا، كارگران . بار ديگر در محوطه كارخانه تجمع كردند

  . موكول كردند آبان28روز سه شنبه صنفي خود را به 

) هلـدينگ (عه تحت مسئوليت شركت مادر      مجمو هاست كه در قالب شش شركت زير       اصفهان سال  اكريل    كارگر پلي  1500

هاي زير مجموعه، امنيت شـغلي خـود را در معـرض خطـر      شركتكنند و حال با تصميم كارفرما مبني بر جدا سازي  كار مي 

  .بينند مي

  

 پيماني تاسيسات دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به اخراج تعدادي از كارگران ايـن مجموعـه و آنچـه شـرايط                       انكارگر*

  .در مقابل اداره خدمات اين دانشگاه تجمع كردند آبان 27دوشنبه روز  صبح كردند، النه كاري عنوان ميناعاد

. كننـد   فعاليت مي » پارس آماد « كارگران بخش تاسيسات دانشگاه علم و صنعت زير نظر شركت پيمانكاري             ،ايلناگزارش  به  

  .شوند  كارگر ديگر نيز به زودي اخراج مي20 كارگر ماه گذشته اخراج شدند و پيمانكار اعالم كرده است 10

  

 نحوه خدمات رسـاني و پـايين   مشكالت خاطر ه ساوه باََتوبوسراني واحد شركت از رانندگان جمعيبان  آ28روز سه شنبه   *

  . دست از كار كشيدندماهانهبودن حقوق 

 شـرايط  كه با توجه به      گيرندمان حقوق مي     هزار تو  450 ماهانه رانندگان اعالم كردند كه      اينبه گزارش آژانس ايران خبر،      

  . كندتأمين را كارگري وجه نمي تواند مسائل معيشتي يك خانواده هيچ و تورم باال، به اقتصادي

  

سـه  روز   كردنـد و صـبح        را در مسجد كارخانه سـپري       شب دوشنبه اكريل، آنها   ان پلي   كارگر تجمع صدها تن از      ادامهدر  *

 از كارگر پلـي      تن 1000به گزارش ايلنا، بيش از      . را از سر گرفتند    تجمع اعتراضي    ،ر كارگران با پيوستن ساي   آبان   28شنبه  

 در واكنش به سياست كوچك سازي و تـصميم كارفرمـا            حركت اعتراضي خود،  در سومين روز از دور جديد        اصفهان   اكريل

  . دهاي زير مجموعه، بار ديگر در محوطه كارخانه تجمع كردن شركتمبني بر جداسازي

بر اساس سياست كوچك سازي، مجموعه شركتهاي پلي اكريل ايران در حال واگذاري اسـت و قـرار اسـت آزمايـشگاه بـه                        

 به اليـاف زاينـده رود، اسـكه         2شركت نيك آزمون، نيروگاه به انرژي گستران، پلي استر به پلي استر هشت بهشت، اكليت                

  .ت پهن گستر انتقال يابدسازي به شركت خدمات بندري و بخش خدمات نيز به شرك

  

به گزارش ايلنا، كارگران براي     .  خود شد  چهارمين روز  اعتراضي كارگران پلي اكريل وارد       تجمعات آبان   29چهارشنبه  روز  *

كـه زمينـه را بـراي فراموشـي         » اغتـشاش گـر   «اي از مخالفان شان و مقابلـه بـا برچـسب احتمـالي                گرفتن هر گونه بهانه     

  .اند خللي در روند توليد كارخانه ايجاد نشود كند، تصميم گرفته مطالباتشان فراهم مي
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 29قـب افتـاده در روز چهارشـنبه        هشت ماه حقوق ع    دريافت يك ماه از    ان با هاعتصاب چهار روزه كارگران شهرداري بهب     *

ارگر بـا آن حتـي    هزار تومان كه كـ 500تاخير در پرداخت هشت ماه حقوق آن هم ماهي    مهر،  گزارش به .آبان پايان يافت  

  .نمي تواند مايحتاج روزمره خود را هم تامين كند باعث شد تا اين كارگران دست به اعتصاب طوالني بزنند

  

توسط نيروهـاي سـركوبي رژيـم بازداشـت          آبان   30پنج شنبه    اصفهان در ساعت چهار بامداد روز        چهار كارگر پلي اكريل   *

عباس  جواد لطفي، .ند شمال شهر اصفهان منتقل شد    كيلومتري 13 در   گرد،به گزارش ايلنا بازداشت شدگان به دست      . شدند

 بازداشـت  اكريل احمد صابري چهار كارگري هستند كه با ادامه دور دوم اعتراضات كارگران پلي  و   كيومرث رحيمي  حقيقي،

معـاتي خواسـتار رسـيدگي     با برگزاري تج  آبان 14 و   12،  11،  8 تر، طي دور اول اعتراضات در روزهاي        كارگران پيش .ندشد

  .ند شدشان مسئوالن استاني به مطالبات صنفي

، 26 و در روزهاي     وع شر  كارگران  رسيدگي به مطالبات صنفي    ◌ٔ ، پس از پايان مهلت ده روزه        آبان 25دور دوم اعتراضات از     

  .ادامه پيدا كرددر محوطه كارخانه با تجمع  آبان 29 و 28، 27

 در محوطه كارخانه تجمع كردند و       11 تا   7 از ساعت     آبان 29عتراضات خود، صبح چهارشنبه     ادامه ا اكريل در     كارگران پلي 

  .با شروع بارندگي به مسجد كارخانه رفتند تا درباره آينده اعتراضات صنفي شان تصميم بگيرند

  

  !اتحاد مان چاره ساز است

  دوستان كارگر

ارگران نقاش و حمايـت كـارگران، طـرح دو فـوريتي تعيـين            با كوشش كارگران سنديكايي فلزكار و مكانيك و سنديكاي ك         

اند، پس از اعمـال اصـالحاتي در مجلـس بـه تاييـد شـوراي                  تكليف اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده            

ال  سـ  10توانند با پرداخت پول به سازمان تامين اجتماعي و خريد كسر سابقه بيمه تا                 كارگران كم سابقه مي   .نگهبان رسيد 

منـد    روز مستمري و دسترسي رايگان به خـدمات درمـاني بهـره              10سابقه پرداخت بيمه، از مزاياي بازنشستگي با دريافت         

  .شوند 

اين طرح كه به سود كارگران شاغل در كارگاههاي كوچك و كارگران قرارداد موقت و سفيد امضا بود در شوراي نگهبان رد           

 بـه رياسـت مجلـس، شـوراي نگهبـان، مجمـع تـشخيص        1392 مهر 6 اي در تاريخ   كارگران سنديكايي با ارسال نامه    . شد

 تن از نمايندگان مجلس، سازمان تامين اجتماعي، وزارت كار و خبرگزاري ايلنا، اعتـراض خـود را اعـالم كـرده               2مصلحت،  

ران نقاش، كارگران زن   كارگر شامل؛ كارگران فلزكارمكانيك، كارگ     744اين نامه از طرف     . خواستار تصويب طرح فوق شدند    

شاغل در كارگاهها، كارگران كارخانه پاكشوما، كارگران كارخانه طيوران ابزار شهرك صنعتي پرند، كارخانه تابان گستر پويا                 

 درصد امضا هاي جمع آوري شده متعلـق بـه كـارگران زن    20نا گفته نماند كه   . شهرك صنعتي نصيرآباد شهريار امضا شد     

  .ده استشاغل در كارگاهها بو

 كارگر فلزكار و مكانيك با نوشتن شماره تلفنهاي خود 32 قابل ذكر است كه براي اولين بار در جمع آوري طومار در ايران  

  .            به اين طومار اعتباري خاص بخشيدند 

  .با آرزوي محكم تر شدن همبستگي كارگران ايران در دفاع از حقوق كارگري خود

  زكار و مكانيكسنديكاي كارگران فل

  هيات بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزيينات
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  ماهی ھنری دادھايرو
  يديجد اليل

  :روز سخن

 متولـد  ،برانـد  راسـل ( آوردي  مـ  وجـد  به مرا كه است استيس ازي  زيچ تنهاي  كنوني  اسيس ستميس شدن سرنگون تصور -

    )سندهينو و شومن شه،يهنرپ ،يسيانگل نيكمد ،1975

 ،1974 متولـد  ،كروز لوپه پنه( نديبب رانگيد چشم چهيدر از را خودش كه كند نيا صرف را اشي  زندگ تمام دينبا انسان -

  )يياياسپان مدل و شهيهنرپ

  

   نمايس

  

   اف رسول محمد خروج تيممنوع به نماگرانيس اعتراض

 تيـ ممنوع بـه  اعتـراض  در جهـان ي  نمايسـ  كارگردانان ازي  شمار

 ســفارت مقابــل در ،يرانــيا كــارگردان ،اف رســول محمــد خــروج

 اجـازه  اف رسـول  محمـد  .كردند تجمع سوئد دري  اسالمي  جمهور

 خارج رانيا از استكهلم لميف جشنواره در شركتي  برا  است افتهين

 اعتـراض  بـه  دسـت   ميـ رژ سفارت مقابل در ،بودند بسته خود چشمان بهي   ا پارچه كهيحال در كارگردان 20 حدود  .شود

 ازي  كـ  ي ،اثـر  نيـ ا .داشـت  اف رسول محمد اختهس ،"سوزندي  نم ها نوشته دست" لميف به اشاره آنان چشم لدستما .زدند

  .است استكهلم جشنواره در حاضري لمهايف

  

   ونيليم 496 فروش با لميف 8 ديتولي برا نهيهز تومان ارديليم 19

 اديــبن نيشيــپ رعامليمــد ،يــيعال ريــم داحمديســ تيريمــد دوره در

 كـه ي  ارآثـ  ديـ تولي  بـرا  تومـان  ارديليم 19 از شيب ،يفارابيي  نمايس

 .اسـت  شـده  داده هـدر  انـد،  داشته فروش تومان ونيليم 500 حدود

 مجمـوع  دري  فارابيي  نمايس اديبني  سو از شده ديتول لميف ده بودجه

   .است بوده تومان ونيليم 600 و ارديليم 23

 بودجـه  بـا  كه رياخي  سالها دريي  نمايسي  لمهايف ازي  انبوه انيم در

 هيسـرما  انـد  توانسته درصد 30  طفق شدند، ديتولي  دولت موسسه نيا

  هيسـرما  بـا  كـه يي  لمهـا يف نـام  انتـشار  از خودي  رسم تيسا دري  فارابيي  نمايس اديبن  .برگردانند را شده آنها صرف كهي  ا

   .است كردهي خوددار شده ديتول اديبني گذار

  

   نمايس  پردهي رو بر استانبول در 2013 تابستاني هايناآرام

 از   مـستند  چنـد  كـشور،  نيـ ايي  نمايسي  لمهايف نيتر   تازه كنار در كلن، در "يُتركي  لمهايف جشنواره" دوره نيهشتم در

ي مـ در شينمـا  به زين كشور نيا ريوز نخست اردوغان، بيط رجب دولتي  ها   برنامه با مخالفت در مردم  گسترده تظاهرات

   .ديآ
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 بـاره  نيا در كوتاهي  لمهايف ازي  مونتاژ ،"است كار آغاز تازه نيا"

 انـدركاران    دسـت  ازي  كـ  ي ،"سونمزي  نشاط" انتخاب به كه است

  .است شده هيته "هيترك مستندي لمهايف  جشنواره"

  

  

  يقيموس

  

   شد اروپا 2013 سال آهنگساز نيبهتر كونهيمور ويان

 جوزپه" ساخته "شنهاديپ نيتربه" لميفي  قيموس ساختي  برايي  ايتاليا سرشناس دانيقيموس و آهنگساز ،"كونهيمور ويان"

  .شد دهيبرگز اروپا 2013 سال آهنگساز نيبهتر عنوان به اروپا لميفي آكادمي سو از "تورناتوره

  .استي واقع استاد ك يوي جهان آهنگساز كي يراست به او كه گفتند اروپا لميفي آكادم نفره هفت داوران  اتيه

 .اسـت  خـورده  ونديپ "زشت  بد، ،  خوب" چون نمايس خيتار ماندگاري  لمهايف اب ،ييايتاليا سرشناس آهنگساز كونه،يمور ويان

 از سرشـار  اويي  نمايسـ  كارنامـه  .داشـت  برعهده راي  قيموس ساخت تيولمسو "لئونه ويسرج"ي  لمهايف تمام در بايتقري  و

 راي  هنـر  دستاورد ژهيو زهيجا 2007 سال در كه بود اسكار زهيجا افتيدر نامزد بار  پنجي  و .است متعدد زيجوا و افتخارات

  .كرد افتيدر اسكاري آكادم از

 ريـ پ" ،"يبرتولوچ برناردو" چوني  سرشناس كارگردانان با كونهيمور

 وريـ اول" ،"تورنـاتوره  جوزپـه " ،  "آلمـادوار  پـدرو " ،  "ينيپازول پائولو

 "نويتـارانت  نينتيكو" ، "پالماي  د انيبرا" ،  "كيمال ترنس"  ،"استون

 چـون يي لمهايفي قيموس .است داشتهي همكار "وننستيلوي  بر" و

 ،)1965( "شتريـ ب دالر چند خاطر به" ،)1964( "دالر مشت كي"

 ،)1978( "بهـشت ي روزهـا " ،)1968( "غـرب  دري  روزگاري  روز"

ــاري روز" ــايآمر دري روزگـ ــمامور" ،)1984( "كـ  ،)1986( "تيـ

ي كارها  از ... و "بكش را ليب" ،)2000( "مالنا" ،)1990( "هملت" ،)1988( "زويپاراد نمايس" ،)1987( "رانيرناپذيتسخ"

   .اوست

 دو  ديويد"   زهيجا  9  ،"بافتا" پنج ،"گلوب گلدن" دو ،"يگرم" زهيجا ،يمقدون و فرانسه ا،يتالياي دولتها افتخار نشان افتيدر

ي آكـادم  "يـي طال عقـاب " ز،يـ ون واليفـست ي  افتخار "ييطال ريش" ،"يا   نقره روبان" 10 ،)ايتالياي  نمايس اسكار( "دوناتلو

   .دشو  يم محسوبي و افتخارات جمله از "پوالر"ي قيموس زهيجا و )2003( هيروسيي نمايس

 10ي بيتقر  فروش  با "غرب دري روزگاري روز" ، رفته فروش به جهان در آن از نسخه ونيليم 60 از شيب كه او آثار انيم از

   .ديآ  يم شمار به نمايس خيتار در لميف كالم يبي هايقيموس نيتر  پرفروش از نسخه ونيليم

  

   كرد خواننده از هيترك خارجه ريوزي عذرخواه

 ،" پرور  نشوا"   ،كرد  خواننده از واشنگتن در "نگزيبروك" موسسه با مصاحبه در هيترك خارجه امور ريوز ،"اوغلو داوود احمد"

   .كردي عذرخواه شده، هيترك ازي و افتادن دور باعث كه "نادرستي استهايس" خاطر به
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 شـهروند  ك يـ  عنـوان  بـه  بلكه ريوز عنوان به نه ،بودم نشسته اتوبوس در كرد خواننده ،پرور نشوا كنار در من" :گفتي  و

 نيـ ا تـا  شـده  باعث كه نادرستي  استهايس تمام خاطر به من .دارم او باي  همدرد احساس و كنم  يم درك را او من .يعاد

 افتـادن  دور باعث قبل نادرستي  استهايس .است نيسرزم نيا فرزند او .كنم  ي  مي  عذرخواه د،بمان دور كشورش از هخوانند

  ".است شده وطن از او

 در كـه  كرد اشاره "اربكريد" در "توسعه و عدالت" حاكم حزب طرفداران قبل روز چنديي  مايراهپ به نيهمچن اوغلو داوود

    .داشت شركت زين پرور نشوا آن

ي و حـضور  .است برده سر به اروپا در و ديتبع دري  كرد زبان به آواز ك ي خواندن خاطر به كه است ههد نيچند پرور نشوا

  .شود ي م محسوبي الديم 1976 سال از وطن به بازگشتش نياوليي مايراهپ نيا در

 اسـتقبال  كـرد  خواننـده  نيا از شخصا زين هيترك ريوز نخست اردوغان، بيط رجب" :گفت ادامه در هيترك خارجه امور ريوز

  ".كندي م

  

 كشته وركيوين نيبروكل در خود خانه دري  رانيا گريد هنرمند ك ي همراه به ،"زردي  سگها"ي  قيموس گروهي  اعضا از نفر دو

  .شدند

 سـاله،  27 فرازمنـد،  سـروش  ،يضـرب ي  هـا   ساز نوازنده ساله، 28 فرازمند، آرش

 نام بهي  فرد توسط ،خواننده و نوازنده آهنگساز، ان،ياسكندر  يعل و تاريگ نوازنده

ي قيموسـ  گروه ك يدر شتريپ شود ي  م گفته كه اند شده كشتهي  عيرف اكبري  عل

  .است داشته تيفعال "زيكي فر" نام به راك

 اقامـت  محـل  بـه  وركيـ ويني  محلـ  وقت به دوشنبه شب مهيني  عيرف اكبر  يعل

 . كند ي م  حملهي شرق امزبرگيليو محله در "زردي سگها"ي قيموس گروهي اعضا

 با قاتل .است شده كيشل انيقربان به 308 بريكال مسلسل ك ي با س،يپل گفته به

 و كـشته  را آنها انياسكندري  عل و فرازمند برادران صورت و سر به گلوله كيشل

 دسـت  هيـ ناح از گلولـه  دو كيشـل  بـا  هم را اسكو پور صادق ساسان چهارم، نفر

 كيشـل  با او س،يپلي  مقامها گفته به .است شده دايپ ساختمان نيا بام پشت دري  عيرف اكبر  ي  عل جسد .است كردهي  زخم

  .است كردهي خودكش سرش به گلوله

  .است بوده "داگز لوي" ا ي"زيكي فر" راك، گروه دو نيا ازي ك يدري مال اختالف قتل زهيانگ ،يمحل سيپل مقامات گفته به

 ،"نـدارد  خبري  رانياي  ها  گربه ازي  كس" لميف با و بود تهران دري  نيرزميز راكي  قيموس مطرحي  گروهها از "زردي  سگها"

 ادامه  خودي هنر كار به وركيوين نيبروكل محله در كايآمر در 2006 سال از گروه نيا .ديرس شهرت بهي قباد بهمن ساخته

 در نيهمچنـ  "زردي  سـگها " .بـود  كـرده  جلـب  خود به را وركيويني  محل منتقدان توجه آنهاي  قيموس مدت نيا در و داد

ي نـ يرزميزي قيموسـ  و آنهـا  مـورد  در هم "ان  ان  ي  س"ي  خبر شبكه و كرد  يم اجرا برنامهي  قيموس مستقلي  ها جشنواره

  .بود كرده هيتهي گزارش رانيا

 تيحما در انياسكندر .شد مطرح 88ي  زشهايخ از پس "يآزاد شكوه" پروژه باي  قيموسي  ايدن در زين انياسكندر  يعل نام

 كـرد  منتشر را "يآزاد شكوه" آهنگ ،  يشمالي  كايآمر ساكن هنرمندان از گريدي  ا   عده همراه به مردمي  اعتراض جنبش از

   .ديگرد روبروي ا گسترده استقبال با كه

  



 ٥٤

  تاتر

  

  سيپار در )مراد گوهر( ديتبع در رانياي شينماي هنرها و اتريت جشنواره نيچهاردهم

 جهان  خواهيآزاد مردان و زنان اد يبه" سيپار در )مراد گوهر( ديتبع در رانياي شينماي هنرها و اتريت جشنواره نيچهاردهم

 سيپار شهردار معاون ،"گييبو نيكلود" خانم حضور با "مختلفي  تهايمل از ،يديتبع ا ي مهاجر هنرمنداني  معرف هدف با و

   .شد برگزار شبخ دو در بشر، حقوق امور در

 لم،يفـ  شينمـا  شنامه،يـ نماي  اجـرا  شـامل  داشـت،  ادامـه  نوامبر 17 تاي  جار سال نوامبر 7 از كه وارهنجش نياي  ها برنامه

     .بودي خوان شعر وي قيموس كنسرت

  

  ينقاش

  

  شكندي م ركوردي نقاشي تابلوها با تجارت

 بـه  و شكست ركورد وركيوين در "زيستيكر"ي  حراج دري  يايتانيبر -ي  رلنديا معاصر نقاش ،"كنيب سيفرانس"ي  تابلو كي

 "مونـك  ادوارد" اثـر  ،"غيج"ي  تابلو شده فروخته تابلو نيتر متيق گران نيا از شيپ تا .شد حراج دالر ونيليم 142 مبلغ

  .رفت فروش دالر ونيليم 120 گذشته سال كه بود

  

  كتاب

  

  كتاب بازار دري كاغذ كتاب  دوباره رونق

 بـه  كـه  كردنـد   ي  نيب   شيپ نشر كارشناسان بازار، بهي  كيالكتروني  كتابها ورود با

 انتـشار  بـا ي  آلمـان  ناشـر  چند اما ،شوند  يم ها   موزه  روانهي  كاغذي  كتابهاي  زود

  .اند  داشته  نگه داغ همچنان راي چاپ كتاب بازار گرانبها، و سينفي كتابها

 شيـ آرا و طـرح  بـه  توجـه  حاضـر  حال در" :ديگو  يم رابطه نيا در "كتاب هنر"ي  رانتفاعيغ نهاد سيير ،"زندر الكساندر"

   ".شود ي م دهيد خوان  كتاب جوان نسل در ژهيو  به - انتظار برخالف - شيگرا نيا .است شده شتريب كتاب،

  يمـ  قـرار  خواننـدگان  توجـه  مـورد  شيپـ  از شيب حاضر حال در" كتاب شيآرا و نييتزي  بخشها كارشناس، نيا  گفته به

  ".رديگ

  

  نزط

  

   س يگفت آنكه وي آر گفت آنكه

  يخرسندي هاد

   

ي آقـا ي  اقتصادي  زندگ دري  خاكستر نقطه فقدان باره در دوبارهي  مهاجراني  آقا كه است وقت نيبهتر االن شييخداي  ول -

 اسـت  ممكـن ي  حت .است تر جبوا دفعه آن از دفعه نيا اصال .بدهد ديجدي  فتوا ك ي خاندانش الخصوصي  عل وي  ا خامنه



 ٥٥

 الير ارديليم پنج و نود نيا ديايبي جور ك يخالصه .دانمي  نم را فرقش من كه باشد نهايا ازي  ك ي ايي ي كفا اي ي شرع واجب

  … را

  !دالر -

ي نمي دوري جا .نديبب را رشيخ .كند رجوع و رفع را ارديليم پنج و نود نياي كجور ي .كندي  نمي  فرق مني  برا كه گفتم -

 حاال حتما كهي  آقامجتب .نطوريهم هم خاندانش .گذاردي  نم خودش شيپ ست،ينيي  رو و چشمي  ب آدم همي  ا خامنه .رود

ي عنـ  ي .نگـرانم ي  ليخ من بماند، خودمان شيپ البته .يمهاجراني  آقا خدمت لندن باشد آمده االن ديشا .دارد دعا و التماس

 پـول ي  لـ يخ .شـود  خـسته ي  عن ي .بماند آخرش ارديليم پنجي  تو اما كشد،ب ماله را اردشيليم نودي  مهاجراني  آقا ترسمي  م

 بـه  شـده  هـم  زور بـه  ديـ با اسـبق  ارشاد ريوز من نظر به دالر؟ ا ي است الير ارديليم پنج و نود ام مانده هنوز كه من .است

  .كند صاف ديبا را آخر ارديليم پنج نيا الخصوصي عل .كند عمل خودشي شرعوظيفه 

  ...همان و نگهدار فرخي آقا بغلدست نديبنش لندن دانشگاه سالن به برود دوبارهي عن ي-

ي رازهـا ي  تعـداد  ك ي سد،يبنو تريرو بهي  سيانگل نامه ك ي است خوب اصال .ديبگوي  سيانگل به ديبا ندفعهيا من نظر به .نه -

 دور، چنـد  را اش عمامـه  و كندي  م عوض وقت چند به وقت چند را ساعتشي  باتر كه كند فاش راي  ا خامنهي  آقاي  زندگ

  ...يگر وان ون.يا نت،يپو بالكي آنل نات سرانجام و چديپي م سرش دور

  

  شعر

  

    النيگ

ي رشـت  ي   لهجـه  جا همه وريشهر

  دارد

  دهدي م سفالي بو هاش باران

  يچا عطر بادها

  زديبر كه ها حلبي رو

  كنمي م خاموش را ويراد

  باز را پنجره

ــه ــ ي طاقچ ــا و سيخ  يدختره

  هيهمسا

  كندي نمي فرق

  شومي م عاشقي وقت

  است النيگ : باشم كجا هر

  يعرفان مهرداد
  

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  اعدامھمراه با مردم کردستان و زندانيان سياسی، عليه مجازات 
 زينت ميرهاشمي 

  

  آبان 19  و5 يكشنبهروزهاي ي خبر هافراسوبا استفاده از 

با روي كار آمدن حسن روحاني و محـوري شـدن مـساله اتمـي، ماشـين                 

اعدام جمعي زندانيان سياسي؛ اعـدام  . كشتار واليت فقيه فعالتر شده است   

نيان سياسي كرد؛ بلوچ و اقليتهاي مذهبي، يورش و كشتار مجاهـدان            زندا

 تن از آنها، نـشان از وضـعيت بحرانـي           7در كمپ اشرف و گروگان گيري       

 . رژيم و ناتواني مديريت خامنه اي در حل بحران حكومتي است

ان سياسي از طريـق فـشار،   با برجسته شدن بحران اتمي و احتمال خوردن جام تلخ زهر توسط رهبر حكومت، حذف زنداني         

زيرا به خوبي   . سركوب، نرساندن امكانات دارويي و در نهايت اعدام دسته جمعي در دستور كار سران رژيم قرار گرفته است                 

بر اين امر واقفند كه اگر رژيم بر مساله اتمي مجبور به عقب نشيني شود، بحرانهاي گوناگون يكي پس از ديگري برجـسته                       

 . مي شود

ي به درستي در سخن پراكنيهايش به اين موضوع اشاره كرده و گفته؛ اگر امروز غني سازي حل شـود فـردا بهانـه                        خامنه ا 

 . بعد از آن حقوق بشر مطرح مي شود. ديگري مي گيرند

 اين اعدامها نه از موضع قدرت     . هدف رژيم از اعدامهاي اخير و فعال كردن چوبه هاي دار براي جلوگيري از همين امر است                

بـر همـين منظـر تنهـا و تنهـا        . رژيم بلكه دقيقا از موضع ضعف و زبوني و هراس از سقوط كشتي ورشكسته حكومت است               

مي تواند ماشين كـشتار رژيـم را ضـعيف كـرده و از كـار                » اعدام نه «اعتراض همگاني، مردمي و در سطح گسترده با شعار          

حـرف روحـاني در دروان تبليغـات        . ران و عـامالن اعـدام اسـت       روحاني سنگري بـراي آمـ     » اعتدال و اميد  «دولت  . بياندازد

انتخاباتي اش كه گفت دوست ندارد كسي در زندان باشد با واقعيت سه ماه گذشته فاقد اعتبار و پـشيزي ارزش نداشـته و                        

 . ندارد

ه آنهـايي كـه بـراي    چه آنهايي كه آمر و عامل آن هستند و چـ . همه باندهاي رژيم در برابر اعدام و قتل عام شريك هستند   

 . حفظ نظام در برابر آن سكوت مي كنند

در شرايط فعلي كه برخي از      . استفاده رژيم از فرصت براي كاهش بحران، يكي از سياستهاي ديرينه جمهوري اسالمي است             

ه خوش قدرتهاي جهان تحت پوشش روضه خوانيهاي البيهاي دولت جمهوري اسالمي قرار گرفته و دلشان را به بهبود رابط          

پرونده نقض حقوق بشر توسـط جمهـوري اسـالمي بايـد همچـون              . كرده اند، اعدام زندانيان سياسي به جريان افتاده است        

نبايد اين فرصت را به جمهوري اسالمي داد تا به بهانه بازار گرمي بر سـر پرونـده                  . پرونده اتمي به شوراي امنيت برده شود      

 . اتمي، كشتار زندانيان را تشديد كند

 

محمد مرزيه، .  زنداني سياسي طي يك اقدام جنايتكارانه در زندان مركزي زاهدان به دار آويخته شدند16 آبان  4روز شنبه   

در منطقه مرزي سـراوان     )  آبان 3( نفر را پاسخ به درگيري مسلحانه جمعه شب          16بيدادستان جنايتكار زاهدان، اعدام اين      

 .اعالم كرد

با توجـه بـه هـشدارهايي كـه از قبـل بـه عوامـل اشـرار و         «: گو با خبرگزاري حكومتي فارس با وقاهت گفت  و  وي در گفت    

گنـاه و عوامـل    گروهكهاي معاند نظام داده بوديم مبني بر اين كه اگر هر گونه اقدامي كه سبب آسيب رسيدن به مردم بـي  
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كنيم، صبح امروز در پاسخ    ل مي امنيتي و انتظامي صورت بگيرد اقدام مقابله به مث        

 نفر از اشرار متصل به گروهكهاي معاند        16به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان،      

 .»نظام را اعدام كرديم

 ساله، زنـداني    34) مامدي( آبان، رضا اسماعيلي     4در رويدادي ديگر در روز شنبه       

ب اهللا  تـا كنـون در زنـدان بـوده و حبيـ     88سياسي كرد در سلماس كـه از سـال         

حبيـب اهللا   . گلپري، زنداني سياسي كرد در زنـدان مركـزي اروميـه اعـدام شـدند              

 .  دستگير و تاكنون زير شكنجه و فشار بوده است88گلپري در سال 

  

حمله موشكي به كمپ ليبرتي در روز از اعالم رياست جمهـوري حـسن روحـاني،              

مـپ اشـرف و    تـن از سـاكنان ك  52كشتار اعضاي سازمان مجاهدين و قتـل عـام         

همزمان با بيست و پنجمين سـالگرد       ( شهريور   10 تن از آنان در      7گروگان گيري   

واكنش رژيم بـراي    ...  زنداني در يك روز و       18تا اعدام   ) قتل عام زندانيان سياسي   

 . جلوگيري از قيام مردم در شرايط بحراني است كه مي تواند شرايط زهر خوردن ولي فقيه باشد

، در ايـران اعـدام   2013 تا ژوئن 2012 زنداني در فاصله ژانويه 724«:حمد به تاريخ اول آبان آمده است  در آخرين گزارش ا   

. احمد شهيد وضعيت حقوق بشر در ايران را نگران كننده دانسته و تاكيد كرده كه نشاني از بهبود وجـود نـدارد                     . »شده اند 

 .خوانده اند» ير منصفانهغ«اين گزارش بر مذاق كارگزاران رژيم خوش نيامده و آن را 

 گذشته شهرهاي كردستان در ايران و عراق شاهد اعتراضات گـسترده مردمـي عليـه اعـدامهاي اخيـر در جمهـوري                در ماه 

 . اسالمي بود

.  آبان در شهرهاي مريوان و سقز، اعتراضهاي گسترده اي عليه اعـدام زنـدانيان سياسـي صـورت گرفـت                    15روز چهارشنبه   

 . اي سركوبگر رژيم و درگيري با تظاهركنندگان، مردم شجاع كردستان به تظاهرات خود ادامه دادندعليرغم حضور نيروه

در شهرهاي كردسـتان    

عراق ماننـد شـهرهاي     

ــوك و  ــل، كركــ اربيــ

ســـــــــــــــليمانيه 

گردهمائيهــــــايي در 

اعتراض بـه اعـدامهاي     

 . سياسي اخير برپا شد

 شهر سقز، با نصب آدمكهاي اعدام شده بر فراز درختهاي خيابان،            تعدادي از فعاالن سياسي در مخالفت با مجازات اعدام در         

 . تنفر خود را نسبت به مجازات اعدام نشان دادند

 آبان را به عنوان عزاي عمومي در كردستان اعالم كرده 23ارگانهاي مدافع حقوق بشر ُكرد و نهادهاي مدني روز پنجشنبه        

قوق بشر خواسته اند كه از اين فراخوان اعالم حمايت نمـوده و بـا خـانواده                 و از همه مردم و سازمانهاي سياسي و مدافع ح         

 .هاي زندانيان سياسي اعدام شده كرد در كردستان ابراز همدردي كرده و بر سر مزار آنان حاضر شوند

حقـوق بـشر   در مخالفت با مجازات اعدام و حمايت از اعتراض مردم كردستان براي توقف خشونت و اعدام همراه با فعـاالن    

  .تالش مي كنيم
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   عراقیريك نخست وزيستماتيممانعت س
  ی به خدمات پزشكیمارستان و دسترسي به بیبرتيماران لي انتقال ببرای

  

 يكند، همچنان به كارشكن يافت مي عراق دريرير، كه دستورات خود را از نخست وزيتكار استخبارات، احمد خضيافسر جنا

ز از انتقـال دو تـن از سـاكنان بـه     يـ ن) نـوامبر 17( آبـان  26شنبه كي روز يو. دهد يمارستان ادامه ميماران به بيدر انتقال ب 

 برند از ماههـا قبـل از پزشـك متخـصص قـرار              يد چشم رنج م   ي شد يمار كه از ناراحت   ين دو ب  يا.  كرد يريمارستان جلوگ يب

  .ت گرفته بودنديزيو

ماران ين پس نتوانند ب   يرج كرد تا از ا    ز سوراخ و از دور خا     يماران را ن  ي دو مترجم ب   يير كارت شناسا  ين احمد خض  يعالوه بر ا  

 كه در آنجا حضور داشـتند، مراجعـه كـرده و    يونامينگ يوري مانتيمهايماران و مترجمان بالفاصله به ت يب.  كنند يرا همراه 

  . اوردندي به عمل نيان گذاشتند اما آنها اقدام مؤثري را با آنها در مي مأموران عراقير قانوني و غين برخورد ضد انسانيا

 شـد و بنابـه      يد قلبـ  ي شـد  ي برد، دچار ناراحت   ي در اعتصاب غذا به سر م      يبرتي كه در ل   ي از كسان  يكيز  ي آبان ن  24در  روز    

 نخـست  يروهـا ي نيشـد ولـ   يمارستان بغداد منتقل مـ يو در بي ي سيد به سرعت به قسمت سي با يص پزشكان عراق  يتشخ

طره در داخـل    ي مختلـف در سـ     يك سـاعت بـه بهانـه هـا        ي برد، به مدت     ي به سر م   يت اورژانس ي را كه در وضع    ي و يريوز

  . آمبوالنس نگه داشتند

 قبـل از قتـل عـام    ياو از مدت. تكارانه به اشرف شركت داشته استي است كه در حمالت جنا     يتكارير همان جنا  ياحمد خض 

  .كرد  ي ميه سازيت زمنيه بشريت بزرگ علين جناي ايور در اشرف مستقر شده بود و برايشهر10

ق برجسته ين سو از مصادي به ا2009 از سال يبرتي اعمال شده بر اشرف و لينكه محاصره پزشكيران با توجه به ايمقاومت ا

ت و سالمت ساكنان يكا و ملل متحد در قبال امن  يت است و با توجه به تعهدات مكتوب و مكرر دولت آمر           يه بشر يت عل يجنا

 بـه  يبرتـ ي آزادانـه همـه سـاكنان ل   ي و دسترسـ ين محاصره ضد انسانيان دادن به اي پا ي برا ي، خواهان مداخله فور   يبرتيل

  . استيخدمات پزشك

  راني مقاومت اي مليرخانه شورايدب

   )2013 نوامبر 18 ( 1392 آبان 27 

 
  

   ماهآذر در  يی فدایشھدا
   

سـم   ابوالقا - مـسلم    ري نـص  زيـ  پرو - اسداهللا بـشردوست     - رحمت طالب نژاد   - ي حسن ي قرن - زادهي پر ونيهما: يي فدا يرفقا

 درضـا ي حم- يچي چـا انيـ  غالمرضـا كارورد - محمدرضا شـهنواز   - زاده   ي عبدالعل ي عل - پوري بهار رضاي عل - ي همدان كچهين

 - ي شانه چ  ري محسن مد  - ي فرهود روان  - يسي تدر ني حس - ايروزن بهروز به  - ي احمد اقدس  - يسي مختار قلعه و   - يسعادت

 مـسعود  - اريـ  پاوي محمـدعل - يعـ ي رفنـا ي م- الي ماهرخ ف- ياب رضو شهرضاي عل- ي قلهكي زهرا آقانب- ي شافع دونيفر

 بـه   يني شاه و خم   يمهاي رژ ماني به دست دژخ   ايروزني پ دي وح - زاده   ي حسن زك  - ي تشكر مي رح - جالل دهقان    - يصارم

  . دنديشهادت رس
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  .....فراسوي خبرها
  

  ی دولت روحانی برای آزمونديُگزارش احمد شھ
   امانمنصور

   آبان3 نهيآد...  خبريفراسو

ورد  در مـ ي اسـالم  ي جمهـور  ميـ  رژ ي المللـ  ني و استمرار نقض تعهدات ب     راني حقوق بشر در ا    يمالي ملل از تداوم پا    سازمان

 ي براي همچنان موجبراني حقوق بشر در اتيوضع": دي گوي سازمان منيا.  خبر داده استشي حقوق شهروندان خوتيرعا

   ". استينگران

 ي كـه بـا وجـود وعـده هـا          دهي گرد دي نهاد تاك  ني ا ي سازمان ملل به مجمع عموم     ژهي وِ ندهي شده توسط نما   هي ُگزارش ارا  در

 احمد يآقا. " از بهبود وجود نداردي نشانه اچيه" ت،ي بهبود وضعراموني پي حسن روحانيا آقاستي به ر راني ا ديدولت جد 

 در طي شـرا دنييـ  از به وخامـت گرا  ي حت ،ي حجت االسالم روحان   يجمهور استي گزارش خود در دوره ر     ني در نخُست  ديشه

  . دي گوي موارد سخن ميپاره ا

 ان،يـ  ب ي نقـض آزاد   ،ي و قـوم   ي مذهب يتهاي همچون سركوب اقل   رانيردم ا  حقوق م  يمالي پا ريرناپذيي تغ ي بر محورها  افزوده

 كـه  يتي جنـس ضي روزنامـه نگـاران و تبعـ   ،ي و مـدن ياسـ ي كوشـندگان س شان،ي و آزار دگراند  گرديرسانه ها و اجتماعات، پ    

 شـهروندان ابـراز     ي دامنه تجاوز حكومت بـه حقـوق و كرامـت انـسان            رش از گُست  ي بر آنها انگُشت گذاشته، و     ژهيُگزارشگر و 

اجـازه ازدواج   " عنـوان    ريـ  از كودكان كه ز    ي شدن سوواستفاده جنس   ي رابطه به قانون   ني در ا  دي شه يآقا.  كرده است  ينگران

  .  كندي اشاره مده،ي مجلس مالها رسبي به تصو"سرپرست با فرزند خوانده

 ني حال اني را در بر گرفته، با اي روحاني آقاي جمهوراستي از رشي پكسالهي ي بخش عمده ُگزارش مزبور دوره زماناگرچه

 و زدي برنخاهي كارنامه سني در سازمان ملل به دفاع از اي اسالمي جمهوري دولت فعلندهي كه نمادهي مانع از آن نگردتيواقع

 ساني وبالگ نو  اي روزنامه نگاران    يري مزبور ادعا كرده است كه دستگ      يندگينما. ديايرن آن ب  هي در صدد توج   ييبه گونه رسوا  

 ي فرهنگي مساله اني گُسترده، سنگسار و مثله كردن محكومي موضوع اعدامهاني ندارد و همچناني ب ي به نقض آزاد   يربط

  . است

 روانيـ  اتهـام نقـض حقـوق پ       ي ُگفتُگو ي رد محكم و ب    ي برا يو. ستي مزبور ن  يندگي هنوز تمام هنر دفاع از خود نما       ني ا اما

 را از ادشـده ي اتي بودن دفاعي استحكام و جدزانيم.  كنندي م"دي عقاشيتفت" را گريكديآنها خود  شده كه    ي مدع تييبها

 آن را فقط پس از حذف و قلم گرفتن نُكات     زي ن ي اسالم ي جمهور ي رسم ي رسانه ها  ي كه حت  افتي توان در  ي م تي واقع نيا

  . انتشار داده اندزشيبالهت آم

 هي آن به حقوق پا    كردي تواند نوع نگاه و رو     ي آن م  ي درپ ي ُگزارش و قطعنامه     ني به ا  ي اسالم ي جمهور دي دولت جد  واُكنش

 ي روحـان ي است كه آقـا ي ُفرصت مناسبران،ي حقوق بشر در ايمالي مساله پا  يطرح جهان .  روشن سازد  زي را ن  راني مردم ا  يا

  .   را در عمل ثابت كنديلملل اني اش به جامعه بمي و تعهدات رژراني به مردم اشي خود به وعده هايبنديپا

 و دولت دست نشانده آنان به       "هايافراط" در دفاع از كارنامه      ي دولت حجت االسالم حسن روحان     يري هر صورت، سنگر گ    در

  .  كندي ارسال نم"طيبهبود شرا" با آنها و خواست زي از تماي نژاد، نشانه خوبي احمدي آقااستير
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   ی خامنه ای از سوتي جمعشيخواست افزا

   استی و خودکامکیتي مسوولینشانه ب
  يدي جداليل

   آبان11شنبه ...  خبريفراسو

 نـازل او از  اري و درك بـس يتي مـسوول ي ب،ياقتي لي بر ب گري بار د  تي جمع شي لزوم افزا  راموني پ ي خامنه ا  ي عل ري اخ سخنان

 ار،ي هوشـ ي كـه بـرعكس و  ي وجود دارد؛ جامعه ا يقي تفكر او و رفتار جامعه دره عم       انين داد م   زد و نشا   ديجامعه مهر تاك  

 ليـ  ارزش قا  يزي اش پـش   نيشيـ  جمهـور دسـت نـشانده پ       سيي او و ر   يانهاي هذ يمدبر و مسوول است و نشان داده كه برا        

  .  كرده اندمين را تنظ خانواده شاتي جمع،ي زندگيتهاي خود و بر اساس واقعدي با صالحدرانيمردم ا. ستين

 ي در قم مدع   " و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه       يتي جمع راتييتغ" به نام    يشي آبان در هما   9 روز پنجشنبه    ي ا خامنه

  .  شودشتري هم بونيلي دو برابر شده و از صد و پنجاه مدي باراني اتيشد كه جمع

  

 ايچهار " ستندي فرزندان شان حاضر نندهي خود و آيشتي معطيا از شر ي كه به خاطر نگران    يي تمام به خانواده ها    ي با لودگ  او

 بزرگ  ي چهار پنچ بچه وقت    ني كه ا  دي را هم بكن   نيفكر ا ": دي گو ي كند و م   ي داشته باشند، اعتراض م    " دوش يپنج بچه رو  

چه ":  پرسديه م و بعد ابلهان" كشور بكنندشرفتي توانند به پي مي چه كمكند، كردداي پ ي كردند و شغل   داي پ يشدند و كار  

  " به فرزند كمتر داشته باشد؟ليشود كه جامعه م  ي باعث ميزيچ

  

 هي اوليازهاي نني تامي براي بار مشكالت حتري زرانيمردم ا.  داده شودي سر و ته وي بي به حرفهاي كه پاسخستي نيلزوم

 و مشكل مسكن را ي گران،يكاري، ب فردني خانمانسوز همياستهاي و سيتي مسووليب.  خانواده كوچك كمر خم كرده اندكي

  .  دهدي متي جمعشي فرمان افزا،ي ساز و كارچگونهي آنها كرده است، اما او بدون داشتن هبينص

 زهيـ اطفـا غر  " اسـت كـه      ي پـرت افتـادگ    ني اثبات همـ   ي برا يي است و گو   گانهي مردم ب  ي زندگ يتهاي با واقع  ي خامنه ا  يعل

مگر جوانان هفده ساله، هجده سـاله، نـوزده   ":  كندي زده سووال مرتياند و ح دي مي خانواده كاف لي تشك ي را برا  "يجنس

   "د؟ ندارني جنسزهي و غري جنسازي به اطفا ناجيساله احت

 كودكان كار ي كه براي و شغل مناسب بر دلشان مانده است؛ امرلي تحصي نوجوانان و جوانان آرزوني كه استي در حالنيا

 ي بـه حـد آرزو در دل هـم نمـ          ي مسكن هستند؛ حت   ي و ب  كاريه فرزندان پدران و مادران ب      خواب و كارتون خواب ك     ابانيخ

  . رسد

 تيـ  او اكثر مي رژ ي شود، آنهم وقت   ي م تي جمع ادي خواهان ازد  ي كند كه به طور موسم     ي را دنبال م   ي چه هدف  ي خامنه ا  اما

او . رت نظـام و ادامـه حكومـت اش اسـت           از هر چه او به فكر حفظ قد        شي نشانده است؟ ب   ي روز هي موجود را به س    تيجمع

 معاش روزانه كند كه خود و حكومت فاسدش از نظرها يرهاي زنجريگ و درري جوانان را چندان اسژهي است مردم و به وليما

  .     ابدي شي شرافتمندانه فرساي معاش و زندگني قشر جوان در جدال روزمره و طاقت فرسا با تامي اعتراضيرويگم شوند و ن

  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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  ھاي از زبان خودهي فقی ولیرشکستگو
   يرهاشمي منتيز

   آبان 12 كشنبهي خبر يفراسو

 هيـ  فقي اوامـر ولـ  ي قـم در اجـرا  هيـ  علمي سپاه پاسداران با اشاره به انفعال حوزه هـا   يتي مقام امن  كي آبان،   11 شنبه   روز

  » . حوزه قطع استكيور تنها و رابطه آن به عقبه تئهي فقتي نظام والمي اذعان كنديمتاسفانه با«:گفت

 گرفتن حرف چي نشان دهنده ه،يتي جمعراتيي تغي ضد مردم  شي در هما  ،ي پورازغند مي حسن رح  ي به سخن پراكن   ينگاه

 را  يونيـ لي م 170 تيـ  جمع تي ظرف راني بار گفته است كه ا     ني ضمن انتقاد به خود تا كنون چند       هي فق يول.  است يخامنه ا 

 به طـور    ي از باردار  يري جلوگ ي كه برا  ي از امكانات پزشك   ياري مبنا بس  نيبر هم . ست شده ا  تي جمع شيدارد و خواهان افزا   

 يداري مردم خرني در بي كه حرف خامنه ايياز آن جا.  بود حذف شده استري فقي روستاها و خانواده ها    اري در اخت  گانيرا

 غيـ  و در تبل   ردم بـه مـ    ي رسـان  اميها در پ   قم را به انتقاد گرفته چرا كه آن        هي طالب حوزه علم   ي پورازغند ميندارد، حسن رح  

 حوزه ي توان گفت كه حتا اعضاي ميتي جمعاستي سنهي او در زمياز مجموع سخنران.  كرده اندي كوتاهي خامنه ااستيس

  .ستندي سوار نتي والي سپاه، بر تئوريتي مقام امنني و به گفته استندي ني خامنه اي قم همراه با فتواهاهيعلم

 قم هيحوزه علم«:دي گوي بر پا نكرده و م»يتي جمعاستي در باره سيچند كرس« كند كه چرا   ي انتقاد م  هي به حوزه علم   يو

 ي اولـ  قيـ  است و نجف كـه بـه طر        ني چن زيمشهد و اصفهان ن   ... ندارد ي نظام ساز  تي حوزه منفعل است و قدرت و ظرف       كي

 دانـسته  يكـ ي» دوران قبـل از انقـالب  « كه آن را با ندي بي مي بحرانا و حوزه رني آن قدر اوضاع ديتي مقام امن  نيا. »ندارد

  . است

» حـل المـسائل  « و حل مسائل دانسته، معتقد است كه حـوزه  »ينظام ساز« حوزه را فهي كه وظي در حالمي كارگزار رژ  نيا

  . ندارد

 كامالً يني ديهكارها راقي اعمال قدرت بر عقبه خود از طر  ي برا ي خامنه ا  تهي امر است كه اتور    ني بر ا  يدي تاك ي و يحرفها

  . سركوبگرانه هستندي مجبور به راه حلهاهي فقي ولي نشاندن حرفهاي به كرسي براهي فقي ولياديدرهم شكسته شده و ا

  

  مھاي در تصادم با تحری دنده و ترمز ھسته ایسرنوشت قطار ب
  يدي جداليل

   آبان18شنبه ...  خبريفراسو

 در د،يـ  آن گردنـه ي هزرانيـ  دالر از ثـروت مـردم ا       اردهـا يلي كه م  ي اسالم ي جمهور ي و الف زدنها   هايي از گزافه گو   كيچيه

 از  تي امن ي شورا يا قطعنامه ه  يي شش كشور و پابرجا    تي نشان دادن جد   يصحنه برا .  نشد دهي خر يزيمذاكرات ژنو به پش   

  . آماده شده بودشيپ

سـپس،  .  فرسـتاد  ي مـ  يزيـ  هشدار آم  ي جمهور، عالمتها  سيي كنگره، سنا و ر    ني ب شتري ب يمهاي بحث بر سر تحر    كاي آمر در

 كند، در حال تمـاس  ي متي را هداكاي مذاكره كننده امرمي كه تكاي امور خارجه آمرري شرمن، معاون وزيندي و دياعالم گرد 

 در رييـ  اعالم كرد حاضر است بـدون تغ دي كاخ سفگري دياز سو. ست فارس اجي خلي و كشورها  ليي مقامات اسرا  همزمان با 

 نيـ  داد كه هـدف از ا      حي توض كايآمر.  بدهد ي اسالم ي به جمهور  "محدود و قابل برگشت   " ي فرصت مها،ي تحر يساختار اساس 

  .  موجود به بهانه مذاكرات استتيوضع در جهت ادامه ي اسالمي از تالش جمهوريري جلوگني همچنشنهاديپ
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 رانيـ  وسـتروله وز دويـ  و گگيـ  هاميـ لي ووس،ي لوران فـاب ،ي روز نشست ژنو، جان كرني در دوم ،ي محكم كار  ي آنگاه، برا  و

  . شدندسي به مذاكرات عازم سووستني پي برازي و آلمان نسي فرانسه، انگلكا،يخارجه آمر

 قيـ  از چارچوب گام اول، شـش قـدرت خواهـان تعل           ي كرد كه به عنوان بخش     دي شرمن تاك  يندي باره موضوع مذاكرات و    در

 شـامل  ديـ  مرحلـه با نيا.  توافق جامع هستندكي به  دني زمان جهت رس   جادي ا ي برا ي اسالم ي جمهور ي هسته ا  يتهايفعال

تعـداد   كـه شـامل   ي هـسته ا ساتيـ  تاستيـ  و ظرفوجـود  مري ذخـا ران،ي اومي اوران ي ساز ي و وسعت غن   زانيروشن شدن م  

 اسـت كـه مـانع       يي شـرطها  شي پـ  نهايا.  بشود ي الملل ني نظارت ب  ني نصب شده و قابل نصب است و همچن        يوژهايفيسانتر

 دهـد ضـمن   ي شود و اجازه نمـ ي خود مي برنامه اتمشبردي پي برا ي از مذاكرات به عنوان پوشش     ي اسالم ياستفاده جمهور 

  .د كنجادي خود زمان و فضا اي اتمتي فعاليمذاكرات برا

 ي مخفـ ي برامي گذشته از توافق بر سر درخواست رژ- دي گوي از آن سخن مفي ظري كه آقا  ي توافقات دو جانبه ا    ن،يبنابرا

 سازمان ملل است كه پس از سـالها ضـرر و            تي امن ي شورا ي همان بازگشت به قطعنامه ها     - مذاكرات   اتيينگاه داشتن جز  

  . بدان گردن بنهددي بامي كالن اكنون رژيانهايز

 خود برسـد،  رانگرانهي تواند به اهداف وي مواري سر به د دني و كوب  ي با حراف  نكهي خام ا  الي و خ  ي اسالم ي جمهور ي فكر كوته

 و  يلـ ي مخرب به هر دل    استي س ني حال ما از دست برداشتن از ا       نيبا ا .  به كشور و مردم زده است      يري جبران ناپذ  يضررها

. ستيـ  نبوده و نراني اهداف شوم هرگز به نفع مردم ا ني ا ي كالن برا  ي ها نهيصرف هز . مي كن ي استقبال م  يدر هر مرحله ا   

 ي جمهـور ميـ  اسـت كـه رژ  ي ا نـه ي جامعـه هز   تيـ  نشاندن اكثر  ي روز هي دالر ثروت كشور و به س      ارديليهدر دادن صدها م   

 ي پاسـخگو  ديـ  با ميـ  است كه به خاطر آن گردانندگان رژ       ي جرم نيا.  كرده است  ي و خود كامگ   ي صرف قدرت طلب   ياسالم

  .                 باشندرانيمردم ا

  

  دست ج/دان به ی منشور حقوق شھروندنيتدو
   يرهاشمي منتيز

   آبان27 خبر دوشنبه يفراسو

 دوران ي در تمـام   ي كه حسن روحـان    نيا.  بود »ي منشور حقوق شهروند   نيتدو «ي حسن روحان  ي انتخابات ي از وعده ها   يكي

رابـر   كـه شـهروندان در ب  يدر حكومت. ستي ندهي پوشي مشاركت داشته بر كس  يتي در امور امن   هي فق تي وال يكتاتوري د اهيس

 وضع موجود شود سرنوشتش با چوبه دار و تخت شكنجه رقم      رييتغ ي برا استي س ياي و هر كس وارد دن     ستنديقانون برابر ن  

  . مطلق استيبكاري از جانب حكومت فري حقوق شهروندتي رعاي خورد، ادعايم

   

 هستند كـه نقـض آنهـا توسـط          ي موارد نهايا.  پوشش و انتخاب مذهب است     ده،ي عق ان،ي ب ي آزاد ي حق شهروند  ني تر هياول

  .  شده استنهي نهادي اسالمي جمهورنيقوان

 ياگـر روحـان   .  شـود  ي كند كه به طور روزمره نقـض مـ         نيتدو» منشور «ي حقوق ي خواهد برا  ي م هي فق تي دولت وال  سيرئ

 ياسـ ي سانيبا وجود زنـدان .  آزاد شوندياسي ساني كرد تا همه زنداني را داشت در گام اول تالش ميدغدغه حقوق شهروند 

 اني در آزاد كردن زنـدان ي حتيحسن روحان.  استبهكارانه تي ادعا كي فقط و فقط     ي حقوق شهروند  تيسخن گفتن از رعا   

  .  هم موفق نبوده است»يخود «ياسيس
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 سند را   ني ا يقرار است روحان  .  خبر داد  »يسند جامع حقوق شهروند    «هي آبان از ته   26 كشنبهي روز   ي روحان ي حقوق معاون

  .  روزه خود ارائه دهد100در گزارش 

 اسـت كـه مـردم از حقـوق     ني هدف ما است اي جمهوراستيآنچه در ر«: هدف منشور فوق گفت   حي در تشر  ي روحان معاون

  » . كه با زبان شفاف و رسا مردم را از حقوق خود مطلع كندمي نداريخود مطلع شوند، چون هنوز نظام

 اني كرد، بلوچ و عرب و محروم نمودن زنـدان         ياسي س اني بر زندان  ژهي خشونت به و   دي و تشد  ياسي س اني زندان ي اعدامها شمار

 ساكنان كمپ ي قتل عام و اعدام جمعان،ي زنداني فشار بر خانواده ها،يجي و وادار كردن آنها به مرگ تدرياز امكانات درمان

 است كه در دوران حسن  راني نقض حقوق بشر شهروندان ا     از موارد .... و   ي خانمان ي و ب  يكارياشرف همراه با گسترش فقر، ب     

  .  ثبت خواهد شدي روزه روحان100 و در سرلوحه كارنامه افتهي شي به شدت افزايروحان

 دل خوش كرده اند و در برابر مـوج اعـدامها            ي روحان »دي و ام  ريتدب« به   ،يي وضع موجود، هرچند جز    ريي تغ ي كه برا  يكسان

  . هستندتي و جنا جرمكي كنند، شريسكوت م

  
  
  

  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

----------  
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    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،– فيلم کامل يادمان چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن -١

   تيشکچھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيمای آزادی و- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د;ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
------------------------------------  

  

  
  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

  



 ٦٥

  

  
  

  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   د�ر١۵ يورو   ١٠قيمت 
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   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
   ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا
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