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  »يم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويمما بي شماران«

  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي  «

  343 شماره
  سي ام دوره چهارم سال 

  1392 بهمن  اول 
  
  

ي ي    همه همهكارگرانكارگران

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ....يادداشت سياسی 

خامنه ای در مدار 
  َنرِمش و ُغِرش

  مهدي سامع
قطار بي دنده و ترمز احمدي نژاد تلوتلو خوران از خط 
خارج شده و واگنهاي فرسوده آن هريك به سويي در 

رسوايي دروغ و دولهاي آن كوتوله سياسي . حركتند
كه به وسيله خامنه اي مهندسي مي شد، همه جا به 

كاغذ پاره ها در مقابل چشم ولي به . ي خوردچشم م
سندهاي معتبر تبديل شده و قطعنامه دان واليت 

بوي تعفن نظام . خامنه اي سوراخ سوراخ شده است
به مشام همگان رسيده و البته اينها هنوز از نتايج 

  .سحر است
قرار بود در ريل گذاري جديد مقام معظم، جهان 

مالها، جادوگران، ِجن قرار بود ر. احمدي نژادي شود
گيران، شعبده بازان و ساحران در كنار مداحان، 
چاقوكشان و اوباشان دست در دست هم روياي تهوع 

اما آن روياهاي جنون . آور ولي فقيه را تحقق بخشند
آميز و بيمارگونه، اكنون در ژنو پرپر مي شود و در 
اين ميان البته راز و رمز گَپ و گُفتها و توافقهاي 

پنهان نگهداشته مي » دشمن«از ديد » داوطلبانه«
به راستي دشمن كيست؟ آمريكا و اروپا كه از . شود

زير و بم توافق خبر دارند، زيرا خود يك طرف معامله 
اسراييل نيز با دهها كانال و منجمله عوامل . هستند

اش در وزارت خارجه جمهوري اسالمي از چند و 
چه كساني از پس . چون معامالت با خبر است

دسترسي به اطالعات محروم مي شود؟ رقباي 
 كشور طرف معامله، از كانالهاي رسمي در 6دولتهاي 

خانم اشتون نيز وظيفه دارد . جريان توافقات قرار دارند
تا تمامي كشورهاي اتحاديه اروپا را در جريان قرار 

به نظر مي رسد كه ابر و باد و مه و خورشيد و . دهد
دست هم داده اند تا فقط مردم ايران فلك دست به 

همين . به طور روشن در جريان امور قرار نگيرند
موضوع به خوبي نشان مي دهد كه از نظر سران 
نظام و به ويژه ولي فقيه، اين مردم هستند كه دشمن 
بايد به حساب آورده شوند و بنابرين امور حساس از 

بزدالنه خامنه اي . چشم و گوش آنها بايد پنهان بماند
» نرمش«و با پنهانكاري مي خواهد مردم را از عمق 

حقيرانه اش بي خبر نگهدارد و هزينه اين عقب 
نشيني اجباري را از جيب مردم و مبارزان سياسي و 
به ويژه مجاهدان ساكن در كمپ بدتر از زندان 

اما رويدادها خود به بهترين شكل . بپردازد» ليبرتي«
  .سخن مي گويند

 2فحه بقيه در ص

  

  در اين شماره می خوانيد 
  

  جھان در آيينه مرور
  لي� جديدی

 رويدادهاي سال صاحبنظران، ديدگاه از 2014 سال
  اقتصادي تحوالت و منتظره غير سياسي

  5صفحه 
دستگيری بابک زنجانی و رضا ضراب، 

  تغيير کاربری عوامل دور زدن تحريم
  جعفر پويه

  8صفحه 
  اج�س دو روزه شورای 

  ملی مقاومت ايران
  12صفحه 
  

  

  چھارمين حمله
    موشكی به ليبرتی

  12صفحه 
  دستمزد پايه کاھش می يابد

  زينت ميرھاشمی
 4صفحه 

نبرد قھرآميز عشاير رمادی و فلوجه در 
 دو جبھه

  آناھيتا اردوان
  10صفحه 

  چالشھای معلمان در دی ماه
  فرنگيس بايقره

  13صفحه 
 آخرين وداع با رضا مرزبان

  12صفحه 

  ....سرمقاله 

  "كدخُدا "ديدن دراز راه
  منصور امان

 بشار اسد،  به پايان دادن به حمايت از آقاي2آمريكا با مشروط ساختن شركت جمهوري اسالمي در ژنو 
روي موج فشاري كه ايجاد كرده به سمت جلو و رو به محورهاي ديگر چالش با حاكمان ايران حركت 

نتايجي كه تحريمهاي بين المللي و به ويژه تدبيرهاي فلج كننده نفتي و بانكي در وادار كردن . مي كند
 در ادامه اين سياست و بهره رژيم مالها به عقب نشيني هسته اي دربر داشته است، يك مشوق نيرومند

  . گيري از آن براي حل ساير مسايل حل نشده ي روي ميز است
  2بقيه در صفحه 



  2 صفحه          يادداشت سياسي      1392من  اول به – 343 نبرد خلق شماره
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  1 فحه بقيه از ص
 دي، علي اكبر صالحي 30روز دوشنبه 

عمده «:رييس سازمان انرژي اتمي گفت
ترين اقدام تعليق داوطلبانه غني سازي 

 آبشار 2 درصدي است كه اتصاالت 20
در نطنز و چهار آبشار در فردو قطع مي 

 درصد 20شود و تا حوالي ظهر توليد 
قرار بوده در ....عمال متوقف مي شود

يسات اراك، آب سنگين وارد تاس
محوطه راكتور نشود و بازرسان امروز از 
انبارها بازرسي كردند و مشخص شد كه 

همچنين بازرسان ...آب سنگين نداريم
امروز از اصفهان بازديد كردند كه 
يكسري اقدامات را براي ساخت سوخت 

از ابتدا بارها گفتيم ...اراك متوقف كنيم
بوده ايم و  درصد ن20دنبال غني سازي 

پنج سال قبل تقاضا كرديم و گفتيم كه 
 درصد در نيت 20ورود به غني سازي 

ما نيست و به دنبال غني سازي در 
  )ايرنا(».سطوح باال نيستيم

به جز مواردي كه صالحي نام مي برد، 
اقدامات ديگري هم بر طبق توافق 

  .اجرايي توسط رژيم بايد انجام گيرد
 دي متن 27 صداي آمريكا در روز جمعه

كامل بيانيه معاون مطبوعاتي كاخ سفيد 
خالصه يادداشت تفاهم فني «با عنوان 

مربوط به اجراي برنامه اقدام مشترك 
رژيم را » در مورد برنامه هسته اي

  .منتشر كرد
براي همين است كه سايت شبكه خبر 
با حسرت و اندوه فراوان حرفهاي 

قلب اراك هسته «صالحي را با عنوان 
منتشر كرد و روزنامه » ز تپش افتاديي ا

با تيتر بزرگ » وطن امروز«
  .سياهپوش شد» هولوكاست هسته اي«
  

رژيم، » داوطلبانه«در مقابل اقدامات 
» داوطلبانه«آمريكا و اتحاديه اروپا نيز 

برخي از تحريمها را به شكل مرحله اي 
اهميت اين كاهش . كاهش مي دهند

ست، براي رژيم فقط جنبه كمي آن ني
بلكه اين كاهش يك فضاي به طور 
نسبي مناسب از نظر بين المللي براي 

اين يك . حكومت فراهم مي كند
واقعيت انكار ناپذير است كه علت عقب 
. نشيني خامنه اي، وجود تحريمها است

اگر تحريمها نبود، ولي فقيه نه در مورد 
انتخات حسن روحاني عقب نشيني مي 

آن دسته . تميكرد و نه در مورد پروژه ا
از افراد و جريانات سياسي كه به علت 
عدم درك موقعيت رژيم و يا به علت 
منافعي كه در ماندگاري رژيم دارند، 
عوامفريبانه با تحريمها مخالفت مي 
كردند، اكنون راهي جز اعتراف به 
ارزيابي اشتباه خود و يا مغلطه گويي 

  . ندارند
  

يي قابل انكار نيست كه تحريمها زيانها
اما در مورد خاص . به مردم مي رساند

كشور ايران با وجود رژيم واليت فقيه و 

سياستهاي ضد مردمي آن، تحريمها 
براي رژيم شرايط سختي را به وجود 

 1390 تا 1384رژيم طي سالهاي . آورد
كه مورد تحريم جدي اقتصادي نبود، 
درآمد هنگفتي از فروش نفت به جيب 

 دوران زندگي در حالي كه در همين. زد
  . مردم به شكل فاجعه باري بدتر شد

به گمان من تا وقتي خامنه اي به يك 
تن نداده، بايد » جامع و فراگير«راه حل 

كشورهاي . اساس تحريمها حفظ شود
طرف مذاكره به درستي گفته اند كه 

هيچ چيزي مورد قبول نيست مگر آن «
كه بر سر همه چيز به طور يك جا 

  . »توافق شود
امنه اي ميلياردها دالر از ثروت مردم خ

ايران را در راه پروژه اتمي هزينه كرده و 
در ازاي آن زندگي اكثريت مردم را به 

تا آن جا كه به . تباهي كشانده است
پروژه اتمي بر مي گردد، هر عقب 
نشيني رژيم در پروژه اتمي به سود 

بايد به هر نحو تالش . مردم خواهد بود
 نشينيها به نقطه غير كرد تا اين عقب

بديهي است كه . قابل بازگشت برسد
عقب نشيني در پروژه اتمي براي مردم 

  .ايران هم يك فرصت فراهم مي كند
  

در سند سياسي هفتمين اجالس شوراي 
عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق 

 برگزار 1391ايران كه در بهمن سال 
امروز ديگر همگان مي «:شد، آمده است

ه ادعاي مستقل شدن در انرژي دانند ك
و دستيابي به تكنولوژي اتمي بهانه اي 
. براي دستيابي به جنگ افزار اتمي است

ما بارها خواستار توقف كامل تمامي 
عمليات و اقدامات رژيم ايران در زمينه 
اتمي شده ايم و گرچه بنا به داليل 
گوناگون اقتصادي و زيست محيطي 

مي هستيم، مخالف استفاده از انرژي ات
اما معتقديم كه مردم ايران در يك 
شرايط دمكراتيك و با امكان توجه به 
طرح آزادانه نظرات كارشناسانه بايد در 
مورد استفاده و يا عدم استفاده از انرژي 

طي سالهاي ....اتمي تصميم گيري كنند
پس از حمله اشغالگرانه آمريكا به عراق 
ما به طور ممتد شاهد آن بوديم كه 

حافل و جريانهاي گوناگوني صحبت از م
بعضي . مي كردند» خطر جنگ خارجي«

از اين جريانات به تبعيت از خبرگزاري 
رسمي روسيه، در موارد بسيار تاريخ 
! دقيق حمله را هم تعيين مي كردند

بخش گفتمان سازي وزارت اطالعات 
جمهوري اسالمي با طراحي پيچيده و با 

خواهي استفاده از خواست برحق صلح 
در افكار عمومي مردم جهان، به توهم 

ما تا كنون و . خطر جنگ دامن مي زد
در چشم انداز قابل ارزيابي براي حمله 
خارجي احتمال كمي قايل بوديم، 
هرچند در شرايط پيچيده كنوني چنين 
امكاني را با توجه به ماجراجوئيهاي 
واليت خامنه اي نمي توان ناديده 

نه اي پروژه اتمي خام. گرفت
منجر به يك فاجعه بزرگ براي 
مردم و كشور ايران مي شود و 
بدين لحاظ ما از عقب نشيني 
حكومت ايران از اين پروژه مخرب 
استقبال مي كنيم و آن را به سود 
مردم و كشور ايران دانسته و 
گامي در جهت جلوگيري از يك 

  ».جنگ خانمانسوز مي دانيم
  

 آذر و دوشنبه 3روزهاي يكشنبه 
 را بايد روزهاي 1392 دي 30

. فالكت واليت خامنه اي دانست
مقام معظم كه مجبور به نوشيدن 
جام زهر هسته اي شده، بر خالف 
اُلدوروم بلدرومهايي كه براي 
سركوب مردم مي كرد، در اين 
مورد سياست غير فعال پيش 

جسارتهاي مقام . گرفته است
عدام زندانيان سياسي معظم براي ا

و سركوب مبارزات مردم و يا 
موشك باران كمپ ليبرتي حد و 

اما وقتي پاي سمبه . مرزي ندارد
پر زور خارجي در ميان باشد، 

ذليالنه با نام مستعار » نرمش«
مطرح مي شود تا از » قهرمانانه«

خُسرانهاي عقب نشيني كاسته 
خامنه اي براي دادن كمي . شود

برخي از باندهاي دل گرمي به 
واليت اش، همزمان با انبوهي 

» غُرِش«كمي هم » نرمش«
  .  نشان مي دهد

جواد كريمي قدوسي عضو 
كميسيون امنيت ملي مجلس در 

  جلسه«مورد توافق ژنو صحبت از 
اي با حضور خامنه اي، سران قوا 

مي كند و » و تيم مذاكره كننده
مي گويد خامنه اي گفته 

و سه بار من فقيه هستم «:است
ام و از آن  اين متن را خوانده 

اي   سازي هسته  تثبيت حق غني
سايت حكمت (» .آيد به دست نمي

سرا، وابسته به باند سعيد جليلي، 
  )1392 دي 27جمعه 

خامنه اي كه مدعي فقيه بودن 
خواندن » سه بار«است، با 

  تثبيت حق غني«توافقنامه ژنو، 
را در آن نديده » اي سازي هسته 

 با اين وجود اجازه داده كه روز و
.  دي، همان توافق اجرا شود30

به نظر مي رسد كه ولي فقيه 
تالش مي كند تا نشان دهد كه 
جام زهري در كار نبوده و 
تحريمها نيز هيچ نقشي در تن 
دادن رژيم به توافقنامه ژنو نداشته 

حركت خامنه اي در مدار . است
نرمش و غرش است، نرمش براي 

  »داخل« و غُرِش براي »خارج«

 در بيشتر شكاف

  حكومت با زهر اتمي
   

  زينت ميرهاشمي
   

 دي، كاترين اشتون طي بيانيه 23روز دوشنبه 
اي اعالم كرد كه همه پايتختها از اجرايي 

 و 9شدن توافق آخرين نشست معاونان در 
بيانيه اشتون در .  ژانويه حمايت كردند10

ي حالي منتشر شد كه مشاجره باندها
حكومتي در ايران همچنان اصل توافق نامه 

  . را زير سوال مي برند

  
رويدادهاي هفته گذشته، سخنراني تند خامنه 
اي عليه آمريكا، مصاحبه رفسنجاني با سايت 
حكومتي انتخاب، موضع گيري حسين 
شريعتي مدير مسئول روزنامه كيهان و موضع 
گيري جواد الريجاني نشان دهنده بحران 

مت بر سر توافقنامه اتمي ژنو و درون حكو
  . ناتواني ولي فقيه در مديريت اين بحران است

خامنه اي دو روز قبل از مذاكره مستقيم با 
 دي، آمريكا را 10 و 9نماينده آمريكا در روز 

شيطان و براي رفع شَرِ شيطان، مذاكره را 
  . مشروع دانست

جواد الريجاني، معاون رئيس قوه قضائيه در 
 23ه اصطالح حقوق بشر، روز دو شنبه امور ب

دي در گفتگو با خبرگزاري حكومتي فارس 
هيچ نهادي در نظام سند ژنو را قبول «:گفت
دولت «صحبت وي مبني بر اين كه . »ندارد

جمهوري اسالمي هيچ تعهدي براي پايبندي 
وضعيت بحراني رژيم را » به سند ژنو ندارد

 بي اعتمادي اعضاي سناي. نشان مي دهد
آمريكا به تعهدات رژيم و اصرار اكثريت آنان 
به تشديد تحريمها ناشي از همين وضعيت 

  .دروني رژيم است
جواد الريجاني در مورد پذيرفتن قطعنامه 

اين «:شوراي امنيت در توافق ژنو مي گويد
  . »امر مخالف نظر نظام و مجلس است

عراقچي براي كم اثر كردن زهر اتمي، از 
رژيم تفسير عجيبي در مورد عطاري اتاق فكر 

عراقچي . توافق نامه مشترك ژنو مي دهد
اين كه ما از يك سند تفاسير متفاوتي «:گفت

را شاهد باشيم خيلي عجيب نيست هر متني 
اما متن . »ممكن است مورد تفسير واقع شود

مورد نظر گامهاي اجرايي دارد كه بايد 
برآمد توافق . جمهوري اسالمي به آن تن دهد

 و آغاز اجرايي شدن آن سبب شكاف ژنو
بر . بيشتر در درون حكومتي لرزان مي شود

همين منظر، ادامه سياستهاي ماجراجويانه 
براي قدرت بيشتر در منطقه با چشم انداز 
دستيابي به سالح اتمي و يا هضم بيشتر 
جرعه هاي جام زهر، جدال باندهاي حكومتي 

  . درا در روزهاي و ماههاي آينده رقم مي زن
   دي24فراسوي خبر سه شنبه 

 ....يادداشت سياسی 

  خامنه ای در مدار َنرِمش و ُغِرش
  مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 
آمريكا با مشروط ساختن شركت 

 به پايان 2جمهوري اسالمي در ژنو 
دادن به حمايت از آقاي بشار اسد، روي 
موج فشاري كه ايجاد كرده به سمت 
جلو و رو به محورهاي ديگر چالش با 

نتايجي . حاكمان ايران حركت مي كند
كه تحريمهاي بين المللي و به ويژه 

ده نفتي و بانكي در تدبيرهاي فلج كنن
وادار كردن رژيم مالها به عقب نشيني 
هسته اي دربر داشته است، يك مشوق 
نيرومند در ادامه اين سياست و بهره 
گيري از آن براي حل ساير مسايل حل 

  . نشده ي روي ميز است
از اين زاويه، نگراني آقاي علي خامنه 
اي در اين باره كه در صورت عقب 

موضوع خاتمه نمي نشيني هسته اي 
يابد و محورهاي ديگري در دستور كار 
طرفهاي خارجي قرار خواهد گرفت، 

هيچكس بهتر از رهبر . تاييد شده است
جمهوري اسالمي نمي داند كه 
كانونهاي تنش و بحران و نيز نُقاط 
اختالف با غرب به درگيري بر سر 

 براي مسلح شدن به "نظام"تالش 
با اين . ودبمب اتُمي محدود نمي ش

حال، اين به گونه خودكار بدان معنا 
نيست كه عقب نشيني از يك محور با 
پس روي در همه جبهه ها مترادف 

بازي حساب شده با كارتهاي پر . است
امتياز، نه فقط مي تواند قُدرت چانه زني 
را باال ببرد، بلكه در جريان عمل نيز 
قادر است توافُقي متوازن بين داده ها و 

  . رفته ها برقرار كندگ
اما آقاي خامنه اي و شريكانش بيشتر از 
آنكه در ميدان جدالي كه خود گشوده 
بودند، بازي محاسبه شده اي را پيش 

آنها گرد . ببرند، مايل به قُمار بودند
 سازمان يافته بودند و "همه يا هيچ"

طرح و برنامه هاي سياسي و اقتصادي 
دوين و خويش را نيز بر همين اساس ت

 "نظام"از اين رو، . تنظيم مي كردند
لحظه مناسب براي عقب نشيني را از 
دست داد و با هر فشار خارجي تازه، 

  . ميدان مانور آن كوچك تر شد
  

  ؟"هسته اي"چرا تحريمهاي 
هنوز اطالع روشني از مفاد و محورهاي 
مذاكرات محرمانه آمريكا و رژيم وجود 

كه چنين ندارد؛ روشن اما اين است 
مذاكراتي برگزار شده و خُروجي علني 

 در ژنو و به "برنامه عمل مشترك"آن 
بيان ديگر، پذيرش كنار گذاشتن برنامه 
دستيابي به سالح هسته اي از سوي 

در همين . جمهوري اسالمي بوده است
حال به دشواري مي توان تصور كرد كه 
تواُفق مزبور به طور مجرد به دست 

 ماجراجويي هسته اي، آمده باشد و

ايزوله شده از متن و چارچوبي كه آن را 
  .دربرگرفته، موضوع مذاكره بوده باشد

يك نشانه روشن از مطرح بودن 
موضوعات بيشتر در دستور كار طرف 
حسابهاي خارجي جمهوري اسالمي را 
مي توان در سند تفاهم ژنو مشاهده 

در اين سند هر جا كه به تخفيف، . كرد
 موقت يا برچيدن تحريمها در تعليق

ازاي گامهاي مشخص جمهوري 
اسالمي اشاره مي شود، بي درنگ با قيد 

 به "هسته اي"پسوند توضيحي 
ها، تالش گرديده موضوع "تحريم"

تفاهم به روشني تدقيق شود و بر 
تفكيك آن از ساير موارد در دستور 

سرچشمه ي . انگشت تاكيد گذاشته شود
حريمهاي برقرار اين وسواس، وجود ت

شده بيشتري است كه فعاليتهاي رژيم 
واليت فقيه در پهنه هاي ديگري را 

به طور كلي . هدف گرفته است
مجازاتهاي بين المللي وضع شده عليه 
حاكمان ايران به سه دسته تقسيم مي 

  :شود
   تحريمها عليه پروژه هسته اي -1
   تحريمها عليه پايمالي حقوق بشر -2
عليه پشتيباني از تروريسم  تحريمها -3

  بين المللي     
حال اگر ارتباط درونمايه اي اين سه 
گروه تحريم از نظر سياسي به كنار 
گذاشته شود و تنها از جنبه اجرايي و 
براي مثال مسدود ساختن منابع مالي يا 
برخورد با افراد و دستگاههاي دخيل، 
بدان نگريسته شود، بهم پيوستگي سر 

ر و ناممكن بودن دستيابي خطهاي مزبو
به تواُفق ُكلي بدون برخورد به همه 

  .موارد چالش روشن تر مي شود
بنابراين در كادر موارد اختالف، عقب 
نشيني هسته اي جمهوري اسالمي آغاز 
به جريان افتادن يك پروسه فراگيرتر به 
شمار مي رود كه تمامي بخشهاي 
موجود در مناسبات مناقشه آميز دو 

تاكيد مذاكره .  را دخيل مي سازدطرف
كنندگان غربي در سند ژنو بر 

 "تحريم" و نه "تحريمهاي هسته اي"
به طور عام، حفظ ديناميسمي است كه 
تحوالت را به نُقطه فعلي رسانده و 
ايستگاههاي بيشتري را در چشم انداز 

  . قرار داده است
متمركز بودن آمريكا و اُروپا روي اين 

ره كننده ارشد اياالت هدف را مذاك
. متحده به روشني بيان داشته است

 پيش از آغاز "وندي شرمن"خاُنم 
گفتگوهاي ژنو، در جلسه كُميته روابط 

ما ": خارجي اين كشور توضيح مي دهد
به طور شفاف به آنها گفته ايم كه 
مذاكرات فقط در باره برنامه هسته اي و 
تحريمهاي مرتبط با آن انجام مي شود 
و تحريمهاي مربوط به پايمالي حقوق 

بشر و فعاليتهاي تروريستي آنها هنوز 
    ".روي ميز است

وي مفهوم عملي اين رويكرد را نيز بيان 
اين يعني آنها بايد در مورد ": كرده است

مساله حقوق بشر پيشرفتهاي توجه 
پذيري داشته باشند، بايد دست از 

 در تروريسم برداشته و بايد اقدامات خود
جهت بي ثبات كردن منطقه و ديگر 

  ".بخشهاي جهان را متوقف كنند
 – همانگونه كه گفته شد –اگرچه 

پيرامون مذاكرات در اين بخش از 
اختالفها، اطالعات روشني در دست 
نيست، با اين حال در شرايط فقدان 
فاكتهاي مستند، آنچه كه مي تواند به 
توضيح شرايط حاضر و درك بهتر 

 در آن بسر مي برد "نظام"موقعيتي كه 
كُمك كند، توجه و ارزيابي تحوالتي 

. ده استاست كه گرد آنها به جريان افتا
در اين كادر، تحوالت مربوط به حقوق 
بشر و رويدادهاي مربوط به سوريه كه 
در اينجا بدان پرداخته مي شود، از 

  .   اهميت مركزي برخوردار هستند
  

  راستي آزمايي با محور سوريه
محور ظاهري اختالف بر سر شركت 

، آينده آقاي 2جمهوري اسالمي در ژنو 
ه نشست در حالي ك. بشار اسد است

مزبور دستور كار خويش را دستيابي به 
تواُفق سياسي براي تشكيل دولت موقت 
و برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
تعيين كرده است، رژيم مالها مي گويد 
. كه مايل به مذاكره در اين باره نيست

اما با كمي خراش بر پوسته رويدادها 
آشكار مي گردد كه باقي ماندن يا 

اي اسد در قُدرت موضوع نماندن آق
مركزي نيست و اين امر فقط در 
چارچوب عاليق بزُرگ تر اهميت مي 

  . يابد
براي جمهوري اسالمي صورت مساله، 

عقبه "حفظ امكان مانور در ميدان 
اين امر در درجه .  است"استراتژيك

نخُست شامل باز ماندن گذرگاه تغذيه 
گروهها شبه نظامي تحت الحمايه آن 

نان و غزه و از اين طريق باقي در لُب
ماندن اسراييل در نوك مگسك نشانه 

الزم به گفتن . روي و تهديد مي شود
نيست كه معادله مزبور براي رژيم 
واليت فقيه نقش سپر حفاظتي در برابر 
تهديدها و خطرات خارجي اي را ايفا 
. مي كند كه متوجه بقاي آن است

بنابراين، در صورتي كه آمريكا و 
نشينان آقاي اسد نيازهاي امنيتي جا
 را به رسميت بشناسند، اسدها "نظام"

در . هم مي توانند چمدان شان را ببندند
شهريور ماه گذشته آقاي رفسنجاني با 
انتقاد از حمله شيميايي حكومت سوريه 
به حومه دمشق، نشانه روشني از 

  .آمادگي براي معامله ارسال كرد

 كه با اين حال چنين نمي نمايد
طرفهاي خارجي جمهوري اسالمي 
مايل به داد وستد خُرد و مدت دار 
باشند، به ويژه پس از وادار كردن 
جمهوري اسالمي به عقب نشيني هسته 
اي، اين امر هم سطح با پيشروي آنها و 

  .دستاوردهايش نيست
مساله سوريه براي آنها آزمون سنجش 
رويكرد آقاي خامنه اي و شُركا بعد از 

ه شمار مي آيد و انگيزه رژيم ژنو ب
مالها از توافُقي كه بدان تن داده اند را 

پرسش اين است كه . آشكار مي سازد
عقب نشيني ژنو يك چرخش 
استراتژيك در آماجها و نقشه هاي 
حاكمان ايران است و از تعريف دوباره و 
جديد عاليق آنها حكايت مي كند يا 
اينكه، تاكتيكي در خدمت هدفهاي 

ن پيشين و دريچه اي براي خالي كال
كردن فشار تحمل ناپذير روي آن 

  است؟ 
رويكرد رژيم مالها نسبت به ثبات 
منطقه خاورميانه از لُبنان تا افغانستان 
كه بحران سوريه يكي از چالشهاي آن 
به حساب مي آيد، به اين سووال پاسخ 

بنابراين، اين نُقطه ديگر . خواهد داد
مستقل از قرارداد اختالف مي تواند 

موقت شش ماهه براي اسقاط پروژه 
هسته اي و برقراري مكانيزمهاي فني 
مانند كُنترُل و بازرسي، به خوبي در 
نقش اهرُم ديگري در جهت راستي 
آزمايي مقاصد رژيم مالها به خدمت 

  . گرفته شود
  

  "بستن با كدُخدا"پروسه ي 
تضاد اصلي رژيم واليت فقيه در 

ريز سوريه، از دست دادن واگذاري خاك
يك فاكتور امنيتي براي بقا و آسيب 

اين سووال به ويژه . پذيري بيشتر است
 ي اجباري و "نرمش قهرمانانه"بعد از 

موافقت با كنار گذاشتن سالح 
استراتژيك هسته اي كه وظيفه آن 

 بود، پيچيده تر "نظام"تضمين بقاي 
  . شده است

با در نگاه اول چنين مي نمايد كه 
 "عقبه استراتژيك"تحول ژنو، سياست 

مبتني بر توليد اقتدار برون مرزي و 
ايجاد فضاهاي تنفُسي براي دور نگه 
داشتن تهديد خارجي از حيات و ثبات 
رژيم، داراي اهميت بيشتري شده باشد 
و فراتر از آن، تنها اهرُمي باشد كه در 
جهت تامين اين هدف براي آن به جا 

ا تنها خراش نازكي بر ام. مانده باشد
سطح اين استدالل نمايان مي سازد كه 
پيش زمينه ها و چارچوبي كه منجر به 
عقب نشيني هسته اي شده، راهكار 

   را نيز فاقد "عقبه استراتژيك"
  4بقيه در صفحه 

  ....سرمقاله 

  "كدُخدا "ديدن دراز راه
  منصور امان
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ارتقا دستمزد پايه و همخوان كردن آن 
با نرخ تورم ، خواست عادالنه و بر حق 

بر اساس . كارگران و مزدبگيران است
 قانون كار جمهوري اسالمي، 41ماده 

نرخ تورم اعالم شده از طرف بانك 
مركزي بايد پايه افزايش حداقل 

تا كنون هيچگاه . دستمزد  قرار گيرد
 و اعالم افزايش دستمزد با نرخ رسمي

شده تورم توسط بانك مركزي 
از سوي ديگر .. همخواني نداشته است

داده هاي آماري نهادهاي حكومتي و 
منجمله آمار بانك مركزي در رابطه با 
نرخ تورم و يا آمارهاي ديگر به استناد 
حرفهاي سخنگويان باندهاي حكومتي 

  .اعتبار نداشته و قابل اتكا نيست
و تيم در حالي كه حسن روحاني 

تشكيل دهنده دولت او در آغاز كار  
همه ي آمارهاي دولت احمدي نژاد، از 
جمله عدد مربوط به نرخ تورم  را غير 
واقعي و حتا دروغ اعالم كردند، اما 

 بر اساس رميليونها كارگر و مزد بگي
همان داده هاي آماري غلط به فقر و 

در حالي به . تنگدستي بيشتر دچار شدند
 نزديك مي شويم كه 92پايان سال 

سرنوشت شكايت كارگران در رابطه با 
 با نرخ تورم، 92ناهمخواني مزد سال 

  .سرانجامي پيدا نكرده است
  

شوراي عالي كار و نهادهاي وابسته به 
آن فعاليت خود را براي تصميم گيري بر 

در ) دستمزد پايه(سر تعيين حداقل مزد 
تركيب تصميم .  آغاز كردند93سال 
ان، نظر دهندگان و ابزارهاي گيرندگ

اجرايي آن مانند سناريوي سال گذشته 
تنها تفاوتي كه امسال با . خواهد بود

سال قبل كرده، صحبتهاي حسن 
 بودن نروحاني مبني بر تاييد ناهمخوا

افزايش دستمزد پايه با نرخ تورم و 
قولهاي بادكنكي او براي همخوان 

  . كردن آن است
انتخاباتي اش، حسن روحاني در تبليغات 

افزايش مزد كارگران بر اساس نرخ «
را يكي از » تورم و مطابق قانون كار

مهمترين برنامه هاي خود اعالم كرده 
 درصد به حساب 40اگر نرخ تورم . بود

 40آيد و  دستمزد برابر با آن يعني 
درصد افزايش پيدا كند باز هم فقر 
ناشي از فاصله نرخ تورم و دستمزد در 

پيش تا كنون  همچنان بر سالهاي 
.  زندگي كارگران سنگيني خواهد كرد

اگر چه اين شعار انتخاباتي روحاني فقط 
مصرف قبل از رسيدن به جانشيني 

  .احمدي نژاد را در بر داشت
در اقتصاد بحراني نرخ تورم اول سال با 
. نرخ تورم پايان سال تفاوت زيادي دارد

 12دستمزد كارگران و مزدبگيران طي 
اه سال با توجه به باال رفتن نرخ تورم م

در شكل غير متعارف، در عمل به قدرت 
خريد آنها اضافه نمي شود و برعكس 
قدرت خريد را به شدت كاهش مي 

در حقيقت با توجه به افزايش نرخ . دهد

تورم و عدم افزايش دستمزد پايه بر 
اساس نرخ تورم، دستمزد واقعي روز به 

  . روز كاهش مي يابد
  
 دي، تلويزيون حكومتي 27وز آدينه ر

يك شوي تلويزيوني در رابطه با 
در اين . دستمزد كارگران بر پا كرد

شوي حكومتي جاي نمايندگان واقعي و 
برآمد اين . منتخب كارگران خالي بود

سناريوي تلويزيوني چيزي جز پيشبرد 
منافع پاسدارندگان نظام استثمار و 

شهايي برگزاري چنين نماي. بردگي نبود
اهميت موضوع افزايش دستمزد به 
عنوان يك چالش بين كارگران و 
مزدبگيران با حكومت را برجسته مي 

  . كند
شركت كنندگان در اين برنامه 

 93تلويزيوني در برابر سوال مزد سال 
 1.5چقدر بايد باشد رقمي بيش از 

يكي از . ميليون تومان را پيشنهاد دادند
 ميليون و 2شركت كنندگان خط فقر را 

.  هزار تومان براورد كرد906
پيشنهادهاي داده شده در اين برنامه 
جدي گرفته نخواهد شد و تنها يك 

اين افراد چون . برنامه تبليغاتي است
گذشته در نهايت در چارچوب پيشبرد 
سياست دولت و سرمايه داران در 
شوراي عالي كار به رقم پايين مزد 

  .امضا خواهند گذارد
   

عالي كار تركيبي از نماينده شوراي 
دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، 
نماينده كارفرمايان و نماينده منتخب 
دولت از شوراهاي اسالمي كار همه 
ساله با تعيين دستمزد پايه سرنوشت 
معيشت و زندگي ميليونها مزدبگير در 

كساني كه در . كشور را رقم مي زنند
اين كانون امضاي خود را به عنوان 

اينده كارگران زير تصميم شوراي نم
عالي كار مي گذارند، مدافعان نظام  

حتا اعضايي از تشكلهاي به . هستند
اصطالح كارگري غير از انجمنهاي 
اسالمي كه به رسميت شناخته شده اند 
در تصميم گيري اين نهاد حق راي 

  . ندارند
افزايش دستمزد و تعيين سبد هزينه 

 بايد با زندگي كارگران و مزدبگيران
مشاركت و نظر نمايندگان برآمده از 
تشكلهاي مستقل كارگري صورت گيرد 

  . تا بتواند از افزايش فقر جلوگيري كند
  

سبد كاالهاي حمايتي در برابر 

  واقعي كردن دستمزد
رژيم اعالم كرد كه در ماههاي بهمن و 
اسفند به كارگراني كه حداقل حقوق 

سبد كاالي «دريافت مي كنند، 
ميزان ناچيز . پرداخت مي شود» يتيحما

روغن مايع و برنجي كه در سبد 
كاالهاي حمايتي چينش شده، قبل از 
پر كردن سفره كارگران و مزدبگيران، 

براي پر كردن بادبادكي است كه دولت 
روحاني قرار است به نام حمايت از 

احمدي نژاد با . كارگران هوا كند
سياست صدقه پروري در برابر خواست 

ه حق واقعي كردن دستمزد و برابر ب
كردن آن با نرخ تورم مقابله كرد و 
اكنون حسن روحاني با كمك چند كيلو 
گوشت و برنج در برابر خواست افزايش 
حداقل دستمزد در شكل عادالنه و 
. همخوان با نرخ تورم مقابله مي كند

مقايسه كردن يك كيلو برنج و روغن در 
رهاي برابر دزديهاي كالن ميليارد

حكومتي، تحقير كارگران و مزدبگيران 
  . است

طرح دولت به نام سبد كاالي حمايتي، 
طرحي موقت است كه نه تنها مشكل 
فقر و تنگدستي را حل نمي كند بلكه 
تبعيض، نابرابري و فقر را بيشتر دامن 

. ريبكارانه استاين سياستي ف. مي زند
افزايش حقوق خواست عادالنه است كه 
به مبارزه كارگران براي بهبود شرايط و 
واقعي كردن ارزش كار آنها ياري مي 

واقعي كردن ارزش كار، قدرت . رساند
هر چه نا . خريد نيروي كار را باال مي برد

همخوان بودن مزد با نرخ تورم بيشتر 
 حداقل با تعيين. شود، فقر بيشتر مي شود

 به اندازه يك سوم خط 92مزد در سال 
فقر، طبيعي است كه بي عدالتي، فقر و 
. آسيبهاي ناشي از آن افزونتر مي شود

اگر دولت دلش براي كارگران ذره اي 
مي سوزد قانون كار را به نفع كارگران 
تغيير دهد، از افزايش حقوق واقعي دفاع 

  ..... كند و
در  كاريكي از كارگزاران وزارت 

گفتگويي با خبرگزاري حكومتي مهر، از 
تصميم دولت براي ارائه كاالهاي 

 ميليون كارگراني كه 8.5حمايتي بين 
بوده و قانون كار شامل حال داراي بيمه 

در .  صحبت كرده استآنها مي شود،
حالي كه بر اساس آمارهايي كه در رابطه 
با همين موضوع در اين خبرگزاري درج 

 ميليون كارگر 5 كه شده نشان مي دهد
در كشور مشغول كار هستند كه فاقد 

 ميليون 5بيمه هستند، به عبارتي اين 
  . شامل قانون كار نمي شوند

 ميليون نفر در هيچ سندي وجود 5يعني 
ندارند كه شامل سبد كاالهاي حمايتي 

كارگزاران رژيم از سويي شناسايي . شوند
گروههاي كارگري و رساندن كاالها را 

 دانسته و اعالم كرده اند كه از راه مشكل
  . كارت اعتباري انجام خواهند داد

خواست افزايش حقوق و پرداخت تفاوت 
حقوق سالهاي قبل با نرخ تورم و 
رسيدگي به شكايت كارگران در رابطه با 

  ، خواستي عادالنه است كه 92مزد سال 
مي تواند به بهبود وضعيت معيشتي  

هاي حمايتي و سبد. كارگران ياري رساند
يا صدقه دادن، شيوه هايي دهن پر كن و 
براي حفظ نظام در برابر گسترش 

  . حركتهاي اعتراضي كارگران است
افزايش دستمزد خواستي عادالنه است 
كه ميليونها كارگر و مزدبگير را شامل 

هرگونه راه حل موقت، نمي . مي شود
  .تواند جايگزين اين خواست شود

 ديدن دراز راه 

  "ُخداكد"

  3بقيه از صفحه 
موضوعيت كرده و آن را به گذشته 

بنابراين اگر رژيم مالها . سپرده است
نخواهد تسليم خيالپردازيهايي مانند 
همزيستي براساس مدل يك جنگ 
سرد منطقه اي شود، دير يا زود با تنها 
گُزينه واقعي كه در برابر دارد، چشم در 

نقش "چشم خواهد شد و آن ايفاي 
 در ثباتي است كه آمريكا قصد "دهسازن

شكل دادن به آن را در خاورميانه زير 
اين يك گام در . هژموني خود دارد

همان جهتي است كه حجت االسالم 
حسن روحاني براي تدارك عقب 

برخي ": نشيني هسته اي نشان داد
فكر مي كنند بايد با دنيا جنگيد يا 
تسليم شد، در حالي كه راه سومي هم 

 دارد و آن تعامل سازنده با جهان وجود
   ".است

كمي جلوتر آقاي روحاني مراد خود از 
:  را به اين شكل دقيق تر كرد"جهان"
آمريكاييها كدخُداي ده هستند، با "

  ".كدخُدا بستن راحت تر است
در حقيقت نيز محورهاي مشتركي 

.  وجود دارد"بستن با كدخُدا"براي 
ي ايجاد استراتژي اياالت متحده برا

حوزه نفوذ و منافع و كُنترُل آن از 
طريق تجزيه قومي و فرقه اي، با 
ايديولوژي طايفه اي و دگر ستيزانه 
رژيم استبدادي مذهبي جمهوري 
اسالمي و استفاده از تفاوتهاي ديني و 
اعتقادي در نقش ابزاري براي يارگيري 
و جبهه سازي، سرفصلهاي مشتركي 

يعي ايران براين اساس رژيم ش. دارد
مي تواند به عنوان ابزاري در خدمت 

 "ملت"اين سياست و ژرفش تجزيه 
ها به فرقه هاي مذهبي به كار گرفته 
شود و از سوي ديگر، همانگونه كه به 
كُنترُل جمعيت شيعي در لُبنان، سوريه 
و عراق كُمك مي كند، از منافع 

  .سياسي و امنيتي آن بهره ببرد
 گراييدن اين با اين حال، به واقعيت

سناريو، گُذار از يك پروسه دردناك و 
پرتالُطم در ساختار سياسي جمهوري 
اسالمي را در پيش زمينه دارد كه با 
جنگ سخت قُدرت، تقسيم دوباره 
منافع و رفُرمهاي ساختاري اقتصاد و 

نظام واليت . سياست همراه خواهد بود
فقيه با مناسبات كنوني از ظرفيت ورود 

فرآيندي بي بهره است حتي به چنين 
اگر بخشهايي از دستگاه قُدرت، 

  .ضرورت آن را احساس كرده باشند
  

  برآمد   
اين فقط قرارداد موقت شش ماهه 
هسته اي نيست كه كاراكتر در گُذار 
تحوالت را به نمايش مي گذارد؛ 
آرايش اصلي ترين جناحهاي قُدرت در 
جمهوري اسالمي گرد آن نيز شناسه 

 در يك دوره "نظام"شتن قرار دا
انتقالي است كه طاسها فقط در نظر به 

  .     نتايج آن ريخته خواهد شد

  دستمزد پايه كاهش مي يابد
 زينت ميرهاشمي
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  :در اين شماره مي خوانيد

  اوباما آقاي شما، براي  فرصتي-
  خطرناك  رابطه-
  غرب  چرخش-
 مي سوال زير مركزي بانكهاي  اعتبار-

  رود
  دهندگان راي  شورش-
 براي جهاني اقتصاد فوروم  گزارش-

  2014 سال
 خواهد ور شعله همچنان انقالب  آتش-

  ماند
  

 را ميالدي نو سال كه فرارسيدن آنان
 مشترك آرزوي يك گرفتند، مي نجش

 براي را "خوبي سال" آنها داشتند؛
 اين نيز برخي. كردند مي آرزو همديگر

 جهان مردم همه براي را خوب سال
 مي نظري نوشته اين در. بودند آرزومند
 از برخي بينيهاي پيش به افكنيم
 و اقتصادي امور در نظران صاحب
آنان براي سال  آنچه با تا جهان سياسي
  .شويم آشنا اند، كرده تصوير در پيش

 را خود شماره يك "اكونوميست" مجله
 اقتصادي نظران صاحب ديدگاههاي به

 در كه مجله اين. است داده اختصاص
 مي منتشر هفتگي به طور حاضر حال
 نسخه ميليون نيم و يك هفته هر شود،

 مي در چرخش به جهان سراسر در آن
 ينترنتيا آبونمان هزار صد داراي و آيد

  .است
  

  اوباما آقاي شما، براي فرصتي

  

 گيرد پس باز را رهبري تواند مي غرب
  كند پيدا نفس به اعتماد و
 "ميكلويت جان"
)JohnMicklethwai(، مجله سردبير 

 و راديو در و است اكونوميست
 داشته حضور جهان سراسر تلويزيونهاي

 دكترهاي" نامهاي به كتاب 5. است
 ،"بجا ملت" ،"كمپاني " ،"جادوگر

 "است سياه خدا" و "نقص بي آينده"
  .است نوشته

 تصور اخير دهه در گويد، مي ميكلويت
 از نفوذ و قدرت كه بود اين بر غالب
 چرخيده چين سمت به آمريكا سوي
 از نخست آمريكا نفس به اعتماد. است
 كه تروري عليه جنگ و بوش سوي

 را دمكراسي و انداخت براه نابخردانه
 بحران سپس،. ديد صدمه كرد، بدنام

 سنا مجلس ناكارايي درآخر و اقتصادي
 2013 سال در دولت تعطيلي سبب كه

 چين ديگر، سوي از. افزود آن بر گشت،
. برد پيش مصرانه را خود منافع آسيا در

 نقاهت دوران شدن طي دليل به اوباما
 موضع عراق، و افغانستان در جنگ

 تنتوانس وي. گرفت خود به دفاعي
 هدايت به خوبي را عرب بيداري دوران

 قدرتهاي به آن را مسووليت و كند
  .واگذار كرد اي منطقه

 شرح از پس سردبير اكونوميست
 سال انداز چشم دوران، اين از مختصري

 در": كند مي توصيف اينگونه را 2014
. خورد خواهد بهم تعادل اين 2014 سال

 در چين و تر قوي آينده سال در آمريكا
. گرفت خواهد قرار تري پايين مقام

 از اوباما آقاي آيا كه است اين اما سوال
 مهر و كرد خواهد استفاده فرصت اين
 تحول نه؟ يا زد خواهد جهان بر را خود
 خواهد آغاز اقتصادي مسايل با شده ياد
 در سريع تري رشد همچنان چين. شد

 آمريكا اما داشت خواهد 2014 سال
 را خود بانكي تمشكال كه دليل بدين
 قوت به ها دوباره كارخانه و كرده حل

 هاي حفره اند، شده به كار مشغول قبلي
 در. كند مي پر را پيشين

 پولي تبادل وزنه با واقع
 رشد در آمريكا سهم بازار،

 از بيشتر مراتب به جهاني
  ".بود خواهد چين
 مي ديگر جايي در وي

 طول سال دهها": گويد
 درآمد تا كشيد خواهد
 11000 كه چين سرانه

 به بتواند دالر است
دالر  55000 كه آمريكا
 ديگر، سوي از. برسد است

 شركتهاي با رابطه در
 به سمت آمريكا بزرگ،

 در. رود مي پيش بهبودي
 چين دولتي داري  سرمايه2009 سال

 شركت 10 از. داشت بيشتري جذابيت
 چين به متعلق كمپاني 4 جهان، بزرگ

 در كمپاني 3 تنها اب مقايسه در بود،
 متوجه بتدريج سهامداران اما. آمريكا
 دولت به دست كه اي سرمايه كه شدند
 هم همراه را دولت "دخالت" شود، اداره
 10 هر از 2013 سال در رو اين از. دارد

 كمپاني 9 جهاني، بزرگ شركت

 بود "پتروچين" تنها اين. بود آمريكايي
 اهدش ما اما چين در. نبود آمريكايي كه

 خواهيم 2014 سال در ديگري بحران
بخشهاي  به متعددي وامهاي. بود

 از كه شركتهايي و بوروكراسي گوناگون
. است شده داده برند، مي سود آن كنار
 – مالي بحران نوعي سبب امر اين

  ".گشت خواهد چين در بانكي
 آقاي كه ديگري توجه قابل نكته

 وجود كند، مي اشاره بدان ميكلويت
 كشور دو هر در درآمد كم ايه توده
. معترضند قانونگذاران ثروت به كه است

 سناتورها از نفر 50 ثروت آمريكا، در
است و در چين  دالر ميليارد 6/1 مبلغ

اين  ملي كنگره اعضاي از نفر 50 ثروت
  .باشد دالر مي ميليارد 94 مبلغ كشور

 شود مي متذكر ميكلويت جان انتها در
 نيست اين ها فتهگ اين از او منظور كه
 وي بلكه است، ضعف به رو چين كه

 كه است آمريكا اين كه است معتقد
  .خواهد بخشيد بهبود را خود موقعيت

  

  خطرناك رابطه

 ايران با اي هسته مناقشه حل مسير
  بود خواهد خطرناك و طوالني

  
لندن  در) Edwar Car( "كار ادوارد"

 مجله مالي بخش سردبير اقامت دارد و

 او. باشد مي كشور اين در ميستاكونو
 "تايمز فايننشيال" با مدتي همچنين
 در وي تخصص و كرده مي همكاري

. است تجارت و زيست محيط انرژي،
 قرن است ممكن": گويد مي كار آقاي

 گهواره اما باشد، آرام اقيانوس قرن ما
 را اين نيست حاضر سرسختانه تمدن
 آقاي حد چه تا ندارد تفاوتي. بپذيرد

را  خود خارجي سياست كند تالش وباماا
 به او كند، متمركز] چين[به سمت آسيا 

 خاورميانه سمت به گشته ناچار دفعات
 به امر اين 2014 سال در. شود كشيده
 شد، خواهد داده بروز روشن تري شكل

  .دراماتيك به شكلي احتماال
 در خونين درگيريهاي خاطر به نه اين

به  نه و ستا غيره و ليبي مصر، سوريه،

 امور وزير ،"كري جان" اينكه خاطر
 كرده متعهد را خود اوباما آقاي خارجه

 صلح سوي به را فلسطين و اسراييل
به  هيچيك نمي رسد نظر به كه (ببرد

 خاطر بدان اين). بيافتند راه او دنبال
 جديد جمهور رييس روحاني، كه است
 روساي از كمتري قدرت كه ايران

 باره در است آماده ،دارد پيشين جمهور
 داشته تفاهم كشورش اي هسته برنامه
 آقاي موفقيت عدم يا موفقيت. باشد
را در  تاريخي قضاوتي امر اين در اوباما

 اوباما خارجي سياست بر خواهد داشت،
 آينده همزمان و داد خواهد شكل را

  .كرد خواهد تصوير نيز را خاورميانه
 هرا اين كه ندارد را تصور اين هيچكس

  :دليل سه به آنهم و باشد آساني
 چشم كه ميزان به همان آنكه نخست

به  دارد، وجود اتمي مساله حل انداز
 جنگ براي انداز چشم اندازه هم همان
  .شود مي بيشتر
 اي هسته سالح است گفته بارها اوباما

 سناتورهاي. كند نمي تحمل را
ماست  اينكه سر بر حتي كه آمريكايي

 توافق به توانند نمي هم است سفيد
 1 بر 90 راي با 2012 سال در برسند،

 توافق اي هسته ايران با مخالفت سر بر
 خود قول از هم اوباما اگر حتي. كردند
 تواند نمي هم باز ايران بكشد، دست

 احتماال و كند باز سر از را وضعيت اين
  .شد خواهد كشيده جنگ به

اگر  حتي كه است اين مشكل دومين
 برسد، نيمه به صفر از ايران مناسبات با

 جمهور رييس براي است اي هديه
 با را خود دولت كند مي سعي كه جديد

 اين. كند شانه به شانه عرب بيداري
 آمريكا كه شود مي سبب موفقيت
 مسلمان كشور يك دست در را وضعيت

 نيز اين امكان همچنين. كند رها ديگر
 و كند فلج را ايران تحريمها كه هست
. دهد قرار فشار و ضرب زير را آنرژيم 
 80 ،2011 سال در كه نفت فروش
كشور را تشكيل مي  اين درآمد درصد

 كاهش پول ارزش و رسيده نيم به داد،
 گزارشهاي بر بنا. است كرده پيدا

 اين. رسيده درصد 40 به تورم رسمي،
 بفكر كه كند مي وادار را دولت آسيبها

 يرانا هم اگر اما. بيافتد فوري تسكين
 بخواهد، دستيابي به اين هدف ماهها

 گرفتن نظر در با .كشيد خواهد طول
سخت  توافقي به اعتماد، پايين سطح

 كشورهاي طرف ايران و بود خواهد نياز
 سازي اعتماد از پيش كه نيستند حاضر
اطمينان  كامال زمانيكه تا بكنند و لطفي

  .بيابند، گامي در اين جهت بردارند
نجا شروع مي شود كه مشكل سوم از اي

 شيطان" كه ندارد قدرت آنقدر روحاني
   بنابراين. بكشد آغوش به را "بزرگ
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 بدوزيم، چشم بدان بايد ما كه آنچه
 او كه حال به تا. است اي خامنه رفتار

 خوش روي هم دوگانه برخورد كرده،
تهديد كرده  را آمريكا و هم داده نشان
 است زهرآگين نوشيدني اين يك. است

مخلوط  تهديد و اعتماد عدم آن در كه
 در مذاكرات ستا قرار اگر .شده است

 نقطه از بايد برسد، جايي به نهايت
 دوش روي بار اين و شود شروع اعتماد
 كه است آنها رفتار با تنها. است ايران
 روحاني. كند اعتماد بدانها تواند مي دنيا

 به وجود براي دايم به طور است ناچار
 واقعيت اين. بگذارد مايه اعتماد آوردن
 را كنگره ندتوا نمي اوباما آقاي كه است

 مگر كند، تحريمها راضي به برداشتن
 نظر در. بيايد به وجود اعتماد اين اينكه
 بسيار آمريكا مجلس كه باشيم داشته

 افتخار از كسب اوباما كه است عالقمند
. گردد محروم اي هسته ي مناقشه حل
 اروپاييها كه دارد وجود هم راه اين البته

  .كاهش دهند را تحريمها
 و جديد رابطه نيز حالت بهترين در

 به وجود آمريكا و ايران بين تاريخي
 دو اين جهاتي از البته. آمد خواهد

 با. هستند يكديگر طبيعي متحدان
 دور و تحريمها از برخي شدن برداشته

 مانند تواند مي ايران جنگ، خطر شدن
به  منطقه در را خود نقش شاه دوران
  .بياورد دست
 د بخشي ازتوان مي فقط اوباما آقاي

 اما دهد كاهش را ايران رژيم تهديدهاي
 تحوالت داغ كوران در. آن را تمامي نه

 به پيروزي يك هم اين حتي خاورميانه،
  .آيد مي حساب

  

  غرب چرخش

 جانب از اقتصادي خوب اخبار بيشتر
  بود خواهد جهان غني بخش

 ،)Leo Abruzzese ("ابروزس لئو"

 و آمريكا تجاري و اقتصادي تحليلگر
 اقتصادي بينيهاي پيش مدير و جهان
  .اكونوميست است در مجله جهاني

  

 2014 سال در كه است معتقد وي
 اقتصادي رشد به آمريكا متحده اياالت
 از بيشتر ژاپن و چين از بيشتر جهان

 باوجود آنكه. كرد خواهند كمك هند
 به نسبت سريع تري رشد هند و چين

 دخواهن خود همپاي ثروتمند كشورهاي

 گذشته مانند ديگر بازار اما داشت،
 و ژاپن آمريكا، منطقه سه. بود نخواهد

. داشت خواهند جهش زمينه اين در اروپا
 4/ 3 آمريكا اقتصاد اخير سال دو در

 سال در و آورده به وجود شغل ميليون
 ميليون شغل 2 رقم، به اين ،2014
 سوخت. شد خواهد افزوده نيز ديگر
توليدات  آمريكا، در ها كارخانه ارزان

 مي كند و رقابت را قابل كشور اين
  .رود مي باال دالر ارزش

 معتقد نيز اروپا موقعيت پيرامون وي
 اروپا ديده آسيب بخش آنجا كه از است،
 كرده، پرداخت را خود بدهيهاي از نيمي
 نيروي هزينه داشته است، رشد توليد
 ايتاليا، بزرگ بدهيهاي و شده كم كار

 بريتانيا است، شده محو پرتغال و اسپانيا
 كشاورزي و بهبود است رشد حال در نيز

 اروپا بنابراين .است راه در هم در ژاپن
 خواهد 2014 سال در را بهتري موقعيت

  .داشت
 صدمه ثروتمند اقتصادهاي از هيچيك"

 ژاپن  درصد،3 آمريكا. ديد نخواهد اي
 رشد  درصد2/1 اروپا و  درصد2

  ".تداش خواهند اقتصادي
 كه كند مي بيني پيش ابروزس آقاي

 گذاري سرمايه كافي اندازه به برزيل
 پيدا افزايش تركيه بدهي كرد، نخواهد

 از انباشته كه چين بانكهاي. كند مي
و  پرداخته شركتها به كه است وامهايي

 دچار كنند، بازپرداخت توانند نمي آنها
مشابه  حالت اين. شوند مي بحران

 و 1990 سال در پنبحراني است كه ژا
  .شد مواجه آن با 2000 سال در آمريكا

 رهبري موضوع راه، در مشكالت از
 يافت درخواهد كه است چين در جديد

درصدي وجود 10 رشد ديگر امكان
درصد بايد خود را تنظيم 7 با و ندارد
 نمي روبرو بانكي بحران با چين .كند

 بانكها به بدهي بازپرداخت اما شود،
 هند نيز در. يابد  ميكاهش همچنان

  .شود مي تر انباشته بدهيها
 است باور اين بر ابروزس لئو رو، اين از

 خوب خبرهاي ،2014 سال در كه
  .خواهد آمد غرب سوي از اقتصادي

  

 سوال زير مركزي بانكهاي اعتبار

  رود مي

 وجود دارد كه سوال اين بسياري براي
 مي چه دانند مي مركزي بانكهاي آيا

  كنند؟
 Zany ("بدودس مينتون نيزا"

Minton Beddones (، اقتصاددان 
اكونوميست در  و نويسنده مجله

بخشهاي اقتصاد آمريكا، سياست 
او . است اقتصادي غرب و جهاني سازي

 اقتصاددان نويسندگان از تيمي مديريت
 زاني. دارد به عهده را جهان سراسر در

 در بدودس تاليفات متعددي مينتون
 آمريكاي مالي امور جهان، اقتصاد زمينه
 همچنين،. دارد مركزي آسياي و التين
 را پول المللي بين در صندوق كار سابقه

  .داراست
 اخير سال 5 در": گويد مي مينتون زاني

 ثروتمند كشورهاي مركزي بانكهاي
   شناخته جهاني اقتصاد دهندگان نجات

  
 بهره كاهش با آنان موافقت. اند شده

 سياستهاي تقبل و سهام خريد وامها،
 سقوط از كه شد سبب متعارف غير

 قحطي مرحله به اقتصادي بحران
 كه حاليست در اين. شود جلوگيري

 سياستهاي بيهوده و وقفه بي دولتها
 اين و كردند تحميل مردم به را رياضتي

. شد اقتصاد در بيشتر اخالل سبب خود
 تر توانا مركزي بانكهاي اين در هرحال

  .گرفتند را آنها لبا زير كه بودند
پاشنه خواهد  بر همان در 2014 سال در

قوي  كشورها بيشتر در اقتصاد و چرخيد

 در به ويژه سياستمداران. شود مي تر
 مي كمتري اقتصادي اشتباهات اروپا،
 كمك به باز مركزي بانكهاي اما كنند،

 اين 2014 سال اواخر در. شتابند مي
 چه دانند مي تكنوكراتها آيا كه بحث

 در هم آنها. گيرد مي باال كنند، مي
به  شان تازه نقش هم و سياست زمينه
. روند مي سوال زير مالي مديران عنوان

 مركزي بانكهاي اعتبار كه اينجاست در
  ".فرو خواهد كاست

  

  دهندگان راي شورش

 زمان است، تهديد در دمكراسي
  رسيده فرا اصالحات

 )Philip Coggan ("كوگن فيليپ"
   مجله نويس مقاله اضرح حال در

  
 20 مدت به پيشتر اما است، كونوميستا

 داشته و اشتغال تايمز فايننشيال در سال
 مدير در اين روزنامه، او شغل آخرين
 وي. است گذاري بوده سرمايه بخش

 اقتصادي ژورناليست بهترين جايزه كه
 كتاب نويسنده كرده، دريافت را سال

 منظ و بدهي پول،: كاغذي قولهاي"
  .باشد مي "جهاني نوين

 سال كه است باور اين بر كوگن فيليپ
 دمكراسي براي مهمي سال رو پيش
 دهندگان راي 2014 سال در. است
 توسعه حال در كشورهاي ترين عمده
. روند مي راي صندوق پاي به جهان

 مي برزيل اندونزي هند، شامل اين
 و آمريكا متحده اياالت همچنين. شود
با انتخابات  نيز اروپا هاتحادي كشور 28

 بايد كه آنچه اما. روبرو خواهند بود
 70 دهه از كه است اين داشت توجه
 و كرده پيدا كاهش دهندگان راي شمار

. است  درصد رسيده70 به  درصد80 از
 در سياستمداران به نسبت ترديد و شك

  .است شده تر عميق جهان سراسر
 در اقتصادي بحران هنگام كه احزابي

جايگزين  خود مخالفان با بودند، تقدر
 محسوسي تغيير سياستها اما شدند،
 دهندگان، راي به هم باز. نكرد

 خورانده اقتصادي رياضت سياستهاي
 را بيكاري رنج هنوز آنها. شود مي

 بهبودي به اميدي و كنند مي تحمل
. ندارند خود معيشتي زندگي

 ندارند خوبي هداياي هم سياستمداران
 در واقع. بدهند هندگاند راي به كه

 نيازمندند، بدان مردم كه خدماتي
 روست همين از. شدند قطع همچنان

 احزاب اصلي ميانه از دهندگان راي كه
 و چپ احزاب سمت به دور مي شوند و

 نمونه براي. گردند مي متمايل راست يا
 يا) چپ ("سيريزا" سمت به يونان در

 بپه" به ايتاليا در ،)راست (فجرطاليي
 مستقل حزب" به بريتانيا و در "ريلوگ

 آمريكا در حتي. اند آورده روي "بريتانيا
 دو از يكي همواره انتخابات هر در كه

 گيرد، مي دست در را قدرت اصلي حزب
 جدلهاي و نداشته وجود اشتراك امكان

در . آمده به وجود زيادي سياسي
نوامبر  اوسط در اي دوره ميان انتخابات

. شود مي افزوده گيريجدل و در اين به
 نمايندگان تدريج به كه روست اين از

 به را گيريها تصميم مردم، منتخب
  .اند سپرده تكنوكراتها دست

 بانكهاي دست به مالي تصميمهاي
 نشده انتخاب مردم توسط كه مركزي

 از حتي آنها است، شده سپرده اند
 تصميم گيري بيشتر هم وزيران نخست

به  ملي وانينق هم در اروپا. كنند مي
در  هم افتاده، المللي بين قوانين دست

 در دادگاههاي هم و قضايي دادگاههاي
 از سوي ديگر، صندوق. بشري حقوق

 جهاني بانك و پول المللي بين
. كنند مي تعيين را اقتصادي سياستهاي

 نظر كه اند كرده درك دهندگان راي
 همان اين. ندارد چنداني اهميت آنها

 از برخي شده ببس كه است عاملي
 اتحاديه عضو كشورهاي شهروندان

 داشته اروپا اتحاديه ضد رويكرد اروپا،
  .باشند

 اين از رهايي براي سپس نويسنده
  :دهد مي ارايه را پيشنهاداتي وضعيت

 و موجود وضع اصالح براي روشهايي"
 دارد، وجود دهندگان راي اعتماد كسب

   جامع بدانها 2014 سال در متاسفانه اما
  7بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور
  

  6بقيه از صفحه 
 راه بهترين. پوشانده نخواهد شد عمل
 رشد بيمار، دمكراسي درمان براي فوري

 درصد كه حد بدان تا اقتصادي است
 درآمدهاي و كند پيدا كاهش بيكاري
 دهندگان راي. شود ايجاد مناسب واقعي

 متوجه پيدا كنند تا اي تازه اميد بايد
 موثر سياستها تغيير در توانند مي شوند
  .باشند

  
 جهاني اقتصاد فوروم گزارش

  2014 سال براي

 از گزارشي "جهاني اقتصاد فوروم"
با  2014 سال در كه جهان تهديدهايي

. است كرده منتشر بود آن روبرو خواهد
 به است كه ليستي داراي گزارش اين
 براي منفي پتانسيلي كه موضوع 33

 اشاره رد،دا جهان صنايع و كشورها تمام
 5اين مجمع اقتصادي، . است كرده

  :تهديد مهم را از اين قرار برشمرده
  درآمدها  نابرابري-1
 هوا و آب اثر در كه شديدي  حوادث-2

  دهد مي رخ
   بيكاري-3
  زيست محيط و هوا و آب  تغيرات-4
  سايبري  حمالت-5

 كه شاخص 4 از همچنين گزارش مزبور
 مي زيان دهه يك در جهاني ثبات به

  :كرده ياد زند،
 نتيجه در بازار در  بي ثباتي-1

  اجتماعي و اقتصادي فشارهاي
 مسايل پيرامون كشورها بين  نزاع-2

  تجاري و سياسي
 پايين سطح درگيريهاي  گسترش-3

 عدم و تكنولوژيكي تغييرات از ناشي
 كه دخالت براي بزرگ قدرتهاي تمايل

 منجر عيار تمام جنگهاي به تواند مي
  شود

 چالشهاي در حل كند  پيشرفت-4
 نهادهاي در اداره بست بن  ادامه:جهاني

 در شكست به تواند مي جهاني حكومتي
 زيستي محيط چالشهاي به درست پاسخ

  .منجر شود توسعه و رشد و
  

 ور شعله همچنان انقالب آتش

  ماند خواهد

 Gilbert( "آكار گيلبرت"گفتگوي 
Achcar(، نويسنده و سوسياليست 

 جمله از خاورميانه پيرامون تابك چندين
 در راديكال چرخش: خواهند مي مردم"

 شرق ماركسيسم،" و "عربي خيزشهاي
 "رودر اريك" با "وطني جهان شناسي،

)Eric Ruder(، تحريريه هيات عضو 
  "المللي بين سوسياليسم" نشريه

  
 ،2011 سال در آغاز: آكار گيلبرت
 گرمي اميدهاي عربي كشورهاي جنبش

 به اميد اين امروز اما آورد، دلها به را
 خاطر به به ويژه شده، تبديل ياس

   و تونس مصر، سوريه در موجود شرايط
  

  
  

 ارزيابي چگونه را گذشته سال سه. غيره
  چيست؟ انداز چشم كنيد؟ مي
 

 كنم مي فكر من :اريك رودر
 بيجا واقع در 2011 سال سرخوشيهاي

كه  دلسرديهايي هم همينطور بودند،
 اينها. كنيم مي مشاهده ناكنو

 حوادث به امپرسيونيستي واكنشهاي
 هاي توده درآغاز خيزشها،  البته.هستند

 ميدان كشور به در چندين عظيمي
و  شد بسياري اميدواري سبب كه آمدند

 امروز كه آنچه. است درك قابل اين
 داشته توجه است اين دارد اهميت
 به يا سياسي رژيم تغيير تنها كه باشيم

. نيست كافي دمكراتيك تغيير طالحاص
 توان مي چگونه ديد بايد نهايت در

 پايه برابر در وقتي را راديكالي تغييرات
 مي قرار ارتش يعني حكومت اصلي

 سخت فندق امر اين. كرد ايجاد گيري،
 مصر در مبارك سرنگوني از تري پوست

 طولي چندان. است تونس در علي بن و
 از را رهبران اعتراضات، كه نكشيد
 بندي استخوان اما كشيد، پايين تخت
  .ماند جاي بر رژيم اصلي

  
 مثل كشوري در

 نيروهاي كه سوريه
 حلقه نظامي مانند

 خانواده به زنجير هاي
 حكومت وصل هستند،

 حتي توان نمي
 بدون را اول گامهاي

 قلب نشانه رفتن
 در. برداشت حكومت

 كشور سه هر
 بزرگ مشكالت

تواند در هيچيك  نمي و حل آنها هستند
كوتاه مدت  پروسه از اين كشورها در

 در كه آنچه بنابراين. صورت بگيرد
 پروسه افتاد، بخشي از يك اتفاق 2011

 اراده كه زماني تا. است مدت طوالني
آوردن مطالبات  به دست براي مردم

 وجود اميد جاي بماند، هنوز شان باقي
  .دارد

 مترقي نيروهاي حاضر درحال
 حالي كه در اند، هشد ايزوله
 قرار مركز در و جلو ديگر نيروي
 گونه به اسد رژيم. اند گرفته

 و روسيه سوي از چشمگيري
 شود و مي حمايت ايران

 خليج سوي از بنيادگرايان
 در. شوند مي پشتيباني نشينان
 آنچه از فراتر به بايد نيز سوريه

 مي مشاهده حاضر حال در كه
 وشفرام نبايد. بيانديشيم كنيم،
 نظامي تغيير تعادل اين كه كنيم
 چند تا. است تازه امري تقريبا

 حال در سوريه رژيم پيش، ماه
 بدي موقعيت در و بود شكست

 به ايران كه بود گرفته قرار
 تن از هزاران. شتافت نجاتش

 از و لبنان در اهللا حزب نيروهاي
 و ايستادند اسد كنار در عراق

 رژيم وسيله بدين. جنگيدند
  .زند برهم را قوا تعادل تتوانس

 تغييرات پتانسيل هنوز آينده سال در اما
 هنوز زنده جنبش. دارد وجود دمكراتيك

 بنياد نيروهاي گول سوريه مردم. است
  .اند نخورده را گرا
 وجود مسلحانه درگيري زماني كه تا

دارد،  بيشتري سالح كه آنكس دارد،
 نبرد اما. دست باالتري خواهد داشت

. كرد خواهد پيدا خاتمه مسلحانه
باز  اقتصادي -اجتماعي  بحرانهاي

پتانسيل  همزمان،. شد ظاهر خواهند
 و دمكراتيك پتانسيل مترقي، نيروهاي
 قوي بسيار سوريه سراسر در انقالبي

  .است
 مي نهايي جمعبندي در رودر اريك
 كه اينجاست در نكته مهمترين: گويد
 و مستبد رژيمهاي پاي زير تخت

 حكمراني منطقه در سالها كه ارتجاعي
 برجاي ابد تا آمد مي نظر به و اند كرده
 كشيده آتش به 2011 سال از مانند، مي

 فراگير انقالبي تغييرات شعله. است شده
 نمي خاموش آساني ديگر به و شده
 رشد نيز گرا واپس نيروهاي البته. شود
 به مبارزات همه بنابراين و اند كرده

 موضوع اما .شود نمي ختم پيروزي
   حاضر حال در كه است اين در كليدي

  
 زمان و است جريان در هنوز پروسه اين

 براي و عمل سازماندهي، براي خوبي
 وجود سياسي استراتژي كردن روشن

 فعال در اين پروسه شركت بايد. دارد
  .داشت

  
  
  

نرمش قهرمانانه بر 

  بستر كابوس فتنه
   

  زينت ميرهاشمي

  

    دي10فراسوي خبر سه شنبه 
  

 دي با 9سالگرد تظاهرات فرمايشي 
در . جنجالهاي ميان تهي برگزار شد

روزهاي گذشته لشگر متُملقان كه از 
 دي، تيرهاي 6ترس تكرار قيام 

زهرآگين خود را به سوي فتنه گران 
پرتاب مي كردند به روي خود نمي 
آوردند كه اين هياهوهاي تهوع آور 

مهاي محكم ترين دليل بر اصالت قيا
 و بديهي ترين مدرك براي 1388سال 

اثبات ترس و زبوني حكومتيها و به ويژه 
  . شخص ولي فقيه است

بيهوده نيست كه اين روزها كلمات و 
، »گري باتالق فتنه «جمالتي مثل 

پاياني بر «، »انزواي سران داخلي فتنه«
نمايش  « ،»گران بود گري فتنه  فتنه 

بل كوبيدن بر ط«، »ها قدرت خودي
» توخالي رفع حصر بدون عذرخواهي

به وفور از چاله دهان حكومتيان ....و
  . بيرون مي آيد

خبرگزاري فارس، وابسته به سپاه 
پاسداران سخنان علي الريجاني در روز 

 دي در مجلس رژيم را منتشر 9دوشنبه 
الريجاني كه همچون خامنه اي از . كرد

 دي 9«:كابوس فتنه رها نشده گفت
ايي اراده ملت در مقابل كج ظهور شكوف

انديشي و انحراف و سبكسري  
  .»استكباري بود

 دي را 9يك نماينده احمدي نژادي 
گران كوچك و  يادآور خيانت فتنه«

ويژه سران فتنه و رأس فتنه  بزرگ و به 
  .»در حق نظام اسالمي است

خامنه اي كه مبتكر و صحنه گردان اين 
جنجالهاي سخيف است حتي قدرت 

 حرف علي مطهري كه تحمل
اعالم » بي مورد« دي را 9راهپيمايي 

كرد، ندارد و به بيدادستان اش دستور 
عليه اين مجلس نشين » اعالم جرم«

  .اصولگرا مي دهد
اما خامنه اي بيهوده سعي مي كند تا در 
پس اين جنجالها ترس خود را پنهان 

ولي فقيه مي داند كه قيامهاي . كند
 سر او نازل  چه باليي بر1388سال 

كرده و اكنون كه در ادامه همان پروسه 
مجبور به نوشيدن قطره قطره جام زهر 
شده است، خيلي بيشتر از گذشته با 

تقالي بيهوده . كابوس فتنه درگير است
اراذل و اوباش براي نجات خامنه اي از 
كابوس فتنه، ولي فقيه را بيشتر در 

عالج رهايي از . گرداب فرو مي برد
. فتنه، نرمش قهرمانانه نيستكابوس 

كسي كه براي يك تظاهرات بي مقدار 
حكومتي اين همه هياهو به راه مي 
اندازد، به طور حتم در ذلت و ناچاري به 

  . نرمش واداشته شده است
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 ميلياردري زنجاني، بابك دستگيري خبر
 بود، رفته ساله صد ره شبه يك كه

 در اقتصادي افتضاحات خبر با همزمان
 يا ضراب رضا دستگيري و تركيه

 نگاههاي او، همزاد اقتصادي صراف،
 جالب. كرد جلب خود به را بسياري

 با رژيم اتمي توافق از بعد كه است
 و هبرگشت ورق ناگاه به خارجي طرفهاي
 زنجاني بابك براي سازي پرونده اين بار

 از بلكه كيهان، روزنامه تحريريه از نه
 دستور. خورد كليد آخوندها مجلس

 يك را خود كه كسي دستگيري
 را كرد مي معرفي "اقتصادي بسيجي"

 رييس روحاني، حسن غيرمستقيم
 اقتصادي مفاسد نام تحت رژيم جمهور

 طرف ود در اي زلزله ناگاه به و دهد مي
 بين ايران ديگري و تركيه در يكي مرز

 تن و افتد مي براه فاسد سياستمداران
طرح اين . آيد مي در لرزه به بسياري

 زنجاني بابك پرونده سووال كه ارتباط
 چه تركيه در ضراب رضا با تهران در

 توافق از بعد چرا اين دو و است اندازه
 سياسي هاي سويه اتمي افشا مي شوند،

مي  رنگ تر پر را اقتصادي اييرسو اين
 از منطقه اتفاقات در زلزله اين تاثير. كند

 جابجايي و طرف يك عراق تا سوريه
 از آن دست كردن كوتاه يا تركيه دولت

 و بند. است آن ديگر سويه اتفاقات، اين
 كشيدن زير به براي اقتصادي بست

 ماجرا سوي دو در كه سياستمداراني
 ارتباطي طخطو و اند كرده بندي صف
جالب  تواند مي نيز ها پرونده اين با آنان
 يك اينكه. باشد ماجرا بخش ترين

 فراوان صداي و سر با اقتصادي بسيجي
 پرده از ناگاه به وسيع تبليغات يك در و

 دست اسباب تا جهد مي بيرون
بته  بي از نيز شود سياسي عملگرايان

 بي دلقكهاي اين ناشيگري و گي
 طرفهاي به گذرا نگاهي. است خاصيت

 بندي شيب و پرونده اين در درگير
 مي آن پشت سنگرسازيهاي و سياسي

 شناخت براي خوبي راهنماي تواند
  .باشد كثيف بازيهاي اينگونه

  

تحريم شكنها، رقيب شكن شده 

  اند

 فاضل فيلم با نژاد احمدي وقتي
 تا شد آخوندي مجلس وارد الريجاني

 خود سرجاي را الريجاني برادران
سعيد  به آنها كوچكتر برادر وعده بنشاند،

 او زنجاني اگر بود را نقل كرد كه گفته
 گيرد، كار به خود مباشر عنوان به را

 نفوذ به توجه با توانست خواهد
 اغلب براي كه را مشكالتي برادرانش
 حل آيد مي پيش اقتصادي فعاليتهاي

  .كند
 به الريجاني فاضل كه مشكالتي اكنون

 زنجاني به بابك و ردهآنها اشاره ك

 را خود بود، داده هشدار آنها به نسبت
 الريجاني فاضل از نه اما اند، داده نشان
 و مرتضوي سعيد از نه و هست خبري

 روز همان. مدافعان مابقي و نژاد احمدي
 زنجاني، بابك كه شد مي فهميده بايد
 با رسيده دوران به تازه مدعي اين

 رس صدقه از آورده باد پولهاي
 سياسي دست ابزار اقتصادي، تحريمهاي

 مي راحتي به و است كاركشته كارهاي
 و سياسي مقاصد براي او از توان

  . كرد استفاده حريفان كردن منكوب
 از زنجاني بابك كه نمايشي چنين با

 كه است بديهي دهد، مي بروز خود
 اين و شوند مي هشيار بسياري كسان

 را خود حد كه رسيده راه از تازه بته بي
 تا كه درشتي پولهاي با و داند نمي

خود  ترقي راه و كرده خرج خفا در ديروز
 است ممكن آن هر اكنون كرده، باز را

 نادانسته يا و دانسته و كند باز دهان
 سرازير سياست ويل چاه به را بسياري

 در گفت شود مي كه است اين. نمايد
 گور خود دست با او كار ابتداي همان

 همچون را خود و كنده را خودش
 هر آماج تواند مي كه داده نشان سيبلي

. گردد سياسي كرده كمانه تير مستقيم يا
 را كار راه سر از او برداشتن بنابراين

 خيال و كرده آسان بسياري براي
 هرچند. نمايد مي راحت نيز را بسياري

 چرب سبيلهاي باج و دالرها حسرت كه
  .ماند خواهد ديگر بعضي دل به او

 علي سيد رژيم، فقيه ولي و رهبر وقتي
 ادعا شهريور 16 سخنراني در اي خامنه

 كنندگان تحريم محاسبات" كه كرد
 زدن دور با ايران و است نادرست ايران

 ناكام را كنندگان تحريم تحريمها،
 كساني چه به او پشت "گذاشت خواهد
 دستگاه هرچند بود؟ گرم اين كار براي

 كوچك و رگبز شركتهاي و امنيتي
 اين از بخشي خودش بيت نظارت تحت
 و خط خوش مارهاي اما بودند، پروژه
 رضا و زنجاني بابك همچون خالي

 او و كاراي اصلي ستونهاي ضراب
 نورچشميهاي اين. شدند مي محسوب

 ديگر امروز تحريم، زدن دور براي رهبر
 رژيم. كاركردشان را از دست داده اند

 نحس همت به اسالمي جمهوري
 با توانستند اش امنيتي دولت و روحاني

 اين و كنند توافق جهاني قدرتهاي
. بزنند كنار را برق و زرق پر ابزارهاي

 دور ناكارآمد و اين عوامل فرسوده حال
 هم لعاب و رنگ خوش كه تحريم زدن

 براي افزاري دست به تبديل هستند،
 پرداخت وقت كه حسابهايي تصفيه ي

 تا كه آناني. اند رسيده، شده سر آن
 آزاد دانشگاه و افروختند مي آتش ديروز

 ستونهاي از يكي تا دادند قرار بهانه را
 مجلس رهبري كنند، كن جا را نظام

 را جمعه نماز راه و ستاندند را خبرگان
 كردند مي را امروز فكر بايد كردند، سد
 گلوگير خواهد چنان زنجاني بابك كه

 فرو راآن اي سنبه هيچ با نتوان كه شد
 پاي يك كه رفسنجاني منهاي. داد

 مدعيها مابقي با روحاني دولت دعواي
 پيه همين با نيز الريجاني برادران ست،

 علي. است شده چرب تن شان
 احمدي محمود پاتك با كه الريجاني

 از را شدن جمهور رييس خواب نژاد
 در را زنجاني بابك حال كرد، بدر سرش

 شيوه به تا دارد برادر عدالت دستگاه
 و دار تنها نه. گيرد كار به آنرا مقتضي

 دولت براي كه مجلسي نمايندگان دسته
 حساب بايد كنند مي چاق قال روزه هر
 اعضاي همه بلكه بكنند، را خود كار

 باشد شان دست حساب بايد قبلي دولت
 بدر جان زنجاني بابك مهلكه از كه

  .برد نخواهند
  

  دستگاه ها وارد مي شوند

 مجلس نماينده 12داد نزاع، در امت
 سه سران به خطاب اي نامه در آخوندي

 به مزمن مالي فساد" كه نوشتند قوه
 دامن سفيدها يقه جرايم و سياسي فساد
 بابك دستگيري خواهان و "است زده

: كردند شكايت آنان. شدند زنجاني
 متاسفانه مالي، فساد با مماشات سالها"

 رسانده سيستمي فساد به را كشور امروز
 آن فساد از مرحله اين ويژگي. است
 مسوول نهادهاي و ها دستگاه كه است

 از مراتبي گرفتار خود فساد، با مبارزه
  ".شوند مي فساد

 و شداد نامه اين كنندگان امضا سردسته
 كه توكلي احمد جز نيست كسي غالظ

 نفعي چه. الريجانيهاست پسرخاله
 توكلي براي زنجاني بابك دستگيري

 كيهان روزنامه شيوه به اينگونه كه دارد
 نوار پخش در بايد را كرده كشي اردو

 او افشاگري و مجلس در نژاد احمدي
 اش فاميل و فك عليه سازي سند با

  .كرد جستجو
 اي رسانه و سازي جو اين از پس اندكي
 حسن زنجاني، بابك موضوع شدن

 اسحاق به اي نامه در روحاني
 رييس كه خود اول معاون جهانگيري،

 هم اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد
 كه آنجا از": دهد مي دستور هست،
 الزمه اقتصادي مفاسد با مبارزه

 و تدبير دولت و است عدالت و پيشرفت
 ركود از كشور اقتصاد خروج براي اميد،

 امنيت تامين اقتصادي، رونق ايجاد و
 در را اقتصادي سالم فعاليت براي

 مقتضي است، داده قرار خود كار اولويت
 و شناسايي براي الزم اقدامات است

 سوو و تباني با كه كساني مجازات
 ويژه زمينه خاص، امتيازات از استفاده
 فراهم غيرموجه درآمدهاي و خواري
 به. گيرد قرار كار اولويت در اند كرده 

 از استفاده سوو موارد است ضروري ويژه
 گيرد قرار رسيدگي مورد تحريم شرايط

 بيت و مردم حقوق از حراست براي و
 و پذيرد صورت فوري اقدام المال

 به ماه يك ظرف مربوطه گزارش
  ".گردد ارايه اينجانب

 دستور و نامه اين مندرجات به اگر
 بايد شود، عمل رژيم جمهور رييس
 "قاچاقچي برادران" از طويلي صف

 سپاه، فرماندهان يعني نژاد احمدي
 كساني ي،رهبر بيت اعضاي از تعدادي

 النه كنهاي كارچاق آخوندي، مجلس از
 اسكله صاحبان مركزي، بانك در كرده

 دست غيرقانوني، فرودگاههاي و ها
 دستگير را... و طال و ارز بازار اندركاران

. دهند مربوطه مقامات تحويل و كرده
 هر و معنايي دستور هر كه آنجا از اما

 زنجاني بابك تنها دارد، هدفي نامه
 روحاني نامه هدف و قتصاديا مفسد

 غالمحسين و شده داده تشخيص
 بابك": كرد اعالم اي اژه محسني
 اتهامات و مسايل به توجه با زنجاني
 سوي از اخير هاي هفته در وارده،
  ".شد بازداشت قضايي مراجع
 افتخار رژيم فقيه ولي و رهبر هرچند

 زدن دور با ايران" كه كرد مي
 ناكام را كنندگان تحريم تحريمها،

 خاني، قاسم رستم و "گذاشت خواهد
 االنبيا خاتم گاه قرار فرمانده و نفت وزير

 را خصوصي بخش مجلسيها تباني با
 عملكرد و كرده نفتي قراردادهاي وارد

 قانوني را زنجاني بابك چون كساني
 در مجلسيها همان امروز اما نمودند،

 پاسخگو تنها نه خود عملكرد برابر
 بابك مشخص داليلي به بلكه نبوده،

 جرايم به زدن دامن" دليل به را زنجاني
 از تا اند داده قرار هدف "سفيدها يقه
  .بدوزند خود براي كالهي نمد اين
 بيژن زنجاني، بابك بازداشت از پس

 بنام داران سرمايه از يكي زنگنه، نامدار
 دولت نفت وزير و اسالمي جمهوري

 دو زنجاني بابك كه كرد ادعا روحاني
 دولت به را نفت پول دالر ميليارد

 ديگر سوي از. است نكرده پرداخت
 بابك پرونده به رسيدگي مسوول
 عبدالرحمان نفت، وزارت در زنجاني
 با زنجاني گويد مي بوشهري نديمي

. است شده دستگير نفت وزارت شكايت
 كسي شاكي اي وزارتخانه اگر حال

 مي دستور جمهور رييس چرا پس است،
 مفاسد با مبارزه ستاد وسط ينا دهد؟

  دارد؟ قرار كار كجاي اقتصادي
 نديمي عبدالرحمان ديگر جانب از

 ورود و زنجاني بابك مورد در بوشهري
 در": گويد مي نفتي معامالت به او

 لزوم و تحريم از ناشي فشارهاي شرايط
 مقامات تشخيص به ريسك، پذيرش

 براي مركزي بانك و نفت وزارت وقت
 نفت فروش دشوار، شرايط ينا از عبور

 مي ادامه  وي".گرفت انجام وي به
 زنجاني بابك آقاي حضور شروع": دهد

   1391 سال خرداد به نفتي معامالت در
  9بقيه در صفحه 

  

  تحريم زدن دور عوامل كاربري تغيير ضراب، رضا و زنجاني بابك دستگيري
 پويه جعفر
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  8بقيه از صفحه 
  

 ماه دي اول تاريخ از و گردد برمي
 هيچ ديگر وي با نفت وزارت هم 1391
 آن از قبل البته. است نداشته اي معامله

 در اقداماتي خود بانك طريق از وي
  ".داد مي انجام پول جايي جابه جهت

 ماه 6 تنها زنجاني بابك حساب اين با
 مقامهاي تشخيص به 91 سال در

 بانك و )خاني قاسم رستم(نفت  وزارت
 معامالت به )محمود بهمني( مركزي

 ادعاي به. است بوده مشغول نفتي
 پيگيري مسوول كه نفت وزارت نماينده
 از قبل او است، زنجاني بابك پرونده

 همچون ديگري كارهاي به سالها اين
 اينكه. است بوده مشغول پول جابجايي
 واقعيت اندازه چه تا فرد اين ادعاهاي

 زيرا بسيار دارد، حرف جاي ارد،د
 در نژاد احمدي دولت در كه كشاكشي

 نشان داشت، وجود زنجاني بابك مورد
 اموال از گزافي مبالغ او كه داد مي

 آن پول با و كشيده باال را نفت وزارت
. است زده دست ديگري معامالت به

 و متفاوت شركتهاي ثبت و سازي بانك
 چيزي مالي امپراتوري يك سازماندهي

 معامالت پورسانت محل از كه نيست
 آن، از غير به. باشد شده ساخته كثيف

 سرهاي از يكي كه سري چند اژدهاي
 هيواليي آنچنان است، زنجاني بابك آن

 بوشهري نديمي چون كساني كه است
 را آنها مورد در نظر اظهار جرات حتا

 باشند نفت وزارت نماينده هرچند ندارند،
 نزديك كه اي روندهپ پيگيري مسوول و

تله انفجاري  با تماس مثل آن به شدن
  . مرگ همراه است خطر احتمال با

 با گفتگو در خودش زنجاني بابك
 مركزي بانك": گويد مي خبرنگاران

 آنها نداشت، بساط در پولي ديگر ايران
 ايران به را نفت پول تا خواستند من از

 استفاده پول اين از بتواند نظام تا بياورم
 انجام خواستند كه كاري هم من كند،
  ".دادم

  
  بسيجي اقتصادي و آقازاده

 غالم اين كاركرد چگونگي از اي گوشه
 رژيمِ تبهكار باندهاي گوش به حلقه

 را زمين روي بر خدا نمايندگي مدعي
 در تركيه در كه اي پرونده در شود مي

  .كرد مشاهده بهتر است، جريان
 آشكار بيشتر وقتي پرونده اين جذابيت

 اين پنهان و پيدا ارتباطات كه شود مي
 مقامهاي با را المللي بين تبهكار باند
 اسالمي جمهوري رژيم پايه بلند

 رضا پدر(  حسين ضراب.كنيم مشاهده
 اقتصادي فساد اول رديف متهم ضراب،

 نژاد احمدي باند نزديكان از )تركيه در
 بندهاي و زد به كه است سالها است و
 تركيه تا دوبي از اقتصادي و پولي پنهان

 طرح 1386 سال در. است مشغول
 در "داش تيكمه كاوه فوالد" كارخانه

 توسط تبريز به دولت هيات استاني سفر
 محمود به) ضراب حسين (پدر ضراب

 همان در او و شود مي ارايه نژاد احمدي
 مي صادر آن را با موافقت دستور جلسه

 اتهي رييس بدانيم كه است جالب. كند
 رضا كارخانه، آقا زاده او، اين مديره
 از غير به ضراب حسين. است ضراب

 صادرات، و در واردات كارخانه، اين
 نيز ...دوبي در و صرافي كشتيراني

 از ،"نيوز افكار" سايت. فعاليت مي كند
 امنيتي باندهاي به نزديك سايتهاي

 در تنها": نويسد مي گزارشي در رژيم
 شركت سيستا آگهي 9 ،1387 سال

 اين سوي از رسمي روزنامه در فوالد
 ".است رسيده ثبت به خانواده
 شركت سهند، قائم فوالدگستران شركت
 شركت داش، تيكمه سديد فوالد صنايع

 شركت داش، تيكمه نصر فوالدسازان
 داش، تيكمه قائم فوالد صنايع مجتمع
 داش، تيكمه نوين فوالد صنايع شركت
 داش، يكمهت كاوه فوالد صنايع شركت
 داش، تيكمه مهر نورد صنايع شركت
 داش تيكمه الغدير ذوب صنايع شركت

 سهند آذر صنعتي مجتمع شركت و
 هستند شركتهايي جمله از داش تيكمه

به  را ضراب رضا خبري، سايت اين كه
 معرفي آنها مديره هيات عضو عنوان 

 صنايع جز به شركتها اين. است كرده
 تاريخ در يعني تاريخ دو در كاوه، فوالد

شده  تاسيس ،87 سال آبان 15 و 29
  .اند 

 ضراب، حسين ارشد فرزند ضراب، رضا
 فقيه واليت رژيم اقتصادي بسيجي

 باند به خدمت در سالهاست كه است
 المللي بين كني كارچاق به واليت
 دست و هياهو پر جواني او. دارد اشتغال

 زن خواننده با او ازدواج. است دلباز و
 يك تيتر به ،"گوندش ابرو" ترك،

 زبانها سر بر و شد تبديل زرد مجالت
 89 سال در همسرش و او حضور. افتاد

 افطار ميهماني در شركت و كرج در
 گذشته از بيش مشايي رحيم اسفنديار
 حكومت داخلي باندهاي به او وابستگي

 مليت كسب با ضراب رضا. كرد افشا را
 به را خود تركيه، نام خانوادگي از
 شركت او مالك. داده تغيير "صراف"
 تجارت در و بوده "رويال هلدينگ"

 اين. است فعال نيز قيمتي سنگهاي
 تجارت درصد 46 تنهايي به شخص
 با و داشته اختيار در را تركيه طالي

 گسترش به اقماري شركتهاي تاسيس
 مالي گردش. بود مشغول خود فعاليت
 هسرماي بزرگترين از تركيه در او ساليانه
 ارقامي و بوده بيشتر نيز كشور آن داران

 ضراب رضا. شود مي شامل را نجومي
 زنجاني بابك تركيه، پليس بازجويي در
   .است كرده معرفي خود رييس را
  

فساد صادراتي دامن اردوغان را 

  مي گيرد

 چنان تركيه در ضراب رضا دستگيري
 سه استعفا موجب كه كرد برپا اي زلزله
 تركيه پليس. شد غاناردو كابينه وزير
 53 گسترده عمليات يك در آذر 26 روز

 و كارفرمايان از تن چند جمله از تن
. كرد دستگير را سرشناس داران سرمايه

 سليمان نام شدگان دستگير بين در
 مصطفي ،)خلق بانك رييس (ارسالن

 و استانبول فاتح منطقه شهردار (دمير
 پسر ،)توسعه و عدالت حاكم حزب عضو
 پليس نيروي كه كشور وزير (گولر معمر
 ظفر پسر ،)شود مي اداره او نظر زير هم

 اردوغان پسر و) اقتصاد وزير (چاغاليان
 و زيست محيط وزير (بيرقدار

 هفته يك. شود مي ديده) شهرسازي
 ظفر و گولن معمر دستگيري، اين از بعد

 تركيه اقتصاد و كشور وزيران چاغالن،
 اردوغان بعد روز چند و كردند استعفا

 و شهرسازي و كشور وزير بيرقدار،
 كناره خود مقام از نيز زيست محيط
 اينجا هم به ماجرا به ظاهر. كرد گيري
 تركيه دادگستري و پليس و نشد ختم
 داشتند، نظر تحت را باند اين مدتها كه

 كل تا ديدند تدارك را ديگري اقدامات
  .نمايند جمع يكجا را ماجرا اين
 از يكي كه اردوغان دولت مرتبه يك به

 رو ميانه اسالم نماينده و منطقه مدعيان
 آوار زير در شد، مي شناخته دموكرات و

 حال در اداري و مالي فساد از عظيمي
 طيب رجب. گرفت قرار شدن دفن

 سردرگم، كالف يك در گرفتار اردوغان
 ديرينه هم پيمان و امروزي حريف ابتدا

 را گولن اهللا فتح يعني خود اسالمگراي
 اما. كرد متهم خود عليه چيني توطيه به

 و چهار حاوي كفش هاي جعبه كشف
 خانه از نقد پول دالر ميليون نيم

 خلق بانك مديرعامل ارسالن، سليمان
 بركناري. كرد بدتر گذشته از را اوضاع
 به پليس از مقامهاي زيادي بسيار تعداد
 گولن اهللا فتح با همكاري و ارتباط اتهام
 و عدالت حزب رهبر نفع به را عاوضا

 ادعا بسياري بلكه نداد، چرخش توسعه
 دستگيريهاي ترس از دولت كه كردند
 كرده داخلي كودتاي يك به اقدام بيشتر
  .است

 رهبري مدعي آبروي كار اينجاي تا
 رژيم جدي رقيب و منطقه مسلمانان

 اسالمي خالفت خواب كه فقيه واليت
 دولتش و ريخت بيند مي را منطقه در
 حامي. گرفت قرار سقوط قدمي يك در

 مرزهاي از كه سوريه مخالفان جدي
 آنها به مالي و نظامي تداركات مشترك

 بحران يك در خود اكنون رساند، مي
 دولت مدافع. است شده گرفتار داخلي

 مصر المسلمين اخوان شده سرنگون
 در ادعاهايش و شد لرزان هايش پايه

  .كرد فروكش منطقه بقيه و عراق مورد
  

  زماني براي تصفيه حساب

 نهادهاي و آمريكا برخي طرف يك از
رژيم  بر شده اعمال تحريمهاي بر ناظر

 فساد اين شدن برمال مسوول ايران را
 ديگر، سوي از و دانند مي گسترده

 در اردوغان رقيب و همپيمان گولن،
 توافق از بعد اما. دارد قرار اتهام مظان
 پرونده سر بر انيجه قدرتهاي با رژيم

 و تحريم موضوع تنها نه اش، اتمي
 رژيم براي شده اعمال محدوديتهاي

 افشاگريهاي بنابر بلكه شد، كمرنگ
 در توافقات صورت گرفته متعدد،

 بين بند و زد اين پرده پشت گفتگوهاي
 بوده، جريان در قبل مدتها از كه المللي
 تركيه در كه است اتفاقاتي باني و باعث

 اكنون. است پيوسته وقوع به نتهرا و
 كه تحريم زننده دور هاي مهره ديگر
 ديروز تا رژيم كاربه دستان و فقيه ولي

 از را خود كاربرد نازيدند، مي آنان به
 تبديل كاربري تغيير با و اند داده دست

 رضا. اند شده جديدي بازيهاي ابزار به
 طويل و عريض دستگاه و دم و ضراب

 باالترين ميليوني، هاي رشوه با كه او
 پادو به تبديل را تركيه دولت مقامهاي

 فرق بر چماقي همچون بود، كرده خود
 بابك و آيد مي فرود اردوغان دولت

 و نژاد احمدي دولت چشمي نور زنجاني،
 اسباب به آن، اي منطقه نمايش ويترين
 رژيم باندهاي داخلي حسابهاي تسويه
 رژيم. فقيه تبديل شده است واليت

 ضراب رضا با ديروز تا فقيه يتوال
 تا خريد مي را تركيه مقامات باالترين

 دور را تحريمها رهبرش دستور به بتواند
 مي باال را دولت صادرات حجم. بزند
 اكنون و دهد نشان خودي بتواند تا برد
 را قديمي حسابهاي خرده ابزار، همان با

 عقب به وادار را رقيب و مي كند تسويه
  .ايدنم مي نشيني
 بابك روحاني حسن امنيتي دولت

 حساب با تصفيه براي را زنجاني
 آنكه. است كرده دستگير باندهاي رقيب

 دولت اعضاي بترسد، بايد همه از بيش
 ارقام. هستند او حاميان و نژاد احمدي
 پشت در شده ردوبدل پولهاي درشت

 سر كه بدهيهاي پرداخت نشده و پرده
 براي گيريدندان بهانه زند، مي فلك به

 از بسياري نشاندن خود جاي سر
 يك از رفسنجاني اكبر. است حريفان

 سوي از الريجاني برادران و طرف
 كشاكش اين در بسياري منافع ديگر،
 از كه كوچكي و بزرگ باندهاي. دارند
 خود مقاصد براي المللي بين مهره اين

 قرار اتهام در تيررس نيز اند برده بهره
 ميليارد چهار ه خاطرب كه دولتي. دارند
 مي كند رقصي خوش آمريكا براي دالر

 دهد، مي نشان دشمن و دوست جاي و
 حدود كه زنجاني بابك بانكي حساب از

 تواند نمي دارد ذخيره دالر ميليارد 14
  .بگذرد
 پادوهاي و كوچك دزدان دله دوره

 خوانده پدر اكنون و آمده سر به فرمانبر
 هرآنچه تا شوند مي ميدان وارد خود ها

 واريز خود حساب به را است موجود
 نازشست نيز آن سياسي بهره. كنند

 نظام سنگرهاي در كه است كساني
 انتظار در و كرده پر را خالي جاهاي
  .اند كرده شماري دقيقه مناسب فرصت

   

   

 تحريم زدن دور عوامل كاربري تغيير ضراب، رضا و زنجاني بابك دستگيري
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افزايش سياستهاي اقتدارگرايانه تداوم و 

نوري مالكي در شكلِ حذف و 
دستگيري رهبران و شخصيتهاي 
سياسي سني، تشديد اعدام و مجازاتهاي 

 حقوق بي اعتنايي بهغير انساني، 
شهروندان سني عراق و تهاجم وحشيانه 
به اعتراضات مسالمت آميز، تاكتيك 

ل مبارزه مسلحانه را به معترضان تحمي
   .كرده است
، نماينده سني "احمد العواني"دستگيري 

 در پارلمان عراق و از "الرمادي"شهر 
 كه از "ائتالف العراقيه"اعضاي 

مخالفان سرسخت سياستهاي مالكي و 
نفوذ رژيم واليت فقيه و سپاه قدس در 

به قتل رساندن  است و عراق و سوريه
برادر وي توسط نيروي سركوبي مالكي، 

  درويژهه  سني عراق بخشم جمعيت
 و "فلوجه" و دو شهر "االنبار"استان 

. تر از پيش برافروخت الرمادي را افزون
ه ائتالف  به تازگي بنماينده مزبور

 پيوسته بود كه "الكرامه"موسوم به 
اعتراضات شش استان سني نشين را 

موج دستگيري . نمايندگي مي كند
رهبران سياسي عراق پديده اي نيست 

، بلكه پيش از باشدوز آغاز شده كه امر
، معاون رييس "طارق الهاشمي"اين نيز 
ي، ي وزير دارا،"رافع العيساوي" و جمهور

از چهره هاي مشهور سياسي نيز توسط 
نيروهاي ضد تروريست مالكي دستگير 

  .  تبعيد شده اند يا وادار بهو
در حال حاضر، ساكنان شهرهاي فلوجه 

رار دادن و رمادي با در دستور كار ق
تاكتيك مبارزه مسلحانه در حال مبارزه 
خونباري با نيروي سركوبي ارتجاع 

اتخاذ تاكتيك مبارزه . هستند حاكم
شوراي كل نظامي "مسلحانه و تشكيل 

 در حمايت و دفاع از "انقالبيون عراق
مبارزه قهر آميز فلوجه و رمادي برآيند 
سركوب وحشيانه تحصنها و تظاهرات 

 عدم تحقق خواستهاي مسالمت آميز و
مبارزه . بانه معترضان استلعدالت ط

مسلحانه و مسالمت آميز توسط سنيهاي 
عراق براي تحقق خواست ملي و 
مردمي يعني سرنگوني دولت مالكي، 
كوتاه كردن دست واليت فقيه از دخالت 

 ايجاد يك دولت ول عراق يدر مسا
  .صورت مي گيردكثرت گرا 

 ق ايران،به گزارش سايت مجاهدين خل
 شوراي اعالم كرد؛ "الرافدين"تلويزيون 

هاي اكل نظامي انقالبيون عراق از شور
االنبار، فلوجه، موصل، بغداد، نظامي در 

صالح الدين، تاميم، ديالي، ابوغريب، 
 كه از شدهضلوعيه و شرقاط تشكيل 

همه انقالبيون در استانهاي بپاخاسته 
در . بپيوندند آن عراق مي خواهد كه به

 :ميثاق شوراي مزبور آمده است
روساي عشاير استان االنبار و "

شهرهاي تابعه براي ثبت در تاريخ 
اعالم مي كنند كه سد مستحكمي در 

ي باشيم يبرابر پروژه ايران و همه آنها
كه همراه با رژيم ايران و مزدوران اين 

   ".ه كرده انديرژيم توط
  

مثياق مزبور اضافه مي كند كه نوري 
ي سياست رژيم ي مدير اجرارا مالكي

 و شبه  مي داند و عليه اوايران در عراق
نظاميان فرقه گرايش تا آخر خواهند 

  .جنگيد
نوري مالكي با استفاده از ترفند مبارزه با 

حكومت ( "داعش"  و گروهتروريسم
 وابسته به القاعده، )اسالمي عراق و شام

به به سركوب قيام انقالبي عشاير سني 
به . ستان االنبار پرداخته استدر اويژه 

مجاهدين خلق  وبگاه سازمان گزارش
، سخنگوي "ظافر العاني"ايران، 

 ابراز مي دارد "ائتالف متحدون عراق"
كه داعش يكي از بازوهاي سپاه 

ما " :وي اضافه مي كند. پاسداران است
عنوان يكي از ه در االنبار به داعش ب

 ويترينهاي سپاه پاسداران رژيم ايران
  ".نگاه مي كنيم

 ژانويه 14 در نيز "الحره"خبرگزاري 
 با انتشار مقاله اي از مبارزه مردم 2014

عليه در فلوجه و رمادي در دو جبهه 
نيروي سركوبي مالكي و داعش خبر 

   .داد
  

  
همبستگي "به گزارش مندرج در سايت 

، محمد حجازي، معاون پشتيباني "ملي
 ريم ايران،ستاد كل نيروهاي مسلح 

 ه منظور ارسال تجهيزات نظامي ببراي
سركوب مردم استان االنبار اعالم 

  .آمادگي كرده است
 بر اساس سخنان و اعالم مواضع

نمايندگان ائتالف العراقيه، عشاير 
 حضور ،انقالبي و خبرگزاريهاي مخالف

داعش در فلوجه و رمادي جهت 
   .استسركوب معترضان 

 ست كهاي يوهاجمله نيرداعش از 
مين منافع اجهت تتهاي مختلفي دول

طبقاتي و سياسي خود، از آن به نوعي 
در حاليكه نيروهاي . دنبهره مي بر

سركوبي مالكي و سپاه قدس به 
فرماندهي قاسم سليماني به بهانه حضور 
نيروي داعش در فلوجه و رمادي به 
سركوب قيام مسلحانه مردم تا حد 

توپ بستنِ شهرهاي مزبور به بمباران و 
رسانه هاي امپرياليستي غولند، مش

فريبكارانه به تشويق و حمايت از مالكي 
در مبارزه با تروريسم و الپوشاني قيام 

اين دسته . مردم مبادرت مي ورزند
 در راستاي منافع  دقيقاًهارسانه 

بوع خود پيش مي روند كه تدولتهاي م
به مالكي سالح و تجهيزات نظامي 

 منابع ديپلماتيك ه گفتهب. فروخته اند
 همبستگي ملي، از وبگاه  نقلعراق، به

 نفربر و توپ جنگي در بندر 56روسيه 
 تحويل دولت مالكي داده "قصرالام "

  گزارشدولت آمريكا نيز بر اساس. است
خبرگزاريهاي خارجي، هواپيماي 

ي و موشكهاي هوا به زمين به يشناسا
دولتهاي مختلف . مالكي فروخته است

وضع گيري پيرامون بحران بر اساس م
منطقه از جمله نسبت به ديكتاتوري 
 بشار اسد، تحت لواي مبارزه با تروريسم

سركوب جنبش  براي به دولت مالكي
حق طلبانه مردم سني نشين ياري مي 

  .رسانند
  
  

  
  

 از اعضاي تعدادي از نمايندگان مجلس
ائتالف العراقيه در اعتراض به حمله 

وم به نيروي سركوبي مالكي موس
 به استان االنبار استعفا داده "سوات"

در همين راستا، اياد عالوي با انتشار . اند
 را مردم قيام كنندهبيانيه اي كشتار 

ه يبه گزارش الحره در بيان. محكوم كرد
مزبور آمده است كه وي از همه وزيران 
وابسته به دولت قانون خواسته است كه 

   .استعفا دهندبي درنگ 
بارزه مسلحانه و مسالمت با تشديد م

، قذرت آميز شهروندان سني عراق
خطر افتاده و ه  بيش از پيش بالمالكي
مانند مرتجعان حاكم بر تهران، ه دقيقا ب

سياست سركوب را در دستور كار قرار 
اما سوال اينجاست كه آيا . استداده 

سركوب در تاريخ همواره ره به تسلط 
 دوجو! مي برد؟ به نظر نگارنده خير

مبارزات حق طلبانه مردم در سراسر 
جهان گوياي اين امر مهم است كه 
مردمي كه براي خواستهاي مترقي 

 برابر سركوب حتي مبارزه مي كنند،
 شكست، براي هميشه ساكت اوجودب

  .ماندنخواهند 
 كه در "عمار حكيم" و "مقتدي صدر"

ي فقيه بسياري مواقع گوش به فرمان ول
جه تغيير توازن  متو، هستندرژيم ايران

نيرو، ضعف مالكي در كنترل و ژرفش 
بدين ترتيب، . شده اندبحران سياسي 

 براي حفظ هابعيد به نظر مي رسد كه آن
حزب "و كسب قدرت سياسي، از 

 به رهبري نوري مالكي در "الدعوه
   .انتخابات آينده عراق حمايت كنند

 سومين دوره انتخابات عراق سرنوشت
سلحانه عشاير انقالبي با توجه به قيام م

و تشكيل شوراي نظامي عشاير انقالبي، 
موضع گيريهاي ائتالفهاي گوناگون و 
ناتواني مالكي در برقراري صلح و 

اجراي فرامين واليت  به دليل آرامش
فقيه، بسيار حساس و پيچيده تر شده 

 ، عراقمردمتداوم مبارزه بي امان . است
.  استثير گذارابر انتخابات آينده عراق ت

ثير در صورت تداوم و همه گير ااين ت
شدن مبارزات قهرآميز و مسالمت آميز 
شهروندان عراقي و سازماندهي 
قدرتمندتر و رهبريت سياسي جدي و 

بي ترديد تغيير معادالت توانمند 
 كه با خلع قدرت از نوري سياسي

  .مالكي گره مي خورد را رقم خواهد زد
زاب تضاد بين حزب الدعوه و ديگر اح

سياسي به موازات تضاد بين 
شهروندان سني و دولت نوري مالكي 
در انتخابات ماه آوريل، قادر است 

 نيروي ارتجاعي زيانتعادل را به 
نوري مالكي وابسته به رژيم واليت 
فقيه تغيير دهد و در انتها پروژه صدور 
تروريسم و بنيادگرايي واليت فقيه در 

يام ق. عراق را با شكست روبرو سازد
مردم در شش استان سني نشين، 

قدرتمند بودن جبهه ضد انقالب باوجود 
و حمايت دولتهاي غربي از نوري مالكي 
و سركوب و بمباران شهرهاي فلوجه و 
رمادي، با تشكيل شوراي كل نظامي 

مثابه بازوي نظامي و ه انقالبيون عراق ب
حمايت سياسي ائتالف العراقيه، جبهه 

ده و مالكي را در  را تقويت كرمخالفان
روند . مي دهدگردابي از بحران قرار 

مبارزات مردم عراق، با توجه به تداوم و 
ديكاليزه شدن آن قادر است خيال ار

شوم مالكي مبني بر كسب مجدد قدرت 
سياسي را براي نيروهاي ارتجاعي و 

  .حاميان آن به سراب بدل سازد
  

 در دو جبهه قهرآميز عشاير رمادي و فلوجه نبرد

  آناهيتا اردوان
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اجالس دو روزه  شوراي ملي مقاومت 
 دي با حضور 26 و 25در روزهاي 

رئيس جمهور برگزيده شورا با سرود 
، سرود »اي ايران اي مرز پرگهر«

  .رسمي شوراي ملي مقاومت، افتتاح شد
خانم رجوي ضمن خير مقدم به اعضاي 
حاضر در جلسه، سخنان خود را با 
گرمترين درودها به شهيدان راه آزادي، 

 شهيد مجاهد خلق در چهارمين حمله 4
 شهيد حماسه 52موشكي به ليبرتي، 

 شهريور، زندانيان سياسي 10اشرف در 
اعدام شده در سراسر ميهن و شهيدان 

 آغاز 88قيام روز عاشورا در ديماه سال 
  .كرد

او، در مروري كوتاه بر تحوالت سياسي 
 ماه پس از 6كشور، خاطرنشان كرد كه 

رياست جمهوري در نمايش انتخابات 
رژيم واليت فقيه، كه اصحاب مماشات 
و مدافعان حفظ اين رژيم مي خواستند 
آن را تحولي درجهت اعتدال و خروج 
اين رژيم ورشكسته از بحران قلمداد 
كنند، تزلزل و بحرانهاي فزاينده رژيم، 
به ويژه پس از تن دادن ناگزير به يك 
گام عقب نشيني در برنامه تسليحات 

. ، هم چنان بارز و آشكار استاتمي
فروپاشي اقتصاد كشور، تورم، بيكاري و 

ها و  شكستهاي بزرگي نظير طرح يارانه
بحرانهاي اجتماعي ناشي از آن، 
ديكتاتوري آخوندها را درهم مي پيچد و 
رژيم واليت فقيه در برابر اين بحرانها و 
درهراس از فوران قيامها، جز اعدامهاي 

ازاتهاي ضد انساني، فزاينده، اعمال مج
تشديد سركوب و انواع تبعيضها و 
تحميلهاي ارتجاعي، به ويژه عليه مليتها 
و پيروان مذاهب و اديان مختلف، راهي 

  .  نمي يابد
سير تحوالت، : خانم رجوي اضافه كرد

نه تنها هيچ اعتباري براي دعاوي ميانه 
روي و خروج از بحران درموررد رژيم 

، بلكه صورت آخوندي باقي نگداشته
 كه همانا -مسأله واقعي امروز ايران را

پيكار ملتي مقاوم براي سرنگوني 
استبداد مذهبي و استقرار آزادي 

 هرچه واضح -وحاكميت مردم است
  .ترمي كند

رئيس جمهور برگزيده شورا براي دوران 
انتقال حاكميت به مردم ايران، آنگاه بر 
موقعيت و مسئوليت تاريخي شوراي 

اومت ايران و يكايك اعضا و ملي مق
حاميانش دراين شرايط حساس تأكيد 
كرد و سخنانش را با تجليل و قدرداني 
از هموطنان وحاميان مقاومت كه در 

 روزه 108حماسه اعتصاب غذاي 
صفحه درخشان و فراموشي ناپذيري را 
در رويارويي با دشمن گشودند به پايان 

  .برد
  

اجالس شوراي ملي مقاومت در 
اي پيش از دستور و در دستوركار بحثه

دو روزه خود رخدادهاي سياسي داخلي 

و منطقه يي و بين المللي در فاصله سه 
ماهه پس از اجالس قبلي در اواخر 
مهرماه را كه از جمله شامل موارد زير 

  :بود، مورد بررسي قرار داد
بحران دروني هيأت حاكمه و -

پيامدهاي شكست مهندسي خامنه اي 
 انتخابات رياست جمهوري در نمايش

رژيم و روي كار آمدن آخوند روحاني و 
تشديد جنگ و جدال باندهاي حاكميت 
برسر عقب نشيني ناگزير و از سر 
استيصال، از بمب سازي در توافقنامه 

  ژنو؛
رسواشدن سريع مهمالت تكراري -

درمورد ميانه رو شدن رژيم قرون 
  وسطايي آخوندها؛

از فساد  برمالشدن ابعاد ديگري -
فراگير نظام و چپاولهاي ميلياردي، از 

 ميليارد يورويي 87جمله فضيحت 
پولشويي و نقل و انتقال غير قانوني ارز 

  به تركيه؛
سرخوردگي و انزجار گسترده مردمي از -

و » اعتدال و تدبير و اميد«دعاوي 
وضعيت انفجاري در جامعه چپاول شده 
و به ستوه آمده، كه ارتجاع حاكم با 

دها اعدام و برپاكردن چوبه هاي دار ص
در مأل عام براي مهار آن تالش مي 

  كند؛
 روند تحوالت جاري در منطقه به -

ويژه در  لبنان و سوريه، و به ويژه باال 
گرفتن بحران در غرب عراق كه 
سياستهاي مداخله جويانه و مطامع رژيم 
واليت فقيه دراين كشورها را در معرض 

 داده است، و از تهديدهاي جدي قرار
 گسستگي و فرو ريختن جبهه اش  هم

  در منطقه،
 شروع كار دادگاه بين المللي ترور -

رفيق حريري در الهه كه متهمان آن 
. سركردگان حزب اهللا لبنان هستند

 شخصا 1389خامنه اي در آذرماه سال 
عليه اين دادگاه موضع گرفت و از 
پيامدهاي آن براي سياست صدور 

بنيادگرايي رژيم به شدت تروريسم و 
  .مي ترسد

  
اجالس شورا هم چنين كارزار مقاومت 
براي سرنگوني استبداد مذهبي و 
همچنين توطئه هاي جنايتكارانه و همه 

كه اين ديكتاتوري تبهكار -جانبه يي را 
با صرف هزينه هاي گزاف و با كثيف 
ترين بند و بستها در منطقه و جهان، 

يد اصلي براي ازميان برداشتن تهد
موجوديت خود، يعني مقاومت 
سازمانيافته و يگانه جايگزين 

) شوراي ملي مقاومت(دموكراتيك 
كند، مورد بحث و بررسي  پيگيري مي

  .قرارداد
اعضاي شورا تأكيد كردند كه شعله هاي 

 ديماه به ليبرتي با 5آتش حمله موشكي 
استفاده از دهها موشك طراحي شده 

به اشرف به براي كشتار جمعي و حمله 

وسيله حكومت دست نشانده مالكي 
كه طبق تمامي -شهريور10درعراق در

تعاريف حقوقي و رأي دادگاه اسپانيا 
براي رسيدگي به آن، مصداق روشن 
جنايت عليه بشريت و جنايت عليه 

 عمق و دامنه -جامعه بين المللي است
  .هدف  توطئه را به همگان نشان داد

اجالس شورا با قدرداني از انتشار 
گزارش بسيار ارزشمند و جامع و مستند 
ارتش آزاديبخش ملي ايران در باره 
حمله به اشرف، آن را تنها گزارش 
واقعي دراين باره توصيف كرد كه به 
گفته خانم رجوي در سخنانش در 

دي، 15مراسم گراميداشت شهيدان در
نشان داد كه مقاومت ايران «به خوبي 

نخستين خواستار و نخستين برنده هر 
در اين (تحقيق مستقل و جامع و شفاف 

هم چنان كه اين گزارش . »است) باره
يك روشنگري تاريخي درباره ضعف « 

و ذلت حاكم بر سياست غرب و 
  .»آور آنهاست عهدشكنيهاي شرم

در اجالس شورا خاطرنشان شد كه 
گزارش ارتش آزاديبخش، بادكنك 

 هاي ابلهانه قدر  اعيهقدرت نمايي و د
قدرتي سركردگان زهرخورده رژيم 
آخوندها، از جمله گزارش سركرده 
نيروي تروريستي قدس به خبرگان 
ارتجاع و دعاوي جانشين فرمانده كل 
سپاه پاسداران در تلويزيون رژيم را 

اين گزارش به دقت و به طور . تركاند
مستند نشان داد كه حمله و 

ي جمعي در گروگانگيري و اعدامها
اشرف توسط حكومت دست نشانده 
عراق، چيزي جز كاربرد رذيالنه ترين و 

ترين روشهاي  در عين حال بزدالنه 
 گاههاي رژيم در برابر  رايج در شكنجه

دفاع با بكار گرفتن خائناني  زندانيان بي 
كه به همدستي با جالد كشانده 

كمااينكه كارزار . شوند، نبوده است مي
و دروغپردازي رژيم شيطان سازي 

واليت، براي زمينه سازي ، پيشبرد ، و 
توجيه توطئه هايش عليه مقاومت، با 
همين روشها و همين گونه عوامل 

  .شود كارسازي مي
وقتي هم كه چهره كريه خيانت در 
صحنه كشتار روشن شد، مزدوراني كه 
چهره سوخته و سياه و آينده تيره و تباه 

 در آينه نظام خود را، در آخر خط خيانت،
آدمكشان ديدند، چندي در حالت كُماي 
سياسي فرو رفتند و سپس يك به يك 
به فرموده وزارت در يك كرهماهنگ، 

 به شيوه امام شيادان –همه جنايتها را 
كه مي گفت خودشان خودشان را 

 به خود -كُشند  شكنجه مي كنند و مي
  !مجاهدين نسبت دادند

نه دشمن يكي ديگر از ترفند هاي رذيال
ضدبشري كه تحت عنوان دلسوزي 
براي مجاهدان ليبرتي يا خانواده هاي 

گيرد، عالوه بر انداختن  آنان صورت مي
تقصير منتقل نكردن مجاهدين به 

آمريكا و كشورهاي اروپايي به گردن 
براي صاف كردن جاده » رهبران«

دستگيري و كشتار آنان، كسب اطالع از 
 وضعيت نقاط دقيق اصابت موشكها و

مجروحان ومصدومان به طور مستقيم از 
طريق مأموران استخبارات عراق و به 
طور غيرمستقيم از طريق مزدوران رژيم 

خانواده «تحت عناوين مختلف از قبيل 
به اين طريق . است» هاي مجاهدين

 كه  چنان دشمن به اشكال مختلف، هم
در اطالعيه كميسيون امنيت و 

 92 دي 13 ضدتروريسم شورا به تاريخ
افشا شده است حريص جمع آوري 
اطالعات درمورد نتايج جزئي و تاكتيكي 
حمالت موشكي به منظور طراحي و 
ادامه جنايتهاي بعدي و پيگيري 

  .هدفهاي مشخص است
  

دراين ميان، وضعيت دلسوزان به 
اصطالح  منتقد مقاومت به چنان درجه 

 البد -يي از فضيحت رسيده است كه 
 در معرفي -ي براي نظاماز فرط دلسوز

عوامل رو سياه وزارت اطالعات و 
جستجو گران مختصات ليبرتي بعد از 
حمله موشكي براي هدف گيريهاي 
دقيق تر بعدي، خم به ابرو نمي آورند 
تا هيچ فرصتي در نقد مجاهدين وشورا، 
آنهم با ركيك ترين الفاظ و عناوين، از 

  !دست نرود
  

مكان به اينان بايد گفت درصورت ا
قبول زحمت نموده و مدتي با تغيير 

 و با رژيم و "مخالفت"نقش، با مقاومت 
 پيشه "نقد وانتقاد"اطالعات آخوندها 

منتقد "كنند تا همگان ببينند تفاوت 
 تشنه به "مخالف" نظام با "دلسوز

  خون مقاومت، دركجا و در چيست؟
تبهكاري و رسوايي مافياي جنايت، 

زدوران و شقاوت و شناعت واليت و م
همدستان و هم كيشان، البته فقط يك 
روي سكه است، روي ديگر سكه، هم 
چنان كه در گزارش ارتش آزاديبخش 
درخشيد، اصالت و استواري مقاومتي 
است مستقل و آزاديخواه كه در 
رويارويي با بدترين دشمن ايران و 
ايراني و بزرگترين تهديد و خصومت 
عليه بشريت معاصر و محافل و 

ومتهاي پشتيبان اش، و نيز در برابر حك
نقض عهدها و خيانتهاي زنجيره يي و 
بي پايان آنها، تكيه به مردم ايران و 
نيروي وجدان را برگزيده و راه رهايي 

 و ميهن از بيداد آخوندي را در پاكبازي
  .پايداري به هرقيمت يافته است

  
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  1392دي 29

 اجالس دو روزه شوراي ملي مقاومت ايران
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  جنايتي ديگر؛

حمله تروريستي به 

  ساكنان بي دفاع ليبرتي
  

  زينت ميرهاشمي 

  
   دي 8فراسوي خبر يكشنبه 

 دي ماه، ساكنان بي دفاع و غير 5روز پنجشنبه 
مسلح زندان ليبرتي مورد يورش دهها راكت و 

در اين حمله جنايتكارانه تا . خمپاره قرار گرفتند
 70ود كنون سه مجاهد به شهادت رسيده و حد

  . تن زخمي شدند
اين يورش وحشيانه تنفر، انزجار و محكوميت 

در اين حمله نقش . جهاني را به همراه داشت
سپاه پاسداران و نيروي قدس با هدف قتل عام 

موشك باران ليبرتي . مجاهدين برجسته است
در اين شرايط دستاورد سفر نوري المالكي به 

  .  اي است آذر و ديدار وي با خامنه14ايران در 
از زمان به قدرت رسيدن حسن روحاني، سه 
يورش جنايتكارانه عليه مجاهدين در عراق 

يورش اول همزمان با . صورت گرفته است
اعالم پيروزي روحاني و شكست سياست 

تهاجم دوم براي . يكدست سازي خامنه اي
پرداخت هزينه نوشاندن قطره هاي جام زهر به 

نه و يورش اخير ولي فقيه براي نرمش قهرمانا
در پي بحران در هرم قدرت، ناشي از اثرات 

اين حمله در شرايطي صورت . نوشيدن جام زهر
مي گيرد كه رژيم بيش از هر زمان با بحران 

از سويي نوري المالكي براي ادامه . روبروست
قدرت و حفظ ديكتاتوري اش احتياج به حمايت 
ولي فقيه و عمليات حساب شده قاسم سليماني 

به ويژه اين كه وضعيت مالكي بسيار . اردد
بحراني و تنها سركوب گسترده داخلي نمي 

طبيعي است كه كشتار . تواند وي را نجات دهد
مجاهدين بهترين پاداش دولت نوري المالكي 
در برابر حمايت رژيم حاكم بر ايران از وي 

  . است
  

يورش اخير بار ديگر ثابت مي كند كه برنامه 
ل عام و يا تسليم مجاهدين رژيم ايران قت

  . ساكن در ليبرتي  است
اين تهاجم همچنين نشان مي دهد كه سازمان 
ملل و دولت آمريكا در مقابل اقدامات 
سركوبگرانه نوري المالكي بسيار ضعيف عمل 

به همين لحاظ است كه مالكي نه . مي كنند
  فقط در مورد مجاهدين خلق كه در مقابل مردم 

  
رخي از نمايندگان پارلمان ناراضي عراق و ب

  .عراق به اقدامات وحشيانه دست مي زند
ضمن محكوم كردن اين اقدام تروريستي، 
شهادت سه مجاهد خلق را به خانواده آنها، به 
سازمان مجاهدين خلق ايران و به همه 

  .رزمندگان راه آزادي تسليت مي گوييم
  

   حملهنيچهارم

  يبرتي به لي موشك
 به وقت قهي دق15 و 21 در ساعت ،ي د5 روز
 با دهها فروند موشك از يبرتي كمپ ل،يمحل

 ني چهارمنيا. انواع مختلف هدف قرار گرفت
 2013 در سال يبرتي به كمپ ليحمله موشك

 از بنگالها و يادياست كه در اثر آن بخش ز
 هيبر اساس اطالع.  نابود شديبرتي لساتيتأس
 اثر  درران،ي مقاومت اي ملي شورارخانهي دبيها

 مجاهدان خلق، محمد جواد ي حمله موشكنيا
 محمود برنافر، عباس نامور و  ،يصالح تهران

 حمله نياز مجروحان ا (يارتي زييحي
 گري تن د71 و دهيبه شهادت رس) تكارانهيجنا

  . مصدوم و مجروح شدند
 ي شورا آمده است؛ ساعاترخانهي دبهي اطالعدر

لبطاط،  واثق ا،يبرتي به ليبعد از حمله موشك
 شناخته شده كه صرفاً اسم  ستي تروركي

 حمله را به ني اتي است، مسئوليمستعار مالك
 تحت عنوان تكاري آخوند جنانيا. عهده گرفت

»  المختاريفرمانده ارتش شبه نظام«مسخره 
 و وشاي موشك كات20ن گروه يا« گفت تريبه رو

  .» كرده استكي شليبرتيخمپاره به كمپ ل
 به ي از ماسكي كه مالكستين بار ني اولنيا

 خود استفاده  اتي پوشاندن جناياسم البطاط برا
 ،يعني) 2013هيفور13 (91بهمن25روز . كند يم
 يبرتي به لي حمله موشكني روز پس از اول4

 اعالم كرد يي هي اطالعي طرانيمقاومت ا
 رد گم ي و دولت عراق براي آخوندميرژ«

كتائب « دانند ي كه همه مييكردن و از آنجا
 ساخته و يستي گروه تروركي» حزب اهللا
 با ي است كه در هماهنگي آخوندميپرداخته رژ
 ي صحنه سازكي كند به ي عمل ميدفتر مالك

 گروه خود كي دست زدند و با علم كردن ديجد
»  المختارشيج« تحت عنوان ديساخته جد

 ني خود را از اني خونيتالش كردند دستها
 شيج«. ....  جلوه دهندزي و تمنديو بشتيجنا

كتائب « همان ي برايگرياسم د» المختار
 ني و خونفي كثياست كه توطئه ها» حزب اهللا

  .» بردي مشي را در عراق پي و مالكيخامنه ا

رضا  دي، پيكر 28روز شنبه  

برجسته در روزنامه نگار ، مرزبان

در ميان اندوه صدها ايراني 

 پرالشز به خاك سپرده تانگورس

  .شد

  
در روز رضا مرزبان زنده ياد 

بر  سالگي 85 دي در 7شنبه 
اثر بيماري سرطان در 
بيمارستاني در حومه پاريس در 

رضا مرزبان از مدافعان . گذشت
بود و آزادي انديشه و بيان پيگير 

در طول حيات خود از اين پيكار 
  .دست برنداشت

از جمله  مرزبان رضازنده ياد 
كه روشنفكران متعهدي بود 

گز تسليم ديكتاتوري شاه و هر
او پس از انقالب . شيخ نشد

به انتشار  اقدام 1357بهمن 
اما . كرد»  امروزغاميپ«نشريه 

رسانه افشاگر استبداد پس از 
چند ماه به دستور مرتجعان 

  . شدفيتوقحاكم 
سازمان چريكهاي فدايي خلق 
ايران درگذشت اين مبارز راه 
آزادي را به خانواده وي و به 

آزاديخواهان ايران تسليت همه 
  .مي گويد

  
  

رضا مرزبان از پيشروان 

  سنديكايي در گذشت

  
رضا مرزبان روزنامه نگار و از 
موسسان سنديكاي خبرنگاران و 
نويسندگان مطبوعات در سال 

مقام يك  او در.  بود1341
كوشنده سنديكايي از حقوق 
مادي و معنوي اعضاي 
سنديكاي خبرنگاران و 

بوعات سالها نويسندگان مط
رضامرزبان معتقد بود . دفاع كرد

 كه در حرفه روزنامه نگاري،
اطالع رساني و آگاه سازي 
وظيفه اصلي يك روزنامه نگار 

 او روزنامه نگاري آرمان .است
خواه بود و حقيقت خواهي را نيز 

از وظايف ديگر روزنامه نگاري 
رضا مرزبان در . مي دانست

 دانشكده علوم ارتباطات گزارش
نويسي و تنظيم خبر را به 
روزنامه نگاران آينده درس مي 

معتقد بود، تعهد يك  داد و
  روزنامه نگار به پخش درست 

  
اتفاقات و تعهد حرفه اي او 
نسبت به جامعه يك اصل 

  .اساسي در روزنامه نگاري است
سنديكاي خبرنگاران و 
نويسندگان مطبوعات درخشان 
ترين فصل روزنامه نگاري حرفه 

سنديكا . را در ايران رقم زد اي 
گامهاي بزرگ و بي سابقه اي 
براي ارتقاي زندگي مادي و 
معنوي اعضاي خود از يك سو 
و ارتقاي كيفيت روزنامه نگاري 
. ايران از سوي ديگر، برداشت

بيمه تامين اجتماعي به همراه 
 121يك بيمه عمر، ساختن 

واحد اپارتماني در زمين 
، خريداري شده براي اعضاء

تشكيل صندوق بيكاري براي 
روزنامه نگاراني كه ناخواسته 

 بخشي از …بيكار مي شدند و
 به موازات .اقدامات سنديكا بود

آن سنديكا و اعضاي آن حركت 
مداومي براي مبارزه با سانسور و 
اعتالي مطبوعات انجام مي 

  .دادند
متاسفانه سنديكاي روزنامه 
نگاران و نويسندگان مطبوعات 

شصت تعطيل گشت و در دهه 
روزنامه نگاران جوان نتوانستند 
از تجربيات اين روزنامه نگار 
قديمي و كوشنده سنديكايي 

رضا مرزبان در . بهره مند بشوند
زمان فوت عضو كانون 

  .نويسندگان ايران بود
ما درگذشت اين كوشنده 
سنديكايي را به كارگران 

انجمن صنفي  سنديكايي و
 روزنامه نگاران و كانون

نويسندگان ايران تسليت مي 
  .گوييم

  سنديكاي كارگران
  مكانيك و فلزكار

  1392 دي 9

 آخرين وداع با رضا مرزبان
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مخالفت با حضور روحانيون در 

 مدارس

 در "سازمان معلمان ايران" – دي 2
يك بيانيه مخالفت خود را با حضور 

به . روحانيون در مدارس اعالم داشت
 اين تشكل "سخن معلم"گزارش وبگاه 

  : نوشت
طي يك تفاهم نامه ميان اداره كل "

آموزش و پرورش تهران و حوزه علميه 
 پوشش اين تهران، مدارس دولتي تحت

طرح، به مدارس وابسته به حوزه علميه 
بر اساس اين سند، . تبديل مي شود

مديريت حوزه با استقرار روحاني ثابت 
در اين مدارس، مديريت تربيتي مدارس 

در اين سند، . را بر عهده خواهد گرفت
اداره كل آموزش و پرورش تهران، 
تعهداتي را به حوزه علميه داده است كه 

 :نها به شرح زير استبرخي از آ
 تعيين مكان مشخص براي روحاني -

به عنوان دفتر كار براي ارايه مشاوره و 
يا پاسخگويي به سواالت و ارتباط با 

 خانواده ها

 ابالغ حكم روحانيون تعيين شده از -
 طرف معاونت به مناطق و مدارس

 حمايت و تامين نيازهاي مالي و -
 امكانات الزم به صورت ويژه

ينه سازي براي استفاده مستمر از  زم-
روحاني مدرسه و اساتيد حوزه علميه در 
جلسات خانواده ها، دانش آموزان و 

   "معلمان
در اين بيانيه اشاره شده كه آموزش و 
پرورش متولي اصلي تعليم و تربيت 
رسمي در كشور است و اين اختيار به 
هيچ وجه قابل تفويض نبوده و نيست و 

مدارس ما پست در ": مي افزايد
 با وظايف و "معاون پرورشي"سازماني 

. كاركردهاي مشخص تعريف شده است
همچنين معلمان ديني وظيفه آموزش 

آيا . آموزه هاي ديني را بر عهده دارند
قرار است پست جديدي در سازمان 
آموزش و پرورش تعريف شود، در حالي 
كه هيچ گونه تناسب منطقي و مناسب 

موزان و كاركنان ميان تعداد دانش آ
آموزش و پرورش وجود ندارد؟ حضور 
روحانيون محترم در مدارس چه نسبت 
سازماني و كاركردي با پستهاي 

 "سازماني خواهد داشت؟
:  تاكيد مي كند"سازمان معلمان"
مساجد با معماري خاص و نيز فضاي "

روحاني كه دارند بهترين جا و مناسب 
وزه ترين مكان براي انتقال و پرورش آم

روحانيت با در اختيار . هاي ديني هستند
 هزار مسجد و بيش از 70داشتن حدود 

 هزار امامزاده، پايگاههاي نماز 10
چه ... جمعه، كانالهاي صدا و سيما و

نيازي به ورود مستقيم به مدارس دارد؟ 
اگر در تربيت ديني مشكلي وجود دارد 
كه دارد، آيا راه حل آن حضور مستقيم 

 همه زمانها و مكانها مي روحانيت در
 "باشد؟

 

علي ابطحي روانه زندان خميني 

 شهر شد

حقوق " به گزارش وبگاه – دي 5
، سيد علي ابطحي، متخصص "معلم

سخت افزار كامپيوتر و دبير فيزيك در 
استانهاي كهگيلويه و بوير احمد و 
اصفهان، پس از احضار براي اجراي 
 احكام دادگاه انقالب اصفهان، ظهر روز

 دي براي گذراندن دوره ي 4چهارشنبه 
به اتهام توهين به )  ماه6(حبس خود 

رييس جمهور پيشين و مقامات، روانه 
 .زندان خميني شهر شد

آقاي ابطحي كه عضو هيات موسس 
 است، "كانون معلمان خميني شهر"

همراه اعضاي كانونهاي صنفي معلمان 
كشور در تجمع معلمان جلوي مجلس 

قانون معطل مانده در اعتراض به 
مديريت خدمات كشوري از سوي دولت 

  . دكتر احمدي نژاد شركت كرد
اين اعتراض به اجرا نشدن قانون، منجر 

 روز 22به احضار و بازداشت و گذراندن 
 اوين و بازنشستگي 209در انفرادي بند 
 .اجباري او گرديد

 

بندي معلمان  طرح نظام رتبه 

 شود بررسي مي 

ش ايلنا، نمايندگان  به گزار- دي 6
مجلس شوراي اسالمي در هفته آينده 
گزارش كميسيون آموزش، تحقيقات و 

 بندي  فناوري درمورد طرح نظام رتبه
 .دهند معلمان را مورد بررسي قرار مي 

 

 15: رييس نهضت سوادآموزي

 سوادند درصد جمعيت ايران بي 

 رييس سازمان نهضت - دي 6
 حدود "ديسوا بي "سوادآموزي ايران از 

.  درصد از جمعيت كشور خبر داد15
راديو فردا به نقل از علي باقرزاده، مدير 
نهضت سوادآموزي ايران گزارش داد كه 

 67در آخرين سرشماري در جمعيت 
 سال 6 هزار نفر باالي 681ميليون و 

 85( هزار نفر 361 ميليون و 57كشور، 
 719 ميليون و 9خود را باسواد و ) درصد

سواد  خود را بي )  درصد14.4(ر هزار نف
 .  اند اعالم كرده

رييس سازمان نهضت سوادآموزي 
همچنين از نامشخص بودن وضعيت 

 هزار نفر ديگر در كشور خبر 600سواد 
بر اساس اعالم مركز آمار . داده است
شود   سواد به كسي گفته مي  ايران، بي

كه توانايي خواندن، نوشتن و حساب 
 .كردن نداشته باشد

يك روز پيش از رييس سازمان نهضت 
سواد آموزي، مديركل نظارت و 
ارزشيابي تحصيلي اين سازمان نيز از 

 سواد در   سواد و كم  ميليون بي19وجود 
 .كشور خبر داده بود

به گفته مهدي نامجومنش، باسواد در 
بتواند بخواند و "ايران كسي است كه 

بنويسد، اعمال چهارگانه رياضي را بداند 
 ".و قرآن مجيد را روخواني كند

 خبرگزاري 1387ماه   آبان 11
دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از 

احمدي، وزير سابق  عليرضا علي 
آموزش و پرورش نوشت كه طي چهار 

  جشن پايان بي) 1391(سال آينده 
سوادي در شهرهاي مختلف كشور 

 .برگزار خواهد شد
ر خواه، مدي در همين حال علي يزدي 

كل آموزش و پرورش شهر تهران نيز 
سوادي  در شهريور گذشته از پايان بي 

 1393 تا سال 49 تا 10در گروه سني 
 .خبر داده بود

حميدرضا حاجي بابايي، وزير پيشين 
آموزش و پرورش در دولت محمود 

نژاد نيز هنگامي كه به وزارت  احمدي 
سوادي را در  رسيد، وعده داد كه بي 

 .رساند به صفر مي مدت پنج سال 
اما رييس سازمان نهضت سوادآموزي 

جايگاه ايران در دنيا با "گفته است كه 
توجه به مكانيزمها و روشهاي 

 ."سوادآموزي، جايگاه مناسبي نيست
به گفته باقرزاده، بر اساس اعالم 
يونسكو، رتبه ايران در موضوع 

 كشور جهان، 164سوادآموزي در ميان 
 .است اعالم شده 86رتبه 

بيشترين "او همچنين گفته است كه 
سوادي از سالهاي ابتداي  آمار بي 

 و در اين "انقالب در بين زنان بوده
ميان، زنان روستايي بيشترين سهم در 

 .اند  سوادي را داشته  بي
رييس سازمان نهضت سوادآموزي، 
مسايل اقتصادي را يكي از علتهاي 

 سوادي در ايران دانسته و  اصلي بي
ه است كه هزينه باسواد كردن يك گفت

 . هزار تومان است545نفر در ايران 
 

 هزار كالس درس با 150هنوز 

بخاري نفتي و گازي گرم مي 

 شود

 رييس سازمان نوسازي، - دي 13
: توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت

 هزار كالس درس از لحاظ 150"
سيستم گرمايشي با استانداردهاي 

 آموزش و حداكثري كه مدنظر وزارت
پرورش است، فاصله دارند و با استفاده 

 ". شوند از بخاري نفتي و گازي گرم مي
مرتضي رييسي، معاون و عمراني وزير 
آموزش و پرورش و رييس سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 

گرماي اين كالسها با ": اضافه كرد
استفاده از بخاري نفتي و گازي تامين 

كنار اقدامات انجام شده، شود و در  مي 
رعايت نكات ايمني و رعايت استاندارد 
در استفاده از وسايل گرمايشي بسيار 
مهم است تا در هنگام وقوع حادثه، 
خطاي انساني به حداقل برسد و اين 

بحث مهمي است؛ لذا تاكيد داريم 
مديران مدارس، معلمان و خدمتگزاران 

ا در حتماً نكات فني، ايمني و استاندارد ر
استفاده از وسايل گرمايشي در نظر 

 ". اي رخ ندهد بگيرند تا حادثه
  

معلمان اخراجي در انتظار 

 بازگشت به كالس درس

 از صحبتهاي علي اصغر - دي 16
فاني، وزير آموزش و پرورش مبني بر 
پيگيري پرونده معلمان اخراجي و 
تبعيدي بيش از يك ماه مي گذرد، 

علمان هم دبيرخانه كانونهاي صنفي م
 معلم 22 روز پيش پرونده 45نزديك به 

اخراجي، تبعيدي و زنداني را به معاونت 
. حقوقي آموزش و پرورش فرستاد

آموزش و پرورش همچنان مي گويد در 
حال پيگيري است، اما هنوز هيچ 
حكمي متوقف يا برگشت داده نشده 

 .است
تاكنون ":  مي گويد"اعتماد"به ) ع .ا( 

از معلمان را با توجه به  نفر 22پرونده 
اهميت و اولويت رسيدگي به احكام 
شان به معاونت حقوقي آموزش و 
پرورش فرستاديم، اما تاكنون اقدامي در 
جهت توقف احكام و رسيدگي به پرونده 
ها از سوي آموزش و پرورش صورت 
نگرفته و هرچه گفته شده بيشتر جنبه 

   ".وعده و وعيد داشته است
ين پاسخ معاونت حقوقي به گفته او آخر

آموزش و پرورش اين بوده كه پرونده 
ها براي رسيدگي به هيات عالي نظارت 

 . رفته است
از آن طرف ناصري زنجاني، معاون 
حقوقي و پارلماني آموزش و پرورش هم 
به صراحت تاكيد دارد آموزش و پرورش 
چندان اختياري در اين زمينه ندارد و 

قوه قضاييه برگشت احكام از اختيارات 
  . است

 نفر، تعدادي ديگر از 22عالوه بر اين 
معلمان با احكامي همچون بازنشستگي 
اجباري، انفصال از خدمت، كسر از 

طي سالهاي گذشته روبرو ... حقوق و
بودند كه به گفته دبيرخانه كانون صنفي 
معلمان در اولويت بعدي پيگيري از 
سوي كانون قرار دارند و هنوز پرونده 

شان به دليل اولويت پرونده معلمان هاي
تبعيدي و اخراجي به آموزش و پرورش 

اين در حالي است . فرستاده نشده است
كه تعداد اين دسته معلمان خيلي بيشتر 

عالوه بر .  پرونده حاد فعلي است22از 
حوادث و اعتراضات صنفي سال، پرونده 
يكسري از اين معلمان هم به اعتراضات 

.  برمي گردد88 سال بعد از انتخابات
بيشتر اين معلمان از اعضاي كانونهاي 
صنفي سراسر كشور و اغلب از معلمان و 
دبيران با سابقه آموزش و پرورش 

  .هستند
 

 13بقيه در صفحه 

  ماهالشهاي معلمان در دي چ
 فرنگيس بايقره
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عدم پرداخت مطالبات، موجب بي 

 انگيزگي معلمان شده است

، "تسنيم" بنا به گزارش خبرگزاري – دي 21
رييس كميته آموزش و پرورش مجلس شوراي 

هم اكنون معلمان مطالبات  : اسالمي گفت
زيادي را از آموزش و پرورش دارند كه شامل 

 كار كاركنان اداري و حق  حق التدريسها، اضافه
متحانات است در چنين شرايطي براي الزحمه ا

پرداخت مطالبات به حمايت دولت نياز است، به 
اي كه دولت بايد يكبار حمايت كرده و  گونه 

تمام مطالبات را پرداخت كند، چرا كه اگر 
 انگيزه شدن  مطالبات پرداخت نشود موجب بي

 ". شود فرهنگيان مي
ع صبور با اشاره به اينكه مناب عطااهللا سلطاني 

مصرفي آموزش و پرورش بر اساس تورم 
امسال بودجه آموزش ":  يابد، گفت افزايش نمي

 درصد افزايش داشت كه باالترين 26و پرورش 
افزايش را در ميان دستگاهها داشته است اما 
اين افزايش نيز كافي نيست چرا كه با توجه به 

هاي آموزش  تواند هزينه  تورم ايجاد شده نمي 
 ".امين كندو پرورش را ت

پرداخت نشدن ": سلطاني صبور اضافه كرد
شود تا مدير  مطالبات فرهنگيان باعث مي 

هم . منطقه قدرت نظارتي خود را از دست دهد
اكنون مدير يك منطقه وقتي به مدارس مي  

رود نخستين سوال از وي درخصوص مطالبات 
 ".است

رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس شوراي 
آموزش و پرورش براي ": داسالمي بيان كر

پرداخت حقوق به نيروهاي مازاد و معلمان حق 
 ميليارد تومان اعتبار نياز 1700التدريس حدود 

دارد كه اگر ساماندهي نيروها صورت بگيرد اين 
 شود كه  اعتبار به آموزش و پرورش تزريق مي

 ".تواند بسياري از مشكالت را حل كند مي 
  

 همدردي با ابتكار معلم مريواني براي

 اش شاگرد سرطاني 

 محمدعلي محمديان، معلم مريواني، - دي 22
آموز سرطاني  در راستاي همدردي با دانش 

 .خود، موي سرش را تراشيد
به گزارش فارس، محمدعلي محمديان، معلم 

 شهر مريوان "شيخ شلتوت"پايه دوم دبستان 
آموز سرطاني خود  به منظور همدردي با دانش 

عوارض ناشي از مصرف دارو و كه به علت 
شيمي درماني دچار ريزش موي سر شده بود، 

  . موهاي سرش را تراشيد
اين معلم دلسوز با بيان اينكه جز دادن روحيه 

موز و ابراز همدردي با وي هيچ  به اين دانش آ
خوشحالم از اينكه ": هدفي نداشته است، گفت

ام روحيه  با اين حركت هرچند كوچك توانسته 
آموزم را تقويت كرده و وي را به فعاليت  ش دان

 ".بيشتر آموزشي و پرورشي تشويق كنم
 آموز در فعاليتهاي  وي شركت دادن اين دانش

گروهي كالس را از ديگر اهداف اين كار عنوان 
اين كار در جهت فعال شدن ": كرد و افزود

آموز در كالس درس و جلوگيري از  دانش 
 ".است گيري وي انجام شده  گوشه

  

  

  

رعب و وحشت در كالس درس دانش 

 آموزان زرندي

 خطر ريزش سقف كالسهاي درس - دي 26
در يك دبستان دخترانه در زرند كرمان از بيخ 

 . دانش آموز گذشت90گوش 
، بر اثر بارندگي، بخشهايي از "ايرنا"به گزارش 

سقف كالسهاي درس مدرسه چهار كالسه 
ند فرو  ريحانشهر زر"شهيد اكبر مومني"

ريزش ناگهاني بخشي از سقف . ريخت
كالسهاي درس اين دبستان باعث وحشت 
دانش آموزان شد و بالفاصله دانش آموزان با 

 .كمك معلمان كالس را ترك كردند
يكي از دانش آموزان در حالي كه بسيار پريشان 

در حالي كه در كالس درس ": بود، گفت
ان بوديم، ناگهان سقف ريزش كرد و لباسهايم

 ".پر از گل شد
نمي توانم ": يكي ديگر از دانش آموزان گفت

هر . به درستي به حرفاي معلم گوش بدهم
لحظه فكر مي كنم سقف بر روي سرم ريزش 

 ".مي كند
از ": يكي ديگر از دانش آموزان هم مي گويد

مسووالن مي خواهم به فكر جان ما دانش 
اين مدرسه فرسوده است، . آموزان باشند

بهداشتي درستي ندارد و كالسها سرد سرويس 
 ".هستند

احمد بذي، نايب رييس انجمن اوليا و مربيان 
 سال از 27": اين دبستان دخترانه هم گفت

احد آموزشي اين و. قدمت اين مدرسه مي گذرد
مي بايست در اعتبارات زلزله چهارم اسفند ماه 

 باز سازي شود، اما مسووالن كوتاهي 83سال 
 دانش آموز آن در خطر 90كردند و حاال جان 

 ".است
برخي اولياي دانش آموزان نيز از وضعيت 
ساختمان اين مدرسه ابراز نگراني مي كنند و 

 .براي سالمت و جان فرزندان خود نگرانند
حميد صادقي، رييس اداره آموزش و پرورش 
شهرستان زرند كمبود اعتبار را از مشكالت 
اصلي در روند بازسازي مدارس اين شهرستان 

از اين پس كالسهاي ": عنوان كرد و گفت
درس اين مدرسه را در كانكس برگزار مي 

  ".كنيم
 واحد آموزشي در شهرستان 11": وي افزود

 ".زرند نياز به بازسازي دارد
 . كيلومتري شهر زرند قرار دارد20ريحانشهر در 

 

محكوميت فرزند معلم زنداني به صرف 

 پيگيري حقوقي و دفاع از پدرش

فعالين حقوق بشر " بنابه گزارش - دي 27
 ساله، 27، جمال آگوشي "دمكراسي در ايران

متاهل و فرزند معلم بازنشسته زنداني، محمد 
 دادياري 1ه امين آگوشي، چند روز پيش در شعب

  . سال زندان محكوم شد1انقالب پيرانشهر به 
او به خاطر پيگيري پرونده حقوقي و دفاع از 
پدرش كه به صورت تبعيد در زندان مركزي 
زاهدان و در شرايط غير انساني محبوس مي 
باشد، به اين حكم سنگين و غير انساني 

 .محكوم شد
  
  

  
  

 دو كارگر زن بر اثر «

 كي در يآتش سوز

 كشته يديارگاه تولك

 دي 29، لنايا(» شدند

1392(  
  
  
  

 كوتاه بود، اما عمق فاجعه خبر
 كه از سر يدختران .بزرگ

 مخارج ني تامي و براصالياست
 در دخمه شاني يخانواده كارگر

 بنام كارگاه به سر كار ييها
 به خانه باز گريد آمده بودند،

  .نخواهند گشت
 سود لي عام كارگران به دلقتل
 و عدم نظارت اني كارفرماييجو

 ني وزارت كار و تامنابازرس
 بدل ي عادي به امرياجتماع

 نيدر روز قبل از ا .گشته است
سه كار گر  - دي28 –حادثه 

 ني آرژانتدانيچاه كن در م

 آوار جانشان را از ريتهران ز
 دي 22در روز . دست دادند

 سقوط از ر بر اثي كارگر1392
در . داربست در مشهد كشته شد

 تن از 5، 1392 دي 18روز 
 در پروژه نماي سيكارگران فن

 .ها جان باختندي معراجيينمايس
 كوچك ي تنها در كارگاههانيا
 كه فاجعه مرگ كارگران ستين

در هفته گذشته در  . دهديرخ م
 ي در مترو1392 دي 16ز رو

 ري بر اثر گي اهواز كارگريشهر
 كارش به واگن لباسكردن 

   بازد و در روز  يحمل بار جان م

  
  

 در كارخانه 1392 دي 14
   2 خرم آباد لرستان يميپتروش

كارگر جوشكار در انفجار مخزن 
   . شوندي كشته ملييگازو

  
 كوچك از ي تنها بخشنهايا

 است كه گزارش يحوادث شغل
متاسفانه  . شودي ميو رسانه ا

 كارگر 2در فاجعه كشته شدن 
 با به ي نشانتشآ ،اطيزن خ

 به ييشتن نردبانهاهمراه ندا
ارتفاع ساختمان دچار آتش شده 

 به محل ي باديو بدون تشكها
 ني شوند،كه هميحادثه اعزام م

موضوع باعث وحشت از سوختن 
 ابانيو سقوط كارگران زن به خ

 شده ي نجات از آتش سوزيبرا
 دو ني به مرگ اتيو در نها

 لنكته قاب . شوديكارگر منجر م
  حادثه درني انكهيتامل ا

 ي جمهوراستي كاخ ريكينزد
  .اتفاق افتاده است

 كارگران فلزكار و يكايسند
 به تي ضمن تسلكيمكان

 داغدار كارگران يخانواده ها

 دارد كه با ارسال ياعالم م
 كار ي به سازمان جهانيگزارش
ILO در مورد كثرت حوادث 

 و عدم توجه راني در ايشغل
 در يراني اربطي ذيسازمانها

 حوادث ني از ايريشگيپ
 ني مركز بني امي را تقديتيشكا
  . خواهد كرديالملل

  
  

 كارگران فلزكار و يكايسند
 1392 دي 30  كيمكان

  

 با قتل عام ييسودجو ماهالشهاي معلمان در دي چ

 كارگران
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   حركت اعتراضي66

  
كارگران مجتمع كشت و صنعت هفت *

 دي براي دومين روز 1تپه روز يكشنبه 
متوالي با تجمع در مقابل ساختمان 

گير مطالبات معوقه  اداري كارخانه پي
به گزارش ايلنا رضا رخشان، . خود شدند

از فعاالن صنفي كارگران هفت تپه، از 
  استمرار حركتهاي اعتراضي همكاران

 خبر داد و گفت؛ علت اين اقدام اش
اعتراضي پرداخت نشدن حقوق ماههاي 
مهر، آبان، پاداش ساليانه و عدم 
  بازنگري در طرح طبقه بندي مشاغل

  .است
  
 كارگر 600 دي 1صبح روز يكشنبه *

پلي اكريل اصفهان در فاصله زماني 
تغيير شيفت، در محوطه كارخانه تجمع 

ومين روز به گزارش ايلنا، اين د. كردند
در دور سوم تجمع كارگران اين واحد 

اعتراض كارگران به . توليدي است
سياست كوچك سازي كارخانه و 
تصميم كارفرما مبني بر جداسازي 

  .شركتهاي زير مجموعه آن است
  
كارگران كارخانه سيمان لوشان به *

دليل تعطيلي اين كارخانه از مرداد ماه 
امسال، براي دومين بار در مقابل 

به . استانداري گيالن تجمع كردند
گزارش فارس كارگران كارخانه سيمان 

 دي به دليل 1لوشان روز يكشنبه 
تعطيلي اين كارخانه در مقابل استانداري 

كارخانه سيمان . گيالن تجمع كردند
لوشان از نظر سوددهي مشكلي نداشته 
و  صاحبان كارخانه به بهانه زياندهي 

  .آن را تعطيل كردند
  
گران شهرداري بهبهان در اعتراض كار*

 ماه حقوقشان در 8به تاخير در پرداخت 
 دي دست به اعتصاب 1روز يكشنبه 

به گزارش يورونيوز، ماه گذشته . زدند
هم اين كارگران دو روز اعتصاب كردند 
و در نتيجه زباله هاي شهر جمع نشد و 

  .باعث مشكالت عديده اي شد
  
لستان شماري از كارگران شاغل در نها*

 كل منابع طبيعي استان  وابسته به اداره
. كُردستان در سنندج از كار اخراج شدند

 ي هماهنگي براي  به گزارش كميته
كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، اين 

 دي در مقابل 1كارگران روز يكشنبه 
  .اداره كل منابع طبيعي تجمع كردند

  
جمعي از كارگران كارخانه سيمان *

 دي 2 در روز دوشنبه اصطهبان شيراز
. در محوطه اين كارخانه تجمع كردند

به گزارش فارس اين كارگران در 
اعتراض به عدم پاسخگويي به خواسته 
هايشان دست به اعتراض زدند و در 

 تن 5مقابل از طرف مدير اين كارخانه 
از نمايندگان اين كارگران از كار اخراج 

  .  شدند
  
گران  دي جمعي از كار2روز دوشنبه *

اخراج شده شركت كفش بال ضمن 
شكايت عليه بانك ملي كه سهامدار 
اصلي اين شركت است، درمقابل دادگاه 
عمومي واقع در خيابان وليعصر در 

به . تهران دست به تجمع اعتراضي زدند
گزارش ايران كارگر، كارگران ضمن 
اعتراض به اخراج، خواهان بازگشت به 

اين . دكار و دريافت مطالبات خود شدن
 سال سابقه 30 تا 26كارگران كه بين 

كار دارند، ماه گذشته بدون هيچ دليلي 
از كار اخراج گرديدند اين گزارش حاكي 
است كه كارگران اخراجي وقتي با اين 
حكم ظالمانه مخالفت كرده بودند مورد 

  .ضرب و شتم قرار گرفتند
  
 دي كارگران شاغل و 3روز سه شنبه *

ران با تجمع در بازنشسته استان ته
مقابل ساختمان مجلس به فساد 

به . گسترده دولتي اعتراض كردند
گزارش ايلنا، كارگران در اين تجمع با 

 هايي  در دست داشتن پارچه نوشته
خواستار رسيدگي جدي به گزارش 
كميته تحقيق تفحص مجلس از 
سازمان تأمين اجتماعي و همچنين 
انجام تحقيق و تفحص از ساير 

اي دولتي مرتبط با كارگران سازمانه
همچون صندوق مهر امام رضا، وزارت 

  .كار و مسكن مهر شدند
  
 دي تعدادي از 3روز سه شنبه *

كارگران اخراجي شركتهاي برفاب و 
پاك پي در مقابل دفتر امام جمعه در 

به گزارش سايت . شهركرد تجمع كردند
همبستگي ملي، تجمع در مقابل دفتر 

انه و پر خطري امام جمعه كار شجاع
است اما اين كارگران كه ماههاست 
اخراج شده و نه حقوقي دارند و نه بيمه 
بيكاري، از سر ناچاري دست به اين 

اين تجمع در خيابان . اقدام زدند
شريعتي شهركرد شكل گرفت، اما بسيار 

 كه در همان 44زود نيروهاي تيپ 
نزديكي پايگاه دارند وارد صحنه شده و 

  .ور به ترك محل كردندآنها را مجب
  
كارگران مخابرات راه دور در روز سه *

 دي در مقابل مجلس رژيم 3شنبه 
به گزارش اتحاديه آزاد . تجمع كردند

كارگران ايران، كارگران مخابرات 
روستائي در اعتراض به عدم واريز بيمه 
هايشان به سازمان تامين اجتماعي در 

  .مقابل مجلس دست به تجمع زدند
 تجمع، كارگران مخابرات در اين

روستائي طوماري را نيز تنظيم و آن را 
  .تحويل مسئوالن مجلس دادند

  

كارگران پلي اكريل اصفهان در *
پاسخ ماندن مطالبات  اعتراض به بي

صنفي هر روز صبح و عصر هنگام 
 ساعت در  جايجايي شيفتهاي كاري نيم

به . محوطه كارخانه تجمع مي كنند
 دي،  به 3سه شنبه گزارش ايلنا روز 

منظور كاهش تنشها در هر نوبت كاري 
كارگران پلي اكريل هر روز هنگام ورود 
و خروج به مدت نيم ساعت در داخل 
  محوطه كارخانه حاضر شده و خواسته

  .كنند هاي صنفي خود را مطرح مي
  
 دي كارگران شبكه 4روز چهارشنبه *

دنبال  آبياري و زهكشي سد چمشير به
. تجمع يك روزه دست به اعتصاب زدند

به گزارش فارس اعتراض اين كارگران 
به دليل عدم پرداخت مطالباتشان بوده 

كارگران شبكه آبياري و زهكشي . است
چمشير پنج ماه حقوق معوقه دارند و 

 10 ظرف مسئوالن كارگاه قول دادند
  .حقوق معوقه را پرداخت كنند

  
 سازي  كارگران شركت ساختمان*
در شهر سقز، از آغاز سال » كوهدشت«

 حقوق و ەجاري تاكنون هيچ گون
 گزارش ەب. مزايايي دريافت نكردند

 تن از 40آژانس خبررساني كُردپا، 
كارگران شركت كوهدشت روز 

 علت عدم ە ب  دي4 ەچهارشنب
 ماقبل دفتر اين پرداخت حقوقشان در

  .شركت تجمعي اعتراضي برپا كردند
  
 دي، كارگران ني بر 5روز پنجشنبه *

شركت كشت و صنعت هفت تپه، براي 
دومين بار در يك ماه گذشته با اعتصاب 
از برداشت نيشكر، توليد شكر اين 

  .شركت را قطع كردند
به گزارش ايرنا، كارگران ني بر در 

ر اين اعتراض به وضعيت كاري خود د
شركت و محقق نشدن وعده مسئوالن 
از حضور در مزارع نيشكر خودداري مي 

  .كنند
كارگران ني بر، آذر ماه گذشته نيز دست 

 روز از حضور در 10به اعتراض زدند و 
مزارع خودداري كردند اما با وعده مدير 
عامل و مسئوالن شركت براي حل 

  .مشكالت به كار بازگشتند
توليد شكر در پنجاه و سومين دوره 

كارخانه كشت و صنعت نيشكر هفت 
 مهر امسال با آغاز 20تپه خوزستان از 

برداشت محصول نيشكر از مزارع آغاز 
  .شد

كشت و صنعت هفت تپه، قديمي ترين 
كارخانه توليد شكر از نيشكر در كشور 
است و نيم قرن از تاسيس آن مي 

  .گذرد
 هزار تن 100ظرفيت توليد اين كارخانه 

در سال است اما به دليل شكر 
 هزار 65فرسودگي خط توليد، ساالنه 

  .تن شكر در آن توليد مي شود

 دي با پرداخت معادل 5روز پنجشنبه *
يك ماه از مجموع حقوق و مطالبات 

تپه،  معوقه كارگران مجتمع نيشكر هفت 
اعتصاب اين كارگران به طور موقت 

  .  پايان يافت
تپه  شكر هف به گزارش ايلنا، كارگران ني

بابت دستمزد ماههاي مهر و آبان و 
پاداش ساليانه معادل سه ماه حقوق 

كارفرماي مجتمع نيشكر . طلبكار هستند
تپه با پرداخت يك ماه از مطالبات  هفت 

معوقه كارگران به اعتراضهاي صنفي 
  .چند روزه خاتمه داد

  
 7به گزارش ايران كارگر، روز شنبه *

ركت  كارگر ش150دي بيش از 
الستيك سازي ايران تاير در اعتراض 
به اقدامات بنياد مستضعفان براي بستن 
اين شركت در مقابل ساختمان مديريت 
شركت تجمع كرده و خواهان جلوگيري 
از تعطيلي اين واحد تولدي و اخراج از 

  .كار شدند
  
كارگران سد گرين نهاوند به علت *

عدم دريافت هشت ماه حقوق، روز 
با حضور مقابل فرمانداري  مهر 7شنبه 

نهاوند، اعتراض خود را در مورد اين 
به گزارش مهر، . موضوع اعالم كردند

آيت چگيني كه سه سال است در سد 
گرين كار مي كند در مقابل فرمانداري 
گفت؛ هشت ماه است حقوق نگرفته 
ايم، كارگاه سد و عمليات اجرايي آن 
تعطيل شده است و هيچ كس 

  .ض ما نيستپاسخگويي اعترا
چگيني ادامه داد؛ ما هم زن و بچه 
داريم با اين وضعيت تورم گراني منبع 
درآمدي نداريم چند ماه مي توانيم 
مقاومت كنيم هشت ماه است امروز و 
فردا مي شنويم ديگر خجالت مي كشيم 
وارد منزل شويم و مقابل خانواده خود 

  .قرار گيريم
  
 دي، كارگران نيروگاه 7روز شنبه *
ماوند در اعتراض به تعويق مطالبات د

صنفي و فقدان نهاد كارگري در مقابل 
  .درب ورودي اين نيروگاه تجمع كردند

 كارگر شاغل در 510به گزارش ايلنا، 
اين نيروگاه بيش از يك سال است بابت 

 90معوقات پراكنده حقوقي طي سالهاي 
، از جمله اضافه كاري، عيدي، 91تا 

ز اين نيروگاه پاداش و بن كارگري ا
  .طلبكارند

  
جمع كثيري از رانندگان خودروهاي *

سنگين حمل بار و خدمات درون شهري 
زاهدان در اعتراض به كاهش پنجاه 
درصدي سهميه سوخت در مقابل 
استانداري سيستان و بلوچستان تجمع 

به گزارش وبسايت عصر هامون، .كردند
   دي 7اين حركت اعتراضي روز شنبه 

  16 بقيه در صفحه

  1392 دي در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
 يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور
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 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

  1392 دي در رانيمزدبگ
  

  15بقيه از صفحه 
 تن از رانندگان به 3صورت گرفت و 

نمايندگي از ديگران جهت مذاكره و 
كسب پاسخ مناسب وارد استانداري 

  .شدند
  
به گزارش ايران كارگر، كارگران *

مياندوآب روز »  سهند آذر«شركت 
 پرداخت  دي در اعتراض به7شنبه 

نشدن  شش ماه حقوق عقب افتاده 
كارگران اعتصابي . اعتصاب كردند

خواستار بازگشت كارگران اخراجي به 
  . كار شدند

  
جمعي از كارگران شركت كولهايم *

 ماه حقوق معوقه 5سقز در اعتراض به 
 دي در مقابل دفتر 5خود، روز پنجشنبه 

اين شركت در سقز تجمع اعتراضي 
ه گزارش ايران كارگر، ب. برگزار كردند

به دنبال اين اعتصاب  مديريت كارخانه 
در يك اقدام ضد كارگري و ضد انساني 

 تن از كارگران اعتصابي را از كار 60
در ادامه كارگران معترض . اخراج كرد

 دي نسبت به 7نيز مجددا روز شنبه 
اخراج اين كارگران در مقابل اداره كار 

راضي شهرستان سقز دست به تجمع اعت
  .زدند

  
به گزارش همبستگي ملي، كاركنان *

اداره پست آذربايجان شرقي صبح روز 
 دي، در اعتراض به پرداخت 8يكشنبه 

 ماه حقوق عقب افتاده درمقابل 4نشدن 
دفتر مديريت پست استان در تبريز 

  .تجمع كردند
  
، »خانه ملت«به گزارش خبرگزاري *

 دي، جمعي از 8روز يكشنبه 
 سال بنياد 30متر از بازنشستگان ك

شهيد و چند سازمان ديگر به علت 
كاهش حقوق خود جلوي درب مجلس 

  .تجمع كردند
  
به گزارش همبستگي ملي، كارگران *

بازنشسته لوله سازي اهواز روز يكشنبه 
 دي براي دومين بار طي يك هفته 8

درمقابل دادسراي رژيم  در اين شهر 
  ماه6تجمع كردند و  به پرداخت نشدن 

حقوق و مزاياي عقب افتاده اعتراض 
  .  كردند

  
به گزارش كُردپا، كارگران كارخانه *

 دي در 9كوهدشت سقز روز دوشنبه 
اعتراض به پرداخت نشدن ده ماه حقوق 
عقب افتاده دست از كار كشيدند و براي 
دومين بار درمقابل  دفتر شركت  تجمع 

  . كردند
  
 دي، كارگران 9صبح روز دوشنبه *
در اعتراض به عدم »  نباتي قو روغن«

 كارفرماي جديد كارخانه به  توجه 
پرداخت نشدن به موقع حقوق و ساير 

وري،  كارگران، همانند بهره مطالبات 
عدم تأمين لباس كار، اجرا نشدن طرح 
طبقه بندي مشاغل و مشكالت ناشي از 

به . سومديريت دست به تجمع زدند
تغيير گزارش ايلنا، از يكسال گذشته با 

 كارگر 210كارفرما، محاسبات حقوقي 
  .كارخانه بهم ريخته است

مديريت جديد كارخانه سعي دارد با يك 
روش مديريت استبدادي، در بين 
كارگران رعب و وحشت ايجاد كند كه 
اين وضعيت به مرور باعث ايجاد جو 

  .خفقان در كارخانه شده است
  
 دي صدها تن از 9روز دوشنبه *

يكي از تعاونيهاي مسكن كارگران عضو 
 سپرده 1382شهر سنندج كه از سال 

هاي خود را براي دريافت مسكن به 
حساب تعاوني واريز كرده اند، در مقابل 
دادگاه تجديدنظر استان در بلوار خسرو 

  . آباد تجمع اعتراضي برگزار كردند
به گزارش سايت پيام، خواست اين 
كارگران يا مسكن و يا بازپرداخت 

نيروهاي گارد .  هايشان استسپرده
ويژه و نيروي انتظامي رژيم كارگران 
معترض را محاصره كردند و از آنان 

  .خواستند تا به تجمع خود پايان دهند
  
 دي  كارگران اخراجي 13روز جمعه *

سيمان شهركرد باوجود سرماي بسيار 
شديد در مقابل مصلي اين شهر تجمع 

به گزارش . اعتراضي برگزار كردند
ايت همبستگي ملي، كارگران پالكارد س

هايي در دست داشتند و از گرسنگي و 
  اخراج خود شكايت مي كردندو  

  
 دي، تعدادي از كارگران 14روز شنبه *

كارخانه روغن نباتي قو در تهران براي 
دومين بار طي شش روز گذشته در 

  .داخل اين واحد توليدي تجمع كردند
ن به  تجمع كنندگا به گزارش ايلنا،

محقق نشدن مطالبات شان و اخراج 
رئيس تعاوني مصرف كارگران اعتراض 

 مديريت  بر اساس اين گزارش،. داشتند
كارخانه روغن نباتي قو رئيس تعاوني 
مصرف كارگران را عامل تجمع نخست 

  .كارگران مي داند
  
جمعي از كارگران كارخانه قند كامياب *

 15خميني شهر اصفهان، روز يكشنبه 
توجهي كارفرما و  در اعتراض به بيدي 

مسئوالن استاني نسبت به مشكالت 
شان در ابتدا در داخل كارخانه  صنفي 

تجمع كردند و سپس به سمت 
. فرمانداري خميني شهر حركت كردند

به گزارش ايلنا، اين واحد توليدي بيش 
 كارگر دارد كه به دليل 150از 

تعطيليهاي مكرر كارخانه امنيت شغلي 
  . بينند  را در مخاطره ميشان 

  
كارگران كارخانه سيمان لوشان روز *

دي در اعتراض به پرداخت 15يكشنبه 
نشدن چهار ماه حقوق عقب افتاده 

به گزارش ايران كارگر، . تجمع كردند
 نفر 250كارگران اين شركت كه 

هستند، هفته گذشته نيز در مقابل 
فرمانداري رژيم در اين  شهر   تجمع 

برگزار كردند و خواهان اعتراضي 
  .مطالبات عقب افتاده خود شدند

  
پس از يك هفته اعتصاب و تجمع *

كارگران پوالد سازان فرآيند، روز 
 دي، كارفرما مكلف شد 15يكشنبه 

حقوق عقب افتاده كارگران را پرداخت 
به گزارش ايلنا، اين واحد توليد . كند

كننده انواع مخازن پااليشگاهي در 
ت شهرستان شهريار شهرك صفا دش

مبالغ كالني از برخي شركتهاي سفارش 
دهنده محصوالتش طلب دارد كه به 
موقع نتوانسته است اين مطالبات را 
وصول كند، به همين دليل كمبود منابع 

  .گير كارخانه شده است مالي دامن
  
گروهي از كارگران شركت ماشين *

آالت تراكتورسازي تبريز در اعتراض به 
خت حقوق خود در ماههاي وضعيت پردا

 دي در مقابل 16گذشته، روز دوشنبه 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربايجان شرقي تجمع كرده و 

به گزارش . شعارهاي اعتراضي دادند
مهر؛ كارگران معترض با در دست 
داشتن پالكاردهاي اعتراضي و با سر 
دادن شعارهايي خواستار احقاق حقوق 

  .خود شدند
ين حركت اعتراضي همچنين در ا

كارگران عليه رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و نيز برخي نمايندگان 
آذربايجان شرقي كه در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
عضويت دارند، شعار داده و خواستار 

  .استعفاي آنها شدند
  
كارگران شركت گروه ملي با وجود *

 به   گذشت يك هفته از تجمع اعتراضي
دليل عملي نشدن مطالبات شان 

 دي به 17همچنان در روز يه شنبه 
  .حركت اعتراضي خود ادامه مي دهند

به گزارش فارس، شركت پيمانكاري 
اكسين واسطه بين كارگران و گروه ملي 
بوده كه زير نظر تعدادي از بازنشسته 

يكي از . كند هاي شركت فعاليت مي 
ز كارگران اين شركت مستقر در اهوا

گفت؛ پرسنلي كه قرار بود نحوه 
استخدامي آنها قراردادي باشد هنوز به 

  .صورت پيمانكاري هستند
هاي كارگران اجرايي  يكي از خواسته

 هاي مديران قبل و فعلي  شدن وعده
شركت گروه ملي مبني بر عقد قرارداد 
مستقيم و حذف شركت پيمانكار نيروي 

  . انساني است
  
مانكاري بيش از هزار كارگر پي*
در اعتراض به » پتروشيمي رازي«

تبعيض در پرداخت حقوق و ساير 
 18شان روز چهارشنبه  مطالبات صنفي 

دي در مقابل ساختمان دفتر مركزي 
  .اين شركت در بندر امام تجمع كردند

به گزارش ايلنا، كارگران پيماني 
پتروشيمي رازي كه زير نظر چندين 

ن پيشكاما«شركت پيمانكاري همانند 
، »پيشگام فرا صنعت«، »فن انديش

تعميرات نيروگاههاي حرارتي «
فعاليت دارند حدود هزار ... و» خوزستان

 تن هستند كه در مقايسه با 850و 
كارمندان اداري اين كارخانه كه زيرنظر 

كنند، از حقوق و  شركت اصلي كار مي
  . مزاياي كمتري برخوردارند

  
دي دهها تن از 18روز چهارشنبه *
رگران اخراجي و پيماني عسلويه در كا

مقابل شركت پتروپارس تجمع كرده و 
 ماه حقوق و 5نسبت به عدم پرداخت 

به گزارش . مطالبات خود اعتراض كردند
ايران كارگر در اين تجمع كارگران 
اخراج شده ساير شركتها نيز ضمن 
همبستگي با اين كارگران به آنها 
 پيوستند و خواهان بازگشت به كار و

اغلب .مطالبات معوقه خود شدند
كارگران شركت كننده در اين تجمع 

 18 و  17، 13اعتراضي از فازهاي 
  .بودند

  
 دي، كارگران ماشين 21روز شنبه *

آالت تراكتورسازي ايران بار ديگر مقابل 
دفتر امام جمعه تبريز و استانداري 

به . آذربايجان شرقي تجمع كردند
 ماه 9بيش از گزارش ايلنا، اين كارگران 

. است كه حقوق دريافت نكردند
كارگران تجمع كننده پس از پيگيري 
موضوع از طريق امام جمعه تبريز به 
سمت استانداري آذربايجان شرقي 

  .حركت كردند
گفتني است، كارگران تراكتورسازي 
ايران پيش از اين با تجمع در مقابل 
استانداري آذربايجان شرقي و ساختمان 

 و تجارت استان، خواستار صنعت، معدن
  .شان شده بودند دريافت مطالبات صنفي

  
به گزارش سايت همبستگي ملي، *

كارگران كارخانه فوالد زاگرس در  قروه 
 دي در اعتراض به 21در روز شنبه 
ماه حقوق عقب افتاده 10پرداخت نشدن 

خود در مقابل فرمانداري اين شهر 
  .تجمع كردند

  
يمي رازي جمعي از كارگران پتروش*

 دي، در سومين 22صبح روز يكشنبه 
شان به آنچه وجود  روز از اعتراضات 

تبعيض در حقوق و مزاياي كارگران 
خوانند، بار  پيماني و كارمندان رسمي مي

  .ديگر در محوطه كارخانه تجمع كردند
به گزارش ايلنا، نماينده كارگران پيماني 

خواسته ما : پتروشيمي رازي تصريح كرد
ان پيماني پتروشيمي رازي كه كارگر

 نفر از مجموع سه 850حدود هزار و 
هزار كارگر شاغل در اين كارخانه 
هستيم، رفع تبعيض حقوق و مزايا در 

  .مقايسه با كارمندان رسمي است
  
 23به گزارش ايلنا، صبح روز دوشنبه *

دي، جمعي از كارگران شركت واحد بار 
ديگر در اعتراض به نحوه برگزاري 

مات برگزاري انتخابات شوراي مقد
اسالمي كار اين واحد خدماتي در مقابل 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجمع 

  .كردند
  17بقيه در صفحه 
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 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

  1392 دي در رانيمزدبگ
  

  16بقيه از صفحه 
تعدادي از كارگران كارخانه قند و *

 ماه گذشته 38تصفيه شكر اهواز كه در 
 دي 23اند، روز دوشنبه  بالتكليف بوده 

توجهي مسئوالن  در اعتراض به بي
نسبت به مشكالت شان در مقابل 

به . ع كردنداستانداري خوزستان تجم
گزارش ايلنا، كارگران كارخانه قند و 
تصفيه شكر اهواز طي دو سال گذشته 
تجمعات متعددي را در اعتراض به 
تعطيلي و مشخص نبودن شرايط ادامه 

  .كارشان برپا كردند
  
كارگران پتروشيمي بوعلي سينا كه *

طي سه ماه گذشته از امضاي قراردادي 
ري كرده خواندند خوددا كه ناعادالنه مي

بودند، سرانجام با سياستي كه پيمانكار 
 دي 23در پيش گرفت، در روز دوشنبه 

و در سومين روز تجمع در خارج از 
كارخانه، ناچار به امضاي اين قرار داد 

  .شدند
يكي از نمايندگان كارگران با اعالم اين 

 كارگر 160بيش از : خبر به ايلنا گفت
ه پيماني پتروشيمي بوعلي سينا كه ب

 قرارداد پيشنهادي ◌ٔ شرايط ناعادالنه
معترض ) شركت فرا صنعت(پيمانكار 

بودند و از امضاي آن خودداري 
كردند، پس از به كارگيري سياست  مي

تهديد از جانب اين شركت پيمانكاري، 
  .به امضاي قرارداد تن دادند

  
 دي، اهالي پنج 23روز دوشنبه *

روستاي باغملك در اعتراض به قطع 
ه آب، مقابل فرمانداري اين شهر  روز28

به گزارش فارس، اين . تجمع كردند
روستاييان كه از روستاهاي سرمورد، 
زيرمورد، دورتو، پسكره و آب انارك 
دهستان هپرو بخش مركزي باغملك 
در اين تجمع شركت كرده بودند 

آبي در اين  خواستار رفع مشكل بي
اين تجمع با حضور . ها شدند روستا

لف اين روستاها در مقابل اقشار مخت
فرمانداري اين شهر در محله رستم آباد 

  .انجام شد
  
به كزارش ايلنا، جمعي از كارگران *

كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز كه طي 
دو سال گذشته تجمعات متعددي را در 
اعتراض به تعطيلي و مشخص نبودن 

اند،  شرايط ادامه كارشان برپا كرده 
 دي همزمان با 24صبح روز سه شنبه 

سفر حسن روحاني به اهواز در مسير 
عبور او از فرودگاه به مصلي اين شهر 

  .تجمع كردند
  
تعدادي از كارگران كارخانه روغن *

نباتي پارس قو در اعتراض به 
نامشخص بودن ثبات شغلي و نگراني از 
وضعيت بيمه و دريافت دستمزد و 

 دي، دست 24مزاياي در روز سه شنبه 

اب زده و در محل كارخانه به اعتص
به گزارش ايرنا شركت . تجمع كردند

سهامي عام روغن نباتي پارس 
توليدكننده انواع روغن نباتي تحت نام 

  .است» قو«تجاري 
  

حدود هزار تن از كارگران پيماني *
 24پتروشيمي رازي صبح روز سه شنبه 

زمان با سفر حسن روحاني به  دي، هم 
بار طي دو خوزستان، براي چهارمين 

هفته اخير در مقابل دفتر مركزي تجمع 
  .كردند

به گزارش ايلنا، نماينده كارگران 
پتروشيمي رازي در چهارمين تجمع 

آميزشان طي دو هفته اخير  اعتراض 
در منطقه » روحاني«خواستار حضور 

صنعتي بندر امام و آگاهي از مشكالت 
  .كارگران پيماني شدند

  
گران  دي، كار24روز سه شنبه *

كارخانه روغن نباتي پارس قو دست به 
  .اعتصاب و تجمع زدند

به گزارش نسيم آنالين، اين كارخانه 
 كارگر داشت كه 1700زماني بيش از 

 360درحال حاضر تعداد آنها به حدود 
حقوق . است كارگر كاهش پيدا كرده 

 نسبت 92كارگران اين شركت در سال 
 هيچگونه تغييري نداشته 91به سال 

  .ستا
روغن نباتي پارس ) عام(شركت سهامي 

توليدكننده انواع روغن نباتي تحت نام 
 تأسيس 1333در سال » قو«تجاري 

شد و اين واحد توليدي طي سالهاي 
گذشته به سبب افزايش مشكالت در 
زمينه تغييرات متعدد مديريتي و 
مشكالت كارگري، كه عمده سهام آن 

بود  "كوثر"در اختيار سازمان اقتصادي 
» نهان گل«اي به شركت  طي مزايده 

 آذر 10اين كارگران درتاريخ . واگذار شد
 دي سال جاري نيز تجمع 14و 

  .اعتراضي داشتند
  

به گزارش ايران كارگر، روز سه شنبه *
 دي، كارگران شهرداري بهبهان 24

درادامه اعتصاب از دادن هرگونه 
خدمات شهري جمع آوري زباله ها 

تنها خواسته اين . خودداري كردند
كارگران زحمتكش، دريافت حقوق عقب 

مانده شان است كه در اين رابطه 
تاكنون هيچگونه اقدامي ازطرف 
كارگزاران حكومتي انجام نشده و حتي 
كارگران را تهديد كرده و تحت فشار 

در نتيجه شهر مملو از زباله . قرارداده اند
  .هاي انباشته شده در جلوي منازل است

  
 دي كارگران يك 25هارشنبه روز چ*

كارخانه دارويي در منطقه شمال غرب 
كشور در اعتراض به سو مديريت در 
اين شركت با تجمع در مقابل دفتر 
مدير عامل خواستار حل مسائل شركت 

  .شدند
به گزارش بولتن نيوز، ضعفهاي 
مديريتي  و رفتارهاي بدون احترام  و 
 نگاه از باال به پائين  در اين شركت 
منجر به بحران و  برخي  ديگر از 
مسائل عجيب  قبلي، مي تواند  منجر 
به بروز مشكالت بسيار در اين صنايع 

  .شود
  
 26به گزارش فارس، روز پنجشنبه *

دي، پرستاران ماهشهر همزمان با 
بازديد وزير بهداشت از بيمارستان حاجيه 
نرگس، در اعتراض به عدم دريافت 

اين بيمارستان  سال اخير در 2حقوق در 
تجمع كرده و اعتراض خود را به گوش 

  .وزير رساندند
  
 دي ايلنا، بيش از 26به گزارش روز *

 كارگر پلي اكريل اصفهان با دريافت 20
هايي جداگانه از سوي مديران  نامه 

كارخانه، به دليل آنچه شركت در 
» تجمعات غيرقانوني و دادن شعار«

  . دخوانده شده، تهديد به اخراج شدن
  

 تن از 1200 دي 26روز پنجشنبه *
كارگران شاغل در شركتهاي حفاري به 
دليل فسخ قرارداد شركتهاي حفاري 
بيكارشده، دست به تجمع اعتراضي 

به گزارش ايران كارگر، اين دو . زدند
 دانا و OESOشركت حفاري كه از 

ژئوفيزيك شركتهاي بزرگ حفاري نفتي 
قه هستند و در شهرستان گچساران منط

بي بي حكيمه مستقر مي باشند قرار بود 
 تا 92كه از تاريخ اول فروردين سال 

 در اين منطقه در 93اول فروردين 
حفاري چاههاي نفت با هم همكاري 

 دي 26ولي روز پنجشنبه . داشته باشند
به دليل مشكالت مالي و كش و 
قوسهاي فراواني كه داشتند قراردادهاي 

 1200 خود را فسخ كرده و بيش از
كارگر اين دو شركت بيكار شدند و اين 
در شرايطي است كه حقوق و مزاياي 

  .اين كارگران نيز پرداخت نشده است
  
به گزارش ايران كارگر، روز پنجشنبه *

دي صد تن از كارگران لوله سازي 26
اهواز در نمايشگاه بين المللي در 
كيانپارس مقابل غرفه شركت نفت 

كارگران . نددست به تجمع اعتراضي زد
معترض از اينكه خانه هايهايشان را كه 
زير نظر شركت نفت ساخته شده، 
شركت نفت قصد فروش خانه هاي آنان 
را دارد به اين اقدام ضد انساني شركت 

  .نفت اعتراض كردند
  
 دي، جمعي از رانندگان 28روز شنبه *

خطوط تاكسيراني داخل شهري ابهر در 
كرايه اعتراض به عدم افزايش نرخ 

تاكسي در مسيرهاي داخلي، در مقابل 
سازمان حمل و نقل شهرستان ابهر 

به گزارش ابهر آنالين، . تجمع كردند
تجمع كنندكان با ابراز ناراحتي از 
افزايش بي رويه تعداد تاكسيهاي موجود 

  در سطح شهر با توجه به كمي مسافر، 
  22بقيه در صفحه 



  18 صفحه                    1392اول بهمن   – 343 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :ماه گفتار

 ارزش پول دو را تعهد بدون هنر بنده"
 قدرت بر هميشه هنرمند. گذارم نمي
 مي يكي اگر حاال قدرت، با نه است

 برود بگذار باشد، قدرت با برود خواهد
 رييس فالن تنبان بند با را خودش
 نيست، مهم برايم اصال. بزند دار جمهور

 نه است مهم برايم بودنش زنده نه
 - 1304 آذر 21شاملو،  مداح. (مردنش

  نگار، روزنامه شاعر، ،1379 مرداد 2
بنيان  از و نويس  فرهنگ مترجم،

 ايران نويسندگان كانون دبيران و گذاران 
  )قيام از پس و پيش در
  

 اول آنها. نكنيد بحث احمقها با هرگز
 مي پايين خودشان سطح به را شما

 در زندگي عمر يك تجربه با بعد كشند،
 مارك. (دهند مي شكست را اشم آن،

 آوريل 21 - 1835 نوامبر 30تواين، 
 او. آمريكايي طنزپرداز و نويسنده ،1910
 ماجراهاي رمان مديون را خود شهرت

 تام ماجراهاي و) 1885 (فين هاكلبري
  )است) 1876 (ساير

  
   .....هنر و سياست

  
نجفي و محمود  واكنش شاهين

 با هنرمندان دولت آبادي به ديدار

   روحاني

 در معترض خواننده نجفي، شاهين
 با روحاني حسن ديدار به واكنش
 تصويري اي بيانيه  هنرمندان از گروهي
 در هم آبادي دولت  محمود. كرد منتشر
 "باشد نشده دير اگر" عنوان با متني
  .كرد بيان را خود حضور علت

 بيانيه اين آغاز در نجفي شاهين
 به[ گدايي كاسه":  گويد مي تصويري

 را خود حق دريوزگي با و] گرفتن دست
 نوعي تجلي جز چيزي طلبيدن، حكام از
 مدرن هنري – سياسي اختگي از

  ".نيست
: گويد  مي بيانيه اين ادامه در نجفي آقاي

 سرزمين اين هنرمندان و هنر بر بايد"
 خفيف و خوار اينگونه وقتي گريست،

 و نام و امنيت گيرودار در و شوند مي 

 نشيمنگاه حصير را شان ثيت حي نان،
  ".كنند مي  دولتمردان

 يك فقط كه بيانيه اين پايان در او
:  پرسد مي كنايه با است، نيم و دقيقه

نمي  آنچه  فهميم، مي را شما بزدلي ما"
 هنرتان با شما ترس تواماني فهميم 

  ".است
 حاكميت به نزديك  هاي رسانه برخي

 به تندي بسيار واكنشهاي ايران در
   .دادند نشان نجفي شاهين

 كيميايي، مسعود سينماگران ميان از
 و آرا فرمان  بهمن ميالني، تهمينه
 خوانندگان ميان از اعتماد، بني  رخشان
 نويسندگان، بين در و ناظري شهرام
 ترين شاخص  از  آبادي دولت محمود
 چهارشنبه شامگاه كه بودند  هايي چهره

 يدارد به وحدت تاالر در  ماه دي 18
 اين ميان از. رفتند روحاني حسن

 تاكنون آبادي دولت  آقاي فقط اشخاص
 و وحدت تاالر در حضور از اش انگيزه 
 را روحاني حسن سخنراني درباره نظرش

  .است كرده بيان
 از پس آنچه" تاكيد دارد آبادي دولت

 روحاني جمهور رييس  سخنان شنيدن
 از كلياتي ، آمد پديد ديگران انديشه در

 "است تصور قابل بهبودي و اميد جنس
 تاالر از": و از طرف ديگر مي گويد 

 داوريها اين به نخواستم و رفتم بيرون
 -بردار" حكومت ، آقا كه كنم باور

مي  شان يكي  اينكه يا  كند، مي  "بگذار
 را گره ها  آيد مي يكي  زند، مي  گره آيد 

  ".كند مي  باز وعده با

  
  

   ....موسيقي

  
 ثانيه اي از 10 ممنوعيت رفع

  نمايش ساز در تلويزيون

تلويزيون دولتي جمهوري اسالمي براي 
 ساله 34نخستين بار در طول حيات 

اش، تصوير سازهاي موسيقي به هنگام 
اين تلويزيون . نواخته شدن را نشان داد

در اواخر دي ماه لحظات كوتاهي از 
نوازندگي يك گروه موسيقي را نشان 

ري در ستايش پيامبر داد كه اشعا
  . مسلمانان مي خواندند

اين اقدام با استقبال شماري از 
به نوشته روزنامه . هنرمندان روبرو شد

، سامان عليپور، سرپرست گروه "شرق"
موسيقي مزبور، نمايش تلويزيوني را 

اقدامي بسيار خوب كه بايد تداوم "
 توصيف كرد "داشته باشد

و شهرام ناظري در اين 
بسر بردن ايران "ز رابطه ا

 خبر "در يك دوره جديد
  .  داد

 بختياري، غالمرضا اكنون
  مي برنامه اين كننده تهيه 

گويد كه نشان داده شدن 
ساز يك اشتباه فني بوده و 
به سياست ممنوعيت آن در 

 حين در": تلويزيون ارتباطي ندارد
 ما سوي از اشتباهي برنامه، اجراي

 10 مدت به و داد روي برنامه سازندگان
 به موسيقي گروه از تصويري ثانيه

  ".شد داده نشان هايشان ساز همراه
 ها ساز از كه تصويري": كرد تاكيد وي

 تغيير به ربطي رفت، تلويزيون آنتن روي

 سازمان عملكرد يا و نگاه در تحول و
 سهوي اشتباه فقط و ندارد سيما و صدا
 من البته و داد روي ما سوي از كه بود
  ". ايستم مي هم اشتباه اين امدپي پاي

  
 جهان ويديوي موزيك بلندترين

  برتر هاي ترانه  جدول صدر در

  

 جدول در جهش بزرگترين هفته اين
 موفق خواننده و كننده تهيه  را  ها ترانه

 او. داشت "ويليامز فرل" آمريكايي
 ترين طوالني  كه  اي ترانه با توانست
 لجدو در صدر دارد، را ويديو موزيك

  .بگيرد قرار آلمان برتر هاي ترانه 
 كننده  تهيه و خواننده"happy"ترانه 
 "ويليامز فرل" آمريكايي بزرگ

(Pharell Williams) را بينندگان 
 ترانه اين. كند مي تشويق رقص به

 Despicable Me" فيلم آهنگ
 سايت وب  روي. هست نيز "2

24hoursofhappy.com  توان مي 
 گوش ترانه اين به ساعت 24 مدت به

  .داد
  

  ......سينما
  

 "آمريكايي كالهبرداري " فيلم

   گلوب گلدن جايزه برنده

 گلوب گلدن جوايز دوره يكمين و هفتاد
 ،"پولر امي" و "في تينا" ميزباني به

 لس شهر در آمريكايي كمدينهاي
  .شد برگزار كاليفرنيا آنجلس

 به "الرنس جنيفر" نصيب جايزه اولين
 فيلم در زن كملم نقش خاطر

 ايمي" .شد "آمريكايي كالهبرداري"
 كالهبرداري" زن بازيگر ،"آدامز

 گلوب گلدن يك برنده هم "آمريكايي
 همچنين "آمريكايي كالهبرداري" .شد

 يا كمدي رشته در فيلم بهترين جايزه
  .برد را موزيكال

  
 اصلي بازيگر ،"كرانستون برايان"

 راه" تلويزيوني موفق سريال
 نامزدي، بار پنج از بعد ،"ريخالفكا

 راه". شد خود گلوب گلدن اولين برنده
 سريال بهترين همچنين "خالفكاري

  .شد شناخته درام
 بهترين جايزه "بردگي سال 12" فيلم
. كرد خود نصيب را درام بخش در فيلم

 "شتاب" ،"جاذبه" ،"فيليپس كاپيتان"
 رشته اين نامزدهاي ديگر "فيلومنا" و

  .بودند
 در بازي خاطر به "مكانهي ومتي"
 جايزه "داالس خريداران باشگاه"

  برد را مرد بازيگر بهترين
  
  

  19بقيه در صفحه 
  

  ماه هنري رويدادهاي
 ليال جديدي
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  ماه هنري رويدادهاي
  

  18بقيه از صفحه 
  

: اسكار نامزد فلسطيني فيلم

  دلداده بين دو بلند ديوار

 كارگرداني به "عمر" سينمايي فيلم
 فلسطيني سينماگر ،"اسعد ابو هاني"

 منطقه از فيلم آخرين ناصره مقيم
 سينمايي محافل در كه است خاورميانه

  .است برانگيخته زيادي توجه
 جشنواره دوره آخرين رد "عمر" فيلم

 ويژه جايزه ،2013 مه كن، سينمايي
  .كرد خود آن از هيات داوران را

 زير خود را سياسي پيام "عمر" فيلم
 كرده عرضه عاشقانه درام يك پوشش

 جوان كارگر يك سرگذشت فيلم. است
 "بكري آدم" بازي با عمر نام به نانوا

 و خطر و ترس با گاهي از هر كه است
 عبور "امنيتي ديوار" از گلوله ررگبا زير

 محبوب دختر ديدن براي و كند مي 
  .رود مي  باختري كرانه به خود

  

 پيدا افزايش سينما بليط قيمت

  كرد

 جشنواره" ايام در ها سينما بليط قيمت
 قيمت. كند مي  پيدا افزايش" فجر فيلم
 5500 مبلغ از ايام اين در سينما بليط

 8000 مرق به گذشته سال در تومان
  .رسد مي  جديد سال در تومان

 انجمن رييس اشرفي، محمدرضا
 وضعيت": گويد مي سينماداران
 بسيار امروز كشور سينماهاي
 تعطيلي، خطر و است نااميدكننده

 دولت. كند مي  تهديد را زيادي سالنهاي
 اختصاص با گام اولين در تواند مي 

 را سينما بليطهاي تعدادي اي بودجه 
 يا درآمد كم  اقشار اختيار در و كند تهيه

 نوعي به تا دهد قرار دولت كارمندان
 سينما سالنهاي  هاي هزينه از بخشي
  ".شود جبران

 به فيلمها فروش درصد 50": افزود وي
 مشخص كامال و رسد مي  كننده تهيه
 فيلم يك فروش ميزان اگر كه است
 بخش به نيز شاياني كمك باشد، زياد

  ".كند مي  توليد
  

  .....عكس

  

  عكسهاي مجموعه

  ،"جنگ در زندگي"

  گا دوله لوكاس جايزه برنده

 برنده ايراني، عكاس سعيدي، مجيد
 گا دوله  لوكاس انجمن جايزه سومين

 در زندگي" عكسهاي مجموعه براي
  .شد "جنگ

  
 مي زندگي پاريس در كه سعيدي آقاي
 افعانستان در سال چهار كه گفت كند،

 دليل به زهجاي اين و كرده زندگي
 او به كشور اين مردم زندگي از عكاسي

  . است شده اهدا
 اف رابرت" جايزه اين از پيش او

 از عكسهايش مجموعه براي را "كندي
 خبري عكاسي رشته در افغانستان

 جايزه همچنين و بود كرده دريافت
به او تعلق  2010 سال در يونيسف

  .گرفت
  

  .....شعر
  

  

  

 و چهل رسيدن فرا مناسبت به

 رستاخيز سالگرد سومين

  سياهكل

  
 تدفين ي خطابه

   شاملو احمد
  
  

 غافالن
 همسازند،

 توفان تنها
 .زايد مي ناهمگون كودكان    

 همساز
 سانانند، سايه

 محتاط
 آفتاب مرزهاي در
 زندگان هيات در

 .مردگانند     
 افكنانند، دريا به دل وينان

 آتشها ي دارنده پاي به

  
 زندگاني

 رگم دوشادوش   
 مرگ پيشاپيش        
 مرگ با كه سپس آن از زنده هماره

 نام بدان همواره و
 بودند، زيسته كه      

 تباهي كه
 شان خاطره بلند درگاه از

 .گذرد مي سرافكنده و شرمسار         
 چشمه كاشفان
 شوكران فروتن كاشفان

 شادي جويندگان
 آتشفشانها مجري در      

 لبخند بازان شعبده
 درد شبكاله در      

 شادي از تر ژرف جاپايي با
 .پرندگان گذرگاه در
 ايستند مي تندر برابر در

 كنند، مي روشن را خانه
  .ميرند مي و
  

  طنز

  

  خرسندي هادي

  

  
  

  مشو روحاني عالف هموطن
  مشو خواني تعزيه اين زينب

  بددهن گوي ياوه آن پس از
  مشو سخنراني استاد محو

  مكن خودارضايي مواعيدش با
  مشو شيطاني خواب، در همچنين

  رژيم اين عزاي و عروسي در
  مشو قرباني جوجه و مرغ مثل
  سوار آن بر رهبري خر، همان خر

  مشو پاالني تعويض از خوشدل
  زرد و سرخ و بنفش و سبز از بگذر

  مشو زنداني رنگ، حصار در
  چراغ با دزد ز روشن ات خانه

  مشو چراغاني از شاد بيخودي
  است سارق ستد خانه كليد تا
  مشو نگهباني از شكايت در

  مخور اي.او.وي و سي.بي.بي گول
  مشو مجاني و مفت حرف خام
  نمان امت رودرواسي توي

  مشو ناداني و جهل وامدار
  ميكني پيدا زود را خود راه

  مشو ايراني ادراك منكر
  مگو كن لنگش گود كنار از

  مشو ثاني خرسندي هادي
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تاريخ مهاجرت به قدمت تاريخ انسان 

 دورانسانها از زمانهاي . برمي گردد
جهت دستيابي به زندگي تازه و بهتر به 
. سرزمينهاي ديگر نقل مكان كرده اند
ه امروزه، افراد، سرزمين مادري خود را ب

 مخرب جنگ، سياست پيامدهايدليل 
 ترك مي فزايندهسركوبي دولتها و فقر 

 مهاجرت به راه حلي در حقيقت،. كنند
شخصي جهت رفع مشكالت همگاني 

  .بدل گشته است
مهاجرت نيروي كار نيز به بيشمار 

محل مشكالت كارگران در كشورهاي 
. شان ربط پيدا مي كند اقامت

كارفرمايان، دفاتر استخدام، كشورهاي 
دريافت كننده و فرستنده از پديده 

 مهاجران ارزان كار سخت و  ومهاجرت
مهاجرت براي كشورهاي . برندبهره مي 

راهكاري  همچونترك شده يا فرستنده 
.  عمل مي كندپيشرفترشد و براي 

كشورهاي فرستنده نه تنها از طريق 
 به كشورهاي  خودمهاجرت شهروندان

ين مي آورند، يديگر نرخ بيكاري را پا
يزبان  مكشور اي كه از  سرمايه ازبلكه

، به كشور فرستنده سرازير مي گردد
  . هره مند مي شوندب

جهت قدرداني از برخي كشورها 
هرمانان ق"به آنها لقب مهاجران زن 

ه تنها براي ن داده اند كه "اقتصادي
خويشاوندان، بلكه براي همه شهروندان 
. ميهن خويش فداكاري مي كنند

كشورهاي ميزبان، از نيروي كار ارزان 
بور زكشورهاي م. مهاجران سود مي برند

ران مهاجر، كمبود نيروي از طريق كارگ
كار در بخشهاي ارتباطات، بهداشت و 

 و يا كار خانگي را كاهش مي دهند
طبقه متوسط امكان مراقبت از براي 

.  فراهم مي آورندسالمندان و كودكان را
حفره هاي ناشي از  آنها به اين وسيله

كاهش امكانات رفاهي و همگاني دولتي 
 – دليل اعمال سياستهاي نوه ب

.  را با هزينه كم پر مي كنندراليستيليب
 بر اينها، كشورهاي ميزبان از افزون

 نيروي كار  و مهاجرتپديده فرار مغزها
 كه با تحصيل كرده يا ماهرانسانهاي 

سرمايه كشور خود آموزش ديده اند، 
طبقات مرفه نيز با بهره . بهره مي برند

عنوان كارگران ه برداري از مهاجران ب
شان  يمت، خرج زندگيخانگي ارزان ق

  . و كيفيت آنرا باالتر مي برندكاهشرا 
مثابه ه امروزه ميزان مهاجرت زنان ب

طور حيرت انگيزي در ه  ب،گرايشي نوين
در گذشته . جهان افزايش يافته است

 كردندتنها مردان اقدام به مهاجرت مي 
وليكن . و زنان دنبال روي آنان بودند

اجرت طي بيست سال گذشته، پديده مه
ه  ب،چهره اي زنانه پيدا كرده است

كه زنان بيش از نيمي از  طوري
عالوه بر . شكيل مي دهندتمهاجران را 

اين، بيشتر زنان مهاجر يگانه و يا اصلي 
. ترين نان آور خانواده هايشان هستند

 پژوهشگر، نويسنده و "ساسكيا ساسن"
زنانه "بور را زل زنان، گرايش ميمسا

اهي براي نجات و شدن دستيابي به ر
جوامع، دولتها و .  مي نامد"ادامه بقا

كشورهاي پيشرفته با گذشت زمان هر 
چه بيشتر به نيروي كار زنان وابسته و 

بدين گونه، شرايط . نيازمند مي شوند
كاري و ضرورت بقاي زنان، بار سنگيني 

ترين، كم مزدترين و  بر دوش محروم
استثمار شده ترين كارگران كه زنان 

زنانه شدن ". تند، گذارده استهس
 كه  است پديده اي اجتماعي"مهاجرت

پير شدن دموگرافيك مانند  تغييراتبه 
جمعيت و رشد ميزان مشاركت زنان در 

 بيش از پنجاه درصد(نيروي كار جهان 
نزديك به هفتاد درصد در در جمع و 

ربط پيدا مي ) برخي كشورهاي صنعتي
كار در   نيروي نياز بهاين زمينه،. كند

مواد  ، و درمانبخشهاي بهداشت
ي، هتلها، كار خانگي و نگهداري از يغذا

كودكان، بيماران و سالمندان را افزايش 
 در بخشهاي مراقبت و مشاغل. مي دهد
 ، دچار دوگانگي بارزي ستنگهداري

زيرا فعاليتي خصوصي و همزمان 
  .رودشمار مي ه عمومي ب

  
ان  در جهروشنكار خانگي به پنج دليل 

  :رو به افزايش است
ه  دولتي و همگاني بامكانات كاهش. 1

دليل اعمال ه در حوزه خدماتي بويژه 
  ليبراليستي - سياستهاي نو

 فاكتورهاي جمعيتي مانند پير شدن. 2
   كشورهاجوامع 

 -دگرگوني در نقش اجتماعي. 3
 موجب افزايش  كهاقتصادي زنان

 و اشتغال مشاركت آنان در نيروي كار
از .  را فراهم ساخته است از خانهبيرون

 گرفتن كمك برايهمين رو، نياز به 
 به ضرورتي جهت ،"كارگر خانگي"

سازگار ساختن آن با  و  كار بيرونانجام
  كارهاي خانگي تبديل شده است

 .ي و تجاري سازي كار خانگييكاال. 4
البته كار خانگي هنوز در بسياري مناطق 

دستمزد جهان يا بدون دستمزد و يا با 
  ين انجام مي پذيرديبسيار پا

 كه در بسياري از واقعيتاين . 5
 از ، خاورميانه درويژهه  ب،كشورها

عنوان كارگر خانگي ه مهاجران ب
 بيانگر شرايط و ،استفاده مي شود

 خواه بخشي از نيروي - موقعيت زنان
، كار باشند كه دستمزد دريافت مي كنند

   است-خواه بخش بدون مزد
  

طور آشكار مشتاق ه ايان بكارفرم
استخدام كارگران زن مهاجر هستند كه 
امروزه بيشتر مليتي فيليپيني يا 

اولويت در استخدام با . ي دارنديسريالنكا
ست كه اجازه اكارگران زن مهاجري 

 زيرا تحت نظر و ،كار يا اقامت ندارند
كنترل قرار دادن كارگران مهاجر 

و غيرقانوني توسط كارفرمايان بهتر 
   .تر است راحت

 زن بيشتركارگران خانگي مهاجر كه 
 در خانواده هاي طبقات مرفه و ،هستند

 خانواده ها، افراد مجرد، نزدمتوسط، 
مادران و يا پدران تنها، سالمندان و يا 

كار نظافت، آشپزي، ه بيماران، ب
  كار خانگي . نگهداري و مراقبت مشغولند

  
ه  ك"كاربردي"را مي توان به دو بخش 

 كه جنبه "اجتماعي"ي ست و ياجرا
.  و مراقبت دارد، تقسيم كردنگهداري
 آشپزي، نظافت و شامل نخستين

  وشستشو مي باشد و دومي نگهداري
 را در بر مي گيرد كهمراقبت از ديگران 

اين . جنبه احساسي و عاطفي نيز دارد
نوع كار خانگي ضرورتا وابسته به 

و احساسات و عواطف انساني مي شود 
بدون ابراز عواطف انساني عينيت پيدا 

بدين ترتيب، كارگران خانگي . نمي كند
كه به امر نگهداري از ديگران مي 

 نه تنها كيفيت زندگي خانواده ،پردازند
 ، مي دهندارتقارا ي كارفرمايان خود ها

احساس و " بلكه يك ارزش اضافي
 مي توليد آنها نيز براي "عاطفه انساني

  . كنند
جرت زنان كارگر از كشورهاي با مها

فقير به كشورهاي ثروتمند جهت 
ه دستيابي به زندگي و شغل بهتر ب

عنوان خدمتكار، پرستار آسايشگاه و 
 كار فراملي با گرايش تازه ارباز كودكان،
جذب "گرايش اين .  شده استاي روبرو

 به معناي "يا فرار مراقبتهاي انساني
 از انتقال مراقبتهاي انساني و عاطفي

كشورهاي فقير به كشورهاي ثروتمند 
مي باشد كه به نابرابري و حتي تخريب 

به . مراقبتي زنان مي انجامد نيروي كار
بيان ديگر، مراقبتهاي انساني و عاطفي 

 و ثروتمند در مرفهكه در خانواده هاي 

كشورهاي صنعتي توسط زنان كارگر 
مهاجر صورت مي پذيرد، در مناطق 

اي فقير و فرستنده كشوره(ديگر جهان 
جذب . كمياب شده است) مهاجران

مغزها يا فرار مغزها، پديده اي مخرب 
وليكن فرار . براي كشورهاي فقير است

مراقبتهاي انساني نتايج مخرب تر و 
ي كه يبرگشت ناپذيري براي كشورها

 به بار  مهاجرت مي كنند،هازنان از آن
 بسياري از زنان مهاجر به اميد .مي آورد

يابي به زندگي و سرنوشت بهتر دست
 به  دستبراي خود و خانواده هايشان

آنان اعضاي خانواده .  مي زنندمهاجرت
شان را براي سالهاي  و حتي كودكان

بدينوسيله، .  ترك مي كنندطوالني
 مهاجرت زنان به فرسايش و تخريب

جهان سوم زندگي اجتماعي در جوامع 
 زيرا روستاها و شهرهاي ،مي انجامد

  ورهاي فقير از زنان و مراقبتهاي كش

  
. انساني و عاطفي آنان تهي مي گردد
ه مهاجرت وسيع زنان و اشتغال آن ب

مثابه كارگر خانگي، موجب تهي سازي 
جهان سوم از نقطه نظر مراقبتهاي 

اگرچه زنان . انساني و عاطفي شده است
كارگر مهاجر تالش مي كنند تا با 

تباط ارسال هديه، پول و برقراري ار
تلفني با فرزندان خويش رابطه عاطفي 

 ولي در ،شان را حفظ و تداوم بخشند
 آنها، مراقبت ديگران از فرزندان غيبت

اين موضوع . مي شودالزامي و ضروري 
را مي بايست مورد توجه قرار داد كه 

كه مردان مهاجرت مي كنند،  زماني
زنان از فرزندان خويش نگهداري مي 

 زنان مهاجرت مي كه  ولي زماني،كنند
 مردان مي بايست سنتهاي ،كنند

نه پيرامون تقسيم امناسبات پدرساالر
 تا  را ناديده بگيرندجنسيتي نقش والدين

مراقبت  قادر باشند از فرزندان خويش
وليت ومس صورت، بار در غير اين. كنند

نگهداري بر دوش ديگر زنان خانواده، 
اين اگرچه . است ...مادربزرگها و عمه و

موضوع مراقبتهاي مادري را جهاني مي 
 مراقبتهاي انساني را زنجيره ولي ،سازد

در جهان نابرابر ساخته و زندگي روزمره 
شهروندان كشورهاي فقير را ناتوان تر 

  .مي سازد
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ی که خيال "حق مسلم"
 باطل از آب درآمد

 
يدي جداليل  

 
 كاخ ي منتشر شده از توافق ژنو از سويي اجرااتييجز
 ي حكومت خامنه ازي جنون آمي برباد رفتن نقشه هاد،يسف

 مي رژ"حق مسلم".  گذاشته استشي به نمايرا به روشن
 مردم ي وپاش ثروت ملختي با ري به بمب اتميابيدر دست

 كارگران و زحمتكشان، ي زندگدني كشاهيه روز س و برانيا
در مخالفت و اعتراض به .  از آب درآمده استطل بااليخ
 دار نرفت و ي چه سرها كه باالانتكارانه،ي خياستهاي سنيا

 .  نشددهي و شكنجه ها كه كشهايچه زندان
 
 شده، لتري في جمهور كشورسيي ر،ي روحانيتري توامي پدر

 در ي جهانيقدرتها" زده شده كه  الفيسيبه زبان انگل
رابطه " و " فرود آورده اندمي سر تسلرانيبرابر ملت بزرگ ا

 بر تيواقع. " استوار استرانيما با جهان بر منافع مردم ا
 اساس بودن يحسب داده ها و شواهد موجود، نشان از ب

 . و بن داردخي ادعاها از بني ايهر دو
 

 " ژنوميتفه"ده از  منتشر شاتيي آنكه بر اساس جزنخست
 متعهد شده پس از ي اسالمي جمهورد،ي كاخ سفياز سو

 از روز ،ي اتمي انرژي المللني آژانس بديانتشار گزارش جد
 ي سازي خود در ارتباط با غنيتهاي فعالي تمامهي ژانو20
 قيرق" اتي را متوقف كرده و همزمان، عملي درصد20
 ييود را تا جا خي درصد20 ومي اورانرهي از ذخيمي ن"يساز

 نداشته باشند، آغاز " مجددي سازيغن" تي قابلگريكه د
 :  تعهد دادهمي رژنيهمچن. كند
 
 اي و دي جديوژهايفي در جهت ساخت سانتري اقدام-
 اوردي از كارافتاده به عمل نيوژهايفي كردن سانترنيگزيجا
 
 راكتور اراك را متوقف لي و تكميرسان  سوخت اي ني تام-

 كند
 
  دهداني پاي برنامه هسته اشبردي پيهمه تالشها برا به -
 
  را كنار بگذارد ي هسته ادي جديها  ساخت مجموعه -
 
 سوخت و نگاه داشتن ي از احداث هرگونه مجتمع فرآور-

  كند ي درصد خوددار5 در سطح ي سازي غنيتهايفعال
 

 در متن ي اسالمي از تعهدات جمهوري باال فقط بخشموارد
.  استندهي شش ماه آي براكايوسط دولت آمرمنتشر شده ت

 از ي تنها بخش كوچكم،ي شده رژاديدر مقابل اقدامات 
 شود ي برداشته م"قابل برگشت" آنهم به صورت مهايتحر

 200 و ارديلي آن آزاد كردن حدود چهار منيكه مهمتر
 آنهم به طور ي بلوكه شده نفتي از درآمدهار دالونيليم

 ي كامل برنامه يصورت اجرا شش ماه و در ي طيقسط
 .عمل است

 
 اعالم شده اتيي تا كنون در برابر جزي اسالميجمهور

 اخبار رانيمردم ا. ستي نلي دلي بني كرده و ااريسكوت اخت
 "رهبر" شنوند، چون ي مي را از منابع خارجمي رژيتوافقها

 به آنها حساب پس بدهند ستنديو اعوان و انصارش حاضر ن
 يدنهاي و شاخ و شانه كشهايي گزافه گوتي بار مسوولريو ز

 مانند دزدها دور از چشم مردم به ميرژ.  شان برونديتوخال
 كند تا از مكافات مالباختگان خود را ي منيعسس تمك
تعهد آنها تنها به .  به مردم ندارندي تعهدنهايا. نجات دهد

 . حفظ خود در قدرت به هر بهاست
 ي د28شنبه ...  خبريفراسو" 
 

    

خامنه " اس�م سياسی"
حاج "ای به روايت 

  "محمود کريمی
  

  منصور امان
  

دو هفته پس از اعالم حمايت رهبر جمهوري 
 مداحان و مشاركت فعال آنها -اسالمي از اوباش 

 به سود خويش، يكي "نظام"در درگيريهاي داخل 
 شاخص اين - از سر بدنامي -از چهره هاي 

اي او ارسال باندهاي سياه، صورت حساب را بر
  . كرده است

فرد مزبور كه رسانه هاي حكومتي از وي به نام 
 ياد مي كنند، متهم شده "حاج محمود كريمي"

است كه پس از يك تصادف رانندگي، به اتفاق 
همراهانش به سرنشينان خودروي ديگر حمله 
برده، به روي آنها هفت تير كشيده و تيراندازي 

وضيح داده اند كه همين رسانه ها ت. كرده است
  . آقاي كريمي داراي مجوز حمل سالح مي باشد

البته اين رسانه ها روشن نكرده اند كه دليل صدور 
چنين مجوزي براي نامبرده و مسلح كردن وي چه 
مي باشد، اما نگاهي به كاركرد طيف مزبور براي 
حكومت و وظايفي كه آمرانش بر عهده آن 

  .را برطرف مي كندگذاشته اند، اين ابهام 
آنها به مثابه پياده نظام دستگاه هاي امنيتي، مامور 
انجام كارهاي كثيف سياسي و جنايي هستند كه 
. حكومت مايل به پذيرفتن مسووليت آنها نيست

حوزه ماموريت مزبور از حمله به سفارتخانه ها، 
برهم زدن مراسم يا سخنرانيهاي جناحها و 

و كفن پوشي عليه آنها باندهاي رقيب تا جوسازي 
در بعد ديگر، اين . و جز آن را در بر مي گيرد

باندهاي سياه بخشي از استراتژي ترور 
سيستماتيك جامعه، وحشت پراكني و تحريك 
بخشهاي عقب مانده جامعه و لُمپن پرولتاريا عليه 
اقشار و طبقه هاي مدرن شهري و خواسته هاي 

  . آنها را به پيش مي برد
ين نظر، تپانچه كشي گانگستر هار شده در هم از ا

اتوبان، تنها مورد تيراندازي اوباش مورد حمايت 
آنها در . آقاي خامنه اي به روي شهروندان نيست

 با سالحهاي گرم و سرد به 88جريان خيزشهاي 
سوي مردم رها شدند و در انجام ماموريت خود كه 

خرج دادن حداكثر وحشيگري براي ترساندن به 
  .آنها بود، چيزي فرو نگذاشتند

با توجه به اين خدمات است كه آقاي خامنه اي در 
 آذر، پس از حمله جناح رقيب به 28

چاقوكشهايش، بي درنگ به حمايت از آنها 
هياتها نمي توانند "برخاست و با تاكيد بر اينكه 

مباحث "خله در ، آنان را به مدا"سكوالر باشند
اسالم " تشويق كرد و خط داد كه "اسالم سياسي

اسالم خون " و "اسالم مقاتله" يعني "سياسي
   . "دادن

مداح ششلول بند، چراغ سبز آقاي خامنه اي را كه 
ديرگاهي ست پنهان و آشكار به اراذل شُهره، اليه 
هاي انگلي جامعه و ناكسان مكتبي عالمت مي 

در .  مشاهده كرده است"بصيرت"دهد، به ديده 
محاسبه وي آنچه كه براي ارباب حالل است، بر 

     .ُغالم نيز حرام نيست
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 مراقبت در جهان شامل سلسله ارتباطات زنجيره
مراقبتي و عاطفي بين افراد در سراسر جهان است 

 در آن، زندگي روزمره تگسسكه هر گونه 
.  مخاطره روبرو مي سازداشهروندان جهان را ب

ي سازي كار خانگي، زنان را از نظر ياگرچه كاال
 از جنبه اما ،جنسيت به هم نزديك مي سازد

تر مي كند و دور  از هم ي، مليت و قوماتيطبق
دستمزد كارگران زن كه در حالت عادي بسيار 

.  مي دهدشكاهين است را بيش از پيش يپا
فرهنگ غالب، حتي در كشورهاي صنعتي معتقد 
است كه كودكان به شيوه بهتري توسط مادران 

كارگران (، نسبت به زنان ديگر د خوبيولوژيك
 نيز  باوراين. مراقبت و محافظت مي شوند) خانگي

. دستمزد كارگران خانگي را بيشتر كاهش مي دهد
ساسي  اح-اگرچه مشاغل مراقبتي ماهيتي اجتماعي

ل شد، يدارند كه مي بايست دستمزد باال براي آن قا
اگرچه كارگران خانگي از فرزندان، پدران، مادران و 
اعضاي خانواده كارفرمايان خويش با ابراز عشق و 

 آنهاعاطفه انساني نگهداري مي كنند، ولي دستمزد 
ليپين و يي مانند فيكشورها. بسيار ناچيز است

هيل دريافت اجازه و مدارك سريالنكا، زنان را با تس
 موسسه هاي حمايتي ايجادمورد نياز قانوني يا با 

مانند دوره هاي شش ماهه دريافت ديپلم 
 به مهاجرت به كشورهاي ثروتمند ،خدمتكاري

تنها در فيليپين، . جهت كار خانگي تشويق مي كنند
 دفتر وجود دارد كه براي زنان، كار 1200بيش از 
ورهاي ثروتمند مهيا مي  در كش"مناسب"خانگي 

  .سازد
  

  عنوان كارگر خانگيه گذران زندگي ب
مراقبت در تمام حوزه هاي مشاغل اجتماعي مي 

به رسميت شناخته شود و ،  شدهبايست سازماندهي
 مناسباتزيرا زندگي انسان بدون ارايه گردد، 

حيات انسان در . مراقبتي، غيرقابل تصور است
ا و ارتباطات صورت فرسايش و تخريب فعاليته

   .خطر خواهد افتاده مراقبتي ب
كارگران خانگي در بسياري موارد مي بايست در 

صورت شبانه روزي ه منازل كارفرمايان خود ب
سكني گزينند تا خدمات آنان همواره در دسترس 

 بيرون دور نگاه مي محيط را از آنها،  امراين. باشد
عه  و ارتباط يكپارچه آنان با جامهمسازيدارد، 

ارتباط بين كارگر و .  مختل مي نمايدبكليجديد را 
 رعيتي -  اربابشكل ،دليل محيط خانهه كارفرما ب

ي يخود گرفته و مانع احقاق حقوق اوليه و شكوفاه ب
ترقي و پيشرفت . استعداد و خالقيت آنان مي شود

خواه ، در حوزه كار خانگي براي زنان كارگر مهاجر
. باشند، غيرممكن استداراي تحصيالت باشند يا ن

تر و مضرتر از همه اينها، حبس خانگي  دردناك
 را از دادخواهي در مواردي چون هااست كه آن

اعمال تبعيض، استثمار و آزار و اذيت شامل 
. خشونت و تجاوز جنسي كامال نااميد مي سازد

كارگران خانگي كه از مدارك قانوني جهت اقامت و 
ند دستمزد بسيار  با معضالتي مان،كار محرومند

 نشدن پرداخت ناچيز يا عدم پرداخت دستمزد،
 امكانات الزم و ضروري نداشتناضافه كاري و 

 هابور آنزمعضالت م. هنگام بيماري روبرو مي گردند
هراس از اخراج، . را به بردگان خانگي بدل مي سازد

شرايط و موقعيت كارگران خانگي را بيش از پيش 
يدگي به اعمال خالف به مخاطره انداخته و رس

  . غيرممكن مي سازد  رامجازات شانكارفرمايان و 
   )ادامه دارد (
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شوراي قانونگذاري 

  تونس برابري

   زنان و مردان را

   تصويب كرد
  

  
  راديو بين المللي فرانسه

  2014 ژانويه 6 - 1392 دي 16دوشنبه 
   

تونس در يك اقدام بي سابقه در كشورهاي 
برابري بدون تبعيض شهروندان زن و «عربي، 

در قانون اساسي آينده اين كشور را مورد » مرد
  .تائيد قرار داد

 قانون 20ه گزارش خبرگزاري فرانسه، بند ب
 راي 159با  دي 16اساسي تونس روز دوشنبه 

 راي دهنده در شوراي ملي 169 ميانموافق از 
  .قانون گذاري تونس به تصويب رسيد

شود تصويب برابري حقوقي زن و مرد  گفته مي
در تونس نتيجه توافقي است كه ميان نيروهاي 

ريت را دارا اسالمگراي حزب نهضت كه اكث
هستند و نيروهاي الئيك مخالف آن، انجام شده 

  .است
 تالش حزب نهضت براي وارد 2012در سال 

زنان و مردان » مكمل هم بودن « كردن طرح 
در قانون اساسي تونس، با مخالفتهاي جدي 
روبرو شد، مخالفتهايي كه باعث شد اين حزب از 

  .طرح خود دست بردارد
ر و عفو بين الملل با سازمان ديدبان حقوق بش

را محدود دوشنبه اين حال، بند تصويب شده روز 
كننده ارزيابي كرده و گفته اند قانون اساسي بايد 

زنان و مردان با هم « كه اعالم كندبا صراحت 
برابر هستند و از نظر قانون و عملي، حقوق 

  ».كامال مساوي دارند
 قانون 20ناظران مي گويند عليرغم تائيد بند 

ساسي در مورد برابري شهروندان زن و مرد در ا
طور روشني ه ب» برابري جنسيتي«تونس، مساله 

  . نشده استاعالم
گزارش شده كه با اين حال، فعاالن حقوق زن 

  .در تونس، از تصويب اين بند استقبال كرده اند
تونس در ميان كشورهاي عربي تنها كشوري 

ي  تا كنون حقوق بيشتر1956است كه از سال 
 اگرچه در . زنان اين كشور قايل شده استرايب

مساله وراثت، مردان همچنان از امتياز بيشتري 
  .برخوردارد هستند

 

   

 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

 دي در رانيمزدبگ

1392  
  

  17بقيه از صفحه 
از اضافه شدن برخي از تاكسيهاي 
آژانس و تاكسيهاي خطوط تعيين 

لي كه بيش مص-شده مسير ترمينال
 دستگاه مي باشند، انتقاد  150از  

  .كردند
  
كارگران زحمتكش شهرداري *

بهبهان در اعتراض به پرداخت نشدن 
حقوق عقب افتاده خود دست به 

به گزارش .  اعتصاب زده اند
همبستگي ملي، كارگران شهرداري 

 دي هشتمين 28بهبهان روز شنبه 
. روز اعتصاب خود  پشت سر گذاشتند

مچنان از انتقال زباله ها آنها ه
  . خودداري مي كنند

  
جمعي از كارگران پلي اكريل *

اصفهان در اعتراض به ادامه سياست 
كوچك سازي كارخانه كه با وجود 

 فرمانداري شهرستان مباركه ◌ٔ نامه
مبني بر توقف اين روند در حال 
انجام است، بار ديگر در روز دوشنبه 

 دي، در محوطه كارخانه تجمع 30
  .ردندك
  

به گزارش ايلنا، 
  از كارگرانيكي

با اشاره به 
 فرمانداري ◌ٔ نامه

شهرستان مباركه 
 دي  1در تاريخ 

مبني بر توقف 
سياست كوچك 
سازي در 
كارخانه پلي 
اكريل اصفهان، 

گران  كارافزود؛
ناراضي بعد از 
تحصن در مقابل 
دفتر مدير عامل 
به بخش 

 رفته 2اكريليك 
و تابلوهاي الياف 

ده روز را از زاين
سر در اين بخش پايين آوردند و پس 

اي كوتاه، بار ديگر در مقابل  از وقفه
دفتر مدير عامل كارخانه تحصن 
كردند كه اين تحصن همچنان ادامه 

  .دارد
  
دي، تعدادي  30 دوشنبه روزصبح *

از كارمندان كارخانه نساجي كاشان، 
 ماه معوقه 50بعد از به تعويق افتادن 

جرايي نشدن وعده هاي و همچنين ا
مربوط به حق و حقوق بازنشستگي 

  .شان مقابل وزارت كار تجمع كردند

 تن 282تعداد  چهره نيوز،به گزارش 
از كارمندان كارخانه نساجي كاشان 

 ماهه 50با عدم پرداخت معوقه هاي 
و حق و حقوق بازنشستگي شان 
 مواجه هستند كه حتي با توجه به

وعده سال گذشته سازمان تامين 
اجتماعي مبني بر پرداخت بيمه 
بيكاري مشموالن بازنشستگي اما 
هنوز بسياري از اين كارمندان 

  . نشده اندهبازنشست
  
بگيران  جمع زيادي از مستمري*

كانون بازنشستگان گيالن پيش از 
در مقابل  دي 30دوشنبه ظهر روز 

اين كانون تجمع كردند و خواستار 
  .دگي به وضعيت خود شدندرسي

به گزارش فارس، يكي از معترضان 
بيش از هفت ماه فاكتورهاي : گفت

 .بيمارستاني ما پرداخت نشده است
طبق قرارداد با بيمه ايران : وي افزود

قرار بود اين فاكتورها در مدت دو ماه 
 اما با قرارداد بيمه دي ،پرداخت شود

  .اين موضوع انجام نشد
  
  

ندگي قدرت ما جبران عقب

خريد كارگران، نيازمند 

 درصدي مزد 65افزايش 

  است

  
يك فعال مستقل حقوق صنفي 

در محاسبه ميزان : كارگران گفت

ماندگي قدرت خريد كارگران  عقب
تبعات ناشي از اجراي قانون 

  ها، تثبيت  هدفمندي يارانه
 82قيمتها و راكد ماندن توافق سال 

شركاي اجتماعي مبني بر افزايش 
يجي و چهار ساله دستمزد تدر

 58برمبناي شاخص مزدي سال 
  .لحاظ نشده است

  
از فعاالن » نژاد مازيار گيالني«

سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك 
اينكه برخي : در اين باره به ايلنا گفت

مسئوالن دولت از هم اكنون زمينه 

ها را مطرح  مسكوت ماندن دستمزد
كنند اقدام درستي نيست و با  مي

 هاي قبل از انتخابات و  عدهو
  .روزهاي نخست دولت منافات دارد

وي در ادامه با اشاره به پيشبينيهاي 
دولت مبني بر اينكه قرار است نرخ 

 و بهار سال 92تورم در پايان سال 
 درصد كاهش 25 و 35 به ترتيب 93

چنانچه اين گفته دولت را : يابد، گفت
بپذيريم و به وعده كاهش تورم 

باشيم، آنگاه طبق توافقات خوشبين 
، در بهترين حالت 82اجرا نشده سال 

ماندگي قدرت  براي جبران عقب 
خريد كارگران، مزد سال آينده بايد 

  . درصد افزايش يابد65حداقل 
به باور اين فعال صنفي كارگري 
دولت هرچقدر هم كه با توزيع سبد 
كااليي به افزايش قدرت خريد 

 كارگران كارگران كمك كند، باز هم
  زيادي به دليل آماده نبودن شبكه

هاي شناسايي و توزيع از اين مزايا 
  .محروم خواهند شد

نژاد تجربه سالهاي  به باور گيالني
دهد كه باالخره  گذشته نشان مي

رسد كه پرداختهاي كااليي  روزي مي
و غير نقدي به داليلي چون معين 
نبودن رديف بودجه، كمبود منابع 

يي و تغييرات سياسي مالي، جابجا
دولت و يا در بهترين حالت عبور از 

يابند و در اين زمان  بحران خاتمه مي
هاي  به دليل قطع شدن كمك

كااليي بارديگر قدرت خريد كارگران 
  .دچار سقوط آزاد خواهد شد

وي بابيان اينكه پرداخت نقدي 

بهترين شيوه ممكن پرداخت دستمزد 
لت كارگران است ادامه داد كه؛ دو

بهتر است طبق وظايف نظارتي خود، 
اش در بازار كار را  حضور حمايتي 

تقويت كند و بدين تريب عالوه بر 
ايجاد امكان پرداخت دستمزدهاي 
واقعي از سوي كارفرما، بر پرداخت 
شدن قانوني آن به همه كارگران 

  .نظارت كند
 11 - 1392 دي 21ايلنا، شنبه 

  2014ژانويه 
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نفت در مقابل 

تجهيزات نظامي و 

  كاالهاي بنجل
  

  

  زينت ميرهاشمي 
   

حمايت روسيه از ديكتاتوري واليت فقيه 
در عرصه بين المللي تا كنون بدون 

اگر چه روسيه مانند . پاداش نبوده است
چين توانايي پر كردن بازارهاي ايران با 
كاالهاي بنجل را ندارد، اما نشان داده 

 آب كردن سالحهاي قراضه، كه توانايي
تجهيزات موشكي و برخي كاالهاي 

  . صنعتي از رده خارج شده را دارد
فروش سالح يكي از منابع درآمد روسيه 

كشورهايي مانند چين، هندوستان، . است
الجزاير، ونزوئال، ايران، مالزي و 
صربستان از جمله خريداران اصلي 

روسيه در برابر . سالح از روسيه هستند
اده دستي و باج دهي رژيم ايران، گش

نقش مهمي در كمك به جمهوري 
اسالمي در عرصه بين المللي بازي مي 

  .كند
 20به گزارش سايت العربيه روز آدينه 

دي، يك توافق پاياپاي بين روسيه و 
العربيه . رژيم ايران صورت گرفته است

در باره اين توافق از قول خبرگزاري 
وسيه روزانه قرار است ر«:رويترز نوشت

 هزار بشكه نفت از ايران تحويل 500
گيرد و در ازاي آن كاال و تجهيزات 

  . »روسي به ايران دهد
روسيه در حالي از ايران نفت مي خرد 
كه خود صادر كننده نفت و گاز است و 

رژيم با . نياز مبرمي به خريد نفت ندارد
فروش نفت به روسيه و دريافت كاال 

ازهايش را حل قصد دارد برخي از ني
روسيه هم در دفاع از ديكتاتوري . كند

واليت فقيه تا جايي كه منافعش حكم 
كند، از خريد ارزان نفت بيشترين سود را 

  . مي برد
چوب حراج زدن بر نفت، در برابر سالح 
و تجهيزات نظامي فقط در خدمت 

همانگونه كه . امنيت نظام واليي است
 كاالهاي بنجل چيني ضربه بزرگي به

توليدات داخلي زد، كاالهاي بنجل 
روسيه چه نظامي و غير نظامي ضربه 
. بزرگي به اقتصاد و به مردم خواهد زد

دولت روحاني با انعقاد اين قرارداد نشان 
 چرخ  مي دهد كه در انديشه گرداندن

  . اقتصاد ايران نيست
 

   دي22فراسوي خبر يكشنبه 

  
  
  
  

  

  

 و "واليت بر تخت"

  "سرباز واليت"

  ر حبس د

  منصور امان
بيش از يكسال پس از افشاي اختالس 
هنگُفت نفتي از سوي آقاي بابك 
زنجاني، اينك مقامهاي جمهوري 
اسالمي مي گويند كه وي را دستگير 

چنين مي نمايد كه اين كارگُزار . كرده اند
اُليگارشهاي جمهوري اسالمي، بازداشت 
خود را بيش از همه مديون بين المللي 

اييهاي مالي مجموعه اي باشد شدن رسو
  . كه او چهره بيروني اش شناخته مي شود

آقاي زنجاني با وجود آنكه سال گذشته 
آشكار گرديد در نقش دالل نفت، مبلغ 
محموله هاي فروخته شده را به كيسه 
خود سرازير كرده، نمي بايست نگران 

قُوه قضاييه به . پيگرد قانوني مي بود
و از آن نيز جالب تر، عنوان مدعي العموم 

طلبكاران وي، هيچگونه عالقه اي به 
 نشان ندادند "سرباز واليت"بازخواست 

و به طبع محدوديتي نيز براي كسب و 
  . كار پر سود او به وجود نيامد

در سايه اين حاشيه امنيتي، آقاي زنجاني 
يك معامله چهار ميليارد دالري را براي 

رباني، تصاحب فيله ي يك گوسفند ُق
 شركت متعلق به سازمان 17شامل 

تامين اجتماعي به پيش برد و در كنار آن 
 ديگري را نيز با "حماسه اقتصادي"

شهرداري تهران جوش داد كه به او 
 طبقه را در 37اجازه مي داد يك برج 

  . مرغوب ترين نُقطه شهر باال ببرد
 آقاي زنجاني پس "فعاليتهاي اقتصادي"

 از وزارت نفت و از افشاي اختالس
همچنين برخورد بيطرفانه دستگاه 
قضايي با اين مساله، به خوبي ميزان 
نُفوذ و قُدرت پشتيبانان وي را به نمايش 

كساني كه به او مجوز خريد و . مي گذارد
فروش نفت داده بودند، وجه براي 
پولشويي در اختيارش مي گذاشتند و به 

اده  را د"دور زدن تحريمها"او ماموريت 
بودند، قادر به مصونيت بخشيدن به ابزار 

  . پوششي خود نيز بودند
اينك چنين مي نمايد كه آرامش منطقه 
سبز عاري از قانون با دستگيري يكي از 
كارگُزاران اين سيستم در تُركيه برهم 
خورده باشد و منافع حفظ مهره لو رفته 
بر زيانهاي اقتصادي و سياسي آن ديگر 

  . شدچربش نداشته با
آقاي اردوغان به دليل مشاركت و فعال 

در فساد مالي و ) هالك(يك بانك دولتي 
نقل و انتقاالت غيرقانوني ارز و طال به 
شدت زير فشار داخلي و بين المللي قرار 

آمريكا و متحدان غربي آن . گرفته است
كُمك دولت تُركيه براي دور زدن 
تحريمها و ناديده گرفتن آشكار تعهدات 

. ارجي اش را قابل پذيرش نمي دانندخ

در چنين شرايطي، دستگيري آقاي 
بابك زنجاني كه در حقيقت اعالم 

 از وي به شمار مي "نظام"برائت 
رود، مي تواند براي تقويت اين 
فرضيه كه رسوايي كشف شده در 
خارج از چارچوبهاي دولتي 
جمهوري اسالمي و تركيه شكل 

  . گرفته، سند ارايه كند
براي رووساي آقاي بابك زنجاني 
خارج كردن دولت تُركيه از تيررس 
اتهام، منافع اقتصادي و سياسي 

از نظر اقتصادي، . روشني دارد
حجم معامالت با تركيه در سالهاي 
گذشته به گونه پيوسته افزايش 
يافته، به طوري كه به گُفته منابع 

 22رسمي در سال گذشته به 
اكنون از ميليارد دالر رسيده و 

 ميليارد 35رساندن آن به سطح 
در . دالر سخن رانده مي شود

همين حال به گُفته وزارت اقتصاد 
 2تُركيه، هم اكنون كمي بيش از 

هزار شركت ايراني در تُركيه 
خسارتهاي برهم . فعاليت مي كنند

خوردن اين مناسبات چه بر اثر 
فشار خارجي بر آنكارا و چه در 

 داخلي اين كشور نتيجه اعتراضهاي
به فساد دولتي، به سختي با عايدي 
ناشي از خدمات آقاي زنجاني و 
شبكه لو رفته اش مقايسه پذير 

  . است
براساس محاسبه سياسي نيز 
جمهوري اسالمي امروز بيش از هر 
زمان ديگر به دولت اسالمگراي 
تُركيه به عنوان شريك نيازمند 

درحالي كه حاكمان ايران . است
دوارند با امضاي تواُفق ژنو نقش اُمي

پر رنگ تري به آنها در منطقه داده 
شود، دولت آقاي اردوغان مي تواند 
براي ايجاد چنين جايگاهي، نقش 
پل ارتباطي را بين متحدان 
استراتژيك خود در غرب و رژيم 

به موازات آن، . مالها ايفا كند
حكومت به خوبي آگاه است كه به 

ن اين آرزو، بدون واقعيت گراييد
بمب اُتم و صدور تروريسم، فقط در 
كنار ديگر بازيگران منطقه اي 

  . ممكن است
هم از اين نظر و هم به دليل 
پيشينه برخورد دستگاه قضايي و 
نهادهاي دولتي با آقاي بابك 
زنجاني، كمتر كسي دستگيري وي 
را نشانه اي از عزم حكومت به 

مان مبارزه با فساد و غارت ساز
يافته دارييهاي همگاني به حساب 

آقاي خامنه اي و . خواهد آورد
دوستان چكمه پوش او اما مي 
توانند نادرستي اين ارزيابي را به 

آنها كافي است . اثبات برسانند
رووسا و حاميان پشت پرده آقاي 
زنجاني را نيز معرفي كنند، مورد 
پيگرد قرار دهند و به مجازات 

  .برسانند
 

   دي11چهارشنبه ... سوي خبرفرا
  
  

  

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

ـ     : راني دب اتيه  اليمنـصور امـان، ل

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

ــه ــري تحراتي ــ: هي ــ جداليل  ،يدي

 ،يرهاشـم ي م نـت يمنصور امـان، ز   

 ي مهـد  ه،ي اردوان، جعفر پو   تايآناه

  سامع

  هنگي نبردانجمن فر: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي      نبر

خلـق ايـران و بيــان كننـده نظـرات ايــن     
اما بديهي است كه از چاپ      . سازمان است 

مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش       
مقاومت و صـاحب نظـران و نيـز ترجمـه           

دهـد و   مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي    
اطــالع از آن مفيــد اســت، خــودداري    

 مطالبي كه با امـضاي افـراد در         .كند نمي
شـود، بيـان كننــده    نبردخلـق چـاپ مــي  

نظرات خود آنان است كه ممكن است بـا         
نظرات سازمان منطبق، همسو يا اخـتالف     

با نام و يـا     (سرمقاله نبردخلق   . داشته باشد 
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد        

  يرد خلق تماس بگ
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــارگران،    ــبش ك ــهاي جن ــار و گزارش اخب
مزدبگيــران و كــاركنلن ايــران، اخبــار    

ل بين المللـي    تحوالت ايران، عراق ومسائ   
مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنـبش        
ــرد   ــران نب ــايت اي ــر روز در س ــان را ه زن

  .بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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مادر اختر نيکوکار 
چشم از جھان 

  !فروبست
  

هرگز نميرد آن كه دلش زنده 
  شد به عشق  

ثبت است برجريده عالم دوام 
  ما
   

مادر اختر نيكوكار، از مادران خاروان، 
مادري كه دو فرزندش رحيم و حميد 
حسين پور و دامادش علي مهدي 

 در ، از شهداي سازمان ما را،زاده
سرمايه از دست  عليه استبداد و پيكار

  .داده بود، چشم از جهان فروبست
نيكوكار تنها مادر اين سه  مادر اختر

او هنگامي كه دو . شهيد نبود
فرزندش رحيم و حميد و دامادش 
علي مهدي زاده در سخت ترين و 
نابرابرترين شرايط با فاشيسم مذهبي 
درنده خود دست و پنجه نرم مي 
كردند، با شجاعت و  بي باكي كم 

ظيري يار و ياور آنها بود و از هيچ ن
نوع كمكي در همراهي با آنها در 

 با آن كه ،مبارزه شان دريغ نمي كرد
از هزينه سنگين اين ياوريها به خوبي 

  .آگاه بود
پس از شهادت دو فرزند و دامادش، 
در صف جنبش مادران شهداي 
آزادي و سوسياليسم در زنده 
 نگهداشتن ياد شهدا مبارزه خود را

پي گرفت براي آن 
كه مشعل جنبش 
دادخواهي عليه 
جانيان جمهوري 
اسالمي خاموشي 

او در برابر . نگيرد
همه فشارها و 
تهديدهاي براي به 
تسليم واداشتن 
جنبش مادران، با 
شجاعت خودويژه 
اش، ايستادگي كرد 
و گزمگان جهل و 
واليت را نااميد 

  .ساخت
بنا بر وصيت او 
پس از مرگش 

 و عكسهاي رحيم
حميد حسين پور و 
علي مهدي زاده را به عنوان 
نمادي براي جاودانگي راه شهدا 

پيام اين . بر تابوتش نصب كردند
راه شهدا را تا : وصيت اين بود

 به آخر و تا پيروزي آزادي و
  !  سوسياليسم ادامه دهيد

ما مادري ديگر را از دست 
ستاره ديگري از جنبش ! داديم

گرماي  اما ،مادران خاموش شد
اين خاموشي كهكشان جنبش 
دادخواهي را تا روز قطعي 
پيروزي بر ستم، استبداد و 

  .سرمايه فروزان تر خواهد كرد
ما درگذشت مادر، اختر نيكوركار 
را به  رفيق رخشنده حسين پور، 
كرامت مهدي زاده،  خانواده 
هاي حسين پور و مهدي زاده و 
همه رهروران آزادي و 

  . گوئيمسوسياليسم تسليت مي
   

ت اجرائي سازمان كارگران اهي
  )راه كارگر( انقالبي ايران

 برابر 1392  دي 17سه شنبه 
  2014  ژانويه 7با 
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق 
ايران فقدان بانو اختر نيكوكار را 
به خانواده، به دوستان و ياران 
مادر اختر، به خانواده شهدا و 
زندانيان سياسي و به همه 

 .اهان تسليت مي گويدآزاديخو

 
 

 
 "دار"يعنی " اقتدار"
 

 يدي جداليل
 اش به مي رژ"اقتدار" اثبات ي براي اخامنه

 سو از كيدو روش توسل جسته است؛ از 
 در شتري اجبار به كوتاه آمدن بيفرط نگران

 و تن دادن به درصد يمذاكرات هسته ا
 امكان ي حتاي و فوژهاي سانترنيي پااريبس

 ي كه خود حامياكراتتوقف و شكست مذ
آن بوده، خواب زده شده و با پرت و پال 

 ي م"اقتدار" شي نماشي به ظن خوييگو
 پهلوان پنبه با به ني اگر،ي دياز سو. دهد

 زور بازو يراني شهروندان اختني آو"دار"
 كارنامه ني به تازه ترينگاه.  دهدينشان م

 از خود به جا نهي زمني كه او در ايا
 . امر استني بر ايگذاشته، گواه

 هي ارومي در زندان مركزاني اعدام زندانموج
 ،يد19سحرگاه روز پنجشنبه، . ادامه دارد

 زندان اعدام ني كرد در اگري ديزندان3
سال، 7 اندوآبي اهل م،يليمختار خل. شدند

 يخان  قيسال و احمد شف8 يعقوبي رضايعل
اهل بوكان كه در زمان بازداشت تنها 

سال در زندان 4 هم سال سن داشته،19
 حال، در روز نيدر هم. بسر برده بودند

 در زندان ي دستكم دو زندان،يد18
 حكم اعدام به ي اجرايبندرعباس برا

.  زندان منتقل شدندني اي انفراديسلولها
 و ني در قزوي چهار زندان،يد17روز 

ساله بود، به 24 از آنها يكيگچساران كه 
 زيز آن ن اشيسه روز پ.  شدندختهيدار آو

.  اعدام شده بودي در زندان ساري زندانكي
 ي در زندان بندرعباس برايروز بعد دو زندان

 .  منتقل شدندي حكم اعدام به انفرادياجرا
 تدارك اي از اعدامها يي تنها نمونه هانيا

همزمان، .  استري آن در دو روز اخيبرا
 شهروندان و هي علمياعمال تبهكارانه رژ

 ي شورارخانهيدب.  استافتهي شيفشار افزا
 نفر در روز 59 مقاومت از بازداشت يمل

 در شهر مشهد و شالق زدن سه يد15
 در مال عام در شهرستان دهدشت يزندان

 يد4در روز ) راحمدي و بوهيلوي كهگتاناس(
 .خبر داده است

 كي مي سركوبگر رژيروهاي ننيهمچن
 را در يساله به نام سلمان خضر26جوان 

 گلوله به قتل مي مستقكيشلسردشت با 
رسانده و سپس جسد او را به خودرو بسته و 

 . دندي كشني بر زميلومتري دو كيريدر مس
 ە از آن، دو جوان، كاوشي روز پدو

 ايساله، ساكن سقز و پور24 ،ييمصطفا
غرب به  آباد  ساله، ساكن اسالم 30 ،ياسد

  به مي سركوبگر رژيروهايضرب گلوله ن

  شھداي فدايي 
  ھمن ماهب

 - سـعيد پايـان      -رضـا خليـق      ابراهيم پور : رفقا
 -زاده كرمـاني      منيژه اشـرف   -فتحعلي پناهيان   

ــي   ــاهر رحيم ــد ط  - محــسن بطحــايي -محم
 - مـسعود پـرورش      -عبدالمجيد پيرزاده جهرمي    

 پوران يداللهي - جعفر محتشمي  -فاطمه افدرنيا   
كالم   انوشه فضيلت  - مصطفي دقيق همداني     -
 حـسين   - حسن فرجودي    -سنجري   كيومرث   -

 جهــانگير قلعــه - كــاووس رهگــذر -چوخــاجي 
 حميــد - فرشــاد مرعــشي -) جهــان(ميانــدواب 

 قاسـم   - محمدعلي خـسروي اردبيلـي       -مؤمني  
 - خــسرو پنــاهي - بابــك ســيالبي -ســيادتي 

 بهـروز   -مرام    محسن نيك  -مهدي اقتدارمنش   
ــدي  ــان -عب ــدجواد عرفاني ــدامين - محم  محم
 - عبـاس تبريـزي        -كيـا    اكبر پارسي  -نورائي  

ــي   ــسعود رحمت ــدپور  -م ــسن محم ــي - ح  عل
) حر( جعفر -زاده رضوي    بهنام قاسم  -نورورزي  
 اسـد   - مراد ميرزايي    - ابراهيم كردي    -رضايي  
 -اي    فريـدون بانـه    - اسماعيل برزگر    -يزداني  

 حـسن   - محـسن نـوربخش      -فاطمه محمـدي    
رمحمـد   مي - فـردوس آقـا ابراهيميـان        -توسلي  

 واحدي  - عبدالكريم مختوم    -) توماج(درخشنده  
ــاني - ــسين جرج ــاني  - ح ــا هزارخ  - حميدرض

 در مبـارزه    - كرامت دانـشيان     -خسرو گلسرخي   
قهرمانانه عليه رژيمهـاي شـاه و خمينـي بـراي           
نابودي امپرياليسم و ارتجاع و استقرار دموكراسي       

 تـاكنون بـه     1349و سوسياليسم طـي سـالهاي       
  . اند هشهادت رسيد

 
 كارگر ساكن ،يمي ابراهاريرام. دنديقتل رس

 از هفته گذشته بر اثر اصابت زيسردشت ن
 مزدوران در حالت كما قرار ميگلوله مستق

 .رددا
 تي از قتل و جنايي شده، نمونه هاادي موارد

 و همزمان با ري اخيو اعدام در روزها
، 2013در سال .  استيمذاكرات هسته ا

 اند   شدهختهي به دار آويراني شهروند ا726
 نيا.  اعدام در مال عام بوده است49كه 

 و سرعت شي افزاري اخياعدامها در ماه ها
 يني و به علت عقب نشافتهي يشتريب

 به دستور شخص يجاني صادق الر،يخارج
 ي اقتدار داخلدي تولي آن را برايخامنه ا

 .  بردي مشيپ
 بر دوش فهي وظني از هر زمان اشي باكنون

 و ياسيفعاالن حقوق بشر و كوشندگان س
 و عدالت خواهي آزادانيراني همه انيهمچن

 تي رعاتها،ي جناني ايجو است كه با افشا
 ي از خواسته هايكيحقوق بشر را به عنوان 

 در سراسر جهان مطرح ران،ي مردم ايمركز
 .  كنند

 ي د21شنبه ...  خبريفراسو
  


