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 با ي تفاوتييعالحسين  ادداشتي
»  ضد انقالب دوآتشهكي از يا  نوشته«

 بودن آن دور ياحتمال سفارش«ندارد و 
اين جمالت از نوشته . »ستياز ذهن ن

 دي حسين شريعتمداري 26روز دوشنبه 
در روزنامه كيهان، اُرگان چماقداران 

  .واليت فقيه است
 دي 19قبل از اين كه به يادداشت 

سين عاليي و واكنشهايي كه پاسدار ح
در تقابل با آن صورت گرفت بپردازم 
تاكيد بر اين نكته را ضروري مي دانم 
كه به گمان من در اعتقاد حسين 
عاليي به واليت فقيه و نظام 
جمهوري اسالمي جاي هيچ گونه 
شك و شبهه اي وجود ندارد و اهميت 

 دي وي در همين نكته 19نوشته 
مهمي در حسين عاليي نقش . است

سپاه پاسداران و در دفاع از نظام 
ارتجاعي جمهوري اسالمي به عهده 

اولين موسس و او . داشته است
رئيس و  سپاه يياي دريرويفرمانده ن

 بوده ستاد مشترك سپاه پاسداران
  . است

  
 از ي در بخشيي عالني حسپاسدار

  دي19 يادداشت خود كه در شماره 
مي روزنامه اطالعات منتشر شد 

 سر 1356 ماه سال ي د19روز «:ويسدن
 است كه ري و فراگي مردمياميآغاز ق

 سال توانست شاه را از كيظرف حدود 
 ي كند و به نظام سلطانرونيكشور ب

 نياما ا.  دهداني پاراني ساله در ا2500
 ساده شروع شد و بهانة آن يليماجرا خ

در اين . »را خود حكومت فراهم كرد
الفان به متهم كردن مخ«يادداشت 

متهم كردن «، »اقدام عليه امنيت كشور
مردم معترض به اردو كشي و زورآزمايي 

توهين به شعور جمعي «، »خياباني
اتهام زدن به مردم كه «، »مردم

، »خارجيها عامل تحريك شما هستند
حصر كردن بعضي بزرگان در خانه «

تيراندازي به تظاهر «، »هاي خود
هات شاه از جمله اشتبا....و» كنندگان

  .ارزيابي شده است
نقل همين بخش از نوشته حسين 
عاليي و به ويژه تاريخ و محل انتشار 
 آن نشان مي دهد كه پيام پاسدار

به اين . خطاب به چه كسي است ييعال
يادداشت اگر نظر حسين عاليي در مورد 

تداوم تحوالت سوريه را كه در مورد 
 بشار مي از رژي اسالمي جمهورتيحما

 و موضع گيري او شدار داده بوداسد ه
در مورد شكنجه كاه كهريزك را اضافه 
كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه خامنه 
اي پيام يادداشت حسين عاليي را به 
خوبي درك كرده و براي همين اراذل و 

اوباش خود را، البته تابخردانه، عليه وي 
  . بسيج كرده است

ولي فقيه با فرستادن لباس شخصيهايي 
 فقط از بيت او فرمان مي برند و كه

همراهي «طرح شعارهايي همچون 
سردار «، »حسين عاليي با جريان فتنه

عاليي «، »بصيرت، بصيرت بصيرت بي
سردار بيدار «، »ننگت باد، شرمت باد

سردار حسين عاليي مردود «، »شو
 پيام متقابلي براي حسين ... و »است

دو نكته ديگر هم . عاليي ارسال كرد
  تواند دليلي بر اين امر باشد كه مي 

  

  
  خطاب يادداشت حسين عاليي كسي 

   .جز خامنه اي نبوده است
   يادداشتي به قلم 1356 دي سال 17در 

احمد رشيدي مطلق در روزنامه 
  اطالعات منتشر شد كه آن يادداشت 

ه به بشكه باروت قنقش يك جر
. نارضايتي انباشت شده مردم بازي كرد

 سال بعد در 34يي مقاله حسين عال
 در 1356 دي سال 19سالگرد قيام 

در آن . همان روزنامه چاپ مي شود
مقاله روح اهللا خميني مورد تهاجم قرار 
گرفته بود و در مقاله حسين عاليي و در 
تحليل اشتباهات محمد رضا شاه 
كُدهايي به كار رفته كه فقط مي تواند 
در مورد سيد علي خامنه اي صادق 

اردو « مثال استفاده از ترم براي. باشد
كه از طرف » كشي و زورآزمايي خياباني
 خرداد سال 29خامنه اي در روز جمعه 

حصر كردن بعضي « بيان شد و يا 1388
اتهام زدن به مردم كه «و » بزرگان

كه » خارجيها عامل تحريك شما هستند
اين ترمها ويژه دوران اخير در واليت 

  .خامنه اي است
  تن از12تن نامه  نكته ديگر م

 سابق و فعلي سپاه عليه سركردگان
در اين نامه خطاب .  استحسين عاليي

اين مقاله «:به حسين عاليي نوشته شده
بر زخم كهنه اهانت به انقالب اسالمي 
و رهبري الهي آن كه شيوه هميشگي و 
عاجزانه دشمن زخم خورده بوده نمك 

پروا حق نمك  ناروا و بيو ...پاشيده

دارد و نمكدان   را پاس نميخوردن
 يامروز افتخار و آرزو .....شكسته است

 ي مردمي حركتهاشقراوالنيرهبران و پ
 است، شما يبوسه زدن بر بازوان رهبر

 چهره ني به ايمشغول چنگ انداز
 ي الهري مسني در ادي تردجاديعزتمند و ا

 پاسدار نويسنده نامه سوال 12. »ديهست
انصافيهايي  بي«كرده اند كه چه كسي 

كه در حق انقالب اسالمي و رهبري 
فرزانه آن كرديد، احساس خوشنودي 

  »كند؟ مي
  به نكات باال نامه نگاريهاي محمد 

  

  
عماد افروغ در تيرماه نوري زاد و حرف 

   كه امسال در مصاحبه باخبرآنالين
به تدريج داريم واليت فقيه را «:گفت

   را هم مي توان اضافه » كنيم شاه مي
كرد و نتيجه گرفت كه بت پوسيده 

  .سلطان تَرَك برداشته است
 سپاه ي معاون فرهنگ، مقدمدرضايحم

يكي  در  دي22پاسداران روز پنجشنبه 
 ني به ايرهبر«:جد تهران گفتامساز 

 كرده يادآوري را بري بدر و خطيعلت شرا
 از مسئوالن يو تذكر دادند كه برخ

  .اند شده» خسته و مرعوب
  

 تهاجم ذوب شدگان در واليت به دنبال
خامنه اي عليه حسين عاليي، وي طي 
توضيحي بدون آوردن اسم خامنه اي و 
آوردن اسم خميني تاكيد كرده كه 

 را يقصد نداشته است نظام شاهنشاه«
  ....  كندسهي مقاي اسالميبا نظام جمهور

  
 صراط نيانشاءاهللا همچنان بر او

ل در مقاب. » استوار خواهم بودميمستق
اين توضيح حميد رضا ترقي، از 
گردانندگان باند موتلفه اسالمي در 

 ي كه مطلبيزمان«:يادداشتي نوشت
 شود و كامال مشخص است ينوشته م
 آن متن خطاب به ي هاهيكه كنا

 كردن هيتوج.  معنا نداردحي توضست،يك
  .» از فشارهاستي ناشزين

حسين عاليي همچنين در پاسخ به 
داري با تاكيد بر نوشته حسين شريعنم

اين كه بنا نداشته پس از توضيح قبلي 
اش مطلبي بنويسد، اما نمي تواند در 
مورد مقاله روزنامه كيهان بي تفاوت 
بماند در نامه خطاب به حسين 

 مقاله را من نيا«:شريعتمداري نوشت
 آن را به ي كساينوشته ام و دشمن و 
 يمن از افراد. من القا نكرده است

 را به صورت گراني دكتهي كه دستمين
 يمتأسفانه بعض. سمي بنويسفارش

 ي را كه نميدوست دارند هر مطلب
 ضد انقالب ايپسندند، كار دشمن و 

  .»بدانند
سرانجام روزنامه اطالعات در شماره روز 

 دي، با اين توجيه كه به 27سه شنبه 
محتواي يادداشت حسين عاليي توجه 

و نكرده، مجبور به پوزش خواهي شد 
 شامگاه دارياز دخبرگزاري دولتي مهر 

 از فرماندهان ي گروهي د25 شنبه كي
 نيا. خبر داد يي عالنيسپاه با حس

 ي،احمد ري مدي مجاز قول يخبرگزار
 در ، اعالم كرد كه دفاعريمعاون وز

 به خاطر يي عاليجلسه مذكور آقا
عالقمندان به « از ادداشتي نيانتشار ا

ه آنها گفته بو  كرده »ينظام عذرخواه
  . دارد»ارادت«ي ا همچنان به خامنه

  
همچنان كه در ابتدا نوشتم حسين 
عاليي به واليت فقيه و نظام جمهوري 

اما در همان حال . اسالمي اعتقاد دارد
 دي وي و اين كه تاكنون 19يادداشت 
خود را به خامنه اي » ارادت«حداكثر 

ابراز داشته، وي را بايد از بريدگان از 
 خامنه اي دانست كه به ويژه از واليت

حمايت حداكثري ولي فقيه از محمود 
او . احمدي نژاد نگران و ناراضي است

البته مي داند كه استبداد در مسير 
تكامل خود هرچه بيشتر منقَِبظ مي شود 
و اين نگراني در شرايطي كه علي اكبر 
هاشمي رفسنجاني ممكن است آخرين 

دهد جدي سنگر دولتي خود را از دست 
  .تر مي شود

اما واقعيت مهمتر از انگيزه حسين 
 دي، 19عاليي در نوشتن يادداشت 

. موقعيت درهم شكسته ولي فقيه است
اين واقعيت به تكرار اين روزها خود را 

هياهوي عمله و اَكَرِه . نشان مي دهد
ولي فقيه نمي تواند پوسيدگي سلطنت 

و جامعه . مطلقه خامنه اي را پنهان كند
مردم ايران در مقابل دو راهي تباهي و 

تمام اميد . يا قيام براي آزادي قرار دارند
خامنه اي و گماشته اش اين است كه 
مردم را با فقر و تباهي فرسوده و خسته 
كنند و مردم ايران در مقابل اين 
سياست، راه مبارزه و قيام را انتخاب 

 دي سال 6تجربه قيام . كرده اند
نشان داد كه مردم ) وراروز عاش(1388

مي توانند با قيام خود بر شرايط تباهي 
  .غليه كنند

  ----يادداشت سياسي 

  سيد علي خامنه اياعليحضرت همايون بت پوسيده 
 مهدي سامع
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 ي  سال پس از آغاز بحران هسته ا10

 بار ني اولي برا،ي اسالميجمهور
 تي والمي رژ،ي المللني بيمهايتحر

اگر .  هدف گرفته استي را به سختهيفق
 هي و اُروپا علكاي آمريچه هنوز مجازاتها

 و بخش نفت به اجرا ي بانكستميس
 فُرمال بي تصويگذاشته نشده، اما حت

 نيدن تدارك اي و چكاي آمريآن از سو
 اُروپا، آثار گُسترده و ي از سومهايتحر

 طي بر اقتصاد كشور و بر شرايرانگريو
 نفر به جا گذاشته ونهايلي و كار مستيز

حاكمان الف زن همچون افسون . است
 مانده رهي كه در چشم مار خييشده ها

 سووال نياند، بر جا خُشك شده اند و ا
 و استهاي و شُركا با سي خامنه ايكه آقا

 خود قصد دارد كشور و مردم ينقشه ها
 پاسخ مستند كيرا به ُكجا ببرد، 

  . استافتهي يگريد
  

   بدون چاهمنار

 دوران، به ني در تمام طول ا"نظام"
– و دهيگونه مستمر بر آتش بحران دم

 ي اقدامچي از ه- گفتديمنصفانه با
 كردن مناسبات خود با جهان رهي تيبرا

حال پرسش . ذاشته استخارج فرو نگ
 ني صحنه گردانان ااي است كه آنيا

 ي برازي نيري تدابرانگر،ي ويباز
 اقدامات كه يري پذيني بشي پيامدهايپ

 حاكم يشان بر جامعه و روابط اقتصاد
 و در دهيشيبر آن خواهد گذاشت، اند

 كي دارند؟ واكُنش آنها در برابر ارياخت
 يامهي تحري عملي و نه حتي روانريتاث
 الي سقوط شتابان ارزش ر،يعني ديجد

 كي و به گُفته ورويدر برابر دالر و 
 ي پول ملليتبد" مجلس مالها ندهينما
، نشانگر آن است كه " كاغذ پارهبه
 دهي سرخوشانه اول منار را دزد"آقا"

 وقت خود را يبدون آن كه لحظه ا
 ي براي چاهافتني به شهي انديبرا

  . رده باشدپنهان ساختن آن تلف ك
 سيي پس از آن كه ري كوتاهزمان

 ني قانون مصوب كُنگره اكايجمهور آمر
 ي بانك مركزمي بر تحريكشور مبن

 داد و تي و محرومي اسالميجمهور
 به يستدكنندگان با آن از دسترس

 را امضا كرد، تالُطم در كاي آمريبازارها
 و همراه آن، ديبازار ارز آغاز گرد

 را كه ر بازانيار احكومت به سرعت مه
 توان ي نفتيهمواره به مدد دالرها

.  در آن را داشت، از دست داديدستكار
 ي جهششي دالر و افزادارانيهجوم خر

 ،ي المللني ابزار مبادله بني ايتقاضا
 ي در برابر احتمال قويعي طبيواكُنش

 و ي بانك مركزيكاهش منابع ارز
 ي دالرهاي حاوي شدن صندوقهايخال
  .  بودنفتصل از فروش حا

 در تي وضعني تكرار همگر،ي دي سواز
 داد كه ي نشان ميمتي قيبازار فلزها

 اما ثابت يجيهراس از كاهش تدر
 اي و عدم اعتماد به توُقف اليارزش ر

 ي روند، تالش برانيبرعكس شدن ا
 با ينيگزي و جايالي ريهايينجات دارا

منابع با ثبات همچون طال را دامن زده 
  . است

  
 و ري پذيني بشي پي ارزبحران

  قابل مهار

 ي بخش مالمي كه زنگ تحري حالدر
 ي براشي سال پ4 از شي از ب"نظام"

 به صدا درآمده است و رانيحاكمان ا
تا ) 1386آبان  (2007آنها از اُكتبر 

 ساعت يكنون فُرصت داشته اند برا
 در برابر آن يداتيصفر آماده شوند و تمه

 و به هم يدستپاچگ اما شند،يانديب
 ي اه دستگاه حاكم به گونيختگير

 ي مورد اصابت صاعقه ايياست كه گو
  .  قرار گرفته استيناگهان

 ي شده، وزارت خزانه دارادي خي تاردر
 بانك و 9 بار ني اولي متحده برااالتيا

 را به ي اسالمي جمهوريسه نهاد نظام
.  خود اضافه كرديمهاي تحراهي سستيل

 في صادرات و ملت در رد،ي مليبانكها
 شده قرار داشتند مي تحريموسسات مال

 آن يستيو سپاه پاسداران و واحد ترور
 ي نهادهازي دفاع نتو وزار) قُدس(

.  دادندي مليمشمول مجازاتها را تشك
 ني به ازي اُروپا نهيچند ماه بعد، اتحاد

 بانك تي و از جمله فعالوستي پمهايتحر
  . رآورد دقي را به حالت تعليمل
 يي بهتر از كارگردانان ماجراجوچكسيه

 كند يني بشي توانست پي نميهسته ا
 كشمكش چه خواهد نيكه چشم انداز ا

 خواهد ي به چه سمتمهايبود و تحر
 تي آنها قصد نداشتند به فعالرايرفت، ز
 خود و بحران ي هسته اانهيماجراجو

.  خاتمه دهندي منطقه اينيآفر
 ندهيزاه گونه ف مالها بميبرعكس، رژ

 چرخاند ي بحران را به سمت باال مچيپ
و صورت حساب آن را با صدور سه 

 سازمان ملل تي امنيقطعنامه شورا
 تا 2008 ي خود در فاصله سالهاهيعل

  .  كردافتيدر) 1389 تا 1386 (2010
 و ي خامنه اي انتظار از آقانيبنابرا

 برنامه كي داشتن يهمدستانش برا
 يتي وضعتيريور مد به منظياضطرار

 ي خود راهشيشاپي را پشيكه نشانه ها
 انتظار ستي بايكرده بود، به طبع نم

 از آن رو كه ژهيبه و.  باشديرمعقوليغ
 تي ماديحاكمان كشور منابع الزم برا

 در زي را ني برنامه اني به چندنيبخش
 كه ييبر اساس آمارها.  داشته اندارياخت

ار داده  انتشيوزارت نفت و بانك مركز
 ساله حكومت در طول 6 ياند، درآمدها

 نژاد، ي احمدي آقايدو دوره برگُمار

 استي بر منصب رهي فقيگُماشته ول
 از محل صدور نفت خام، ،يجمهور

 دالر را در بر ارديلي م505 يمبلغ ُنجوم
  . ردي گيم

 ،ي گنج افسانه اني دفن اي كُنونمحل
 سرگرم كننده اري بسي از معماهايكي
 و ونهايفراكس.  استهي فقتيظام والن

 در دستگاه قُدرت بي رقيهايدسته بند
 مي موافق هستند كه نگريكديكامال با 

 اي "ُگم شده" ي دالر درآمد نفتارديليتر
 آن "نهي هزيچگونگ"دستكم، 

 كه آنها در يموضوع.  است"نامعلوم"
 عامل و تيآن با هم تواُفق ندارند، هو

.  استي مالظي غل ابهامني ايمتهم اصل
 را يتيامن-ي دولت نظام،يراست سنت

دولت، به نوبه خود به .  دهدينشان م
 اشاره "يبرادران قاچاقچ" و "آقا" تيب
 هم به هر دو ي خامنه اي كند و آقايم

ن يبا ا.  زندي مهي سن كناي رويدسته 
 با ني محتاطانه طرفاريوجود، رفتار بس

 نير ا بر سي و موش و گُربه بازگريكدي
 و آن اختالس هنگُفت يارديلي ميدزد

 آنها ي دهد كه حق با همگينشان م
 كي ساله 6 يست؛ غارت درآمدها

 دسته و كي از عهده ز،يكشور نفت خ
  .دي آي بر نمييمحفل به تنها

  
   حكومت ي حلهاراه

 ي خامنه اي از آنجا كه نگاه آقان،يبنابرا
 از لبه بشقاب پر خود فراتر شيو شُركا

 غافل مانده، راه زي مباتيرفته و از ترتن
 دادهاي جز واكُنش دادن به روزي نيگريد

نمونه سقوط .  ماندي نمي آنها باقيبرا
 هشدار دهنده يژگي وكي ،يآزاد پول مل

 با الها ممي رژياستگُذاريدر دستگاه س
 جامعه و كشور ي فاجعه بار برايامدهايپ

.  گذاشته استشي به نمايرا به روشن
 ي تصور روشني اسالمياكمان جمهورح

 اي خود ندارند يمهاي تصميامدهاياز پ
 و گزافه هاييچنان محسور داستان سرا

 خود شده اند كه از محاسبه ي هاييگو
.  انددهي ناتوان گردامدهاي پني ايعقالن

 ي مكي به سمت جلو شليكيآنها در تار
 و رجز ندي نشيكنند و سپس به دعا م

.  داشته باشديقبت خوب خوانند كه عايم
 ياقتصاد–ياسي رو، دستگاه سنياز هم
 كه ي موجودتي در برابر وضعزيآنها ن

 د،ي آي به حساب م"تازه" شيبرا
  . زدي ري شده و به هم مريغافلگ
 كه حكمرانان دهي آشكار گرداكنون

 كه ي اقتصاديكشور، در باب مرزها
 تواند ي ميبحران در مناسبات خارج

 داشته اند و نه يتي نه ذهن،ابديگُسترش 
 ي با آن ميياروي روي برايبه طبع، طرح

حال پرسش . توانسته اند داشته باشند
 امدهاي پراموني آنها پاي است، آنيمهم ا
 بحران و ني شدن لبه ازيت كه يو آثار

 منافع ي تواند براي شان مي جنگاتيادب

 و سرنوشت مردم داشته باشد، يمل
   دارند؟ يتيذهن

دهد كه ي نشان نمي كُنوني ارزحرانب 
 ني ايري قبل از شكل گ"نظام"

 ييرهاي از آن تدبيري جلوگي براتيوضع
 جهت ني در اي دست به اقداماتايداشته 

 اي پس چه؟ آنيزده باشد، اما از ا
 نازل شده در تي اداره وضعي برايريتدب

 طبقه كاران،ي شاغالن، بايكف دارد؟ آ
 توانند يمرفه م و اقشار متوسط ن،ييپا

 اعتماد كنند كه قادر ي خامنه ايبه آقا
 كه به چاه انداخته را خود ياست سنگ

   آورد؟ رونيب
 سووالها، مرور ني پاسخ اافتني يبرا

 ي فعلتيكوتاه واكُنش حكومت به وضع
 كه آنها ي باشد؛ اقداماتيدي تواند كليم

  : كردمي توان تقسيرا به دو دسته م
  ياسي سري تداب-1
   يسي اقدامات پل-2

 با حركت در جهت ياسي سيرهايتدب
 دولت ي ارزي هانهي در هزييصرفه جو

آغاز شد كه بار آن را درجه اول 
 ي به دوش مدي بايشهروندان عاد

 دو هي از سهميميدولت ابتدا ن. دنديكش
 كه متعهد شده بود به يهزار دالر ارز

 به مسافران بفروشد را ي رسممتيق
 هزار را به يرز مسافرتحذف كرد و ا
 حكومت ب،ي ترتنيبه ا. دالر كاهش داد

 ارز ني تامي مسافران برايبه طور رسم
  .  خود به بازار آزاد حواله دادازيمورد ن

 حال، چند روز پس از آن كه ني همدر
 ي بانكها به بهانه هاي ارزيُشعبه ها

 ييگوناگون از پرداخت ارز دانشجو
 كيك ملت در  كردند، باني ميخوددار

 اعالم كرد كه پرداخت يبخشنامه رسم
 نيا.  را متوقف كرده استييارز دانشجو

 ماراني بان،يبخشنامه افزوده بر دانشجو
 كرد كه به ي معرفيوه از جمله گرزيرا ن

 به آنها ي دولتمتيپرداخت ارز به ق
  . متوقف شده است

 ني برجسته در اياسي تحرُك سكي
. از خود نشان داد را مجلس مالها نهيزم

 حكومت با چند هفته ينهاد قانونگذار
 ي د18 سرانجام اعالم كرد كه در ريتاخ

 ي از اعضاي را با شُماريجلسه مشترك
 "ينجات اقتصاد مل"دولت به منظور 

 نشست اما به نيا. برگزار خواهد كرد
 ي ناتوانشيا نمي برايگريسند د

 كه به وجود يتي در اداره وضع"نظام"
 بعد از اعالم يساعات.  شدليه، تبدآورد
 ي گام بزُرگ براني برداشتن اميتصم

، مجلس عذر "ينجات اقتصاد مل"
 شركت نكردن ليخواست كه به دل

 زي اقتصاد و صنعت و معادن و نرانيوز
 در نشست مزبور، ي بانك مركزسيير

 ني ااميپ.  شده استيموضوع منتف
   و مردم "بازار" مانده به ميتالش عق

  4بقيه در صفحه 
  

  ...سرمقاله 

   رودياال م پرده ها بيبحران ارز، وقت
  امانمنصور
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پخش شيريني توسط احمدي نژاد در 

كه به )  آذر28(سالگرد حذف يارانه ها 
بهاي فقر و تنگدستي كارگران و 
زحمتكشان، رنگين شده بود به كام 
چپاولگران حكومتي و وابستگان به 

تبديل ريال به . قدرت شيرين آمد
كاغذي بي ارزش و پرشدن جيب  

دالالنِ رژيم، شيريني آن را دوچندان 
 قبل از اين كه وزير امور اقتصاد و .كرد

دارايي ارزش ريال را تعيين كند، ربال 
سقوط كرده و به ارزش واقعي خود در 

  .اقتصاد ورشكسته كنوني نزديك شد
 آذر از 12سيد شمس الدين حسيني در 

. اجراي تحوالت اقتصادي صحبت كرد
ارزش گذاري پول « ادعا كرد كه  وي
فمندي هد«در ادامه كامل شدن » ملي

در دستور كار و به زودي اجرا » يارانه ها
  .خواهد شد

 28نژاد در روز  چندي از حرف احمدي 
آذر نگذشته است كه فقر بيشترِ در 
البالي كاغذ بي ارزش ريال به دستان 
كارگران و مردم زحمتكش ايران به 

مردم با . تحويل داده شد» حق«عنوان 
ريال بي ارزش دستمزد مي گيرند و در 

  زار كاالهاي مورد نياز خود را با دالربا
  .بايد خريداري كنند

   
احمدي نژاد در سالگرد اجراي حذف 
يارانه ها، در سخن پراكني خود با تاكيد 

دولت حق هر ايراني را به «بر اين كه 
حق «وعده داد؛ » خودش پرداخت كرد

. »مردم را در جيب خودشان مي گذاريم
س در حساب و كتاب زورمداران آدر

جيبها داراي پالك و نشاني ثبت شده 
نيست و احمدي نژاد خودش با آكاهي 
از آدرسي كه پولها به آن ارسال مي 

  .آنان را پرداخت مي كند» حق«شود، 
آرام «وي در حالي كه شرايط اقتصاد را 

توصيف كرد با بي شرمي » و با ثبات
اين حرفهاي . »مشكلي نداريم«:گفت

كه در پوچ در حالي بيان مي شود 
عرض يك ماه آن چنان اررش ريال 
كاهش پيدا كرد كه سكانداران كشتي 
ورشكسته واليت فقيه، وحشت زده 

در اين لَرزش كشتي حكومتي، . شدند
هر كدام از سكانداران، مدال بازندگي در 

 سقوط ريال را  سياستهاي اقتصادي و
. به گردن ديگري آويزان مي كنند

لسات بهمني رئيس بانك مركزي در ج 
احمدي نژاد . مربوطه شركت نمي كند

كميته اي براي پايين آوردن ارزش دالر 
ترتيب داده و رئيس آن را وزير اقتصاد 
تعيين كرد؛ در حالي كه بهمني رئيس 
بانك مركزي خود را در اين جايگاه مي 

بر اساس برخي از شايعات، . دانست
بهمني هم به بيماري قهر مبتال گرديد 

  .پنهان شده استو از ديده ها 
احمدي نژاد در شعارهاي پوشالي خود، 

  ذخاير «: آذر ادعا كرد كه28در روز 

  
ارزي ما آن قدر زياد است كه هيچگاه 
در طول تاريخ به اين ميزان نبوده و 

 سال بس 15ذخيره طالي ما براي 
در شرايط فعلي با توجه به . »است

تحريم بانك مركزي و پايين آمدن 
 و ستدي خارجي رژيم ارزش ريال، داد

كه معموالً با دالر پرداخت مي شود با 
  .مشگل جدي روبرو مي شود

   
بر اساس داده هاي اماري، در دوران 
احمدي نژاد بيشترين درآمد از فروش 
نفت و گاز وجود داشته است، در حالي 
كه در همين دوران دولت بيشترين 
كسري بودجه را داشته و تورم افزايش 

شاخص تورم افزايش . تپيدا كرده اس
غير متناسب بهاي كاالها و خدمات 
. مصرفي نسبت به درآمد مردم است

يكي از علتهاي افزايش تورم رشد 
به ويژه در اقتصاد رانتي . نقدينگي است

ايران، نقدينگي در حوزه توليد و صنايع 
جريان پيدا نمي كند و بر همين منظر 
با تنموند شدن بخش داللي و افزايش 

 در بخشهاي توليدي، بيكاري، فقر ركود
  .و تنگدستي افزايش يافته است

   
در ساختار اقتصاد شبه دولتي و نظامي 
موجود، خالي شدن سفره كارگران و 
مزدبگيران، با پر شدن جيب دالالن و 

در .  داران حكومتي همراه است سرمايه
حقيقت ثروت از بين نمي رود بلكه با 

در . دسرعت بيشتري جا به جا مي شو
يك ساله اخير شكاف طبقاتي و جابه 
جايي ثروت عمومي به نفع عده اي 

عده اي . محدود افزايش پيدا كرده است
وضعشان بهتر مي شود و جمعيت 

  .كثيري فقيرتر مي شوند
   

اوضاع اقتصادي آنچنان وخيم است كه 
عسگراوالدي، هفتمين ثروتمند ساكن 
ايران، چشم اندازي تيره و سياه را 

رئيس اتاق بازرگاني . ر مي كندتصوي
با توجه «: دي گفت22ايران و چين روز 

 توماني و 1600به واردات كاال با دالر 
 ماه آينده با كمبود 6مشكالت توليد، در 

بسياري از كاالها و قخطي در كشور 
مواجه خواهيم شد كه براي تهيه آنها يا 
بايد متوسل به قاچاق شويم و يا اين كه 

. »ي بابت قاچاق بپردازيمهزينه بسيار
البته هفتمبن مرد ثروتنمد اين بار كمي 
دلش براي مردم سوخته وگرنه ثروتهاي 
او در دوران قخطي بيشتر خواهد شد و 
وي خودش را در برابر بيماري قخطي 

  .واكسينه كرده است
   

قاچاق هم معلوم است در » مقدس«امر 
در دعواي . دست چه كساني است

ي نژاد زير رگبار جناحي وقتي احمد
انتقادهاي طرف مقابل قرار گرفت، 

  را » برادران قاچاقچي«بخشي از كاركرد 

  
به گزارش خبرگزاري حكومتي . افشا كرد

مهر، محمدرضا رحيمي، معاون اول 
 دي، در همايش 10احمدي نژاد روز 

پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
قاچاقهاي كوچك لنجها و يا «:گفت

يي كه از طريق قاطرها در برخي قاچاقها
گيرد  مرزهاي كشور صورت مي

و قاچاقچيان ..هاي اصلي نيستند قاچاق
اصلي در تهران و در مراكز استاني و به 

اي هستند كه بايد آنها را  صورت شبكه
  .»مورد هجوم قرار دهيم

   
و اين كه چه بر گرديم به وضعيت ارز 

كساني از افزايش بهاي ارز در برابر دالر 
بازار  فروش دالر دولتي در . سود مي برند

. يك منبع درآمد براي دولت است
نقدينگي كه از اين طريق به دست مي 
آيد افزون بر نقدينگي موجود، هنگامي كه 
در مدار توليد قرار نمي گيرد افزايش تورم 

 اين وارد عالوه بر. را به همراه دارد
كنندگان عمده كاال كه يا دولتيها هستند 
و يا باندهاي نزديك به قدرت با خريد 
دالر با نرخ دولتي سودهاي كالني به 
جيب مي زنند و در همان حال توليد 
داخلي را با چالش و در نهايت با توقف 

  .مواجه مي كنند
در اقتصاد بيمار كه سران رژيم با استفاده 

يق اختالس و يا گونه از هر فرصت از طر
هاي ديگر ثروت مردمي را به خارج 
منتقل مي كنند، برايشان صرف دارد كه 
پولشان را در شكل سكه طال انباشت 

زيرا ارزش آن مرتب افزايش مي . كنند
يابد و انتقال آن برايشان اسان تر و با 

رئيس اتحاديه كشوري . صرفه تر است
ا طال و جواهرات در مصاحبه اي با ايسن

هر كسي امسال «: دي گفت24شنبه  روز 
 درصد سود 70طال و سكه خريده تا االن 

كرده حال چطور پول خود را در بانك مي 
  .»گذارد
   

در ماههاي آينده تاثيرات كاهش ارزش 
ريال هر چه بيشتر در وخامت وضعيت 

تحريم بانك . مردم خود را نشان مي دهد
مركزي يكي از عواملي است كه فساد 

ثروت ملي . ادي پنهان را به رو آورداقتص
مردم كه منبعي براي زيست و ادامه حيات 
. حكومت بود به مخاطره افتاده است

طبيعي است كه اوضاع چنان وخيم است 
كه كاپيتان كشتي زهوار دررفته حكومت 

همين . هم كاري از دستش بر نمي آيد
طور كميته بررسي احمدي نژاد هم 

  .بيانديشدنخواهد توانست چاره اي 
با توجه به اين كه نرخ واقعي تورم كه 
بانك مركزي اعالم مي كند واقعي 
نيست، حقوقي كه بر اين پايه تعيين شود 

افزايش سرسام آور . واقعي نخواهد بود
نقدينگي، سقوط ارزش ريال و افزايش 

   درصد 40نرخ تورم كه بسيار بيشتر از 
  5بقيه در صفحه 

  

 يبحران ارز، وقت

   روديها باال مپرده 
  3بقيه از صفحه 

 ي راه حلاي بود كه حكومت ابزار نيا
 "متهاي قيسونام" بر يرگي چيبرا

 به راه افتاده، خود ليندارد و س
  .  را انتخاب خواهد كردرشيمس

 كننده رهي خي را سردرگُميابي ارزنيا
 ي ماي دي آنچه كه بارامونيحكومت پ

،  بحران انجام دهدفي تخفيتواند برا
  به

 گيز.  كرده استدييگونه مستند تا
 ي نرخ سود سپرده هانييزاگ در تع

 نرخ نيي در تعي سرجي و گيبانك
 ي و ناتوانيتي كفايسكه، دو نمود از ب

 كوتاه يمان فاصله زكيحكومت در 
  . است

 كه ستي رو شگفت آور نني ااز
 در برخورد ياسي اقدام سنيرتريچشمگ
 و ي باز موجود پس از زبانطيبه شرا

 لي تشكيسي را اقدامات پليالف زن
 وراني كه رهبران و پاي دهد؛ حركتيم

 دارند اگر نه دي اُمي اسالميجمهور
، دستكم خود آنها را "ياقتصاد مل"
  .  دهد"نجات"

 جهت كه به ني در ايري تدابفهرست
 داده اند و در هي تكهيدستگاه قهر

 شي گذشته به آزمايخالل هفته ها
 و گاه به ياند، طوالنگذاشته شده 

نُبوغ .  استزيشخندآمي اندازه رنيهم
 راه شي و داروغه ها"آقا" ياقتصاد

 وبگاه كي چون مسدود كردن ييحلها
 لتري نرخ ارز تا فياطالع رسان

 را "دالر" واژه ي حاوي تلفنيامكهايپ
 نيدر آخر.  گذاشته استزي ميرو

 ت،يفي جنس و كنياقدامات از هم
 ناكام به يكركشحكومت پس از لش

دارندگان " و استانبول، به يفردوس
 بهمن 15 داده است تا ماتومي اولت"ارز

  ! دهندليارز خود را به بانكها تحو
  

  برآمد
 وار و بدون وانهي گاه به تالش دهر

 اقتدار خود ني تاميتوقف حكومت برا
 ايدر جامعه و به اطاعت واداشتن 

 شود، به نظر ستهي كردن آن نگريخُنث
 كه انتظار معجزه از ي رسد كسانيمن
 تي امامزاده را دارند، در اكثرنيا

 ي كُنوني بحران اقتصادنيبنابرا. باشند
 مي مشهود و فاجعه بار رژيو ناكارآمد

 صورت حساب آن را نزد ه،ي فقتيوال
 تر و نياقشار و طبقات جامعه سنگ

.  كندي تر مكيموعد پرداخت را نزد
 گزافه ي كه به راستيتياما اقل

 حاكمان را باور كرده و با يهاييگو
 رشوه، همه ي و اندكيبي خودفريكم
 زي است ندهي دني و رنگني را زرزيچ

 پشت صحنه را هامكان نظر انداختن ب
  .  استافتهي

  

 چه كسي از كاهش ارزش ريال سود مي برد؟

 زينت ميرهاشمي
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چه كسي از كاهش 

  ارزش ريال 

  سود مي برد؟
  

  4بقيه از صفحه 
پيش بيني عسگراوالدي است، زندگي 

تباهي مي  كارگران و مزدبگيران را به 
در چنين شرايطي تعيين حداقل . كشد

دستمزد بايد با نرخ واقعي تورم و روند 
ان چه مسلم . رو به رشد آن تعيين شود

ه است و تجربه تاكنوني هم نشان داد
اين است كه هيچ يك از باندهاي 
حكومتي به فكر زندگي كارگران و 

اين تنها خود . مزدبگيران نيستند
كارگران و زحمتكشان هستند كه مي 
توانند با اتحاد، مبارزه و همبستگي به 

  .حقوق پايه اي عادالنه دست پيدا كنند
   

برخي از مهمترين حركتهاي 

اعتراضي كارگران و مزدبگيران 

  1390در دي 

   
 آذر، رانندگان و 22از روز سه شنبه *

كارگران مشغول به كار در آهن 
فروشيهاي واقع در كمربندي بهشت 
محمدي سنندج به دليل ممانعت 
راهنمايي و رانندگي از ورود آنها با بار 
آهن آالت به درون شهر و قرار دادن 
جريمه هاي سنگين و متوقف كردن 

به . ماشينها، دست از كار كشيدند
گزارش كميته هماهنگي براي كمك به 
ايجاد تشكلهاي كارگري، اين اعتصاب 

 ادامه داشت كه   دي1تا روز پنج شنبه 
اين امر موجب بيكاري كارگران در 
بخش صنعت و ساختمان و به خصوص 

  .جوشكاران و آرماتور بندها شد
   
كارگران شركت لوله نورد صفا در *

ي، ادامه اعتصاب روز پنجشنبه اول د
 دي نيز تا پايان روز در 3روز شنبه 

  .اعتصاب بودند
به گزارش انجمن صنفي كارگران برق 
و فلزكار كرمانشاه، روز شنبه نصف 
حقوق شهريور به كارگران پرداخت شد 
و كارفرما در عوض از كارگران خواست 

اما . تا به اعتصاب خود پايان دهند
كارگران اعالم كردند كه تا گرفتن 

ن به اعتصاب ادامه خواهند مطالباتشا
  .داد
   
تعدادي از آمارگيراني كه در طرح *

نفوس و مسكن حقوق خود را دريافت 
 دي در مقابل 4اند روز يكشنبه  نكرده

  .فرمانداري تجمع كردند
به گزارش فارس اين تجمع همزمان با 
آغاز ثبت نام از داوطلبان نهمين دوره 
انتخابات مجلس در مقابل فرمانداري 

  .ران تجمع صورت گرفته استته
   
  
  

كارگران مشغول به كار در شركت *
پيمانكاري جهاد توسعه سد آزاد بنير روز 

 دي همچنان به اعتصاب خود 5دوشنبه 
به گزارش كميته هماهنگي . ادامه دادند

براي كمك به ايجاد تشكل هاي 
 دي تا 1كارگري، اين كارگران از تاريخ 

 4خت  به دليل عدم پردا1390 دي 3
ماه حقوق معوقه دست از كار كشيدند 
كه به آنها قول پرداخت حقوق داده شد 
كه متاسفانه به دليل اجرايي نشدن اين 

 نفر از كارگران مجدد 220امر، حدود 
دست از كار كشيده و خواستار رسيدگي 

  .به وضعيت خود شدند
همچنين اين بار كارگران مشغول به كار 

ن ها پيوسته در واحدهاي ديگر نيز به آ
و از آنها حمايت كردند كه اين اعتصاب 
براي گرفتن حقوق معوقه خود همچنان 

  .پابرجا مي باشد
   
 دي، كارگران سد ژاوه 5روز دوشنبه *

به دليل اجرايي نشدن قول مسئوالن 
مربوطه در شركت پيمانكاري ژيان 

 ماه حقوق معوقه، 6مبني بر پرداخت 
سيدگي دست از كار كشيده و خواستار ر

  .به وضعيت خود شدند
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك 
به ايجاد تشكل هاي كارگري، در روز 

 نفر از 400 دي، حدود 3 تا 1هاي 
كارگران اين واحد نيز در اعتراض به 

 ماه حقوق معوقه دست 6عدم پرداخت 
به اعتصاب زدند كه موجب متوقف 
شدن واحد حمل و نقل در اين چند روز 

  .دشده بو
   
كارگران ريسندگي شركت خاور رشت *

براي احقاق مطالبات شش ماهه خود 
 دي براي بارسوم طي دو 6صبح روز 

هفته در مقابل استانداري گيالن تجمع 
  .كردند

به گزارش خبرگزاري دولتي فارس از 
 نفر از كارگران كارخانه 30رشت، حدود 

ريسندگي خاور رشت پيش از ظهر سه 
  ل اعتراض در عدم  دي، به دلي6شنبه 

  
  
  

مطالبات شش ماهه خود مقابل 
  .استانداري گيالن تجمع كردند

   
كارگران پتروشيمي اروند كه در پي *

اعتراضات و اعتصابات گسترده كارگران 
منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر براي 
حذف شركتهاي دالل و همچنين تحقق 
بعضي خواسته هاي ديگرشان حدود سه 

 بودند، روز سه هفته قبل اخراج شده
 بعد از دو هفته تالش و   دي6شنبه 

پيگيري از طريق مجاري اداري و 
تجمعات اعتراضي همزمان موفق شدند 

  .به سر كارشان برگردند
به گزارش انجمن صنفي كارگران برق 
و فلزكار كرمانشاه، اين كارگران در دوره 
اعتصابات اخير كارگران منطقه ويژه 

طبق اين . ماهشهر شركت فعال داشتند
گزارش اين كارگران قبل و بعد از اخراج 
با عوامل كارفرما بارها ناچار به زد و 

  .خورد شده اند
   
ن ايران، به گزارش اتحاديه آزاد كارگرا*

 نفر از 250 دي حدود 10روز شنبه 
كارگران صنايع فلزي شماره 

با ) شركت مصنوعات زرين تهران(يك
 8در دست داشتن پالكاردي از ساعت 

 بعد از عصر در خيابان مجاور 4صبح تا 
اين كارخانه در منطقه شاد آباد دست به 

كارگران بر روي . تجمع اعتراضي زدند
ما خواهان : نداين پالكارد نوشته بود

هيات مديره، كار، دريافت سه ماه حقوق 
  . ماه بيمه خود هستيم8معوقه و واريز 

به دنبال اين تجمع كه باعث ترافيك 
سنگيني در خيابان منتهي به شاد 

شده بود بازرسان اداره ) بازار آهن(آباد
كار در ميان كارگران حاضر شدند و با 
وعده پيگيري خواستهاي كارگران از 

ان خواستند به تجمع خود پايان دهند آن
اما كارگران با اصرار بر تحقق فوري 

 بعد از عصر 4خواستهايشان تا ساعت 
  .به تجمع خود ادامه دادند

كارگران اين واحد توليدي در سومين 
  روز تجمع و اعتصاب خود

 صبح 8 دي از ساعت 12  روز دوشنبه
تا پايان وقت اداري در خيابان مجاور 

خانه دست به تجمع اعتراضي اين كار

زدند و با در دست داشتن پالكاردي 
خواهان رسيدگي به خواستهاي خود 

  .شدند
   
 دي، 12به گزارش ايلنا، روز دوشنبه *

كارگران كارخانه مخابرات راه دور شيراز 
به منظور رسيدگي به مطالبات قانوني 

روزه خود، 11خود با ادامه تجمعات 
ست به مقابل استانداري فارس د

  .اعتراض زدند
   
به گزارش ايلنا كارگران كارخانه *

ريسندگي بافندگي قدس اصفهان روز 
   دي در مقابل استانداري12دوشنبه 

  .اصفهان تجمع كردند
 دي، ايلنا گزارش داد 14روز چهارشنبه 

كه؛ در پي اعتراض جمعي از اعضاي 
تعاوني مسكن شركت ريسندگي، 
بافندگي قدس اصفهان مقابل 

تانداري، طوماري جهت رسيدگي به اس
  .استانداري تحويل شد

   
كارگران كارخانه ذوب آهن اردبيل روز *

 در محل اين كارخانه  دي 12 دوشنبه
ماه حقوق  6 تجمع كردند و خواستار

به . معوقه و تعيين تكليف كارخانه شدند
گزارش رهسا نيوز، كارگران روز يكشنبه 

 و   دي به استانداري مراجعه كرده11
نامه اعتراضي خود را به استانداري و 

  .سپس به اداره كار تحويل دادند
   
كارگران كشت و صنعت شمال روز *

دي در رابطه با تعطيلي 13سه شنبه 
كارخانه در مقابل فرمانداري مياندرود 

اين كارگران روزهاي . اجتماع كردند
گذشته نيز مقابل استانداري مازندران 

  .طه داشتنداجتماعاتي درهمين راب
به گزارش مهر، كارخانه كشت و صنعت 

 ترين واحد توليد  شمال به عنوان بزرگ
كننده روغن مايع و نباتي خاورميانه در 
مازندران هفته ها است كه به دليل 
پرونده مالي سرمايه گذار اصلي آن با 

  .تعطيلي مواجه شده است
مجتمع كارخانجات روغن نباتي كشت و 

 30تي بالغ بر صنعت شمال با مساح
هكتار در منطقه سر سبز دشت ناز 

 جاده ساري به 15مازندران در كيلومتر 
  .نكا در شهرستان مياندرود واقع است

   
 دي، كميته 14روز چهارشنبه *

هماهنگي براي كمك به ايجاد 
تشكلهاي كارگري گزارش داد كه؛ 
حدود يك سال است كه كارخانه كاشي 

 گرديده و و سراميك گيالنا دچار بحران
كارگران اين كارخانه در حال حاضر 
هفت ماه حقوق معوقه خود را دريافت 

  .نكرده اند
 70حدود (كارخانه ابتداي شهر منجيل 

واقع شده و ) كيلومتري شهر رشت 
 كارگر در چهار شيفت كاري 250

  .مشغول به كار مي باشند 
 سهامدار 4كاشي گيالنا متعلق به 

هامدار در خصوصي بوده كه بيشترين س
حال حاضر مديريت كارخانه را عهده دار 

  .مي باشد
  6بقيه در صفحه 
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برخي از مهمترين 

حركتهاي اعتراضي 

كارگران و مزدبگيران 

  1390در دي 
  
  

  5بقيه از صفحه 
هفته گذشته تعداد زيادي از كارگران در 
مقابل استانداري گيالن تجمع نموده و 
خواستار رسيدگي به مشكالت خود 
شدند اما پاسخ درست و قانع كننده اي 
از طرف مسئوالن مربوطه دريافت 

  .نكردند
رگران در آخرين اقدام خود براي كا

بدست آوردن حقوق معوقه ،تصميم 
گرفتند در داخل كارخانه و پاي 
دستگاهها اعتصاب نموده و توليد را 
متوقف كنند و در پي اين اقدام، كارفرما 
مجبور شد بخش بسيار ناچيزي از 
حقوق كارگران را پرداخت نمايد تا 
كارگران راضي شوند مجدد به كار خود 

  .زگردند با
   
كارگران شركتهاي پيمانكاري در *

پتروشيميهاي ماهشهر پس از ده ماه 
كشمكش و مبارزه و اعتصاب به 
موفقيتي عملي در راستاي تحقق 

به . خواستهايشان دست پيدا كردند
گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
جلسه مشترك نمايندگان كارگران 
شركتهاي پيمانكاري پتروشيميهاي 

هر با رئيس اين مجموعه ها در ماهش
 دي منجر به موافقت 18روز يكشنبه 

رئيس اين مجموعه ها با بخشي از 
خواسته هاي كارگران شد و پس از آن 
بخشنامه افزايش دستمزد كارگران 
شركتهاي پيمانكاري مجموعه 

  پتروشيميهاي ماهشهر صادر و
 مربوط به  بالفاصله مبلغ افزايش يافته

  .ب كارگران واريز شدآذر ماه به حسا
 اين ترتيب كارگران شركتهاي  به

پيمانكاري پتروشيمي بندر امام و 
پتروشيميهاي منطقه ويژه اقتصادي 
ماهشهر موفق شدند پس از نزديك به 
ده ماه كشمكش و دو اعتصاب قدرتمند 
و بزرگ و اقدامي متحدانه براي شروع 
اعتصابي ديگر، به موفقيتي مهم دست 

  .پيدا كنند
زم به ذكر است كه اين كارگران قبالً ال

 20اعالم كرده بودند كه چنانچه تا روز 
دي خواستهاي آنان بر آورده نشود در 
اين روز اعصاب نامحدودي را آغاز 

  .خواهند كرد
   
 دي، بازنشستگان ذوب 17روز شنبه *

آهن اصفهان در مقابل كانون 
  .بازنشستگي ذوب آهن تجمع كردند

ديرعامل كانون به گزارش فارس، م
: آهن اصفهان گفت بازنشستگان ذوب

آهن  بازنشستگان فوالد مباركه و ذوب
به دنبال چرايي بدقولي مسئوالن براي 

. دريافت مطالبات خود هستند
آهن از آبان ماه سال  بازنشستگان ذوب 

جاري تاكنون حقوق خود را دريافت 
  .نكرده اند

   
 دي، 17به گزارش مهر، روز شنبه *

ان نساجي مازندران با ايجاد راه كارگر
  بندان و برپايي تجمع و تحصن

اعتراضي مقابل فرمانداري قائم شهر، 
 ماه حقوق معوقه 18خواستار دريافت 

  .خود شدند
   
جمعي از اعضاي شركت تعاوني *

مسكن شهرداري بجنورد براي احقاق 
حقوق از دست رفته خود ظهر روز شنبه 

راسان  دي در مقابل استانداري خ17
به گزارش فارس، . شمالي تجمع كردند

 تن 50تعداد تجمع كنندگان بيش از 
بود و آنان از مسئوالن استانداري 
تقاضاي كمك و رسيدگي به مشكل 

  .خود را داشتند
   
 دي كارگران ذوب فوالد 17روز شنبه *

مالير، به دليل عدم پرداخت شش ماه از 
 ساعته 24حقوقشان دست به اعتصابي 

ر حالي كه ايلنا از اعتصاب د.زدند
كارگران ذوب فوالد مالير خبر داد، 
مدير اين كارخانه ضمن تكذيب 

مشكل كوچكي :اعتصاب كارگران گفت
بود كه در صحبت با كاركنان حل شد و 
قرار شد حقوق معوقه آنان به صورت 

  .هفتگي پرداخت شود
   
كارگران مسكن مهر كامياران روزهاي *

 كشيده و  دي دست از كار18و 17
اعالم كردند تا زمان پرداخت حقوق 

  .معوقه به سر كار باز نخواهند گشت
به گزارش كميته هماهنگي براي كمك 
به ايجاد تشكل هاي كارگري، كارگران 
مشغول به كار در اين واحد چندين ماه 
حقوق دريافت نكرده و در حال حاضر 

 نفر از كارگران و استاد كارهاي اين 30
 پرداخت نشدن حقوقشان واحد به دليل

  .در اعتصاب به سر مي برند
   
 دي، كارگران شركت 18روز يكشنبه *

كارين صنعت در مقابل اداره كار 
شهرستان دهگالن تجمع كردند و 
اعالم كردند تا رسيدن به خواست و 
مطالبات خود به تجمع ادامه خواهند 

  .داد
به گزارش كميته هماهنگي براي ايجاد 

شركت كارين  ي،هاي كارگر تشكل
 واقع 2صنعت در شهرك صنعتي شماره 

 70در پانزده كيلومتري دهگالن داراي 
 تن از آنان كارگر 50كارگر است كه 

اين .  تن ديگر اداري هستند20ساده و 
شركت وسائل پيش ساخته فايبر گالس 

  .كند را توليد مي
   
كارگران شركت واگن سازي پارس *

تراض  دي در اع19اراك روز دوشنبه 
 ميليارد تومان 120به عدم دريافت 

 توليد شده اين شركت توسط راه  ترنست
  آهن و تعويق حقوق پرداختي آنها در 

  

  

  
  

مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
  . تجمع كردند

  
به گزارش مهر، شركت واگن سازي 

 ميليارد تومان 12.5پارس هم اكنون 
 كارگر به بيمه بدهكار است 1200بابت 

و همچنين بيش از دو سال است كه 
 هاي درماني كارگران اين  دفترچه

شركت باطل شده و حتي براي 
بازنشتگان نيز حق بيمه پرداخت نشده 

  . است
 دي اين كارگران در 20روز سه شنبه 

ادامه اعتراضات خود در مقابل مجلس 
  .تجمع كردند

  
به دنبال تعطيلي كل معادن شن و *

ماسه منطقه شرق اصفهان، صبح روز 
 تن از كارگران 100 دي، 19دوشنبه 

اين منطقه در مقابل اداره كار و امور 
  . اجتماعي استان اصفهان تجمع كردند

به گزارش ايمنا، اين كارگران از روساي 
 خواستار حمايت هر چه بيشتر اين اداره

  . شدند
كارگران با بيان اين كه اشتغال در اين 
منطقه تنها بر دو حوزه كشاورزي و 
واحدهاي شن و ماسه استوار است تاكيد 
كردند؛ با توجه به وضعيت آب، بارندگي 
و خشكسالي در منطقه شرق اصفهان 
كشاورزي از رونق افتاده و تمام اميد 

دهاي توليدي شن و مردم منطقه به واح
  . ماسه است

  
جمعي از كارگران شركت قطعه سازي *

 دي در مقابل 21كرج روز چهارشنبه 
به گزارش . مجلس رژيم تحصن كردند

ايلنا، در اين تجمع پالكاردي خطاب به 
مسئوالن در دست كارگران بود كه بر 

ما كارگران : روي آن نوشته شده بود
شركت قطعه سازي فوالدي كرج با 

 10 سال سابقه كار به مدت 20يش از ب
ايم و اين  ماه است كه حقوق نگرفته 

ست كه با اين سابقه كار از كار  درحالي
  .اخراج شديم

  
كارگران كارخانه ويتانا به دليل تعويق *
 دي در 22 ماه حقوق روز پنجشنبه 4

. مقابل كارخانه دست به تجمع زدند
برات زارع كه از كارگران شاغل در اين 

احد توليدي است در گفتگو با خبرنگار و
ايلنا گفت؛ كارگران اين واحد براي حل 
مشكالت خود به همه مقامات و 

اند اما  ارگانهاي مسئول نامه نوشته 
متاسفانه هيچ پاسخي شنيده نشده 

  . است
  

 دي، جمعي از 25روز يكشنبه *
كارگران ني بر كشت و صنعت كارون 

ر مقابل شوشتر دست از كار كشيده و د
  .درب ورودي كارخانه تجمع كردند

به گزارش ايلنا، اين كارگران فصلي كه 
به كار تخصصي بريدن ني اشتغال دارند 

بندي مشاغل  خواستار اجراي طرح طبقه
و همچنين افزايش دستمزد ماهانه خود 

  .هستند
  

كارگراني كه در ماه گذشته به 

  علت سوانح كار جان باختد

 پااليشگاه نفت رضا كشاورز، كارگران
  بندرعباس

 ساله، كارگر كارگاه توليدي 40آقايي 
  پوشاك واقع در خيابان انقالب

 25يك كارگر افغاني كه به عمق چاه 
  متري سقوط كرد

 كارگر در اثر ريزش ساختمان در حال 6
  احداث در تبريز

   كارگر در شيراز بر اثر سقوط آسانسور 3
ر  ساله به دليل برق گرفتگي د30كارگر 

  قم 
بيگي كارگر كارخانه  محمد حسين علي

  نساجي يزد
هومن كارگران كارخانه سيمان در حال 

  ساخت خمسه
 ساله زير غلطك دستگاه 24كارگر 

  بافندگي كارخانه فرش دراصفهان 
  

  تعدادي از كارگران زنداني

ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكاي 
كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران 

  و حومه، 
ضا شهابي، صندوقدار و عضو هيات ر

  مديره سنديكاي كارگران شركت واحد
محمد جراحي، فعال سنديكايي و عضو 
كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي 

  كارگري
شيث اماني، عضو موسس اتحاديه آزاد 

  كارگران ايران، 
مهدي فراحي شانديز، معلم و فعال 

  سنديكايي، 
ميثم نجاتي عارف، دانشجو و فعال 

نديكايي در شركت خودرو سازي س
  سايپاي تهران، 

شاهرخ زماني، عضو هيات موقت 
  بازگشايي سنديكاي نقاشان، 

محمد حسيني، فعال سنديكايي در شهر 
  فيروزكوه، 

  علي نجاتي عضو سنديكاي هفت تپه 
بهنام  ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري 

  و فعال جنبش لغو كار كودك
مديره شريف ساعدپناه، عضو هيات 

  اتحاديه آزاد كارگران ايران،
  
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 

دستگيري، شكنجه و محاكمه 

فعاالن كارگري در ايران را به 

  .شدت محكوم مي كنيم
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: آموزه اصلي جنبش وال استريت

انطباق سازماندهي و تاكتيك با 
  شرايط

 ماه كه از آغاز جنبش وال 4طي 
استريت مي گذرد، مردم آمريكا يا از 
نزديك و يا از طريق رسانه ها شاهد 
صحنه هاي حركت سركوبگرانه پليس 

استفاده از اسپري . اين كشور بوده اند
گيري فلفل، ضرب و شتم با باتوم، دست

و بازداشت صدها نفر در هر منطقه، 
جمع آوري چادرها و بسياري از 

  . محدوديتهاي ديگر
فعاالن جنبش وال استريت اما بر اين 
اعتقادند كه اين اعمال سركوبگرانه به 
دو دليل نه به زيان بلكه، به سود اين 

كه  نخست آن. جنبش تمام شده است
اعمال سركوبگرانه همواره ماهيت ضد 

ي و غير دمكراتيك دولتها را افشا مردم
مي كند و حقانيت جنبش را به اثبات 

سپس، اعمال محدودگرانه نه . مي رساند
تنها قادر به خاتمه دادن به جنبش 
نيست، بلكه موجب رشد آن مي شود، 

ن به اين امر كه مبارزه ازيرا معترض
سخت و طوالني است، آگاه مي شوند و 

تژي و از اين رو سازماندهي، استرا
. تاكتيكهاي خود را صيقل مي دهند

جنبش وال استريت عالوه بر سركوب 
بايد با سرما نيز دست به گريبان مي 

زير برف و باران در چادرهاي نازك . شد
و به طور شبانه روزي در ميدانها و 

اگر . پاركها بسر بردن كار آساني نيست
چه در بسياري از شهرها، چادرها توسط 

، اما كوشندگان مي پليس برچيده شد
گفتند، مهم نيست كه در چادرها بمانند، 
مهم اين است كه در همان نقاط 
برگزيده تجمع كنند و جنبش را زنده و 

  . پويا نگاه دارند
هنگامي كه اشغال وال استريت درماه 

 واقع "زوكاتي پارك" در 2011سپتامبر 
در شهر نيويورك به ابتكار يك گروه 

 آغاز شد، "ادباستر"فعال كانادايي بنام 
فعاالن اين جنبش اعالم كردند كه اين 

 است؛ آغاز آموزش و سازماندهي "آغاز"
. مردم براي اهدافي بزرگ و دراز مدت

اين اهداف، پايان بخشيدن به كنترل 
م و جابجايي سدولت با پول و ميليتاري

ن امعترض. قدرت از باال به پايين بود
اي گفتند، اشغال مراكز عمومي ايده 

است كه زمان تاريخي آن فرا رسيده 
  . است

 منطقه در 1200ديري نپاييد كه در 
اين . سراسر كشور چادرها بر پا شد

جنبش به سرعت نيروي سياسي تازه 
فرد "، "معترض"اي را ايجاد كرد و 

جنبش اشغال درك .  شد"برگزيده سال
مي كرد كه جابجايي قدرت بسيار بيشتر 

  .  دارداز اشغال اين مراكز كار
در اين باره فعاالن جنبش در واشنگتن 

ما نياز به ": دي سي مي گويند
  : شكل داشتيم4سازماندهي در 

 تظاهرات مسالمت آميز و مقاومت -1
  مدني 

 تحريم بانكها و موسسات مالي -2
 موجود كه اقتصاد را در دست دارند

 ريختن طرحهايي جدي براي انتقال -3
تبديل آن به اقتصاد از دست كمپانيها و 

  اقتصاد مردمي
 انتقال قدرت سياسي به دست -4

  "مردم

  
فعاالن اعالم كرده اند كه بر اساس يك 
همه پرسي از تمامي كساني كه در 

 واشنگتن شركت "ميدان آزادي"اشغال 
داشته اند، سازماندهي خود را از اين 

  : گونه ادامه خواهند داد پس اين
  
 : ادامه اشغال ميدان آزادي-1

دستاوردهاي استقرار در اين مكان 
ما ": آنها مي گويند. چشمگير بوده است

نشان داديم چگونه افراد گوناگون با 
تفاوتهاي اقتصادي، موقعيتي، نژادي و 

نند در كنار هم اگرايش سياسي مي تو
زندگي و كار كنند و يك كمون را 

استقرار در خيابان . تشكيل دهند
كاخ  كه بين مجلس و "ايپنسيلوان"

سفيد واقع شده به ما اين فرصت را داد 
. تا به هزاران نفر دسترسي پيدا كنيم

عاليم، شعارها و بنرهاي ما، روزنامه ما 
و گفتگو با ) واشنگتن پست اشغال( 

 ".مردم، پيام ما را رسانده است
در زمستان تعداد افرادي كه در چادر ها 
مي مانند، كمتر مي شود اما اين به 

 كار نيست، بلكه فعاالن از معناي پايان
فرصت استفاده كرده و بدون وقفه 

از . كمپينهاي گوناگوني تشكيل داده اند
جمله كمپين عليه شكنجه، كمپين عليه 

اشاره به (دادگاهها، كمپين آرزو 
سخنراني معروف مارتين لوتر كينگ من 

  ... . و غيره) آرزويي دارم
  
 خانه صلح و سازماندهي -2

خانه اي از سوي يك : مقاومت ملي
زن و همسر وي به فعاالن اهدا شده 

 نام گذاشته "خانه صلح"است كه آن را 
   "ميدان آزادي"ن اتعدادي از معترض. اند

 مستقر شده و براي "خانه صلح"در 
سازماندهي حركت اعتراضي بزرگي به 

 كه "اشغال ملي واشنگتن دي سي"نام 
 مارس برگزار مي شود، مشغول 3روز 

در اين روز تمامي .  كار هستندبه
ي كه در كمپهاي مختلف در انمعترض

شهرهاي گوناگون 
سراسر كشور فعاليت مي 
كنند يا كرده اند، براي 
يك حركت بزرگ 
اعتراضي به پايتخت مي 

  . آيند
  
 : خانه مانت رينر-3

عده اي ديگر از 
ن در يك مركز امعترض

ديگر براي سازماندهي 
اشغال "آنچه كه 

 ناميده مي "اشغال رسانه ها" و "اقتصاد
در اين خانه، . شود، استقرار يافته اند

ن براي ايجاد يك ساختار فعاال
اقتصادي دمكراتيك كه آلترناتيو اقتصاد 

  .كمپانيها است، فعاليت مي كنند
سال بين المللي "از آنجا كه امسال 

ي سازمان ملل است، "تعاونيها
  ن براي ايجاد تعاونيهايي كه امعترض

صاحبان آن كارگران هستند، تالش مي 
آنها اعالم كرده اند كه مدل . كنند

اقتصاد دمكراتيك در وب سايتها براي 
شركت دادن كارگران در آن شروع به 

همچنين يك برنامه . كار خواهد كرد
تلويزيوني نيز در دست تهيه قرار گرفته 

فعاالن توضيح مي دهند كه هر . است
اداره خواهد دو خانه به صورت همياري 

شد و انتظار دارند كه اين طرح در 
  .سراسر كشور به تدريج رايج شود

هر جنبشي كه عليه استبداد و بي 
عدالتي مبارزه مي كند، بدون شك با 
. مقاومت ستمگران روبرو مي شود

جنبش وال استريت براي مقابله با اين 
مقاومت راههاي تازه اي يافته و با 

سياري ديگر را نشان دادن اراده خود، ب
اين است آموزه . به صحنه كشانده است

 ! اصلي و گرانبهاي اين جنبش نو پا
 

سوگواري و پيام تسليت براي 
كيم جونگ ايل نمودار سردرگمي 

   ها"چپ"دسته اي از 
سوگواري و ارسال پيام تسليت برخي از 
به اصطالح مدافعين سوسياليسم در 

 "رهبر عزيز"مرگ كيم جونگ ايل، 
مالي، يادآوري اين امر كه كره ش

سوسياليسم از ديد ما چه تفاوتي با 
ديدگاههاي اين جريانات دارد و اين 
تفاوت تا چه ميزان داراي اهميت است 

اين ضرورت از آنجا . را ضروري مي كند
برجسته مي شود كه از يك سو مواضع 
اين عده در برابر جمهوري اسالمي نيز 

 آنها  اي"كره"بسيار همگون با سياست 
است و از سوي ديگر، برخي از راست 
گرايان فرصت را غنيمت شمارده تا با 
جا زدن اين تفكر با سوسياليسم، آن را 

  .خدشه دار كنند

   8بقيه در صفحه 
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  7بقيه از صفحه 

از آنجا كه در سالهاي گذشته به علت 
محدوديت شديد رسانه هاي كره 
شمالي، اخبار دقيقي از حكومت مرموز 

 ها به بيرون درز نكرده، بخشي "كيم"
از بازماندگان جنگ سرد از نوع ايراني 
آن تا اروپايي و آمريكايي كه زحمت 
تحقيق در اين باره را به خود نداده اند، 

ها به استناد خبرهاي كامال كنترل تن
شده و محدود حكومتي، دچار 
خيالپردازي در مورد حكومت و رهبري 

اين عده در وب . اين كشور شده اند
سايتهاي خود به هذيان گويي پيرامون 
اقدامات مهم و سوسياليستي اين 

از -ديكتاتوري موروثي و رهبر مقتدر و 
 آن -بسياري جهات پريشان حال

آنها پيامهاي تسليت خود را . اندپرداخته 
 "استقامت و ايستادگي"با اهداي مدال 

 روانه "كيم جونگ ايل"به حكومت 
مزار اين ديكتاتور كه اكثريت مردم 
كشورش در فقر و تنگدستي و بدون ذره 
. اي آزادي زندگي مي كنند، كرده اند

 بودن اين "مدل سوسياليسم"ادعاي 
ن كشور، ميزان آگاهي و شناخت اي

جريانات را هم از سوسياليسم و هم از 
  . كره شمالي به نمايش گذاشته است

 كه يك مقاله "ديويد وايت هاس"
نويس و تحليلگر چپ است، در اين باره 

اگر كسي ادعا كند كه ":مي گويد
  ماركس و انگلس را مطالعه كرده، به 

  8بقيه در صفحه 
راحتي مي تواند عاليمي را در كره 

 كند كه به او بگويد، شمالي مشاهده
خبري از سوسياليسم در اين كشور 

  ".نيست
براي نمونه به برخي از ويژگيهاي 

   مي پردازيم"كيم جونگ ايل"حكومت 
  
 "رهبر عزيز"اين :  نابرابري-1

شخصا داراي در آمدي بسيار باالتر از 
در آمد متوسط مردم در اين كشور است، 
به طوري كه هيچكس نمي تواند منكر 

كيم ". ه كامل او و خانواده اش باشدرفا
 همچنين امتيازات و امكانات "جونگ

برجسته اي به كمپانيهاي بزرگ داده 

است، در حالي كه همگي آنها به دست 
در . اقوام ثروتمند وي اداره مي شود

مقابل، گفته شده كه در طول اين سالها، 
ميليونها نفر بر اثر قحطي، گرسنگي و 

ن خود را در شرايط سخت زندگي جا
اين كودكان . اند اين كشور از دست داده

كيم جونگ "كشور، تحت حاكميت 
  بهره ي بتغذيه مكفي براي رشد از "ايل

 هزاران زن جوان نه ساال وبوده اند
  .شوند  در مرز با چين فروخته مييا كره

  
 كيم، همانطور كه : رژيم موروثي-2

 به ارث 1994قدرت را از پدر در سال 
. ود، آن را به پسر خود منتقل كردبرده ب

، به مدت " اونونگكيم ج"پسر رهبر، 
دو سال در تمامي نشستهاي مهم و 
رسمي پدرش شركت كرده تا براي به 

براي . دست گيري قدرت آماده شود
يادآوري به دسته اي كه منتقد بوش و 
سوگوار كيم جونگ هستند، بايد گفت، 
بيچاره بوش پسر كه حتي به اين حد 

  !م از پدر آموزش نديده بوده
  
 پس "كيم جونگ" : ميليتاريسم-3

از مرگ پدر توجه و امكانات مالي 
وسيعي را صرف ميليتاريزه كردن كشور 
كرد و بدين صورت ساختار قدرت 

 را كه پدر وي بر آن "حزب كارگران"
اين حزب از سال . تكيه داشت، دور زد

 يك كنگره عمومي هم برگزار 1980
  .نكرده است

بازي " در كتاب "سليگ هاريسون"
استراتژي ": مي گويد"پاياني كره اي

كيم در مورد ارتش اين بود كه ژنرالهاي 
نسل قبل را با ژنرالهاي نسل جوان به 

ند كنترل اطور كلي جابجا كند تا بتو
   ".كامل را به دست گيرد

  
 ها از هژموني ارتش در "چپ"برخي از 

را تصور اين كشور استقبال مي كنند، زي
مي كنند بدين صورت كره شمالي مي 
تواند در برابر تهديد آمريكا پايداري كند 
و اين را يك پرنسيب سوسياليستي به 

اين عده توجه ندارند . حساب مي آورند
 "كيم جونگ"كه در واقع هدف اصلي 

تحكيم قدرت خود در صحنه داخلي 

آنها رفتار ديكتاتور مابانه . بوده است
ي نسبت به مردم اين و ستمگرانه و

كشور را بي اهميت به حساب مي 
  . آورند

 حزب حاكم به 1999در سال 
 در بيانيه اي مي "كيم"رهبري 

: فلسفه انقالبي ما اين است":گويد
ارتش همان حزب، مردم و دولت 

   ".است
 دانش "كيم جونگ"افزون بر آن، 
اي كره شمالي را به  تسليحات هسته

 حفظ قدرت و مثابه عاملي كليدي براي
ابزاري در سياست خارجي به كار برده 

رژيم كره شمالي همواره مورد . است
سووظن بوده كه بخشي از اين دانش را 
در اختيار رژيمهاي فاسدي همچون 
پاكستان، ليبي و جمهوري اسالمي قرار 

  . داده است
  
  
 برخي از : مددهاي اجتماعي-4

، تكيه "كيم"شيفتگان سلسله پادشاه 
سيستم مددهاي اجتماعي، آموزش و بر 

پرورش و مسكن مجاني در كره شمالي 
دارند و آنرا نشانه هاي سوسياليسم مي 

اما آنها بدين نكته توجه نمي كنند . دانند
كه تمامي نهادها تحت كنترل كامل 
دولت است و كارگران به شكل 

. دمكراتيك دولت را كنترل نمي كنند
 و گويا قدرت كارگري يك عامل مهم
  ! تعيين كننده در سوسياليسم نبايد باشد

 در اينجا نيز "ديويد وايت هاس"
پيرامون به تاكيد ماركس و انگلس 

معني سوسياليسم "كه  مبني بر اين
برنده شدن در نبرد براي دمكراسي 

رهايي طبقه كارگر به دست " و "است
  . ، اشاره مي كند"خود كارگران است

  
يم خاندان ك:  وضعيت اجتماعي-5

در طول دهه هايي كه بر كره شمالي 
اند، مردم اين كشور را از  حكمفرما بوده

سنين خردسالي وادار كرده اند كه به 
، بنيانگذار نظام "كيم ايل سونگ"

رهبر "، "كيم جونگ ايل"حاكم و 
 اين كشور، با نگاهي مذهبي "محبوب

  . فاشيستي ابراز عالقه كنند-
ومي كه در كره شمالي، اينترنت به مفه

شود، وجود  در جامعه جهاني شناخته مي
اي  ندارد و در عوض، شبكه داخلي ويژه

اندازي شده است كه كاربرانش در  راه
اي مشخص و مورد تاييد  محدوده

توانند به  نهادهاي حاكم بر كشور مي
شبكه . اطالعات دسترسي داشته باشند

تلفن به صورت بسيار محدود و ابتدايي 
س تلفني با خارج مي وجود دارد و تما

  . تواند مجازات مرگ در پي داشته باشد
شود كه ساالنه نزديك به سه  برآورد مي

هزار نفر از ساكنان كره شمالي به كره 
كنند و تمام آنها ماهها  جنوبي فرار مي

يابند  در كالسهاي ويژه دولتي حضور مي
تا ياد بگيرند كه چطور با فناوري و 

بي . نار بيايند ك21زندگي مدرن در قرن 
جهت نيست كه گفته مي شود، افرادي 

كنند و به  كه از اين كشور فرار مي
پناه ) كره جنوبي(كشور همسايه 

برند، اين حس را دارند كه گويي به  مي
  . اند سياره ديگري پا گذاشته

  
كيش پرستش شخصيت در يك  ترويج

، كنترل و زير نظر قرار كشور توتاليتر
 و  پليسيوبدادن شهروندان، سرك

نظامي كه نيروهاي آن بي وقفه در 
خيابانها تحت پوشش حفظ امنيت رژه 

كه  ياقتصاد كامال متالشمي روند، 
فقدان ،  به بار آورده و گرسنگي يقحط

 نقض تمام ي و سياسيهايكامل آزاد
 ساله 17تحت حكومت عيار حقوق بشر 

 را آيا مي شود "رهبر محبوب"اين 
ه حساب آورد؟ نشانه هاي سوسياليسم ب

در هيچيك از اين موارد نشاني از 
سوسياليسم كه كنترل دمكراتيك توده 

مردم بر دو امر پايه اي سياست و 
اقتصاد را شامل مي شود، ديده نمي 

  . شود
روزانه بسياري از زحمتكشان اين كشور 
براي رهايي از وضعيتي كه به رهبري 

 ها اداره مي شود، دست به فرار "كيم"
زنند كه يا دستگير شده و  ا مياز مرزه

تنها پاسخ به . يا به گلوله بسته مي شوند
يك سوال كه شما براي چه كسي 
سوگواري مي كنيد، مي تواند ميزان 
سردرگمي اين بخش از به اصطالح 

  .  را روشن كند"مدافعان سوسياليسم"
 رييس احمدي نژاد،تصادفي نيست كه 

تاسف و جمهور دست نشانده خامنه اي، 
تاثر جمهوري اسالمي از درگذشت 

جناب كيم جونگ ايل، رهبر بزرگ "
 را "جمهوري دمكراتيك خلق كره

تالشهاي "  تحسين كنان،و كردهاعالم 
بي بديل وي را برگ زريني در تاريخ آن 

 نكات اشتراك  زيرا مي نامد"كشور
بسياري بين شيوه اداره دو كشور وجود 

ن  همانطور كه تشابهات زيادي بي؛دارد
مواضع اين به اصطالح چپها نسبت به 
حكومت ولي فقيه و كيم جونگ ايل 

  . وجود دارد

 جهان در آيينه مرور

سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

)18( 
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 به 2011سال پر تنش و پر سرو صداي 
پايان رسيد؛ سالي كه تند بادهاي خشم 
خروشان مردم، بسياري از كشورها را 
درنورديد و در بعضي از آنها بنياد قدرت 

توفان زده . را به كلي از جاي درآورد
هاي پرمدعاي اين سال اگر چه مدعي 
گذر از بحران هستند، اما نمي توانند 

سياسي آن را از -عيتاثير كلي اجتما
منهاي توفان خشم مردم، . دامن بزدايند

در اين سال طبيعت نيز شاخ و شانه 
كشيد و در بعضي از مناطق، قدرت 
تخريبگري خود را با همه توان به 

سونامي وحشت آوري . نمايش گذاشت
ژاپن را درنور ديد و آب هر آنچه در 
دسترس بود را در نرمترين شكل ممكن 

ل از جاي كنده و با خود با خشونت كام
همچنين، بحران اقتصادي دامن . برد

قدرتمندترين پولهاي جهان يعني دالر و 
يورو را گرفت و حوزه مالي يورو را 

توفان خشم مردم از . زمينگير كرد
منطقه خاورميانه عربي عبور كرد و پس 
از چرخيدن در اروپا به آمريكا رسيد، وال 

جنبشي استريت را تسخير كرد و پايه 
نوين و تازه را گذاشت كه بحث و 
گفتگوي بسياري در مورد را دامن زده 

  .است
هرچند بسياري از بوقهاي تبليغاتي با 
ظاهري جانبدارانه اتفاقات منطقه 

 در "شورش جوانان"خاورميانه عربي را 
عصر حاضر معرفي كردند و با تالشي 
پيگير سعي كردند بين آن و شورشهاي 

اننديهايي پيدا كنند، اما  اروپا هم60دهه 
مي توان گفت كه آنها بيهوده سعي 
كردند تا پرده پوشاننده اي بر اين 
حقيقت عيان بكشند كه انقالبهايي كه 
به تعويض رژيمهاي استبدادي منجر 

 60شد، هيچ شباهتي به شورشهاي دهه 
كه مضموني ديگر داشت و خواسته 

  . هايي ديگر، ندارد
 را سال 2011اگر به يك كلمه سال 

انقالب و دگرگوني توسط جوانان در 
كشورهاي پيراموني بناميم، پر به بيراه 

اين انقالبات نوين در عصر . نرفته ايم
ارتباطات و تكنولوژي، جهان مجازي را 
به جهان حقيقي پيوند زد و اثبات كرد، 
به يمن توجه جوانان تحصيل كرده در 
مناطق بحراني و استفاده بهينه و درست 
آنان از رسانه هاي ديجيتال، اتفاقي در 
جهان افتاده است كه ديگر هيچ كس 
نمي تواند آنچه را مي خواهد از ديگران 
پنهان كند و يا اخبار را آن گونه مخابره 
نمايد كه منافع صاحبان قدرت در خطر 

استفاده درست و دقيق جوانان از . نيفتد
شبكه هاي اجتماعي آنالين و مبادله 

عات، اطالع رساني و سريع اطال
خبردهي همزمان، سازمان دهي نيروها 
و جابجايي برق آساي آنها در غافلگيري 
نيروهاي سركوبگر، وحشت قدرتهاي 

  .زورگو و صاحبان قدرت را رقم زد
  

به اين داليل مي توان گفت كه خطر 
فشردن گلوي اين شاهراه ارتباطي 
توسط صاحبان انحصارات قدرتمند 

د و امكان محدود شدن جهاني وجود دار
استفاده عمومي از آن به دليل واقعيت 
يافتن پيوند جهان مجازي و حقيقي و 
خطري كه مي تواند از اين سمت 
قدرتمداران و غارتگران را تهديد كند، 

همكاري كمپانيهاي بسيار . هست
 و صاحب نام عرصه تكنولوژي فمعرو

ديجيتال با ديكتاتورها و مستبدان 
علي خامنه اي و بشار بدنامي همچون 

اسد نشانه اي است از اين كه در اين 
عرصه، پول و منافع كمپانيهاي 
انحصارگر از هر موضوعي براي آنها 

توجه به سود بيشتر و . مهم تر است
درآمد باالتر، توجيه گر همكاري نكبت 
باري است كه دست سركوبگران را در 
دست اين شركتها مي گذارد؛ هنگامي 

 يابي و شناسايي ارتباط كه امكان رد
يافته گان و كنترل مكالمات تلفني و 
اينترنتي و رد يابي و تحت نظر قرار 
دادن آنان توسط توسط صاحبان 
تكنولوژي به سركوبگران اهدا مي شود 
تا جلو پيشروي قدرت مردم در استفاده 

زيرا هدف . درست از آن گرفته شود
 نهايي آناني كه اين ابزار ارتباطي را در

اختيار عموم قرار داده اند، سهولت 
بخشيدن به زندگي و ارتباط سريع تر و 
استفاده بهينه نبوده و نيست، بلكه 
منطق سود بيشتر، آنان را واداشته است 
تا با دروغي بنام خدمت به مردم، 
توليدات خود را به باالترين قيمت 
بفروشند و آن را تبديل به يك ابزار 

گاه كه عدم اما آن. همگاني نمايند
استفاده دلخواه آنان از اين ابزارها 
مشخص مي شود، براي آنها فرقي ندارد 
كه كنترل كننده كيست، سيد علي يا بن 
علي، بلكه مهم پول و درآمد بيشتر 
است، كه شمارگان صفر جلو اعداد 
اهدايي، چشم هر صاحب صنعتي را كور 

و اين گونه آنان تبديل به . مي كند
ه اطالعاتي و شكنجه همكاران دستگا

گراني مي شوند كه تن و روح جوانان 
آزاديخواه و ناراضي از ديكتاتوري و 
خشونت را مورد تجاوز و شكنجه قرار 

  .مي دهند
اين بزرگترين دوگانگي افشا شده سال 

 در استفاده از تكنولوژي ارتباطات 2011
در جنبش مردم و صاحبان كمپانيهاي 

  .توليد كننده بود
  

 اين كه بگذريم، توفان برخواسته اما از
از تونس پس از درهم كوبي بنيان 
قدرت بن علي، راهي مصر شد و در 

جوانان و مردم . ميدان تحرير اردو زد
مصر، عاصي از ديكتاتوري موروثي شده 
حسني مبارك، در يك رويارويي نفس 
گير، باالخره موفق شدند حكومت را به 

ه عقب زانو درآورند و ارتش را وادار ب

 رژيم مستبد نبه زير كشيد. نشيني كنند
مبارك روزهاي خوش و شادي در همه 
جهان به نفع جوانان و مردم مصر رقم 

اما اين شادي و شوق ديري نپاييد و . زد
ثابت شد، انقالبهايي از اين دست، بدون 
احزاب قدرتمند مردم و شركت سازمان 

 سازمانها و نهادهاي مدني مردمي، هيافت
اند به سرعت توسط سياست بازان مي تو

و دغلكاران بند و بست باز به يغما رود و 
سر مردمي كه روزهاي متمادي در 
ميدان مبارزه تالش كردند، بي كاله 

  .بماند
هنوز جهان درگير چند و چون اتفاق 
مصر بود كه ليبي آماج حمله جتهاي 

تنها يك قطعنامه كم . ناتو قرار گرفت
سازمان ملل براي برقراري منطقه رمق 

پرواز ممنوع كافي بود كه فرانسويها با 
جتهاي جنگي خود آسمان و زمين ليبي 
را شخم بزنند و با بمب و موشك، 

جامعه . قدرت قذافي را به چالش بگيرند
قبيله اي ليبي با حداقل –عشيرتي

نهادهاي مدني به دليل قدرت بي چون 
هم و چراي قذافي، به ناگهان از 

گسست و عناصر رها شده آن كه بيشتر 
به صداي گلوله از تفنگهاي اهدايي 
دلخوش داشتند تا عواقب سر و صداي 
آن، كاري كردند كه پايان آن را خود 

  . هرگز نخواهند توانست حدس بزنند
كينه هاي قومي و قبيله اي به همراه 
چشم و هم چشميهاي بزرگ شده از 

 ساخته سوي ديگران، با رقابت از پيش
بين شهرهاي قبيله نشين و قبيله هاي 
بيابان گرد، خيابانها و بيابانها ليبي را 
تبديل به صحنه هاي فجيعي كرد كه 
باور آن براي كسي كه در قرن حاضر 
. زندگي مي كند، غير قابل باور است

لوله هاي تفنگ، بي هدف هر جنبنده 
حتا حيوانات . اي را هدف قرار داد

يل عبور از كوچه يا خانگي نيز به دل
خيابان طرف مقابل مورد هجوم قرار 
گرفتند و در اين حمام خون آنچه به 
چشم نيامد، مبارزه براي دموكراسي و 

.  ديكتاتور بودنبه زير كشيد
تفنگچيهاي مسلح شده، بدون هدف 
تنها قتل و كشتار را مي فهميدند و 
خون تنها نشاني بود كه از اين اتفاق بر 

. و خيابانها به جاي مانددر و ديوار 
هرچند معمر قذافي به شنيع ترين شكل 
ممكن توسط همين اوباش به قتل 
رسيد، اما آنچه امروز نمي توان در مورد 
آن حرف زد و يا حدس و گمان به كار 

موقعيتي است كه ليبي در آن . برد
  .گرفتار است

  
يمن با حضور ديكتاتوري كه بازي در 

 مي داند، ميدان سياست را به خوبي
مردم . همچنان در كشاكش است

عاصي بارها صالح را وادار به كاري 
كرده اند كه او هرگز در نظر ندارد انجام 

واگذاري قدرت، كناره گيري آرام، . دهد

دست كشيدن از سركوب و انجام 
اصالحات بنيادين، كلماتي است كه 
توسط دو طرف دستمالي مي شود، اما تا 

اند علي عبداهللا كنون موفقيتي كه بتو
صالح را وادار به ترك قدرت و يا انجام 
اصالحات بنيادين كند، براي مردم 

  .بدست نيامده است
بحرين كشوري كوچك با سر و 

لشگر . صداهايي بزرگ در اين سال بود
كشي عربستان صعودي به آنجا و 
كمك براي حفظ قدرت، مردم را عقب 

خواست حكومتي شيعي كه . راند
ژيم ايران در بحرين آن را طرفداران ر

تبليغ مي كنند، باعث شده است تا دامن 
اعتراضات مردم توسط اينان تر شود و 
ترس از رژيمي بنيادگرا و بحران ساز در 
صورت پيروزي جنبش مردم، توجيه گر 

اما بسياري از مردم . سركوب آنان گردد
هنوز از خيابانها به خانه باز نگشته اند و 

  .همچنان ادامه داردكشاكش در بحرين 
  

سوريه كشور ديگري است كه توفان 
ديكتاتوري . خشم مردم به آن رسيد

موروثي خانواده اسد به هيچ وجه خيال 
كنار كشيدن از قدرت يا اصالحات 
. سياسي و شنيدن صداي مردم را ندارد

رژيم جمهوري اسالمي با تمام قوا از 
سياست سركوب مردم در سوريه دفاع 

 خالف ادعاهايي كه تا مي كند و بر
كنون مطرح مي كرده و خود را الگوي 
مردم عصيان زده مي ناميد، نشان داد 
چيزي بيش از يك سركوبگر بي وجدان 

ارسال اسلحه به سوريه، . و شرف نيست
كمكهاي نظامي و تسليحاتي و امداد 
رساني نيرويي و اطالعاتي براي 
سركوب مردم و راهنمايي براي كنترل 

تباطي و رد گيري و انقالبيون سيستم ار
و قتل درماني آنان از راهكارهاي رژيم 
واليت فقيه در همكاري با رژيم سوريه 

به دليل بحران در مرزها، رابطه . است
تركيه و سوريه به تيرگي گراييد و 
مرزهاي دو طرف محل نزاع و كشاكش 

دفاع ظاهري تركيه از جنبش مردم . شد
. انستسوريه را مي شود حاصل آن د

دفاع تركيه از جنبش مردم در سوريه به 
شوخي اي شبيه است كه دولت 
اسالمگراي ميانه رو تركيه در دستور 

دولتي كه هيچ معترضي . قرار داده است
را در داخل كشور خود بي نصيب نمي 
گذارد و به قتل و كشتار كردها به 
شديدترين شكل ممكن ادامه مي دهد، 

 است با حال مدافع مردم سوريه شده
اشك تمساحي بر گونه تا اين گونه در 
بين كشورهاي اسالمي براي خود وجهه 

دولت تركيه سعي . اي دست و پا كند
مي كند تا به كمك ديگران جاي يكه 
تازيهاي رژيم ايران با كمك دالرهاي 
نفتي را با حرفهايي بي پشتوانه در 

به همين دليل رقابتي . منطقه بگيرد
تركيه و رژيم تنگاتنگ بين دولت 

اين رقابت . واليت فقيه در جريان است
و ظاهر سازي در منطقه باعث شده 
است كه تا كنون كفه تركيه بر كفه 
رژيم سيدعلي بچربد و نسبت به آن 

  .دست پيش را داشته باشد
  10بقيه در صفحه 

   در آينه بحران، جنبش و انقالب2011سال 
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 در آينه 2011سال 

بحران، جنبش و 

 انقالب
  

  9بقيه از صفحه 
 ي منطقه به سوگري ديهر چند كشورها

 ي اندكر،ي به خصوص الجزاقايشمال آفر
 به شكل يساكت و كمتر جنب و جوش

 ياما نم.  شده استدهي در آنها دهيبق
 دهي اتفاقات را در آنها نادني اريتوان تاث

سبك و  توان يعلت انتظار را م. گرفت
 ي به دست آمده براجي كردن نتانيسنگ

 دو طرف جبهه يتوفان زدگان از سو
  . كشورها دانستنيقدرت در ا

 ي عربانهي در منطقه خاورمدادهاي رواما
 نيكاملن فروكش نكرده بود كه دامنه ا

 هيحاش. دي به اروپا رسيگردباد توفان
 به ي جرقه اس،ي انگلي عاصنانينش

رده شان زده دامن باروت بغض فرو خو
 لندن شاهد يابانهاي خكبارهيشد و به 

 چكسي كه هدي گردييصحنه ها
 ني رنگنجوانا.  كرديفكرش را هم نم

 و نترنتي با توسل به ايپوست لندن
 تجمع را به ي همراه، صحنه هايتلفنها

 گري به منطقه ديسرعت از منطقه ا
 عرصه برق آسا نيكشاندند و چنان در ا

 سيكاركشته انگل سيعمل كردند كه پل
.  به تماشاگر عملكرد آنان شدليتبد

 ي و فقر جوانانيبغض فرو خورده نابرابر
 گران ي و كاالهاباسكه در حسرت ل

 پر زرق و ينهايتري تنها تماشاگر ومتيق
 شهر را يبرق بودند، دامن فروشگاهها
 صحنه ،يگرفت و در اندك زمان

 به غارت فروشگاهها لياعتراضات تبد
 ي باندها،ي دستبرد و غارتگرنيا. ديگرد

 داني وارد مزي را نيي جناافتهيسازمان 
 ه عقب ماندسي پليكرد و فرصت را برا

به . از سرعت عمل جوانان فراهم آورد
 به لي تبديسرعت جنبش اعتراض

 شد و از اهي سيصحنه عمل باندها
 يغارت فروشگاهها به منازل شخص

 دست يدست رو.  شددهيمردم كش
 شتري هرچه بي براي نشانگذاشتن آتش

 يهايبدنام كردن جنبش، آتش سوز
مقامات مسوول كه .  را دامن زديبزرگ

 بردند، به ي بسر ميتابستان التيدر تعط
كشور بازگشتند و با دادن آماده باش به 

 با تمام افته،ي سازمان يروهاي و نسيپل
 سخت ي شدند تا شكستدانيقوا وارد م

 به ليد كه تبي دارانداني ميرا برا
.  شده بودند، رقم زننديي جنايباندها
 ي گسترده و كور، دادگاههايهايريدستگ
 و كوچك بزرگ يتهاي و محكومييسرپا

 حاصل ابان،يتنها به جرم حضور در خ
 و ي حرفه ايمجرمها.  اتفاق بودنيا

 به ي و تنها جوانانختنديفرصت طلب گر
 خبر از همه جا ي افتادند كه بسيتور پل

 كوتاه يامهاي به پي همراهايبه تماشا 
   . به مناطق مورد نظر رفته بودنديتلفن
  
 عدم حضور گري اتفاق بار دني اجهينت

 ژهي به وي اجتماعيقدرتمند تشكلها

 كه نه ي مردم نهاد و عموميسازمانها
 را يداني ميتنها ابتكار عمل بلكه هژمون

 به رخ ي داشته باشند را به خوباريدر اخت
 از كنترل خارج شدن تنها سود. ديكش

 ي شدن صحنه هالياعتراضها و تبد
اعتراضات به غارت و آتش زدن 

 كردن داي دست باال پ،ي عموميمحلها
 عمل هي توجي بود كه براي و دولتسيپل

 خود به اقشار فرو دست ي توجهيو ب
 بود كه فراهم ري دندانگي بهانه اازمندين

   .گشت
  ودي ختم نگردنجاي اعتراض به هم ااما

توفان اعتراضات بعد از گشت و گذار در 
 يكاي به آمر-ري كبياندك- يايتانيبر

.  اردو زدتي و در وال استردي رسيشمال
 ي قدرت اقتصادني بزرگتريمركز مال

 به لي آن تبديي كدخدايجهان و مدع
 شد كه خشم و ي جوانانياردوگاه گروه

 تلنبار ي پولهااحباننفرت خود را از ص
 اديآنان به مردم را فر ي توجهيشده و ب

 ادي فركپارچهي كه يجنبش.  كردنديم
، "!دي را اشغال كنتيوال استر" زد يم

 به باروت خشم يهمچون جرقه ا
 ي خورد و به ناگاه جنبشيعموم

 را يكاي آمريالتهاي ابتدا ا،ياعتراض
 و سپس از آنجا عبور كرد و به ديدرنورد

 ي سوني كه از ايجنبش.  باز آمدااروپ
 آغاز ريي به تغدي از اميا بارقه هاآب ب

 به كل شد و لي تبدكايشده بود، در آمر
 سميبراليل- و نوي دارهي سرماتيكل

چپها و . حاكم را مورد عتاب قرار داد
 كه تا كنون وجود و ييستهايكمون

 شد، دست باال را يحضور آنان حاشا م
 اباني كف خيانده كردند و به سازمدايپ

 بار ني كه انيه اپرداختند؛ با توجه ب
 جنبش به آلت دست اوباش لياجازه تبد
 كه سرنخ آنان در ياهي سيو باندها

   . معلوم قرار دارد، داده نشدييجاها
 "هاي درصد99" توسط "هاي درصدكي"

مورد خطاب قرار گرفتند و اعتراض به 
 فقر و ،ي از امكانات آموزشتيمحروم

 هي سرماي و بار كردن بحران ماليكاريب
 به پرچم آنان لين بر دوش فقرا تبددارا
 سووال ري به زي دارهيعملكرد سرما. شد
 لونهاي نامعلوم مندهي شد و آدهيكش

 بحران انباري آثار زريانسان كه تحت تاث
 و ي روز افزون اقتصادي از فشارهايناش
 قرار دارند، مورد پرسش قرار يمال

 و ي رفاه اجتماع،ي عموممهيب. گرفت
 ي اي عدالتيز شد و ببهداشت مساله رو

 بر شتري سود بي براي دارهيكه سرما
جهان حاكم كرده، مورد بازخواست قرار 

  .گرفت
 به لي تبدي تظاهرات اعتراضنيا

 از آن كه شكل شي شد كه بيياردوها
 ي براييتحصن داشته باشند، مدرسه ها

.  استي دهادي و يري گاديآموزش و 
 آموزش جوان فهيافراد با تجربه تر وظ

 خود به آنان را يترها و انتقال تجربه ها
به عهده گرفتند و جوانان با انتقال 

 يريرگ خود، به كايآموخته ها
 ارتباط و آموزش و ي برايتكنولوژ

لجن .  دادنداديسرعت عمل را به عموم 
 يستگاهي اي اردوهانيمال كردن ا

 انتقال تجربه، در دستور كار يبرا
قرار  صاحبان قدرت يغاتي تبليبوقها

 آنان را محل رد و يگرفت و چادرها
 ي انجام بزه اجتماعايبدل مواد مخدر و 

 ي مهندسگري دربا. دندي ناميو قانون
 را در سي كه پلي هنگاميافكار عموم

 افت،ي ناتوان ي جنبش اعتراضيسركوب
 ي تاكنوني شد تا آموخته هادانيوارد م

 ريگزارشگران مزدبگ. رديخود را به كار گ
 كتهي شدند تا آنچه كه به آنها دوارد كار

 جا بزنند و به شنوندگان تيشده را واقع
 خود يغاتي دستگاه تبلنندگانيو ب

  .بقبوالنند
  
 ني فراز و فرود توفان خشم مردم در ااز

 به زي نيگري اتفاقات دم،يسال كه بگذر
 تواند مورد يچشم آمد كه مرور آنها م

  .رديتوجه قرار گ
 سال به سه زن ني نوبل صلح ازهيجا

 و خانم ييايبري ليدو بانو. تعلق گرفت
 به طور مشترك مني از "توكل كرمان"

خانمها . برندگان نوبل صلح اعالم شدند
 زن ني، نخست"فيرليالن جانسون س"

، فعال حقوق "ي گبوومايل" و قايآفر
بشر، نوبل صلح را به طور مشترك به 

 به نام بانوان زين سال نيخانه بردند تا ا
  .صلح دوست رقم زده شود

 سال ني در ازي نگري دي در عرصه هااما
 كه يجنبش. دنديزنان خوش درخش

 حقوق ي نام گرفت، زنان ب"يبهار عرب"
 و تونس را مني مصر و يجامعه شهر

 كه ي اختهيزنان فره.  كشاندابانهايبه خ
 جنبشها را به ني از ايبار بخش بزرگ

دوش گرفتند تا اثبات كنند جامعه 
 بدون دخالت و حضور آنان كم و ينونك

حضور .  خواهد داشتي فراوانيهايكاست
 زنان در همه عرصه ها نيپر رنگ ا

 را در ياري كه چشم بسديآنچنان درخش
اقصا نقاط جهان كه درباره آنان به گونه 

 نيا.  كردرهي كردند، خي فكر مگري ديا
 درخور ي توانند سهمي زنان مني اايكه آ

 كه در آن شركت يكتاز كار و مشار
 كنند، هنوز در پرده افتي را درندداشت

 ياما از هم اكنون م. ابهام قرار دارد
 زنان به خانه نيتوان گفت، بازگرداندن ا

 ي كردن آنان كارنيو آشپزخانه نش
 ابانهاي آتش افروزان خراي ز،ياست نشدن

 و سي با پلاروي رورشدگانيو درگ
  حقوق حقه خود رايسركوبگران برا

 پس زد و وادار يمشكل بشود به راحت
كرد كه خواسته و حقوق خود را 

 نيترس و وحشت از هم. فراموش كنند
زنان باعث شده است كه حكومت تا 
مغز استخوان فاسد و مرتجع آل سعود 

 نيدر عربستان اعالم كند كه زنان ا
 حق انتخاب شدن 2015كشور از سال 

 ي محليو انتخاب كردن در شورا ها
 دنيبكو. تان را خواهند داشتعربس

 بزرگ در چشم حاكمان ني چنيخيم
 توان ي عربستان را ميني نشهيعصر باد

 دانست كه حاصل ترس ي بزرگيروزيپ
و وحشت آنان از توفان منطقه است تا 

 سرعقل آمدن آنان، ايامكان اصالح و 
 در ني آهنخينرود م:  گفته اندميكه از قد

  .سنگ
  
 چند ي زنداني چپ گراكي چرل،ي برزدر

 به " روسفلمايد"سال قبل، خانم 

او . دي كشور رسني اي جمهوراستير
 است ني التيكاي محبوب در آمريزن

 داده "ني آهنيبانو"كه مردم به او لقب 
 ،ي جمهوراستيبا ورود او به كاخ ر. اند

 ني جهان به دهمياسيباشگاه رهبران س
.  گفتآمد جمهور خود خوش سييزن ر

 يكي به عنوان " روسفالميد"انتخاب 
 سال در ني برجسته ايدادهاياز رو

او .  جهان ثبت شده استميتقو
 21 است كه در ي زنني نخستنيهمچن

 سازمان ي اجالس عموم2011سپتامبر 
من كامال ": ملل را افتتاح كرد و گفت

 قرن، قرن زنان ني هستم كه انيمطم
  ".خواهد بود

 است كه ي سالني همچن2011 سال
 جان زنان يفقر و فالكت بالهمچنان 

هنوز در .  از نقاط جهان استياريبس
 ر،ي و فقافتهي توسعه نيكشورها

 را زنان و ري آمار مرگ و منيشتريب
 به يزنان با دستمزد.  دارندريمادران فق
 تر از مردان به كار گرفته نييمراتب پا

 ي به شكلي شغلي شوند و فرصتهايم
بر . ود شي عادالنه به آنان عرضه مريغ

 نيي افغانستان پا،يابي ارزكياساس 
 نرخ متوسط عمر زنان را در جهان نيتر

 ني عمر زنان در انيانگيم. داراست
 نيهمچن.  سال است45كشور حدود 

 شود كه پس از افغانستان، يگزارش م
 من،ي ساوو،ي بنهي گه،يجري نيكشورها

 تره،ي كنگو، اركي دمكراتيچاد، جمهور
 واجد ،ي مركزيقاي سودان و آفر،يمال

   . مادران هستندي براطي شرانيبدتر
  
 جهان زنان كه يباي زشت و زاز

 بزرگ ي و مالي بحران اقتصادم،يبگذر
 باني بود كه گري اتفاق2011سال 

 بحران نيا.  اروپا را گرفتيمنطقه پول
 از سال قبل آغاز وناني ي ماليكه با بده

 بزرگ يشده بود، ناگهان به مشكل
 را وروي حوزه ي منطقه مال شد وليتبد

 ياريبس.  بردشي پيتا آستانه فروپاش
 ارتباط با توفان خشم ي اتفاق را بنيا

 راي دانند، زي نميتوده ها در منطقه عرب
 آنها ي كردن بحران مالزيحاصل سر ر

 معكوس گرفتن ريدر كشور مادر و س
 وروي ي رابطه باعث شد كه حوزه مالنيا

 خود را آن ي مالنتواند برنامه ها و تراز
 خواهد سامان دهد و منجر يگونه كه م

معضل .  آن شدي بزرگ براي معضلبه
 در چهار چوب آن وروي در منطقه وناني

كشور نماند و به سرعت خود را 
 مشخص دادي رونيدر اثر ا. گسترش داد

 ايتالي و ااي و پرتغال، اسپانرلنديشد، ا
 مشابه ي گرفتار مشكلونانيمانند 

 ني در ازيحاشا كردن آن نهستند و 
 در يواننات.  دشوار استي كارتيموقع

اصل و " ي تاكنونيبازپرداخت وامها
 دولتها ي بودجه باالي و كسر"فرع آن

 يناتوان. مشكل بزرگ آنان است
 ي اروپا براهي اتحادي ماليونهايسيكم

 ي نهادهاي درست، پايتوافق بر راهكار
 ني همچون صندوق بيگري ديمال

 ،يعني يپول و دو كشور مدع يالملل
   . كردباز را به ماجرا ني و چكايآمر

  چه خواهد شد و حوزهندهي در آنكهيا
  11 در صفحه هيبق
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هيچ چيز حتي امكانات حياتي براي 
نجات نسل انسان و حفظ زندگي و 

  جهاني شده، ازعالماكوسيستم در 
استثمار تجاري توسط سرمايه جهاني در 

 دو  سالم تنها آشاميدنيآب. امان نيست
نيم درصد از كل آبهاي زمين را دربر 

  چنين آبي آنمنابعامروزه، . مي گيرد
َت خل وچنان مورد دانتقال و رف،ص 

 كه بخش عظيمي ردغارت قرار مي گي
با كمبود آب مواجه مناطق جهان را از 

 در چارچوب محيط زيست. ساخته است
ليبراليستي توسط اقتصاد -سياستهاي نو

 مي كشيدهكالن كنترل و به انحصار 
صاحبان شركتها در حالي كه . شود

سودي هنگفت را نصيب خود مي كنند، 
ا مشكالت عديده  ب رامنابع حياتي بشر

. دهندمي   قرارجاوزاي روبرو و مورد ت
 برخورداري همگان از امكان طبيعي حق

 ذاتيآب در چنين شرايطي همه معناي 
 خود را از دست مي دهد و به  ويژهو

تجارت يك كاال، محصول و محموله 
بدين ترتيب، طبيعت . تبديل مي گردد

 سرشار از مواد ،نيز به يك پديده مجزا
ابزاري براي توليد سود،  ومصرفي 

  . تعريف مي شود
 كنترل محيط زيست و ميان بي ترديد
  رابطه ايعدالتي اجتماعي بروز بي

 به اين معنا كه چگونگي ،وجود دارد
 انسان با طبيعت و انسانها كااليي رابطه

 طور جدايي ناپذيري بره با يكديگر ب
خصوصي سازي، . دتاثير گذارن يكديگر
 جهاني سازي سرمايه دست  دريپادزهر

 ،خصوصي سازي هر چه بيشتر. است
كانون رويكرد سازمانهاي بين المللي 

 اروپا و يهمانند بانك جهاني، اتحاد
صندوق بين الملل پول براي حل و 
فصل همه مشكالت دست به گريبان 

بانك جهاني همه . سرمايه است
كشورها را بر اساس سياست بازار آزاد 

ن و امكابه خصوصي سازي حقوق 
 آب به سود كمپانيهاي جهاني دسترسي

ريشه  نبريم كه داز يا .ترغيب مي كند
 خصوصي سازي از كلمه التين فهومم
 كه به معناي محروم كردن "خصوصي"

گرفته و بي بهره كردن عموم است، 
كامرس "بانك آلماني . شده است

 "نفت قرن بيست و يكم" لقب "بانك
 "نككامرس با". را به آب داده است

عنوان مي كند كه نود درصد منابع آب 
سالم در دست بخش عمومي مي باشد 

 توسعه ساختارهايكه مانع اصلي براي 
. سرويس دهي آب محسوب مي شود

 سياست شهرها و روستاها ،اين بانك
مبني بر خصوصي سازي هر چه بيشتر 

آب را ترغيب كرده و انتظار سود كالني 
ز اين را  دالر اميلياردبرابر با سيصد 

آب پتانسيل بااليي براي  بازار":دارد
 سود هنگفتي ،توسعه دارد كه قادر است

   ".را نصيب شركتهاي بسياري سازد
 نيز همين سياست "دويچه بانك"

حريصانه را دنبال مي كند و به آب لقب 
طور ه  مي دهد كه ب"طالي آبي"

اين .  استكاهشفزاينده اي در حال 
تي امروز نيز بانك اضافه مي كند كه ح

آب نسبت به رشد جمعيت، كااليي نادر 
  است كه با توجه به شرايط، حياتي تر 

دويچه "در همين رابطه . خواهد شد
 كه شرط الزم  توضيح مي دهد"بانك
يك كاال، نادر بودن  سود آور بودن براي

ناگفته پيداست كه ابراز . آن است
 پيرامون كمبود "دويچه بانك"شادماني 

 خوفناك چقدرزايش جمعيت  با اف،آب
تمركز جهاني پيرامون خصوصي . است

كردن منابع آب جهت افزايش سرمايه، 
كمپاني فرانسوي .  مي باشدفشردهبسيار 

تا )  سابق"ويوندي" ("سويزو ويليا"
 چندي پيش دو سوم از سرويسهاي آب

رساني خصوصي در جهان را تحت 
درآمد كمپاني . كنترل خود داشت

 ميليارد 230ايي بيش از  به تنه"سويز"
از توليد ناخالص بيشتر دالر است كه 

 كه اشدملي بسياري از كشورهايي مي ب
  .اين كمپاني در آنها فعاليت دارد

  
  پيامدهاي خصوصي سازي آب

 خصوصي سازي ،سازمانهاي بين المللي
عنوان ه  ب رايا انحصاري كردن منابع آب

  مشكالت جانبي همهنسخه اي براي حل
، فضوالت كميابي، ماننداده حياتي اين م

مصرف بي رويه، آلودگي و تقويت شالوده 
سرويس دهي آب بهداشتي و سيستم 

آن،   آب ازنو ايمفاضالب و بازيافت امن 
ه ب مساله ع در واقاما. كنندتجويز مي 

پيامد خصوصي سازي . گونه ي ديگريست
 تحقيقاتيك . آب ويران كننده است

كه خصوصي گسترده نشان داده است 
سازي آب نه تنها روند دسترسي به آب 

، به ويژه بهداشتي را براي همگان
 افزايش نداده، بلكه به كاهش محرومان،

قيمت آب و كيفيت آن نيز ياري نرسانده 
تجاري كردن  بر اساس تحقيقات،. است

منابع و سرويسهاي آبرساني سبب تشديد 
 .همه مشكالت در رابطه با آب شده است

با گشايش يك شركت آب ال، براي مث
در  2002بطري در اندونزي در سال 

فاصله ي فقط بيست متر دورتر از منبع 
اصلي آب، كشاورزان منطقه با مشكالت 
روزافزون آبياري زمينهاي خود مواجه 

چشمه هاي منطقه براي هميشه . شدند
خشك شد و بسياري از كشاورزان با از 

 دچار مشكالت معيشتي ،دست دادن شغل
شركت يا در نمونه اي ديگر، . شدند

 بعد از بهره برداري بي رويه "كوكاكوال"
 "كراال"از ذخيره آبهاي زيرزميني منطقه 

هندوستان و تبديل اين  واقع در كشور
منطقه به كوير، زمينها را قطعه قطعه 

  . به دولت هند فروختدوباره كرده و 
 ي سازينهادينه شدن سياست انحصار

هرمنطقه اي سبب شده كه آب  آب در
فقط به آنهايي كه قادر به پرداخت هزينه 
گران آن هستند، عرضه شود و بيشتر 
براي فعاليتهاي سودآور مورد استفاده قرار 

كه بيش از هفتاد درصد  طوريه ب. گيرد
آب براي كشاورزي، بيست درصد براي 
فعاليتهاي صنعتي و فقط ده درصد آن 

. ليتهاي خانگي استفاده مي شودبراي فعا
 اين ميان صداي زنان كه كمتر از در

مردان در نهادهاي تصميم گيري شركت 
 به گوش نمي رسد و ميزان آسيب ،دارند

پذيري آنان به دليل خصوصي سازي و 
  . كمبود آب، افزايش يافته است

 سرويسهاي آبرساني  منابع وكه از آنجايي
 بخش خصوصي همچونبخش عمومي 

بازگشت كامل ر جستجوي سود يا حتي د
 عنوان ه بنابراين آب را ب،مخارج نيستند

ماده اي حياتي كه مي بايست در دسترس 
  همگان قرار گيرد

  12بقيه در صفحه 

   2011سال 

در آينه بحران، 

 جنبش و انقالب

  
  10بقيه از صفحه 

 ني برون رفت از اي براوروي يمال
 خواهد شي را پيمشكل چه راهكار

 است كه پاسخ آنها ييت، سووالهاگرف
  . از ابهام قرار دارديدر پرده ا

 هنوز زي نكاي آمرورو،ي از حوزه ري غاما
 و 2008 سال ي بحران مالرياز ز

 تي نتوانسته خارج شود و وضع2009
 ي بار بحران مالري اقتصاد آن در زيكل

 از گري ديكيانگلستان . نامعلوم است
د  است كه با ركوي پوليحوزه ها

 كه با يروبروست و ژاپن در حال
 يامدهاي پريبحران روبرو بود، درگ

 ي و فاجعه اتمي سونامني سنگاريبس
 آن را تي شد كه وضعمايفوكوش

آهنگ رشد .  تر كرده استدهيچيپ
 ن،ي همچون چي نوظهوريقدرتها

 را به منطقه دي كه امليهند و برز
 دادند، ي بازتاب مي صنعتداتيتول

شده و از بحران كندتر از گذشته 
.  نماندندبي نصي جهان بي كلياسيس

 شدن آهنگ رشد ندتر كه كنيامكان ا
 ري و آنها را درگدي بحران فرا روكيبه 

 كند، دور از ذهن مي وخيتيوضع
 نگران ياري بسلي دلنيبه هم. ستين

 كننده دي تولني بزرگترن،ياقتصاد چ
با .  جهان هستندمتي ارزان قيصنعت

 بحران شدن ري و درگ اقتصادنيركود ا
 تي كليمي عظلي كه سنيآن، امكان ا
 ي موضوعرد،يه را بر بگيجهان سرما
 درباره آن اظهار نظر يارياست كه بس

  . كننديم
 ياسي و سي اقتصادتي كه وضعنيا

 بحران ري جهان درگيدر همه پهنه ها
 طي است آشكار، اما شرايتياست، واقع

 ي به حدهي فقتي والمي و رژرانيدر ا
 ري است كه غي عادري و غيبحران

 از ياريبس. دي نمايقابل باور م
 از كنترل ي و مالي اقتصادياهرمها

 آن خارج شده و ورانيدولت و پا
 در حل و فصل مشكالت و يناتوان

 دني قابل دي بحران به خوبتيريمد
 مي رژورانيدست و پا زدن پا. است

 ني بار اري در زي اسالميجمهور
 صدور يو تالش برا اهويبحرانها و ه

همه .  نبرده استييآن، راه به جا
 اي ي بحران سازي براميتالش رژ

 محدود در خارج از مرزها و يريدرگ
 ي برايروني بامل عي معرفيتالش برا

 مشكالت، تا كنون ناموفق بوده نيا
 ري در زي و ناراضي عاصيمردم. است

 دست و ياسي و سيبار بحران اقتصاد
 حفظ قدرت يبرا مي زنند و رژيپا م

 ،ي خامنه اي رهبر آن عليمطلقه 
 خود از ي بقاي را براي امكانچيه

  . دارديذهن دور نم
  10بقيه از صفحه 

   حقوق بشر و سود شركتها-باري بر دوش زنان-آب
  )بخش اول(

  
 )Zuhal Yeşilyurt Gündüz(زحل ايشيليورت گوندوز : نويسنده

  مانتلي رويو: منبع

 آناهيتا اردوان: برگردان
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 -باري بر دوش زنان-آب

  حقوق بشر و

   سود شركتها
  

  11بقيه از صفحه 
اين در حاليست كه .  در نظر مي گيرند

شركتهاي خصوصي خواستار بهره بيشتر 
و بازگشت همه مخارجي هستند كه 

 كرده اند تا در صرفبراي آبرساني 
شرايط رقابت بازار آزاد و مخصوصا 
شرايط بحران اقتصادي، ورشكست 

   .نشوند
 حياتي مي باشد نيازآب براي مردم يك 

كه در دسترس بودن آن مي بايست 
اما براي شركتهاي . تضمين شود

به حساب خصوصي يك كاالي تجاري 
سرويسهاي عمومي آبرساني . مي آيد

معموال با سوبسيد و يا كاهش قيمت 
تالش مي كنند تا امكان برخورداري از 

 كه قادر به پرداخت كسانيآب را براي 
. هزينه مشخص نيستند، ميسر سازند

 چنين تعهد ،شركتهاي خصوصي برعكس
و مسووليتي در قبال محرومان به عهده 

  . نمي گيرند
سرويسهاي همگاني آبرساني تالش مي 

طور ساليانه يا ه  آب را ببهايكنند 
صورت ثابت ه كاهش دهند و يا حداقل ب

كه شركتهاي  نگاه دارند، در حالي
روشندگان آب عنوان فه خصوصي ب

تالش مي كنند قيمت آب و سرويسهاي 
 افزايش دهند به طور مرتبآبرساني را 

  . تا سود بيشتري را از آن خود گردانند
  حفاظت بهسرويسهاي عمومي آبرساني

 و كنترل بهره برداري و  منابع آباز
 شركتهاي خصوصي از  بيشترمصرف

كه شركتهاي   در حاليتوجه دارند،
ي رويه آب توسط تجاري از مصرف ب

آناني كه قادر به پرداخت بهاي آن 
 جانبداري مي كنند تا با يك تير ،هستند

زيرا مصرف باالتر به . دو نشان بزنند
كمياب شدن آب كمك كرده و قادر مي 
شوند براي سرويس دهي قيمت بيشتري 

  . را تقاضا كنند
  

آن و كاهش مصرف بي رويه آب باعث 
 مي ناپايداري سالمت محيط زيست

فروشندگان عمومي آب در حالي . شود
معرض فروش مي گذارند كه ه آب را ب

به كيفيت، حفاظت محيط زيست، منابع 
دخيره اي و قابل اتكاي آب، بهترين 

 عمومي اهميت مي عاليقاستانداردها و 
برعكس، شركتهاي خصوصي بر . دهند

اساس ماهيت و طبيعت خود به تنها 
ايش و  افز،چيزي كه اهميت مي دهند
سرمايه  تر انباشت سريع تر و افزون

بر اساس تحقيقات، مصرف . است
كنندگان بعد از خصوصي سازي منابع و 
سرويسهاي آبرساني با افزايش قيمت 

.  درصد مواجه مي شوند50 تا 15بين 
 تا هر قيمتي كه شوندمجبور مي آنها 

شركتهاي خصوصي تقاضا مي كنند را 
   .بپردازند

 توان به خصوص سازي در اين رابطه مي
 در "اي ان بي دبليو"آب توسط شركت 

 واقع در كشور آلمان "اشتوتگارت"شهر 
در اولين سال  مزبور شركت. اشاره كرد

 ،در دست گرفتن سرويسهاي آبرساني
قيمت آب را ابتدا شش درصد و سپس 
. به ميزان هفت و نيم درصد افزايش داد

كه   تا زماني پيش از اين وقيمت آب
ط شركتها و سرويسهاي آبرساني توس

 طي سالهاي ،عمومي عرضه مي شد
ان بي "شركت . متمادي تغيير نكرده بود

 را بارآوري در همين راستا ركورد "دبليو
 42شكست و ميزان سود ساالنه اش 

  . درصد افزايش يافت
افزايش فروش آب در بطري، يكي از 
بازتوليدهاي پر منفعت سياست خصوصي 

اگرچه تفاوت چنداني . سازي آب است
 ولي ،بين آب در بطري با آب شير نيست

بسياري از خانواده ها براي حفظ سالمت 
 اقدام به نبه ويژه فرزندان شاخود و 

شركتها نيز . خريدن آب بطري مي كنند
  بهبا تبليغ موفق شده اند تا روند گرايش

خريد آب در بطري را افزايش دهند و در 
ا نصيب خود اين راستا سود بيشتري ر

 امرشك و ترديدها پيرامون اين . گردانند
را  لوله كشي  آب،وجود دارد كه شركتها

غيرقابل مصرف مي كنند تا مردم را  نيز
آب در . به خريدن آب بطري كنند مجبور

هاي مختلفي اندازه بطري در شكل و 
 اما همه بطريها، پالستيكي ،وجود دارد
 نتيجه خريد آن باعث  درهستند كه

 باله مي شود كهزآشغال و نباشت بيشتر ا
 به شدت محيط زيست را به نوبه خود،

نقل و انتقال بطريهاي . آلوده مي سازد
  مكانهاي توليد و زياد بين فاصلهوآب 

مصرف نيز باعث فرسايش محيط زيست 
شركتهاي خصوصي آب اشتياق . مي شود

فراواني به استفاده از آب بدون در نظر 
ش منبع، رشد جمعيت گرفتن سطح نوزاي

  .و بياباني شدن منطقه، تا قطره آخر دارند
  

  موضع سازمان ملل نسبت به آب
 پيرامون اين موضوع كه آيا آب بحث

ضرورتي براي ادامه زندگي و نجات 
عنوان يك حق انساني و يك ه انسان ب

نياز جهانشمول است و يا يك محموله 
مدتهاي طوالني  ،اقتصادي مي باشد

برخي عدم . جريان است است كه در
تصميم گيري در رابطه با مطلب مذكور 
را اينگونه توجيه مي كنند كه آب هم 

 اساس زندگي ه طور بديهيمانند برق ب
 ،به همين دليل. به حساب مي آيدانسان 

متحد كردن نمايندگان سازمان ملل در 
مقوله بسيار مشكل بوده اين توجه به 

تبعيض كنوانسيون لغو كليه اشكال . است
عليه زنان، كنوانسيون حمايت از افراد 
ناتوان و كنوانسيون حقوق كودكان، 
همگي آب را جزو حقوق بشر به شمار 

اما، بيانيه پيرامون آب و . مي آورند
 در 1992حفاظت از آن در ژانويه سال 

كنفرانس جهاني آب و محيط زيست، آب 
را كااليي اقتصادي كه ارزش اقتصادي 

  . معرفي كرده استفراواني دارد، 
اين بيانيه در راستاي منافع شركتهاي 
خصوصي اعالم كرد كه عدم شناخت 
ارزش اقتصادي آب در گذشته سبب 
استفاده بي رويه از منابع و زيانهاي 

اين . زيست محيطي بيشماري شده است

 آب محسوب كردنبيانيه اضافه كرد كه 
، امر بسيار عنوان يك كاالي اقتصاديه ب

ستيابي به استفاده مهمي در راستاي د
منصفانه، كارآمد و همچنين تشويق به 
حفاظت و حمايت از منابع آب در جهان 

  .  مي شودمحسوب
فوروم جهاني آب "اين در حالي است كه 

 روشن 2000 در سال "سازمان ملل
. ساخت كه آب يك نياز اساسي مي باشد

اي  هنوز شركته، اين تعريف وجودبا
خصوصي قادر به كااليي كردن آب در 

 زيرا در سيستم سرمايه ،جهان هستند
.  نيست"حق" به معناي "نياز"داري، 

 در "حق"عنوان يك ه  اگر آب بيول
را  نظر گرفته شود، دولتها موظفند كه آن

  . در اختيار همگان قرار دهند
، كميته اقتصادي، 2002در نوامبر سال 

 ملل در يك اجتماعي و فرهنگي سازمان
  دسترسي به تصديق كرد كهكلينظر 

 و ضروري بشر پايه ايآب جزو حقوق 
جهت ادامه بقا و تكامل حيات انساني 

بور اضافه كرد كه زكميته م. مي باشد
اين مساله پيش شرط تحقق همه اشكال 

 بنابراين دولتها مي  وحقوق بشر است
بايست متعهد شوند كه آب در دسترس 

اين اقدام .  قرار گيردهمه اعضاي جامعه
محسوب مي سازمان ملل بسيار با ارزش 

يك   آبي بهدسترسامكان  زيرا شود،
 به حق بشري و نه يك كاالي اقتصادي

 بر اين، آب مي افزون. حساب آمده است
به بهاي قابل طور سالم، ه بايست ب
 سالم و ايمن، قابل دسترس و پرداخت

عنوان ه براي استفاده شخصي و خانگي ب
يك حق انساني در اختيار همه افراد 

 كارشناسان يكي از. جوامع قرار گيرد
اين سازمان ملل مسووليت دنبال كردن 

 را به عهده گرفت و اظهار داشت يهنظر
  اختياركه مديريت آب مي بايست در

، دولتها افزوده بر آن. بخش عمومي باشد
متعهد گرديدند تا جهت دسترسي برابر 

 اصول بهداشتي يترعاهمگان به آب و 
  .اقدام ورزند

مي  "بنياد پيشرفت زنان سازمان ملل"
 كه اگرچه اظهار نظر فوق، دولتها را گويد

طور مستقيم آب ه ملزم نمي كند كه ب
سالم و قابل دسترس را در اختيار همه 

 اما اين ،افراد و خانواده ها قرار دهند
 نهايي لبدان معناست كه دولتها مسوو

اد به آب كافي كه نياز دسترسي همه افر
  . اساسي آنان است، هستند

مهمترين گام در مسير پذيرش حق 
جهاني آب توسط هيات قانونگذاري 

 با 2010 جوالي 28سازمان ملل در 
و هيچ راي ممتنع  41 ، راي موافق122

راي مخالف صورت پذيرفت و دسترسي 
عنوان يكي از حقوق اساسي ه به آب ب

ت اهي. بشر به رسميت شناخته شد
قانونگذاري همچنين براي همه 
نمايندگان دولتها و سازمانهاي بين 

كه مي بايست با روشن كرد المللي 
سرمايه گذاري، تكنولوژي و امكانات 
ديگر، به كشورهاي فقير جهت باال بردن 

 آب آشاميدني، قابل دسترس پاكيدرجه 
و منطبق با بضاعت و بهسازي براي 

  . همگان ياري رسانند
  ه داردادام

  
  

تروريسم دولتي 

عليه راه حل عادالنه 

  براي كمپ اشرف
  

  منصور امان
  دي6... فراسوي خبر

پس از ناكامي در كُشتار جمعي 
ساكنان اشرف زير پوشش يك 
تصميم دولتي و به بهانه تامين 

، رژيم جمهوري "منافع ملي عراق"
اسالمي و همدست عراقي آن، 
خلعت تشريفات رسمي را از تن 

 آورده و به روشهاي بيرون
تروريستي و راهزنانه متوسل شده 

حمله بزدالنه موشكي به كمپ . اند
اشرف را مي توان نشانه اي از 
سرخوردگي آقايان خامنه اي و 
مالكي از شكست طرح گُسترده خود 
براي حل خونين و يكباره مشكل 
مخالفان ساكن اين كمپ به حساب 

  .آورد
امي پرتاب موشك به كمپ غير نظ

اشرف در همان هنگامي صورت 
گرفت كه دولت عراق زير فشار بين 
المللي، در حال امضاي تواُفق نامه 
اي با سازمان ملل مبني بر انتقال 
ساكنان كمپ به محلي تحت 
نظارت اين نهاد و آغاز پروسه ي 
تعيين وضعيت نهايي اُسكان آنها 

  . بود
حمله تروريستي مزبور مي تواند 

اي سنجش ارزش معيار خوبي بر
تعهداتي باشد كه دولت دست 
نشانده عراق به طرفهاي خارجي 
خود يا نهادهاي بين المللي مي 
سپارد؛ اين امر به ويژه شامل 
تعهداتي مي شود كه خاُنم هيالري 

  . كلينتون از آن خبر داده است
وزير امور خارجه آمريكا در بيانيه اي 
كه به مناسبات امضاي توافُقنامه 

 دولت عراق و سازمان ملل بين
صادر كرده اطالع مي دهد، تيم 
مالكي با نظارت سازمان ملل بر 
انتقال ساكنان كمپ اشرف به محل 
جديد و استقرار بيست و چهار 
ساعته نمايندگان سازمان ملل در 

  . محل مزبور موافقت كرده است
حمله تروريستي به كمپ اشرف در 
حالي كه هنوز مركب امضاي آقاي 
مالكي خُشك نشده، خرابكاري 
آشكار در تالشهايي است كه به 
منظور به جريان انداختن يك راه 

حمله . حل عادالنه انجام مي شود
مزبور ثابت مي كند كه باز كردن 
حساب يك طرفه روي حسن نيت 
يا توانايي دولت عراق در عمل به 
تعهدات خود مي تواند اشتباهي 

  . مرگبار باشد
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سازمان معلمان ايران خواستار 

  آزادي همكاران زنداني خود شد
سازمان معلمان ايران، يكي از نهادهاي 

اعضاي اين . صنفي معلمان ايران است
سازمان به تازگي در بيانيه اي با انتقاد 
از تداوم بازداشت معلمان كشور، 
خواستار آزادي اين معلمان و اعضاي 

  .دربند اين سازمان شدند
، در بيانيه اين "كلمه"ارش وبگاه به گز

ما ":غيردولتي نوشته–تشكل صنفي
اعضاي سازمان معلمان تاسف عميق 
خود را از وضعيت همكاران دربندمان و 

توجهي وزير آموزش و  همچنين بي
پرورش، حاجي بابايي نسبت به آنان 

عملكرد آقاي حاجي . داريم اعالم مي
 اي بوده است كه تاكنون بابايي به گونه

نه نماينده معلمان در آموزش و پرورش 
كه، نماينده دولت در وزارت آموزش و 

اين وزير . پرورش تلقي شده است
اي به معلمان زنداني  تاكنون هيچ اشاره

  ".هم نكرده است
سازمان معلمان ":بيانيه مزبور مي افزايد

ايران مخالف صريح وضع امنيتي موجود 
در آموزش و پرورش است، چرا كه اين 
شرايط مانع پويايي و خالقيت در عرصه 

بنابراين اين . تعليم و تربيت است
سازمان به طور جدي از مسووالن 

خواهد به برخورد امنيتي و قضايي با  مي
فعاالن مستقل، منتقد و تشكلها پايان 

   ".دهد
  

  نامه رسول بداقي، معلم زنداني
با حكم قطعي آموزش و پرورش رسول 

معلم زنداني در اين . بداقي اخراج شد
مورد اخراجش از آموزش و پروزش نامه 
اي كوتاهي به شرح زير نوشته 

 سالي كه از پيشينه 21در طول ":است
من در كارمعلمي گذشته است، از 
دورترين روستاهاي كشور گرفته تا 
پايتخت ايران در سالهاي نخست كارم 
پي برده ام كه اين سيستم راه به ويرانه 

ن و جسم و جان دارد و روح و روا
جوانان اين مرز و بوم را به نابودي 
بيشتر خواهد كشاند از اين رو از همان 
آغاز كار معلمي، كمر به بدهيات بستم و 
مبارزه با گردانندگان اين سيستم را 
پيشه خود ساختم از طرفي حاكميت 
زورگويان و بي خردان جز سركوبي و 
كشتار و شكنجه و زنداني كردن، راه 

 را نمي دانند و در پيش نمي ديگري
  .گيرند

همواره منطق و زور، دروغ و راستي، 
خدمت و خيانت، مهر و كين، روشنايي و 
تاريكي، ناداني و دانايي هيچ هماهنگي 

متاسفانه كينه . و سازشي با هم ندارند
حاكمان بي خرد و زورگو در همه 
بخشهاي اقتصادي، سياسي، نظامي، 

رايج است و . ..اجتماعي، بين المللي و

. همه اين بخشها، رو به نابودي هستند
لذا راهي جز مبارزه تا از ميان برداشتن 
اين بي خردان زورگو و مستبد در پيش 

هيچ عقل سليمي نمي خواهد . نيست
انسانها زنداني و شكنجه شوند اما عزت 
و سربلندي نيز رايگان به دست نخواهد 
 آمد و هر چه بيشتر زمان بگذرد بر اين

دشواريها و خفت و خواري ها افزوده 
  .خواهد شد

اينجانب ضمن محكوم كردن ارعاب، 
تهديد و احضار معلمان كشور به ويژه 
اعضاي كانون صنفي معلمان، از 
همكاران خود در سراسر كشور اميد 
پشتيباني داريم تا با همبستگي ميان 
معلمان و ساير اقشار جامعه بتوانيم به 

 ". ت يابيميك حاكميت مردمي دس
 دي 26رسول بداقي زندان رجايي شهر، 

1390  
  

  

شكايت معلم زنداني از قرارگاه 

  ثاراهللا
، علي "خبرگزاري هرانا"طبق گزارش 

پورسليمان، معلم زنداني و فعال صنفي، 
اعالم كرده كه به زودي از مسووالن 
قرارگاه ثار اهللا سپاه پاسدارن شكايت 

  .مي كند
ليت علي پور سليمان كه مسوو

تشكيالت و برنامه ريزي سازمان 
معلمان ايران را نيز در اختيار داشته، 
تصميم دارد از ماموران اين قرارگاه به 
دليل ضرب و شتم خود در هنگام 

او بارها براي . بازداشت، شكايت كند
ثبت شكايتش به مسووالن زندان 

  .مراجعه كرده است
 آموزش و پرورش 9اين دبير منطقه 

 خرداد ماه امسال توسط 11تهران در 
نيروهاي لباس شخصي قرارگاه مزبور، 
دستگير و چنان مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت كه بالفاصله بعد از بازداشت اش 
به دليل مشكالت و جراحات جدي به 

او . بيمارستان خاتم االنبيا منتقل گرديد
بعد از درمان به بند دو الف سپاه و 

تقل  زندان اوين من350سپس به بند 
  .شد
  

علي پورسليمان از همان جلسه اول 
بازجويي اش تقاضاي اعزام به پزشكي 
قانوني و تكميل معالجاتش را با 
بازجويانش مطرح كرده بود ولي با بي 
توجهي و عدم پاسخگويي آنها روبرو 

 دادگاه انقالب، 28او توسط شعبه . شد
به رياست قاضي مقيسه به يك سال 

  .حبس محكوم شده است
علي پور سليمان معلم زنداني و وبالگ 

 و عضو "سخن معلم"نويس وبالگ 
فعال ستاد فرهنگيان مهدي كروبي در 

 به رياست محمد 88انتخابات سال 
نجفي، وزير سابق آموزش و پرورش، به 
همراه محمد داوري و جمعي ديگر از 

  .فرهنگيان هم بوده است
  

  
 از سوي 1388او در مهر ماه سال 

الن حقوق بشر ايران به مجموعه فعا
عنوان وبالگ نويس برتر در حوزه 

  . اصناف ايران شناخته شده است
  

  محكوميت معلمان در يزد
، اعضاي "زانياري"بر اساس نوشته 

كانون فرهنگيان يزد از سوي شعبه ي 
 ماه حبس 42اول دادگاه انقالب يزد به 

  .محكوم شدند
آقايان محمد علي حسن شيرازي ، 

يي ، محمد جواد حسامي، منصور ميرزا
احمد چنگيزي، محمد علي شاهدي، 
رمضان علي نجاتي، محمد مهدي 
صديقي، محمد حسين دهقانپور و علي 

تبليغ عليه نظام، "قوچاني به اتهامهاي 
فعاليت غيرقانوني از طريق سخنراني و 
تشكيل جلسه، تجمع و صدور بيانيه و 
تحريك معلمان به اعتصاب غذا و 

 به زندان محكوم "تعطيلي كالس
شايان ذكر است كه حكم زندان . شدند

  .  سال تعليق شده است5آنها به مدت 
  

 هزار آخوند در 15استخدام 

آموزش و پرورش پيگيري مي 

  شود
، "خانه ملت"طبق گزارش خبرگزاري 

فيروزجايي، نماينده مجلس  علي كريمي
شوراي اسالمي از بابل در پاسخ به 

 فعاليتهاي سوالي درمورد حمايت از
تبليغي روحانيون در سطح مدارس 

براساس منويات رهبري و به ":گفت
آموزان و  منظور ايجاد انس بين دانش  

 هزار روحاني به 15قرآن، طرح جذب 
آموزش و پرورش را در مجلس و دولت 
پيگيري كرديم كه با تغيير وزرا موانعي 
پيش آمد و اين طرح عملي نشد، اما با 

ر، در حال حاضر پيگيريهاي مستم
مراوده خوبي بين آموزش و پرورش و 

  ".مبلغان وجود دارد
از نظر وي در استان مازندران و 
شهرستان بابل نيز با اقداماتي كه انجام 
گرفته، فعاليت روحانيون در مدارس 

  . بسيار تسهيل شده است
  

دانشگاه فرهنگيان جايگزين 

  دانشگاه تربيت معلم خواهد شد
، عبدالرضا "گزاري مهرخبر"به گزارش 

ترابي نماينده مجلس شوراي اسالمي از 
براساس سند تحول ":گرمسار گفت

بنيادين آموزش پرورش، دانشگاه 
فرهنگيان در مراكز استان جايگزين 

  ".دانشگاه تربيت معلم مي شود
با توجه به اين كه دانشگاه ":وي افزود

تربيت معلم به تربيت معلمان اختصاص 
اين موضوع جاي سووال دارد، همواره 

است كه چرا يك معلم پس از تربيت در 
اين دانشگاه، استخدام نمي شود اما 
افراد خارج از اين دانشگاه استخدام 
آموزش و پرورش مي شوند و به جاي 
افراد اين دانشگاه، نيروي حق التدريسي 

بر همين اساس راه حل . استخدام شود
اين مشكل در سند تحول بنيادين 

 و پرورش ديده شد و قرار است آموزش
در مركز هر استان يك دانشگاه به نام 
دانشگاه فرهنگيان تاسيس شود كه 
جايگزين دانشگاه تربيت معلم فعلي 
خواهد شد تا بتواند به امور تربيت 
معلمان بنا بر نياز آموزش و پرورش 

  ".بپردازد
  

جنگ انتخاباتي باندهاي حكومتي 

  در مدارس
، در آستانه "جوان"به گزارش وبگاه 

ثبت نام انتخابات مجلس، تعدادي از 
مديران مدارس، امكانات مدرسه را براي 
تبليغات انتخاباتي كانديداهاي خاص به 

  .كار گرفته اند
 ها در  به نوشته اين وبگاه، شنيده

روزهاي اخير حاكي از اين بوده  كه 
برخي از مسووالن مدارس با تحت فشار 

نها را مجبور به قرار دادن دبيران، آ
شركت در ميتينگهاي تبليغاتي برخي از 

  كنند و اگر معلمي از  نمايندگان مي
  14بقيه در صفحه 

  
  

  چالشهاي معلمان در دي ماه
 فرنگيس بايقره
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 دي 30خبرگزاري مهر روز جمعه 

 نظارت بر اماكن سيپلهشدار 
فروشندگان در مورد  يعموم

. را منتشر كرد ي باربيعروسكها
تاكنون دهها مغازه بنا بر اين خبر 

 ي از سويفروشنده عروسك بارب
ماموران پلمپ شده است و 

  . طرح ادامه داردني اياجرا
 از جملهعروسكهاي  باربي 

ديد است كه در اسباب بازيهاي ج
 توسط 1959  فوريه سال13

شركت ماتيل توليد و روانه ي 
اين عروسكها بر اساس . بازار شد

پندارهاي بزرگساالن طراحي 
شده اند تا كودكان را مخاطب 
قرار دهند و به طور غير مستقيم 
خصوصيات شخصي يا صفات 
متعلق به مدل مونث را به 
دختران از سنين پايين نسبت 

 مونث كه زنان را مدل. دهند
وادار مي كند تا خود را به گونه 
اي بيارايند كه مورد پسند مدل 

دراينجا حق . مذكر واقع شوند
انتخاب و توقع مطرح نيست؛ 
بلكه خوشايند بودن و مراقبت از 
خود از روي خودشيفتگي حالتي 

آن . الزامي به خود مي گيرد
چيزي كه در مدل مونث تداوم 

زن تنها . تدارد ارزشي فرعي اس
كه بهتر موضوع رقابت  براي اين

 به خود مي ،مردان واقع شود
رسد و خود نمونه اي از اين شعار 

اگر او زيباست بدين ":مي شود
معنا است كه زن اگر زن باشد 
انتخاب خواهد شد و مرد اگر مرد 
باشد زن خود را به عنوان يكي از 

نشانه ها انتخاب خواهد / اشيا
حت پوشش  بنابراين ت".كرد

 زن به ،پوشالي به خود رسيدن
صورت نيابتي به سطح خدمت 
رساني تنزل مي يابد؛ در نتيجه 
ديگر عزم و اراده ي او مستقل 

  . نخواهد بود
به شعاري كه ذكرشد نگاهي  اگر

 متوجه ي ،موشكافانه تر كنيم
ه ژخواهيم شد؛ وا» زيبا«ه ي ژوا

اي كه داراي معاني ي نسبي 
 ذهن ما را اً چيزي كه سريع.است

به سمت مفهوم زيبايي سوق مي 
دهد و اين سوال را در ذهن 
ايجاد مي كند كه زيبا در اين جا 
. به چه مفهومي اطالق مي شود

بر اساس تعريف سنتي مي توان 
گفت كه زيبايي بر هم آهنگي 
اشكال مبتني است؛ بنابراين 
زيبايي و الغري به هيچ وجه 
، قرابت طبيعي با يكديگر ندارند

چرا كه چاقي نيز در جاهايي 
  ديگر ممكن است زيبايي تلقي 

  
 ،اما اين زيبايي الزامي. شود

جهان شمول و دموكراتيك كه 
به عنوان حق و تكليف براي 
همگان و به ويزه دختران جوان 
 ،بر روي پيشاني جامعه حك شده

از الغري جدا نيست چرا كه بر 
مبناي تعريف كنوني و مدلهاي 

كه مراكزي معه و موجود در جا
اين مدل از عروسك ها نماينده 

 تركيبي از نشانه ،ي آن هستنند
هاست كه تابع همان فرآيند 
بازسازي نظام سرمايه داري و 
 .اقتصاد جبري كاركرد اشيا است

بنابراين در اينجاست كه زيبايي 
با الغري و كشيده اندام بودن 

اين نوع از . ارتباط پيدا مي كند
ن را از سنين عروسكها دخترا

پايين دچار وسوسه ي حفظ 
 آن هم به شكلي ،تناسب اندام

كامال رياضت طلبانه مثل 
عملهاي زيبايي سخت و 

يمهاي غذايي سخت ژ ر،خطرناك
باعث بيداري  و مي كند... و

غريزه ي تجاوزگرانه نسبت به 
  . بدن در دختران مي شود

كل اين غريزه ي تجاوزگر و 
متخاصم توسط نهادهاي 

تماعي هدايت نمي شود و اج
امروزه به مراقبت همگاني از بدن 

اين مراقبت . اطالق مي شود
انگيزه اي براي خود سركوبي به 
شكلي كامال واقعي است؛ امري 
كه به جرات مي توان گفت 
امروزه يك سوم جمعيت 
بزرگسال كشورهاي توسعه يافته 
و حتي در حال توسعه را تحت 

غريزه اين . تاثير قرار داده است
 ،وراي عامل تعيين كننده ي مد

اين سماجت خودوبرانگر و غير 
اليي را تقويت مي كند كه َقع

 كه در ابتدا  بودنزيبايي و شيك
مورد نظر بودند؛ در حال حاضر 
چيزي جز بهانه اي براي نظم و 

 بدن در .انضباط روزمره نيست
بازگشتي كامل به شي وارگي 
 خواهد بود كه بايد بر آن نظارت

 آن را محدود كرد و براي ،كرد
 رياضت ،مقاصد زيبايي شناختي
حتي اگر . را بر آن تحميل نمود

بخواهيم شكل ظاهري و تاثير 
اين مدل از عروسكها را بر ذهن 
و روان و در نهايت اعمال 
كودكان ناديده بگيريم از مدل 
زندگي اي كه به كودكان تحميل 
. مي كند نمي توان چشم پوشيد

ز زندگي كه عروسكها اين مدل ا
 البسه ي پر ،را دل بسته ي اشيا

 انواع و اقسام آرايشها ،زرق و برق
  و همچنين لوازم خانگي نشان 

  
 به صورت الگويي منفي ،مي دهد

با . براي دختران كوچك است
وجود اين الگو به دختران از 
سنين پايين القا مي شود كه زن 
دل بسته ي اشيا و لوازم خانگي 

 آور دارد ژركردي پرستياست و كا
كه از تن پروري اشرافي و 

وايي زنان ناشي مي شود تا ژبور
ابتدا پدر و (  اربابشان ژگواه پرستي
 بنابراين زن .باشند) بعد شوهر

 ،خانه دار چيزي توليد نمي كند
 ،نيروي مولد به حساب نمي آيد

نقشي اجتماعي بر عهده ندارد و 
 داراي نقشي اگر هم احياناً

عي باشد بيشتر جنبه ي  اجتما
خيريه اي دارد كه فقط احساسات 
 .نوع دوستي شان را ارضا مي كند

از اين رو زن ارزشي برابر با 
 آور دارد كه از بي ژنيروي پرستي

فايدگي رسمي يا شان و مرتبه ي 
او به عنوان برده نگه داري شده 
ناشي مي شود؛ پس او تنها يك 
عالمت مشخصه است كه بر 

خصه ي ثانوي يعني عالئم مش
اشيا و لوازم خانگي حاكميت 

اين همان منطقي است كه . دارد
قوانين جمهوري اسالمي در مورد 
ارايه داده و بر اساس آن تبعيض 

  .جنسيتي را نهادينه كرده است
 ي نظارت بر اماكن عمومسيپل

هدف از جمع آوري تهران 
 را برخورد با ي باربيعروسكها

 دهنده  جي و ترويمظاهر غرب«
مردم از حفاظت و  »يبندوبار يب

  از»كودكان«و به خصوص 
عنوان » فرهنگ منحط غربي«

 سال نيفرورد در . استكرده
 رژيمدادستان كل نيز  1388

خطرناك بودن  «ي مبني بركمح
خيلي . كرده بود صادر »يبارب

پيش تر يك نهاد فرهنگي 
باربي و «حكومتي در مقابل 

دري ، خواهر و برا»دوست پسرش
را طراحي » سارا و دارا«با نام 

كرده بود كه عليرغم تفاوت در 
حجاب اسالمي و (شكل ظاهرش 

در اساس از همان انديشه ..) 
حاكم بر عروسك باربي پيروي 

اين تصميم و بنابرين . مي كرد
مقابله با اعمال آن به هيچ وجه 
. نيست....شي وارگي شدن زن و 

به نظر مي رسد در مقابل 
ي جهاني به دليل برنامه تحريمها

ي هسته اي حكومت و سقوط 
ارزش ريال و مسايل ديگري كه 
جمهوري اسالمي با آن درگير 
است، اين لحظه براي ممنوعيت 
عروسكهاي باربي انتخاب شده 

  .است

  در دي ماه چالشهاي معلمان
  

  13بقيه از صفحه 
حضور در اين جلسات سر باز زند، به كاهش نمره ارزشيابي 

  . مي شوندتهديد
در همين راستا حميدرضا حاجي بابايي هشدار داد كه آموزش 
و پرورش نبايد براي گروه و افراد خاصي هزينه شود و سنگر 

  .يا سكويي در امر انتخابات براي برخي افراد باشد
قاسم مستقيم، مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به 

ته  گف"جوان"شكايات وزارت آموزش و پرورش نيز به 
اگر مسووالن مدارس و يا ساير نهادهاي آموزش و ":است

پرورش از امكانات مدرسه و يا معلمان براي تبليغ نمايندگان 
اين كه . استفاده كنند، مورد برخورد قانوني قرار مي گيرند

كسي بخواهد فضاي آموزش و پرورش را سياسي كند، به 
ن هيچ وجه قابل پذيرش نيست و با برخورد قاطع مسووال

  ".اين وزارتخانه روبرو مي شود
 نفر در سطح كشور و در استانهاي 750":او هشدار داده كه

مختلف، رفتارهاي مديران و مسووالن آموزش و پرورش و 
ترين تخلف، به  مدارس را زير نظر دارند و با مشاهده كوچك

خصوص در عرصه هاي انتخاباتي، برخوردهاي قانوني 
  ".صورت مي گيرد

وبگاه ياد شده، وي پيرامون شيوه برخورد با به گزارش 
كساني كه از امكانات آموزش و پرورش براي تبليغات 

 تذكر ":كنند اظهار داشته كانديداهاي انتخاباتي استفاده مي
شفاهي، تذكر كتبي با درج در پرونده و بركناري مدير 
مربوطه از سمت، عاقبت افرادي است كه از امكانات مدارس 

    ".برند ت كانديداهاي انتخابات بهره ميبراي تبليغا
  

  حاجي آبادي دروغ مي گويد: مجلس
، هنوز جزييات تغيير نظام آموزشي "همشهري"به گزارش 

تصويب نشده ولي برخي مسووالن آموزش و پرورش سعي 
در القاي تصويب اين جزييات در شوراي عالي انقالب 

  .ا شده استفرهنگي دارند و اين امر موجب نگراني خانواده ه
نمايي سند تحول بنيادين  وزير آموزش و پرورش پس از رو

آموزش و پرورش، قدري شتاب زده از آغاز تغيير نظام 
ماه سال آينده خبر داد كه بر اساس آن،  آموزشي كشور از مهر

سال آينده اول راهنمايي ورودي نخواهد داشت و 
  ... .روند و آموزان پايه پنجم ابتدايي به ششم ابتدايي مي دانش

، اين سخنان مسووالن آموزش و "همشهري"طبق گزارش 
 مجلسيان و در راس آنها رييس كميسيون  پرورش اعتراض

دنبال داشت و عباسپور  آموزش و تحقيقات مجلس را به 
 دانست، زيرا به "شعار تبليغاتي"فرد، سخنان وزير را  تهراني

لي انقالب گفته وي تغيير نظام آموزشي هنوز در شوراي عا
  .فرهنگي مصوب نشده است

رييس كميسيون آموزش مجلس در واكنش به سخنان وزير 
آموزش و پرورش درباره تصويب نظام آموزشي در 

عالي انقالب فرهنگي و آغاز تغيير نظام آموزشي از  شوراي
اين اظهارات خالف واقع است و ":سال آينده تصريح كرد

  ".ه استتغيير نظام آموزشي هيچ جا مصوب نشد
عالي انقالب فرهنگي نيز در واكنش به  دبيرخانه شوراي

با توجه به اظهارات ":اظهارات عباسپور اعالم نمود
تصويب  ها پيرامون عدم  غيرمسووالنه برخي افراد در رسانه

عالي انقالب فرهنگي،   در شوراي3-3-6نظام آموزشي 
 در 3-3-6شود كه اصل نظام آموزشي  اعالم مي

  ".ي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده استعال شوراي
اعضاي كميسيون آموزش مجلس مي گويند كه درباره نظام 

 در آموزش و پرورش مردد هستند و مطمين نيستند 6-3-3
انداز خوبي را براي تحول  كه سياست درستي باشد و ياچشم

  .در ساختار ايجاد كند
ه به اين ترتيب سرنوشت ميليونها دانش آموز ميهنمان ب

دست اين آقايان كه در كل با ترديد و گمانه زنيها دست به 
تغييرات نا هنجار در نظام آموزش و پرورش مي زنند و از 

 .نتيجه اين تغييرات هيچ اطالع دقيقي ندارند؛ رقم مي خورد

  در نظام تبعيض جنسيتي» باربي«جنگ عليه 
 نگار الوندي
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 زناني عكس عرياناين روزها 
مانند عليا ماجده المهدي، 
دانشجوي مصري و گلشيفته 

 جنجال و ، بازيگر ايراني،فراهاني
 و واكنشهاي مثبت و بحث فراوان

در ايران .  را برانگيخته استمنفي
 گلشيفته عريانعكس خبر انتشار 

 مجله فرانسوي فيگارو درفراهاني، 
در شبكه هاي پس از آن و 

 در متضاديعي واكنشهاي اجتما
داخل و خارج از ايران برانگيخته 

 مجموعه ازعكس گلشيفته  .است
 ژان موندينو، عكاس عكسهاي
فرانسوي، از شانزده بازيگر معروف 
كه نامشان براي است جواني 

بازيگر "نامزدي بخش بهترين 
 جوايز سينمايي سزار "مستعد

  .مطرح شده است
 دي خبرگزاري 28روز چهارشنبه 

فارس وابسته به سپاه پاسداران در 
اقدام وقيحانه "خبري با عنوان 

 "هنرپيشه فيلم اصغر فرهادي
 برهنه مهيانتشار عكس ن" :نوشت

 بوك سي در ف»ي فراهانفتهيگلش«
 يتهاي ساگريو پس از آن د

 نماي از سياري واكنش بسينترنتيا
 كه چرا ختيدوستان را برانگ

 در ي روز با بازكي كه يگريباز
  ميم «لمي فداكار در فيقش مادرن

 بود، دهيخوش درخش» مثل مادر
 غرب ينمايبا پناه بردن به س

 است تا به نيامروز افتخارش ا
حراج گذاشتن نجابتش، عكسش 

 منتشر ي مجله فرانسوكيبر جلد 
  ".شده است

  
مسلم است شكل گيري اين 
. حركت بر اساس اعتراض است

همواره تاييد و اثبات به دست 
 انجام گرفته و همواره قدرت
 نهادها و طرحهايي از ها،قدرت

 اندزندگي را بر مردم تحميل كرده 
به اجبار كه غالبا از سوي مردم 

 يكي از داليل .پذيرفته شده است
 تسليم شدن در برابر اين نهادها و

عدم ايستادگي در برابر آن بدست 
آوردن امكانات و حمايت طبقات 

نقياد و قدرتمند است كه منجر به ا
) استثمار(ستم انسان بر انسان 

 در مرحله اوليه .خواهد شد
 مقاومتي در برابر قدرت شكل نمي

 اما تغيير پيش رونده محيط ،گيرد
و گسترش آگاهي منجر به 
ايستادگي در برابر اجبار و بهره 

شود و اميال انسان  كشي مي
متناسب با اين تغييرات ضرورت 

اي تالش بركنند و باعث  پيدا مي
 طبقه ي حاكم راجباو لغو استثمار 

از    از آنجا كه پوشش.شود مي
اخالقيات  سنن وقانون، اجبارات 

بر اساس منافع  كه مسلط
  است،شود قدرتمندان تعيين مي

نهاد در مقابل حركت  اعتراضي 
حركت . اجبار استقدرت و هاي 

 بر اندازي اعتراضي به منظور
اعمال  نماد اجباري كهحجاب 

است،  نفع طبقه ي حاكم بهقدرت 
مي تواند قدرت و روحيه اعتراضي 

  .را افزايش دهد
اروتيك به معناي شور زندگي 
است و به گفته ي فرويد با 
تاناتوس كه به معني شور مرگ 
. است همواره در كشمكش است

در تصاوير و مجسمه هاي اروتيك 
صحنه هايي از انواع روابط جنسي 

 هماهنگي كامل بيانگركه 
، استبا عمل ايالت غريزي تم

 به براي نمونه. مشاهده مي شود
عشق به ن تصوير كشيده شد

از تصاوير اروتيك جنس موافق 
كه به عقيده فرويد تقبيح آن است 

به موازات برداشت و فهم نادرست 
از آن و بدون در نظر گرفتن 
شرايط محيط و تعليم و تربيت و 

  .موارد اكتسابي است
  

وير و مجسمه عليا ماجده به تصا
 و مي كند هاي اروتيك اشاره مي

تمامي مدلهاي لخت دهه ":گويد
 در مدارس هنر را محاكمه 70ي 

 تمامي تصاوير هنري را ،كنيد
مخفي و مجسمه هاي لخت را 

 لباسهاي خود را سپس. نابود كنيد
در آوريد و بدنهاي خود را 

كه شما از دست   اين.بسوزانيد
 ،دترسي دادن شرم جنسي خود مي

كه تحقير و وطن  قبل از اين
پرستي افراطي خود را آشكار 

نقض پيدا كنيد تا جرئت ، كنيد
  .ببينيدمن را براي آزادي بيان 

عليا ماجده با ژست و لبخند 
تمسخر آميز و جورابها به تن 
پوشيده در صدد تاكيد بر 
هماهنگي انسان با تمناهاي 

 واصيلش و تقبيح و تمسخر پرنو 
و ابزار گونه به واره ينگاه ش 

كنترل ه مثابه ابزاري براي ب انسان
فعاليتهاي انسان توسط مقتدرترين 

   .است، ها
گرچه حركت اعتراضي عليا ماجده 

و  ديگر از زنان عرب تعداديو 
 ،همچنين گلشيفته فراهاني

واكنشهاي تند و خشونت باري را 
 اما در شرايط ،موجب شده است

كنوني هر گونه گسستگي، هر 
ه به مجموعه ي سنن و ضرب

اخالقيات سلطه گر، هر ضربه به 
نهاد هاي استثمارگر قابل ستايش 
و حركتي است به سوي خود 

  .آگاهي و آزادي

 به مي رژكيپلماتي دمانور

 ياسي سيقصد كالهبردار
 

  هي پوجعفر
   ي د30 نهيآد...  خبر يفراسو

 مي امورخارجه رژري وز،ي اكبر صالحي علكهي حالدر
 يري الوقوع بودن از سرگبي از قرهي فقتيوال

 ري دهد، وزي خبر م1+5 با يمذاكرات هسته ا
 خبر را رد ني اي فوري در واكنشسيخارجه انگل

كرده و اعالم داشت كه مذاكرات همچنان در بن 
 خانم اشتون، ي سخنگونيهمچن. بست قرار دارد

 اروپا، در واكنش به هي اتحادي خارجاستي سسيير
 ي براي برنامه اچيه":  كرددي تاكيگفته صالح
 آن مي و هنوز تصمستي در كار نرانيمذاكره با ا

 است كه در دهي فاي بجهيدر نت. گرفته هم نشده
 و ي زمان و مكان آن ممكن است كنكهيمورد ا

 ".كجا باشد، حرف زد
 تي والمي رژيپلماسي رسد دستگاه دي نظر مبه
 ي ساختگي و خبرهايي با دروغگوگري بار دهيفق

. تالش دارد تا خود را از انزوا خارج شده نشان دهد
 ي كه بعد از علي اكبر صالحي عللي دلنيبه هم

 كند تا با ي سفر كرده، تالش مهي به تركيجانيالر
 انيهمتا ي و تمركز بر اشتهاهيبه جلو راندن ترك

 ي منطقه ااستي مطرح شدن در سيترك خود برا
 .ن دهد را سازماچي هي برايياهوي ه،يو جهان

موضوع ":  اعالم كرده بودهي در تركيجاني الريعل
 روشن است، اما ما گرفتار راني ايا هسته

مذاكرات قابل حل . ميا  شدههاي غربيهايگريباز
 باشد نه ي كه مذاكرات جدياست، به شرط

 ".گوشانهيباز
 ي و مردي گي مي را پاستي سني همزي ني صالحو

 دي داشته باشد، باي صادقانه اتي اگر غرب ن": ديگو
 آغاز 5+1 و گروه راني اني بيمذاكرات هسته ا

 ".شود
 ني دفتر كاتري مان، سخنگوكلي ماهمزمان،

همانطور كه قبال هم گفته ": اشتون، اعالم كرد
 دارد كه ي به شروع مذاكرات روندميبودم، تصم

 جهيهنوز گام اول آن برداشته نشده است، در نت
 در ي پرداخت، ولاتيي جز موارد وگري توان به دينم

 ي براي برنامه اچي توان گفت، هيحال حاضر م
 ". نشده استي سازماندهراني با ااكرهمذ

 مي رژشتري بمي تحري اروپا براهي قاطع اتحادميتصم
 امورخارجه فرانسه روز ريكه به گفته آلن ژوپه، وز

 و نفت و افتي خواهد تي رسمندهيدوشنبه آ
 را هدف قرار خواهد مي رژي بانك مركزيهاييدارا

 هي فقتي واليپلماسيداد، باعث شده كه دستگاه د
 ي سركي قرار دادن آن، دست به ري تحت تاثيبرا

 . بزندني دروغني با مضامييمانورها
 به چه دي اروپا باهي اتحادي مقامهاستي نمعلوم

 ي حالمي دروغگو و دغل باز رژوراني به پايزبان
ات خاص خود را دارد  به مقدمازي نيكنند كه هركار

  عبور كند؟ي از كانال مشخصديو با
 كنند با آماده نشان دادن ي مي سعمي رژورانيپا

 ي شرط، نشستشيخود و طرح مذاكره بدون پ
 ي شرط اجرانگونهي را سازمان دهند و انينماد

 زي بازگشت به مي سازمان ملل برايقطعنامه ها
 ني ا. ارزش اعالم كنندي شده و بيمذاكره را ملغ

 و ي كنند با كالهبرداري است كه آنها فكر ميعمل
 دست كهيدرحال.  توانند انجام دهندي مييروغگود

 ي براهي فقتي و دغلبازان والانيدروغگو
 اروپا رو هي اتحادي و مقامهاي جهاناستمدارانيس

 ياسي سي كالهبرداري براشاني حناگريشده و د
 . ندارديرنگ
  

 نبستن تنگه اي بستن

 ي دوگانگكي هرمز،

 محاسبه شده
  امانمنصور

   ي د11...  خبريفراسو
 مرسوم فاتي بخش ثابت آداب و تشرنيا

 از هر شي است كه پي اسالمي جمهورميرژ
 خود، ي پروژه هسته اهي علي المللني بميتصم

 مانُور ياسلحه بكشد و دست به برگُزار
 كه نه فقط كارشناسان ي بزند؛ واكُنشينظام
 ي خارجي بلكه، طرفهايموم روابط عيعاد
 و رچشمه به آن آگاهند و سزي مالها نميرژ

 ي توانند به سادگي اش را مييمقصد نها
 كه دي نماي مني حال، چننيبا ا. حدس بزنند

 ،ي اسالمي جمهوري جنگشي نمانيتازه تر
 معمول را ري غيدستكم در واشنگُتن، توجه

 . باشدختهيبرانگ
 و مي ورود مستق امر،ني نشانه اني ترآشكار
 جي در خلكاي آمري مقام نظامكي نهيشيكم پ

هفته ُگذشته، .  استيفارس به مشاجرات لفظ
 كاي آمريياي دريروي ناوگان پنجم نيسخنگو

 اخالل در تنگه هرمز را كايهشدار داد كه آمر
 سخنان را در ني ايو. تحمل نخواهد كرد

د،  نژاي احمدي معاون آقاديدواكُنش به ته
 استي بر منصب رهي فقيُگماشته ول

 بر مسدود ساختن تنگه مزبور ي مبن،يجمهور
 ابراز ي اسالمي نفت جمهورميدر صورت تحر

 .داشت
 وزارت خارجه ي سخنگوكي بعد اما ياندك

 كاي آمرنكهي متحده، با اشاره به ااالتيا
 "يلفاظ" را ي اسالميسخنان مقام جمهور

واند آن را  تي ميانگاشته و به دشوار
 تي روااورد،ي به حساب ب"ي جديديتهد"

 حال، نيبا ا.  دادهي اراتي از وضعيمتفاوت
 واحد كي نداد چرا حي مارك تانر توضيآقا

 نشده و ي رسمكردي منتظر روكايارتش آمر
 ياسي سلي مساريخود به طور مستقل به تفس

 .پرداخته است
 به شي كه گودي نماي مني چنگر،ي دي سواز

 ست؛ي نكايزبان مختلف فقط مختص آمردو 
 ني به همزي ني اسالمي جمهورورانيچه پا

 را به ي دوگانه اي به كُليوهايگونه سنار
 از ي كه عده اي كشند و در حالي مريتصو

 ي بحران سخن مديبستن تنگه هرمز و تشد
 را رد كرده و ها ُگفته ني اگريرانند، دسته د

 .ردي گي مييژست تشنُج زدا
 توان پنداشت ي مي هر صورت، به دشواردر

 ي جمهورمي رژزي و نكايكه دولت آمر
 كي مساله استراتژكي راموني پياسالم

و ) راني حاكمان ايبرا (ياتي، ح)كاي آمريبرا(
دچار )  هر دويبرا(به شدت حساس 

 ني ادي آي به نظر مشتريب.  باشنديسردرُگم
 محاسبه شده است كه هدف ي دوگانگكي

 برخورد دي آن شناور نگه داشتن تهدياصل
 به منظور تحت دادهاي سطح روي روينظام

 حالت، سمت ني قرار دادن و در بهترريتاث
 . باشديدادن به آنها م

 آوردن و اني كه به مداستي پناُگفته
 در ي نظاميري درگكي احتمال ييبزُرگنما

 مالها ي بانك مركزميصورت توسل به تحر
 آنها، در ي معامالت نفتمزيو ضربه به مكان

خدمت از دور خارج كردن ُكدام راهكار قرار 
  .دارد

  شجاعت مقاومت يا وقاحت تسليم 
 شهره صابري
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گر، انتخاب اين  زنان مداخله

  اديت الگوس :ماه

، كمونيست انقالبي، "اديت الگوس"
چريك و عضو حزب كمونيست پرو، 
يكي از مشهورترين فرماندهان مبارزات 
چريكي اين كشور بود كه خطابه هايش 
الهام بخش دهقانان سراسر كوههاي 

  . جنوب ميانه پرو بود
، يك 1982در دوم ماه مارس سال 

ي نسبتا كوچك چريكي به رهبري نيرو
حزب كمونيست پرو كه مبارزه مسلحانه 
را در دستور كار داشت، خطوط برق 

 را منفجر كرد و آنگاه "آياكوچو"رساني 
پليس و نيروهاي ضد شورش را در 
مقرهايشان به  محاصره درآورد و راه 
خود را به سوي زندان مركز بخش 

در نبردي كه نزديك به پنج . گشود
ت به درازا كشيد، چريكها زندان را ساع

به تصرف درآورده و همه زندانيان را از 
سلولها آزاد كردند و به همراه آنها در 
حياط زندان پرچم سرخ برافراشته، سرود 
انترناسيونال را خوانده و محل را ترك 

  . كردند
فرمانده اين عمليات زني كمونيست و 

. د بو"ماريا پرادو"چريك انقالبي به نام 
از انقالبيوني كه در اين حمله آزاد شد، 

 "اديت الگوس"زن كمونيست جوان 
بود كه از شانزده سالگي در حزب 

او به دليل . كمونيست پرو فعال بود
سخنرانيهاي پرشوري كه در ميادين 
ايراد مي كرد، در ميان مردم محبوبيت 

او در مدت كوتاه فعاليتش . زيادي داشت
ر نيز از زندان بارها دستگير و چند با

شش ماه بعد از رهايي از . گريخته بود
 در جريان يك "اديت الگوس"زندان، 

 3عمليات تعرضي حزب در تاريخ 
.  دو باره دستگير شد1982سپتامبر 

پليس، وحشيانه بدن اين زن را با 
اين كمونيست جوان به . سرنيزه دريد

   . سال داشت19هنگام مرگ فقط 
 بيش "گوساديت ال" تشييع جنازه در
 هزار 80 هزار نفر از اهالي شهر 30از 

 به خيابان آمده و "آياكوچو"نفري  
تابوت او را در پوشش پرچم سرخ حزب 

 هيچگاه "آياكوچو". به خاك سپردند
چنين گردهمايي عظيمي به خود نديده 

  . بود
  آنان آغازگران بودند: منبع

  

اشتغال : عربستان سعودي

 مردان در مغازه هاي پوشاك

  زنانه ممنوع شد

- 2012 ژانويه 4تربيون گراس، 
عربستان سعودي قانوني را به تصويب 
رساند كه به موجب آن تنها زنان، مجاز 
به فروشندگي در مغازه هاي پوشاك 

روزنامه اشعريه اعالم كرد . زنانه هستند
كه تمامي فروشگاههاي پوشاك زنانه و 
لوازم آرايش مي بايست همه كاركنان 

  .  را سريعا بركنار كنندمرد خود
 توسط دولت 2006قانون مزبور، از سال 

در دستور كار قرار گرفته بود كه اكنون 
  . به مورد اجرا در آمده است

  

رشد فزاينده آزار جنسي : چين

  در محل كار 

- 2012 ژانويه 4خبرگزاري نيوزلند، 
فعاالن حقوق زنان در نشستي در 

 اعالم كردند كه گزارش "بيجينگ"
زار و اذيت جنسي در محل كار، در آ

تداوم رشد اين پديده در سالهاي اخير، 
كماكان افزايش چشمگيري داشته 

  . است
بخش مشاوره با قربانيان عنوان مي كند 

 به بعد، ميزان اعمال 2007كه از سال 
آزار جنسي افزايش يافته است كه 
براساس گزارشهاي دريافتي تلفني، 

ار جنسي در بيش از نيمي از موارد آز
گزارش در باره . محل كار انجام شده

اين امر خود نيز حاكي از رشد آگاهي 
  . زنان از حقوق خود مي باشد

شايان ذكر است، بيش از نيمي از 
دويست ميليون زن كارگر در چين از 
معضل آزار جنسي در محيط كار رنج 

اين در حاليست كه مراكز . مي برند
به تعداد كافي قانوني مشاوره با قربانيان 

وجود ندارد و ماموران دولتي نيز به اين 
كمبود توجه و اهميت كافي نشان نمي 

  . دهند
  

زنان مصر مي بايست اجازه 

  اعتراض داشته باشند

به موازات - 2011 دسامبر 26آل افريقا، 
افزايش اعتراضها و راهپيماييها در مصر 
و مشاركت گسترده زنان در آنها، 

لملل از ارتش اين سازمان عفو بين ا
كشور خواسته است كه به زنان مصري 
هم اجازه فعاليت و برگزاري راهپيمايي 

  . آزادانه براي طرح مطالبات شان بدهد
فعاالن سياسي و مخالفان دولت مصر 
در هفته هاي گذشته تالش كردند با 
برگزاري راهپيمايي به اعمال خشونت 
ارتش مصر عليه نيروهاي اپوزيسيون و 

 اعتراض كنند كه دوباره با تهاجم زنان
بيرحمانه نيروهاي سركوبگر مواجه شده 

بر اساس گزارشهاي متعدد، بيش از . اند
هفده نفر با آتش گلوله در اين 

فعاالن . راهپيماييها كشته شده اند
سياسي زن كه در اين راهپيماييها 
شركت كرده اند، از بدرفتاري و خشونت 

آزار و اذيت نيروهاي امنيتي و از جمله 
جنسي، فيزيكي، لفظي و تجاوز شكايت 

  . كرده اند

اگرچه دادگاه عالي مصر حكم داده است 
كه نيروهاي نظامي و ارتش حق مداخله 
در اعتراضات صلح آميز مردم را ندارند، 
اما در همين حكم به روشني عنوان 
گرديده كه اگر نيروهاي نظامي و امنيتي 

 فعاالن احساس كنند كه راهپيمايان و
سياسي قصد براندازي دولت را دارند، 
مي بايست به هر طريقي از هرگونه 

در همين . فعاليت آنان جلوگيري شود
رابطه يكي از فرماندهان ارشد ارتش 
مصر ابراز مي دارد كه پليس و نيروهاي 
امنيتي در چنين موقعيتي حتي حق 
دارند از سالح گرم استفاده كنند و 

گلوله از پاي در مخالفان را با آتش 
  . آورند

با وجود سركوب وحشيانه، زنان مصري 
با برگزاري راهپيماييهاي متعدد و در 
دست گرفتن پالكاردهايي شامل تصاوير 
زناني كه توسط نيروي سركوب در برابر 
ديد همگان كتك خورده، يا برهنه شان 

اند، مقاومت كرده اند و يا به قتل رسيده 
در همين رابطه، ارتش مصر . مي كنند

براي تحقير زنان معترض و خبرنگار، 
آزمايش باكره بودن را نيز در دستور كار 

فيلمهاي ويديويي . قرار داده است
متعددي مبني بر اعمال خشونت 
بيرحمانه ارتش مصر عليه زنان معترض 
در وب سايتهاي اينترنتي به معرض 

به تازگي . استنمايش گذاشته شده 
جهانيان شاهد صحنه هاي فجيعي از 
كتك خوردن دختر جواني توسط ارتش 

اين .  بودند"التحرير"مصر در ميدان 
، نام دارد، "عزا حيالل"دختر جوان كه 

توسط سركوبگران كتك زده شده، 
برهنه اش كرده و به دفعات مكرر 
توسط انبوهي از مردان نظامي مورد 

 صورت، سر و ضربات پوتين در ناحيه
در . بخشهاي مختلف بدنش قرار گرفت

برخي از ويديوها به درستي ديده مي 
شود كه وقتي مردان نظامي به زنان 
حمله مي كنند، لباس آنان را پاره مي 
كنند و در موارد بيشماري با چنگ 
انداختن در موي سر زنان، آنها را 

  . مسافتي طوالني روي زمين مي كشانند
  

ري دشوار حتي افغانستان كشو

  براي مردان فمينيست

فردوس "– 2011 دسامبر 23رويتر، 
، دانشجوي دانشگاه كابل و "صميم

فمينيست، ابراز مي دارد كه برايش 
بسيار مشكل است كه مادر خود را 
متقاعد سازد كه فعاليت او عملي با 

آقاي . ارزش در جهان به حساب مي آيد
 ادامه مي دهد كه اشكال "فردوس"

ر افغانستان اين است كه برخي از كار د
زنان افغان در رابطه با مسايل زنان، 

  . مانند مردان مردساالر فكر مي كنند
 عضو يك گروه "فردوس صميم"

كوچك مدافع حقوق زنان در افغانستان 

 است "زنان جوان براي تغيير"به نام 
كه شامل تعداد معدودي از فعاالن مرد 

ان جهت نيز مي باشد كه به زنان افغ
دستيابي به زندگي بهتر، ياري مي 

اين مردان ابراز مي دارند كه . رسانند
هدف آنان، ساختن افغانستاني است كه 
زنان بتوانند بدون مورد آزار و اذيت قرار 
گرفتن در خيابانها قدم بزنند، افغانستاني 
كه در آن زنان قرباني تجاوز جنسي، 
 زنداني نشوند و مادران جوان در هنگام

  . زايمان جان خود را از دست ندهند
مردان فمينيست در جنبش جهاني 
برابري طلبانه عليه تبعيض جنسيتي، 

ايفاي نقش . نقش به سزايي داشته اند
مردان برابري طلب در افغانستان به 
دليل شكاف جنسيتي عميق بين زنان و 
مردان، از اهميت ويژه اي برخوردار 

  .است
   

شونت زنان عراقي از تشديد خ

  هراس دارند

زنان - 2012 ژانويه 10صداي آمريكا، 
عراقي هنوز با عوارض سه جنگ از 

 كه شامل درگيريهاي فرقه 1980سال 
اي، حمله نيروهاي ائتالف خارجي و 
عمليات تروريستي مي شود، دست و 

اين جنگها سبب . پنجه نرم  مي كنند
شده كه هر زن عراقي حداقل يك 

آنها در . ت دهدخويشاوند خود را از دس
حالي نگران آينده خود هستند كه آداب 
و رسوم عراق هنوز زن را به عنوان 
فردي در خانواده مي بيند كه با وجود 
مشكالت مي بايست از اعضاي خانواده 

  . مراقبت كند
 كه داراي شش فرزند "جابر"خانم 

است و پسرش به دليل همكاري با 
نيروهاي آمريكايي به قتل رسيده، 

ج نيروهاي آمريكايي از عراق را خرو
او كه اكنون با . مثبت ارزيابي نمي كند

فروش لباسهايي كه خود مي دوزد، امرار 
معاش مي كند، ابراز مي دارد كه برخي 
با خروج نيروهاي آمريكايي از عراق 
موافقند، اما به نظر او شرايط بدتر 
خواهد شد، زيرا نيروهاي سياسي عراقي 

اق داراي دولتي پايدار متحد نيستند و عر
  . نيست

يك خانم آموزگار عراقي پيرامون همين 
مساله مي گويد، مشكالتي كه نيروهاي 
مذهبي ايجاد مي كنند، بزرگترين مساله 

وي . اي است كه عراق با آن روبروست
رانت خواري، عدم ": ادامه مي دهد

امنيت و ويراني اقتصادي، عراق را به 
 و هيچكس صورت فزاينده اي مي بلعد

هر كس به قدرت . به فكر مردم نيست
مي رسد، قصد دارد ثروت كشور را 
سرقت كند و به منافع مردم فكر نمي 

  "!هيچكس به فكر ما نيست. كند
بر اساس گزارش فعاالن حقوق بشر 
عراقي، زنان نيز همچون ديگر اقشار و 
طبقات اجتماعي عراق از آينده هراس 

 جلوگيري از دارند و به توانايي دولت در
جنگهاي فرقه اي كه قادر است، عراق 
را دوباره به گرداب جنگ داخلي 

  .بكشاند، اميدي ندارند
  17بقيه در صفحه

  زنان در مسير رهايي
 آناهيتا اردوان
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واكنش صحنه 

گردانان نمايش 

انتخاباتي در برابر 

  جبهه تحريم
   

  زينت ميرهاشمي
  

  دي 20فراسوي خبر سه شنبه 
بازيگران شعبده بازي انتخاباتي كه  

 اسفند ماه برگزار 12قرار است در 
شود در حالي پنجه بوكسهاي خود را 
آماده مي كنند كه در جبهه فاتحان 

ه نمايش قبلي، شكاف عميقي افتاد
شرايط بحراني فعلي آن چنان . است

است كه ولي فقيه خاطره تلخ خود از 
در انتخابات » جرزني«قبام مردمي را 

  . مي داند
 دي، مژده 19خامنه اي روز دوشنبه 

 اسفند با حضور 12داد كه نمايش 
به روي صحنه خواهد » پر شور مردم«

ولي فقيه در حالي خود را اميدوار . آمد
بسياري از بازيگران نشان مي دهد كه 

تعدادي . قبلي از رينگ خارج شده اند
هم كه تمايل دارند در ميان دست و 
پاي صاحبان رينگ جاي داده شوند 
در نمايش آينده به بازي گرفته 

  . نخواهند شد
جنبش رنگين كمان مردمي با تسخير 
خيابانها بر باطل بودن هر شعبده بازي 

بر . انتخاباتي نقطه تاكيد گذاشت
مين منظر جبهه تحريم نمايش ه

انتخاباتي آن چنان گسترده است كه 
رژيم پيشاپيش تعدادي را بازداشت 

  . نموده است
حيدر مصلحي وزير اطالعات روز 

 دي خبر از دستگيري 19دوشنبه 
اجراي «افزادي داد كه اتهام آنها 

طرحها و برنامه هاي آمريكا در روند 
حيدر . است» انتخابات مجلس

حساس «تخابات آينده را از مصلحي ان
انتخابات در دوران جمهوري » ترين

  .اسالمي به شمار آورد
 18در رويدادي ديگر روز يكشنبه 

دي، رئيس پليس پيشگيري تهران 
 200بيش از «بزرگ اعالم كرد كه 

» نفر در طرح امنيت محله محور
اين نوع دستگيريها . دستگير شده اند

 تشديد به بهانه برخورد با مواد مخدر،
  . اختناق و شناسايي افراد است

با توجه به گستردگي جنبش تحريم، 
واكنش پايوران رژيم در تهديد و 
. ارعاب مردم شديدتر خواهد شد

مسئول همه خشونتهايي كه براي 
زرق و برق دادن اين شوي انتخاباتي 
بر مردم و فعاالن اجتماعي وارد شود 

سخنان ديروز ولي . ولي فقيه است
رايط را براي اعمال چنين فقيه ش

خشونتي بر مخالفان انتخابات اسفند 
مسلم است كه . ماه آماده مي سازد

گستردگي جبهه تحريم بازيگران را در 
اجراي نمايش خود هر چه بيشتر 

  . ناموفق خواهد كرد

  زنان در مسير رهايي 
  

  16بقيه از صفحه
  

روز ملي زنان كارگر در 

  پاكستان

وزير حقوق - 2011 دسامبر 22رويتر، 
بشر با فرا رسيدن روز ملي زنان كارگر 
در پاكستان، همه مردم را به شركت 
در راهپيمايي به سوي پارلمان كشور 
جهت برجسته كردن مبارزه زنان 

زنان پليس، كارمندان . كارگر فرا خواند
بخش خدمات اجتماعي و كشاورزان 
زن از شهرها و روستاهاي مختلف 

يمايي شركت پاكستان در اين راهپ
وزير حقوق بشر پاكستان . كردند

عنوان كرد كه درصد زنان شاغل در 
مجموع نيروي كار كشور  در سالهاي 
اخير با افزايش چشمگيري روبرو بوده 
كه اين مساله قابل ستايش و قدرداني 

  . است
بسياري از سازمانها و تشكلهاي مدافع 
حقوق كارگران نيز در اين راهپيمايي 

 تا روز ملي زنان كارگر شركت جستند
زنان پاكستاني با . را جشن بگيرند

وجود موانع بيشماري كه بر سر راه 
دارند، تالش كرده اند تا با مشاركت 
در بازار كار، جايگاه خود را در 
پيشرفت اقتصادي كشور به اثبات 
رسانده و بدينگونه نقش خود را به 

  . ميزان قابل توجه اي افزايش داده اند
كي از تشكلهاي مدافع حقوق مدير ي

زنان و كارگران معتقد است كه 
افزايش مشاركت زنان در فعاليتهاي 
اقتصادي كشور نشان مي دهد كه اگر 
آنها به طور جدي تصميم بگيرند 

زنان . كاري بكنند، موفق خواهند شد
مي بايست همه موانع بر سر راه 
مداخله گري سياسي، اقتصادي و 

افزون بر . رنداجتماعي را از بين بب
اين، زنان پاكستان همواره در تاريخ 
اين كشور نقش بسيار عمده اي در 
جنبشهاي آزاديخواهانه ايفا كرده اند و 
در صف اول مبارزه جهت دستيابي به 

  .رهايي قرار داشته اند
  

استفاده مرگبار از گاز اشك آور 

عليه تظاهركنندگان زن 

  بحريني 

– 2012 ژانويه 2شبكه خبري زنان، 
 در بحرين در "مركز حقوق بشر"

رابطه با اعمال خشونت عليه 
تظاهركنندگان و فعاالن سياسي 
توسط نيروهاي سركوبگر دولت 
بحرين و استفاده از گاز اشك آور با 
مواد شيميايي اعالم نارضايتي و 

  . نگراني شديد كرده است
سازمان بهداشت "بر اساس گزارش 

ور ، استفاده از گاز اشك آ"جهاني
خطرات بسيار جدي براي افراد مورد 

در . اصابت قرار گرفته خواهد داشت
همين رابطه، حداقل يك زن به نام 

 بر اثر صدمات گاز اشك آور "زينب"

حاوي دي اكسيد كربن ، جان خود را از 
  . دست داده است

  

زنان در كوزوو خشونت خانگي را 

  گزارش نمي كنند

- 2012 ژانويه 3شبكه خبري زنان، 
ساالنه بيش از هزار نفر به طور رسمي 
خشونت خانگي را به ماموران دولتي 
كوزوو گزارش مي كنند كه از اين تعداد، 

  . چهار نفر زن هستند
فعاالن حقوق زنان اعالم مي دارند كه 
شمار زناني كه مورد خشونت قرار مي 

 اين .گيرند،  بسيار بيشتر از آمار فوق است
و زير دو در حاليست كه جمعيت كوزو

  . ميليون نفر است
بر اساس گزارشهاي ديگر، بيش از هشتاد 
درصد آناني كه آماج خشونت قرار مي 

معضل خشونت خانگي . گيرند، زن هستند
در بخشهاي روستايي بسيار رايج است  
كه وضعيت بد اقتصادي و عدم 
تحصيالت كافي از جمله داليل آن به 

  .حساب مي آيد
   

مشاركت زنان لهستاني در نيروي 

  كار 

بر - 2011 دسامبر 19بيزينس جورنال، 
اساس گزارش يك كارشناس اقتصادي 

، زنان لهستاني از نظر "بانك جهاني"
سالمت، تحصيالت و مشاركت در نيروي 
كار، در حد زنان كشورهاي عضو اتحاد 

اما مساله بسيار . مشترك اروپا قرار دارند
 زنان لهستاني بسيار متفاوت اين است كه

زودتر از زنان اروپايي مايل به بازنشستگي 
 درصد از 23اكنون تنها . از كار هستند

 ساله مشغول به كار بيرون 64 تا 55زنان 
 درصد 20اين ميزان . از خانه هستند

پايين تر از نرخ متعارف آن در ساير 
بر اساس اين . كشورهاي اروپا مي باشد

براي اقتصاد گزارش عوارض اين امر 
  . كشور لهستان گران تمام خواهد شد

افزون بر اين، زنان لهستاني با 
بازنشستگي زودرس، به طبقه محروم 
جامعه  مي پيوندند، زيرا زنان بازنشسته از 
مزايا و حقوق بسيار پايين تري نسبت به 

  .مردان بازنشسته برخوردارند
  

زنان سوماليايي به عنوان غرامت 

  جنگي

- 2011 دسامبر 13 زنان، شبكه خبري
كشور سومالي طي دهه هاي متمادي 
دستخوش مشكالت و فجايع گوناگوني 
بوده است، به طوري كه شهرهاي اين 
كشور ويران و مردم آن در گرسنگي 

تنها . مفرط زندگي را سپري مي كنند
امسال، دهها  هزار نفر به دليل قحطي 
جان باخته و تعداد بيشماري در 

. رحمانه كشته شده انددرگيريهاي بي
افزوده برآن، كشور سومالي با معضل رايج 
تجاوز به زنان و آزار و اذيتهاي وحشيانه 

 "شباب"گروه مسلح . جنسي روبروست
اسالم "كه مدعي و خواهان استقرار 

 مي باشد، از زنان به عنوان غرامت "ناب
  . جنگي استفاده مي كند

بر اساس گزارش سازمان ملل، گروه 
 زنان قرباني را در جنوب كشور به مذكور

طور وحشيانه توسط گله مردانش مورد 
تجاوز و يا آزار و اذيتهاي جنسي قرار مي 

مساله تجاوز به زنان تنها در گروه . دهد
 رايج نيست، بلكه "شباب"اسالم گراي 

ساير گروههاي متعدد مذهبي نيز به اين 
اين . عمل ددمنشانه مبادرت مي ورزند

اني كه مسافتهاي طوالني گروهها، زن
جهت دستيابي به مواد غذايي را با پاي 
پياده طي مي كنند و يا در اين مسير گم 
مي شوند را به دام انداخته، مورد تجاوز 
جنسي قرار مي دهند و به طرز وحشيانه 

اين عمل وحشيانه . اي به قتل مي رسانند
و متحجرانه نه تنها توسط گروههاي 

وسط سربازان دولتي مسلح مذهبي بلكه، ت
  . نيز انجام مي شود

قحطي و گرسنگي سبب نقل مكان 
. بسياري از محل مسكوني خود شده است

بدين ترتيب، زنان بيشتري از مناطق 
به موازات . حفاظت شده خارج مي شوند

افزايش گرسنگي و آوارگي، ميزان 
تجاوزات جنسي نيز با رشد دردناكي 

برخي بر اساس گزارشها، در . روبروست
موارد از زنان به عنوان طعمه براي شكار 

  . حيوانات نيز استفاده شده است
ماموران سازمان ملل عنوان مي كنند كه 

 مورد 2500تنها در دو ماه اخير بيش از 
آزار و اذيت جنسي و تجاوز به آنان 

قربانيان تجاوز جنسي . گزارش شده است
 از "شباب"اعالم كرده اند كه گروه 

ح عرب استفاده كرده و به مردان مسل
همين دليل زنان مورد تجاوز قرار گرفته 
توسط اينان نوزاداني به دنيا آورده اند كه 
مشخصات سوماليايي و عرب را دارا 

  . هستند
 كه قصد دارد با اسالمي "شباب"گروه 

بنيادگرا قدرت را در دست بگيرد،  ديگر 
قادر به پاسخگويي به مطالبات مردان 

بدين ترتيب، ترم . خود نيستجوان مسلح 
 را  طرح كرده است و "زنان موقت"

مردان مسلح مجازند زنان سوماليايي را در 
هر جا كه مي توانند و مي خواهند، به 

 "ازدواج"اين . اجبار به عقد خود در آورند
به هيچ وجه شبيه به مراسم مرسوم كه 
شخص مذهبي عقد را به ثبت مي رساند، 

ز اين مراسم مضحك، در بسياري ا. نيست
زنان مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و با 
تني كتك خورده رها مي شوند و يا اين 

مراكزي . كه موفق مي شوند كه فرار كنند
كه براي حمايت از قربانيان تجاوز جنسي 
از سوي افراد و نهادهاي نيكوكار داير 
شده، به ويژه بعد از شيوع قحطي و 

ادر به تامين افزايش تجاوز جنسي ديگر ق
قابل توجه . حمايت از همه قربانيان نيست

است كه برخي از قربانيان تجاوز جنسي 
  .سني كمتر از ده سال دارند

كشور سومالي داراي يك جامعه بسيار 
 98بر همين اساس، تقريبا . سنتي است

درصد از دختران تحت عمل ختنه قرار 
مي گيرند و اكثريت زنان و دختران به 

اندام آنان . ميت، بيسواد هستنددليل محرو
همه عمر در پوشش سياه و زمختي 
پوشانده شده، به طوري كه شايد حتي 
آفتاب نيز چهره آنان را تا كنون نديده 

  .باشد
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  چند شعر كوتاه براي نشريه

   نبرد خلق 

  

وحيدي، از قرارگاه اشرف، . م 

  1390آذر 
  

  ريشه ها
  خاستن،  زيبايي بود 

  روييدن
  كه از تراكم عشق مي جوشيد 

  صداي وزش بود
  سنگي 

  برشاخسار سبز حوادث
  كه دشنه هاي شهر را صيقل مي داد 

  ريشه هايي كه روز را 
  در كشاكش خورشيد ها 

                  نمي بينند        
  خاكستر شد 

  در سنگالخ پر ريخته را
  يادت هست ؟

                            جوانه مي زنند
  زمين چگونه از پرتگاه حضورت 

  بر خاك افتاد
  

     ***  
  

  نقش تو
  وطغيان 

  نفسهاي تو 
  با خون و جنون همزاد شد 

  مرا شرح مي داد
  ياد ت هست ؟

  انه هايموقتي كه پژمردگي ش
***   

  از فاصله پر مي شد
  طرح

  و خستگي
  روياي من 

  تنديس سالهاي خالي ام بود
  كدامين خطوط بود 

  كه از دايره وقت خالي مي گذشت
  

 ***  
  

  حقانيت

  وشعر مرا   
  افسانه اي كه خواندم

  درشعور ناب آوازهاي تو 
  خود را

  بارور مي كرد 
  از دريچه زمان

  پنجره هاي شعر
    حلق آويز كرد              
  خيابان را 

  تا حقيقت زمين را 
  به هياهو مي خواند 

  اعتبار بخشد 
  يادت هست ؟

  
 

  
 

  سينما
  

وزارت ارشاد خانه سينما را 

  منحل كرد
  

  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با 
، اين "خانه سينما"ارسال نامه اي به 

شوراي عالي ". نهاد را منحل اعالم كرد
كارشناسان  هم كه برخي "سينما

خانه "معتقدند از سوي دولت به موازات 
 ايجاد شده است، بر غير قانوني "سينما

 و انحالل "خانه سينما"بودن فعاليت 
  .  آن تاكيد كرده بود"قريب الوقوع"

در همين حال فرهاد توحيدي، رييس 
هيات مديره خانه سينما نيز اعالم كرد 

توان منحل   را نمي"خانه سينما"كه 
  .كرد
 

 اطالعيه فرهنگسراي پويا در 

  باره انحالل خانه سينما
فرهنگسراي پويا در فرانسه، پيرامون 

 اطالعيه اي "خانه سينما"انحالل 
منتشر كرده كه بخشهايي از آن را در 

  : زير مي خوانيد
زنداني نمودن   پس از دستگيري و

هشت تن از سينماگران عضو خانه 
ت سينماي ايران و بازجويي بيش از شص

از سينماگران در دو ماه گذشته، با  تن
غيرقانوني خواندن خانه سينما از سوي 

اسالمي، موج  وزير فرهنگ و ارشاد 
تازه اي از يورش به سينماگران ايران 

  .آغاز شده است
ايران كه سياست  حكومت توتاليتر

حذف تمام نهادهاي مدني مانند احزاب، 
پي مي  سنديكاها، اصناف و انجمنها را

رد، هم اكنون كنترل سينما و گي
سينماگران يكي از اهداف اصلي 

  .است سركوب آن شده
سينماگر ايراني در قالب  5000بيش از 

 صنف سينمايي، جامعه ي اصناف 29
 را "سينما خانه"سينماي ايران يعني، 

از جمله مهمترين . تشكيل مي دهند
اصناف سينمايي، كانون كارگردانان، 

دگان، انجمن عالي تهيه كنن شوراي

فيلمنامه نويسان، انجمن مستند سازان 
  .باشند و انجمن بازيگران مي

بيانيه صنوف سينمايي درباره اعالم 
انحالل خانه سينما نخستين واكنش 

سينما به سياستهاي سركوبگرانه  اهالي
اين بيانيه را روساي . دولت ايران است

نمايندگي از صنوفشان   صنف به24
  .امضا كرده اند

ر شرايطي كه فيلمسازان سينماي د
را تجربه سور نظارت و سان ايران سالها

كرده اند و بعضاً دچار حتي 
خودسانسوري هستند، ايجاد 
محدوديتهاي جديد و جدي تر، حكايت 
از ترس حكومت جمهوري اسالمي 

  .دارد
  

، "جدايي نادر از سيمين" فيلم

برنده گلدن گلوب و واكنش 

  جمهوري اسالمي 
  كه از"ايي نادر از سيمينجد"فيلم 

سال گذشته تاكنون معتبرترين جوايز 
، سينمايي دنيا را از آن خود كرده است

موفق شد جايزه بهترين فيلم خارجي 
زبان شصت و نهمين دوره جوايز ساالنه  

 . را دريافت كند"گلوب گلدن"
جدايي نادر " همچنين آكادمي اسكار نيز

در فهرست كوتاه   را"از سيمين
زدهاي اين جايزه در بخش فيلمهاي نام

قرار  خارجي، در كنار هشت فيلم ديگر
  .داد

  
جمهوري اسالمي نيز اگرچه براي رژيم 

ساخت فيلم آقاي فرهادي  مدتي از
 كرده بود، اين موفقيت را به جلوگيري

 خبرگزاري فارس در .وي تبريك گفت
آنجلينا " با فرهادي دست دادن باره

عرف ديپلماتيك  نوشت كه او از "جولي
و اطالع ندارد جمهوري اسالمي ايران 

مسووالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي هم اين روابط را به او ياد نداده 

   .اند 
نكته شايان توجه در اين است كه آقاي 
فرهادي هنگام دريافت جايزه 

مردم كشور من مردمي حقيقتا ":گفت
 اما برخي از "دوست داشتني هستند

ارسي زبان به داليل رسانه هاي ف
معلوم، جمله مزبور را دستكاري و به 

صلح "، صفت "دوست داشتني"جاي 
  .  را جا گذاري كرده اند"دوست

  
نقدي بر فيلم جدايي نادر از 

سيمين از زبان يك منتقد 

  آمريكايي
، يك منتقد هنري "اسكات هنري"

جدايي نادر از "آمريكايي در باره فيلم 
كه رژيم علت اين ": نوشت"سيمين

ايران مشكلي با اين فيلم نداشته اين 
است كه آنقدر دست اندركاران آنان 
احمق هستند كه نفهميدند اگر چه به 
نظر خودشان اين نوع زندگي عادي به 
نظر مي رسد، ولي براي تماشاگر غربي 

اين فيلم صحنه دادگاهي . ذلت بار است
را نشان مي دهد كه نمايانگر سيستم 

. ه قرن نوزدهم استقضايي مربوط ب
همچنين هنگامي كه نادر براي جرمي 
جدي و جنايي محاكمه مي شود، اساس 
دادگاه او بر اتهاماتي گذاشته شده كه 
بدون تحقيقات پليسي و جمع آوري 
شواهد طرح گرديده و از سوي كساني 
عنوان مي شود كه سوگند ادا نكرده 

   ".اند
در مجموع اين فيلم ":وي مي افزايد

 دهنده جامعه اي عميقا نا كارآمد نشان
است كه در آن زنان بدون اجازه 
همسران شان نمي توانند كاري كنند، 
سيستم قضايي آن شبيه يك جوك 

پول "است و اختالفات با پرداخت 
همين كه .  حل و فصل مي شود"خون

دولت ايران تصور مي كند كه اين فيلم 
تصوير مناسبي از زندگي در تهران را 

ماشاگر خارجي به نمايش براي ت
و سرانجام، . گذاشته، خوفناك است

درست است كه در كشور ما هم 
اشكاالتي در جامعه وجود دارد، اما 
همين كه در جمهوري اسالمي ايران، 
زنان، انسان درجه دوم به حساب مي 

  ".آيند، فراتر از هر معضلي است
  

تحريم جشنواره فجر از سوي 

  فستيوالهاي بين المللي
فرهنگسراي پويا در نا به گزارش ب

پاريس، تعدادي از فستيوالهاي بين 
 جشنواره جهاني از جمله فيلم المللي

و ) ايتاليا(ونيز ، جشنواره)فرانسه(كن
 )سوييس(فستيوال بين المللي لوكارنو

 هاي بين  از جمله معتبرين جشنوارهكه
المللي هستند، دعوت جمهوري اسالمي 

ولتي فيلم براي شركت در جشنواره د
   .فجر را رد كردند

  19بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري آذر ماه
  ليال جديدي
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  رويدادهاي هنر ماه 
  

  18بقيه از صفحه 
عدم شركت خود را  جشنواره هاي نامبرده علت

همبستگي و حمايت از سينماگران و شرايط 
  .كرده اند نامناست جامعه ايران توصيف

 چند فيلمساز وابسته به حزب قابل توجه است كه
 "راشد الغنوشي"حزب شيخ ي، نهضت اسالم

  .خواهند شد تونس راهي تهران
  

 در باره زندگي "بانوي آهنين"فيلم 

  مارگارت تاچر
  

بانوي " وزير انگليس از ساخت فيلم  نخست
 "مارگارت تاچر" كه در آن زندگي سياسي "آهنين

  . تصوير كشيده شده، انتقاد كرد به
    كه در آن"بانوي آهنين"فيلم پرسروصداي 

  
، هنرمند سرشناس آمريكايي "مريل استريپ"

در ،  را بازي كرده است"چرمارگارت تا" نقش
  .به اكران در آمدسينماهاي انگلستان 

 از ساخت وزير انگليس ، نخست"ديويد كامرون"
 يك پيرزن "مارگارت تاچر"كه در آن   فيلماين

 و نارضايتي كرد ، ابراز  پذير نشان داده شده آسيب
 "مريل استريپ"با وجود ستايش از نقش آفريني 

 هنوز زنده "مارگارت تاچر"درحالي كه اضافه كرد، 
برد، نبايد چنين  اختالل ذهني رنج مي است و از

  .شد فيلمي ساخته مي
 ساله كه براي اين فيلم شانس 62 "استريپ"

 بار 16شود، با  مي اصلي كسب اسكار محسوب
نامزدي جايزه اسكار از اين لحاظ ركورددار تاريخ 

  .ي شودم سينما محسوب
  

  موسيقي

  

   نامزد رياست جمهوري،خواننده سنگالي
، خواننده صاحب نام و پر طرفدار "يوسون دور"

خود براي شركت در انتخابات  سنگالي از قصد
   .رياست جمهوري اين كشور خبر داد

درست است كه من ": مي گويد"دور يوسون"
تحصيالت عالي ندارم، اما براي رييس جمهور 

رييس . تحصيالت آكادميك نيست بودن نياز به
   ". يك وظيفه است و نه يك شغلجمهوري

است و از سرشناس  وي يك چهره بين المللي
ترين اتباع سنگال است كه در بسياري از 

  .دارد كشورهاي ديگر نيز طرفدار
  
  
  
  

  نقاشي

  

  تابلوي پيكاسو در هفت دقيقه به سرقت رفت 
  

 1949 كه خود در سال "پيكاسو"، اثر "سر زن"تابلوي 
 مقاومت يونان در برابر نازيها به و به نشانه قدرداني از

گالري ملي آتن هديه داده بود، به همراه دو اثر ارزشمند 
  . هنري ديگر به سرقت رفت

  

اي اعالم كرد، عالوه بر اين اثر  پليس يونان در بيانيه
، نقاش هلندي و "موندريان"، يك نقاشي از "پيكاسو"

ايي ، هنرمند ايتالي"گوليلمو كاچا"همين طور طرحي از 
  . نيز ربوده شده است

به گفته پليس، اين دزدي در آخرين روز از برگزاري 
 با آثاري از "گنجهاي ناشناخته"نمايشگاهي با عنوان 

، نقاش "رامبراند"، هنرمند آلماني و "آلبرشت دورر"
  .هلندي رخ داده است

  
  كتاب

  
لذت بخش ترين كتابها، برندگان جايزه كتاب 

  اعالم شدند2011كاستا 

  
، جايزه بهترين رمان و "ناب" با رمان "اندرو ميلر"
، برنده "زنبورها"، با مجموعه اشعار "كارول ان دافي"

 در سال "كاستا"جايزه شعر از مجموعه جوايز ادبي 
  . شدند2011

، "كاستا"معيار انتخاب داوران براي اهداي جايزه كتاب 
 كتابهايي است كه نويسندگان ساكن "لذت بخش ترين"
اين . يتانيا و ايرلند جنوبي در يك سال گذشته نوشته اندبر

 رشته رمان، رمان اول، زندگينامه، 5جايزه هر سال در 
  . شعر، و كودك اهدا مي شود

 روايتي است از انقالب "اندرو ميلر" اثر "ناب"رمان 
كارول " تازه ترين اثر "زنبورها"مجموعه شعر . فرانسه

 و اولين كتابي است كه پس از دريافت لقب "ان دافي
 از او منتشر شده 2009 در سال "ملك الشعراي بريتانيا"

 به 2011 در سال "كاستا"جايزه كتاب كودكان . است
، خواننده سابق اپرا با نخستين كتابش "موريا يانگ"
  . رسيد"جاده اي به رنگ سرخ خون"
  

   شد  ژوزه ساراماگو ممنوع"كوري"رمان 
 ژوزه"، اثر "كوري"ي فارسي رمان  رجمه دو ت

ي نوبل ادبيات  ي پرتغالي و برنده ، نويسنده"ساراماگو
اين رمان بارها با چهار ترجمه متفاوت . توقيف شده است

منتشر گشته و اكنون مترجمان آن با مشكل انتشار مجدد 
  .آن روبرو هستند

  

  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

    خلق ايران

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشمي منتيز

   سامعيمهد

  

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و         نبر

اما بديهي اسـت    . ننده نظرات اين سازمان است    بيان ك 
كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنـبش         
مقاومت و صاحب نظـران و نيـز ترجمـه مطـالبي كـه         

دهد و اطالع از آن مفيد است،        حجم نشريه اجازه مي   
مطالبي كـه بـا امـضاي افـراد در          . كند خودداري نمي 

ت خود آنـان    شود، بيان كننده نظرا    نبردخلق چاپ مي  
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو        

با نـام و يـا      (سرمقاله نبردخلق   . يا اختالف داشته باشد   
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد          

  خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24       اروپا  معادل        

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبــار و گزارشــهاي جنــبش كــارگران، مزدبگيــران و 
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل          
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديـدگاههاي جنـبش           

  .در سايت ايران نبرد بخوانيدزنان را هر روز 
   

  

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

  ايران و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

 مالكي به خواست فاشيسم ديني، با •
حكم دستگيري براي ساكنان 126اعالم 

اشرف و متهم كردن آنها به تروريسم، 
جنايتهاي بيرحمانه در داخل عراق و قتل 
شخصيتهاي سياسي و مذهبي در ايران، 
توافق با ملل متحد را به كلي زير پا 

  گذاشت
خانم رجوي براي سومين بار به منظور •

ل مسالمت آميز، به تشكيل نجات راه ح
يك كنفرانس بين المللي با شركت 
نماينده ويژه دبيركل و وكال و نمايندگان 
اشرف، دولت عراق، دولت آمريكا، 
اتحاديه اروپا، كميسرعالي پناهندگان، 
كميسر عالي حقوق بشر و پارلمان اروپا 
فراخوان داد و از دبيركل و شوراي امنيت 

بالدرنگ در ملل متحد خواستار اقدام 
  .  اين خصوص شد

 22مالكي، نخست وزير عراق، در روز 
دي در مصاحبه با رسانه هاي رژيم ايران 

-طور گسترده از شبكه هاي راديو كه به
تلويزيون و مطبوعات ماليان پخش شد، 
با همان فرهنگ و كلمات ننگين رژيم 

  :ايران گفت
منافقين يك گروهك كامالً «-

أكيد داريم تا كمتر و ت... تروريستي هستند
از چهار ماه ديگر هيچ منافقي در عراق 
باقي نخواهد ماند و بعد از آن هم اردوگاه 
اشرف بسته و زمين آن نيز به صاحبانش 

تلويزيون . (»شود بازگردانده مي
  ) رژيم1  شبكه-سراسري

ما ديگر حضور مجاهدين خلق را در «-
كنيم، اين يك  خاك عراق تحمل نمي

المللي  تي طرد شده بينگروه تروريس
است، كه نه تنها دست به قتل 
شخصيتهاي سياسي و مذهبي در ايران 
زده است بلكه در عراق نيز داراي سابقه 

مجاهدين خلق جنايات ... خونيني است 
يي در داخل عراق انجام داده   بيرحمانه

حكم دستگيري  126است، تا به امروز ما 
براي عناصر مجاهدين خلق در داخل 

ايم، كه متهم  كمپ اشرف دريافت كرده
» باشند به ارتكاب جنايات هولناكي مي

تلويزيون انگليسي زبان -پرس تي وي (
  ).ماليان

تن 121دادگاه عراق حكم بازداشت « -
از اعضاي منافقين به اتهام دست داشتن 
در امور تروريستي را صادر كرده است و 

» چنان در اشرف هستند اين افراد هم
مركزي خبر ماليان و خبرگزاري واحد (

  ).فارس متعلق به سپاه پاسداران
از اين پيشتر مقاومت ايران در اطالعيه 

ديماه دربارة تالشهاي 19 و 12هاي 

ماليان براي به شكست كشاندن راه حل 
مسالمت آميز در بحران اشرف هشدار 

مقاومت ايران به «:داده و اعالم كرده بود
 رژيم ماليان گزارشها و اسنادي از داخل

دست يافته است كه به روشني از توطئه 
ها و تالشهاي اين رژيم و عوامل آن در 
عراق براي به شكست كشاندن راه حل 
مسالمت آميز در موضوع اشرف كه خانم 
كلينتون و دبيركل بانكيمون بر آن تأكيد 

هدف، زندان . دهد كرده اند، خبر مي
با پوش ملل ” ليبرتي“سازي تحت نام 

  .»حد استمت
اطالعيه با ذكر  10مقاومت ايران تاكنون 

موارد مشخص پيرامون نقض تعهدات 
دولت عراق در قبال ملل متحد صادر 

  .كرده است
اظهارات مالكي، گواه آشكار صحت اين 
هشدارهاست و از پروژة انهدام 

دهد  اپوزيسيون ايران در شرايطي خبر مي
كه رژيم ماليان در تنگناي گسترش 

ي بين المللي و قيام مردم تحريمها
سوريه، براي حفظ موجوديت خود، از 
يك سو به ساختن بمب اتمي روي آورده 
و از سوي ديگر براي انهدام نيروي اصلي 
اپوزيسيون از طريق دست نشاندگان 

  .كشد عراقي خود نقشه مي
اظهارات مالكي همچنين زير پا گذاشتن 

دي  4آشكار يادداشت تفاهم 
 دولت عراق با نماينده )2011دسامبر25(

ديماه مارتين  7ويژه دبيركل  و نامه 
كوبلر در همين رابطه به ساكنان اشرف 

  .است
خانم رجوي با ابراز تأسف و اعتراض 
نسبت به سلسله اقدامهاي غير قانوني و 
نقض پياپي قوانين و كنوانسيونهاي 

ويژه زيرپا گذاشتن اصل   المللي به بين
در رابطه ) RtoP(» مسئوليت حفاظت«

با ساكنان اشرف، براي سومين بار به 
آميز، به  منظور نجات راه حل مسالمت

تشكيل يك كنفرانس بين المللي با 
شركت نماينده ويژه دبيركل و وكيالن و 
نمايندگان اشرف، دولت عراق، دولت 
آمريكا، اتحاديه اروپا، كميسرعالي 
پناهندگان ملل متحد، كميسرعالي حقوق 

مان اروپا فراخوان داد و از بشر و پارل
دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد 
خواست در اين خصوص بالدرنگ اقدام 

  .  كنند
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 )2012ژانويه 13 (1390دي23

 كابوس اشرف
 ليال جديدي

   دي26... فراسوي خبر
در تازه ترين اقدام مالكي در 
هماهنگي با رژيم جمهوري اسالمي، 

با نماينده ويژه ي  د4ياداشت تفاهم 
سازمان ملل با اعالم قصد دبيركل 

 تن از ساكنان كمپ 126دستگيري 
. اشرف زير پا گذاشته شده است

طبيعي است كه جمهوري اسالمي 
در حول و حوش انتخابات نمايشي 
كه در برابر نه تنها گسترش جنبش 
تحريم بلكه، گسترش تحريمها و 

مللي نيز قرار گرفته، فشارهاي بين ال
براي حذف كابوس اشرف و به خيال 
خود، حذف مقاومتي سازمان يافته، 

  . چنگ و دندان بيشتري نشان بدهد
نخست وزير عراق از طريق تلويزيون 

منافقين يك ": ادعا كردرژيم 
و ... گروهك كامالً تروريستي هستند

چهار ماه  تاكيد داريم تا كمتر از
عراق باقي ديگر هيچ منافقي در 

   ".نخواهد ماند
او همچنين از توطيه موازي ديگري 
براي حذف فيزيكي ساكنان اشرف 

دادگاه ": پرده برداشت و اعالم كرد
 نفر از 121عراق حكم بازداشت 

اعضاي منافقين به اتهام دست 
داشتن در امور تروريستي را صادر 

   ".كرده است
از سوي ديگر، رژيم نيز براي از سر 

شتن مقاومت سازمان يافته از راه بردا
صدور حكم اعدام براي اعضاي 
خانواده ساكنين اشرف به اتهام واهي 

 از . كوتاهي نمي كند"محاربه"
جمله اين زندانيان سياسي، جواد 
الري به اتهام سفر به اشرف، علي 
معزي به اتهام ديدار با دو فرزندش و 

 محسن يشركت در مراسم خاكسپار
محسن چنين هم. ي هستنددگمه چ

 يعبدالرضا قنبر و احمد دانشپور و
 بازداشت شدند 88كه در جريان قيام 

 ي غالمرضاخسروي، سياسيزندانو 
  بهي به اتهام كمك مالي،سواد جان

مجاهدين از ديگر زندانياني هستند 
كه رژيم كمر به قتل آنها بسته 

    .است
روشن است كه مالكي و رژيم منزوي 

 سادگي زير بار و درمانده خامنه اي به
 مسالمت آميزساكنان اشرف به انتقال

ديگر كه امنيت آنها را يك كشور 
وقتي . تضمين كند، نخواهند رفت

پاي حفظ قدرت، ثروت و حكومت در 
 ميان باشد، براي ديكتاتورها 

  شهداي فدايي 

  بهمن ماه
 سـعيد   -رضا خليـق     ابراهيم پور : رفقا

 منيــژه - فتحعلــي پناهيــان -پايــان 
 محمـد طـاهر     -زاده كرمـاني     اشرف

ــي  ــايي  -رحيمـ ــسن بطحـ  - محـ
 مـسعود   -عبدالمجيد پيرزاده جهرمي    

ــرورش  ــدرنيا -پ ــه اف ــر - فاطم  جعف
ــشمي  ــداللهي  -محتـ ــوران يـ  - پـ

ــداني   ــق هم ــصطفي دقي ــه -م  انوش
 - كيومرث سـنجري     -كالم   فضيلت

 - حسين چوخـاجي    -حسن فرجودي   
ــذر   ــاووس رهگ ــه  -ك ــانگير قلع  جه

 - فرشاد مرعشي    - )جهان(مياندواب  
 محمـدعلي خـسروي     -حميد مؤمني   

ــي  ــيادتي -اردبيل ــك - قاســم س  باب
 مهــدي - خــسرو پنــاهي -ســيالبي 

 -مـرام     محـسن نيـك    -اقتدارمنش  
 - محمدجواد عرفانيان -بهروز عبدي  

كيـا    اكبر پارسي  -محمدامين نورائي   
 - مسعود رحمتي    - عباس تبريزي      -

 - علـي نـورورزي      -حسن محمدپور   
) حر( جعفر   -زاده رضوي    ام قاسم بهن

ــايي  ــردي -رض ــراهيم ك ــراد - اب  م
 اسـماعيل   - اسـد يزدانـي      -ميرزايي  

 فاطمـه   -اي    فريـدون بانـه    -برزگر  
 حسن  - محسن نوربخش    -محمدي  

 - فـردوس آقـا ابراهيميـان        -توسلي  
ــشنده   ــد درخـ ــاج(ميرمحمـ  -) تومـ

 حسين  - واحدي   -عبدالكريم مختوم   
ــاني  ــ -جرج ــا هزارخ  -اني  حميدرض

 - كرامت دانـشيان     -خسرو گلسرخي   
در مبارزه قهرمانانـه عليـه رژيمهـاي        
شاه و خميني براي نابودي امپرياليسم      
و ارتجــاع و اســتقرار دموكراســي و   

 1349سوسياليـــسم طـــي ســـالهاي 
 . اند تاكنون به شهادت رسيده

 
----------------------  

 
قراردادها، توافقها و ميثاقهاي بين 

از . ذ پاره اي بيش نيستالمللي كاغ
اين رو نه تنها مي بايست مسوولين 
اصلي، سازمان ملل، آمريكا و اروپا كه 
خود را ملزم به اين قراردادها مي 
دانند را تحت فشار قرار داد، بلكه با 
پافشاري همه جانبه از سوي همه 
نيروهاي مخالف رژيم بر حقوق 
ساكنين اشرف خاطرنشان كرد كه 

و آزادي همگاني و مطالبه عدالت 
سراسري است و تحت هر شرايطي 
مقاومت و مبارزه براي آن تا پيروزي 

  ادامه خواهد داشت

مالكي توافق دولت عراق با سازمان ملل 

  زيرپا گذاشت كلي دربارة اشرف را به


