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مقام معظم در سخنراني براي بسيجيان 
در ادامه سياست يكي به نعل و يكي به 

مانور «را » نرمش قهرمانانه«ميخ، 
» هدف«براي رسيدن به » هنرمندانه

توصيف كرد و هرگونه توضيح و تفسير 
ولي فقيه اما . ديگر را مردود اعالم كرد

در همين سخنراني با تاكيد بر عدم 
كرات، از تيم دخالت در جزييات مذا

مذاكره كننده با تاكيد بر اين كه 
و حتي » خطوط قرمز بايد رعايت شود«
، حمايت »يك قدم عقب نشيني نشود«

خطوط «در مورد چند و چون . كرد
البته خامنه اي حرفي نزد و البد » قرمز

. آن را به جزييات مذاكرات موكول كرد
اين سخنان را خامنه اي در روز 

 همان روزي كه  آبان،29چهارشنبه 
سومين دور مذاكرات در ژنو آغاز شد 
بيان كرد و در همين سخنراني با شدت 
كم سابقه و البته با كاربرد كلماتي 

دهان َنحس َنجس «سخيف مانند؛ 
به مزدوراني كه براي » سگ هار منطقه

واقعيت . آنان حرف مي زد، دلداري داد
اين است كه خط قرمز خامنه اي تا 

 به توانايي براي ساخت دستيابي«كنون 
در اين مورد . بوده است» بمب اتمي

طي ده سال گذشته به وفور دليل و 
واقعيت ديگر . مدرك ارايه شده است

 8اين است كه خامنه اي در دوران 
ساله احمدي نژاد نتوانست به اين 

قطعنامه هاي شوراي . توانايي دست يابد
امنيت سازمان ملل متحد، تحريمهاي 

مهمتر از همه نتايج قيامهاي متوالي و 
، خامنه 1389 و پايان سال 1388سال 

ريل «اي را در مسير شكست پروژه 
قرار . قرار داد» گذاري جديد در واليت

گرفتن خامنه اي در اين مسير او را 
مجبور به تن دادن به روحاني به عنوان 
كانديداي جرياني كه به دنبال 

كردن واليت فقيه هستند، » مشروط«
اينها هم واقعيتهاي قابل محاسبه . ودنم

هستند كه در مقابل خط قرمز خامنه اي 
صف آرايي كرده و بنابرين مساله 

و عقب نشيني يك » جام زهر«نوشيدن 
اما سوال . امكان و احتمال جدي است

اساسي اين است كه با كدام عقب 
نشيني و از طريق كدام بده و بستان اين 

ي فقيه در نتيجه به دست مي آيد كه ول
مساله اتمي، حداقل براي مدتي عقب 

دقيق ترين و گويا . نشيني كرده است
ترين پاسخ به اين سوال را از خالل 

 كشور طرف مذاكره 6تعيين خط قرمز 
عباس عراقچي . مي توان به دست آورد

 6 آبان خط قرمز 30در روز پنجشنبه 
كشور طرف مذاكره را با بهترين و كوتاه 

هر «:او گفت. ان كردترين كلمات بي
ظرفيتي كه منجر به ساخت سالح 

خط قرمز طرف مقابل » اي شود هسته 
  . در مذاكرات است

با آگاهي به همين خط قرمز جدي و 
حياتي است كه كارگزاران رژيم به 
فتواي مقام معظم بر نفي سالح اتمي 

البته اين فتوا  مي تواند . تاكيد مي كنند
 در مقابل »مانور هنرمندانه«در رديف 

باشد و يا براي اين » نرمش قهرمانانه«
نوعي » تا سه نَشه بازي نَشه«كه 

كاربرد . تلقي شود» وقاحت شيادانه«
اين فتواي مزورانه در گذشته هرچه كه 
بوده است، اكنون مي تواند در خدمت 

قرار گيرد به ويژه » نرمش قهرمانانه«
آن كه عباس عراقچي پس از تعيين 

سازي  غني«:كشور مي گويد 6خط قرمز 
اورانيوم در خاك ايران چيزي نيست كه 
براي قدرتهاي جهان خط قرمز 

بنابرين اگر خامنه اي . »محسوب شود
فعالً در حدي عقب نشيني كند كه 

ساخت سالح «ظرفيت رژيم براي 
 كشور غربي 6مهار شود، » اي هسته 

هم موضوع غني سازي را در حدي كه 
 نشود خواهند منجر» ظرفيت«به اين 

پذيرفت و در اين صورت با توسل به 
ولي فقيه مي » وقاحت شيادانه«كاربرد 

معرفي »  برد–برد «تواند اين معامله را 
كند و كارگزاران واليت خامنه اي هم 
با جار و جنجال از اين كه مقام معظم 
يك ذره هم عقب نشيني نكرده بر 

  .  شيپور دروغ بدمند
  

ست كه علي براي همين منظور ا
الريجاني، در نطق پيش از دستور خود 
در جلسه علني مجلس ارتجاع در روز 

 آبان به طرفهاي خارجي 29چهارشنبه 
همه حقوق «پيام داد كه رژيم ايران 

اي را بدون هيچ كم و  آميز هسته  صلح 
است و از طرفي تضمين كاستي پيگير 

دهد كه به سوي سالح  روشن مي 
  .»رود اي نمي  هسته 

كيهان شريعتمداري در سرمقاله روز 
مطابق «: آبان نوشت29چهارشنبه 

رژيم [گزارش هفته گذشته آژانس، 
 در 5+1برخي از پيشنهادات ] ايران

 را پيشاپيش و از سه ماه 2نشست ژنو 
ي از قبل به اجرا درآورده است و بسيار

اي كشورمان را متوقف  فعاليتهاي هسته 
كرده و يا در سطح نزديك به توقف 
نگاه داشته كه اين از جمله مواردي بود 

 انجام آن 2كه حريف در مذاكرات ژنو 
از اين . را به ايران پيشنهاد كرده بود

روي بايد گفت كه ايران بخش 
 5+1توجهي از امتيازات مورد نظر  قابل

نفع حريف تامين كرده را پيشاپيش به 
 است تا در 5+1است و اكنون نوبت 

مقابل امتيازاتي كه از كشورمان گرفته 
  .».است، امتياز بدهد

 آبان هيچ 30تا پايان روز پنجشنبه 
عالمت روشني مبني بر معامله و يا 

اما . ادامه مجادله نشان داده نشده است
بدون ترديد خامنه اي اگر مسير راه را 

مله تعيين كرده باشد، اين در محور معا
راهبرد كالن و محوري او نخواهد بود و 
او تالش خواهد كرد تا با خريد زمان از 
طريق دريافت امتيازاتي در زمينه ُشل 
شدن برخي از تحريمها، در فرصت 

در . مناسب به مسير اصلي بازگردد

سياستهاي كالن خامنه اي و به منظور 
 تامين و تضمين امنيت واليت اش،

كسب هژموني در خاورميانه نقش تعيين 
اين را بارها گفته اند كه . كننده دارد

در عراق و » عمق استراتژيك نظام«
بدون داشتن . است....لبنان و سوريه و

» اي ساخت سالح هسته «ظرفيت 
چنين امري اگر محال نباشد، بسيار بعيد 

به ويژه آن كه حساب . به نظر مي رسد
ولت مالكي جدي و ميان مدت روي د

در عراق و بشار در سوريه نمي تواند 
بنابرين عقب نشيني . عاقالنه باشد

خامنه اي هرچند محدود و موقت، 
خُسرانهاي جدي براي امنيت واليت 

البته حسن روحاني مي . خواهد داشت
تواند مدعي شود كه مذاكره پذيري 
رژيم به خاطر تحريمها نبوده و حتي به 

 احمدي نژاد طور موقت در جلد محمود
رفته و مدعي شود كه قطعنامه ها فقط 
كاغذ پاره هاي شوراي امنيت بوده و كه 
فقط براي مسئوالن نظافت اين شورا 
درد سر ايجاد كرده و قطعنامه دادن 
كشورهاي طرف مذاكره پاره پاره شده 

  ......و
اما واقعيتهاي سرسختي وجود دارد كه 
بخش ناچيزي از آن در جريان مناظره 

وم در جدال انتخاباتي از پرده برون س
از اين واقعيتهاي سرسخت البته . افتاد

نمي توان به طور قطعي نتيجه گرفت 
كه خامنه اي تن به عقب نشيني خواهد 

تا چند روز ديگر صحنه روشن تر . داد
  . خواهد شد

اما چه خامنه اي با نرمش 
قهرمانانه عقب نشيني كند و چه 

ش و گربه با مانور هنرمندانه مو
بازي را ادامه دهد، چه به ظرفيت 
ساخت سالح اتمي دست پيدا 
كند و چه نتواند به اين هدف 

برسد، سرنوشت واليت اش نه 
در ژنو كه در خاك ايران ويران 
شده و به دست زنان و مردان 
 .آزاديخواه رقم خواهد خورد

وقاحت شيادانه مقام معظم در انتخاب 
ه افزايش هريك از اين دو راه، فقط ب

خشم و نفرت مردم از نظام واليت فقيه 
  .منجر خواهد شد

  .....يادداشت سياسي 

  وقاحت شيادانه در دو راهي نرمش قهرمانانه و مانور هنرمندانه
 مهدي سامع
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آيا سخنان اخير رهبر جمهوري اسالمي 
كه در آن از مذاكره كنندگان با طرفهاي 

 "سازشكار"خارجي پشتيباني كرد و از 
ناميدن آنها پرهيز داد، يك تغيير 
سياست است؟ طيف ميانه در صحنه 
سياسي جمهور اسالمي و نيز محافلي 
در داخل و خارج كه از خوشبيني 

رسش جواب سرمايه مي سازند، به اين پ
آنها مي گويند از . مثبت مي دهند

 آبان آقاي خامنه اي 12سخنراني 
دريافته اند كه وي به تدريج شُروع به 
درك اهميت مذاكرات كُنوني كرده و 
فراتر از آن، افراطيها و تُندروها را با اين 
سخنان مجبور به خاموش شدن كرده 

آنچه كه در سخنراني مورد استناد . است
دسته با كمال ميل ناديده گرفته مي اين 

شود، خط قرمزي است كه آقاي خامنه 
اي براي نخُستين بار به گونه علني 

او . پيرامون مذاكرات اخير ترسيم كرد
مذاكرات با شش كشوري ": تاكيد كرد

كه آمريكا نيز جزو آنهاست، فقط در باره 
   ".مساله هسته اي است و الغير

خامنه اي الزم حتي پيش از آنكه آقاي 
ببيند سياست خود در برابر چالش 
خارجي را آشكارا در برابر ديد همگان 
بگذارد، ابواب جمعي او با پرتاب لنگه 
كفش به سوي حجت االسالم روحاني 
و احضار وزير خارجه اش به مجلس 
براي ندامت گيري، وجود چنين خط 
قرمزي را برمال ساخته و مرتكبان گُذر 

آنها گُفُتگوي .  داده بودنداز آن را كيفر
تلفُني آقاي روحاني با آقاي اوباما و 
ديدار دوجانبه آقاي ظريف با همتاي 

 و "خطا"آمريكايي اش را به مثابه 
انحرافاتي از سياست رسمي معرفي 

  . كردند
  

  دو گانه سياست خارجي
بنابراين سخنان آقاي خامنه اي فقط 
سياستي را علني مي كرد كه پيش از 

 فقط به گونه ضمني و غير رسمي آن
باند ولي فقيه بحران . ثبت شده بود

مناسبات بين المللي خود را به دو بخش 
پرونده هسته اي و مخاصمه با آمريكا 
تفكيك كرده است و در حالي كه 
مذاكره و تالش براي كاستن از تنش 
هسته اي را به سود خود مي داند، اقدام 

ن به روابط تيره براي بهبود يا پايان داد
با واشنگتن را به مصلحت خويش نمي 

  .بيند
تا آنجا كه به ته كشيدن ذخاير سياسي 

 براي ادامه تداوم "نظام"و اقتصادي 
 هسته اي و "بي دنده و تُرمز"سياست 

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

تغيير حال آقاي خامنه اي را غافلگير 
كرده و از چشمشان دور مانده باشد، 

مشاهده پذيرترين نشانه از تغيير . نيست
 از "رهبر"اين سياست و عقب نشيني 

آن را در نمايش انتخابات رياست 
جمهوري مي شد مشاهده كرد؛ جاييكه 
وي حاضر به واگذاري منصب رياست 

ارچه و جمهوري شد و از سياست يكپ
انحصاري كردن قُدرت به سود خود، 

  . چند گام پس كشيد
 انتخاباتي "نرمش"فاكتور اساسي در 

ولي فقيه، فشار سختي بود كه تنگناي 
بحران هسته اي وارد مي آورد و در 
عمل ادامه ي زيست در آن را ناممكن 

تحريمهاي بين المللي به . مي ساخت
  را از منابع مالي"نظام"گونه موثري 

تغذيه سياست مزبور محروم كرده و 
مهار سررشته هاي تنظيم اقتصاد داخلي 

  . را از كف آن بيرون كشيده است
آقاي خامنه اي و همدستانش در پايان 
مسابقه انگاره هاي خوش خياالنه اي 

 250 يا حتي 200مثل نفت بشكه اي 
دالري و رجزخوانيهاي ريشخند آميزي 

) ايخامنه  ("ضدضربه شدن"همچون 
نفت "با ) احمدي نژاد ("كاغذپاره"و 

 250 دالري و رب گوجه 80خام 
عباس رجايي، رييس  ("دالري

) كميسيون كشاورزي مجلس مالها
  . روبرو شده اند

 به "باال"آثار شكست اين سياست در 
، ژرف "رهبر"صورت تضعيف موقعيت 

تر شدن شكافهاي دروني، تالشي باند 
اند اخراج شده قُدرت و تحرُك دوباره ب

در .  پديدار و مادي مي شد"خيمه"از 
 نيز فشار اقتصادي در تركيب با "پايين"

نارضايتي اكثريت جامعه از استبداد ديني 
و آتش زير خاكستر جنبش اعتراضي، 
بشكه باروتي را زير پاي حكومت كاشته 

  . بود كه در انتظار جرقه بسر مي برد
زينه اين پيش زمينه ها بيش از دو ُگ

براي عرضه به باند حاكم نداشت؛ يا مي 
بايست سياست تنش زاي خارجي خود 
را جلو ببرد و ريسك جنگ را نيز به 
تاوانهاي آن بيافزايد و همزمان، ُطغيان 
جامعه را به جان بخرد و يا آنكه با 

  . مركب ديگري مسير را برود
  

  عقب نشيني تاكتيكي
ده؛ باند حاكم راه حل دوم را انتخاب كر

در اين ! ادامه استراتژي با وسايل ديگر
چارچوب، مذاكره هسته اي ابزاري براي 
تامين پيش شرطهاي سياست پيشين 
است كه به سد تحريمهاي فلج كننده 

بنابراين، دستور كار . برخورد كرده است
مقدم آقاي خامنه اي و شُركا رهايي 
يافتن از مجازاتهاي اقتصادي كُنوني و 

 وضع تحريمهاي بيشتر و جلوگيري از
چشم اندازي كه اياالت . سخت تر است

متحده از گامهاي بعدي مجازاتها ترسيم 
كرده، جاي خيالپردازي اندكي براي آنها 

كُنگره اين كشور در . باقي گذاشته است
مرداد ماه اعالم كرد كه طرحي را براي 
تشديد تحريمهاي عليه رژيم مالها 

 مانده صادرات تهيه كرده كه قطع باقي
نفتي آن و جلوگيري كامل از دسترسي 
  . به بازارهاي جهاني را هدف گرفته است

همچنان كه مي توان مشاهده كرد، 
 آنگونه كه البيهاي -آقاي خامنه اي 

 -خارجي و داخلي توضيح مي دهند 
 خواب نما نشده، بلكه با "به تدريج"

محاسبه مشخص سود و زيان، جامه 
وارد پروسه مذاكره شده عوض كرده و 

با اين حال، درك و نتيجه گيري . است
باند حاكم از شرايط دشوار خويش، به 
گونه خودكار مترادف تغيير استراتژي و 
كنار گذاشتن مولفه هاي توليد قُدرت و 

از اين رو، تغيير رويكرد آن . بقا نيست
در برابر بحران خارجي، نه يك چرخش 

 در روش و اين در سياست، بلكه تغيير
  . بار عقب نشيني تاكتيكي است

براساس محاسبات آقاي خامنه اي، اين 
.  برد براي او خواهد بود–يك بازي برد 

بدين شكل كه در صورت موفقيت 
مذاكرات و توُقف و تخفيف تحريمها، او 
و همدستانش موقعيت خويش در 
دستگاه قُدرت را به كُمك اهرُمهاي 

ه در دست دارند و سياسي و اقتصادي ك
با رفع تحريمها صيقل خواهد خورد، 

موقعيت مزبور . بازسازي مي كنند
همچنين از آنجا كه نگراني در مورد 
شرايط انفجاري جامعه را برطرف كرده 
و واكُنشهاي آن را پيش بيني پذير مي 
سازد، مسير تجديد سازمان قُدرت و 

  . كنار زدن رقبا را هموار خواهد ساخت
 احتمال دوم، شكست مذاكرات، هر گاه

به واقعيت بپيوندد، باند واليت فقيه به 
گمان خويش در اين حالت نيز منافع 

بدين معنا . رزرو شده اي خواهد داشت
كه در اين پروسه توانسته است تصوير 
همگاني از خود در جامعه كه آن را 
ماجراجو، جنگ طلب و نابخرد نشان 

مذاكره مي دهد را با نقش و نگاري 
سپس، . خواه و آشتي جو عوض كند

سياست ميليتاريستي و بحران آفرين 
خود را يك اجبار و تدبيري بدون گُزينه 
جلوه دهد و بردن كشور به انزواي 
تهديد زا را امري تحميلي و خواست 

  .  معرفي كند"استكبار"
از سوي ديگر، ناكامي مذاكرات، 
شكست اصلي ترين پروژه باند رقيب 

آنها باند ولي فقيه را مسوول . اهد بودخو
تشديد تنشهاي خارجي، افزايش 
تحريمها و فروپاشي اقتصادي معرفي 
مي كنند و از اين زاويه، آن را كه در 
موضع ضعف قرار دارد، مورد تهاجم قرار 
مي دهند و از نظر سياسي به عقب رانده 

آنها براي حل مشكالتي كه برمي . اند
 مرغهاي خود را در شمارند، همه ُتخم

سبد موفقيت كاهش بحران خارجي 

گُذاشته اند و بدين سبب بازگشت از 
پشت ميز مذاكره با دست خالي، به 
مفهوم خلع سالح شدن شان از نظر 

  . سياسي است
هيچكس بهتر از آقاي خامنه اي اين 
انگاشت را در سخنراني ياد شده شرح 

 از باذن اهللا": او مي گويد. نداده است
اين مذاكرات ضرري نمي كنيم، بلكه 
تجربه اي در اختيار ملت قرار مي گيرد 
مثل تجربه تعليق موقت غني سازي در 

، ظرفيت فكري و 83 و 82سالهاي 
اگر ... تحليلي مردم را باال مي برد 

اينكار را نمي كرديم، ممكن برخي 
مدعي شوند كه اگر يكبار عقب نشيني 

ل و پرونده مي كرديد، مشكالت ح
هسته اي عادي مي شد، اما با تجرُبه 
تعليق موقت همه درك كردند كه 
طرفهاي ما دنبال اهداف ديگري 
هستند، لذا كار و پيشرفت را مجددا 

   ".شُروع كرديم
  

  ضرورت دشمني با آمريكا
ناگُفته پيداست كه سياست مزبور و 
تابلوهاي آن تا چه اندازه با واقعيت 

رزهاي خرد و كردار بيگانه است و م
عقالني را در چه فاصله هاي بعيدي 

تمام حساب باند . پشت سر مي گذارد
حاكم در اين سياست، روي سراب جدا 
سازي مساله هسته اي از سياست 
خارجي ميليتاريستي و مداخله گرايانه 
خود و در مركز آن دشمني با آمريكا بنا 
شده است؛ چرا كه حفظ مناسبات جنگ 

 يك "نظام"با كاخ سفيد براي سردي 
ضرورت استراتژيك به شمار مي آيد و 
پايه بقاي بخشهاي گوناگون قُدرت در 

  . ساختار آن را تشكيل مي دهد
 از يكسو براي جذب و بسيج "نظام"

ايديولوژيك نيروهاي خود در داخل و 
تغذيه بنيادگرايي اسالمي در خارج، به 

ر، از اين دشمني نياز دارد و از سوي ديگ
بهانه مزبور كه يك پايه اصلي استبداد 
سياسي و سركوب جامعه و پيگرد 
خونين مخالفان و منتقدان به حساب 
. مي آيد، نمي تواند چشم بپوشد

اختيارات فوق العاده رژيم واليت فقيه 
براي سلب حقوق پايه اي جامعه و 
انحصار قُدرت و ثروت، به شرايط فوق 

 جنگ بي پايان العاده اي نياز دارد كه
 محمل "دشمنان خارجي"با آمريكا و 

  . آن را ارايه مي كند
در همين حال، عادي سازي رابطه با 
آمريكا كه براي رژيم واليت فقيه به 
مفهوم آغاز قرار گرفتن تدريجي در 
چارچوب نظم سياسي و اقتصادي 

 بين المللي است، –منطقه اي 
سرچشمه تحوالتي در ساختار سياسي و 

   اقتصادي آن خواهد بود كه بانظم
  5بقيه در صفحه 

  .....سرمقاله 

   به روحاني براي تحُقق آن"ماموريت"خيالبافيهاي باند حاكم و 
  منصور امان
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 آبان بيست و سومين 29 روز چهارشنبه 
سالگرد تصويب قانون كار جمهوري 

بدين مناسبت از طرف . اسالمي بود
تشكل دولتي خانه كارگر مراسمي در 

يكي از .  جاده كرج برپا شد9كيلومتر 
موارد مطرح در برگزاري اين مراسم 
اعتراض به طرح اصالحيه قانون كار كه 

اي در زمان دولت احمدي نژاد بر
. تصويب به مجلس ارائه شد، بود

سخنرانان اين مراسم كه همگي در 
حفظ نظام بسيار جدي هستند،  ظاهرا 
نگراني خود را از تصويب تغييرات در 
قانون كار اعالم كرده و آن را خالف 
منافع كارگران دانستند و البته همچنان 
بر حفظ وضع موجود و تالش براي 

م  كارگران به نظا» متعهد كردن«
  .پافشاري كردند

  
يكي از سياستهاي جمهوري اسالمي 
براي مانع شدن از بروز جنبشهاي توده 
اي كارگري به پس راندن وضع موجود 

پيشرفت و توسعه بستگي به . است
. برداشتن گامهايي به سمت جلو است

رژيم از طريق پس گيري حقوق و 
دستاوردهاي تاكنوني مردم، سعي مي 

براي حفظ آنچه كه كند آنها را حداكثر 
به قول . در دست دارند فعال نگاه دارد

معروف كالهت را فعالً ِبچسب تا آن را 
اين سياستها همواره روحيه .  باد نبرد

محافظه كارانه و قدر وضع موجود 
دانستن را تقويت مي كند و اين گفتمان 
را جا مي اندازد كه حركت به سمت جلو 

ب يك فرصت به قدرت حاكم براي خرا
كردن شرايط حال است و بنابرين بايد 
به گونه اي حركت شود كه آب از آب 
تكان نخورد و در نهايت تغيير وضع 
موجود با صالحديد قدرت حاكم خواهد 

پايدارندگان اين گونه تفكر براي . بود
حفظ شرايط موجود و يا در نهايت تغيير 
جزيي آن آشتي طبقات و نزديك كردن 

صاحبان سرمايه را منافع نيروي كار با 
شوراهاي اسالمي كار و . تجويز مي كند

ساير نهادهايي كه به قدرت وابسته 
  . هستند، همين نقش را بازي مي كنند

بر همين منظر روند تعيين حداقل 
دستمزد در شوراي عالي كار، تركيب 
شوراي عالي كار، حضور تشكلهاي 
دولتي در اجالس سازمان جهاني كار، 

عان دروغين حقوق نقش مداف.... و
سران . مزدبگيران را بازي مي كنند

شوراي اسالمي كار براي حفظ موقعيت 
و منافع خود مصلحت را بر منافع 
كارگران و مزدبگيران ترجيح مي دهند 
و در نهايت دولت به عنوان بزرگ 
سرمايه دار براي حفظ نظم سرمايه 
داري انگلي موجود با توسل به اين گونه 

  . خود را پيش مي بردتشكلها سياست 
  
  

به عنوان مثال عدم پرداخت حقوق 
كارگران به مدت طوالني، رواج 
قراردادهاي سفيد و موقت حتا به مدت 
بسيار كوتاه، اخراج و تنبيه كارگران 
معترض، دخالت نيروهاي انتظامي براي 
سركوب كارگران شركت كننده در 
تجمعهاي اعتراضي، شرايط ويژه اي را 

اين . گري تحميل مي كندبر جنبش كار
شرايط جنبش كارگري را بيشتر به يك 
جنبش تدافعي براي بازپس گيري آنچه 
كه مدتي قبل داشته اند تبديل كرده 

در برابر خواست افزايش حقوق، . است
اعتراض براي گرفتن حقوق عقب افتاده 
و در برابر ارتقاء امنيت شغلي، حفظ 

عمالً .....  شغل با همين شرايط و 
بديل به محور حركتهاي اعتراضي ت

  . كارگران شده است
  

قانون كار فعلي به دست پايوران رژيم و 
بدون مشاركت نمايندگان واقعي 

 يعني در شرايط 69كارگري در سال 
سركوب و خشونت ديكتاتوري واليت 

همين . فقيه به تصويب رسيده است
قانون هم تا كنون به طور كامل اجرا 

گفته و گزارشهاي بر اساس . نشده است
 درصد از مواد اين 60منابع كارگري 

قانون مرتبط با كارگران و مزدبگيران 
اين قانون در وضعيتي . اجرا نشده است

به تصويب رسيد كه رژيم با شعارهاي 
فريب كارانه، خود را مدافع مستضعفان 

طبيعي است كه آن . اعالم مي كرد
 نموادي كه در آن شرايط به فانَونگذارا

ميل شده طي اين مدت قدرت تح
  . اجرايي پيدا نكند

بر همين اساس اليحه اصالح قانون 
كار يك اليحه دولتي است كه تغيير را 
نه به سمت رعايت منافع نيروهاي كار و 
ترقي آنها بلكه به سمت سودآوري 
بيشتر براي كارفرما و استثمار بيشتر 

  . براي نيروي كار مد نظر دارد
ي مواد آن هنگامي  قانون كار و تمام

مي تواند به سود توسعه اي پايدار و 
دموكراتيك در جامعه نقش داشته باشد 
. كه منافع نيروي كار را دربرگيرد

چگونگي نقش آفريني قانون كار در 
رابطه نيروي كار و مالكان سرمايه بنا 
به درجه پيشرفت سرمايه داري از يك 
سو و از سوي ديگر تشكل يابي، قدرت 

ه و سنديكاهاي كارگري مستقل اتحادي
از دولت در تاثيرگذاري بسيج نيروهاي 

  . كار بستگي دارد
اليحه اصالح قانون كار كه توسط 
دولت احمدي نژاد به مجلس فرستاده 
شده عليرغم اعتراض فعاالن كارگري 
همچنان مانند يك تهديد باالي سر 
كارگران است و طبق معمول بايد در 

همه موارد . مجلس تعيين تكليف شود
 نيست ولي مواردي صمورد تغيير مشَخ

از آن در رسانه هاي حكومتي منتشر 
  اين موارد چنين است؛ . شده است

  
رواج قراردادهاي موقت و جايگزيني آنها 

بدين ترتيب . به جاي قرارداد دائم
ني محدود قرارداد موقت به هيچ زما

به همين دليل طبيعي است . نمي شود
كه افزايش دستمزد هيچ معنايي پيدا 

سابقه كاري و افزايش . نخواهد كرد
دستمزد و مزايايي كه مي تواند در 
قراردادهاي طوالني مدت وجود داشته 
باشد در قراردادهاي موقت از كارگران 

  . سلب خواهد شد
حفظ كار و تن دادن به وضع موجود 

 استفاده از فرصت امكان تبديل براي
قرارداد موقت به قرارداد دائمي، نيروي 
كار را در حالت تدافعي قرار داده و 
مانعي براي شركت آنها در اعتراض 

  . براي كسب حقوق خود مي شود
اعتبار بخشيدن به قراردادهاي شفاهي و 
قراردادهاي سفيد از جمله تغييراتي است 

  . كه مد نظر اليحه دولتي است
در حالي كه جمهوري اسالمي عضو 
سازمان جهاني كار است و به ايجاد 
تشكلهاي كارگري غير دولتي ملتزم 
است اما هميشه مانع ايجاد تشكلهاي 
مستقل و يا همايشهاي كارگري غير 

وجود فعاالن . فرمايشي بوده است
كارگري و سنديكايي در زندان و 
محكوم كردن آنها به حبسهاي طوالني 

جه و فشار نشان دهنده ماهيت و شكن
  . ضد كارگري رژيم و قانون كار است

قانوني نبودن حق اعتصاب و  عدم 
برخورداري از تشكلهاي مستقل، از 
دست دادن كار در برابر اعتراض بر 

كارگران و مزدبگيران تحميل شده 
در اليحه اصالحي كار، اين . است

شرايط غير انساني را با ضوابط قانوني 
  . مي دهدافزايش 

، كارگر بعد از 17به عنوان مثال در ماده 
تحمل حبس و بازداشت مي تواند دوباره 

اين ماده از قانون . به سر كار بازگردد
به عنوان مثال . كار رعايت نشده است

كارگران سنديكاي شركت واحد و يا 
بسياري از فعاالن كارگري سنديكايي 

هفت تپه كارشان را به دليل فعاليت 
كايي از دست داده و شكايتهاي سندي

اما در اليحه . آنان بي پاسخ گذاشته شد
جديد قانون كار، فسخ قرارداد كاري در 
پي حبس كارگران به كارفرما داده شده 

در نتيجه دست كارفرما براي لغو . است
از دست . قرارداد كامال باز خواهد شد

دادن كار يك تهديد جدي و مانع 
  . ض خواهد شدشركت كارگران در اعترا

افزون بر نكته هايي كه اشاره شد، در 
اصالح قانون كار دست كارفرما براي 

 بازتر رفسخ قراردادهاي كاري بسپا
  . خواهد شد

اين كه قانون فعلي كار دست مايه 
مشاركت فعال نيروي كار و كارشناسان 
غير دولتي نيست ماهيت ارتجاعي قانون 

 لذا هر گونه. كار را تاييد مي كند
تغييري در آن بدون دخالت تشكلهاي 
مستقل و نمايندگان منتخب اين تشكلها 

  . نمي تواند به نفع نيروي كار باشد
براي گام برداشتن در جهت عدالت 
اجتماعي و توسعه اي دموكراتيك نه 
تالش براي حفظ وضعيت موجود بلكه 
تالش براي دگرگون كردن اين شرايط 

هر روزه شاهد . ضروري است
تعداد . اضهاي كارگري هستيماعتر

حركتهاي اعتراضي كارگري بيش از هر 
وابستگان خانه . هنگام بي شمار است

كارگر و شوراهاي اسالمي كار كنار 
پايوران حكومت براي تدافعي نگاه 
داشتن جنبش كارگري قدم بر مي 

تبديل اين جنبش به يك جنبش . دارند
تعرضي براي تغيير شرايط كار، امنيت 

فزايش دستمزد و رساندن آن به كار، ا
مي تواند ... يك دستمزد واقعي و 

دستاوردهايي براي كارگران و 
نامه . مزدبگيران در بر داشته باشد

نگاري به ربيعي و انتظار از پايوران 
حكومتي براي رعايت حقوق كارگران 
و مزدبگيران انتظاري بيهوده و در 
جهت وابسته كردن جنبش كارگري 

ملزم كردن حكومت . تبه حكومت اس
به رعايت كنوانسيونهاي مربوط به 
نيروي كار ، ايجاد تشكلهاي مستقل 
كارگري، حق اعتصاب و دخالت 
نمايندگان منتخب نهادهاي كارگري 
مستقل در تعيين دستمزد و اصالح 
قانون كار، مي تواند با حركتهاي 

  .اعتراضي گسترده ميسر شود
اشتن ربيعي وزير تعاون كار و رفاه برد

سدهاي قرار گرفته در راه توسعه 
سرمايه داري  و اشتغال را از سياستهاي 
. خود در دولت روحاني اعالم كرده است

توسعه سرمايه داري مد نظر ربيعي در 
ادامه اجرايي كردن هر چه بيشتر اوامر 
سازمان جهاني تجارت و صندوق بين 
المللي پول، استثمار و بردگي نيروي كار 

  . يشتر نويد مي دهدرا هر چه ب
  
  

  اصالح يا تغيير قانون كار، با چه هدفي
 نت ميرهاشميزي
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فيليپين و دانشمندان به ما مي 

گويند تخريب محيط زيست، 

 بحران بشريت است 

  
فاجعه توفان در فيليپين بار ديگر به 
جهانيان گوشزد كرد كه تهاجم سرمايه 
داري جهاني به منابع طبيعي، توان كره 
زمين را براي دفاع و حفظ ثبات خويش 

تخريب محيط . تضعيف كرده است
 تنها يك زيست به دست بشر ديگر

عقيده شخصي نيست، دانشمندان كه 
شامل فيزيكدانان، ستاره شناسان، 
پزشكان و زيست شناسان مي شوند، نه 
تنها آن را به اثبات رسانده اند، بلكه نياز 
به يك انقالب زيست محيطي را 

آنها . ضروري و فوري اعالم كرده اند
خود بارها در صف مقدم اعتراضهاي 

و عليه سالحهاي خياباني قرار گرفته 
هسته اي، انرژي هسته اي، جنگ، 
آلودگيهاي شيميايي و خرافات مذهبي 

دانشمندان بارها . اعتراض كرده اند
تخريب محيط "تاكيد كرده اند كه 

زيست فقط بحران زندگي كنوني ما 
  ."نيست، بلكه بحران بشريت است

  
يك زن از بازماندگان توفان در فيليپين 

:  مي گويد"نسي ان ا"به خبرنگار 
اينجا بدتر از جهنم است، بدتر از "

   "!جهنم
  

بيش از ده هزار نفر در اين فاجعه 
ساختمانها و . مرگبار جان سپرده اند

محلهاي مسكوني با خاك يكسان شده 
و بازماندگان بي صبرانه چشم براه 

بسياري از ساكنان در . كمك هستند
سيالب ناپديد شده اند و يا در گورهاي 

. ي به خاك سپرده مي شونددستجمع
شمار افرادي كه جان سپرده اند نامعلوم 

است و امدادها براي آسيب ديدگان 
   .كافي نيست

 7000فيليپين سرزميني با بيش از 
جزيره واقع در اقيانوس آرام و در جنوب 

در ماه جاري، . شرقي قاره آسيا است
توفاني به سرعت 

 370بيش از 
كيلومتر در 
ساعت و باال 

مدن سطح دريا آ
بسياري از اين 
جزاير را به زير 

  . آب برد
روزنامه نيويورك 
تايمز گزارش مي 

 كه زماني زنده و "تكلوبن"شهر ": دهد
 هزار نفر 220پر رونق بود، با جمعيت 

. به مخروبه اي تبديل شده است
بازماندگان نااميدانه درخواست كمك 
مي كنند، كودكان روي تخته پاره ها 

د آب، غذا و دارو نياز دارند و نوشته ان
يك تصوير از زني كه فرياد مي زند 

 از "كمك كمك، زندگي مان نابود شد"
تيم بين . تلويزيون پخش مي شود

 خواهان "اورژانس اكسفم"المللي 
رساندن فوري آب براي نوشيدن و 

  ".مصارف بهداشتي شده است
تاكنون كمكهاي بين المللي و دولت 

از ابعاد فاجعه و فيليپين ناچيز تر 
برخي . نيازهاي بازماندگان آن بوده است

گزارشات خبر از تالش آسيب ديدگان 
گرسنه براي به دست آوردن مواد غذايي 

دولت فيليپين با . به هر قيمت مي دهد
ارسال نيروهاي ارتش و برقراري 
حكومت نظامي به اين شرايط واكنش 

  .داده است
قوع وضعيت كنوني در فيليپين پس از و

قويترين توفاني كه تاكنون در تاريخ به 
ثبت رسيده، سوالهاي بسياري را 

علت اين : برانگيخته است از جمله
فجايع طبيعي چيست و چگونه مي توان 
از آن جلوگيري كرد؟ چگونه بايد در 
برابر اين حوادث آمادگي داشت؟ چه 

  بايد كرد؟
  

علت اين فجايع طبيعي چيست و * 
  آن جلوگيري كرد؟چگونه مي توان از 

اين درست است كه وقوع توفان در 
  فيليپين سابقه دار است، اما با تغيير آب
   6بقيه در صفحه 

خيالبافيهاي باند حاكم و 

 به روحاني "ماموريت"

  براي تحُقق آن
  3بقيه از صفحه 

موجوديت عقب مانده نظام واليت 
فقهي ناسازگار و براي منافع دستگاه 

خش و مخرب انحصار قُدرت، زيانب
  . است

اينها اصلي ترين داليلي است كه 
پافشاري دايمي رهبران جمهوري 

 "دشمن خارجي"اسالمي بر وجود يك 
كه در حال دسيسه چيني، جاسوسي، 

 "براندازي"خرابكاري و جز آن براي 
است و پشت هر بوته گياهي و موجود 
. انساني كمين كرده را توضيح مي دهد

اي اين سياست ممكن است مشخصه ه
به پارانويا هم شانه بسايد، اما ترديد 
نبايد داشت كه در انتها يك محاسبه 
ناب سياسي انگيزه طرح آن را تشكيل 

  . مي دهد
  

  در توهم جنگ سرد منطقه اي 
با اين حال به نظر نمي رسد روي زمين 
خاكي بتوان ديواري بين بحران هسته 

د، اي و بحران در مناسبات خارجي كشي
بيش از همه به اين دليل كه بحران 
اولي، بخشي از بحران اصلي و در 
حقيقت زايده آن است و نه موضوعي 

تالش در جهت دستيابي به ! مستقل
جنگ افزار هسته اي، يك داده منطقي 
از سياست ُكلي تري است كه تنش در 

 را هدايت مي "نظام"مناسبات خارجي 
ل شده كند و از اجزاي گوناگوني تشكي

كه از مداخله گري و نفوذ مخرب و 
فرقه اي در عراق و لُبنان تا تغذيه مالي 
و ُلجستيكي گروه هاي تروريستي بنياد 

 و از تحريك و بحران سازي دوره گرا
اي در رابطه با اسراييل، مصر، عربستان، 
يمن، آذربايجان و جز آن تا جهتگيري 
ميليتاريستي در سياست منطقه اي و 
تروريسم دولتي به عنوان مكمل آن را 

به بيان ديگر، داشتن . در بر مي گيرد
بمب اتُمي يا توانايي بالقوه ساخت آن 

استراتژي ايجاد بحران فقط در كادر 
تضمين امنيتي (خارجي و توليد اقتدار 

  .از اين طريق توجيه پذير است) بقا
مشكل اصلي طرفهاي خارجي رژيم 
. مالها نيز دقيقا همين استراتژي است

آنها خواهان دست كشيدن رژيم مالها 
از تالش براي تبديل گرديدن به بازيگر 

ي مهم منطقه اي به وسيله ماجراجوي
سياسي، صدور تروريسم و بنيادگرايي و 

آمريكا و اُروپا به . مداخله گري هستند
رژيم مالها ايفاي نقش به عنوان 

 با ابزارها و روشهاي "بازيگر سازنده"
پذيرفته شده بين المللي را پيشنهاد مي 

از اين رو، حتي براي خوش بينانه . كنند
ترين ديدگاهها در ميان جبهه مزبور، 

و فصل اختالفهاي هسته اي گامي حل 
است كه در اين جهت گذاشته مي شود 

  !و نه مقصد نهايي
در اين راستا، قوي ترين نشانه دست 
كشيدن رژيم مالها از پروژه تسليح 

 ي است كه باند "الغير"اتُمي، همان 
حاكم سرسختانه از آن تن مي زند و 

 خود مي شمارد، يعني "خط قرمز"
 در سياست تجديد هدف گيريهاي

خارجي و آرايش يابي جديد در تنظيمات 
اين امر در درجه نخُست ! ناشي از آن

شامل برقراري رابطه با آمريكا و پايان 
دادن به رقابت دشمنانه با عربستان 

  . سعودي مي گردد
اين در حالي است كه آقاي خامنه اي و 
شُركاي نظامي و امنيتي او كه در 

ده اند، به شرايط فوق العاده پروار ش
ايجاد توازن منطقه اي از طريق دشمني 
و بحران و بر پايه شكل گيري دو بلوك 
دوستان و دشمنان آمريكا و اسراييل مي 
انديشند كه در يك سوي آن رژيم 
جمهوري اسالمي، سوريه، حزب اهللا، 
عراق و جهاد اسالمي و حماس قرار 
گرفته اند و در سوي ديگر، آمريكا، 

روپا، عربستان، اُردن، مصر، اسراييل، اُ
  . قطر، امارات و جز آن، نشانده مي شوند

باند حاكم مايل است باور كند كه 
 با آمريكا را بر "نظام"مناسبات آينده 

پايه اين درگيري و تضاد و بر اساس 
روابط جنگ سردي مي تواند سازمان 
دهد و آن را به عنوان يك وضعيت 

  . ي ببخشددوفاكتو، رسميت بين الملل
  

  برآمد
سازش هسته اي به معناي تعليق موقت 
بخشي از فعاليتهاي هسته اي و فرار از 
نظارت و بازرسي بين المللي، در 
چارچوب ياد شده در باال توجيه پذير 
است، زيرا اگر چه يكي از ابزارهاي اين 
سياست با كُندي و توُقف دوره اي روبرو 
مي شود، اما برداشتن تحريمها به 

يشرفت در تحكيم و گسترش ابزارهاي پ
ديگري كه دست نخورده باقي مانده 

  . است، كمك مي كند
شرط داخلي جداسازي موضوع هسته 
اي از استراتژي سياست خارجي و 
تبديل آن به دستور كار روز، وادار 
ساختن يا جلب موافقت جناح ميانه 
حكومت كه قُوه مجريه را به دست 

خط و پذيرفتن آورده، به اجراي اين 
با توجه به . نقش مجري آن است

واكُنش خفيف و از موضع ضعف جناح 
مزبور به جنجال باند ولي فقيه بر سر 
نخُستين تالشهاي آن براي رابطه با 
آمريكا، چنين نمي نمايد كه اينان 

 و "نظام"توانايي مقاومت در برابر فشار 
بيرون كشيدن سكان از دست آن را 

  . داشته باشند
دولت آقاي روحاني گام به گام به بن 
بستي سوق داده مي شود كه سعي مي 

جناح .  شكستن آن باشد"ناجي"كرد 
، سياست خارجي را برگ "نظام"ميانه 

برنده خود مي پنداشت و سرمايه اش را 
حال . روي آن شرط بندي كرده بود

چنين پيداست كه اين پندار به دام 
پشتيباني هر بار اعالم . تبديل شده است

ي كه "ماموران"آقاي خامنه اي از 
ماموريت يكجانبه هسته اي را به آنها 

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

  

سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس 

  )30(از جنگ سرد 
  ليال جديدي

 : در اين شماره مي خوانيد

 فيليپين و دانشمندان به ما مي گويند تخريب محيط زيست، -

  بحران بشريت است

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

 مالكي
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از جنگ 

  )30(سرد 
  5بقيه از صفحه 

و هوا و گرم شدن كره زمين تعداد و 
  شدت اين گونه توفانها نيز افزايش پيدا

از سوي ديگر، اگر چه وزش . كرده است
يك توفان ساده را نمي توان نتيجه 
تغيير آب و هوا دانست، اما بنا به گفته 

اي عظيم نتيجه دانشمندان وقوع توفانه
مستقيم گرم شدن اقيانوسها و تغييرات 

   .آب و هوايي است
آخرين نشست اعضاي مجمع بين 

 پيرامون IPCCالمللي سازمان ملل متحد
تغييرات آب و هوا بيشتر از گذشته و 
بدون ترديد بر نقش انسان به عنوان 
مقصر اصلي گرمايش زمين انگشت 
گذاشته و هشدار مي دهد چنانچه 

اتي جدي صورت نگيرد، بايد در اقدام
اين نهاد بين . انتظار فجايع بيشتري بود

المللي ميزان اطمينان خود از نقش 

 95انسان در اين تحول مخرب را 
درصد اعالم مي كند، اين در حاليست 

   . در صد گزارش شده بود66كه پيشتر 
از نمودارهاي هشدار دهنده ديگر، باال 

 درجه 5ن رفتن دماي كره زمين به ميزا
همچنين باال . در پايان اين قرن است

آمدن سطح آب درياها كه به گفته 
 82 تا 2100دانشمندان در سال 
   .سانتيمتر باال خواهد رفت

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

 با اشتباهاتي در 2007شده، زيرا گزارش 
اغراق ميزان آب شدن يخچالهاي 

اين اشتباه . يعي هيماليا همراه بودطب
بهانه اي به بدبينان داد تا اعتبار 
تحقيقات اين نهاد محيط زيستي و 
. جايزه نوبل آن را مورد ترديد قرار دهند

همچنين اين نظر را  IPCC دانشمندان
 سال گذشته سرعت افزايش 15كه در 

آنها . گرماي زمين كمتر شده، رد كردند
چنين امري صحت معتقدند كه حتي اگر 

داشته باشد، به عوامل طبيعي بر مي 
گازهاي گلخانه . گردد كه دوام ندارند

اي عامل اصلي گرمايش زمين شناخته 
  )1. (شده اند

به طور دايمي گرماي زمين، جريان 
هواي گرم، خشكسالي، بارانهاي شديد و 
سيل افزايش مي يابد و انسان با نابودي 

انه اي به جنگلها و افزايش گازهاي گلخ
آرامي اما پيوسته در حال نابود كردن 

اگر چه . محيط زندگي خود است
كشورهاي فقير از فجايع طبيعي بيشتر 
ضربه مي خورند، اما آب شدن يخها كه 
منجر به باالرفتن سطح آب درياها مي 
شود، سواحل كشورهاي غني را نيز 

  .تهديد مي كند
از اين رو، از رهبران جهان خواسته مي 

د تا اقداماتي جدي را در برنامه هاي شو
اگر چه  .خود در مدنظر قرار دهند

حكومتها پذيرفته اند براي دستيابي به 
 2015يك توافقنامه جهاني در سال 

تالش كنند، ولي زمان رسيدن به چنين 
توافقي يا امضاي آن در دو سال آينده 

اين در حاليست كه . چندان معلوم نيست
مان ملل نشست زيست محيطي ساز

 در كپنهاگ نيز 2009متحد در سال 
  .شكست خورده است

بسياري از كشورها از جمله كشورهاي 
قدرتمندي مانند آمريكا اقداماتي عملي 

براي جلوگيري از آلودگي گازهاي 
به . گلخانه اي در دستور كار ندارند

عكس، دولت آمريكا در تدوين 
سياستهايي كه منافع سرمايه داران 

مين مي كند و براي محيط بزرگ را تا
زيست مخرب است، فعاليت بيشتري 

براي نمونه و به ويژه مي توان به . دارد
صنعت سوخت فسيلي اشاره كرد كه 
شواهد علمي بسياري از تاثير مهم آن 

در واقع . در تغيير آب و هوا وجود دارد
بيشترين مسووليت جلوگيري از اقدامات 
جهاني براي بهبود محيط زيست، به 

   .گردن اياالت متحده است
نزديك به تمامي كشورها در حال 
حاضر نگران چگونگي تامين انرژي خود 

چين و آمريكا به .  هستند در آينده
هاي جديد اتمي مي  ه  ساخت نيروگا

انديشند، اما اغلب كشورها به خصوص 
 نيروگاه اتمي  بعد از فاجعه

   بهره ي ژاپن، در پي توسعه"فوكوشيما"
 از انرژيهاي ديگر به ويژه برداري 

  . اند برآمده  پذير  انرژيهاي تجديد
  

چگونه بايد در برابر اين حوادث * 
  آمادگي داشت؟

  

تجربه نشان داده كه فجايع طبيعي 
همواره بيشترين آسيب را به مردم فقير 
كشورهايي كه فاقد ساختار توسعه يافته 
هستند و به امكانات كمتري در هنگام 

زده . طبيعي دسترسي دارندبحرانهاي 
فيليپين هم مستثني از اين امر . است

نابرابريهاي اجتماعي در . نيست
سيستمي كه فساد، فقر و استثمار بيداد 

باوجود . مي كند، طبيعي است
گزارشهايي كه نشان مي دهد اين كشور 

 درصد داشته است، 8رشد اقتصادي 
بنابر آمارهاي رسمي، نزديك به يك 

ر خط فقر زندگي مي كنند، سوم مردم زي
 نفر فيليپيني يك نفر با كمتر از 4از هر 

يك دالر در روز زندگي مي كند، بيش 
از يك سوم جمعيت كشور نمي تواند 
براي خانواده اش مسكن و خوراك 

همه اينها در حاليست كه ... تامين كند و
اكثريت جامعه در خدمت ثروت اندوزي 

نه اي اقليتي ناچيز در داخل و افسا
  . شركتهاي خارجي است

فيليپين كشوري است كه بخش اعظم 
 خانواده است و 15ثروت در دست تنها 

از اين . ميليونها نفر در فقر بسر مي برند
جهت، فجايع طبيعي تلفات زيادي به 

دولت اين كشور سياست . وجود مي آورد
 ليبراليستي را با -رياضت اقتصادي نو 

طع خدمات اجتماعي براي مردم فقير و ق
نيازمندان اجرا كرده و همچنين به 
. خصوصي سازي بيشتر ادامه داده است

دولت اكنون در اين شرايط هم رسيدگي 
به وضع مردم را به همين شركتهاي 
خصوصي سپرده و يا به زبان ديگر، هيچ 

   .اقدام جدي انجام نمي دهد
  
  چه بايد كرد؟* 
نويسنده كتابهاي ، "ناومي كالين"

 Shock Doctrine و No Logo پرفروش

نيروي " حال انتشار كتابي با عنوان در
 و يك فيلم در "انقالب تغيير آب و هوا

وي كه از حاميان . همين زمينه است
سرسخت جنبش حفظ محيط زيست 

سرمايه داري براي ": است، مي گويد
كسب سود بيشتر، زندگي روي زمين را 

اين ديگر .  استبه خطر انداخته
موضوعي نيست كه بايد در كتابهاي 
علمي خواند، بلكه نمودارهاي آن در 

ما فقط با ايجاد . برابر چشمان ما است
يك سد و يك چالش بزرگ در برابر 
كمپانيهاي بزرگ مي توانيم كره زمين 

از اين رو به يك . را حفاظت كنيم
   ". نيازمنديم"انقالب جهاني"

بسياري از وي مي افزايد، حتي 
دانشمندان از نتايج تحقيقات علمي خود 

آنها كه به آرامي و . شوكه شده اند
سادگي تحقيقاتي را انجام مي دادند، به 
ناگاه متوجه شدند كه با سكوت شان 
ناخواسته در بي ثبات كردن نظم 

   .سياسي و اجتماعي جهان دخالت دارند
در حال حاضر مردم فيليپين نياز به 

به موازات اين، . ه دارندكمكهاي اولي
مبارزه عليه تغيير وضع موجود در 
كشورها و به لحاظ جهاني يك 

 عليه تخريب محيط زيست "انقالب"
   .ضروري است

اكنون ما در عصري زندگي مي كنيم 
كه همبستگي جهاني براي مبارزه عليه 
تخريب محيط زيست يك نياز 

خواست دسترسي به توسعه . ضروريست
بر جامعه جهاني قرار گرفته پايدار در برا

مبارزه در اين راه جدا از مبارزه . است
طبقاتي و نبرد عليه سرمايه داري و 

  .كمپانيهاي بزرگ نيست
در زير، ليست بدترين و بهترين  

كشورها و كمپانيهاي بزرگ به لحاظ 
حفظ محيط زيست براي تحقيق بيشتر 

  :آورده شده است
  : بهترين كشورها-

استاريكا، سوئد، نروژ، ايسلند، سويس،ك
جزاير موريس، فرانسه، اتريش، كوبا و 

  كلمبيا
  :كشور بدتر10 -

برزيل، آمريكا، چين، اندونزي، ژاپن، 
مكزيك، هندوستان، روسيه، استراليا و 

  پرو 
   : بهترين شركتها-

Walt Disney, Sony, Samsung, 

Volkswagen, IBM 

 

  :كمپاني بدتر10 -

Coca-Cola, Dow Chemical, 

DynCorp, Ford Motor Company, 

KBR (Kellogg, Brown and Root) 

A Subsidiary of Halliburton  

Corporation, Lockheed Martin, 

Monsanto, Nestle USA, Philip 

Morris USA and Philip Morris 

International 
 تنها ، بر اساس يك گزارش تازه-) 1(

 شركت در سراسر جهان مسئول 90
اي  وليد دو سوم از گازهاي گلخانهت

هستند كه موجب گرمايش زمين 
  )1392 آبان 30راديو فردا، .(شود مي
  

سكتاريسم در عراق، دست 

پرورده آمريكا و كارت بازي 

  نوري مالكي 

همزمان با ورود نوري المالكي به 
، ) آبان10(واشنگتن در روز اول نوامبر 

چندين بمب گذاري و حادثه خونين در 
اق روي داد و بر اين امر كه تحت عر

 حكومت فاسد و ديكتاتوري وي، عراق
در پرتگاه جنگي سكتاريستي داخلي 

شدت . بسر مي برد، تاكيد كرد
درگيريهاي خشونت آميز فعلي از سال 

  ,به.  تاكنون سابقه نداشته است2008

  7بقيه در صفحه 
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سازماندهي جنبشهاي 

عصر جديد پس از جنگ 

  )30(سرد 
  6بقيه از صفحه 

  

 بمب گذاري و 70طور متوسط هر ماه 
درگيري مسلحانه در عراق صورت مي 
گيرد كه حاصل آن كشته شدن نزديك 

 ماه اول سال 9 هزار نفر تنها در 5به 
 و زخمي گشتن هزاران نفر ديگر 2013
 نيز در همين حال ميليونها عراقي. است

  .ترك وطن كرده اند
به گزارش خبرنگاران، اختالفات فرقه 

اي به گسترش ناآراميها در اين كشور  
 2008دامن زده و خشونتها را از سال 

. ميالدي به باالترين سطح رسانده است
گفته مي شود كه پيكارجويان سني 

   .بيشترين عامل اين حمالت هستند
 به هر جهت، موقعيت عراق اكنون با دو

سال پيش در آخرين ديدار نوري مالكي 
از واشنگتن و زماني كه اوباما از ظرفيت 
باالي عراق و توانايي به دست گرفتن 
امور به طور مستقل داد سخن مي داد، 

 "اين بار مالكي از . متفاوت است
 كه "جنگي جهاني" و "ويروس القاعده

عراق در جبهه مقدم آن قرار گرفته، 
  .سخن مي گويد

 در اين باره "نيويورك تايمز"مه روزنا
درگيريها بين عراقيهاي ": مي نويسد

سني و شيعه كه توسعه القاعده دامن 
زده مي شود و تالشهاي نيروهاي 
امنيتي براي جدا نگه داشته سني ها و 
شيعه ها از يكديگر، نشاندهنده عمق 
. اختالفات فرقه اي در اين كشور است

رقه اي خشونتهايي كه با ريشه مواضع ف
در خاورميانه رايج شده، روندي است كه 
انقالب سوريه را به بن بست رسانده و 
در عراق نيز هر روز قوي تر مي شود، 
به طوريكه اين كشور را به مرز جنگ 

مارتين كوبلر كه . داخلي كشانده است
نماينده ويژه سازمان ملل براي عراق تا 
اوايل سال جاري بود، در اين باره گفته 

جبهه عراق و سوريه در حال ادغام " بود
   ".در يكديگر هستند

اين روزنامه در ادامه مي نويسد، همان 
قدرتهايي كه اين جنگها را در سوريه 
حمايت مي كنند، همانها در عراق هم 

  . مشغولند
 نيز در همين زمينه "اكونوميست"مجله 

ايران شيعه و عربستان ": مي نويسد
ين طرفها سعودي سني از جنگ افروزتر

  ".هستند
گروه بين "، از "جووست هيلترمن"

عراق ":  مي گويد"المللي براي بحران
بنايي است كه با كارتهاي كاغذي روي 
هم سوار شده و هر لحظه در معرض 

  ".فروريختن است
  

با ورود مالكي به واشنگتن، رسانه هاي 
سرمايه داري حرفهاي رايج خود مبني 

تالفها بين  بودن اخ"ديرينه و سنتي"بر 
. مسلمانان شيعه و سني را تكرار كردند

انتوني " از قول "نيويورك تايمز"
، تحليل گر سياستگذاري "كوردزمن

اين برخورد درون ": آمريكا مي نويسد
تمدنهاست، به جاي برخورد بين 

  . "تمدنها
اين داستان سرايي و انواع مشابه تنها 
براي سرپوش گذاشتن بر نقش جنگ 

  . اق استطلبان در عر
، نويسنده و تحليل )1 ("اشلي اسميت"

 "سازمان بين الملل سوسياليست"گر 
ريشه "در مقاله اي تحت عنوان 

امپرياليستي خشونهاي فرقه اي در 
، نويسنده "نير روزن" از قول "عراق

پس از خونريزيهاي : از پيامدها"مقاله 
 مي "جنگ آمريكا در جهان اسالم

ر كشور در حاليكه هرگز د": نويسد
عراق يك همگرايي كامل مذهبي وجود 
نداشت اما هيچ سابقه اي نيز از جنگ 
داخلي بين سني و شيعه تا زمان تهاجم 

هيچگاه هم . آمريكا به عراق وجود ندارد
تا اين حد رسانه ها و سياستمداران و 
روحانيون بسيج نشده بودند تا از فرقه 

اين جنگ . گرايي در عراق دم بزنند
ر عراق بود كه روابط بين شيعه آمريكا د

و سني را برهم زد، به طوري كه اگر 
يك غريبه را در عراق مالقات كني، 
اولين سوال از تو اين است كه شيعه 

  "هستي يا سني؟
اسميت معتقد است در حال حاضر 
مالكي سركوب سنيها زير عنوان جنگ 

  .عليه القاعده را پيش گرفته است
گر كشيده يك علت دي": او مي افزايد

شدن عراق به سمت جنگ داخلي، 
برخورد فرقه اي طبقه حاكمه منطقه با 

هنگامي كه مردم .  است"بهار عرب"
تونس و مصر حاكمان جبار خود را از 
تخت پايين مي كشيدند، طبقه حاكمه 
كشورهاي ديگر نگران وضع خود شدند 

 "جدا كردن و اشغال"و به استراتژي 
. رو آوردندكه آمريكا مبتكر آن بود، 

اكنون جنگ فرقه اي به سوريه هم 
بشار اسد كه با يك . كشيده شده است

جنبش مسالمت آميز براي تغيير روبرو 
شد، با آتش سنگين سالح و ارتش با 

وي با اعالم جنگ عليه . آن برخورد كرد
مخالفانش، وانمود مي كرد كه از اقليت 
دفاع مي كند و مخالفانش را 

سوي عربستان تروريستهايي كه از 
سعودي و آمريكا حمايت مي شوند، 

ساير كشورهاي بانفود منطقه نيز . خواند
مساله فرقه اي را در سوريه بزرگ كرده 
اند، دولت شيعه ايران و متحد آن لبنان 
و حزب اهللا از نيروهاي اسد حمايت مي 
كنند و حتي تن به تن با مخالفان در 

رژيم ايران . كنار ارتش اسد مي جنگند
از مالكي استفاده مي كند تا تجهيزات 
جنگي به رژيم اسد برساند و عربستان 
سعودي و قطر از افراطي گران فرقه اي 

   ".حمايت مي كنند
از ": اشلي اسميت در ادامه مي گويد

همين رو، پديده كشاكش فرقه اي شده 
از سوريه به عراق نيز گسترش پيدا 
كرده و خشونت را به سطوح باالتري 

ايران و عربستان سعودي هر . استبرده 
دو احزاب فرقه اي و شبه نظاميان آنها 

همين رفتار در . را حمايت مي كنند
عراق نيز دامنه پيدا كرده است و اين 
كشور را به بازيچه ي همه طرفها براي 

كسب قدرت در منطقه، تبديل كرده 
   ".است
  

در چنين شرايطي است كه مالكي به 
مالقات اوباما مي آيد و ادعا مي كند كه 
در جنگ با القاعده و جنگ عليه 
تروريسم هم پيمان و متحد آمريكا 

او به اوباما قول مي دهد كه ايران . است
را راضي خواهد كرد در مورد مساله 

همچنين قول مي . هسته اي كوتاه بيايد
ر سوريه دهد براي برقراري صلح د

در عوض مالكي خواستار . تالش كند
كمك نظامي از جمله هليكوپتر، كشتي 
جنگي و هواپيماهاي جنگي بدون 

 .سرنشين براي جنگ با القاعده مي شود
البته اگر به سابقه وي نگاه كنيم، روشن 
است كه او خود را فقط براي سركوب 

 . مخالفان تسليح مي كند
  

اي اوباما و ديگر طراحان سياسته
حكومتي در آمريكا با اين نگراني كه 
شايد عراق را كامال و براي هميشه به 
جمهوري اسالمي باخته اند، با مالكي 

، يك "اليوت انگل". مالقات مي كنند
مقام باال و سرشناس از حزب دمكرات 
: در مجلس نمايندگان آمريكا مي گويد

به نظر مي آيد ما خون داديم و همه "
خت كرديم، اما سرآخر پولها را ما پردا

ايران نفوذ بيشتري در عراق پيدا كرد و 
  ".اين بسيار آزار دهنده است

در همين رابطه اشلي اسميت مي 
آمريكا كه در اثر عقب نشيني ": نويسد

در افغانستان و عراق تضعيف شده، در 
موقعيتي قرار ندارد كه بتواند به مالكي 

به همين دليل با وجود . امر و نهي كند
ينكه بسياري از شخصيتهاي مجلس ا

سنا دست به انتقاد شديد از مالكي زده 
اند و او را به خاطر فساد و اعمال 
مستبدانه و سكتاريستي اش سرزنش 
كرده اند، اوباما او را تحت هيچ فشار 

دولت او تالش . قابل اهميتي نگذاشت
مي كند تا جايي كه مي تواند مالكي را 

   ".نگه داردبه سمت خود بكشد و آنجا 
 اوباما با ادامه فروش هواپيماهاي جنگي

F-16  و يك سيستم موشك دفاعي
براي كنترل حريم هوايي عراق و 

همچنين رهگيري محموله هاي هوايي 
جمهوري اسالمي كه براي اسد ارسال 
مي شود، موافقت كرد، اما درخواست 
مالكي براي دريافت 
. هليكوپترهاي چنگي را رد كرد

گر، از مالكي خواسته از سوي دي
شد كه دست از آزار 
سياستمداران سني بكشد و با 

اوباما . تقسيم قدرت موافقت كند
در واقع مالكي را براي ادامه 

   .جنگ داخلي ياري مي دهد
: اشلي اسميت معتقد است

اوباما هم مانند بوش اميدوار "
است كه از سنيها و كردها 
استفاده كرده و بتواند عراق را از 

ت ايران به سمت آمريكا سم
   ".سوق دهد

اين مشكل ": وي مي افزايد
است كه پيش بيني كنيم تا چه 
زماني درگيريهاي فرقه اي كه 
توسط آمريكا دامن زده شده، 

در حال . ادامه خواهد داشت
حاضر كرد، شيعه و سني بر يك 
امر مشترك پافشاري دارند و آن 
اين است كه چگونه هر يك مي توانند 

هاي صنعت نفت را كه اكنون در درآمد
. كنترل دولت است، به چنگ بياورند

همين هدف، بستري براي يك جنگ 
  ".داخلي تمام عيار است

. چالش ديگري كه در عراق وجود دارد
تمايالت گريز از مركز است كه به طور 
. كلي مي تواند به تقسيم عراق بيانجامد

برخي از كردها عاليمي نشان داده اند 
. خواهند از عراق جدا شوندكه مي 

بخشي از سنيها نيز خواهان 
خودمختاري در منطقه خود هستند و 
اين درحاليست كه دولت عراق مصمم 
است كنترل سراسر كشور را در دست 

  . داشته باشد
اگر چه نفوذ امپرياليسم آمريكا و رژيم 
مرتجع جمهوري اسالمي در عراق انكار 

نون به ناپذير است، اما آينده عراق اك
همزيستي گروهها و اقوام مختلف كشور 

كشورهاي ديگر و . عراق مشروط است
سازمانهاي بين المللي بايد براي باز 
. گرداندن صلح به اين كشور ياري كنند

دولت عراق به دليل جلوگيري از ايجاد 
نهادهاي دمكراتيك و فساد در همه 
اركان آن، مسووليت اين نابساماني را به 

 مردم عراق بايد براي .عهده دارد
برقراري جامعه اي سكوالر كه براي 
همه اديان احترام و حقوق مساوي در 
نظر مي گيرد و جامعه اي مدرن و آگاه 

دست اشغالگران، از رژيم . تالش كنند
جمهوري اسالمي گرفته تا آمريكا و 
. غرب، بايد از اين كشور كوتاه گردد
 اينها ممكن نيست مگر در اتحاد مردم و

مبارزات كارگران و زحمتكشان اين 
  . كشور

 و ييكايفعال ضد جنگ آمر  )1(
 ستياليسوس" هيري تحرأتيعضو ه

، "كانتر پانچ" او در ي، نوشته ها"ويرو
 ي چاپ م"يز" و مجله " نتيز"

  شود
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 "كاغذ پاره"تحريمهاي بين المللي از 

پا را فراتر نهاده و تبديل به معضلي 
اساسي براي رژيم واليت فقيه شده 

كار براي رژيم آنچنان باال گرفته . ستا
كه بعد از مدتها ايما و اشاره، پايوران آن 

 6به حرف آمدند و خواستار مذاكره با 
قدرت جهاني جهت كاهش تحريمها 

پيداست كه در اين كار به ناگفته . شدند
هيچوجه علي خامنه اي و پادوهاي او 

 اندكي منافع مردم  حتيدر اركان قدرت
 از ، زيرا اگر اينگونه بود،را در نظر ندارند

 جلو اين فاجعه را مي ست مي بايابتدا
 تحريمها در آثاركه   وقتيفقط. گرفتند

تمام منافذ رژيم كارگر شد و مشكالت 
دستان و ريزه خواران  كارب،رخ نماياند

كار شدند تا چاره ه خوان يغما دست ب
  .جويي كنند

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

 تا كنون چندان كارگر ،هدف گرفته
كمبود آشكار دارو در بازار . نيفتاده است

تحريم عليه بيماران،  ادعايكشور و 
ترين افراد را هم  حتا كم اطالع
 زيرا به يمن وجود ،نتوانست بفريبد

دستگاههاي ارتباط جمعي همگان مي 
دانند كه دارو شامل تحريم نيست و اين 
دستهاي آلوده و جنايت پيشگان رژيم 
است كه اينگونه با زندگي مردم بازي 

 خشم مگر از اين راه بتوانندتا مي كند، 
و نارضايتي مردم از شرايط موجود را به 

  . سمت خارج منحرف كنند
دارو و مواد غذايي شامل تحريمها نمي 
شود و هر گونه بهانه رژيم در مورد 
كمبود اين اقالم به معني وارد آوردن 
فشار بر مردم تهيدست براي مقاصد 

پس چه چيزي . سياسي معنا مي دهد
 ،باعث مي شود كه علي خامنه اي

هاي خود را براي مذاكره روانه كند پادو
  تا اندكي از فشار تحريمها بكاهند؟

  

  واكنش زير فشار

روي كار آمدن دولت روحاني با رنگ 
بنفش و كليدي زنگ زده، نه تنها 

 بلكه آمار ،گرهي از كار مردم باز نكرد
اعدامها به شدت رو به فزوني نهاد و 
بگير و ببند دستگاههاي داغ و درفش 

گلوي روزنامه . باره پيدا كردرونقي دو
نگاران و صاحبان قلم فشرده تر شد و 
بر تعداد گله هاي اوباش حكومتي در 

  . خيابانها افزوده گشت
به اين داليل روشن مي توان گفت كه 

 تغيير ويترين رژيم ،وجود دولت روحاني
رو به جامعه جهاني است براي عبور از 
گردنه سختي كه قطار بي دنده و ترمز 

  .ر آن گير افتاده استد
منهاي امپراتوري مالي و اقتصادي اي 
كه خامنه اي آنرا كنترل مي كند، 
بسياري از اهرمهاي قدرت او با پولهاي 

او . مي شودروغنكاري باد آورده نفتي 
كه ثروت ملي مردم ايران را همچون 
ارث پدر خود و آخوندهاي گردن كلفت 

هاي و مفتخور مي داند، از راه اين درآمد
كالن است كه همه نهادهاي داخلي و 

بند .  خود را تغذيه مي كندخارجي قدرت
 پترودالرها و فشردن گلوي  درآمدآمدن

آن توسط تحريم از يك طرف و بلوكه 
كردن داراييهاي كالن اش از سوي 

پادوهايش را از آنها و ديگر، دست او 
بديهي است بدون اين . كوتاه مي كند

بري جهان اسالم و پترودالرها عربده ره
 يك خالفت اسالمي بي  برپاييسوداي

 هزينه هاي سرسام آور. معني مي شود
در داخل و خارج كشور پروژه هاي او 

آنچنان سنگين است كه بدون دسترسي 
به دالرهاي نفتي ادامه حيات آنها 

  . ممكن نيست
هرچند در داخل كشور بعضي از 
نهادهاي سركوب نظامي و امنيتي 

ر اقتصادي و اجرايي هستند متولي امو
. تا دست و كيسه شان از پول پر باشد

اما بدون يك ارتباط گسترده بين المللي 
 اين نهادها نيز به ،و رابطه اقتصادي

دور ه سرگيجه دچار خواهند شد، زيرا با ب
خود چرخيدن و دست درازي به منافع 
يكديگر مي رود تا بين آنها نيز كشاكش 

اين است كه . دوجود آيه و درگيري ب
 است تا روزنه هاييچاره كار باز كردن 

بتوانند با جهان بيرون ارتباط بر قرار 
كنند و با زد و بندهاي اقتصادي و 
سياسي از يك طرف كيسه شان را پر 

 امكان ارتزاق ،تر كرده و از طرف ديگر
.  خود را فراهم نمايندزيرمجموعه هاي

اينها فقط بخشي از داليلي است كه 
رت گفتگو و مذاكره پيرامون پرونده ضرو

 مي  رژيمتخلفات اتمي را به روي ميز
  .كشد

هسته مذاكره ارگان اجرايي جابجايي 
 امور ارت از شوراي امنيت ملي به وزاي

 در حاليكه همگان مي دانند - خارجه
 بايد با مشورت رهبر و  آنبرگماري وزير
بيرون آوردن مهره  فقط - تاييد او باشد

 جيب ديگر و گذاشتن درب از يك جي
اما به هرحال بايد بزك . معنا مي دهد

تيم جديد از بيخ و بن نشانه هاي 
جديدي را داشته باشد تا چرخش خامنه 

  .اي در سياست خارجي را نشان دهد
  

 تير در مورد 30هرچند خامنه اي در 
 آمريكايي در مورد هاياظهارات مقام
در ابتداي امسال هم ": مذاكره گفت

م كه به مذاكره با امريكا خوشبين گفت
امريكاييها غيرقابل اعتماد و ... نيستم 

غيرمنطقي هستند و در برخوردهايشان 
  ".صادق نيستند

 شهريور در مالقات 26اما اندكي بعد در 
من مخالف ": با فرماندهان سپاه گفت

حركتهاي صحيح ديپلماسي نيستم، بنده 
معتقدم به همان چيزي كه سالها پيش 

 " به نرمش قهرمانانه،مگذاري شدنا
  .هستم

اينكه او از يك سو آمريكاييها را غير 
قابل اعتماد مي داند و به آنها خوش 
بين نيست و از سوي ديگر موافق 

نرمش "ديپلماسي مي شود و معتقد به 
 خود گوياي وضعيت به ،"قهرمانانه

غايت بغرنجي است كه در آن گرفتار 
 كه او خود اين گرفتاري. شده است

.  ساخته را بايد چاره كنديشبراي خو
اين است كه روحاني در سفر به 

 بر خالف احمدي نژاد، ،نيويورك
نورچمشي و فرد مورد اعتماد خامنه اي، 
دست از حرفهاي بي سر و ته بر مي 
دارد و تالش مي كند تا چهره ديگري 

روحاني در . از رژيم را به نمايش بگذارد
 با اوباما گفتگوي پايان اين مسافرت

تلفني مي كند و اينگونه نه تنها خود را 
 بلكه سعي دارد تا ،تابو شكن مي داند

 براي علي خامنه اي شوردارا دست آن
  . نيويورك بنامد سفراز

اما در فرودگاه تهران از او با لنگه كفش 
و صف نمازگزاران خياباني كه مسير 
ماشينش را سد كرده بودند، استقبال 

د و هوار جريانهاي مختلف از دا. شد
روزنامه كيهان گرفته تا سعيد جليلي 

، اطرافيان احمدي )مذاكره كننده قبلي(
نژاد و بخشي از نمايندگان مجلس تا 
بخشهايي از سپاه و آخوندهاي رنگار و 

. به آسمان مي رسد.... وارنگ و مداح و 
به  كه خامنه اي كشدجايي مي ه كار ب

:  و مي گويد به ميدان مي آيدشخصه
برخي از اقدامات مسووالن دولت در "

  ".سفر نيويورك به جا نبوده است
اينگونه مخالفت، خود نشانه اي از 

 زيرا ظريف در ،نرمش قهرمانانه اوست
مجلس و ديگر نشستهايي كه براي 

 با مد ،پاسخگويي او ترتيب داده بودند
وتشديد تكرار كرد كه همه كارهاي با 

 انجام شده " رهبريمقام معظم"اطالع 
  .است

  

  توصيه هايي از لندن 

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

 قدرت 6مي كند تا در ژنو با نمايندگان 
برنامه ريزيها شروع . جهاني روبرو شود

دازي، گفتگو و نظريه پربازار مي شود، 
گمانه زني، خط دهي و كشاكش گرم 

  سر و كلهاين وسط به يكباره. است
 وزير امور خارجه سابق ،جك استراو

انگليس و يار گرمابه و گلستان روحاني 
بي بي "همچون هميشه . پيدا مي شود

 در اختيار اوست كه همه "سي
 "كارشناس" را به عنوان يشطرفها

يف او پس از تعر. مورد خطاب قرار دهد
مذاكرات با اشاره به  ،و تمجيد فراوان

روحاني را تاييد صالحيت كرد و  ،قبلي
خرج   او هيچگونه نرمشي به": گفت

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

جان كالم جك استراو در مورد 
كار هم گرفته ه مذاكرات پيش رو كه ب

ته سومي هم هست و نك" :شد اين بود
آن اينكه براي اين كار بايد مقدمات 

  ".زيادي در پشت پرده آماده شود
 ! مخفي كاري كنيد،به يك كالم

 ارتباط يتوافقات را از مردم و دستگاهها
 زد و بندها در !جمعي پنهان نگه داريد

پشت پرده انجام شود و كسي از آنها 
 اين نصايح از سوي دو !مطلع نگردد

 كشور و عوامل 6ماجرا يعني طرف اين 
  .كار بسته شده رژيم ب

يعني مذاكره اي كه مربوط به منافع اين 
عموم مردم است از آنها پنهان مي شود 

 و رسانه ها و عمومي عرصهو از 
 به پشت آندستگاههاي ارتباط جمعي 

مي رانده  حوزه خصوصي ،پرده يعني
 در پشت پرده شودشود و معلوم نمي 

تها و رژيمهاي غالب و نمايندگان دول
منافع مردم چه زد و بندهايي  گرد حاكم

  .خواهند كرد
تر مي  هرچه به زمان مذاكره نزديك

 تب و تاب طرفين نيز باالتر مي ،شويم
در تهران شهرداري اقدام به نصب . رود

صداقت "بيلبوردهايي در مورد 
 مي كند كه ادامه همان "آمريكايي

 اعتماد حرفهاي گذشته خامنه اي و عدم
نزديك شدن سيزده . او به مذاكره است

سالگرد اشغال سفارت آمريكا در ( ،آبان
 گمانه زنان در مورد شعارهاي )تهران

كشمكش باندهاي اين روز و چگونگي 
در . حكومتي را به خود مشغول مي كند

همگان مي دانند برخالف حالي كه 
 از همه ،الف و گزاف عوامل رژيم

 به اين مذاكره بيشتر آنها هستند كه
 هااميد بسته اند، اما چگونگي برخورد آن

. با اين موضوع نيز مهم به نظر مي رسد
 12 خامنه اي روز ،در اين آشفته بازار

آبان خود به ميدان مي آيد و برخالف 
مذاكره ":  مي گويدشگفته هاي سابق

كنندگان ايراني بچه هاي خود ما و بچه 
نها را هاي انقالبند و هيچ كس نبايد آ

  ".سازشكار بنامد
مذاكره كنندگان ": او همچنين گفت

ماموريت سختي را بر عهده دارند و هيچ 
كس نبايد ماموري را كه مشغول كاري 

  ". تضعيف كند،است
با اينكه خامنه اي تالش كرد تا اندكي 
از فشار نيروهايي كه تيم مذاكره كننده 
و دولت را با بدترين اتهامات مورد 

اما  بكاهد، داده بودندهجوم قرار 
تظاهرات سيزده آبان با تداركات وسيع 
انجام گرفت و از هميشه تندتر وتيز تر 

هرچند خامنه اي . به آمريكا تاختند
بسيار واضح گفت كه تيم مذاكره كننده 

   است و تصميمها در "مامور"تنها 
  9بقيه در صفحه 

  

 توافق به مخفي كاري بر سر جام زهر اتمي

 جعفر پويه
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توافق به مخفي كاري 

   بر سر جام زهر اتمي
  
  

  8بقيه از صفحه 
باالترين رده هاي حكومتي گرفته مي 
شود، اما ميدانداري نيروهاي ذي نفع 
نشان داد كه كاله خامنه اي چندان 
پشمي ندارد و مدتهاست كه آنها براي 

  .حرفهاي او تره هم خرد نمي كنند
 آبان مذاكرات 16اما به هرحال روز 

 وزير ،جواد ظريف. ي در ژنو آغاز شداتم
امور خارجه رژيم واليت فقيه در يك 
حركت ناشيانه سعي كرد خود را شبيه 

 كمر دردش اطواراو . دكتر مصدق بسازد
ديدن تيتر روزنامه كيهان عليه خود  با را

.  توضيح دادو تيم مذاكره كننده اتمي
معلوم نبود اگر افرادي اقدام به كفن 

 در برابر ديدگان ه زنيپوشيدن و سين
وي سر بر  چه باليي ، مي كردندظريف

  مي آمد؟
  

   شد"غيرضروري"بحراني كه 

ظريف در ژنو قبل از اينكه به محل 
 صبحانه كاري را با ، بيايدتمذاكرا

اشتون صرف كرد و قرار و مدارهاي 
 به اين او. اوليه در آنجا گذاشته شد

دليل بر اين گفتگوها نظارت دارد كه 
اني در تبليغات انتخاباتي اش گفته روح

او مذاكرات در سطح  دوره بود كه در
و از  انجام شده وزراي خارجه كشورها

اينكه سطح آن تنزل كرده و به افراد 
دست سوم و چهارم ديپلماسي واگذار 

او در . ه بود ابراز نارضايتي كرد،هگرديد
نيويورك نيز سعي كرد بر خالف معمول 

 وزير ،كري ظريف و جان ،رژيم
امورخارجه آمريكا را پشت يك ميز 
بنشاند تا عزم خود را براي باال كشيدن 

به زبان . سطح مذاكرات نشان دهد
اولين گام علني  اقدام نيويورك ،ديگر

  .بود "ديدن كدخدا" روحاني براي
 آبان هر چند ظريف حضور 16اما در 
 اما سرپرستي هيات مذاكره ،داشت

عراقچي، معاون عباس را كننده ايراني 
امور حقوقي و بين الملل وزارت خارجه 

 كشور مقابل نيز 6از . به عهده داشت
 ،معاون كاترين اشتون، هلگا اشميد
معاون وزير امور خارجه ، وندي شرمن

 سرگي رياكوف از روسيه، ،آمريكا
سايمون گس از بريتانيا، ژاك او ديبر از 
فرانسه، هانس ديتر لوكاس از آلمان و 

مدير كل اداره خلع سالح ، نپنگ س
   .وزارت امور خارجه چين حضور داشتند

، علي رژيمدر مورد تيم مذاكره كننده 
اكبر صالحي، معاون رييس جمهور و 
رييس سازمان انرژي اتمي و وزير امور 

مذاكره كنندگان ، خارجه پيشين گفت
. ايراني با اختيارات وارد مذاكره شده اند

سته اي موضوع ه": او تصريح كرد
باالتر از همه موضوعات است و مقام 
معظم رهبري شخصا سكاندار آن 

  ".هستند
 آنچه در ژنو مي گذرد را ،با اين حساب

. در اصل علي خامنه اي رهبري مي كند

در مورد آنچه در صبح اين مذاكرات 
 مايكل مان، سخنگوي اشتون ،گذشت

امروز صبح پيشنهاد ايران را از ": گفت
بسيار مفيد . ف شنيديمزبان آقاي ظري

مذاكرات را بعد ازظهر از سر مي . بود
  ".يات بيشتر بپردازيميگيريم تا به جز

در مورد اين پيشنهاد و چند و چون آن 
 ،هيچ كسي حرفي به ميان نياورده است

اما گفته مي شود كه اين طرح 
پاياني بر يك بحران غير "پيشنهادي 

 " آغازي براي افقهاي جديد،ضروري
  .داشته استنام 

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

يك بحران "دهند كه چرا باعث و باني 
 شده اند كه كشور را تا لبه "غيرضروري

پرتگاه يك جنگ كشانده است؟ چرا 
 به سالهاست بحراني را دامن زده اند كه

 اقتصاد و توليد "ريغيرضرو"طور 
كشور را دچار يك معضل بزرگ كرده و 

را به باد  بسياري از منابع اقتصادي آن
  داده است؟

در مورد اين طرح خبرگزاري حكومتي 
: ايرنا از قول عباس عراقچي مي گويد

اين طرح محرمانه است و محرمانه "
ماند تا مذاكرات به نتيجه   باقي مي

  ".برسد
خنگوي خانم همچنين مايكل مان، س

مذاكره به خوبي آغاز ": اشتون نيز گفت
 اما تمامي طرفها توافق كرده اند از ،شده

يات مذاكرات خودداري يافشاي جز
  ".ورزند

يك مقام آمريكايي كه نامش ذكر نشده 
براي ": به روزنامه نيويورك تايمز گفت
يات فني ينخستين بار ما مذاكراتي با جز
هم ادامه دقيق داشتيم كه بعد از ظهر 

  ".پيدا كرد
 كه نمايندگان رژيم  بودامر پيدااهر از ظ

  با تا به هر شكل ممكنشتندتالش دا
در . دست پر از اين مذاكره بيرون بيايند

 ظريف به خبرنگاران ،پايان روز نخست
مذاكرات امروز آن طور كه ": گفت

همكارانم گزارش داده اند، بسيار مثبت 
مرحله بوده و زمينه براي ورود به 

نگارش متن فراهم شده كه آن هم 
 بايد جزييات .ي استرمرحله دشوا

  ".هماهنگ شود تا جلو برويم
 باراك ،در پايان روز دوم يعني پنج شنبه

 رييس جمهور آمريكا به شبكه ،اوباما
اين امكان ": تلويزيوني ان بي سي گفت

هست كه با ايران به توافقي چند مرحله 
ه ايران اي برسيم؛ به اين شكل ك

نخست هرگونه پيشبرد برنامه اتمي خود 
را متوقف و ما نيز تحريمها را نسبتا 

  ".كاهش دهيم
همچنين به دعوت كاترين اشتون، جان 

يل را نيمه تمام يكري سفر خود به اسرا
سفر كري با . گذاشت و راهي ژنو شد

پوشش وسيع رسانه اي روبرو گرديد و 
را نشانه  اكثر رسانه هاي خبري آن

روشني از امكان توافق هسته اي 
 يران وز،پس از جان كري. دانستند

خارجه بقيه كشورهاي حاضر در مذاكره 
  .نيز روانه ژنو شدند

جان كري به محض رسيدن به ژنو در 
 هتل محل اقامتش در مورد علت برابر

توافقي صورت ، حضورش تاكيد كرد
نگرفته و براي كم كردن فاصله 

  .است به ژنو آمده ديدگاهها
همچنين عباس عراقچي به شبكه خبر 

در صورت توافق اين امكان ": گفت
وجود دارد كه نشستي در سطح وزيران 

   ".امور خارجه برگزار شود
او درباره طرحي كه قرار است در ژنو به 

به نظر مي ": امضا برسد، تاكيد كرد
رسد سندي امضا نمي شود و در اين حد 
خواهد بود كه يك بيانيه مشترك صادر 

  ".شود
 از نظر طراحي يك ه اين ترتيبب

ه  پر سر و صدا، دولت روحاني بتبليغات
او كه از قبل طرح . خوبي عمل كرد

رجه كشورهاي گردآوري وزراي خا
شركت كننده در مذاكره را در آستين 
داشت، با اجرايي كردن آن تمام رسانه 

در حالي . ها را به سوي خود جلب كرد
كه كري از يك طرف و از عراقچي از 
طرف ديگر تكرار كردند كه توافقي 
حاصل نشده و حتا عراقچي گفت كه در 

 خارجه حداكثر يرانصورت جلسه وز
اين همه ، پس مي شودبيانيه اي منتشر 

دعوا و  سر و صداي براي چه بود؟
 يليهياهوي نتانياهو نخست وزير اسرا

  ؟بر سر چه بود
 يا ،يا كري و عراقچي دروغ مي گويند

اينكه كاسه اي زير نيم كاسه است و به 
اشا حرا   همه آن،توصيه جك استراو

   .مي كنند
 نبود كه خامنه اي در سخنراني تصادفي

اگر مذاكرات به ": گفت آبان 12روز 
 ولي اگر نتيجه ،نتيجه برسد كه چه بهتر

 معنايش اين باشد كه كشور ،نگرفتند
  ".بايد روي پاي خودش بايستد

 تا گويياو آنچنان حرف مي زند كه 
كنون كشور روي پاي كس ديگري 
ايستاده بود كه از اين به بعد بايد روي 

هرچند او مشتاقانه ! پاي خودش بايستد
ظار يك توافق حداقلي است تا در انت

  .اندكي از فشارها بر رژيم را كاهش دهد
در پايان اين روز عراقچي به خبرگزاري 
: ايسنا در مورد تفاهم نامه احتمالي گفت

متني مشترك به طور بيانيه شامل "
اهداف (طرح سه مرحله اي ايران 

در حال ) مشترك، گام اول، گام آخر
ن همان مذاكره است و چارچوب اين مت

چارچوب طرح پيشنهادي ايران است كه 
 نيز بر 2 ارايه شد و در ژنو 1در ژنو 

روي آن بحث مي شود و قرار است بر 
  ".همين مبنا به نتيجه برسيم

اين در حالي است كه مذاكرات سه 
جانبه ظريف، اشتون و كري پس از 
بيش از چهار ساعت پايان يافت و جان 

يكه در حال": كري در مورد آن گفت
 براي كم كردن فاصله تالش مي

. دست آورديمه كرديم، پيشرفتهايي ب
هنوز كارهاي بيشتري هست كه بايد 

  ".انجام دهيم
به هرحال روز دوم در سر و صداي 
رسانه ها و ماراتن مذاكرات سه جانبه 

  .ظريف، اشتون و كري به پايان رسيد

روز سوم وقتي كه مايكل مان خبر داد 
م اشتون مشغول كه جان كري و خان

 ، لوران فابيوس،مذاكره و مشاوره هستند
: تاكيد كردوزير امور خارجه فرانسه 

تاسيسات آب سنگين اراك و غني "
 درصد، مورد 20سازي در سطح 
  ".اختالف طرفين است

  

  توافقهاي پنهاني و بازي دوجانبه

طوالني شدن اين مذاكرات از سوي 
كارشناسان از يك سو نشانه اختالفات 

 مثبت ارزيابي ،ميق و از سوي ديگرع
 فابيوس در مصاحبه با ،همزمان. شد

در اين مرحله ، يك راديو فرانسوي گفت
نهايي شدن قراردادي با ايران اصال 

پيش ": افزودفابيوس . قطعي نيست
نويس اوليه اي تهيه شده است كه مورد 

.  كشور حاضر در مذاكره نيست6تاييد 
 بتوانيم ن نيستم كهيبه هيچ وجه مطم

  ".به سرانجامي برسيم
 به بعد است كه بعضي از  نقطهاز اين

كارشناسان گفتند دست پخت كري و 
ظريف مورد پسند كشورهاي ديگر نبوده 

خبرگزاري . و پس زده شده است
: حكومتي ايرنا در اين مورد نوشت

برخي تحليلگران معتقدند كه آنچه كه "
از ديپلماتهاي فرانسوي و آلماني و 

ستمداراني كه با مذاكره كنندگان سيا
شود، حكايت از   شنيده مي ارتباط دارند

آن دارد كه علت و اشكال پيش آمده 
اين است كه ايران و آمريكا در تهيه 

قرار بود اين . متن توافقنامه عجله كردند
 به امضا 5+1توافقنامه توسط گروه 

  ".برسد
ايرنا، لوران فابيوس را مانع توافق اعالم 

ها و محافل   تمام رسانه": و نوشتكرد 
سياسي پيش بيني مي كردند كه در اين 
دور از مذاكرات طرفين به يك توافق 
بزرگ و قابل توجه دست خواهند يافت، 
اما با زياده خواهيهاي لوران فابيوس، 
وزير خارجه فرانسه در سومين روز 
مذاكرات ناگهان صفحه شطرنج بازي 

ن آچمز تغيير كرد و مذاكره كنندگا
  ".شدند

 فابيوس و چرخش  ازدشمن سازي
نمايندگان رژيم از آمريكا به سوي 

  شكستفرانسه و مقصر دانستن آن در
اين دور از مذاكرات باعث شد كه جان 
كري، وزير امورخارجه آمريكا در اين 

 آبان 20او روز . مورد موضعگيري كند
قدرتهاي جهاني با ": در ابوظبي گفت

 ولي ايران ،ه بودندهم به توافق رسيد
قادر نبود كه اين توافق را در آن لحظه 

  ".خاص بپذيرد
 ،اين همراهي وجود داشت": وي افزود

  ".ولي ايران آن را نپذيرفت
هرچند به نوشته خبرگزاريها از ژنو، 
ظريف خود در روز شنبه با لوران 
فابيوس و كاترين اشتون ديدار سه 

 از جانبه اي را برگزار كرده بود و بعد
اين ديدار خبرگزاري ايسنا از قول 

احتمال ":  ايراني خبر داده بودهايمقام
  توافق بر بيانيه مشترك ايران با اعضاي 

   كه شش وزير خارجه آنرا 1+5
  10بقيه در صفحه 
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توافق به مخفي كاري 

   بر سر جام زهر اتمي
  

  9بقيه از صفحه 
  ". كنند، قوت گرفتي ميندگينما

 خارجه راني خبرهاست كه وزني از اپس
 و آلمان هي فرانسه، روسا،يتاني بركا،يآمر

 راني امي رژندگانيبدون حضور نما
 برگزار كردند تا پس از توافق، يجلسه ا

. رند بگذااني را با آنها در مجهينت
 ي جلسات اكبر هاشمنيهمزمان با ا

 صي مجمع تشخسيي ر،يرفسنجان
 جلسه روز ر دهي فقتي والميمصلحت رژ

:  مذاكرات گفتنيشنبه مجمع درباره ا
 هم متوجه شد مذاكره كننده ها ايدن"

 يباني و به تبع آن پشتي رهبريبانيپشت
مردم و مسووالن را هم دارند و اگر 

 شدند و ي نمي نبودند، آنها جديجد
 ژنو ي خارجه شش كشور راهيوزرا

 ي ساعته آقا5 شدند و مذاكره ينم
 لي و خانم اشتون دلي كري با آقافيظر
  ". دو طرف استتي بر جديخوب

 دي تاكگري بار دي سخنان رفسنجانني ابا
 ي گذرد از سويكرد كه آنچه در ژنو م

 به ي شود و او براي مي رهبريخامنه ا
 گريه زبان د باي جهيدست آوردن نت

 آماده بوده و " جام زهردنيسركش"
 است كه لي دلنيبه هم.  داردتيجد
 خارجه شش كشور در ژنو حضور رانيوز

 و به حلق او ده زمانهيدارند تا آن را پ
  . كنندريسراز

 دور ني ااني حرفها در پاني با همه ااما
از مذاكرات همچنان كه از قبل 

 يرا معاون اشتون و وز،يراني ايمقامها
خارجه شش كشور حاضر در ژنو گفته 

 ي حاصل نشد و دور بعديبودند، توافق
  . آبان محول شد29 و 28مذاكرات به 

 ي آنچه از مجموع خبرها و حجم باالاما
 جهي توان نتي ممي رژيشانتاژ خبر

  : است كهنيگرفت ا
 ي جمهورمي رژيپلماسي دستگاه د-1

 و پلماتي دخي شي با همراهياسالم
 مدت بر ني كرد در ايت سع بدسديكل

خالف گذشته، خود را مشتاق مذاكره و 
به .  كندي معرفيتوافق به افكار عموم

 همدست ي جهت با خط دهنيهم
، ابتدا حوزه "استراو" اش يسيانگل

 را از متن مذاكرات حذف كرد و يعموم
 و يي تالش نمود تا با مظلوم نماسسپ
 حق به جانب گرفتن در حضور افهيق

 ،يامور خارجه شش قدرت جهان رانيوز
 را مقصر و كارشكن يگريكسان د

  . كنديمعرف
 و جان في مدت ظري مذاكره طوالن-2

 داد كه ي طرف نشان مكي از يكر
 كاي از آمري سازطاني و شي دشمنميرژ

 كسان گر،ي ديرا كنار نهاده و از سو
 ني را مخل سر گرفتن روابط بيگريد
بان به ز.  كردي معرفكاي و آمررانيا
 كرد تا ي چند روز سعني در امي رژگريد

، ي شش قدرت جهاننيدر جبهه ب
 كند و جادي اكاي اروپا و آمرني بيشكاف

 قدرتمند ي از كشورهايكيفرانسه 

 طرح مزورانه خود ني اي را قربانيياروپا
  .سازد

 عي با واكنش سرمي طرح رژني ااما
 و دي مقابل به شكست انجاميطرفها

اعالم كرد كه  درنگ ي بيجان كر
 توافق را در آن ني قادر نبود كه ارانيا"

  ."رديلحظه خاص بپذ
 زي دولت آلمان ن،ي با جان كرهمزمان

 فرانسه " سازندهكرديرو"به خاطر آنچه 
 خواند، از راني با ايدر مذاكرات هسته ا

 نكهي ايبرا.  كردري كشور تقدنيا
 اثبات كنند كه دست يمقامات غرب

 را يحسن روحان مي و تراني اميرژ
خوانده اند، باراك اوباما روز چهارشنبه 

 جمهور سيي آبان با فرانسوا اوالند، ر23
 گفتگو كرد و بر آنچه در يفرانسه تلفن

 آنرا رشي كرده و پذديژنو گذشت تاك
 محكم و قابل ،يجد" ي انهيزم

  .  به توافق خوانديابي دستي برا"اعتماد
 بر ي از مضمون كالم جان كرهرچند

 مي مذاكره كننده رژمي كه تدي آيم
 از خود ياريبرخالف همه ادعاها، اخت

 كردن متن يي نهاي برادينداشته و با
 خامنه نيتوافق، آن را به تهران برده و ا

 در اصل با سند جام دي ست كه بايا
 حسن ميزهرش موافقت كند، اما ت

 با شكاف انهي مني كرد تا اي سعيروحان
 خود باز يرا بي تونلف،يدر حبهه حر

 يكرده مگر از محل آن بتواند روزنه ا
 به يريموضعگ.  كندداي عبور پيبرا

 نشان يي و اروپاييكايموقع مقامات آمر
 ارزش ي بياستهاي سنيداد كه دوره چن

 رايز.  بسر آمده استيو كودكانه ا
 ي جمهورمي دانند رژيهمگان م

 قرار دارد كه بدون ي در بن بستياسالم
 ي در پرونده اتمينينشتوافق و عقب 

 كي يطراح.  تواند از آن خارج شودينم
 ي نميغاتي پر سر و صدا و تبلونيآكس

 ني را جانشليي اسراايتواند فرانسه 
 ي كند و افكار عمومكاي با آمريدشمن

 ي دشمن سازني اداريهم چندان خر
  .نشد

  
   از جام زهري اجرعه

 دور نكهي قبل از اي آبان ساعت29 روز
رات در ژنو آغاز شود؛ خامنه سوم مذاك

 در تهران انيجي در جمع بسيا
 ليي اسراي كرد و با لحن لمپنيسخنران

 روز نشان نياو در ا. را خطاب قرار دارد
 8 نژاد در ي احمداتيداد كه منشا ادب
 او ،يبار.  كجا بودينيسال بحران آفر

 نظام ايآ": فت گي سخنراننيدر ا
 است، گراني به دنبال جنگ با دياسالم

 كه از دهان سگ هار نجس يجمله ا
 دهي شنيستيوني صهمي رژيعنيمنطقه 

 جهان ي برايدي تهدراني شود كه ا يم
 هستند كه يي جهان آنهاديتهد. است

 نداشته اند، اي دني برايزيجز شر چ
  ". نامشروعمي رژنيمانند هم

 مي خواه يما م":  كرددي در ادامه تاكاو
 يحت. مي باشبا همه ملت ها رابطه داشته

 ما م،ي نداري هم دشمنكايما با ملت آمر
 و استكبار مشكل كايبا دولت آمر

  ".ميدار
 شود او درخواست ي مشخص منيبنابرا

 از ي را در بسته اكايرابطه با آمر

 تا حداقل چدي پي مليي به اسرايفحاش
 خود اتي گردآورده را با ادبيهايجيبس

 لي دلني به همديشا. ديدلخوش نما
 فرمانده ،ي جعفري كه محمدعلباشد

 ي مي سخنرانكيسپاه پاسداران در 
 عار شكاي مقابل آمرستادنيا" د،يگو

 تي و همزمان سا" انقالب استياصل
 بدون اشاره به سپاه ي در گزارش"ندهيآ"

 مسووالن يبرخ": سدي نويپاسداران م
 ي نهاد، منتقد برنامه هاكي يفرهنگ

ا را  برنامه هني هستند و امايصدا و س
  ". دانندي نمي انقالبيبه حد كاف

 گزارش كه فرماندهان سپاه ني ااز
 تحت نظارت يماي سي صدايبرنامه ها

 ي نمي انقالبيرهبر را به اندازه كاف
 شود ي مي پاسدار جعفريدانند و حرفها

 ني اني برداشت كرد كه بنگونهيا
 استي بر سر سيفرماندهان و خامنه ا

 ي مكايمر و ارتباط با آمي رژيخارج
 باشد ه وجود داشتي جديتواند اختالف

 هاي سخنراناي گونه گزارشات نيكه در ا
  . كندي مانيخود را نما

 روز دور سوم ني هرحال در سومبه
 خارجه يمذاكره در ژنو، سر و كله وزرا

 گمانه گريبار د.  شدداي پي قدرت جهان6
.  باال گرفتي بر سر توافق حداقلهايزن

 ري وزگ،ي همايلي روز ونيدر ا
:  به خبرنگاران گفتسيامورخارجه انگل

 كمك به مذاكره ي خارجه برارانيوز"
 لزوما به ان حضور آنيآمده اند، ول

 كار اني به توافق و پايابي دستيمعنا
  ".ستين

 به خبرنگاران في جواد ظرنيهمچن
 يگفت، مذاكرات وارد مرحله حساس

 ي سازي كرد كه غنديشده است و تاك
  .متوقف نخواهد شد ومياوران

 در روز چهارم مذاكرات خبرنگاران
 موانع قي دقاتييگزارش دادند كه جز

 موقت روشن ي به توافقيابي دستيبرا
 ياتهاي به هكي اما محافل نزدست،ين

 راني در مذاكرات گفته اند كه ايندگينما
 20 ي سازيبر سر خواست توقف غن

 توقف ساخت راكتور آب زيدرصد و ن
اما . ستاك آماده مصالحه ا در ارنيسنگ

 شده ي غنومي اورانلوي ك196با انتقال 
 و محدود كردن گري ديخود به كشور

  .ستي درصد موافق ن5 به ي سازيغن
 ي ساعت روز پنجم، گزارشگر بني اولدر
 ي عباس عراقچدي گوي از ژنو مي سيب

   ي غنديبا": در جمع خبرنگاران گفت
  به اسم در سند توافقنامه بهيساز
 كه نظر ي شناخته شود و تا وقتتيرسم

 به ي ساز ي در مورد حق غنرانيا
 شناخته نشود، مجموعه سند تيرسم

  ".بود نخواهد رشيتوافقنامه مورد پذ
 وزارت ي است كه سخنگوي درحالنيا

 كرده بود دي روز قبل تاككايخارجه آمر
حق " به نام يزي معاهده چنيكه در ا

 گر،يان دبه زب.  وجود ندارد"ي سازيغن
 را ي شرطني كشور چن6 ندگانياگر نما

 ي توافقني چني و امضا خود را پارنديبپذ
 ندهي جهان در آيبگذارند، همه كشورها

 توافق نيخواهند توانست با استناد به ا
 ي هر پنج عضو دائم شورايكه امضا

 ي خود دارد، شروع به غني را پاتيامن
 ي بي به معنانيا.  كنندومي اورانيساز

 ي تي شدن ماده چهارم ان پتياصخ
  . خواهد بودشهي هميبرا

 هي اولي گزارشات، در ساعتهاني همبنابر
 ني سوم آذر، خانم كاتركشنبهيروز 

اشتون در جمع خبرنگاران حاضر شد و 
 خارجه راني و وزفيبعد از تشكر از ظر

ما بر ":  كوتاه گفتاري كشور بس6
 به مياساس احترام مقابل موفق شد

 راه حل كي كه ما را به مي برسيتوافق
  ". سوق خواهد داديينها
  

 ان ان ي به سزي نفي جواد ظرمحمد
 و استفاده از ي سازيحق غن": گفت

 ي در متن پروتكل الحاقيدانش هسته ا
.  حق مسلم ماستنيوجود دارد و ا

 در دو بخش به وضوح يتوافق فعل
 راني اي كند كه برنامه هسته اياشاره م

  ".افتيادامه خواهد 
 كاي امورخارجه آمرري وز،ي جان كراما
 هسته ساتي تاسگري درانيا": دي گويم
 يوژهايفيسانتر.  نخواهد ساختيا

 ي توافقنامه نمنيا.  نخواهد ساختديجد
در .  داردي سازي حق غنراني كه اديگو

 ي سازي سند فقط طرح اندازه غننيا
 راني اي هسته ازي و برنامه صلح آمرانيا

 با نظارت دي كه باگرفتهه قرار مورد اشار
 توافق ممكن است ادامه نيو بر اساس ا

 آن به ي جاچي متوقف شود و هاي ابدي
 ي تي در پروتكل ان پي سازيحق غن

  ".اشاره نشده است
 سناي اي حكومتي خبرگزارنيهمچن

بر اساس توافقنامه ":  دهديگزارش م
 راني، ا1+5 گروه يمنتشر شده از سو

 ي ساز ي شده كه غندر مقابل متعهد
 درصد را متوقف كند و 5باالتر از 

 ي سازي غني الزم برايارتباطات فن
 گري دياز سو. ندي درصد را برچ5 يباال

 ريا تعهد كرده است كه همه ذخرانيا
 درصد 20 يكي شده تا نزدي غنومياوران

 هي فاز اولدني رساني از به پاشيخود را پ
  بهاي كند و في درصد تضع5 ريبه ز
 ي ساز ي غني كند كه برالي تبديشكل

  ".ستي مناسب نشتريب
 از راكتور ي بردار  هرگونه بهرهنيهمچن

 ني اراك هم بر اساس انيآب سنگ
 ممنوع خواهد راني امي رژيتوافق برا

  .شد
 كي در زي اوباما نه،ي از توافق اولبعد

ما تالش ":  گفتيمصاحبه مطبوعات
 راني اي احتمالري مسي كه جلوميكرد
 را ي به سالح هسته ايابي دستيبرا
 ندهي آي توافق در ماههاني و با اميريبگ

 گذشته، ي بار در سالهاني نخستيو برا
 نخواهد شرفتي پراني ايبرنامه هسته ا

  ".كرد
 ني اشتري باتيي درمورد جزگزارشها

بر اساس ":  از آن داردتيتوافق حكا
 تجارت هي علمهاي توافقنامه، تحرنيا

 خواهد شد و قي تعليميشطال و پترو
 يهايي دالر از داراارديلي از چهار مشيب

 كشور ني به ارانيبلوكه شده ا
  ".بازگردانده خواهد شد

 به ي در نامه اي حسن روحانهمزمان،
 مي رژهي فقي رهبر و ول،ي خامنه ايعل

   به ه،ي توافق اوليدستاورد قطع":نوشت
  11بقيه در صفحه 
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روزهاي ي خبر هافراسوبا استفاده از 

  آبان 19  و5 يكشنبه

با روي كار آمدن حسن روحاني و 
محوري شدن مساله اتمي، ماشين 
. كشتار واليت فقيه فعالتر شده است

اعدام جمعي زندانيان سياسي؛ اعدام 
زندانيان سياسي كرد؛ بلوچ و اقليتهاي 
مذهبي، يورش و كشتار مجاهدان در 

 تن از 7گروگان گيري كمپ اشرف و 
آنها، نشان از وضعيت بحراني رژيم و 
ناتواني مديريت خامنه اي در حل 

 . بحران حكومتي است
با برجسته شدن بحران اتمي و احتمال 
خوردن جام تلخ زهر توسط رهبر 
حكومت، حذف زندانيان سياسي از 
طريق فشار، سركوب، نرساندن امكانات 

 جمعي دارويي و در نهايت اعدام دسته
در دستور كار سران رژيم قرار گرفته 

زيرا به خوبي بر اين امر واقفند كه . است
اگر رژيم بر مساله اتمي مجبور به عقب 
نشيني شود، بحرانهاي گوناگون يكي 

 . پس از ديگري برجسته مي شود
خامنه اي به درستي در سخن 
پراكنيهايش به اين موضوع اشاره كرده 

 سازي حل شود و گفته؛ اگر امروز غني
بعد از آن . فردا بهانه ديگري مي گيرند

 . حقوق بشر مطرح مي شود
  

هدف رژيم از اعدامهاي اخير و فعال 
كردن چوبه هاي دار براي جلوگيري از 

اين اعدامها نه از . همين امر است
موضع قدرت رژيم بلكه دقيقا از موضع 
ضعف و زبوني و هراس از سقوط كشتي 

بر همين منظر . ورشكسته حكومت است
تنها و تنها اعتراض همگاني، مردمي و 

» اعدام نه«در سطح گسترده با شعار 
مي تواند ماشين كشتار رژيم را ضعيف 

اعتدال و «دولت . كرده و از كار بياندازد
روحاني سنگري براي آمران و » اميد

حرف روحاني در . عامالن اعدام است
دروان تبليغات انتخاباتي اش كه گفت 

ست ندارد كسي در زندان باشد با دو
واقعيت سه ماه گذشته فاقد اعتبار و 

 . پشيزي ارزش نداشته و ندارد
همه باندهاي رژيم در برابر اعدام و قتل 

چه آنهايي كه آمر و . عام شريك هستند
عامل آن هستند و چه آنهايي كه براي 

 . حفظ نظام در برابر آن سكوت مي كنند

براي كاهش استفاده رژيم از فرصت 
بحران، يكي از سياستهاي ديرينه 

در شرايط فعلي . جمهوري اسالمي است
كه برخي از قدرتهاي جهان تحت 
پوشش روضه خوانيهاي البيهاي دولت 
جمهوري اسالمي قرار گرفته و دلشان 
را به بهبود رابطه خوش كرده اند، اعدام 
. زندانيان سياسي به جريان افتاده است

بشر توسط پرونده نقض حقوق 
جمهوري اسالمي بايد همچون پرونده 

نبايد . اتمي به شوراي امنيت برده شود
اين فرصت را به جمهوري اسالمي داد 
تا به بهانه بازار گرمي بر سر پرونده 

 . اتمي، كشتار زندانيان را تشديد كند
 

 زنداني سياسي طي 16 آبان 4روز شنبه 
يك اقدام جنايتكارانه در زندان مركزي 

محمد . هدان به دار آويخته شدندزا
مرزيه، بيدادستان جنايتكار زاهدان، 

 نفر را پاسخ به درگيري 16اعدام اين 
در منطقه )  آبان3(مسلحانه جمعه شب 

 .مرزي سراوان اعالم كرد
 گو با خبرگزاري حكومتي  و وي در گفت 

با توجه به «:فارس با وقاهت گفت
 هشدارهايي كه از قبل به عوامل اشرار

و گروهكهاي معاند نظام داده بوديم 
مبني بر اين كه اگر هر گونه اقدامي كه 

گناه و  سبب آسيب رسيدن به مردم بي
عوامل امنيتي و انتظامي صورت بگيرد 

كنيم، صبح  اقدام مقابله به مثل مي
امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان 

 نفر از اشرار 16شهرستان سراوان، 
د نظام را متصل به گروهكهاي معان

 .»اعدام كرديم
 آبان، 4در رويدادي ديگر در روز شنبه 

 ساله، 34) مامدي(رضا اسماعيلي 
زنداني سياسي كرد در سلماس كه از 

 تا كنون در زندان بوده و حبيب 88سال 
اهللا گلپري، زنداني سياسي كرد در 

حبيب . زندان مركزي اروميه اعدام شدند
 دستگير و 88اهللا گلپري در سال 

 . تاكنون زير شكنجه و فشار بوده است
  

حمله موشكي به كمپ ليبرتي در روز از 
اعالم رياست جمهوري حسن روحاني، 
كشتار اعضاي سازمان مجاهدين و قتل 

 تن از ساكنان كمپ اشرف و 52عام 
 10 تن از آنان در 7گروگان گيري 

همزمان با بيست و پنجمين (شهريور 

تا ) سيسالگرد قتل عام زندانيان سيا
...  زنداني در يك روز و 18اعدام 

واكنش رژيم براي جلوگيري از قيام 
مردم در شرايط بحراني است كه مي 
تواند شرايط زهر خوردن ولي فقيه 

 . باشد
در آخرين گزارش احمد به تاريخ اول 

 زنداني در 724«:آبان آمده است
، در 2013 تا ژوئن 2012فاصله ژانويه 

احمد شهيد . »ايران اعدام شده اند
وضعيت حقوق بشر در ايران را نگران 
كننده دانسته و تاكيد كرده كه نشاني 

اين گزارش بر . از بهبود وجود ندارد
مذاق كارگزاران رژيم خوش نيامده و 

 .خوانده اند» غير منصفانه«آن را 
 گذشته شهرهاي كردستان در در ماه

ايران و عراق شاهد اعتراضات 
گسترده مردمي عليه اعدامهاي اخير 

 . در جمهوري اسالمي بود

 آبان در شهرهاي 15روز چهارشنبه 
مريوان و سقز، اعتراضهاي گسترده 
اي عليه اعدام زندانيان سياسي 

عليرغم حضور . صورت گرفت
نيروهاي سركوبگر رژيم و درگيري با 

ظاهركنندگان، مردم شجاع كردستان ت
 . به تظاهرات خود ادامه دادند

در شهرهاي كردستان عراق مانند 
شهرهاي اربيل، كركوك و سليمانيه 
گردهمائيهايي در اعتراض به 

 . اعدامهاي سياسي اخير برپا شد
تعدادي از فعاالن سياسي در مخالفت 
با مجازات اعدام در شهر سقز، با 

م شده بر فراز نصب آدمكهاي اعدا
درختهاي خيابان، تنفر خود را نسبت 

 . به مجازات اعدام نشان دادند
ارگانهاي مدافع حقوق بشر كُرد و 

 آبان 23نهادهاي مدني روز پنجشنبه  
را به عنوان عزاي عمومي در 
كردستان اعالم كرده و از همه مردم 
و سازمانهاي سياسي و مدافع حقوق 

فراخوان بشر خواسته اند كه از اين 
اعالم حمايت نموده و با خانواده هاي 
زندانيان سياسي اعدام شده كرد در 
كردستان ابراز همدردي كرده و بر سر 

 .مزار آنان حاضر شوند
در مخالفت با مجازات اعدام و حمايت 
از اعتراض مردم كردستان براي توقف 
خشونت و اعدام همراه با فعاالن 

  .حقوق بشر تالش مي كنيم

به مخفي كاري توافق 

   بر سر جام زهر اتمي
  10بقيه از صفحه 

 ي شناخته شدن حقوق هسته اتيرسم
 ي هسته اي و حراست از دستاوردهارانيا

 مرز و بوم بوده است و در نيفرزندان ا
 يمهايكنار آن، با توقف روند تحر

 در يرقانوني غيرها از فشايظالمانه، بخش
 ي جانبه برداشته و فروپاشكي يمهايتحر

  ". آغاز شده استميسازمان تحر
:  هم نوشتي پاسخ به او خامنه ادر
 در د،ي به آنچه مرقوم داشته ايابيدست"

 مذاكرات اتي و تشكر از هريخور تقد
 دست اندركاران است و گري و ديا هسته 

 ي بعد  اقدامات هوشمندانه هي تواند پا يم
  ".رديقرار گ
 مورد ني در اي رفسنجاني هاشمنيهمچن
 امروز، ما را از مخمصه تيموفق" :گفت
 نجات داد و اكنون مردم احساس يبزرگ
 يي نهايهرچند كه برا.  كنند ي ميراحت

 مانده ي باقياديشدن قرارداد، زمان ز
  ".است

 ي مصنوعكاتي تبرني در پشت ااما
 ي جدي دعواگر،يكدي به ميرهبران رژ

 مي تسنيخبرگزار.  استاني در جريگريد
 دهد، در جلسه روز يماز تهران گزارش 

 شي پيريمجلس درگ)  آذر3 (كشنبهي
 ،ي خبرگزارنيبه گزارش ا. آمده است

 تندرو و وابسته ندگاني از نما،يي رساديحم
 به محمد حسن ،يداريبه جبهه پا

 كرده، ي فرد كه جلسه را اداره ميابوتراب
 ي گفتن توافق هسته اكي تبريبرا

 اعتراض به تشنج نياعتراض كرده كه ا
  .در مجلس منجر شده است

 كامرون، نخست ديوي دگر،ي دي سواز
 از رانيحال ا":  گفتسي انگلريوز

 فاصله ي هسته احاتي به تسليابيدست
 دهد كه ي توافق نشان منيا. گرفته است

 و اعمال يپلماسيچگونه فشار د
 توانست به ما در جهت دي شديمهايتحر

  ". مان كمك كندي منافع ملشبرديپ
 توافق ني در مورد اميران رژ رهبهرچند

 كنند و تالش دارند ي مياري بسياهويه
 خود جار بزنند، يپلماسي دتيتا آن را موفق
 از ي كه جرعه اداستياما ناگفته پ

 شيهاي جام زهر را با همه فرافكنيمحتوا
او هرچه .  آشنا كرده انديبه حلق خامنه ا

 يي تواند الف و گزاف گوي خواهد ميم
 است كه شكست ني اتيع اما واق،كند

 ابلهانه ي و لجبازي خواهتي تماماستيس
اش با همه باج دادن و تاوان پرداخت 

 في در برابر چشم اش ردنكي اشيكردنها
 حركت او جهت نيكوچكتر. شده است

 ي از سو،ي ساخت بمب اتمياقدام برا
 ذره ري مربوطه طبق توافق زيسازمانها

 ني چنبروز قرار دارد و در صورت نيب
 هي كه چه تنبستي بار معلوم نني ا،يتخلف

 الملل در انتظار ني جامعه بي از سويا
 سوزش او ي اندكنكهي ايحال برا. اوست

 خواجگان و ابد،ي في شكست تخفنياز ا
 و ندي بگوكيكارگزارانش به او تبر

 شكست مفتضحانه كي روزي را پگريكدي
  .بخوانند

   

  اعدامهمراه با مردم كردستان و زندانيان سياسي، عليه مجازات 
 زينت ميرهاشمي 



   12صفحه              معلمان      1392  آذر اول – 341 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 فرهنگي بازنشستگان مطالبات

  است نشده پرداخت
 رييس ،"فارس"گزارش   به- آبان 9

 از كشور فرهنگي بازنشستگان كانون
 سال از فرهنگيان مطالبات پرداخت عدم
 رسيدگي خواستار و داد خبر تاكنون 86

 .شد جمهوري رياست سوي از جدي
 فرهنگيان": داشت اظهار صافي احمد

 داراي كشور و تاناس سطح در بازنشسته
 رفع براي كه هستند متعددي مشكالت

 ".است اساسي اقدامي به نياز آن
 از درصد 65 از بيش اينكه بيان با وي

 و آموزش وزارت در كشور بازنشستگان
 هزار 730": داد ادامه هستند، پرورش

 كشور در فرهنگيان قشر از بازنشسته
 ترين عظيم  عنوان به كه دارد وجود

 شوند مي  محسوب انساني ايه سرمايه 
 ".قرار گيرند توجه مورد بايد و

 نهاد اين همچنين" :كرد اضافه صافي
 داراي كشور سطح در تربيتي و آموزشي

 هزار نفر 100 و ميليون يك از بيش
 آمار به توجه با كه است اداري پرسنل
 به مجموعه اين بازنشستگان، باالي
 كشور در نهاد ترين پرقدرت  عنوان

 ".است شده ختهشنا
  

 دوختن با زنداني بازنشسته معلم

 زد غذا اعتصاب به دست لبانش
 حقوق فعالين" گزارش  به- آبان 11
 معلم ،"ايران در دمكراسي و بشر

 آگوشي امين محمد زنداني، بازنشسته
 مرخصي و درمان عدم به اعتراض در

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

 بازنشسته معلم ،)آبان 11( نبهش روز
 زندان در كه اگوشي امين محمد زنداني،
 برد، مي بسر تبعيد در زاهدان مركزي

 اعتصاب به اقدام خود لبهاي بستن با
 رييس به پيش هفته 2از  او. نمود غذا

 بود كرده اعالم زندانبانان ساير و زندان
 حقوق از كه هايش خواسته به اگر كه

 نشود، رسيدگي است او انساني اوليه
 .شد خواهد غذا اعتصاب به ناچار

 تهديد به شروع فقيه ولي زندانبانان اما
از آنكه  پس امروز صبح وي كردند و

به  دوخت، لبانش را به نشانه اعتراض
 را وي هايش، خواسته به رسيدگي جاي

 قرنطينه بند انفرادي سلولهاي به
 زاهدان مركزي زندان گاه شكنجه
 معلم هاي  خواسته.كردند منتقل

 : است زير قرار به زنداني بازنشسته
 بيمارستانهاي از يكي در درمان ـ1

 زندان از خارج
 وي درمان به قادر كه درصورتي ـ2

 خود تا استعالجي مرخصي دادن نيستند،
 نمايد خويش درمان به اقدام

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

 بيماريهاي از زنداني بازنشسته ممعل
 از كه برد مي رنج حادي و مختلف

 نام به فردي. است شديد آسم آن جمله
 انتقال هنگام زندان نگهبان افسر خمر،
 انفرادي سلول به سياسي زنداني اين

. نداد را وي به آسم داروي بردن اجازه
 و انفرادي سلول به انتقال غذا، اعتصاب

 بردن رايب وي به ندادن اجازه
 در را زنداني اين جان داروهايش،

 .است داده قرار جدي خطر معرض
  

از دانش آموزان استفاده ابزاري 
  مي شود

، "فرهنگيان نيوز" به نوشته – آبان 12
 در بيانيه اي "سازمان معلمان ايران"

روز دانش " آبان، 13كه به مناسبت 
 صادر كرده، نسبت به استفاده از "آموز

 به عنوان سياهي لشكر در دانش آموزان
در . تظاهرات دولتي اعتراض كرده است

  : اين بيانيه آمده است
   "است آموز دانش به متعلق آبان ماه"
 بديل بي و مهم عنصر آموز، دانش"

 آينده جامعه معمار و تربيت و تعليم
  "است

 رنگي پر نقش چنين تعريف وجود با
 جمعيت از نفر ميليون 12 از بيش براي
 نقش ترين شده فراموش شايد ،كشور

 "آموز دانش" پرورش و آموزش در
 . باشد

 نگاه" اخير سالهاي در و تدريج به
 آن كاركردهاي و آموز دانش به "ابزاري
 كه آن جاي به و است شده نهادينه

 و روابط بر حاكم "انساني نگاه"
 به آموز دانش باشد، اجتماعي معادالت
 بعمنا ابزاري استفاده براي محملي
 شده تبديل سياسي اهداف براي قدرت
 . است

 13 آستانه در": تشكل مزبور مي نويسد
 پرورش و آموزش محترم وزير به آبان

 بايد وزارتخانه اين شويم مي متذكر
 اميد و تدبير دولت هاي برنامه مجري

 13 همچون مراسمي انجام در و باشد
 دولت اين خارجه وزارت با آبان

 هيچ كه هادهايين با نه گردد هماهنگ
 نداشته پرورش و آموزش در مسووليتي

 به آموزان دانش به خود ابزاري نگاه با و
 .هستند خود سياسي اهداف دنبال

 حقوق از دفاع در ما اصلي خواسته اين
  ".است آموزان دانش

  

 رايگان ديگر دولتي مدارس

 نيست
 يك ،"ايلنا" گزارش  به- آبان 17 

 به اشاره اب معلمان صنفي فعال و معلم
 رايگان بر كه اساسي قانون 30 اصل
اخذ  تا آموزان دانش تحصيل بودن
 دولتي مدارس": گفت دارد، اشاره ديپلم

 كمك همچنين و امنايي هيات نام به
  مي پول والدين از مدارس به هزينه
 و آموزش وزير  رسد نمي نظر به و گيرند

 كار و ساز روند اين تصحيح براي پروش
 ".كند تخاذا  اي ويژه

 اينكه به اشاره با بهلولي مهدي
 كمك براي والدين از مدارس درخواست

 وزارت جديد دوره در همچنان مالي
   شود مي مشاهده پرورش و آموزش

 فرزندم مدرسه مثال، عنوان به ": گفت
 مناسب بابت هزار تومان 200 درخواست

 تهيه مدرسه، و كالسها فضاي سازي
 و آموزشي مناسب تجهيزات و امكانات
 آب، مانند مدارس جاري هاي هزينه 

) سوخت(انرژي تلفن، تكثير، كاغذ، برق،
 فاني آقاي است، اين  سووال.است كرده

 كردند عنوان تحصيلي سال ابتداي در
 گرفته والدين از پولي نيست قرار" كه

 مدارس سرانه" كردند اعالم و "شود
 اما ،"بيافتد راه كارشان تا شده پرداخت
  كنم، مي تدريس آن در كه  اي مدرسه
 هم اگر و است نكرده دريافت اي سرانه 

 مطمئنا اند، داده  سرانه مدارس به
  ".است نكرده كفايت

  مي نيز همكاران برخي": داد ادامه وي
 آنها از فرزندان شان مدارس كه گفتند

 توماني هزار 150 مالي كمك درخواست
 و ندا كرده  توماني هزار 60 همچنين و

 سرانه مشكل خاطر به اينها همه
 دليل هر به شده باعث كه است مدارس

 ".بگيرند پول ها خانواده  از عنواني هر و
 دولتي مدارس بر اينكه تاكيد با وي

 اگر": افزود نيست، رايگان ديگر واقعا
 قالب در حرفها اين ديگر كه بود رايگان
 ".نبود مطرح مدارس به مالي كمك

 از مدارس درخواست  يبهلول گفته به
 مدارس به مالي كمك براي فرهنگيان

 اضافه كه است حالي در فرزندان شان
 كل فرهنگيان خرداد و ارديبهشت كار

 فقط و است نشده پرداخت هنوز كشور
 كه اند داده  را ارديبهشت ماه از روز 9

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

  

 روستايي مدارستعطيلي 

   به خاطر بي آبيهرمزگان

كمبود :  گزارش داد"مهر" – آبان 21
آب آشاميدني و بهداشتي در برخي از 
مدارس روستايي شهرستان سيريك 
مشكالت بهداشتي را براي دانش 
آموزان به بار آورده ضمن اينكه برخي از 
مدارس منطقه، يك يا دو روز در هفته 

عطيل مي  بي آبي به ناچار تبه دليل
  .شوند

عالوه بر اينكه مدارس از آب آشاميدني 
سالم محروم هستند، نبود آب در 

 رو بسرويسهاي بهداشتي اثرات سو
بهداشت فردي دانش آموزان ايجاد 

در خيلي از مدارس . كرده است

 از يروستاهاي شهرستان سيريك خبر
 يكي  وآب آشاميدني و بهداشتي نيست

ب در از مشكالت ناشي از كمبود آ
مدارس روستايي سيريك، نبود آب در 
سرويسهاي بهداشتي است كه معضلي 
براي بهداشت فردي دانش آموزان 

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

  .بياورند
ابوالفتح ، مدير آموزش و پرورش سيريك

 با بيان اينكه بايد اداره آب و گرجي پور
فاضالب روستايي، آب مدارس را 

با وجود برگزاري ": مديريت كند، گفت
جلسات مستمر با حضور آب و فاضالب 

 مشكل تامين آب ،روستايي سيريك
  ".مدارس رفع نشده است

يس آب و فاضالب ير، علي محموديو 
چنانچه ": مي گويدروستاي سيريك 

در اختيار بگذارد آموزش و پرورش تانكر 
ما آب مدارس را تامين مي كنيم، بدون 

  ".اينكه هزينه اي براي آنها داشته باشد
 5بعضي از روستاها هر ": مي افزايدوي 

 روز سهميه آب گيري آنها به مدت 8تا 
 ساعت است، كه مدارس هم 72 تا 48

مي توانند همراه روستا آب گيري خود 
  ".را انجام دهند

يس شوراي ير، وريحمزه آشهمزمان 
 بي آبي هروستاي گونمردي با بيان اينك

معضلي براي تحصيل دانش آموزان 
اگر بي آبي به ": روستايي شده، گفت

مستمر در اين روستاها ادامه پيدا  طور
 بايد مدارس در اين روستاها جمع ،كند

شود چون در بيشتر روزها مدارس 
  ". بي آبي بسر مي برنددرروستايي 

  

بيمه " از استفاده ايعط معلمان

  بخشيدند لقايش به را "طاليي

يك فعال ، "ايلنا" به گزارش – آبان 26
صنفي معلمان در تشريح علت عدم 

بيمه "استقبال فرهنگيان از خدمات 
 فرهنگيانبيمه طاليي ": گفت "طاليي

در ابتدا با استقبال نزديك به يك 
 اما ،ميليون معلم و فرهنگي مواجه شد

گيان به مرور زمان و استقبال فرهن
ه  سال از اجراي اين طرح ب4گذشت 

 خدمات اين يهدليل مشكالتي كه در ارا
 آنها شده، كاهش يافته گريبانگيربيمه 
  .است

عدم پرداخت : فزودشعبان محمدي ا
 ميليارد توماني دولت به 300بدهي 

 طاليي بيمهفرهنگيان در خصوص 
بايد تاكيد . بيانگر ضعف اين طرح است

 هعالوه بر بدهي دولت، نحوكرد 
استفاده از بيمه مذكور به خودي خود با 

  رو است؛ بسياري از  موانع زيادي رو به 
  13بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در آبان ماه
 فرنگيس بايقره
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 در روزهاي 1+5كشورهاي مذاكرات ايران با 

 افشاي ماهيت ضد انساني چيزي جزگذشته 
  .را نشان ندادرژيم ايران 

گردش ايدئولوژيك رژيم ايران دال بر 
 و تالش براي بقا آنخصلت دالل گونه ي 

نظام سرمايه داري و امپرياليسم . است
هم ماهيت ضد انساني اش را به جهاني 

لي در جريان مذاكرات مفتضحانه ترين شك
  . كردبرمال

توده اي در شمال آفريقا و با وقوع جنبشهاي 
 خاورميانه، آمريكا كه توانايي اش در در

برقراري نمي داند، كافي را كنترل اوضاع 
 با نقش ، البتهايرانرژيم روابط صلح آميز با 

آفريني حسن روحاني را بهترين مسير براي 
نه و كشورهاي چنگ اندازي در خاورمياادامه 

عربي و بيمه كردن خود در مقابل اقدامات 
از  .مداخله گرانه ي رژيم ايران مي داند

در ايران طرفي اوضاع آشفته ي اقتصادي 
را تكه تكه مي  رژيم رساختاهمچون موريانه 

 نيروهاي تهاجمامكان در شرايطي كه . كند
 بحران و از هم گسيختگي با وجودانقالبي 

است، آمريكا ترجيح مي جدي نظام بسيار 
با استفاده از رژيمي كه چند دهه با دهد كه 

 و ماهيت ضد كردهآن دست و پنجه نرم 
، يك انساني و دالل گونه اش نيز هويداست

 ثابت قدم براي تجاوز و چنگ اندازي پايگاه
ايجاد كند كه در نهايت در خاورميانه 

  .همچون يك گماشته نقش آفريني كند
به دليل (ي در افغانستان نا آرامبا وجود 

با (و در عراق ) حضور نيروهاي آمريكايي
 ايران و امپرياليسم رژيمتوجه به دخالتهاي 

كه در آن حسن ايران رژيم  ،)آمريكا و غرب
 به روحاني يك پايه از قدرت است، مي تواند

عنوان ابزاري به منظور يكدستي در اعمال 
ه و افغانستان ب سياست براي تسلط بر عراق

  .شوديبسيار كارساز براي آمريكا تبديل  ابزار
  

 از يك  ايران پسگردش ايدئولوژيك رژيم
تحريمهاي  دوره تحميل مشقات كمرشكنِ

اقتصادي به مردم، با راه اندازي تجهيزات 
 مربوط به غني سازي اورانيوم صورت گرفت

نشانه اي از حيله گري و عدم كه اين 
ز پس ا. صداقت رژيم در مذاكره است

 ايران با ، رژيمرسيدن به اورانيوم غني شده
خيالي آسوده براي مقابله با فشار تحريمها و 
اوضاع آشفته ي اقتصادي و به منظور 
مصونيت از فروپاشي به سوي مذاكره و 

  .مصالحه با غرب و آمريكا تغيير مسير داد
به منظور امپرياليسم آمريكا در اين ميان، 

رژيم خطر مهار   واعمال نفوذ در خاورميانه
ايران، پيشرفت هدفهاي بانك جهاني و نظام 

را مهم تلقي سرمايه داري جهاني در ايران 
اين روند كه از دوران رياست . مي كند

جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز شد در 
دوران محمود احمدي نژاد از نقطه عطف 
مهم حذف سوبسيدها و آزاد سازي قيمتها 

سرمايه جهاني ام نظاز آن جا كه . عبور كرد
  قدرت استبدادي تي، گسترش امپرياليس داري

  
واليت فقيه را در معارضه با پيشرفت منافع 

غلبه بر اين چالش خود مي بينند؛ براي 
پيشرفت كار حسن روحاني در برابر ولي فقيه 

 مذهبي را راهكار خود تعيين كرده و استبداد
به كوبشي مقدماتي بر قدرت و همزمان 
 اقتصادي ايران يعني علي خامنه طيف سنتي
اين اقدام كه با انتشار گزارشي  .اي پرداختند
 در "ستاد پيگيري فرمان امام"درباره ي 

، پايه اقتصادي خبرگزاري رويترز انجام شد
را به قدرت بي حد و حصر علي خامنه اي 

  .نمايش گذاشت
  

 با رژيم سازشمذاكره و در چنين شرايطي 
 كار غرب بهترين راهايران براي آمريكا و

تامين منافع كاهش دردسرها و براي 
امپرياليستي در اوضاع آشفته كنوني جهان 

طرح گفتگو براي تغيير سياست ايران . است
قبال سوريه و متقاعد كردن بشار اسد  در

 ،توسط ايران به منظور تشكيل دولت انتقالي
طرح سازش قطبهاي معارض سرمايه داري 

در اين  .بحران استبراي گذر از جهاني 
خوشه چيني در جنگ و براي اسراييل ميان 

اسرائيل با دولت .  خواهد بود بقاعاملبحران 
كه تا  رژيم ايران هياهو و جو سازي عليه

 ،كنون در همسويي كامل با آن بوده
مضحكه ي ننه من غريبم را روي سن آورده 

 با هواداري از كشورهايي نيزفرانسه دولت  و 
نها با مصالحه ي ايران با و كه مواضع آ

كرده  غريب نوازي ،آمريكا تضعيف مي شود
  .مي كندو رژيم ايران را فريبكار معرفي 

مصالحه ي رژيم ايران و آمريكا مسيري 
است كه به بقاي رژيم ضد انساني ايران و 

منتهي مي ساختار سرمايه داري انگلي آن 
به سود مردم نه مصالحه اين سازش . شود

  . جنگ عليه زحمتكشان استكه اعالم
  

 پس از به رياست جمهوري رسيدن حسن 
روحاني پيشروي ايران در اجراي سياستهاي 
بانك جهاني مصرانه تر در حال پيگيري و 

 به تعطيلي كشيده شدن واحدهاي .اجراست
اين توليدي و بيكاري كارگران از پيامدهاي 

با وجود تحريمها كه بوده  روزه 100دوره 
شعارهاي رژيم . سريع تر پيش رفته است

عليه آمريكا به عنوان نظام استكباري در 
ابتدا ترفندي براي به انحراف كشاندن 
انقالب زحمتكشان و پس از آن تا مدتي به 
منظور رسيدن به غني سازي اورانيوم بوده 

  .است
ترفندهاي رژيم براي مصالحه با آمريكا و 

 ايران مين منافع زحمتكشانغرب در جهت تا
 و دولت رژيمحمايت از سياستهاي . نيست

ن به زحمتكشان و ئنا براي خافقطروحاني 
كارساز خواهد كاسه ليسان يا سرخوردگان 

  .بود
 

  

  

چالشهاي معلمان 

  در آبان ماه
  12بقيه از صفحه 

  
  

آزمايشگاهها، مراكز درماني، 
 طرف ،بهداشتي و تشخيصي

يستند و اگر يك قرارداد اين بيمه ن
طاليي قرارداد  مركز درماني با بيمه 

اي   داشته باشد، روند اداري به گونه
است كه بيمه شده را نسبت به 
  استفاده از خدمات منصرف مي

  ".كند
  

عدم ": محمدي در ادامه بيان كرد
پذيرش اين بيمه از سوي اكثر 

ن ا ش مراكز درماني باعث تنزل
 كم توجهي،. معلمان شده است

 خدمات مناسب و عدم يهعدم ارا
پرداخت كل هزينه به بيمار باعث 
شده است كه اكثر معلمان عطاي 
استفاده از اين بيمه را به لقايش 
ببخشند و هر ساله تعداد معلماني 

 ،دهند  كه از اين طرح انصراف مي
   ".بيشتر شود

  
 خواستار هاشم مجدد احضار

  احكام اجراي به
  براساس گزارش– آبان 27
 معلم خواستار، ، هاشم"سودويند"

 صنفي كانون" رييس و بازنشسته
 اجراي به ديگر بار "مشهد معلمان
  .شد احضار مشهد دادگاه احكام

 قضايي پرونده در ابهام در حاليكه
 موجب خواستار هاشم آقاي

 شعبه جديد قاضي سردرگمي
 ايشان پرونده به كننده رسيدگي

 مالكي صديقه خانم است، شده
 ابالغيه خواستار آقاي همسر فرد،
 به اش وثيقه توقيف بر مبني اي
 معرفي عدم صورت در دولت نفع

  .كرد دريافت خود مكفول

 جاري سال مرداد است، گفتني
 اي نامه طي خواستار هاشم آقاي
 انقالب دادگاه به حكم اجراي براي

 بود حالي در  اين.شد احضار مشهد
 هيچ احضاريه، دريافت لحظه تا كه

 ابالغ او به دادگاه سوي از يحكم
 غالمحسين آقاي و نشده بود

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

 در و پيشتر نيز خواستار هاشم آقاي
 حقوق" تارنماي با تلفني گفتگوي

 پيچيده روند خصوص در "معلم
 با وكيلش بود كه گفته خود پرونده
 دادگاه ماحكا اجراي به مراجعه
 رويت متقاضي مشهد شهر انقالب
 غيابي شكل به كه شد حكمي

 درونمايه از و شده براي او صادر
 .نيست دست در آگاهي هيچ آن
 به را ايشان اما "احكام اجراي"

 كه داد ارجاع كننده رسيدگي شعبه
 ايشان به شعبه به مراجعه از پس
 تغيير شعبه قاضي كه شده گفته
 از اطالعي هم جديد قاضي و كرده

 درونمايه و حكم صدور چگونگي
  !ندارد پرونده

 قاضي حاليكه در وصف، اين با
 متهم و پرونده وكيل شعبه، جديد

 صدور چگونگي و حكم ماهيت از
   روزهاي در ندارند، اطالعي آن

  
  

 براي اموال ضبط اخطاريه گذشته
 عدم دليل به خواستار آقاي همسر

 احكام اجراي به ايشان مراجعه
  . شده است سالار

 و بازنشسته معلم خواستار، هاشم
 صنفي كانون" مديره هيات عضو

 از كه مدتهاست "مشهد معلمان
 با مشهد انقالب دادگاه سوي
 شود مي رو به رو مختلفي احكام

 775 به توان مي جمله آن از كه
 جريمه مرخصي، بدون زندان روز

 رسانه با مصاحبه ممنوعيت نقدي،
 كشور از جخرو ممنوعيت و ها

  .كرد اشاره
   

   

  مذاكره و سازش با امپرياليسم

  ان اعالم جنگ به زحمتكشانو همزم
  شهره صابري
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 مقدمه
 از پيش كه مذهبي كار محافظه قشر

 مديريت و اندازي راه تجربه انقالب
 "مدرسه رفاه" همانند مذهبي مدارس

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

 در. بود شده شنيده ،بودند رفاه مدرسه
 در هم رفسنجاني هاشمي نام ميان اين

 تاسيس هم و رفاه مدرسه تاسيس
 از اي نشانه "آزاد اسالمي دانشگاه"

 محافظه قشر فرهنگي هاي برنامه تداوم
در سطح  انقالب از بعد ايران كار

 دانشگاه مبنا اين بر. است عالي آموزش
 ميان چيزي بود قرار ابتدا در آزاد

 مدرك كه باشد حوزه و اهدانشگ
آن نقش بزرگي بازي نكند،  در تحصيلي

 گذاشته كنار فكر اين قدم اولين در اما
 مشابه مسيري در آزاد دانشگاه و شد

 گام كشور دانشگاهي نظامهاي ديگر
 .برداشت
 دانشگاه امروزه كه است اين واقعيت

 در مهمي بسيار نقش ايران اسالمي آزاد
 فرهنگي و ي اجتماع-اقتصادي  صحنه

نوشته  در اين. ايران ايفا مي كند
 نقش بر گذرايي مرور كوشش مي شود

 پايگاهي به عنوان اسالمي آزاد دانشگاه
 اما نرم هاي برنامه اجراي آزمايش براي

 و  سياسي-فرهنگي  شده حساب
 جمهوري فاشيست حكومت نظامي

 .باشم داشته اسالمي
 

 دانشگاه اقتصادي ارزش) الف

 رژيم براي آزاد
 سه با است موسسه اي آزاد، دانشگاه
 در و التحصيل فارغ هزار 700 و ميليون

 و ميليون يك حدود نيز حاضر حال
  مي دولت اگر. دارد دانشجو هفتصد هزار

 دانشگاه دانشجوي ميليون1.7خواست 
 مالي تامين دولت بودجه طريق از را آزاد
 ميليارد هزاران ساالنه بايستي كند،

مي  اختصاص موضوع اين به را تومان
 .داد 

 جهان، حضوري دانشگاه ترين بزرگ 
 ايران سراسر در دانشگاهي واحد 385
  هزار33 دانشگاه اين در همچنين. دارد
 كادر  هزار30 حداقل و اداري كادر

 مجتمع 10 .علمي به كار مشغولند
 400 و آموزشكده  114 بيمارستاني،

 و  آموز دانش هزار 60 حدود با مدرسه
 فضاي مربع ميليون از بيست بيش

 بزرگ، شهرهاي در رفاهي و آموزشي
افتاده در زمره داراييهاي  دور و كوچك

 )1(.آن قرار دارد
 روزنامه ،"شاپرك" روزنامه همچنين

، "فرهيختگان" نامه ، هفته"آفرينش"
 خبرگزاري" و "آنا خبرگزاري"

. است آزاد دانشگاه به متعلق "ايسكانيوز
 مي تواند اي رسانه يمعظ مجموعه اين

 و سياسي و فرهنگي هاي پروژه در
 گونه هر جهت و موثر "نظام" اقتصادي

مسووالن آن  و دولتمردان براي تبليغي
 كند بازي مهمي نقش

 
 خدمت در آزاد دانشگاه) ب

 ارتجاعي فرهنگي هاي برنامه

 حكومت
 ننگين حكومت ساله 35 تاريخ در

 پيشگام زنان هماره اسالمي جمهوري
 احكام قرون برابر در و بوده مبارزات
 چند همسري، مانند رژيم وسطايي
 اجباري، نابرابري پوشش و حجاب

ايستادگي  حقوقي و تبعيض جنسيتي
 به مردان از جلوتر مواقع اكثر در و كرده

 از ايران  زندانهاي.اند برخاسته مبارزه
 فعاالن و مبارز و روشنفكر زنان

 ارگراياقتد رژيم. است دانشجويي پر
 مردان و زنان اتحاد از اسالمي جمهوري

 آغاز بدو از راستا اين در و دارد هراس
 نژاد، احمدي امنيتي-پادگاني دولت
 دانشگاهها در جنسيتي تفكيك بحث
 .شد آغاز

 براي كه جنسيتي تفكيك پروژه
به  دانشجو پسران و دختران جداسازي

 سازي بستر براي جامعه آگاه قشر عنوان
 هاي انديشه ترين تجعانهمر از يكي

 و زنان جداسازي همانا كه "نظام"
 اين بين انداختن فاصله و جامعه مردان

 در مردمي اتحاد از هراس به دليل دو
 در حاكم است، استبداد و ظلم برابر

 حال در آزاد دانشگاه عظيم آزمايشگاه
 .مي است ريزي و اجرا پي

 دانشگاه سابق رييس دانشجو، فرهاد
 مسايل": ين باره مي گويدا در آزاد

 كار و سر عقل و ذهن فكر، با فرهنگي
 خاص پيچيدگيهاي يكسري و داشته

 تا كنيم تبيين را مسير بايد .دارد را خود
 اسالمي، مسايل به نسبت افراد شناخت

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

 
 ادآز سياسي، دانشگاه احزاب نبود در) ج
 حزب به عنوان انتخابات هنگامه در

 مي كند عمل
 و التحصيل فارغ  نفر ميليون  نيم و هفت

خانواده  با كه آزاد دانشگاه دانشجوي
 دو و بيست هايشان جمعيتي با حدود 

نفر را تشكيل مي دهند، منبع  ميليون
 .مهمي به شمار مي آيند بسيار انساني
 دآزا دانشگاه فعلي رييس ميرزاده، حميد

 آزاد دانشگاه پوشش دامنه": مي گويد
 گسترده بسيار كشور سراسر در اسالمي

 هر از تقريباً كه اي گونه به است، شده
 دانشگاه با آنها از يكي ايراني خانواده دو

 يا يعني دارد؛ ارتباط اسالمي آزاد
 شده التحصيل فارغ يا بودند دانشجو

 )3(".اند
 به خود حجمي چنين است بديهي
 سرنوشت كننده تعيين مي تواند تنهايي

 در .گردد خاصي طيف نفع به انتخابات
 آزاد دانشگاه همين رابطه منتقدان

 هاي شيوه و دانشگاه اين به انتقاداتي
بدين  آن اهم كه كرده آن مديريتي

 :است شرح
 رييس متمركز و طوالني مديريت -

 مديريت دهه سه به اشاره(آزاد  دانشگاه
 )جاسبي عبداهللا

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

 هاي سرمايه  از استفاده چگونگي -
 كه هايي سوواستفاده ( دانشگاه به متعلق

آزاد شده،  دانشگاه مالي امكانات از

 متعلق زمينهاي واگذاري يا و ولخرجيها
 )خاص اي عده  به دانشگاه به
 و آزاد گاهدانش مديريت بودن سياسي -

 يك نفع به انتخابات در  گيري موضع
 خاص گروه

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

  
 در دانشگاه وقت رييس دانشجو فرهاد

 امكانات از سوواستفاده اتهام رفع
 افراد و جريان يك نفع به آزاد دانشگاه

 رياست جمهوري انتخابات در خاص
 تشكلهاي د اينكهكرد باوجو ادعا

 را سياسي فعاليتهاي اجازه دانشجويي
 از انتخابات در آزاد دانشگاه اما داشتند،

 .است نكرده حمايت كانديدايي هيچ
 پرداخت": كرد خاطرنشان دانشجو

 براي دانشجويي تشكلهاي به هزينه
 براي انتخابات زمينه در آنها فعاليت

 از يكي البته. ندارد صحت خاص افراد
 فعاليت روحاني آقاي ستاد براي تشكلها
 آزاد دانشگاه واحد 462 اگر ولي داشته،
 متوجه ما قطعا باشند، داده انجام خالفي

 جا جابه  هم پولي اگر يا و شديم مي 
  ".بوديم باخبر آن از ما باشد، شده

 رووساي به ما" بيان اينكه با دانشجو
 در كه  ايم كرده اعالم خود دانشگاههاي

 همكاري انتخابات ايام رد ستادي هيچ
 آنها درصد 95": گفت ،"باشند نداشته

 نيز برخي و كردند گوش دستور اين به
... و روحاني آقاي ستاد در و نكرده اجرا

 )4(".كردند فعاليت
 
 براي محلي آزاد دانشگاه) د

  جناحي حسابهاي تسويه
 -پادگاني  دولت آمدن كار روي از پس

 به آزاد هدانشگا نژاد، احمدي امنيتي
 و جناحي حسابهاي تسويه براي نهادي
 اصالح" و "اصولگرايان" بين سياسي

 تصميماتي اولين از. شد تبديل "طلبان
 اتخاذ نهم دولت در نژاد احمدي كه

 نرم و چرب لقمه بر انداختن چنگ كرد،
 اين در كه بود اسالمي آزاد دانشگاه
 بين شديدي لفظي درگيريهاي پروسه

. آمد به وجود انشگاهد مووسسان و وي
 و مجريه قوه دو از فراتر حتي تنشها اين

اي را هم به ميانه ميدان  خامنه قضاييه،
 دانشگاه وقف موضوع زماني كه. كشيد

 مي بايست اي خامنه گرديد، مطرح آزاد
 ان به اختالف حل مرجع به عنوان

   .داد منفي پاسخ آن به و دهد پاسخ
 دانشگاه مديريت تغيير قصد  نژاد احمدي

 رياست به امنا هيات  اما داشت، را
مي  جلوگيري آن از رفسنجاني هاشمي

 مديريت در تغيير  دار دنباله داستان. كرد 
 شروع 84 سال ابتداي از آزاد دانشگاه

 به مديريت 90 ماه دي نهايت در و شد
 دانشگاه بر جاسبي عبداهللا مدت طوالني

 فرهاد او جاي به داده شد و پايان آزاد
 اعضاي از و علوم وزير برادر دانشجو،
 اين رياست بر صندلي دولت به  نزديك

  دولتي هاي  روزنامه.دانشگاه تكيه زد
 دانشگاه" نوشتند خوشحالي با روز آن

 خدا را آزاد دانشگاه" و "شد آزاد آزاد،
 )5.("كرد آزاد

 ديگر اقدامي در نژاد احمدي همچنين 
 اتهي ليست از را موسوي ميرحسين نام

  .زد خط آزاد دانشگاه امناي
  

 كينه طلبي جاه نژاد احمدي* 

 توز
زمان كوتاهي بعد از  نژاد احمدي

 مساله اين انتصاب فرهاد دانشجو، از
 درجه 180 تغيير اين  دليل.شد پشيمان

 بر زبان دانشجو كه بود سخناني اي
 احمدي نژاد ورزي كينه موجب و آورد
 رهبا در نظري اظهار در  دانشجو.شد

 نژاد، احمدي سوي از انتخاب خود
 من براي" :كرد اعالم او از تشكر ضمن

 بر جمهور رييس  كه است افتخاري
 مثبت نظر آزاد دانشگاه بر بنده رياست
 مساله تكليف، من براي اما باشد، داشته
 سوال اين به ندارم تمايل و است شرعي

 بگويم نيستم مايل زيرا بدهم، پاسخي
 را كاري بدهد، دستور  جمهور رييس اگر

 كه مرجعي حال هر در. دهم نمي  انجام
 رهبري كند، مي  تعيين را شرعي مسايل

 )6(".است
 از نژاد احمدي نظر، اظهار اين از پس

 دانشجو فرهاد رياست حكم امضاي
 روز آخرين در حتي و كرد خودداري

 برادران سر از دست نيز خود كاري
از  رشيگزا انتشار با و نداشت بر دانشجو

 از جمهوري، رياست  بازرسي دفتر سوي
كرد و به  انتقاد دانشجو برادران عملكرد

  .افشاگري عليه آنان پرداخت
  تصرف مجدد پس از انتخابات* 

نزديك به سه ماه بعد از به قدرت 
رسيدن روحاني، موسسه دانشگاه آزاد 

  دوباره به تصرف رفسنجاني و طيف
  15بقيه در صفحه 

 است؟ مهم اسالمي جمهوري براي آزاد دانشگاه چرا
 مجيد شمس
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 دنده و يسرنوشت قطار ب

 در تصادم با يترمز هسته ا

  مهايتحر
  يدي جداليل

 ي و الف زدنهاهايي از گزافه گوكيچيه
 دالر از ثروت اردهايلي كه مي اسالميجمهور
 در مذاكرات ژنو د،ي آن گردنهي هزرانيمردم ا
 نشان يصحنه برا.  نشددهي خريزيبه پش

 قطعنامه يي شش كشور و پابرجاتيدادن جد
  . آماده شده بودشي از پتي امني شوراياه
 ني بشتري بيمهاي بحث بر سر تحركاي آمردر

 ي جمهور، عالمتهاسييكنگره، سنا و ر
سپس، اعالم .  فرستادي ميزيهشدار آم

 امور خارجه ري شرمن، معاون وزيندي وديگرد
 تي را هداكاي مذاكره كننده امرمي كه تكايآمر

 مقامات  كند، در حال تماس همزمان بايم
از . ست فارس اجي خلي و كشورهاليياسرا
 اعالم كرد حاضر است دي كاخ سفگري ديسو

 مها،ي تحري در ساختار اساسرييبدون تغ
 به "محدود و قابل برگشت" يفرصت

 داد حي توضكايآمر.  بدهدي اسالميجمهور
 يري جلوگني همچنشنهادي پنيكه هدف از ا

 در جهت ادامه ي اسالمياز تالش جمهور
   . موجود به بهانه مذاكرات استتيوضع

 روز ني در دوم،ي محكم كاري آنگاه، براو
 اميلي ووس،ي لوران فاب،ينشست ژنو، جان كر

 كا،ي خارجه آمرراني وستروله وزدوي و گگيه
 به وستني پي برازي و آلمان نسيفرانسه، انگل

  . شدندسيمذاكرات عازم سو
 دي شرمن تاكيندي باره موضوع مذاكرات ودر

 از چارچوب گام يكرد كه به عنوان بخش
 يتهاي فعالقياول، شش قدرت خواهان تعل

 جادي اي براي اسالمي جمهوريهسته ا
 توافق جامع كي به دنيزمان جهت رس

 شامل روشن شدن دي مرحله بانيا. هستند
 ران،ي اومي اوراني سازي و وسعت غنزانيم

 ي هسته اساتي تاستي و ظرفوجود مريذخا
 نصب شده و يوژهايفيتعداد سانتركه شامل 

 ني نظارت بنيقابل نصب است و همچن
 است كه يي شرطهاشي پنهايا.  بشوديالملل

 از مذاكرات ي اسالميمانع استفاده جمهور
 ي برنامه اتمشبردي پي برايبه عنوان پوشش

 دهد ضمن ي شود و اجازه نميخود م
 خود زمان و فضا ي اتمتي فعاليمذاكرات برا

  .د كنجاديا
 ي كه آقاي توافقات دو جانبه ان،يبنابرا

 گذشته از - دي گوي از آن سخن مفيظر
 ي مخفي براميتوافق بر سر درخواست رژ

 همان - مذاكرات اتيينگاه داشتن جز
 تي امني شورايبازگشت به قطعنامه ها

سازمان ملل است كه پس از سالها ضرر و 
 بدان گردن دي بامي كالن اكنون رژيانهايز

  .بنهد
 خام الي و خي اسالمي جمهوري فكركوته

 ي مواري سر به ددني و كوبي با حرافنكهيا
 خود برسد، رانگرانهيتواند به اهداف و

 به كشور و مردم يري جبران ناپذيضررها
 حال ما از دست برداشتن از نيبا ا. زده است

 و در هر يلي مخرب به هر دلاستي سنيا
 نهيصرف هز. مي كني استقبال ميمرحله ا

 اهداف شوم هرگز به ني اي كالن برايها
هدر دادن . ستي نبوده و نرانينفع مردم ا

 هي دالر ثروت كشور و به سارديليصدها م
 است ي انهي جامعه هزتي نشاندن اكثريروز

 صرف قدرت ي اسالمي جمهورميكه رژ
 ي جرمنيا.  كرده استي و خود كامگيطلب

 دي بامياست كه به خاطر آن گردانندگان رژ
                 . باشندراني مردم ايپاسخگو

   آبان18شنبه ...  خبريفراسو

 براي آزاد دانشگاه چرا

 مهم اسالمي جمهوري

 است؟
  14بقيه از صفحه 

كارگزاران درآمد و سازو كار ايجاد 
شده توسط متصرفان قبلي، برچيده 

در يكي از اولين گامها در اين . شد
ر يك راستا، هيات امناي دانشگاه د

جلسه فوق العاده، فرهاد دانشجو را 
بركنار كرد و به طور نمادين به انتها 

 .   رسيدن دوره سابق را اعالم داشت
تهران  دانشگاه كالم، استاد زيبا صادق

 درباره و يكي از وابستگان رفسنجاني
 اظهار چنين دانشجو فرهاد بركناري

 دكتر گذاردن كنار" :مي كند نظر
 براي شكستي نه دانشجو، فرهاد

 براي موفقيتي نه و بود اصولگرايان
 براي پيروزي حتي نه طلبان و اصالح 

 عنوان به رفسنجاني هاشمي آقاي
 آن  واقعيت.آزاد دانشگاه بنيانگذار

 همان از آزاد دانشگاه گرفتن كه است
 در  نژاد احمدي آقاي پيروزي ابتداي

 آقاي با مخالفت دليل به 1384 سال
 يك صورت به رفسنجاني هاشمي

 آقاي آنكه رغم به  و بود درآمده هدف
 نظر از 1384 سال در نژاد احمدي 

 بااليي حد در نفوذ و سياسي قدرت
 وجود همه با آمد كه همانطور اما بود،

 .بود آزاد دانشگاه گرفتن دنبال به
 اختيار در را آزاد دانشگاه اصولگرايان،

 .گذاردند نژاد احمدي  آقاي دولت
 مورد در  نژاد احمدي دولت كه اقدامي

بي  نوعي داد، انجام آزاد دانشگاه
 ديروز آنچه و بود قانون به توجهي 

 ،]بركناري فرهاد دانشجو[افتاد  اتفاق
 حرمت به بخشيدن اعتبار حقيقت در

 )7(".است قانون
 600 رياست از خود عزل دانشجو اما و

 را آزاد دانشگاه موسسه بر روزه
 "سياسي هكين" و "زدگي سياست"

 )8.(مي داند
 
 در آزاد دانشگاه مشاركت) ه

  اي هسته پروژه
 در آزاد دانشگاه مشاركت رفتن لو با

 مركز اين اورانيوم، سازي غني پروسه
 .گرفت قرار تيررس تحريمها در نيز
 روزنامه از نقل به "فردا راديو"
 يك": باره نوشت اين در "گاردين"

 دانشگاه همراه به آمريكايي شركت
  اند كرده موافقت تهران اسالمي آزاد
  هسته پروژه يك در هم اتفاق به كه
 اتمي همجوشي به مربوط اي

 ها  ترديد.كنند همكاري) گداخت(
 تجاري تحريمهاي چطور اينكه درباره
 توافقي چنين اجازه ايران عليه آمريكا

 شركت اما دارد، وجود بدهد را
 يك در "فيزيك پالسما ويل الرنس"

 قرارداد كه است كرده ادعا كتبي بيانيه
 وزارت معافيتهاي اساس بر شده ياد

 مشاركت" بر آمريكا داري خزانه
 هاي موسسه  با آمريكايي شركتهاي
 و آكادميك در ايجاد و تحقيقاتي

 شده منعقد "نوشتاري نشريات اشاعه
  )9(".است

 در اوايل سال جاري نيز رييس
 و علوم واحد مهندسي و فني دانشكده
آزاد خبر داده بود كه  دانشگاه تحقيقات

نيروگاه "اين موسسه در حال ساخت 
ناصر شريف لو كه .  است"هسته اي

 اتمي نيروگاه رييس"سمت قبلي او 
 نيروگاه":  ذكر شده، گفت"بوشهر

 و است ريزي پي حال در "دارخوين"
  )10(".است مگاوات 360 آن ظرفيت

  
 مدرك كارخانه آزاد، دانشگاه) و

 نظام مسووالن براي سازي
 عمر از دهه سه از بيش گذشت با

 از بزرگي بخش اسالمي آزاد دانشگاه
 هاي رده در مديران جديد نسل

 دانشگاه اين شده تربيت كشور مختلف
 وسوسه كه هستند؛ سياستمداراني

 مديريتي كرسيهاي و پست به رسيدن
 آن را شايستگي آنكه بدون دارند،
 با كه تاستراس همين  در.باشند داشته
 هم آزاد دانشگاه مديريت دولتها، تغيير
 انتخاباتي پيروز جريانات بين ذره زير
 جهت گيريهاي گاهي و گرفته قرار

 اين در مديريتي تغييرات به سياسي
 . شود مي منجر كشور بزرگ دانشگاه

 فعاليت ساله و اندي سي تاريخ در
 در فقط نه دولتها گاهي آزاد، دانشگاه

 در حتي كه دانشگاه مديريت سطح
 و دانشجو پذيرش چگونگي مرحله

 و كرده مداخله نيز استادان انتخاب
اند،  كرده تكليف تعيين دانشگاه براي

كه اين  نژاد احمدي دوره به ويژه در
 اساتيد و دانشجويان قمع و قلع با امر
 تدريس و تحصيل از محروميت با چه

 و بازداشت و شكنجه از طريق چه و
 . شدت گرفتآنها ارعاب

 با دولتمردان به خدمت در آزاد دانشگاه
 در سعي المللي بين واحدهاي تاسيس

كسب اعتبار  و كردن المللي بين
 كرد، دولتي مسووالن تحصيلي براي

به  راستا اين در كه افتضاحاتي با اما
آمد و حتي به رسانه هاي بين  وجود

 آبرويي المللي هم كشيده شد، ديگر
 اسالمي مهوريج دولتمردان براي

  . باقي نماند
  

 جمعبندي
 به ظاهر نهاد اين آزاد، دانشگاه

 با گذشته سال سي در كه خصوصي
 با شده، اداره جاسبي عبداهللا مديريت

 احمدي محمود دولت آمدن كار روي
 و تنشها محل گذشته سال 8 طي نژاد

 .بود فراواني جناحي درگيريهاي
 جاسبي ساله سي مديريت از انتقادات

 مهرماه در فرايند اين و گرفت باال
 دانشگاه اساسنامه اصالح به 1387

 فرهنگي انقالب عالي شوراي در آزاد
 موسس هيات كه  هنگامي.انجاميد

 اساسنامه اصالح مانع نتوانست
 انقالب عالي شوراي در آزاد دانشگاه
 اين امناي هيات شود، فرهنگي
 به تصميم 1387 اسفند در دانشگاه

 اي مساله گرفت؛ زادآ دانشگاه وقف
 احمدي دولت مخالف و درگيري با كه
 با آزاد دانشگاه وقف. شد مواجه نژاد

 در. شد متوقف اي خامنه مخالفت
 دانشجو، فرهاد كشمكش، اين پايان
 نژاد احمدي دولت نظر مورد گزينه

 دانشگاه در جاسبي عبداهللا جايگزين
 .شد آزاد

 اداره سر بر جناحي درگيريهاي
 عظيم منابع گوياي زادآ دانشگاه
 اين گستردگي كه است قدرتي

. است آورده به وجود اكنون دانشگاه
 385 رياست توان مي اينكه تصور
 زير از بسياري و دانشگاه اين واحد

 در و كرد تعيين را آن هاي مجموعه
 اهداف براي آن عظيم منابع مصرف

 دانشگاه برد، بهره سياسي گوناگون
 رقابت براي يجذاب موضوع به را آزاد
 تبديل قدرت و ثروت منابع سر بر

 احزاب نبود در گويي. است كرده
 باندهاي قدرت ايران، در قوي سياسي

 و منابع از بردن بهره فكر در
 مي كه هستند نهادهايي گستردگي

 براي را اي گونه حزب نقش توانند
 . كنند ايفا سياسي آنها مقاصد

 همواره ايران در سياسي گروههاي
 از بتوانند كه بوده امكاناتي مندنياز

 جلب را وفاداري هواداران آن طريق
 وفادار، نگه دارند و داشتن هوادار كرده

 مالي و مديريتي امكانات نيازمند
 بتوان منظر اين از شايد. است وسيعي
هايي كه بر كنترل و اداره اين  مناقشه

 موسسه صورت مي گيرد را بهتر
 . فهميد

 نژاد، احمدي دولت دوره اتمام با
 فرهاد بركناري از كه هايي زمزمه

 تحقق رسيد، مي گوش به دانشجو
 در جديدي سياسي گروه اكنون. يافت
 كه رسيده قدرت به دانشگاه اين

 به آن براي منابعش و آزاد دانشگاه
 كه براي دارد اهميت ميزان همان
 !شركاي قدرت ديگر

 
 پانويس

 جهان دانشگاه سومين آزاد دانشگاه) 1
 و هند گاندي اينديرا دانشگاه از پس

 بزرگترين و پاكستان اقبال عالمه
. باشد مي دنيا در حضوري دانشگاه

 پديا ويكي از نقل
 فروردين 16 -ايران  عصر سايت) 2

1391  
 1392 آبان 2 -تابناك  سايت) 3
 از نقل به اخبار سرآمد سايت) 4

 1392شهريور 26 -تسنيم  خبرگزاري
 شهريور18 -نيوز  نبولت خبرگزاري) 5

1392  
 مهر 10  چهارشنبه-خبرآنالين ) 6

1392 
 شهريور 28 پنجشنبه -آنالين  خبر) 7

1392 
 شهريور -خبرنگاران  باشگاه سايت) 8

1392 
 ،"فيوژن" يا اي هسته   گداخت)9

  هسته شكافت عمل برعكس فرآيندي
 و اورانيوم سازي غني در كه است اي

 در ختسو به عنوان آن از استفاده
 كاربرد اتمي بمب يا  اي هسته راكتور

 اي، هسته  گداخت در همچنين .دارد
  اي هسته سوخت زباله هاي مشكالت

 دفع معضل و شكافت فرآيند از حاصل
 7 –فردا  راديو. ندارد وجود نيز آن

  1391 خرداد
 نقل به "ريانووستي" خبرگزاري) 10
خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي  از
 1392 فروردين 20 –) ايرنا(
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 كريم شهيد مصطفيمادر نامه 
روز  (1388 دي 6 كه در بيگي

  به شهادت رسيد) عاشورا
  

  مصطفيپسرم 
  

  سالم
از حالت نمي پرسم كه بي خبر 

 تنبيه بدترينگذاشتنمان از احوالت 
 ابنبراي هر اندك وجداني است كه 

روزها به خواب رفته و فداكاريها و 
 چون تو زنانيآزادگيهاي آزاد مردان و 

  .فراموش كرده استرا 
، ديگر دنياي شايداز حالت نمي پرسم، 

 باشد كه هر كس به آن زيباتري دنياي
  .رفته هرگز برنگشته است

حال ما .... از حال ما هم نپرس پسرم 
 اما مي دانم كه باور نمي ،خوب است

  .كني
 همه درد و ابنباور نمي كني كه 

غربت و شكست و سكوت در كشور 
ان را يكي كرده خودش، روز و شبهام

 خاك و تنهايي زبر تو در دو متر .است
 كه فرو بردندمان عميقيو ما در خواب 

تنهاي تنها به شكنجه اي به نام نفس 
  .گرفتاريم

  پسرم
 كنند كه عدالت خيالبگذار هزار بار 

ظالم پسندشان زير بالشتهاشان در امان 
از آسمان   تو،خبر دعاييك ... است 

هد شكست و  است خواپليديهر چه 
  .ريختخوابهاشان را در هم خواهد 

  
 كه جوانه هاي داريم نيازما به تو 
 با افتخار نام ميهمان فرداينروييده ي 

به   بزرگواراني چون تو راديگرتو و 
 خاك به سينه ياد كنند و از سبزي
  بتابدتا آفتاب دوباره به ما .....درآيند 

  شويم "ايراني"و ما باز 
 جوانان آزادي با  آبادمان راايران

   چون تو آرزومنديمسربلندي
  

   بيگيكريمشهناز 
  92 سال عاشوراي

  
  

  

ممانعت سيستماتيك 

نخست وزيري عراق 

از انتقال بيماران 

ليبرتي به بيمارستان و 

دسترسي به خدمات 

  پزشكي
  

افسر جنايتكار استخبارات، احمد خضير، 
كه دستورات خود را از نخست وزيري 

كند، همچنان به  عراق دريافت مي
كارشكني در انتقال بيماران به 

وي روز . دهد بيمارستان ادامه مي
نيز از ) نوامبر17( آبان 26يكشنبه 

انتقال دو تن از ساكنان به بيمارستان 
اين دو بيمار كه از . جلوگيري كرد

ناراحتي شديد چشم رنج مي برند از 
ماهها قبل از پزشك متخصص قرار 

  .ويزيت گرفته بودند
عالوه بر اين احمد خضير كارت 
شناسايي دو مترجم بيماران را نيز 
سوراخ و از دور خارج كرد تا از اين 
. پس نتوانند بيماران را همراهي كنند

بيماران و مترجمان بالفاصله به 
تيمهاي مانتيورينگ يونامي كه در آنجا 
حضور داشتند، مراجعه كرده و اين 
 برخورد ضد انساني و غير قانوني

مأموران عراقي را با آنها در ميان 
گذاشتند اما آنها اقدام مؤثري به عمل 

  . نياوردند
 آبان نيز يكي از كساني كه 24در  روز 

در ليبرتي در اعتصاب غذا به سر مي 
برد، دچار ناراحتي شديد قلبي شد و 
بنابه تشخيص پزشكان عراقي بايد به 
سرعت به قسمت سي سي يو در 

شد ولي  د منتقل ميبيمارستان بغدا
نيروهاي نخست وزيري وي را كه در 
وضعيت اورژانسي به سر مي برد، به 
مدت يك ساعت به بهانه هاي مختلف 
در سيطره در داخل آمبوالنس نگه 

  . داشتند

احمد خضير همان جنايتكاري 
است كه در حمالت جنايتكارانه 

او . به اشرف شركت داشته است
از مدتي قبل از قتل عام 

شهريور در اشرف مستقر شده 10
بود و براي اين جنايت بزرگ 
 عليه بشريت زمنيه سازي مي

  .كرد 
مقاومت ايران با توجه به اينكه 
محاصره پزشكي اعمال شده بر 

 به 2009اشرف و ليبرتي از سال 
اين سو از مصاديق برجسته 
جنايت عليه بشريت است و با 
توجه به تعهدات مكتوب و مكرر 

 و ملل متحد در دولت آمريكا
قبال امنيت و سالمت ساكنان 
ليبرتي، خواهان مداخله فوري 
براي پايان دادن به اين محاصره 
ضد انساني و دسترسي آزادانه 
همه ساكنان ليبرتي به خدمات 

  .پزشكي است
  

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 
  ايران

 نوامبر 18 ( 1392 آبان 27 
2013(   

  
درگذشت مجاهد خلق 

 مرام رضا ستوده

  درآلباني

  
به گزارش سايت همبستگي، 
 ،مجاهد خلق رضا ستوده مرام

فرزند مردم دالور اروميه، پس 
از سه دهه پيكار انقالبي در 
برابر ارتجاع و ديكتاتوري 
آخوندي بعد از ظهر روز 

 آبان در بيمارستاني 28دوشنبه 
  .در آلباني درگذشت

رضا ستوده مرام بيش زنده ياد 
ني سياسي و  سال زندا6از 

سياهچالهاي  تحت شكنجه در
  .خميني جالد بود

سازمان چريكهاي فدايي خلق 
  ايران 

درگذشت زنده ياد رضا ستوده 
مرام را به خانواده و به 
همرزمان او به ويژه زنان و 
مردان مجاهد در زندان ليبرتي 

  .تسليت مي گويد

 

 ي آزمونديزارش احمد شهُگ

  ي دولت روحانيبرا
  امانمنصور

   آبان3 نهيآد...  خبريفراسو
 حقوق بشر در يمالي ملل از تداوم پاسازمان

 ي المللني و استمرار نقض تعهدات برانيا
 حقوق تي در مورد رعاي اسالمي جمهورميرژ

 سازمان نيا.  خبر داده استشيشهروندان خو
 راني حقوق بشر در اتيوضع": دي گويم

   ". استي نگراني برايهمچنان موجب
 ژهي وِندهي شده توسط نماهيزارش ارا ُگدر

 دي نهاد تاكني ايسازمان ملل به مجمع عموم
 دي دولت جدي كه با وجود وعده هادهيگرد

 راموني پي حسن روحاني آقااستي به ررانيا
 از بهبود وجود ي نشانه اچيه" ت،يبهبود وضع

 گزارش ني در نخُستدي احمد شهيآقا. "ندارد
 حجت االسالم يجمهور استيخود در دوره ر

 در طي شرادنيي از به وخامت گراي حت،يروحان
  . دي گوي موارد سخن ميپاره ا

 حقوق يمالي پاريرناپذيي تغي بر محورهاافزوده
 ي مذهبيتهاي همچون سركوب اقلرانيمردم ا
 رسانه ها و ان،ي بي نقض آزاد،يو قوم

 شان،ي و آزار دگراندگردياجتماعات، پ
 روزنامه نگاران و ،يدن و مياسيكوشندگان س

 بر آنها ژهي كه گُزارشگر ويتي جنسضيتبع
 دامنه تجاوز رش از گُستيانگُشت گذاشته، و

 شهروندان يحكومت به حقوق و كرامت انسان
 ني در ادي شهيآقا.  كرده استيابراز نگران

 از ي شدن سوواستفاده جنسيرابطه به قانون
اجازه ازدواج " عنوان ريكودكان كه ز

 مجلس بي به تصو"پرست با فرزند خواندهسر
  .  كندي اشاره مده،يمالها رس

 ي بخش عمده گُزارش مزبور دوره زماناگرچه
 ي آقاي جمهوراستي از رشي پكسالهي

 ني حال اني را در بر گرفته، با ايروحان
 دولت ندهي كه نمادهي مانع از آن نگردتيواقع
 در سازمان ملل به ي اسالمي جمهوريفعل
 و به گونه زدي برنخاهي كارنامه سنيع از ادفا

 يندگينما. ديايرن آن بهي در صدد توجييرسوا
 روزنامه يريمزبور ادعا كرده است كه دستگ

 به نقض ي ربطساني وبالگ نواينگاران 
 موضوع ني ندارد و همچناني بيآزاد

 گُسترده، سنگسار و مثله كردن ياعدامها
  .  استي فرهنگي مساله انيمحكوم

 يندگي هنوز تمام هنر دفاع از خود نماني ااما
 ي رد محكم و بي برايو. ستيمزبور ن

 تيي بهارواني اتهام نقض حقوق پيگُفُتگو
 شيتفت" را گريكدي شده كه آنها خود يمدع
 ي استحكام و جدزانيم.  كنندي م"ديعقا

 ي متي واقعني را از اادشدهي اتيبودن دفاع
 ي رسمي ها رسانهي كه حتافتيتوان در

 آن را فقط پس از حذف زي ني اسالميجمهور
 انتشار داده زشيو قلم گرفتن ُنكات بالهت آم

  .اند
 ني به اي اسالمي جمهوردي دولت جدواكُنش

 تواند نوع ي آن مي درپيگُزارش و قطعنامه 
 مردم ي اهي آن به حقوق پاكردينگاه و رو

 مساله يطرح جهان.  روشن سازدزي را نرانيا
 ي فُرصت مناسبران،ي حقوق بشر در ايماليپا

 خود به وعده يبندي پاي روحانياست كه آقا
 اش به مي و تعهدات رژراني به مردم اشيها

  .   را در عمل ثابت كندي المللنيجامعه ب
 دولت حجت يري هر صورت، سنگر گدر

 در دفاع از كارنامه ياالسالم حسن روحان
 آنان به  و دولت دست نشانده"هايافراط"
 از ي نژاد، نشانه خوبي احمدي آقااستير

 ارسال "طيبهبود شرا" با آنها و خواست زيتما
  .                   كندينم
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گرفتن منع  كمپين ناديده 

 رانندگي زنان در عربستان 

 كوشندگان - آبان 4دويچه وله، 
عربستان سعودي باوجود هشدار 
مقامهاي اين كشور، اقدام به انتشار 
ويديوهايي از رانندگي زنان در 
. خيابانهاي اين كشور در اينترنت كردند

 26كمپين "اين اقدام در پي فراخوان 
ممنوعيت رانندگي زنان  براي لغو "اكتبر

  . شود انجام مي 
 

زنان عربستاني تصميم گرفتند روز شنبه 
 اتومبيلها  پشت فرمان)  آبان4( اكتبر 26

نشسته و مخالفت خود با ممنوعيت 
رانندگي زنان در اين كشور را نشان 

اين اقدام در پاسخ به فراخوان . دهند
شود كه   انجام مي " اكتبر26كمپين "

زه با منع رانندگي زنان و هدف آن مبار
 . به چالش كشيدن آن در اين روز است

از آغاز شروع كمپين در ساعات اوليه 
 ويديو در 10 اكتبر، بيش از 26شنبه 

 منتشر شده كه نشاندهنده "يوتيوب"
رانندگي زنان در خيابانهاي عربستان 

 .سعودي است
به گفته شاهدان عيني، نيروهاي امنيتي 

تان به بسياري از و پليس ديني عربس
خيابانهاي اصلي شهرها اعزام شدند تا 
در صورت ديدن زني پشت فرمان 

پليس پيش . اتومبيل، او را دستگير كنند
بر هم "از اين هشدار داده بود كه با 

 به شدت برخورد "زنندگان نظم عمومي
 .خواهد كرد

روحانيون تندروي عربستان نيز عليه 
شدار سرپيچي از منع رانندگي زنان ه

 روحاني عربستان سعودي 150.  اند داده
عليه متمردان از اين قانون ابراز نگراني 

مهاي كشور خواستند به  كرده و از مقا
يكي از آنان، . شدت با آن مقابله كنند

 "آمريكايي"كمپين يادشده زنان را 
 .ناميده است

 

به نقل از سازماندهندگان اين كمپين، از 
سپتامبر در  20زمان آغاز كمپين در 

هاي اجتماعي اينترنتي، بيش از  شبكه 
 هزار تن از شهروندان عربستان از 20

 .اند آن حمايت كرده 
 در " اكتبر26كمپين "اندركاران  دست 

كمپين ":صفحه خود در اينترنت نوشتند
ما با هم تا ... متوقف نخواهد شد 

 شدن اين ممنوعيت راه را ادامه  برچيده
 ".خواهيم داد

ومين كمپيني است كه از سال اين د
 ميالدي تا به حال در چالش با 2011

  منع رانندگي زنان راه
 . شود اندازي مي

در عربستان قانوني 
رسمي براي ممنوعيت 
رانندگي زنان وجود 
ندارد؛ با اين حال براي 
زنان گواهينامه رانندگي 

شود و زناني  صادر نمي 
كه اقدام به رانندگي 

  ر ميكنند، دستگي مي 
 زن در 47 ميالدي 1990در سال . شوند

خيابانهاي عربستان سعودي به علت 
اقدام به رانندگي دستگير و به شدت 

 . مجازات شدند
 

زنان هندي بيشتر از گذشته عليه 

  تجاوز به قانون شكايت مي برند

  

 در دهلي نو، - آبان 8دي پي اي،  (
پايتخت هند، شمار شكايات به خاطر 

تا . در حال افزايش استتجاوز جنسي 
پليس )  مهر24( اكتبر سال جاري 15

 مورد شكايت از خشونت جنسي 1330
را ثبت كرده است كه آشكارا رقمي 

 شكايت ثبت شده 760بسيار بيشتر از 
به گفته . در سال گذشته ميالدي است

مقامهاي پليس اين افزايش ناشي از 
درگرفتن بحث همگاني پس از تجاوز 

زن جوان در اتوبوس گروهي به يك 
اين تبهكاري در دسامبر سال . است

جامعه هند را به ) 1391آذر ماه (گذشته 
 . وحشت انداخت

 مي "راجن بهاقات"سخنگوي پليس، 
پيشتر بسياري از موارد تجاوز ": گويد

اطالع داده نمي شد، زيرا قربانيان از 
طرد شدن از سوي جامعه هراس 

سها هم اكنون اما حتي بين پلي. داشتند
در اين باره حساسيتي شكل گرفته 

در گذشته زنان به گونه دايمي از . است
سوي پليس دست بسر مي شدند، چون 

حتي . شكايت آنها را جدي نمي گرفتند

به برخي از زنان توصيه مي شد كه 
براي به خطر نيانداختن حيثيت خانواده 

  ".شان، با فرد متجاوز ازدواج كنند
را به درخواست پليس آمار ياد شده 

در . دادگاه عالي كشور منتشر كرده است
 1اين آمار همچنين قيد گرديده كه بين 

 مارس سال جاري در دهلي 24ژانويه تا 
 شكايت از تجاوز ثبت شده است 359نو 

كه در مقايسه با سال گذشته، افزايشي 
شكايتها . درصدي را نشان مي دهد148

ت جنسي در اين دوره زماني، از مزاحم
.  درصد افزايش داشته است590حتي 

: يك مقام قضايي در اين بار مي گويد
زنان به گونه روزانه در قطار و اتوبوس "

. آماج مزاحمت جنسي قرار مي گيرند
آنها اينك اعتراض مي كنند، زيرا اين 
امر باالخره از سوي بسياري به عنوان 

ده يك معضل به رسميت شناخته ش
     ".است
 

دستگاه قضايي مي خواهد : كنيا

 فورا دست به اقدام بزند 

 پس از – آبان 13اي پي اي ، 
اعتراضها عليه مجازات ريشخند آميز 
چمن زني براي يك گروه تجاوز كننده 
به يك دختر نوجوان در كنيا، قاضي 
ارشد كشور به دستگاه قضايي دستور 

لي وي".  بزند"اقدام سريع"داد دست به 
 روز شنبه در نايروبي گفت، "موتونگا

افزون براين، پرونده مزبور را به شوراي 
 . عالي دستگاه قضايي ارجاع داده است

اين امر كه دستگاههاي مربوطه چهار 
ماه پس از اين تجاوز گروهي هيچ 

واكنشي نشان ندادند، صدها زن كنيايي 
يك فراخوان . را به خيابانها كشاند

تي در همين رابطه، يك اعتراضي اينترن
ميليون و سيصد هزار نفر امضا كننده 

  . يافت
 

 ساله، به گفته 16، دختر نوجوان "ليز"
بستگانش در ماه ژوئن در غرب كنيا 

 مرد قرار گرفت كه پس از 6مورد حمله 
تجاوز به او، پيكر نيمه جانش را به 

ليز . درون گودال فاضالب افكندند
تگي افزون بر جراحات، دچار شكس

ستون فقرات شد و اكنون محكوم به 
نشستن روي صندلي چرخدار گرديده 

اهالي روستا، سه تن از متهمان را . است
مادر ليز در يك . به پليس تحويل دادند

اين سه ": مصاحبه مطبوعاتي مي گويد
نفر فقط بايد چمن ايستگاه پليس را 
كوتاه مي كردند و كمي بعد دوباره آزاد 

 ".شدند
، " كيفر تجاوز جنسي نيستچمن زدن"

اين شعار بر پالكاردهاي صدها تظاهر 
كننده به چشم خورد كه روز پنجشنبه 

آنها شعار . در نايروبي راهپيمايي كردند
احترام، احترام، احترام، ": مي دادند

 و بر نرده هاي يك مركز "كرامت
نبيله ". پليس، لباس زير آويختند

ي ، كوشنده زنان كه گردآور"عبدالملك
امضا در اينترنت را سازمان داد، خواهان 

متهمان دستگير و پليسها "آن است كه 
 . "تنبيه انضباطي شوند

خشونت عليه زنان در كنيا نيز رواج 
براساس يك پژوهش دولتي در . دارد

، يك پنجم زنان و دختران 2009سال 
كل اين كشور آفريقاي شرقي، قرباني 

 .  خشونت جنسي مي شوند
 

وانان تركيه به اعتراض ج

مخالفت اردوغان با زندگي 

 مختلط دانشجويي

 چند ماه پس از -يورونيوز /دويچه وله
اعتراض گسترده در تركيه كه جوانان 
پرچمدار آن بودند، رجب طيب اردوغان، 
بار ديگر با اظهار نظري جنجالي 
. مخالفت بسياري از جوانان را برانگيخت

نخست وزير اسالمگراي تركيه مي 
د كه با زندگي مختلط دانشجويان گوي

خارج از چارچوب ازدواج شرعي مخالف 
 .است

 6هزاران دانشجوي ترك روز چهارشنبه 
در مراكز تحصيلي اين )  آبان15(نوامبر 

كشور با خواست دمكراسي بيشتر 
اما اردوغان بي توجه . تظاهرات كردند

به اين فراخوانها در صدد اصالحاتي 
ي دهندگان او است كه حتي به مذاق را

آيد و جامعه تركيه را چند  خوش نمي 
 .كند قطبي مي 

  18بقيه در صفحه 
  

 زنان در مسير رهايي
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 زنان در مسير رهايي

 
17بقيه از صفحه   

در ادامه اعتراضها، صدها تن از 
)  آبان18/ نوامبر9(دانشجويان روز شنبه 

نيز در استانبول گرد آمده و نسبت به 
اين رويكرد آقاي اردوغان واكنش نشان 

 .دادند
: يك دختر دانشجو در اين تجمع گفت

وقتي كه ما در خانه ها دور هم جمع "
مي توانيم با هم مطالعه مي شويم، 

. كنيم و غذايمان را با هم تقسيم كنيم
مي توان زندگي مشترك داشت و مي 
توان در جايي خصوصي تبادل عقيده 

يك خانه دانشجويي خصوصي تر . كرد
است و مي توانيد با جان و دل در 

نمي دانم مردم . خدمت دوستانتان باشيد
چه فكري مي كنند، ولي در جامعه ما 

عا مي شود محافظه كار و اسالمي كه اد
است، قبول ازدواج شرعي آزاد است ولي 
آنان فكر مي كنند كه اين غيراخالقي 
است كه دوستان با هم در خانه ها 

نمي فهمم و اين طرز تفكر . حرف بزنند
 ."را نمي پذيرم

چنگيز آكتار، كارشناس مسايل سياسي 
در مركز مطالعات سياسي استانبول مي 

 حتي فكر هم نمي كنم كه من": گويد
اين مساله به يك قانون بدل شود، ولي 
چيزي كه اتفاق مي افتد اين است كه 
برخي كه مي خواهند نقش پليس 
اخالق را بازي كنند، جوانان و خانواده 

آنها با . هايشان را آزار خواهند داد
پشتوانه سخنان نخست وزير چنين 
رفتاري را دارند؛ رفتاري كه از هم 

 ".ن آغاز شده استاكنو
 

  "تركيه ايران نخواهد شد"

 يك نماينده زن - آبان 16عصر ايران، 
مجلس تركيه از حزب الييك 

در اعتراض ) CHP(جمهوريخواه خلق 
به سياستهاي دولت اسالمگراي رجب 
طيب اردوغان با يك پالكارد در جلسه 

 .مجلس حاضر شد
ان ترك، در اين .ان.به گزارش سي

ايسه حجاب زنان ايران در پالكارد با مق
، دو تصوير 2013 و سال 1960سال 

متفاوت از ايران دوران شاه و زمان 
حاضر را به نمايش گذاشته شده و زير 

تركيه ايران نخواهد ": آن نوشته شده
 ".شد

 

افزايش سهميه زنان در هياتهاي 

  مديره موسسات دولتي سويس 

 
 شوراي فدرال - آبان 16اس دي اي، 

قصد دارد سهميه زنان ) دولت(سوييس 
در هياتهاي مديره پست، راه آهن و 
. ديگر موسسات دولتي را افزايش دهد

)  آبان16( نوامبر 7دولت روز چهارشنبه 
قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس 
آن براي اين پستها هر دو جنس سهميه 

 .   درصدي خواهند داشت30اي 
براساس يك گزارش دولت سوييس به 

آبان ماه  (2012مجلس در نوامبر 
 عضو هياتهاي مديره 264، از )1391

اي كه توسط مجلس فدرال انتخاب مي 
.  تن زن بودند65 نفر مرد و 199شوند، 

 25اين رقم بيانگر سهميه اي برابر با 
 . درصد براي زنان بود

قانون جديد كه از جمله موسسات 
ديگري همچون سازمان نظارت بر بازار 

سازمان بازرسي ايمني اتمي و مالي، 
 را نيز RUAGكارخانه تسليحاتي 

شامل مي شود، از ابتداي سال جديد 
ميالدي به دست اجرا گذاشته خواهد 

 درصدي مي بايست تا 30هدف . شد
 .  تحقق يابد2020سال 

از سال آينده مي بايست سهميه بندي 
جنسيتي هياتهاي مديره، در گزارش 

 شده و قابل ساالنه مالي شركتها ثبت
اين گزارش از سوي دولت . اثبات باشد

به هيات بودجه مجلس فدرال ارايه مي 
 . شود
 

سوئد فيلمها را براساس رعايت 

تساوي حقوق رتبه گذاري مي 

  كند 

 
 از اين پس در - آبان 16فيلم استارت، 

كشور پادشاهي سوئد فيلمهاي سينمايي 
 مي "Aرتبه "رتبه جديدي به نام 

ر زنان به صورت برابر در كنار گيرند، اگ
براي . مردان به نمايش درآمده باشند

دريافت اين رتبه، فيلمها بايد از آزمون 
آزمون .  موفق بيرون بيايند"بكدل"

، "اليسون بكدل"بكدل نام خود را از 
كارتونيست آمريكايي وام گرفته كه اين 

در ) قانون(ابتكار را در يكي از آثار خود 
آزمون مزبور از .  كرد مطرح1985سال 

 :يك فيلم سه شرط مطالبه مي كند
 وجود دستكم دو نقش زن. 1

اين دو نقش بايد باهم ديالوگ داشته . 2
 باشند

موضوع ديالوگ چيزي غير از مردها . 3
 باشد  

به گفته مسووالن صنعت فيلم سوئد، 
اين واقعيت كه چه تعداد اندكي فيلم در 
 اين آزمون موفق مي شوند، شوكه

 مدير يك "الن تيله". كننده است
سينماي محبوب در استكهلم و يكي از 
مبتكران رتبه بندي جديد مي گويد، 

، "ارباب حلقه ها"براي مثال سه گانه 
، يا "جنگ ستارگان"تمام فيلمهاي 

شبكه "همچنين فيلمهايي مانند 
 در "داستان عامه پسند" و "اجتماعي

ه ب. اين آزمايش ساده ناكام مي مانند
گفته وي، واكنش تماشاچيان به رتبه 
گذاري مزبور كه از يك ماه پيش به 
دست اجرا گذاشته شده، بسيار مثبت 

اين امر، چشم بسياري را به روي . است
. اين زاويه از فيلمهاي سينمايي باز كرد

اميد مي رود كه با اين گام، زمينه ورود 
فيلمهاي بيشتري با سناريوهاي زنانه يا 

ديد زنان به سينماها فراهم از زاويه 
 . شود

افزوده بر شماري از سينماهاي سوئد كه 
اين رتبه بندي را در برنامه هاي خود 
درج مي كنند، قرار است برخي از 
. كانالهاي تلويزيوني نيز به آنها بپيوندند

در همين رابطه يك كانال كابلي اعالم 
 يكشنبه -كرده از اين پس يك ابر

 سازماندهي مي كند كه در "Aرتبه "
مسابقه "آن فقط فيلمهايي همچون 

 و فيلم "بانوي آهنين"، "گرسنگي
 ساخته اوليور استون كه "وحشيها"

موفق به گذراندن آزمون شده اند، به 
 . نمايش درخواهند آمد

در سوئد سالهاست كه بحث در باره 
تبعيض جنسي و مطالبه برابري بيشتر 

ب دگرگوني و حقوق جريان دارد و موج
تغيير قوانين در بخشهاي گوناگون شده 

ابتكار جديد بي ترديد زير نگاه . است
هاليوود نيز قرار مي گيرد، چرا كه در 
. آنجا هم اين بحث انجام مي شود

براساس پژوهش يك موسسه در سن 
ديه گو پيرامون چگونگي برخورد با زنان 
در سينما و تلويزيون، در صد فيلم موفق 

درصد كليه نقشها 33 تنها 2011سال 
درصد نقش 11زن بوده است و فقط 

پژوهش . اصلي را زنان بازي كرده اند
مزبور معتقد است كه اين تناسب با 

برخي . عصر حاضر همخواني ندارد
تحليل گران از اين رو توصيه كرده اند 
كه اگر استوديو هاي بزرگ مايلند از 
بيشتر شدن شمار فيلمهاي شكست 

 گيشه جلوگيري كنند، بايد خورده در
تجديد نظر كرده و در فيلمهاي خود به 
گونه نيرومند تري تماشاچيان زن را نيز 

 . مخاطب قرار دهند
 

بالتر خواهان رفع ممنوعيت ورود 

 زنان به ورزشگاهها در ايران شد

 ژوزف بالتر، – آبان 17خبرگزاري مهر، 
رييس فيفا در بازديد اخير خود از ايران 

 برداشتن ممنوعيت حضور خواهان

بانوان در استاديومهاي فوتبال اين 
 .كشور شد

اسوشيتدپرس در گزارشي پيرامون 
بالتر در ": حضور بالتر در ايران نوشت

گفتگويي كه با سران ايران از جمله 
علي الريجاني، رييس مجلس داشت، 
خواهان برداشتن ممنوعيت حضور 

 . بانوان در ورزشگاهها شد
گذشته نخستين نماينده قطر كه سال 

 لندن به 2012زن خود را در المپيك 
 2022ميدان فرستاد، وعده داده در سال 

كه ميزبان جام جهاني خواهد بود، به 
بانوان اجازه حضور در ورزشگاه ها را 

 ".خواهد داد
، عضو كميته اجرايي "مويا داد"خانم 

فيفا و نايب رييس بانوان كنفدراسيون 
التر را در اين سفر فوتبال آسيا كه ب

همراهي مي كرد نيز يكي از 
نگرانيهايش را حل مشكل زنان ايراني و 
حضور آنها در ورزشگاهها دانست و ابراز 
اميدواري كرد به زودي اين مشكالت 

 .برطرف شود
وي پيرامون گفتگوي بالتر با رييس 
مجلس ايران در مورد حضور زنان در 

من در آن ": ورزشگاهها اظهار داشت
جلسه حضور نداشتم، ولي خيلي 

اين براي يك . اميدوارم اين اتفاق بيفتد
كند كه  بازيكن انگيزه بااليي ايجاد مي 

وقتي در زمين است، خواهر و مادرش از 
من به . روي سكوها او را تشويق كنند

توانم تصور كنم پسرم در  شخصه نمي 
 كند و من نتوانم به  زمين بازي مي

 ". را تشويق كنمورزشگاه بروم تا او
  البته ما نمي": مويا داد در ادامه افزود

توانيم قوانين كشورها را عوض كنيم و 
 گذاريم، اما تا جاييكه  به آن احترام مي

 كنيم اين اتفاق  امكان دارد، تالش مي
رخ دهد و شرايط حضور زنان ايراني در 
ورزشگاهها هم فراهم شود تا آنها در 

 و فوتسال، كنار بازي كردن فوتبال
بتوانند بازيهاي مختلف را هم از روي 

 ".سكوها تماشا كنند
 

در شكاف جنسيتي كاهش 

 بسياري از كشورها

 براساس گزارش - آبان 3بي بي سي، 
مجمع جهاني اقتصاد، شكاف جنسيتي 
ميان مردان و زنان در خالل سالهاي 
اخير در بسياري از كشورها كمتر شده 

 ايسلند، بر اساس اين گزارش،. است
 كشور در 136فنالند و نروژ در ميان 

صدر جدول بهبود وضعيت زنان در 
هاي سياست، اقتصاد، تحصيل،  حوزه

 .سالمت و حقوق هستند
خاورميانه و شمال آفريقا تنها دو 

اي هستند كه در سالهاي اخير  منطقه
هيچ پيشرفتي در زمينه مباحث زنان 
 نداشتند و كشور يمن نيز در انتهاي اين

 .ليست قرار گرفته است
 در 130ايران در اين فهرست در رده 

سوريه در .  كشور قرار دارد136ميان 
 قرار 135 و پاكستان در رده 133رده 
 .دارد
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 حركت اعتراضي نيروهاي 36

  كار در آبان ماه
  
 مهر، كشاورزان 30روز سه شنبه *

شهرستان تنگستان در استان بوشهر در 
مقابل فرمانداري اين شهرستان دست 

به گزارش . به تجمع اعتراضي زدند
ايران كارگر، در اين تجمع كشاورزان 
نسبت به عدم اختصاص سوخت به 

الزم كشاورزان، عدم تخصيص بودجه 
براي احداث سد و انتقال و فروش 

  .غيرقانوني آبهاي مازاد معترض بودند
  
كارگران كارخانه سرب و روي زنجان *

 2، پنجشنبه 1طي روز هاي چهارشنبه 
  آبان در اعتراض به تعطيلي 3و جمعه 

كارخانه براي سومين بار طي سه ماه 
اخير در مقابل استانداري زنجان تجمع 

  .يي اين كارخانه شدندو خواستار بازگشا
به گزارش مهر، كارخانه سرب و روي 

 مرداد امسال در پي باال 23زنجان در  
گرفتن موج اعتراضات به آنچه كه 
آالينده بودن فعاليتهاي كارخانه سرب و 

  .روي بود تعطيل شد
  
 واحدي مسكن 486اعضاي تعاوني *

مهر سيرجان با نام تعاوني فرداي 
ان در مقابل  آب4ماندگار روز شنبه 

فرمانداري سيرجان تجمع و نسبت به 
عملكرد بد هيات مديره اين تعاوني 

  .اعتراض كردند
،  سازي به گزارش فارس هنوز زير

هاي مسكن مهر   پله   و راه آسانسور
باقيمانده و شركت تعاوني نيز اعالم 

 ميليون  23كرده كه متقاضيان بايد 
تومان ديگر پرداخت كنيد در غير اين 

  ورت از ليست مسكن حذف ميص
  .شويد

  
 آبان، 4به گزارش يزد رسا، روز شنبه *

كارگران بخش فوالد آبتين زير نظر 
كارخانه فوالد ارفع اردكان به دليل 

  .اعتصاب از انجام فعاليت سرباز زدند
  
فوالد «كارگران اخراج شده كارخانه *

در اعتراض به اجرا نشدن » زاگرس
كالت مصوبات مجلس در مورد مش

كارخانه با سفر به تهران در روز يكشنبه 
 مرداد در مقابل ساختمان مجلس 5

به گزارش ايلنا، . رژيم تجمع كردند
نماينده كارگران كارخانه فوالد زاگرس 

بعد از آنكه : درباره اين تجمع گفت
اعتراض صنفي كارگران فوالد زاگرس 

 تير ماه سال جاري در تهران با 26روز 
ز نمايندگان مجلس وعده تعدادي ا

خاتمه يافت و مجلس نيز مصوباتي را 
براي بازگشت بكار اين كارگران و 
همچنين پرداخت معوقات حقوقي آنان 

به تصويب رساند، اما اجراي اين 
مصوبات با بي توجهي مسئوالن استاني 

  .و كارفرماي كارخانه مواجه شد

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
ان دادن نرده هاي جلوي كارگران با تك

مجلس به طور يكپارچه اقدام به سر 
دادن شعار كرده و شعار مي دادند؛ يا 

توپ تانك فشفشه، اين / مرگ يا زندگي
مجلس بي اقتدار، / مجلس كارگر كُشه

  ،...نوكر سرمايه دار و
تجمع اعتراضي كارگران فوالد زاگرس 
در مقابل ساختمان مجلس روز دوشنبه 

  . دومين روز خود شد آبان وارد6
كارگران پس از چندين ساعت تجمع در 
مقابل مجلس و محقق نشدن وعده 
ديروز كارفرما در خصوص پرداخت 
مطالبات كارگران، با حضور در مقابل 
ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي پي گير مطالبات صنفي خود 

  .شدند
كارگران ذوب آهن فوالد زاگرس بعد از 

عتراض سرانجانم سه شنبه سه روز ا
 آبان،  با دريافت بخشي از حقوق 7شب 

شان راهي محل   ماه گذشته 7معوقه 
  .اقامت خود در شهرستان قروه شدند

  
به گزارش ايران كارگر، جمعي از *

كاركران شركت گلرنگ كرمانشاه، به 
 ماه اضافه 6دليل عدم دريافت 

 آبان دست 6حقوقشان در روز دوشنبه 
عتراضي در مقابل شركت به تجمع ا

  . زدند
  
 آموزشگاه موسيقي 2در پي لغو مجوز *

در نجف آباد، بيش از يكصد نفر از 
 آبان 6نوازندگان اين شهر روز دوشنبه 

در مقابل اداره ارشاد اصفهان تجمع 
كردند تا نسبت به آن عمل غير قانوني 

به گزارش آژانس ايران . اعتراض كنند
در سكوت خبر، درحاليكه اين تجمع 

انجام مي شد عده اي از افراد لباس 
 نفر 50شخصي كه تعدادشان بيش از 

بود تجمع كنندگان را محاصره كرده 
و با فحاشي و پرت كردن اشيايي به 

در . سمت آنها قصد تحريك داشتند
اين ميان تعدادي از اساتيد موسيقي 
كه در بين تجمع كنندگان بودند 

د، جوانان را به آرامش دعوت كردن
اما ناگهان تعدادي از افراد لباس 
شخصي با وحشيگري تمام و با چوب 
و چماق به ميان جمعيت آمده و تعداد 

  .زيادي را مجروح نمودند
  

بر شركت نيشكر هفت  كارگران ني *
 آبان دست به 6تپه از روز دوشنبه 

 ي  به گزارش كميته.  اعتصاب زدند
هماهنگي براي كمك به ايجاد 

 هاي  گري، خواستهتشكلهاي كار
كارگران اعصتابي پرداخت پاداش سال 

 بندي مشاغل   و اجراي طرح طبقه91
  .است

بر در ديدار با مديريت  كارگران ني 
 آبان 7شنبه  شركت  نيشكر در روز سه

  اعالم كردند كه تا دستيابي به خواسته
  .هايشان به اعتصاب ادامه خواهند داد

  
كارگران  آبان، 8روز چهارشنبه *

كارخانه پلي اكريل ايران به دليل تغيير 
نوع قرار داد، حذف هزينه سختي كار از 
فيش حقوقي و در نهايت جداسازي 
شركتهاي زير مجموعه كه منجر به 

شود مقابل درب اين  تعديل نيرو مي
  .كارخانه تجمع كردند

به گزارش تسنيم، شركت پلي اكريل 
ن  كيلو متري جاده اصفها45ايران در 

 6مباركه قرار دارد و داراي حدود 
شركت زير مجموعه است كه به صورت 
يك هلدينگ با يكديگر همكاري 

كنند اما در اين بين بر اساس گفته  مي
كارگران اين شركت، برخي از مسئوالن 
اين كارخانه به دنبال جدا سازي 
شركتهاي زير مجموعه بوده و در همين 

ي راستا نيز تعداد نيروي كاري برخ
واحدها را تعديل كردند كه منجر به 
افزايش فشار به كارگران باقي مانده 

  .شده است
  
 آبان، جمعي از كارگران 11روز شنبه *

كارخانه پلي اكريل ايران در اعتراض به 
تصميم كارفرما بر جداسازي برخي از 
شركتهاي زير مجموعه اين كارخانه، در 
مقابل ساختمان اداري اين كارخانه در 

به گزارش ايلنا، . فهان تجمع كردنداص
كارگران در اعتراض به واگذاري شركت 
پلي اكريل ايران به چند شركت اقماري 
تجمع كردند، چرا كه با تغيير مديريت، 
نحوه تنظيم قراردادها و ساير مزاياي 

  .كند حقوقي كارگران نيز تغيير مي
 آبان، بيش از هزار تن 12روز يكشنبه 

كريل ايران براي از كارگران پلي ا
سومين بار طي پنج روز گذشته، در 

» كوچك سازي«اعتراض به سياست 
در مقابل ساختمان اداري اين كارخانه 

  .در اصفهان تجمع كردند
  
 آبان، كارگران گرگان فلز 11روز شنبه *

 ماه 15در اعتراض به عدم دريافت 
حقوق و معوقات خود در مقابل 

. دنداستانداري گلستان دست تجمع كر
به گزارش فارس، كافرماي اين واحد 
توليدي را تعطيل كرده و كارگران را نيز 

 15مرخص كرده  و در عين حال كه 
ماه حقوق معوقه آنان را نمي پردازد، به 

خواهيد  آنها گفته شده كه هركاري مي
  .انجام دهيد

  
بازنشستگان تحت پوشش بيمه *

تكميلي دي براي دريافت مطالبات خود 
 آبان در مقابل يكي از 11 شنبه در روز

( شعبات آن واقع در خيابان برفروشان
  .تجمع كردند) روبروي پارك هنرمندان

به گزارش تسنيم، مشكالت مردم با 
بيمه دي مربوط به امروز و اين هفته 
نبود و افرادي كه بعد از طي مراحل 

 ها از جيب خود  درماني و پرداخت هزينه
كردند،  ه ميبراي دريافت خسارت مراجع

موجهي از سوي  با پاسخهاي غير
  . شدند كارمندان بيمه مواجه مي

  
 آبان، تعدادي از 12روز يكشنبه *

ساحل سبز «كارگران شركت پيمانكاري 
وابسته به شهرداري منطقه » خوزستان

دو اهواز در اعتراض به عدم دريافت 
مطالبات صنفي خود در پارك ايثار اهواز 

به گزارش ايلنا، . دست به تجمع زدند
كارفرماي شركت ساحل سبز خوزستان 

 با هيچ يك از 90از شهريور ماه سال 
كارگران خود قرار داد همكاري منعقد 

  .نكرده است
  
 آبان، شماري از 12روز يكشنبه *

بازنشستگان پااليشگاه آبادان با تجمع 
مقابل ساختمان مركزي وزارت نفت 
ضمن درخواست مالقات حضوري با 

نفت خواستار پيگيري فروش منازل وزير 
سازماني بازنشستگان اين پااليشگاه 

به گزارش تسنيم، بازنشستگان . شدند
اين پااليشگاه خواستار رسيدگي به 

 درصد از منازل سازماني به 75فروش 
  .افراد غيردولتي شدند

  
 ميدان گازي 13جمعي از كارگران فاز *

پارس جنوبي در عسلويه روز يكشنبه 
بان در اعتراض به پرداخت نشدن  آ12

  .حقوق چهار ماهه خود تجمع كردند
  به گزارش ايسنا، اين تجمع با وعده 

  20بقيه در صفحه 

  برخي از حركتهاي اعتراضي

  1392كارگران و مزدبگيران در آبان 
 زينت ميرهاشمي:گردآوري و تنظيم



  20 صفحه                    1392  آذر اول – 341 خلق شمارهنبرد 
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

  مزدبگيران در

  1392 آبان 
  

  19بقيه از صفحه 

مسئوالن سازمان منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پارس مبني بر پرداخت حقوق 

  .معوقه كارگران به پايان رسيد
 35 پارس جنوبي از قراردادهاي 13فاز 

شود اما در حال  ماهه محسوب مي
ليل تغيير در حاضر توسعه اين فاز به د

اولويتهاي وزارت نفت در توسعه فازهاي 
ميدان مشترك پارس جنوبي متوقف 
شده است و چهار هزار كارگر آن چهار 
. ماه است با وجود داشتن قرارداد بيكارند

 56 توليد روزانه 13هدف از توسعه فاز 
عالوه بر . ميليون متر مكعب گاز است

اين با تكميل توسعه اين طرح روزانه 
 2900 هزار بشكه ميعانات گازي، 75

 تن اتان و LPG( ،2750(تن گاز مايع 
  . تن گوگرد توليد مي شود400روزانه 

 61پيشرفت كل اين طرح تاكنون به 
درصد رسيده كه سهم پااليشگاه 

 درصد 72.27خشكي از اين پيشرفت 
  .است

ساخت چهار سكو دريايي اين فاز كه 
بايد توسط شركت فراساحل صدرا 

 55هر صورت گيرد نيز تاكنون بوش
  .درصد پيشرفت داشته است

هاي  همچنين در حال حاضر كليه لوله
اي به  مورد نياز براي ساخت خط لوله

 كيلومتر تامين و كوتينگ 180طول 
شده است اما هنوز ساخت خط لوله آغاز 

  . است نشده
 13سرمايه مورد نياز براي توسعه فاز 

 اعالم  ميليارد دالر6.1پارس جنوبي 
 ميليارد تومان آن 3.8شده كه تاكنون 
  .هزينه شده است

به گزارش ايسنا، در ابتدا طرح توسعه 
 ميدان پارس جنوبي به 13فاز 

 هلندي شل و -شركتهاي انگليسي 
رپسول اسپانيا سپرده شد، اما اين دو 

دليل  شركت با عذرخواهي رسمي و به 
آنچه مشكالت اقتصادي عنوان شده 

گيري  ور در اين پروژه كناره بود، از حض
  .كردند

بعد از آن مذاكراتي با قرارگاه 
 13براي واگذاري فاز ) ص(االوصيا خاتم

صورت گرفت اما در نهايت طرح توسعه 
 پارس جنوبي به شركتهاي پترو 13فاز 

  . پايدار ايرانيان، مپنا و صدرا سپرده شد
  
كارگران اخراج شده از شركت پونل در *

 آبان در مقابل اداره كار 13روز دوشنبه 
به گزارش سايت . پاكدشت تجمع كردند

همبستگي ملي، اين كارگران خواهان 
پرداخت حقوق معوقه خودشان و 

حكم توقيف . بازگشت به كار شدند
اموال اين شركت در رابطه با مطالبات 
كارگران صادر شده اما به دليل زد و 

بندهاي پشت پرده با كارفرماي شركت 
  .م تا كنون عملي نشداين حك

  
 آبان بيش از هزار 14روز سه شنبه *

تن از كارگران پلي اكريل ايران براي 
چهارمين بار در طي هفت روز اخير در 

كوچك سازي «اعتراض به سياست 
در محوطه داخلي كارخانه » كارخانه

به گزارش ايلنا، كارگران . تجمع كردند
انتظار داشتند با شروع اعتراضات، 

ن كارخانه و مقامات استاني مسئوال
نگراني كارگران را درباره پروژه 
جداسازي شركتهاي وابسته و انتقال 

  .ها به شركتهاي اقماري بشنوند قرارداد

  
جمعي از اعضاي شركتهاي تعاوني 

 آبان 14 شنبه  توليدي روستايي روز سه
در مقابل درب شمالي مجلس تجمع 

در حال حاضر  به گزارش فارس . كردند
دود چهار هزار تن در تعاوني توليدي ح

  .كنند روستايي كشور فعاليت مي
  
 آبان، كارگران 14روز سه شنبه *

كارخانه قطعات بتوني گيالن در 
 ماه حقوق معوقه، در 4اعتراض به 

مقابل ساختمان اين كارخانه در رشت 
به گزارش ايلنا، كارگران . تجمع كردند

ان  آب15اين كارخانه در روز چهارشنبه 
  .براي دومين روز متوالي تجمع كردند

كارگران شركت توليدي كانال پيش 
ساخته، لوله و قطعات بتوني گيالن كه 

گيالن «تحت نظارت شركت پيمانكاري 
 ماه 4فعاليت دارند از » آفتاب يكتا

 و بيمه آنان نيز  گذشته حقوق نگرفته
كارگران براي سومين . واريز نشده است

پنجشنبه نيز به تجمع روز متوالي در روز 
  .خود ادامه دادند

  
جمعي از پرسنل و كارگران شركت *

گروه صنعتي فالت كوهرنگ كه در 
توليد لبنيات فعاليت مي كند، روز 

 آبان در مقابل ساختمان 16پنجشنبه 
اين كارخانه تجمع كرده و اعالم كردند 
كه حدود چهار ماه است حقوق نگرفته 

  .اند
 پرسنل در سه 500در اين شركت حدود 

گروه صنعتي . شيفت كاري فعال هستند
فالت كوهرنگ در شهر كيان از توابع 
شهرستان شهركرد و در فاصله هفت 

كيلومتري مركز استان چهارمحال و 
  .بختياري واقع شده است

  
تجمع كارگران شركت قطعات بتوني *

گيالن در محوطه اين كارخانه روز شنبه 
به . دش  آبان وارد پنجمين روز 18

گزارش ايلنا، كارگران اعالم كردند كه 
حقوق كارگران هنوز پرداخت نشده و 
مسئوالن استاني همچنان در برابر 

 كارگر سكوت 200مطالبات صنفي 
و در جمع كارگران حاضر .   اند كرده

حركت . نشده تا صداي آنها را بشنوند
اعتراضي اين كارگران در روز دوشنبه 

  . آبان آغاز شد13

  21كارگران موفق شدند روز سه شنبه 
شان   ماه حقوق معوقه 4آبان دو ماه از 
  .را دريافت كنند

  
جمعي از كارگران نيروگاه دماوند صبح *

 آبان در اعتراض به 18روز شنبه 
پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود در 
مقابل درب ورودي اين واحد توليدي 

 600به گزارش ايلنا، . تجمع كردند
ر شاغل در اين نيروگاه بيش از كارگ

يك سال بابت حقوق بيمه اجباري و 
تكميلي، اضافه كاري، عيدي، پاداش و 

  .بن كارگري از كارفرما طلبكارند
مالكيت نيروگاه حرارتي دماوند كه 

گذرد  هشت سال از شروع فعاليت آن مي
 از شركت توانير به بنياد 91در سال 

  .شهيد واگذار شد
ترين  دماوند بزرگنيروگاه حرارتي 

نيروگاه حرارتي سيكل تركيبي در 
 35خاورميانه است و در حال حاضر 

 درصد 7درصد برق مصرفي تهران و 
برق مصرفي كشور در اين واحد توليد 

  .شود مي
  
كارگران اخراج شده از شركت *

 آبان 18شيميايي فلزي خاور، روز شنبه 
در مقابل دادسراي پاكدشت دست به 

ه گزارش ايران كارگر، اين ب. تجمع زدند
كارگران پس از ماهها اعتراض و 
پيگيري موفق به اخذ حكم توقيف 
كارخانه و پرداخت مطالبات معوقه خود 

 ماه 9كارگران معترض بيش از . شدند
  .حقوق معوقه طلب دارند 

  
شركت جهاد نصر ˈجمعي از كارگران *

 آبان با تجمع در 19 روز يكشنبه ˈمشهد

ري خراسان رضوي مقابل استاندا
خواستار رسيدگي به مطالبات خود 

به گزارش ايرنا، تجمع كنندگان . شدند
به علت خصوصي شدن شركت جهاد 
نصر مشهد و مشكالت شغلي كنوني 
خود، خواهان بازگشت به سازمان جهاد 
كشاورزي به عنوان محل كار قبلي خود 

  .شدند
  
 آبان كارگران شركت 20روز دوشنبه *

اگرس كه از ماهها پيش شير و گوشت ز
به عدم دريافت حقوق خود معترض 
بودند جاده سامان به شهركرد را بسته و 
باعث بروز كيلومتر ها راه بندان در 
محور سامان به شهركرد كه بخشي از 
جاده قديم اصفهان به شهركرد است 

به گزارش آژانس ايران خبر، . شدند
كارگران اميدوارند اين اعتراض دو 

 مشكالت بسياري را نيز براي ساعته كه
تردد مسافران و حمل و نقل در پي 
داشت دست آورد مثبتي هم به دنبال 

  .داشته باشد
  
جمعي از كارگردان شهرداري بهبهان *

دليل   آبان به21در روز سه شنبه 
حقوقهاي معوقه خود اقدام به تجمع و 

دليل  به گزارش مهر، به. تحصن كردند
داري بلوكه شدن حسابهاي شهر

بهبهان، بخشي از حقوق كارگران اين 
  .شهرداري پرداخت نشده است

  
در پي اعتراض پنج روزه كارگران پلي *

اكريل، با تعيين مهلت ده روزه، قرار بود  
هاي صنفي آنها   آبان  خواسته 25تا 

. توسط مسئوالن استاني رسيدگي شود
به گزارش ايلنا، كارگران اين كارخانه در 

 آبان با تجمع در 26به ظهر روز يكشن
محيط كارخانه، اعتراضات صنفي خود را 

  . از سر گرفتند
  
» سفال نكا«كارگران كارخانه *

شهرستان نكا در شرق مازندران روز 
 آبان در اعتراض به عدم 26يكشنبه 

پرداخت حقوق و معوقات خود در 
به گزارش . فرمانداري نكا تجمع كردند

فارس، شركت نكا سفال يكي از 
ركتها و كارخانجات بزرگ شرق ش

مازندران در توليد سفال است كه حدود 
يك سال به دليل مشكالت مالي 

  .تعطيل شده است
به گزارش ايلنا، بيشترين بدهي حقوق 
معوقه اين شركت به برخي از كارگران 
دو ميليون تومان است كه روز دوشنبه 

 آبان مقرر شد تا مقداري از حقوق 27
 آنان پرداخت و معوقه كارگران به

همچنين توليد اين كارخانه بعد از يك 
  .ماه تعطيلي از سر گرفته شود

  
 آبان، كارگران 26روز يكشنبه *

شهرداري هنديجان به دليل حقوق 
به . معوقه پنج ماهه خود تجمع كردند

گزارش فارس اين كارگران خواستار 
تر مسئوالن  رسيدگي هر چه سريع 

  ختي حقوقاستاني به اين وضعيت پردا
  .در شهرداري هنديجان شدند

  21بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

  مزدبگيران در

  1392 آبان 
  20بقيه از صفحه 

 1500 آبان بيش از 27روز دوشنبه *
كارگر پتروشيمي بسباران دست به 

به گزارش سايت پيام، . اعتصاب زدند
كارگران خواهان افزايش دستمزدهاي 

كارگران معترض اعالم . خود شدند
 هيچ كردند؛ دستمزدهاي كنوني به

عنوان تامين كننده هزينه هاي سرسام 
آور زندگي نيست و تا رسيدن به 
خواست خود براي افزايش مزد به 

  .اعتصاب خويش ادامه خواهند داد
  
صدها تن از كارگران  پلي اكريل *

 آبان در 27اصفهان عصر روز دوشنبه 
اعتراض به آنچه خلف وعده فرماندار 

ارخانه  دانستند بار ديگر در محوطه ك مي
به گزارش ايلنا، كارگران . تجمع كردند

گيري در  پس از مشورت، تصميم
خصوص آينده اعتراض صنفي خود را 

  . آبان موكول كردند28به روز سه شنبه 
اكريل اصفهان   كارگر پلي 1500

سالهاست كه در قالب شش شركت زير 
مجموعه تحت مسئوليت شركت مادر 

صميم كنند و حال با ت كار مي) هلدينگ(
كارفرما مبني بر جدا سازي شركتهاي 
زير مجموعه، امنيت شغلي خود را در 

  .بينند معرض خطر مي
  
كارگران پيماني تاسيسات دانشگاه *

علم و صنعت در اعتراض به اخراج 
تعدادي از كارگران اين مجموعه و آنچه 

كردند،  شرايط ناعادالنه كاري عنوان مي
ل  آبان در مقاب27صبح روز دوشنبه 

  .اداره خدمات اين دانشگاه تجمع كردند
به گزارش ايلنا، كارگران بخش 
تاسيسات دانشگاه علم و صنعت زير نظر 

فعاليت » پارس آماد«شركت پيمانكاري 
 كارگر ماه گذشته اخراج 10. كنند مي

 20شدند و پيمانكار اعالم كرده است 
كارگر ديگر نيز به زودي اخراج 

  .شوند مي
  
 آبان جمعي از 28روز سه شنبه *

رانندگان شركت واحد اَتَوبوسراني ساوه 
به خاطر مشكالت نحوه خدمات رساني 
و پايين بودن حقوق ماهانه دست از كار 

  .كشيدند
به گزارش آژانس ايران خبر، اين 

 450رانندگان اعالم كردند كه ماهانه 
هزار تومان حقوق مي گيرند كه با توجه 

، به هيچ به شرايط اقتصادي و تورم باال
وجه نمي تواند مسائل معيشتي يك 

  .خانواده كارگري را تأمين كند
  
در ادامه تجمع صدها تن از كارگران *

اكريل، آنها دوشنبه شب را در  پلي 
مسجد كارخانه سپري كردند و صبح 

 آبان با پيوستن ساير 28روز سه شنبه 

كارگران، تجمع اعتراضي را از سر 
 1000 بيش از به گزارش ايلنا،. گرفتند

تن از كارگر پلي اكريل اصفهان در 
سومين روز از دور جديد حركت 
اعتراضي خود، در واكنش به سياست 
كوچك سازي و تصميم كارفرما مبني 
بر جداسازي شركتهاي زير مجموعه، 
بار ديگر در محوطه كارخانه تجمع 

  . كردند
بر اساس سياست كوچك سازي، 

ران مجموعه شركتهاي پلي اكريل اي
در حال واگذاري است و قرار است 
آزمايشگاه به شركت نيك آزمون، 
نيروگاه به انرژي گستران، پلي استر 

 2به پلي استر هشت بهشت، اكليت 
به الياف زاينده رود، اسكه سازي به 
شركت خدمات بندري و بخش 
خدمات نيز به شركت پهن گستر 

  .انتقال يابد
  
 آبان تجمعات 29روز چهارشنبه *
عتراضي كارگران پلي اكريل وارد ا

به گزارش . چهارمين روز خود شد
ايلنا، كارگران براي گرفتن هر گونه 

اي از مخالفان شان و مقابله با  بهانه 
كه » اغتشاش گر«برچسب احتمالي 

زمينه را براي فراموشي مطالباتشان 
اند خللي  كند، تصميم گرفته فراهم مي

  .شوددر روند توليد كارخانه ايجاد ن
  
اعتصاب چهار روزه كارگران *

شهرداري بهبهان با دريافت يك ماه 
از هشت ماه حقوق عقب افتاده در روز 

  . آبان پايان يافت29چهارشنبه 
به گزارش مهر، تاخير در پرداخت 

 500هشت ماه حقوق آن هم ماهي 
هزار تومان كه كارگر با آن حتي نمي 
تواند مايحتاج روزمره خود را هم 

كند باعث شد تا اين كارگران تامين 
  .دست به اعتصاب طوالني بزنند

  
چهار كارگر پلي اكريل اصفهان در *

 30ساعت چهار بامداد روز پنج شنبه 
آبان توسط نيروهاي سركوبي رژيم 

به گزارش ايلنا . بازداشت شدند
 13بازداشت شدگان به دستگرد، در 

كيلومتري شمال شهر اصفهان منتقل 
ي، عباس حقيقي، جواد لطف. شدند

كيومرث رحيمي و احمد صابري چهار 
كارگري هستند كه با ادامه دور دوم 

اكريل  اعتراضات كارگران پلي
  .بازداشت شدند

تر، طي دور اول  كارگران پيش
 و 12، 11، 8اعتراضات در روزهاي 

 با برگزاري تجمعاتي خواستار   آبان14
رسيدگي مسئوالن استاني به مطالبات 

  .شدندصنفي شان 
، پس از   آبان25دور دوم اعتراضات از 
 رسيدگي به ◌ٔ پايان مهلت ده روزه

مطالبات صنفي كارگران شروع و در 
 آبان با 29 و 28، 27، 26روزهاي 

تجمع در محوطه كارخانه ادامه پيدا 
  .كرد

اكريل در ادامه اعتراضات  كارگران پلي
 آبان از 29خود، صبح چهارشنبه 

طه كارخانه  در محو11 تا 7ساعت 

تجمع كردند و با شروع بارندگي به 
مسجد كارخانه رفتند تا درباره آينده 
اعتراضات صنفي شان تصميم 

  .بگيرند
  

  !اتحاد مان چاره ساز است

  دوستان كارگر
با كوشش كارگران سنديكايي فلزكار 

ارگران و مكانيك و سنديكاي ك
نقاش و حمايت كارگران، طرح دو 
فوريتي تعيين تكليف اشخاصي كه 
ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت 

اند، پس از اعمال اصالحاتي در  كرده 
مجلس به تاييد شوراي نگهبان 

  .رسيد
توانند با  كارگران كم سابقه مي

پرداخت پول به سازمان تامين 
اجتماعي و خريد كسر سابقه بيمه تا 

ال سابقه پرداخت بيمه، از  س10
 روز 10مزاياي بازنشستگي با دريافت 

مستمري و دسترسي رايگان به 
  .مند شوند  خدمات درماني بهره 

اين طرح كه به سود كارگران شاغل 
در كارگاههاي كوچك و كارگران 
قرارداد موقت و سفيد امضا بود در 

كارگران . شوراي نگهبان رد شد
 اي در تاريخ سنديكايي با ارسال نامه

 به رياست مجلس، 1392 مهر 6
شوراي نگهبان، مجمع تشخيص 

 تن از نمايندگان مجلس، 2مصلحت، 
سازمان تامين اجتماعي، وزارت كار و 
خبرگزاري ايلنا، اعتراض خود را 
اعالم كرده خواستار تصويب طرح 

 744اين نامه از طرف . فوق شدند
كارگر شامل؛ كارگران 

ران نقاش، فلزكارمكانيك، كارگ
كارگران زن شاغل در كارگاهها، 
كارگران كارخانه پاكشوما، كارگران 
كارخانه طيوران ابزار شهرك صنعتي 
پرند، كارخانه تابان گستر پويا شهرك 

نا . صنعتي نصيرآباد شهريار امضا شد
 درصد امضا هاي 20گفته نماند كه 

جمع آوري شده متعلق به كارگران 
  .ده استزن شاغل در كارگاهها بو

 قابل ذكر است كه براي اولين بار در 
 32جمع آوري طومار در ايران  

كارگر فلزكار و مكانيك با نوشتن 
شماره تلفنهاي خود به اين طومار 

  .            اعتباري خاص بخشيدند 
با آرزوي محكم تر شدن همبستگي 
كارگران ايران در دفاع از حقوق 

  .كارگري خود
  زكار و مكانيكسنديكاي كارگران فل

هيات بازگشايي سنديكاي كارگران 
  نقاش و تزيينات

  
  1392 آبان 4
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 

دستگيري، شكنجه و محاكمه 

فعاالن كارگري در ايران را به 

 .شدت محكوم مي كنيم

   

تدوين منشور حقوق 

شهروندي به دست 

  جالدان

   
  زينت ميرهاشمي 

  
   آبان27فراسوي خبر دوشنبه  

يكي از وعده هاي انتخاباتي حسن روحاني 
اين . بود» تدوين منشور حقوق شهروندي«

كه حسن روحاني در تمامي دوران سياه 
ديكتاتوري واليت فقيه در امور امنيتي 

در . مشاركت داشته بر كسي پوشيده نيست
حكومتي كه شهروندان در برابر قانون برابر 
 نيستند و هر كس وارد دنياي سياست براي

تغيير وضع موجود شود سرنوشتش با چوبه 
دار و تخت شكنجه رقم مي خورد، ادعاي 
رعايت حقوق شهروندي از جانب حكومت 

  .فريبكاري مطلق است
   

اوليه ترين حق شهروندي آزادي بيان، 
اينها . عقيده، پوشش و انتخاب مذهب است

مواردي هستند كه نقض آنها توسط قوانين 
  . شده استجمهوري اسالمي نهادينه 

رئيس دولت واليت فقيه مي خواهد براي 
تدوين كند كه به طور » منشور«حقوقي 

اگر روحاني دغدغه . روزمره نقض مي شود
حقوق شهروندي را داشت در گام اول تالش 
. مي كرد تا همه زندانيان سياسي آزاد شوند

با وجود زندانيان سياسي سخن گفتن از 
يك رعايت حقوق شهروندي فقط و فقط 

حسن روحاني حتي . ادعاي تبهكارانه است
هم » خودي«در آزاد كردن زندانيان سياسي 

  . موفق نبوده است
   

 آبان 26معاون حقوقي روحاني روز يكشنبه 
خبر » سند جامع حقوق شهروندي«از تهيه 

قرار است روحاني اين سند را در گزارش . داد
  .  روزه خود ارائه دهد100

ح هدف منشور فوق معاون روحاني در تشري
آنچه در رياست جمهوري هدف ما «:گفت

است اين است كه مردم از حقوق خود مطلع 
شوند، چون هنوز نظامي نداريم كه با زبان 
شفاف و رسا مردم را از حقوق خود مطلع 

  » .كند
شمار اعدامهاي زندانيان سياسي و تشديد 
خشونت به ويژه بر زندانيان سياسي كرد، 

حروم نمودن زندانيان از بلوچ و عرب و م
امكانات درماني و وادار كردن آنها به مرگ 
تدريجي، فشار بر خانواده هاي زندانيان، قتل 
عام و اعدام جمعي ساكنان كمپ اشرف 
همراه با گسترش فقر، بيكاري و بي خانماني 

از موارد نقض حقوق بشر شهروندان ....و 
ايران است كه در دوران حسن روحاني به 

فزايش يافته و در سرلوحه كارنامه شدت ا
  .  روزه روحاني ثبت خواهد شد100

كساني كه براي تغيير وضع موجود، هرچند 
روحاني دل خوش » تدبير و اميد«جزيي، به 

كرده اند و در برابر موج اعدامها سكوت مي 
  .كنند، شريك جرم و جنايت هستند
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  .....سينما 

  
اعتراض سينماگران به ممنوعيت 

  خروج محمد رسول اف

   

شماري از كارگردانان سينماي جهان در 
اعتراض به ممنوعيت خروج محمد 
رسول اف، كارگردان ايراني، در مقابل 
سفارت جمهوري اسالمي در سوئد 

محمد رسول اف اجازه . تجمع كردند
نيافته است  براي شركت در جشنواره 

  . م استكهلم از ايران خارج شودفيل
 كارگردان در حاليكه پارچه اي 20حدود 

به چشمان خود بسته بودند، در مقابل 
. سفارت رژيم  دست به اعتراض زدند

دستمال چشم آنان اشاره به فيلم 
، ساخته "دست نوشته ها نمي سوزند"

اين اثر، يكي از . محمد رسول اف داشت
كهلم فيلمهاي حاضر در جشنواره است

  .است
  

ميليارد تومان هزينه براي  19

 496 فيلم با فروش 8توليد 

  ميليون

عاليي،  در دوره مديريت سيداحمد مير
مديرعامل پيشين بنياد سينمايي فارابي، 

 ميليارد تومان براي توليد 19بيش از 
 ميليون تومان 500آثاري كه حدود 

. فروش داشته اند، هدر داده شده است
توليد شده از سوي بنياد بودجه ده فيلم 

 ميليارد و 23سينمايي فارابي در مجموع 
  .  ميليون تومان بوده است600

در ميان انبوهي از فيلمهاي سينمايي در 
سالهاي اخير كه با بودجه اين موسسه 

   درصد 30 دولتي توليد شدند، فقط 
  

توانسته اند سرمايه اي كه صرف آنها 
  .  شده را برگردانند

ايي فارابي در سايت رسمي بنياد سينم
  خود از انتشار نام فيلمهايي كه با سرمايه

گذاري بنياد توليد شده خودداري كرده 
  . است

  

  

 در 2013ناآراميهاي تابستان 

   سينما  استانبول بر روي پرده

   
جشنواره فيلمهاي "در هشتمين دوره 

ترين   در كلن، در كنار تازه "تُركي
ر، چند فيلمهاي سينمايي اين كشو

 مردم در  از تظاهرات گسترده مستند 
هاي دولت رجب  مخالفت با برنامه 

طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور 
  . نيز به نمايش درمي آيد

، مونتاژي از "اين تازه آغاز كار است"
فيلمهاي كوتاه در اين باره است كه به 

، يكي از دست "نشاطي سونمز"انتخاب 
لمهاي مستند  في جشنواره"اندركاران  

  . تهيه شده است"تركيه
  
  

  
  .....موسيقي

  
انيو موريكونه 

بهترين آهنگساز 

 اروپا 2013سال 

  شد 

  
، آهنگساز و "انيو موريكونه"

موسيقيدان سرشناس ايتاليايي براي 
بهترين "ساخت موسيقي فيلم 

 از "جوزپه تورناتوره" ساخته "پيشنهاد
سوي آكادمي فيلم اروپا به عنوان 

 اروپا 2013آهنگساز سال بهترين 
  .برگزيده شد

داوران هفت نفره آكادمي فيلم  هيات 
اروپا گفتند كه او به راستي يك 
آهنگساز جهاني و يك استاد واقعي 

  .است
انيو موريكونه، آهنگساز سرشناس 
ايتاليايي، با فيلمهاي ماندگار تاريخ 

 پيوند " زشت ، بد، خوب"سينما چون 
در تمام وي تقريبا . خورده است

 مسووليت "سرجيو لئونه"فيلمهاي 
. ساخت موسيقي را برعهده داشت

كارنامه سينمايي او سرشار از افتخارات 
 بار نامزد  وي پنج. و جوايز متعدد است

دريافت جايزه اسكار بود كه در سال 
 جايزه ويژه دستاورد هنري را از 2007

  .آكادمي اسكار دريافت كرد
سرشناسي چون موريكونه با كارگردانان 

پير پائولو "، "برناردو برتولوچي"
جوزپه "،  "پدرو آلمادوار"،  "پازوليني
ترنس "  ،"اوليور استون"، "تورناتوره

كوينتين "،  "برايان دي پالما"،  "ماليك
 همكاري "بري لوينستون" و "تارانتينو

موسيقي فيلمهايي چون . داشته است
به خاطر "، )1964 ("يك مشت دالر"

روزي "، )1965 ("الر بيشترچند د
روزهاي "، )1968 ("روزگاري در غرب

روزي روزگاري در "، )1978 ("بهشت
، )1986 ("ماموريت"، )1984 ("آمريكا

سينما "، )1987 ("تسخيرناپذيران"
، )1990 ("هملت"، )1988 ("پاراديزو

از ...  و "بيل را بكش"، )2000 ("مالنا"
  . كارهاي اوست

دريافت نشان افتخار دولتهاي ايتاليا، 
، دو "گرمي"فرانسه و مقدوني، جايزه 

 جايزه 9، "بافتا"، پنج "گلدن گلوب"
اسكار سينماي  ("ديويد دو دوناتلو"

  شير "، "اي روبان نقره " 10، )ايتاليا

  
عقاب " افتخاري فستيوال ونيز، "طاليي
 آكادمي سينمايي روسيه "طاليي

 از "پوالر"يقي و جايزه موس) 2003(
  .  شود جمله افتخارات وي محسوب مي

 ميليون 60از ميان آثار او كه بيش از 
،  نسخه از آن در جهان به فروش رفته

 با فروش "روزي روزگاري در غرب"
 ميليون نسخه از پرفروش 10تقريبي 

ترين موسيقيهاي بي كالم فيلم در  
  .  آيد تاريخ سينما به شمار مي

  
 خارجه تركيه از عذرخواهي وزير

  خواننده كرد 

، وزير امور خارجه "احمد داوود اوغلو"
تركيه در مصاحبه با موسسه 

 در واشنگتن از خواننده "بروكينگز"
، به خاطر "شوان پرور"كرد، 

 كه باعث دور "سياستهاي نادرست"
افتادن وي از تركيه شده، عذرخواهي 

  . كرد
من در كنار شوان پرور، ": وي گفت

 كرد در اتوبوس نشسته بودم، نه خواننده
به عنوان وزير بلكه به عنوان يك 

 كنم  من او را درك مي. شهروند عادي
من به . و احساس همدردي با او دارم

خاطر تمام سياستهاي نادرست كه باعث 
شده تا اين خواننده از كشورش دور 

او فرزند اين . كنم بماند، عذرخواهي مي 
رست قبل سياستهاي ناد. سرزمين است

  ".باعث دور افتادن او از وطن شده است
داوود اوغلو همچنين به راهپيمايي چند 

عدالت "روز قبل طرفداران حزب حاكم 
 اشاره كرد كه "دياربكر" در "و توسعه

  .  در آن شوان پرور نيز شركت داشت
شوان پرور چندين دهه است كه به 
خاطر خواندن يك آواز به زبان كردي 

. ر اروپا به سر برده استدر تبعيد و د
حضور وي در اين راهپيمايي اولين 

 1976بازگشتش به وطن از سال 
  .شود ميالدي محسوب مي 

: وزير امور خارجه تركيه در ادامه گفت
رجب طيب اردوغان، نخست وزير "

تركيه نيز شخصا از اين خواننده كرد 
  ".استقبال مي كند

  
كشته شدن سه هنرمند ايراني 

   در نيويورك

دو نفر از اعضاي گروه موسيقي 
، به همراه يك هنرمند "سگهاي زرد"

ديگر ايراني در خانه خود در بروكلين 
  .نيويورك كشته شدند

هاي   ساله، نوازنده ساز28آرش فرازمند، 
   ساله، 27ضربي، سروش فرازمند، 

  23بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

 تصور سرنگون شدن سيستم سياسي كنوني تنها چيزي از سياست است كه -
، كمدين انگليسي، هنرپيشه، 1975راسل براند، متولد ( آورد مرا به وجد مي
  )  شومن و نويسنده

 انسان نبايد تمام زندگي اش را صرف اين كند كه خودش را از دريچه چشم -
  )، هنرپيشه و مدل اسپانيايي1974پنه لوپه كروز، متولد (ديگران ببيند 
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  رويدادهاي هنري ماه

  
  22بقيه از صفحه 

 اسكندريان،  نوازنده گيتار و علي
آهنگساز، نوازنده و خواننده، توسط 
فردي به نام علي اكبر رفيعي كشته شده 

شود پيشتر در يك  اند كه گفته مي 
 "فري كيز"گروه موسيقي راك به نام 

  .فعاليت داشته است
 اكبر رفيعي نيمه شب دوشنبه به  علي

ت محلي نيويورك به محل اقامت وق
 "سگهاي زرد"اعضاي گروه موسيقي 

در محله ويليامزبرگ شرقي حمله مي 
به گفته پليس، با يك مسلسل . كند 

 به قربانيان شليك شده 308كاليبر 
قاتل با شليك گلوله به سر و . است

صورت برادران فرازمند و علي 
اسكندريان آنها را كشته و نفر چهارم، 

ادق پور اسكو را هم با شليك ساسان ص
دو گلوله از ناحيه دست زخمي كرده 

اكبر رفيعي در پشت  جسد علي . است
به . بام اين ساختمان پيدا شده است

گفته مقامهاي پليس، او با شليك گلوله 
  .به سرش خودكشي كرده است

به گفته مقامات پليس محلي، انگيزه 
قتل اختالف مالي در يكي از اين دو 

 "يلو داگز" يا "فري كيز"اك، گروه ر
  .بوده است

 از گروههاي مطرح "سگهاي زرد"
موسيقي راك زيرزميني در تهران بود و 

 هاي ايراني خبر  كسي از گربه"با فيلم 
، ساخته بهمن قبادي به شهرت "ندارد
 در 2006اين گروه از سال . رسيد

آمريكا در محله بروكلين نيويورك به 
د و در اين مدت كار هنري خود ادامه دا

موسيقي آنها توجه منتقدان محلي 
. نيويورك را به خود جلب كرده بود

 همچنين در جشنواره "سگهاي زرد"
  هاي مستقل موسيقي برنامه اجرا مي

 هم "ان ان  سي "كرد و شبكه خبري 
در مورد آنها و موسيقي زيرزميني ايران 

  .گزارشي تهيه كرده بود
 دنياي  اسكندريان نيز در نام علي

 پس از "شكوه آزادي"موسيقي با پروژه 
اسكندريان در .  مطرح شد88خيزشهاي 

حمايت از جنبش اعتراضي مردم به 
اي ديگر از هنرمندان ساكن  همراه عده 

 "شكوه آزادي"، آهنگ  آمريكاي شمالي
را منتشر كرد كه با استقبال گسترده اي 

  . روبرو گرديد
  

  .....تاتر

  

تياتر و چهاردهمين جشنواره 

هنرهاي نمايشي ايران در تبعيد 

  در پاريس) گوهر مراد(

چهاردهمين جشنواره تياتر و هنرهاي 
در ) گوهر مراد(نمايشي ايران در تبعيد 

به ياد زنان و مردان آزاديخواه "پاريس 
جهان و با هدف معرفي هنرمندان 

 "مهاجر يا تبعيدي، از مليتهاي مختلف
، معاون "كلودين بوييگ"با حضور خانم 

شهردار پاريس در امور حقوق بشر، در 
  . دو بخش برگزار شد

 نوامبر 7برنامه هاي اين جشنواره كه از 
 نوامبر ادامه داشت، 17سال جاري تا 

شامل اجراي نمايشنامه، نمايش فيلم، 
  .   كنسرت موسيقي و شعر خواني بود

  

  ....نقاشي

  
تجارت با تابلوهاي نقاشي ركورد 

  مي شكند

، نقاش "فرانسيس بيكن"لوي يك تاب
 بريتانيايي در حراجي -معاصر ايرلندي 

 در نيويورك ركورد شكست "كريستيز"
  .  ميليون دالر حراج شد142و به مبلغ 

تا پيش از اين گران قيمت ترين تابلو 
ادوارد "، اثر "جيغ"فروخته شده تابلوي 

 120 بود كه سال گذشته "مونك
  .ميليون دالر فروش رفت

  
  

   كتاب
  

 كتاب كاغذي در  رونق دوباره

  بازار كتاب

با ورود كتابهاي الكترونيكي به بازار، 
كردند كه به  بيني  كارشناسان نشر پيش 

ها   موزه  زودي كتابهاي كاغذي روانه
 شوند، اما چند ناشر آلماني با انتشار  مي

كتابهاي نفيس و گرانبها، بازار كتاب 
  .اند داشته  چاپي را همچنان داغ نگه 

، رييس نهاد غيرانتفاعي "الكساندر زندر"
:  گويد  در اين رابطه مي"هنر كتاب"
در حال حاضر توجه به طرح و آرايش "

 -اين گرايش . كتاب، بيشتر شده است
ويژه در نسل جوان   به -برخالف انتظار 

   ".شود  خوان ديده مي  كتاب
 اين كارشناس، بخشهاي تزيين  به گفته

در حال حاضر بيش از "و آرايش كتاب 
  پيش مورد توجه خوانندگان قرار مي

  ".گيرد
  

  ....طنز

  
  آنكه گفت آري و آنكه گفت يس 

  هادي خرسندي
   
 ولي خداييش االن بهترين وقت است -

كه آقاي مهاجراني دوباره در باره فقدان 
نقطه خاكستري در زندگي اقتصادي 
آقاي خامنه اي و علي الخصوص 

اصال . جديد بدهدخاندانش يك فتواي 

. اين دفعه از آن دفعه واجب تر است
حتي ممكن است واجب شرعي يا كفايي 
يا يكي از اينها باشد كه من فرقش را 

خالصه يك جوري بيايد اين . نمي دانم
  …نود و پنج ميليارد ريال را 

  ! دالر-
.  گفتم كه براي من فرقي نمي كند-

يكجوري اين نود و پنج ميليارد را رفع و 
جاي دوري . خيرش را ببيند. رجوع كند
خامنه اي هم آدم بي چشم و . نمي رود

. رويي نيست، پيش خودش نمي گذارد
آقامجتبي كه . خاندانش هم همينطور

شايد االن . حتما حاال التماس و دعا دارد
. دمت آقاي مهاجرانيآمده باشد لندن خ

البته پيش خودمان بماند، من خيلي 
يعني مي ترسم آقاي مهاجراني . نگرانم

نود ميلياردش را ماله بكشد، اما توي 
يعني خسته . پنج ميليارد آخرش بماند

من كه هنوز . خيلي پول است. شود
مانده ام نود و پنج ميليارد ريال است يا 

بايد دالر؟ به نظر من وزير ارشاد اسبق 
به زور هم شده به وظيفه شرعي خودش 

علي الخصوص اين پنج . عمل كند
  .ميليارد آخر را بايد صاف كند

 يعني دوباره برود به سالن دانشگاه -
لندن بنشيند بغلدست آقاي فرخ نگهدار 

  ...و همان
به نظر من ايندفعه بايد به .  نه-

اصال خوب است يك . انگليسي بگويد
يتر بنويسد، يك نامه انگليسي به رو

تعدادي رازهاي زندگي آقاي خامنه اي 
را فاش كند كه باتري ساعتش را چند 
وقت به چند وقت عوض مي كند و 
عمامه اش را چند دور، دور سرش مي 
پيچد و سرانجام نات آنلي بالك پوينت، 

  ...ون وان گري.اي
  

  .....شعر
  

    گيالن

  شهريور همه جا لهجه ي رشتي دارد

  وي سفال مي دهدباران هاش ب

  بادها عطر چاي

  روي حلب ها كه بريزد

  راديو را خاموش مي كنم

  پنجره را باز

 طاقچه ي خيس و دخترهاي همسايه

  فرقي نمي كند

  وقتي عاشق مي شوم

 گيالن است: هر كجا باشم 

  
 مهرداد عرفاني

 

  
 

 

 

  

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي 

  فدايي خلق ايران 

  يمرهاشي منتيز: ريسردب

منصور امان، : راني دباتيه

 نتي ز،يدي جدالي له،يجعفر پو

  يرهاشميم

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

 ه،ي اردوان، جعفر پوتايآناه

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگـان سـازمان چريكهـاي       نبر

ــده   ــان كنن ــران و بي ــق اي ــدايي خل ف
اما بـديهي   . ستنظرات اين سازمان ا   

است كه از چـاپ مقـاالت و مطالـب          
فعالين سازمان و جنـبش مقاومـت و        
صاحب نظران و نيز ترجمـه مطـالبي        

دهـد و    كه حجم نـشريه اجـازه مـي       
اطالع از آن مفيـد اسـت، خـودداري         

مطالبي كه با امضاي افراد     . كند نمي
شـود، بيـان     در نبردخلق چـاپ مـي     

كننده نظـرات خـود آنـان اسـت كـه           
ــن  ــازمان  ممك ــرات س ــا نظ ــت ب اس

منطبــق، همــسو يــا اخــتالف داشــته 
بـا نـام و يـا      (سرمقاله نبردخلق   . باشد

بيان كننـده نظـر سـازمان       ) بدون نام 
  .است

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسـهاي       

  نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              و كانادا آمريكا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران،       
مزدبگيران و كـاركنلن ايـران، اخبـار        
تحوالت ايران، عـراق ومـسائل بـين        
المللـــي مربـــوط بـــه آن، اخبـــار و 
ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در       

  .نيدسايت ايران نبرد بخوا

 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

راديو (بخش شنبداري 

  )پيشگام

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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خواست افزايش جمعيت از سوي 

خامنه اي نشانه بي مسووليتي و 

  خودكامكي است
  ليال جديدي

  ن آبا11شنبه ... فراسوي خبر
سخنان اخير علي خامنه اي پيرامون لزوم افزايش جمعيت بار ديگر بر 
بي لياقتي، بي مسووليتي و درك بسيار نازل او از جامعه مهر تاكيد زد 

و و رفتار جامعه دره عميقي وجود دارد؛ جامعه و نشان داد ميان تفكر ا
اي كه برعكس وي هوشيار، مدبر و مسوول است و نشان داده كه 
براي هذيانهاي او و رييس جمهور دست نشانده پيشين اش پشيزي 

مردم ايران با صالحديد خود و بر اساس واقعيتهاي . ارزش قايل نيست
  . ندزندگي، جمعيت خانواده شان را تنظيم كرده ا

تغييرات جمعيتي و " آبان در همايشي به نام 9خامنه اي روز پنجشنبه 
 در قم مدعي شد كه جمعيت "نقش آن در تحوالت مختلف جامعه

  . ايران بايد دو برابر شده و از صد و پنجاه ميليون هم بيشتر شود
او با لودگي تمام به خانواده هايي كه به خاطر نگراني از شرايط 

چهار يا پنج بچه "آينده فرزندان شان حاضر نيستند معيشتي خود و 
فكر اين را ":  داشته باشند، اعتراض مي كند و مي گويد"روي دوش

هم بكنيد كه اين چهار پنچ بچه وقتي بزرگ شدند و كاري پيدا كردند 
 و "و شغلي پيدا كردند، چه كمكي مي توانند به پيشرفت كشور بكنند

شود كه جامعه ميل به  زي باعث مي چه چي": بعد ابلهانه مي پرسد
  "فرزند كمتر داشته باشد؟

مردم . لزومي نيست كه پاسخي به حرفهاي بي سر و ته وي داده شود
ايران زير بار مشكالت حتي براي تامين نيازهاي اوليه يك خانواده 

بي مسووليتي و سياستهاي خانمانسوز . كوچك كمر خم كرده اند
 مشكل مسكن را نصيب آنها كرده است، همين فرد، بيكاري، گراني و

اما او بدون داشتن هيچگونه ساز و كاري، فرمان افزايش جمعيت مي 
  . دهد

علي خامنه اي با واقعيتهاي زندگي مردم بيگانه است و گويي براي 
 را براي "اطفا غريزه جنسي"اثبات همين پرت افتادگي است كه 

مگر ": وال مي كندتشكيل خانواده كافي مي داند و حيرت زده سو
جوانان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله احتياج به اطفا نياز جنسي و 

   "غريزه جنسي ندارند؟
اين در حاليست كه اين نوجوانان و جوانان آرزوي تحصيل و شغل 
مناسب بر دلشان مانده است؛ امري كه براي كودكان كار خيابان 

 مادران بيكار و بي مسكن خواب و كارتون خواب كه فرزندان پدران و
  . هستند؛ حتي به حد آرزو در دل هم نمي رسد

اما خامنه اي چه هدفي را دنبال مي كند كه به طور موسمي خواهان 
ازدياد جمعيت مي شود، آنهم وقتي رژيم او اكثريت جمعيت موجود را 
به سيه روزي نشانده است؟ بيش از هر چه او به فكر حفظ قدرت نظام 

او مايل است مردم و به ويژه جوانان را . كومت اش استو ادامه ح
چندان اسير و درگير زنجيرهاي معاش روزانه كند كه خود و حكومت 
فاسدش از نظرها گم شوند و نيروي اعتراضي قشر جوان در جدال 
روزمره و طاقت فرسا با تامين معاش و زندگي شرافتمندانه فرسايش 

      . يابد

   

ورشكستگي ولي فقيه 

  از زبان خوديها
   

  زينت ميرهاشمي 
  

  آبان 12فراسوي خبر يكشنبه 
 آبان، يك مقام امنيتي سپاه 11روز شنبه 

پاسداران با اشاره به انفعال حوزه هاي علميه 
متاسفانه «:قم در اجراي اوامر ولي فقيه گفت

بايد اذعان كنيم نظام واليت فقيه تنها و رابطه 
  » .ستآن به عقبه تئوريك حوزه قطع ا

نگاهي به سخن پراكني حسن رحيم 
پورازغندي، در همايش ضد مردمي تغييرات 
جمعيتي، نشان دهنده هيچ گرفتن حرف خامنه 

ولي فقيه ضمن انتقاد به خود تا . اي است
كنون چندين بار گفته است كه ايران ظرفيت 

 ميليوني را دارد و خواهان افزايش 170جمعيت 
ا بسياري از بر همين مبن. جمعيت شده است

امكانات پزشكي كه براي جلوگيري از بارداري 
به طور رايگان در اختيار روستاها و خانواده 

از آن جايي كه . هاي فقير بود حذف شده است
حرف خامنه اي در بين مردم خريداري ندارد، 
حسن رحيم پورازغندي طالب حوزه علميه قم 

 كه آنها در پيام رساني به را به انتقاد گرفته چرا
مردم و در تبليغ سياست خامنه اي كوتاهي 

از مجموع سخنراني او در زمينه . كرده اند
سياست جمعيتي مي توان گفت كه حتا 
اعضاي حوزه علميه قم همراه با فتواهاي 
خامنه اي نيستند و به گفته اين مقام امنيتي 

  .سپاه، بر تئوري واليت سوار نيستند
زه علميه انتقاد مي كند كه چرا وي به حو

بر پا » چند كرسي در باره سياست جمعيتي«
حوزه علميه قم يك حوزه «:نكرده و مي گويد

منفعل است و قدرت و ظرفيت نظام سازي 
مشهد و اصفهان نيز چنين است و نجف ...ندارد

اين مقام امنيتي آن . »كه به طريق اولي ندارد
 مي بيند كه قدر اوضاع دين و حوزه را بحراني

يكي دانسته » دوران قبل از انقالب«آن را با 
  . است

اين كارگزار رژيم در حالي كه وظيفه حوزه را 
و حل مسائل دانسته، معتقد » نظام سازي«

  . ندارد» حل المسائل«است كه حوزه 
حرفهاي وي تاكيدي بر اين امر است كه 
اتوريته خامنه اي براي اعمال قدرت بر عقبه 

ريق راهكارهاي ديني كامالً درهم خود از ط
شكسته شده و ايادي ولي فقيه براي به كرسي 
نشاندن حرفهاي ولي فقيه مجبور به راه 

  .حلهاي سركوبگرانه هستند

  شهداي فدايي 

 آذر ماه 

  
 ي قرن-زاده يون پريهما: يي فدايرفقا
 اسداهللا -نژاد  رحمت طالب- يحسن

سم  ابوالقا-ر مسلم يز نصي پرو-بشردوست 
 ي عل-پور يرضا بهاري عل- يكچه همدانين

 - محمدرضا شهنواز -زاده  يعبدالعل
درضا ي حم- يچيان چايغالمرضا كارورد

 احمد - يسيو  مختار قلعه- يسعادت
 يسين تدري حس-ا ي بهروز بهروزن- ياقدس

 - يچ ر شانهي محسن مد- ي فرهود روان-
 - ي قلهكي زهرا آقانب- يدون شافعيفر
نا ي م-ال ي ماهرخ ف- ياب رضورضا شهيعل
 ي مسعود صارم-ار ي پاوي محمدعل- يعيرف
 حسن - يم تشكري رح- جالل دهقان -
ا به دست يروزنيد پي وح-زاده  يزك

 به شهادت يني شاه و خميمهايمان رژيدژخ
  . دنديرس
 
 

 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت
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