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 و اختالس از جانب ي از ارقام دزدي برخانتشار

 ي ادهيسران حكومت و افراد تازه به دوران رس
 قدرت ي دروني باندهاي قدرت براهيكه در حاش
 يي قهقراري سلي كنند، دالي ميكارچاق كن

 ي علديهم س.  روشن كردشتري را برانياقتصاد ا
 قي كه فقط از طري مالي با امپراطوريخامنه ا
 مردم و ينهاي مصادره زمژهي و به وها مصادره

 دالر ارديلي م90 از شي بي عمومينهاي زماي
 ي چپاولگرانه افرادهيچپاول كرده و هم سرما

 رشوه اي و رضا ضراب و يهمچون بابك زنجان
 هم اوضاع ،»هيهد«و باج دادنها تحت عنوان 

 كند و هم ي را روشن مرانيفاجعه بار اقتصاد ا
 را در مقابل چشم يا  خامنهتي واليمايس

  .  گذاردي مشيهمگان به نما
 تي مدني عرصه هاي در تمامراني اجامعه

 ري سي اسالمي دوران جمهوريمدرن ط
 علم يني خميوقت.  كرده استي طييقهقرا

 كرد ي نميني بشياقتصاد را به سخرِه گرفت، پ
 را چنان بال ياسي كوتوله سكي او نيكه جانش
 يدر جمهور» اقتصاد« دهد كه يو پر م

 ،يوار جز رانت خي و مفهومي معنچي هياسالم
 دايپ...  ويراني فساد، غارت، چپاول، فقر، و،يدزد
  . كندينم
  

 ي محمود احمدي سال زمامدار8 ي كه طيآتش
 و سپاه به هي فقي كامل وليبانينژاد، كه با پشت

 مردم ي بر خرمن اقتصاد و هستد،يقدرت رس
.  سابقه استي برانيا خي در تارديافتاد بدون ترد

   سخت وي خود روزگارهاخي در تاررانيمردم ا

  
 8 دوره نياما اگر ا.  داشته انديي طاقت فرسا

 سابقه يساله را با توجه به درآمد هنگفت و ب
 ي مجهي نتني به م،ي قرار دهينفت مورد بررس

 ي دنده و ترمز به راستي سقوط بني كه اميرس
 از ضرر ي خال نكتهني اديتاك.  سابقه استيب
 ني و بالواسطه چنمي كه مسئول مستقستين

 دي نژاد كه سي نه محمود احمدييروند قهقرا
 سپاه ه،ي فقي ولازپس .  استي خامنه ايعل

 سابقه و محمود ي فاجعه بنيپاسداران مسئول ا
  . سوم قرار داردفي نژاد در ردياحمد

 راني اخي دولت در تارني ثروتمند ترحاصل
 حد ي بشي، افزا) دالر درآمدارديلي م980حدود (

 ،ي رانت خوارشي افزا،يو مرز اختالف طبقات
 ي سونام،ي سابقه رشد اقتصاديكاهش ب

   نرخ تورم،ي صعودري و به دنبال آن سينگينقد
  ،يكاري نرخ بشي افزاست،ي زطي محيآلودگ

 رشد ،ي اجتماعيهايجارتراكم و انباشت ناهن
  .  استي و تن فروشادياعت
  

 بابك اي و ي خامنه اي علرانگري واتاقدام
 كياز ...  وي مرتضودي رضا ضراب، سع،يزنجان

 منابع يطرف و به هدر دادن و نابود كردن تمام
  ،يني زمريكشور مثل آب، جنگل، خاك، منابع ز

 جمله كي توان در يرا م...  وي انسانيروين
  .راني امي رژيماي است سنيخالصه كرد؛ چن

 ي مراني رفتن ساالنه گاز ا از هدريري جلوگبا
 غلبه هاي از معضالت و نابسامانياريتوان بر بس

، )1392 آبان 14( فردا ويبه گزارش راد. . كرد
 و ارديلي معادل هفت ميالدي م2011در سال 

 راني همراه با نفت اي دالر از گازهاونيلي م300
  .سوخته و به هدر رفته است

 ي صرف كشاورزهي از سرماي حجمني چناگر
 كه مي نبوديتي شد، ما اكنون در وضعي مرانيا

 را از خارج ازي مورد نييبخش عمده مواد غذا
  . ميوارد كن

 از ي برخي اقتصاددانان مستقل و حتهمه
 درون هرَم ياقتصاددانان وابسته به باندها

 شي نكته اتفاق نظر دارند كه افزانيقدرت بر ا
منجر  در گام اول ينگي نقدرانگرانهي وني چننيا

 قاطع تي اكثرييبه بر باد رفتن دو سوم دارا
 را با دهي پدنيحال اگر ا.  شده استرانيمردم ا
 دنده و ترمز قدرت ي تورم و سقوط برخمساله ن

 ابعاد فاجعه و فالكت ميري مردم در نظر بگديخر
انبوه مردم محروم و .  شودي روشن مشتريب

 دست و يقي حقاني با چني وقتراني ادهيستمد
 شوند ي باره خبردار مكي كنند و يجه نرم مپن

 ،»دياعتدال و ام« دولت يشنهاديكه در بودجه پ
 ي و شوراي و انتظامينظام يبودجه نهادها

 دارد، شي درصد افزا50 تا 30 نيب... نگهبان و
 ي قرار مي از نظر روحي دشوارتيدر چه وضع

  .رنديگ
 مهايتحر« كه دندي كه با گوش خود شنيمردم

   در دي كنندگان بامياست و تحر» ارهكاغذ پ

  
خود باشند، »  دونميپاره شدن تحر«انتظار 

 ي مي و درشت حكومتزي رياكنون از مهره ها
 كه مقام يي موثر بوده تا جامهايشنوند كه تحر
انداخته » نرمش قهرمانانه «اديمعظم را به 

  . است
 سركردگان و ي به هزاران گفته و نوشته استناد

 روزه اول دولت 100 در ميكارگزاران رژ
 ابعاد فاجعه و فالكت كه حي تشري برا،يروحان
 ادداشتي ني مردم و كشور شده، كار اريدامنگ

 عامدانه وارد ادداشتي نيدر ا. ستيكوتاه ن
 و استبداد هم ي و ابعاد سركوباستيحوزه س

 به مردم در مورد ابعاد راحت با صديبا. نشدم
مردم با گوشت و پوست و . ه هشدار دادفاجع

 حكومت را به طور يهايخون خود ابعاد تبهكار
 في به رديازي كنند و نيروزمره احساس م

 ني خروج از اياما برا. كردن آمار و ارقام ندارند
 ي به طور شفاف و با صداديفالكت و فاجعه با

 ي براامي جز مبارزه و قي زد كه راهاديبلند فر
  .  وجود نداردطي شرانيخروج از ا

 
 
 
 

 

 در سوگ مادر سالحي
 

امروز شنبه ) مادر سالحي(با تاسف و تاثر بسيار خانم صديقه حائري 
مادر سالحي، زني شجاع و فداكار بود كه در سنگر .  آذر درگذشت9

سه فرزند . مبارزه عليه ظلم و بيدادگري هميشه استوار مي رزميد
 عليه مبارزهظم و حسين در دايي جواد، كافمادر سالحي رفقاي 

رفيق . ديكتاتوري شاه و براي آزادي و عدالت به شهادت رسيدند
 به مبارزه عليه استبداد ديني فرزندانشمادر پس از انقالب در كنار 

ام در ادامه داد و در اين راه مسئوليتهاي سخت را پذيرا شد و سرانج
  .د درگذشتئ در سو1392 آذر 9روز شنبه 

سالحي را از جانب خودم و رفقايم در سازمان درگذشت مادر 
چريكهاي فدايي خلق ايران به فرزندان و فاميل مادر سالحي، به 
خانواده شهدا و زندانيان سياسي و به همه آزاديخواهان ايران تسليت 

 . مي گويم
  مهدي سامع

 2013 نوامبر 30 - 1392 آذر 9شنبه 
************** 

   پناهدر غم درگذشت كاك عمر يزدان
  

تاسف اندوه فراوان و با 
پناه  آقاي عمر يزدانبسيار 

 8 (1392 مهر 16در روز 
در شهر اربيل ) 2013اكتبر 

. درگذشت) كردستان عراق(
زنده ياد كاك عمر خان 
مردي دلير، پدري فداكار و 
مبارزي مقاوم عليه ارتجاع 

در دوران جواني از . بود
ياران قاضي محمد بود و 

 1357بهمن پس از انقالب 
از پشتيبانان جنبش مقاومت 

دو فرزند . مردم كردستان
كاك عمر، زنده يادان رشيد 

و سعيد با انتخاب ) سمكو(
مبارزه براي آزادي و عدالت 

فدايي . به شهادت رسيدند
در يك نبرد قهرمانانه در شهر بوكان به ) سمكو(شهيد رفيق رشيد 

يله عوامل جمهوري شهادت رسيد و انقالبي شهيد رفيق سعيد به وس
زنده ياد كاك عمر يزدان پناه كه . اسالمي در شهر سليمانيه ترور شد

يار و پشتيبان مبارزه مردم كرد و مبارزه فرزندانش بود، به علت 
 با برجا گذاشتن تمام 1363فشارهاي بي حد سپاه پاسداران در سال 

  . هستي خود شهر بوكان را ترك و به فرزندانش پيوست
 كاك عمر تا وقتي زنده بود دور از زادگاهش زيست و با تنفر زنده ياد

  . و انزجار از رژيم واليت فقيه ما را ترك كرد
، از جانب خودم و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

زنده ياد كاك عمر يزدان پناه را به دايه اَمين، به فرزندان و درگذشت 
، به مردم ا و زندانيان سياسيبه خانواده شهدكاك عمر و فاميل به 

  .  به همه آزاديخواهان تسليت مي گويمكردستان و
  مهدي سامع

  

   ...ياسي سادداشتي

   كردامي قدي باي تبهكارني اهيعل
   سامعيمهد

 ي زد كه راهادي بلند فري به طور شفاف و با صدادي فالكت و فاجعه باني خروج از اي برا
 .  وجود نداردطي شراني خروج از اي برااميجز مبارزه و ق
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رژيم جمهوري اسالمي زير فشار 
تحريمهاي اقتصادي بين المللي و بيم از 
ُطغيان داخلي، به ناچار از پروژه ساخت 

 نشسته و بدين ترتيب  عقببمب اتُمي
پايه و بنيان فعاليتهاي بحران زاي 
هسته اي خود در طول دهه گذشته را 

با اين حال، . زير سووال برده است
 و از "ظامخيمه ن"هيچكس در زير 

همه كمتر آقاي علي خامنه اي و 
گردانندگان اين ماجراجويي، مسووليت 
تصميمهاي اشتباه و خانمان برباد ده 

آنها برعكس، . ستپذيرفته انخويش را 
از يك طرف با حرارت و جديت در باره 
مفاد توافُقنامه اي كه در ژنو مجبور به 
امضا شده اند، الف مي زنند و دروغ مي 

 و از طرف ديگر، رخت عوض گويند
كرده و اين بار در نقش ناجيان مصيبت 

  .پديدار شده اند
رويكرد فريبكارانه رهبران و پايوران 
نظام واليت فقيه اگر چه يك واكُنش 

 بدوي حفاظت از خود است -غريزي 
كه آن را نزد هر دزد گرفتار آمده اي كه 

 رو شده بهبا شاهدان و مالباختگان رو 
 سراغ گرفت، اما همزمان مي توان
 را براي از سر گرفتن "نظام"پتانسيل 

سياست شكست خورده خود و محاسبه 
در چارچوب انحصاري سود و زيان 
خويش بدون اعتنا به منافع كشور و 

 مردم آن، به نمايش و كارشرايط زيست 
  . مي گذارد

در همين حال، تصفيه حساب نكردن با 
احي شده سياست پيشين و استراتژي طر

بر مبناي آن، به معناي دست نخورده 
ماندن ساختارهاي سياسي، مراكز 
تصميم گيري و محركهاي اجرايي است 
كه گرد برنامه دستيابي به سالح هسته 

حفظ اين فضا، . اي ايجاد گرديده است
امكان مانور براي جر زني، كارشكني و 
بر هم زدن توافُقات در صورت تغيير 

ي كند و آبستن شرايط را ايجاد م
  . بحرانهاي بزُرگتر است

بنابراين، يك گام مهم در جلوگيري از 
شكل گرفتن اين سناريو، شفافيت 
بخشيدن به تواُفق ژنو، توجه دادن به 
نقش و مسووليت طراحان و مجريان 
سياست به بن بست رسيده اتُمي و 
برانگيختن جامعه به طلب سهم خود از 

  .     ستچرخش اجباري حكومت ا
  

 -فريبكاري، نيازي سياسي 

  امنيتي
تقريبا همزمان با اعالم امضاي 
توافُقنامه بين رژيم جمهوري اسالمي و 
شش كشور، تالش پايوران و كارگُزاران 
حكومت براي گُمراه ساختن جامعه 

 "نظام"پيرامون مفاد آن و تعهداتي كه 
اين امر ابتدا با . پذيرفته، آغاز گرديد

اقص سند ژنو و دستكاري انتشار ن

متقلبانه در ترجمه آن آغاز گرديد، امري 
 را "نظام"كه بي درنگ تواُفق رسمي 

به يك معماي چند جوابي تبديل كرد و 
 با شركت اي داغگرد حل آن مسابقه 

نمايندگان مجلس مالها، اعضا و 
رهبران باندها و دسته بنديهاي رقيب، 

 و جز خبرگزاريهاي و رسانه هاي رسمي
آنها را به راه انداخت كه با وجود گذشت 
نزديك يك ماه هنوز با همان شدت و 
حرارت ادامه دارد و هر روز ُنكته هاي 

 آقاي " برد–بازي برد "تازه تري از 
خامنه اي و زيردستانش را از پس پرده 

  .  بيرون مي آورد
جالب اينجاست كه رهبر جمهوري 

ت االسالم اسالمي در پاسخ به نامه حج
 ژنو، "توفيق الهي"روحاني در مورد 

 فتح حيله گرانه حساب خود را از گُزارش
  و رسوا كننده وي با جمله شرطيخيالي

اين .  جدا كرد"آنچه مرقوم داشته ايد"
مي تواند يك اقدام پيشگيرانه در مورد 
آشكار شدن بعدي دروغهاي شفاهي و 

 ترديد با آگاهي و دونكتبي باشد كه ب
موافقت خود وي پخش و پراكنده مي 

  .      دوش
  

توافقنامه ژنو از سوي  پس از انتشار
طرفهاي خارجي و امكان مقايسه با 
گفته ها و اسناد ارايه شده از سوي 
وزارت خارجه مالها، مرحله بعدي 

 سر "نرمش قهرمانانه"سفيدشويي 
اكنون انكار تفاوت شگفت انگيز . رسيد

ن اين دو بي ثمر محتوايي و شكلي بي
بود و مي بايست توجيه تازه اي تراشيده 

اين آغاز موجي از تفسيرهاي . مي شد
دلبخواهي، اشارت خواني و بزك واقعيت 

 كه هدفي جز پشت سر گذاشتن است
 را دنبال ساختگياسناد و توليد فاكتهاي 

  .  دننمي ك
آقايان روحاني، ظريف، عراقچي، 

رند كه الريجاني و همگنان تاكيد دا
 به رسميت شناخته "حق غني سازي"

 آغاز "فروپاشي سازمان تحريم"شده، 
، "دروغ"شده و هر آنچه غير از اين، 

 "روايت آمريكايي" و "نقض تواُفق"
البته آنها لُزومي نمي بينند كه . است

حق غني "براي مثال نشان دهند 
 مورد اشاره شان را در كُدام "سازي

بندي مي بخش، پاراگراف يا فرمول 
اين كمبود به تازگي با يك . توان يافت

استدالل نوآورانه ديگر جبران مي شود 
 گردد مي استداللكه بر اساس آن 

چون اين حق در پيمان نامه منع 
 (گُسترش سالحهاي هسته اي 

(NPT ،به گونه بنابراين قيد گرديده
خودكار جمهوري اسالمي نيز از آن 

اره يا برخوردار است و بدين ترتيب اش
عدم اشاره به آن در اسناد ژنو يكسان 

البته مخترعان اين برهان صرف . است
 براي "نظام"نظر از به ريشخند كشيدن 

شركت در يك مذاكرات بدون موضوع، 

اين ُنكته كوچك را نيز فراموش كرده 
اند كه رژيم جمهوري اسالمي تاكنون 
از اجراي تعهدات همراه با پيمان نامه 

 در پروُتكل الحاقي فُرموليزه مزبور كه
شده، طفره رفته و بر اين اساس با به 
رسميت نشناختن تعهدات مندرج در 
پيمان نامه، مشموليت خود در حقوق 
ناشي از آن را نيز بي موضوع ساخته 

دگان پروژه خودداري گردانن. است
نظامي هسته اي از امضاي اين قرارداد 

خود يكي از شفاف گر و محدود كننده، 
هم از اين روست . موارد مناقشه است

كه حاكمان كشور زير فشار طرفهاي 
: خارجي در ژنو متعهد شده اند كه

پروُتكل الحاقي در چارچوب اختيارات "
) پارلمان ايران(رييس جمهور و مجلس 

متن انگليسي  (".تصويب و به اجرا درآيد
عناصر گام نهايي راه "بخش تواُفق ژنو، 

  )4 صفحه، "فراگيرحل 
  

ُظهور ضميمه پنهاني، دگرديسي 

  توافق به بيانيه   
 و "نظام"اين اما پايان ُشعبده بازي 

 كذايي "نرمش"دست پروده هايش با 
پيرامون حجم كامل و واقعي . نيست

توافُقنامه نيز ترديدهاي مشخصي وجود 
 پس از انتشار نُسخه ويژهدارد كه به 

. ه استكاخ سفيد از آن تقويت شد
پايوران جمهوري اسالمي در هر 

 سند سخن "چهار صفحه"فُرصتي از 
مي رانند و بدينگونه بر كامل بودن 
آنچه كه منتشر كرده اند، تاكيد مي 

اما در سند منتشر شده از سوي . ورزند
آمريكا، رقمهاي دقيقي از برخي 
توافُقهاي مالي ذكر گرديده كه در سند 

گر وجود اصلي وجود ندارد و بيان
توافُقهاي جزيي تري است كه يا در 
سند علني حذف شده و يا به صورت 

.  استگرديدهجداگانه به آن ضميمه 
حتي در نُسخه منتشر شده توسط وزارت 
خارجه مالها نيز دستكم در دو جا براي 

 ارجاع ي "تواُفق"توضيح يك بند به 
  . داده مي شود كه در سند موجود نيست

 حجت االسالم روحاني نيز در اين ميان
مانه پنهان سازي بخشهايي از  ُگبر

او در . ات صحه گذاشته استتوافُق
گُفُتگو با تلويزيون دولتي در حالي كه 

كرد گُنگ و مبهم حرف مي تالش 
 در "ضمايم اجرايي"بزند، وجود 

وي كه .  ژنو را تاييد كردنامهتوافُق
ممكن " و "شايد"اعتراف خود را با قيد 

:  گرد مي كرد، توضيح داد"ستا
ممكن است يك سند ضميمه يا "

   ".الحاقيه اي براي اجرا داشته باشيم
آقاي روحاني بيدرنگ براي بي اهميت 
جلوه دادن مخفي سازي تعهدات 

اصال در اين ":  افزود"نظام"مشخص 
تواُفق مهم نيست در اين شش ماه چه 

چيزي انجام مي گيرد، مهم اين است ما 
   ".ر اُصول با يكديگر تواُفق كرديمس

وي روشن نساخت كه در صورت 
، علت "تواُفق سر اُصول"محوري بودن 

پافشاري قبلي او و همگنان بر كامل 
بودن سند و تكذيب قاطعانه پنهان 

  . سازي بخشهايي از آن چه بوده است
كمي بعد تر و با دشوار و باورناپذير 
شدن هر چه بيشتر سياست گُمراه 

ازي و خالف گويي در باره اسناد، س
مسووالن و گردانندگان آن به حيله 

نرمش "ديگري براي ماله كشي 
 و مقابله با انتقادات دروني "قهرمانانه

آنها اطالع دادند كه . متوسل شدند
 "توافق حقوقي" يك "تواُفق ژنو"

 است و "شبيه بيانيه سياسي"است كه 
سپس دعوت به شادي كردند كه 

 آقاي ".ي تعهدات الزام آور نيستدارا"
عباس عراقچي، يكي از فرستادگان به 
ژنو، براي استحكام بخشيدن به ژست 

در جريان "تازه، اطمينان داد كه 
  .  "مذاكرات دو بار قهر كرديم

  
  از گردنكشي تا كُرنش تمام قد

تالش طاقت فرسايي كه حاكمان كشور 
براي وارونه نمايي به خرج مي دهند و 

ينه سنگين كه براي تقلُب فضيحت هز
بار در يك بازي روباز در حضور همگان 
مي پردازند، ضرورتي سياسي و امنيتي 

  چرا كه؛براي آنها به حساب مي آيد
انه  ماجراجويسياست نابخردانه و

ه دستيابي به جنگ افزار هسته اي ب
شكست انجاميده، قُدرت نمايي پوشالي، 

جانبه را كُرنش تمام قد و تسليم همه 
درپي داشته و اين وضعيت بند به بند و 
به گونه مكتوب در قرارداد ژنو به ثبت 
رسيده و آقاي خامنه اي و زيردستان بر 

  .آن امضا گذاشته اند
بر اساس قرارداد مزبور كه باندهاي 

تُركمنچاي "رقيب حكومتي آن را 
 مي "عقب نشيني ذلت بار" يا "جديد

رنامه توليد نامند، رژيم واليت فقيه ب
جنگ افزار هسته اي خود را منجمد 
كرده، ُكليه فعاليتهاي هسته اي كه در 
ارتباط با آن قرار دارد يا مي تواند در 
خدمت آن قرار بگيرد را متوقف ساخته 
يا به عقب برمي گرداند و در نهايت خود 
را تحت نظارت و كُنترُل آژانس و 

 طرف قرارداد خويش مي كشورهاي
در اين راستا آقاي خامنه اي و . گذارد
هايي كه "خط قرمز" آن سوي - شُركا

 به مناسبتهاي مختلف نقاشي كرده اند
 20 در گام اول شش ماهه به بيش از -

تعهد مشخص براي جلب رضايت 
طرفهايشان گردن گذاشته اند كه كم و 

 اسناد علني نُسخه هايبيش در همه 
  . مشاهده پذير است

  4بقيه در صفحه 
  

  ...سرمقاله  

  وارونه نشيني بر چارپاي توافُق ژنو تا "قطار بي دنده و تُرمز"از رانندگي 
  منصور امان
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پايوران دولت روحاني ارائه زود هنگام 

 را در رديف 93طرح بودجه براي سال 
خوش . خبرهاي خوش اعالم كردند

قولي حسن روحاني نسبت به احمدي 
نژاد ناچيزتر از آن است كه در ساختمان 
بودجه بندي حكومت تغييري به وجود 

در نظام حاكم بر ايران بودجه . دآور
م و دولت بايد به گونه اي تنظي

ساماندهي شود كه بتواند ديكتاتوري 
پيكان . واليت فقيه را سرپا نگاه دارد

سياستهاي دولت در هزينه كردن ثروت 
عمومي، برآورده كردن نيازهاي 
دستگاههايي است كه امنيت رژيم و بر 
محور آن امنيت نهاد واليت فقيه را 

اين مراكز در اساس عبارتند . تامين كند
عات، ارتش و از سپاه، بسيج، اطال

نهادهاي مذهبي همچون سازمان 
حوزه تبليغات اسالمي، هياتهاي مذهبي، 

 قم، سازمان فرهنگ و ارتباطات علميه
زيرا بدون اين نهادها . است....  واسالمي

كه بازوان زورمندان در قدرت است، 
بر . رژيم نمي تواند بر سر كار باقي بماند

اين منظر روشن و واضح است كه منافع 
ارگران و مزدبگيران، زنان، اقليتهاي ك

مذهبي و ملي و به طور كلي اليه هاي 
آسيب ديده و محروم جامعه، در هسته 

تامين . اصلي بودجه جاي نمي گيرند
منافع سرمايه داران داخلي و افزون بر 

ي ستآن پيشبرد سياست نئوليبرالي
صندوق بين المللي پول و سازمان 

دجه دولت جهاني تجارت، ارقام اصلي بو
در كشورهاي توسعه . را رقم مي زند

يافته سرمايه داري با وجود سنديكاها و 
اتحاديه هاي قدرتمند كارگران و 
مزدبگيران و با توجه به حق اعتصاب و 
وجود رسانه هاي گوناگون، بخشي از 
نيازهاي مردم در رويارويي با دولت، در 

  . بودجه منعكس مي شود
بدادي،  در ايران تحت حكومت است

طبقه كارگر و مزدبگيران امكان به 
چالش كشيدن طرح بودجه دولت از 
طريق تشكلهاي مستقل و رسانه ها را 

كساني هم كه به كرسيهاي . ندارند
مجلس تكيه زده اند، نمايندگان اكثريت 

براي نمونه تعدادي . قاطع مردم نيستند
از مجلس نشينان از استانهاي محروم 

بندي بودجه، در اعتراض به تقسيم 
تهديد به استعفا كردند اما استعفاي آنها 

  .يك ژست تو خالي از آب درآمد
سركوب فعاالن مدني مانند فعاالن 
كارگري، زنان، معلمان، روزنامه نگاران 
امكان به چالش كشيدن تقسيم بندي 

  . بودجه را سلب كرده است
  

  93اليحه بودجه 
حسن روحاني اليحه بودجه براي سال 

 آذر به مجلس 17ا روز يكشنبه  ر1393
كليات طرح بودجه انتشار . ارائه داد

قسمتهايي از هزينه . علني يافته است
هاي دولت از طرف برخي از رسانه هاي 

حكومتي و غير حكومتي برجسته شده و 
اليحه . حتا شوك آور تلقي شده است

بودجه حسن روحاني در افزايش 
بخشهاي نظامي و كاهش بخش عمران 

ه با كاهش خدمات عمومي نسبت همرا
به بودجه دولت احمدي نژاد،  غير قابل 
انتظار براي اميد بستگان به دولت 

  . روحاني است
حسن روحاني در مقدمه طرح پيشنهادي 

، نقل قولي از امام اول 93بودجه سال 
برنامه «:شيعيان به اين شكل آورده كه

، مال اندك را )اقتصادي(ريز درست 
 و برنامه ريزي افزايش مي دهد

  . ».نادرست، مال فراوان را نابود مي كند
نگاهي به دزديهاي كالن در سازمان 
تامين اجتماعي، هديه هاي داده شده به 

 پولهاي نمجلس نشينان، باال كشيد
به وضوح نشان مي .... فروش نقت و 

دهد كه  استفاده از جمله باال به چه 
برنامه ريزي بودجه در . مقصودي است

وري اسالمي راههاي دزدي، جمه
براي ... چپاول، رانت خواري و 

. وابستگان به قدرت هموار مي كند
تمامي نهادهاي حكومتي و منجمله  
قواي قضائيه، مجريه و مقننه در اين امر 

يكي كمتر و . دشريك و سود مي برن
يكي بيشتر اما منافع جمع حكومت 

پس در يك حكومت . يكسان است
 دادن نهادهاي فاسد بدون مشاركت

مستقل و مردمي، هر چقدر مال يا 
درآمد دولت افزايش پيدا كند، شمار 
دزدان و دزديها بيشتر و كميت آن 

نمونه اش، درآمد . كالن تر مي شود
استثنايي دولت احمدي نژاد و افزايش 
دزديها و فساد در هرم قدرت در برابر 

  . افزايش بيكاري و فقر در ميان مردم
   

ه آن گونه كه حسن روحاني اليحه بودج
در سخن پراكني اش در مجلس گفت، 
جداي از توزيع منابع، تصويري از 

 را ترسيم مي 93اقتصاد كالن سال 
تقويت نظاميگري، چرب كردن . كند

ريش سردمداران نهادهاي مذهبي در 
جهت حفظ واليت فقيه، سياست كالن 
اقتصادي روحاني را پرده برداري مي 

  .كند
سخنراني خود در مجلس در روحاني در 

» سهام عدالت«هنگام ارائه طرح  از 
در حالي كه سهام عدالت تنها . حرف زد

يك اسم دهن پركن و بدون محتوا در 
دوره احمدي نژاد بوده و تاكنون براي 
محرومان كمك موثري به همراه 

همگان بر اين امر تاكيد . نداشته است
» سهام عدالت«مي كنند كه مردم از 

.  نشده استنسم چيزي عايد شاجز ا
حسن روحاني هم اقرار مي كند كه 

  . »سودي عايد مردم نشده است«
، 93در اليحه پيشنهادي بودجه سال 

بودجه تمامي نهادهاي نظامي و امنيتي 
كه به حفظ ديكتاتوري مربوط مي شود 

 درصد افزايش 50 تا 30به طور متوسط 

ميزان بودجه اي . پيدا كرده است
طرح پيشنهادي حسن كه در 

روحاني است نسبت به ميزان 
بودجه پيشنهادي احمدي نژاد براي 

در حالي كه . ، بيشتر است92سال 
پايوران دولت روحاني همگي بر 
كسري بودجه و عدم توانايي دولت 

 92در برآورد كردن بودجه سال 
آنها مرتب داد .  مي كنندتاكيد

سخن مي دهند كه صندوق دولت 
خالي و يك اقتصاد ويرانه تحويل 

با توجه به اقتصاد بيمار . گرفته اند
و بحران زده كنوني باالرفتن 

 دستگاهي كه در 13بودجه ي 
خدمت نظاميگري و ترويج دين 
حكومتي هستند در ازاي فقدان 
بودجه كافي براي فرهنگ و 

. پرداخت مي شودبهداشت مردم 
كارگران و مزدبگيران با فقيرتر 
شدن بهاي افزايش چنين بودجه 

  . هايي را مي پردازند
، 93در طرح پيشنهادي بودجه سال 

بودجه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، مركز تحقيقات استراتژيك 
اين مجمع، شوراي نگهبان، 
محلس، سپاه پاسداران، معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

ئيس جمهور، سازمان بسيج، ر
وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، 

 30وزارت امور خارجه و ارتش، از 
 درصد افزايش پيدا كرده 50تا 

  . است
اين افزايشها در حالي است كه 
حقوق پايه كارگران و مزدبگيران 
كه همه ساله توسط شوراي عالي 
كار تعيين مي شود در حد ناچيزي 

چ خوانايي افزايش پيدا كرده و هي
در حقيقت . با ميزان تورم ندارد

دستمزد واقعي كارگران و 
مزدبگيران هر ساله كاهش پيدا 

باالبردن بودجه . كرده است
نهادهايي كه بر شمردم نه تنها به 
سود مردم ايران نخواهد بود بلكه 
فقر و تنگدستي را افزايش خواهد 

  . داد
بر همين منظر، تقسيم بندي بودجه 

چشم انداز بهبود وضعيت ارائه شده 
معيشتي و بهداشتي اكثريت مردم 

افزايش بودجه . را نشان نمي دهد
ارتش و سپاه و نهادهاي نامبرده با 
توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي 

اگر به . بر دوش مردم خواهد افتاد
نقل قول آغازين حسن روحاني 
بازگرديم، برنامه ريزي اقتصادي 

طرح ارائه شده روحاني كه در 
پيشنهادي بودجه ارائه شده نابودي 
بيشتر ثروت ملي مردم در راه 
افزايش توانايي نظامي جمهوري 
اسالمي براي پيشبرد سياست 
سركوبي و صدور ارتجاع و 

  .  تروريسم خواهد بود

قطار بي دنده و "از رانندگي 

 تا وارونه نشيني بر "تُرمز

  چارپاي تواُفق ژنو
  3بقيه از صفحه 

اده و بنيان بحران هسته اي يعني پيرامون م
كه آقاي   يا آنچنان"غني سازي اورانيوم"

، "حق مسلم"ند يدخامنه اي و شُركا مي نام
حاكمان كشور اختيار تصميم گيري در باره 

در . آن را به طرفهاي خارجي واگذار كرده اند
 "عناصر گام نهايي راه حل فراگير"بخش 

نامه غني بر") صفحه چهارم تواُفق ژنو(
  :  مشروط شده است به آنكه"سازي

   توسط طرفين تعريف گردد-1
   مورد موافقت طرفها باشد -2
   سازگار با نيازهاي عملي باشد-3
 محدوديتهاي تواُفق شده بر آن اعمال -4

  :شود كه اين توافُقها از اين قرارند
  سطح و گُستره غني سازي ) الف
  يزظرفيت غني سا) ب
  محل غني سازي ) ج
  سقف ذخاير اورانيوم غني شده ) د

غني "بايد توجه داشت كه در اينجا منظور از 
 درصد و در 5، غني سازي زير "سازي

حقيقت در سطح آزمايشگاهي و فعاليتهايي 
  . در قد و اندازه كارگاههاي مرتبط است

، فراتر از همانگونه كه از اين مثال پيداست
آنها اقدامهاي عملي كه رژيم مالها اجراي 

را به شش كشور تعهد سپرده، مضمون و 
گوهره سياسي اين توافُقات، جايگاه حقوقي و 
الزاماتي كه به همراه دارد، در حقيقت نيمه 
پنهان جام زهر به حساب مي آيد و به اين 

 . شايان توجه جداگانه اي استصفت
 

  برآمد
 "نظام"قرارداد ژنو پايان روياهاي ده ساله 

ن به سالح هسته اي و در باره دست يافت
تضمين امنيتي بقا براي يك دوره طوالني 

اين اما به خودي خود به معناي . است
كنارگذاشتن هدفي كه از دستيابي به اين 
. سالح استراتژيك دنبال مي شد، نيست
 -حاكمان كشور در يك محاسبه عملي 

اجباري بين دفن شدن زير بحران هسته اي 
ومت، گُزينه دوم را يا ماندن بر سر تخت حك

آنها پس از هدر دادن انبوه . انتخاب كرده اند
داراييها و منابع كشور، در انتهاي گُنجايش 
سياسي و اقتصادي كشور و جامعه، در برابر 
. آمريكا و اُروپا دست تسليم بلند كرده اند

آقاي خامنه اي و همدستانش در حالي كه 
ي نگراني و ترديدهاي طرف حسابهاي خارج

را با التماس به رسميت شناخته اند، از 
شناسايي خواسته ها و نگرانيهاي اقشار و 
طبقات گوناگون جامعه ايران خودداري مي 

 به شدت مراقب "نظام"برعكس، . كنند
است كه جامعه از عقب نشيني خارجي اش 

نرمش "سوواستفاده نكند، خواهان 
  در برابر كرامت، حقوق و مطالبات"قهرمانانه

خود نشود و مسووالن اتالف سرمايه هاي 
كشور و رنج و ادبار خويش را به شالق 

  . پرسش نگيرد
نشستن وارونه روي چارپاي به تاخت آمده 
ي تواُفق ژنو و نشان دادن شكلك پيروزي 

  .يك اقدام پيشگيرانه در اين راستاست
  

  ، برنامه گسترش فقر و بي عدالتي93طرح بودجه 
  زينت ميرهاشمي
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مرگ نلسون ماندال پايان زندگي انسان 
بزرگي است كه در سراسر جهان براي 
مبارزان و آزاديخواهان سمبل مقاومت 

او از بزرگداشت تجليل و .  بودرديدهگ
صورت  و رنگارنگي سوي طيف وسيع

 ماندال را از يكسو، رياكاراني كه. گرفت
تبهكاريهاي  "توانايي بخشش" به خاطر

 در  ور مي كردندتقديرژيم آپارتايد 
 كساني كه صادقانه نقش ،سوي ديگر

رهبري او را در يكي از مهمترين 
زاديخواهانه قرن آپيروزيهاي مبارزات 

  . هادندگذشته ارج مي ن
پايان رژيم آپارتايد يكي از بزرگترين 

با اين . دستاوردهاي قرن گذشته بود
 نلسون ماندال كه  سياسيحال، گذار

 بنيادي در تغييراتپيش برد، مانع 
 آنچه كه امروز ؛ شدمناسبات اقتصادي

  .ما شاهد نتايج اسفبار آن هستيم
كنگره "پرسشهاي زيادي در باره او و 

براي نمونه .  مطرح است"ملي آفريقا
 سبب تحول او چگونهسوال مي شود 

 ،بزرگي در آفريقاي جنوبي شده است
 اكنون در حفره عميقي اين كشوروقتي 

و اقتصادي بسر مي از بحران اجتماعي 
ه برد؟ آيا بذر شرايط سياسي كنوني ب

 كاشته آفريقادست ماندال و كنگره ملي 
  نشد؟ 

آنگاه كه سياهان در خيابانها به قتل مي 
 هزاران  ورسيدند، حلق آويز مي شدند

نفر از آنان شكنجه مي شدند، هيچيك 
 نيم نگاهي ي غربياز سران كشورها

در دهه  وقتي .هم بدانها نمي انداخت
نها ياري آ ماندال به اروپا رفت تا از 60

 كشورها  اين درهاي تقريبا همه،بگيرد
 خانم ،80 در دهه . ماند بستهاوروي ه ب

 كنگره ملي آفريقا ،تاچر و آقاي ريگان
 كردند طبقه بنديرا سازماني تروريستي 

 كه ماندال از ، زماني سالها بعد تنهاو
 را از  او و كنگره ملي،زاد شدآزندان 

  . بيرون آوردند خودليست تروريستي
چه عاملي سبب شد كه اين معادالت 

 يا اين نقش ماندال در حفظآتغيير كند؟ 
 سرمايه داري در آفريقاي مناسبات

  را بهجنوبي نبود كه دشمنان ديروز وي
 بدل دوستان و عزاداران امروز او

  ساخت؟ 
 رياست جمهوري ماندال شاهد در دوران

كوتاه تر،  ديدتر، طول عمرنابرابري ش
بيشتر، آسيب پذيري  بيكاري بسيار

از نوسانات اقتصادي جهان، شكننده تر 
زيست و غيره محيط تر  نابودي سريع

اين چه كسي را بايد براي . شديم
   سرزنش كرد؟نابسامانيها
، وزير پيشين "روني كاسريل"آنچه كه 

 شايد ،اطالعات اين كشور مي گويد
وي .  باشدهان سوالپاسخ برخي از اي

نبرد براي حفظ روح ": توضيح مي دهد
كنگره ملي آفريقا در برابر قدرتهاي 

 ما  وبزرگ سرمايه داري شكست خورد

اكنون اقتصاد . را پذيرفتيم  آني درنگب
ليبرالي و  -  جهاني نوفرمولما با 
ي بازار گره خورده است و يبنيادگرا

فضاي بسيار ناچيزي براي كاهش 
  ".دگي توده ها وجود داردوخامت زن

اگرچه نقش و سهم ماندال در پايان 
بخشيدن به آپارتايد در آفريقاي جنوبي 

ليتي كه و اما سهم و مسو،پر اهميت بود
وي در برابر وضع موجود در اين كشور 

اين .  نيز قابل چشم پوشي نيسترددا
ه هر دو زاويه از زندگي و نوشتار ب

  . ميراث ماندال مي پردازد
  

يان آپارتايد نژادي به بهاي پا

  آپارتايد طبقاتي

توده هاي آفريقاي جنوبي ماندال را 
دوست داشتند و براي او احترام عميقي 

 در برابر  راآنها مقاومت او. ل بودنديقا
 سال 27سخت ترين مجازاتها در 

زندگي در زندانهاي خوفناك رژيم 

   .نژادپرست اين كشور مي ستودند
 زيره دورافتاده سال در ج18ماندال 

او در .  بودمنزوي از همه چيز "روبن"
 متر 2/1 و 2/4سلولي به طول و عرض 

سن  روي تكه حصيري مي خوابيد و در
 سالگي به كارهاي سخت و طاقت 46

 كه از او در حالي. فرسا كشيده مي شد

 سالمتي خود ،همه لحاظ در مضيقه بود
  .را بتدريج از دست مي داد

  
 تسليم شود، مي ماندال مي توانست

توانست به مبارزه و به رفقايش پشت 

كند، مي توانست مبارزه مسلحانه را رد 
كند، مي توانست با سيستم آپارتايد 

 و به ديگر رهبران سازش كند
 اما او راه مبارزه را ،ددنسياهپوست بپيو
همراه ديگر رفقايش ه انتخاب كرد و ب

، جزيره دور افتاده در كنگره ملي آفريقا
ستاد  به  بود رااي كه در آن محبوس

   .مقاومت و مبارزه تبديل كرد
ماندال و ديگر رفقاي وي كنگره ملي 

را كه سازماني كوچك و  (ANC) آفريقا
محافظه كار بود و تنها خود را موظف 
به پيروي از رهبران قبيله اي مي 

 كه ند به سازماني تبديل كرددانست،
زاران نفر و بعدها صدها مي توانست ه

 آزاديخواهانه ههزار نفر را براي مبارز
 1944او در سال . سازماندهي كند

 را تشكيل "نگره مليكليگ جوانان "
 نسلي كه بعدا از رهبران قبلي بريده ؛داد

سمت جنبش مسلحانه روي ه و ب
  .آوردند

 ماندال و كنگره ملي آفريقا ،50در دهه 
ت جبهه متحدي با حزب كمونيس

حزب .  دادند تشكيلآفريقاي جنوبي
كمونيست بسياري از اتحاديه هاي مهم 

 در پيگير را سوسياليستهايكارگري 
ميان خود داشت و اين داراي اهميت 

اتحاد با حزب كمونيست . خاصي بود
سبب شد كه كنگره ملي آفريقا از توجه 

  . و حمايت توده عظيمي برخوردار شود
ي اگر چه حزب كمونيست آفريقا

جنوبي ادعا مي كند كه ماندال در 
 ،كميته مركزي اين حزب قرار داشت

را رد  اما ماندال به داليل سياسي آن
 طي 1950اين حزب در سال . كرد

 نيمي از كارگران سياه ،فراخواني
در اين . پوست را به ميدان آورد

 كارگران بي رحمانه ،خيزش اعتراضي
با اين ، اما شدت سركوب شدنده و ب

نشان دادند كه طبقه كارگر مي حال 
تواند براي اقدامات سياسي سازماندهي 

 هاراضتاما ماندال با اين اع. شود
 1952درعوض، در سال . مخالف بود

به تشكيل كمپين جنبش نافرماني 
توده اي و مسالمت آميز اقدام كرد و 

را در موقعيت  ANC بدين صورت
   .چشمگيري قرار داد

 نظامي هشاخ ماندال 1961در سال 
 تا پايه گذاري كردكنگره ملي آفريقا را 

د حمله قرار دهند و رمراكز دولتي را مو
 به جنگ ،چنانچه شكست خوردند

  اوكهيد ياما ديري نپا. چريكي بپردازند
به حبس ابد  1962 در سال دستگير و
   .شدمحكوم 

 بحرانهاي اقتصادي و فراز و نشيببا 
 و خيزشهاي 1976قيامهاي سال 

با  1986 - 1984راسري در سالهاي س
 جنبش كارگري نقش آفريني اصلي

سياه پوستان كه در اتحاديه هاي بزرگ 
 غير نژادي سازماندهي شده بودند و

فدراسيون سراسري "همچنين شركت 
 و فدراسيوني كه "اتحاديه ها كارگري

ن سنديكاليستهاي انقالبي آرهبران 
  در آفريقاي جنوبي سوسياليسم،بودند

اين . دست آورده رفداران بسياري بط
نهادهاي كارگري همچنين از قيامهاي 
توده اي عليه آپارتايد حمايت مي كردند 
و بدين وسيله خيل وسيع توده هاي 

 مي  جنبشهاي كارگري نزديكهمردم ب
شد و به وجوه اشتراك با آن آگاهي مي 

 در "بوتا"در اينجا بود كه دولت . يافت
از بحران ناشي خيزشهاي برابر 

. اقتصادي دست به واكنشي دوجانبه زد
وي از يكسو اقدام به رفرمهايي سطحي 
و از سوي ديگر دست به سركوبهاي 

 كارگران را  صفوفزد تا وحشيانه
 زير باركنگره ملي آفريقا . متالشي كند

 نرفت و در برابر آن برنامه هاي وي
 بخشيدبوتا نيز به سركوب شدت . ايستاد

د و از اين كر نظامي و اعالم حكومت
طريق ضعف دستگاه خود را به نمايش 

از اين رو سرمايه داران با . گذاشت
مشاهده اين حوادث يك به يك كشور 

   .را ترك گفتند
  6بقيه در صفحه 

  جهان در آيينه مرور

  پايان آپارتايد نژادي به بهاي آپارتايد طبقاتي؛ نلسون ماندال
  ليال جديدي
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  5بقيه از صفحه 

با به طور مشترك  كه "تام برامبل"
از  مجموعه اي "فرانكو بارچييسي"

 هاي خود پيرامون طبقه كارگر نوشته
آفريقاي جنوبي را در كتابي به نام 

بازنگري جنبش كارگري در آفريقاي "
:  منتشر كرده، مي نويسد"جنوني جديد

كنگره ملي آفريقا تحت فشار و "
يدني نبود، اگر چه از شسركوب از هم پا

ن آ زيرا در ،رهبريت عقب افتاده بود
 شكل زمان نيروهاي بزرگ و تازه اي

 سال "سوتو" قيام  در از جملهگرفته
 اتحاديه هاي مستقل و  و نيز1976

جنبش آگاهي "ويژه ه جريانهاي رقيب ب
ي به ي و اتحاديه هاي سنديكا"سياهان

 ANC لحا با اين. ميدان آمده بودند

يت هژمونيك اش را در جنبش موقع
  " .حفظ كرده بود

براي همين ": نويسدوي در ادامه مي 
بود كه صاحبان قدرت و ثروت در 
آفريقاي جنوبي و دولتهاي خارجي كه 
 ،مي توانستند آينده را پيش بيني كنند

به اين نتيجه رسيدند كه كنگره ملي 
آفريقا را بايد زير چتر خودشان ببرند و 

در اين . ز آن دوري كنندديگر نبايد ا
به  برچسبهايي كه هنگام بود كه همه

ANC  بودند را زدهو نلسون ماندال 
  متوجه شدند كه، چونفراموش كردند

 تنها كساني هستند كه مي توانند از آنها
  " .انقالب طبقه كارگر جلوگيري كنند

 در مالقاتي در 1985  سالغازآدر 
 كه در تبعيد بسرANC  رهبران،زامبيا

 سران اقتصادي آفريقاي بامي بردند 
جنوبي براي يافتن راهي كه به برچيدن 

به بناي سياسي آپارتايد ختم شود، 
   .نشستندمذاكره 

تدريج محدوديتها بر ماندال برداشته ه ب
 وقتي هنوز در 1988وي تا سال . شد

 با فرستادگان وزراي احزاب ،زندان بود
  . ملي گفتگو مي كرد

 و روي كار 1989 سال بركناري بوتا در
، گام " دكلركفردريك ويليم"آمدن 

  . بودرفرم جهتبعدي در 
  

  ماندال و1990فوريه سال  دكلرك در
اگرچه . زاد كردآهمه زندانيان سياسي را 

ن هنگام اعالم كرد كه آماندال در 

مبارزه مسلحانه را كنار نخواهند 
 اما چند ماه بعد در اوت همان ،گذاشت

. ان مبارزه مسلحانه كردسال اعالم پاي
 چه اين متد مبارزه در برابر ارتش راگ

 ،بار نياورده بوده بزرگ دولتي ثمري ب
عقب نشيني در ولي اين اقدام نشان از 

  . دولت بودبرابر 
با اين امر  ANC بسياري از حاميان

مخالفت كردند و گفتند اين نشاندهنده 
به شدت عده اي هم . تسليم است

زيرا در همان زمان  ، بودندخشمگين
 مبارزان مسلح را به جوخه هاي ،دولت

با  مخالفت آنها در. اعدام مي سپرد
 را "ماندال به ما سالح بده"ماندال شعار 

تو مثل "مطرح مي كردند و مي گفتند 
  وقتي مردم،يك گوسفند رفتار مي كني

  ."سالخي مي شوند
درست در همين زمان بود كه ماندال 

منان سابق او را دش. محبوب غرب شد

تام برامبل  .نجات دهنده خطاب كردند
در اين هنگام ": در اين باره مي گويد

ماندال همه مذاكرات را به تنهايي انجام 
مي داد و با رفقاي خود در كنگره ملي 

از همين رو . آفريقا تبادل نظر نمي كرد
. بود كه مذاكرات جاي انقالب را گرفت

وده ها را از  ماندال بود كه ت،پساز اين 
اين وضع . تظاهرات بعدي باز مي داشت

نقدر جدي و مهم بود كه وقتي به آ
  نگراني گرديد،بيماري سل مبتال
 آغاز شد، زيرا اين طرفهاي مذاكره وي

 فوت شود،تهديد وجود داشت كه اگر او 
ديگر ابزاري براي جلوگيري از انقالب 

   ". نداشته باشدوجود
  

بر ماندال مهمترين شرطي كه در برا
 سرمايه اين بود كه ،گذاشته شده بود

يها و ديگر دزدان دست نخورده يمريكاآ
 ANC  از برنامه هايسازيبماند، ملي 

 و خصوصي سازي، سرمايه ودحذف ش
 دولتي خدماتحذف گذاري خارجي و 

ماندال بارها . در دستور كار قرار گيرد
عملي كردن اين تعهد خود را نسبت به 

  . كرده بودابراز برنامه 
 ابقايكنگره ملي آفريقا همچنين با 

 5فرماندهان ارتش آفريقاي جنوب و 
دولت "سال فرصت براي برقراري 

ي ارشد  اعضا و باقي ماندن"اتحاد ملي

 بر سر مناصب "حزب ملي"كابينه 
  .يش موافقت كردخو
  

  و بين رژيم نژادپرستهاافقدر ديگر تو
 به سفيدا، ماندال و كنگره ملي آفريق

، معادن، كارخانه مرغوب ترينپوستان 
 داده شد هاي توليدي و موسسات مالي

و آنها مجوز خارج كردن  سرمايه ها و 
عوايد شان از كشور را نيز دريافت 

  . كردند
 مي گويد و بسياري  ماندالنطور كههما

نچه آيد كرده اند، يديگر نيز اين امر را تا
  خالف اعتقادات اوليه، انجام مي داداو

او هميشه از سرمايه داري و .  نبوداش
تنها .  دفاع كرده بودستيريانظم پارلمانت

وي اين بود كه سياهان نمي مخالفت 
  .توانستند در آن شركت كنند

 "ريونيا" در دادگاه 1964او در سال 
  وهرگز ANC": قضات گفتخطاب به 

 در تاريخ خود تغييرات دوره ايدر هيچ 
و تغيير در ساختار اقتصادي انقالبي 

تبليغ و ترويج نكرده و تا آنجا  را كشور
 هيچگاه مخالف ،كه من اطالع دارم

  ".جامعه سرمايه داري نبوده
 1955 كه در سال سازيتعهد به ملي 

فقط  ،در منشور آزادي قيد شده بود
 براي راضي كردن نمايندگان يامتياز

 بود و "كنگره مردم"طبقه كارگر در 
بدين قصد نبود كه جدي گرفته  هرگز
و نه حتي  ANC نه ماندال و نه. شود

 ،حزب كمونيست آفريقاي جنوبي
. سوسياليسم را در برنامه خود نداشتند

 دستكم براي حزب كمونيست  پروژهاين
بدين معنا بود كه دهها سال طول 
خواهد كشيد تا آفريقاي جنوبي بعد از 

انقالب ( " اول انقالبمرحله"اتمام 
 سمت گام ه اينب) كراتيك مليدم

 از اتوريته  نيزحزب كمونيست. بردارد
 طبقه هاي اعتراضتاخود استفاده كرد 

   .كارگر را خاموش كند
 ماندال در نخستين 1994در سال 

 آفريقاي  در تاريخانتخابات دمكراتيك
يس جمهور ي نخستين ر،جنوبي

او اين عنوان . سياهپوست اين كشور شد
   . عهده داشتبر 1999را تا ژوئن 

 طبقه كارگر ،1994پس از انتخابات 
سياهپوست كه براي سوسياليسم در اين 
كشور مبارزه كرده بود و رنجها كشيده 

 باقي ماندن  در حالي جام تلخ،بود
 را مي نوشيد مناسبات اقتصادي پيشين

 ANC  باالييكه بسياري از اعضا
   . سر مي كشيدندشامپاين قدرت

سگزاري از ماندال او را اربابان براي سپا
او .  نام نهادند"ملت رنگين كمان"رهبر 

دفتر خود را به خارج از آفريقاي جنوبي 
توالتهاي با برد و سياهان در زاغه ها، 
،  آشاميدنيگودالي، عدم دسترسي به آب

محدوديت در برق، مدارس فقير و بدون 
 درصد30امكانات و بيكاري باالي 

  . ماندندبجا
غارت " نويسنده كتاب ،"دپاتريك بان"

يس ي و ر"اقتصاد استثماري: آفريقا
:  مي گويد"ناتا-كاوا زولو"دانشگاه 

 .تنها دو راه اساسي وجود داشت"
نخست، بسيج مردم و همه شور و شوق، 

نيز تالش انرژي و تالشهاي آنان و 
  خروجبراي متوقف كردن جريانسخت 

و لغو بازپرداخت  سرمايه ها از كشور
راه .  غير قانوني دوران آپارتايدبدهيهاي

ديگر كه در نهايت پيش رفت، پيمودن 
ليبرالي با اصالحات كوچك  - مسير نو

اينجا و آنجا به بهانه و ادعاي سطحي 
  ".يانقالب دمكراتيك مل"حفظ 

  جهتگيريهيچ كس بهتر از ماندال اين
ملي كردن " :وي گفت. را روشن نكرده

 معادن، بانكها و صنايع و غيره
، محدود در وضعيت ما. غيرممكن است

 كنترل بخشهاي خاصي از شدن به
  ".اقتصاد اجتناب ناپذير است

 كارگر معدن را 44 ،سال گذشته پليس
.  به قتل رساند "ماريكانا بسبكي"در 

اين دليل روشني است بر اينكه مبارزه 
براي آزادي و برابري واقعي در آفريقاي 

ها با و اين نه تن جريان دارد جنوبي
 بلكه با ، با كنگره ملي آفريقاياروييرو

ساختار اصلي سياستهاي موجود كه 
 ممكن مي ،ماندال نيز بنيانگذار آن است

   .گردد
ن آمرگ نلسون ماندال نه تنها از سوي 

توده اي كه اميد دسترسي به آزادي را 
در رهبري او مي ديدند، بلكه براي آن 

شان زير تيغ   كه گردن نيزعده اي
 بود و به 80ديدهاي جنبش دهه ته

 ،سالمت رد شدنده ياري وي از خطر ب
ياد و نام ماندال در .  اهميت استداراي

 خاطره ها خواهد ماند، هم از آن رو كه
 به اين  و هم بودرهبر مقاومتي بزرگ

 خود را در مبارزه پشتيبانانه سبب ك
 - شان عليه سرمايه داري و نو

   .گذاشتليبراليسم تنها 

 آپارتايد طبقاتيپايان آپارتايد نژادي به بهاي ؛ نلسون ماندال
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حسن روحاني، رييس جمهور رژيم 

 آذر در يك 5واليت فقيه روز سه شنبه 
گفتگوي زنده تلويزيوني، گزارش 
. عملكرد صد روزه دولت خود را ارايه داد

در اين نمايش تلويزيوني، سه نفر به 
عنوان پرسشگر حضور داشتند تا به 
ظاهر با طرح سووال، روحاني را در مورد 

اما . بكشندعملكرد دولت اش به چالش 
همچون رويه معمول در گذشته، هر سه 
آنها به تعريف و تمجيد از او پرداخته و 
چونان بادمجان دور قاب چينان، نقشي 

  . بيش از زينت اين برنامه نداشتند
در اين نمايش يكطرفه كه روحاني 
همچون همتايان تاكنوني خود متكلم 
وحده بود، مساله گفتگو و توافق اتمي را 

 حرفهايش كرد تا بتواند دستمايه
عملكرد دولت اش در بعضي عرصه ها 

او كه به بسياري از قول . را توجيه نمايد
و وعده هاي انتخاباتي اش عمل نكرده، 
حتا اشاره اي نيز به بسياري از آنان 
نكرد و تالش نمود تا با پرگويي و 
انداختن بسياري از كمبودها به گردن 

ر بار دولت احمدي نژاد، شانه از زي
او بدون اشاره به . پاسخگويي خالي كند

چگونگي روي كار آمدن احمدي نژاد و 
تاكيد مكرر خامنه اي بر نزديك دانستن 
نظر خود با وي و حرفهاي پوچ و بيهوده 
احمدي نژاد كه مورد تاييد رهبر 
جمهوري اسالمي نيز بود، دولت احمدي 
نژاد را حيف و ميل چي و برباد دهنده 

  .ردم دانستثروت ملي م
نگاهي كوتاه به گفته هاي روحاني در 
عرصه هاي گوناگون و فرار عمدي او از 
موضوعات چالش برانگيز و عدم اشاره 
به آنها مي تواند بگويد كه شيخ كليد به 
دست در كجاي كار قرار دارد و چگونه 
خواهد توانست بر اقتصادي ورشكسته و 
ويران، دولت خود را بنا كرده و چگونه 

اسخي به خواستهاي شهروندان خواهد پ
  .داد
  

  گزارش به خود از ديگران

روحاني همان ابتداي كار آب پاكي را در 
مورد نگفته ها در اين برنامه روي دست 

اين گزارش ": بيننده ها ريخت و گفت
سه بخش دارد، يك بخش اينكه رييس 
جمهور منتخب به مردم گزارش مي 
 دهد و يك بخش گزارش مكتوبي است

كه در سايتها و خبرگزاريها منتشر مي 
شود و يك بخش گزارشي است كه وزرا 
و معاونان هريك در بخشهاي مربوط 

  ".به خود به اطالع مردم مي رسانند
با اين حساب، يك سوم گزارش صد 
روزه را خود او خواهد گفت، مابقي را 

حال . بايد در جاهايي ديگر جستجو كرد
جود خواهد اينكه آيا چنين گزارشاتي و

داشت و يا وزرا و معاونان او چه زمان 
گزارش خواهند داد، مشخص نيست، 
زيرا تنها كاري كه پايوران رژيم در آن 

استادند و دايم مشغول، حرافي و ياوه 
تشخيص آنكه كدام يك از . بافي است

آنها گزارش عملكرد دولت و كدام 
تبليغات دولتي است را بايد از نياز و حال 

ولت و رژيم دريافت وگرنه كاري و روز د
كه رژيم واليت فقيه در عمر خود نكرده 
و اقدام به آن نخواهد كرد، گزارش 
دهي به مردم به عنوان صاحبان اصلي 

براي درك اين رابطه، . كشور است
همين يك جمله آيت اهللا مصباح يزدي، 
عضو مجلس خبرگان و از ايادي خامنه 

 مردم": اي كافي است كه مي گويد
 را  چكاره هستند كه بخواهند كسي

مردم چكاره هستند كه به . انتخاب كنند
   حق بدهند، مردم چه حقي كسي
  "دارند؟

دولت ": با تمام اينها اما روحاني گفت
بايد در برابر مردم پاسخگو باشد و 
افتخارش پاسخگويي در برابر مردم 
است، مردم بايد از جزييات برنامه باخبر 

  ".و مطلع باشند
حال دولتي كه خودش را پاسخگو مي 
داند، رييس آن در اولين گفتگوي 
مستقيم خود با مردم كه آنرا گزارش نيز 
مي نامد، در مورد گران شدن كاالهاي 
مصرفي و اقالم اساسي مورد نياز مردم 
چه پاسخي دارد؟ روحاني راه بهتري 

او در اين مورد . براي مقابله مي شناسد
) احمدي نژاد(ولت در واقع د": مي گويد

مي بايست نرخ ارز را دو برابر مي كرد و 
معنايش اين بود كه همه كاالهايي را 

كه (كه وارد مي كند، دو برابر شود 
با برنامه ريزي صورت )... اينكار را نكرده

گرفته در برخي موارد با پرداخت يارانه 
مانند گندم، نان و دارو قيمت را ثابت 

موارد با يك شيب نگه داشتيم و در بقيه 
بسيار ماليم به قانون، دالر را حدود 

 تومان رسانديم تا فشاري به 2500
  ". مردم وارد نشود

يعني دولت روحاني همان راه دولت 
احمدي نژاد را مي رود با اين تفاوت كه 
او دالر تخصيص داده شده به واردات را 
گران نكرد، اما دولت روحاني اين مهم 

 1200حال چرا دالر . را به انجام رساند
 2500توماني دو برابرش مي شود 

تومان هم از آن سووالهايي است كه 
البد دشمن آن را طرح مي كند، واال 
. دولت كه به مردم گزارش مي دهد

اينگونه روحاني يك دغل بازي و گراني 
عيان كه خود مرتكب شده را به گردن 
دولت احمدي نژاد مي اندازد تا اينگونه 

از تهمت گران فروشي، ناتواني خود را 
در كنترل قيمت و دست درازي به جيب 

  .اقشار كم درآمد مبرا جلوه دهد
  

مهار تورم و نقدينگي به سبك 

  گذشته

روحاني در مورد چگونگي كنترل تورم 
كه توسط يكي از همان مجريان دست 

آموز طرح شد، آسمان را به ريسمان 
بافت تا بتواند پاسخي بدهد كه مرغ 

او . ته را هم به خنده وا داردپخ
هدفمندي يارانه ها و مسكن مهر را دو 
طرحي دانست كه تورم زا هستند و بايد 

وي ابتدا در مورد خالي . متوقف شوند
در ": بودن خزانه توضيح داد و گفت

 ميليارد 7500مرداد ماه حقوق كارمندان 
 2870ان بود و از اين مبلغ تنها توم

ميليارد تومان بيشتر در خزانه موجود 
 ميليارد تومان 4600نبود، يعني بيش از 

بايد از بانكها قرض مي گرفتيم كه تنها 
فقط بتوانيم حقوق كارمندان را پرداخت 

  ".كنيم
با اين حساب در همان آغاز كار دولت، 

 ميليارد تومان از بانك مركزي 4600
 گرفته كه نام مستعار چاپ "قرض"

اسكناس بي پشتوانه است و اين خود 
. تورم زا و افزايش دهنده نقدينگي است

آيا با چنين آغازي متصور است كه 
دولت حتا گام لرزاني در جهت مهار 
تورم برداشته باشد؟ بگذاريد مابقي گفته 
هاي او را ببينيم، بعد متوجه عمق 

  . فاجعه خواهيم شد
دولت براي پرداخت ": يدروحاني مي گو

 3500يارانه و ادامه آن ماهانه نياز به 
ميليارد تومان پول دارد كه بر اساس 
قانون اين مبلغ بايد از طريق افزايش 
قيمت حاملهاي انرژي تامين شود كه 
افزايش حاملهاي انرژي تنها نصف اين 

ما براي تامين . مبلغ را تامين مي كند
 اي استفاده مابقي بايد از منابع بودجه

كنيم كه در اين صورت هر ماه كسري 
  ".براي پرداخت يارانه داريم

با يك حساب سرانگشتي در صورتي كه 
دولت نتواند به منابع ارزهاي خارجي 
دست پيدا كند، بايد ماهانه چيزي حدود 

 ميليارد تومان اسكناس بي 17500
به جز اين هم ماهانه . پشتوانه چاپ بزند

ميليارد تومان پول  3500چيزي حدود 
آيا . به نقدينگي كشور اضافه خواهد شد

كسي هست كه بگويد كه اين حجم 
پول ماهيانه تورم زا نبوده و براي اقتصاد 

  كشور مشكل آفرين نيست؟
  

او در اين ميان طرحي هم پيشنهاد مي 
كند كه همان ادامه برنامه هدفمندي 
يارانه هاست، زيرا اين پول نقد در يك 

ني بايد قطع گردد و تنها در بازه زما
ابتداي كار است كه دولت براي 
جلوگيري از اعتراضهاي گسترده، به 
مردم مبلغي كمك مي كند تا آنها به 
گراني عادت كنند و سپس همين مبلغ 

اين چيزي است كه . نيز قطع خواهد شد
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 

 به همين دليل. به رژيم ديكته كرده اند
راه حل ديگر ": روحاني ادعا مي كند كه

اين بود كه به يك بخش افراد جامعه 
  ".يارانه ندهيم

اما علت اينكه چنين كاري نكرده خود 
روحاني مي . بيش از همه جالب است

به اين نتيجه رسيديم كه اگر ": گويد
بخواهيم يارانه ها را از قشرهاي 
پردرآمد بگيريم، بايد از حساب بانكي 

مطلع شويم و تعداد امالك مردم را آنها 
در نظر بگيريم كه اين دخالت در زندگي 

  ".خصوصي افراد خواهد شد
اين عذر پوشالي و چند مصرفه در حالي 
توسط روحاني بيان مي شود كه او نمي 
گويد وظيفه وزارت دارايي و اداره ماليات 
چيست؟ مگر نه اينكه اداره ماليات بايد 

آمدهاي ماليات از همه داراييها و در
دهندگان آگاه باشد؟ مگر نه اينكه بايد 
در مملكت حساب و كتاب وجود داشته 
باشد تا كالن سرمايه داران و آناني همه 
كشور را چاپيده اند، حداقل ماليات خود 
را بپردازند؟ كجاي دنيا رييس يك 
دولت اينگونه از دزدان و چپاولگران 

يي حمايت مي كند و كنترل درآمد و دارا
آنان را دخالت در زندگي خصوصي افراد 

  مي داند؟
بي دليل نيست كه يك كالهبردار بي 
هويت و بدون داشتن اندكي دارايي 
موفق مي شود از بانكهاي كشور 
ميلياردها دالر ال سي دريافت كند، 
بدون اينكه مرجعي وجود داشته باشد 
كه در مورد توان مالي او اظهار نظر كند 

جد چنين داراييهايي كه چنين كسي وا
هست يا نه؟ به همين دليل سند سازي، 
بند و بست، پول شويي، فرار از ماليات، 
نقل و انتقال پولهاي كالن در كشورِ 
نماينده خود خوانده خدا بر روي زمين 
كار سختي نيست، زيرا چون و چرا در 
مورد آنان و يا كنترل دارايي و حسابهاي 

زندگي بانكي و غيره شان دخالت در 
خصوصي دزدان و چپاولگران معنا مي 
دهد كه همدستان پايوران رژيم هم 
هستند، اما وارد شدن بدون اجازه گله 
اوباش به خانه مردمي كه يك جشن 
خانوادگي برپا كرده و زنان و مردان 
راحت در كنار هم نشسته اند، امري 
عادي است و دخالت در زندگي 

ي بازرس. خصوصي مردم معنا نمي دهد
تحقيرآميز مردان و زنان در خيابان و 
پرسيدن نسبت آنان با يكديگر، 
دستگيري دستجمعي جوانان به جرم 
شركت در ميهماني و جشن و شالق 
زدن آنان به جرم نوشيدن مشروبات 
الكلي يا رقصيدن با يكديگر، دخالت در 
زندگي خصوصي مردم نيست، اما كنترل 

ي دارايي دزدان و كالهبرداران، سركش
به حساب بانكي آنها كه در همه 
كشورهاي دنيا امري عادي است، 
ناپسند و دخالت در زندگي خصوصي 
قلمداد مي شود كه روحاني از دست 

يعني او با . زدن به آن شرم مي كند
  چنين ريشي مي خواهد برود تجريش؟
  8بقيه در صفحه 

  گزارش صد روزه روحاني، جيب خالي، پز عالي
 جعفر پويه
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  7بقيه از صفحه 

معرفي احمدي نژاد به عنوان 

  مقصر، تبريه خامنه اي

او كه در اين برنامه تلويزيوني در مورد 
موفقيتهاي دولت خود چيزي براي گفتن 
نداشت، سعي كرد تا همه گناهان را به 
گردن دولت احمدي نژاد بيندازد و البته 
جاهايي هم سخن دوپهلو را چنان گفت 

 به عباي سيد علي كه گوشه اي از آن
او با مقدمه . خامنه اي ساييده مي شد

البته نمي خواهم بگويم ": چيني گفت
همه مشكالت ما مربوط به تحريم 
است؛ عمده مشكالت به بي تدبيري 
مربوط مي شود چرا كه در شرايطي كه 
دولت، تحريمها را كاغذ پاره مي خواند، 
وابستگي اش را به خارج از طريق 

  ". مي كردواردات بيشتر
دولتي كه برگزيده و مورد حمايت همه 
جانبه رهبر جمهوري اسالمي بود و 
خامنه اي مخالفان آن را بي بصيرت 
مي دانست، حال روحاني آن را به بي 
تدبيري متهم مي كند و انگ مي زند 
كه وابستگي به خارج را بيشتر كرده 

: او با اين مقدمه چيني مي گويد. است
 حال مبارزه هستيم، وقتي با دنيا در"

بايد به داخل تكيه كنيم و با شعار نمي 
  ".شود با دنيا مقابله كرد

چه كسي به جز خامنه اي توپ و تشر 
مي زد و در هر سخنراني خود دشمن، 
دشمن مي كرد و جهان را به مبارزه مي 
طلبيد؟ حال دولت بركشيده او به گفته 
روحاني نه تنها به خارج وابسته تر مي 

بلكه هل من مبارز آن را شعار شود، 
توخالي اي مي داند كه با همه توان در 
خدمت اشتغال چينيها و كره ايها بوده 

  . است
روحاني در مورد تشديد انزواي بين 
المللي جمهوري اسالمي در دوره 

متاسفانه ": احمدي نژاد توجيه مي تراشد
دشمنان در سطح جهاني نوعي ايران 

 بودند و روابط هراسي را به وجود آورده
دولت با دنيا به جز تعداد كشوري 

  ".معدود، كاهش پيدا كرد
اما كيست كه نداند اين علي خامنه اي 
و دار و دسته سپاه پاسداران و وزارت 
اطالعات بودند و هستند كه هر روز در 
گوشه اي از دنيا دست پيدا و پنهان 
شان رو مي شود و ايادي آن به جرم 

ان و امنيت ديگر اقدام عليه شهروند
ايران "اين . كشورها دستگير مي شوند

 واهي نبوده و رژيم تروريست "هراسي
پرور جمهوري اسالمي از محل ثروت 
ملي مردم ايران، گروهها و سازمانهاي 
تروريستي مختلفي را يا سازمان داده و 
يا تحت حمايت مالي و معنوي خود 
گرفته تا با ايجاد رعب و وحشت براي 

حال حسن .  نمايند"يد اقتدارتول"آن 
روحاني با هر زباني كه بخواهد آن را 
منكر شود، همگان مي دانند كه 

دستهاي پنهان پشت اين اعمال از 
آستين كسي به جز علي خامنه اي و 
سازمانها و نهادهاي ماجراجوي تحت 

  .رهبري او بيرون نمي آيد
  

   روايت روحاني از مجهوالت

اردي اشاره به جز اين، روحاني به مو
كرد كه غير واقعي بوده و نشانه هايي از 

به عنوان نمونه او . آن ديده نمي شود
خوشبختانه در روابط قوه مجريه ": گفت

با قواي قضاييه و مقننه آرامشي 
حكمفرماست اين در حالي است كه قبال 
روابط در حد شكايت در دادگاه از 

  ".همديگر پيش رفت
ز آرامش معلوم نيست منظور روحاني ا

يعني . در روابط بين قواي كشور چيست
آنها بايد دايم در حال جنگ يا زد و 
خورد باشند، يا قواي سه گانه كشور اگر 
با هم درگير نباشند و با چماق قضايي بر 
  سر يكديگر نكوبند، شق القمر كرده اند؟

با اين وصف او در حالي از آرامش 
صحبت به ميان آورد كه سه وزير 

ايش براي وزارت ورزش و پيشنهاده
جوانان، از سوي مجلس رد شدند يا 
احضار وزرا به مجلس و تحت فشار قرار 
دادن آنان همچنان ادامه دارد و كار تا 
جايي رسيده كه بعضي از مجلس 

محمد مهدي زاهدي، نماينده (نشينان 
با سخناني زننده و فحاشي در ) كرمان

صحن علني براي روحاني پيام 
ال چگونه اين عملكرد ح. فرستادند

مجلس با دولت را مي توان آرام نام 
  نهاد؟ 

  
از سوي ديگر دستگاه قضايي تحت 
سرپرستي آخوند الريجاني كه برگزيده 
رهبر رژيم است، همچنان بر خالف 
گفته هاي دولت روحاني با بگير و ببند 
و صدور احكام اعدام و اجراي آنها، پر 

 سه تعداد ترين اعدامها در طول دوره
ماهه يك دولت را در كارنامه دولت 

اين چگونه . روحاني ثبت كرده است
آرامشي است كه دولت روحاني تالش 
مي كند تا در سطح بين المللي براي 
رژيم آبرويي دست و پا كند و با سازش 
و بند و بست راهي براي عبور از 
تحريمها كه گلوي رژيم را مي فشارد 

مام باز كند، اما در داخل كشور ت
نهادهاي امنيتي و سركوبگر با شدت 
هرچه بيشتر مشغول قلع و قمع مردم و 
فعاالن سياسي و اجتماعي هستند؟ در 
اين كشور چند دولت وجود دارد و در 
اصل از دست دولت روحاني در اين 

  مورد كاري ساخته است؟
او در مورد مطبوعات و آزادي 

در همين ": نويسندگان هم مدعي شد
اري از كتابهايي كه ممنوع  روز بسي100

بسياري از . شده بود، آزاد و چاپ شد
نويسندگان ممنوع القلم شده بودند كه 
آنها را به صريح القلم تبديل كرديم، 
يعني بروند قلم بزنند و هر چه دلشان 

مي خواهد بنويسند، البته در 
  ".چارچوب قانون بنويسند

اما هيچ نشانه اي از آنچه روحاني 
. ورده، به چشم نمي خوردبه زبان آ

سانسور و پيگرد نويسندگان 
نه . همچنان به قوت خود باقي است

تنها دستگاههاي اطالعاتي و وزارت 
ارشاد به شدت مشغول سانسور 
هستند، بلكه بسياري از نويسندگان 
ممنوع القلم شده همچنان تحت فشار 

 يورش به دست اندركاران .قرار دارند
سايتهاي اينترنتي و دستگيري فله اي 
آنها، تعطيلي بعضي از روزنامه ها و 
بگير و ببند در حوزه نشر و اينترنت نيز 
شواهد ديگري است كه نشان مي 
دهد بين گزارش روحاني و واقعيت 
فاصله نجومي وجود دارد و حرفهاي 
روحاني حتا در چارچوب اطرافيان خود 

  . ز برش نداشته و ندارداو ني
به جز اين موارد خالف گويي، آنچه 
كه روحاني در مورد شان سكوت كرد 

او در باره به كارگماري . نيز بسيار بود
افرادي از اقليتهاي قومي و مذهبي 

او فعاالن . مثل سنيها سكوت كرد
سني كه به وعده هايش دلخوش 
كرده بودند را تا كنون ناكام گذاشته و 

ش خود حتا اشاره اي هم به در گزار
به غير از اين، او در مورد . آنان نكرد

نيز سكوت پيشه ... كردها، بلوچها و 
كرد و قولهاي زمان كانديداتوري خود 

بر . را فراموش كرده و يا ناديده گرفت
اين اساس، اين سووال كه آيا او در 
آينده گوشه چشمي به آنها خواهد 

رفته داشت يا نه را مي شود پاسخ گ
  . تلقي كرد

حسن روحاني در مورد آزاديهاي 
. سياسي و اجتماعي هم سكوت كرد

وعده او براي پيگيري آزادي موسوي، 
كروبي و رهنورد بدون اشاره ماند و از 
او در بسياري از موارد ديگر نيز به جز 
پاسخهاي مبهم، كلي و كوتاه چيزي 

  .شنيده نشد
  

  در انتها

يوني به نظر مي رسد نمايش تلويز
 روزه 100روحاني با عنوان گزارش 

آب پاكي را روي دست بسياري 
ريخته باشد و خيال آنها را راحت 
كرده كه از اين امام زاده رژيم نيز 
معجزه اي به نفع آنان برنخواهد 

  .خواست
بند بست و امتياز دادن در خارج براي 
جلوگيري از تحريم بيشتر و توان 

 بسته فروش نفت كه بقاي رژيم به آن
است، روي ديگر سكه بگير و ببند 

هرچه رژيم در خارج . داخلي است
كشور بيشتر عقب نشيني كند، در 
داخل مجبور است سركوبها را بيشتر 
كند تا امكان هر نوع استفاده از 
موقعيت جديد را براي مردم ايران سد 

اين همان چيزي است كه . نمايد
قدرتهاي خارجي طرف حساب رژيم 

ند و هيچ حرفي از حقوق هم مي دان
بشر و حقوق اساسي مردم در 

  .گفتگوهاي بين طرفين نيست
   

  

   "بازي شيادانه"

  در تهران و ژنو
  

  ليال جديدي

   آذر2شنبه ... فراسوي خبر

 نوامبر سومين روز از دور 22روز جمعه 
در . سوم مذاكرات هسته اي در ژنو بود

جريان اين سري مذاكرات، سوال مطرح 
ف رژيم جمهوري اسالمي از مورد اهدا

فعاليتهاي اتمي نه تنها پاسخ داده نشده 
. باقي ماند، بلكه پر رنگ تر نيز گشت

براستي چرا جمهوري اسالمي از فرصتي 
كه به دست آورده استفاده نمي كند تا 
تحريمهاي اعمال شده را خنثي كند؟ آيت 
اهللا جنتي در پاسخ مي گويد به اين دليل 

ند امتياز بگيرند و امتياز آنها مي خواه"كه 
آنها مي "، به عبارت ديگر، "ندهند

خواهند ما جام زهر را بنوشيم تا تحريمها 
  ."برداشته شود

در اين دوره از نشستها جمهوري اسالمي 
خواهان ادامه غني سازي و برداشتن 
تحريمهاي نفتي و لغو محدوديتهاي پولي 

طرفهاي مقابل، لغو . و بانكي شد
ي را مشروط به اين تحريمهاي جد

دانستند كه جمهوري اسالمي هرگز به 
سالح هسته اي دست نيابد و هرگز اين 
امكان را نداشته باشد كه بتواند ساخت آن 

  .را از سر گيرد
خامنه اي مي توانست مجبور به نوشيدن 
جام زهر نشود و تحريمي هم وجود 

اما حرص قدرت و اهداف . نداشته باشد
ه اين فالكت كشانده شوم، او را اكنون ب

كه مجبور شود كارگزارانش را به اين 
نشستها و مذاكرات بفرستد آنهم بدون 
داشتن راه حل واقعي و فقط با شيوه هاي 

اكنون . فريبكارانه و اميد به موفقيت آن
كه فرصت وي سر آمده نيز با سياست 
يكدست پيش كشيدن و با دست ديگر 

ي پس زدن، از نوشيدن جام زهر فرار م
  .كند

اين بار اما صبر و تحمل طرفهاي مقابل 
روز پنجشنبه، آقاي ظريف و . به سر آمده

خانم اشتون به تنهايي و بدون شركت 
نمايندگان شش كشور گفتگو كردند و 
وزراي خارجه شش كشور نيز تنها در 
شرايطي كه پيشرفت چشمگيري صورت 

   .بگيرد، حاضر به حضور در ژنو شدند
ر نماز جمعه تهران جنتي روز جمعه د

تالش تمسخرآميزي كرد تا با خواندن 
 و دشمني "علوي و عاشورايي"روضه 

، براي بحران سازي و "اسالم"آمريكا با 
بن بست آفريني رژيم اش توجيه 

پيش از او هم خامنه . ايديولوژيك بتراشد
 ناميدن "سگ هار و نجس منطقه"اي با 

 به نظر. اسراييل بر همين بوق دميده بود
مي رسد همانطور كه لوران فابيوس، وزير 
خارجه فرانسه پيشتر گفته بود، غرب ديگر 

 "شيادانه"نمي خواهد بخشي از اين بازي 
  .باشد
  

 گزارش صد روزه روحاني، جيب خالي، پز عالي
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عراق؛ رويارويي تكثرگرايي با 

اقتدار گرايي فزاينده نوري 

  مالكي

تشديد روند تهديد و سركوب قيام مردم 
استانهاي به پاخاسته، انفجار بمب، ترور 
افراد و شخصيتهاي سياسي، سانسور و 
حمله به رسانه هاي گروهي، نقض 
مستمر حقوق بشر و اجراي احكام 
 وحشيانه اعدام، دستگيري، زندان و

تحت شكنجه قرار دادن معترضان به 
بهانه مبارزه با تروريسم، به موازات 
گسترش فقر مفرط و بيكاري، جامعه 
عراق را در بحران ژرف و بغرنجي فرو 
برده كه در گام نخست، ماحصل 
سياستهاي اقتدارجويانه و ضد مردمي 

  . استدولت نوري مالكي 
آمار دستگيريها در عراق طي ماه اوت 

نفر افزايش يافته كه تقريبا  3528به 
درصد دستگيريها توسط شبه 90

نظاميان و ديگر نيروهاي سركوبي نوري 
عصايب " و "سوات"مالكي موسوم به 

در اين .  صورت گرفته است"الحق
 نفر نيز به قتل رسيده 71دستگيريها، 

 گزارش مفصلي "التغيير"تلويزيون . اند
پيرامون تهاجم ماه گذشته نظاميان 

 "راوه" به خانه هاي شهرستان مالكي
بر .  انتشار داد"االنبار"واقع در استان 

پايه گزارش مزبور، اغلب خانه هاي 
ساكنان مورد يورش و بازرسي قرار 

 در گزارش رسانههمين . گرفته است
ديگري از همكاري مزدوران سپاه 
پاسداران با نيروهاي ويژه مالكي در 

م  بغداد خبر مي دهد كه مرد"اعظميه"
را مورد تهاجم قرار داده اند، آنان را 
دستگير و اموال شان را به غارت برده 

 بر "تلويزيون بغداد"افزون بر اين، . اند
اساس گزارشي در ماه دسامبر، بر تشديد 
اقدامات سركوبگرانه مالكي عليه مناطق 
سني نشين تاكيد ورزيد و اضافه كرد كه 
يك نيروي امنيتي، منطقه عرب 

 در "مقداديه"ر شهرستان  د"جبور"
 را به محاصره خود "ديالي"استان 

به گفته شاهدان عيني، . درآورده است
نيروهاي امنيتي با بستنِ وروديها و 
خروجيها مانع رفتن كاركنان و دانش 

  . آموزان به ادارات و مدارس شده اند
بر اساس گزارش ديگري، نيروهاي 
مالكي مناطق بسياري را در شمال 

 و همزمان به همحاصره كرد "بابل"
بازرسي و دستگيري تعدادي از اهالي 

نيروهاي . منطقه مبادرت ورزيده اند
امنيتي با مشاركت نيروهاي سوات و 
ارتش و پليس، منطقه را با خاكريز بسته 
و بعد از آن دست به حمله و دستگيري 

 "اسكندريه"گسترده در مناطق بخش 
  .در شمال بابل زده اند

 دفتر حقوق بشر سازمان ماه گذشته،
ملل، اعدام شنيع زندانيها توسط نوري 

روپرت ". مالكي را محكوم كرد
، سخنگوي حقوق بشر سازمان "كولويل

ملل متحد، دستگاه قضايي عراق را با 
ذكر اين موضوع كه در دو سال گذشته 
اعدامهاي گسترده اي به دفعات انجام 

وي اضافه كرد . پذيرفته، زير سووال برد
 اعدامها نه تنها شنيع و غير انساني كه

بوده، بلكه به احتمال بسيار قوي در 
. مغايرت با قانون بين الملل است

خبرگزاري فرانسه نيز شمار جانباختگان 
سوقصدهاي مذهبي از آغاز ژانويه تا به 

.  نفر، اعالم داشت5800حال را بيش از 
سازمان شفافيت بين المللي، عراق را در 

 كشور 177ين دولتها، بين رديف فاسدتر
نيكوالي "به گزارش . جهان معرفي كرد

، نماينده سازمان ملل در "مالدنوف
 هزار 9عراق، تنها طي چهار ماه گذشته 

  .تن از شهروندان عراقي كشته شده اند
روند نقض آشكار حقوق بشر و تشديد 
سياست سركوب و حذف معترضان و 
مخالفان توسط نوري مالكي با نزديك 

ن انتخابات دوره سوم نخست وزيري شد
سفرهاي وي به . رابطه اي مستقيم دارد

آمريكا و ايران، مالقات با كارگزاران 
امپرياليسم و ارتجاع جهت جلب رضايت 

، بر پايه منافع مشترك در منطقه آنها
براي قبضه قدرت سياسي در انتخابات 
مزبور كه در ماه آوريل برگزار مي شود، 

  .صورت پذيرفت
  

غيير بافت جمعيتي عراق از ديگر شيوه ت
هايي ست كه با هدف به حاشيه راندن 
سنيها به مثابه اصلي ترين مخالفان 
سياست انحصار طلبي، چيره گشتن بر 
قيام آنان، كنترل و هژموني بر منطقه از 
سوي نوري مالكي در دستور كار قرار 

بر اساس گزارش . گرفته است
 20، 2013، تنها در سال "الجزيره"

هزار خانوار در دو استان ديالي و 
ي عراق به زور كوچ داده شده "نينوا"

تظاهرات ماه گذشته كشاورزان . اند
كربال عليه مصادره زمينهاي شان به 
بهانه ساختن فرودگاه، تشديد موج 
انفجارها و ترور، حمله به خانه هاي 
مردم و مصادره امالك و مستغالت آنان 

 راستاي مهار همگي نه تنها در... و
اعتراضها، بلكه تحت پروژه عمليات 

  .پاكسازي قومي است
، نويسنده و مفسر سياسي "لقاء مكي"

در همين رابطه ابزار مي دارد كه انفجار 
خودروهاي بمب گذاري شده به اعدام 
سيستماتيك بر اساس فرقه گرايي ارتقاء 

وي ادامه مي دهد كه اعدام . يافته است
 شليك به سر با دستان بسته و با

. قربانيان بيانگر پاكسازي قومي است
 9سايت سازمان مجاهدين خلق ايران، (

  ) 1392آذر 
پاسخ چرايي كشتار، فقر، گرسنگي و 

نخستين (بيكاري اكثريت مردم عراق 
در اجراي ) صادر كننده نفت در جهان

  .پروژه هاي خانمانسوز ولي فقيه است
 دكستر فيلكينز، ٔدر گزارش افشاگرانه

روزنامه نگار آمريكايي برنده جايزه 
 در روزنامه 2009پوليتزر در سال 
دولت مالكي هر «:نيويوركر آمده است

 نفت را كنار ٔ هزار بشكه200روز معادل 
برابر با حدود (مي گذارد و پول آن را 

براي )  ميليون دالر قيمتهاي كنوني20
نيروي قدس بدين . سليماني مي فرستد

سيله خود را نسبت به فشار اقتصادي و
ناشي از تحريمهاي غرب، مصون كرده 

اين يك برنامه تأمين مالي درون . است
سليماني براي . گرا و مخفي است

 ]رژيم [عمليات خود، حتي به بودجه
 مهر 23همانجا، . (»ايران نيازي ندارد

به بيان ديگر، مردم عراق با ) 1392
 از وحشت بي پاياني روبرويند كه

سياستهاي ارتجاعي صدور انقالب 
اسالمي و تنش آفريني اُم القراي واليت 

  .  فقيه در تهران سرچشمه مي گيرد
  

اعتراضات و تحصنهاي مردمي باوجود 
سركوب وحشيانه و تهديد و توطيه هاي 
همه جانبه، گذشت يك سال استواري و 
پايداري و  استمرار پيكار تا تحقق 

 خاتمه فعاليت آزادي زندانيان سياسي،
شبه نظاميان و توقف حمالت فرقه 

از روندهاي اصلي گرايانه دولت مالكي 
  . در شرايط كنوني جامعه عراق است

صحنه سياسي عراق با تداوم نبرد 
 عليه نوري مالكي و دخالتهاي رژيم

، به همراه ژرفش رويارويي ميان ايران
احزاب، به خصوص افشاگريهاي همه 

 به رهبري "مليوفاق "جانبه جنبش 
 عليه سياستهاي "اياد عالوي"

حزب "هژموني طلبانه نوري مالكي و 
، به تقابل ميان تكثرگرايي و "الدعوه

تفكيك قوا از يكسو و اقتدارگرايي و 
. سلطانيزم از ديگر سو بدل گشته است

شدت گيري اين ستيز با فرا رسيدن 
مجلس و به دنبال دوره سوم انتخابات 

زير و افزايش تالش نخست وآن تعيين 
توطيه گرانه نوري مالكي جهت تثبيت و 
حفظ قدرت سياسي، دور از انتظار 

  . نيست
رويكرد تازه رژيم در سياست خارجي و 
مذاكره با آمريكا و كشورهاي غربي 
جهت رفع تحريمهاي كمرشكن و حل 
و فصل بحران هسته اي قادر است به 
مهار سياستهاي تنش و بحران آفريني 

روشن است كه .  منطقه بينجامدآن در
صدور "رژيم براي پيشبرد هدف ديرينه 

انقالب اسالمي و تشكيل خاورميانه 
 به سالح اتمي به مثابه سالح "اسالمي

ايديولوژيك و استراتژيك نياز مبرم و 
از اين حيث، پذيرش توقف . حياتي دارد

غني سازي اورانيوم مانعي جدي در 
تضعيف راستاي تحقق اهداف مزبور و 

نيروهاي ارتجاعي وابسته به رژيم، از 
اما، . جمله نوري مالكي به شمار مي آيد

تحقق اين مهم نمي تواند تنها به ميز 
مذاكره ارتجاع و امپرياليسم واگذار شود، 
بلكه نياز به ابزاري دارد تا نتيجه 

 -مذاكرات نه به نفع مطامع سياسي
اقتصادي يكي از دو طرف معادله، بلكه 

ود منافع مردم محروم منطقه كه به س
قرباني سياستهاي تماميت خواهي 
رژيم و نيروهاي وابسته به آن هستند، 

جلوگيري از سياستهاي . رقم بخورد
ماجراجويانه رژيم و كمرنگ شدن 
نقش تنش آفرين آن در منطقه بدون 
فشار توده اي نمي تواند به اندازه 

ايجاد . كافي و بايد، صورت پذيرد
وسيع متشكل از نيروهاي جبهه اي 

ملي، سكوالر و چپ عراقي، در راس 
آن حزب العراقيه به رهبري اياد 
اعالوي و تكيه هوشيارانه به اعتراضها 
عليه مالكي و رژيم، اثرگذاري، هدايت 
و سازماندهي جنبش اعتراضي تا ارتقاء 
آن به حد جنبش سراسري، نقش 
بسزايي در تغيير توازن نيرو به نفع 

لي و مردمي عراق در مذاكرات، منافع م
روابط و مناسبات رژيم با امپرياليسم 

  . دارد
تجلي احقاق حقوق دموكراتيك 
شهروندان سني عراق و احترام و رعايت 
حق مشاركت آنان در قدرت سياسي 
جهت تسريع گذار از ساختار قدرتي 
خودكامه به كثرت گرا و دموكراتيك، 

قي به چگونگي تاثيرگذاري نيروهاي متر
عراقي بر روند مذاكرات بازسازي 
مناسبات رژيم با دولتهاي غربي و جلب 
اعتماد ايشان دارد كه از طريق تقويت 
نقش توده ها، ايجاد ارگانها و نهادهاي 

  .توده اي امكان پذير است

   همه جانبهمالكي زير فشار
 آناهيتا اردوان
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تاييد حكم شش ماه زندان و 

 جريمه نقدي علي ابطحي

 - آذر 2كمپين صلح فعاالن در تبعيد، 
دادگاه تجديد نظر استان اصفهان حكم 
بدوي شش ماه زندان معلم بازنشسته، 
علي ابطحي و جريمه نقدي وي را در 

 .دوم آذر تاييد كرد
حكم بدوي شش ماه زندان و سيصد 

از هزار تومان جريمه نقدي صادره 
دادگاه خميني شهر عليه علي ابطحي، 
متخصص در امور رايانه، توسط دادگاه 

 .تجديد نظر استان عيناً تاييد شد
سيد علي ابطحي فرزند سيد مجتبي 

 خميني "كانون معلمان"ابطحي، عضو 
 طي 92 خرداد 20شهر است كه در 

يورش نيروهاي امنيتي به منزل وي 
د دستگير و تعداد زيادي رايانه موجو

 .توسط ماموران ضبط شد
تاكنون باوجود راي قاضي مبني بر 
استرداد رايانه هاي ضبط شده، ماموران 
امنيتي از استرداد آن خودداري كرده و 
اين خود موجب دردسر شركتها و 
افرادي شده كه جهت تعمير، 

 .كامپيوترهايشان را به وي سپرده بودند
  

هفت سال كابوس و نگراني 

 ن ناظري براي خانواده محس

 محسن ناظري، - آذر3حقوق معلم، 
 سال سابقه 24دبير علوم اجتماعي با 

كار رسمي كه چهار سال آن در دهه ي 
شصت در منطقه محروم اسالمشهر و 
ده سال آن مديريت بوده، مدتهاست در 
آموزش و پرورش شيراز مورد بي مهري 
قرار مي گيرد و حقوق مادي و معنوي 

عتراض به بي خانواده اش به دليل ا
او به تازگي در . قانوني پايمال مي گردد

هيات تخلفات آموزش و پرورش شيراز 
 محكوم به پنج سال تبعيد 1391از مهر 

به روستاي رضوانشهر از توابع شهر يزد 
گرديده كه به دليل دغدغه هاي فراوان 
مادي و معنوي و قبول نداشتن اين 
حكم، حاضر به پذيرش و اجراي آن 

 . نيست
 در اعتراض 85محسن ناظري در سال 

به طرح غيرقانوني و ناقض حقوق 
شهروندي آموزش و پرورش مبني بر 

 از "تنبلها و زرنگها"تشكيل شيفت 
خانواده ي . مديريت كناره گيري كرد

ناظري از آن روز به بعد يك روز خوش 
نديدند و هر شب با تشويش و استرس 
صدور يك حكم جديد سر بر بالين مي 

  . رندگذا
 

معلمان ممنوع التدريس، انتظاري 

 كه همچنان گچ مي خورد

 عليرضا - آذر 3روزنامه شهروند، 
سازمان معلمان "هاشمي، دبيركل 

 از بي نتيجه ماندن ديدار "ايران

نمايندگان تشكلهاي صنفي معلمان با 
معاون حقوقي وزارت آموزش و پرورش 
پيرامون وضعيت معلمان ممنوع 

حدود ": وي گفت. التدريس خبر داد
ماه پيش، ما يك جلسه خوب و  يك 

مفصل با معاونت حقوقي و امور مجلس 
در اين . وزارت آموزش و پرورش داشتيم

جلسه آقاي ناصري از ما خواست 
التدريس،  فهرست معلمان ممنوع 

 دليل فعاليتهاي صنفي از  كساني كه به
اند، تنزل  محل خدمت شان تبعيد شده 

ا از حقوقشان كم شده رتبه داده شده ي
را به او تحويل دهيم و ما هم همين 
كار را كرديم، اما تا امروز اين موضوع، 

 ".نتايج آشكار و مشخصي نداشته است
اسماعيل عبدي، مسوول دبيرخانه 

شوراي مركزي كانونهاي صنفي "
 ماه گذشته 2 كه در "سراسر كشور

آوري كرده و  ليست اين معلمان را جمع 
ويل معاونت حقوقي وزارت آنها را تح

تا ": آموزش و پرورش داده نيز مي گويد
 نفر از اين معلمان 20به حال پرونده 

براي بررسي به وزارت آموزش و 
پرورش رفته ولي هنوز نتيجه بررسي 

در حال حاضر تعداد . آنها اعالم نشده
زيادي از معلمان شهرهاي همدان، 
تهران، تبريز، مشهد، اصفهان ،شيراز، 

 ويژه استان  وميه ،كرمانشاه و بهار
كردستان، حكم تبعيد و انفصال از 
خدمت دارند و معاونت حقوقي وزارت 
آموزش و پرورش به ما قول داده تا 

تواند، آنها را به وضعيت  جايي كه مي 
   ".شان برگرداند قبلي 

كانون "مديره  نادر قديمي، عضو هيات 
گويد كه  او مي .  است"معلمان همدان

 نفر از 200 سال گذشته حقوق 8 در
معلمان به دليل اعتراضات صنفي كم 

 نفر بازنشستگي پيش از موعد 2شده، 
اند، يكنفر دچار تنزل رتبه شده و  داشته

قديمي كه .  اند  نفر هم تبعيد شده2
خودش هم يكي از معلماني است كه در 

 سال گذشته براي ادامه فعاليت دچار 8
 در سال من": مشكل شده، مي گويد

 جنوبي   سال تبعيد به خراسان 5، به 86
محكوم شدم و بعد اين راي به يكسال 

از . تبعيد به خزل تغيير يافت و اجرا شد
تبعيد كه بازگشتم، يكسال ممنوع 

التدريس بودم، بعد به تدريس برگشتم،  
توانم در مراكز تربيت  اما هنوز نمي 

معلم تدريس كنم و هنوز دليل اين 
  ". من اعالم نشده استموضوع به

امير اسديان، يكي ديگر از دبيران در 
همدان است كه از دبيري به دفترداري 

در راي هيات . تنزل رتبه داده شده
 روز 2تخلفات اداري همدان كه ظرف 

 سال دبير يكي از 8براي او كه 
دبيرستانهاي پسرانه همدان بوده صادر 

براساس ":  طور آمده است شده، اين
 هماهنگي هياتها و ضمايم پيوستي رفتار

 آموزان با  به علت تشويش اذهان دانش
نوشتن و تهيه و تكثير و توزيع مطالب 

و ... ضداخالقي در قالب شعر و
تشويق به فساد اخالقي و اجتماعي و 

آموزان   بند و باري در بين دانش  بي
   ".جوان متهم هستيد

 اش را براي رسيدگي  او حاال پرونده
به وزارت آموزش و پرورش بيشتر 

فرستاده و منتظر اعالم نظر معاونت 
حقوقي اين وزارتخانه است؛ معاونتي كه 
مسوول آن در زمان سرپرستي علي 

اصغر فاني تغيير كرد و حاال معلمان  
التدريس به او براي برگشتن به  ممنوع 

 .اند كالسهاي درس اميد بسته 
 

 معلم بازنشسته هاشم خواستار،

 روانه زندان وكيل آباد شد

 اجراي احكام – آذر 5خبرگزاري هرانا ، 
دادگاه انقالب مشهد با احضار اين معلم 
وي را بازداشت و تحويل مقامات زندان 

 .وكيل آباد مشهد داد
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان 

مجموعه فعاالن حقوق بشر در "خبري 
ي دادگاه به دو ، وي كه از سو"ايران

ميليون تومان جزاي نقدي محكوم 
شده، در پي مخالفت با پرداخت آن 
بازداشت و روانه زندان وكيل آباد شده 

 .است
 تر و در بازداشت قبلي خود  وي كه پيش

 روز حبس مازاد را تحمل كرده 45
است، در پي عدم توان مالي براي 

 37 بايست  پرداخت جريمه مذكور مي
هر روز آن سي هزار تومان روز ديگر كه 
  .شود، در زندان باقي بماند محاسبه مي 

 

 58وزير آموزش و پرورش از 

 هزار نيروي مازاد خبر مي دهد

اصغر فاني در   علي – آذر 8شرق، 
   به برنامه"دو نگاه "برنامه تلويزيوني 

 و پرورش  هاي يكصد روزه آموزش
در بعضي از ": اشاره كرد و اظهار كرد

 ها با تورم نيروي انساني   رشتهمناطق و
و در برخي از مناطق نيز با كمبود مواجه 

 هزار نيروي 58اي كه  هستيم؛ به گونه 
 هزار كسري 50مازاد و در كنار آن 

   ".نيروي انساني داريم
وي با بيان اينكه در اين شرايط تقاضا 

 جايي فرهنگيان نيز وجود  براي جابه
م برخي ناچار شدي": داشت، اضافه كرد

از دبيران متوسطه را در دوره ابتدايي 
استفاده كنيم كه از اين معلمان تشكر 

 كنيم به همين دليل يكي از  مي
سياستهاي ما ساماندهي نيروي انساني 

 94 و 93است كه اميدواريم در سالهاي 
  ".به نتيجه برسد

 

عدم درمان معلم بازنشسته 

  زنداني 

يران، فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ا
 معلم بازنشسته زنداني محمد - آذر 18

امين آگوشي از دندان درد شديد رنج 
مي برد اما زندانبانان ولي فقيه حاضر به 

 .درمان وي نيستند
معلم بازنشسته زنداني سياسي محمد 

 آذر ماه از 16امين آگوشي از روز شنبه 

درد شديد و طاقت فرساي دندان درد 
ات متعدد رنج مي برد و عليرغم مراجع

به بهداري زندان از درمان و يا تسكين 
آنها با عدم . درد وي خوداري مي كنند

درمان و ايجاد شرايط غير انساني به 
عنوان اهرمي استفاده مي كنند تا 
زندانيان سياسي را تحت فشار قرار 

 .دهند
فردي به نام يوسفي از نيروهاي 
اطالعات زندان زاهدان به عنوان رييس 

دان منصوب شده است كه بهداري زن
هيچگونه پيشينه و تحصيالت پزشكي 

وي در بهداري زندان اتاقي ايجاد . ندارد
كرده كه زندانيان معترض به عدم 
درمان خود را به اين اتاق انتقال داده و 
تحت شكنجه هاي جسمي قرار مي 
دهد و سپس دستور انتقال آنها را به 
سلولهاي انفرادي بند قرنطينه را صادر 

 .مي كند
معلم بازنشسته زنداني محمد امين 

 سال است كه در 5آگوشي بيش از 
 سال 1زندان بسر مي برد و بيش از 

است كه او را به زندان مركزي زاهدان 
او در اثر شكنجه هاي . منتقل نموده اند

بازجويان اطالعات سپاه دچار بيماريهاي 
متعددي شده است و آنها مانع درمان 

 .وي هستند
 

صاب غذاي عبدالرضا قنبري اعت

  در اعتراض به تبعيد

 معلم و استاد دانشگاه - آذر 18هرانا، 
 اوين به زندان 350زنداني در بند 

برازجان تبعيد شد و در اعتراض به اين 
 .تبعيد دست به اعتصاب غذا زد

 آذر ماه عبدالرضا 17صبح روز يكشنبه 
 زندان اوين در حالي 350قنبري از بند 

برازجان تبعيد شد كه در به زندان 
اعتراض به اين اقدام دست به اعتصاب 

 .نامحدود زده بود
عبدالرضا قنبري در اعتراض به اين 

اي اعتصاب غذاي خود  عمل طي نامه 
  : وي در اين نامه نوشت. را اعالم كرد

با توجه به صدور حكم تبعيد بر اساس "
 قانون مجازات اسالمي سابق 186ماده 

در قانون مجازات اسالمي و از آنجا كه 
 حذف و عنوان محاربه 186جديد ماده 

نيز به بغي تغيير يافته است، بنابراين 
صدور حكم حبس در تبعيد را برابر 
قانون جديد مجازات اسالمي منطبق بر 

دانم، از  قانون و الزامات قانوني نمي 
 1392 آذرماه 17امروز يكشنبه مورخ 

دست به اعتصاب غذاي نامحدود 
عتراضي خواهم زد تا شايد گوش حق ا

طلبي براي شنيدن فرياد مظلوميت خود 
 سال زير حكم اعدام 4كه بيش از 

 .زندگي كردم، پيدا كنم
همچنين صدور حكم حبس در تبعيد بر 

اي از مواد قوانين  اساس هيچ ماده 
حاضر وجود ندارد و بر اساس قاعده 
لزوم اعمال مجازات قانوني در حق 

حبس در ( با اين عنوان متهم، كيفري
وجود نداشته و از سويي اين حكم ) تبعيد

  پناهم را  ناعادالنه مجازات خانواده بي
  به دنبال خواهد داشت و عليرغم اصل
  11بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در آذر ماه
 فرنگيس بايقره
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مساله اين است كه آيا بشر مي تواند 
بدون يك انقالب اساسي در وضع 
اجتماعي آسيا رسالت خود را به انجام 
برساند؟ اگر نمي تواند پس انگلستان به 
رغم جنايتهايي كه مرتكب شده، ابزار 
ناخودآگاه تاريخ براي تحقق اين انقالب 

پس به رغم تلخيهايي كه فروپاشي . بود
حساسات شخصي يك جهان كهن در ا

ما باقي مي گذارد، از حيث تاريخي حق 
داريم همراه گوته فرياد برآوريم؛ آيا بايد 
دردي كه بر لذت ما مي افزايد متالم 

ماركس، ديلي تريبون، نيويورك (شد؟ 
  )1853 ژوئن 25
  

اين قطعه كه در ادامه ي تفسير ماركس 
از تاريخ و شرايط رشد قاره آسيا آمده 

نظام آسيايي است مي گويد كه 
كشورهايي را در برمي گيرد كه با 
دخالت اقوام ديگري، كه تحول 
اقتصاديشان مسيري متفاوت را طي 
كرده بود، از حالت ايستايي خود ببيرون 

عصر دگرگوني اروپا با افول . آمده اند
ايران از بنام ترين كشورهاي آسيايي 

  . بود همزمان شد
در عصر قاجار كه حاكميت دوران اوج 
عجز و ناتواني را بروز مي داد، اروپاييان 
دگرگونيها و انقالبهاي عظيمي را 
تجربه مي كردند كه قاجاريان و به تبع 
آن اكثريت قاطع مردم به هيچ يك از 
اين دگرگونيها آگاهي نداشته و از آنها 

  .بي خبر بودند
اما پس از آنكه به جبر كيفيات و 
مقتضيات نظام سرمايه داري پاي 

ييان به ايران باز شد، فوايد و اروپا
از جمله تحرك . زيانباريها به بار آمد

ايرانيان نسبت به ضعفها و عقب 
ماندگيها، آغاز جنبشهاي ضد استعماري 
و ضد امپرياليستي و تحركها و تكانهاي 
تحول در آموزش و پرورش متناسب با 

  . نيازهاي جامعه ي نوين بود
  

 و نيادي اروپا كه ميبر خالف شهرها
كافه ها محل تجمع و گفت و شنود 

 ي مدنيتهاي فعاليريمردم و شكل گ
 تنها مكان تجمع مردم راني در ا،بود
 گفت و شنود مسجد بود و در يبرا
 ي و معابر فقط اوباش گرد منياديم

 رو منشا تحركات در نياز هم .آمدند
 مكتب ها يمال ها. جامعه مسجد بود

ر را د) دانش آموزان(  طلبه هاباغل
 ي سواد آموختن جمع ميمسجد برا

) دانش آموزان( رو طالب ني از ا.كردند
 ياني پا در مي اجتماعيهم در جنبشها

  . كردنديم
اولين تالشهاي پي گير در آموزش و 

 1267پرورش به شيوه ي نوين در سال 
توسط حاجي ميرزا حسن رشديه انجام 

كسروي در تاريخ مشروطه ايران . شد
 از مالزادگان تبريز او يكي":مي نويسد

مي بود و در جواني به بيروت رفت و در 
آنجا دبستانها را ديد و شيوه ي 

آموزگاري آنها را ياد گرفت و چون به 
تبريز بازگشت برآن شد تا دبستاني به 
شيوه ي آنها بنياد گزارد و در سال 

بود كه به اين ) ق.ه1305(ش.ه1267
  . كار پرداخت

كتب داران، بدين سان كه به شيوه ي م
مسجدي را در ششكالن گرفت و هم 
به شيوه ي آنان شاگردان را بروي زمين 

چيزيكه بود به جلو ايشان تخته . نشاند
پيش نهاد و الفبا را به شيوه ي آن و 
نويني آموخت و از كتابهاي آسان درس 

و پس از همه تابلويي كه نام ... گفت
 بروي آن نوشته "مدرسه ي رشديه"

با آنكه چيزي از . ي در زدشده بود باال
دانشهاي نوين نمي آموخت و پرواي 
بسيار مي نمود، باز ماليان به دستاويز 
آنكه الفبات ديگر شده و يكراه نويني 
پيش آمده ناخشنودي نمودند و سرانجام 

تا حياط . او را از مسجد بيرون كردند
شيخ االسالم را كه خود مدرسه ي 

طاقهاي كهن بود گرفت و با پول خود ا
پاكيزه اي ساخت و آنجا را دبستان 
گردانيد نيمكت و تخته سياه و ديگر 
افزار فراهم گردانيد و شاگردان هم گرد 

دير گاهي اينجا بود ولي چون . آمدند
ماليان ناخشنودي مي نمودند طلبه ها 
به آنجا ريختند و همه نيمكتها و تخته 

امين الدله ...ها را در هم شكستند
ربايجان آمد و چون داستان بواليگري آذ

دبستان و پيشرفتي كه در كار آموزگاري 
از آن پديد آمده بود شنيد با تلگراف 
رشديه را به تبريز خواست و با دست او 
دوباره دبستان با شكوهي در ششكالن 

  "...بنياد نهاد
  

براي سهولت در آموزش خواندن و 
نوشتن و اشاعه ي سريع علوم و دانشها 

ي انديشه ي دگرگون كردن در ايران حت
الفبا نيز مطرح شد كه پيش قراول آن 
ميرزا فتحعلي آخوند زاده و پس از آن 
هم در زمانهاي بعد توسط كساني مثل 

نيز مطرح ... صادق هدايت و تقي زاده و
چنانچه كشور هاي آسيايي و از . شد

جمله كشورهاي اتحاد جماهير شوروي 
هم به نيت سهولت گذشتن دانش 

ان از مرحله ي خواندن و نوشتن آموز
سطرهاي نوشته .الفبا را دگرگون كردند

شده توصيفي بود از شيوه ي نوين 
آموزش و پرورش در ايران كه به 
اقتضاي همپايي ايران در ضرورت تاريخ 

هم نهاد نوين آموزش و . انجام شد
پرورش به عنوان دژ پايداري در برابر 

  .  امپرياليسم سربرآورد
سه به شيوه ي نوين هم چنين نهاد مدر

بنا به الزامات زمانه رهايي آموزش و 
پرورش از نهاد مذهب و خانواده ي 

 اگرچه اين زمان هم .پدرساالرانه بود
كودكان از استثمار معنوي رها نشدند، 
اما جدايي تدريجي كودكان از نهاد 
خانواده كه ذهن آدمي را در محدود 

آن را ترين حصار ممكن نگاه مي دارد و 

به ابزار منفعل خرافه بدل 
مي كند و اسير قواعد 
سنتي مي سازد و از هر 
گونه شكوه و نيروي 
تاريخي محرومش مي كند 
براي برآوردن يك انقالب 

  . اساسي در ايران ضروري بود
وزش و پرورش هم اكنون اداره كل آم

حوزه علميه برادران استان "شهر تهران با 
 اي را امضا كرده كه   تفاهم نامه"تهران

بر اساس آن مدارس دولتي تحت پوشش 
اين طرح به مدارس وابسته به حوزه 

به گزارش . شوند علميه تبديل مي
خبرگزاري تسنيم، مهران مجيدي نماينده 
ستاد همكاري حوزه علميه و آموزش و 

مدارس ":ش با اعالم اين خبر گفتپرور
دولتي به مدرسه وابسته به حوزه علميه 

شوند و مديريت حوزه با استقرار  تبديل مي
روحاني ثابت در اين مدارس مديريت 
تربيتي مدارس را بر عهده خواهد داشت، 

 نامه  ها طبق شيوه محتواي برنامه 
فرهنگي و تربيتي تاييد شده كارگروه و 

  ".ه اجرا خواهد شدتوسط مدير مدرس
آقاي مجيدي گفته براساس ظرفيت تعيين 
شده از سوي مديريت حوزه، هر ساله 

  .شوند مدارسي به اين طرح افزوده مي
نماينده ستاد همكاري حوزه علميه و 
آموزش و پرورش همچنين عنوان كرد كه 

در چارچوب احكام ديني و "اين حركت 
مقررات نظام جمهوري اسالمي در 

جراي سند تحول بنيادين آموزش راستاي ا
و پرورش با محوريت و نشر انديشه تبعيت 
از واليت فقيه، رعايت شئون و نهادينه 

مند كردن تمام فعاليتها از  سازي و ضابطه 
  ".هاي مدنظر است جمله سياست

اين نخستين بار نيست كه بحث واگذاري 
برخي از مدارس به حوزه علميه مطرح 

نيز در وزارت پنج سال پيش . شود مي
ستاد "آموزش و پرورش ستادي به نام 

همكاريهاي وزارت آموزش و پرورش و 
 ايجاد شد و اين ستاد طرح "حوزه علميه

استقرار دائمي روحانيون در مدارس را 
پس از آن نيز كليك طرح . تهيه كرد

واگذاري مدارس به حوزه علميه مطرح 
  .شد

هدف از استقرار روحانيون درمدارس 
ويي به نيازهاي فرهنگي دانش پاسخگ"

 عنوان شد و قرار بود در مرحله "آموزان
اول روحانيون در مدارس شبانه روزي، 
استعدادهاي درخشان، استثنايي و مراكز 

  .تربيت معلم مستقر شوند
در همان زمان اعالم شد كه مديريت 

 مدرسه در سه مقطع ابتدايي، 4200
ار راهنمايي و متوسطه به حوزه علميه واگذ

شده و سايت رسمي وزارت آموزش و 
پرورش تاييد كرد واگذاري مديريت 
تعدادي از مدارس كشور انجام شده و 
مجوز آن زير نظر حوزه علميه قم صادر 

  . شده است
ارتجاع با تالش براي وابسته كردن 
مدارس به نهاد پوسيده و گنديده ي نهاد 
مذهب در جهت زنداني كردن پرواز 

اما خيال . انسانهاستانديشه و آگاهي 
حكومت جهل خيالي باطل است چرا كه 
نهاد مذهب در ايران از بن گنديده و فاسد 

  . است

چالشهاي معلمان در 

  آذر ماه
  10بقيه از صفحه 

شخصي بودن مجازاتها، خانواده بنده 
مستقيما تحت مجازات قرار گرفته و 
احتماال آنان نيز به جرم ناكرده تبعيد 

 .خواهند شد
اي   كه ايران و ايراني، از آينده اميد

فارغ از قانون ستيزي و قانون گريزي 
به ويژه از سوي متوليان اجراي قانون 

  . برخوردار شود
معلم ( عبدالرضا قنبري –فرزند ايران 

 ")و استاد دانشگاه
  

انتقاد از تبعيض ميان حقوق 

معلمان و كارمندان آموزش و 

 پرورش

ي  يك فعال صنف- آذر 19ايلنا، 
معلمان از تبعيض ميان معلمان 
مدارس و نيروهاي ستادي آموزش و 

 .پرورش انتقاد كرد
از گذشته ميان ": مهدي بهلولي گفت

حقوق و مزاياي معلمان مدارس و 
پرسنل وزارت (نيروهاي ستادي 

آموزش و پرورش و ادارات و 
اختالف ) سازمانهاي وابسته به آن

فراواني وجود داشته است؛ به اين 
 2/5 كه نيروهاي ستادي بين شكل
 برابر بيشتر از معلمان مدرسه 3الي 

كنند و اين تبعيض  حقوق دريافت مي 
 ".شود فقط به حقوق محدود نمي 

: اين فعال صنفي معلمان افزود
وزارت آموزش و پرورش اعالم كرده "

بود در ماه رمضان سال جاري نزديك 
 هزار تومان كاال در اختيار 150به 

 دهد، اما نه  ارس قرار ميمعلمان مد
اش عمل نكرد، بلكه  تنها به وعده 

 هزار تومان وجه نقد به حساب 400
 ".اش واريز كرد نيروهاي ستادي 

وي با قياس دفترچه تعاوني معلمان 
: مدارس و نيروهاي ستادي بيان كرد

دفترچه تعاوني معلمان مدارس بي "
 سال پيش 5ارزش است و از حدود  

ي به آنها ارايه نمي تاكنون، خدمات
دهد، اما دفترچه تعاوني نيروهاي  

ستادي شامل بنهاي روغن، مواد 
است كه به ارتقاي ... شوينده، برنج و

 ".كند معيشت آنها كمك مي 
در حالي كه ": بهلولي در ادامه گفت

به نيروهاي ستادي به مناسبتهاي 
شود، حق  مختلف سكه اهدا مي 

هاي  اضافه كاري معلمان در ماه 
ارديبهشت، خرداد، مهر و آبان هنوز 

 ".پرداخت نشده است
وي همچنين به عدم پرداخت حق 
الزحمه معلمان در امتحانات نهايي 

 ميليارد توماني 300خرداد ماه و بدهي 
دولت در خصوص بيمه طاليي به آنها 

معلمان در ": اشاره كرده و افزود
مدارس به آموزش و پرورش دانش 

 شان  تند و وظيفهآموزان مشغول هس
از پشت ميز نشيني نيروهاي ستادي 

  ".تر است به مراتب سخت 

  تالش ارتجاع براي رسوخ روحانيون در مدارس
 شهره صابري
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تن فروشي در جامعة ايران پديده نو 
از گذشته دور اين شكل . ظهوري نيست

از استثمار انسان كم يا بيش در ايران 
در دوران اوج اقتدار . وجود داشته است

پادشاهان صفوي كه به اشكال مختلف 
نهادهاي مذهبي را تقويت مي كردند، 
گسترده ترين نوع فحشا در اصفهان 

شاهد م بيستقرن در . وجود داشت
اشكال رسمي و غير رسمي ارائة خدمات 
جنسي به قصد كسب در آمد و تامين 

  .معاش بوده است
گرچه با روي كار آمدن حكومت 
ارتجاعي جمهوري اسالمي مكانهاي 
ارائه ي خدمات جنسي دوران استبداد 
خاندان پهلوي جهت مبارزه با معضل 

ولي طيف  تن فروشي، بسته شدند،
متعلق به اقشار گسترده اي از زنان 

 دليل عدم برخورده محروم جامعه ب
ريشه اي حاكميت با معضالت گوناگون 

به  خصوص فقر و بيكاري،ه  ب،اجتماعي
در قربانيان اين . تن فروشي روي آوردند

   كه تن فروشي راايرانحاكميت 
با توسل به احكام شريعت اسالم، ممنوع 

   چاره اي جز ايستادن در، مي كندماعال
خيابانها ندارند و به زنان خياباني حواشي 

  .مشهور گرديده اند
  

قربانيان، دختران جوان،  در ميان
 دانشجويان، زنان بيوه و بي سرپرست ،

سرپرست خانوار، زنان متاهل و  زنان
  داليل و. جنسه وجود دارند افراد دو

عوامل بسياري از سوي جامعه شناسان 
و محققان در خصوص گرايش زنان به 

بيكاري،  شده كه فقر، شي ارائهتن فرو
روابط والدين، جدايي والدين، مهاجرت، 

جمعيت خانواده، ازدواج تحميلي،  فراواني
تفاوت زياد سني بين زوجين، بي 

عاطفي و جنسي  توجهي به نيازهاي
زنان، عدم احترام به شخصيت زنان و 

    .از مهمترين آنها است....
 كه سبب تشديد  مشگليريشه اصلياما 

 در ساختار بايدن فروشي مي شود را ت
تمام با همراه  حاكمقدرت ارتجاعي 

ارگانها و نهادهاي انگلي وابسته به آن 
  . دانست

 جهت چپاول و انباشتكه  قدرت حاكم
 ثروت از هر شيوة غيرانساني بهره مي

عنوان ه برا بهره كشي جنسي ، جويد
قادر به دانسته و بخشي از منبع ثروت 

بور زمعضل م. ن نيستچشم پوشي از آ
و   روبناي ارتجاعي، استبداديبه خاطر
ه ب در ايران، ساختار سياسي پدرساالر

طور وحشيانه تر و خشن تري ظاهر مي 
  .شود

ژرفش اختالف  بيكاري فزاينده، تورم،
ي و تشديد اعمال يتطبقاتي و جنس

از  سياستها نوليبراليستي، خيل عظيمي
ينده آجوانان و نوجوانان سرخورده كه 

اي روشن براي خود نمي بينند را جذب 
 از جملهزنان . مشاغل كاذب كرده است

دليل تبعيض ه اقشاري هستند كه ب

تر و  ي در شرايط بغرنجيتجنسفاحش 
. دشوارتري نسبت به مردان قرار دارند

فروشي برآيند سياستهاي اقتصادي  تن
حاكم و اجتماعي حكومت ارتجاعي 

سه دهه طي بيش از  كه است
فرمانروائي جابرانة خود نه تنها توجه به 

بلكه با  وضعيت زنان تن فروش نداشته،
را از  تصويب قوانين زن ستيزانه، آنان

  كردهمحروممشاركت در پروسة توليد 
بدينوسيله، امرار معاش از طريق . است

تن فروشي به رغمِ تمام خطرات و 
براي زنان طبقة محروم   عواقب ناگوار،
وضعيت دهشتناكي  ت ازتنها راه نجا

  .ست كه رژيم فراهم ساخته استا
  

  تحقيق ميداني

 اقدام به تحقيق  مقالهاين  براي نگارش
ميداني در تهران بزرگ و حومه ي آن 

  .نموده ام
برقراري ارتباط و مالقات با زنان  براي

 جوانب امنيتي، مشكل به جزخياباني 
ست به يكي  اكافي.  وجود نداردحادي

ا و پاركها و ميادين مشخص از خيابانه
 در تهران مراجعه و با اندكي تامل با

يك و يا چند تن از زنانِ تن فروش 
  .مواجه شد

هران، به تپديده در سطح  براي بررسي
يكي از محلهائي كه توسط يكي از 

.  رفتم واسطه ها از آن مطلع شدم
درمنطقه اي در حاشيه غرب كالن 

دني بدون هيچ سازماندهي م شهرتهران،
و زير ساختهاي الزم براي يك جامعه 

  مدني، محله اي نسبتا
 سر برآورده ه يك شبكهجديداالحداث 

  كه درممغازه اي  معرفي شد به. است
مرد . آن ارتباط با زنان ميسر مي شود

 سال دارد، پس 55كه ظاهرأ  مغازه دار
از دريافت جمله رمزي كه از رابط 

 مرا ،اطمينانكسب و  بودم وردهآبدست 
به پشت پيشخوان برده و بدون تامل 

با . داد آلبومي را برائ انتخاب ارائه
 مشاهدة تصوير زنان و دختران نيمه 

 از مرد عريان در البوم،  زني را انتخاب و
 آن. دالل شرايط اين زن را جويا شدم

كه به اين شرايط مانند معامله كاال  مرد 
داشت، بدون درنگ قيمت صد  عادت

مكاني  ن براي يك ساعت درهزارتوما
براي عكسي . كه داشت را اعالم نمود

به . ديگرنيز، قيمت در همان حدود بود
 .وبهانه آوردن كيف از مغازه خارج شد

آدرس  مساعدي براي ديدار در حال
 چند متري جلوتر. دريافت شده نداشتم 

كنار خيابان با نوع  ازمغازه، دختري در
لهايي كه پوشش و طرز ايستادن و اتومبي

 ،كردند مي زدند و ترمز برايش بوق مي
 كه به  وقتي.توجه ام را جلب كرد

جلوي او توقف و نزديك او رسيدم 
 دختر به ماشين نزديك شد و با ،كردم

وقتي شيشه پايين . انگشت به شيشه زد
مد تنها كلمه اي كه از دهانش خارج آ

هنوز من . بود! شد هشتاد هزار تومن

 درباو ه كحرفي نزده بودم 
در ماشين  را باز كرد و

 من نيز به ناچار .نشست
حدود بيست . حركت نمودم

برغم سن داشت و سال 
 غليظ، چهره آرايش نسبتاً

  . داشتلبخندي تلخ اي غمگين و
من زياد وقت "دختر باگفتن جمله ي 
   مرا به خود"ندارم و بايد برگردم خونه

آورد و چون نمي دانستم چه چيزي بايد 
 گرسنه " تنها به پرسش بگويم،
  "هستين

ساعت حدود سه بعدازظهر . اكتفا كردم
  او. "ماز صبح چيزي نخورد" بود، گفت

  را
غذا در رستوراني در همان خوردن براي 

در حين  خوردن  وم حوالي دعوت كرد
خود و خانواده  غذا مقداري از وضعيت

 ساكن همان منطقه و .اش سوال كردم
برادرش   پدر و،مادرش فوت كرده بود

هر دو اعتياد داشتند و خواهر 
كوچكترش نيز محصل بود و در يك 

 دل پر .مستاجر بودند خانه كوچك
دردي داشت كه سنگيني دردهايش از 

هر دو . دلحن صدا و نگاهش نمايان بو
تامين  درهفته براي روز يكبار و يا دوبار

مخارج خود و خانواده اش اقدام به تن 
گر خوش شانس بود د و اكرفروشي مي 

  و شخص
 ماهانه ،شارالتاني به تورش نمي خورد

مي توانست اجاره و مايحتاج ناچيز 
  گفت كه قبالًمي. د كندگي را تاميننز

چند جا براي كار مراجعه نموده و هربار 
استفاده  توسط كارفرمايش مورد سو

جنسي قرار گرفته و حق و حقوقش نيز 
راي تمايلي بدر نتيجه پايمال شده و 

توأم با بهره كشي جنسي ندارد  اشتغال
 بهترين راهي است كه تن فروشيو 

اينكه برادر و  انتخاب نموده و براي
 كار ، اگاه نشوندموضوعپدرش از 

بهانه كرده  شيفتي در يك بيمارستان را
 بيشتر تمايل رد كه او عنوان مي ك.است

دارد سوار خودروهاي مدرن و شيك 
در  دارند ون متمولي امالك شود كه

پرداخت پول دست و دل بازترند و 
رود  شهر مي معموال جهت كار به شمال

  .و كمتر در محل خود فعاليت مي كند
نهايت مبلغي بيش از آنچه خواسته  در

خودداري كه از قبول پول دادم بود به او 
اصرار زياد قبول  بامي كرد و باالخره 

تا چندين روز نگاه خسته و . كرد
 ختر ، نگاهي كه سرشار ازملتمسانه د

  .  فكرم را مشغول نموده بود،درد بود
 تكميل گزارش تصميم گرفتم به يبرا

هاي گروهي شان كه  يكي از خانه
  به ،از كسي گرفته بودمآدرس آن را 

منطقه ي فرديس كرج رفته و با چند 
 .نجا صحبت كنمآشاغل در  تن از زنان

 مراحل خاصي  محلن آبراي رفتن به 
در تماس تلفني با ليدر .  طي مي شدبايد

 زني كه بسيار ،تبادل رمز و آن خانه
اول بايد "محكم صحبت مي كرد گفت 

من رو بهت داده  به كسي كه شماره ي
. " زنگ بزنه و تاييدت كندبگي شخصاً
ساعت بعد ليدر آن خانه   قريب يك

تأييد شدنم، گفت كه  پس از پروسه

ظهر مشكلي نيست از ساعت پنج بعداز 
بعد از  .كنم توانم مراجعه به بعد مي

ه آن خانه ب  خود را،گرفتن آدرس
اصرار من به يكي از اتاقها   و بامرساند

تخت  رفتيم كه در گوشه ي اتاق يك
كه خواب و يك ميز ارايش و يك آباژور 

 قرار تمامي اثاثيه اتاق را تشكيل مي داد
  .داشت

در خواست مرجان بالفاصله پولي كه 
 و با اكراه براي به او دادمود را كرده ب

توجيه صوري ( ام  پايان نامه تحصيلي
) اي كه برايش عنوان كرده بودم

نشان،  حاضرشد بدون هيچگونه نام و
در ابتدا . م حواب دهدسواالتبه 
 هستي  جاييم مامورفهماگر ب":گفت

 برات گرون تموم ميشه آخه در آگاهي و
بيل  با اين ق."دادگاه آشنا زياد دارم

از . تهديدات كنارم روي تخت نشست
، نحوه ي اداره آن خانه، كار وضعيت
 ن و چگونگي جذبامراجعو تيپ تعداد 

دختران و زنان و وضعيت اسكان زنان 
  .خانه سوال كردمشاغل در اين 

محافظ قوي هيكل، تعداد  جز مرده ب
ه ده نفر در اين خانه مشغول ب هشت تا

 منزل كار بودند كه شش نفر در همين
هم روزها كار مي  ساكن بوده و چند نفر

كردند و شبها به خانواده ي خود مي 
بودند و  نها متاهلآپيوستند كه تمامي 

به بهانه ي كار در شركت از ساعت 
هشت تا پنح بعدازظهر در اين خانه 

دختراني كه در منزل سكونت .  بودند
 هاي ديگرشهراز دختر  داشتند تعدادي

در  ل خود فرار كرده وبودند كه از منز
رفقايش  تهران و كرج توسط مرجان و

. شناسايي و جذب اين شغل شده بودند
بودند  نها دانشجوآجالب اينكه سه نفر از 

  . و از ساعت چهار به بعد كار مي كردند
 به اين تنروزانه بين سي تا چهل 

مراجعه مي كردند كه در روزهاي  مكان
ن اعتعطيل و اوايل ماه  تعداد مراج

اكثر مشتريان پس .  افزايش مي يافت
جلب اين  از تأييد شناسايي توسط معرف

 تردد به اين مكان .مكان شده بودند
  كامال مديريت شده

طبق  اظهار معرف،  مرجان با . بود
 ن انتظامي منطقه رابطهاتمامي مامور

نها رشوه و زنان مجاني مي آدارد و به 
را  بار هم منزل دهد و هر چند وقت يك

 از مبلغي كه دريافت مي .عوض مي كند
محموع كند به زنان حقوق ماهيانه در 

و مي داد دو ميليون تومان يك تا حدود 
ه  نيز بآنهاخواب و خوراك محل خرج 
  از بهداشت و. مرجان بودعهده 

احتمال بيماري ايدز و هپاتيت پرسيدم 
 .كه  پاسخ دقيقي دريافت نكردم

روش حتي زن تن ف تر اينكه، دردناك
 بار  تحمل رابطه با 15 تا 10با روزانه  

مردان مختلف،  فقط پول اندكي 
دريافتي  قسمت اعظم ومي شد عايدش 
هزينه هاي   سهم ليدر ويشان برا

رشوه، غذا، لباس و لوازم ارايش، 
 با اين دو نمونه مي توان .كسرمي شد

 .به ابعاد اين فاجعه انساني بيشتر پي برد
   

   و ابعاد فاجعه بار آنيساستثمارجن
 يناصر ناصر
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درگذشت مجاهد خلق 

  رويا درودي
سايت همبستگي ملي در روز پنجشنبه 

 گزارش نمود كه؛ مجاهد 1392 آذر 14
خلق رويا درودي كه اخيرا از زندان 
ليبرتي براي معالجه به آلباني منتقل 
شده بود در بيمارستاني در آلباني 

بنا به اين گزارش خانواده . درگذشت
 درودي از ديرباز در شهر مشهد به

طرفداري از مجاهدين شناخته مي 
  .شدند

فقدان مجاهد خلق رويا درودي را به 
خانواده و به همرزمانش در سازمان 

  .مجاهدين خلق ايران تسليت مي گوييم
 

اطالعيه مطبوعاتي دكتر 

  خوان گارسه

 17 مادريد، -اسپانيا

  2013دسامبر 
دادگاه اسپانيا تحقيقات در مورد مشاور 

خاطر جنايت عليه ه امنيت ملي عراق ب
  .كند جامعه بين المللي را آغاز مي

فالح فياض متهم به ارتكاب جنايات 
تحت قانون بين الملل عليه ساكنان 

  .باشد اشرف مي
  

 اسپانيا 4دادگاه مركزي تحقيق شماره 
 ،طي تصميمي كه اين ماه قطعي شد

اعالم كرد كه آقاي فالح فياض، مشاور 
ه ب«امنيت ملي نخست وزير عراق، 

اتهام ارتكاب جرائمي عليه جامعه بين 
اين . ، تحت تحقيقات قرار دارد»المللي

حكم در كادر اصول اختيارات 
جهانشمول كه كنوانسيون چهارم ژنو 

ل يبراي دادگاههاي عدالت كشوري قا
  . است اتخاذ شده است

دادگاه تصميم گرفت كه بر مبناي 
شكايت عليه آقاي فياض تحقيقات در 

عنوان كسي كه مسئول  هب «مورد او
موارد نقض وخيم كنوانسيون چهارم ژنو 
و اولين پروتكل اضافي آن است ثبت 

 2010نموده، كه اين جرايم از ماه مه 
 »كميته اشرف«عنوان رئيس ه وي ب

وابسته به دفتر نخست وزير مالكي 
خاطر ه طور خاص به مرتكب شده، و ب

دست داشتن مفروض وي در قتل 
 و اول سپتامبر 2011 آوريل 8عامهاي 

 تحت »افراد حفاظت شده« عليه 2013
كنوانسيون چهارم ژنو ساكن در شهر 

در ارتباط با تخلفات ...، )عراق(اشرف 
 337 قتل و 35گزارش شده در مورد 

 2011 آوريل 8مورد جراحت عامدانه در 
 گروگان گيري در يك 7 قتل و 52و 

 همراه با شكنجه و 2013سپتامبر 
، »مي عليه ساكنان اشرفآسيبهاي جس
  . بسط پيدا كند

  
كند كه  اين تصميم در ضمن اعالم مي

كشتارها، جراحتها، بمباران صوتي، «
جلوگيري از مواد غذايي و مراقبتهاي 

تواند در  پزشكي، هيچ چيزي نمي
اشرف اتفاق بيافتد بدون اطالع اعضاي 

در . طور خاص فالح فياضه كميته، ب
رنظامي او سلسله مراتب نظامي و غي

 2011 آوريل 8شخص مسئول عمليات 
طبق دستورات نخست وزير، كه فرمانده 
 كل نيروهاي مسلح عراق است، مي

در مسائل امنيتي در تمامي كشور، . باشد
از جمله اشرف، فالح فياض شخص 

  .»مسئول است
در اول «بر اساس تصميم دادگاه 

 نيروهاي نظامي عراق 2013سپتامبر 
حاصره و اشغال خود كه اشرف را در م

 تن، از 52داشتند اجازه قتل عام شنيع 
 تن ساكنان را، كه به كمپ 100حدود 

آنها  . ليبرتي منتقل نشده بودند، را دادند
همگي داراي استاتوي افراد حفاظت 
. شده طبق كنوانسيون چهارم ژنو بودند

 نيز »افراد حفاظت شده«هفت تن  از 
كه در جريان اين تهاجم ربوده شدند

هنوز آزاد نشده و مقامات عراقي نگفته 
اموال ساكنان . اند كه آنها كجا هستند

غارت گرديد، ساختمانهاي متعدد با مواد 
انفجاري منهدم شد و يكي از آنها نيز 

  .»به آتش كشيده شد
  

 و 146، 29دادگاه در ضمن به ماده 
  از كنوانسيون چهارم ژنو اشاره مي147

ها در رابطه با كند كه مسئوليتهاي دولت
 ساكن اشرف، كه »افراد حفاظت شده«

فرمان اخراج اجباري آنها توسط افسران 
 عراقي كه تحت تحقيقات دادگاه مي

  . كند باشند صادر شده، برجسته مي
  دكتر خوان گارسه

  

  پايان اعتصاب غذا
 مشاور عليه اسپانيا دادگاه حكمدنبال ه ب

خاطر قتل عام و ه  بمالكي ملي امنيت
 ساكنان ربايي در اشرف خانم رجوي آدم

ليبرتي و ايرانيان در شهرهاي مختلف 
  .جهان را به پايان اعتصاب غذا فراخواند

  
 دادگاه اسپانيا حكمدنبال قطعيت ه ب

عليه فالح فياض، مشاور امنيت ملي 
خاطر مسئوليت مستقيم در ه ، بمالكي
 و اعدام 2013 اول سپتامبر كشتار

و به گروگان  ساكنان تن از 52جمعي 
 تن و به اتهام جنايت عليه 7گرفتن 

جامعه بين المللي، خانم مريم رجوي 
رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، 
مجاهدان ليبرتي و ايرانيان در شهرهاي 
مختلف جهان را به پايان اعتصاب 
غذاي جهاني كه از روز اول سپتامبر 

ان شروع شده است فراخواند و پاي
  . اعتصاب غذا را اعالم كرد

وي افزود با وارد شدن يك اهرم 
نيرومند قضايي عليه مسئوالن جنايت 

 جهاني كارزارعليه بشريت، از اين پس 
براي آزادي گروگانها و براي تأمين 
امنيت مجاهدان ليبرتي با تمام قوا تا 

 نهايي بي وقفه ادامه پيدا تكليفتعيين 
  .مي كند

يروزي بزرگ را به خانم رجوي اين پ
، برلين، ژنو،  در ليبرتيكنندگاناعتصاب 

استكهلم ، واشنگتن،  ملبورن، لندن، اتاوا

 كرد شما با تاكيدو رم تبريك گفت و 
تمامي وجود يك نمونه درخشان و 
تاريخي از مقاومت و ايستادگي در برابر 

 و جنايت بر جاي ديكتاتوريظلم و 
  .  گذاشتيد

 بارها با ارسال خانم رجوي پيش از اين
پيامها و از طريق فرستادگان ويژه اش 
تالش كرده بود اعتصابيوني كه در 
شرايط وخيم جسمي بسر مي برند از 
اعتصاب خارج كند، اما با اين حال 

روز و بعضا 100بسياري از آنها بيش از 
  .روز را در اعتصاب غذا بسر بردند108تا 

تصميم دادگاه اسپانيا در كادر اصول 
 كنوانسيونيارات جهانشمول كه اخت

چهارم ژنو براي دادگاههاي عدالت 
.  قائل است اتخاذ شده استكشوري

دادگاه تصميم گرفت تحقيقات عليه 
 كه مسئول كسيعنوان ه ب«فالح فياض 

 چهارم ژنو كنوانسيونموارد نقض وخيم 
 اضافي آن است ثبت پروتكلو اولين 

نموده، كه اين جرايم را وي از ماه 
 اشرف كميته“عنوان رئيس ه  ب2010مه

 مالكيوابسته به دفتر نخست وزير 
خاطر ه طور خاص به  شده، و بمرتكب

دست داشتن مفروض وي در قتل 
 و اول سپتامبر 2011 آوريل 8عامهاي 

تحت ” افراد حفاظت شده“ عليه 2013
 در شهر ساكن چهارم ژنو كنوانسيون

در ارتباط با تخلفات ... ، )عراق(اشرف 
 337قتل و  35ارش شده در مورد گز

 2011 آوريل 8مورد جراحت عامدانه در 
گروگانگيري در يك  7قتل و  52و 

 و شكنجه همراه با 2013سپتامبر 
، » اشرفساكنانآسيبهاي جسمي عليه 

  . بسط پيدا كند
كند كه  اين تصميم در ضمن اعالم مي

، جراحتها، بمباران صوتي، كشتارها«
د غذايي و جلوگيري از ورود موا

ي ، هيچ چيزي نمپزشكيمراقبتهاي 
تواند در اشرف اتفاق بيافتد بدون اطالع 

طور خاص فالح ه ، بكميتهاعضاي 
در سلسله مراتب نظامي و . فياض

 8غيرنظامي او شخص مسئول عمليات 
 طبق دستورات نخست 2011آوريل 

وزير، كه فرمانده كل نيروهاي مسلح 
امنيتي در مسائل . باشد عراق است، مي

، از جمله اشرف، فالح كشوردر تمامي 
  .»فياض شخص مسئول است
در اول  «بر اساس تصميم دادگاه

 نيروهاي نظامي عراق 2013سپتامبر 
كه اشرف را در محاصره و اشغال خود 

تن، از  52داشتند اجازه قتل عام شنيع 
 كمپ را، كه به ساكنانتن 100حدود 

آنها  . دليبرتي منتقل نشده بودند، را دادن
همگي داراي استاتوي افراد حفاظت 

.  چهارم ژنو بودندكنوانسيونشده طبق 
نيز در ” افراد حفاظت شده“هفت تن  از 

كه هنوز  جريان اين تهاجم ربوده شدند
آزاد نشده اند و مقامات عراقي نگفته اند 

 ساكناناموال .  هستندكجاكه آنها 
غارت گرديد، ساختمانهاي متعدد با مواد 

 از آنها نيز يكيفجاري منهدم شد و ان
  .» شدكشيدهبه آتش 

  
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  )2013 دسامبر 17(1392آذر 26
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هفته گذشته به رغم اينكه تعدادي از 

 اوين حاضر شدند در 350زندانيان بند 
پرونده ستار بهشتي شهادت دهند، اما 
دادگاه كيفري كاركنان دولت اتهام قتل 
عمد را در اين پرونده نپذيرفت و آن را 

  .شبه عمد تشخيص داد
 پدر ،به گزارش سحام در همين ارتباط
اي به و مادر ستار بهشتي در نامه 

دادستاني تهران ضمن اعتراض به راي 
 از ادامه روند رسيدگي به پرونده ،صادره

  .كشته شدن فرزندشان انصراف دادند
متن كامل اين نامه كه براي انتشار در 
اختيار سحام قرار گرفته بدين شرح 

  :است
  

  دادستاني محترم تهران
بهشتي  سردار اينجانبان گوهرعشقي و

ستاربهشتي رشادروان  پد و مادر
درخصوص پرونده فرزندمان كه در 

شكنجه هاي  قرارگاه پليس فتا زير
دوم اكبرتقي زاده  ستوان، بازجو

دراثرخونريزيهاي داخلي به فيض 
 راه آزادي نايل گرديد و شهادت در

 درشعبه 910918/ شماره به پرونده ب
يك بازپرسي دادسراي جنايي تهران با 

فاضل  خانم گيتي پور،كوششِ وكيل ما
عليرغم مستندات پرونده كه  پيگيري و

 ليكن مقامات ،صورت عمد بودهه قتل ب
قضايي تشخيص قتل شبه عمد دادند تا 
، با ديه خون جوان ناكاممان پايمال شود

  ؛رسانيم مي باستحضار
مستنداتي كه آقاي  آنجا كه مدارك و از

بازپرس درپرونده گردآوري كرده اند 
 افعالي كه نشان مي دهد كليه اعمال و

درمورد ) اكبرتقي زاده(ازسوي متهم 
ستار بهشتي انجام گرفته عمد بوده زيرا 

 نگاه قانون حق بازجويي و وي نه از
نه  و شكنجه براي گرفتن اقرار

نگهداري مشارواليه دربازداشتگاه پليس 
 زيرا دادياري كه ،داشته است فتا را

 را از دستوركتبي تحويل گرفتن ستار
براي پليس فتا نوشته تاكيد زندان اوين 

بازداشتگاه  كرده است كه وي بايد در
آگاهي نگهداري شود ليكن متهم براي 
آنكه خوش خدمتي به دستگاه خود 

ه نگهداريش را ب كرده باشد بازجويي و
ه ب صورت غيرقانوني به انجام رسانيده و

گفته  به ستار نيز آشكار واضح و طور
بارها  ستار  و،كشمت  مي؛بوده است كه

 به 350اين جمله را درزندان اوين بند 
همبندانش گفته و التماس مي كرده كه 

اوين  از پليس فتا فردا مرا نگذاريد
 .بيرون ببرد كه آنها قصد كشتنم را دارند

 گزارش خانم دكتر سويي ديگر از
كالبد شكافي بدن ستار  مباركي از

بهشتي به آقاي دكتر ضيايي رئيس 
 وركامل نشان ميطه تاالر تشريح ب

كبد، كليه، ريه  دهدكه خونريزيهايي در
پروانه مغز رخ  زير در همه مهم تر از و

 اثر ضربه هاي مهلك و داده كه همه در
 از لگدهايي بوده كه هنگام گرفتن اقرار

سوي متهم پرونده به بدن اين شير مرد 
به دليل نرسيدن  آمده و جوان فرود

 داده اكسيژن كافي باندامهاي خونريزي
  .مرگ وي گرديده استه ب شده منجر

  

رايزني با چندين پزشك متخصص كه 
تاييد كرده  خوانده و ديده و گزارش را

بدن  اند كه خونريزيهاي رخداده در
مقتول موجبات مرگش را فراهم كرده 

 اظهار خودداري پزشكي قانوني از اند و
 ضعف و قاطع مرگ كه نشان از نظر

دليل ه  قانوني بناتواني مقامهاي پزشكي
چه  از دانيد دانيم ومي فشارهايي كه مي

كارشان   و،سويي است دارد سمت و
 همان پنهان كردن خورشيد زير بمانند

قطره باراني كه  تكه ابريست گذرا و
چون پهناي دريا بديدخجل ازخويشتن 

 است كه بيگمان آيندگان به داوري هشد
اين دست خواهند  پرونده هايي از

ريزيهاي اندامهاي داخلي  خون.نشست
 نشان مي مغز كليه و ريه و مانند كبد و

دهد كه مطلب عنوان شده ازسوي 
ايش كنترل شده  همتهم كه گفته ضربه

مهلك  شدت و نشان از  نادرست و،بوده
را  توان آنها نمي بودنشان داردكه هرگز

مگر پذيرش آن  كنترل شده قلمداد كرد
 فرارقصد ياري دادن به متهم براي ه ب

كه آشكارا چنين اتفاقي  مجازات باشد از
عمد ه  بنابراين با توجه ب،افتاده است
نگاه وكيل پرونده با رايزني  بودن قتل از

شبه عمد بودن آن  پزشكانِ متخصص و
ازسوي دستگاه قضايي براي آنكه 

 و موضوع تنها به ديه پايان يابد محرز
راه  بي هيچ گماني خون فرزندمان در

سرافرازي ميهنش مانند  يشه وآزادي اند
 سر اين راه پاي نهادند و بسياري كه در

 دانيم، ريخته مي خونش را جان دادند و
مسئوالني كه ه ب نگاه جهانيان را ما

به  و خالف اصول قانون اساسي رفتار
شكنجه  و تفتيش عقايد كاوش ذهن و

 آدمكشي ميه دست ب براي گرفتن اقرار
، گريزند مي فركي به آساني هم از و زنند

سرزميني كه  بدانند در گردانيم تا بازمي
با  بزرگ تاريخش جهانيان را رادمرد
 كردارش افسون خود كرده و و گفتار

مردم  نيز برنتابيده و هيچ ستمي را

يك  انديشمندش كه همه انسانها راز
 از بردن قرار عضوي را درد و گوهر
عضوها مي دانند كساني هم  ديگر

  خوش خدمتي وهستند كه براي
 وجدانشان را آبي افزونتر دريافت نان و

هرستمي را  به اهريمن مي فروشند و
اين سنگواره شده ها ي . دارند روا مي

نه وجدان  كشتار زمانه درخونريزي و
نه انديشه اي باخرَد  گيرند و مي درد

انسانيت  انسان و آشنا دارند كه بويي از
  .برده باشد

بهشتي قصد  ازآنجا كه ما اولياء دم ستار
 ،به پول نداريم فروش خون فرزندمان را

 شكايت به اين دليل اجتناب مي از لذا
ورزيم كه متوجه گشته ايم دستهايي 

ناكاممان  دركارند تا خون جوان بيگناه و
 را پايمال كنند كه تا حال چنين كردند و

به خداوند يكتا  مجازاتشان را نيز ما
 گذاريم كه دادگري بي همتاست و يوام

فشاريم كه خون  پاي مي براين باور
 اميدواريم در بود و بيگناه دامنگيرخواهد

زنده بودنمان آن را به چشم ببينيم كه 
آدمكشان حرفه اي دست پرورده چگونه 

رسند تا  اهريمنيشان مي كردار به كيفر
  . بيرون نماند دستمان ازگور

باال آمد  ردرپايان افزون برآنچه د
كنيم كه ما براي  يادآوري مي

خاك كشورمان  پاسداري از نگهداشت و
 و تداوم بخشيدن به باورهاي انسانساز

نياكانمان كه جهانيان را شيفته اين 
 ،فرهنگ انسان محوري كرده است

 راهش داده و ستارهاي بسياري را در
دانيم  مي را ادا كرده ايم و رسالت خود
ان تنها رو سياهي رفتن زمست كه پس از
 بنابراين ،زغال خواهد مانده است كه ب

ما دنيا ديدگان سپيد موي، سپيد روي 
به  دنيا خواهيم رفت و آينده را هم از

تا  گونه ستارها خواهيم سپرد جواناني از
براي ميهني كه  خلف زادگاني باشند

تارك تاريخ  هزاران سال است نامش بر
 را ازين دست نشيبها و درخشد مي

 به فراز را خود باز سرگذرانيده و از بسيار
  .پاي ننشسته است هرگز از كشانيده و

   سردار بهشتي-گوهر عشقي
  سحام نيوز:منبع

 دسامبر 17 - 1392 آذر 26سه شنبه 
2013  

  

عقب نشيني در فراسوي 

  مانور هنرمندانه
  زينت ميرهاشمي 

   آذر 4فراسوي خبر دوشنبه 
ره كننده  روزه هيات مذاك4نتيجه اجالس 

 كشور بزرگ، نشان دهنده وضعيت 6رژيم با 
بحراني ولي فقيه و تحميل جرعه هايي از 

دست برداشتن از برخي . جام زهر به اوست
اقدامات ماجراجويانه به منظور دستيابي به 

رژيم . سالح اتمي، خواست مردم ايران است
واليت فقيه با هزينه هاي سنگين در پروژه 

 بي كاري و ويراني اتمي، فقر، بدبختي،
اقتصاد را بر مردم ايران تحميل كرد و 

  .سرانجام مجبور به عقب نشيني شد
گرچه قول و قرارها و امضاهاي رژيم قابل 
اعتماد نيست و احتمال زير پا گذاشتن 
تعهدات از جانب رژيم وجود دارد، اما همين 
حد از عقب نشيني و قبول برخي از خواسته 

ي از فشار شرايط به هاي جامعه جهاني، ناش
سخن پراكني تند و عصبي . رژيم بوده است

ولي فقيه درست چند ساعت قبل از شروع 
دور سوم مذاكرات دو عالمت به همراه 

براي » مانور رياكارانه«عالمت اول . داشت
ارضاي مخالفان درون حكومت و عالمت 
دوم تائيد مذاكره كنندگان و در نتيجه 

  .محصول مذاكره
  

ور خارجه رژيم در انتشار اوليه متن وزارت ام
اما . توافق بخشهايي از آن را سانسور كرد

خبرگزاري فارس، وابسته به سپاه پاسداران 
اقدام به انتشار » متاسفانه«با گفتن كلمه 

  . بخش سانسور شده توافق نمود
نامه روحاني به ولي فقيه كه هيات مذاكره 
 كننده را فاتح نشان داده و همچنين پاسخ

ولي فقيه به اين نامه، نشان دهنده اين است 
كه توافق با تاييد كامل خامنه اي صورت 

  .گرفته است
  

در اين توافق مساله مورد مشاجره، يعني 
متوقف كردن تواناييهاي رژيم براي ساختن 

 ماه به سود 6سالح هسته اي حداقل براي 
طرفهاي خارجي و البته به سود مردم ايران 

  .تعيين تكليف شد
صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي بعد از 

غني سازي «پخش توافقنامه اعالم كرد كه 
حق ماست و ما مي توانيم توليد اورانيوم را 

اگر قرار .  درصد ادامه دهيم100تا حتي 
باشد امتيازي به آنها بدهيم داوطلبانه 

درجه غني سازي «وي مي گويد ما . »است
ذاكرات را براي شش ماه محدود كرديم تا م

جامع صورت گيرد و تكليف غني سازي 
 . » درصد مشخص شود5باالي 

در حالي كه استفاده صلح آميز از انرژي 
اتمي براي رژيم ايران در تمام قطعنامه هاي 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد به رسميت 

 ظريف اين –شناخته شده، باند روحاني 
گونه وانمود مي كنند كه گويا با اين 

مه چنين حقي به رسميت شناخته توافقنا
  .شده است

روشن است كه هدف ولي فقيه رسيدن به 
سالح اتمي و استفاده از آن براي قدرت 
نمايي در منطقه بوده و اكنون به اين برنامه 

  . يك ضربه وارد شده است
  

  متن اعتراض و انصراف والدين ستار بھشتی 
 از روند رسيدگی به پرونده فرزندشان
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   حركت اعتراضي63
صدها كارگر كارخانه پلي اكريل *

 آذر در ادامه 2اصفهان صبح روز سنبه 
دور دوم اعتراضات صنفي خود بار ديگر 

  .در محوطه كارخانه اجتماع كردند
يكي از كارگران كارخانه پلي اكريل 
: اصفهان در اين باره به ايلنا گفت

اكريل امروز هنگام  كارگران پلي
اي كاري در محوطه ه جابجايي شيف

  .كارخانه اجتماع كردند
در اين اجتماع كارگران كارخانه پلي 
اكريل اصفهان عالوه بر طرح خواسته 

هاي صنفي خود، خواستار آزادي  
  .همكاران دستگير شده خود نيز شدند

  
به دنبال نامه هماهنگ كنندگان *

طومار چهل هزار تن از كارگران به وزير 
ه وزير كار به كار و عدم پاسخ شايست

اين نامه،  اين كارگران  تصميم به 
برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل 

 3وزارت كار گرفتند و صبح روز يكشنبه 
آذر در حالي كه ماموران پليس امنيت 
پيشاپيش در اطراف وزارت كار مستقر 
شده بودند تا جلوي هر گونه تجمع را 
بگيرند، دست به تجمع در محل وزارت 

  .كار زدند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 

 كارگر شاغل 300در حالي كه بيش از 
و بازنشسته از كارخانه هاي تهران 
آمادگي خود را براي حضور در اين 
تجمع اعالم كرده بودند و دسته دسته 
در حال حضور در محل وزارت كار 
بودند ابتدا ماموران پليس امنيت تالش 

رگران كردند از ورود صف اول كا
معترض به محل وزارت كار جلوگيري 
كنند اما با مقاومت آنان مواجه شدند و 
كارگران موفق به باز كردن پارچه 
نوشته خود و پالكاردهايشان در حياط 
وزارت كار شدند كه بالفاصله با عكس 
العمل شديد نيروهاي امنيتي مواجه 

  .شدند
در اين تجمع كارگران شاغل و 

ت واحد اتوبوسراني بازنشسته اي از شرك
تهران و حومه، الستيك البرز، صنايع 
فلزي، ايران خودرو، پتروشيمي، كارگران 
ساختماني و بيمارستاني و كارگراني از 
شهر سنندج و برخي ديگر از 

  .كارخانجات تهران شركت داشتند
اين كارگران خواسته هاي خود را عالوه 
بر روي يك بنر بزرگ بر روي 

 كه به دست داشتند پالكاردهايي نيز
نوشته بودند و در قطعنامه شش بندي 

  . خود رئوس آن را اعالم كردند
  
جمعي از كاركنان اتحاديه شركتهاي *

تعاوني عشايري بهشتي استان اردبيل 
 آذر در اعتراض به 3روز يكشنبه 

دريافت نكردن حق و حقوق خود در 
مقابل اداره كل امور عشايري استان 

  .تجمع كردند

زارش ايرنا ، اين كاركنان با نصب به گ
پالكاردي در مقابل اداره كل امور 
عشايري استان اردبيل به انحالل اين 
اتحاديه و پايمال شدن حق و حقوق 

  .چندين ساله خود معترض بودند
  
تعدادي از كارگران تعميركار مجتمع *

گاز پارس جنوبي در اعتراض به كاهش 
تداي چند صد هزار توماني مزدشان از اب

ارديبهشت ماه سال جاري، در روز 

به .  آذر دست به تجمع زدند3يكشنبه 
گزارش ايلنا، اين كارگران به نمايندگي 
از ساير كارگران تعميركار با ترك محل 
كارشان، در مقابل دفتر مدير عامل 

  .مجتمع گاز پارس جنوبي تجمع كردند
  
 تن از 100 آذر، 4روز دوشنبه *

در ميدان نبوت كارگران پروژه تونل 
شهر سنندج در اعتراض به عدم 
پرداخت دو ماه از حقوق شان در محل 
شركت پيمانكاري معتبر تجمع اعتراضي 

به گزارش ايران كارگر، . برپا كردند
شركت پيمانكاري معتبر مجري احداث 
پروژه تونل در ميدان نبوت شهر سنندج 

كارفرماي شركت پيمانكاري . است
خت نشدن حقوق معتبر علت عدم پردا

 ميليون 800كارگران را بدهكاري 
تومان شهرداري سنندج به شركت 

  . عنوان كرده است
  
 آذر، در ادامه دور 4صبح روز دوشنبه *

دوم اعتراضات صنفي، كارگران پلي 
اكريل اصفهان بار ديگر در محوطه 

  .كارخانه اجتماع كردند
 كارگر پلي اكريل 500به گزارش ايلنا، 

  روز 7: 30 تا 7اعت اصفهان از س
دوشنبه در اعتراض به سياست كوچك 
سازي كارخانه و تصميم كارفرما مبني 

هاي زير مجموعه  بر جداسازي شركت
  .در محوطه كارخانه تجمع كردند

تر طي دور اول اعتراضات  كارگران پيش
 با   آبان14 و 12، 11، 8در روزهاي 

برگزاري تجمعاتي خواستار رسيدگي 
اني به مطالبات صنفي مسئوالن است

شان شده بودند و سپس با تعطيلي ده 
روزه اعتراضات طبق مذاكرات قبلي، در 

 آبان به ادامه 25 تا 15فاصله روزهاي 
  .كار پرداختند

اكريل اصفهان   كارگر پلي1500
سالهاست در قالب شش شركت زير 
مجموعه تحت مسئوليت شركت مادر 

يم كنند و حال با تصم كار مي) هلدينگ(
كارفرما مبني بر جدا سازي شركتهاي 
زير مجموعه، امنيت شغلي شان را در 

  .بينند معرض خطر مي
  
 آذر، كارگران شركت 4روز دوشنبه *

اشكان كيك كرمانشاه در ميدان ارشاد 
بل دفتر اين شركت اين شهر در مقا

به گزارش ايران كارگر، . تجمع كردند
بيشتر كارگران اين شركت شيريني 
پزي، زنان هستند كه حقوقشان نصف 
حقوق مردان است و به اين بي عدالتي 

در ضمن . غير انساني اعتراض داشتند
اين كارگران از حق بيمه برخوردار 
نيستند و به راحتي آنان را از كار اخراج 

  .دمي كنن
  
به گزارش سايت مالباختگان روز سه *

 آذر، تعدادي از اعضاي شركت 5شنبه 
» سايه گستر زندگي ايرانيان«توليدي 

در اعتراض به كالهبرداري صورت 
خيابان (گرفته، در مقابل شركت مذكور 

)  متري گل شهر جنب پمپ بنزين45
تجمع نموده و خواستار رسيدگي به 

  .مشكالت خود شدند
  
 ايلنا، در ششمين روز از به گزارش*

بازداشت چهار كارگر كارخانه پلي اكريل 
اصفهان، كارگران اين كارخانه صبح روز 

نشان « آذر به منظور آنچه 5شنبه  سه
دادن حسن نيست كارگران به 

عنوان شده است، تجمع » مسئوالن
اعتراضي خود را به داخل مسجد 
كارخانه بردند و در فضايي سر بسته و 

تر نسبت به روزهاي  محدوداجتماعي 
گذشته، خواستار  آزادي همكاران 

  . شان شدند بازداشتي

به گفته يكي از كارگران پلي اكريل 
اصفهان، چون اين احتمال وجود دارد 
كه با توقف حركتهاي اعتراضي 
كارگران بازداشت شده در مظان اتهام 
ساماندهي اعتراضات كارگري قرار 

 دفاع از بگيرند، تصميم گرفتيم براي
بودن اعتراضاتمان، تا » خودجوش«

آزادي همكارانمان به اعتراضهاي آرام 
  .صنفي خود ادامه دهيم

  
 تن از كارگران معدن 800حدود *
در اردكان در اعتراض به » چادرملو«

دستمزدهاي ناعادالنه و همچنين اخراج 
دبير نهاد كارگري اين معدن در روز سه 

 دست  آذر،  بيش از يك ساعت5شنبه 
به گزارش . از كار كشيده و تجمع كردند

ايلنا، پس از حضور كارفرما در جمع 
 هايي  كارگران متحصن و طرح وعده

براي حل مشكالت صنفي كارگران، 
اين اعتراض صنفي به طور موقت 

  .خاتمه يافت
  
 تن از 200 آذر بيش از 7روز پنجشنبه *

كارگران شركت پويان صنعت كرمانشاه 
 شركت دست به تجمع در مقابل اين
  .اعتراضي زدند

شركت پويان صنعت به كار كانال كشي 
برق و كارهاي برقي اشتغال دارد و 

 ماه حقوق معوقه 6كارگران اين شركت 
  .دارند

  
جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي *
در اعتراض به سياستهايي » پارس قو«

كه به تازگي از سوي مديريت جديد اين 
حاسبه حقوق و مزاياي مجموعه براي م

 آذر در 9آنها اتخاذ شده، در روز شنبه 
  .محوطه كارخانه تجمع كردند

به گزارش ايلنا؛ در مدت هفت ماهي كه 
از استقرار مديريت جديد اين مجموعه 

گذرد، در نحوه محاسبه و  توليدي مي
پرداخت حقوق ماهيانه كارگران 

كاهش . تغييراتي ايجاد شده است
ضافه كاري و پاداش ناگهاني حقوق ا

وري، عدم بازبيني و افزايش نيافتن  بهره
برخي مزاياي قانوني مانند حق ناهار و 
اياب و ذهاب و پرداخت مطالبات 

 روز تاخير 15 تا 10ماهيانه كارگران با 
از تغييراتي است كه با استقرار مديريت 
جديد در اين واحد توليدي روي داده 

  .است
 تن در 300در حال حاضر نزديك به 

كارخانه روغن نباتي قو مشغول به 
  .كارند

  
  آذر كارگران پيماني قطار 9روز شنبه *

شهري اهواز در اعتراض به عدم 
 ماه حقوق معوقه در مقابل 5دريافت 

ساختمان دفتر مركزي شركت 
  .پيمانكاري كيسون تجمع كردند

به گزارش ايلنا، اين كارگران از روز سه 
تجمع و اعتصاب  آذر اقدام به 5شنبه 

  .كرده اند
حمل و «اين كارگران در بخشهاي 

مشغول به كار » حفاري تونل«و » نقل
  .هستند
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

  1392مزدبگيران در آذر 
  

  15بقيه از صفحه 
تجمع كارگران قطار شهري اهواز در *

 ماه حقوق 5اعتراض به پرداخت نشدن 
اين .  آذر10معوقه در روز روز يكشنبه 

پنجمين روز حركت اعتراضي اين 
  .كارگران است

كارگران معترض تجمع هر روزه خود در 
دفتر شركت را به درون كارگاهها مقابل 

  .منتقل كردند
  
كارگران شركت پويا غرب كرمانشاه *

 آذر در مقابل 10در روز يكشنبه 
 كرمانشاه  استانداري و دفتر امام جمعه

به گزارش كُردپا، كارگران . تجمع كردند
شان  به عدم واگذاري واحدهاي مسكن 

  .اعتراض داشتند
جاده  كيلومتري 8شركت پويا غرب در 

كرمانشاه به سنندج واقع شده و انواع 
  كابلهاي فشار قوي آلومينيومي توليد مي

  .كند
  
گروهي از بازنشستگان شركت فوالد *

خوزستان در اعتراض به تصميم گيري 
در خصوص پرداخت دو ماه يكبار حقوق 
خود توسط صندوق بازنشستگي فوالد، 

 آذر در محل 10در روز يكشنبه 
دوق در اهواز تجمع نمايندگي اين صن

به گزارش ايرنا، صندوق . كردند
بازنشستگي فوالد هر دو ماه يكبار 
حقوق به بازنشستگان فوالد خوزستان 

از هشت سال قبل . پرداخت مي كند
 پرسنل فوالد 200تاكنون ساالنه 

خوزستان بازنشسته شده و اكنون شمار 
از مجموع . آنها حدود دو هزار تن است

ه صنايع فوالد در  هزار بازنشست50
كشور، دو هزار تن به شركت فوالد 

  .خوزستان وابسته هستند
  
 آذر، 10به گزارش ايلنا روز يكشنبه *

رئيس انجمن صنفي كارگران آسفالت 
از پذيرش ) معدن چادرملو(طوس 

 هاي كارگران اين  ضمني خواسته
شركت پيمانكاري از سوي مسئوالن 

بر استاني و نظارتي شهرستان اردكان خ
  .داد
  
 آذر، كارگران 10روز يكشنبه *

پتروشيمي خوارزمي با خواست افزايش 
به گزارش . مزد دست به اعتصاب زدند

اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران 
پتروشيمي خوارزمي با وعده هاي 
مسئوالن شركت براي افزايش مزد به 

  .اعتصاب خود خاتمه دادند
  
ز كارگران اخراجي شركت پونل در رو*

 آذر براي احقاق مطالبات 10يكشنبه 
معوقه خود در مقابل اين شركت واقع 

  .در پاكدشت دست به تجمع زدند
  

كارگران واحد تعميرات مجتمع گاز *
پارس جنوبي در اعتراض به كاهش چند 
صد هزار توماني مزدشان از ابتداي 
ارديبهشت سال جاري در روز دوشنبه 

  آذر در مقابل دفتر مدير عامل11
به گزارش ايلنا، . اند مجتمع تجمع كرده

 2نيروهاي حراست پس از گذشت 
ساعت از شروع تجمع از كارگران 
خواستند متفرّق شوند، اما كارگران به 

  .شان ادامه دادند تجمع 
  
 هزار تن 2 آذر حدود 11روز دوشنبه *

مجتمع كشت «از كارگران فصلي 
در اعتراض به » تر صنعت كارون شوش 

يش و تاخير در پرداخت حقوق عدم افزا
ماهانه خود در مقابل درب ورودي 

به . ساختمان اين مجتمع تجمع كردند
بر  گزارش ايلنا در حالي كه كارگران ني 

از كارفرمايان خود انتظار افزايش 
منطقي حقوق را داشتند متاسفانه با 
شروع فصل جديد كاري هنوز دريافتي 
 اين كارگران بر مبناي سابق محاسبه

  . شود مي
شوشتر براي دومين » ني بر«كارگران 

 آذر 12روز متوالي در روزهاي سه شنبه 
 آذر با دست زدن به 13و چهارشنبه 

اعتصاب، در مقابل ساختمان اداري 
  .مجتمع كشت و صنعت تجمع كردند

تعدادي از كارگران مخابرات روستايي *
 آذر در مقابل 11همدان روز دوشنبه 

رات همدان ساختمان شركت مخاب
به گزارش ايلنا تجمع . تجمع كردند

كنندگان خواهان انعقاد قرارداد تمام 
وقت كاري با شركت مخابرات همدان 

  .بودند
در حال حاضر دريافتي اين كارگران به 
دليل رواج قراردادهاي نيمه وقت حدود 

  . هزار تومان است300
  
 آذر، كارگران 11صبح روز دوشنبه *

با خواست افزايش پتروشيمي بسباران 
به گزارش .  مزد دست به اعتصاب زدند

اتحاديه آزاد كارگران ايران، در ادامه 
اعتصاب كارگران پتروشيمي بسباران با 
وعده هاي مسئوالن اين شركت براي 
پيگيري افزايش مزد و همچنين 

 هزار تومان پاداش 500پرداخت حدود 
  . طي ماه آينده پايان گرفت

  

كارگران پيمانكاري  تن از 300حدود *
شركت نفت و گاز پارس عسلويه روز 

 آذر در اعتراض به دو ماه 12سه شنبه 
حقوق معوقه مقابل ساختمان اداري اين 

  .شركت تجمع كردند
به گزارش شرق، وضعيت كارگران 
عسلويه كه قرارداد مستقيم با شركت 
نفت و گاز پارس ندارند و با شركتهاي 

د، بسيار پيمانكار در حال كار هستن
سخت بوده و نامه نگاري آنها به وزير 
نفت به دليل كار شكني عده اي به 

در چند ماه گذشته . نتيجه نمي رسد
اضافه كاري كارگران شركت نفت و گاز 
پارس هم قطع شده، در حالي كه آنها 

  .ساعت كار مي كنند10حداقل 
  
» كاشي تبريز كف«جمعي از كارگران *

 ماه حقوق معوقه 28در اعتراض به 
 آذر در 13شان در روز چهارشنبه 

به . محوطه كارخانه تجمع كردند
گزارش ايلنا، بيش از دو سال است كه 

 كارگر كاشي تبريز كف در 250حقوق 
  .شهرستان مرند پرداخت نشده است

  
تعدادي از كارگران سازمان صنعت، *

معدن و تجارت استان تهران در روز 
 آذر با تجمع در مقابل 13نبه چهارش

استانداري نسبت به اخراج خود اعتراض 

به گزارش تسنيم، اين كارگران . كردند
مامور بخش خصوصي در سازمان 
صنعت استان تهران بودند كه ماموريت 

كارگران معترض . آنها تمام شد است
مي گويند؛ زير مجموعه بخش 
خصوصي نيستند و در سالي كه در اين 

شغول خدمت شدند از آنها مجموعه م
  .آزمون جذب نيرو گرفته شده است

  
 هزار كارگر ني بر كشت و 2اعتصاب *

صنعت كارون در شهرستان شوشتر پس 
 روز درپي وعده مديران در روز 3از 

به گزارش .  آذر پايان يافت14پنجشنبه 
فارس پس از برگزاري جلسات متعدد در 

نه فرمانداري شوشتر، هيات مديره كارخا
براي رفع ... كشت و صنعت كارون و

بر اين كارخانه با  مشكالت كارگران ني
  .فعاليت مجدد كارگران به پايان رسيد

برخي از مديران كارخانه كشت و صنعت 
كارون شوشتر در جمع كارگران حاضر 
شدند و پس از شنيدن اعتراضات آنها 

قرار شده تا به مشكل رسيدگي كنند و 
  .رضايتيها پايان يافتبه اين دليل اين نا

  
 هزار كارگر معدن چادرملو 2بيش از *

 آذر 15در تمام شيفتهاي روز جمعه 
به گزارش ايلنا اين . اعتصاب كردند

اعتصاب در اعتراض به اخراج غير 
قانوني دبير انجمن صنفي كارگران 
. شركت آسفالت طوس صورت گرفت

خواست كارگران، صدور حكم بازگشت 
  . نژاد است به كار آقاي حسني

  
به » كارتن ايران«كارگران كارخانه *

سو مديريت مسئول اداري «دليل آنچه 
عنوان كردند، در روز » اين كارخانه

به گزارش .  آذر تجمع كردند16شنبه 
ايلنا، تجمع كارگران با پادرمياني 
تعدادي از مسئوالن و نمايندگاني از 

به عنوان (شركت سرمايه گذاري شستا 
زماني به پايان ) لي كارخانهسهامدار اص

رسيد كه مسئول امور اداري كارخانه را 
  .ترك كرد

  
 آذر، 16به گزارش ايلنا، روز شنبه *

جمعي از كارگران مشهد در محل خانه 
كارگر تجمع كردند و اعالم كردند؛ آنچه 
در سازمان تامين اجتماعي با پرداخت 
ماهيانه حق بيمه براي تامين آتيه خود 

اي فرصت  اند با دستان عده   اندوخته
  . طلب، بر باد رفته است

  
 نفر از 30 آذر بيش 17روز يكشنبه *

كارگران شركت تك سازه در مقابل 
درب ورودي شركت در سيمين دشت 

به . كرج دست به تجمع اعتراضي زدند
گزارش ايران كارگر، بعضي از اين 

 سال از 5كارگران عليرغم اين كه 
 اما هنوز از بيمه سابقه كارشان مي گذرد

درماني و ساير خدمات عمومي برخوردار 
  . نيستند

  
مجتمع كشت و » ر◌ٔ ني ب«كارگران *

 آذر در 17صنعت هفت تپه روز يكشنبه 
اعتراض به افزايش نيافتن دستمزد و 
ساير حقوقي كه پس از سفر سال 
گذشته به تهران به آنها وعده داده شده 

ستن نش«بود، كار را تعطيل كرده و با 
منتظر پاسخگويي مسئوالن » در مزارع

. مجتمع كشت و صنعت هفت تپه شدند
به گزارش ايلنا، قرار شده بود با آغاز 
فصل جديد كاري، حقوق كارگران ني 
بر نيز بر اساس تورم افزايش داشته 
باشد اما نه تنها افزايش پيدا نكرد، بلكه 

  .كاهش نيز داشته است
  
 تن از 400به گزارش ايران كارگر، *

كارگران شركت ستاره دريايي از 
شركتهاي وابسته به شركت نفت 

 آذر در 17بندرعباس روز يكشنبه 
 ماه حقوق و 4اعتراض به تعويق افتادن 

  .مزاياي خود دست به اعتصاب زدند
  
تجمع اعتراض آميز اعضاي مسكن *

 آذر، موجب 17مهر زرند در روز يكشنبه 
  به مسدود شدن تقاطع شهرك باهنر شد 
  17بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

  1392مزدبگيران در آذر 
  

  16بقيه از صفحه 
گزارش صبح زرند، عدم پايبندي 
مسئوالن به تعهدات تعاونيهاي مسكن 

 متقاضيان  مهر در شهرستان زرند
مسكن مهر در اين شهرستان را براي 
چندمين بار مجبور به اعتراض كرد و 

 مسدود شمار زيادي از آنان اقدام به
كردن محور زرند ريحان شهر در تقاطع 

  .شهرك باهنر نمودند
  
شماري از كارگران و كارشناسان *

شركت آبهاي عميق وابسته به صدرا 
بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 

 ماه گذشته، روز 3حقوق خود طي 
به .  آذر اعتصاب كردند17يكشنبه 

گزارش خليج فارس، پس از واگذاري 
 قرارگاه خاتم االنبيا شركت صدرا از

سپاه به شركت آبادراهان پارس در 
تابستان سال جاري، مالك جديد كه 
فعاليتهايش در حوزه راه و ساختمان 
بوده و عالقه اي به فعاليت در بخش 
صنايع دريايي نشان نمي دهد، عمالً 
شركت صدرا را بالتكليف نگاه داشته و 
هر روز بخشي از نيروها را اخراج مي 

از شهريور گذشته تاكنون نزديك . كنند
 مرحله از شركت 3 نيرو طي 160به 

صنعتي دريايي ايران در بوشهر اخراج و 
تعديل شده و روز به روز اين روند 

  .تشديد مي شود
  
 آذر، براي دومين روز 18روز دوشنبه *

كه به كار (متوالي كارگران فصلي ني بر 
در ) شكر اشتغال دارند بريدن ساقه ني

توجهي كارفرما به  اض به بياعتر
مطالبات صنفي خود دست از كار كشيده 
و با نشستن در مزارع، منتظر پاسخ 

  . شدند مسئوالن اين مجتمع
به گزارش ايلنا، اقامت كارگران ني بر 

 هاي اياب و ذهاب  در كمپ و هزينه
مخارج كارگران  را چند برابر كرده 

همچنين كمپها فاقد امكانات . است
 هستند و كارگران ناچارند  ندگيمناسب ز

  . ها را خود تامين كنند اين هزينه
  
 آذر، كارگران كارخانه 18روز دوشنبه *

پلي اكريل اصفهان با تجمع از همكاران 
  .آزاد شده خود استقبال كردند

به گزارش ايلنا، چهار كارگري كه در 
جريان اعتراضات اخير كارگران پلي 

بودند   اكريل اصفهان بازداشت شده
 آذر در ميان 18صبح روز دوشنبه 

استقبال همكارانشان در محل كار خود 
كارگران در اين تجمع با . حاضر شدند

فرياد شعارهاي اعتراضي بار ديگر 
مطالبات شان را به مديران كارخانه و 

  .مسئوالن دولتي يادآور شدند
  
اعتراض كارگران ني بر هفت تپه در *

 و ساير توجهي كارفرما واكنش به بي
  مسئوالن استاني به مطالبات صنفي

 آذر، با 19شان، روز سه شنبه 
ميانجيگري نمايندگاني از اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعي شهرستان شوش، 

  .به طور موقت خاتمه يافت
به گزارش ايلنا، كارگران فصلي مجتمع 
كشت و صنعت هفت تپه طي روزهاي 

 آذر در اعتراض به محقق 18 و 17
 هاي كارفرما دست از كار  دن وعدهنش

كشيده بودند، روز  سه شنبه پس از 
حضور مسئوالن اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي شهرستان شوش در اين 
مجتمع و انجام مذاكره، به طور موقت 

  . شان بازگشتند به سر كارهاي
  
 19به گزارش مشرق روز سه شنبه *

 آذر جمعي از كارگران شاغل و بازنشسته
پااليشگاه آبادان در حركتي اعتراضي در 
مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران 

  .دست به تجمع زدند
  
 آذر، كارگران شركتي 21روز پنجشنبه *

كه از طرف قرارگاه خاتم االنبياء سپاه 
پيمانكاري پروژه آبرساني در منطقه 
دهلران را دارد در اعتراض به عدم 

رارگاه پرداخت حقوقشان در مقابل اين ق
به گزارش . در شهر دهلران تجمع كردند

ايران كارگر، شركت قرارگاه خاتم 
االنبياء پيمانكار ساخت كانالهاي بتوني 
آبرساني به مزارع كشاورزي دهلران، 
موسيان، بيات و روستاهاي توابع 

  .شهرستان دهلران را به عهده دارد
  
 آذر، 24به گزارش ايلنا، روز يكشنبه *

ت روزنامه تابناك كاركنان وبساي
  . اعتصاب كردند

  
 آذر، جمعي ازكارگران 24روز يكشنبه *

اخراج شده از شركت كفش بال  
درمقابل دادگاه عمومي واقع در ولي 
عصر دست به  تجمع اعتراضي زدند و 
ضمن اعتراض به اخراج، خواهان 
بازگشت به كار و دريافت مطالبات خود 

به گزارش همبستگي ملي، اين . شدند
 سال سابقه 30 تا 26ارگران كه بين ك

كار داشتند ماه گذشته بدون هيچ دليلي 
  .از كار اخراج  شدند

  
تعدادي از بازنشستگان پااليشگاه *

 آذر در مقابل 25آبادان در روز دوشنبه 
ساختمان اصلي وزارت نفت در خيابان 

  .طالقاني دست به تجمع زدند

به گزارش صراط نيوز، اين افراد 
ايي را در دست داشتند كه پالكارده

زنگنه وزير نفت را مورد خطاب قرار 
ماموران حراست وزارت نفت . داده بود

پس از عكسبرداري خبرنگار صراط از 
اي با  كنندگان به نحو بسيار زننده تجمع

او  وي برخورد كرده و كارت خبرنگاري 
  .را ضبط كردند

  
جمعي از كارگران كارخانه هاي سرب *

 آذر در 25ان روز دوشنبه و روي در زنج
. مقابل استانداري زنجان تجمع كردند

به دنبال تعطيلي كارخانه هاي سرب و 
روي در زنجان  كارگران اخراج شده و 
بيكار اين شهر در مقابل استانداري 
زنجان دست به تجمع اعتراضي زده و 
خواهان اشتغال و  بازگشت به كار 

  .گرديدند
  
تعدادي از رانندگان شركت واحد روز *

 آذز در مقابل شركت تعاوني 25دوشنبه 
مسكن شركت واحد در تهران يك 

به . تجمع اعتراضي برگزار كردند
گزارش ايران كارگر، اين رانندگان 
نسبت به شرايط مسكن خود و اين كه 
در خانه هاي بدون آب و گاز و برق 
روزگار بسر مي كنند و بخشي هم با 

جه به اين كه پول منزل مسكوني را تو
به شركت تعاوني شركت واحد پرداخت 
كرده اند و بيش از دو سال از زمان 
تحويل آن گذشته هنوز صاحب خانه 
حداقلي كه در حاشيه هاي تهران قرار 
بوده تحويل دهند نشده اند، اعتراض 

  .نمودند
  
 آذر تعدادي از 26روز سه شنبه *

روميه كه توليد كارگران كارخانه آفتاب ا
كننده مواد لبني به ويژه آبميوه است به 

 ماه حقوق و بيمه 5عدم پرداخت 
به گزارش . درماني خود اعتراض كردند

 5آژانس ايران خبر، در حال حاضر مدت 
ماه است كه حقوق كارگران داده نشده 
و حق بيمه آنها نيز به سازمان تامين 

كارفرما . اجتماعي پرداخت نشده است
گويد،  پاسخ به اعتراض كارگران ميدر 

  .پول نداريم
  
جمعي از كارگران پيماني پتروشيمي *

 اذر در اعتراض 26فجر  روز سه شنبه 
به تهديد اخراج و قطع مزاياي كارگران 
پيماني توسط مديريت كارخانه در مقابل 

دفتر مديريت دست به تجمع اعتراضي 
يكي از نمايندگان كارگران پيماني  . زدند

ر اين تجمع گفته است علت تجمع ما د
اين است كه  يكي از نمايندگان 
كارگران كه در مورد وضعيت پتروشيمي 
فجر اطالع رساني مي كند را تهديد به 
اخراج يا قطع مزايا كرده و او را تحت 

  .فشار معيشتي قرار داده اند
  
 آذر سايت 26به گزارش روز سه شنبه *

چاهو، شبستان، مردم روستاهاي شهرو، 
گربند، بلندو و سودرو از توابع بندرعباس 

آبي در اين پنج  در اعتراض به معضل بي
براساس اين . روستا تجمع كردند

گزارش از هرمزگان، به گفته مردم اين 
آبي اين پنج روستا  روستاها، مشكل بي

 سال است كه وجود داشته 12از حدود 
  .و تا به االن ادامه دارد
اين روستاها با در كودكان و نوجوانان 

 هاي خالي از آب و  دست داشتن دبه
هاي دست نويسي كه روي آن  برگه 
نوشته شده بود » بابا آب ندارد«:عبارت

  .در اين تجمع اعتراضي حاضر بودند
  
به گزارش ايران كارگر، كارگران پروژه *

احداث تونل نبوت سنندج روز چهارشنبه 
  آذر براي سومين  بار در اعتراض به27

عدم پرداخت دو ماه ازحقوق شان در 
محل شركت دست به تجمع اعتراضي 

  . زدند
  
 تن از كارگران ماشين 150بيش از *

آالت صنعتي تراكتورسازي تبريز در 
اعتراض به پرداخت نشدن مزدشان در 
ماههاي تير، مرداد، شهريور، مهر، آبان 

 آذر در مقابل 27و آذر در روز چهارشنبه 
به گزارش ايلنا، . كردنداستانداري تجمع 

مسئوالن استانداري پس از برگزاري 
اين تجمع اعتراضي قول دادند جلسه 
اين هفته شوراي تامين را به بررسي 
مشكالت كارگران ماشين آالت صنعتي 

اين . تراكتورسازي تبريز اختصاص دهند
 دستگاه 33 فقط 92كارخانه در سال 

توليد داشته كه به معناي بهره گيري از 
  . درصد ظرفيت است3
  
تعدادي از كارگران واحد توليدي *

كاشي سمند در شهرك صنعتي سمنان 
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

 28مزاياي معوقه خود در روز پنجشنبه 
آذر، مقابل استانداري سمنان تجمع 

به گزارش عرش، اين كارگران . كردند
از عدم پرداخت حقوق و مزاياي معوقه 

توسط مدير اين شركت  ماهه خود 9
  .شكايت داشتند

  
تپه در  جمعي از كارگران نيشكر هفت*

اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق 
 آذر در 30و پاداش ساليانه روز شنبه 

به . محوطه كارخانه تجمع كردند
 3گزارش ايلنا، در حال حاضر حدود 
تپه  هزار كارگر مجموعه نيشكر هفت

اش ساليانه بابت حقوق مهر و آبان و پاد
كشت محصول كه معادل يك ماه 

  .شود از كارفرما طلبكار هستند حقوق مي
  18بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

  1392مزدبگيران در آذر 
  17بقيه از صفحه 

دور سوم تجمعات اعتراضي كارگران پلي *
به .  آذر آغاز شد30اكريل در روز شنبه 

 500گزارش ايلنا، در اولين روز از دور سوم 
كارگر پلي اكريل اصفهان در فاصله زماني 

ع تغيير شيفت، در محوطه كارخانه تجم
تجمعات اعتراضي كارگران پلي . كردند

اكريل اصفهان تا توقف كامل سياست 
  .كند كوچك سازي كارخانه ادامه پيدا مي

  
جمعي از كارگران شهرداري طبس كه *

درخشان «تحت نظارت شركت پيمانكاري 
 اذر با 30فعاليت دارند روز شنبه » كوير يزد

مراجعه به خانه كارگر طبس در استان 
وبي خواستار تبديل وضعيت خراسان جن

قرارداد «به » پيماني«قرارداد كاري خود از 
به گزارش ايلنا، كارگراني . شدند» مستقيم

كه توسط شركتهاي واسطه نيروي انساني 
از جمله شركت پيمانكاري درخشان كوير 
يزد در شهرداري طبس مشغول به كارند 
ثبات شغلي ندارند و هر لحظه امكان 

  .د داردبيكاري آنان وجو
  
 آذر 30كارگران ايران خودرو روز شنبه *

در اعتراض به پايين بودن دستمزدها از 
رفتن به ناهار خوري و دريافت غذا خوددا 
ي كردند و خواهان افزايش حقوق و 

به گزارش اتحاديه آزاد . مزاياي خود شدند
كارگران ايران، زمزمه اعتراض به پايين 

ودرو بودن دستمزدها در شركت ايران خ
مدتهاست وجود دارد و اعتراض روز شنبه 

 80كارگران اين كارخانه با شركت حدود 
و ) سواري (4درصد كارگران مونتاژ 
 ايران 4مونتاژ . تراشكاري صورت گرفت

خودرو يكي از مهمترين قسمتهاي اين 
 10كارخانه بزرگ است و در آن حدود 

  .هزار كارگر مشغول بكارند
  

گران تجمع متن كامل قطعنامه كار

  كننده در محل وزارت كار
  اتحاديه  آزاد كارگران ايران:منبع

  
قطعنامه تجمع كارگري  در محل وزارت 

  1392 آذر 3كار، يكشنبه 
همانطوري كه همگان مي دانند از حدود 
دو سال پيش دهها هزار كارگر شاغل و 
بازنشسته از سراسر كشور با تدارك 

ه طوماري اعتراضي خواهان رسيدگي ب
مطالبات قانوني و بر حق خود شدند اما در 
شرايطي كه اين اعتراض جريان داشت و 

سفره هاي خالي ميليونها خانواده كارگري  
به دليل گراني سرسام آور هزينه هاي 
زندگي بيش از پيش در معرض نابودي 
قرار مي گرفت وزارت كار نه تنها تالشي 
براي رسيدگي به خواسته هاي ما كارگران 

 عمل نياورد بلكه از طريق زير پا نهادن به
 قانون كار و عدم افزايش حداقل 41ماده 

مزد كارگران متناسب با تورم و سبد هزينه 
يك خانوار چهار نفره، تصويب و اجراي 

طرحي به غايت برده دارانه تحت عنوان 
بخشنامه استاد شاگردي، چشم پوشي بر 
عملكرد سازمان تامين اجتماعي و افزايش 

ندين برابري سهم بيمه شدگان در هزينه چ
هاي درماني، عدم پرداخت به موقع دستمزدها 
و باز گذاشتن دست كارفرمايان در تحميل هر 
گونه شرايط غير انساني بر كارگران، شرايط را 
بيش از پيش بر فقر و مكنت ميليونها خانواده 
كارگري مهيا كرد لذا ما كارگران حاضر در اين 

  :ي داريمتجمع اعالم م
  
 ما ديگر نمي توانيم شرايط مشقت باري از -1

 ساعته و يا كوچك 16 ساعته و 12قبيل كار 
كردن سفره هايمان را براي گذران زندگي 
تحمل كنيم و مصرانه بر افزايش چندين برابري 
حداقل مزد كارگران شاغل و بازنشسته پاي مي 

  فشاريم
  
  صندوق سازمان تامين اجتماعي متعلق به-2

ما ذره اي قصور در . ما كارگران است
پرداختهايمان به اين صندوق نداشته ايم و 

لذا وجود هر گونه كم و كسري در اين . نداريم
صندوق ربطي به ما كارگران ندارد و سازمان 
تامين اجتماعي مي بايد به فوريت به وظيفه 
خود در اجراي قانون الزام و توقف غارت 

تحت عنوان بيمه " دستمزدهاي زير خط فقر ما
   عمل نمايد"هاي تكميلي

  
 طرح استاد شاگردي بازگشت به روابط كار -3

دويست سال پيش و تحميل قهقرائي بر كل 
اجراي اين طرح مي . مناسبات اجتماعي است

بايد به فوريت متوقف گردد و به جاي آن 
باالترين استانداردهاي جهاني روابط كار به 

  مورد اجرا گذاشته شود
  
 با توجه به سوء استفاده كارفرمايان از -4

شرايط موجود براي عدم پرداخت به موقع 
دستمزدها، وزارت كار مي بايد به فوريت 
بخشنامه اي را مبني بر جريمه كارفرمايان 

  .خاطي تصويب و به اجرا در آورد
  
 كليه اصالحاتي كه تالش شده است بر -5

بايد قوانين كار و تامين اجتماعي وارد شود مي 
به فوريت متوقف گردد و  وزارت كار ملزم به 
پايان دادن به تمامي بي حقوقيهايي شود كه 
كارفرمايان در بخشهاي مختلف توليدي و 
خدماتي به طور خود مختار منشانه اي  بر 

  .كارگران تحميل كرده اند
  
 خواسته هاي فوق و اجراي قوانيني از قبيل -6

يات وزيران  نوسازي صنايع، مصوبه ه10ماده 
مبني بر برچيده شدن شركتهاي پيمانكاري،  
اجراي كامل و بي نقص بيمه كليه كارگران 
ساختماني، مي بايد به مثابه اولين گامها براي 
پايان دادن به شرايط مشقت بار كنوني به 
فوريت در دستور وزارت كار قرار گيرد و اين 
وزارتخانه از طريق رسانه هاي جمعي كارگران 

  .سراسر كشور را در جريان آن قرار دهد
  
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 
ن دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاال

كارگري در ايران را به شدت محكوم 
  .مي كنيم

   

  
    آذر29آدينه ... فراسوي خبر

جنگ قُدرت داخلي در دولت تُركيه 
عدالت (و حزب اسالمگراي حاكم 

، ردپاي تازه اي را از )و توسعه
غارت داراييهاي مردم ايران و نيز 
سيستم پولشويي رژيم واليت فقيه 

  . در برابر ديد قرار داده است
دستگيري اعضاي يك شبكه فساد 

 3دولتي كه در ميان آنها فرزندان 
وزير دولت آقاي اردوغان، شُماري 
از مديران بلندپايه اقتصادي و 
مقامهاي ارشد پليس به چشم مي 
خورد، رژيم جمهوري اسالمي را 
نيز با رسوايي تازه اي روبرو كرده 

منابع تُرك از دستگيري . است
راب كه از او فردي به نام ناصر ض

 نام مي "تاجر ايراني"به عنوان 
نام آقاي ضراب . برند، خبر داده اند

در پرونده مزبور پس از آن به ميان 
آمد كه فاش گرديد وي به شُماري 
از متهمان پرونده مزبور براي 
انتقال غيرقانوني پول از ايران 

  . رشوه داده است
به گفته اين منابع، بانك ملي ايران 

 كه دوره 92 تا 1388لهاي بين سا
دوم رياست جمهوري آقاي 
احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر 
منصب رياست جمهوري را در بر 

 ميليارد يورو 87مي گيرد، مبلغ 
را )  ميليارد دالر119نزديك به (

به سه شركت ساختگي اين فرد 
  . انتقال داده است

همزمان آشكار گرديده كه آقاي 
 اندركاران ضرابي يكي از دست

قاچاق يك ونيم ُتن طال است كه 
سال گُذشته پس از ورود به تُركيه 

يك وبگاه . كشف و توقيف شد
بازتاب (نزديك به آقاي رفسنجاني 

در آن زمان مدعي گرديد ) امروز
كه يك تاجر نفت به نام بابك 
زنجاني صاحب طالهاي مزبور به 

اينك .  ميليارد دالر است18ارزش 
يس تُركيه مي گويند مقامهاي پل

كه آقاي ضرابي اين طالها را با 
پرداخت رشوه به مسووالن تُرك از 
توقيف خارج و به مقصد شركت 
آقاي بابك زنجاني در دوبي 

  . فرستاده است
از اطالعات مزبور چنين برمي آيد 

 نامبرده، اعضاي "تاجر"كه دو 
يك شبكه واحد هستند كه به 

نكي عنوان زير مجموعه سيستم با
و نفتي رژيم جمهوري اسالمي 
فعاليت مي كند و در كنار وظيفه 

، "دور زدن تحريمها"پولشويي و 
به طور فعال در خدمت پركردن 

جيب گردانندگان قُدرتمند خود نيز 
  . قرار دارد

هاي آقايان زنجاني و "فعاليت"
ضراب يك سرنخ جالب از 
چگونگي غيب شدن بخشي از 

 دستكم درآمدهاي نفتي كشور و يا
خارج شدن ارقام "پرنسيب ُكلي 

 به دست مي "نجومي از كشور
آقاي عماد حسيني، يك . دهد

نماينده مجلس، در بهمن ماه 
 بيالن جالبي از اين امر داده 1390
گُزارش رسمي ديوان ": است

برايمان مالك است، ] محاسبات[
آن چيزي كه به ما ابالغ شده اين 

 ميليارد دالر در 1.2است كه 
بودجه، ُگم نشده، اما هزينه كرد 
آن مشكل دارد؛ هرچند رييس 
ديوان محاسبات عقيده ديگري 

البته در . دارد و مي گويد ُگم شده
 بيشتر از اين است، حدود 86سال 

 حدود پنج 87دو ميليارد و در سال 
 12.1 هم 89در سال . ميليارد دالر

   ".ميليارد دالر است
 گُزارش حجت االسالم روحاني در

صدروزه خود به چاله هاي سياه 
 اشاره كرده و جمع و "نظام"مالي 

مجموع ": تفريق كرده بود
درآمدهاي نفتي و ارزي كشور در 

 ميليارد 750طول دولت گُذشته به 
دالر رسيد، اين در حاليست كه 
همان دولت، بدهكارترين دولت 

   ".بود
در ابتداي ماه جاري نيز آقاي 

 نماينده ديگر عوض حيدرپور، يك
تراز ": مجلس مالها فاش ساخت

مالي درآمدها و هزينه هايي كه در 
دولتهاي نُهم و دهم انجام گرفته 

 100نشان مي دهد رقمي حدود 
 ميليارد دالر بالتكليف 150الي 

   ".وجود دارد
ناگفته پيداست كه آگاهي 

 از چپاول خزانه "نظام"مسووالن 
زات عمومي، نه به پيگرد و مجا

كسي منتهي گرديده و نه به اين 
آقاي بابك . روال خاتمه داده است

زنجاني شاهد زنده همزيستي 
 و فساد "نظام"مسالمت آميز 

است؛ وي با وجود علني شدن 
اختالس نزديك به سه ميليارد 
دالر و همچنين لو رفتن تباني 
براي غارت شركتهاي تامين 
اجتماعي، نه تنها تاكنون تحت 

قرار نگرفته، بلكه همچنان پيگرد 
در حوزه آنچه كه پشتيبانان 

 "فعاليت اقتصادي"قُدرتمندش 
  . مي نامند، به كار گرفته مي شود

  

  ردپاي داراييهاي غارت شده 

  مردم ايران در تُركيه
 منصور امان
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   .....موسيقي

  
حمله شديد آلمودووار به دولت 
اسپانيا در مراسم جوايز سينمايي 

   اروپا
، كارگردان سرشناس "پدرو آلمودووار"

اسپانيايي در سخنراني به هنگام دريافت 
جايزه افتخاري در مراسم اهداي جوايز 
سينمايي اروپا كه در شهر برلين برگزار 

ي شد، به شدت به سياستهاي دولت فعل
  .كشورش حمله كرد

  
 ساله كه جزو موفق 64اين كارگردان 

ترين و شناخته شده ترين چهره هاي 
سينمايي اسپانيا در جهان است، گفت 
كه حكومت اسپانيا در مقابل مشكالت 

 "ناشنوا و بي تفاوت"بزرگ آن كشور 
وي به شدت سياستهاي فرهنگي . است

دولت محافظه كار اسپانيا را نقد كرده و 
  .  توصيف كرد"رقت بار"را آن 

 پرحرارت خود به هآلمودووار ضمن حمل
سياستهاي رياضت اقتصادي كه توسط 
دولت محافظه كار اسپانيا به اجرا 

از مقاومت و مبارزه مردم "گذاشته شده، 
 "كه قربانيان اين حكومت هستند

  .تمجيد كرد
از زمان روي كار آمدن دولت جديد 

ز جمله بودجه فعاليتهاي فرهنگي و ا
سينما در اسپانيا به شدت كاهش يافته 

  .است
  

مجلس ايران دفن اعضاي 

يلوداگز در قطعه هنرمندان را 

   بررسي كرد

كميسيون فرهنگي مجلس رژيم 
جمهوري اسالمي دفن اعضاي مقتول 

) سگهاي زرد ("يلوداگز"گروه موسيقي 
در قطعه هنرمندان گورستان بهشت 

  .زهرا در تهران را بررسي كرد
  

ماه گذشته دو برادر به نامهاي آرش و 
سروش فرازمند كه از اعضاي اين گروه 
موسيقي بودند، توسط يك ايراني ديگر 
به نام علي اكبر رفيعي در نيويورك 

وزارت ارشاد پرداخت . كشته شدند
هزينه انتقال اجساد از آمريكا به تهران 

  .رد كرد
منتقدان مي گويند كه زماني اين دو 

ران بودند، از وزارت ارشاد برادر در اي
مجوز فعاليت نداشتند كه در آن صورت 
به گفته آنها نمي توان عنوان هنرمند به 

  .آنها داد
گروه يلوداگز هفت سال پيش در تهران 

كسي از گربه "تشكيل شد و با فيلم 
، ساخته بهمن "هاي ايراني خبر ندارد 

  .قبادي به شهرت رسيد
  

 39هايي براي فيليپين؛  ترانه

   39خواننده، 

  

ستارگان دنياي موسيقي پاپ از جمله 
 به منظور كمك به " آدل" و"بيانسه"

جمع آوري پول براي صليب سرخ 
فيليپين، هر كدام آهنگي را براي 
گنجاندن در آلبومي كه قرار است به 

  .كنند  مي اين مناسبت منتشر شود، اهدا 
 آهنگ از 39قرار است در اين آلبوم، 

هايي چون  ه و گروها خواننده 
، "ليدي گاگا"، "U2"،"بيتلها"
، "آليشيا كيز"، "جاستين تيمبرليك"
باب " و "امينم"، "كايلي مينوگ"

  . گنجانده شود"ديلن

هايي براي  ترانه "اين آلبوم كه 
 نام دارد، با همكاري "فيليپين

خوانندگان و گروههاي موسيقي، 
  كمپانيهاي اصلي ضبط و پخش

براي كمك به كنندگان موسيقي 
  بازماندگان توفان در فيليپين شكل مي

  .گيرد
 نوامبر در 8 در روز "هايان"توفان 

فيليپين بيش از پنج هزار كشته و صدها 
  .خانمان برجا گذاشت  هزار نفر بي

  
از پيوند هنر خواننده پينك فلويد 

   و سياست مي گويد

  
 خواننده  آهنگساز و،"زراجر واتر"

كه به دليل ، "ك فلويدپين" يشين گروهپ
ارايه آثاري الهام گرفته از شرايط موجود 

و اعتراض به آن شهرت ويژه اي دارد، 
 Le Mur a در يك مصاحبه با راديو
Des Oreillesين سوال كه ه ا ب

نظر وي در باره افرادي كه موسيقي او 
را دوست دارند ولي با التقاط آن با 

: گفت  چيست،سياست راضي نيستند
فكر مي كنيد كه هنرمندان بايد اگر "

مشان را مانند سگهاي الل باشند و د
پالستيكي از پشت داشبورد زندگي 
تكان بدهند، بهتر است از سر راه من 

 و مرا تلف انودتخ وقت د وكنار بروي
  ".نكنيد

  
   .....كتاب

نشده  سه داستان منتشر

سالينجر به فضاي آنالين نشت 

  كرد

، "ينجرجي دي سال"سه داستان از 
، به فضاي "ناتور دشت"نويسنده 

  .اينترنت نشت كرده است
، "اقيانوس پر از توپهاي بولينگ"
 پيش از اين در دو "تولد" و "پاوال"

كتابخانه دانشگاهي آمريكايي، صرفا 
اولين . براي مطالعه در دسترس بود

داستان به ويژه از اهميت زيادي 
برخوردار است چرا كه در آن نشانه 

از آنچه بعدا در ناتور دشت شكل هايي 
  .گرفت، به چشم مي خورد

  
در روزهاي گذشته يك نسخه اسكن 
شده از داستانها در يك وبسايت اشتراك 
گذاري فايل آپلود شد و به سرعت در 

  .فضاي آنالين پخش شد
، "سه داستان"اين مجموعه با عنوان 

جلد ساده سياهي دارد و همچنين شامل 
 ,Little به ناشرش، نامه اي از سالينجر

Brown and Companyاست .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  20بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
تالش براي دقيق و كامل بودن كار، ": دقت به نكات ريز مهم است" -

، مخترع، بنيانگذار و مدير 2011 - 1955استيو جابز، ( "ارزش اش را دارد
  )"اپل"ارشد اجرايي شركت 

 "ايي نمي رسيدم اگر من همه قواعد را رعايت كرده بودم، هرگز به ج-
 )، بازيگر، خواننده و مانكن مشهور آمريكايي1962 - 1926مريلين مونرو ،(
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  رويدادهاي

   هنري ماه
  19بقيه از صفحه 

  
كتابي درباره رودكي جايزه بوكر 

  روسيه را گرفت

ترين جايزه ادبي كشور روسيه به   مهم
 نوشته "بازگشت به پنجرود"كتاب 

 ، زندگي رودكي  درباره"آندري ولوس"
  .شاعر بزرگ ايراني تعلق گرفت

ولوس در رمان خود آخرين روزهاي 
   مورد عالقه شاعر-زندگي رودكي 

 را به تصوير كشيده -سلطان بخارا 
مورد بي رودكي در پايان زندگي . است

 قرار مي گيرد و پادشاهمهري و خشم 
كارش به شكنجه، كور شدن و اخراج 

  . كشد  از دربار مي
 رودكي كه با كمك ،در اين كتاب

پسركي به شهر زادگاهش پنجرود 
گردد، داستان دوران طاليي   بازمي
 و روزهاي پرجالل و شكوهش زندگي

  .كند  را روايت مي
  

  .....شعر
  

 درباره شاملو روي پرده يمستند

  سينما 

  

 "پرواز در دايره حضور" مستند  بلندفيلم
كه به تهيه كنندگي و كارگرداني مختار 

پور درباره شخصيت و زندگي   شكري
 روز چهارشنبهاحمد شاملو ساخته شده، 

ينما سالن شماره يك س  آذر در20
سپيده و در قالب بخش مسابقه ملي 
هفتمين جشنواره بين المللي سينماي 

 آذر 24و ) سينما حقيقت(مستند ايران 
 روي فلسطين سينما 2در سالن شماره 

  .رود  پرده مي

در اين فيلم عالوه بر آيدا كه از 
هاي   همسرش سخن گفته، چهره

محمود دولت : فرهنگي و هنري شامل
هاني، مسعود آبادي، سيمين بهب

كيميايي، جواد مجابي، علي اشرف 
درويشيان، ايران درودي، محمدرضا 
اصالني، علي رفيعي، محمد شمس 
لنگرودي، حافظ موسوي و محمد 

  .اند  يعقوبي هم از شاملو سخن گفته
 شعر ، فيلم اين در نيزشهرام ناظري

 شاملو را با ساز و آواز در متن "طرح"
  .  اجرا كرده استفيلم

  
  ......ماسين

  

جايزه يك عمر فعاليت سينمايي 

  جشنواره برلين براي كن لوچ

والن جشنواره بين المللي فيلم ومس
 "برليناله"برلين اعالم كردند كه در 

سال آينده كه شصت و چهارمين سال 
برگزاري اين جشنواره مهم اروپايي 

 "خرس طاليي"است، جايزه افتخاري 
كن "براي يك عمر فعاليت سينمايي به 

 كارگردان قديمي و سرشناس ،"لوچ
انگليسي اهدا خواهد 

  .شد
  
، مدير "ديتر كوسليك"

جشنواره بين المللي 
فيلم برلين به هنگام 
 :اعالم اين خبر گفت

كن لوچ يكي از "
بزرگترين كارگردانهاي 
اروپايي است كه در آثار 
وي به زندگي، 
سرنوشت و نيازهاي 
افراد توجه بسيار دقيقي 

 همزمان مي شود و
همواره نگاه انتقادي به 
جامعه در قالب شيوه 
هاي گوناگون منعكس 

  ".شده است
كن لوچ هفتاد و هفت 
ساله هيچگاه از اين 
جشنواره جايزه اي 

  دريافت نكرده است
  

 در ليال خالدجلوگيري از شركت 

جشنواره بين المللي سينماي 

    در سوئدتبعيد

  
 يازدهمين رليال خالد كه قصد شركت د

المللي سينماي تبعيد در   بينجشنواره
 به بهانه اينكه حضور ،سوئد را داشت

وي در سوئد امنيت ملي اين كشور را 
 موفق به دريافت ويزا ،مختل مي كند

ين ه ااينكه ب  پيامي ازدروي . نشد
 و تشكر كرد د، دعوت شده بوجشنواره

  .را ارزشمند خواند نآ
از يكي " : گفت در پيام خودوي

يي كه در جشنواره به نمايش در فيلمها
 زندگي من كه ؛ درباره من است،مي آيد

در واقع نماد تاريخ مدرن فلسطين است 
و گوياي واقعيت رنجي است كه بر 

 رنجي ؛مردم فلسطين تحميل شده است
كه پيامد اشغال سرزمين ما توسط 
اسراييل بوده و همچنان تا امروز ادامه 

   .دارد

جشنواره شما يك اقدام عملي در 
راستاي همبستگي و مقاومت عليه 
تمامي اشكال بي عدالتي و اختناق در 

جايي كه خود را نشان دهد، مي  هر
من از اين فرصت استفاده مي . باشد

كنم و گفته چه گواراي انقالبي را 
جا كه بي  او گفت هر. يادآوري مي كنم

  ".تعدالتي وجود دارد، آنجا خانه من اس
  

ت اروپايي با اديدار هي

  جعفرپناهي و نسرين ستوده

يك هيات اروپايي در سفر به ايران، 
 را به نسرين ستوده، "جايزه ساخاروف"

وكيل و حقوق دادن و جعفر پناهي، 
اين جايزه را پارلمان . فيلمساز اهدا كرد

اروپا به فعاالن حقوق بشر اهدا مي كند 
و و در آذر ماه سال گذشته به اين د

در آن هنگام نسرين ستوده . تعلق گرفت
در زندان بسر مي برد و جعفر پناهي در 

اجازه ساختن فيلم نداشت 
و ممنوع الخروج بود و از 
اين رو امكان حضور آنها 
براي دريافت جايزه سلب 

  .    شده بود
ديدار هيات پارلماني اروپا 
با دو فعال مزبور، موجب 
واكنشهاي متناقضي در 

. مت ايران شدمحافل حكو
كاظم در همين رابطه 

يس كميته روابط يجاللي، ر
پارلمان اروپا در مجلس 

كه مجلس با اين ديدار  مدعي شد ايران
مخالف "مخالف بوده و اين عمل را 

دانسته، اما اين    مي"عرف ديپلماتيك

جواد الريجاني،  ديدار با موافقت محمد
يس قوه قضاييه يالملل ر  مشاور بين
  . ته استصورت گرف

  

 ناميدن چاق: هنرپيشه هاليوود

در تلويزيون بايد غيرقانوني افراد 

  شود

 در  اولباس و ظاهر كه "جنيفر الرنس"
 Catching مراسم فرش قرمز فيلم

fire  مورد انتقاد و شوخي برخي رسانه
هاي آمريكايي قرار 

در گفتگو با ، گرفته بود
، مجري "باربارا والترز"

را چ": آمريكايي گفت
توهين به آدمها خنده 

  "دار است؟
 ساله 23اين هنرپيشه 

كه در قسمت تازه 
 مجموعه فيلمهاي

Hunger 
Games نقش 

 را "كتنيس اوردين"
 : افزودبازي مي كند،

ول ورسانه ها بايد مس"
تاثيري باشند كه روي 

  نسل 
  

حاال  .جوان مي گذارند
 مسخره كردن يكباره

دختري كه يك لباس 
ده دار زشت پوشيده، خن

! گفتن كلمه چاق خنده دار شده! شده
من فكر مي كنم كه چاق خواندن آدمها 

  ".بايد غيرقانوني شود
مي خواهم بگويم اگر ": الرنس افزود"

براي سيگار و سكس و حرفهاي ركيك 
مقررات مي گذاريم چون روي نسل 
جوان ما تاثير مي گذارد، چرا نبايد 

 آدمها قانون ناميدندرباره چاق 
  "اريم؟بگذ

جنيفر الرنس كه امسال براي بازي در 
 جايزه اسكار "دفترچه اميدبخش"فيلم 

گرفت، پيش از اين از مجله ها و برنامه 
 Fashionو  E! هايي مثل
Police كه از "جوان ريورز" با اجراي 

ظاهر زنها ايراد مي گيرند، انتقاد كرده 
وي گفت كه شنيدن حرفهاي منفي . بود

 او اين احساس را درباره ظاهرش، به
مي دهد كه انگار به دبيرستان بازگشته 

  .است

  
  23بقيه در صفحه 
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مبارزه كارگران پوشاك تداوم 

 باوجود عقب نشيني بنگالدش

  كارفرمايان 
 سپتامبر 26در دفاع از ماركسيسم، 

، بيش از 2013 سپتامبر 21از  - 2013
دويست هزار كارگر صنعت پوشاك 

 با ، زن هستندبنگالدش كه اكثراً
برگزاري راهپيمايي و اعتصاب بر 

 از زدخواسته خود مبني بر افزايش دستم
  . كيد مي ورزندا دالر ت100 دالر به 38

بور تنها پنج ماه بعد از زاعتراضات م
فروريختن يكي از كارخانه هاي صنعت 

 فاجعه اي كه ؛ردگيپوشاك صورت مي 
 سبب كشته شدن بيش از هزار كارگر

 شرايط ناامن محيط كار  كه درگرديد
 چند سنت در ساعت مشغول به براي

ران كارگر به از همين رو، هزا. كار بودند
خيابانها آمدند و خواستار اصالح شرايط 
كار و مجازات خاطيان و عامالن فجايع 

  .بور شدندزم
درصد از  80صنعت پوشاكصادرات 

درآمد كشور بنگالدش را تشكيل مي 
 دومين صادر كننده  اين كشوردهد و

. بعد از چين است پوشاك در جهان
اچ "، "تاسكو"، "وال مارت"شركتهاي 

و "پري مارك"، "گپ"، "مآند ا 
 زنجيره بسياري ديگر از خرده فروشان

 غربي از مصرف كنندگان صنعت اي
. شمار مي آينده پوشاك بنگالدش ب

دولت بنگالدش و شركتهاي غربي بعد 
از فاجعه اي كه ابعاد جهاني پيدا كرد و 
اعتراضات متعاقب آن، به كارگران قول 

، من سازنديدادند تا شرايط كاري را ا
دستمزدها را افزايش دهند و به 
بازماندگان كشته شدگان غرامتي 

 اما تاكنون هيچكدام از. پرداخت كنند
يده  قول و قرارها جامه عمل نپوشاين

 كه قرار بود "جنوا"در نشست . است
 شركت فراملي جهت رسيدگي به 29

 كشته يا وضعيت بازماندگان كارگران
گرد هم بور ز در فاجعه ممجروح شده

  .  شركت حضور يافتند9تنها يند، آ
اگرچه دولت بنگالدش و صاحبان 
سرمايه با تشكيل كميته اي با افزايش 

 ، موافقت كردند دستمزدهشتاد درصدي
ولي تظاهرات كارگران كارخانه هاي 

 بيانگر قهرآميز، در شكلپوشاك اخير 
تضاد آشتي ناپذير منافع كارگران با 

  . صاحبان سرمايه است
رگران صنعت پوشاك دستمزد كا

را زنان  درصد آن90بنگالدش كه 
 نصف دستمزد ،تشكيل مي دهند
 كه در صنعت استكارگراني كامبوجي 

درصد از 60. كار مشغولنده مشابه ب
توليدات پوشاك بنگالدش به كشورهاي 

درصد به آمريكا صادر مي 23اروپا و 
رو، صاحبان كار در رابطه با  از اين. شود

 ، كارگرانتمزد افزايش دسخواست
بحران ساختاري اقتصادي سرمايه داري 
را بهانه قرار داده اند و مترصدند تا با 

 محيط كاهش دستمزد و امكانات ايمني
 سود حاصل شده از توليد پوشاك را كار،

ليكن، . دستكم ثابت نگاه دارند
تداوم و راديكاليسم جنبش  گسترش،

مين منافع اصنعت پوشاك بنگالدش، ت
ي شركتهاي غربي، ضد كارگر

كارفرمايان و دولت بنگالدش را با موانع 
مشكالت بيشماري روبرو ساخته  و

  .است
  

درصد از زنان آمريكايي يا در 41

فقر يا زير خط فقر زندگي مي 

  كنند
گزارشهاي  - 2013رويتر، اول اكتبر 

موسسه ها و تشكلهاي مختلف نشانگر 
رشد فزاينده فقر ميان زنان آمريكايي 

 قانون  مليمركز"بنابه تحقيقات . است
پيرامون فقر و درآمد زنان  "زنان آمريكا

بين  كه و خانواده هاي آمريكايي
انجام شده،  2012 تا 2000سالهاي 

 تمام سطوح سني را در ،معضلِ فقر
گزارش اعالم مي دارد اين . برمي گيرد

درصد 11كه فقر ميان زنان در آمريكا از 
در سال درصد 14.5 به 2000در سال 

  .  افزايش يافته است2012

  
 ابراز "مركز ملي قانون زنان"تحقيقات 

مي دارد كه ميزان فقر ميان مردان 
، برابر با 2012مجرد و سالمند در سال 

 بوده كه اين رقم براي زنان درصد6.6
ميزان .  استدرصد11 در شرايط مشابه

ساله يا  65فقر، بين زنان مجرد 
درصد 18.9، 2012سالمندتر در سال 

است و براي مردان مجرد در شرايط 
 شده مدرصد اعال11.9سني مشابه، 

  . است
 ميليون زني كه 17.8، از 2012سال در 

 7.8 نزديك به ،در فقر بسر مي برند
 دالر 5585 درآمدي كمتر از  نفرميليون

سرپرستي فقيرترين . در سال داشته اند
 16 بيش از  يعني جمعيتيكودكان

 يك كودك از هر(ميليون كودك 
، )كودكي كه در آمريكا زندگي مي كند

 درميزان فقر .  استشان  مادراناتنها ب
 40.9، 2012بور در سال زخانوارهاي م

 درصد براي 8.9درصد در مقايسه با 
كودكاني مي باشد كه توسط هر دو 

عضو والدين، پدر و مادر، نگهداري مي 
  . شوند

  هزار زن يا587، تقريبا 2012سال 
 سرپرست خانوار كه ان درصد از زن13.2

طور تمام وقت همه سال را كار كرده ه ب
 درصد از 62.  در فقر بسر برده اند،اند

 درصد از ديگر 65زنان سياه پوست و 
) آمريكاي جنوبي(زنان رنگين پوست 

  . زندگي را در فقر سپري مي كنند
، دريافتي ناخالص باالمحاسبات  در(

ماليات، حقوق قبل از كسورات شامل 
مين اجتماعي، بيكاري و ابازنشستگي، ت

  )نگهداري از فرزندان منظور شده است
  

شرايط بحراني زنان و دختران 

موجب فروپاشي جامعه سوريه 

  شده است
جنگهاي  - 2013 دسامبر 6اخبار زنان، 

داخلي سوريه سبب افزايش قتلهاي 
كودكان و از كارافتادگي ناموسي، ازدواج 

بسياري از . سيستم بهداشتي شده است
زنان و دختران سوري توسط نيروي 
سركوبي مورد تجاوز جنسي قرار گرفته 
و از سوي خانواده و خويشاوندان خويش 

بر اساس گزارش . طرد گشته اند
، قربانيان "تامسون رويتر"موسسه 

تجاوز اگر با متجاوزان خود هم ازدواج 
 ننگ خويشاوندان همچنان با داغكنند، 

كودكان و .  روبرو هستندو جامعه
دختران جوان بخش بزرگي از قربانيان 

  .تجاوز جنسي را تشكيل مي دهند
 شهروندان  نفر ازبيش از دو ميليون

 سه سال كشمكش  جريانسوريه در
بين دولت و نيروهاي اپوزيسيون به 

 لبنان و تركيه ،كشورهاي عربي
زنان مهاجر داراي . اندمهاجرت كرده 

فرزند كه در كمپها و مناطق حاشيه اي 
و روستايي كشورهاي ميزبان مستقر 
گشته اند نيز از خطر تجاوز و آزار و 

بسياري . اذيتهاي جنسي در امان نيستند
شان را وادار  دختران جوان خانواده هااز 

مين ا زيرا قادر به ت،به ازدواج كرده اند
  .  نيستندمعاش و نيازهاي آنان

بر اساس گزارش سازمانهاي مدافع 
حقوق بشر و زنان، برخي از مردان 
كشورهاي عربي جهت ازدواج با دختران 
جوان وارد سوريه مي شوند كه هدف 

استفاده و بهره كشي واصلي شان سو
سن برخي از . جنسي از آنان است

قربانيان شبكه هاي مافيايي قاچاق 
از انسان و بهره كشي جنسي، كمتر 

  .يازده سال است

بيش از نيمي از جمعيت سوريه بي 
خانمان شده اند كه زنان و كودكان 

را تشكيل مي  بخش وسيعي از آن
 سيستم بهداشتي از سوي ديگر، .دهند

 به شدت هدف حمالت اين كشور
نيروي سركوبي دولت بشار اسد قرار 

درصد از  60گرفته و بيش از 
شور بيمارستانها و كلينيكهاي سراسر ك

تعداد بيشماري از . شده استتخريب 
پزشكان و پرستاران كشور مجبور به 

كه از  طوريه  ب،ترك كشور شده اند
، تنها "آلپو"پنج هزار پزشك در شهر 

مرگ و . سي و پنج نفر باقي مانده اند
نبود  در اثر مير زنان باردار و نوزادان

امكانات بهداشتي براي زايمان روندي 
طي و نبود مواد قح. تصاعدي دارد

غذايي نيز زندگي نسل آينده سوريه را با 
  . خطري جدي مواجه ساخته است

  
برگزاري كنفرانس جهاني زنان 

  بومي

 - 2013 اكتبر 31خبرگزاري استراليا، 
كنفرانس جهاني زنان بومي با شركت 
دويست زن از سراسر جهان در شهر 

. پرو برگزار گرديد، پايتخت "ليما"
ومي، نظرات و راه مشكالت زنان ب

بور از زحلهاي گوناگون در كنفرانس م
سوي شركت كنندگان عنوان و ارايه 

يكي از فوايد برگزاري چنين . شد
كنفرانسي آشنايي با چگونگي برخورد 
زنان بومي با مشكالت روزمره جهت 

 مي  رويارويياتخاذ استراتژي مناسب
  . باشد

كاهش خشونت جنسي، تبعيض 
ش زنان در تصميم جنسيتي و ارتقا نق

گيري و سياست گذاري اجتماعات 
 كه در بوداز مهمترين مسايلي  بومي،
كنفرانس مورد بحث و گفتگو قرار اين 

 مرگ و مير كودكان و تشديد. گرفت
 به امكانات آموزشي هاعدم دسترسي آن

مثابه ه و بهداشتي در مناطق بومي ب
موضوعي چالش برانگيز كه نسل 

نقراضي تدريجي بوميان جهان را با ا
 مسايلي بود كه ديگر از ،روبرو ساخته

مورد گفتگو و بحث شركت كنندگان 
  .قرار گرفت

  
زنان مصري به مبارزه جهت 

  شان اميدوارند تحقق مطالبات

زنان  - 2013 نوامبر 15گاردين، 
مصري در جنبش عدالت طلبانه عليه 
دولت حسني مبارك و محمد مرسي از 

 و قابل نقش بسيار برجسته، ويژه
شانه به شانه آنها . ستايشي برخوردارند

مردان در اعتراضات سراسري شركت 
كردند، در قلب انقالب ايستادند و بر 
مطالبات همگاني مبني بر تحقق 

 تاكيددموكراسي و عدالت اجتماعي 
   شجاعتها و فداكاريها، باوجود. ورزيدند

 بر اساس "تامسون رويتر"موسسه 
  رد كه موقعيت  مي دامتحقيقاتي اعال

زنان مصري بدتر از موقعيت زنان در 
  حقوق. ديگر كشورهاي عربي است

  22بقيه در صفحه 

  ييزنان در مسير رها
 نآناهيتا اردوا
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  ييزنان در مسير رها
  21بقيه از صفحه 

بديهي زنان مصري در دوران بعد از 
انقالب مورد توجه قرار نگرفته و آنان 

عنوان ه ارتش ب. نده اده شدرانبه حاشيه 
نهادي مردانه بر دوران بعد از انقالب 
نظارت دارد و از هم اكنون اصل مهم 
قانون اساسي پيرامون مشاركت زنان در 

 عمد ناديده گرفته  بهنمجلس توسط آ
 شمارارتش قصد دارد . شده است

 9 تن به 64نمايندگان زن مجلس را از 
  . نماينده كاهش دهد

از ديگر سو، هيچكدام از اعضاي كميته 
. بازنگري قانون اساسي، زن نيستند

ماموران دولتي هنوز به آزار و اذيت زنان 
راهپيمايي كننده مي پردازند و از لمپنها 

ه ير و آزار و اذيت زنان بجهت تحق
وسيله برهنه كردنشان و تجاوز جنسي 

آزمايش شنيعِ باكرگي . استفاده مي كنند
هنگام دستگيري زنان معترض بر جاي 

اينها همگي يك پيام را . خود باقي است
براي زنان دارد كه آنان مي بايست 
صحنه سياسي كشور را به مردان واگذار 

  . كنند
 تهاجم اين برابر ر دمدافعان حقوق زنان

همه جانبه ابراز مي دارند كه چنين 
 مروجان تبعيض جنسيتي اجازه اي به
 دورهدولت مرسي در . نخواهند داد

 برخي از حقوق زنان را باطل ،قدرت
  لغو شد، چند همسريمنوعيت م،ساخت

طرح كاهش سن ازدواج مطرح گرديد و 
براي حق طالق زنان محدوديتهايي در 

 دستبرد به حقوق زنان از .نظر گرفته شد
 بر واقعيت "اخوان المسلمين"سوي 

 زيرا سهم ،جامعه مصر تطابق نداشت
عظيمي از نيروي كار مصر در همه 
بخشهاي اجتماعي و اقتصادي به زنان 

  . تعلق دارد
 اين است كه  ديگرموضوع قابل اهميت

آگاهي زنان مصري با توجه به شركت 
ل جدي در دو انقالب، در ميدان عم

 به بيان ديگر، زنان ؛ارتقا يافته است
مصري ديگر زنان قبل از انقالب عليه 

بعد از .  حسني مبارك نيستنددولت
ه  بهار عربي، زنان مصري بهايانقالب

درستي دريافته اند كه پيوندي تنگاتنگ 
تشان با مبارزه براي ابين تحقق مطالب

دموكراسي و عدالت اجتماعي وجود 
 خود ايمان آورده و به قدرتآنها . دارد

مترصدند تا مبارزه را با تشكليابي، 
ه سازماندهي و برگزاري گردهمايي ب

خويش بر موانع، تابوها و ان همراه متحد
غلبه كرده و تا تحقق  ارتجاعي سنتهاي

دموكراسي و عدالت اجتماعي به مبارزه 
  .ادامه دهند

  
 نرخ اخراج كارگران زن در ايران

  رسيد درصد 43 به

، نهم آذر )ايلنا(كار حكومتي اري خبرگز
مسوول اتحاديه كارگري  - 1392ماه 

مازندران، زهرا صادقي، زنان را نخستين 
قربانيان بحران اقتصادي در ايران 

وي ابراز مي دارد كه . معرفي مي كند
مشاغل كم درآمد و پرزحمت با ساعات 

طوالني و غيرقانوني كار با دستمزد 
 در اختيار زنان پايين تر نسبت به مردان،

 زنان كارگر در صف نخست  وقرار دارد
نرخ اخراج كارگران . اخراجيها قرار دارند

 به 1384درصد در سال 33زن از 
افزايش يافته  1390درصد در سال 43

نرخ مشاركت اقتصادي زنان . است
 درصد مي 67درصد و براي مردان 6.12
  .باشد

  
دوچرخه سواري در قاهره جهت 

  ار جنسي زنانمخالفت با آز

 - 2013 نوامبر 26سايت اخبار زنان، 
زنان و برخي از مردان جوان مصري با 
دوچرخه سواري در قاهره، مخالفت خود 

.  كردندمرا با آزار و اذيت جنسي اعال
همبستگي با  براي ابراز حركتاين 

مخالفان آزار جنسي و ارتقا آگاهي 
بور صورت زپيرامون ژرفش پديده م

  . پذيرفت
كنسول "اساس بررسي و تحقيقات بر 

 در شش استان مصر در سال "ملي زنان
 مرد، بيش 2088 زن و 2320، از 2008

 94هل و ا درصد از زنان مت72.4از 
درصد از زنان مجرد مورد نوعي از آزار 

اين در . جنسي در خيابانها قرار گرفته اند
 از مجموع آمار سراسر حاليست كه

 22.2 كهنتيجه گرفته مي شود  كشور
 درصد از 21.7درصد از زنان متاهل و 

 قرار گرفته آزار فيزيكيآماج زنان مجرد 
  . اند

واحد بسط مشاركت "در همين رابطه، 
 در همكاري با "زنان سازمان ملل

 Enactusسازمان دانشجويي جهاني
تالش مي كند تا با جلب حمايت و 
همياري دانشجويان دانشگاههاي مصر 

اسري، توجه و ايجاد كمپيني سر
ب كند و لمعضل جاين شهروندان را به 

 آگاهي همگان را فراهم رشدموجبات 
  . سازد

بور بخشي از پروژه هاي زكمپين م
ساالنه سازمان ملل در راستاي پيشرفت 
مشاركت سياسي و ايجاد امنيت 

شمار ه اقتصادي زنان در سراسر جهان ب
  .مي آيد

  
 حكم سنگسار در حياتتجديد 

  افغانستان

 - 2013 نوامبر 25ايت خبري زنان، س
وزير دادگستري افغانستان با ارايه 
طرحي خواستار اجراي حكم سنگسار در 

 رابطه جنسي خارج از مالعام براي
ديدبان حقوق بشر و . زناشويي شد

 مسووالن افغانستان ابراز مي دارند كه
در طرح تجديد نظر پيرامون مجموعه 

نگسار  حكم س،قوانين كيفري افغانستان
هل و حكم شالق در ا متافرادبراي 

 مجرد در نظر گرفته افرادمالعام براي 
   .شده است

مدافعان و فعاالن حقوق بشر ابراز مي 
دارند كه افغانستان در حال بازگشت به 

سازمان حقوق بشر . دوران طالبان است
مصرانه از دولت افغانستان خواسته است 

طرح را رد كند و از همه اين كه 

كلهاي جهاني و ياري دهندگان مي تش
خواهد كه با ارسال پيامي روشن و 
صريح، سياستمداران افغانستان را از 

 بر سرمايه آنثيرات مضر پذيرش ات
  .گذاري ها در افغانستان آگاه سازند

از هنگام سرنگوني طالبان تاكنون 
ميلياردها دالر صرف پيشرفت و اصالح 

زنان پيرامون مسايل ه ويژه حقوق بشر ب
شده كه بسياري هراس دارند كه طرح 

 همه فعاليتهاي پيشين را نقش ياد شده
  .بر آب سازد

  
  تبعيض در دستمزد در آمريكا

واشنگتن "بر اساس گزارش مندرج در 
، با اينكه 2013 دسامبر 11 مورخِ "پست

 سال در اخذ 32زنان آمريكايي زير 
با مردان در رقابت مدارك دانشگاهي 

هم سن و سال خويش پيشي گرفته اند، 
ولي كماكان درآمد و دستمزدي كمتر از 

در . مردان همكار خود، دريافت مي كنند
 حاضر، درآمد زنان در ساعت، حال
درصد دستمزد مردان هم سن و سال 93

اين . خود در شرايط كاري برابر است
درصد رشد 67، 1980ميزان از سال 

دولت، برابر با  ارداشته و بر پايه آم
  . است1979باالترين ميزان در سال 

نرخ متوسط دستمزد زنان  سال گذشته
درصد 84در هر گروه سني در آمريكا، 

دستمزد مردان در شرايط كاري برابر 
 38اين در حاليست كه . بوده است

، در 25 - 32درصد كارگران زن بين 
. آمريكا داراي مدرك ليسانس هستند

اي كارگران مرد در دوره بور برزميزان م
  . درصد مي باشد31سني مشابه، 
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  خشونت خانگي

بنا بر تحقيقات  - 1392 آذر 5هرانا، 
 88 ،"سازمان دفاع از قربانيان خشونت"

درصد از زنان كردستان و سنندج قرباني 
ميزان خشونت . خشونت خانگي هستند

در  شهر اهواز عليه زنان در تهران باال و
بور خشن ترين ز معضل ممصداقهاي

  .  استشهر معرفي شده
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم ،جاللي

پزشكي ابراز مي دارد كه نتايج تحقيق و 
 12 در ميان 83طرح ملي كه در سال 

 مركز استان 28 زن در 600هزار و 
ست كه از آن ا حاكي ،انجام شد

ي درصد از زنان از ابتداي زندگ66.3
تحقيقات، اين در . درگير خشونت هستند

ت مرتكبان خشوناعمال درصد  10.5
در اين تحقيقات . بسيار شديد بوده است

درصد از زنان خشونت را در سال  53
به گفته . اند  نخست ازدواج تجربه كرده

 ،جاللي، از ميان زنان تحقيق شده
 روبرو خشونت فيزيكيبا درصد 28.2

ونتهاي درصد خش 19.2و شده اند 
  ازدواجفيزيكي مربوط به يك سال اول

تصور اين همچنين برخالف . بوده است
كه ميزان خشونت در سال اول بعد از 

 باشد،تولد فرزند و دوره بارداري بايد كم 
اما در اين زنان تحقيق شده خشونت در 

  . خارج از انتظار بوده استدوره هااين 

جهانشمول بودن حقوق بشر و 

   ايرانرژيم ضد بشري

  زينت ميرهاشمي 
   آذر 19فراسوي خبر سه شنبه  

مردم ايران در شصت و پنجمين سالگرد 
تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر، 
همچنان زير سيطره حكومتي قرون 
. وسطايي و ضد بشري به سر مي برند

نصيب مردم ايران تنها يك امضا در 
. پاي اعالميه جهاني حقوق بشر است

ب اعالميه جهاني دو سال پس از تصوي
 ميالدي 1950حقوق بشر، در سال 

حكومت ايران آن را )  خورشيدي1329(
  . امضا كرد

مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر كه در 
 ميالدي 1948روز دهم دسامبر سال 

 خورشيدي در مجمع 1327برابر با سال 
عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، 
 تا به امروز شامل حال مردم ايران نشده

بسياري از حاكمان كشورهاي . است
ديكتاتوري و مذهبي با تكيه بر قوانين 
شرعي و با توجيه شرايط فرهنگي 
خاص، حقوق شهروندي مردم، به ويژه 

بر همين روال . زنان را نقض مي كنند
ديكتاتوري واليت فقيه با دست آويز 
قراردادن شرايط خاص و با استفاده از 

د به مذهب، نه تنها خود را پايبن
پيمانهاي مطرح شده در اعالميه جهاني 
حقوق بشر نمي داند، بلكه نقض حقوق 
بشر را با تحميل قوانين ارتجاعي 

  . نهادينه كرده است
 30اعالميه جهاني حقوق بشر شامل 

رژيم واليت فقيه حتا به . ماده است
. رعايت يك ماده آن هم تن نداده است

در مقدمه اعالميه فوق اساس آزادي، 
الت و صلح در جهان را، شناسايي عد

حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشري و 
حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان 

 يعني آخرين 30در ماده . دانسته است
هيچ يك «:ماده اعالميه فوق آمده است

از مقررات اعالميه حاضر را نمي توان 
به نحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا 

 كه گروهي يا فردي متضمن حقي شود
بنا بر آن، بتواند به فعاليتي دست زند، يا 
كاري انجام دهد كه هدف آن از بين 
بردن حقي از حقوق و آزاديهاي مذكور 

  . »در اين اعالميه باشد
از آنجا كه مفاد اين اعالميه براي 
كشورهاي امضا كننده الزام آور نيست، 
بسياري از دولتها و منجمله رژيم ايران 

الزامي . نقض مي كنندتمامي مفاد آن را 
كردن منشور حقوق بشر و پيمانهاي 
وابسته به آن، حفره هايي كه به بي 
عدالتي و پايمال كردن آزادي منجر مي 

  .شود را كاهش مي دهد
درود بر زندانيان سياسي در زندانهاي 
ايران، از اوين و گوهر دشت تا زندان 

كه در اعتصاب غذا ....اهواز و زاهدان و
ود به اعتصاب غذا كنندگان هستند و در

در زندان ليبرتي و حاميان آنها در 
سراسر جهان كه در اعتصاب غذا هستند 
و براي دفاع از حقوقشان كه همان 
حقوق بشر است از جان خود مايه 

  .گذاشته اند
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  20بقيه از صفحه 

  .....تاتر 
  

  دردر تبعيداتر ايرانيان يبيستمين فستيوال ت

  شهر كلن

شهر   در"تبعيد اتر ايرانيان دريت"بيستمين فستيوال 
 –متهم "جشنواره امسال با نمايش .  شدركلن برگزا

كار كرد ه اتر آمستردام آغاز بي، با اجراى گروه ت"تبهكار
به كارگردانى ) لندن  ( "به ياد نيست"ايش و با نم

  .دداريوش رضوانى به پايان رسي
 ترانه " خانم بهرخ بابايي"روز افتتاحيه بعد از تياتر اول،

هاى آذرى و فارسى خواند و با رقص تياتر عروسك 
  كوكى با الهام از شعر فروغ فرخزاد ادامه پيدا كرد 

جديدش مريم آخوندى با گروه  روزهمچنين در اين 
به روى صحنه ) بر گرفته از پارسى و جاز ("پاز"بنام 
 است كه ترانه هاى اصيل و آواز هنرمندي او .آمد

 و اين بار نيز با "جاز" و "پاپ " را با موزيك ايراني
  . ه استه دادي اراارزشي با كارهاي تلفيق كرده و "پر"
  

  .....شعر 

  مهرداد عارفاني اشعاري از  

  

   بر شما مبارك بادسال نوي ميالدي
  سالي پر از شعرهايي كه چاپ نمي شدند

  بدويم توي راهروهاي اوين
  نور پردازي كنيم
  :كارگردان بگويد 

  كات
  

  فيلم برود كن
  جايزه ببريم

  سالي كه من سينه را بدهم جلو
  خرچنگ نباشد وسط پرچم

  شير باشد شير
  

**** 
  

  آلبوم در صندوق 

  باز كه مي شوم
د و رنگ سپيد و سياه مي همگي ساكت مي شوي

  شود
  نه بمب دستي مي سازيد, بدون حركت 

  

  نه كوكتل مولوتف
  1357يادگاري 

  نه روي خرده هاي شيشه مي دويد و
نه پرچم هايتان را در باد ي كه نمي وزد تكان مي 

  دهيد
  يادگاري خرداد شصت

  نخ بادبادك را سفت گرفته ام
  و مي ترسم از درآكوال در سينما ايران

  67گاري تابستان ياد
  مي ترسم از صداي اذان

  آقا نشسته بود روي اسب: توي عكس 
  حاال نيست روي ديوارمادر بزرگ

  !اتوبان از اتاق گذشته است 
  بوي پرتقال مي دهد هر چيز و از رودخانه مي گذرد

  زير پـــل چه سربازاني براي ماهي آزاد
  با تفنگ مي دوند
  :بر قلوه سنگ ها 
  چكه هاي خون

  باغه هاقور
  نمي شود نفس كشيد: توي صندوق هم كه مي داني 

  همچون گياهان رسته در تاريكي
  نگران

  :با اندامي از سايه آنقدر رفته ايد كه ديگر
  نه نسيمي مي وزد, نه آفتابي مي سوزد 

خبرهاي تازه همان است كه هر روز در اين آسمان 
  چوبي و قفل

  در هم كشيده مي شويد و رعد و برقي بلند
 از چشم هاي شما توي اين تاريكي مي گذرد

   
 

  خشن ترين دست ها  
 

 زيباترين چيزها را پرداخت كرده اند
 مثل انقالب

 تحويل مي دهند و مي روند
 ساعت استراحت

 تمامشان شبيه به هم هندوانه مي خورند و چاي 

  

   
 
 

  
  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 اردوان، جعفر تاي آناه،يرهاشمي منتيز

   سامعي مهده،يپو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران       نبر

 امـا بـديهي     .و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و          
جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه  

دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     
مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    

شود، بيان كننده    امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
 بـا نظـرات   نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت    

. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           
بيـان كننـده   ) با نام و يا بدون نام  (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبـرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق        

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              انادا آمريكا و ك
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و          
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

  

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   آذر27چهارشنبه ... فراسوي خبر
رژيم واليت فقيه زير آثار نخُستين 
جرعه جام زهر هسته اي در حال 

هياهوي به . پيچ و تاب خوردن است
راه افتاده گرد سفر يك هيات 
پارلماني اروپا به ايران و نزاع داخلي 
مقامها و نهادهاي حكومتي كه آن را 
همراهي مي كند، بخش ديگري از 

  . امدهاي ناخواسته استاين پي
ديدار هيات هشت نفره مزبور با دو 
تن از معترضان شناخته شده، خاُنم 
نسرين ستوده و آقاي جعفر پناهي، 
به يك جنجال پر سروصدا در 
باالترين سطح سياسي جمهوري 

در حالي كه . اسالمي دامن زده است
حكومت اُميد فراواني به بهره برداري 

يات پارلماني اروپا تبليغاتي از سفر ه
بسته و براي خرج كردن آن در 
معامله هاي بازرگاني حساب باز كرده 
بود، اكنون آن را آماج حمالت تُند 
خود قرار داده و مجلس از يك سو و 
دولت از سوي ديگر، به تبريه خود از 

  . برنامه سفر هيات مزبور مي پردازند
همزمان، باند رقيب دولت از بررسي 

كُميسيون امنيت ملي موضوع در 
مجلس خبر داده و احتمال احضار 
وزير خارجه به مجلس را به ميان 

دولت نيز به نوبه خود، . آورده است
حريفانش را مسوول سفر هيات و 

در يك . ديدارهايش معرفي مي كند
، )سه شنبه(گام جلوتر، روز گذشته 

رييس ديوان عالي كشور، 
 متهم "خيانت" را به "دولتمردان"
  .ردك

با توجه به اينكه سفر هيات اُروپايي و 
ترتيبات آن از پيش هماهنگ شده 
بوده، بخش اصلي درگيري پايوران 
حكومت را مي توان در طبقه بندي 

 و براي گل آلود "جنگ زرگري"
كردن آب و پوشش دنباله دار شدن 

آنها .  جاي داد"نرمش قهرمانانه"
مايل به برجسته شدن اين زاويه 

ر از عقب نشيني هسته اي ناگُزي

نيستند، بيشتر از همه به دليل هراس از 
تحرُك بيشتر مخالفان و منتقدان و 

 "نظام"پيشروي جامعه در قلمروي كه 
  .وامي گذارد

با اين همه و به رغم ژستهاي خشم 
آلود و ناراضي ميزبانان هيات ياد شده، 
يك مقايسه ساده هم مي تواند نشان 

رستادگان اُروپايي با دهد كه دعوت از ف
وجود آگاهي از گُنجانده شدن مساله 

 در دستور سفر آنها، يك "حقوق بشر"
عقب نشيني آشكار نسبت به رويكرد 

 در سال گُذشته است كه به "نظام"
دليل طرح همين موضوع، مانع از سفر 

  . هيات پارلماني اُروپا شد
چرخش مزبور به خوبي تنگنا و نياز 

 كاهش يا رفع حاكمان ايران به
تحريم "مجازاتهاي بين المللي فراتر از 

 كه در تواُفق ژنو بدان اشاره "هسته اي
از سوي . گرديده را آشكار مي سازد

ديگر، براي تاجران و فروشندگان 
اُروپايي، انعطاف نمايشي مالها يك گام 
ضروري براي زدودن ترديدهاي اخالقي 
و سياسي در كشورهاي خود در مورد 

امله با افراد و حكومتهاي معاشرت مع
  . ناپذير است

اقدامات "بي ترديد اين پرسش كه 
 استبداد مذهبي چه ماهيت و "مثبت

گُستره اي دارد، كسب و كار بازرگانان 
حريص يا هياتهاي پيش قراول كه راه 
آنها را هموار مي كنند نيست، اما 
دستكم در اين مورد مشخص، پرسش 

.  هم نمي تواند بشودمزبور حتي مطرح
جنجال سياسي و درگيري مقامهاي 

 ظرفيت "نظام"حكومت نشان داد كه 
مانور گرد بند ناف حياتش را حتي به 

  . طور ظاهري و سطحي هم ندارد
آنچه كه امروز شدني نيست، به معناي 

زهري . ناممكن بودن هميشگي نيست
كه آقاي خامنه اي و همدستان گام به 

 رو به "مش هنرمندانهنر"گام در حين 
. عقب مي چشند، به تدريج اثر مي كند

فشار جامعه مي تواند به اين پروسه 
شتاب بخشد و به موازات آن، تفاهمهاي 
فاسد خارجي با ماهيت منفعت طلبانه را 

  . بي اثر سازد

 

آذر، تا آخرين نفر،  16

  آخرين نفس
 

  ليال جديدي
 
 

   آذر16شنبه ... فراسوي خبر
انزدهم آذر، آمد و سر به سر، بار دگر ش

  در قلوب مردم شعله افكند
جنبش دانشجويي ايران، به خون 

  شهيدان، در ره خلقمان، خورده سوگند
كه تا آخرين نفر، آخرين نفس، كوشيم 
و بشكنيم، ديوار اين قفس در ره آزادي 

   ايران
قندچي و بزرگ نيا در شريعت رضوي، 

 پرچم مقاومتي را بر 1332 آذر سال 16
افراشتند كه نماد آزاديخواهي و مقاومت 

اين روز . نسل آگاه و جوان گشته است
نقطه عطفي در جنبش دانشجويي است 
كه سالها پيش از آن نمود پيدا كرده 

بيش از نيم قرن مبارزه در برابر . بود
فاسد و رژيمهاي فاسد از جمله دو رژيم 

ديكتاتوري شاه و استبداد مذهبي 
 .جمهوري اسالمي

  
به همانگونه كه سركوب جنبش 
دانشجويي با ريختن خون اين سه 
قهرمان براي ديكتاتوري شاه سخت و 
سنگين تمام شد، مقاومت شكست 
ناپذير اين جنبش، جمهوري اسالمي را 

از اين روست . نيز به زير خواهد كشاند
هوري اسالمي كه در عين حال كه جم

طي سالها تالش كرده با فريبكاري و 
جعل، حكومت ننگين خود را به اين روز 
مرتبط كند، هر سال در آستانه فرا 
رسيدن روز دانشجو هر چه بيشتر بر بار 
امنيتي و خفقان زاي دانشگاه افزوده تا 
دانشجويان نتوانند خشم و نارضايتيهاي 

  .خود را بروز دهند
جوياني كه به خاطر امروز به نام دانش

خواسته هاي حق طلبانه و عدالت 
خواهانه خود در گوشه سلولهاي 
هولناك جمهوري اسالمي بسر مي برند 
و حتي از امكانات به اصطالح قانوني 
هم بهرمند نمي شوند، به نام 
دانشجوياني كه جان خود را به خاطر 
باورهاي حق طلبانه شان از دست داده 

 از دانشگاه اخراج اند، شكنجه شده و يا 
 

 
 
 

  شهداي فدايي 

  دي ماه 
 

 خـاطره جمـالي     -اهللا كريمي    فتح: رفقا
 حـسين  -هـا     مرتضي حـاج شـفيعي     -

ــان  ــدي -محموديـ ــضي احمـ  - مرتـ
الـديني    محمد زين  -سيروس قصيري   

پـور    فاطمه حـسن   - يوسف زركاري    -
ــيل  ــي -اص ــن روح ــران   بهم  -آهنگ

ــوروزي -مــسرور فرهنــگ   - حــسن ن
ــه  ــس(فاطم ــاني ) يشم ــاهرخ -نه  ش
اولين شهيد جنبش دانـشجويي     (ميثاقي  

 خـدابخش شـالي  بـه        -) خارج كـشور  
دست دژخيمان شاه و خميني در مبارزه       
براي دموكراسي و سوسياليسم از سـال       

 .  تاكنون به شهادت رسيدند1350
  
 
 
 

گرديده اند و بياد آنان كه به اعتراضات 
 گسترده در دانشگاه و در خيابانها دست

ند و هدف وحشيگري مزدوران زد
بسيجي و لباس شخصي و امنيتي قرار 
گرفتند، حك شده و پاس داشته مي 

  .شود
حكومت جمهوري اسالمي يكبار ديگر 
با تغيير شكل ظاهري و روي كار 

 نشان "اعتدال"آوردن رييس جمهور 
داده است كه ظرفيت هيچگونه 
اعتراض و شنيدن صداي آزاديخواهي 

ويژه دانشجويان را مردم ايران و به 
از اين رو، اين مبارزه تا سرنگوني . ندارد

حكومت واليت فقيه و تا برقراري 
آزادي و دمكراسي و روزي كه دانشگاه 
پر شور و فعال در سرنوشت كشور 

  .مداخله گر باشد، ادامه خواهد داشت
با درود به همه زندانيان سياسي و به 

 از ويژه در روز دانشجو به زندانيان دربند
جمله مجيد توكلي، ضيا نبوي، شبنم 
مددزاده، بهاره آيت، مجيد دري، عبداله 
مومني و بسياري ديگر، روز دانشجو را 

               .پاس مي داريم
  
 
  

 آثار جام زهر هسته اي در سفر 

  هيات اروپايي
  منصور امان

 


