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  یبرتي به لی حمله موشكنيچھارم
 با دهها يبرتي كمپ ل،ي به وقت محلقهي دق15 و 21 در ساعت ،ي د5 روز

 به ي حمله موشكني چهارمنيا. فروند موشك از انواع مختلف هدف قرار گرفت

 از بنگالها و يادي است كه در اثر آن بخش ز2013 در سال يبرتيكمپ ل

 ي ملي شورارخانهي دبي هاهيس اطالعبر اسا.  نابود شديبرتي لساتيتأس

 مجاهدان خلق، محمد جواد صالح ي حمله موشكني در اثر اران،يمقاومت ا

 حمله نياز مجروحان ا (يارتي زييحي محمود برنافر، عباس نامور و  ،يتهران

  .  مصدوم و مجروح شدندگري تن د71 و دهيبه شهادت رس) تكارانهيجنا

 شناخته شده كه ستي تروركي واثق البطاط، ،يبرتي به لي بعد از حمله موشكيه است؛ ساعات شورا آمدرخانهي دبهي اطالعدر

فرمانده « تحت عنوان مسخره تكاري آخوند جنانيا.  حمله را به عهده گرفتني اتي است، مسئوليصرفاً اسم  مستعار مالك

  .» كرده استكي شليبرتي و خمپاره به كمپ لوشاي موشك كات20ن گروه يا« گفت تريبه رو»  المختاريارتش شبه نظام

  

 خود استفاده  اتي پوشاندن جناي به اسم البطاط براي از ماسكي كه مالكستي بار نني اولنيا

 يبرتي به لي حمله موشكني روز پس از اول4 ،يعني) 2013هيفور13 (91بهمن25روز . كند يم

 رد گم كردن و از يدولت عراق برا و ي آخوندميرژ« اعالم كرد يي هي اطالعي طرانيمقاومت ا

 مي ساخته و پرداخته رژيستي گروه تروركي» كتائب حزب اهللا« دانند ي كه همه مييآنجا

 دست دي جدي صحنه سازكي كند به ي عمل مي با دفتر مالكي است كه در هماهنگيآخوند

ردند تالش ك»  المختارشيج« تحت عنوان دي گروه خود ساخته جدكيزدند و با علم كردن 

اسم »  المختارشيج«. ....  جلوه دهندزي و تمنديو بشتي جناني خود را از اني خونيدستها

 ي و مالكي خامنه اني و خونفي كثياست كه توطئه ها» كتائب حزب اهللا« همان ي برايگريد

  .» بردي مشيرا در عراق پ
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  خامنه ای در مدار َنرِمش و ُغِرش
  مهدي سامع

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

كاغذ پاره .  سياسي كه به وسيله خامنه اي مهندسي مي شد، همه جا به چشم مي خوردرسوايي دروغ و دولهاي آن كوتوله

بوي تعفن . ا در مقابل چشم ولي به سندهاي معتبر تبديل شده و قطعنامه دان واليت خامنه اي سوراخ سوراخ شده استه

  .نظام به مشام همگان رسيده و البته اينها هنوز از نتايج سحر است

ن گيران، شعبده بازان و قرار بود رمالها، جادوگران، ِج. قرار بود در ريل گذاري جديد مقام معظم، جهان احمدي نژادي شود

اما آن . ساحران در كنار مداحان، چاقوكشان و اوباشان دست در دست هم روياي تهوع آور ولي فقيه را تحقق بخشند

روياهاي جنون آميز و بيمارگونه، اكنون در ژنو پرپر مي شود و در اين ميان البته راز و رمز گَپ و ُگفتها و توافقهاي 

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

اسراييل نيز با دهها كانال و منجمله عوامل اش در وزارت خارجه جمهوري . دارند، زيرا خود يك طرف معامله هستند

 6به اطالعات محروم مي شود؟ رقباي دولتهاي پس چه كساني از دسترسي . اسالمي از چند و چون معامالت با خبر است

خانم اشتون نيز وظيفه دارد تا تمامي كشورهاي . كشور طرف معامله، از كانالهاي رسمي در جريان توافقات قرار دارند

فقط به نظر مي رسد كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دست به دست هم داده اند تا . اتحاديه اروپا را در جريان قرار دهد

همين موضوع به خوبي نشان مي دهد كه از نظر سران نظام و به ويژه . مردم ايران به طور روشن در جريان امور قرار نگيرند

ولي فقيه، اين مردم هستند كه دشمن بايد به حساب آورده شوند و بنابرين امور حساس از چشم و گوش آنها بايد پنهان 

حقيرانه اش بي خبر نگهدارد و هزينه اين » نرمش«اري مي خواهد مردم را از عمق خامنه اي بزدالنه و با پنهانك. بماند

» ليبرتي«عقب نشيني اجباري را از جيب مردم و مبارزان سياسي و به ويژه مجاهدان ساكن در كمپ بدتر از زندان 

  .اما رويدادها خود به بهترين شكل سخن مي گويند. بپردازد

  

 20عمده ترين اقدام تعليق داوطلبانه غني سازي «:صالحي رييس سازمان انرژي اتمي گفت دي، علي اكبر 30روز دوشنبه 

 درصد عمال 20 آبشار در نطنز و چهار آبشار در فردو قطع مي شود و تا حوالي ظهر توليد 2درصدي است كه اتصاالت 

و بازرسان امروز از انبارها بازرسي قرار بوده در تاسيسات اراك، آب سنگين وارد محوطه راكتور نشود ....متوقف مي شود

همچنين بازرسان امروز از اصفهان بازديد كردند كه يكسري اقدامات را براي ...كردند و مشخص شد كه آب سنگين نداريم

 درصد نبوده ايم و پنج سال قبل تقاضا كرديم 20از ابتدا بارها گفتيم دنبال غني سازي ...ساخت سوخت اراك متوقف كنيم

  )ايرنا(». درصد در نيت ما نيست و به دنبال غني سازي در سطوح باال نيستيم20كه ورود به غني سازي و گفتيم 

  .به جز مواردي كه صالحي نام مي برد، اقدامات ديگري هم بر طبق توافق اجرايي توسط رژيم بايد انجام گيرد

خالصه يادداشت تفاهم فني «فيد با عنوان  دي متن كامل بيانيه معاون مطبوعاتي كاخ س27صداي آمريكا در روز جمعه 

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

قلب اراك هسته يي از تپش «براي همين است كه سايت شبكه خبر با حسرت و اندوه فراوان حرفهاي صالحي را با عنوان 

  .سياهپوش شد» هولوكاست هسته اي«با تيتر بزرگ » وطن امروز«منتشر كرد و روزنامه » افتاد

  

برخي از تحريمها را به شكل مرحله اي كاهش » داوطلبانه«رژيم، آمريكا و اتحاديه اروپا نيز » داوطلبانه«در مقابل اقدامات 

 از اهميت اين كاهش براي رژيم فقط جنبه كمي آن نيست، بلكه اين كاهش يك فضاي به طور نسبي مناسب. مي دهند
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اين يك واقعيت انكار ناپذير است كه علت عقب نشيني خامنه اي، وجود . نظر بين المللي براي حكومت فراهم مي كند

اگر تحريمها نبود، ولي فقيه نه در مورد انتخات حسن روحاني عقب نشيني مي كرد و نه در مورد پروژه . تحريمها است

 علت عدم درك موقعيت رژيم و يا به علت منافعي كه در ماندگاري رژيم آن دسته از افراد و جريانات سياسي كه به. اتمي

  . دارند، عوامفريبانه با تحريمها مخالفت مي كردند، اكنون راهي جز اعتراف به ارزيابي اشتباه خود و يا مغلطه گويي ندارند

  

يران با وجود رژيم واليت فقيه و اما در مورد خاص كشور ا. قابل انكار نيست كه تحريمها زيانهايي به مردم مي رساند

 كه مورد 1390 تا 1384رژيم طي سالهاي . سياستهاي ضد مردمي آن، تحريمها براي رژيم شرايط سختي را به وجود آورد

در حالي كه در همين دوران زندگي مردم به شكل . تحريم جدي اقتصادي نبود، درآمد هنگفتي از فروش نفت به جيب زد

  . فاجعه باري بدتر شد

كشورهاي طرف . تن نداده، بايد اساس تحريمها حفظ شود» جامع و فراگير«به گمان من تا وقتي خامنه اي به يك راه حل 

  . »هيچ چيزي مورد قبول نيست مگر آن كه بر سر همه چيز به طور يك جا توافق شود«مذاكره به درستي گفته اند كه 

ا در راه پروژه اتمي هزينه كرده و در ازاي آن زندگي اكثريت مردم را به خامنه اي ميلياردها دالر از ثروت مردم ايران ر

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

ي است كه عقب نشيني در پروژه بديه. بايد به هر نحو تالش كرد تا اين عقب نشينيها به نقطه غير قابل بازگشت برسد

  .اتمي براي مردم ايران هم يك فرصت فراهم مي كند

  

 برگزار شد، 1391در سند سياسي هفتمين اجالس شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كه در بهمن سال 

وژي اتمي بهانه اي براي امروز ديگر همگان مي دانند كه ادعاي مستقل شدن در انرژي و دستيابي به تكنول«:آمده است

ما بارها خواستار توقف كامل تمامي عمليات و اقدامات رژيم ايران در زمينه اتمي شده . دستيابي به جنگ افزار اتمي است

ايم و گرچه بنا به داليل گوناگون اقتصادي و زيست محيطي مخالف استفاده از انرژي اتمي هستيم، اما معتقديم كه مردم 

يط دمكراتيك و با امكان توجه به طرح آزادانه نظرات كارشناسانه بايد در مورد استفاده و يا عدم استفاده ايران در يك شرا

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

بعضي از اين جريانات به تبعيت از خبرگزاري . مي كردند» جيخطر جنگ خار«كه محافل و جريانهاي گوناگوني صحبت از 

بخش گفتمان سازي وزارت اطالعات جمهوري ! رسمي روسيه، در موارد بسيار تاريخ دقيق حمله را هم تعيين مي كردند

نگ اسالمي با طراحي پيچيده و با استفاده از خواست برحق صلح خواهي در افكار عمومي مردم جهان، به توهم خطر ج

ما تا كنون و در چشم انداز قابل ارزيابي براي حمله خارجي احتمال كمي قايل بوديم، هرچند در شرايط . دامن مي زد

پروژه اتمي خامنه اي . پيچيده كنوني چنين امكاني را با توجه به ماجراجوئيهاي واليت خامنه اي نمي توان ناديده گرفت

ايران مي شود و بدين لحاظ ما از عقب نشيني حكومت ايران از اين پروژه منجر به يك فاجعه بزرگ براي مردم و كشور 

مخرب استقبال مي كنيم و آن را به سود مردم و كشور ايران دانسته و گامي در جهت جلوگيري از يك جنگ خانمانسوز 

  ».مي دانيم

  

مقام معظم كه مجبور به .  دانست را بايد روزهاي فالكت واليت خامنه اي1392 دي 30 آذر و دوشنبه 3روزهاي يكشنبه 

نوشيدن جام زهر هسته اي شده، بر خالف اُلدوروم بلدرومهايي كه براي سركوب مردم مي كرد، در اين مورد سياست غير 

جسارتهاي مقام معظم براي اعدام زندانيان سياسي و سركوب مبارزات مردم و يا موشك باران . فعال پيش گرفته است
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ذليالنه با نام مستعار » نرمش«اما وقتي پاي سمبه پر زور خارجي در ميان باشد، . زي نداردكمپ ليبرتي حد و مر

خامنه اي براي دادن كمي دل گرمي به برخي از . مطرح مي شود تا از خُسرانهاي عقب نشيني كاسته شود» قهرمانانه«

  .  دنشان مي ده» ُغرِش«كمي هم » نرمش«باندهاي واليت اش، همزمان با انبوهي 

 اي با حضور خامنه اي،  جلسه«جواد كريمي قدوسي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در مورد توافق ژنو صحبت از 

ام و  من فقيه هستم و سه بار اين متن را خوانده «:مي كند و مي گويد خامنه اي گفته است» سران قوا و تيم مذاكره كننده

 دي 27سايت حكمت سرا، وابسته به باند سعيد جليلي، جمعه (» .آيد مياي به دست ن  سازي هسته  از آن تثبيت حق غني

1392(  

را در آن » اي  سازي هسته  تثبيت حق غني«خواندن توافقنامه ژنو، » سه بار«خامنه اي كه مدعي فقيه بودن است، با 

 ولي فقيه تالش مي كند تا به نظر مي رسد كه.  دي، همان توافق اجرا شود30نديده و با اين وجود اجازه داده كه روز 

حركت . نشان دهد كه جام زهري در كار نبوده و تحريمها نيز هيچ نقشي در تن دادن رژيم به توافقنامه ژنو نداشته است

  »داخل«و ُغرِش براي » خارج«خامنه اي در مدار نرمش و غرش است، نرمش براي 

***  
  

  "کدُخدا"ديدن اه دراز ر
  منصور امان

 به پايان دادن به حمايت از آقاي بشار اسد، روي موج فـشاري          2 آمريكا با مشروط ساختن شركت جمهوري اسالمي در ژنو        

نتايجي كه تحريمهـاي بـين      . كه ايجاد كرده به سمت جلو و رو به محورهاي ديگر چالش با حاكمان ايران حركت مي كند                 

المللي و به ويژه تدبيرهاي فلج كننده نفتي و بانكي در وادار كردن رژيم مالها به عقب نشيني هسته اي دربر داشته است،                       

  . يك مشوق نيرومند در ادامه اين سياست و بهره گيري از آن براي حل ساير مسايل حل نشده ي روي ميز است

اره كه در صورت عقـب نـشيني هـسته اي موضـوع خاتمـه نمـي يابـد و            از اين زاويه، نگراني آقاي علي خامنه اي در اين ب          

هـيچكس بهتـر از رهبـر جمهـوري     . محورهاي ديگري در دستور كار طرفهاي خارجي قرار خواهد گرفت، تاييد شده اسـت          

سلح شدن  براي م"نظام"اسالمي نمي داند كه كانونهاي تنش و بحران و نيز ُنقاط اختالف با غرب به درگيري بر سر تالش             

با اين حال، اين به گونه خودكار بدان معنا نيست كه عقب نشيني از يك محور با پس روي . به بمب اتُمي محدود نمي شود

بازي حساب شده با كارتهاي پر امتياز، نه فقط مي تواند قُدرت چانه زني را باال ببرد، بلكـه                   . در همه جبهه ها مترادف است     

  . ت تواُفقي متوازن بين داده ها و گرفته ها برقرار كنددر جريان عمل نيز قادر اس

اما آقاي خامنه اي و شريكانش بيشتر از آنكه در ميدان جدالي كه خود گشوده بودند، بازي محاسبه شده اي را پيش ببرند، 

قتصادي خويش را نيـز بـر    سازمان يافته بودند و طرح و برنامه هاي سياسي و ا   "همه يا هيچ  "رد  آنها گ . مايل به قُمار بودند   

 لحظه مناسب براي عقب نشيني را از دست داد و بـا هـر فـشار    "نظام"از اين رو،    . همين اساس تدوين و تنظيم مي كردند      

  . خارجي تازه، ميدان مانور آن كوچك تر شد

  

  ؟"هسته اي"چرا تحريمهاي 

ژيم وجـود نـدارد؛ روشـن امـا ايـن اسـت كـه چنـين                 هنوز اطالع روشني از مفاد و محورهاي مذاكرات محرمانه آمريكا و ر           

 در ژنو و به بيـان ديگـر، پـذيرش كنـار گذاشـتن برنامـه           "برنامه عمل مشترك  "مذاكراتي برگزار شده و ُخروجي علني آن        

در همين حال به دشواري مي توان تصور كرد كه توافُـق  . دستيابي به سالح هسته اي از سوي جمهوري اسالمي بوده است       
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ر به طور مجرد به دست آمده باشد و ماجراجويي هسته اي، ايزولـه شـده از مـتن و چـارچوبي كـه آن را دربرگرفتـه،                            مزبو

  .موضوع مذاكره بوده باشد

يك نشانه روشن از مطرح بودن موضوعات بيشتر در دستور كار طرف حسابهاي خارجي جمهوري اسالمي را مـي تـوان در                      

شخص  در. سند تفاهم ژنو مشاهده كرد   اين سند هر جا كه به تخفيف، تعليق موقت يا برچيدن تحريمها در ازاي گامهاي مـ 

هـا، تـالش گرديـده موضـوع        "تحـريم " به   "هسته اي "جمهوري اسالمي اشاره مي شود، بي درنگ با قيد پسوند توضيحي            

سرچـشمه ي ايـن   . ه شـود تفاهم به روشني تدقيق شود و بر تفكيك آن از ساير مـوارد در دسـتور انگـشت تاكيـد گذاشـت            

وسواس، وجود تحريمهاي برقرار شده بيشتري است كه فعاليتهاي رژيم واليت فقيه در پهنه هاي ديگـري را هـدف گرفتـه     

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

  

   تحريمها عليه پروژه هسته اي -1

  يه پايمالي حقوق بشر  تحريمها عل-2

   تحريمها عليه پشتيباني از تروريسم بين المللي -3

      

حال اگر ارتباط درونمايه اي اين سه گروه تحريم از نظر سياسي به كنار گذاشته شود و تنها از جنبه اجرايي و بـراي مثـال    

ته شود، بهم پيوستگي سر خطهاي مزبور و        هاي دخيل، بدان نگريس   الي يا برخورد با افراد و دستگاه      مسدود ساختن منابع م   

  .ناممكن بودن دستيابي به توافُق ُكلي بدون برخورد به همه موارد چالش روشن تر مي شود

بنابراين در كادر موارد اختالف، عقب نشيني هسته اي جمهوري اسالمي آغاز به جريان افتـادن يـك پروسـه فراگيرتـر بـه               

ذاكره كننـدگان      . د در مناسبات مناقشه آميز دو طرف را دخيل مي سازد          شمار مي رود كه تمامي بخشهاي موجو       تاكيـد مـ

 بـه ُنقطـه      به طور عام، حفظ ديناميسمي است كـه تحـوالت را           "تحريم" و نه    "تحريمهاي هسته اي  "غربي در سند ژنو بر      

  . هاي بيشتري را در چشم انداز قرار داده استفعلي رسانده و ايستگاه

ونـدي  "خاُنم  . يكا و اُروپا روي اين هدف را مذاكره كننده ارشد اياالت متحده به روشني بيان داشته است                متمركز بودن آمر  

ما به طور شفاف به آنهـا       ":  پيش از آغاز گفتگوهاي ژنو، در جلسه كُميته روابط خارجي اين كشور توضيح مي دهد               "شرمن

ريمهاي مرتبط با آن انجام مي شود و تحريمهاي مربوط به پايمالي گفته ايم كه مذاكرات فقط در باره برنامه هسته اي و تح

    ".حقوق بشر و فعاليتهاي تروريستي آنها هنوز روي ميز است

  

اين يعني آنها بايد در مـورد مـساله حقـوق بـشر پيـشرفتهاي توجـه       ": وي مفهوم عملي اين رويكرد را نيز بيان كرده است  

روريسم برداشته و بايد اقدامات خود در جهت بي ثبات كردن منطقه و ديگر بخـشهاي               پذيري داشته باشند، بايد دست از ت      

  ".جهان را متوقف كنند

 پيرامون مذاكرات در اين بخش از اختالفها، اطالعات روشني در دسـت نيـست، بـا ايـن            – همانگونه كه گفته شد      –اگرچه  

 در آن "نظام"توضيح شرايط حاضر و درك بهتر موقعيتي كه      حال در شرايط فقدان فاكتهاي مستند، آنچه كه مي تواند به            

در اين كادر، تحوالت مربـوط بـه   . بسر مي برد كُمك كند، توجه و ارزيابي تحوالتي است كه گرد آنها به جريان افتاده است   

  .   هستندحقوق بشر و رويدادهاي مربوط به سوريه كه در اينجا بدان پرداخته مي شود، از اهميت مركزي برخوردار 
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  راستي آزمايي با محور سوريه

در حـالي كـه نشـست مزبـور         . ، آينده آقاي بشار اسد است     2 محور ظاهري اختالف بر سر شركت جمهوري اسالمي در ژنو         

دستور كار خويش را دستيابي به توافُق سياسي براي تشكيل دولت موقت و برگـزاري انتخابـات رياسـت جمهـوري تعيـين        

ار مـي  اما با كمي خراش بر پوسـته رويـدادها آشـك   . كرده است، رژيم مالها مي گويد كه مايل به مذاكره در اين باره نيست 

زُرگ تـر                            گردد كه باقي ماندن يا نماندن آقاي اسد در قُدرت موضوع مركزي نيست و اين امر فقـط در چـارچوب عاليـق بـ

  . اهميت مي يابد

امل اين امر در درجه نخُست ش.  است"عقبه استراتژيك"براي جمهوري اسالمي صورت مساله، حفظ امكان مانور در ميدان  

ها شبه نظامي تحت الحمايه آن در ُلبنان و غزه و از اين طريق باقي ماندن اسـراييل در نـوك   وهباز ماندن گذرگاه تغذيه گر 

الزم به گفتن نيست كه معادله مزبور براي رژيم واليت فقيه نقش سـپر حفـاظتي در   . مگسك نشانه روي و تهديد مي شود      

بنابراين، در صورتي كـه آمريكـا و جانـشينان    . تبرابر تهديدها و خطرات خارجي اي را ايفا مي كند كه متوجه بقاي آن اس              

در شـهريور مـاه     .  را به رسميت بشناسند، اسدها هم مي توانند چمـدان شـان را ببندنـد               "نظام"آقاي اسد نيازهاي امنيتي     

گذشته آقاي رفسنجاني با انتقاد از حمله شيميايي حكومت سوريه به حومه دمشق، نشانه روشني از آمادگي بـراي معاملـه                   

  .ارسال كرد

  

با اين حال چنين نمي نمايد كه طرفهاي خارجي جمهوري اسالمي مايل به داد وستد ُخرد و مدت دار باشند، به ويژه پس                       

  .از وادار كردن جمهوري اسالمي به عقب نشيني هسته اي، اين امر هم سطح با پيشروي آنها و دستاوردهايش نيست

د آقاي خامنه اي و ُشركا بعد از ژنو به شمار مي آيد و انگيـزه رژيـم مالهـا از                     مساله سوريه براي آنها آزمون سنجش رويكر      

پرسش اين است كه عقب نشيني ژنو يك چرخش استراتژيك در آماجهـا و  . تواُفقي كه بدان تن داده اند را آشكار مي سازد 

يا اينكه، تاكتيكي در خدمت هدفهاي نقشه هاي حاكمان ايران است و از تعريف دوباره و جديد عاليق آنها حكايت مي كند    

  كالن پيشين و دريچه اي براي خالي كردن فشار تحمل ناپذير روي آن است؟ 

رويكرد رژيم مالها نسبت به ثبات منطقه خاورميانه از ُلبنان تا افغانستان كه بحران سوريه يكي از چالشهاي آن به حـساب                

اين، اين ُنقطه ديگر اختالف مي تواند مستقل از قرارداد موقت شش ماهه براي بنابر. مي آيد، به اين سووال پاسخ خواهد داد

اسقاط پروژه هسته اي و برقراري مكانيزمهاي فني مانند ُكنترُل و بازرسي، به خوبي در نقش اهرُم ديگري در جهت راستي                     

  . آزمايي مقاصد رژيم مالها به خدمت گرفته شود

  

  "بستن با كدخُدا"پروسه ي 

 اصلي رژيم واليت فقيه در واگذاري خاكريز سوريه، از دست دادن يك فاكتور امنيتي براي بقا و آسيب پذيري بيـشتر        تضاد

 ي اجباري و موافقت با كنار گذاشتن سالح اسـتراتژيك هـسته اي كـه                "نرمش قهرمانانه "اين سووال به ويژه بعد از       . است

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

رون مـرزي و ايجـاد              "عقبه استراتژيك "در نگاه اول چنين مي نمايد كه با تحول ژنو، سياست             بتنـي بـر توليـد اقتـدار بـم 

فضاهاي تنفُسي براي دور نگه داشتن تهديد خارجي از حيات و ثبات رژيم، داراي اهميت بيشتري شده باشد و فراتر از آن،              

اما تنها خراش نـازكي بـر سـطح ايـن اسـتدالل             . اين هدف براي آن به جا مانده باشد       تنها اهرُمي باشد كه در جهت تامين        

 را نيـز    "عقبه استراتژيك "نمايان مي سازد كه پيش زمينه ها و چارچوبي كه منجر به عقب نشيني هسته اي شده، راهكار                   

هـد تـسليم خيالپردازيهـايي ماننـد        بنـابراين اگـر رژيـم مالهـا نخوا        . فاقد موضوعيت كرده و آن را به گذشته سپرده اسـت          
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همزيستي براساس مدل يك جنگ سرد منطقه اي شود، دير يا زود با تنها ُگزينه واقعي كه در برابر دارد، چـشم در چـشم                    

 در ثباتي است كه آمريكا قصد شكل دادن به آن را در خاورميانه زير هژمـوني خـود   "نقش سازنده"خواهد شد و آن ايفاي      

: ام در همان جهتي است كه حجت االسالم حسن روحاني براي تدارك عقب نـشيني هـسته اي نـشان داد                    اين يك گ  . دارد

برخي فكر مي كنند بايد با دنيا جنگيد يا تسليم شد، در حالي كه راه سومي هم وجود دارد و آن تعامل سازنده با جهـان                          "

   ".است

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

  ".بستن راحت تر است

استراتژي اياالت متحده براي ايجـاد حـوزه نفـوذ و           .  وجود دارد  "بستن با كدخُدا  "در حقيقت نيز محورهاي مشتركي براي       

و دگـر سـتيزانه رژيـم اسـتبدادي مـذهبي           منافع و ُكنترُل آن از طريق تجزيه قومي و فرقه اي، بـا ايـديولوژي طايفـه اي                   

جمهوري اسالمي و استفاده از تفاوتهاي ديني و اعتقـادي در نقـش ابـزاري بـراي يـارگيري و جبهـه سـازي، سرفـصلهاي                          

 هـا   "ملت"براين اساس رژيم شيعي ايران مي تواند به عنوان ابزاري در خدمت اين سياست و ژرفش تجزيه                  . مشتركي دارد 

بي به كار گرفته شود و از سوي ديگر، همانگونه كه به ُكنترُل جمعيت شيعي در ُلبنـان، سـوريه و عـراق                       به فرقه هاي مذه   

  .كُمك مي كند، از منافع سياسي و امنيتي آن بهره ببرد

ذار از يك پروسه دردناك و پرتالُطم در ساختار سياسي جمهوري اسـالمي را  با اين حال، به واقعيت گراييدن اين سناريو، ُگ 

در پيش زمينه دارد كه با جنگ سخت قُدرت، تقسيم دوباره منافع و رُفرمهاي ساختاري اقتصاد و سياسـت همـراه خواهـد              

نظام واليت فقيه با مناسبات كنوني از ظرفيت ورود به چنين فرآيندي بي بهره است حتي اگـر بخـشهايي از دسـتگاه                       . بود

  .قُدرت، ضرورت آن را احساس كرده باشند

  

   برآمد  

اين فقط قرارداد موقت شش ماهه هسته اي نيست كه كاراكتر در گُذار تحوالت را به نمايش مي گذارد؛ آرايش اصلي ترين                

 در يك دوره انتقالي است كه طاسها فقط در          "نظام"جناحهاي قُدرت در جمهوري اسالمي گرد آن نيز شناسه قرار داشتن            

  .     نظر به نتايج آن ريخته خواهد شد
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  کاھش می يابد دستمزد پايه
  زينت ميرهاشمي 

بر اساس ماده . ارتقا دستمزد پايه و همخوان كردن آن با نرخ تورم ، خواست عادالنه و بر حق كارگران و مزدبگيران است

تا  . قرار گيردحداقل دستمزد  قانون كار جمهوري اسالمي، نرخ تورم اعالم شده از طرف بانك مركزي بايد پايه افزايش 41

ي ديگر از سو. .بانك مركزي همخواني نداشته استتورم توسط  با نرخ رسمي و اعالم شده كنون هيچگاه افزايش دستمزد

آمارهاي ديگر به استناد حرفهاي  بانك مركزي در رابطه با نرخ تورم و يا ه هاي آماري نهادهاي حكومتي و منجمله آمارداد

  . و قابل اتكا نيست نداشته اعتبارسخنگويان باندهاي حكومتي

همه ي آمارهاي دولت احمدي نژاد، از جمله عدد در حالي كه حسن روحاني و تيم تشكيل دهنده دولت او در آغاز كار  

ماري  بر اساس همان داده هاي آرمزد بگي  اما ميليونها كارگر و،غير واقعي و حتا دروغ اعالم كردندرا  مربوط به نرخ تورم 

 نزديك مي شويم كه سرنوشت شكايت كارگران در 92در حالي به پايان سال . ي بيشتر دچار شدندبه فقر و تنگدستغلط 

  .ه استسرانجامي پيدا نكرد،  با نرخ تورم92اهمخواني مزد سال رابطه با ن

  

 در )دستمزد پايه( گيري بر سر تعيين حداقل مزد شوراي عالي كار و نهادهاي وابسته به آن فعاليت خود را براي تصميم

 دهندگان و ابزارهاي اجرايي آن مانند سناريوي سال گذشته خواهد تركيب تصميم گيرندگان، نظر. كردند آغاز 93سال 

ايه  بودن افزايش دستمزد پنناهمخوا با سال قبل كرده، صحبتهاي حسن روحاني مبني بر تاييد مسالتنها تفاوتي كه ا. بود

  . خوان كردن آن است او براي همبا نرخ تورم و قولهاي بادكنكي

را يكي از مهمترين » افزايش مزد كارگران بر اساس نرخ تورم و مطابق قانون كار«،  اش انتخاباتيحسن روحاني در تبليغات

 درصد افزايش پيدا 40 درصد به حساب آيد و  دستمزد برابر با آن يعني 40اگر نرخ تورم . برنامه هاي خود اعالم كرده بود

اشي از فاصله نرخ تورم و دستمزد در سالهاي پيش تا كنون  همچنان بر زندگي كارگران سنگيني خواهد كند باز هم فقر ن

  .د را در بر داشتبل از رسيدن به جانشيني احمدي نژااگر چه اين شعار انتخاباتي روحاني فقط مصرف ق.  كرد

 ماه 12دستمزد كارگران و مزدبگيران طي .  دارددر اقتصاد بحراني نرخ تورم اول سال با نرخ تورم پايان سال تفاوت زيادي

 و برعكس قدرت در عمل به قدرت خريد آنها اضافه نمي شودسال با توجه به باال رفتن نرخ تورم در شكل غير متعارف، 

جه به افزايش نرخ تورم و عدم افزايش دستمزد پايه بر اساس نرخ تورم،  در حقيقت با تو.خريد را به شدت كاهش مي دهد

   .دستمزد واقعي روز به روز كاهش مي يابد

  

در اين شوي حكومتي . شوي تلويزيوني در رابطه با دستمزد كارگران بر پا كرديك تلويزيون حكومتي ،  دي27روز آدينه 

جز پيشبرد منافع پاسدارندگان چيزي  تلويزيوني سناريوي اين برآمد .جاي نمايندگان واقعي و منتخب كارگران خالي بود

برگزاري چنين نمايشهايي اهميت موضوع افزايش دستمزد به عنوان يك چالش بين كارگران . نبودم استثمار و بردگي نظا

  . و مزدبگيران با حكومت را برجسته مي كند

 ميليون تومان را 1.5 چقدر بايد باشد رقمي بيش از 93شركت كنندگان در اين برنامه تلويزيوني در برابر سوال مزد سال 

پيشنهادهاي داده شده در اين .  هزار تومان براورد كرد906 ميليون و 2يكي از شركت كنندگان خط فقر را . اد دادندپيشنه

اين افراد چون گذشته در نهايت در چارچوب پيشبرد . برنامه جدي گرفته نخواهد شد و تنها يك برنامه تبليغاتي است

  .رقم پايين مزد امضا خواهند گذارددر شوراي عالي كار به داران سياست دولت و سرمايه 
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شوراي عالي كار تركيبي از نماينده دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، نماينده كارفرمايان و نماينده منتخب دولت از 

رقم مي را  در كشور عيشت و زندگي ميليونها مزدبگيرشوراهاي اسالمي كار همه ساله با تعيين دستمزد پايه سرنوشت م

زير تصميم شوراي عالي كار مي گذارند، مدافعان كساني كه در اين كانون امضاي خود را به عنوان نماينده كارگران . زنند

 شده اند در اعضايي از تشكلهاي به اصطالح كارگري غير از انجمنهاي اسالمي كه به رسميت شناختهحتا .  هستندنظام 

   . حق راي ندارندتصميم گيري اين نهاد

افزايش دستمزد و تعيين سبد هزينه زندگي كارگران و مزدبگيران بايد با مشاركت و نظر نمايندگان برآمده از تشكلهاي 

  . مستقل كارگري صورت گيرد تا بتواند از افزايش فقر جلوگيري كند

  

  سبد كاالهاي حمايتي در برابر واقعي كردن دستمزد

» سبد كاالي حمايتي«د به كارگراني كه حداقل حقوق دريافت مي كنند، رژيم اعالم كرد كه در ماههاي بهمن و اسفن

ميزان ناچيز روغن مايع و برنجي كه در سبد كاالهاي حمايتي چينش شده، قبل از پر كردن سفره . پرداخت مي شود

احمدي . ن هوا كندكارگران و مزدبگيران، براي پر كردن بادبادكي است كه دولت روحاني قرار است به نام حمايت از كارگرا

نژاد با سياست صدقه پروري در برابر خواست به حق واقعي كردن دستمزد و برابر كردن آن با نرخ تورم مقابله كرد و اكنون 

حسن روحاني با كمك چند كيلو گوشت و برنج در برابر خواست افزايش حداقل دستمزد در شكل عادالنه و همخوان با نرخ 

يسه كردن يك كيلو برنج و روغن در برابر دزديهاي كالن ميلياردرهاي حكومتي، تحقير كارگران و مقا. تورم مقابله مي كند

  . مزدبگيران است

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

افزايش حقوق خواست عادالنه است كه به . ريبكارانه استاين سياستي ف. تبعيض، نابرابري و فقر را بيشتر دامن مي زند

واقعي كردن ارزش كار، قدرت خريد . مبارزه كارگران براي بهبود شرايط و واقعي كردن ارزش كار آنها ياري مي رساند

 حداقل مزد در با تعيين. هر چه نا همخوان بودن مزد با نرخ تورم بيشتر شود، فقر بيشتر مي شود. نيروي كار را باال مي برد

اگر دولت .  به اندازه يك سوم خط فقر، طبيعي است كه بي عدالتي، فقر و آسيبهاي ناشي از آن افزونتر مي شود92سال 

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

  

 8.5 بين  در گفتگويي با خبرگزاري حكومتي مهر، از تصميم دولت براي ارائه كاالهاي حمايتيكاريكي از كارگزاران وزارت 

در حالي كه بر اساس .  صحبت كرده استنها مي شود،بوده و قانون كار شامل حال آداراي بيمه ميليون كارگراني كه 

 ميليون كارگر در كشور مشغول 5د كه آمارهايي كه در رابطه با همين موضوع در اين خبرگزاري درج شده نشان مي ده

  .  ميليون شامل قانون كار نمي شوند5كار هستند كه فاقد بيمه هستند، به عبارتي اين 

كارگزاران رژيم از سويي شناسايي .  ميليون نفر در هيچ سندي وجود ندارند كه شامل سبد كاالهاي حمايتي شوند5يعني 

  . ل دانسته و اعالم كرده اند كه از راه كارت اعتباري انجام خواهند دادگروههاي كارگري و رساندن كاالها را مشك

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

اي حمايتي و يا صدقه سبده. ، خواستي عادالنه است كه مي تواند به بهبود وضعيت معيشتي كارگران ياري رساند92سال 

  . دادن، شيوه هايي دهن پر كن و براي حفظ نظام در برابر گسترش حركتهاي اعتراضي كارگران است

موقت، نمي تواند هرگونه راه حل . ي شودافزايش دستمزد خواستي عادالنه است كه ميليونها كارگر و مزدبگير را شامل م

  . جايگزين اين خواست شود
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  جهان در آيينه مرور

  

  صاحبنظران ديدگاه از ٢٠١٤ سال
  اقتصادی تحو5ت و منتظره غير سياسی رويدادھای سال

  ليال جديدي

  :مي خوانيد در اين شماره

  اوباما قايآ شما، براي فرصتي -

  خطرناك رابطه -

  غرب چرخش -

  رود مي سوال زير مركزي بانكهاي اعتبار -

  دهندگان راي شورش -

  2014 سال براي جهاني اقتصاد فوروم گزارش -

  ماند خواهد ور شعله همچنان انقالب آتش -

  

 مـديگر ه بـراي  را "خوبي سال" آنها ؛داشتند مشترك آرزوي يك گرفتند، مي جشن را ميالدي نو سال ارسيدن فر كه آنان

 پيش به افكنيم مي نظري نوشته اين در .بودند آرزومند جهان مردم همه براي را خوب سال اين نيز برخي .كردند مي آرزو

 شـنا آ اند، كرده تصوير  براي سال در پيش    آنان آنچه با تا جهان سياسي و اقتصادي امور در نظران صاحب از برخي بينيهاي

  .شويم

 حـال  در كه مجله اين .است داده اختصاص اقتصادي نظران صاحب ديدگاههاي به را خود شماره يك "يستماكونو" مجله

 و يـد آ مـي  در چـرخش  بـه  جهـان  سراسر در آن نسخه ميليون نيم و يك هفته هر شود، مي منتشر هفتگي طوره  ب حاضر

  .است اينترنتي آبونمان هزار صد داراي

  

  اوباما قايآ شما، براي فرصتي

  كند پيدا نفس به اعتماد و گيرد پس باز را رهبري تواند مي غرب

 اكونوميـست  مجلـه  سـردبير  ،)John Micklethwai( "ميكلويـت  جان"

 به كتاب 5 .است داشته حضور جهان سراسر تلويزيونهاي و راديو در و است

 و "نقـص  بي آينده" ،"بجا ملت" ،"كمپاني " ،"جادوگر دكترهاي" نامهاي

  .است نوشته "است سياه خدا"

 از نفوذ و قدرت كه بود اين بر غالب تصور اخير دهه در گويد، مي ميكلويت

 از نخست آمريكا نفس به اعتماد .است چرخيده چين سمت به آمريكا سوي

 و اقتـصادي  بحـران  سپس، .ديد صدمه كرد، بدنام را دمكراسي و انداخت براه نابخردانه كه تروري عليه جنگ و بوش سوي

 منـافع  آسيا در چين ديگر، سوي از .افزود آن بر گشت، 2013 سال در دولت تعطيلي سبب كه سنا مجلس كارايينا درآخر

 .گرفـت  خـود  به دفاعي موضع ،عراق و افغانستان در جنگ نقاهت دوران شدن طي دليل به اوباما .برد پيش مصرانه را خود

  .واگذار كرد اي منطقه قدرتهاي به را نآ ليتومسو و كند هدايت خوبيه ب را عرب بيداري دوران نتوانست وي
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 سـال  در": كنـد  مـي  توصـيف  اينگونـه  را 2014 الس انداز چشم ،دوران اين از مختصري شرح از پس سردبير اكونوميست 

 امـا  سـوال  .گرفت خواهد قرار تري ينپاي مقام در چين و تر قوي آينده سال در آمريكا .خورد خواهد بهم تعادل اين 2014

 بـا  شـده  يـاد  تحـول  نه؟ يا زد خواهد جهان بر را خود مهر و كرد خواهد استفاده فرصت اين از اوباما آقاي آيا كه است اين

 كـه  دليـل  بـدين  آمريكا اما داشت خواهد 2014 سال در تري سريع رشد همچنان چين .شد خواهد آغاز اقتصادي لمساي

 مـي  پـر  را پيـشين  هاي حفره اند، شده كاره  ب مشغول قبلي قوت به  دوباره ها كارخانه و كرده حل را خود بانكي مشكالت

  ".بود خواهد چين از بيشتر مراتب به جهاني رشد در كاآمري سهم بازار، پولي تبادل وزنه با واقع در .كند

 آمريكـا  بـه  بتواند دالر است  11000 كه چين سرانه درآمد تا كشيد خواهد طول سال دهها": گويد مي ديگر جايي در وي

 سـال  در .رود مـي  پيش بهبودي سمته  ب آمريكا بزرگ، شركتهاي با رابطه در ديگر، سوي از .برسد دالر است  55000 كه

 در ،بـود  چـين  بـه  متعلق كمپاني 4 ،جهان بزرگ شركت 10 از .داشت بيشتري جذابيت چين دولتي داري سرمايه 2009

 ،شـود  اداره دولـت  دسـت ه  بـ  كـه  اي سـرمايه  كه شدند متوجه بتدريج سهامداران اما. آمريكا در كمپاني 3 تنها با مقايسه

 ايـن  .بـود  يآمريكاي كمپاني 9 ،جهاني بزرگ شركت 10 هر از 2013 سال در رو اين از .دارد همراه هم را دولت "دخالت"

 به  متعددي  وامهاي. بود خواهيم 2014 سال در ديگري بحران شاهد ما اما چين در. نبود يآمريكاي كه بود "پتروچين" تنها

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

  ".گشت خواهد چين در بانكي

 بـه  كـه  اسـت  كـشور  دو هر در درآمد كم هاي توده وجود ،كند مي اشاره بدان ميكلويت قايآ كه ديگري توجه قابل نكته

 از نفـر  50 ثـروت  و در چين     است دالر ميليارد 6/1 مبلغ سناتورها از نفر 50 ثروت ،آمريكا در .دنمعترض قانونگذاران ثروت

  .باشد مي دالر ميليارد 94 مبلغ اين كشور ملي كنگره عضايا

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

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

  

  خطرناك رابطه

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

 مجله مالي بخش سردبير و اقامت دارد لندن در) Edwar Car( "كار ادوارد"

 "تـايمز  فايننـشيال " با مدتي همچنين او .باشد مي كشور اين در اكونوميست

 .اسـت  تجـارت  و زيـست  محـيط  انـرژي،  در وي تخصص و كرده مي همكاري

 گهـواره  امـا  ،باشد آرام اقيانوس قرن ما نقر است ممكن": گويد مي كار آقاي

 آقـاي  حـد  چـه  تـا  ندارد تفاوتي .بپذيرد را اين نيست حاضر سرسختانه تمدن

 كنـد،  متمركز] چين[ به سمت آسيا     را خود خارجي سياست كند تالش اوباما

 ايـن  2014 سال در .شود كشيده خاورميانه سمت به گشته ناچار دفعات به او

  .دراماتيك شكليه ب احتماال شد، خواهد داده بروز تري روشن شكل به امر

 خارجـه  امور وزير ،"كري جان" اينكه خاطره  ب نه و است غيره و ليبي مصر، سوريه، در خونين درگيريهاي خاطر به نه اين

 راه وا دنبـال ه  بـ  هيچيـك  نمي رسـد   نظر به كه (ببرد صلح سوي به را فلسطين و يلاسراي كرده متعهد را خود اوباما آقاي

 ،دارد پيـشين  جمهـور  روسـاي  از كمتـري  قدرت كه ايران جديد جمهور يسري ،روحاني كه است خاطر بدان اين .)بيافتند

 قـضاوتي  امـر  ايـن  در اوباما قايآ موفقيت عدم يا موفقيت .باشد داشته تفاهم كشورش اي هسته برنامه باره در است آماده
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 خواهـد  تـصوير  نيـز  را خاورميانه آينده همزمان و داد خواهد شكل را اوباما خارجي سياست  در بر خواهد داشت،    را تاريخي

  .كرد

  :دليل سه به آنهم و باشد آساني راه اين كه ندارد را تصور اين هيچكس

 بيـشتر  جنـگ  براي انداز چشم هماندازه   همانبه   دارد، وجود اتمي لهمسا حل انداز چشم كه ميزان همانه  ب آنكه نخست

  .شود مي

 هم  است  ماست سفيد اينكه سر بر حتي كه ييآمريكا سناتورهاي .كند نمي تحمل را اي هسته سالح است گفته بارها ااوبام

 اوبامـا  اگر حتي .كردند توافق اي هسته ايران با مخالفت سر بر 1 بر 90 راي با 2012 سال در برسند، توافق به توانند نمي

  .شد خواهد كشيده جنگ به احتماال و كند باز سر از را وضعيت اين واندت نمي هم باز ايران بكشد، دست خود قول از هم

 كـه  جديد جمهور يسري براي است اي هديه برسد، نيمه به صفر از ايران  مناسبات با  اگر حتي كه است اين مشكل دومين

 دسـت  در را وضعيت آمريكا كه شود مي سبب موفقيت اين .كند شانه به شانه عرب بيداري با را خود دولت كند مي سعي

 و ضـرب  زيـر  را  آن رژيـم  و كند فلج را ايران تحريمها كه هست نيز اين امكان همچنين .كند رها ديگر مسلمان كشور يك

 پـول  ارزش و رسيده نيم به ،تشكيل مي داد    را كشور اين درآمد درصد 80 ،2011 سال در كه نفت فروش .دهد قرار فشار

 بفكـر  كـه  كنـد  مـي  وادار را دولـت  آسيبها اين .رسيده درصد 40 به تورم رسمي، شهايگزار بر بنا .است كرده پيدا كاهش

 سـطح  گـرفتن  نظـر  در بـا  .كشيد خواهد طول ماهها، دستيابي به اين هدف      بخواهد ايران هم اگر اما .بيافتد فوري تسكين

 بكنند  لطفي سازي اعتماد از پيش كه نيستند حاضر كشورهاي طرف ايران و بود خواهد  نيازسخت يتوافق به ،اعتماد ينپاي

  .جهت بردارند  بيابند، گامي در ايناطمينان كامال زمانيكه تا و

 كه آنچه بنابراين .بكشد آغوش به را "بزرگ شيطان" كه ندارد قدرت آنقدر روحانيمشكل سوم از اينجا شروع مي شود كه  

 هـم  و داده نـشان  خـوش  روي هم دوگانه برخورد كرده،    او كه حال به تا .است اي خامنه رفتار ،بدوزيم چشم بدان بايد ما

 قـرار  اگـر  . شده اسـت   مخلوط تهديد و اعتماد عدم آن در كه است زهرآگين نوشيدني  يك اين . است كرده تهديد را آمريكا

 آنهـا  فتـار ر با تنها .است ايران دوش روي بار اين و شود شروع اعتماد نقطه از بايد ،برسد جايي به نهايت در مذاكرات است

 ايـن  .بگـذارد  مايـه  اعتمـاد  آوردن وجوده  ب براي دايم طوره  ب است ناچار روحاني .كند اعتماد بدانها تواند مي دنيا كه است

 در .بيايـد  وجـود ه  ب اعتماد اين اينكه مگر ،كند تحريمها برداشتنراضي به    را كنگره تواند نمي اوباما قايآ كه است واقعيت

 .گـردد  محـروم  اي هسته ي مناقشه حل افتخار  كسب از اوباما كه است عالقمند بسيار آمريكا سلمج كه باشيم داشته نظر

  .دهندكاهش  را تحريمها يهااروپاي كه دارد وجود هم راه اين البته

 يطبيع متحدان دو اين جهاتي از البته .مدآ خواهد وجوده  ب آمريكا و ايران بين تاريخي و جديد رابطه نيز حالت بهترين در

 را خـود  نقـش  شاه دوران مانند تواند مي ايران ،جنگ خطر شدن دور و تحريمها از برخي شدن برداشته با .هستند يكديگر

  .بياورد دسته ب منطقه در

  داغ تحـوالت  كـوران  در .را آن تمـامي  نـه  امـا  دهـد  كـاهش  را ايـران  يمرژ تهديدهاي  از ي بخش تواند مي فقط اوباما آقاي

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

  

  غرب چرخش

  بود خواهد جهان غني بخش جانب از اقتصادي خوب اخبار بيشتر

در  جهاني اقتصادي بينيهاي پيش مدير و جهان و آمريكا تجاري و اقتصادي تحليلگر ،)Leo Abruzzese ("بروزسا لئو"

  . استاكونوميست مجله
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 كمك هند از بيشتر ژاپن و چين از بيشتر جهان اقتصادي رشد به آمريكا دهمتح تاياال 2014 سال در كه است معتقد وي

 بـازار  امـا  داشت، خواهند خود همپاي ثروتمند كشورهاي به نسبت تري سريع رشد هند و چين باوجود آنكه . كرد خواهند

 اقتصاد اخير سال دو در .شتدا خواهند جهش زمينه اين در اروپا و ژاپن ،آمريكا منطقه سه .بود نخواهد گذشته مانند ديگر

 2 ،رقـم  يـن بـه ا   ،2014 سـال  در و آورده وجوده  ب شغل ميليون 4/ 3 آمريكا

 ،آمريكا در ها كارخانه ارزان سوخت. شد خواهد هدوافز نيز ديگر  شغل ميليون

  .رود مي باال دالر ارزش مي كند و رقابت  قابلرا كشور اينتوليدات 

 اروپا ديده آسيب بخش كهآنجا   از است، قدمعت نيز اروپا موقعيت پيرامون وي

 نيروي هزينه ، است داشته رشد توليد كرده، پرداخت را خود بدهيهاي از نيمي

 بريتانيا ،است شده محو پرتغال و اسپانيا ايتاليا، بزرگ بدهيهاي و شده كم كار

 بنـابراين  .اسـت  راه در هـم  ژاپـن  در كشاورزي بهبود و است رشد حال در نيز

  .داشت خواهد 2014 سال در را بهتري وقعيتم اروپا

 ژاپن ،درصد 3 آمريكا .ديد داهنخو اي صدمه ثروتمند اقتصادهاي از هيچيك"

  ".داشت خواهند اقتصادي رشد درصد 2/1 اروپا و درصد 2

 گـذاري  سـرمايه  كـافي  انـدازه  به برزيل كه كند مي بيني پيش ابروزس آقاي

  آنهـا   و پرداختـه  شـركتها  به كه است يوامهاي از انباشته كه چين بانكهاي. كند مي پيدا افزايش تركيه بدهي كرد، نخواهد

 در آمريكـا  و 1990 سـال  در نژاپـ   بحراني است كـه    مشابه حالت اين .دنشو مي بحران دچار كنند، بازپرداخت توانند نمي

  .شد مواجه آن با 2000 سال

 بـا  و  وجـود نـدارد    درصدي10 رشد  امكان ديگر يافت درخواهد كه است چين در جديد رهبري موضوع راه، در مشكالت از

 مـي كـاهش    همچنان بانكها به بدهي بازپرداخت اما ،شود نمي روبرو بانكي بحران با چين . بايد خود را تنظيم كند     درصد7

  .دشو مي تر انباشته بدهيها نيز هند در .يابد

  . آمدخواهد غرب سوي از اقتصادي خوب خبرهاي ،2014 سال در كه است باور اين بر ابروزس ولئ رو، اين از

  

  رود مي سوال زير مركزي بانكهاي اعتبار

  كنند؟ مي چه دانند مي مركزي بانكهاي ياآ كه دارد وجود سوال اين بسياري براي

 نويـسنده  و اقتـصاددان  ،) Zany Minton Beddones ("بـدودس  مينتون زاني"

  سياست اقتصادي غرب و جهاني سـازي  در بخشهاي اقتصاد آمريكا،   اكونوميست مجله

ـ  را جهـان  سراسـر  در دانداقتصا نويسندگان از تيمي مديريت او .است  .دارد عهـده ه  ب

 يآمريكـا  مـالي  امـور  جهان، اقتصاد زمينه در بدودس تاليفات متعددي   مينتون زاني

 را پـول  المللـي  بـين  صـندوق  در كـار  سـابقه  همچنين، .دارد مركزي آسياي و التين

  .داراست

 نجـات  ثروتمنـد  كـشورهاي  مركزي بانكهاي اخير سال 5 در": گويد مي مينتون زاني

 خريـد  وامهـا،  بهـره  كاهش با آنان موافقت .اند شده شناخته جهاني اقتصاد دهندگان

 بـه  اقتـصادي  بحـران  سـقوط  از كـه  شـد  سبب متعارف غير سياستهاي تقبل و سهام

 بيهـوده  و وقفـه  بـي  ولتهـا د كـه  حاليـست  در ايـن  .شـود  جلـوگيري  قحطـي  مرحله
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 مركزي بانكهاي اين در هرحال  .شد اقتصاد در بيشتر اخالل سبب خود اين و كردند تحميل مردم به را رياضتي سياستهاي

  .گرفتند را آنها بال زير كه بودند تر توانا

 در ويـژه ه  بـ  تمدارانسياسـ . شود مي تر قوي كشورها بيشتر در اقتصاد و پاشنه خواهد چرخيد   همان بر در 2014 سال در

 كه بحث اين 2014 سال اواخر در .ابندشت مي كمك به باز مركزي بانكهاي اما كنند، مي كمتري اقتصادي اشتباهات اروپا،

 مالي مديران عنوانه  ب شان تازه نقش هم و سياست زمينه در هم آنها .گيرد مي باال ،كنند مي چه دانند مي تكنوكراتها آيا

  ". كاستفرو خواهد مركزي بانكهاي اعتبار كه اينجاست در .روند مي سوال زير

  

  دهندگان راي شورش

  رسيده فرا اصالحات زمان است، تهديد در دمكراسي

 اكونوميـست  مجلـه  نـويس  مقاله حاضر حال در )Philip Coggan ("كوگن فيليپ"

 او شـغل  آخرين  و داشته اشتغال تايمز فايننشيال در سال 20 مدت به پيشتر اما ،است

 ژورناليست بهترين جايزه كه وي .است  بودهگذاري سرمايه بخش مدير  اين روزنامه،در

 نظـم  و بـدهي  پـول، : كاغـذي  قولهاي" كتاب نويسنده ،كرده دريافت را سال اقتصادي

  .باشد مي "جهاني نوين

 در .اسـت  دمكراسـي  براي مهمي سال رو پيش سال كه است باور اين بر كوگن فيليپ

 صندوق پاي به جهان توسعه حال در كشورهاي ترين عمده دهندگان راي 2014 سال

 آمريكـا  متحده تاياال همچنين .شود مي برزيل اندونزي هند، شامل اين .روند مي راي

 راي شمار 70 دهه از كه است اين داشت توجه بايد كه آنچه اما. با انتخابات روبرو خواهند بود نيز اروپا اتحاديه كشور 28 و

 سراسـر  در سياسـتمداران  بـه  نـسبت  ترديـد  و شك .است رسيدهدرصد   70 به درصد 80 از و كرده پيدا كاهش دهندگان

  .است شده تر عميق جهان

 بـاز  .نكرد محسوسي تغيير سياستها اما ،شدنديگزين  جا خود مخالفان با ،بودند قدرت در اقتصادي بحران هنگام كه احزابي

 بـه  اميدي و كنند مي تحمل را بيكاري رنج هنوز آنها .شود مي خورانده اقتصادي رياضت سياستهاي ،دهندگان راي به هم

 خـدماتي  در واقع  .بدهند دهندگان راي به كه ندارند خوبي هداياي هم سياستمداران .ندارند خود معيشتي زندگي بهبودي

 بـه  ودور مي شـوند    ميانه اصلي احزاب از دهندگان راي كه روست همين از. شدند قطع همچنان ،نددنيازمن بدان مردم كه

 در ،)راسـت  (فجرطاليي يا) چپ ("سيريزا" سمت به يونان در نمونه براي .گردند مي متمايل راست يا و چپ احزاب سمت

 همـواره  انتخابـات  هـر  در كه آمريكا در حتي .اند آورده روي "بريتانيا مستقل حزب" به بريتانيا در و "گريلو هپب" به ايتاليا

 .آمـده  وجوده  ب زيادي سياسي جدلهاي و نداشته وجود اشتراك امكان د،گير مي دست در را قدرت اصلي حزب دو از يكي

 نماينـدگان  تـدريج  به كه روست اين از .شود مي افزوده جدل و درگيري   اين به نوامبر اوسط در اي دوره ميان در انتخابات 

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

 ناوزيـر  نخست از حتي آنها است، شده سپرده اند نشده انتخاب مردم توسط كه مركزي بانكهاي دست به مالي تصميمهاي

 و قـضايي  هايهدادگا در هم افتاده، المللي بين قوانين دسته  ب ملي قوانين هم اروپا در. كنند مي گيري تصميم بيشتر هم

 مـي  تعيـين  را اقتصادي سياستهاي جهاني بانك و پول المللي بين صندوقاز سوي ديگر،     .بشري حقوق هايدر دادگاه  هم

 از برخـي  شـده  سـبب  كـه  اسـت  عـاملي  همان اين. دندار چنداني اهميت آنها نظر كه اند كرده درك دهندگان راي. كنند

  .باشند داشته اروپا اتحاديه ضد رويكرد ،اروپا اتحاديه عضو كشورهاي شهروندان
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  :دهد مي هاراي را پيشنهاداتي وضعيت اين از اييره براي سپس نويسنده

 جـامع  هابـدان  2014 سـال  در متاسـفانه  اما ،دارد وجود دهندگان راي اعتماد كسب و موجود وضع اصالح براي روشهايي"

 بيكاري درصد كه حد بدان تا  است اقتصادي رشد بيمار، دمكراسي درمان براي فوري راه بهترين.  نخواهد شد  پوشانده عمل

 مـي  شـوند  متوجـه  تـا پيدا كننـد     اي تازه اميد بايد دهندگان راي .شود ايجاد مناسب واقعي درآمدهاي و كند پيدا اهشك

  .باشند موثر سياستها تغيير در توانند

  

  2014 سال براي جهاني اقتصاد فوروم گزارش

 ايـن . اسـت  كـرده  منتـشر  بـود  هدخوابا آن روبرو     2014 سال در  جهان كه يتهديدهاي از گزارشي "يجهان اقتصاد فوروم"

 .است كرده اشاره ،دارد جهان صنايع و كشورها تمام براي منفي پتانسيلي كه موضوع 33 به  كه است ليستي داراي گزارش

  : تهديد مهم را از اين قرار برشمرده5اين مجمع اقتصادي، 

  مدهاآدر نابرابري -1

  دده مي رخ هوا و آب اثر در كه شديدي حوادث -2

  كاريبي -3

  زيست محيط و هوا و بآ تغيرات -4

  سايبري حمالت -5

  :كرده ياد زند، مي زيان دهه يك در جهاني تثبا به كه شاخص 4 از نهمچني  مزبورگزارش

  اجتماعي و اقتصادي فشارهاي نتيجه در بازار در بي ثباتي -1

  تجاري و سياسي مسايل پيرامون كشورها بين زاع ن-2

 توانـد  مي كه دخالت براي بزرگ قدرتهاي تمايل عدم و تكنولوژيكي تغييرات از ناشي پايين سطح درگيريهاي ترش گس -3

  دشو منجر عيار تمام جنگهاي به

 پاسـخ  در شكست به تواند مي جهاني حكومتي نهادهاي در اداره  بست بن ادامه :جهاني چالشهاي  حل در كند يشرفت پ -4

  .نجر شودم توسعه و رشد و زيستي محيط چالشهاي به درست

  

  ماند خواهد ور شعله همچنان انقالب آتش

 كتـاب  چنـدين  نويـسنده  و سوسياليـست  ،)Gilbert Achcar( "آكـار  گيلبرت"گفتگوي 

 و "عربـي  خيزشـهاي  در راديكـال  چـرخش : خواهند مي مردم" جمله از خاورميانه پيرامون

 تهيـا  وعـض  ،)Eric Ruder ("رودر اريـك " بـا  "وطني جهان شناسي، شرق ماركسيسم،"

  "المللي بين سوسياليسم" نشريه هيتحرير

  

 ،آورد دلهـا  بـه  را گرمي اميدهاي عربي كشورهاي جنبش ،2011 سال آغاز در: آكار گيلبرت

 را گذشـته  سـال  سه .غيره و تونس مصر، سوريه در موجود شرايط خاطر به ويژهه  ب شده، تبديل ياس به اميد اين امروز اما

 چيست؟ انداز شمچ كنيد؟ مي ارزيابي چگونه

 مـشاهده   اكنـون  كه دلسرديهايي هم همينطور بودند، بيجا واقع در 2011 سال سرخوشيهاي كنم مي فكر من :ودراريك ر 

 بـه  كشور در چندين  عظيمي هاي توده خيزشها، درآغاز البته .هستند حوادث به امپرسيونيستي واكنشهاي اينها .كنيم مي
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 قابـل  ايـن  و شـد  يبـسيار  اميدواري سبب كه دندآم ميدان

 جـه تو اسـت  ايـن  دارد اهميـت  امـروز  كـه  آنچه .است درك

 تغيير اصطالح به يا سياسي رژيم تغيير تنها كه باشيم داشته

 تـوان  مي چگونه ديد بايد نهايت در. نيست كافي دمكراتيك

 يعنـي  حكومت اصلي پايه برابر در وقتي را راديكالي تغييرات

 پوست سخت فندق امر اين .كرد ايجاد گيري، مي قرار ارتش

 .اسـت  تـونس  در علي بن و مصر در مبارك سرنگوني از تري

 ينپاي تخت از را رهبران ،اعتراضات كه نكشيد طولي چندان

  .ماند جاي بر رژيم اصلي بندي استخوان اما كشيد،

 حتـي  تـوان  نمـي  هـستند،   وصـل  حكومـت  خانواده به زنجير هاي حلقه  مانند نظامي نيروهاي كه سوريه مثل كشوري در

 در  نـد توا نمـي   حل آنها  و هستند بزرگ مشكالت كشور سه هر در .برداشت حكومت قلب نشانه رفتن  بدون را اول گامهاي

 پروسـه  ، بخشي از يـك    افتاد اتفاق 2011 در كه نچهآ بنابراين. بگيرد كوتاه مدت صورت   پروسه هيچيك از اين كشورها در    

  .دارد وجود اميد جاي ، هنوزبماند باقي مطالبات شان وردنآ دسته ب براي مردم اراده كه زماني تا. است مدت طوالني

 گونـه  بـه  اسـد  رژيم .اند گرفته قرار مركز در و جلو ديگر نيروي كه حالي در ،اند شده ايزوله مترقي يهانيرو حاضر درحال

 نيز سوريه در .شوند مي پشتيباني نشينان خليج سوي از بنيادگرايان  و دشو مي حمايت ايران و روسيه سوي از چشمگيري

 تقريبا  نظامي تعادل تغيير اين كه كنيم فراموش نبايد .بيانديشيم ،كنيم مي مشاهده حاضر حال در كه آنچه از فراتر به بايد

 نجـاتش  به ايران كه بود گرفته قرار بدي موقعيت در و بود شكست حال در سوريه رژيم ،پيش ماه چند تا .است تازه امري

 توانـست  يـم رژ وسـيله  بدين .جنگيدند و ايستادند اسد كنار در عراق از و لبنان در اهللا حزب نيروهاي تن از  هزاران .فتشتا

  .زند برهم را قوا تعادل

 بنيـاد  نيروهـاي  گول سوريه مردم .است زنده هنوز جنبش .دارد وجود دمكراتيك تغييرات پتانسيل هنوز آينده سال در اما

  .اند نخورده را گرا

 مـسلحانه  نبـرد  امـا . ، دست باالتري خواهد داشت    دارد بيشتري سالح كه آنكس ،دارد وجود مسلحانه درگيري كه زماني تا

 پتانـسيل  مترقـي،   نيروهاي پتانسيل ،همزمان .شد دن خواه ظاهر باز اقتصادي - اجتماعي بحرانهاي .كرد خواهد پيدا خاتمه

  .است يقو بسيار سوريه سراسر در انقالبي و دمكراتيك

 كـه  ارتجـاعي  و مـستبد  رژيمهاي پاي زير تخت كه اينجاست در نكته مهمترين :گويد مي نهايي جمعبندي در رودر اريك

 .اسـت  شـده  كـشيده  آتـش  به 2011 سال از ،مانند مي برجاي ابد تا آمد مي نظر به و اند كرده حكمراني منطقه در سالها

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

 است جريان در هنوز پروسه اين حاضر حال در كه است اين در كليدي موضوع اما .دشو نمي ختم پيروزي به مبارزات همه

 فعـال  شـركت پروسـه    در اين  بايد .دارد وجود سياسي استراتژي كردن روشن براي و عمل سازماندهي، براي خوبي زمان و

  .داشت

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  تحريم زدن دور عوامل کاربری تغيير ضراب، رضا و زنجانی بابک دستگيری
  پويه جعفر

 و  تركيه  در  اقتصادي افتضاحات خبر با همزمان بود، رفته ساله صد ره شبه يك كه ميلياردري زنجاني، بابك دستگيري خبر

 توافـق  از بعـد  كـه  اسـت  جالـب  .ردك جلب خود به را بسياري نگاههاي ،او همزاد اقتصادي  صراف، يا ضراب رضا دستگيري

 كيهان، روزنامه تحريريه از نه زنجاني بابك براي سازي پرونده بار اين و برگشته ورق ناگاه به خارجي طرفهاي با رژيم اتمي

 را كـرد  مـي  معرفـي  "اقتـصادي  بـسيجي " يـك  را خـود  كـه  كسي دستگيري دستور .خورد كليد آخوندها مجلس از بلكه

 يكي  مرز  طرف  دو در اي زلزله ناگاه به و دهد مي اقتصادي مفاسد نام تحت رژيم جمهور يسري حاني،رو حسن غيرمستقيم

 ارتباططرح اين سووال كه     .آيد مي در لرزه به بسياري تن و افتد مي براه فاسد سياستمداران بين ايران ديگري و تركيه در

 سويه ، افشا مي شوند   اتمي توافق از بعد  اين دو  چرا و است ازهاند چه تركيه در ضراب رضا با تهران در زنجاني بابك پرونده

 و طـرف  يـك  عراق تا سوريه از منطقه اتفاقات در زلزله اين تاثير .كند مي تر رنگ پر را اقتصادي رسوايي اين سياسي هاي

 زيـر  بـه  بـراي  دياقتـصا  بـست  و بنـد  .اسـت  آن ديگر سويه ،اتفاقات اين از آن دست كردن كوتاه يا تركيه دولت جابجايي

 توانـد  مـي  نيـز  هـا  پرونده اين با آنان ارتباطي خطوط و اند كرده بندي صف ماجرا سوي دو در كه سياستمداراني كشيدن

 پـرده  از ناگـاه  به وسيع تبليغات يك در و فراوان صداي و سر با اقتصادي بسيجي يك اينكه .باشد ماجرا بخش ترين جالب

 .اسـت  خاصـيت  بـي  دلقكهـاي  ايـن  ناشـيگري  و گيه  بت بي از نيز شود سياسي گرايانعمل دست اسباب تا جهد مي بيرون

 خـوبي  راهنمـاي  توانـد  مـي  آن پشت سنگرسازيهاي و سياسي بندي شيب و پرونده اين در درگير طرفهاي به گذرا نگاهي

  .باشد كثيف بازيهاي اينگونه شناخت براي

  

  تحريم شكنها، رقيب شكن شده اند

 برادر وعده ،بنشاند خود سرجاي را الريجاني برادران تا شد آخوندي مجلس وارد الريجاني فاضل فيلم با نژاد احمدي وقتي

 توجـه  با توانست خواهد گيرد، كار به خود مباشر عنوان به را او زنجاني اگر بود گفتهنقل كرد كه      را سعيد به آنها كوچكتر

  .كند حل آيد مي پيش اقتصادي يفعاليتها براياغلب  كه را مشكالتي برادرانش نفوذ به

 داده نـشان  را خود بود، داده هشدار آنها به نسبت زنجاني بابكبه   و كرده اشاره   آنها به الريجاني فاضل كه مشكالتي اكنون

 فهميـده  بايـد  روز همـان  .مدافعان مابقي و نژاد احمدي و مرتضوي سعيد از نه و هست خبري الريجاني فاضل از نه اما اند،

 دست ابزار اقتصادي، تحريمهاي سر صدقه از آورده باد پولهاي با رسيده دوران به تازه مدعي اين ،زنجاني بابك كه شد مي

   .كرد استفاده حريفان كردن منكوب و سياسي مقاصد براي او از توان مي راحتي به و است كاركشته كارهاي سياسي

 تـازه  بته بي اين و شوند مي شياره بسياري كسان كه است بديهي دهد، مي بروز خود از زنجاني بابك كه نمايشي چنين با

 اكنون  كرده،  باز   راخود ترقي راه و كرده خرج خفا در ديروز تا كه درشتي پولهاي با و داند نمي را خود حد كه رسيده راه از

 شود  مي كه است اين .نمايد سرازير سياست ويل چاه به را بسياري نادانسته يا و دانسته و كند باز دهان است ممكن آن هر

 هـر  آمـاج  تواند مي كه داده نشان سيبلي همچون را خود و كنده را خودش گور خود دست با او كار ابتداي همان در گفت

 را بـسياري  خيال و كرده آسان بسياري براي را كار راه سر از او برداشتن بنابراين .گردد سياسي كرده كمانه  مستقيم يا  تير

  .ماند خواهد ديگر بعضي دل به او چرب سبيلهاي باج و دالرها حسرت كه هرچند .نمايد مي راحت نيز

 ايـران  كنندگان تحريم محاسبات" كه كرد ادعا شهريور 16 سخنراني در اي خامنه علي سيد ،رژيم فقيه ولي و رهبر وقتي

 كـار  ايـن  براي كساني چه به او پشت "گذاشت خواهد ناكام را كنندگان تحريم تحريمها، زدن دور با ايران و است نادرست
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 امـا  بودنـد،  پـروژه  ايـن  از بخـشي  خودش بيت نظارت تحت كوچك و بزرگ شركتهاي و امنيتي دستگاه هرچند بود؟ گرم

 ايـن  .شـدند  مـي  محـسوب  او  كـاراي  و اصـلي  سـتونهاي  ضـراب  رضـا  و زنجاني بابك همچون خالي و خط خوش مارهاي

 همـت  بـه  اسـالمي  جمهـوري  رژيـم . داده اند   را از دست   كاركردشان ديگر امروز حريم،ت زدن دور براي رهبر نورچشميهاي

 حال .بزنند كنار را برق و زرق پر ابزارهاي اين و كنند توافق جهاني قدرتهاي با توانستند اش امنيتي دولت و روحاني حسن

  ي تـصفيه  بـراي  افزاري دست به بديلت هستند، هم لعاب و رنگ خوش كه تحريم زدن دور ناكارآمد و فرسوده  عوامل اين

 دادند قرار بهانه را آزاد دانشگاه و افروختند مي آتش ديروز تا كه آناني .اند ، شده رسيده سر آن پرداخت وقت كه حسابهايي

 امـروز  فكر بايد كردند، سد را جمعه نماز راه و ستاندند را خبرگان مجلس رهبري كنند، كن جا را نظام ستونهاي از يكي تا

 يـك  كـه  رفـسنجاني  منهاي .داد فرو آنرا اي سنبه هيچ با توانن كه شد واهد خ گلوگير چنان زنجاني بابك كه كردند مي را

 الريجاني علي .است شده چرب شان تن پيه همين با نيز الريجاني برادران ،ست مدعيها مابقي با روحاني دولت دعواي پاي

 عـدالت  دسـتگاه  در را زنجـاني  بابك حال كرد، بدر سرش از را شدن هورجم رييس خواب نژاد احمدي محمود پاتك با كه

 مي چاق قال روزه هر دولت براي كه مجلسي نمايندگان دسته و دار تنها نه .گيرد كار به آنرا مقتضي شيوه به تا دارد برادر

 زنجـاني  بابـك  مهلكه از كه باشد شان دست حساب بايد قبلي دولت ياعضا همه بلكه بكنند، را خود كار حساب بايد كنند

  .برد نخواهند بدر جان

  

  دستگاه ها وارد مي شوند

 فـساد  بـه  مـزمن  مـالي  فساد" كه نوشتند قوه سه سران به خطاب اي نامه در آخوندي مجلس نماينده 12در امتداد نزاع،    

 سـالها ": كردنـد  تشـكاي  آنـان  .شـدند  زنجـاني  بابـك  دسـتگيري  خواهان و "است زده دامن سفيدها يقه جرايم و سياسي

 كـه  اسـت  آن فـساد  از مرحلـه  ايـن  ويژگي .است رسانده سيستمي فساد به را كشور امروز متاسفانه مالي، فساد با مماشات

  ".شوند مي فساد از مراتبي گرفتار خود فساد، با مبارزه ولمسو نهادهاي و ها دستگاه

 نفعـي  چـه  .الريجانيهاسـت  پـسرخاله  كـه  تـوكلي  احمـد  جـز  نيست كسي غالظ و شداد نامه اين كنندگان امضا سردسته

 احمـدي  نوار پخش در بايد را كرده كشي اردو كيهان روزنامه شيوه به اينگونه كه دارد توكلي براي زنجاني بابك دستگيري

  .كرد جستجو اش فاميل و فك عليه سازي سند با او افشاگري و مجلس در نژاد

 معاون ،جهانگيري اسحاق به اي نامه در روحاني حسن زنجاني، بابك موضوع شدن اي رسانه و سازي جو اين از پس اندكي

 الزمه اقتصادي مفاسد با مبارزه كه آنجا از": دهد مي دستور ست،ه هم اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد رييس كه خود اول

 بـراي  امنيت مينتا اقتصادي، قرون ايجاد و ركود از كشور اقتصاد خروج براي اميد، و تدبير دولت و است عدالت و پيشرفت

 كـساني  مجـازات  و شناسايي براي الزم اقدامات است مقتضي است، داده قرار خود كار اولويت در را اقتصادي سالم فعاليت

 قـرار  كار اولويت در اند   كرده فراهم غيرموجه درآمدهاي و خواري ويژه زمينه خاص، امتيازات از استفاده سوو و تباني با كه

 و مـردم  حقوق از حراست براي و گيرد قرار رسيدگي مورد تحريم شرايط از استفاده سوو موارد است ضروري ويژه هب .گيرد

  ".گردد هاراي اينجانب به ماه يك ظرف مربوطه گزارش و پذيرد صورت فوري اقدام المال بيت

 نـژاد  احمـدي  "قاچـاقچي  بـرادران " از طويلي صف بايد شود، عمل رژيم جمهور رييس دستور و نامه اين مندرجات به اگر

 بانـك  در كـرده  النـه  كنهـاي  كارچـاق  آخونـدي،  مجلـس  از كساني رهبري، بيت ياعضا از تعدادي سپاه، فرماندهان يعني

 مقامـات  تحويل و كرده دستگير را ...و طال و ارز بازار اندركاران دست غيرقانوني، فرودگاههاي و ها اسكله صاحبان مركزي،

 نامـه  هـدف  و اقتـصادي  مفـسد  زنجـاني  بابـك  تنهـا  دارد، هدفي نامه هر و معنايي دستور هر كه آنجا از ماا .دهند مربوطه



 ٢٠

 در ،وارده اتهامـات  و لمساي به توجه با زنجاني بابك": كرد اعالم اي اژه محسني غالمحسين و شده داده تشخيص روحاني

  ".شد بازداشت قضايي مراجع سوي از اخير هاي هفته

 و "گذاشـت  خواهد ناكام را كنندگان تحريم تحريمها، زدن دور با ايران" كه كرد مي افتخار رژيم فقيه ولي و رهبر هرچند

 كرده  نفتي  قراردادهاي وارد را خصوصي بخش مجلسيها تباني با االنبيا خاتم گاه قرار فرمانده و نفت وزير ،خاني قاسم رستم

 ،نبوده پاسخگو تنها نه خود عملكرد برابر در مجلسيها همان امروز اما ند،نمود قانوني را زنجاني بابك چون كساني عملكرد و

 كالهي  نمد  اين  از  تا اند داده قرار هدف "سفيدها يقه جرايم به زدن دامن" دليل به را زنجاني بابك مشخص داليلي به بلكه

  .بدوزند خود براي

 روحـاني  دولـت  نفـت  وزير و اسالمي جمهوري بنام داران هسرماي از يكي زنگنه، نامدار بيژن زنجاني، بابك بازداشت از پس

 بـه  رسـيدگي  مـسوول  ديگـر  سوي از .است نكرده پرداخت دولت به را نفت پول دالر ميليارد دو زنجاني بابك كه كرد ادعا

 شـده  دسـتگير  نفـت  وزارت شـكايت  با زنجاني گويد مي بوشهري نديمي عبدالرحمان نفت، وزارت در زنجاني بابك پرونده

 مفاسـد  بـا  مبارزه ستاد وسط اين دهد؟ مي دستور جمهور رييس چرا پس ،است كسي شاكي اي وزارتخانه اگر حال .است

 معـامالت  بـه  او ورود و زنجـاني  بابـك  مـورد  در بوشهري نديمي عبدالرحمان ديگر جانب از دارد؟ قرار كار كجاي اقتصادي

 بانـك  و نفت وزارت وقت مقامات تشخيص به ريسك، پذيرش لزوم و تحريم از ناشي فشارهاي شرايط در": گويد مي نفتي

 بابـك  آقـاي  حـضور  شـروع ": دهد مي ادامه يو ".گرفت انجام وي به نفت فروش دشوار، شرايط اين از عبور براي مركزي

 هـيچ  رديگ وي با نفت وزارت هم 1391 ماه دي اول تاريخ از و گردد برمي 1391 سال خرداد به نفتي معامالت در زنجاني

  ".داد مي انجام پول جايي جابه جهت در اقداماتي خود بانك طريق از وي آن از قبل البته .است نداشته اي معامله

 مركـزي  بانـك  و )خـاني  قاسـم  رستم (نفت وزارت مقامهاي تشخيص به 91 سال در ماه 6 تنها زنجاني بابك حساب اين با

 بابـك  پرونـده  پيگيـري  مـسوول  كـه  نفـت  وزارت نماينـده  ادعاي به .است بوده مشغول نفتي معامالت به )محمود بهمني (

 چه  تا  فرد  اين ادعاهاي اينكه .است بوده مشغول پول جابجايي همچون ديگري كارهاي به سالها اين از قبل او ،است زنجاني

 داشـت،  وجـود  انيزنجـ  بابـك  مورد در نژاد احمدي دولت در كه كشاكشي زيرا بسيار دارد،  حرف جاي دارد، واقعيت اندازه

 بانـك  .اسـت  زده دست ديگري معامالت به آن پول با و كشيده باال را نفت وزارت اموال از گزافي مبالغ او كه داد مي نشان

 كثيـف  معـامالت  پورسـانت  محـل  از كـه  نيـست  چيزي مالي امپراتوري يك سازماندهي و متفاوت شركتهاي ثبت و سازي

 كـه  اسـت  هيـواليي  آنچنـان  است، زنجاني بابك آن سرهاي از يكي كه سري چند اياژده ،آن از غير به .باشد شده ساخته

 مـسوول  و دنباشـ  نفـت  وزارت نماينـده  هرچنـد  ،دنندار را آنها مورد در نظر اظهار جرات حتا بوشهري نديمي چون كساني

  .  است همراهمرگ خطر احتمال تله انفجاري با با تماس مثل آن به شدن نزديك كه اي پرونده پيگيري

 مـن  از آنهـا  نداشـت،  بـساط  در پـولي  ديگـر  ايـران  مركـزي  بانك": گويد مي خبرنگاران با گفتگو در خودش زنجاني بابك

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

  

  بسيجي اقتصادي و آقازاده

 شـود  مي را زمين روي بر خدا نمايندگي مدعي رژيمِ تبهكار باندهاي گوش به حلقه غالم اين كاركرد چگونگي از اي گوشه

  .كرد مشاهده بهتر ،است جريان در تركيه در كه اي پرونده در

 بلنـد  مهـاي مقا با را المللي بين تبهكار باند اين پنهان و پيدا ارتباطات كه شود مي آشكار بيشتر وقتي پرونده اين جذابيت

 از )تركيـه  در اقتـصادي  فـساد  اول رديف متهم ضراب، رضا پدر(  حسين ضراب  .كنيم مشاهده اسالمي جمهوري رژيم پايه

 در .است مشغول تركيه تا دوبي از اقتصادي و پولي پنهان بندهاي و زد به كه است سالها است و  نژاد احمدي باند نزديكان
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) ضراب حسين (پدر ضراب توسط تبريز به دولت هيات استاني سفر در "داش يكمهت كاوه فوالد" كارخانه طرح 1386 سال

 بـدانيم  كـه  اسـت  جالـب  .كند مي صادر را آن با موافقت دستور جلسه همان در او و شود مي هاراي نژاد احمدي محمود به

 صـادرات،  و وارداتدر   ،رخانـه كا اين از غير به ضراب حسين .است ضراب رضا ، آقا زاده او،   كارخانه اين مديره هيات رييس

 در رژيـم  امنيتـي  بانـدهاي  بـه  نزديك سايتهاي از ،"نيوز افكار" سايت.  نيز فعاليت مي كند    ...دوبي در صرافيو   كشتيراني

 ثبـت  بـه  خـانواده  اين سوي از رسمي روزنامه در فوالد شركت تاسيس آگهي 9 ،1387 سال در تنها": نويسد مي گزارشي

 تيكمـه  نـصر  فوالدسـازان  شـركت  داش، تيكمه سديد فوالد صنايع شركت سهند، قائم والدگسترانف شركت ".است رسيده

 كـاوه  فـوالد  صـنايع  شـركت  داش، تيكمـه  نـوين  فوالد صنايع شركت داش، تيكمه قائم فوالد صنايع مجتمع شركت داش،

 آذر صـنعتي  مجتمـع  شـركت  و داش تيكمـه  الغدير ذوب صنايع شركت داش، تيكمه مهر نورد صنايع شركت داش، تيكمه

 معرفـي  آنهـا  مديره هيات عضو عنوان   به را ضراب رضا خبري، سايت اين كه هستند شركتهايي جمله از داش تيكمه سهند

  .اند  شده تاسيس ،87 سال آبان 15 و 29 تاريخ در يعني تاريخ دو در كاوه، فوالد صنايع جز به شركتها اين .است كرده

 بـه  واليـت  باند به خدمت در سالهاست كه است فقيه واليت رژيم اقتصادي بسيجي ضراب، ينحس ارشد فرزند ضراب، رضا

 ابـرو " ،تـرك  زن خواننـده  بـا  او ازدواج .اسـت  دلبـاز  و دسـت  و هيـاهو  پر جواني او .دارد اشتغال المللي بين كني كارچاق

 در شـركت  و كـرج  در 89 سال در همسرش و او حضور .افتاد زبانها سر بر و شد تبديل زرد مجالت يك تيتر به ،"گوندش

 بـا  ضـراب  رضـا  .كـرد  افشا را حكومت داخلي باندهاي به او وابستگي گذشته از بيش مشايي رحيم اسفنديار افطار ميهماني

 تجـارت  در و بـوده  "رويـال  هلدينگ" شركت مالكاو  . داده تغيير "صراف" به را خود ، نام خانوادگي  تركيه از مليت كسب

 تاسـيس  بـا  و داشـته  اختيـار  در را تركيـه  طـالي  تجارت درصد 46 تنهايي به شخص اين .است فعال نيز قيمتي سنگهاي

 آن داران سـرمايه  بزرگتـرين  از تركيـه  در او سـاليانه  مـالي  گردش .بود مشغول خود فعاليت گسترش به اقماري شركتهاي

 خـود  رييس را زنجاني بابك ،تركيه پليس ازجوييب در ضراب رضا .شود مي شامل را نجومي ارقامي و بوده بيشتر نيز كشور

   .است كرده معرفي

  

  فساد صادراتي دامن اردوغان را مي گيرد

 روز تركيـه  پلـيس  .شد اردوغان كابينه وزير سه استعفا موجب كه كرد برپا اي زلزله چنان تركيه در ضراب رضا دستگيري

 بـين  در .كـرد  دستگير را سرشناس داران سرمايه و ارفرمايانك از تن چند جمله از تن 53 گسترده عمليات يك در آذر 26

 حـاكم  حزب عضو و استانبول فاتح منطقه شهردار (دمير مصطفي ،)خلق بانك يسري (ارسالن سليمان نام گانشد دستگير

 وزيـر  (چاغاليـان  ظفـر  پـسر  ،)شود مي اداره او نظر زير هم پليس نيروي كه كشور وزير (گولر معمر پسر ،)توسعه و عدالت

 معمـر  ،دسـتگيري  ايـن  از بعـد  هفته يك .شود مي ديده) شهرسازي و زيست محيط وزير (بيرقدار اردوغان پسر و) اقتصاد

 و  شهرسازي و كشور وزير ،بيرقدار اردوغان بعد روز چند و كردند استعفا تركيه اقتصاد و كشور وزيران ،چاغالن ظفر و گولن

 كـه  تركيـه  دادگـستري  و پلـيس  و نـشد  ختم اينجا هم به ماجرا به ظاهر  .كرد ريگي كناره خود مقام از نيز زيست محيط

  .نمايند جمع يكجا را ماجرا اين كل تا ديدند تدارك را ديگري اقدامات ،داشتند نظر تحت را باند اين مدتها

 آوار زيـر  در شـد،  مي هشناخت دموكرات و رو ميانه اسالم نماينده و منطقه مدعيان از يكي كه اردوغان دولت مرتبه يك به

 ابتـدا  سـردرگم،  كـالف  يـك  در گرفتـار  اردوغان طيب رجب .گرفت قرار شدن دفن حال در اداري و مالي فساد از عظيمي

 كـشف  اما .كرد متهم خود عليه چيني هتوطي به را گولن اهللا فتح يعني خود اسالمگراي ديرينه پيمان هم و امروزي حريف

 گذشته از را اوضاع خلق بانك مديرعامل ،ارسالن سليمان خانه از نقد پول دالر ميليون مني و چهار حاوي كفش هاي جعبه

 رهبـر  نفـع  به را اوضاع گولن اهللا فتح با همكاري و ارتباط اتهام به پليس مقامهاي از زيادي بسيار تعداد بركناري .كرد بدتر
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 كودتـاي  يـك  به اقدام بيشتر دستگيريهاي ترس از دولت كه كردند ادعا بسياري بلكه ،نداد چرخش توسعه و عدالت حزب

  .است كرده داخلي

 را  منطقه  در  اسالمي خالفت خواب كه فقيه واليت رژيم جدي رقيب و منطقه مسلمانان رهبري مدعي آبروي كار اينجاي تا

 داركاتتـ  مـشترك  مرزهـاي  از كه سوريه مخالفان جدي حامي .گرفت قرار سقوط قدمي يك در دولتش و ريخت بيند مي

 اخـوان  شـده  سـرنگون  دولـت  مـدافع  .است شده گرفتار داخلي بحران يك در خود اكنون ،رساند مي آنها به مالي و نظامي

  .كرد فروكش منطقه بقيه و عراق مورد در ادعاهايش و شد لرزان هايش پايه مصر المسلمين

  

  زماني براي تصفيه حساب

 گـسترده  فساد اين شدن برمال ولمسو رارژيم ايران   بر شده اعمال يمهايتحر بر ناظر نهادهاي و آمريكا برخي طرف يك از

 قـدرتهاي  بـا  رژيـم  توافـق  از بعـد  اما .دارد قرار اتهام مظان در اردوغان رقيب و همپيمان ،گولن ،ديگر سوي از و دانند مي

 بنـابر  بلكـه  شـد،  كمرنـگ  رژيـم  بـراي  شـده  اعمـال  محدوديتهاي و تحريم موضوع تنها نه اش، اتمي پرونده سر بر جهاني

 جريـان  در قبـل  مدتها از كه المللي بين بند و زد اين پرده پشت گفتگوهاي در  صورت گرفته  توافقات ،متعدد افشاگريهاي

 كـه  تحـريم  زننده دور هاي مهره ديگر اكنون .است پيوسته وقوع به تهران و تركيه در كه است اتفاقاتي باني و باعث ،بوده

 ابزار  به تبديل كاربري تغيير با و اند داده دست از را خود كاربرد نازيدند، مي آنان به ديروز تا رژيم دستانه كارب و فقيه ولي

 دولـت  مقامهـاي  باالترين ،ميليوني هاي رشوه با كه او طويل و عريض دستگاه و دم و ضراب رضا .اند شده جديدي بازيهاي

 چـشمي  نـور  ،زنجـاني  بابـك  و آيد مي فرود اردوغان دولت فرق بر قيچما همچون بود، كرده خود پادو به تبديل را تركيه

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

 را تحريمهـا  رهبـرش  توردسـ  به بتواند تا خريد مي را تركيه مقامات باالترين ضراب رضا با ديروز تا فقيه واليت رژيم .است

 را قـديمي  حـسابهاي  خرده ابزار، همان با اكنون و دهد نشان خودي بتواند تا برد مي باال را دولت صادرات حجم .بزند دور

  .نمايد مي نشيني عقب به وادار را رقيب و كند مي ويهتس

 همـه  از بـيش  آنكـه  .است كرده گيردست ي رقيب باندها حساب با  يهتصف براي را زنجاني بابك روحاني حسن امنيتي دولت

بـدهيهاي   و پـرده  پـشت  در شـده  ردوبدل پولهاي درشت ارقام .هستند او حاميان و نژاد احمدي دولت ياعضا بترسد، بايد

 اكبـر  .اسـت  حريفـان  از بـسياري  نـشاندن  خـود  جـاي  سـر  بـراي  دندانگيري بهانه زند، مي فلك به سر كه پرداخت نشده 

 كـوچكي  و بـزرگ  باندهاي .دارند كشاكش اين در بسياري منافع ،ديگر سوي از الريجاني ادرانبر و طرف يك از رفسنجاني

 ميليارد چهار به خاطر  كه دولتي .دارند قرار اتهام تيررس در نيز اند برده بهره خود مقاصد براي المللي بين مهره اين از كه

 14 حدود كه زنجاني بابك بانكي حساب از دهد، مي نشان دشمن و دوست جاي و كند مي رقصي خوش آمريكا براي دالر

  .بگذرد تواند نمي دارد ذخيره دالر ميليارد

 موجود هرآنچه تا شوند مي ميدان وارد خود ها خوانده پدر اكنون و آمده سر به فرمانبر پادوهاي و كوچك دزدان دله دوره

 پـر  را خـالي  جاهـاي  نظـام  سنگرهاي در كه است كساني نازشست نيز آن سياسي بهره .كنند واريز خود حساب به را است

  .اند كرده شماري دقيقه مناسب فرصت انتظار در و كرده

  

  رس زير گوش كنيدبه راديو پيشگام در آد

com.radiopishgam.www  
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 در دو جبھهرمادی و فلوجه  قھرآميز عشاير دنبر
  آناهيتا اردوان

ي، لِ حذف و دسـتگيري رهبـران و شخـصيتهاي سياسـي سـن     سياستهاي اقتدارگرايانه نوري مالكي در شك    افزايشتداوم و   

اضات مـسالمت   عراق و تهاجم وحشيانه به اعتر حقوق شهروندان سنيبي اعتنايي بهانساني، تشديد اعدام و مجازاتهاي غير  

   . مسلحانه را به معترضان تحميل كرده استهآميز، تاكتيك مبارز

 كـه از مخالفـان      "ائتالف العراقيـه  " عراق و از اعضاي       در پارلمان  "الرمادي" شهر   ه سني ، نمايند "احمد العواني "دستگيري  

ط  توس برادر ويبه قتل رساندن  است وسرسخت سياستهاي مالكي و نفوذ رژيم واليت فقيه و سپاه قدس در عراق و سوريه

تـر از    و الرمادي را افـزون    "فلوجه" و دو شهر     "االنبار" استان    در ويژهه   عراق ب  نيروي سركوبي مالكي، خشم جمعيت سني     

 نشين را  سنيپيوسته بود كه اعتراضات شش استان "الكرامه"ه ائتالف موسوم به  به تازگي بمزبور ه نمايند.پيش برافروخت

 ، بلكه پيش از ايـن نيـز       باشد عراق پديده اي نيست كه امروز آغاز شده           موج دستگيري رهبران سياسي    .مي كند نمايندگي  

ز چهره هاي مشهور سياسي نيز توسط نيروهاي        ي، ا ي وزير دارا  ،"رافع العيساوي " و   رييس جمهور ، معاون   "طارق الهاشمي "

   . تبعيد شده اند يا وادار به دستگير وضد تروريست مالكي

 ه مبـارز  مـسلحانه در حـال  هدر حال حاضر، ساكنان شهرهاي فلوجه و رمادي با در دستور كـار قـرار دادن تاكتيـك مبـارز                 

شوراي كـل نظـامي انقالبيـون       " مسلحانه و تشكيل     ه اتخاذ تاكتيك مبارز   .هستند اري با نيروي سركوبي ارتجاع حاكم     خونب

ها و تظاهرات مـسالمت آميـز و   تحصن ه رمادي برآيند سركوب وحشيان قهر آميز فلوجه و ه در حمايت و دفاع از مبارز      "عراق

 مسلحانه و مسالمت آميز توسط سـنيهاي عـراق بـراي تحقـق              همبارز . معترضان است  هبانلعدم تحقق خواستهاي عدالت ط    

اد يـك    ايج ول عراق   ي دست واليت فقيه از دخالت در مسا       خواست ملي و مردمي يعني سرنگوني دولت مالكي، كوتاه كردن         

شـوراي كـل     اعـالم كـرد؛    "الرافـدين "تلويزيون   به گزارش سايت مجاهدين خلق ايران،      .صورت مي گيرد  دولت كثرت گرا    

 ديالي، ابوغريـب، ضـلوعيه و       ،االنبار، فلوجه، موصل، صالح الدين، تاميم     بغداد،  هاي نظامي در    انظامي انقالبيون عراق از شور    

 در ميثـاق شـوراي     .بپيوندنـد  آن   پاخاسته عراق مي خواهد كـه بـه        در استانهاي ب    انقالبيون ه كه از هم   شده تشكيل   شرقاط

روساي عشاير استان االنبار و شهرهاي تابعه براي ثبت در تاريخ اعالم مي كنند كه سـد مـستحكمي در              " : آمده است  مزبور

   ".ه كرده انديتوطيم ايران و مزدوران اين رژيم ي باشيم كه همراه با رژي آنهاه ايران و همهبرابر پروژ

 و شبه نظاميـان   مي داند و عليه اوي سياست رژيم ايران در عراق  ي مدير اجرا   را كند كه نوري مالكي    اضافه مي    مزبورمثياق  

  .فرقه گرايش تا آخر خواهند جنگيد

ه بـه القاعـده، بـه     وابست)حكومت اسالمي عراق و شام    ( "داعش"  و گروه  ه از ترفند مبارزه با تروريسم     نوري مالكي با استفاد   

مجاهـدين خلـق ايـران،      وبگاه سـازمان      به گزارش  .در استان االنبار پرداخته است    به ويژه    سني سركوب قيام انقالبي عشاير   

اضـافه   وي . ابراز مي دارد كه داعش يكي از بازوهاي سپاه پاسداران است "ائتالف متحدون عراق  "، سخنگوي   "ظافر العاني "

  ".هاي سپاه پاسداران رژيم ايران نگاه مي كنيمعنوان يكي از ويترينه به داعش بما در االنبار " :مي كند

نيـروي  عليه ردم در فلوجه و رمادي در دو جبهه      م ه با انتشار مقاله اي از مبارز      2014 ژانويه   14 در نيز   "الحره"خبرگزاري  

   . خبر دادسركوبي مالكي و داعش

 بـراي  ريم ايران، مد حجازي، معاون پشتيباني ستاد كل نيروهاي مسلح         مح،  "همبستگي ملي "در سايت     مندرج به گزارش 

  . اعالم آمادگي كرده است سركوب مردم استان االنباره منظوري بارسال تجهيزات نظام

فلوجه و  در حضور داعش ،هاي مخالفراقيه، عشاير انقالبي و خبرگزاري نمايندگان ائتالف العبر اساس سخنان و اعالم مواضع

   .است جهت سركوب معترضانرمادي 
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مين منافع طبقاتي و سياسي خود، از آن بـه نـوعي بهـره مـي     اجهت ت دولتهاي مختلفي ست كهاي يوهاجمله نيرداعش از   

ضور نيروي داعش در فلوجـه   حهدر حاليكه نيروهاي سركوبي مالكي و سپاه قدس به فرماندهي قاسم سليماني به بهان         .دنبر

رسانه هاي امپرياليـستي     مشغولند،   مزبورتوپ بستنِ شهرهاي    به   مردم تا حد بمباران و       ه به سركوب قيام مسلحان    و رمادي 

 هارسانه اين دسته    .فريبكارانه به تشويق و حمايت از مالكي در مبارزه با تروريسم و الپوشاني قيام مردم مبادرت مي ورزند                 

ـ  .پيش مي روند كه به مالكي سالح و تجهيزات نظامي فروختـه انـد              بوع خود ت در راستاي منافع دولتهاي م     دقيقاً  ه گفتـه   ب

 تحويـل دولـت     "قصرالام  " نفربر و توپ جنگي در بندر        56 همبستگي ملي، روسيه     از وبگاه   نقل ماتيك عراق، به  منابع ديپل 

موشكهاي هوا به زمين به      و   يي خبرگزاريهاي خارجي، هواپيماي شناسا     گزارش  دولت آمريكا نيز بر اساس     .مالكي داده است  

 دولتهاي مختلف بر اساس موضع گيري پيرامون بحران منطقه از جمله نسبت به ديكتاتوري بشار اسد، .مالكي فروخته است

  . ياري مي رسانند مردم سني نشينهسركوب جنبش حق طلبان براي به دولت مالكي تحت لواي مبارزه با تروريسم

 بـه  "سـوات " نيروي سركوبي مالكي موسوم بـه  ه در اعتراض به حملالف العراقيهعضاي ائت از اتعدادي از نمايندگان مجلس   

بـه   . را محكـوم كـرد     مردم قيام كننـده   ار بيانيه اي كشتار      در همين راستا، اياد عالوي با انتش       . داده اند  استان االنبار استعفا  

 اسـتعفا بـي درنـگ    به دولت قانون خواسته است كه   وزيران وابسته  ه آمده است كه وي از هم      مزبور هيدر بيان گزارش الحره   

   .دهند

ـ     خطـر افتـاده   ه   بيش از پيش ب    ، قذرت المالكي   عراق  سني  مسلحانه و مسالمت آميز شهروندان     هبا تشديد مبارز   ه  و دقيقـا ب

وب در   اما سوال اينجاسـت كـه آيـا سـرك          .استوب را در دستور كار قرار داده        مانند مرتجعان حاكم بر تهران، سياست سرك      

 مردم در سراسر جهان گويـاي ايـن امـر           ه مبارزات حق طلبان   وجود! ي برد؟ به نظر نگارنده خير     تاريخ همواره ره به تسلط م     

ست، براي هميشه ساكت     شك اوجود برابر سركوب حتي ب    ،مبارزه مي كنند  قي  ت كه مردمي كه براي خواستهاي متر      مهم اس 

  .ماندنخواهند 

 تغييـر تـوازن   ه متوجـ ، هـستند ي فقيه رژيم ايرانگوش به فرمان ول  ه در بسياري مواقع      ك "عمار حكيم " و   "مقتدي صدر "

 بـراي حفـظ و      هـا رتيب، بعيد به نظر مي رسد كـه آن         بدين ت  .شده اند ر كنترل و ژرفش بحران سياسي       نيرو، ضعف مالكي د   

   .ايت كنند عراق حمه به رهبري نوري مالكي در انتخابات آيند"حزب الدعوه"كسب قدرت سياسي، از 

 نظامي عشاير انقالبي، موضع  عشاير انقالبي و تشكيل شورايه سومين دوره انتخابات عراق با توجه به قيام مسلحانسرنوشت

 واليت فقيه، بسيار حساس و اجراي فرامين به دليل هاي ائتالفهاي گوناگون و ناتواني مالكي در برقراري صلح و آرامش     گيري

ثير در صورت تـداوم  ا اين ت.ثير گذار استا بر انتخابات آينده عراق ت، عراقمردم بي امان ه مبارز تداوم.پيچيده تر شده است   

دهي قدرتمندتر و رهبريـت سياسـي جـدي و    و همه گير شدن مبارزات قهرآميز و مسالمت آميز شهروندان عراقي و سازمان         

  . را رقم خواهد زدي گره مي خوردلك كه با خلع قدرت از نوري مابي ترديد تغيير معادالت سياسيتوانمند 

تخابـات مـاه     و دولت نوري مـالكي در ان       سني تضاد بين حزب الدعوه و ديگر احزاب سياسي به موازات تضاد بين شهروندان            

وابسته به رژيم واليت فقيه تغييـر دهـد و در انتهـا پـروژه                 نيروي ارتجاعي نوري مالكي    زيانآوريل، قادر است تعادل را به       

بـاوجود   قيام مردم در شش استان سني نشين،         .يسم و بنيادگرايي واليت فقيه در عراق را با شكست روبرو سازد           صدور ترور 

 ضد انقالب و حمايت دولتهاي غربي از نوري مالكي و سركوب و بمباران شهرهاي فلوجه و رمادي، بـا                    هقدرتمند بودن جبه  

 را تقويت مخالفان هظامي و حمايت سياسي ائتالف العراقيه، جبه  بازوي ن  همثابه  تشكيل شوراي كل نظامي انقالبيون عراق ب      

 قـادر  ديكاليزه شـدن آن اوجه به تداوم و ر روند مبارزات مردم عراق، با ت  .مي دهد در گردابي از بحران قرار      كرده و مالكي را     

  .بدل سازده سراب حاميان آن باست خيال شوم مالكي مبني بر كسب مجدد قدرت سياسي را براي نيروهاي ارتجاعي و 
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  آخرين وداع با رضا مرزبان
 پرالشز به خاك سپرده تاندر گورسبرجسته در ميان اندوه صدها ايراني روزنامه نگار ، رضا مرزبان دي، پيكر 28روز شنبه 

  .شد

. بر اثر بيماري سرطان در بيمارستاني در حومه پاريس در گذشت سالگي 85 دي در 7در روز شنبه رضا مرزبان زنده ياد 

  .بود و در طول حيات خود از اين پيكار دست برنداشتآزادي انديشه و بيان  از مدافعان پيگير رضا مرزبان

هرگز كه از جمله روشنفكران متعهدي بود  مرزبان رضازنده ياد 

 1357او پس از انقالب بهمن . تسليم ديكتاتوري شاه و شيخ نشد

ر استبداد اما رسانه افشاگ. كرد»  امروزغاميپ«نشريه به انتشار اقدام 

  . شدفيتوقپس از چند ماه به دستور مرتجعان حاكم 

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران درگذشت اين مبارز راه آزادي را 

  .به خانواده وي و به همه آزاديخواهان ايران تسليت مي گويد

  

  
  رضا مرزبان از پيشروان سنديکايی در گذشت

مقام يك  او در.  بود1341اي خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات در سال رضا مرزبان روزنامه نگار و از موسسان سنديك

. كوشنده سنديكايي از حقوق مادي و معنوي اعضاي سنديكاي خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات سالها دفاع كرد

او روزنامه  .ر استاطالع رساني و آگاه سازي وظيفه اصلي يك روزنامه نگا ،د بود كه در حرفه روزنامه نگاريرضامرزبان معتق

رضا مرزبان در دانشكده علوم . خواه بود و حقيقت خواهي را نيز از وظايف ديگر روزنامه نگاري مي دانست نگاري آرمان

معتقد بود، تعهد يك روزنامه نگار به  ارتباطات گزارش نويسي و تنظيم خبر را به روزنامه نگاران آينده درس مي داد و

  .پخش درست اتفاقات و تعهد حرفه اي او نسبت به جامعه يك اصل اساسي در روزنامه نگاري است

سنديكا . را در ايران رقم زد سنديكاي خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات درخشان ترين فصل روزنامه نگاري حرفه اي 

روزنامه نگاري تقاي زندگي مادي و معنوي اعضاي خود از يك سو و ارتقاي كيفيت هاي بزرگ و بي سابقه اي براي ارگام

 در زمين خريداري  واحد اپارتماني121بيمه تامين اجتماعي به همراه يك بيمه عمر، ساختن . ايران از سوي ديگر، برداشت

 بخشي از اقدامات سنديكا … وي شدند، تشكيل صندوق بيكاري براي روزنامه نگاراني كه ناخواسته بيكار مشده براي اعضاء

  . به موازات آن سنديكا و اعضاي آن حركت مداومي براي مبارزه با سانسور و اعتالي مطبوعات انجام مي دادند.بود

متاسفانه سنديكاي روزنامه نگاران و نويسندگان مطبوعات در دهه شصت تعطيل گشت و روزنامه نگاران جوان نتوانستند از 

رضا مرزبان در زمان فوت عضو كانون نويسندگان . روزنامه نگار قديمي و كوشنده سنديكايي بهره مند بشوندتجربيات اين 

  .ايران بود

انجمن صنفي روزنامه نگاران و كانون نويسندگان ايران  ما درگذشت اين كوشنده سنديكايي را به كارگران سنديكايي و

  .تسليت مي گوييم

  ك   سنديكاي كارگران فلزكارومكاني

  1392 دي 9
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  .......كارگران و مزدبگيران

  ماهالشھای معلمان در دی چ
  ايقرهفرنگيس ب

 مخالفت با حضور روحانيون در مدارس

به گزارش وبگاه . بيانيه مخالفت خود را با حضور روحانيون در مدارس اعالم داشت  در يك"رانيسازمان معلمان ا" – دي 2

   : اين تشكل نوشت"سخن معلم"

 علميه تهران، مدارس دولتي تحت پوشش اين طرح، حوزههران و طي يك تفاهم نامه ميان اداره كل آموزش و پرورش ت"

بر اساس اين سند، مديريت حوزه با استقرار روحاني ثابت در اين . به مدارس وابسته به حوزه علميه تبديل مي شود

ي را به در اين سند، اداره كل آموزش و پرورش تهران، تعهدات. مدارس، مديريت تربيتي مدارس را بر عهده خواهد گرفت

 :حوزه علميه داده است كه برخي از آنها به شرح زير است

 هاه مشاوره و يا پاسخگويي به سواالت و ارتباط با خانواده اراي تعيين مكان مشخص براي روحاني به عنوان دفتر كار براي -

 مدارسابالغ حكم روحانيون تعيين شده از طرف معاونت به مناطق و  -

 ويژهاي مالي و امكانات الزم به صورت  حمايت و تامين نيازه-

 در جلسات خانواده ها، دانش آموزان و علميهزمينه سازي براي استفاده مستمر از روحاني مدرسه و اساتيد حوزه  -

   "معلمان

 شده كه آموزش و پرورش متولي اصلي تعليم و تربيت رسمي در كشور است و اين اختيار به هيچ وجه اشارهدر اين بيانيه 

 با وظايف و كاركردهاي مشخص "معاون پرورشي" پست سازماني مادر مدارس ": ابل تفويض نبوده و نيست و مي افزايدق

آيا قرار است پست جديدي در . همچنين معلمان ديني وظيفه آموزش آموزه هاي ديني را بر عهده دارند. تعريف شده است

نه تناسب منطقي و مناسب ميان تعداد دانش آموزان و كاركنان سازمان آموزش و پرورش تعريف شود، در حالي كه هيچ گو

آموزش و پرورش وجود ندارد؟ حضور روحانيون محترم در مدارس چه نسبت سازماني و كاركردي با پستهاي سازماني 

 "خواهد داشت؟

و مناسب ترين مكان مساجد با معماري خاص و نيز فضاي روحاني كه دارند بهترين جا ":  تاكيد مي كند"سازمان معلمان"

 هزار 10 هزار مسجد و بيش از 70روحانيت با در اختيار داشتن حدود . براي انتقال و پرورش آموزه هاي ديني هستند

چه نيازي به ورود مستقيم به مدارس دارد؟ اگر در تربيت ديني ... امامزاده، پايگاههاي نماز جمعه، كانالهاي صدا و سيما و

 "رد، آيا راه حل آن حضور مستقيم روحانيت در همه زمانها و مكانها مي باشد؟مشكلي وجود دارد كه دا

 

 علي ابطحي روانه زندان خميني شهر شد

 استانهاي  در فيزيك دبير و متخصص سخت افزار كامپيوتر،سيد علي ابطحي، "حقوق معلم"به گزارش وبگاه  –  دي5

 براي دي 4جراي احكام دادگاه انقالب اصفهان، ظهر روز چهارشنبه  ا براي پس از احضار، و بوير احمد و اصفهانكهگيلويه

 . روانه زندان خميني شهر شد،به اتهام توهين به رييس جمهور پيشين و مقامات)  ماه6(گذراندن دوره ي حبس خود 

ر در  است، همراه اعضاي كانونهاي صنفي معلمان كشو"كانون معلمان خميني شهر"آقاي ابطحي كه عضو هيات موسس 

 در اعتراض به قانون معطل مانده مديريت خدمات كشوري از سوي دولت دكتر احمدي نژاد مجلستجمع معلمان جلوي 

 اوين و 209 روز در انفرادي بند 22 منجر به احضار و بازداشت و گذراندن ،اين اعتراض به اجرا نشدن قانون .شركت كرد

 .بازنشستگي اجباري او گرديد
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 شود  بندي معلمان بررسي مي  طرح نظام رتبه

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در هفته آينده گزارش كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري  به گزارش ايلنا، -  دي 6

 .دهند  بندي معلمان را مورد بررسي قرار مي  درمورد طرح نظام رتبه

 

 سوادند   درصد جمعيت ايران بي15: يس نهضت سوادآموزيري

 به راديو فردا. ت كشور خبر دادي درصد از جمع15 حدود "سوادي  بي"  سازمان نهضت سوادآموزي ايران ازسي ري-  دي 6

 681ون و يلي م67ت ين سرشماري در جمعيكه در آخر گزارش دادعلي باقرزاده، مدير نهضت سوادآموزي ايران  نقل از

 14.4( هزار نفر 719ون و يلي م9خود را باسواد و )  درصد85( هزار نفر 361ون و يلي م57 سال كشور، 6هزار نفر باالي 

 . اند  سواد اعالم كرده  خود را بي) درصد

 .گر در كشور خبر داده استي هزار نفر د600ت سواد ين از نامشخص بودن وضعي سازمان نهضت سوادآموزي همچنرييس

 .ي خواندن، نوشتن و حساب كردن نداشته باشديشود كه توانا  سواد به كسي گفته مي  ران، بيير اساس اعالم مركز آمار اب

 19ن سازمان نيز از وجود يلي ايابي تحصيركل نظارت و ارزشي سازمان نهضت سواد آموزي، مدرييسش از يك روز پي

بتواند " ران كسي است كهيبه گفته مهدي نامجومنش، باسواد در ا .سواد در كشور خبر داده بود  سواد و كم  ون بييليم

 ".د را روخواني كندياضي را بداند و قرآن مجيسد، اعمال چهارگانه ريو بنوبخواند 

 نوشت پرورشر سابق آموزش و ياحمدي، وز  رضا علييسنا، به نقل از عليران، ايان اي خبرگزاري دانشجو1387ماه    آبان11

 .اهد شدسوادي در شهرهاي مختلف كشور برگزار خو  ان بييجشن پا) 1391(نده يكه طي چهار سال آ

سوادي در گروه   ان بييور گذشته از پايز در شهري نتهرانر كل آموزش و پرورش شهر يخواه، مد  زدييدر همين حال علي 

ن آموزش و پرورش در دولت محمود يشير پيي، وزيدرضا حاجي بابايحم . خبر داده بود1393 تا سال 49 تا 10سني 

 .رساند  سوادي را در مدت پنج سال به صفر مي  عده داد كه بيد، ويز هنگامي كه به وزارت رسي ننژاد  احمدي

زمها و روشهاي سوادآموزي، يا با توجه به مكانيران در دنيگاه ايجا"  سازمان نهضت سوادآموزي گفته است كهرييساما 

 كشور 164ان ي مران در موضوع سوادآموزي دريونسكو، رتبه ايبه گفته باقرزاده، بر اساس اعالم  ."ستيگاه مناسبي نيجا

ن يسوادي از سالهاي ابتداي انقالب در ب  ن آمار بييشتريب" او همچنين گفته است كه . اعالم شده است86جهان، رتبه 

 .اند  سوادي را داشته  ن سهم در بييشتريي بيان، زنان روستاين مي و در ا"زنان بوده

ران دانسته و گفته است كه يسوادي در ا  اي اصلي بيكي از علتهيل اقتصادي را مساي سازمان نهضت سوادآموزي، رييس

 . هزار تومان است545ران يك نفر در اينه باسواد كردن يهز

  

  هزار كالس درس با بخاري نفتي و گازي گرم مي شود150هنوز 

  از لحاظ سيستم گرمايشيدرس هزار كالس 150": يس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت ري- دي 13

د و با استفاده از بخاري نفتي و گازي گرم نبا استانداردهاي حداكثري كه مدنظر وزارت آموزش و پرورش است، فاصله دار

يس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس رييسي، معاون و عمراني وزير آموزش و پرورش و ريمرتضي  ".دنشو  مي

 در كنار اقدامات انجام شده، وشود   مين ميتا بخاري نفتي و گازي گرماي اين كالسها با استفاده از": كشور اضافه كرد

رعايت نكات ايمني و رعايت استاندارد در استفاده از وسايل گرمايشي بسيار مهم است تا در هنگام وقوع حادثه، خطاي 

ان حتماً نكات فني، كيد داريم مديران مدارس، معلمان و خدمتگزارتاانساني به حداقل برسد و اين بحث مهمي است؛ لذا 

 ".اي رخ ندهد  ايمني و استاندارد را در استفاده از وسايل گرمايشي در نظر بگيرند تا حادثه
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 معلمان اخراجي در انتظار بازگشت به كالس درس

از صحبتهاي علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش مبني بر پيگيري پرونده معلمان اخراجي و تبعيدي بيش از  - دي 16

 معلم اخراجي، تبعيدي و 22 پرونده پيش روز 45 به كانونهاي صنفي معلمان هم نزديك ماه مي گذرد، دبيرخانه كي

آموزش و پرورش همچنان مي گويد در حال پيگيري است، اما هنوز . زنداني را به معاونت حقوقي آموزش و پرورش فرستاد

 .مي متوقف يا برگشت داده نشده استكهيچ ح

 به شانام ك نفر از معلمان را با توجه به اهميت و اولويت رسيدگي به اح22نون پرونده كتا":  مي گويد"عتمادا" به )ع .ا( 

ام و رسيدگي به پرونده ها از سوي كنون اقدامي در جهت توقف احك اما تا،معاونت حقوقي آموزش و پرورش فرستاديم

   ".عده و وعيد داشته استآموزش و پرورش صورت نگرفته و هرچه گفته شده بيشتر جنبه و

ه پرونده ها براي رسيدگي به هيات عالي نظارت رفته كبه گفته او آخرين پاسخ معاونت حقوقي آموزش و پرورش اين بوده 

يد دارد آموزش و پرورش ك معاون حقوقي و پارلماني آموزش و پرورش هم به صراحت تا،از آن طرف ناصري زنجاني . است

  . ام از اختيارات قوه قضاييه استكزمينه ندارد و برگشت احچندان اختياري در اين 

... سر از حقوق وكامي همچون بازنشستگي اجباري، انفصال از خدمت، ك تعدادي ديگر از معلمان با اح، نفر22عالوه بر اين 

انون قرار كسوي انون صنفي معلمان در اولويت بعدي پيگيري از كه به گفته دبيرخانه كرو بودند بطي سالهاي گذشته رو

. دارند و هنوز پرونده هايشان به دليل اولويت پرونده معلمان تبعيدي و اخراجي به آموزش و پرورش فرستاده نشده است

 و اعتراضات بر حوادثعالوه .  پرونده حاد فعلي است22ه تعداد اين دسته معلمان خيلي بيشتر از كاين در حالي است 

بيشتر اين معلمان از .  برمي گردد88 معلمان هم به اعتراضات بعد از انتخابات سال سري از اينكصنفي سال، پرونده ي

 .شور و اغلب از معلمان و دبيران با سابقه آموزش و پرورش هستندكانونهاي صنفي سراسر كاعضاي 

 

 عدم پرداخت مطالبات، موجب بي انگيزگي معلمان شده است

اكنون  هم  :يس كميته آموزش و پرورش مجلس شوراي اسالمي گفتي، ر"تسنيم"خبرگزاري  بنا به گزارش – دي 21

حق الزحمه  كار كاركنان اداري و  معلمان مطالبات زيادي را از آموزش و پرورش دارند كه شامل حق التدريسها، اضافه

ايد يكبار اي كه دولت ب  ، به گونهامتحانات است در چنين شرايطي براي پرداخت مطالبات به حمايت دولت نياز است

  انگيزه شدن فرهنگيان مي  حمايت كرده و تمام مطالبات را پرداخت كند، چرا كه اگر مطالبات پرداخت نشود موجب بي

: يابد، گفت  صبور با اشاره به اينكه منابع مصرفي آموزش و پرورش بر اساس تورم افزايش نمي  عطااهللا سلطاني ".شود

 افزايش داشت كه باالترين افزايش را در ميان دستگاهها داشته است اما اين  درصد26امسال بودجه آموزش و پرورش "

 ".هاي آموزش و پرورش را تامين كند  تواند هزينه  افزايش نيز كافي نيست چرا كه با توجه به تورم ايجاد شده نمي

درت نظارتي خود را از دست شود تا مدير منطقه ق  پرداخت نشدن مطالبات فرهنگيان باعث مي": سلطاني صبور اضافه كرد

 ".اكنون مدير يك منطقه وقتي به مدارس مي رود نخستين سوال از وي درخصوص مطالبات است   هم.دهد

آموزش و پرورش براي پرداخت حقوق به نيروهاي مازاد ": رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس شوراي اسالمي بيان كرد

مان اعتبار نياز دارد كه اگر ساماندهي نيروها صورت بگيرد اين اعتبار به  ميليارد تو1700و معلمان حق التدريس حدود 

 ".تواند بسياري از مشكالت را حل كند  شود كه مي  آموزش و پرورش تزريق مي

  

 اش  ابتكار معلم مريواني براي همدردي با شاگرد سرطاني

 .آموز سرطاني خود، موي سرش را تراشيد   در راستاي همدردي با دانش، معلم مريواني،محمدعلي محمديان - دي 22
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 شهر مريوان به منظور همدردي با دانش "شيخ شلتوت" معلم پايه دوم دبستان ،به گزارش فارس، محمدعلي محمديان

آموز سرطاني خود كه به علت عوارض ناشي از مصرف دارو و شيمي درماني دچار ريزش موي سر شده بود، موهاي سرش  

موز و ابراز همدردي با وي هيچ هدفي نداشته  آلم دلسوز با بيان اينكه جز دادن روحيه به اين دانش اين مع  .را تراشيد

آموزم را تقويت كرده و وي را به   ام روحيه دانش  خوشحالم از اينكه با اين حركت هرچند كوچك توانسته": است، گفت

آموز در فعاليتهاي گروهي كالس را از ديگر   دانشوي شركت دادن اين  ".فعاليت بيشتر آموزشي و پرورشي تشويق كنم

گيري   آموز در كالس درس و جلوگيري از گوشه  اين كار در جهت فعال شدن دانش": اهداف اين كار عنوان كرد و افزود

 ".وي انجام شده است

  

 رعب و وحشت در كالس درس دانش آموزان زرندي

 . دانش آموز گذشت90ن دخترانه در زرند كرمان از بيخ گوش خطر ريزش سقف كالسهاي درس در يك دبستا - دي 26

 ريحانشهر "شهيد اكبر مومني" بخشهايي از سقف كالسهاي درس مدرسه چهار كالسه ، بر اثر بارندگي،"ايرنا"گزارش به 

ه ريزش ناگهاني بخشي از سقف كالسهاي درس اين دبستان باعث وحشت دانش آموزان شد و بالفاصل .زرند فرو ريخت

در حالي ": يكي از دانش آموزان در حالي كه بسيار پريشان بود، گفت .دانش آموزان با كمك معلمان كالس را ترك كردند

نمي ": يكي ديگر از دانش آموزان گفت ".كه در كالس درس بوديم، ناگهان سقف ريزش كرد و لباسهايمان پر از گل شد

 ".كندمي ظه فكر مي كنم سقف بر روي سرم ريزش هر لح. مه بد گوشتوانم به درستي به حرفاي معلم

اين مدرسه فرسوده  .از مسووالن مي خواهم به فكر جان ما دانش آموزان باشند": يكي ديگر از دانش آموزان هم مي گويد

يس انجمن اوليا و مربيان اين دبستان رينايب احمد بذي،  ".است، سرويس بهداشتي درستي ندارد و كالسها سرد هستند

اين واحد آموزشي مي بايست در اعتبارات زلزله چهارم اسفند  . سال از قدمت اين مدرسه مي گذرد27": ترانه هم گفتدخ

برخي اولياي دانش  ". دانش آموز آن در خطر است90 اما مسووالن كوتاهي كردند و حاال جان ، باز سازي شود83ماه سال 

 .گراني مي كنند و براي سالمت و جان فرزندان خود نگرانندآموزان نيز از وضعيت ساختمان اين مدرسه ابراز ن

كمبود اعتبار را از مشكالت اصلي در روند بازسازي مدارس رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند حميد صادقي، 

  ".از اين پس كالسهاي درس اين مدرسه را در كانكس برگزار مي كنيم": اين شهرستان عنوان كرد و گفت

 . كيلومتري شهر زرند قرار دارد20ريحانشهر در  ". واحد آموزشي در شهرستان زرند نياز به بازسازي دارد11": وي افزود

 

 محكوميت فرزند معلم زنداني به صرف پيگيري حقوقي و دفاع از پدرش

م بازنشسته  ساله، متاهل و فرزند معل27، جمال آگوشي "فعالين حقوق بشر دمكراسي در ايران" بنابه گزارش - دي 27

  . سال زندان محكوم شد1 دادياري انقالب پيرانشهر به 1زنداني، محمد امين آگوشي، چند روز پيش در شعبه 

او به خاطر پيگيري پرونده حقوقي و دفاع از پدرش كه به صورت تبعيد در زندان مركزي زاهدان و در شرايط غير انساني 

 .ني محكوم شدمحبوس مي باشد، به اين حكم سنگين و غير انسا
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  



 ٣٠

  ١٣٩٢ دی در راني کارگران و مزدبگی اعتراضی از حرکتھایبرخ
  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  

   حركت اعتراضي66

 دي براي دومين روز متوالي با تجمع در مقابل ساختمان اداري 1كارگران مجتمع كشت و صنعت هفت تپه روز يكشنبه *

لنا رضا رخشان، از فعاالن صنفي كارگران هفت تپه، از استمرار به گزارش اي. گير مطالبات معوقه خود شدند كارخانه پي

 اش خبر داد و گفت؛ علت اين اقدام اعتراضي پرداخت نشدن حقوق ماههاي مهر، آبان، پاداش  حركتهاي اعتراضي همكاران

  . است ساليانه و عدم بازنگري در طرح طبقه بندي مشاغل

  

 اصفهان در  كارگر پلي اكريل600 دي 1صبح روز يكشنبه *

به . فاصله زماني تغيير شيفت، در محوطه كارخانه تجمع كردند

گزارش ايلنا، اين دومين روز در دور سوم تجمع كارگران اين واحد 

اعتراض كارگران به سياست كوچك سازي كارخانه . توليدي است

و تصميم كارفرما مبني بر جداسازي شركتهاي زير مجموعه آن 

  .است

  

ه سيمان لوشان به دليل تعطيلي اين كارخانه از مرداد ماه امسال، براي دومين بار در مقابل استانداري كارگران كارخان*

 دي به دليل تعطيلي اين كارخانه در 1به گزارش فارس كارگران كارخانه سيمان لوشان روز يكشنبه . گيالن تجمع كردند

ز نظر سوددهي مشكلي نداشته و  صاحبان كارخانه به بهانه كارخانه سيمان لوشان ا. مقابل استانداري گيالن تجمع كردند

  .زياندهي آن را تعطيل كردند

  

.  دي دست به اعتصاب زدند1 ماه حقوقشان در روز يكشنبه 8كارگران شهرداري بهبهان در اعتراض به تاخير در پرداخت *

نتيجه زباله هاي شهر جمع نشد و باعث به گزارش يورونيوز، ماه گذشته هم اين كارگران دو روز اعتصاب كردند و در 

  .مشكالت عديده اي شد

  

.  كل منابع طبيعي استان ُكردستان در سنندج از كار اخراج شدند شماري از كارگران شاغل در نهالستان وابسته به اداره*

 مقابل اداره كل  دي در1 ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، اين كارگران روز يكشنبه  به گزارش كميته

  .منابع طبيعي تجمع كردند

  

به گزارش . ن كارخانه تجمع كردندي دي در محوطه ا2راز در روز دوشنبه يمان اصطهبان شي از كارگران كارخانه سيجمع*

ن ير ايشان دست به اعتراض زدند و در مقابل از طرف مدي به خواسته هاييفارس اين كارگران در اعتراض به عدم پاسخگو

  .  ن كارگران از كار اخراج شدنديندگان اي تن از نما5خانه كار
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ن ي اي كه سهامدار اصليه بانك مليت علي از كارگران اخراج شده شركت كفش بال ضمن شكاي جمعي د2روز دوشنبه *

ران به گزارش اي.  زدنديعصر در تهران دست به تجمع اعتراضي واقع در خيابان وليشركت است، درمقابل دادگاه عموم

 تا 26ن ين كارگران كه بيا. افت مطالبات خود شدنديكارگر، كارگران ضمن اعتراض به اخراج، خواهان بازگشت به كار و در

 ي است كه كارگران اخراجين گزارش حاكيدند اي از كار اخراج گرديليچ دلي سال سابقه كار دارند، ماه گذشته بدون ه30

  .بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتندن حكم ظالمانه مخالفت كرده ي با ايوقت

  

 دي كارگران شاغل و بازنشسته استان تهران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس به فساد گسترده دولتي 3روز سه شنبه *

 هايي خواستار رسيدگي جدي به  به گزارش ايلنا، كارگران در اين تجمع با در دست داشتن پارچه نوشته. اعتراض كردند

ه تحقيق تفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي و همچنين انجام تحقيق و تفحص از ساير سازمانهاي گزارش كميت

  .دولتي مرتبط با كارگران همچون صندوق مهر امام رضا، وزارت كار و مسكن مهر شدند

  

ر شهركرد تجمع  دي تعدادي از كارگران اخراجي شركتهاي برفاب و پاك پي در مقابل دفتر امام جمعه د3روز سه شنبه *

به گزارش سايت همبستگي ملي، تجمع در مقابل دفتر امام جمعه كار شجاعانه و پر خطري است اما اين كارگران . كردند

اين تجمع در خيابان .  دارند و نه بيمه بيكاري، از سر ناچاري دست به اين اقدام زدنديكه ماههاست اخراج شده و نه حقوق

 كه در همان نزديكي پايگاه دارند وارد صحنه شده و آنها را 44ا بسيار زود نيروهاي تيپ شريعتي شهركرد شكل گرفت، ام

  .مجبور به ترك محل كردند

  

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران .  دي در مقابل مجلس رژيم تجمع كردند3كارگران مخابرات راه دور در روز سه شنبه *

 عدم واريز بيمه هايشان به سازمان تامين اجتماعي در مقابل مجلس دست ايران، كارگران مخابرات روستائي در اعتراض به

  .در اين تجمع، كارگران مخابرات روستائي طوماري را نيز تنظيم و آن را تحويل مسئوالن مجلس دادند .به تجمع زدند

  

پاسخ ماندن  كارگران پلي اكريل اصفهان در اعتراض به بي*

گام جايجايي شيفتهاي مطالبات صنفي هر روز صبح و عصر هن

به .  ساعت در محوطه كارخانه تجمع مي كنند كاري نيم

 دي،  به منظور كاهش تنشها در 3گزارش ايلنا روز سه شنبه 

هر نوبت كاري كارگران پلي اكريل هر روز هنگام ورود و خروج 

به مدت نيم ساعت در داخل محوطه كارخانه حاضر شده و 

  .كنند  مي هاي صنفي خود را مطرح خواسته

  

به . دنبال تجمع يك روزه دست به اعتصاب زدند  دي كارگران شبكه آبياري و زهكشي سد چمشير به4روز چهارشنبه *

كارگران شبكه آبياري و زهكشي چمشير . گزارش فارس اعتراض اين كارگران به دليل عدم پرداخت مطالباتشان بوده است

  . حقوق معوقه را پرداخت كنند10ه قول دادند ظرف پنج ماه حقوق معوقه دارند و مسئوالن كارگا
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 حقوق و مزايايي ەدر شهر سقز، از آغاز سال جاري تاكنون هيچ گون» كوهدشت« سازي  كارگران شركت ساختمان*

 علت ە ب  دي4 ە تن از كارگران شركت كوهدشت روز چهارشنب40 گزارش آژانس خبررساني ُكردپا، ەب. دريافت نكردند

  . حقوقشان در ماقبل دفتر اين شركت تجمعي اعتراضي برپا كردندعدم پرداخت

  

 دي، كارگران ني بر شركت كشت و صنعت هفت تپه، براي دومين بار در يك ماه گذشته با اعتصاب از 5روز پنجشنبه *

  .برداشت نيشكر، توليد شكر اين شركت را قطع كردند

 كاري خود در اين شركت و محقق نشدن وعده مسئوالن از حضور در به گزارش ايرنا، كارگران ني بر در اعتراض به وضعيت

 روز از حضور در مزارع 10كارگران ني بر، آذر ماه گذشته نيز دست به اعتراض زدند و  .مزارع نيشكر خودداري مي كنند

  .خودداري كردند اما با وعده مدير عامل و مسئوالن شركت براي حل مشكالت به كار بازگشتند

 مهر امسال با آغاز برداشت 20سومين دوره توليد شكر در كارخانه كشت و صنعت نيشكر هفت تپه خوزستان از پنجاه و 

  .محصول نيشكر از مزارع آغاز شد

  .كشت و صنعت هفت تپه، قديمي ترين كارخانه توليد شكر از نيشكر در كشور است و نيم قرن از تاسيس آن مي گذرد

 هزار تن شكر در 65زار تن شكر در سال است اما به دليل فرسودگي خط توليد، ساالنه  ه100ظرفيت توليد اين كارخانه 

  .آن توليد مي شود

  

تپه،   دي با پرداخت معادل يك ماه از مجموع حقوق و مطالبات معوقه كارگران مجتمع نيشكر هفت 5روز پنجشنبه *

تپه بابت دستمزد ماههاي مهر و آبان و   كارگران نيشكر هف به گزارش ايلنا،. ارگران به طور موقت پايان يافتاعتصاب اين ك

تپه با پرداخت يك ماه از مطالبات  كارفرماي مجتمع نيشكر هفت . پاداش ساليانه معادل سه ماه حقوق طلبكار هستند

  .معوقه كارگران به اعتراضهاي صنفي چند روزه خاتمه داد

  

اد ير در اعتراض به اقدامات بنيران تاي ايك سازي كارگر شركت الست150ش از ي بي د7ران كارگر، روز شنبه يبه گزارش ا*

 اين يلي از تعطيريت شركت تجمع كرده و خواهان جلوگيرين شركت در مقابل ساختمان مدي بستن ايمستضعفان برا

  .واحد تولدي و اخراج از كار شدند

  

 مهر با حضور مقابل فرمانداري نهاوند، 7شنبه كارگران سد گرين نهاوند به علت عدم دريافت هشت ماه حقوق، روز *

به گزارش مهر، آيت چگيني كه سه سال است در سد گرين كار مي كند . اعتراض خود را در مورد اين موضوع اعالم كردند

در مقابل فرمانداري گفت؛ هشت ماه است حقوق نگرفته ايم، كارگاه سد و عمليات اجرايي آن تعطيل شده است و هيچ 

چگيني ادامه داد؛ ما هم زن و بچه داريم با اين وضعيت تورم گراني منبع درآمدي  .خگويي اعتراض ما نيستكس پاس

نداريم چند ماه مي توانيم مقاومت كنيم هشت ماه است امروز و فردا مي شنويم ديگر خجالت مي كشيم وارد منزل شويم 

  .و مقابل خانواده خود قرار گيريم

  

ن نيروگاه دماوند در اعتراض به تعويق مطالبات صنفي و فقدان نهاد كارگري در مقابل درب  دي، كارگرا7روز شنبه *

  .ورودي اين نيروگاه تجمع كردند
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 كارگر شاغل در اين نيروگاه بيش از يك 510به گزارش ايلنا، 

 تا 90سال است بابت معوقات پراكنده حقوقي طي سالهاي 

بن كارگري از اين ، از جمله اضافه كاري، عيدي، پاداش و 91

  .نيروگاه طلبكارند

  

جمع كثيري از رانندگان خودروهاي سنگين حمل بار و *

خدمات درون شهري زاهدان در اعتراض به كاهش پنجاه 

درصدي سهميه سوخت در مقابل استانداري سيستان و 

به گزارش وبسايت عصر هامون، اين .بلوچستان تجمع كردند

 تن از رانندگان به نمايندگي از ديگران جهت مذاكره و كسب پاسخ 3رت گرفت و  دي صو7حركت اعتراضي روز شنبه 

  .مناسب وارد استانداري شدند

  

 در اعتراض به پرداخت نشدن  شش ماه ي د7اندوآب روز شنبه يم»  سهند آذر«به گزارش ايران كارگر، كارگران شركت *

  .  به كار شدندي بازگشت كارگران اخراج خواستاريكارگران اعتصاب. حقوق عقب افتاده اعتصاب كردند

  

ن ي در مقابل دفتر اي د5 ماه حقوق معوقه خود، روز پنجشنبه 5م سقز در اعتراض به ي از كارگران شركت كولهايجمع*

ك اقدام يت كارخانه در يرين اعتصاب  مديبه گزارش ايران كارگر، به دنبال ا.  برگزار كردنديشركت در سقز تجمع اعتراض

ز مجددا روز شنبه يدر ادامه كارگران معترض ن.  را از كار اخراج كردي تن از كارگران اعتصاب60 ي و ضد انسانيرگرضد كا

  . زدندين كارگران در مقابل اداره كار شهرستان سقز دست به تجمع اعتراضي نسبت به اخراج اي د7

  

 دي، در اعتراض به پرداخت نشدن 8كشنبه يز  صبح رويجان شرقيبه گزارش همبستگي ملي، كاركنان اداره پست آذربا*

  .ز تجمع كردنديت پست استان در تبريري ماه حقوق عقب افتاده درمقابل دفتر مد4

  

 سال بنياد شهيد و چند 30 دي، جمعي از بازنشستگان كمتر از 8، روز يكشنبه »خانه ملت«به گزارش خبرگزاري *

  .جلس تجمع كردندسازمان ديگر به علت كاهش حقوق خود جلوي درب م

  

ك هفته درمقابل ي ين بار طي دومي براي د8كشنبه ي اهواز روز يبه گزارش همبستگي ملي، كارگران بازنشسته لوله ساز*

  .   عقب افتاده اعتراض كردندياي ماه حقوق و مزا6ن شهر تجمع كردند و  به پرداخت نشدن يم  در اي رژيدادسرا

  

 در اعتراض به پرداخت نشدن ده ماه حقوق عقب ي د9نه كوهدشت سقز روز دوشنبه به گزارش كُردپا، كارگران كارخا*

  . ن بار درمقابل  دفتر شركت  تجمع كردندي دوميدند و برايافتاده دست از كار كش

  

 كارفرماي جديد كارخانه به پرداخت نشدن  توجه در اعتراض به عدم »  نباتي قو روغن« دي، كارگران 9صبح روز دوشنبه *

وري، عدم تأمين لباس كار، اجرا نشدن طرح طبقه بندي مشاغل و  كارگران، همانند بهره ه موقع حقوق و ساير مطالبات ب
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به گزارش ايلنا، از يكسال گذشته با تغيير كارفرما، محاسبات حقوقي . مشكالت ناشي از سومديريت دست به تجمع زدند

كارخانه سعي دارد با يك روش مديريت استبدادي، در بين كارگران مديريت جديد  . كارگر كارخانه بهم ريخته است210

  .رعب و وحشت ايجاد كند كه اين وضعيت به مرور باعث ايجاد جو خفقان در كارخانه شده است

  

 سپرده هاي خود را 1382 دي صدها تن از كارگران عضو يكي از تعاونيهاي مسكن شهر سنندج كه از سال 9روز دوشنبه *

ت مسكن به حساب تعاوني واريز كرده اند، در مقابل دادگاه تجديدنظر استان در بلوار خسرو آباد تجمع اعتراضي براي درياف

نيروهاي گارد . به گزارش سايت پيام، خواست اين كارگران يا مسكن و يا بازپرداخت سپرده هايشان است . برگزار كردند

  .ه كردند و از آنان خواستند تا به تجمع خود پايان دهندويژه و نيروي انتظامي رژيم كارگران معترض را محاصر

  

ن شهر تجمع ي ايد در مقابل مصليار شدي بسيمان شهركرد باوجود سرماي سي  كارگران اخراجي د13روز جمعه *

 و اخراج ي در دست داشتند و از گرسنگييبه گزارش سايت همبستگي ملي، كارگران پالكارد ها.  برگزار كردندياعتراض

   . كردنديت ميد شكاخو

  

ن بار طي شش روز گذشته در داخل ي دي، تعدادي از كارگران كارخانه روغن نباتي قو در تهران براي دوم14روز شنبه *

  .دي تجمع كردندين واحد توليا

 بر .س تعاوني مصرف كارگران اعتراض داشتندي تجمع كنندگان به محقق نشدن مطالبات شان و اخراج رئ لنا،يبه گزارش ا

  .س تعاوني مصرف كارگران را عامل تجمع نخست كارگران مي دانديت كارخانه روغن نباتي قو رئيري مد ن گزارش،ياساس ا

  

توجهي كارفرما و   دي در اعتراض به بي15جمعي از كارگران كارخانه قند كامياب خميني شهر اصفهان، روز يكشنبه *

 ابتدا در داخل كارخانه تجمع كردند و سپس به سمت فرمانداري شان در مسئوالن استاني نسبت به مشكالت صنفي 

 كارگر دارد كه به دليل تعطيليهاي مكرر 150به گزارش ايلنا، اين واحد توليدي بيش از . خميني شهر حركت كردند

  . بينند شان را در مخاطره مي كارخانه امنيت شغلي 

  

اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق عقب افتاده تجمع  در يد15كشنبه يمان لوشان روز يكارگران كارخانه س*

ن  يم در اي رژيز در مقابل فرمانداري نفر هستند، هفته گذشته ن250ن شركت كه يبه گزارش ايران كارگر، كارگران ا. كردند

  . برگزار كردند و خواهان مطالبات عقب افتاده خود شدنديشهر   تجمع اعتراض

  

 دي، كارفرما مكلف شد حقوق عقب 15و تجمع كارگران پوالد سازان فرآيند، روز يكشنبه پس از يك هفته اعتصاب *

به گزارش ايلنا، اين واحد توليد كننده انواع مخازن پااليشگاهي در شهرك صفا دشت . افتاده كارگران را پرداخت كند

 كه به موقع نتوانسته است اين شهرستان شهريار مبالغ كالني از برخي شركتهاي سفارش دهنده محصوالتش طلب دارد

  .گير كارخانه شده است مطالبات را وصول كند، به همين دليل كمبود منابع مالي دامن

  

گروهي از كارگران شركت ماشين آالت تراكتورسازي تبريز در اعتراض به وضعيت پرداخت حقوق خود در ماههاي *

 تجارت آذربايجان شرقي تجمع كرده و شعارهاي اعتراضي  دي در مقابل سازمان صنعت، معدن و16گذشته، روز دوشنبه 
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به گزارش مهر؛ كارگران معترض با در دست داشتن پالكاردهاي اعتراضي و با سر دادن شعارهايي خواستار احقاق . دادند

  .حقوق خود شدند

يندگان آذربايجان همچنين در اين حركت اعتراضي كارگران عليه رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت و نيز برخي نما

  .شرقي كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي عضويت دارند، شعار داده و خواستار استعفاي آنها شدند

  

 به دليل عملي نشدن مطالبات شان همچنان در   كارگران شركت گروه ملي با وجود گذشت يك هفته از تجمع اعتراضي*

  . خود ادامه مي دهند دي به حركت اعتراضي17روز يه شنبه 

هاي  به گزارش فارس، شركت پيمانكاري اكسين واسطه بين كارگران و گروه ملي بوده كه زير نظر تعدادي از بازنشسته 

يكي از كارگران اين شركت مستقر در اهواز گفت؛ پرسنلي كه قرار بود نحوه استخدامي آنها . كند شركت فعاليت مي

 هاي مديران قبل و  هاي كارگران اجرايي شدن وعده يكي از خواسته .مانكاري هستندقراردادي باشد هنوز به صورت پي

  . فعلي شركت گروه ملي مبني بر عقد قرارداد مستقيم و حذف شركت پيمانكار نيروي انساني است

  

شان  نفي در اعتراض به تبعيض در پرداخت حقوق و ساير مطالبات ص» پتروشيمي رازي«بيش از هزار كارگر پيمانكاري *

  . دي در مقابل ساختمان دفتر مركزي اين شركت در بندر امام تجمع كردند18روز چهارشنبه 

، »پيشكامان فن انديش«به گزارش ايلنا، كارگران پيماني پتروشيمي رازي كه زير نظر چندين شركت پيمانكاري همانند 

 تن هستند كه در 850عاليت دارند حدود هزار و ف... و» تعميرات نيروگاههاي حرارتي خوزستان«، »پيشگام فرا صنعت«

  . كنند، از حقوق و مزاياي كمتري برخوردارند مقايسه با كارمندان اداري اين كارخانه كه زيرنظر شركت اصلي كار مي

  

ه در مقابل شركت پتروپارس تجمع كرده و نسبت به ي عسلويماني و پي دهها تن از كارگران اخراجيد18روز چهارشنبه *

ر ين تجمع كارگران اخراج شده سايران كارگر در ايبه گزارش ا.  ماه حقوق و مطالبات خود اعتراض كردند5م پرداخت عد

اغلب .وستند و خواهان بازگشت به كار و مطالبات معوقه خود شدندين كارگران به آنها پي با ايز ضمن همبستگيشركتها ن

  . بودند18 و  17، 13 يها از فازيكارگران شركت كننده در اين تجمع اعتراض

  

 دي، كارگران ماشين آالت تراكتورسازي ايران بار ديگر مقابل دفتر امام جمعه تبريز و استانداري آذربايجان 21روز شنبه *

كارگران تجمع كننده پس .  ماه است كه حقوق دريافت نكردند9به گزارش ايلنا، اين كارگران بيش از . شرقي تجمع كردند

  .ضوع از طريق امام جمعه تبريز به سمت استانداري آذربايجان شرقي حركت كردنداز پيگيري مو

گفتني است، كارگران تراكتورسازي ايران پيش از اين با تجمع در مقابل استانداري آذربايجان شرقي و ساختمان صنعت، 

  .شان شده بودند معدن و تجارت استان، خواستار دريافت مطالبات صنفي

  

 دي در اعتراض به پرداخت 21 همبستگي ملي، كارگران كارخانه فوالد زاگرس در  قروه در روز شنبه به گزارش سايت*

  .ن شهر تجمع كردندي ايماه حقوق عقب افتاده خود در مقابل فرماندار10نشدن 

  

تبعيض در شان به آنچه وجود   دي، در سومين روز از اعتراضات 22جمعي از كارگران پتروشيمي رازي صبح روز يكشنبه *

  .خوانند، بار ديگر در محوطه كارخانه تجمع كردند حقوق و مزاياي كارگران پيماني و كارمندان رسمي مي



 ٣٦

خواسته ما كارگران پيماني پتروشيمي رازي كه : به گزارش ايلنا، نماينده كارگران پيماني پتروشيمي رازي تصريح كرد

 در اين كارخانه هستيم، رفع تبعيض حقوق و مزايا در مقايسه با  نفر از مجموع سه هزار كارگر شاغل850حدود هزار و 

  .كارمندان رسمي است

  

 دي، جمعي از كارگران شركت واحد بار ديگر در اعتراض به نحوه برگزاري مقدمات 23به گزارش ايلنا، صبح روز دوشنبه *

  .، كار و رفاه اجتماعي تجمع كردندبرگزاري انتخابات شوراي اسالمي كار اين واحد خدماتي در مقابل وزارت تعاون

  

 دي در 23اند، روز دوشنبه   ماه گذشته بالتكليف بوده 38تعدادي از كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز كه در *

به گزارش ايلنا، . توجهي مسئوالن نسبت به مشكالت شان در مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند اعتراض به بي

نه قند و تصفيه شكر اهواز طي دو سال گذشته تجمعات متعددي را در اعتراض به تعطيلي و مشخص نبودن كارگران كارخا

  .شرايط ادامه كارشان برپا كردند

  

خواندند خودداري كرده  كارگران پتروشيمي بوعلي سينا كه طي سه ماه گذشته از امضاي قراردادي كه ناعادالنه مي*

 دي و در سومين روز تجمع در خارج از 23مانكار در پيش گرفت، در روز دوشنبه بودند، سرانجام با سياستي كه پي

  .كارخانه، ناچار به امضاي اين قرار داد شدند

 كارگر پيماني پتروشيمي بوعلي سينا كه به شرايط 160بيش از : يكي از نمايندگان كارگران با اعالم اين خبر به ايلنا گفت

كردند، پس از به  معترض بودند و از امضاي آن خودداري مي) شركت فرا صنعت(مانكار  قرارداد پيشنهادي پي◌ٔ ناعادالنه

  .كارگيري سياست تهديد از جانب اين شركت پيمانكاري، به امضاي قرارداد تن دادند

  

 روزه آب، مقابل فرمانداري اين شهر تجمع 28 دي، اهالي پنج روستاي باغملك در اعتراض به قطع 23روز دوشنبه *

به گزارش فارس، اين روستاييان كه از روستاهاي سرمورد، زيرمورد، دورتو، پسكره و آب انارك دهستان هپرو بخش . ندكرد

اين تجمع با حضور . ها شدند آبي در اين روستا مركزي باغملك در اين تجمع شركت كرده بودند خواستار رفع مشكل بي

  .شهر در محله رستم آباد انجام شداقشار مختلف اين روستاها در مقابل فرمانداري اين 

  

به كزارش ايلنا، جمعي از كارگران كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز كه طي دو سال گذشته تجمعات متعددي را در *

 دي همزمان با سفر حسن 24اند، صبح روز سه شنبه  اعتراض به تعطيلي و مشخص نبودن شرايط ادامه كارشان برپا كرده 

  .در مسير عبور او از فرودگاه به مصلي اين شهر تجمع كردندروحاني به اهواز 

  

تعدادي از كارگران كارخانه روغن نباتي پارس قو در اعتراض به نامشخص بودن ثبات شغلي و نگراني از وضعيت بيمه و *

 گزارش ايرنا به.  دي، دست به اعتصاب زده و در محل كارخانه تجمع كردند24دريافت دستمزد و مزاياي در روز سه شنبه 

  .است» قو«شركت سهامي عام روغن نباتي پارس توليدكننده انواع روغن نباتي تحت نام تجاري 

  

زمان با سفر حسن روحاني به   دي، هم 24حدود هزار تن از كارگران پيماني پتروشيمي رازي صبح روز سه شنبه *

  .ي تجمع كردندخوزستان، براي چهارمين بار طي دو هفته اخير در مقابل دفتر مركز



 ٣٧

آميزشان طي دو هفته اخير خواستار حضور  به گزارش ايلنا، نماينده كارگران پتروشيمي رازي در چهارمين تجمع اعتراض 

  .در منطقه صنعتي بندر امام و آگاهي از مشكالت كارگران پيماني شدند» روحاني«

  

  . اعتصاب و تجمع زدند دي، كارگران كارخانه روغن نباتي پارس قو دست به24روز سه شنبه *

 كارگر 360 كارگر داشت كه درحال حاضر تعداد آنها به حدود 1700به گزارش نسيم آنالين، اين كارخانه زماني بيش از 

  . هيچگونه تغييري نداشته است91 نسبت به سال 92حقوق كارگران اين شركت در سال . است كاهش پيدا كرده 

 تأسيس شد و 1333در سال » قو«وليدكننده انواع روغن نباتي تحت نام تجاري روغن نباتي پارس ت) عام(شركت سهامي 

اين واحد توليدي طي سالهاي گذشته به سبب افزايش مشكالت در زمينه تغييرات متعدد مديريتي و مشكالت كارگري، 

ن كارگران يا. گذار شدوا» نهان گل«اي به شركت   بود طي مزايده "كوثر"كه عمده سهام آن در اختيار سازمان اقتصادي 

  . داشتنديز تجمع اعتراضي سال جاري ني د14 آذر و 10خ يدرتار

  

 ي بهبهان درادامه اعتصاب از دادن هرگونه خدمات شهري، كارگران شهرداري د24ران كارگر، روز سه شنبه يبه گزارش ا*

ن ي حقوق عقب مانده شان است كه در اافتين كارگران زحمتكش، دريتنها خواسته ا.  كردندي زباله ها خودداريجمع آور

د كرده و تحت فشار قرارداده ي كارگران را تهدي انجام نشده و حتي ازطرف كارگزاران حكومتيچگونه اقداميرابطه تاكنون ه

  . منازل استي انباشته شده در جلويجه شهر مملو از زباله هايدر نت. اند

  

ي در منطقه شمال غرب كشور در اعتراض به سو مديريت در اين  دي كارگران يك كارخانه داروي25روز چهارشنبه *

  .شركت با تجمع در مقابل دفتر مدير عامل خواستار حل مسائل شركت شدند

به گزارش بولتن نيوز، ضعفهاي مديريتي  و رفتارهاي بدون احترام  و نگاه از باال به پائين  در اين شركت  منجر به بحران و  

  .عجيب  قبلي، مي تواند  منجر به بروز مشكالت بسيار در اين صنايع شودبرخي  ديگر از مسائل 

  

 دي، پرستاران ماهشهر همزمان با بازديد وزير بهداشت از بيمارستان حاجيه نرگس، 26به گزارش فارس، روز پنجشنبه *

  .ا به گوش وزير رساندند سال اخير در اين بيمارستان تجمع كرده و اعتراض خود ر2در اعتراض به عدم دريافت حقوق در 

  

هايي جداگانه از سوي مديران كارخانه،   كارگر پلي اكريل اصفهان با دريافت نامه 20 دي ايلنا، بيش از 26به گزارش روز *

  . خوانده شده، تهديد به اخراج شدند» تجمعات غيرقانوني و دادن شعار«به دليل آنچه شركت در 

  

 ي حفاريل فسخ قرارداد شركتهاي به دلي حفاريگران شاغل در شركتها تن از كار1200 ي د26روز پنجشنبه *

 دانا و ژئوفيزيك OESO كه از ين دو شركت حفاريران كارگر، ايبه گزارش ا.  زدنديكارشده، دست به تجمع اعتراضيب

 كه از  باشند قرار بوديشركتهاي بزرگ حفاري نفتي هستند و در شهرستان گچساران منطقه بي بي حكيمه مستقر م

 يول.  نفت با هم همكاري داشته باشندي چاههاين منطقه در حفاري در ا93ن ي تا اول فرورد92ن سال يتاريخ اول فرورد

 كه داشتند قراردادهاي خود را فسخ كرده و بيش از يل مشكالت مالي و كش و قوسهاي فراواني به دلي د26روز پنجشنبه 

  .ز پرداخت نشده استين كارگران نيين در شرايطي است كه حقوق و مزاياي اكار شدند و اين دو شركت بي كارگر ا1200

  



 ٣٨

انپارس ي در كين الملليشگاه بي اهواز در نماي صد تن از كارگران لوله سازيد26ران كارگر، روز پنجشنبه يبه گزارش ا*

ر نظر شركت يشان را كه زيهاينكه خانه هايكارگران معترض از ا.  زدنديمقابل غرفه شركت نفت دست به تجمع اعتراض

  . شركت نفت اعتراض كردندين اقدام ضد انساني آنان را دارد به اينفت ساخته شده، شركت نفت قصد فروش خانه ها

  

 دي، جمعي از رانندگان خطوط تاكسيراني داخل شهري ابهر در اعتراض به عدم افزايش نرخ كرايه تاكسي 28روز شنبه *

به گزارش ابهر آنالين، تجمع كنندكان با . سازمان حمل و نقل شهرستان ابهر تجمع كردنددر مسيرهاي داخلي، در مقابل 

ابراز ناراحتي از افزايش بي رويه تعداد تاكسيهاي موجود در سطح شهر با توجه به كمي مسافر، از اضافه شدن برخي از 

 دستگاه مي باشند، انتقاد  150 مصلي كه بيش از -تاكسيهاي آژانس و تاكسيهاي خطوط تعيين شده مسير ترمينال

  .كردند

  

به .   بهبهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود دست به اعتصاب زده انديكارگران زحمتكش شهردار*

آنها . ن روز اعتصاب خود  پشت سر گذاشتندي هشتمي د28 بهبهان روز شنبه يگزارش همبستگي ملي، كارگران شهردار

  .  كنندي ميال زباله ها خوددارهمچنان از انتق

  

 فرمانداري ◌ٔ جمعي از كارگران پلي اكريل اصفهان در اعتراض به ادامه سياست كوچك سازي كارخانه كه با وجود نامه*

 دي، در محوطه كارخانه تجمع 30شهرستان مباركه مبني بر توقف اين روند در حال انجام است، بار ديگر در روز دوشنبه 

  .كردند

 دي  مبني بر توقف سياست 1 فرمانداري شهرستان مباركه در تاريخ ◌ٔ  با اشاره به نامهكارگران از ش ايلنا، يكيبه گزار

گران ناراضي بعد از تحصن در مقابل دفتر مدير عامل به بخش  كارخانه پلي اكريل اصفهان، افزود؛كوچك سازي در كار

اي كوتاه، بار ديگر در مقابل   در اين بخش پايين آوردند و پس از وقفه رفته و تابلوهاي الياف زاينده روز را از سر2اكريليك 

  .دفتر مدير عامل كارخانه تحصن كردند كه اين تحصن همچنان ادامه دارد

  

 ماه معوقه و همچنين 50، تعدادي از كارمندان كارخانه نساجي كاشان، بعد از به تعويق افتادن دي 30 دوشنبه روزصبح *

  . هاي مربوط به حق و حقوق بازنشستگي شان مقابل وزارت كار تجمع كردنداجرايي نشدن وعده

 ماهه و حق و 50 تن از كارمندان كارخانه نساجي كاشان با عدم پرداخت معوقه هاي 282تعداد  چهره نيوز،به گزارش 

بني بر پرداخت حقوق بازنشستگي شان مواجه هستند كه حتي با توجه به وعده سال گذشته سازمان تامين اجتماعي م

  . نشده اندهبيمه بيكاري مشموالن بازنشستگي اما هنوز بسياري از اين كارمندان بازنشست

  

در مقابل اين كانون تجمع  دي 30دوشنبه روز ن بازنشستگان گيالن پيش از ظهر بگيران كانو جمع زيادي از مستمري*

  .كردند و خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند

طبق : وي افزود .بيش از هفت ماه فاكتورهاي بيمارستاني ما پرداخت نشده است: گفتيكي از معترضان به گزارش فارس، 

  . اما با قرارداد بيمه دي اين موضوع انجام نشد،قرارداد با بيمه ايران قرار بود اين فاكتورها در مدت دو ماه پرداخت شود

  

  



 ٣٩

   درصدي مزد است65 ماندگي قدرت خريد كارگران، نيازمند افزايش جبران عقب

  نژاد مازيار گيالني

ماندگي قدرت خريد كارگران تبعات ناشي از اجراي  در محاسبه ميزان عقب: يك فعال مستقل حقوق صنفي كارگران گفت

 شركاي اجتماعي مبني بر افزايش تدريجي و چهار 82ها، تثبيت قيمتها و راكد ماندن توافق سال  قانون هدفمندي يارانه

  . لحاظ نشده است58ي سال ساله دستمزد برمبناي شاخص مزد

  

اينكه برخي مسئوالن دولت از : از فعاالن سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك در اين باره به ايلنا گفت» نژاد مازيار گيالني«

 هاي قبل از انتخابات و روزهاي  كنند اقدام درستي نيست و با وعده ها را مطرح مي هم اكنون زمينه مسكوت ماندن دستمزد

  .دولت منافات داردنخست 

 به ترتيب 93 و بهار سال 92وي در ادامه با اشاره به پيشبينيهاي دولت مبني بر اينكه قرار است نرخ تورم در پايان سال 

چنانچه اين گفته دولت را بپذيريم و به وعده كاهش تورم خوشبين باشيم، آنگاه طبق :  درصد كاهش يابد، گفت25 و 35

ماندگي قدرت خريد كارگران، مزد سال آينده بايد حداقل  ، در بهترين حالت براي جبران عقب 82توافقات اجرا نشده سال 

  . درصد افزايش يابد65

به باور اين فعال صنفي كارگري دولت هرچقدر هم كه با توزيع سبد كااليي به افزايش قدرت خريد كارگران كمك كند، باز 

  . هاي شناسايي و توزيع از اين مزايا محروم خواهند شد هم كارگران زيادي به دليل آماده نبودن شبكه

رسد كه پرداختهاي كااليي و غير نقدي به  دهد كه باالخره روزي مي نژاد تجربه سالهاي گذشته نشان مي به باور گيالني

حالت عبور از داليلي چون معين نبودن رديف بودجه، كمبود منابع مالي، جابجايي و تغييرات سياسي دولت و يا در بهترين 

هاي كااليي بارديگر قدرت خريد كارگران دچار سقوط آزاد  يابند و در اين زمان به دليل قطع شدن كمك بحران خاتمه مي

  .خواهد شد

وي بابيان اينكه پرداخت نقدي بهترين شيوه ممكن پرداخت دستمزد كارگران است ادامه داد كه؛ دولت بهتر است طبق 

اش در بازار كار را تقويت كند و بدين تريب عالوه بر ايجاد امكان پرداخت  حمايتي وظايف نظارتي خود، حضور 

  .دستمزدهاي واقعي از سوي كارفرما، بر پرداخت شدن قانوني آن به همه كارگران نظارت كند

  2014 ژانويه 11 - 1392 دي 21ايلنا، شنبه 
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  شورای قانونگذاری تونس برابری زنان و مردان را تصويب کرد
  راديو بين المللي فرانسه

  2014 ژانويه 6 -  1392 دي 16دوشنبه 

تونس در يك اقدام بي سابقه در 

برابري بدون «كشورهاي عربي، 

» تبعيض شهروندان زن و مرد

در قانون اساسي آينده اين 

  .كشور را مورد تائيد قرار داد

انسه، رش خبرگزاري فربه گزا

روز  قانون اساسي تونس 20بند 

 راي 159با  دي 16دوشنبه 

 راي دهنده 169 ميانموافق از 

در شوراي ملي قانون گذاري 

  .تونس به تصويب رسيد

شود تصويب برابري  گفته مي

حقوقي زن و مرد در تونس 

نتيجه توافقي است كه ميان 

نيروهاي اسالمگراي حزب 

ا دارا هستند نهضت كه اكثريت ر

و نيروهاي الئيك مخالف آن، 

  .انجام شده است

 در قانون اساسي تونس، با زنان و مردان» مكمل هم بودن «  تالش حزب نهضت براي وارد كردن طرح 2012در سال 

  .، مخالفتهايي كه باعث شد اين حزب از طرح خود دست برداردمخالفتهاي جدي روبرو شد

را محدود كننده ارزيابي كرده و دوشنبه روز ملل با اين حال، بند تصويب شده شر و عفو بين السازمان ديدبان حقوق ب

زنان و مردان با هم برابر هستند و از نظر قانون و عملي، حقوق كامال « كه اعالم كندنون اساسي بايد با صراحت گفته اند قا

  ».مساوي دارند

برابري «وندان زن و مرد در تونس، مساله اساسي در مورد برابري شهر قانون 20ناظران مي گويند عليرغم تائيد بند 

  . نشده استاعالمطور روشني ه ب» جنسيتي

  . كه با اين حال، فعاالن حقوق زن در تونس، از تصويب اين بند استقبال كرده اندگزارش شده

 زنان اين كشور قايل رايري ب تا كنون حقوق بيشت1956 سال تونس در ميان كشورهاي عربي تنها كشوري است كه از

  . در مساله وراثت، مردان همچنان از امتياز بيشتري برخوردارد هستند اگرچه.شده است
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  )بخش نخست ( مھاجرتهزنانه شدن پديد
  

Zuhal Yeşilyurt Gündüz 

  مانتلي رويو: منبع

  آناهيتا اردوان: برگردان

 دور انسانها از زمانهاي     .تاريخ مهاجرت به قدمت تاريخ انسان برمي گردد       

جهت دستيابي به زندگي تازه و بهتر به سـرزمينهاي ديگـر نقـل مكـان              

ـ           .كرده اند   پيامـدهاي دليـل   ه   امروزه، افراد، سـرزمين مـادري خـود را ب

 در  . ترك مي كنند   فزايندهمخرب جنگ، سياست سركوبي دولتها و فقر        

  .حقيقت، مهاجرت به راه حلي شخصي جهت رفع مشكالت همگاني بدل گشته است

 كارفرمايـان، دفـاتر     .يدا مي كند   ربط پ  شان اقامتمحل   به بيشمار مشكالت كارگران در كشورهاي        نيزمهاجرت نيروي كار    

 مهـاجرت   . بهـره مـي برنـد      مهاجران ارزان كار سخت و      و مهاجرت ه از پديد  فرستندهاستخدام، كشورهاي دريافت كننده و      

 نه تنها از    فرستنده كشورهاي   . عمل مي كند   پيشرفترشد و   راهكاري براي    همچونبراي كشورهاي ترك شده يا فرستنده       

يزبان به  مكشور اي كه از  سرمايه ازين مي آورند، بلكهيپا نرخ بيكاري را ديگر به كشورهاي  خودطريق مهاجرت شهروندان

   .، بهره مند مي شوند فرستنده سرازير مي گرددكشور

ه تنها براي خويشاوندان، بلكه     ن داده اند كه     "هرمانان اقتصادي ق"به آنها لقب    مهاجران زن   جهت قدرداني از     كشورهابرخي  

 .ي ميزبـان، از نيـروي كـار ارزان مهـاجران سـود مـي برنـد       كشورها . فداكاري مي كنندخويش شهروندان ميهن    هبراي هم 

 و كـار خـانگي را كـاهش مـي     بهداشتبور از طريق كارگران مهاجر، كمبود نيروي كار در بخشهاي ارتباطات،   زمكشورهاي  

حفره هاي ناشي     آنها به اين وسيله    . فراهم مي آورند    را  مراقبت از سالمندان و كودكان     امكان متوسط   هطبق و يا براي     دهند

 بر  افزون. پر مي كنند با هزينه كم راليبراليستي – دليل اعمال سياستهاي نو  ه  كاهش امكانات رفاهي و همگاني دولتي ب      از  

 كشور خـود  هبا سرماي كه  يا ماهرتحصيل كرده نيروي كار انسانهاي  و مهاجرتمغزها فرار هاينها، كشورهاي ميزبان از پديد   

عنوان كارگران خـانگي ارزان قيمـت، خـرج    ه   ب مهاجران طبقات مرفه نيز با بهره برداري از         .آموزش ديده اند، بهره مي برند     

  .و كيفيت آنرا باالتر مي برند كاهششان را  زندگي

 تنهـا   گذشـته  در   . يافتـه اسـت     افزايش جهانطور حيرت انگيزي در     ه   ب ، گرايشي نوين  همثابه   ب زنان ميزان مهاجرت    امروزه

 مهاجرت چهره اي ه طي بيست سال گذشته، پديد     وليكن . و زنان دنبال روي آنان بودند      كردندمردان اقدام به مهاجرت مي      

 عالوه بر ايـن، بيـشتر زنـان مهـاجر     .شكيل مي دهندت بيش از نيمي از مهاجران را زنانكه  طوريه  ب ،زنانه پيدا كرده است   

 بور رازمل زنان، گرايش يمسا پژوهشگرنويسنده و  ،"ساسكيا ساسن" . هستندهايشان ترين نان آور خانواده    يگانه و يا اصلي   

 جوامع، دولتها و كشورهاي پيشرفته با گذشت زمان هر چه . مي نامد" بقاهزنانه شدن دستيابي به راهي براي نجات و ادام    "

بدين گونه، شرايط كاري و ضرورت بقاي زنان، بار سـنگيني بـر دوش    .بيشتر به نيروي كار زنان وابسته و نيازمند مي شوند 

 پديـده اي   "زنانه شدن مهـاجرت   " .زدترين و استثمار شده ترين كارگران كه زنان هستند، گذارده است          مترين، كم    محروم

بـيش  (جهان  پير شدن جمعيت و رشد ميزان مشاركت زنان در نيروي كاردموگرافيك مانند  تغييرات كه به  است اجتماعي

  نيروي نياز بهاين زمينه، .ربط پيدا مي كند) نزديك به هفتاد درصد در برخي كشورهاي صنعتي    در جمع و   از پنجاه درصد  

ي، هتلها، كار خانگي و نگهداري از كودكان، بيماران و سالمندان را افزايش مي يغذامواد  ، و درمانبهداشت در بخشهاي  كار
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شمار ه   فعاليتي خصوصي و همزمان عمومي ب      زيرا ،ست  دچار دوگانگي بارزي    و نگهداري  بتمراق در بخشهاي     مشاغل .دهد

  .رودمي 

  : در جهان رو به افزايش استروشنكار خانگي به پنج دليل 

  ليبراليستي - وندليل اعمال سياستهاي ه  خدماتي بهدر حوز ويژهه  دولتي و همگاني بامكانات كاهش. 1

   كشورها جوامع ند پير شدن مانجمعيتيفاكتورهاي . 2

 را   و اشتغال بيـرون از خانـه        افزايش مشاركت آنان در نيروي كار      موجب  كه  اقتصادي زنان  -دگرگوني در نقش اجتماعي   . 3

سـازگار   و  كـار بيـرون   به ضرورتي جهت انجام،"كارگر خانگي" گرفتن كمك براي از همين رو، نياز به .فراهم ساخته است  

  خانگي تبديل شده استكارهاي ساختن آن با 

 البته كار خانگي هنوز در بسياري مناطق جهان يا بدون دسـتمزد و يـا بـا دسـتمزد                    .خانگيي و تجاري سازي كار      يكاال. 4

   انجام مي پذيردينيپابسيار 

 بيانگر ،شودعنوان كارگر خانگي استفاده مي ه  از مهاجران ب، خاورميانه درويژهه  ب، كه در بسياري از كشورهاواقعيتاين . 5

   است-، خواه بخش بدون مزد خواه بخشي از نيروي كار باشند كه دستمزد دريافت مي كنند- شرايط و موقعيت زنان

ي يالنكاتـي فيليپينـي يـا سـري    ملي استخدام كارگران زن مهاجر هستند كه امروزه بيـشتر         مشتاقطور آشكار   ه  كارفرمايان ب 

 تحت نظـر و كنتـرل قـرار دادن          زيرا ، كار يا اقامت ندارند    هست كه اجاز  ان مهاجري    اولويت در استخدام با كارگران ز      .دارند

   .تر است كارگران مهاجر غيرقانوني توسط كارفرمايان بهتر و راحت

د، مادران و مجر خانواده ها، افراد نزد در خانواده هاي طبقات مرفه و متوسط،     ، زن هستند  بيشتركارگران خانگي مهاجر كه     

كار خانگي را مـي تـوان بـه دو           . مشغولند مراقبتكار نظافت، آشپزي، نگهداري و      ه  نها، سالمندان و يا بيماران، ب     يا پدران ت  

 آشـپزي،   شـامل   نخستين . دارد، تقسيم كرد   مراقبت و   نگهداري ه كه جنب  "اجتماعي" ي ست و  ياجرا كه   "كاربردي" بخش

 . جنبه احساسي و عاطفي نيـز دارد        در بر مي گيرد كه     ران   مراقبت از ديگرا    و نگهداري دومينظافت و شستشو مي باشد و       

 وابسته به احساسات و عواطف انساني مي شود و بدون ابراز عواطف انـساني عينيـت پيـدا نمـي               ضرورتااين نوع كار خانگي     

ي هـا   كيفيـت زنـدگي خـانواده   تنهـا  نـه  ، بدين ترتيب، كارگران خانگي كه به امر نگهـداري از ديگـران مـي پردازنـد           .كند

   . مي كنندتوليد آنها نيز براي " انسانيهاحساس و عاطف" اضافي بلكه يك ارزش ، مي دهندارتقارا كارفرمايان خود 

عنوان خـدمتكار،   ه  با مهاجرت زنان كارگر از كشورهاي فقير به كشورهاي ثروتمند جهت دستيابي به زندگي و شغل بهتر ب                 

جـذب يـا فـرار مراقبتهـاي        " گـرايش اين   . شده است  روبرو با گرايش تازه اي       كار فراملي  ارباز پرستار آسايشگاه و كودكان،   

 مي باشد كـه بـه نـابرابري و          ثروتمند مراقبتهاي انساني و عاطفي از كشورهاي فقير به كشورهاي           انتقال به معناي    "انساني

 و مرفـه ساني و عاطفي كـه در خـانواده هـاي     ديگر، مراقبتهاي انبيان به   .مراقبتي زنان مي انجامد    حتي تخريب نيروي كار   

كـشورهاي فقيـر و    (ثروتمند در كشورهاي صنعتي توسط زنان كارگر مهاجر صورت مـي پـذيرد، در منـاطق ديگـر جهـان                 

 وليكن فـرار    .ب براي كشورهاي فقير است    مخر جذب مغزها يا فرار مغزها، پديده اي         .كمياب شده است  )  مهاجران هفرستند

 . به بـار مـي آورد       مهاجرت مي كنند،   هاي كه زنان از آن    يكشورها براي   ناپذيريب تر و برگشت     مخر نتايج   مراقبتهاي انساني 

. دن مي زن به مهاجرت دستميد دستيابي به زندگي و سرنوشت بهتر براي خود و خانواده هايشانابسياري از زنان مهاجر به 

 بدينوسيله، مهاجرت زنان به فرسـايش و        . ترك مي كنند   نيطوالشان را براي سالهاي      آنان اعضاي خانواده و حتي كودكان     

 روستاها و شهرهاي كـشورهاي فقيـر از زنـان و مراقبتهـاي     زيرا ،م مي انجامدسوجهان  زندگي اجتماعي در جوامع     تخريب

ان  تهـي سـازي جهـ      موجب كارگر خانگي،    همثابه   مهاجرت وسيع زنان و اشتغال آن ب       . تهي مي گردد   آنانانساني و عاطفي    

 اگرچه زنان كارگر مهاجر تالش مي كنند تا با ارسال هديه، پول و             .سوم از نقطه نظر مراقبتهاي انساني و عاطفي شده است         
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 آنها، مراقبت ديگـران از  غيبت ولي در ، عاطفي شان را حفظ و تداوم بخشند هبرقراري ارتباط تلفني با فرزندان خويش رابط      

كه مردان مهاجرت مـي كننـد،    ن موضوع را مي بايست مورد توجه قرار داد كه زماني       اي .مي شود فرزندان الزامي و ضروري     

تهاي مناسـبات   سـن  مردان مي بايـست      ،كه زنان مهاجرت مي كنند      ولي زماني  ،زنان از فرزندان خويش نگهداري مي كنند      

 در غيـر  .مراقبت كننـد  خويشندان  تا قادر باشند از فرزيده بگيرندد را ناوالديننه پيرامون تقسيم جنسيتي نقش      اپدرساالر

موضـوع مراقبتهـاي    اين   اگرچه   .است ...وليت نگهداري بر دوش ديگر زنان خانواده، مادربزرگها و عمه و          ومس بارصورت،   اين

 شهروندان كـشورهاي    ه مراقبتهاي انساني را در جهان نابرابر ساخته و زندگي روزمر          زنجيره ولي   ،مادري را جهاني مي سازد    

  .ناتوان تر مي سازدفقير را 

 در گسست مراقبت در جهان شامل سلسله ارتباطات مراقبتي و عاطفي بين افراد در سراسر جهان است كه هر گونه    زنجيره

ي سازي كار خانگي، زنان را از نظر جنـسيت          يكاال اگرچه   . مخاطره روبرو مي سازد    اب شهروندان جهان را     هآن، زندگي روزمر  

تر مي كنـد و دسـتمزد كـارگران زن كـه در حالـت       دور از هم يت و قومملي،  اتيطبق ه از جنب  اام ،به هم نزديك مي سازد    

 فرهنگ غالـب، حتـي در كـشورهاي صـنعتي معتقـد اسـت كـه                 . مي دهد  كاهشين است را بيش از پيش       يپاعادي بسيار   

 .مراقبت و محافظت مي شوند) كارگران خانگي (ديگر، نسبت به زنان دخو بيولوژيك بهتري توسط مادران     هكودكان به شيو  

 احـساسي دارنـد   -اگرچه مشاغل مراقبتي ماهيتي اجتماعي . دستمزد كارگران خانگي را بيشتر كاهش مي دهد نيز  باور اين

 هل شـد، اگرچـه كـارگران خـانگي از فرزنـدان، پـدران، مـادران و اعـضاي خـانواد                    يقا آنكه مي بايست دستمزد باال براي       

ي ماننـد   يكشورها . بسيار ناچيز است   آنها نگهداري مي كنند، ولي دستمزد       انسانيز عشق و عاطفه      با ابرا  خويشكارفرمايان  

 موسسه هاي حمايتي ماننـد دوره  ايجادليپين و سريالنكا، زنان را با تسهيل دريافت اجازه و مدارك مورد نياز قانوني يا با  يف

 تنهـا در    . جهت كار خانگي تشويق مي كننـد       ثروتمند  به مهاجرت به كشورهاي    ، دريافت ديپلم خدمتكاري   ههاي شش ماه  

  . مهيا مي سازدثروتمند در كشورهاي "مناسب"  دفتر وجود دارد كه براي زنان، كار خانگي1200فيليپين، بيش از 

  

   خانگيكارگرعنوان ه گذران زندگي ب

 زيـرا گـردد،   ته شـود و ارايـه  به رسـميت شـناخ  ،  شده مراقبت در تمام حوزه هاي مشاغل اجتماعي مي بايست سازماندهي         

 حيات انسان در صورت فرسايش و تخريب فعاليتها و ارتباطـات            . مراقبتي، غيرقابل تصور است    مناسباتزندگي انسان بدون    

   .فتاداخطر خواهد ه مراقبتي ب

ا خـدمات   صورت شبانه روزي سكني گزيننـد تـ       ه  كارگران خانگي در بسياري موارد مي بايست در منازل كارفرمايان خود ب           

 ه آنان با جامعـ ه و ارتباط يكپارچهمسازي بيرون دور نگاه مي دارد، محيط را از آنها،  امر اين.آنان همواره در دسترس باشد 

ـ   -  ارباب شكل ،دليل محيط خانه  ه   ارتباط بين كارگر و كارفرما ب      . مختل مي نمايد   بكليجديد را    خـود گرفتـه و     ه   رعيتي ب

 كـار خـانگي بـراي زنـان         ه ترقي و پيشرفت در حـوز      .ي استعداد و خالقيت آنان مي شود      يفاشكومانع احقاق حقوق اوليه و      

 اينها، حبس خانگي است هتر و مضرتر از هم دردناك .خواه داراي تحصيالت باشند يا نباشند، غيرممكن است، كارگر مهاجر

ميـد  ناا شامل خشونت و تجاوز جنسي كامال         تبعيض، استثمار و آزار و اذيت      اعمال را از دادخواهي در مواردي چون        هاآنكه  

 دستمزد بسيار ناچيز يا عدم    مانند با معضالتي    ، كارگران خانگي كه از مدارك قانوني جهت اقامت و كار محرومند           .مي سازد 

 معـضالت  . امكانات الزم و ضروري هنگام بيماري روبرو مي گردنـد نداشتناضافه كاري و  نشدن  پرداخت پرداخت دستمزد، 

 هراس از اخراج، شـرايط و موقعيـت كـارگران خـانگي را بـيش از پـيش بـه                     . را به بردگان خانگي بدل مي سازد       هاآنر  بوزم

   .غيرممكن مي سازد را مجازات شانمخاطره انداخته و رسيدگي به اعمال خالف كارفرمايان و 

  )ادامه دارد( 



 ٤٤

  ماه ھنری رويدادھای
  ليال جديدي

  :ماه گفتار

 خواهد مي كيي اگر حاال قدرت، با نه است قدرت بر شهيهم هنرمند .گذارم نمي ارزش پول دو را تعهد بدون هنر بنده"

 نشبود زنده نه ،ستين مهم ميبرا اصال .بزند دار جمهور سيري فالن تنبان بند با را خودش برود بگذار باشد، قدرت با برود

 از و نويس  فرهنگ ترجم،م نگار،  روزنامه شاعر، ،1379 مرداد 2 - 1304 آذر 21، شاملو احمد (.مردنش نه است مهم ميبرا

  )قيام از پس و پيش در ايران نويسندگان كانون دبيران و گذاران  بنيان

  

 شما آن، در زندگي عمر يك تجربه اب بعد ،كشند يم پايين خودشان سطح به را شما اول آنها .نكنيد بحث احمقها با هرگز

 را خود شهرت او .آمريكايي طنزپرداز و نويسنده ،1910 آوريل 21 - 1835 نوامبر 30، تواين مارك. (دهند مي شكست را

  )است) 1876 (ساير تام ماجراهاي و) 1885 (فين هاكلبري ماجراهاي رمان مديون

  

  هنر و سياست

  

   روحاني با هنرمندان ديداردي به  و محمود دولت آبانجفي شاهينواكنش 

 .كرد منتشر تصويري اي  بيانيه هنرمندان از گروهي با روحاني حسن ديدار به واكنش در معترض خواننده نجفي، شاهين

 نشده دير اگر" عنوان با متني در هم آبادي  دولت محمود

  .كرد بيان را خود حضور علت "باشد

 كاسه": گويد  مي يتصوير بيانيه اين آغاز در نجفي شاهين

 حكام از را خود حق دريوزگي با و] گرفتن دست به [گدايي

 هنري – سياسي اختگي از نوعي تجلي جز چيزي طلبيدن،

  ".نيست مدرن

 و هنر بر بايد": گويد  مي بيانيه اين ادامه در نجفي آقاي

 را شان  حيثيت نان، و نام و امنيت ارگيرود در و شوند  مي خفيف و خوار اينگونه وقتي گريست، سرزمين اين هنرمندان

  ".كنند  مي دولتمردان نشيمنگاه حصير

  مي كنايه با است، نيم و دقيقه يك فقط كه بيانيه اين پايان در او

 ترس مانيتوا فهميم  نمي آنچه فهميم،  مي را شما بزدلي ما": پرسد

  ".است هنرتان با شما

 بسيار واكنشهاي ايران در حاكميت به نزديك هاي  رسانه برخي

   .دادند نشان نجفي شاهين به تندي

 فرمان بهمن ميالني، تهمينه كيميايي، مسعود سينماگران ميان از

 ترين  شاخص از آبادي  دولت محمود نويسندگان، بين در و ناظري شهرام خوانندگان ميان از اعتماد،  بني رخشان و آرا 

 اشخاص اين ميان از .رفتند روحاني حسن ديدار به وحدت تاالر در ماه  دي 18 چهارشنبه شامگاه كه بودند هايي  چهره



 ٤٥

 كرده بيان را روحاني حسن سخنراني درباره نظرش و وحدت تاالر در حضور از اش  انگيزه تاكنون آبادي  دولت آقاي فقط

  .است

 جنس از كلياتي ، آمد پديد انديگر انديشه در روحاني جمهور  رييس سخنان شنيدن از پس آنچه" تاكيد دارد آبادي دولت

 ، آقا كه كنم باور داوريها اين به نخواستم و رفتم بيرون تاالر از" :  گويدمي و از طرف ديگر "است تصور قابل بهبودي و اميد

  ".دكن  مي باز وعده با را هاگره   آيد مي يكي  زند، مي  گره آيد مي  شان يكي  اينكه يا  كند، مي  "بگذار -بردار" حكومت

  

  موسيقي

  

   ثانيه اي از نمايش ساز در تلويزيون10رفع ممنوعيت 

 ساله اش، تصوير سازهاي موسيقي به هنگام نواخته 34 حيات  طولتلويزيون دولتي جمهوري اسالمي براي نخستين بار در

 نشان داد كه اشعاري در اواخر دي ماه لحظات كوتاهي از نوازندگي يك گروه موسيقي رااين تلويزيون . شدن را نشان داد

  . در ستايش پيامبر مسلمانان مي خواندند

رست گروه موسيقي  سامان عليپور، سرپ،"شرق"به نوشته روزنامه . اين اقدام با استقبال شماري از هنرمندان روبرو شد

ي در اين رابطه از  توصيف كرد و شهرام ناظر"اقدامي بسيار خوب كه بايد تداوم داشته باشد"مزبور، نمايش تلويزيوني را 

    . خبر داد"دوره جديد بسر بردن ايران در يك"

 سياست  اشتباه فني بوده و به يك كه نشان داده شدن سازگويد  مي برنامه اين كننده  تهيه بختياري، غالمرضا اكنون

 مدت به و داد روي رنامهب سازندگان ما سوي از اشتباهي برنامه، اجراي حين در":  نداردممنوعيت آن در تلويزيون ارتباطي

  ".شد داده نشان هايشان ساز همراه به موسيقي گروه از تصويري ثانيه 10

 و صدا سازمان عملكرد يا و نگاه در تحول و تغيير به ربطي رفت، تلويزيون آنتن روي ها ساز از كه تصويري": كرد كيدتا وي

  ".ايستم  مي هم اشتباه اين پيامد پاي من البته و داد روي ما سوي از كه بود سهوي اشتباه فقط و ندارد سيما

  

  برتر هاي  ترانه جدول صدر در جهان ويويدي موزيك بلندترين

 ها  ترانه جدول در جهش بزرگترين هفته اين

 آمريكايي موفق خواننده و كننده  تهيه را

 اي  ترانه با توانست او .داشت "ويليامز فرل"

 در ،اردد را وويدي موزيك ترين  طوالني كه

  .بگيرد قرار آلمان برتر هاي  ترانه جدول صدر

 بزرگ كننده  تهيه و خواننده"happy" ترانه

 Pharell) "ويليامز فرل" آمريكايي

Williams) تشويق رقص به را بينندگان 

 فيلم آهنگ ترانه اين .كند مي

"Despicable Me 2" 24 سايت  وب روي .هست نيزhoursofhappy.com ترانه اين به ساعت 24 مدت به توان  مي 

  .داد گوش
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  سينما

  

   گلوب گلدن جايزه برنده "آمريكايي كالهبرداري " فيلم

 ميا" و "في تينا" ميزباني به گلوب گلدن جوايز دوره يكمين و هفتاد

  .شد برگزار كاليفرنيا آنجلس لس شهر در آمريكايي كمدينهاي ،"پولر

 فيلم در زن مكمل نقش خاطر به "الرنس جنيفر" نصيب جايزه اولين

 كالهبرداري" زن بازيگر ،"آدامز ايمي" .شد "آمريكايي كالهبرداري"

 يا كمدي رشته در فيلم بهترين جايزه همچنين "آمريكايي كالهبرداري" .شد گلوب گلدن يك برنده هم "آمريكايي

  .برد را موزيكال

 گلوب گلدن اولين برنده ،نامزدي بار پنج از بعد ،"خالفكاري اهر" تلويزيوني موفق سريال اصلي بازيگر ،"كرانستون برايان"

  .شد شناخته درام سريال بهترين همچنين "خالفكاري راه" .شد خود

 و "شتاب" ،"جاذبه" ،"فيليپس كاپيتان" .كرد خود نصيب را درام بخش در فيلم بهترين جايزه "بردگي سال 12" فيلم

  .دندبو رشته اين نامزدهاي ديگر "فيلومنا"

  برد را مرد بازيگر بهترين جايزه "داالس خريداران باشگاه" در بازي خاطر به "مكانهي متيو"

  

  دلداده دوبين  بلند ديوار: اسكار نامزد فلسطيني فيلم

 ابو هاني" كارگرداني به "عمر" سينمايي فيلم

 آخرين ناصره مقيم فلسطيني سينماگر ،"اسعد

 محافل رد كه است خاورميانه منطقه از فيلم

  .است برانگيخته زيادي توجه سينمايي

 سينمايي جشنواره دوره آخرين در "عمر" فيلم

 از  داوران راتهيا ويژه جايزه ،2013 مه كن،

  .كرد خود آن

 پوشش زير  راخود سياسي پيام "عمر" فيلم

 فيلم .است كرده عرضه عاشقانه درام يك

 از گلوله رگبار زير و خطر و ترس با گاهي از هر كه است "بكري آدم" بازي با عمر نام به نانوا جوان كارگر يك سرگذشت

  .رود  مي باختري كرانه به خود محبوب دختر ديدن براي و كند  مي عبور "امنيتي ديوار"

  

  كرد پيدا افزايش سينما بليط قيمت

 5500 مبلغ از ايام اين در نماسي بليط قيمت .كند  مي پيدا افزايش" فجر فيلم جشنواره" ايام در ها سينما بليط قيمت

  .رسد  مي جديد سال در تومان 8000 رقم به گذشته سال در تومان

 خطر و است نااميدكننده بسيار امروز كشور سينماهاي وضعيت": گويد مي سينماداران انجمن يسري اشرفي، محمدرضا

 را سينما بليطهاي يتعداد اي  بودجه اختصاص با گام اولين در تواند  مي دولت .كند  مي تهديد را زيادي سالنهاي ،تعطيلي

 جبران سينما سالنهاي هاي  هزينه از بخشي نوعي به تا دهد قرار دولت كارمندان يا درآمد  كم اقشار اختيار در و كند تهيه



 ٤٧

 لمفي يك فروش ميزان اگر كه است مشخص كامال و رسد  مي كننده تهيه به فيلمها فروش درصد 50": افزود وي ".شود

  ".كند  مي توليد بخش به نيز شاياني كمك باشد، زياد

  

  عكس

  

 جايزه برنده ،"جنگ در زندگي" عكسهاي مجموعه

   گا دوله لوكاس

 انجمن جايزه سومين برنده ايراني، عكاس سعيدي، مجيد

 "جنگ در زندگي" عكسهاي مجموعه براي گا  دوله لوكاس

  .شد

 از عكاسي دليل به جايزه اين و كرده زندگي افعانستان در سال چهار كه فتگ كند، مي زندگي پاريس در كه سعيدي آقاي

   .است شده اهدا او به كشور اين مردم زندگي

 كرده دريافت خبري عكاسي رشته در افغانستان از عكسهايش مجموعه براي را "كندي اف رابرت" جايزه اين از پيش وا

  .تعلق گرفتبه او  2010 سال در ونيسفي يزهاج همچنين و بود

  

  شعر

  

  سياهكل رستاخيز سالگرد سومين و چهل رسيدن فرا مناسبت به

  

 نيتدف ي خطابه

   شاملو احمد

  

 غافالن

 همسازند،

 توفان تنها

 .ديزا يم ناهمگون انكودك    

 همساز

 سانانند، هيسا

 محتاط

 آفتاب يمرزها در

 زندگان تايه در

 .مردگانند     

 نانند،كاف ايدر به دل نانيو

 آتشها ي دارنده يپا به



 ٤٨

 يزندگان

 مرگ دوشادوش   

 مرگ شيشاپيپ        

 مرگ با هك سپس آن از زنده هماره

 نام بدان همواره و

 بودند، ستهيز هك      

 يتباه هك

 شان خاطره بلند درگاه از

 .گذرد يم ندهكسراف و شرمسار         

 چشمه اشفانك

 رانكشو فروتن اشفانك

 يشاد ندگانيجو

 آتشفشانها يمجر در      

 لبخند بازان شعبده

 درد الهكشب در      

 يشاد از تر ژرف ييجاپا با

 .پرندگان گذرگاه در

 ستنديا يم تندر برابر در

 نند،ك يم روشن را خانه

  .رنديم يم و

  

  طنز

  خرسندي هادي

  

  مشو روحاني عالف هموطن

  مشو خواني هيتعز نيا نبيز

  بددهن گوي اوهي آن پس از

  مشو خنرانيس استاد محو

  مكن ييخودارضا دشيمواع با

  مشو طانييش خواب، در نيهمچن

  ميرژ نيا عزاي و عروسي در

  مشو قرباني جوجه و مرغ مثل

  سوار آن بر رهبري خر، همان خر

  مشو پاالني ضيتعو از خوشدل



 ٤٩

  زرد و سرخ و بنفش و سبز از بگذر

  مشو زنداني رنگ، حصار در

  چراغ با دزد ز روشن ات خانه

  مشو چراغاني از شاد يخوديب

  است سارق دست خانه ديكل تا

  مشو نگهباني از تيشكا در

  مخور اي.او.وي و سي.بي.بي گول

  مشو مجاني و مفت حرف خام

  نمان امت رودرواسي توي

  مشو ناداني و جهل وامدار

  كنييم دايپ زود را خود راه

  مشو رانييا ادراك منكر

  مگو كن لنگش گود كنار از

  مشو نيثا خرسندي هادي

  

  

  

  



 ٥٠

  راني مقاومت ای ملی شوراهاجBس دو روز
  

 يران اي ايا« شورا با سرود هديس جمهور برگزي با حضور رئي د26 و 25ي  مقاومت در روزهاي ملي  شوراهاجالس دو روز

  . مقاومت، افتتاح شدي ملي شوراي، سرود رسم»مرز پرگهر

د يشه 4، يدان راه آزادين درودها به شهي گرمتر حاضر در جلسه، سخنان خود را باير مقدم به اعضاي ضمن خيخانم رجو

 اعدام شده ياسيان سيور، زنداني شهر10د حماسه اشرف در ي شه52، يبرتي به لين حمله موشكيمجاهد خلق در چهارم

  . آغاز كرد88ماه سال يام روز عاشورا در ديدان قيهن و شهيدر سراسر م

م ي در رژياست جمهوريش انتخابات ري ماه پس از نما6شان كرد كه  كشور، خاطرنياسي كوتاه بر تحوالت سياو، در مرور

م ين رژي درجهت اعتدال و خروج اي خواستند آن را تحوليم مين رژيه، كه اصحاب مماشات و مدافعان حفظ ايت فقيوال

 ينيك گام عقب نشير به يژه پس از تن دادن ناگزيم، به وينده رژي فزايورشكسته از بحران قلمداد كنند، تزلزل و بحرانها

ر ي نظي بزرگي و شكستهايكاري اقتصاد كشور، تورم، بيفروپاش. ، هم چنان بارز و آشكار استيحات اتميدر برنامه تسل

ن يه در برابر ايت فقيم واليچد و رژي پي آخوندها را درهم ميكتاتوري از آن، دي ناشي اجتماعيها و بحرانها ارانهيطرح 

ضها و يد سركوب و انواع تبعي، تشدي ضد انسانينده، اعمال مجازاتهاي فزايامها، جز اعدامهاي قبحرانها و درهراس از فوران

  .  ابدي ي نميان مختلف، راهيروان مذاهب و اديتها و پيه مليژه علي، به وي ارتجاعيلهايتحم

م يبحران درموررد رژ و خروج از يانه روي مي دعاوي برايچ اعتبارير تحوالت، نه تنها هيس:  اضافه كرديخانم رجو

 ي استبداد مذهبي سرنگوني مقاوم برايكار ملتي كه همانا پ-ران راي امروز اي واقعه نگداشته، بلكه صورت مسألي باقيآخوند

  . كندي هرچه واضح ترم-ت مردم استي وحاكميو استقرار آزاد

 ي ملي شورايخيت تاريت و مسئولير موقعران، آنگاه بيت به مردم اي دوران انتقال حاكميده شورا برايس جمهور برگزيرئ

 از هموطنان يل و قدردانيد كرد و سخنانش را با تجليط حساس تأكين شرايانش درايك اعضا و حاميكايران و يمقاومت ا

 با دشمن يياروي را در رويري ناپذي روزه صفحه درخشان و فراموش108 ي اعتصاب غذاهان مقاومت كه در حماسيوحام

  .ن بردايگشودند به پا

  

 و منطقه ي داخلياسي سيش از دستور و در دستوركار دو روزه خود رخدادهاي پي مقاومت در بحثهاي ملياجالس شورا

 ير بود، مورد بررسي در اواخر مهرماه را كه از جمله شامل موارد زي در فاصله سه ماهه پس از اجالس قبلين المللي و بيي

  :قرار داد

 كار يم و روي رژياست جمهوريش انتخابات ري در نماي خامنه اي شكست مهندسيامدهايپأت حاكمه و ي هيبحران درون-

 يصال، از بمب سازير و از سر استي ناگزينيت برسر عقب نشي حاكميد جنگ و جدال باندهاي و تشديآمدن آخوند روحان

  در توافقنامه ژنو؛

   آخوندها؛ييسطام قرون ويانه رو شدن رژي درمورد ميع مهمالت تكراريرسواشدن سر-

 و نقل يي پولشوييورويارد يليم 87حت ي، از جمله فضيارديلي مير نظام و چپاولهاي از فساد فراگيگري برمالشدن ابعاد د-

  ه؛ي ارز به تركير قانونيو انتقال غ

ده و به  چپاول شه در جامعيت انفجاريو وضع» دير و امياعتدال و تدب «ي از دعاوي مردمه و انزجار گسترديسرخوردگ-

   كند؛ي مهار آن تالش مي دار در مأل عام برايستوه آمده، كه ارتجاع حاكم با صدها اعدام و برپاكردن چوبه ها
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 ياستهايژه باال گرفتن بحران در غرب عراق كه سيه، و به ويژه در  لبنان و سوري در منطقه به وي روند تحوالت جار-

 و يگسستگ   قرار داده است، و از همي جديدهاين كشورها را در معرض تهديه درايت فقيم واليانه و مطامع رژيمداخله جو

  ختن جبهه اش در منطقه،يفرو ر

 در يخامنه ا.  در الهه كه متهمان آن سركردگان حزب اهللا لبنان هستنديريق حري ترور رفين المللي شروع كار دادگاه ب-

م ي رژييادگرايسم و بنياست صدور تروري سي آن برايامدهايپن دادگاه موضع گرفت و از يه اي شخصا عل1389آذرماه سال 

  . ترسديبه شدت م

  

 ييتكارانه و همه جانبه ي جناين توطئه هاي و همچني استبداد مذهبي سرنگونين كارزار مقاومت براياجالس شورا هم چن

ان ي ازمي منطقه و جهان، بران بند و بستها دريف تري گزاف و با كثينه هاي تبهكار با صرف هزيكتاتورين ديكه ا-را 

)  مقاومتي مليشورا(ك ين دموكراتيگزيگانه جايافته و ي مقاومت سازمانيعنيت خود، ي موجوديد اصليبرداشتن تهد

  . قرارداديكند، مورد بحث و بررس ي ميريگيپ

 شده يموشك طراح با استفاده از دهها يبرتيماه به ليد 5 ي آتش حمله موشكيد كردند كه شعله هاي شورا تأكياعضا

ف ي تعاريكه طبق تمام-وريشهر10 درعراق دري مالكه حكومت دست نشاندهلي و حمله به اشرف به وسي كشتار جمعيبرا

 ين الملليه جامعه بيت عليت و جنايه بشريت علي به آن، مصداق روشن جنايدگي رسيا براي دادگاه اسپاني و رأيحقوق

  . هدف  توطئه را به همگان نشان داده عمق و دامن- است

ران در باره حمله به ي ايبخش مليار ارزشمند و جامع و مستند ارتش آزادي از انتشار گزارش بسياجالس شورا با قدردان

داشت ي در سخنانش در مراسم گراميف كرد كه به گفته خانم رجوين باره توصي دراياشرف، آن را تنها گزارش واقع

ق مستقل و جامع و ي هر تحقهن برندين خواستار و نخستيران نخستينشان داد كه مقاومت ا «يبه خوب، يد15دان دريشه

است غرب و ي ضعف و ذلت حاكم بر سه درباريخي تاريك روشنگري« ن گزارش يهم چنان كه ا. »است) ن بارهيدر ا(شفاف 

  .»آور آنهاست  شرميهايعهدشكن

 ي قدر قدرته ابلهانيها  هي و داعييبخش، بادكنك قدرت نمايتش آزاددر اجالس شورا خاطرنشان شد كه گزارش ار

ن ي جانشي قدس به خبرگان ارتجاع و دعاويستي تروريروي نهم آخوندها، از جمله گزارش سركردي رژهسركردگان زهرخورد

داد كه حمله و طور مستند نشان ه دقت و به ن گزارش بيا. م را تركانديون رژيزيفرمانده كل سپاه پاسداران در تلو

ن ين و در عيالنه تري جز كاربرد رذيزي در اشرف توسط حكومت دست نشانده عراق، چي جمعي و اعدامهايريگروگانگ

 ي كه به همدستيدفاع با بكار گرفتن خائنان ي ان بيم در برابر زنداني رژيگاهها  ج در شكنجهي راين روشهايتر  حال بزدالنه

 ، ينه سازي زميت، برايم والي رژي و دروغپردازيطان سازينكه كارزار شيكماا. ه استشوند، نبود يبا جالد كشانده م

  .شود ي مين گونه عوامل كارسازين روشها و هميه مقاومت، با هميش عليه توطئه هايشبرد ، و توجيپ

ره و تباه خود را، ي تهندياه و آي كه چهره سوخته و سي كشتار روشن شد، مزدورانهانت در صحنيه خي هم كه چهره كريوقت

ك به يك به ي فرو رفتند و سپس ياسي سي در حالت كُمايدند، چندينه نظام آدمكشان ديانت، در آيدر آخر خط خ

 ي گفت خودشان خودشان را شكنجه ميادان كه ميوه امام شي به ش–تها را يك كرهماهنگ، همه جنايفرموده وزارت در 

  !دادندن نسبت ي به خود مجاهد-كُشند  يكنند و م

 آنان يا خانواده هاي يبرتي مجاهدان لي براي كه تحت عنوان دلسوزي دشمن ضدبشرهالني رذيگر از ترفند هاي ديكي

 يبرا» رهبران« به گردن يي اروپايكا و كشورهاين به آمرير منتقل نكردن مجاهديرد، عالوه بر انداختن تقصيگ يصورت م

ت مجروحان ومصدومان به يق اصابت موشكها و وضعي اطالع از نقاط دق و كشتار آنان، كسبيريصاف كردن جاده دستگ
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ل ين مختلف از قبيم تحت عناويق مزدوران رژيم از طريرمستقيطور غه ق مأموران استخبارات عراق و بيم از طريطور مستق

ت و يون امنيسي كميهكه در اطالع  چنان ق دشمن به اشكال مختلف، همين طريبه ا. است» ني مجاهديخانواده ها«

 حمالت يكي و تاكتيج جزئي اطالعات درمورد نتايص جمع آوري افشا شده است حر92 ي د13خ يسم شورا به تاريضدترور

  . مشخص استي هدفهايريگي و پي بعديتهاي و ادامه جناي به منظور طراحيموشك

 البد از فرط -ده است كه ي رسحتي از فضييت دلسوزان به اصطالح  منتقد مقاومت به چنان درجه يان، وضعين ميدرا

 ي براي موشكه بعد از حمليبرتياه وزارت اطالعات و جستجو گران مختصات لي عوامل رو سي در معرف- نظامي برايدلسوز

ن الفاظ و يك ترين وشورا، آنهم با ركي در نقد مجاهديچ فرصتي آورند تا هي، خم به ابرو نميق تر بعدي دقيهايريهدف گ

  !نرودن، از دست يعناو

م و اطالعات ي و با رژ"مخالفت"ر نقش، با مقاومت يي با تغيد گفت درصورت امكان قبول زحمت نموده و مدتينان بايبه ا

 تشنه به خون مقاومت، دركجا "مخالف" نظام با "منتقد دلسوز"نند تفاوت يشه كنند تا همگان ببي پ"نقد وانتقاد"آخوندها 

  ست؟يو در چ

 سكه يك رويشان، البته فقط يت و مزدوران و همدستان و هم كيت، شقاوت و شناعت والي جناياي مافيي و رسوايتبهكار

 است مستقل و ي مقاومتيد، اصالت و استواريبخش درخشيگر سكه، هم چنان كه در گزارش ارتش آزادي دياست، رو

ت معاصر و محافل و يه بشريمت علد و خصوين تهدي و بزرگتريرانيران و اين دشمن اي با بدترييارويخواه كه در رويآزاد

 يرويران و نيه به مردم ايان آنها، تكي پاي و بييره ي زنجيانتهايز در برابر نقض عهدها و خيش، و ن اباني پشتيحكومتها

  .افته استيمت ي به هرقيداري و پاي را در پاكبازيداد آخونديهن از بي مييده و راه رهايوجدان را برگز

  رانيمقاومت ا ي ملي شوراهرخانيدب

  1392 يد29

  

  ....فراسوي خبرها
 

  یبرتي دفاع لی به ساکنان بیستي ترورحمله گر؛ي دیتيجنا
   يرهاشمي منتيز

   ي د8 كشنبهي خبر يفراسو

 نيدر ا.  دهها راكت و خمپاره قرار گرفتندورشي مورد يبرتي مسلح زندان لري دفاع و غ  ي ماه، ساكنان ب   ي د 5 پنجشنبه   روز

  .  شدندي تن زخم70 و حدود دهي تا كنون سه مجاهد به شهادت رستكارانهيحمله جنا

 قدس با يروي حمله نقش سپاه پاسداران و ننيدر ا.  را به همراه داشتي جهانتي تنفر، انزجار و محكومانهي وحشورشي نيا

 آذر 14 در راني به اي المالكي دستاورد سفر نورطي شراني در ايبرتيموشك باران ل.  برجسته استنيهدف قتل عام مجاهد

  .  استيا خامنه ا بي وداريو د

 اول ورشيـ .  در عراق صـورت گرفتـه اسـت    ني مجاهد هي عل تكارانهي جنا ورشي سه   ،ي حسن روحان  دني زمان به قدرت رس    از

 نوشـاندن   نـه ي پرداخـت هز   يتهاجم دوم برا  . ي خامنه ا  ي ساز كدستي استي و شكست س   ي روحان يروزيهمزمان با اعالم پ   

 دني از اثـرات نوشـ  ي بحران در هرم قدرت، ناش     ي در پ  رياخ ورشيقهرمانانه و    نرمش   ي برا هي فق ي جام زهر به ول    يقطره ها 

 ي براي المالكي نوريياز سو.  از هر زمان با بحران روبروستشي بمي كه رژردي گي صورت ميطي حمله در شرانيا. جام زهر



 ٥٣

 كه نيژه ايبه و.  دارديماني حساب شده قاسم سلاتي و عملهي فقي ولتي به حمااجي اش احتيكتاتوريادامه قدرت و حفظ د  

 ني است كه كشتار مجاهديعيطب.  را نجات دهدي تواند وي نمي و تنها سركوب گسترده داخل     ي بحران اري بس ي مالك تيوضع

  .  استي از وراني حاكم بر امي رژتي در برابر حماي المالكي پاداش دولت نورنيبهتر

  .   استيبرتي ساكن در لني مجاهدمي تسلاي قتل عام و راني امي كند كه برنامه رژي ثابت مگري بار دري اخورشي

 اري بـس  ي المـالك  ي در مقابل اقـدامات سـركوبگرانه نـور        كاي دهد كه سازمان ملل و دولت آمر       ي نشان م  ني تهاجم همچن  نيا

   خلق كه در مقابل مردم ني نه فقط در مورد مجاهدي لحاظ است كه مالكنيبه هم.  كنندي عمل مفيضع

  . زندي دست مانهي پارلمان عراق به اقدامات وحشندگاني از نماياق و برخ عريناراض

 و بـه  راني خلق اني شهادت سه مجاهد خلق را به خانواده آنها، به سازمان مجاهد       ،يستي اقدام ترور  ني محكوم كردن ا   ضمن

  .ميي گوي متي تسليهمه رزمندگان راه آزاد

  

  نرمش قھرمانانه بر بستر کابوس فتنه
  يرهاشمي منتيز

   ي د10 خبر سه شنبه يفراسو

 گذشته لشگر متُملقان كه از تـرس تكـرار          يدر روزها .  برگزار شد  ي ته اني م ي با جنجالها  ي د 9 يشي تظاهرات فرما  سالگرد

 ياهوهـا ي ه نيـ  آوردنـد كـه ا     ي خود نم  ي كردند به رو   ي فتنه گران پرتاب م    ي خود را به سو    ني زهرآگ يرهاي ت ،ي د 6 اميق

 و بـه  هـا ي حكومتي اثبات ترس و زبوني مدرك براني تريهي و بد1388 سال يامهاي بر اصالت قلي دلنيآور محكم تر تهوع  

  .  استهي فقي شخص ولژهيو

 يگر   بر فتنه    يپايان«،  » فتنه ي سران داخل  يانزوا «،»يگر  باتالق فتنه   « مثل   ي روزها كلمات و جمالت    ني كه ا  ستي ن هودهيب

بـه وفـور از چالـه    .... و »ي رفع حصر بدون عـذرخواه     ي بر طبل توخال   دنيكوب «،»ها ي قدرت خود  شيانم«،    »گران بود   فتنه  

  . دي آي مروني بانيدهان حكومت

.  را منتـشر كـرد     ميـ  در مجلس رژ   ي د 9 در روز دوشنبه     ي الريجان ي فارس، وابسته به سپاه پاسداران سخنان عل       يخبرگزار

 و يانديـش   اراده ملت در مقابل كـج      ي ظهور شكوفاي  ي د 9«:نه رها نشده گفت    از كابوس فت   ي كه همچون خامنه ا    يجانيالر

  .» بودي استكباريانحراف و سبكسر

ويژه سران فتنـه و رأس فتنـه در حـق       گران كوچك و بزرگ و به         يادآور خيانت فتنه  « را   ي د 9 ي نژاد ي احمد ندهي نما كي

  .» استينظام اسالم

 9 ييمـا ي كـه راهپ   ي مطهر ي قدرت تحمل حرف عل    ي است حت  في سخ يجنجالها ني كه مبتكر و صحنه گردان ا      ي ا خامنه

  . دهدي اصولگرا مني مجلس نشني اهيعل» اعالم جرم« اش دستور دادستانياعالم كرد، ندارد و به ب»  مورديب« را يد

 سـال  يامهـا يكـه ق  داند ي مهي فقيول.  جنجالها ترس خود را پنهان كند  ني كند تا در پس ا     ي م ي سع هودهي ب ي خامنه ا  اما

 قطره قطره جام زهر شده اسـت،  دني بر سر او نازل كرده و اكنون كه در ادامه همان پروسه مجبور به نوش  يي چه بال  1388

 ي از كابوس فتنه، ولـ ي نجات خامنه اي اراذل و اوباش براهودهي بيتقال.  استري از گذشته با كابوس فتنه درگشتري ب يليخ

 ي تظاهرات بـ كي ي كه برايكس. ستي از كابوس فتنه، نرمش قهرمانانه ن ييعالج رها .  برد يرو م  در گرداب ف   شتري را ب  هيفق

  .  شده استاداشته به نرمش وي اندازد، به طور حتم در ذلت و ناچاري به راه ماهوي همه هني ايمقدار حكومت
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  در حبس" تيسرباز و5"و "  بر تختتيو5"
   امانمنصور

  ي د11چهارشنبه ...  خبريفراسو

 ي مـ  ي اسـالم  ي جمهـور  ي مقامهـا  نـك ي ا ،ي بابك زنجان  ي آقا ي از سو  ي اختالس هنُگفت نفت   ي پس از افشا   كسالي از   شيب

 از شي بازداشت خود را ب،ي اسالمي جمهوريگارشهاي كارُگزار اُل  ني كه ا  دي نما ي م نيچن.  كرده اند  ري را دستگ  ي كه و  نديگو

  .  شودي اش شناخته ميروني باشد كه او چهره بي اه مجموعي ماليهايي شدن رسواي المللني بونيهمه مد

 خود  سهي فروخته شده را به ك     ي در نقش دالل نفت، مبلغ محموله ها       دي با وجود آنكه سال گذشته آشكار گرد       ي زنجان يآقا

 جالب تـر، طلبكـاران   زي العموم و از آن ن ي به عنوان مدع   هييُقوه قضا .  بود ي م ي قانون گردي نگران پ  ستي با ي كرده، نم  ريسراز

 كسب و كار پر سود او به        ي برا زي ن يتي نشان ندادند و به طبع محدود      "تي وال سرباز" به بازخواست    ي عالقه ا  چگونهي ه ،يو

  . امديوجود ن

 ،ي گوسـفند ُقربـان  كيـ  ي لـه ي تصاحب في را براي دالرارديلي معامله چهار مكي ي زنجاني آقا ،يتي امن هي حاش ني ا هي سا در

 بـا   زيـ  را ن  يگـر ي د "يحماسـه اقتـصاد   " بـرد و در كنـار آن         شي به پـ   ي اجتماع ني شركت متعلق به سازمان تام     17 شامل

  .  ُنقطه شهر باال ببردني طبقه را در مرغوب تر37 برج كي داد ي تهران جوش داد كه به او اجازه ميشهردار

 بـا   يي دسـتگاه قـضا    طرفانهي برخورد ب  نيفت و همچن   اختالس از وزارت ن    ي پس از افشا   ي زنجان ي آقا "ي اقتصاد يتهايفعال"

 و فروش نفـت  دي كه به او مجوز خر   يكسان.  گذارد ي م شي را به نما   ي و باناني ُنفوذ و قُدرت پشت    زاني م ي مساله، به خوب   نيا

قـادر بـه     را داده بودنـد،      "مهـا يدور زدن تحر  " تيـ  گذاشتند و به او مامور     ي م ارشي در اخت  يي پولشو يداده بودند، وجه برا   

  .  بودندزي خود ني به ابزار پوششدني بخشتيمصون

 بـرهم  هيـ  در ُتركستميـ  سنيـ  از كارُگزاران ايكي يري از قانون با دستگ  ي كه آرامش منطقه سبز عار     دي نما ي م ني چن نكيا

  .  چربش نداشته باشدگري آن دياسي و سي اقتصاديانهايخورده باشد و منافع حفظ مهره لو رفته بر ز

 ارز و طـال بـه   يرقـانون ي و نقل و انتقـاالت غ يدر فساد مال  ) هالك (ي بانك دولت  كي مشاركت و فعال     ليردوغان به دل   ا يآقا

 مهاي دور زدن تحري براهي آن كُمك دولت ُتركي و متحدان غربكايآمر.  قرار گرفته استي المللني و بي فشار داخلريشدت ز

 كه ي بابك زنجاني آقايري دستگ،يطي شرانيدر چن .  دانند ي نم رشيقابل پذ  را   اش ي گرفتن آشكار تعهدات خارج    دهيو ناد 

 كشف شده در خـارج  يي كه رسواهي فرضني اتي تقو ي تواند برا  ي رود، م  ي به شمار م   ي از و  "نظام" اعالم برائت    قتيدر حق 

  .  كندهي شكل گرفته، سند اراهي و تركي اسالمي جمهوري دولتياز چارچوبها

از نظـر  .  داردي روشـن  ياسي و س  ي اتهام، منافع اقتصاد   ررسي از ت  هي خارج كردن دولت ُترك    ي بابك زنجان  ي آقا ي رووسا يبرا

 در ي كه به ُگفته منابع رسـم ي به طور افته،ي شي افزا وستهي گذشته به گونه پ    ي در سالها  هي حجم معامالت با ترك    ،ياقتصاد

 نيدر همـ .  شـود ي دالر سخن رانده مـ ارديلي م35 آن به سطح  از رساندناكنون و دهي دالر رس  ارديلي م 22سال گذشته به    

 يخـسارتها .  كننـد ي مـ تي فعال هي در ُترك  يراني هزار شركت ا   2 از   شي ب ي هم اكنون كم   ه،يحال به ُگفته وزارت اقتصاد ُترك     

 به ،ي به فساد دولت كشورني اي داخلي اعتراضهاجهي بر آنكارا و چه در نتي مناسبات چه بر اثر فشار خارجنيبرهم خوردن ا

  .  استري پذسهي و شبكه لو رفته اش مقاي زنجاني از خدمات آقاي ناشيدي با عايسخت

 كي بـه عنـوان شـر      هي ُترك ي به دولت اسالمگرا   گري از هر زمان د    شي امروز ب  ي اسالم ي جمهور زي ن ياسي محاسبه س  براساس

 به آنها در منطقه داده شود، دولت ي توافُق ژنو نقش پر رنگ تر ي با امضا  دوارندي اُم راني كه حاكمان ا   يدرحال.  است ازمندين

 ميـ  خـود در غـرب و رژ  كي متحـدان اسـتراتژ  ني را بي نقش پل ارتباط،يگاهين جا ي چن جادي ا ي تواند برا  ي اردوغان م  يآقا
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ن بمـب اتُـم و صـدور         آرزو، بـدو   نيـ  ا دنييـ  گرا تيـ  آگاه است كه بـه واقع      يبه موازات آن، حكومت به خوب     .  كند فايمالها ا 

  .  ممكن استي منطقه اگراني بازگري فقط در كنار دسم،يترور

 يري دستگي كمتر كس،ي بابك زنجاني با آقاي دولتي و نهادها يي برخورد دستگاه قضا   نهيشي پ لي نظر و هم به دل     ني از ا  هم

 يآقـا .  بـه حـساب خواهـد آورد   ي همگـان يهايي دارافتهي از عزم حكومت به مبارزه با فساد و غارت سازمان ي را نشانه ا  يو

 اني است رووسا و حاميآنها كاف.  را به اثبات برساننديابي ارزني اي نادرستانند توي و دوستان چكمه پوش او اما م    يخامنه ا 

  . قرار دهند و به مجازات برسانندگردي كنند، مورد پي معرفزي را ني زنجانيپشت پرده آقا

  

  "یميحاج محمود کر "تي به رواینه اخام" یاسياسBم س"
   امانمنصور

  ي د13 نهيآد...  خبريفراسو

 " نظام" داخل يهايري مداحان و مشاركت فعال آنها در درگ- از اوباش ي اسالمي رهبر جمهورتي هفته پس از اعالم حمادو

  .  او ارسال كرده استيب را برا صورت حسااه،ي سي باندهاني شاخص ا- ي از سر بدنام- ي از چهره هايكي ش،يبه سود خو

تهم شـده اسـت كـه پـس از      ي م ادي "يميحاج محمود كر  " به نام    ي از و  ي حكومت ي مزبور كه رسانه ها    فرد كيـ  كنند، مـ 

 يرانـداز ي و تدهي كـش ريـ  آنها هفت تي حمله برده، به رو    گري د ي خودرو ناني به اتفاق همراهانش به سرنش     ،يتصادف رانندگ 

  .  باشدي مجوز حمل سالح مي دارايمير كي داده اند كه آقاحينه ها توض رسانيهم. كرده است

 ي باشد، اما نگاهي چه م  ي نامبرده و مسلح كردن و     ي برا ي مجوز ني صدور چن  لي رسانه ها روشن نكرده اند كه دل       ني ا البته

  . كندي ابهام را برطرف مني كه آمرانش بر عهده آن گذاشته اند، ايفي حكومت و وظاي مزبور برافيبه كاركرد ط

 بـه  ليـ  هـستند كـه حكومـت ما   يي و جنا ياسي س في كث ي مامور انجام كارها   ،يتي امن ي نظام دستگاه ها   ادهي به مثابه پ   آنها

 جناحهـا و    يهاي سخنران اي مزبور از حمله به سفارتخانه ها، برهم زدن مراسم           تيحوزه مامور . ستي آنها ن  تي مسوول رفتنيپذ

 از  ي بخـش  اهي سـ  ي بانـدها  ني ا گر،يدر بعد د  . ردي گ ي و جز آن را در بر م       نها آ هي عل ي و كفن پوش   يجوساز تا   بي رق يباندها

 اقـشار و  هيـ  علايـ  عقب مانده جامعه و لُمپن پرولتار    ي بخشها كي و تحر  ي جامعه، وحشت پراكن   كيستماتي ترور س  ياستراتژ

  .  بردي مشي آنها را به پي و خواسته هاي مدرن شهريطبقه ها

 ي بـه رو ي خامنه اي آقاتي اوباش مورد حمايراندازي گانگستر هار شده در اتوبان، تنها مورد ت     ي نظر، تپانچه كش   ني از ا  هم

 خـود  تي مردم رها شدند و در انجام ماموري گرم و سرد به سوي با سالحها 88 يزشهاي خ انيآنها در جر  . ستيشهروندان ن 

  . فرو نگذاشتنديزي آنها بود، چندن ترساي برايگريكه به خرج دادن حداكثر وحش

 درنـگ بـه   ي بـ ش،ي بـه چاقوكـشها  بيـ  آذر، پس از حمله جناح رق   28 در   ي خامنه ا  ي خدمات است كه آقا    ني توجه به ا   با

مباحـث اسـالم   "، آنـان را بـه مداخلـه در         " توانند سـكوالر باشـند     ي نم اتهايه" نكهي بر ا  دي از آنها برخاست و با تاك      تيحما

  .  "اسالم خون دادن" و "اسالم مقاتله" يعني "ياسياسالم س"كرد و خط داد كه  قي تشو"ياسيس

 جامعـه و    ي انگل ي ها هي ست پنهان و آشكار به اراذل شُهره، ال        يرگاهي را كه د   ي خامنه ا  ي ششلول بند، چراغ سبز آقا     مداح

 ارباب حالل است، بر ي آنچه كه برايدر محاسبه و.  مشاهده كرده است"رتيبص" دهي دهد، به دي عالمت ميناكسان مكتب

  .   ستي حرام نزيُغالم ن

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

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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  "دار "یعني" اقتدار"
  يدي جداليل

  ي د21شنبه ...  خبريفراسو

 اجبـار بـه كوتـاه آمـدن         ي سو از فرط نگران    كي اش به دو روش توسل جسته است؛ از          مي رژ "اقتدار" اثبات   ي برا ي ا خامنه

 كـه  ي امكان توقف و شكست مـذاكرات ي حتايو  فوژهاي سانترنيي پااري و تن دادن به درصد بس ي در مذاكرات هسته ا    شتريب

 نيـ  اگـر، ي دياز سـو .  دهـد ي مـ "اقتدار" شي نماشي به ظن خو يي آن بوده، خواب زده شده و با پرت و پال گو           يخود حام 

 نيـ  كـه او در ا  ي كارنامـه ا   ني به تـازه تـر     ينگاه.  دهد ي زور بازو نشان م    يراني شهروندان ا  ختني آو "دار"پهلوان پنبه با به     

  . امر استني بر اي از خود به جا گذاشته، گواهنهيزم

 زنـدان   نيـ  كـرد در ا    گري د يزندان3 ،يد19سحرگاه روز پنجشنبه،    .  ادامه دارد  هي اروم ي در زندان مركز   اني اعدام زندان  موج

  اهـل بوكـان كـه در زمـان    يخـان   قيسال و احمـد شـف     8 يعقوبي رضايسال، عل 7 اندوآبي اهل م  ،يليمختار خل . اعدام شدند 

 در ي دستكم دو زندان،يد18 حال، در روز نيدر هم. سال در زندان بسر برده بودند4سال سن داشته، هم 19بازداشت تنها 

 و ني در قزوي چهار زندان،يد17روز .  زندان منتقل شدندني اي انفرادي حكم اعدام به سلولهاي اجرا يزندان بندرعباس برا  

 اعدام شـده  ي در زندان سار   ي زندان كي زي از آن ن   شيسه روز پ  .  شدند ختهيدار آو ساله بود، به    24 از آنها    يكيگچساران كه   

  .  منتقل شدندي حكم اعدام به انفرادي اجراي در زندان بندرعباس برايروز بعد دو زندان. بود

 شـهروندان و  هيـ ل عميـ همزمان، اعمال تبهكارانه رژ.  استري آن در دو روز اخ  ي تدارك برا  اي از اعدامها    يي تنها نمونه ها   نيا

 در شهر مشهد و شالق زدن سـه       يد15 نفر در روز     59 مقاومت از بازداشت     ي مل ي شورا رخانهيدب.  است افتهي شيفشار افزا 

  . خبر داده استيد4در روز ) راحمدي و بوهيلوي كهگتاناس( در مال عام در شهرستان دهدشت يزندان

 گلوله بـه قتـل   مي مستقكي را در سردشت با شل يم سلمان خضر  ساله به نا  26 جوان   كي مي سركوبگر رژ  يروهاي ن نيهمچن

  . دندي كشني بر زميلومتري دو كيريرسانده و سپس جسد او را به خودرو بسته و در مس

غرب به ضرب  آباد  ساله، ساكن اسالم 30 ،ي اسدايساله، ساكن سقز و پور 24 ،يي مصطفا ە از آن، دو جوان، كاو     شي روز پ  دو

 از هفته گذشـته بـر اثـر اصـابت           زي كارگر ساكن سردشت ن    ،يمي ابراه اريرام. دندي رس قتل به   ميوبگر رژ  سرك يروهايگلوله ن 

  . مزدوران در حالت كما قرار داردميگلوله مستق

، 2013در سال .  استي و همزمان با مذاكرات هسته اري اخي و اعدام در روزهاتي از قتل و جنا  يي شده، نمونه ها   ادي موارد

 و شي افـزا ريـ  اخي اعـدامها در مـاه هـا   نيا.  اعدام در مال عام بوده است  49 اند كه      شده ختهي به دار آو   يرانيد ا  شهرون 726

 اقتـدار   دي تول ي آن را برا   ي به دستور شخص خامنه ا     يجاني صادق الر  ،ي خارج يني و به علت عقب نش     افتهي يشتريسرعت ب 

  .  بردي مشي پيداخل

 و  خـواه ي آزاد انيـ راني همه ا  ني و همچن  ياسيبر دوش فعاالن حقوق بشر و كوشندگان س        فهي وظ ني از هر زمان ا    شي ب اكنون

 در ران،يـ  مـردم ا ي مركـز ي از خواسـته هـا  يكـ ي حقوق بشر را به عنوان     تي رعا تها،ي جنا ني ا يعدالت جو است كه با افشا     

  .  سراسر جهان مطرح كنند

  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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   ُبنُجلی و کا5ھای نظامزاتينفت در مقابل تجھ
   يرهاشمي منتيز

  ي د22 كشنبهي خبر يفراسو

 ني مانند چ  هياگر چه روس  .  تا كنون بدون پاداش نبوده است      ي الملل ني در عرصه ب   هي فق تي وال يكتاتوري از د  هي روس تيحما

 زاتيـ  قراضـه، تجه ي آب كردن سالحهايي بنجل را ندارد، اما نشان داده كه توانا       ي با كاالها  راني ا ي پر كردن بازارها   ييناتوا

  .  از رده خارج شده را داردي صنعتي كاالهاي و برخيموشك

 و صربستان ي مالزان،ري ونزوئال، ار،ي هندوستان، الجزان،ي مانند چييكشورها.  استهي از منابع درآمد روسيكي سالح فروش

 در كمك ي نقش مهمران،ي امي رژي و باج دهي در برابر گشاده دستهيروس.  هستندهي سالح از روسي اصلدارانياز جمله خر

  . كندي ميز باي المللني در عرصه بي اسالميبه جمهور

 در بـاره    هيالعرب. ورت گرفته است   ص راني ا مي و رژ  هي روس ني ب ياپاي توافق پا  كي ،ي د 20 نهي روز آد  هي العرب تي گزارش سا  به

 ي و در ازا   رديـ  گ ليـ  تحو راني هزار بشكه نفت از ا     500 روزانه   هيقرار است روس  «: نوشت ترزي رو ي توافق از قول خبرگزار    نيا

  . » دهدراني به اي روسزاتيآن كاال و تجه

 بـا  ميـ رژ.  نفـت نـدارد  ديـ  به خر  ي مبرم ازي خرد كه خود صادر كننده نفت و گاز است و ن           ي نفت م  راني از ا  ي در حال  هيروس

 هي فقتي واليكتاتوري هم در دفاع از دهيروس.  را حل كندشيازهاي از ني كاال قصد دارد برخافتي و درهيفروش نفت به روس

  .  بردي سود را منيشتري ارزان نفت بدي كه منافعش حكم كند، از خرييتا جا

 يهمانگونه كه كاالهـا   .  است يي نظام وال  تي فقط در خدمت امن    يم نظا زاتي حراج زدن بر نفت، در برابر سالح و تجه         چوب

 به اقتصاد و به ي ضربه بزرگي نظامري و غي چه نظامهي بنجل روسي زد، كاالهاي داخلداتي به تول  ي ضربه بزرگ  ينيبنجل چ 

  . ستي نرانياد ا گرداندن  چرخ اقتصشهي دهد كه در اندي نشان مارداد قرني با انعقاد ايدولت روحان. مردم خواهد زد

  

  شکاف بيشتر در حکومت با زھر اتمی
  زينت ميرهاشمي

   دي24فراسوي خبر سه شنبه 

 دي، كاترين اشتون طي بيانيه اي اعالم كرد كه همـه پايتختهـا از اجرايـي شـدن توافـق آخـرين نشـست         23روز دوشنبه   

بيانيه اشتون در حالي منتشر شد كه مشاجره باندهاي حكومتي در ايران همچنان . يه حمايت كردند ژانو10 و 9معاونان در 

  . اصل توافق نامه را زير سوال مي برند

  

رويدادهاي هفته گذشته، سخنراني تند خامنه اي عليه آمريكا، مصاحبه رفسنجاني با سايت حكومتي انتخاب، موضع گيري              

نامه كيهان و موضع گيري جواد الريجاني نـشان دهنـده بحـران درون حكومـت بـر سـر                    حسين شريعتي مدير مسئول روز    

  . توافقنامه اتمي ژنو و ناتواني ولي فقيه در مديريت اين بحران است

 دي، آمريكا را شيطان و براي رفع شَـرِ شـيطان،         10 و   9خامنه اي دو روز قبل از مذاكره مستقيم با نماينده آمريكا در روز              

  . ا مشروع دانستمذاكره ر

 دي در گفتگـو بـا خبرگـزاري         23جواد الريجاني، معاون رئيس قوه قضائيه در امور به اصطالح حقوق بـشر، روز دو شـنبه                  

دولت جمهوري اسالمي   «صحبت وي مبني بر اين كه       . »هيچ نهادي در نظام سند ژنو را قبول ندارد        «:حكومتي فارس گفت  



 ٥٨

بي اعتمادي اعضاي سناي آمريكا بـه  . وضعيت بحراني رژيم را نشان مي دهد» نداردهيچ تعهدي براي پايبندي به سند ژنو        

  .تعهدات رژيم و اصرار اكثريت آنان به تشديد تحريمها ناشي از همين وضعيت دروني رژيم است

  . »لس استاين امر مخالف نظر نظام و مج«:جواد الريجاني در مورد پذيرفتن قطعنامه شوراي امنيت در توافق ژنو مي گويد

. عراقچي براي كم اثر كردن زهر اتمي، از عطاري اتاق فكر رژيم تفسير عجيبي در مورد توافق نامه مشترك ژنـو مـي دهـد                 

اين كه ما از يك سند تفاسير متفاوتي را شاهد باشيم خيلي عجيب نيست هـر متنـي ممكـن اسـت مـورد                        «:عراقچي گفت 

برآمد توافق ژنو و آغاز     . جرايي دارد كه بايد جمهوري اسالمي به آن تن دهد         اما متن مورد نظر گامهاي ا     . »تفسير واقع شود  

بر همين منظر، ادامه سياستهاي ماجراجويانه براي       . اجرايي شدن آن سبب شكاف بيشتر در درون حكومتي لرزان مي شود           

زهـر، جـدال بانـدهاي      قدرت بيشتر در منطقه با چشم انداز دستيابي به سالح اتمي و يا هـضم بيـشتر جرعـه هـاي جـام                        

  . حكومتي را در روزهاي و ماههاي آينده رقم مي زند

  

   باطل از آب درآمدالي که خی"حق مسلم"
  يدي جداليل

  ي د28شنبه ...  خبريفراسو"

 را بـه    ي حكومـت خامنـه ا     زي جنون آم  ي برباد رفتن نقشه ها    د،ي كاخ سف  ي منتشر شده از توافق ژنو از سو       يي اجرا اتييجز

 و بـه  رانيـ  مردم ا  ي وپاش ثروت مل   ختي با ر  ي به بمب اتم   يابي در دست  مي رژ "حق مسلم ".  گذاشته است  شي نما  به يروشن

 ياسـتها ي س نيدر مخالفت و اعتراض به ا     .  از آب درآمده است    طل با الي كارگران و زحمتكشان، خ    ي زندگ دني كش اهيروز س 

  .  نشددهينجه ها كه كش و شكهاي دار نرفت و چه زنداني چه سرها كه باالانتكارانه،يخ

  

 در برابـر    ي جهـان  يقدرتها" الف زده شده كه      يسي شده، به زبان انگل    لتري ف ي جمهور كشور  سيي ر ،ي روحان يتري تو امي پ در

 بر حسب داده    تيواقع. " استوار است  رانيرابطه ما با جهان بر منافع مردم ا       " و   " فرود آورده اند   مي سر تسل  رانيملت بزرگ ا  

  . و بن داردخي ادعاها از بني اي اساس بودن هر دويد، نشان از بها و شواهد موجو

 متعهد شده پس از انتشار     ي اسالم ي جمهور د،ي كاخ سف  ي از سو  " ژنو ميتفه" منتشر شده از     اتيي آنكه بر اساس جز    نخست

 ي درصـد 20 ي سازي خود در ارتباط با غنيتهاي فعالي تمام هي ژانو 20 از روز    ،ي اتم ي انرژ ي الملل ني آژانس ب  ديگزارش جد 

 تيـ  قابل گـر ي كـه د   يي خود را تا جا    ي درصد 20 ومي اوران رهي از ذخ  يمي ن "ي ساز قيرق" اتيرا متوقف كرده و همزمان، عمل     

  :  تعهد دادهمي رژنيهمچن.  نداشته باشند، آغاز كند" مجددي سازيغن"

  

  اوردي از كارافتاده به عمل نيوژهايفي كردن سانترنيگزي جااي و دي جديوژهايفي در جهت ساخت سانتري اقدام-

   راكتور اراك را متوقف كندلي و تكميرسان  سوخت اي ني تام-

   دهداني پاي برنامه هسته اشبردي پي به همه تالشها برا-

   را كنار بگذارد ي هسته ادي جديها  ساخت مجموعه -

   كند ي درصد خوددار5 سطح  دري سازي غنيتهاي سوخت و نگاه داشتن فعالي از احداث هرگونه مجتمع فرآور-

  

در .  اسـت ندهي شش ماه آي برا كاي در متن منتشر شده توسط دولت آمر       ي اسالم ي از تعهدات جمهور   ي باال فقط بخش   موارد

 ني شود كه مهمتري برداشته م"قابل برگشت" آنهم به صورت مهاي از تحري تنها بخش كوچكم،ي شده رژاديمقابل اقدامات 
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 شش مـاه و     ي ط ي آنهم به طور قسط    ي بلوكه شده نفت   ي از درآمدها  ر دال ونيلي م 200 و   ارديليار م آن آزاد كردن حدود چه    

  . عمل استي كامل برنامه يدر صورت اجرا

 اخبـار   رانيـ مـردم ا  . ستيـ  ن ليـ  دل ي بـ  نيـ  كـرده و ا    اري اعالم شده سكوت اخت    اتيي تا كنون در برابر جز     ي اسالم يجمهور

 به آنها حساب پـس بدهنـد و   ستندي و اعوان و انصارش حاضر ن      "رهبر" شنوند، چون    يم ي را از منابع خارج    مي رژ يتوافقها

 مانند دزدها دور از چشم مردم به عسس         ميرژ.  شان بروند  ي توخال يدنهاي و شاخ و شانه كش     هايي گزافه گو  تي بار مسوول  ريز

تعهد آنها تنها به حفـظ خـود در     .  ندارند  به مردم  ي تعهد نهايا.  كند تا از مكافات مالباختگان خود را نجات دهد         ي م نيتمك

  . قدرت به هر بهاست
  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  

  

  ! اختر نيکوکار چشم از جھان فروبستمادر
  

  هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق  

  ثبت است برجريده عالم دوام ما

مــادر اختــر نيكوكــار، از مــادران خــاروان، مــادري كــه دو  

فرزندش رحيم و حميد حسين پور و دامادش علي مهـدي           

 عليـه اسـتبداد و      در پيكـار   ، از شهداي سـازمان مـا را       ،زاده

  .سرمايه از دست داده بود، چشم از جهان فروبست

ــه او هنگامي  . نيكوكار تنها مادر اين سه شهيد نبود       مادر اختر  ك

دو فرزندش رحيم و حميد و دامادش علـي مهـدي زاده در        

خود سخت ترين و نابرابرترين شرايط با فاشيسم مذهبي درنـده          

 بـي بـاكي كـم       دست و پنجه نرم مي كردند، با شجاعت و          

بـــا ها بود و از هيچ نوع كمكي در همراهـي        ظيري يار و ياور آن    ن

 آن كـه از هزينـه        بـا  ،آنها در مبارزه شان دريغ نمـي كـرد        

  .ها به خوبي آگاه بودسنگين اين ياوري

پس از شهادت دو فرزند و دامادش، در صف جنبش مادران          

شهداي آزادي و سوسياليسم در زنده نگهداشتن ياد شـهدا          

او در برابـر    . پي گرفت براي آن كه مشعل جنبش دادخواهي عليه جانيان جمهوري اسالمي خاموشي نگيـرد              مبارزه خود را    

همه فشارها و تهديدهاي براي به تسليم واداشتن جنبش مادران، با شجاعت خودويژه اش، ايستادگي كرد و گزمگان جهـل     

  .و واليت را نااميد ساخت
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هاي رحيم و حميد حسين پور و علي مهدي زاده را به عنوان نمادي براي جاودانگي راه       بنا بر وصيت او پس از مرگش عكس       

  !  سوسياليسم ادامه دهيد راه شهدا را تا به آخر و تا پيروزي آزادي و: پيام اين وصيت اين بود. شهدا بر تابوتش نصب كردند

 اما گرماي اين خاموشـي كهكـشان جنـبش    ،شدستاره ديگري از جنبش مادران خاموش ! از دست داديم ما مادري ديگر را     

  .دادخواهي را تا روز قطعي پيروزي بر ستم، استبداد و سرمايه فروزان تر خواهد كرد

ما درگذشت مادر، اختر نيكوركار را به  رفيق رخشنده حسين پور، كرامت مهدي زاده،  خانواده هاي حسين پـور و مهـدي                  

  .تسليت مي گوئيمزاده و همه رهروران آزادي و سوسياليسم 

   

  )راه كارگر( ت اجرائي سازمان كارگران انقالبي ايراناهي

  2014  ژانويه 7 برابر با 1392  دي 17سه شنبه 

  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران فقدان بانو اختر نيكوكار را به خانواده، به دوستان و ياران مادر اختر، به خانواده شهدا و             

 . آزاديخواهان تسليت مي گويدزندانيان سياسي و به همه

  

  

   ماهبھمندر  فدايي شھداي
  

 عبدالمجيـد   - محـسن بطحـايي      - محمـد طـاهر رحيمـي        - پناهيان فتحعلي   - سعيد پايان    - ابراهيم پور رضا خليق      :رفقا

 انوشـه   - مصطفي دقيـق همـداني       -پوران يداللهي    - جعفر محتشمي    - فاطمه افدرنيا    - مسعود پرورش    -پيرزاده جهرمي   

) جهان( جهانگير قلعه مياندواب     - كاووس رهگذر    - حسين چوخاجي    -رجودي   ف حسن - كيومرث سنجري    -فضيلت كالم   

 مهـدي   - خسرو پنـاهي     - بابك سيالبي    - قاسم سيادتي    - محمدعلي خسروي اردبيلي     - حميد مؤمني    - فرشاد مرعشي    -

 عبـاس  -ا  كيـ سـي  اكبـر پار - محمـدامين نـورائي   - محمدجواد عرفانيان - بهروز عبدي - محسن نيك مرام    -اقتدارمنش  

 ابـراهيم   -رضـايي   ) حـر ( جعفـر    - بهنام قاسم زاده رضوي      - علي نورورزي    - حسن محمدپور    - مسعود رحمتي    -تبريزي    

 - اســماعيل برزگــر - اســد يزدانــي - مــراد ميرزايــي -كــردي 

 حـسن   - محسن نـوربخش     - فاطمه محمدي    -فريدون بانه اي    

) توماج (خشنده ميرمحمد در  - فردوس آقا ابراهيميان     -توسلي  

 حميدرضـا   - حسين جرجـاني     - واحدي   - عبدالكريم مختوم    -

 در مبـارزه    - كرامـت دانـشيان      - خسرو گلـسرخي     -هزارخاني  

قهرمانانه عليه رژيمهاي شاه و خميني براي نابودي امپرياليـسم          

و ارتجــاع و اســتقرار دموكراســي و سوسياليــسم طــي ســالهاي 

  .  تاكنون به شهادت رسيده اند1349

  

  زنده ياد رفيق پوران يدالهيتصوير 
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  ات تصويریانتشار
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 انري هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

----------  
 

  
  

    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،– فيلم کامل يادمان چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن -١

  چھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيمای آزادی و تيشک- ٢
  مجموعه ر اين  ساعت د٩

   د5ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
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------------------------------------  
  

  
  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  یمھرداد قادر و یرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

  
  

  
  

  

  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   د3ر١۵ يورو   ١٠قيمت 
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