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  نژاد زنان در كابينه احمدي "عدم صالحيت"يا  "صالحيت"
  ناهيد نور

ھا شروع  ھای مختلف بحث بر سر ص'حيت و عدم ص'حيت نژاد، اعضای کابينه خود را معرفی کرد، در سایت بعد از آن که احمدی
ز سران مرتجع رژیم و روحانيت، برخی ا. نژاد بود حضور سه زن در کابينه دولت احمدیبرانگيزتر بود،  بحثای که از ھمه  اما نکته. شد

تر بر  طلبان و سبزھا، بحث بيش ھای اص'ح در سایت. اع'م کردند... ھای خمينی یا شرع یا وزیر زن را خ'ف گفته دوجواز بيخ و بن، 
اما واقعيتی که . ناميدند" زنان مردساGر"سر ص'حيت این زنان بود و این که آیا مدافع حقوق زنان ھستند یا نيستند و حتا آنان را 

گذارند، آن است که  گذرند و بر آن انگشت نمی ، از کنار آن میکنونی بسياری، به خصوص طرفداران قانون اساسی و اجرای قوانين
ھا، مشک'ت زنان در جمھوری "نيست فمی"ترین و بھترین "دار ص'حيت"حتا انتخاب تمام کابينه از ميان زنان و آن ھم از ميان 

چيزی به جز قوانين جمھوری قرار است " زنان ترین و صالح بھترین"این  مگر! چرا؟ خيلی ساده. کردحل نخواھد را اس'می 
، نابرابری زنان در "قوانين چندھمسری"، "حجاب اجباری"مگر قرار است قوانينی به جز  درآورنداجرا را اس'می در مورد زنان 

  ؟را به اجرا درآورندآميز کنونی  به یک ک'م قوانين تبعيض... مسایلی مانند ط'ق، حق حضانت، ارث و
این زنان " ص'حيت"سازی است تا اگر در آینده وضع زنان بھتر نشد، گفته شود که تقصير از  یک زمينه، در واقع، "ص'حيت"بحث 

وعده واھی داده کوبيده شود، " بندی به قانون اساسی پای"و " مداری قانون"قرار است باز ھم بر طبل . موجود است و نه قوانين
به نظر " ص'حيت"دعوای . طلبان انتخاب شوند، وضع بھتر خواھد شد ، به خصوص از ميان اص'ح"باص'حيت"شود که اگر وزرای 

نژاد یا ھر دولتی  زنان در کابينه احمدی" تعداد"و " ص'حيت"حث و درست به این دليل، ب. است" دعوای قدرت"ی ھمان  من، ادامه
  .که بخواھد قوانين موجود را به مرحله عمل درآورد، بحثی انحرافيست

  نگراني روزنامه حكومتي از فروپاشي نظام
امروز ما : حکومتی جمھوری اس'می در سرمقاله امروز خود با نگرانی از بحرانی که سراپای رژیم را فراگرفته نوشته است  روزنامه

به جان ھم افتادن روحانيون و ھمديگر را به . در فضاي سياسي جامعه با فاجعه اي مواجه ھستيم كه دقيقا خواست دشمن است
خدا رحمت كند امام خميني را كه در مورد اين خطر بيشترين  .ي دشمن استبدترين اتھامات متھم ساختن خواست اصل

اكنون . ھشدارھا را مي داد و ھمواره روحانيون را از اينكه فريب معاندان را بخورند و در مقابل ھمديگر قرار بگيرند برحذر مي داشت 
ر آنكه عق'ي قوم در چنين وضعيتي به صحنه نمي تلخ ت. ھمان واقعه شومي كه نمي بايست رخ مي داد متاسفانه رخ داده است 

بدون اينكه ھيچيك از طرفين دعوا را حق و طرف ديگر را باطل بدانيم Gزم مي دانيم . آيند و مانع ادامه اين روند خطرناك نمي شوند
ھوري اس'مي از اين ھم در داخل و ھم در خارج دشمنان انق'ب و نظام جم. نسبت به ادامه اين تقابل خطرناك ھشدار بدھيم

تقابل بسيار خرسند ھستند و سود مي برند كما اينكه دوستان و ع'قمندان انق'ب و نظام جمھوري اس'مي از اين تقابل بشدت 
  .رنج مي برند و نگرانند

  هشدار فرمانده سپاهي در مورد سقوط حكومت
در ایران ھرگونه مشارکت خود در امور سياسی را رد  اگر تا پيش از برگزاری انتخابات ریاست جمھوری فرماندھان نيروھای نظامی

روزانه به ارائه تحليل سياسی پرداخته  از انتخابات تعدادی از آنھا به ویژه در سپاه پاسداران تقریبا به طور کردند، در روزھای پس می
  .کنند جریانات سياسی نيز خبر داده و آن را وظيفه ذاتی خود اع'م می و بعضا از نقش خود در سرکوب برخی

پاسداران که در حوادث پس از انتخابات با طرح مساله لزوم بازداشت و  روز گذشته سردار جوانی، ریيس اداره سياسی سپاه
 ترین آزمون در این دوران است و اگر غفلت این موضوع حساس : "و کروبی، ھمواره خبر ساز بوده است، گفتموسوی  محاکمه

  ."آن تنھا یک سال عقب افتادن نيست، بلكه سقوط است  كنيم نتيجه

  ستجنبش سبز متعلق به كسي ني: االهرام
پس استناد به ظواھر تکيه حکومت جمھوری اس'می به نيروھای مسلح  »ایران، فروپاشی از درون«اGھرام در مقاله ای با عنوان 

   .نتيجه می گيرد که این حکومت در حال فروپاشی استآنھا در سرکوب قطعی مبارزات مردمی  و عدم توفيقو خشونت برای بقاء 
اشاره می کند، » جنبش سبز«ھمچنين، در این مقاله به ویژه گی سازماندھی مبارزات مردمی که این روزنامه به آن با عنوان 

پھلوی و مسعود  جنبش سبز متعلق به کسی نيست، از ميرحسين موسوی درون ایران گرفته تا رضا «:پرداخته و می نویسد
رود مثل ھادسون یا کارون و زمانی رعدآسا و  حرکت است و پيش می اما خود مانند رودخانه زیبایی در. رجوی مجاھدین خلق بيرون

مھمترین ویژگی این جنبش نوسنجی  .زماتيکی ادعایی بر آن نداردخوشبختانه ھيچ فرد کاری. زمانی آرام و ساکت خطرناک است و
تمام . با چھره خشونت خدانشناسی که خواستار پایان بخشيدن به آن است ھاست؛ عيبجویی مطلق از تجاوز تاریخی ارزش

  ».شود نمی

  ماه حقوق 4عدم پرداخت  كارگران واگن پارس اراك در اعتراض بهششم تجمع 
به عدم پرداخت حقوق و دستمزد ماھيانه در  ماھه اخير در اعتراض 4كارگران شركت واگن پارس اراك براي ششمين بار در طول 

  .محوطه داخل شركت تجمع كردند
كت از ، با تحصن در مقابل در ورودي شر»هللا به فرياد ما برس يا«و » هللا اكبر«به گزارش خبرنگار ايلنا، كارگران با سردادن شعار 

  .رسيدگي به حقوق صنفي خود را خواستار شدند مسؤوGن استان
جاري تنھا در  ماھه اول سال 5به اينكه كارگران در طول  وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره مداحي عضو شوراي اس'مي شركت در گفت
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كارفرما مطالبات كارگران را : گفت اند، ت كردهھزار تومان، در مقابل شيفت كاري روزانه و اضافه كاري درياف 500 سه مرحله مجموعاً
تنھا تا  كند و مسؤوGن استان نيز كه در جريان موضوع ھستند؛ نه موقتي پرداخت مي به صورت درصدي و فقط براي ساكت كردن

  .اند بدتر ھم كرده اند بلكه اوضاع را به حال كوچكترين قدمي براي حل مشكل برنداشته

  ماه است كه حقوق نگرفته اند 22كارگران نساجي كاشان 
گفتن اين جمله . اند ماه است كه حقوق نگرفته 22سال سابقه كار ھستند، 18كارگران نساجي كاشان كه اكثر آنھا داراي بيش از 

ولي  گيرد، مي ھاي مختلف جاي باشد، ساده ھمچون ساير ھزارھا خبري كه ھر روز در دل رسانه شايد براي برخي بسيار ساده
  .چه دردي در اين جمله نھفته است شود كه گاه معلوم مي تر به موضوع فكر شود، آن اگر كمي انساني

اخبار متعددي از ادامه بحران اقتصادي در غرب،  ھر روز صدا و سيمايي كه روزي صفت ملي بودن را با خود به ھمراه داشت،
ھاي  بخش را در... د دھشتناك بيكاري در كشورھاي پيشرفته وبيكاري در جھان صنعتي، رش بگيران افزايش شمار مستمري

بگيران آمريكايي،  فرانسوي، درماندگان ژاپني، مستمري دھد و ھمگام با گرسنگان آلماني، بيكاران مختلف خبري خود پوشش مي
اخلي، با پوشش اخبار تجمعات و د براي احقاق حقوق آنھا يا شايد گمراه كردن افكار عمومي داخل از مشك'ت ...فقراي ايتاليايي و

در اين وضعيت  المللي خود را ايفا كند، اما دريغ از يك پوشش از اخبار كارگري ايران و بين كند رسالت ھاي آنھا، سعي مي اعتصاب
  .كارگران و رنجبران جھان شود در غبار احقاق حقوق ساير است كه حقوق كارگر ايراني گم مي

 هواكنش كارگران پارس متال به انعكاس خبر مبارزات خود در ماهوار
در روزھای اخير . ماه تمام است که کارگران پارس متال برای گرفتن مطالبات خود در حال اعتصاب، تحصن، تجمع و مبارزه ھستند 6

آگاھی توده کارگر به . آنان می شنوند که اخبار مبارزات آن ھا در سایت ھای اینترنتی و شبکه ھای ماھواره ای درج شده است
کارگران می گویند که با این کار شمار کثير ھمزنجيرانشان و ساکنان . اميد در دل آن ھا ایجاد می کندانتشار این اخبار موجی از 

از این مھم تر آنان اضافه می کنند که . آنان اط'ع یافته اند کشورھا از وضعيت رقت بار کار و استثمار و بی حقوقی و مصائب 
آن قدر ادامه دھند که مطبوعات و رسانه ھای درون . اه ھای طوGنی ادامه دھندتصميم گرفته اند به اعتصاب و مبارزات خود برای م

  !!جھنم سرمایه داری ایران ھم اخبار مبارزاتشان را درج کنند

  بجنو –فني تهران تجمع دانشجويان دانشكده 
این . صنایع دست به اعتراض زدند جنوب، در اعتراض به تفکيک دانشجویان رشته ھای برق و -دانشکده فنی تھران  دانشجویان

 نفر از 60در مقابل ساختمان اداری این دانشکده برگزار شد که طی آن حدود  صبح روز يكشنبه اول شھريور 9تجمع از ساعت 
توجه این مراسم حضور متعدد نيروھای حراست بود  از نکات قابل. ل دوستان و ھمک'سيھایشان اعتراض کردنددانشجویان به انتقا

که مشغول  سردادن ھرگونه شعار صنقی جلوگيری می کردند و ھمچنين یکی از دانشجویانی را که از قرائت ھرگونه بيانيه و
گفتنی است مسئولين این دانشکده قصد دارند، . کردند اش را جلبتصویربرداری بود به حراست فراخوانده و مدارک دانشجویی 

از دانشجویان این  بسياری. و صنایع این دانشگاه را به ساختمان دیگری در مرکز تھران متقل کنند دانشجویان رشته ھای برق
 است قرار بود این تجمع چھارشنبهGزم به ذکر . دانشجویی درنظرگرفته اند تفکيک را مقابله دانشگاه با روند افزایشی اعتراضات

  .را تعطيل اع'م کردند روز آخر ھفته 3گذشته برگزار شود که مسئولين دانشگاه در اقدامی غيرقانونی، 

 در خوابگاه هاي دانشگاه شيراز همزمان با بازگشايي دانشگاه فرياد شعار
  دانشگاه علت اعتراضات به نتيجه انتخابات، جوّ دنبال بازگشایی دانشگاه شيراز و آغاز امتحانات معوقه در این دانشگاه به به

 .است  شده  شيراز به شدت امنيتی
مرگ بر "انشگاه شيراز و علوم پزشکی فریاد د شب یکشنبه در خوابگاه ھای 23وجود تمامی این تدابير، دانشجویان از ساعت  با

نيز دانشجویان دیگر  بسياری روبرو شد، تا مدت زیادی ادامه داشت و  این فریادھا که با استقبال دانشجویان. دادند سر" دیکتاتور
به کشتار مردم، نتيجه انتخابات و انتصاب احمدی نژاد  ان اعتراض خود راسر داده و به این ترتيب ھمچن" مرگ بر دیکتاتور" فریاد

 .نشان دادند
متشنج شد و با پيوستن مردم به دانشجویان سرکوب  خرداد جو دانشگاه شيراز G23زم به یادآوری است پس از انتخابات و از روز 

 .آوردند مردم عده زیادی به دانشگاه پناهخرداد در اثر حمله به  25صورتی که در روز  اعتراضات بيشتر شد، به
که منجر به آسيب چشمی تعدادی شد و پس  نيروھای نظامی برای سرکوب مردم و دانشجویان از تير ساچمه ای استفاده کردند

و ھای نير توسط  خرداد در جریان یورش به دانشگاه 25نفر از مردم در روز  300و حدود  داشجوی دانشگاه شيراز 100اینکه حدود 
 .سرعت تخليه شد تعطيل و خوابگاه ھا به  نظامی و شبه نظامی دستگير شدند، دانشگاه

  تجمع در فرمانداري بروجرد با ظرفهاي نشسته 

تعدادي از اھالي روستاي گيجالي بروجرد به علت کمبود ّآب شرب روز شنبه مقابل فرمانداري اين شھر تجمع کردند و در اين تجمع 
 .محوطه فرمانداري شدندتعدادي از زنان اين روستا نيز ظرف ھاي نشسته خود را ھمراه آورده بودند و خواستار شستن آنھا در 

 .از ابتداي فصل تابستان به علت کمبود آب شرب اھالي اين روستا رنج مي برند: يکي از معترضان گفت
با شروع ماه مبارک رمضان کم آبي براي : وي که به نمايندگي از اھالي روستا صحبت کرد و نخواست نامش در خبربرده شود افزود

 .است اھالي روستا غير قابل تحمل شده
امروز به ھمراه تعدادي از اھالي روستا در مقابل فرمانداري بروجرد حضور يافتيم تا مشک'ت بوجود آمده را با : وي اظھار داشت

رودخانه اي که از وسط روستا عبور مي کند به علت : فرد مذکوراضافه کرد.فرماندار در ميان گذاشته تا چاره اي انديشيده شود
  .ديگر امکان استفاده از آن براي شست وشوي ظروف نيز وجود نداردخشکسالي خشک شده و 


