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  نعمت آزرم                    
  
  
  کبار دگر نسیم نوروز وزیدی

  ھا به ھوای روز نو باز تپید دل

  نوروز و بھار و بزم یاران خوش باد

  در خاک وطن ، نه در دیار تبعید

——–  

  نوروز! خوش آمدی صفا آوردی!

  غمزخم فراق را دوا آوردی

  ھمراه تو باز اشک ما نیز دمید

 

  بویی مگر از میھن ما آوردی!

——–  

  نیکوست ی ھفت سین نشستن بر سفره

  ھم سنبل و سیب و دود ِ ُکندر خوشبوست

  افسوس که ھر سفره کنارش خالی ست

  از پاره دلی گمشده یا ھمدم و دوست

——–  

  ھر چند زمان بزم و نوش آمده است ،

  بلبل به خروش و گل به جوش آمده است،

  ی خفته به خاک ، با چند بھار ، الله

  نوروز کبود و الله پوش آمده است!

——–  

  رسید و ما ھمان در دیروز نوروز

  در رزم نه بر دشمن شادی پیروز

  این ُغصّه مرا کشت که دور از میھن

  ھر سال سر آمد و نیامد نوروز !

——–  

  نوروز ُنماد جاودان نوشدن است

  تجدید جوانی جھان کھن است

  زینھا ھمه خوبتر که ھر نو شدنش

  باز آور ِ نام پاک ایران من است

——–  

  شادان باشیم دلتنگ ز غربتیم و

  از آنکه درست عھد و پیمان باشیم

  بادا که چو نوروز رسد دیگر بار

 ی ھفت سین در ایران باشیم با سفره

  پیام نوروزی

   
 جشن نوروز و فرا رسیدن سال نو را به ھمه ھموطنان و نیز دیگر مردمی شادباش می گوییم که این جشن را گرامی می دارند.

ایام نوروز امسال نیز برای منطقه ای که کشور ما در آن قرار دارد صلح و آرامش را به ھمراه نیاورده است. توسعه طلبی قدرت ھای جھانی 
سال ھاست که این منطقه را دچار آتش درگیری ھای مختلف کرده است.   تاریک اندیشی مذھبی و شووینیسم،  ولت ھای منطقه،و د

غریو جنگ، رسیدن صدای صلح و دوستی به گوش ھا را دشوار کرده است. اما راھی نیست جز اینکه باز خواستار خاموشی سالح ھا 
رار این خواست است. نوروز از دیرباز نماد آشتی و گرامیداشت زندگی بوده است. پاسداشت شویم. جشن آغاز بھار مناسبتی برای تک

  این سنت زیبا را با دفاع از صلح و دوستی انسان ھا ھمراه می کنیم.

 نیز جمھوری اسالمی صدای مردم را نشنید. در سالی که گذشت نیز ١٣٩۴مردم ایران سال دشوار دیگری پشت سر گذاشتند. در سال 
نیز سال بی اعتنایی به خواست و حقوق کارگران، زحمتکشان، زنان، اقلیت ھای ملی ـ  ١٣٩۴اعدام و زندان و سرکوب ادامه یافت. سال 

در سالی که گذشت امیدھا به   دگرباشان از سوی حکومت جمھوری اسالمی بود. با این حال، قومی و مذھبی، جوانان، دگراندیشان و 
رویارویی نظامی جمھوری اسالمی با قدرت ھای جھانی تحقق یافت و توافق اتمی، عجالتأ نقطه پایانی بر کاسته شدن خطر جنگ و 

  تنش ھای خطرناک چندساله در مناسبات خارجی حکومت ایران نھاد.

ر فقدان آزادی انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان برگزار شد. در این انتخابات چه آنھا که د ١٣٩۴در آخرین روزھای سال 
انتخاب کردن و انتخاب شدن از رفتن به پای صندوق ھا امنتناع کردند و چه آن ھا که کوشیدند با رأی خود نزدیکان به دستگاه قدرت را 

 دست رد به سینه استبداد حاکم زدند. این نخستین بار نبود که انتخابات غیرعادالنه در جمھوری اسالمی انزوای دستگاه  منزوی کنند،
جایی برای توھم   و نیز رفتار و گفتار حاکمان در این روزھا،  حاکم را به نمایش گذاشت. با توجه به تجارب موارد مشابه ظرف دو دھه اخیر،

در مورد تاثیر رفتار انتخاباتی شھروندان بر سیاست ھای حاکم نمی ماند. سخنان ولی فقیه پس از انتخابات نیز حاکی از آن است که وی و 
یکانش کماکان می خواھند در برابر خواست گشایش فضای سیاسی، آزادی زندانیان و منتقدانی که در بازداشت خانگی به سر نزد

در برابر تالش   می برند، در برابر خواست آزادی فعالیت سیاسی و صنفی و آزادی تشکل برای ھمه اقشار به ویژه کارگران و زخمتکشان،
بر جنبش ھای اجتماعی و آزادیخواھانه بایستند. اما ما اطمینان داریم در سالی که پیش روی ماست، این برابری خواھانه زنان، در برا

از مبارزه برای  ١٣٩۵جنبش ھا و تالش ھای عدالت خواھانه ادامه خواھد یافت. ما اطمینان داریم که کارگران و زحمتکشان ایرانی در سال 
احش و از اقدام علیه تحمیل ریاضت اقتصادی به محروم ترین اقشار باز نخواھند ایستاد. ما حقوق خود، از اعتراض به بی عدالتی ھای ف

 اطمینان داریم زنان ایرانی در سال جدید نیز در برابر ستم جنسی و زورگویی مردساالرانه مقاومت خواھند کرد. این مبارزات، نوید فردایی
فردایی که در آن دیگر طبیعت زیبای ایران قربانی سودجویی لجام گسیخته نشود،  را می دھد که در آن نوروز، بھار آزادی خواھد بود،

  فردایی که در آن مردم نفسی به راحتی بکشند.

دستیابی به ھمه این اھداف ممکن است اگر مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی و دفاع از زیست بوم کشور ادامه و گسترش یابد. ما 
  رزه می کوشیم.برای ھمبستگی در این مبا

  برای ھمه مردمی که نوروز را جشن می گیرند ایامی شاد و سالی بھتر از سال ھایی که گذشت آرزو داریم.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٦مارس  ١٨( ١٣٩۴اسفند  ٢٧

 



  

  ٣ صفحه  ۵٣  شماره    

 
  تورم و ھزينه ھای زندگی، بايد مبنای تعیین حداقل دستمزد                        

  کارگران قرار گیرد!

 ٧١٢درصد افزایش دادە و آن را از  ١٤مزد ماھان کارگران مشمول قانون کار را اسفند اعالم کرد ک حداقل دست ١٩شورای عالی کار در 
تومان رساندە است. در نرخ دستمزد امسال عالوه بر حق مسکن که بدون تغییر باقی مانده، پایه  ٦٨٠ھزار و  ٨١١تومان، ب  ٤٢٥ھزار و 

 سنوات ماھانه و بن کارگری نیز تغییری نکرده است.

داقل دستمزد کارگران با اعتراض جامعه کارگری روبرو شده است. دستمزد کارگران طی س دھ گذشت به خاطر عدم افزایش ناچیز ح
 ھای زندگی، ھموارە زیر خط فقر باقی ماندە است. بنا بردادەھای آمارھای رسمی،  افزایش دستمزدھا بر اساس نرخ واقعی تورم و ھزین

  ط فقراست.حداقل دستمزد کارگران معادل یک سوم خ

رای نمایندگان تشکل ھای کارگری وابست ب حکومت در شورای عالی کار ک در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان در اکثریت ھستند، در 
 ای ب عقب ماندن دستمزدھا از  تصمیمات آن نقش چندانی ندارد. شورای عالی کار با اتکا ب ھمین اکثریت، امسال نیز ن تنھا توج

ھ  ھای  ٤١مادە  ٢ا نکرد، بلک تنھا نرخ رسمی تورم را مبنای تعیین دستمزد قرار داد و حاضر نشد مطابق بند ھزین قانون کار، سبد ھزین
  زندگی را در تعیین حداقل دستمزد ملحوظ کند.

ب وعدەھای انتخاباتی حسن نمایندگان دولت و کارفرمایان ن ب وعدە افزایش پلکانی دستمزدھا و پرکردن شکاف موجود تن دادند، ن 
  روحانی و وزیر کارش پای بند ماندند و ن حتی ب قانون کار فعلی توج کردند.

درصدی دستمزد ک تنھا شامل کارگران مشمول قانون کار می شود در حالی گرفت شد ک درخواست افزایش واقعی  ١٤تصمیم افزایش 
ای خواستار  بھمن ماه امسال با انتشار بیانیه ٢١ھفت تشکل مستقل کارگری، روز دستمزد از ھر گوش و کنار کشور شنیدە می شود. 

  تعیین حداقل دستمزد به میزان سه میلیون و پانصد ھزار تومان شده بودند.

ین ھزار تومانی در شرايطی ک خط فقر حدود س میلیون تومان است، حتی کفاف یک زندگی بخور و نمیر را ھم نمی دھد. ا ٨٠٠دستمزد 
 داشتن دستمزدھا و عرض کارگر  واقعیت را دولت و کارفرمایان به خوبی می دانند. ولی از آنجائی ک سیاست دولت معطوف ب پایین نگ
 داران و رانت خواران و جھنم بزرگی برای کارگران و   گذاران است و می خواھد بھشت کوچکی برای سرمای ارزان برای جلب سرمای

  ورد، تن ب افزایش واقعی دستمزدھا نمی دھد.زحمت کشان بوجود آ

سازمان ما مخالف سیاست ھای ضدکارگری دولت روحانی است و بر اين عقیده است که سیاست دولت سبب ساز فقر فزایندە کارگران و 
کارگران متناسب عموم مزدبگیران، گسترش شکاف طبقاتی و بی عدالتی و ناھنجاری ھای اجتماعی است. ما از خواست افزایش دستمزد 

ھای زندگی حمایت می کنیم، ما سرکوب تشکل ھا و سندیکاھای مستقل کارگری و بازداشت و محاکم فعالین کارگری را ک در  با ھزین
ماە ھای اخیر تشديد شده، قویا محکوم می کنیم و خواھان آزادی بی قید و شرط آنھا و رعایت اکید حقوق سندیکایی کارگران ھستیم. ما 

و کار قانونی افزایش دستمزد را ب مانند بسیاری از سازوکارھای قانونی موجود ناقض حقوق کارگر می دانیم و از ھمین روی خواھان  ساز
 ھای سازمان بین المللی کار ھستیم. نام   تغییر و انطباق آن ھا با مقاول

  کارگران و مزدبگیران!

شما در طی این مبارزات،   زه کرده، در مقابل سرکوب ايستاده  و ھزينه داده ايد.شما بیش از دو دھ است ک برای کسب حقوق خود مبار
تجارب گرانقدری اندوخته ايد. با بھرە گیری از این تجربیات خود را سازمان دھید. بدون تشکیل سازمان ھای سندیکایی نیرومند، شما حریف 

داری و کارفرمايان که دست در دست ھم دارند، نخ واھید شد. افزایش دستمزد، تغییر قوانین ضد کارگری و برخورداری از سایر دولت  سرمای
حقوق سندیکایی و اجتماعی، مستلزم ھمبستگی و سازمان یابی است. ب مبارزات تان ادام دھید. شما اكثریت جمعیت جامع را 

انید، به مطالباتان برسید و آن ھائی را ک می خواھند تشکیل می دھید، ھرگاە شما سازمان يابید، می توانید دولت و کارفرمايان را عقب بر
داران بیرحم و حریصی سازند ک ب ھیچ چیز جزء سود ھرچ بیشتر نمی اندیشند، سرجایشان بنشانید.   کارگر را بردە سرمای

می کنیم و از گروه ھا ما ھم تشکل ھای کارگری را ب اتحاد و ھمبستگی و مبارزە مشترک علی سیاست ھای ضدکارگری حکومت دعوت 
و سازمان ھای عدالت خواە می خواھیم ک در این شرایط دشوار از مبارزات حق طلبان کارگران حمایت و بازداشت و محاکم رھبران 

  تشکل ھای کارگری و معلمان را محکوم و برای آزادی شان تالش کنند.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٦مارس  ١٥(١٣٩٤اسفندماه  ٢٥

 

 

  اشت یاد یاردیرین سازمان مریم حبیبید یدرگرام   

  مارس و از مادران صلح ، یاران ٨با کمال تاسف اطالع یافتیم که یاردیرین سازمان، فعال صلح و آزادی ، تالشگراھداف                               

 خودرا ترک نمود وآنھا را با غم واندوه فقدانش تنھا گذاشت. وعزیزان                           

  مارس درگذشت، با حضوربستگان، یاران وآشنایان در زادگاھش تنکابن به خاک سپرده شد. ۶مریم(مکرم) حبیبی که به علت بیماری در 

عزیزش برومند وسیاوش صمیمانه تسلیت می  فقدان مریم حبیبی را به خانواده، یاران، بستگان بویژه ھمسر گرامیش محمودمحمدی و فرزند

  گوئیم. با شما ھمدردیم و برای ھمگان صبر و بردباری آرزو می نمائیم.

  یادش گرامی باد!

  دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

 



                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٥٣  شماره    

  يادداشت سیاسی کارآنالین

نتیج سفر نخست وزیر ترکی ب ایران 
این بود ک "سایکس ـ پیکو"ی دیگری در 

 راە نیست.

بسیاری از مفسران سفر نخست وزیر 
ترکی ب ایران را بسیار با اھمیت تلقی 

ظر ک در کردند. با اھمیت از این ن
بحبوح مناقشات و درگیری ھای نیابتی 
ای ک در آن ترکی علنا در کنار  منطق
کشورھای عربی سنی ایستادە، این 
سفر می تواند بنوعی نشان چرخشی 

  نو در سیاست ترکی باشد. اما چرا نو؟

، ترکی سعی  از بدو شروع بحران سوری
کرد با دخالت در این کشور از طریق 

یت گروھھای اسالمی بویژە تسلیح و تقو
نوع تندرو آن، نیروھائی از جنس داعش 
مھر خود را بر تحوالت این کشور بکوبد و 
با سرنگونی رژیم اسد و جایگزینی دولت 
اسد با نیروھائی از این دست، منافع 
استراتژیک خود را در این کشور تامین 
کند. اما روند رویدادھا ب مسیری دیگر 

سرنگون نشد، بلک  رفت و ن تنھا اسد
نیروھای اسالمی بتدریج در تنگنا (از 
ای و بین المللی)  طریق فشار منطق
قرار گرفتند و ترکی امید خود را ب 
پیشروی تحوالت در مسیر منافع خود 
بنوعی از دست دادە است، و سفر ب 
ایران ب عنوان کشوری ک در مقابل این 

ف پروژە قرار دارد و علی نیروھای مخال
ھای قطع این امید  اسد جنگیدە، نشان

  است.

اما آیا این تنھا علت سفر نخست وزیر 

  ترس ترکی از سایکس ـ پیکوئی دیگر

 پور فرخ نعمت

ترکی ب تھران است؟ در میان تمامی علت ھا 
می توان و باید ب یک علت اصلی اشارە کرد 
ک آن نیز ھمانا ترس از قدرت گیری بیش از 
پیش کردھای سوری در معادالت داخلی این 

ر پی نا امیدی ترکی کشور بحران زدە است. د
از غرب و بویژە آمریکا از مھار نیروھای "ی پ 
ک" و حتی ھمکاری مشروط و محدود با آنان 
بعنوان نیروی جدی ضد داعشی، ترکی ب 
سیاست سنتی ھمکاری میان کشورھای 
منطق علی کردھا بازگشت است. سیاست 
کالسیکی ک در قرن بیستم خود را در انواع و 

ای علی جنبش کردھا اقسام پیما نھای منطق
نشان می داد اما ب دالیل مختلفی این 
پیمانھا ھر کدام در مسیر خود در جائی ب بن 

  ١بست رسیدند.
البت چنانک از خبرھای این سفر برمی آید 
حاکمیت ایران نیز مخالف تقسیم سوری و 
تجزی این کشور است، و از این رھگذر مخالف 

ر. اما بحث بر سر این سایکس ـ پیکوئی دیگ
است ک علیرغم این مشابھت موضع، نوع 
رابط حکومت ایران با کردھای سوری نسبت 
ب حکومت ترکی از نوع دیگریست. اینک رژیم 
ایران با کردھای سوری ارتباط نزدیکی دارد و 
اند ک  ای قرار گرفت این نیروھا عمال در جبھ

ربی باعث تضعیف جبھ ترکی و کشورھای ع
  ھستند.

اینک ب چ نوعی پرنسیپ اعتقاد ب عدم 
تجزی سوری می تواند ب عمل مشخص میان 
این دو کشور تبدیل شود، خود حکایتی ست. 
  در این رابط می توان ب دو احتمال ارجاع داد:

ترکی از نقش اصلی خود ک سرنگونی    ـ
اسد است دست بکشد، و ایران نیز در این 

ری بیشتر با کردھای سوری مسیر از ھمکا
  دست بردارد،

ـ استفادە از نفوذ ایران بر نیروھای کرد 
نزدیک ب ایران در سوری برای کاھش 
فعالیتھای شان علی ترکی در ازای کاھش 
ھمکاری ترکی با با نیروھای بنیادگرای 

،   جھادی در سوری

البت ایران ھیچگاە حتی در اوایل شروع 
الح مسلم ب ایران از بحران ترکی و سفرص

استقالل کردھای سوری دفاع نکردە است، 
بلک ھمیش بر ماندن آنان در چھارچوب 
سوری تاکید ویژەای داشت است. بنابراین 
در حقیقت دولت ترکی از لحاظ پرنسیپی 
نمی تواند از جانب ایران نگرانی ای داشت 
باشد، اما آنچ آنان را نگران می کند تحرکات 

و بویژە آمریکا در مناطق کردنشین غرب 
سوری است ک می تواند عواقب پیش بینی 
ناپذیری با خود ب ھمراە بیاورد. در واقع 
ترکی با نزدیک شدن ب ایران می خواھد ک 
ھای پیش بینی ناپذیری  از پیدایش زمین
حوادث آیندە بکاھد، و شاھد تجرب دیگری از 

ر مرزھای نوع تجرب اقلیم کردستان در جوا
خود حتی از نوع فدرال آن نباشد. اما آیا این 
براستی دغدغ دولت ایران ھم ھست؟ 
بویژە اگر این را مد نظر داشت باشیم ک 
حرکت کردھا از لحاظ استراتژیکی موقعیت 
ایران را در رابط با کشورھائی نظیر ترکی 

   تقویت کردە است.

  زیرنویس:

قانون ـ عراق با تصویب فدرالیسم در ١
اساسی خود، عمال از دایرە احیای این 

  سیاست کالسیکی بیرون افتادە است.

 

 

  یانیه کانون صنفی معلمان پیرامونب
   

  »تأیید حکم محکومیت رسول بداقی در دادگاه تجدیدنظر«

معلمان ایران در انتظار  در حالی در آستانه سال نو حکم سه سال حبس تعزیری رسول بداقی از سوی شعبه تجدیدنظر تأیید شد که جامعه
 آزادی او از زندان پس از حدود شش سال و ھشت ماه حبس بدون یک روز مرخصی بود.

ھایش به خاطر تأکید بر اھداف  ھا بامتانت و بزرگواری از دردھای خود و مشکالت جسمی و محرومیت اگرچه رسول بداقی طی این سال
ھا چه مشکالتی را برای رسول به وجود آورده  دانند که فشارھای ناشی از این سال ک میزند، اما مسئوالن پرونده وی نی صنفی حرفی نمی

  درصد روبروست. چپ وی با مشکل عدم بینایی تا پنجاه   است تا جایی که امروز چشم

رسول درراھی قدم گذاشته دانند  اند به خاطر این است که ھمه نیک می اگر خانواده رسول بداقی بدترین شرایط را باشرافت تمام تحمل کرده
است که ھدفش چیزی جز بھبود وضعیت آموزش کودکان این سرزمین و حفظ کرامت و منزلت معلمان نیست. اینک ما و ھمکارانمان در 

ایم که این مطالبات رسول که مطالبات ما نیز ھست چه خطری برای جامعه دارد که رسول باید سه  سراسر ایران با این پرسش روبرو شده
  سال دیگر نیز در زندان و دور از ھمسر و فرزندان خود بماند؟

کند بجای صدور چنین احکامی،  کانون صنفی معلمان ایران ضمن اعتراض به این حکم ناعادالنه، خواھان لغو آن است و به مسئوالن توصیه می
ی وضعیت منزلت و معیشت معلمان را در دستور کار قرار وپرورش کشور و ارتقا  ھا و مطالبات معلمان در راستای بھبود آموزش اجرای خواسته

ھای این سیستم نابسامان، تمامی معیارھای اخالقی، فرھنگی و تربیتی این کشور را فروپاشد و آمارھای طالق،  دھد پیش از آنکه خروجی
  جرم و جنایت، بزھکاری و فسادھای اجتماعی بیش از این باال رود.

خواھیم پیش از آنکه رسول به  ستای بھبود شرایط آموزش و جامعه گام برداشته است ما از تمامی مسئولین میتردید رسول بداقی در را بی
  کم برای درمان پزشکی مھیا نمایند. اش را از دست دھد شرایط الزم برای آزادی او دست خاطر مشکالت زندان بینایی

  کانون صنفی معلمان ایران (تھران)

١٣٩۴/١٢/٢٨  

 



  
  

  ٥  صفحه  ٥٣شماره     

گزیده ای از   آنچه در زیر می آید،
است.  ١٣٩۴رویدادھای ایران در سال 

رسانه ھا این سال را با مذاکرات ھسته 
ای آغاز کردند و با انتخابات اسفندماه به 

در  ١٣٩۴پایان بردند. این دو رویداد درسال 
یران بود. اما مرکز توجه اکثر رسانه ھای ا

در فاصله این دو رویداد، ایران شاھد 
رویدادھا و روندھای دیگری نیز بود که 
برخی از آنھا بر زندگی میلیونھا ایرانی 
تاثیر ملموس تری از این دو رویداد داشتند 
و دارند. رویدادھا و روندھایی که کماکان 
حاکی از یک واقعیت دارد: گره خوردن 

ت و گره ھای سرنوشت مھمترین معضال
  .کور به تعیین تکلیف با استبداد مذھبی

 -----------------  
 ای ھسته توافق

مصادف   ،١٣٩۴نخستین روزھای سال  
بود با دور نھایی مذاکرات ایران با قدرتھای 

روسیه و چین برای دستیابی به   غربی،
توافق اولیه ھسته ای بود. این گفتگوھا 

ھنگام این  در ایام نوروز موقتا متوقف شد.
توقف چندروزه، جان کری، وزیر امور خارجه 
آمریکا، گفت ھنوز اختالف بین طرفین 
وجود دارد. اما حسن روحانی، 

جمھور ایران اظھار داشت:  رئیس
توانست در  مانده می اختالفات باقی«

بیانیه » وفصل شود. ھمین مذاکرات حل
مشترک دوم فروردین آمریکا، بریتانیا، 

زمان «ان مبنی بر این که فرانسه و آلم
گیری دشوار برای ایران فرا رسیده  تصمیم
حاکی از این بود که طرفھای » است

غربی مذاکره ایران از جمھوری اسالمی 
خواھان نرمش بیشتری شده اند. باالخره 

بیانیه مشترکی  ١٣٩۴فروردین  ١٣روز 
بود  منتشر شد. بیانیه لوزان حاکیاز این 

بر سر چارچوب کلی  ١+۵که ایران و گروه 
  اند. توافق رسیده ای به  نامه تفاھم

ای،  علی خامنه ١٣٩۴فروردین  ٢٠روز 
رھبر جمھوری اسالمی ایران پس از یک 
ھفته سکوت درباره توافق لوزان گفت: از 
جزئیات مذاکرات اطالعی ندارد و تنھا 

جمھوری و  درباره مسائل کلی با رئیس
ت. او وزیر امور خارجه گفتگو کرده اس

ھمچنین گفت که نه موافق و نه مخالف 
  این مذاکرات است.
در تیرماه به توافقی   توافق کلی لوزان،

جامع انجامید؛ به موجب این توافق، 
جمھوری اسالمی متعھد به اجرای یک 
رشته اقدامات برای محدود کردن برنامه 
ھسته ای خود شد. طرفھای مذاکره ایران 

لیه ایران را آغاز نیز لغو تدریجی تحریمھا ع
  کردند.

نامه ای از خامنه   ،١٣٩۴دی  ٢٩در تاریخ 
ای خطاب به حسن روحانی منتشر شد؛ 
رھبر جمھوری اسالمی در این نامه، 
مسئوالن حکومت را به ھوشیاری درباره 

آمریکا نامید، » خدعه و نقض عھد«آنچه 
  فراخواند.

 اسالمی جمھوری مناسبات در تنش
 عربستان و

ن مراسم حج که با نخستین در جریا 
ازدحام و   روزھای مھرماه مصادف بود،

فشار جمعیت صدھا قربانی گرفت که 
در میان آنان صدھا زائر ایرانی نیز بودند. 

روابط ایران و   در پی این حادثه،
عربستان که در جریان جنگھای سوریه و 

  تنش آمیزتر شد.  یمن تیره شده بود،

جمله چھار اھل نفر و از  ۴٧  در دی ماه،
تشیع در عربستان اعدام شدند که شیخ 
نمر باقر النمر از روحانیون شیعه این کشور 

رھبر جمھوری  نیز در میان آنان بود. 
اسالمی در این مورد بیانیه ای صادر کرد و 
در آن نوشت: "دست انتقام الھی گریبان 
سعودی را خواھد گرفت." گروھی از 

مان خالی طرفداران خامنه ای به ساخت
سفارت عربستان در تھران حمله کرده و آن 
  را به آتش کشیدند. به دنبال این حادثه،
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی 
گفت این کشور افزون بر قطع روابط 

ھای  دیپلماتیک خود با ایران، تمامی تماس
اقتصادی و پروازھای خود را نیز با ایران 

ا دیگر اجازه ھ کند و سعودی متوقف می
نخواھند داشت که به ایران سفر کنند. 
شماری از کشورھای عضو اتحادیه عرب نیز 
به این اقدام ریاض تأسی و روابط خود با 

  ایران را قطع کردند.

اخباری از کشته شدن  ١٣٩۴در طول سال 
فرماندھان سپاه پاسداران در جنگ سوریه 

معروفترین فرمانده نظامی  انتشار یافت. 
وری اسالمی که در این سال در سوریه جمھ

کشته شد، سرتیپ حسین ھمدانی، 
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده 

هللا تھران و  پیشین سپاه محمد رسول
جانشین قرارگاه امام حسین سپاه بود که 

  خبر مرگ او در مھرماه اعالم شد.

 و  سرکوب علیرغم کارگری مبارزات
  زندان
ت کارگران در اعتراض به با حرکا ١٣٩۴سال 

عدم پرداخت حقوق و برای دستیابی به 
شان آغاز شد و در  ھای حقوق و خواسته
این حرکات ادامه یافت.   تمام طول سال،

و اخبار  ١٣٩۴برخی از حرکات کارگری سال 
مربوطه به وضعیت کارگران و اقدامات 
  ضدکارگری حکومت از این قرار بودند:

  فروردین:
و تجمع اعتراضی بیش از  روزه۴تحصن  -

کارگر پتروشیمی تبریز که خواھان  ۵٠٠
استخدام رسمی شدند و اعالم کردند که 
دیگر حاضر نیستند با قراردادھای موقت و 

ھایی بین یک سوم تا یک چھارم  حقوق
  حقوق کارگران رسمی کار کنند؛

محکومیت پنج کارگر معدن چادرملو در  -
یک سال  به  شھرستان اردکان استان یزد

اخالل در نظم و «حبس و شالق به اتھام 
  ؛»آسایش عمومی

دو نفر از نمایندگان کارگران  ٢محکومیت  -
ھای سنندج به پنج ماه حبس  نانوایی

  ضربه شالق؛ ٣٠تعزیری و تحمل 
کارگر کارخانه روغن نباتی  ۴٠٠تجمع    -

در اعتراض به کارھا و تصمیمات » جھان«
  غیرقانونی ھیئت مدیره؛

گردھمایی جمعی از کارگران کارخانه   -
مالرد در مقابل » سازان فرآیند فوالد«

  ساختمان وزارت کار.

  اردیبھشت:
نفر از کارگران مخابرات ١٠٠٠تجمع بیش از  -

ھای مختلف کشور به  روستایی که از استان
  بودند، در مقابل وزارت ارتباطات؛  تھران آمده

ینی ممانعت مأموران امنیتی از پخش شیر -
و گل به مناسبت روز جھانی کارگر توسط 
فعاالن سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی 
تھران و بازداشت دو عضو ھیأت مدیره این 

  سندیکا و چند فعال کارگری در کردستان؛
نفر از کارگران معادن زغال  ١۵٠اعتصاب  -

سنگ نگین طبس در اعتراض به تعویق یک 
  شان؛ ماه و نیم پرداخت حقوق

راد، عضو ھیات  زداشت شاپور احسانیبا -
  مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران؛

اعتراض صدھا کارگر کارخانه لوله و نورد  -
صفا به عدم پرداخت چھار ماه 

  دستمزدشان.

  خرداد:
تنظیم قراردادھای جدیدی از سوی  -

منطقه ویژه  ١۶و  ١۵پیمانکاران فازھای 
ت ھا آمده است در صور عسلویه، که در آن

تواند بدون پرداخت مزد  اعتصاب، پیمانکار می
  ھا تسویه حساب کند. با آن

  تیر:
بازداشت فعاالن کارگری رضا امجدی و  -

  فردین میرکی در سنندج؛
اعتصاب تعدادی از کارگران منطقه  -

عسلویه به علت تأخیر در پرداخت 
  دستمزدھایشان؛

  تپه؛ تجمع اعتراضی کارگران نیشکر ھفت -
  ین خبر از سوی وزیر کار که به علت اعالم ا -

ھفت میلیون کارگر ایران کمتر از   رسمی،
ھزار تومان در  ٧١٢حداقل دستمزد یعنی 

  گیرند. ماه حقوق می

  مرداد:
آزادی محمود صالحی، از فعاالن کارگری  -

روز بازداشت دراداره اطالعات  ٣٢پس از 
  سنندج؛

 تجمع کارگران ارگ بم در اعتراض به تعویق -
  چھار ماھه حقوق خود.

   شھریور:
اعالم این خبر از سوی دبیرکل کانون عالی 

 ۵٠ھای صنفی کارگران که حدود  انجمن
درصد کل کارگران کشور حداقل دستمزد 

کنند در  ھزارتومانی را دریافت می ٧١٢
حالی که ھزینه سبد معیشت باالی سه 

  میلیون تومان در ماه است؛
مجتمع مس  نفر از کارگران ١۵٠تجمع  -

سرچشمه در مقابل ساختمان وزارت 
  صنعت، معدن و تجارت؛

مرگ مشکوک شاھرخ زمانی فعال  -
  کارگری در زندان؛

...  
 ٦ادامه در صفحه 

  

  »*ویدادھای ایران در سالی که گذشتر«

 سھراب مبشری
  



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه   ٥٣ شماره     

  ...رویدادھای ایران
  ٥ادامه از صفحه 

بازداشت علی نجاتی از رھبران  -
  تپه؛ سندیکای کارگران نیشکر ھفت

بازداشت محمدرضا کریمی، فعال  -
  کارگری در بندرلنگه.

  مھر:
اخراج بیش از یکصد کارگر کارخانه آبگینه  -

  پس از مرخصی اجباری.

  آبان:
زاده، دبیر ھیأت مدیره  احضار جعفر عظیم -

اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اجرای 
  حکم شش سال زندان.

  دی:
اولین جلسه دادگاه کارگران معترض  -

  معدن سنگ آھن بافق در یزد.

  اسفند:
ھزار تومان به عنوان حداقل  ٨١١تعیین  -

  ١٣٩۵دستمزد کارگران برای سال 

  زنشستگانبا  معلمان، اعتراضات
 پرستاران و  

سایر اقشار زحمکتش و   عالوه بر کارگران،
محروم نیز سالی دیگر را به اعتراض و 
مبارزه گذراندند. آنچه در سطور زیل می 
آید تنھا پاره ای از اخبار مربوط به این 

  مبارزات است:
معلم  ٢٠٠در فروردین ماه، بیش از  -

بوشھر در مقابل اداره آموزش و پرورش 
  ن استان تجمع کردند؛ای
علیرضا ھاشمی، دبیرکل سازمان  -

 ٣٠معلمان ایران صبح روز یکشنبه 
فروردین توسط مأموران امنیتی بازداشت 

  و به زندان اوین منتقل شد؛
در اردیبھشت ماه، شماری از معلمان در  -

ایران به نھادھای امنیتی احضار شدند. با 
  شھرھای ایران صحنه اعتراضات  این حال،

گسترده معلمان به دعوت کانون صنفی 
ھا به  معلمان ایران بودند. آن

اعتراض » دستمزدھای ناعادالنه«
داشتند. در ھمین ماه اعضای ھفت 

ھا معلم  تشکل کارگری ھمراه با ده
بازنشسته، در مقابل مجلس ایران تجمع 

ھا در این تجمع  اعتراضی برگزار کردند. آن
شان  تیخواستار پیگیری مشکالت معیش

  شدند؛
در خردادماه کانون صنفی معلمان ایران   -

ای ضمن اعتراض به  با انتشار بیانیه
اکبر باغانی، عضو ارشد  بازداشت علی

ھای  این کانون، از رویکرد دولت با خواسته
معلمان و ادامه فشارھا بر فعاالن مدنی 

  انتقاد کرد.
در خردادماه وزارت بھداشت بسیاری از  -

عترض را در انتخابات نظام پرستاران م
  پرستاری ردصالحیت کرد؛

اسماعیل عبدی، دبیرکل   در تیرماه، -
کانون صنفی معلمان ایران که برای 

الخروجی خود به دادسرای  پیگیری ممنوع
  اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد؛

پرداخت «پرستاران معترض به دلیل  -
نداشتن «و » افتاده نشدن حقوق عقب

در   تیرماه ٩شنبه  سه» غلیامنیت ش
  ھمدان تجمع کردند؛

در شھریورماه، نیروھای امنیتی  -
نژاد، عضو ھیأت مدیره  محمدرضا نیک

کانون صنفی معلمان تھران و مھدی 
بھلولی از فعاالن مستقل را بازداشت 

  کردند؛
الملل  ابراھیم محمدی، مسئول روابط بین -

سازمان نظام پرستاری ایران در دی ماه 
  فت: ھفت ھزار پرستار در کشور بیکارند.گ
اسفند ماه، دادگاه انقالب  ١٨شنبه  سه  -

حکم اولیه چھار فعال صنفی معلمان را صادر 
کرد: اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی 
معلمان ایران به شش سال حبس تعزیری، 

لنگرودی، سخنگوی سابق  محمود بھشتی
ی و کانون صنفی معلمان ایران، مھدی بھلول

نژاد، اعضای سابق ھیات  محمدرضا نیک
مدیره کانون صنفی معلمان تھران و 
کارشناسان آموزش، ھر کدام به پنج سال 

  حبس تعزیری محکوم شدند.

 سیاسی ھای اعدام و زندان
در اردیبھشت ماه، سخنان محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه جمھوری اسالمی که 

اش  گفت در ایران کسی به خاطر عقیده
انی نیست، با اعتراض گسترده روبرو زند

شد. گوشه ای از اخبار مربوط به سرکوب 
ھای سیاسی در سالی که گذشت عیاری 

  برای سنجش راستگویی ظریف است:
دانشجو، آغاز سال جدید  ٢٢حداقل  -

خورشیدی را به عنوان زندانی سیاسی، در 
  زندان جشن گرفتند؛

از  ھجوم مأموران به یکی  در فروردین ماه، -
بندھای زندان اوین و بازرسی ھمراه با 
تھدید و تخریب باعث بروز تنش بین مأموران 

دادگاه   و زندانیان سیاسی شد. در مردادماه،
سال حبس برای  ٢٣تجدیدنظر حکم بیش از 

شش تن از کسانی را که در جریان اعتراض 
زندان اوین بازداشت  ٣۵٠به حمله به بند 

  کرد؛شده بودند، عیناً تأیید 
در خردادماه محمد مقیمی، وکیل آتنا   -

فرقدانی، زندانی سیاسی، فعال حقوق 
دار،  کودکان کار، نقاش و دانشجوی ستاره

دادگاه  ١۵گفت موکلش از سوی شعبه 
ماه  ٩سال و  ١٢انقالب با سه اتھام به 

حبس محکوم شده است. سپس خود 
محمد مقیمی نیز برای مدتی بازداشت 

  شد؛
ماه حسین رفیعی، عضو شورای در خرداد -

 ١۵فعاالن ملی مذھبی از سوی شعبه 
دادگاه انقالب اسالمی تھران به شش سال 
حبس و دو سال محرومیت از فعالیت حزبی 

  ای محکوم شد؛ و رسانه
ای،  در خردادماه غالمحسین محسنی اژه -

سخنگوی قوه قضائیه ایران از بازداشت پنج 
  د؛ھای اجتماعی خبر دا فعال شبکه

مینو مرتاضی لنگرودی، عضو   در خرداد ماه، -
 -فروم مادران صلح و شورای فعاالن ملی

مذھبی به شش سال حبس و دو سال 
محرومیت از فعالیت ھای سیاسی و مدنی 

  محکوم شد؛
 ٢۴منصور آروند، زندانی سیاسی ُکرد  -

  خردادماه اعدام شد؛
نگار، فعال اجتماعی  سولماز ایکدر، روزنامه -

دافع حقوق کودکان و زنان، امروز بعد از و م
خردادماه بازداشت  ٢۵ظھر روز دوشنبه 

  شد؛
سامان محمدی، رئیس پلیس   در تیرماه، -

فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی 
(فتا)، فرماندھی انتظامی ویژه شرق استان 

ساله به  ٣١تھران، از بازداشت یک جوان 
ولتی و توھین به مسئوالن د«اتھام 

  خبر داد؛» حکومتی
در تیرماه مریم سادات یحیوی، فعال مدنی  -

و سیاسی، به ھفت سال و نیم حبس 

  محکوم شد؛
پور، طراح  در مردادماه خبر رسید سعید ملک -

وب که محکومیت حبس ابد به اضافه ھفت 
سال و نیم زندان دارد به بند ھشت زندان 

  اوین منتقل شده است؛
وکالی دادگستری مرکز در  در تیرماه کانون -

جمھور ایران  ای به حسن روحانی، رئیس نامه
قانون آیین دادرسی کیفری  ۴٨به تبصره ماده 

که در آن حق انتخاب وکیل برای متھمان در 
یافته محدود  جرایم امنیتی و جرایم سازمان

  شده است، اعتراض کردند؛
کورش زعیم، از مؤسسان سازمان  -
اسی و حقوق ھمبستگی برای دموکر«

و عضو سابق شورای مرکزی جبھه » بشر
مرداد از سوی شعبه  ١٠ملی ایران، شنبه 

دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی  ١۵
  به یک سال حبس تعزیری محکوم شد؛

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان  -
حقوق بشر، در حالی که به دلیل فلج 

ده عضالنی به بیمارستان طالقانی منتقل ش
نظر   مرداد علی رغم ١١بود، یکشنبه 

  پزشکان به زندان اوین بازگردانده شد؛
بھاره ھدایت با وجود پایان  ١٣٩۴در سال  -

  اش از زندان آزاد نشد؛ دوران محکومیت
نگار و از  در مردادماه سعید پورحیدر، روزنامه -

معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمھوری 
شھر کرج در  رجاییو زندانی زندان  ٨٨سال 

سال حبس تعزیری محکوم  ۵دادگاه بدوی به 
  شد؛

عرفان «در شھریورماه شماری از پیروان  -
که در اعتراض به صدور حکم اعدام » حلقه

محمدعلی طاھری در قم تحصن کرده بودند، 
  بازداشت شدند؛

بھروز آلخانی، زندانی سیاسی ُکرد که به  -
ردستان اتھام ارتباط با حزب حیات آزاد ک

(پژاک) دستگیر شده بود، در ساعات اولیه 
شھریور به ھمراه پنج  ۴روز چھارشنبه 

زندانی دیگر که حکم شان خرید و فروش 
مواد مخدر بود، در زندان مرکزی ارومیه اعدام 

  شد؛
میرحسین موسوی، زھرا رھنورد و مھدی  -

کروبی سال گذشته را نیز در بازداشت 
حسن   رماه،خانگی گذراندند. در شھریو

ای  جمھور در نشست رسانه روحانی رئیس
خود در پاسخ به سئوالی درباره بازداشت 
خانگی مخالفان گفت این موضوع را نباید زیاد 

  تکرار کرد چون کسی سودی نخواھد برد؛
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت  -

یازدھم که خود در کشتار زندانیان سیاسی 
در شھریورماه  دست داشت، ١٣۶٧در سال 

ای درباره این کشتار  در یک نشست رسانه
مورد پرسش قرار گرفت و آن جنایت را با 

  اشاره به "شرایط جنگی" توجیه کرد؛
در شھریورماه اعالم شد سھیل بابادی،  -

زندانی سیاسی محبوس در زندان 
شھر کرج، طی حکمی به اتھام  رجایی

به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توھین 
  رھبری به ھفت سال زندان 

تر در دادگاه  محکوم شده است. او پیش
کیفری استان تھران به اتھام توھین به 
مقدسات به پنج سال حبس محکوم شده 

  بود؛
سعید رضوی فقیه، زندانی سیاسی از  -

شھریور دست به اعتصاب  ٢١صبح روز شنبه 
  غذای خشک زد؛

به دادگاه انقالب  ١۵در شھریورماه شعبه  -
ریاست قاضی صلواتی، علی شریعتی، فعال 

ماه حبس  ٩سال و  ١٢طلب را به  اصالح
  ... تعزیری محکوم کرد؛

  ٧ادامه در صفحه  



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه  ٥٣ شماره    

  ...رویدادھای ایران
  ۶ادامه از صفحه 

پیکر شاھرخ زمانی، فعال کارگری روز  -
شھریور در آرامگاه وادی  ٢۴شنبه  سه

رحمت تبریز، در کنار مزار مادرش به 
از مردم و  خاک سپرده شد. گروھی

فعاالن کارگری در این مراسم شرکت 
  کردند؛

در مھرماه، سعید شیرزاد، فعال حقوق  -
در بازداشت به  ١٣٩٣کودک که از خرداد 

سال زندان محکوم  ۵برد، به  سر می
  شد؛

بی حق نظری،  در مھرماه، صفر بی -
مادر امید کوکبی زندانی سیاسی در 

رھبر ای،  هللا علی خامنه ای به آیت نامه
جمھوری اسالمی خواھان آزادی 
فرزندش شد. تنھا علت زندان چند ساله 

خودداری این محقق و دانشجو   کوکبی،
از "ھمکاری" با نھادھای جمھوری 

  اسالمی است؛
در آبان ماه ده ھا مجاھد خلق در  -

حمله موشکی به اردوگاه لیبرتی عراق 
کشته شدند. به ادعای خبرگزاری فارس 

رھبر گروه شیعه  البطاط، وثیق
مسئولیت این حمله » المختار جیش«

در حالی که   موشکی را بر عھده گرفت،
سالھا قبل خبر کشته شدن وثیق 

  البطاط منتشر شده بود.
در آذرماه روزبه گیالسیان و الھه   -

نیا دو نویسنده جوان چپ در  سروش
  ایران بازداشت شدند؛

در بھمن ماه محمد شریف، وکیل زینب  -
لیان زندانی عقیدتی ُکرد گفت با جال

تقاضای مرخصی موکلش موافقت نشده 
است. زینب جاللیان از ھشت سال 
پیش تاکنون بدون مرخصی در زندان 

  است؛
در اسفندماه عیسی سحرخیز،  -

زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا 
  زد؛

در اسفند ماه آرش صادقی و  -
ھمسرش گلرخ ابراھیمی ایرایی دو تن 

ن سیاسی در ایران به ترتیب به از فعاال
سال و شش سال حبس تعزیری  ١۵

محکوم شدند. دادگاه تجدیدنظر این 
  حکم را تأیید کرد.

  
 شدند اعدام نفر صدھا

نیز صدھا نفر اعدام  ١٣٩۴در سال 
شدند. اتھام اکثر آنھا قاچاق مواد مخدر 
بود. بیشتر اعدام شدگان از پایین ترین 

ر ارائه شده، تنھا اقشار جامعه بودند. آما
بخشی از اعدامھای سال گذشته را 

  بازتاب می دھد:
نفر در ارتباط با جرائم  ٧فروردین:  ٧

آباد  مربوط به مواد مخدر در زندان عادل
  شیراز؛

آباد  نفر در زندان وکیل ٣فروردین:  ٩
  مشھد؛

فروردین: طی سه روز حداقل  ٢٧تا  ٢۵
نفر در کرج و یک  ۴٢نفر، از جمله  ۴٣

  عام؛ عدام در شیراز در مالءا
نفر در دو روز در مشھد  ١۶فروردین:  ٣١

  و بیرجند؛
  اردیبھشت: ھشت نفر به اتھام ١٠

ھای مواد مخدر در  ربایی و اتھام قتل، آدم
  شیراز، مشھد و قزوین؛

اردیبھشت:ھفت نفر در زندان  ٢۴
  آباد شیراز؛ عادل

  خرداد: شش نفر در کرج؛ ۴
ھام قتل در زندان شھاب خرداد:دو نفر به ات ٧

  کرمان، سه نفر در مشھد؛
نفر تنھا در یک روز در کرج و  ١٧خرداد:  ١١

  ارومیه؛
  نفر تنھا در یک روز؛ ٢٩خرداد:  ١٨
نفر  ١٨کم  خرداد: در عرض دو روز دست ٢١

با جرایم مختلف در کرج، اردبیل، شیراز و 
  قزوین؛

نفر در عرض دو روز در ساری،  ٣١خرداد:  ٢٧
  مشھد؛ کرج و

  مرداد: سه نفر در برابر دیدگان مردم کرج؛ ٧
مرداد: یک نفر در زندان مرکزی اردبیل و  ٩

  پنج نفر در زندان شھاب کرمان؛
نفر در بندرعباس و میناب به  ١٠مرداد:  ٢٧

  ؛»مواد مخدر«اتھام 
مرداد: دو زندانی در زنجان در برابر  ٢٧

  دیدگان مردم؛
  شھریور: چھار نفر در کرج؛ ١٧
شش زندانی اھل سیستان و   مھر: ۶

  بلوچستان در زندان یزد
از جمله سه نفر   ھشت نفر،  مھر: ١۵تا  ١٢

  شھر در زندان رجایی
  سه نفر در شھر رشت  مھر: ١٨
مھر: اعدام فاطمه سالبھی، متھمی که  ٢١
  سالگی بازداشت شده بود؛ ١٧در 
زندانی در زندان مرکزی اردبیل و  ٢مھر:  ٢٢
  ر زندان ندامتگاه مرکزی کرج؛زندانی د ٦
نفر در کرج به اتھام جرایم  ٤: ١٣٩۴آبان  ١

  مرتبط با مواد مخدر؛
جوان نوشھری در برابر دیدگان  ١آذر:  ٢٣

  مردم؛
زندانی متھم به قتل در زندان  ٣آذر:  ٢۵

  شھر کرج؛ رجایی
نفر در قزوین با جرایم  ١۶دی: در یک ھفته  ٣

  مواد مخدر؛
ھم به قتل در زندان زندانی مت ٢دی: ١٢

  مرکزی مشھد؛
نفر به اتھام قتل در شھرستان  ١دی:  ١۴

میاندرود استان مازندران در برابر دیدگان 
  مردم؛

آباد مرکز استان  نفر در خرم ١دی:  ٢١
نفر در شھرستان الرستان  ٣لرستان و 

  استان فارس؛
زندانی به دلیل جرائم مرتبط با  ٤دی:  ٢۴

  کزی کرج؛مواد مخدر در زندان مر
اسفند: فردی به اتھام قتل در زندان  ٢٠

  قزوین اعدام شد.
در حالی که در حاشیه شرکت نمایندگان 
جمھوری اسالمی در نشستھای شورای 
حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش شده 
بود که این نمایندگان قولھای مساعدی در 
مورد توقف اعدام متھمان در ارتباط با مواد 

در شھریورماه غالمحسین   د،مخدر داده ان
ای، سخنگوی قوه قضائیه اعالم  محسنی اژه

کرد که قوه قضائیه ھمچنان به شدت با 
مرتکبین جرائم مواد مخدر برخورد خواھد 

  کرد.

  بدن اعضای قطع مجازات
اینھا برخی از موارد قطع اعضای بدن به حکم 
دادگاه ھای جمھوری اسالمی است که در 

  اند: گزارش شده ١٣٩۴سال 
در تیرماه حکم قطع دست دو محکوم در   -

زندان مرکزی مشھد به اجرا گذاشته شد. 
  جرم این دو نفر سرقت بود؛

در مردادماه یک دست و یک پای فردی که   -
به دلیل سرقت مسلحانه از یک بانک در 

متھم شده بود، با حکم » محاربه«مشھد به 
  دادگاه قطع شدند؛

مشابه درباره باز در مردادماه حکمی  -
  متھمی دیگر اجرا شد.

  
 جنسیتی ستم

اخبار زیر تنھا گوشه ای از تداوم ستم و 
را  ١٣٩۴تبعیض علیه زنان ایران در سال 

  بازتاب می دھد:
در فروردین ماه اعالم شد در اولین آزمون  -

ھای دولتی در  استخدامی فراگیر دستگاه
 ١٨سازمان دولتی در کشور و  ١٣، ٩۴سال 
ر استان خراسان شمالی ھفت ھزار و اداره د

کنند که سھم  نفر را استخدام می ٣٩٣
نفر و سھم  ٣٩٢اختصاصی زنان دو ھزار و 

اختصاصی برای مردان بیش از دو برابر زنان 
نفر در نظر گرفته  ۴۶٧یعنی چھار ھزار و 

در مردادماه نیز خبر رسید در   شده است. 
آزمون استخدامی آموزش و پرورش، از سه 

 ۶٣٠تن مرد و  ٧٣نفر سه ھزار و  ٧٠٣زار و ھ
  تن زن خواھند بود؛

اکریل «در خردادماه خبر رسید کارخانه  -
شھر شھرستان بھشھر تعطیل  در خلیل» تاب

ھا زن بودند،  کارگر که ھمگی آن ١٠٠شد و 
  بیکار شدند؛

جمھور  در خرداد ماه معاون امور زنان رئیس -
ر ایران اعالم کرد که خشونت علیه زنان د

دارد. وی » ای کننده العاده نگران فوق«وضعیت 
در تیرماه گفت: زنان یک سوم کارتن 

دھند. در  ھای ایران را تشکیل می خواب
اظھارات دیگری که شھریورماه انتشار یافت 

جمھور  شھیندخت موالوردی، معاون رئیس
ایران در امور زنان و خانواده اعالم کرد که 

با تحصیالت دانشگاھی بیکاری در میان زنان 
درصد است. سوسن باستانی  ۴٠باالی 

درصد زنان  ٨٠معاون او در بھمن ماه گفت 
  دارند؛ ایران خانه

در تیرماه فرمانده نیروی انتظامی ایران   -
گفت باید با کشف حجاب زنان داخل خودروھا 

  برخورد شود؛
اکثر زنانی که خود را کاندید نمایندگی   -

ی کرده بودند و ھمه مجلس شورای اسالم
زنانی که داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان 
شده بودند از سوی شورای نگھبان رد 

  صالحیت شدند.

 قومی ھای اقلیت علیه تبعیض و فشار
 افغان شھروندان و مذھبی و

فشار و تبعیض علیه اقلیت  ١٣٩۴در سال 
ھای قومی و مذھبی و شھروندان افغان 

ده ای از اخبار مقیم ایران ادامه یافت. گزی
مربوط به این ستم کاری ھا از این قرار 

   است:
تا روز ششم فروردین، دو  ٩۴از آغاز سال  -

نفر در سیستان و بلوچستان به دست 
  نیروھای انتظامی و امنیتی کشته شدند.

یک مقام امنیتی استان سیستان و  
بلوچستان در اردیبھشت ماه گفت چندین 

گذشته توسط  عملیات از پایان اسفندماه
نیروھای قرارگاه قدس سپاه پاسداران و 
وزارت اطالعات در این استان انجام شد که 

تن از افراد گروه انصارالفرقان، از  ١۵ھا  در آن
جمله ھشام عزیزی، فرمانده این گروه 

  ...کشته یا دستگیر شدند.
  ٨ادامه در صفحه 



 
         

   ٨صفحه  ٥٣ شماره     

  ...رویدادھای ایران
  ٧ادامه از صفحه 

اه دو بلوچ در شھر در اردیبھشت م
واقع در شھرستان ایرانشھر به » محمدان«

دلیل "قاچاق" گازوئیل با حمله مسلحانه 
مأموران پلیس مواجه شدند و خود و 

شان در آتش سوختند. به دنبال این  خودروی
رویداد اوضاع این منطقه ناآرام و متشنج شد. 
به گفته نماینده خاش در مجلس ایران، بیش 

ز مردم سیستان و بلوچستان درصد ا ٧٠از 
  کنند؛ زیر خط مطلق فقرزندگی می

در خردادماه دو سازمان حقوق بشری عفو  -
بان حقوق بشر در  الملل و دیده بین

ھا تن از  ھایی در مورد بازداشت ده بیانیه
فعاالن عرب در خوزستان ابراز نگرانی کردند. 
در این ماه ھاشم مزرعه، علی مزرعه و 

سه فعال سیاسی در اھواز عبدعلی مزرعه 
  از سوی نیروھای امنیتی بازداشت شدند؛

در اردیبھشت ماه فریناز خسروی از کارکنان  -
حین گریز از دست یک   ھتلی در مھاباد،

وابسته به نھادھای امنیتی که قصد تعرض 
جنسی به او را داشت، کشته شد. این 
حادثه در مھاباد اعتراضاتی به دنبال داشت 

  نفر بازداشت شدند؛ ١۵٠حدود که طی آن 

در مردادماه موالنا عبدالحمید، امام جمعه  -
ھایی  اھل سنت زاھدان با ارسال نامه

ای، رھبر  هللا علی خامنه جداگانه به آیت
جمھوری اسالمی و حسن روحانی، 

جمھور نسبت به تخریب نمازخانه اھل  رئیس
  سنت در پونک تھران اعتراض کرد؛

سحام نیوز سندی  در اردیبھشت ماه  -
را فاش کرد که به  ١٣٨۶مربوط به سال 

موجب آن فرماندھی نیروی انتظامی با 
انتشار دستوری از اداره اماکن نیروی 
انتظامی سراسر کشور خواسته بود برای 
کنترل، محدودیت و نظارت بر عملکرد بھائیان 

ھا فراھم گردد و از  ھای شناسایی آن زمینه
امعه جلوگیری شود. ھا در ج حضور وسیع آن

طبق این دستور که به نوشته سحام نیوز 
 ٣٠ھنوز اجرا می شود بھاییان از اشتغال به 

  مورد از مشاغل آزاد محروم شده اند؛

در تیر ماه شھریار سیروس، ھنرمند و نقاش  -
بھایی بازداشت شد. در مردادماه ده شھروند 
بھایی در ھمدان به اتھام تبلیغ علیه نظام 

و محکوم شدند. تھدید و  محاکمه
نویسی علیه یک خانواده بھایی به نام  شعار

در تھران و ممانعت از دفن دو » اقدسی«
متوفی بھایی در تبریز و سنندج ھم بخش 
دیگری از این فشارھا و آزارھا علیه بھائیان 

 ٢٠مرداد ماه، صبا گلشن، یکی از  ٢١بود. 
 شھروند بھائی محکوم شده در پرونده بھائیان
یزد، خود را به زندان اصفھان معرفی کرد. او 
به چھار سال حبس تعزیری محکومشده 

 ٢٠نفر از  ١۵است. با آغاز حبس صبا گلشن، 
محکوم پرونده یزد، زندانی و بقیه جھت 

ھا،  اجرای حکم، احضار شده اند. عالوه بر این
در پنج ماه گذشته تعداد زیادی از شھروندان 

اند.  و زندانی شدهبھائی در یزد بازداشت 
بیش از ده شھروند بھائی در زندان یزد و 
چندین نفر ھم به حکم دادگاه انقالب یزد در 
شھرھای دیگر ایران، در زندان به سر می 
برند. شمیم اتحادی به اتھام ارسال فیلم 
کوتاھی از تخریب قبرستان بھائیان یزد توسط 

ای فارسی زبان  ماموران به شبکه ماھواره
  ، بازداشت و محکوم شده است؛»تو من و«

اتحادی در دادگاه بدوی به ھفت سال حبس 
و جریمه نقدی و شالق محکوم شد که حکم 

بدوی در دادگاه تجدید نظر به سه سال و 
سه ماه حبس تبدیل شد اما ماموران زندان 
بدون توجه به رای تجدیدنظر، حکم شالق را 

رج در مورد او اجرا کردند. طناز محمدی و ای
لھراسب، دو شھروند بھائی دیگر به اتھام 
انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق 
شھروندان بھائی در فیس بوک، بازداشت و 
به ترتیب به یک و دو سال حبس محکوم 

  شدند؛

در شھریور ماه خبر رسید مھیاره نداف،  -
نوگل ذاکریان و پوریا ایقانیان سه شھروند 

جاری بھائی که در کنکور سراسری سال 
نقص «چه  قبول شده بودند به دلیل آن

عنوان شد، از حق تحصیل محروم » پرونده
  شدند؛

در دی ماه نیروھای امنیتی در سنندج  -
بستگان یک خانواده بھائی را بازداشت 

ھا خواستند تا علیه این خانواده  کردند و از آن
  شکایت کنند؛

 ٢٠در بھمن ماه گزارش آمد بیش از  -
از شھرھای گرگان، شھروند بھائی 

مینودشت و گنبد کاووس، در مجموع به 
  سال حبس تعزیری محکوم شده اند؛ ١٩٣

مدیرکل اتباع و مھاجرین خارجی  -
تأکید  ١٣٩۴استانداری مازندران در تیرماه 

کرد حضور اتباع افغان در تمام نقاط شھری و 
روستایی مازندران از تاریخ دھم تیرماه سال 

  ده است؛ممنوع اعالم ش ١٣٩١
در مردادماه پلیس در چندین شھر از جمله  -

مشھد، ورامین، تبریز، اصفھان و شیراز 
اقدام به بازداشت مھاجران افغان کرد؛ به 
گفته منابع محلی در مشھد، پلیس از ھر 

ھزار تومان  ٣٠شده مبلغ  مھاجر بازداشت 
نیز برای انتقال آنان به اردوگاه اخذ کرد. یک 

نفر تنھا از  ٢۵٠ت بیش از گف  مھاجر افغان
  اند. گلشھر دستگیر شده

و فرھنگ اھل و نویسندگان علیه فشار
 ھنر 

فشار علیه نویسندگان، شاعران و اھل 
فرھنگ و ھنر در سالی که گذشت ادامه 

در اخبار زیر مواردی از این فشار   یافت. 
  بازتاب یافت:

در اردیبھشت ماه کانون نویسندگان ایران  -
ای اعالم کرد که بازجویی از  یانیهبا انتشار ب

بکتاش آبتین ھمچنان ادامه دارد. کانون 
نویسندگان در این بیانیه به سرکوب 
نویسندگان و پایمال شدن حقوق انسانی و 

  شھروندی اعضایش اعتراض کرد.
در اردیبھشت ماه رضا خندان مھابادی،  -

نویسنده و عضو ھیأت مدیره کانون 
بلیغ علیه نظام" و نویسندگان ایران به "ت

  "انتشار نشریه غیرقانونی" متھم شد؛

در خردادماه کانون نویسندگان ایران با  -
ای اعالم کرد کیوان باژن،  انتشار اطالعیه

نویسنده عضو این کانون برای بازجویی به 
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی احضار 

  شده است؛

در مردادماه کانون نویسندگان ایران با  -
ای صدور حکم اعدام برای  ر اطالعیهانتشا

محمدعلی طاھری، نویسنده و پژوھشگر 
عرفان در دادگاه بدوی را محکوم کرد و 

  خواھان لغو آن شد؛

در مھرماه مھدی موسوی و فاطمه  -
اختصاری از شاعران ایران به تحمل شالق و 
حبس طوالنی مدت محکوم شدند؛ اتھام این 

ت، نشر دو شاعر ایرانی توھین به مقدسا

تصاویر غیر اخالقی در اینترنت و روبوسی و 
دست دادن با نامحرم بوده است. موسوی 

  و اختصاری ناگزیر به ترک کشور شدند؛

موجب به تنھا که مواردی برای پیگرد 
  اند جرم »شریعت «

شھروندان ایران در سال گذشته نیز برای 
مواردی تحت پیگرد قرار گرفتند که تنھا به 

حکام جرم است و اگر قرار موجب شریعت 
بر رعایت حقوق جھان شمول بشر بود جرم 
محسوب نمی شدند. پاره ای از پیگری این 

  به قرار زیر است: ١٣٩۴"جرایم" در سال 

ماه رمضان گذشته مصادف با یکی از  -
گرمترین تابستانھایی بود که آمار 
ھواشناسی ایران به یاد دارد. مأموران 

ذشته در خیابانھا حکومت مانند سالھای گ
مراقب بودند ھمه دستور غیرانسانی 
نیاشامیدن و نخوردن را اطاعت کنند. پلیس 

دختر و پسر را که در  ٩٢اعالم کرد 
در حال «شاپ ھتل شھریار تبریز  کافی
، بازداشت کرده است. »خواری بودند روزه
ھای امنیتی و قضایی دو شھر شیراز  مقام

غاز ماه رمضان و ھمدان اعالم کردند که از آ
خواری  نفر در این دو شھر به اتھام روزه ۶٠٠

  بازداشت شدند؛
ھای مجتبی  در تیرماه دو نفر به نام  -

پور و حسن حیاتی از سوی  محیا
ھایی در کرمان و بندرعباس به اتھام  دادگاه

  به حبس محکوم شدند.» ھمجنسگرایی«

 دولتی فساد  
ام عالوه بر پرونده بابک زنجانی که در تم

بازتاب رسانه ای داشت،  ١٣٩۴طول سال 
اخبار برخی نمونه ھای فساد گسترده در 
دستگاه ھای دولتی و نھادھای مرتبط با 

  روحانیت و رھبری انتشار یافتند :
در اردیبھشت ماه وزیر کشور خبر داد که  -

ھای  نفر در کمیته امداد با پول ١٠٠بیش از 
ھزار خودروی لوکس مانند  ٢٧کثیف، 

  اند؛ رشه و لگزوز وارد کشور کردهپو
در مرداد ماه حکم پرونده سعید مرتضوی،  -

دادستان سابق تھران و رییس پیشین 
سازمان تٔامین اجتماعی به اطالع عموم 
رسید. بر اساس این حکم سعید مرتضوی 
از اتھام معاونت در قتل و ارائه گزارش خالف 
واقع تبرئه و در رابطه با شکایت سازمان 

ین اجتماعی به رد مال و حبس محکوم تأم
  شد؛

عادل حیدری، وکیل مدافع حمید بقایی  -
دی  ٢٨  معاون احمدی نژاد اعالم کرد که او

  از زندان آزاد شد.

 کند می بیداد ھمچنان اعتیاد
سال که از عمر جمھوری  ٣٧پس از 

ھر سال   اسالمی می گذرد و طی آن،
م صدھا نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدا

شده اند، اعتیاد در ایران ھمچنان بیداد می 
کند. برخی از اخبار مربوط به این معضل در 

  زیر آمده است:
در مردادماه سازمان پزشکی قانونی   -

در سه ماھه نخست سال    ایران اعالم کرد
مصرف موادر   سوء«نفر به دلیل  ۶۶۶جاری 
جان خود را از دست دادند. بدین » مخدر

گ معتادان در ایران در ترتیب آمار مر
مقایسه با دوره مشابه سال قبل پنج درصد 

  افزایش یافت؛
...  

  ٩ادامه در صفحه 



  
  

  
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٥٣ شماره     

  
 

  ...رویدادھای ایران
  ٨ادامه از صفحه 

با مواد  در اسفندماه رئیس پلیس مبارزه  -
 ٣۴٠حدود  ١٣٩۴مخدر اعالم کرد در سال 

در ایران » قاچاقچی و معتاد متجاھر«ھزار 
  اند. بازداشت شده

 زیست محیط تخریب
در سالی که گذشت ابعاد تخریب محیط 
زیست ایران باز ھم گسترش یافت. حیوانات 
و گیاھان ایران در این سال نیز قربانی 
. سودجویان ونیز بی عملی دولت شدند

مجال تنفس برای مردم بسیاری از شھرھا 
باز ھم تنگ تر شد. کم آبی ابعاد بیشتری 
به خود گرفت. شماری از اخبار در این باره 

  از این قرار بود:
در فروردین ماه وزارت نیرو اعالم کرد آب    -

ھای کشور به دلیل برداشت  رودخانه
درصد  ۵٠رویه آب از منابع زیرزمینی  بی

ده است. ھمچنین اعالم شد کاھش پیدا کر
درصد کاھش یافته  ١٣آب سدھای تھران 

  است؛
در اردیبھشت ماه خبر رسید شرکت نفت    -

با استخراج غیراستاندارد نفت از تاالب 
ھورالعظیم خوزستان، سه پنجم آن را نابود 

ھا  در ھمین ماه گزارش شد ده کرده است. 
ھزار ماھی در آبھای اطراف جزیره کیش 

اند. سازمان محیط زیست به  تلف شده
ھای نفتی در مرگ  احتمال نقش آلودگی

این ماھیان اشاره کرد. در خردادماه واژگون 
شدن سه تریلر حاوی ھزاران لیتر نفت کوره 
در طی سه روز، رودخانه کشکان استان 

  لرستان را آلوده کرد؛
در خردادماه یک مقام شرکت مدیریت  -

ھای ایالم،  ستانمنابع آب ایران خبر داد که ا
خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، 

کرمان،  سیستان و بلوچستان، قزوین، 
کھگیلویه و بویراحمد با  کرمانشاه، یزد و  

  اند؛ مواجه» تنش شدید آبی«
در تیرماه مسئول پارک ملی بختگان گفت   -

دریاچه بختگان شھرستان نیریز به علت 
آبی و کاھش بارندگی کامالَ خشک  کم

  ه است؛شد
در تیرماه، پرویز گرشاسبی، معاون  -

ھا و مراتع ایران خبر داد  سازمان جنگل
ھای ایران  ھزار ھکتار بر بیابان ۵٠ساالنه 

  شود؛ افزوده می
ھای  دراردیبھشت ماه گرد و غبار در استان -

ایالم، مرکزی، چھارمحال و بختیاری، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، 

کرمانشاه و لرستان، موجب  خوزستان،
کاھش دید و اختالل در زندگی روزمره و 
رفت و آمد مردم گشت. در خردادماه نیز به 
گفته حمید قاسمی، مدیرکل حفاظت 
محیط زیست آذربایجان شرقی، ورود گرد و 
غبار به این استان، ھوای تبریز و چند شھر 
دیگر را به وضعیت ناسالم کشاند. در تیرماه 

واشناسی ایران غلظت ذرات سازمان ھ
معلق در استان سیستان و بلوچستان را 
شش برابر حد مجاز اعالم کرد. صبح 

تیرماه غلظت ذرات معلق در  ١۶شنبه  سه
ھوای استان سیستان و بلوچستان یک 

میکروگرم بر مترمکعب گزارش  ۵٧٧ھزار و 
برابر حد مجاز و سه  ١٠شد که بیش از 

ریورما رئیس برابر حد بحران است. در شھ
اداره حفاظت محیط زیست آبادان خبر داد 
که میزان گرد و غبار در ھوای این شھر به 

 ۶۶ھزار میکروگرم برمترمکعب و بیش از  ١٠
برابر حد استاندارد رسیده است. مقامات 
زیست محیطی خوزستان یکشنبه دوم 

ھا  اسفند گفتند غلظت گرد و غبار و آالینده
برابر حد مجاز و نرخ  ٧٠در اھواز به تقریباً 

ھزار رسید. این در حالی است که حد  ١٠
ھا در  مجاز و استاندارد برای غلظت آالینده

  است؛ ١۵٠ھا عدد  شھر

در اسفند ماه نیروھای امنیتی با ضرب و   -
آزاری  شتم شماری از معترضان به حیوان

که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، 
و به مکان ھا را بازداشت  ای از آن عده

  نامعلومی منتقل کردند.

 مختلف ھای عرصه در ھا نابسامانی  

نیز از ابعاد نابسامانی ھا در  ١٣٩۴در سال 
عرصه ھای مختلف کاسته نشد. برخی 

  اخبار مربوط به این امر را مرور می کنیم:

نفر در دو روز نخست تعطیالت  ۵٨حداقل  -
 ١٠٠سال نوی خورشیدی کشته و بیش از 

  م شدند؛نفر مصدو
تن، معاون روابط کار وزیر  حسن ھفده -

تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در 
اردیبھشت ماه خبر داد که ساالنه 

نفر در ایران بر اثر حوادث و  ٩٨٠٠کم  دست
ھای شغلی جان خود را از دست  بیماری

 ١۴٠٠دھند. از این تعداد، ساالنه  می
کارگر، مسقیماً بر اثر حوادث فیزیکی 

شی از کار کشته می شوند. برخی از نا
در رسانه ھا بازتاب می یابد و   این حوادث،

پرده از مصایبی بر می دارد که جامعه ایران 
اردیبھشت ماه  ١٦بدان دچار است. 

نشانی و خدمات  سخنگوی سازمان آتش
ایمنی شھرداری تھران اعالم کرد کارگری 

ساله به علت ریزش چاھی قدیمی  ١۵
  از دست داد؛جان خود را 

فشارھا بر دستفروشان در مواردی به  -
یونس  ١٣٩۴فاجعه انجامید. در ایام نوروز 

عساکره، دستفروش خرمشھری که در 
اعتراض به فشارھا از سوی مأموران دست 
به خودسوزی زده بود در بیمارستان 
مطھری تھران درگذشت. پس از تشیع 

نفر از  ٨کم  جنازه یونس عساکره، دست
نندگان در مراسم خاکسپاری او، ک شرکت

در راه بازگشت به اھواز و در یک ایست 
  بازرسی بازداشت شدند؛

مأموران شھرداری در     در فروردین ماه، -
حمله به پسر یک کارگر دستفروش که در 
درگیری با مأموران شھرداری به قتل 

فروشی  رسیده بود و او نیز مانند پدر میوه
روبرو شدند و کرد، با مقاومت مردم  می

  گریختند؛

در اردیبھشت ماه، یک دستفروش تبریزی  -
آوری بساطش از  که در اعتراض به جمع

سوی مأموران شھرداری اقدام به 
خودسوزی کرده بود، بر اثر شدت جراحات 

  وارده درگذشت؛
در اسفند ماه، مردی که دستفروشی  -

کرد به روی خود بنزین ریخت و  می
مک مردم به خودسوزی کرد اما با ک

  بیمارستان منتقل شد؛
 ١٠در مردادماه وزیر کار اعالم کرد بیش از  -

نشین اند.  ھزار نفر حاشیه ۵٠٠میلیون و 
در ھمین ماه یک عضو کمیسیون اجتماعی 

 ١٢مجلس شورای اسالمی از وجود 
میلیون گرسنه در ایران خبر داد. او افزود 
حداکثر درآمد شش میلیون نفر ھمان مبلغ 

تومان یارانه دریافتی از دولت  ۴۵،۵٠٠
  است.

  
 نخبرگا و اسالمی شورای مجلس  انتخابات

روز دوشنبه   خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی -
مرداد گفت ایاالت متحده قصد دارد با توافق  ٢۶

ای در ایران و خاورمیانه نفوذ کند اما  ھسته
مانع از آن » با ھمه توان«جمھوری اسالمی 

 ٢۵این سخنان، روز چھارشنبه  خواھد شد؛ نظیر
شھریور از سوی خامنه ای تکرار شد. وی در 
دیدار با فرماندھان سپاه پاسداران نسبت به نفوذ 
اقتصادی، امنیتی و فرھنگی آمریکا و غرب در 

مھر نیز رھبر جمھوری  ٢٠در ایران ھشدار داد. 
ھای "دشمنان  اسالمی ایران بار دیگر از برنامه

جنگ نرم «چه  و نسبت به آن انقالب" سخن گفت
جنگ «نامید، ھشدار داد و آن را از » دشمن
ای  دی خامنه ١۴تر دانست. در  پیچیده» سخت

تخلف » مطلقاً «اظھار داشت: تاکنون 
یافته در انتخابات ایران وجود نداشته  سازمان

اندرکاران انتخابات  است. او ھشدار داد تا دست
  باشند.» عناصر نفوذی«مواظب 

دی ماه گفت: ھمه در انتخابات  ١٩ه ای خامن
شرکت کنند، حتی کسانی که نظام را قبول 

  ؛»ندارند برای حفظ و اعتبار کشور شرکت کنند
در دی ماه شورای نگھبان ھزاران نفر از  -

نامزدھای انتخابات را رد صالحیت کرد. در بھمن 
ماه، رھبر جمھوری اسالمی ایران بار دیگر نسبت 

  در انتخابات، ھشدار داد. »نفوذ دشمن«به 
روز سی بھمن کاظم صدیقی امام جمعه تھران 

ھای شورای نگھبان در  به کسانی که با تصمیم
جریان انتخابات مجلس شورای اسالمی و 

ھا را  اند تاخت و آن مجلس خبرگان مخالفت کرده
  عوامل انگلیس خواند.

پس از رد صالحیت اکثر نامزدھای اصالح طلب، 
گذاری انتخاباتی  سیاستشورای عالی 

طلبان، فھرست ھایی از نامزدھای مورد  اصالح
حمایت خود در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و مجلس خبرگان منتشر کرد که نام بسیاری از 

  اصول گرایان نیز در آن آورده شد؛
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و اکثر  -

کردند در سازمانھا و احزاب دیگر چپ ایران اعالم 
انتخابات از ھیچ یک از فھرستھا حمایت نمی 
کنند. برخی از این احزاب و سازمانھا این انتخابات 
را تحریم کردند. سازمان فدائیان خلق ایران 

   (اکثریت)، ضمن اعالم
  

عدم حمایت از فھرستھای اعالم شده، از 
شھروندانی که تصمیم به شرکت در رای گیری 

به کاندیداھای مورد نظر  گرفته بودند، خواست تا
  قدرت حاکم رأی ندھند؛

تنھا اقلیتی از واجدین شرایط در تھران در رأی  -
گیری ھفتم اسفند شرکت کردند. به گزارش 
مقامات، میزان مشارکت در جنوب تھران پایین تر 
از حد مشارکت در شمال تھران بود. ھمه 
فھرست سی نفره ائتالف اصالح طلبان و حامیان 

وحانی به مجلس شورای اسالمی راه دولت ر
یافتند و چھره ھای معرف اصول گرایان مانند 
غالمعلی حداد عادل از بستگان نزدیک خامنه ای 
از راه یافتن به مجلس باز ماندند. ھمچنین 
محمدتقی مصباح یزدی و محمد یزدی از سران 
اصول گرایان نتوانستند به مجلس خبرگان راه 

ده آخر منتخبان مجلس یابند. احمد جنتی در ر
با این حال اکثریت  خبرگان در تھران جای گرفت. 

مجلس خبرگان بازھم در اختیار وفاداران به علی 
  حامنه ای باقی ماند؛

کرسی ھایی که در دور اول رأی گیری برای  -
مجلس شورای اسالمی تکلیف آنھا روشن شد، 

  تقریبا به طور مساوی میان اصول گرایان، ائتالف
...   

   ١٠ادامه در صفحه 
اصالح طلبان و طرفداران دولت و افرادی تقسیم 



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٥٣ شماره

  ...رویدادھای ایران
  ٩امه از صفحه اد

اصالح طلبان و طرفداران دولت و افرادی 
تقسیم شد که نامشان نه در فھرست 
اصالح طلبان آمده بود و نه در فھرست 

  اصول گرایان.

 رفتند که آنھا  
و این نیز نام برخی از آنھایی است که در 

  با آنھا وداع کردیم: ١٣٩۴سال 
فروردین: اصغر بی نیازان عضو سازمان  ٢١

  ان خلق ایران(اکثریت)؛فدائی
اردیبھشت: حسین نعمتی، عضو حزب  ٢

تودٔه ایران و دبیر انجمن ھمبستگی 
سندیکاھا و شوراھای کارگری تھران و 

  حومه؛
اردیبھشت: محمدعلی سپانلو، شاعر،  ٢١

نویسنده و مترجم، عضو کانون نویسندگان 

  ایران؛
خرداد: احمد قاضی، مترجم و  ١٧

  نگار کرد؛ روزنامه
یرماه: خسرو شاکری از فعاالن سیاسی ت ٩

  پرسابقه آزادیخواه؛
شھریور: حسین نظری فعال پرسابق  ٢١

  جنبش کارگری و سندیکایی ایران؛
آبان: معینی کرمانشاھی، شاعر و  ٢٦

  سرا؛ ترانه
دی ماه: فرامرز سلیمانی شاعر،  ٤

نگار، ناشر، ویراستار  مترجم، روزنامه
  ادبی و پزشک؛

اکی از فعاالن جنبش دی ماه: رضا س ٨
فدایی و عضو سازمان اتحاد فداییان 

  خلق؛
دی: مادر بھکیش، از مادران خاوران و  ١٣

زنی که پنج فرزند و یک دامادش را جمھوری 
  اسالمی یا به قتل رساند و یا اعدام کرد؛

نگار و استاد  دی: ھما ناطق، تاریخ ١٣
  دانشگاه؛

دی: احمد محسن پور استاد موسیقی  ٣٠
  دران؛مازن

شناس و  بھمن: ابوالحسن نجفی، زبان ٢
  مترجم؛

  شناس از فعاالن چپ ایران؛ بھمن: تراب حق ٤
بھمن: سھراب رحیمی شاعر و منتقد  ٢٢

  ادبی ساکن سوئد، در یک سانحه مرموز؛
  

  سھراب مبشری
  

  ٢٠١٦مارس 
 ------------  

گذشت که سالی در ایران رویدادھای*«
ده است. برای سایت کارآنالین تھیه ش »

  استفاده از آن با ذکر منبع آزاد است.
  

  دور دیگری از نگرانی
 پور فرخ نعمت

 

  يادداشت سیاسی کارآنالین

پس از آزمایش موشک بالستیکی توسط سپاە پاسدارن ک در آن موشکی با برد باال آزمایش شد، مقامات آمریکائی نگرانی خود را از 
ھای نظامی ایران در سازمان ملل، دور این امر ن تنھا پنھان نکردند، بلک سعی کردند از طریق تصویب قطع ھای جدید علی برنام نام

 جدیدی از محاصرە در بعد نظامی علی جمھوری اسالمی را ب پیش ببرند ک با مخالفت و سد روسی در سازمان ملل مواج شدند.

فق داشتند ک این آزمایش تھدیدی برای البت علیرغم ھم کنش و واکنشھا، ھر دو طرف ایرانی و آمریکائی عمدتا روی این مسئل توا
  برجام ب حساب نمی آید، و کماکان طرفین بر پیشبرد آن در آیندە تاکید داشتند.

عالوە بر بعد داخلی مسئل ک بسیاری این آزمایش را یک دھن کجی تندروھا و ب ھمراە آنان سپاە پاسداران ب موفقیتھای جناح 
جریان انتخابات اسفند و خود پروژە برجام می بینند، اما در بعد خارجی با سخنان ژنرال جوزف دانفورد  اعتدال و اصالح طلب در ایران در

ما عمال وارد بعد دیگری می شویم ک متمایز است از آنچ مقامات سیاسی دولت روحانی  رئیس ستاد مشترک نیروھای مسلح آمریکا،
عی می شوند (ظریف تالش کرد که این آزمایش را صرفا از جنب دفاعی توضیح دھد از جمل آقای ظریف و یا خود شخص باراک اوباما مد

  و اوباما از عربستان بخاطر نپذیرفتن نقش و سھم ایران در منطق انتقاد کرد).

چین و  از ژنرال جوزف رئیس ستاد مشترک نیروھای مسلح آمریکا گفتیم؛ وی طی سخنانی چنین اظھار داشت: "...ایران در کنار روسیه،
کره شمالی جزو کشورھای تھدیدکننده آمریکا بشمار می رود،... تداوم توسعه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه ثبات و امنیت شرکای 

ای افزایش یافته  کند. توان ایران برای محدود کردن آزادی نظامی ایاالت متحده در منطقه به میزان فزاینده ای ما را تھدید می کلیدی منطقه
  ."است

این سخنان بشدت یادآور نوع گفتمان و سخنان نئوکانھای آمریکائی در زمان صدارت جورج بوش در کاخ سفید است. البت خوشبختان 
ھای مسلحانه سنتی که  برند که به حد درگیری ای پیش می این ژنرال ھمزمان گفت: " این بازیگران منافع خود را از طریق بعد نظامی

، علیرغم تھدیدھا اما برنام درگیری نظامی در کار نیست. ھستند، نمی نیازمند پاسخ نظامی   رسد." یعنی اینک

اگرچ در کل نوع سخنان ژنرال جوزف را می توان از لحاظ عمل نظامی خنثی ارزیابی کرد، اما صدا پای گفتمان نئوکانی دوبارە ب گوش  
  رھای نظامی خود در آن نقش ویژەای دارد.می رسد، و این تھدیدی ست ک جمھوری اسالمی با نوع رفتا

انتخابات ریاست جمھوری آمریکا در ماە نوامبر سال جاری میالدی قرار است برگزار شود. در رقابتھای درون حزبی این انتخابات، موضوع 
ن باید گفت ک متاسفان اگر ایران و انتقاد شدید جمھوری خواھان از سیاستھای اوباما در رابط با برجام بشدت بگوش می رسد. بنابرای

سخنان و ارزیابی ھای ژنرال جوزف را با نوع گفتمان جمھوری خواھان جمع بزنیم، آنگاە در صورت موفقیت جمھوری خواھان در انتخابات 
  و خواھیم شد.ماە نوامبر آمریکا، ما با دور جدیدی از اوج گیری احتمالی مخاصمات و تنش در روابط میان ایران و آمریکا دوبارە روبر

با این حساب این سئوال ب ذھن متبادر می شود ک آیا سپاە پاسداران و جناحھای تندرو درون جمھوری اسالمی ب ھمراە بیت رھبری 
  روی چنین احتمالی حساب ویژە استراتژیک باز کردەاند؟

 برای تسوی حسابھای سیاسی درون واقعیت این است ک جناحھای اقتدارگرای درون جمھوری اسالمی در طول عمر خود ھمیش
نظام، روی مخاصمات خارجی حساب ویژەای بازکردەاند. واقعیتی ک ن تنھا ھنوز فراموش نشدە، بلک بی مناسبت و با مناسبت اینجا و 

  آنجا دوبارە زخم کھن آن سر باز می کند.

ایم و مردم در انتظا ر گشایش در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی خود در حالیک در آستان نوروز و سال جدید قرار گرفت
ھستند، سپاە، تندروھا و بیت رھبری با موشک پراکنیھای خود می خواھند طعم شیرین رابط نوشدن طبیعت با شکست افراطیون را 

   ب طعم تلخ بازگشت کابوسھا تبدیل کنند.

 

 



 
 

   ١١ صفحه  ٥٣شماره     

  بحران سوريه، فاز سوم
 مجید سیادت

االخره روسیه و امريکا برسر برقراری يک 
نوع آتش بس موقت در سوريه به توافق 
رسیده و پس از صحبت تلفنی آقايان اوباما 

فوريه منتشر  ٢٢و پوتین، اين خبر را در 
فوريه،  ٢٧کردند. قرار گذاشتند که تا شنبه

طرفین با ھواداران خود (امريکا با 
اپوزيسیونی که به رسمیت می شناسد و 
روسیه با دولت اسد) صحبت کرده و آنھا را 

 .به مفاد قرارداد قانع کنند

اگر اين آتش بس برقرا شود آنوقت مذاکرات 
صلح ژنو که به تعلیق درآمده بود از سر 

و  –گرفته می شود. ولی ناظران سیاسی 
چندان  -حتی سخنگويان روسیه و امريکا

مطمعن نیستند که اين تفاھم بین سران 
روسیه به آتش بسی با دوام و امريکا و 

 .پايدار منجر شود

مشکل کار در اينست که بازيگران متعددی 
در صحنه حضور دارند که ھر کدام ساز 
خودشان را می زنند. ھر کدام برنامه ھا و 
اھدافی را دنبال می کنند که خاص 
خودشان است. اين وضعیت موقعیتھای 
پیچیده ای به وجود می آوند که تعیین 

و دشمن را غیر ممکن می کنند.  دوست
 –تنھا شکست کامل بعضی از اين اھداف 

می تواند  –ھمراه با تبعات سنگین آن 
گرھگاه کنونی را باز کند. ما وارد فاز سوم 

 .بحران سوريه می شويم

بحران سوريه تا کنون از دو فازمشخص و 
قابل تمیز عبور کرده و اکنون در فاز سوم 

 .قرار دارد

مراه موج جنب و جوشی شروع فاز اول ھ
شد که به بھار عرب مشھور است. در اين 
فاز، نیروھا و عناصر ترقی خواه و سکوالر 
سوری در يک جنبش مدنی خشونت 
پرھیز، خواھان دستیابی به بعضی از 
حقوق اولیه و انسانی خود شدند و در اين 
راه برنامه ھای تظاھرات وسیع و منظم و 

ند. بسیاری از مداومی را پی گیری کرد
فعالین دموکرات سنی، شیعه و مسیحی، 
کرد و دروز در آن شرکت داشتند. رژيم 
ديکتاتوری بشار اسد که اين آزادی ھا را 
برنمی تابید با کوته بینی و خشونت با اين 
موج مقابله کرد. تک تیراندازھای رژيم از 
پشت بامھا به صفوف تظاھرکنندگان حمله 

عی که در ايران می کردند (مشابه وقاي
شاھد بوديم) و بیش از صد نفر سوری را 
که خواھان اعتراض مسالمت آمیز بودند به 
قتل رساندند. اين وحشی گری کوته بینانه 
رژيم، عامل اصلی بی ثمر ماندن اين فاز از 
مبارزه بود. موضوع اصلی در اين فاز، 

 .خواست دموکراتیک مردم سوريه بود

ز شروع جنگ اکنون تقريبا پنج سال ا
داخلی سوريه می گذرد. مقصر اصلی اين 
جنگ داخلی، رژيم سوريه بود که برای 

 .حفظ قدرت از ھیچ جنايتی ابا نکرد

اما نیروھای ديگری ھم در ايجاد اين فاجعه 
دخالت داشتند. در ابتدا شیخ نشین قطر 
بود که حاضر شد مخارج مالی سنگینی را 

مانده  بر عھده بگیرد. اين شیخ نشین عقب

که بویی از آزادی نبرده و ساختار حکومتی 
اش به ھزار سال قبل بر می گردد، تحت 
عنوان آزادی خواھی، مردم سوريه را به 
سوی جنگ ھل می داد. سپس ترکیه و 
عربستان ھم به اين صف پیوستند. در عین 
حال جنگ طلبان امريکائی ( و ھواداران 
اروپائی آنھا) شکست حکومت اسد را به 
مثابه اھرمی در مبارزه با ايران می ديدند و 
امیدوار بودند که با شکست سريع اسد، راه 

 .حمله به ايران را باز کنند
اينچنین بود که نیروھا و سیاستمداران 
دموکرات سوريه صحنه را باختند. بعضی 
بدست رژيم اسد و ديگران بدست 
سربازانی که از شیوخ عرب حقوق می 

باقیمانده شان ھم گرفتند کشته شده و
 .مجبور به پناھجوئی در خارج سوريه شدند

ادامه مبارزه مسالمت آمیز و دموکراسی 
طلب، می توانست رژيم اسد را از ھم 
بپاشد. بسیاری از کادرھای نظامی و 
امنیتی و کادرھای دستگاھھای اداری به 
صف مخالفین اسد پیوسته بودند و ادامه 

تار صدھا نفر اين مبارزه (مسلما بعد از کش
بیشتر) می توانست رژيم پوسیده سوريه را 
فرو افکند. ولی شروع مبارزه خشونت آمیز 
به رھبران رژيم اسد فرصت داد که از يک 
طر ف انگشت اشاره به دخالت خارجی را 
بلند کنند و از طرف ديگر به اقلیتھای 
مسیحی و شیعه سوريه بگويند اين جنگ 

روی کار آوردن برای به بند کشیدن آنھا و 
 .حکومتی از سنی ھای وھابی است

بدين ترتیب بود که موضوع دموکراسی و 
مبارزه برای دموکراسی به کنار گذاشته 
شد و به جای آن مبارزه برای کسب قدرت 
شروع شد. مبارزه ای که در يک سر آن 
عمدتا شیعیان و مسیحیان سوری و در سر 
 ديگر سنی ھا قرار گرفتند. رژيم اسد که
بسیار لرزان شده بود تدريجا جای پايش را 
محکم کرد و فرصتی يافت که تحت لوای 
مبارزه با تروريسم، دنیای غرب و مخصوصا 
امريکا را آچمز کند. جنگ داخلی تا کنون 
بیش از دويست و پنجاه ھزار کشته و بیش 
از ده میلیون بی خانمان داشته و باعث 

اروپا موج مھاجرت بیسابقه مردم سوريه به 
 .شده است

در طی اين مدت خلئی به وجود آمده بود 
که به اسالمگرايان افراطی فرصت حرکت 
می داد. جبھه النصره که رسما خود را 
شاخه ای از القاعده اعالم کرده و سپس 
داعش که سالخی انسانھا در مقابل 
دوربین تلويزيونھا را به مثابه ابزار عمده ی 

د ھر دو به تبلیغ سیاسی به کار می گیر
میدان آمدند و در ظرف سالھا سھل انگاری 
امريکا و دودوزه بازی شیوخ عرب رشد 

 .کردند
جنگ داخلی سوريه به میدان مبارزه 
ژئوپولتیک تبديل شد که به دردھا و آرزوھای 
مردم معمولی سوريه اعتنائی نداشت. اين 
جنگ بعد از پنج سال و پس از فجايع 

پايان يافتن بیشمار باز ھم نشانی از 
نداشت. نوعی تعادل قوا به وجود آمده بود 
که، اگر شیوخ عرب دندان گردی نمی 
کردند، فرصت مصالحه و کنار گذاشتن 
خونريزی بیشتر را به طرفین عرضه می کرد 
ولی شیوخ عرب، بی پروا از عواقب آن، 

برسر سرنگونی حکومت اسد، در واقع به 
را ھوس پیروزی کامل نظامی، اين فرصت 

 .از دست دادند
در انتھای اين دوره، پنج ماه قبل، روسیه 
فرصت يافت که با تمام قوا وارد صحنه شود 
و معادالت نظامی نوينی را به صحنه 
سوريه تحمیل نمايد. از آن زمان به بعد 
نیروھای دولتی و ھواداران آنھا دائما به 
پیروزی ھای بیشتری رسیده اند و اگر 

ا برقرار نشود می صلحی مطابق میل آنھ
توانند شکست نظامی سنگین تری به 

 .صفوف مخالفین اسد وارد کنند
مضمون فاز دوم بحران سوريه مضمونی 
مذھبی بود که در آن سنی ھا در مقابل 

 .مسیحیان و شیعیان قرار گرفته بودند
اکنون بحران سوريه وارد فاز  –) ١فازسوم (

جديدی شده است. مضمون اين فاز، ايجاد 
بات در سوريه است. اين ھدف مخصوصا ث

برای امريکا و متحدينش در اروپای غربی 
 –اھمیت دارد. ترکیه و عربستان سعودی 

با اين ھدف  –ھر کدام به دالئل خاص خود 
  .مخالفند

توجه داشته باشید که در حال حاضر بحث 
بر سر آتش بس سرتاسری نیست ولی 
می خواھند جنگ را به دايره کوچکتری 

دود کنند. می خواھند بین نیروھای به مح
اصطالح معتدل سوری و رژيم اسد آتش 
بس برقرار کنند و امیدشان اينست که 
مجموعه اين نیروھایئ که به خون يکديگر 
تشنه اند تفنگھايشان را مشترکا بسوی 
داعش (و النصره) آتش کنند. اين ھدف به 
جای خود سنگ بزرگی است ولی قبل از 

ین دوست و دشمن اھمیت آن مسئله تعی
می يابد. چه نیروھائی با ھم قرار است 

 آتش بس را قبول کنند؟
امید امريکا و غرب به  –نیروھای "معتدل" 

نیروھائی وا بسته است که ازيک طرف با 
رژيم اسد مخالفند و از طرف ديگر به 
اسالمگرائی افراطی و تروريستی وابسته 

 .نیستند
که اين نیرو رھبران غربی ادعا می کنند 

شده  بیش از ھفتادھزار نفر تخمین زده 
است. ولی در واقع اين نیرو بسیار کمتر از 
اين ارقام است واگرنیروھای افراطی را کنار 
بگذارند نبايد نیروی قابل مالحظه ای باقی 
بماند. به ھمین دلیل بود که امريکا میلیونھا 
دالر خرج کرد که توسط سیا اينچنین 

علیم داده و مجھز کند. اما اين نیروئی را ت
پروژه امريکا شکست مفتضحانه ای خورد و 
امريکا و ديگر نیروھای غربی را وادار کرد که 
تعريف جديدی از "معتدل" بدھند. برای 
غربی ھا بسیار مھم است که بتوانند وجود 
نیروی معتدل مخالف رژيم اسد را نشان 
بدھند. آنھا در تمام اين چند سال علیه 

ژيم اسد کوشیده اند و در تمام اين مدت ر
رژيم اسد بوده که می گفته بالی سوريه را 
نیروھای تروريستی افر اطی به وجود آورده 
اند. امريکا و اروپای غربی بايد حضور يک 
نیروی معتدل را بزرگ کنند و گرنه رژيم 
اسد می تواند بگويد "ديدی گفتم" و از نظر 

بیشتری  سیاسی امريکا ر ا در مخمصه
  .قرار دھد

...  
  ١٢ادامه در صفحه 
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   ١٢ صفحه  ۵٣  شماره    

  بحران سوریه ... 
 ١١ادامه از صفحه 

اينچنین بود که امريکا به تعريف عربستان از 
نیروھای معتدل نزديک شد. در چند ماھه 

عربستان (ھمراه ترکیه و  ٢٠١٥آخر سال 
قطر) کوشش فراوانی برای راضی کردن 
بخشھائی از اين نیروھا به شرکت در اين 

ند و باالخره در دسامبر پروژه آتش بس کرد
با بخشی از اين نیروھا به توافق  ٢٠١٥

رسیدند. اين نیروھا که به نام "لیست 
رياض" شھرت يافتند شامل "احرارالشام 
"و"جیش النصره" می شدند که ھر دو 
گرايشات افراطی شديدی داشتند و دولت 
روسیه به حضور آنھا در صف نیروھای 

شد در معتدل اعتراض داشت ولی حاضر 
بده بستانی که عناصر آن روشن نشده اند 

 .به حضور آنھا تن در دھد
مسئولیت نمايشی اين برنامه به سازمان 
ملل متحد واگذار شده که عھده دار 
برگذاری کنفرانسھائی است که در طی آن 
قرار است با تمھیداتی طرفین مخاصمه 
تدريجا به مواضع ھمديگر نزديک شوند و 

آتش بس و مفاد صلح به بالنھايه بر سر 
توافق دست يابند. در اين نوع مذاکرات، دو 
طرف مخاصمه در دو سوی میز مذاکره 
نمی نشینند بلکه در سالنھای مختلف 
جمع می شوند و نماينده سازمان ملل بین 
  دو سالن پیغام و پسغام رد و بدل می کند. 

ولی ھمچنانکه در زير می آيد اين بار به 
احتیاج دارند چرا که بیش از دو سالن 

اپوزيسیون، صف واحدی ندارد. آقای 
می  –نماينده سازمان ملل  –دمیستورا 

گويد اپوزيسیون د ر چندين سالن مختلف 
قرار می گیرند. ايشان حاضر نشدند تعداد 
سالنھا (و بنابراين تعداد گروھھای مختلف و 
مستقل از يکديگر اپوزيسیون را) اعالم 

عی کرده که موضوع نمايند. دمیستورا س
چند پارچگی اپوزيسیون را با تمھیداتی کم 
اھمیت جلوه دھد. او می گويد از 
گروھھائی از "جامعه مدنی سوريه" و 
ھمچنین از گروھھائی از زنان سوری نیز 
برای شرکت در اين مذاکرات دعوت کرده 
است و بنابراين بايد با گروھھای مختلف 

 .بطور مستقل برخورد کند
صورت مشکل اصلی در قالب تعیین در ھر 

دوست و دشمن بروز کرده و بر ھمین مبنا، 
تعیین سازمانھائی که می توانند در اين 
فرايند شرکت کنند از گره گاھھای اصلی به 
شمار رود. اين گره گاھھا مخصوصا بر سر 

 .نیروھای کرد و جبھه النصره شکل گرفتند

مرز شمالی سوريه منطقه  –نیروھای کرد 
دنشین است. سرزمین کردھا چند تکه کر

در  –شده و کردھا در دو طرف اين مرز 
زندگی می کنند. در اين  –سوريه و ترکیه 

چارچوب است که دولت ترکیه نسبت به 
  سرنوشت کردستان سوريه نگران است. 

آنھا فکر می کنند که اگر کردستان خود 
مختار سوريه پا بگیرد، اين منطقه ھمراه 

تار کردستان در عراق، انگیزه دولت خود مخ
بسیار قوی تری برای کردھای ترکیه خواھد 

خود مختاری  –حد اقل  –بود که خواھان 
مشابھی در ترکیه باشند. به ھمین دلیل 
آقای اردوغان در ماھھای اخیر چندين بار 
اعالم کرده که کردستان خود مختار در 

 .سوريه را برنمی تابد
کردھا (وای  در ھمین حال، سازمان اصلی

جی) ھم سابقه طوالنی ای از - پی –
خصومت با دولت ترکیه دارد. در حالی که 

روابط مستقل با رژيم اسد را حفظ کرده اند، 
کردھا سیاست درگیری با دولت سوريه ھم 
ندارند. در ابتدای دوره ای که جنگ داخلی 
(فاز دوم) سوريه باال می گرفت، رژيم اسد 

دند که نیروی نظامی با کردھا به تفاھم رسی
رژيم از سرزمینھای کرد نشین بیرون می 
کشد و نظم آن مناطق را به کردھا واگذار 
می کند ولی کردھا نبايد به نیروھای ضد 
رژيم فرصت استفاده از مناطق کردنشین را 
بدھند. شايد بھترين نمونه روابط کردھا و 
رژيم اسد را در شھر قمیش بیابیم. اين 

شھر منطقه کردستان سوريه شھر بزرگترين 
است. نیروی دولتی نظامی کوچکی 
ماموريت محافظت از فرودگاه شھر را به 
عھده دارد ولی نیروھای کرد بقیه شھر و 

 .نواحی اطراف را در اختیار دارند
کردھا بیش از دو سوم مرز ترکیه و سوريه را 
در اختیار دارند. در ماھھای اخیر و ھمزمان 

ھاجمی ارتش سوريه (به با شروع عملیات ت
کمک نیروی ھوائی روسیه) کردھا توانسته 
اند نواحی جديدی را بگیرند و به سمت 
تصرف کامل نواحی مرزی پیش می روند. 
اين برنامه کردھا با عکس العمل خشن 
ترکیه مواجه شد. توپخانه ترکھا مواضع 

 .کردھا را مورد حمله قرار دادند
با سیاست  ترکیه از سه اھرم برای مقابله

عمومی غرب (ثبات سوريه به ھر قیمت) 
استفاده می کند. حمله به کردھای عراق و 
سوريه يکی از اين اھرمھا ھست و حتی 

اعالم کرد که  –بعد از عربستان  –ترکیه 
دخالت نیروی نظامی ترکیه در سوريه را 
تحت مطالعه دارند. اھرم دوم ايجاد تنش با 

ک ھواپیمای روس ھاست. ترکیه در ابتدا ي
جنگی روسیه را ساقط کردند و انتظار 

روسیه باال بگیرد.  –داشتند بحران ناتو 
مديريت قاطع روسیه و امريکا جلوی اين 
برنامه را گرفت. به نظر می رسد ناتو به 
ترکیه ھشدار داده که از عضويت خود در ناتو 
سئواستفاده نکند. اھرم سوم قوی ترين 

رزھای خود را اھرم ترکیه است. ترکیه م
برای ھجوم پناھندگان به اروپا باز گذاشته و 
به نظر نمی رسد که سه میلیارد يوروی 
اھدائی اتحاديه اروپا در اين مورد کفايت 

 .کرده و ترکیه را راضی کند
اما کردھای سوريه در ھر صورت پشتیبانان 
قدرتمندی دارند. از يک طر ف دولت سوريه 

کردھا نیز در اين به ھمراه روسیه مايلند به 
مذاکرات امتیاز بدھند و از طرف ديگر امريکا 
ھم موکدا از آنھا پشتیبانی می کند. امريکا 
به درستی می داند که نیروی کردھا از 
جمله معدود نیروھای جدی و واقعی در 
سوريه است که عمال سیاستھای معتدل 

 .داشته و با داعش کنار نخواھد آمد

از ھمان اوائل  –) ٢جايگاه جبھه النصره (
جنگ داخلی، جبھه النصره توانست بین 
گروھھای کوچک جنگجويان ضد اسد، برای 
خود محبوبیت فراوانی کسب کند. رھبری 
واحدھای النصره به عھده جنگجويان با 
تجربه بود. در ھمان زمان، جنگجويان پراکنده 
بطور کلی از تعلیمات نظامی و تجربه جنگی 

براين نفوذ و روابط محروم بودند و بنا 
دوستانه ای بین اين نیروھا و النصره به 
وجود آمد. در حالی که بخشی از آنھا به 
صفوف النصره پیوستند بقیه گروھھا نیز 
روابط سنگین نزديک و دوستانه با النصره را 
حفظ و تقويت کردند. در حالی که داعش 
حضور نیروھای ديگر را بر نمی تابید و به 

روی ديگر دل بسته بود، جبھه سرکوب ھر نی
النصره حاضر به ھمکاری با ديگران باقی 

ماند و در چند منطقه و مخصوصا در شھر حلب 
  با بقیه نیر وھا ھمکاری فعال داشت.

به خاطر اين ھمکاری بود که نیروھای کوچکتر  
فرصت نفس کشیدن يافتند ولی در عمل، 
حدود و صغور مشخصی نداشتند. به اين ترتیب 

د که حضور جبھه برای "نیروھای معتدل" بو
بسیار حیاتی بود و در عمل ھم نمی شد مرز 
مشخصی بین مناطق نیروھای معتدل و جبھه 

 .النصره ترسیم کرد
اين در ھم آمیختگی جبھه النصره و "نیروھای 
معتدل" به ارتش دولتی سوريه و نیروی ھوائی 
روسیه فرصتی می داد که آنھا به حد فراوانی 

آن استفاده کرده اند. آنھا اين نواحی (شمال از 
و مخصوصا شمال غربی سوريه) را مورد حمله 
قرار داده اند و نواحی مورد تصرف جبھه و 
معتدل ھا را تقريبا در محاصره کامل قرار داده 
اند، به نحوی که ارسال مھمات و افراد جديد را 

  تقريبا غیر ممکن می کند. 
ديد " نیروھای اين حمالت مورد اعتراض ش

معتدل" بوده است. لیست رياض در نیمه دوم 
فوريه شرط جديدی گذاشتند و گفتند تنھا در 
صورتی در مذاکرات صلح شرکت می کنند که 
جبھه النصره ھم به مذاکرات دعوت شوند ( در 

 ).واقع آتش بس شامل النصره ھم بشود
دولتھای غربی و امريکا به سیاست روسیه و 

به اين نواحی اعتراض داشته  دولت در حمله
اند ولی اين اعتراضات را در جمله بندی ھای 
مبھمی می آورند. آنھا امیدوارند که اسد و 
روسیه کوتاه بیايند ولی روسیه دائما اين 
اعتراضات را به چالش کشیده و می گويد دقیقا 
نشان بدھید که به کدام حمالت ما اعتراض 

 .داريد
کا نمی تواند با دول غربی و مخصوصا امري

النصره کنار بیايد. اين سازمان علنا وابسته به 
القاعده است و قبول آتش بس با آنھا به مثابه 
قبول آتش بس با القاعده است. اين موضع در 
شرايط کنونی، سختتر و پیچیده تر از برقراری 
توافق اتمی با ايران است و تا زمانی که اين 

ار پیشرفت گرھگاه حل نشود نمی توان انتظ
 .جدی در حل بحران سوريه داشت

در  –گذار خاورمیانه از نظم قديم به نظم جديد 
حال حاضر بحران سوريه وارد فاز جديدی کردە 
است. اروپای غربی و امريکا خواھان صلح ( به 
ھر قیمت) ھستند. از طرف ديگر رژيم اسد، 
روسیه و ايران ھم نمی توانند از اين ھمه 

مقابل صرف نظر کنند.  "انعطاف" در صف
اينچنین است که بايد انتظار داشته باشیم 

علیرغم چوب الی چرخ  –فرايند صلح در سوريه 
به جلو رود.  –گذاشتن عربستان و ترکیه 

ممکن است سکندری ھائی در راه باشند ولی 
 .روند عمومی حرکت روشن است

بحران سوريه واضح ترين و در عین حال 
نمونه از وقايعی است که در منطقه دردناکترين 

خاورمیانه در حال وقوع ھستند. شرايط محلی 
و بین المللی متعددی دست به دست ھم 
داده اند که در نتیجه آنھا نظم قديم منطقه را 

 .به لرزه در آورده اند
با يک نگاه به منطقه، ما شاھد جنگھای خونین 
در افغانستان، پاکستان، عراق و سوريه، لیبی 
و يمن ھستیم. شعله ھای آتش در مصر و 
ترکیه ھم ديده می شوند. درعربستان 
 سعودی، بحرين و اردن ھم عالئم اولیه

  اينچنین تحرکی ديده می شوند. 
يادمان باشد که شش سال پیش، اکثر اين 
کشورھا در صلح به سر می بردند ولی آتش 
زير خاکستری بود که حاال شعله کشیده 

محرکھای فراوانی در کارند  است. انگیزه ھا و
   ...که نیاز به گذار را اجباری می کنند.

 ١٣ادامه در صفحه 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ۵٣  شماره    

سال دریغ از پارسال سال ب             
 

 یادداشت بولتن کارگری

  اشاره:

نزدیک آخر سال که می شود ، بازار 
نمایشات چانه زنی مابین دولت با تشکل 
ھای کارفرمایی و کارگری مورد حمایت 

یت داغ می شود و بعد از دوره ای حاکم
تکراری دولت حرف آخر را در پرده تحمیل 
می کند و در آخر باز ھم سفره نان کارگران 
کوچک تر از سال پیش می شود، این 
داستان غم انگیر زندگی کارگران در 

  .جمھوری اسالمی ایران است
 ----------------  

در حالی ک س روز بیشتر ب پایان سال و 
سفان شمار شب عید نماندە، اما متا

بزرگی از کارگران و مزدبگیران شاغل در 
موسسات، تولیدی و خدماتی، از 
شھرداری ھا و مترو گرفت تا معادن و 
پتروشیمی ھا و تا واحدھای بزرگ و کوچک 

 ١٢خصوصی و دولتی ک برخی از آنھا تا 
ماە حقوق معوق دارند، ھنوز حقوق 

. تنھا در طی دریافت نکرده اندھایشان را 
فت جاری، بنا ب گزارش رسان ھای ھ

معدن ، کارگران و کارکنان، دولتی مجاز
آباد،  چشمه پودنه، کارخانه پارسیلون خرم

کارگر شرکت معدن سنگ آھن بافق  ۶٠٠٠
کارکنان شھرداری اندیمشک، کارگران 

 ٢٠ھای  کارگران فازخدماتی مترو تھران، 
ست ک ا ماە ١٢تا  ٣عسلویه، بین  ٢١و

 دستمزد ھا و حقوق شان را نگرفت و به
مین جھت دست ب اعتصاب و اعتراض ھ

زدەاند. وضع بازنشستگان نیز بھتر از 
نیست، و تازەترین نمون آن  نشاغال

اعتراضات پیاپی بازنشستگان ذوب آھن 
  اصفھان در دو ھفت گذشت بود.

 این ھا تنھا مشت نمون خروارند، ک البت
ھا اخبار  موسساتی را ک  دیگراگر رسان

بھمین وضع گرفتارند، می نوشتند، جای 
خالی برای پرداختن ب سایر موضوعات 

  برایشان نمی ماند. 
، ک ھنوز  در آستان نوروز سال گذشت
برجام ب فرجام نرسیدە بود و ذخایر ارزی 

جود دشواری وضع، آزاد نشدە بودند، با و
ولی اوضاع از این لحاظ ب وخامت امروز 

دولتی  ننبود. این در حالی است ک مسئوال
وعدە دادە بودند ک پس از برجام وضع 
پرداخت دستمزدھا بھتر شود، ک خوب این 
 وعدە نیز مانند سایر وعدەھا عملی نشد و
  وضع چنان ک می بینیم بدتر ھم شده است. 

ــا قبــل از  فرجــام برجــام و آزاد شــدن خــوب، ت
ذخیرە ھا و طلـب ھـای بلـوک  میلیاردھا دالر
دسـتمزدھا،  بھان ندادن مـنظم شدە نفتی،

ک بھـر حـال مبلـغ  ولی حاال کمبود پول بود،
زیادی پول وارد کشور شدە، چرا وضع ب جای 
این ک بھتر شود بدتر شدە است؟ بر سر این 
پــول ھــا چ آمــدە؟ چــرا مبلــغ و مکــان ھــای 

صرف را ب مردم نمی گویند؟ از کجـا معلـوم م
ــت  ــا ب سرنوش ــول ھ ــن پ ــت ک ای  ٨٠٠اس

میلیارد درآمد نفتی دوران احمدی نـژاد مبـتال 
نشود؟ چرا کارگران و خانوادەھایشان بایـد در 
شب عید ب جـای جشـن و شـادمانی مـاتم 

مسئول ایـن ھـم  نان روزان شان را بگیرند؟
کـس  بی رحمی و شقاوت کیست؟ چرا ھیچ

ب این مسایل توج نمی کند؟چرا پول بـرای 
پرداخـت ایـن ھــم ریخـت و پـاش و پرداخــت 
دەھا میلیونی حقوق و پاداش مـدیران ارشـد 
دولتی و خصوصی ھست ولی برای پرداخت 
حقوق کارگر نیست؟چرا ھم وعدەھا دروغ از 

  کار درآمد؟
آیا جزء این است ک وضعیت کارگران و 

لت و حکومت با حق و مزدبگیران و برخورد دو
حقوقشان مانند دورە احمدی نژاد ھیچ 
  تغییری نکردە و در مواردی ھم بدتر ھم شدە. 

در آن موقع ھم با وجود درآمدھای بی سابق 
نفتی و بودج کافی دستمزد و حقوق 
کارگران در زیر خط فقر نگ داشت می شد، 
امسال نیز با وجود افزایش درآمد کشور 

شت رفتار دولت و حکومت گذ نسبت ب سال
با کارگران کمافی سابق است. این قضایا 
نشان می دھد ک مشکل آنطور ک دولت و 
کارفرمایان ادعا می کنند، صرفا ب دلیل 
مشکالت اقتصادی و سودآور نبودن تولید 
نیست. ک اگر اگر کسب و کار و تولید سود 
دھی نداشتند، ن این ھم ھجوم برای خرید 

تولیدی از طرف سرمای داران وجود واحدھای 

داشت، ن صدھا میلیارد دالر ب سوی بانک 
ھای خارجی می توانست سرازیر شود، ن 
این ھم قصر و ویال و ماشین ھای میلیاردی 
توسط آنھایی ک ب بھان نداشتن پول 
دستمزدھا را پس از ماەھا سرمای گزاری و ب 

کارگر جیب زدن سودھای کالن،قطرە قطرە ب 
ن می دھند وجود می داشت و ن حقوق 
ھای چنین کالنی ک بعضا ساالن بالغ بر 
صدھا میلیون می شود ب مدیران دادە می 
شد. اگر تولید مقرون ب صرف نیست و این 
ای برای ب بردگی کشاندن  تنھا بھان و وسیل

  کارگران نیست،

پس چگون است ک یک شرکت پیمانکار گاھا 
ط ب پیمانکار اصلی وصل است؟ با پنج واس

 ٢٠االن محصوالت غذایی صادراتی ایران، بین 
مشاب ساخت  درصد گرانتر از محصوالت ٤٠تا 

ترکی در اروپا عرض می شود و خریدار ھم 
دارد و دستمزد کارگر در ترکی از ایران بھمین 

     نسبت باالتر است؟

تنھا در مورد دستمزد و حقوق ھای معوق 
نیست ک با کارگر چنین با بیرحمی برخورد 
می شود، برخورد دولت و حکومت با کارگر در 
تمام زمین ھا از حق تشکل گرفت تا ایمنی و 
بھداشت کار مشاب است. این برخوردھا ک 
روز ب روز ھم خشن تر و غیر انسانی تر می 

    شود

ابھامی در این مورد ک امروزە جای ھیچ گون 
دولت و کارفرمایان از عدم پرداخت ب موقع 
دستمزدھا ب نوعی برای سرکوب کارگران و 
سود اندوزی بیشتر بھرە می گیرند باقی نمی 
گذارد. با رفتن احمدی نژاد چنین تفکری تقویت 
شد که وضعمان بھتر می شود اما نشد، با 

بردیم وضعمان پایان یافتن تحریم ھا گمان می 
بھتر می شود اما بدتر شد، اگر در مقابل 

مافیایی  -سیستم استثمارگر سرمایه داری 
جمھوری اسالمی ایران کوتاە بیاییم و رھبران 
زندانی مان را تنھا بگذاریم، سال دیگر وضع 
مان از این ک ھست بازھم بدتر خواھد شد و 
باز ھم خواھیم گفت، سال ب سال دریغ از 

 !پارسال

  

  بحران سوریه ...
  ١٢ادامه از صفحه 

اما نمی توان انتظار داشت که نیروھای حاکم در کشورھای منطقه، و نیروھای بین المللی که از نظم موجود بھره می برند، به سادگی و 
 .به راحتی، به اين گذار تن در دھند

ای" است. پديده ای که به ھمه کشورھای منطقه سرايت می کند مشکالت ملی و "منافع آنچه که در حال وقوع است پديده ای "منطقه 
ملی" را بايد در شرايط نوين، و در لوای اين فرايند منطقه ای، تعريف کنیم. نمی شود از قبل گفت که دقیقا چه مشکالت و معضالتی بروز 

 .و مشکالت را نمی توان با سیاستھا و ابزار درون مرزی حل کنیمخواھند کرد ولی می توان با اطمینان کامل گفت که اين معضالت 
" آزادی خواھان و نیروھای دموکرات منطقه می بايد ال اقل بر سر مبارزه با دو تفکر با ھم صف واحدی داشته باشند. اول، احترام به "زندگی

بیافتیم. سربريدن انسانھا ما را به جائی نمی رساند و  است. ما بايد با تفکری که سالخی وحشیانه را دوای درد خشم مردم می داند در
دردی از دردھای مردم را دوا نمی کند. دوم، ما بايد با ايده دخالت دين در دولت مبارزه کنیم. جنگ شیعه و سنی نتیجه طبیعی اين ايده 

   .و دين باشیم است. اگر نمی خواھیم در منطقه ما جنگھای مذھبی در بگیرند ما بايد خواھان تفکیک دولت
 محرکھا و انگیزه ھائی که امريکا را وادار به تغییر موضع کردند در مقاله زير توضیح داده شده  
 گرھگاه سوريه، معضل پناھجويان و خطر تروريسم داعشی -١

http://iranma.us/160107/ 
شباھت اسمی آنھامی تواند   آزادی) و جیش النصره (لشگر آزادی) دو سازمان جدا از ھم و مستقل ھستند که جبھه النصره (جبھه -٢

گمراه کننده باشد. "جبھه" سازمان بزرگی است که رسما شاخه القاعده در سوريه است. اما" لشگر" سازمان کوچکی با عقايد اسالمی 
 .ا جا ندارد و از آنھا برای شرکت در کنفرانسھای صلح دعوت به عمل آمده استافراطی است که در لیست تروريست امريکا و اروپ
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   ١۴ صفحه  ۵٣  شماره    

بازار مالی گلوبال و بحران 
  اکولوژیکی

محیط  سال اخیر، تخریب ٨٠در این 
زیست ھمچنان ادامه دارد. آثار تخریب 
جھانی محیط زیست، ھم اکنون در 
ھمه ابعاد: خشکسالی، ذوب شدن یخ 
ھای قطب، باال آمدن سطح آب، سوراخ 
شدن الیه اوزون؛ انقراض بسیاری از 
گونه ھای حیوانی و گیاھی، جنگل 
زادیی و آلودگی دریاھا و نابودی دریاچه 

 ھا قابل مشاھده است.

رجه حرارت کره خاکی مدام افزایش د
می یابد. جنگل ھا نابود می شوند. 
دریاھا و اقیانوس ھا از ماھی خالی 
می گردند. بر وسعت بیابان ھا ھر روز 
افزوده می گردد. مصرف بی رویه 
سوخت ھای فسیلی حیات کره زمین 

  را به مخاطره انداخته است.
با تاثیر پذیری سبک زندگی مردم سایر 

ھان، در اثر جھانی شدن، از نقاط ج
سبک زندگی غربی ( شیوه زندگی 
آمریکایی)، که اساسا حد و مرز 
اکولوژیکی ندارد، بر میزان مصرف، روز 

  افزوده می گردد. چرخه افزایش  به روز
مصرف منجر به افزایش سرسام آور 
استفاده از منابع طبیعی و موادمعدنی 

  و خام، انرژی و آب شده است.
اصل از آن، تغییرات نابھنجار نتایج ح 

اقلیمی، کاھش توانایی زیست بوم ھا 
و تخریب منابع طبیعی، توسعه آلودگی 
ھای صنعتی و جمع شدن کوھی از 

گشته است،  پالستیک در اقیانوس ھا 
که در نھایت منجربه تخریب اکو 
سیستم و سکونت زدایی در کره خاکی 

  ما خواھد شد.
، متعلق طبیعت به عنوان کاالی عمومی

به ھمه انسان ھای امروز و نسل ھای 
آینده است. در طول این دو سده 
گذشته و ھم اکنون نیز، منابع طبیعی 
توسط سرمایه داری در جھت انباشت 
سود ھر چه بیشتر، غارت می شود. 
این شیوه ھای غارتگرانه باعث می 
شوند که طبیعت به نحوی خطرناک از 

ت در مایه تھی و نظام ھای حامی حیا
  آن نیز نابود گردند.

سازمان ملل زیان ھای ناشی از  
تخریب محیط زیست در اثر فعالیت 

شرکت فراملیتی در جھان را در  ٣٠٠٠
سال بالغ بر یک بیلیون و ھفتصد میلیارد 

  دالر تخمین می زند.
نتیجه تسلط بازارمالی در سه دھه    

گذشته، رقابت فزاینده برای دستیابی 
عی، نقل و انتقال به مواد خام طبی

سرمایه به مکان ھای سود آور و 
ھمچنین فشار در جھت افزایش مصرف 
و در نتیجه ازدیاد نرخ رشد اقتصادی 

  بوده است.
اعمال نفوذ بازارمالی در دو سطح، 
باعث دسترسی و استفاده نابرابر از 
مواد خام طبیعی توسط کشور ھای 

توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشور 
  ای "گلوبال جنوب" شده است:ھ
بدون تامین مالی سرمایه گذاران،  -

عملیاتی کردن پروژه ھای مختلف در کشور 
ھای موسوم به "گلوبال جنوب" که بخش 
اعظم منابع طبیعی جھان در این کشورھا 

  قرار دارد، غیرممکن است.

بازار مالی گلوبال با اعمال قدرت از طریق  -
ی جنبی، بانک جھانی و سایر نھادھا

سیاستمداران کشور ھای"گلوبال جنوب"را 
وادار می کند که به نفع سھامداران بورس 
و انجمن ھا و کانون ھای سرمایه گذار در 

  عرصه منابع طبیعی اقدام کنند.

با سلطه بازار مالی عنان گسیخته، تمامی 
شالوده سیاسی دولت ھا در ھم ریخته و 

ر از توان مدیریتی آنھا کاسته شده و د
نتیجه آنھا در مھار بحران ھای اجتماعی و 

  زیست محیطی ناتوان شده اند.

"تاجر ھای پولی" و ھمچنین سازمان ھای 
نظارتی بین المللی خصوصی (مودی، 
استاندارد و...) که در نیویورک و لندن 
اقامت دارند، نه تنھا تصمیم ساز، 
سرنوشت یک بنگاه تولیدی و اقتصاد ملی، 

  جھانی نیز ھسنتد.بلکه اکو سیستم 

در کشور ھای در حال توسعه نیز، با شتاب 
و اوج گیری فرایند ھای رشد اقتصادی و 
اجرای برنامه ھای متعدد نوسازی و 
توسعه صنعتی، محیط زیست در وضعیت 
  بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.

منافع بلوک قدرت و گرو ھھای دینفع 
ر تعارض با پیرامون آن در این کشور ھا، د

منافع اکثریت مردم است. رانت ھای 
ناشی از غارت منابع طبیعی، میان گروه 
ھای ذینفع تقسم می گردد و این گروه ھا 
نیز عالقه ای در جھت صرف این منابع در 
جھت توسعه فعالیت ھای مولدتر را، 
ندارند. از این رو محیط زیست در کشور 

ه ھای در حال توسعه نیز با روند فزایند
تخریب و آلودگی مواجه است. استفاده 
سود جویانه از منابع، زمین، آب، ھوا و 
غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تھدید 

ترسیم می  کننده ای را در این کشور ھا 
  کند.

با جنکل زدایی، انتشار گازھای گلخانه ای  
و در نتیجه آلودگی شدید ھوا، آلودگی 

ب ھای دریاھا و نابودی دریاچه ھا و آ
شیرین(رودخانه ھا و آب ھای زیر زمینی) 
کاھش و انقراض گونه ھای گیاھی و 
جانوری، دفن نامناسب و غیر اصولی مواد 
آلوده و سمی، استفاده بسیار زیاد از مواد 
آلی و سمی پایدار، مانند کودھای 
شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی، 
فرسایش خاک و در نتیجه کاھش کیفیت 

م کنترل شکار و تخریب زیست خاک، عد
گاه ھای مربوطه، تنوع زیستی در کشور 
ھای در حال توسعه با نرخ نگران کننده ای 

  در حال نابودی است.

رشد و رفاه برای چه کسی و به چه  
  قیمتی؟

سال است که از گزارش معروف "  ۴۴
محدودیت ھای رشد" توسط کلوپ رم 
گذشته است. تھیه کنندگان گزارش ھشدار 

اده بودند که جامعه بشری به سوی فاجعه د
سوق داده می شود، مکر اینکه به طور 
ھوشیارانه و ناگھانی از این مسیر، مبتنی بر 
رشد کنونی، فاصله بگیرد. تنھا انتخاب 
ظالمانه ای که، در طی چند دھه باقی مانده 
است، انتخاب نابودی از طریق آلودگی شدید 

الیسم محیط زیست است. تسلط نئو لیبر
برجھان و در پی ان گسترش بازار آزاد رادیکال 
از یکسو و از سوی دیگر خوش بینی ناشی 
از پیشرفت ھای فن آورانه، جای برای انتخاب 
دیگری عیر از این انتخاب ظالمانه باقی 

  نگذاشت.

 ٢٠۵٠حدس زده می شود که تا سال  
میلیارد خواھد شد، ھمزمان  ٩جمعیت جھان 

نشین افزوده می گردد، نیز بر جمعیت شھر
% ساکنین کره زمین در ۵٠ھم اکنون بیش از 

از  ٢٠۵٠شھر ھا زندگی می کنند و تا سال 
ھر سه نفر، دونفر در شھر ھا ساکنند. ھیچ 
کس نمی تواند حدس بزند که چگونه نیاز 
ھای ضروری یعنی آب، انرژی و مواد غذایی 

تامین  ٢٠۵٠ساکنین کره زمین در سال 
  خواھد شد.

در این موضوع ھیچ شکی نیست که بخش  
اعظم منابع طبیعی موجود در کره زمین 
توسط ساکنین کشور ھای صنعتی و ثروتمند 

%، ۶آمریکا حدود   مصرف می شود. جمعیت
% منابع طبیعی ۴٠جمعیت جھان است، اما 

  موجود در جھان در آمریکا مصرف می گردد.

واقعیت این است که بیست در صد جمعیت  
در کشور ھای توسعه یافته و ثروتمند ساکن 

به کمک بازار مالی بین المللی (صندوق بین 
المللی پول و بانک جھانی) ھشتاد درصد 
منابع طبیعی گلوبال در کره خاکی را مصرف 
می کنند، این درحالی است که بخش اعظم 
این منابع طبیعی گلوبال در کشور ھای 

ور موسوم به "گلوبال جنوب" قرار دارد، بط
مثال نتیجه این مصرف، برای مردم دو کشور 
برزیل و اندونزی که منابع طبیعی غنی در 
اختیار دارند، نابودی جنگل ھا و تخریب محیط 

  زیست است.
با سه مثال مشخص این موضوع را میتوان 

  عینی تر نمود:
مورد اول مربوطه به مصرف مرغ می باشد. 

 بالغ ٢٠١٠مصرف مرغ امریکایی ھا در سال 
میلیارد بوده است. مصرف مرغ در  ٩بر حدود 
برابر آمریکا جمعیت دارد، چیزی  ١٣آسیا که 
میلیارد است. فرض کنیم که در  ۶در حدود 

مصرف متوسط مرغ یک آسیایی  ٢٠۵٠سال 
برابر ھر آمریکایی باشد در این صورت 

  میلیارد مرغ دارند. ١٢٠آسیایی ھا احتیاج به 

در حال حاضر  مورد دوم مصرف انرژی است.
به طور متوسط مصرف انرژی ھر آمریکایی 

کیلو وات در ساعت است. مصرف انرژی  ٢۵٠
 ٢٠کیلو وات در ساعت، در ھند  ۴٠در چین

کیلو وات در ساعت می باشد. اگر مصرف 
سرانه انرزی در آسیا مساوی مصرف سرانه 

  ... در آمریکا شود،
   ١۵ادامه در صفحه 

  )٣سرمایه داری نئولیبرال و بحران ھای امروز جھان(
 احمد ھاشمی

 



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه ۵٣  شماره    

  ... داری نئولیبرال سرمایه
  ١۴ادامه از صفحه 

برابر مصرف  ١۴مصرف انرژی قاره آسیا 
آمریکا خواھد بود. از آنجایی که در اروپا 

کیلو وات در ساعت  ١۵٠مصرف سرانه 
است در مقایسه با اروپایی ھا ھم 

برابر مصرف  ٩قاره آسیا   رژیمصرف ان
اروپا خواھد شد. در نھایت افزایش مصرف 
انرژی، موجب افزایش منواکسید کربن و 

  گاز ھای گلخانه ای خواھد بود.
مورد سوم مربوطه به میزان تولید  

اتوموبیل در چین می باشد. تا سال 
تولید اتوموبیل درچین حدود چند  ١٩٩٠

ین با چ ٢٠٠٩صدھا ھزار بود، در سال 
میلیون اتوموبیل در جرکه یکی از  ١٣تولید 

بزرگترین تولید کننده اتوموبیل در جھان 
قرار گرفت. در تحقیقاتی در سازمان 
انرژی در آمریکا حدس زده می شود که 

تعداد اتوموبیل ھا در رفت  ٢٠٢٠در سال 
و آمد در امریکا و چین مساوی و به رقم 

میلیون خواھد رسید، در ھمین  ٣٣٠
تحقیقات گفته می شود که تا سال 

میلیون اتوموبیل  ۶۶٠تنھا در چین  ٢٠۵٠
در رفت و آمد خواھند بود، در حالی که 
تعداد اتوموبیل موجود در جھان در شرایط 

میلیون  ٨٢٠فعلی رقمی در حدود بیش از 
می باشد. بی گمان عرضه بنزین و دیگر 
مواد سوختی فسیلی ناکافی خواھد بود 

د مصرف بیشتر سوخت فسیلی، و با ازدیا
زمین در معرض آسیب ھای جدیتری قرار 

  خواھد گرفت.
گفته می شود که اگر میزان مصرف  

ھشتاد درصد دیگر جمعیت ساکن در 
جھان به حد مصرف بیست در صدی ھای 
ساکن در کشور ھای توسعه یافته و 

برای  ٢٠٣٠ثروتمند برسد، حداقل تا سال 
آب، غذا و  تامین نیازھای اساسی یعنی

انرژی به یک کره خاکی دیگری ھم نیاز 
تقریبا  ٢٠۵٠خواھیم داشت و تا سال 

  سه کره زمین مورد نیاز خواھد بود.
بی تردید برای دست یابی به این سطح 
از مصرف نه تنھا در رابطه با مثال ھای 
باال، بلکه در تمامی عرصه ھای الزم در 
زندگی، نرخ رشد اقتصادی باید مدام در 

  حال افزایش باشد.
این موضوع روشنی است که منابع 
طبیعی مدام رو به کاھش است. مثال در 
رابطه با موضوع آب، قاره آسیا در مرحله 
بحرانی قرار دارد و در آنجا سھم سرانه 
آب مدام در حال کاھش است .کاھش 

تا  ٢٠٠٠سرانه آب در ھندوستان از سال 
و در صد بوده است  ٧بالغ بر  ٢٠٠۵سال 

ھمچنین کاھش سرانه آب در چین نیز در 
  درصد بوده است. ۵ھمین مدت 

ما با یک تغییرات تدریجی و یا آھسته ای 
روبرو نیستیم که فقط شامل یکی از 
متغیر ھای محیط زیست باشد .ما در 
شرایط بسیار وخیمی از نقطه نظر مصرف 
منایع طبیعی و تخریب محیط زیست 

ک بیش از مواجه ھستیم، در آینده نزدی
میلیارد از انسانھا به سطحی از رفاه    یک

عمو می رسند که میتوانند بیش از آن 
مصرف کنند که الزم است. ما نمی توانیم 
صبر کنیم که تا این یا آن کشور مشخص 

توسعه برسد.    به سطحی معینی، از
باید ھمین امروز اقدام نمود تا قبل از 

  اینکه کنترل از دست ما خارج شود.
ئله انتخاب الگوی اقتصادی مصرفی مس

در جھان، در آسیا و در منطقه ما و 

بخصوص در ایران در شرایط کنونی از اھمیت 
ویژه ای برخور دار است. زیرا الگوی اقتصادی 
مصرفی سرمایه داری، آینده خود را در 
گسترش فزاینده مصرف در آسیا و آفریقا و 
 آمریکای التین و به طور کلی در کشور ھای
توسعه نیافته می بیند. مسلم است که 
دسترسی به کاال ھای اساسی و خدمات 
ضروری ھنوز به حد کافی در آسیا و آفریقا و 
آمریکای التین و بطور کلی در کشور ھای در 
حال توسعه وجود ندارد و رشد اقتصادی در 
این مناطق در جھت تامین خدمات و کاال 
ضروری برای مردم از اھمیت ویژه ای 
برخورداراست. اما سئوال اساسی در 
آستانه قرن بیست یکم این است رشد 

  اقتصادی بچه قیمتی و مرز آن کجاست؟
جھان ما با واقعیت ھای اقتصادی جدیدی 
روبرو است و به ھمین دلیل راھبرد اقتصادی 
   متکی بر بازار آزاد رادیکال که سه دھه تمام

راھبرد مسلط در جھان است و ادعا می کند 
ه "دست غیبی" آن ھمه مسائل اقتصادی ک

را حل خواھد کرد، به بن بست رسیده 
  است.

اقتصاد متکی بر عرضه نامحدود و ارزان منابع 
و مصرف انبوه، برای تامین رشد اقتصادی 

به مانند گذشته و برای زمان طوالنی،   باال
دیگر ممکن نیست. در چارچوب مدل توسعه 

رادیکال راه حلی بازار آزاد   اقتصادی متکی بر
  برای بحران اکولوژیکی وجود ندارد.

محدودیت رشد، مھار رشد و رشد صفر، در 
کشورھای صنعتی و ثروتمند، اکنون موضوع 
مھم روز است، زیرا در میانه قرن بیست یکم 

میلیارد می رسد و این  ٩جمعیت جھان به 
سئوال که چگونه می توان کاال ھای ضروری 

ی آب، غذا و انرژی را ساکنین کره خاکی یعن
تامین نمود و در این حال تعادل اکو سیستم 

  جھان را نیز حفظ کرد؟
  در این باره در آینده خواھم نوشت.

  سخن آخر
 ٧٠و ابتدای سال ھای  ۶٠در سال ھای  

سیستم سرمایه داری مبتنی بر اھداف 
اجتماعی، کم و بیش از طریق دولت اداره 

لی از می شد. لیبرالی شدن سرمایه ما
آغاز شد. دولت نیز ابزار کنترل  ٧٠سال ھای 

اقتصادی  - خود را به تدریج در حیطه مالی
کاھش داد. با تشکیل بازار ھای سھام و 
اوراق بھادار و قرضه، نقل و انتقال وسیع 
سرمایه مالی آغاز شد. به موازات آن نیز 
فشار سرمایه مالی به بنگاه ھای تولیدی 

روع شد. این برای کسب حداکثر سود ش
مدل توسعه با حمایت ایدئولوژیکی 
نئولیبرالیسم به سرعت اوج گرفت، و بازار 
آزاد رادیکال، بدون کنترل و نظارت، تنھا راه 
نجات تلقی گشت. با فروپاشی شوروی 
سابق و اقمار آن سرمایه داری غربی تالش 
نمود گسترش ایدئولوژی نئولیبرالی و بازار 

ن تاریخ اعالم کند. پروسه آزاد رادیکال را، پایا
جھانی شدن نئولیبرالی نیز آغاز شد. کسب 
سود حداکثر برای تاجران و دالالن مالی 

نتیجه   مھمترین ھدف بازارمالی گلوبال شد.
آن بحران ھای متوالی ناشی از سقوط ارز در 

  کشور ھای جنوب بود.
نشانگر بن  ٢٠٠٨اقتصادی  -بحران مالی 

در کنار بحران   .بست مدل نئولیبرال است
اقتصادی، بحران غذا و سوخت نیز که  -مالی 

آغاز شد موجب بیکاری و فقر  ٢٠٠٨از سال 
  و گرسنکی ده ھا میلیون انسان گشت.

جھانی شدن نئولیبرالی باعث ادغام صنعت 
کشاورزی کشورھای "گلوبال جنوب"، در 
اقتصاد جھانی شد. سیاست حمایتی آمریکا 

شاورزان خود و ھمچنین و اتحادیه اروپا از ک
پایین نگه داشتن قیمت محصوالت کشاورزی، 
باعث ورشکستگی صنعت کشاورزی در 
"گلوبال جنوب" گشته است. از این رو،به موج 
مھا جرت در جھان افزوده شده است. در 

تعداد  ٢٠٠۵تا  ١٩۶٠فاصله سال ھای 
میلیون ١٩١میلیون به  ٧۵مھاجران در جھان از 

  رسید.
تماعی در جھان ھر روز اوج تنش ھای اج

بیشتری می گیرد. در خاور نزدیک و میانه 
سال ھاست که آتش جنگ زبانه می کشد. 
دامنه تنش میان اسرائیل و فلسطین اوج تازه 
ای گرفته است. جنگ داخلی در سوریه، 
تشکیل دولت تروریستی داعش و منازعات با 
نتایج غیرقابل پیش بینی در آفریقای شمالی و 

ی جنوبی روز به روز گسترده تر می صحرا
  گردد.

ژاپن نیز سال ھاست که با بحران مداوم  
دست به گریبان است و حادثه فوکو شیما 
نشانگر این است که مدل توسعه ژاپن نیز 
آینده ای ندارد. فاجعه ھسته ای نیروگاه 

، نگرانی ٢٠١١دایچی فوکوشیما در سال 
ر ھای جدی را در مورد عدم اطمینان و خط

ھای تولید انرژی ھسته ای نیرو گاه ھای 
  بزرگ مطرح کرد.

ھمبستگی درونی اروپا در اثر بحران متالشی 
شده است و از بیرون به شیری بدون یال و 

بیستم را   کوپال تبدیل شده است. قدرت
میتوان قرن آمریکا به حساب آورد، اما قرن 

  بیست یکم به ھیچ وجه.
ابت می کند که ث  بحران ھای چند الیه چھانی

ما در شرایط "پایان تاریخ" نیستیم، آنطور که 
 ١٩٨٩فرانسیس فوکویاما در آستانه سال 

پیش بینی کرده بود. اما در آستانه پایان 
سرمایه داری نئولیبرال و بازار آزاد رادیکال 

  بدون شک.
  پایان
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 امنیتی ھا -نظامی  گلباران خاوران در زیر محاصره

به رسم ھر سال، جمعی از دادخواھان 
و خانواده ھای قربانیان کشتارھای 
سیاسی در جمھوری اسالمی، جمعه 
ی آخر سال در خاوران حضور یافتند، تا با 
نثار گل بر مزار جان باختگان، یاد عزیزان 
خود را گرامی دارند و بر پیمان خود برای 

حکومت دادخواھی نسبت به جنایات 
اسالمی تاکید بگذارند. حکومت کوشید 
از حضور خانواده ھا، با قطار کردن 
نیروھای انتظامی و امنیتی جلوگیری 
کند. گزارش ھایی در این باره را در زیر 

  می خوانید:
خانم منصوره بھکیش بازمانده ی خانواده 
ای که شش نفر از اعضای آن توسط 
حکومت اسالمی به قتل رسیدند، در 

  حه ی فیس بوک خود نوشت:صف
رسد و بوی  از راه می ٩۵بھار و نوروز 

ھای زرد وحشی  نم برف و گل باران و نم
که در خاوران روییده است، ما را به 
روزھای نو و امیدبخش آزادی و رھایی 

  دھد.  نوید می
امروز به خاوران رفتیم تا بگوییم ھستیم 
و بر حق خود برای دادخواھی 

مان زنده و  اد عزیزانایم و ی ایستاده
راھشان پاینده است. آشکارتر از سال 
گذشته یک ماشین نیروی انتظامی 
عمودی بر در جلویی خاوران پارک کرده 
بود تا ھمه از دور ببینند که ماموران 
حضور دارند و شاید برخی پشیمان 
شوند و از سر جاده لپه زنک راه خود را 
کج کنند و باز گردند، ولی ما و 

ھای دیگر توقف نکردیم و به راه  خیلی
خود ادامه دادیم. جلوی در پشتی نیز 
ماموران ایستاده بودند و ما بی توجه به 

ھا پیاده شدیم و گل  حضورشان، از ماشین
در دست به داخل رفتیم و از قطعه باالیی 

مان را بر  ھای وارد شدیم و بخشی از گل
تر  ھا ریختیم. مامورانی که آن پایین روی کانال

ایستاده بودند، متوجه آمدن ما شدند و با 
تندی ما را از آن جا بیرون کردند، ولی ما 

ھا را  مقاومت کردیم و باز ھم بخشی از گل
در قطعه باالیی و پایینی ریختیم و ساعتی 
نیز بیرون قطعه منتظر ماندیم تا دیگر 

ھا به ما ملحق شوند. ماموران نیز  خانواده
از چند گاھی ما را تھدید ایستاده بودند و ھر 

کردند که بیرون بروید و ما توجه  می
ھا اعتراض  کردیم و گاھی به آن نمی
ترین حق ماست و  کردیم که این ساده می
  خواھیم ساعتی را اینجا بمانیم.  می

باز ھم تعدادی در حال آمدن بودند و 
شد که باالخره  مان داشت زیاد می جمعیت

دند و ما نیز گروھی ما را از آن جا بیرون ران
ھای باقیمانده را پرپر کردیم  راه افتادیم و گل

و در حال رفتن بر روی جاده ریختیم و سرود 
خوان از گورستان خاوران خارج شدیم. این 

ریزان منظره زیبایی از  حرکت گروھی گل
اتحاد عمل را ایجاد کرده بود و به ما نیروی 

و  چنان با ھم ھستیم دوباره داد که ما ھم
ھا نیز از با  ایم و آن برای دادخواھی ایستاده

لرزند، زیرا این   ما بر خود می ِھم بودن
اند که راه گریزی نیست و  حقیقت را دریافته

باالخره روزی مجبورند در دادگاھی عادالنه 
ھای پرپر شده  پاسخ دھند که با ما و این گل

  اند.  چه کرده

  خاوران با سختی گلباران شد
لیرضا ثقفی خراسانی نیز در صفحه آقای ع

ی فیس بوک خود چنین نوشته است: به 

رسم ھمه ساله در جمعه آخر سال برای 
یاد بود بخون حفتگان مبارز راھی خاوران 
شدیم، ھر چند که میدانستیم ھمانند 
ھمه ساله از ورود جلو گیری خواھند کرد 
اما بدون ادای دین به آن سروان سرفراز 

ا گذراند. از درب جلوئی گلھا نمیتوان عید ر
را به آن طرف انداختیم و از در قبرستان 
بھائی ھا وارد شدیم. دو ماشین پلیس در 
جلو در ایستاده و بھائی ھا را از دیگران 
جدا میکردند. برخی از روی قیافه و برخی 
را با نشان کردن راه نمیدادند. عده ای را 
دم در نگه داشته بودند و چند نفری ھم 
توانسته بودند وارد شوند. ما ھم به صورت 
تک تک وارد شدیم. به محوطه باز جلو که 
رسیدیم چند مامور نیروی انتظامی با داد و 
بیداد ما را به محوطه عقبی فرستادند و ما 
ھم گلھا را برداشته به البالی تک تک 
خادھا گذارشتیم. از صبح خانواده ھا و 

ھمین دیگرانی ھم آمده بودند اما با 
مشکالت باالخره قسمت عقب را گلباران 
کردیم تا یاد و خاطره ان عزیزان را که در 

قتل عام شدند ھم چنان زنده  ۶٠دھه 
  نگھداریم.

بار دیگر ثابت شد که در خفه کردن صدای 
این بخون خفتگان، اصالح طلب و اصول گرا 
و اعتدال گرا ھمه یک برخورد را دارند 

ینه حداقل درست ھمانگونه که در زم
  دستمزد کارگران و زحمتکشان ھم نظرند.
ھنگام بر گشتن یک ماشین پلیس دیگر 
ھم دم در اصلی اضافه شده بود تا نکند که 
گلھای دیگری از این طریق نثار این 

  قبرستان شود.

 یادشان گرامی و راھشان
  اخبار روز  منبع:

  از برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  جامعه نیرومند

 دھی جامعه نیرومند الزم است: برای شکل

  ـ ارگان ھای سرکوب امنیتی برچیده شود.

  ی صنفی و ھا ھای اجتماعی، تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل ـ آزادی سازمانیابی گروه

  سازمان ھای غیردولتی تامین گردد.

  ـ امکان فعالیت آزادانه احزاب سیاسی فراھم آید.

  ـ آزادی رسانه ھا و گردش اطالعات و حق دسترسی مردم به اطالعات تامین و تضمین شود.

ـ آزادی عقیده، بیان، مذھب، ھنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاھرات تامین و تضمین 

  گردد.
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