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 ي خامنه اي علدي سر،ي ت30 كشنبهي روز

 از ي نژاد و برخي محمود احمدداريدر د
 از يمسئوالن و كارگزاران نظام به برخ

 تشي مربوط به واللي مسانيمهمتر
 به ي سخنرانني در ايو. پرداخت

 يني خمي هاشهي اندراموني پليتفص
قرائت امام كه در «:صحبت كرد و گفت

شان از جمله يسخنان، نوشته ها و آثار ا
 و ني آن بزرگوار، كامالً بتنامهيدر وص

آشكار است، به عنوان حجت و شاخص 
مورد قبول نخبگان، زبدگان، مسئوالن و 

 ي غلطريآحاد ملت است، البته گاه تفس
 شود كه كار ي امام ارائه ميدگاههاياز د

  ». استيبد و خاطرناك
  

  
 ريتفس« كه ي آدرس كساني اخامنه
 ي مطرح ميني خمياههادگياز د» غلط

اما واضح است كه طرف .  دهديكنند نم
 يدگاههاي است كه ديحساب او كس

 ي متفاوت از خامنه اي را به شكلينيخم
خامنه .  دانديم»  و آشكارنيكامالً ب«
 عمد دارد كه طرف حساب خود را يا

 همگان ماا.  نكنديبا اسم و رسم معرف
  استي تنها رفسنجانني دانند كه ايم

 متفاوت از مقام »ريتفس« تواند يكه م
 ينيمعظم در مورد گفتار و كردار خم

 درست ري كه كدام تفسنيا.  دهدهيارا
 هي فقي نادرست است، نه مساله ولاي

 صي مجمع تشخسياست و نه مساله رئ
 ريتفس«موضوع فراتر از . مصلحت نظام

مساله .  استينياز سخنان خم» غلط
است كه  »يكار بد و خطرناك «ياصل

 روز كي.  تابدي آن را بر نميخامنه ا
 تي در سا،يقبل از سخنان خامنه ا

 با عنوان ي مطلبي رفسنجانيهاشم
»  جام زهردني اهللا از نوشتي آتيروا«

   نوشتهني در ايرفسنجان. منتشر شد
  

جام زهر را « كند كه عبارت ي مديتاك
 كي ينياز جانب خم»  نوشميم
بوده » به خاطر مصلحت» «انتخاب«

 همان نكته كُشَنده تر از جام نيا. است
زهر است كه خواب مقام معظم را 

 داند كه ي ميخامنه ا.  كنديآشفته م

 ي نظام جمهورتي امني براطيشرا
 سال 24 متفاوت تر از اري بسياسالم
 جام زهر آتش بس را يني خمكهقبل 
 دني نوشياز نگاه خامنه ا.  استد،ينوش

 تي كلتي امن،ي كنونطيجام زهر در شرا
 همان ني كند و اينظام را زهر آلود م

بد و  «هي فقي كه ولستينكته ا
 از ياما رفسنجان.  دانديم» خطرناك

 تي نظام والتي به موضوع امنگرينگاه د
 خالف بر يرفسنجان.  نگردي مهيفق

 صورت خود را يلي كه با سيخامنه ا
 دي دارد، عمد دارد كه بگويسرخ نگه م

انداخته »  روزنيرا به ا كشور يكسان«
 با جهان قهر مي توانينم«اند و چون 

   جام دي با،»مي و به تكامل فكر كنميباش
  

  
 ي بار در مساله اتمني ايگريزهر د

 با كارت تي والتي تا امندينوش
 يالبته رفسنجان. ود شنيتام» اعتدال«
 ي كند كه براي ماني بي را به شكلنيا

. ته باشد قدرت مانور وجود داشيخامنه ا
 جام دني اهللا از نوشتي آتيروا«در 
 سوال و كي به صورت ري مسنيا» زهر

  . مطرح شده استريجواب به شرح ز
  
 سؤال از كي عنوان فقط  به: سؤال«

 نظرتان را درباره خواهم ي ميجنابعال
   دو پرونده دفاع مقدس و هستهاسيق

 كه در يي   دو پروندهد؟يي بفرمايي
 متوجه ملت و يم آنها حق مسّليهردو

 آنها در ياگر هر دو. نظام بوده و هست
 چه مي ترازو قرار دهكيدو كفه 

 دو پرونده نيا اني مييشباهتها و تفاوتها
 از پرونده توان ي ماي آد؟يني ببديتوان يم

 يي   پرونده هستهيدفاع مقدس برا
  م؟يريدرس بگ

  
 باره ني در اخواهم ينم:يرفسنجان

 داني اآلن مكه  ني ايصحبت كنم، برا
 ميياگر بگو. هاستيري گ ميداغ تصم

 ي شباهتيي پرونده دفاع مقدس و هسته 
اگر .  استي داورشي نوع پكيدارند 

 ني بدي باره بحث شود باني در ايروز
 قوم شود تا نظام ي و عقاليما، رهبر
 اآلن اما. ردي بخواهد بگيميهر تصم

 كه يرفسنجان» . به هم ندارنديربط
 كند، در تدارك ي ميمعرف» ما«خود را 

 و يرهبر« است كه همراه با يروز
. رندي الزم را بگميتصم»  قوميعقال
 شكل به ني به ايني خمي حرفهاريتفس

  . شودي مليعمل تبد
  

 ي مي و هم رفسنجاني خامنه اهم
 ي فهم درست از حرفهايتوانند مدع

» فهم«اما مساله بر سر .  باشندينيخم
ر سر تكرار مساله ب. ستي موضوع نكي
 ي خامنه اي عمل است كه براكي

 نجات دهنده ي رفسنجانيكُشَنده و برا
 بر ابزارها و هي با تكيخامنه ا. است

 مقابل دارد در اري كه در اختييفرصتها
شدن » مشروط«كه همان » اعتدال«

 كند و ي ميستادگي است اتشيوال
» كشور «طي با توجه به شرايرفسنجان

هر دو .  كندي فشار وارد مهي فقيبه ول
 مجدد يجناح با شتاب به سازمانده

خود مشغول » لشگر و ساز و برگ«
 ي خامنه اي برايمساله اصل. هستند

 سلسله پاَتك به منظور كيتدارك 
 ي نظام است و براي سرِگكي فظح

 از دست ندادن فرصت در يرفسنجان
  .ي خامنه ايشكست پروژه انتخابات

  
اركت در قدرت و  جدال بر سر مشنيا

 شدت و حدت گرفته يطيثروت در شرا
 تي مردم و حاكمني بيكه جدال اصل
.  كرده استداي پيديهم ابعاد جد

 ني از مهمتريكي گسترده ياعدامها
 از ابعاد خشم، مي ترس رژينشانه ها

.  استيتي نارضامينفرت و انباشت عظ
 كارگران و ي اعتراضيحركتها

ز حركت  رو60 كه در حدود رانيمزدبگ
 ني از ايگري بوده، نشانه دياعتراض

 پوست ريدر بطن و در ز.  استطيشرا
 ي صورت ميجامعه هم حركات اعتراض

باالتر  «ي خامنه اتي والي كه برارديگ
چند نمونه از صدها . است» از خطر

 ي حكومتينمونه كه روزانه در رسانه ها
  . استريبازتاب دارد به قرار ز

  
  اثياهللا غ  تي آري ت19روز چهارشنبه -

 در هيفق ي ولندهي نما،يمحمد  طه نيالد

 تياكنون وضع«:استان همدان گفت
 ي است كه برخيا جامعه ما به گونه 

 با فرهنگ عفاف و دني جنگيزنان برا
 تياگر وضع....اند حجاب مسابقه گذاشته

عفاف و حجاب در جامعه درست نشود، 
 از نظر مشكالت زيوضع جامعه ما ن

 خواهد كايهمچون اروپا و آمر ياخالق
  )فارس(».شد
  
 معاون زاده،ي علزي پرور،ي ت22روز شنبه -

 ي دادگستريريشگي و پياجتماع
 در يخوار روزه «: گفتي غربجانيآذربا

آمارها ...شود يمالء عام جرم محسوب م
 است كه هر سال تعداد نينشانگر ا

 در يخوار  روزه يريموارد دستگ
 شي افزا رو بهي غربجانيآذربا
 و د خواران به عم  از روزهيبرخ...است

 ي به شعائر مذهبي كج با هدف دهن
 نيو حرمت ا] يني به استبداد دديبخوان[

 عمل زشت نيماه مبارك، دست به ا
  )فارس(».زنند يم
 حجت االسالم ر،ي ت21روز جمعه -

 ي ولندهي قائم مقام نما،يرجندي بييرضا
 امروز«: گفتي در خراسان جنوبهيفق

 ي اجتماعي ماهواره ايخطر شبكه ها
از خطر مواد ...  و تري بوك، توسيمانند ف
  )انتخاب(». استشتريمخدر ب

 حجت االسالم ر،ي ت21روز جمعه -
 امام جمعه شهرستان ،يميحسن ابراه

 نماز يها انار در استان كرمان در خطبه
 كه يمردان«: شهرستان گفتنيجمعه ا

 روني از خانه بشيزنان آنها با آرا
 "وثيد" حقشان است كه روند يم

  )انار پرس(». شونددهينام
  

 كوچك و ي مردم در شهرهايوقت
 را به يني دتي حاكمني چننيمتوسط ا
 توان حدس زد كه ي مرند،ي گيسخره م

 بزرگ يدر كالن شهر تهران و شهرها
 و ي خامنه اتي والهي علييرويچه ن

باند .  انباشت شده استياستبداد مذهب
 از انفجار يري جلوگي برايانرفسنج
 ام جدني را به نوشهي فقي ولياجتماع

  . كنندي مقيزهر تشو
  

  ....يادداشت سياسي 

  »غلط، بد و خطرناك «ريتفس
  سامعيمهد

خود » لشگر و ساز و برگ« مجدد يهر دو جناح با شتاب به سازمانده
 سلسله پاَتك به كي تدارك ي خامنه اي برايمساله اصل. مشغول هستند

 از دست ندادن فرصت ي رفسنجاني نظام است و براي سرِگكي فظمنظور ح
  .ي خامنه ايدر شكست پروژه انتخابات

  
 شدت و حدت يطي جدال بر سر مشاركت در قدرت و ثروت در شرانيا

 كرده داي پيدي هم ابعاد جدتي مردم و حاكمني بيگرفته كه جدال اصل
 .است

 شدت و حدت گرفته يطيجدال بر سر مشاركت در قدرت و ثروت در شرا
.  كرده استداي پيدي هم ابعاد جدتيدم و حاكم مرني بيكه جدال اصل

 از ابعاد خشم، مي ترس رژي نشانه هاني از مهمتريكي گسترده ياعدامها
 كارگران و ي اعتراضيحركتها.  استيتي نارضامينفرت و انباشت عظ

 ني از ايگري بوده، نشانه دي روز حركت اعتراض60 كه در حدود رانيمزدبگ
 . استطيشرا
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با پايان يك دور كشمكش بر سر پست 
رياست جمهوري، جدالهاي دروني در 
دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي وارد 

براي باندي . مرحله تازه اي شده است
كه آقايان رفسنجاني و روحاني بدان 
تعُلق دارند، وظايف مقدم، تحكيم 
پيروزي به دست آمده، بهره وري از آن 

تها تثبيت در شكل نتايج مادي و در ان
در مقابل، باند . توازن موجود است

واليت اينك هيچ دستور كار فوري تري 
از محدود نگه داشتن دامنه شكست 
سياست يكدست سازي، جلوگيري از به 
عقب رانده شدن بيشتر و حفظ ابزارها و 
امكانات تاثيرگذاري و خُنثي سازي 

  . ندارد
  

  تحليل سياسي و وظايف تاكتيكي
ن آرايش به معناي شكل گيري اي

 و حركت آن "باال"ژرفش شكافها در 
به سمت ايجاد فاكتهاي جديد و در 

 به مفهوم تشديد آن دسته "پايين"
تضادهاي اجتماعي است كه زير فشار 

 ناچار به عقب "اُصولگرايان"آنها 
نشيني شده و باند مغلوب ميدان يافته 

  . است
همانگونه كه پيداست، نُقطه عزيمت اين 

ل، نگاه به نتايج نمايش انتخابات تحلي
رياست جمهوري به مثابه برآمد يك 
وضعيت مشخص، مستقل از اراده 
حاكمان و تاثير پذيرفته از فاكتورهاي 
فعال سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بين 

  . المللي است
برعكس، هر گاه فرض بر آن گرفته 
شود كه جابه جايي در دستگاه قُدرت، 

سيسه اي است كه محصول تدبير يا د
خود انديشيده و چيده است، در اين 

 "پايين"صورت چشم انداز تحوالت در 
 نيز به گونه كامال متفاوتي "باال"و 

 تصور اين "باال"در . ترسيم خواهد شد
خواهد بود كه تضادها تخفيف يافته، 
بحران سياسي فرو مي نشيند و مسير 
براي اتخاذ تصميمهاي كالن در پهنه 

 -ي و توزيع قُدرت سياسي هسته ا
به همين گونه . اقتصادي هموار مي شود

فرض بر اين گرفته مي شود كه در 
، تضادها به مسيرهاي متفاوتي "پايين"

تغيير جهت داده خواهند شد كه در يك 
ويژگي اشتراك دارند و آن گذر از كنار 
حكومت يا با كمترين تاثير گذاري بر آن 

مت قادر به به بيان ديگر، حكو. است
مديريت جامعه از طريق ايجاد توهم 

 به سود آنها مي شود و در "تغيير"
نتيجه بخشهاي فعال و پيشرو آن را نيز 

  . منفعل مي كند
  

در پهنه عمل، هريك از اين دو تحليل، 
وظايف تاكتيكي به ُكلي متفاوتي را در 

از آنجا . برابر حامالنشان قرار مي دهند
 بر توطيه، از خُروجي كه ديدگاه مبتني

نمايش انتخابات، نيرومند تر شدن 
سيستم حاكم را نتيجه مي گيرد، 
بنابراين دستور كار خود را نيز بايد بر 
اساس اُفت جنبشها و اعتراضهاي 
اجتماعي، عقب نشيني نيروها و مدافعان 
سرنگوني، بسته شدن امكانات ناشي از 
شكافها در دستگاه قُدرت و در مجموع 

در . ش تضادهاي فعال تنظيم كندكاه
چنين صورتي، طبيعي به نظر مي رسد 
كه بخشي از نيروهاي اين جبهه، به 
انفعال خود در برابر شرايط موجود، با 
ُشعارها و برنامه هاي هرچه خيالپردازانه 

  .     و به ظاهر راديكال تر توازن ببخشند
از سوي ديگر، ديدگاهي كه نتيجه 

بيان مستقل نمايش انتخابات را 
تضادهاي و ناهمگونيهاي فعال شده در 
سطح جامعه و در اليه حكومت و تاثير 
متقابل آنها بر يكديگر تحليل مي كند، 
نه فقط باند بازنده در انتخابات، بلكه 

 را در حال عقب نشيني "نظام"مجموع 
بر اين اساس، ارزيابي مزبور . مي بيند

شكل گيري امكانات و گُستره هاي 
شتري براي فعال شدن بخشهاي بي

گوناگون جامعه و طرح خواسته ها و 
مطالبات شان به ويژه در بخشهاي 
پيشرو را در اُُفق رويدادهاي آينده ثبت 

بنابراين، وظايف تاكتيكي اين . مي كند
ديدگاه نيز ماهيتي مداخله گرايانه مي 
يابد و تاثيرگذاري بر رويدادها، تحرُك 

و سو بخشيدن به گرد مطالبات و سمت 
آنها، ارتباط و هدايت نيروهاي فعال 
شده، اشغال و بهره گيري از فضايي كه 
حكومت در هر گام عقب نشيني به جا 
مي گذارد و جز آن را آماج خود قرار مي 

  .     دهد
  

عقب نشيني به عنوان برنامه و 

  سياست
بسا بهتر از گمانه زني در باره توافُقها و 

ت پرده، روند رويدادها و يا جدالهاي پش
گُزينه هايي كه هر يك از بازيگران به 
ميدان مي آورد، مي تواند آشكار سازد 
پروسه اي كه رژيم واليت فقيه در دل 
آن قرار دارد، به سوي تضعيف يا تقويت 

  .   آن در حركت است
نخُستين چالش انتظار پذيري كه 
دستگاه حاكم به درون آن غلتيده، 

به همان . ولت استچينش اعضاي د
ميزان كه به هنگام آغاز كار رسمي 
دولت جديد نزديك تر مي شود، 
كشمكش بر سر تقسيم سهم و نُفوذ در 

آن افزايش يافته و لحن طرفهاي داراي 
آنگونه كه از . نفع، خشن تر مي شود
 از سوي باند –اطالعات النسه شده 

 برمي آيد، آيت اهللا -آقاي رفسنجاني 
يت او به سختي بر نگه خامنه اي و ب

 وزارتخانه اطالعات، كشور و 3داشتن 
خارجه در كُنترُل خود و همچنين 
انضمام وزارتخانه هاي علوم و ارشاد 

  . بدانها، پا مي فشارند
 از نشاندن مهره هاي "رهبر"هدف 

خود در وزارتخانه هاي كليدي، ديكته 
سياست به دولت و داشتن افسار آن در 

ك تاكتيك شناخته اين ي. دست است
شده است كه در مورد دولتهاي پيشين 
نيز به كار گرفته شده تا از آنها 

 دستورها و خواسته هاي "تداركچي"
تفاوت پروسه .  بسازد"مقام معظم"

اجرايي شدن تاكتيك مزبور در حال 
حاضر با دوران دولتهاي آقايان خاتمي و 
احمدي نژاد در اين است كه اين بار نه 

 در تركيب "آقا"ضوع دخالت فقط مو
كابينه علني شده، بلكه به ظرفي براي 

  . چالش و كشمكش تبديل گرديده است
در دو دوره رياست جمهوري رهبر 
اصالح طلبان حكومتي، حجت االسالم 
خاتمي، تشكيل كابينه با چنين چالشي 
روبرو نبود و دست اندازي آقاي خامنه 

 قرار اي به كابينه مورد تفاهم و پذيرش
در دوره هشت ساله رياست آقاي . داشت

احمدي نژاد بر قُوه مجريه، تنها در ميانه 
دوره دوم بر سر وزراي اطالعات و 
خارجه كشمكشي در گرفت كه در 

  .  نهايت با تسليم وي جمع شد
  

  تغيير سياست 
 "سنت"علت قرار گرفتن اين 

بوروكراتيك غير رسمي اما رايج در 
را ابتدا بايد در تاثير خُرد كانون مشاجره 

شدن اقتدار ولي فقيه در جريان 
 و در نتيجه شكست 88خيزشهاي 

سياست قبضه ي قُدرت و يكدست 
آنچه كه پيش . سازي آن جسُتجو كرد

از اين يك امتياز بديهي و به رسميت 
 به شمار مي "رهبر"شناخته شده براي 

رفت، پس از قيام توده اي عليه آقاي 
، ابتدا "اصل واليت فقيه" خامنه اي و

توسط گُماشته او و اينك از سوي 
برندگان نمايش انتخابات به باد پرسش 

  . گرفته شده است
علت ديگر، مضمون تحوالت در ساختار 
قُدرت است كه از تغيير افراد فراتر مي 
رود و تغيير سياست را در دستور كار آن 

نه بحران سياسي و نه . گذاشته است
 معيشتي بدون –اقتصادي بحران 

واگذاشتن سياستهاي معيني در حوزه 
داخلي و خارجي و به دست گرفتن 

بايد در . تدبيرهاي جديد حل پذير نيست
نظر داشت كه فاكتور اين بحرانها، 
زيربناي تحوالت در هيات حاكمه را 
تشكيل مي دهد و همان نيرويي است 
كه زير فشار آن، آقاي خامنه اي و 

امي و امنيتي اش عقب شركاي نظ
  . نشسته اند

همانگونه كه آقاي احمدي نژاد، گُماشته 
ولي فقيه بر منصب رياست جمهوري، 
نماينده سياست و برنامه معيني در 
برخورد به مسايل داخلي و چالشهاي 
خارجي بود، آقاي روحاني نيز رل 
نمايندگي منافع مشخصي را ايفا مي 

كُمك كند كه از راههاي ديگر و به 
از اين . وسايل ديگري تامين مي شود

رو، مساله عوامل اجرايي، صرف نظر از 
اينكه چه سازشي بر سر آن صورت 
گرفته شده باشد، نقش مركزي در مادي 
كردن سياست يافته و از اين راه به يك 
ميدان اصلي جدال در تمام دوره رياست 
جمهوري وي بدل مي گردد كه حرف 

امل ديگري جز نهايي در آن را هيچ ع
  . توازن قوا به زبان نمي آورد

  
  پرسش ُقدرت حقيقي و حقوقي 

نخُستين ايستگاه آقاي روحاني در مسير 
مادي كردن سياست خود، تامين اقتدار 
و نيروي الزم بدين منظور است؛ پيش 
شرطي كه تنها به موازات محدود كردن 

 و باند او در "رهبر"نفوذ و دامنه مداخله 
 و هدايت سياست برآورده مي تعيين
هركس كه در سمت سنگين تر . شود

چوب موازنه نشسته باشد، شيوه و شتاب 
به بيان . حركت آن را نيز ديكته مي كند

روشن، تنها راه سنگين شدن كفه 
اعمال اراده آقايان رفسنجاني و روحاني، 
سبك كردن كفه ولي فقيه و باند او 

از دو مسير دستيابي به اين هدف . است
حوزه ي قُدرت عملي ولي فقيه مي 
گذرد؛ ابتدا نهادها و موسسات رسمي و 
قانوني و سپس اُرگانهاي موازي و غير 

  . رسمي
در طبقه بندي نخُست، وزارتخانه هاي 
كليدي، مجلس و مووسسات بزُرگ 
اقتصادي، مالي و فرهنگي دولتي جاي 
مي گيرد و در رديف بعدي، كابينه سايه 

، اُرگان امنيتي سپاه "ررهب"در بيت 
و زير ) اطالعات سپاه(پاسداران 

مجموعه هاي آن، شبكه هاي اقتصادي 
وابسته به همين اُرگان و وزارت 
اطالعات و سرانجام بسيج و گروههاي 

  . فشار قرار دارد
بدون مسدود كردن اين كانالهاي 

  تاثيرگذاري، دستكاري و اخاذي، 
  4بقيه در صفحه 

  

  .......سرمقاله 

  واليت فقيه، زير ضرب يا در حال پيشروي؟
 نمنصور اما
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 تير، ولي فقيه در ديدار 23 روز يكشنبه 
با گماشته خود، عملكرد احمدي نژاد 

به نظر مي .  سال را تحسين نمود8طي 
رسيد كه اين آخرين ديدار ولي فقيه با 

اما يك هفته . دولت احمدي نژاد باشد
 تير خامنه اي 30بعد در روز دوشنبه 

ترتيب ديدار ديگري با اعضاي دولت را 
  .داد

 تير 23يه در ديدار يكشنبه ولي فق
شرايط وخيم اقتصادي كه كشور را به 
ويرانه تبديل كرده را ناديده گرفت و 
كارهاي احمدي نژاد را به عنوان 

انجام شده توسط دولت » خدمات«
در حالي . معرفي و آن را تحسين كرد

كه منتقدان احمدي نژاد بدون نام بردن 
از ولي فقيه، مسئوليت فاجعه بحران 

تصادي را بر دوش احمدي نژاد مي اق
گذارند، ولي فقيه با حمايت از 

احمدي نژاد بر نقش خود در » خدمات«
تمامي رويدادهاي پيش آمده مهر تاييد 

دولت «خامنه اي با گفتن اين كه . زد
توانست شعارهاي انقالب را سر دست 

نقشه راه را » بگيرد و به آن افتخار كند
 ولي فقيه از .براي جانشين او تعيين كرد

سياستهاي ماجراجويانه احمدي نژاد در 
. مناسبات با جهان خارج دفاع كرد

احساس شرم نكردن «:خامنه اي گفت
در بيان اهداف، انگيزه ها و شيوه هاي 
انقالبي در مجامع جهاني از جمله 

  .»كارهاي بزرگ دولت است
  

 تير حسن 23همزمان در روز يكشنبه 
 پيدا كرد روحاني در مجلس رژيم حضور

و در رابطه با وضعيت خراب اقتصادي، 
آمارهاي غير واقعي احمدي نژاد را 

دولت «:دانست و گفت» ياوه گويي«
آينده خواهد گفت كه چه چيزي را 

  . است» تحويل گرفته
كشور با تورم «:تاكيد كرد كهروحاني 

. » درصدي و بيكاري مواجه است41
در زمينه « داده هاي آماري وي

كالن اقتصادي نظير تورم، متغيرهاي 
بيكاري، رشد اقتصادي و نرخ سرمايه 

 سال از طرف دولت 8كه طي » گذاري
احمدي نژاد ارائه شده را غير واقعي 

  . خواند
  

اكبر تركان مشاور حسن روحاني روز 
 تير در مصاحبه اي  شرايط 23يكشنبه 

تامين «اقتصادي را وخيم ارزيابي و 
ي دولت را چالش اصل» كاالهاي اساسي

وضعيت «:وي گفت. روحاني اعالم كرد
تر از تصور قبلي  اقتصادي كشور خراب

  .»ماست
براي «؛ دولت روحاني گفتاكبر تركان 

آن كه بتوانند يارانه خانواده ها را بدهند 
وي كسري . »بايد قيمتها را باال ببرند

   هزار ميليارد تومان 86بودجه دولت را 
  

ده از  هزار اعالم ش30دانست و رقم 
. طرف احمدي نژاد را غير واقعي دانست

وي تكليف پرداخت يارانه ها را مبهم 
اعالم كرد و گفت كه بودجه سال جاري 

تركان . و درآمدهايش غير واقعي است
 هزار ميليارد توماني 210بودجه «:گفت

 هزار 80داده شده است كه به نظر من 
تومان از درآمدهايش محقق نمي 

ن، دولت براي با حرف تركا. »شود
وي خبر . پرداخت يارانه ها پول ندارد

بنابراين «:باالرفتن قيمتها را داد و گفت
اولين چالش آقاي دكتر روحاني به 

براي آنكه . محض آغاز به كار اين است
بايد . ها را بدهند  بتوانند يارانه خانواده

  ».ها را باال ببرند قيمت
  

حسن روحاني در حالي كه رشد 
 منفي و آمارهاي داده شده اقتصادي را

از طرف دولت را غير واقعي خواند، 
وزراي احمدي نژاد پيشرفتهاي دوران 

  .احمدي نژاد را با آمار گزارش دادند
وزير جهاد كشاورزي در ديدار روز 

 افزايش ، تير با ولي فقيه23يكشنبه 
 درصد گزارش 23صادرات كشاورزي را 

ه يكي از مجلس نشينان با اشاره ب. داد
 درصدي واردات برنج در 93افزايش «

سه ماهه اول سال جاري و واردات بي 
آمار ارائه شده از » رويه و هر ساله گندم

 را غير واقعي كشاورزي دطرف وزير جها
  . دانست

يكي از مجلس نشينان به نام زارعي، 
حرفهاي حسن روحاني در مجلس را 

زاويه «وي . خواند» سياه نمايي«
ميزان «را » برينداشتن با خط ره

حركت براي اعتدال و دوري از هر گونه 
دانست و سفارش كرد كه » انحرافات
 ها »پوست خربزه«مواظب روحاني 

  . دشبا
معاون اول احمدي نژاد در واكنش به 

اعالم «:حرفهاي روحاني و تركان گفت
نرخ تورم از وظيفه بانك مركزي است و 

هر كسي حق ندارد در اين خصوص 
  .»كنداظهار نظر 

وي گفت؛ رئيس جمهور كسي بايد باشد 
بر . كه با ولي فقيه زاويه نداشته باشد

همين منظر پشتيباني ولي فقيه از 
ي صورت مي احمدي نژاد در شرايط

 دولت احمدي نژاد  توب بارانگيرد كه
  . استشدت بيشتري پيدا كرده 

  
رفتن احمدي ،  مجلسدرحضور روحاني 

اه ولي نژاد و اعضاي دولتش به بارگ
فقيه، تركيب كابينه روحاني و تاخت و 

 ارگان ولي ،تاز سرمقاله نويس كيهان
 عليه تركيب احتمالي كابينه حسن ،فقيه

روحاني، نمايي از شكل گيري تضاد و 
جدال باندهاي حكومتي در شرايط جديد 

  . است
اي، دولت احمدي بر خالف نظر خامنه 

نژاد زندگي اكثريت مردم را به تباهي 
احمدي نژاد در قبال . كشانده است

حذف يارانه ها و باال بردن قيمت 
كاالهاي حامل سوخت، مقداري ناچيز 
تحت عنوان يارانه به عده اي پرداخت 

دستمزد پايه كارگران و . نمود
به مزدبگيران در برابر افزايش قيمتها 

بنا بر داده .  پيدا كردطور واقعي كاهش
هاي آماري كارشناسان اقتصادي، 
حداقل دستمزد تعيين شده برابر يك 

در حالي كه . سوم خط فقر است
كارگران و مزدبگيران خواهان 
دستمزدي عادالنه بر 
اساس نرخ تورم و 
سبد هزينه خانوار 

آنها . كارگري هستند
حق خود را مي 
خواهند و مخالف 
سياست صدقه پروري 

. مدي نژاد هستنداح
درآمد حاصل از حذف 
يارانه ها و چگونگي 
هزينه آن، يا پرداخت 
بخش ناچيزي از اين 
منبع درآمد به عده اي 
از مردم همواره مورد 
مشاجره مجلس 
نشينان و دولت 
احمدي نژاد بوده 

بر همين اساس . است
مزد كارگران بر اساس 
واقعيتهاي زندگي افزايش پيدا نكرد، 

همچنان مورد اعتراض موضوعي كه 
  . كارگران است

 اعتراض كارگران و تير ماهدر 
مزدبگيران در اشكال گسترده اي جريان 

عدم پرداخت حقوق يكي از . داشت
محورهاي حركتهاي اعتراضي كارگران 

حرفهاي روحاني و مشاور او  . است
آينده اي ناروشن با فقر و تنگدستي 
 بيشتري براي كارگران و مزدبگيران خبر

  .مي دهد

 

واليت فقيه، زير 

ضرب يا در حال 

  پيشروي؟
  3بقيه از صفحه 

 در نمايش انتخابات و تصرُف "پيروزي"
قُوه مجريه از سطح يك امر صوري و 

اگر چه اين . فرضي فراتر نخواهد رفت
چالش جوهره اي ساختاري دارد و ريشه 
در ناهمگوني بنيادي تري در ساختار 

و حل آن نمي قُدرت دارد، اما پرداخت 
  تواند به آينده و تدبيرهاي كالن موكول 
شود، زيرا قواعد خود را بيش از همه به 
. دستور كار روز و جاري تحميل مي كند

مفهوم رابطه ي مزبور آن است كه 
مهمترين بخش برنامه عمل آقايان 
رفسنجاني و روحاني براي تثبيت جايگاه 
خود در هرم قُدرت يعني، مديريت 

 هسته اي، به گروگان دايمي بحران
  . آقاي خامنه اي و شُركاي او در مي آيد

بنابراين صرف نظر از خواست و اراده 
آقاي روحاني و شُركا، روند كشمكشها 
در پهنه ديوانساالري و چينش دولت به 
گونه ناگُزير به سوي پرسشها و 
تضادهاي بنيادي تري در حوزه قُدرت 

. رفتحقيقي و حقوقي پيش خواهد 
گُنجايش محدود ظرف رژيم واليت 
فقيه براي سازمان دادن سازش در 
سطح كالن از يك سو و تضعيف 
هژموني آقاي خامنه اي براي ديكته 
سياستهاي سازگار با منافع خود، دست 
در دست يكديگر، تجزيه قُدرت را 

  .    ناگزير و اجتناب ناپذير مي سازد
  

  برآمد
قيه سه براي محدود كردن قُدرت ولي ف

 "باال" تالش از -1: گُزينه وجود دارد
در شكل سازشهاي مقطعي يا تغيير 
قواعد بازي به صورت تغيير قانون 
اساسي، تشكيل شوراي رهبري و جز 

 به صورت "پايين" حركت از -2آن 
بسيج جامعه و مختار ساختن آن، بسط 
آزاديها در حوزه احزاب سياسي، 

ه ها و تشُكلهاي صنفي و مدني، روزنام
 تركيبي از اين دو اما با اين -3... 

 به ابزار "پايين"وِيژگي كه نقش فاكتور 
چانه زني محدود مي شود و فضاي 
تحرُك آزادانه آن را نيازها و الزامات 

  .  تعيين مي كند"قُدرت"
انتخاب باند دوباره به قُدرت رسيده 
رفسنجاني، گُزينه سوم است؛ يك خط 

 صندلي كه مشي براي نشستن بين دو
.  نهاده شده است"اعتدال"بر آن نام 

اين همان راه حلي است كه اصالح 
طلبان حكومتي به گونه ناپيگير و 
ناموفقي آزمايش كردند و با اين وجود، 

 "تداركچي"تاثير بي واسطه سياست 
، "نظام"ساز آنها بر ساختار ناهمگون 

 "حاكميت دوگانه"شكل گيري شبه 
   .  بود

  دفاع ولي فقيه از كسي كه فقر را عمومي كرد
 زينت ميرهاشمي
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 "2013سوسياليسم"كنفرانس ساالنه 

امسال ژوئن  ماه 30 تا 27بين روزهاي 
من از .  آمريكا برگزار شد-در شيكاگو 

طرف دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي 
خلق ايران براي دومين سال در اين 

 نفر در آن 1300كنفرانس كه بيش از 
گزارش . حضور داشتند، شركت كردم
تهيه شده زير براي نشريه نبرد خلق 

به اميد آنكه بتوانم از اين راه، . است
تجربياتم از اين كنفرانس استثنايي و 
پرشور را تا حدي كه مجال است، به 
كوشندگان سياسي و نيروهاي چپ 

  .منتقل كنم
  

اگرچه امسال باوجود حضور بيش از 
هزار و سيصد نفر در كنفرانس 

، شمار شركت "2013سوسياليسم "
ال گذشته بود، اما كنندگان كمتر از س

شور و اشتياق آنها كه اكثرشان را 
جوانان تشكيل مي داند، به همان اندازه 
فضاي كنفرانس را گرم و صميمي و 

 روز آموزش، بحث 4. پرتكاپو كرده بود
و گفتگو و مناظره پيرامون سياستهاي 
راديكال و انقالبي و مبارزه براي 
دگرگونيهاي اجتماعي، نه تنها جوانان 

ه همه شركت كنندگان در سنين بلك
گوناگون و از اليه هاي گوناگون جامعه 
را به طور چشمگيري درگير و دخالت 

  . گر كرده بود
 سخنراني و نشست پيرامون 150

موضوعاتي كه شامل تاريخ مبارزه عليه 
نژاد پرستي تا ريشه يابي اعتراضات 
دمكراسي خواهانه در تركيه و تيوريهاي 

ه بحران اقتصادي، ماركسيستي در بار
نقش فرد در تاريخ، تاثير هگل بر 
ماركس و اينكه آيا ما به ديالكتيك نياز 
داريم؟ ونزوئال بعد از چاوز، نظر 
ماركسيستها نسبت به دين، ارتباط 
مانيفست حزب كمونيست با شرايط 
امروز، مبارزه براي فلسطين، امپرياليسم 

، "بهار عربي"در خاورميانه بعد از 
م و دمكراسي، ماركسيسم و ماركسيس

اخالق، اهميت اتحاديه كارگري، طبقه 
كارگر سياست و سنديكاليسم و بسياري 
از موضوعات ديگر مي شد، در جريان 

  .بود
گلن "در پايان اولين روز كنفرانس، 

، فعال سياسي، وكيل و "گرين والد
 -گاردين "مقاله نويس روزنامه 

  كه به علت سفر به خارج كشور"آمريكا
نتوانسته بود حضور داشته باشد، از 
طريق اينترنت در سالن بزرگي كه هزار 
شنونده را در خود جاي داده بود، 

او گزارشگري است كه . صحبت كرد
، "ادوارد اسنودن"براي نخستين بار 

افشاگر رسوايي جاسوسي آمريكا از 
شهروندان خود و ديگر كشورها را علني 

اين در . كرد و با او به مصاحبه نشست
واقع يكي از چشمگير ترين و برجسته 

تنها يك . ترين بخشهاي كنفرانس بود
 هزار و 40روز بعد، كليپ صحبتهاي او 

سپس بيش از صد هزار بار بازديد كننده 
گرين والد در سخنراني خود پس . داشت

:  گفت"ادوارد اسنودن"از ارج گذاري از 
اسنودن در نهايت با افشاگري خود اين "

را داده است كه نمي خواهد در پيام 
جهاني زندگي كند كه دولت آمريكا 
اجازه داشته باشد به اطالعات شخصي 

وجدان او به وي . افراد دست درازي كند
اجازه نمي داد كه در جهاني زندگي كند 
كه حقوق خصوصي افراد پايمال شود، 
. در جاييكه مي توانست مانع آن بشود

   ".همه ما بايد از او بياموزيم
اگر شما يك گام شجاعانه ": وي افزود

به عنوان يك فرد پيش بگذاريد، 
حركت . توانسته ايد جهان را تغيير دهيد

شما بر زندگي انسانهاي ديگر تاثير مي 
گذارد و آنها هم به نوبه خود بر ديگران 
تاثيرگذارند و ديگران بر ديگران، زيرا 

هرگز به نيروي . "شجاعت واگير دارد"
  ."ي تغيير جهان شك نكنيدخود برا

برنامه پاياني شب دوم به گروهي از 
آموزگاران و دانش آموزان و خانواده 
هاي آنها اختصاص داده شده بود كه در 
نيويورك، شيكاگو و سياتل دست به 
مبارزات سختي عليه ناهنجاريهاي 

در اين بخش، دو . آموزشي زده بودند
تن ار سازمان دهندگان اين اعتراضات 

رگ و چند دانش آموز كه شامل يك بز
 ساله نيز مي شد، 9دانش آموز 

  . سخنراني كردند

مسايل مربوط به زنان از جمله 
. موضوعات طرح شده در كنفرانس بود

در جلساتي كه با اين محتوي برگزار 
مي شد، سخنرانان به كرات در پيرامون 
اينكه ماركسيسم و ديگر تيوريها چگونه 

يتي برخورد كرده با مساله تبعيض جنس
  .اند، سخن گفتند

نكته چشمگير ديگر، سالن بسيار بزرگي 
بود كه در آن هزاران جلد كتاب عرضه 

شده بود كه در گوناگوني، نوع و كميت 
  .و كيفيت كم نظير بود

در اين كنفرانس كه از نظم، برنامه 
ريزي و سازمان يافتگي قابل توجهي 

ش شده بود تا تعادلي برخوردار بود، تال
نسبي بين تيوري و تاريخ با استراتژي 

هر . براي مبارزات كنوني ايجاد شود
مبحثي، گفتگوها و ايده هاي تازه اي را 
با شور و اشتياق شركت كنندگان به 

  .وجود مي آورد
  

در مجموع، آموزشها و گفتگوها طوري 
تنظيم شده بود كه هر فردي با دست 

گردد و آموخته هايش پر از كنفرانس باز 
را در ميدان مبارزاتي جامعه به كار 

  .اندازد
 12از آنجايي كه در هر يكساعت و نيم، 

 سخنراني در 48سخنراني و روزانه 
برنامه گنجانده شده بود، بايد حضور در 
مباحث و سخنراني بنا بر سليقه و 

در . كنجكاوي خود انتخاب مي شد
آن اينجا به برخي از مباحثي كه در 
  : حضور داشتم، خالصه وار مي پردازم

  
: نبرد براي ميدان تقسيم

 سياست و - تركيه "تحرير"

  مبارزه در خاورميانه

، مقاله "تام گنه"در اين نشست ابتدا 
نويس ديدگاه بين المللي و نشريه 

 و نويسنده "كارگران سوسياليست"
 سخنراني "بهار به تركيه مي آيد"مقاله 

اريخ تركيه پرداخت وي بيشتر به ت. كرد
و گفت بدون آشنايي با تاريخ اين كشور 
و به ويژه دوران آتاتورك نمي توان 
جنبشي را كه در اين كشور در جريان 

  .است، درك كرد
تركيه فصل تازه اي در ": او سپس گفت

مبارزات خاورميانه گشوده و همه ما مي 
دانيم كه اين مبارزات داراي نقاط 

ز آنها همين مشتركي است كه يكي ا
است كه از شيكاگو و نيويورك تا قاهره 

و استانبول، آماج سركوب خشن پليس 
  ".قرار گرفته است

پس از سخنان وي، يك زن خبرنگار 
مشاهدات عيني خود از خيزشهاي تركيه 

در تركيه مردم ": او گفت. را شرح داد
اعتمادي به احزاب دولتي ندارند، زيرا 

البات خود هيچيك از آنان را حامي مط
در حاليكه احزاب مردم را از . نمي دانند

رويارويي با حكومت باز مي داشتند، 
مردم آنها را دعوت به پيوستن به 

احزاب سياسي . اعتراضات مي كردند
حاضر در پارلمان تركيه بسيار عقب تر 

همزمان احزابي . از مردم هستند

 نيز به ميدان نمي "پ پ ك"همچون 
خودشان شركت مي آمدند، اما كوردها 

  ".كردند
 50وي از گسترده شدن اعتراضات به 

شهر در تركيه و همچنين نقش 
چشمگير زنان گفت و سپس تركيب 

  :شركت كنندگان را بدين قرار بيان كرد
 درصد معترضان را دانشجويان 42

 درصد آنها 15تشكيل مي دادند كه 
 35. دوره فوق ليسانس را مي گذراندند

گان نيز دانش آموز درصد شركت كنند
 درصد 94در ميان معترضان، . بودند

 درصد وابسته به 6مردم عادي و تنها 
اتحاديه ها نيز . گروه هاي سياسي بودند

  .بخش مهمي را در بر مي گرفتند
نيروهاي اپوزيسيون تالش ": وي افزود

مي كردند كه رهبري جنبش را به 
دست گيرند، اما مردم نگذاشتند، زيرا به 

 با اينحال .نيز اعتماد چنداني ندارندآنها 
چپ انقالبي به مردم سازماندهي، اتحاد 
با هم و ايستادگي در برابر سركوب را 

از سوي ديگر، اين . آموزش مي داد
اعتراضات بخش وسيعي از ليبرالها و 

  ".راست ميانه را نيز در بر مي گرفت
در اينجا وقتي من نظر سخنران را 

 معترضان از درباره اينكه بخشي از
اردوغان خواسته اند به اپوزيسيون 
: سوريه كمك نكند، جويا شدم، گفت

  ما نبايد به معترضان سوري كمك "
  6بقيه در صفحه 

   آمريكا- در شيكاگو "2013سوسياليسم "گزارشي از كنفرانس 
 ليال جديدي
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  5بقيه از صفحه 
كنيم، زيرا آنها خودشان بايد بدون 

   ".دخالت خارجي به پيروزي دست يابند
وي در برابر اين يادآوري كه ديكتاتور 

روسيه و (سوريه با كمك خارجي 
اعتراضها و مخالفان ) جمهوري اسالمي

. را سركوب مي كند نيز سكوت كرد
، فعال و خبرنگار "يوسف خليل"

االتي در اين سرشناس سوري كه مق
زمينه نوشته و معتقد است چپ بايد 
حامي كمك نظامي به مردم سوريه 
باشد نيز در اين نشست حضور داشت و 

وي مخالفت . نظرات خود را بازگو كرد
خود را با عدم حمايت از انقالب مردم 

  .سوريه ابراز نمود
  

  جوامع سوسياليستي آينده 

  

، "مايكل سميت"سخنران اين بخش، 
 نوشته هاي " نويسنده كتابوكيل و

چه كسي چه " و "60وكالي سالهاي 
مركز " و مدير "گوارا را به قتل رساند؟

  . بود"حقوق قانون اساسي
تصور "وي سخنان خود را با شعر ترانه 

 جان لنون آغاز كرد و از كار "كن
مشترك سه نفره براي تدوين كتاب تازه 

تصور كن يك آمريكاي "خود به نام 
وي در .  سخن گفت" راسوسياليست

ضرورت تدوين اين كتاب توضيح داد، 
هيچكس به درستي نمي داند 
سوسياليسم چيست و ماركسيسم زندگي 
در جامعه سوسياليستي را تعريف نكرده 

او سپس به جزييات بيشتري از . است
كتابش اشاره كرد و گفت، اين كتاب 

  :داراي سه بخش است
   يسماعالم جرم عليه كاپيتال: بخش اول

مجموعه نوشته هايي از : بخش دوم
افراد گوناگون پيرامون موضوعات و 

   واقعيتهاي سخت سرمايه داري
چگونه در يك سيستم : بخش سوم

  سوسياليستي زندگي خواهيم كرد
ماشين سرمايه ": وي در توضيح گفت

داري اگر ماشين مكانيكي بود، بازسازي 
آن آسان بود، ولي سرمايه داري 

كه هر قسمتي از آن را سيستمي است 
بخواهي تعمير كني، در نقطه ديگري 
خرابيها را بازتوليد كرده و تعميرات را 

   ".بي اثر مي كند

يك سوم مردم جهان در ": او ادامه داد
پايين تر از حتي خط فقر زندگي مي 

 هزار كودك از گرسنگي 25روزانه . كنند
مي ميرند؛ امري كه به خوبي قابل 

ا ثروتي كه در جهان ب. پيشگيري است
 7موجود است، مي توان براي تمام دنيا 

. برابر تغذيه سالم و مكفي تر تهيه كرد
 درصد كودكان نمي توانند 20در آمريكا 

 وعده غذا در روز داشته باشند و اين 3
. وضعيت براي سياهپوستان بدتر است

اگر به خدمات اجتماعي نگاه كنيم، مي 
در . اريمبينيم چه وضعيت دهشتناكي د

 برابر 5اين كشور تعداد خانه هاي خالي 
نزاع اقتصادي . تعداد بي خانمانها است

اكنون به نزاع نظامي تبديل شده، اما 
  . رسانه ها در اين مورد سكوت مي كنند

ما هر چه بيشتر در مورد ": وي افزود
اين ناهنجاريها بدانيم، بيشتر مي 
 توانيم مردم را در مبارزه براي به دست

 در .آوردن سوسياليسم آماده كنيم
نظام سوسياليستي مردم در همه امور 

مطالبات شان را مطرح . دخالت دارند
مي كنند و اگر نمايندگان شان خالف 
. كردند، بي درنگ اخراج مي شوند

همه ي منابع در خدمت تامين 
نيازهاي مردم قرار خواهد داشت و نه 

مثال ما . عرضه محصوالت غيرضروري
وع دئودرانت الزم نداريم، اما  ن12

وقتي اين را مي گوييم، فورا مي گويند 
  "!سوسياليستها بو مي دهند

ما بايد سوسياليسم را ": وي گفت
بايد . تعريف كنيم و بگوييم كه چيست

استراتژي را مشخص كنيم، بايد بگوييم 
معناي سوسياليسم، مالكيت دولت بر 
اقتصاد نيست، بلكه كنترل دمكراتيك 

   ".تصاد توسط مردم استاق
وي به نوشته اي از دختر ماركس در 
باره سفر خود به آمريكا اشاره كرد كه 

اكثر مردم در اين ": در آن مي نويسد
كشور نمي دانند سوسياليسم چيست و 
وقتي براي آنها توضيح مي دهي، 

  ."ميگويند، پس من سوسياليست هستم
 يادآور شد كه وقتي در "مايكل سميت"

 به دانشگاه مي رفته، فقط سه 60دهه 
كتاب ماركسيستي براي فعاالن سياسي 

اما شما در "در دسترس بوده است، 
سالن بغل همين اطاق، به اندازه نيمي از 

  . "يك زمين فوتبال كتاب داريد
سخنرانان اين نشست همچنين گفتند 
كه آمريكا تا كنون شاهد دو انقالب 
بوده است، يكي براي استقالل و 

سومين . ري براي پايان برده داريديگ
. آن بايد براي سوسياليسم باشد

كمونيستها ضمن اينكه بايد براي 
خواستها و رفورمهاي مشخص تالش 
كنند، ضروري است كه استراتژي خود 

مردم بايد بدانند . را معرفي كنند
سوسياليسم به معناي دمكراتيزه شدن 
اقتصاد است، يعني زماني كه 

دي با شركت خود آنها تصميمهاي اقتصا
بايد سوسياليسم را . گرفته مي شود

فهميد و به طور روشن براي مردم 
بايد براي به دست آوردن . تعريف كرد

در نهايت، بدون . آن سازماندهي كرد
داشتن دمكراسي و دخالت كامل 
كارگران، امكان برقراري سوسياليسم 

  . هم وجود ندارد
  

  امپرياليسم در خاورميانه

، "وائل االسدي" نشست، در اين
 "بهار عربي"تحليلگر مصري، در باره 

گفت كه اين سلسله خيزشها زماني رخ 
داد كه آمريكا پس از جنگ در عراق 

مردم به شدت مخالف . تضعيف شده بود
آمريكا بودند و عليه حكومتهاي خود كه 
. وابسته به آمريكا بودند، به پا خاستند

كا تكان آنچه كه بيش از همه براي آمري
آمريكا . بود، انقالب در مصر بوددهنده 

قصد داشت با جذب مصر به سرمايه 
داري، سياستهاي صندوق بين المللي 
پول را پيش برده و همچنين منافع 

در جريان . اسراييل را تامين كند
اخوان "خيزشها، آمريكاييها دريافتند كه 

 مي تواند هم سياستهاي نو "المسلمين
افع  ليبرالي را ادامه دهد، هم من-

اسراييل را تامين كند و هم از منافع 
در . ارتش كه حامي آنهاست، دفاع كند

محمد "، "تايم"نهايت هم مجله 
  ". ناميد"مرد سال" را "مرسي

وي در پايان تاكيد كرد كه پروسه 
انقالبها در منطقه ادامه خواهد داشت و 
وظيفه كنوني ايجاد يك جنبش ضد 

ب امپرياليستي براي جلوگيري از فري
  . خوردن مردم انقالبي است

  
، نويسنده "يوسف خليل"سخنران بعد، 

وي در بخشي از . و فعال سوري بود
ريشه هاي ": سخنان خود گفت

سكتاريسم قومي و مذهبي توسط اسد و 
. پدرش در سوريه كاشته و رشد داده شد

اسد كه خود را سكوالر مي ناميد، بيش 
  ".از عربستان سعودي مسجد ساخت

ورد گروههايي كه به مذاكره با او در م
اسد تن مي دهند، گفت كه آنها مي 
خواهند فرش را از زير پاي انقالبيون 

وي گفت، عده اي استدالل مي . بكشند
كنند اگر آمريكا به مخالفان اسد سالح 
بدهد، ايران هم با دست باز تر به 

از اين . حكومت سوريه سالح مي فرستد
ضمن اينكه رو انقالبيون تصميم گرفتند 

سالحهاي خود را زمين نمي گذارند، 
تجمعات و اعتراضهاي خياباني را 

  .افزايش دهند
مردم ما فهميده اند كه ": وي افزود

حزب اهللا به اسد و رژيم ايران نزديك 
اسراييل هم كنار نشسته و مي . است

از . گويد بگذار اينها همديگر را بكشند
اين رو ما به اين نتيجه مي رسيم كه 
حزب اهللا در مسير منافع اسراييل گام 

  ".بر داشته است
اين آسان ":  ادامه داد"يوسف خليل"

است كه بياييم و از حضور امپرياليسم 

آمريكا و ناتو و مضرات افروخته شدن 
جنگ در سوريه حرف بزنيم و يا بگوييم 
اينها در باره استفاده سالح شيميايي 
توسط اسد دروغ مي گويند و مي 

.  راه براي تهاجم نظامي باز كنندخواهند
بعد هم براي خودمان كف بزنيم كه اين 
جريانات را افشا كرده ايم، دست رد به 
سينه انقالبيون سوريه بزنيم و مدعي 
شويم دست آمريكا و القاعده در كار 

  .اما اين ساده نگري بيش نيست. است
شايد سر و صدا در مورد استفاده از 

 اي با دروغهاي سالح شيميايي را عده
بوش مقايسه مي كنند، اما اين بسيار 

نخست اينكه اكنون يك . متفاوت است
 در "بهار عربي"جنبش گسترده به نام 

ديگر آنكه، . خاورميانه در جريان است
مردم سوريه دو سال است كه عليه 

 سال او و خانواده اش 40ديكتاتوري كه 
بر آنها حكومت كرده اند، به پا خاسته 

 اما در بسياري از گزارشات ابدا اند،
صحبتي از جنبش عمومي مردم سوريه 

ما بايد اين حرف كه انقالب . نيست
سوريه نقشه امپرياليستها است و يا 

 تمام شده و "بهار عرب"اينكه 
.  رسيده را كنار بگذاريم"زمستان عرب"

ما بايد به آنچه كه اتفاق افتاده به 
 نگاه عنوان عبور از يك پروسه انقالبي

كنيم كه هنوز تا مقصد فاصله زيادي 
همچنين بايد درك كنيم كه پديده . دارد

اي به عنوان انقالب كامل و خالص 
انقالب اليه هاي مختلف . وجود ندارد

اجتماعي را به حركت در مي آورد و 
ميليونها انسان را در بيشتر مواقع براي 

  . اولين بار به خود جذب مي كند
ن تاريخ خود هستند مردم در حال ساخت

و در بسياري از مواقع تحت بدترين 
دهها سال . شرايط قرار دارند

ديكتاتوري، هر گونه حزب سياسي 
مستقل، سازمانهاي كارگران و اتحاديه 

اين واقعا احمقانه . ها را نابود كرده است
است كه فكر كنيم تحت اين شرايط، 
انقالب در سوريه در چهره يك انقالب 

نامه هاي فرموله شده انقالبي كامل با بر
 ماركسيستي به رهبري طبقه كارگر -

  . ظاهر خواهد شد
ما هم ضد امپرياليسم هستيم، ولي اين 
بدين معني نيست كه مردم سوريه را 
پس بزنيم فقط به اين دليل كه 
واشنگتن خواستار دخالت در اين جريان 

يك حركت واقعي ضد . است
نين امپرياليستي، به مرزبندي با چ
 90جنبشي نمي پردازد؛ جنبشي كه 

هزار نفر در آن جان دادند، صدها هزار 
  ". ميليون آواره دارد5نفر زخمي و 

  
 بود كه "شان جوزف"سخنران بعدي 

قرار بود در باره مساله ايران صحبت 
سخنان او بر پايه اطالعاتي از . كند

تبليغات رسمي جمهوري اسالمي در 
  ود قرار رسانه هاي انگليسي زبان خ

  7در صفحه بقيه 
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  6بقيه از صفحه 

  
گرفته بود، به صورتي كه در بيشتر 
موارد مي شد آن را كپي برابر اصل 

از اين رو در پايان نه تنها به . دانست
شيوه تحليل و اطالعات سطحي وي 
اعتراض كردم، بلكه بحث عدم آگاهي 
كنفرانس از مسايل ايران را به ميان 
. اعضا و برگزاركنندگان كنفرانس بردم

ن بحث با استقبال روبرو شد گشايش اي
و آنها در پايان خواستار تداوم يافتن آن 
و كسب اطالعات بيشتر از جانب 

  .سازمان ما شدند
  

   چشم انداز براي چپ

  

احمد "در نشست با اين عنوان، 
رهايي "، نويسنده كتاب "شاكي

   و همچنين"سياهپوستان و سوسياليسم
  

  
سوسياليست بين " سردبير نشريه 

وي .  به ايراد سخنراني پرداخت"المللي
گفت كه چپ بايد همواره چشم 
اندازهاي خود را مورد بحث و گفتگو 
قرار دهد، اما اين چشم اندازها نبايد 
آرزوهاي تخيلي باشد، بلكه بايد بنا بر 

چشم . تحليل واقعي ترسيم گردد
اندازهايي كه برپايه تخيل و دور از 

و ا. واقعيتها باشد، رويايي بيش نيست
تاكيد كرد بايد از چشم اندازها به عنوان 
راهنماي عمل استفاده كرد و در اين راه 
هر چه سازمان سياسي ما بزرگ تر 
شود، امكان به واقعيت پيوستن چشم 

  .اندازها نيز بيشتر مي شود
 70براي نمونه ما در دهه ": وي افزود

مي گفتيم بحرانها، سرمايه داري را به 
 چه شد كه خودمان زانو در مي آورد اما

 سال بعد 35متالشي شديم؟ بحرانها 
هنوز باقي مانده و حتي گسترش پيدا 

 مال آنهاست 80ما مي گفتم دهه . كرده
 از آن ما خواهد بود، اما مي 90و دهه 

بينيم كه سرمايه داري نه تنها نابود 
نشده، بلكه در شكل ديگري گسترش 

  .پيدا كرده، در فرم رياضت اقتصادي

ن، طبقه كارگر به شكل وسيع همزما
تري گسترش پيدا كرده، اما ما هنوز 
. يك تعريف جهاني از اين طبقه نداريم

ولي امروز ما يك 
مقاومت جهاني داريم، 
شايد نه از ديد خودمان 
. ولي از ديد طرف مقابل

اين مقاومت جهاني عليه 
اما .  ليبراليسم است-نو 

ما هنوز بيان سياسي 
پ بايد چ. براي آن نداريم

دوباره سازي بشود و به 
اين منظور سكتاريسمي 
كه در روشنفكران وجود 
دارد و آنها را در شكل 
طرفداران تروتسكي، مائو 
و غيره از هم جدا مي 
كند، بايد كنار گذاشته 

اگر مي خواهيم چپ رشد كند، نياز . شود
داريم كه دريچه بحث و گفتگو باز 

  .بشود
يم چطور شد براي نمونه نگاه كنيم ببين

 توانست به "سرييزا"در يونان 
موفقيتهاي چشمگيري دست پيدا 

براي اينكه آنها براي چپ با . كند
. ديدگاههاي متفاوت جا باز كردند

اگر ما بتوانيم ظرفي براي در 
برگرفتن تفكر و ديدگاه هاي 
سياسي گوناگون ايجاد كنيم، مي 

   . رشد كنيم"سرييزا"توانيم مانند 
كه بايد توجه داشته نكته ديگري 

باشيم اين است كه نسل جديد با 
زباني كه ما درگذشته صحبت مي 
كرديم، امروز حرف نمي زند ولي 

در آن زمان من . بايد ياد بگيرد
خودم خيلي راحت راديكال شدم، 

  ".ولي امروز ديگر اينطور نيست
 سخنان خود را با تاكيد "احمد شاكي"

 بر لزوم همراهي چپها با جنبشهاي
كوچك، صنفي، محلي و غيره و 
سازماندهي آنان و اينكه چپ سازمان 
يافته بايد همواره رابطه خود را با 
كارگران و زحمتكشان جامعه افزايش 

  .دهد، به پايان رساند
  

در پايان سخنراني وي، سوواالت و 
  .نظرياتي ارايه شد

كساني كه نمي :  جواني سوال كرد-
د چكار توانند كتابهاي سخت را بخوانن

بايد بكنند؟ در جواب يك نفر از ميان 
تالش كنيد مطالعات ": جمع گفت

جمعي و سپس بحث و گفتگو پيرامون 
مطالعات داشته باشيد و همچنين بحث 
پيرامون اين موضوع كه چگونه 

  ."مطالعات را مادي كنيم
ما بايد زباني پيدا ":  يك نفر گفت-

كنيم كه با آن بتوانيم چپ را معرفي 
  ".كنيم

:  يكي ديگر از شركت كنندگان پرسيد-
به كساني كه با ما آشنا مي شوند و از "

ما مي پرسند چرا شماها با هم يكي 

نمي شويد، بايد چه پاسخي بدهيم؟ 
كساني كه اصال تصوري از تشكيالت 

 "ندارند؟

   
، عضو كميته "آنتونيو داواناوس" -

حزب چپ راديكال  ("سيريزا"مركزي 
 اين سخنراني در صندلي كه در) يونان

حضار نشسته بود، در باره پيروزي 
چشمگير اين حزب و پروسه تكاملي آن 

ما از فوروم ": وي گفت. توضيح داد
اجتماعي يونان شروع كرديم و اين به 

طي اين پروسه . ما خيلي كمك كرد
 سال طول 13براي ما آسان نبود، 

 هم چپ "سيريزا"كنون ما در ا. كشيد
راديكال داريم هم كمونيست و هم 
احزاب استالينيستي و هم پيروان 

در جمع ما انتقاد هم هميشه . تروتسكي
مي شود، ولي ما مي دانيم كه بايد در 

  ."كنار هم باشيم
  
من با نظر رفيق ":  رفيق زني گفت-

احمد شاكي مخالفم كه هر چه سازمان 
 بيشتري مي گذارد، بزرگ تر باشد تاثير

زيرا اگر سازماني منسجم و متفكر 
داشته باشيم، حتي اگر كوچكتر باشد، 

  ."تاثير مهم تري مي گذاريم
گوش ":  رفيق ديگري يادآور شد-

كردن به حرف مخالفان كافي نيست، 
  ."بايد براي ياد گرفتن گوش كرد

:  يك شركت كننده هم معتقد بود-
كشان چپ بايد به كارگران و زحمت"

بگويد انقالب تمام نشده و به اين زودي 
دستاوردها دوره اي . تمام نمي شود

بايد تالش و . هستند و ادامه دارند
پس . مبارزه و مقاومت را تعطيل نكرد

روي، پيشرفت، باال و پايين، شكست و 
پيروزي وجود دارد، ولي بايد ادامه 

  ".داد
در شماره آينده به مباحث بيشتري از 

پال ( شخصيتها در تاريخ جمله نقش
، ماركسيستها در باره دين چه )دوماتو

، ماركسيسم و )بيل رابرت(مي گويند؟ 
و همچنين ) جسيكا هنسن ويور(اخالق 

 در باره "آنتونيد داواناوس"سخنراني 
  .جنبش در يونان مي پردازم

   

  

تشديد خشونت در 

سياهچالهاي قرون 

  وسطايي ولي فقيه
  زينت ميرهاشمي

    تير30خبر يكشنبه فراسوي 
در حالي كه آزادي زندانيان سياسي 
يكي از خواسته هاي فراگير و گسترده 
مردم شده، خشونت و وحشيگري در 
. سياهچالهاي رژيم افزايش يافته است

حمله وحشيانه و سازماندهي شده 
ماموران گارد زندانهاي اوين و قزل 
حصار به زندانيان بي دفاع نشانه ضعف 

ديكتاتورها در برابر . م استو زبوني رژي
ترس از سرنگوني و براي دفاع از 
خودشان آسان ترين كار را سركوب 

  . زندانيان بي دفاع مي بينند
 مزدور رژيم به بند 150يورش بيش از 

 زندان اوين و ضرب و شتم آنان، 350
فشار و آزارهاي بي حد در زندانهاي 
تبريز و زاهدان در روزهاي اخير واكنش 

. در برابر بحران حكومتي استرژيم 
تعدادي از زندانيان در زندانهاي مختلف 

 اوين تا زندان تبريز در 350از بند 
اعتراض به شرايط غير انساني و توهين 
. آميز در اعتصاب غذا به سر مي برند

رژيم با تكيه بر نمايش انتخاباتي و 
خيال بافي عده اي كه تقال مي كنند 

ن ارائه دهند، چهره لطيفي از خشونتگرا
در همين يك ماه و نيم سركوب و فشار 

  . را افزايش داده است
زندانيان سياسي قربانيان بي دفاع 
جنبش مردمي و گرفتار در پنجه هاي 
خون آلود ديكتاتوري واليت فقيه 

خشونت بر زندانيان سياسي . هستند
خشونت دولتي و سازمانيافته و نقض 

تار رف. آشكار حقوق بشر و محكوم است
وحشيانه رژيم در زندانها مهمترين نشانه 
براي اثبات اين انديشه است كه اين 

هر . رژيم ذره اي اصالح شدني نيست
ديكتاتوري در برابر فشار مردمي وقتي 
مجبور به عقب نشيني شود اولين گام را 
در آزادي زندانيان سياسي نشان مي 

آزادي زندانيان سياسي خواست . دهد
ير جنبش ضد ديكتاتوري عادالنه و فراگ

است كه بايد هر چه بيشتر فراگير شده 
و تبديل به نيروي مادي براي عملي 

  . شدن آن شود
  

  
  
   

  آمريكا- در شيكاگو "2013سوسياليسم "گزارشي از كنفرانس 
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 به كه مصر مردم انقالب دوم موج
 اخوان و مرسي دولت براندازي

 در لرزه به را جهاني انجاميد، المسلمين
 مبارزه براي تحقق پروسه و آورد

 وارد را مصر ملت بنيادين خواستهاي
 دولت براندازي. ساخت نويني مرحله
 ترفند ها، توده انبوه نيروي توسط مرسي

 دوران انپاي بر مبني اصالحات، مدعيان
 بي اثر را 2011 ژانويه 25 انقالب
 انقالب بودن زنده بر برعكس، و ساخت

به  ستم تحت هاي توده انقالبي نقش و
 آن عامل ترين اصلي و مهمترين مثابه
 ارزنده و انقالبي نقش. گذاشت صحه

 ژوئن سي در انقالب اجتماعي گردانهاي
 ناگسستني پيوند بر مصر جاري سال
 زوال و ها توده يخيزش انقالب بين

 داشته داللت دولت ضد انقالب محتوم
 كند، مي اشاره ماركس كه و همانطور

 شكلهاي كه كرد عمل مامايي همچون
 شكست درهم را مرده و متحجر سياسي

 نوين جامعه آبستن را كهنه جامعه و
  .ساخت
 شروع از هنگام امپرياليستي، هاي رسانه

 اخوان دولت عليه مصر مردم انقالب
 گونه به كماكان امروز تا مسلمينال

 مردم انقالب كنند مي تالش رياكارانه
 كه دولتي عليه ارتش كودتاي را مصر

 رسيده قدرت به دموكراتيك انتخابات با
 استريت وال". كنند معرفي جهانيان به

 با ،2013 ژوئيه ششم مورخ "ژورنال
 دولت ،"قاهره كودتاي از بعد" تيتر

 آلنده سالوادر دولت با را مرسي محمد
 بايد مصريها": ادامه داد و دانست برابر

 به ژنرالهاي اگر باشند شانس خوش
 آگوستو" رسيده از جنس قدرت

 سال هفده طي كه  باشند"پينوشه
 نفر هزار سي به نزديك ترور، حكومت

 سه شدن كشته سبب و كرد شكنجه را
 مدافع رفرميستهاي وليكن شد، نفر هزار

محلل  و گرفت ه كارب اقتصاد بازار را
  ".شد دموكراسي به گذار

 سفير ،"پاترسون آن" راستا، همين در
خيزش  با مخالفت در قاهره، در آمريكا

 به خطاب مرسي، دولت توده اي عليه
 كه اند مدعي بعضيها": گفت مصريها

 انتخابات از بهتر اي  نتيجه خياباني عمل
 دولت  گويم، مي صادقانه داشت، خواهد

 ادعا اين به شدت به  منخود و من
  )1 (".مشكوكيم

 منافع كه دست اين از مواضعي صاحبان
 طبقاتي معيني را نمايندگي مي كنند،

 ها توده مستقل عزم و اراده تا درصددند
 قدرت مشروع جهت باالترين به عنوان

 و مكتوم تحقير، را جامعه خود در تغيير
 ثابت تاريخ عينيت اما نمايند، تحريف

 ها توده ورود با انقالبها كه است كرده
 به راستي آنچه آزاد سازي و خيابانها به

 توسط وليكن آنهاست به متعلق
 آغاز آمده، در تصرف به مستبدان
 كه دهد مي نشان تاريخ. است گرديده

 بدون دموكراتيك حقوق استقرار
 ممكن ستم تحت هاي توده اعتراض

 "دموكراسي" مقوله جايي كه تا نبوده،
 سياسي تحوالت. است قالبان برآمد

دگرگونيهاي   در انگليس،1688 و 1649
 عليه در فرانسه هيجدهم عميق قرن

 فرا را اروپا سراسر كه مطلقه سلطنت
 و 1905 قيامهاي توده اي و گرفت
 مطلقه حكومت پايان كه روسيه 1917

 زير همگي رساند، ثبت به را تزاريسم
  .پذيرفت صورت انقالب پرچم

  

 مردم از نفر ميليونها يزن ژوئن سي در
مصر، دو سال پس از سپري شدن 

 به اعتراض در انقالب عليه مبارك، 
 و بر محور مطالبات شان تحققِ عدم
 به "دموكراسي و آزادي نان،" شعار

 قاهره و شهرهاي استانهاي خيابانهاي
 مناطق ديگر و دلتا، سوئز اسكندريه، نيل
 گيري كناره و خواستار مصر سرازير

 قدرت از المسلمين اخوان و يمرس
 و سياسي نفوذ از كه مصر ارتش. شدند

 مصر تاريخ در اي ديرينه اقتصادي
 آخرين تا سكوت باوجود است، برخوردار

 جهت به طور سنتي نهايت در دقايق،
 خود قدرت و ثروت امتيازات، حفظ

 اخوان و مرسي گيري كناره خواستار
 اين واقع، به. شد قدرت از المسلمين

 از نفر ميليونها طلبانه عدالت پژواك قيام
 نفع به قوا توازن كه بود مصر مردم

 را انقالبيون ضد برابر در انقالبيون
 به را مصر ارتش كه زد برهم آنچنان
 خود طبقاتي براي نجات منافع دخالت

 هيچ كه است بديهي. ساخت وادار
به ويژه  و مترقي ملي، نيروي

 كه مصر ارتش از دفاع به ماركسيستي
 به مثابه پايه دولت حاكم در همواره
 داشته، دست مردم سركوب و تحميق

 ارتجاعي حاكميت وليكن. برنمي خيزد
 توده انقالبي پتانسيل با المسلمين اخوان

 هم از نظاميان كودتاي نه و ها
 ناكارايي به نيز ارتش زيرا فروپاشيد،

 پي حاكم طبقه منافع حفظ در مرسي
 -سياسي متيازاتا حفظ براي و برد

 خواست پذيرش به مجبور اقتصادي

 جنبش راديكاليسم از تا شده اكثريت
 اين رو، از. شود جلوگيري انقالبي

 به طور انقالبي جنبش با همراهي
 منافع از دفاع پايدار براي نه مقطعي

 محروم و و ستم تحت طبقات و اقشار
 به انقالب توده ها پتانسيل مهار جهت
  .شد تحميل ارتش
 مزورانه بورژوايي، هاي رسانه برخي
 انتخابات يك محصول را مرسي دولت

 كه ناميده دموكراتيك بنابراين و آزاد
  در  مرسي دولت و نبوده بيش فريبي

  

هيچ زماني نه در ماهيت و نه در عمل 
 دولت فروپاشي از بعد. نبود دموكراتيك

 وحدت با جديد سياسي ساختار مبارك،
 سازگار با لمينالمس اخوان و ارتش
 اساس بر جهاني، داري سرمايه منافع
 در اي تركيه مدل از برداري كپي

 انقالب اين رو،  از.شد تشكيل خاورميانه
 مدل پروژه شكست به منزله مصر اخير

به  داري سرمايه دول اي تركيه
 تشكيل راستاي در آمريكا خصوص
 مدل اين .باشد مي نيز بزرگ خاورميانه

 توسط يه نيزترك كشور در حتي
 كشيده چالش به مردم پياپي اعتراضات

  . است شده
 وقوع از پيش تحقيقات، يك براساس
 مصر مردم از درصد27 تنها انقالب،

 حقوق به مرسي دولت كه بودند معتقد
 اجتماعي و فردي آزاديهاي شهروندي،

 شرايط ايجاد پيرامون گذارد، مي احترام
  درصد25اقتصادي،  برابر فرصتهاي و

 را خود نارضايتي  درصد74 و راضي
 مردم از  درصد74 اند، داشته اعالم
 ايجاد از دولت كه ورزيدند اصرار مصر

 بهداشتي -آموزشي خدمات و امكانات
 و كند نمي حمايت ها خانواده براي

 به دولت كه داشتند ابراز نيز درصد74
به . دهد نمي اهميتي شهروندان امنيت

 مردم از درصد70 از بيش كلي طور
 كرده مخالفت مرسي سياستهاي با مصر

 ايجاد به قادر وي كه اند بوده معتقد و
 بهبود براي ضروري و الزم تغييرات
. نيست مصري شهروندان وضعيت
 قادرند كه داشتند باور مخالفان اكثريت

 ارايه كنوني دولت از بهتر اي گزينه
   )2 (.دهند
 از المسلمين اخوان يد خلع اصلي ريشه

 مي را مردمي اراده توسط سياسي رتقد
 اقشار و طبقات دشوار شرايط در بايست

. داد قرار ارزيابي مورد اجتماعي گوناگون
 دوران المسلمين طي اخوان رويكرد

 و جوانان زنان، به نسبت حكومت،
 و افتاده عقب غايت به مذهبي اقليتهاي

 براي تالش. بود ضد دموكراتيك
 استاير در ارتجاعي قوانين تصويب

 حيات نمودهاي تمام كردن اسالميزه
 و شهروندان اجتماعي و خصوصي

 و زنان مبارزات دستاوردهاي به تعرض
 فزاينده رشد موازات به مصري مردان
 و اقتصادي فعاليتهاي ركود تورم،

 اقتصادي  ليبراليسم-نو  سياست پيشبرد
 راستاي در مبارك حسني دولت همچون

 مديپيا كه اقتصادي سازي خصوصي
 كارخانه 4500 دستكم تعطيلي به جز

از ماهيت  نشان همگي نداشته،
 ليبراليستي – مذهبي و نو – استبدادي

   .داشت مرسي دولت
 اخير حركتهاي شگفت آور ترين از يكي

 كردن نهادينه براي المسلمين اخوان
 مذهب، حربه با جامعه در جنسيتي تضاد

 قانون به حمله سنّت، و خرافات
 بيانيه با مخالفت و زنان تنهخ ممنوعيت

 اعمال محكوميت بر مبني ملل سازمان
 ختنه. بود زنان عليه خشونت گونه هر

 مبارزه ها دهه از بعد مصر در زنان
 سال در زنان و بشر حقوق فعاالن
 گرديده ممنوع قانوني به طور 2008

  )3. (بود
 به و مبارك حسني بركناري زمان از

  قيمت شافزاي اخير، يكسال در ويژه
 سوختي، مواد كمبود بيكاري، كاالها،
 از ركود و ملي پول ارزش شديد كاهش

 اقتصادي وضعيت اصلي شاخصهاي
 كه درحالي است،  بوده مصر ناگوار

 مبارك سقوط بعد از مصريها از بسياري
 وضعيت اول وهله در كه داشتند اميد

 به بنا. يابد بهبود شان  اقتصادي
 پول، مللبين ال صندوق برآوردهاي

 مبارك زمان درصد 9 از بيكاري ميزان
 و رسيد 2012 سال در درصد 4/12 به
 به ميالدي جاري سال اول نيمه در

 نيز دولت بدهيهاي. يافت افزايش 5/13
 سال در ملي ناخالص توليد درصد 69 از

 جاري سال در درصد 75 به ،2012
 اي توجه قابل سهم كه يافت افزايش

 خريد قدرت هشكا و تورم افزايش در
 درصد آنها 40 كه مردمي دارد؛ مردم

 دو روزي با و فقر بسر مي برند خط زير
  .گذرانند مي  روزگار دالر

 ماه در ملل سازمان گزارش اساس بر
 مصر در گرسنگي و فقر جاري، سال مه

   بحساب رشد به رو و شايع اي پديده
  9بقيه در صفحه 

  

  ها توده خيزش انقالبي از منتج مرسي ارتجاعي دولت سقوط
 اردوان آناهيتا



  9 صفحه                    1392  مرداد اول – 337 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8بقيه از صفحه 
 زير مصري كودكان سووتغذيه. آيد مي
 ( است يافته افزايشدرصد 31 سال، پنج
 از چهارم يك). 2005 سال دردرصد 23

 ازدرصد 50 مصري، خانوارهاي
 كاهش به توجه با را درآمدشان

 از نشان كه ملي پول ارزش يدرصد30
 خريد صرف دارد، تورم نرخ بودن باال
 سرسام افزايش. كنند مي غذايي مواد
 بزرگترين به را مصر خواربار، قيمت آور

. است كرده تبديل جو دانه كننده وارد
 فقر در مصر جمعيت از نيمي از بيش
 مي بسر فقر، خط به نزديك يا و مفرط
 رشد به توجه با آينده، در كه برند

 اقتصادي، ركود و تورم نرخ فزاينده
  . يافت خواهد افزايش بيشتري

  
 از مصر كه كند مي ضافها گزارش اين
 فروپاشي با سياسي و اقتصادي نظر

ميزان  كه اي به گونه روبروست،
 از بيش سال، 24 زير افراد بيكاري در

 جاتال" راستا، همين در. استدرصد 40
 اقتصادي بحران اقتصاددان، ،"امين
 تاكنون سي دهه از آن بدترين را مصر
 به تاكيد كرد، هيچكس و ناميد

  )4 (.دهد نمي اهميتي معهجا تهيدستان
 مصر كه ادعا را نادرستي اين باال، آمار

 استقرار مسير در مرسي دولت با
اجتماعي حركت  عدالت و دموكراسي

 اخوان. رساند مي مي كرد، به اثبات
 داشت سعي مرسي رهبري به المسلمين

 را خود خرافي و منحط ايديولوژي سلطه
 جامعه به قدرت اهرم به توسل با

 زيربناي نظر يل كند اما ازتحم
 صندوق دستورات اجراي با اقتصادي،

 به جهاني، بانك و پول الملل بين
 اقتصادي سازي  ليبراليزه-نو  سياست

 متضاد و متناقض پروژه اين. دهد ادامه
 اقشار آگاهي كه بود جريان در حالي در
 عليه انقالب فرودست با طبقات و

 مبارك حسني خودكامه حكومت
 يكسو از رابطه اين  در.بود يافته افزايش

 پا مصر جامعه در هنوز اصلي تضادهاي
 عليه انقالب سو، ديگر از و مانده برجا
 آن از پس و مبارك حسني توتاليتر رژيم
 خود قدرت به مردم كه بود شده باعث

 نيروي سازماندهي سوي به و يافته باور
به  انقالب. آوردند روي خود مبارزاتي

 آنان به زحمتكشان مدرسه بهترين مثابه
 مي جامعه پيشرفت براي كه بود آموخته
 باقي خود خواستهاي سر بر بايست
 چنين. كنند مبارزه آن براي و بمانند
روابط  و اقتصادي مناسبات با آگاهي
 قرار تضاد در جامعه بر حاكم سياسي
 منافع بين تضاد ديگر، بياني به. گرفت

 مطالبات با فرادست طبقه ارتجاعي
 به فرودست اقشار و طبقات دموكراتيك

 رسيد خود تكامل و رشد از معيني درجه
به  آشكار منازعه يك شكل ضرورتا و

 مردم انقالب دوم موج و گرفت خود
  . آورد ارمغان به را مصر

 انقالب دو از بعد مصر مردم اگرچه
 خود بنيادين مطالبات به هنوز سياسي

 تاس توجه شايان ولي اند، نيافته دست
 چنين بدون ستم تحت هاي توده كه

 ايجاد به قادر انقالباتي و مبارزات
. نيستند جامعه تكامل در جهشي

 جنبش و خاص به طور "تَمرُد جنبش"
 گرايشات و عناصر از عام، به طور مصر

 نيز مبارزه. است شده تشكيل متفاوتي
 به است قادر و نرسيده پايان به هنوز

 برآيند .شود هدايت متفاوتي جهتهاي
 نيروهاي تالش با مصر مردم انقالب

 در سعي كه ارتجاعي و امپرياليستي
. نيست مشخص هنوز دارند، آن كنترل
 كه مصر مردم مبارزه عيني روند وليكن،

 را رژيم سياسي دو سال سه از كمتر در
 به آنان كه دهد مي نشان كردند، ساقط

 اتحاد استحكام و تداوم ضرورت
. اند برده پي قالبيان و مترقي نيروهاي

 قادر آنان كه ست روندي چنين در
 ضروري و حياتي لزوم به بود خواهند

 و انقالبي سياسي سازمان يك ايجاد
 ايجاد. ببرند پي نيز انقالبي رهبري
 زيرا است، پذير امكان سازماني چنين

 و بيدار مبارزات، كوران در كه مردمي
 از تا شد قادر خواهند گردند، مي بيدارتر
 مورد اي حرفه انقالبيون خود صفوف

را بيرون  آتي اجتماعي نياز انقالب
  .دهند

  
 در كارگر طبقه برجسته نقش

  مصر انقالب

  

 يك افراد دستيابي با كه بپذيريم اگر
 دموكراتيك، شرايط حقوق به جامعه
 گردد، مي مساعدتر طبقاتي مبارزه براي

 براي مبارزه كه يابيم درمي ناگزير
 مبارزه از دموكراتيك قوقح به دستيابي
 پيوندي بلكه نيست، جدا طبقاتي

از . دارد يكديگر با ناگسستني و ارگانيك
 جهت مبارزه هنگامي نظر تاريخي،

 ثمربخش دموكراتيك حقوق به دستيابي
 پيدا پيوند كارگران مبارزه با كه بوده
 باشند كرده شركت آن در كارگران كند،

 كرده دفاع مبارزه آن از كارگر طبقه و
 براي حتي در مبارزه مهم اين. باشد

 صادق نيز حداقل خواستهاي دستيابي به
 جامعه مولد نيروهاي كارگران زيرا است،

 معنوي و مادي ثروت تمام هستند،
است و بر  آنان فرساي طاقت كار برآيند

آن  مبارزه، در آنان مشاركت اين اساس،
ارتقا  دولتي ماشين فروپاشي حد را تا

   .مي بخشد
 اخوان و مبارك حسني دولت سقوط

 ممكن كارگران حضور با نيز المسلمين
 مصر كارگري جنبش حقيقت، در. گرديد

 حسني دولت عليه شورش سالها طي
 فدراسيون" تشكيل به قادر مبارك

 "مستقل مصر كارگري اتحاديه هاي
 سال طي و شد )يو تي آي اف اي(

 تحرك توانايي 2012 سال آغاز و 2011
. اي يافت سابقه بي نيروي بسيج و

 صد از بيش دوران همين در كارگران
 و كردند تاسيس مستقل و جديد اتحاديه

 اتحاديه دست از را خود شدند قادر
 كه )اف يو تي اي( رسمي كارگري

 بازوي به مثابه سال شصت به قريب
 تمام. سازند رها بود، كرده عمل دولت

 25 انقالب در مصر صنعت بخشهاي
 نساجي، صنايع از متشكل ،2011 يهژانو

 كانال نقل، و حمل و ترابري فوالد،
 كارگران حتي و دولتي كارمندان سوئز،

 ارتش مالكيت در كه هايي كارخانه
 تحقق و اعتراضات پيشبرد در نيز بودند

. بسزايي ايفا كردند نقش انقالب،
  مشاركت كارگران در اين خيزش 

  

  
ز ا عمومي، بزرگترين حركت كارگري

 سال در خيزش ضد استعماري هنگام
 و 2010 سال سراسر) 5(.بود 1940
 اعتصابات و سازي اتحاديه ،2011

 جهت اي فزاينده به طور كارگري
 اساسي و بنيادي هاي خواسته پيگيري

  . يافت ادامه
يك  از مصري كارگران نوين خيزش
 اقشار ديگر اعتراضهاي تداوم و طرف
 تلفمخ شهرهاي ميادين در ستم تحت

 دو برابر را ارتش مصر از طرف ديگر،
 عيار تمام سركوب: داد قرار گزينه

 اعتراضهاي و كارگري اعتصابات
. مبارك حسني كردن قرباني يا خياباني

 اجتماعي گردانهاي ديگر و كارگران
 مشخص؛ شعار دو حول را خود مطالبات

 بركناري" و "اقتصادي وضعيت بهبود"
) 6(.ودندب كرده متمركز "مبارك حسني

 گيري همه چالش با ژنرالها بدينوسيله،
 بركناري يعني دوم گزينه و شده روبرو

سياسي را انتخاب  قدرت از مبارك
   .كردند

 اجتماعي و اقتصادي حقوق مركز"
 كارگري اعتصاب 3817 از بيش ،"مصر

 وضعيت بهبود انگيزه با تظاهرات و
 ثبت به  را2012 سال اقتصادي در

 اين حركتها درصد فتاده از بيش. رساند
 روي مرسي محمد گيري قدرت از بعد

 كارگري اعتصابهاي ميزان. است داده
 متوسط به طور مرسي محمد دوران در
. رسيد ماه در كارگري اعتصاب 450 به

 سال مارس تا ژانويه بين ميزان اين
 ماه در اعتصاب هشتصد به 2013

به  دقيق ارقام و آمار. يافت افزايش
 سريع بسيار افزايش نگرِنشا خوبي

 مارس ماه از بعد كارگري اعتصابهاي
 بيشتر مزبور اعتصابات در كارگران. دارد

 ها، كارخانه شدن بسته دولتي، فساد به
 مديريت عدم شغلي، امنيت نداشتن

 ارعاب و تهديد اعمال سالم و
 و صنايع صاحبان سوي از سيستماتيك

   )7.(بودند معترض دولتي ماموران
 حسني حاكميت ها دهه طي انكارگر

 خشن استبداد اعمال به دليل مبارك
 نبودند، جمعي وسيع حركتهاي به قادر
به  آنها تا شد سبب انقالب شرايط اما

 انقالبي پتانسيل سازماندهي به سرعت
 با تنها كارگران زيرا بپردازند، خود

 و شروع نقطه كه پراتيك در شركت
 يواقعيتها با است، شناختي هر منشا
 در طبقه كارگر. گردند مي روبرو عيني

 را خود طبقاتي آگاهي روند، اين
 شناسايي به دهد و مي افزايش
 او با كه آناني و شان طبقاتي دشمنان

 مي دارد، طبقاتي مشترك منافع
 مهمترين از ديگر يكي نيز اين. پردازد

 كه همانگونه است، انقالب ويژگيهاي
 سهمدر" را انقالب لوكزامبورگ، رزا

  .ناميد "پرولتاريا
 هاي وعده دادن مرسي باوجود

 ثبات، بر مبني مردم به انتخاباتي
 ليكن ادامه اجتماعي، عدالت و آزادي
 مبارك حسني اقتصادي هاي برنامه
را در  اقتصادي  ليبراليسم-نو  بر مبني

 بانك از وي. دستور كار خود گذاشت
 ميليارد دالر وام 4.8 خواستار جهاني

 دريافت و متوقف اخير خيزش با كه شد
 با گفتگوها. نگرديد عملي هرگز آن

كه  بود جريان در حالي در جهاني بانك
 ميدل" گزارش به مرسي از يك سو

 تلويزيون در مه ماه اول ،"آنالين ايست
 كه كرده بود اعالم مصر دولتي

 واحدهاي اقتصادي سازي خصوصي
 به مربوط اي مساله و پذيرد مي پايان

 باشد و از سوي ديگر، از مي گذشته
 اعتصابات و اعتراضات عمده داليل

   ورشكسته با مخالفت مصر، كارگري
  10بقيه در صفحه 

 ها توده خيزش انقالبي از منتج مرسي ارتجاعي دولت سقوط
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پس از فروپاشي اتحاد شوروي و تك 
قطبي شدن جهان، براي اولين بار نظام 
سرمايه داري تمام جهان را قلمرو 

» نظم نوين«جوالن خود ديد و آن را 
تكامل سرمايه داري . معرفي كرد

انحصاري به اقتصاد نئوليبرال از دهه ي 
 ميالدي در جهان سرمايه داري و در 70

اين .  شدكانون آن در آمريكا شروع
شكل از مناسبات سرمايه داري قدرت 
هژمونيك خود بر تمام عرصه هاي 

حتي احزاب . حيات جامعه را اعمال كرد
چپ در دنباله روي از گرايش به شدت 
راست جهاني، مدافع كاهش خدمات 

  .رفاهي از برنامه دولتها شدند
در اين مسير مردم كشورهاي جنوب 

رز شرقي آسيا و آمريكاي التين به ط
. وحشيانه اي مورد استثمار قرار گرفتند

از آنجايي كه عضويت كشورهاي از 
لحاظ صنعتي عقب ماده در اقتصاد 
جهاني امري گريز ناپذير است، 
خصوصي سازي به قصد پيوستن به 
اقتصاد جهاني و تامين منافع طبقه 
حاكم در دستور كار قرار گرفته و به 
سرعت عملي مي شود كه نمونه آن در 

ران با حذف يارانه ها در حال اجرايي اي
  .شدن است

  
بازار بي قانون كه اكنون مهمترين 
قانون و نيروي مسلط بر انسانهاست 
خود را در تضاد با هر گونه حمايت از 
توليد ملي و اعمال قانون در بازارهاي 

از اين رو خصوصي . جهان مي بيند
سازي كامل و عدم ارائه ي هرگونه 

 شرط ورود به خدمات رفاهي پيش
در در ايران . مي شوداقتصاد جهاني 

ادامه سياستهاي رفسنجاني، خاتمي و 
حسن روحاني، شيخ احمدي نژاد، 

اربابان به  خوش خدمتي رايكمربسته ب
 از ابتداي شروع تبليغات ،زور و سرمايه

 خصوصي سازي كامل و قطع ،خود
يارانه ها و برداشتن هرگونه چتر حمايت 

نكته دم را مهمترين دولتي از سر مر
شعارهايش . اعالم كردبرنامه ي خود 

اعم از عقالنيت و اعتدال را هماهنگ 
رسانه اي با اين برنامه ي خيانتكارانه 

عقالنيت صوري همراه با اعتدال، . كرد
در شرايط تسلط مناسبات سرمايه داري 

و قدرت سياسي آن، راه را براي به فقز 
  .ندكشاندن بيشتر مردم هموار مي ك

عقالنيت با تقسيم بندي ماركوزه به 
  و ) تفكر تكنوكراتيك(عقالنيت صوري 

  
  

عقالنيت صوري . خرد تقسيم مي شود
هدف خود را استفاده از موثرترين روشها 
براي خدمت به نيروهاي سلطه گر مي 

اما خرد مستلزم ارزيابي وسايل بر . بيند
حسب فرجام ارزشهاي انساني، عدالت، 

  عقالنيت صوري . ي استصلح و شادمان
وقتي . ويژگي شاخص جهان نوين است

روحاني عقالنيت و اعتدال را در كنار 
خصوصي سازي و پيوستن به نظام 

 منظور او از ،اقتصاد جهاني مي آورد
تفكر تكنو (عقالنيت، عقالنيت صوري

حاكم بر جهان نوين است كه ) كراتيك
بازار را مهمترين وسيله ي سلطه بر 

اعتدال و عدم . رار داده استجهانيان ق
سخت گيري از مهمترين ويژگيهاي 

در واقع در . اعمال سلطه بر افراد است
اين جامعه انسانها خود ابزار سلطه بر 
خود هستند و مقدمات توتاليتاريسم را 

اما شرايط . خود براي خود مهيا مي كنند
در ايران و كشورهاي ديگر با هر درجه 

. از اين استاي از عقب ماندگي غير 
شيخ ديپلمات با عزمي جزم شده از 

 خود به عنوان رئيس ي انتخابابتدا
 براي تامين بيشتر منافع غرب و ،جمهور

آمريكا به نامه نگاري و شكر ريزي و 
ادامه ي . دعوت مهمان مشغول است

اين روند ناگزير براي تامين منافع 
اربابان زور و سرمايه به تعطيلي و 

، اي توليدي كشورورشكستگي واحد ه
سطه ي امپرياليسم و استثمار بيشتر 
زحمتكشان كشورهاي غير صنعتي 

در سيستم سرمايه داري . خواهد انجاميد
نوين، سرمايه ي انحصاري بر خالف 
شعار نئوليبراليسم يعني حمايت از 
اقتصاد رقابتي، كشورهاي از نظر صنعتي 
عقب مانده توانايي رقابت را نخواهند 

. دور رقابت خارج خواهند شدداشت و از 
اين سياست به طبقاتي شدن هرچه 
بيشتر جوامع از نظر صنعتي عقب مانده 

و پيش درآمدهاي آن . منجر مي شود
 درصدي قدرت خريد 67كاهش 

كارگران، تعطيلي واحدهاي توليدي، 
افزايش نرخ بيكاري و تورم و فربه تر 

  .شدن طبقات بااليي جامعه است

  
  

 جاعيارت دولت سقوط

خيزش  از منتج مرسي

 ها توده انقالبي
  

  9بقيه از صفحه 
  
  

 و سازي خصوصي در پي صنايع شدن
 دوران در دولتي سوبسيدهاي قطع

  .بود مبارك حسني
  
 به مثابه المسلمين اخوان صورت، هر در
 بلكه مذهبي، صرفا نيروي يك تنها نه

 در جهاني بورژوازي قدرت از بخشي
 اجراي تايراس در برداشتن گام صدد

 و پول الملل بين صندوق هاي برنامه
 موازات به موضوع اين. بود جهاني بانك

 بي كه مصر اقتصادي وخيم وضعيت
 سرمايه ساختاري بحرانهاي از تاثير
 از بيش كارگران تا شد باعث نبود، داري
 اعتماد بي جديد دولت به نسبت پيش

مرسي با زيرپا گذاشتن  دولت. گردند
 موجب خود، قرارهاي و وقول تعهدات
 بيشتر تشكلهاي و ها اتحاديه تشكيل
 و اعتصابات برگزاري جهت كارگري

 فوريه در. گرديد افزون تر اعتراضها
 و تخليه كارگران از نفر 1200 ،2013

 به مدت سرخ درياي بنادر بارگيري
 شغلي امنيت بهبود براي روز شانزده

 پايگاه حتي. زدند اعتصاب به دست شان
 اعتصاب از آمريكايي "لومبرگب" خبري

 اعالم و شد زده حيرت مذكور كارگران
 بندرگاه در كانتينر يك حتي" كه كرد

 وارد آسيا، در تجارت جهت مصر اصلي
  )8(".نشده است خارج يا
 كارگران  هزار تن از37، 2013 فوريه در

 و دستمزد افزايش براي آهن راه صنعت
 اعتصابي به دست مرخصي زمان مدت
. بود نظير بي اخير سال سي در كه زدند

 4 مورخ "چاربل" خبرگزاري گزارش به
 دولتي ماموران و ارتش ،2013 آوريل

 به تا پرداختند كارگران تهديد به
 زمان، اين در. دهند پايان خود اعتصاب
نيز ضمن اعالم  شهري قطار اتحاديه

 اعتصابي صنعت همبستگي با كارگران
 از ده واعتصاب كر به تهديد آهن، راه

 وحشت پراكني از تا خواست ارتش
 كه بود كرده اعالم ارتش. بكشد دست

 اعتصاب به آهن راه صنعت كارگران اگر
 و زندان ماه شش به ندهند، پايان خود

 جريمه مصري پوند 5000 پرداخت
  )9.(شد خواهند

 جنبش جديد خيزش پيرامون آنچه با
 بي شد، عنوان باال در مصر كارگري

 و برجسته نقش بر انتو مي ترديد
 دو تحقق در كارگر طبقه شايسته
. برد پي مصر كشور اخير در انقالب

 روند در مشاركت با مصر كارگر طبقه
به  بورژوايي دولت دو عليه مبارزه

 قدرت به كه است داده نشان درستي
 دموكراتيك تغييرات ايجاد جهت خود

 از جويي بهره صورت در و داشته باور
 قادر انقالب، از بعد يسياس باز شرايط

 روند در را خود عظيم نقش است
 در مصر آينده جامعه كردن دموكراتيزه

 جدي مشاركت. رساند ثبت به تاريخ
 از اخير انقالبهاي در مصر كارگر طبقه

تنها در پروسه  كارگر طبقه كه آن رو
 را خود انقالبي حزب است قادر مبارزه
 كشي بهره نظام بر موجوديت و ساخته

 نيز بگذارد پايان نقطه انسان از سانان
  .است اهميت داراي و توجه شايان
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نياز جدي وزارت آموزش و 

   هزار آخوند120پرورش به 

محمد بنيادي در مورد نظامند شدن 
آنچه :حضور روحانيون در مدارس گفت

 خواهد نظامند شود، وجود يك  مي
 .روحاني مستقر در هر مدرسه است

 تير، 20به گزارش ايلنا، روز پنجشنبه 
مدير كل نماز، قرآن و عترت آموزش 

 هزار 21تاكنون :وپرورش تصريح كرد
روحاني را به مدارس براي اقامه نماز 

 ايم كه البته گاهي بعضي از  اعزام كرده
آنها در پاسخ به سوواالت دانش آموزان 

 . اند و همچنين ايراد سخنراني فعال بوده
وي با اشاره به اينكه حوزه علميه بايد 

 120 هزار روحاني براي 120به فكر 
حوزه علميه هزار مدرسه باشد، افزود؛ 

بايد اين پتانسيل را جوابگو باشد چراكه 
 هزار روحاني 120آموزش وپرورش به 

 .نياز جدي دارد
 هزار مدرسه 60بنيادي به وجود 

: مشخص در كشور اشاره كرد و افزود
 هزار 60 هزار مدرسه بايد 60در اين 

روحاني مستقر شوند كه از اين تعداد 
 جذب  هزار را در اقامه نماز21تاكنون 

ايم و همين تعداد را در مدارس  كرده 
مستقر خواهيم كرد تا پاسخگوي دانش 

 .آموزان باشند
 هزار 40وي با اشاره به اينكه بايد 

روحاني ديگر در مدارس جذب شوند، 
اين اقدام با مشاركت حوزه علميه : افزود

قم و وزارت آموزش و پرورش در 
مناطق مختلف كشور صورت خواهد 

 .گرفت
: ر وزير در امور قرآني افزودمشاو

اميدواريم سال آينده تحصيلي شاهد 
 هزار روحاني در مدارس 60استقرار 

باشيم چرا كه اين مطالبه آموزش و 
 .پرورش است

بنيادي با اشاره به اينكه بايد معلوم شود 
روحانيون بايد در كدام مقطع تحصيلي 

بهترين جاي : مستقر شوند، افزود
ر مقطع ابتدايي است استقرار روحانيت د

چرا كه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان 
  .ديگر دير است

  

قوانين جديد استخدام در 

 آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاري فارس، وزير 
از اين پس : آموزش و پرورش گفت

معلم تنها از طريق دانشگاه فرهنگيان، 
دانشگاه شهيد رجايي و در مواردي 

 .شود  خاص از طريق آزمون جذب مي
بابايي، وزير آموزش و  حميدرضا حاجي 

پرورش در نشست خبري كه در روز سه 
 تير در سالن جلسات دفتر 4شنبه 

وزارتي ساختمان مركزي وزارت آموزش 
ما بايد نظام : و پرورش برگزار شد گفت

اي معلمان را داشته باشيم و  حرفه 
كساني شرايط تدريس در كالس را پيدا 

اي معلمي را  ل حرفه كنند كه مراح مي 
شامل دانش و تخصص معلمي را 

 ماهه 6بياموزند، ضمن اينكه يك دوره 
براي كساني كه وارد كالس درس مي 

 .بيني شده است شوند پيش  
وزير آموزش و پرورش ادامه داد؛ از اين 
پس معلم تنها از طريق دانشگاه 
فرهنگيان، دانشگاه شهيد رجايي و در 

آزمون جذب مواردي خاص از طريق 
 شود، ضمن اينكه معلمان بايد دوره  مي

 اي را بگذرانند و  هاي تخصصي و حرفه 
 اي معلمي  نامه حرفه معلم بايد گواهي 

 .را دريافت كند
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 

 التدريس  ديگر در آموزش و پرورش حق
نبايد در آموزش و پرورش : نداريم، افزود

به نام معلم داشته نيروهاي كار معين 
 .باشيم
 

معلمان امكان تاثيرگذاري در 

صندوق ذخيره فرهنگيان را 

 ندارند

يك فعال صنفي معلمان از ناممكن 
بودن تاثيرگذاري معلمان در سياستهاي 
مالي صندوق ذخيره فرهنگيان انتقاد 

 .كرد
 تير، پيمان 15به گزارش ايلنا شنبه 

 سالها است: نودينيان در اين باره گفت
كه كسري از حقوق معلمان به حساب 
صندوق ذخيره فرهنگيان واريز مي 

شود، اما خدماتي كه متناسب با سرمايه  
در گردش اين صندوق و شان و جايگاه 

 .شود معلمان باشد، ديده نمي 
صندوق ذخيره فرهنگيان يك شركت 

 هزار سرمايه 800اي با حدود  مضاربه 
گذار فرهنگي است كه براي تامين 

چه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت هر
 73معيشتي فرهنگيان كشور در سال 

 . تاسيس شده است
كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه 
عضويت در صندوق ذخيره فرهنگيان را 

 اند و يا خواهند پذيرفت، بايد  پذيرفته
ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود 
را تا پنج درصد به حساب صندوق واريز 

لت نيز موظف است همه ساله كنند و دو
معادل سهم واريزي اعضا، به صندوق 

 .ذخيره فرهنگيان پرداخت كند
صندوق ذخيره فرهنگيان بر اساس 

هسته كوچك و شبكه "اصلي به نام 
شود، يعني اعضاي   اداره مي "بزرگ

پرشمار صندوق به عنوان سرمايه گذار و 
صاحبان اصلي اين موسسه، دخالت 

مستقيم در تعيين مستقيم و يا غير 
مديران و گردانندگان صندوق و فرآيند 
فعاليتها و حتي نظارتي بر كار هيات 

 .مديره ندارند
 

مخالفت وزارت كشور با ادامه 

 فعاليت كانون صنفي معلمان

به گزارش ايسنا رييس اداره تشكلهاي 
صنفي و تخصصي دفتر سياسي وزارت 

:  تير گفت4 كشور در روز سه شنبه
 احزاب با تمديد 10كميسيون ماده 

پروانه كانون صنفي معلمان موافقت 
نكرده است و اين تشكل با عنوان 
كانون صنفي معلمان اجازه فعاليت 

 .ندارد
كميسيون :  تبار افزود سيد ميثم بصام

 تواند با تمديد پروانه   احزاب مي10ماده 
يك تشكل موافقت نكند و در اين مورد 

بنا به مالحظاتي اين تصميم را نيز 
  . گرفته است

تعدادي از اعضاي كانون صنفي معلمان 
پس از حوادث انتخابات رياست 

 بازداشت شده و در 88جمهوري سال 
كانون صنفي . زندان به سر مي برند

 تاسيس 1378معلمان ايران در سال 
 . شد
 

نامه سرگشاده فرهنگيان كشور 

 به آملي الريجاني 

   – "يملي مذهب"
روز شنبه اول تير شوراي مركزي 
كانونهاي صنفي فرهنگيان سراسر 
كشور در نامه اي سرگشاده به رييس 
قوه قضاييه از تداوم سياستهاي امنيتي 
عليه معلمان كشور در چند سال اخير 
انتقاد كرده و خواستار پايان دادن به اين 

 .رويكرد شد
به گزارش سايت ملي مذهبي، اين 

ز صادق الريجاني تشكل صنفي ا
خواسته است يا دستور بازداشت و حبس 
هزاران معلم معترض را نيز صادر نمايد 

بي گناه آنها همچون  و يا همكاران 
رسول بداقي، محمود باقري، محمد 
داوري، عبداهللا مومني، هاشم خواستار، 
محمود بهشتي، اكبر باغاني، اسماعيل 

  .  را آزاد كند…عبدي و 
مه خود با اشاره به اين تشكل در نا

زنداني بودن تعدادي از معلمان، به 
شعارهاي انتخاباتي كانديداهاي رياست 
جمهوري اشاره كرده است و تاكيد كرده 
اين معلمان به خاطر همين شعارها هم 

 .اكنون در زندان به سر مي برند
  

جان معلم بازنشسته زنداني، 

محمد امين آگوشي در معرض 

 خطر جدي قرار دارد

ه گزارش فعاالن حقوق بشر و ب
دمكراسي در ايران، زنداني سياسي، 
معلم بازنشسته، محمد امين آگوشي در 
اعتراض به ادامه بازداشت غير قانوني 
اش و عدم درمان، اقدام به گچ گرفتن 

سر و صورت خود نمود و بدين طريق 
 .دست به اعتصاب غذا زد

 تير، به محمد 10صبح روز دوشنبه 
 كه از طريق مكاتبه با امين آگوشي

مسووالن رژيم ولي فقيه در سطوح 
مختلف مانند دفتر آخوند علي خامنه 
اي، قوه قضاييه ،دادستان نظامي كشور، 
دادستان نظامي اروميه خواستار پيگيري 
وضعيت خود شده بود، اعالم گرديد كه 
به هيچكدام از خواسته هاي وي 

 .رسيدگي نخواهد شد
ي در اعتراض به معلم بازنشسته زندان

حق كشي و سوق دادن وي بسوي 
مرگ تدريجي در زندان مركزي زاهدان، 
اقدام به گچ گرفتن سر و صورت خويش 
به صورت كامل نمود و از اين طريق 

 .دست به اعتصاب غذا زد
دادستان زاهدان، محمد مرزيه كه از 
جنايتكاران عليه بشريت مي باشد، به 

ن جاي رسيدگي به خواسته هاي اي
زنداني، دستور انتقال او را به سلول 
. انفرادي بند قرنطينه صادر كرد

سلولهاي انفرادي بند قرنطينه، محل 
شكنجه زندانيان سياسي و عادي زندان 

 .زاهدان مي باشد
اين معلم بازنشسته زنداني از ناراحتي 
شديد آسم و ساير ناراحيتهاي جسمي 
كه طي دوران بازداشت در بازداشتگاه 

 رمضان وابسته به اطالعات سپاه مخفي
پاسداران در اثر وحشيانه ترين شكنجه 

 . ها به آنها دچار شده است، رنج مي برد
گزارشها حاكي از آن است كه در چند 
روز گذشته وضعيت جسمي وي به 
غايت حاد شده است، به طوري كه 
زندانبانان ناچار شدند چندين بار در 

  . دهندسلولش وي را مورد معاينه قرار 
وضعيت و شرايط او در ابهام است و 
همبنديان وي و خانواده اش از وضعيت 

   .او كامال بي خبرند
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  شدند

 

مسوول روابط عمومي مركز مديريت 
حوادث و فوريتهاي پزشكي مازندران با 

 دانش آموز در 10اشاره به غرق شدن 
ر آنها  نف6آبهاي درياي خزر، از فوت 

دو نفر از فوت شدگان، : خبر داد و گفت
 . برادر بودند

  12بقيه در صفحه 
  

  چالشهاي معلمان در تير ماه
 فرنگيس بايقره
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مسئوالن : مادر سعيد زينالي

 سال 14اند پس از  قول داده

سرنوشت پسرم را به من 

  بگويند
  

گويد  اكرم نقابي، مادر سعيد زينالي، مي
 سال به او قول 14مسئوالن قوه قضاييه پس از 

اند كه با پيگيري سرنوشت سعيد  مساعد داده
  .زينالي، مادرش را از وضعيت او مطلع كنند

كساني است كه در جريان سعيد زينالي از 
 بازداشت شده 78 تير 18اعتراضات دانشجويي 

  .بوده است

  
سي فارسي گفت  بي اكرم نقابي در گفتگو با بي

در ديداري كه اخيرا با عليرضا آوايي، رئيس كل 
دادگستري استان تهران داشته است از او قول 
مساعد گرفته است كه از سرنوشت پسرش 

  .اطالع يابد
گويد آقاي آوايي به شدت از   ميخانم نقابي

او . شنيدن ماجراي سعيد زينالي متاثر شده است
 سال اميدوار شدم كه يكي 14بعد از «:دگوي مي

  ».شنود صداي مرا مي
به گفته خانم نقابي به رغم اينكه پسرش چند 
ماه پس از بازداشت با او تماس تلفني گرفته 
مقامهاي قوه قضائيه تا مدتي اين را كه او 

اند، اما پس از   پذيرفته  بازداشت شده بوده نمي
اند كه او بازداشت   پيگيريهاي سرانجام گفته

  .بوده است
به خانم نقابي گفته شده كه فرزندش دست كم 

  . در زندان اوين بوده است81تا سال 
 پليس و راستهاي تندرو، معروف 78 تير 18در 

به لباس شخصي، به كوي دانشگاه تهران و 
ياني كه به تعطيلي روزنامه سالم دانشجو

  .معترض بودند حمله كردند
نژاد تنها موردي بود كه رسما  قتل عزت ابراهيم

به . پذيرفته شد، هرچند عامل آن شناسايي نشد
نشده از مواردي ديگر  جز آن گزارشهايي تاييد

  .در تهران و تبريز هم منتشر شده بود
خانواده گويد به غير از او چندين  خانم نقابي مي

اند كه   ديگر نيز پيگير وضعيت فرزندانشان بوده
او .  مفقود شده بودند78 تير 18در ناآراميهاي 

 خانواده ديگر تا چند سال 5گويد دست كم  مي
اند كه به   پيش پيگير وضعيت فرزندانشان بوده

  .اند  داليل نامعلومي ديگر اين كار را رها كرده
  1392تير  18 سه شنبه - بي بي سي  :منبع

  
 

  

   تير29شنبه ... فراسوي خبر

بيش از سه دهه حكومت جمهوري 
اسالمي نابسامانيهاي فاجعه بار و 
اسفناكي براي مردم ايران در برداشته 

يك نمونه آن وضعيت صدها . است
هزار ايراني است كه به دليل نبود 
آزادي، عدالت و فشارهاي اجتماعي و 

نند اقتصادي يا در تبعيد زندگي مي ك
و يا آواره كشورهايي شده اند كه 
حقوق پناهندگي آنان را به رسميت 

رفتار بسياري از . نمي شناسند
كشورهاي كه ايرانيان بدانجا پناهنده 
مي شوند، آنچنان ناعادالنه و ناقض 
حقوق بشر است كه هموطنان ما را 
در برابر نقض دوجانبه حقوق شان 

ار به اين امر بايد رفت. قرار داده است
سليقه اي و بي توجهي سازمان ملل 
كه بنا بر كنوانسيونهاي بين المللي 
بايستي حافظ منافع پناهجويان باشد 

  .را نيز بايد افزود
ايرانيان اكنون مانند آوارگان جنگي، 
در سراسر جهان پراكنده شده و هدف 

به . رفتار غيرانساني قرار مي گيرند
تازگي بار ديگر يك كشتي حامل 

ان و اين بار در آبهاي بين پناهجوي
اندونزي و استراليا در حالي سرنگون 
مي شود كه از ساعتها و حتي روزها 
پيش، مقامهاي اين دو كشور از 
خرابي و احتمال غرق شدن كشتي 
مطلع بوده و بدون اقدامي با هم در 

  . گفتگو بودند
در تازه ترين رويداد، كوين راد، 
نخست وزير استراليا از سوسيلو 
بامبانگ يودهويونو، رييس جمهور 
اندونزي در اقدامي كه از قرار معلوم 
با همدستي جمهوري اسالمي صورت 
گرفته، خواستار سختگيري و عدم 
. اعطاي ويزا به ايرانيان شده است

علت اين درخواست را هم قاچاق 
مواد مخدر اعالم كرده تا سرپوشي 

  .بر اقدام غير قانوني خود بگذارد
  

ا اين اقدامات، استراليا با همزمان ب
 توافق مي "پاپوآ گينه نو"مقامات 

كند تا برخي از متقاضيان پناهندگي 
. در استراليا را به اين كشور بفرستد

 يكي از فقيرترين "پاپوآ گينه نو"
شود و  كشورهاي جهان محسوب مي 

 مقامهاي استراليا، با قرارداد  به گفته
تازه، متقاضيان پناهندگي كه 

 شوند،  قانوني وارد استراليا ميغير
 "پاپوآ گينه نو"براي هميشه در 

بنا به گفته . اسكان داده خواهند شد
 13وزير امور خارجه استراليا، از ميان 

هزار متقاضي پناهندگي به استراليا در 
سال جاري، اكثر آنها داراي مليت 

  .ايراني يا سريالنكايي بوده اند
اخير پناهندگان ايراني در در سالهاي 

بدترين وضع در كشورهاي مختلف از 
جمله هند، تركيه، يونان، هلند و غيره 

اگر چه طبق اعالميه . بسر برده اند
جهاني حقوق بشر و همچنين وظيفه 
اي كه به كميسيار عالي سازمان ملل 
در امور پناهندگان توسط مجمع 
عمومي سازمان ملل محول شده، 

پناهندگان بدون بايد از حقوق 

هيچگونه تبعيضي حمايت شده و 
  .مشكالت آنان برطرف گردد

تنها يك نمونه كه نشاندهنده 
وضعيت سخت پناهندگان و عدم 
انجام وظيفه سازمان ملل به تعهدات 
خود است، وضعيت يوسف خير 

اين . خواهي در تركيه مي باشد
پناهنده پس از سه سال صبر و رنج و 

انتقال به كشور تحمل سرانجام اجازه 
سوم را به دست مي آورد اما دو سال 
بعد از صدور اجازه هم انتقال او 

اعتصاب غذاي . صورت نمي گيرد
يوسف خير خواهي در برابر دفتر 
سازمان ملل و روزها تحصن و 
فعاليتهاي گسترده كمپين وي هنوز 
تلنگري هم به مقامات مسوول در 

  .سازمان ملل نزده است
                 

 

چالشهاي معلمان 

  در تير ماه
 فرنگيس بايقره

  11بقيه از صفحه 
 

 تير 11به گزارش روز سه شنبه 
خبرگزاري مهر، مهين تفضلي اظهار 

اين دانش آموزان كه در : داشت
آبهاي سواحل شهرستان نور غرق 
شدند، از بچه هايي بودند كه در قالب 

آموزي از   نفره دانش 80يك اردوي 
 . ان آمده بودندكرج به مازندر

 6 نفر از 3وي با اعالم اينكه اجساد 
نفر فوت شده هنوز پيدا نشده است، 

 نفر از غرق شدگان نيز 4: گفت
توسط نيروهاي اورژانس نجات يافته 

 . و به بيمارستان منتقل شده اند
 دانش 4تفضلي در ارتباط با وضعيت 

آموز نجات يافته از غرق شدگي 
بخش آي سي يك نفر آنها در : افزود

يو، دو نفر در سي سي يو و يك نفر 
 . در بخش داخلي بستري است

مسوول روابط عمومي مركز اورژانس 
مازندران با تاكيد بر ادامه جستجو 
براي يافتن اجساد سه نفر ديگر از 

اين دانش : غرق شدگان تصريح كرد
آموزان در مقطع دبيرستان بوده و بين  

 .  ساله بوده اند18 تا 16
 نفر از فوت 6 همچنين اسامي وي

: شدگان را به اين ترتيب اعالم كرد
ميالد شيرزاد، رحيم زماني، حسن و 
حسين رنجبرآزاد، رضا پاشايي و 

 محمد قرباني
  

شهريه مدارس غيرانتفاعي 

 گران مي شود 

به گزارش ايسنا، حسين شربت دار، 
مديركل مدارس غيرانتفاعي وزارت 

ه در آموزش و پرورش، در كرمانشا
 تير جمع خبرنگاران 13روز پنجشنبه 
بر اساس قانون، شهريه : اظهار داشت

تمامي مدارس غيردولتي به ميزان 
 درصد شهريه مصوب سال قبل 15

 .افزايش خواهد يافت
به گفته وي بنا به صالحديد، 
همچنين پنج درصد بابت هوشمند 
سازي مدارس و پنج درصد نيز بابت 

ان كيفيت بخشي مدارس به ميز
وي تاكيد . شهريه اضافه خواهد شد

در مجموع امسال شهريه : كرد
 25 تا 10مدارس غيردولتي بين 

  .  يابد درصد افزايش مي
همه ساله ميزان : شربت دار گفت

 شود و  شهريه به والدين اعالم مي
هرگونه شكايت والدين قابل پيگيري 

  .است
 هزار مدرسه 10بيش از : وي افزود

 وجود دارد كه غيردولتي در كشور
بيش از يك ميليون دانش آموز در 

  . آنها تحصيل مي كنند
  

پناهندگان ايراني قرباني سه جانبه 

  حكومت جمهوري اسالمي

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
  
 از تن 500بيش از  تير 2روز يكشنبه *

اعضاي انجمنهاي صنفي كارگران و 
 با كشوراستادكاران ساختماني سراسر 

تجمع در مقابل مجلس، خواستار لغو 
» 92 سال  الحاقي قانون بودجه10بند «

  .شدند
در اين بند، براي بيمه به گزارش ايلنا، 

 ناكافيكارگران ساختماني رديف بودجه 
 كارگرانتعداد  .تعيين شده است

 2ساختماني كه بايد بيمه شوند بيش از 
  .ميليون است

  
 تير خانواده جليل 4روز سه شنبه *

ن كارگري و محمدي و جمعي از فعاال
 كمك اعضاي كميته ي هماهنگي براي

به ايجاد تشكلهاي كارگري براي 
پيگيري وضعيت جليل محمدي فعال 
كارگري در مقابل دادگاه انقالب سنندج 

 ي تهيكمبه گزارش . تجمع نمودند
 ساعت 2بعد از حدود ، ...يهماهنگ

تجمع در مقابل دادگستري، مسئول 
دفتر معاون دادستان به خانواده جليل 
محمدي اعالم كرد كه به دليل عدم 
حضور دادستان و قاضي پرونده براي 

.  تير مراجعه نماييد8پيگيري روز شنبه 
تجمع كنندگان اعالم كرده اند كه شنبه 
براي پيگيري وضعيت اين فعال 
كارگري در مقابل دادگستري مجددا 

  .تجمع خواهند نمود
  
 از ي جمعري ت5 روز چهارشنبه صبح*

 سازمان راني بگ يبازنشستگان و مستمر
 با ني شهرستان البرز قزويجتماع انيتام

تجمع در مقابل ساختمان خانه كارگر و 
 نيدفتر كانون كارگران بازنشسته ا

شهرستان اعتراض خود را نسبت به 
 25 شي افتادن پرداخت افزاريتاخ

  .دند اعالم كرهاي مستمريدرصد
 نيبازنشستگان تأم لنا،ي گزارش ابه

 نشدن ي شهرستان به عملني اياجتماع
 ي كانون عالسي رئيهاوعده 

 عامل ريبازنشستگان كشور و مد
 در خصوص ي اجتماعنيسازمان تام

 اعتراض هاي مستمري درصد25 شيافزا
  .دارند

  
 يدنبال اعتصاب كارگران قرارداده ب*

 يمجتمع فوالد خوزستان، كارگران رسم
 از همكاران تي در حمازي كارخانه ننيا

  و حدودوستندي خود به آنان پيقرارداد
 كارخانه روز نيچهار هزار كارگر ا

 متحدانه ي در اقدام تير5چهارشنبه 
   . را خواباندنداهواز در مجتمع فوالد ديتول
 ،راني آزاد كارگران اهيگزارش اتحادبه 

 درصد 25 تا كنون ياز اول سالجار
 ي حداقل مزد كارگران قراردادشيافزا

 ني كارخانه اعمال نشده است به همنيا

 ي در اقدام تير4وز سه شنبه  آنان رليدل
 رستوران ي از گرفتن غذاياعتراض

 كردند و سپس روز يكارخانه خوددار
 دست از ي اكپارچهيطور ه چهارشنبه ب

 بعد كارگران ي و  ساعتدنديكار كش
 از خواست بر حق تي در حمازي نيرسم

 خود به اعتصاب يهمكاران قرار داد
  .وستنديپ

  
جنوب  فوالد اهواز درعي صنامجتمع

راه .  شهر واقع شده استني ايشرق
 كنار بندرامام از  سربندر و-آهن اهواز

 عيساختمان صنا . گذردي صنعت منيا
 1353سال  مجتمع فوالد اهواز در

 . نمودتيآغاز به فعال شروع شدو
 فوالد اهواز عي مهم صنايواحدها

 واحد ي،واحد گند له ساز، عبارتند از
انباشت  دواح،  واحد ذوب،3و2و1 ياياح
 واحد و ژني اكسديواحد تول، برداشت و

 ني ذوب فلز مهمترواحد.  آبنيتام
   صنعت بزرگ است، نيواحد ا

  
 كارگر 300 تير، حدود 9 يكشنبه روز*

  دريني فرودگاه خميمانكاري پيشركتها
ماه حقوق  6اعتراض به عدم پرداخت 

 طرح كه ي دفتر مجري جلوشانيايومزا
 در ي شهرسازوابسته به وزارت راه و

  است،يني فرودگاه خمي شماليكمربند
  .تجمع كردند

 ياجرا اين كارگران فارس  گزارشبه
 نالي فرودگاه، ترمني ايپروژه باند جنوب

 ني و بخش توسعه حمل بار در ايارتيز
  .بر عهده دارندرا  يالملل نيفرودگاه ب

  
 كاريكارگران ب تير 8صبح روز شنبه *

ر تداوم  دتي كارخانه كرمانيشده 
 خود؛ در مقابل نيشياعتراضات پ

 استان كرمان ي اجتماعنيسازمان تام
 به يدگيتجمع نمودند و خواستار رس

  گزارشبه . خود شدندي كارتيوضع
 شده كاري بكارگران وز،ي نهجرت

 بهشتي هم در اردني از اشي پتيكرمان
 ي در مقابل استانداريو خرداد سال جار

 يصداو اداره كار تجمع نموده و 
 ناعتراض خود را به گوش مسئوال

رسانده بودند كه در پاسخ فقط وعده 
  .دنديشن

  
 يروهاي و نكارگران تير 8روز شنبه *

 دست  اهواز6 منطقه ي شهرداريخدمات
به گزارش . زدند ي اعتراضتجمعبه يك 

 ي خدماتيروهاي و نكارگران لنايا
 نكهي اهواز عالوه بر ا6 منطقه يشهردار

 حقوق يماه سال جار نياز فرورد
 مه،ي نكرده اند، بابت حق بافتيدر

 حق لباس و سنوات سال ،ياضافه كار
  . طلبكارندزي ن91
  
 از تن 500حدود  ريت9 گزارش به*

 مسكن مهر يهاي از تعاونيكي ياعضا
 اعتراض به نحوه ساخت و ساز و يبرا

 خود در موعد ي خانه هاليعدم تحو
تجمع كرمان  يمقرر، در مقابل استاندار

 ني استاندار به ايدگيكرده و خواهان رس
  . شدندتيوضع

 ادي ي تعاوني، اعضامي تسنگزارشه ب
 ونيلي م18 با پرداخت 85شده در سال 

 ونيلي م25 افتيتومان پول نقد و در
 ي مسكن، برايتومان وام از تعاون

 مسكن مهر ثبت نام كردند، يآپارتمانها
 120نها اما به گفته معترضان، تاكنون ت

 واحد 380واحد به اعضا واگذار شده و 
  .مه كاره رها شده استي مانده نيباق
  
در ، هرانا تير 9به گزارش روز يكشنبه *
 از كارگران شركت تن 42 اخراج يپ

 ري وابسته به تواناري شهرنيقطعات تورب
 كارخانه از ني كارگران ا،استان البرز

 تا كنون در اعتصاب شي هفته پكي
  .برند يبسر م

 كارخانه در ني اي از فعاالن كارگريكي
 ياز ابتدا«:گفتگو با هرانا اعالم داشت

 از ديگر نفر سه با اخراج يماه جار
 هركدام كه بازسازي بخش تكنسينهاي

 موجب بروز ندداشت سابقه سال ده باالي
 به و گرديده پرسنل شديد اعتراض

 جاري ماه اول سبب كارگران از همين
 ممانعت شركت داخله ب مديران ورود از

 در اعتصابات جديد موج و آورده بعمل
 مدت به وعصر صبح كاري شيفت دو
  ».دارد ادامه هفته كي

  
 اني كارخانه كيدنبال زمزمه واگذاره ب*
 سابق يبه كارفرما)  البرزكيالست( ريتا

 ني آتش از اي شعله هاگريآن، بار د
 ني و كارگران اديكارخانه زبانه كش

دست  تير 11وز سه شنبه ركارخانه 
اقدام به تجمع و ه و دياز كار كش

 در محوطه كيآتش زدن الست
 كارخانه مشرف به جاده يدرون
  . كردندهراسالمش

 آزاد كارگران هي اتحاددهيگزارش رسه ب
 از ي اقدام اعتراضنيدنبال اه  ب،رانيا

 ني تامي شوران كارگران، مسئواليسو
بال دنه استان در محل حاضر شدند و ب

 كه صورت گرفت كارگران به يمذاكرات
طور قاطعانه ه  دادند و بانيتجمع خود پا

 يطي شراچي اعالم داشتند تحت هيا
 را به كارخانه راه بق سايكارفرما

 عينخواهند داد و چنانچه وزارت صنا
بدون توجه به خواست كارگران اقدام به 

 كند دست به اعتراضات گسترده نكاريا
  .  خواهند زديا

  
 و يدنبال عدم پرداخت اضافه كاره ب*

دو ماه از دستمزد كارگران كارخانه نورد 
 صبح خانه كارنيا، كارگران لوله صفا

 كپارچهيطور ه  بري ت11  سه شنبهروز
 كارخانه را خواباندند و ني در اديتول

 و هايخواهان پرداخت اضافه كار
  . معوقه خود شدنديدستمزدها

 ران،يرگران ا آزاد كاهياتحاد گزارشه ب
دنبال ه  كارخانه بني ايكارگران اعتصاب

 ن مسئوالي از سوديتكرار وعده و وع
 شدند كه نيشركت چنان خشمگ

 اموال كارخانه بر آمدند بيدرصدد تخر
 شانگانيندي نماي گريانجياما با م

  .دي به اموال كارخانه نرسيبيآس
 ماه بهشتي كارخانه دستمزد اردتيريمد

 كرد و زياب آنان واركارگران را به حس
 پس دهم هر نيدر ادامه متعهد شد  از ا

ماه دستمزد كارگران را به حساب آنان 
  . كندزيوار

 كارخانه نورد لوله صفا ي اعتصابكارگران
 ي بر سر كارهاتي موفقنيدنبال اه ب

  .خود بازگشتند
  
 از يجمع تير 18سه شنبه  روز صبح*

 شهر يبازنشستگان شركت اتوبوسران
 با تجمع در مقابل ساختمان تهران
محاسبه نشدن « شهر به آنچه يشورا

 ذكر »شان  مهيده سال از سابقه ب
  .كردند اعتراض كردند، يم

 گروه با تجمع در ني النا،ي گزارش ابه
 شهر و با در يمقابل ساختمان شورا

 خطاب به ييدست داشتن پالكاردها
 شهر خواهان ي شوراسيشهردار و رئ

  .د قانون شدنياجرا
  
از  تير جمعي 18سه شنبه روز *

بازنشستگان صندوق فوالد كشور 
موقع ه دراعتراض به عدم پرداخت ب

 اصفهان يحقوقشان، مقابل استاندار
  .تجمع كردند

 از يتاكنون جمع ، فارسگزارشه ب
 نيبازنشستگان صندوق فوالد چند

 حقوق هنگام ري دافتي درليمرتبه به دل
انون  و كيخود در مقابل استاندار

  بازنشستگان استان اصفهان تجمع 
  14بقيه در صفحه 

  1392 تير در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
 يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور
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  13بقيه از صفحه 
 مسئوالن به يدگياند كه رس كرده
 حقوق بازنشستگان صندوق تيوضع

 افراد ني ايها  خواستهنيتر فوالد از مهم
  . استدهبو
  
  تير كارگران19چهارشنبه روز *

مقابل اداره در  زاگرس فوالد ياخراج
  . دست به تجمع اعتراضي زدندوهركار ق
  كارگر285 از مجموع ،لناياگزارش به 

 تا 10 كارگر با سوابق 235 كارخانه نيا
 شيافزا« آنچه لي سال كار به دل23

عنوان »  كارخانهيمشكالت مال
  .اند  اخراج شدهشود، يم

حركت اعتراضي اين كارگران در روز 
.  ادامه پيدا كردري ت20 پنجشنبه

  كارگران در اين روز 
 كردستان در شهر يدر مقابل استاندار

ذوب آهن . دندسنندج دست به تجمع ز
زاگرس كه در منطقه قروه دهگالن قرار 

 باشد ي كارگر مصدي تعداد سيدارد دارا
 از تن 250  تير19چهارشنبه كه در روز 

  .آنها اخراج شدند
  
 تير تجمع سه روزه 22روز شنبه *

 ي آالت صنعتنيكارگران كارخانه ماش
 ي با مداخله فرماندارزي تبريتراكتور ساز

 به گزارش ايلنا، .تافي خاتمه زيتبر
 كارگران ني اي كارفرمازي تبريفرماندار

را مكلف به پرداخت مطالبات معوقه 
  .كرده است

 ي مجموعه تراكتور سازريكارخانه زاين 
 ني ساخت ماشهزمين در است كه زيتبر

 واحد نيا.  داردتي فعاليآالت راه ساز
 ي به بخش خصوص87 از سال يديتول

  .واگذار شده است
  
 از يتعداد تير 23شنبه يك روز*

 در مقابل ساختمان اي آسمهيكاركنان ب
به .  شركت تجمع كردندني اياصل

،   تجمعني اي اصلليدل فارسگزارش 
 حقوق شي افزازانياعتراض به م

  . بودرعاملي با مدسهيكاركنان در مقا
 نصب ي ساختمان پالكاردواري ديرو

 ي درصد30شده بود كه در آن به رشد 
 27 تا 18 در برابر رشد ملرعايحقوق مد

  . كاركنان اشاره شده بوديدرصد
  
جمعي از ، گزارش ايران كارگره ب*

كارگران اخراج شده از شركت توليدي 
درب و پنجره الومينيم سازي پونل روز 

 در اعتراض به اخراج از  تير23يكشنبه 
 ماه حقوق معوقه 12كار و عدم دريافت 

ست خود در مقابل فرمانداري پاكدشت د
  .به تجمع اعتراضي زدند

  
 كارگر ذوب آهن كردستان كه 250* 

از كارشان اخراج شده اند در ادامه 
 هي خود، از ساعات اوليتجمعات اعتراض

 به متيبا عز تير 24دوشنبه صبح روز 
 در ولي فقيه تيتهران در مقابل ب

 ي پاستور دست به تجمع اعتراضابانيخ

 فتايزدند و خواهان بازگشت بكار و در
  .مطالبات معوقه خود شدند

 ران،ي آزاد كارگران اهياتحادگزارش به 
 نفر از 5 ي تجمع اعتراضنيدنبال اه ب

 كارگران به داخل محل دفتر گانندينما
 دعوت شدند و در آنجا ولي فقيه

 از ي دفتر با عكاسني انمسئوال
 به آنان اعالم گانندي نماني ايچهرها
 ديمع كن جنجاي را از اخود بساط ؛كردند

ي  شما نمي براي كارنجاي ما اد،يبروو 
   . جلو مجلسدي بروم،ي انجام دهميتوان
  
 تير تعدادي از 25روز سه شنبه *

تجمع  نمايمقابل خانه سسينماگران در 
  .كردند

 ساختمان شماره ري ت24 دوشنبه شامگاه
 سمنان اباني واقع در خنماي خانه سكي

   . حراست وزارت ارشاد پلمپ شدياز سو
 گزارش مهر، پس از تجمع به
 لي به دلنماي مقابل خانه سنماگرانيس

 ي به رؤسالي تحويپلمپ آن در راستا
 اتي هسيي ريدي فرهاد توحد،يجد
 ني اعالم كرد انماي خانه سرهيمد

 ي منتظرالمهددي به سعيموضوع را تلفن
 ني و به ا  ناجا خبر دادهيمعاون اجتماع

س  كچي هندهي ساعت آ48 تا بيترت
  . را نداردنمايحق تصرف خانه س

  
 تجمع نيدوم تير 25شنبه  روز سه*

در  كارگران فوالد زاگرس در تهران
  .برگزار شدمقابل ساختمان مجلس 

 روزي كه دكارگران ني النا،ي گزارش ابه
 پاستور تهران تجمع كرده اباني در خزين

 20 و 19 ي در روزهاني از اشيبودند پ
كار قروه و  در مقابل اداره رماهيت

 . كردستان تجمع كرده بودندياستاندار
 افتي عدم دراين كارگران اعتراض ليدل

  .از كار استسه ماه حقوق و اخراج 
  بهشترا دركارگران شب گذشته اين 

  .گذراندندزهرا  
در روز تجمع كارگران فوالد زاگرس 

 از يريبا وجود جلوگ تير 26چهارشنبه 
ختمان  كارگران به ساندگانيورود نما

سه  روز يها  مجلس، كارگران به وعده
 ندهي نما»يمرز احمد قادر« شنبه 

به شهرشان در مجلس اعتماد كردند و 
  .تجمع خود در تهران پايان دادند

  
 تير اعتصاب 26روز چهارشنبه *

 اري شهرنيكارگران شركت قطعات تورب
به گزارش .  امين روز خود شد28وارد 

، رانيا يهاروگاهيوبالگ كارگران ن
 اري شهرنيكارگران شركت قطعات تورب

در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود 
قابل ذكر .  برنديدر اعتصاب به سر م

 زي ني كارگران اخراجيااست خانواده ه
 با همسران شان جلو درب يدر همراه

  .شركت تجمع داشتند
 2 ريي كارگران تاكنون باعث تغاعتصاب

  شركت شده كه درنتن از مسئوال
 چند ماهه ي قراردادهامياخراج و تنظ

 نيهمچن. كارگران نقش داشته اند
 شركت مجبور به پرداخت تيريمد

 معوقه به كارگران ي از پاداشهايبخش
  .شد
  
 انيكارگران ك تير، 26روز چهارشنبه *
 كارخانه به ي در اعتراض به واگذارريتا

 با آتش زدن گري آن بار ديمالك قبل
  دنديش دست از كار ككيالست

، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
 ي اهياطالع تير 26چهارشنبه صبح روز 

 كارخانه ني ادي عامل جدري مدياز سو
 سمت ني به اي مالك قبليكه از سو

 اعالنات يانتصاب شده است بر تابلوها
 با ري تاانيكارگران ك .كارخانه نصب شد

 بالفاصله دست از هي اطالعنيمشاهده ا
 در كي و با آتش زدن الستدنديكار كش

قسمت مشرف به جاده اسالمشهر 
 كردند و ديكارخانه اعتراض خود را تشد

 با حضور در ينتي امنا آن ماموريدر پ
 بر وعده خود گريمحل كارخانه بار د

 كارخانه به مالك ي بر عدم واگذاريمبن
 ي آن تمامي نمودند و در پدي تاكيقبل

 از دي عامل جدري مدي هاهياطالع
 ي اعالنات كارخانه جمع آوريتابلوها

  .شد
  
در روز كارگران فوالد زاگرس *

مقابل اداره تعاون  تير در 27پنجشنبه 
  شهرستان قروهيكار و رفاه اجتماع

 ي كارگرانلنا،يا  گزارشبه. تجمع كردند
تهران به قروه  از پنجشنبه كه بامداد روز

 كارگران ري ساي بودند با همراهدهيرس
 ي بودند، برانرفته كه به تهران ياخراج
 را در ي تجمعي روز متوالنيچهارم

 يمقابل اداره تعاون كار و رفاه اجتماع
  .شهرستان قروه برگزار كردند

  
 ريركبي اممارستاني بيكارگران اخراج*

مقابل  تير در 27در روز پنجشنبه اهواز 
  .  تجمع كردندمارستانيباين 

 تجمع ني ادر  گزارش فارس،به
 اهواز ريركبي اممارستانيگران بكار

 انيخواستار پرداخت مطالبات خود تا پا
 شدند كه تا كنون پرداخت 91سال 

  .نشده است
  
 از يجمع تير 28عصر روز جمعه *

 نسبت به ليساكنان شهرك كوثر اردب
 خود در كاره مهي ني واحدهاليتحو
  تجمع اعتراضاني مسكن فرهنگيتعاون

  . برگزار كردندزيآم 
 به انيفرهنگ فارس، زارش گبه

 ماه كيكه اعتراض داشتند  يمسئوالن
 با حضور معاون اول ي در مراسمشيپ

 كاره مهي آنها را ني جمهور واحدهاسيرئ
 را در يتي مسئولچي داده و هليتحو
  .دار نشدند  پروژه عهدهني اليتكم

  
 100 از شيب تير 30روز يكشنبه *

 كارگران از يندگيكارگر به نما
 در بخش كشور نقاط مختلف ينساختما
شركت  مجلس ي صحن علنانيتماشاچ
 كارگران نيا؛ لنايابه گزارش . كردند

 كوچك ي كه از شهرهايساختمان
 و ي جنوب،يشمال   خراسانياستانها

 سمنان، گلستان، مازندران، قم، ،يرضو
 و ي شرقجاني لرستان، آذربازد،يفارس، 

تهران با حضور در ساختمان پارلمان 
 ي مجلس شورامصوبهت به نسب

 هزار 9 اختصاص بر ي مبنياسالم
 ي اجتماعني به سازمان تامالي رارديليم

 معترضند ي كارگران ساختمانبيمه يبرا
 كي كردن مهي بي مبلغ براني ارايز
 ي هزار كارگر ساختمان700 و ونيليم

  .ستي ني كافطيواجد شرا
  
 كي از نوازندگان اركستر سمفونيجمع*

ي قير دفتر موس گروه ُكياتهران و اعض
 يدر تاالر رودك تير 30روز يكشنبه 
 ني،در ا ايستا  گزارش به.تجمع كردند

 در امر ليتجمع نوازندگان خواستار تسه
نوازندگان از  . هستندشانيقراردادها

 نهي در زمشاني نشدن حقوق معنوتيرعا
 اركستر يري و تصويانتشار آثار صوت

  . دارندهي گالكيسمفون
  
 شركت  روزه كارگران29اب اعتص*

قطعات توربين شهريار بر سر خواستها و 
مطالباتي چون توقف اخراج، بازگشت به 

 اخراجي و پرداخت حقوق كارگرانكار 
 كارگرانمعوقه كه از اهم مطالبات اين 

 مديريت به  تير30يكشنبه روز ، بود
 تمكين كرده و كارگرانخواست 

  به.كشيدند دست از اعتصاب كارگران
هرچند ،  صنعت برقگزارش كارگر

 قطعات توربين شهريار كارگرانمبارزات 
 كارگريدستاورد بزرگي در مبارزات 

 يكشود، اما در غياب  محسوب مي
جنبش سراسري عليه سرمايه اين 

 است و صاحبان سرمايه شكنندهپيروزي 
 هستند كه به اين پيروزي كميندر 

  .كنند حمله كارگري
  
 در اعتراض به ري تااني ككارگران*

در  آن ي كارخانه به مالك قبليواگذار
دست به تجمع  تير 30روز يكشنبه 

   زدندعي در مقابل وزارت صناياعتراض
، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 

ه  بري تااني كارگران ككه ني ارغميعل
 اما ،داندي  شعار مي اكپارچهيطور 

 به ي توجهي با بعي وزارت صنانمسئوال
 آنان تالش يع كارگران و شعارهاتجم

 به كارگران ندهند كه يكردند جواب
طور ه  كارگران بتي وضعنيبدنبال ا

 هجوم عي به داخل وزارت صنايناگهان
 گريبردند و پس از سر دادن شعار بار د

 ي بازگشتند و به شعار دهابانيبه خ
  .ادامه دادند

  
 تن از 200 حدود ري ت31روز دوشنبه *

فوالد «ج شده كارخانه كارگران اخرا
 ي مطالبات صنفيريگي پيبرا» زاگرس

خود با سفر به تهران مجددا در مقابل 
  .ساختمان مجلس تجمع كردند

 كارگران ني از ايكي لنا،ي گزارش ابه
 كه مجلس از يامروز فرصت: گفت

كارگران خواسته بود تا به مشكالتشان 
 ني كند تمام شده است، با ايدگيرس

 چه ميني تا ببميكن يحال صبر م
 كارگران و كارخانه ي برايميتصم

  .شود يگرفته م
   

   

 .....كارگران ي اعتراضي از حركتهايبرخ
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  :گفتار روز

ماركسيسم را براي پرحرفيهاي  -
روشنفكرانه و يا كنترل ترافيك حركت 

ما  انقالبيون در دنيا نياموختيم،
 براي ،ماركسيسم را براي تغيير دنيا

انقالب در قسمت كوچكي از اين دنيا 
رفيق ماهير (يم يعني تركيه آموخت

 از رهبران ،ستني ماركسيست لني،چايان
تي تركيه بود كه اصلي جنبش كمونيس

در هنگام درگيري با ارتش فاشيست 
  ) از دست داداتركيه جانش ر

  
 مرگ ،اما مرگ من ...ميرم من مي -

مرگ من انتقامي است .  نيستامزندگي 
 از جعل كننده ي نام منكه زندگي 
ميرم تا  من مي گيرد، خودش مي

 زندگي زير دست و پاي مرگ نميرد،
 مرگ من عصيان يك زندگيست كه

 16(كارو دردريان (رد خواهد بمي نمي
 1386 تير 27 -  همدان1304آبان 

  نويسنده و شاعر ارمني تبار،كاليفرنيا
هاي كارو انتقادي و   سروده. ايراني

 ؛بازتاب حقايق تلخ زندگي انسان است
. لي از جمله فقر، ظلم و جنايتيمسا

 خواننده سرشناس ،كارو برادر ويگن
   )ايراني بود

  
  .........سينما

  
سنودن قهرمان : اليور ستون

  آمريكاييها است

  و، كارگردان سرشناس"اليور ستون"
برنده اسكار كه در حال حاضر براي 
دريافت جايزه يك عمر دستاورد هنري 

 در "كارلووي واري"از جشنواره فيلم 
اقدام از برد،  جمهوري چك به سر مي

اطالعات  در افشاي "ادوارد سنودن"
 آمريكا "اي. اس. ان"ازمان محرمانه س

  .دفاع كرد و وي را يك قهرمان خواند
اين مايه ": وي به خبرنگاران گفت

شرمساري است كه اوباما بيش از آنكه 
هاي   به دنبال ايجاد تغييراتي در شيوه

غيرقانوني شنود به سبك جرج بوش 
 دنبال برگرداندن سنودن و  باشد،

  ".محاكمه وي است
به افشاي اطالعات  ساله كه 30سنودن 

 و جاسوسيمحرمانه دولت آمريكا درباره 
 اطالعات  بهدسترسي غيرقانوني

ميليونها آمريكايي متهم است، از مدتي 
قبل در بخش ترانزيت فرودگاه مسكو 

 كشور تقاضاي 20پناه گرفته و از 
پناهندگي كرده كه تاكنون تمامي آنها 

  .نتيجه بوده است  بي
 نويسنده و اليور ستون، كارگردان،

كننده ضدجنگ است كه به واسطه  تهيه
كارگرداني سري فيلمهايي درباره جنگ 
ويتنام به شهرت رسيد و تا كنون دوبار 
موفق به دريافت جايزه اسكار شده 

  .است

  
جعفر پناهي عضو آكادمي اسكار 

  شد

آكادمي علوم و هنرهاي تصاوير 
 عضو 276با دعوت از ) اسكار(متحرك 

وري خود را گسترش داد جديد، گروه دا
و جعفر پناهي را نيز براي عضويت و 

  . فهرست اعضايش اضافه كردبهحضور 
 بر جعفر پناهي كه از ايران در افزون

 14بخش كارگردانان دعوت شده است، 
كارگردان ديگر نيز به اين منظور دعوت 

 ،"كاترين هاردويك"شده اند كه 
تاد " ، "گرگ و ميش"كارگردان 

، "هنگ اوور"ارگردان  ك،"فيليپس
چهار " كارگردان ،"تيم استوري"

 ،"استيو مك كويين" و "شگفت انگيز
 از جمله "گرسنه" و "شرم"كارگردان 
  .آنها هستند

  
  مخملباف مورد غضب شمقدري

يس سازمان سينمايي ي ر،جواد شمقدري
اي به   نامهدرجمهوري اسالمي 

مديرعامل موزه سينما دستور برداشتن 
اف از موزه سينما را صادر آثار مخملب

  . كرد
: در توجيه اقدام خود گفتوي 

 حمايت و پول نهادهاي مخملباف با"
انقالبي و سازمانهاي دولت ايران ده 
فيلم اول خود را ساخته است تا مشق 

 امروز در آغوش غاصبان ،سينمايي كند
قدس و صهيونيسم جنايتكار به تجليل 

و ين ضاله كه ساخته ياز آنان و يك آ
 تمسك مي ،پرداخته انگليس است

. دهد  جويد و درس صلح و دينداري مي
جا دارد در ماهي كه جمعه آخر آن با 

تظاهرات ميليوني ملت  فريادهاي بلند و
  بزرگ اسالم عليه صهيونيستها رقم مي

 ساحت موزه سينماي ايران از ،خورد
لوث يادگاريهاي اين فيلمساز تا زماني 

 پاك ،لغزد  ت ميكه در اين وادي ضالل
  ".و منزه گردد

  
   فيلم سفارش داد معاون ناجا

پاسدار سعيد منتظرالمهدي، معاون 
اجتماعي نيروي انتظامي رژيم از 
برگزاري نشست مشترك سينماگران و 

 تكليف كردن و تعيينوي . ناجا خبر داد 
دستورالعمل دادن به سينماگران را 

دوستانه كه همواره برگزار مي گفتگوي 
 وي در ادامه حرف اصلي را. ندا خو،دشو

تصوير پليس " اينگونه به زبان آورد كه
در فيلمها بايد القا كننده احساس امنيت 

تصوير ": سفارش داد و "در مردم باشد
مناسب از پليس اجتماعي كه پليسي 

 زيرك و پيچيده و در   هوشمند، مقتدر،
  عين حال اخالق مدار، ديندار و دانش

بنيان و در كل يك كاراكتر 
   ".كاريزماتيك، مدنظر ماست

  

فراخوان براي شركت در دوره 

المللي  جديد جشنواره بين

  سينماي تبعيد

لمللي سينماي  يازدهمين جشنواره بين ا
گوتنبرگ، در  2013 نوامبر 1-7تبعيد 

 درسينماي تبعيد . سوئد برگزار مي شود
فراخواني براي تدارك برگزاري 

 و سينماگرانمين دوره جشنواره از يازده
خواسته است تا كنندگان عالقمند  تهيه

پرسشنامه شركت در جشنواره را به 
از  DVD همراه يك نسخه

فيلمهايشان به آدرس پستي جشنواره 
  .بفرستند

   آدرس سايت جشنواره
www.exilefilmfestival.co
m 

  آدرس ايميل
info@exilefilmfestival.co
m 

اضاي شركت در آخرين مهلت تق
 2013)آگوست(جشنواره، پانزدهم اوت 

  .تعيين شده است
لمللي سينماي تبعيد، يك   اجشنواره بين

جشنواره غير مسابقه اي است و در 
هاي قومي،   جهت تقويت تفاهم گروه

 آنها و توسعه چندگانگي  همزيستي
هاي پناهنده پذير   در كشور فرهنگي

  .كند تالش مي
  

  .....كتاب
  

نام مستعار جي كي افشاي 

  رولينگ در رمان تازه اش 

  
، نويسنده مجموعه "جي كي رولينگ"

به تازگي ، "هري پاتر"داستانهاي 
 نخستين رمان جنايي ،"آواي فاخته"

 "رابرت گالبريث"خود را با نام مستعار 
اين كتاب پس از اعالم نام . منتشر كرد

واقعي نويسنده، در 
 صدر جدول پرفروش

اي بريتانيا ترين كتابه 
  .قرار گرفته است

خانم رولينگ گفته 
است كه متوجه شده 
اين خبر از شركت 

 درز "راسلز"حقوقي 
 شركتي كه او ؛كرده

انتظار داشته 
اطالعات در آنجا كامال محرمانه "

  ."بماند
  

  ..... موسيقي
  

ي و چهارمين جشنواره آغاز س

  جاز مونترال 

سه هزار هنرمند با صد و پنجاه كنسرت 
اخل سالن و ده سكوي هواي آزاد با د

  مجموع برنامه،سيصد كنسرت رايگان
هاي جشنواره جهاني جاز مونترال  

  .زنند  امسال را طي ده روز رقم مي
 ، گشايش جشنواره امسالدر مراسم

  ، ستاره موسيقي ايندي "لسلي فايست"
  

كانادايي، در هوايي باراني هنرنمايي 
ر حدود برنامه با حضور جمعيتي د. كرد

صدهزار نفر تا پاسي از شب در زير 
برنامه هاي اين . باران ادامه يافت

 3 تا حجشنواره از ساعت يازده صب
 به حصببرنامه مه دارد كه ابامداد اد

  .دكودكان اختصاص داده شده بو
جايزه بزرگ در اين جشنواره همچنين 

، "چارلز لويد" به "مايلز ديويس"
سبك   دان و نوازنده صاحب موسيقي

آمريكايي به خاطر يك عمر فعاليت 
اش در   گذاري  و تأثيرذهنري و نفو

 "اال فيتز جرالد" جايزه وتاريخ موسيقي 
، خواننده جاز و پاپ "هولي كول"به 

  . ، اهدا شدكانادا
هاي شاخص جشنواره امسال   از برنامه

بايد از كنسرتهاي داخل سالن دوئو و 
جسته ، نوازنده بر"چارلز لويد"تريوي 

 و فلوت ساكسيفونساله   هفتاد و پنج
بيل " و "جيسون موران"همراه با 

  . نام برد"فريسل
  

  … آثار تاريخي

  
اعتراض مردم و دانشجويان به 

  تخريب بافت تاريخي يزد

پس از تخريب تعدادي از منازل قديمي 
  طرح توسعه"بافت تاريخي شهر يزد در 

 در محله بعثت اين شهر، "امامزاده جعفر
گروهي از مردم و دانشجويان يزد نسبت 
به اين اقدام اعتراض كرده و خواهان 

تر اين تخريبها   توقف هرچه سريع
  .شدند

  مي تكرار دوباره حالي در اعتراض اين
 تعدادي جاري، سال خرداد 29 كه شود

 و يزد تاريخي بافت ساكنان از
   فعاالن و مرمت و معماري دانشجويان

  16بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي
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 رويدادهاي هنري ماه

 15بقيه از صفحه 
 زاده امام توسعه طرح به اعتراض در فرهنگي ميراث
 فرمانداري و فرهنگي ميراث سازمان جلوي جعفر،
 .كرده بودند تجمع

 بزرگ تاريخي شهر دومين و خشتي شهر نخستين يزد
  .ايتاليا است ونيز شهر از بعد جهان

  
  ..…عكس

  
  "ر منديوارهاي شه"نمايشگاه عكسهاي 

ت كه س نمايشگاه عكاسي اي ا"ديوارهاي شهر من"
تصوير ديوارهاي شهري بي دروپيكر و پرتناقض 

اه در تير ماه گاين نمايش. را به نمايش مي گذاردتهران 
  .تسال جاري گشايش ياف

هاي مختلف به  عكسها متعلق به عكاساني با نگاه
از شمال تا جنوب تهران و از شرق . ديوار شهر است

  بيانگر آن است گفته مي شود اين عكسها.  غربتا
  ."كل تهران درگير بين سنت و مدرنيته است"كه 

 هزار تومان است تا 100 هر كدامقيمت عكسها 
 هم بخرند و در كناراي را  عالقمندان بتوانند مجموعه

  .پازلي در كنار هم بچينند
  

  شعر
  

  مشق بابا

  اي كاش زنده بود

  مدادتراش من

  مداد قرمزم

  شد كند هرگز نمي

  اي كاش دفترم

  چند برگ ديگر داشت

  اي كاش از نو باز

  شد كه بنويسم مي

  اما حقيقت را؛

   باباي من نان داد

  براي نان جان داد

  آن نان، بر چشمم

  جاني منور داد

  با چشم باز خوابيد

  باباي من در خاك

  در خون خود بر خاك

  يك خواب زيبا ديد

  باغي پر از رستن

  شكز خاك رنگين

  دستان من روييد

  من ساقه اي رويان

  از سينه ي بابا

  رويم رستم و مي

  تا گل دهم از نور

  نوري ز بيداري

  ، بباردباران نم

  اين آسمان مرده

  اما ماللي نيست

  رويان و سرشارم

  چون سيرم از ريشه

   من ريشه اي دارم

  در سينه ي بابا

  از خون سرخ او

  دهم هر روز گل مي

  كنم هر دم گل مي

  گره كردهمشت 

  نام گل من است

  بايد كه بشكفد

  تا نان بياورد

  تا جان دهد از نو

  يك ساقه ي ديگر

  در باغ خوابي كه

  ديد باباي من مي

  پاك است دفترش

  فرزند كوچكم

  بايد كه بنويسد

  آرام و پرشعف

  او مشق اولش

  باباي من نان داد

  باباي او نان داد

  بابايمان خوابيد

  ديو سيه جان داد

  طي همدر سال قح

  اين ابر باران داد

  باباي بابايم

  جان داد براي نان

  ناني كه بابايم

  از آن مرا جان داد

  باباي بابايم

  جان داد و با خونش

  روييدن از نو را

  در باغ سامان داد

  بايد كه بنويسم

   و قلمكاغذبي 

  حتي بدون دست

  حتي بدون چشم

  ...اين مشق آسان است

  ...بايد كه بنويسم

  بايد دوباره نوشت

  ...اما حقيقت را

 بايد كه بنويسم

  " -صبور.خ.س"

 

 ميدان تير

  دهد، وي مرگ ميب

  كوچه پس كوچه هاي شهر

  حد فاصل انقالب تا آزادي

  ترافيك سنگيني ست

   ستيچراغ راهنمايي درگير يك دگرديس

  چاره اي نيست

 بايد از ميدان تير گذشت

 "صبور.خ.س"

  ” خونينطلوع ”
 

  )صبح . م ( وحيدى . م 
  چه پگاهي 

  !از فراز سياهي
   برآمد وقتيكه 

  عطر سرخش
   حياتزمزمه رهايي بود و آواي 

  
   لغزيد آينهدلم در 

   سياووشان كه خون وقتي
   و بال صبح چكيد و بالبر 

   جوان هايرخسار بنفشه 
   اشكدر اندوه و   
  فرو نشست       

    كشممي سرايم و دست مي
  بر عاطفه باغچه و گل 

   دشاي
   ببندكه خواب مي 
  پرنده عاشق 
  كه بي قرار 
  رود   ميخورشيدبه جانب   

  هال
   بلند سرو و سپيداران هايساقه 

  !در رهگذر باد  
   پر ترانه سبز و هايقله 

  آواز مرغان جهان 
  ! شما بادنصيب  

•  
  گذرد و  ابر خاموش مي

   سكوت لوح چركين اين
   زمان سهمگيندر آوار 

  شود   ميخاكستر  
•  

  *نكه مي خنددآ“ 
  هنوز 
   را هولناكخبر 

  “ است نشنيده  
  
  برشت *
  

  

  “ ها آبيزمزمه “ 
  )صبح . م ( وحيدى . م 

  
   آيدعصر است و باد مي 

  باد      
  پرنده رفته است و 
  ابر پريش بي قرار 

  در حياط   
   ريزداندوه مي     

  از پشت پنجره 
  به فصلها مي نگرم 

  هاي زرد پاييز و غمناك  
  م كرده دور پيغامهاي ور

  حياط خاليست و  من 
   صبور آبيهايبراي 

   كنمزمزمه مي       
   رفتن پرنده را مي شمارم روزهاي

  با 
   و رنگينبادبادكهاي 
   رفته ام يغماكودكيهاي به   
   تيره نمناك غرور ايندر     
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زنان مبارز سوري با بازداشت و 

  شكنجه روبرو هستند
 - 2013 ژوئن 22شبكه خبري زنان، 

ي يه گزارشهايديده بان حقوق بشر با ارا
 مي دارد، زنان سوري كه ممستند اعال

در شورش عليه دولت بشار اسد شركت 
 بعد از بازداشت در شرايط ،مي ورزند

در . بسيار وحشتناكي قرار مي گيرند
نخستين قيام، نيروي سركوبي روزهاي 

سوي زنان سوري معترض شليك ه ب
خاطر تشكيل ه برخي از زنان ب. مي كرد

دور معترضان مرد جهت ه  ب انسانيحلقه
، به ها از اصابت گلوله به آنجلوگيري

  .قتل رسيده اند
بشار اسد به موازات ژرفش و تداوم قيام 
و تغيير تاكتيك مبارزه از فاز مسالمت 

سلحانه، ميزان سركوبگري آميز به م
بر اساس . وحشيانه را افزايش داده است

ه بور، بسياري از زناني كه بزگزارش م
دليل مشاركت خود و يا يكي از اعضاي 

 ، بازداشت شده اند در اعتراضهاخانواده
تحت شكنجه هاي گوناگون از جمله 
شوك الكتريكي، قطع عضو بدن و 

ز برخي ا. تجاوز جنسي قرار گرفته اند
آنان حتي در زندانها و بازداشتگاهها به 

   .قتل رسيده اند
دليل وضعيت بحراني كشور، آمار ه ب

تعداد بازداشت شدگان و  دقيقي از
مخالفاني كه در زندانها به قتل رسيده 

  .اند، در دست نيست
  

هند اجازه  نوزادان دختر در كشور

  يك روز زندگي هم ندارند
 - 2013 ژوئن 12شبكه خبري زنان، 

پيشرفت تكنيك سونوگرافي و كاهش 
سبب شده كه زنان   انجام آنهزينه

هند نيز به انجام آن  مناطق فقير
 رايج بر اساس فرهنگ. مبادرت ورزند

، خانواده دختر هنگام وستان هنددر
زيه يازدواج مجبور به پرداخت جه

در آنها .  استدختر هنگفت به همسر
برخي موارد سرمايه الزم جهت تهيه 

از همين رو . زيه را قرض مي كننديجه
هندي عالقه دارند تا از  زنان باردار

جنسيت نوزاد خود، پيش از زايمان 
مطلع شده و با انجام عمل كورتاژ به 

  .زندگي نوزاد دختر خاتمه دهند
شايان ذكر است كه عمل كورتاژ توسط 
خود زنان با شيوه اي غيرتخصصي، 

 صورت مي و خطرناكغيربهداشتي 
در مواردي بعد از زايمان، نوزاد . دپذير

گونه اي كه براي پزشك ه دختر را ب
قانوني شك برانگيز نباشد، به قتل مي 

برخي از اين مادران، زناني . رسانند
هستند كه مورد تجاوز جنسي قرار 
گرفته و يا از سوي همسرانشان همواره 
مورد آزار و اذيت جنسي و فيزيكي قرار 

خوبي مي ه ادران باينگونه م. داشته اند

دانند كه اگر فرزندان دختر خود را به 
 گرفتارسرعت ه يتيم خانه ها بسپارند، ب

مافياي مواد مخدر يا بهره كشي جنسي 
 و مراقبت از آنها  فرزندخواندگيبه بهانه

بدين ترتيب، كشتن نوزادان . مي شوند
از  تر دختر را كه آينده اي وحشتناك

داشت را مادر در پيش خواهد  روزگار
  . ترجيح مي دهند

فاجعه قتل نوزادان دختر، نخستين بار 
خود ه  توجه يونيسف را ب1984 در سال

 داشت م گزارشي اعالدرجلب كرد كه 
 از هشت هزار كورتاژي كه در مومباي

 مورد 7999 ، صورت پذيرفته)بمبئي(
سيتل ". ه است نوزاد دختر بود،آن

 بر اساس گزارش 2011 در سال "تايمز
تر جنايتهاي ملي ابراز داشت كه دف

بيشتر مادراني كه نوزادان دختر خود را 
 مورد تجاوز جنسي ،به قتل مي رسانند

  .قرار گرفته اند
 پيشرفت اقتصادي و باوجودكشور هند 

مثابه كشوري ه اختراعات علمي و نيز ب
كه يكي از دموكرات ترين كشورهاي 

 تجاوز نظرحساب مي آيد، از ه دنيا ب
 زنان كشور و حتي زنان ليهعجنسي 

. توريست در شرايط دهشتناكي قرار دارد
دموكراسي و پيشرفت اقتصادي كشور 

 كاهشرو كه نه تنها ره به  هند از آن
معضالت اجتماعي مانند فقر و نابرابري 
جنسيتي نبرده، بلكه با تشديد روزافزون 
آن روبروست، بايد مورد توجه قرار 

  .گيرد
  

كارگر صنعت شرايط بغرنج زنان 

  نساجي زابل
ول ومس - 1392 تير 4،  ايلناخبرگزاري

كانون شوراهاي اسالمي كار زابل نقض 
آشكار حقوق ابتدائي كارگران زن در 
كارخانه ريسندگي و بافندگي زابل را 

وي اعالم كرد كه در اين واحد . داد خبر
در توليدي، كارفرما به غير از چند مرد، 

رده و به آنها  زنان را استخدام كمجموع
دستمزدي به مراتب كمتر از حداقل 

 هزار تومان 180دستمزد قانوني، برابر با 
  . مي پردازد در ماه،

 اين گزارش، زنان كارگر بيمه براساس
نبوده و كارفرما در مقاطع گوناگون اقدام 

اين در . به اخراج كارگران زن مي كند
بور تنها زحالي است كه واحد نساجي م

گ و فعال در منطقه زابل كارگاه بزر
است و از شش سال پيش به بخش 

 زمان خصوصي سپرده شده و از آن
حقوق   به نقض آشكاركارفرماي آن

  . كارگران مي پردازد
 يدر شرايطي كه حداقل حقوق قانون

 هزار تومان است، 487كارگر ساده 
دريافتي كارگران شاغل در اين كارخانه 

با .  هزار تومان مي باشد180حدود 
 موردوجود آنكه تاكنون چندين بار در 

نقض حقوق كارگران اين كارخانه 
ظاهر تاكنون به  اما ،اطالع رساني شده

بازرسان كار و تامين اجتماعي قادر 
   !به اثبات تخلف كارفرما نشده اند

 شوراهاي هماهنگيول كانون ومس
اسالمي كار استان سيستان و 
 بلوچستان ابراز مي دارد، كارفرماي

اين واحد توليدي براي فرار از 
 زنان را با تمهيدات ،تعهدات قانوني خود

 و  مي كندپنهاني و غيرعادالنه استخدام
طور مداوم كارگران زني كه پنهاني ه ب

شوند، در حال اخراج   به كار گماشته مي
  .و تغيير هستند

  
خشونت عليه زنان در كشور 

 درصد افزايش 28افغانستان، 

  يافته است
 – 2013 مي 25شبكه خبري زنان، 

 محقق سازمان عفو ،"حوريه مصدق"
بين الملل در مورد افغانستان ابراز مي 

سال  دارد كه تنها در هفت ماه آخر
 بيشتر از چهار هزار مورد خشونت 2012

عليه زنان در افغانستان ثبت شده كه 
 28 ،نسبت به مدت مشابه سال قبل

  . درصد افزايش را نشان مي دهد
  مزبوروي اضافه مي كند كه گزارش

 توسط گروههاي بدرفتاري و تبعيض
مسلح، شورشيان، طالبان و همچنان 
 تخطي توسط نيروهاي مسلح حكومت و

را مشخص ساخته نظاميان خارجي 
  . است
 آزادي بيان، بخش گزارش در اين

كاركنان و خبرنگاران بخش هاي نگراني
افغانستان را نيز  سراسر رسانه ها در

  .يان كرده استب
  

شوراي مجلس كشورهاي عربي 

بر تكميلِ حق طالق زنان اصرار 

  مي ورزد
 2013 ژوئيه 10خبرگزاري دنياي عرب، 

سطح پيرامون حقوق زنان به  بحث –
باالتري در جامعه عربستان سعودي 

مجلس عربستان سعودي، . استرسيده 
 سالهاي اخير آنچنان توسط فعاالن و در

طور مرتب به ه  بمدافعان حقوق زنان
 موضوعاتي  اكنونچالش گرفته شده كه

گرفته  آن مانند حق طالق در اولويتهاي
 برخورد با موانع ،قدر مسلم. است

فراروي تثبيت حقوق زنان مستلزم اتخاذ 
  .تاكتيكهاي نوين است

، يكي از قضات شوراي "ايسا القيط"
عالي مجلس كشورهاي عربي و پرفسور 

ه، خواستار ل تطبيقي فقيحقوق مسا
تهيه و تصويب قانوني ست كه حق 

 مي رازوي اب. طالق زنان را تكميل كند
دارد كه همسران زناني كه درخواست 

 از قانون طالق كنوني ،طالق داده اند
جهت عدم پرداخت نفقه به زنان 

بدين ترتيب، . استفاده مي كنندوسو
قانون بايد به گونه اي تنظيم شود كه 

ه مدارك جهت يازمان مشخصي براي ار
 افزون. ثبت طالق به دادگاه تعيين كند

موقع ه ه بيبر اين، مرداني كه از ارا
مدارك الزم جهت انجام مراتب قانوني 

 مي بايست به ،طالق سر باز مي زنند

پروسه .  مجبور گردندجريمهپرداخت 
ي يتر اجرا طالق و ثبت آن بايد سريع

 آن به زنان اصلشده و يك نسخه از 
  . شودسپرده 

شوراي عالي مجلس كشورهاي عربي 
اين . بور را تصويب كرده استزتصميم م

 سبب شادماني بسياري از زنان اقدام
 عربستان ، به ويژه دركشورهاي عربي

سعودي و فعاالن حقوق بشر و زنان 
 بسياريدر حال حاضر زنان .  استشده

در كشور عربستان سعودي بسر مي برند 
واست جدايي باوجود اينكه از درخكه 

 هنوز مدركي مبني آنها سالها مي گذرد،
. بر طالق از همسرانشان در دست ندارند

 كه در شوراي عالي ياد شدهطرح 
 ،كشورهاي عربي به تصويب رسيده

،  متولي دو مسجد مقدساييدمنتظر ت
 عربستان سعودي ، پادشاهملك عبداهللا

  .است
  

 از كردستان زن در كارگران

 قانوني ترين حقوق  ابتدايي

  محرومند
به  - 1392 خرداد 27، ايلناخبرگزاري 
ول شوراهاي اسالمي رژيم وگزارش مس

در كردستان، بيشتر كارگراني كه در 
هاي اين استان مشغول به  كارگاه
ي ترين حقوق قانوني ي از ابتدا،كارند

سيد شاكر ابراهيمي . كارگري محرومند
اضافه مي كند كه بيشتر زناني كه در 

 مي  ردستان به عنوان كارگر كاراستان ك
 خانوار يا بدون سرپرست زنان ،كنند

سرپرستي هستند كه تنها محل درآمد 
وي اضافه مي . آنها همين دستمزد است

كند كه وضعيت كارگران زن به مراتب 
مي وي . از كارگران مرد بدتر است

منظور كوتاه كردن دست زنان ه ، بگويد
دي كه از مشاركت در فعاليتهاي اقتصا

ولوژي زن ستيز ارتجاع حاكم يثقلِ ايد
است، زنان مطابق قانون كار، از انجام 
مشاغل طاقت فرسا و خطرناك معاف 

ليكن به دليل اوضاع نامناسب . هستند
 چه در كردستاناقتصادي، كارگران زن 

  كارگاههاي زنانه و چه در محيط در
هاي مردانه مجبور به قبول هر كاري 

اي توليدي اين استان در واحده. هستند
شرايط كار براي كارگران زن به حدي 
طاقت فرساست كه حتي ملزم به چشم 
پوشي از حقوق مادرانه خود در ايام 

  .بارداري، زايمان و شيردهي مي شوند
 ،در واحدهاي توليدي مختلف اين استان

 14 تا 10كارگران زن و مرد روزانه 
كنند، اما در بهترين   مي  ساعت كار

 هشت بر مبنايت دريافتي آنها حال
  .شود  ساعت كار روزانه پرداخت مي

 اين كارگران در بهترين حالت با ارفاق و
 500 تا 400منت كارفرما درآمدي بين 

بور بر زكارگران م.  دارندهزار تومان
اساس تسويه حسابي كه پيشاپيش بطور 

امضا در اختيار كارفرما گذاشته  سفيد
طالبه و هيچگونه مطرح  حق ،اند

  .ي ندارنديادعا
  

  18بقيه در صفحه 
  

  يي رهازنان در مسير
 آناهيتا اردوان
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 مسئول مرگ ميرژ

  اُسانلو استنيافش

  يرهاشمي منتيز
  

 ري ت3 خبر دوشنبه يفراسو
 از دارو و ياسي ساني كردن زندانمحروم

 در مي رژي ضد بشري هاوهيدرمان از ش
.  استي اسالمي جمهورياهچالهايس

 يجي به مرگ تدرانيوادار كردن زندان
 آنها ي درمانيدگيدر زندان و عدم رس

.  استيساندن زندانمترادف به قتل ر
 نهي از هزياسي سي گونه كشتن زنداننيا

 . استوردار برخمي رژي برايكمتر
 ي و زنداني اسانلو، فعال كارگرنيافش
 با ي فرديري هنگام دستگياسيس

 در باره او يخواهر و. سالمت كامل بود
 چي سالم بود و هنيافش«:دي گويم

 خبر را يما وقت.  نداشتي قلبيناراحت
 ي شد مگر ميصال باورمان نم اميديشن

 «. كندي سكته قلبنيشود افش
 استان تهران در ي كل زندانهاريمد

 را ني فوت افشلي دلسنايگفتگو با ا
خبر سكته .  اعالم كرد»يسكته قلب«

 ني با توجه به اياسي سي زندانني ايقلب
 اش تي محكومانيكه چند ماه به پا

بنا .  قابل قبول استري مانده بود، غيباق
 و به دنبال يبه اظهارات خانواده و

 ني افشمارستان،يشهادت كاركنان ب
 فوت كرده مارستاني از انتقال به بشيپ

 كه يانيمسئول مرگ او و زندان.  بود
جانشان را در زندان از دست داده اند، 

 و به طور خاص مي رژوراني پايتمام
 وراني پايبه تمام.  نظام  استهي فقيول
 ي تمامراي ز كنمي اشاره مميرژ

 ي كه به چرخ دنده هاميكارگزاران رژ
 ياري ي ضد بشرمي رژيسركوب نيماش

 انين÷ رسانند، در كشتار و حذف زندايم
 . هستندكي شرياسيس

 يهايماري با بيگري داني اكنون زندانهم
 زندان، ي انسانري غتي از وضعيناش

 ني از اياريجان بس. روبرو هستند
دم درمان ع.  استي در خطر جدمارانيب
 شكنجه و به ي از ابزارهايكي مارانيب

 محسوب تي و جناانيقتل رساندن زندان
 و قتل ي اقدامات ضد انساننيا.  شوديم

 اُسانلو به ني افشادي زنده تكارانهيجنا
 حقوق ونيكمس. شدت محكوم است

 كار يبشر سازمان ملل و سازمان جهان
   . كننديدگي رستي جناني به اديبا

 ييسير رهازنان در م
  17بقيه از صفحه 

  زنان در قيام عليه دولت تركيه
 - 2013شبكه خبري زنان، اول ژوئيه 

از داليل مشاركت انبوه زنان تركيه در 
 زنان از هراسقيام عليه دولت اردوغان، 

. تشديد اعمال تبعيض جنسيتي است
 زنان را به داشتن فرزند ،دولت تركيه

ي و ارج گذاري به كار خانگ بيشتر
 زنان سهم در حاليكه ،تشويق مي كند

 ميليون در 3.2در نيروي كار تركيه از 
 ميليون نفر در 4.8 به 2008فوريه 
  . افزايش يافته است2013فوريه 

دولت تركيه در رابطه با كورتاژ و عمل 
سزارين موضعي بسيار ارتجاعي اتخاذ 

 و سزارين "قتل عمد"كرده و كورتاژ را 
 "نازا كردن زنان" را اقدامي در راستاي

در همين رابطه بيش .  كرده استمعرفي
 پزشك متخصص زنان و 5000از 

 گروهي از طريق تشكيلزايمان با 
رسانه هاي كشور به موضع گيريهاي 

  . دولت اعتراض كرده اند
اعمال خشونت عليه زنان نيز چهره 

خود گرفته كه از موحش ه وحشتناكي ب
ري ترين آن تجاوز چهار پليس به دخت

دادگاه تركيه هر چهار . شانزده ساله بود
ه و يپليس متهم به تجاوز جنسي را تبر

، 2013طي سه ماه اول سال . آزاد كرد
دليل اعمال خشونت خانگي ه  تن ب47

در كشور تركيه جان خود را از دست 
 زن مورد تجاوز جنسي قرار 38داده و 

  .گرفته اند
  

خودسوزي تنها راه گريز فراروي 

  دستان عراقزنان كر
بر اساس  - 2013 ژوئن 1بي بي سي، 

گزارش سازمان ملل، زنان عراقي جزو 
اقشاري هستند كه بيشترين صدمه را از 
بحرانهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي 

در اين روند، به . متحمل مي شوند
گزارش پزشكان عراقي، خودسوزي تنها 
راه گريز فراروي زنان جهت فرار از 

اين در حاليست . هاستمشقتها و مصيبت
كه شرايط زندگي در كردستان عراق 
نسبت به مناطق ديگر كشور عراق بهتر 

  .است
  

شرايط دشوار زندگي زنان 

  دستفروش خارطوم
 درآمد – 2013 ژوئيه 9سودان تريبون، 

، پايتخت مزنان دستفروش كه در خارطو
جز ه سودان، براي امرار معاش راهي ب

 ،نها ندارندي در خيابايفروش مواد غذا
 دوازده ساعت كار طاقت فرسا، باوجود

برابر با هفت تا نه دالر آمريكا در روز 
 درآمدي كه به هيچ وجه ؛مي باشد

  . مين كننده نيازهاي اوليه آنان نيستات
فقر مفرط تنها مشكل زنان دستفروش 

 نيز "زنان چاي فروش"خارطوم كه به 
معروفند، نبوده بلكه در جامعه 

كه كار زنان بي ارزش و مردساالري 
ه  ب،حساب مي آيده اغلب شرم آور ب

 آزار و اذيت فيزيكي و آماجسادگي 

برخي از آنان . جنسي قرار مي گيرند
زنان مهاجري هستند كه از مناطقي 

  ديگر برخي،مانند دارفور فرار كرده اند
ه از ازدواجهاي اجباري گريخته اند يا ب
ي دليلِ وضعيت خردكننده معيشتي برا

مينِ نيازهاي خانواده به دستفروشي در ات
  . خيابانها روي آورده اند

فعاالن حقوق زنان تالش مي كنند با 
ي چگونگي مقابله با يبرگزاري كالسها

متجاوزان و محافظت از خود را به آنان 
فروش دستبهبود وضعيت زنان . بياموزند
رو كه اولياي امور سودان  از آن

كوچكترين توجه اي به شرايط 
مثابه قربانيان فقر و ه ب آنها غيرانساني

بحران ساختار اقتصادي ندارند، بسيار 
  .دشوار به نظر مي رسد

  
زنان تن فروش و قانون 

  مهاجرتي آلمان
 - 2013 مي 26خبرگزاري آلمان، 

 مي مسازمانهاي مدافع حقوق زنان اعال
ش از ده هزار زن در كشور دارند كه بي

تن فروشي  آلمان به اجبار از طريق
مي گذرانند كه تنها بخش اندكي  روزگار

 در  زيرا، تصميم به فرار مي گيرندهاآن از
 بر اساس قانون مهاجرت اين صورت،

خود بازگردانده مي  آلمان به كشور
اين امر، بهره كشي جنسي را در . شوند

  .دجامعه آلمان نهادينه مي ساز
پايه اين گزارش، قربانيان مذكور به بر

 نداشته و به آنان شناييزبان آلماني آ
شان داده  اجازه خروج از محل سكونت

بر اساس گفتگو با زناني كه . نمي شود
 بسياري از آنان تنها يك ،فرار كرده اند

يا دو بار در سال شانسِ خارج شدن از 
 محل اقامت خود را يافته اند كه در اكثر

اقع جهت رفتن به محل مسكونيِ مو
 سرويس جنسي و يا فاحشه خريداران

  . خانه ها بوده است
به موجب گزارش اعضاي سازمان مدافع 

، "سولودي"حقوق زنان موسوم به 
ي با تلقين يدختران كشورهاي آفريقا

 كه قدمتي " زوزو-جادوي سياه" خرافه
ديرينه در فرهنگ آفريقا دارد، توسط 

 40 يبه پرداخت تحميلقاچاقچيان ملزم 
 هزار يورو هزينه مي شوند كه در 60تا 

صورت عدم پرداخت و يا فرار، شيطان 
سياه يكي از اعضاي خانواده آنان را 

دختران جوان كه قادر به . خواهد كشت
پرداخت اين هزينه نيستند، مجبور به 
اجراي دستورات قاچاقچي و تداوم تن 

  . فروشي مي شوند

 گزارش مي كند  همچنين"سولودي"
ساالنه بيش از ششصد تا هشتصد كه 

زن جوان قرباني مافياي قاچاق انسان و 
بهره كشي جنسي به پليس آلمان 
مراجعه مي كنند كه اين آمار تنها بخش 
. اندكي از فاجعه را نمايان مي سازد

غيرقانوني توسط  طوره بسياري از آنان ب
 دستيابي به زندگي با وعدهقاچاقچيان 

 ه ويژهاوكراين و آفريقا، ب زبهتر ا
ه نيجريه، به كشور آلمان آورده شده و ب

شان توسط قاچاقچيان  سرعت پاسپورت
 سپس با تهديد، زور و ضبط شده و

. خشونت وادار به تن فروشي مي شوند
در صورتيكه يكي از قربانيان موفق به 

 توسط دولت آلمان به ،فرار شود
 كشورش بازگردانده شده تا به زندگي

فالكت باري كه از آن گريخته، ادامه 
لمان، اگر قرباني آ وانينبر اساس ق. دهد

 خود قاچاقچيحاضر به شهادت عليه 
تنها تا خاتمه دادگاه در مجاز است شود، 
 آن به كشور آلمان بماند و پس از كشور

  . خود بازگردانده خواهند شد
فعاالن و مدافعان حقوق زنان ابراز مي 

لمان از يكسو با اخراج دارند كه دولت آ
 راه سرِ  برزرگ تريقربانيان مانع ب

ي از زندگي فالكت بارشان قرار مي يرها
دهد و از ديگر سو، دستگيري 
. قاچاقچيان را دشوارتر مي سازد

 زبان آلماني نمي دانند و از ،قربانيان
.  رواني رنج مي برند-بيماريهاي روحي 

  به اقامت نامحدود در آلمانمجوز دادن
 مقابله جدي با ي مي تواند رهگشاآنها

شبكه مافياي قاچاق انسان و بهره كشي 
  . جنسي شود

اتحاد مشترك اروپا از كشورهاي عضو 
مي خواهد تا از قربانيان مافياي قاچاق 
انسان دفاع كنند و مجرمان را تحت 
پيگرد قانوني قرار دهند كه دولت آلمان 

اجراي درخواستهاي اتحاد مشترك  از
 شش بار و تاكنونپا سر باز زده ارو

سوي دولت   ازمذكوراجراي درخواست 
  . آلمان، رد شده است

با اصالح قانون مهاجرتي ايتاليا مبني بر 
صدور اقامت دائم براي قربانيان مافياي 
قاچاق انسان و تشديد فرايند دستگيري 
قاچاقچيان به ياري قربانيان، عرصه 

تنگ شده تبهكاران در ايتاليا  فعاليت بر
 كشور آلمان را براي فعاليتهاي  آنهاو

فعاالن و . غير انساني خود برگزيده اند
مدافعان حقوق زنان تالش مي كنند تا 
دولت آلمان را متقاعد سازند تا به 
قربانيان شبكه هاي مافياي قاچاق 

 اجازه اقامت ،انسان و بهره كشي جنسي
  .م بدهديدا
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در طول تاريخ، هر انقالب، ضد انقالبِ 

 نيروهاي داخلي اخيراً. خود را داشته است
گونه كه  همان(اند   و خارجي متحد شده
ي  تا انقالب ژانويه) در مصر عمل كردند

  . را عقيم گذارند2011
سازيِ  المسلمين در عقيم  اما اخوان

 شكست 2013 ژوئن 30انقالبِ اخير در 
ا ادامه خواهد يافت خورد، و شكست آنه

شان طغيان   چرا كه كساني كه عليه
. اند  اند از گذشته درس گرفته  كرده

  آگاهيِ آنان با سازماندهي و اتحاد عميق
  .تر شده است

  

سي و چهار ميليون جوان، مرد و زن به 
ها نآ. خيابانها و ميدانها سرازير شدند

 مذهبي تحت مصمم به سرنگونيِ دولت
المسلمين بودند و در برابرِ   كنترلِ اخوان

المسلمين   ي كساني كه از اخوان  همه
كردند در خانه و خارج از   حمايت مي

  .كشور ايستادند
خواستند تمامِ كساني كه از  آنها مي

مذهب براي منافع سياسي و اقتصاديِ 
كنند را بيرون كنند و  خود استفاده مي

مردم . رسي را بركنار نمايندم خواست
مندتر از ارتش، پليس و هر سالح قدرت

اين . مذهبي يا اقتصادي بوده و هست
هيچ اصلي : است درسِ تاريخِ بشري

 باالتر از حقيقت و خلوص نيت در جست
جوي عدالت، آزادي و شان انساني  

  .نيست
  

اش   المسلمين در طول حكومت  اخوان
ي مومنان   سعي كرد مردم را به دو دسته

. اما شكست خورد ،و مرتدان تقسيم كند
م مخالف رسي مومنانِ در جمعيت

قدرت . بسياري حضور داشتند) مسلمانان(
ميليونها نفر مانند دريايي بود كه از خود 

كرد و امواج  با نيروي خود محافظت مي
  .نمود  نها و ارواح را دور ميبزرگ ِج

المسلمين زنان و   شبه نظاميانِ اخوان
 جمعيت در مردانِ جوان را كشتند اما

ي شهر   ها و حومه  خيابانها، محله
ها نترسيدند،   آنها از گلوله. افزايش يافت

حتا يك قدم نيز عقب ننشستند، بلكه تا 
رويِ خود ادامه   سرنگونيِ رژيم به پيش

  .دادند
انقالبيون به ارتشِ ملي رو كردند و 

پليس نيز به . ارتش واكنش نشان داد
جاي رژيم به مردم خدمت 

  .كرد
ن، ارواح و ي ِج  دوره

نور . خرافات به اتمام رسيد
دانش، حقيقت، عشق و 
خالقيت روز به روز افزايش 

  .يابد مي
ا و تهو هنوز امپرياليس

كنند كه  مريكاييها ادعا ميآ
اين انقالبي نبود كه رژيم مشروع نويني 
را مطالبه كند بلكه فقط يك بحران يا 

  .كودتا عليه دموكراسي است
الي من گروهي از مردانِ  جو5در 

ان ديدم كه .ان.آمريكايي را در سي
كردند كمك به انقالبيونِ  تهديد مي

و من با . مصري را قطع خواهند نمود
ها اين ناميدوارم آ. صداي بلند خنديدم

ي   چرا كه در دهه. ها را قطع كنندككم
ها ك در زمان انورالسادات اين كم70

. د كردحيات سياسي اقتصاديِ ما را نابو
تر از هر كس به خود  ها بيشكاين كم

اين كمكها . كند امريكا كمك مي
رود و  ي حاكم مي  مستقيم به جيبِ طبقه

 اين كمكها سلطه. نمايد آن را فاسد مي
اسرائيلي بر -مريكاييآي استعماريِ  

تمامِ . كند سرزمين ما را نيرومندتر مي
چيزي كه مردم مصر از اين كمكها به 

رند فقرِ بيشتر و تحقير شدن آو دست مي
  .است

تر از انتخابات   دموكراسي چيزي بيش
مشروعيت معنايي بيش از . است

صندوقهاي راي دارد، مشروعيت به 
  .معناي قدرت مردم است

ما مصريان به قانون اساسيِ جديدي نياز 
: داريم كه اصول انقالب را محقق سازد

 بدون تمايز در  برابري براي همه
اين اولين . ذهب يا طبقهجنسيت، م

كه  قدمي است كه بايد برداريم نه اين
  فقط در برگزاريِ انتخابات ِ رياست 

در سوك درگذشت 

  حسين رضايي

  
با تاسف و تاثر بسيار آقاي حسين 
رضايي، زنداني سياسي در دوران 
ديكتاتوري شاه، در روز شنبه اول تير 

  .در تهران درگذشت
بارز ضد زنده ياد حسين رضايي، يك م

استبداد و ضد استعمار، از رهروان دكتر 
محمد مصدق و انساني مهربان و 

وي قبل  از دستگيري در . صميمي بود
دبير كنفدراسيون ، 1349سال 

 بود و در همان سال دانشجويان ايراني
به عنوان مترجم به همراه يكي از 
وكالي برجسته آلماني براي شركت در 

ان آمد و دادگاه گروه فلسطين به اير
هنگامي كه همراه با وكيل آلماني عازم 
. آلمان بود، در فرودگاه دستگير شد

حسين رضايي در بازجوييها بر اصول 
اعتقادي خود پايدار ماند و به همين 
دليل در بي دادگاههاي نظامي شاه به 

  .ده سال زندان محكوم شد
 سال 8زنده ياد حسين رضايي به مدت 

در زندان بود و در اين مدت همه گونه 
درخواستهاي رژيم براي كوتاه آمدن را 
مردود اعالم كرد و سرانجام چند ماه 

 با نيروي 1357قبل از انقالب بهمن 
مردم آزاد شد و تا هنگامي كه  زنده 
بود همچنان بر آرمانهاي آزاديخواهانه 

  .اش ايستادگي كرد
درگذشت زنده ياد حسين رضايي را از 
جانب خودم و رفقايم در سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ايران به خانواده، 
دوستان، همراهانش و به آزاديخواهان 

  . ايران تسليت مي گويم
  مهدي سامع

 ژوئن 23 - 1392 ري ت2 كشنبهي
2013  

  
ما نبايد . جمهوري يا مجلس عجله كنيم

لكه ابتدا بايد به اول سراغ ارابه برويم ب
نبايد . فكر مهيا كردن اسب باشيم

  .اشتباهات گذشته را تكرار كنيم
گاني و انقالبي  ما به يك رهبريِ همه

  .نياز داريم نه تنها يك رهبر
اين يك انقالب تاريخي است نه فقط 
يك كودتاي نافرجام يا جنبش اعتراضي 

اين انقالبي . عدالتي يا طغيان عليه بي
اش   ي اهداف  كه همه مانياست كه تا ز

  .محقق شود ادامه خواهد داشت
  گروه پروسه:منبع

www.processgroup.org  

http://www.juancole.com/201

3/07/peoples-revolution-

saadawi.html 
  

  نبرد خلق
ن چريكهاي ارگان سازما

  فدايي خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي ل،منصور امان،: راني دباتيه
  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه
 ،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

 ي مهده،ي اردوان، جعفر پوتايآناه
  سامع

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلــق ارگــان ســازمان چريكهــاي نبر

يران و بيان كننده نظرات     فدايي خلق ا  
اما بديهي است كه    . اين سازمان است  

ــالين   ــب فع ــاالت و مطال ــاپ مق از چ
سازمان و جنبش مقاومـت و صـاحب        
نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم        

دهـد و اطـالع از آن      نشريه اجازه مي  
ــد اســت، خــودداري نمــي  ــد مفي . كن

ــراد در     ــضاي اف ــا ام ــه ب ــالبي ك مط
ـ   نبردخلق چاپ مي   ان كننـده   شود، بي

نظرات خود آنان است كه ممكن است  
با نظرات سازمان منطبـق، همـسو يـا         

سرمقاله نبردخلق  . اختالف داشته باشد  
بيان كننده نظـر    ) با نام و يا بدون نام     (

  .سازمان است
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي        
  نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه
    يورو24   معادل            اروپا  

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران،        
مزدبگيــران و كــاركنلن ايــران، اخبــار 
تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل بـين      
ــار و   ــه آن، اخبـ ــوط بـ ــي مربـ المللـ

ان را هر روز در     ديدگاههاي جنبش زن  
  .سايت ايران نبرد بخوانيد

   
 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت
نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 
  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

راديو (بخش شنبداري 
  )پيشگام

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-
khabar.com 

www.radiopishgam.co
m 

www.fadaian.org  
  

  !انقالبِ مردمي، نه يك بحران يا كودتا: مصر
  نوال السعداوي

 آوا بيات: برگردان
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

   تير28آدينه ... فراسوي خبر
فشار براي انهدام اپوزيسيون جمهوري 
اسالمي مستقر در عراق همچنان ادامه 

در حالي كه از اقدامات سياسي و . دارد
ديپلُماتيك مشخص براي حفاظت از جان 
ساكنين اُردوگاه ليبرتي و تضمين حقوق 
پايه اي آنها نشاني به چشم نمي خورد، 

زمان ملل در عراق دست نماينده وِيژه سا
  . به تحرُك تازه اي در اين رابطه زده است

اين مي توانست يك خبر خوب براي 
 زن و مردي باشد كه در شرايط 3000

دشوار زيستي و زير بارش خُمپاره و 
موشك ناچار به زندگي هستند، اگر 
فعاليت نماينده مزبور عليه آنها و در جهت 

به وخيم تر كردن شرايط فعلي شان 
  . جريان نمي افتاد

آقاي مارتين كوبلر كه به دليل تمديد 
نشدن دوره ماموريت اش مجبور به ترك 
عراق شده است، در آخرين گُزارش خود 

نقض "به شوراي امنيت سازمان ملل، از 
 ساكنان اُردوگاه توسط "حقوق بشر

وي همچنين به . خودشان خبر داده است
 اعضاي شوراي امنيت گزارش داده كه

 به او گفته اند از "برخي ساكنان"
دسترسي آنها به پزشك و دارو جلوگيري 

آقاي كوبلر در جاي ديگري نيز . مي شود
تعداد قابل توجهي از "مي گويد كه 

 داده اند كه به "گُزارش" به او "ساكنان
  . آنها اجازه ترك اُردوگاه داده نمي شود

در صحت و درستي موارد تكان دهنده اي 
يپلُمات آلماني از وضعيت ساكنان كه د

اُردوگاه مزبور گُزارش كرده، ترديدي 
حقوق بديهي و انساني زنان و . وجود ندارد

مردان اين اُردوگاه به گونه مستمر و 
هدفمند پايمال مي شود، آنها در محاصره 
دارويي و خدمات پزشكي هستند و نه تنها 
از خروج شان از كمپ جلوگيري مي 

ه در مجموع، همچون زنداني با گردد، بلك
آنها رفتار مي شود و هيچ خبرنگار و رسانه 
عراقي يا خارجي نيز اجازه ورود به زندان 
آنها و تهيه گُزارش از وضعيت شان را 

  . ندارد
ُنكته حيرت آور در گُزارش آقاي كوبلر 
اين است كه مسووليت مستقيم دولتهاي 

آمريكا و عراق و سازمان ملل در 
يري و تداوم اين شرايط شكل گ

ناديده گرفته شده و به جاي آن، 
ساكنان اُردوگاه متهم مي شوند كه 
خود مشغول نقض حقوق يكديگر 
هستند و به اين ترتيب مسوول 

  . وضعيت خويشتن نيز مي باشند
از سوي ديگر در گُزارش نماينده 
وِيژه سازمان ملل اشاره نمي شود 

دام كه چه فعاليت مشخصي و با ُك
نتيجه براي بهبود شرايط اُردوگاه 
صورت گرفته، چه تضمينهايي براي 
جلوگيري از تكرار حمالت خُمپاره 
اي و موشكي كسب شده و يا چه 
پيشرفتي در حل پايدار سرنوشت 
ساكنان و انتقال آنها به كشورهاي 

اينها . امن حاصل گرديده است
بخشي از وظايفي است كه 

 با ساكنان نمايندگي مزبور در رابطه
كمپ بر عهده دارد و از عمل بدان 

از اين رو، جاي . منحرف شده است
خالي ارايه عملكرد در اين باره در 
گُزارش تصادفي نيست، موضوعي 

  ! براي گُزارش وجود ندارد
نه فقط ادعانامه آقاي كوبلر، بلكه 
عملكرد سازمان ملل در باره ساكنان 

 به گونه "ليبرتي" و "اشرف"
ير، حيثيت اين نهاد بين المللي فراگ

در حالي . را زير سووال برده است
كه عوامل رژيم جنايتكار جمهوري 
اسالمي و فاشيستهاي عراقي در 
كمين سازمان مجاهدين خلق ايران 
و ساكنان بي دفاع اُردوگاه نشسته 
اند، گُزارش مزبور با جوسازي عليه 
قُربانيان، آنها را به اهداف مشروع 

  . ي كندتبديل م
اين امر فرسنگها از نقش حفاظتي 
كه سازمان ملل در رابطه با زنان و 
مردان كمپ براي خود تعريف مي 

برعكس، بيشتر . كند، فاصله دارد
اينگونه ديده مي شود كه نهاد مزبور 
به مثابه ابزاري در خدمت سياست 
منهدم سازي و حذف بزُرگترين 
 اپوزيسيون سازمانيافته ايراني ايفاي

                . نقش مي كند

 

: خبرگزاري فرانسه

افشاي يك سايت 

مخفي جديد هسته يي 

  رژيم توسط مجاهدين
  

 ژوئيه 11 - 1392 تير 20پنجشنبه 
2013 

ـ اين سايت در درون يك سري 
تونلهايي است كه در زير كوهي حوالي 

  شهر دماوند قرار دارد 
اپوزيسيون رژيم ايران، سازمان 

ايران امروز اعالم كرد مجاهدين خلق 
كه اطالعاتي در مورد يك سايت مخفي 
جديد هسته يي رژيم ايران را در 
نزديكي دماوند در استان تهران، به 

  .دست آورده است
  

كه (شوراي ملي مقاومت ايران 
) مجاهدين خلق بخشي از آن هستند

شبكه «: طي اطالعيه اي اعالم كرد
سازمان مجاهدين خلق در داخل كشور 

العات قابل تكيه يي را در مورد يك اط
سايت جديد كامالً مخفي براي اهداف 
هسته يي رژيم، به دست آورده است كه 
طي يك سال از حدود پنجاه منبع 
مختلف ارگانهاي رژيم كسب شده 

  . »است
شوراي ملي مقاومت كه رهبري آن در 
پاريس مستقر است اپوزيسيون اصلي 

در گذشته در چندين نوبت . ايران است
اين شورا دست به افشاگري در مورد 

  . برنامه هسته يي رژيم ايران زده است
توضيح مي ) ي ملي مقاومت(شورا 

اين سايت يك مركز جديد براي «: دهد
 آن اسم كد. فعاليتهاي هسته يي است

كه اسم معدني در نزديكي (معدن شرق 
اين . يا پروژه كوثر مي باشد) آن است

سايت در درون يك سري تونلهايي 
است كه در زير كوهي حوالي شهر 

  . »قرار دارد) شمال تهران(دماوند 
ساختن «: گفت) ي ملي مقاومت(شورا 

 شروع 2006فاز اول اين سايت از سال 
فاز .  استشده و اخيراً به پايان رسيده

اول شامل كندن تونلها و ساختن چهار 
سوله در محوطه بيروني و تأسيسات 
سايت، محوطه سازي و ساختن جاده ها 

  . »براي سايت مي باشد
 
 

اين امر «: به گفته شوراي ملي مقاومت
قابل توجهي است كه شركت ايمان 
گستران محيط اين پروژه را اداره مي 

 به كند و كنترل بخش مربوط به جن

 

  شهداي فدايي مرداد ماه 
العابدين رشتچي ـ غالمرضـا    زين: رفقا

بانژادـ حسين الهياري ـ محمد صفاري  
آشتياني ـ عباس جمشيدي رودبـاري ـ    
داريوش شفائيان ـ عباسعلي شريفيان ـ   

ــدرت ــاهين ق ــرزاد    اهللا ش ــخن ـ ف س
پـور ـ    صـيامي ـ عبـدالكريم عبـداهللا    

فرامرز شريفي ـ فرخ سپهري ـ مهـدي    
كالم ـ مهدي يوسفي ـ حسن    فضيلت

كهل ـ ابراهيم جاللي ـ فيروز صديقي    
ــ ونـداد ايمـاني ـ گـودرز همـداني ـ         

آذر  جهانبخش پايداري ـ جميل اكبري 
) اميـر (ـ جمشيد پورقاسمي ـ مرتـضي   

فاطمي ـ محمدرسول عزيزيان ـ بيـژن    
زاده كرمـاني ـ    مجنون ـ هادي حسين 

ـــ عظــيم ســرعتي ـ     زهــرا فرمانبردار
سعود جعفرپورــ فريـدون شـافعي ـ     مـ 

زاده ـ   جـواد كاشـي ـ يوسـف كيـشي     
احمد زيبرم ـ سعيد ميرشكاري ـ هرمز   

ــي ــوند      گرج ــم رش ــاني ـ ابوالقاس بي
 تاكنون در مبـارزه     50سرداري، از سال    

عليه امپرياليـسم و ارتجـاع بـه دسـت          
مزدوران رژيمهـاي شـاه و خمينـي بـه       

  شهادت رسيدند، يادشان گرامي باد 
 

هسته يي، بيولوژيك و شيميايي آن هاي 
مديركل ايمان گستران . را به دست دارد

محيط، محسن فخريزاده، شخصيت 
كليدي برنامه هسته يي رژيم ايران 

  . »است
آژانس بين المللي انرژي اتمي بدون اين 
كه به نتيجه برسد خواستار ديدار با 
محسن فخريزاده كه يك افسر سپاه 

  . پاسداران است شده است
شوراي ملي : خبرگزاري فرانسه افزود

مقاومت ايران در اطالعيه خود مي 
ساختن فاز دوم سايت اخيراً «: نويسد

پيش بيني شده كه (...) شروع شده است 
سوله در اين مرحله دوم 30تونل و 30

  . »ساخته شود
اين «شوراي ملي مقاومت تأكيد كرد كه 

افشاگريها يك بار ديگر نشان مي دهد 
ها به هيچ وجه قصد ندارد رژيم مال

پروژه ساختن بمب هسته يي خود را 
شورا آژانس بين . »متوقف يا معلق كند

المللي انرژي اتمي را فرامي خواند كه 
  . »سريعاً از اين سايت ديدن كند«

به گفته شوراي ملي مقاومت، رئيس 
جمهور جديد رژيم ايران حسن روحاني 

اي كه مستقيماً مذاكرات بر سر فعاليته
نقش «هسته يي را هدايت كرده است 
و از » كليدي در ادامه اين برنامه داشته

مدره تلقي كردن وي و بستن «نظر شورا 
اميد تغيير به او يك اشتباه هولناك 

  .»است
  

يك تحرك ديپلُماتيك براي وخيم كردن 

  شرايط ساكنان ليبرتي و اشرف
  منصور امان

 


