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 1392 مرداد 24 روز پنجشنبه سرانجام

پس از چهار روز كشاكش همراه با 
 ندگاني نماي و لومپن بازيعربده كش
 ي نهادشي پي تن از وزرا15مجلس، 

 توانستند از مجلس يحسن روحان
 گري تن د3 اعتماد گرفته و يارتجاع را

 تماسها با فتنه گران يبه خاطر برخ
 يمظر به ن.  كردندافتيكارت قرمز در

 توانسته است با خوار و يرسد خامنه ا
 يزشهاي كه خي كردن امثال نجفريحق

 به ي و به شكل مبتذلديمردم را فتنه نام
 پرداخت و هي فقي از ولدي و تمجفيتعر
 ني حسري با مي قبول همكاريحت

 از مقام معظم تي را به خاطر تبعيموسو
 گام در جهت مهار كياعالم كرد، 

 ي رفسنجانيشم ها وابسته بهانيجر
 در سال يالبد خامنه ا. برداشته است

 قصد ندارد به »ياسيحماسه س«
 تن داده و به ينيشكست و عقب نش

 گوناگون و انبوه خواسته يازهايفشار ن
مساله .  شودمي انباشت شده تسليها

 سيي كه به قول ري خامنه اياصل
 ي مذاكرات مربوط به رايمجلس تمام

 ي مدنبالظه اعتماد را لحظه به لح
 ي آن فرد معرفاي ني رد ااي و دييكرده، تا

 ي داند كه برايمقام معظم م. شده نبود
 در ي كه اكنون حسن روحانيانيمهار جر

راس آن قرار گرفته، مجلس ترسو و 
 ني بلكه سهل ترستيناتوان تنها ابزار ن

 ي است كه احمدي مجلسنيابزار هم
 بو و ي بينژاد آن را به اندازه كاف

 خامنه يمساله اصل. ت كرده استياصخ
 است كه ني مردم است و چنزشي خيا

.  كندياو را رها نم» فتنه«كابوس 
 اني در جري تواب سازيمنيدستگاه اهر

 امي قكي ي بار تمامني اعتماد، ايرا
اشاره .  را نشانه گرفته استيتوده ا

جلسات «فتنه و » سران« به يخامنه ا
ن  به ندامت كشاندي برا»يخصوص

 روان ريي تغقياز طر»  فتنهاصحاب«
.  كننده استامي قي توده هايشناس

 ي مردمتي خواهد در ذهني ميخامنه ا
 او را به سخره گرفتند، تهيكه اتور

 را زشي بودن خهودهي و بميگفتمان تسل
 6 كشنبهي در روز هي فقيول. حك كند

 اني از دانشجوي با تعدادداريمرداد در د
 لي به چه دلچرا و« : گفتيجيبس

 ي برا88 تقلب در انتخابات انيمدع
 ي اردوكشابانهايمواجهه با مسأله، به خ

 سؤال را نه نيبارها و بارها ا..... ؟!كردند
 كه ي بلكه به شكليدر مجامع عموم

 م،يا قابل پاسخ دادن باشد مطرح كرده

 چرا دهند، يپس چرا جواب نم
در جلسات ....كنند؟ ي نميعذرخواه
 رخ نداده بود، ي تقلبنديوگ ي ميخصوص

پس به چه علت كشور را دچار آن 
 و به لبه پرتگاه دي كردعاتيضا
 آن حوادث تلخ، يدر بررس....د؟يبرد

 و يشكن  و عمده، قانون يمسأله اصل
 مرگ بر ديبخوان [ي  بانهيرنجيرفتار غ

 يجماعت] ي مرگ بر خامنه اكتاتور،يد
 قانون انياست كه در مقابل جر

 به ديبخوان [زي عزراني اهو ب ستادنديا
لطمه و ضربه و ] ي خامنه اتيوال

  .»خسارت وارد آوردند
   

 جمله معترضه در مورد كي عنوان به
 زاني تا چه مراني كه كشور و مردم انيا

 هستند، به گزارش زي عزي خامنه ايبرا
 ي استناد مسناي مرداد ا24روز پنجشنبه 

 سازمان يكنم كه بر اساس آمارها
 از شي، ب80در دهه «:ي قانون يپزشك
 جان ي هزار تن در تصادفات رانندگ241

از اضافه . »اند  هخود را از دست داد
 از ي ناشيكردن آمار تلفات انسان

 رو به يهاي هوا و ناهنجاريآلودگ
 صرف ادي همچون اعتيگسترش اجتماع

  . كنمينظر م

 ي با اردوكشيوني در ابعاد مليجماعت 
 رانيا« به بانهي نجري غ و با رفتاريابانيخ

لطمه و ضربه و  «ي خامنه ا»زيعز
 جماعت تا نيا. كرده اند» خسارت وارد
 يهاي همه سركوبگررغميكنون و عل

 و ندامت ندارند و مي قصد تسلانهيوحش
 ريغ«برعكس در هر فرصت آن رفتار 

 كتاتور،ي بر دمرگ« را با شعار »بانهينج
.  كندي تكرار م»يمرگ بر خامنه ا

 بارها با ي جماعت كه خامنه اني ايبرا
 با آنان برخورد كرده زي آمنيكلمات توه

 يمسلم است كه از مجلس ارتجاع آب
خوش .  شودي گرم نمشانيبرا

 هم يعتمداري شرني حسيهايرقص

 ديبه جرعت با.  دهدي نمبي را فريكس
  اتي چرندبي كه فري فردنيگفت اول

 بر ي مبنيعتمداري شرنيحس
 خورد، يرا نم» !زه فتنه جنايخاكسپار«

  .خود مقام معظم است
   

 در شماره روز شنبه يعتمداري شزنيحس
 با عنوان ادداشتي كي ي مرداد ط26
 از ابتيبه ن» ! جنازه فتنهيخاكسپار«

 اعتماد ي رافي و در توصيخامنه ا
 نهي كابي تن از اعضا15مجلس به 

 ري چند وزيتمام«: نوشتيروحان
 تيور و حما كه متهم به حضيشنهاديپ

 ند بود88 يليي اسرا-ييكاياز فتنه آمر
 كه بدون شود ي مديتأك-بدون استثناء 

 تي ضمن انكار حضور و حما-استثناء
 ادي يليي اسرا-ييكايخود، از فتنه آمر

 و انزجار كردند و با يشده اعالم دور
 آن - بعضاً همراه با سوگند- تيقاطع
م و  اسالرهي از داروني پلشت را بيماجرا

 -ييكايفتنه آمر...انقالب و نظام دانستند
 ني تر  و بدنامني تر اهي در س88 يليياسرا

 مرز و بوم دفن شده تا ني اخينقطه تار
 و رابطه وندي نشانه از پنيآنجا كه كمتر

 تواند نفرت  يبا سران و اصحاب فتنه م
 و دار و هي فقي ولديبخوان[و انزجار مردم 

ه باشد و  داشتيرا در پ] دسته اش
 با آنان ي كه به همراهيمعدود افراد

 خود را ي خوشنامز،ي بودند نشدهمتهم 
در اعالم برائت از سران رسوا و اصحاب 

 يليي اسرا-ييكايبدنام آن فتنه آمر
 جابي اهي فقيمصلحت ول. »دانند يم
 با يعتمداري شرني كند تا حسيم

 قبل از يفراموش كردن نوشته ها
گفتمان « كند كه يري گجهيانتخابات، نت

 بوده انتخابات ي قطعروزي پييگرا اصول
 اداشتي ني كه ايدر همان روز. »است

 منتشر يعتمداري شرهانيپر دروغ در ك
 ان،يشد، حجت االسالم محسن غرو

 حوزه و شاگرد تواب ياستاد سطوح عال

 گونه ني را اتي وضعيزديشده مصباح 
 كه دي آيبه نظر م«: دهدي محيتوض

 و به خصوص شخص يكر ففي طنيا
 يو و همفكران تندريعتمداري شريآقا

 را ي و مطالبي سخناني گاهشان،يا
 دادن به ي تسلي كنند كه برايمطرح م

 ني ايمن برا... همفكران خودشان است
 وزن و يليخ] يداريجبهه پا[افراد 

 را در نهاي اگري و دستمي قائل نيگاهيجا
 تيسا(» .نمي بيواقع شكست خورده م

  )1392 مرداد 26 شنبه ك،ي تيخبر
   

 آنان را اني كه محسن غرويافراد
 داند، به امثال يشكست خورده م

 يداري جبهه پااي و يعتمداري شرنيحس
 شكست ني راه اريمس.  شوديمحدود نم

 ني شود و همي آقا ختم متيبه ب
 ي كه خامنه اراني مردم ايموضوع برا

 داند ي مبي نجريآنان را جماعت غ
 است كه ني هميبرا.  رد داتياهم

 در مورد ي خامنه اهيي قضاوه قسيير
 يآمل.  دهديرشد سكوالرها هشدار م

 ري مدت اخنيدر ا«:دي گوي ميجانيالر
 و در 88 كه اهل فتنه سال يكسان

 زهي اصالحات قائل به سكوالرانيجر
 بودند و راه امام استيشدن كشور و س

  ه تافتند دوباره سر برآورد يرا بر نم) ره(
 خورده ما جانشان گري افعيياند و گو

 2 رنا،يا. (»اند است و به جنبش افتاده 
  )1392مرداد 

   
 كه خواب ي جنبشني همحرف

 كرده، شاني را پريجاني الريآمل
 ني كه حسي فتنه انيهم
 كند ي ابلهانه فكر ميعتمداريشر

جسد آن را به خاك سپرده و 
 ي جماعت به گفته خامنه انيهم

 روشن است؛ اريس بب،ينا نج
 مرگ بر خامنه كتاتور،يمرگ بر د

  .ي زنده باد آزاد،يا

  ....يادداشت سياسي

  ي از نگاه خامنه ابي نجريجماعت غ
   سامعيمهد

 

 از ابتيبه ن» ! جنازه فتنهيخاكسپار« با عنوان ادداشتي كي ي مرداد ط26 در شماره روز شنبه يعتمداري شزنيحس
 يشنهادي پري چند وزيتمام«: نوشتي روحاننهي كابي تن از اعضا15 اعتماد مجلس به ي رافي و در توصيخامنه ا

 - كه بدون استثناءشود ي مديتأك- بدون استثناء ند بود88 يليي اسرا-ييكاي از فتنه آمرتيكه متهم به حضور و حما
 - تي و انزجار كردند و با قاطعي شده اعالم دورادي يليي اسرا-ييكاي خود، از فتنه آمرتيضمن انكار حضور و حما

 -ييكايتنه آمرف... اسالم و انقالب و نظام دانستندرهي از داروني پلشت را بي آن ماجرا-بعضاً همراه با سوگند
 و وندي نشانه از پني مرز و بوم دفن شده تا آنجا كه كمترني اخي نقطه تارني تر  و بدنامني تر اهي در س88 يليياسرا

 داشته يرا در پ]  و دار و دسته اشهي فقي ولديبخوان[ تواند نفرت و انزجار مردم  يرابطه با سران و اصحاب فتنه م
 خود را در اعالم برائت از سران رسوا و ي خوشنامز،ي بودند نشده با آنان متهم يراه كه به هميباشد و معدود افراد

 .»دانند ي ميليي اسرا-ييكاياصحاب بدنام آن فتنه آمر
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 به رفسنجاني آقاي باند بازگشت اگر

 اقتصادي – سياسي بحران برآمد قُدرت،
 از بخشي تالش و فقيه واليت رژيم
 و جويي چاره براي آن بنديهاي دسته

 برآورد "نظام ناجي" دريچه از درآمدن
 دولت چينش از پس و اكنون شود،

 نماي توان مي تدبير اين از برآمده
 ركايُش كه راهكاري از تري روشن
 بحران حل براي قُدرت ي تازه و پيشين

  .كرد مشاهده را پرورانند مي سر در
  

  چالق اُردك
 قُوا، جديد توازن از برآمده دولت در

 و مالي هاي وزارتخانه ترين اصلي
 معدن صنعت، نفت، همچون، اقتصادي

 "كارگُزاران" باند را دارايي و تجارت و
 رنددا دست در آن بوروكراتهاي كُهنه و
 خامنه آقاي باند و سنتي راست ائتالف و

 كشور، مانند سياسي هاي وزارتخانه اي،
. كند مي كُنترُل را ارشاد و دادگُستري

 وزارتخانه سرنوشت كه نمايد مي چنين
 - اجتماعي تاثير دايره لحاظ به - هاي

 پرورش و آموزش علوم، (ديگر حساس
 تقسيم و تواُفق خط همين را) ورزش و

 سپردن مدل رابطه، اين در. كند تعيين
 مقام يك ربيعي، آقاي به كار وزارت
 بيشتر به ُشغل برحسب كه امنيتي

 مي كشيده، سرك سياسي اردوگاههاي
  .باشد اُلگو تواند

  
 در جديد دولت مطلوب نقش بنابراين،

 پالتفُرم مثابه به عمل سياسي، پهنه
 راست اصلي بنديهاي دسته بين سازش

 با هدف اين. است "امنظ خيمه" زير
 بحران كه رفسنجاني آقاي باند پندار

 گذاشته كنار از فراتر چيزي را سياسي
 نمي قدرت در شراكت از خود باند شدن
  .دارد كاملي سازگاري بيند،
 فاكتور به حكومت از بخش اين نگاه

 و جامعه نارضايتي يعني بحران، اصلي
 از ،89 و 88 خيزشهاي شكل در آن آثار

. رود نمي فراتر سودمند شر يك سطح
 در گذاري تاثير امكان كه هنگامي آنها
 ابزار به دهند، مي دست از را "باال"

 موقعيت بهبود براي "پايين" از فشار
 اما آورند، مي روي خود "زني چانه"

 و خواستها شدن همسو معناي به اين
 در فرضي موكالن با شان مطالبات

 حل. نيست خُطوط ترين اصلي
 حاكم سيستم مناسبات از كه ضادهاييت
 به سركوبگرانه برخورد و جامعه با

 و سياسي مدني، حقوق و جايگاه
 در گيرد، مي سرچشمه آن اقتصادي

 كه نيرويي جوييهاي چاره كادر
 همين پابرجايي گرو در آن موجوديت

 نمي برد، مي بهره آن از و است روابط
  .باشد داشته قرار تواند

  
 سياست به مزبور رويكرد ديگر، سوي از
 ماهيتي آن حامالن راهكارهاي و

 كه بخشد مي دوگانه و كارانه محافظه
 دو در مانور امكان تواند مي چه اگر

 كند، حفظ را "پايين" و "باال" سطح
 هر از را آنان آنكه سبب به همزمان
 كه زماني حتي - تر بنيادي تصميم
 - گردد برمي آنها سرنوشت به مساله

 منافع عليه است قادر دارد، مي باز
 از دايمي وحشت. افتد كار به خودشان

 راه و شدن اجتماعي جنبش كاتاليزاتور
 دامن به را آنها آن، براي كردن باز

 چالش در ظاهر به كه راند مي نظمي
  .هستند آن با

 تمام طول در "اصالحات دولت" تجربه
 در با حتي گاه كه خود ساله هشت دوره

 و مجريه قوه دو همزمان تنداش اختيار
 از مثالي بي شاهد بود، همراه مقننه

. است عمل در رويكرد اين تنگناهاي
 ترين نزديك "چالق اُردك" اصطالح

 اصالح" كه است دولتي از تعريف
 مي آن كانال از حكومتي "طلبان
 را خويش منافع و ها برنامه بايست
 قُدرت موازنه در اي وزنه به و مادي
 در براي اي تله به اما كردند مي تبديل

 كاركرد تغيير شدن جراحي و افتادن دام
  .داد
  

  روز كار دستور از فرار
 در كه باشد سرنوشتي تواند مي اين

 نشسته، او دولت و روحاني آقاي انتظار
 اينكه بر مبني خود اصرار به هرگاه
 اقتصادي مسايل حل آنها اصلي وظيفه

. ددهن ادامه است خارجي سياست و
 كه "بحران" از مزبور دلبخواهي تعريف

 سياسي صحنه واقعي وضعيت با فقط نه
 و برنامه از بلكه است، بيگانه ايران در

 و روحاني رفسنجاني، آقايان ُشعارهاي
 نيز انتخابات نمايش جريان در خاتمي
 از فرار پنجره حقيقت در دارد، فاصله
 جابه و تغيير كه است كاري دستور
 نهاده آنها برابر در "البا" در جايي
  .است

  
 را قُدرت مركز در آنان حضور كه آنچه

 و اي خامنه آقاي ناتواني ساخت، ممكن
 در اش امنيتي و نظامي همدستان
 اجتماعي جنبش ناپذير بازگشت سركوب

 استراتژيك شكست آن، پيامد در و
 قُدرت سازي يكدست در "مطلقه ولي"
 يرانگرو و خطرناك بست بن آخر، سر و

. است اي هسته چالش در حاكم باند
 آنها متقابل تاثير و فاكتورها اين مجموع

 باند به را نشيني عقب يكديگر، بر
 گيري شكل به و كرد تحميل واليت
 طاسها آن در كه برد راه جديدي شرايط

 در نيرو هر وزن و شوند مي ريخته نو از
  .شود مي محاسبه دوباره "باال"
  

 باند به حكومت ميانه احجن حمله زاويه
 بر كه انتخاباتي رقابتهاي در واليت
 به تهديد و امنيتي فضاي تبديل" مبناي
 اُصول به عمل" يا "سياسي فضاي
 حقوق فصل ويژه به اساسي قانون
 دل از روشني به بود، شده تنظيم "مردم

 باند و خاست برمي شده ياد شرايط
 زير خود نُقطه ترين ضعيف در را حاكم

 را برنامه و خط اين. گرفت مي ربض
 همايش در روحاني االسالم حجت

 امجديه ورزشگاه در اش انتخاباتي
: داد وعده و كرد تر مشخص) شيرودي(
 شوند آزاد زندانيها همه كنم مي كاري"
 امنيت احساس خيابان در دختران و

 مرد و زن شهروندي حقوق در ... كنند
 باهم فارس و بلوچ و لُر و تُرك. برابرند
  ".برابرند

 و كارگُزار طيف كه اولويتهايي اما
 بدانها اكنون حكومتي طلب اصالح
 كه دهد نمي نشان كنند، مي اشاره

 نتيجه به مايل انتخابات بازي برندگان
 آنها. باشند خود برد از سياسي گيري

 طريق از قُدرت ساختار در خود بازسازي
 رضايت جلب و نترساندن براي تالش

 هرچه راندن عقب نه و واليت ندبا
 خويش كار دستور راس در را آن بيشتر
 نداشتن لُزوم پيرامون سازي قافيه. دارند

 ،"روحاني از بيجا و زياد توُقعات"
 توُقعات نبردن باال" باره در هشدار
 پس كوتاهي زمان كه آن جز و "مردم

 آغاز انتخابات نمايش در وي پيروزي از
 از روشن نشانه يك توان مي را گرديد

  .دانست سياست اين
  
 افزايش" پرواي در آنها ميان اين در

 آزادي طرح از حتي ،"توُقعات سطح
 به زبان نيز "طلب اصالح" زندانيان

 همين پايوران از يكي. گزند مي دندان
 به زاده تاج مصطفي آقاي نام به طيف
 مايل رهبري": است خواسته عذر تازگي

 در و نيست سياسي زندانيان آزادي به
 اش كابينه و روحاني آقاي از زمينه اين

 بايد ها خانواده. آيد برنمي كاري
 آيد سر به حكمها زمان تا كنند صبوري

  ".گردند رها شان عزيزان و
 ميل" اگر كه است نگفته مزبور فرد

 اش، گُماشته دوره همچون "رهبري
 كننده تعيين كماكان نژاد، احمدي آقاي
 مجريه قُوه رييس اختيار و عمل دايره
 جانبه همه پشتيباني فلسفه پس است،
 جايي جابه از اي خامنه اهللا آيت رقباي

 چه روحاني آقاي انتخاب و نهاد اين در
  شود؟ توجيه تواند مي چگونه و بود

 مزبور طيف چگونه كه پيداست ناگُفته
 مي آنكه از تر نزديك و زودتر بسيار

 اي خامنه آقاي مرزهاي با پندارد،
 اي نُقطه همان اين. كرد خواهد برخورد

 ستيز به بقا براي بايد آنها كه است
  !پيشروي براي نه و برخيزند

  
  اشتباه آدرس با حال عرض
 كارگزاران باند تالش نمود ترين روشن

 جاخالي براي حكومتي طلبان اصالح و
 اي نامه در روز، سياسي وظايف از دادن

 آقاي به اسيسي زنداني 55 امضاي با
 به دادن پايان درخواست با اوباما

 در. است درآمده نمايش به تحريمها
 مصرف براي ظاهر به كه مزبور نامه

 درنگ بي و شده نگاشته خارجي
 را آن نيز "گاردين" انگليسي روزنامه
 اصالح رهبران از شُماري داد، انتشار
 دولتي مقامهاي و حكومتي طلبان
 به برند، مي بسر زندان در كه پيشين
 از پس ديگر، زندانيان از تعدادي همراه
 به را متحده اياالت جمهور رييس آنكه

 و دارو كمبود و گسيخته افسار تورم"
 مي توجه "زندگي اساسي مايحتاج

 حلي راه" كه خواهند مي او از دهند،
 تحريمها جايگُزين را الطرفين مرضي

  ."كند
  
 انيزند مقامهاي كه امر اين ترديد بي
 انتخاب به گروهي واكُنش نخُستين در

 قرار مخاطب جاي به روحاني، آقاي
 طرح و جديد دولت رييس دادن

 زندانيان آزادي همچون خواستهايي
 و سركوب به دادن پايان سياسي،

 مدني، و سياسي تشُكلهاي ممنوعيت
 كُنترُل از قضاييه قُوه كردن خارج

 خواهان آن، جز و امنيتي هاي دستگاه
 و شوند مي تحريمها يافتن ايانپ

 را كشور اقتصادي وخيم اوضاع شكايت
 برند، مي خارجي دولت يك رييس به
 يا اشتباه يك تواند مي سختي به

  .باشد تصادف
 در مزبور نامه كه نمايد مي چنين بيشتر

 فراگيرتر پروژه يك از بخشي چارچوب
 زير سازي گُفتمان درپي كه دارد قرار
 مي "تحريم عليه يمدن كمپين" تيتر
 نشست در بار اولين براي نام اين. باشد

 حزب" نام به صوري تشُكل يك جانبي
 به سپس و شد شنيده "توسعه و اعتدال

 به هماهنگ گونه به آسايي معجزه گونه
 و حكومت اقتصادي كارشناسان محفل

   راه كشور از خارج در "نظام" البيهاي
  "ينكمپ" ناشناس گردانندگان. كرد پيدا

  4بقيه در صفحه 

  .....سرمقاله 

  دهد نمي تغيير را مساله صورت ميانه، و راست وتاهك عسل ماه
  امان منصور
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از وعده هاي احمدي نژاد تا 

  وعده هاي روحاني 

احمدي نژاد با وعده بردن پول نفت بر 
... سفره هاي مردم و مسكن مهر و 

. شكاف طبقاتي و فقر را گسترش داد
وي صندلي گماشتگي خود را به نفر 

تحويل » اقتصادي ويران شده«بعدي با 
ان ابتداي حسن روحاني از هم. داد

رياست خود، آمارهاي اعالم شده از 
طرف دولت احمدي نژاد مبني بر 

را غير ... پيشرفت، اشتغال و بيكاري و 
واقعي خواند و اقتصاد ايران را به ويرانه 

  . تشبيه كرد
وزير اقتصاد و دارايي روحاني، بودجه 
اعالم شده دولت احمدي نژاد را انجام 

 هزار 210وي درآمد . نشدني اعالم كرد
ميليارد توماني بودجه را غير واقعي 

پيش تر حسن روحاني . اعالم كرد
را يكي » تامين منابع يارانه هاي نقدي«

 92از چالشهاي بودجه غير واقعي سال 
در حالي كه منبع حذف . دانسته بود

يارانه ها مورد مشاجره مجلس و دولت 
احمدي نژاد بود، در برابر پرداخت يارانه 

، بهاي كاالها چندين برابر به عده اي
  .رشد داشته است

وزير اقتصاد و دارايي روحاني رشد 
اقتصادي صفر درصد را از چالشهاي 

وي نرخ بيكاري را . اقتصاد ايران دانست
 ميليون نفر اعالم 5/3در حال حاضر 

 5/8كرد و گفت اين آمار به زودي به 
وي در حالي . ميليون نفر خواهد رسيد

» روزهاي سختي«ه را كه روزهاي آيند
اعالم كرد هيچ برنامه مشخصي براي 

  . حل بحران بيكاري و اشتغال ارائه نداد
  

   درصد44تورم 
 مرداد 28بر اساس گزارش روز دوشنبه 

خبرگزاري حكومتي ايلنا، بانك مركزي 
نرخ تورم در انتهاي تير ماه سال جاري 

 درصد و نرخ تورم نقطه به 37.5«را 
  . اعالم كرد» درصد44 رانقطه 

شاخص بهاي كاالها و «، اينبر اساس 
خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران 

 به 1392در تيرماه  )شاخص تورم(
 1.4 رسيد كه نسبت به ماه قبل 171.7

 3.4اين تغيير از . درصد افزايش داشت
درصد افزايش مربوط به خرداد ماه كمتر 

شاخص مذكور نسبت به ماه . بوده است
افزايش »  درصد44بل مشابه سال ق

  . داشته است
پايه مزد كارگران و مزدبگيران تعيين 

 نسبت به سال قبل 92شده براي سال 
اين مبلغ .  در صد افزايش داشت25

ناچيز در حالي اضافه شد كه هيچ 
. خوانايي با نرخ تورم در آن زمان نداشت

 44مي توان تصور كرد كه افزايش 
 درصدي تورم نسبت به سال قبل چه

ميزان شكاف ميان دستمزد و هزينه 

گسترده . زندگي را گسترده تر مي كند
شدن اين شكاف فقر و آسيبهاي 
اجتماعي را به كارگران و مزدبگيران 

  . تحميل مي كند
 بانك  بر اساس داده هاي آماري

در چهار ماه اول جاري «مركزي 
شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 

 43.3 نسبت به دوره مشابه سال قبل
بر همين . »درصد افزايش داشته است

 هزار تومان 25 هزار تا 10منظر افزايش 
براي حق مسكن در برابر اجاره باالي 
مسكن مبلغي ناچيز است كه هيچ 

  .تعادلي در برابر رشد تورم ندارد
  

كليد روحاني و مشكل نيروهاي 

  كار 

روحاني حل بحران اقتصادي و بهتر 
مله قفلهاي شدن وضعيت معاشي را از ج

. اصلي دانسته كه بايد با كليدش باز كند
در حالي كه وي در برنامه هاي تبليغاتي 
خود چه در دوران رقابت انتخاباتي و چه 
اكنون كه رييس جمهور رژيم شده، 
سعي مي كند و يا بهتر است بگوييم 
تظاهر مي كند كه به بحران اقتصادي و 
وضعيت معاش مردم اهميت زيادي 

 تا كنون هيچ برنامه مشخصي بدهد اما
  . ارائه نكرده است

وي در برابر حداقل دستمزد كارگران و 
مزدبگيران كه يك چهارم خط فقر است 

شكاف بين مزد و «وعده پر كردن 
البته وي نگفته كه . را داده است» تورم

چگونه و چه زمان اين شكاف را پر 
  . خواهد كرد

دولت مصمم است تا «روحاني مي گويد 
براي . »اف بين مزد و تورم را پر كندشك

پر شدن اين شكاف بايد كارگران در 
تعيين مزد و معيشت خود مشاركت 

براي مشاركت كارگران در . داشته باشند
بهبود معيشت خود بايد تشكلهاي 
مستقل كارگري وجود داشته باشد تا 
كارگران بتوانند از طريق تشكلهاي 
 مستقل خود نمايندگان خود را براي

  . پيش برد منافعشان انتخاب كنند
شوراي عالي كار كه متشكل از نماينده 
دولت، نماينده كارفرمايان و نماينده 
فرمايشي كارگران است، همه ساله پايه 

تصميمات . دستمزد را تعيين مي كند
اين شورا عليه كارگران و تضمين كننده 
منافع دولت به عنوان كالن سرمايه دار، 

ايه داران و پيش برنده حافظ منافع سرم
اقتصاد داللي و شبكه رانت خواران غير 

عملكرد شوراي عالي كار . مولد است
هموار كردن استثمار بيشتر نيروهاي كار 

در نهاد دولتي شوراي عالي كار و  . است
تمامي نهادهاي ديگر دولتي كه به 
نيروي كار بر مي گردد نماينده واقعي 

اتيك كارگران كه در يك روند دمكر
در . انتخاب شده باشد حضور ندارد

كميته مزد كه براي گزارشدهي به 

شوراي عالي كار تشكيل مي شود و يا 
براي شركت در نشستهاي سازمان 
جهاني كار افرادي كه شركت مي كنند 

از خانه كارگر و (منتخب دولت 
راد اين اف. هستند) شوراهاي اسالمي كار

نمي توانند منافع كارگران را مطرح 
افرادي مانند محجوب كه بند . كنند

نافشان به حكومت وصل است، حفظ 
سيستم و نظام سرمايه داري در 
جمهوري اسالمي را وظيفه اصلي خود 

  .مي دانند
  

  وزير امنيتي كار 

علي ربيعي با سابقه پستهاي امنيتي در 
 شوراي عالي امنيت، وزارت اطالعات و

سپاه پاسداران به وزارت كار برگزيده 
علي ربيعي عضو شوراي مركزي . شد

خانه دولتي كارگر از هنگام تاسيس تا 
وي عضو كميسيون تدوين . كنون است

خانه .  بوده است60قانون كار در دهه 
دولتي كارگر كه علي ربيعي هم عضو 
شوراي مركزي ان است صالحيت 

  . نمايندگي كارگران را ندارد
 ربيعي از جمله وزيران امنيتي علي

روحاني است كه به هنگام گرفتن راي 
اعتماد از مجلس به داشتن پستهاي 
امنيتي خود در ديكتاتوري واليت فقيه 

وزير كار در باره معيشت . افتخار كرد
كارگران، حل بيكاري و اشتغال وعده 

  . هايي داده است
وي در مورد حركتهاي اعتراضي 

لهاي مستقل نيروهاي كار و تشك
. كارگري حرف جدي و عملي نزده است

در حال حاضر اعتراضهاي گسترده 
اعتراض به شرايط . كارگري وجود دارد

ناامن كار، عدم پرداخت حقوق، اخراج و 
بيكاري به دنبال تعطيلي واحدهاي 
. توليدي به طور مرتب در جريان است

بسياري از فعاالن كارگري در دفاع از 
ق خود در خواسته هاي به ح

. سياهچالهاي رژيم به سر مي برند
بسياري از كارگران زنداني جرمشان 
فعاليت براي تشكيل سنديكا و 

اين در حالي . تشكلهاي كارگري است
 87است كه بر اساس مقاوله نامه 

سازمان بين المللي كار، آزادي ايجاد 
تشكلهاي كارگري، سنديكا و اتحاديه 

ق هاي كارگري بدون مجوز دولت ح
جمهوري اسالمي عضو . كارگران است

سازمان بين المللي كار است و بايد 
  . مقاوله نامه هاي آن را رعايت كند

حق آزادي تشكل، اعتصاب و 
گردهمايي ، حق آزادي بيان و انديشه، 
دستمزدهاي متناسب با نرخ تورم، 
پرداخت به موقع حقوق، امنيت كار و 
 لغو قراردادهاي موقت، آزادي كارگران

زنداني از جمله حقوق اوليه كارگران 
است كه وزير كار روحاني و دولت وي 

  . را به چالش مي كشد
  

 راست كوتاه عسل ماه

 مساله صورت ميانه، و

  دهد نمي تغيير را
  

  3يقسه از صفحه 
 كه اند كرده روشن افراد اين زبان از

 گُروههاي" كشاندن روي را خود تالش
 اساتيد" مانند خوشنامي و نفوذ صاحب
 تشُكلهاي" ،"اقتصاددانان" ،"دانشگاه

 روزنامه" ،"خُصوصي بخش اقتصادي
 ،"دانان حقوق" ،"هنرمندان" ،"نگاران

 كارآفرينان و مديران" ،"مهندسين"
 از حمايت پشت به ""خُصوصي بخش
 شكستن" بر مبني حكومت مطالبه

 جمهوري عليه ناروا تحريمهاي
  .دان كرده متمركز ،"اسالمي

  
 تبديل در "نظام" موفقيت در
 به "اجتماعي خوشنام گروههاي"

 ترديد جاي خود لشكر سياهي و بازيچه
 جز كنون تا اينكه كما دارد، وجود بسيار
 پايوران نيز و حكومتي آنتني هاي چهره

 گروه يا فرد آن، زنداني و مغضوب
 مقابل، در. است نشده همبازي مستقلي
 كوشندگان گُسترده و منفي واكُنش
 چشم شده، ياد نامه به مدني و سياسي

  .است ساخته روشن را ترفند اين انداز
  

 اما مزبور "كمپين" در اصلي ُنكته
 بلكه نيست، آن شده اعالم اهداف
 به آن مبتكران كه است پنهاني مقصد
 كرده گذاري نشانه نهايي هدف عنوان

 نيروي مديريت از كمتر چيزي اين و اند
 جامعه نيازهاي و مطالبات و اعتراضي

 رژيم ساز گُفتمان مراكز. نيست مدني
 اشتباه، آدرسهاي دادن با فقيه واليت
 اولويتهاي القاي و مبرم هدفهاي جعل

 جهت در توان تمام با دروغين،
 و جنبشها تشكيل از جلوگيري

 با مدني و اعتراضي گرايشهاي
 كردن منحرف دموكراتيك، خواستهاي

 در تواند مي كه سيليپتان و انرژي
 قرار نيروهايي چنين تشكيل خدمت
 قرمزهاي خط از آنها كردن دور و بگيرد

 برآمده اش حياتي شاهرگهاي و "نظام"
  .اند
  

  برآمد

 فقيه واليت رژيم سياسي بحران ماهيت
 آن يا اين ارادي تعريف يا خواست را

 تغيير "طلب اصالح" يا "كارگُزار" رهبر
 آقاي كه ورهاييفاكت همان. دهد نمي

 امنيتي و نظامي متحدان و اي خامنه
 تحت سنگر از نشيني عقب به را اش

 تعيين ساخت، ناچار مجريه قوه تصرُف
 دوره ويژگيهاي ترين اصلي كننده
 قلمرو در ويژگيها اين. هست نيز كنوني

 حاكم، سياسي قُدرت كاركرد و نوع
 جامعه و آزادي ملت، با دولت رابطه
  .است درآمده نسخ به مدني

  
   

  وعده و وعيدهاي انبوه به كارگران
 هاشميزينت مير
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 ماركسيستها در باره دين چه -

  مي گويند؟

   ماركسيسم و اخالق-

   ماركسيسم و فمينيسم-

  
 "2013سوسياليسم"كنفرانس ساالنه 

 ماه ژوئن سال 30 تا 27بين روزهاي 
.  آمريكا برگزار شد-جاري در شيكاگو 

همانطور كه در بخش اول گزارش از 
 مندرج "2013سوسياليسم "كنفرانس 

 337 شماره "رد خلقنب"در ماهنامه 
آمده است، من از طرف دبيرخانه 
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
براي دومين سال در اين كنفرانس كه 

 نفر در آن حضور داشتند، 1300بيش از 
نبرد "اين گزارش براي . شركت داشتم

 تهيه شده است و در زير بخش "خلق
به . دوم آن به نظر خوانندگان مي رسد

وانسته باشم تجربياتم از اين اميد آنكه ت
كنفرانس استثنايي و پرشور را تا حدي 
كه مجال است، به كوشندگان سياسي و 

  .نيروهاي چپ منتقل كنم
در اين گزارش به سه سخنراني از ميان 

 سخنراني كه در سه روز و به طور 150
همزمان انجام شد و من تنها در تعدادي 
از آنها فرصت شركت داشتم، مي 

يك توضيح ضروري اينكه همه . مپرداز
اين مطالب از يادداشتهايي كه از 
انگليسي به فارسي مي توانستم بردارم، 

  .بوده و بنابراين كامل نيستند
  

ماركسيستها در باره دين چه مي 

   گويند؟

  

اگر به آثار موجود در باره ماركسيسم "
نگاه كنيد، مي بينيد كه در واقع مبحث 

رد عالقه و دين يكي از موضوعات مو
  "توجه در مكتب ماركسيسم است

شركت در اين سخنراني و گفتگو را 
بدين دليل انتخاب كردم كه اين مبحث 
همواره در ميان كوشندگان و به ويژه 
نيروهاي چپ ايراني بحث برانگيز بوده 

از اين نظر، بي دليل نخواهد بود . است
كه ديدگاه برخي ديگر از نيروهاي چپ 

نفرانس حضور داشتند، را كه در اين ك
  . بررسي كنيم

  
  بيل رابرتز: سخنران

دين از ": وي در آغاز سخنان خود گفت
ابزارهاي مهمي است كه بسياري از 
سياستمداران و سرمايه داران براي خرد 
زدايي از توده مردم از آن استفاده مي 
كنند، اما مردم روز به روز به جرگه بي 

 يك نمونه آن هم. دينها مي پيوندند
پال "لحظه فراموش نشدني است كه 

معاون وزارت امور خارجه كه  ("ولفوويتز
معروف به معمار جنگ آمريكا در عراق 

وقتي كه از يك منطقه توفان زده ) است
در آمريكا ديدار مي كرد، در برابر 
دوربين تلويزيون به زني كه همه زندگي 

حتما "خود را از دست داده بود گفت 
كني كه دستكم زنده خدا را شكر مي 

نه واقعا، " و زن پاسخ داد، "مانده اي
 نمونه "!چون من به دين اعتقادي ندارم

هاي زيادي از استفاده سياستمداران از 
دين براي پيشبرد مقاصد سياسي خود و 
در خدمت منافع اقتصادي سرمايه داري 

   ".وجود دارد
 در ادامه در باره گسست "بيل رابرتز"

اكنون مي ": خن گفتجامعه از دين س
بينيم كه براي نمونه در آمريكا بتدريج 
دين از بين مي رود، به 

 درصد 30طوري كه 
 19جوانان بين سنين 

 هيچگونه 29تا 
. وابستگي ديني ندارند

يك چهارم آمريكاييها 
دين اوليه خودشان را 

 20رها كرده اند و 
درصد اصال دين ندارند 
و اين در حال رشد 

   .است
از توضيحاتي در او پس 

اين باره، به تاريخ 
انشعابات در اديان 

اگر ": پرداخت و گفت
به تاريخ اديان نگاه 
كنيد، مي بينيد كه در 
آنها انشعابات زيادي 

دين . صورت گرفته
پديده اي جدا از رفتار و 
زندگي انسانها نيست، 
از اين رو مي بينيم كه 

اختالف و انشعاب همواره در اديان 
تاريخ نشان .  و خواهد داشتوجود داشته

داده كه دين همواره پايه مادي داشته و 
به اين جهت با پديده هاي نژادي، ملي، 
تبعيضات طبقاتي، كمبودها، تبعيض بر 

  ".اقليت و غيره همراه بوده است
اما دين يك بعد ": وي در ادامه گفت

ديگر هم دارد كه اين بعد آن مورد 
مي توجه ماركسيسم بوده است؛ دين 

تواند آغازي باشد براي به چالش 
كشيدن بي عدالتيها از جمله، تبعيض، 

ما نمونه آنرا در سالهاي . ستم و نابرابري
 در آمريكاي التين ديديم كه 90 و 80

. به شكل الهيات رهايي بخش بروز كرد
بسياري از رهبران كاتوليك، ايده هاي 
خود را به ماركسيسم مرتبط ساختند و 

 مسيحيت و ماركسيسم رابطه اي بين
جنبش حقوق مدني در آمريكا در . ديدند

.  نيز اين چنين بود60 و 50دهه هاي 
ما مي بينيم كه باورهاي ديني، اين 

   ".جنبشها را از پايين به باال كشاند
براي آشنايي ": رابرتز در ادامه گفت

بيشتر با اين موضوع بايد به تكامل 
تاريخي مسيحيت نظر بيندازيم، سپس 
ببينيم كه ماركسيسم چگونه به 
تضادهاي دين نگاه مي كند و نقش 

  . دين در زندگي مردم را بررسي كنيم
نخست از تاريخ به وجود آمدن 
مسيحيت و تكامل تاريخي مسيحيت 

سپس بايد ببينيم . بايد شروع كنيم
ماركسيسم چگونه به تضادهاي درون 
دين نگاه مي كند، در واقع با برخوردي 

 و نظر به ماترياليسم تاريخي ديالكتيكي
. اين پديده را بررسي و تحليل كنيم

 در باره مذهب 1844ماركس در سال 
مذهب آه انسان ستمديده، قلب ": گفت

جهان سنگدل و روح شرايط بي روح 
 ".مذهب افيون جامعه است. است

 نوشت و در 1843ماركس اين را در [
] توضيح من.  به چاپ رسيد1844

ي دهد كه مبناي نقد ماركس ادامه م
غيرمذهبي چنين است كه انسان مذهب 
را مي سازد و دين نيست كه انسان را 

در واقع دين خودآگاهي و . مي سازد
عزت نفس انساني است كه يا هنوز خود 
را نيافته و يا اينكه يافته ولي دوباره از 

در واقع ماركس در دو  .دست داده است
ش پاراگراف، ريشه دين را مشخص، نق

آن در تسكين درد و رنج مردم را آشكار 
  . و سپس راه درمان آن را ارايه مي دهد

اينكه ماركس مي گويد دين افيون 
جامعه است، در واقع بدين معنا است كه 
. التيام بخش درد و رنج انسان است

براي نمونه، وقتي كسي مي ميرد، درد 
به همين دليل . او نيز تسكين مي يابد

ن طبيعتا جذب مي مردم به سوي دي
شوند، از اين همين روست كه 
. سوسياليستها با دين دشمني نمي ورزند

ما اينگونه به دين نگاه مي كنيم كه آيا 
در راه مبارزه عليه ستم خدمت مي كند 

يا عليه آن است و اين اصل مهمي 
است كه بايد وقتي با دين روبرو مي 

البته ما ديده . شويم، بدان توجه كنيم
 اين نگاه برعكس عمل و ايم كه

برخوردي است كه افراد ضد دين مي 
مي بينيم كه در همين كشور بعد . كنند

 سپتامبر، افرادي كه ضد 11از حادثه 
دين هستند، اكنون بر اين نظر پافشاري 
مي كنند كه مشكل جهان دين است، 
اما ما ماركسيستها چنين تفكري را رد 

  . مي كنيم
 جامعه اي، ماركس مي گويد، تاريخ هر

تاريخ . تاريخ مبارزه طبقاتي آن است
اديان نيز بخشي از تاريخ مبارزات 

  . طبقاتي جامعه است
  

رزا لوكزامبورگ هم مي گويد برخي 
اوقات كاتوليكها را كمونيست خطاب 
مي كردند، اما كاتوليكها درمان درد و 
رنج ناشي از فقر را به روش مسيح، در 

ير در تقسيم و سهيم كردن مردم فق
. بخشي از داراييهاي خود مي دانستند

لوكزامبورگ مي گويد، اين نوع از 
كاتوليسم كمونيستي فقط به درمان 
لحظه اي توجه مي كند و نه به رفاه 

كمون كاتوليكها تا مدتي موثر . پايدار
بود، ولي در نهايت تغييراتي به وجود 
آمد و كشيشها به سمت خدمت به 

.  كشيده شدندثروتمندان و طبقه حاكمه
اينگونه بود كه مردم فقير ماندند و 

  . كليسا ثروتمند شد
انگلس هم به تاريخ مسيحيت عالقه 
مند بود و حتي آخرين نوشته هايش را 

او نيز نشانه . بدين مبحث اختصاص داد
هاي مشابهي بين مسيحيت اوليه و 

اما . سوسياليستهاي دوره خود يافت
 بين نقش انقالبي مسيحيت بتدريج از

   .رفت
آنچه كه لنين در باره دين متذكر شده 
اين است كه همواره آن را امري 
خصوصي توصيف كرده و حرفي عليه 

او مي خواست با سالح . دين نزده است
ايديولوژيك بتدريج دين را حذف كند و 
معتقد بود، اگر عليه دين بجنگيم، نتيجه 

: لنين مي گويد. عكس خواهيم گرفت
اريا خود روشنگرانه مبارزات پرولت"

بهترين كار اين است كه آنها را . هستند
براي مبارزه متحد كنيم و نه آنكه با رد 

  ".دين اختالف ايجاد كنيم
ما سوسياليستها درك مي كنيم كه دين 

اما . تسكين دهنده درد زحمتكشان است
بايد آنها را براي مبارزه با رنج و درد و 

 در. ريشه كني آن سازماندهي كنيم
اختالفات سياسي نيز نبايد نقش دين را 

براي نمونه اگر بخواهيم . برجسته كرد
نقش دين را بين مردم فلسطين و 
اسراييل برجسته كنيم، آنگاه مبارزه با 

به طور . دشمن اصلي تضعيف مي شود
  ".كلي مبارزه را بايد طبقاتي كرد

موضوع ديگري كه ": وي سپس گفت
 كه بايد بدان توجه كرد، اين است

. كاپيتاليسم در كل هميشه سكوالر بوده
جدايي دين از دولت هم از همينجا آغاز 

  كاپيتاليسم هيچوقت با اين . مي شود
  جدايي مشكلي نداشته، زيرا از نقش 

  6بقيه در صفحه 

  آمريكا– شيكاگو "2013سوسياليسم "گزارشي از كنفرانس 
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  ليال جديدي



  6 صفحه                  1392اول شهريور   – 338 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  5بقيه از صفحه 

  
   ".انقالبي دين هراس داشته است

او ادامه داد كه در برخي از كشورها هم 
انقالبها توسط مذهبيون صورت مي 

در  .گيرد، مانند انقالب اسالمي ايران
پايان سخنان وي نوبت به بحث و 

   .گفتگو رسيد
من به وي براي اينكه انقالب ضد 

انقالب "سلطنتي مردم ايران را 
 خطاب كرده بود، اعتراض "ياسالم

 28كردم و توضيح كوتاهي از كودتاي 
 و نيروهاي فعال 57مرداد تا قيام سال 

در شكل گيري قيام و نقش سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ايران و ديگر 

همزمان گوشزد . نيروها را بازگو كردم
كردم كه اگر بتوان انقالب ايران را 
بدون توجه به روندهاي تاريخي و 

قاتي شكل گيري آن و تنها به دليل طب
به قدرت رسيدن نيروهاي مذهبي، 

 توصيف كرد، در اين "انقالب اسالمي"
صورت انقالب مصر هم كه به قدرت 
گيري اخوان المسلمين انجاميد را بايد 

وي .  دانست"اسالمي"به همين سياق 
در پاسخ اينگونه استدالل كرد كه 
ا هنگام اعتراضها، مخالفان در مسجده

تجمع مي كردند و اين نشانه نقش 
   .محوري مذهبيون در انقالب بود

همانطور كه در گزارش پيشين توضيح 
دادم، متاسفانه اطالعات برخي از اين 
رفقا در زمينه مسايل ايران ناچيز يا 
سطحي است و اين در حاليست كه 
بسياري از شركت كنندگان در اين 
نشست، تذكر من را بجا و درست 

از اين رو، خاستگاه اين نظريه . ددانستن
فقط ميزان اطالعات رفقاي شركت 

  . كننده است
از جمله سواالت و نكته هاي ديگري 

  :كه مطرح شد
ما به مهاجران كاتوليك مذهبي " -

كمك مي كنيم، اما اين مشكل را داريم 
كه آنها به جاي كمك به خودشان و 
تالش براي برطرف كردن مشكالت 

   "ه دعا برمي دارندشان، فقط دست ب
اهانت به دين مردم راه خوبي براي " -

ايجاد همبستگي نيست و اين را ما در 
   "فعاليتهايمان آموخته ايم

من يك معلم مدرسه در تگزاس " -
بگذاريد به شما بگويم، اگر . هستم

بخواهيد مردم را دور خود جمع كنيد و 
براي مبارزه سازماندهي كنيد ولي با آنها 

. ا نرويد، واقعا عقلتان كم استبه كليس
   "اين عمالً امكان پذير نيست

من معتقدم دين و باورهاي عقب " -
مانده آن بايد افشا شود و نبايد براي 
نمونه به مسلمانان اين فرصت داده شود 
با اين توجيه كه از آموزه هاي ديني 
شان پيروي مي كنند، دست به اعمال 

   "دغير انساني و ضد حقوق بشر بزنن
ما نمي توانيم به زن مسلماني كه " -

روسري دارد بگوييم بايد روسري اش را 
  "بر دارد و با ما به تظاهرات بيايد

  
   ماركسيسم و اخالق

  

  
آنها ماركسيسم را غير اخالقي معرفي "

مي كنند و علت آن هم اين است كه ما 
اين در . به مبارزه قهرآميز اعتقاد داريم

ا بن دندان حالي است كه خودشان ت
  ".مسلح هستند

  
  جسيكا هانسن ويور: سخنران

اين جلسه يا سخنراني به روش جمعي 
 "جسيكا هانسن ويور". پيش برده شد

در ابتدا سوالي مطرح كرد و از شركت 
كنندگان خواست فعاالنه در پاسخ بدان 

چطور شد كه ": او پرسيد. شركت كنند
  "شما يك فعال سياسي شديد؟

وقتي حتي يكبار " :جواني پاسخ داد
انسان شاهد ستم و سركوب شود، ديگر 
هيچگاه نمي تواند آنرا از ذهنش حذف 

  ".براي من چنين اتفاقي افتاد. كند
وقتي يك نفر را ": دختر جواني گفت

اعدام كردند كه من با خانواده او آشنا 
بودم، تصميم گرفتم هر كاري مي توانم 
براي لغو اين قانون ضد بشري انجام 

  ".مده
وقتي جنگ عراق بعد ": مردي پاسخ داد

 سپتامبر آغاز شد، من ديدم كه 11از 
همه رسانه ها ضد عرب شدند و بعد 

در آن موقع به . بمباران عراق آغاز شد
خودم گفتم بايد حتما به تظاهرات 

  ".بروم
براي من هم ": پسر بسيار جواني گفت

در آن هنگام . از جنگ با عراق آغاز شد
 در باره فلسطين نمي من هيچ چيز

دانستم و حتي نمي دانستم عراق و 
افغانستان در كجاي نقشه جهان قرار 

  ".دارند
براي من از جنگ ": يك رفيق زن گفت

برادر من به تظاهرات . ويتنام آغاز شد
مي رفت ولي من كوچك تر بودم و 

يك مورد ديگر . نمي توانستم بروم
اينكه بچه ها در مدرسه مرا آزار مي 

   ".دند و من مي خواستم اعتراض كنمدا
من وقتي شنيدم دلفينها ": ديگري گفت

دارند مي ميرند، به تظاهرات مدافعان 
   ".محيط زيست پيوستم

  
جسيكا هانسن ويور پس از گوش دادن 

اكثر ما با اعتقاد به ": به پاسخها گفت
اما هر چه . دين و مذهب بزرگ شده ايم

عات و بزرگتر مي شويم، از مجموع اطال

تجربيات شخصي كه خودمان كسب 
مي كنيم، به ارزشهاي تازه اي دست 

  با اين حال و با اينكه . پيدا مي كنيم
  

  
برخي از باورهاي مذهبي را كنار مي 
گذاريم، مقداري از آن را همواره با خود 

براساس اين باورهاي مذهبي و . داريم
تجربيات شخصي و همان ارزشهاي 

 و ستم واكنش نشان تازه، در برابر ظلم
اما اين واكنش چگونه است؟ . مي دهيم

وقتي ما ديگر به دين اعتقاد نداشته 
باشيم و يا اعتقادمان ضعيف شود، 

  جانشين آن چه خواهد بود؟
مي گويند در ماركسيسم ارزشهاي 
اخالقي جايگاهي ندارند يا به زبان 
ديگر، ماركس بدين معتقد نبود كه 

عي خود ملزم به انسانها در روابط اجتما
رعايت برخي از رفتارهاي اخالقي 

  .هستند
در واقع، اخالق در ماركسيسم مبحثي 

اگر منظور از اخالق . پيچيده است
 اي از قواعد و  عبارت باشد از مجموعه

هنجارهاي مطلق، بدون رابطه با زندگي 
واقعي انسانها و در شكل دگمها و آيه 

! د، بلههايي كه فرد بايد تسليم آنان باش  
ماترياليسم ماركس با چنين دركي ميانه 

ماركس پاسخ تاريخ به بن . اي ندارد
بستهاي ناشي از سرمايه داري كه در 
عرصه هاي اقتصاد، كار و رفع نيازهاي 
انسان و آنچه كه بر انسانها در اثر آن 
تحميل مي شود مانند جنگ و غيره را 
به اخالقي شدن آگاهيها و جامعه 

كرد، به نظر او اين  موكول نمي 
پيوند و نزديكي منافع است كه اگر 
درك شود و از نظر سياسي 
سازمان يابد، مي تواند به تغييرات 

  .ضروري بيانجامد
سرمايه داري به ما مي آموزد كه 
اگر به همه قوانين و سنتها عمل 
كنيم و بدانها پايبند باشيم، زندگي 
خوبي خواهيم داشت و خوشبخت 

هايي هم مي دهد پيام. مي شويم
كه ما را از حرف زدن، اعتراض 
كردن يا گفتن اينكه جامعه بشري 

اگر هم . كوري رنگ دارد، بترساند
بخواهيم با اين هنجارهاي الزامي 
مخالفت كنيم يا اعتراض كنيم، خب، 
خيلي چيزها براي مروجان آنها تغيير 
خواهد كرد؛ حاال ديگر متهم مي شوي 

   .كه مخالف اخالق هستي
يك نكته جالب هم كه خيلي شنيده ايم 
اين است كه مي گويند انسانها خودخواه 
هستند و بنابراين سوسياليسم در جامعه 

اين در حاليست كه . عملي نيست
سرمايه داري است كه با طبيعت انساني 
ما در تضاد است، زيرا جامعه با كار به 
يكديگر نزديك مي شود، كار در 

به همين . غيرهكارخانه يا كشاورزي و 
دليل سرمايه داري با اينكه به كار 
جمعي ما نياز دارد، همه تالش خود را 
مي كند كه وقت تماس و پيوستگي با 

در اين صورت . يكديگر را نداشته باشيم
است كه اتفاقا سوسياليسم خيلي كارآمد 
مي شود، زيرا وقتي ما در خدمت 
سرمايه داري نيستيم و براي خودمان 

نيم، بهم نزديك تر مي شويم كار مي ك
و براي پيشبرد كار خودمان سازماندهي 

براي نمونه آمارها نشان مي . مي كنيم
 78دهد در جامعه سرمايه داري آمريكا 

درصد از نيروي كار از شغل خود بيزار 
هر سال تعداد خودكشيها به خاطر . است

  .همين موضوع افزايش پيدا مي كند
ه كارگر خدا ماركس مي گويد، البته طبق

شرايط كار . نيست) يعني بي نقص(
باعث مي شود كه بين خودشان به نزاع 

اما آنها در كار جمعي متوجه . بر خيزند
 هم "واقعيتهاي اجتماعي"مي شوند كه 

كمونيسم همين كار . مي تواند تغيير كند
جمعي است كه طي آن واقعيتها آشكار 

   ".شده و تغيير مي كند
يكي از داليل ": شدهانسن ويور متذكر 

ديگري كه براي ضد اخالق بودن 
ماركسيسم گفته مي شود، اين است كه 
ما به مبارزه قهرآميز براي رهايي از 
آنچه سرمايه داري به زحمتكشان 
تحميل مي كند، اعتقاد داريم، اين در 
حاليست كه طرف مقابل ما تا بن دندان 

از سوي ديگر، مي بينيم . مسلح است
دان به دين كه راه رهايي كه حتي معتق

مردم و زحمتكشان را پيش گرفته اند، 
آنها نيز با انتخاب مبارزه قهرآميز راه 

   .ماركسيستها را پيش مي گيرند
  

   ماركسيسم و فمينيسم

  
مبارزه عليه ستم جنسيتي از زمان "

كارل ماركس و فريدريش انگلس براي 
سوسياليستهاي انقالبي امري حتمي و 

   " سرسختانه بوده استضروري و دركي
  

  7بقيه در صفحه 
  

  آمريكا– شيكاگو "2013وسياليسم س"گزارشي از كنفرانس 
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  6بقيه از صفحه 

  
سخنرانان ابي باكان و شارون 

  اسميت

، "2013سوسياليسم "در كنفرانس 
 در "شارون اسميت" و "ابي باكان"

ماركسيسم، فمينيسم و رهايي "جلسه 
اين دو، يك .  صحبت كردند"زن

بررسي انتقادي پيرامون تيوري و عمل 
. سازمانها در برخورد با فمينيسم داشتند

ين كوشندگان اگر چه هر دوي ا
سرشناس جنبش زنان به تفصيل سخن 
گفتند، در اين بخش تنها به سخنان ابي 

وي رييس گروه . باكان مي پردازم
 در "كويين"مطالعات زنان در دانشگاه 

 اونتاريو و استاد مطالعات -كينگستون 
سياسي، تاريخچه راديكاليسم طبقه 

شارون . كارگر در اياالت متحده است
سنده چندين كتاب از اسميت نيز نوي

آينده "، "زنان و سوسياليسم"جمله 
فمينيسم و آزادي " و "ماركسيسم

او عضو قديمي .  است"زن
 مي "سوسياليستهاي بين المللي"

  .باشد
ابي باكان اينگونه سخنان خود را آغاز 

مبارزه عليه ستم جنسيتي از ": مي كند
زمان كارل ماركس و انگلس براي 

ي امري حتمي و سوسياليستهاي انقالب
. ضروري و دركي سرسختانه بوده است

به همين گونه بحث و گفتگو در ميان 
ماركسيستها پيرامون تيوريهاي ستم بر 
زن و راه و روشهاي مبارزه عليه آن 

   .سابقه اي طوالني دارد
البته كه ماركسيسم قالب بسيار مفيدي 
براي توضيح طبيعت و ناهنجاريهاي 

ليسم جهاني سرمايه داري و امپريا
ماركسيسم خالق يك . امروزي است

استراتژي واقعي براي دنياي جديد پيش 
روي انسان براي نيل به آزادي قرار مي 

صحبت امروز ما در باره رهايي زن . دهد
و نقش ماركسيستها و بر خورد آنها با 

  . فمينيسم است
بخشي از ماركسيستها در باره فمينيسم 

به . ده استنظراتي دارند كه نگران كنن
طور خالصه مي خواهم بگويم كه اين 
تيوري كه مطرح مي كند ماركسيسم 

 اما مخالف فمينيسم "رهايي زن"مدافع 
شاخه اي از . است، هيچ معنا ندارد

ماركسيسم كه مي شود آن را 
 (MAF) "ماركسيست ضد فمينيست"

خواند، سهم فمينيسم در چنين راهي را 
ي اينكه آنچنان ناديده گرفته كه به جا

تحليل ماترياليسم تاريخي را گسترش 
شاخه مزبور . بدهد، آنرا تحريف مي كند

مانع درك ما در هر دو زمينه  با اين كار
  .ي رهايي زن و ماركسيسم مي شود

به طور ويژه من اشاره مي كنم به 
حزب كارگران سوسياليست "

 كه قويا از موضع (SWP)"بريتانيا
اع مي  دف"ماركسيسم عليه فمينيسم"

البته اين يك مساله ويژه و غير . كند

عادي در جنبش ماركسيسم نيست، 
بسياري از ماركسيستها نيز همين گونه 
مي انديشند يا در گذشته بدان معتقد 

 در "پاول پيكان"بوده اند، از جمله 
 كه سردبير 2004- 1940سالهاي 

 بود و به عنوان يكي از "تلوس"نشريه 
ماركسيسم قرن پر نفوذ ترين متفكران 

بيستم شناخته شده، معتقد بود فمينيسم 
در ماركسيسم نه تنها امري بيهوده، 
بلكه در واقع بخشي از سرمايه داري 
است كه به روشني بيان قالب منطقي 

   .خود اين سيستم است
  

درست اما اين است كه ما به عنوان 
ماركسيست، فمينيسم را به چشم مثبت 

سزايي در نگاه كنيم، چرا كه سهم ب
با چنين . پروسه رهايي زن داشته است

ديدگاهي است كه مي توانيم ديالوگ 
سازنده و مبتكرانه اي بين ماركسيسم و 

  .فمينيسم ايجاد كنيم

  
در بهترين حالت، ماركسيستي كه 
فمينيسم را نفي مي كند، باعث گيجي و 
سرگرداني مي شود كه ريسك آن فلج 

 اين روش و. شدن و پراكندگي است
تفكر، اختالفهاي بيهوده اي بين 
كوشندگاني كه همفكر هستند، ايجاد 

در بدترين حالت نيز، دست رد . مي كند
يك ماركسيست به سينه يك 
فمينيست، درها را به روي رفتار و 
نظرات ضد فمينيستي باز تر مي كند كه 

رد فمينيسم تنها . عواقب ناگواري دارد
به بيشتر شدن تبعيض جنسيتي و زن 

  .تيزي مي انجامدس
به عنوان يك ماركسيست مي خواهم 
بگويم پذيرش و تشويق فمينيسم و 
درك تفاوتها و تضادهاي آن به نفع 

فمينيسم معناهاي مختلفي دارد . ماست
و بحثي كه به ميان مي كشد، قابل 

پذيرش . درك است و قابل قبول
فمينيسم بدين معنا است كه در تيوري 

براي برابري، و عمل به مبارزه زنان 
. حقوق و رهايي و آزادي پيوسته ايم

البته ماركسيسم مفهوم عميق تري دارد 
كه به درون فمينيسم مي آورد، 
همانگونه كه به درون رويكردها و 

ايديولوژيهاي ديگر مي آورد، اما ما 
  .هم خيلي چيزها را بايد ياد بگيريم

فمينيسم در ذات بار مبارزه طبقاتي 
دارد و همين نيز عنصر كليدي در 

نقد .  فمينيسم است-سوسياليسم 
فمينيسم بورژوايي يا ليبرال كه 
كاركردي درون سرمايه داري دارد 
نيز بخشي از فمينيسم است و 

فمينيسم . مغاير با آن نيست
فعاليتي است كه در يك پروسه 

مي پيچيده از مبارزات به پيش 
رود و از اين رو داراي گرايشها و 

به . عناصر گوناگون مي باشد
 "فمينيسم"همين دليل هم بدان 

   .گفته مي شود
  

به هرحال و صرف نظر از بحثهاي 
دروني چپ، شرايط سخت و ناعادالنه 
زنان تحت روابط سرمايه داري هنوز 

ما بايد رابطه بين ماركسيسم . ادامه دارد

ني كنيم، بدان اهميت و فمينيسم را بازبي
دهيم و نتايج سودمندي به دست 

نشانه هاي خوبي از گسترش . بياوريم
اين مبحث در مسيري مبتكرانه و 

كنفرانس سوسياليسم . سازنده وجود دارد
امسال و كنفرانس سال پيش و 
سخنراني بسيار مفيد شارون اسميت در 

، ديالوگ تازه اي را پيرامون 2012سال 
سياليست دامن زده بحث فمينيسم سو

اين نمونه ي اميد بخشي است و . است
اين واقعيت كه تيوري و عمل سياسي 
به صورتي مبتكرانه در بين نيروهاي 
چپ بازسازي مي شود، چشم انداز 

گفتگوهاي ما . خوبي را نشان مي دهد
در اينجا تنها بخشي از گفتگوهاي بين 
المللي پيرامون اين مبحث است كه 

ماترياليسم "اي شامل كنفرانسه
انتشارات تازه اي .  نيز مي شود"تاريخي

نيز در راه است، از جمله ترجمه جديد 
 از مذاكرات كمينترن "جان ريدل"
كه بحثهاي ) كنگره چهارم و سوم(

عميق سوسياليستها در اوايل قرن بيستم 
همچنين . را دو باره به صحنه مي آورد

بحثهايي كه فمينيست ماركسيستهايي 
 مطرح كرده اند و "كالرا زتكين"مانند 

رزا "ترجمه جديد نامه ها و نوشته هاي 

رزا .  هم منتشر خواهد شد"لوكزامبورگ
لوكزامبورگ نه تنها يك تيوريسين 
محوري ماركسيست در سراسر زندگي 
اش بود، بلكه دوست و يار نزديك كالرا 

   ".زتكين و متعهد به فمينيست هم بود
ا اينگونه خاتمه ابي باكان سخنان خود ر

بدون شك ايده هاي تازه با ": داد
روشهاي مبارزاتي و مقاومتي تازه ارتباط 

اكنون زنان جوان . پيدا خواهد كرد
فعاالنه در جنبشهاي ضد سرمايه داري 

آنها . و ضد امپرياليستي مبارزه مي كنند
در حركتهاي گوناگون عليه ستم 
جنسيتي و همه انواع تجلي آن مانند 

ليه تجاوز كه در هند شاهد آن جنبش ع
استفاده از رسانه . هستيم، شركت دارند

هاي جمعي نيز در سازماندهي آنها 
آنها درك كرده اند كه . بسيار موثر بوده

 ليبراليسم به كااليي شدن منجر -نو 
شده است و فعاالنه آن را به چالش مي 

   .كشند
بي شك ماركسيستها و فمينيستها بايد 

ت در يك سمت قرار در اين مبارزا
ما بايد از انشعاب و جدايي بين . بگيرند

اين دو، هم در تيوري و هم در عمل 
اكنون زمان مناسبي است كه . بگريزيم

بحثهاي تازه اي با اين برخورد كه مي 

خواهيم بشنويم و ياد بگيريم و همچنين 
بياموزيم كه چگونه مي توانيم جهان را 
. تغيير بدهيم، پيش كشيده شود

همچنين زمان خوب و فرصتي مناسب 
است براي كنار گذاشتن دگمهاي 

  ".گذشته

  آمريكا– شيكاگو "2013سوسياليسم "گزارشي از كنفرانس 
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 مضحكه در آمده بار به افتضاح

 مهلكي ضربه چنان 88 سال انتخاباتي
 كمر كه آورد وارد فقيه واليت رژيم به

 آخوندهاي. شكست آن را منحط سيستم
 دسته و دار همراهي به باخته آبرو

 شاهكار اين از بعد آنها هوچي گر
 در اي، خامنه انتخابات مهندسي دستگاه
. شدند پول يك سكه المللي بين عرصه
 اعتراض در شهروندان ميليوني حضور

 جاي خيابانها در رژيم آشكار تقلب به
 به. كرد برطرف را شبهه و شك هرگونه

 و تكنولوژي از درست استفاده لطف
 دسيسه خبرها، سريع مخابره

 پشت در كرده خَفت دروغگويان
 مقهور و باخت رنگ تبليغاتي بلندگوهاي

 تلق در رژيم آشكار جنايت. شد آنان
 اي، بهانه و دليل هيچ بدون شهروندان

 را آلود خون دستهاي و نماند پرده در
  اي اجاره تبليغاتچيهاي نتوانستند ديگر

 مردمي ادعاي. بپوشانند عمومي انظار از
 اعمال از مردم اكثريت حمايت و بودن
 آب بر كه شد خشتي همچون رژيم
 و شهر به شهر ندا قتل صحنه. زدند

 افكار تا شد خشپ كشور به كشور
 با ايران مردم كه بدانند جهان عمومي

 نرم پنجه و دست مرگي عفريتهاي چه
  .كنند مي

 اي، خامنه علي نهايت در هرچند
 خود خانگي پادوي نژاد، احمدي محمود

 اين آنچه اما نشاند، قدرت اريكه بر را
 نه او نه هرگز را رفت دست از ميان
 ستتوان نخواهد اي فريبنده ترفند هيچ

 و بودن دموكراتيك. كند بازسازي
 بين موازين رعايت با انتخابات برگزاري

 همگان را فقيه واليت رژيم در المللي
 آگاهي آن بودن دروغين بر و ديدند
 راه اين در سر دليري جوانان. يافتند
 و زنند كنار را دروغ پرده تا نهادند
 بين در رژيم باخته آبرو مبلغان

 ارتباط ابزار در دهكر النه و اپوزيسيون
 اينها همه. كنند افشا را مرز برون جمعي

 رژيم در انتخابات كه است معني اين به
 بيش واقعيت از اي پوسته فقيه واليت
 شده انداخته به راه كارناوال و نيست

 دروغي فروختن و فريبي عوام براي تنها
  .است جهان عمومي افكار به بزرگ

 رژيم ،88 انتخابات از پس كه است اين
 در. شد تر منزوي منطقه در فقيه واليت
 از بسياري حناي ديگر جهاني سطح

 از و نداشت رنگي اش شرم بي پادوهاي
 توده هاي "عربي بهار" در بدتر، همه

 هرگز كه آوردند بر فرياد يكصدا درگير
 در مستقر رژيم همچون سيستمي به

 با مبارزه بهانه. ندارند گرايش ايران
 ضد مبارزات از حمايت ماسك و آمريكا

 كريه چهره و رفت كنار به امپرياليستي
 فقيه واليت بر مبتني ديني استبداد
  .شد آشكار

 ولي اي، خامنه علي كه بود دليل اين به
 جناحهاي كليه و سو يك از رژيم فقيه

 كه افتادند فكر به ديگر سوي از رژيم
 باز جوي به را رفته آب مگر كنند كاري

 يك برگزاري ايبر تدارك. آرند
 همه شعار با و صدا و سر پر انتخابات

 راست از. كردند آغاز را گرايي جانبه
 شيوه هر به آنها ترين چپ تا جناح ترين

كردند  كار به شروع دانستند مي كه اي
 ترميم اندكي را آمده وارد آسيب شايد تا

 و سردمداران از بسياري. نمايند
 بسر زندان در هنوز كه سابق كاربدستان

 سلولهاي از دريافته، را خطر برند، مي
 روز تكنولوژي وسيله به خود تاريك

 حاليكه در و كردند بلند را صدايشان
 بودند، گرفتار فقيه ولي حبس در خود
 كه استبدادي كريه چهره ترميم براي
  .بستند كمر هستند، آن از بخشي خود

  
 برگزاري انتخاباتي، جنجال و جار

 نمايشهاي رپاييب تلويزيوني، شوهاي
كه در  شده كنترل تجمعهاي و خياباني

 هنوز كه زندانياني آزادي شعار گاه آن
 و همه سر داده مي شد، بودند بند در

 ترميم به نام تازه هدفي خدمت در همه
 هرچند. درآمد خورده آسيب چهره

 خود نمايش اين از دلقكهاي بسياري
 كاري چه مشغول كه دانستند مي

 زده باال آستين كاري چه براي و هستند
 تا كه مردم توده از بسياري اما اند،

 اين به توجهي هيچ لحظات آخرين
 اميد به ديگر بار نداشتند، بازي شامورتي

 شايد شدند، ميدان وارد تغيير اندكي
 علي پرده، پس در اما. باشند كرده كاري
 مشكالتي همه مسبب كه اي خامنه
 ده،آم پيش كشور و مردم براي كه است

 كردن خود مال و پرداخت دسيسه به باز
 به پرده پس در را اعمال اين همه

 به مي كرد فكر او. بود نشسته كمين
 و داد خواهد نشان نرمش اندكي ظاهر

 عقب اندك اين مناسب فرصت در
 به خيز دور براي فرصتي به را نشيني

 آنچه همه و كرد خواهد طعمه روي
  .بلعيد خواهد يكجا را شده مهيا

 از رفسنجاني صداي و سر پر حذف
 تا شد موجي خود انتخابات پروسه
 از روحاني، حسن جيب به آن حاصل

 روحاني حسن هرچند. بريزد او نزديكان
 از و پرده پشت امنيتي مقامهاي از

 را خود كلي نظر از و سايه كاربدستان
 مي او مطيع و اي خامنه علي شعاع در

 اجرايي، تيم و برنامه نظر از اما داند،
 فرمايشات ادامه بايد كه دولتي براي
 پول المللي بين صندوق و جهاني بانك

 متمايل رفسنجاني به برد، پيش به را
 قطب دو بين فاصل حد اين. است

 هرچند فقيه، واليت رژيم در قدرت
 چاره اما نيست، اي خامنه دلخواه
 كه وضعيتي از عبور براي ديگري

 نيز شده باعث او نابخردانه سياستهاي
  .ندارد

  

كسب اكثريت مطلق با آراي 

  باطله 

 و نشين خارج تبليغاتي بنگاههاي
 درفش و داغ دستگاه تبليغاتي بوقهاي

 روحاني حسن همصدا فقيه، واليت رژيم
 "ايران مردم منتخب جمهور رييس" را

 كردند تالش آن تكرار با و دادند لقب
 و بينندگان خورد به را موضوع اين تا

 است اين واقعيت اما. بدهند شنوندگان
 انتخابات آرا شمارش پايان در كه

 نامزدها از يك هيچ كه شد مشخص
 جمهور رييس براي كافي نصاب حد

 تاخير. است نياورده به دست را شدن
 به آرا نتيجه اعالم در ساعته چندين

. بود كار همين براي جويي چاره دليل
 از يكي دوم دور به انتخابات كشاندن

. است اي خامنه علي بزرگ هايكابوس
 يك انتخابات كه بود گفته بارها او

 ترس و است رژيم براي امنيتي چالش
 كرده اعالم بلند صداي با آن از را خود
 از پس كار چاره براي بنابراين. بود

 رسند مي نتيجه اين به رايزني ساعتها
 بين نسبت به را باطله آراي كه

 دليل نهمي به. كنند تقسيم كانديداهاي
 مي كشور وزارت انتخابات دفتر مديركل

 هر آراي درصد محاسبه در": گويد
 مي حساب به نيز باطله آراي كانديدا،

  ".آيند
 عضو اميري، حسينعلي همچنين
: گويد مي نگهبان شوراي حقوقدان

 كه است آرايي باطله، آراي از بخشي"
 و شود مي  محسوب ماخوذه آراي جزو

 محسوب وذهماخ آراي جزو هم بخشي
 بخشي ما بخش، دو اين از. شود نمي 

 عالوه به است را ماخوذه و باطله كه
 نهايت، در و  كنيم مي صحيح آراي

 مطلق اكثريت راي با  جمهور رييس
  ".مي شود تعيين  كنندگان شركت

 كه شهروندان از تعداد آن حساب، اين با
 انتخابات مضحكه در دليلي هر به

 آن به قادياعت اما اند كرده شركت
 به ناسزا راي هاي برگه در و ندارند

 خود دلخواه هاي شعار يا رژيم پايوران
 علت به فقيه واليت رژيم اند، نوشته را

 و كرده محاسبه را نيز آنان راي افالس،
 كرده واريز دلخواه كانديداي حساب به

 تعداد رژيم كشور وزارت آمار بنابر. است
 756 و هزار 82 و ميليون يك آرا اين
 كل درصد 63/3 با برابر كه است عدد
 و مرجع كدام حال. باشد مي ماخوذه آرا

 ناسزايي چه اينكه شناسايي براي نهادي
 و است رژيم كانديداي كدام برازنده

 معلوم ما بر كرده، آنها تقسيم به اقدام
 كه گفت اينگونه شود مي اما نيست،

 نصاب حد به روحاني حسن آراي
 ناسزاهاي كردن واريز با و بود نرسيده

 شده موفق او اش، حساب به شهروندان
 نايل جمهوري رياست مقام به است
 بدون روحاني حسن ديگر، زبان به. شود

 تصرف به موفق شهروندان ناسزاهاي
  .نبود جمهوري رياست كرسي
 و پادوها هوارهاي و داد همه با يعني
 و اي خامنه علي رژيم كنندگان بزك
به  را خود تالش و عيس كه آناني همه
 مرگبار ضربه شر از را او تا اند گرفته كار
 و تقلب با روحاني حسن باز برهانند، 88

 ناسزاهاي حاوي باطله آراي واريز
 جمهوري رياست كرسي به شهروندان

 و تر آشكار اين از تقلب. است رسيده
 نشان دارد سراغ كسي اگر واضح تر

 و ارشع كه باطله، آراي دنيا كجاي !دهد
 اسامي به جر ديگري موضوع يا

 را شده نوشته آنان روي بر كانديداها
 حساب به و كرده محاسبه صحيح

 اينكه مگر كنند؟ مي واريز كانديداها
 علي زمين، روي بر خدا نماينده رژيم

 رسيده افالس از درجه آن به اي، خامنه
 را شهروندان ناسزاهاي باشد ناچار كه

 را آنها هشرمان بي و كند جان نوش
 حساب به و شمرده خود تاييد نشانه

 حال. كند واريز خويش اصلح كانديداي
مي  دلشان هر چقدر رژيم بوقچيهاي

انتخابات  بودن نقص بي مورد در خواهد
 تا نمايند تالش و كف به دهان بياورند

 سيستم ترميم براي را اي خامنه نياز
  .سازند برآورده خود، بازي شامورتي

  
  بن بست واقعيتترفندي در 

 و تدبير دولت" روحاني حسن اينگونه
 اكثريت براي و معرفي را خود "اميد
 حال. گرفت اعتماد راي مجلس از آنان
 شهروندان ناسزاهاي به متكي دولت اين
 در كه دارد اين از بهتر تدبيري چه

 ديده آسيب سيستم ترميم راه، ابتداي
 باشد؟ داشته دستور در را رژيم انتخابات

 همين سر بر جنجالها و جار از ياريبس
 كشور جوانان نازنين آنچه. است لحاف

 به خود خون نثار با 88 سال جنبش در
 شرماني بي كردند، ثابت جهانيان
 به پراكني دروغ دستگاههاي در نشسته

 پايمال "تحليلگر" و "كارشناس" نام
 خون مي كنند تالش اينان. كنند مي

 خامنه علي ندستا از را سهرابها و نداها
 اينان. بشويند او سركوب سيستم و اي

 ايستادند گلوله برابر در كه جواناني فرياد
 گوش به صدايشان تا دادند جان و

 يك هياهوي در را برسد جهانيان
 سيستم تا كنند مي گم بازي شامورتي

 كشته از بتواند همچنان درفش و داغ
 دهه در كه همانگونه. بسازند پشته آنان
 پاشيدن خاك با اينان و كردند آنان 60
 را سرهاي جهاني عمومي افكار چشم به
  .چرخاندند سمت ديگر به
  

 اين كه بگيريم براين را فرض بگذاريد
 صداي كه شوند موفق شرمان بي

 جنجال و جار در را مردم دادخواهي
   آسيبهايي با آنوقت كنند، گم انتخاباتي

  9بقيه در صفحه 
  

  چه؟ به اميد و كه براي تدبير روحاني، دولت
 پويه جعفر
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 8بقيه از صفحه 
 علي برباد ده خانمان سياستهاي كه

 احمدي او خانگي پادوي و اي خامنه
 مي چه اند كرده وارد كشور به نژاد

  كنند؟
 قطعنامه كه اند زده نعره سالها اينها
 بين نهادهاي و ملل سازمان هاي

 تاثير اكنون. است "كاغذپاره" المللي
 و شده مشخص ها پاره كاغذ همان
 كشانده سقوط سرازيري به را كشور
 خطرناك شدت به وضعيت اين با. است

  مي كنند؟ چه
 و كردن البه و عجز و نوشتن نامه يعني
 علي رژيم براي گذاشتن گرو ريش
  مي كند؟ دوا را دردي اي خامنه
به  براي روحاني حسن تدبير يعني

 و حقه چرخه گردش درآوردن دوباره
 واليت رژيم توسط المللي بين فريب

  است؟ ممكن يهفق
 جامعه بار ديگر توانند مي اينها يعني

 رژيم كه كنند متقاعد را جهاني
 علي آن فقيه ولي و اسالمي جمهوري

 كه قرارهايي و قول به نسبت اي خامنه
 است؟ وفادار دهند، مي مجامع آن در

 توانند مي ديگر بار كنند مي فكر يعني
 وقت خود رژيم براي و بفريبند را آنها

 شايد ستون آن به ستون اين از تا بخرند
 آمريكا جنگ آنچنان كه. شود فرجي
  شد؟ رژيم براي عراق عليه
 به كه كابينه اين رسد مي نظر به بعيد
 و رژيم اندركاران دست خود گفته

 كابينه ترين امنيتي از يكي آن ناظران
 نظر بتواند است، رژيم تاكنوني هاي
 كساني. كند جلب را جهاني جامعه مثبت

 جهاني جامعه و المللي بين نظر از كه
 هاي پروژه در دخالت به مشكوك

 امور در دخالت و كشتار و قتل و امنيتي
 هستند، و دسيسه توطيه و كشور ديگر
 دارند پاسداران سپاه در يك پا كه آناني

 يا سالها و اطالعات وزارت در يك پا و
 در يا بودند گر شكنجه و بازجو

 ضد امور پيشبرد براي سري ماموريتهاي
 بنگاههاي اكنون و رژيم، مردمي

 گرفته چنگ در را بازرگاني و اقتصادي
 توانند مي آيا اند، شده كشور صاحب و
 و المللي بين نهادهاي نيرنگ، و حيله با

 رژيم تا كنند سرگرم را جهاني جامعه
 را خود اتمي بمب ساخت پروژه بتواند

  كند؟ تكميل
به  اي وزهعج دوزك و بزك به اميد آيا
 به فروختن براي اسالمي جمهوري نام

 حسن دولت سوي از جهاني جامعه
  رسد؟ مي جايي به روحاني

  

استراتژي مامور امنيتي در وزارت 

  كار چيست؟

 معرفي نامزدهاي همه ميان از بگذاريد
 پستهاي براي روحاني توسط شده

 تا كنيم سردستي بررسي را يكي وزارت
 و دولت" دبيرت براي را كسي چه ببينيم

 به رژيم عمر كردن طوالني به "اميد
  .است رانده صحنه روي
 از يكي "عماد" به معروف ربيعي علي

 وزارت بنام سردمداران و بازجوها
 علي. است پاسداران سپاه و اطالعات

 كشور كارگري در نهادهاي سالها ربيعي
 و بوده اطالعاتي كار و توطيه مشغول

 يكي رژيم، هب وابسته "كارگر خانه" در
پرونده سازي و پيگرد  سردمداران از

 بوده آنان سركوبي و كارگري تشكلهاي
 ديگر نهادهاي در همزمان او. است

 كارنامه گواه به و بوده فعال اطالعاتي
 مسوول گاه خودش، توسط شده منتشر

 و شمالي استانهاي در سپاه اطالعات
 استان در سپاه اطالعات مسوول گاه

ربيعي  علي. است بوده يشرق آذربايجان
 شوراي دبيرخانه مسوول زماني همچنين

 در مدتي نيز و بوده ملي امنيت عالي
 امنيت عالي شوراي دبير تصدي زمان
 مسوول روحاني، حسن توسط ملي

 كميته رياست و دبيرخانه اجرايي
 امنيت كميته و تبليغات سياستگذاري

 عهده را ملي امنيت عالي شوراي داخلي
مشاغل  او قبل از اين. استبوده  دار

 دوره در اطالعات وزير معاون بدنام،
 عضو همزمان و بوده شهري ري وزارت
 مشاور و "خانه كارگر" مركزي شوراي
 آدم اين. است بوده جمهور وقت رييس
 پيشه جنايت رژيم چهره ي هزار

 خود همتايان همچون اسالمي جمهوري
 ،"اصالح طلبان" به موسوم جناح در

 روزنامه مسوولي مدير و تيازيام صاحب
. دارد كارنامه در نيز را "كارگر و كار"

 به را كسي چنين روحاني حسن حال
 اجتماعي رفاه و تعاون كار، وزير عنوان

 از ربيعي. است آورده خود كابينه به
 بايد اكنون و گرفته اعتماد راي مجلس

 منافع عليه سالها كه او. شود عمل وارد
 تشكلهاي عليه و هكرد توطيه كارگران
 "كارگر خانه" نفع به آنان مستقل
 عالي شوراي عضو سالها و كرده مبارزه

دسيسه  و سركوب جز به بوده، رژيم كار
 براي تا است بلد ديگري كار چه چيني

 به نان اي لقمه براي روزانه كه كساني
  دهد؟ انجام اند، تالش در سختي

 با خود خبري نشست اولين در او
 با تا داشتيم نياز": گويد مي خبرنگاران

 مردم، دوباره اعتماد جلب و تدبير يك
 خوبي به بتواند كه بيايد كار روي دولتي

  ".كند طي را رو پيش خطرناك پيچهاي
 اطالعاتي كاركشته فرد يك كه ربيعي
 تحقيقات مركز در سالها و است

 مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك
 يك بوده، روحاني حسن وردست نظام
 بر و مطلب اصل سر رود مي تراس

 توسط "مردم دوباره اعتماد جلب" روي
 آنرا و گذارد مي انگشت روحاني حسن
 اشاره اين خود. داند مي دولت اين تدبير

 واليت رژيم به مردم اعتماد عدم گوياي
 عدم كه موضوعي. است فقيه

 كند مي هويدا را بيشتر رژيم مشروعيت
 مي كه آنجا تا دارد تالش گويد مي او و

 در چگونه، حال. كند ترميم آن را تواند،
  . شود مي مشخص بهتر ادامه

 وزارت به كه اي وزارتخانه مورد در او
 حوزه به": گويد مي شده برگزيده آن
 و دارم كامل آشنايي وزارتخانه اين كار

 تحقيقات مركز در مطالعاتم حوزه
 مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك

 و حوزه نهمي نيز دانشگاه و نظام
 وزير يك وزارتخانه اين. بود موضوعات
 نمي اجتماعي و اقتصادي كار، بهداشت،

 نيازمند حوزه اين كنم مي فكر و خواهد
  ".است استراتژيك وزير يك

 بودن سايه دولت بر صراحت به ربيعي
 و كند مي اشاره كرده مي كار كه جايي

 كار قبل از مورد اين در كه گويد مي
 تحت آن را امور همه و كرده تحقيقاتي

 همين به. است كرده رصد و داشته نظر
 به كه كشور صنعت بيمار تن او دليل
 او پادوي و اي خامنه غلط سياست علت

 بدون را شده كامل ورشكسته تقريبن
 كه دارد ادعا و مي كند رها ارايه درمان

 وزير" يك نيازمند وضعيت اين
 جامعه در چيزي چه. است "استراتژيك

 سفره اسفبار وضعيت در و يكارگر
 و تعطيل نيمه هاي كارخانه و كارگران
 كه است موجود توليد ورشكسته اقتصاد

 بيند مي "استراتژيك" آن را ربيعي علي
  كند؟ مي معرفي كسي چنين را خود كه
  

 كار در واقع اينكه يا كند مي اغراق او يا
 هاي سفره از ترس كه رسيده به جايي

 پايوران رده،ك گره مشتهاي و خالي
 انداخته جديد استراتژي فكر به را رژيم
 مشت با سركوب استراتژي مگر. است

 او كه دارد زياني چه رژيم براي آهنين
 نظر تجديد آن در بايد كند مي فكر

 استراتژي چه او صورت اين در كرد؟
 كه شناسد مي چماق به جز ديگري

 شده شناخته عامل گيرد؟ به كار بتواند
 مختلف، نهادهاي در رژيم كارگري ضد

 اين تا زده تكيه وزارت كرسي بر اكنون
 كند؟ راهنمايي كجا به را شكسته كشتي

 در كه سهمگيني توفان در شود مي مگر
 همه كه اصولي چاره بجز روست، پيش

 جوامع كاركشتگان و اقتصاددانها
 و بارها و هستند آن شاهد كه پيراموني

 ديگري چاره راه اند، داده هشدار بارها
 مدعي ربيعي علي كه باشد داشته وجود

 احمدي به ظاهر است؟ آن به رسيدن
 گوي گنده و متوهم موجود تنها نژاد

 ربيعي علي امثال. نيست و نبوده رژيم
 در بجز و ندارند او از كمي دست نيز

 جامعه ضرب زير از رژيم روزه چند بردن
 كه مزدبگيراني و كارگري مستاصل

 هم دهنشان به ندستشا امروز ديگر
  .ندارند ديگري كار رسد، نمي

 مي خبري نشست اين در ادامه در او
 دارم مفصلي برنامه شستا براي": گويد

 صنايع سمت به زيانده صنايع از بايد و
 سمت به بايد همچنين. برويم سود ده
  ".كنيم حركت بورس
 تامين گذاري سرمايه شركت شستا،

 ترين ثروتمند از يكي او. است اجتماعي

 دوره در كه را كشور بنگاههاي مالي
 غارت شدت به او از قبل و نژاد احمدي

 ادعا ربيعي. است گرفته هدف را شده
 سوي به را شركت اين بايد كه دارد

 ديگر بار حساب اين با. بكشاند بورس
 كشور ترين شركتهاي ثروتمند از يكي
 و شده بورس بند و زد پر بازار وارد

. كرد خواهد انباشته را بسياري جيبهاي
 هدف به خوبي او هاي گفته لفافه در

 كارگزاران زد؛ حدس شود مي را اين كار
 را ده زيان شركتهاي بورس، در شستا

 بنگاه اين براي قيمت برابر چند به
 گزافي مبلغ راه اين از و كنند مي معامله

 اين كه است اين. زنند مي جيب به
 اجتماعي تامين شود مي گفته روزها

 و است وابسته جاري دريافت به تنها
 پرداخت كشور جاري هاي بيمه اگر

 بيفتد، تعويق به دليلي هر به يا و نشود
 و حقوق پرداخت به قادر سازمان اين

 اين با. بود نخواهد ماهيانه مستمريهاي
 كن كارچاق اين تا ماند منتظر بايد حال

 تا شود عمل وارد اطالعاتي نهادهاي
 مي كور او امزادهام كه گردد مشخص

 نخواهد چنته در اي معجره اما كند
  .داشت

 تشكلهاي مورد در كه ربيعي علي
 كشور اصناف ديگر و كارگران صنفي

 مشغول سالها و دارد وسيعي اطالعات
 پاسخ در بوده، آنها سركوبي و پيگرد

: گويد مي تشكلها اين مورد در سووالي
 در حتما بايد صنفي تشكلهاي"

 سياسي نظام و اساسي قانون چارچوب
 تشكلي هر اگر. كنند فعاليت كشور
 فقيه واليت و ارزشها نظام، به معتقد
  ".گيرد مي مجوز من وزارتخانه از باشد،

به  كسي از اطالعاتي كاملن نگاه اين
. آيد نمي بر عيار تمام اطالعاتي يك جز
 بودن عقايدي تفتيش به گفته اين در او

 فعاليت طشر و مي كند اصرار خود نگاه
 نظام، به اعتقاد" را صنفي تشكلهاي

. كند مي اعالم "فقيه واليت و ارزشها
 به جز از طريق چيزي تحقق چنين

 دست و اعضا كليه از عقايد تفتيش
 پذير امكان صنفي تشكل يك اندركاران

 دليلي هر به كه پيداست ناگفته و نيست
 تشكلهاي شود مي اي بهانه هر و

 را آنها و كرد ممنوع و منحل را صنفي
 فقيه، واليت به اعتقاد عدم به دليل

 قرار پيگرد مورد رژيم ارزشهاي يا نظام
 و نگهبان شوراي تنها اين به ظاهر. داد

 نيست فقيه ولي نظارت تحت دستگاه
براي جلوگيري  هاي بهانه چنين از كه

 مي استفاده از حضور و فعاليت ديگران
 و كلي شيوه يك برخورد اين گويا. كند

 اطالعاتي دستگاههاي در شده نهادينه
به  تصميم ربيعي علي اكنون كه است

 نام تحت آن قدرتمند و جدي كارگيري
 تدبيري چه. دارد "اميد و تدبير دولت"
 كه اي خامنه علي براي باالتر اين از

 به نزديك و منتقد ظاهر به وزير يك
 ميرحسين ستاد در كه "اصالح طلبان"

 به كار مدعي كنونا بوده، فعال موسوي
  . است آن گيري

  
  10بقيه در صفحه 

  

  چه؟ به اميد و كه براي تدبير اني،روح دولت
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بحران اخيرِ نظام سرمايه داري كه از 
بعد از جنگ جهاني دوم يكي از وسيع 

 ترين بحرانهاي تاريخ پيچيدهترين و 
 جهاني در عصرشمار مي آيد، ه  بآن

كنش و واكنشهاي سازي سرمايه تمام 
طور گسترده ه اقتصادي و اجتماعي را ب

   .گرفته است تحت تاثير خود اي
ه مواره باگرچه سيستم سرمايه داري ه

 دليل ماهيت متناقض خود بحران زا
 همواره  خويشست و در سراسر تاريخا

با بحرانهاي ادواري متعددي روبرو بوده 
كه با توسل به مكانيزمها و شيوه هاي 

كينزي  - گوناگون اقتصادي كينزي و نو
طور مقطعي بر آنان ه  قادر شده ب...و 
 اما بحران كنوني سرمايه ،ق آيديفا

چنان تمام حوزه هاي تجاري، داري آن
مالي و صنعتي را فراگرفته كه حتي 

نش در جستجوي احاميان و طرفدار
   .رهيافت، به ستوه آمده اند

همه گير شدن بحرانهاي مالي و 
اقتصادي نظام سرمايه داري به موازات 

بهار " سياسي موسوم به هايانقالب
 و تشديد اعتراضات و خيزشهاي "عربي

زيست محيطي را تحت توده اي، بحران 
اين در حاليست . الشعاع قرار داده است

كه پيش از آغاز بحرانهاي اقتصادي 
ي از سرمايه داري در ياخير، حتي جناحها

رابطه با پديده گرم شدن زمين و ديگر 
ل زيست محيطي، هياهوي يمسا

اكنون، . تبليغاتي به راه انداخته بودند
تنها در كنفرانسهاي ساالنه و يا 

كه منطقه اي از جهان با  ميهنگا
پيامدهاي ويران كننده آن روبرو مي 

 آثارگردد، پيرامون گرم شدن زمين، 
مخرب و راههاي برون رفت از آن، 

سفانه امت. ي صورت مي پذيرديگفتگوها
اگرچه موضوعات مربوط به محيط 
زيست و طبيعت نه تنها در ثقل انديشه 

 ماركسيست از جمله انديشمندان
 بلكه از ،نگلس قرار داشتهماركس و ا

نخستين انگيزه هاي شكل گيري 
شمار ه اسلوب ديالكتيك ماركسيستي ب

مي آيد، كنشگران جنبش چپ و 
سوسياليستي ميهنمان نيز به اندازه 

  . نپرداخته انداين موضوعكافي به 
  

 شده كه مطرح به ندرت واقعيت اين
يكي از نخستين مطالب ماركس 

مباحث "ه نام پيرامون اقتصاد سياسي ب
 در سال "قوانين مربوط به سرقت چوب

، بر موضوعات زيست محيطي 1842
ماركس در دست . تمركز داشته است

 فلسفي در سال - نوشته هاي اقتصادي
آدمي " :روشني ابراز مي دارده  ب1844

به طبيعت زنده است، يعني طبيعت 
 انسانپس چنانچه . پيكره اوست

وسته با  بايد پي،بخواهد زنده بماند
   ".طبيعت گفتگو كند

اين سخن كه حيات جسماني و معنوي 
ي جز يانسان با طبيعت پيوند دارد، معنا

دهد كه طبيعت با خود پيوند   اين نمي
. اي از طبيعت است دارد، چه آدمي پاره 

ظت از كره اماركس با اشاره به لزوم حف
 :زمين براي نسلهاي آينده مي نويسد

 با شكل اقتصادي اي  از ديدگاه جامعه"
  برتر، مالكيت خصوصي افراد بر كره

زمين درست همان قدر نامعقول است 
كه مالكيت خصوصي انساني بر انسان 

حتي كل يك جامعه، يك ملت، . ديگر
 جوامع موجود روي هم نيز  يا همه

 فقط هاآن. مالك كره زمين نيستند
 كنندگان از آنند كه  متصرفان و استفاده

دران مهربان، زمين را در بايد هم چون پ
وضعيتي بهتر به نسلهاي پس از خود 

  ".بسپارند
 به اثبات رسيده كه علت در دوران ما

 توليد و بازتوليد ،گرم شدن زمين
گازهاي گلخانه اي مانند دي اكسيد 

 كه از مصرف سوخت فسيلي استكربن 
وجود مي ه گاز، نفت و زغال سنگ ب

اليه گازهاي گلخانه اي با تشكيل . آيد
اي دور اتمسفر، مانع رها شدن گرماي 
خورشيد در فضاي اطراف زمين مي 

در حالت عادي، تاثير طبيعي . شوند
فرايند گلخانه اي براي اتمسفر حياتي 

 زيرا با انباشت دي اكسيد ،مي باشد
كربن، متان و ديگر گازهاي گلخانه اي 

ي كه در فضا منتشر يدر اتمسفر، گرما
 اندازد و مي شود را به دام مي

بدينوسيله، تاثير طبيعي فرآيند گلخانه 
اي همراه با اثر حرارت خورشيد باعث 
مي شوند تا زمين براي تمام موجودات 

  . از جمله انسان قابل سكني گردد
اما پديده گلخانه اي كه در حالت 

 حيات موجودات زنده مي حافظطبيعي 
سرمايه داري شيوه توليد  به دليل ،باشد

 بي رويه از سوختهاي فسيلي، با استفاده
گسترش پيدا كرده و دماي هوا را بيشتر 

در حال . از حد معمول گرم كرده است
حاضر غلظت دي اكسيد كربن در 
اتمسفر در باالترين ميزان خود در بيست 

باال رفتن .  قرار داردميليون سال اخير
سطح آب دريا، امواج حرارتي، خرابي 

حوادث  شدن  و شديدمحصوالت، بيشتر
طبيعي مانند سيل و خشكسالي، گردباد، 
ذوب شدن يخها، افزايش ميزان 

 آب و شديدزمينهاي باير و تغييرات 
هوايي به طور كلي همگي نتيجه 
. افزايش بيش از حد گرماي زمين است

شايان توجه است كه گازهاي گلخانه 
اي قادرند دهه ها و قرنها در اتمسفر 

  .باقي بمانند
ه رن بيست و يكم بشش سال نخست ق

 اخير به هعنوان گرمترين سالها در هزار

بر اساس . ثبت رسيده است
ه تحقيقات علمي، گرماي زمين ب

طور متوسط در دهه اخير هفت 
دهم سانتيگراد افزايش يافته 

ميزان شايد به نظر بي اين . است
 وليكن همين ،اهميت جلوه كند

  سبب شده تا ضخامترقم اندك
 اطراف حينوايخهاي شمالگان، 

 تا 1950قطب شمال، از سال 
مي اين يخها . نصف شودن كنو

 تا اواسط قرن كنوني براي تواند
هميشه بعد از قدمتي بيش از 

بر .  بين برود ازميليونها سال
اساس پيش بيني محققان و 
دانشمندان، گرماي زمين مي تواند 

افزايش  سانتيگراد 6.4 تا 1.1بين 
يابد كه در اين صورت حيات 
موجودات زميني با شرايط بسيار 

بر . خطرناكي روبرو خواهد گرديد
اساس تحقيقات اخير مندرج در 

 آگوست 15، مورخ "اخبار علمي"
ناشي ي ي، تغييرات آب و هوا2013

 ميزان دي اكسيد كربني كه تا از
ه، كنون در اتمسفر انتشار يافت

 را در بخشهاي وسيعي از جهان
سي سال آينده با موج گرماي 

  . مفرط روبرو خواهد ساخت
از جلوگيري از نظر علمي راه حلِ 

گسترش و توليد گازهاي گلخانه 
اي كاهش و يا توقف استفاده از 

محققان و . ستاسوخت فسيلي 
 ،دانشمندان متعهد و مستقل

جايگزيني منابع انرژي طبيعي 
 سوخت  و باد، آب مانندديگر

جاي انرژي منابع ه  ب راگياهي
كرده و سوخت فسيلي پيشنهاد 

بور به نظر زرهيافت م. مي كنند
 ،مي آيد اجرا بسيار ساده و قابل

ل يمسا ولي نه در سيستمي كه
مربوط به انسانها از جمله نوع و 
چگونگي استفاده از انرژي نه 

 از جانب بلكه ،توسط آنان
 كمپانيهاي فرامليتي و تراستها

. تعيين مي شودتصميم گيري و 
عملكرد نظم سرمايه داري نشان 
از هويت اصلي ضد زيست 

در مجموع، محيطي اش دارد و 
. مناسبات پايداري با طبيعت ندارد

ريشه هاي اصلي بحران زيست 
محيطي را مي بايست در شيوه 
توليد سرمايه داري جستجو كرد 
كه كاال را جهت سود و سرمايه 

ين مي خرد و يا توليد مي كند و ا
 را مجددا براي سود بيشتر چرخه

اين دوره تناوبي را . تكرار مي كند
   زيرا هدف ،هيچ پاياني نيست

  
  11بقيه در صفحه 

 كه براي تدبير روحاني، دولت

  چه؟ به اميد و
  9بقيه از صفحه 

 رهبر را خود كه بودند افرادي چنين اين
. دانستند مي آن گفتمان مجري و 88 جنبش

 حجاب زير در آنچه از شيبخ از پرده كه حال
 مشخص رود، مي كنار بود پنهان ببند و بگير
 موسوي ميرحسين اطرافيان كه شود مي

 اينگونه كه بودند ربعي علي قماش از چيزي
 مدعي كه اجتماعي و صنفي تشكلهاي از

 او. كرد خواهند دفاع بودند، آنها رهبري
 و كسب فضاي و كارگران مورد در همچنين

 ديگر سمت يك اينكه ضمن": گويد مي كار
 در و هستند كار نيروهاي كار، و كسب فضاي

 نداشتن گويند مي نيز كارفرمايان حالت اين
 كسب فضاي بهبود مانع كارگران اخراج حق

 پيشداوري مورد اين در من كه است كار و
  ".كنم نمي

 غيب بسته چشم اطالعاتي »عماد« اينكه از
 و كسب فضاي سمت يك تنها و گويد مي
 دولت" معجزات از داند، مي كار نيروي را كار

 پادو عقيده به و به ظاهر. است "اميد و تدبير
 در كار و كسب جهاني،  ليبراليسم-نو  جريان
 قمارهاي و بورس در كازينويي اقتصاد

 او چگونه. شود مي حاصل مجازي بازارهاي
 يعني ارزش كنندگان توليد و شده نما خواب

 كار و كسب فضا پاي يك را "كار نيروهاي"
 چنين حال. دارد حرف جاي خود دانسته،
. دارد برنامه نيز كار قانون اصالح براي وزيري

 مزاحم كه را كار قانون مشكالت از يكي او
 عمده طور به كشور در اكنون كه كارفرمايان

 نداشتن" هستند، اطالعاتي نهادهاي و سپاه
 بهبود مانع كه داند مي "كارگران اخراج حق

 پيداست ناگفته. است آنان كار و كسب فضاي
 حسن "اميد و تدبير دولت" كار وزير كه

 آسان تر را كارگران اخراج شرايط روحاني
 اوضاع چگونه حساب اين با حال. كرد خواهد
 حقوق شايد شد؟ خواهد بهتر كار و كسب
بازار  در خصوصي شركتهاي باز دست و كمتر

 از رهيگ بتواند كارگران حقوقي بي و كار
 اين راه حل، دليل نظرات. كند باز كارفرمايان

 تشكلهاي مورد در وزير آقاي عقايدي تفتيش
 او. را هم بازگو مي كند اجتماعي و صنفي

 دهد سامان و سر را توليد خواهد مي اينگونه
  .كند باز را كشور ورشكسته توليد كور گره و
  

  ...در انتها
 قسواب مشخصات، از كوچكي بخش تنها اين

 امنيتي كاملن دولت وزراي از يكي نظريات و
 براي تدبيرش كه دولتي است؛ روحاني حسن
 و رژيم مخدوش چهره بازسازي تنها كشور

 عبور و وقت خريد به اميدش و آن فقيه ولي
 نابخردانه سياستهاي كه است گاهي گره از

  .است آن باني و باعث رژيم فقيه ولي و رهبر
 و دولتي چنين ايبر اكنون هم كساني كه تا

 بايد سينه چاك داده اند، انتخاباتي چنان آن
. باشند سياستي چنين عواقب پاسخگوي

 عمل گوناگون، علل به كه زماني آن گذشت
 حاشا به بعد و دادند مي انجام را خود خائنانه

 ديوار ديگر كه است زماني دير. پرداختند مي
 در آن پشت شدگان پنهان و نيست بلند حاشا

 قرار پرسشگر و منتقد نگاه هاي رس تير
  .دارند

  
  

 از ناپذير جدايي بخش يمحيط زيست بحران

  داري سرمايه نظام بحرانهاي
  آناهيتا اردوان
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  10بقيه از صفحه 

  
 سرمايه گذاري ،سيستم سرمايه داري

 مازاد سرمايه از چرخه پيشين دوباره
رقابت بين صاحبان سرمايه باعث . است

 مسير سرمايه گذاري هامي شود كه آن
 آن گسترشمجدد، افزايش توليد كاال و 

 تا  سرمايه داريتوليد. را ادامه دهند
ي مانند تورم يكه با بحرانها زماني

  . توقف گردد، ميل به توسعه داردم
اين نيروي محركه در هسته نظم 
اقتصادي سرمايه داري است كه 

  فشارهاي غيرقابل تحملي را به محيط
رو  از آن. اطراف و طبيعت وارد مي سازد

كه نظام سرمايه داري هميشه انباشت و 
اميد به  رشد سرمايه را دنبال مي كند،

مل كاهش اين رشد و يا رشد قابل تح
براي صاحب سرمايه سود . بيهوده است

 ،را مي زند، حرف آخر و انباشت سرمايه
ي كه خريداري و يا توليد مي يخواه كاال

 نباشد و يا اصوال  باشد ياشود نياز انسان
براي انسان و محيط اطراف وي مضر 

انسان در سيستم . شودبشود يا نتلقي 
سرمايه داري يك مصرف كننده طبيعي 

دالري ميليارد  يك صنعت  بلكه،نيست
صورت مداوم با انديشه اش ه تبليغاتي ب

 بقبوالند كه تنها اوبازي مي كند تا به 
 هر چه  و مصرف خريد،راه خشنودي

با متاسفانه ما . استبيشتر كاال 
، عقالني سر و كار نداريم مناسباتي

 بلكه ،صاحبان سرمايه نه تنها ابزار توليد
اي مالكيت علم و دانش را نيز به اسبه

خصوصي بسته اند و ديگران را تهديد 
د آن را آزاد نمي كنند كه اگر بخواه

 زمين و زمان را به آتش خواهند ،دنكن
بهره برداري و توليد انرژيهاي . كشيد

 و زيست محيطي مينكارآمد، پاك و مط
  اقتصادي فعاليتييزماني كه هدف نها

.  باشد، اهميت چنداني ندارد"سود"
 محيط زيست ه حالكه بي يانرژيها

 ست،وجود داشته ا دير باز  از،مضر نباشد
 به اين دليل كه ولي بهره برداري از آن

،  سودي در بر ندارد سرمايه داريبراي
   .طور جدي انجام نپذيرفته استه ب

رو كه نيروي محركه سيستم  از آن
سرمايه داري نه نيازهاي طبيعي و 

 هر سعادت انسانها بلكه توليد و انباشت
 همواره ، بنابراينچه بيشترِ سرمايه است

. مبلغ رقابت آزاد و بي رويه مي باشد
رقابت آزاد، صاحبان ابزار توليد را مجبور 
مي سازد تا بيشترين سود و انباشت 

اين روند . سرمايه را نصيب خود سازند
مراتب ه در زمان بحرانهاي اقتصادي ب

به بيان ديگر، . جريان مي يابدخشن تر 
حبان سرمايه مي كوشند تا از يكسو صا

سرمايه كمتري براي توليد كاالهاي 
 ،مصرف كنند و از ديگر سو سودآور

ه در بازار ببهاي بيشتري  هكاالها را ب
فروش برسانند تا از مهلكه بحران جان 
سالم به در برده و حيات خويش را 

از همين رو، سرمايه . تداوم بخشند
ه ي بداران در هنگام ركود اقتصاد

صورت بيرحمانه و خشن تري از سوخت 
فسيلي كه عامل افزايش ميزان گازهاي 

در . ، استفاده مي كننداستگلخانه اي 
همين روند، وابسته ساختنِ تكنولوژي به 
منابع محدود مانند سوخت فسيلي و 

  كه از خود گازهاي گلخانه اياورانيوم
 و در  استسودآورد ترانتشار مي دهند، 

ن اقتصادي با سرعت هنگام بحرا
   .بيشتري به پيش مي رود

  

  
سرمايه داري انحصاري با اعمال 

 به ، اقتصاديتيليبراليس - سياستهاي نو
 فعاليتهايخصوصي سازي هر چه بيشتر 

اقتصادي، حذف امكانات رفاهي 
ي، كوچك ساختن نقش دولت، معمو

تحميل سياستهاي رياضت كشي 
ل زيست ياقتصادي و بي توجهي به مسا

اگرچه يكي از . حيطي مي پردازدم
داليل پديد آمدن بحرانهاي اخير، اعمال 

 وليكن از آنجا ،ستاي يچنين سياستها
كه با ذات سرمايه داري انحصاري 

 به شدت از سوي دولتها، ،همخواني دارد
شركتهاي سرمايه داري و بازار ترغيب و 

   .دنبال مي شود
بحران زيست محيطي به موازات اعمال 

اليتهاي ليبراليزه كردن فع - نوسياست 
اقتصادي و تشديد بحرانهاي ساختاري 
سرمايه داري، بيش از هر چيز وضعيت 
معيشتي طبقه كارگر، كشاورزان و ديگر 
گردانهاي زحمتكش جهان را تحت 
. تأثيرات ويران كننده خود قرار مي دهد

ه ي بيفشارِ باال رفتن قيمت مواد غذا
اهش دليل خشكسالي، كمبود آب، ك

حاصلخيزي زمين، تغييرات شديد آب و 
 زلزله، در نتيجه انساني فجايعي و يهوا

وفان و سيل همگي بر دوش ت
زحمتكشان و تهيدستان سنگيني مي 

خشكسالي و قحطي در فواصل . كند

رم ل آن گگوناگون كه يكي از دالي
شدن زمين مي باشد، قادر است در 
آينده تشديد گردد و وضعيت معيشتي 
زحمتكشان را بيش از پيش به مخاطره 

  . اندازد
  

بدين ترتيب، مي توان گفت كه بحران 
ي يعنوان بخش جداه زيست محيطي ب

 ،ناپذير از بحرانهاي نظام سرمايه داري
پيش از اينكه علمي و تكنيكي باشد، 

  ست كه بررسي و سياسي و طبقاتي 
  

  
تا . تحليل از جنبه ماركسيستي مي طلبد

كه در جهاني زندگي مي كنيم  زماني
 از جمعيت جهان، اندكيكه بخش 

مالكيت ابزار توليد را در اختيار خود 
مثابه ابزار اعمال ه  و دولتها نيز بگرفته

قدرت طبقه حاكم از سياستهاي 
ليبرالي دفاع مي  - افسارگسيخته نو

حافظ منافع سرمايه داري كنند و 
  نمي توان راهكارهاي،انحصاري اند

 از بحران جلوگيري علمي جهت صرفا
اين . ي ساختيزيست محيطي را اجرا

مهم، مستلزم لغو مالكيت خصوصي 
بورژوازي ست كه شرط اساسي تداوم و 
حيات آن محروم سازي اكثريت جامعه 
از مالكيت است و تنها با يك انقالب 

امكان پذير ) سياليستيسو(اجتماعي 
  . است

ماركسيسم به ما مي آموزد كه اساس 
ضرورت يك انقالب اجتماعي با تكامل 

 استوار پايهسيستم سرمايه داري بر سه 
  :است

هرج و مرج فزاينده اقتصادي و  -1
ژرفش بحرانهاي ساختاري سيستم 

  سرمايه داري
اجتماعي كردن تدريجي فرايند  -2

  توليد

گاهي طبقاتي رو به سازماندهي و آ -3
 فعال عاملرشد پرولتاريا كه مهمترين 

  در تحققِ انقالب اجتماعي مي باشد
در بدين ترتيب، سيستم سرمايه داري 

 است و به مرور ذات خود ناهمگون
زمان همانطور كه ماركس و انگلس در 
مانيفست كمونيست اشاره مي كنند، 

گوركن "وجود مي آورد كه ه شرايطي ب
وليكن سوسياليسم . ي شود م"خويشتن

 تنها به دليل تناقضهاي  وبه خودي خود
 اقتصادي و بحرانهاي -ساختاري

ه ادواري رو به رشد سرمايه داري ب
 بلكه ،وجود نمي آيد

سوسياليسم پيامد درك طبقه 
 حلكارگر از اجتناب ناپذيري 

اين تناقضها از طريق 
. ستادگرگوني اجتماعي 

تضادهاي ساختاري نظام 
يه داري علت اساسي سرما

و است   اين آگاهيتكامل
 ،تضاد بين كار و سرمايه

شرط اساسي و مهم تغيير 
. مي باشدنظام سرمايه داري 

 بايد ناگزير، راين اساسب
بپذيريم كه سقوط سيستم 

  خودخوديه سرمايه داري ب
بلكه به . صورت نمي پذيرد

 و ، سازمانيافتگيدرجه آگاهي
. اردفعاليت پرولتاريا بستگي د

ماركس و انگلس در همين 
 :رابطه در مانيفست مي گويند

چهل سال ما  نزديك به در"
بر مبارزه طبقاتي چونان 

 محرك ميانجي تاريخ و به ويژه ينيرو
مبارزه ميان بورژوازي و پرولتاريا چونان 

كيد ااهرم بزرگ انقالب اجتماعي نوين ت
اعالم مي كنيم به صراحت كرده ايم و 

 خود يه كارگر به نيرو طبقييكه رها
   ".ميسر استطبقه كارگر 

 در شرايط ،با توجه به توضيحات باال
 و نهادهاي سرمايه تهاكنوني كه دول

عمد در راستاي پيشبرد منافع به داري 
 از اشاره به بحران زيست محيطي خود

 وظيفه مهمي در ،چشم پوشي مي كنند
. برابر جنبش سوسياليستي قرار مي گيرد

جنبش ضد بحران زيست ايجاد يك 
محيطي، فعاليت عملي و ترويج آگاهي 
پيرامون داليل گرم شدن زمين و 
معضالت زيست محيطي و ارتباط آن 
با ديگر بحرانهاي اقتصادي سرمايه 
داري توسط سوسياليستها از اهميت 

اين مبارزه اي . تويژه اي برخوردار اس
 طبقه كارگر و آگاهيدر راستاي ارتقا 

 است و به اتيو سوسياليستيتشكيل آلترن
 هژموني سيستم سرمايه ناكارا كردن

   . ه مي بردداري را

  

  

 داري سرمايه نظام بحرانهاي از ناپذير جدايي بخش محيطي زيست بحران
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اي در پرداخت  تاخير يك هفته

 حقوق معلمان

 اي  يك فعال صنفي از تعويق يك هفته
در پرداخت حقوق معلمان در برخي 

به . استانهاي كشور از جمله تهران خبر داد
 مرداد ايلنا، محمدرضا 5گزارش روز شنبه 

در حالي كه :  نژاد در اين باره گفت نيك
حقوق ماهانه معلمان هميشه حداكثر تا 

شد   همان ماه پرداخت مي  28 الي 27
حقوق تير ماه در تعدادي از استانهاي 
كشور با گذشت يك هفته از موعد مقرر 

 .هنوز پرداخت نشده است
وي با اشاره به حكم جديد فوق العاده 

 هزار تومان 100 الي 70شغل معلمان كه 
 ◌ٔ به بهانه: كند افزود به مزدشان اضافه مي

غل، پرداخت اجراي حكم فوق العاده ش
حقوق معلمان به تعويق افتاده است در 

 خرداد 27حالي كه تاريخ اجراي حكم 
 .است

اختالف نظر ميان وزارت آموزش و 
پرورش و خزانه داري در موعد پرداخت 
اين حكم باعث تاخير در پرداخت حقوق 

 .معلمان شده است
 نژاد نصريح كرد؛ وزارت آموزش و  نيك

ق العاده شغل پرورش اصرار دارد حكم فو
با حقوق تيرماه پرداخت شود اما خزانه 

 .داري مخالف است
: اين فعال صنفي در پايان اظهار داشت

تاخير در پرداخت حقوق معلمان باعث 
عقب افتادن اقساط و تشديد فشار 

 .معيشتي بر آنها شده است
  

 هزار نفري 200كاهش 

 نيروهاي آموزش و پرورش

، وزير "ايلنا"به گزارش منبع حكومتي 
آموزش و پرورش در اجالس روساي 
آموزش و پرورش سراسر كشور در روز 

 تير به برخي از مشكالت 17دوشنبه 
: اساسي در اين حوزه اشاره كرد و افزود

نيروي انساني در آموزش و پرورش به "
داليل گوناگوني به شدت با مشكل مواجه 
بود و همچنين ورود آموزش و پرورش با 

شود و  ي دقيقي انجام نمي يك برنامه ريز
نيروها بعد از ورود از جايگاه خاصي 

  ".برخوردار نبودند
حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به اينكه 
براي رفع اين مشكالت چندين مصوبه در 

 4در اين ": مجلس شكل گرفت افزود
سال ضمن اينكه سعي شد نيروي انساني 
از عزت و جايگاه قانوني خود برخوردار 

 هزار نفر از 200 موفق شديم باشد،
نيروهاي آموزش و پرورش را كاهش 

 ".دهيم
  

 هزار توماني 500حقوق 
معلمان جوابگوي نيازهاي 

 شان نيست زندگي 

يك فعال صنفي معلمان با اشاره به 
شرايط اقتصادي كشور و تورم 

اي كه دامنگير مردم شده  افسارگسيخته 
است، وضعيت معيشتي معلمان را نامناسب 

 .وصيف كردت
 تير، محمد تقي فالحي در 22روز شنبه 
يك معلم زماني ":  گفت"ايلنا"اين باره به 

 هزار تومان حقوق 500شود،  كه رسمي مي 
 گيرد كه قاعدتا اين دستمزد جوابگوي  مي

 ".اش نيست نيازهاي معيشتي 
وي با اشاره به خط فقر اعالم شده از سوي 

ن است، دولت كه دوبرابر حقوق پايه معلما
شود  اين مساله سبب مي ": تصريح كرد

نيروهاي جوان براي اشتغال در وزارت 
آموزش و پرورش و فعاليت در كسوت 

 ".معلمي، انگيزه الزم را نداشته باشند
اين فعال صنفي معلمان در پايان، بيمه 
طاليي فرهنگيان را از معدود طرحهاي 

 سال گذشته عنوان 4مثبت اجرا شده در 
بيمه طاليي فرهنگيان در ": زودكرد و اف

قياس با بيمه تكميلي سابق بهتر شده 
البته نزديك به يكسال است كه . است

وزارت آموزش و پرورش، سهم خودش را 
 ". كند در اين بيمه به معلمان پرداخت نمي
 هزار 12گفتني است، هر ماه مبلغي معادل 

 تومان براي بيمه طاليي از حقوق 500و 
 شود كه نصف اين مبلغ  معلمان كسر مي

بعد از ) سهم وزارت آموزش و پرورش(
 دو ماه بايد به حساب آنان -يكي 

  .بازگردانده شود
 

تجمع معلمان پيش دبستاني و 

 شركتي مقابل مجلس

جمعي از معلمان پيش دبستاني و 
شركتي در اعتراض به وضعيت شغلي 

 مرداد مقابل 21خود روز دوشنبه 
 .مجلس تجمع كردند

، وبگاه رسمي "خانه ملت"زارش به گ
مجلس، جمعي از معلمان پيش 
دبستاني و شركتي آموزش و پرورش 
در مقابل مجلس شوراي اسالمي 

اعتراض آنان به اخراج و  .تجمع كردند
قطع همكاري با آموزش و پرورش بود 
كه طي دوره وزارت حاجي بابايي در 
 .وزارت آموزش و پرورش رخ داده است

پيش دبستاني و خواسته معلمان 
شركتي معترض آموزش و پرورش 
بازگشت به كار خود، انعقاد قرارداد 
كاري براساس قانون وزارت كار و 
  .تحت پوشش بيمه قرار گرفتن آنهاست

 

رد صالحيت وزير پيشنهادي 

  آموزش و پرورش 

 مجلس شوراي اسالمي در - مرداد 15
پايان چهار روز بحث و جدل، صالحيت 

وزير پيشنهادي آموزش محمد علي نجفي 
دليل رد صالحيت . و پرورش را تاييد نكرد

وي وابستگي به اصالح طلبان و حمايت از 
  .  عنوان گرديد88اعتراضهاي 

نجفي طي سخناني در مجلس در دفاع از 
در دوره من ! خواهران و برادران":خود گفت

فعاليتهاي فرهنگي اوج گرفت، دارالقرآنهاي 

نده تشكيل شد، دانش آموزش در دوره ب
فرهنگ نماز و توسعه در دوره بنده در 
آموزش و پرورش شكل گرفت، دستگاه 
آموزش و پرورش به عنوان برجسته ترين 
دستگاه قرآني كشور معرفي شد من واقعا 

  ".متاسفم كه بايد خودم از خودم دفاع كنم
وي در مورد اتهام حمايت از اعتراضهاي 

روز سه ":  نيز ابراز داشت88مردمي در سال 
شنبه بعد از انتخابات از دفتر مقام معظم 
انقالب تماس گرفته و گفتند براي حضور در 

اي با حضور ايشان تشريف بياوريد و  جلسه
من به نمايندگي از ستاد هيچ كانديدايي 

آنجا پيشنهاداتي مطرح شد و . شركت نكردم
رهبر معظم انقالب جلسه را اداره مي كردند 

. دادند اضرين وقت ميحتي خودشان به ح
بندي ايشان بعد از طرح پيشنهادات اين  جمع

بود كه ما نبايد خالف قانون عمل كنيم و 
قانون شوراي نگهبان را مسوول اين امر كرده 
و آنجا به چند تن از اعضاي شوراي نگهبان 
 حاضر در جلسه كه كدخدايي نيز جزو آنها بود،

امر كردند كه بررسي كنيد و تصميم شما 
ما قبل از سخنراني آقا .  الخطاب است فصل

 خرداد مطيع اين امر بوديم و هيچ جا 29در 
من در . خالف اين مساله مصاحبه نكرديم

 چه قبل و 88هيچ يك از راهپيماييهاي سال 
 خرداد شركت نكردم، البته 29چه بعد از 

قانون عمل كنندگان خالف  گويم شركت  نمي
كردند، بلكه من نيز مثل آقاي مطهري 

 29معتقدم حضور افراد در راهپيمايي تا قبل از 
خرداد اشكال نداشت، اما يك شاهد عادل 
بياوريد كه بگويد من نجفي را در راهپيمايي 

گوييد كه  چرا چيزي مي. قبل از ديدار آقا ديدم
 اشكال داشته و درست نيست؟

من در تمام اين ": محمدعلي نجفي تاكيد كرد
مدت تالش داشتم آبي بر اين فتنه ريخته و 

اي سعي دارند بر  آن را خاموش كنم اما عده
ور كنند هنوز  آن بنزين ريخته و آن را شعله 

   ".هم يك عده در حال اين كار هستند
  

ادامه بي توجهي مسوولين در 

 روند درمان رسول بداقي

گان ، ار"هرانا"بنا به اطالع گزارشگران 
خبري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 
رسول بداقي، زنداني سياسي و عضو هيات 
مديره كانون صنفي معلمان تهران كه از 
دردهاي شديد در ناحيه سر و چشم رنج مي 
برد و به تشخيص پزشك متخصص بايد در 
بيمارستان خارج از زندان بستري مي گرديد، 

اعزام به توجهي مسوولين در  همچنان با بي 
  .بيمارستان روبروست

 "هرانا"يكي از نزديكان وي به گزارشگر 
ما روز گذشته براي تعيين تكليف نامه ": گفت

نزد دادستان كه از ) قيني(پزشك متخصص 
دادستان به ما . مرخصي برگشته بودند رفتيم

اطالع داد كه طي فكسي به زندان دستور 
داده تا اقدامات الزم جهت بستري شدن 

با اين وجود . ل بداقي انجام گيردرسو
مسوولين زندان همچنان در اعزام وي به 

 ".كنند بيمارستان كوتاهي مي 
ما مطلع شديم ": وي همچنين ادامه داد

رسول بداقي طي نامه اي به رييس زندان 
اعالم كرده، در صورتي كه تا روز پنجشنبه 
جهت مداوا به بيمارستان اعزام نشود، در 

ن اقدام به تحصن اعتراضي نگهباني زندا
 ".خواهد كرد

رسول بداقي به دليل دفاع از حقوق معلمان و 
دانش آموزان و اعتراض نسبت به خصوصي 
سازي مدارس و زير پا گذاشتن اصل سي 
قانون اساسي، مدت چهارسال است در زندان 

 .برد به سر مي 
  

نامه معلمان شركتي اخراج شده 

  به وزير آموزش و پرورش 

 با عرض سالم خدمت وزير محترم - مدوسا
  )دولت تدبيرواميد(آموزش و پرورش 

با توجه به اينكه مدت بسيار زيادي است ما را 
با مصوبه ها بالتكليف گذاشته اند، از مجلس 
محترم و وزير آموزش و پرورش دولت تدبير و 
اميد عاجزانه تقاضا داريم تدبيري براي ما 

رنج كشيده بيانديشند و اميدي به اين قشر 
لذا از مسوولين محترم دولت تدبير و . بدهند

اميد مي خواهيم كه قول اشتغال زايي و بهبود 
فضاي كسب و كار را كه در شعارهاي قبل 

به خدا قسم . انتخابات داده اند، اجرايي كنند
بيشتر ما با اين همه محاسنات در گوشه ي 
خانه از بيكاري افسرده و شرمنده همسر و 

  . مان شده ايمفرزندهاي
اين قشر زحمتكش كه اوج سن جواني و 
اشتغالي خود را در آموزش و پرورش براي 
بچه هاي اين مرز و بوم سپري كرده اند، 
شايسته نيست آنها را به حال خود واگذاريم و 
تجربه تدريس اين عزيزان كه مهمترين 
. مساله در شغل معلمي است را رها كنيم

ز حد معمول باال درحالي كه سن آنها نيز ا
رفته و امكان شركت در آزمونهاي استخدامي 

كسي كه سابقه . ديگر ادارات را نيز ندارند
 ساله دارد، ديگر غير از شغل 9 يا 8تدريس 

شريف معلمي شغل ديگري بلد نيست و بعد 
 سال تحصيل و تدريس نمي تواند و 30از 

  . حتي بلد هم نيست دستفروشي كند
حترم دولت تدبير و اميد اميد است كه وزير م

آقاي دكتر روحاني بتوانند براي اين قشر از 
معلمان كه در حالت سرگرداني به سر مي 

  .برند، چاره اي بينديشند
هزار معلم شركتي 11ازطرف من اهللا توفيق

  اخراج شده سراسر ايران اسالمي
  

اعتراض معلمان به عملكرد غير 
  شفاف صندوق ذخيره فرهنگيان

ي معلمان با اشاره به عدم تغيير يك فعال صنف
ارزش سهام بانك سرمايه كه زير نظر 
صندوق ذخيره فرهنگيان قرار دارد، از عملكرد 
غير شفاف اين صندوق پولي متعلق به 

  .فرهنگيان انتقاد كرد
 "ايلنا"محمد تقي سبزواري در اين باره به 

اطالعات اندكي در رابطه با صندوق ": گفت
دسترس است، زيرا ذخيره فرهنگيان در 

. شود اش ارايه نمي  گزارشي از عملكرد ساالنه 
فرهنگيان از نحوه سرمايه گذاري، امالك، 

صندوق ذخيره ... موسسات تحت پوشش و
شان اطالعي ندارند و تنها ميزان سود  پولي 

  ".شود ساليانه و ارزش دارايي آن اعالم مي 
اين فعال صنفي معلمان در پايان اظهار 

آيد، يكي   هر وزيري كه سر كار مي ": داشت
از خواص خود را به سمت مدير عاملي 

 كند و  صندوق ذخيره فرهنگيان تعيين مي
اين روند باعث شده انتظارات فرهنگيان از 
اين صندوق پولي به هيچ وجه برآورده 

  ".نشود

  

  چالشهاي معلمان در مرداد ماه
 فرنگيس بايقره
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 پيشگفتار

در اصول خصلت جنبشهاي دانشجويي، 
راديكاليسم، آرمانخواهي، عدالت جويي 

جنبشهاي . و دموكراسي طلبي است
دانشجويي در پي كسب قدرت سياسي 
نيستند و خواهان رفرم و تحقق خواسته 
هاي توده ها و همچنين تحقق برخي 
خواسته هاي صنفي و سياسي خود در 

ي و عدالت راستاي تحقق آزاديهاي مدن
اين جنبشها تمركز . اجتماعي مي باشند

گريز و داراي رهبريت مشخصي نبوده و 
با احزاب و تشكلهاي سياسي كمتر زد و 
بند مي كنند، چرا كه برخالف احزاب 
كه كاركرد اصلي شان به دست گرفتن 
قدرت سياسي است، جنبشهاي 
دانشجويي در پي اين هدف نيستند و 

پس از . نندمعموال مستقل عمل مي ك
پيروزي انقالب و به دنبال سركوب و به 
انحراف كشيده شدن آن توسط 
روحانيت مرتجع به رهبري خميني، موج 
حمله به دانشگاهها تحت عنوان 

 آغاز گرديد و جنبش "انقالب فرهنگي"
دانشجويي در مسيري قرار گرفت كه 
دانشجويان نمي توانستند تحمل كنند و 

 كه انقالبي كه در سالهاي بعد دريافتند
براي آن مبارزه كردند، چيزي نبود كه 

 .در حال حاضر شاهدش هستند
اهداف اصلي سران حكومت اسالمي در 
انقالب فرهنگي، پاكسازي دانشجويان و 
اساتيد چپ و سكوالر از دانشگاههاي 
كشور، سهميه بندي دانشگاهها در ميان 
ارگانهاي سركوب، تدوين كتابهاي 

سالمي و برقراري درسي با موازين ا
. آپارتايد جنسي در دانشگاهها بود

تيوريسينها و سران حكومت اسالمي، بر 
اين تصور بودند كه با پاكسازي 
دانشجويان و استادان آزاديخواه و چپ و 
تغيير دروس درسي، دانشگاهها را به 
مراكزي در جهت توليد افكار خرافي 

  .سياسي و مذهبي مي كنند
ه است مروري بر در اين مقاله سعي شد

 سياسي -جريانها و اعتراضات صنفي
دفتر "دانشجويي با تاكيد بر نقش 

 به عنوان بزرگترين "تحكيم وحدت
تشكل سياسي دانشجويي بعد از تصفيه 
دانشگاهها و همچنين تحوالت داخلي 
اش به عنوان تبلوري از بخشي از 

 عقيدتي دانشجويان -گرايشات فكري 
  )1.(اشددر سه دهه اخير داشته ب

  
***  

  
اولين كنشي كه توسط تشكل دولتي 
تحكيم وحدت انجام گرفت، اشغال 
سفارت آمريكا از سوي دانشجويان 

 بود كه اين "پيرو خط امام"موسوم به 
اقدام هدايت شده سر آغاز اتفاقات 

  . بسياري در سه دهه بعد شد

با اين حال، تا اتمام جنگ هشت ساله و 
، عمالً "ددوم خردا"شكل گيري جريان 

  . حركتي از اين طيف مشاهده نمي كنيم
 مهدي عباسي مهر، دبير تشكيالت

سابق دفتر تحكيم وحدت كه از جناح 
راست سنتي تشكيالت تحكيم است، در 
باره دسته بنديهاي دروني آن در وبالگ 

اتفاقي كه از ": شخصي اش مي نويسد
 به بعد افتاد، ارتباط جدي 64، 63سال 

 تحكيم وحدت و دولت بين اعضاي دفتر
در . وقت يعني دولت زمان جنگ بود

اين زمان تحكيم تا حدودي نگاه دولتي 
پيدا كرد و اين نگاه ايجاد شده در 

در واقع . تحكيم نتايج سويي داشت
ماحصل و نتايج اين ارتباط، در آينده هم 
باعث آسيب زدن به ساير تشكلهاي 

 64دانشجويي شد، به طوري كه از سال 
د، تحكيم به عنوان يك جريان به بع

   ".چپ شناخته شد
به واسطه ": وي همچنين معتقد است

دولت (اقتصاد باز دولت سازندگي 
داري در و رويكرد سرمايه) رفسنجاني

بخشي از دولت وقت، تحكيم رويكرد 
انتقادي نسبت به آن پيدا كرد و با 
دستور كار قرار دادن رويكرد عدالت 

تشكل منتقد خواهانه به عنوان يك 
شد و اين دولت سازندگي معرفي 

 كه 76رويكرد را ادامه داد تا سال 
تحكيم و اعضاي شوراي مركزي آن كه 
به واسطه ارتباط بخشي از اعضاي 

هاي مطرح اصلي و قديمي آن با چهره 
اصالح (سياسي جريان موسوم به چپ 

طلبان را تشكيل ، ائتالف اصالح)طلب
ت حمايت دادند و از دولت اصالحا

  ".كردند
 

 تير نماد 18جنبش اعتراضي 

  همبستگي دانشجويان

دوم خرداد "دانشجويان در تحوالت 
 و دگرگونيهاي پس از آن نقش "76

در اين دوره، دفتر . مهمي ايفا كردند
تحكيم وحدت به عنوان جريان طرفدار 
جناح دوم خرداد، در محيطهاي 

در اين . دانشگاهي دست باال را داشت
با استفاده از آزادي نسبي سالها 

مطبوعات فضايي ايجاد شد كه به باز 
شدن فضاي جامعه به خصوص محيط 
دانشگاه منجر شد و همين امر باعث 
شد چهره ارتجاعي رژيم خود را نشان 
داده و موجي از سركوب آزاديخواهان 
به ويژه دانشجويان و تشكلهاي 

 18دانشجويي آغاز گردد كه به جنبش 
 تير 18جنبش اعتراضي . تير منجر شد

را مي توان يكي از نقاط عطف در تاريخ 
اين . جنبش دانشجويي عنوان كرد

جنبش نخستين جرقه، اهميت استفاده 
از قدرت مردم را مشتعل ساخت 
همچنين پيوند بين مردم و دانشجويان 

بدين ترتيب بود . را مستحكم تر نمود

همبستگي  تير به نماد و عاملي 18كه 
رو آفرين براي دانشجويان ني بخش و

تير اولين حضور گسترده 18. تبديل شد
مردم و فوران خشم و نارضايتي عمومي 

 بود 1360عليه حاكميت پس از سال 
كه نشان داد پتانسيل تغيير با استفاده از 
. نيروي اجتماعي تا چه ميزان قوي است

 ميل مبارزه براي  تير18از اين رو، 
دموكراسي سازي و آزادي خواهي را 

  .تقويت كرد
حمله به دانشگاه تهران و خوابگاههاي 

 تيرماه و سركوب و 18دانشجويي در 
بازداشت گسترده فعاالن جنبش 
دانشجويي در دستور كار رژيم مستبد 

اين واقعه جرقه اي شد كه . قرار گرفت
دانشجويان در اعتراض به خيابانها 

زند و با حمايت و پشتيباني مردم بري
جان به لب رسيده و آزاديخواه به 

سرانجام . اعتراض وسيعي دست زنند
همه جناحهاي درون حكومت و حتي 
بيرون آن دست به دست هم دادند و 
اعتراض دانشجويان را به شدت 

  .سركوب كردند
از آن تاريخ، جناح دوم خرداد كه حمايت 

التخواهي كافي و وافي از اين جنبش عد
نداشت، دچار ورشكستگي سياسي شد و 
اين امر از چشمان تيزبين و عدالتخواه 
دانشجويان دور نماند و موجب 
پراكندگي و انشعاب وسيع در داخل دفتر 
تحكيم وحدت شده و بخش بزرگي از 

 از جنبش "طيف عالمه"آن موسوم به 
دوم خرداد جدا شده و مولفه هاي 

سي و جديدي براي نيل به دموكرا
 .عدالتخواهي را پيگيري نمودند

  
جريانهاي دانشجويي حاكم بر 

تحكيم وحدت در حد فاصل 

 1370-1375سالهاي 

علي افشاري يكي از مسووالن دفتر 
تحكيم وحدت، جريانات و جناحهاي 
موجود در تحكيم وحدت در آن مقطع را 

نيروهاي دفتر ": اين طور روايت مي كند
هاي تحكيم وحدت در حد فاصل سال

 را مي توان به سه جريان 1375-1370
  عمده تقسيم كرد؛ 

اين جريان با محوريت :  راست-
دانشگاه تهران معتقد بود كه تحكيم 
بايد رويه اش در دهه شصت به عنوان 
بازوي اجرايي ولي فقيه را دنبال كند و 
همان نسبتي كه با آيت اهللا خميني 

باز . داشت، با آقاي خامنه اي برقرار كند
توليد ايديولوژي نظام، حمايت از 
عملكرد رهبري، مرزبندي با جريان 
روشنفكري، اجتناب از ورود به 
فعاليتهاي سياسي راديكال و نقد دولت 
هاشمي، تاكيد بر سيستم بسته انتخاباتي 
و اعمال سياستهاي سخت گيرانه در 
عضو گيري، ويژگيهاي اصلي اين 

  .جريان را تشكيل مي داد
اين جريان با ): امخط ام( چپ- 

محوريت دانشگاه شهيد بهشتي به اتحاد 
استراتژيك با طيف چپ معتقد بود و از 
. رويكرد انتقادي محدود دفاع مي كرد

براي اين جريان عدالت و پايان دادن به 
انحصار طلبي جريان راست مساله اصلي 

البته آنها از آزادي بيان نيز دفاع مي . بود
به فعاليت در كردند، منتها فقط ميل 

سطح هم پيمانان سياسي خود در قالب 
تاكيد بر . جناح چپ حكومتي داشتند

همسويي سياسي با گروههايي چون 
مجمع روحانيون مبارز، سازمان 

، شيفتگي به …مجاهدين انقالب و 
تعاليم آيت اهللا خميني، دفاع از قرائت 
مشروط از واليت فقيه در چهارچوب 

 طرفداري از قانون اساسي، سنت گرايي،
گفتگوي سنت و مدرنيته و تضاد با 
جريان راست، ويژگيهاي عمده آن 

  .بودند
اين جريان تازه وارد كه :  مدرن-

انجمن اسالمي دانشگاه اميركبير 
. نماينده آن بود، در اقليت محض بود

تنها دانشگاههاي شيراز و عالمه 
پذيرش . طباطبايي عضو آن بودند

 و دموكراسي، مدرنيسم، تاكيد بر آزادي
توجه به فعاليتهاي صنفي و نمايندگي 
خواسته هاي دانشجويان، اعتقاد به 
تعامل با جريان روشنفكري و رويكرد 
غير ايديولوژيك، مشخصه هاي رفتاري 

در اين دوران جريان . اين جريان بودند
خط امام و مدرن در ائتالف يا يكديگر 
اكثريت مجموعه را تشكيل مي 

 )2(".دادند
   

خروج دفتر تحكيم وحدت از 

جبهه دوم خرداد و استراتژي 

 اصالحات

 وارد 1379دفتر تحكيم وحدت از سال 
ي جديدي شد، زيرا معتقد بود كه مرحله

رفرميسم نمي تواند پاسخگوي نياز 
جامعه در دستيابي به آزاديهاي مدني و 

هر چند كه در . عدالت خواهي باشد
انتخابات هشتمين دوره رياست 

ري براي بار دوم به محمد خاتمي جمهو
راي دادند، اما از اين به بعد از جرگه 
اصالح طلبي خارج شده و رويكرد 
جديدي در راه رسيدن به دموكراسي در 

در اين بين بخش . ايران لحاظ كردند
كثيري از دانشجويان دانشگاه عالمه 

) موسوم به طيف عالمه(طباطبايي 
هه ضمن انشعاب از دفتر تحكيم از جب

  .دوم خرداد جدا شدند
سعيد رضوي فقيه، دبير سياسي وقت 
دفتر تحكيم وحدت در اين باره مي 

  در روزهاي آخر دوره اول ": گويد
  

  14بقيه در صفحه

 جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت

 مجيد شمس
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  13بقيه از صفحه 

  
رياست جمهوري آقاي خاتمي به اين 
نتيجه رسيده بوديم كه پتانسيل گفتمان 
دوم خرداد براي انگيزش مردم در قالب 
يك جنبش اصالح طلبانه تقريبا به 
پايان رسيده و الزم است كه در دور دوم 
رياست جمهوري آقاي خاتمي كه دور 
دوم اصالحات به شمار مي رود، گفتمان 

يدي را از گفتمان اجمالي دوم خرداد جد
استخراج كنيم و از طرفي براي 
سازماندهي و رهبري اين جنبش 
اجتماعي هم الزم مي ديديم كه يك 
جبهه جديد جايگزين جبهه دوم خرداد 

شكست اصالح ":  وي مي افزايد".شود
طلبان در انتخابات شوراها عمدتا به اين 
برمي گردد كه گفتماني وجود نداشت 

ه بتواند در مردم روحيه و انگيزه ايجاد ك
كند تا مجدداً قانع شوند به پاي صندوق 
راي بيايند و به برنامه هاي احزاب و 
گروههاي مختلف اصالح طلب راي 

همچنين يك سازمان و جبهه . دهند
براي رهبري سياسي اين جنبش 
اجتماعي به طور مشخص وجود نداشت 

 و كه بتواند مردم را سازماندهي كند
همچنان به آن شيوه هاي توده اي 
سابق اكتفا شد كه به صورت كامالً 
انفجاري و خودجوش مردم را به پاي 
صندوقهاي راي در انتخابات دوم خرداد 

 كشانده 80 و خرداد 78، بهمن 76
  ".بود
  

اين تحليل به خوبي گوياي اينست كه 
با رفرميسم حكومتي نمي توان با 

در سالهاي رژيمي كه صدها دانشجو را 
اخير دستگير، زنداني و بازجويي كرده و 
سعي دارد جنبش دانشجويي را مرعوب 
سياستهاي خشونت بار خود كند، مبارزه 

  .كرد

عبداهللا مومني، دبير تشكيالت اين 
تشكل و سخنگوي ادوار تحكيم 

 ضمن اعالم شكست جبهه )3(وحدت
دوم خرداد و گفتمان اصالح طلبي مي 

ويي بر مبناي جنبش دانشج": گويد
استراتژي دوري از قدرت و همراهي با 
ملت، همواره خود را همراه ملت مي 
داند، اما معتقد است كه جبهه دوم 
خرداد ديگر كارآيي خود را از دست داده 
و نمي تواند نماينده قشرها و اليه هاي 

از . مختلف مدني و اجتماعي مردم باشد
اين رو احساس مي كنيم شرايط و 

يد جامعه، يك آرايش جديد را فضاي جد
مي طلبد و اگر قرار باشد جريان 
اصالحي تداوم پيدا كند، قطعا بايد باز 
تعريفي بر مبناي خطاها و اشتباهات 

 ".گذشته صورت گيرد

وي در ادامه به لزوم طرح شكل 
جديدي از گفتمان در ميان جامعه و 

 "جبهه دموكراسي خواهي"تشكيل 
در اين شرايط معتقديم ": اشاره مي كند

و فضا، اصالح طلبان واقعي بايد حول 

التزام و اعتقاد به دموكراسي، جبهه 
از نظر ما ائتالف . جديدي تشكيل بدهند

جبهه دوم خرداد با توجه به چالشها و 
مشكالتي كه با هم داشتند، ديگر 

اصالح . نميتواند اين مسير را ادامه بدهد
 طلبان مي توانند فعاليتهاي خودشان را

در قالب جرياني تحت عنوان جبهه 
اتحاديه . دموكراسي خواهي ادامه بدهند

كه از جبهه دوم خرداد خارج شده، 
خودش نمي خواهد وارد اين جبهه 
دموكراسي خواهي شود، چون ورود 
اتحاديه به اين جبهه نه ممكن و نه 
مفيد است، ما بر همان مبنايي كه از 
جبهه دوم خرداد خارج شديم، نمي 

نيم از عناصر تشكيل دهنده جبهه توا
دموكراسي خواهي شويم، ولي در عين 
حال مي توانيم براي بحث و گفتگوي 
صريح و روشن درباره دموكراسي و 
جبهه جديدي كه مي خواهد جنبش 
اجتماعي مردم ايران را نمايندگي كند، 

   )4(".بسترساز جدي باشيم
  
  

و اما علي افشاري كه دو دوره دبير دفتر 
م وحدت و مسوول دانشجويي تحكي

ستاد محمد خاتمي بود و پس از 
مراجعت از كنفرانس برلين به همراه 
ساير دوستانش بازداشت گرديد و هم 
اينك در آمريكا بسر مي برد، 
دموكراتيك نبودن قانون اساسي، 
اقتدارگرايي و موضع گيري خصمانه 
حكومت در قبال انديشه هاي اصالح 

 بست رسيدن طلبانه و همچنين به بن
انديشه اصالح طلبي و ناكارآمدي 
رهبران آن را از مهمترين داليل خروج 
تحكيم وحدت از دايره اصالح طلبان بر 

توان موارد در مجموع مي": مي شمرد
زير را به عنوان داليل خروج دفتر 
تحكيم وحدت از استراتژي اصالح در 

  :درون ساختار قدرت برشمرد
مشكالت  آشكار شدن تنگناها و -

 دوم تجربه: ساختاري قانون اساسي
خرداد به صورت عملي نشان داد كه 

 قوا در درون قانون اساسي به موازنه

اي است كه نهادهاي انتصابي گونه 
در موقعيت باالدستانه و مسلط بر 

نهادهاي . نهادهاي انتخابي قرار دارند
انتخابي نقشي تبعي و صوري دارند و 

ده و فعاليت امكان عمل تعيين كنن
مستقل از نهادهاي انتصابي در درون 
ساختار حقوقي قدرت را ندارند و حداكثر 
كاركرد آنها در روند دموكراتيزاسيون، 

باشد كه به هيچ شبه دموكراسي مي 
ي رو به وجه پاسخگوي نيازهاي جامعه

تحول ايران و جنبش دموكراسي خواهي 
 در شرايط امروز از آنجايي كه. باشدنمي

ايران، ديگر ايديولوژي حاكميت در 
جامعه هژموني ندارد و در بحران 

 برد، لذا مشروعيت عميقي به سر مي
منبع اصلي قدرت بخشهاي انتصابي 

باشد كه با رژيم حقوقي حكومت مي
قبضه كردن نهادهاي نظامي، امنيتي و 

هاي عمومي و قضايي و تسلط بر رسانه 
اراده خود را بر جامعه نهادهاي مذهبي، 

در واقع، قانون اساسي .  كندتحميل مي
 قدرت با تحكيم و بازتوليد ساخت مطلقه

خود از موانع اصلي شكل گيري 
  .دموكراسي است

  لجاجت و مخالفت سرسختانه-
: كاران در برابر اصالحاتمحافظه

ريزي شده و مقاومت ديرپا، برنامه
ه ويژه كاران و ب محافظهسازمان يافته

هاي افراطي آن كه در اين ميان اليه 
حتي از فجايع تكان دهنده قتلهاي 

اي، كوي دانشگاه تهران و تبريز زنجيره
و ترور سعيد حجاريان نيز فروگذار 
 نكردند و تالش آنها براي استحاله

اصالحات و انحراف اصالحات به آسيب 
شناسي ساختار قدرت و واكسينه كردن 

يرات، نشان داد كه آن در برابر تغي
ساختار حقيقي قدرت به هيچ وجه سر 
سازش با جنبش دموكراسي خواهي و 

  . اصالحات واقعي و مد نظر مردم ندارد
 ناكارآمدي اصالح طلبان حكومتي و -

عدم تناسب راس و هرم قاعده 
اصالحات دوم خردادي و ناتواني اصالح 

 عمل پوشاندن طلبان حكومتي از جامه
 تدريجي آنان در ا و استحالههبه برنامه 

ساخت قدرت از ديگر عوامل روي 
اصالح طلبان حكومتي تا . گرداني بود

جايي پيگير مطالبات مردم بودند كه با 
ساختار قدرت درگير نشوند و به هنگام 

بروز تعارض بين حكومت و خواسته 
هاي مردم، در نهايت، سرنوشت نظام 

اين . تر بودحكومتي برايشان مهم 
مساله به همراه سياست اصالح طلبان 
حكومتي در پرهيز نيروهاي سياسي و 
اجتماعي از بروز اعتراضات علني و 
صرفا دعوت به حضور در پاي 
صندوقهاي راي، باعث بلوكه شدن 
پتانسيل اعتراضي نيروهاي اجتماعي 

  )5(".شد
  

تحريم انتخابات و جايگزيني 

 اصالحات ساختاري

ت و روي كار با پايان دوران اصالحا
نژاد، دفتر احمديآمدن دولت نظامي 

تحكيم وارد مرحله جديدي از حيات 
 رويكرد انتقادي به پروژه. خود شد

 "طلبي دوم خردادياصالح"
 در مرداد ماه "نشست گرگان"(

ي آغاز اين رويكرد جديد ، نقطه1379
 معروف "عبور از خاتمي"بود و به 

به  "نقد اصالحات"به تدريج از ) شد
تعقيب "، "ي قدرت جانبه نقد همه"

 و "اصالحات از بيرون ساختار قدرت
  )6.( تكامل يافت"دوري از قدرت"

 اول رياست بدين ترتيب، از اواخر دوره
جمهوري خاتمي، تشكل مزبور با 

گيري از اصالحات درون فاصله
اصالحات "حكومتي، به تدريج بانگ 

 را بلند كرد و اصالحات "ساختاري
كي به خواست ملت را از طريق تغيير مت

كارگزاران حكومتي خواستار و انجام 
اصالحات از باال را ممكن ندانست و 
دستيابي به اين هدف را مستلزم خلق 
 فشار اجتماعي و متبلور كردن اراده

عمومي از طريق به صحنه آوردن 
 اقشار اجتماعي براي تغيير سازمان يافته

اير با دموكراسي هاي مغها و روندساختار
بر اساس همين . و مصالح جمعي دانست

نگرش، اين تشكل در انتخابات رياست 
 نهم، امتناع از دادن راي جمهوري دوره

و عدم شركت در انتخابات را برگزيد و 
بست اصالحات در با توجه به بن 

ي چهارچوب قانون اساسي، نتيجه
انتخابات را واجد تاثيري مهم در 

اي جامعه مدني سرنوشت نيروه
  .ندانست

 

انتقام احمدي نژاد از جنبش 

 تحريم كننده دانشجويي

محمود احمدي نژاد، روز بيستم آذرماه 
 در حالي به دانشگاه 1385سال 

اميركبير قدم گذاشت كه با اعتراض 
اعتراضها . شديد دانشجويان مواجه شد

تا آن جا پيش رفت كه دانشجويان 
مين ه. معترض عكس وي را سوزاندند

واقعه و وقايع پس از آن، سبب شد كه 
دولت نهم، پيگيرانه به فكر انتقام گيري 

 .از فعاالن جنبش دانشجويي باشد

، "خبرنامه اميركبير"بنا به گزارش 
بازنشستگي ": 1387مورخ دوم شهريور 

   تن از اساتيد برجسته 21اجباري 
  15بقيه در صفحه 
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  14بقيه از صفحه 
دانشگاه تهران، موجي از اعتراضات را 

مسووالن دانشگاه . به همراه داشت
تهران در روزهاي گذشته تيمهاي 
امنيتي را در مقابل دربهاي ورودي 

 ".دانشگاه و خوابگاهها مستقر نموده اند
از زمان رياست جمهوري محمود 
احمدي نژاد، دانشگاهها شاهد اعتراضها، 

تصاب غذاهاي بيش تري تحصنها و اع
ستاره "در دولت نهم، دانشجويان . بود
 از دانشگاهها اخراج شدند و "دار

بسياري از دانشجويان به دليل حضور 
فعال در اين اعتراضات، راهي زندان 

اما جنبش دانشجويي در مقابل . شدند
سركوبها و تهديدهاي شديد دولت نهم 
به رياست احمدي نژاد، نه تنها عقب 

 نكرد، بلكه اعتراضات خود را نشيني
گسترش داد كه مي توان به موارد زير 

 .اشاره كرد
اعتصاب دانشجويان دانشگاه سهند 

، اعتصاب دانشجويان دانشگاه )7(تبريز
اعتصاب  )9( و) 8(تربيت معلم كرج

 . دانشجويان دانشگاه زنجان
 1388پس از سركوب گسترده در سال 

در نيز دفتر تحكيم وحدت از فعاليت 
  .عرصه رسمي محروم شد

  

  در پايان

صدها دانشجو در سالهاي اخير دستگير، 
زنداني و بازجويي شده اند، اما 
دانشجويان زير بار اين گونه فشارها، 
تهديدها، توهينها و زورگوييها نرفته و 

پس از . با شهامت ايستادگي كرده اند
اين نيز جنبش دانشجويي هرگز مرعوب 

 تهديد و تحقير سياستهاي خشونت بار،
و زندان و شكنجه حكومت اسالمي 
نخواهد شد و به فشارهاي اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي در جامعه نيز بي 

 .تفاوت نخواهد ماند
 تير 18درست است كه جنبش اعتراضي 

نتوانست به اهدافش برسد و ناكامي آن 
باعث گسترش حمله دستگاه سركوب به 

ر سطح دانشگاهها شد، اما با اين وجود د
ديگري زمينه ساز گسترش مبارزات و 
دموكراسي خواهانه و تعميق آن در بطن 

غلط نيست بگوييم كه . جامعه شد
 تير در ابعادي 18جنبش سبز، گسترش 

وسيع تر بود كه باز دانشجويان دانشگاه 
تهران در اندازه اي كوچك تر در خرداد 

نيرو هاي .  تاوانش را پس دادند1388
مايت نيروي انتظامي لباس شخصي با ح

باز به خوابگاه دانشجويان تهران حمله 
كردند و جمع زيادي از دانشجويان را 
بعد از ضرب و شتم و توهين به صورت 

 18نافرجامي . فله اي بازداشت نمودند
تير عوامل مختلفي داشت كه برخي از 
آنها با ناكامي جنبش سبز مشترك 

نابهنگامي و ماهيت غير منتظره . هستند
و انفجاري حركت يكي از داليل مهم 

 .آنست
عواملي كه منجر به عدم  در كل از

موفقيت جنبشهاي دانشجويي در 
راستاي نيل به آزاديهاي مدني، برابري 
و دموكراسي خواهي شده، مي توان به 

  :اين موارد اشاره كرد
 ممنوع بودن فعاليت احزاب سياسي و -

تشكلهاي صنفي كه اين مساله وظيفه 
 را دوچندان كرده و از آنجا كه جنبش

هر گونه ارتباط دانشجويان با تشكلهاي 
 ربط "امنيت نظام"سرنگوني خواه به 

پيدا مي كند، بنابراين نوعي رعب و 

وحشت و رخوت در ميان دانشجويان 
  .ايجاد كرد

  
كه جنبشهاي   مساله ديگر اينست-

دانشجويي مانند ساير جنبشهاي 
ي نبوده و اجتماعي ديگر در اساس مخف

اين . در بستر اجتماع شكل مي گيرند
علني بودن از لحاظ امنيتي ضربه به 
جنبش مي زند و سيستم اطالعاتي 
مخوف جمهوري اسالمي تاب هيچگونه 
انتقاد را نداشته و هر ندايي را خفه مي 

بنابراين، دانشجويان داخل مي . كند
بايست مورد حمايت اپوزيسيون خارج 

 مي بايد صداي آنان كشور قرار گيرند و
در اين راه دانشجوياني كه ناچار . باشند

به فرار از جهنم جمهوري اسالمي شده 
اند، نقش به سزايي مي توانند به عنوان 
پل ارتباطي بين اپوزيسيون خارج و 

 . دانشجويان ايفا كنند
در اين برهه زماني مي بايست نيروهاي 
فعال سياسي صرفنظر از مصلحت 

ع تشكيالتي براي آزادي گرايي و مناف
دانشجويان دستگير شده اقدام كرده و 
نسبت به برخوردهاي غير انساني با 
دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب 

 .موضع گيري مشتركي اتخاذ كنند
آنچه كه در شرايط حاضر در جنبش 
دانشجويي مهم و داراي اهميت است، 
تاكيد به همكاري همه طيفهاي 

وسياليست درون اين آزاديخواه، چپ و س
جنبش در همفكري و تبادل نظر و 
همكاري نزديك در عرصه مبارزات از 
حق آزادي بيان، قلم، تشكل و حق 

هر چه قدر اين . اعتصاب و تجمع است
طيفها در دفاع از حقوق صنفي، سياسي 

و انساني خود و جامعه، متحد و 
هماهنگ حركت كنند، به همان نسبت 

قدرتمندتر ظاهر نيز در مقابل حاكميت 
خواهند شد و همزمان مي توانند 
اختالفات نظري خود را نيز در فضاي 

 .سالم تري پيش برند
  

  :پانويس
دفتر تحكيم وحدت، تشكل حكومت ) 1

 با هدف 58ساخته اي است كه در سال 
جاسوسي، چماقداري و كمك به 

.  دانشگاه بنيان نهاده شد"پاكسازي"
 دهه اين تشكل در سالهاي ابتدايي

هفتاد دچار تجديد نظر شد و در اواخر 
دهه هفتاد پس از اختالفات عميق 

داخلي، به دو طيف شيراز و عالمه 
 . منشعب گرديد

( سير تحوالت دفتر تحكيم وحدت ) 2
 سايت -، علي افشاري)نگاهي از درون

  1386اينترنتي راهبرد، مهر ماه 
ادوار تحكيم وحدت يا سازمان ) 3

 ايران اسالمي از آموختگاندانش
اعضاي سابق دفتر تحكيم وحدت كه 

التحصيلي تمايل به ادامه پس از فارغ 
فعاليت تشكيالتي دارند، تشكيل شده 

اين سازمان در انتخابات دور نهم . است
رياست جمهوري ايران در موضع تحريم 
بود، اما در دور دوم از اكبر هاشمي 
رفسنجاني حمايت كرد و در انتخابات 

دهم رياست جمهوري از مهدي دور 
بسياري از اعضاي . كروبي حمايت كرد

ادوار تحكيم وحدت در جريان 
اعتراضات بعد از انتخابات رياست 

عبداهللا . جمهوري دهم دستگير شدند
 6مومني، سخنگوي اين سازمان نيز به 

 سال حبس 2سال حبس تعزيري و 
نقل از . (تعليقي محكوم شده است

  )ويكي پديا
 اسفند 13 عصرنو، سه شنبه سايت) 4
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كنكاشي در رويگرداني جنبش ) 5
دانشجويي از اصالحات درون حكومتي، 
علي افشاري، ماهنامه اينترنتي گذار، 

   1386تيرماه 
تحليلي بر جريان شناسي تشكلهاي ) 6

 دانشجويي كشور، علي -سياسي 
 13آقاجانپور، روزنامه اعتماد ملي، 

  1386شهريور 
 جنبش دانشجويي در چالشهاي) 7 

عصر پسا اصالحات، علي افشاري، 

 دي -17نشريه اينترنتي گذار شماره 
 1386ماه 

تجمع و تحصن اعتراضي ) 8
دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز 
در اعتراض به برخورد شنيع معاون 
فرهنگي دانشجويي، دكتر زاهد و رييس 
حراست، حسيني، با دختران دانشجو و 

آور اخالقي برخي از وضعيت چندش 
كارمندان ذيربط، روز دوم ارديبهشت 

 12در صحن دانشگاه بين ساعات 1387
اين تحصن پس از .  برگزار شد14الي 

آن خاتمه يافت كه متحصنان موفق 
شدند به اكثر خواسته هاي خود يعني، 
عذر خواهي معاونت آموزشي دكتر 
قاليچي از جمع سي نفره دانشجويان 

ايل و احكام كميته فعال، بررسي مس
هاي انضباطي در كميته تجديد نظر با 
حضور نمايندگان منتخب دانشجويان، 
عدم تفكيك جنسيتي و عدم تبعيض در 
فعاليتهاي فرهنگي ميان تشكلها در امور 

به . منتسب به امور فرهنگي، دست يابند
اين ترتيب براي اولين بار پس از روي 

يي جنبش دانشجوكار آمدن دولت جديد،
موفق به كسب نتايجي گشت كه 

در اين تحصن، . شايسته جنبش آنهاست
 28 نفر دست به اعتصاب غذا زدند و 34

مورد به مراكز درماني منتقل گشتند كه 
حال برخي در زمان انتقال بسيار وخيم 

دانشگاههاي خواجه نصيرالدين . بود
طوسي تهران، تربيت معلم تهران، 

 آزاد سيستان و بلوچستان،شيراز، 
سمنان، تربيت معلم تبريز و تبريز،

دانشگاه تبريز حمايت خود از اين 
حركت اعتراضي را از طريق بيانيه هايي 

  .اعالم نمودند
اعتصاب دانشجويان تربيت معلم، ) 9

يكي از موفق ترين اعتصابهاي 
دانشجويان پس از اعتصاب دانشجويان 

حركت  .سهند تبريز بوده است
گاه كه در اعتراض دانشجويان اين دانش

به مشكالت صنفي دانشگاه، از جمله 
كاهش كيفيت غذايي دانشگاه و تغيير 
برنامه غذايي شكل گرفته بود، در روز 

 خرداد به شكل اعتصاب غذا 12يكشنبه 
آغاز شد و با گذشت چند روز در تاريخ 

 و نيز شروع امتحانات، 87 خرداد 19
 .حالت عمومي به خود گرفت

ن دانشجويان، بركناري خواسته هاي اي
معاونت فرهنگي، عزل معاونت آموزشي، 
بهبود كامل وضعيت سلف سرويس، 
بهبود مطلوب امكانات رفاهي و 
خوابگاهي، معذرت خواهي رييس 
حراست به دليل ارعاب خانواده هاي 
متحصنان، ايجاد سالن مطالعه مركزي 
مناسب، ندادن حكم كميته انضباطي به 

ن و به تعويق هيچكدام از دانشجويا
تحصن گسترده . افتادن امتحانات بود

دانشجويان تربيت معلم پرديس كرج، با 
حضور بيش از سه هزار دانشجو و همراه 

 دانشجو 130با اعتصاب غذاي حدود 
بنا به گزارش خبرنامه . برگزار شد

دانشجويي اميركبير، تحصن و اعتصاب 
غذاي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم 

در حالي پايان يافت كه پرديس كرج 
دانشجويان به تمام خواسته هاي خود 

  .دست يافتند

 جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت
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 كارگران فوالد زاگرس ي اعتراضحركت

 تيبا موفق تير 31در روز دوشنبه 
اين كارفرما .  گرفتاني پاكارگران

 را به تا كارگرانمتعهد شد كارخانه 
سركار برگرداند و حقوق معوقه آنها را 

 ي اخراجانكارگر.  پرداخت كندزين
پس چندين كارخانه فوالد زاگرس 

 روز تجمع اعتراضي در تهران و قروه،
 مقابل ساختمان گري بار دري ت31دوشنبه 

 به . تجمع كردندي اسالميمجلس شورا
 اصل ونيسيكم در جلسه لناياگزارش 

 كارگران ندگاني مجلس با حضور نما90
 ني سهامداران اندهيو كارفرما و نما

 ان كارگريتمام تصويب شد كه كارخانه
اخراج شده به كار خود بازگردند و 

 ني ايرابطه كاركارفرما حق قطع 
  .كارگران با كارخانه را ندارد

  
تعدادي از روز سه شنبه اول مرداد 

كاركنان قراردادي و رسمي وزارت 
ورزش در اعتراض به حق و حقوق 

در  در وزارت ورزش ي خودكارمند
  .تحصن كردندتهران 

 ، تحصن كنندگاننخبر آناليبه گزارش 
به سمت «پس از اعتراضهاي شديد 

 تا يكي از »ايت شدندنمازخانه هد
اين در حالي  .مسئوالن با آنها حرف بزند

است كه اعتراض كاركنان قراردادي به 
دليل عدم تمديد قراردادهايشان است و 
رسميها هم به اين معترضند كه حقوق 
شان در سال جديد افزايشي نداشته 

  .است
  

كارخانه قند نقده در روز سه  كارگران
 به مداخله شنبه اول مرداد در اعتراض

هيات مديره در انتخابات شوراي 
كارگري براي سومين روز اقدام به 

كارگران اين . تجمع اعتراضي كردند
 شده كه اگر ديتهدواحد توليدي 

 از رقابت ي مستقل كارگرندگانينما
  . اخراج خواهند شديكنار نكشند، همگ

شدت ،  گزارش سولدوز خبربه
 بوده كه فرماندار ياعتراضات به حد

شهرستان نقده مجبور به دخالت و 
به گفته .  دادن به موضوع شدصلهيف

 كارخانه قصد دارند از راني مدكارگران؛
 نفوذ افراد وابسته به خود در قيطر

 يانتخابات شورا، استقالل شورا
 موضوع ني ببرند كه اني را از بيكارگر

  .به ضرر كارگران خواهد بود 
  

روز درود در  تيكارگران كارخانه فارس
دفتر مقابل سه شنبه اول مرداد در 

  تهراني بهشتندر خيابا شركت مركزي
كارگران . دست به تجمع اعتراضي زدند

 يماه گذشته حقوق 6 ي طتيفارس
  .  نكرده اندافتيدر
واكنش به تجمع   شركت دررانيمد

 يوعده هاا  ب، آنها را كارگرانياعتراض

ه حفظ بحل مشكالت   بري مبنيتكرار
  .را خواندندفآرامش 

  
كارگران و روز سه شنبه اول مرداد، 

 ي المهدومينيكارمندان كارخانه آلوم
 رعامليدفتر مد در مقابل هرمزگان
 يو خواستار بركنار تجمع كرده كارخانه

  . از سمت خود شدنديو
،  ورزش هرمزگانوبسايت گزارش به
اين  اعتراض كارمندان و كارگران ليدل

 و ي كار و عدالتيمجتمع عدم برابر
 اعالم ي حقوقيهاتميحذف و كاهش آ

  . شده است
  

  تعدادي ازاول مردادسه شنبه روز 
 در المي اي شهرداريمانيكارگران پ

 و تجمع كرده شهر ني ايمقابل شهردار
 خواستهايشان به يدگيخواستار رس

 المي اي شهرداريمانيكارگران پ. شدند
 سال هنوز نتوانسته اند با 13بعد از 

 قرار داد ميبه صورت مستق يردارشه
  .ببندند

  
 از  اول مرداد جمعيروز سه شنبه
 ي سبز شهرداري فضايكارگران قرارداد

 واقع الني گيرشت در مقابل استاندار
به .  معلم رشت تجمع كردندابانيدر خ

 هي ضد سرمايفعاالن كارگرگزارش 
 75 از شي كارگران بنيا، الني گيدار

ار بودند روز از دستمزد خود را طلب ك
 تجمع توانستند نيكه پس از ا

 معوقه خود را كامل يدستمزدها
  . كنندافتيدر
  

مرداد كارگران كارخانه 6 يكشنبه روز
 رفسنجان دراعتراض به ني زرمانيس

 تن 10اخراج  عدم پرداخت  حقوشان و
 به. كارگران دست به اعتصاب زدند از

  ،ي روراستيتگزارش سا
ي كارگران در اين حركت اعتراض

 ي و جلو درب ورودليكارخانه را تعط
  . بسته بود تجمع كردندهكارخانه ك

  
 ري تاانيكارگران كصدها تن از 

در  مرداد 6روز يكشنبه )  البرزكيالست(
به . ولي فقيه تجمع كردند تيمقابل ب
اين  ،راني آزاد كارگران اهياتحادگزارش 
 از سه هفته شيدنبال به بتجمع 

 كيالست(ري تاانيكشمكش كارگران ك
 ي بر سر واگذارعيبا وزارت صنا) البرز

  . است آنيكارخانه به مالك قبل
 كارخانه ي از واگذارري تااني ككارگران

 نيشدت خشمگه  آن بيبه مالك قبل
 كارخانه را ني ايمالك قبلآنها . هستند

 و 86 ي در سالهاي وي تالشهاليدله ب
 كارخانه ي تعمدي جهت ورشكستگ87

 ي آن داللينهايوش زم و فريليو تعط
 كتمّل با گري كه بار دكنندي  ميتلق

 ياستهايكارخانه در صدد ادامه س
  . خود استنيشيپ

  
 كارگران يكاي كه از سندي بر گزارشبنا
 آزاد هيدست اتحاده  هفت تپه بشكرين

 كارگر 500 حدود ،دهي رسرانيكارگران ا
 هفت تپه از صبح روز شكريكارخانه ن
  .ست به اعتصاب زدندد مرداد 7دوشنبه 

  
در روز كارگران كارخانه فوالد زاگرس 

در مقابل اداره كار  مرداد، 7دوشنبه 
 به گزارش .قروه دست به تجمع زدند

 كمك به ي براي هماهنگي  تهيكم
 مراجعه يدر پي،  كارگري تشكلهاجاديا

 بود كه نيكارگران به تهران قرار بر ا
 اصل نود به مشكالت آنان ونيسيكم
 به ي جوابچي كند اما تاكنون هيدگيرس

  .آنان داده نشده است
 مقرر به كارخانه خي در تاركارگران

مراجعه كرده و دفتر كار خود را امضا 
 كارخانه در محل كار ري مدي كنند وليم

حاضر نشده و آنان به ناچار در مقابل 
  .اداره كار دست به تجمع زدند

  
  بوشهرمارستانيپرستاران و كارمندان ب

اعتراض  در مرداد 9در روز چهارشنبه 
ي خود ايبه عدم پرداخت حقوق و مزا

  جنوب،مينس  گزارشبه. تجمع كردند
 ي ساعاتي اعتراض براني اثر ابر

 و لي تعطمارستاني بني عمل اياتاقها
  . با مشكل روبرو شدماراني برشيكار پذ

  
 در پارس نمحور سازاكارگران كارخانه 

رداد دست به  م9ي روز چهارشنبه جنوب
 مدافعان كانونبه گزارش . اعتصاب زدند

در  نمحور سازاحقوق كارگر شركت 

 عدم لي نه چندان دور هم به دل گذشته
 پرسنل و آلوده ي غذاتيفي كتيرعا

 تيبودن غذا، كارگرانش را دچار مسموم
 از كارگرانش از شدت يكيكرد و 

  . فوت كردتيمسموم
  

  يكايران كارگر به نقل ازبه گزارش 
روز سه ، سدر بندرعبا كارگريفعال 

مرداد 9 چهارشنبه شنبه اول مرداد و روز
 سازي المهدي كشتي كارخانه كارگران

 به وضعيت ضدر بندر عباس در اعترا
نين دزديهاي دارايي هاي چحقوق و هم

 اقدام به تجمع اعتراضي شركتاين 
  .كردند

 روز در كارگراندومين تجمع اعتراضي 
رگيري با نيروهاي چهارشنبه به د

 و سركوباطالعاتي و امنيتي كه براي 
 آمده بودند كارگرانساكت كردن 

  .انجاميد
  

كارگران فوالد  مرداد 12روز شنبه 
داره كار ادر مقابل  بار ديگر زاگرس

 هياتحادبه گزارش .  تجمع كردندقروه
كارگران ، روز شنبه رانيآزاد كارگران ا

رخانه  به كامتيفوالد زاگرس پس از عز
   با درابي دفتر حضور و غيو امضا

  17بقيه در صفحه 

  راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
  1392 مرداددر  

 يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور
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  .... ي از حركتهايبرخ
  16بقيه از صفحه 

 ونيسيجلسه كم دست داشتن صورت
 در ياصل نود دست به تجمع اعتراض

مقابل اداره كار شهرستان قروه زدند و 
 وجلسه   صورتني ايخواهان اجرا

  . خود شدندي به خواستهايدگيرس
  

 ،راني آزاد كارگران اهياتحادگزارش به 
 در ريا تانيدنبال تجمع كارگران كه ب

دفتر ولي  مرداد در مقابل 6  يكشنبهروز
 12فقيه، اين كارگران در روز شنبه 

 در محوطه همّتحدانطور ه  بمرداد
كارخانه مشرف به جاده اسالمشهر 

 ، آتشندست به تجمع زدند و با افروخت
 ي به خواستهاي فوريدگيخواهان رس
 ي اقدام اعتراضنيدنبال اه ب .خود شدند

 ي بر حواليدي شداري بسيتي امنيفضا
 يرويكارخانه حاكم شد و فرمانده ن

 اني اسالمشهر با حضور در ميانتظام
ان دادن به اعتراض يكارگران خواهان پا

 از يكي بود كه ي در حالنيا. آنان شد
 يلمبرداري كه مشغول فيتي امننامامور

چهره به چهره از كارگران بود با خشم 
 يري و بر اثر درگدي مواجه گردكارگران
 اش طعمه ني كه رخ داد دوربيمختصر
 اني شد كه كارگران كي آتشيشعله ها

  . بر افروخته بودندريتا
 نيآخراين حركت گسترده اعتراضي در 

 دود احمدي نژاد بود كهروز عمر دولت 
 آسمان ري تاانياعتراض كارگران ك

  .چهاردانگه را پوشاند
  

،  مدافعان حقوق كارگركانونبه گزارش 
سازان واقع در   محورشركتر اعتصاب د

 9در روز چهارشنبه پارس جنوبي كه از 
 14مرداد شروع شد، تا روز دوشنبه 

  . شتهمچنان ادامه دامرداد 
  

 روغن سازي گلنار كارخانه كارگران
در  مرداد 14 دوشنبهروز در كرمان 

الزم به . تجمع كردند ي استانداريجلو
 اين  مرداد8روز سه شنبه  است كه ذكر
دنبال آن ه  آتش گرفت و برخانهكا

 به همين كردندرا اخراج   آنكاركنان
 نسبت به اخراج خود كاركنانعلت 

به گزارش باشگاه . كردنداعتراض 
ي، فرماندار ديخبرنگاران، بهنام سع

 مهار آتش اتي عملاني پادر كرمان
 گلنار ي در كارخانه روغن نباتيسوز
 پس از ساعتها تالش اتي عملنيا: گفت

  .افتي اني پانداد گراام
  

 14 اهواز روز دوشنبه يكارگران شهردار
ماه  4 اعتراض به عدم پرداخت درمرداد 

 دست به ،ياسال مزا چند حقوق و
 يدر مقابل استاندار و اعتصاب زدند

،  به گزارش مهر.خوزستان اجتماع كردند
 سه ك،ي يها  هي ناحيكارگران شهردار

 يارو چهار با تجمع در مقابل استاند
خوزستان در اهواز به دنبال مطالبات 

  .خود بودند
كننده در مقابل   اعتصابكارگران
 در اهواز معتقدند كه حقوق و ياستاندار

 ثبت شده در ي آنها طبق بندهايايمزا

 ناقض ي و شهردارستياداره كار ن
   . اداره كار استي از بندهايبرخ
  

 انيكارگران ك مرداد 15روز سه شنبه 
 از  تن6 عتراض به بازداشت در اريتا

 يهمكارانشان دست به تجمع اعتراض
  . چهاردانگه زدنديدر مقابل بخشدار

، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
 پس از ري تاانيكارگران كتن از  شش

در  اسالمشهر تي امنسياحضار به پل
 رسما بازداشت  مرداد15سه شنبه روز 

 ي اعتراضيله بر فضاا مسنيشدند و ا
كارگران .  كارخانه دامن زدنيحاكم بر ا

 ي اعالم كرده اند تا آزادري تاانيك
همكاران شان به اعتراض خود ادامه 

  .خواهند داد
  

 15روز سه شنبه  فالت قاره كارگران
در  شركت مقابل اداره اين مرداد در

به گزارش آژانس . تهران تجمع كردند
 بهكارگران ايران خبر، در اين تجمع 

اعتراض  ديت نشدن حقوق جدپرداخ
 وجود اكه بخواستار آن شدند  كرده و

 طي در شرايريي تغ، شدنتي وضعليتبد
  . حقوقشان اعمال شود

  
 از  مرداد جمعي15سه شنبه روز 

 كارخانه فوالد زاگرس يكارگران اخراج
 خود در ي مطالبات صنفيريگي پيبرا

مقابل ساختمان اداره تعاون، كار و رفاه 
 .رستان قروه تجمع كردند شهياجتماع

اين  بعد از آنكه اعتراض لنا،ي گزارش ابه
 از يكارگران در تهران با وعده تعداد

 مجلس ناتمام ماند، با وجود ندگانينما
 ي مجلس ط90 اصل ونيآنكه كمس

 كارفرما را رماهي ت31 خي در تاريا  جلسه
 يمتعهد به پرداخت معوقات حقوق

قطع  فرصت و عدم نيكارگران در اول
 با كارگران كرده بود، يرابطه كار

 ونيسي جلسه كمجيكارفرما نسبت به نتا
 نشان داده و به يا  توجه  ي  ب90اصل 

  .كند يآن عمل نم
  

روز به گزارش آژانس ايران خبر، 
 ان كارگرتعدادي از مرداد 20يكشنبه 

در كارخانه پيماني واحد پي او آي 
پتروشيمي تندگويان در ماهشهر در 

ض به محروميت از حق بدي آب و اعترا
هوا و محروميت از مزاياي شغلي كه 

، هستندكارگران رسمي از آن برخوردار 
دست به اعتصاب زده و در سالن آمفي 
تئاتر پتروشيمي تندگويان تحصن 

  .كردند
  

كاركنان مراكز كم  مهر 20 كشنبهروز ي
 ني اي نسبت به واگذاريي روستاتيظرف

حل مخابرات  مرپيمانكار ددفاتر به 
  . تجمع كردندهيدريتربت ح

 ي، به دنبال درج آگه مهرگزارش به
 در هيدريمناقصه مخابرات تربت ح

 جهت دفاتر مانكاريخصوص جذب پ
 كشنبهي ظهر ،يي روستايمخابرات

 يي روستاتيكاركنان مراكز كم ظرف
 زاوه و ه،يدري تربت حيشهرستانها
 ساختمان مخابرات لدر محرشتخوار 

 ني شهرستان تجمع و نسبت به انيا
  . اعتراض داشتندرات مخابميتصم

  
 سيمان زرين كارخانه كارگرانتحصن 

 مرداد 22 در روز سه شنبه رفسنجان
به گزارش . وارد بيستمين روز خود شد

 با كارگراناز  تن حدود صدكارگر ايران 
 به تحصن خود كارخانه در جلويتجمع 

 هاي هاستاز خو كردند تاكيد و هادامه داد
  . آيند  نميكوتاهخود 

  
 در ابهر زنجان كارخانه چندين كارگران

 هاي كارخانهدليل لغو قرارداد با ه ب
 مرداد 22، در روز سه شنبه مختلف

به . دست به تجمع اعتراضي زدند
  دانشجو آنالينگزارش 
با  هاي اين شهر يك قرارداد كارخانه

 امدادي ابهر كه زير نظر مسيست
 داشتند كه است پزشكيم دانشگاه نظا

 خدمات درماني كارگران آن به قبر طب
صورت ه  ولي اين قرارداد ب،شد داده مي

 فاز طر و بدون هيچ توضيحي يكباره
 لغو شد كه اين موضوع پزشكينظام 

 اداره نظام  مقابلباعث تجمع مردم در
  . ابهر شدپزشكي

  
كارگران شهرداري نجف آباد، روز 

ار مرگ بر خامنه مرداد با شع27يكشنبه 
اي و شكستن شيشه هاي ساختمان 

 خشم خود را عليه رژيم ابراز ،شهرداري
يه گزارش سايت همبستگي . كردند
آنها به خودداري كارگزاران رژيم ملي، 

از پرداخت حقوق و تسويه حساب با 
  .پيمانكاران اعتراض كردند

دقايقي پس از اين حركت اعتراضي، 
ارگران نيروهاي لباس شخصي مسلح ك
يكي . را وحشيانه مورد حمله قرار دادند

از كارگران به نام سجادي خون آلود 
خانواده اين كارگر . راهي بيمارستان شد
 آن روز همچنان 22گفته اند تا ساعت 

مزدوران لباس . در حالت كما بوده است
 تن از 60شخصي همچنين بيش از

  .كارگران را دستگير كردند
  

 فوالد  كارگران مرداد،28روز دوشنبه 
زاگرس با تجمع شبانه مقابل درب 

 از ديمانع خروج ابزار تولكارخانه، 
  . شدندكارخانه

 كارگران اموال كارخانهبه گزارش ايلنا، 
 را كردند ي سالها در آن كار م  كهيا  

 آنان در تالش .دانند ي خود م متعلق به
 و با توجه به ياند با ارائه اسناد قانون 

روز گذشته، درب كارخانه را اتفاقات دو 
 پلمب كنند تا حكم ييبا حكم قضا

شان صادر   در خصوص مطالباتييقضا
  .شود

  
 ي كه برايي اجرامانكاري پكارگران

سازان مشغول كار در  شركت محور
هستند در روز سه شنبه  يپارس جنوب

 روز به اعتصاب 7، پس از  مرداد 29
  . دادندانيخود پا

ان حقوق كارگر، به گزارش كانون مدافع
 اني زلي روز اعتصاب و تحم7پس از 

 كار پروژه، شرفتي در پري از تاخيناش
 كارفرما به معركه باز و شركت يپا

سازان مجبور به پرداخت سه ماه  محور
  . شديي اجرامانكاريحقوق كارگران پ

 يي اجرامانكاري كارگران پموفقيت نيا
 شركت بالواسطهباعث شد كه كاركنان 

زان هم دست از كار بكشند و سا محور
 همعوق حقوق زي كه آنان ندي نكشيطول

  . كردندافتيخود را در
  

 هفته كي زنجان ي سرب و روكارگران
 ليبه دلاين كارخانه  يليپس از تعط

 يمقابل استانداري، اعتراضات مردم
 چهارشنبهبه گزارش روز . تجمع كردند

 چمران ديبلوار شه ايلنا،  مرداد30
ا هفته گذشته شاهد تجمع زنجان كه ت

 اي و يلياقشار مختلف مردم به قصد تعط
 زنجان يرو  سرب ويانتقال شركت مل
 كارگران كارخانه يرايبود، امروز پذ

 بود تا اعتراضشان را يسرب و رو
  . كارخانه اعالم كننديلينسبت به تعط

  
 مرداد، تعدادي از 31روز پنجشنبه 

 كننده دي تول"پونل" شركت انكارگر
دست از كار در پاكدشت رب و پنجره د

 به گزارش . و اعتصاب نمودنددنديكش
 كارخانه به بهانه نياسايت پيام، 
 اف، يام د« از جمله هينداشتن مواد اول

، » و كاغذ صفحه پرسنيچسب، فرمال
 حكم است، يميكه از مواد پتروش

انحالل آن صادر و به كارگران ابالغ 
وق و  ماه حق4 نيعالوه بر ا. ديگرد

 پرداخت نشده كه زيمطالبات كارگران ن
 به از دست دادن عتراضكارگران در ا

 مطالبات خود افتيكار و عدم در
اعتصاب نموده و در داخل كارخانه 

شركت پونل در منطقه . تحصن كردند
 نتيپاكدشت تهران واقع شده و كاب

آشپزخانه و صفحات اوپن آشپزخانه 
  . كردي مديتول

نده سازي، سركوب، آزار، پرو
دستگيري، شكنجه و محاكمه 

 فعاالن كارگري در ايران را به

   .شدت محكوم مي كنيم
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 ********كتاب

 
  رفتند  سرقت به ساعدي غالمحسين آثار

 

 گفته ساعدي، غالمحسين برادر ساعدي، اكبر علي
 يكسال از پس را او اعتماد شخصي آنكه از پس است

 ها، نوشته  دست  از تعدادي وي آورد، به دست ارتباط
مجله  و كتابها از برخي و شخصي هاي نامه  عكسها،

 كه اسنادي داده؛ نشان او به ار غالمحسين ناياب هاي 
 كمدهاي و كشوها به ديدار، پايان از پس همگي

 .شدند مي  برگردانده ساعدي آثار نگهداري
: وي در نامه اي سرگشاده در اين رابطه مي نويسد

 شدم متوجه جوان مالقات آخرين از پس روز چند"
چاپ  و شده چاپ  هاي نوشته  دست  از زيادي تعداد

 شامل ساعدي  گنجينه عكسهاي يتمام  نشده، 
  حاشيه عكسهاي و فيلمها تياتر، ، خصوصي عكسهاي

 مجلدات و ناياب كتابهاي از تعدادي فارس، خليج
 جلد دو همه، از تر دردناك  و پاريس چاپ ي"الفبا"

 هنر و فرهنگ اهل يادداشتهاي شامل كه اي يادنامه 
 غالمحسين تولد سالگرد هفتادمين و ختم مراسم در

 .اند رفته سرقت به بود،
 گوهرمراد آثار وارث و متولي عنوان به دليل، همين به

 به اسناد سياهه كامل كنم، مي  اعالم نامه اين طي
 به چه (عنوان هر به و جا هر و شده تهيه رفته سرقت 
 از اعم آنها از يكي) اينترنتي چه و كاغذي نشر صورت

 انوادهخ كتبي  ي اجازه بدون عكس، يا دست نوشته
 اتهام به مذكور  نويسنده يا ناشر شود، منتشر ساعدي

 تحت سرقتي عوامل از استفاده و داشتن اختيار در
 ".گرفت خواهد قرار قانوني پيگرد

 
  بوكر  جايزه تاريخ فهرست ترين متنوع

 "بوكر جايزه" داوران هيات رييس فارلين، مك رابرت
 عمتنو نامزدهاي آن بسيار فهرست كه است گفته

 اوليه فهرست در موجود اسامي ميان در. است
 بريتانيا، از نويسندگاني 2013 بوكر جايزه نامزدهاي
 ديده ايرلند و مالزي استراليا، كانادا، نيوزلند، زيمبابوه،

 .شوند مي
 امسال اكتبر 15 روز پوندي هزار 50 جايزه اين برنده

 .شد خواهد معرفي
 هستند زن وليها ليست در نويسنده سيزده از نفر هفت

   آنها، از نفر سه و
  
 كتابهاي نخستين با "رايان" و "هريس" ،"بوالوايو"

 .اند شده جايزه اين نامزد خود

 
 كودك ماهنامه افغان ساله 12 دختر يك

 كند  مي منتشر

 ماهانه مجله افغان، ساله 12دختر  معاصر، يك حسينا
 كرده منتشر را "افغان كودك" عنوان با كودك ويژه

 در افغانستان جمهوري رييس كرزي، حامد. تاس
 مدير و امتياز صاحب معاصر، حسينا با كه ديداري
 خاطر به او از داشت، "افغان كودك" ماهنامه مسوول
شماره  نشر و چاپ براي و كرد تشكر مجله اين انتشار

 .است داده همكاري وعده مجله اين بعدي هاي 
 و سن در كودك ميليون سه به نزديك افغانستان در

 پرورش و آموزش به دختران، عمدتا حسينا، سال
 ترين امن  در حتي آموز دانش دختران ندارند، دسترسي

 به هنوز كشور از نقاطي در و شوند مي  مسموم واليات

 پاشيده اسيد روند، مي مكتب كه دختراني روي
  .شود مي
 

 خشونت متحمل افغانستان در كودكان گويد مي  حسينا
 قرار جنسي تجاوز مورد آنها شوند، مي نسنگي كار و

 "ظلم" شان كودكان  به ها خانواده  برخي و گيرند مي 
 از شماري كه آمده دنيا به در كشوري  او.كنند مي

 مكتب به شان دختران رفتن مخالف آن مردمان
 به نبايد ها غريبه  چشم گويند مي گاهي حتي هستند،

 .بيافتد دخترشان رخ
 و افغان كودكان حق از دفاع و بدبيني اين با مبارزه

 جمله از كودكان ديگر به دادن جرات همچنين
 "افغان كودك" ماهنامه چاپ براي حسينا هدفهاي

  .است
 
  

  ***** فيلم

 
 نامزد اسكار،  جايزه برنده نويس فيلمنامه 

 آذربايجان جمهوري رياست
 جمهوري اهل اسكار  جايزه برنده  نويس فيلمنامه يك

رياست  انتخابات در دارد قصد كه كرد اعالم انآذربايج
 اوف، علي  الهام و شود نامزد كشورش بعدي جمهوري 

 .كشد چالش به را كشور اين جمهور رييس 
  كننده تهيه  و نويس فيلمنامه  ،"بيكوف ابراهيم رستم"

 حال در كه سينما مشهور
 رياست سمت حاضر

 "سينماگران اتحاديه"
 دارد، هدهبرع نيز را آذربايجان

 از ائتالفي گذشته  هفته
 در اپوزيسيون گروههاي

 ملي شوراي" نام با كشور
 نيز را "دموكرات نيروهاي

 سمت به وي. كرد ايجاد
  .شد تعيين شورا اين رياست
 از يكي بيكوف ابراهيم رستم

 فيلم فيلمنامه نويسندگان
 كه است "آتش در سوخته"

 خود آن از را خارجي فيلم بهترين اسكار 1994 سال در
 .كرد

 آماده وضعيت به نسبت  توانم نمي": گفت رويترز به او
 تفاوت بي  كشورم انفجار
 گرفتم تصميم بنابراين. باشم

 هاي گروه و شخصيتها
 با را اپوزيسيون مختلف
   ".كنم متحد يكديگر

 مسووليتي اين افزود وي
 آخر تا اما است، سنگين

 او. كرد خواهد ايستادگي
 حقوق نقض با هك داد وعده
 حقوق نقض ويژه به و بشر

 در تبار ارمني شهروندان
 كرد خواهد مقابله آذربايجان

  . داد خواهد پايان سانسور به و
  

 اعتراض اردوغان به جهان نامي سينماگران

 كردند  
 از گروهي اعتراضي نامه لندن "تايمز" روزنامه

 اردوغان، طيب رجب به خطاب جهان نامي سينماگران
 منتشر خود كامل صفحه يك در را تركيه  وزير نخست

  .كرد
 ،"كينگزلي بن" ،"لينچ ديويد" چون سينماگراني

   ،"ساراندن سوزان" ،"پن شان" ،"فالوز جولين"
  19بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  
 :روز سخن

 زبان در نويسنده  ترين بزرگ را وي كه  نويسي نمايشنامه و شاعر شكسپير،( است ابلهان خوراك  تمّلق-

  )اند دانسته انگليسي
اديسون،  توماس (هستم  دقيق برداري يادداشت و منظم تفكر مديون را خود عالمگير رفتهايپيش  من-

 ) آمريكايي بازرگاني و مخترع
 ايراني شاعر و شناس، سياستمدار لغت  اديب، دهخدا، اكبر علي(زنده  اميد به انسان و برپاست اميد به  دنيا-

 ) دهخدا نامه لغت  گذار بنيان  نيز و
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  رويدادهاي هنري ماه
  18بقيه از صفحه 

  
 ، اين نامه را كه در آن"استوپارد تام" معروف، نويس نمايشنامه  و "فاكس جيمز"

 انتقاد  جو مسالمت معترضان برابر در تركيه دولت  آميز خشونت سياستهاي به نسبت
  . اند كرده امضا است، شده
 "محكوم را تركيه پليس شنخ نيروهاي توسط جو مسالمت  معترضان سركوب" آنها

 در معترض پنج مرگ گرفتن ناديده و رحم بي نيروهاي به اتكا" به را اردوغان و
  .كردند متهم "اخير درگيريهاي

 
 لوكارنو فيلم جشنواره

 هاي جشنواره ترين قديمي از كه "لوكارنو" فيلم جشنواره دوره ششمين و شصت
 زيباي شهر اين اصلي ميدان ،"گرانده پياتزا" در شود، مي محسوب جهان فيلم

 .شد افتتاح تماشاگر هزار چندين استقبال با سوييس
 در است، جهان سينماي هاي پرده ترين بزرگ از يكي كه گرانده پياتزا بزرگ پرده

  . است تماشاگر هزار پنج تا چهار ميزبان لوكارنو، جشنواره برگزاري شبهاي
 ويژه جايزه ،"ها حلقه ارباب" و "نستارگا جنگ" فيلمهاي بازيگر لي، كريستوفر

 واقعا من ستارگان جنگ فيلم در": گفت صحنه روي وي. كرد دريافت را لوكارنو
 ".نداشت وجود بدلي جنگيدم،

 نشان را خود هم بار اين گرانده، پياتزا باز فضاي در فيلم نمايش اصلي مشكل اما
 .داد فراري را تماشاگران از بسياري فيلم، ميانه از باران بارش و داد
 

 مخملباف محسن تازه فيلم به "مستقل هنر" اعطاي جايزه
 محسن تازه فيلم خاطر به را "مستقل هنر" جايزه ،"موتوون" جشنواره داوران هيات

  فوق دستاورد" خاطر به را جايزه اين گفتند داوران. داد وي به ،"باغبان" مخملباف،
  اين.اند داده "باغبان" فيلم به "سانيان قبول قابل غير مرزهاي گشودن در العاده

 .شود مي برگزار كرواسي در ژوييه 31 تا 27 از سال هر جشنواره
 تنها" كه كرد تقديم "بهايي زنداني 130" به مخملباف هنگام دريافت جايزه آن را

 حبس در "خويش خانه در  خواندن درس جرم به يا و متفاوت ديني داشتن جرم به
 .هستند

 كرده، كارگرداني ميثم پسرش همكاري با را آن مخملباف محسن كه "انباغب" فيلم
 اسراييل در عكا و حيفا المقدس، بيت شهرهاي در كه است داستاني مستند فيلم يك

 كند، مي  معرفي را بهايي آيين همزمان با آن كه فيلم اين. است شده فيلمبرداري
 .است اديان منفي و مثبت هاي جنبه  سر بر ايراني نسل دو جدل داستان

 هنرمندان، دانشگاهيان، از گروهي و شد خبرساز اسراييل در حضور مخملباف
 .كردند حمايت وي از گروهي نيز و انتقاد وي از مدني فعاالن و نگاران روزنامه

 
 *****از گوشه و كنار

 
 رفتند  آب زير به خوزستان در تاريخي سنگي شيرهاي

 آب منطقه مردم كه سنگي و تاريخي پيكر غول شيرهاي گتوند، سد آبگيري از پس
 آب زير به دادند، مي قرار بزرگان قبر سنگ روي را آنها خوزستان استان در ماهيك

 فهرست در " بردشيرها" عنوان با سنگي شيرهاي اين كه است درحالي اين رفتند
  .بودند شده ثبت ملي ميراث

 شير از سنگي اي پيكره  محبوب، و رشيد افراد پاسداشت براي مردم باستان روزگار از
 قرار بود، داده بشري آرمانهاي راه در را جانش كه موردنظر فرد مزار بر و  ساختند مي
 .دادند مي
 سنگي شيرهاي اين  نشين، بختياري مناطق و خوزستان استان قبرستانهاي بيشتر در

 شيرهاي روباز موزه را خوزستان رو اين از است شده نصب روستاها بزرگان قبر روي
 .دانند مي سنگي

 از و بودند متر سانتي 150 تا 80 ارتفاع آنها و كيلو 750 تا 350 بين شيرها وزن
 تراشان سنگ توسط دفن محل مجاور هاي صخره و كوه ها در موجود سنگهاي

 ارتفاعي نيز آنها از برخي. شدند مي ساخته اطراف شهرهاي از استاداني يا بومي
 .داشتند متر دو از بيش
 بر و هستند تسبيح و مهر تفنگ، اسب، شمشير، نقش به مزين پهلو از سنگيها شير

متوفي  خصلتهاي پايه بر نقشها اين.  شد مي نقش متوفي مشخصات آنها گرده
 . انتخاب مي شده است

 
 هنرمندان   آثار حراج

 از بيش ايران، در حراجي در
 در هنرمندان از اثر 80

 لياردمي 6.5 از بيش مجموع
 بيشترين. شد فروخته تومان

 700 كه پرداختي رقم
 به بود، تومان ميليون
 سپهري سهراب از تابلويي

 از كه تابلو اين. گرفت تعلق
 بود "درختان تنه" مجموعه

 نقاشي 1349 سال در و
 .شد گذاشته حراج به تومان ميليون 300 پايه قيمت با شده،

 در كه نقاشي و شاعر سپهري، هرابس از ديگري تابلوي همچنين حراجي اين در
 .رفت فروش به تومان ميليون 500 از بيش رقم به گذشت، در 1358 سال
 پرويز به متعلق "هيچ" مجموعه هاي مجسمه از يكي سپهري، تابلوي از پس

 .رفت فروش به تومان ميليون 560 قيمت به تناولي
 به وي . داشت عهده به سينما و تياتر بازيگر كيانيان، رضا را حراجي اين اجراي

 مراسم در سياسي هاي چهره  حضور امشب نكات از يكي": گفت "شرق" روزنامه
  هايي برنامه چنين در اينكه از كردند مي  پرهيز گذشته در كه هايي چهره  بود؛

 ".كنند شركت
  

   كُرد زحمتكشانبياد شيركو، شاعر 
 خلقمه زحمتكشان و ترين شاعر مردمي را به ه   برجسته،درگذشت شيركوبيكس
زادي و آمرگ او، كرد زبانان، مدافعان زحمتكشان و عاشقان . كرد تسليت مي گوييم

  .هنر انقالبي را بسيار اندوهناك كرد
 سال زندگي بارها به سياستهاي 73 در شيركو. ميالدگاه او شهر سليمانيه عراق بود

درد . ولت بعث بودحاكم در كشور عراق اعتراض كرد و يكي از منتقدان سرشناس د
. است آنها در شعرهاي او انعكاسي از مردم دوستي و عشق به زحمتكشانو رنج 

اش به مردم گفته و آرزو كرده كه   دريغ   خود نيز از عشق بي شيركو در وصيتنامه
  .پس از مرگ نيز مردم ديارش او را ترك نكنند

 سليمانيه به خاك 1963 در جوار تنديس شهداي استنامه اش خواسته تاو در وصي
 همراه و همدم با مردم  نيزمن دوست دارم پس از مرگ": او نوشت. سپرده شود

شهرم و صداي موسيقي 
و رقص و زيباييهاي اين 

خواهم   مي .پارك باشم
كتابخانه و ديوانهاي 

 را در هايماشعار و عكس
 يك كافه تريا و باغچه

اي كوچك نزديك  
مزارم بگذاريد تا پاتوقي 

راي شاعران و شود ب
نويسندگان و دختران و 
پسران عاشق و همه 

  ".آنها مهمان من باشند
  : دو شعر كوتاه از او

  
  كوه باش

  وفان اگر سراغ تو را گرفت كوه باشت
  !نسيم اگر به ديدار تو آمد باغ

  .بر سينه بلوط بني چنين نوشته بودند
  برف را كه مهمان كردي

  برايش پتو نياور
  گرمش مي شود

  !!!ات را آب خواهد بردخانه 
  پيرمردي كنار سنگ چين آتش چنين مي گفت

...  
  20بقيه در صفحه 
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بحران هسته اي؛ تغيير سياست يا 

  تغيير دانگ صدا؟

  منصور امان
   مرداد30چهارشنبه ... فراسوي خبر

رهبران جمهوري اسالمي در تازه ترين ارزيابي خويش 
از علت تنش خطرناك جمهوري اسالمي با آمريكا، 
اُروپا و نهادهاي بين المللي بر سر مساله هسته اي، 

رد با طرفهاي خارجي ي كه در برخو"لحن غير مفيد"
بر . به كار گرفته شده را گُناهكار معرفي مي كنند

همين اساس نيز آنها گمان مي برند، كليد حل 
  ! تغيير ادبيات: مشكالت را يافته باشند

آقاي علي اكبر واليتي كه نقش وزير خارجه دربار آيت 
اهللا خامنه اي را ايفا مي كند، در يك مصاحبه ترتيب 

به ": ا خبرگُزاري اسوشيتدپرس، توضيح دادهداده شده ب
. نظر من تكرار همان لحني كه داشته ايم مفيد نيست

ما بايد با زبان متفاوتي سخن بگوييم؛ همان اهداف اما 
  ".زباني متفاوت

 "فُرصت"وي سپس انتخاب آقاي روحاني را يك 
 آنها معرفي كرده "آزمايش حسن نيت"براي غرب و 

به نظر مي رسد از مقدمه اي كه خود و در حالي كه 
حاال ": چيده بر سر شوق آمده باشد، نتيجه مي گيرد

   ".توپ در زمين غرب است
پيشتر حجت االسالم روحاني در جريان معرفي وزير 

سياست "جديد خارجه مالها با تاكيد بر اين كه 
سياست ": ، اظهار داشته بود"خارجي جاي ُشعار نيست

ت كه بدون دقت كسي بتواند در آن خارجي جايي نيس
سخن بگويد و يا موضع بگيرد و يا در مذاكرات در 

  ".برابر طرف مقابل مطلبي را طرح كند
وي از طريق اين سخنان با رويكرد آقاي احمدي نژاد 
و دولت وي مرزبندي مي كرد و مايل بود از آن وعده 

حجت . در پيش گرفتن رفتاري متفاوت برداشت شود
سالم روحاني در حالي اين خط جدا كننده را كشيده اال

 به قول –كه آيت اهللا خامنه اي به عنوان طراح و 
 تصميم گيرنده -مشاور او در مصاحبه مورد اشاره 

نهايي در موضوع هسته اي، ماه گذشته در ديدار با 
آقاي احمدي نژاد و هيات دولت او، از آنچه كه وي 

اش ناميده، به صراحت دفاع  گُماشته "روش تهاجمي"
كرد و بي شرمي و پرخاشگري گُفتاري وي را اينگونه 

احساس شرم نكردن در بيان اهداف، انگيزه ها ": ستود
و شيوه هاي انقالبي در مجامع جهاني از كارهاي 

  ".بزُرگ دولت بود
اگر چه اعتراف به شكست سياست گزافه گويي و رجز 

 خودي خود مفيد و  و پايوران آن به"نظام"خواني 
روشنگرانه است و ابراز تمايل پايوران ارشد حكومت به 
دست شستن از گُفتار به زبان دون مايگان در پهنه 
ديپلُماتيك را نيز نمي توان مثبت نيانگاشت، با اين 
حال و همانگونه كه موضعگيري آقاي خامنه اي نشان 
مي دهد، كاستن ريشه بحران خارجي به سطح يك 

كل زبانشناختي، بي اعتنايي شگفت آور به مش
  . موضوعي است كه گران و حجيم روي ميز قرار دارد

اين برخورد از نظر ناديده گيري خودمحورانه ي تنش 
و آثار آن، در جوهره از سنت آقاي احمدي نژاد و 

 مربوطه "پاره شدن قطعنامه دان" و "كاغذ پاره"
ي ديگري پيروي مي كند، هر چند كه در روكش لفظ

  . ارايه شده باشد
مشكل اصلي، لحني نيست كه با آن سياست هسته اي 

 معرفي مي شود، مشكل خود اين سياست "نظام"
آنچه كه نغمه ي ساز را تعيين مي كند، ناهنجار . است

آقايان واليتي و . و گوش خراش به گوش مي رسد
 و تنش "موضوع هسته اي"روحاني براي حل 

شواهد بيشتر و قانع كننده تري از خارجي، به ارايه 
    . عوض كردن دانگ صدا نياز دارند

 

 دي تشدحهي البي كه تصوياميپ

  دهدي ممي به رژمهايتحر

 يدي جداليل
  مرداد12شنبه ...  خبريفراسو

 ي و آقااكي از جمله ناي اسالمي جمهوريهاي تالش البنه
 ي جمهوريدهاي نه تهد،ي نفتيهاي و كمپانكي سيگر

 دعوت به تعامل با ي به بدتر شدن اوضاع، نه نامه ياسالم
 يامهاي و نه پييكاي آمرندگاني از نماي برخي از سوميرژ
 ،ي ويزباني مذاكرات رو در رو به مي براي مالكينور
 حهي الكا،ي آمرندگاني نشد كه مجلس نمااعث بكيچيه

.  نكندبي را تصوي اسالمي جمهورهي علمهاي تحرديتشد
 ست؟يعلت چ

 20 موافق در مقابل ي را400 با كاي آمرندگاني نماسمجل
 ي اسالمي جمهورهي علمهاي تحردي تشدحهي مخالف، اليرا

 داراني خركاي آمرحه،ي النيبراساس ا.  رساندبيرا به تصو
 گذارد تا واردات نفت خود از ي را تحت فشار مرانينفت ا

 كه صادرات نفت ي را باز هم كاهش دهند، به صورترانيا
 بشكه ونيلي مكي به سطح ندهي در سال آي اسالميورجمه

 .كنددر روز سقوط 
 س،ي توان در سخنان اد روي حركت را مني اامي پنيمهمتر

 كنندگان بي و تصوكاي كنگره آمري امور خارجتهي كمسيير
 سيي كار آمدن ريرو" تنها با د،ي گوي ميو. دي دحهيال

 حال  نيدر ع. " شودي حاصل نميريي تغدي جديجمهور
 نيمهاجم تر" را ي اسالمي كنگره، جمهورسيي رنر،يجان ب

 به انهي كند مخفي خواند كه تالش م"سميور تريحام
  .يابد دست ي اتمحاتيتسل

 دي تهدمي وزارت امور خارجه رژي سخنگو،ي عراقچعباس
تر و   را سخت يا  موضوع هسته دي جديمهايتحر": كرد

 ينيگزي به جاكهيال در حني همچني و". كندي تر مدهيچيپ
 اشاره كرد، واسطه "يتقابل" ي به جا"يتعامل" ياستهايس
 با واشنگتن را هم مي مذاكره مستقي براي المالكي نوريگر

  . كردبيتكذ

 زند و با ي دست پس مكي با ي اسالمي جمهوركهي حالدر
 امي پييكاي آمراستمداراني كشد، سي مشي پگريدست د

 ي كه رودياي نشي توهم پنينخست آنكه ا.  دارنديروشن
 تواند با ي مي اسالمي باز كرده اند و جمهوري حسابيروحان

سپس و مهم تر آنكه، آنها .  دهدي مهره آنان را بازنيا
 و ي در شفاف ساز" و روشن"يعمل" ي اقداماترخواستا

  . هستندي سازي از غندنيدست كش

  رويدادهاي هنري ماه
  19بقيه از صفحه 

  اعدام شعر زيبا
  رخت سايه سار خود را از خاك فرو گرفتد

  وقتي فهميد
  تبردار تشنه اي كه در سايه اش خفته است

  .به كشتن نونهاالن جنگل آمده است
  ماه كامل روشنايي خود را از خاك فرو گرفت

  وقتي فهميد كسي زير نور او
  مشغول بافتن تور است

  .براي به دام انداختن بامداد
  چرخيدر قفل سخت ندكليد كهن سال 

وقتي فهميد مي خواهند چراغي را براي كشتن از 
  .محبس در آورند

  جاده روشن راه به بيراهه برد
  وقتي فهميد

مزدوران مسلح براي اسارت باغچه اي از او مي 
  .گذرند

  و نامه اي خوانا خود را در پاكت دربسته كشت
  وقتي فهميد

  قاصد خبري جز اعدام شعري زيبا نيست
.....  
  ه زيان كوردي با ترجمه فارسيو يك شعر ب 
   

  ونه من ناوم خه
  فسوونم  لكي والتي ئه  خه

  باوكم شاخه و
  مه  دايكم ته

فته   من له ساليكي مانگ كوژراوو، له مانگيكي هه
  كوژراوو

  عات كوژراودا  له روژيكي سه
  وراز به كول ي هه  ويكي پشت كوماوه  دواي شه

  يانيكي زامدار  به  ره  به
  وه  سكه قيكي كه  فه  له شه

  وتمه خواري و  ك گزنگيكي خويناويي كه  وه
  داگيرسام و بووم به موميك

  گر به مل و
  بووم به پرسيك

  م به هاوار  ده
...  

  نم و جوي شيعر بووم  ي گه  من كيلگه
  دان له  دايكيشم باراني په

  ي شاخي بووم  ردي ناو النكه  من به
  دايكيشم نيشتمان

  هره بووم ي به  زاخهمن كرمي ئاوريشمي قو
  ختي برك و ژان  ره  دايكيشم ده

  ليكي سپي بووم  ي مه سته  من جه
  تران  ك قه  دايكيشم ئاسماني وه

  رم  و بووم و دايكم سه  من خه
  و نزار بوو  رويشك و ئه من كه

  و لقي دار  من جوالنه و ئه
  ناسه و دايكم سنگ بوو  من هه

  ي  كه  وه  ز و من كه  فه و قه  ئه
  .ي  كه  وه  و شه  من چيروك و ئه

   
   :برگردان شعر به فارسي

  اسم من خواب
  از ديار افسون

   پدرم قله
  مادرم مه

زاده به سالي ماه مردار، ماهي هفته مردار و روزي 
  ام  ساعت مرده

  بعد شبي آبستن به باد
  وژپشت و كوهستان به دوشگبعد شبي 

  در بامدادي رنجور و زخم بر تن
  و تنگ اراز شفقي ت

  چون تيري خونين به زمين افتادم و
  ور شدم و چون مومي روشن  شعله

  آتش به گردن
  شدم پرسشي
  لب به فرياد

...  
  من دشت گندم شعر بودم

  مادرم باران رحمت
  اش  ي كوهستان  من سنگ درون گهواره

  مادرم سرزمين
  من پيله ابريشم چرخ بهره بودم

  مادرم درخت درد و رنج
  اي سپيد  من تن پرنده
  مادرم آسمان

  من خواب و مادرم سرم
  من خرگوش و او چمنزار

  من تاب و او شاخه درخت
  من نفس و مادرم سينه

  من كبك و او قفس
  ...من روايت و وي شب تارش

.....  
او ...ميمان ي باهم تنها ميي عاقبت من و تنهادانميم
 شهي همي براگريد... و منشود ي خاموش مگارشيس
  خوابم يم
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 و اقتصادي ساختاري بحران

 فروشي تن معضل فزاينده رشد

   اينترنت طريق از

 - 2013 آگوست 7 زنان، خبري شبكه
 در اقتصادي وخيم وضعيت موازات به

 شرايط با زنان از برخي ايتاليا، كشور
 اند گشته روبرو سختي و بغرنج بسيار

 كشي بهره مافياي به آوردن روي كه
 آنان به را اينترنت طريق از جنسي
 جنسي كشي بهره. است كرده تحميل

 استفاده با ارتباطات و اينترنت عصر در
 از بيش جمعي ارتباط سيستمهاي از

 با. شده است جهاني تر، ساده و پيش
 غيرقانوني ايتاليا در فروشي تن اينكه
 و جامعه سطح در هنوز وليكن ست،

 به اينترنت در مجازي به طور امروزه
اي ادامه  فزاينده رشد با خويش حيات

 و ايتاليايي بخشهايي از زنان. مي دهد
 تشديد به دليل جهان كشورهاي ديگر

 سياستهاي اعمال و فقر بيكاري، بحران
 فروشان تن به اقتصادي، كشي رياضت
تا شايد به اين  اند گشته بدل مجازي
 و خود اقتصادي وخيم وضعيت بر وسيله

  .گردند چيره خويش خانواده
 ايتاليايي معروف وزنامهر به تازگي

 يكي از تصويري درج با ،"زنان سياره"
 ارتباطات سيستم طريق از كه زناني از

 به دوربين، به مجهز اينترنت در جمعي
 ورزد، مي مبادرت مجازي فروشي تن
 و مذكور معضل شدن گير همه به

 كه جهاني مالي بحران با آن ارتباط
 نيست، مستثني آن از نيز ايتاليا كشور

  .است پرداخته
 به بخشي اينترنت طريق از فروشي تن

جنسي  كشي بهره مافياي از فعاليتهاي
 با مردان روند، اين در. تبديل شده است

 مافياي مزبور، دالالن به مبلغي پرداخت
 هستند زناني به امردهنده و تماشاچي

 سرويس آنان به دوربين طريق از كه
 بدين كه زناني. دهد مي ارايه جنسي

 ورزند، مي مبادرت فروشي تن به قطري
 دستورات و فرمانها تمامي بايست مي

تماشاچي را برآورده  و خريدار جنسي
 و اصلي هسته رو، همين از. سازند
 زنان تحقير مزبور، جنسي فعاليت اساس
 جنسي كشي بهره مافياي. است قرباني

 ابزاري به عنوان اينترنت جهان از در
. كند مي دهسوواستفا زنان استثمار جهت

 اي نامه آيين و قوانين داراي اينترنت
 جهت قوانيني در اصل، تصويب و نيست

 آن از سوواستفاده گونه هر از جلوگيري
 اينترنت رو، همين از. اجرا ست قابل غير

 براي سودآوري بسيار ابزار به به سرعت
 گشته مبدل جنسي كشي بهره مافياي

   .است
 ،2012 سال ،يونيسف گزارش اساس بر

 همه زندگي بر بيكاري معضل اگرچه
دارد،  اي كننده ويران تاثير جامعه افراد

 شرايط شغل و زيست و موقعيت ولي
 تاثيرات تحت مردان از افزون تر را زنان

   .دهد مي قرار خود مخرب
 ارقام و آمار مركز" گزارش اساس بر

 اخير سالهاي در ايتاليا، كشور "ملي
 سال شانزده باالي زنان از  درصد50.2
 در اين. اند داده دست از را خود شغل

مالي،  بحران آغاز از پيش كه حاليست
كشور را  كار نيروي از درصد47.8 زنان

 در بيكاري نرخ. تشكيل مي دادند
 ايتاليا، كشور در سال 25 باالي جوانان
 توجهي قابل درصد است،  درصد29.1

 كه دهند مي تشكيل اين رقم را زنان از
 وضعيت قادرند به ندرت و به سختي

  .بخشند بهبود را شان معيشتي
 فروش تن زنان با گفتگو اساس بر

دستمزدي برابر  آنان اينترنتي،/ مجازي
 ارايه براي آمريكا دالر 4000 از بيش با

 مي دريافت مشتريان جنسي سرويس
 تاثيرات نيست قادر هرگز كه كنند

 تحميلي تحقير از ناشي رواني و روحي
  .بزدايد شان زندگي از را مزبور فعاليت

  

  ايران در زنان اعتياد

 گزارش  به- 1392 مرداد 22 ايلنا،
 اول ماهه سه در ايلنا، دولتي خبرگزاري

 گيرندگان تماس  درصد75 جاري سال
 32 كه بودند زن اعتياد مشاوره خط با

 29 و معتاد همسران داراي آنان درصد
 فرزند داراي زنان ميزان، اين از درصد
  .اند بوده

 معاون گزارش، همين اساس بر
 مشاركتهاي توسعه و تقاضا كاهش"

 رژيم "مخدر مواد با مبارزه ستاد مردمي
 اعتياد اصلي هاي ريشه به اشاره بدون
 معضل يك به مثابه مخدر مواد به زنان

 و ارتجاعي نگرش اساس بر اجتماعي،
 زنان نقش ترويج و تقويت اش، جنسيتي

 معضل از رفت برون هرا خانواده را در
 در اين. است مزبور معرفي كرده

 تبعيض سياستهاي اعمال كه حاليست
 بيكاري و فقر تشديد موازات به جنسيتي

 افراد آوردن روي داليل مهمترين از
 سود كه است مخدري مواد به جامعه
 دستان آن نصيب هزار از شده حاصل
 ناف بند از كه شود مي فساد و قدرت

   . كنند مي تغذيه حاكم استبداد
  

 ازدواج جهت مبارزه و زامبيا

  جوان دختران اجباري

 - 2013 آگوست 2 زنان، خبري شبكه
 ازدواج مخالفان از متشكل كمپيني
 شده تشكيل زامبيا كشور در اجباري

 دختران اجباري ازدواج ميزان تا است
 براي مخربي پيامدهاي كه جوان

 كاهش را دارد اجتماعي پيشرفتهاي
 عليه تنها نه رهبران از بسياري. دهد

 بلكه كنند، مي تبليغ مزبور معضل
 كه اند شده افرادي دستگيري خواستار

 را جوان دختران اجباري ازدواج موجبات
 ازدواج اينكه باوجود. آورند مي فراهم

 است، ممنوع زامبيا كشور در كودكان
 ازدواج بيانگر رسمي ارقام و آمار ولي

 زير جوان راندخت از بسياري اجباري
 گزارش اساس بر. است سال سيزده سن

 زامبيايي زنان از نيمي از بيش يونيسف،
 آن از قبل يا و سالگي 18 سن در

 از يكي اين. شوند مي ازدواج به مجبور
 در جوان دختران ازدواج نرخ باالترين

   .است جهان
 اي، بيانيه ارايه با اجتماعات رهبران

 گردهماييها، در شركت به را شهروندان
 تا كنند مي تالش و كرده دعوت

 ازدواج منفي پيامدهاي از را شهروندان
 هاي خانواده و قربانيان براي اجباري

  .سازند آگاه آنان
 در اجباري ازدواج كاهش موانع از يكي

 جامعه در آنچه و قانون بين تضاد زامبيا،
 ازدواج. باشد مي است، شايع و مرسوم
 اساس بر سال 18 سن زير دختران

 در اين است، ممنوع كشور قانون
 بر غالب قانون و نگرش كه حاليست
 سال 16 سن به كه دختري جامعه،
 براي آماده و بزرگسال را باشد رسيده
 حقوق مدافعان. آورد مي به شمار ازدواج

 به مزبور تضاد حل كه معتقدند زنان
 سوي از كشور قانون رعايت معناي

 استاير در مهمي گام شهروندان،
 مي به حساب كودكان ازدواج كاهش

  .آيد
 دهه، يك طي يونيسف، تخمين پايه بر
 كه رود مي انتظار ،2020 تا 2011 از

 مجبور جوان دختر ميليون 140 از بيش
 ازدواج كنوني آمار اگر. گردند ازدواج به

 ثابت همينطور جهان در جوان دختران
 239 و ميليون 14 ساالنه، بماند، باقي
 ازدواج به مجبور روزانه جوان خترد هزار
 140 از ميليون 50  سن.گردند مي

 پانزده زير زده، تخمين دختر ميليون
   .سال است

 زنان حقوق مدافعان زامبيا، غرب در
 ناپذير جبران و مخرب نتايج پيرامون
 ترك مانند دختران، زودهنگام ازدواج

 و بارداري زمان مير و مرگ و تحصيل
ندان روشنگري مي شهرو براي زايمان

 راهپيماييهاي ترتيب، بدين. كنند
 ازدواج عليه مزبور كشور در بيشماري
 در كه پذيرفته صورت دختران زودهنگام

 سوزاندن با مردم آنها از بسياري
 يك و بزرگسال مردي عروسكهاي

مخالفت  عروس، به عنوان دختربچه
جوان ابراز  دختران خود را با ازدواج

  . داشته اند
 و جمعيت آمار موسسه" دبرآور

 آشكار 2007 سال در زامبيا "بهداشت
 از دختر دو متوسط به طور كه سازد مي
 زير كنند، مي ازدواج كه دختري پنج هر

 مذكور آمار. هستند سال 18 سن
 مي بر در را زامبيا كشور زناندرصد 42

 مي آشكار همچنان باال تحقيقات. گيرد
 اي هپديد جوان دختران ازدواج كه سازد
 و روستاها در شايع و رايج بسيار

 بيشتر. است كشور شهرهاي اين
 هستند فقيري هاي خانواده از قربانيان

   .اند كرده ترك را تحصيالت شان كه

  

 برزيلي كشاورز زنان تظاهرات

   خشونت اعمال در اعتراض به

 - 2013 فوريه 21 فرانسه، خبرگزاري
 با برزيلي كشاورز زن هزار سه از بيش

 خشونت اعمال به راهپيمايي گزاريبر
 و كرده اعتراض روستايي زنان عليه

 براي امور اولياي عاجل اقدام خواستار
 قربانيان از حمايت و آن از جلوگيري

   .شدند
 با روستايي زنان عليه خشونت اعمال
 واقعيتي به آن، عليه قانون نبود به توجه

 در كه گشته بدل برزيل جامعه در
   .دارد تداوم و رواج تلخ سكوتي

 نزديك كه دارند مي ابراز كشاورز زنان
 حق كسب به موفق پيش يكسال به

 زمين بر مالكيت و فرزند سرپرستي
 حقوق از بسياري از هنوز ولي شدند،
به  راهي و محروم هستند خود انساني

 .آن ندارند به دستيابي جهت مبارزه جز
 كه كشاورزي زنان خواستهاي از يكي

 پرداخت نيستند، ودخ زمين صاحب
 كشاورز مردان با برابر و باالتر دستمزد

 از آموزشي و بهداشتي مسايل. است
 راهپيمايي كشاورز زنان خواستهاي ديگر
   .بود كننده

 رييس كه است آمده مزبور گزارش در
معترضان  ميان به شخصا برزيل جمهور

 را آنان خواستهاي كردن اجرايي و آمده
   .است شده متعهد

  

 پذيرش در جنسيتي يضتبع

 رشته 7 در دختر دانشجويان

 صنعتي دانشگاه ارشد گرايش

  اصفهان

 صنعتي  دانشگاه- 1392 خرداد 3 ايلنا،
 كارشناسي مقطع در امسال اصفهان

 در كشاورزي، مهندسي رشته در ارشد
 ماشين و دامي علوم آبياري، گرايش سه

 در طبيعي، منابع مهندسي رشته آالت،
 و داري مرتع زداري،آبخي گرايش سه

 گرايش آب، منابع رشته و زدايي بيابان
 مرد پذيرش به اقدام تنها آبي هاي سازه

 كرده دوم نوبت و روزانه هاي دوره در
  .است

 دوره دختر دانشجويان از جمعي
 چنين به اي نامه ارسال با كارشناسي

 اند داشته اعالم و كرده اعتراض اقدامي
 گرفتن نظر در بدون تصميم اين كه

 در محصل دختر دانشجويان ميزان
. است شده گرفته ارشد كارشناسي مقطع

 در تحصيل ادامه از دختران حذف آنها
 موقعيت به توجه با را مزبور هاي رشته
 جامعه محدوديتهاي و دختران خاص
 انصافي بي دختر، دانشجويان براي

  . اند دانسته
 آمده دختر دانشجويان نامه از بخشي در

 وجه هيچ به ها رشته  ينا" :است
 دختران بلكه نيست، پسران مختص

 پژوهشي علمي نظر از خوبي بسيار آينده
   از همچنين و داشته ها زمينه  اين در

  22بقيه در صفحه 
  

  رهايي مسير در زنان
 اردوان آناهيتا
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  رهايي مسير در زنان
  21بقيه از صفحه 

 و فني شركتهاي در كار مناسب شرايط
. هستند برخوردار دانشگاهها و مهندسي
 به آينده در كشور دانشگاههاي همچنين

 گذشته از بيش رشته اين خانم اساتيد
  ".كرد خواهند پيدا نياز
  

 افغانستان در زنان حقوق

  است نداشته پيشرفتي

 2013 ژوئيه 30 ملل،ال بين عفو سازمان
 هر رفع ملي كميته" گزارش اساس بر -

 در زنان حقوق ،"زنان عليه تبعيض گونه
 فعاالن باوجود كوشش افغانستان كشور
 نداشته پيشرفتي بشر، و زنان حقوق
  . است

 كه كند مي اضافه مزبور گزارش
 كشورها بدترين جزو هنوز افغانستان

. رود مي به شمار جهان در زنان براي
 زنان، حقوق مدافعان گزارش اساس بر

 شامل زنان عليه خشونت اعمال
 و جنسي تجاوز خانگي، خشونت

 و جوان دختران به تهاجم سنگسار و
 بسيار كماكان طالبان سوي از محصل

  . است رايج و شايع
 طالبان، كه كند مي اضافه اين گزارش

 تا كنند مي مسموم را محصل دختران
 ادامه زا فيزيكي بيماري به علت
 افغانستان اگرچه. شوند محروم تحصيل

 را تجاوز و اجباري ازدواج 2009 سال در
 دو اما كرد، اعالم ممنوع قانوني به طور

 از قبل دقيقه پانزده دقيقا پيش، ماه
 مزبور، معضل دو پيرامون قانون تصويب

 نمايندگان شديد مخالفت به دليل
  .ماند باقي معلق مجلس،

 براي ه شدهگرفت نظر سهميه در
 در نيز استانها مجلس در زن نمايندگان

درصد 20 بهدرصد 25 از گذشته ماه
  .يافت كاهش

  
 كه قوانيني فقدان از لبناني زنان

 تثبيت و رعايت را زنان حقوق

  رنجند در كند

  مجلس- 2013 ژوئيه 24 الحيات،
 مطرح را قانوني طرح به تازگي لبنان

 اعمال برابر در زنان از كه ساخت

 عقيده به. كند حمايت شونتخ
 مزبور قانون زنان، حقوق مدافعان

 تصويب به سرعت بايست مي
 دهه طي لبناني زنان زيرا شود،
 انساني حقوق حداقل از اخير هاي

. نيستند و نبوده برخوردار نيز
 به قوانيني بايست مي امور اولياي

سرپرستي  حق پيرامون زنان نفع
 مدني، حقوق ازدواج، فرزندان،

 و برسانند تصويب به طالق و رثا
 شدن آنها اطمينان اجرايي از

 مسير، اين در. كنند حاصل
 و خبري هاي رسانه تبليغات

جهت  گروهي، به ويژه مستقل،
 سياسي ساختار به فشار آوردن
 برخوردار بسزايي اهميت از حاكم
   .است

 آنالين ايست ميدل گزارش به
 طرح ،2013 ژوئيه 22 مورخ

 ،"يعقوب روال" قتل از بعد مذكور
 توسط كه اي ساله سه و سي زن

 قتل به لبنان شمال در همسرش
 شده تصويب و پيشنهاد رسيد،
 سبب فرزند پنج مادر قتل. است
 امور اولياي انگاري سهل تا شد

از  زنان حقوق از دفاع پيرامون
 رسانه و بشر حقوق مدافعان سوي
 مورد شدت به خبري هاي

  .گيرد قرار اعتراض
 در مزبور طرح و بررسي نهادپيش

 خشم موجبات لبنان كشور مجلس
 آورده فراهم را مذهبي بنيادگرايان

 زنان حقوق طرفداران اما. است
 كافي اين طرح كه دارند مي ابراز

 در جنسي تجاوز زيرا نيست،
 جرم به عنوان چارچوب خانواده را

 در اين. است نگرفته نظر در
ر لبنان د شيعيان رهبر كه حاليست

 است كرده اعالم سخنراني يك
 عليه خشونت اعمال عليه طرح كه

 حريم در دخالت قصد زنان
 بين رابطه و ها خانواده شخصي

   .دارد را آنان همسران و زنان
 اساس بر كه است توجه شايان
 قرباني با كه مردي لبنان، قوانين
 از كند، ازدواج خود جنسي تجاوز

   .يابد مي رهايي قانوني مجازات
 كرده اعالم زنان حقوق نشگرانك

 رسيدن تا شان مبارزه به كه اند
 از دفاع مسير در عالي اهداف به

   .داد خواهند ادامه لبناني زنان انساني حقوق
  

به  فلسطيني فعال زنان محاكمه

  تحصن برگزاري خاطر

  دو- 2013 ژوئيه 10 ايست، ميدل رويتر
 عليه تحصن به دليل فلسطيني زن

 يك در جريان اييلياسر اشغالگران
 نظامي دادگاه در غزه، نوار در راهپيمايي

   .به محاكمه كشيده مي شوند اسراييل
 پيگرد كه دارند مي ابراز بشر حقوق فعاالن

 همزمان "حميده رعنا" و "تمامي نريمان"
 دهندگان سازمان دستگيري روند تشديد با

در  اسراييلي ماموران توسط اعتراضات
آنها . ت مي گيرداخير صور هاي هفته

 بر مبني اسراييل تصميم كه دارند اعتقاد
 ورود اتهام به فلسطيني زن دو محاكمه

 در راهپيمايي در نظامي منطقه به
 ژوئن، 28 مورخ "صالح نبي" روستاي
  . آيد نمي نظر به طبيعي

 يك در شركت به دليل زن، فعال دو
 شده دستگير آميز صلح و آرام راهپيمايي

 تالش نظامي دادگاه استا،ر اين در. اند
 قوانين به توسل با را آنان كند مي

 زنان از يكي برادر. سازد متهم ساختگي
، سال "تمامي نريمان" شده، دستگير
 و تحصن برگزاري پس از آغاز گذشته

 توسط مذكور، روستاي در راهپيمايي
  . است رسيده قتل به اسراييلي نيروهاي

 رارق با رعنا و نريمان حاضر، حال در
 روستاي به ورود از ولي اند، شده آزاد وثيقه
 جمعه روزهاي در خويش سكونت محل

 مي صورت اشغال عليه راهپيماييها كه
   .محرومند پذيرد،

  
 زنان اشتغال و سعودي عربستان

  رستوران در

 اساس  بر- 2013 ژوئيه 7 اسوشيتدپرس،
 سعودي، زنان عربستان هاي رسانه گزارش
 در گارسون به عنوان قادرند سعودي

 عبدل". گردند مشغول به كار رستورانها
 زنان كه دارد مي ابراز "شيخ علي الطف

 با قرارداد اساس بر كه بخشهايي در تنها
 شود، مي گرفته نظر در آنان براي كارفرما

  .دارند فعاليت حق
خليج  كشورهاي رسانه اخبار اساس بر

 در كار حق تنها زنان اين از پيش فارس،
 عربستان در. داشتند را رستورانها شپزخانهآ

 عمومي مراكز در كار حق زنان سعودي
 بيمارستانها و دخترانه مدارس به جز كشور

   .ندارند را
 سعودي عربستان دولت كه سالهاست

 زنان حقوق مدافعان و فعاالن فشار تحت
 وضعيت در اي ريشه تغييرات تا دارد قرار
 جامعهسو،  ديگر از. كند ايجاد زنان

 كه زناني فزاينده رشد با سعودي عربستان
 شده التحصيل فارغ دانشگاهها و مدارس از

  .روبروست هستند، بيكار ولي
 مهمترين از يكي كشور، هاي رسانه برخي
 ميليونها وجود را مزبور همسازي داليل
آنها را زناني  اكثريت كه دانند مي مهاجر

 آسياي كشورهاي تشكيل مي دهند كه از
 كرده مهاجرت سعودي عربستان به يشرق
  .اند
   

 ي وزاري تواب سازاستيس

 ي حسن روحانيشنهاديپ
  يرهاشمي منتيز

  مرداد 22 خبر سه شنبه يفراسو

 دي كه فتنه گران باني با اعالم اي اخامنه
 ي حكومتي كنند، جدال باندهايعذرخواه

رهنمود خامنه .  نموديديرا وارد دور جد
 كه چهار سال يان كسي تواب سازي برايا
 از قدرت كنار گذاشته شدند، در شيپ

 ي در بررسنانيمشاجره مجلس نش
 ي نهادشي پنهي كابي اعضاتيصالح

 .  شداده نشان ديحسن روحان
 ي مرداد، مشاجره باندها21 دوشنبه روز
 ي اگر چه ظاهرا بر سر وزراميرژ
 جهي بود اما در  واقع نتي روحانيشنهاديپ

 بر 88 سال يامهاي است كه قيقيزخم عم
زخم .  گذاشته استهي فقتي نظام والكريپ

 هي علي جنبش توده اي از شعارهايناش
 بي است كه تركقيكل نظام آنچنان عم

 و يشنهادي پي در وزراهايتيجالدان و امن
به »  بودنعيمط« بر ي مبني روحاناديفر

 وا يني هم رقبا را به عقب نشيخط رهبر
آقازاده  »يدله دزد«از .  داردينم

 از ورزا به ي برخيكي تا نزديرفسنجان
 »يچماق لُر« با ديو تا تهد» فتنه گران«

 . در جلسه مجلس ارتجاع مطرح شد
 خود يشنهادي پي وزراي در معرفيروحان

 آنها در نظام را از يسابقه خدمت گذار
 اتي از تجربديافتخارات آنها دانسته كه با

 ريز از ودي در تمجيو. آنها استفاده كرد
هر «:گفت) ي پورمحمديمصطف(مرگ 
.  بوده استي بوده چهره موفقشانيكجا ا

هم بخش اجرا را تجربه كرده و هم بخش 
 يهمه جا به عنوان چهره موفق. قضا را

 ني فراوانش، از ااتيبه خاطر تجرب....بوده
 . » كردمي در دولت استفاده خواهاتيتجرب

 ي مصطفنان،ي از مجلس نشيكي
 ،يجاني الري آمل»هيسهم« را يپورمحمد

 .  دانستهي قوه قضائسيرئ
 در سپاه پاسداران ي خامنه اندهي نمامشاور

 فارس ي مرداد به خبرگزار20 كشنبهيروز 
 فتنه ني كه توابستيقحط الرجال ن«:گفت

 ذوانور با يمجتب. »سكان دار كشور شوند
 ياستناد به حرف خامنه ا

 رافت ي آنها به معنايعذرخواه«:گفت
 ي و باز بودن در توبه است، نه به معنانظام

 و سكان اداره كشور را ندياي بها كه آننيا
 . »رنديدر دست بگ

 ي و اقرار به تواب شدن كه ولي سازتواب
 نيسي اعالم كرد بر تئورحي به طور صرهيفق

 ديسع.  گذار بودري تاثارياصالح طلبان بس
 اصالح طلبان در نيسي تئورانيحجار

 در رابطه با مي تسنيارمصاحبه با خبرگز
 مي گوينه م«:دي گوي م88انتخابات سال 

 تخلف شده مي گويتقلب شده و نه م
 ي برايدي دهم اسم جدي محيترج. است

 سيتدل"آن انتخاب كنم و آن 
 .  » است"كيستماتيس

 نهي كابي تمامندهي روز چهارشنبه آاگر
 را مي اعتماد مجلس رژي رايحسن روحان

 باز ي براديرخاندن كل چييكسب كند، توانا
 را ي مورد نظر روحاني اصليكردن قفلها

 . نخواهد داشت
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خواسته هاي فوري و پايه 

  اي نيروهاي كار
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران از 
خواسته هاي فوري و پايه اي كارگران و مزد 
بگيران حمايت كرده و همبستگي خود را با 

  .جنبش نيروهاي كار اعالم مي كند
  
ي براي حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگر*

كارگران (نيروهاي كار يدي و فكري 
تي، كشاورزي، معلمان، پرستاران  و صنع

  ....)كارگران بخش خدمات و 
هرگونه تبعيض بين زن و مرد در و رفع لغو *

حقوق كار و در تمامي شئون سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي و پذيرش كنوانسيون 

  . زنانعليهال تبعيض كمنع تمامي اشجهاني 
اعتصاب، تجمع و به رسميت شناختن حق *

بدون حد و مرز انديشه و آزاي  و تظاهرات
 به عنوان حقوق پايه اي بيان و رسانه ها

  .نيروهاي كار
آزادي كليه زندانيان سياسي به شمول *

  .فعاالن كارگري
لغو ، تأمين امنيت شغلي براي همه كارگران*

و قراردادهاي شركتهاي  قراردادهاي موقت
پرداخت فوري  و پيمانكاري و سفيد امضا

  .طور كاملدستمزدهاي معوقه به 
كار  ساعت 8 به رسميت شناختن حداكثر*

يك و در هفته دو روز تعطيل در شبانه روز، 
  .ماه مرخصي ساالنه با حقوق

 با مشاركتتعيين حداقل دستمزد *
و تشكلهاي كارگران نمايندگان واقعي 

 متناسب با افزايش نرخ ،مستقل كارگري
بر اساس حداقل حقوق محاسبه . تورمواقعي 

 زندگي شرافتمندانه و انساني ازهايتامين ني
  .يك خانوار چهار نفره

توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و ايجاد *
سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي 

  .كار
  .لغو  كامل كار كودكان*
 زندگي برايبازنشستگان تامين حقوق *

  .بدون دغدغه اقتصادي
تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو *

ه ممنوعيت و محدوديت برگزاري هرگون
  .روز جهاني كارگرنمراسم 

  
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  

برنامه اقتصادي كابينه 

روحاني، سقف 

 "حماسه اقتصادي"

  خامنه اي
  منصور امان
 در حالي  مرداد26شنبه ... فراسوي خبر

كه در تبليغات رسمي كوشش مي 
گردد، وزن وظايف و برنامه هاي 

ر چينش و روند گُزينش اقتصادي د
كابينه حجت االسالم روحاني سنگين 
و اصلي جلوه داده شود و بدينوسيله 
استمرار حاكميت مناسبات امنيتي و 
تدبيرهاي دوران فوق العاده توجيه 
گردد، چنين نمي نمايد كه دولت 
كنوني در حوزه اقتصاد ميدان عمل و 
مانور گسترده تري از دولت پيشين 

و عملكرد بنفسه آن بتواند داشته باشد 
تغييري در اصلي ترين پارامترهاي 

  .اقتصادي كشور ايجاد كند
همه برنامه هاي اقتصادي دولت و 
وزيران آن و تمامي وعده هاي معمول 
كه با آن همراه است، بدون فروكش 
كردن يا پايان تنش در روابط خارجي 
و خُروج از انزواي بين المللي، وزن و 

 از كاغذي كه اين نقشه اعتباري بيشتر
ها و قولها روي آن ترسيم گرديده، 

  . ندارد
هنگامي كه پايه و بنياد تدبيرهاي 
مزبور بر زميني قرار گرفته كه در 
قلمرو اختيار مبتكرانش نيست و 
تصميم گيري كمي و كيفي در اين 
حوزه امري مشروط و وابسته به 
وضعيت فاكتورهاي خارجي است، 

قطه ثقل و سمتگيري وانمود اينكه ُن
دستگاه دولت را اين وجه نسيه تشكيل 
مي دهد، هدفي جز گل آلود كردن آب 

  .و عوامفريبي نمي تواند داشته باشد
بر اين اساس و همانگونه كه چينش و 
روند گُزينش كابينه حجت االسالم 
روحاني در مجلس مالها نشان مي 
دهد، دستور كار اصلي دولت جديد در 

د چيزي فراتر از نوشتن پهنه اقتصا
دوباره مشق خط زده شده دولت 

 امنيتي در دور دوم صدارت –نظامي 
دور زدن "خود يعني، كوشش براي 

 و مديريت تحميل فشار "تحريمها
  . بحران اقتصادي بر جامعه نخواهد بود

 به آن است كه به مدد "نظام"اُميد 
ارتباطهاي پشت پرده آقايان 

 مراودات   ورفسنجاني و روحاني
افرادي همچون زنگنه، ظريف يا نعمت 

 سياسي خارجي، –زاده با محافل نفتي 
دور زدن "گره كور پروژه ناكام 

  .  را بگشايد"تحريمها
 آقاي "حماسه اقتصادي"اين سقف 

خامنه اي است كه اينك دولت جديد 
تحُقق آن را از نُقطه اي كه گُماشته 

ده، وي، آقاي احمدي نژاد به پايان بر
    . آغاز كرده است

  
  

خلع قدرت اقتصادي 

نظاميان در توان مجلس 

  ارتجاع نيست
  ليال جديدي

   مرداد19شنبه ... فراسوي خبر

با جا به جا شدن صندليهاي سرسپردگان 
نظام و پس از هشدار برخي از نمايندگان 
مجلس ارتجاع پيرامون تبديل قدرت 
اقتصادي نظاميان به قدرت سياسي، رييس 

 مشترك نيروهاي مسلح جمهوري ستاد
نظاميان ايران حاضرند "اسالمي ادعا كرد 

اين . "از حوزه اقتصاد خارج شوند
درحاليست كه سنگيني پيكر گرگهاي 
نظامي بر اقتصاد كشور غول آساتر از آن 
است كه بتوانند به اين آساني از انتقادها 

  .جاخالي دهند و كسي را بفريبند
ا مي كند كه فيروزآبادي در حالي ادع

نيروهاي نظامي براي كسب درآمد وارد "
 كه اكنون "فعاليت اقتصادي نشده اند

ها شركت وابسته به سپاه به فعاليتهاي  صد
پرسود در داخل و خارج كشور مشغول 
هستند و هيچ مرجع قانوني داخلي وجود 
ندارد كه بر آنها نظارت و كنترل داشته 

   .باشد
علي جعفري، فرمانده سپاه پاسدار محمد 

پاسداران رژيم پيشتر گفته بود كه اين 
سازمان نظامي در هيچ طرحي كه ارزش 
آن كمتر از صد ميليون دالر باشد، شركت 

واقعيت اما اين است كه در حال . نمي كند
حاضر تمامي حوزه هاي مهم اقتصادي 
ايران از نفت و گاز گرفته تا معامالت 

 تحت كنترل بزرگ صادرات و واردات
تنها پيش از روي كار آمدن . نظاميان است

 200احمدي نژاد، كل سرمايه سپاه به 
ميليارد دالر مي رسيد كه آنرا به لقب 

 مشهور "بزرگترين مقاطعه كار خاورميانه"
پس از آن نيز قرارگاه خاتم . كرده بود

نژاد،  االنبيا سپاه با حمايت دولت احمدي 
  مناقصه، برندهبدون برگزاري و شركت در 

قراردادهاي كالن گاز و پروژه هاي پر سود 
در . ديگر با اشاره و تاييد خامنه اي شد

حال حاضر از سپاه پاسداران به عنوان 
 ترين كارتل اقتصادي ايران نام برده  بزرگ

 شود كه با در اختيار داشتن بيش از  مي
 قرارداد اجراي بسياري از ، شركت800

تصادي را در جيب هاي كالن اق پروژه 
  .دارد

با اين حال، پاسدار محمدرضا نقدي، 
. فرمانده بسيج، سهم بيشتري مي خواهد

وي در بيانيه هايي كه در آن بر حضور 
اقتصادي نظاميان اصرار ورزيده مي شود، 
از دولت روحاني مي خواهد كه براي تحقق 

استعدادهاي " به "حماسه اقتصادي"
 شبه  كه منظور همان نيروي"داخلي

  .نظامي بسيج است، توجه نشان دهد
احمد توكلي، نماينده مجلس ارتجاع به 
ضرورت پايان دادن به فعاليتهاي اقتصادي 

صحيح . هاي نظامي اشاره كرده است نيرو
اما، كوتاه كردن دست نظاميان از اقتصاد و 
. سياست به اراده سياسي واقعي نياز دارد

د و خارج شدن نيروي هاي نظامي از اقتصا
سياست داوطلبانه صورت نخواهد گرفت و 
اين ادعاها ظاهري و زهر چشم گرفتن از 

يكديگر براي شراكت در غارت ثروت 
  .عمومي است

اگر چه نهادهاي نظامي در حكومت 
جمهوري اسالمي تحت نظر خامنه اي 
فعاليت مي كنند، با اين حال از نظر 
اقتصادي همچنان وابستگيهايي در بودجه، 

نمايندگان .  هزينه به دولت دارنددرآمد و
بي اراده و ضد مردمي مجلس ارتجاع 
هرگز نمي توانند از همين فرصت هم سود 
جسته و بخشي از اين جيغهاي بنفش شان 

  را به اقدامي عملي تبديل كنند
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

    خلق ايران
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

ان، جعفر منصور ام: راني دباتيه

 نتي ز،يدي جدالي له،يپو

  يرهاشميم

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

 ي مهده،ي اردوان، جعفر پوتايآناه

  سامع

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
ــاي  نبر ــازمان چريكه ــان س ــق ارگ دخل

فدايي خلق ايران و بيان كننده نظـرات        
اما بديهي است كه از . اين سازمان است  

اپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و     چ
جنبش مقاومت و صاحب نظـران و نيـز       
ترجمه مطالبي كه حجـم نـشريه اجـازه     

دهـد و اطـالع از آن مفيـد اسـت،            مي
مطـالبي كــه بــا  . كنــد خـودداري نمــي 

ــاپ   ــراد در نبردخلـــق چـ امـــضاي افـ
شود، بيان كننده نظرات خود آنـان        مي

است كه ممكن است با نظرات سازمان        
. ، همسو يا اختالف داشته باشـد       منطبق

) با نام و يا بدون نـام (سرمقاله نبردخلق  
  .بيان كننده نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي         

  نبرد خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبــار و گزارشــهاي جنــبش كــارگران، 
ــار    ــران، اخب ــاركنلن اي ــران و ك مزدبگي
تحــوالت ايــران، عــراق ومــسائل بــين 
ــار و     ــه آن، اخبـ ــوط بـ ــي مربـ المللـ
ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر روز در         

  .سايت ايران نبرد بخوانيد
   

ه جهاني  در شبكسازمانآدرس 
  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي 
روز ايران و جهان، تحليل مسائل 

  روز، ديدگاهها
  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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بنا به گزارشهاي رسيده از داخل 
ايران، خامنه اي نيروي قدس را 
موظف كرده تا حمالت موشكي 
بيشتري عليه پناهندگان ايراني عضو 
سازمان مجاهدين خلق ايران در 

حمالت بايد در . ليبرتي سازمان دهد
آستانه سفر روحاني رئيس جمهور 

 در شركت براي نيويوركرژيم به 
. رت گيرداجالس مجمع عمومي صو

اجالس در نيمه دوم ماه سپتامبر 
شود و حمله به ليبرتي قبل  شروع مي

  . از آن انجام شود
 

در شرايطي كه رژيم آخوندي بعد از 
نمايش انتخابات رياست جمهوري با 
يك وضعيت بحراني مواجه است و 
به شدت تضعيف شده است، نياز 

 اپوزيسيون خود كشتارمبرمي به 
ژوئن  15رگبار حمله موشكي م. دارد

نيز همزمان با اعالم نتايج انتخابات، 
طراحي شده بود و فرمان نهايي 

 در پايان رأي گيري در روز كشلّي
  .ژوئن توسط خامنه اي صادر شد 14

عالوه بر اين سفارت رژيم در بغداد، 
 كميتهدولت عراق و به طور مشخص 

 در نخست وزيري را موظف سركوب
ر ليبرتي كرده تا فشارهاي خود را ب

افزايش دهد و از تأمين نيازهاي 
  . جلوگيري كندساكنانضروري 
 

 10به رغم سه حمله موشكي با 
ماه  6مجروح، بيش از  170شهيد و 

است دولت عراق به دستور رژيم 
ايران از تأمين حداقل الزامهاي 

. كند امنيتي در ليبرتي جلوگيري مي
 بازگرداندن ؛اين الزامها عبارتند از

تي وال حفاظ بنگالها، انتقال  17500
كالهها و جليقه هاي حفاظتي از 
اشرف به ليبرتي، انتقال حداقل 

 به ليبرتي، ساكنان پزشكيتجهيزات 
اجازه سازندگي در ليبرتي، گسترش 
مساحت ليبرتي، دو اليه كردن سقف 

بنگالها و وارد كردن جان پناههاي 
  .متر 2 متر در 2انفرادي 

  
ي، نه تنها يك بعد از سه حمله موشك

 بازگردانده نشده كمپتي وال به داخل 
 بعد از سومين حمله، دولت عراق بلكه

شروع به انتقال تي والها، كه پشت 
 انبار شده بود، به خارج كمپديوارهاي 

پناههاي   ورود جان. از منطقه كرده است
كوچك پيش ساخته نيز كه دولت عراق 
در حضور يونامي و كميساريا با آن 

 اوت متوقف 2قت كرده بود از روز مواف
دولت عراق حتي از ورود . شده است

 شن و بيل و كيسهوسايل اوليه مانند 
 براي ساختن جان پناههاي ساده كلنگ

  .كند نيز جلوگيري مي
 

 فروردين 16مقاومت ايران در اطالعيه 
وزير وقت (مصلحي «:  فاش كرد1392

در گزارش به دفتر خامنه اي ) اطالعات
 مالكي كرده است تأكيدر به عراق از سف

و فالح فياض اطمينان داده اند كه 
برگرداندن تي والهاي حفاظتي، گسترش 
مساحت و سازندگي در ليبرتي و وارد 

. » شن، ممنوع خواهد بودكيسهكردن 
اگر تي والها برده نشده بود، شمار 
شهيدان و مجروحان حمالت موشكي 

لها قبلي كه به طور عمده در داخل بنگا
 قرار گرفته اند، تركشمورد اصابت 

 و جليقه كالهاگر .  بودكمتربسيار 
حفاظتي به ليبرتي منتقل شده بود، 

 كه از ناحيه سر و صورت و سينه كساني
  مورد اصابت قرار گرفتند، مجروح نمي

همه عالئم از سوء نيت دولت . شدند
عراق براي گرفتن تلفات بيشتر از 

  .دهد  خبر ميساكنان
يم حمالت قبلي به ليبرتي نيز به تصم

دستور خامنه اي اتخاذ شده و اجراي 
عمليات و هماهنگي با دولت عراق، 

عهده نيروي قدس و سفارت رژيم در  به
نقل و انتقال  .بغداد گذاشته شده بود

 امكاناتمهمات و تيمها با استفاده از 
 و پليس عراق صورت كشوروزارت 

 ، النچرها وموشكها. گرفته بود
 بود كه انتقال فابريكسكوها همه 

  .  زيادي مي طلبدامكاناتآنها 
 

 تيرماه مقاومت ايران 4در روز 
 به كشورويدئويي كه از داخل 

. دست آورده بود را فاش كرد
 اين ويدئو كه پس از مكالمات

ژوئن، توسط پليس عراق 15حمله 
 گرفته شده و شليكاز محل 

نخست وزيري آن را به سفارت 
داد    نشان مي؛ده بودرژيم دا

 دولت كامل همكاريعمليات با 
عراق و نيروهاي امنيتي صورت 
گرفته و از مدتها پيش براي آن 

طبق . ريزي شده است  برنامه
ويدئو سكوهاي پرتاب از قبل در 
ساختمان نيمه ساخته يي كه به 
همين منظور آماده شده بود، نصب 
گرديده و مهاجمان با آسودگي 

 عمل كرده و كافيخيال و زمان 
 وسايل خود را كافيبا فرصت 

جمع آوري كرده و از محل رفته 
  .بودند
 

مقاومت ايران، بار ديگر با توجه 
 آمريكابه مسئوليت مستقيم دولت 

و ملل متحد در امنيت و سالمت 
 ليبرتي، از آنها مصرانه مي ساكنان

خواهد اقدامات الزم براي باز 
 به ساكنانگرداندن فوري همه 

شرف و تأمين حداقل الزامهاي ا
ورند آامنيتي در ليبرتي را به عمل 

تا از وقوع يك فاجعه انساني ديگر 
 كنونيدر شرايط . كنندجلوگيري 

كه فريب كوبلر مبني بر انتقال 
 به خارج از عراق ساكنانسريع 

فاش شده است، هر گونه تعلل در 
 به اشرف، ساكنانبازگرداندن 

  .ست ديگر اكشتاركمك به يك 
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 

  ايران
  )2013اوت19(1392 مرداد 28

 

  شهداي فدايي 

   شهريور ماه

تقـديري ـ ايـرج    ) اميـر (يعقوب : رفقاي فدايي
سپهري ـ علي ميرشـكاري ـ انـور اعظمـي ـ       

ــاعلي ـ اعظــم   الــسادات روحــي  محمــود باب
آهنگران ـ حسن سعادتي ـ پـروين فـاطمي ـ     

خچالي ـ شهريار و  طهمورث اكبري ـ جميل ي
احسن ناهيد ـ محمد مجيـدي ـ حميـد رضـا      
مالكي ـ احمد صادقي ـ محمدتقي برومنـد ـ      
بهنام رهبر ـ بهمن رهبر ـ محمدرضا فريـدي    
ـ سعيده كريمان ـ پرويز داوري ـ غالمحسين  
بيگي ـ حسن صالحي ـ علي رضا شاه بابـايي    
ـ ناصر فتوتي ـ محمـد سياسـي ـ حميدرضـا      

س كابلي ـ جواد كارشي ـ نادره ماهيگير ـ عبا
نـوري ـ عليرضـا پنـاهي ـ قاسـم معروفـي ـ        
ابـوبكر آرمـان ـ هوشـنگ احمـدي ـ رشـيد        

ـ بيژن جنتـي ـ مرتـضي    ) سمكو(يزدان پناه  
الـديني ـ قاسـم     خدامرادي ـ مصطفي شمس 

سيدباقري ـ عبدالرضا غفوري ـ عزيز محمـد    
ــري    -رحيمــي  محمــد تمــدن ـ اصــغر جعف

بـاركي ـ سـعيد رهبـري ـ      جزايري ـ خسرو م 
چـي ـ محمدرضـا سـتوده ـ        عليرضـا يـراق  

احمدرضا شعاعي ـ مهدي سميعي ـ ابوالفضل   
اياق ـ رشيد آهنگري ـ محمد تمـدن ـ      غزال

جمشيد ميرحيدري ـ يونس رمضاني ـ جـالل    
فتاحي ـ محمدعلي ابرندي ـ سياوش حسنوند   

 تـاكنون در  1350ـ ايـرج سـليماني، از سـال         
پرياليسم و ارتجاع و بـه وسـيله        مبارزه عليه ام  

مزدوران رژيمهاي شاه و خميني بـه شـهادت         
 . رسيدند

 

  ....چند رويدادنگاهي به 
  

 كـــارگر 18عـــام   ـ قتـــل    23/6/1360
پزخانه ساروقاميش به دسـت جاشـها و         كوره

  پاسداران
 ـ كشتار وحشيانه مردم روسـتاي   11/6/1358

ــه     ــي ب ــم خمين ــزدوران رژي ــط م ــا توس قارن
  خوند مالحسني سركردگي آ

فدائي خلـق ، نيوشـا فرهـي در         -30/6/1366
ــه اي در مجمــع   ــه شــركت خامن ــراض ب اعت
عمومي ملل متحد خود را به آتش كشيد و به          

  شهادت رسيد
ــماره دوره     10/6/1363 ــين ش ــشار اول  ـ انت

چهارم نبرد خلـق ارگـان سـازمان چريكهـاي      
  فدايي خلق ايران 

جهـاني   سـپتامبر ـ روز    1 شهريور برابر با 10
  صلح 

 به دستور ليبرتيطرح نيروي قدس براي حمله به 

 در اجالس روحاني شركتخامنه اي در آستانه 

  . ملل متحدعموميمجمع 


