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سركردگان نظامي و سياسي رژيم ايران 
پس از حمله تروريستي و جنايتكارانه به 
كمپ اشرف اقدام به تبليغات گسترده 
نموده و فتوحات خود شامل به رگبار 
بستن و قتل عام ساكنان غير مسلح اين 

سركرده سپاه . كمپ را شمارش كردند
تروريستي قدس در اجالس مجلس 

ف اين خبرگان شركت كرد و در توصي
. مهمترين عمليات سخن گفت

كارگزاران رژيم و به ويژه سركردگان 
سپاه پاسداران اين عمليات را مهم تر از 
عمليات مقابله با فروغ جاويدان كه آن 

اين . را مرصاد مي نامند، اعالم كردند
واقعيت است كه براي رژيم انجام چنين 
عمليات جنايتكارانه و قتل عام ساكنان 

اما سوال مهم اين .  بوداشرف، حياتي
است كه تبليغات گسترده و بي سابقه 
رژيم در مورد اين اقدام ضد بشري كدام 
هدف را دنبال مي كرد؟ در حالي كه 
دولت نوري المالكي با خدعه و نيرنگ 
مسئوليت اين جنايت را نپذيرفت، چرا 
رژيم با اين گونه تبليغات به ستاد 

نور فرماندهي اين عمليات نفرت انگيز 
تابانيد و آدرس دقيق آمران و عامالن 
اين جنايت را مشخص كرد؟ اين حد از 
تبليغات براي يك عمليات تروريستي 
كه برخي از قربانيان آن را دست بسته 
اعدام كرده اند، به هيچ وجه طبيعي و با 
معيارهاي تبليغات روي عمليات ويژه 

به طور مثال وقتي . همخواني ندارد
د را در تونس و يا عماد اسرائيل ابوجها

مغنيه را در سوريه طي يك عمليات 
پيچيده ترور كرد، به طور ساده خبر آن 
را منتشر و يدون آن كه مسئوليت اقدام 
خود را بپذيرد، با چند تحليل و تفسير 
التقاطي روند تبليغات را به سود خود و 

اما رژيم . به زيان قربانيان مديريت كرد
تي به اشرف در مورد يورش تروريس

بدون هرگونه شكاف و تناقض و به طور 
شفاف هم آمران و عامالن آن را معرفي 
كرد و هم به طور ممتد از اهميت 
سرنوشت ساز اين اقدام جنايتكارانه 

من براي اين سوالها تا روز . سخن گفت
 شهريور پاسخ قانع كننده 26سه شنبه 

  .  براي خودم نداشتم
  

 26سه شنبه حرفهاي خامنه اي در روز 
شهريور، در ديدار فرماندهان 
پيشكسوتان و پرسنل سپاه پاسداران 

  .چرايي اين همه تبليغات را روشن كرد
خامنه اي در ابتدا با يك سلسله مغلطه 
و دروغ، تضاد اصلي و كانون ستيز در 
ايران را مثل همه مستبدان به خارج 

چالش اصلي، مقابله «:ربط داد و گفت
ام شوق آفرين انقالب نظام سلطه با پي

اسالمي يعني خودداري از ظلم و مظلوم 
  او مثل هميشه تضاد . »واقع نشدن است

بين مردم ايران با رژيم كه تضاد و 
چالش اصلي است را ناديده گرفت تا 
سيماي واليت مستبدانه اش را پنهان 

  .كند
  

ولي فقيه سپس از خدمات سپاه به 
سپاه به «:واليتش تمجيد كرد و گفت

موازات تربيت با هوش ترين و قوي 
ترين فرماندهان و استراتژيستهاي 
نظامي، در عرصه هاي غير نظامي نيز با 
تدبير ترين و بهترين مديران را تربيت 
كرد و در اختيار دستگاههاي حاكميتي 

اين تشكيالت قوي بنيه، هيچ ....قرار داد
گاه به بهانه هايي نظير بروز تغييرات در 

ت تغيير در داخل، از راه جهان و ضرور
اين كه ....اصلي و صحيح منحرف نشد

دنيا تغيير كرده است نمي تواند بهانه اي 
براي تغيير آرمانها و اهداف شود و راه 

  ».درست طي شده را تغيير دهد
خامنه اي پس از دل گرمي دادن به 
پشتيبان اصلي واليتش، وارد 

در اين مورد ابتدا . موضوعهاي روز شد
را فعالً از مداخله در دسته بنديهاي سپاه 

درون نظام منع و البته تاكيد كرد كه 
او . رژيم است» بازوي نگهبان«سپاه 
ضرورتي ندارد سپاه در عرصه «:گفت

سياسي فعاليت كند، اما پاسداري از 
نيازمند ] بخوانيد واليت فقيه[انقالب 

شناخت دقيق واقعيتهاست بنابراين نمي 
ازوي نگهبان شود مجموعه اي كه ب

است، درباره ] بخوانيد ارتجاع[انقالب 
جريانهاي گوناگون انحرافي، غير 
انحرافي وابسته و يا ديگر جريانهاي 
سياسي، چشمي بسته و نابينا داشته 

  .»باشد
  

 شهريور 30چند روز بعد در روز شنبه 
سپاه پاسداران با صدور بيانيه اي اعالم 
كرد كه  از هر اقدامي كه براساس 

عزت، «و بر مدار » دستور رهبر«
باشد حمايت » حكمت و مصلحت

  .خواهد كرد
در اين بيانيه به حسن روحاني هشدار 

ژستهاي «داده شده كه در برابر 
ديپلماتيك و به ظاهر مشتاقانه كاخ 
سفيد براي تعامل با نظام جمهوري 

عمل » هوشمندانه«به طور » اسالمي
  .كند

و باالخره ولي فقيه حرف اصلي اش 
براي سركردگان سپاه را باال آورد و 

عرصه ديپلماسي، عرصه لبخند و «:گفت
درخواست مذاكره و مذاكره است اما 
همه اين رفتارها بايد در چارچوب چالش 

با مساله اي ....اصلي فهم و درك شود
كه سالهاي پيش نرمش قهرمانانه 

كت در خواندم موافقم چرا كه اين حر
مواقعي بسيار خوب و الزم است اما با 

  .»پايبندي به يك شرط اصلي

كه مورد تعريف » نرمش قهرمانانه«اين 
و تفسيرهاي گوناگون قرار گرفته 

  چيست؟
آيا خامنه اي هنوز واليتش را در شرايط 

مي داند و از موضع » بدر و خيبر«
قدرت اين سياست را توصيه مي كند و 

شعب «ه، ضعف و يا در شرايط محاصر
  ؟»طالب ابي

آيا اين نرمش قهرمانانه آن گونه كه 
اكبر تركان، مشاور حسن روحاني 

ترين  پرشكوه«ارزيابي مي كند تكرار 
كه خامنه اي » نرمش قهرمانانه تاريخ

آن را در مورد صلح امام دوم شيعيان با 
  . بكار برده، است معاويه

 در 1379خامنه اي در ارديبهشت سال 
نه ...امروز «: بزرگ تهران گفتمصّلاي

اگر در -آمريكا و نه بزرگتر از آمريكا 
 قادر نيستند -قدرتهاي مادي باشد

اي مثل حادثه صلح امام حسن را  حادثه
اين جا . بر دنياي اسالم تحميل كنند

اگر دشمن زياد فشار بياورد، حادثه 
آيا امروز . »كربال اتفاق خواهد افتاد
 تنگ شده كه عرصه بر خامنه اي چنان

صلح «، »قيام حسيني«او به جاي 
  را انتخاب كرده است؟» حسني

  
آيا اين نرمش قهرمانانه آن چنان كه 
علي الريجاني تفسير مي كند 

مندانه با تاكتيك جديد  استراتژي عزت «
و استراتژي نظام در حوزه هسته ... است

و نرمش ....كند اي هيچ وقت تغيير نمي 
تيكها است نه قهرمانانه تغيير تاك

  .»استراتژي نظام

نرمش قهرمانانه در شرايطي مطرح مي 
ما «شود كه به گفته حسن روحاني 

 ميليون بشكه 2.5كشوري هستيم كه 
فروختيم و امروز اين رقم به  نفت مي

كمتر يك ميليون بشكه رسيده است، 
 ميليون تن 7.5آن هم در سالي كه بايد 

 25ايسنا، دوشنبه .(»گندم وارد كنيم
به اين مساله اصلي داخلي بايد ) شهريور

مساله سوريه «به اين تاكيد روحاني كه 
تنها محدود به يك كشور كوچك 
نيست، بلكه سرنوشت يك منطقه بزرگ 
است كه حتي ممكن است سرنوشت 

. را هم اضافه كرد» جهاني را رقم بزند
  )همان جا(

  
نگاهي به حرفهاي پاسدار نقدي، 

 مي كند كه بر سركرده بسيج، مشخص
خالف خالي بنديهاي اين سركرده 
نيروي سركوبي، شرايط براي ولي فقيه 

نقدي مي . به شدت نامناسب است
يك ) ع(هرچند صلح امام حسن «:گويد

اقدام مقدس، هوشمندانه و الهي است و 
كنيم ولي آن مورد  به آن افتخار مي

مربوط به روزگاري 
است كه مردم دور و 

اطر خ بر واليت را به
 بصيرتي رها  بي

كردند و سرداري 
براي مقاومت نمانده 
بود، نه براي مردم 
قهرمان، دالور و 
بصير ايران كه با 
همه وجود در 

اند و هر جوان  صحنه
شان سرداري  بسيجي 

پا به ركاب براي 
فتوحات بزرگ 

  .»است
همين سخنان به 
ظاهر از موضع 
قدرت، عالمت ضعف 

در . را ظاهر مي كند
يروي قابل حقيقت ن

اتكا براي خامنه اي 
فقط بخشي از سپاه و 
نيروي بسيج است كه 
بايد با درآمدهاي 
نفت تغذيه و براي پاسداري از واليت 

تحريمها روز به . آماده هر جنايتي باشند
روز قدرت مالي خامنه اي براي پروار 
كردن نيروهاي سركوبي را محدود كرده 

د  خرداد هم نشان دا24انتخابات . است
كه خامنه اي و باندهاي نزديك به او 
. فاقد نيروي اجتماعي قابل محاسبه اند

بنابرين اگر استدالل پاسدار نقدي را 
  مبنا قرار دهيم، نرمش قهرمانانه اسم 

  3بقيه در صفحه 
  

  ......يادداشت سياسي 

  است؟» نرمش قهرمانانه«آيا حمله به اشرف هزينه 
  مهدي سامع
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در يكي از آخرين موضعگيريها عليه 
حمله نظامي به رژيم متحد خود سوريه، 

انبار "آيت اهللا خامنه اي منطقه را 
ي ناميد كه جنگ همچون "باروت

اينك .  در آن عمل خواهد كرد"جرقه"
چنين مي نمايد كه پيش بيني او به 

 تهديد جنگ "جرقه"واقعيت پيوسته و 
ي "م القرااُ"در انبار خرجهاي انفجاري 

  . خود وي افتاده باشد
به همان ميزاني كه رژيم جمهوري 

بيشتر فرو مي  اسالمي در بحران سوريه
رود، وابستگي پارامترهاي سياست 
داخلي آن به سرنوشت رژيم بشار اسد 

سخنان . نيز اجتناب ناپذير تر مي شود
بي پيشينه آقاي رفسنجاني عليه دولت 

اين سوريه، كوششي در جهت تغيير 
معادله و جابجايي وزنه هايي است كه 
رژيم مالها در كفه سياست خارجي خود 

با اين حال، چنين نمي . گذاشته است
نمايد كه جمهوري اسالمي يك 
چرخش سياسي در برخورد به بحران 
سوريه را در پيش داشته باشد يا بتواند 
به سادگي خود را از رشته هاي 

  . وابستگي به آن برهاند
ين رو، كانون بحراني مزبور همچنان از ا

با واسطه، بر تحوالت داخلي، مناسبات 
خارجي و تدبيرهاي استراتژيك رژيم 

مسيري كه . واليت فقيه تاثيرگذار است
جنگ اسدها عليه شهروندان سوريه 
خواهد پيمود و دامنه اي كه مداخله بين 
المللي در اين بحران خواهد يافت، 

  . ا نيز جهت مي دهدپارامترهاي مزبور ر
  

  علني شدن اختالف
آقاي رفسنجاني در جريان يك 
سخنراني كه ابتدا از سوي منابع خبري 
نزديك به باند وي منتشر و پخش 
گرديد، دولت سوريه را به استفاده از 

 كشور خود "مردم"سالح شيمايي عليه 
اين سخنان در حالي ايراد . متهم كرد

د سالح مي گرديد كه موضوع كاربر
شيمايي توسط رژيم اسد در حومه 
دمشق، به يك مساله بين المللي تبديل 
گرديده و حمله نظامي آمريكا را به 
مثابه پيامد اين اقدام روي ميز گذاشته 

اين امر، حساسيت رويكرد وي كه . بود
آشكارا با خط رسمي حكومت همخواني 

  . ندارد را به دوچندان افزايش مي داد
عد سخنان خود را تكذيب او چند روز ب

كرد، امري كه به راستي شگفتي آور 
اين تقريبا به شيوه آقاي . نيست

رفسنجاني براي اعالم مواضع دردسر 
ساز بدل گرديده كه ابتدا آن را طرح و 
علني كرده و پس از اطمينان از انتقال و 
تاثير گذاري بر مخاطبان، پس مي گيرد 

يگري تا آن را در شكل و بسته بندي د

چرخه مزبور تا . دوباره مطرح سازد
 -زماني كه رويكرد وي به نتيجه مادي 

 دست نيابد، به گردش -مثبت يا منفي 
  . خود ادامه مي دهد

در اين باره نيز رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مي توانست مطمين باشد 
كه سخنانش بازتاب الزم را يافته و پيام 

ت وجود اختالف در دستگاه قُدر
جمهوري اسالمي بر سر سياست آن در 

گُفته هاي . سوريه را ارسال كرده است
وزير خارجه جديد رژيم مالها در مورد 

 كه "اشتباهات بزُرگ حاكميت سوريه"
همزمان با سخنان آقاي رفسنجاني 
انتشار يافت، ابتكار وي را پشتيباني 
كرده و گمانه تصادفي يا سطحي بودن 

  . ردآن را برطرف مي ك
  

  محرك
محرك آقاي رفسنجاني را آميزه اي از 
منافع ويژه باندي و نگرانيهاي فراگير 

غرق شدن . حكومتي تشكيل داده است
هر چه بيشتر جمهوري اسالمي در 
جنگ داخلي سوريه، پشتيبانان اين 

 -سياست و نيروهاي فعال در آن را كه 
به دليل خصلت ميليتاريستي مداخله 

 نظامي و امنيتي دارند و  منشا–خارجي 
گرد بيت آقاي خامنه اي تمركُز يافته 

در اين حالت و به . اند، تقويت مي كند
موازات تقدم يافتن نيازها و ضروريات 

 "عقبه استراتژيك"سياسي و اقتصادي 
 –و تنش خارجي، دولت رفسنجاني 

روحاني در كادر شرايط جديد قالب 
 گيري شده و قُدرتي كه پس از نمايش

انتخابات به گونه فُرمال به دست آورده 
  . را به صورت واقعي از دست مي دهد

در اين حالت، برگ برنده اين باند كه بر 
آن تحرُك در سياست خارجي و كاهش 
تنش در ستيزه هسته اي نقش بسته، به 
كارتي بي مصرف تبديل شده و صاحبان 
آن نيز به ايفاگران نقشهايي زايد بر 

.  فرو مي كاهند"امنظ"صحنه سياسي 
در حالي كه جناح به قُدرت رسيده 
تالش مي كند به طرفهاي خارجي رژيم 
نشان دهد كه توانايي تصميم گيري در 

 را دارد و مي "نظام"باره سياست اتُمي 
تواند به مثابه طرف مذاكره جدي به 
حساب آورده شود، آتش افروزي فعال 
جمهوري اسالمي در يك بحران بين 

 ديگر، اين ادعا را به ُكلي بي المللي
چه، . اعتبار و اتكا ناپذير مي سازد

افزايش بار تنش و ايجاد ميدانهاي 
جديد درگيري، سازگاري زيادي با 
سياست تنش زدايي كه از جانب دولت 
جديد اعالم گرديده و تابلوي بيروني آن 
با مهره سازي و تغييرات اداري رنگ 

  . آميزي مي شود، ندارد
طبان خارجي در تحليل اين وضعيت مخا

ناهمگون، دو برداشت مي توانند داشته 

باشند؛ يا باند آقاي رفسنجاني در پي 
فريب دادن طرفهاي مذاكره اش است و 
رژيم به مدد آن بازي دوگانه اي را 
پيش مي برد و يا اينكه دايره نُفوذ و 
تاثيرگذاري آقايان رفسنجاني و روحاني 

آنچه است كه وانمود بسيار محدودتر از 
هر دو . مي كنند يا مايل هستند باشد

احتمال، كُمكي به تقويت جايگاه آنها 
نمي كند و امكان دستيابي به توافُقهاي 
جدي با نتايج مشخص با آنان را در 

اين بدترين . دسترس قرار نمي دهد
ي سناريويي است كه مي تواند برا

چه، باند .  اتفاق بيافتد"ناجي"استراتژي 
آقايان رفسنجاني و روحاني، نه در 
سياست و نه در اقتصاد طرحي ديگري 
جز كاهش تحريمها و خارج شدن از 
. بحران به كُمك محرك خارجي ندارد

بدون اين فاكتور پايه اي، زوال آنها در 
  . قُدرت از پيش برنامه ريزي شده است

  
  "نظام"موجوديت زيانبار براي 

از سوي ديگر، كشيده شدن همه جانبه 
تر جمهوري اسالمي به درگيريهاي 
سوريه و تبديل شدن آن به يكطرف 

 را نيز شريك همه "نظام"نزاع، 
ريسكهايي مي كند كه اين بحران به 
طور عيني پديد آورده و يا آبستن آن 

محاسبه سود و زيان رژيم تا . است
 اخبار خوبي همين لحظه دربرگيرنده

از هنگام شروع . براي آن نيست
خيزشهاي توده اي در سوريه و سپس 
آغاز نبردهاي مسلحانه از دو سال پيش، 
جمهوري اسالمي ناچار گرديده براي 
نگه داشتن متحد خود در قُدرت، گام به 

  . گام هزينه بيشتري صرف كند
 "نظام"ليست مخارج رژيم اسدها براي 

ي بدون عوض براي از كُمكهاي ميليارد
خريد مواد غذايي و تسليحات تا ارسال 
اسلحه و در انتها اعزام مزدور براي 

كُمكهاي مزبور . دمشق را در برمي گيرد
مستقل از بار مالي آن براي حكومتي 
كه خود با يك بحران عميق اقتصادي 
روبرو است، هزينه سياسي سنگيني نيز 
در بر دارد كه به صورت نارضايتي 

جتماعي شهروندان زير فشار از گُشاده ا
دستي نابجاي حاكمان و ژرفش 
مرزبنديها با آن در سياستهاي 

بر . استراتژيك و حياتي بازتاب مي يابد
شرايط نامطلوب مزبور، اين واقعيت 
ناخوشايند نيز افزوده مي شود كه 
كُمكهاي همه جانبه رژيم جمهوري 
اسالمي به رژيم سوريه، حتي به اندازه 

ك ميليمتر نيز به نزديك شدن آن به ي
ثبات ياري نرسانده است؛ برعكس، با 
هر گامي كه آقازاده ها اسد براي 

  چيرگي بر بحران با توسل به زور و 
  4بقيه در صفحه 

  

  

آيا حمله به اشرف 

  هزينه 

» نرمش قهرمانانه«

  است؟
  

  2بقيه از صفحه 
  

  .رمز نوشيدن جام زهر مي تواند باشد
  

ن زود باشد كه بتوان در مورد شايد اكنو
ميزان، كميت و كيفيت نرمش قهرمانانه 

اما اين . يك حكم قطعي صادر كرد
سياست چه تاكتيكي و لحظه اي و چه 
دراز مدت و بيان كننده عقب نشيني در 
. مساله اتمي باشد، هزينه خواهد داشت

اين روزها در توضيح نرمش قهرمانانه 
رسانه تصويري در سايت پارسينه كه 

مربوط به نيروهاي سركوبي و حزب 
الهي است منتشر شد كه به نظر مي 
رسد يكي از سركردگان بخش سياسي 

در اين ارزيابي . سپاه ترسيم كرده است
سوريه، «امتيازات غرب به رژيم ايران 

و امتيازات » پادگان اشرف و تحريمها
حقوق بشر از طريق «رژيم به غرب 

 سياسي و آزادي تعدادي از زندانيان
»  درصد20تعليق احتمالي غني سازي 

گرچه اين ارزيابي . برآورد شده است
بيان كننده تمام واقعيت نيست، اما 
اعتراف به اين است كه حمله به كمپ 
اشرف يكي از اقالم هزينه اي است كه 

بايد » نرمش قهرمانانه«براي پيشرفت 
پرداخت شود و چه بسا كه بخش اصلي 

پيش هم خميني در  سال 25. آن باشد
مقابل نوشيدن جام زهر، زندانيان 

هم خميني و . سياسي  را قتل عام كرد
هم خامنه اي براي اين كه هزينه عقب 
نشيني خود را كاهش دهند، اقدامي 

» ضد«انجام مي دهند كه هزينه نيروي 
نظام را افزايش داده و از اين طريق 
. امنيت در عقب نشيني را تامين كنند

نرمش «هنوز روشن نيست كه براي من 
خامنه اي يك مانور » قهرمانانه

تاكتيكي و سركار گذاشتن غرب بر بستر 
راهبرد ساخت سالح اتمي است و يا 
. يك عقب نشيني اساسي در اين مورد

اما در هر حالت خامنه اي براي طرح 
اين مساله نياز به يك اقدام جنايت 

او در روز . كارانه و البته بزدالنه داشت
پذيرش پيروزي حسن روحاني هم به 

  .  كمپ ليبرتي حمله كرد
همه ستمگران و مستبدان هزينه تامين 
امنيت خود را با سركوبي ستمديدگان و 

اما اين . آزاديخواهان پرداخت مي كنند
واقعيت بيان كننده تمام ابعاد مبارزه 

پايداري و مبارزه بي . براي رهايي نيست
براي باالئيها امان پائينيها شرايط زيست 

را روز به روز محدود تر مي كند و 
سرانجام ديكتاتورها را ارابه قدرت به 

براي خامنه اي هم از اين . زير مي كشد
  . سرنوشت گريزي نيست

  .....سرمقاله 

  جرقه در انبار باروت اُم القرا
 منصور امان
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حمله مسلحانه به كمپ 

  اشرف را محكوم مي كنيم
  

 شهريور، نيروهاي 10از اولين ساعات امروز يكشنبه 
سركوبگر نوري المالكي اقدام به حمله مسلحانه به 

اين حمله .  تن از ساكنان كمپ اشرف نمودند100
جنايتكارانه بر خالف توافقهاي صورت گرفته با 

روريستي ساكنان و در هماهنگي كامل با سپاه ت
بر . قدس، تحت امر خامنه اي صورت گرفته است

اساس اخبار دريافتي در اين يورش وحشيانه تا اين 
 تن از 23)  شهريور10 صبح يكشنبه 9(لحظه 

مجاهدان دلير شهر اشرف به شهادت رسيده و دهها 
تن ديگر مجروح شده كه حال بسياري از مجروحان 

  .به شدت وخيم است
هيد عبارتند از زهره قائمي،  تن از مجاهدان ش19

گيتي گيوه چيان، ميترا باقرزاده، ژيال طلوع، فاطمه 
كامياب، مريم حسيني، مهدي فتح اهللا نژاد، مجيد 
شيوياري، عظيم نارويي، رحمان مناني، حسن جباري، 
سعيد اخوان، حسين رسولي، ناصر حبشي، علي اصغر 
مكانيك، علي محمودي، ابراهيم اسدي، عليرضا 

  ويس و محمود رضا صفويخوشن
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با محكوم كردن 
اين حمله جنايتكارانه كه مصداق كامل جنايت عليه 
بشريت است، از سازمان ملل متحد خواستار اقدام 
فوري جهت جلوگيري از ادامه كشتار ساكنان كمپ 

  . اشرف مي باشد
اهد سازمان ما شهادت قهرمانانه زنان و مردان مج

شهر اشرف را به خانواده اين شهدا، به سازمان 
مجاهدين خلق ايران و به همه آزاديخواهان تسليت 

  .مي گويد
  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  2013 اول سپتامبر - 1392 شهريور 10يكشنبه 

  
اسامي شهداي يورش تروريستي به 

  اشرف
حسين سلطاني، امير حسين افضل نيا، بيژن ميرزايي، 

  . ناصر كرمانيان و امير نظري
زهره قائمي، گيتي گيوه چيان، ميترا باقر زاده، ژيال 
طلوع، فاطمه كامياب، مريم حسيني، مجيد شيوياري، 
عظيم نارويي، رحمان مناني، حسن جباري، سعيد 
اخوان، حسين رسولي، ناصر حبشي، علي اصغر 
مكانيك، علي محمودي، ابراهيم اسدي، مهدي فتح 

د، عليرضا خوشنويس و محمود رضا صفوي، اهللا نژا
اصغر عمادي، شهرام ياسري، سعيد نورسي، سيد علي 
سيد احمدي، سيروس فتحي، حيدر گرمابي، كوروش 

نبي . سعيدي، علي فيض شبانگاهي و حميد صابري
سيف، هادي نخجيري و شاهرخ اوحدي، علي اصغر 
قديري شجاع متولي، مهرداد جعفر زاده، محمد 

م رضواني، احمد بوستاني، حسين مدني، گرجي، قاس
ناصر سرابي، قباد سعيد پور، ياسر حاجيان، عليرضا 
پورمحمدي، اردشير شريفيان، احمد وشاق، فريبرز 

  .شيخ االسالم، حميد باطبي و حسن غالمپور
  

 گروگان عمليات جنايتكارانه در 7اسامي 

  اشرف
وجيهه كرباليي، محبوبه لشكري، فاطمه سخايي، 

طهوري، ليال نباهت و صديقه ابراهيم پور و فاطمه 
 .كمال نيكنامي

قتل عام 

سروهاي  

ايستاده ي 

اشرف، جنايت 

عليه بشريت 

  است
   

  زينت ميرهاشمي 
   
  

اي سرو آزاده، اين رسم توست كه 
  .....ايستاده بميري

حمله جنايتكارانه در بامداد روز 
 شهريور به مجاهدان 10يكشنبه 

ط ساكن در كمپ اشرف، توس
 بار ديگر  مزدوران نوري المالكي

بر ورشكستگي رژيم واليت فقيه 
اين يورش . نقطه تاكيد گذاشت

نشان دهنده ميزان ترس رژيم از 
مبارزاني است كه صدها كيلومتر 
دورتر از كاخ ولي فقيه بدون 
سالح و بي دفاع پايداري كرده و 

  . به ديكتاتوري تسليم نشدند
   

رخالض به رگبار بستن زخميها، تي
زدن و ربودن ساكنان كمپ 
اشرف، جنايت عليه بشريت و 

جنايت جنگي است كه هيچ كس  
را نمي تواند در برابر خود ساكت 

به ويژه اين كه حضور . بگذارد
 تن از مجاهدان در اشرف 100

. محصول يك توافق بوده است
بنابرين عالوه بر سپاه تروريستي 
قدس و دولت المالكي، دولت 

 در اين اقدام جنايتكارانه آمريكا نيز
  . مسئول است

در حالي كه به كارگيري سالح 
شيميايي توسط بشار اسد انزجار 
عمومي را برانگيخته و احتمال 
حمله به پايگاههاي نظامي رژيم 
سوريه وجود دارد، حمله به كمپ 
اشرف معناي بيشتري پيدا مي 

واقعيت اين است كه ترس . كند
مي از سراپاي رژيم جمهوري اسال

حمله به پايگاههاي نظامي بشار 
  .اسد فرا گرفته است

يورش وحشيانه ديروز سيماي 
رژيم واليت فقيه و مزدورانش در 
عراق را نشان داد و همزمان 
پايداري و شهامت كساني كه با 
دستان خالي اين چنين در برابر 
ديكتاتوري مي ايستند و نه مي 

  گويند را هم برجسته كرد
  

   شهريور11وشنبه فراسوي خبر د

  

  جرقه در انبار

  باروت اُم القرا
  3بقيه از صفحه 

تحميل برداشته اند، رشته ديگري از 
اقتدار حكومت آنها از هم گُسسته و 
شكافهاي بيشتري در پايه هاي نظم 

  .حزب بعث پديد آمده است
گونه تصاعدي در حال افزايش 

ميزان شتاب و شدت گردش . است
رخه را مي رژيم مالها در اين چ

توان از سوزاندن كارت حزب اهللا 
  لُبنان در آتش

براين اساس، بحران سوريه براي 
جمهوري اسالمي به قُماري تبديل 
شده است كه خرج بازي در آن به 
 جنگ داخلي سوريه دريافت كه به

اُميد كسب موفقيتهاي نظامي عليه 
. مخالفان اسد صورت گرفته است

به اين ترتيب، اين گُروه جنگ 
ساالر كه تاكنون ساختار و آرايش 
شبه نظامي خود را با پايان دادن به 
اشغال خاك لُبنان از سوي اسراييل 
توجيه مي كرد، اكنون در شكل يك 
باند مزدور نيروي خود را به گونه تام 

ام به خدمت دولت سوريه و تم
گذاشته و دوش به دوش آن به 
كشتار قيام كنندگان عرب مي 

  .پردازد
اين واقعيت كه نه فقط پدرخوانده 
هاي حزب اهللا در تهران، بلكه خود 
اين جريان نيز تحرُكات نظامي 
خويش در خاك سوريه را با 
مشاركت القاعده و جريانهاي وابسته 

ور به آن در جنگ داخلي اين كش
توضيح مي دهد، به روشني طبقه 
بندي كه حزب اهللا در آن مي 
گُنجد، يعني مزدوران بنيادگراي 
خارجي را براي افكار عمومي جهان 
عرب به طور عام و لُبنان به گونه 

  .  وِيژه روشن مي سازد
در همين حال، همدستي اين گروه 
بنيادگراي شيعي با رژيم اسد، 

كه همچون بنزيني عمل مي كند 
 –روي آتش جنگ فرقه اي شيعه 

سني از لُبنان تا عراق ريخته مي 
 "نظام"اين زاويه از مداخله . شود

در سوريه، در كنار مشاركت 
جنايتكارانه آن در سركوب و به 
خون كشيدن خيزش مردم سوريه، 
هزينه سياسي ديگري است كه 
رژيم جمهوري اسالمي در شكل 

ب انزواي هرچه بيشتر در جهان عر
و گُسترده و فشُرده شدن صف بندي 
عليه آن خود را به نمايش گذاشته 

نيازي به يادآوري نيست كه . است
آرايش مزبور چگونه بر ديگر پهنه 
هاي درگيري رژيم مالها در صحنه 

  . بين المللي تاثير مي گذارد
  

  پراگماتيسم بدون چشم انداز 
اين زاويه مهم از پيامدهاي صف 

ر كنار بشار اسد،  د"نظام"آرايي 
ميداني است كه طيف ميانه قُدرت 

در آن مي تواند مانور دهد و خواهان 
. اصالح سياست كُنوني گردد

استدالل افرادي همچون آقاي 
رفسنجاني كه پيشينه خوراندن 

 پايان دادن به جنگ با "جام زهر"
عراق به آقاي خُميني را در كارنامه 
دارد، بسيار روشن است؛ با وجود 

ديكي استراتژيك به رژيم بعث نز
سوريه و مفيد بودن شخص بشار 
اسد براي هدفهاي حكومت، 

 "حفظ نظام"ارجحيت اما هميشه با 
است و ريسك هر سياستي تا آنجا 
مي تواند پذيرفته شود كه موجوديت 

  . رژيم را به خطر نياندازد
سخن مزبور به مفهوم آن نيست كه 
آقاي رفسنجاني و دوستان با 

 و به "عقبه استراتژيك"تراتژي اس
بيان روشن تر، ايجاد پايگاه هاي 
صدور بحران و ُشعبه هاي باجگيري 

انتقاد . سياسي در منطقه مخالفند
آنها به رقيبانشان اين است كه راه 
هاي ديگري جز بشار اسد هم براي 
حفظ منافع جمهوري اسالمي در 
سوريه وجود دارد، مشروط به آنكه 

لگرايانه به بحران اين  عم"نظام"
كشور بنگرد و ناگُفته پيداست كه 
هدايت اين سياست فرضي را چه 

  .   كساني در دست خواهند داشت
با اين حال، چاره جويي مصلحت 
گرايانه براي دوران پس از اسد، به 
پرسش در باره ميزان شانس رژيم 
واليت فقيه براي ايفاي نقش در 

اقعيت و. اين آينده پاسخ نمي دهد
اين است كه براي پشتيباني از 
هدفهاي خسارت بار رژيم جمهوري 
اسالمي در سوريه كه در تضاد با 
منافع مردم آن قرار دارد، بيشتر از 
دو مدل دولتي را نمي توان متصور 

يا رژيمي قُدرتمند و مستبد، جا : شد
گرفته در ساختار سياسي يكپارچه از 

 يا نوع حكومت فعلي اين كشور و
دولتي ضعيف، تركيب شده از گروه 
هاي فشار و پدرخوانده هاي پر 

  . نُفوذ، شبيه دولت ائتالفي لُبنان
  

  برآمد
انتقاد جناح ميانه در دستگاه قُدرت 
رژيم جمهوري اسالمي به سياست 
حاكم در برخورد به بحران سوريه، 
روشن ترين تاثير بيروني پيوند 

 نيز بحران مزبور با آرايش داخلي و
اين جناح . درگيري هسته اي است

به همان اندازه كه در شناخت 
مشكل، ارتباط اين پارامترها با 
يكديگر را كشف كرده، در نُسخه 
اي كه مي پيچد از آن فاصله مي 
گيرد و به گونه نااُميدانه در پي حل 
جداگانه بحران سوريه و معضل 

امكان چنين . رژيم اسد برمي آيد
 در ذهن كساني كه انتزاعي فقط

مايل به پرداخت صورت حساب 
در . شان نيستند، زيست مي كند

جهان واقعي، هنگامي كه كسي به 
پاي صندوق مي آيد، بايد دست به 

  . جيب ببرد
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بند  كشتزار زد و

با خون 

اپوزيسيون آبياري 

  مي شود
  

  جعفر پويه
  
 مي رژي داخلوني چهره و دكوراسرييتغ
 ي المللني در مجامع بشي نمايبرا
 پنهان خود را به ي هي زود رواريبس
 ني كه اي رنگيرقهايب.  گذاشتشينما

 ي شود و برايسالها دست به دست م
 گردد، ي توده مردم افراشته مبيفر
 ي بازي شامورتكي از شي بيزيچ
 ي جمهورمي رژتي واقعراي زست،ين

 آن نهفته كه ي در قانون اساسيماسال
 قرار ي را ركن اساسهي مطلقه فقتيوال

 حساب، هر هو و نيبا ا. داده است
 اصالح در اي ريي تغهي با دستمايجنجال

 يمي رژني چنيچهارچوب قانون اساس
 ي دروغ بزرگ براكي جز يزيچ

 گراني خاك به چشم داي ياركالهبرد
  . نخواهد بوددنيپاش
 ي دولت از محمود احمداستي رضيتعو

 معروف به دون،ي حسن فرخينژاد به ش
 با محمل هاي بازني از هميكي ،يروحان

 وراني از پايحسن روحان.  استرييتغ
 و از افراد مورد مي كهنه كار رژياسيس

هرچند .  استي خامنه اي علدياعتماد س
 و ي به رفسنجانكي نزديير اجرااو در كا

 ي او سازماندهيتحفاظدر شعاع حوزه اس
 ميشده بود، اما همزمان اعتماد رهبر رژ

در انتخابات دور .  داشتسهي در كزيرا ن
 كه دي پسندي مي اگر چه خامنه اديجد
 كهي تر به خود را بر اركي نزديفرد

 اوضاع يختگيدولت بنشاند، اما بهم ر
 و كسوي از ياخل دي و اقتصادياسيس

 ريدرگ انهي كه در منطقه خاورميبحران
 از ي المللني بي و فشارهامياست و تحر

 سازش كي او را ناچار به گر،ي ديسو
 ل،ي دلنيبه هم.  نموديهرچند موقت
 سكاندار دولت شد تا مگر يحسن روحان

 برون رفت از مخمصه ي برايراه چاره ا
  . شودداي گرفتار آن شده، پمي كه رژيا

 كشاندن ي براي حسن روحاني هاوعده
 و موج ي راي صندوقهايمردم به پا

 ي كار داخلني رنگمانكاراني او و پيساز
 رنگ باخته اند و گري اكنون د،يو خارج

.  كنندي را افشا مدي دولت جدتيواقع
 و نهي كابنشي را در چي رنگ باختگنيا

 ي مي حسن روحاني شدن قولهايياجرا
  .دي ديشود به خوب

  

 ي اجتماعي فشار براديشدت

  كردن سركوب

 ارشاد دولت حسن ري وز،ي جنتيعل
 ي دهن پركني كه در ابتدا قولهايروحان

 كرده بود، دواري را امياري داد و بسيم
 شي را پينيبه سرعت راه عقب نش

 خود را پس يگرفت و اكثر وعده ها
 كتاب در يزياو در مورد مم. گرفت

ما ": بود گفته "آسمان" هيگفتگو با نشر
بايد . برداريم قبل از چاپ را يبايد مميز
 را به طور شفاف ي قانونيچارچوبها

  بيان كنيم و در اختيار ناشران قرار دهيم 
  
 داشته ي خود تنظيم،ي آنها به نوعتا

  ".باشند
 ي كه سعي روز بعد از اظهارات جنتچند

 سانسور را به دست غي كرد تا تيم
ساب ناشران بدهد و آنها را طرف ح

 ري و صاحبان قلم كند، دبسندگانينو
 ناشران و كتابفروشان در هياتحاد

 يناشران نم":  گفتيواكنش به و
  ".خواهند مسوول سانسور كتابها باشند

 خودش ي به سوي جنتري تنكهي از اپس
 را كنار گذاشت يستيكمانه كرد، رودربا

 كي يزيبارها گفته ام مم": و گفت
ده دولت  است كه به عهيتياصل حاكم

 قبل چاپ را يزي مممي توانينم... است 
  ".ميحذف كن

 كار حساب اهل قلم ينجاي تا انگونهيبد
 دي شد و مشخص گردهيبا دولت تسو
 ي برادي دار و دسته جديكه وعده ها

 نبوده كه به شي بياهل قلم حرف مفت
 گري شده و حاال كه داني روز بيمقتضا

 به تكرار يازيخرشان از پل گذشته، ن
 همه ي جنتن،ي از اريغ. آن ندارند

 ني خود را از بي فرهنگيمعاونتها
 انتخاب ي حكومتيروهاي ننيمرتجع تر

 مي در رژرييكرد تا مشخص كند تغ
  . به چه معناستهي فقتيوال
 گذشته از ي حال، در هفته هاني همدر

 ي رسد كه گشتهايسراسر كشور خبر م
 ي را براشاني مزاحمتهاياوباش حكومت

 چند برابر در يشيو دختران با افزازنان 
محمدرضا .  از سر گرفته اندابانهايخ

 يايستاد اح" يي اجراني جانش،يمقدس
 در مورد " از منكريامر به معروف و نه

 يخبرگزار" به ياباني خي اردو كشنيا
امسال بر اساس ":  گفته است"فارس

 صورت گرفته قرار شده يهايزيبرنامه ر
 كردي با روياه تذكر شفدياست طرح جد

 راني شهر ا200 محور در ياجتماع
 طرح نيا.  به اجرا گذاشته شودياسالم

 تا رديگ  ي به خود مييصورت اجرا
 از ي مهم امر به معروف و نهضهيفر

 و جي در جامعه ترويوبمنكر به خ
 ني به اني همچني مقدس". شودنهينهاد

 به سپاه پاسداران كي نزديخبرگزار
 يها برا فه همه مول": گفته است

 كه ي از تذكردهندگان به افرادتيحما
 در جامعه رفتار يخارج از شوون اسالم

 شده و آمران به اي مهكنند، يو عمل م
 رتوانند د  ي از منكر مانيمعروف و ناه

 و يني دفهيكشور با فراغ بال به وظ
  ". خود عمل كننديانسان

 به ي حكومتي سردسته گزمه هانيا
 يكه اردو كش كند ي آشكار ميخوب

 شهر كشور با 200 يابانهاياوباش به خ
 صورت گرفته و خلق ي قبليزيبرنامه ر

 از يمقصود مقدس. الساعه نبوده است

 از تذكر تي حمايهمه مولفه ها برا"
  ، اشاره به " شدهايدهندگان مه

  
 است كه يي و گردن كلفتهامحافظان

 ياباني مزاحمان خني از اتي حمافهيوظ
 ياري در موارد بسرايرند، زرا به عهده دا

 اوباش مقاومت كرده نيمردم در مقابل ا
 دهي دادن آنها كشيو كار به گوشمال

 ني از چنزي پرهياكنون برا. شده است
 دادن به ي پشتگرمني و همچنياتفاقات

 كه ي از منكرانيآمران به معروف و ناه
 خود را انجام ي مذهبفهيبه ظاهر وظ

 دهند، مجبور به همراه كردن اوباش يم
 فهيگردن كلفت با آنها شده اند كه وظ

 در برابر مردم را به نانيحفاظت از ا
 ي از منكري نهنيچن. عهده گرفته اند

 تينشان دهنده اسالم ورشكسته وال
 خدا در ندهي است كه خود را نمايهيفق
 است ي زند و شاهدي جار مني زميرو

بدانگونه كه بدون از انزجار مردم از آن 
 از انيچماق و گردن كلفت كار ناه

  .  رودي نمشيمنكرش پ
 افتد ي اتفاق مي نگاه دولتري همه زنيا

 ي انتخاباتي اش در وعده هاسييكه ر
 بر دوش تياگر بار مسوول":  گفتيم

من قرار گرفت، كرامت را به دانشگاه و 
 منزلت نيگردانم و همچن  يدانشجو برم

من " اي "رخواهم گرداندرا هم به زنان ب
 نام و نشان ي بينخواهم گذاشت مامور

دختران جامعه ما .  سووال كندياز كس
  ."خود حافظ حجاب و عفاف هستند

 نه تنها ي حساب، حسن روحانني ابا
 نام و ي دهد كه ماموران بياجازه م

نشان مزاحم زنان و دختران كشور 
 گذاشته زي محافظ نشانيشوند، بلكه برا

س به آنها اعتراض كرد، همانجا تا هرك
 گراني را در جلو چشم ديرافت اسالم

 حساب كار هيشامل حالش كنند تا بق
 پاسخ ت، علنيبه هم. ديايدست شان ب

 اعتراض كرده و ي كه به روحانيكسان
 اش را گوشزد ي انتخاباتيبه او وعده ها

 مقدم، ي احمدليكرده بودند را اسماع
 داد و مي رژي انتظاميرويفرمانده ن

 شعار يي موضوعهانيطرح چن": گفت
 لي مسانياساسا طرح ا.  استيانتخابات

 به يبدون اطالع از مالحظات قانون
 پاسخ مي قصد ندارا و مستيمصلحت ن

 ي مجري انتظاميروي ننيهمچن. ميبده
  ".ستي گذار ن استيقانون است، س

 امر به معروف و يايستاد اح" مگر حال
ار است كه  گذاستي س" از منكرينه

 به ي آن فرمان اردوكشيي اجرانيجانش
 اي كند؟ و ي شهر كشور را صادر م200

 زنان و دختران يسركوب و مزاحمت برا
 نام و نشان دارد ي بيكشور چند متول

 به فراخور حال خود وارد يكه هر كس
   كند؟ي مدر صاهي شود و امريعمل م
 را هاي و لفاظهايري گمي از تصمي اگوشه

 امامان جمعه يير گردهما شود ديم
 19سراسر كشور در روز سه شنبه 

 در آن يجاني كه برادران الردي دوريشهر
   ي جر مقهي كوبند و ي منيعمامه به زم

  
 القضات ي قاض،يجانيصادق الر. دهند
 ي مي اسالمي رهبر جمهوردهيبركش

 عامدانه در ي غربيكشورها": ديگو

 به تهي مدرني هاشهيحال گسترش اند
 مي هستند و اگر ما گمان كنني زممشرق

 كار ندارند، ني در اي تعمدچيكه آنها ه
 مرتبه ني از ايكي. ميدچار خطا شده ا

ها ظاهر است كه ما مظاهر آن را در 
پوشش مردم، رفتار جوانها و فرهنگ 

 به ".مي كني مشاهده مينيآپارتمان نش
 پس از يجانيزبان ساده، آخوند الر

 انقالب  قرن ازكي از شيگذشت ب
 را همچنان تهي مدرنت،يمشروط

 ي داند كه كشورهايمحصول غرب م
 عامدانه در حال گسترش آن يغرب

 او به جز پوشش نكهيجالب ا. هستند
 زنان و دختران ي كه مزاحمت براردمم

 كند، فرهنگ آپارتمان ي مهيرا توج
.  داندي مگردي را هم قابل پينينش

ن  در آيجاني كه آخوند الرستيمعلوم ن
 قرار داشت كه يروز در چه حال و روز

 در يعني كرده است؛ ي افاضاتنيچن
 و زي تبراي همچون تهران يكالن شهر

 هنگ همان فردي مشهد بااي رازيش
 غي را تبليني نشهي و بادي گردابانيب

 ي كه در آپارتمانها و برجهايكرد؟ مردم
 دي كنند، باي مي شهرها زندگنيبلند ا

 كه همانا يگرد ابانيچگونه فرهنگ ب
 دني آب كشاي بز و شتر دنيآداب دوش

 يوانهاي حياز چاه و سر گذاشتن در پ
 ني كنند؟ اتي را رعااباني شده در بلهي

 اوهي آخوند ني شده در انهيادتناقض نه
   حل كرد؟ديگو را چگونه با

 برادر ،يجاني از آخوند صادق الرري غبه
 مجلس سيي ر،يجاني الرياو عل
 و دهي درانقهي روز ني ا درزي نيآخوند
 ما يمتاسفانه وضع فعل":  كردشيفرما

 از سبك ي معجونيدر سبك زندگ
 است و ي غرباتي در حي اسالميزندگ

 آن ي اسالماتي با توجه به فلسفه حديبا
  ".را اصالح نمود

 ي ها و الطائالتاوهي ني توسل به چنبا
 ابانهاي اوباش به خياست كه گله ها

نچنان به آزار و  شوند و آي مريسراز
 پردازند كه از ي زنان و دختران متياذ

 پا فراتر زي نژاد نيدوره دولت احمد
 حسن نگونهيو ا.  شوديگذاشته م

 ادي خود را از ي كه شعار انتخاباتيروحان
 افتهي اني مصرف آنرا پاخي تارايبرده و 

  .ستي كند، گوشش بدهكار ني ميتلق
  

 در مورد سپاه كه يعاتيشا

   دهديورت م قيروحان

  
 يهاي كار در حوزه آزادينجاي اتا

 به يزي نه تنها چي و رسانه اياجتماع
 زي تر نمي بلكه اوضاع وخامد،يدست ن

 در جمع ي روحانوري شهر25روز . شد
  فرماندهان ارشد سپاه پاسداران 
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  6 صفحه                    1392  مهر اول – 339 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

کشتزار زد و بند 
با خون 

  اپوزيسيون
 آبياری می شود

  
  

  5بقيه از صفحه 
 كرد كه دشمنان    دياو تاك .  كرد يسخنران

 ضـربه  "ياسيتحقق حماسه س" از   ميرژ
 ضـربه دوم كـه      ديخورده اند و اكنون با    

 مـورد نظـر     "يحماسه اقتـصاد  "همان  
ـ اما ا .  كرد يي است را اجرا   ميرهبر رژ   ني

 يصـل مـ    چگونـه حا   يحماسه اقتـصاد  
  شود؟

 ي دارد از همكــارمي كــه تــصميروحــان
 ي نظام مي كارتل عظ  نيسپاه پاسداران، ا  

 يعاتيشا": دي گو ي بهره ببرد، م   ،ي مال –
 شـود،  يرا كه راجع بـه سـپاه مطـرح مـ       

  ."اصال قبول ندارم
 ي اسـت كـه روحـان      عاتي كـدام شـا    نيا

 سـپاه را؟    ي گـر  يقبول ندارد؟ قاچـاقچ   
دسـت   نـام و نـشان را؟        ي ب ياسكله ها 

 بـزرگ نـان و      ي پروژه ها  يگذاشتن رو 
آب دار و مال خود كردن آنها؟ به دست         

 ي بدون برگزار  ي دولت يگرفتن پروژه ها  
 ي عدم اجازه حسابسر   ؟ي قانون فاتيتشر

 ي اسـتفاده از ابزارهـا     اي ياز عملكرد مال  
 و تحت فشار قـرار دادن رقبـا بـا     يتيامن

 بانكهـا و    ي چنگ انـداختن رو    ايآن؟ و   
ــسات  ــالمووس ــوليم ــ در اخت،ي و پ  اري

 و مخــابرات؟ ي نفتــيگــرفتن شــركتها
 به دور   تي است و از واقع    عهي شا كيكدام

   كند؟ي آنها را قبول نمكجاي يكه روحان
 ني آسـت ديسپاه با": دي گو ي ادامه او م   در

 از بار دولـت را بـر        يرا باال بزند و بخش    
 كه البته بـار نظـام و مـردم    رديدوش بگ 

  ".مردم استاست و دولت هم خادم 
 دهي نژاد در خفا و پوشـ   ي دولت احمد  اگر

 ي انـداخت، روحـان    يكار سـپاه را راه مـ      
 ســفره نيــآشــكارا آنهــا را دعــوت بــه ا

 در عمل سپاه    نگونهي كند و ا   يگشوده م 
 يروحـان .  گرداند ي م كيرا در دولت شر   
ـ سپاه با ": دي گو يبدون تعارف م    وارد  دي

 چهـار پـروژه بـزرگ       -عمل شود و سه     
  ".رديبرعهده بگ را يمل
ـ  ابـا   زيــ حــساب، در حـوزه اقتـصاد ن  ني

ــا ــامينهاده ــي و امني نظ ــان يت  همچن
 نهادها بـدون    نيا.  زنند يحرف اول را م   

 اي داشته باشند و     ي حسابرس ي پروا نكهيا
 ي خود به كس   ي در مورد قراردادها   نكهيا

 يانهايحساب پس بدهند، همچنان شـر     
 كشور را در چنگال خود داشته       ياقتصاد

.  تاخت و تاز شان ادامه خواهنـد داد    و به 
 وابـسته بـه     يكارگران شاغل در نهادها   

 وجـه   نيدتري بـه شـد    ي كارتل نظام  نيا
 نگونـه يممكن سركوب خواهنـد شـد و ا    

 پروا نخواهد كرد از آنهـا  ي احدالناس چيه
. در مورد عملكردشان چون و چـرا كنـد        

 مـردم   ي همچنان گلـو   ي گران ،يعني نيا
ــسابه  ــشرد و ح ــد ف ــانكيارا خواه  ي ب

 از گذشته پـر     ،يتي و امن  ي نظام ينهادها
  .تر خواهد شد

  
   عبور از گردنه سختي برايراه

 شـود   ي چند نمونه مشخص مـ     ني هم با
 به نفع مردم  ي حداقل ريي تغ چيدر داخل ه  

 و در بر همان پاشنه سـابق        افتهياتفاق ن 
 و سر   اهوي همه ه  نياما ا . ديخواهد چرخ 

ـ  چه بـود و چـرا ا       يو صدا برا   ـ غ ت ني  ريي
 يري با جار و جنجال چشمگ     ونيدكوراس

  همراه بود؟
.  ندارداني به بازي نگري است د  اني ع آنچه
ـ  ني ب يمهايتحر  ي آنچنـان گلـو    ي الملل

 از مـرز    گـر ي فـشارد كـه د     ي را مـ   ميرژ
صـادرات  . تحمل آن فراتـر رفتـه اسـت       

 و  دهي حـد ممكـن رسـ      نينفت به كمتـر   
ـ  ارزش خود را هرچـه ب    يپول مل   از شتري
 به حـدود    يرشد اقتصاد . د ده يدست م 

 و اقتصاد كشور به     دهي درصد رس  5 يمنف
 يخزانه از دالرها  .  ورشكسته است  يكل
 شده و در صورت عدم صدور       ي خال ينفت

نفت و انتقال پول آن به كـشور، امكـان        
.  شـود ي روز به روز كمتـر مـ    مي رژ يبقا

ـ  اند يري تـدب  دي با نيبنابرا  ي و كـار   ديشي
ـ كرد تا رژ   كـت بـار    را از گـرداب هال   مي
  . نجات داد

 اسـت كـه حـسن       ي ا فـه ي آن وظ  نيا
 بنفش ني رنگرقي كه ب ي و آنان  يروحان

را عَلم كردند، قصد دارنـد بـه انجـام          
 دكـور رو  ريي تغي  همه  ،يعني. برسانند

 مـردم   يبه خارج دارد و در داخل بـرا       
 است، اما در خارج فتادهي ن ي اتفاق رانيا

 مــشغول ميــ رژيهايكــشور تــداركاچ
 تا مگـر    دآمد و زد و بند هستن     رفت و   
ـ ا.  بـاز كننـد    مي رژ ي برا يراه فرار   ني

ـ  دهن پـركن با    ياست كه شعارها    دي
 را به خـود جلـب       يتوجه جامعه جهان  

 و  ياسـ ي س ي اقتـصاد  يكند و نهادها  
ـ  موقعني با توجه به امي رژ ييقضا  ت،ي

 ياعمـال .  كننـد  ميعملكرد خود را تنظ   
 سركوبگر و   ي روزها از نهادها   نيكه ا 

 زنـد، در    ي م ر س زي درشت و ر   يبونهايتر
  .  شده اندمي تنظازي ننيجهت ا
ــاتي در تبلي روحــانحــسن ــاتغ  ي انتخاب

 نيتـر  تعامل با جهان را از جمله مهـم        "
 نيا.  عنوان كرده است   " خود ياستهايس

ـ  عبـور رژ   ي فقط برا  يتعامل موقت   از  مي
 است كه با آن روبروسـت       ي سخت  گردنه

 در  ي ا ياس عمده و اس   ريي تغ چيو گرنه ه  
ـ  كـه ا فتادهي اتفاق ن مي رژ ي ها هينظر  ني

  . باشد آن جهيتعامل نت
  

  اشرف

 ي مقامهـا كيپلماتي دي رفت و آمدها  در
 مختلف بـه داخـل كـشور از         يكشورها

 ييجمله سلطان قابوس كه نقـش پـادو       
ــايآمر ــون   ك ــته، اكن ــده داش ــه عه  را ب

ـ  شـود كـه او حامـل پ        يمشخص م   امي
 كه  ير حال د.  بوده است  ياوباما به روحان  

ـ     فيمحمد جواد ظر    ني هر گونه ارتباط ب
ــرف ــا مــ نيط  24 كــرد، روز ي را حاش

 ي اوباما اقرار كرد كه بـه روحـان        وريهرش
 نامه پاسـخ هـم      نينامه نوشته و او به ا     

 ي در پس پـرده خبرهـا   يعني. داده است 
 از آن خبـر     ي است كه تعداد كمـ     ياديز

 در رونـد    گـر ي بار د  ب،ياما از عجا  . دارند
ـ        ي آشت كي ـ  رژ ني و بلـه و بـرون ب  و  مي

ـ ي ا ونيسي اپوز كا،يآمر  ي مـ  ي قربـان  يران
  . شود

 كـا ي و آمر  مي در پس پرده، رژ    كهي حال در
در حال زد و بند هـستند، پاسـداران بـه           

 عضو  52 برند و    يپادگان اشرف حمله م   
ـ  خلق ا  ني سازمان مجاهد  هيبلند پا   راني

 است  ي در حال  نيا.  رسانند يرا به قتل م   
ـ  رژ ي اصالح طلب  يلكه در دور قب     بـه   مي

 ي و پادوهـا   ي محمـد خـاتم    يسردستگ
 در خارج كـشور     ونيسيزآنها در قالب اپو   

 خلــق بــه  ني ســازمان مجاهــد زيــن
 يستيــ ترورستيــ در لميــدرخواسـت رژ 

 از اعضا و هواداران يقرار گرفت و تعداد 
ـ آنها در خـارج كـشور        ـ   اي  سي توسـط پل

ـ  شدند و    ريدستگ  قـرار   گـرد ي تحـت پ   اي
  . گرفتند

 يهـا يني تاوان بحـران آفر    گر،ي د انيب به
 شي پردازد و در پ    ي م ونيسي را اپوز  ميرژ
 معاملــه كيــ زد و بنــد آنهــا و در يپــا

 ارشـــد ي از اعـــضاي تعـــدادن،يننگـــ
 رسـند تـا     ي خلق به قتـل مـ      نيمجاهد

 در مـذاكره بـا      هـا ييكاي بـودن آمر   يجد
ـ مع.  را ثابـت كنـد     ميرژ ـ  رژ اري  ي بـرا  مي

   هي اولطيا از شريكي به خود و يكينزد

  
  

 برداشــتن انيــاو، ســركوب، قتــل و از م
ـ ا.  اش اسـت   افتهي سازمان ونيسياپوز  ني

   است كه ي عملكرد همه آن كسانجهينت
با مـوج بـنفش همـراه شـدند و مقابـل            

 تـا   دندي صف كـش   مي رژ يسفارتخانه ها 
 ونيسي اپوز ي اعضا ربارانيحكم قتل و ت   
  .را امضا كنند

  
  ي زاگ خامنه اگي و زهيسور

 كـه دو    يستي اعمال ترور  نيا با   همزمان
ـ  و رژ  كايآمر"طرف ماجرا    ـ  در   "مي  كي

ـ  در ا  يصف قرار گرفته اند، خامنـه ا        ني
ــپاه را    ــازان س ــل ب ــا دزدان و دغ روزه

 ندارد سپاه در    يلزوم" كند   ي م حتينص
 يروحـان . " كند ي پاسدار يعرصه سياس 

ـ ن  توقـع  ي بـاج دادن اقتـصاد  ي در ازازي
 و  اورديب ادي را ب  ينيدارد تا سپاه گفته خم    

امـا  . " به دور باشـد    ياسي س يهاياز باز "
ـ  بـه دل   حي نـصا  نيا  تـرس از قـدرت      لي

ــ ســپاه در داخــل نينظــام  بلكــه ست،ي
 روزها در منطقـه     ني است كه ا   يمكافات

 را گرفته كه سپاه باعـث و        مي رژ بانيگر
 روزها  ني ا هيموضوع سور .  آن است  يبان
 ريــ اســد زميــ قــرار دارد و رژزيــ ميرو

 به  ي جهان استمداراني س  توپخانه اتضرب
موضــوع بــه . دســت و پــا افتــاده اســت

ـ  توسـط رژ   ييايمي سالح ش  يريكارگ  مي
 ي جمهـور  ي طرف و همكار   كياسد از   
 در كـشتار مـردم از     مي رژ ني با ا  ياسالم

ـ  در عمـل رژ    گر،يطرف د  ـ  را در    مي  كي
 طـرف حـساب     ،ي الملل ني بزرگ ب  يباز

سـپاه كـه بـه    .  كرده استيجامعه جهان 
 اردو  هي بـه سـور    يمنـه ا   خا ي عل مانفر

 از آن ي متفـاوت  ي كرده و گردانهـا    يكش
ـ  اسـت، اكنـون ز     ري كشور درگ  نيدر ا   ري

 ي قـرار دارد و مـ      ي جامعه جهان  نيذره ب 
 حساب فـرا خوانـده      زي م يرود كه به پا   

 كطــرف ي اســت كــه از  نيــ ا. شــود
 اسـد و  مي با مقصر دانستن رژ  يرفسنجان

 ميرژ كند تا    ي به سپاه تالش م    حتينص
 بكشد و از طرف     روني گرداب ب  ني ا را از 

ــر،يد ــضگ ــپاه و  ي بع ــدهان س  از فرمان
 كه منافع خود را در دشـمن         ييآخوندها

ـ   يتراش  ي الملـل و غـرب مـ      ني جامعه ب
ـ دانند، بـه شـدت عل       يري او موضـعگ   هي

 آنهـا بـاال گرفتـه       نيكرده و كشاكش ب   
 شـود   ي را مـ   ميتند زدن نبض رژ   . است
  در چنـد   ي خامنه ا  ي رفتنها گزاگيدر ز 

   ي ماه گذشته به خوبكي او در يسخنران

  
  

  . اندازه گرفت
   هدف هي از سوري كه مناطقيي روزهادر

 و  كـا ي قرار گرفت، آمر   ييايميحمالت ش 
 اسـد را مقـصر      مي از كشورها رژ   ياريبس

 مورد حمله   هي رفت تا سور   يدانستند و م  
ـ   نيبه هم . ردي قرار گ  ينظام  ي سبب، عل

 ي در حـال   وري روز ششم شـهر    يخامنه ا 
 د،ي شـن  شي شد ترس را در صـدا      ي م كه

ــخنران ــت آ يس ــرد و دخال ــايمر ك  در ك
 و  " فاجعه خوانـد   كي" را   هيبحران سور 

 همچــون يايــن آتــش افــروز": گفــت
 در انبار باروت است كه ابعـاد و         يا  جرقه

  ". آن نامشخص خواهد بوديپيامدها
 سـازمان ملـل در موضـوع        نكهي از ا  بعد

 ني و چ  هي روس يانيدخالت كرد و با پادرم    
  بنا شد تا بازرسان سازمان ملل از منطقه

  
  7بقيه در صفحه 
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اعتراف سركردگان 

سپاه پاسداران، 

مبناي تشكيل يك 

  پرونده بين المللي
  

  منصور امان
 52عامالن قتل دستجمعي و وحشيانه 

زن و مرد مجاهد در شهر اشرف، يكي 
پس از ديگري از كُنام بيرون مي آيند و 
دستهاي خون آلود شان را به نمايش 

پس از آنكه سپاه . همگاني مي گذارند
بيانيه اي نخُستين تاييد پاسداران در 

رسمي دخالت رژيم واليت فقيه در اين 
جنايت را مكتوب كرد، اينك نوبت به 
سركردگان بدنام آن رسيده كه بر همين 

  . امر تاكيد ورزند
دو مقام ارشد نظامي جمهوري اسالمي، 
پاسداران سليماني و نقدي، در سخناني 
جداگانه از شبيخون به شهر اشرف 

آنها به ارزش گذاري . اندتمجيد كرده 
قتل ساكنان بي دفاع اين شهر پرداخته 

 "مهم تر از عمليات مرصاد"و آن را 
معرفي كرده اند كه يك رويارويي 
كالسيك نظامي لشكرها و دستجات 
سپاه پاسداران با نيروهاي سازمان 
مجاهدين خلق ايران در غرب كشور 

  . بود
سپاه پاسداران در جريان جنگ مزبور 

تحمل تلفات و خسارات سنگيني م
گرديد؛ ُنكته اي كه مي توان حدس زد 
علت داوري مقامهاي نظامي مزبور در 

 دانستن كُشتار بزدالنه و بي "مهم تر"
دردسر زنان و مردان غيرمسلح در 
اشرف از رويارويي برابر با آنها در 

  .  است"عمليات مرصاد"
خودنمايي چندش آور بازوي مسلح 

و سركردگان بدنام آن همزمان حكومت 
با موج گُسترده محكوميت داخلي و بين 
المللي اين جنايت تروريستي صورت 

در يك صف بندي . گرفته است
فراجناحي و فرامليتي، گرايشهاي 
سياسي گوناگون، نهادهاي بين المللي و 
دولتها و اُرگانهاي رسمي از قتل عام در 
اشرف ابراز بيزاري كرده و خواهان 

    .گيري آن گرديده اندپي
اعترافات اخير سركرده واحد تروريستي 
سپاه پاسداران و نيز سرگُمارده مزدوران 
شبه نظامي حكومت، تشكيل پرونده اي 
بين المللي براي برآورده شدن اين 

آنها جايي . مطالبه را ساده كرده است
براي ترديد پيرامون سازماندهي و 

سط هدايت اين جنايت تروريستي تو
رژيم جمهوري اسالمي و باالترين 
دستگاه هاي نظامي و امنيتي آن باقي 

   . نگذاشته اند
 15آدينه ... خبر فراسوي
               شهريور

 وري شهر18 خبر دوشنبه يفراسو
 

 حمله به ي راهبردتياهم

 مي رژياشرف برا
  

 يرهاشمي منتيز

 سركرده كل سپاه ني جانشي پراكنسخن
 بر نقش دي تاكور،ي شهر16شنبه پاسداران در روز 

 و قتل عام ساكنان اشرف تي در انجام جناميرژ
 دهد كه ي نشان مي پاسدار سالميحرفها. دارد

 افتهي سازماناتي عملكيحمله به اشرف به عنوان 
 قدس سپاه پاسداران يروي توسط نياز نظر زمان

 .  شده استتيهدا
 
 سپاه هي اطالعور،ي شهر10 كشنبهي روز از

 در يماني پاسدار قاسم سليريداران، موضع گپاس
 در ي احمد خاتميمجلس خبرگان و سخن پراكن

 يونيزي تلوينماز جمعه تهران به اضافه شوها
 حمله به اشرف را ي خلق، جملگني مجاهدهيعل

 ي و به طور ضمنروزمندي پاتي عملكيبه عنوان 
 كنند و از ي مي معرفمي رژرتنشان دهنده قد

 تكارانهي و جنايستي تروراتي عملني انجام اييسو
 نسبت »هينهضت شعبان« موسوم به يرا به گروه

 .  دهنديم
 

 دي به چند نكته تاكشي در حرفهاي سالمپاسدار
 قتل عام مجاهدان تي نكات اهمني كند كه ايم

 ي ميو.  كندي را برجسته ممي رژياشرف برا
 اتفاق هفته گذشته در پادگان اشرف نيهم«:ديگو
 ندهي در تحوالت آعي وسي راهبردتيم اهيدارا

 لي دارد كه به دليميمنطقه خواهد بود و ابعاد عظ
 هي به سوري قرار گرفتن حمله احتمالريتاثتحت 

 را با اتي عملني ايو. »فرصت ظهور نداشت
 دي گوي كرده و مسهي مقاداني فروغ جاواتيعمل
 اتي عملري از تاثشتري باريبس «اتي عملني اتياهم

 يپاسدار سالم» .است] دانيروغ جاوف[مرصاد 
 ي استدالل متكارانه،ي جنااتي عملني اهي توجيبرا

 ني از مجاهدمي فشار به رژي براكاي  آمرهكند ك
 هم دو يمانيپاسدار قاسم سل. استفاده خواهد كرد

 در مجلس خبرگان وريشهر10 ورشيروز بعد از 
مهم تر »  مرصاداتيعمل« اتفاق از نيگفت كه ا

 . بود
 

 سركرده پاسداران كه ي است كه ادعاروشن
 كاي در دست امري ابزار احتمالكي را نيمجاهد

در حمله .  پوچ استيي كند، ادعاي ميمعرف
 تن از 50 از شي ب2003 به عراق در سال كايآمر

 يروهاي ني رگبار گلوله هاري زنيمجاهد
بعدها معلوم شد كه . دندي به شهادت رسييكايآمر

 راني امي و پاخت با رژاخت سكيآن كشتار در 
در پنج حمله صورت گرفته از . صورت گرفته است

 به قرارارگاه اشرف، يطرف دار و دسته مالك
 حفاظت تي كه مسئولييكاي آمريروهاين

 در اشرف را به عهده داشته اند، نيمجاهد
 .  بستندتهاي جنانيچشمان خود را بر ا

 
 10 حمله روز مي بر اعتراف سركردگان رژبنا

 سالگرد قتل عام ني و پنجمستي در بوريشهر
 قتل ي براافتهي سازمانياتي عمل،ياسي سانيزندان

 بردن ني و از بني سازمان مجاهديعام اعضا
 ضربه ني است كه ايهيبد. رهبران آن بوده است
 مهي را بمي رژاتي تواند حيبا همه ابعاد آن نم

  . كند
 وري شهر18 خبر دوشنبه يفراسو
 

  

بند  كشتزار زد و

 با خون

اپوزيسيون 

 آبياري مي شود
  

  6بقيه از صفحه 
  
 كننـد و گـزارش خـود را بـه          دنيد

 ي عل گري بدهند، بار د   تي امن يشورا
 يـي  جان گرفت و با پررو     يخامنه ا 
 با امـام  داري در دوري شهر18در روز  

ـ با":  كشور گفـت   يجمعه ها   در  دي
ـ  غرب مقتدر بود، ز    يايمقابل دن   راي
 كس  چياند كه به ه     ن داده   آنها نشا 
  ".كنند يرحم نم

 و ي بــه حــسن روحــانني همچنــاو
ــسنجان ــت يرف ــشدار داد و گف :  ه

ـ دولت و مسووالن با   "  تحركـات   دي
ــارچوب رو  ــرب را در چ ــغ  يياروي

 غـرب بـا اسـالم       يي و مبنـا   قيعم
  ". كنندليتحل
 باز حرف خود وري شهر26 او روز اما

 بـــا داريـــرا عـــوض كـــرد و در د
من مخالف ": اه گفتفرماندهان سپ 

 ستم،ي ن يپلماسي د حي صح يحركتها
ـ بنده معتقدم به همـان چ       كـه   يزي

 شد به نرمش   ي نامگذار شيسالها پ 
  ".قهرمانانه

ــاال ــاب ــ پرنيي و پ  رهبــر خــود دني
 هي فق يخوانده مسلمانان جهان و ول    

 بـــا ،ي اســـالمي جمهـــورميـــرژ
ــعگ ــه  يهايريموض ــد جامع  قدرتمن

 يخامنـه ا  .  شود ي م مي تنظ يجهان
 در عرصـه    ي كه چنـد دسـتگ     يقتو
ـ  نيب  وجـود دارد و احتمـال       ي الملل
 ي ضرب را در مـ ري رفتن از ز  رونيب
 ي مـ  ي شروع بـه عربـده كـش       ابد،ي

ـ  احتمـال تهد   نكـه يامـا هم  . كند  دي
 بـه منطقـه     ي و لـشگر كـش     ينظام

 قدرتمنـد   امهاي پ اي رود و    يباالتر م 
 كـرده  سهي شوند، ماست را ك    يتر م 

ــه  ــو ب ــام حــسن و صــلح ادي و  ام
ـ ا.  افتـد  ي و نرمش م   يپلماسيد  ني
ـ  موضع گي بام و چند هوا   كي  يري

 بـه نـام   ي تنهـا از موجـود    ،ياسيس
  .آخوند ساخته است و بس

 احوال، آنچنانكـه از     ني با همه ا   اما
ـ  ام د،ي آ ي بر م  ايظاهر قضا  ـ  دي  ي ول

 شده و از بحران     دي ارتجاع ناام  هيفق
 نخواهـد بـست، بـه       ي طرف ينيآفر
 ي ادعا مي علت، حسن روحان   نيهم

اختيار تام دارد   "كند كه از طرف او      
 تهران بـا    يا  تا درباره پرونده هسته   
ـ   . "غرب به توافق برسد     نياگـر چن

ـ     يزيچ  خامنـه   ي درست باشد و عل
 شـده   يني حاضر بـه عقـب نـش       يا

ـ باشد، با  ـ  آنـرا آغـاز      دي ـ  پا كي  اني
ـ برآورد كـرد، ز     ي مـستبد  چي هـ  راي

 كه شروع به    ينخواهد توانست وقت  
 ي كنـد، گـام بعـد      يم ينيعقب نش 

 مي حركت خود را تنظـ     نيپس از اول  
ـ او با ا  . كند  حـساب مجبـور بـه       ني

 خواهد شد و    شتري ب يهاينيعقب نش 
 را بد مزه تر و كـشنده تـر     زهرجام  
  . دي خواهد چششهياز هم
 به  وري شهر 25 روز دوشنبه    يروحان

 را هي ترس خود از بحران سوريخوب
 هي سـور  يماجرا":  كرد و گفت   انيب

 مهم است و    اري كل منطقه بس   يبرا
ــار جهــانديشــا  داشــته باشــد، ي آث
 اسـت و    ي در منطقه حـساس    هيسور

 كه چـه    ستي فرد ن  كيدعوا بر سر    
 ني جمهور شود، همچن    سيي ر يكس

ـ  هم ن  فهي طا كيدعوا بر سر      ست،ي
ـ بلكه دعوا بـر سـر ا        اسـت كـه     ني

 كـل منطقـه   ي خواهد برايغرب م 
 و منطقه مـا را بـه        ردي بگ يميتصم

   ". پسندد ي نميكنونصورت 
 ي هشدار م  زي ن ي رفسنجان نيهمچن

ممكن اسـت جنـگ بـه       "دهد كه   
 يجمهــور.  محــدود نباشــدهيســور

ــالم ــران باياس ــ اي ــل دي  در مقاب
 آمريكا كه مانند ابـر      يهاييماجراجو

گيرد،     ي كل منطقه را فرا م     يسياه
  ".هوشيارانه و آگاهانه برخورد كند

 عقــب ي پــاكيــ حــساب نيــ ابــا
 نــه فقــط ي خامنــه اي علــينينــش

ــ  ــران داخلـ ــستگ،يبحـ  ي ورشكـ
ــصاد ــياقت  بلكــه ،ي و بحــران اتم

ــرس از ســر ر ــت  شــدن بحــران زي
او بـه   .  در داخل كشور است    هيسور
 داده  ريي علت لحن خود را تغ     نيهم

 اوباما  رايو به التماس افتاده است، ز     
 خـود در  ي رسـانه ا  ي در گفتگو  زين

ـ رانيا": ور گفـت  ي شهر 24   ي مـ  اني
 آنهـا در    ي ا  رنامه هـسته  دانند كه ب  

ــمقا ــسل سهي ــا ت ــحاتي ب  ييايمي ش
 ي برا ي بزرگتر اري مساله بس  ه،يسور
  ". استكايآمر
 شـود كـه     ي زبان ساده، معلوم م    به

 برداشـته شـده     ي بزرگ نيچوب به ا  
 حساب كار را خـود را       ي عل ديكه س 

ـ اخت" يكرده و به حسن روحـان       اري
ــام ــحبت از "تـ ــت و صـ  داده اسـ

  .كند ي م"نرمش قهرمانانه"
  
   انتهادر
 گرفـت و    ي روند را پ   ني ادامه ا  ديبا

 كـاخ   يجي تـدر  خـتن يشاهد فـرو ر   
 ي خامنه ا  ي عل يهاي و لفاظ  هايوريت

 كه او تمـام تالشـش را        يشد؛ كاخ 
ـ  يبرا ـ  پا كي  كـردن آن كـرد و       هي

ـ اكنون با ر   ـ  آن، بـساط رژ    زشي  مي
ـ  فق تي وال ياستبداد ـ  ن هي  بـرهم   زي

ـ امـا در ا   . خواهد خورد  ـ  ه ني  و اهوي
ـ  دينباجنجال    كـه   ينـان  همـه آ   ادي

 زد و بنــد شــدند و در نيــ ايقربــان
ــ ــاشيپ ــي پ ــستانني چن ــده ب  ،ي ب

 شـد را از     ختـه ي ر نيخونشان بر زم  
ـ  كـه دامنگ   ي برد؛ خـون   ادي  همـه   ري

مستبدان و آدمكشان خواهد شـد و       
 مسببان آن را به     ي روز رانيمردم ا 

بـا  .  محاكمه خواهد كشاند   زي م يپا
  ! به آن روزديام
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  ....كتاب

دست ه ب سوشميتا بانرجي

   طالبان به قتل رسيد

 طالبان به زور وارد خانه ستيزه جويان
، نويسنده "سوشميتا بانرجي"خانم 
 شدند و او را با شليك گلوله به هندي

 مسووليتحال، آنها  با اين. قتل رساندند
   .اين قتل را به عهده نگرفتند

  

 سال داشت و در 49سوشميتا بانرجي 
 كه طالبان بر افغانستان 1995ل سا

 به كلكته گريخت و ،كرد  حكومت مي
كتابي درباره خاطراتش از زندگي در 
. افغانستان تحت حاكميت طالبان نوشت

اين كتاب بسيار پرفروش شد و سينماي 
فرار از " هم فيلمي با نام "اليووده"

 بر اساس آن ساخت كه در "طالبان
برساز  به نمايش درآمده و خ2003سال 

  . شد
 افغانستان به اواخر اين در بانرجي

 خود همسر كنار در تا بود بازگشته
 ارشد مقامهاي از يكي. كند زندگي
 واليت در وي كه كرد اعالم پليس

 زندگي از فيلمي تهيه حال در "پكتيكا"
  .بود محلي زنان

 منزل وارد مسلح افراد پليس، گفته به
 ديگر و همسر بستن از پس و شده وي

 از بيرون به را وي اش، خانواده  عضايا
 تيراندازي وي سوي به و برده منزل
 را او جسد سپس  نظاميان شبه. كردند

 رها مذهبي مدرسه يك نزديكي در
  .كردند

  
 انجمن قلم ايران درشادباش 

   به سيمين بهبهاني تبعيد

انجمن قلم ايران در تبعيد به مناسبت 
 "يانوس پانونيوس"اهداي جايزه 

من قلم مجارستان به سيمين انج

بهبهاني پيام شادباشي منتشر كرده 
 :آمده استاين پيام در بخشي از . است

شعر بهبهاني، زبان دلير و توانمند و "
بلند آن فرودستاني ست كه دست 
روزگار توانشان را به جبر و ترفند گرفته 
است؛ زباني زيبا و استوار كه در برابر 

بداد خاموش هيچ گونه اي از زور و است
   .نمانده است

 كه در "يانوس پانونيوس" هجايز
روزهاي پاياني ماه اوت امسال از سوي 
انجمن قلم مجارستان به غزلبانوي شعر 
امروز ايران پيشكش شد، در حقيقت 
پاداشي ست 
براي شاعري كه 
با قامتي افراشته، 

 " دشوارهوظيف"
انسان بودن را در 
وضعيت بسيار نا 
به هنجار 

نمان، تا ميه
كنون بر دوش 
زبان و شعر 
خويش برده 

  . است
ما، از انجمن قلم مجارستان 
سپاسگزاريم كه در راستاي مبارزه براي 

 گرانبها هآزادي بيان و انديشه، اين جايز
و گرانقدر را به غزلبانوي شعر امروز 
ايران كه جز صداي بلند آزادي نيست، 

به سيمين بهبهاني نيز،  .اهدا كرده است
راي دريافت اين جايزه شادباش مي ب

گوييم و برايش آرزوي تندرستي و 
  ".شادابي داريم

  
 "زندگي و زمانه عيسي مسيح"

 كتاب 10صدر فهرست  در

   پرفروش نيويورك تايمز

  

 "زندگي و زمانه عيسي مسيح"كتاب 
 ، نويسنده ايراني تبار،به قلم رضا اصالن
 كتاب پر فروش 10در صدر فهرست 

ه  ب، قرار گرفته استزايمنيويورك ت
جي " ،كه حتي در يك مرحله طوري

 و "هري پاتر" نويسنده ،"كي رولينگ
را در  "كوكو صدا مي زند"كتاب تازه او 

  .رده دوم اين فهرست قرار داده است
رضا اصالن كمي پس از وقايع يازدهم 

 "هيچ خدايي جز خدا"سپتامبر با كتاب 
اهي  پيغمبر اسالم، كه نگ،درباره محمد

هراس آن  تازه و مثبت در فضاي اسالم
انتشارات (دوران به شمار مي رفت 

 به دو زبان 2005 "رندام هاوس"
در كمترين مدت ) انگليسي و فارسي

تبديل به يكي از مطرح ترين 
  .نويسندگان روز آمريكا شد

 پنج در، 57پس از قيام رضا اصالن 
سالگي به همراه خانواده خود از ايران 

ا مهاجرت كرد و ساكن سن به آمريك
او تحصيالت خود را در . فرانسيسكو شد

رشته نگارش ادبي در هاروارد به پايان 
رسانده و در چند سال گذشته نيز 
دكتراي دوم خود را از دانشگاه كاليفرنيا 
در زمينه جامعه شناسي مذهبي دريافت 

  .كرده است
اغلب سخنرانيهاي خود، نظام او در 

شكل كنوني آن را جمهوري اسالمي در 
 از  همزمان اما،مردود مي شناسد

 اسالم و از مخالفان دخالت مدافعان
نظامي آمريكا در منطقه از جمله 
كشورهاي عراق، ايران و سوريه به 

  .شمار مي رود
وي تا كنون تقريبا به همه شوهاي 
تلويزيوني معروف دعوت شده و با 
نشريات مختلف از جمله لس آنجلس 
تايمز، واشنگتن پست، كريستيان 
مانيتور، نيويورك تايمز، بوستون گلوب، 
شيكاگو تريبيون و گاردين همكاري 

   .دارد
  
ن اندكي براي من  تاكاش دل"

    "تنگ شود

  

ي من تنگ تان اندكي برا كاش دل"
 اين جمله كه برگرفته از يكي از ،"شود
 نويسنده ،"اشتفان تسوايگ"هاي   نامه

نامدار اتريشي به همسر دومش است، 
اينك بر پيشاني كتابي قرار گرفته كه 

هاي اشتفان   نامه"با عنوان فرعي 
تسوايگ به لوته تسوايگ از سالهاي 

 براي نخستين بار در "1940 تا 1934
   . يافته استآلمان انتشار

 به تازگي و هفتاد سال  كهها  اين نامه
پس از مرگ تسوايگ و همسرش پيدا 

 در "اُليور ماتوشك"شده، به كوشش 
  . استصفحه منتشر شده 350يش از ب
در آتش سوزي معروف نازيها آثار  

 زبان ترجمه شده 50تسوايگ كه به 
  .بودند، به دست آتش سپرده شد

  
  

  .....سينما

حمد رسول اف و بزرگداشت م

   مدال نقره اي جشنواره تلوريد

  

چهلمين ، فرهنگسراي پويابه گزارش 
 كه همه "تلوريد"جشنواره جهاني فيلم 

 سپتامبر با حمايت 2 اوت تا 28ساله از 
مريكا برگزار مي آآرشيو حفاظت فيلم در 

 4000 امسال با حضور بيش از ،شود
شركت كننده و ميهمانان پرشهره 

 ، از محمد رسول اف،نسينماي جها
 ستايش و ،نام ايراني سينماگر صاحب

محمد رسول اف كه به . تجليل كرد
اعتقاد دست اندركاران جشنواره و 

مريكا آمطبوعات معتبر سينمايي 
صداي قدرتمند " و "فيلمسازي شجاع"

 موفق است، "فرياد آزادي مردم ايران
به دريافت مدال نقره اي و معتبر اين 

 ،پيش از رسول اف. جشنواره شد
كارگردانان مشهور سينماي جهان 

كلينت "، "جيم جارموش"همچون 
جودي "، "چديويد لين"، "ايستوود

 بازيگر ،"وكاترين دونو"، "فاستر
پنه لوپه "صاحب نام سينماي فرانسه و 

 موفق به دريافت اين جايزه "كروز
  .معتبر شده بودند

در مراسم بزرگداشت محمد رسول اف 
ين روز اين جشنواره برگزار كه در آخر

، اصغر فرهادي، "رابرت ردفورد" ،شد
، "رالف فينس"، "ورنر هرتزوگ"
 و بسياري از "فيليپ كافمن"

سينماگران سرشناس پس از نمايش 
 دقيقه اي از آثار سينمايي و 15كليپ 

دستنوشته ها " ،نمايش آخرين ساخته او
 دقايقي با اداي احترام به ،"نمي سوزند

ول اف از جا برخواستند و او را محمد رس
  .مورد ستايش قرار دادند

 و "برادران كوئن"، "رابرت ردفورد"
 ديگر برندگان جوايز ،"تي بون برنت"

  .ويژه امسال اين جشنواره بودند
 كه در "دستنوشته ها نمي سوزند"فيلم 

دو شب با حضور آقاي رسول اف به 
 به شدت مورد تحسين و ،نمايش درآمد

  اشاگران قرار گرفت و نشريه تشويق تم
  

  9بقيه در صفحه 
  

  اي هنري ماهرويداده
  ليال جديدي

  
 اگر گهگاه در كاري كه مي كنيم شكست نخوريم، نشان مي دهد به هيچ -

، كمدين، )1935 دسامبر 1(وودي آلن ( كار مبتكرانه اي دست نزده ايم
 برنده چهار اسكار او. بازيگر، كارگردان، نويسنده و موسيقيدان آمريكايي است

ه اسكار بهترين فيلمنامه اصلي شده شامل يك اسكار بهترين كارگرداني و س
  )است

 اما هيچيك مرا به طور بنيادي تغيير نمي ،ير مي گذارندث پديده ها بر من تا-
 )اسپانياييليست آنقاش سور، )1989 - 1904 ( سالوادور دالي(دهند 
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  رويدادهاي هنري ماه
  8بقيه از صفحه 

 اين فيلم را "نيويورك ريويوو آو بوكر"
 در سينماي امروز "يك معجزه"

  .خواند
 "دستنوشته ها نمي سوزند"فيلم 

تصوير بخشي از آدم ربايي، قتلهاي 
زنجيره اي و كشتار نويسندگان در 
ايران است كه رسول اف با نگاهي 

اشته خارق العاده آن را به نمايش گذ
  .است

، نويسنده و روزنامه نگار "مارك دانر"
: در مراسم بزرگداشت رسول اف گفت

 ايران فيلمهاي ، سال گذشتهدر چند"
درخشان متعدد و فيلمسازان برجسته اي 
را به هنر سينما عرضه كرده است، اما 
محمد رسول اف و كارنامه هنري او 

 فيلمسازي ؛يكي از چشمگير ترينهاست
نج فيلم داستاني بلند كه تنها با پ

توانسته است در مقام يك منتقد 
پرشهامت و منعكس كننده صداي مردم 

  ".ستم كشيده ايران قرار بگيرد
  

 فيلم سكوت اجباري در مورد

  اف  ممنوعه رسول

  ها نمي  دستنوشته"بعد از نمايش 
 "نوعي نگاه" در بخش مسابقه "سوزند

جشنواره كن امسال، تقريبا تمامي 
زبان به اين    خارجيمعتبريهاي خبرگزار

هاي داخلي    اما رسانه،فيلم پرداخته اند
  .اند  آن شدهسكوت در باره مجبور به 

ترين   ، تازه"سوزند  ها نمي  دستنوشته"
اف درباره يك زنداني   فيلم محمد رسول

هاي او در   سياسي ايراني و دستنوشته
محمد .  است زندان جمهوري اسالمي

طور مخفيانه و    فيلم را بهاف اين  رسول
بدون مجوز و به شكل زيرزميني ساخته 

  .است
 روي چنان سوژهافت فيلم محمد رسول 

 كه است شتهاي دست گذا  ي ممنوعه 
بط با روزنامه تحتي خبرنگاران داخلي مر

 نتوانستند در  نيز"كيهان"هايي چون 
 به  اين فيلم.  بنويسندچيزين آمورد 
  در حكومت ايراناي پرداخته كه  سوژه

قتل  تابلوي ؛شود   شمرده ميتابو
سازمان دهي شده روشنفكران و 

قتلها "نويسندگان توسط حكومت كه به 
  .  مشهور گرديد"زنجيره اي

 بهترين فيلم در  اين فيلم توانست جايزه
 جشنواره كن را از "نوعي نگاه"بخش 

نظر فدراسيون جهاني انجمن منتقدان و 
 .ينمايي، كسب كندنگاران س  روزنامه

 جايزه اين دريافت هنگام به رسول اف
 عواملش از اسمي  هيچ كه فيلمي براي

 همكاران از نشده، ذكر آن تيتراژ در
 خصوص به و فيلم اين در خويش
  مي سر به ايران در هم هنوز كه آنهايي

انداخته  خطر به را خود زندگي و برند
  .داشت ويژه سپاسي اند، 

  

 مللي فيلم تورنتوفستيوال بين ال

   غاز شدآبا ويكي ليكس 

 در سفارت "جولين آسانژ"اگر چه 
 اما در ،اكوادر در لندن در اسارت است

فستيوال بين المللي فيلم تورنتو 
فستيوال بين . حضوري چشمگير دارد

المللي فيلم تورنتو يكي از مهم ترين 
جشنواره هاي سينمايي آمريكاي شمالي 

شب گشايش با اين فستيوال در . است
 با موضوع "ركن پنجم"نمايش فيلم 

 و پايه "ويكي ليكس"جنجال برانگيز 
گذار آن جولين آسانژ شروع قدرتمندي 

  .داشت
اين فيلم درامي است كه مطبوعات 

ضد "جمهوري اسالمي آن را يك فيلم 
دروغ پردازي هاليوود درباره " و "ايراني

  . خوانده اند"برنامه هاي هسته اي ايران
ركن " كارگردان ،"يل كاندونب"

 در اين فيلم شخصيت ،"پنجم
 "خودشيفته و از كنترل خارج شده"

 ؛جولين آسانژ را به نمايش مي گذارد
شخصيتي كه از افشاي اسرار محرمانه 

  .هيچكس جز خود ابايي ندارد
 از ديگر فيلمهايي كه در اين فستيوال

، دو فيلم  قرار گرفتبسيارمورد استقبال 
 درباره همسر پيشين "ندالويني ما"

رهبر مخالف آپارتايد آفريقاي جنوبي و 
 تازه ترين اثر ،"دوازده روز بردگي"

  .ين بوديكارگرداني استيو مك كو
  

اسكار افتخاري بشر دوستي به 

   شود   ميهداآنجلينا جولي ا

جين "امسال جايزه بشر دوستانه 
 از سوي آكادمي علوم و "هرسهولت

آنجلينا جولي، هنرهاي سينمايي به 
اين اسكار . شود  ستاره هاليوود اعطا مي

افتخاري يكي از چند جايزه اي است كه 

از سوي اين آكادمي در ماه نوامبر و چند 
ماه پيش از مراسم اصلي جوايز اسكار 

انجلينا جولي سالهاست  .شود   ميهداا
   .كه سفير حسن نيت سازمان ملل است

يس ي، ر"شريل بون ايساكس"به گفته 
 مي هدااين جوايز به كساني ا"آكادمي، 

شود كه سهم قابل توجهي در حوزه 
  ".داشته اند"هاي قابل احترام 

  

بالتكليفي وزير 

ارشاد روحاني 

  درباره خانه

  سينما

بازگشايي خانه 
سينما به عنوان 
بزرگترين تشكل 
صنفي سينماگران، 
يكي از شعارهاي 
انتخاباتي حسن 

  اما اكنون وزير ارشاد مي. روحاني بود
گويد كه اين تشكل بايد با تشكل 
 ،ديگري كه در دولت دهم تاسيس شده

  .ادغام شود
علي جنتي، وزير ارشاد در سه هفته 

في گذشته گاهي وجود دو نهاد صن
سينمايي را ممكن دانسته و گاهي با آن 

او هفدهم شهريور . مخالفت كرده است
 خانه  در حال حاضر درباره": توصيه كرد

سينماي يك و دو نبايد بحث كنيم، قرار 
ما بر اين است كه همه سينماي ايران 

  ".زير يك سقف دور هم جمع شوند
ت ايس هيي سخنگو و ر،فرهاد توحيدي

 وجود دو خانه سينما ،مديره خانه سينما
از نظر ": تفاهم خواند و گفتورا يك سو

 حيطه كار صنفي، يك خانه سينما بيش
  ".تواند وجود داشته باشد  تر نمي 

  

  ....موسيقي

مدونا پردرآمدترين چهره 

   رشناس دنياي هنرس

مدونا، ستاره آمريكايي موسيقي پاپ در 
صدر فهرست پردرآمدترين چهره هاي 

هنر و سرگرمي در سرشناس دنياي 
  .سال گذشته قرار گرفته است

  
بر اساس گزارش مجله اقتصادي 

 ساله در سال 55اين خواننده  "فوربز"
 ميليون دالر درآمد 125گذشته حدود 

 از داشته است كه بخش عمده اي از آن
و فروش  MDNA  تور جهانيمحل

  .لباس و عطر با مارك مدونا بوده است
استيون " ،در رده دوم اين فهرست

 قرار ،، كارگردان آمريكايي"اسپيلبرگ
 ميليون دالر درآمد 100دارد كه بيش از 

بخشي از اين درآمد به . داشته است
 به "ي تيا"لطف پخش دوباره 

مناسبت سي امين سالگرد ساخت آن و 
همين طور نمايش نسخه سه بعدي 

 به مناسبت بيستمين "پارك ژوراسيك"
  .سالگرد اكرانش بوده است

 ال اي"اين فهرست،  سوم رده در
 پنجاه" پرفروش كتاب نويسنده ،"جيمز
 تهيه ،"كاول سايمون" ،"گري سايه

 هاي برنامه داور و موسيقي كننده

 ،"استر هوارد" و "فاكتور ايكس"
 ميليون 95 با آمريكايي بازيگر و مجري

  .دارند قرار
 ميليون 82(، كارگردان، "مايكل بي"

، تهيه كننده "جري بروكهايمر") دالر
، )  ميليون دالر80(و تلويزيون  سينما

)  ميليون دالر80(، خواننده "ليدي گاگا"
نيز در ميان ده نفر نخست اين فهرست 

  .گرفته اندقرار 
، مجري سرشناس "اپرا وينفري"

آمريكايي با اينكه در ميان ده نفر اول 
 اما در فهرست ،اين فهرست قرار ندارد
 به عنوان ،ر كردهديگري كه فوربز منتش

قدرتمندترين چهره سرشناس دنياي هنر 
  .و سرگرمي معرفي شده است

  

  ....تĤتر 

پردازانه حافظ و   بازسازي بداهه

   آلماني–اتر ايراني يگوته در ت

 از ايران "پاراداتا"اتر ياعضاي گروه ت 
اند تا با يك گروه آلماني   به آلمان آمده

يش اين نما. نمايشي مشترك اجرا كنند
پردازانه از نحوه آشنايي   يك بازي بداهه
اتر است كه در فضاي ياين دو گروه ت

   .گيرد  اشعار گوته و حافظ شكل مي
 نام اين " شرقي-حياي ديوان غربيا"

ديوان "اجراي مشترك است كه از 
 نوشته گوته، شاعر " شرقي-غربي

 گرفته شده ،نامدار آلماني
 ،گوته در اين ديوان. است

فظ را ستايش كرده اشعار حا
   .است

  
  
  
  
  

  
  .....طنز

   كليد بسط و شرح

  
  هادي خرسندي

  گفت رهبر به گوش روحاني
  كه ز شرح كليد حظ كردم

  تا تو سرگرم بسط آن بودي
  بنده هم قفل را عوض كردم
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ياد زنان قهرمان اشرف جاويد 

  خواهد ماند

اين بذرها به خاك نمي ماند، از قلب 
  خاك مي شكفد چون برق

روي فالت مي گذرد چون رعد، خون 
  ت است و ماندگار اس

  )سعيد سلطانپور(
پنجاه و دو تن از اعضاي سازمان 
مجاهدين خلق ايران مستقر در كمپ 

 نيروي هاشرف در حمله ددمنشان
 10كي در روز يكشنبه سركوبي مال

شايان توجه است . شهريور، جان باختند
كه آنان بر اساس توافق چهارجانبه 

آمريكا، عراق، ملل متحد و نمايندگان (
 در اشرف و 2012در اوت ) ساكنان

وزارت  2012  اوت29طبق بيانيه 
 دولت آمريكا كه در آن سالمت خارجه

ه و امنيت شان تضمين شده بود، ب
ن اموال در اشرف باقي عنوان حافظا

  .مانده بودند
 در اين ميان، زنان مجاهد خلقي چون

زهره قائمي، گيتي گيوه چيان، ميترا باقر 
 مريم  وزاده، ژيال طلوع، فاطمه كامياب

 با سالها تجربه و سابقه مبارزاتي حسيني
عليه حاكميت ارتجاع، بدون برخورداري 
از حداقل امكانات دفاعي، به خون 

  هفتهم اكنون، شش تن از. غلطيدند
 سازمان عضو به گروگان گرفته شده

زن مي باشند كه خطر ، مجاهدين خلق
هران هر تاسترداد به استبداد حاكم بر 

  . را تهديد مي كندهادم حيات آن
  سازمان مجاهدين خلقحذف فيزيكي

 زه عليهمهمترين كانون مبارمثابه ه ب
 ي دري بنيادگرااستبداد مذهبي در ايران و

 منطقه، همواره در دستور كار رژيم قرار
 و پيش شرط پذيرش مذاكره با داشته

  . امپرياليسم در منطقه بوده و خواهد بود
 مجاهد خلق بعد از دهه  جانباختهزنان

 استقامت و تسليم هزينهها نبرد، 
ناپذيري برابرِ سياستهاي زن ستيزانه 
. رژيم را با خون سرخ خويش پرداختند

سدي در شان دادند كه  نآنها در عمل
 خواستهاي ننگين ارتجاع و برابر

وظيفه مبرم جنبش .  هستندحاميانش
 جنبش برابري طلبانه ميهنمان وانقالبي 

همانا دفاع بي درنگ از حقوق انساني 
اعضاي مجاهدين خلق و كوشش بي 

   .ي فوري گروگانهاستيدريغ جهت رها
 سه دهه نبرد عليه آتشاين قتل عام، 

ايتكاران جمهوري اسالمي  جنحاكميت
شعله هاي كرد و خواهد را فروزان تر 

آتشين آن در خيابانهاي شهرهاي 
   .ميهنمان، هويدا خواهد گرديد

ياد و خاطره زنان مجاهد خلق كه 
همگام با همرزمان مرد خويش بر 
نگرش جنسيتي، چه با سالح در دست و 
چه با مشت گره كرده، مهر باطل 

 دست از مقاومت كوبيدند و تا پاي جان
برنداشتند، پيوسته در تاريخ جنبش 
انقالبي، ضد ارتجاعي و ضد 

امپرياليستي ميهنمان و منطقه، زنده و 
  .جاويد خواهد ماند

  !يادشان گرامي و راهشان پر رهرو باد
  

عربستان سعودي و خشونت 

  خانگي

عربستان  -  آگوست27 ،گاردين
سعودي تحت فشار مبارزه تشكلهاي 

قانوني  طرفدار حقوق زنان،غيردولتي 
عليه اعمال خشونت خانگي تصويب 

 كه كساني قانون جديد، براساس. كرد
 -به آزار و اذيت فيزيكي و يا روحي

 ،رواني همسران خويش مبادرت ورزند
به يك سال زندان و پرداخت حداكثر 

 معادل سيزده هزار ،پنجاه هزار ريال
  .  خواهند گشتحكومدالر آمريكا، م

 اين، اعمال خشونت خانگي پيش از
شريعت اسالم ، تحت قوانين عليه زنان

قاضي  و  قرار مي گرفتدادرسيمورد 
 كيفريبر اساس برداشت خود از قوانين 

بدينوسيله، . اسالم تصميم مي گرفت
 خشونت خانگي پديده اي خصوصي و

ه  در چارچوب كانون خانواده بمجاز
شمار مي آمد و متهم معموال بدون 

  . مجازاتي آزاد مي گرديدهيچگونه
  

بانك مركزي اروپا و نقش 

  مديريتي زنان

بانك مركزي  -  آگوست27 ،گاردين
 زنان در شماراروپا قصد دارد تا 

.  مديريتي را دو برابر كندجايگاههاي
 درصد از مديران ارشد، 14اكنون تنها 

   .زن هستند
  

آزار و اذيت جنسي زنان كارگر 

  در آمريكا

ست، پهافينگتون بر اساس گزارش 
 آگوست، يك زن از هر پنج 29مورخ 

زن كارگر در آمريكا توسط كارفرمايان و 
يك زن از هر چهار زن كارگر، توسط 
همكاران مرد خود، مورد آزار و اذيت 

  .جنسي قرار مي گيرد
  

   تبعيض جنسيتي در كشور آلمان

چهل و چهار  -  آگوست28، تاينديپند
مي دارند كه درصد از زنان آلماني ابراز 

تا تحقق برابري جنسيتي، روندي 
آنان بيش از هر . طوالني پيش روست

 چيز نگران نابرابري در پرداخت دستمزد
  . اضافه كاري هستندو
  

كشتار زنان توسط مخالفان 

  كورتاژ

از  - آگوست 27فدراسيون ملي كورتاژ، 
در آمريكا و كانادا  تا كنون 1977سال 

د مورد بيش از شش هزار و چهار ص
اعمال خشونت عليه زناني كه خواستار 

گزارش  انجام عمل كورتاژ شده اند،
از اين ميزان، هشت نفر از . شده است

به شدت زنان به قتل رسيده و هفده نفر 
  . مجروح گشته اند

بر اساس گزارش فدراسيون ملي كورتاژ، 
ي يان مراكز بهداشتي و كلينيكهانكارك

كورتاژ در كه امكانات الزم جهت انجام 
اختيار زنان مراجعه كننده قرار مي دهند 

طور مكرر مورد تهديد به مرگ به ه نيز ب
شيوه اسيد پاشي، ارسال بمب دست ساز 

بيش از پنجاه . ي شده انديو آدم ربا
كلينيك به همين دليل در سراسر 

بر پايه . آمريكا و كانادا بسته شده است
 از ميبور، تمامي اين جرازگزارش م

سوي مخالفان عمل كورتاژ صورت 
  . استگرفته

  
وضعيت بغرنج كارگران زن در 

  كشتارگاه طيور طوبي

 6، ) ايلنا (كاردولتي خبرگزاري 
طيور "زنان كارگر كشتارگاه  -شهريور

 سرپرست خانوار بيشتر آنها كه "طوبي
هستند، به دليل شرايط بازار كار ناچار به 

  .تندتحمل شرايط ناعادالنه شغلي هس
 ،محمد عمارلو، فعال كارگري در نيشابور

 اعالم رعايت نشدن قانون كار در با
مورد كارگران زن كشتارگاه طيور طوبي 

  اين كشتارگاهابراز داشت كه كارفرماي
اعتنايي به قانون كار در پرداخت   با بي

بيمه، اضافه كاري و ساير مزاياي قانوني 
كارگران زن، از نبود فرصتهاي شغلي 

راي زنان كارگر در بازار كار ب
  .كند  استفاده ميوسو

 كارگر 90گفتني ست كه در اين واحد 
 نفر از 40مشغول به كارند كه حدود 

 به هاآن. دهند  آنان را زنان تشكيل مي
 ساعت كار 8طور مداوم و حتي بيش از 

   .كنند  مي
دليل اصلي فعاليت اين  محمد عمارلو،

 كارفرما  فرار راكارگران در شيفت شب
از بازرسان تامين اجتماعي عنوان كرد و 

 شب اين كارگران در شيفت": افزود
 8 عصر شروع و تا ساعت 5ساعت 

صبح روز بعد ادامه دارد و فعاليت شبانه 
و اضافه كاري اجباري، مشكالت 

وجود آورده ه بسياري را براي آنان ب
  ".است
گزارش اضافه مي كند كه فعاليت اين 

 ، شبشيفترگران در مداوم اين كا
جسمي زيادي به  معضالت روحي و
هم اكنون تعدادي . آنان وارد كرده است

 از اين زنان به انواع بيماريهاي روحي و
  .جسمي مبتال هستند

  
تجاوز جنسي در قاره آسيا و 

  اقيانوسيه

بر اساس  - سپتامبر 9 پست، هافينگتون
، ده هزار مرد از "لن ست"تحقيقات 

عتراف كرده اند كه ا شش كشور جهان
، به در طول زندگي خويش، به يك زن

. شان، تجاوز كرده اند جز شريك زندگي
، پرسش شوندگاندرصد 73انگيزه 

گرايش جنسي شديد نسبت به قرباني 
مثابه ه سرگرمي ب. گزارش شده است

 59انگيزه تجاوز جنسي براي بيش از 
ه يا مجازات قرباني ي و تنبآنهادرصد از 

درصد باقي مانده عنوان شده  38انگيزه 
  . است

بور بر اساس گفتگو با زتحقيقات م
مردان از گروه سني متفاوت ساكن 
كشورهاي بنگالدش، چين، كامبوج، 
اندونزي، پاپوآ گينه نو و سريالنكا تهيه 

ميزان تجاوز . و تنظيم گرديده است
جنسي در گينه نو نسبت به ديگر 

. استتر  كشورهاي عنوان شده، افزون
اين تحقيقات تصريح مي كند كه هفتاد 
درصد از زنان گينه نو حداقل يكبار در 
زندگي خود مورد تجاوز جنسي قرار 

   .گرفته اند
شايان توجه است كه سازمان بهداشت 

، 2013جهاني با انتشار گزارشي در سال 
 نمود كه يك زن از هر سه زن در ماعال

جهان مورد خشونت جنسي و يا فيزيكي 
سازمان ملل نيز با انتشار .  گيردقرار مي

بيانيه اي، اعمال خشونت عليه زنان را 
  .مثابه معضلي جهاني معرفي كرده ب

  
خشونت عليه زنان در افغانستان 

  و اخطار به مسووالن

  
سازمان  - سپتامبر 4نيويورك تايمز، 

ديدبان حقوق بشر از حامد كرزاي 
خواست تا جهت مبارزه عليه ازدواج 

تران جوان و اعمال خشونت اجباري دخ
خانگي كه صدمات جدي به پيشرفت و 
بهداشت عموي جامعه افغانستان مي 
. زند، واكنش عاجل و فوري نشان دهد

 انتشار بيانيه اي در پانزده بااين سازمان 
 ب به شرح مفصل نتايج مخر،صفحه

 زودهنگامخشونت عليه زنان و ازدواج 
اس بر اس. دختران در افغانستان پرداخت

 رييس كرزاي،حامد بور، زبيانيه م
 مي بايست تا هنگام جمهوري افغانستان

، 2014انتخابات رياست جمهوري سال 
به قول و قرارهايش پيرامون لغو هر 

  .گونه تبعيض عليه زنان عمل كند
 دختران جوان هنوز در زودهنگامازدواج 

. جامعه افغانستان بسيار رايج است
و دختر در  زن 2000نزديك به ساالنه 

عنوان تنها ه افغانستان به خودسوزي ب
راه نجات از شرايط دشوار كه رابطه اي 
مستقيم با معضل خشونت خانگي و 

  . پناه مي برندازدواج اجباري دارد، 
از فروپاشي دولت طالبان مي سالها 

 وليكن دولت افغانستان در رفع و ،گذرد
 به اقدامي جدي و نابسامانيهايا كاهش 

ديده بان . ادرت نورزيده استكارا مب
حقوق بشر اضافه مي كند كه دولت 
حامد كرزاي مي بايست از نهادها، 
سازمانها و تمامي ابزارهاي قانوني جهت 
آگاه ساختن افراد جامعه پيرامون 
خطرات ازدواج اجباري و اعمال خشونت 

  .عليه زنان، استفاده كند

  ييزنان در مسير رها
 آناهيتا اردوان
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 شهريور تعدادي ازكارگران 2روز شنبه *

آبيدركه به بهانه  اخراجي شركت بانتا
تعديل  نيروي كار از اين شركت اخراج 

تامين  و درمقابل اداره كار شده بودند،
اجتماعي شهرستان سنندج براي بار 

به گزارش . ردنددومين بار تجمع ك
اين تجمع با دخالت آژانس ايران خبر، 

  .ه پايان يافتنيروهاي رژيم ب
  
كانون مدافعان حقوق به گزارش *

 تن 500 شهريور 5، روز سه شنبه كارگر
 پارس 16 و 15از كارگران فازهاي 

اين طبق .  دست به اعتصاب زدندجنوبى
گزارش، اعتصاب كارگران شركت 

 16 و 15، پيمانكار فازهاي »پايندان«
 5 الي 4پارس جنوبي در اعتراض به 

ه، شرايط كاري و ماه دستمزدهاي معوق
  .گرفتزيستي بسيار دشوار صورت 

  
كارگران شركت ملي سرب و روي *

  زنجان براي دومين بار به همراه خانواده
در  شهريور 5در روز سه شنبه هاي خود 

  .مقابل استانداري زنجان تجمع كردند
به گزارش ايلنا، پس از باال گرفتن 
اعتراضات مردمي به دليل آالينده بودن 

 نه سرب و روي زنجان و متعاقباًكارخا
 مرداد، 23تعطيلي اين كارخانه در تاريخ 

 كارگر شركت ملي سرب و روي 400
شان   زنجان براي دومين بار به بيكاري

كه در آستانه يك ماهگي است اعتراض 
 خانوادههمراه كارگران اين بار . كردند

  . هايشان بودند 
  
 از يجمع وريشهر 5 سه شنبه روز*

تگان ذوب آهن و فوالد استان بازنشس
 نشاط و در برابر ابانياصفهان در خ

ساختمان كانون بازنشستگان ذوب آهن 
 به گزارش .استان اصفهان تجمع كردند

 ي بازنشستگان كه چند ماهنيامهر، 
است حقوق آنها عقب افتاده است و با 

 طلب خود از افتي دري برايمشكالت
ع  تجمنيرو هستند، در ا  به دولت رو

 تي مسئوالن به وضعيدگيخواستار رس
  .ها شدند   آنها و پرداخت معوقهيشتيمع
  
 از يجمع شهريور، 6روز چهارشنبه *

 در اعتراض ييكارگران مخابرات روستا
به اجرا نشدن مصوبه مجلس در 

 مقابل مجلس  در آنان،مهيخصوص ب
 نيا به گزارش ايلنا، .تجمع كردندرژيم 

ن، كرمان،  همدايكارگران از استانها
 كنگاور و بهاباد به ي و شهرستانهازدي

تجمع خواستار اين  با  و تهران آمده
 1392 سال  قانون بودجه86 بند ياجرا

  .شدند
  
در روز از ماهيگيران قائم شهر جمعي *

مقابل اداره  شهريور در 7پنجشنبه 
به .  تجمع كردندمحيط زيست اين شهر

 تيحق عضوگزارش آژانس ايران خبر 

 يريگي ماهي براستي زطينه محساال
 تومان بود كه در 2000با تك قالب 
 تومان 5000 مبلغ به نيحال حاضر ا

 موضوع در شهر نيا.  است دهيرس
 را ي محلرانيگيقائمشهر اعتراض ماه

  . داشته استيدر پ
  
بازنشستگان  شهريور، 9روز شنبه *

ذوب آهن اصفهان در مقابل اداره 
به . كردندبازنشستگان ذوب آهن تجمع 

 اين كارگران گزارش آژانس ايران خبر،
بازنشسته به عدم پرداخت سه ماه حقوق 

است سطح حقوق  شان و اين كه قرار
  .شتندشان كاهش يابد اعتراض دا

  
روز شنبه به گزارش آژانس ايران خبر، *
 هبازنشستكارگران  از جمعي شهريور 9

زغال سنگ كرمان درمقابل اداره امور 
 خيابان اقبال فوالد دربازنشستگان 
خواهان مطالبات   وكرده كرمان تجمع 

  .معوقه خودشدند
  
 آذر خاك در پارس  شركتكارگران*

 و يكشنبه 9در روزهاي شنبه  يجنوب

مقابل دفتر شركت  شهريور  10
 و شركت نفت و گاز پارس داريپتروپا

ماه 4دراعتراض به عدم پرداخت 
 ؛ به گزارش ايلنا.  تجمع كردندحقوقشان

 آذر خاك از يمانكاريشركت پ
 داريپتروپا« وابسته به شركت مانكارانيپ
 13 طرح توسعه فاز ي كه مجر»انيرانيا

ماه است 4 است، يمنطقه پارس جنوب
 حقوق ي نامشخصيليكه به دال

  . كارگران را نپرداخته است
 سال كار 13 تا 4  كارگران با سوابقنيا

 ،ي جوشكار،ي لوله گذاريدر بخشها
 با ي آالت و انباردارني از ماشيدارنگه

 يشركت آذر خاك قرار داد همكار
  .دارند

؛ كانون مدافعان حقوق كارگربه گزارش 
حركت اعتراضي اين كارگران در روز 

 شهريور وارد هفتمين روز 14پنجشنبه 
  .خود شد

  
كارگران  شهريور، 10روز يكشنبه *

فوالد زاگرس در مقابل اداره كل كار، 
  استان كردستانيفاه اجتماعتعاون و ر

 آزاد هياتحادبه گزارش . تجمع كردند
 تجمع همزمان با نيا، رانيكارگران ا

 با شركت ي جلسه خبركي يبرگزار
 در دفتر ي استانيخبرنگاران رسانه ها

كارگران فوالد زاگرس با  . كل بودريمد
 ممانعت  رغمي و علتي وضعنيمشاهده ا

 يقداماز ورودشان به محل جلسه، در ا
 ري مدي با ورود به جلسه خبرياعتراض

 يكل، معترضانه خواهان صدور را
 اتي خود در هتينسبت به شكا

 اداره كار شهرستان قروه صيتشخ
  . شدند

  
 كارگران ور،يشهر 10 كشنبه يروز*

 ي پناه ساز، از شركتهايمانكاريشركت پ
 ي انرژژهي منطقه و14 فاز يمانكارانيپ

 در مقابل يپارس جنوب
 ني اي وروديدرب اصل

فاز اقدام به تجمع و 
  . نمودنديبستن درب اصل

 وبسايت  گزارشبه
 كارگران كه نيا، سپاس

 ماهه 4از پرداخت نشدن 
به شدت  حقوق خود

مانع ورود و   بودندناراضي
 فاز شدند و نيخروج به ا

 ساعت رفت و آمد نيچند
 شركت را مختل نيا

  .كردند
  
 ذوب كارگران كارخانه*

در روز آهن كردستان 
براي  شهريور 10يكشنبه 

اعتراض به عدم دريافت 
در حقوق شش ماهه خود 

 اداره كل تعاون، مقابل
كار و رفاه اجتماعي 
استان كردستان در 

به گزارش مهر . سنندج تجمع كردند
 252خواستار بازگشت تجمع كنندگان 

  .كار خود شدند كارگر اين كارخانه به
  
تهران جنوب در ت  شرككارگران*

در اعتراض به عدم منطقه پارس جنوبي 
از شان   دريافت حقوق سه ماه گذشته

اعتصاب  شهريور 12روز سه شنبه 
كانون مدافعان حقوق به گزارش . كردند
اين شركت  كارگر اعتصابي 800 ،كارگر

ي خود   خواستار دريافت حقوق معوقه
 14اين اعتصاب تا روز پنجشنبه . بودند

  . به مدت سه روز ادامه داشتشهريور
  

 كارگران  شهريور12روز دوشنبه *
 ي مسكونيها   ساخت خانه ي پروژه
 سد آزاد سنندج ي  حومهانييروستا

به )  باقرآباديروستا- دريشهرك بن(
ها   حقوقافتي عدم درليدل

 ماهه و 6 ي ال3 ي  معوقهيودستمزدها
 و ليوالن كار را تعطئ مسيدگيرسعدم 
به گزارش . زدنداب  به اعتصدست

 كمك به ي براي هماهنگ ي تهيكم
 انيكارفرماي،  كارگري تشكلهاجاديا

 ني شركت وهمچنيهايپروژه بده
 كار اني پاي الزم برا ي نداشتن بودجه

 نپرداختن حقوق ليپروژه را از دال
  .كارگران اعالم كردند

  
 كارگران وري شهر13سه شنبه  روز*

در استان  استهبان واقع ماني س كارخانه
 و زيآم ني توهي برخوردهاليفارس به دل

 كارخانه دست ني اتيري مدي انسانريغ
 ي  تهيكمبه گزارش . به اعتصاب زدند

 جادي كمك به اي برايهماهنگ
 ني اانيدر جري،  كارگريتشكلها

 ياعتصاب كارگران نامبرده به نحوه 
 اعتراض كرده خواهان تيريبرخورد مد

  .ددني گردتي وضعني اانيپا
  
كانون مدافعان حقوق به گزارش *

 انكارگر، بيش از هزار تن از كارگر
در منطقه پارس جنوبي شركت پايندان 
بيش از سه ماه نپرداختن در اعتراض به 

 و 13حقوق خود در روزهاي چهارشنبه 
دست از كار  شهريور 14پنجشنبه 

  .كردندكشيده و اعتصاب 
  
در ادامه كشمكش  ري تاانيكارگران ك*
 ني اي بر سر  واگذارعيوزارت صنا با

 روز،  آنيكارخانه به مالك قبل
در مقابل نهاد  شهريور 13چهارشنبه 

 استي ري مردماتي به شكايدگيرس
  .تجمع كردند يجمهور

 ،راني آزاد كارگران اهيگزارش اتحاده ب
 از آنجا كه ي تجمع اعتراضنيدنبال اه ب

 به اعتراض ي نهاد توجهني انمسئوال
 نكردند آنان دست به تحصن كارگران

 كي ترافجادي زدند و با اابانيدر وسط خ
 اباني خي خروجي مدتي برانيسنگ

  . پاستور بسته شد
كارگران كارخانه كيان در اقدامي ديگر 

 شهريور در ادامه 17تاير روز يكشنبه 
سلسله اعتراضات خود درمقابل وزارت 

 و به صنايع رژيم در تهران تجمع كردند
 خود يكارگران به خواستها دنبال آن

 از حدود ري تااني ككارگران. افتنديدست 
 يدنبال واگذاره  و بشيدو ماه پ

 نسبت به ، آنيكارخانه به مالك قبل
له معترض بودند و بارها در ا مسنيا

 دست به تجمع ي واگذارنياعتراض به ا
  . زدندي دولتيدر مقابل نهادها

  
  12بقيه در صفحه 

  

  1392 شهريور در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
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 ي اعتراضي از حركتهايبرخ

 در رانيكارگران و مزدبگ

  1392 شهريور

  
  11بقيه از صفحه 

 در اعتراض ي كشتوني فدراسركنانكا*
در روز شان   به پرداخت نشدن حقوق

مقابل دفتر  شهريور در 17يكشنبه 
 تحصن  و وني فدراسنيسرپرست ا

 به گزارش . كردنديتجمع اعتراض
 5 ي كشتونيكارمندان فدراسفارس، 

 ماه 9 و   نكردهافتي دريماه است حقوق
 آنها را يها مهي حق بونياست كه فدراس

  .پرداخت نكرده است
  
بازنشسته زغال سنگ كرمان كارگران *

در مقابل  شهريور 17در روز يكشنبه 
صندوق امور بازنشستگان فوالد واقع در 
خيابان اقبال دست به تجمع اعتراضي 

، اين تجمع به گزارش ايران كارگر. زدند
آغاز سومين هفته حركت اعتراضي 

  . استبازنشستگان زغال سنگ كرمان
  
 لوشان به ماني كارخانه سكارگران*
 ني نفر از كارگران ا73 اخراج ليدل

 شهريور در 18در روز دوشنبه كارخانه 
 به . تجمع كردندالني گيمقابل استاندار

كارخانه از اين مسئوالن گزارش فارس 
 ني ايلي به دنبال تعطير سال جايابتدا

  .كارخانه هستند
  
 از رانندگان مركز مخابرات يتعداد*

به  شهريور 18در روز دوشنبه همدان 
 حقوق در محل شيعلت عدم افزا

ساختمان مركز مخابرات استان همدان 
به گزارش فارس، .  كردندتجمع

 100 حقوق شي افزايرانندگان تقاضا
مرداد  31 خي دارند اما بعد از تاريدرصد

 20 فقط ديماه در عقد قرار داد جد
 افزوده شده نادرصد به حقوق معترض

  .است
  
پرستاران يور  شهر20روز چهارشنبه *

بيمارستان ارديبهشت شيراز در اعتراض 
به نپرداختن حقوق تيرماه شان در 
بيمارستان و جلوي اتاق رئيس اين 

 به گزارش .بيمارستان تجمع كردند 
ئيس بيمارستان به رآژانس ايران خبر، 

آنها قول داد كه حقوق عقب افتاده ي 
آنها را به زودي پرداخت خواهد كرد و 
پرستاران متفرق شدند و به سركار خود 

  .برگشتند
  
 از تن 400  شهريور،20روز چهارشنبه *

 مستقر در يمانكاري پيكارگران شركتها
 صدرا در اعتراض به عدم ي صنعترهيجز
ست به  دشاني دستمزدهاافتيدر

  . اعتصاب زدند
، راني آزاد كارگران اهياتحاد گزارشبه 
 شركت به ن اعتصاب مسئوالني ايدر پ
 به كارگران و پرداخت ي پاسخگوئيجا

 از يري آنان با هدف جلوگيدستمزدها
 اقدام ي تا اطالع ثانو،گسترش اعتصاب

  . شركت نمودنديليبه تعط
  

 ذوب آهن اصفهان هبازنشستكارگران *
 يريگي پيبرا شهريور 23شنبه در روز 

مقابل كانون در مطالبات خود 
 .تجمع كردند شركت نيبازنشستگان ا

 ،خبري مركز واحد گزارش به
بازنشستگان ذوب آهن حدود هزار 

  . تومان طلب دارندارديليم
  
 از يجمع شهريور 25 دوشنبه روز*

 كشور در  بازنشستگان صنعت فوالد
 سه ماه افتياعتراض به عدم در

 ي جمهوراستي مقابل ر،يستمرم
 به گزارش فارس، .تجمع كردند

 خواستار مالقات با اسحاق معترضان
 اي جمهور و  سي معاون رئيريجهانگ

 و شاني حرفهادني شني براي وندهينما
  .شدند به مشكالتشان يدگيرس
  
 كنان كاروري شهر26روز سه شنبه *

 ماهه 3 قي تعولي زابل به دليشهردار
ق خود در مقابل  حقوافتيدر در
 گزارش به . تجمع كردنديفرماندار

 كارگران يكاي سندي عمومروابط
،  به نقل از عصر هامونكيفلزكارمكان

 و يي تجمع با دخالت مقامات قضانيا
  .افتي خاتمه ي انتظاميروي امداد نگاني

  
كارگران كارگاه ادوات كشاورزي *

حالديان در استان كردستان دراعتراض 
ن گرداننده اين شركت به حمله ور شد

سه  به يكي از كارگران كارگاه، روز
به . ندشهريور اعتصاب كرد 26شنبه 

دراين رابطه  دانشجو آنالينگزارش 
حكومتي به صحنه  نيروها ي سركوبگر

آمده و با حمله به كارگران آنان را 
  .متفرق كردند

  
 شهريور كارگران شهرك 30روز شنبه *

حال و صنعتي دشت زري استان چهار م
بختياري در اعتراض به اخراجشان از 
كارخانه، در مقابل ورودي شهرك 
صنعتي دشت زري تجمع كرده و جاده 
فارسان به كوهرنگ را براي مدت سه 

به گزارش آژانس ايران . ساعت بستند
اين كارگران كه بدون هيچ اخطار خبر، 

و مقدمه اي از مجموع كارخانجات 
ودند ريسندگي دشت زري اخراج شده ب

اداره كار .  اندبه اداره كار شكايت كرده
كارفرمايان را ورشكسته تشخيص داده 
و به كارگران گفته احتماال نخواهند 
توانست طلبهاي حقوق خود را وصول 

  .كنند
  

 كارگران شركت يكايسند"نامه 

 تهران و يواحد اتوبوسران

  ي به حسن روحان"حومه

 كارگران شركت واحد يكايسند: از
   تهران و حومهيراناتوبوس

 حسن ي آقاي جمهوراستير: به
  يروحان

 شما در يروزي پي سالم و آرزوبا
 مردم ي حقوق و خدمتگزاريفاياست
 كارگران و ژهي به وراني افيشر

 ي فرودستان اقتصادگريزحمتكشان و د
  . مرز و بومنيا

 آگاهان ي جمهور همه سي رئجناب
 يكاي دانند سندي ميامور كارگر

 شي بيكارگران شركت واحد با سابقه ا
 اري بسيبهاياز پنجاه سال با فراز و نش

 حفظ حقوق رانندگان يتوانسته است برا
 يو كارگران شركت واحد خدمات فراوان

 ني اياگرچه اعضا. را به انجام برساند
 گوناگون يها تحت فشاروستهي پكايسند

 و زندان و اخراج و يتي و امنياطالعات
 ي با همكاردي و تبعضرب و شتم

 ي از اعضاي و بعضتيريحراست و مد
 كار بوده است اما به ي اسالميشورا

 با بدنه ي و ناگسستنقي عموندي پليدل
 توانسته است با كاي سندني اي كارگري

 يدادگريتحمل همه گونه ستم و ب
كماكان به دفاع از حقوق كارگران ادامه 

 از يكي به عنوان ي رونيدهد و از ا
 ي سرفراز جنبش كارگريهانماد

  .ماندگار بماند
 سپر هر ني جمهور، بهترسي رئيآقا

 حقوق مردم تي رعاينيدولت و سرزم
 كارگران و زحمتكشان و ژهيبه و

 هي پانيبر ا.  استنيفرودستان آن سرزم
و بنابر برنامه و سخن شما كه به عنوان 

 جمهور حقوقدان، خود و سي رئكي
 حقوق يا به اجربنديدولت خود را پا

 نها مردم و از جمله حقوق انجميعموم
 ي و برادي دانسته اي مردميو نهادها

 و منشور دي آن سوگند خورده اياجرا
 د،ي راستا نوشته انيدولت خود را در ا

 كارگران شركت واحد به يكايسند
 دادخواه و ي نهاد كارگركيعنوان 

 ي از خواستههاي بخشيآزاده، فشرده 
  : داردياعالم م ليخود را به شرح ذ

  
 ي رضا شهابي آقاي فوري آزاد-1

 زحمتكش شركت واحد از يراننده 
 نهي با هزشانيزندان و انجام معالجات ا

 و ي و بازگشت به كار وي دولتي
  .شاني ايپرداخت حقوق معوقه 

 كه ي بازگشت به كار رانندگان اخراج-2
 حقوق همكاران با يريگي پليبه دل

ن و مقررات  و نقض قانويپرونده ساز
 و حراست شركت و تيريتوسط مد

 كار، از كار اخراج شده ي اداره يهمكار
  .اند
 ي و ببندهاري به بگدني بخشاني پا-3

 فعاالن هي علي حراست،يتيامن-ياطالعات
 و اخراج ييكاي و سنديحقوق كارگر

  .آنها
 يهاي شناختن حقوق آزادتي به رسم-4

 كارگران ي و حقوق عمومييكايسند

 كار سازمان نياديشور حقوق بنطبق من
  . كاري المللنيب

 اصالح فصل ششم قانون كار در -5
 ي شناختن حق آزادتيجهت به رسم

  .ي كارگريكاهاي سندليتشك
 كارگران در ي واقعندگاني حضور نما-6

 ري نظي امور كارگريريمگيمجامع تصم
 سازمان تيري كار و مدي عاليشورا

  .رهي و غي اجتماعنيتأم
 ساتي تأسي و اداره تيري مد-7

 خانه ي ساختمانهاري كارگران نظيعموم
 امكان توسط ي هي كارگر و اتحادي
 كارگران در سراسر ي واقعندگانينما

  .كشور
 يمعنو-ي جبران خسارات ماد-8

 كه در ييكاي و سنديفعاالن كارگر
 دهي داني زي كارگريتهايرابطه با فعال

  .اند
 از يكي شود ي مادآوري اني پادر
 آن اني كه ضرر و زي بزرگيوغهادر

 متوجه كارگران شده و گذران ماًيمستق
 آنان را سختتر ي سخت روزمره يزندگ

 درصد 25 ي رقم جعلنييكرده است، تع
 ي محاسبه ي برا1391تورم اسفندماه 

 بوده است؛ 1392حداقل دستمزد سال 
 به خي تورم در آن تاريكه رقم واقع

 يد م درص40 از شي بي جنابعالدييتأ
 نا مي تصمنيدر اعتراض به ا. باشد

 قانون كار كه 41عادالنه و خالف ماده 
 كار دولت ي عاليدست پخت شورا

 وستي كارگران بوده است به پهيدهم عل
نامه درخواست افزون بر دو هزار 

 كارگران شركت واحد كه ييامضا
 ونهايلي مي خواسته يبازتاب دهنده 

التفاوت  جهت پرداخت مابه يرانيكارگر ا
 مي تورم است، تقدي رقم تا رقم واقعنيا
  . گردديم

 كه با شعار ي خواهان اند دولتكارگران
 يروزي در انتخابات به پيي و راستگوديام

 رفتهي درخواستها را پذني است، ادهيرس
  .و آنها را انجام دهد

 كه كارگران به ي روزي آرزوبا
  .حقوقشان برسند

  باتشكر
واحد  كارگران شركت يكايسند

   تهران و حومهياتوبوسران
  92 وريشهر

  
 ،يسركوب، آزار، پرونده ساز

 شكنجه و محاكمه ،يريدستگ
 را به راني در ايفعاالن كارگر

  .مي كنيشدت محكوم م
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  تجمع جمعي از مربيان پيش

دبستاني و معلمان شركتي مقابل 

  مجلس 
 دبستاني و  جمعي از مربيان پيش

معلمان شركتي در اعتراض به عدم 
اجراي قانون استخدامي مقابل مجلس 

  . تجمع كردند
به گزارش خبرگزاري مجلس، جمعي از 

دبستاني و معلمان شركتي   مربيان پيش
 ماه در  شهريور9  روزسراسر كشور،

اعتراض به عدم استخدام خود مقابل 
پايه اين  بر. مجلس تجمع كردند

كنندگان كه خود را   گزارش، تجمع
نماينده همكارانشان در سراسر كشور 
خواندند، خواستار تعيين تكليف و انجام 

 شده و استخدام شانمباحث مربوط به 
از عدم همكاري وزارت آموزش و 

  . داشتندپرورش در اين زمينه گاليه 
  

  هزار مداح دانش25آموزش 

  آموز در كشور 
مديركل قرآن، نماز و عترت وزارت 

:  شهريور گفت11  روزآموزش و پرورش
طرح "آموز در    هزار مداح دانش25"

 شناسايي "آموز  آموزش مداحان دانش
  ".اند  شده و آموزش ديده

گو با  و  محمد بنيادي، در گفت
وزش  با اشاره به طرح آم"فارس"

 2از ": آموز اظهار داشت  مداحان دانش
سال قبل كه اين طرح آغاز شد، مبنا 

خواني،   اين بود كه اشعار، مولودي
اي مديريت   شهادتها و والدتها به گونه

شناسي،   شود كه مداح بتواند در اوج امام
منابع اصيل را مطالعه كرده و اشعاري را 
انتخاب كند كه پاسخگوي فضاي 

  ".اي مداحان جوان باشدامروزي بر
فشرده   به همين دليل، لوح": وي افزود

و سايتهايي طراحي و اساتيدي معرفي 
شناسي    همچنين كالسهاي امام.شد

آموزان گذاشته شد و   براي اين دانش
  ".يك جريان بي نظيري آغاز شد

مدير كل قرآن، نماز و عترت وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به تعداد 

وزان شركت كننده در طرح آم  دانش
 هزار 25": آموز گفت  مداحان دانش

 15آموز مداح شناسايي كرديم و   دانش
ايم و   ت مذهبي را ثبت كردهاهزار هي

 32 اين آمار مربوط به .ايم  مجوز داده
  ". منطقه كشور است750استان و 

  

كاهش حكم عبدالرضا قنبري 

 سال 10معلم زنداني از اعدام به 

   حبس
 معلم ،اعدام عبدالرضا قنبريحكم 

 15زنداني كه پس از تجديد دادرسي به 
سال زندان در تبعيدگاه برازجان تغيير 

شعبه (يافته بود، در دادگاه تجديد نظر 

 سال زندان و بدون تبعيد 10به ) 54
  .تغيير يافت

به گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر 
 شهريور، عبدالرضا قنبري كه از 19در 

 است، در 88 شدگان عاشوراي بازداشت
عادالنه حقوقي و در شرايط  يك روند نا

 به اتهام ارتباط ،اعترافات زير شكنجه
 به اعدام  خلقبا سازمان مجاهدين

  .محكوم شده بود
 معلم زنداني، سابقه ،عبدالرضا قنبري

 سال تدريس در حوزه ادبيات فارسي 16
در آموزش و پرورش و دانشگاه را دارد 

تحقيقات و مقاالت متعددي در و داراي 
 سال و نيم 3وي از . اين زمينه است

پيش تا كنون زير حكم اعدام در زندان 
  .برد  به سر مي

  

شهريه مدارس ، از دو ميليون تا 

   ميليون20
 شهريور ماه 21 در "تهران پرس"

 اين روزها با نزديك شدن گزارش داد،
مهرماه، روزهاي سختي براي والديني 

دانش آموز دارند، آغاز شده كه فرزند 
 ماجراي ثبت نام مدارس و شهريه :است

  !هاي ميليوني مدارس غير انتفاعي
افزايش مدارس غير انتفاعي چند سالي 
است كه هر روز بيش از روز پيش بر 

 .موزشي كشور سايه مي افكندآعرصه 
اين روزها گستردگي اين مدارس به 
آنجا رسيده كه براساس آمارهاي مربوط 

 در شهر ،91-92ه سال تحصيلي ب
 مدرسه فعال 956 تهران سه هزار و

 و است كه سهم مدارس دولتي دوهزار
صد مدارس  در 56 معادل  مدرسه،233

و سهم مدارس غيردولتي و هيات 
 ،امنايي كه اقدام به اخذ شهريه مي كنند

 38.9 معادل ، مدرسه539 و يك هزار
 .صد كل مدارس شهر تهران است در

 مدارس شاهد، نمونه دارس رابقيه م
دولتي، تيزهوشان، ايثارگران و مدارس 
وابسته به نهاد هاي مختلف تشكيل مي 

  .دهند
مدارس غير انتفاعي ، طبق اين گزارش

ده هايي تبديل ابه رقابتي ميان خانو
هنگفت  در ميان ثروت  كهشده است

، ده ميليون شهريه مدارس غير شان
. شود حساب مي "پول خرد" ،انتفاعي

شايد به همين دليل هم هست كه 
مدارس غير انتفاعي در گرفتن شهريه 

موزش و آتوجه چنداني به معيار هاي 
پرورشي ندارند و بسته به رقم مورد نظر 

موزان شهريه آخودشان، از دانش 
  .دريافت مي كنند

شهريه هاي نجومي مدارس غير 
 باال يا پايين شهر  بهانتفاعي كه بسته

 يك پيامد ، هم هستبودنش متغير
ن نبود عدالت آديگر هم در پي دارد و 

آموزشي است، اينكه يك عده به دليل 
 امكان استفاده از والدين شانسرمايه 

امكانات آموزشي خاصي را دارند و عده 

اي ديگر نه، شايد چندان با اصل عدالت 
  !آموزشي متناسب نباشد

  

  هزار معلم ممنوع5اميدواري 

گشت به  بازهالتدريس ب 

  كالسهاي درس
 23 در "بهار"طبق نوشته روزنامه 

التدريس كه    معلمان ممنوع،شهريور
نفر  هزار  تعدادشان در كل كشور به پنج

 با تغيير دولت اميد دارند به ،رسد  مي
گويند    آنها مي.كالسهاي درس برگردند

 گانشان را از طريق نمايند  اين خواسته
  علي صنفي معلمان به گوشهايتشكل

 و  اصغر فاني، سرپرست وزارت آموزش 
اند و اميدوارند حاال او   پرورش رسانده

  .برايشان كاري كند
محمود بهشتي، سخنگوي كانون صنفي 

 يكي از معلماني است كه بعد از ،معلمان
تجمعهاي اعتراضي مقابل مجلس در 

 بازداشت و بعد از آن هم 85سال 
  او در گفت. ز موعد شدبازنشسته پيش ا

 جريان بازنشسته شدنش "بهار"گو با  و
در سال ": كند   تعريف مين طوررا اي
 ، و بعد از تجمعات روبروي مجلس85

تعداد زيادي از معلمان و فعاالن صنفي 
. براي ادامه تدريس دچار مشكل شدند

تعدادي از آنها اخراج، تعدادي انفصال از 
به شهر خدمت و تعدادي هم از شهري 

من هم يكي از . ديگر فرستاده شدند
معلماني بودم كه بعد از آزاد شدن از 

 و در حالي كه در 85زندان در سال 
 سال سابقه 25 با ،آستانه اخراج بودم

كار، خودم را بازنشسته پيش از موعد 
  ".كردم

گويد كه در سالهاي گذشته اين   او مي
 بوده كه با "هيات تخلفات اداري"

لمان، آنها را از ادامه تدريس احضار مع
اعضاي " : وي سپس گفت. مي كردمنع 

اين هيات در تهران و شهرهاي ديگر 
 نامه  گفتند از آيين  به همكاران ما مي

 مثال به آنها ،اند  هاي شغلي تخلف كرده 
 گفتند كه شما معلمان را به كم  مي

ايد يا در دفتر   كاري دعوت كرده 
ايد و به    زدهمعلمان حرفهاي غيرمجاز

هايي را   اين داليل براي آنها پرونده
اين موضوع باعث . ندداد  تشكيل مي

شد تعداد زيادي از نيروهاي كارآمد 
 اخراج يا منتقل شوند و نتوانند به خدمت

  ".پرورش ادامه دهند و  شان در آموزش 
بهشتي حاال و در آستانه بازگشايي 

اصغر فاني، سرپرست   مدارس از علي
خواهد   پرورش مي و  ارت آموزشوز

باره   يابي را در اين  كميته حقيقت
 تشكيل دهد و در اين كميته پرونده

التدريس دوباره   هاي معلمان ممنوع 
 افرادي كه به ناحق دچار ازبررسي و 

  .اند، اعاده حيثيت شود  اين مشكل شده
  

شكاف مزدي فرهنگيان از سال 

 به بعد افزايش پيدا كرده 84

  است
تر   يك فعال صنفي معلمان از عميق

شدن شكاف مزد فرهنگيان و تورم پس 
   . انتقاد كرد84از سال 

محمد تقي سبزواري در اين باره به 
تا پيش از ":  گفت) شهريور24 ("ايلنا"

، حقوق معلمان آموزش و 82سال 
پرورش از حقوق اكثر كارمندان دولت 

كارمندان دستگاههاي دولتي . كمتر بود
 جانبي، كمي هايضافه كاري و پاداشبا ا

كردند اما اين   حقوقشان را جبران مي
مزايا به معلمان آموزش و پرورش 

بعد از اعتراضات  .شد  پرداخت نمي
، 82 تا 80 سالهاي طيگسترده معلمان 

هايي  نهايت دولت وقت با افزودن بنددر 
حقوق ... مانند فوق العاده شغل و

من آنكه ض. فرهنگيان را افزايش داد
فاصله بين حقوقها با ضرايبي كه 
سازمان مديريت و برنامه ريزي تعريف 

شد كه   اي اعمال مي   به گونه،كرده بود
سال به سال فاصله بين دريافتي 

  ".شد  فرهنگيان كمتر مي
، 84بعد از سال ": اين فعال صنفي افزود

افزايش حقوق چنداني در آموزش و 
 همان   ن،پرورش نداشتيم و عالوه بر اي

افزايش حقوق اندك هم با ضريب ثابت 
 مثال به حقوق همه ،شد  اعمال مي
 .شد   درصد اضافه مي20فرهنگيان 
 ميليون 1كسي كه ماهانه براي مثال 

 درصدش 20 ،گيرد  تومان حقوق مي
شود و حقوقش به    هزار تومان مي200

 هزار تومان افزايش 200يك ميليون و 
 500ديگري كه كند و معلم   پيدا مي

 20 ،گيرد  هزار تومان حقوق مي
شود و    هزار تومان مي100درصدش 

 هزار تومان افزايش 600حقوقش به 
 اگر اختالف حقوق اين دو  حال.يابد  مي

 اين ، هزار تومان بوده500در ابتدا 
 هزار تومان 600به  اختالف در سال بعد

رسيده و سال به سال اختالف دريافتي 
در حال حاضر در . شده استآنها بيشتر 

احكام كارگزيني فرهنگيان، حكمهاي 
 ميليون تومان و احكام زير 2باالي 

 اما در سال ، هزار تومان هم داريم700
  ". هرگز چنين اختالفي وجود نداشت84
  

احضار تلفني محمود بهشتي 

 5لنگرودي براي اجراي حكم 

  سال حبس
 ،"فعاالن در تبعيد"طبق گزارش 

بازرس و  ي لنگرودي،محمود بهشت
سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران 

 براي گذراندن دوره حبس پنج ،)تهران(
ساله به اجراي احكام زندان اوين 

احضار آقاي بهشتي  .فراخوانده شد
 شهريور به 25لنگرودي روز دوشنبه 

  .صورت تلفني انجام شده است
در همين رابطه در گفتگو با وي 

طي " :ت گف"حقوق معلم"تارنماي 
تماسي از زندان اوين كه ظاهرا از 

  خبر احضار را جهت اجراي احكام بود،
  19بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در شهريور ماه
 فرنگيس بايقره



  14 صفحه                    1392  مهر اول – 339 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
احمدي نژاد كمدين نمايش تكرار تاريخ، 

 براي سختبعد از تحمل شكستهاي 
 با قطبهاي سرمايه ي و عملنظرياتحاد 

داري شرقي و پس از تبديل كردن بازار 
همراه  ،ايران به جوالنگاه روسيه و چين

 باندش از جايگاه رياست جمهوري با
دوره ي دو سال پاياني . كنار رفت

ژاد مصادف رياست جمهوري احمدي ن
 اعتراضات ضد رژيم اسد گسترشبود با 

كرد تا احمدي نژاد تالش . در سوريه
تلفيق مبناي  بر كايدئولوژييك دستگاه 

تشيع و شووينيسم كه از دير باز ابزار 
 ايراني در مخالفت با تفوق »اپوزيسيون«

 را به جامعه غالب اعراب بر ايران بود
 جريان بشارهمچنين روابط با او  .كند
 شيعي را و ديگر احزاب و گروههاي اسد

محور ضديت تقويت و اين روابط را در 
با سرمايه داري غربي و نيروهاي سني 

اين تضاد با . دادتحت حمايت آن قرار 
 نه از كشورهاي غربيسرمايه داري 

كشور هسته اي بلكه از يك جايگاه 
كمپرادور براي جريان جايگاه يك 

رشد . بودكشورهايي مثل چين و روسيه 
بيش از پيش سرمايه داري تجاري 
نوظهور با واردات كالن، تحريمها، 
دنباله روي از سياستهاي بانك جهاني، 
رانت خواري و واگذاري بخشي از 
صنايع غير سود آور به بخش خصوصي 

  هاي اقتصاديهمراه با ضعف زيرساخت
به فلج شدن اقتصاد كشور و تشديد 

ن انگل تضادهاي طبقاتي و فربه تر شد
با . منجر شدوار وابستگان به حاكميت 

متزلزل شدن پايگاه بشار اسد در سوريه 
و دست اندازيهاي امپرياليسم آمريكا و 

ايران رژيم غرب و از طرفي مداخالت 
 جنبش توده اي مردم سوريه يك عليه

درگيري فرسايشي بين نيروهاي شورش 
آمده و نيروهاي بشار اسد به وجود 

ان با حمايت از حزب اهللا رژيم اير. است
لبنان و جبهه ي دموكراتيك خلق براي 
آزادي فلسطين و به طور فعاالنه تر 

 در رويارويي با اپوزيسيون ،سپاه قدس
رژيم اسد است و از طرفي ديگر 
نيروهاي تروريست اسالمگرا مثل 
النصره و القاعده در حال تخريب 
دستاوردهاي اعتراضات توده اي سوريه 

ا با اين حال تزلزل رژيم اسد ام. هستند
تغيير داده را موازنه ي قدرت در جهان 

اين تغيير موازنه به گردش . است
رژيم . ايدئولوژيك رژيم ايران منجر شد

ايران اكنون با آگاهي از تغيير موازنه ي 
قدرت موضع خود را در برابر غرب و 
آمريكا تغيير داده و ژست ضد 

هاي امپرياليستي اش با انجام نرمش
.  كامال به هم ريخته است»قهرمانانه«

اجرا و تحميل سياستهاي نئوليبرالي بر 
 وابستگي كامل رژيم به ،زحمتكشان

امپرياليسم و قبول تفوق نظام سرمايه 
آمريكا را تضمين مي به ويژه داري و 

 رژيم ايران كه به لحاظ ضعف .كند
ساختارهاي اقتصادي و عقب ماندگي 

راي خصلتي اش از لحاظ صنعتي دا
دالل گونه است نمي تواند در اين 

علي . ميدان موضعي پايدار داشته باشد
الخصوص اينكه پس از فروپاشي رژيم 
اسد و تضعيف موضع ايران، روسيه و 

به دليل (چين از پشتيباني رژيم ايران 
عقب ) خاصيت كمپرادور بودن ايران

اظهار پشيماني . خواهند كشيد
يشين و رفسنجاني از سياستهاي پ
ئلي فقيه اجراي حركات نرمشي اخير 

 بر وخامت اوضاع ي ايران گواهرژيم
آگاهي از اين اوضاع وخيم گرفتن . است

موضعي سازشكارانه و محافظه كارانه 
منشا . ي رژيم ايران سبب شده است

اين وخامت حاصل چيزي غير از 
وخامت اوضاع و بحران نظام سرمايه 

راشيبي در اين ميان در س. داري نيست
افتادن اقتصاد آمريكا و رشد قدرت 
اقتصادي و سياسي چين و روسيه وزنه 
ي سنگين قدرت آمريكا را سبك تر 

در نتيجه رقبا در برابر هم . كرده است
فقط به نمايش چنگالهاي خود و يا 
احتماال به تدارك سازش موقتي مشغول 

قربانيان اين قدرت نمايي تنها . هستند
وريه و ايران و توده هاي زحمتكش س

روحاني كه . خلقي هستند هاياپوزيسيون
در مورد مداخله ي نظامي در جنگ 
داخلي سوريه بر خالف فرماندهان سپاه 
كه هر گونه عبور از خط قرمز سوريه را 
داراي پيامدهاي شديد براي كاخ سفيد 
دانستند هيچ گونه موضع گيري نداشته 

اين به وضوح نشان دهنده ي . است
افق و سازشكارانه ي روحاني موضع مو

  .با امپرياليسم آمريكاست
با نگاهي به پشت سر و پيشينه ي 
تاريخي نفوذ امپرياليسم در ايران، يكي 
از عمده ترين علتهاي نفوذ امپرياليسم 
در ايران را مي توان خود سري و 
قساوت مقامات كوچك و بزرگ دستگاه 

  . حكومتي ايران و راس حكومت دانست
ك فرانسه و انگليس، زدن و در ممال"

آزردن اسبها و گاوها را نيز جايز نمي 
اما در مملكت ايران به فرمان . دانند

ديسپوت حتي پاي امراي عاليشان را به 
فلك گذاشته، چوب مي زنند و بعد از 
چندي باز از همان امراي رسوا شده، 
وزيران و سرداران تعيين مي كنند و از 

.  مي نمايندآنها توقع اخالص و ارادت
در طبيعت اين امراي بيچاره نيز از تاثير 
ظلم ديسپوت، رذالت، بندگي و بي 
غيرتي طوري به هم رسيده است كه 
چوب كاري را نسبت به خودشان هر گز 
عار نمي شمارند و بعد از اين نوعي 
خاكساري و رسوايي، باز در اين دنيا 
طالب زندگي مي شوند و اين كيفيت، 

 كساني را كه دچار اخالص و ارادت
غضب گرديده اند، از دولت مي گرداند و 
از بينندگان نسبت به سلطنت اطمينان و 

را از بين مي ) اطمينان قلب(دل پري 
مكتوبات، نامه هاي كمال الدوله  (".برد

 ميزا فتحعلي _به جمال الدوله
روابط اجتماعي بر پايه شيوه ) آخوندزاده

ها بر توليد و چگونگي رابطه ي انسان
اساس مالكيت ابزار توليد شكل مي 

با توجه به سابقه ي طوالني . گيرد
استبداد در ايران روحيه اجتماعي انسانها 
در اين جامعه نمي تواند به طور كلي از 
. ريشه هاي خود گسسته شده باشد

امروز مساله ي محدود كردن اختيارات 
رهبري در ايران هنوز به دليل برخورد 

س حكومت نيازمند مستبدانه ي را
  . پشتيباني امپرياليسم است

  
اين نشان مي دهد كه هنوز بقاياي نظام 
. استبدادي به قوت خود باقي است

ولي فقيه " :منصور امان مي نويسد
جمهوري اسالمي درخواستها براي عدم 
مداخله بازوي مسلح خود در 

 "خلط مبحث"كشمكشهاي سياسي را 
ودن آن در خواند و بر لُزوم موضع دار ب

 كه وي آنها را "جريانهايي"برابر 
  . وابسته و يا انحرافي ناميد، تاكيد ورزيد

آقاي خامنه اي اين سخنان را خطاب 
به سركردگان سپاه پاسداران بيان داشت 

نشست "كه به نوشته منابع حكومتي، 
از گُفته .  اي را برگزار كرده اند"ساالنه

ي هاي وي و همچنين سخنرانيهاي آقا
روحاني، رييس جمهوري رژيم مالها و 
آقاي جعفري، سركرده اين نيروي 
نظامي و امنيتي كه از معدود 
سخنرانيهاي علني شده ي نشست 
مزبور است، چنين بر مي آيد كه تبيين 
نقش اين نيروي نظامي و امنيتي در 
شرايط پس از جابجايي در قُوه مجريه 

 "نظام"به طور وِيژه و سياستهاي ُكلي 
در مورد سوريه و بحران هسته اي به 
طور عام، دستور كار اصلي نشست 
مزبور را تشكيل مي داده استجناحهاي 
رقيب باند واليت، پس از عقب راندن 
آن و به دست گرفتن اهرُمهاي حساس 
اجرايي، خواستار محدود شدن نفوذ سپاه 
پاسداران در دواير دولتي، تصميم 

اقتصادي گيريهاي سياسي و حوزه هاي 
آنها اُميدوارند از اين طريق . شده اند

بتوانند زيربناي مادي دخالت يكجانبه 
آقاي خامنه اي در اُمور را سست كرده و 

با باند او در دستگاه قُدرت به توازن 
  .برسند

با اين حال، از آنجا كه رقباي آقاي 
خامنه اي همچون خود او نقش سپاه 

ر كردن  و پ"نظام"پاسداران در بقاي 
خالء مشروعيت آن با قهر حكومتي را 
حياتي و چشم پوشي ناپذير ارزيابي مي 
كنند، مطالبه آنها نه فقط از جانب 

 و شُركاي نظامي و امنيتي اش "رهبر"
جدي گرفته نمي شود، بلكه به بهانه اي 
براي باجگيري و وادار كردن آنها به 

  . معامله هاي پر ضرر بدل گرديده است
 خامنه اي روز سه شنبه تيغ اين آقاي

معادله حسابگرانه را به سمت رقبايش 
نمي شود يك ": برگرداند و گفت

مجموعه اي به عنوان بازو و پاسدار و 
نگهبان انقالب در كشور تعريف بشود، 
اما در زمينه جريانهاي گوناگون سياسي، 
بعضي انحرافي، بعضي غيرانحرافي، 

جا، چشم بعضي وابسته به اينجا و آن
اين . بسته و ناآگاه و نابينا داشته باشد

  ".معني ندارد
  

وي در همين حال نخواست از موج 
سواري روي اين خواست اجتماعي شده 
نيز صرف نظر كند و رياكارانه داد سخن 

لزومي ندارد سپاه در ": داد
عرصه سياسي به پاسداري 

جنگ خبر، خامنه اي  ( ".بپردازد
ان پايين از دوش سپاه پاسدار

  ) منصور امان، نمي آيد
  

با توجه به خبر اين نشست و 
ساكت بودن حسن روحاني در 
قبال مداخله ي نظامي در جنگ 

موضع مي توان  ،داخلي سوريه
محافظه كارانه و سازشكارانه ي 
جناح اصالح طلبان در رژيم 

. را به خوبي مشاهده كردايران 
براي جلب حمايت آمريكا و اين جريان 

 سپاه پاسداران براي محدود كردنغرب 
، كه قدرت باال دست را از لحاظ سياسي

نظامي و اقتصادي دارست و محدود 
كردن قدرت بي چون و چراي رهبري 

 از طرفي با متزلزل .تالش مي كند
شدن جايگاه بشار اسد رژيم ايران با از 
دست دادن سپر بالي خود بسيار آسيب 

ه زني پذير شده و مثل قبل توانايي چان
و خريد وقت براي برنامه هاي هسته 

ين بابت  ااز. اي خود را نخواهد داشت
خامنه اي هم بطرزي كج دار و مريز 
موضع سازشكارانه اي در برابر آمريكا 

با وجود اوضاع پيچيده در . گرفته است
حال حاضر اگر توده ها خود را در چنگ 
امپرياليسم و دالالن وابسته به آن رها 

 جز گرسنگي و آوارگي از كنند چيزي
 سرمايه جناحهايجنگ ميان هارترين 

 .داري عايدشان نخواهد شد
  

  )8(خصوصي سازي متكي بر رانت، تحكيم استبداد 
 شهره صابري
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سر  دانشگاهها بازگشايي ماه مهر، ماه

 متفكر خرد به عنوان  دانشگاه.رسيد
 در اش ساله 60 حيات طول در جامعه،

 جمهوري و پهلوي ديكتاتوريهاي
 ترين خاموش از اسالمي، اينك به يكي

  .است شده تبديل علمي دنيا نهادهاي
 از دهه يك از بيش كه كسي عنوان به

 وييدانشج فعاليتهاي در را عمرش
مي  مواجه سوال اين با بارها گذرانده،

 در ايران دانشگاههاي چرا كه شوم 
 فضاي مي برند؟ بسر خاموشي و رخوت
 كه تصويري با بسيار دانشگاهها كنوني
 جنبش و دانشجو دانشگاه، از ما جامعه

 و فكور قشر به عنوان دانشجويي
 و تحوالت بطن در كه جامعه فرهيخته
 و مستقيم يحضور اجتماعي تغييرات

  .است متفاوت دارد، موثر
 علل از برخي بررسي به نوشته اين در

مي  ايران در دانشجويي جنبش ركود
  .پردازم

  
 و سياسي توسعه فقدان كه همانطور*

 مطلقه و استبدادي ساختار وجود
 بروز اصلي داليل از حكومت مي تواند
مي  باشد، دانشجويي جنبش اعتراضي

 نبود و راتيكدموك ساختار فقدان توان
 و تشكلهاي صنفي دانشجويي و انجمنها
 و قدرت تمركز مهار در كه تحزب

قادر  مدني غير قوانين اعمال همچنين
 عوامل از را كند مهمي بازي نقش است

 دانشجويي جنبشهاي ركود و رخوت
 ساختار نبود به توجه  با.كرد محسوب

 استبدادي رژيمهاي در دموكراتيك
 تجميع مي واسال جمهوري و پهلوي
 جنبش بودن فروغ كم شاهد قدرت،

 طوريكه به هستيم، ايران در دانشجويي
 توسط بايست مي  كه جنبشي

 و تغييرات خون شور، پر دانشجويان
 ضد اجتماعي -سياسي تحوالت

 جريان به جامعه رگهاي در را استبدادي
 رخوتي و سكوت و انزوا در خود اندازد،

 يتيوضع چنين ادامه كه مي برد بسر
 جنبش تحقق شدن كند باعث تواند مي 

  .شود دموكراتيك و آزاديخواهي
 حكومت" ساخت تداوم راستا، اين در

شكل  از جلوگيري و "فقاهتي مطلقه
 بر مبتني و مستقل مقتدر، احزاب گيري 

 تا شده باعث اجتماعي اقشار نمايندگي
  طلبانه تحول  حركات بار كماكان
 دانشجويي جنبش دوش بر سياسي

   .باشد
 دانشجو پروسه كه است ذكر شايان
 غايت به  اي پروسه ايران، در شدن
تمامي  كه است بر هزينه و دشوار

 فاسد حكومت. كند مي  درگير را خانواده
 نكته اين درستي اسالمي به جمهوري

 از پيش تا اگر .است داده تشخيص را
 حكم دشواري به حكومت اين،

 از پس كرد، مي  صادر را دانشجويان
 اقتدارگراي دولت آمدن كار روي

 از پس به خصوص و  نژاد احمدي
 به حكومت ،1388خيزشهاي سال 

 اخراج دانشگاه از را دانشجويان سادگي
  .كند مي 

  
 معناي به ايران در دانشگاه از اخراج*

 آسانسور بر شدن سوار از شدن محروم
 دو پسران، اكثر مورد در و اجتماعي

   .است رفتن سربازي سال
 جمهوري ابداعات از دانشگاه از اخراج

 شاه زمان در است، اسالمي فاشيستي
 هم چريكي جنبش اوج در حتي

 متوسل حربه اين به ندرت به حكومت
 وقت هر ساواك، اسناد مطابق و شد مي 
 دانشجويان اخراج براي ساواك كه

مي  فشار چريكي جنبشهاي با مرتبط
مي  مقاومت به ها دانشگاه روساي آورد، 
  .پرداختند 

  
 سياسي تمايالت كه دانشجوياني امروزه

 كه دانند مي  پيشاپيش دارند، اجتماعي
 بگيرند، را خود ليسانس بتوانند حتي اگر

 تر باال مقاطع در تحصيل ادامه از خبري
 شرايطي در سياسي فعاليت. نيست
 حساس و جوان قشر پرفشار براي چنين

. باشد آل ايده نمي تواند دانشجو
 فعاليتهاي بودن  دار هزينه چنين،هم

 قضايي سيستم برخوردهاي و دانشجويي
 اين در موثر عوامل ديگر از امنيتي و

 احمدي دولت دوم دوره  در.است زمينه
 و تجاوز و كشتار، شكنجه شاهد نژاد

 كنار در دانشجويان درازمدت حبسهاي
 قالب در مقطعي محروميتهاي و اخراج
 دايمي از هايمحروميت و شدن دار ستاره

 قشر براي امر اين و ايم بوده تحصيل
 سنگيني هزينه جامعه متفكر و باشعور

 بروز باعث امر اين  به طور طبيعي.دارد
 دانشجو قشر در  كاري محافظه روحيه

 از يكي به عنوان آن از مي توان و شده
 نام برد، دانشجويي جنبش افت داليل

 حركت ذاتي ويژگيهاي از كه چرا
تحول  و جسارت شجاعت، ي،دانشجوي

  محافظه نوع اين البته(است  خواهي 
 دانست، يكي عقالنيت با نبايد را كاري
 از است عبارت كاري محافظه  بلكه

  ).فعلي وضعيت با سازش
  

 ايران اجتماعي فضاي شدن اتميزه * 
 عوامل از ديگر يكي اخير سالهاي در

 جنبشهاي ماندن عقيم و نازايي
 ايران جامعه. است نايرا در دانشجويي

 در اجتماعي لحاظ از است اي جامعه 
اين گونه  خصايص فروپاشي و از حال

 افتادن دور و اجتماع شدن اتميزه جوامع،
 گونه هر الزمه. است يكديگر از افراد

 ايران پليسي فضاي در اعتراضي فعاليت
 يكديگر، به درگير افراد باالي اعتماد
 ديگريك براي فداكاري و آمدن گردهم

 در پيش از بيش ها روز اين كه است
  .است دشوار شده ايران جامعه

 و جدايي بروز عوامل مهمترين از يكي
 دانشجويي، اقشار ميان همبستگي عدم

 جداسازي در حكومت فكري مهندسي
 تفكيك همان يا پسر و دختر قشر دو

  تجربه.دانشگاهها است در جنسيتي
 به و سالها اين اسالمي در جمهوري

سال  انتخابات از بعد تجربه صوصخ
 فكري اتاقهاي تا شده باعث 1388

 براي هايي پروژه  ايجاد راه در حكومت
 بروز هاي نطفه  تمام كردن خفه و انزوا

  .باشند اجتماعي ناخواسته تحوالت
 مهندسي دانشگاهها، جنسيتي تفكيك
اسالمي  جمهوري فاسد رژيم فكري
 .است دانشگاهها فضاي بر تسلط براي
 اقتدارگراي دولت در كه طرح اين

 سبب نژاد به جريان افتاد، احمدي
 فرصت پسران و دختران كه شد خواهد

 در مشاركت براي مهمي اجتماعي
 دست را از مشترك اجتماعي فعاليتهاي

  .دهند
  
 فقدان و دانشجويي آرمانهاي شكست* 

 مبارزات در روشن اندازي چشم
 دانشگاهها بر حاكم سكوت دانشجويي

  .است شده باعث ار
 نشان ايران در دانشجويي جنبش تاريخ
  گيري شكل هسته كه دهد مي 

  چپ محور بر دانشجويي تشكلهاي
 هاي هسته  اولين.است گرايي بوده

 ميان از ايران در چريكي جنبش
 مانند چپ و رهبران آنها دانشجويان

، حسن ضياء ظريفي، )1(جزني  بيژن
امير مسعود احمد زاده، حميد اشرف، 

 شعله.....پرويز پويان، غفور حسن پور و
 ساختار به دليل است طبيعي .شد ور

 فعاليت بودن ممنوع و رژيم فاشيستي
 فعاليتهاي براي مجالي احزاب، آزادانه

 اين و ندارد وجود آنها حول دانشجويان
 مبارزه روش فقدان و استراتژيكي خالء
 جنبشهاي فروغ عدم عوامل از يكي

   .است شده ايران در دانشجويي
  
 انجمنهاي نبود به مي توان بين اين در

 اشاره كشور خارج در فعال دانشجويي
 بسياري طيف سالها اين در هرچند. كرد
 تحصيل حال در ايران از خارج در

 بين رابط تشكلي نبود اما هستند،
 همانند ايران داخل و خارج دانشجويان

 از خارج ايراني دانشجويان كنفدراسيون
 پويايي و ساماندهي در كه ركشو

 نقش قيام از قبل دانشجويي جنبشهاي
به ضعف تشكلهاي  كرد، ايفا مهمي

  . راه برده است دانشجويي
 كم رنگ شدن در مهم عوامل از يكي

 كه دموكراتيك و آزاديخواهانه آرمانهاي
 و دانشجويان باورهاي ويژگيها و از

 موجب و است دانشجويي جنبشهاي
 و دانشجويان شتربي چه هر سكوت
 توان مي را شده دانشگاهها محيط

 جنبش". دانست "سبز جنبش" شكست
 و برانگيخت را بسياري اميدهاي "سبز

. كرد آزاد را بسياري شده انرژيهاي قفل
 در را نااميدي از شكست آن موجي

 به ايران اجتماعي ـ سياسي فضاي
 اكثريت آن تنها نه كه داشت دنبال

 اقليت بلكه كرد، تر خاموش را خاموش
 ساواك اسناد در كه هم را فعال معترض

مي  خوانده "اجتماع ناراحت عناصر"
 جمهوري مسووالن ادبيات در و شدند 

نام گذاري شده  "فتنه عوامل" اسالمي
  .كشاند سكوت به اند،
  

 نژاد احمد امنيتي -نظامي  دولت

  دوم فرهنگي انقالب و آغاز

 يها نهاد و نهم دولت سنگين  حمله
 سياست تعقيب و ها دانشگاه به امنيتي

 برخورد قالب در "دوم فرهنگي انقالب"
 خاموش هدف با سنگين، و تدريجي

 بر  صدايي تك تحميل و منتقدان كردن
 جنبش پتانسيل در عمل دانشگاهها،
 و خود از دفاع صرف را دانشجويي

 -پادگاني حاكميت برابر در مقاومت
 شگاهدان ايجاد جهت در رژيم امنيتي
  .كرد واليت در ذوب و مطيع وابسته،
گرفته   شدت"ها مغز خروج" آهنگ

يافته  گسترش صنفي اعتراضهاي است، 
 ها دانشگاه كاركردي علمي و بحران اند، 

  كنترل و دوربينها و است شده   تر وخيم
 خوابگاههاي در حتي را آرامش پليسي،

  .زند مي  برهم دانشجويي
 دخالت گسترش با دانشگاهها فضاي

 فعاليتهاي در انتظامات ماموران
 سوي از به طور مستقيم كه دانشجويي

 شوند، مي  هدايت  حراست  هاي كميته
گونه  به است، شده  "پادگاني" شدت به

 ماموران موارد برخي در كه اي 
 را دانشجويان كيفهاي حتي انتظامات
 فيزيكي برخورد به يا كنند مي  بازرسي

  .پردازند مي  معترض دانشجويان با
  
 به و مستقل استادان پاكسازي*

  انساني علوم استادان خصوص
 اخراج با پنداشت مي   نژاد احمدي دولت

 ديدگاه مخالف و دگرانديش استادان
و  ها انديشه  بساط تواند مي  دولت،

 در را منتقد و مخالف ديدگاههاي
 دانشگاه سان، بدين  و كند جمع دانشگاه

 و ديدگاهها  گر جيهتو ابزاري سطح تا را
 رو، اين از. دهد تنزل خود سياستهاي

 رسمي و اساتيد اجباري بازنشستگي
 با قراردادي، استادان كاري  رابطه قطع

از  دانشگاهها پاكسازي ضرورت چاشني
  .شد مي  تعقيب الييك، اساتيد
 دانشگاهها در مستقل اساتيد اين فقدان

 هيجان و شور به اينكه توجه با
  سمت  و شدن كاناليزه براي دانشجويان

  
  16بقيه در صفحه 

  ايران در دانشجويي جنبش موفقيت عدم داليل
  مجيد شمس
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جمهوري » تغيير لحن«

اسالمي، تغيير صورت 

  مساله نيست
  ليال جديدي

 آنطور كه روزنامه "تغيير لحن تهران"نه 
 "گفته هاي مقامات"واشنگتن پست با اشاره به 

جمهوري اسالمي در رابطه با سوريه مي نامد و 
نه تبريك گويي سال نو وزير امور خارجه رژيم 

ياست كلي به يهوديان هيچيك نشان از تغيير س
  .رژيم پيرامون مساله سوريه و يا اسراييل ندارد

روزنامه واشنگتن پست به اين اشاره كرده است 
 گذاري خارجي ايران در دولت  كه گروه سياست

جديد حسن روحاني حتي وقتي در حمايت از 
 ،گويد سوريه، هم پيمان ديرينه خود، سخن مي 

وزنامه اين ر. كند  جويانه دوري مي  از لحن تقابل
به سخنان روحاني كه گفته رژيم در صورت 

وظايف ديني و "حمله آمريكا به سوريه به 
 "بشردوستانه خود براي كمك غذايي و دارويي

از سوي ديگر، . اقدام مي كند، اشاره كرده است
اظهار نظر محمد جواد ظريف در تويتر مبني بر 

ايران هيچگاه هولوكاست را انكار نكرده، "اينكه 
 شد هولوكاست را انكار  كه تصور ميكسي 

 نيز در رسانه هاي "كرده، اكنون رفته است
خارجي به ويژه در آمريكا به عنوان عالمت اين 

   . منعكس شده است"تغيير لحن"
اين در حالي است كه رهبر رژيم جمهوري 

)  سپتامبر5/  شهريور14(اسالمي روز پنجشنبه 
اييل رژيم اسر"سخنان خميني مبني بر اينكه 

 را "يك غده سرطاني است كه بايد از بين برود
سه روز پيش از سخنان . تكرار و يادآوري كرد

وي نيز علي الريجاني، رييس مجلس ارتجاع به 
آمريكا و متحدان غربي آن هشدار داده بود كه 

نگران فرزند "در صورت حمله به سوريه بايد 
در . "نامشروع صهيونيستي خود در منطقه باشند

ن زمينه رژيم هياتي به لبنان و سوريه اعزام همي
كرد تا مقامهاي دو كشور و حزب اهللا لبنان زير 

 واكنشهاي "حمايت از جبهه مقاومت"عنوان 
  .خود را تنظيم كنند

در برابر اين مواضع روشن و رسمي، پيامكهاي 
تويتري را به سختي مي شود نشاني از تغيير 

ييل و سياست جمهوري اسالمي در باره اسرا
جمهوري اسالمي به عنوان . سوريه تلقي كرد

متحد ديكتاتور سوريه همچنان نه در مسير 
، بلكه در تداوم كمك "بشر دوستانه"كمكهاي 

به كشتار مردم سوريه براي حفظ آنچه خامنه اي 
  .  رژيم خود خوانده، حركت مي كند"خط قرمز"

 جانشين فرمانده سپاه ،پاسدار حسين سالمي
وز چهارشنبه تهديد كرد كه هرگونه پاسداران ر

 به سوريه منافع ملي آمريكا را به خطر  حمله
 فرمانده ،پاسدار محمدرضا نقدي. خواهد انداخت

حمله "بسيج نيز خط و نشان كشيد كه 
پاسخي "تواند به   به سوريه مي "غيرقانوني

   . منجر شود" تر عليه آمريكا بزرگ
 جمهوري بحرانهايي كه با پشتيباني و همدستي

اسالمي و به بهاي از دست رفتن زندگي و جان 
ده ها هزار نفر در سوريه ايجاد شده، هزينه اي 
است كه رژيم جمهوري اسالمي خرج بقاي خود 

 ماموران دولتي، "لحن"عوض شدن . مي كند
. چيزي را در صورت مساله تغيير نمي دهد

        

     شهريور16شنبه ... فراسوي خبر

 عدم داليل

 جنبش فقيتمو

  دانشجويي

  ايران در 
   

  15بقيه از صفحه 
 آگاه و مستقل اساتيد به درست دهي
 شدن ايزوله باعث دارد، نياز

 بيشتر چه هر جدايي و دانشجويان
   .است شده و دانشجو استاد
  دانش روحيه كه اساتيدي وجود

 جاي به را نگاري  جزوه و آموزي
 خصيصه و انتقادي رهيافت توسعه
 خواهي پرسش و طلبي شچال ذاتي

مي  ترويج دانشگاهها در دانشجويان
 اخير سالهاي در تا شده باعث دهند،
 در آموزي دانش  محيط شاهد

  .باشيم ايران دانشگاههاي
  
   فرهنگي-تحميلهاي ايديولوژيك * 

 در اجتماعي -فرهنگي  چالشهاي
 عوامل از يكي دانشجويان قشر ميان

 جنبش كشاندن انحراف به
 به آنان كردن مشغول و دانشجويي

 محيط تا است سياسي غير مسايل
 دست از را خود اصلي هويت دانشگاه

 ويژگيهاي بارزترين از  يكي.دهد
 ويژه دانشجويان، توجه كنوني نسل

 دلخواه زندگي سبك انتخاب به آن
 در. است فردي آزاديهاي اساس بر

 و واحد الگوهاي جديد، فضاي
 خريداري فرهنگي سازي يكسان 

  .ندارد
  پيوسته نافرماني همراه به مساله اين

 اجباري هاي الگو برابر در دانشجويان
 نگاه و حكومت سوي از شده ديكته

 در فرهنگ،  مقوله در آن مستبدانه
 جنبشي گذشته، موجد  دهه دو طول
 سبك انتخاب حق براي جدي

 سياست اينرو، از. است گشته زندگي
 نژاد احمدي  دولت محدوديت اعمال

 كه دختر دانشجويان پوشش نوع بر
 و فردي آزاديهاي با تعارض در

 بود، با دانشجو حرمت رعايت
 تالش. شد روبرو جدي آنها مقاومت

 تبليغ و جنسيتي جداسازيهاي براي
 پوشش عنوان به چادر از خاصي نوع

 از دانشجو، دختران براي مناسب
 اين در كه سياستهايي بود جمله
 در ديد ايدب و مي شد دنبال زمينه
 دولت نژاد، احمدي از پس دوران
 زمينه اين در رهيافتي چه جديد

  . گزيد برخواهد
  

 -سياسي تشكلهاي بر فشار* 
  دامنه كردن محدود دانشجويي،

 شوراهاي استقالل سلب و اختيارات
  صنفي

 امنيتي، –پادگاني حاكميت نگاه در
 و نداشته  جايي"مشاركتي مديريت"

 اساس بر دگان،پا چون بايد دانشگاه

 .شود اداره حاكميت احكام از اطاعت
 شوراهاي فعاليت  دامنه بنابراين،

 دخالت متضمن كه صنفي
و   گيريها تصميم در دانشجويان

 منظور به دانشگاه در آنان نظارت
  هاي خواسته و منافع تامين

محدود  روز به روز است، دانشجويان
 با تشكل حتي اين استقالل و شد تر

 نمايندگان انتخاب در دولت دخالت
   .دانشجويي زيرپا گذاشته شد

 جنبش كه بخشي از آنجا از
 قالبي در گذشته  دهه در دانشجويي
 همسو و بود  كرده عمل رفرميستي

 بطن در سياسي، قدرت از بخشي با
 لذا كرد، مي  فعاليت رسمي ساختار
 قانوني صورت به كه بود  كرده عادت
عمومي  امكانات از و داشته حضور

  .باشد برخوردار
 افزوده فشارها دامنه بر به مرور كه

 اعطاي همچنين و بودجه از و شد
 شد، رسمي كاسته فعاليتهاي مجوز

 در اينكه تا شد كمتر نيز فعاليتها
 نژاد احمدي امنيتي -پادگاني دولت

 غير دانشجويي تشكلهاي فعاليت
 دستگيري سيل شد و اعالم قانوني
 .كرد پيدا ترشگس دانشجويي فعاالن

 فعاليت شدن ممنوع به اين امر حتي
 از خود كه وحدت تحكيم دفتر

 به رو و پوسيده نظام هاي استوانه
 اسالمي بود، جمهوري اضمحالل

 زندان به يا آن اعضاي و گرديد منجر
 در خود نظامي كه از يا و شدند روانه
 و كرده فرار داشتند، نقش آن ثبات

  .آوردند پناه خارج به
   

  معبنديج
 فعاالن و دانشجويان با برخورد

 به  اي سابقه ايران در دانشجويي
. اسالمي دارد جمهوري تاريخ قدمت

 ميان اين در همه از بيش كه چه آن
 پيدا نمود دانشجويي فعاليت عنوان به

 ماه تير اعتراضهاي از پس كرد،
 روزنامه شدن بسته از پس و 1378

 در دانشجويان. بود "سالم"
 كوي" اعتراضات به كه يحركتهاي
 يافت، شهرت "تير 18" و "دانشگاه

 تابوهاي از بسياري بار اولين براي
 خيابانهاي به و شكستند را سياسي
 دانشگاه دانشجويي خوابگاه اطراف
 آن در. ريختند دانشگاه كوي و تهران
 خشن برخورد طعم دانشجويان سال،
 و امنيتي نيروهاي و اهللا حزب انصار

 تعداد. چشيدند را يمرژ فاشيستي
 حبسهاي با و بازداشت بسياري
  .شدند مواجه طوالني

 دولت" ابتداي در اتفاق اين
وانمود  كه دولتي افتاد؛ "اصالحات
 حامي قشر و پشتيبان مي كرد
 سال آن از. است دانشجو و روشنفكر

 بر عالوه دانشجويي فعاالن بعد، به
 تير 18 روز دانشجو، روز آذرماه، 16
 در. كردند اضافه خود تقويم به نيز را

 با سال هر ،1378 تير از بعد سالهاي
 مناسبت به كه دانشجوياني
 يا گردهمايي روز، آن گراميداشت

 برخورد انداختند، مي  راه به تحصن

كه  بود شده باعث روند اين. شد مي 
 از دانشگاهها را بسياري حكومت
 به تير 18 از قبل روز چند حداقل
  .آورددر تعطيل حالت

 وقايع و 1388 سال تا وضعيت اين
 دهمين برانگيز بحث انتخابات از پس
 ادامه نيز جمهوري رياست دوره

 ابتدايي سالهاي در چند هر. داشت
 و شد تر كاناليزه  ها برخورد ،80 دهه

 در موادي و تحصيل از موقت تعليق
 دانشجويي فعاالن بر نيز اخراج

  .شد تحميل
 نبود و دموكراتيك ساختار فقدان

 و دانشجويي اصناف و انجمنها
  كاري محافظه روحيه گرايي، تحزب

 مبارزه، بودن دار هزينه به دليل
 بودن وابسته ،"سبز جنبش" شكست

 كمكهاي به دانشجويي تشكلهاي
 ،"نظام" در شدن استحاله و دولتي

 بر نژاد احمدي دولت فشارهاي
 پادگاني محيط ايجاد و دانشجويان

 و روشن افق فقدان دانشگاهها، در
 مبارزه، استراتژي نداشتن همچنين

 تشكلهاي با داخل دانشجويان جدايي
 و خارج مقيم ايراني دانشجويي
 و اپوزيسيون احزاب همچنين
 از ناشي فرهنگي معضالت سرانجام
 قشر دو جدايي و جنسيتي تفكيك

 فعاليت عدم و دانشجو پسر و دختر
 داليل اهم از آنان اجتماعي مشترك

 در دانشجويي جنبش ركود و وترخ
   .اسالمي مي باشد جمهوري

 فعلي، مقطع در رسد مي  نظر به
 حفظ دانشجويي بخش پيشرو جنبش

 برابر در مقاومت و مستقل موجوديت
 اولويت عنوان به را شدن استحاله

 كنار در و است برگزيده  خود اصلي
 به اعتراض و بشر حقوق از دفاع آن

 نفعاال شهروندي حقوق سلب
 نيز را فرهنگي و اجتماعي سياسي،

 بي باكانه مقاومت. كند مي  دنبال
 پليسي مديريت دانشجويان،
 آنها. است ساخته  عاجز را دانشگاهها

 مشكالت و محدوديتها همه باوجود
 نشان ايستادگي چگونه اند گرفته ياد

 زور منطق كه دهند و ثابت كرده اند
 ار دانشگاه تواند نمي  هرگز اختناق و
  .دارد باز بودن زنده  از
  
  
 به خاطر بارها جزني بيژن رفيق) 1(

 رژيم توسط دانشجويي فعاليتهاي
 فاصله در و بازداشت پهلوي جنايتكار
 طعم بارها 1342 تا 1339 سالهاي

 كه باري آخرين. چشيد را زندان
 فعاليتهاي با رابطه در بيژن رفيق

 1344 سال شد، بازداشت دانشجويي
 با همراه نظامي ادگاهد در كه است

 9 به تهران دانشگاه كميته اعضاي
 رفيق. شود مي  محكوم زندان ماه

 به همراه 42 سال در جزني بيژن
 پيام" سياسي نشريه خود رفقاي

   .كرد اندازي راه را "دانشجو
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  دل من مانده در اين تنگ قفس
  هي زند مشت براين سينه   تنگ
  زند و مويد و گويد كه  منــــم
  آنكه ازدست غمي بس  جوشان

  . . . به چه مانم من ؟
  1347 مهر 26بهرنگي ـ . ص 

  
. تاريخ تولد و مرگ ندارد صمد بهرنگي،

كه  مرگ او آنقدر باورنكردني است،
ان زندگي اش بود، و زندگي اش، آنچن

آميخته با هيجان بود، كه بي شباهت به 
 سالهاي ســال، تو جاده ها .افسانه نبود

 با كوله باري از كتاب، راه مي افتاد .بود
تو روستاها و به همه  كتاب امانت مي 

  .داد
 او گرسنگي را .را، مي شناختند همه او

 ظلم را .مي شناخت، فقر را مي شناخت
. درد سر نمي هراسيد مي ديد و از

افسانه هاي آذربايجان را جمع آوري 
بهروز "كرد و با نزديكترين دو ستش  

، اين مهم را به انجام رساند و "دهقاني
دو دفتر از آنها را، به فارسي برگرداند و  

پس از مرگ او، كانون . منتشركرد
اعالم نويسندگان ايران در اطالعيه اي 

بهرنگي از معدود كساني بود كه ": كرد
ي و نويسندگي خود را، براي همه زندگ

 او روح .گذراند مردم و بخاطر آنان
وجدان بيدار كساني بود كه و روستاها 

قلم خويش را، جز به راه حق و  تنوير 
افكار، در جهتي كه منجر به ساختن 

شود، بكار  انساني سازنده و روشن مي
 فقدان او، خاليي جبران ناپذير .نمي برد

  "...براي ما بوجود مي آورد 
  

براي روشن شدن مرگ صمد، به تبريز 
 پيش برادر بزرگ او، اسد . رفتم

قبل به من گفته  اما، او     از. بهرنگي
با مادرش، در مورد مرگ صمد ":بود

 چون چيزي جزگريستن! صحبت نكن
   ."تحويلت نمي دهد

گورستان "آرامگاه صمد، در  سر بر
 آرامگاه، داخل . حاضر شديم"اماميه

 بر .يله اي محصور بوديك اتاقك م
   ؛روي سنگ گور نوشته بود

  
  "دوست از دست رفته بچه ها"

  اي بي وفا بهار 
عطر شكوفه هاي تو چشمم به خواب 

  برد 
  لبخند غنچه هاي تو 

  بشكفت در دلم 
  1347  شهريور9
  

دوستي داشتم كه افسر ": اسد گفت
در   گفتند براي صمد،.ژاندارمري بود

 .رفتيم به ارس.....ارس اتفاقي افتاده
 .چهار روز سرگرداني و دربدري و تلخ

رييس ....باالخره، جنازه را پيدا كرديم
پاسگاه و سپاهي بهداشت، تشخيص 

جنازه را، روي ....دادند، خفگي درآب
دو ... قاطر گذاشتيم، با كمك دهاتيها

رسيديم  روز و يك شب، راه بود، تا
  ...تبريز و آمديم گورستان اماميه

ميله .  نمي توانست حرف بزنداسد ديگر
هاي گور را گرفته بود و از شدت تاثر، 

  "!برادر ، برادر"؛ بخود مي پيچيد
  

اشك بر پهناي صورتش روان شده بود 
! چه تلخ . خودكارم ديگر كار نمي كرد. 

گريه اسد آتشم زد، و  !چه     دردناك
  :بعد، اين شعر درگوشم پيچيد

  !ـ ارس
  اي خون ....ارس

   لهيب جنون ارس، اي
  ارس، اي خوف 

  ارس، اي تالوت مرگ 
  چرا نخشكيدي؟

  چرا ندانستي؟
  !اي قساوت تلخ

  صمد، مناعت جاري بود و 
  قدرت كاري 

  
آواي ساواالن، عاشق روستاها، راوي 
. قصه هاي تلخ و شيرين آذربايجان

وجدان بيدار يك فرهنگ سركوب شده 
 ...  

صمد بهرنگي، آموزگار انقالبي، محقق و 
كه تا ** صه نويسي دردمند و متعهدق

آخرين لحظه حياتش، دست از جستجو 
و تالش و مبارزه با ديكتاتوري و 
فرهنگ حاكم بر نداشت و با سبكي نو 
و خالق، قالبهاي خشك و ارتجاعي را 
درهم شكست و راهي تازه در ادبيات و 

قصه هاي او، نه " .قصه نويسي گشود
براي سرگرمي، بلكه براي آموختن 

  ."بود
او به بچه ها آموخت كه اگر مي 
خواهيم انسان بمانيم و مانند انسان 
زندگي كنيم و    به جهان پيرامون خود، 
عشق بورزيم، بايد تا آخرين نفس 
. بجنگيم و  تا آخرين گلوله شليك كنيم

اين عاليترين و اصلي ترين وظيفه 
انسان است و بر هر چيز ديگري، مقدم 

  .است
ايش، رويدادها و صمد در نوشته ه

طور منفعل و به شيوه ه حوادث را، ب
 كرد، و صرفا، توصيفي، منعكس نمي

تصويري از ظاهر واقعيت نشان نمي 
داد، بلكه به ژرفا مي رفت و به شكل 
دياليكتيك، حقايق و واقعيات را، بازگو 

كرد و در مجراي صحيح خود مي  مي
كشاند و آنرا، در رودخانه نيرومند تاريخ 

 :ماهي سياه گفت. كت در مي آوردبه حر
من ديگر از اين گردشها خسته شده ام "
خواهم بدانم كه، راستي  من مي...

راستي، زندگي يعني اينكه تو يك تكه 
جا، هي بروي و برگردي، تا پير شوي و 
ديگر هيچ ؟ يا اينكه طور ديگري هم 

مگر ...شود زندگي كرد؟  توي دنيا مي
رسه؟   مينه اينكه، هر چيزي به آخر

 رسه، روز به آخر مي شب به آخر مي
  "...رسه، هفته، ماه، سال 

  
بيست و چهار ساعت در "او در داستان 

 واقعي ترين و معتبر "خواب و بيداري
ترين تصوير را، از ناهمگوني و 
ناهماهنگي زندگي و شقاوت آن، در 

 كند و جامعه طبقاتي، منعكس مي
  را، در مقابل نظامي قرار مي"لطيف"

دهد كه نسبت به اوليه ترين حقوق 
انساني وي و آرزوها و اميد هايش بي 

 كسي صداي او را، نمي .تفاوت است
 جامعه اي كه هيچ فرصتي براي .شنود

رشد و  آگاهي و لذت بردن از زندگي، 
 فرياد و عصيان لطيف، .به وي نمي دهد

 در انتهاي داستان، عصيان و خروش
محرومترين اقشار جامعه ايست كه 
پيكرش در زير ضربات وحشيانه سرمايه 
 :و استثمار طاقت فرسا، خم شده است

دو دستي ماشين را چسبيدم و فرياد "
شتر مرا كجا مي بريد؟ من شترم " :زدم

كنم كسي   فكر مي."خوام را مي
 ماشين حركت .صدايم را نشنيد

دستهايم از ماشين كنده شد و ...كرد
 صورتم افتاد ،تادم رو آسفالت خياباناف

رو خوني كه از بيني ام بر زمين ريخته 
 پاهايم را، بر زمين زدم و هق هق .بود

خواست مسلسل  دلم مي. گريه كردم
  ".پشت شيشه مال من باشد

      

صمد نمي خواست و نمي توانست در 
رود آرام و يكنواخت زندگي غرق و 

آقاي چوخ "تسليم شود و  مانند 
 با بي دردي و بي قيدي، سر در "ختيارب

او . آخور زندگي بگذارد و روزگار تباه كند
 ارمغان .به دنبال ارمغاني از آينده بود

 او مشعل .آزادي وعدالت و برابري
دست بچه ه مبارزه با جهل و ستم را ب

زندگي و " ها داد و به آنان گفت كه
مرگ    ما، بايد بر زندگي ديگران تاثير 

   ."بگذارد
او در يكي از مقاالتش ، به زبان تند 

آيا نبايد به كودك ": انتقادي نوشت
بگوييم كه در مملكت تو، هستند بچه 
 هايي كه رنگ گوشت و حتي پنير را،

ماه به ماه و سال به سال نمي بينند 
آيا نبايد به كودك بگوييم كه بيشتر ...؟

از نصف مردم جهان گرسنه اند و چرا 

ه برانداختن گرسنگي گرسنه اند و را
 چيست؟ چرا مي گوييم دزدي بد است؟

است؟ چرا  چرا مي گوييم دروغگويي بد
نمي آييم ريشه هاي پيدايش و رواج 
دروغگويي و دزدي را براي بچه ها 
روشن كنيم؟ به بچه ها بايد گفت كه به 
هر آنچه و هر كه ضد بشري و سد راه 
تكامل تاريخي جامعه است، كينه بورزد 

ن كينه، بايد در ادبيات كودكان راه و اي
  ... باز كند

  
ماهي سياه "پس از مرگ صمد، كتاب 

عنوان كتاب برتر سال، از ه ، ب"كوچولو
 . انتخاب گرديد"شوراي كتاب" طرف

برنده جايزه  همچنين اين كتاب،
، برنده زماننمايشگاه بولون ايتاليا و هم

 Beenial Brateesجايزه 

lavee شد  چكسلواكي.  
ه اين ترتيب ، او به باروي انديشه و ب

 .رشد فرهنگ جهاني خدمت كرده است
بعد از ": زنده ياد دكتر ساعدي گفته بود

كتاب، صدها نامه از بچه ها به  چاپ هر
 رسيد و  او، به همه جواب مي صمد مي

داد و چه حوصله غريبي در اين كار 
هميشه پر بود از  داشت و جيبهايش،

ا برايش نوشته نامه هايي كه بچه ه
   .بودند

 صمد زنده ،آري ، صمد نمرده است
تو راه ممقان، با   او همين حاال،.است

    ".كند بچه ها بحث مي
  !ياد و خاطره او گرامي و پايدار باد

  
   ::پانويسها

ـ مجموعه آثار ، به كوشش اسد 
  بهرنگي 

.  ا،ـ زندگي و مرگ صمد بهرنگي
  جمشيدي

مان ـ دكتر غالمحسين ساعدي ، ه
  كتاب

جالل آل احمد در مورد اين موضوع * 
چطور ممكن است؟ آب ": گفته بود

رودخانه         ارس، در شهريور ماه، در 
  ".پايين ترين سطح خود قرار دارد

شاملو در مسـووليت پذيري صمد ** 
او چهره حيرت انگيز تعهد ": گفته بود

  .بود
يكي  شخصيتي فرضي و تيپيك در***

و سمبل آدمهايي كه از مقاالت صمد 
به  هيچوجه تمايل ندارند تلنگري به 
روند زندگي آرام و بي دغدغه اشان 

   .بخورد

  "صمد بهرنگي ، عصيان عليه فرهنگ موميايي شده"
 وحيدي. م 
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 كه ي، مدال"نرمش قهرمانانه"

 اندازدي به گردن بدي بايخامنه ا

  امانمنصور

 
 سخنان دو پهلو و مبهم ي رفت، در پي كه انتظار مهمانگونه

 و مذاكره با ي در باره بحران هسته اي اسالميرهبر جمهور
 دامن زدن هر چه ي و گُماشتگان او براكاني نزدكا،يآمر

 به يريگي ماهيلود كردن آب برا و گل آي به آشُفتگشتريب
 و معركه ده را باال زنهاي، آست"نظام" يشگي هماستينفع س

  .گرفته اند
 

 سركرده اوباش ،ي مثال پاسدار نقدي كه براي اضافه احروف
 ني بي خامنه اي درنگ پس از سخنان آقاي ب،يجيبس

 قرار ي دوگانه وكردي روتيكلمات او گذاشته، در خدمت تقو
 - ي ارشد نظاموري پانيا.  كشدي مدي آن خط تاكريدارد و ز

 ي از ژست آقاي انانهي خوش بيابي كه ارزي كسانيتيامن
 و دي نام"مانيواداده و پش" كرده اند را هي ارايخامنه ا

نرمش " كنند واژه ي ميسع" كرد كه آنها حيتصح
 جدا كنند و از آن به شاني را از ُكل سخنان ا"قهرمانانه

  ." كننداديار صلح امام حسن عنوان تكر
 

 ي خود تالش مري سخنان اخقي از طري اسالمي جمهوررهبر
 شتني خوي قطار به طور موقت برالي دو رني بييكند فضا

برد چراغ سبز  – مذاكره برد ي برابياو به باند رق.  كندجاديا
 بر اني مني در ازي ن"برد –برد "مفهوم شرط .  دهدينشان م

 قُدرت ي مرزهابه نشدن كي نمانده و همانا نزددهي پوشيكس
 داده ي و همدستانش را در خود جاي خامنه ايمستبدانه آقا

 موفق شود بدون آنكه ياگر حجت االسالم روحان. است
 را كاهش مهاي شود، تحرلي تحم"مقام معظم" به ي انهيهز

 به داخل ي دهد، وفي را تخفي خارجريو فشار تحمل ناپذ
  .ديطار خواهد پر قنيا
 

، لبخند "نظام" ي خارجي آن است كه طرفهاگري دحالت
 باز كردن گره بحران يدوستانه و گُفتار مودبانه را برا

 ندانند و خواهان اقدامات ي آن كافي هسته اييماجراجو
 دني از جانب حكومت گردند كه با نوشييرهاي و تدبيعمل

 ي رويخامنه ا ي صورت آقانيدر ا.  كنديجام زهر برابر
 و دي خواهد پردي آي كه از جهت مخالف ميگري دقطارركاب 

به مذاكره با " گفته كه شي جلو خواهد داد كه از پنهيس
  ."ستمي نني خوشبكايآمر
 
 يي نهارندهي گميتصم" مطلقه و ي روست كه ولني ااز
 ني را به زم"نرمش قهرمانانه"، توپ " كالنياستهايس
 صحنه فقط نيفكنده و خود را در ا اهي قُوه مجرسيير

 ستي بدان معنا هم نني انحاليبا ا.  كندي ميتماشاگر معرف
  پروسه يي و باند او دستكم در فاز ابتداي خامنه ايكه آقا

برعكس، .  مانندي و منتظر منندي نشي، كنار گود م"نرمش"
 به شان،ي ها"خط قرمز" از حفظ ناني كسب اطميآنها برا

  . خواهند پرداخت"رسازندهيغ" آن به مداخله گونه فعال در
 
نرمش " ي در قاب تابلوي خامنه اي جز آقاچكسيه

 ي به هر گونه تفاهم واقعيابيدست. ردي گي قرار نم"قهرمانانه
 يي تنش زداي براي عملي و اُروپا و برداشتن گامهاكايبا آمر

 پهنه و ني در اي مشروط به موافقت و،ياز مناسبات خارج
اگر .  استي داخلاستي در پهنه سيني عقب نشي برايادگآم

 يزي چي اسالميدر نرمش مورد اشاره رهبر جمهور
 كي داوطلبانه ي وجود داشته باشد، چشم پوش"قهرمانانه"

 است كه در ي قُدرت و منافعگاه،ي از جاييمستبد قُرون وسطا
 "رهبر" به ي كه پاسدار نقديزي گُريدو پا. چنگ دارد
 باره ني در ازي پنبه را ن"قهرمان" ني امي، تصمقرض داده

                     . سازديآشكار م
 وري شهر29 نهيآد...  خبريفراسو
 

انتصاب يك زن، نمايش كمدي 

 تراژيك دولت روحاني براي –

  مصرف خارجي

  ليال جديدي

جمهوري اسالمي با انتصاب مرضيه افخم به عنوان 
زاري سياسي براي سخنگوي وزارت خارجه، وي را اب

از اين روي، . آرايش نماي خارجي خود كرده است
انتصاب او نه تنها نشانه عدالت و برابري زنان در ايران 
نيست، بلكه نگاه ابزاري و بهره كشانه به آنها را بيشتر 

همزمان، آنچه به عنوان حقوق زن . به نمايش مي گذارد
ستم و  سال بر زنان روا شده، 34در سياست داخلي طي 

زناني .  حقوقي زنان بوده است استثمار، فرودستي و بي
كه حكومت زن ستيز جمهوري اسالمي با چنين 
شرايطي به خدمت مي گيرد، نمادي از زنان جامعه ايران 

  .نيستند
انتصاب يك زن به عنوان سخنگوي وزارت خارجه در 
شرايطي صورت مي گيرد كه همزمان موج حمله به 

اي جلوگيري از تبديل شدن  بر"زنان بد حجاب"
.  نيز آغاز شده است"تركيه ليبرالي مسلمان"حكومت به 

 با بهتر است "جوانان انقالبي"حاال قرار است موجي از 
خود "بگوييم اوباش بسيجي و حزب اللهي در حركتي 

نوعي  ("ساپورت پوش"، جامعه را از زنان "جوش
  .  كنند"پاكسازي") جوراب ضخيم

 آغاز سال تحصيلي، صدرالدين از سوي ديگر، در
 "قاطعيت"شريعتي، رييس دانشگاه عالمه طباطبايي، با 

اعالم مي كند، طرح جدا سازي دختر و پسر در 
كالسهاي كارشناسي ارشد به طور كامل و كارشناسي 

جداسازي در همين گونه، .  درصد انجام شده است98
سطح دبستانها و دبيرستانها سالها از پروژه هاي 

 اجتماعي -جمهوري اسالمي براي عقب راندن علمي 
براي نمونه، در بسياري از روستاها و . زنان بوده است

محالت فقير نشين كالسهاي دختران به بهانه 
يك نوع .  منحل شده است"نرسيدن به حد نصاب"

قراري محدوديت جنسيتي در ديگر از اين محدوديتها، بر
بدين طريق هر روز حتي با . رشته هاي تحصيلي است

جدايي كتابهاي درسي، جدايي در بانكها و اماكن 
  . عمومي و غيره، بر آپارتايد جنسيتي افزوده شده است

بر اقدامات جاري كه در باال ذكر شد، قوانين زن ستيز 
ون جمهوري اسالمي نيز اضافه مي شود؛ قوانيني همچ

تعدد زوجات، حق طالق، قتلهاي ناموسي، حق سر 
پرستي فرزند، قوانين ازدواج، شهادت در دادگاه، حق 
تابعيت، حق سرپرستي فرزندان، حق ارث، ميزان ديه، 

  ... .شهادت در دادگاه و 
 اهللا حسينيان، نماينده قشري و مرتجع مجلس  روح

 است و "تشريفاتي"اطمينان داده انتصاب سخنگوي زن 
 "تاثيري در معادالت ديپلماتيك "طعنه مي زند كه 

وي كه به زير و بم تقلبات و دروغگوييهاي . نمي گذارد
رژيمش آگاه است، درست مي گويد، اما وي نمي گويد 
كه تصويب قوانين جديد عليه زنان، فشارهاي نظامي و 
امنيتي كنترل پوشش زنان و جداسازيهاي جنسيتي يا 

اي ازدواج و تقديس ازدواج و غيره قوانيني براي فشار بر
  . هم در سياست داخلي موثر نخواهد بود

رژيم جمهوري اسالمي همانطور كه در سياست خارجي 
بازهم بايد به طور واقعي جوابگوي فعاليتهاي اتمي و 
تروريستي اش باشد و آرايش ويترين بيروني كمكي به 

پر آن نمي كند، در سياست داخلي نيز نمي تواند نيروي 
انتصاب مرضيه . قدرت و چالشي زنان را كنترل كند

 تراژيكي است از وضعيت دولت -افخم تنها بيان كمدي 
 !جديد

   شهريور9شنبه ... فراسوي خبر
  

  

   

يورش سازمانيافته به 

مهاجران افغاني اقدامي 

  ضد بشري و محكوم است 
   

  زينت مير هاشمي
   

جمهوري اسالمي با يورش به مهاجران افغاني 
مي خواهد بخشي از بار بحران و نابسامانيهاي 
اجتماعي و اقتصادي را بر دوش كارگران و 

بر همين منظر . مهاجران افغاني بگذارد
كنسولگري رژيم واليت فقيه در افغانستان 
براي چندمين بار مورد خشم و نفرت مردم 

  .افغانستان قرار گرفت و به آتش كشيده شد
زير يورش بي مهاجران افغاني هر چند گاه 

بر اساس . رحمانه رژيم ايران قرار مي گيرند
 كنسولگري  اخبار منتشر شده در رسانه ها،

 16جمهوري اسالمي در هرات، در روز شنبه 
شهريور، به دليل چپاول پول مردم جهت دادن 
ويزا براي كار، مورد خشم مردم تظاهر كننده 

در رويارويي ماموران محافظ . قرار گرفت
 با مردم خشمگين، يك نفر از كنسولگري

تظاهر . تظاهركنندگان جان خود را از دست داد
كنندگان به عدم برگشت پول جهت ضمانت 
براي اخذ ويزاي كار در ايران كه توسط 
. سفارت از آنان گرفته شده، اعتراض داشتند

جمهوري اسالمي در قبال اين باج گيري، 
 ظلم جوانان و كارگران افغاني در ايران را مورد

بسياري از آنان در . و جنايت قرار مي دهد
. سياهچالهاي رژيم اعدام و تير باران مي شوند

مردم افغانستان بارها به اعدام جوانان افغاني 
در زندانهاي رژيم ايران اعتراض كرده و 

  . صدايشان تاكنون به جايي نرسيده است
بر اساس خبر منتشر شده از طرف فعاالن 

اسي در ايران، مزدوران حقوق بشر و دموكر
 13واحد مرصاد سپاه پاسداران، روز پنجشنبه 

شهريور، به محله شير آباد در شهر زاهدان 
يورش برده و خانواده هاي افغاني را مورد آزار 

مزدوران رژيم با غارت . و اذيت قرار دادند
اموال ساكنان اين محل، مهاجران افغاني را 

س اخبار بر اسا. آواره مناطق مرزي كردند
پخش شده، هموطنان بلوچ هم در اين 
يورشهاي وحشيانه از آزار و اذيت در امان 

   . نماندند
آزار و اذيت مردم محروم مناطق مرزي توسط 
مزدوران رژيم تبديل به امري روزانه شده 

مردم محروم و تنگدست اين مناطق با . است
گلوله هاي جمهوري اسالمي در نوار مرزي به 

مردم بلوچستان و روحانيون . قتل مي رسند
اهل سنت به طور مرتب مورد آزار و جنايت 

آخرين جنايت رژيم در اين . رژيم قرار دارند
منطقه، حمله مسلحانه به خانه مسكوني 
روحاني اهل سنت به نام مولوي عبدالجليل 
رسول زايي و زخمي كردن و ربودن وي مي 

  . باشد
  

   شهريور17فراسوي خبر يكشنبه 
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بازي خطرناك روسيه با 

  مهره رژيم مالها

  منصور امان

آنگونه كه به نظر مي رسد، مسكو دايره مصرف 
رژيم مالها براي هدفهاي سياسي و اقتصادي 
خود را به پهنه هاي ريسك آميز تري گُسترش 

در ميان كشمكش روسيه و غرب بر . داده است
سر چگونگي واكُنش به رژيم بشار اسد، منابع اين 
كشور مي گويند كه كرملين قصد فُروش 

 به جمهوري اسالمي 300موشكهاي مشابه اس 
و ساخت يك نيروگاه اتُمي مشابه بوشهر براي آن 

  . را دارد
همزماني پراكندن اين خبر با جدال ديپلُماتيكي 
كه بين روسيه با آمريكا و اُروپا در جريان است، 
 دريافت انگيزه اين كشور از وارد كردن يك

فاكتور بحران زاي ديگر به معادله را از گمانه زني 
  . بي نياز مي سازد

مسكو كه اعالم داشته معامله ياد شده در صورت 
حمله نظامي به سوريه روي پيشخوان خواهد 
رفت، بدون هيچ پرده پوشي آشكار ساخته كه 
تالش مي كند جمهوري اسالمي را به مثابه اهرُم 

للي براي پيش بردن فشاري در پهنه بين الم
  . سياست خود در برابر سوريه به كار بگيرد

تبديل رژيم مالها به مهره بازيهاي بزُرگ 
كرملين، سياست شناخته شده اي است كه دولت 
روسيه تاكنون با موفقيت در حوزه يك بحران 
بين المللي ديگر، پرونده هسته اي رژيم جمهوري 

 در همان .اسالمي، به دست اجرا گذاشته است
حال كه دولت روسيه از طريق كارشكني و 
اشكال تراشي مانع اقدامات موثر براي پايان دادن 
مسالمت آميز به بحران اتُمي مالها گرديده، 
همزمان توانسته است از اين بحران ماهيهاي 
درشت سياسي و اقتصادي صيد كرده و در كنار 
آن شريك در تنگنا قرار گرفته اش را نيز 

  . بيرحمانه بدوشد
 هسته اي روسيه به رژيم –پيشنهاد تسليحاتي 

مالها كه به طور يكجانبه و بدون به حساب 
آوردن تمايل يا شرطهاي احتمالي خريدار بخت 
برگشته روي ميز پرتاب شده، جمهوري اسالمي 
را وارد يك سناريوي جنگي كرده است كه با 

 گرداب توجه به مداخله فعال و فرو رفتن آن در
بين المللي سوريه، پيامدي جز تشديد تنش 
. خطرناك كنوني و تقويت فاكتورهاي آن ندارد

همينجا بايد افزود كه بي ترديد اين مسكو 
نخواهد بود كه هزينه سنگين نقش آفريني در 
چنين شرايطي به اتكاي اين يا آن موشك ضد 

  . هوايي را خواهد پرداخت
اين پيشنهاد با اين همه، نه فقط سرنوشت 

مشخص روسيه، بلكه در مجموع سطح و نوع 
رابطه ي آن با رژيم مالها، مشروط و وابسته به 
مناسبات اين كشور با آمريكا و اتحاديه اُروپا 

از اين زاويه به روسيه نمي توان خُرده . است
گرفت كه چرا در استراتژي سياست خارجي خود 

مهوري نقشي فراتر از يك مهره شطرنج براي ج
اسالمي قايل نيست، زيرا اين نگاهي است كه از 

اشكال . فيلتر منافع ملي آن گذر مي كند
اينجاست كه رژيم واليت فقيه خود را با اين نگاه 
روسي كه هميشه مسووالنه و بي ضرر نيست و 

     . منافعي كه آن را جهت داده، تنظيم مي كند
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حاني از سپاه دعوت رو

براي نقش آفريني 

  بيشتر در اقتصاد
  زينت ميرهاشمي

   
 شهريور حسن روحاني در 26روز دوشنبه 

مجمع سراسري سركردگان سپاه 
پاسداران، اين نهاد سركوبگر را دعوت به 

. كرد» حماسه اقتصادي«شركت در روند 
وي در حالي سپاه پاسداران را براي 

ادي مشاركت در پروژه هاي بزرگ اقتص
تشويق مي كند كه قدرت گيري سپاه در 
اقتصاد ايران بعد از جنگ حتا در ميان 

  . باندهاي رژيم مورد مجادله قرار دارد
در حالي كه سپاه پاسداران به عنوان يك 
نهاد دولتي در حوزه هاي نظامي، سياسي 
و اجتماعي فعال و در شاهرگهاي 
اقتصادي نقش مهمي به عهده دارد، در 

 مردم حل نكرده  ساله اي ازعمل هيچ م
سپاه حتي در قاچاق كاال شركت . است

برادران «فعال دارد و احمدي نژاد آنها را 
با اين اوصاف اين نهاد . ناميد» قاچاقچي

سركوبگر و ضد مردمي از طرف حسن 
. روحاني مورد تقدير قرار مي گيرد

روحاني حتي در دفاع از سپاه، زياده  
» عات اقتصاديشاي«خواهي اين نهاد را 

سپاه پاسداران، شركتهاي و افراد . ناميد
مرتبط با آن به مثابه ابزار اصلي سركوبي، 
صدور تروريسم و تهيه سالح اتمي دارد، 
مورد تحريمهاي سازمان ملل، اتحاديه 

  . اروپا و آمريكا قرار گرفته است
 10سپاه پاسداران بر اساس ماده 

اساسنامه خود مي تواند در خدمات 
ومي دولتي به درخواست دولت فعال عم

روحاني در صدد  به نظر مي رسد . شود
است تا فعاليت اقتصادي سپاه كه از ديد 
برخي باندهاي حكومتي غير قانوني و 

و البته تحت » قانوني«زياده روانه است را 
  . كنترل دولت درآورد

حاضر سپاه پاسداران با صدها در حال 
در جا به . شركت فعاليت اقتصادي دارد

جايي شركتهاي دولتي به بخش خصوصي 
كه منجر به تشكيل اقتصاد شبه دولتي 

در . شده، سپاه پاسداران نقش فعال دارد
دوران احمدي نژاد، دست يازي سپاه 
پاسداران بر اقتصاد ايران افزايش 

سپاه در سهم دقيق . چشمگيري پيدا كرد
اقتصاد ايران مشخص نيست، به ويژه اين 
كه در بخش اقتصاد پنهان و مافيايي 

مدتي پيش . قاچاق سپاه نقش مهمي دارد
رفسنجاني اعالم كرد كه سپاه به كمتر از 

  .كل كشور قانع نيست
حسن روحاني كه خود را نقش آفرين 

دانسته با دعوت از » حماسه سياسي«
تصاد به بهانه سپاه براي فعال شدن در اق

حماسه «تحقق شعار خامنه اي در خلق 
، چپاول مردم توسط سپاه را »اقتصادي

  . تشويق مي كند
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  چالشهاي معلمان در شهريور ماه
  13بقيه از صفحه 

 ،اجراي حكم شنيدم و پرسيدم چرا احضار به شكل كتبي انجام نمي شود
 ،ر تمامي موارد شفاهي توصيف كرد و افزودآن شخص روند احضار را د

 او را جلب خواهيم ،اگر پاسخ مثبتي از جانب احضار شونده دريافت نشود
 ".نمود

، آخرين فرصت براي 1392 اين احضار شفاهي، تاريخ دهم مهرماه در
  .معرفي آقاي بهشتي به اجراي احكام تعيين شده است
واتي در شعبه پانزده پيشتر آقاي بهشتي لنگرودي به حكم قاضي صل

 او با اعتراض .دادگاه انقالب تهران به پنج سال حبس محكوم شده بود
 دادنامه  مرداد امسال6 تجديد نظر رفت كه در تاريخ 54به شعبه پرونده 

فاقد ايراد اشكال اعتراض او رد شده و حكم دادگاه ي بدوي تاييد و 
  .موجه و موثر دانسته شد

  
  مجلس مقابل يشركت مجدد معلمان تجمع
 شهريور 31 يكشنبه روز پرورش و آموزش شركتي معلمان از جمعي
 معلمان اين حكومتي فارس، خبرگزاري .كردند رژيم تجمع مجلس مقابل

 خواستار كردند، مي معرفي نشده وضعيت تبديل نيروهاي را خود كه
  .بودند  شان تكليف تعيين و كاري وضعيت به رسيدگي
 چه هر تا مي خواستند مجلس و دولت از همچنين شركتي معلمان
  .دهند انجام اقدامي آنها وضعيت تعيين به نسبت سريعتر

  
  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 نتي ز،يدي جدالي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشميم

 نتي، ز منصور امان،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و بيان كننده نظرات ايـن سـازمان         نبر

اما بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومت و                . است
دهد و اطالع از آن مفيد    ي كه حجم نشريه اجازه مي     صاحب نظران و نيز ترجمه مطالب     

شود، بيـان    مطالبي كه با امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي        . كند است، خودداري نمي  
كننده نظرات خود آنان است كه ممكن است بـا نظـرات سـازمان منطبـق، همـسو يـا                 

ـ ) با نام و يا بدون نام    (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد   ده نظـر سـازمان   بيان كنن
  .است

  
  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              
ش كارگران، مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخبـار       اخبار و گزارشهاي جنب   

تحوالت ايران، عـراق ومـسائل بـين المللـي مربـوط بـه آن، اخبـار و                  
  .ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

 نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و جهان، تحليل مسائل

  روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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حمله :مادران پارك الله ايران

به اردوگاه اشرف و كشتار 

وحشيانه ساكنان آن را 

  !محكوم مي كنيم
  

بر اثر حمله از پيش طراحي شده اي كه در تاريخ 
 شهريور ماه به اردوگاه اشرف، پايگاه 10يكشنبه 

 52سازمان مجاهدين خلق در خاك عراق، انجام شد 
. نه كشته شدندنفر از اعضا سازمان به شكلي بيرحما

حمله كنندگان دستهاي تيرباران شدگان را بسته و 
حتي از كشتن افراد مجروح در بيمارستان نيز 

 نفر به اسامي 7آنان هم چنين . خودداري نكردند
فاطمه سخايي، وجيهه كرباليي، محبوبه لشكري، 
فاطمه طهوري، ليال نباهت، صديقه ابراهيم پور و 

  . گرفتندكمال نيكنامي را به گروگان
ما ضمن محكوم كردن اين جنايت كه نشان دهنده 
بي مسئوليتي و عدم تعهد دولت عراق براي حفظ 
امنيت و جان ساكنين اردوگاه اشرف است، خواستار 

 گروگان اسير در دست 7آزادي هر چه سريع تر 
نيروهاي مهاجم، استقرار نيروهاي كاله آبي سازمان 

قيمانده در كمپ ملل متحد در محل اسكان افراد با
ليبرتي جهت حفاظت از جان آنان و ديگر ساكنان اين 
كمپ و مجازات آمرين و عاملين اين جنايت مي 

  . باشيم
 مادران پارك الله ايران

 1392 شهريور 23شنبه 
 

 
قتل يك شهروند بهايي، آزمون 
ديگري را در برابر افراد و محافلي 
در داخل كشور گذاشته است كه 

ر شدن ايران به پيرامون دچا
سرنوشت كشورهايي همچون 
عراق، سوريه و لُبنان و فرو رفتن 

 -به كام آتش جنگهاي مذهبي 
  . فرقه اي هشدار مي دهند

اعالم خطر افراد و محافل مزبور 
به طور معمول در چارچوب بحران 

 قرار مي گيرد و "نظام"خارجي 
مخاطب آن نيز به همين گونه، سران 

ا حكومت هستند، كشورهاي درگير ب
اما بي ترديد نشان دادن همين درجه 
از حساسيت و توجه نسبت به رفتار 
فرقه گرايانه و تجزيه طلبانه حكومت 
با بخشهاي بزُرگي از جامعه ايران مي 
تواند اين گمانه كه نگراني آنها 
سرچشمه دولتي دارد و با منافع و 
مصلحتهاي آن تنظيم مي شود را 

  . برطرف كند
ور آقاي عطاهللا رضواني، شهروند تر

بهايي در بندرعباس را نمي توان 
اقدامي منفرد دانست، نه فقط از آن رو 
كه به گونه حرفه اي و سازمان يافته 
صورت گرفته است؛ بسا بيشتر، به اين 
دليل كه پيشينه رويكرد رژيم واليت 
فقيه در برابر همدينان آقاي رضواني، 

ديگري جز در جنايت مزبور را در كادر 
امتداد سلسله اقدامات خشونت بار آن 

  .عليه اقليت بهايي قرار نمي دهد
فقط مرور آثار و شواهد جنگ فرقه 
اي اعالم نشده حكومت عليه اين 
بخش از شهروندان كشور در ماه 

، زنجيره اي و )مرداد(گذشته 
سيستماتيك بودن آن را مستند مي 

  : كند
ان وزارت  مرداد، مامور22 روز -

اطالعات در مشهد با هجوم به منزل 
، )صراف(مسكوني خاُنم فتانه نبيل زاد 

او را به همراه آقايان پيمان صراف و 

دايان تيموري دستگير و به مكان 
  . نامعلومي منتقل كردند

 مرداد، منزل يك پيرو بهاييت 30 -
 نجف آباد –ديگر در روستاي هالب 

گان اصفهان، آماج هجوم گُماشت
وزارت اطالعات و نيروي انتظامي 

اينان پس از بازجويي و رفتار . گرديد
توهين آميز با ساكنين و حاضران، سه 
تن از آنها به نامهاي بنفشه 
فرودسيان، افروز روحي و مسعود 

  .وجداني را دستگير با خود بردند
 مرداد، منابع حكومتي از 31 -

 شهروند بهايي كه سال 20محاكمه 
 در همين ماه دستگير شده گذشته

تجمع و "آنها به . بودند، خبر دادند
 و "تباني عليه امنيت داخلي كشور

  .  متهم شده اند"تبليغ عليه نظام"
حاكمان كشور، همين درجه از 
خُشونت و خُشك مغزي را در برابر 
پيروان مسيحيت، مسلمانان سني و 

آيين صوفيه پيشه كرده باورمندان به 
بنابراين، در حالي . و به جلو مي برند

كه خطر فروپاشي شالوده هاي مدني 
جامعه و ُشعله ور شدن جنگهاي 

 فرقه اي در نتيجه اقدام –مذهبي 
 يك خطر فرضي و بالقوه "خارجي"

به شمار مي آيد، سياستهاي ارتجاع 
مذهبي به گونه واقعي و بالفعل توليد 

  .  استكننده اين خطر
سياست تجزيه گرانه و ُكلُني ساز رژيم 
واليت فقيه، بهترين پيش شرط براي 
ايجاد صف بنديهاي فكري و عقيدتي 
متخاصم در جامعه و رويارو قرار دادن 

بدون مرزبندي شفاف و . آنها است
قاطع با اين سياست، ابراز نگراني و 
اعالم خطر در باره سناريوي 

ذهبي كشمكشهاي فرقه اي و جنگ م
باور پذير نيست و ترديد در باره اهداف 
. واقعي گويندگان اش را دامن مي زند
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ــدايي  ــهداي ف ش

  مهرماه 

   :رفقاي فدايي

 محمـدعي   -چنگيز قبادي   
 - ســيد نــوزادي -ســالمي 

ــدم    ــدي مق ــسن حام  -ح
 حـسين   -غالمرضا صفري   

 رحمت شـريفي    -زاده   علي
 -ائيني  حــسن جاللــي نــ-

ــشاه -لقمــان مــدائن   جهان
 -ســــميعي اصــــفهاني  

 ژيــال -محمدرضــا فرشــاد 
 - پـروين فـاطمي      -سياب  

 زهرا  -اسماعيل بيدشهري   
 مـــصطفي  -بيدشـــهري  

 مهرنـــــوش -رســـــولي 
ــي  ــوچهر -ابراهيمــ  منــ

 ســيد احمــد -پــور  بهــايي
ــادي -الري  ــت قب  - كرام

 ســيامك -زاهــد ســجادي 
 مـسعود  -) اسكندر(اسديان  
 -رضا صفري    علي -بريري  

ــفيعي   ــا ش ــراهيم -فريب  اي
 -پور    علي حسن  -شريفي  

ــس ــد كـ ــي  محمـ  -نزانـ
 -غالمحـــسين ونـــدادنژاد 

 مهـدي   -پرويز عنـدليبيان    
وند   خيراهللا حسن  -خانزاده  

 علــي - عبــداهللا يزدانــي -
 - مريم توسلي    -محمدنژاد  

ــن ــه روغـ ــي  فاطمـ  -چـ
 سيد ربيع   -اهللا معلم    عزت

 - رمضان قرباني    -حسيني  
ــر -ار شــفيعي شهــسو  جعف
 - بهــرام بلــوكي  -دليــر 

ــي  روح  -اهللا الماســـــــ
ــدي  ــسين مجيـ  -غالمحـ

ــليماني  ــد س ــاس -احم  عب
 - حسن سـبعت     -گودرزي  

ــرودي   ــان لنگ ــسن ج  -ح
ــوي  ــامران عل ــيد -ك  فرش

ــاني، از -فرجــاد   احمــد كي
ــال  ــاكنون در 1350سـ  تـ

ــسم و  ــه امپريالي پيكــار علي
ارتجاع و براي دموكراسـي،     

م توسط  رهايي و سوسياليس  
مـزدوران رژيمهــاي شــاه و  

  . خميني به شهادت رسيدند
  

ترور عطااهللا رضواني، آزمون 

 "عراقيزه"ديگري براي مخالفان 

  شدن ايران
  منصور امان

 


