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  جرقه در انبار باروت اُم القرا
  منصور امان

  

ي "انبار باروت"ريها عليه حمله نظامي به رژيم متحد خود سوريه، آيت اهللا خامنه اي منطقه را در يكي از آخرين موضعگي

اينك چنين مي نمايد كه پيش بيني او به واقعيت پيوسته و .  در آن عمل خواهد كرد"جرقه"ناميد كه جنگ همچون 

  . باشدي خود وي افتاده "اُم القرا" تهديد جنگ در انبار خرجهاي انفجاري "جرقه"

بيشتر فرو مي رود، وابستگي پارامترهاي سياست داخلي آن به  به همان ميزاني كه رژيم جمهوري اسالمي در بحران سوريه

سخنان بي پيشينه آقاي رفسنجاني عليه دولت سوريه، كوششي در . سرنوشت رژيم بشار اسد نيز اجتناب ناپذير تر مي شود

با اين حال، . نه هايي است كه رژيم مالها در كفه سياست خارجي خود گذاشته استجهت تغيير اين معادله و جابجايي وز

چنين نمي 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

ور همچنان با واسطه، بر تحوالت داخلي، مناسبات خارجي و تدبيرهاي استراتژيك رژيم واليت از اين رو، كانون بحراني مزب

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

  . اين بحران خواهد يافت، پارامترهاي مزبور را نيز جهت مي دهد

  

   شدن اختالفعلني

آقاي رفسنجاني در جريان يك سخنراني كه ابتدا از سوي منابع خبري نزديك به باند وي منتشر و پخش گرديد، دولت 

اين سخنان در حالي ايراد مي گرديد كه موضوع .  كشور خود متهم كرد"مردم"سوريه را به استفاده از سالح شيمايي عليه 

اسد در حومه دمشق، به يك مساله بين المللي تبديل گرديده و حمله نظامي آمريكا را كاربرد سالح شيمايي توسط رژيم 

اين امر، حساسيت رويكرد وي كه آشكارا با خط رسمي حكومت همخواني . به مثابه پيامد اين اقدام روي ميز گذاشته بود

  . ندارد را به دوچندان افزايش مي داد

اين تقريبا به شيوه آقاي رفسنجاني . رد، امري كه به راستي شگفتي آور نيستاو چند روز بعد سخنان خود را تكذيب ك

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 

رخه مزبور تا زماني كه رويكرد وي به چ. مخاطبان، پس مي گيرد تا آن را در شكل و بسته بندي ديگري دوباره مطرح سازد

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

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

گُفته هاي وزير خارجه . است آن در سوريه را ارسال كرده استوجود اختالف در دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي بر سر سي

 كه همزمان با سخنان آقاي رفسنجاني انتشار يافت، ابتكار "اشتباهات بزُرگ حاكميت سوريه"جديد رژيم مالها در مورد 

  . وي را پشتيباني كرده و گمانه تصادفي يا سطحي بودن آن را برطرف مي كرد

  

  محرك

غرق شدن هر چه . فسنجاني را آميزه اي از منافع ويژه باندي و نگرانيهاي فراگير حكومتي تشكيل داده استمحرك آقاي ر

 به دليل خصلت -بيشتر جمهوري اسالمي در جنگ داخلي سوريه، پشتيبانان اين سياست و نيروهاي فعال در آن را كه 

. گرد بيت آقاي خامنه اي تمركُز يافته اند، تقويت مي كند منشا نظامي و امنيتي دارند و –ميليتاريستي مداخله خارجي 
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 و تنش خارجي، دولت "عقبه استراتژيك"در اين حالت و به موازات تقدم يافتن نيازها و ضروريات سياسي و اقتصادي 

 به دست  روحاني در كادر شرايط جديد قالب گيري شده و قُدرتي كه پس از نمايش انتخابات به گونه ُفرمال–رفسنجاني 

  . 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 

در .  فرو مي كاهند"نظام"كارتي بي مصرف تبديل شده و صاحبان آن نيز به ايفاگران نقشهايي زايد بر صحنه سياسي 

ي كه جناح به قُدرت رسيده تالش مي كند به طرفهاي خارجي رژيم نشان دهد كه توانايي تصميم گيري در باره حال

 را دارد و مي تواند به مثابه طرف مذاكره جدي به حساب آورده شود، آتش افروزي فعال جمهوري "نظام"سياست اتُمي 

چه، افزايش بار تنش و ايجاد . لي بي اعتبار و اتكا ناپذير مي سازداسالمي در يك بحران بين المللي ديگر، اين ادعا را به ُك

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

ضعيت ناهمگون، دو برداشت مي توانند داشته باشند؛ يا باند آقاي رفسنجاني در پي مخاطبان خارجي در تحليل اين و

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 

هر دو احتمال، كُمكي . د يا مايل هستند باشدآقايان رفسنجاني و روحاني بسيار محدودتر از آنچه است كه وانمود مي كنن

. به تقويت جايگاه آنها نمي كند و امكان دستيابي به تواُفقهاي جدي با نتايج مشخص با آنان را در دسترس قرار نمي دهد

ي، نه در چه، باند آقايان رفسنجاني و روحان.  اتفاق بيافتد"ناجي"اين بدترين سناريويي است كه مي تواند براي استراتژي 

بدون . سياست و نه در اقتصاد طرحي ديگري جز كاهش تحريمها و خارج شدن از بحران به كُمك محرك خارجي ندارد

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

  

  "نظام"زيانبار براي موجوديت 

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

محاسبه سود و .  را نيز شريك همه ريسكهايي مي كند كه اين بحران به طور عيني پديد آورده و يا آبستن آن است"نظام"

 و سپس از هنگام شروع خيزشهاي توده اي در سوريه. زيان رژيم تا همين لحظه دربرگيرنده اخبار خوبي براي آن نيست

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

 از كُمكهاي ميلياردي بدون عوض براي خريد مواد غذايي و تسليحات تا ارسال "نظام"ليست مخارج رژيم اسدها براي 

كُمكهاي مزبور مستقل از بار مالي آن براي حكومتي كه خود با . تها اعزام مزدور براي دمشق را در برمي گيرداسلحه و در ان

يك بحران عميق اقتصادي روبرو است، هزينه سياسي سنگيني نيز در بر دارد كه به صورت نارضايتي اجتماعي شهروندان 

بر . بنديها با آن در سياستهاي استراتژيك و حياتي بازتاب مي يابدزير فشار از گُشاده دستي نابجاي حاكمان و ژرفش مرز

شرايط نامطلوب مزبور، اين واقعيت ناخوشايند نيز افزوده مي شود كه كُمكهاي همه جانبه رژيم جمهوري اسالمي به رژيم 

ا هر گامي كه آقازاده ها سوريه، حتي به اندازه يك ميليمتر نيز به نزديك شدن آن به ثبات ياري نرسانده است؛ برعكس، ب

اسد براي چيرگي بر بحران با توسل به زور و تحميل برداشته اند، رشته ديگري از اقتدار حكومت آنها از هم گُسسته و 

  .شكافهاي بيشتري در پايه هاي نظم حزب بعث پديد آمده است

كه خرج بازي در آن به گونه تصاعدي در براين اساس، بحران سوريه براي جمهوري اسالمي به قُماري تبديل شده است 

ميزان شتاب و شدت گردش رژيم مالها در اين چرخه را مي توان از سوزاندن كارت حزب اهللا ُلبنان در . حال افزايش است
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به اين . آتش جنگ داخلي سوريه دريافت كه به اُميد كسب موفقيتهاي نظامي عليه مخالفان اسد صورت گرفته است

روه جنگ ساالر كه تاكنون ساختار و آرايش شبه نظامي خود را با پايان دادن به اشغال خاك لُبنان از سوي ترتيب، اين ُگ

اسراييل توجيه مي كرد، اكنون در شكل يك باند مزدور نيروي خود را به گونه تام و تمام به خدمت دولت سوريه 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 به آن در جنگ داخلي اين كشور توضيح مي دهد، به روشني طبقه بندي 

زدوران بنيادگراي خارجي را براي افكار عمومي جهان عرب به طور عام و ُلبنان به كه حزب اهللا در آن مي ُگنجد، يعني م

  .  گونه وِيژه روشن مي سازد

در همين حال، همدستي اين گروه بنيادگراي شيعي با رژيم اسد، همچون بنزيني عمل مي كند كه روي آتش جنگ فرقه 

 در سوريه، در كنار مشاركت جنايتكارانه آن "نظام"داخله اين زاويه از م.  سني از لُبنان تا عراق ريخته مي شود–اي شيعه 

در سركوب و به خون كشيدن خيزش مردم سوريه، هزينه سياسي ديگري است كه رژيم جمهوري اسالمي در شكل انزواي 

نيازي به . هرچه بيشتر در جهان عرب و گُسترده و فُشرده شدن صف بندي عليه آن خود را به نمايش گذاشته است

  . دآوري نيست كه آرايش مزبور چگونه بر ديگر پهنه هاي درگيري رژيم مالها در صحنه بين المللي تاثير مي گذارديا

  

  پراگماتيسم بدون چشم انداز 

 در كنار بشار اسد، ميداني است كه طيف ميانه قُدرت در آن مي تواند مانور "نظام"اين زاويه مهم از پيامدهاي صف آرايي 

 "جام زهر"استدالل افرادي همچون آقاي رفسنجاني كه پيشينه خوراندن .  اصالح سياست ُكنوني گردددهد و خواهان

پايان دادن به جنگ با عراق به آقاي خُميني را در كارنامه دارد، بسيار روشن است؛ با وجود نزديكي استراتژيك به رژيم 

 است و ريسك هر "حفظ نظام"رجحيت اما هميشه با بعث سوريه و مفيد بودن شخص بشار اسد براي هدفهاي حكومت، ا

  . سياستي تا آنجا مي تواند پذيرفته شود كه موجوديت رژيم را به خطر نياندازد

 و به بيان روشن تر، ايجاد "عقبه استراتژيك"سخن مزبور به مفهوم آن نيست كه آقاي رفسنجاني و دوستان با استراتژي 

انتقاد آنها به رقيبانشان اين است كه راه هاي .  هاي باجگيري سياسي در منطقه مخالفندپايگاه هاي صدور بحران و ُشعبه

 عملگرايانه به "نظام"ديگري جز بشار اسد هم براي حفظ منافع جمهوري اسالمي در سوريه وجود دارد، مشروط به آنكه 

  .    كساني در دست خواهند داشتبحران اين كشور بنگرد و ناگُفته پيداست كه هدايت اين سياست فرضي را چه

با اين حال، چاره جويي مصلحت گرايانه براي دوران پس از اسد، به پرسش در باره ميزان شانس رژيم واليت فقيه براي 

واقعيت اين است كه براي پشتيباني از هدفهاي خسارت بار رژيم جمهوري . ايفاي نقش در اين آينده پاسخ نمي دهد

يا رژيمي : كه در تضاد با منافع مردم آن قرار دارد، بيشتر از دو مدل دولتي را نمي توان متصور شداسالمي در سوريه 

قُدرتمند و مستبد، جا گرفته در ساختار سياسي يكپارچه از نوع حكومت فعلي اين كشور و يا دولتي ضعيف، تركيب شده از 

  . ائتالفي ُلبنانگروه هاي فشار و پدرخوانده هاي پر ُنفوذ، شبيه دولت 

  

  برآمد

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

اين جناح به همان اندازه كه در شناخت مشكل، . بيروني پيوند بحران مزبور با آرايش داخلي و نيز درگيري هسته اي است

ارامترها با يكديگر را كشف كرده، در نُسخه اي كه مي پيچد از آن فاصله مي گيرد و به گونه نااُميدانه در پي ارتباط اين پ
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امكان چنين انتزاعي فقط در ذهن كساني كه مايل به پرداخت . حل جداگانه بحران سوريه و معضل رژيم اسد برمي آيد

، هنگامي كه كسي به پاي صندوق مي آيد، بايد دست به در جهان واقعي. صورت حساب شان نيستند، زيست مي كند

  . جيب ببرد

  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  حمله مسلحانه به کمپ اشرف را محکوم می کنيم
 تن از ساكنان    100 شهريور، نيروهاي سركوبگر نوري المالكي اقدام به حمله مسلحانه به            10از اولين ساعات امروز يكشنبه      

اين حمله جنايتكارانه بر خالف توافقهاي صورت گرفتـه بـا سـاكنان و در همـاهنگي كامـل بـا سـپاه                       . دندكمپ اشرف نمو  

 9(بر اساس اخبار دريافتي در اين يورش وحشيانه تا اين لحظـه             . تروريستي قدس، تحت امر خامنه اي صورت گرفته است        

رسيده و دهها تن ديگر مجروح شده كـه حـال            تن از مجاهدان دلير شهر اشرف به شهادت          23)  شهريور 10صبح يكشنبه   

  .بسياري از مجروحان به شدت وخيم است

 تن از مجاهدان شهيد عبارتند از زهره قائمي، گيتي گيوه چيان، ميتـرا بـاقرزاده، ژيـال طلـوع، فاطمـه كاميـاب، مـريم                        19

، سعيد اخـوان، حـسين رسـولي،      حسيني، مهدي فتح اهللا نژاد، مجيد شيوياري، عظيم نارويي، رحمان مناني، حسن جباري            

  ناصر حبشي، علي اصغر مكانيك، علي محمودي، ابراهيم اسدي، عليرضا خوشنويس و محمود رضا صفوي

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با محكوم كردن اين حمله جنايتكارانه كه مصداق كامل جنايت عليه بشريت اسـت، از                    

  . جلوگيري از ادامه كشتار ساكنان كمپ اشرف مي باشدسازمان ملل متحد خواستار اقدام فوري جهت 

سازمان ما شهادت قهرمانانه زنان و مردان مجاهد شهر اشرف را به خانواده اين شهدا، به سازمان مجاهدين خلق ايران و بـه     

  .همه آزاديخواهان تسليت مي گويد

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  2013ر  اول سپتامب- 1392 شهريور 10يكشنبه 

  

  اسامي شهداي يورش تروريستي به اشرف

زهره قائمي، گيتي گيـوه چيـان، ميتـرا     . حسين سلطاني، امير حسين افضل نيا، بيژن ميرزايي، ناصر كرمانيان و امير نظري            

باقر زاده، ژيال طلوع، فاطمه كامياب، مريم حسيني، مجيد شيوياري، عظيم نارويي، رحمان منـاني، حـسن جبـاري، سـعيد                   

وان، حسين رسولي، ناصر حبشي، علي اصغر مكانيك، علي محمـودي، ابـراهيم اسـدي، مهـدي فـتح اهللا نـژاد، عليرضـا                        اخ

خوشنويس و محمود رضا صفوي، اصغر عمادي، شهرام ياسري، سعيد نورسي، سيد علـي سـيد احمـدي، سـيروس فتحـي،        

، هادي نخجيري و شاهرخ اوحـدي، علـي         نبي سيف . حيدر گرمابي، كوروش سعيدي، علي فيض شبانگاهي و حميد صابري         

اصغر قديري شجاع متولي، مهرداد جعفر زاده، محمد گرجي، قاسم رضواني، احمد بوستاني، حـسين مـدني، ناصـر سـرابي،               

قباد سعيد پور، ياسر حاجيان، عليرضا پورمحمدي، اردشير شريفيان، احمد وشاق، فريبرز شـيخ االسـالم، حميـد بـاطبي و                     

  .حسن غالمپور

  

   گروگان عمليات جنايتكارانه در اشرف7امي اس

 .وجيهه كرباليي، محبوبه لشكري، فاطمه سخايي، فاطمه طهوري، ليال نباهت و صديقه ابراهيم پور و كمال نيكنامي
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  :مادران پارک �له ايران
  !حمله به اردوگاه اشرف و کشتار وحشيانه ساکنان آن را محکوم می کنيم

 شهريور ماه به اردوگاه اشرف، پايگاه سازمان مجاهدين خلق          10 شده اي كه در تاريخ يكشنبه        بر اثر حمله از پيش طراحي     

حمله كنندگان دستهاي تيرباران شدگان .  نفر از اعضا سازمان به شكلي بيرحمانه كشته شدند52در خاك عراق، انجام شد     

 نفر به اسامي فاطمه سـخايي،      7آنان هم چنين    . را بسته و حتي از كشتن افراد مجروح در بيمارستان نيز خودداري نكردند            

  .وجيهه كرباليي، محبوبه لشكري، فاطمه طهوري، ليال نباهت، صديقه ابراهيم پور و كمال نيكنامي را به گروگان گرفتند

ما ضمن محكوم كردن اين جنايت كه نشان دهنده بي مسئوليتي و عدم تعهـد دولـت عـراق بـراي حفـظ امنيـت و جـان                         

 گروگان اسير در دست نيروهاي مهاجم، استقرار نيروهـاي          7دوگاه اشرف است، خواستار آزادي هر چه سريع تر          ساكنين ار 

كاله آبي سازمان ملل متحد در محل اسكان افراد باقيمانده در كمپ ليبرتي جهت حفاظت از جان آنان و ديگر ساكنان اين 

  .كمپ و مجازات آمرين و عاملين اين جنايت مي باشيم

  ان پارك الله ايرانمادر

 1392 شهريور 23شنبه 

 

   استتي بشرهي علتي اشرف، جناي ستادهي ايقتل عام  سروها
   يرهاشمي منتيز

  وري شهر11دوشنبه ... خبريفراسو

  .....يري بمستادهي رسم توست كه اني سرو آزاده، ايا

  بار   ي المالك يپ اشرف، توسط مزدوران نور     به مجاهدان ساكن در كم     وري شهر 10 كشنبهي در بامداد روز     تكارانهي جنا حمله

 است كـه    ي از مبارزان  مي ترس رژ  زاني نشان دهنده م   ورشي نيا.  گذاشت دي نقطه تاك  هي فق تي وال مي رژ ي بر ورشكستگ  گريد

  .  نشدندمي تسليكتاتوري كرده و به ديداري دفاع پاي و بح بدون سالهي فقي دورتر از كاخ وللومتريصدها ك

 چي است كه هـ ي جنگتي و  جناتي بشرهي علتي زدن و ربودن ساكنان كمپ اشرف، جنارخالضي تها،يخم رگبار بستن ز به

 توافـق  كيـ  تن از مجاهدان در اشـرف محـصول   100 كه حضور ني اژهيبه و.  تواند در برابر خود ساكت بگذارديكس را نم 

  .  مسئول استتكارانهي اقدام جناني در ازي نكايمر دولت آ،يالمالك قدس و دولت يستي عالوه بر سپاه ترورنيبنابر. بوده است

 ي نظام يگاههاي و احتمال حمله به پا     ختهي را برانگ  ي توسط بشار اسد انزجار عموم     ييايمي سالح ش  يري كه به كارگ   ي حال در

 ميـ  رژي اسـت كـه تـرس سـراپا    نيـ  اتيـ واقع.  كندي مداي پيشتري بي وجود دارد، حمله به كمپ اشرف معناهي سور ميرژ

  . بشار اسد فرا گرفته استي نظاميگاههاي از حمله به پاي اسالميهورجم

 كـه  ي و شهامت كسانيداري و مزدورانش در عراق را نشان داد و همزمان پا      هي فق تي وال مي رژ يماي س روزي د انهي وحش ورشي

   را هم برجسته كردندي گوي و نه مستندي اي ميكتاتوري در برابر دني چنني ايبا دستان خال

  

  روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيدهر 

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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  اعتراف سرکردگان سپاه پاسداران، مبنای تشکيل يک پرونده بين المللی
   امانمنصور

   وري شهر15 نهيآد... خبريفراسو

 و  نـد ي آ ي مـ  رونيـ  از ُكنـام ب    يگـر ي پس از د   يكي زن و مرد مجاهد در شهر اشرف،         52 انهي و وحش  ي قتل دستجمع  عامالن

 ي رسـم دييـ  تاني نخُـست ي اهيانيپس از آنكه سپاه پاسداران در ب.  گذارندي مي همگانشي خون آلود شان را به نما   يدستها

 ديـ  امـر تاك ني كه بر همدهي نوبت به سركردگان بدنام آن رس  نكي ا ، را مكتوب كرد   تي جنا ني در ا  هي فق تيوال ميدخالت رژ 

  . ورزند

 ديـ  به شهر اشرف تمجخوني جداگانه از شبي در سخنان،ي و نقديماني پاسداران سل،ي اسالمي جمهوري مقام ارشد نظام دو

 كرده اند ي معرف" مرصاداتيمهم تر از عمل" شهر پرداخته و آن را نياع ا دفي قتل ساكنان بيآنها به ارزش گذار   . كرده اند 

 در غـرب    رانيـ  خلـق ا   ني سازمان مجاهـد   يروهاي دستجات سپاه پاسداران با ن     و لشكرها   ي نظام كي كالس يياروي رو كيكه  

  . كشور بود

 تـوان حـدس زد علـت        ي كـه مـ    ي ا  نُكته د؛ي گرد يني جنگ مزبور متحمل تلفات و خسارات سنگ       اني پاسداران در جر   سپاه

ـ        "مهم تر " مزبور در    ي نظام ي مقامها يداور سلح ي دردسـر زنـان و مـردان غ        ي دانستن كُـشتار بزدالنـه و ب در اشـرف از     رمـ 

  .  است" مرصاداتيعمل" برابر با آنها در ييارويرو

 ي المللني و بي داخلتيه محكوم مسلح حكومت و سركردگان بدنام آن همزمان با موج گُستردي چندش آور بازوييخودنما

 ي گوناگون، نهادهـا ياسي سيشهاي گرا،يتي و فراملي فراجناحي صف بندكيدر .  صورت گرفته است يستي ترور تي جنا نيا

  .   انددهي آن گرديريگي كرده و خواهان پيزاري اشرف ابراز بدر از قتل عام ي رسمي و دولتها و اُرگانهاي المللنيب

 ي پرونـده ا   لي حكومت، تـشك   ي سرگُمارده مزدوران شبه نظام    زي سپاه پاسداران و ن    يستيده واحد ترور   سركر ري اخ اعترافات

 نيـ  ا تي و هـدا   ي سـازمانده  رامـون ي پ دي ترد ي برا ييآنها جا .  مطالبه را ساده كرده است     ني برآورده شدن ا   ي برا ي الملل نيب

  .   نگذاشته اندي آن باقيتي و امني نظامي ها دستگاهني و باالتري اسالمي جمهورمي توسط رژيستي ترورتيجنا
  

  اھميت راھبردی حمله به اشرف برای رژيم
  يرهاشمي منتيز

  وري شهر18دوشنبه ... خبريفراسو

 و قتـل  تيـ  در انجـام جنا مي بر نقش رژدي تاكور،ي شهر16 سركرده كل سپاه پاسداران در روز شنبه  ني جانش ي پراكن سخن

 از نظر افتهي سازماناتي عملكي دهد كه حمله به اشرف به عنوان ي نشان مي پاسدار سالميحرفها. عام ساكنان اشرف دارد

  .  شده استتي قدس سپاه پاسداران هدايروي توسط نيزمان

 ي در مجلس خبرگان و سخن پراكنيماني پاسدار قاسم سليري سپاه پاسداران، موضع گهي اطالعور،ي شهر10 كشنبهي روز از

 حمله به اشـرف را بـه عنـوان          ي خلق، جملگ  ني مجاهد هي عل يونيزي تلو ي جمعه تهران به اضافه شوها      در نماز  ياحمد خاتم 

 و يستي تروراتي عملني انجام ايي كنند و از سوي مي معرفمي رژرت نشان دهنده قدي و به طور ضمنروزمندي پاتي عملكي

  .  دهندي نسبت م»هينهضت شعبان« موسوم به ي را به گروهتكارانهيجنا

  

 را  ميـ  رژ ي قتـل عـام مجاهـدان اشـرف بـرا          تي نكات اهم  ني كند كه ا   ي م دي به چند نكته تاك    شي در حرفها  ي سالم پاسدار

   در تحوالت عي وسي راهبردتي اهمي اتفاق هفته گذشته در پادگان اشرف دارانيهم«:دي گوي ميو.  كنديبرجسته م
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 منطقه خواهد بود و ابعـاد    ندهيآ

حـت   ت لي دارد كه به دل    يميعظ

 ي قرار گرفتن حمله احتمال    ريتاث

ــور ــه سـ ــور هيبـ ــت ظهـ  فرصـ

 را بـا    اتي عمل ني ا يو. »نداشت

 سهيـ  مقا داني فروغ جاو  اتيعمل

 نيـ  ا تيـ  اهم ديـ  گو يكرده و م  

 ري از تـاث   شتريـ  ب اريبس «اتيعمل

] دانيفروغ جاو [ مرصاد   اتيعمل

ــرايپاســدار ســالم» .اســت  ي ب

 تكارانه،ي جنا اتي عمل ني ا هيتوج

 كـا ي  آمر  هد كـ   كنـ  ياستدالل م 

 ني از مجاهد  مي فشار به رژ   يبرا

پاســدار . اســتفاده خواهــد كــرد

 هـم دو روز بعـد       يمانيقاسم سل 

 در مجلـس    وريشهر10 ورشياز  

 اتفـاق از    نيـ خبرگان گفت كه ا   

  . مهم تر بود»  مرصاداتيعمل«

 سـركرده   ي است كه ادعا   روشن

 كيـ  را   نيپاسداران كه مجاهـد   

 كـا ي در دسـت امر    يابزار احتمال 

 پـوچ   يي كنـد، ادعـا    ي م يرفمع

 به عـراق    كايدر حمله آمر  . است

 تـن   50 از   شي ب 2003در سال   

 رگبـار گلولـه     ريـ  ز نياز مجاهد 

ــا ــاي نيه ــاي آمريروه ــه ييك  ب

در پـنج حملـه     .  صورت گرفتـه اسـت     راني ا مي و پاخت با رژ    اخت س كيبعدها معلوم شد كه آن كشتار در        . دنديشهادت رس 

 در اشـرف    ني حفاظت مجاهد  تي كه مسئول  ييكاي آمر يروهاي به قرارارگاه اشرف، ن    ي مالك صورت گرفته از طرف دار و دسته      

  .  بستندتهاي جنانيرا به عهده داشته اند، چشمان خود را بر ا

 ياتيـ  عمل،ياسـ ي ساني سـالگرد قتـل عـام زنـدان    ني و پنجمستي در ب وري شهر 10 حمله روز    مي بر اعتراف سركردگان رژ    بنا

 ضربه با همه    ني است كه ا   يهيبد.  بردن رهبران آن بوده است     ني و از ب   ني سازمان مجاهد  يل عام اعضا   قت ي برا افتهيسازمان

  .  كندمهي را بمي رژاتي تواند حيابعاد آن نم
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  است؟» نرمش قھرمانانه«آيا حمله به اشرف ھزينه 
   سامعيمهد

 گـسترده  غـات ي به كمپ اشرف اقـدام بـه تبل  تكارانهي و جنا يستي پس از حمله ترور    راني ا مي رژ ياسي و س  ي نظام سركردگان

سـركرده سـپاه    .  كمـپ را شـمارش كردنـد       نيـ  مسلح ا  رينموده و فتوحات خود شامل به رگبار بستن و قتل عام ساكنان غ            

 و  ميكارگزاران رژ .  سخن گفت  اتي عمل ني مهمتر نيف ا ي قدس در اجالس مجلس خبرگان شركت كرد و در توص          يستيترور

 نامنـد،  ي كـه آن را مرصـاد مـ   دانيـ  مقابله با فروغ جاواتي را مهم تر از عملاتي عملنيه پاسداران ا سركردگان سپاژهيبه و 

امـا  .  بـود ياتيـ  و قتل عام ساكنان اشـرف، ح    تكارانهي جنا اتي عمل ني انجام چن  مي رژ ي است كه برا   تي واقع نيا. اعالم كردند 

 كـرد؟ در   ي كدام هدف را دنبال م     ي اقدام ضد بشر   نيد ا  در مور  مي سابقه رژ  ي گسترده و ب   غاتي است كه تبل   نيسوال مهم ا  

 بـه سـتاد     غاتي گونه تبل  ني با ا  مي چرا رژ  رفت،ي را نپذ  تي جنا ني ا تي مسئول رنگي با خدعه و ن    ي المالك ي كه دولت نور   يحال

د از   حـ  نيـ  را مـشخص كـرد؟ ا      تيـ  جنا نيـ  آمران و عـامالن ا     قي و آدرس دق   دي تابان نور زي نفرت انگ  اتي عمل ني ا يفرمانده

 و بـا  يعـ ي وجـه طب چي آن را دست بسته اعدام كرده انـد، بـه هـ     اني از قربان  ي كه برخ  يستي ترور اتي عمل كي ي برا غاتيتبل

 را در هي عماد مغناي را در تونس و د ابوجهالي اسرائيبه طور مثال وقت.  نداردي همخوانژهي واتي عملي روغاتي تبليارهايمع

 با  رد،ي اقدام خود را بپذ    تي آن كه مسئول   دونيرد، به طور ساده خبر آن را منتشر و           ترور ك  دهيچي پ اتي عمل كي ي ط هيسور

 ورشيـ  در مـورد     ميـ امـا رژ  .  كـرد  تيري مـد  انيـ  قربان اني را به سود خود و به ز       غاتي روند تبل  ي التقاط ري و تفس  ليچند تحل 

 كرد و هم به طور ممتد ي آن را معرف به اشرف بدون هرگونه شكاف و تناقض و به طور شفاف هم آمران و عامالنيستيترور

 پاسـخ قـانع   وري شـهر 26 سوالها تا روز سـه شـنبه   ني ايمن برا.  سخن گفتتكارانهي اقدام جنا ني سرنوشت ساز ا   تياز اهم 

  .   خودم نداشتميكننده برا

  

 همه ني ا ييان چرا  و پرسنل سپاه پاسدار    شكسوتاني فرماندهان پ  داري در د  ور،ي شهر 26 در روز سه شنبه      ي خامنه ا  يحرفها

  . را روشن كردغاتيتبل

 را مثل همه مستبدان به خارج ربط داد راني در ازي و كانون ست  ي سلسله مغلطه و دروغ، تضاد اصل      كي در ابتدا با     ي ا خامنه

 از ظلم و مظلـوم واقـع نـشدن        ي خوددار يعني ي انقالب اسالم  ني شوق آفر  امي مقابله نظام سلطه با پ     ،يچالش اصل «:و گفت 

 تيـ  واليماي گرفـت تـا سـ   دهيـ  اسـت را ناد ي كه تضاد و چـالش اصـل     مي رژ ا ب راني مردم ا  ني تضاد ب  شهياو مثل هم  . »تاس

  .مستبدانه اش را پنهان كند

 ني تـر  ي و قـو   ني بـا هـوش تـر      تيـ سپاه بـه مـوازات ترب     «: كرد و گفت   دي تمج تشي سپس از خدمات سپاه به وال      هي فق يول

 كـرد و در  تيـ  را تربراني مـد ني و بهتـر  ني تـر  ري با تـدب   زي ن ي نظام ري غ يدر عرصه ها   ،ي نظام يستهايفرماندهان و استراتژ  

 در جهـان و     راتييـ  بـروز تغ   ريـ  نظ يي گاه به بهانه ها    چي ه ه،ي بن ي قو التي تشك نيا.... قرار داد  يتي حاكم ي دستگاهها ارياخت

 رييـ  تغي بـرا ي تواند بهانه ايده است نم  كر ريي تغ اي كه دن  نيا.... منحرف نشد  حي و صح  ي در داخل، از راه اصل     رييضرورت تغ 

  ». دهدريي شده را تغيآرمانها و اهداف شود و راه درست ط

 مـورد ابتـدا سـپاه را فعـالً از     نيدر ا.  روز شدي وارد موضوعهاتش،ي والي اصلباني دادن به پشتي پس از دل گرمي ا خامنه

 نـدارد  يضرورت«:او گفت.  استميرژ»  نگهبانيبازو« سپاه  كرد كهدي درون نظام منع و البته تاكيهايمداخله در دسته بند  

 تهاسـت ي واقع قيـ  شـناخت دق   ازمنـد ين] هيـ  فق تيـ  وال ديبخوان[ از انقالب    يدار كند، اما پاس   تي فعال ياسيسپاه در عرصه س   

 ريـ  غ،يافـ  گونـاگون انحر يانهـا ياست، درباره جر]  ارتجاعديبخوان[ نگهبان انقالب   ي كه بازو  ي شود مجموعه ا   ي نم نيبنابرا

  .» داشته باشدناي بسته و نابي چشم،ياسي سيانهاي جرگري داي وابسته و يانحراف
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دسـتور  « كه براسـاس  ي اعالم كرد كه  از هر اقدام    ي ا هياني سپاه پاسداران با صدور ب     وري شهر 30 روز بعد در روز شنبه       چند

  . خواهد كردتيباشد حما» عزت، حكمت و مصلحت«و بر مدار » رهبر

 ي بـرا دي و به ظـاهر مـشتاقانه كـاخ سـف    كيپلماتي ديژستها« هشدار داده شده كه در برابر   ي به حسن روحان   هياني ب ني ا در

  .عمل كند» هوشمندانه« به طور »ي اسالميتعامل با نظام جمهور

رخواست  عرصه لبخند و د    ،يپلماسيعرصه د «: سركردگان سپاه را باال آورد و گفت       ي اش برا  ي حرف اصل  هي فق ي باالخره ول  و

 شي پـ ي كه سالهايبا مساله ا.... فهم و درك شود   ي در چارچوب چالش اصل    دي رفتارها با  نيمذاكره و مذاكره است اما همه ا      

  .»ي شرط اصلكي به يبندي خوب و الزم است اما با پااري بسي در مواقعكت حرنينرمش قهرمانانه خواندم موافقم چرا كه ا

  

  ست؟ي گوناگون قرار گرفته چيرهاي و تفسفيكه مورد تعر» نرمش قهرمانانه «نيا

 در ايـ  كنـد و  ي مـ هي را توصاستي سني داند و از موضع قدرت اي م»بريبدر و خ «طي را در شراتشي هنوز وال ي خامنه ا  ايآ

  ؟»طالب يشعب اب« محاصره، ضعف و طيشرا

 نرمش قهرمانانه نيتر پرشكوه« كند تكرار   ي م يابي ارز ي نرمش قهرمانانه آن گونه كه اكبر تركان، مشاور حسن روحان          ني ا ايآ

  . بكار برده، است هي با معاوانيعي آن را در مورد صلح امام دوم شي كه خامنه ا»خيتار

اگـر در   - كـا ي و نـه بزرگتـر از آمر       كـا ينـه آمر  ...امـروز   «: بزرگ تهران گفـت    ي در مصلّا  1379 سال   بهشتي در ارد  ي ا خامنه

 جا اگر دشمن نيا.  كنندلي اسالم تحمياي مثل حادثه صلح امام حسن را بر دنيا ادثه حستندي قادر ن- باشدي ماديقدرتها

 اميـ ق «ي چنان تنـگ شـده كـه او بـه جـا            ي امروز عرصه بر خامنه ا     ايآ. »افتاد حادثه كربال اتفاق خواهد      اورد،ي فشار ب  اديز

   را انتخاب كرده است؟»يصلح حسن «،»ينيحس

و ...  اسـت ديـ  جدكيـ مندانـه بـا تاكت    عـزت  ياستراتژ« كند ي مري تفسيجاني الريكه عل نرمش قهرمانانه آن چنان    ني ا ايآ

  .» نظامي است نه استراتژكهاي تاكترييو نرمش قهرمانانه تغ....كند ي نمريي وقت تغچي هيا  نظام در حوزه هسته ياستراتژ

 بـشكه نفـت     ونيـ لي م 2.5 كـه    ميست ه يما كشور  «ي شود كه به گفته حسن روحان      ي مطرح م  يطي قهرمانانه در شرا   نرمش

 تـن گنـدم وارد   ونيلي م7.5 دي كه باي است، آن هم در سالدهي بشكه رسونيلي مكي رقم به كمتر ني و امروز ا ميفروخت يم

 تنها محدود به    هيمساله سور « كه   ي روحان دي تاك ني به ا  دي با ياخل د ي مساله اصل  نيبه ا ) وري شهر 25 دوشنبه   سنا،يا.(»ميكن

را هم  »  را رقم بزند   ي ممكن است سرنوشت جهان    ي منطقه بزرگ است كه حت     كي بلكه سرنوشت    ست،يچك ن  كشور كو  كي

  )همان جا. (اضافه كرد

 ،ي سركوبيروي سركرده نني ايهاي بندي كند كه بر خالف خالي مشخص مج،ي سركرده بس،ي پاسدار نقدي به حرفهاينگاه

 اقدام مقدس، هوشمندانه    كي) ع(هرچند صلح امام حسن     «:دي گو يم ينقد.  به شدت نامناسب است    هي فق ي ول ي برا طيشرا

 يرتي بص يخاطر ب  را بهتي است كه مردم دور و بر والي آن مورد مربوط به روزگار  ي ول ميكن ي است و به آن افتخار م      يو اله 

اند و هر  ا همه وجود در صحنه كه براني اري مردم قهرمان، دالور و بصي مقاومت نمانده بود، نه براي برايرها كردند و سردار

 قدرت، عالمت ضـعف     وضع سخنان به ظاهر از م     نيهم. » فتوحات بزرگ است   ي پا به ركاب برا    يشان سردار     يجيجوان بس 

 ي با درآمدهادي است كه باجي بسيروي از سپاه و ني فقط بخشي خامنه اي قابل اتكا برا   يروي ن قتيدر حق .  كند يرا ظاهر م  

 پروار كـردن    ي برا ي خامنه ا  ي روز به روز قدرت مال     مهايتحر.  باشند يتي آماده هر جنا   تي از وال  يسدار پا ي و برا  هينفت تغذ 

 يروي به او فاقد ن   كي نزد ي و باندها  ي خرداد هم نشان داد كه خامنه ا       24انتخابات  .  محدود كرده است   ا ر ي سركوب يروهاين

 جام زهر دني نرمش قهرمانانه اسم رمز نوشم،ي را مبنا قرار دهي اگر استدالل پاسدار نقدنيبنابر.  قابل محاسبه اندياجتماع

  . تواند باشديم
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 و  تيـ  كم زان،ي اكنون زود باشد كه بتوان در مورد م        ديشا

امـا  .  صـادر كـرد    ي حكم قطع  كي نرمش قهرمانانه    تيفيك

 و چـه دراز مـدت و        ي و لحظه ا   يكي چه تاكت  استي س نيا

 نـه يباشـد، هز   ي در مـساله اتمـ     يني كننده عقب نـش    انيب

 نـرمش قهرمانانـه     حي روزهـا در توضـ     نيـ ا. خواهد داشـت  

 يروهـا ي كه رسانه مربوط بـه ن    نهيرس پا تي در سا  يريتصو

 ي است منتشر شد كـه بـه نظـر مـ           ي و حزب اله   يسركوب

 كـرده   مي سپاه ترس  ياسي از سركردگان بخش س    يكيرسد  

 ه،يسور «راني امي غرب به رژازاتي امتيابي ارزنيدر ا. است

 بــه غــرب ميــ رژازاتيــ و امت»مهــايان اشــرف و تحرپادگــ

 و  ياسي س اني از زندان  ي تعداد ي آزاد قيحقوق بشر از طر   «

. برآورد شده است  »  درصد 20 ي ساز ي غن ي احتمال قيتعل

 امـا   ست،يـ  ن تيـ  كننده تمـام واقع    اني ب يابي ارز نيگرچه ا 

 از اقالم   يكي است كه حمله به كمپ اشرف        نياعتراف به ا  

 ديـ با» نرمش قهرمانانه  «شرفتي پ يه برا  است ك  ي ا نهيهز

 سال 25.  آن باشديپرداخت شود و چه بسا كه بخش اصل

 اني جـام زهـر، زنـدان      دني در مقابل نوش   يني هم خم  شيپ

 ي و هـم خامنـه ا      ينـ يهـم خم  .   را قتل عام كرد     ياسيس

 داده  شينظام را افزا  » ضد «يوري ن نهي دهند كه هز   ي انجام م  ي خود را كاهش دهند، اقدام     يني عقب نش  نهي كه هز  ني ا يبرا

 كيـ  يخامنـه ا  » نرمش قهرمانانـه  « كه   ستي من هنوز روشن ن    يبرا.  كنند ني را تام  يني در عقب نش   تي امن قي طر نيو از ا  

.  مـورد  ني در ا  ي اساس يني عقب نش  كي اي است و    ي و سركار گذاشتن غرب بر بستر راهبرد ساخت سالح اتم          يكيمانور تاكت 

 رشي در روز پـذ وا.  كارانه و البتـه بزدالنـه داشـت   تي اقدام جناكي به ازي مساله نني طرح اي برا يااما در هر حالت خامنه      

  .   حمله كرديبرتي هم به كمپ لي حسن روحانيروزيپ

 نيـ امـا ا .  كننـد  ي پرداخت م  خواهاني و آزاد  دگاني ستمد ي خود را با سركوب    تي امن ني تام نهي ستمگران و مستبدان هز    همه

 را هـا ي باالئي بـرا ستيـ  زطي شراهايني امان پائي و مبارزه بيداريپا. ستي نيي رهاينده تمام ابعاد مبارزه برا    كن اني ب تيواقع

 سرنوشـت  نيـ  هـم از ا ي خامنـه ا يبرا.  كشدي مري را ارابه قدرت به ز   كتاتورهاي كند و سرانجام د    يروز به روز محدود تر م     

 .ستي نيزيگر
  

  يدبه راديو پيشگام در آدرس زير گوش كن

com.radiopishgam.www  
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  بند با خون اپوزيسيون آبياري مي شود كشتزار زد و
  جعفر پويه

  

 پنهـان خـود را بـه نمـايش     رويـه ي تغيير چهره و دكوراسيون داخلي رژيم براي نمايش در مجامع بين المللي بـسيار زود             

دست مي شود و براي فريب توده مردم افراشته مي گـردد، چيـزي بـيش از    ه  ين سالها دست ب   بيرقهاي رنگي كه ا   . گذاشت

 زيرا واقعيت رژيم جمهوري اسالمي در قانون اساسي آن نهفته كه واليت مطلقـه فقيـه را ركـن                    ،يك شامورتي بازي نيست   

 در چهـارچوب قـانون اساسـي چنـين           هر هو و جنجالي با دستمايه تغيير يـا اصـالح           ،با اين حساب  . اساسي قرار داده است   

  .خواهد بودي يا خاك به چشم ديگران پاشيدن نررژيمي چيزي جز يك دروغ بزرگ براي كالهبردا

 يكي از همين بازيها با محمل تغيير ، معروف به روحاني،تعويض رياست دولت از محمود احمدي نژاد به شيخ حسن فريدون

هرچنـد او در كـار   . علي خامنه اي اسـت  كار رژيم و از افراد مورد اعتماد سيدحسن روحاني از پايوران سياسي كهنه    . است

اجرايي نزديك به رفسنجاني و در شعاع حوزه استحفاظي او سازماندهي شده بود، اما همزمان اعتماد رهبر رژيـم را نيـز در                   

 خود را بر اريكه دولـت بنـشاند،   تر به  خامنه اي مي پسنديد كه فردي نزديك   اگر چه در انتخابات دور جديد     . كيسه داشت 

اما بهم ريختگي اوضاع سياسي و اقتصادي داخلي از يكسو و بحرانـي كـه در منطقـه خاورميانـه درگيـر اسـت و تحـريم و                        

 حسن روحـاني سـكاندار   ،به همين دليل. فشارهاي بين المللي از سوي ديگر، او را ناچار به يك سازش هرچند موقتي نمود           

  . پيدا شود، چاره اي براي برون رفت از مخمصه اي كه رژيم گرفتار آن شدهدولت شد تا مگر راه

وعده هاي حسن روحاني براي كشاندن مردم به پاي صندوقهاي راي و موج سـازي او و پيمانكـاران رنگـين كـار داخلـي و                    

در چيـنش كابينـه و      ايـن رنـگ بـاختگي را        . خارجي، اكنون ديگر رنگ باخته اند و واقعيت دولت جديد را افشا مي كننـد              

  .اجرايي شدن قولهاي حسن روحاني مي شود به خوبي ديد

  

  تشديد فشار براي اجتماعي كردن سركوب

قولهاي دهن پركني مي داد و بـسياري را اميـدوار كـرده بـود، بـه      ابتدا  وزير ارشاد دولت حسن روحاني كه در     ،علي جنتي 

او در مورد مميزي كتاب در گفتگو بـا نـشريه           . ود را پس گرفت   سرعت راه عقب نشيني را پيش گرفت و اكثر وعده هاي خ           

بايد چارچوبهاي قـانوني را بـه طـور شـفاف بيـان كنـيم و در         . ما بايد مميزي قبل از چاپ را برداريم       ":  گفته بود  "آسمان"

  ".تنظيمي داشته باشند  خود،اختيار ناشران قرار دهيم تا آنها به نوعي

 كه سعي مي كرد تا تيغ سانسور را به دست ناشران بدهد و آنها را طرف حساب نويسندگان       چند روز بعد از اظهارات جنتي     

ناشـران نمـي خواهنـد مـسوول سانـسور          ":  گفت وي دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان در واكنش به          ،و صاحبان قلم كند   

  ".كتابها باشند

بارها گفته ام مميزي يـك اصـل   ": كنار گذاشت و گفت رودربايستي را ،پس از اينكه تير جنتي به سوي خودش كمانه كرد 

  ".نمي توانيم مميزي قبل چاپ را حذف كنيم ... حاكميتي است كه به عهده دولت است

ويه شد و مشخص گرديد كه وعده هاي دار و دسته جديـد بـراي اهـل      سينگونه تا اينجاي كار حساب اهل قلم با دولت ت         بد

. ضاي روز بيان شده و حاال كه ديگر خرشان از پل گذشته، نيازي به تكرار آن ندارنـد قلم حرف مفتي بيش نبوده كه به مقت     

 نيروهاي حكومتي انتخاب كرد تا مشخص كند تغيير نمرتجع تري جنتي همه معاونتهاي فرهنگي خود را از بين ،غير از اين

  .در رژيم واليت فقيه به چه معناست
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 كشور خبر مي رسد كه گشتهاي اوباش حكـومتي مزاحمتهايـشان را بـراي              رس در هفته هاي گذشته از سرا      در همين حال،  

ستاد احياي امر بـه     "ي  ي جانشين اجرا  ،محمدرضا مقدسي .  از سر گرفته اند     خيابانها در برزنان و دختران با افزايشي چند برا      

 ال بـر اسـاس برنامـه   امـس " : گفتـه اسـت  "فـارس ي خبرگـزار " به  اين اردو كشي خياباني در مورد "معروف و نهي از منكر    

 شهر ايـران اسـالمي بـه        200محور در    گرفته قرار شده است طرح جديد تذكر شفاهي با رويكرد اجتماعي           ريزيهاي صورت 

گيرد تا فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر به خوبي در جامعه   ي به خود ميياين طرح صورت اجرا. اجرا گذاشته شود

  ".ترويج و نهادينه شود

ها براي حمايت از تذكردهندگان بـه    همه مولفه" :فته استگ  نزديك به سپاه پاسدارانخبرگزارياين  همچنين بهي  مقدس

  مهيا شده و آمران بـه معـروف و ناهيـان از منكـر مـي                ،كنند  ون اسالمي در جامعه رفتار و عمل مي       وافرادي كه خارج از ش    

  ".ني خود عمل كنندتوانند در كشور با فراغ بال به وظيفه ديني و انسا 

 شـهر كـشور بـا برنامـه         200كند كه اردو كشي اوباش به خيابانهاي         اين سردسته گزمه هاي حكومتي به خوبي آشكار مي        

 تذكر دهندگان مهيا  ازهمه مولفه ها براي حمايت  "مقصود مقدسي از    . ريزي قبلي صورت گرفته و خلق الساعه نبوده است        

 زيـرا در  ،كلفتهايي است كه وظيفه حمايت از اين مزاحمان خيابـاني را بـه عهـده دارنـد      اشاره به محافظان و گردن       ،"شده

اكنون براي پرهيز از .  اين اوباش مقاومت كرده و كار به گوشمالي دادن آنها كشيده شده استلدر مقابموارد بسياري مردم 

 ظاهر وظيفه مذهبي خود را انجام       هكري كه ب  چنين اتفاقاتي و همچنين پشتگرمي دادن به آمران به معروف و ناهيان از من             

 در برابر مردم را بـه عهـده   اينانكه وظيفه حفاظت از   شده اند با آنها  اوباش گردن كلفت   كردن   مي دهند، مجبور به همراه    

چنين نهي از منكري نشان دهنده اسالم ورشكسته واليت فقيهي است كه خود را نماينـده خـدا در روي زمـين           . گرفته اند 

 بدون چماق و گردن كلفت كار ناهيان از منكرش پيش نمـي            بدانگونه كه  انزجار مردم از آن       شاهدي است از   ر مي زند و   جا

  . رود

وليت بـر دوش مـن      واگر بار مـس   ":  در وعده هاي انتخاباتي مي گفت       رييس اش   دولتي اتفاق مي افتد كه     زير نگاه اين همه   

من نخواهم " يا "گردانم و همچنين منزلت را هم به زنان برخواهم گرداند            رميقرار گرفت، كرامت را به دانشگاه و دانشجو ب        

  ."دختران جامعه ما خود حافظ حجاب و عفاف هستند. وال كندونام و نشان از كسي سي گذاشت ماموري ب

 بلكـه  ،شـوند  حسن روحاني نه تنها اجازه مي دهد كه ماموران بي نام و نشان مزاحم زنان و دختـران كـشور         ،با اين حساب  

برايشان محافظ نيز گذاشته تا هركس به آنها اعتراض كرد، همانجا رافت اسالمي را در جلو چـشم ديگـران شـامل حـالش                        

 به روحاني اعتـراض كـرده و بـه او وعـده هـاي                كه  كساني ، پاسخ به همين علت  . كنند تا بقيه حساب كار دست شان بيايد       

طـرح چنـين    ": اعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظـامي رژيـم داد و گفـت             را اسم  د كرده بودن  گوشزدانتخاباتي اش را    

ل بدون اطالع از مالحظات قانوني بـه مـصلحت نيـست و مـا قـصد                 ياساسا طرح اين مسا   . استموضوعهايي شعار انتخاباتي    

  ".گذار نيست  همچنين نيروي انتظامي مجري قانون است، سياست. نداريم پاسخ بدهيم

 200 سياست گذار است كه جانشين اجرايي آن فرمان اردوكشي بـه  "احياي امر به معروف و نهي از منكر  ستاد  "حال مگر   

شهر كشور را صادر مي كند؟ و يا سركوب و مزاحمت براي زنان و دختران كشور چند متولي بي نام و نـشان دارد كـه هـر                     

  كسي به فراخور حال خود وارد عمل مي شود و امريه صادر مي كند؟

 شـهريور  19 امامان جمعه سراسر كشور در روز سـه شـنبه        گردهماييه اي از تصميم گيريها و لفاظيها را مي شود در            گوش

 قاضـي القـضات بركـشيده    ،صادق الريجاني . ديد كه برادران الريجاني در آن عمامه به زمين مي كوبند و يقه جر مي دهند               

اي مدرنيته به مشرق زمين هـستند   ه در حال گسترش انديشهكشورهاي غربي عامدانه" :رهبر جمهوري اسالمي مي گويد    

ا ظـاهر اسـت كـه مـا      هيكي از اين مرتبه. ه ايم دچار خطا شد،و اگر ما گمان كنيم كه آنها هيچ تعمدي در اين كار ندارند            
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ونـد الريجـاني     آخ ،به زبان ساده   ".كنيمي  مظاهر آن را در پوشش مردم، رفتار جوانها و فرهنگ آپارتمان نشيني مشاهده م             

 يك قرن از انقالب مشروطيت، مدرنيته را همچنان محصول غرب مـي دانـد كـه كـشورهاي غربـي                      از پس از گذشت بيش   

جز پوشش مردم كه مزاحمت براي زنـان و دختـران را توجيـه مـي     ه جالب اينكه او ب. عامدانه در حال گسترش آن هستند  

معلوم نيست كه آخوند الريجاني در آن روز در چه حـال و روزي           .  داند  قابل پيگرد مي    هم كند، فرهنگ آپارتمان نشيني را    

 يعني در كالن شهري همچون تهران يـا تبريـز و شـيراز يـا مـشهد بايـد همـان                      ؛قرار داشت كه چنين افاضاتي كرده است      

 زنـدگي مـي كننـد،       فرهنگ بيابان گردي و باديه نشيني را تبليغ كرد؟ مردمي كه در آپارتمانها و برجهاي بلند اين شهرها                 

بايد چگونه فرهنگ بيابان گردي كه همانا آداب دوشيدن بز و شتر يا آب كشيدن از چاه و سر گذاشـتن در پـي حيوانهـاي       

  يله شده در بيابان را رعايت كنند؟ اين تناقض نهادينه شده در اين آخوند ياوه گو را چگونه بايد حل كرد؟

:  رييس مجلس آخوندي نيز در اين روز يقه درانيده و فرمايش كرد          ،او علي الريجاني  به غير از آخوند صادق الريجاني، برادر        

متاسفانه وضع فعلي ما در سبك زندگي معجوني از سبك زندگي اسالمي در حيات غربي است و بايد با توجه بـه فلـسفه                        "

  ".حيات اسالمي آن را اصالح نمود

هاي اوباش به خيابانها سرازير مي شوند و آنچنان به آزار و اذيت زنان و         با توسل به چنين ياوه ها و الطائالتي است كه گله            

اينگونه حسن روحاني كه شعار انتخاباتي و .  گذاشته مي شود دولت احمدي نژاد نيز پا فراتردورهدختران مي پردازند كه از      

  . نيستخود را از ياد برده و يا تاريخ مصرف آنرا پايان يافته تلقي مي كند، گوشش بدهكار

  

  شايعاتي در مورد سپاه كه روحاني قورت مي دهد

 25روز  . تر نيز شـد    دست نيامد، بلكه اوضاع وخيم    ه  تا اينجاي كار در حوزه آزاديهاي اجتماعي و رسانه اي نه تنها چيزي ب             

تحقق حماسـه   " از    رژيم ن كه دشمنا  كردتاكيد  او  . شهريور روحاني در جمع فرماندهان ارشد سپاه پاسداران سخنراني كرد         

.  مورد نظر رهبر رژيم است را اجرايي كـرد         "حماسه اقتصادي " ضربه خورده اند و اكنون بايد ضربه دوم كه همان            "سياسي

  اما اين حماسه اقتصادي چگونه حاصل مي شود؟

ايعاتي را كـه  ش": مي گويد،  بهره ببرد ، مالي – اين كارتل عظيم نظامي      ،روحاني كه تصميم دارد از همكاري سپاه پاسداران       

  ." اصال قبول ندارم،شود راجع به سپاه مطرح مي

 دست گذاشتن روي ؟ اسكله هاي بي نام و نشان را     ؟اين كدام شايعات است كه روحاني قبول ندارد؟ قاچاقچي گري سپاه را           

 ؟ريفات قـانوني هاي دولتي بدون برگزاري تش دست گرفتن پروژه  ه   ب ؟پروژه هاي بزرگ نان و آب دار و مال خود كردن آنها           

 و يا چنگ انـداختن  ؟عدم اجازه حسابسري از عملكرد مالي يا استفاده از ابزارهاي امنيتي و تحت فشار قرار دادن رقبا با آن   

ـ                ه روي بانكها و مووسسات مالي و پولي، در اختيار گرفتن شركتهاي نفتي و مخابرات؟ كداميك شايعه اسـت و از واقعيـت ب

   را قبول نمي كند؟دور كه روحاني يكجا آنها

سپاه بايد آستين را باال بزند و بخشي از بار دولت را بر دوش بگيرد كه البته بار نظام و مردم است و                       ": در ادامه او مي گويد    

  ".دولت هم خادم مردم است

سفره گشوده مـي   آنها را دعوت به اين  آشكارااگر دولت احمدي نژاد در خفا و پوشيده كار سپاه را راه مي انداخت، روحاني     

سپاه بايد وارد عمل شود و سه ": روحاني بدون تعارف مي گويد. عمل سپاه را در دولت شريك مي گردانددر كند و اينگونه 

  ". چهار پروژه بزرگ ملي را برعهده بگيرد-

بدون اينكه پـرواي    اين نهادها   .  در حوزه اقتصاد نيز نهادهاي نظامي و امنيتي همچنان حرف اول را مي زنند              ،با اين حساب  

حسابرسي داشته باشند و يا اينكه در مورد قراردادهاي خود به كسي حساب پـس بدهنـد، همچنـان شـريانهاي اقتـصادي                       
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كارگران شاغل در نهادهاي وابسته بـه ايـن كارتـل    .  شان ادامه خواهند داد  اخت و تاز  كشور را در چنگال خود داشته و به ت        

 و اينگونـه هـيچ احدالناسـي پـروا نخواهـد كـرد از آنهـا در مـورد                     شـد  وب خواهنـد  نظامي به شديدترين وجه ممكن سرك     

 گراني همچنان گلوي مردم را خواهد فشرد و حسابهاي بانكي نهادهـاي نظـامي و                ،يعنياين  . عملكردشان چون و چرا كند    

  . از گذشته پر تر خواهد شد،امنيتي

  

  راهي براي عبور از گردنه سخت

همـان پاشـنه سـابق     ص مي شود در داخل هيچ تغيير حداقلي به نفع مردم اتفاق نيافته و در بـر   با همين چند نمونه مشخ    

اما اين همه هياهو و سر و صدا براي چه بود و چرا اين تغيير دكوراسـيون بـا جـار و جنجـال چـشمگيري                          . خواهد چرخيد 

  همراه بود؟

 تحمـل آن   مرز كه ديگر ازدآنچنان گلوي رژيم را مي فشارتحريمهاي بين المللي . آنچه عيان است ديگر نياز به بيان ندارد     

رشـد  .  پول ملي ارزش خود را هرچه بيشتر از دست مي دهدصادرات نفت به كمترين حد ممكن رسيده و   . تر رفته است  فرا

در خزانه از دالرهاي نفتي خـالي شـده و   . ورشكسته استبه كلي رسيده و اقتصاد كشور     درصد   5اقتصادي به حدود منفي     

ـ    بنـابراين بايـد تـدبيري    . روز كمتـر مـي شـود   ه صورت عدم صدور نفت و انتقال پول آن به كشور، امكان بقاي رژيـم روز ب

  . انديشيد و كاري كرد تا رژيم را از گرداب هالكت بار نجات داد

 ،يعنـي .  انجام برسانندم كردند، قصد دارند بهَلكه بيرق رنگين بنفش را ع     است كه حسن روحاني و آناني      وظيفه اي اين آن   

ي تغيير دكور رو به خارج دارد و در داخل براي مردم ايران اتفاقي نيفتاده است، امـا در خـارج كـشور تـداركاچيهاي                            همه

اين است كه شعارهاي دهن پـركن بايـد         . رژيم مشغول رفت و آمد و زد و بند هستند تا مگر راه فراري براي رژيم باز كنند                 

 خـود  ، عملكردرا به خود جلب كند و نهادهاي اقتصادي سياسي و قضايي رژيم با توجه به اين موقعيت  توجه جامعه جهاني    

 در جهت اين نياز تنظـيم       ،اعمالي كه اين روزها از نهادهاي سركوبگر و تريبونهاي درشت و ريز سر مي زند              . را تنظيم كنند  

  . شده اند

اين تعامـل   .  عنوان كرده است   "ترين سياستهاي خود     را از جمله مهم   تعامل با جهان    "حسن روحاني در تبليغات انتخاباتي      

 هيچ تغيير عمده و اساسي اي در نظريه هـاي  گرنه است كه با آن روبروست و سختي  موقتي فقط براي عبور رژيم از گردنه 

  . رژيم اتفاق نيفتاده كه اين تعامل نتيجه آن باشد

  

  اشرف

 پادويي آمريكا را نقشكشورهاي مختلف به داخل كشور از جمله سلطان قابوس كه  هايدر رفت و آمدهاي ديپلماتيك مقام

 محمد جواد ظريـف هـر    كهدر حالي.  استبوده پيام اوباما به روحاني  او حامل اكنون مشخص مي شود كه  ،به عهده داشته  

ي نامه نوشته و او به اين نامه پاسـخ           شهريور اوباما اقرار كرد كه به روحان       24 روز   ،گونه ارتباط بين طرفين را حاشا مي كرد       

 بار ديگر در روند يك ،اما از عجايب. يعني در پس پرده خبرهاي زيادي است كه تعداد كمي از آن خبر دارند. هم داده است

  .  اپوزيسيون ايراني قرباني مي شود،آشتي و بله و برون بين رژيم و آمريكا

 عضو بلند   25ل زد و بند هستند، پاسداران به پادگان اشرف حمله مي برند و               رژيم و آمريكا در حا     ،در حاليكه در پس پرده    

طلبـي رژيـم بـه     ايـن در حـالي اسـت كـه در دور قبلـي اصـالح       . پايه سازمان مجاهدين خلق ايران را به قتل مي رسـانند          

ق به درخواست رژيم سردستگي محمد خاتمي و پادوهاي آنها در قالب اپوزيسيون در خارج كشور نيز سازمان مجاهدين خل   
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 از اعضا و هواداران آنها در خارج كشور يا توسط پليس دستگير شدند و يا تحـت                تعداديدر ليست تروريستي قرار گرفت و       

  . پيگرد قرار گرفتند

 ،ملـه ننگـين  اسيون مي پردازد و در پيش پاي زد و بند آنها و در يك مع      ي تاوان بحران آفرينيهاي رژيم را اپوز      بيان ديگر، به  

معيـار  . مجاهدين خلق به قتل مي رسند تا جدي بودن آمريكاييها در مذاكره با رژيم را ثابـت كنـد         ارشد  تعدادي از اعضاي    

اين .  سازمانيافته اش استناپوزيسيو سركوب، قتل و از ميان برداشتن  ،رژيم براي نزديكي به خود و يكي از شرايط اوليه او          

 مقابل سفارتخانه هاي رژيم صف كشيدند تا حكم قتل  وا موج بنفش همراه شدند  نتيجه عملكرد همه آن كساني است كه ب       

  .را امضا كنندي اپوزيسيون و تيرباران اعضا

  

  سوريه و زيگ زاگ خامنه اي

 خامنه اي در ايـن روزهـا        ، در يك صف قرار گرفته اند      "آمريكا و رژيم  "همزمان با اين اعمال تروريستي كه دو طرف ماجرا          

روحاني نيز در ازاي باج     . "لزومي ندارد سپاه در عرصه سياسي پاسداري كند       "كند    سپاه را نصيحت مي    ن بازا دغلدزدان و   

اما اين نـصايح بـه دليـل    . "دور باشده از بازيهاي سياسي ب"دادن اقتصادي توقع دارد تا سپاه گفته خميني را بياد بياورد و       

اتي است كه اين روزها در منطقه گريبان رژيـم را گرفتـه كـه سـپاه     ترس از قدرت نظامي سپاه در داخل نيست، بلكه مكاف         

موضوع سوريه اين روزها روي ميز قرار دارد و رژيم اسد زير ضربات توپخانه سياستمداران جهاني بـه           . باعث و باني آن است    

وري اسـالمي بـا   كارگيري سالح شيميايي توسط رژيم اسد از يك طرف و همكاري جمهـ ه موضوع ب. دست و پا افتاده است 

 طرف حساب جامعه جهاني كـرده  ،عمل رژيم را در يك بازي بزرگ بين المللي      در  اين رژيم در كشتار مردم از طرف ديگر،         

سپاه كه به فرمان علي خامنه اي به سوريه اردو كشي كرده و گردانهاي متفاوتي از آن در اين كـشور درگيـر اسـت،                         . است

ايـن اسـت كـه از يكطـرف         . رار دارد و مي رود كه به پاي ميز حساب فرا خوانـده شـود              اكنون زير ذره بين جامعه جهاني ق      

 طـرف كند تا رژيم را از اين گـرداب بيـرون بكـشد و از     رفسنجاني با مقصر دانستن رژيم اسد و نصيحت به سپاه تالش مي  

 بـه  ،ين الملل و غـرب مـي داننـد     بعضي از فرماندهان سپاه و آخوندهايي كه منافع خود را در دشمن تراشي جامعه ب               ،ديگر

نبض رژيم را مي شود در زيگـزاگ رفتنهـاي   تند زدن . شدت عليه او موضعگيري كرده و كشاكش بين آنها باال گرفته است           

  . اندازه گرفتخوبي ه خامنه اي در چند سخنراني او در يك ماه گذشته ب

آمريكـا و بـسياري از كـشورها رژيـم اسـد را مقـصر               در روزهايي كه مناطقي از سوريه هدف حمالت شيميايي قرار گرفت،            

 علي خامنه اي روز ششم شهريور در حالي كـه           ،به همين سبب  . دانستند و مي رفت تا سوريه مورد حمله نظامي قرار گيرد          

ايـن  ":  و گفـت   "يك فاجعه خوانـد   " سخنراني كرد و دخالت آمريكا در بحران سوريه را           شنيد،مي شد ترس را در صدايش       

  ".اي در انبار باروت است كه ابعاد و پيامدهاي آن نامشخص خواهد بود روزي همچون جرقهآتش اف

بعد از اينكه سازمان ملل در موضوع دخالت كرد و با پادرمياني روسيه و چين بنا شد تا بازرسـان سـازمان ملـل از منطقـه                           

 شـهريور   18 جان گرفت و با پررويي در روز         ديدن كنند و گزارش خود را به شوراي امنيت بدهند، بار ديگر علي خامنه اي              

اند كـه بـه هـيچ كـس       بايد در مقابل دنياي غرب مقتدر بود، زيرا آنها نشان داده": در ديدار با امام جمعه هاي كشور گفت    

  ".كنند رحم نمي

رچوب والن بايـد تحركـات غـرب را در چـا          ودولـت و مـس    ": او همچنين به حسن روحاني و رفسنجاني هشدار داد و گفـت           

  ".رويارويي عميق و مبنايي غرب با اسالم تحليل كنند

مـن مخـالف حركتهـاي صـحيح        ":  شهريور باز حرف خود را عوض كرد و در ديدار با فرماندهان سـپاه گفـت                26اما او روز    

  ".ديپلماسي نيستم، بنده معتقدم به همان چيزي كه سالها پيش نامگذاري شد به نرمش قهرمانانه
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 با موضعگيريهاي قدرتمند جامعه   ،يدن رهبر خود خوانده مسلمانان جهان و ولي فقيه رژيم جمهوري اسالمي           ين پر يباال و پا  

خامنه اي وقتي كه چند دستگي در عرصه بين المللي وجود دارد و احتمـال بيـرون رفـتن از زيـر                     . جهاني تنظيم مي شود   

لشگر كشي به منطقـه بـاالتر مـي     مال تهديد نظامي واما همينكه احت  . كند  شروع به عربده كشي مي     ،ضرب را در مي يابد    

ايـن  . رود و يا پيامها قدرتمند تر مي شوند، ماست را كيسه كرده و به ياد امام حسن و صلح و ديپلماسي و نرمش مي افتـد      

  .نام آخوند ساخته است و بسه يك بام و چند هواي موضع گيري سياسي، تنها از موجودي ب

 اميد ولي فقيـه ارتجـاع نااميـد شـده و از بحـران آفرينـي طرفـي        ،ه از ظاهر قضايا بر مي آيد   نانكآنچ ،اما با همه اين احوال    

اي تهران با  اختيار تام دارد تا درباره پرونده هسته"كند كه از طرف او   حسن روحاني ادعا مي  ،نخواهد بست، به همين علت    

 اي حاضر به عقب نشيني شده باشد، بايد آنرا آغـاز يـك    اگر چنين چيزي درست باشد و علي خامنه."غرب به توافق برسد  

 زيرا هيچ مستبدي نخواهد توانست وقتي كه شروع به عقب نشيني مي كند، گـام بعـدي پـس از اولـين                       ،پايان برآورد كرد  

ده  و كـشن او با اين حساب مجبور به عقب نشينيهاي بيشتر خواهد شد و جام زهر را بد مزه تـر     . حركت خود را تنظيم كند    

  .  از هميشه خواهد چشيدتر

ماجراي سوريه براي كل منطقه ":  شهريور به خوبي ترس خود از بحران سوريه را بيان كرد و گفت          25روحاني روز دوشنبه    

بسيار مهم است و شايد آثار جهاني داشته باشد، سوريه در منطقه حساسي است و دعوا بر سر يك فرد نيست كه چه كسي    

خواهـد بـراي كـل        بلكه دعوا بر سر اين است كه غرب مي         ،مچنين دعوا بر سر يك طايفه هم نيست        ه ،جمهور شود   رييس

   ".پسندد  منطقه تصميمي بگيرد و منطقه ما را به صورت كنوني نمي

 در   بايـد   جمهوري اسالمي ايـران    .ممكن است جنگ به سوريه محدود نباشد      "همچنين رفسنجاني نيز هشدار مي دهد كه        

  ".گيرد، هوشيارانه و آگاهانه برخورد كند  وييهاي آمريكا كه مانند ابر سياهي كل منطقه را فرا ميمقابل ماجراج

با اين حساب يك پاي عقب نشيني علي خامنه اي نه فقط بحران داخلي، ورشكستگي اقتصادي و بحران اتمي، بلكه تـرس                    

 زيرا ، خود را تغيير داده و به التماس افتاده است        به همين علت لحن    او. از سر ريز شدن بحران سوريه در داخل كشور است         

اي آنهـا در مقايـسه بـا      داننـد كـه برنامـه هـسته      ايرانيان مـي ":  شهريور گفت24اوباما نيز در گفتگوي رسانه اي خود در    

  ".له بسيار بزرگتري براي آمريكا استاتسليحات شيميايي سوريه، مس

ين بزرگي برداشته شده كه سيد علي حساب كار را خـود را كـرده و بـه حـسن      معلوم مي شود كه چوب به ا   ،به زبان ساده  

  . مي كند"نرمش قهرمانانه" داده است و صحبت از "اختيار تام"روحاني 

  

  در انتها

 كاخي كه او تمام ؛دشوريها و لفاظيهاي علي خامنه اي ي كاخ ت تدريجيشاهد فرو ريختنادامه اين روند را پي گرفت و بايد 

اما . خوردبرهم خواهد   نيز   بساط رژيم استبدادي واليت فقيه       ،را براي يك پايه كردن آن كرد و اكنون با ريزش آن           تالشش  

 خونـشان بـر   ،در اين هياهو و جنجال نبايد ياد همه آناني كه قرباني اين زد و بند شدند و در پيش پاي چنين بده بـستاني             

ن و آدمكشان خواهد شد و مردم ايران روزي مسببان آن را به ا همه مستبد خوني كه دامنگير؛زمين ريخته شد را از ياد برد

  !با اميد به آن روز. پاي ميز محاكمه خواهد كشاند
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  )8(خصوصي سازي متكي بر رانت، تحكيم استبداد 
  شهره صابري

 با قطبهاي سرمايه داري ي و عملنظري اتحاد براي سختد كمدين نمايش تكرار تاريخ، بعد از تحمل شكستهاي   احمدي نژا 

.  باندش از جايگاه رياست جمهوري كنـار رفـت  همراه با ،شرقي و پس از تبديل كردن بازار ايران به جوالنگاه روسيه و چين            

احمـدي  .  اعتراضات ضد رژيم اسد در سـوريه       گسترشبود با   دوره ي رياست جمهوري احمدي نژاد مصادف        دو سال پاياني    

 ايرانـي در  »اپوزيـسيون «تلفيق تشيع و شووينيسم كه از دير باز ابـزار         مبناي   بر   كايدئولوژيكرد تا يك دستگاه     نژاد تالش   

ر احزاب و گروههاي  و ديگجريان بشار اسد  همچنين روابط با    او   . را به جامعه غالب كند     مخالفت با تفوق اعراب بر ايران بود      

اين تضاد . دادمحور ضديت با سرمايه داري غربي و نيروهاي سني تحت حمايت آن قرار              تقويت و اين روابط را در        شيعي را 

كمپرادور براي كشورهايي مثل جريان كشور هسته اي بلكه از جايگاه يك يك  نه از جايگاه كشورهاي غربيبا سرمايه داري 

يش از پيش سرمايه داري تجاري نوظهور با واردات كـالن، تحريمهـا، دنبالـه روي از سياسـتهاي                   رشد ب . چين و روسيه بود   

هاي بانك جهاني، رانت خواري و واگذاري بخشي از صنايع غير سـود آور بـه بخـش خـصوصي همـراه بـا ضـعف زيرسـاخت                          

. منجر شـد  وابستگان به حاكميت   به فلج شدن اقتصاد كشور و تشديد تضادهاي طبقاتي و فربه تر شدن انگل وار    اقتصادي

ايـران  رژيـم   با متزلزل شدن پايگاه بشار اسد در سوريه و دست اندازيهاي امپرياليسم آمريكا و غرب و از طرفـي مـداخالت                      

. آمـده اسـت    جنبش توده اي مردم سوريه يك درگيري فرسايشي بين نيروهاي شورش و نيروهاي بشار اسد به وجود                   عليه

 ،ت از حزب اهللا لبنان و جبهه ي دموكراتيك خلق براي آزادي فلسطين و به طور فعاالنه تر سپاه قـدس                    رژيم ايران با حماي   

در رويارويي با اپوزيسيون رژيم اسد است و از طرفي ديگر نيروهاي تروريـست اسـالمگرا مثـل النـصره و القاعـده در حـال                        

تغييـر  را ال تزلزل رژيم اسد موازنه ي قدرت در جهـان  اما با اين ح . تخريب دستاوردهاي اعتراضات توده اي سوريه هستند      

رژيم ايران اكنـون بـا آگـاهي از تغييـر موازنـه ي              . اين تغيير موازنه به گردش ايدئولوژيك رژيم ايران منجر شد         . داده است 

 كامال به »نانهقهرما«قدرت موضع خود را در برابر غرب و آمريكا تغيير داده و ژست ضد امپرياليستي اش با انجام نرمشهاي              

 وابستگي كامل رژيم به امپرياليسم و قبول تفوق نظام ،اجرا و تحميل سياستهاي نئوليبرالي بر زحمتكشان      . هم ريخته است  

 رژيم ايران كه به لحاظ ضعف ساختارهاي اقتصادي و عقب مانـدگي اش      .آمريكا را تضمين مي كند    به ويژه   سرمايه داري و    

علي الخـصوص اينكـه   . دالل گونه است نمي تواند در اين ميدان موضعي پايدار داشته باشد           از لحاظ صنعتي داراي خصلتي      

به دليل خاصيت كمپرادور بـودن  (پس از فروپاشي رژيم اسد و تضعيف موضع ايران، روسيه و چين از پشتيباني رژيم ايران            

 ئلي فقيـه رژيـم    اي حركات نرمشي اخير     اظهار پشيماني رفسنجاني از سياستهاي پيشين و اجر       . عقب خواهند كشيد  ) ايران

آگاهي از اين اوضاع وخيم گرفتن موضعي سازشكارانه و محافظه كارانه ي رژيم ايـران               . است بر وخامت اوضاع     يايران گواه 

در اين ميـان در  . منشا اين وخامت حاصل چيزي غير از وخامت اوضاع و بحران نظام سرمايه داري نيست              . سبب شده است  

ادن اقتصاد آمريكا و رشد قدرت اقتصادي و سياسي چين و روسيه وزنه ي سنگين قدرت آمريكا را سـبك تـر            سراشيبي افت 

. در نتيجه رقبا در برابر هم فقط به نمايش چنگالهاي خود و يا احتماال به تدارك سازش موقتي مشغول هستند                 . كرده است 

روحـاني كـه در مـورد       . خلقـي هـستند    هايان و اپوزيسيون  قربانيان اين قدرت نمايي تنها توده هاي زحمتكش سوريه و اير          

مداخله ي نظامي در جنگ داخلي سوريه بر خالف فرمانـدهان سـپاه كـه هـر گونـه عبـور از خـط قرمـز سـوريه را داراي                              

اين به وضوح نشان دهنده ي موضع موافق        . پيامدهاي شديد براي كاخ سفيد دانستند هيچ گونه موضع گيري نداشته است           

  .كارانه ي روحاني با امپرياليسم آمريكاستو سازش
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با نگاهي به پشت سر و پيشينه ي تاريخي نفوذ امپرياليسم در ايران، يكي از عمده ترين علتهاي نفوذ امپرياليسم در ايـران                     

  . را مي توان خود سري و قساوت مقامات كوچك و بزرگ دستگاه حكومتي ايران و راس حكومت دانست

اما در مملكت ايران بـه فرمـان ديـسپوت    .  انگليس، زدن و آزردن اسبها و گاوها را نيز جايز نمي داننددر ممالك فرانسه و "

حتي پاي امراي عاليشان را به فلك گذاشته، چوب مي زنند و بعد از چندي باز از همان امراي رسوا شده، وزيران و سرداران 

در طبيعت اين امراي بيچاره نيز از تاثير ظلم ديسپوت، رذالـت،          . تعيين مي كنند و از آنها توقع اخالص و ارادت مي نمايند           

بندگي و بي غيرتي طوري به هم رسيده است كه چوب كاري را نسبت به خودشان هر گز عار نمي شـمارند و بعـد از ايـن                       

كه دچار غضب   نوعي خاكساري و رسوايي، باز در اين دنيا طالب زندگي مي شوند و اين كيفيت، اخالص و ارادت كساني را                     

 ".را از بـين مـي بـرد   ) اطمينان قلب(گرديده اند، از دولت مي گرداند و از بينندگان نسبت به سلطنت اطمينان و دل پري            

روابط اجتماعي بر پايه شيوه توليد و چگـونگي  )  ميزا فتحعلي آخوندزاده_مكتوبات، نامه هاي كمال الدوله به جمال الدوله  (

با توجه به سابقه ي طوالني استبداد در ايران روحيه اجتماعي .  مالكيت ابزار توليد شكل مي گيردرابطه ي انسانها بر اساس

امروز مساله ي محدود كردن اختيـارات  . انسانها در اين جامعه نمي تواند به طور كلي از ريشه هاي خود گسسته شده باشد    

  . ازمند پشتيباني امپرياليسم استرهبري در ايران هنوز به دليل برخورد مستبدانه ي راس حكومت ني

  

ولي فقيـه جمهـوري     " :منصور امان مي نويسد   . اين نشان مي دهد كه هنوز بقاياي نظام استبدادي به قوت خود باقي است             

 خواند و بر ُلزوم موضـع       "خلط مبحث "اسالمي درخواستها براي عدم مداخله بازوي مسلح خود در كشمكشهاي سياسي را             

  .  كه وي آنها را وابسته و يا انحرافي ناميد، تاكيد ورزيد"جريانهايي"برابر دار بودن آن در 

نشـست  "آقاي خامنه اي اين سخنان را خطاب به سركردگان سپاه پاسداران بيان داشت كه بـه نوشـته منـابع حكـومتي،                       

رييس جمهوري رژيم مالها و آقاي      از ُگفته هاي وي و همچنين سخنرانيهاي آقاي روحاني،          .  اي را برگزار كرده اند     "ساالنه

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 قُـوه مجريـه بـه طـور وِيـژه و سياسـتهاي ُكلـي             

سوريه و بحران هسته اي به طور عام، دستور كار اصلي نشست مزبـور را تـشكيل مـي داده اسـتجناحهاي       در مورد    "نظام"

رقيب باند واليت، پس از عقب راندن آن و به دست گرفتن اهرُمهاي حساس اجرايي، خواسـتار محـدود شـدن نفـوذ سـپاه                   

آنهـا اُميدوارنـد از ايـن طريـق بتواننـد           . ه اند پاسداران در دواير دولتي، تصميم گيريهاي سياسي و حوزه هاي اقتصادي شد           

  .زيربناي مادي دخالت يكجانبه آقاي خامنه اي در اُمور را سست كرده و با باند او در دستگاه قُدرت به توازن برسند

ر كـردن خـال   "نظـام "با اين حال، از آنجا كه رقباي آقاي خامنه اي همچون خود او نقش سـپاه پاسـداران در بقـاي                   ء  و پـ

 و "رهبـر "مشروعيت آن با قهر حكومتي را حياتي و چشم پوشي ناپذير ارزيابي مي كنند، مطالبه آنهـا نـه فقـط از جانـب                 

ر                          عامله هـاي پـُشركاي نظامي و امنيتي اش جدي گرفته نمي شود، بلكه به بهانه اي براي باجگيري و وادار كردن آنها به م

  . ضرر بدل گرديده است

نمي شود يك مجموعه اي     ": وز سه شنبه تيغ اين معادله حسابگرانه را به سمت رقبايش برگرداند و گفت             آقاي خامنه اي ر   

به عنوان بازو و پاسدار و نگهبان انقالب در كشور تعريف بشود، اما در زمينه جريانهاي گوناگون سياسـي، بعـضي انحرافـي،                   

  ".اين معني ندارد. ه و ناآگاه و نابينا داشته باشدبعضي غيرانحرافي، بعضي وابسته به اينجا و آنجا، چشم بست

خن داد                        وي در همين حال نخواست از موج سواري روي اين خواست اجتماعي شده نيز صرف نظر كند و رياكارانـه داد سـ :

، آيدجنگ خبر، خامنه اي از دوش سپاه پاسداران پايين نمي         ( ".لزومي ندارد سپاه در عرصه سياسي به پاسداري بپردازد        "

  ) منصور امان
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مـي تـوان     ،با توجه به خبر اين نشست و ساكت بودن حسن روحاني در قبال مداخله ي نظامي در جنـگ داخلـي سـوريه                      

بـراي جلـب    اين جريان   . را به خوبي مشاهده كرد    موضع محافظه كارانه و سازشكارانه ي جناح اصالح طلبان در رژيم ايران             

نظامي و اقتصادي دارست ،  سپاه پاسداران كه قدرت باال دست را از لحاظ سياسينبراي محدود كردحمايت آمريكا و غرب 

 از طرفي با متزلزل شدن جايگاه بشار اسد رژيم ايران بـا از              .تالش مي كند  و محدود كردن قدرت بي چون و چراي رهبري          

قت براي برنامـه هـاي هـسته اي    دست دادن سپر بالي خود بسيار آسيب پذير شده و مثل قبل توانايي چانه زني و خريد و 

با . ين بابت خامنه اي هم بطرزي كج دار و مريز موضع سازشكارانه اي در برابر آمريكا گرفته است ااز. خود را نخواهد داشت

وجود اوضاع پيچيده در حال حاضر اگر توده ها خود را در چنگ امپرياليسم و دالالن وابسته به آن رها كننـد چيـزي جـز                          

  . سرمايه داري عايدشان نخواهد شدجناحهايوارگي از جنگ ميان هارترين گرسنگي و آ
  

  سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري

  . در ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  ١٣٩٢برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در شھريور 
  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  

آبيدركه به بهانه تعديل  نيروي كار از اين شركت اخراج شده   شهريور تعدادي ازكارگران اخراجي شركت بانتا   2روز شنبه   *

به گزارش آژانس ايران خبر، . ردندتامين اجتماعي شهرستان سنندج براي بار دومين بار تجمع ك   و درمقابل اداره كار   بودند،

  .پايان يافتاين تجمع با دخالت نيروهاي رژيم به 

  

  پـارس جنـوبى  16 و 15 تـن از كـارگران فازهـاي    500 شهريور 5، روز سه شنبه كانون مدافعان حقوق كارگر   به گزارش   *

 پارس جنـوبي در     16 و   15، پيمانكار فازهاي    »پايندان«گزارش، اعتصاب كارگران شركت     اين  طبق  . دست به اعتصاب زدند   

  .گرفت شرايط كاري و زيستي بسيار دشوار صورت  ماه دستمزدهاي معوقه،5 الي 4اعتراض به 

  

در مقابل  شهريور 5در روز سه شنبه هاي خود   كارگران شركت ملي سرب و روي زنجان براي دومين بار به همراه خانواده*

  .استانداري زنجان تجمع كردند

 تعطيلـي    سرب و روي زنجان و متعاقبـاً       به گزارش ايلنا، پس از باال گرفتن اعتراضات مردمي به دليل آالينده بودن كارخانه             

شان كه در آستانه    كارگر شركت ملي سرب و روي زنجان براي دومين بار به بيكاري       400 مرداد،   23اين كارخانه در تاريخ     

  . هايشان بودند  خانوادههمراه كارگران اين بار . يك ماهگي است اعتراض كردند

  

 نـشاط و در برابـر سـاختمان         ابانيان ذوب آهن و فوالد استان اصفهان در خ         از بازنشستگ  يجمع وريشهر 5 سه شنبه    روز*

 است حقوق آنها ي بازنشستگان كه چند ماه    نيا به گزارش مهر،     .كانون بازنشستگان ذوب آهن استان اصفهان تجمع كردند       

 مسئوالن يدگيخواستار رس تجمع نيرو هستند، در ا  به  طلب خود از دولت روافتي دري برايعقب افتاده است و با مشكالت

  .ها شدند   آنها و پرداخت معوقهيشتي معتيبه وضع



 ٢١

  

ــنبه * ــهريور، 6روز چهارش ــ ش ــابرات  يجمع ــارگران مخ  از ك

 در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه مجلس در خصوص          ييروستا

 بـه گـزارش     .تجمـع كردنـد   رژيم   مقابل مجلس     در  آنان، مهيب

ــا،  ــاايلن ــتانهاني ــارگران از اس ــداني ك ــان،  هم ــ، كرم  و زدي

تجمـع  ايـن    بـا     و   كنگاور و بهاباد به تهران آمـده       يشهرستانها

  . شدند1392 سال  قانون بودجه86 بند يخواستار اجرا

  

 شـهريور   7در روز پنجـشنبه     از ماهيگيران قائم شهر     جمعي  *

به گزارش .  تجمع كردندمقابل اداره محيط زيست اين شهر  در  

 ي بـرا  ستيـ  ز طيه محـ   سـاالن  تيحق عـضو  آژانس ايران خبر    

 تومان بود كـه در حـال حاضـر          2000 با تك قالب     يريگيماه

 موضـوع در شـهر      نيا.  است   دهي تومان رس  5000 مبلغ به    نيا

  . داشته استي را در پي محلرانيگيقائمشهر اعتراض ماه

  

بازنشــستگان ذوب آهــن اصــفهان در  شــهريور، 9روز شـنبه  *

بـه گـزارش    . ردنـد مقابل اداره بازنشستگان ذوب آهن تجمع ك      

است سطح حقوق شان كاهش       اين كارگران بازنشسته به عدم پرداخت سه ماه حقوق شان و اين كه قرار              آژانس ايران خبر،  

  .شتنديابد اعتراض دا

  

 زغـال سـنگ كرمـان درمقابـل اداره امـور            هبازنشستكارگران   از   جمعي شهريور   9روز شنبه   به گزارش آژانس ايران خبر،      *

  .خواهان مطالبات معوقه خودشدند  وكرده كرمان تجمع  خيابان اقبال والد دربازنشستگان ف

  

 و داريـ مقابل دفتـر شـركت پتروپا   شهريور  10 و يكشنبه 9در روزهاي شنبه  ي آذر خاك در پارس جنوب      شركت كارگران*

 آذر يمانكـار ي شـركت پ  به گزارش ايلنا؛.  تجمع كردندماه حقوقشان4شركت نفت و گاز پارس دراعتراض به عدم پرداخت        

مـاه  4 است، ي منطقه پارس جنوب13 طرح توسعه فاز   ي كه مجر  »انيراني ا داريپتروپا« وابسته به شركت     مانكارانيخاك از پ  

  .  حقوق كارگران را نپرداخته استي نامشخصيلياست كه به دال

 با شركت ي آالت و انباردارني از ماشيار نگهد،ي جوشكار،ي لوله گذاري سال كار در بخشها13 تا  4  كارگران با سوابق   نيا

  . دارنديآذر خاك قرار داد همكار

 شهريور وارد هفتمين روز خـود     14؛ حركت اعتراضي اين كارگران در روز پنجشنبه         كانون مدافعان حقوق كارگر   به گزارش   

  .شد

  

 تجمـع   اسـتان كردسـتان  يه اجتمـاع كارگران فوالد زاگرس در مقابل اداره كل كار، تعاون و رفا شهريور،  10روز يكشنبه   *

 با شركت خبرنگاران رسـانه      ي جلسه خبر  كي ي تجمع همزمان با برگزار    نيا،  راني آزاد كارگران ا   هياتحادبه گزارش   . كردند
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 ممانعت  از ورودشان بـه محـل   رغمي و علتي وضعنيكارگران فوالد زاگرس با مشاهده ا      . كل بود  ري در دفتر مد   ي استان يها

 اتي خود در هتي نسبت به شكاي كل، معترضانه خواهان صدور راري مد ي با ورود به جلسه خبر     ي اعتراض يامجلسه، در اقد  

  .  اداره كار شهرستان قروه شدندصيتشخ

  

 پـارس  ي انـرژ ژهي منطقه و14 فاز يمانكاراني پي پناه ساز، از شركتها يمانكاري كارگران شركت پ   ور،يشهر 10 كشنبه ي روز*

  . نمودندي فاز اقدام به تجمع و بستن درب اصلني اي ورودي اصل در مقابل دربيجنوب

مانع ورود و خروج   بودندناراضيبه شدت   ماهه حقوق خود4 كارگران كه از پرداخت نشدن  نيا،  سپاس وبسايت    گزارش به

  . شركت را مختل كردندني ساعت رفت و آمد اني فاز شدند و چندنيبه ا

  

در براي اعتراض به عدم دريافت حقوق شش ماهه خود  شهريور 10در روز يكشنبه تان كارگران كارخانه ذوب آهن كردس    *

بـه گـزارش مهـر تجمـع كننـدگان          .  اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كردستان در سنندج تجمع كردنـد              مقابل

  .كار خود شدند  كارگر اين كارخانه به252خواستار بازگشت 

  

از روز سـه    شان     در اعتراض به عدم دريافت حقوق سه ماه گذشته        در منطقه پارس جنوبي     تهران جنوب    شركت   كارگران*

خواستار دريافت اين شركت  كارگر اعتصابي 800 ،كانون مدافعان حقوق كارگربه گزارش . اعتصاب كردند شهريور 12شنبه 

  .ز ادامه داشت شهريور به مدت سه رو14اين اعتصاب تا روز پنجشنبه . بودندي خود   حقوق معوقه

  

 دريـ شهرك بن( سد آزاد سنندج ي  حومهانيي روستاي مسكونيها   ساخت خانه ي  كارگران پروژه شهريور12روز دوشنبه   *

والن كـار را   ئ مـس  يدگيرسـ  ماهه و عـدم      6 ي ال 3 ي  معوقه يها ودستمزدها    حقوق افتي عدم در  ليدلبه  )  باقرآباد يروستا-

 پـروژه   انيكارفرماي،   كارگر ي تشكلها جادي كمك به ا   ي برا ي هماهنگ  ي  تهيكمزارش  به گ . زدند به اعتصاب    دست و   ليتعط

  . نپرداختن حقوق كارگران اعالم كردندلي كار پروژه را از دالاني پاي الزم برا ي  نداشتن بودجهني شركت وهمچنيهايبده

  

 ريـ  و غ  زيآم  ني توه ي برخوردها لي به دل   استهبان واقع در استان فارس     ماني س   كارگران كارخانه  وري شهر 13سه شنبه    روز*

ي،  كارگري تشكلهاجادي كمك به اي براي هماهنگ ي  تهيكمبه گزارش   .  كارخانه دست به اعتصاب زدند     ني ا تيري مد يانسان

  .دندي گردتي وضعني ااني اعتراض كرده خواهان پاتيري برخورد مدي اعتصاب كارگران نامبرده به نحوه ني اانيدر جر

  

در اعتراض به در منطقه پارس جنوبي  شركت پايندان انكارگر، بيش از هزار تن از كانون مدافعان حقوق كارگر به گزارش*

دسـت از كـار كـشيده و اعتـصاب      شهريور 14 و پنجشنبه 13حقوق خود در روزهاي چهارشنبه بيش از سه ماه  نپرداختن  

  .كردند

  

 13چهارشـنبه   روز،  آني كارخانه به مالك قبلني ايبر سر  واگذار عيوزارت صنا در ادامه كشمكش با      ري تا انيكارگران ك *

  .تجمع كردند ي جمهوراستي ري مردماتي به شكايدگيدر مقابل نهاد رسشهريور 
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 بـه اعتـراض   ي نهـاد تـوجه  نيـ  ان از آنجا كـه مـسئوال  ي تجمع اعتراض  نيدنبال ا ه   ب ،راني آزاد كارگران ا   هيگزارش اتحاد ه  ب

 پاسـتور   اباني خ ي خروج ي مدت ي برا ني سنگ كي تراف جادي زدند و با ا    ابانيدست به تحصن در وسط خ     كارگران نكردند آنان    

  . بسته شد

 شهريور در ادامه سلسله اعتراضات خود درمقابل وزارت صنايع          17كارگران كارخانه كيان تاير روز يكشنبه       در اقدامي ديگر    

 از حـدود دو مـاه       ري تـا  اني ك كارگران. افتندي خود دست    يواستهاكارگران به خ   و به دنبال آن      رژيم در تهران تجمع كردند    

 ي واگذارنيله معترض بودند و بارها در اعتراض به ا        ا مس ني نسبت به ا   ، آن ي كارخانه به مالك قبل    يدنبال واگذار ه   و ب  شيپ

  . زدندي دولتيدست به تجمع در مقابل نهادها

  

مقابل دفتر سرپرست  شهريور در 17در روز يكشنبه شان   ن حقوق در اعتراض به پرداخت نشد  ي كشت وني فدراس ركنانكا*

 افـت ي در ي ماه است حقوق   5 ي كشت ونيكارمندان فدراس  به گزارش فارس،     . كردند ي تحصن  و تجمع اعتراض     وني فدراس نيا

  . آنها را پرداخت نكرده استيها مهي حق بوني ماه است كه فدراس9 و  نكرده

  

در مقابـل صـندوق امـور بازنشـستگان فـوالد واقـع در        شهريور 17در روز يكشنبه كرمان بازنشسته زغال سنگ   كارگران  *

به گزارش ايـران كـارگر، ايـن تجمـع آغـاز سـومين هفتـه حركـت اعتراضـي                    . خيابان اقبال دست به تجمع اعتراضي زدند      

  . استبازنشستگان زغال سنگ كرمان

  

مقابـل   شـهريور در     18در روز دوشـنبه      كارخانـه    نيـ از كارگران ا   نفر   73 اخراج   لي لوشان به دل   ماني كارخانه س  كارگران*

 كارخانـه  ني ايلي به دنبال تعطي سال جاريكارخانه از ابتدااين مسئوالن  به گزارش فارس  . تجمع كردند  الني گ ياستاندار

  .هستند

  

وق در محـل سـاختمان    حقـ شيبه علت عدم افـزا  شهريور  18در روز دوشنبه     از رانندگان مركز مخابرات همدان       يتعداد*

 دارند اما بعد از ي درصد100 حقوق شي افزايرانندگان تقاضابه گزارش فارس، .  كردندمركز مخابرات استان همدان تجمع

  . افزوده شده استنا درصد به حقوق معترض20 فقط دي مرداد ماه در عقد قرار داد جد31 خيتار

  

يبهـشت شـيراز در اعتـراض بـه نپـرداختن حقـوق تيرمـاه شـان در             پرستاران بيمارسـتان ارد   يور   شهر 20روز چهارشنبه   *

رئيس بيمارستان به آنها قول داد  به گزارش آژانس ايران خبر، .بيمارستان و جلوي اتاق رئيس اين بيمارستان تجمع كردند 

  .رگشتندكه حقوق عقب افتاده ي آنها را به زودي پرداخت خواهد كرد و پرستاران متفرق شدند و به سركار خود ب

  

 صدرا در اعتراض به عـدم       ي صنعت رهي مستقر در جز   يمانكاري پ ي از كارگران شركتها   تن 400  شهريور، 20روز چهارشنبه   *

  .  دست به اعتصاب زدندشاني دستمزدهاافتيدر

  بـه كـارگران و پرداخـت   ي پاسـخگوئ ي شركت بـه جـا  ن اعتصاب مسئوالني اي، در پ راني آزاد كارگران ا   هياتحاد گزارشبه  

  . شركت نمودنديلي اقدام به تعطي تا اطالع ثانو، از گسترش اعتصابيري آنان با هدف جلوگيدستمزدها
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مقابل كانون بازنشـستگان  در   مطالبات خود    يريگي پ يبرا شهريور   23در روز شنبه     ذوب آهن اصفهان     هبازنشستكارگران  *

  . تومان طلب دارندارديليوب آهن حدود هزار م بازنشستگان ذ،خبري مركز واحد گزارش به .تجمع كردند شركت نيا

  

 مقابـل   ،ي سه ماه مـستمر    افتي كشور در اعتراض به عدم در        از بازنشستگان صنعت فوالد    يجمع شهريور   25 دوشنبه   روز*

 ايـ  جمهور و  سي معاون رئيري خواستار مالقات با اسحاق جهانگ     به گزارش فارس، معترضان    . تجمع كردند  ي جمهور استير

  .شدند به مشكالتشان يدگي و رسشاني حرفهادني شني براي وهندينما

  

 ي حقـوق خـود در مقابـل فرمانـدار         افتي ماهه در در   3 قي تعو لي زابل به دل   ي شهردار كنان كار وري شهر 26روز سه شنبه    *

لـت   تجمـع بـا دخا  نيـ ا،  به نقـل از عـصر هـامون   كي كارگران فلزكارمكان يكاي سند ي عموم روابط گزارش به   .تجمع كردند 

  .افتي خاتمه ي انتظاميروي امداد نگاني و ييمقامات قضا

  

كارگران كارگاه ادوات كشاورزي حالديان در استان كردستان دراعتراض به حمله ور شدن گرداننده اين شركت به يكي از       *

  ي سـركوبگر   درايـن رابطـه نيروهـا      دانـشجو آناليـن   به گزارش   . ندشهريور اعتصاب كرد   26سه شنبه    كارگران كارگاه، روز  

  .حكومتي به صحنه آمده و با حمله به كارگران آنان را متفرق كردند

  

 شهريور كارگران شهرك صنعتي دشت زري استان چهار محـال و بختيـاري در اعتـراض بـه اخراجـشان از                 30روز شنبه   *

 مـدت سـه سـاعت    كارخانه، در مقابل ورودي شهرك صنعتي دشت زري تجمع كرده و جاده فارسان به كوهرنـگ را بـراي            

اين كارگران كه بدون هيچ اخطار و مقدمه اي از مجموع كارخانجات ريسندگي دشـت  به گزارش آژانس ايران خبر،    . بستند

اداره كار كارفرمايان را ورشكسته تشخيص داده و بـه كـارگران گفتـه         .  اند زري اخراج شده بودند به اداره كار شكايت كرده        

  .ي حقوق خود را وصول كننداحتماال نخواهند توانست طلبها

  

  ي به حسن روحان" تهران و حومهي كارگران شركت واحد اتوبوسرانيكايسند"نامه 

   تهران و حومهي كارگران شركت واحد اتوبوسرانيكايسند: از

  ي حسن روحاني آقاي جمهوراستير: به

  

 گـر ي كارگران و زحمتكـشان و د      ژهيبه و  راني ا في مردم شر  ي حقوق و خدمتگزار   يفاي شما در است   يروزي پ ي سالم و آرزو   با

  . مرز و بومني ايفرودستان اقتصاد

 از پنجـاه    شي بـ  ي كارگران شركت واحد بـا سـابقه ا        يكاي دانند سند  ي م ي آگاهان امور كارگر   ي جمهور همه    سي رئ جناب

 را به انجـام  يفراوان حفظ حقوق رانندگان و كارگران شركت واحد خدمات      ي توانسته است برا   اري بس يبهايسال با فراز و نش    

 و زندان و اخراج و ضـرب و شـتم و            يتي و امن  ي گوناگون اطالعات  يها تحت فشار  وستهي پ كاي سند ني ا ياگرچه اعضا . برساند

 ي و ناگسستنقي عموندي پلي كار بوده است اما به دلي اسالمي شوراي از اعضاي و بعضتيري حراست و مد  ي با همكار  ديتبع

 كماكان به دفاع از حقوق كارگران ادامـه  يدادگري توانسته است با تحمل همه گونه ستم و ب     كايد سن ني ا ي كارگر يبا بدنه   

  . ماندگار بماندي سرفراز جنبش كارگري از نمادهايكي به عنوان ي رونيدهد و از ا
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سـتان آن    كارگران و زحمتكشان و فرود     ژهي حقوق مردم به و    تي رعا يني سپر هر دولت و سرزم     ني جمهور، بهتر  سي رئ يآقا

 بندي جمهور حقوقدان، خود و دولت خود را پا       سي رئ كي و بنابر برنامه و سخن شما كه به عنوان           هي پا نيبر ا .  است نيسرزم

 دي آن سوگند خورده ا    ي اجرا ي و برا  دي دانسته ا  ي مردم ي و نهادها  نها مردم و از جمله حقوق انجم      ي حقوق عموم  يبه اجرا 

 دادخواه و آزاده، ي نهاد كارگركي كارگران شركت واحد به عنوان يكاي سندد،ي نوشته ا راستانيو منشور دولت خود را در ا

  : داردي اعالم ملي خود را به شرح ذي از خواستههاي بخشيفشرده 

  

 و  ي دولتـ  ي نـه ي با هز  شاني زحمتكش شركت واحد از زندان و انجام معالجات ا         ي راننده   ي رضا شهاب  ي آقا ي فور ي آزاد -1

  .شاني اي و پرداخت حقوق معوقه ير وبازگشت به كا

 و نقض قانون و مقـررات توسـط         ي حقوق همكاران با پرونده ساز     يريگي پ لي كه به دل   ي بازگشت به كار رانندگان اخراج     -2

  . كار، از كار اخراج شده اندي اداره ي و حراست شركت و همكارتيريمد

  . و اخراج آنهاييكاي و سندي فعاالن حقوق كارگرهي علياست حر،يتيامن-ي اطالعاتي و ببندهاري به بگدني بخشاني پا-3

ـ    نيادي كارگران طبق منشور حقوق بن     ي و حقوق عموم   ييكاي سند يهاي شناختن حقوق آزاد   تي به رسم  -4  ني كار سازمان ب

  . كاريالملل

  .ي كارگريكاهاي سندلي تشكي شناختن حق آزادتي اصالح فصل ششم قانون كار در جهت به رسم-5

 ني سازمان تـأم تيري كار و مدي عالي شوراري نظي امور كارگريريمگي كارگران در مجامع تصم    ي واقع ندگانير نما  حضو -6

  .رهي و غياجتماع

 نـدگان ي امكـان توسـط نما  ي هي كارگر و اتحادي خانه ي ساختمانهاري كارگران نظي عمومساتي تأسي و اداره تيري مد -7

  . كارگران در سراسر كشوريواقع

  . انددهي داني زي كارگريتهاي كه در رابطه با فعالييكاي و سندي فعاالن كارگريمعنو-ي خسارات ماد جبران-8

  

 سـخت  ي متوجه كارگران شده و گذران زندگماًي آن مستقاني كه ضرر و زي بزرگي از دروغهايكي شود ي مادآوري اني پا در

 حداقل دسـتمزد    ي محاسبه   ي برا 1391رم اسفندماه    درصد تو  25 ي رقم جعل  نيي آنان را سختتر كرده است، تع      يروزمره  

 نيـ در اعتراض به ا   .  باشد ي درصد م  40 از   شي ب ي جنابعال ديي به تأ  خي تورم در آن تار    ي بوده است؛ كه رقم واقع     1392سال  

 كـارگران بـوده اسـت بـه     هيـ  كار دولت دهـم عل    ي عال ي قانون كار كه دست پخت شورا      41 نا عادالنه و خالف ماده       ميتصم

 كـارگر  ونهـا يلي مي خواسـته  ي كارگران شركت واحد كه بازتـاب دهنـده   يي نامه درخواست افزون بر دو هزار امضا وستيپ

  . گرددي ممي تورم است، تقدي رقم تا رقم واقعني جهت پرداخت مابه التفاوت ايرانيا

 و  رفتـه ي درخواستها را پذ   ني است، ا  هدي رس يروزي در انتخابات به پ    يي و راستگو  دي كه با شعار ام    ي خواهان اند دولت   كارگران

  .آنها را انجام دهد

  . كه كارگران به حقوقشان برسندي روزي آرزوبا

  باتشكر

   تهران و حومهي كارگران شركت واحد اتوبوسرانيكايسند

  92 وريشهر
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  چالشهاي معلمان در شهريور ماه
  فرنگيس بايقره 

   مقابل مجلس  دبستاني و معلمان شركتي تجمع جمعي از مربيان پيش

  .  دبستاني و معلمان شركتي در اعتراض به عدم اجراي قانون استخدامي مقابل مجلس تجمع كردند جمعي از مربيان پيش

 شـهريور مـاه در   9  روزدبـستاني و معلمـان شـركتي سراسـر كـشور،       به گزارش خبرگزاري مجلس، جمعي از مربيان پيش 

كننـدگان كـه خـود را نماينـده       پايـه ايـن گـزارش، تجمـع        بـر . مع كردند اعتراض به عدم استخدام خود مقابل مجلس تج       

 شـده و از عـدم   اسـتخدام شـان  همكارانشان در سراسر كشور خواندند، خواستار تعيين تكليف و انجام مباحـث مربـوط بـه     

  . همكاري وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه گاليه داشتند

  

  آموز در كشور   هزار مداح دانش25آموزش 

طـرح آمـوزش   "آموز در    هزار مداح دانش25":  شهريور گفت11  روزمديركل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش  

  ".اند   شناسايي شده و آموزش ديده"آموز  مداحان دانش

 سال قبل كه ايـن  2از ": آموز اظهار داشت   با اشاره به طرح آموزش مداحان دانش"فارس"گو با  و  محمد بنيادي، در گفت   

اي مديريت شود كه مـداح بتوانـد در اوج     خواني، شهادتها و والدتها به گونه      طرح آغاز شد، مبنا اين بود كه اشعار، مولودي        

  ".شناسي، منابع اصيل را مطالعه كرده و اشعاري را انتخاب كند كه پاسخگوي فضاي امروزي براي مداحان جوان باشد  امام

شناسـي بـراي        همچنين كالسهاي امام   .فشرده و سايتهايي طراحي و اساتيدي معرفي شد          همين دليل، لوح   به": وي افزود 

  ".آموزان گذاشته شد و يك جريان بي نظيري آغاز شد  اين دانش

  آموزان شركت كننده در طرح مداحان دانش         مدير كل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعداد دانش              

 اين آمار . ايم   ايم و مجوز داده  ت مذهبي را ثبت كردها هزار هي15آموز مداح شناسايي كرديم و    هزار دانش25": آموز گفت

  ". منطقه كشور است750 استان و 32مربوط به 

  

    سال حبس10كاهش حكم عبدالرضا قنبري معلم زنداني از اعدام به 

 سال زندان در تبعيدگاه برازجـان تغييـر يافتـه       15ه پس از تجديد دادرسي به        معلم زنداني ك   ،حكم اعدام عبدالرضا قنبري   

  . سال زندان و بدون تبعيد تغيير يافت10به ) 54شعبه (بود، در دادگاه تجديد نظر 

 اسـت، در    88 شهريور، عبدالرضا قنبري كه از بازداشت شـدگان عاشـوراي            19به گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر در        

 بـه اعـدام محكـوم     خلـق  به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين      ،عادالنه حقوقي و در شرايط اعترافات زير شكنجه         ايك روند ن  

 سال تدريس در حوزه ادبيات فارسي در آموزش و پرورش و دانـشگاه را               16 معلم زنداني، سابقه     ،عبدالرضا قنبري  .شده بود 

 سال و نيم پيش تا كنون زير حكم اعدام در زنـدان             3وي از   . ه است دارد و داراي تحقيقات و مقاالت متعددي در اين زمين         

  .برد  به سر مي

  

   ميليون20شهريه مدارس ، از دو ميليون تا 

 اين روزها با نزديك شدن مهرماه، روزهاي سختي براي والـديني كـه فرزنـد       گزارش داد،  شهريور ماه    21 در   "تهران پرس "

  !اي ثبت نام مدارس و شهريه هاي ميليوني مدارس غير انتفاعي ماجر:دانش آموز دارند، آغاز شده است
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 ايـن   .موزشي كشور سـايه مـي افكنـد       آافزايش مدارس غير انتفاعي چند سالي است كه هر روز بيش از روز پيش بر عرصه                 

 هزار   در شهر تهران سه    ،91-92روزها گستردگي اين مدارس به آنجا رسيده كه براساس آمارهاي مربوط به سال تحصيلي               

صـد مـدارس و سـهم مـدارس      در 56 معـادل   مدرسـه، 233 و  مدرسه فعال است كه سهم مدارس دولتـي دوهـزار        956 و

صد كل مدارس شهر  در 38.9 معادل ، مدرسه539 و  يك هزار،غيردولتي و هيات امنايي كه اقدام به اخذ شهريه مي كنند         

زهوشان، ايثارگران و مدارس وابسته به نهاد هاي مختلف تشكيل  مدارس شاهد، نمونه دولتي، تيبقيه مدارس را .تهران است

  .مي دهند

، ده  هنگفت شـان   در ميان ثروت      كه ده هايي تبديل شده است    امدارس غير انتفاعي به رقابتي ميان خانو      ،  طبق اين گزارش  

ارس غيـر انتفـاعي   شايد به همين دليل هم هست كه مد.  حساب مي شود"پول خرد" ،ميليون شهريه مدارس غير انتفاعي    

موزان آموزش و پرورشي ندارند و بسته به رقم مورد نظر خودشان، از دانش              آدر گرفتن شهريه توجه چنداني به معيار هاي         

  .شهريه دريافت مي كنند

 يك پيامد ديگر هم در پـي  ، باال يا پايين شهر بودنش متغير هم هست   به شهريه هاي نجومي مدارس غير انتفاعي كه بسته       

 امكان استفاده از امكانات آموزشي خاصي والدين شانن نبود عدالت آموزشي است، اينكه يك عده به دليل سرمايه    آ و   دارد

  !را دارند و عده اي ديگر نه، شايد چندان با اصل عدالت آموزشي متناسب نباشد

  

   بازگشت به كالسهاي درسهالتدريس ب   هزار معلم ممنوع5اميدواري 

 ،رسـد   نفر مي هزار  التدريس كه تعدادشان در كل كشور به پنج       معلمان ممنوع  ، شهريور 23 در   "بهار" طبق نوشته روزنامه  

 هاي تـشكل  گانشـان را از طريـق نماينـد          گويند اين خواسته     آنها مي  .با تغيير دولت اميد دارند به كالسهاي درس برگردند        

اند و اميدوارند حـاال او برايـشان كـاري             پرورش رسانده  و  اصغر فاني، سرپرست وزارت آموزش       صنفي معلمان به گوش علي    

  .كند

 يكي از معلماني است كه بعد از تجمعهاي اعتراضي مقابل مجلس در سال              ،محمود بهشتي، سخنگوي كانون صنفي معلمان     

 ن طـور  ش را ايـ    جريان بازنشسته شدن   "بهار"گو با    و  او در گفت  .  بازداشت و بعد از آن هم بازنشسته پيش از موعد شد           85

 تعداد زيادي از معلمان و فعاالن صنفي براي ادامه تدريس        ، و بعد از تجمعات روبروي مجلس      85در سال   ": كند  تعريف مي 

. تعدادي از آنها اخراج، تعدادي انفصال از خدمت و تعدادي هم از شهري به شهر ديگر فرسـتاده شـدند               . دچار مشكل شدند  

 سـال  25 بـا  ، و در حالي كه در آستانه اخراج بـودم 85بعد از آزاد شدن از زندان در سال        من هم يكي از معلماني بودم كه        

  ".سابقه كار، خودم را بازنشسته پيش از موعد كردم

مـي   بوده كه با احضار معلمان، آنها را از ادامه تدريس منـع              "هيات تخلفات اداري  "گويد كه در سالهاي گذشته اين         او مي 

هـاي شـغلي     نامـه   گفتنـد از آيـين    اعضاي اين هيات در تهران و شهرهاي ديگر به همكاران ما مي  " : وي سپس گفت  . كرد

ايـد يـا در دفتـر معلمـان حرفهـاي        كـاري دعـوت كـرده     گفتند كه شما معلمان را به كم         مثال به آنها مي    ،اند   تخلف كرده 

اين موضوع باعث شد تعداد زيادي از نيروهاي        . ندداد  ل مي هايي را تشكي     ايد و به اين داليل براي آنها پرونده          غيرمجاز زده 

  ".پرورش ادامه دهند و  شان در آموزش  كارآمد اخراج يا منتقل شوند و نتوانند به خدمت

 خواهد كميته حقيقت  پرورش مي و  اصغر فاني، سرپرست وزارت آموزش   بهشتي حاال و در آستانه بازگشايي مدارس از علي        

 افرادي كه به ناحق ازالتدريس دوباره بررسي و   هاي معلمان ممنوع  باره تشكيل دهد و در اين كميته پرونده  نيابي را در اي 

  .اند، اعاده حيثيت شود  دچار اين مشكل شده
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   به بعد افزايش پيدا كرده است84شكاف مزدي فرهنگيان از سال 

   . انتقاد كرد84و تورم پس از سال تر شدن شكاف مزد فرهنگيان   يك فعال صنفي معلمان از عميق

، حقوق معلمان آمـوزش و پـرورش از         82تا پيش از سال     ":  گفت ) شهريور 24 ("ايلنا"محمد تقي سبزواري در اين باره به        

 جانبي، كمـي حقوقـشان را       هايكارمندان دستگاههاي دولتي با اضافه كاري و پاداش       . حقوق اكثر كارمندان دولت كمتر بود     

 طـي بعـد از اعتراضـات گـسترده معلمـان           .شـد    دند اما اين مزايا به معلمان آموزش و پرورش پرداخت نمـي           كر   جبران مي 

. حقـوق فرهنگيـان را افـزايش داد       ... هايي مانند فوق العـاده شـغل و         نهايت دولت وقت با افزودن بند     در  ،  82 تا   80سالهاي  

شد كه   اي اعمال مي   به گونه،رنامه ريزي تعريف كرده بودضمن آنكه فاصله بين حقوقها با ضرايبي كه سازمان مديريت و ب       

  ".شد  سال به سال فاصله بين دريافتي فرهنگيان كمتر مي

 همان افزايش   ، افزايش حقوق چنداني در آموزش و پرورش نداشتيم و عالوه بر اين،84بعد از سال ": اين فعال صنفي افزود

كسي كه  براي مثال .شد   درصد اضافه مي20 مثال به حقوق همه فرهنگيان ،شد  حقوق اندك هم با ضريب ثابت اعمال مي      

 هـزار  200شود و حقوقش بـه يـك ميليـون و       هزار تومان مي200 درصدش 20 ،گيرد   ميليون تومان حقوق مي1ماهانه  

شود و    ر تومان مي   هزا 100 درصدش   20 ،گيرد   هزار تومان حقوق مي    500كند و معلم ديگري كه         تومان افزايش پيدا مي   

 اين اختالف در ، هزار تومان بوده500 اگر اختالف حقوق اين دو در ابتدا  حال.يابد   هزار تومان افزايش مي600حقوقش به 

در حـال حاضـر در احكـام    .  هزار تومان رسيده و سال به سال اختالف دريـافتي آنهـا بيـشتر شـده اسـت         600به   سال بعد 

 هرگز چنين   84 اما در سال     ، هزار تومان هم داريم    700 ميليون تومان و احكام زير       2 باالي   كارگزيني فرهنگيان، حكمهاي  

  ".اختالفي وجود نداشت

  

   سال حبس5احضار تلفني محمود بهشتي لنگرودي براي اجراي حكم 

 بـراي   ،)نتهـرا (بازرس و سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران          محمود بهشتي لنگرودي،   ،"فعاالن در تبعيد  "طبق گزارش   

 25احضار آقاي بهـشتي لنگـرودي روز دوشـنبه     .گذراندن دوره حبس پنج ساله به اجراي احكام زندان اوين فراخوانده شد      

  .شهريور به صورت تلفني انجام شده است

 طي تماسي از زندان اوين كه ظاهرا از اجراي احكـام بـود،            " : گفت "حقوق معلم "در همين رابطه در گفتگو با تارنماي        وي  

 آن شخص روند احضار را در       ،خبر احضار را جهت اجراي حكم شنيدم و پرسيدم چرا احضار به شكل كتبي انجام نمي شود                

 ". او را جلب خواهيم نمود، اگر پاسخ مثبتي از جانب احضار شونده دريافت نشود،تمامي موارد شفاهي توصيف كرد و افزود

آخرين فرصت براي معرفي آقاي بهشتي به اجـراي احكـام تعيـين شـده               ،  1392 اين احضار شفاهي، تاريخ دهم مهرماه        در

  .است

پيشتر آقاي بهشتي لنگرودي به حكم قاضي صلواتي در شعبه پانزده دادگاه انقالب تهران به پنج سال حبس محكوم شـده                     

اعتـراض او رد    ي تاييد و     دادنامه ي بدو    مرداد امسال  6 تجديد نظر رفت كه در تاريخ        54به شعبه    او پرونده    با اعتراض  .بود

  .فاقد ايراد اشكال موجه و موثر دانسته شدشده و حكم دادگاه 

  

  مجلس مقابل شركتي مجدد معلمان تجمع

حكومتي  خبرگزاري .كردند رژيم تجمع  مجلس  شهريور مقابل  31 يكشنبه روز پرورش و آموزش شركتي معلمان از جمعي

 تعيين  و كاري وضعيت به رسيدگي خواستار كردند، مي معرفي نشده وضعيت تبديل نيروهاي را خود كه معلمان اين فارس،

  .بودند  شان تكليف
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 انجـام  اقـدامي  آنهـا  وضـعيت  تعيـين  به نسبت سريعتر چه هر تا مي خواستند  مجلس و دولت از همچنين شركتي معلمان

  .دهند
 

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

 و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نيرد خلق، اخبار نشريه 
  رويدادھای روز ايران و جھان
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
  

  زنان در مسير رھايی
  آناهيتا اردوان

  ياد زنان قهرمان اشرف جاويد خواهد ماند

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

  ت ندگار اسروي فالت مي گذرد چون رعد، خون است و ما

  )سعيد سلطانپور(

 نيروي سركوبي مالكي در هپنجاه و دو تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در كمپ اشرف در حمله ددمنشان      

آمريكا، عـراق، ملـل متحـد و     (شايان توجه است كه آنان بر اساس توافق چهارجانبه          .  شهريور، جان باختند   10روز يكشنبه   

 دولت آمريكا كه در آن سـالمت و  وزارت خارجه 2012  اوت29 در اشرف و طبق بيانيه 2012 در اوت )نمايندگان ساكنان 

  .عنوان حافظان اموال در اشرف باقي مانده بودنده امنيت شان تضمين شده بود، ب

 مـريم    و اميـاب زهره قائمي، گيتي گيوه چيان، ميترا باقر زاده، ژيال طلوع، فاطمـه ك             در اين ميان، زنان مجاهد خلقي چون      

 با سالها تجربه و سابقه مبارزاتي عليه حاكميت ارتجاع، بـدون برخـورداري از حـداقل امكانـات دفـاعي، بـه خـون                         حسيني

زن مي باشند كه خطر استرداد ،  سازمان مجاهدين خلقعضو به گروگان گرفته شده  هفت هم اكنون، شش تن از    . غلطيدند

  . را تهديد مي كندهاآنهران هر دم حيات تبه استبداد حاكم بر 

 ي در ي بنيـادگرا   اسـتبداد مـذهبي در ايـران و        زه عليـه  مهمترين كانون مبار  مثابه  ه   ب  سازمان مجاهدين خلق   حذف فيزيكي 

  .  و پيش شرط پذيرش مذاكره با امپرياليسم در منطقه بوده و خواهد بود داشتهمنطقه، همواره در دستور كار رژيم قرار

 استقامت و تسليم ناپذيري برابرِ سياستهاي زن سـتيزانه رژيـم را بـا        هزينهق بعد از دهه ها نبرد،        مجاهد خل   جانباخته زنان

.  هـستند  خواسـتهاي ننگـين ارتجـاع و حاميـانش    سدي در برابر نشان دادند كه   آنها در عمل  . خون سرخ خويش پرداختند   

ي درنگ از حقوق انساني اعضاي مجاهدين خلـق   جنبش برابري طلبانه ميهنمان همانا دفاع بووظيفه مبرم جنبش انقالبي     

   .ي فوري گروگانهاستيو كوشش بي دريغ جهت رها

شعله هاي آتشين   كرد و   خواهد   جنايتكاران جمهوري اسالمي را فروزان تر         سه دهه نبرد عليه حاكميت     آتشاين قتل عام،    

   .آن در خيابانهاي شهرهاي ميهنمان، هويدا خواهد گرديد
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ن مجاهد خلق كه همگام با همرزمان مرد خويش بر نگرش جنسيتي، چه با سالح در دست و چه با مـشت                 ياد و خاطره زنا   

گره كرده، مهر باطل كوبيدند و تا پاي جان دست از مقاومت برنداشتند، پيوسته در تاريخ جنبش انقالبي، ضـد ارتجـاعي و                 

  .ضد امپرياليستي ميهنمان و منطقه، زنده و جاويد خواهد ماند

  !ان گرامي و راهشان پر رهرو باديادش

  

  عربستان سعودي و خشونت خانگي

قـانوني عليـه اعمـال       عربستان سعودي تحت فشار مبارزه تشكلهاي غيردولتي طرفدار حقوق زنـان،           -  آگوست 27 ،گاردين

ان خـويش    رواني همـسر   - كه به آزار و اذيت فيزيكي و يا روحي         كساني قانون جديد،    براساس. خشونت خانگي تصويب كرد   

 خواهنـد  حكـوم  معادل سـيزده هـزار دالر آمريكـا، م     ، به يك سال زندان و پرداخت حداكثر پنجاه هزار ريال          ،مبادرت ورزند 

  . گشت

قاضي بر اسـاس     و    قرار مي گرفت   دادرسيشريعت اسالم مورد    ، تحت قوانين    پيش از اين، اعمال خشونت خانگي عليه زنان       

 در   مجـاز  بدينوسـيله، خـشونت خـانگي پديـده اي خـصوصي و           .  تصميم مـي گرفـت      اسالم كيفريبرداشت خود از قوانين     

  .شمار مي آمد و متهم معموال بدون هيچگونه مجازاتي آزاد مي گرديده چارچوب كانون خانواده ب

  

  بانك مركزي اروپا و نقش مديريتي زنان

 14اكنـون تنهـا   .  مديريتي را دو برابر كنديجايگاهها زنان در    شماربانك مركزي اروپا قصد دارد تا        -  آگوست 27 ،گاردين

   .درصد از مديران ارشد، زن هستند

  

  آزار و اذيت جنسي زنان كارگر در آمريكا

 آگوست، يك زن از هر پنج زن كارگر در آمريكا توسط كارفرمايان و يـك زن                 29ست، مورخ   پبر اساس گزارش هافينگتون     

  .، مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي گيرداز هر چهار زن كارگر، توسط همكاران مرد خود

  

   تبعيض جنسيتي در كشور آلمان

چهل و چهار درصد از زنان آلماني ابراز مي دارند كه تا تحقق برابري جنسيتي، رونـدي طـوالني        -  آگوست 28،  تاينديپند

  . اضافه كاري هستند وآنان بيش از هر چيز نگران نابرابري در پرداخت دستمزد. پيش روست

  

  كشتار زنان توسط مخالفان كورتاژ

بيش از شش هزار و چهار صد مورد اعمـال       در آمريكا و كانادا      تا كنون    1977از سال    - آگوست   27فدراسيون ملي كورتاژ،    

از اين ميزان، هـشت نفـر از زنـان بـه قتـل      . گزارش شده است خشونت عليه زناني كه خواستار انجام عمل كورتاژ شده اند،    

  . مجروح گشته اندبه شدت  نفر رسيده و هفده

ي كه امكانـات الزم جهـت انجـام كورتـاژ در            يان مراكز بهداشتي و كلينيكها    نبر اساس گزارش فدراسيون ملي كورتاژ، كارك      

طور مكرر مورد تهديد به مرگ به شيوه اسيد پاشي، ارسال بمب دست ساز ه اختيار زنان مراجعه كننده قرار مي دهند نيز ب

بـر پايـه گـزارش      . بيش از پنجاه كلينيك به همين دليل در سراسر آمريكا و كانادا بسته شـده اسـت                . شده اند ي  يو آدم ربا  

  . استگرفتهم از سوي مخالفان عمل كورتاژ صورت يبور، تمامي اين جرازم
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  وضعيت بغرنج كارگران زن در كشتارگاه طيور طوبي

 سرپرست خانوار هـستند، بـه       بيشتر آنها  كه   "طيور طوبي "كشتارگاه  زنان كارگر    - شهريور 6،  ) ايلنا (كاردولتي  خبرگزاري  

  .دليل شرايط بازار كار ناچار به تحمل شرايط ناعادالنه شغلي هستند

 اعالم رعايت نشدن قانون كار در مورد كارگران زن كشتارگاه طيور طـوبي ابـراز               با ،محمد عمارلو، فعال كارگري در نيشابور     

اعتنايي به قانون كار در پرداخت بيمه، اضافه كاري و ساير مزاياي قانوني كـارگران     با بي تارگاه اين كش  داشت كه كارفرماي  

  .كند  استفاده ميوزن، از نبود فرصتهاي شغلي براي زنان كارگر در بازار كار سو

 بـه طـور     هـا آن. ندده   نفر از آنان را زنان تشكيل مي       40 كارگر مشغول به كارند كه حدود        90گفتني ست كه در اين واحد       

   .كنند   ساعت كار مي8مداوم و حتي بيش از 

 فرار كارفرما از بازرسـان تـامين اجتمـاعي عنـوان كـرد و              را دليل اصلي فعاليت اين كارگران در شيفت شب        محمد عمارلو، 

انه و اضـافه     صبح روز بعد ادامه دارد و فعاليـت شـب          8 عصر شروع و تا ساعت       5 شب اين كارگران در ساعت       شيفت": افزود

  ".وجود آورده استه كاري اجباري، مشكالت بسياري را براي آنان ب

جـسمي زيـادي بـه آنـان وارد       معضالت روحي و، شبشيفتگزارش اضافه مي كند كه فعاليت مداوم اين كارگران در   اين  

  .جسمي مبتال هستند هم اكنون تعدادي از اين زنان به انواع بيماريهاي روحي و. كرده است

  

  اقيانوسيهتجاوز جنسي در قاره آسيا و 

اعتراف كـرده انـد كـه در         ، ده هزار مرد از شش كشور جهان       "لن ست "بر اساس تحقيقات     - سپتامبر   9 پست،   هافينگتون

، گـرايش  پرسـش شـوندگان   درصـد   73انگيزه  . شان، تجاوز كرده اند    جز شريك زندگي  ، به   طول زندگي خويش، به يك زن     

 و آنهـا  درصـد از  59مثابه انگيزه تجاوز جنسي براي بيش از      ه  سرگرمي ب . باني گزارش شده است   جنسي شديد نسبت به قر    

  .  درصد باقي مانده عنوان شده است38ه يا مجازات قرباني انگيزه يتنب

بور بر اساس گفتگو با مردان از گروه سني متفاوت ساكن كشورهاي بنگالدش، چين، كامبوج، انـدونزي، پـاپوآ                   زتحقيقات م 

ميزان تجاوز جنسي در گينه نو نسبت بـه ديگـر كـشورهاي عنـوان شـده،      . ينه نو و سريالنكا تهيه و تنظيم گرديده است    گ

اين تحقيقات تصريح مي كند كه هفتاد درصد از زنان گينه نو حداقل يكبار در زنـدگي خـود مـورد تجـاوز                       . استتر   افزون

   .جنسي قرار گرفته اند

 نمود كه يـك زن از هـر سـه زن در             م، اعال 2013هداشت جهاني با انتشار گزارشي در سال        شايان توجه است كه سازمان ب     

ه سازمان ملل نيز با انتشار بيانيه اي، اعمال خشونت عليه زنان را ب            . جهان مورد خشونت جنسي و يا فيزيكي قرار مي گيرد         

  .مثابه معضلي جهاني معرفي كرد

  

  ه مسووالنخشونت عليه زنان در افغانستان و اخطار ب

سازمان ديدبان حقوق بشر از حامد كرزاي خواسـت تـا جهـت مبـارزه عليـه ازدواج اجبـاري                     - سپتامبر   4نيويورك تايمز،   

دختران جوان و اعمال خشونت خانگي كه صدمات جدي به پيشرفت و بهداشت عموي جامعه افغانستان مي زنـد، واكـنش       

 خشونت عليه زنـان  ب به شرح مفصل نتايج مخر،يانيه اي در پانزده صفحه انتشار ببااين سازمان   . عاجل و فوري نشان دهد    

 مـي    ريـيس جمهـوري افغانـستان      كـرزاي، حامد  بور،  زبر اساس بيانيه م   .  دختران در افغانستان پرداخت    زودهنگامو ازدواج   
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عيض عليه زنـان عمـل   ، به قول و قرارهايش پيرامون لغو هر گونه تب   2014بايست تا هنگام انتخابات رياست جمهوري سال        

  .كند

 زن و دختـر در      2000نزديـك بـه     سـاالنه   .  دختران جوان هنوز در جامعه افغانـستان بـسيار رايـج اسـت             زودهنگامازدواج  

عنوان تنها راه نجات از شرايط دشوار كه رابطه اي مستقيم با معضل خـشونت خـانگي و ازدواج           ه  افغانستان به خودسوزي ب   

  . دپناه مي برناجباري دارد، 

 بـه اقـدامي جـدي و كـارا     نابسامانيها وليكن دولت افغانستان در رفع و يا كاهش    ،از فروپاشي دولت طالبان مي گذرد     سالها  

ديده بان حقوق بشر اضافه مي كند كه دولت حامد كرزاي مي بايست از نهادها، سـازمانها و تمـامي                    . مبادرت نورزيده است  

  . جامعه پيرامون خطرات ازدواج اجباري و اعمال خشونت عليه زنان، استفاده كندابزارهاي قانوني جهت آگاه ساختن افراد

  
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
  

  د8يل عدم موفقيت جنبش دانشجويی در ايران
  مجيد شمس

  

 در اش سـاله  60 حيـات  طـول  در جامعـه،  متفكـر  خـرد  نـوان بـه ع    دانـشگاه  .سر رسيد  دانشگاهها بازگشايي ماه مهر، ماه

  .است شده تبديل علمي دنيا نهادهاي ترين خاموش از اسالمي، اينك به يكي جمهوري و پهلوي ديكتاتوريهاي

 كـه  شـوم   مـي    مواجه سوال اين با بارها گذرانده، دانشجويي فعاليتهاي در را عمرش از دهه يك از بيش كه كسي عنوان به

 از مـا  جامعـه  كـه  تـصويري  بـا  بـسيار  دانشگاهها كنوني فضاي مي برند؟  بسر خاموشي و رخوت در ايران نشگاههايدا چرا

 اجتمـاعي  تغييـرات  و تحـوالت  بطـن  در كـه  جامعـه  فرهيخته و فكور قشر به عنوان  دانشجويي جنبش و دانشجو دانشگاه،

  .است متفاوت دارد، موثر و مستقيم حضوري

  .مي پردازم ايران در دانشجويي جنبش ركود علل از برخي يبررس به نوشته اين در

  

جنـبش   بـروز  اصـلي  داليـل  از حكومت مي توانـد    مطلقه و استبدادي ساختار وجود و سياسي توسعه فقدان كه همانطور*

 در كه تحزب و تشكلهاي صنفي دانشجويي   و انجمنها نبود و دموكراتيك ساختار فقدان مي توان  باشد، دانشجويي اعتراضي

 ركـود  و رخـوت  عوامـل  از را كنـد  مهمـي بـازي    نقـش  قـادر اسـت    مدني غير قوانين اعمال همچنين و قدرت تمركز مهار

اسالمي  جمهوري و پهلوي استبدادي رژيمهاي در دموكراتيك ساختار نبود به توجه  با .كرد محسوب دانشجويي جنبشهاي

 توسـط  بايـست   مـي    كـه  جنبـشي  طوريكـه  بـه  هستيم، راناي در دانشجويي جنبش بودن فروغ كم شاهد قدرت، تجميع و

 خـود  انـدازد،  جريان به جامعه رگهاي در را استبدادي ضد اجتماعي -سياسي تحوالت و تغييرات خون شور، پر دانشجويان

 و آزاديخـواهي  جنـبش  تحقـق  شـدن  كند باعث تواند  مي   وضعيتي چنين ادامه كه مي برد  بسر رخوتي و سكوت و انزوا در

  .شود راتيكدموك

 بـر  مبتنـي  و مـستقل  مقتـدر،  احـزاب  گيـري   شـكل    از جلوگيري و "فقاهتي مطلقه حكومت" ساخت تداوم راستا، اين در

   .باشد دانشجويي جنبش دوش بر سياسي  طلبانه تحول  حركات بار كماكان تا شده باعث اجتماعي اقشار نمايندگي
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 درگيـر  را تمامي خانواده  كه است بر هزينه و دشوار غايت به  اي  وسهپر ايران، در شدن دانشجو پروسه كه است ذكر شايان

 بـه  حكومـت  ايـن،  از پـيش  تـا  اگـر  .اسـت  داده تشخيص را نكته اين درستي اسالمي به  جمهوري فاسد حكومت. كند  مي  

 از پـس  بـه خـصوص    و  نـژاد   احمـدي  اقتدارگراي دولت آمدن كار روي از پس كرد،  مي   صادر را دانشجويان حكم دشواري

  .كند مي  اخراج دانشگاه از را دانشجويان سادگي به حكومت ،1388خيزشهاي سال 

  

 سـال  دو پـسران،  اكثـر  مـورد  در و اجتمـاعي  آسانسور بر شدن سوار از شدن محروم معناي به ايران در دانشگاه از اخراج*

   .است رفتن سربازي

 بـه  حكومـت  هـم  چريكي جنبش اوج در حتي شاه زمان در ت،اس اسالمي فاشيستي جمهوري ابداعات از دانشگاه از اخراج

 جنبـشهاي  با مرتبط دانشجويان اخراج براي ساواك كه وقت هر ساواك، اسناد مطابق و شد  مي   متوسل حربه اين به ندرت

  .پرداختند مي  مقاومت به ها دانشگاه روساي آورد، مي  فشار چريكي

  

 بگيرنـد،  را خـود  ليسانس بتوانند حتي اگر كه دانند  مي   پيشاپيش دارند، اعياجتم سياسي تمايالت كه دانشجوياني امروزه

 حـساس  و جـوان  قـشر  پرفـشار بـراي    چنـين  شـرايطي  در سياسي فعاليت. نيست تر  باال مقاطع در تحصيل ادامه از خبري

 از امنيتي و قضايي يستمس برخوردهاي و دانشجويي فعاليتهاي بودن  دار  هزينه همچنين،. باشد آل ايده نمي تواند  دانشجو

 درازمـدت  حبسهاي و تجاوز و كشتار، شكنجه  شاهد نژاد احمدي دولت دوم دوره  در .است زمينه اين در موثر عوامل ديگر

 اين و ايم بوده تحصيل دايمي از  محروميتهاي و شدن دار ستاره قالب در مقطعي محروميتهاي و اخراج كنار در دانشجويان

 قـشر  در  كاري محافظه روحيه بروز باعث امر اين  به طور طبيعي   .دارد سنگيني هزينه جامعه متفكر و باشعور قشر براي امر

 حركـت  ذاتـي  ويژگيهـاي  از كـه  چرا نام برد، دانشجويي جنبش افت داليل از يكي به عنوان  آن از مي توان  و شده دانشجو

 بلكـه  دانـست،  يكـي  عقالنيـت  با نبايد را  كاري  همحافظ نوع اين البته(است   خواهي  تحول   و جسارت شجاعت، دانشجويي،

  ).فعلي وضعيت با سازش از است عبارت كاري محافظه 

  

 در دانـشجويي  جنبـشهاي  ماندن عقيم و نازايي عوامل از ديگر يكي اخير سالهاي در ايران اجتماعي فضاي شدن اتميزه * 

 شـدن  اتميـزه  اين گونه جوامـع،    خصايص فروپاشي و از   لحا در اجتماعي لحاظ از است اي  جامعه   ايران جامعه. است ايران

 درگير افراد باالي اعتماد ايران پليسي فضاي در اعتراضي فعاليت گونه هر الزمه. است يكديگر از افراد افتادن دور و اجتماع

  .است  شدهدشوار ايران جامعه در پيش از بيش ها روز اين كه است يكديگر براي فداكاري و آمدن گردهم يكديگر، به

 دو جداسـازي  در حكومـت  فكـري  مهندسي دانشجويي، اقشار ميان همبستگي عدم و جدايي بروز عوامل مهمترين از يكي

 تجربـه  خصوص به و سالها اين اسالمي در  جمهوري  تجربه .دانشگاهها است  در جنسيتي تفكيك همان يا پسر و دختر قشر

نطفه   تمام  كردن خفه و انزوا براي هايي پروژه  ايجاد راه در حكومت فكري اتاقهاي تا شده باعث 1388سال  انتخابات از بعد

  .باشند اجتماعي ناخواسته تحوالت بروز هاي 

 طـرح  اين. است دانشگاهها فضاي بر تسلط اسالمي براي  جمهوري فاسد رژيم فكري مهندسي دانشگاهها، جنسيتي تفكيك

 بـراي  مهمـي  اجتماعي فرصت پسران و دختران كه شد خواهد سبب اد،نژاد به جريان افت احمدي اقتدارگراي دولت در كه

  .دهند دست را از مشترك اجتماعي فعاليتهاي در مشاركت
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 باعـث  را دانـشگاهها  بـر  حـاكم  سكوت دانشجويي مبارزات در روشن اندازي چشم فقدان و دانشجويي آرمانهاي شكست* 

  .است شده

  گرايـي بـوده     چـپ  محـور  بـر  دانشجويي تشكلهاي  گيري  شكل هسته كه دهد مي   نشان ايران در دانشجويي جنبش تاريخ

، حسن ضـياء  )1(جزني   بيژن مانند چپ و رهبران آنها    دانشجويان ميان از ايران در چريكي جنبش هاي هسته  اولين .است

 سـاختار  به دليل است طبيعي .شد ور شعله.....ظريفي، مسعود احمد زاده، حميد اشرف، امير پرويز پويان، غفور حسن پور و    

 خـالء  ايـن  و ندارد وجود آنها حول دانشجويان فعاليتهاي براي مجالي احزاب، آزادانه فعاليت بودن ممنوع و رژيم فاشيستي

   .است شده ايران در دانشجويي جنبشهاي فروغ عدم عوامل از يكي مبارزه روش فقدان و استراتژيكي

  

 در بـسياري  طيـف  سالها اين در هرچند. كرد اشاره كشور خارج در فعال انشجوييد انجمنهاي نبود به مي توان  بين اين در

 كنفدراسـيون  هماننـد  ايـران  داخـل  و خـارج  دانشجويان بين رابط تشكلي نبود اما هستند، تحصيل حال در ايران از خارج

بـه   كـرد،  ايفـا  مهمـي  نقـش  قيام از قبل دانشجويي جنبشهاي پويايي و ساماندهي در كه كشور از خارج ايراني دانشجويان

  . راه برده است ضعف تشكلهاي دانشجويي

 جنبشهاي و دانشجويان باورهاي ويژگيها و  از كه دموكراتيك و آزاديخواهانه آرمانهاي كم رنگ شدن   در مهم عوامل از يكي

 "سـبز  شجنـب " شكـست  تـوان  مي را شده دانشگاهها محيط و دانشجويان بيشتر چه هر سكوت موجب و است دانشجويي

 از شكـست آن مـوجي    . كـرد  آزاد را بـسياري  شـده  انرژيهاي قفـل   و برانگيخت را بسياري اميدهاي "سبز جنبش". دانست

 بلكـه  كـرد،  تـر  خـاموش  را خـاموش  اكثريت آن تنها نه كه داشت دنبال به ايران اجتماعي ـ سياسي فضاي در را نااميدي

 جمهوري مسووالن ادبيات در و شدند  مي   خوانده "اجتماع ناراحت صرعنا" ساواك اسناد در كه هم را فعال معترض اقليت

  .كشاند سكوت به نام گذاري شده اند، "فتنه عوامل" اسالمي

  

  دوم فرهنگي انقالب و آغاز نژاد احمد امنيتي -نظامي  دولت

 تدريجي  برخورد قالب در "دوم فرهنگي انقالب" سياست تعقيب و ها دانشگاه به امنيتي هاي نهاد و نهم دولت سنگين  حمله

 را دانـشجويي  جنـبش  پتانـسيل  در عمـل   دانـشگاهها،  بر  صدايي  تك تحميل و منتقدان كردن خاموش هدف با سنگين، و

 در ذوب و مطيـع  وابـسته،  دانـشگاه  ايجـاد  جهت در رژيم امنيتي -پادگاني حاكميت برابر در مقاومت و خود از دفاع صرف

  .كرد واليت

  وخـيم  ها  دانشگاه كاركردي علمي و  بحران اند،  يافته   گسترش صنفي اعتراضهاي است،  گرفته    شدت "ها  مغز خروج" آهنگ

  .زند مي  برهم دانشجويي خوابگاههاي در حتي را آرامش پليسي،  كنترل و دوربينها و است شده  تر

  هـاي   كميتـه  سـوي  از  مستقيم به طور  كه دانشجويي فعاليتهاي در انتظامات ماموران دخالت گسترش با دانشگاهها فضاي

 كيفهـاي  حتي انتظامات ماموران موارد برخي در كه اي  گونه   به است،  شده   "پادگاني" شدت به شوند،  مي   هدايت  حراست

  .پردازند مي  معترض دانشجويان با فيزيكي برخورد به يا كنند مي  بازرسي را دانشجويان

  

  انساني علوم استادان خصوص به و مستقل استادان پاكسازي*

و  هـا   انديـشه    بـساط  توانـد   مـي    دولـت،  ديـدگاه  مخـالف  و دگرانـديش  اسـتادان  اخراج با پنداشت  مي    نژاد  احمدي دولت

 و ديـدگاهها   گـر   توجيـه  ابـزاري  سـطح  تـا  را دانـشگاه  سـان،   بدين   و كند جمع دانشگاه در را منتقد و مخالف ديدگاههاي
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 چاشـني  بـا  قراردادي، استادان كاري  رابطه قطع رسمي و  اساتيد اجباري زنشستگيبا رو، اين از. دهد تنزل خود سياستهاي

  .شد مي  تعقيب الييك، از اساتيد دانشگاهها پاكسازي ضرورت

 درست  دهي سمت   و شدن كاناليزه براي دانشجويان هيجان و شور به اينكه توجه با دانشگاهها در مستقل اساتيد اين فقدان

   .است شده و دانشجو استاد بيشتر چه هر جدايي و دانشجويان شدن ايزوله باعث دارد، نياز اهآگ و مستقل اساتيد به

 و طلبـي  چـالش  ذاتي خصيصه و انتقادي رهيافت توسعه جاي به را نگاري  جزوه و  آموزي  دانش روحيه كه اساتيدي وجود

 در آمـوزي   دانـش    محـيط  شـاهد  اخير هايسال در تا شده باعث مي دهند،  ترويج دانشگاهها در دانشجويان خواهي پرسش

  .باشيم ايران دانشگاههاي

  

   فرهنگي-تحميلهاي ايديولوژيك * 

 مـشغول  و دانـشجويي  جنـبش  كـشاندن  انحراف به عوامل از يكي دانشجويان قشر ميان در اجتماعي -فرهنگي   چالشهاي

 ويژگيهـاي  بـارزترين  از  يكـي  .دهـد  دست زا را خود اصلي هويت دانشگاه محيط تا است سياسي غير مسايل به آنان كردن

 جديـد،  فـضاي  در. اسـت  فردي آزاديهاي اساس بر دلخواه زندگي سبك انتخاب به آن ويژه دانشجويان، توجه  كنوني نسل

  .ندارد خريداري فرهنگي سازي يكسان  و واحد الگوهاي

 آن مستبدانه نگاه و حكومت سوي از شده ديكته ياجبار هاي  الگو برابر در دانشجويان  پيوسته نافرماني همراه به مساله اين

 اينـرو،  از. اسـت  گـشته  زنـدگي  سـبك  انتخاب حق براي جدي جنبشي گذشته، موجد   دهه دو طول در فرهنگ،  مقوله در

 رعايـت  و فـردي  آزاديهـاي  بـا  تعارض در كه دختر دانشجويان پوشش نوع بر نژاد  احمدي   دولت محدوديت اعمال سياست

 عنوان  به  چادر از خاصي نوع تبليغ و جنسيتي جداسازيهاي براي تالش. شد روبرو جدي آنها مقاومت بود، با دانشجو حرمت

 از پس دوران در ديد بايد و مي شد  دنبال زمينه اين در كه سياستهايي بود  جمله از دانشجو، دختران براي مناسب پوشش

  . گزيد برخواهد زمينه اين در رهيافتي چه جديد دولت نژاد، احمدي

  

  صنفي شوراهاي استقالل سلب و اختيارات  دامنه كردن محدود دانشجويي، -سياسي تشكلهاي بر فشار* 

 از اطاعـت  اسـاس  بـر  پادگـان،  چون بايد دانشگاه و نداشته  جايي "مشاركتي مديريت" امنيتي، –پادگاني حاكميت نگاه در

و   گيريهـا   تـصميم  در دانـشجويان  دخالـت  متـضمن  كه صنفي ايشوراه فعاليت  دامنه  بنابراين، .شود اداره حاكميت احكام

 ايـن  اسـتقالل  و شد محدود تر  روز به روز است، دانشجويان  هاي  خواسته و منافع تامين منظور به دانشگاه در آنان نظارت

   .دانشجويي زيرپا گذاشته شد نمايندگان انتخاب در دولت دخالت با تشكل حتي

 قـدرت  از بخـشي  بـا  همـسو  و بـود   كرده عمل رفرميستي قالبي در گذشته  دهه در انشجوييد جنبش كه بخشي از   آنجا از

عمومي   امكانات از و داشته حضور قانوني صورت به كه بود  كرده عادت لذا كرد، مي  فعاليت رسمي ساختار بطن در سياسي،

  .باشد برخوردار

 كمتر نيز فعاليتها شد، رسمي كاسته  فعاليتهاي مجوز اعطاي نهمچني و بودجه از و شد افزوده فشارها دامنه بر به مرور كه  

 دسـتگيري  سـيل  شـد و   اعالم قانوني غير دانشجويي تشكلهاي فعاليت نژاد احمدي امنيتي -پادگاني دولت در اينكه تا شد

 هـاي  نهاسـتوا  از خـود  كـه  وحدت تحكيم دفتر فعاليت شدن ممنوع به  اين امر حتي   .كرد پيدا گسترش دانشجويي فعاالن

 نظـامي كـه   از يا و شدند روانه زندان به يا آن اعضاي و گرديد منجر اسالمي بود، جمهوري اضمحالل به رو و پوسيده نظام

  .آوردند پناه خارج به و كرده فرار داشتند، نقش آن ثبات در خود
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  جمعبندي

 همه  از  بيش  كه  چه  آن. اسالمي دارد جمهوري تاريخ قدمت به  اي سابقه ايران در دانشجويي فعاالن و دانشجويان با برخورد

 روزنامـه  شـدن  بـسته  از پـس  و 1378 ماه تير اعتراضهاي از پس كرد، پيدا نمود دانشجويي فعاليت عنوان به ميان اين در

 از  بسياري  بار  اولين براي يافت، شهرت "تير 18" و "دانشگاه كوي" اعتراضات به كه حركتهايي در دانشجويان. بود "سالم"

 سـال،  آن در. ريختند دانشگاه كوي و تهران دانشگاه دانشجويي خوابگاه اطراف خيابانهاي به و شكستند را سياسي تابوهاي

 و بازداشـت  بـسياري  تعداد. چشيدند را رژيم فاشيستي و امنيتي نيروهاي و اهللا حزب انصار خشن برخورد طعم دانشجويان

  .شدند مواجه طوالني حبسهاي با

 از. اسـت  دانشجو و روشنفكر حامي قشر  و پشتيبان وانمود مي كرد   كه دولتي افتاد؛ "اصالحات دولت" ابتداي رد اتفاق اين

 در. كردنـد  اضـافه  خـود  تقـويم  بـه  نيـز  را تير 18 روز دانشجو، روز آذرماه، 16 بر عالوه دانشجويي فعاالن بعد، به سال آن

مـي   راه بـه  تحـصن  يـا  گردهمـايي  روز، آن گراميداشـت  مناسبت به كه دانشجوياني با سال هر ،1378 تير از بعد سالهاي

 بـه  تير 18 از قبل روز چند حداقل از دانشگاهها را   بسياري كه حكومت  بود شده باعث روند اين. شد  مي   برخورد انداختند،  

  .درآورد تعطيل حالت

 چنـد  هـر . داشت ادامه نيز جمهوري ستريا دوره دهمين برانگيز بحث انتخابات از پس وقايع و 1388 سال تا وضعيت اين

 دانشجويي فعاالن بر نيز اخراج در موادي  و تحصيل از موقت تعليق و شد تر  كاناليزه   ها  برخورد ،80 دهه ابتدايي سالهاي در

  .شد تحميل

 دار نـه هزي بـه دليـل     كاري  محافظه روحيه گرايي، تحزب و دانشجويي اصناف و انجمنها نبود و دموكراتيك ساختار فقدان

 ،"نظـام " در شـدن  اسـتحاله  و دولتي كمكهاي به دانشجويي تشكلهاي بودن وابسته ،"سبز جنبش" شكست مبارزه، بودن

 نداشـتن  همچنـين  و روشـن  افـق  فقدان دانشگاهها، در پادگاني محيط ايجاد و دانشجويان بر نژاد احمدي دولت فشارهاي

 و اپوزيـسيون  احـزاب  همچنـين  و خـارج  مقـيم  ايرانـي  دانشجويي ايتشكله با داخل دانشجويان جدايي مبارزه، استراتژي

 مـشترك  فعاليـت  عـدم  و دانـشجو  پـسر  و دختـر  قـشر  دو جـدايي  و جنسيتي تفكيك از ناشي فرهنگي معضالت سرانجام

   .اسالمي مي باشد جمهوري در دانشجويي جنبش ركود و رخوت داليل اهم از آنان اجتماعي

 شدن استحاله برابر در مقاومت و مستقل موجوديت حفظ دانشجويي بخش پيشرو جنبش   ي،فعل مقطع در رسد  مي   نظر به

 فعـاالن  شـهروندي  حقوق سلب به اعتراض و بشر حقوق از دفاع آن كنار در و است  برگزيده   خود اصلي اولويت عنوان به را

 عـاجز  را دانـشگاهها  پليـسي  مـديريت  دانـشجويان،  بي باكانـه   مقاومت. كند  مي   دنبال نيز را فرهنگي و اجتماعي سياسي،

 منطق كه دهند و ثابت كرده اند     نشان ايستادگي چگونه اند  گرفته ياد مشكالت و محدوديتها همه باوجود آنها. است  ساخته  

  .دارد باز بودن زنده  از را دانشگاه تواند نمي  هرگز اختناق و زور

  

 سـالهاي  فاصـله  در و بازداشـت  پهلـوي  جنايتكـار  رژيـم  توسط ييدانشجو فعاليتهاي به خاطر  بارها جزني بيژن رفيق) 1 (

 شـد،  بازداشـت  دانـشجويي  فعاليتهـاي  با رابطه در بيژن رفيق كه باري آخرين. چشيد را زندان طعم بارها 1342 تا 1339

 بيـژن  رفيـق . شود  مي   محكوم زندان ماه 9 به تهران دانشگاه كميته اعضاي با همراه نظامي دادگاه در كه است 1344 سال

   .كرد اندازي راه را "دانشجو پيام" سياسي نشريه خود رفقاي به همراه 42 سال در جزني
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

 1(وودي آلن ( ه هيچ كار مبتكرانه اي دست نزده ايم اگر گهگاه در كاري كه مي كنيم شكست نخوريم، نشان مي دهد ب-

 برنده چهار اسكار شـامل يـك اسـكار      او. ، كمدين، بازيگر، كارگردان، نويسنده و موسيقيدان آمريكايي است        )1935دسامبر  

  )بهترين كارگرداني و سه اسكار بهترين فيلمنامه اصلي شده است

، )1989 - 1904 ( سـالوادور دالـي  ( مرا به طور بنيادي تغيير نمـي دهنـد    اما هيچيك،ير مي گذارندث پديده ها بر من تا    -

  )اسپانياييليست آنقاش سور

  

  كتاب

   دست طالبان به قتل رسيده ب سوشميتا بانرجي

، نويـسنده  "سوشـميتا بـانرجي  " طالبان به زور وارد خانـه خـانم         ستيزه جويان 

 مسووليتحال، آنها     اين با.  شدند و او را با شليك گلوله به قتل رساندند          هندي

   .اين قتل را به عهده نگرفتند

 كـه طالبـان بـر افغانـستان         1995 سال داشت و در سال       49سوشميتا بانرجي   

 به كلكته گريخت و كتـابي دربـاره خـاطراتش از زنـدگي در               ،كرد   حكومت مي 

فـرار از  " هـم فيلمـي بـا نـام     "داليووهـ "اين كتاب بسيار پرفروش شد و سينماي  . افغانستان تحت حاكميت طالبان نوشت    

  .  به نمايش درآمده و خبرساز شد2003 بر اساس آن ساخت كه در سال "طالبان

 كـرد  اعالم پليس ارشد مقامهاي از يكي. كند زندگي خود همسر كنار در تا بود بازگشته افغانستان به اواخر اين در بانرجي

  .بود محلي زنان گيزند از فيلمي تهيه حال در "پكتيكا" واليت در وي كه

 منـزل  از بيرون به را وي اش،  خانواده   اعضاي ديگر و همسر بستن از پس و شده وي منزل وارد مسلح افراد پليس، گفته به

  .كردند رها مذهبي مدرسه يك نزديكي در را او جسد سپس  نظاميان شبه. كردند تيراندازي وي سوي به و برده

  

   به سيمين بهبهاني  تبعيدانجمن قلم ايران درشادباش 

 انجمن قلم مجارسـتان بـه سـيمين بهبهـاني پيـام      "يانوس پانونيوس"انجمن قلم ايران در تبعيد به مناسبت اهداي جايزه    

شعر بهبهاني، زبان دليـر و توانمنـد و بلنـد آن فرودسـتاني     " :آمده استاين پيام در بخشي از   . شادباشي منتشر كرده است   

 را به جبر و ترفند گرفته است؛ زباني زيبا و استوار كه در برابر هيچ گونه اي از زور و استبداد   ست كه دست روزگار توانشان    

   .خاموش نمانده است

 كه در روزهاي پاياني ماه اوت امسال از سوي انجمن قلم مجارستان به غزلبانوي شعر امروز ايران             "يانوس پانونيوس " هجايز

 انسان بودن را در وضعيت بـسيار  " دشوارهوظيف"اعري كه با قامتي افراشته،     پيشكش شد، در حقيقت پاداشي ست براي ش       

  . نا به هنجار ميهنمان، تا كنون بر دوش زبان و شعر خويش برده است

 گرانبها و گرانقدر را به هما، از انجمن قلم مجارستان سپاسگزاريم كه در راستاي مبارزه براي آزادي بيان و انديشه، اين جايز

به سيمين بهبهاني نيز، براي دريافت اين جايزه  .ي شعر امروز ايران كه جز صداي بلند آزادي نيست، اهدا كرده استغزلبانو

  ".شادباش مي گوييم و برايش آرزوي تندرستي و شادابي داريم
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    كتاب پرفروش نيويورك تايمز10صدر فهرست   در"زندگي و زمانه عيسي مسيح"

 كتـاب پـر فـروش       10 در صـدر فهرسـت       ، نويـسنده ايرانـي تبـار      ، به قلم رضا اصالن    "مسيحزندگي و زمانه عيسي     "كتاب  

 و كتاب تـازه  "هري پاتر" نويسنده ،"جي كي رولينگ" ،كه حتي در يك مرحله طوريه  ب، قرار گرفته است   زنيويورك تايم 

  .را در رده دوم اين فهرست قرار داده است  "كوكو صدا مي زند"او 

هـيچ  "از وقايع يازدهم سـپتامبر بـا كتـاب          رضا اصالن كمي پس     

 پيغمبر اسالم، كـه نگـاهي تـازه و        ، درباره محمد  "خدايي جز خدا  

هــراس آن دوران بــه شــمار مــي رفــت  مثبــت در فــضاي اســالم

)  به دو زبان انگليـسي و فارسـي        2005 "رندام هاوس "انتشارات  (

در كمترين مدت تبديل به يكي از مطرح تـرين نويـسندگان روز             

  .كا شدآمري

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

او . از ايران به آمريكا مهاجرت كرد و ساكن سن فرانسيـسكو شـد            

تحصيالت خود را در رشـته نگـارش ادبـي در هـاروارد بـه پايـان                 

رسانده و در چند سال گذشته نيز دكتراي دوم خود را از دانشگاه             

  .امعه شناسي مذهبي دريافت كرده استكاليفرنيا در زمينه ج

اغلب سخنرانيهاي خود، نظام جمهـوري اسـالمي در شـكل           او در   

 اسـالم و از مخالفـان دخالـت نظـامي آمريكـا در منطقـه از جملـه                   مدافعان از    همزمان  اما ،كنوني آن را مردود مي شناسد     

  .كشورهاي عراق، ايران و سوريه به شمار مي رود

 همه شوهاي تلويزيوني معروف دعوت شده و با نشريات مختلف از جمله لس آنجلس تايمز، واشنگتن   وي تا كنون تقريبا به    

   .پست، كريستيان مانيتور، نيويورك تايمز، بوستون گلوب، شيكاگو تريبيون و گاردين همكاري دارد

  

    "ن اندكي براي من تنگ شود تاكاش دل"

له كه برگرفتـه از   اين جم،"تان اندكي براي من تنگ شود     كاش دل "

 نويـسنده نامـدار اتريـشي بـه      ،"اشـتفان تـسوايگ   "هاي     يكي از نامه  

همسر دومش است، اينك بر پيشاني كتابي قرار گرفته كه بـا عنـوان              

 1934هاي اشتفان تسوايگ به لوته تسوايگ از سـالهاي             نامه"فرعي  

   . براي نخستين بار در آلمان انتشار يافته است"1940تا 

 بـه تـازگي و هفتـاد سـال پـس از مـرگ تـسوايگ و                   كه ها   اين نامه 

ـ   "اُليـور ماتوشـك   "همسرش پيدا شده، به كوشـش         350يش از    در ب

  . استصفحه منتشر شده

 زبـان ترجمـه     50در آتش سوزي معروف نازيها آثار تسوايگ كه بـه            

  .شده بودند، به دست آتش سپرده شد
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  سينما

    جشنواره تلوريدبزرگداشت محمد رسول اف و مدال نقره اي

 سـپتامبر بـا حمايـت    2 اوت تـا    28 كه همه سـاله از       "تلوريد"چهلمين جشنواره جهاني فيلم     ،  فرهنگسراي پويا به گزارش   

مريكـا برگـزار    آآرشيو حفاظت فـيلم در      

 4000 امسال با حضور بيش از       ،مي شود 

ــهره    ــان پرش ــده و ميهمان ــركت كنن ش

 ، از محمــد رســول اف،ســينماي جهــان

 سـتايش و    ،نـام ايرانـي     صاحب سينماگر

محمـد رسـول اف كـه بـه         . تجليل كـرد  

ــشنواره و    ــدركاران ج ــت ان ــاد دس اعتق

مريكــا آمطبوعــات معتبــر ســينمايي   

صداي قدرتمنـد   " و   "فيلمسازي شجاع "

 كارگردانـان  ،پـيش از رسـول اف  .  موفق به دريافت مدال نقره اي و معتبر اين جشنواره شد        است، "فرياد آزادي مردم ايران   

 ،"وكـاترين دونـو   "،  "جودي فاسـتر  "،  "چديويد لين "،  "كلينت ايستوود "،  "جيم جارموش "مشهور سينماي جهان همچون     

  . موفق به دريافت اين جايزه معتبر شده بودند"پنه لوپه كروز"بازيگر صاحب نام سينماي فرانسه و 

ورنـر  "، اصغر فرهـادي،     "رابرت ردفورد " ،ددر مراسم بزرگداشت محمد رسول اف كه در آخرين روز اين جشنواره برگزار ش             

 دقيقـه اي از آثـار       15 و بسياري از سينماگران سرشناس پس از نمايش كليپ           "فيليپ كافمن "،  "رالف فينس "،  "هرتزوگ

 دقـايقي بـا اداي احتـرام بـه محمـد رسـول اف از جـا        ،"دستنوشته ها نمي سـوزند    " ،سينمايي و نمايش آخرين ساخته او     

  .را مورد ستايش قرار دادندبرخواستند و او 

  . ديگر برندگان جوايز ويژه امسال اين جشنواره بودند،"تي بون برنت" و "برادران كوئن"، "رابرت ردفورد"

 بـه شـدت مـورد تحـسين و     ، كه در دو شب با حضور آقاي رسول اف به نمـايش درآمـد           "دستنوشته ها نمي سوزند   "فيلم  

  . در سينماي امروز خواند"يك معجزه" اين فيلم را "نيويورك ريويوو آو بوكر"تشويق تماشاگران قرار گرفت و نشريه 

 تصوير بخشي از آدم ربايي، قتلهاي زنجيره اي و كشتار نويسندگان در ايـران اسـت كـه                   "دستنوشته ها نمي سوزند   "فيلم  

  .رسول اف با نگاهي خارق العاده آن را به نمايش گذاشته است

 ايران فيلمهاي درخشان ، سال گذشتهدر چند": زنامه نگار در مراسم بزرگداشت رسول اف گفت، نويسنده و رو"مارك دانر"

متعدد و فيلمسازان برجسته اي را به هنر سينما عرضه كرده است، اما محمد رسول اف و كارنامه هنري او يكي از چشمگير 

 مقـام يـك منتقـد پرشـهامت و مـنعكس كننـده        فيلمسازي كه تنها با پنج فيلم داستاني بلند توانسته است در   ؛ترينهاست

  ".صداي مردم ستم كشيده ايران قرار بگيرد

  

  اف   فيلم ممنوعه رسولسكوت اجباري در مورد

 جشنواره كن امسال، تقريبا تمامي خبرگزاريهاي       "نوعي نگاه " در بخش مسابقه     "سوزند  ها نمي   دستنوشته"بعد از نمايش    

  .اند  آن شدهسكوت در باره هاي داخلي مجبور به    اما رسانه،پرداخته اندزبان به اين فيلم    خارجيمعتبر
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هـاي او در    اف درباره يك زنداني سياسـي ايرانـي و دستنوشـته      ترين فيلم محمد رسول      ، تازه "سوزند   ها نمي    دستنوشته"

ز و بـه شـكل زيرزمينـي سـاخته     طور مخفيانه و بدون مجـو    اف اين فيلم را به       محمد رسول .  است  زندان جمهوري اسالمي  

  .است

بط بـا روزنامـه     ت كه حتي خبرنگاران داخلي مر     است شتهاي دست گذا     ي ممنوعه    روي چنان سوژه  افت  فيلم محمد رسول    

  تـابو اي پرداخته كه در حكومـت ايـران         به سوژه   اين فيلم .  بنويسند چيزين  آ نتوانستند در مورد      نيز "كيهان"هايي چون   

 مشهور  "قتلها زنجيره اي  "قتل سازمان دهي شده روشنفكران و نويسندگان توسط حكومت كه به             تابلوي ؛شود   شمرده مي 

 جـشنواره كـن را از نظـر فدراسـيون جهـاني انجمـن               "نوعي نگـاه  " بهترين فيلم در بخش       اين فيلم توانست جايزه   . گرديد

 از اسـمي   هـيچ  كـه  فيلمـي  بـراي  جـايزه  اين يافتدر هنگام به  رسول اف  .نگاران سينمايي، كسب كند      منتقدان و روزنامه  

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

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

  

   شدغاز آبا ويكي ليكس  فستيوال بين المللي فيلم تورنتو

 ، در سفارت اكوادر در لندن در اسـارت اسـت          "جولين آسانژ "اگر چه   

. اما در فستيوال بـين المللـي فـيلم تورنتـو حـضوري چـشمگير دارد               

فستيوال بين المللي فيلم تورنتو يكي از مهـم تـرين جـشنواره هـاي               

اين فـستيوال در شـب گـشايش بـا          . سينمايي آمريكاي شمالي است   

 "ويكي لـيكس  "ا موضوع جنجال برانگيز      ب "ركن پنجم "نمايش فيلم   

اين فيلم درامي  .و پايه گذار آن جولين آسانژ شروع قدرتمندي داشت

دروغ پردازي هاليوود درباره برنامـه هـاي هـسته اي       " و   "ضد ايراني "است كه مطبوعات جمهوري اسالمي آن را يك فيلم          

  . خوانده اند"ايران

 جـولين آسـانژ را بـه    "خودشيفته و از كنترل خارج شـده  " اين فيلم شخصيت      در ،"ركن پنجم " كارگردان   ،"بيل كاندون "

  . شخصيتي كه از افشاي اسرار محرمانه هيچكس جز خود ابايي ندارد؛نمايش مي گذارد

 درباره همسر پيـشين رهبـر       "ويني ماندال "، دو فيلم     قرار گرفت  بسيار مورد استقبال    از ديگر فيلمهايي كه در اين فستيوال      

  .ين بودي تازه ترين اثر كارگرداني استيو مك كو،"دوازده روز بردگي"آپارتايد آفريقاي جنوبي و مخالف 

  

   شود   ميهدااسكار افتخاري بشر دوستي به آنجلينا جولي ا

 از سوي آكـادمي علـوم و        "جين هرسهولت "امسال جايزه بشر دوستانه     

ايـن  . شـود    يهنرهاي سينمايي به آنجلينا جولي، ستاره هاليوود اعطا م        

اسكار افتخاري يكي از چند جايزه اي است كه از سوي اين آكـادمي در               

 .شـود     مـي  هداماه نوامبر و چند ماه پيش از مراسم اصلي جوايز اسكار ا           

   .انجلينا جولي سالهاست كه سفير حسن نيت سازمان ملل است

اين جوايز بـه كـساني      "يس آكادمي،   ي، ر "شريل بون ايساكس  "به گفته   

داشـته  " مي شود كه سهم قابل توجهي در حوزه هاي قابل احتـرام   اهدا

  ".اند



 ٤١

  

   سينما بالتكليفي وزير ارشاد روحاني درباره خانه

امـا  . بازگشايي خانه سينما به عنوان بزرگترين تشكل صنفي سينماگران، يكي از شعارهاي انتخابـاتي حـسن روحـاني بـود                   

  . ادغام شود،يد با تشكل ديگري كه در دولت دهم تاسيس شدهگويد كه اين تشكل با  اكنون وزير ارشاد مي

علي جنتي، وزير ارشاد در سه هفته گذشته گاهي وجود دو نهاد صنفي سينمايي را ممكن دانسته و گاهي بـا آن مخالفـت                

 ما بـر ايـن    خانه سينماي يك و دو نبايد بحث كنيم، قرار در حال حاضر درباره": او هفدهم شهريور توصيه كرد . كرده است 

  ".است كه همه سينماي ايران زير يك سقف دور هم جمع شوند

از نظـر  ": تفاهم خواند و گفـت    و وجود دو خانه سينما را يك سو       ،ت مديره خانه سينما   ايس هي ي سخنگو و ر   ،فرهاد توحيدي 

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

  

  موسيقي

  رشناس دنياي هنرسترين چهره مدونا پردرآمد

مـــدونا، ســـتاره 

ــايي  آمريكــــــ

موسيقي پاپ در   

ــت   ــدر فهرس ص

پردرآمــــدترين 

چهــــره هــــاي 

سرشناس دنياي  

هنر و سـرگرمي    

در سال گذشـته    

  .قرار گرفته است

بر اساس گزارش   

مجله اقتـصادي   

 از  ه بخـش عمـده اي از آن        ميليون دالر درآمد داشته اسـت كـ        125 ساله در سال گذشته حدود       55اين خواننده    "فوربز"

  .و فروش لباس و عطر با مارك مدونا بوده است MDNA  تور جهانيمحل

 ميليون دالر درآمـد داشـته   100 قرار دارد كه بيش از ،، كارگردان آمريكايي"استيون اسپيلبرگ" ،در رده دوم اين فهرست 

ين سالگرد ساخت آن و همـين طـور نمـايش     به مناسبت سي ام"ي تي ا"بخشي از اين درآمد به لطف پخش دوباره         . است

  . به مناسبت بيستمين سالگرد اكرانش بوده است"پارك ژوراسيك"نسخه سه بعدي 

 كننـده  تهيـه  ،"كـاول  سـايمون " ،"گـري  سايه پنجاه" پرفروش كتاب نويسنده ،"جيمز ال اي"اين فهرست،    سوم رده در

  .دارند قرار ميليون 95 با آمريكايي بازيگر و مجري ،"راست هوارد" و "فاكتور ايكس" هاي برنامه داور و موسيقي

ليـدي  "،  )  ميليون دالر  80(و تلويزيون    ، تهيه كننده سينما   "جري بروكهايمر ")  ميليون دالر  82(، كارگردان،   "مايكل بي "

  .گرفته اندنيز در ميان ده نفر نخست اين فهرست قرار )  ميليون دالر80(، خواننده "گاگا
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 اما در فهرست ديگـري كـه      ،، مجري سرشناس آمريكايي با اينكه در ميان ده نفر اول اين فهرست قرار ندارد              "اپرا وينفري "

  . به عنوان قدرتمندترين چهره سرشناس دنياي هنر و سرگرمي معرفي شده است،فوربز منتشر كرده

  

  اتريت

    آلماني–اتر ايراني يپردازانه حافظ و گوته در ت  بازسازي بداهه

 از ايـران    "پاراداتـا "اتر  يگروه ت اعضاي  

انـد تـا بـا يـك گـروه             به آلمان آمـده   

. آلماني نمايشي مـشترك اجـرا كننـد       

پردازانه از    اين نمايش يك بازي بداهه    

اتر اسـت   ينحوه آشنايي اين دو گروه ت     

كــه در فــضاي اشــعار گوتــه و حــافظ 

   .گيرد  شكل مي

 نام ايـن    " شرقي -حياي ديوان غربي  ا"

ديـوان  "سـت كـه از      اجراي مشترك ا  

 نوشـته گوتـه، شـاعر       " شـرقي  -غربي

   . اشعار حافظ را ستايش كرده است،گوته در اين ديوان.  گرفته شده است،نامدار آلماني

  

  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

  

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

 و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
  رويدادھای روز ايران و جھان

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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        """"مصد هبرنگی ، عصيان عليه فرهنگ مومياىي شدهمصد هبرنگی ، عصيان عليه فرهنگ مومياىي شدهمصد هبرنگی ، عصيان عليه فرهنگ مومياىي شدهمصد هبرنگی ، عصيان عليه فرهنگ مومياىي شده""""
  وحيدي . م 

  دل من مانده در اين تنگ قفس

  نه   تنگهي زند مشت براين سي

  زند و مويد و گويد كه  منــــم

  آنكه ازدست غمي بس  جوشان

  . . . به چه مانم من ؟

  1347 مهر 26بهرنگي ـ . ص 

كه زندگي اش بود، و زندگي اش، آنچنان آميختـه           مرگ او آنقدر باورنكردني است،    . تاريخ تولد و مرگ ندارد     صمد بهرنگي، 

 با كوله باري از كتاب، راه مي افتاد تو روستاها . سالهاي ســال، تو جاده ها بود.بودبا هيجان بود، كه بي شباهت به افسانه ن        

  ظلم را مي ديد و از. او گرسنگي را مي شناخت، فقر را مي شناخت.را، مي شناختند همه او .و به همه  كتاب امانت مي داد

، اين مهم را بـه      "بهروز دهقاني "يكترين دو ستش      افسانه هاي آذربايجان را جمع آوري كرد و با نزد         . درد سر نمي هراسيد   

پس از مرگ او، كانون نويسندگان ايران در اطالعيـه اي           . انجام رساند و دو دفتر از آنها را، به فارسي برگرداند و  منتشركرد             

 او روح   .انـد گذر بهرنگي از معدود كساني بود كه همه زندگي و نويسندگي خود را، براي مـردم و بخـاطر آنـان                   ": اعالم كرد 

وجدان بيدار كساني بود كه قلم خويش را، جز به راه حق و  تنوير افكار، در جهتي كه منجر به سـاختن انـساني              و  روستاها  

  "... فقدان او، خاليي جبران ناپذير براي ما بوجود مي آورد .شود، بكار نمي برد سازنده و روشن مي

بـا  ":قبـل بـه مـن گفتـه بـود          اما، او     از      . برادر بزرگ او، اسد بهرنگي     پيش   . براي روشن شدن مرگ صمد، به تبريز رفتم       

   ."تحويلت نمي دهد چون چيزي جزگريستن! مادرش، در مورد مرگ صمد صحبت نكن

 بر روي سنگ گـور  . آرامگاه، داخل يك اتاقك ميله اي محصور بود. حاضر شديم  "گورستان اماميه "آرامگاه صمد، در     سر بر

   ؛نوشته بود

  "ست از دست رفته بچه هادو"

  اي بي وفا بهار 

  عطر شكوفه هاي تو چشمم به خواب برد 

  لبخند غنچه هاي تو 

  بشكفت در دلم 

  1347  شهريور9

  

 چهـار روز    .رفتـيم بـه ارس    .....در ارس اتفاقي افتـاده      گفتند براي صمد،   .دوستي داشتم كه افسر ژاندارمري بود     ": اسد گفت 

ريـيس پاسـگاه و سـپاهي بهداشـت، تـشخيص دادنـد، خفگـي               ....باالخره، جنازه را پيدا كرديم     .سرگرداني و دربدري و تلخ    

رسيديم تبريـز و آمـديم گورسـتان         دو روز و يك شب، راه بود، تا       ... جنازه را، روي قاطر گذاشتيم، با كمك دهاتيها       ....درآب

  ...اماميه

  "!برادر ، برادر"؛  از شدت تاثر، بخود مي پيچيدميله هاي گور را گرفته بود و. اسد ديگر نمي توانست حرف بزند

  



 ٤٤

گريه اسد آتشم زد، و بعـد،   !چه     دردناك! چه تلخ . خودكارم ديگر كار نمي كرد. اشك بر پهناي صورتش روان شده بود       

  :اين شعر درگوشم پيچيد

  !ـ ارس

  اي خون ....ارس

  ارس، اي لهيب جنون 

  ارس، اي خوف 

  ارس، اي تالوت مرگ 

  نخشكيدي؟چرا 

  چرا ندانستي؟

  !اي قساوت تلخ

  صمد، مناعت جاري بود و 

  قدرت كاري 

  

  ... وجدان بيدار يك فرهنگ سركوب شده . آواي ساواالن، عاشق روستاها، راوي قصه هاي تلخ و شيرين آذربايجان

، دسـت از جـستجو و   كه تا آخرين لحظه حياتش** صمد بهرنگي، آموزگار انقالبي، محقق و قصه نويسي دردمند و متعهد          

تالش و مبارزه با ديكتاتوري و فرهنگ حاكم بر نداشت و با سبكي نو و خالق، قالبهاي خشك و ارتجاعي را درهم شكست و 

  ."قصه هاي او، نه براي سرگرمي، بلكه براي آموختن بود" .راهي تازه در ادبيات و قصه نويسي گشود

بمانيم و مانند انسان زندگي كنيم و    به جهان پيرامون خود، عشق بورزيم، او به بچه ها آموخت كه اگر مي خواهيم انسان 

اين عاليترين و اصلي ترين وظيفه انسان است و بـر هـر چيـز      . بايد تا آخرين نفس بجنگيم و  تا آخرين گلوله شليك كنيم           

  .ديگري، مقدم است

تـصويري از    كـرد، و صـرفا،      توصيفي، منعكس نمي   طور منفعل و به شيوه    ه  صمد در نوشته هايش، رويدادها و حوادث را، ب        

كرد و در مجـراي   ظاهر واقعيت نشان نمي داد، بلكه به ژرفا مي رفت و به شكل دياليكتيك، حقايق و واقعيات را، بازگو مي   

دشها من ديگر از اين گر" :ماهي سياه گفت. صحيح خود مي كشاند و آنرا، در رودخانه نيرومند تاريخ به حركت در مي آورد

خواهم بدانم كه، راستي راستي، زندگي يعني اينكه تو يك تكه جا، هي بروي و برگـردي، تـا پيـر                      من مي ...خسته شده ام    

رسـه؟   مگر نه اينكه، هر چيزي به آخر مـي ...شود زندگي كرد؟   شوي و ديگر هيچ ؟ يا اينكه طور ديگري هم توي دنيا مي            

  "...ته، ماه، سال رسه، هف رسه، روز به آخر مي شب به آخر مي

  

 واقعي ترين و معتبر ترين تـصوير را، از نـاهمگوني و ناهمـاهنگي               "بيست و چهار ساعت در خواب و بيداري       "او در داستان    

دهد كه نسبت به اوليـه        را، در مقابل نظامي قرار مي      "لطيف" كند و  زندگي و شقاوت آن، در جامعه طبقاتي، منعكس مي        

 جامعه اي كه هـيچ فرصـتي        . كسي صداي او را، نمي شنود      .وها و اميد هايش بي تفاوت است      ترين حقوق انساني وي و آرز     

 فرياد و عصيان لطيف، در انتهاي داستان، عـصيان و خـروش             .براي رشد و  آگاهي و لذت بردن از زندگي، به وي نمي دهد             

دو " : طاقت فرسـا، خـم شـده اسـت         محرومترين اقشار جامعه ايست كه پيكرش در زير ضربات وحشيانه سرمايه و استثمار            

كـنم كـسي صـدايم را      فكـر مـي  ."خـوام  شتر مرا كجا مي بريد؟ من شترم را مي" :دستي ماشين را چسبيدم و فرياد زدم  
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 صورتم افتاد رو خوني كه از بينـي ام          ،دستهايم از ماشين كنده شد و افتادم رو آسفالت خيابان         ... ماشين حركت كرد   .نشنيد

  ".خواست مسلسل پشت شيشه مال من باشد دلم مي.  پاهايم را، بر زمين زدم و هق هق گريه كردم.بر زمين ريخته بود

      

 بـا بـي   "آقاي چوخ بختيـار "صمد نمي خواست و نمي توانست در رود آرام و يكنواخت زندگي غرق و تسليم شود و  مانند  

 ارمغان آزادي وعـدالت و  . به دنبال ارمغاني از آينده بوداو. دردي و بي قيدي، سر در آخور زندگي بگذارد و روزگار تباه كند     

زندگي و مـرگ    مـا، بايـد بـر زنـدگي      " دست بچه ها داد و به آنان گفت كهه  او مشعل مبارزه با جهل و ستم را ب    .برابري

   ."ديگران تاثير بگذارد

ييم كه در مملكت تو، هستند بچـه هـايي كـه            آيا نبايد به كودك بگو    ": او در يكي از مقاالتش ، به زبان تند انتقادي نوشت          

آيا نبايد به كودك بگوييم كـه بيـشتر از نـصف مـردم              ...ماه به ماه و سال به سال نمي بينند ؟          رنگ گوشت و حتي پنير را،     

چـرا مـي گـوييم     جهان گرسنه اند و چرا گرسنه اند و راه برانداختن گرسنگي چيست؟ چرا مـي گـوييم دزدي بـد اسـت؟             

است؟ چرا نمي آييم ريشه هاي پيدايش و رواج دروغگويي و دزدي را براي بچه ها روشن كنيم؟ به بچـه هـا              دروغگويي بد 

بايد گفت كه به هر آنچه و هر كه ضد بشري و سد راه تكامل تاريخي جامعه است، كينه بورزد و اين كينه، بايد در ادبيـات            

  ... كودكان راه باز كند

  

 . انتخـاب گرديـد  "شـوراي كتـاب  " عنوان كتـاب برتـر سـال، از طـرف    ه ، ب"اه كوچولوماهي سي"پس از مرگ صمد، كتاب   

  Beenial Bratees lavee، برنـده جـايزه   زمـان برنـده جـايزه نمايـشگاه بولـون ايتاليـا و هم      همچنـين ايـن كتـاب،   

  .شدچكسلواكي 

بعد از چاپ ": دكتر ساعدي گفته بود زنده ياد .به اين ترتيب ، او به باروي انديشه و رشد فرهنگ جهاني خدمت كرده است   

داد و چه حوصله غريبي در ايـن كـار داشـت و              رسيد و  او، به همه جواب مي        كتاب، صدها نامه از بچه ها به صمد مي         هر

   .هميشه پر بود از نامه هايي كه بچه ها برايش نوشته بودند جيبهايش،

    ".كند اه ممقان، با بچه ها بحث ميتو ر  او همين حاال،. صمد زنده است،آري ، صمد نمرده است

  !ياد و خاطره او گرامي و پايدار باد

  

   ::پانويسها

  ـ مجموعه آثار ، به كوشش اسد بهرنگي 

  جمشيدي.  ا،ـ زندگي و مرگ صمد بهرنگي

  ـ دكتر غالمحسين ساعدي ، همان كتاب

نه         ارس، در شهريور ماه، در پـايين             چطور ممكن است؟ آب رودخا    ": جالل آل احمد در مورد اين موضوع گفته بود        * 

  ".ترين سطح خود قرار دارد

  .او چهره حيرت انگيز تعهد بود": شاملو در مسـووليت پذيري صمد گفته بود** 

يكي از مقاالت صمد و سمبل آدمهايي كه به  هيچوجه تمايل ندارند تلنگري بـه رونـد                   شخصيتي فرضي و تيپيك در    ***

  .غه اشان بخوردزندگي آرام و بي دغد
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  .....فراسوي خبرها
  

  راني شدن ا"زهيعراق" مخالفان ي برايگري آزمون د،يترور عطااهللا رضوان

   امانمنصور

  وري شهر8 نهيآد...  خبريفراسو

 دچـار شـدن     رامـون ي در داخل كشور گذاشته است كـه پ        ي را در برابر افراد و محافل      يگري آزمون د  ،يي شهروند بها  كي قتل

 ي هشدار مي فرقه ا- ي مذهبي و ُلبنان و فرو رفتن به كام آتش جنگهاهي همچون عراق، سورييه سرنوشت كشورها برانيا

  . دهند

 بـه  زيـ  و مخاطـب آن ن رديـ  گي قرار مـ "نظام" ي خطر افراد و محافل مزبور به طور معمول در چارچوب بحران خارج       اعالم

ه نـسبت   تي درجه از حساسني نشان دادن همدي ترديد، اما ب با حكومت هستنري درگي گونه، سران كشورها   نيهم و توجـ 

ـ      نيـ  توانـد ا   ي مـ  رانيـ  از جامعه ا   ي بزُرگ يخشها طلبانه حكومت با ب    هي و تجز  انهيبه رفتار فرقه گرا     آنهـا   ي گمانـه كـه نگران

  .  شود را برطرف كندي ممي آن تنظي دارد و با منافع و مصلحتهايسرچشمه دولت

 منفرد دانست، نه فقـط از آن رو كـه بـه گونـه               ي توان اقدام  ي در بندرعباس را نم    يي شهروند بها  ،ي رضوان  عطاهللا ي آقا ترور

 در برابـر    هيـ  فق تيـ  وال ميـ  رژ كـرد ي رو نهيشيـ  كـه پ   ليـ  دل ني به ا  شتر،ي صورت گرفته است؛ بسا ب     افتهي و سازمان    يحرفه ا 

 يي بهـا  تيـ  اقل هيـ امتداد سلسله اقدامات خشونت بار آن عل       جز در    يگري د ر مزبور را در كاد    تي جنا ،ي رضوان ي آقا نانيهمد

  . دهديقرار نم

رداد ( بخش از شهروندان كـشور در مـاه گذشـته            ني ا هي اعالم نشده حكومت عل    ي مرور آثار و شواهد جنگ فرقه ا       فقط مـ( ،

  :  كندي بودن آن را مستند مكيستماتي و سي ارهيزنج

، او را به همـراه  )صراف( زاد لي خاُنم فتانه نبيات در مشهد با هجوم به منزل مسكون        مرداد، ماموران وزارت اطالع    22 روز   -

  .  منتقل كردندي و به مكان نامعلومري دستگيموري تاني صراف و داماني پانيآقا

عات و   نجف آباد اصفهان، آماج هجوم گُماشتگان وزارت اطال        – هالب   ي در روستا  گري د تيي بها روي پ كي مرداد، منزل    30 -

 بنفـشه  ي و حاضران، سه تن از آنهـا بـه نامهـا         ني با ساكن  زي آم ني و رفتار توه   يي پس از بازجو   نانيا. دي گرد ي انتظام يروين

  . با خود بردندري دستگا ري و مسعود وجداني افروز روحان،يفرودس

.  شده بودند، خبـر دادنـد      ريستگ ماه د  ني كه سال گذشته در هم     يي شهروند بها  20 از محاكمه    ي مرداد، منابع حكومت   31 -

  .  متهم شده اند" نظامهي علغيتبل" و " كشوري داخلتي امنهي عليتجمع و تبان"آنها به 

 نيـي  و باورمندان بـه آ ي مسلمانان سنت،يحي مسرواني را در برابر پ   ي درجه از خُشونت و خُشك مغز      ني كشور، هم  حاكمان

 جامعـه و شُـعله ور شـدن    ي مـدن ي شـالوده هـا   ي كه خطر فروپاش   ي در حال  ن،يابنابر.  برند ي كرده و به جلو م     شهي پ هيصوف

 ارتجـاع  ياسـتها ي سد،يـ  آي و بـالقوه بـه شـمار مـ    ي خطر فرضكي "يخارج" اقدام  جهي در نت  ي فرقه ا  – ي مذهب يجنگها

  .  خطر استني كننده ادي و بالفعل تولي به گونه واقعيمذهب

 متخاصم يدتي و عقي فكريهاي صف بندجادي اي شرط براشي پ ني بهتر ه،ي فق تيال و مي ساز رژ  ي گرانه و ُكُلن   هي تجز استيس

ـ    است،ي س ني شفاف و قاطع با ا     يبدون مرزبند .  قرار دادن آنها است    ارويدر جامعه و رو     و اعـالم خطـر در بـاره        ي ابـراز نگران

 ي اش را دامـن مـ      ندگاني گو يقع در باره اهداف وا    دي و ترد  ستي ن ري پذ ور با ي و جنگ مذهب   ي فرقه ا  ي كشمكشها يويسنار

  .  زند



 ٤٧

  ي مصرف خارجي براي دولت روحانكي تراژ– ي كمدشي زن، نماكي انتصاب

  يدي جداليل

  وري شهر9شنبه ... خبريفراسو

 ي نمـا شيـ  آراي بـرا ياسـ ي سي را ابـزار ي وزارت خارجـه، و   ي افخم به عنوان سـخنگو     هي با انتصاب مرض   ي اسالم يجمهور

 و بهره   ي بلكه نگاه ابزار   ست،ي ن راني زنان در ا   ي انتصاب او نه تنها نشانه عدالت و برابر        ،ي رو نيااز  .  خود كرده است   يخارج

 سال بر زنان روا 34 ي طي داخلاستي آنچه به عنوان حقوق زن در س همزمان،.  گذارد ي م شي به نما  شتريكشانه به آنها را ب    

 ني بـا چنـ    ي اسـالم  ي جمهـور  زي كه حكومـت زن سـت      يزنان.  زنان بوده است   ي حقوق  ي و ب  يشده، ستم و استثمار، فرودست    

  .ستندي نراني از زنان جامعه اي نمادرد،ي گي به خدمت ميطيشرا

 " زنان بد حجاب"  كه همزمان موج حمله به ردي گي صورت ميطي وزارت خارجه در شراي زن به عنوان سخنگوكي انتصاب

جوانـان  " از يحاال قرار است مـوج .  آغاز شده استزي ن"لمان مسيبرالي لهيترك" شدن حكومت به لي از تبديري جلوگ يبرا

 "سـاپورت پـوش  "، جامعـه را از زنـان    "خود جوش " ي در حركت  يه و حزب الل   يجي اوباش بس  ميي با بهتر است بگو    "يانقالب

  .  كنند"يپاكساز") مي جوراب ضخينوع(

 كنـد،  ي اعـالم مـ  "تيقاطع" با   ،يمه طباطباي  رييس دانشگاه عال   ،ي صدرالدين شريعت  ،يلي در آغاز سال تحص    گر،ي د ي سو از

 نيهمـ .  درصد انجام شده اسـت 98 ي ارشد به طور كامل و كارشناس    ي كارشناس ي دختر و پسر در كالسها     يطرح جدا ساز  

 ي اجتمـاع  - ي عقب راندن علمـ    ي برا ي اسالم ي جمهور ي سالها از پروژه ها    رستانهاي در سطح دبستانها و دب     يگونه، جداساز 

 بـه حـد   دنينرسـ " دختـران بـه بهانـه    ي كالسـها ني نشري از روستاها و محالت فقياري نمونه، در بس   يبرا. استزنان بوده   

 نيبد.   استيلي تحصي در رشته هايتي جنستي محدودي برقرارتها،ي محدودني از اگري نوع دكي.  منحل شده است"نصاب

 افـزوده شـده     يتي جنـس  دي بر آپارتا  ره،ي و غ  يكن عموم  در بانكها و اما    يي جدا ،ي درس ي كتابها يي با جدا  ي هر روز حت   قيطر

  . است

 همچون تعدد زوجات، يني شود؛ قواني اضافه مزي ن ي اسالم ي جمهور زي زن ست  ني كه در باال ذكر شد، قوان      ي اقدامات جار  بر

 فرزندان،  ي حق سرپرست  ت،ي ازدواج، شهادت در دادگاه، حق تابع      ني فرزند، قوان  ي حق سر پرست   ،ي ناموس يحق طالق، قتلها  

  ... . شهادت در دادگاه و ه،ي دزانيحق ارث، م

 زند  ي است و طعنه م    "يفاتيتشر" زن   ي داده انتصاب سخنگو   ناني و مرتجع مجلس اطم    ي قشر ندهي نما ان،يني اهللا حس   روح

، درسـت    آگاه اسـت   مشي رژ يهايي و بم تقلبات و دروغگو     ري كه به ز   يو.  گذارد ي نم " كيپلماتي در معادالت د   يريتاث"كه  

 كنتـرل پوشـش زنـان و    يتـ ي و امني نظـام ي زنـان، فـشارها  هيـ ل عديـ  جدني قـوان  بي كه تصو  دي گو ي نم ي اما و  د،ي گو يم

  .  موثر نخواهد بودي داخلاستي هم در سرهي ازدواج و غسي ازدواج و تقدي فشار براي برايني قواناي يتي جنسيهايجداساز

 اش يستي و تروري اتميتهاي فعالي جوابگوي به طور واقعدي بازهم بايج خاراستي همانطور كه در سي اسالمي جمهورميرژ
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  ستي صورت مساله نريي تغ،ي اسالميجمهور»  لحنرييتغ«

  يدي جداليل

    وري شهر16شنبه ... خبريفراسو

 در رابطـه بـا     ي اسـالم  ي جمهـور  " مقامات يگفته ها " آنطور كه روزنامه واشنگتن پست با اشاره به          " لحن تهران  رييتغ" نه

 ميـ  رژ ي كلـ  اسـت ي س رييـ  نشان از تغ   كيچي ه انيهودي به   مي امور خارجه رژ   ري سال نو وز   يي گو كي نامد و نه تبر    ي م هيسور

  . نداردليي اسرااي و هي مساله سوررامونيپ

 ي حت ي حسن روحان  دي در دولت جد   راني ا ي خارج ي گذار  استي اشاره كرده است كه گروه س      ني واشنگتن پست به ا    روزنامه

 روزنامـه بـه   نيـ ا. كند  ي مي دورانهي جو  از لحن تقابل ،ديگو    ي خود، سخن م   نهيري د ماني هم پ  ه،ي از سور  تي در حما  يوقت

 و يي كمك غـذا ي و بشردوستانه خود برايني دفيوظا" به هي به سوركاي حمله آمر در صورتمي كه گفته رژ   يسخنان روحان 

ـ ا" نكـه ي بـر ا ي مبنـ تري در تـو فيـ  اظهار نظر محمد جواد ظرگر،ي دياز سو.  كند، اشاره كرده استي اقدام م  "ييدارو  راني

 ي در رسـانه هـا   زي ن "ن رفته است   شد هولوكاست را انكار كرده، اكنو       ي كه تصور م   ي هولوكاست را انكار نكرده، كس     چگاهيه

  .  منعكس شده است" لحنرييتغ" ني به عنوان عالمت اكاي در آمرژهي به ويخارج

 نكـه ي بر اي مبنينيسخنان خم)  سپتامبر5/ وري شهر14( روز پنجشنبه ي اسالمي جمهورمي است كه رهبر رژ   ي در حال  نيا

 ي علـ زيـ  ني از سخنان وشيسه روز پ.  كرديادآوري را تكرار و " برودني از بدي است كه باي غده سرطان كي ليي اسرا ميرژ"

نگـران  " ديـ  با هي آن هشدار داده بود كه در صورت حمله به سور          ي غرب ن و متحدا  كاي مجلس ارتجاع به آمر    سيي ر ،يجانيالر

 دو يرد تا مقامها اعزام كهي به لبنان و سورياتي همي رژنهي زمنيدر هم. " خود در منطقه باشنديستيونيفرزند نامشروع صه

  . كنندمي خود را تنظي واكنشها" از جبهه مقاومتتيحما" عنوان ريكشور و حزب اهللا لبنان ز

 در ي اسـالم ي جمهـور استي سريي از تغي شود نشاني مي را به سختيتري تويامكهاي پ،ي مواضع روشن و رسمني برابر ا  در

بـشر  " ي كمكهـا ري همچنان نـه در مـس  هي سوركتاتورين متحد د به عنواي اسالميجمهور.  كردي تلقهي و سورلييباره اسرا 

 خود خوانـده، حركـت      مي رژ "خط قرمز " ي حفظ آنچه خامنه ا    يبرا هي، بلكه در تداوم كمك به كشتار مردم سور        "دوستانه

  .  كنديم

 ي منـافع ملـ    هير به سو    كرد كه هرگونه حمله    دي فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه تهد      ني جانش ،ي سالم ني حس پاسدار

 بـه   "يرقانونيحمله غ " كه   دي خط و نشان كش    زي ن جي فرمانده بس  ،يپاسدار محمدرضا نقد  .  را به خطر خواهد انداخت     كايآمر

  .  منجر شود"كاي آمرهي تر عل  بزرگيپاسخ"تواند به   ي مهيسور

 هيو جان ده ها هزار نفـر در سـور       ي از دست رفتن زندگ    ي و به بها   ي اسالم ي جمهور ي و همدست  يباني كه با پشت   ييبحرانها

 يزي چ،ي ماموران دولت"لحن"عوض شدن .  كندي خود مي خرج بقاي اسالمي جمهورمي است كه رژي انهي شده، هزجاديا

  .        دهدي نمرييرا در صورت مساله تغ

  

   و محكوم استي ضد بشري اقدامي به مهاجران افغانافتهي سازمانورشي

  ي هاشمري منتيز

 وري شهر17 كشنبهي...بر خيفراسو

 را بـر  ي و اقتـصاد ي اجتمـاع يهاي از بار بحـران و نابـسامان    ي خواهد بخش  ي م ي به مهاجران افغان   ورشي با   ي اسالم يجمهور

 بار مورد   ني چندم ي در افغانستان برا   هي فق تي وال مي رژ ي منظر كنسولگر  نيبر هم .  بگذارد يدوش كارگران و مهاجران افغان    

  . شددهي كشآتشانستان قرار گرفت و به خشم و نفرت مردم افغ
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بر اساس اخبـار منتـشر شـده در رسـانه هـا،       . رندي گي قرار مراني امي رحمانه رژي بورشي ري هر چند گاه زي افغان مهاجران

 كـار،   ي بـرا  زايـ  چپاول پول مردم جهـت دادن و       لي به دل  ور،ي شهر 16 در هرات، در روز شنبه       ي اسالم ي جمهور يكنسولگر

 نفـر از    كيـ  ن،ي بـا مـردم خـشمگ      ي مـاموران محـافظ كنـسولگر      ييارويـ در رو . مردم تظاهر كننده قرار گرفت    مورد خشم   

 رانيـ  كار در ايزاي اخذ ويتظاهر كنندگان به عدم برگشت پول جهت ضمانت برا . تظاهركنندگان جان خود را از دست داد      

 ي افغـان  ان جوانان و كارگر   ،يري باج گ  نيدر قبال ا   ي اسالم يجمهور. كه توسط سفارت از آنان گرفته شده، اعتراض داشتند        

مـردم  .  شـوند  ي بـاران مـ    ريـ  اعـدام و ت    مي رژ ياهچالهاي از آنان در س    ياريبس.  دهد ي قرار م  تي را مورد ظلم و جنا     رانيدر ا 

  .  استدهي نرسيي تاكنون به جاشاني اعتراض كرده و صداراني امي رژي در زندانهايافغانستان بارها به اعدام جوانان افغان

 مـزدوران واحـد مرصـاد سـپاه پاسـداران، روز      ران،ي در ا  ي اساس خبر منتشر شده از طرف فعاالن حقوق بشر و دموكراس           بر

.  قرار دادنـد   تي را مورد آزار و اذ     ي افغان ي برده و خانواده ها    ورشي آباد در شهر زاهدان      ري به محله ش   ور،ي شهر 13پنجشنبه  

بر اساس اخبار پخـش شـده،       .  كردند ي را آواره مناطق مرز    ي مهاجران افغان  حل، م نيكنان ا  با غارت اموال سا    ميمزدوران رژ 

  .   در امان نماندندتي از آزار و اذانهي وحشيورشهاي نيهموطنان بلوچ هم در ا

 نيمردم محروم و تنگدست ا.  روزانه شده استي به امرلي تبدمي توسط مزدوران رژ  ي مردم محروم مناطق مرز    تي و اذ  آزار

 اهـل سـنت بـه طـور     ونيمردم بلوچستان و روحـان .  رسندي به قتل مي در نوار مرز   ي اسالم ي جمهور يمناطق با گلوله ها   

 اهل ي روحاني منطقه، حمله مسلحانه به خانه مسكونني در امي رژتيا جننيآخر.  قرار دارندمي رژتيمرتب مورد آزار و جنا

  .  باشدي مي كردن و ربودن وي و زخميي رسول زالي عبدالجليسنت به نام مولو

  

   مالهامي با مهره رژهي خطرناك روسيباز

   امانمنصور

  وري شهر23شنبه ... خبريفراسو

 سكيـ  ر ي خود را به پهنه هـا      ي و اقتصاد  ياسي س ي هدفها ي مالها برا  مي مصرف رژ  رهي رسد، مسكو دا   ي كه به نظر م    آنگونه

 كشور  ني بشار اسد، منابع ا    مي واُكنش به رژ   ي و غرب بر سر چگونگ     هي كشمكش روس  انيدر م .  گُسترش داده است   ي تر زيآم

 مشابه بوشهر ي اتُمروگاهي نكي و ساخت ي اسالمي به جمهور300 س مشابه اي قصد ُفروش موشكهاني كه كرملندي گويم

  .  آن را دارديبرا

 كـشور   ني ا زهي انگ افتي است، در  انيروپا در جر   و اُ  كاي با آمر  هي روس ني كه ب  يكيپلُماتي خبر با جدال د    ني پراكندن ا  يهمزمان

  .  سازدي مازي ني بي به معادله را از گمانه زنگري دي فاكتور بحران زاكياز وارد كردن 

 ي پرده پوشچي خواهد رفت، بدون هشخواني پي روهي به سوري شده در صورت حمله نظامادي كه اعالم داشته معامله مسكو

 اسـت ي بـردن س شي پـ ي براي المللني در پهنه بي را به مثابه اهرُم فشار ي اسالم يكند جمهور  يآشكار ساخته كه تالش م    

  . ردي به كار بگهيخود در برابر سور

 در  تيـ  تاكنون بـا موفق    هي است كه دولت روس    ي شناخته شده ا   استي س ن،ي بزُرگ كرمل  يهاي مالها به مهره باز    مي رژ ليتبد

در همان حال كه    .  به دست اجرا گذاشته است     ،ي اسالم ي جمهور مي رژ يرونده هسته ا   پ گر،ي د ي الملل ني بحران ب  كيحوزه  

 مالهـا   ي به بحـران اتُمـ     زي دادن مسالمت آم   اني پا ي اقدامات موثر برا   انع م ي و اشكال تراش   ي كارشكن قي از طر  هيدولت روس 

 در تنگنـا  كي كرده و در كنار آن شر   ديص ي و اقتصاد  ياسي درشت س  يهاي بحران ماه  ني همزمان توانسته است از ا     ده،يگرد

  .  بدوشدرحمانهي بزيقرار گرفته اش را ن
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ـ  و بـدون بـه حـساب آوردن تما   كجانبهي مالها كه به طور مي به رژهي روس ي هسته ا  – يحاتي تسل شنهاديپ ي شـرطها ايـ  لي 

 كرده است كه با توجـه       يجنگ يوي سنار كي را وارد    ي اسالم ي پرتاب شده، جمهور   زي م ي بخت برگشته رو   داري خر ياحتمال

 ي فاكتورهاتي و تقوي تنش خطرناك كنوندي جز تشديامدي په،ي سوري المللنيبه مداخله فعال و فرو رفتن آن در گرداب ب

 بـه  يطي شـرا ني در چنـ  ينـ ي نقـش آفر   ني سنگ نهي مسكو نخواهد بود كه هز     ني ا دي ترد ي افزود كه ب   دي با نجايهم. آن ندارد 

  .  را خواهد پرداختييوشك ضد هوا آن ماي ني اياتكا

 مالها، مشروط مي آن با رژي بلكه در مجموع سطح و نوع رابطه ه،ي مشخص روسشنهادي پني همه، نه فقط سرنوشت اني ابا

 توان خُـرده گرفـت كـه چـرا در           ي نم هي به روس  هي زاو نياز ا .  اُروپا است  هي و اتحاد  كاي كشور با آمر   نيو وابسته به مناسبات ا    

 اسـت   ي نگاه ني ا راي ز ست،ي ن لي قا ي اسالم ي جمهور ي مهره شطرنج برا   كي از   ر فرات ي خود نقش  ي خارج استي س يراتژاست

 شهيـ  كـه هم ي نگـاه روسـ  نيـ  خـود را بـا ا  هيـ  فقتي والمي كه رژنجاستياشكال ا.  كندي آن گذر مي منافع مللتريكه از ف 

  .        كندي مميظ كه آن را جهت داده، تني و منافعستي ضرر نيمسووالنه و ب

  

   در اقتصادشتري بيني نقش آفري از سپاه براي روحاندعوت

  يرهاشمي منتيز

   وري شهر26سه شنبه ... خبريفراسو

 نهـاد سـركوبگر را دعـوت بـه          نيـ  سركردگان سپاه پاسـداران، ا     ي در مجمع سراسر   ي حسن روحان  وري شهر 25 دوشنبه   روز

 ي بـزرگ اقتـصاد  ي مـشاركت در پـروژه هـا   ي سپاه پاسداران را بـرا  ي حال  در يو.  كرد »يحماسه اقتصاد «شركت در روند    

  .  مورد مجادله قرار داردمي رژي باندهااني بعد از جنگ حتا در مراني سپاه در اقتصاد ايري كند كه قدرت گي مقيتشو

 يو در شـاهرگها  فعـال  ي و اجتمـاع ياسـ ي س،ي نظـام ي در حوزه هـا   ي نهاد دولت  كي كه سپاه پاسداران به عنوان       ي حال در

 در قاچـاق كـاال شـركت        يسپاه حت .  از  مردم حل نكرده است      ي مساله ا  چي به عهده دارد، در عمل ه      ي نقش مهم  ياقتصاد

 از طـرف حـسن      ي نهاد سركوبگر و ضد مردمـ      ني اوصاف ا  نيبا ا . دي نام »يبرادران قاچاقچ « نژاد آنها را     يفعال دارد و احمد   

سپاه .  دي نام» ي اقتصادعاتيشا« نهاد را ني اي خواهادهي در دفاع از سپاه، زي حتي روحان. ردي گي قرار مري مورد تقديروحان

 دارد، مـورد  ي اتمـ  سـالح  هيـ  و ته  سميـ  صـدور ترور   ،ي سـركوب  ي و افراد مرتبط با آن به مثابه ابزار اصل         يپاسداران، شركتها 

  .  قرار گرفته استكاي اروپا و آمرهي سازمان ملل، اتحاديمهايتحر

به نظر  .  به درخواست دولت فعال شود     ي دولت ي تواند در خدمات عموم    ي اساسنامه خود م   10اسداران بر اساس ماده      پ سپاه

 روانه اسـت  ادهي و زي قانونري غي حكومتي باندهاي برخدي سپاه كه از دي اقتصادتي در صدد است تا فعالي رسد  روحان   يم

  .  و البته تحت كنترل دولت درآورد»يقانون«را 

 ي به بخـش خـصوص     ي دولت ي شركتها ييدر جا به جا   .  دارد ي اقتصاد تيال حاضر سپاه پاسداران با صدها شركت فعال        ح در

 سـپاه   يازيـ  نـژاد، دسـت      يدر دوران احمـد   .  شده، سپاه پاسداران نقش فعال دارد      ي اقتصاد شبه دولت   ليكه منجر به تشك   

 كه در ني اژهي به وست،ي مشخص نراني سپاه در اقتصاد اقي دقمسه.  كردداي پيري چشمگ شي افزا رانيپاسداران بر اقتصاد ا   

 اعالم كرد كه سـپاه بـه كمتـر از كـل             ي رفسنجان شي پ يمدت.  دارد ي قاچاق سپاه نقش مهم    ييايبخش اقتصاد پنهان و ماف    

  .ستيكشور قانع ن

 اقتصاد به بهانه تحقق  فعال شدن دري دانسته با دعوت از سپاه برا»ياسيحماسه س «ني كه خود را نقش آفري روحانحسن

  .  كندي مقي چپاول مردم توسط سپاه را تشو،»يحماسه اقتصاد« در خلق يشعار خامنه ا
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  اندازدي به گردن بدي باي كه خامنه اي، مدال"نرمش قهرمانانه"

   امانمنصور

  وري شهر29 نهيآد... خبريفراسو

ذاكره بـا   ي در باره بحران هـسته ا ي اسالميبر جمهور سخنان دو پهلو و مبهم رهي رفت، در پي كه انتظار م   همانگونه و مـ 

 بـه نفـع     يريگي مـاه  ي و گل آلود كردن آب بـرا       ي به آُشفتگ  شتري دامن زدن هر چه ب     ي و گُماشتگان او برا    كاني نزد كا،يآمر

  .  و معركه گرفته اندده را باال زنهاي، آست"نظام" يشگي هماستيس

 كلمات ني بي خامنه اي درنگ پس از سخنان آقا  ي ب ،يجي سركرده اوباش بس   ،ينقد مثال پاسدار    ي كه برا  ي اضافه ا  حروف

 يتـ ي امن- ي ارشد نظـام وري پانيا.  كشدي مدي آن خط تاك   ري قرار دارد و ز    ي دوگانه و  كردي رو تياو گذاشته، در خدمت تقو    

 كـرد كـه   حي و تـصح دي نام"ماني و پشواداده" كرده اند را هي اراي خامنه اي از ژست آقاي انانهي خوش بيابي كه ارز  يكسان

 اديـ  جدا كنند و از آن به عنوان تكرار صلح امام حسن شاني را از كُل سخنان ا   "نرمش قهرمانانه " كنند واژه    ي م يسع"آنها  

  . "كنند

 شتنيـ  خوي قطار به طور موقـت بـرا  لي دو رني بيي كند فضاي خود تالش مري سخنان اخقي از طري اسالم ي جمهور رهبر

 بـر  اني مني در ازي ن" برد–برد "مفهوم شرط .  دهدي برد چراغ سبز نشان م– مذاكره برد    ي برا بياو به باند رق   .  كند جاديا

 داده  ي و همدستانش را در خود جا      ي خامنه ا  ي قُدرت مستبدانه آقا   ي مرزها به نشدن   كي نمانده و همانا نزد    دهي پوش يكس

 را كاهش و فشار     مهاي شود، تحر  لي تحم "مقام معظم " به   ي ا نهيفق شود بدون آنكه هز     مو ياگر حجت االسالم روحان   . است

  . دي قطار خواهد پرني به داخل اي دهد، وفي را تخفي خارجريتحمل ناپذ

  

 يي باز كردن گره بحران ماجراجو     ي، لبخند دوستانه و ُگفتار مودبانه را برا       "نظام" ي خارج ي آن است كه طرفها    گري د حالت

 ي جـام زهـر برابـر   دني از جانب حكومت گردند كه با نوشـ ييرهاي و تدب  ي ندانند و خواهان اقدامات عمل     ي آن كاف  يه ا هست

 جلـو خواهـد   نهي و سـ دي خواهد پردي آي كه از جهت مخالف ميگري دقطار ركاب ي روي خامنه اي صورت آقا  نيدر ا . كند

  . "ستمي نني خوشبكايبه مذاكره با آمر" گفته كه شيداد كه از پ

 قُـوه   سيـي  ر ني را به زمـ    "نرمش قهرمانانه "، توپ   " كالن ياستهاي س يي نها رندهي گ ميتصم" مطلقه و    ي روست كه ول   ني ا از

 ي خامنه اي كه آقاستي بدان معنا هم نني انحاليبا ا.  كندي مي صحنه فقط تماشاگر معرف  ني افكنده و خود را در ا      هيمجر

 كـسب  يبـرعكس، آنهـا بـرا   .  ماننـد ي و منتظـر مـ   نندي نش ي، كنار گود م   "نرمش"  پروسه    ييو باند او دستكم در فاز ابتدا      

  .  خواهند پرداخت"رسازندهيغ" به گونه فعال در آن به مداخله شان،ي ها"خط قرمز" از حفظ نانياطم

 كاي با آمر  يتفاهم واقع  به هر گونه     يابيدست. ردي گ ي قرار نم  "نرمش قهرمانانه " ي در قاب تابلو   ي خامنه ا  ي جز آقا  چكسيه

 ي براي پهنه و آمادگ ني در ا  ي مشروط به موافقت و    ،ي از مناسبات خارج   يي تنش زدا  ي برا ي عمل يو اُروپا و برداشتن گامها    

 وجـود   "قهرمانانـه " يزيـ  چ ي اسـالم  ياگر در نرمش مورد اشاره رهبر جمهـور       .  است ي داخل استي در پهنه س   ينيعقب نش 

 يدو پـا  .  است كه در چنگ دارد     ي قُدرت و منافع   گاه،ي از جا  يي مستبد ُقرون وسطا   كيطلبانه   داو يداشته باشد، چشم پوش   

  .                     سازدي باره آشكار مني در ازي پنبه را ن"قهرمان" ني امي قرض داده، تصم"رهبر" به ي كه پاسدار نقديزيُگر

  

  يدبراي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگير

nabard@iran-nabard.com  
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   مھرماهی فدايیشھدا
  

 حسين علي زاده - غالمرضا صفري - حسن حامدي مقدم -  سيد نوزادي -  محمدعي سالمي - چنگيز قبادي : رفقاي فدايي

 -  ژيال سياب - محمدرضا فرشاد - جهانشاه سميعي اصفهاني -  لقمان مدائن - حسن جاللي نائيني -  رحمت شريفي -

 سيد -  منوچهر بهايي پور - مهرنوش ابراهيمي - مصطفي رسولي -  زهرا بيدشهري - اسماعيل بيدشهري - طمي پروين فا

 فريبا شفيعي -  عليرضا صفري - مسعود بريري - ) اسكندر( سيامك اسديان - زاهد سجادي - كرامت قبادي -احمد الري 

 - مهدي خانزاده - پرويز عندليبيان - دادنژاد  غالمحسين ون- محمد كس نزاني - علي حسن پور - ايراهيم شريفي -

 سيد ربيع -  عزت اهللا معلم - فاطمه روغن چي - مريم توسلي - علي محمدنژاد -  عبداهللا يزداني - خيراهللا حسن وند 

 احمد - غالمحسين مجيدي - روح اهللا الماسي - بهرام بلوكي - جعفر دلير -  شهسوار شفيعي - رمضان قرباني -حسيني 

 احمد كياني، از سال - فرشيد فرجاد - كامران علوي - حسن جان لنگرودي -  حسن سبعت - عباس گودرزي -ني سليما

 تاكنون در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع و براي دموكراسي، رهايي و سوسياليسم توسط مزدوران رژيمهاي شاه و 1350

  . خميني به شهادت رسيدند

  

  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سانادمي لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

----------  
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    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،– فيلم کامل يادمان چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن -١

  چھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيمای آزادی و تيشک- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د8ر ١٥رو يا  يو١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
------------------------------------  

  

  
  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
  ل نظربا سخنرانان و تبادگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 
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  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   د�ر١۵ يورو   ١٠قيمت 
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