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  دو راھی ناگزير در مقابل ولی فقيه
  مهدي سامع

  
و » دبكا«و همه آن چه  » خيالي« كشور را 6با مذاكرات مربوط به  گزارشهاي ظريفمحمد جواد  مهر 26روز جمعه 

. نداشته است»  كدام ارتباطي به طرح و بحثهاي جلسههيچ«دانست كه » حدس و گمان«ردند را  منتشر ك»توريالمنان«
با كسب اجازه از محضر   مذاكره رالذا جزئيات.... كه بحثها محرمانه بماندكرديمتوافق «:ظريف در فيس بوك خود نوشت

  .»داريم ي مردم، محرمانه نگاه مشريف
پنهان مي كند، در مورد كليات مذاكرات ژنو هم » محضر شريف مردم«اكره را از وزير امور خارجه رژيم كه جزئيات مذ

 كشور اروپايي و كشورهاي آمريكا، روسيه و چين 3در حالي كه كليات و جزئيات اين مذاكرات با حضور . حرفي نمي زند
قيق در جريان مذاكرات بوده و  كشور اتحاديه اروپا به طور د28صورت گرفته و خانم كاترين اشتون به نمايندگي از طرف 

مي توان يقين پيدا كرد كه اسرائيل و برخي كشورهاي خاورميانه هم از محتواي اصلي مذاكرات با خبر شده و بنابرين 
مهمترين مواردي . پنهاني مانده است»  مردمشريفمحضر «محتواي مذاكرات و به ويژه طرح پيشنهادي رژيم فقط براي 

 از مذاكرات ژنو منتشر كردند را عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه و مسئول تيم »توريالمنان«و » دبكا«كه سايتهاي 
كاهش سطح «:گفت)  مهر24چهارشنبه (عراقچي در روز دوم مذاكرات . مذاكره كننده رژيم هم به شكلي بيان مي كند

 شنهادي در پ"يانيگام پا" از ي بخش،ي اتمحاتي به معاهده منع گسترش تسلي پروتكل الحاقرشي و پذومي اوراني سازيغن
  )بي بي سي (.» استرانيا] رژيم[

آن چه مسلم است نمايندگان رژيم در مذاكرات دو روزه در ژنو به دنبال مديريت جهاني و احمدي نژادي كردن جهان 
  . شل كردن تحريمها پيدا كنندنبوده و مساله اصلي آنها اين بوده كه با كدام خُدعه و فريب ديپلماتيك بتوانند راهي براي

  
به » پاياني بر يك بحران غيرضروري، آغازي بر افقهاي تازه «عنوانبا در روز اول مذاكرات محمد جواد ظريف طرحي 

در نظر » تدبير« كشور طرف مذاكره ارايه داد و پس از دو روز مذاكره كه براي يك قطره پيروزي يك دريا 6نمايندگان 
 كشور طرف 6 تا آنجا كه به . آبان برگزار خواهد شد17 و 16كه دور بعدي مذاكرات در روز هاي م شد گرفته شده بود، اعال

خانم اشتون همچون گذشته . مذاكره با رژيم بر مي گردد آنها از هيچ كوششي براي به ثمر رسيدن مذاكرات دريغ نكردند
كره نيز از آن جا كه امكان پوشاندن لباس مناسب براي در پوشش خود رعايتهاي الزم را در نظر گرفته بود و در محل مذا

مجسمه يك مرد برهنه وجود نداشت، پرده اي در مقابل آن كشيدند و ايرانيان رِند و تيز هوش در فضاي مجازي در مقابل 
  .فيلترينگ ايراني به ژنو رسيداين سانسور مضحك نوشتند؛ 

فراموش نكرده ايم كه همين خانم اشتون در . يري به جلو اعالم كردخانم اشتون صدور بيانيه مشترك را يك پيروزي و مس
 در پايان مذاكرات استانبول كه سعيد جليلي سرپرست )2012 لي آور14(1391 ني فرورد26شنبه روز  ماه پيش در 18

 سازنده يگوها و   گفتمي كه بتوانمي ا  شدهلي متماياكنون به جهت.  و سازنده بوددي مذاكرات مفنيا«:هيات رژيم بود گفت
 زيآم  به صلح ي برسد تا اعتماد جامعه جهاني ملموسجي نشستها بتواند به نتاني كه ارود يانتظار م....مي داشته باشيو موثر

  » . شودني تامراني ا يا بودن برنامه هسته 
و گو و  گفت « را نيرورد ف26 شنبه دادي روي اهي راهبرد پا، ساعته11 مذاكرات انيپس از پادر همان روز سعيد جليلي 

  .»توانست موفق باشد و رو به جلو باشد« گرفت كه مذاكرات جهي دانست و نت»يهمكار
  

اما اين اهميت قابل . بديهي است كه نتيجه بخش بودن مذاكرات براي كشورهاي مذاكره كننده با رژيم بسيار اهميت دارد
هبرد تيم مذاكره كننده آن چنان كه حسن روحاني و محمد جواد را. مقايسه با نياز رژيم براي خالصي از تحريمها نيست
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رژيم و به خصوص باند حسن روحاني مي خواهد از درگير شدن . است» برد_برد«نتيجه ظريف اعالم كرده اند، دستيابي به 
  . د كنيخوددار»  با حاصل جمع صفري بازكيدر «

پس از مذاكرات استانبول در مقاله اي ) 1391  بهشتي ارد1 (،322ه شمارمن در نبرد خلق . اين راهبرد البته تازگي ندارد
اين راهبرد را تجزيه و تحليل كرده و در مورد حالتهاي » برد بي معني است_در مساله اتمي نتيجه برد«تحت عنوان 

ابرين تصميم بر حالت اول اين است كه خامنه اي خطر تحريمها را جدي گرفته و بن«:مختلف براي نتيجه مذاكرات نوشتم
آن دارد كه فعالً از ادامه پروژه دستيابي به سالح اتمي منصرف شده و بنابرين گام به گام و با گرفتن امتيازاتي به شفاف 

اين حالت عليرغم هر امتيازي كه جمهوري اسالمي دريافت كند، يك باخت براي رژيم و . سازي وضع موجود مبادرت كند
  .ران استيك برد كالن براي مردم اي

حالت دوم اين است كه مذاكرات استانبول و در ادامه آن مذاكرات در بغداد جزيي از موش و گربه بازي خامنه اي براي 
اين نقطه مطلوب مي تواند دستيابي . خريد وقت و ُكند كردن پروسه تحريمها و در نتيجه رسيدن به نقطه مطلوب باشد

رت و يا تدارك كامل براي ساختن سالح اتمي بدون آن كه تصميم سياسي براي كامل به سالح اتمي و مذاكره از موضع قد
در چنين وضعيتي پروژه اتمي رژيم همچون چماقي باالي سر همه جهان خواهد بود كه . مرحله نهايي آن اتخاذ شود، باشد

وضعيتي كشورهاي غربي يا در واكنش به چنين . البته رژيم كوشش خواهد كرد تا از مرز تحمل قدرتهاي غربي عبور نكند
بديهي است كه . به فشار بر رژيم ايران ادامه مي دهند و يا اين كه سرانجام واليت خامنه اي را در باشگاه اتمي مي پذيرند

اين حالت به زيان مردم ايران و به سود خامنه اي و همه كساني كه از جنگ و توسعه بحران اتمي بهره برداري مي كنند 
  .خواهد بود

قعيت اين است كه پروژه اتمي رژيم ايران به طور كامل در تقابل با منافع آني و آتي مردم ايران و مردم سراسر جهان قرار وا
منافع كشور و مردم ايران ايجاب مي كند كه خامنه اي با فشار مداوم جامعه جهاني، بدون استفاده از حربه جنگ، . دارد

شيني خامنه اي هر امتياز متصوري كه از جانب غرب دريافت كند، نمي تواند در اين عقب ن. مجبور به عقب نشيني شود
زيانهاي ناشي از نوشيدن جام زهر را جبران كند و مردم ايران عليرغم خسرانهاي احتمالي و منجمله به حاشيه رفتن نقض 

  ».حقوق بشر در ايران، كه البته اكنون هم در حد انتظار نيست، سود خواهند برد
ن من امروز هم خامنه اي در مقابل همين دو راهي قرار دارد و البته با شكست در شعبده بازي انتخابات موقعيت به گُما

خامنه اي به طور . كارتهاي خامنه اي براي رسيدن به هدف محدود است.  ماه قبل است18خامنه اي بسيار ضعيف تر از 
كارت .  ولي فقيه در همه مناسبات جهاني و منطقه اي استاين مهمترين كارت. عمده بر سپاه تروريستي قدس مي بالد

 درصد غني 20 كيلو اورانيوم در حد 180 درصد غني شده  و حدود 5 تن اورانيوم كمتر از 7دوم براي مقام معظم وجود 
  . شده است

يزي در چنته براي ولي فقيه فقط اين دو كارت را براي مانور و اعمال قدرت در سطح جهاني و منطقه اي دارد و ديگر چ
مردم به شدت ناراضي و خشمگين و در كمين فرصت، شكاف در درون هرَم قدرت هر روز گسترده تر . قدرت نمايي ندارد

حرفهاي حسن روحاني يك روز قبل از . مي شود و باالخره فرصتهاي منطقه اي مقام معظم در مسير نزولي قرار گرفته است
، و سخنراني رفسنجاني در روز مذاكرات »رو است ك خزانه خالي و انبوه بدهكاري روبهدولت با ي«:شروع مذاكرات كه گفت

 مهر در نقد حرفهاي روحاني در مقاله 23روزنامه رسالت در شماره روز سه شنبه . در كرمانشاه بيان همين وضعيت است
لم تامين منافع ملي بايد به بر اساس كداميك از اصول مس«: نوشت»مشتي كه در شب مذاكره خالي شد«اي با عنوان 

بديهي است اگر روحاني هم چنين حقيقتي را بر زبان نمي آورد، . »طرف غربي تفهيم كرد كه تحريمها اثر گذار بوده است
 مهر در 23از حرفهاي رفسنجاني در روز سه شنبه . با هزاران نشانه مي توان اثر گذار بودن تحريمها را نتيجه گرفت

بهبود روابط خارجي باعث كاهش مشكالت اقتصادي خواهد «:رفسنجاني مي گويد. را مي توان فهميدكرمانشاه هم همين 
اينها به شرطي است كه افراطيها بگذارند كه ما با دنيا ارتباط داشته باشيم، اجازه بدهند ارتباط ما با جاهاي كه ....شد

در انرژي هسته اي مي توانيم به گونه اي ....اهيم رسيدامكانش هست برقرار بشود كه تا اين اتفاق نيفتد ما به جايي نخو
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انرژي هسته اي بايد به ما امنيت هم . عمل كنيم كه به اهداف صلح آميز و دستاوردهاي آن برسيم و از آن استفاده كنيم
 عنوان در ديداري هم كه با رهبر معظم انقالب داشتيم خود آقا هم صراحتا مشكل دنياي اسالم را افراطيها....بدهد

اگر افغانستان نمي تواند سربلند كند به خاطر همين افراطي گريهاست، اگر انقالب مصر به اينجا رسيد به خاطر ....كردند
در عراق و سوريه هم همين وضعيت است، در ليبي كه انقالب آن آسان پيروز . يك مشت افراطي بود كه كار به اينجا رسيد

  .»تند وضع را به حال اول برگرداندشد، اما به خاطر افراطيهايي كه هس
وقتي او مي گويد؛ انرژي هسته اي . اين گونه با استناد به مقام معظم به وي طعنه زدن فقط از عهده رفسنجاني بر مي آيد

در اين جمله به » هم«كلمه . بايد به ما امنيت هم بدهد، به موقعيتي كه مي تواند به عدم امنيت منجر شود اشاره مي كند
  . يتي اشاره دارد كه مي تواند وجود نداشته باشدوضع

اين حرفها و البته اقداماتي كه پس از بازگشت روحاني از نيويورك صورت گرفت و حرفهايي كه منجر به كمر درد ظريف 
ار خود، ولي فقيه با پاهاي لرزان نمي تواند براي ترميم اقتد. شد، بيش از هر چيز موقعيت لرزان خامنه اي را نشان مي دهد

  . در اين دو راهي براي خامنه اي چشم انداز مطلوب متصور نيست. صداهاي ناهنجار دروني را خفه كند
  

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
  
 

  جناح ميانه ُحکومت در تنگنا
  منصور امان

  
 روحاني براي پيشروي به سمت كسب قُدرت بيشتر از مسير عقب نـشيني  –نجاني آنگونه كه مي نمايد، استراتژي باند رفس   

 و در پـي آن،     "پـايين "پرتاب يـك لنگـه كفـش از         . در خارج و سازش در داخل با نخُستين مانع جدي برخورد كرده باشد            
  .، به آنها مرزهاي راهكارشان را نشان داد"باال" از "نابجا"افكنده شدن نهيب 

  

  گه كفشديپُلماسي لن

صف آرايي همه جانبه باند ولي فقيه در برابر اولين تحرُكات سياسي حجت االسالم روحاني، نه تصادفي و نـه دور از انتظـار          
براي آقاي خامنه اي بهترين نقشي كه جانشينان آقاي احمدي نژاد مي توانند ايفا كنند، امربري هر چند ناخُـشنودانه                    . بود

اين مدل، ابتكارات مستقلي از جنس آنكه رييس . در هر دو دوره رياست جمهوري اش است    همچون حجت االسالم خاتمي     
تالش براي گُشودن درب نزديكي به آمريكا و به صدا درآوردن آهـسته             . دولت جديد در نيويورك به خرج داد را برنمي تابد         

  .  ترسيم كرده بودند، فراتر مي رفت"هنرمش قهرمانان"ي كوبه ي آن، از مرز آنچه كه آقاي خامنه اي و ُشركا براي 
هنوز به درستي روشن نيست آقاي روحاني بر چه مبناي ُكلي يا به پشتوانه كُدام وعده مشخص آقـاي خامنـه اي بـه ايـن                          

گيز او در نيويورك، زمان كوتاهي پيش از مكالمه مناقشه بران. توهم كه اختيار هدايت پرونده هسته اي را دارد، دامن مي زد
  ".كنم مذاكره موضوعات باره در آزادانه تا است داده اجازه من دولت به ايران معظم رهبر": با آقاي اوباما تكرار كرد

ع  . در هر حال، استقبالي كه از او در فرودگاه به عمل آمد، مي بايست پايه هاي اين ارزيابي را به لـرزه درآورده باشـد                         تجمـ
 كه به گونه نمادين به لنگه كفش مجهز شده بودند، يك عالمت روشـن               "لباس شخصي "به  ماموران بدون اونيفورم مشهور     
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 با تماسهاي ديپلُماتيك آقاي روحاني و گروه همراه او با مقامهاي آمريكا و تير شروع صف آرايـي                   "رهبر معظم "از مخالفت   
  . باند ولي فقيه عليه دولت بود

  
ده هاي مياني و سياهي لشكرهاي اين باند، نوبت به صحنه گردانان اصـلي رسـيد       پس از انتقادات ُتند و حمله هاي لفظي ر        

كه نه فقط با قرار گرفتن پشت تريبون علني به اهميت اين جبهـه گيـري اشـاره كـرده و كـارزار را بـه جلـو ببرنـد، بلكـه                 
اي روحاني را به نمـايش عمـومي   سرچشمه گرفتن مناقشه از راس هرم و مرزبندي اليه بااليي قُدرت با ديپلُماسي دولت آق         

  . بگذارند
در اين راستا نخُست آقاي محمد علي جعفري، سركرده سپاه پاسداران، پا به ميـدان گذاشـت تـا ُگفتُگـوي تلُفنـي حجـت                      

 "نتـصحيح و جبـرا  " نقد كرده و به او هشدار دهد كـه آن را  "اشتباه تاكتيكي"االسالم روحاني با آقاي اوباما را زير عنوان         
سپس رييس او، آقاي علي خامنه اي بلندگو به دست گرفت تا به گونه كـم پيـشينه اي بـا عملكـرد دولـت در پهنـه                     . كند

مـا  ":  ناميد و خـط كـشيد   "پيشامدهاي نابجا "او تماس با پايوران آمريكايي را       . خارجي به صورت علني به مخالفت برخيزد      
  ". غيرمنطقي و عهدشكن مي دانيمدولت آمريكا را غيرقابل اعتماد، خودبرتر بين،

  
  يك ناهمگوني بنيادي

سخنان تحقيركننده آقاي خامنه اي كه بازتاب بين المللي گسترده اي نيز يافت، يك ضربه سخت به استراتژي باند رقيـب                     
اي بازسـازي  بود و آن را نه فقط در برابر طرفهاي خارجي ضعيف و بي پشتوانه نشان مي داد، بلكه يك گام پر سروصـدا بـر    

قُدرتي به حساب مي آمد كه باند ولي فقيه با از دست دادن اهرُم رياست جمهوري و بازگشت رقباي اخراج شده ناچـار بـه                       
  . اشتراك گذاري آن شده بود

استراتژي .  روحاني را در برابر يك بن بست جدي قرار داده است           – و همدستانش، باند رفسنجاني      "رهبر"هجوم غافلگيرانه   
 را در برنامـه دارد و       "تحقُق حماسه اقتـصادي   "رحله اي آنها كه نخُست كاهش تنش خارجي و فشار تحريمها زير تابلوي              م

چالش قُدرت مطلقه ولي فقيه را در رديف بعد و پس از تحقُق پـيش شـرطهاي مزبـور جـا داده، اينـك در اولـين گـام بـا                               
هنوز آنها پشت فرمان جا نگرفته اند كه موانعي كه بـا          .  شده است  محدوديتهاي خود در برابر عينيت موجود چهره به چهره        

تمام توان كوشش مي كردند، دور بزنند و تا مرز امكان برخورد با آنها را به عقب بياندازند، در برابرشان قد علم كرده و وادار 
ا با وظايفي كه بـراي خـود تعيـين    آقاي خامنه اي و پاسدار جعفري ناهمگوني برنامه عمل آنه        . به ايستادن شان كرده است    

كرده اند را به رخشان كشيده اند و ناممكن بودن بي طرفي سياسي خود در حالي كه رقبا در حال كسب منافع استراتژيك            
  .هستند را يادآور شده اند

 تـصور   "رهبر"يه   روحاني هنوز براي خود اُفق ديگري جز حركت در سا          –با اين وجود، چنين مي نمايد كه باند رفسنجاني          
 را به درون آن رانده بود، نمـادي         "رابطه با آمريكا  "راهكار آنها براي چيرگي بر بن بستي كه باند ولي فقيه پروژه             . نمي كند 

  . از اين بالتكليفي است
رگذشـته   د"رهبـر " در نيويورك، آقاي اكبر رفسنجاني،     "پيشامدهاي نابجا "زير حمله هاي شديد و پياپي اين باند به بهانه           

 و به عبارت دقيق تر، موافقت بـا       "ُشعار مرگ بر آمريكا   "، آيت اهللا خُميني را به ياري طلبيد و موافقت وي با حذف              "نظام"
او براي چيرگي بر معضلي كه مساله روز آقاي خامنه اي و دستگاه وابسته وي . عادي سازي رابطه با آمريكا را نقل قول كرد   

 گرديده كه حتي اگر قوانين و ُنرمهاي آن بـا شـرايط حاضـر سـازگاري مـي داشـت، فقـط در                        است، به گُذشته اي متوسل    
واُكنش بي پرده حجت االسالم طايـب، يـك         . چارچوب منافع و مصلحتهاي قُدرت واقعا موجود جايي براي حضور مي يافت           

، بر پايـان دوره اي      "ظم رهبري نبود  هرگز امام خُميني در حد مقبوليت مقام مع       " امنيتي مبني بر اينكه      –سركرده نظامي   
  . نشانه گذاشته كه آقاي رفسنجاني هنوز مبناي سياست گذاري مي پندارد
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 و همدستانش در پهنه سياست خارجي، پاسخگو نبودن آنها در برابـر نتـايج               "ولي مطلقه "در حالي كه يكه تازي نابخردانه       
سووليت، به اندازه كافي ميدان براي نقد و اثبات بـي اعتبـاري آقـاي    فاجعه بار آن و شانه خالي كردن از پذيرش هر گونه م       

 پيشين از سوي آقاي رفسنجاني براي بـه چـالش گـرفتن سياسـت              "رهبر"خامنه اي و ُشركا در اختيار گذاشته، نبش قبر          
دسـتگاه اسـتبداد    منافع پايه اي در پابرجايي و ضربه نخـوردن          :  فعلي، تنها يك علت مي تواند داشته باشد        "رهبر"خارجي  
  .   مذهبي كه اصل واليت فقيه جوهره آن را تشكيل مي دهد–سياسي 

جناح ميانه حكومت، خود را بر سر يك دوراهي مي بيند، از يكطرف براي صعود به قله قُدرت و تحكيم خود در ايـن نقطـه       
 جايگاه وي و بريـدن شـاخه اي كـه           ناگزير به تصفيه حساب با آقاي خامنه اي است و از طرف ديگر خواهان ضربه خوردن               

مقـام  "اما از آنجا كه دنياي واقعي ُكنسرت آهنگهاي درخواستي نيست و تفكيك دلبخـواهي  . خود نيز بر آن نشسته نيست     
 اش ناشُدني است، بنابراين در سياست خود به ناهمگوني مبتال مي شود و نقد خويش را در قوطي تنگ                    "واليت" از   "عظما

 جا داده و با آن سازگار مي كند و همزمان براي به ُغرش درآوردن اين شير بي يال و دم و اشكم، به ابـزار و                  "مصالح نظام "
  . وسايلي متوسل مي شود كه يكسره در حوزه قُدرت باند رقيب قرار دارد
ز      روحاني نخُـست، منبـع مـشروع       –سرچشمه رويكرد مزبور در اين واقعيت نهفته است كه باند رفسنجاني             يت ديگـري جـ

استبداد رنگ شده با دين را براي در اختيار داشتن قُدرت نمي تواند تصور كند، سپس، حاضر به دست كشيدن از موقعيت                      
 در اختيارش مي گذارد نيست و سرآخر، رقابت با نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي موجـود در                    "نظام اسالمي "انحصاري كه   

  .  پنداردجامعه را تهديدي براي موجوديت خويش مي
  

  واُكنشهايي براي خالي نبودن عريضه

 روحاني به يورش همه جانبه باند واليـت و حركـت قاطعانـه آن بـراي ُخنثـي سـازي تـدبيرهاي                    –واُكنش باند رفسنجاني    
مـراه  خارجي آنها و خرابكاري را مي توان نماد همه ناتوانيها و محدوديتهاي دانست كه رويكرد ميانه بازانه آنها با خود به ه                     

در حالي كه باند آقاي خامنه اي گروههاي فـشار را در خيابـان، رسـانه هـا، مجلـس و تريبونهـاي عمـومي بـه گونـه                . دارد
سازماندهي شده وارد ميدان كرده و آنها را آشكارا تغذيه فكري و سياسي مي كند، باند زير ضـرب قـرار گرفتـه بـه كـشف                          

 نايل آمـده و شـكوه و انتقادهـايش را بـه آدرس نـامعلوم ايـن       "افراطيون" و "ُتندروها"گروهبندي سياسي جديدي به نام     
  .  ارسال مي كند"نظام"جريان در نقشه سياسي 

 مفيد باشد، اما در سودمندي آن به حال خود سـرويس          "مصالح نظام "اين سرويس پوشش سازي بي ترديد مي تواند براي          
 را "مـاجراي كرمانـشاه  "، در پـي خـود       "ماجراي فرودگاه " ماليم از    همچنانكه گله . دهندگان جاي ترديد بسيار وجود دارد     

داشت و فرار از برخورد جدي با لنگه كفش پرانها و آمران آنها، راه ورود مداحان و اوباش شُهره شهر بـه ميـدان و نشـستن               
خاتمي نسبت به احتمال    در اين ميان، حجت االسالم محمد       . آنها به طور رسمي در جايگاه يك طرف نزاع را هموار ساخت           

 رهبران و پايوران جناح ميانه حكومت هشدار مي دهد و همزمان، اوباش حكومتي بدون هراس از به صـدا درآمـدن                 "ترور"
   .اين زنگ خطر، براي مرگ رقبا دست به دعا برمي دارند و به تحريك پا منبريهاي خود براي برآورده شدن آن مي پردازند

 عليه آقاي روحاني، روشـن  "افراطيون"ا به واُكنش بي قيدانه دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به تحرُك            تنها يك نگاه گُذر   
 و اُرگانهاي اعمال كننده آن كه زير ُكنترُل آقاي خامنه اي هـستند،              "قانون"مي كند كه ايده حل و فصل موضوع از كانال           

  . تيغ گروههاي فشار را از گلوي دولت برنخواهد داشت
ا در برابر اين موقعيت سه ُگزينه بيشتر ندارند، يا بايد كناره گيرند و كارت خود را نسوزانند، يا براي شـراكت در قُـدرت                         آنه

 و همدسـتانش تنظـيم كننـد و يـا     "رهبر"باج و خراج بپردازند، به سازشهاي فاسد تن دهند و پروژه هاي خود را با منافع               
برانگيزند و روي موج آن امكانات خويش و ظرفيتهاي قانوني كه به آنها داده شده را به  را به مداخله "فشار از پايين"نيروي 

طبيعي است كه براي دستيابي به اين هدف، آنها بايد آماده پرداخت هزينه راهكار شان در شكل گشودن فضا        . كار بياندازند 
  .   نيز باشند"پايين"براي 
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در حال حاضر توانايي بيرون آمدن از بن بستي كه خود را به درون آن رانده،            با اين حال چنين نمي نمايد كه جناح دولتي          
دفاع آنها در برابر تهاجم حريف با سالح نقل قول از آقاي خُميني، نشانه وجود نقشه يا تصميم روشني از پس                     . داشته باشد 

مر نمي توان ارزش گذاري كرد كه تنها ابتكار آقاي رفسنجاني را بيش از يك واُكنش خفيف و بي ث           . راندن واقعي آن نيست   
اين واقعيت كه او و نزديكانش حتي اين سنگر نمايـشي را نيـز              . دليل دست زدن به آن، وانمود به تحرُك و عدم انفعال بود           

نتوانستند حفظ كنند و زير فشار زيردستان آقاي خامنه اي ناچار به عقب نشيني شدند، بيانگر ظرفيـت نـازل نقـشه هـا و                         
در آخرين عقب نشيني، حجت االسالم روحاني، در برابر تهديدها و رجزخوانيهاي باند رقيـب در                . اي جنگي آنها است   ابزاره

مجلس دست تسليم برافراشت و از معرفي آقاي توفيقي به عنوان وزير علوم خـودداري كـرد؛ حركتـي كـه حتـي در بـين                          
 اگر نيك مي نگريستند مي توانستند رشته اي كه صندلي را از زير نزديكان دولت نيز با شگفتي روبرو شد، در حالي كه آنها

  .    تعقيب كنند"فرودگاه مهرآباد"پاي آقاي توفيقي كشيد تا 
  

  برآمد 

جبهه گيري باند واليت عليه چاره جوييهاي ديپلُماتيك دولت، فقط نادرست بودن ارزيابي آنها از صحنه موجود سياسي در                   
لبخند و موعظه   . ذاشت، بسا روشن تر از اين، نقشه باند واليت براي مديريت رقبا را نيز آشكار ساخت                را به نمايش نگ    "باال"

براي كاهش تحريمها و ايجاد فضاي تنفُس براي خود، اين ماموريتي است كه قُدرت حقيقي انجامش را از ساختار حقـوقي                     
  .  انتظار دارد

  

  ...یاقتصاد
  

  اقتصاد استچه کسی مسئول فاجعه غم انگيز 
  زينت ميرهاشمي

  
از آن جا كه همه دست . وضعيت اقتصاد آنچنان فاجعه بار شده كه آه و ناله كارگزاران دولت روحاني را هم درآورده است

 خود از منفوريت احمدي نژاد، همه كاسه ناندركاران فعلي از دايره خوديهاي حكومتي هستند به ناچار براي پاك نگاهداشت
گويا كشور ايران قبل از گماشته ولي فقيه كشور گل و بلبل بوده و بحران اقتصادي . بر سر وي مي شكنندو كوزه ها را 

  .  سال دولت احمدي نژاد است8پديده 
واقعيت اين است كه احمدي نژاد محصول سياست يكدست سازي ولي فقيه و ميدان دادن به پاسداران و امنيتيها براي 

آمارهاي . احمدي نژاد گماشته ولي فقيه براي اجرايي كردن سياستهاي ولي فقيه بود. ستتسلط بر شريانهاي اقتصادي ا
 سال فعاليت، خصوصي سازي به سبك ايجاد 50مربوط به تعطيلي بيش از دو سوم واحدهاي توليدي با قدمت بيش از 

ا با قيمتهاي بسيار پايين فقط به شبكه هاي اقتصاد شبه دولتي، گسترش اقتصاد رانتي و سپردن امالك دولتي به آقازاده ه
  . دوران احمدي نژاد مربوط نمي شود

مشكالتي كه در اين چند «: مهر، در رابطه با شركتهاي تابع بخش انرژي گفت27بيژن زنگنه وزير نفت روحاني روز شنبه 
  . »ميزي استساله براي صنعت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پيش آمده داستان غم انگيز و فاجعه آ

طرح هدفمندي يارانه ها و يا حذف يارانه ها از كاالي حاملهاي انرژي به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي توسط احمدي 
حذف سوبسيدها به عنوان يك منبع درآمد براي دولت تبديل به يكي از . نژاد با حمايت كامل ولي فقيه به اجرا درآمد

اكنون . ولي فقيه تمام قد از سياستهاي اقتصادي احمدي نژاد دفاع كرد. يم شدچالشهاي دولت احمدي نژاد و مجلس رژ
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توليد كننده داستان غم انگيز . پرده هايي از دزديهايي كه احمدي نژاد انجام داده است توسط جانشينان وي افشا مي شود
  . ين رژيم منافع مشترك دارندو فاجعه آميز مورد نظر زنگنه، ولي فقيه و همه باندهاي حكومتي هستند كه در حفظ ا

يك عده آدم كه فهم عميقي از اين حوزه نداشتند، به «:خبرگزاري تسنيم از قول زنگنه روايتگر داستان غم انگيز مي نويسد
خاطر اجراي اهدافي، دستگاههاي بزرگ بخش انرژي كشور را به آستانه نابودي كامل رساندند، كار اين افراد مثل كسي 

ر يك آمبوالنس براي رساندن مريض به مقصد در راه صدها نفر را زير گرفته و كشته و هزاران دست و پا را است كه سوار ب
  . »شكسته است

در پي حذف سوبسيدها، قيمت كاالها در مدت كوتاهي . پرداخت يارانه ها يكي از مشكالت دولت حسن روحاني شده است
پرداخت . از يك شورش اجتماعي سر مردم را به پرداخت يارانه گرم كردرژيم براي جلوگيري . به طور سرسام آور باال رفت

از سويي ديگر از آن جايي كه اين برنامه ريزي بر درآمد نفت . يارانه در عمل در برابر رقم باال رفتن قيمتها همخواني نداشت
زدبگيران در برابر اين سياست گدا كارگران و م. برنامه ريزي شده بود نمي توان به آن به عنوان راهبردي پايدار نگريست

حتا پرداخت يارانه در ناهمخواني دستمزد تعيين شده . پروري اعتراض كرده و خواهان دستمزد واقعي خود بوده و هستند
  . توسط شوراي عالي كار با نرخ تورم و سبد هزينه خانوار كارگري تاثيرگذار بود

در يك ماه اخير ارزش ريال . ال، قدرت خريد مردم كاهش چشمگير يافتبا باال رفتن قيمتها و نيز پايين آمدن ارزش ري
اكنون كه قيمت كاالها برگشت . اندكي باال رفت اما قيمت كاالها نه تنها هيچ تغييري نكرد بلكه همچنان سير صعودي دارد

  . دجه مورد مشاجره استحتا قطع يارانه ها با توجه به كسري بو. ناپذير است از محدود كردن يارانه ها صحبت مي شود
  

 هزار ميليارد توماني دولت براي 70وي كسري بودجه . نوبخت سخنگوي دولت روحاني افزايش قيمتها را نويد داده است
  . پرداخت يارانه ها را تنها با افزايش قيمتها ممكن دانسته است

حال مي توان تصور كرد كه . جلس رسيدحذف سه دهك باالي جامعه از دريافت يارانه نقدي به تصويب كميسيون بودجه م
به طور طبيعي نورچشميها . در ديكتاتوري فاسد جمهوري اسالمي چگونه اين دهكها و يا افراد كم درآمد شناخته مي شوند

  .  راههاي آن را خوب مي داننداو خوديها و سياه لشكر ه
يات رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس گفت عضو ه. گرفتن يارانه توسط مجلس نشينان بخشي از فساد حكومتگران است

  . »بيش از دو سوم نمايندگان يارانه مي گيرند«كه 
همه «:عضو هيات رئيسه كمسيون اقتصادي مجلس در رابطه با پرداخت يارانه ها به عنوان چالش حوزه اقتصادي مدعي شد

 اگر منظور اين كارگزار حكومت از .»در يك كشتي نشسته ايم و اگر مشكلي در كشور ايجاد شود همه آسيب مي بينيم
عوامل ريز و درشت حكومت است، بديهي است كه بحران اقتصادي در مرحله اول به آنان سرايت نمي كند و » همه«

ميليونها كارگري كه با حقوق يك سوم خط فقر دچار ستم طبقاتي هستند در . دامنگير كارگران و زحمتكشان مي شود
بي عدالتي در پرداخت دستمزد، تاخير در پرداخت دستمزد، ناامني و بيكاري، ستم . تندكشتي چپاولگران حكومتي نيس

ساختار اين حكومت فاسد مانع هر گونه توسعه و رشد . معيشتي، فقر و تنگدستي بر ميليونها مردم ايران تحميل مي شود
. ته اش توان حل آن را داشته باشندفاجعه اقتصادي و معيشتي كنوني پديده نيست كه روحاني و دارو دس. اقتصادي است

  .بر همين منظر گام نهادن به سوي توسعه اقتصادي بايد رژيم را به عنوان مانع براندازد
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  جهان در آيينه مرور
  

  يونان از گزارش يک و ديدگاه سه رويداد، سه
  ليال جديدي

  
  :در اين نوشته مي خوانيد

  فاشيسم عليه مبارزه و  يونان-
  معترض يكپارچه التين،  آمريكاي-
   است؟ شده تضعيف آمريكا امپرياليسم  آيا-
  

  فاشيسم عليه مبارزه و يونان

 از پس ،2008 سال اقتصادي بحران از پس بود، بالكان كشورهاي در ميان  اقتصادي قدرت بزرگترين زماني كه كشور يونان 
ظهور  سبب اقتصادي بحران واقع در. شد تبديل اروپا يهعضو اتحاد 27 از كشور ترين فقير به بلغارستان، و روماني كشور دو

 سـابق  متوسـط  طبقـه  عموما را اجتماعي اليه اين. است شده گرفته اند،  نام "فقراي نوظهور " كه اجتماعي جديد اليه يك
 نمـاني خا بـي  گرسـنگي،  بيكاري، فقر، شاهد باشيم، كه جا هر و رويم راه آتن خيابانهاي در كافيست تنها. دهد مي تشكيل

 هـم  آنـان  تعداد كه تازه و نو ساختمانهاي و داران سرمايه و كه آثار كار و زيست اشرافي ثروتمندان     حاليست در اين. شويم
 وقتـي  كـه  رسد مي نظر به متروك و مخروبه غمزده، آنقدر آتن. شود مي برجسته و خورده چشم به وضوح به نيست، زياد

 نخـواهيم  زده رتحيـ  ببينـيم،  را خودكشيها جديدترين آمار 
 جنـبش  يـك  آثـار  بگـذاريم،  پـا  كـه  جا هر حال، اين با. شد

 حتي.  خورد مي چشم به فاشيسم عليه به ويژه زنده اعتراضي
 ميدان در شب هر نباشد، اعتراضي تجمعات و تظاهرات وقتي

 برگـزار  خيابـاني  دولتي تاتر  خشن سركوب عليه "سينتگما"
 مي زمين روي عالقه اب جوانان به ويژه شهروندان، و شود مي

  .كنند مي تماشا و نشينند
 ،"ميهالوليـاكوس  نيكـوس " يونـان،  پلـيس  سپتامبر، 28 روز

 جـرم  بـه   را "فجـر طاليـي   " به موسوم فاشيست  حزب رهبر
 كشور اين پليس. كرد بازداشت تبهكاري سازمان يك تشكيل

 ايـن  اعـضاي  از ديگـري  تعداد بازداشت دستور كه كرد اعالم
 اعتراضـات  به دنبال  بازداشتها اين. است شده صادر نيز حزب
 نژادپرسـتي  ضد و چپ هنرمند و خواننده   يك قتل به نسبت

فجـر  " طرفـداران  از يكـي  به دست  "فيساس پاولوس" نام با
   .گرفت  صورت"طاليي

 ضـد  و فاشيـستي  ضـد  مبـارزات  از شرحي نوشتار به  اين در
 ادامه  چگونگي باره در ديدگاه يك ذكر و يونان در نژادپرستي

   .پردازم مي محسوس و عملي نتايج به دستيابي براي آن سازماندهي و مبارزه اين
 است پارلمان در عضو 18 داراي كه  نازي -نو   حزب ،"فجر طاليي " حزب رهبران ديگر و ميهالولياكوس نيكوس دستگيري

 آمـده  به سـتوه   مردم توده و فعاالن اجتماعي و ياسيس مقاومت نتيجه آورد، به دست  انتخابات آخرين در را آرا درصد 7 و
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 بـراي  تنهـا  "فجـر طاليـي   " عليـه  "نوين دموكراسي" كار محافظه حزب رهبر ،"ساماراس آنتونيس" دولت اقدام اين. است
 فيـساس  پـالوس  مردم، نژادپرست ضد و محبوب هنرمند قتل از پس گسترده اعتراضهاي شدن به پا  از جلوگيري و كنترل

 ايـن  عليـه  تن هزار دهها گرفت، صورت فاشيستها كادرهاي ار يكي چاقوي ضربه با كه وي از قتل  بعد يك ساعت  نهات. بود
    .ريختند خيابانها به آن رهبران و حزب
 ساله 15 پسر نوجوان يك شدن كشته از پس كه بود 2008 سال جنبش تجارب هراسناك آن از از يونان ناشي دولت اقدام

 و دولـت  دشـمني  نـشانه  به هيچ وجه   و شكل گرفت  سپلي توسط
   .به حساب نمي آيد فاشيستها با وي حزب
 سخت ترين  تاكنون مردم، گسترده باوجود اعتراضهاي  حاكم دولت

 جنبــشهاي را بــه آنهــا تحميــل كــرده، اقتــصادي رياضــت شــكل
 عليـه  پرسـتي  نـژاد  بـه عمـد    ديگر سوي از و سركوب را اجتماعي

 اوج برابـر  در دولـت  ايـن  همچنـين، . داده است  جروا را پناهندگان
 آن، تـشكل  بزرگتـرين  كه دارد قرار راديكال چپ محبوبيت گيري

 ساماراس. دارد را بعدي انتخاب در شدن برنده پتانسيل ،"سيريزا"
به  "يافراط دوقلوهاي" و لقب  هستند خطرناك افراطي راست مانند آنها گويد مي و خواند مي "افراطي چپ" را حزب اين
   .است داده آنها

  
 تهديـد  برابـر  در يونـان  چـپ  چالـشهاي  بـاره  در بريتانيـا  در "فاشيسم عليه اتحاد ملي جبهه" گر تحليل ،"اووندن كوين"

  . است برشمرده را راهكارهايي و داده توجهي ارايه قابل ديدگاه فاشيسم،
 حـزب  كـه  دارد وجـود  خطر اين صورت اين در زيرا بماند باقي نبايد دولتي سطح در فاشيسم عليه مبارزه است معتقد وي

 مورد  زير  مورد  6  بايد  رو از اين. گيرد به دست را قدرت و كرده بازسازي دولت اپوزيسيون به عنوان را خود همواره فاشيست
  :گرفته شود قرار نظر

ايجـاب   را سـتيزه گرايانـه    الح عين در و متمايز و وسيع واكنشي رو اين از و است متمايز و واقعي تهديد يك  فاشيسم -1
  .كند مي

و  تـشكيل  شود، پارلمان وارد "فجر طاليي" گذشته سال آنكه از پيش KEERFA پرستي نژاد ضد و فاشيستي ضد ائتالف
 ادامه بايد فاشيسم با مبارزه اما اند، شده خارج حاكم سياست از نازيها چه اگر كه بود اين آنها استدالل. كرد رشد به سرعت

 كـردن  كـن  ريشه براي تالش به معتقد كه سيريزا حزب به اشاره (.شد پديده اين ظهور علل روي متمركز تنها نبايد و يابد
   ).راديكال رويارويي نه و است ايده اين

 و نيـرو  و است موجود خود خودي به نيرويي بلكه نيست، اجتماعي و سياسي بحران حاصل صرفاً فاشيسم و افراطي راست
 مـي  كه آنچنان خياباني ترورهاي آن شود، نتيجه  براي رشد داده   فيزيكي و سياسي فضاي آن به اگر. اردد را خودش هدف
 خواهـد  بـه دنبـال    را راسـت  سياسـتهاي  كلـي  به طور  و دولتي دستگاه شدن راديكاليزه ديگر، از سوي  خواهد بود و   بينيم
 عليه مبارزه كنند، مي استفاده خشونت و ترور سالح زاز آنجا كه ا    بلكه نيستند، عادي سياسي نيروي يك فاشيستها. داشت

 و اي اتحاديـه  جنبـشهاي  چـپ،  نيروهاي اتحاد و كرد گسترده سازماندهي بايد امر اين براي. باشد مثل به مقابله بايد آنان
   است ضروري مهاجران

  دارد پيوند پرستي نژاد ضد عليه مبارزه با فاشيسم عليه  مبارزه-2
 يونانيهـاي  بـراي  فقـط  خـون  بانـك  ايجاد و غذايي مواد رساندن باره در "فجر طاليي " صداي اروپايي يها رسانه در وقتي

 را خودشـان  "فجر طاليي" و كادرهاي است مهاجران فشار تحت گفت مي  دولت.شد نهادينه نژاد پرستي هم بازتاب يافت، 
اسـت چـپ از طريـق        معتقـد  كـه  اسـتراتژي  اين و،ر اين از. كردند مي آماده شان زندگي محلهاي از مهاجران راندن براي
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فجـر  " با تواند مي مهاجران به درماني و اجتماعي خدمات رساندن
 خـشونت  بـه شـكل    نژادپرسـتها . بـود  اشـتباه  كند، مبارزه "طاليي
 شـدند  ناچـار  نيـز  مهـاجران  و كردند مي حمله مهاجران به آميزي
  . گيرند خود به دست را كنترل

  دولت عليه نه كرد رشد دولت با  فاشيسم-3
 و اي عـده  كـه  بـود  انتظـار  قابل غير نه ولي كننده شوكه واقعاً اين

 فاشيـستها  بـه  گذشـته  سـال  در انتخابات  آتن پليس از نيمي حتي
 و راديكال كاپيتاليستي ضد شعارهاي وجود همه  با آنهم دادند، راي

 تنهـا را   قـدرت  كنـون  تا فاشيستي تشكلهاي تاريخي به طور . چپها
 بـا  متحـد  و برخواسـته  دولتهـاي  دار و  سرمايه طبقه حمايت تحت
 كالسـيك  احزاب و هيتلر موسوليني، مانند اند، آورده به دست  آنان

 راديكـاليزه  و قـدرت  و رشـد  نـشاندهنده  فاشيـسم  رشد. فاشيستي
 شـكل  حـالتي  در فاشيـستي  دولتهـاي  واقـع  در. است دولت شدن

 جـواب  دولتي و دستگاههاي پليس   "عادي" سركوبهاي كه گرفتند
  .اند رفته آنان به سراغ حاكم طبقه و نداده

  است بسيار مهم كند هم مي كار چه دولت  اما اينكه-4
 از جدا فاشيسم مبارزه عليه  كرد فكر نبايد. داد دولت كارهاي به اهميتي نبايد كه نيست مبارزه عليه فاشيسم به اين معني     

 .زنـد  مـي  دسـت  مـردم  سركوب به و كرده اعمال جامعه به را رياضتي سياستهاي ينتر سخت كه است دولتي عليه مبارزه
 را گيري قدرت مسير فاشيستها زيرا هستند؛ يكي دو آنها  هر كه باشد اين بايد فاشيستها با پليس درگيري برابر در واكنش

 ميليتاريزه  بيشتر چه هر را خود كند و مي سركوب را اجتماعي مبارزات كه دارد دست در قدرتي هم دولت و كنند مي طي
  . كند مي

بـه تـرور     فاشيـستها  ماننـد  دولـت  خـود  كه نيست اينگونه به هرحال 
 ايـن . دارد قـوا  تعادل به بستگي اين ولي شود مي متوسل نمي شود،  

 حـد  چـه  تا فاشيستي باندهاي يا دولت كه است كليدي بسيار و مهم
  .دهند ورمان خيابان و كوچه و جامعه فضاي در توانند مي
  شود نمي برچيده قانوني فشارهاي با اما است قانوني غير  فاشيسم-5

 اخيـر بانكـداران بـر      سـال  چند در. است قانوني غير خود يونان دولت
 بينـدازد،  راه قـانوني  حـق  كمپين نبايد چپ. كرده اند  حكومت مردم
  .كند خنثي و افشا را دولتي مانور به طور مستقيم بايد بلكه

بـه   مبـارزات شـان    با اجتماعي جنبش و كارگران كه اييفض و آزادي
 صـورت  به فقط نانوشته و  چه باشد شده نوشته چه -اند   آورده دست

 را فاشيسم كه است چيزي  همان -باشد   درآمده سياسي واقعيت يك
  ."مردم قانون" گويند مي اين به. كند مي تهديد

  بگذارد گام تيدول مرزهاي فراتر از بايد اي توده  جنبش-6
 دولـت  كـه  است همين براي و دارد سياسي تاثيرات اي توده جنبش
 جنـبش  رو اين از. دهد نشان فاشيستها واكنش  به نسبت شده مجبور

 اسـت،  گفته باره اين در) يونان چپ حزب بزرگترين (سيريزا رهبر ،"سيپراس الكسيز". كند كفايت دولتي اقدامات به نبايد
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 كه گفت سپس وي. باشد پاسخگو قانون به بايد بلكه) كرد غيرقانوني (نگريست قانون از خارج نبايد را "فجر طاليي " حزب
 قانوني مراجع اختيار در اطالعاتي كه را فاشيست حزب سابق عضو يك نام قاضي اما دارد، اطمينان يونان قضايي مقامات به

  . سپرد قانوني مقامهاي به دست نبايد را "فجر طاليي" جنايتكاران رو، اين از. كرد فاش بود، گذاشته
 مسلحانه جنبش يك. كنيم پافشاري حزب اين شدن منحل و كردن بر غيرقانوني  مدام به طور  بايد .اين نظريه مردود است   

 در فاشيسم ضد جنبش كه اي گسترده اعتراضات .بپردازد آن با مقابله به دولت از فراتر بتواند كه شود سازماندهي بايد نيز
 بكلي را "فجر طاليي " بساط تا است آماده اين جنبش  دهد مي نشان گرفت، كه وسيعي حمايت و كرد برپا اكتبر ماه يلاوا

   .برچيند
بـه همـين    . مجـرد تـدوين نمـي شـود        طرحهـاي  با تاكتيك و استراتژي سياست، كه است اين درس بزرگترين حال اين با

 در جـدي  دخالـت  حاصل نمي گردد، بلكـه از      خود كردن برجسته و ينظام ژست گرفتن يا و لفاظي با راديكاليسم صورت،
و  باشـد  داشـته  بـرش  جامعـه  در توانـد  مي كه گرفت پي را سياستهايي بايد. آيد مي به وجود  اي توده جنبش سازماندهي

 براي يدبا جستجوي نقاط تفاهم با مناسبات حاكم،      بجاي. جست دوري دولتي دستگاههاي مماشات با مانورهاي   از همزمان
  .كرد سازماندهي جانبه همه و اي توده جنبش يك ايجاد

  
   معترض يكپارچه التين، آمريكاي

 ملل سازمان عمومي مجمع هشتمين و شصت از
. انـد  كـرده  يـاد  عطـف  نقطه يك به عنوان  برخي
 سـر  بـر  توانـستند  نشـست  در حاضـر  هاي كشور

 كـه  برسـند  توافق به شيميايي سالحهاي موضوع
 سـوريه  در جانبـه  چنـد  جنـگ  يك از افقتو اين

 بن كه شد تصور اينطور همچنين. كرد جلوگيري
 اسـالمي  جمهـوري  رژيـم  اي هـسته  برنامه بست
  .است شده نزديك ديپلماتيك به راه حل گام يك
 شبيه ستنش اين كه حاليست در اين. بود التين آمريكاي رهبران اعتراضهاي نگرفت، قرار ها رسانه توجه مورد كه آنچه اما
 در را جهـان  اين سـوي   كند مي تالش كه شمالي بود  آمريكاي سياستهاي به نسبت خشم و اعتراض ابراز براي همايشي به

 رياسـت  دوران در امـا  شـد،  مي خوانده آمريكا نفوذ تحت منطقه مهمترين پيشتر التين آمريكاي. باشد داشته خود كنترل
   .شد كشيده به تيرگي بيشتري بود، شده تيره كه شمالي آمريكاي با كشورها اين رابطه اوباما و بوش جمهوري

 انتقاد آمريكا سياستهاي از و رفته تريبون پشت به ديگري از پس يكي التين آمريكاي كشورهاي مذكور رووساي نشست در
  .است دهش افشا "اسنودن ادوارد" توسط كه بود آمريكا جاسوسي هاي برنامه به مربوط اعتراضات مهم بخش. كردند

 آمريكـاي  كـشورهاي  خـشم  اصلي موضوعات مخدر مواد قاچاق با مبارزه جنگ، و عمليات غيرقانوني زير پوشش    جاسوسي،
   .است شمالي آمريكاي به نسبت التين
 خـود  نفتي هاي ستد داد و  تا كرده مي جاسوسي نفتي معامالت امور در واشنگتن اسنودن، جانب از شده فاش اسناد طبق

  . كند نصيب بي را التين آمريكاي كشورهاي و رونق پر را
 كـشورهاي  بين هرگز و است مدني بشر و آزاديهاي   حقوق نقض آمريكا اعمال اين": گفت باره اين در برزيل جمهور رييس
   ".گيرد نمي صورت دوست

 دريافـت  نامزد ريكا،، افشاگر جاسوسي اينترنتي دولت آم     "ادوارد اسنودن " جاري، سپتامبر سال  30 در كه حاليست در اين
 در بـشر  حقـوق  چالش تهديد و  بزرگترين اين": گفت آمريكا جاسوسي عمليات درباره وي. شد بشر حقوق جايزه مهمترين

   ".است ما دوران
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 دمكراسـي  و ديپلماسي به آمريكا پايبندي وي. بود معترض برزيل از بيش حتي هم "موالرس ايوو" بوليوي، جمهور رييس
   .كرد ابراز را آمريكا از كشورش اعتماد سلب منوال به همين نيز  اكوادر.برد سوال زير را
 سياسـت " نـشريه  نويس مقاله مكزيك و  مستقر در  المللي بين سياست مركز در آمريكا ريزي برنامه مدير ،"كارلسون لورا"

 آمريكا در برزيل اگر زيرا كند، به شدت اعتراض   كه داشت حق كامال برزيل جمهور رييس": گويد مي باره در اين  "خارجي
   ".شد مي تنبيه به شدت زد، مي دست جاسوسي عمليات چنين به و داشت جاسوس

 روزمـره  امـري  آمريكا به اعتراض و انتقاد اند، رسيده قدرت به اكوادر و در بوليوي  چپ احزاب كه زماني از" :افزايد مي وي
 اين  در  تحقيق  خواهان كند، مي كمتر اعتراض و وابسته است مريكاآ به "نفتا" قرارداد به خاطر كه مكزيك حتي. است بوده
 بيانيه در و نشست اين در اما اند، گذاشته مسكوت و سرپوش را اسنودن ادوارد افشاگريهاي ها رسانه اگرچه. شده است  باره

 و دوسـت  هايكـشور  ميـان  در خـود  اعمـال جاسوسـي    بـراي  را سـختي  بهاي بايد آمريكا كه شد داده نشان ملل سازمان
  ".بپردازد همسايگانش

 مخـدر  مـواد  قاچـاق  عليه مبارزه بهانه به كه آمريكا ميليتاريستي روشهاي به به شدت  همچنين التين آمريكاي كشورهاي
 خواسـتار  آنهـا . شـمردند  بر كشورهاي شان  در فجايع و كشتار و جنگ رواج سبب و آن را   كردند اعتراض گيرد، مي صورت

 مـسير  ايـن  در مـاري جوانـا    كـردن  قانوني كه بودند معتقد و شدند مبارزه با مواد مخدر    براي مدرن ايحله راه كردن پيدا
  .كرد خواهد كمك
 نظامي حضور زيرا آيد، نمي خوش واشنگتن مذاق به مخدر مواد عليه جنگ به و اعتراض  گويد مخالفت  مي كارلسون خانم

 نظراتـي  كـه  اسـت  حـق  اين آوردن به دست  خواهان التين آمريكاي" :افزايد مي وي. دهد مي كاهش را منطقه در آمريكا
 قابـل  اين كه معتقدند متحدانش و برزيل .باشند مي مختاري خود خواهان آنها. باشد داشته جهاني بزرگ قدرتهاي مخالف

 را منيـت ا عدم اين. باشيم نداشته را خود خصوصي امنيت و محفوظ بودن مسايل     حق ما متمدن دنياي در كه نيست قبول
 جاسوسـي  سـازمانهاي  بـا  پرنـسيبي  هيچگونـه  بـدون  كـه  هـستيم  نيز غيره و "گوگل" و "مايكروسافت" مديون همچنين
   " .كنند مي همكاري

 كـرده  مبـارزه  آن بـراي  ما پيشينيان كه خود حقوق از حاضر است  كه نشان داده  جديد نسل متاسفانه كه است معتقد وي
   .بگذرد اند،
 بـه  ملـل  سـازمان  مقر انتقال خواهان آنها. نبود كشورها اين اعتراض مورد موارد تنها مخدر مواد عليه جنگ و جاسوسي اما

 گفتـه  و بـود  آمريكا به نسبت شده ارايه اعتراضات ديگر از زيست محيط حفظ رعايت عدم همچنين. بودند آمريكا از خارج
  !مي بود ديگر زمين كره سه به نياز كردند، مي زندگي آمريكا مردم مانند جهان در همه اگر شد

 اجـازه  عـدم  طرفـي  از نيـست و   خوب چندان يكديگر با طرف دو رابطه كه دهد مي نشان التين آمريكاي كشورهاي خشم
 بـا  بيـشتر  نزديكـي  و التـين  آمريكـاي  بـا  ها كشور اين فاصله نشاندهنده اروپايي كشورهاي سوي از اسنودن به پناهندگي
 پاسـخ  نيكاراگوئـه  و ونـزوئال  كـشور  دو تنها بود، كرده پناهندگي تقاضاي اسنودن كه كشوري 27 از. است شمالي آمريكاي

   .داد پيشنهاد پناهندگي وي به اسنودن درخواست بدون نيز بوليوي كشور. دادند مثبت
 چـپ  بـه  متمايـل  حكومتهـاي  داراي كه التين آمريكاي با خوبي رابطه كه است مهم آمريكا براي آيا": پرسد مي كارلسون

 متحـدان  دادن قـرار  رودررو براي تالش جاسوسي، افتضاح دفاع از . است منفي پاسخ كه آيد مي نظر به باشد؟ داشته است،
 ماننـد  اي منطقـه  متحدان از استفاده و شوند مي دور  ليبرالي -نو   اقتصاد از كه كشورهايي عليه آزاد بازار پيشبرد در خود

 اثبـات  بـه  را اين التين آمريكاي در بيشتر شكاف ايجاد و خويش كنترل تحت آنها كردن ميليتاريزه براي مكزيك و كلمبيا
   ".رساند مي
 بهتـر  آورد، به دست  را التين آمريكاي مردم دل تا كند تمرين اسپانيايي زبان اينكه جاي به اوباما كه كند مي پيشنهاد وي

  .كند نظر تجديد خود سياستهاي در است
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   است؟ شده تضعيف كاآمري امپرياليسم آيا

 بـه  حتي واشنگتن جهان بدل شده بود كه     در بحثها مهمترين از به يكي  مدتها سوريه براي  به آمريكا نظامي حمله احتمال
  .بود آن انجام به مايل تنهايي

 تحليلگر ،"والرشتاين امانوئل"
 ايـن  در بين المللـي،   سياست

 آيــا كــه پرســش ايــن و بــاره
 تــضعيف آمريكــا امپرياليــسم

 شـاخص  بـه سـه     است، شده
 حمله پيرامون قصد اين   اصلي

  :كند مي اشاره تنبيهي
 از پر بحث مورد  موضوع -1"

ــوده منتظــره غيــر حــوادث  ب
 پيـشنهادي  شـامل  اين. است
 سـالحهاي  تحويـل  بـر  مبني

  .المللي نيز مي شود بين نهاد يك به سوريه شيميايي
  .است بوده باال اي سابقه كم بطور كه آمريكا نظامي حمله به نسبت جهاني مخالفتهاي  ميزان-2
  .شان قرار ندارد اهداف يا منافع جهت در حمله اين كه اند كرده ابراز آشكاراً بازيگران همه  تقريبا-3
 باريست اولين اين كنون تا 1945 سال از كه است اين گيرد قرار توجه مورد بايد كه وجهي مهمترين باال مورد سه ميان از

 روبـرو  كنـد،  مـي  اعالم را خود موافقت معموال كه نمايندگان مجلس در به ويژه  داخلي مخالفتي با چنين  آمريكا دولت كه
  ".است شده قدرتمند روي اين از و داده روي دليل چندين به و سو چند از مخالفت  اين.است شده
 داخـل  در چه مخالفتها بود، خواهد "حدودم" حمله نشان دهد و گفت    نرمش مخالفتها برابر در كرد سعي اوباما آقاي وقتي

   .گرديد ارزيابي نتيجه بي محدود نظامي حمله. يافت شدت خارج در چه و
 آيـا  و است؟ شده نشيني عقب به ناچار آيا است؟ ناتوان اوباما آيا كه آيد مي پيش سوال اين": گويد مي باره اين در امانوئل

   "؟است جهان در آمريكا قدرت كاهش از حاكي اين
   "!سه هر احتماال": دهد مي پاسخ وي

 دههـا  آمريكا متحده اياالت": گويد مي وي. است توجه قابل اوباما ابراز داشته،   ملي امنيت مشاور ،"رودز بنيامين" كه آنچه
 يامپ اين خواهيم نمي ما هم اكنون ، كرده بازي را المللي بين نرمهاي برقراري و جهاني امنيت معماري نقش كه است سال

  ".است كرده گيري كناره كار اين از آمريكا كه برسانيم را
 بـه راحتـي    را خود اهداف اينكه قدرت ديگر آمريكا. دارد متحده اياالت كه است مشكلي دقيقاً اين": امانوئل تاكيد مي كند   

  " .كند ركد را واقعيت اين خواهد نمي يا تواند نمي اوباما كه است اين مشكل اين حال با. ندارد برد پيش
 واقعيـت . داد شـود،  مي گفته يا يافته انتشار كه سخنراني و ها بيانيه به نبايد اهميتي هيچ": همچنين مي گويد   والرشتاين

 سـه  هر ميزان؟ چه به اما رسد، قطر مي  و سعودي عربستان سيا، سازمان سوي از هم مخالفان به دست  سالح كه است اين
 منطقه، در هيچكس براي تقريبا كه كنيد توجه. بيفتد خودشان مخالفان به دست  حهاسال اين كه هستند اين نگران كشور
 كـه بـه   دارنـد  نگرانيهـايي  آنها همه. اسراييليها براي به ويژه  است، بهتر برايشان القاعده از او. نيست اصلي مشكل اسد بشار

 قطـر  بـراي  و عـرب  جهـان  رهبريـت  سعودي عربستان براي ايران، اسراييل سوريه به طور مستقيم مربوط نمي شود، براي       
 نمـي  آمريكـا  رو ايـن  از. دهد مي ترجيح ديگر كس هر بر را اسد است مسلم كه هم مصر ارتش و سعودي عربستان كنترل

  ".دهد چنداني مانور تواند
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  مجازات اعدام در خدمت امنيت نظام
  شهره صابري

  
يا حافظ منافع عمومي قسمتي از آزادي هر فرد را مي گيرد تا ادعا مي شود كه دولت، درمقام نماينده ي رفاه عمومي "

زيرا آزادي بخش ناپذير . تضميني باشد براي حفظ تتمه ي اين آزادي، اما اين تتمه با اجازه ي شما امنيت است نه آزادي
  ".است و با محدود كردن قسمتي از آن همه ي آن به عنوان يك كل ضايع مي شود

  )باكونين(
  

نظام اجتماعي . از انواع خشونت است كه در لباس تعهد به توافقهاي اجتماعي و سنتهاي گنديده تظاهر مي كنداعدام يكي 
مبتني بر مالكيت خصوصي كه دولت از محافظان و نمايندگان آن به شمار مي آيد، براي اعالم تعهد به نظم موجود و اثبات 

قام جويي نسبت به بيچارگان عاصي و قربانيان نابرابريهاي نظام، پيوستگي با گند و كثافت سيستم با ابزار خشونت و انت
  . عرض اندام مي كند

دولت . فقر و نابرابريهاي اجتماعي مهمترين عامل سرباز زدن از روشهاي متعارف امرار معاش براي دستيابي به آسايش است
 كه از قوانين نظام اجتماعي كه محافظ از مجرمان عاصي و سركش كه به نوعي در برابر نظم موجودند هستند مي خواهد

دولت با اعدام و خشونت، احترام و پاسباني خود را نسبت به نظام . نظم مبتني بر مالكيت خصوصي است تخطي نكنند
مبتني بر مالكيت خصوصي و نابرابري اجتماعي اعالم مي كند و با مجازات مجرمان عاصي و ستمديده دست به سينگي و 

اين چه نوع جامعه اي است كه ":ماركس در باره مجازات اعدام مي گويد. ن عصر حجر را اثبات مي كندتعظيم خود به سن
سر آمد روزنامه "وسيله اي بهتر از جالد براي دفاع از خود نمي شناسد و وحشيگري خود را از طريق روزنامه اي كه خود را 

  " مي نامد، به مثابه قانوني ابدي جار مي زند؟"هاي عالم
  

تصميم گيري براي اجراي حكم دو باره فردي كه به دليل حمل يك كيلوگرم مواد مخدر به اعدام محكوم شده بود نشان 
  . دهنده ي سخت دلي حافظان نابرابريهاي اجتماعي در برابر هرگونه تخطي از مناسبات توليدي است
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نوشته؛ حتي با فرض دفاع از » ي اعدام مجددحق زنده ماندن و منع شرع«عمادالدين باقي در بخشي از مطلبي با تيتر 
مجازات اعدام و در چارچوب همين قوانين و فتاوي موجود هم اعدام مجدد فردي كه پس از اجراي حكم زنده مانده، خالف 

  . شرع است
اي  در مساله مورد بحث كه اساسا مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر برساخته نهاد حكومت است نه شرع و حق خصوصي 

هم در كار نيست و به طور 
توان آن را تعطيل  كلي مي

ولي وجود قاعده عام . كرد
حق فرار از مجازات، حتي 
درباره مجازاتهاي ديگر هم 

شگفت . قابل تعميم است
اينجاست كه كساني از 

م . اعدام مجدد عليرضا
گويند كه انتظار  سخن مي

رود دانش حقوقي اوليه  مي
  .و ضروري را داشته باشند

محمد عرفان قاضي ديوان 
عدالت اداري معتقد است 
كه زنده شدن اعدامي از 
موارد سقوط مجازات 

 كه به جرم قاچاق شيشه  كه به نظر بنده، كساني كه در زمينه اجراي مجدد حكم اعدام محكوم عليه وي ادامه داده . نيست
 حكم مجددا اجرا شود اطالع چنداني از قوانين حاكم نبايد اينكنند و معتقدند كه  به اعدام محكوم شده بود اظهارنظر مي

عالوه بر اين تا زماني كه فردي محكوم به اعمال مجازات . ما اصل قانوني بودن جرايم و مجازات را داريم. بر كشور ندارند
  . است به شرطي كه قاضي، حكم وي را به شرط سقوط مجازات صادر نكرده باشد اجراي مجدد اين حكم بالمانع است

در واقع وقتي فردي محكوم به مجازات سلب . زنده شدن فرد اعدامي پس از اجراي حكم جزو موارد سقوط مجازات نيست
مورد اخير از اين فرد سلب حيات نشده بنابراين حكم او كامل اجرا نشده است، . حيات است بايد حكم او كامل اجرا شود

رسد  ضمن اينكه به نظر مي. نبايد حكم اين فرد دوباره اجرا شودكنند  پس اين حرف درستي نيست كه بعضي عنوان مي
  .اند اند و وظيفه خود را به درستي انجام نداده  قاضي اجراي احكام و پزشكي قانوني در اين زمينه قصور كرده 

  
ركس در رد ساختارها براي كنشگران در نظام اجتماعي آفريننده ي الزامهايي براي رسيدن به رفاه و آسايش هستند ما

مجرم تجاوز به حق را به عنوان . اين عملي ناشي از اراده خود وي مي باشد. مجازات حق مجرم است":هگل كه مي گويد
مجازات نفي اين نفي است و در نتيجه تأئيد حقي است كه مجرم خود، آن . جرم او نفي حق است. حق خود اعالم مي كند

بدون شك در اين ":مي نويسد)  فلسفه حق-هگل(". تحميل نموده استرا مورد پشتيباني قرار داده و بر خويشتن
چونكه هگل به جاي اين كه به مجرم به عنوان صرف يك معلول، برده دستگاه قضائي، . فرمولبندي مغلطه اي وجود دارد

گاهي دقيق تر به با ن. نگاه كند، او را به موقعيت يك موجود آزاد كه سرنوشتش را خود تعيين مي نمايد، ارتقاء مي دهد
موضوع ما متوجه مي شويم كه در اينجا، اين ايده آليسم آلماني است كه مثل اغلب نمونه هاي ديگر، به قوانين جامعه 

آيا اين دغلكاري نيست كه به جاي فرد با انگيزه هاي واقعي اش، به جاي محيط و . كنوني قطعيت ماوراء الطبيعه مي بخشد
 يعني يكي از ميان چندين – را" اراده آزاد" فرد را تحت فشار مي گذارند، انتزاعي از شرايط اجتماعي گوناگوني كه
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اين تئوري با تلقي مجازات به مثابه نتيجه اراده خود مجرم، چيزي ! خصوصيات يك انسان را به جاي خود انسان، قرار دهيم
، چشم در مقابل چشم، دندان در )همان نوعحق تالفي با تحميل مجازات از ( قديمي "قانون قصاص"جز بيان متافيزيكي 

صاف و پوست كنده آنكه، مجازات چيزي نيست جز وسيله اي كه جامعه با آن . مقابل دندان، خون در مقابل خون نيست
اما، اين چه نوع . در قبال تخطي و تخلف از شروط حياتي خود، صرفنظر از صفات اين شرط و شروط، از خود دفاع مي كند

ست كه وسيله اي بهتر از جالد براي دفاع از خود نمي شناسد و وحشيگري خود را از طريق روزنامه اي كه خود جامعه اي ا
  " مي نامد، به مثابه قانوني ابدي جار مي زند؟ "سر آمد روزنامه هاي عالم"را 
   

دي محروم كرده است، كساني كه نظام نابرابر مبتني بر مالكيت خصوصي آنان را از رضايت و خرسندي در جامعه ي ما
هم چنين لومپنيسم با توجه به اجبار راههاي رسيدن به رفاه در ستمديدگان و محرومان بيش از ديگر . خاطي مي شوند

قساوت شديد و مقاومت در برابر مجرماني كه هر روز به تعداد آنها اضافه مي . طبقات و سطوح ديگر جامعه رشد مي كند
جرم به نوعي . ارضايتي از نابرابريهاي اجتماعي، و دو قطبي شدن بيش از پيش جامعه استشود، اثبات كننده ي افزايش ن

قساوت در اجراي آن هم نشان دهنده ي ترس از بهم خوردن نظمي است كه ضامن . ابراز نارضايتي از تضاد طبقاتي است
 و افزايش لگام گسيخته ي ثروت هم چنين تضاد طبقاتي. پايداري مناسبات موجود و حافظ منافع غده هاي انگلي است

. طبقات انگلي جامعه و تحت ستم قرار گرفتن شديد محرومان، پايبندي به كار و توليد اجتماعي را تضعيف مي كند
آيا ضرورت ندارد كه، به جاي تجليل و ":ماركس در باره مجازات اعدام و افزايش شمار مجرمان به مجازات اعدام مي گويد

ي كه انبوهي از جنايتكاران را اعدام مي كند تا براي جنايت كاران جديدي كه بوجود مي آيند، جا ستودن جالد يعني كس
  ".باز شود، عميقاً خواستار دگرگوني سيستمي باشيم كه منشاء و منبع تغذيه جرم و جنايت در جامعه است

  
  دهم اكتبر، روز جهاني لغو مجازات اعدام 

در اين تالش طيف گسترده اي از . اي لغو مجازات اعدام صورت گرفته استطي چند دهه گذشته تالشهاي بسيار بر
  .نيروهاي اجتماعي شركت داشته و اين حركت همچنان ادامه دارد

در . طي ده سال گذشته آمار كشورهايي كه مجازات اعدام را از قوانين جزايي خود حذف كرده اند افزايش پيدا كرده است
 كشور جهان مجازات اعدام هنوز 58و مجازات اعدام در قانون و در عمل هستند و در  كشور طرفدار لغ141حال حاضر 

  . شود اعمال مي
اين كشورها . گيرد بيشترين شمار اعدامها در چين، ايران، كره شمالي، عربستان سعودي، پاكستان و آمريكا صورت مي

مها به نسيت جمعيت سنجيده شود، جمهوري اسالمي اگر آمار اعدا.  هستند ن  درصد احكام اعدام در جها93مسئول اجراي 
  .در رده اول قرار مي گيرد
 شمار اعدامها به طور كلي و اعدامهايي كه در انظار عمومي صورت 2010الملل، در ايران از سال  بر اساس گزارش عفو بين

  .سالمي صورت مي گيرد است و باالترين آمار اعدام نوجوانان در جمهوري ا مي گيرد افزايش بسيار پيدا كرده
) ICCPR( در مجمع عمومي سازمان ملل پروتكل دوم اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1989در سال 

. هدف اين پيمان الغاي قطعي مجازات اعدام در تمامي كشورها است. در باره لغو مجازات اعدام را به تصويب رساند
 كه در جهان از نظر تعداد صدور و اجراي حكم اعدام در رتبه هاي اوليه جمهوري اسالمي از حمله كشورهايي است

  .آمارهاي جهاني قرار دارد
را روز )  مهر18( اكتبر 10الملل و سازمان همبستگي جهاني عليه مجازات اعدام روز   سازمان عفو بين2002در سال 

  . جهاني مبارزه با مجازات اعدام اعالم كردند
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  ...بگيرانكارگران و مزد

  چالشهاي معلمان در مهر ماه
  فرنگيس بايقره

  

  آمار معلمان ممنوع التدريس معلوم نيست

پس از انتشار گزارشي در مورد شمار معلمان ممنوع التدريس، سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بيـان اينكـه آمـاري از                       
ي پيگيري وضعيت شان به آمـوزش و پـرورش مراجعـه    تعداد معلمان ممنوع التدريس ندارم، گفت؛ اين گروه از معلمان برا        

 .كنند

 85 هزار نفر مي رسد و پيگرد آنهـا از سـال             5، تعداد معلمان ممنوع التدريسي در كل كشور به            "روزنامه بهار "به گزارش   
شروع شد؛ پس از تجمعات معلمان در برابر مجلس و در اعتراض به اجرا نشدن قـانون مـديريت خـدمات كـشوري توسـط                        

در پي ايـن تجمعـات، تعـداد        .  برگزار شد  "كانون صنفي معلمان  " و   "سازمان معلمان ايران  "دولت كه به دعوت دو تشكل         
 هـايي كـه در     و پـرورش شـدند و در كنـار پرونـده            قابل توجهي از فعاالن صنفي گرفتـار احكـام قـضايي و اداري آمـوزش                

بدوي رسيدگي به تخلفات اداري، احضار و بـا اسـتناد بـه همـان               دادگاههاي انقالب براي آنها تشكيل شد، توسط هياتهاي         
  .احكام دادگاههاي انقالب براي آنها احكامي صادر شد

، علي اصغر فاني، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان معلـم                   "فارس"اكنون به گزارش    
  . آمار دقيقي از اين افراد ندارمممنوع التدريس در آموزش و پرورش وجود دارد، مي گويد؛

وي ادامه مي دهد؛ دادگاه تخلفات اداري آموزش و پرورش ماموريت پيدا كرده است تا پرونـده هـا را بررسـي كنـد، البتـه                          
  .فرهنگياني كه داراي چنين مشكلي هستند به آموزش و پرورش مراجعه كنند تا اين موارد را پيگيري كنيم

 كه ممنوع التدريس شدن معلمان ياد شده از سوي كدام ارگان است، گفت؛ از سوي نهادهـاي  فاني در پاسخ به اين پرسش   
  .مختلف است، اما به موارد مربوط به دادگاه تخلفات اداري آموزش و پرورش زودتر رسيدگي مي كنيم
  .يعاً رسيدگي مي كنيموي تاكيد كرد؛ فرهنگيان ممنوع التدريس به آموزش و پرورش مراجعه كنند و ما نيز به كارشان سر

  

  محكوميت دبير كل سازمان معلمان ايران به تحمل پنج سال حبس

 سال حـبس محكـوم      5 دادگاه انقالب اسالمي به تحمل       28عليرضا هاشمي، دبير كل سازمان معلمان ايران از سوي شعبه           
ي عليه نظام جمهوري اسالمي عنـوان  اتهام وي اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور و فعاليت تبليغ            . شد

  .شده است
 قانون مجازات اسالمي 610 دادگاه انقالب اسالمي به رياست قاضي مقيسه، آقاي عليرضا هاشمي را مشمول ماده        28شعبه  

  . سال حبس با احتساب ايام بازداشت محكوم كرده است5دانسته و او را به تحمل 
اين تجمع با هدف اعتراض به اجرا . در مقابل مجلس شوراي اسالمي دستگير شد 1385عليرضا هاشمي اولين بار در اسفند 

نشدن قانون مديريت خدمات كشوري از سوي دو تشكل سازمان معلمان ايران و كانون صنفي معلمـان ترتيـب داده شـده                      
 دادگـاه انقـالب   28دبير كل سازمان معلمان ايران به خاطر پرونده اي كه در آن موقـع تـشكيل شـد، از سـوي شـعبه                    .بود

  . سال حبس محكوم شد3اسالمي به تحمل 
  

   به مناسبت آغاز سال تحصيلي) تهران(بيانيه كانون صنفي معلمان ايران 

به مناسبت آغاز سال تحصيلي و همزماني آن بـا صـدور            ) تهران(، كانون صنفي معلمان ايران      "خبرگزاري هرانا "به گزارش   
كـانون  ": در اين  بيانيه از جملـه آمـده اسـت   . اي صادر كرده است نفي معلمان بيانيه احكام سنگين قضايي براي فعاالن ص   
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تدبيريهاي مجريان دولت قبل      بهبود شرايط نابسامان فعلي كه ناشي از بي       : براين باور است كه   ) تهران(صنفي معلمان ايران    
 اقتصادي جامعـه، مـورد توجـه دولـت          و هرچند، حل معضالت   . است، همدلي و هماهنگي مسووالن هر سه قوه رامي طلبد         

قرارگرفته، ليكن روشن است بدون توقف اجراي احكام قضايي مذكور و برطـرف نمـودن محـدوديتهاي ايجـاد شـده بـراي                       
نهادهاي مدني و كنشگران صنفي، تالشهاي دولت تدبير و اميد براي خروج از شرايط بحراني كنوني، راه به جـايي نخواهـد              

  .ت، پشتوانه مردمي خود را از دست خواهد دادبرد و بي شك اين دول
هاي برحق زير را درآستانه ورود به سال تحـصيلي جديـد، نـشانه توجـه      براين اساس كانون صنفي معلمان، تحقق خواسته       

  : نمايد مسووالن كشور به افكار عمومي فرهنگيان و توجه راستين آنان به اين بخش تاثيرگذار جامعه تلقي مي
 اجراي حكم زندان براي آقايان علي اكبر باغاني دبيركل كانون صنفي معلمان و محمـود بهـشتي لنگـرودي،                     توقف فوري  -

  .بازرس و سخنگوي اين تشكل
  . از معلمان فعال در نهادهاي صنفي كشور… رفع كليه احكام مبتني بر حبس تعليقي، تبعيد و-
  .دوده زماني قابل قبول پايان بخشيدن به دوره حبس تمامي معلمان زنداني دريك مح-
  . رفع محدوديتها و موانع فراقانوني براي فعاليتهاي قانوني و آزادانه نهادهاي صنفي فرهنگيان-

 ها، نويد بخش بازگشت فضاي امنيت و اعتـدال در جامعـه، بـه                شك اتخاذ تصميمهاي مدبرانه براي تحقق اين خواسته         بي  
  .خصوص در بين فرهنگيان كشور خواهد بود

  

   انيه سازمان معلمان ايران به مناسبت آغاز سال تحصيليبي

در ايـن بيانيـه، سـازمان معلمـان ايـران      . سازمان معلمان ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد بيانيه اي منتشر كـرد  
و از جملـه     برشـمرده    " انتقـاد  –با تكيه بر اصل مطالبه محوري  و دوگانه حمايت           "خواسته هاي خود از دولت روحاني را          

خواهان آزادي معلمان  زنداني، تشكيل شوراي عالي معلمان، اجازه فعاليت به تشكلها و نهادهاي مدني و استقالل آموزش و 
: تشكل ياد شده همچنـين خواسـتار آن شـده اسـت كـه        .   در آن شده است    "نهادهاي غيرمسوول "پرورش و عدم  دخالت      

 از نگاه محافظه كارانه كه رويكرد حفظ وضع موجود را دنبال مي كند، اعتمـاد      و البته به دور    "اعتدال"ضمن رعايت اصل    "
  ".به نفس و جرات نقد و نقادي در فضاي مايوس و طوفان زده آموزش و پرورش احيا شود

  
  احضار هاشم خواستار براي اجراي حكمي كه به او ابالغ نشده

 آزاد شده بـود، بـه دليـل    90ل دوسال زندان در تابستان سال هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال مدني كه پس از تحم 
نوشتن نامه هاي انتقادي در زمان حبس خود در زندان وكيل آباد مشهد توسط دادگاه بدوي به شش ميليون تومان جريمه 

كمپين "آقاي خواستار به    . نقدي، سه سال ممنوع الخروجي و سه سال ممنوعيت از فعاليتهاي اجتماعي محكوم شده است              
 گفت كه حكمش توسط دادگاه تجديد نظر صادر شده است، اما اين حكم به او و يا وكـيلش ابـالغ       "بين المللي حقوق بشر   

  .نشده و مقامات قضايي از او خواسته اند كه براي اجراي حكمش خود را معرفي كند
م دادگاه تجديد نظر صادر شده است، امـا          مرداد ماه دريافت كردم، حك     9طبق نامه اي كه در تاريخ       ": هاشم خواستار افزود  

وكيلم براي پيگيري حكم به دادگاه رفته، اما آنها به او گفته اند كه . متاسفانه حكم نه به من و نه به وكيلم ابالغ نشده است
  ".حكم را نشان نمي دهند و فقط بايد خودم براي اجراي حكم بروم

في معلمان مشهد كه در هنرستان كشاورزي تدريس مي كرد، در تـاريخ  هاشم خواستار، معلم بازنشسته و رييس كانون صن      
 دوباره  88 شهريور   25وي در تاريخ    .  ميليون توماني آزاد شد    35   دستگير و بعد از يك ماه و نيم با وثيقه          1388 خرداد   25

دگاه تجديد نظر حكم بازداشت و به زندان وكيل آباد مشهد منتقل و در دادگاه بدوي به شش سال حبس محكوم شد كه دا
  . از زندان وكيل آباد مشهد آزاد شد1390او تابستان . را به دو سال حبس كاهش داد
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آقاي خواستار همچنين اطالع داد كه خانم صديقه مالكي، همسرش از اتهام تبليغ عليه نظام و تشويق اذهـان عمـومي بـه                       
همسرم را تبريه كردند، امـا در مـورد   ": او گفت. شده استدليل مصاحبه با رسانه ها در زمان زنداني بودن همسرش تبريه            

  ".تبريه او نيز كاغذي نشانمان نداند و فقط شفاهي گفتند كه او تبريه شده است
  

  اعتراض معلمان پاره وقت در مقابل اداره آموزش و پرورش در شهر كرد

 مهـر مـاه در      14ل و بختيـاري روز يكـشنبه         معلم پاره وقت استان چهار محا      150، بيش از    "آژانس ايران خبر  "به گزارش   
. مقابل اداره آموزش و پرورش استان در شهركرد تجمع كردند و اعتراض خود را به وضعيت نامشخص كارشان ابراز داشتند                   

 سال است كه تبديل وضعيت آنها در هاله اي از ابهام است و مرتب به آنها دروغ                  5به گفته نمايندگان اين معلمان، بيش از        
 هزار تومان مجبورند در دورترين نقاط استان تدريس كنند و اگر انـدك              300اين معلمان با حقوقي معادل      . ته مي شود  گف

  . اميد تبديل وضعيت به نيروهاي رسمي وجود نمي داشت، هرگز تن به اين كار نمي دادند
علم رسمي شود، اما اكنـون كـساني         سال پيش هر معلم پاره وقت مدت زيادي طول نمي كشيد تا م             5الزم به ذكر است تا      

اعتراض معلمان در مقابل آموزش و پرورش همراه با .  سال مستمر كار مي كنند، ولي استخدام رسمي نيستند      5هستند كه   
  . مرتب از ميان معلمان به گوش مي رسيد"نيكخو برو گمشو "صداي شعار . شعار عليه آموزش و پرورش استان بود

  
  ليارد اعتبار نوسازي مدارس كجا خرج شده؟ مي4000: نماينده مجلس

بايد از سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور تحقيـق     ": نماينده مجلس از شهرستانهاي پيرانشهر و سردشت گفت       
  ".و تفحص شود

هنوز با  هزار كالس درس در كشور وجود دارد كه 150: وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب گفت رسول خضري در گفت 
 در اختيار سـازمان نوسـازي، توسـعه و تجهيـز            90 ميلياردي كه در سال      4000 شوند، سوال اينجاست كه       بخاري گرم مي  

  مدارس داده شده است، چگونه و كجا خرج شده است؟
، چرا اين همه  اند دانم با اين اعتباري كه در اختيار سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس قرار داده نمي : وي تصريح كرد

  كالس درس با اين وضعيت در كشور وجود دارد؟
بايـد ايـن   : خضري با تاكيد بر اينكه بايد از سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس تحقيق و تفحص صورت گيـرد، افـزود     

  . ميليارد چگونه هزينه شده است4000تحقيق و تفحص انجام شود تا ببينيم آن 
 تفحص از سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس بايد در كميسيون آمـوزش و تحقيقـات                 تحقيق و : وي خاطر نشان كرد   

  .مجلس مطرح شود و به طور حتم اولين نفري خواهم بود كه اين طرح را امضا مي كنم
  

   ميليارد تومان به حساب وزارت آموزش و پرورش براي تجهيز وسايل گرمايشي مدارس100واريز 

 ميليارد تومان به آموزش و پـروش بابـت تجهيـز            100مقرر شد كه    : و تحقيقات مجلس گفت   سخنگوي كميسيون آموزش    
  .سيستم گرمايشي مدارس كل كشور پرداخت شود

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عبدالوحيد فياضي، نماينده مردم نور و محمود آباد با اشاره به پيگيري كميسيون آمـوزش در                 
بنا به قانون بودجه قرار بود كه شركت گـاز بـراي تجهيـز سيـستم                :  اظهار داشت   ،خصوص تجهيز وسايل گرمايشي مدارس    

 ميليارد تومان است را به آموزش و پـرورش         200 ريالي هزينه گاز كه رقمي معادل        100گرمايشي مدارس از محل افزايش      
  .پرداخت كند كه متاسفانه اين مهم محقق نشد

 ميليارد تومان به آموزش و پـروش        100تحقيقات مجلس، نهايتاً مقرر شد كه       با پيگيريهاي كميسيون آموزش و      : وي افزود 
، سرپرسـت وزارت    "فـاني " اي كـه بـا        همچنين در جلـسه   . بابت تجهيز سيستم گرمايشي مدارس كل كشور پرداخت شود        

  . مهرماه اين مبلغ به حساب اين وزارتخانه واريز شود29آموزش داشتيم قرار شد كه 
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  ١٣٩٢ اعتراضی کارگران و مزدبگيران در مھر برخی از حرکتھای
  زينت ميرهاشمي:گردآوري و تنظيم

  
تن از كارگران اخراجي شـهرداري      100 مهر بيش از     1روز دوشنبه   

به . سقز در اعتراض به اخراجشان در مقابل شهرداري تجمع كردند       
گزارش ايـران كـارگر، كـارگران اخراجـي در ايـن تجمـع از عـدم                 

يـن شـهر بـه خواسـته هايـشان خـشمگين و             پاسخگويي شهردار ا  
  .معترض بودند

  
به گزارش ايران كارگر، جمعي از كارگران شركت پروفيل ساوه روز       

 مهر در اعتراض به مخالفـت كارفرمـا بـا تائيـد مـشاغل             1دوشنبه  
سخت و زيان آور در اين شركت درمقابل اداره كار شهرستان ساوه            

  .دست به تجمع اعتراضي زدند
  

 مهر، بازنشستگان صنعت فـوالد كرمـان در خيابـان          1ه  روز دوشنب 
به گزارش سايت سـازمان مجاهـدين       . اقبال اين شهر تجمع كردند    

خلق، اين بازنشستگان در اعتراض به سر دوانده شدن توسط مقامات ذيربط حكومتي و عدم پرداخت مطالبات معوقه خـود                  
  .نعت فوالد دست به تجمع اعتراضي زدنددر خيابان اقبال اين شهر در مقابل اداره بازنشستگان ص
  

 مهر كارگران شـهرداري و كارمنـدان آتـش نـشاني            3روز چهارشنبه   
بنـا بـه گزارشـات      . انديمشك جلـوي درب شـهرداري تجمـع كردنـد         

دريافتي، كارگران مذكور حقوق شان چند ماهي عقب افتاده و در اين   
  .دماه را دريافت مي كنن 1چند سال هر چند ماه فقط حقوق 

  
عليرغم حضور گسترده پليس گروه كثيري از مردم اراك پـانزدهمين           

 مهــر عليــرغم محــدوديتها و 6تجمــع اعتراضــي خــود را روز شــنبه 
آنها پالكاردهايي با خود بـه همـراه داشـتند       . ممنوعيتها برگزار كردند  

اراك بـاالترين  . كه در آن نوشته بود؛ مردم اراك نفـس مـي خواهنـد          
  .طان استشهر كشور داراي سر

  
 مهر كارگران اخراجي مسكن مهـر سـقز در اعتـراض بـه              6روز شنبه   

اخراجشان در مقابل ساختمان شركت مـسكن مهـر سـقز دسـت بـه               
به گزارش ايران كارگر، كارگران در اين تجمـع         . تجمع اعتراضي زدند  

  .خواستار برگشتن به سركار خود شدند
  

 مهـر در مقابـل وزارت ورزش        8جموعه ورزشـي آزادي روز دوشـنبه        جمعي از پرسنل م   به گزارش سايت ورزش هرمزگان،      
  .به گزارش فارس اين كاركنان خواهان پرداخت حق و حقوق خود هستند. تجمع كردند
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در محل پروژه تجمـع كردنـد و خواسـتار سـرعت     ) تهرانسر( متقاضي مسكن ويژه تهران 700 مهر بيش از 9روز سه شنبه   

اين پروژه بـيش از     ) تهرانسر(به گزارش فارس؛ به گفته متقاضيان مسكن ويژه تهران          . ندساخت اين واحدهاي مسكوني شد    
تجمع كنندگان اعالم كردند كه نماي بيروني واحـدهاي مـسكوني تهرانـسر             . يك ماه است كه هيچ پيشرفت فيزيكي ندارد       

  .تمام شده است اما وقتي داخل پروژه مي شويم در اين واحدها هيچ اقدامي نشده است
  

 مهر در مقابل درب ورودي كارخانه واقع در شـهرري           10كارگران كارخانه مجتمع صنعتي سيمان تهران در روز چهارشنبه          
 اين كارگران معترض به عـدم دريافـت مزايـاي           آژانس ايران خبر،    به گزارش   . محله غني آباد تجمع اعتراضي برگزار كردند      

عترض بوده و تهديد كردند در صورتي كه تا چند روز آينده طلب آنهـا               اضافه كاري خود از سه ماه گذشته تاكنون سخت م         
  .پرداخت نشود كليه كارگران كارخانه را با خود همراه كرده و كار را زمين گذارده و دست به اعتصاب خواهند زد

  
به گزارش اتحاديه .   مهر دست به تجمع در مقابل اداره كار شهرستان قروه زدند10كارگران فوالد زاگرس در روز چهارشنبه 

آزاد كارگران ايران، همزمان با برگزاري جلسه هيات حل اختالف اداره كار شهرستان قروه، كارگران شركت فـوالد زاگـرس                    
  .دست به تجمع در مقابل اين اداره زدند و خواهان تحقق خواسته هاي خود شدند

مبني بر بازگشت بـه كـار و دريافـت كليـه مطالبـات      كارگران شركت فوالد زاگرس اعالم كردند تا رسيدن به خواست خود  
  .معوقه از كارفرما، لحظه اي از پاي نخواهند نشست

  
ماه حقوق، در مقابـل اداره كـل   11 مهر در اعتراض به اخراج و عدم دريافت بيش از        11كارگران ماشين لنت روز پنجشنبه      

 مـاه  11ايلنا؛ علت تجمع كـارگران، اعتـراض بـه تعويـق     به گزارش . تعاون كار و رفاه اجتماعي استان سمنان تجمع كردند       
  . نفرشان در آستانه بازنشستگي قرار دارند5 تن از كارگراني است كه 20حقوق و همچنين اخراج 

اين كارگران عالوه بر اين كه يازده ماه حقوق از كارفرما طلب دارند، چهار سال عيدي، سنوات و حق بن خود را نيز دريافت 
  .دان نكرده 

  
گهر بر اثر تصادف جـان خـود را از     مجتمع گل-گهر در محور سيرجان   مهر يكي از كاركنان شركتهاي گل 14روز يكشنبه   

به گزارش فارس . رو شد كاري مسئوالن در دوبانده كردن اين جاده رو به  دست داد كه اين مساله با اعتراض كارگران به كم     
گهـر بـا خـودروي        شاهد تصادفي ديگر بود و يكي از كاركنان شـركتهاي گـل           گهر    آهن گل   محور سيرجان به مجتمع سنگ    

  .سواري پژو هنگام سبقت و انحراف به چپ در برخورد با كاميون جان خود را از دست داد
  

نباتي جهان به منظور تبديل وضـعيت ايـن كارخانـه در مقابـل آن                  مهر، تعدادي از كارگران كارخانه روغن      14روز يكشنبه   
به گزارش فارس، يكي از كارگراني كه در اين تجمع حضور داشت اظهار داشت؛ هر هفته يك تصميم جديدي . دندتجمع كر

شود و مدير عامل شركت در مدت چهار ماه فقط يكبار به مدت چند ساعت در كارخانه حـضور پيـدا                   در كارخانه گرفته مي   
  .مي كند

  
به گزارش روزنامه شرق . دان مقابل وزارت نفت دست به تحصن زدند مهر، بازنشستگان پااليشگاه نفت آبا14روز يكشنبه 

  .كنند بار نيست كه اين بازنشستگان آرام و ساكت در مقابل وزارت نفت تحصن مي اين اولين
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 مهر جمعي از كارگران ذوب آهن اصفهان در شهركرد در خيابان سعدي غربي حد فاصل چهار راه فردوسي 14روز يكشنبه 
بر اساس گزارشات دريافتي اين تجمع ترافيك . نما تجمع كرده و باعث شدند تمامي اين مسير بسته شودو سه راه سي

 ساعت در شهر ايجاد نمود به گفته شاهدان عيني اين اعتراض در پي پرداخت نشدن سه ماه حقوق 4زيادي را براي مدت 
  .اين كارگران بازنشسته انجام گرفته است

  
مهر، كارگران اخراجي شركت پونل در پاكدشت در ادامه اعتراض به انحالل شركت 15روز دوشنبه به گزارش ايران كارگر، 

و اخراج همه كارگران، در مقابل دادسراي پاكدشت دست به تجمع زده و خواستار صفر صفر مطالبات معوقه و سنوات خود 
  .ل تاكنون در اعتصاب مي باشند شهريور امسا9اين كارگران از . و همچنين خواهان بازگشت به كار گرديدند

  
 مهر در مقابل دفتر شركت شهر سالم واقع در ميدان آرژانتين 15كارگران و كارمندان شهرداري تهران در روز دوشنبه 

ا به گزارش آژانس ايران خبر، اين كارگران و كارمندان دليل تجمع و اعتراض خود ر. تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند
  .عدم تحقق وعده هاي مسئوالن شركت شهر سالم اعالم كردند

  
 مهر، كارگران كارخانه چوب محسن وابسته به يك نهاد حكومتي بخشي از جاده ارتباطي شهركرد به 15روز دوشنبه 

 ماه 7 حاضر به گزارش ايران كارگر، اين كارگران كه در حال. خوزستان را بسته و مانع از تردد خودروها در اين مسير شدند
  .است حقوقي دريافت نكرده اند در بالتكليفي به سر برده و كارفرمايان آنها نيز توضيح قانع كننده اي نمي دهند

  
به گزارش .  مهر در مقابل ساختمان شركت مخابرات ايران  تجمع كردند15كارگران مخابرات روستايي در روز دوشنبه 
 هزار كارگزار مخابرات روستايي در 9شد به نمايندگي از   تن تخمين زده ميايلنا، كارگران معترض كه تعدادشان صدها

 قانون 86 از رديف 62سراسر كشور به تهران آمدند و با تجمع مقابل ساختمان شركت مخابرات ايران خواستار اجراي بند 
  . شدند92بودجه سال

  
به گزارش . ركزي شركت دست به تجمع زدند مهر در جلوي دفتر م16آردل در روز سه شنبه لوازم خانگي كارگران 

 ماه بيمه خود دست به تجمع 10اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران آردل در اعتراض به تعويق پرداخت سه ماه حقوق و 
به دنبال اين تجمع اعتراضي روز .  پارك ساعي زدند–اعتراضي در برابر دفتر مركزي اين شركت واقع در خيابان ولي عصر 

  .د يك ماه از سه ماه دستمزد معوقه آنان به حساب شان واريز شدبع
  

به گزارش بهار .  مهر در مقابل اداره كار پاكدشت تجمع كردند16كارگران شركت شيميايي فلزي خاور در روز سه شنبه 
  .ايران اين كارگران خواستار بازگشت به كار شدند

  
ن دومين روز از تجمع اعتراضي كارگران در مقابل مراكز مخابرات روستايي  مهر، در پايا17به گزارش ايلنا، روز چهارشنبه 

 هاي معترضان در خصوص پوشش مستمر بيمه اي و  كشور، مسئوالن مذاكره كننده از جانب شركت مخابرات با خواسته
  .انعقاد قرارداد مستقيم كار با آنها موافقت كردند

  
نندگان و كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران با لباس فرم در مقابل  نفر از را200 مهر، بيش از 18روز پنجشنبه 

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين كارگران خواهان . ساختمان اصلي شهرداري تهران دست به تجمع اعتراضي زدند
 شهرداري تهران است شركت واحد تهران يكي از شركتهاي زير مجموعه. اعمال افزايش ده درصدي حقوقهاي خود هستند
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اما شهرداري تهران از اعمال حقوق و ساير مزايايي كه به كارگران و كارمندان شهرداري تعلق مي گيرد در مورد كارگران و 
  .رانندگان شركت واحد خودداري مي كند

  
ي فيرمكو و  مهر تعدادي از رانندگان سيستم حمل و نقل پتروشيمي بندر امام كه كارگران شركتها18روز پنجشنبه 

به سر كار مي رساندند، به علت عدم پرداخت دستمزد و حقوق معوقه دست به اعتصاب ) طبق قراردادهاي قبل(شاخص را 
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، در نتيجه اين . زدند و از آوردن و بردن كارگران به محل كار خودداري كردند

  .بر سر كارهاي خود حاضر شونداعتصاب تعدادي از كارگران نتوانستند 
  

 مهر در 18كارگران و كارمندان شاغل در پژوهشگاه نيرو كه يكي از زير مجموعه هاي وزارت نيرو است روز پنجشنبه 
به گزارش ايران كارگر، . مقابل ساختمان آن واقع در انتهاي خيابان دادمان شهرك غرب تجمع اعتراضي برگزار كردند

در پي ازدحام . اد سرويس رفت و برگشت كاركنان كه به تازگي انجام شده سخت معترض بودندكارگران به لغو قرارد
كارگران در خيابان دادمان چندين واحد گشتي نيروي سركوبگر انتظامي سريعاً به محل آمده و با حمله و هجوم به 

ار در اعتراض را دستگير و به نقطه نامعلومي  تن از كارگران جلود3كارگران بي دفاع با تهديد و زور آنها را متفرّق كرده و 
  .انتقال دادند

  
 مهر، كارگران اخراجي كارخانه فوالد زاگرس از تالش مالكان كارخانه براي خروج ضايعات چدني براي 18روز پنجشنبه 

 كارگران اخراجي به گزارش ايلنا، نماينده. دهند فروش و ممانعت كارگران با حمايت نيروي انتظامي از اين اقدام خبر مي
كارخانه ذوب آهن فوالد زاگرس در اين باره گفت، كارفرما قصد داشت ضايعات چدني را از كارخانه خارج كند و هنگامي 

نهايت نيروي    كارگر اخراجي كارخانه رو به رو شد از نيروي انتظامي كمك خواست كه در 30كه با ممانعت بيش از 
  .ادانتظامي نيز، حق را به كارگران د

  
 مهر تعدادي از كارگران شاغل در كارگاههاي واقع در قزوين نسبت به عدم پرداخت حقوق عقب 18صبح روز پنجشنبه 

به گزارش ايران كارگر، تجمع . مانده و اخراج همكارانشان در محوطه وزارت كار واقع در خيابان آزادي تجمع كردند
  .بودند و حاضر به ترك آنجا نبودندكنندگان بر روي صندليها نشسته و منتظر وزير كار 

  
 مهر، كارگران واگن پارس همزمان با حضور وزير كشور در اراك در 20روز شنبه 

 كارگران  به گزارش ايلنا، تعويق در پرداخت حقوق. محوطه اين كارخانه تجمع كردند
يكي از مشكالتي است كه هر ماه با واريز بخشي از مطالبات كارگران به طور موقت 

شود اما تمامي مشكالت كارگران مربوط به تأخير پرداخت حقوق نيست  فع مير
ترين خواسته كارگران اين شركت به شمار  بلكه بقاي واگن پارس اولين و مهم

  .رود مي
  

 مهر گروه كثيري از مردم اراك هفدهمين تجمع اعتراضي خود را 20روز شنبه 
آنها . برگزار نمودند) باغ ملي(عليرغم محدوديتها و ممنوعيتها در ميدان شهدا 

پالكاردهايي با خود به همراه داشتند كه نسبت به آلودگي هوا اعتراض كرده و 
خواهان رسيدگي به وضعيت موجود شدند در پالكاردهاي مردم اراك نوشته شده 

رژيم . بود؛ اراك باالترين شهر كشور داراي سرطان، مردم اراك نفس مي خواهند
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مع مردم، تمامي پياده روهاي ميدان شهدا را جهت ممانعت از تج
تخريب كرده تا مانع تجمع اعتراضي مردم شود، ولي عليرغم تمامي 
اقدامات مردم براي هفدهمين بار تجمع اعتراضي خود را برگزار 

  .نمودند
  

تعدادي از رانندگان تاكسي شهرك نگين در اعتراض به تغيير ايستگاه 
 مهر 21بان آرامگاه نكا در روز يكشنبه تاكسي از خيابان علميه به خيا

به گزارش فارس، با خودداري رانندگان تاكسي در . اعتصاب كردند
حمل مسافران به شهرك نگين، تعدادي از مسافران و شهروندان نكايي 

  .نيز بر اين باورند كه انتقال اين ايستگاه به جاي ديگر تنها در طول مسافت مسافرين تاثير نامطلوب دارد
  
به .  مهر در مقابل دفتر كارخانه در سعادت آباد تهران تجمع كردند22ارگران شركت صنعتي ساراوال در روز دوشنبه ك

گزارش ايران كارگر مديران شركت ساراول در پي كاهش توليد كارخانه و براي كاهش هزينه ها اقدام به اخراج كارگران 
  . دكرده اند كه همين امر سبب اعتراض شديد كارگران ش

  
هيات حل اختالف اداره كار  مهر 23پس از گذشت بيش از سه ماه از اخراج كارگران فوالد زاگرس، روز سه شنبه 

  . شهرستان قروه راي به ابقا به كار اين كارگران و پرداخت كليه معوقات آنان داد
ري از كار خود اخراج شدند و كارفرما  تير ماه سالجا18 كارگر فوالد زاگرس 235به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 

تالش كرد با همكاري  استانداري كردستان و اداره كار به طور غير قانوني اين كارگران را به بيمه بيكاري وصل كند اما 
كارگران فوالد زاگرس بيش از سه ماه . كارگران فوالد زاگرس در مقابل خواستهاي كارفرما و اداره كار ايستادگي كردند

رزه اي متحد و قدرتمند را به پيش بردند و با ايستادگي در مقابل انواع تهديدها و فشارهاي مختلف اجازه نداند حقوق مبا
  . انساني شان قرباني بند و بست كارفرما و حاميانش شود

  
اير مزايا در جمعي از كارگران قرار دادي كارخانه آلومينيوم المهدي با امضاي طوماري، خواستار يكسان سازي حقوق و س

 تن از كارگران 600 مهر ايلنا، در اين طومار كه به امضاي 24به گزارش روز چهارشنبه . رابطه با بدي آب و هوا شدند
متخصص قرار دادي شاغل در كارخانه آلومينيوم المهدي بندرعباس رسيده، آمده است؛ ما كارگران كارخانه آلومينيوم 

كسان سازي حقوق و ساير مزاياي قانوني خود در زمينه بدي هوا هستيم، ولي گير ي سازي المهدي، مدتهاست كه پي
اين كارگران در چندين نوبت با تجمع در مقابل  .متاسفانه اين خواسته صنفي و قانوني ما تاكنون محقق نشده است

  .اند كارخانه و نهادهاي دولتي خواستار رفع مشكالت شان شده 
  

 تن از كارگران و عدم تمديد قرارداد ها روز 45 پلي تن سنندج در اعتراض به اخراج جمعي از كارگران كارخانه لوله
به گزارش آژانس ايران خبر، اين .  مهر در مقابل درب اين كارخانه در سنندج تجمع اعتراضي برگزار كردند25پنجشنبه 

رده و خواستار باال بردن سطح كارگران اخراجي چندي پيش به پايين بودن حقوق شان به مديريت كارخانه اعتراض ك
حقوق شان شدند ولي مدير كارخانه بجاي پاسخگويي و رسيدگي به خواست كارگران محروم از تمديد قرارداد با كارگران 

  .خودداري و عمال آنها را اخراج كرد
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ن تجمع عليرغم اي.  مهر، مردم اراك در ميدان شهداي شهر اين شهر تجمع هفتگي خود را برگزار كردند27روز شنبه 
رژيم با انواع ترفند ها مثل كندن . حضور گسترده پليس و تخريب پياده روها و حضور معصومه ابتكار در اراك صورت گرفت

اما مردم اراك تا . سنگفرش باغ ملي و گوني كشيدن دور ميدان و حفر جاله و خندق ايجاد مانع براي تجمع مردم مي كند
  .شهر صورت نگيرد، هر هفته به تجمع اعتراضي خود ادامه خواهند داداقدام عملي براي بهبود هواي 

  
 مهر در اعتراض به عدم يكسان سازي حقوق كارگران اين كارخانه، 27كارگران آلومينيوم المهدي در بندر عباس روز شنبه 
ين تجمع طوماري را كه به گزارش ايران كارگر، كارگران معترض در ا. در محل اين كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند

  . كارگر متخصص اين كارخانه امضا شده را براي تحويل به استانداري تهيه كردند600توسط 
  

به .  كارگر پتروشيمي بيستونِ كرمانشاه در مقابل اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند300 مهر بيش از 27روز شنبه 
 حقوقشان و همچنين عدم امنيت شغلي در اين شركت اعتراض گزارش بهار ايران، كارگران به پرداخت نشدن سه ماه

  . كردند
  

به گزارش آژانس ايران خبر، جمعي از كارگران شركت چدن نت واقع در شهرك صنعتي عباس آباد در تهران روز يكشنبه 
تجمع كنندگان اكثريت .  ماه حقوق معوقه خود شدند4 مهر در مقابل اداره كار پاكدشت دست به تجمع زده و خواهان 28

زنان كارگر بودند كه به شرايط سخت كاري و حقوقهاي پايين و متقابالً از بي عملي ارگانهاي ذيربط دولتي در اين خصوص 
  معترض بودند

  
 مهر در 28پرستاران بيمارستان خميني در اعتراض به كمبود پرسنل پرستاري و اضافه كاري اجباري در روز يكشنبه 

به گزارش ايلنا، كمبود پرسنل در بيمارستان خميني به علت دارا بودن بخشهاي  . تجمع كردندمحوطه اين بيمارستان
تر است و به دليل حاد بودن كمبود پرستار، بيمارستان به  تخصصي و غير تخصصي نسبت به مراكز درماني ديگر حاد

  .دهد كه اين با قوانين شغل پرستاري مغاير است پرستاران اضافه كار اجباري مي
  

 مهر در اعتراض به عدم دريافت حق سختي كار، 29در روز دوشنبه ) شركت كارفرما(كارگران پيماني پتروشيمي فجر 
دست از كار » رامپكو«كوتاه بودن مدت زمان قرارداد و همچنين ناعادالنه بودن آيين نامه انضباطي شركت پيمانكاري 

 درصد مزد پايه است 22قول داده بود حق سختي كار كه معادل به گزارش ايلنا، مدير عامل پتروشيمي فجر . كشيدند
  .همراه با حقوق مهر ماه به كارگران پرداخت شود اما شركت پيمانكاري به تعهدش در اين خصوص عمل نكرد

  
به گزارش .  مهر در خيابان نشاط اين شهر تجمع كردند30جمعي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان صبح روز سه شنبه 

، بازنشستگان فوالد و ذوب آهن اصفهان به دليل پرداخت نشدن حقوق شهريور و مهر ماه خود جلوي درب صندوق ايمنا
بازنشستگان ذوب آهن تاكنون بارها اقدام به تجمع اعتراضي . بازنشستگي ذوب آهن واقع در خيابان نشاط تجمع كردند

  .كرده اما تا كنون نتيجه اي نگرفته اند
  

 مهر با تجمع بزرگ خود جاده پاكدشت به سمت 30آباد در جنوب تهران در روز سه شنبه  ر فرون متقاضيان مسكن مه
آباد در جنوب تهران تاخير بيش از يك سال مجريان  به گزارش فارس معترضان مسكن مهر فرون . تهران را مسدود كردند

 هاي مسكن   افزايش چندين باره قيمتپروژه مسكن مهر امين نسبت به تعهدات خود براي تحويل واحدهاي مسكوني و
  .مهر را از جمله داليل اين اعتراض عنوان كردند
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  نوزايش جنبش چپ دانشجويی در ايران
  مجيد شمس

  
ترين درجه سنج   اين حساس ،شورش دانشجويان

 هشداري از ،تنشهاي موجود در دل جامعه
هاي   اولين گلوله  اين. انفجارات پيش رو است

اولين (. شود ن است كه شليك مي انقالب ايرا
 ژوئيه 17  ، آلن وودز- هاي انقالب ايران  گلوله

1999(  
  

روحانيت مرتجع به رهبري خميني جنايتكار 
 60جمعي دهه  شايد توانست با اعدامهاي دسته 

جو رعب و وحشت را در جامعه حاكم كند، اما با 
انقالبي خلق فعاالن اين كار ارتش جديدي از 

 1370  شدگان كه در دهه دان اعدام فرزن. كرد
اين نسل به ستون . بزرگ شدند و نسل جديد را به وجود آوردند، نفرت و شوق انتقامي وصف نشدني در درون خود دارند

  . شكل گرفت و بنياد جنبشهاي چپ دانشجويي را رقم زد70اصلي جنبشهاي دانشجويي بدل شد كه در اواخر دهه 
گوييم، پروسه شكل گيري جريانهاي ماركسيستي به دليل ثقيل بودن مفاهيم ماركسيستي و البته اگر واقع بينانه ب

. همچنين سرخوردگيهاي ناشي از فروپاشي اتحاد شوروي سابق كه الگوي كمونيسم انگاشته مي شد، كمي به تاخير افتاد
با گروههاي فكري و سياسي در اين راستا جنبش چپ دانشجويي دست به يك تاكتيك سياسي زد و به دنبال ائتالف 

تمام اين جريانهاي محسوس . بود... اپوزيسيون ديگر در جنبش دانشجويي از جمله ليبرالها، فمينيستها، قوميت گرايان و
  .ايديولوژيكي در دانشگاههاي ايران، براندازي استبداد ديني به قصد برپايي حكومتي دموكراتيك را طلب مي كنند

  
  :پردازممي پيدايي جنبشهاي چپ ماركسيستي در ميان دانشجويان در اينجا به برخي علل 

. جريانهاي ماركسيستي و سوسياليستي در قرن نوزدهم در واكنش به ظلم و استثمار سرمايه داري غرب پديد آمدند) الف
.  پناه بردندبه اردوگاه چپ) كارگران(پس از انقالب صنعتي و شكل گيري طبقه بورژواز، ستمديدگان نظام سرمايه داري 

روشن است كه تا . بنابراين، علت ايجادي گرايشها و جريانهاي ماركسيستي، ماهيت و رويكرد نظام سرمايه داري غرب بود
در جامعه ايران نيز . وقتي نظام سرمايه داري وجود داشته باشد، جريانها و انديشه هاي ماركسيستي نيز وجود خواهد داشت

 "همزماني با آغاز رشد امپرياليسم"فته رحيم نامور، نهضت مشروطيت اگر از يكسو به علت به گ. همين تنشها وجود داشت
  )1.( كه باعث تقويت آن مي گرديد"دوران اوج انقالبات پرولتري"در موقعيت شومي قرار گرفت، اما متقابال همزمان شد با 

سياستهاي . رال سرمايه داري هدايت شدنددر جمهوري اسالمي نيز بتدريج، سياستهاي اقتصادي به سوي گرايشهاي ليب
كه در واقع، القائات صندوق بين المللي پول و بانك ... تعديل اقتصادي، خصوصي سازي، بازار آزاد رقابتي، حذف يارانه ها و

 ليبراليستي بودند، به گسترش فقر، بيكاري، –جهاني به عنوان مراكز بين المللي فراگير كردن سياستهاي اقتصادي نو 
بنابراين، طبيعي است كه . منجر شدند... تبعيض و بي عدالتي، سرمايه محوري و قداست پول، شكاف و اختالف طبقاتي و 

در واكنش به اين زمينه اقتصادي، برخي جريانهاي اجتماعي طبقات پايين و متوسط در قالب گفتمان ماركسيستي، 
  .ساماندهي شده به تحرك واداشته شدند
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اگر نتوانيم اختالف اقتصادي و نابرابري بين فقير و ":  پيش بيني كرده بود1362 يك سخنراني در سال خميني خود نيز در
غني را كم كنيم و مردم از 
اسالم مايوس شوند، هيچ 

تواند جلوي  چيز نمي 
طغيان را بگيرد و ما همه 

  ."شويم مان با هم نابود مي  
ماركسيسم داراي ) ب

تجربه بلندمدت حضور 
 نيرومند در ايران اجتماعي

در دهه هاي سي، . است
چهل و پنجاه، به ويژه اوايل 
قيام، گفتمان ماركسيستي 
از بدنه اجتماعي پردامنه و 
. گسترده اي برخوردار بود

جريانهاي ماركسيستي در 
طول چندين دهه حيات 

 بازيگري در جامعه ايران انباشته كرده اجتماعي در ايران، اندوخته ها و تجربيات ارزشمندي درباره فرازها و فرودها و نحوه
  .اند

به عبارت ديگر . جالب توجه است كه شروع فعاليت احزاب و احزاب پارلماني در ايران با احزاب سوسياليست آغاز شده است
منتها يكي تحت عنوان حزب تندرو . اين احزاب سوسياليست هستند كه جناح چپ و راست را در مجلس تشكيل مي دهند

  )2) (اجتماعيون اعتداليون(و ديگري تحت عنوان حزبي ميانه رو ) عيون عاميوناجتما(
پس از قيام، تابوي خميني كه حتي تا مرحله خدايي باال رفته و مريدانش چهره او را در ماه مي ديدند، شكسته شد و تا 

 بيشتر محور مخالفت با رژيم مي دانشگاهها هر روز بيشتر و.  حمايت از خميني در دانشگاهها از ميان رفته بود59سال 
 ،پس از بازگشايي.  تعطيل كند59 سال از فروردين 2اين بود كه رژيم تصميم گرفت تمام دانشگاهها را براي مدت . شدند 

  . تحصيل يا تدريس در دانشگاه را نداشتند كمونيستها و كساني كه مشكوك به هواداري از عقايد كمونيستي بودند، اجازه
چنين مفاهيمي، . ين مفاهيم ماركسيستي معطوف به عدالت خواهي، برابري طلبي و رفع ظلم و استثمار استعمده تر) ج

از اين رو، شعارها و آرمانهاي . مقتضاي فطرت انسانها است، چرا كه انسان بنابر نهاد خويش، خواستار عدالت و برابري است
  ني نيز هستندماركسيستي، عالوه بر زمينه اجتماعي، داراي زمينه انسا

ره با خفقان و فقدان آزادي و ممنوعيت احزاب و تشكلها و انتخابات آزاد روبرو بوده واجامعه ما در طول يكصد سال اخير هم
همچنين، در سه دهه اخير قوانين ضد بشري منبعث از احكام قرون وسطايي ارتجاع اسالمي و آخونديسم، زنان ما را . است

  .اده و همزمان وجود تضاد طبقاتي معضل هميشگي جامعه ايران بوده استدر شرايطي نابرابر قرار د
در جامعه اي كه بي عدالتي، تبعيض، استثمار و ظلم وجود دارد، روشن است كه شعارها و مطالبات ماركسيستي، مدافع و 

اركسيستي است، نشان از  كه مميزه و شعار اصلي جنبشهاي م"آزادي و برابري"در اين راستا، شعار . هوادار پيدا مي كند
درك درست انديشه هاي ماركسيستي از شرايط روز جامعه دارد و اين امر از چشمان تيزبين و حقيقت طلب دانشجويان 

  .پنهان نمي ماند
 به محبوبيت "ضدامپرياليستي" فريبي  نبايد فراموش كنيم كه خود خميني نيز تنها با استفاده از ترمهاي چپ و عوام

رژيمش به جاي دم زدن از اصول اسالمي، از واژگان سوسياليستي عاريه گرفته، شعارهايي اتخاذ كردند مثل او و . رسيد
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مستضعفين " ،"نشينان نشينان است و نه كاخ  اسالم نماينده زاغه " ،"اسالم متعلق به مستضعفين است و نه مستكبرين"
 و "برد اسالم اختالفات طبقاتي را از بين مي " ،"فئوداليسمداري و  ما طرفدار اسالميم، نه سرمايه " ،"جهان متحد شويد

  .غيره
جامعه ايران خواه ناخواه داراي ) د

بستري مذهبي بوده و بيش از سه 
دهه است كه جمهوري اسالمي 
سعي در القا و خوراندن مفاهيم و 
احكام قرون وسطايي اسالمي در 
ميان جوانان و به ويژه دانشجويان 

نظريه اجتماعي و اما فقدان . دارد
سياسي ديني و گنديدگي شديد و 

 لياقتي بوروكراسي آخوندي بر  بي
شمار روي آورندگان به اردوگاه چپ 
. و انديشه ماركسيستي افزوده است

آنجا كه دين دولتي و احكام 
اسالمي درباره آرمانهاي اجتماعي و 
اصالح جامعه بشري برنامه نداشته 

 توده و يا ناموفق بوده است، بالطبع
هاي مردم به خصوص زنان و قشر 
تحصيلكرده جامعه كه تشنه عدالت 
و در پي احقاق حقوق اجتماعي 

، به سوي انديشه هاي ناب است
اين در حالي است كه ماركسيستها به نظريات كالسيك ارايه شده توسط كارل ماركس . ماركسيستي گرايش مي يابند

يد مداوم و مستمر مفاهيم و نظريه ها، براي همسويي هرچه بيشتر با واقعيتهاي بسنده نكردند، بلكه همواره دست به بازتول
، "پابرهنگان"، "محرومان"، "مستضعفان"شعارهاي توخالي و دروغين خميني از جمله . اجتماعي جديد جهان زده اند

ن حكومتي بسط مي يافت و كه از سوي حوزه و مبلغا... و"استكبارستيزي"، "سرمايه داران زالو صفت"، "جنگ فقر و غنا"
تبيين مي گرديد، روزبه روز رسوا تر مي شد، زيرا وضعيت جامعه همراه با نوع زيست روحانيت مرتجع كه يادآور روحانيت 

  .درباري در رژيم فاسد گذشته بود، از چشمان تيزبين دانشجويان دور نمي ماند
نستن انديشه هاي ماركسيستي براي موجوديت و بقاي خطاي تاكتيكي رژيم در تحليل شرايط جامعه و خطرناك ندا) و

زماني بود كه بسياري از اقشار . استخود يكي از داليل ديگر براي رشد انديشه هاي ماركسيستي در ميان دانشجويان 
پس . جامعه، زن و مرد و جوان و پير به دليل خواندن كتابهاي كالسيك ماركسيستي به جوخه هاي اعدام سپرده مي شدند

ز كشتارهاي دهه شصت كه ماركسيستها درصد بااليي از قربانيان آن بودند، رژيم تشنه قدرت با فرض اينكه با سركوب ا
گروهها و سازمانهاي چپ و همچنين ممنوع كردن احزاب سياسي، انديشه هاي ناب ماركسيستي از بين رفته است و از 

اليسم سياسي و سوسيال دموكراسي بيشتر از انديشه هاي طرفي به باور تحليلگران و تيوريسينهاي نظام، خطر ليبر
ماركسيستي است، با تجديد چاپ كتابهاي كالسيك ماركسيستي موافقت كرده و راه جوانان مشتاق و به ويژه قشر خالق و 

. دپرسشگر و تشنه دانايي دانشجويان براي مطالعه كتب ماركسيستي و بروز انديشه هاي ماركسيستي در جامعه هموار ش
در اين پروسه، مناسبات جمهوري اسالمي با كشورهاي به ظاهر كمونيستي آمريكاي التين و روسيه و چين موثر بود، ولي 
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حاكمان نمي دانستند كه ماركسيستها از سازش ناپذيرترين و ظلم ستيزترين جنبشهاي مردمي مي باشند كه كاخ آنان را 
  .متزلزل خواهند كرد

ر سربرآوردن مجدد گرايشهاي ماركسيستي در دانشگاههاي ايران، اندك فضاي باز سياسي و از ديگر عوامل موثر ب) ز
  . بود) 1376-84(حاكميت يافتن پلوراليسم سياسي در دوران دولت اصالحات 

فقدان .  جمهوري محمد خاتمي پيدا كرد  فرصتي براي ظهور حول كارزار رياست70جنبش دانشجويي در اواخر دهه 
 براي ابراز خواسته ها و خشم و "طلب اصالح " اي، دانشجويان و جوانان را مجبور كرد از تريبون اين گويا  دهآلترناتيو تو

 توانست كوچكترين بهبودي  او حتي نمي. اما خاتمي خود بخشي از هيات حاكمه بود. نارضايتي خود از رژيم استفاده كنند
 وي به  اي كه در زمان كارزار انتخاباتي اش جنبش توده   جمهوري  در آغاز رياست. در حقوق دموكراتيك مردم ايجاد كند
به غير از كمي .  فشار از حد گذشت1378اما در سال . دادند تا خودش را ثابت كند راه افتاده بود، آرام بود، به او وقت مي 

و فساد رژيم به اندازه سركوب و فقر ادامه داشت . شل كردن مقررات حجاب، هيچ تغيير بنياديني صورت نگرفته بود
تظاهرات بزرگ بين جوانان پا گرفت و بسياري از افراد طبقه متوسط را كه روزگاري پايگاه اجتماعي رژيم . هميشه بود

 كه براي اولين بار رژيم آخوندها را تكان داد، با سركوب شديد مواجه 1378 تير 18جنبش . بودند، نيز به خود جلب كرد
 ،اما شكست. تمي، جنبش را خلع سالح كرد چرا كه باعث شد بخشهاي كليدي جنبش مردد شوندبه ويژه بزدلي خا. شد

مشكل اصلي .  ي اصالحات در چارچوب نظام بي اعتبار شد  و حتي ايده" طلبان اصالح"اينگونه . شكستي بسيار گرانبها بود
گرچه تمام عوامل عيني براي انقالب آماده مي . راندها را پيش ب اي آلترناتيوي نبود كه توده  اين بود كه هيچ سازمان توده 

  . غايب بود چپ يعني حزب انقالبي، عامل ذهني،شد 
در اين بزنگاه تاريخي، گروههاي ماركسيستي خارج از دانشگاه، چنين فرصت و فضايي را مغتنم شمردند و سعي در 

 تداركاتي و سازماني جريانها و گروههاي چپ خارج سرمايه گذاري. سازماندهي و هدايت نيروهاي خود در دانشگاهها كردند
از دانشگاه موجب گرديد به تدريج، تحرك سياسي و ايديولوژيك گرايشهاي ماركسيستي در دانشگاهها در اواخر دهه هفتاد 

  . شكل گيرد
-------------------------------------------------  

  65بي تا، انتشارات چاپار ص . تبرخي مالحظات پيرامون مشروطي/ رحيم نامور) 1
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   ...فرھنگ و  ھنر
  

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
والديميـر  (  پستي شود، خطر ديكتـاتوري حتمـي اسـت    هر گاه عكسهاي رهبران در اماكن عمومي بزرگتر از اندازه تمبر-

  ) آمريكايي–، نويسنده رمان، داستان كوتاه، مترجم و منتقد چندين زبانه روسي 1977 -1899ناباكوف، 
، 1981 – 1945بـاب مـارلي،   (هيچكس جز خود مـا نمـي توانـد فكرمـان را آزاد كنـد      !  رها كن خود را از بردگي فكري    -

  )، و فعال اجتماعي جاماييكاييسرا خواننده، ترانه 
، 1885 – 1802ويكتور هوگـو،  ( بي مبارزه زندگي مرگ است.  من اشخاص زنده را كساني مي بينم كه مبارزه مي كنند-

هاي سياسي و هنري رايج در زمان  آثار او به بسياري از انديشه   . نويس و يكي از بنيانگذاران مكتب رمانتيسم        شاعر، داستان   
  ) داردخويش اشاره

   
  سينما

  

  تعليق فيلم ميلياردي الله 

 ميليــون تومــاني 700 ميليــارد و 6پــروژه ســاخت 
، به كارگرداني اسداهللا نيك نژاد كه بر اساس         "الله"

الله . زندگي الله صديق است، به حال تعليق درآمد       
نخستين راننده زن حرفـه اي ايرانـي اسـت كـه بـا       

االر جامعه  دشواري زياد راه خود را در فضاي مردس       
   .ايران و ورزش رالي باز مي كند

ادعـايي مبنـي بـر عـدم        " با انتشار بيانيه اي نوشته است كـه كـارگردان فـيلم              "مركز گسترش سينماي مستند و تجربي     "
ايـن  . "مالكيت مركز بر اين پروژه سينمايي را مطرح كـرده و صـحبت از مالكيـت يـك كمپـاني كانـادايي بـه ميـان آورده                

  ".مركز، خود را مدعي مالكيت اين فيلم مي داند" درحاليست كه
مركز يادشده غالبا فيلمهاي كوتاه مستند مي ساخت، اما جواد شمقدري در مقام معاون سـينمايي وزارت ارشـاد و ريـيس                      

ن  درصـد بودجـه ايـ   90گفته مي شود، در سالهاي اخير،  .سازمان سينمايي، توليد اين فيلم پرهزينه را به عهده گرفته بود
  . اختصاص يافته بوده است"الله"سازمان به تنها سه فيلم از جمله فيلم 

  
  اهداي نشان عالي فرهنگي فرانسه به دو فيلمساز آمريكايي 

جوئل و اتان كوئن، برادران فيلمـساز آمريكـايي، در مراسـمي در             
اين . پاريس باالترين نشان عالي فرهنگي فرانسه را دريافت كردند        

، "فارگو" و "جايي براي پيرمردها نيست"لمهاي  دو برادر براي في   
  .چهار جايزه اسكار برده اند

هشت فيلم از فيلمهاي برادران كوئن نخستين اكـران خـود را در         
، ساخته اين   "بارتن فينك "جشنواره سينمايي كن داشت و فيلم       

  . برنده نخل طالي اين جشنواره شد1991دو برادر، در سال 
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  . نيز جايزه بزرگ هيات داوران را از جشنواره كن امسال دريافت كرد"رون لوين ديويسد"تازه ترين فيلم آنها 
  

    تازه در شوراي نظارت بر پروانه ساخت"عالم ديني"انتخاب 

 بـا تغييـر مجـدد اعـضاي         "سـازمان سـينمايي   "موج انتصابات و تغييرات در      
ي و بنـا بـر   با استعفاي شهاب مراد. شوراي نظارت بر پروانه ساخت ادامه دارد 

در ايـن شـورا،     » عـالم دينـي   «اصرار مديران سازمان سينمايي به حضور يك        
  .روحاني ديگري به نام طه مرقاتي جايگزين وي شد

  
   جشنواره حقوق بشر افغانستان

برندگان دومين جشنواره بين المللـي فـيلم حقـوق          
بشر افغانستان، اعالم شدند و هيات داوران به هشت         

  .لي رقابت جشنواره جايزه دادندفيلم در بخشهاي اص
، سـاخته بـصير   "افغانـستان كوچـك   "فيلم مـستند    

ــاه داســتاني   ســيرت، فيلمــساز افغــان، و فــيلم كوت
، اثـر محمـد جميـل ژالـه،         "آخرين رييس جمهور  "

برندگان دومين جشنواره بين المللـي فـيلم حقـوق          
 فيلم 23. بشر در بخش داخلي جشنواره اعالم شدند     

ندگي از سينماي افغانستان در ايـن    ديگر نيز به نماي   
   .جشنواره رقابت كردند

، كار مشترك ويس سنجر و خادم حسين بهنام، مقـام        "رود  سعادت به مزار مي     "در بخش دانشجويي جشنواره، فيلم كوتاه       
  . م را گرفتند، مقام سو" اي از پسرم نامه"، ساخته محمد عارف محبي، مقام دوم و فيلم كوتاه "ُخروپف"اول، فيلم كوتاه 

 از كانـادا و مـستند       "نـامزد " از سينماي ارمنستان، فيلم كوتاه داستاني        "حتي اگر براي همه   " بلند داستاني     همچنين فيلم 
  .  از آمريكا، جايزه بخش بين المللي اين جشنواره را از آن خود كردند"در آرزوي هاليوود"
نواره از بريتانيا به كابل آمده است گفت، از تماشـاي فيلمهـاي ايـن               ، فيلمساز بريتانيايي كه براي داوري جش      "جان برگان "

  .جشنواره حيرت زده شده است
هيچ . فيلمهاي اين جشنواره در سه بخش داخلي، خارجي و دانشجويي و در سه ژانر مستند، كوتاه و انيميشن رقابت كردند    

حضور نزديك به چهارصد مهمان خارجي و داخلي، اجـراي  روز پاياني جشنواره با . اثر انيميشن در اين جشنواره جايزه نبرد  
  .نوازندگان افغان، رقص تكنو و اعطاي جوايز پايان يافت

  
  كتاب

  

نويسنده رمان پر فروغها جوان ترين برنـده جـايزه          

  بوكر شد 

 سالگي جوان تـرين نويـسنده برنـده         28 در   "النور كاتن "
نوان  صفحه اي خانم كاتن با ع      832رمان  . جايزه بوكر شد  

كه داستاني است دربـاره   (Luminaries) "پرفروغها"
 تـرين    جست و جوي معادن طال در قرن نوزدهم، طوالني        
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يك اثر "رابرت مك فارلين، رييس هيات داوران، اين رمان را    .  ساله برنده شده است    45رماني است كه در تاريخ اين جايزه        
  . خواند"شگفت انگيز، يك كار پرفروغ

  
   2013دايي برنده جايزه نوبل ادبيات نويسنده كانا

او سيزدهمين زني . ، نويسنده كانادايي را به عنوان برنده جايزه امسال ادبيات معرفي كرد     "آليس مونرو "آكادمي نوبل سوئد    
 مـي گـذرد،   "اونتاريو"داستانهاي مونرو به موضوعات انساني كه بيشتر در زادگاهش . است كه برنده نوبل ادبيات شده است    

  .اند  داده "چخوف كانادا" ساله لقب 82به اين نويسنده . ختصاص داردا
ــادايي را   ــسنده كان ــل، نوي اســتاد "آكــادمي نوب

 لقـب داد و از او بخـاطر         "داستان كوتاه معاصـر   
داستانهايي كه با ظرافت نوشته شده و ويژگي        "

 تقدير  "آنها روشني و واقعيت روانشناختي است     
آدمهاي "ير شده او از جمله داستانهاي تقد. كرد

   .  است"كوچك و احساسات بزرگ
شماري از مجموعه داستانهاي خـانم مـونرو بـه          
ــه     ــت، از جمل ــده اس ــه ش ــز ترجم ــي ني فارس

، "رويـــاي مـــادرم"، "پـــاييز داغ"، "گريزپـــا"
ار مژده دقيقي، متـرجم دو مجموعـه از آثـ   . "خوشبختي در راه است" و   "فرار"،  "عشق زن خوب  "،  "راك  دورنماي كاسل   "

  .آليس مونرو است
جـايزه سـال    .  ميليـون دالر اسـت     1.25گيرد، هشت ميليون كرون سوئد، معـادل          جايزه نقدي كه به خانم مونرو تعلق مي         

  .، نويسنده چيني برده بود"مو ين"گذشته را 
  

  حكم دادگاه استانبول در مورد نويسنده معترض

وزيـر،    سال بـه اتهـام تـوهين بـه نخـست          12 ماه تا    10 به مدت     ترك را   دادستاني در استانبول زنداني شدن يك نويسنده      
  .فرماندار استانبول و وزير كشور خواستار شد

، نويسنده ترك، در يك برنامه تلويزيوني يك بازي با كلمات راه انداخت و اسم مياني رجب طيـب اردوغـان،      "امراه سربس "
اي بـه اقـدامات        به معناي آب پرفشار است كه استعاره         "ازيكط".  تغيير داد  "طازيك" به   "طيب"نخست وزير تركيه را از      

  .شود پليس تركيه يعني استفاده از آب پرفشار و شليك گاز اشك آور عليه معترضان در جريان روز كارگر تلقي مي 
  ستدادگاه جرايم جنايي استانبول اين كيفرخواست را تاييد و روند تحقيقات و بررسي اين پرونده را آغاز كرده ا

  

  موسيقي
  

دويستمين سالگرد تولد وردي و واگنـر، دو        

  قطب محبوب اپرا 

دنياي موسيقي امسال دويستمين سـالگرد تولـد        
ــه وردي" ــايي را  "جوزپ ــزرگ ايتالي ــساز ب ، آهنگ

طنـين موسـيقي باشـكوه او       . جشن گرفته اسـت   
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  .اكنون بيش از هر زمان ديگري در تاالرهاي كنسرت دنيا پيچيده است
از اين دو آهنگساز    .  است "ريچارد واگنر " شده،    گري كه دويستمين سال تولدش همزمان با وردي جشن گرفته         آهنگساز دي 

  . شود كه به فاصله شش ماه از يكديگر به دنيا آمده اند، به عنوان دو قطب هنر محبوب اپرا در قرن نوزدهم ياد مي
 اسـتفاده از ملودرامهـاي   -نوشت  تن اپراهايش را خود مي    بر خالف واگنر كه م     -راز موفقيت هنر وردي در عصر رمانتيسم        

 و بازنويـسي    "لرد بـايرون  " و   "شيللر"،  "آلكساندر دوما "،  "ويكتور هوگو "عاشقانه و آزاديخواهانه نويسندگان محبوبي مثل       
وردي بـه ايـن   . خود بودهمه با تواناييهاي ذاتي و دراماتيك موسيقي        آنها به قلم اپرانويسهاي خبره و با تجربه و تلفيق اين            

  .آورد كرد و هم دل منتقدان را به دست مي  ها را تسخير مي   مياني خود هم قلب توده  ترتيب در آثار دوره
  

  پخش صداي زنان خواست خانه موسيقي

 در تاالر وحدت برگزار شد، داريوش 1392 مهر 22 شامگاه دوشنبه "خانه موسيقي ايران"جشن چهاردهمين سال تاسيس 
  . در حضور معاون وزير ارشاد خواستار آزاد شدن صداي زنان در ايران شد"خانه موسيقي"يرنياكان، سخنگوي پ

 سال است كه 34" :   نيافته است گفت"حرام بودن موسيقي"پيرنياكان با اشاره به اين نكته كه در فقه اسالمي هيچ اثري از 
هيچ روايتي نيست كه نشان دهد موسـيقي حـرام   . دانند ام مي   هنوز موسيقي را اينجا حر    . در عرصه موسيقي زمستان است    

 خواهم توضيح دهند در  از فقها مي. است و درست نيست كه اين خيل عظيم جمعيت شنوندگان موسيقي را ناديده بگيريم         
  ". مهم خانه موسيقي پخش شدن صداي زنان است كجاي دين موسيقي حرام اعالم شده است؟ به عالوه، خواسته

  
   تن از هنرمندان كرمانشاهي39گيري دست

 سال 1تن از هنرمندان، نوازندگان، تصوير برداران، خوانندگان و دست اندركاران هنر موسيقي در كرمانشاه، هركدام به  39
 تن از هنرمندان كرمانشاهي كـه غالبـا   58طي سال گذشته .  ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شدند     10حبس تعزيري و    

  .ك زيرزميني و برگزاري جشنهاي عروسي فعاليت داشتند، بازداشت شدنددر كار موزي
  .اكثر اين افراد ابتدا توسط تلفن به نهادهاي امنيتي احضار و بازداشت گرديده بودند

  

  نقاشي
  

ــد  ــسي، هنرمنـ بنكـ

  خياباني 

، )نام مـستعار   ("بنكسي"
ــد   ــشهورترين هنرمنـ مـ
خياباني است كه تعدادي    

هـزار  از آثار او بين پانصد  
تا يك و نيم ميليون دالر      
در حراجيها فروخته شده    

او در اعتــراض بــه . اســت
ــار    ــا آث ــالن ب ــارت ك تج

 دالر بـه فـروش   420در آخر روز . هنري اش، نقاشيهايش را به دست يك نفر مي دهد تا در كنار خيابان به عابران بفروشد            
   .د، خريدار پيدا نكرد دالر قيمت گذاشته شده بو60رفت و تعداد زيادي از آثار هم كه 
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بنكسي با ديوارنگاره هايي كه در بريستول و سپس لندن رسم كرد،            
به شهرت رسيد و چون ديوارنگاري به دليل آسيب رساني به امـوال             
. عمومي جرم محسوب مي شود، سالها فعاليت پنهاني داشـته اسـت           

اين هنرمند معترض تاكنون در برابر دوربينهاي عكاسي و تلويزيوني          
  .اهر نشده و كسي چهره او را نديده استظ

 فيلمي مستندي از او نـامزد اسـكار بهتـرين مـستند       2011در سال   
  .شد
  
   نا نمايشگاه نقاشي كودكان كار"اين من نيستم"

ــاريخ    ــه از ت ــار ك ــان ك ــشگاه نقاشــيهاي كودك ــاه در 14نماي  مهرم
 23 آغاز شـد، تـا تـاريخ         "اين من نيستم  "فرهنگسراي آفتاب با نام     

  .هرماه ادامه داشتم
جمعيـت دفـاع از كودكـان كـار و      "عوايد اين نمايشگاه كه به همت       

 در فرهنگسراي آفتاب برگزار شد، به كودكان كار اختصاص          "خيابان
  .يافت

  
  
  
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  اج;س دو روزه شورای ملی مقاومت ايران
  

جمهور  نم مريم رجوي، رئيساجالس شوراي ملي مقاومت در روزهاي بيست و هشتم و بيست و نهم مهر ماه با حضور خا
  . برگزيدة شورا، براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، برگزار شد

، سرود رسمي شوراي ملي مقاومت، خانم رجوي در سخنان افتتاحية »اي ايران اي مرز پرگهر«پس از اجراي جمعي سرود 
ي هستند، به ويژه به اعتصاب غذاكنندگان در خود، ضمن خير مقدم به حضار، به همة اعضاي شورا كه در زندان ليبرت

ليبرتي و هم چنين در ژنو، اتاوا، ملبورن، برلين و لندن درود فرستاد و پايداري آنها را در كارزار جهاني براي آزادي 
گروگانهاي اشرفي و تأمين امنيت ساكنان ليبرتي ستود و ابراز اميدواري كرد كه وضعيت بسيار سخت و دردناك اعتصاب 

  . غذاي طوالني هرچه زودتر خاتمه پيدا كند
قهرمان شهيد اشرف در همه جا و به  52اين اجالس را در حالي برگزار مي كنيم كه خاطرة تابناك  : خانم رجوي گفت

جانفشاني آنها يك . تن از آنها اعضاي شوراي ملي مقاومت بودند 17خصوص در اجالس شورا مي درخشد، به خصوص كه  
بت كرد كه اين شورا، جايگزيني است كه براي تحقق برنامه ها و طرحها و براي رسيدن به اهدافش در مسير بار ديگر ثا
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آزادي، سنگين ترين بها را مي پردازد، جايگزيني است كه اصالت و مبناي مشروعيت آن، مقاومت در برابر فاشيسم ديني 
  .به هر قيمت است

شكست مهندسي خامنه اي در نمايش انتخابات و بحران حاد دروني و خانم رجوي دربارة شقه مرگبار دشمن پس از 
مانورهاي ديپلوماتيك رژيم، خاطرنشان كرد كه  آخوندهاي حاكم، هراسان از فوران خيزشها در جامعة به ستوه آمده و 

رنگي دست مي نگران از فروپاشي جبهة منطقه يي و عمق استراتريك واليت فقيه در عراق و  سوريه، به هر جنايت و ني
مسألة واقعي ايران كه نبرد و پيكارِ ملتي است مصمم به سرنگوني  زنند تا مفري بجويند، اما از تهديد اصلي و  از صورت

  .استبداد مذهبي وكسب آزادي، كه اين جايگزين هم براي آن به وجود آمده و براي آن مبارزه مي كند، گريزي ندارند

  
شهريور در اشرف، تحوالت دروني رژيم پس از  10 خود، جنايت عليه بشريت در روزاجالس شورا در بحثهاي دو روزة 
 و تحوالت منطقه  و تأثيرات آن در رويارويي مقاومت با دشمن را مورد 1+5كشورهاي  نمايش انتخابات و مذاكرات اتمي با

  . بحث قرار داد
سابقه عليه  امنه اي صورت گرفت، يك جنايت بيشورا اعدامهاي جمعي در اشرف توسط حكومت مالكي را كه به دستور خ

عين حال ترس و وحشت شديد دشمن را  از جنبش مقاومت بارز  بشريت در منتهاي شقاوت و دنائت ارزيابي كرد كه در
به خصوص در شرايطي كه خطر حمالت نظامي به ديكتاتور خون آشام سوريه بعد از كشتار شيميايي در دمشق و . مي كند

منطقه به شدت باال گرفته بود و عراق نيز شاهد گسترش شعله هاي قيام و   عمق استراتژيكي رژيم دردرهم شكستن
  .خيزش به استانهاي شيعه نشين جنوبي عالوه بر استانهاي سني نشين و به پاخاسته غرب و شمال اين كشور بود

و قوانين بين المللي و قراردادها و توافقات از همين رو، خامنه اي در وادار كردن مالكي به لگدمال كردن كنوانسيونها 
خرداد، همزمان با اعالم 25هم چنان كه در . مشخص خود با ملل متحد و آمريكا و حمله وحشيانه به اشرف درنگ نكرد

  . نتايج انتخاباتي كه با شكست مهندسي خامنه اي خاتمه يافت، ليبرتي را هدف حمله موشكي قرار داد
أكيد كرد كه سازمان ملل و اياالت متحده آمريكا هرگز نمي توانند از قبول مسئوليتهاي اخص اجالس شورا هم چنين ت

خود در رابطه با چنين جنايتي عليه افراد حفاظت شده كه طبق معيارهاي حقوقي جنايت جنگي و جنايت عليه جامعه 
حمالت وحشيانه پيشين و حتي  يتها ودر اين خصوص، بي عملي آنها  در قبال جنا. بين المللي است،  شانه خالي كنند

  .پيگيري نكردن يك تحقيق مستقل بين المللي، به رغم فراخوانهاي متعدد خودشان، قابل چشم پوشي نيست
  

اجالس شورا با تأكيد بر تعهدات غير قابل انكار آمريكا و ملل متحد طبق قرار دادها و قوانين و  اسناد مسلم حقوقي، 
حاضر نيز رئيس جمهور آمريكا و دبيركل ملل متحد و ديگر مقامهاي ذيربط تمام مسئوليت آزاد خاطرنشان كرد كه درحال 

سازي گروگانها، تحقيق مستقل بين المللي در خصوص جنايات صورت گرفته، تضمين جلوگيري از تكرار جنايت و تأمين 
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شوراي ملي مقاومت آنها را به اجراي . ه دارندعهد حفاظت ليبرتي با استقرار تيم مانيتورنگ و كاله آبيهاي ملل متحد را بر
هم چنانكه مسئوليت سالمت و حفظ جان . بالدرنگ تعهدات و وظايفشان دراين زمينه هاي مشخص فرا مي خواند

درچنين . عهده آنها مي داند اشرفيهاي درحال اعتصاب غذا در ليبرتي و هموطنان اعتصابي در نقاط مختلف جهان را بر
  . بي عملي، طبق رويه ها و اسناد معتبر حقوقي، مي تواند همدستي در جنايت محسوب شودشرايطي سكوت و

  
  را مورد -مرداد امسال14شده در   منتشر–در بررسي پيامدهاي نمايش انتخابات رژيم، شورا  ارزيابيهاي بيانيه ساالنه 

عمود خيمه «  خامنه اي در نمايش انتخابات،درحقيقت روند تحوالت نشان داد كه بعد از شكست مهندسي.  تأكيد قرار داد
  .شكننده تر و بحران  و شقه حاكميت تشديد شده است» نظام

روي و اعتدال و به جوش آمدن ديگ طمع اصحاب مماشات، پيامدهاي  در وراي باال گرفتن نمايشها و دود و دم ميانه
خامنه اي و رگباري از حمالت سياسي  و حتي كه اعتراض علني شخص - فضاحت بار  مكالمه آخوند روحاني با اوباما 
جدال حادي كه بعد از  مذاكرات ژنو سراپاي رژيم را   و هم چنين، جنگ و-فيزيكي مانند كفش پراني را به دنبال داشت

  . فرا گرفته، نشان دهندة شدت يابي بحران مرگبار در درون رژيم است
، در صدد وقت كشي هستند و براي رقباي »تحميلي«تيك ما ديپلوكه خامنه اي و باند غالب نظام در مانورهاي درحالي

هاي مختلف ترسيم مي كنند، رفسنجاني و باند مغلوب، كه به بخشي از قوه مجريه نيز دست يافته اند، طحكومتي سرخ
ه درمانده چاره حفظ نظام را  با تشبيه صريح آن به مقطع پاياني جنگ هشت ساله، در خوراندن جام زهر اتمي به ولي فقي

  .جستجو مي كنند
در اين ميان تا آنجا كه به مردم و مقاومت ايران مربوط مي شود، نرمش قهرمانانه ولي فقيه و اعتدال رئيس جمهور جديد 

 و - كه بسياري از آنها در وحشيانه ترين اشكال در مأل عام صورت گرفته - اعدام در سراسر ايران 250چيزي جز  ارتجاع،
 مجازاتهاي وحشيانه و ضد انساني مثل بريدن گوش و درآوردن چشم  و البته قتل عام و اعدامهاي چيزي جز احكام 

  .جمعي قربانيان با دستهاي بسته در اشرف و موشك زدن به ليبرتي براي كشتار جمعي، به همراه نداشته است
غاتي ديكتاتوري آخوندي عليه مقاومت در بحثهاي اجالس دو روزه پيرامون جنايت عليه بشريت دراشرف، شورا بسيج  تبلي

در ماههاي اخير را كه به صورت چنگ انداختن بر روي مسئول شورا و رزمندگان اشرف و ليبرتي متمركز شده بود، به طور 
اين حمله به . مشخص  توطئه هاي برنامه ريزي شده رژيم كه از اين پيشتر شورا بر آن انگشت گذاشته بود، ارزيابي كرد

ان داد كه دشمن چه نيات شومي را براي از ميان برداشتن مقاومت سازمانيافته و يگانه جايگزين دموكراتيك وضوح  نش
  .درسرداشته است

شهريور در اشرف به خاك افتادند، بر آن بود كه به رغم تمام شقاوت 10اجالس شورا با درود به شهيدان پرافتخاري كه روز 
 بزرگ، در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي و بين المللي، از هم اكنون و نيرنگ دشمن، نشانه هاي شكست توطئه

برخالف محاسبه ديكتاتوري درحال سقوط، جنايت پرشقاوت در اشرف، از قضا تكانها و خيزشهاي جديدي . بارز شده است
بداد خون آشام ديني را را در عرصه هاي مخلتف پيكار آزادي بر مي انگيزد و شعله هاي رزم و مقاومت براي سرنگوني است

درخشش فدا كاري و پايداري رزمندگان اشرفي بستر اجتماعي و سياسي مساعدي را براي گسترش .  فروزانتر مي كند
  .فعاليتهاي مقاومت در ميان هموطنان و تقويت همبستگي ملي ايجاد كرده است

شهريور طنين دارد و بازتابهاي سياسي و 10خروش  هموطنانمان كه در اين روزها در كارزار جهاني  برپاشده پس از 
اجتماعي پايداري حماسي اشرف در داخل ميهن اسير، از اعماق زندانها تا كوچه و خيابان  و تا محافل سياسي و مبارزاتي،  

  .براي پيشبرد آرمان سرنگوني جاي ترديد نيست» يك، دو ، سه ، صد و هزار  اشرف«نشان مي دهد كه در رويش 
  .ت اكنون پيكار آزادي را مستحكمتر و قدرتمندتر به پيش مي بردجنبش مقاوم
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   شهيد قهرمان مجاهد خلق52:  به ياد 
  

  “كاشفان شوكران“
  )زندان ليبرتي (وحيدي. م 

  92شهريور 
  

  وينان 
  دل به دريا افكنانند
  برپا دارنده آتشها  

  زندگاني 
  رگپيشاپيش م
  هماره زنده

  از آن سپس كه با مرگ
  و همواره بدان نام
  ... كه زيسته بودند 

  با جا پايي ژرفتر از شادي  
  در گذرگاه پرندگان  

  در برابر تندر مي ايستند  
  خانه را روشن مي كنند  

  و مي ميرند
  
  شاملو. ا
  

تاريخي پر از . ندنز رقم مي ات تاريخ خود راخلق ستمديده و توده هاي بجان آمده ايران، امروز، يكي از سياهترين صفح
ست كه اسخن از جهاني . رنج و شقاوت و خون و سراسر از نامردمي و جنايت و فريب، كه در دوران معاصر بي نظير است

تابع مكانيك ساده معامله و كسب و كار و زد و بند و مردم ستيزي است و فهميدن دياليكتيك تكامل تاريخي براي 
   . استها سخت دشوارديكتاتور 

م ستوران شده است، انسان ماندن در درجه نخست به در اين روزگار نابرابر كه ارزشهاي بشري لگد كوب سرمايه و س
 حاكميت واليت فقيه .كند ست، مفهوم واقعي خود را پيدا ميامعناي جنگيدن در برابر ستم زمانه و هرآنچه كه ضد بشري 

م عاليترين صفات و ارزشهاي انساني و متزلزل ساختن آرزوها و اميدها و نهادينه كردن  انهداشدشمن انسان است و هدف
  .ارزشهاي كاذب و سخيف و ارتجاعي در ميان جامعه و جهان است

رژيم پوسيده و از نفس افتاده آخوندي، اگر چه در تماميتش به پايان راه خود رسيده و شكست كامل استراتژي و 
كند، اما همچنان در لحظات آخر، براي بقاي خود با سر و دم و چنگالها و دندانهايش، خون  ربه ميايديولوژيك خود را  تج

مي ريزد، مي دكشد كند و شبانه روز زوزه مرگ مي د، پاره پاره مير.   
  

رف و  مالكي، در صبحگاه سرخ فام دهم شهريور به اش"كثيف"حمله غافلگيرانه مزدوران تحت امر واليت موسوم به لشكر 
افشا و شكست خفتبار با طرح كشتار ـــيا به گروگان گرفتن تمامي صد تن فداييان اشرف و استرداد آنان به رژيم ـــ 
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 از يك سو و سازمان ملل و دولت در عراقروبرو  و رسوايي و ننگ ديگري را دامنگير ماليان و دولت دست نشانده اش 
  .كردامريكا از طرف ديگر 

ه اين بود كه در نهايت حتي يك نفر باقي نماند تا خبر اين جنايت را به بيرون درز ندهد و يا حتي هدف شوم اين مجموع
  .يك عكس از صحنه هاي هولناك اين جنايت در جهان منتشر نشود

 نصب صدا ،تصاوير پخش شده، با صورتهاي پوشيده مزدوران، حركات و اعمال موزون و حساب شده آنان در حين حركت
.  به خوبي نشان دهنده ابعاد اين جنايت وگواه اين ادعاست، روي سالحهايشان در ورود از خاكريزهاي اشرفخفه كن بر

از جمله قتل عام سي هزار تن از ، چون دهها كشتار جمعي ديگر افسارگسيخته فاشيسم مذهبي اما، تروريسم وحشيانه و
ننگين اين  در پرونده سياه و شريت در محاكم قضايي جهان وبايد به عنوان جنايت عليه ب ،1367زندانيان بي دفاع در سال 

تا هفت گروگان اشرفي قبل از استرداد به رژيم  همچنين جهان بيدرنگ بايد بكوشد. آدمكشان به ثبت رسمي برسد
  .آخوندي از چنگ مالكي رهايي يابند

  
حمايت بي شا ئبه مردم ايران از  المللي ومقاومت مردمي در سطح بين  شناسايي مجاهدين و واقعيت اين است كه اعتبار و

  .ناچار به اين حمله جنون آسا نمود در مانده و را مستاصل و "اسالم عزيز"مجاهدين،  مقاومت و
 زوزه هاي ناتمام . ذلت رژيم بوده است زبوني و بنابراين، اين عمل نه به مثابه قدرت رژيم بلكه بعكس از سر ضعف و

ارتش آزادي را بيان   در برابر نيروي سرنگون كننده يعني مجاهدين وآنهاهراس روز افزون  و تنها وحشت سرگردگان رژيم
.  مي بينداين واقعيترا در فناي  خود بقايچرا كه . اصيل بايد بجنگد تواقعي به مثابه يك رژيم با آنچه كه هست .مي كند

مجاهدين مقاومت مي .  جنايتها هم اتفاق نمي افتاد اين گونه، رژيم نداشتتهديدي براياگر اين واقعيت پابرجا نبود و 
  .پس هستند مي جنگند، كنند  و

 اينجا و از اين مقاومت وانقالبيون آن الهام مي گيرند و آرمانگرا، هر انسان آزاديخواه و مجاهد ميهن و امروز جوانان مبارز و
چون روشنايي  به همه جا رفت واشرفي شهيد  52پيام خون . رساتر مي كنند آنجا هر روز فريادشان را كوبنده تر و

ثمرة اين  تا تاثير و آزادي بايد منتظر بماند حال دشمن خلق و.  وجهانگير شدهگسترد صبحدم به همه جا نفوذ كرد و
پرچم داران مبارزه با فاشيسم . صد چندان خواهد ساخت  مجاهدين را قويتر و،قتل عاماين بي ترديد . خونها را بچشد

غير قابل شكست  اميدواري به آرمان يك خلق، چرا كه آرمان آزادي و. تر خواهند جنگيد عزمي راسخ با اراده و مذهبي،
به باد ديگر  كه از بادي، مانند غبار گلي .خون سرخ آنان امروز چون آتشي از علفزاري به علفزاري ديگر مي دود .است

  .طليعه بهار را نويد مي دهد سپرده مي شود و
  *قهمراه خل!به پيش 

  از ميان شعله ها ودرياها 
  نابود باد 

  س كه بگذاردآنَك
  پرچم خلق فرو افتد

  
كساني است  آينده از آن انقالبيون و. تالش فاشيسم آخوندي ،در به عقب نگه داشتن عقربه تاريخ به جايي نخواهد رسيد

  .كه به آينده مي انديشند
  سالم بر خلق 
  سالم بر آزادي

  
 شاندرپتوفي*
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  ...راسوي خبرهاف
  

   كودكان دخترهي علگري قانون شرم آور دكي
   يرهاشمي منتيز

   مهر9 خبر سه شنبه يفراسو
 ختهي مردم برانگ  اني از تنفر در م    ي قانون ازدواج سرپرست در نقش پدر با فرزند خوانده در مجلس ارتجاع موج             بيخبر تصو 

 اقـشار عقـب افتـاده و ناآگـاه          اني از م  ي اجتماع ي رابطه ها  نيزتري و تنفرآم  ني شرم آورتر  ي اسالم ي جمهور يبه راست . است
  .  كندي منهياد و نهي و آن را قانوندهيجامعه را به رو كش

 تي والمي زن در قانون رژگاهيجا.  گذاشته شده استاني و برده كردن انسان بن    ي نابرابر ض،ي بر تبع  ي اسالم ي جمهور نيقوان
بـر  .  خانواده مرد اسـت    سي جامعه خانواده و رئ    يواحد اصل .  شود ي م فيز انسان تعر   ا يمي انسان بلكه ن   كي نه به مثابه     هيفق
  .   كودك خود تا سر حد مرگ را داردهي فرزندان به مرد و پدر خانواده حق تنبت مرد دو برابر زن و حضانهي اساس دنيهم

 رحمانـه   ي بـ  ي قـانون  كيـ  قانون   نيا. ست ا ي و ضد انسان   ي ارتجاع ي قانون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست او، قانون        بيتصو
 ي معنا چون پدر خوانده او را بـه سرپرسـت  نيبه ا .  شود ي و فروش م   دي قانون دختر خردسال خر    نيدر ا .  دختران است  هيعل

 دهـد كـه در      ي مجلس ارتجاع به مردان اجـازه مـ        يعني. ابدي او دست    ن تواند بر بد   ي دهد پس م   ي و خرجش را م    دهيبرگز
ـ    ني گونه قـوان   نيا.  سرپرست، صاحب بدن آنها شوند     ي به كودكان ب   مقابل نان دادن    ي و ارتجـاع ي فقـط از ذهـن افـراد روان

  . شرم بر آنها باد.  شودي ترشح مهي فقتي واليكتاتوري دورانيهمچون پا
 چيدر گذشـته فرزنـد خوانـده بـدون هـ     «:دي  گوي مي قانون ارتجاعني مجلس ارتجاع در دفاع از ا     ي اجتماع ونيسي كم عضو

 شـكل   نيـ  ا مي تـوان  ي نمـ  يما به لحاظ شرع   «:دي گو ي م يو» . توانست با سرپرست خود ازدواج كند      ي م يتيشرط و محدود  
را نـه در  » مصلحت« ارتجاع   نانيمجلس نش » .ميري در نظر بگ   ا مصلحت فرزند خوانده ر    مي توان ي اما م  ميازدواج را ممنوع كن   
 قـانون  نيـ  اسـت بـر اسـاس ا       حيالبته الزم بـه توضـ     .  دادند صي عمل تشخ  ني كردن ا  ي كار بلكه قانون   نيباز داشتن مرد از ا    

  .  كندي منيي سرپرست است، تعي كودك بني اميمصلحت را حاكم شرع كه ق
 نگهبـان ارتجـاع فرسـتاده    ي به شوراديي تاي بودن آن داشته و براي انسانري از نظر غ   ي بازتاب گسترده ا   ي قانون ارتجاع  نيا

  .  شده است
  

  ستين"  روشرييتغ "ی به معنی اس;میجمھور" کيکت تارييتغ"
  يدي جداليل

 ر مه13شنبه ...  خبريفراسو

 با ادامه خشونتها  راني نگرند، جامعه ا   ي م دي با شك و ترد    ي به سخنان حسن روحان    مي رژ ي خارج ي طرف حسابها  كهي حال در
  . در بر نداشته است را "ي روشرييتغ" چگونهي ه"كي تاكترييتغ" كند كه ي مداي پنيقي خود هيعل
ـ ي اي از اظهارات مقامهـا   اضي اعالم كرد كه ر    ي خارجه كشور عربستان سعود    ري وز صل،ي سعود الف  ،ي الملل ني سطح ب  در  يران

 قيـ  از طر  ل،يي اسـرا  ريـ  نخست وز  اهو،ي نتان نياميبن. دي در عمل سنج   دي اظهارات را با   ني ا ي كند، اما به گفته و     ياستقبال م 
 رندهي گ مي و تصم"ستي ساده لوح نليياسرا" كه دي گوي مي به حسن روحانمي مستقيامي در پسيل زبان انگي فارسيويراد
 فقـط  زيـ  ن5+1 در گـروه  كـا يكننـده آمر     مـذاكره    اتي ه  سيي شرمن، ر  يوند.  است يا   خامنه   ياهللا عل     تي آ ران،ي در ا  ياصل

 ي مـ  كاي خارجه آمر  ري، وز ي جان كر  نيهمچن. ورد آ ي به حساب م   مهاي لغو تحر  ي به سو  ي را راه  ديي و قابل تا   ي عمل يگامها
 بـاز كـردن درب      ي اسـالم  ي جمهور "تيحسن ن " كرده كه راه اثبات      دي و تاك  " عمل شود  نيگزيتواند جا     يحرف نم " ديگو
  .  بازرسان استي خود به رويا  هسته ساتيتاس
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 خود را در داخل كشور روزانه به        "تينحسن  " ،ي آن خامنه ا   ي و گرداننده اصل   ي اسالم ي جمهور مي كه رژ  ستي در حال  نيا

 را ميـ  رژتيـ  و هو  ي هـست  نـه، ي آ نيـ  و در ا   هي زاو ني دادند تا از ا    ي به خود زحمت م    ي خارج ياگر طرفها .  رسانند ياثبات م 
  .  خود سر و سامان دهندي هاديرد توانستند به شك و تي و نگرش كنند، بهتر ميبررس
 129 ران،يبر اساس اعالم مركز آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ا.  استراني نمونه آن شدت گرفتن اعدامها در اكي تنها

 كارآمدن ي حساب پس از رونيبا ا .  اعدام شده اند   راني مهر در ا   11 مرداد ماه تا     12 در   ي كار آمدن روحان   ينفر از زمان رو   
 نفر در مالء عام     17 هفت نفر زن بوده اند و         از اعدام شدگان نوجوان و     يكي.  شده اند  ام اعد راني هر روز دو نفر در ا      ،يروحان

 درصد از 42 كه ندي گوي حقوق ميها  اند و گروه دهي به قتل رسانهي نفر از اعدام شدگان به صورت مخف      51. اعدام شده اند  
باند  جناح و چي اعدامها تا كنون با واكنش ه   ديموج جد .  صورت گرفته است   انهي مخف ،ي كار آمدن روحان   ياعدامها پس از رو   

  .  روبرو نشده استي اسالمي جمهورمي درون رژيو دسته ا
مبـارزه،  .  روش خواهـد شـد   رييـ  تغ اي و   يني مقابلش مجبور به عقب نش     ي طرفها ي تنها تحت فشار و برتر     ي اسالم يجمهور

 خـود را در     اتي است كه ح   ي روزمره تنها راه غلبه بر حكومت      ي زندگ ياي در همه زوا   مي از رژ  ي و رو گردان   يمقاومت، افشاگر 
 نقض حقوق بشر اوردني بشمار ناي و تهاي جناني در برابر چني جهانمعهسكوت جا. ندي بي متكارانهي مخرب و جنايپروژه ها

  .  كمك نخواهد كردي هدفچي هشبردي به پزي نمي رژي كلاستي از سي به عنوان بخشرانيدر ا
  

  كاي مرگ بر آمري و تاب شعارهاچي قهرمانانه در پنرمش
  يرهاشمي منتيز

   مهر14 كشنبهي خبر يفراسو
 »ريتدب« كه به    ي مهر كام كسان   12 در نماز جمعه روز      »كايمرگ بر آمر  « مهر و شعار     13 در روز شنبه     هي فق ي ول يصحبتها

  .  دل خوش كرده اند را تلخ كردي اسالمي حل بحران جمهوري با اوباما براي تلفني گفتگوكي و يروحان
 و  كـا ي و لگد كردن پرچم آمر     كاي با شعار مرگ بر آمر     كا،يدر آمر » نرمش قهرمانانه « پرده اول    ي اجرا  نماز جمعه بعد از    نياول

 بـه نـشانه     ده،ي را بـه وسـط مـاجرا كـش         يني خم گري بار د  ري اخ ي كه در روزها   يعكس رفسنجان . عكس اوباما به صحنه آمد    
 ينـ ينوشته است كه خم» صراحت نامه«ه نام  در كتاب خاطراتش بيجانرفسن. مخالفت در دست شعاردهندگان قرار داشت  

 گـر ي بـار د ي جمله همزمان با اعالم نرمش قهرمانانـه از طـرف خامنـه ا   نيا.  موافق بوده استكايبا حذف شعار مرگ بر آمر    
  . مطرح شد

 طـرف   يا خود و باخت را بـر      يبرد را برا  » نرمش قهرمانانه  «استي با اعالم س   ورك،يوي به ن  ي در هنگام سفر روحان    ي ا خامنه
 كـه از آن تـا كنـون    ينرمـش .  نداشـت اسـت ي سنيـ  جز اعالم ا   ي چاره ا  مي رژ ي حفط باندها  ي برا يو. مقابل در نظر گرفت   

.  رابطه كرده است   ي برقرار ي برا يبرد خود را وارد آزمون    - برد استيس با   ي كه روحان  يدر حال .  متفاوت شده است   يبرداشتها
 بـه    ي به مـاده ا    لي را تبد  ي روحان ي كل ي تالش فراوان كردند كه صحبتها     يم اسال ي جمهور يهاي منظر اگر چه الب    نيبر هم 

 تا كنون بـوده     يحان تنها دستاورد رو   ي تلفن ي فرصت كنند، اما گفتگو    ني در اول  هاي در جهت رفع تحر    ي اسالم ينفع جمهور 
  . است

 ي برد را هم به چشم انـداز – برد استي س ي برا ي روحان اتي شدن سفر ه   ي مهر، ماد  13 در روز شنبه     ي خامنه ا  يصحبتها
 از آن چـه  يبرخ «ي ول »مي كن ي م تي حما وركيوي دولت از جمله سفر ن     يپلماسيما از تحرك د   « گفت   يو.  كرد ليدور تبد 

در .  اسـت ي تلفنـ ي گفتگـو  ي كه بخش مورد اعتراض خامنه ا      تروشن اس . » امد به نظر ما بحا نبود      شي پ وركيويدر سفر ن  
 پرتاب لنگه كفش نيهمچن.  صورت گرفته استهي فقي با توافق ولادي به احتمال ز يا با روحان   اوبام ي تلفن ي كه گفتگو  يحال

 صـورت  ي خامنـه ا دي هـم بـدون صـالحد   ي در رابطه با آن مكالمه تلفنـ ي تا كنوني و مخالفتها كاي مرگ بر آمر   يو شعارها 
  . نگرفته است
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 ي جام زهر توسـط ولـ  دني با نوش  مي رژ يام حل بحران اتم    است كه سرانج   ني بر ا  دي تاك ري هفته اخ  كي يدادهاي رو مجموعه

 را در كوتـاه  مهاي تواند تحري تنها م  ي كل ي و صحبتها  ي تلفن ي گفتگو ايها و   » خوش و بش  «.  تواند قابل حل باشد    ي م هيفق
تا . است ي به سالح اتم   مي رژ ني ا يابي دست ران،ي ا مي با رژ  ي جهان معه جا يچالش اصل .  اندك شل و سفت كند     زانيمدت به م  

  . استرفتهي موضوع را نپذني ايكنون جامعه جهان
 ي بـرد بـه شـرط   – بر برد ي مبني روحاناستي و سي اسالمي برد كامل جمهورري بر حركت در مس   ي مبن هي فق ي ول استيس
 نيـ  ا ريـ در غ .  صـرف نظـر كنـد      ي به سالح اتم   يابي از دست  ي برطرف كند كه خامنه ا     جي را به تدر   مهاي تواند مساله تحر   يم

  . شدخواهد دي بازهم تشدي اسالمي با جمهوريصورت تضاد جامعه جهان
  

  ي روحانحسني جهانشمول بودن حقوق بشر و موضع ارتجاع
   يرهاشمي منتيز

   مهر 16 خبر سه شنبه يفراسو
ع  و ارتجـا   ي دو جبهـه ترقـ     صي تشخ يارهاي مع ني تر ي از اساس  يكي آن،   تي بر خورد به حقوق بشر و التزام به رعا         يچگونگ

 تي مذهب، قوم و جنـس ت،ي شامل حال همه انسانها از هر رنگ، نژاد، ملدي جهانشمول است كه با يحقوق بشر، حقوق  . است
 است كـه  ي ارتجاعيدگاهي كند، ديياي جغرافطي و شراني دفرهنگ، كه بخواهد حقوق بشر را منوط به        ي ا شهيهر اند . شود

  .  رساندي مياري هاي عدالتي و بهايدر عمل به گسترش نابرابر
 و در ي حكومتي پستهاني كه در باالتري منظر، از كسنيبر هم.  استيكتاتوري دمي رژكي دولت سي رئي حسن روحانالبته
 ري مهر در باره حقوق بشر به سـف        15 از آنچه كه در روز دوشنبه        ري غ ي توان سخن  ي بوده  نم   كي شر مي رژ يتهاي جنا يتمام

 ديـ  تاك رانيـ  خـود در نقـض حقـوق مـردم ا          ي هلند بر همكـار    ري سف ا در مالقات ب   يحسن روحان . هلند گفت، انتظار داشت   
  .  گذاشت

  
 كه مي نكته توجه داشته باشني نشود و به اياسي مساله سكي موضوع حقوق بشر مي دقت كنديهمه با«: گفتي روحانحسن

 ي روحـان رانيـ  از جملـه وز تكـار ي جنا يكارنامه پور محمد  . » دارد ي و نواقص  ستي كامل ن  ي كشور چيمساله حقوق بشر در ه    
 يو. خطـاب كـرده اسـت     » نقـص « آن را    ي اسـت كـه و     رانيـ  در ا  ي حقوق بشر مـورد نظـر روحـان        »يناكامل« از   يگوشه ا 

 هـا را    شهيـ  و تبـادل اند    اني ب ي همچون آزاد  ي اصول گر،يكدي ي فرهنگ ي شناختن تفاوتها  تي ضمن به رسم   ديالبته با «:گفت
. رانيـ  و نقـض حقـوق بـشر در ا   هاي مشروع دانستن همـه سـركوبگر   يعني ير تفاوت فرهنگ   ب هيتك. »ميمورد احترام قرار ده   

 دولت آن سي رئي كه حسن روحاني اسالمي شكل توسط جمهور   ني تر ي و ارتجاع  نيدتريحقوق بشر به طور روزمره در شد      
تـاكنون  .  هـستند   حقـوق بـشر    ي جهـان  هيـ  اعالم تيـ  همانند همه مردم جهان خواهان رعا      رانيمردم ا .  شود ياست نقض م  

 ني بـا همـ  ي كنـد و حتـ  ي نقض مكيستماتي سور مربوط به حقوق بشر را به طي المللني بي عهدنامه هاي اسالم يجمهور
  .  در مورد زنان را امضا نكرده استضي مربوط به رفع تبعوني كنوانسياستدالل حسن روحان

 رانيـ  در مـورد مـردم ا      اري بـس  يتهاي جنا ي فرهنگ  حقوق بشر به تفاوت    مي و تقس  ي حسن روحان  شهي با اند  ي اسالم يجمهور
 طي اسـت كـه در شـرا      ي موضوع ني پردازند و ا   ي م راني را مردم ا   يكتاتوري د مي رژ يتاوان فرهنگ ارتجاع  . مرتكب شده است  

 ميـ  فـشار بـر رژ  ي بـرا ي المللـ ني بي نهادهاي است كه از تمامر و فعاالن حقوق بشداري بي وجدانهاي تمام ي رو شي پ يفعل
  .   حقوق بشر استفاده كنندتي و رعاياسي ساني جهت آزاد كردن زندانرانيا
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  "ينظر سنج" فشار ري زهي فقيباند ول
   امانمنصور

   مهر17چهارشنبه ... بر خيفراسو
 ي گُـسترده بـرا    جي را به بـس    ي خامنه ا  ي، باند آقا  "كايرابطه با آمر  " از جامعه در مورد      ي نظر سنج  راموني پ ي طرح لفظ  كي

 و نـه يري دي ناهمگونكي از سر باز كردن  ي تواند نشانه ا   ي جدال م  نيا.  است ختهي برانگ ي داخل استي موضوع س  حذف آن از  
  . باشدي و انتصابي انتخابي كشمكش و تصادم نهادهايعني ،ي اسالمير جمهوكيولوژيدي ا– ياسي دار در ساختار سشهير

 هيـ  عل بيـ  در واُكنش به انتقادها و حمالت باند رق        ورك،يوي پس از بازگشت از ن     ي زمان كوتاه  ،ي االسالم حسن روحان   حجت
 يبرا" دستور داده است     "دو دستگاه " اعالم داشت كه به      كا،ي به آمر  يكي نزد ي همراهش برا  اتي او و ه   كيپلُماتي د يژستها

 را " خالفاندرصد م"  روشن كردن نياو همچن.  كنندي نظر سنج"كاي آمربهگرفتن نظر مردم در مورد حركت دولت در سفر 
  .  خواندي نظر سنجني از هدف اي بخشزين

 بـه وارد  ديـ  خود بـا تهد ي فضا براجادي اقدام، در منگنه قرار دادن رقبا و ا ني از ا  ي روحان ي آقا زهي انگ داست،ي كه پ  همانگونه
 اكتفـا كـرده و بـه     يم كل  به اعال  "ينظر سنج " در مورد    كانشي نزد اي اگر چه او و      ن،يبنابرا.  بود "نييفشار از پا  "كردن ابزار   

  .  بودي كافي خامنه اي آُشفته كردن باند آقاي برازي مختصر نني آن نپرداختند، اما همي ها عملهي و زاواتييجز
خـارج شـدن از   " را به ي روحان ي، آقا "ي نظام توسط رهبر   ي ُكل ياستهاي س نييتع" بر   دي با تاك  ،ي كارزار سراسر  كي در   آنها

 بانـد  يتـ ي امن– ي نظـام يهمزمان، مهره هـا  .  سازند ي متهم م  "ي كردن رهبر  يمنزو" ي تالش برا   و " خود اراتيحوزه اخت 
  . " باعث تشنُج در جامعه خواهد شديبه طور قطع نظرسنج" كنند كه ي مديمزبور تهد

شت  زانيـ  از م  ي خامنه ا  ي و خشم آلود، برآورد باند آقا      مهي سراس يري جبهه گ  نيا يهـا ييراجو انـدك جامعـه از ماج      يباني پـ 
 نامنـد، فاقـد   ي مـ " نظامي ُكلياستهايس" كنند كه آنچه كه   ي اعتراف م  لهي وس نيآنها به ا  .  سازد ي م اني اش را نما   يخارج

  .       را هم ندارديفاتي تشري نظر سنجكي در ي حتيستادگيا تاب ،ي است و بدون قهر دولتي اجتماعتيمشروع
 "نظام" كي و ُخطوط استراتژ   ياسي س يانهاي بن هي جامعه عل  ي صف بند  شيز نما  تا مر  ي روحان ي گمان نه آقا   ي حال، ب  ني ا با
 ي از عالمتـ شتريـ  آنهـا ب ي را دارنـد؛ برآشُـفتگ  ي اقـدام ني بـه چنـ  ي دست زدن ومي بي خواهد رفت و نه هماوردان و     شيپ

  . ارسال كرده استي و انتصابي انتخابي جدال نهادهاداني مودن گشي از قصد خود برابي كه باند رقردي گيسرچشمه م
 ني، آخر"حق اُلناس" آن با هي انتخابات و توجشي نمااني در جربي در تن دادن به نامزد باند رقهي فقي ول"قهرمانانه" اجبار

 نـشانه   ه،يـ  فق تيـ  وال ميـ  رژ ي ساختار يتازه شدن زخم ناهمگون   .  نخواهد ماند  ي ساز كدستي آثار شكست پروژه     ييخودنما
  .ت گمانه اسني از اينيمطم

  
   پروژهکي در اشرف، شکست تي جناهي اروپا علهيقطعنامه اتحاد

  يدي جداليل
   مهر20شنبه ... فراسوي خبر

قطعنامه اخير پارلمان اروپا عليه جنايت ددمنشانه رژيم مالكي با همدستي خامنه اي در كمپ اشـرف، در كمتـرين حالـت            
 "نـرمش ذليالنـه  " جمهوري اسالمي كه اكنون وامانده مشغول     .نشان از شكست يك پروژه مزورانه و جنايتكارانه رژيم دارد         

از اين رو به اعدام، قتل و فشار بر مخالفـان خـود             . در برابر غرب است، نياز به تشديد فشار در داخل و نمايش قدرت داشت             
  . افزود و در نهايت با قتل عام در كمپ اشرف به اين سياست جنايتكارانه تداوم بخشيد

پيش، در دهم شهريور، ساكنان اشرف با روشي تروريستي مورد هجوم نيروهاي مزدور مالكي با همدستي و بيش از يك ماه 
 نفر مبارز مجاهد به گروگان گرفته  7 نفر به شكل وحشيانه اي به قتل رسيدند و           52. سناريو نويسي خامنه اي قرار گرفتند     

  . شدند
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 فرانـسه حملـه بـه كمـپ اشـرف توسـط       -ي خود در استراسـبورگ  ، پارلمان اروپا در اجالس رسم) مهر18(روز پنجشنبه   
 بـه تـصويب     "خـشونت اخيـر در عـراق      "پارلمان اروپا قطعنامه اي را تحت عنوان        . نيروهاي عراقي را به شدت محكوم كرد      

 7 است،   در اين قطعنامه همچنين آمده    . رساند كه از سوي تمامي گروه هاي سياسي در پارلمان اروپا امضا و ارايه شده بود               
   .نفر كه گمان برده مي شود در پايتخت عراق زنداني هستند، فورا و بدون قيد وشرط بايد آزاد شوند

) يونـامي (به گفته نماينده عالي اتحاديه اروپا، خانم اشتون، پارلمان اروپا از تالش هيات كمك رساني ملل متحد بـه عـراق                      
  .حمايت مي كند تن از ساكنان به خارج از عراق 3000براي انتقال 

قطعنامه پارلمان اروپا همچنين دولت عراق را كه بند نافش به رژيم جمهوري اسالمي بسته شده، در بسياري از زمينه هاي      
   .ديگر از جمله به دليل پايمالي حقوق شهروندان خود محكوم كرده است

وق بشر توجه داشته باشد، از اهميـت ويـژه      اينكه جامعه جهاني همزمان با مذاكرات اتمي با جمهوري اسالمي به مساله حق            
جمهوري اسالمي به موازات عقب نشينيهاي تاكتيكي خود در برابر طرف حسابهاي خـارجي اش تـالش         . اي برخوردار است  

   .مي كند در داخل صداي كساني را كه سالها به سياستهاي خانمانسوز آن اعتراض كرده اند، خاموش كند
ر پي صدور قطعنامه هايي كه نقض حقوق بـشر را مـورد انتقـاد و سـرزنش قـرار مـي دهنـد،                 ما خواستار اين هستيم كه د     

در عين حال، ضروري است كه مساله حقوق بشر همواره در هر گونه مذاكرات با رژيم                . اقدامات عملي و فوري صورت گيرد     
ندانش به دست مي آورد، هرگز      رژيمي كه ثبات سياسي خود را از سركوب بي رحمانه شهرو          . جمهوري اسالمي مطرح باشد   

     . نمي تواند طرف قابل اتكايي در مناسبات با جهان خارج باشد
  

   ژنوي در آزمون عمل" لبخنديپلماسيد"
   امانمنصور

   مهر24چهارشنبه ...  خبريفراسو
 خود ي ادعاها است كهافتهي شانس آن را ي اسالمي جمهوردي اكنون دولت جد ك،يپلُماتي دوره ژست و تعارف د     كي از   پس

 ي كاستن از تنش هسته ا     راموني پ راني به مردم ا   شي و وعده ها   "ي هسته ا  استي س رييتغ" در مورد    ي خارج يرو به طرفها  
  .  سازدكي را به عمل نزدمهايو فشار تحر

 ي اسالمير جمهودي دولت جدي لحن مقامهاريي خود از تغيدواري و اُمي خوشنود،يي و اُروپاييكاي ارشد آمر  وراني پا شتر،يپ
 ي موكـول مـ    رانيـ  حاكمان ا  ي عمل ي باره را به اقدامها    ني در ا  يي نها يابي كرده اند كه ارز    ديرا ابراز داشته اند و همزمان تاك      

  . كنند
 ستي و متوقف شدن سقوط آزاد سطح زي هسته ايرپاي بحران دافتني اني از پازي نراني قاطع مردم اتي اكثرگر،ي دي سواز

 بر دوش آنها را "نظام" ي خارجيي شده ماجراجولي تحمي هانهي هزيني كه سنگي كرده و به هر اقداميبانيو كار خود پشت
  .  نگردي موافقت مدهي دهد، به ديكاهش م

 ي بـرا ي مناسباري بس تي در موقع  ي روحان ي دولت آقا  ندگاني گردد، نما  ي برم يروني ب ي و تا آنجا كه به فاكتورها      هي زاو ني ا از
 را داشـته  ي هـدف ني چنـ شبرديـ  پيي توانـا اي برند و هرگاه خواست ي و اُروپا بسر مكاي با آمري هسته ايريدرگحل و فصل   
  .  كنندهي توانند تكي ميني شده مطمني تامي شرطهاشيباشند، به پ

 يفاف ساز شي در راستاي اسالمي مشخص جمهوري است كه اقدامهاييشنهادهاي پهي راستا، ارا ني در ا  ي گام واقع  نينخُست
 ي هـسته ا كـرد ي است كه تفـاوت رو  يي همان مبنا  نيا. ردي آن را در بر بگ     تي از ماه  يي خود و ابهام زدا    ي هسته ا  يتهايفعال

ذاكره اعـالم   ي بـرا وسـته ي بـه گونـه پ  زي نژاد و همكارانش ني احمدي سازد و گرنه، آقا  ي را آشكار م   ي با قبل  ديدولت جد  مـ 
شتوانه آن     ي راندند، بدون آنكه عمل مشخص     ي سخن م  "حل مساله "به، از خواست     مشا يتي كردند و با جد    ي م يآمادگ را پـ 
  .  شودي راه به كجا ختم منيتجربه هشت سال گذشته نشان داد كه ا. سازند
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 ي نشست، همچنان كه ميگري شود بر قطار دي ُنقطه منياز ا.  تصور كردلي در كنار دو ر  يستگاهي توان ا  ي ژنو را م   نشست
 شـناخت باشـد     ني در ژنو ا   داري د جهي نت ني مهم تر  دي شا ن،يبنابرا.  رود، ادامه داد   ي كه به ناُكجاآباد م    ي سفر با قطار   شود به 

  .        داردبي را در جر كُدام قطاطي بلي روحانيكه دولت آقا
  

  "با اجازه مردم محرمانه است" كه يدستاورد مذاكرات
  يدي جداليل

   مهر27شنبه ...  خبريفراسو
 مانده، سخن، خبر و اظهـار نظـر از        ي محرمانه باق  "رانيبا اجازه مردم ا   " في ظر ي مذاكرات ژنو كه به قول آقا      جي نتا رامونيپ

 گرفتـه شـده كـه    ي اجازه ا  ني چگونه از مردم چن    ستياگرچه معلوم ن  .  است اري بس ي و برون  ي درون ي رسانه ها  اي افراد   يسو
در هـر  .  به دست شان نرسد   انجامد،ي ب مهاي انجام داده تا به حذف تحر      يهسته ا م  ي در باره آنچه كه ت     ي باشند اطالعات  يراض

  . افتي كشور طرف مذاكره هم در6 ي توان از واكنشهاي را م"ديسازنده و مف" يشرفتهاي پيحال صحت ادعا
 يلـ ي دل چيكرد، هـ   اعالم   ي مذاكرات هسته ا   اني بعد از پا   ه،ي و مذاكره كننده ارشد روس     رخارجهي معاون وز  ابكوف،ي ر يسرگئ

 اري بـس  با توجه بـه فاصـله  "او گفت .  رود شي پ ي توانست به شكل بهتر     ي شتابزده وجود ندارد و مذاكرات م      ي خوشحال يبرا
 بـه  يشرفتهايـ پ" كـرد،  في توصي مترمي مذاكرات را ن شرفتي و پ  لومترهاي آن را ك   ي كه و  "5+ 1 و گروه    راني مواضع ا  اديز
 ي سـطح غنـ  نكـه ي قبل از امهاي به لغو تحري اسالمي امر را اصرار جمهور   ني علت ا  ابكوفير. " است زي ناچ اريدست آمده بس    
 شود  ي رفع ممهاي تحري كرده اند تنها در صورتدي تاكي غربي است كه كشورهاي در حالنيا.  دانستاورد،ي بنيي را پايساز 

ـ    به   ي مانع چي و بدون ه   اوردي ب نيي را پا  ومي اوران ي ساز ي سطح غن  ميكه رژ   اجـازه   ي اتمـ  ي انـرژ  يالمللـ     نيبازرسان آژانس ب
  . خود را بدهدي ا  هستهساتي از تاسيبازرس

  
 گفت كه دولـت اوبامـا هنـوز بـه طـور           شتري ب يمهاي با اشاره به اعمال تحر     زي ن كاي وزارت خارجه آمر   ي سخنگو ،ي پساك جن
 موجـود در  يما در رابطـه بـا چالـشها   ": ود افزني همچنيو.  بخواهد دست بدان نزند   كاي نگرفته از كنگره آمر    مي تصم يجد

 ليـ  كـه دل   ميـ  را اعمال كرده ا    خي تار يمهاي تحر نيما فلج كننده تر   . ميستي ن شي تهران ساده اند   مي با رژ  يمذاكرات هسته ا  
  ". خواهد بودراني متناسب با اقدام ام،ي كه انجام دهي است و هر اقدامي تهران به نقطه فعلمي رژدنيرس

   پنجـره فرصـت  كيـ  را ي اتمـ نـه ي در زم"تر آن    انهي جو  يرفتار آشت " و   مي رژ ري اقدامات اخ  زيرانسه ن  دولت ف  ي سخنگو كي
  . خواهد ماندي باقاري اكنون منتظر اقدامات ملموس است و هوشسي كرد كه پاردي تاكيدانست، ول

 حاصل نشده ي كرده اما هنوز توافقهي ژنو اراي را در گفتگوهاييازهاي تهران امتمي گفت، رژزي نسي خارجه انگلري وزهمزمان
 ديـ  همزمـان نبا   ي ولـ  م،ي شده در مذاكرات ژنو را حفـظ كنـ         جادي مثبت ا  يمهم است كه ما فضا    ":  افزود گي ه اميليو. است

 در يرييـ  كـه تغ ميستيـ  نيما امـروز در موضـع     .  رو به توسعه است    همچنان تهران   مي رژ ي كه برنامه هسته ا    ميفراموش كن 
 مـذاكره بـوده و   زيـ  مي تهران بـه پـا  مي از آوردن رژ   ي بخش مهم  مهايتحر.  ادامه داشته باشد   دي با مهايتحر. مي بده مهايتحر

  ". تهران خواهد بودمي رژي تنها بعد از اقدام عملمهاي تحرتي در وضعيرييهرگونه تغ
 ياسـت كـه بانـدها      يي جنجالهـا  - آنطور كه گفته شده      - مذاكرات   اتيي جز ي از افشا  ي نگران ي حساب اگر علت واقع    ني ا با

 ميـ  رژدي است، باز هم با"ي برخيطنتهايش" في ظري باز به قول آقااي ممكن است در مخالفت با آن بپا كنند و    ميدرون رژ 
 اگـر  ي حتـ را،يز.  كندداي پي آمادگي توسط خامنه اي زهر هسته اام جدني نوشي برامها،ي جهت لغو تحر   ي اسالم يجمهور

  . شودي با آنها باز نممي داشته باشد، گره كار رژتيه ژنو هم واقع شده از مذاكر"افشا"همه موارد 
 اسـتفاده از  م،يـ  رژتي تـا بـه حـال تنهـا عالمـت جـد      ديـ  آي به نظر مم،ي مذاكره كننده رژي طرفهاي به واكنشها  ي نگاه با

 نيـي مـشاجره در تع  عـدم  دي شااي كنند و ي هنگام امتحان پس دادن استفاده م     ي بوده باشد كه كودكان دبستان     ينتيپاورپو
  !يمكان مذاكرات بعد
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يی  فدایشھدا
   ماهآبان

  
  

 -  رحيم خدادادي - علي دبيري فرد-  محمدرضا چمني - فرهاد سپهري -شاهرخ هدايتي -سيروس سپهري :  فداييرفقاي
 مـريم   -ر   عبدالرضا مـاهيگي   - محمد داوود نوري     -) اصغر( محمد سليماني  - لقمان مدائن    - هادي اشكاني    -عثمان كريمي   

 مهـين  - جمـشيد دژآگـاه   -) موسـي ( عـزت اهللا بهرامـي     - حجـت    - همـايون    - مجيد شريفي    - مهران محمدي    -دژآگاه  
احمد پيل -حسين ركني-محمد قادري-علي بهروزي-علي رضا شفيعي -عزيز پور احمدي  -محمد قلي جهانگيري  -جهانگيري

 عبداهللا فيض اهللا بيگي -مرتضي فخر طباطبايي - نيك نژادفرج اهللا-سليمان سليماني-علي اصغر ذاكري-احمد گراوند -افكن
 تا كنون در آبان ماه در پيكار عليه امپرياليسم   50 محمد حسين خادمي  از سال        - حسين مدير شانه چي      - عمر صالحي    -

  . و ارتجاع و براي دموكراسي، رهايي و سوسياليسم توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
  

  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني 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 ماندنداي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 



 ٤٧

  

 

  
  

    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،– فيلم کامل يادمان چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن -١

  ی آزادی و تيشکچھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيما- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   دDر ١٥ يورو يا ١٠: 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: رانانسخن

   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو
 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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