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  »ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويم«

  »وري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزاديمرگ بر ديكتات  «

  326 شماره
  نهبيست و دوره چهارم سال 

  1391  شهريوراول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  .....يادداشت سياسي 

جنگ َنقد و واقعي، 

  هياهوي جنگ نسيه
  مهدي سامع

 ي لَرزد و مردم محروم شهرستانهاي هنوز منيزم«
 اطراف آن همچنان در تَب ياهر و ورزقان و روستاها

 ي امكانات مني ترهي و فقدان اولي خانمانيو تاب ب
 به عي سريدگيحكومت كه مسئول اول رس. سوزند

 دهي تاسفبار را ناددادي روني است، ابتدا ازلزله زدگان
 از بالهت يبي و با تركريتاخ نظام با هي فقيگرفت و ول

 گفت و پس از پنج تي تسلدهي دبي به مردم آسايو ر
 ».روز به منطقه زلزله زده رفت

  2در صفحه 

  زلزله آذربايجان

   و قدرت نيروي اجتماعي
  جعفر پويه

  7صفحه 

  

بررسي دو ديدگاه در چپ 

هاني، حمايت نظامي ج

غرب به انقالب سوريه 

  آري يا نه؟
  ليال جديدي

 مباحث جنجال يبي غرب در ليدخالت نظام«
. دي كشاني به مي چپ جهانني را در بيزيبرانگ

 گري بار دكي هي در سوري دخالتني چندياحتمال و تهد
 مبحث ني قرارگرفتن ازي ميسبب اختالف نظر و رو

 هي سورريب، نخست وز حجااضيبا فرار ر. شده است
 در يا به مخالفان بشار اسد فصل تازه ي ووستنيو پ

  ». گشوده شده استداني منيا
  5صفحه 

  

  سياست گسترش فقر
  زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

  

تحوالت مصر بعد از 

  پيروزي محمد مرسي
 آناهيتا اردوان

  10صفحه 

  

چالشهاي معلمان در مرداد 

  1391ماه 
  فرنگيس بايقره

 
  11صفحه 

  نان در مسير رهائيز
 آناهيتا اردوان

  19صفحه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سياست افزايش جمعيت

  و برده كردن زنان
 شهره صابري

  13صفحه 

  شركت سپاه پاسداران 

  در سركوب جنبش 

  مردم سوريه

 گري ديي پاسدار، رسوااي زائر

  هي در سوري اسالميجمهور
  14صفحه 

  

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
 اگر مي خواهيد خوشبخت باشيد، زندگي را به يك -

  .......هدف گره بزنيد، نه به آدمها و اشياء 
) 1955 آوريل 18 - 1879 مارس 14( آلبرت اينشتين 

  فيزيكدان آلماني 
  17صفحه 
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زمين هنوز مي لَرزد و مردم محروم 
شهرستانهاي اهر و ورزقان و روستاهاي 
اطراف آن همچنان در تَب و تاب بي 
خانماني و فقدان اوليه ترين امكانات 

حكومت كه مسئول اول . مي سوزند
رسيدگي سريع به زلزله زدگان است، 
ابتدا اين رويداد تاسفبار را ناديده گرفت 

 تاخير و با تركيبي از و ولي فقيه نظام با
بالهت و ريا به مردم آسيب ديده 
تسليت گفت و پس از پنج روز به منطقه 

خامنه اي همچون . زلزله زده رفت
هميشه تركيبي از دروغ و جعل را به كار 
. گرفت تا از بار مسئوليت شانه خالي كند

گفتار و رفتار آمرانه ولي فقيه و ابتذالي 
ته است كه در كُنه سخنان وي نهف

بهترين مدرك براي اثبات جنگي است 
كه نظام واليت فقيه عليه مردم ايران 

مقام معَظم با َتكبر . انجام مي دهد
خبيثانه، چشم در چشم آسيب ديدگان، 
توپ را به زمين آنها پرتاب مي كند و 

اگر ساكنان اين مناطق با «: مي گويد
يكديگر همكاري و همدلي داشته باشند 

تواند به سكوي پرش و  مياين حادثه 
دگرگوني چهره اين منطقه تبديل 

را مي توان به شكل » اگر«اين . »شود
  . ديگري هم مطرح كرد

  
اگر حكومت مثل گذشته به جاي 

با مردم به خيال » همكاري و همدلي«
بلندپروازيهاي احمقانه باشد و همچنان 
سوار بر مركَب جهل و جنون براي بمب 

گرايي اسالمي منابع اتمي و توسعه بنياد
مردم ايران را هزينه كند، اين حادثه 
ناگوار به تكرار در گوشه و كنار كشور ما 

امروز در آذربايجان . اتفاق خواهد افتاد
زمين هنوز مي لَرزد و قُشون آقاي 
خامنه اي به جاي رسيدگي سريع به 
مردمي كه به اوليه ترين رسيدگيها نياز 

اري و همك«دارند، مشغول سركوبي 
مردمي هستند كه با بي » همدلي

اعتمادي مطلق به تمامي اركان 
حكومت به ياري زلزله زدگان شتافته 

 مرداد و 21زلزله روز شنبه . اند
رويدادهاي پس از آن به خوبي سيماي 
سلطنت مطلقه خامنه اي را به تصوير 
كشيد و در مقابل نشان داد كه مردم 

 اجتماعي با-ايران و فعاالن سياسي
وجود بگير و ببندهاي رژيم به وظيفه 

آن . انساني و اخالقي خود پايبند هستند
چه مردم با وجود همه موانع در ساعات 
اوليه انجام دادند در نقطه مقابل رفتار 

 كُنشي . ضد انساني و جابرانه رژيم بود

 

 

 

انساني و اخالقي در ضديت با رفتار ضد 
   انساني حكومت بود و همين رفتار زنان

و مردان كشورماست كه بي ترديد 
سكوي پرش به سوي دگرگوني خواهد 

مساله اصلي براي خامنه اي نه . شد
. مردم ايران است و نه نجات قدس

خامنه اي به تكرار اين دروغ را تبليغ 
مي كند كه گويي مساله او نجات 

 29او روز يكشنبه . فلسطين است
خرداد، در ديدار با ايادي خود و سفراي 

مسأله اصلي «:ضي از كشورها گفتبع
دنياي اسالم قدس شريف و موضوع 
فلسطين مظلوم است كه به بركت 
بيداري اسالمي برجسته شده 

اين موضوع اصلي نبايد به ....است
فراموشي سپرده و به حاشيه رانده شود 
زيرا بسياري از مشكالت دنياي اسالم 
 به واسطه وجود رژيم جعلي صهيونيستي 

 

هرگز به مردم ستمديده او » .است
فلسطين كمكي نكرده و هر اقدام او 

 . عليه اين مردم بوده است
خامنه اي به جاي هزينه براي مقاوم 
سازي خانه هاي مردم در فكر محكم 

او . سازي سلطنت مطلقه اش مي باشد
به خوبي مي داند كه اكثريت قاطع 
مردم ايران او و اليتش را مسئول 

او قيام . ها مي دانندويرانيها و نابساماني
 و در بهمن و اسفند 1388مردم در سال 

 را فراموش نكرده و براي 1389سال 
همين است كه به جاي هزينه كردن 
منابع كشور در جهت بهبود زندگي 
مردم، در انديشه ساختن بمب اتمي و 

براي . توسعه بنيادگرايي اسالمي است
همين است كه زخمهاي زلزله همچنان 

 مانند و در مقابل منابع كشور پابرجا مي
صرف بهينه كردن سالحها، توسعه 

 تروريسم و بنيادگرايي، تهيه ابزارهاي 

اين . سركوبي و چپاول و غارت مي شود
 سياست چيزي جز جنگ عليه مردم 

 

 

ايران نيست و هزينه اين جنگ براي 
 روز چهارشنبه. مردم بسيار كالن است

متي  مرداد امسال خبرگزاري حكو18 
آمار مربوط به «:مهر اعالم كرد كه

 مرگهاي غيرطبيعي در ايران در فاصله 

دهد   نشان مي1389 تا 1380سالهاي 
 نفر جان خود را به 729 هزار و 438كه 

اين . »اند صورتي غيرعادي از دست داده
مرگهاي غير طبيعي در اثر مسموميت 

، مسموميت با گاز، دارويي، برق گرفتگي
 شدگي و سوانح بوده  سوختگي يا غرق

حاكميت براي پيشگيري از اين . است
 . فجايع هيچ برنامه جدي ندارد

ولي فقيه و گماشته كوتوله اش اين 
هزينه سرسام آور را به مردم ايران 
تحميل مي كنند تا امنيت واليت ننگين 
 . خود در مقابل خشم مردم را تامين كنند

 

 همين است كه سخنگوي وزارت براي
خارجه رژيم به صراحت و بدون هرگونه 

 عمق «شكاف رژيم بشار اسد را 

 واليت خامنه اي اعالم » استراتژيك

مي كند و براي همين منظور است كه 
خامنه اي و احمدي نژاد در يك كُر 
همĤهنگ با نتان ياهو و اهود باراك بر 

اين چهار تن هر . طبل جنگ مي كوبند
 به نوعي به اين رجز خوانيها نياز يك

از نگاه خامنه اي و گماشته . جدي دارند
اش هياهوي جنگ خارجي براي 

 . پيروزي در جنگ داخلي مفيد است
 

بزرگ كردن خطر جنگ خارجي از 
جانب انبوهي از مفسران و نظريه 
پردازان حكومتي و غير حكومتي هيچ 
نتيجه عملي جز پنهان كردن جنگ 

. سرانهاي كالن آن نداردداخلي و ُخ
حتي اگر يك جنگ خارجي در چشم 
انداز باشد، كه به گمان من در چشم 

 انداز قابل ارزيابي چنين امري بعيد 

 

 

 

است، بايد جلوگيري از بروز آن و يا 
 كاهش لطمات آن، واقعيت جنگ داخلي 

موجود را به رسميت شناخت و براي 
 شكست حكومتي كه اين جنگ را به ما 

جنگ احتمالي . حميل كرده مبارزه كردت
خارجي فاجعه بار و محكوم است و البته 

 . براي مهار رژيم واليت فقيه بي نتيجه
اين را واقع بينان درون حاكميت 
اسرائيل به خوبي گوشزد كرده و مي 

اما فاجعه بار ترين خطر، . كنند
تضاد . موجوديت نظام واليت فقيه است

 حاكم بر ايران عمده مردم ايران با رژيم
اين رژيم، به هر شكلي كه آن را . است

ارزيابي و تحليل كنيم و براي ماهيت 
سياسي و اقتصادي آن هر تحليلي 
داشته باشيم، اولين و مهمترين مانع در 

منافع . مقابل منافع مردم ايران است
مردم ايران و رژيم حاكم در دو قطب 
مقابل قرار دارد و هر تالشي براي 

ردن اين قطب بندي و يا كمرنگ ك
مخدوش كردن تضاد عمده به ناچار 

همه . در خدمت رژيم حاكم است
تالشهاي نهادهاي گفتمانسازي 
واليت خامنه اي و تحليلگران 
خارجي كه مامور به وظيفه حفظ 
رژيم ايران هستند، كُند كردن لَبه 

اين . تيز حمله به رژيم حاكم است
كه اين تحليگران و مفسران خود 

» راست«و يا » دمكرات«يا » پچ«
تعريف مي كنند » محافظه كار«يا 

در اين واقعيت هيچ تغييري نمي 
دهد كه نتيجه عملي كار آنان خدمت به 
استبداد مذهبي حاكم بر ايران و بنابرين 
تداوم فقر، بي خانماني، بي عدالتي و بي 

زلزله . حقوقي براي مردم ايران است
راي واليت اخير به خوبي نشان داد كه ب

خامنه اي سرنوشت مردم ايران هيچ 
اين را يك بار ديگر . اهميتي ندارد

اگر . همگان به خوبي مشاهده كردند
اجتماعي -مردم ايران و فعاالن سياسي

براي تعيين سرنوشت خود قيام نكنند و 
نظام جهل و جنايت حاكم را سرنگون 
. نكنند، آينده بسي تيره و تار خواهد بود

ه بازماندگان زلزله اخير و با با تسليت ب
مشاركت در غم و اندوه خانواده هاي 
قربانيان اين فاجعه و با اتكا به 
همبستگي ستايش انگيز مردم، همه 
توان و نيروي خود را براي برانداختن 

  .رژيم حاكم به كار خواهيم گرفت
  
 

   

 

  .....يادداشت سياسي 

  نگ نسيهجنگ َنقد و واقعي، هياهوي ج
  مهدي سامع

 

 مرداد و رويدادهاي پس از آن به خوبي سيماي 21زلزله روز شنبه 

سلطنت مطلقه خامنه اي را به تصوير كشيد و در مقابل نشان داد 

اجتماعي با وجود بگير و ببندهاي -م ايران و فعاالن سياسيكه مرد

آن چه مردم با . رژيم به وظيفه انساني و اخالقي خود پايبند هستند

وجود همه موانع در ساعات اوليه انجام دادند در نقطه مقابل رفتار 

 .ضد انساني و جابرانه رژيم بود
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انفجار كنترل شده 

  !كنار بشكه باروت
  مرداد31... فراسوي خبر

 بانكي بين -زير فشار تحريمهاي نفتي 
المللي، حاكمان ايران بيش از پيش به 

آنها كه . تحريكات جنگي روي مي آورند
استراتژي سياست خارجي خود را براي 
مديريت بحران هسته اي زمينگير و بي اثر 

در حال حركت به سوي يافته اند، شتابان 
جايگُزين كردن راهكار تشديد تنش خارجي 
به جاي استراتژي مذاكره براي مذاكره و 

  .وقت گُذراني هستند
براين اساس، سخنان تُند و همزمان آقاي 
خامنه اي و گُماشته اش بر منصب رياست 
جمهوري عليه موجوديت اسراييل كه پس 

دبياتي از يك دوره پرهيز از كاربرد چنين ا
ايراد شده، نه تصادفي است و نه مي توان 

واكُنش . آن را اقدامي منفرد به شمار آورد
پيش بيني پذير گُسترده و منفي بين المللي 

 و پادو اش، نشان داد كه "آقا"به لفاظيهاي 
 در محاسبه بازتاب سخن "نظام"

پراكنيهاي مزبور و وزني كه در چارچوب 
ت، به خطا نرفته بحران موجود خواهد ياف

  . است
در همين چارچوب، فعال كردن طرحهاي 
تروريستي در كشورهايي مانند هند و تايلند 
و افغانستان قرار مي گيرد كه در نگاه به 
آن، سخنان تشنُج برانگيز حاكمان ايران 
مفهوم ديگري مي بايد و همچون صدايي 
به گوش مي رسد كه اُركستر اقدامات عملي 

باال بردن پيچ بحران را  براي "نظام"
     . همراهي مي كند

 با گُذاشتن اين كارتها روي ميز، "نظام"
روي عقب نشيني طرفهاي خارجي خود از 
تحريمها به دليل هراس از وارد شدن به 
يك جنگ با پيامدهاي نامعلوم يا دستكم، 
پروراندن فضاي جنگي در افكار عمومي 

ه ايجاد آمريكا، اُروپا و آسيا و بدين وسيل
پايان مجازاتهاي "اهرُم فشار براي 

 ، "اقتصادي و دادن شانس به ديپلُماسي
  . شرط بندي كرده است

چنين مي نمايد كه آقاي خامنه اي و شُركا 
گمان مي برند آنچه در حال انجام آن 
هستند، يك انفجار كنترل شده و محاسبه 

يك نگاه گُذرا به شرايط كُنوني . شده است
 و موقعيت و جايگاه جمهوري خاورميانه

اسالمي در پهنه بين المللي نشان مي دهد 
كه اين ارزيابي دلبخواهي و غير واقعي 

  . است
شوربختانه، در بازي حاكمان جمهوري 
اسالمي با آتش در كنار بشكه باروت، 
چيزي بيشتر از ريش آقاي خامنه اي براي 

  .سوختن وجود دارد
   

  

 كار زلزله دستور

جنگ : جانيآذربا

 يري تلكه گ،يزرگر
 

   مرداد24...  خبريفراسو
 قُدرت در يونهاي باندها و فراكسنزاع

 با شور و جاني زلزله زدگان آذربانيزم
 زلزله ه،ي زاونياز ا. نشاط آغاز شده است

 ي و مالي كه با خسارات جانكشنبهيروز 
 ده ها هزار نفر همراه شده، ي برايهنگُفت

 از يگريد كيبه شتاب به نمونه كالس
 از "نظام" مصالح ي برايجنگ زرگر

 ي از سوي جناحني بيري گتلكه و كسوي
 . استدهي گردلي تبدگريد

 ابعاد دني پس از آشكار گردي كوتاهزمان
 وران،ي پا،يعي فاجعه طبنيگُسترده ا

 خط ي روي حكومتياُرگانها و دستگاه ها
 ختني و ري به كوتاهگريكديمتهم كردن 

زلزله زدگان كوك  ياشك تمساح برا
 مدل شناخته شده نزد كي نيا. شدند

 هي به حاشي براي اسالميحاكمان جمهور
 در جنجال و گردو عبردن اصل موضو

 ني خود و همچنني بيخاك نزاع لفظ
 غي تي آمده براشياستفاده از فُرصت پ

 طرف مقابل ي اقتصاداي ياسيزدن س
 شدن يگاني و باشيپروسه گُشا. است

 ي ب،ي ماليهايي رسواهيپرونده ُكل
 ،ياسي سيتهاي جنا،ي اقتصاديهايتيكفا

 و جز آن، در ي منافع ملهياقدامات عل
 . به گردش افتاده استوي سنارنيقالب هم

 مجلس مالها به زي ننكي راستا، اني ادر
 ي چگونگلي به دلي دولتونيزيانتقاد از تلو

 ندهي نماكيبازتاب خبر زلزله پرداخته، 
 را ي هشت هزار چادر امداد شدندهيدزد

 ي سفر آقاانيافشا كرده است، اُصولگرا
 بر منصب هي فقي نژاد، گُماشته ولياحمد

 امي اني به عربستان در اي جمهوراستير
 گري دي سووال برده اند، عده اريرا ز

 عمل نكردن دولت به وعده مقاوم لنديما
 ي شوند و برخادآوري روستاها را يساز

 سخن " بحرانتيريدضعف م" از گريد
 .ندي گويم

 و سرنوشت پرونده خچهي به تارينگاه
 يونهاي كه باندها و فراكسيگري ديها

 پرتاب كرده اند، گريكديقُدرت به سمت 
 انتقادها و ني اي دهد ارزش عملينشان م

 چندان ي موضوع اصلي براهايري گقهي
 از آن تا ي اما گرد و خاك ناشست،ي ناديز

 به چشم دنيخاك پاش ي براياندازه ا
 ي مزي مي موضوع روشجامعه و پوش

 . كندتيتواند كفا
 وراني كه هم اكنون رهبران و پاآنچه

 در حال پوشش زانيحكومت عرق ر
 فاجعه بار تي آن هستند، وضعي برايساز

ده ها هزار نفر در مناطق زلزله زده و 
 "نظام" اري تمام عي و ورشكستگييناكارا

 ني است كه ايجيتا آثار و نتيريدر مد
 داشته ي آنها در پي برايعيحادثه طب

 .  است
  
  

 حساب ناطق هيتصف

 ي با خامنه اينور
  مرداد21...  خبريفراسو

 يكي ،ي اكبر ناطق نوري االسالم علحجت
 كدستي پروژه شكست خورده انياز قُربان

 قُدرت، پس از مدتها سكوت و گوشه يساز
 دست به ي منتظره اري به گونه غ،ينينش

 زده ي اهللا خامنه اتي حساب با آهيتصف
 .است

 در ي اهللا خامنه اتي آي دفتر بازرسسيير
 بازتاب ي كه به طور گُسترده ايسخنان

 نژاد، ي احمدي كه آقاي اتهامات مالافت،ي
 و ي به و88 در سال هي فقيگُماشته ول

 خانواده اش وارد آورد را به گونه ياعضا
 او نعمتي و از ول كردفي توصسهي دسيضمن

 داده شد، چرا ياگر نسبت": بازخواست كرد
 درست ني نشد كه اي نشد، بررسقيتحق

 من سوال ي واقعا براست؟ي درست ناياست 
 من مساله است، ي برانياست و اصال ا

 ". جامعه هم مساله استيبرا

 شب مهي به خني همچني ناطق نوريآقا
 اهللا تي آراني و حقوق بگكاني نزديباز
 ي آسمانگاهي جادني با هدف تراشيامنه اخ

مزخرف " حمله كرد و آن را ي ويبرا
 ي ثمري بر بلهي وسنياو به ا. دي نام"ييگو

 دستگاه قُدرت ي اهي پاي از راهكارهايكي
 اقتدار درهم شكسته شده مي ترميبرا
 در 89 و 88 يزشهاي خاني در جر"ررهب"
 . كرددي، تاك"نييپا"باال و "

 پرده حجت االسالم ناطق ي بيانتقادها
 همزمان با ،ي اهللا خامنه اتي از آينور

 در ي رفسنجاني آقاي چالشيريموضع گ
 فرار از ي براي خامنه ايبرابر راه حل آقا

 عنوان ري زمهاي و تحريبحران اقتصاد
او . ردي گي صورت م"ياقتصاد مقاومت"

 با درآمد ديما نبا" نكهي ايادآوريضمن 
 نجاي گذشته به ااني سالي نفتشارسر

 و هي فقي ولتي، بر مسوول"ميديرس يم
 ي فعلطي شرايريگُماشتگانش در شكل گ

 از يا مجموعه":  انگُشت گذاشته بودنگونهيا
 امروز ما را به اقتصاد استها،يعملكردها و س

 ". رساندهيمقاومت

 به صراحت نسبت ني همچني رفسنجانيآقا
 ابراز ي اهللا خامنه اتي راه حل آييبه كارا

الزم " زنان گفت، هياو كنا.  كرده بودديترد
 ي ابتدا به درستدي راهكار جدنياست ا

 ياجرا": ديافزاي تا سپس ب" شودفيتعر
 كاردان، صالح و ياني مجر،ياقتصاد مقاومت

 ".خواهد ي مقيال

 در داخل و يشتي بحران معدي موازات تشدبه
 روزافزون ياسي و سي اقتصاديانزوا

 ،ي المللني در سطح بي اسالميجمهور
 با فشار ي خامنه اي كه آقادي نماي منيچن

 خود روبرو شده ي از جانب رقبايشتريب
 ي و حتطي از شرا"رهبر" يهايابيارز. باشد

 و دستان خود نادرست از آب درآمده ريز
 شي از وعده ها و پكيچي به هكينزد

 تي به واقعزي او ننانهي خوش بيهاينيب
 ي مناسبني تواند زمي منيا. است وستهينپ

 بحران كي سر باز كردن دوباره يبرا
 نشده باشد كه پس از في تكلنيي تعياسيس
 ي و همدستانش براي خامنه اي آقازيخ
 . شكل گرفتي سازكدستي

 

روز بشار اسد، 

نتانياهو و 

  "قُدس"
  مرداد28... فراسوي خبر

 "روز قُدس"سيرك حكومتي 
ايشي در سال جاري صحنه نم

بود كه كمتر از هر زمان ديگر 
مي توانست بي ربطي خود به 
. مساله فلسطين را پنهان سازد

فرآيند توُقف ناپذير تحوالت 
در منطقه، تنها منطق و هدفي 
كه در پس اين نمايش ساالنه 
وجود دارد را به گونه عريان و 
بدون آرايش در برابر ديد 

  . همگان قرار داده است
 حالي به حاكمان ايران در

روز "افتخار خود جشن 
 مي گيرند كه آشكارا "قُدس

به صف بندي عليه جنبشهاي 
اجتماعي و سياسي مردم عرب 

در اين ميان، . پرداخته اند
طشت رسوايي اين سياست 
چندان پر سرو صدا از بام به 
زمين افتاده كه حتي گروه 

 را نيز "حماس"شبه نظامي 
ناچار به فاصله گرفتن از 

تيبانان دست و دلبازش پش
  .كرده است

حتي اگر خرابكاري و مخالفت 
شرم آور حاكمان ايران با به 
رسميت شناسي كشور مستقل 
فلسطين از سوي سازمان ملل 
نيز كافي نمي بود، مشاركت 
همه جانبه آنها در جنگ رژيم 
خونريز سوريه عليه مردم خود، 
به گوياترين بيان، اهداف 

خله گرانه واقعي سياست مدا
جمهوري اسالمي در 
كانونهاي منطقه اي بحران را 

  .توضيح داده است
در همين حال، به توپ و 
خُمپاره بستن اُردوگاه آوارگان 
فلسطيني در دمشق نيز رويه 
خارجي سياستي را نمايان 
گردانده كه آقاي اسد در داخل 
پيش مي برد و آيت اهللا خامنه 
اي و شُركا، خود را در پهنه 

طقه و جهان به مثابه يكي من
مهمترين پشتيبانان آن 

  .انگُشت نما و منزوي كرده اند
به اين ترتيب، مخارج گزافي 

 صرف راه اندازي "نظام"كه 
 كرده، از "روز قُدس"كارناوال 

يك سو هزينه ي گرم كردن 
بساط يك مشاجره لفظي 
سرگرم كننده با ادبيات جنگي 
چرب و روان بين آقايان 

هو و خامنه اي و از سوي نتانيا
ديگر، صرف روحيه دادن به 
حاكم نگون بخت سوريه مي 

  .شود

  فراسوي خبر
  منصور امان 
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در ماهي كه گذشت دو حادثه مرگبار و 
غير منتظره جان بسياري از مردم 
زحمتكش و فقير، كارگران و مزدبگيران 

  . را در ابعاد بزرگ گرفت
  

وقوع زلزله در شهرستانهاي اهر، هريس 
و ورزقان جان بسياري از مردم محروم 

ميزان . و فقير اين مناطق را گرفت
 بر اثر گسترده تلفات جاني در اين زلزله

مقاوم نبودن و عدم كاربرد اصول ايمني 
. در بناهاي اين شهرستانها است

وضعيت فاجعه بار زلزله زدگان عمق  
بي رحمي رژيمي را نشان مي دهد كه 
ثروت مردمي را هزينه نظاميگري و 

تصاوير خانه . برنامه هاي اتمي مي كند
مردم محروم ويران شده هاي 

تي رژيم آذربايجان بار ديگر بي عدال
شعارهاي پوچ . واليت فقيه را نشان داد

و عوام فريبانه ولي فقيه و گماشته اش 
غم و درد مردم . در زير آوار دفن شد

زلزله زده متعلق به همه مردم ايران 
بر همين منظر شاهد رويش . است

نهادهاي خودجوش و كمكهاي مردمي 
در اين ماجرا هستيم كه رژيم را نگران 

تسليت و همدردي با ضمن . كرده است
زلزله زدگان، برخورد حكومت بر بي 
ارزش دانستن جان انسانها را طرد و بر 
سازماندهي، همبستگي و پيوند مردمي 
در كاهش غم و آالم اين حادثه 

  .دلخراش تاكيد مي كنم
پليس آفريقاي جنوبي با تيراندازي به 
روي كارگران اعتصابي در معدن 

 بيش از  كارگر را كشت و36پالتين، 
كشتار .  تن از آنان را زخمي كرد200

معدنچيان مرگبارترين رويداد كارگري 
در آفريقاي جنوبي پس از پايان نظام 
. آپارتايد در اين كشور به شمار مي رود

به خون كشيده شدن معدنچيان بار 
ديگر چهره كريه ستم طبقاتي را در 
وراي هر رنگي كه حكومت مي كند 

كه محاكمه كارگران در حالي . نشان داد
اعتصاب كننده شروع شده، رئيس 
جمهور اين كشور يك هفته عزاي 

  . عمومي اعالم كرده است
  

احمدي نژاد چه چيزي را مي 

  خواهد افشا كند؟

 مرداد، 12بار ديگر عصر روز پنجشنبه 
احمدي نژاد با تهديد جناح مقابل به 
افشاگري، ادعا كرد حرفهاي ناگفته اي 

به «نها در شرايط فعلي دارد كه طرح آ
 وي در  .»صالح انقالب و نظام نيست

حرفهايي هست كه «:مورد گرانيها گفت
دعوت رقيب به رينگ . »نمي توانم بزنم

بوكس همراه با مشت در هوا، از جمله 
 .  ساله احمدي نژاد است7شگردهاي 

وي در اين سخن پراكني خود 
يك موقع مي شود حرفهايي را «:گفت

اوقات نيز نمي شود چون گفت و گاهي 
تهديدهاي احمدي » .مصلحت نيست

نژاد براي افشاي باندهاي رقيب در در 
حالي است كه خود به طور مرتب مورد 
. بي مهري جناح مقابل قرار مي گيرد

احمدي نژاد مدعي شده كه اختالسهاي 
از . صورت گرفته را پيش بيني كرده بود

آن جايي كه اختالسهاي صورت گرفته 
االترين بخش نزديگان و وابستگاه در ب

به قدرت صورت گرفته، مي توان نتيجه 
گرفت همه باندهاي حكومتي دستشان 

بر همين منظر برِش . به آن آلوده است
باالي هرَم قدرت در اين اختالسها 

تا ميزاني كه باند . مشاركت دارند
احمدي نژاد در اختالسها منافع دارد به 

  .  خواهد دادمشت بازي در فضا ادامه
  

اختالس در بنياد شهيد كه به جاي 
كمك به قربانيان جنگ، در پروژه هاي 
اقتصادي بزرگ شركت دارد، از جمله 
اختالسهايي است كه در جدال باندهاي 

  . حكومتي علني شده است
 14خبرگزاري حكومتي مهر روز شنبه 

 ميليارد 15مرداد، از كشف يك اختالس 
بر .  خبر داد»بيناد شهيد«توماني در 

يكي «اساس گزارش روزنامه خراسان، 
از مديران با سابفه اين بنياد متهم است 

 ميليارد تومان 15با سند سازي و تقلب 
  » .به جيب زده است

بر اساس اين گزارشها اين اختالس از 
پرداخت حق بيمه افراد تحت «بخش 

، يعني قربانيان جنگ، »پوشش بنياد
  . صورت گرفته است

شهيد بنا به گفته قائم مقام آن، بيناد 
 در 1391تحقق شعار ولي فقيه در سال 

خصوص توليد ملي را وظيفه خود 
اين كه اختالسگران بنياد . دانسته است

شهيد به كدام يك از باندهاي حكومتي 
وابسته اند موضوع جدالهاي داغ در 

  . روزهاي آينده خواهد بود
  

  رشد تورم و گراني

يش نرخ تورم وضعيت گراني و افزا
آنچنان بحراني است كه نهادهاي 
.  حكومتي آمار متفاوت ارائه مي دهند

هرج و مرج در داده هاي آماري نشانگر 
وضعيت انفجاري و عدم توان كنترل و 

از آن . مديريت بر بحران اقتصادي است
جايي كه ريشه فساد اقتصادي به هرم 
قدرت بر مي گردد و از باالترين اليه 

يه مي شود، هيچ راهبردي حكومت تغذ
براي كنترل و مديريت بحران گراني از 

  .  طرف حكومت رهگشا نخواهد بود
 مرداد خبرگزاري 31بر اساس گزارش 

شاخص بهاي كاالها و خدمات «ايسنا، 
مصرفي در مناطق شهري ايران در تير 

 336.6ماه امسال توسط بانك مركزي 
بر اساس همين » .اعالم شده است

تيرماه سال گذشته اين گزارش در 
يعني ميزان .  بوده است264.9شاخص 

 27.6شاخص تورم نسبت به سال قبل 
  . درصد افزايش داشته است

بر اساس داده هاي اماري مزكر آمار، 
كاالهاي خدماتي در تير ماه سال جاري 

 درصد رشد 2.5نسبت به ماه قبل 
مسكن، آب و برق و گاز و . استداشته 

 درصد، بهداشت و 47.7مواد سوختي، 
 درصد و كاالها و خدمات 14.5درمان 
 درصد نسبت به ماه قبل 14.3متفرقه 

  . رشد داشته است
  

اين افزايش قيمتها در يك ماه در حالي 
است كه حقوق كارگران و مزدبگيران 

ميزان اندك . هيچ تغييري نكرده است
در آغاز سال جاري به افزايش حقوق 

بهبود وضعيت معاشي كمك نكرده 
است بلكه با افزايش نرخ تورم و رشد 
ناهنجار و نامتعارف كاالهاي خوراكي، 
خدماتي و بهداشت، فقر توسعه يافته 

  . است
  

تظاهرات مردم نيشابور، 

  براي رژيم» مصيبت«
 مرداد، مردم نيشابور در 2روز دوشنبه 

د مواد غذايي و اعتراض به گراني، كمبو
هزينه هاي سرسام آور زندگي دست به 

انبوه مردم . تجمع و راهپيمايي زدند
بپاخاسته اين شهر در تظاهرات خود 
عليه سران رژيم شعار داده و بدين 
وسيله عامل اصلي گرانيها و فاجعه اي 
. كه گريبانگير مردم شده را تعيين كردند

دولت حيا كن، «يكي از شعارهاي مردم 
  .بود»  مردمو رها كناين
  

در واكنش به اعتراض بر حق مردم 
نيشابور دادستان جنايتكار نيشابور با 

ثبت «تهديد به اين كه اعتراض مردم 
ناميد » غائله« مردم را  ، تظاهرات»شده

شان نيشابوريان بيشتر از اين «و گفت؛ 
است كه براي يك يا دو عدد تخم مرغ 

رش به گزا. »در خيابانها شعار دهند
پايگاه خبري سحام نيوز مردم در 

هيهات «اعتراض به اين شرايط شعار 
  .سر مي دادند» منَ الذَله

  
دادستان نيشابور كه البد چشم و 
گوشش از چپاول و غارتگري پايوران 
حكومت پر شده، انتظار دارد كه مردم 

او جنبش . هر ستمي را تحمل كنند
مردم براي خواسته هاي برحقشان را به 

محدود مي كند و البته » دو تخم مرغ«
به خوبي مي داند كه بسياري از مردم 
به همين دو عدد تخم مرغ دسترسي 

دادستان جنايتكار نيشابور البته . ندارند

او . يك حرف درست هم زده است
اين . ناميد» مصيبت«جنبش مردم را 

مصيبت البته نصيب پايوران رژيم و 
ه اي مقام اول آن يعني علي خامن

     .خواهد شد
  

افزايش جمعيت براي توسعه 

 فقر 

افزايش جمعيت در اقتصادي كه تنها 
 درصد از بخشهاي توليدي آن فعال 33

هستند و جوانان اكثريت مطلق لشكر 
بيكاران را تشكيل مي دهند به معناي 

حذف يارانه . توسعه بيكاري و فقر است
ها و دادن مقدار ناچيزي از آن به 

ز جامعه، طرح آتيه فرزندان و بخشهايي ا
سياست افزايش جمعيت، حلقه اي از 
سياستهاي خامنه اي و احمدي نژاد 

  . جهت حفظ نظام است
  

اين گونه سياستها در جهت پيشرفت و 
اين طرحها از . توسعه اقتصاد نيست

جمله راهبردهاي رژيم در شرايط 
رژيم با اين شيوه ها در . بحراني است

ن خورهاي گوش به جهت توليد لشكر نا
فرمان كه در بسيج و سپاه سازمان مي 

اگر افزايش جمعيت روزي . يابند، است
توسط خميني براي تقويت ارتش 
بينادگرايان اسالمي طرح شد، به 
كارگيري دوباره آن در شرايط امروز با 
توجه به رشد نامتعارف جمعيت طي سه 
دهه اخير، بيانگر شرايط بحراني 

ي ولي فقيه و حرفها. حكومت است
دست نشانده او احمدي نژاد پيرامون 
افزايش جمعيت دليلي بر درستي اين 

  . امر است
 اعالم 1389احمدي نژاد در آغاز سال  

 متولد 1389كرد؛ نوزاداني كه در سال 
 هزار تومان 100شوند ساالنه به آنها 

پرداخت خواهد شد و از خانواده ها 
بر . خواست تا به اين پول دست نزنند

همين اساس صندوقي هم به نام 
. تشكيل شد» صندوق آتيه فرزندان«

اين وعده هم به دليل نداشتن بودجه 
مثل بقيه شعارهاي احمدي نژاد دفن 

  . شد
 11وزير بهداشت رژيم روز چهارشنبه 

بودجه برنامه «مرداد از حذف كامل 
در وزارت بهداشت خبر » كنترل جمعيت

براي در نتيجه خدمات رايگان . داد
آموزش زنان جهت جلوگيري از بارداري 

افزايش جمعيت كه در . حذف شده است
شرايط اقتصاد بحراني فقر را به همراه 
دارد، در گام اول زنان را مورد آسيبهاي 
اجتماعي قرار داده و آنها را بيش از 

  . پيش خانه نشين مي كند
  
   

  سياست گسترش فقر
  

 زينت ميرهاشمي
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دخالت نظامي غرب در ليبي مباحث 
جنجال برانگيزي را در بين چپ جهاني 

احتمال و تهديد چنين . به ميان كشيد
بار ديگر سبب  دخالتي در سوريه يك

اختالف نظر و روي ميز قرارگرفتن اين 
 حجاب، ضبا فرار ريا. مبحث شده است

نخست وزير سوريه و پيوستن وي به 
 اي در اين مخالفان بشار اسد فصل تازه

جنگ بين . ميدان گشوده شده است
 سوريه "ارتش آزاد"ارتش سوريه و 

رژيم اسد نيز از . همچنان ادامه دارد
صراحت روشن كرد كه ه همان آغاز ب

تا آخرين قطره خون مقاومت خواهد 
همين رو، ديكتاتور سوريه به  از. كرد

.  كشتار و جنايت همچنان ادامه مي دهد
 را برآن داشت كه اين شرايط مخالفان

سالح بدست گيرند تا بتوانند در برابر 
نيروهاي نظامي بشار حمالت مرگزاي 

حال  با اين.   به مقاومت ادامه دهنداسد
عدم تعادل قوا مخالفان را نيازمند به 

فعاالن چپ . پشتيباني غرب كرده است
در چنين شرايطي مباحثي را مطرح مي 

هاي كنند تا راهنماي عمل براي فعاليت
پرسشهاي گوناگوني پيش . آتي باشد

روي چپ جهاني در اين رابطه قرار 
آيا  نيروهاي چپ بايد از . گرفته است

دخالت ناتو و غرب در پشتيبانيهاي 
هوائي و غيره به مخالفان سوريه حمايت 
كنند؟ آيا فعاالن ضد جنگ  مي توانند 
 چنين دخالتي را همچون جنگ در

ياورند؟  آيا افغانستان و عراق بشمار ب
مخالفت با همه اعمال امپريالستها 
هميشه خوب است يا شامل استثنا نيز 
مي شود؟ آيا عمو سام بدون گرفتن 
امتيازي به يك انقالب ياري مي 
رساند؟ چگونه تضاد ها را اصلي و فرعي 

  كنيم؟
نوشته زير گزيده اي  است از 
برخي از نظرات و ديدگاههاي 

هاي مطرح كه نمونه اي از بحث
  .استكلي در اين زمينه 

   
فام بين، يك فعال سرشناس 

است كه پيرامون سوسياليست 
افغانستان و  مخالفت با اعدام، جنگ در

عراق مقاالتي در نشريات گوناگون از 
جمله مانتي ريويو انالين از وي منتشر 

فام كه  نخست موضع . شده است
مخالفت با دخالت نظامي غرب در ليبي 

 تغيير موضع داد و اعالم داشت، بعد ها
كرد كه در شرايط موجود چپ بايد از 

فام . جنگ ناتو در ليبي حمايت مي كرد
بين طي مقاله اي در ماه ژوئيه سال 

 با عنوان "نورت استار"جاري در نشريه 
كه ضد امپرياليسمها راه را  زماني"

 از دخالت ناتو  براي "اشتباه مي روند
افي پيشرفت انقالب ليبي عليه قذ

آنرا پر اهميت و  حمايت مي كند و
وي اكنون نيز . ضروري توصيف مي كند

بر اين باور است كه امروز نيز چپ بايد 
همين موضع را براي پيشبرد انقالب و 
پيروزي مردم عليه رژيم بشار اسد در 

ه او معتقد است كه ب. سوريه داشته باشد
داشتن مكانيزم برخورد متغير "طور كلي 

و سام در خارج از مرزها نسبت به عم
 و در اين باره مي "مثبت است

مخالفت با مكانيزم عمو سام ":نويسد
يك . درحالت معمول كار درستي است
 رو 90واكنش مترقي است كه در دهه 

بوش پدر و كلينتون . به كاهش داشت
كمكهاي "نيروهاي نظامي را به بهانه 

لي، هايتي و كشورهاي امو به س"انساني
بدين منوال تا   فرستادند وبالكان مي

گاه، بوش  آن.  پيش رفتند2000سال 
با اهداف امپراطوري سازي به  پسر نيز

مخالفت . افغانستان و عراق حمله كرد
  . با جنگ واكنشي مترقي بود

  
  

اما هر چه معموال خوب است دليل 
واكنش مترقي . ندارد هميشه خوب باشد

به هر حركتي كه  آمريكا خارج از مرزها 
مي كند وقتي صحبت از بهار عربي مي 

. "مترقي"شود همه چيز هست جز 
كه امپراليسم آمريكا در خصومت  زماني

با بهار عربي و مخالفت با  قذافي و اسد 
در صندلي عقب نشسته بود،  چپ در 
غرب گله اي از امپرياليسم نداشت، اما 

انقالبيون سوريه و كه  به محض آن
ند با حمالت ليبي از امپريالسيت خواست

هوائي  از مبارزه آنها حمايت كنند، 
در اين . دست به شكايت برداشتند

شرايط، عليه دخالت نظامي بودن، عملي 
يا بهتر بگويم شعار  ضد انقالبي است

 تبديل "انقالب بله، دخالت نظامي نه"
مي شود به شعاري تخيلي، انتزاعي و 

  .بي مصرف
اگر بگوئيم ليبي شانس آورد كه 

ان دخالت نظامي در كشورهايشان مخالف
قدر ضعيف بودند كه نتوانستند  آن

تاثيري در تصميم ناتو و غرب بگذارند، 

 زيرا در غير اين. نادرست نگفته ايم
صورت ليبي امروز به سرنوشت سوريه 

  . دچار شده بود
  

 مي گويد، انقالبيون عرب مي نيفام ب
هر حال از دخالت نظامي ه توانند ب

براي پيشبرد مبارزه خود امپرياليستي 
سود جويند و متذكر مي شود كه 
اپوزيسيون ليبي  دخالت خارجي را به 

وي براي . نفع خود خاتمه داده است
اثبات نظر خود اشاره  مي كند كه ناتو 
در خاتمه پايگاه نظامي در ليبي ايجاد 

كه  دولت ليبي با  نمونه ديگر آن نكرد و
اراده مستقل خود از استراد پسر قذافي 
به دادگاه بين المللي جنايت عليه 

فام از آن هم . بشريت خود داري كرد
 ما در واقع  ؛فرا تر مي رود و مي گويد

  كسب آزادي سياسي تازه در ليبي  بايد از
  كه جبهه متحد ناتو با حمالت  و اين

  

  
  

  ارزان ليبي هوائي به مبارزه مسلحانه مب
در زمين ياري رساند، ابراز خشنودي 

  . كنيم
  

پال دوماتو، سردبير نشريه 
سوسياليست بين الملل و 

معناي "نويسنده كتاب 
 نظرات فام را به چالش "ماركسييسم

وي مي . را نقد مي كند گرفته و آن
فام در ادعاي خود همه چپهاي : گويد

ضد امپرياليسم را به يك چشم 
اي ضد هجمله گروهنگريسته، از 

امپرياليست استالينستي كه از قذافي 
حمايت كردند و امروز نيز از رژيم 
. وحشي اسد در سوريه حمايت مي كنند

اما ضد امپرياليستهاي اصولي زيادي 
راه بروند و در "هستند كه مي توانند 

، هم از "عين حال آدامس هم بجوند
انقالبها ي ليبي و سوريه عليه رژيمهاي 

توري حمايت و هم با دخالت ديكتا
نظامي امپرياليسم آمريكا و متحدين آن 

ن اهنوز برخي از ما عقلم. مخالفت كنند

را از دست نداده ايم و امپرياليست را 
بزرگترين دشمن  انقالبهاي بهارعربي و 

  .حاكميت ملي در خاورميانه مي شناسيم
 پال نظر فام در دفاع از بمباران ناتو در 

ناتو افراد "ي شده است ليبي  كه مدع
  اين"غير نظامي را هدف قرار نداده

البته  ناتو هم همين :گونه نقد مي كند
ادعا را دارد، آندره فوق راسموسن، دبير 

عمليات را ما "كل نا تو هم مي گويد 
طوري ه بسيار دقيق انجام مي داديم ب

. "كه تلفات ثبت شده اي وجود ندارد
فعال (اين درحاليست كه  طارق علي 

از قول يك مقام ) سياسي و نويسنده
 هزار نفر 20رسمي انگليسي گزارش از 

كه در بمباران ناتو در ليبي كشته شده 
طبق تحقيقاتي از جانب . اند، مي دهد

 72 سايت،  8ديدگاه حقوق بشر تنها در 
نفر كشته شده اند كه نيمي از آنان زير 

  .  سال بوده اند18سن 
  

طور تاريخي ه ب:پال دوماتو مي گويد
بمباران هوائي ابزاري براي جنگ بين 
قدرتهاي بزرگ با يكديگر يا عليه 
كشور هاي ضعيف تر و يا عليه 
جنبشهاي انقالبي مانند ساموسا در 
نيكاراگوئه يا اسد در سوريه است و نه 
از سوي يك جنبش انقالبي كه براي 
تغيترات اجتماعي بنيادي مبارزه مي 

  .كند
بحث : گري مي گويدپال در جاي دي

كه امپرياليست چقدر نفوذ  در مورد اين
بر حاصل يك انقالب داشته باشد تا 

كه از امپرياليست خواسته شود كه  اين
دست به دخالت نظامي بزند امري 

وي با ياد آوري نقل . جداگانه است
كه مخالف  قولي ازفام بين، در زماني

 دخالت نظامي غرب بود و گفته بود
كه  وقت بدون آن يچعمو سام ه"

چيزي بگيرد به كسي چيزي نمي 
چطور است كه ؛ ، سوال مي كند"دهد

ما ": امروز  با تغيير موضع خود مي گويد
 "بايد هر چه در توان داريم بكار بريم

دولتمردان كشور " براي تشويق
 "انقالبات ديگران" تا در "خودمان

  دخالت كنند؟
 جالب است كه ؛وي در ادامه مي گويد

ك نفر ادعاي ماركسيست بودن داشته ي
ول ئامپرياليسم كه مس وقت از باشد، آن

بسياري از نابسامانيها در خاورميانه 
است، ذخاير نفتي آنان را غارت مي 

، مرزهاي آنان را بهم ريخته و طرح كند
ريزي مي كند و از ديكتاتورهاي خشن، 
كساني كه مردم عرب عليه آنان 

د و آنان را شوريده اند، حمايت مي كن
ن و ياري دهندگان مردم عرب امتحد
  .بداند

  6بقيه در صفحه 
  

  بررسي دو ديدگاه در چپ جهاني، 
  انقالب سوريه آري يا نه؟ حمايت نظامي غرب به

  ليال جديدي

 

پرسشهاي گوناگوني پيش روي چپ جهاني در اين رابطه قرار 

آيا  نيروهاي چپ بايد از دخالت ناتو و غرب در . گرفته است

پشتيبانيهاي هوائي و غيره به مخالفان سوريه حمايت كنند؟ آيا 

 فعاالن ضد جنگ  مي توانند چنين دخالتي را همچون جنگ در

 آيا مخالفت با همه اعمال افغانستان و عراق بشمار بياورند؟ 

امپريالستها هميشه خوب است يا شامل استثنا نيز مي شود؟ آيا 

عمو سام بدون گرفتن امتيازي به يك انقالب ياري مي رساند؟ 

 چگونه تضاد ها را اصلي و فرعي كنيم؟
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  5بقيه از صفحه 
  

با يك  پرسش موضع فام بين اما 
وي چپ را  .خود را روشن مي سازد

سرزنش مي كند و معترض است كه 
 ها در اسمان ليبي 16وقتي اف چگونه 

پرواز كردند غرب بد شد و گفته شد و 
ادعا شد انقالب توسط ناتو دزديده شد، 

كه به شواهد نگاه كنيم و  جاي اينه ب
ميزي آطور موفقيت  هكه ناتو ب اين

كنترل را بدست گرفته؟ اين در حالي 
بود كه  چپ در غرب به بيراهه كشاندن 
افكار پرداخت، شعارهائي همچون 

نه "، و "جنگ داخلي"، "زمستان ليبي"
حاال .  سر داد"به قذافي و نه به انقالب

ديگر انقالب ليبي را تضادهاي بين 
المللي، ارتش، قومي، و غيره  خطاب 

گونه بود كه  راه براي  اين. ردندمي ك
  . ادعاهاي اسد نيزباز شد

وي در انتقاد به پيروان اين نظريه مي 
ه اين عده مانند صفحه خط دار ب: گويد

طور مدام حرفهاي خود را تكرار مي 
كه به شرايط مشخص  كنند بدون ان

فام اين . هر واقعه اي توجه داشته باشند
ه مي بخش از چپ را به سگ پاولو تشبي

كند كه هر وقت زنگ زده مي شود فكر 
آنها ليبي را ". مي كنند غذا آماده است

با افغانستان و عراق يكي فرض 
ضد "اما خالف ادعاهاي . "كردند

 ليبي در دست "دخالت نظاميها
  .انقالبيون باقي ماند

  

سوسيايست بريتانيائي ريچارد 
سيمور، نويسنده كتاب 

تاريخ : شورشيان آمريكائي"
صري از ضد امپرياليسم مخت

طور ه ، طي مقاله اي ب"آمريكائي
  .  مشروح به مبحث باال پرداخته است

يك توضيح پيش از طرخ نظريه وي 
تنها دو ماه پيش ريچارد . ضروري است

سيمور در يك گردهمايي در واشنگتن 
براي معرفي كتاب خود به سازمان عفو 
بين الملل به خاطر حمايت از ناتو در 

سازمان . (ان شديدا انتقاد كردافغانست
عفو بين المل در يكي از بنرهاي 
تبليغاتي خود از ناتو به خاطر نجات زنان 

  .)  افغان حمايت كرده بود

 "ريچارد سيموردرمقاله اي با عنوان
: ، مي گويد"سوريه و ضد امپرياليسم 

من كساني كه مبارزات در سوريه را 
. پيچيده توصيف مي كنند درك مي كنم

يرا آنجا تنها يك جريان مشخص ز
بلكه مجموعه اي از . وجود ندارد

دقيقا، . موضوعات در آن دخيل هستند
مبارزه اي است  توده اي، متنوع، "

ناهمگون، رنگين كمان و به ظاهر 
اين فرايندي است كه نه تنها . "پراكنده

به (يك مبارزه مترقي عليه ديكتاتوري 
ه زبان طبقاتي، مبارزه كارگران علي
) سرمايه داري دولتي و طبقه حاكمه

تعصبات، توهمات "است، بلكه 
ارتجاعي، ضعفها و اشتباهات كارگران و 

 كه "همه عناصر ستمديده و ناراضي
مشتاق انقالب هستند نيز بخشي از آن 

در عين حال، اين مبارزه اي . هستند
عد ملي، ابعاد ديگري است كه عالوه بر ب

 جهاني همچون تضادهاي منطقه اي و
تضاد هاي داخي مانند انشعاب . نيز دارد

در ميان طبقه حاكمه پيرامون اصالحات 
نئو ليبرالي، اختالف بين سنيهاي 

ثروتمند و فقير، شكسته شدن  
همبستگيهاي اجتماعي و غيره همراه با 

 مانند مبارزات ،هاي منطقه ايسمدينامي
كردها يا وهابيهاي عليه شيعه كه در 

 امپريايستي براي آن واقع درگيريهاي
تعين تكليف مي كنند، مانند دشمنيهاي 
آمريكا و روسيه و يا رقابت هاي منطقه 

طور اعمال ضد انقالبي  اي، همين
مسائل مربوط به  عربستان سعودي و

شوراي همكاري خليج  و طرح رهبريت 
منطقه اي تركيه زير پوشش نو 

  . اوتومانيسم، در آن دخيل هستند

  
موقعيت انقالبي است كه اين البته يك 

مانند همه انقالبها داراي يك بعد 
همه آنچه كه در رابطه با آن . نيست

جنبه . قرار مي گيرد، لزوما مترقي نيستند
جنايتكارانه، درهم شكستگي اجتماعي و 
تمايل به بي عملي و يا ابهامات 

ه ب. ارتجاعي از جانب برخي وجود دارد
ژي همين دليل است كه داشتن  استرات

و نمايندگي سياسي بسيار اهميت پيدا 
اختالفات نظري  جدائيها  و. مي كند

عنوان چپ غربي ه موجود در بين ما ب
نيز از همين موضوع سرچشمه مي 

روشن است كه اين اختالفات در . گيرد
مبارزات مردم سوريه نيز تا حدي 

در عين حال، آنها . انعكاس پيدا مي كند
 نظر مي سطيني نيزلبه سازمانهاي ف

بيش از نيم ميليون فلسطيني . افكنند
آواره در سوريه و تحت ستم اسد زندگي 

مي كنند و بهمين دليل است كه  
حماس نيز موضع ضد اسد مي گيرد و 
برخي از فلسطينيها به انقالبيون سوريه 

  . مي پيوندد
اكنون بحران جهاني :  وي مي گويد

تنها بحران سرمايه داري و يا طبقات 
.   و يا رژيمهاي عهد عتيق نيستحاكمه

بلكه همچنين بحران طبقه كارگر، چپ، 
جنبشهاي مسلحانه، و احزاب پا بر جاي 

اين هماني . . و سازمانيافته نيز هست
ما ه رياليسم تاريخي باتاست كه م
اكنون مهم اين .   استتوضيح داده

است كه ما چگونه با اين موقعيت تازه 
  .برخورد مي كنيم

  
اصلي چپ را كوتاهي  در وي مشكل 

بررسي تضاد مشخص در شرايط 
 ؛مشخص توصيف مي كند و مي افزايد

چپ تالش نمي كند كه  ازهمه مهمتر
تضاد ها را دسته بندي كرده وبه اصلي 

در اصلي و فرعي . ترين آنان بپردازد
كردن تضاد ها، به چند نكته بايد توجه 

  :داشت
كه بايد بحث جنبش ضد  نخست آن

حمايت   جنگ را با انقالب سوريه  و
هر . يكديگر جدا كرد كنندگان آن از

كس حتي كمي توجه كند مي بيند 
چپهاي ضد جنگ اكنون از انقالب 

 .سوريه حمايت مي كنند
 كه  استكه اين درست دوم اين

  امپرياليسم نقش مركزي در خاورميانه 
 اما در شرايط موجود نبايد در اين ،دارد

  اگر چه درست . وي كردمورد زياده ر

  
است كه آمريكا مقداري منافع در ليبي 

ولي بايد بدان از اين زاويه . وردآبدست 
را در جريان يك  نگريست كه آن

. پروسه انقالبي در ليبي بدست آورد
امپرياليسم با دخالت نظامي براي 

اين . انقالب ليبي از خود مايه گذاشت
 هم بدين دليل بود كه  آمريكا دو هدف

كه از راديكال شدن  اول اين. دارد
انقالبها در خاورميانه جلوگيري كند و 

كه از ميدان تحرير ياد گرفت  دوم اين
بهتر است تا دير نشده در سمت 

رفورمهاي  تحوالت قرار گيرد، از
تدريجي حمايت كرده و براي افراد مورد 

  . اعتماد خود در مديريت جا باز كند
يم تضاد اصلي سيمور مي گويد، اگر بگوئ

با امپرياليسم است، مبارزات مردم عليه 
اگر . حكومت به حاشيه رانده مي شود

چه تضاد با امپرياليسم و تضاد بين 
امپرياليستها وجود دارد اما 
ديكتاتوريهائي نيز وجود دارند كه براي 
حفظ قدرت از اشكال و ابزار نا عادالنه 

از اين . عليه جامعه استفاده مي كنند
 كه زنجيره اي از مبارزات رهائي روست

  . بخش از غزه تا آتن شكل گرفته است

برخي مي گويند ما بايد از انقالب دفاع 
كنيم اما با دخالت نظامي امپرياليستها 

چپ بايد با انقالبيون سوريه كه از   و،نه
امپرياليستها سالح دريافت مي كند 

به اين عده بايد گفت كه . مخالفت كند
باتي كه سالح از امپرياليستها تاريخ انقال

اگر مي خواهي . گرفتند طوالني است
بجنگي مسلم است كه بايد سالح ات را 

حال اين انقالب  با اين. از جائي بگيري
تا كنون سالحي از امپرياليست نگرفته، 
همين مقدار كم را هم از بازار سياه 

  .  استبدست آورده
   

  : جمعبندي
  

هر دو درمورد : فام بين مي گويد
كشور، ليبي و سوريه،  چپ در غرب 
اشتباه  مي كند كه پرنسيبهاي ضد 

 خود را به وظايف تيامپرياليس
.  انترناسوناليسم خود ارجحييت مي دهد

كمك رساني به انقالبها و تحوالت 
انقالبي  با همه اشكال آن بايد برجسته 

ما  كه همه اشكال مبارزه  را . باشد
ن را بپذيريم و يا قبول داريم  يا بايد اي

  .اين جمله را از ادبياتمان خارج كنيم
  

: پال دوماتو اما بر اين باور است
حتي اگر امريكا به انقالب كمك كنند، 
ما چپها در مواضعمان  نبايد تغييري 

به گفته جان ريد كه فام نيز . ايجاد شود
عمو سام هرگز بدون "بدان اشاره كرد 

 بدست آوردن چيزي به كسي چيزي
او با كيسه اي پر ازكاه در . نمي دهد

شالق بما  دست ديگر يك دست و در
  . "نزديك مي شود

  
مريكا در ليبي و سوريه آدخالت نظامي 

هرشكل و صورت با هدف مديون ه ب
كردن دولت جديد به ناتو و 

اين پيروزي براي . امپرياليستهاست
برپائي حكومتي خواهد بود كه در 

مريكا، آمنافع صحنه داخلي و خارجي با 
اسرائيل و قدرتهاي اصلي اروپائي در 
امور اقتصادي، سياسي و نظامي 

در نتيجه  عناصر . همخواني داشته باشد
انقالبي و مردمي در برابر استثمار 
شدگان، مستمدان، و ستمديدگان زير 

  .   سوال خواهند رفت
  

 :ريچارد سيمور گوشزد مي كند
 در حال حاضر نزاع اصلي در سوريه 
بين رژيم سرمايه داري دولتي و توده 
هاي مردم  كه زحمتكشان جامعه 

اين هماني است كه بايد . هستند، است
با درك ان مواضع و فعاليت خودمان را 

  .   تنظيم كنيم
   

   

  بررسي دو ديدگاه در چپ جهاني، 

 ؟حمايت نظامي غرب به انقالب سوريه آري يا نه

اين البته يك موقعيت انقالبي است كه مانند همه انقالبها داراي 
همه آنچه كه در رابطه با آن قرار مي گيرد، . يك بعد نيست

جنبه جنايتكارانه، درهم شكستگي . لزوما مترقي نيستند
جتماعي و تمايل به بي عملي و يا ابهامات ارتجاعي از جانب ا

همين دليل است كه داشتن  استراتژي و ه ب. برخي وجود دارد
 .نمايندگي سياسي بسيار اهميت پيدا مي كند
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 درمقياس 6.3زلزله اي كه با شدت 

ريشتر شهرهاي اهر، ورزقان، هريس و 
دهات اطراف آن را لرزاند، به دليل 
مركزيت آن در بافت روستايي تلفات 
. زيانبار جاني و مالي فراواني ببار آورد

 180هرچند آمار اوليه دولت حكايت از 
 نفر زخمي داشت، اما 1300نفر كشته و 

مار را به هيچ وجه افكار عمومي اين آ
آگاهان منطقه و كارشناسان، . نپذيرفت

آمار واقعي را بسيار باالتر از ارقامي 
دانستند كه دولت سراسيمه و با عجله 

  .اعالم كرده بود
به جز اين، مسووالن حكومتي سه روز 
پس از زلزله اعالم كردند كه كمك به 
زلزله زدگان و آوار برداري پايان يافته و 

اين كه مسلط بر اوضاع با ادعاي 
هستند، كمكهاي خارجي براي مردم 

راديو و . اين مناطق را رد كردند
تلويزيون رژيم از پوشش خبري اين 
فاجعه سرباز زد و مقامات بلند پايه آن 

اي در كشور روي  انگار نه انگار زلزله
داده و جان و مال هزاران شهروند در 
خطر افتاده، به كارهاي روز مره خود 

  .داختندپر
اما در اين ميان نيروهاي اجتماعي با 
سازماندهي سريع خود از همان ابتداي 
كار، به طور گسترده به كمك زلزله 

اين نيروهاي امدادي با . زدگان شتافتند
بكارگيري تجربه گذشته و وارد شدن 
عناصر سازمانده، به اين كمك رساني 

  .سرو سامان بهتري دادند
  

  حكومت غير مردمي

 بيش از همه در اين ميان آنچه
چشمگير بود، عملكرد رژيم و پايوران 
آن است كه به خوبي ثابت كردند، 
مشكل مردم و در خطر افتادن جان و 
مال آنان برايشان كمترين اهميت را 

عمده كردن مشكل رژيم در . دارد
سوريه و عدم توجه به هزاران 
شهروندي كه به علت تخريب خانه 

ودند و رها كردن هايشان بي جا شده ب
مردم بي پناهي كه سرپناههايشان 
تخريب شده بود، به امان خدا، چهره 
زشت و ضد انساني رژيم واليت فقيه را 

منهاي بي . بيش از گذشته عيان كرد
توجهي صدا و سيماي رژيم به اين 
موضوع و بايكوت خبري آن، احمدي 
نژاد، رييس جمهور بركشيده خامنه اي 

زلزله زده آذربايجان نه تنها به مردم 
تسليت نگفت، بلكه انتشار پيام تسليت 

 به دليل رييس جمهور سيرالئون او به
 روز قبل، موجي از 40مرگ مادرش در 

همين طور . خشم و نفرت را بر انگيخت
علي خامنه اي ولي فقيه و رهبر رژيم 
نيز همان روز وقوع فاجعه، در ديدار 
رسمي با عده اي كه منابع حكومتي 

 مي نامند، "جمع دانشگاهيان"نان را آ

سخنراني كرد، هيچ حرفي از زلزله به 
او نيز همچون مجموعه . زبان نياورد

حكومتيها پس از انتشار پيام تسليت 
بسياري از مقامات بين المللي در مورد 

اما مردم . اين فاجعه، پيام تسليت فرستاد
فاجعه ديده از اين پيام نه تنها استقبال 

لكه خود را شهروندان درجه نكردند ب
دومي دانستند كه ولي فقيه رژيم پس از 
رتق و فتق امور جاريش به آنان پرداخته 

  .است
احمدي نژاد نيز در گرماگرم كمك 
رساني مردمي و بايكوت حكومتي زلزله 
زدگان به سفر مكه رفت تا از رژيم بشار 
اسد در نشست همكاريهاي اسالمي 

  .دفاع كند
زلزله درحالي كه بسياري دو روز پس از 

از روستاهاي دور دست به دليل 
مشكالت ارتباطي هيچگونه كمكي 
دريافت نكرده بودند، مسووالن دولتي 
هالل احمر از پايان عمليات و نجات 

اعالم پايان . آسيب ديدگان خبر دادند
آوار برداري و امداد رساني به صدها 
روستاي دور افتاده كه چشمان مردم در 

 حداقل كمك دولتي بودند، آخرين انتظار
تير بي اعتمادي آنان را به شقيقه رژيم 

و اين گونه قطع اميد مردم . شليك كرد
  از حكومت و فشردن دستان مردمي كه 

  
با جان و دل به كمك آمده بودند، 

به علت همين عملكردها . قطعي شد
مردم مناطق زلزله زده به طور كلي 

اگر تا . درژيم را بيگانه با خود يافتن
همين چند روز قبل بسياري از آنان در 
مورد تبعيض چيزي شنيده بودند، حال 
ديگر مي توانستند تبعيض حكومتي و 
درجه بندي شهروندان و بي اهميت 
دانستن آنان نزد مدعيان حكومت 

نماينده خدا بر روي زمين را به خوبي 
  .مشاهده كنند

  

  اقدام دير رس

عباس فالحي باباجان، نماينده اهر و 
هريس در مجلس آخوندها كه به منطقه 
زلزله زده سفر كرده و مورد اعتراض 
بسياري از شهروندان قرار گرفت، وقتي 
خبرنگاري كه از او در مورد علت رد 
كردن كمكهاي خارجي، كه مسوولين 
مي گويند به آنها احتياج ندارند، پرسيد، 

 انساني و به ما به كمك":جواب داد
احتياج ... امكانات به لباس گرم به پتو و 

گويد كه  هركس كه مي. ضروري داريم
وقتي  ".ما احتياج نداريم دروغ مي گويد

خبرنگار اصرا مي كند كه پس چرا 
كمكهاي خارجي پس زده شده اند؟ او 

مسايل سياسي پشت پرده و ":مي گويد
امور خارجي به نوعي است كه احتماال 

من نمي . خبر نداشته باشممن هم 
حتما . توانم در اين مورد دخالت كنم

چيزي بوده كه اين كمكها رو قبول 
  ".نكردند

با اين حساب مالحضات سياسي و 
ادعاي رژيم درمورد توانمندي خودش و 

  مديريت عالي بحران، سرعت عمل و 
  

  
تسلط براوضاع، باعث مي شود تا 
 كمكهاي انسان دوستانه بين المللي پس

زده شوند و مردم محرومي كه هست و 
نيست شان در زلزله از بين رفته از 

  .همين حداقلها هم بي بهره باشند
اين گونه رژيم نه تنها خبر رساني در 
مورد زلزله و خانه خرابي مردم را امنيتي 
مي داند، بلكه كمك به آنان و انتشار 
اخبارش را نيز حذف كرده و براي امداد 

 نيز مانع تراشي مي رسانهاي مردمي
  .كند

فشار مردم زلزله زده از يك طرف و 
خبر رساني و كمك گسترده مردمي از 
سوي ديگر باعث عقب نشيني رژيم مي 

اكيپهاي مردمي كه خود به . شود
سازماندهي پرداخته اند، يكي بعد از 

جواناني از چهار . ديگري از راه مي رسند
گوشه كشور در حالي كه هيچ آشنايي 

زبان و گويش آذربايجاني ندارند، وارد با 
مي شوند و با تمام نيرو تالش مي كنند 

  .تا اندكي از آالم مردم را كاهش دهند
عكسها و اخبار اين اكيپها به سرتاسر 

شبكه هاي . گيتي مخابره مي شود
اجتماعي بار ديگر كار كرد خود را به رخ 

اكيپهاي مختلف از مناطق . مي كشند
ر ارتباط اند تا بتوانند متفاوت با هم د

كمكها را هرچه گسترده تر به دست 
  .مردم نيازمند برسانند

پس از اين درخشش جوانان و نهادهاي 
آنان كه خال وجود ارگانهاي حكومتي 
در اين گونه مواقع را پر كرده اند، علي 
خامنه اي پس از پنج روز از وقوع زلزله 
روانه يكي از اين مناطق مي شود تا از 

اما فاصله . فله بيش از اين عقب نماندقا
  نجومي ولي امر خود خوانده مسلمين 

  

  
جهان، با مردم زلزله زده، ترس و 
وحشت او از آنان و وجود يك ديوار 
حايل بين او و مردم كه توسط 
اطالعاتيها بوجود آمده، نه تنها چاره كار 
او نمي شود، بلكه نشان مي دهد كه 

 از نزديك آخوند به مكنت رسيده حتا
  شدن به مردم آسيب ديده كشور نيز 

  8بقيه در صفحه 

  زله آذربايجان و قدرت نيروي اجتماعيزل
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زلزله آذربايجان و 

  قدرت نيروي اجتماعي
  

   7بقيه از صفحه 
مردم به فاصله خود با . هراسان است

 برند و علت برج ي مي پشتري بيخامنه ا
 و تي تسلامي و عدم صدور پينيعاج نش
 با چشم ي هنگام را به خوبري ديسركش
  .نندي بيخود م

  

  يهي فقتي والتيريمد
 ي و كشوري برخورد مقامات محلوهيش
 ي مشكل و اظهار نظرهاني با اميرژ

 اتي عملانيمختلف درباره آن، اعالم پا
 يو شروع دوباره آن، پس زدن كمكها

نشان ...  و قبول مجدد آن و ي المللنيب
.  دارداري تمام عيختگي بهم ركياز 

 جهان، نه تيري مدي مدعمي رژيعني
 را به گونه ران بحنيتنها قادر نشد تا ا

 يكند، بلكه برخوردها آبرومند جمع يا
 ستمي آن نشان داد كه سرانيمتفاوت مد

 فشل تر از آن است كه هي فقتيوال
  . كردنديفكرش را م

 منتشر ي نگاه ساده به آمارهاكي در
 شود يشده در مورد كشته شده ها م

 مشاهده ي را به خوبيختگي بهم رنيا
 از ثبت ي قانوني كه پزشكيدر حال. كرد

 ي، استاندار تن خبر داده227مرگ 
 ي تن اعالم م252 ها را  تعداد كشته

ها  كند و وزارت بهداشت هم عدد كشته
 ي برخدر.  تن ذكر كرده است310را 

 تن هم گفته 318 تا گري ديمنابع رسم
 كي ستم،ي سكي يعني. شده است

 اتفاق، كي منابع آن در مورد م،يرژ
چه .  كنندي آمار متفاوت منتشر منيچند

 و بهم حي صحتيري جز عدم مديزيچ
 موضوع اطالق ني شود به اي ميختگير

  كرد؟
 در زي تبرندهي نماان،ي پزشكمسعود

 خود در ي در سخنرانيمجلس آخوند
 ييتا آنجا": مجلس گفتيصحن علن

 ي هزار چادر را برا8 انميكه من در جر
 در دهي دبي آسياسكان خانواده ها

 سود جو ي قرار دادند، اما عده اارياخت
 زي چادرها را به تبرنياز ا يتعداد

 زده زلزلهبازگرداندند و چادر در مناطق 
 دهد كه ي نشان منيا. كم آمده است

 شود و ي دنبال نمي به خوبهايزيبرنامه ر
همانطور كه اذعان داشتم ما با ضعف 

  ".مي روبرو هستتيريمد
 ي تالش كرده تا دزداني پزشكهرچند

.  كنداني را در لفافه بيمقامات حكومت
عده " كه نداند منظور او از ستياما ك

 از چادرها يادي كه تعداد ز" سود جويا
  . استيرا به غارت بردند چه كسان

 بحران تيري ستاد مدزي ني فالحهرچند
 ي كه ادعا كرده بود به كمكهاميرژ

 خوانده "دروغگو" ندارد را ازي نيخارج
 نجاستيا. ستي همه ماجرا ننيبود، اما ا

 مردم ليبه چه دل شود يكه مشخص م
 ي و جنسي نقدي كمكهاستنديحاضر ن

 يخود به زلزله زده ها را به ارگانها
 لي به دالياريبس.  دهندلي تحويدولت

 به نهاي ماشليمشابه استناد كردند كه س
 شود و ي منطقه زلزله زده روانه ميسو

هركس تالش دارد تا همان اندك 
كمك خود و دوستانش را با همه 

 كه دارد به دست يتزحمات و مشكال
 تي به ماهيمردم به خوب. مردم برساند

 هي فقتي والي دزد و غارتگرميرژ
 ني كوچكترليل دنيآگاهند و به هم

  . به آن ندارندياعتماد
  

   ي دوزپاپوش
 ي شبكه هاقي كه از طري و جوانانمردم

 خود پرداخته اند، يمتفاوت به سازمانده
  و بارندي گي منطقه را بدست متيريمد

 كنند تا از يشور و شوق تالش م
 بهره ني بهتري دولتيامكانات سازمانها

 دوستان ي ارساليآنها كمكها. را ببرند
 يخود از مناطق مختلف را در مراكز

 وهي كنند به شي مشانبار كرده و تال
 شي را به پي امداد رساني استهيشا

 ي كه عربده هاييدولت و ارگانها. ببرند
هان گوش فلك  جني از مستضعفتيحما

 را ي امداد رسانانيرا كَر كرده، قبلن پا
 ياعالم كرده اند، اما پشت سرهم خبر م

 روني آورا بري جسد از زيرسد كه تعداد
 يفراد اي شده و حتا در مناطقدهيكش

  . كرده اندداي  آوار نجات پريزنده از ز
 از ي و تعدادي ارسال خبر مردمشبكه

 نيخبرنگاران متعهد به شغل خود ا
خبر رها .  دهندياقدامات را پوشش م

كردن مردم زلزله زده به حال خود 
 يروهاي ندنيتوسط دولت و از راه رس

 كمك به هم ي برايامداد رسان مردم
 از ي بعضكي ترينوعان خود، حتا ت
دولت و دستگاه . روزنامه داخل شد

 كه حال هي فقتي بحران والتيريدم
زنامه توسط رو.  را باخته اندهي قافگريد

رسالت امداد رسانها و شهروند 
همسو "، "يي نمااهيس"خبرنگاران را به 

 تي امنهياقدام عل" و "با ضد انقالب
 اي دنيدر كجا.  كندي متهم م"يمل

 به داد دنيكمك به هم نوع و رس
 خود ي كه در اثر زلزله خانه هايمردم

را از دست داده و بدون آب و غذا و 
 "يتيامات امناته"سرپناه مانده اند را 

 ي نامند و به باد فحش و ناسزا ميم
 ي و بي شرافتيروزنامه رسالت با ب. رديگ

 اقدامات شهروند خبرنگاران و ،يوجدان
 ي زلزله زدگان دلسوزي كه برايمردم

 كنند و به كمك آنان شتافته اند را يم
 در بازار ي ملتي به امنراجچوب ح"

 ي كند و مي مفي توص"مكاره دشمن
 يدر زلزله آذربايجان عده ا":سندينو

ضد انقالب نيز تحت عنوان شهروند 
 يخبرنگار كه فاقد هر گونه اهليت سياس

 و صالحيت آكادميك و يو اجتماع
 ي شبكه هاي بودند در برخيتجرب

 نظير فيس بوك فعال شدند تا ياجتماع
 وضع موجود دولت را ي نماي با سياه

 توجه نشان ينسبت به زلزله زدگان ب
  ".ددهن

 سي گونه دولت از زبان مقاله نوني او
 كه ي به مردم و كسانيرسالت با هتاك

 زلزله زده ها، تي از وضعيبا خبر رسان
 را به گراني او را افشا و دييدروغگو

 كردند، آنها را قي تشويكمك رسان

 دهد ي كند و پند و اندرز ميمتهم م
خبرنگاران در حين باليا و فجايع ":كه

 دولت و ي به رووست ر بايي نميطبيع
  ".اتاق مديريت بحران قرار بگيرند

 ي كه اطالع رساني كسانگري زبان دبه
 دولت ميدرست كرده اند، برخالف تصم

 آن قرار گرفته يعمل كرده اند و روبرو
 و زحمت ييچون دولت مردم روستا. اند

 را به همراه رانشاني كه عزيكشان
 خود و سرپناه شان از ستيهست و ن

 ي كمك نمستهيدست داده اند را شا
درس ي مناطق در دني ارايز. داند

 شود ي و نمستي نيغاتي تبليدستگاهها
 ني صد بار به رخ مجامع بيآنها را روز

 تي دستگاه والي و در رثادي كشيالملل
.  مدح گفت و به به و چه جه كردهيفق

 زي چي و مردم بييمرگ صدها روستا
 و دولت امام هي فقتي دستگاه واليبرا

 ندارد كه صدا و ي ارزش چندانيزمان
 از برنامه خود را به ي بخششيمايس

به .  آنان اختصاص دهدبتياخبار مص
 گونه تفكرات است كه بعد از ني اليدل

 ي روزنامه رسالت برايپاپوش دوز
 و جوانان امداد رسان، ي مردمينهادها

پاه به  و سي اطالعاتيروهاي نليس
 شوند تا كنترل را يمنطقه روانه م

 و قدرت خود را به رخ رنديبدست گ
  .بكشند

 دوا مي از رژي دردرسي ورود دني ااما
 و سپاه با ي اطالعاتيروهاين.  كندينم

 كه به ي مردميمصادره اموال نهادها
 ي مي و انبار شده، سعدهيمنطقه رس
اما . رندي كمكها را بدست گعيكنند تا توز

 تي واليروهايرد زشت و زننده نبرخو
 ي كه مردم را برده دستگاه خود مهيفق

 رساند كه به يي بجاراپندارند، كار 
مردم .  شدليسرعت به ضد خودش تبد

 و برخورد با روهاي نني شدن با اريبادرگ
 كه با مردم با زبان زور سخن يكسان

 جلو مصادره اموال از راه ند،ي گويم
ته و با آنها  توسط سپاه را گرفدهيرس

  . شونديوارد زد و خورد م
 سي رئ،ي مورد حسن قدمني ادر

 بحران كشور، روز تيريسازمان مد
وگو با   مرداد در گفت25چهارشنبه 

 آذوقه و يآور  مهر علت جمع يخبرگزار
 توسط ي مردميمصادره اموال نهادها

تالش " مناطق را ني سپاه در ايروهاين
نوان  ع" كمكهاني درست اعي توزيبرا

سپاه پاسداران و هالل ":كرد و گفت
 كمكها را ي امداد تمامتهي و كماحمر

 يجمع كرده تا به صورت واحد به درست
  ". شودعيتوز
 كه با زور سپاه ييهاي امدادتهي كمني ااما

 ي اموال نهادهاي اطالعاتيروهايو ن
 توانند از ي را تصرف كرده اند نميمردم

كتك . ندي درست آنها برآعيعهده توز
 زورگوها ني مردم با ايري و درگيكار

.  آنهاستستي نوع رفتار ناشاليبه دل
 يروهاي ني انسانريمردم كه رفتار غ

 كنند ي مي سعنند،ي بي را ميحكومت
 توسط ي مردمي كمكهانكهيقبل از ا

 مصادره شود، خود به يسپاه و اطالعات
 گونه جلو ني كنند و اداي پيآنها دسترس

. رندي اموال را بگنيتصرف سپاه در ا
 از خبرنگاران حاضر در محل در يكي

 انيچون آقا":سدي نوي مورد منيا
 ني بكنند ي چند بسته پرت منديآ يم

 مردم ني به خاطر همروند، يمردم و م
 دنيمجبورند بروند با زور قبل از رس

 شدن آن از رهيها به انبارها و ذخ كمك
  ".رندي سپاه، آنها را بگيسو

 تيري سازمان مدسي رئ،ي قدمحسن
 روز چهارشنبه در زيبحران كشور، ن

 مهر وجود خشم يوگو با خبرگزار گفت
 ديي مناطق را تأني در مردم اتيو عصبان

   كه؛ مشاهده شدهنيكرد و در پاسخ به ا
 را غارت ي مردمي با زور كمكها يبرخ

 را نهاي نام اتوان ينم": گفتكنند، يم
 ي عصباني برخراي گذاشت زيريزورگ

 حي صحي انتظاميروي نيهستند، ول
 موجب راي در حادثه مداخله كند زستين

 خصوص ني در ادي و باشود يتشنج م
  ". كرديكار فرهنگ

 ي دولتيروهاي نيي زور گوگري زبان دبه
 لقمه كي ي كه برايو كتك زدن مردم

غذا در انتظار كمك حداقل هستند، آنها 
.  دهديرا ناتوان از كار درست نشان م

 متقابل و مصادره يم با كتك كارمرد
 و اعمال دهي رسي مردميكمكها

 رفتار و ي از چگونگي خود درستيريمد
 سپاه لي دلنيبه هم. كردار به آنان دادند

 موقتن مجبور به ي اطالعاتيروهايو ن
 عقب نياما ا.  شوندي مينيعقب نش

 آنان به راي است، زي مصلحتينينش
 يري گ قوا و بكاردي و بعد از تجديزود

 يري گردند و با دستگيعناصر تازه باز م
 كه به ي و جواناني كمكيروهاين

 ي پرداخته و كمكهايسازمانده
 شود را به ي مسال را كه اريمستمر

 يتي كنند، منطقه را امني معي توزيخوب
 با هي فقتي والوهيكرده و تسلط به ش

  .ندي نمايزور و سركوب را اعمال م
  

  كوتي بدتر از بايديبازد
 يهاي مجلسمي و تيجاني الري علديبازد

همراه او از منطقه نه تنها باعث كاهش 
 كه ي حكومتيآالم نشد، بلكه نهادها

 از كار زي بودند را نيمشغول امداد رسان
 سييانداخت و به آنان نشان داد كه ر

 چگونه ،ي اهللا زاده مدعتيمجلس و آ
 ي سركشدهي دبتيبه اوضاع مردم مص

 به منطقه يجاني الريورود عل.  كنديم
.  هالل احمر شدي برايدردسر بزرگ
 فرانسه از ي المللني بوي راديبخش فارس

پنج ":دي گوي از منابع خود ميكيقول 
 هالل تي جمعيفروند بالگرد اختصاص

 مصدومان و انتقال يياحمر كه به جابجا
 اختصاص داشت از ي فوريكمكها

 او و اري در اختيجاني الريزمان ورود عل
 يعل. م همراهش قرار گرفتيت

 5 ني پرواز با اي برامشي و تيجانيالر
 خود ي اختصاصيفروند بالگرد، خلبانها

 لي دلنيرا به همراه داشتند و به هم
 مرخص زي خلبانان هالل احمر را نيحت

 هالل تي جمعي امداديروهاين. كردند
 هي انجام بقي شدند براري ناگززياحمر ن

  9در صفحه 
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  به ياري هموطنان آذري، 

  !قربانيان دو جانبه بشتابيم
  ليال جديدي

  
  مرداد23دوشنبه ... فراسوي خبر

  
 محروم اطراف اهر در استان يصدها نفر از هموطنان در روستاها 

.  شده اندي زخماي در اثر حادثه زلزله جان باخته و ي شرقجانيآذربا
 يتهايه سرعت در سا گذاشت، بي بر جاياريخبر زلزله كه تلفات بس

 به كساعتي و در كمتر از افتي انتشار ي مجازي و شبكه هايخبر
 ساعت 18اما تا .  شدلي جهان تبدي خبريا اخبار شبكه هنيمهمتر

 آوار مانده بودند، صدا و ري كه مردم زي فاجعه، در حالنيپس از وقوع ا
  . كردي از پوشش اخبار آن خودداري اسالمي جمهوريمايس
 تا ساعت قهي دق16:53 ثبت شده، از ساعت ي لرزه هابراساس 

 لرزه در اطراف اهر در استان ني، زم23 مرداد 22 شنبه قهي دق21:40
 6.2 ي لرزه ها به بزرگني انيتري رخ داده است كه قوي شرقجانيآذربا

 شي حادثه تا كنون بنيدر ا.  بوده استشتري ر3 آن ني و كمترشترير
تا كنون فرماندار .  گشته اندي نفر زخم2600 و خته نفر جان با300از 

 شهرستان كه ني اي روستا12 كامل بيشهرستان ورزقان از تخر
 كه در كمتر ستي درحالنيا.  ندارد، خبر داده استمارستاني بكي يحت

   . گذاردي مي بر جايني تلفات سنگني چنيشتري ر6نقاط جهان زلزله 
 از عي سريو امداد رسان ي فوري خبر رسانرانه،يشگي اقدامات پعدم

در .  حادثه استني ااني به قرباني و مالي خسارات جانلي دالنيمهمتر
.  مشكوك و شرم آور استاري حادثه بسني به اميواقع، واكنش رژ

 روزنامه ما،ي توسط صدا و سي نمونه عالوه بر عدم پوشش خبريبرا
  ه از پوشش اخبار مربوط به زلزل"رسالت" و هانيك" ي حكومتيها
 خود را به ي خبرهاي اصلري ت"هانيك"روزنامه .  كردنديخوددار 

 مي روشن است كه رژكسوياز . اختصاص دادهياخبار مربوط به سور
 هراس داشته گريكدي مردم با ي همواره از همبستگي اسالميجمهور

 تي شده، وضعي سكوت مشترك و سازماندهگر،ي دياز سو. است
 امام يتراوشات فكر.  گذاردي مشيانم را به مي رژينابسامان و بحران

 است كه خنده دار ي اگر چه مانند جوكيدي اهللا سعتيجمعه قم، آ
 ساعته در اعالم ني تواند انعكاس آنچه در پچ پچ چندي اما مست،ين
 دانشمندان ي از سوقي خواستار تحقيو.  باشدزي حادثه گذشت ننيا

ن حادثه يا حساس واقعا تي موقعنيدر ا" ننديشده است تا بب
 است، ي حجابي لرزه بوده كه سرمنشا آن فساد و بني زمجان،يآذربا

 زلزله كي اي ي نوع حمله نظامكي زميوني از طرف استكبار و صهاي
   ."ياسيس
 جز حفظ قدرت يگري دي مشغله فكري اسالمي كه جمهوري حالدر

 ي و دلگرمياري ،ي همكار،ي ندارد، مردم به كمك رسانمتيبه هر ق
 حادثه به ني ااني قربانيها خانواده.  شتافته انديان آذرهموطن

 و رفتار هي اولي در ارسال كمكهاري و تاخيتوجه ي ب،يآمد ناكار
   .د اعتراض كرده انزيخشونت آم

 زلزله اني قرباني به خانواده هاراني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان
 ياريبه  كند تا حد توان ي دعوت مراني و از مردم ادي گوي متيتسل

   . زلزله زده خود بشتابندهنانيهم م
  

  

زلزله آذربايجان 

و قدرت نيروي 

 اجتماعي
  

  8بقيه از صفحه 
   خود در جاي فوريتهايمأمور 

 انتقال اي مصدومان و ييبجا
 از يكمكها و اقالم فور

آمبوالنسها استفاده كنند كه 
 موضوع عالوه بر كند نيا

 هالل ي امداداتيشدن عمل
 يرا با مشكالتاحمر، آنها 

  ". روبه رو كردزي نگريد
 حتا به يجاني الري عليعني
 زي هالل احمر نيروهاين

 ي سركشياعتماد ندارد و برا
 ياز منطقه و استفاده از هل

كوپتر آنها، پنج خلبان 
 يكي تكنيروهاي و نياختصاص

 به همراه برده يپرواز اختصاص
 يرويحال چه تعداد ن. است

رداخته  به قرق منطقه پيتيامن
 گفتگو ي برايتا احتمالن كس

 اتي تماس با او و هايو 
 نشود، خود كيهمراهش نزد

  !ديآن را حدس بزن
  
 يدي بازدني به نظر شما چنايآ

 بيو پرواز بر فراز منطقه تخر
 ني از اي تواند درديشده، م

 يجاني الريمردم دوا كند؟ وقت
 شدن به كيحتا جرات نزد

ن  آناهيمردم را ندارد و از سا
 تواند ي ترسد، چگونه مي مزين

 آنان چگونه تيبفهمد وضع
است و مشكل و درد دل آنان 

  ست؟يچ
 به محض نهاي همه ابا

 يجانيبازگشت از منطقه، الر
 در جلسه يگزارش محرمانه ا

 دهد ي به مجلس مي علنريغ
 عمران و ونيسيو دو كم

 و يريگيبهداشت را مسوول پ
 و ينظارت به كمك رسان

  . كنديطقه م منيبازساز
 در گزارش يجاني كه الرنيا

 از آن به يزيخود چه گفته، چ
 ياما م.  درز نكرده استرونيب

 از دي كه با بازدديشود فهم
 يفراز منطقه به عمق فاجعه پ

 مردم ني ايبرده و رها ساز
توسط دولت و عدم توجه 

 مسوول به يارگانها و نهادها
  .آنها را بازگو كرده است

ست كه او  الي دلني همبه
چهار روز پس از وقوع زلزله 

 خود از ديهمزمان با بازد
منطقه بر خالف هالل احمر 

با " كه اعالم كرده بود ميرژ
 جمعيت هالل يتوجه به تواناي

 ياحمر در پوشش امداد
 به يزده، نياز مناطق زلزله

 او " نيستيالملل  بينيكمكها

 ياز كمك هر كشور":گفت
 زلزله زدگان هكه بخواهد ب

 كمك ياستان آذربايجان شرق
  ". كنيميكند، استقبال م

 ،يجاني قبل از الرروز
 معاون اول ،يميمحمدرضا رح

 گفته ري نژاد نياحمد
اكنون در اين شرايط ":بود

 يآماده دريافت كمكها
 مختلف به زلزله يكشورها

 اهر، يزدگان شهرستانها
  ".ورزقان و هريس هستيم

 از يميح منظور رستي نمعلوم
 "مي هستيطياكنون در شرا"

 يطيچه شرا.  استيزيچه چ
 مي كرده كه اكنون رژرييتغ

 ني بي كمكهارشيآماده پذ
 شده است؟ و تا از قبل يالملل
 چگونه بود كه تي وضعن،ياز ا

 آوار مانده و زنده ريمردم در ز
 خانه خراب و گرسنه و يها

 را رها دهي دبتيتشنه و مص
 يازيه ن و ادعا كردند كردهك

  . ندارنديبه كمك خارج
  

  ي اجتماعيروي قدرت نشينما
 از يقي هنوز آمار دقهرچند

 نيكشته و مجروح شدگان ا
اما به . ستيزلزله در دست ن

 كه از منطقه يگواه كسان
 از ي كرده اند، بعضديبازد

 بيروستاها صد در صد تخر
شده اند و همان سرپناه اندك 

 كه ي مردميخشت و گل
 نيامدار هستند از بكشاورز و د
 دولت در يادعا. رفته است

 تومان كمك ونيلي م2مورد 
 ي خانواده هايبالعوض برا

 ي تواند دردي نمده،ي دبيآس
واقعن با .  مردم دوا كندنياز ا
 توان چند ي مي مبلغنيچن

 ساختن ي برامانيپاكت س
 سرپناه كوچك كه كي

 يي خانواده روستاكيمناسب 
  د؟يباشد خر
 تومان وام ونيليم 12 پرداخت
 كه ي درصد به مردم4با بهره 

 خود را از ستيهمه هست و ن
 ديدست داده اند، چگونه با

 آنها توان باز ايجبران شود؟ آ
 لي وامها را به دلنيپرداخت ا

 خود خواهند زيدرآمد ناچ
  داشت؟

 ني قبل مشخص است كه ااز
 پوچ يمصوبه دولت و ادعاها

 ي براي تواند كاريآن نم
همانطور . منطقه بكندمردم 

 بت،ي مصيكه در وانفسا
 آنها را رها ميدولت و رژ

 غاتي تبلني ازيكردند، اكنون ن
 چي كه هيو توسل به اعداد

 تواند ي نمزي ندارند نيارزش
  . مردم باشديكارگشا

 كه يزي از همه آن چشي باما
 كرد، يي خود نماانهي منيدر ا

 و عي سرجيقدرت مردم، بس

ها توسط ارسال مستمر كمك
وقوع . خودشان به منطقه بود

 زلزله اثبات كرد كه نيا
 از راني مردم اي اجتماعيروين

.  برخوردار استييقدرت باال
 تواند ي توانمند ميروي ننيا

 ميبه سرعت دست دولت و رژ
 را رو كند و با اطالع وغگودر

 ي و سازماندهقي دقيرسان
 دولت و يگسترده، خود بجا

 لي و طوضي عريدستگاهها
.  بپردازدفهيآن، به انجام وظ

 است كه ييروي همان ننيا
 تواند در مواقع حساس يم

 شود و با دانيوارد م
 خود، از عهده يسازمانده
. دي كارها بر آنيمشكلتر

 وزارت اطالعات و يدشمن
 ليسپاه با آنها، تنها به دل

 از يري و دستگيكمك رسان
. ستي ندهي دبتيمردم مص

 دستگاه داغ و درفش و
 از هي فقتي والميسركوبگر رژ

 جوان و قدرت يروهاي ننيا
.  آنان وحشت دارديسازمانده

 هراسد يوزارت اطالعات م
 دانهاي مني در اروي ننيكه ا

 ي تر كرده و برادهيخود را آبد
 نيبه ا.  آماده باشدداروز مبا

 به ورشي است كه با ليدل
مركز تجمع و مصادره مخازن 

 اقدام به شان،يكمكها
  . كندي آنان ميريتگدس

 روزنامه رسالت به يفحاش
 نيشهروند خبرنگاران به ا

 است كه دست دستگاه ليدل
 را رو كرده مي رژيدروغ پراكن
 اني چشم جهانشيو آنان را پ
 دانند كه ي منانيا. رسوا نمود

 هرگز گري به بعد دنياز ا
نخواهند توانست دست به 

 بزنند و با ي ضد انساناتيجنا
 آن، اجازه نشت ي خبركوتيبا

  .خبر اعمال خود را ندهند
 مردم ي اجتماعيروي نقدرت

 و ورزقان سيدر زلزله اهر، هر
 به بعد نياز ا.  درآمدشيبه نما

 سركوبگران هستند كه از نيا
 بالفعل و يروي ننيوحشت ا
 خواب راحت گريبالقوه د

 با تجربه روي ننيا. ندارند
 و باال بردن توان ياندوز

 ع،ي سرييجابجا و يسازمانده
 ده روز مباداد آمايخود را برا

تمام قدرت قهاره .  كنديم
 مي سركوبگر رژيروهاين

 كي در مقابل هي فقتيوال
 جوان، از يروهاي ننيكرشمه ا

حركت باز خواهند ماند و 
مقهور توان، شهامت و 

 .شجاعت آنان خواهد شد
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هنوز اندك زماني از انتخابات رياست 
جمهوري مصر نمي گذرد كه ساختار 

 اوت  12سياسي اين كشور طي فرمان 
محمد مرسي رئيس جمهور منتخب 
مردم مصر، دستخوش تحول قابل 

 اين فرمان، بر پايه. شدمالحظه اي 
» سامي عنان«وزير دفاع و » طنطاوي«

رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح  
 شده و  بركناراز سمت خودته و بازنشس

به عنوان مشاوران رياست جمهوري  
قابل توجه است كه . انتخاب گرديدند

اين دو نفر اندكي قبل به عنوان اعضاي 
هيأت دولت  موقت مصر، درتيم نخست 
وزيري هشام قنديل، منصوب شده 

مهاب محمد «همچنين مرسي . بودند
فرماندة نيروي دريائي، » حسين ممش

فرمانده پدافند » بدالعزيز محمد سيفع«
رضا محمود حافظ محمد «هوائي و 
فرمانده نيروي هوائي را نيز » عبدالمجيد

عبدالفتاح «دراين راستا، . بازنشسته كرد
با ارتقاء درجة » حسين خليل السيسي

صدقي «سپهبدي به عنوان وزير دفاع و 
با ارتقاء درجه » صبحي سيد احمد

 ستاد مشترك سپهبدي به عنوان رئيس
فرمان مرسي تنها به .   شدندمنصوب

بركناري وزير دفاع و چند افسر ديگر 
محدود نگرديد، بلكه وي قدرت سياسي 
و قانون گذاري را از شوراي نظامي پس 
گرفته و اين شورا را به جايگاه خود 

، قبل از نظاميشوراي . بازگرداند
انتخابات رياست جمهوري اختيارات 

ه كشور براي خود قائل وسيعي در ادار
مطابق اين اختيارات، به رئيس   وبود

جمهوري اجازه نمي داد كه اعضائ 
حتي درتعيين  شورا را تغيير داده و

حق دخالت  دولت مرسي ،بودجه شورا
 به استناد متمم قانوني اساسي .نداشت

كه پس از دورة نخست انتخابات 
توسط شوراي ، رياست جمهوري مصر

ب و اكنون توسط نظامي حاكم تصوي
مرسي لغو گرديده، اكثر اختيارات 
رياست جمهوري و اختيار قانون گذاري 

بر اساس . به نظاميان محول شده بود
 متمم قانون اساسي لغو 53بند يك ماده 

شده، رئيس جمهوري مصر اختيار اعالم 
جنگ با كشور ديگر را پس از موافقت 

 داشت و بند  خواهدشوراي عالي نظامي
داشت كه   نيز مقرر مي53ده دو ما

رئيس جمهور در صورت بروز ناآرامي و 
اختيار استفاده از  هرج و مرج در كشور

نيروهاي مسلح براي برقراري ثبات و 
تنها پس از موافقت شوراي را امنيت 

 اينك، محمد .خواهد داشتعالي نظامي 
مرسي با توجه به نبود پارلمان، كه 

 تأئيد پيشاپيش توسط حكم دادگاه و
شوراي نظامي منحل شده است، رياست 

نيز اختيارات قوة مقننه را  قوة مجريه و
وي . تا انتخابات پارلماني در دست دارد

اين ؛ تغييرات گفته استاين در دفاع از 

عمل براي دميدن جان تازه اي در 
كالبد نيروهاي مسلح مصر انجام شده 
تا ارتش و نيروهاي مسلح مصر هر چه 

. نند به دفاع از مرزها بپردازندبهتر بتوا
شايانِ توجه است كه اين تغييرات دقيقاً 
همزمان با حادثة كشته شدن شانزده تن 
از مرزبانان مصري در درگيري با 
گروههاي افراط گراي سلفي در 

و وقوع ) جبل موسي(صحراي سينا 
 انفجار در خطوط ارسال گاز 10بيش از 

 مي به اسرائيل كه از اين منطقه عبور
البته محمد مرسي كه . كنند، بوده است

پايبند بودن دولت جديد مصر به پيمان 
كمپ ديويد را تضمين كرده، براي 
برخورد با افراط گرايان مستقيماً، 

را به عهده آنها مسؤليت عمليات عليه 
گرفت و دولت اسرائيل نيز بعد از دهه 
هاي متمادي اجازه داد كه نيروهاي 

يمان كمپ ديويد مصر خالف پنظامي 
. وارد بخشهائي از صحراي سينا شوند

صدور اجازه از سوي اسرائيل براي ورود 
نيروهاي مسلح به صحراي سينا كه بر 
اساس پيمان كمپ ديويد حق ندارند 
وارد دو سوم شمالي اين منطقه شوند، 
نشان از نوعي همزيستي جديد بين 
دولتهاي اسرائيل و مصر در مبارزه با 

فراط گرا موسوم به جهاديه جريانات ا
متشكل از سلفيها و القاعده دارد كه در 
. صحراي سينا آغاز به فعاليت كرده اند

اگرچه مسائل پيرامون اين واقعه هنوز 
كامالً مشخص و شفاف نيست، اما  از 
بحراني شدن شرايط صحراي سينا كه 
در دوران سي و سه سال حكومت 
حسني مبارك در آرامش مطلق قرار 
داشت و منطقه اي حساس در روابط 

  .بين مصر و اسرائيل است، خبر مي دهد
  

ميزان گستردگي و عمقِ بحران به آنچه 
. در آينده رخ مي دهد بستگي دارد

برخي علت بركناري سران مقتدر ارتش، 
توسط رياست جمهوري را در چارچوب 

زيرا، اخبار . اين رخداد، تحليل مي كنند
آن است كه دولت و گزارشات حاكي از 

اسرائيل، پيشاپيش اطالعات حمله را در 
اختيار مسئوالن وابسته به ارتش مصر 

اما، آنها از مطلع كردن . مي گذارد
محمد مرسي جهت بحران سازي براي 
رئيس جمهور تازه به قدرت رسيده، 

بنابراين، تحوالت . ممانعت مي ورزند
عنوان ه اخير در ساختار سياسي مصر ب

، به  از سوي رياست جمهوريواكنشي
. عليه طنطاوي قلمداد مي شودويژه 

بر اين نظرند كه، محمد  برخي ديگر
كُنش به كودتاي نرمي اين مرسي با 

عليه ارتش مصر اقدام ورزيده تا بتواند 
  . آنها را تحت كنترل خود در آورد

كه طرفداران رئيس جمهوري  در حالي
حمد و جمعي از سياستمداران از اقدام م

را اولين گام  مرسي دفاع كرده و آن
جهت غيرنظامي كردن و دموكراتيزه 

كردن ساختار سياسي به حساب مي 
اقدام را اين بسياري ديگر،  آورند،

ه دانسته و از آغاز يتسيتهديدي براي الئ
تئوكراتيزه كردن ساختار سياسي حاكم و 
تشكيل يك حكومت اسالمي در مصر 

. رهراسندتوسط اخوان المسلمين د
تحليل سوم، تحوالت اخير را نوعي 
 تعامل جهت ايجاد توازن قوا درساختار

قدرت بين اخوان المسلمين و نيروي 
برنامه  و را طراحي آن  و دانستهنظامي

ريزي حمايت شده از سوي واشنگتن 
جورج ليتل، سخنگوي . ارزيابي مي كنند

 بي بي سي پرده در مصاحبه باپنتاگون 
ت آمريكا از محمد مرسي از انتظار دول

ژنرال خليل ":برداشت و عنوان كرد كه
السيسي، وزيردفاع جديد  فردي شناخته 

او يكي از مقامات . شده براي ماست 
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر است 
و ما معتقديم كه مي توانيم به 
همكاريهاي نزديك با مصر ادامه 

  ".دهيم
  

  
ه   ژانوي25 از انقالب پسجامعه مصر 

مردمي . متالطم و در التهاب است هنوز
به » نان، آزادي و عدالت«كه با شعار 

ميدانها و خيابانها پاي نهادند، كماكان 
با حضور يكپارچه شان در ميدان 

مطالبات بنيادين شان  التحرير بر
در اين راستا، آنان . پافشاري مي ورزند

نظم  اقتدار از هر پديده اي كه نشاني از
 از جمله ارتش مصر كه بيش ،كهنه دارد

از شصت سال بعنوان بزرگترين ارتش 
دنياي عرب از قدرت سياسي و 
اقتصادي گسترده اي برخودار بوده، 

مرگ بر «منزجر و اين تنفر در شعار 
بار . شدنمايان » حكومت نظاميان

مسؤليت حل بحران داخلي و به بيان 
ديگر فرستادن گُردانها و اقشار مختلف 

دم به خانه هاشان بر دوش اجتماعي مر
رئيس جمهور تازه به قدرت رسيده كه 
خود را رئيس جمهور همه ملت مصر 

 جامعه اي مدني را يخوانده و قول برپاي
يكي از راه . داده است، سنگيني مي كند

حلها خلع يد هر چند ظاهري، از عناصر 
نظامي مشهور وابسته به نظام حسني 

بين  مرسيطريق  از اين. مبارك است
توده هاي منزجر از دهه هاي متمادي 

 محبوبيت پيدا مي كند تا ،اُتوريته نظامي
بتواند نقش تاريخي اش در روند 
خاورميانه بزرگ مورد نظر سرمايه داري 
انحصاري را عملي ساخته، امنيت و 
ثبات قدرت و منافع طبقاتي حاكميت در 

 تأمين  راعرصة داخلي و بين المللي
  .نمايد

  
ي كه تحت تأثير انقالب موسوم تحوالت

به بهار عربي جهت ازهم پاشيدن 
نظامهاي كهنه و خودكامه و دستيابي 
به نان، دموكراسي و عدالت صورت 
پذيرفت و هنوز نيز ادامه دارد به دليل 
فعال شدن نيروهاي امپرياليستي قادر 

سرمايه داري نيست بي تأثير از نظم 
 از تحوالت مصر نيز. نوين جهاني باشد

  جهان سرمايه . اين قاعده متثني نيست
  

  
  داري در كشورهاي خاورميانه به دنبال 

 و بودهكپي برداري از مدل تركيه 
خواستار ايجاد توازن بين نيروهاي 

 تا پروژة  استدخيل در قدرت سياسي
انتقال دموكراتيك قدرت در راستاي 
ايجاد خاورميانه بزرگ در افكار عمومي 

جهاني سازي .  كندطبيعي جلوه جهان
سرمايه، فعل و انفعاالت همة جهان را 
تحت تأثير يك فرمان واحد قرار مي 
دهد تا خود را با نظم نئوليبرال، از نظر 
روبناي سياسي و زير بناي اقتصادي 

بنابراين حاكميتها با . تطبيق دهند
روبناي سياسي توتاليتر و استبدادي هر 
چند از روي اجبار از نظر زيربناي 
اقتصادي راهي به جز وابستگي به نظم 
اقتصاد جهاني ندارند، در چارچوب 
حاكميتهاي دلخواه و مطابق با نظم 

 زيرا. نوين جهاني نمي گنجند
   سد بزرگي حاكميتهاي ديكتاتوري

  
 11بقيه در صفحه 

  تحوالت مصر بعد از پيروزي محمد مرسي
 آناهيتا اردوان
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 تي والمي رژري و تحقشكست

  در اجالس مكههيفق

  هي پوجعفر
  مرداد27 نهيآد...  خبر يفراسو

 ي كشورهاي نشست سه روزه سازمان همكارياني پاهياني بانتشار
 را به هي فقتي والمي رژيپلماسي در مكه، شكست كامل دياسالم

 خود خوانده هي فقي ولندهي نژاد، نمايحضور احمد.  گذاشتشينما
 يري كنفرانس نه تنها نتوانست در روند آن تاثنيان اسالم در اجه

 كشور حاضر در كنفرانس به جز 57 ي قاطع تماميبگذارد، بلكه را
 تشكل، ته ني در اهي سورتي عضوقي بر تعلي مبنري و الجزارانيا

 نيبه هم.  نابود كردزي را ني خامنه ايمانده اعتماد به نفس عل
 روانه منطقه زلزله زده ه،يوقت بحران سور مي او با كنار گذارليدل

 . كندجبران و شكست خود را ري از تحقي شد تا اندكجانيآذربا
 به ،ي جمهوراستي در مسند ري خامنه اي علي نژاد، پادوياحمد

 از گري امور خارجه و چند تن دري وز،ي اكبر صالحيهمراه عل
 مي رحاري اسفند،يي معاون اجرا،يي بقادي همچون حمنهي كابياعضا
 كي مشاور ارشد خود ،يهاشم  ثمرهي دفتر و مجتبسيي ر،ييمشا

اما او بدون شركت در .  نشست شركت كرده بودنيروز زودتر در ا
 نشست، عربستان را ترك كرده و به كشور ني ايانيجلسه پا
 - نشست و ني همراهش در امي او و تريحضور بدون تاث. بازگشت

 دوال و راست شدن - مي رژورانيپابرخالف ادعاها و الف و گزاف 
 زي ني سران عربستان سعودگريآنها در برابر ملك عبداهللا و د

 يدلقك باز. دي تر كردن آنها بنماري به جز حقيكارنتوانست 
 نژاد با ي كه احمددي جهان اسالم تا بدانجا رسهي فقي ولندگانينما

گ رسا  با باني شركت كرد و صالحكيپلماتي دداري در دفهيلنگ قط
 . كندي احساس مشي بر آورد كه خود را در خانه خواديفر
 و دوال و راست شدنها، در هاي بازي شامورتني بدون توجه به ااما

 ني نشست كه صبح پنجشنبه توسط اكمل الدني اياني پاهيانيب
سازمان ":  تشكل منتشر شد، آمده استني كل ارياحسان اوغلو، دب

 ي كه مردم خود را مييمهاي رژي براي اسالميكنفرانس كشورها
 ". نداردييكشند، جا

 ي اجالس راني كشور شركت كننده در ا57 حساب، سران ني ابا
 و هي فقي پوزه ولنگونهي دادند و اهي سورتي عضوقيبه تعل

 جهان اسالم را دارند، به خاك ي رهبري آن را كه ادعاندگانينما
ژاد بدن شركت  ني است كه احمدي ناكامني همليبه دل. دنديمال

 را ي سرافكندگني از اشيب مكه را ترك كرد تا ،يانيدر نشست پا
 .اوردي ببار ني خامنه اي خود و عليبرا

 اخراج شده بود، زي كه سال گذشته از اجالس سران عرب نهيسور
 از شي بي اسالمي كشورهاي در سازمان همكارتي عضوقيبا تعل

 مي از رژتي حماي براهي فقي ولميتالش رژ.  شديگذشته منزو
 مورد كار ساز باشد، بلكه باعث ني نه تنها نتوانست در اهيسور

 زي ني اسالمي كشورهاني در بهي فقتي والمي از رژشتريانزجار ب
 .ديگرد
 نه تنها بازنده هي سورمي در كنار رژهي فقي ولمي رژب،ي ترتني ابه
 از گري دي نشست شدند، بلكه انزجار كشورهاني اكيپلماتيد

 ياني پاهياني گذاردند كه در بشي به نمازيكوبگران مردم را نسر
 تواند ي نمگريجهان د":  شودي به آن اشاره مينشست به خوب

 مردم ن،يما، تانك و توپخانه سنگي كه با هواپردي را بپذيحكومت
   كنديخودش را قتل عام م

تحوالت مصر 

بعد از پيروزي 

  محمد مرسي
  10بقيه از صفحه 

  
ند تسهيل سرمايه فراروي رو

گذاري انحصاري و امنيت آن، 
در فاز سرمايه . ايجاد مي كند

داري انحصاري، روند جهاني 
سازي سرمايه سيطرة ازلي و 
ابدي ساختارهاي سياسي 
خودكامه و استبدادي را در 
. معرض خطر قرار داده است

امنيت و ادامة حيات نيروي 
ارتش و اخوان المسلمين نيز در 

ايجاد توازن قوا گرو تعامل و 
بدين . در تقسيم قدرت است

ترتيب، نظرية كودتاي نرم 
محمد مرسي تنها زماني مي 
تواند صحيح باشد كه بپذيريم 
اصوالً گرايشات با ساختارهاي 
ايدئولوژيك ارتجاعي مذهبي 
در چارچوب نظم نوين جهاني، 

گُمانِ . رام شدني نيستند
پيشروي رئيس جمهور مصر در 

 ارتش و حذف نيروهاي
برعكس، به زورآزمائي دو 
نيروئي كه اهرمهاي اعمال 
قدرت را صاحبند در بستر 
تحوالت آينده مصر قابل 

نكته . ستبررسي و ارزيابي ا
اي كه در همين رابطه قابل 
توجه است، دعوت مردم مصر 
به راهپيمائي توده اي توسط 
گرايشي برخاسته از درون 

 آگوست 24ارتش، در تاريخ 
فرمانروائي «ه آنان، عليه آنچ

 ناميده اند،» اخوان المسلمين
سازماندهندگان . است

» توفيق آكاشا«راهپيمائي فوق 
از » مصطفي باكري«و 

ژنرالهاي مشهور ارتش هستند 
كه از هر فرصتي در دوران بعد 

حسني رژيم از سرنگوني 
مبارك جهت تشكيل، حمايت 
و ارتقاء موقعيت شوراي 

. ند نظامي، سوء استفاده كرد
دعوت به اين راهپيمائي كه در 
شبكة اينترنتي فيس بوك نيز 
انتشار يافته، مكرراً به آتش 

اخوان المسلمين در  زدن دفاتر
سراسر مصر، تهديد و تأكيد 

» محمد ابو حامد«.  استكرده
يكي از حمايت كنندگان، ابراز 
مي دارد كه شايد نتوانيم 
ميليونها مصري را به خيابانها 

 انقالبي فراتر  از  وبكشانيم
 ژانويه به راه 25انقالب 

عالوه بر اين، . خواهيم انداخت
رسانه هاي خبري و روزنامه 

» الدستور«هاي مصر از جمله 
خطر اسالمي  با درج مطالبي از

شدن دولت مصر، خبر مي 
  . دهند

س جمهور گرچه حركت رئي
مصر در كاهش قدرت سياسي 
نظاميان بعد ازشش دهه  مورد 
استقبال نه تنها طرفداران وي، 
بلكه مدافعان و فعاالن مدني 
كه حتي به او گرايشي نداشته 

اند، قرار گرفت و اين حركت را  
سوي دموكراتيزه ه گامي ب

كردن ساختار سياسي بحساب 
 اما ،آورده و ستايش كردند

ا در نظر گرفتن اقدام مرسي ب
سلطة اقتصادي ارتش بر 
اقتصاد كشور، برخوردي ريشه 

ارتش . اي بحساب نمي آيد
مصر، بيش از چهل درصد از 
پروژه هاي اقتصادي را قبضه 
كرده  و مهمترين نهاد مصر در 
حوزة اداري، دولتي، مديريت 

، تكانال سوئز، كشتيراني، تجار
. استبزرگراهها و پمپ بنزينها 

فتگوي فعاالن بر اساس گ
مدني با راديو بي بي سي مورخ 

، هيچ نهاد 2012 آگوست 20
مدني بر فعاليتهاي اقتصادي 
ارتش مصر نظارت ندارد و آنها 

نيز  از ارائة گزارشات مالي و
ميزان . پرداخت ماليات معافند

واقعي درآمد و سود خالص 
ارتش مصر كامالً مشخص 

دولت آمريكا نيز ساالنه . نيست
ك ميليارد و سيصد بيش از ي

ميليون دالر به ارتش مصر 
امپراطوري . كمك مي كند

اقتصادي ارتش مصر نشان از 
 ،نفوذ و  قدرت سياسي آن دارد

كه حتي دولتي  طوريه ب
دموكرات و مردمي كه اكثريت 
ملت مصر را نمايندگي كند 
قادر نيست بسادگي خللي بر 
چنين نفوذ اقتصادي و سياسي 

 با آن وارد سازد و مبارزه
چالشي جدي به حساب مي 

غيرنظامي كردن ساختار . آيد
سياسي با پايان دادن به اتوريته 
ارتش بر فعاليتهاي اقتصادي 
كه در دوران حسني مبارك به 
اوج خود رسيد، رابطه اي 
تنگاتنگ دارد كه با بركناري 
محترمانه چند ژنرال ارتش 
مورد خدشه قرار نخواهد 

ز يكي ا» عمر دراج«. گرفت
اعضاي اخوان المسلمين در 
گفتگوئي تلويزيوني با 
خبرگزاري بي بي سي مي 

ما مخالف پروژه هاي «:گويد
. اقتصادي ارتش مصر نيستيم

اگر اين پروژه ها به سود ملت 
مصر باشد از آن حمايت مي 

عنوان ه اين عبارت ب» .كنيم
چراغ سبزي به ارتش مصر 
جهت تأئيد چپاول ثروت ملي 

طبقه اي كه  كه البته است
نمايندگي مي كند آن را مرسي 

مطمئناً به دنبال ابزارهائي 

جهت شراكت و يا رقابت با 
فعاليتهاي اقتصادي نظاميان در 
دستيابي به سرمايه هاي كالن 

 يهابحران. د بودنخواه
افزايش بيكاري  اقتصادي نظير

، تن يازده ميليون در حدود
 زير خط يجمعيت پنجاه درصد

نزده ميليارد فقر وكاهش پا
 و دالري درآمد ساليانه توريسم

عدم چاره انديشئ عاجل نسبت 
تواند به پاشنة آشيل  به آنها مي

 دولت مرسي و اخوان يبرا
  .  المسلمين بدل شود

رفرم از باال، مخصوصاً جهت 
ايجاد تعادل قوا هرگز قادر 
نبوده به خواستهاي بنيادين 
. زحمتكشان جامة عمل بپوشاند

محمد مرسي رياست دولتي كه 
 ،جمهوري آن را به عهده دارد

همراه با ارتش مصر در برابر 
اي مردمي قرار  هانبوه خواسته

گرفته كه تنها باز شدن يك 
روزنه به آنها جرات اعمال 

حل . قدرت بيشتري خواهد داد
بحران فقر، بيكاري و بيشمار 
معضالت اجتماعي ديگر بي 
شك در چارچوب گردن نهادن 

 ان نظم اقتصاد نئوليبرالبه فرم
اما . ، امكان پذير نيستجهاني

شكسته شدن ساختار تك 
حزبي و خودكامة رژيم حسني 
مبارك، شرايط انقالبي، حضور 
كارگران به موازات تحوالت 

اخير، موقعيتي فراهم ساخته  
كه توده ها را به مبارزه براي 
به كُرسي نشاندن خواسته هاي 

ش دموكراتيك خود، بيش از پي
حركت اخير . وادار مي سازد

محمد مرسي جهت ايجاد 
تعادل قواي سياسي در بستر 
روياروئي با ارتش نه تنها قادر 
نيست ميدانهاي كشور را از 

 بلكه ،حضور مردم تهي كند
آنها را به تشديد فشار به 
. حاكميت ترغيب مي نمايد

هوشياري انقالبي احزاب و 
سازمانهاي سياسي مترقي، 

 سكوالر و چپ دموكرات،
ايجاب مي كند كه با دامن 
زدن به تضاد در هرم حاكميت 
هر چند سطحي و نازل به نفع 

اي حياتي مردم مصر  هخواسته
توده هاي عظيم . اقدام ورزند

كارگران، زنان و جوانان، در 
ميدانها كشور مصر هنوز حضور 

عنوان سالحِ ه آنان ب. دارند
برندة هر گونه تغيير بنيادين، 

يخاً ثابت كرده اند كه در تار
صورت وجود جنبشي كه در 
بستري مطمئن و استوار قادر 
باشد با جريانات وابسته، 
اُپورتونيستي، ارتجاعي و 
امپرياليستي روبرو گردد، قادرند 
به مبارزه تا استقرار دموكراسي 

  .  و عدالت اجتماعي، ادامه دهند
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  احكام جابرانه اعدام

محمد علي عموري، وبالگ نويس، 
هاشم شعباني، دبير ادبيات عرب، هادي 
راشدي دبير شيمي، سيد جابر آلبوشو و 
برادر جوانتر او شيد مختار آلبوشو كه 

) رامشير( همگي ساكن خلف آباد 
هستند، حدود يك سال پيش بدون اين 
كه اتهام مشخصي به آنها تفهيم شود، 

 شدند و دستگاه قضايي دستگير
جمهوري اسالمي حكم اعدام آنها را 

  .صادر كرده است
 در 1386محمد علي عموري در سال 

 4عراق بازداشت شد و پس از تحمل 
سال حبس تحويل دستگاه امنيتي رژيم 
ايران شد و در هفت ماه اول تحت 

  .شكنجه شديد قرار گرفت
هادي راشدي نيز كه در بهمن ماه سال 

زداشت شده بود براي مدتي در گذشته با
وي به دليل . بيمارستان بستري شد

بدرفتاري و شكنجه ماموران امنيتي به 
  .بيمارستان منتقل شده بود

اين پنج نفر اواخر سال قبل در خانه 
هايشان در خلف آباد واقع در استان 
خوزستان در آستانه سالگرد اعتراضهاي 

؛ 1384مردم عرب اهواز در سال 
 سپس در بيدادگاههايي كه دستگير و

مدت زمان آنها از پنج دقيقه كمتر بوده، 
محاربه با خدا و فساد في «اتهام مبهم 

اقدام عليه امنيت ملي و «، »االرض
» تبليغ عليه نظام«و » تجمع غير قانوني

به آنها تفهيم شد و حكم اعدام آنها 
  .صادر شد

  
نامه كانون صنفي معلمان ايران 

د؛ سيد محمود درباره معلم دربن

  باقري

به گزارش هرانا، سيد محمود باقري 
عضو هيإت مديره كانون صنفي معلمان 
ايران كه در دو پرونده جداگانه مجموعاً 
به نه سال و نيم حبس تعزيري و 

 تير 5تعليقي محكوم شده بود، دوشنبه 
سال جاري جهت اجراي حكم بازداشت 

در اين رابطه كانون صنفي معلمان . شد
ن نامه سرگشاده اي خطاب به ايرا

در . رئيس قوه قضاييه رژيم نوشته است
  :بخشي از اين نامه آمده است

شما باالترين مقام قضايي كشور «
بنابراين بيشترين مسئوليت هم . هستيد

ما، همكاران و دوستان . متوجه شماست
آقاي باقري، با توجه به شناختي كه از 

وي ايشان داريم، باورمان اين است كه 
كامالً بي گناه است و زنداني شدنش 
ستم بزرگي است كه بر وي و خانواده 

ما از . فرهنگي اش روا داشته شده است
 سال 27شما مي خواهيم به حرمت 

تالش صادقانه ي اين معلم كوشا و 
پاك زيست، دستور فرماييد ضمن توقف 

فوري اجراي حكم ايشان بار ديگر 
. يردپرونده اش مورد بازنگري قرار گ

باشد كه بي گناهي اش بر شما نيز 
  .»نمايان گردد

  
التحصيالن تربيت  تجمع فارغ 

آموزشياران پيش  معلم و

  دبستاني مقابل مجلس

التحصيالن تربيت معلم  تعدادي از فارغ 
و آموزشياران پيش دبستاني روز يكشنبه 
اول مرداد مقابل مجلس  رژيم تجمع 

به گزارش خبرگزاري حكومتي . كردند
 كنندگان در گفت  فارس يكي از تجمع

و گو با فارس گفت؛ قرار بود بعد از  
اتمام دوره دانشگاه ما را در آموزش 
وپرورش استخدام كنند ولي در حال 
  حاضر كه بيش از دو سال از فارغ

گذرد، هنوز مسئوالن  التحصيلي ما مي
  .اقدامي در اين رابطه انجام ندادند

داد مربيان  مر4همچنين روز چهارشنبه 
بارپياپي  دبستاني براي چندمين  پيش 

  . مقابل مجلس رژيم تجمع كردند
 كنندگان اظهار داشت، ما  يكي از تجمع

 ايم تا  جا آمده از سراسر كشور به اين 
  . پيگير مطالبات و حق و حقوقمان باشيم

به گزارش خبرگزاري حكومتي فارس، 
دبستاني آموزش  تعدادي از مربيان پيش

درپي روز  ورش براي چندمين بار پيو پر
 مرداد، مقابل مجلس 10سه شنبه 

  . شوراي اسالمي تجمع كردند
كنندگان به خبرنگار فارس  يكي از تجمع

   بار است كه براي 5ما بيش از «:گفت

  
تحقق مطالباتمان مقابل مجلس تجمع 

كنيم اما متأسفانه با وجود حمايت  مي
 حل برخي نمايندگان هنوز اقدامي براي

وي » .مشكالت ما انجام نشده است
درخواست ما اين است كه «:اضافه نمود

اقدامات الزم براي استخداممان هرچه 
تكليفي   تر انجام گيرد و از بال سريع

 كه آموزش و پرورش  خارج شويم چرا

دهد و وضعيت ما  اين كار را انجام نمي
  ».هنوز معلوم نيست

  
تجمع مجدد معلمان مقابل 

  مجلس

گزارش هرانا، جمع زيادي از معلمان به 
آموزش و پرورش اعم از مربيان 

التدريسي  شركتي، پيش دبستاني و حق
 مرداد با تجمع مقابل 15روز يكشنبه 

مجلس خواستار روشن شدن وضعيت 
  . استخدامي خود شدند

اين عده از معلمان در طول يك ماه 
گذشته چندين بار مقابل مجلس حضور 

اين عده از معلمان . نديافته و تجمع كرد
كه همه آنها از معلمان زن آموزش 
وپرورش هستند با در دست داشتن 

هايي خواستار رعايت  پارچه نوشته 
قانون استخدامي دروزارت آموزش و 
پرورش و استخدام در اين وزارتخانه 

  . هستند
  

افزايش دختران فراري در 

  تابستان 

 15روزنامه تهران امروز از افزايش 
رصدي دختران فراري خبر داده و د

 درصد از دختران 85«:نوشته است
كنند،  فراري كه در پايتخت زندگي مي

اهل شهري غير از تهران بوده و عمدتاً 
از استانهاي ايالم، كرمانشاه، لرستان، 

  ».اند مازندران و گيالن به تهران آمده
سعيد خراطها، آسيب شناس، نيز طي 

ان امروز تأكيد يادداشتي در روزنامه تهر
افزايش برخي مشكالت «:كرده است

اقتصادي سبب شده كه بسياري از 
 ها مانند گذشته توانايي مالي  خانواده

شان از امكاناتي  براي آن كه فرزندان 
چون كالسهاي آموزشي برخوردار شوند 

  ».را نداشته باشند

  
تجمع مجدد حق التدريسان و 

معلمان پيش دبستاني مقابل 

  مجلس 

 گزارش خبرگزاري حكومتي مهر، به
التدريسي سازمان فني و  معلمان حق 

اي، نيروهاي شركتي آموزش و  حرفه

پرورش، بهداشتياران و معلمان پيش 
 مرداد بار 17شنبه  دبستاني روز سه 

ديگر در اعتراض به مشخص نبودن 
وضعيت بيمه و استخدام خود مقابل 
ساختمان مجلس شوراي اسالمي تجمع 

  . كردند
  

اعتراض كانون صنفي معلمان 

ايران در مورد رويكرد جديد 

  جنسيتي به آموزش

كانون صنفي معلمان ايراني طي بيانيه 
اي به رويكرد جديد جنسيتي در امر 

در اين . آموزش اعتراض كرده است
بيانيه به حذف حق دختران از تحصيل 
در برخي رشته ها اشاره شده و نسبت 

. ده استبه عواقب آن هشدار داده ش
  :بخشهايي از اين بيانيه به قرار زير است

در تابستان سال گذشته و چند روز «
مانده به آغاز سال تحصيلي، خبرهايي 
شنيده شد كه گويا قرار است در ايران، 
خردساالن در مهد كودكها، تفكيك 
جنسيتي گردند؛ سخني كه شگفتي 
بسياري را برانگيخت و مورد اعتراض 

. آموزشي قرار گرفتبرخي كارشناسان 
گرچه جداسازي جنسيتي خردساالن، 
لزومĤ، تبعيضي را به همراه ندارد، با اين 
حال بنا به گفته ي برخي انديشه وران 
آموزشي، رشد آنها را با دشواريهاي 
بنياديني روبرو كرده و نوباوگان را از 
تعامل درست و سازنده با جنس مخالف 

ما بازهم ا. در سالهاي آينده باز مي دارد
در چند روز گذشته، فضاي عمومي و 
آموزشي كشور را موجي از نگرانيها 
فراگرفت، كه پيامد رويكرد ويژه ي پاره 
اي از كارگزاران آموزشي كشور درباره 

خبرها حكايت . جداسازي جنسيتي است
 دانشگاه كشور و 36از آن دارد كه در 

 رشته ي دانشگاهي، پذيرش 78در 
. ام نخواهد گرفتدانشجوي دختر انج

هر كس كه كمترين تجربه آموزشي را 
داشته باشد مي داند كه تصميماتي از 
اين دست نه تنها گره اي از دشواريهاي 
آموزشي نمي گشايد بلكه دست كم 
تجربه اي نه چندان كامياب را در 
گستره اجتماعي پشت خود يدك مي 
كشد كه بسياري از انديشمندان آموزشي 

  .با آن همدل نيستندو جامعه شناسي 
كاهش و حذف تدريجي سهم دختران 
در برخي دانشگاهها و رشته هاي 
تحصيلي، به هر دليل و بهانه اي كه 
انجام پذيرد نشاني است از وجود 
تبعيض در جامعه، و نه تنها برخالف 
قوانين رسمي كشور مي باشد، زيانهايي 
هم در پي دارد كه در دراز مدت متوجه 

گويا طراحان و . د گرديدكل جامعه خواه
مجريان اين برنامه، با نگاهي كامالً 
سنتي و بي توجه به دگرگونيهايي كه در 

نه حتي جامعه –جامعه ي ايران 
 رخ داده، تمايل چنداني به -جهاني

حضور اجتماعي زنان در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي ندارند و آن را بي 
. فايده و حتي زيان آور تلقي مي نمايند

  اين نگاه، نقش زن بيشتر در در 
  

  13بقيه در صفحه 

  1391 در مرداد ماه چالشهاي معلمان
  فرنگيس بايقره

 



  13صفحه                    1391 شهريور اول – 326نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
به خاطر ترس از نداشتن روزي، "

فرزندانتان را نكشيد و ما شما و 
  "!آنها را روزي مي دهيم

از سوي سيد ! اين آيه ي شريفه
مجتبي ثمره هاشمي دستيار ارشد 

او در ادامه . احمدي نژاد بيان شد
اين كه ما به بهانه ي ":گفت

بهداشت و آموزش از افزايش 
جمعيت جلوگيري كنيم، منطق 

بنابراين هر كس كه . اردديني ند
متولد مي شود مي تواند منشا 

   ".خدمت و بركت باشد
در ادامه ي تصميم ولي فقيه براي 
طراحي سياست افزايش جمعيت، 
گفته هايي از اين دست  كه 

 توسط "جمعيت قدرت مي آورد"
اين . محمود احمدي نژاد عنوان شد

 مي توان چكيده ي تمام نظريه را
ر سياست عيار منافع خفته د
  . افزايش جمعيت دانست 

گفته ي محمود احمدي نژاد و 
دستيار ارشدش نشان مي دهد كه 
آنها به استداللهاي مبتني بر منطق 
مخالفان خود بي تفاوت بوده و 
نيازي به رد استداللهاي مدافعان 
. كنترل جمعيت نمي بينند

كارگزاران حكومت نگرانيهاي 
ناشي از پايين آمدن سطح كرامت 

دگي انساني را به هيچ گرفته و زن
تامين معاش انسان را وابسته به 
قدرتي فراسوي قدرت خود مي 

شيوه ي پيش گرفته شده ! دانند
براي اثبات نياز ايران به افزايش 
جمعيت نشان مي دهد كه اين 
افراد خود را مواجهه با مردمي مي 
بينند كه نياز به هيچ گونه چالش با 

تهاي آنها براي پيشرفت سياس
در . سرشار از منفعت خود نمي يابند

واقع سردمداران حكومتهايي كه 
خود را مقابل افرادي غير متشكل 
بيابند نيازي به بيان متقاعد كننده 

خرافه قدرتهاي . احساس نمي كنند
فرادست و يا ارعاب براي متقاعد 

  .كردن مردم، براي آنها كافي است
  

با توجه به خفيف بودن تضاد 
در ايران به دليل شيوه ي طبقاتي 

مالكيت ابزار توليد و وجود بازمانده 
هاي استبداد آسيايي و همچنين 
وجود منابعي عظيم براي شكل 
گيري قدرتي مجزا از حمايتهاي 
مردمي و داراي قدرت سركوبگري 
شديد، شرايط عيني براي چيرگي 
. تام حاكميت را آماده كرده است 

به ويژه روحيه مردم ايران كه 
احساس مفيد نبودن و زائد بودن در 
ذهن آنها نقش بسته، بستر 
مساعدي براي حاكميت غير 

در واقع . پاسخگو مهيا كرده است
عدم درك تضاد طبقاتي توسط 
مردم و به طور كلي شرق، از 
متشكل شدن افراد مبتني بر منافع 
مشترك به هر نحو مثال در 
اتحاديه هاي كارگري يا در احزاب 

جلوگيري مي كند و ...  وو سازمانها
افرادي را مي سازد كه به راحتي 
توسط حكومتهاي تماميت خواه 

رژيم تماميت خواه . بلعيده مي شوند
ايران براي پيشروي در مسير تسلط 
و جنگ طلبيهاي خود به دسته ي 
بزرگي از جمعيت اضافي نياز دارد 
كه بتواند در مسير اعمال چيرگي و 

آنها را به سلطه ي تمام عيار خود 
كار گرفته و به مثابه گوشت دم 

  .توپ قرباني كند
با توجه به استداللهاي علمي 
مبتني بر پايين آمدن سطح كرامت 
زندگي انساني همراه با افزايش 
جمعيت، دليل ديگري غير از 
قدرتي كه حاكميت آن را با از بين 
بردن و كشتار دسته ي بزرگي از 
. جمعيت بدست مي آورد نمي ماند

حكومت بايد تاب تلفات عظيم به 
منظور اعمال چيرگي تام  را داشته 

اما در اين ميان يعني در . باشد
مسير افزايش جمعيت و سلطه 
گري حكومت، ناجيان اصلي زنان 

حكومت در هماهنگي با . هستند
اين اقدام تالش بسيار به منظور 
خارج كردن زنان از چرخه ي توليد 

بردگان صنعتي و تبديل آنها به 
خدمتگزار خصوصي خانواده، و به 
بيان بهتر و دقيق تر، خدمتگزاران 
. اصلي طبقه ي حاكم كرده است

براي همين منظور است كه روز به 
روز تبعيض جنسيتي در حوزه هاي 
مختلف زندگي اجتماعي گسترش 

 77مي يابد و براي مثال امسال در 
رشته ي دانشگاهي براي زنان 

. نشده استجايي در نظر گرفته 
خارج كردن زنان از صنعت نوين و 
آموزش دانشگاهي در هماهنگي 

  .كامل با افزايش جمعيت است
   

در سيستم اقتصادي سرمايه داري 
زنان بين دو مورد شركت در توليد 
اجتماعي و يا خدمت در خانه به 
منظور به عهده گرفتن تربيت 
فرزندان به ابويت شوهران خود 

ب كنند، چرا كه بايد يكي را انتخا
جامعه مسئوليتي در قبال پرورش 
. فرزندان آنها به عهده نمي گيرد

بعد از گذر اعصار تيره ي توحش و 
بربريت و رسيدن به مرحله ي 
باالي بربريت يعني تمدن آنچه راه 
زنان را به سوي توليد اجتماعي باز 
كرد انقالب صنعتي و روشها و ابزار 

هاي نوين توليد 
ان در اما زن. بود

سيستم سرمايه 
داري بايد يكي از 
آن دو موردي كه 
در باال به آن اشاره 
. شد را انتخاب كنند

در نتيجه در جامعه 
اي با سيستم اقتصادي سرمايه 
داري، پرورش فرزندان زياد با خانه 
نشيني و انقياد و پسرفت زنان به 

به گفته ي . سوي بردگي برابر است
معلول ) جنسيتي( نابرابري ":انگلس

 ".سركوب اقتصادي زنان است
زنان به علت به عهده گرفتن كار 

كار (خانگي در دوران توحش 
خانگي در دوران توحش اجتماعاً 
ضروري و يك صنعت تلقي مي 

و اشتغال به امور مربوط به ) شد
تربيت فرزند و كار خانگي در گذار 

 از به مرحله ي توليد كشاورزي،
تهيه ي ابزار توليدي متناسب با 

از آن جا كه .توان خود بازماندند
انسان موجودي طبيعت ستيز است 
تنها با رويارويي مستقيم با 
معضالت مربوط به امرار معاش 
خود مي تواند ابزار رفع آنها را 

در نهايت اين امر باعث . بسازد
بردگي زنان و سلطه ي جنس 

 قدرت همراه با. مذكر بر مونث شد
اقتصادي، مردان توانستند اسباب 
سلطه بر زنان را فراهم كرده و با 
انقياد آنان و به بردگي كشيدن 

ترجيحاً (زنان، ابويت فرزندان 
براي انتقال اموال خود به ) مذكر

در اغلب . آنها را بدست بياورند
موارد تملك تعداد بيشتري از زنان 
توسط مردان مايه ي تفاخر و 

.  با يكديگر بودرقابت مردان
همچنين مهمترين عامل در تداوم 
تضاد طبقاتي توارث فرزندان مذكر 

اما در اين ميان با . از پدربوده است
توجه به جهان شمولي نظام 
سرمايه داري، ورود زنان به عرصه 
ي توليد اجتماعي و در نهايت 
رهايي آنان با وقوع انقالب 
سوسياليستي به يك ضرورت 

 طبقات ستم ديده .تبديل شده است
ي ايران كه مانند طبقات مسلط 
دارايي چنداني براي انتقال به 
فرزندان خود ندارند و با توجه به 
فشارهاي اقتصادي ناشي از سيستم 
اقتصادي موجود، زنان با وجود 
اقداماتي كه به منظور خانه نشين و 
خارج كردن آنها از چرخه ي توليد 
 اجتماعي و صنعتي اعمال مي شود،

تمايلي به خانه نشيني نخواهند 
هر زن آگاه ايراني كه به . داشت

سرنوشت خود بينديشد و براي 
مداخله كامل در حيات اجتماعي 
تالش كند، به نظريه كنترل 
جمعيت گرايش پيدا مي كند و 
مردمي كه حركت در مسير رهايي 
را آغاز كرده اند سياستهاي منفعت 
طلبانه ي حاكميت براي چيرگي 

  . را به شكست خواهند كشاندتام 

  

  چالشهاي معلمان

  1391در مرداد ماه 
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چارچوب خانواده، بارآوري و پرورش فرزندان ديده مي 
شود كه هرچند اهميت آن انكار ناپذير است اما تمامي 
آن چيزي نيست كه مي توان از يك انسان با 

  .تواناييهاي گوناگون انتظار داشت
  
انشگاه اگر به عواملي به جز تواناييهاي ورود به د-

علمي و هوش و عالقه ي افراد مربوط شود موجب 
كاهش سطح علمي دانشگاهها و در نتيجه افت سطح 

  .علمي كشور مي گردد
  
منع نمودن دختران از ورود به برخي رشته هاي -

دانشگاهي كه مورد عالقه آنان است موجب هدر رفتن 
نمودن آنها از كسب استعدادهاي آنان و محروم 

موقعيت اجتماعي و اقتصادي دلخواه و در نتيجه 
  .سرخوردگي بخش مهمي از جامعه مي گردد

  
جداسازي جنسيتي و تك جنسي كردن -

دانشگاهها،مانع يادگيري برقرار نمودن ارتباط سالم 
ميان دختران و پسران در يك محيط علمي و كنترل 

اً جنسي را شده گرديده، در وهله ي نخست نگاه صرف
در آنان تقويت مي نمايد و در وهله ي دوم اين روابط 
را از محيط كنترل شده دانشگاه به محيط ها غير قابل 

  .كنترل خصوصي، خيابان و پارك مي كشاند
  

از اين رو،ما به عنوان يك نهاد آموزشي، نگراني جدي 
خود را از برخوردهاي سليقه اي و ناكارشناسانه ي 

Ĥله ي مهم آموزش اعالم مي كنيم و تحميلي ، با مس
بر اين باوريم كه چنين تصميماتي، نه تنها كمكي به 

 بهبود سطح و كيفيت آموزش نخواهند 

كرد بلكه بر نابسامانيهاي آن افزوده،همچنين با بند 
رفع تبعيضات «نهمِ اصل سوم قانون اساسي يعني 

ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، در تمام 
» نه هاي مادي و معنوي و حق برابري در آموزشزمي

  .ناسازگارند
  

  دستور العمل عفاف و حجاب در مدارس

معاون پژوهش و فرهنگي وزير آموزش و پرورش از 
تنظيم دستور العمل عفاف و حجاب در مدارس خبر 

  .داده است
  

حسين هرابري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه 
ظيم دستور العمل عفاف و خبرنگاران گفت؛ در حال تن

  .حجاب و نوع پوششي در مدارس هستيم
  

وي با اشاره به اين كه اين دستور العمل نوع پوششي 
در مدارس را از جهات مختلف تعيين مي كند افزود؛ 
اين دستور العمل به صورت تبليغي و تشويقي است 

  .نشان دهنده ارزش لباس فرم در مدارس خواهد بود
  

بر داده كه منيره آمدي، رئيس روزنامه آرمان خ
 10مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان، روز دوشنبه 

آموزش و پرورش در تفهيم «مرداد اعالم كرد كه 
و دليل اين » مسأله حجاب و عفاف ناكارآمد است

دور شدن مردم از حجاب و فاصله گرفتن «ناكامي را 
  . توصيف كرد» رفتار مسئوالن با شعارهاي ديني

  
  

 

  سياست افزايش جمعيت و برده كردن زنان
 شهره صابري
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 پاسدار، اي زائر

 گري دييرسوا

   ي اسالميجمهور

  هيدر سور
  

  يدي جداليل
  

   مرداد16  دوشنبه خبريفراسو
 مز،ي تاوركيوي بر گزارش روزنامه نبنا
 تي مسوولهي گروه مسلح در سوركي

 را كه به گفته يراني نفر ا48 يريدستگ
 ارشد سپاه پاسداران ي گروه، اعضانيا

 يمهورج. هستند، به عهده گرفته است
 عده زائر ني كند كه اي ادعا مياسالم

 آنان را ي اهيهستند، اما گروه سور
 و "ي شخصساراذل و اوباش لبا"
 نيا.  كرده استفي توص"جاسوس"

 كه از دولت يانيرانيا":گروه هشدار داده
 سرنوشت ني كنند، همي متياسد حما

  ". اسارتايمرگ : را خواهند داشت
 48گروه  ني اي در حالي اسالميجمهور

 كند كه تنها ي مفينفره را زائر توص
 ،ي عبادري، ام) مرداد10 (شيچند روز پ

 از ني استان قزوارتي حج و زريمد
 به علت هيتوقف اعزام زائران به سور

 سخن گفته و " موجوديهايناآرام"
 ماه است اعزام 6": كرده بودديتاك
  ." استه متوقف شدهي به سورنيزائر

 سخنان، حجت ني تر از اشي روز پكي
ستاد " سيي ر،ياالسالم شهسوار

 "ارتي سازمان حج و زاتيعتبات عال
 ي براطي اعالم داشته بود كه شرازين

 و ستي مناسب نهياعزام زائران به سور
 يگذار استي از سيتابع" را مي تصمنيا

جالب تر .  عنوان كرده بود" نظاميكل
 48 يري در رابطه با دستگيآن كه و

 طيبا توجه به شرا":است گفته زينفر ن
 كشور ني در اي زائرراني اه،يسور
  ".ندارد

 اقدام به "هيالعرب" رابطه، ني همدر
 كه ي شدگانري از دستگويدي وكيپخش 

 كند، كرده ي مي آنان را زائر معرفميرژ
 پخش شده، افراد مزبور ريدر تصاو. است
 "هيارتش آزاد سور" يروهاي نانيدر م

 ي اعضا ازيكي شوند و ي مدهيد
 عضو كي يي، كارت شناسا"ارتش آزاد"

 ي مني دوربرابرسپاه پاسداران را در ب
  .رديگ

 همواره كهي  در حالي اسالميجمهور
 ،يكي لجست،ي نظاميتهاي حمارامونيپ

 تكاري به حكومت جناييروي و نيمال
 افشا شده، از خواست عدم دخالت هيسور

به طور قطع .  زنديم م دهيدر امور سور
 امور خارجه ري وز،ي كه صالحيهنگام

 ژهي وندهي عنان، نماي از كوفميرژ
سازمان ملل خواسته بود از دخالت 

 راي كند، زيري جلوگهي در سوريخارج

 تر و بغرنج تر ي را قطعاً بحرانطيشرا"
 "برادرانه" ي، دخالتها" كنديم

 به ي را مداخله خارجي اسالميجمهور
 زي بار نني ايو.  بوداوردهيحساب ن
 و با رنگي و نبي كند با فريتالش م

 شدن، هيدست به دامن قطر و ترك
 در يم اسالي تازه جمهورييرسوا
  . را رفع و رجوع كندهيسور

  
 يري از پشت پرده دستگيگزارش

 مزدوران سپاه قدس در 48

  دمشق

  
شنبه   سه-ي ملي همبستگتيسا: منبع
  )2012 اوت 7(1391 مرداد 17
 ي ملتيمن دنبال انفجار ساختمان ابه

 و كشته 1391 رماهي ت28 در هيسور
 بشار اسد، يتي و امنيشدن سران نظام

 ي آخوندمي رژتي امني عاليشورا
  جلسه ني  ايابي ارز. جلسه دادليتشك

 گذار ري تأثي انفجار را ضربه انيا
 در هي كرد و به  ستاد بحران سوريابيارز

 داد ستور قدس سپاه پاسداران ديروين
 ي را  براطي شرانيزم در اكه اقدامات ال

  . از بشار اسد، انجام دهدتيحما
 قدس به يروي در نهي بحران سورستاد

 و يماني سرلشگر پاسدار قاسم سلاستير
 يدري پاسدار حاح حپيبا حضور سرت

 قدس سپاه در دمشق يروهايفرمانده ن
 سپاه ي اعزاميروهاي گرفته كه نميتصم

قدس به دمشق گسترش دهد و سرعت 
 فرماندهان طي شراني تا در اببخشد

 ر قدس ديروي از نيشتري بيباال
  .صحنه باشند

 از ي بود كه تعدادمي تصمني ادنباله ب
 سپاه قدس با يروهايفرماندهان و ن

 سپاه ماهان در ييمايپرواز شركت هواپ
 نيا.  مرداد وارد دمشق شدند14

 3 سپاه قدس با يروهايفرماندهان و ن
رانند .  كردنداتوبوس از فرورگاه حركت

 يكه به گزارشات درون(اتوبوس سوم 
 نا مخالفيذ از نفرات نفوي آخوندميرژ

 ي مي فرعرياتوبوس را به مس) اسد بود
 كه ارتش يرا به نقطه ا اندازد و آن

 و برندي  منتظر آن بود مهي سوريآزاد
 اتوبوس ني قدس در ايرويپاسداران ن

 يري دستگهي سوريتوسط ارتش آزاد
  .شوندي م

 است كه ي مدعي آخوندميرژ
 قدس در دو يروي نيفرماندهان باال

 اتوبوس از ني بودند و در اگرياتوبوس د
 ي قدس كسيروي نيفرماندهان باال

  . نبوده است
  

 يروي اعزام مزدوران نپوش

  قدس به دمشق

 مجموعه  سازمان تعاون سپاه ري زدر
 ي برايكه ظاهرا كار اقتصاد(پاسداران 

موسسه ” بنام يوسسه ام) كندي سپاه م

 ليتشك”  ثامن االئمهي خدماتيفرهنگ
 يشده است كه ظاهرا كار آن تورها

 موسسه در ني است كه ايمسافرت
  . دفتر دارد... اصفهان، تهران، دمشق و 

 در پوش زائر شيروهاي قدس نسپاه
ي  موسسه به دمشق اعزام منيتوسط ا

 پي موسسه سرتني مسئول اريمد. كند
 است كه كار يانيآشتپاسدار حسن 

 سپاه يروي است اعزام ني آن مدتياصل
  .قدس به دمشق است

 مرداد وارد فرودگاه  14 كه در يپياك
 اتوبوس آن بدست كيكه (دمشق شد، 
 نيتوسط ا)  افتادهي سوريارتش آزاد

  .موسسه فرستاده شده بود
 تيخاطر حساسه  حال حاضر بدر

 ي، آخوندمي رژي براهي سورطيشرا
 مزدورانش 48 يري ضربه دستگرغميعل

 قدس به دمشق همچنان يروياعزام ن
 ي دوم پاسدار ملكپييادامه دارد و سر

 شركت ي مزدوران از پروازهانياعزام ا
سه ( كه امروز دهدي ماهان ادامه م

 كيقرار بود كه ماهان )  مرداد17شنبه 
 ني اي به دمشق داشته باشد ولوازپر

 است فردا پرواز امروز انجام نشد و قرار
 پرواز از كي 91 مرداد 18چهارشنبه 

 قدس و سپاه را به دمشق يروهاين
  .منتقل كند

  
تعدادي از زائران ربوده : صالحي

شده در سوريه از بازنشستگان 

  سپاه و ارتش هستند

  
  1391 مرداد 18ايسنا، :منبع
اكبر صالحي كه پس از ديدارش   علي

با احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه 
تركيه و در مسير بازگشت به تهران با 

: ، اعالم كردگفت خبرنگاران سخن مي
از زماني كه دمشق آرام شد مجدداً آغاز 

ن كرديم و بازنشستگان ابه اعزام زائر
هاي   ادارات مختلف از سپاه و وزارتخانه

ديگر به نوبت در ليست زائران قرار 
ها به اهل يگرفتند و عشق و شور ايران

 قدر زياد است كه ما نمي  آن) ع(بيت 
توانيم مانع اقبال مردم به زيارت عتبات  

به هر حال تعدادي از اين . شويم
عزيزان از بازنشستگان سپاه و ارتش 

اند، البته افرادي نيز از ادارات   بوده
اند و حتي قرار بود   مختلف ديگر بوده

در مرحله بعد بازنشستگان ادارات ديگر 
رام آرام راه براي نيز اعزام شوند كه آ

زيارت ساير مردم و شهروندان نيز باز 
  .شود

  
افزايش اعزام پاسداران نيروي 

قدس  از تهران، اصفهان، 

شيراز، مشهد و تبريز و از طريق 

نجف و بيروت به سوريه براي 

  نجات ديكتاتور سوريه

  
 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت :منبع
  )2012 اوت7 (1391مرداد17، ايران

تن از تروريستهاي رژيم 48ي دستگير
در سوريه، سران رژيم را به شدت 

بنا بر گزارشهاي . سرآسيمه كرده است
دريافتي از درون رژيم، در يك جلسه 
شوراي امنيت رژيم در حضور خامنه اي، 
وي بر ضرورت ادامه حمايت از ديكتاتور 

االن « :سوريه تأكيد كرده و گفته است
گر عقب وارد مرحله يي شده ايم كه دي

نشيني معنا ندارد و با تمام قوا بايد از 
بشار حمايت مالي، تسليحاتي و نيرويي 

چون سرنوشت . كنيم تا او را نگه داريم
همه ما به سوريه گره خورده و با آن 

سرنوشت . تعيين تكليف خواهد شد
خط مقدم ... حزب اهللا و حماس و همه 

ما االن سوريه است و ما جز اختصاص 
ان به اين جنگ راه ديگري همه توانم

بر همين اساس، به فرمان . »نداريم
خامنه اي، در تالشي مذبوحانه براي 
جلوگيري از سقوط محتوم ديكتاتور 
سوريه، در هفته هاي اخير شمار 
پاسداراني كه در كشتار مردم سوريه 
شركت دارند به نحو بيسابقه يي افزايش 

  .يافته است
   
 4(داد مر14پاسداري كه در روز 48 

توسط ارتش آزاد سوريه دستگير ) اوت
نفره  150    شدند، جزيي از يك گروه 

از پاسداران هستند كه به تازگي با 
شركت هواپيمايي ماهان وابسته به سپاه 
پاسداران از تهران وارد دمشق شده 

آنها با سه اتوبوس از فرودگاه به . بودند
. محلهاي استقرار خود منتقل مي شدند

نتقاالت پاسداران به سوريه و نقل و ا
لبنان، از جمله در جنگ لبنان در 

، توسط شركت 2006تابستان 
  . هواپيمايي ماهان صورت مي گيرد

عالوه بر تهران مراكز سپاه در بسياري 
از شهرها به خصوص در اصفهان، 
شيراز، مشهد و تبريز در اعزام پاسدار به 

  .سوريه مشاركت فعال دارند
و نيروي تروريستي قدس سپاه پاسداران 

بسياري مواقع در نقل و انتقال پاسداران 
به سوريه از يك مؤسسه پوششي به نام 

مؤسسه فرهنگي خدماتي ثامن «
كند كه توسط   استفاده مي» االئمه

پاسدار حسن آشتياني از سركردگان 
. نيروي تروريستي قدس داير شده است

طاليه «چندين شركت تابعه از جمله 
 در نقاط مختلف كشور در »نور هجرت

سازماندهي و اعزام پاسداران به سوريه 
دفتر مركزي اين مؤسسه در . نقش دارند

تهران توسط پاسداران حسن آشتياني، 
و عليدوست و ) معاون(پاسدار ملكي 

عوامل نيروي . يبنلويي اداره مي شود
تروريستي قدس در شاخه اصفهان اين 

و موسسه ازجمله آخوند محسن روناسي 
پاسداران احمد زينلي، افخمي، 
. اميرحسين پيوندي، خاكي هستند

مؤسسه ثامن االئمه در دمشق نيز دفتر 
دارد كه  پاسدار حميد رضا گالب چيان 
و آخوند غزالي از گردانندگان آن، اكنون 

  . به تهران بازگشته اند
  15بقيه در صفحه 

 شركت سپاه پاسداران در سركوب جنبش مردم سوريه
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 استي سشكست

 و "نظام" يارز

  آنيمفهوم عمل
 

  امانمنصور
   مرداد17...  خبريفراسو

 بانك سيي روز پس از آنكه ركي
 اعالم كرد، ي اسالمي جمهوريمركز

 شي افزاندهي تا ده روز آينرخ دالر دولت
 در بازار كاي دالر آمرمتي قافت،يخواهد 
 تومان 2200 به ي جهش اُفقكيارز با 

 راهكار راتي حال، تاثنيبا ا. ديرس
 با يياروي روي حكومت براياقتصاد
 ،ي ارز خارجنيم فروش نفت و تايتنگنا

 و دست نوشته هاي صرافيفقط به تابلو
 . دالالن محدود نخواهد شديها
 

 از سخنان روز يري گجهي نتنينخُست
 اقتصاد ي براي بهمني آقاكشنبهي

 راز سر گُشاده كيكشور، اعتراف به 
 تي والمي رژورانيرهبران و پااست كه 

 دروغ و رجز غاتي تاكنون با تبلهيفق
 . كردندي آن را انكار ميخوان

 
 اعالم كرده، ي بانك مركزسيي رآنچه

 حكومت در حفظ ياعتراف به ناتوان
 با توسل به يسطح نرخ ارز دولت

.  دارداري است كه در اختي مالياهرُمها
 آشكار كرده كه بي ترتني به ايو

 ني كشور محدود و منابع تامي ارزريذخا
ارز محدود تر است و فراتر از آن، گران 

 يزگاهي گُرنيركردن نرخ مرجع ارز، آخ
اقتصاد " شانينخواهد بود كه قافله پر

 . آوردي مي به آن رو"يمقاومت
 

 ني آثار انيرتري و مشاهده پذني تريفور
 سقوط گام به گام ارزش پول ت،يوضع

 در ي خارجي ارزهايا بهشي و افزايمل
 درنگ به ي كه بيبرابر آن است؛ عامل
 متي قي جهششيصورت تورم و افزا

 آن در بازار خود را به يابي ناايكاالها 
 . خواهد گذاشتشينما
 
 كه پس از ي داخلدي تولگر،ي بعد ددر
 ها و ارانهي حذف ياضتي رياستهايس

 با ركود مواجه ي خدمات دولتيگران
 گران شدن دوباره مواد  با وجودده،يگرد
 ي به گونه عملد،ي و مخارج تولهياول

 خود را از دست داده و يامكان بازساز
 دفن خواهد جي آوار واردات به تدرريز

 .شد
 

 "نظام" ي ارزاستي شكست سمفهوم
 دي مردم، روبرو شدن با موج جديبرا

 شدن هر چه ي و خاليكاري و بيگران
 تي والميرژ.  سفره آنان استشتريب

 خود ياقتي لي و بيني كوته بنهي هزهيفق
 دست يرا همچنان از كارورزان و تُه

 . ستاندي اقشار جامعه منيتر
 
  

  
   

  اقرار مشاور 

خامنه اي به دخالت 

  در عراق و سوريه
   

  زينت ميرهاشمي 
  مرداد 8فراسوي خبر يكشنبه  

علي اكبر واليتي مشاور خامنه 
 مرداد، در سخن 6اي، آدينه 

ني خود بر حمايت از بشار اسد پراك
وي در رابطه با قيام . تاكيد كرد

مردمي سوريه عليه ديكتاتور بشار 
هدف سوريه نيست، «:اسد گفت

هدف جمهوري اسالمي است و 
بعد از سوريه سراغ عراق مي 

وي قيام مردم سوريه را » .روند
عملي از طرف آمريكا و اروپا براي 

حاميان جمهوري «شكستن 
  . عالم كردا» اسالمي

واليتي در دي ماه سال گذشته 
تظاهرات مردمي ضد بشار اسد در 

» توطئه اي بين المللي«سوريه را 
سوريه خط قرمز «:دانست و گفت

ماست و ما به كسي از طرفهاي 
منطقه اي و بين المللي اجازه نمي 
دهيم كه با هدف براندازي نظام 

  » .آن، در آن دخالت كنند
يه تاكيدي حرفهاي مشاور ولي فق

بر دخالتهاي رزيم در عراق و 
دخالتهاي رژيم در . سوريه است

عراق همراه با سياستهاي مداخله 
گرانه آمريكا، تا كنون مانع شكل 
گيري يك حكومت دموكراتيك 

  . در عراق شده است
 8كيهان شزيعتمداري روز شنبه 

مرداد اخبار مقاومت مردم در برابر 
يه بشار اسد را به نفع واليت فق

گزارش . منعكس كرده است
نويس روزي نامه كيهان از قول 
منبعي ناشناس، از پيروزي 
نيروهاي اسد عليه مردم در شهر 
حلب خبر مي دهد و مدعي مي 

پس از سركوب «شود كه 
تروريستهاي اين شهر، سوريه از 

» .بحران كنوني خارج خواهد شد
وي كه قيامهاي مردمي را پروژه 

رف اي توطئه گرانه از ط
كشورهاي ديگر دانسته، اين 
خيزشها را شكست خورده اعالم 

  . كرد
عليرغم همه كمكهاي مادي، 
تسليحاتي و حضور پاسداران و 
نيروي قدس، مردم سوريه با 
پرداخت هزينه هاي كالن به 

در . مبارزه شان ادامه مي دهند
شرايط كنوني در حالي كه رژيم 
بشار اسد در وضعيت بسيار ناپايدار 

 سراشيب سقوط است، طبيعي و در
است كه سرمايه گذاريهاي رژيم 

  . واليت فقيه بر باد خواهد رفت
  

  14بقيه از صفحه 
پاسداران دست كم از سه طريق به سوريه 

پرواز مستقيم از تهران و . شوند اعزام مي
اصفهان به دمشق، انتقال به نجف و از 
نجف پرواز به دمشق، پرواز به بيروت و از 

  .بيروت به صورت زميني به سوريه
پاسدار در دمشق،  48به دنبال دستگيري 

رژيم آخوندي تصميم گرفته است كه از 
شمار بيشتري از پاسداران را به اين پس 

نجف در عراق اعزام نموده و از آنجا با 
سازمان حج . هواپيما به سوريه منتقل كند

و زيارت رژيم با صدور اسناد قالبي، پوش 
مناسب براي اعزام اين تروريستها تحت 

  . عنوان زائر را تأمين مي كند
  

  
در روز ) فارس(خبرگزاري سپاه پاسداران 

ايران كه در «: اين باره نوشتمرداد در15
روزه در كنار حزب اهللا 33جريان جنگ 

حضور داشته و موجبات شكست 
صهيونيستها را فراهم كرده است، قطعاً 
خواهد توانست در كنار سوريه موجب 

پرورده   شكست تروريستهاي دست
خبرگزاري . »صهيونيسم جهاني شود

پاسداران با اشاره به گردهمايي همبستگي 
ت ايران با جنبش مردم سوريه مقاوم
همه دشمنان ايران اكنون درصدد «:افزود

باشند تا  به زانو درآوردن حكومت اسد مي
بدين طريق متحد قديمي جمهوري 
اسالمي را به شكست كشانده، ايران را در 

به . الملل با تنگنا مواجه سازند عرصه بين
سد ايران  همين دليل است كه به نظر مي

تري در حل بحران سوريه بايد حضور جدي
  . »داشته باشد

  
 رشدهي پاسدار دستگ48تن از 14

 و يپي درجه سرته،ي در سورميرژ

   دارنديسرهنگ

  
،  شوراي ملي مقاومت ايران دبيرخانه:منبع
  )2012 اوت9 (1391مرداد19
  م،ي مقاومت از درون رژيافتي گزارش دربه

 ي سرني شده  جزء چهارمري نفر دستگ48
  ندهان سپاه بودند  كه از  فرماياعزام

  

  
 از يشمار.  اعزام  شده اندهيتهران  به سور

 هي سوري توسط ارتش آزادرشدگانيدستگ
 خرم، ني پاسدار عابدپيسرت: عبارتند از

 جاني آذربايسركرده سپاه موسوم به شهدا
 ،ي خانني حسميآخوند كر) هياروم (يغرب

 و سركرده جاني طالب آذرباجيسركرده بس
 سپاه، ني ارتجاع در اهي فقير ولسابق دفت

  .  شده هستندريجز مزدوران دستگ
 ي اكبروسفي سرهنگ پاسدار نيهمچن
 ي حفاظت سپاه موسوم به شهدانيجانش
 ني سرهنگ پاسدار حس،ي غربجانيآذربا
 سركرده توپخانه، سرهنگ پاسدار ،ينور

 اندوآب،ي مهي سركرده سپاه ناحم،يطالب رح
 از ييبراسرهنگ پاسدار غالمرضا ك

 يسركردگان سپاه موسوم به شهدا
 محسن پاسدار سرهنگ ،يغرب جانيآذربا
 از سركردگان  قرارگاه  موسوم به يرنج

 سرهنگ ،ي غربجانيحمزه سپاه از آذربا
پاسدار جعفر پروال از سركردگان  قرارگاه 

 ،ي غربجانيموسوم به حمزه سپاه از  آذربا
سپاه  سركرده گردان از يرامي بميپاسدار كر

  .شهرستان سلماس
 در زمره ي سركردگان سپاه ضد خلقنيا

 هي هستند كه هفته گذشته در سوريتن 48
  .رشدندي دستگهي سوريتوسط ارتش آزاد

  
 است، ي حاكني موثق  هم چنيگزارشها

به دستور سركرده كل سپاه پاسداران، شمار 
 به راني از پاسداران از سراسر اياديز

 ري مزدور دستگ48 اعزام شده اند كه هيسور
 پاسداران ي اعزامي سرنيشده، جزء چهارم

  .بودند
   

 ي مهيمزدوران سپاه، قبل از اعزام، توج
 ي اعزام مهيشوند و بدون سالح به سور

ي  مسلح مهي در سوردنيشوند و پس از رس
 مزدوران قبل از اعزام به تهران نيا. شوند

 و گرفتن هي روند و پس از توجيم
زم به صورت متمركز از  اليدستورالعملها

 شوند تا در ي اعزام مهيتهران به سور
 هي كشور علني به پاخاسته امردمسركوب 

  .  بشار اسد، شركت كننديكتاتوريد
 
   

شركت سپاه پاسداران در سركوب جنبش 

 مردم سوريه
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 مرداد رانندگان كارخانه 2روز دوشنبه *
سيمان خزر دست به اعتصاب زدند و در 

جايي سيمان توليدي اين  نتيجه جا به 
اين كارخانه كه زير . كارخانه متوقف شد

نظر فرمانداري استان گيالن فعاليت 
 روز قبل توليد خود را به 10كند، از  مي

اي از مسائل متوقف كرده  دليل پاره
  .است

زارش ايسنا، دليل اعتصاب به گ
رانندگان اعتراض به نرخ اعالم شده از 

عالوه بر اين  . سوي فرمانداري بود
كارخانه براي پرداخت حقوق كارگران 

  .نيز با مشكل مواجه است
كارخانه سيمان خزر واقع در شهر رودبار 

هاي   ترين كارخانه  يكي از بزرگ
 ◌ٔ سيمان كشور است كه بخش عمده

جوار و  را به استانها همتوليدي خود 
  .كند خارج از كشور صادر مي

  
گروهي از كاركنان و بازنشستگان *

 3شنبه  شركت برق تهران روز سه 
علت دريافت نكردن زمينهاي  مرداد به 

خود از سوي تعاوني اين شركت در 
  .مقابل مجلس تجمع كردند

به گزارش سايت خانه ملت، نماينده اين 
نام  كه جمعيت ثبت كاركنان با بيان اين 

كنندگان خريد زمين تعاوني بسيار زياد 
اين مالباختگان به سه :  گفت،است

 بازنشستگان و افراد آزاد ،گروه كاركنان
  .اند تقسيم شده

  
 مرداد، كارگران 3روز سه شنبه *

شهرداري اهواز در اعتراض به عدم 
 ماه اخيرشان در پارك 5دريافت حقوق 

»  دستگاه400«عالمه واقع در محل 
اين كارگران از . شهر اهواز تجمع كردند

 و 11سوي ماموران كانتريهاي منطقه 
 سه راه باهنر مورد يورش قرار 24

 تن از كارگران معترض هم 15گرفتند و 
  .توسط ماموران امنيتي بازداشت شدند

  
كارگران اخراجي صنايع الوند همدان *

 مرداد در مقابل 5در روز پنجشنبه 
  به. اين شهر تجمع كردنداستانداري 

گزارش ايلنا اين كارگران كه استخدام 
دايم بوده به اخراج غير قانوني خود كه 

 صورت گرفته 1389در خرداد سال 
اعتراض داشته و خواستار دريافت حقوق 

  . ماهه خود هستند26
  
 مرداد، كارگران 5روز چهارشنبه *

صنايع تبديلي الوند همدان، در اعتراض 
 نكردن حقوق و از كار بيكار به دريافت

شدن خود براي سومين روز تجمع 
  .اعتراضي برپاكردند

به گزارش همدان پرس، كارگران 
صنايع تبديلي الوند بعد از تجمع روز 
اول مقابل استانداري، روز دوم در مقابل 
فرمانداري شهرستان بهار و روز سوم در 
. مقابل استانداري همدان تجمع كردند

ينده كارگران، مسئوالن به گفته نما

استانداري اعالم كردند كه موضوع و 
شكايت آنها را بررسي و پيگيري خواهند 

اي با نماينده كارگران  كرد و در جلسه 
  .نتيجه را اعالم خواهند كرد

الزم به ذكر است كه كارخانه صنايع 
 پروژه 31تبديلي الوند همدان از جمله 

  .مهر ماندگار در استان است
  
 مرداد، كارگران نساجي 7شنبه روز *

مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن 
حق و حقوق و مطالبات معوقه از سوي 
كارفرما، در مقابل ساختمان فرمانداري 

  .قائمشهر اجتماع كردند
به گزارش كيهان، كارگران خواستار 
پيگيري و رسيدگي مشكالتشان از 
سوي مسئوالن و كارگزاران دولتي 

 تا 24ن نساجي مازندران كارگرا. شدند
 ماه است كه حقوق دريافت نكرده 25
  .اند
  
 مرداد، گروهي از 8روز يكشنبه *

كارگزاران مراكز مخابرات روستايي 
آذربايجان غربي با تجمع مقابل مجلس 
خواستار اجراي كامل طرح بيمه 
كارگزاران مخابرات روستايي بر اساس 

  .مصوبه قوه مقننه شدند
كارگزاران مخابرات   به گزارش ايلنا،

روستايي، ارائه دهندگان خدمات 
مخابراتي در روستاها هستند كه شركت 
مخابرات آنها را پيمانكار دانسته و در 
نتيجه از ارائه خدمات بيمه اي به آنان 

  خودداري مي كند
  
 مرداد، جمعي از 9روز دوشنبه *

 معدني  رانندگان و كارگران كارخانه آب
چالوس مقابل كريستال ولي آباد 

  .فرمانداري اين شهر تجمع كردند
به گزارش فارس، اين كارگران از 

 روزه اين كارخانه خبر دادند 10تعطيلي 
مديران كارخانه دست از توليد : و گفتند
 تن 200 تا 150اين كارخانه . اند برداشته

 هزار 15كارگر و راننده و توان توليد 
  . معدني در روز را دارد بسته آب

  
رگران اداره راه و شهرسازي كا*

 مرداد در 10دشتستان روز سه شنبه 
دفتر موسوي نژاد، نماينده مجلس 

به گزارش بوشهر نيوز به . تجمع كردند
دنبال اين تجمع اعتراضي شمسي، 
رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
دشتستان و همچنين دهقايدي، معاون 
سياسي اجتماعي فرمانداري اين 

 با حضور در دفتر موسوي نژاد شهرستان
و شنيدن مشكالت اين كارگران به آنان 

  .قول پيگيري و رفع مشكالت دادند
  
كارگران و كارگزاران شركت مخابرات *

شهرستان الرستان در اعتراض به 
  خود روز دو شنبه  تبديل قرارداد كاري

 مرداد، در مقابل فرمانداري اين 16
  .شهرستان تجمع كردند

 ايلنا، كارگران مخابرات به گزارش
 26شهرستان الرستان با سوابق پنج تا 

سال در اعتراض به اقدام كارفرماي خود 
 روز 15نسبت به تغيير قرارداد خود به 

ابراز نارضايتي كرده و از تغيير شرايط 
كار و تهديد امنيت شغلي خود ابراز 

  .نااميدي كردند
  
كارگران كارخانه باني پالست غرب، *

 كانالهاي كولر، در اعتراض به سازنده
سه ماه حقوق معوقه شان روز 

 مرداد مقابل اداره كار 18چهارشنبه 
به گزارش اتحاديه . سندج تجمع كردند

آزاد كارگران ايران، كارگران اين 
كارخانه عالوه بر سه ماه حقوق معوقه، 
 بيش از ده ماه است كه حق بيمه آنها

  .به تامين اجتماعي پرداخت نشده است
  

 مرداد، كارگران نساجي 21روز شنبه * 
مازندران پس از تجمع مقابل فرمانداري 
قائمشهر، وقتي با عدم پاسخگويي 
شفاف فرماندار مواجه شدند با نشستن 
مقابل فرمانداري خيابان اصلي شهر را 

  .بستند
به گزارش ايلنا، نساجي مازندران پس از 

 قانون اساسي و جريان 44اصل اجراي 
خصوصي سازي به دليل سوء مديريت و 
عدم نظارت دولت و همچنين واردات 

رويه كاالهاي مشابه توليدات اين  بي
. كارخانه دچار بحران مالي شده است

نساجي مازندران در دو دهه گذشته 
 كارگر داشته كه اين 7000بيش از 

 نفر 765تعداد طي چند سال اخير به 
  . يافته استكاهش

نساجي مازندران متشكل از نساجي 
تالر، نساجي طبرستان، گوني بافي و 
فاين نايس و نساجي تجن است كه 

 26كارگرانشان با عدم دريافت بيش از 
ماه حقوق در شرايط سختي به سر 

  .برند مي
  
 مرداد صدها 23از صبح روز دوشنبه *

تن از كارگران كارخانه هاي صنايع 
 در اعتراض به عدم 2 و1فلزي شماره 

پرداخت دستمزدهاي خود و خلف وعده 
هاي كارفرما و سازمان حمايت از 
صنايع، از مقابل اين كارخانه ها در 
خيابان صنايع فلزي دست به راهپيمايي 

) بزرگراه فتح(به سمت جاده قديم كرج 
زدند و به مدت دو ساعت باند اصلي اين 

  .بزرگراه به سمت تهران را بستند
 گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، به

به دنبال اين اقدام اعتراضي از سوي 
كارگران صنايع فلزي، نيروهاي انتظامي 
و امنيتي و لباس شخصي در محل 
حاضر شدند و تالش كردند با تهديد و 
همچنين وعده رسيدگي به مشكالت 
كارگران، آنان را از ادامه اعتراض و 

ارگران با بستن جاده باز دارند اما ك
اصرار بر تحقق خواستهاي خود 

  . همچنان به اعتراض خود ادامه دادند

  
 مرداد، كارگران 24روز سه شنبه *

كارخانه هاي صنايع فلزي تحت تدابير 
شديد امنيتي در مقابل ساختمان اصلي 
وزارت صنايع در تقاطع خيابان نجات 
اللهي و سميه دست به تجمع اعتراضي 

حاديه آزاد كارگران به گزارش ات.  زدند
ايران، نيروهاي انتظامي و امنيتي و گارد 
ويژه به طور گسترده اي تا شعاع چند 
كيلومتري ساختمان وزارت صنايع و 
معادن مستقر شدند و كارگران معترض 
عمال در محاصره شديد اين نيروها قرار 

  .گرفتند
در پي تجمع صدها تن از كارگران 

 دوشنبه صنايع فلزي ايران در روزهاي
 مرداد، مديريت 24 مرداد و سه شنبه 23

دولتي صنايع فلزي ايران با حضور در 
جمع معترضان با دريافت چك از 
صاحب اصلي كارخانه وعده پرداخت 
حقوق معوقه بهمن، اسفند و عيدي سال 

به گزارش ايلنا پرداخت . گذشته را داد
دستمزد و حقوق كارگران صنايع فلزي 

ه به تعويق افتاده ايران حدود هشت ما
  .است

  
 مرداد، بلوار كاشاني 24روز سه شنبه *

شهر همدان خواستگاه زنان و مردان 
معترضي بود كه خواهان عدل و داد و 

به . باز ستاني حق و حقوق خود بودند
گزارش همدان پرس، اجتماع كنندگان 

 نفر 700 تا 500كه جمعيت آنان حدود 
 متغير بود از كاركنان علوم پزشكي

همدان بوده كه به نشان اعتراض نسبت 
به كسورات فيش حقوقي تا سقف حدود 

 هزار تومان مقابل ساختمان اداري 300
دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان واقع 
در چهار راه خواجه رشيد تجمع كرده و 
بيش از هر چيز ديگري بي حرمتيهايي 
كه به آنها روا شده و از ورود آنها به 

اخت حقوق خود اداره مخاطب پرد
  .ممنوع شده بودند اعتراض داشتند

  
كارگران كارخانه صنايع تندر در *

 ماه حقوق 18اعتراض به عدم دريافت 
و حق بيمه پرداخت نشده، روز 

 مرداد در مقابل استانداري 25چهارشنبه 
  .گيالن تجمع كردند

به گزارش فارس، نماينده كارگران 
معترض با بيان اين كه مدت سه سال 

 هاي بيمه كارگران تمديد  ت دفترچهاس
نشده است، گفت؛ كارفرماي شركت 
صنايع تندر با دريافت تسهيالت، آن را 
در جاي ديگر هزينه كرده و حقوق و 
حق بيمه كارگران را پرداخت نكرده 

  .است
 تاسيس شد 1352اين كارخانه از سال 

 1370و در ابتدا دولتي بود كه در سال 
ن كارخانه توليدات اي. خصوصي شد

  .دينام و استارت خودرو است
  23بقيه در صفحه

  1391 حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در مرداد برخي از
 گردآوري و تنظيم زينت ميرهاشمي
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  ............شعر

  
  بياد شاملو

كانون نويسندگان ايران در تبعيد طي بيانيه اي از 
  كه از سوي  كانون نويسندگان "جشنواره باران گل"

ايران در روز دوم مرداد به مناسبت دوازدهمين 
سالگرد چشم فروبستن احمد شاملو و به نشانة سپاس 

مي از زندگي پرشور و شعر او، بر آرامگاهش برگزار 
شاملو نشان ":در اين بيانيه آمده است. شود، خبر داد

تاريخ نوين انسان را بر سينه داشت و در انديشه اش 
. چيزي نبود مگر سخن گفتن به زبان مردم اعماق

تالش او براي گردآوري فرهنگ مردم، كنكاش در 
هزارتوي زندة زبان بود و انسان را در قامت پيشرونده 

  ".اش به نمايش مي گذاشت
  

  ................سينما
  

تاثير اختالفات حوزه هنري و شوراي صنفي 

  نمايش بر سينما
هنوز چندي از دعواها و اختالفات پيرامون انحالل 
خانه سينما نگذشته، سينماي ايران گرفتار اختالف 
حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي با شوراي صنفي 

 و "رزشيا"نمايش بر سر اكران فيلمهايي شده كه به 
اصطالح .  تقسيم بندي شده است"غير ارزشي"
 معموال از سوي طرفداران رژيم به "ارزشي"

محصوالت فرهنگي اطالق مي شود كه با الگوهاي 
حوزه هنري اعالم كرده . عقيدتي آنها همخواني دارند

 تشخيص ندهد "ارزشي"كه فيلمهايي را كه 
  .درسينماهاي زير مجموعه اش نمايش نمي دهد

ه قرمزي و بچه ننه كه در چهارمين روز نمايش كال
 ميليون توماني دست پيداكرد يكي از 261به فروش 

همين فيلمها است كه  در سينما آزادي، يكي از مهم 
ترين سينماهاي پايتخت ايران اجازه نمايش پيدا 

  . نكرد
اخبار و گزارشهايي كه از درون و برون سينماي ايران 

 كه اين روزها ساخته مي منتشر مي شود، فيلمهايي
شود، ديده مي شود يا نمي شود، دعواها و شاخ شانه 
كشيدنها، بگير و ببندها، برخوردهاي گاه افراطي و گاه 
تفريطي و رسانه هايي كه تريبون شان را در اختيار 
تسويه حسابهاي شخصي يا جمعي افراد ذي نفع يا 

يام بي نفع مي گذارند، همگي نشان از اين دارند كه ا
  .به كام سينماي ايران نيست

  
   باراك اوباما'عليه'كلينت ايستوود 

كلينت ايستوود هنرپيشه و كارگردان سرشناس 
هاليوود رسما از ميت رامني، نامزد جمهوريخواه 

اين . انتخابات رياست جمهوري آمريكا حمايت كرد
  .خبر سريع به  رسانه هاي آمريكا راه يافت

سكار در مراسمي اقدام به جمع ايستوود ، برنده جايزه ا
در .  كردن پول براي كارزار انتخاباتي آقاي رامني كرد

اين مراسم بيش از دو ميليون دالر پول به ستاد 
  .انتخاباتي رامني اهدا شد

آقاي ايستوود گفته است، از ميت رامني به اين دليل 
حمايت مي كند كه كشورش احتياج به جهش و 

  .تقويت دارد
  

واره هاي سينمايي به تالفي تحريم جشن

  تحريمها
ارزشيابي و نظارت امور "عليرضا سجادپور، مدير كل 

، مي گويد؛ "سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
با توجه به اين كه اتحاديه اروپا ايران ما را در معرض 
شديدترين تحريمها قرار داده، ما نيز در اين فكر 

 گرما بخش هستيم كه حضور فيلمهاي ايراني كه
  .جشنواره هاي آنهاست را در ونيز تحريم كنيم

 "خانه پدري"اين در حاليست كه فيلم سينمايي 
ساخته كيانوش عياري، تنها فيلم ايراني است كه در 
شصت و نهمين دوره جشنواره فيلم ونيز در بخش 

بخشي كه امير .  پذيرفته شده است"افقها"جنبي 
 عنوان داور حضور نادري، سينماگر ايراني در آن به

  .دارد
  

، تحريف واقعيت با هزينه " قالده طال"فيلم 

  دولت  
جواد شمقدري، معاون سابق سينمايي وزارت ارشاد و 
رئيس سازمان سينمايي گفته است كه نزديك به يك 

   قالده "ميليارد تومان از هزينه ساخت فيلم 
  

  
فيلم .  از سوي دولت تامين شده است"هاي طال

 اوايل امسال در سينماهاي ايران "اي طالقالده ه"
اين فيلم به علت اين ادعا كه . به نمايش در آمد

حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 
،  از سوي آمريكا و بريتانيا هدايت مي شده1388

بسياري آن را تحريف .  جنجال زيادي برانگيخت
واقعيت مي دانستند ولي كارگردانش مي گفت كه 

.  بوده است"جلوگيري از تحريف تاريخ"هدفش 
ابوالقاسم طالبي روزي به من ":شمقدري گفت

 و ابعاد 88خواهم فيلمي در خصوص فتنه  مي":گفت
، "آيا شما حمايت خواهيد كرد؟. گسترده آن بسازم

آقاي . اين يكي از سياستهاي ماست! تم، قطعاگف
كنم از هر پروژه  باز هم اعالم مي":شمقدري مي گويد
 هاي در مسير پيشرفت انقالب  سينمايي كه فتنه
  ".كند، حمايت خواهيم كرد اسالمي را افشا مي

  

  .............موسيقي
  

صدور حكم زندان براي اعضاي گروه 

   روسي در"پوسي رايوت"

  
 كه در ماه فوريه با "پوسي رايوت"عضو گروه سه زن 

نقاب به چهره  وارد به كليساي جامع مسكو شده و 
  .ترانه اي انتقادي اجرا كردند محكوم به زندان شدند

صدور اين حكم زندان انتقاد گروههاي فعال در زمينه 
حقوق بشر و مقامات آمريكا و اتحاديه اروپا را به 

الملل نيز خواهان لغو  سازمان عفو بين. دنبال داشت
  . اين حكم شده است

اند كه اقدام  مقامات كليساي ارتدوكس روسيه گفته 
 بوده است، با اين "توهين به مقدسات"اين سه زن 

  .اند حال خواهان عفو آنها شده
قاضي دادگاهي كه محاكمه اين سه زن در آن جريان 

نفرت " هاي مرتبط با  داشت، گفت كه آنها با انگيزه
نظم عمومي " اند و   دست به اين اقدام زده"هبيمذ

اما اعضا . "اند  اي گستاخانه زير پا گذاشته را به شيوه
اين گروه گفته اند كه  اقدامشان نوعي اعتراض به 
حمايت رهبران كليساي ارتدوكس روسيه از والديمير 

  .جمهور كنوني اين كشور بوده است پوتين، رئيس
  

افغانستان در لغو كنسرت شفيق مريد در 

  پي اعتراض يك آخوند 

  
با اعتراض يك روحاني در هرات، غرب افغانستان، 
كنسرت شفيق مريد آوازخوان جوان و پرآوازه 
افغانستان كه قرار بود روز سوم عيد فطر در شهر 

لغو اين كنسرت اعتراض . هرات برگزار شود، لغو شد
گسترده هواداران او را در فضاي مجازي به دنبال 

  .اشتد
آخوند مجيب الرحمن، برگزاري چنين كنسرتهايي را 
ترويج فحشا خواند و از مردم خواست به اين كنسرت 

مقامهاي محلي در . نروند و جلو برگزاري آن را بگيرند
  . هرات نيز اين كنسرت را لغو كردند

آقاي مريد در اين باره گفت، براي خود، مردم و به 
 گفت مساله تنها او. ويژه مردم هرات متاسف است

خود او نيست بلكه جان هزاران نفر در صورت اجراي 
وي همچنين گفته است كه . كنسرت به خطر مي افتد

 بود و مي خواست "يك تبسم"نام كنسرت او 
لبخندي را به مردم هرات هديه دهد، مي خواست 
آهنگ اهللا و اكبر را بخواند، آهنگهاي ميهني اش را 

  . زنان بخواندبخواند و براي كودكان و
  

  18بقيه در صفحه 
  

  رويدادهاي هنري ماه 
  ديديليال ج

 

  :سخن روز
  ....... اگر مي خواهيد خوشبخت باشيد، زندگي را به يك هدف گره بزنيد، نه به آدمها و اشياء -

  فيزيكدان آلماني ) 1955 آوريل 18 - 1879 مارس 14( آلبرت اينشتين 
  
  .  انسانها نه نادان به دنيا مي آيند نه احمق، از آموزش و پرورش نا درست احمق مي شوند-
ان، مورخ، جامعه شناس و  ، فيلسوف، منطقدان، رياضيد)1970 فوريه 2 - 1872 مه 18(راند راسل ،  برت-

   طلب بريتانيايي   فعال صلح
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  16بقيه ار صفحه 

  يك ابتكار هنري براي اعتراض
جاستين مانتيسلو و رايان نيوبرو هم دو شهروند 

 كه اوباما "تغيير"آمريكايي هستند كه يأس خود از
قول آن را داده بود با ترانه اي در ويديوكليپ منتشر 

  .كردند
وف گوتيه، اين ترانه بر وزن ترانه استراليائي  بسيار معر

كسي كه روزي او را مي "ي استراليايي، با نام  خواننده
ساخته ) Somebody That I use to know( "شناختم

شده كه اشعار آن اعتراض به اوباما  و ابراز نا اميدي از 
 "شناختم اوبامايي كه روزي مي"نام ترانه . اوست
  . است

من آن قدر خوشبخت بودم ":در اين ترانه آمده است
ديگر "  اما "خواستم با اين خوشبختي بميرم ه ميك

  ".اين حرفها و وعده و وعيد ها ارزش مردن را ندارند
  

 كشتار در آروارا، ترانه اي براي جانباختگان

  سينماي كلرادو 
پس از آن كه دوازده نفر در حمله مسلحانه به 

 در "خيزد شواليه سياه برمي"تماشاگران فيلم بتمن 
هانس زيمر، آهنگساز فيلم . ته شدندايالت كلرادو كش

 آهنگ جديدي به نام "خيزد شواليه تاريكي برمي"
آرورا ساخته است كه اداي احترامي است به قربانياني 
كه در سينمايي در كلرادو هدف شليك گلوله قرار 

آقاي زيمر در صفحه فيس بوك خود نوشته . گرفتند
ق دارد آهنگ جديدم با نام آرورا، به كساني تعل":است

شان را در اين شهر از دست دادند يا در اين  كه زندگي
 شليك به تماشاگران فيلم بتمن ".حادثه صدمه ديدند

در ايالت كلرادوي آمريكا كه توسط فردي به نام جيمز 

هولمز انجام گرفت، بزرگترين واقعه از نوع خود در 
  .تاريخ اين كشور اعالم شد

اي آغاز شده و از   عرضه اين آهنگ هشت و نيم دقيقه
هزار و  معادل يك( سنت تا دو هزار و پانصد دالر 10

كريس لين، نيز درباره . رسد به فروش مي)  پوند593
هانس ":اين اقدام آهنگساز فيلم بتمن نوشته است

زيمر با اين اقدام نشان داد همان گونه كه آهنگساز 
  ".بزرگي است، انسان بزرگي نيز است

  

  ......نقاشي 

 چين براي دستگيري آي وي وي ، بهانه

  هنرمند چيني  
وي، هنرمند معترض  دادگاهي در چين تقاضاي آي وي

چيني براي تجديد نظر در محكوميت به پرداخت بيش 
از دو ميليون دالر جريمه به دليل تخلف مالياتي را رد 

  .كرده است
جلسه رسيدگي به درخواست تجديد نظر تحت مراقبت 

گاهي در پكن تشكيل شد و آقاي شديد امنيتي در داد
  .آي اجازه شركت در اين جلسه را نداشت

مسئوالن امور مالياتي او را به اتهام تخلف مالياتي به 
  معادل دو ميليون و (  ميليون يوان 15پرداخت 

  
جريمه كرده اند اما آقاي وي و ) چهارصد هزار دالر

  .حاميانش مي گويند كه اين جريمه انگيزه سياسي دارد

اين هنرمند چيني كه به دليل انتقادهايش از سياستهاي 
حكومت چين طي سالهاي اخير بسيار خبرساز بوده، از 

او از . منتقدان دولت در حوزه حقوق بشر محسوب مي شود
اوايل ماه آوريل سال گذشته و همزمان با بازداشت 
تعدادي از فعاالن سياسي و منتقدان حزب حاكم 

  .ده بودكمونيست چين بازداشت ش
  

  تاتر

پنجمين دهه نمايش رايگان در سنترال پارك 

  نيويورك 
تأتر دالكورته كه در سنترال پارك نيويورك در فضاي باز 
اجرا مي شود، اين تابستان پنجاه سالگي  فعاليت خود را 

  . جشن مي گيرد
جوزف پاپ، تهيه كنندة فقيد تأتر، در بروكلين نيويورك 

رتهاي رايگان را طي بزرگ شد و هرگز تماشاي كنس
دوران كودكي اش در پارك سنترال نيويورك فراموش 

در اوان جواني، مصمم شد آثار شكسپير را به رايگان . نكرد
اوسكار . براي عالقمندان نيويوركي به ارمغان آورد

يوستيس، مديرهنري تأتر عمومي نيويورك، مي 
ايدة جوزف پاپ آن بود كه دريك نظام دموكراتيك ":گويد

رهنگ بايد در مالكيت همگان باشد؛ صرفنظر از ميزان ف
تحصيالت، وضع مالي، يا طبقة اقتصادي شان و هر كسي 
حق دسترسي به بهترينهاي فرهنگ آمريكايي راداشته 

  ".باشد
دو بازيگر حرفه اي و سرشناس، مريل استريپ و كوين 
كالين، كار دورخواني تأتر رومئو و ژوليت را با گروه 

  . ر اين تابستان اجرا مي كنندبازيگران د
كالين تابستانهاي بسياري را در سنترال پارك نيويورك 
به نفش آفريني در آثار شكسپير، برشت و چخوف پرداخته 

كوين كالين اين اجراها را سحرآميز و فضاي پارك . است
را به هنگام اجراي چنين كارهايي عالي قلمداد مي كند و 

 گويد يكي از مهمترين ويژگيهاي مثبت اين اجراها، مي
مريل استريپ كه . رايگان بودن آن براي مخاطبان است

دركنار بازيگراني چون آل پاچينو، مورگان فريمن، استيو 
مارتين و دنزل واشينگتن طي اين سالها در برخي از اين 
نمايشها ايفاي نقش كرده، مي گويد اين، تجربه اي 

ي سالهاي اخير، شماري از نمايشها، ط.متفاوت است
ازجمله يكي از آثار برتولت برشت، زير باران اجرا شده و 

  .مردم هم از آن استقبال كرده اند

 و راني برق در ايقطع  

 ي دالرارديلي م5 شيافزا

 صادرات آن؟

 
 يدي جداليل

  
   مرداد9 خبر دوشنبه يفراسو
 اعالم كرد كه رو،ي نري بهزاد، معاون وزمحمد

 و يامسال ارزش صادرات برق و خدمات فن
 دالر ارديلي م5 به راني صنعت برق ايمهندس

 همچون ي عربي ازكشورهايو. ابدي ي مشيافزا
 قطر، عمان، لبنان و امارات به عنوان ه،يعراق، سور

 ستي در حالنيا.  كردادي راني برق ادي جدانيمشتر
 در ي قطع برق و خاموشري اخي روزهاركه د

 مردم را با مشكالت راني ايز شهرها اياريبس
 و ي اقتصادي اضافه بر مشكالت روزانه يگوناگون
 . روبرو كرده استياجتماع

  
 داده بود كه ناني اطمروي نري وزني گذشته همماه

 نيا.  درتامين نياز برق تابستان وجود ندارديمشكل
 برق، يكاي سندسي كه محمد پارسا، رئستيدرحال

كرده بود كه چنانچه بودجه  تر گوشزد شيدو ماه پ
 ندهي مقرر نشود، در آروي بخش ني برايمناسب

 .د شمي و قطع برق خواهي دچار خاموشكينزد
 

 و ي انسانيروي برق نه تنها در مورد نصنعت
 ني دارد، بلكه با توجه به ايادياشتغال مشكالت ز

 شود، ي مني از سدها تامراني از برق ايميامر كه ن
 ازآب و استفاده حي صحيريگ عدم بكار ليبه دل

 راني اي سدهاي آبرهي ذخ،ي آبيحداكثر از سدها
.  استزافزودهي آب نني شده و بر مشكل تام يخال

 عضو كميسيون نژاد،  ي موسوي رابطه، مهدنيدر ا
 صنايع ي مجلس ارتجاع وضعيت تأمين انرژيانرژ
 . توصيف كرده است"اسفناك"را 
  

 يمشكل خاموش شده بود، يني بشي كه پهمانطور
 ها،يبنا به گزارش خبرگزار.  تر شده استقيعم

 دو تا سه ساعت از يبيشتر مناطق در اصفهان، روز
 يهاي و خاموشكنند ي مي سپريروز را با خاموش

 را يها، مشكالت زياد مكرر در كارگاهها و مغازه
 ده كشور ايجاد كري مردم دومين استان صنعتيبرا

 ماهشهر، يشهرها از مناطق ي برخنيهمچن. است
 يكرمان، اهواز، تهران، گناباد، جزيره كيش، مناطق

 ي لرستان، فارس و يزد با قطع،يدر خراسان رضو
 موارد، قطع مكرر برق مواجه بوده يبرق و در برخ

 درجه مردم را بستوه 60 يقطع برق در گرما. اند
 از دادن ميرژآورده است اما در برابر اعتراضات، 

 .ستپاسخ طرفه رفته ا
 به انتقال برق مي رژي ادعالي دالني از مهمتريكي

 ياسي سيتهاي گرفتن حما" دوست" يبه كشورها
 ي پارلمانوني فراكسندهي نماكي نمونه يبرا. است

 به خاطر كاي از آمريحزب اهللا لبنان ضمن گله مند
 لي به دلراني برق لبنان از اديمخالفت با خر

 راني اك كمدشنهاي به مانند پ":دي گوي ممهايتحر
 از كي چي هي حل مشكل برق لبنان، از سويبرا
  ". كشورها ارائه نشده استگريد
 يشتي و معي مشكالت اقتصادافتني ي فزونبا

 از كانال ي فرمان خامنه اريمردم، حكومت ز
 ي اسالمي جمهوري و انتظام"يتيامن" يها نهاد

 ي گوئادهي مردم و زي خواهادهيانگشت اتهام را به ز
 درمانده ،ي سرجي كه با گي ها گرفته، درحالرسانه

 . گذراندي اش را مي دوران حكومت انگلنيتر
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هايدي تامارا : زنان مداخله گر

بانكي بيدر، چريك هم رزم 

  ارنستو چه گوارا 

هايدي تامارا بانكي بيدر، معروف به 
تانياي چريك، انقالبي كمونيستي بود 
كه نقش بسيار مهمي در جنبشهاي 
انقالبي كشورهاي آمريكاي التين 

او تنها زني بود كه در گروه . داشت
تا آخرين چريكي به رهبري چه گوارا 

امروزه، تصوير تانيا در همه . نفس رزميد
. فدراسيونهاي زنان كوبا ديده مي شود

 از اريك )آرژانتين(تانيا در بوينس آيرس
بانكي و ناديا بيدر كه هر دو 
. كمونيستهاي آلماني بودند به دنيا آمد

والدين وي در سال . مادرش يهودي بود
 از دست نازي ها گريخته و به 1903

تانيا همراه با خانواده . تين پناه بردندآرژان
 به آلمان شرقي 1952اش در سال 

تانيا در سن هيجده سالگي، . رفتند
كه در دانشگاه هامبولت آلمان در  زماني

رشته علوم سياسي به تحصيل مشغول 
بود به عضويت حزب اتحاد 

در سال . سوسياليستهاي آلمان در آمد
با كه چه گوارا  همراه  ، زماني1960

رفيق كوبائي خود از آلمان شرقي ديدن 
مي كرد با تانيا كه در آن زمان مترجم 

تانيا كه . فستيوال جوانان بود، آشنا شد
مريكاي التين آبه جنبش چريكي 

عالقه زيادي داشت و رهبر اين جنبشها 
 به 1961را مالقات كرده بود در سال 

تانيا در آنجا تعليمات . كوبا سفر كرد
ا ديده و بزودي يكي از الزم رزمي ر

او تنها . نزديكترين رفقاي چه گوارا شد
زني بود كه تا آخرين نفس در كنار چه 

تانيا فقط شش هفته قبل . گوارا جنگيد
از كشته شدن چه گوارا به دست 
مزدوران سازمان سياي آمريكا،  درسال 

، دريك حمله نابرابر، بيرحمانه 1967
م اصلي  تانيا از تييتيم چريك. كشته شد

اتفاقي جدا   چه گوارا بطورفرماندهيبه 
تانيا اولين كسي بود كه در . شده بود

گردان خود مورد شليك مزدوران قرار 
گفته مي شود كه تيرها به دو . گرفت

او را به  دست وي اصابت كرده و
تانيا . درياچه ريو گراند پرتاب مي كند

كه دو دستش مجروح شده  و تا كمر در 
 بود هنوز تفنگ خود را آب فرو رفته

چه گوارا كه . باالي سرش نگاه مي دارد
كه  تانيا را بسيار دوست داشت، زماني

خبر كشته شدن تانيا را شنيد، خبر را 
باور نكرده و گمان مي برد كه اين خبر 
توسط مخالفان براي نا اميد كردن 

البته، چه . انقالبيون گزارش شده است
ش هفته در با گذشت تقريبا ش گوارا نيز

سال توسط  همان تاريخ هشتم اكتبر
بخشي . مزدوران سرمايه به قتل رسيد

 1998ازاستخوانهاي بدن تانيا در سال 
پيدا شد و نزديك آرامگاه چه گوارا در 
. كوبا، سانتا كالرا، به خاك سپرده شد

در دفتر خاطرات تانيا كه 
بعدها پيدا شد نوشته شده 

زندگي مهمترين چيزي : است
 كه يك انسان بدست است

زندگي فقط يكبار . مي آورد
به انسان داده مي شود 
بنابراين انسان بايد به گونه اي از آن 
بهره ببرد كه درسالياني كه زندگي مي 

 تدبير، از اندوختن تجربه و كند بجز
خطاهائي كه در گذشته  اشتباهات و

بدين . انجام داده خجالت زده نباشد
اند بگويد كه ترتيب، هنگام مرگ مي تو

 قدرت و زندگيم را براي يمن همه 
مبارزه جهت رهائي انسان كه زيباترين 

  .اقدام است، صرف كردم و كار
  

زنان بيشترين قرباني زلزله در 

  آذربايجان شرقي 
 22به گزارش خبرگزاري مهر مورخ 

مرداد ماه سال جاري، هفتاد درصد از 
قربانيان زلزله چهار شهرستان و 

آذربايجان شرقي، زنان و روستاهاي  
عليرغمِ آمارهاي ضد و . كودكان هستند

نقيض در خصوص كشته شدگان و 
مجروحان زلزله، رسانه هاي رژيم ميزان 

 هزار 5 كشته و 300تلفات انساني را 
اين در حاليست . زخمي اعالم كرده اند

كه  نماينده اهر در مجلس در گفت و 
كه  اعالم كرد  دولتيگو با خبرگزاريهاي

آمار كشته ها بسيار بيشتر از آمار اعالم 
كه  پايورزان رژيم، با اين. شده است

 ايران مردمزلزله بارها زندگي بخشي از 
را به تباهي كشانده و متخصصان ايران 

عنوان يكي از مناطق زلزله خيز ه برا 
ه اند، هيچگونه شناسايي كردجهان 

حركتي جدي و كارا در راستاي تهيه 
زم در صورت وقوع زلزله، امكانات ال

كه بيشترين  هنگامي. انجام نداده اند
بخش بودجة كشور جهت صدور بحران، 
سركوب در داخل و حمايت مالي از 
نيروهاي ارتجاعي و حكومتهاي 
 ،خودكامه رو به فروپاشي خرج مي شود

جاي شكي باقي نمي ماند كه دفاع از 
جان مردم محروم روستاها و شهرها در 

 يع طبيعي در چارچوب ساختاربرابر فجا
پروسة .  حاكم نمي گنجدي ارتجاعنظام

انحصاري كردن تمام فعل و انفعاالت 
اقتصادي از جمله مسكن و ساختمان 
سازي و سپردن آن به بنيادهاي 
ارتجاعي وابسته به دولت و عدم نظارت 
بر چگونگي مسكن و شهر سازي جهت 
تمركز هر چه بيشتر سرمايه در دست 

 سبب شده كه ،لي جامعهبخش انگ
تلفات جاني در زمان زلزله و پس لرزه 
. هاي آن در ميهنمان بسيار باال باشد

مجروح و كشته شدن ساكنان مناطق 
اهر و ورزقان، بي خانماني و عواقب بعد 

 -از آن ريشه در سياستهاي اقتصادي
سياسي ساختار سياسي حاكم دارد كه 

كه به فكر چاره انديشي  بيش از آن
 بر ،ت مقابله با فجايع طبيعي باشدجه

سرمايه گذاري هاي كالن جهت 
 اتمي جهت تثبيت و ادامة سالحساختن 

عالوه بر اينها، . استحيات ننگين خود 
در حالي كه بسياري از مردم به آب، 
مواد غذائي و دارو احتياج دارند، ارتجاع 

حاكم از ورود تيم هاي امدادگر خارجي 
 ً اعالن كرده ممانعت ورزيده و رسماً

است كه نيازي به كمكهاي بين المللي 
  .ندارد

 در اين ميان، بيشترين آسيب متوجه 
زنان است زيرا، معموالً مسووليت 
محافظت از افراد بيمار،كهنسال و 
كودكان را بر عهده آنان است و 
بنابراين، خيلي ديرتر از ديگر افراد 

  . خانواده، به مناطق امن مي گريزند
  

فيليپين معاهدة بين المللئ حقوق 

كارگران خانگي را تصويب مي 

  كند
  2012 آگوست 2رويتر، 

بر اساس گزارش ديده بان حقوق بشر 
با تصويب معاهدة حقوق كارگران 
خانگي توسط دولت فيليپين، اصول 
پيمان جهاني پيرامون حقوق نيروي كار 
كه بر شرايط بهتر كار و حمايت از 

نگي، نظارت دارد را  ميليونها كارگر خا
 اين معاهدة يك.  قابل االجرا مي سازد

سال بعد از دو بار تصويب شدنِ معاهدة 
تصويب . مزبور اجرائي خواهد شد

معاهدة كارگران خانگي در فيليپين به 
معناي واقعيت يافتن دستيابي حقوق 

با اجرائي شدن . كارگران خانگي است
 اين معاهده، ميليونها زن و دختر جوان

شانسِ شرايط كار و زندگي بهتر را به 
اين معاهدة جهاني، . دست خواهند آورد

بر اساس احتياجات تقريباً پنجاه تا صد 
 كه در جهان استميليون كارگر خانگي 

. اكثريت آن را زنان  تشكيل مي دهند
 كه با آزار و اذيت فيزيكي، اين زنان

 روبرو بوده و از جنسي و روحي شديد
قت فرسا بدون زماني كار طاطريق 

 براي استراحت، عدم دريافت دستمزد
كافي، زنداني شدن در خانه، قاچاق و 

ه ب. استثمار مي شوندانجام كار اجباري 
موجب مفاد معاهدة  يادشده، كارگران 
خانگي مستحق حمايتهائي شاملِ زمان 
مشخص و محدود كار، حداقل دستمزد 
و حق بازنشستگي هستند كه ديگر 

اين معاهده . ن از آنها برخوردارندكارگرا
دولتها را موظف مي سازد كه از 
كارگران خانگي در برابر آزار و اذيتهاي 
جنسي، فيزيكي و خشونت، حمايت 

عالوه بر اينها، دولتها مي بايست . كنند
از كار كودكان در حوزة كار خانگي 

دو ميليون كارگر خانگي . ممانعت ورزند
ر و يك در فيليپين در داخل كشو

ميليون آن در خارج از فيليپين كه 
اكثريت آن را زنان تشكيل مي دهند، 

زنان كارگر . مشغول به كار هستند
 انتقال ارز بعخانگي يكي از مهمترين من

كارگران . خارجي به فيليپين هستند
خانگي فيليپيني خارج از كشور ساالنه 

 دالر ارز به داخل ميليارد 20بيش از 
كارگران خانگي . تندفيليپين مي فرس

مهاجر با خطر استثمار شديد بابت 
مخارج جذب اشتغال،  فقدان آشنائي به 
زبان و مقررات بين المللي كه رابطة 
كارگران خانگي را با كارفرمايان تنظيم 

سازمان ديده . كنند، روبرو هستند مي
بان حقوق بشر، گزارشات مفصلي 

پيرامون آزار و اذيت كارگران خانگي 
پيني در اُردن، لبنان، كويت، فيلي

عربستان صعودي و سنگاپور تهيه كرده 
اين گزارشات نشان مي دهد كه . است

كارگران خانگي فيليپيني مهاجر توسط 
كارفرمايان خود مورد ضرب كتك قرار 
مي گيرند، پاسپورت آنها مصادره شده، 
در خانه زنداني مي شوند، ساعتهاي 

حت و طوالني بدون زماني براي استرا
تعطيلي به  انجام كار مجبور مي گردند 
و در بسياري موارد ماهها و سالها 

معاهدة . دستمزدي دريافت نمي كنند
كارگران خانگي بخش عمده اي را به 
دفاع از حقوق كارگران خانگي مهاجر 

بدين ترتيب، از . اختصاص داده است
كارفرمايان مي خواهد كه شرح حال 

خود به مفصلي از كارگران خانگي 
 نهادهائي قانوني ارائه دهند و حق كسر

از دستمزد كارگران به بهانة  هزينة 
سازمان . جذبِ اشتغال ، سلب مي شود

ديده بان حقوق بشر پيرامون وضعيت 
كارگران خانگي در بيست كشور جهان 
به كنكاش پرداخته و محروميت روزمره، 
استثمار شديد و مورد آزار و اذيت جنسي 

رار گرفتنِ آنان را به ثبت و فيزيكي ق
بر همين اساس، كودكان . رسانده است

بيش از سي درصد از كارگران خانگي 
جهان را تشكيل مي دهند و كارگران 

آسيب پذيرترين  نيز، از خانگي مهاجر
قشرها نسبت به اعمال آزار و اذيت و 

  . استثمار هستند
  

  انگليس و خشونت خانگي
  2012 ژوئن 23بي بي سي، 

ش كردنِ خشونت خانگي از سوي گزار
قربانيان و پيگرد قانوني آن در كشور 
انگليس نسبت به چهار سال گذشته 

علت .  مورد، افزايش يافته است15000
اين سير صعودي از سوي مدير نهاد 

 و باال رفتن شپيگرد قانوني، آموز
اما، علي رغم  . آگاهي عنوان شده است

معضل اين توفيقها، هنوز فقط اندكي از 
بسياري از قربانيان . حل شده است

خشونت خانگي در كشور انگليس هنوز 
يك . در سكوت مطلق به سر مي برند

طور متوسط مي بايست سي بار ه زن ب
كه  مورد آزار و اذيت قرار گيرد تا اين

بسياري از . طلب حمايت و كمك كند
زنان قرباني ازدواج اجباري، تجاوز 

زه كافي از جنسي و ختنه زنان به اندا
اعتماد به نفس برخوردار نيستند تا 

برآوردهاي . جرايم وارده را گزارش دهند
جنائي كشور انگليس نشان مي دهد كه 

 ميليون زن، نوعي از 1.2ساالنه تقريباً 
  .خشونت خانگي را تجربه كرده اند

پايان يافتن فقر از مسير 

رسيدگي به وضعيت زنان در 

  جهان ممكن است
  2012نان، نهم مارچ شبكه خبري ز

جهان را زنان در  كار  زمانسوم  از  دو
انجام مي دهند و نيمي از توليد مواد 
. غذائي در جهان نيز حاصل كار آنهاست

  از  اما، تنها ده درصد از درآمد و كمتر
  20بقيه در صفحه 

  

  زنان در مسير رهائي
 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسبر رهايي 
  

  19بقيه از صفحه 
يك درصد از دارائي جهان به آنان تعلق 

  سنت در برابر77زنان آمريكائي . دارد
دالري كه مردان دريافت مي كنند،  هر

بار جهت از  درآمد دارند و به كار مشقت
بين بردن شكاف جنسيتي در پرداخت 

  اين درحاليست. دستمزد، ادامه مي دهند
 زنان در كشورهاي ديگر كه دستمزد

 درصد 40 تا 30جهان نيز كمتر از 
قدرت يابي زنان .  دستمزد مردان است

و مشاركت سودمند آنان در پيشرفت و 
پايداري اقتصاد كشورشان، به حذف 
تبعيض جنسيتي مي پردازد و اجازه مي 

طور برابر به ه دهد تا مردان و زنان ب
امكانات الزم و حياتي جهت موفقيت 

دستيابي زنان به آب، . ، دست يابندشان
زمين، دارائي، اعتبارات بانكي و 
تسهيالت اعتباري مناسب، آموزش، 

مواد غذائي كافي، بهداشت و تكنيك  
سببِ سودمندي اقتصاد كشورشان مي 

موسسه ها و تشكلهاي مي بايست . شود
صورت قانوني از دستيابي زنان به ه ب

 و امكانات مذكور اطمينان حاصل كرده
  . حمايت كنند

  
زنان مراكش جنبش نويني جهت 
تثبيت حق مالكيت و ارث بردن 

  از زمين را  بنيان گذاشته اند 
  2012شبكة خبري زنان، اول آگوست 

 ميليون هكتار از زمينهاي 37بيش از 
كشور مراكش توسط قوانين قبيله اي 
كنترل مي شود كه به زنان مجرد و بيوه 

 بالوت يكي .حق داشتن زمين نمي دهد
كه هنگام فروش زمين است از زناني 

توسط خانواده اش هيچ سرمايه عايدش 
اين در حالي بود كه هشت برادرِ . نشد

بالوت از فروش زمين سرمايه اي 
بالوت كه خواستار يك . نصيبشان شد

 زندگي بهتر بود با حمايت و كُمك
تشكلهاي غير دولتي به برگزاري كمپين 

حركت .  پرداختعليه اين نابرابري
بالوت مشوق بسياري از زنان ديگر شد 
تا عليه قانون قضائي مرد ساالرانه كشو 
مراكش و آداب و رسوم ديرينه قبيله اي 

مراكش در موقعيت . به مبارزه برخيزند
از يكسو، . بسيار متناقضي قرار دارد

دولت تمام پيمان نامه هاي بين المللي 
ته مبني بر برابري جنسيتي را پذيرف

است و از ديگر سو، زنان با مواردي 
چون عدم حق مالكيت زمين و سهم 
. بردن از فروش آن، روبرو هستند

جنبش نوين حق زمين در مراكش 
توسط زناني همچون بالوت و عزيزا 
اينوچ، كه عليرغم سالها زحمت و كار 
جهت تأمين امرار معاش خانواده شان 
هنگام فروش زمين تنها به دليل 

ان از برخورداري ازسهم شان جنسيتش
مانند، بنيان نهاده شده  بي بهره مي

بنيانگذاران، طرفداران و حمايت . است
كنندگان جنبش حق زمين براي زنان 
عقيده دارند كه بدون حمايت ساختار 

بنابراين، . سياسي، موفق نخواهند شد

جنبش  عنوان كرده اين زنان فعال در 
 ملي كه دولت طرح اند كه تا زماني

مبني بر حق ارث بردن زنان از زمين را 
به تصويب نرساند از مبارزه دست 

  .نخواهند كشيد
  

 -برنامه و سياست حمايتي
خارجي ضد بيماري ايدز آمريكا، 
زنان تن فروش را ناديده مي 

  گيرد
  2012 آگوست 2اسوشيتد پرس، 

سيستم راهبردي و سرمايه گذاري 
سياست ضد بيماري ايدز و سرايت 

وس اچ آي وي، آنچنان مبهم است وير
كه در بسياري موارد زنان تن فروش كه 
قادرند بهترين سود را از سياست 
حمايتي ضد ايدز آمريكا ببرند و خود 
يكي از مهمترين عامالن شيوع آن 

كنفرانس . هستند، را ناديده مي گيرد
اخير جهاني ايدز در واشنگتن دي سي 

نار بيش از سي هزار نفر از گوشه و ك
جهان را گردهم آورد  تا پيرامون بحران 
ايدز و چگونگي برخورد با آن  گفتگو 

شركت كنندگان از برنامة ضروري . كنند
رياست جمهوري براي ممانعت از 

 2004گسترش بيماري ايدز كه از سال 
آغاز شد ابراز شادماني كردند و از نتايج 

ساالنه . مفيد آن سخن به ميان آوردند
اين ر براي پيشبرد اهداف ميليونها دال

. ري مي شودابرنامة سرمايه گذ
موضوعي كه در اين برنامه مي بايست 
مورد توجه قرار گيرد سياست آمريكا در 
رابطه با موقعيت بغرنج تن فروشان و 
ارتباط با شيوع بيماري ايدز در جهان 

 كه تن فروشان  خود عليرغم اين. است
ه طور جدي در معرض خطر ابتالء به ب

 اما سرمايه داري ،بيماري ايدز هستند
آمريكا در سياست خارجي و برنامه عليه 
بيماري ايدز عمالً عليه آنان عمل مي 

خارجي مبارزه با -برنامة حمايتي. كند
بيماري ايدز آمريكا محدوديتهاي 
بيشماري عليه پروژه هائي كه تن 
فروشي را قانوني اعالم مي كند و يا 

اليت مي كند، قائل عليه قاچاق انسان فع
محدوديتهاي باعث شده كه اين . است

 درماني از ارائة يبسياري سازمانها
خدمات رايگان به تن فروشان بيمار كه 

ه بيماري شان عارضه اي ازتن فروشي ب
مثابه اشتغال غيرقانوني است، خودداري 

برنامة اين نهادهاي اجرائي . ورزند
 به شرطي حاضر به ارائة حمايت حمايتي

و كمك مالي شده اند كه سازمانها و 
تشكلها چنين سياستهاي محروميتي و 

عنوان مثال، ه ب. ممانعتي را بپذيرند
برزيل كمك مالي چهل ميليون دالري 
آمريكا را در همين راستا به دليل 

اگرچه . بندهاي محروميتي، جذب نكرد
 مبارزه برنامة حمايتي دولت آمريكا براي

با بيماري ايدز در جهان قابل توجه است 
عنوان ه رو كه تن فروشان ب اما از آن

فقيرترين افرادي كه مي توانند به 
بيماري ايدز دچار شده و مسبب شيوع 
آن شوند را ناديده مي گيرد، مورد انتقاد 

  .است
  

البي زنان اروپا خواستار رعايت 
برابري جنسيتي در بازيهاي 

   شدند2012 اُلمپيك سال
  2012 ژوئيه 22شبكة خبري زنان، 

شصت زن از اروپا، خاورميانه، آفريقاي 
شمالي و آسياي جنوبي جهت برجسته 
كردنِ اعمال تبعيض جنسيتي عليه 
ورزشكاران زن با برگزاري تحصني در 
لندن خواستار اجراي عدالت و پايان 
دادن به نابرابري جنسيتي در اُلمپيك 

سط البي زنان اروپا تحصن تواين . شدند
وابسته به شبكه اي متشكل از بيش از 

 تشكل مدافع حقوق زنان در 1500
اين شبكه . سراسر قارة اروپا، رهبري شد

اعالن كرده كه كميتة جهاني اُلمپيك 
 التزام خود مبني بر رعايت دمي باي

برابري جنسيتي و نقش بيطرف خود در 
مطالبات . منشور اُلمپيك را عملي سازد

  : عتراض كنندگان از اين قرار استا
اجراي برابري جنسيتي در بازيهاي 

از % 20اُلمپيك مردان و زنان، حداقل 
نمايندگان و داوران جهت حفظ تعادل 

   .مي بايست به زنان تخصيص يابد
 در درئيس كميتة جهاني اُلمپيك مي باي

اعطاي مدال طال به ورزشكاران زن 
كاران مرد، برنده نيز مانند برندگان ورزش

  . رفتار كند
 سريعاً حق شركت دكميتة مي باي

ورزشكاران زن كه با پوشش مذهبي و 
سياسي در بازيهاي اُلمپيك شركت مي 
كنند را لغو كند و بدين ترتيب عليه 
اعمال تبعيض جنسيتي نسبت به زنان 
در كشورهائي مانند ايران و عربستان 
  . سعودي موضعي جدي و مشخص بگيرد

تة جهاني اُلمپيك جايزة طال را  رئيس كمي
به برندة مرد ورزش دوي مارتون اعطاء 
مي كند اما نه برندة زن كه بدين ترتيب 
هدفي ناعادالنه اي مبني بر قهرمان 
بودن تنها ورزشكار مرد را به  افكار 

  . عمومي جهان حقنه كنند
 دوگانه و دو ميداني پنجاه يورزشها

د انجام كيلومتر فقط براي ورزشكاران مر
بسياري ورزشكاران همجنس . مي پذيرد

گرا، دو جنسي و آناني كه تغيير جنسيت 
داده اند به دليل مورد تحقير قرار گرفتن 
و تأئير اين موضوع بر جايزه گيريشان 
مجبور به پنهان كردن جنسيت خود 

اينها نشاندهندة ايجاد شكاف . هستند
جنسيتي بين مردان و زنان ورزشكار است 

 مورد بررسي قرار ديعاً مي بايكه سر
  . گرفته و برطرف گردند

  
نتيجة اعمال تبعيض جنسيتي 

ميزان : َخشن از سوي ارتجاع
بيكاري زنان در ايران دو برابر 

  مردان است
  2012 اوت 12بي بي سي، 

به گزارش مركز آمار رژيم نرخ بيكاري در 
 درصد رسيده است 12.9بهار امسال به 

ته، افزايش يافته كه نسبت به بهار گذش
ميزان بيكاري زنان حدود دو برابر . است

 ميليون و 24از مجموع . مردان است
 هزار نفري كه از نظر اقتصادي 430

آماده به كار هستند نزديك به بيست 
ميليون نفر مرد و حدود چهار ميليون و 

در حال حاضر . پانصد هزار نفر زن هستند
 سهم زنان در فعاليتهاي اقتصادي در

ايران حدود چهار و نيم ميليون نفر است 
در حالي كه سهم مردان نزديك به بيست 

  .ميليون نفر است
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سرنوشت راه حل مرضي 

  الطرفين شكست است
   

  زينت ميرهاشمي 
   

    مرداد 20فراسوي خبر آدينه 
فرستادگان واليت فقيه به دربار بشار اسد 
جهت تاكيد بر حمايت بي دريغ از وي، 
ننگ،نفرت و شراكت در قتل عام مردم سوريه 

  . را به پاي نظامشان ثبت كردند
يدا كردن از تكاپوي جمهوري اسالمي جهت پ

راه حلي براي نجات بشار اسد، مي توان 
فهميد كه تداوم مقاومت مردم سوريه عليه 
ديكتاتوري، سرنوشت بشار اسد را به گونه اي 
رقم خواهد زد كه مورد دلخواه حاميان وي 

   . نخواهد بود
در حالي كه رسانه هاي دولتي سوريه به 
شمول رسانه هاي دولتي رژيم ايران، از 

ه اصطالح تروريستهاي سوريه و سركوبي ب
نابودي آنها صحبت مي كنند، پايوران رژيم 

مرضي «در تهران براي پيدا كرده راه حل 
ديدار علني . نشست مي گذارند» الطرفين

حليلي با اسد در سوريه و با نوري المالكي در 
عراق، برگزاري نشست مشورتي روز پنحشتبه 

اري  مرداد در تهران و تدارك براي برگز19
نشست كشورهاي جنبش غير متعهد در 
تهران در هفته دوم شهريور ماه، ارسال بيشتر 
نيروهاي سپاه پاسداران به سوريه و ادعاي 
اين كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق به 

 و در كنار مخالفان سوري  سوريه وارد شده
قرار دارند، همه بيانگر وضعيت بحراني رژيم 

 جنبش غير كشورهاي عضو. در منطقه است
در حالي . متعهدها به تهران دعوت مي شوند

كه بعد از پايان جنگ سرد، موجوديت اين 
در حالي كه تاريخ . بلوك سياسي معنايي ندارد

مصرف جنبش غير متعهدها تمام شده و اين 
بلوك سياسي جايگاهي در بازيهاي سياسي 
جهان كنوني ندارد، رژيم واليت فقيه تالش 

كردن به اين نهاد بي جان، مي كند با هزينه 
دبير شوراي . منطقه را به سود خود قطبي كند

امنيت خامنه اي در بغداد در مالقات با نوري 
» فرصتهاي نوين«المالكي از پديد آمدن 

وي در سخن پراكني اش . صحبت كرد
بيداري اسالمي در منطقه فرصت «:گفت

نويني پديد آورده است كه كشورهاي منطقه 
ي قدرت، نقش جديدي در عرصه با هم افزاي

  » .منطقه اي و بين المللي ايفا كنند
 مرداد در تهران، 19كنفرانس روز پنجشنبه 

براي پيدا كردن راه حل برون رفت از بحران 
سوريه در همين راستا و با همين هدف انجام 

  . شده است
معاون وزير خارجه رژيم در اين كنفرانس 

ش به سوريه بهترين گزينه براي بازگشت آرام
» دستيابي به يك راه حل مرضي الرطفين«را 

  . اعالم كرد
دعوت رژيم از جانب اپوزيسيون سوريه بي 

حمايت رژيم از خشونتهاي . پاسخ ماند
ديكتاتوري اسد، حضور پاسداران در كنار 
نيروهاي نظامي سوريه عليه مردم، شكست 
تكاپوي رژيم براي پيدا كردن راه حل مرضي 

  . در چشم انداز قرار مي دهدالطرفين را 
   

 ي منطقه ايپلماسيد

 به گل نشسته ميرژ

 است

 

 هي پوجعفر
  مرداد19پنجشنبه ....  خبر يفراسو

 مي رژي رسد اوضاع دروني نظر مبه
 آنچنان درهم و برهم و ي اسالميجمهور

 ي داند براي كس نمچيآشفته است كه ه
 دي باي جاري بحران منطقه اتيريمد

 .دچگونه عمل كن
 ري وز،ي اكبر صالحي كه عليدرحال

 ي شوراري دب،يلي جلديامورخارجه و سع
 ي با سفر به كشورهامي رژي ملتي امنيعال

 ي آزادي كنند تا برايمنطقه تالش م
 به گروگان گرفته هي كه در سوريكسان

 جستجو كنند، در تهران يانجيشده اند م
 قطر ه،ي با حمله به تركمي رژگري دورانيپا

 ي خود از انزواي تابي بيتان سعودو عربس
 . گذارندي مشي را به نمامي رژيمنطقه ا

 با داري دي براي اكبر صالحي از سفر علقبل
 سرلشكر ه،ي ترك خود به تركانيهمتا

 ستاد سيي ر،ي آبادروزي حسن فيجيبس
سعود،  آل":  گفتمي مسلح رژيروهايكل ن

 هستند كه يي مسوول خونهاهيقطر و ترك
 ". شودي مختهي رهيدر خاك سور

 تي با عصبانيلي جلدي سعگر،ي دي سواز
 ي را مسوول جان گروگانها اعالم مكايآمر

 ي كه حامييهمه طرفها": دي گويكند و م
 هي در سورستي ترورني ننگيگروه ها

 اقدامات نگونهي در امي مستقكيهستند، شر
 ". شوندي محسوب ميستيترور

 هي جمع بستن، تركني ست كه در ايهيبد
 ي علن،يهمچن.  منظور شده استزين

 ي حكومتي در گفتگو با خبرگزاريجانيالر
 ي كشورهاي و برخكاي، آمر"فارس"

 يرانيزائران ا" را مسوول جان يا منطقه
 دي دانست و تهد"هيربوده شده در سور

 را اتي جنانيبه موقع جواب ا": كرد
 ". خواهند كردافتيدر

جه  است كه وزارت امور خارلي دلني ابه
 تند، اظهارات يا هياني با انتشار بهيترك

: سدي نوي را محكوم كرده و ممي رژورانيپا
 يدهاي و تهداساس يما اتهامات ب"
 لي از قبيراني مقامات اي  خصمانهتينها يب

 كشورمان را به هي عليروزآباديحسن ف
 ".ميكن يشدت محكوم م

ادامه سخنان مسووالن ":  دهدي ادامه مو
 قبول رقابلي كشور ما غهيعل يرانيمختلف ا

 ".است

مسووالن " واضح است كه منظور از پر
 يلي جل،يجاني الري حرفها"يرانيمختلف ا

 فكر تي موقعني است كه در ايكسان... و
 شي از پي توانند كاري مدي كنند با تهديم

 .ببرند

 ه،ي به تركي كه قبل از سفر صالحيدرحال
 افراد ي نظامي هرگونه وابستگميرژ

گان گرفته شده را رد كرده و حتا گرو
 از مقامات سازمان يكي ،ي شهسواريمهد

 طيبا توجه به شرا":  گفتارتيحج و ز
 سازمان ني در حال حاضر، اهيخاص سور

 كند ي زائر به آن كشور اعزام نميگروه ها
 هستند كه به ي زائرانانو ربوده شدگ

 سفر كرده هي به سوريصورت شخص
 مجبور هي در تركي، اما صالح"بودند

 ني از ايبعض": به اقرار شده و گفت
افراد، از بازنشستگان سپاه و ارتش 
هستند كه در چارچوب اعزام 
بازنشستگان ادارات مختلف 

 به ارتي زي برا،ي اسالميجمهور
 ". اعزام شده بودندهيسور

 تالش كرد از ي صالحنيهمچن
 كرده و در ييمقامات ترك دلجو

مردن  راستا با كوچك شنيا
 و پس مي رژهياعتراضات آنان عل
:  خود گفتشانيگرفتن مواضع همر

 در جنگ يبرادران ترك ما دخالت"
 با يادياند، ما اشتراكات ز نداشته

 و خواسته هر مي دارهيدولت ترك
 احزاب و ي ما بحث آزاديدو

 ي و رفع فساد حكومتاباتانتخ
 .است

 كند ي مواضع متناقض ثابت منيا
 ي به كلمي رژياسپلميكه دستگاه د

 وراني است و تالش پاختهيبهم ر
 افرادشان تي ماهي الپوشانيآن برا

 نه تنها ناكام مانده، بلكه هيدر سور
 آنان تيمجبور به اعتراف به هو

 ي از كشورهاييشده و با دلجو
 از ي اندكدي كنند شاي سعهيهمسا
 نيا.  خود بكاهندديزا رو به تيانزوا
 يشم م به چشتري بي موقعيناكام

 جنبالط، رهبر حزب دي كه ولديآ
 لبنان در واكنش به ستياليسوس

 در سفر به لبنان و يلي جليگفته ها
 بهتر يلي جليآقا":  گفتهيسور

 حاتي پخش انبار تسلياست به جا
 لي در نقاط مختلف، به مسارانيا

 ي مرغامي كشور خود مانند قيداخل
 ". بپردازدريو فشار بر مردم فق

 ري نخست وز،يرير سعد حنيهمچن
سابق لبنان در مخالفت با سفر 

 كه يدر زمان":  به لبنان گفتيليجل
 كشتار و ني ترعي با شنهيمردم سور

 بشار اسد و مي به دست رژيرانيو
 باني او دست به گري خارجانيحام

 يراني مقام اني به اتوان يهستند، نم
 ".خوشامد گفت

 منطقه ياستهاي رسد سي نظر مبه
 با شكست مواجه ي كل بهمي رژيا

 ه،ي سورمي از رژتيشده و حما
 يروهايارسال اسلحه و اعزام ن

 ي آن نه تنها كمكي براياطالعات
 انزوا نكرده، نيبه خارج شدن از ا

 از گذشته شي بميبلكه كار را بر رژ
 .سخت كرده است

 به مي زدن سرنوشت رژگره
 باعث شده تا هي سورميسرنوشت رژ

 منطقه  دري كلي جبهه بندكي
 ي جبهه بندرد؛ي آن شكل بگهيعل
 فكر مي رژوراني از پاي كه بعضيا
 توانند در آن ي مدي كنند با تهديم

 هم با ي كنند و بعضجادي ايخلل
التماس و در آمدن از در مسالمت 

زشت .  بحران دارندتيري به مديسع
 در مي روزها رژني كه اييبايو ز

 كند، نخواهد ي ميمنطقه باز
 او را درمان ي از انزوايتوانست درد

 .كند

  

 عليه اعدام

  مبارزان كُرد
   

   زينت ميرهاشمي
   مرداد5فراسوي خبر آدينه  

ديكتاتوري واليت فقيه تجريه 
سقوط ديكتاتورهاي پيش از خود را 
آويزه گوش نكرده و همچنان 
. ماشين كشتار را گرم نگاه مي دارد

اعدام به عنوان مجازاتي شنيع و 
 تنها جرم و جنايت را غير انساني نه

كاهش نمي دهد، بلكه باعث بروز 
آسيبهاي اجتماعي و خشونت بيشتر 

اعدام زندانيان . در جامعه مي شود
سياسي اگرچه بخشي از مبارزان را 
از صحنه خارج مي كند، اما پديده 

 عليه نظم تاصلي يعني مخالف
موجود و اراده براي تغيير را از بين 

  .نمي برَد
 4ارش روز چهارشنبه بر اساس گز

مرداد، كمپين بين المللي حقوق 
»  تن زنداني كُرد28حداقل «بشر 

در انتظار اجراي حكم اعدام 
آنها در بيدادگاههاي رژيم . هستند

در زندانهاي سنندج، اروميه، 
سمنان، رجايي شهر، سقز به سر 

جرم اين مبارزان مخالفت . مي برند
عليه نظام و فعاليت در گروههاي 

  .تسي كُرد اعالم شده اسسيا
انتقال زندانيان سياسي زن به 
زندان قرچك ورامين و زندانيان 
سياسي مرد زندان رجايي شهر به 
بندي فاقد امكانات زندگي و عدم 
درمان زندانيان بيمار اضافه بر 
خبرهاي شكنجه و سركوب در 
زندانها، نشان دهنده وضعيت 
بحراني رژيم است كه تالش مي 

ار سركوب عمر امنيت كند با ابز
اگر همه . نظام را تامين كند

آزاديخواهان به جرم محارب و 
مرتد بودن به زير تيغ سركوب 
رژيم بروند، مشعل آزاديخواهي نه 
خاموش مي شود و نه مي توان آن 

پرچم آزاديخواهي از . را اعدام كرد
دستي به دست ديگر و از نسلي به 
نسل ديگر تا كسب آزادي و 

 قله پيروزي برافراشته رسيدن به
اين رمز ماندگاري سه . خواهد بود

  .تدهه از مقاومت عليه رژيم اس
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 كشاكش ،ي مرتضوپرونده

  مجلس و دولت در محدوده 

 ي خامنه اتيب
 

 هي پوجعفر
   مرداد12پنجشنبه ...  خبر يفراسو

) چهارشنبه( روز گذشته م،ي رژي عدالت ادارواني دي رابرخالف
 . دولت شركت كرداتي در جلسه هي مرتضوديسع
 روز ،ي عدالت ادارواني دسيي ر،ي گفته محمد جعفر منتظربه

 مجلس ندهي شش نماتي به شكايدگيرس)  مرداد9(ه دوشنب
 دادستان سابق تهران انجام گرفته و ،ي مرتضوديآخوندها از سع

 استي به ري مرتضودي انتصاب سعوان،ي دني اي عموماتيه"
 ." داده استصي را خالف قانون تشخي اجتماعنيسازمان تام

 عدالت فرستاده شد كه طرح واني به دي هنگامتي شكانيا
 كار، تعاون و رفاه ري وز،ياالسالم خي عبدالرضا شضاحيتاس

 ي را منصوب مي اجتماعني سازمان تامرعاملي كه مدياجتماع
 به استعفا، ي حداد عادل و قول شرف مرتضويانيكند، با پا در م
 حاضر شد و د باز در محل كار خوياما مرتضو. پس گرفته شد

مقابل مجلس  پا گذاشتن قول شرف خود، در عمل در ريبا ز
 مجلس به ندگاني اتفاق بود كه نمانيپس از ا.  كرديجبهه بند
 فرستاده و ي عدالت ادارواني را به ديتي شكاي توكليسردستگ
 دادستان تهران متهم يعني شي خوي در سمت قبليو": نوشتند

اش هنوز مفتوح است   معلق شده و پروندهيياست، از حالت قضا
 مقصر زك،يلس از فاجعه كهر و تفحص مجقيو در گزارش تحق
 ".شناخته شده است

 معاون اول ،يمي همه اما روز گذشته محمد رضا رحني ابا
 استي به ابطال ري عدالت ادارواني ديرا":  نژاد گفتياحمد

 اجرا نخواهد ي اجتماعني سازمان تاماستي بر ري مرتضوديسع
 ".شد
 ". استشي سر جاي مرتضويآقا":  گفتدي با تاكاو
 حوزه ركلي مد،ياري اكبر بختي عل،يمينش به گفته رح واكدر
:  مهر گفتي حكومتي به خبرگزاري عدالت ادارواني داستير
 كشور يدر روزنامه رسم)  فرداايامروز  (ي عموماتي هيرا"

 از ي مرتضوي شود و پس از آن، طبق قانون اگر آقايمنتشر م
ال از  انفصد مانني كند، ممكن است احكامي خودداري راياجرا

 ". او صادر شوديخدمت برا
 از ي مرتضودياگر سع": دي گوي باره مني در ازي ني توكلاحمد

 كار، ري سر كار برود و وزواني دي عموماتي هي ابالغ راخيتار
 طبق قانون ري را عزل نكند، خود وزي ويتعاون و رفاه اجتماع

كه هر   چرا رد،يگ ي در معرض عزل قرار مي عدالت اداروانيد
 نكند، طبق قانون حذف ا عدالت را اجرواني كه حكم ديوولمس

 ".شود يم
 به ي مجلس آخوندسهيي راتي محمد دهقان، عضو هنيهمچن

 واني دي عموماتي هيرا": دي گوي فارس مي حكومتيخبرگزار
 يرعاملي بودن صدور حكم مديرقانوني بر غي مبنيعدالت ادار
 است و يع قطي مرتضوي آقاي براي اجتماعنيسازمان تام

 ". برگشت نداردتيقابل
 لي تبدي پرونده مرتضوگري رسد بار دي حساب به نظر مني ابا

هرچند .  مجلس و دولت شده استنيبه موضوع كشاكش ب
 ي براي از گماشتگان خامنه ايكي در مسند قضا يمرتضو

 و ياسي روزنامه ها و فعاالن سدنيسركوب و به بند كش
 و اشك زكيو در پرونده كهر ايزي بود، اما آبرورياجتماع

 او توسط مي كه به دستور مستقي جواناني برايتمساح خامنه ا
 شي پي برخي توهم را براني قلع و قمع شده بودند، ايمرتضو

 ي بركنار ميلي كه به هر دلي خامنه اتي بيآورده كه هر پادو
 چون و ي بتيحما.  محاكمه كشاندزي مي توان به پايشود را م

 تي به دستور بكه نه خواسته او بلينژاد از مرتضو ي احمديچرا
 ي رقباگري مجلس و دندگاني و نماردي گي انجام ميخامنه ا

 يهاي موضوع تالش دارند تا خط و خط كشنيقدرت با دانستن ا
   . مشخص تر كنندنگونهي را اني مابيف

  

  

نشانه هاي بده بستان در پرونده 

  زمين خواري جواد الريجاني

  منصور امان
   مرداد10... فراسوي خبر

پيرامون پرونده زمين خواري آقاي جواد الريجاني، رييس 
ستاد حقوق بشر قُوه قضاييه، جنب و جوش تازه اي به چشم 

اين امر را از فرستاده شدن رييس ُكل دادگُستري . مي خورد
استان تهران براي اطالع رساني در باره موضوع محرمانه 

  .مزبور مي توان برگرفت
  

آقاي عليرضا آوايي با اشاره به اصرار آيت اهللا صادق 
الريجاني به پيگيري مساله، از تشكيل پرونده براي آقاي 
جواد الريجاني به اتهامي كه ذكر نكرد، خبر داده و تاكيد 

پرونده مراحل قانوني خود را طي كرده، ارجاع ": كرده است
   ".شود شده و دارد كارهايش انجام مي

  
شتر اين مقام ارشد قضايي، هدفي كه تحرُك توضيحات بي

جديد گرد رسوايي آقاي جواد الريجاني پي گرفته و چيزي 
نه بيشتر و نه كمتر از ماستمالي آن و خاك پاشيدن به چشم 

  . جامعه نيست را آشكار مي كند
  

آقاي آوايي كه به نظر مي رسد، داستان گُسسته و نه چندان 
شته شده، به گونه شگفت سر و ته داري در اختيارش گذا

آوري در بيان كليدي ترين ادعاهاي خود دچار ُلكنت زبان و 
براي مثال او زمان دقيق ورود . ابهام گويي مي گردد

دادگُستري اُستان تهران به پرونده را به ياد ندارد و به گُفتن 
  .  اكتفا مي كند"چند ماه پيش"
  

وي از اقدامات خود در اين باره ارايه مي كند نيز بيالني كه 
او . به همين اندازه مبهم و خلع الساعه به گوش مي رسد

 بعد از دستور آيت اهللا الريجاني با "يكي دو روز"مي گويد، 
منطقه اي كه آقاي جواد  ("جواد آباد"رييس دادگاه 

گُفت و گو ) الريجاني به چپاول زمينهاي آن متهم است
 داشته "تماس" هم با وي "پنج يا شش بار" و نيز كرده
  . است

  توضيحات آقاي آوايي وقتي جالب تر مي شود كه 
  

قصد مي كند، نتيجه مشخص اقداماتي كه در باره آنها 
وي ابتدا مژده مي . سخن سرايي مي كند را توضيح دهد

امروز بنا بود بيايد تا "، "جواد آباد"دهد كه رييس دادگاه 
ي از اقداماتي كه تاكنون در مورد اين پرونده انجام گُزارش

 و سپس بي "شده، خدمت رييس قُوه قضاييه ارايه داده شود
اهللا آملي  به علت بيماري آيت": درنگ عذر مي خواهد

الريجاني اين جلسه كنسل شد و احتماال به هفته آينده 
  ".شود موكول مي

  
دن اقدامات كمي بعدتر او دليل تازه اي براي اعالم نش

ادعايي تحويل مي دهد و اين بار فيلسوف منشانه 
اين پرونده نياز به كارشناسي ": شنوندگانش را آرام مي كند

دانيد، من عالقمندم كه در   طور كه مي و زمان دارد و همان
ها  اي و نه جنجالي مانند بقيه پرونده يك فضاي كامال حرفه

   ".به آن رسيدگي شود
 اين سخنان به دست مي دهد، تالش تنها نتيجه اي كه

سازمان يافته براي جارو كردن رسوايي آقاي جواد الريجاني 
زير فرش با كمترين هزينه براي اين پايور ارشد جمهوري 

 بر سر او "نظام"اي كه "خيمه"اسالمي و همينطور 
بديهي است اين اقدام بدون دستيابي به . افراشته، است

 طرفهاي ذي نفع در اين ماجرا نمي تواُفق و بده و بستان با
توانسته صورت بگيرد؛ رسوايي ديگري كه صداي آن كمي 

  . بعد تر به صدا درخواهد آمد

  
   

  پاره شدن عنان

  حزب اهللا در برابر

  ناطق نوري
   

  زينت ميرهاشمي 
   
  

   مرداد 25فراسوي خبر چهارشنبه 
انتقادهاي حساب شده ناطق نوري به 

ي نژاد، جدال خامنه اي و باند احمد
باندهاي حكومتي را به دور تازه اي 

ذوب شدگان در واليت با . كشاند
  »مرگ بر ضد واليت فقيه«شعارهاي 

» مرگ بر خواص بي بصيرت « و
سخنراني ناطق نوري در مشهد را بر 

خواص بي بصيرت نامي است . هم زدند
كه ولي فقيه بر دوستان و ياران منتقد 

  . خود گذاشته است
وري كساني را كه در جبهه هاي ناطق ن

جنگ مدعي رابطه با امام زمان شدند را 
عده اي بيمار رواني و افسرده در شرايط 

پخش كليد بهشت و . جنگي دانست
امكان ديدار با امام زمان در جبهه جنگ 
از طرف سركردگان نظامي رژيم امري 
رايج بود كه اكنون با گذشت بيش از دو 

 نوري در دهه از پايان جنگ، ناطق
تصفيه حساب با خامنه اي به گوشه 
. بسيار كوتاهي از آن اشاره مي كند

مردود دانستن رابطه با امام زمان در 
شرايط فعلي، نشان دهنده بحران 
حكومتي و ناتواني خامنه اي در مديريت 
كشتي سوراخ سوراخ شده حكومتي 

وجود چاه جمكران، نامه نگاري و . است
با امام زمان مشورتهاي احمدي نژاد 

پيرامون طرح حذف يارانه ها، ارتباط 
ولي فقيه با امام زمان و استفاده از ابزار 
دين براي سركوب و چاپيدن مردم، 
سلسله راهكارهاي رژيم براي حفظ 

  . قدرت است
يكي از سركردگان سابق سپاه پاسداران 

 24به نام سعيد قاسمي روز سه شنبه 
ي مرداد، ناطق نوري را از خواص ب

اين . بصيرت خواند و وي را تهديد نمود
سركرده اعالم كرد كه اگر ناطق نوري 

حزب اهللا رسما عنان پاره «ادامه دهد 
مي كند و به سراغشان مي رود؛ 

  . »همچنان كه در مشهد هم ديدم
در رويدادي ديگر وزارت كشور تكليف 
دو جريان حذف شده از قدرت را 

سازمان مجاهدين . مشخص كرد
 اسالمي و حزب جبهه مشاركت انقالب

ايران اسالمي از شركت در بازي 
از هم اكنون نعيين . انتخاباتي منع شدند

گماشته ولي فقيه كه بايد جايگزين 
احمدي نژاد شود، جدال باندهاي 
مختلف در قدرت و وابسته به قدرت را 

ولي فقيه بيش از هر . دامن زده است
زمان ديگر در هدايت اين جدال به 

  . مورد نظرش ناتوان استسمت 
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  سركوبي از اقتدار

   نظام نيست
   

  زينت ميرهاشمي 
  

    مرداد29فراسوي خبر يكشنبه 
رژيم در بحراني ترين شرايط در داخل و در ايزوله 

 وضعيت  .ترين موقعيت در روابط بين المللي است
ناپايدار حكومت بشار اسد، به عنوان حلقه ي 
استراتژيك براي خودنمايي جمهوري اسالمي در 

 منطقه اي، موقعيت حكومت واليت فقيه معادالت
در اين . را بيش از هر زمان لرزان كرده است

موقعيت برخي از پايوران رژيم خود را در نوبت بعد 
  .از سقوط بشار اسد مي بينند

  
در اين شرايط بحراني اقدام به برگزاري اجالس 
كشورهاي غير متعهد در تهران تالشي براي تغيير 

ه نفع حل بحران روابط بين مناسبات منطقه اي ب
اعالم تعطيل عمومي . المللي از طرف رژيم است

 روز نشانه عمق وحشت و ترس از بروز 5به مدت 
مردم . اعتراض مردمي به وضعيت موجود است

ايران مخالف سياستهاي ماجراجويانه ولي فقيه و 
امكان حضور مردم در . كارگزاران حكومتي هستند

زاري كنفرانس مزبور براي خيابانها در روزهاي برگ
  .نشان دادن مخالفت خود با حكومت، وجود دارد

سركرده نيروي انتظامي پاسدار رادان از برقراري 
وي با . امنيت كامل در روزهاي كنفرانس خبر داد

امن ترين كشور «امن شمردن ايران به عنوان 
 روز را تسهيل در 5تعطيل عمومي در » جهان

 حذف مردم از خيابانها .ترافيك شهر اعالم كرد
  . دقيقا به معناي ناامني رژيم است

  
كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها در حالي 
ميهمان رژيم مي شوند كه تاريخ مصرفشان 

اين بلوك سياسي بعد از پايان جنگ . گذشته است
توسل . سرد به عنوان نهادي تاثير گذار نقش ندارد
ز تالش رژيم به چنين نهادي از يك منظر نشاني ا

براي درآمدن از بحران كنوني در روابط بين المللي 
رژيم با باج دادن به سران برخي از كشورها . است

و صرف هزينه هاي گزاف براي برقراري كنفرانس 
قصد دارد بدون پذيرش قطعنامه هاي سازمان 
ملل، تحريمها را به نفع خود كاهش دهد و يا از 

 آنها را طريق كشورهاي به اصطالح غير متعهد
  . دور بزند

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس 
برگزاري اين اجالس در تهران سبب مي «:گفت

شود ايران محور تمركز و توجهات سياسي قرار 
  ».گيرد

  
سخن پراكنيهاي سران رژيم به ويژه احمدي نژاد 

ادعاي . در اجالس فوق از پيش روشن است
 و بدون توانايي در مديريت جهان با حرفهاي كلي

مكان و زمان با قصد صدور بحران به خارج از 
ايران، شيوه هايي است كه در شرايط فعلي 

 سخن پراكني احمدي نژاد در  .خريداري ندارد
نمايش روز قدس از يك طرف دخالت در 
سرنوشت مردم فلسطين و از سوي ديگر دامن 
. زدن به تنش در منطقه به ضرر مردم ايران است

 متعهدها براي پيش بردن چنين استفاده از غير
  . سياستي از پيش محكوم به شكست است

  

برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

  1391مزدبگيران در مرداد 
  

  16بقيه از صفحه 
  

   
به گزارش انجمن صنفي كارگران برق و *

فلزكار كرمانشاه، كارگران شرك كيسون در 
اض  واقع در كنگان در اعتر12پااليشگاه گاز فاز 

به نپرداختن سه ماه حقوقشان بعد از ظهر روز 
در .  مرداد  دست از كار كشيدند26پنج شنبه 

پايان همين روز كارفرما به ميان كارگران آمده و 
روز جمعه . وعده پرداخت حقوقها را به زودي داد

  .كارگران با وعده كارفرما به سر كارشان رفتند
  
از  مرداد، تعداد كثيري 31روز سه شنبه *

كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست مقابل 
دفتر مركزي اين سازمان دست به تجمع 

به گزارش عصرخبر، كاركنان . اعتراضي زدند
از مراجعه به سازمان حفاظت محيط زيست پس 

محل كار خود با فيشهاي حقوقي مواجه شدند 
كه در آن رقم درج شده مقابل اضافه كار و حق 

تجمع كنندگان اظهار كردند . ماموريت صفر بود
كه اين كاهش و حذف اضافه كار در ساير زير 
مجموعه هاي دولت صورت نگرفته و فقط در 

  .اين سازمان اجرايي شده است
  
 31ه زندان اوين روز سه شنبه كاركنان فروشگا*

مرداد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دو 
  .ماهه خويش دست از كار كشيدند

  
به گزارش سايت كلمه، اين كاركنان كه 

 نفر است و كنترل فروشگاههاي 25تعدادشان 
اوين را بر عهده دارند، ماهيانه مبلغ چهارصد 

كردند  هزار تومان به عنوان حقوق دريافت مي
ها به بخش   از زمان واگذاري اين فروشگاهكه

خصوصي، پيمانكار آن از پرداخت منظم حقوق 
خودداري كرده و اضافه كاري آنان را نيز قطع 

اند در صورت  اين افراد اعالم كرده. كرده است
 پيمانكار طي روزهاي ◌ٔ محقق نشدن وعده
  .كشند آينده دست از كار مي

  

ري، سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگي

شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  
  
  
  
  
  

  

  

  نبرد خلق

  ارگان

   خلق ايران   سازمان چريكهاي فدايي

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

  

 ،يدي جدالي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

  

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران و بيـان             نبر

اما بديهي اسـت كـه از چـاپ         . كننده نظرات اين سازمان است    
مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومـت و صـاحب            

دهـد و     نشريه اجازه مـي    نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم      
مطـالبي كـه بـا      . كنـد  اطالع از آن مفيد است، خودداري نمي      

شود، بيـان كننـده نظـرات        امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
خود آنان است كه ممكن اسـت بـا نظـرات سـازمان منطبـق،               

بـا نـام و يـا       (سرمقاله نبردخلـق    . همسو يا اختالف داشته باشد    
  .ازمان استبيان كننده نظر س) بدون نام

  
  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

  
  

ران، مزدبگيـران و كـاركنلن      اخبار و گزارشـهاي جنـبش كـارگ       
ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللـي مربـوط           
به آن، اخبار و ديدگاههاي جنـبش زنـان را هـر روز در سـايت              

  .ايران نبرد بخوانيد
   

  

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 

  ز، ديدگاههاجهان، تحليل مسائل رو

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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   مرداد22فراسوي خبر يكشنبه  

 91در حالي كه رژيم در سال 
بحراتي ترين دوره حكومتداري 
خود را مي گذراند، دست به 
بزرگترين تبعيض جنسيتي در 

 77حذف زنان در . مورد زنان زد
رشته دانشگاهي يادآور حذف زنان 
از شغل قضاوت با هدف خانه 

 57نشين كردن زنان در سال 
  . است

بيش از سه دهه عليرغم زنان طي 
وجود شديدترين شيوه هاي 
سركوبي، تحقير و تبعيض، با 
مقاومت خود رژيم را به چالش 

 درصد 65زنان بيش از . گرفتند
قبوليهاي كنكور دانشگاهها را به 

اين پديده . خود اختصاص دادند
بي نظير در فرهنگ مردساالرانه و 
ارتجاعي حكومت، جنبش زنان 

ي و آزادي را براي برابري جنست
اگر چه . وارد مرحله نويني ساخت

زنان تحصيل كرده بعد از پايان 
تحصيل امكان برابر با مردان 
براي ورود به بازار كار را ندارند و 
مجبور به خانه نشيني هستند، اما 

  جمعيت آگاه زنان در جامعه
همواره خطري براي بينادگرايي 

.  ناآگاه اسالمي هست تا جمعيت
ران در اعتراضهاي حضور دخت

دانشجويي و وجود فعال زنان در 
، 88قيامهاي خياباني سال 

رهيافت گسترش جمعيت زنان 
وجود تعداد . آگاه در جامعه است

بسيار زنان در سياهچالهاي رژيم 
  . هم بر اين امر گواهي مي دهد

سهميه بندي دانشگاهها به نفع 
پسران، جدا كردن خوابگاههاي 

 كالسهاي دانشجويان، جداكردن
دانشگاه، اجباري كردن زنان به 
ادامه تحصيل در محل اقامت 

چند سالي ... زندگي والدين و 
 پايوران . است كه اجرا مي شود

 

رزيم تاكنون جرات پياده كردن 
كامل طرحهاي طالباني خود را 

اكنون هيچ . پيدا نكرده بودند
فرقي بين رژيم واليت فقيه با 

را طالبان كه مدرسه دخترانه 
اگر . آتش مي زنند نيست

جمهوري اسالمي همه عمل 
طالبان را آنگونه انجام نمي دهد 
به دليل ترس از اعتراض 

بر همين منظر در . عمومي است
پياده كردن طرحهاي خود و نيز 
طرح جديد منتظر واكنشهاي 

  . مردمي است
در حالي كه وزارت خانه علوم 
مسئوليت تفكيك جنسيتي را 

ران دانشجو از نمي پذيرد، كام
 مرجع تقليد از زنانه 14حمايت 

مردانه كردن رشته هاي 
  . اموزشي خبر مي دهد

زنانه و مردانه كردن رشته هاي 
آموزشي، تاسيس دانشگاه براي 
زنان براي رشته هاي زنانه، به 
معناي تبعيض جنسيتي و حذف 

اين عملي . زن از آموزش است
. غير انساني و ضد بشر است

يل يك حق آموزش و تحص
زنان به طور . براي انسان است

تاريخي از امكانات آموزشي 
زنان . برابر با مردان محرومند

ايران با ورود گسترده خود به 
آموزش عالي در جهت اين رفع 
. تبعيض تاريخي گام برداشتند

رژيم در قرن بيست و يكم و بعد 
از سه دهه استبداد بار ديگر 
 نابرابري دستيابي به آموزش را

در جهت تبعيض جنسيتي 
اين . قانوني و نهادينه مي كند

راهكار رژيم كه همزمان خانه 
نشين كردن زنان و افزايش 
جمعيت را هم در نظر دارد با 

  .مقاومت زنان روبرو خواهد شد
 

  

 دولت بر سر ي شرعكاله

  ي عدالت اداروانيد
 

  هي پوجعفر
 

   مرداد18چهارشنبه ...  خبر يفراسو
 بر ي مبني عدالت ادارواني ديرا تقابل با در

 صندوق استي از ري مرتضودي سعيبركنار
 اساسنامه راني وزاتي ه،ي اجتماعنيتام

 همچنان ي داد تا مرتضورييصندوق را تغ
  . بماندي باقسيير

 ي عدالت ادارواني دي روز پس از انتشار رادو
 معاون ،يمي محمد رضا رح،يدر روزنامه رسم

 بر راني وزاتي ههي نژاد اصالحياول احمد
 را ابالغ ي اجتماعنياساسنامه صندوق تام

 وزارت كار، تعاون و رفاه شنهاديكرد كه به پ
 نيبر اساس ا.  اعمال شده بودياجتماع
 به سازمان يتماع اجني صندوق تامهياصالح

 لي دلنيبه هم.  نام دادريي تغي اجتماعنيتام
 در ،ي مرتضودي سعلي وكيمحمد اصالن
 سيي ر،يند محمد جعفر منتظرپاسخ به آخو

 كه هشدار داده بود با ي عدالت اداروانيد
 و الزم يقطع" راي تقابل نكنند زواني ديرا

 عدالت وانيحكم د":  است، گفت"االجرا
 اجرا ي صندوقرعاملي مداره دربدي بايادار

  ". ندارديشود كه وجود خارج
 دستگاه شي مجموعه دولت به رنگونهي او

 زند كه همه تالش يند م پوزخمي رژييقضا
 ي عدالت ادارواني ديخود را بكار گرفت تا را

 الزم االجرا ري وزي به بركنارديرا با تهد
   .دينما
 ني دولت در پاسخ به ااتي هگري دي سواز

 عدالت كه بنا بر واني ديبخش از را
 طي شراي اجتماعنياساسنامه صندوق تام

 يمدرك كارشناس" آن استي ريالزم برا
 در ي تخصصتيارشد با پنج سال سابقه فعال

 ،ي مالمه،ي ب،ي حسابدارت،يري مديرشته ها
 است، را "ي و گروه پزشككياقتصاد، انفورمات
 ي داد، تا ابقاريي تغي مرتضوطيمنطبق با شرا

  . پست را بالمانع گرداندنياو در ا
 حوزه سيي ر،ياري اكبر بختي علهرچند

 يرا": ديو گي مي عدالت ادارواني داستير
 دي سعي درباره بركناري عدالت اداروانيد

 ريي و الزم االجرا است و تغي قطعيمرتضو
 به ي ربطي اجتماعنياساسنامه صندوق تام

  ". نداردي رانيا
 

  شهداي فدايي 
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سـپهري ـ علـي ميرشـكاري ـ انـور اعظمـي ـ         

السادات روحي آهنگران   اعظممحمود باباعلي ـ 
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بيژن جنتـي ـ مرتـضي خـدامرادي ـ مـصطفي       

ري ـ عبدالرضـا   الديني ـ قاسـم سـيدباق    شمس
 محمـد تمـدن ـ    -غفوري ـ عزيز محمد رحيمي 

اصغر جعفري جزايري ـ خسرو مباركي ـ سـعيد    
چي ـ محمدرضا سـتوده    رهبري ـ عليرضا يراق 

ـ احمدرضا شعاعي ـ مهدي سميعي ـ ابوالفضل   
اياق ـ رشيد آهنگـري ـ محمـد تمـدن ـ        غزال

جمشيد ميرحيدري ـ يـونس رمـضاني ـ جـالل      
لي ابرندي ـ سياوش حسنوند ـ   فتاحي ـ محمدع 

 تـاكنون در مبـارزه   1350ايرج سليماني، از سال    
عليه امپرياليسم و ارتجاع و به وسـيله مـزدوران          

 . رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
 نژاد ي است كه دولت احمدني اتي واقعامام
 طي و شراي اجتماعني نام صندوق تامرييبا تغ

 عدالت وانين د آن، عملتيري مديالزم برا
 قرار ي آخوندي كاله شرعكيرا در مقابل 

 گذشته يهرچند در روزها. داده است
 بر عزل ي مبنمي از داخل رژييهشدارها

 از جمله احمد د؛ي به گوش رسيمرتضو
 ي ملتي امنونيسي عضو كمش،يخشاب

 يبرخورد با مرتضو": مجلس آخوندها گفت
گران  مدافعان آينده نظام را در مقابله با فتنه

 به دليل ياگر مرتضو. كند  يدچار ترديد م
 كه از نظام داشته مورد مواخذه قرار يحمايت

گيرد، نبايد در آينده انتظار دفاع از نظام را از 
  ".ديگران داشته باشيم

 مي قدرت در رژي فعلن كشاكش باندهااما
 باال گرفته و آنها گوششان ي اسالميجمهور

 كشاكش نكهيا. ستي حرفها بدهكار ننيبه ا
 ي و مجلس با دولت احمدييدستگاه قضا

 در تقابل دي شود را باينژاد به كجا ختم م
 منافع آن جستجو مي قدرت و تقسيباندها

  .كرد

گسترش تبعيض جنسيتي در 

 رشته هاي آموزشي
 

 زينت ميرهاشمي


