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  راني خلق ايی فدایکھاي چرسازمان
  و  دي گوی متي زلزله تسلاني قربانیبه خانواده ھا

  . زلزله زده خود بشتابندھناني ھم میاريحد توان به در  کند تا ی دعوت مرانياز مردم ا
  ١٣٩١ مرداد ٢١شنبه 

 
 

  زلزله آذربايجان و قدرت نيروي اجتماعي
  جعفر پويه

  
 درمقياس ريشتر شهرهاي اهر، ورزقان، هريس و دهات اطراف آن را لرزاند، به دليل مركزيـت آن                  6.3زلزله اي كه با شدت      

 1300 نفر كـشته و      180 هرچند آمار اوليه دولت حكايت از        .در بافت روستايي تلفات زيانبار جاني و مالي فراواني ببار آورد          
آگاهان منطقـه و كارشناسـان، آمـار واقعـي را بـسيار      . نفر زخمي داشت، اما افكار عمومي اين آمار را به هيچ وجه نپذيرفت  
  .باالتر از ارقامي دانستند كه دولت سراسيمه و با عجله اعالم كرده بود

 روز پس از زلزله اعالم كردند كه كمك به زلزله زدگان و آوار بـرداري پايـان يافتـه و بـا            به جز اين، مسووالن حكومتي سه     
راديـو و تلويزيـون رژيـم از    . ادعاي اين كه مسلط بر اوضاع هستند، كمكهاي خارجي براي مردم ايـن منـاطق را رد كردنـد       

اي در كشور روي داده و جـان و مـال هـزاران        لهپوشش خبري اين فاجعه سرباز زد و مقامات بلند پايه آن انگار نه انگار زلز              
  .شهروند در خطر افتاده، به كارهاي روز مره خود پرداختند

اما در اين ميان نيروهاي اجتماعي با سازماندهي سريع خود از همان ابتداي كار، به طور گسترده بـه كمـك زلزلـه زدگـان                
 وارد شدن عناصر سازمانده، به اين كمك رسـاني سـرو سـامان              اين نيروهاي امدادي با بكارگيري تجربه گذشته و       . شتافتند

  .بهتري دادند
  

  حكومت غير مردمي
آنچه بيش از همه در اين ميان چشمگير بود، عملكرد رژيم و پايوران آن است كه به خوبي ثابت كردند، مشكل مـردم و در          

مشكل رژيم در سوريه و عدم توجه بـه هـزاران           عمده كردن   . خطر افتادن جان و مال آنان برايشان كمترين اهميت را دارد          
شهروندي كه به علت تخريب خانه هايشان بي جا شده بودند و رها كردن مردم بي پناهي كه سرپناههايشان تخريب شـده                    

منهاي بي توجهي صدا و سيماي . بود، به امان خدا، چهره زشت و ضد انساني رژيم واليت فقيه را بيش از گذشته عيان كرد
به اين موضوع و بايكوت خبري آن، احمدي نژاد، رييس جمهـور بركـشيده خامنـه اي نـه تنهـا بـه مـردم زلزلـه زده           رژيم  

 روز قبـل،    40 به دليـل مـرگ مـادرش در          رييس جمهور سيرالئون   آذربايجان تسليت نگفت، بلكه انتشار پيام تسليت او به        
ولي فقيه و رهبر رژيم نيز همان روز وقوع فاجعه، در ديدار همين طور علي خامنه اي . موجي از خشم و نفرت را بر انگيخت

 مي نامند، سخنراني كرد، هـيچ حرفـي از زلزلـه بـه زبـان      "جمع دانشگاهيان"رسمي با عده اي كه منابع حكومتي آنان را     
 اين فاجعه، پيام او نيز همچون مجموعه حكومتيها پس از انتشار پيام تسليت بسياري از مقامات بين المللي در مورد . نياورد

اما مردم فاجعه ديده از اين پيام نه تنها استقبال نكردند بلكه خود را شهروندان درجه دومي دانـستند كـه                     . تسليت فرستاد 
  .ولي فقيه رژيم پس از رتق و فتق امور جاريش به آنان پرداخته است

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

دو روز پس از زلزله درحالي كه بسياري از روستاهاي دور دست به دليل مشكالت ارتباطي هيچگونه كمكي دريافت نكـرده       
اعـالم پايـان آوار بـرداري و امـداد          . بودند، مسووالن دولتي هالل احمر از پايان عمليات و نجات آسيب ديدگان خبر دادنـد              

رساني به صدها روستاي دور افتاده كه چشمان مردم در انتظار حداقل كمك دولتي بودند، آخرين تير بي اعتمادي آنـان را      
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گونه قطع اميد مردم از حكومت و فشردن دستان مردمي كه با جان و دل به كمك آمده و اين  . به شقيقه رژيم شليك كرد    
اگر تـا همـين   . به علت همين عملكردها مردم مناطق زلزله زده به طور كلي رژيم را بيگانه با خود يافتند.  شد بودند، قطعي 

چند روز قبل بـسياري     
از آنان در مورد تبعيض 
چيزي شـنيده بودنـد،     
حــــال ديگــــر مــــي 
توانــــستند تبعــــيض 
حكومتي و درجه بندي 
شهروندان و بي اهميت    
ــان نـــزد  دانـــستن آنـ
ــت  ــدعيان حكومــ مــ

اينــده خــدا بــر روي نم
زمـــين را بـــه خـــوبي 

  .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 بـسياري     
ن مي گويند به آنها از شهروندان قرار گرفت، وقتي خبرنگاري كه از او در مورد علت رد كردن كمكهاي خارجي، كه مسوولي    

هـركس  . احتياج ضروري داريم ... ما به كمك انساني و به امكانات به لباس گرم به پتو و              ":احتياج ندارند، پرسيد، جواب داد    
وقتي خبرنگار اصرا مي كند كه پس چرا كمكهاي خارجي پس زده شده  ".گويد گويد كه ما احتياج نداريم دروغ مي  كه مي 

 مـن نمـي   . يل سياسي پشت پرده و امور خارجي به نوعي است كه احتماال من هم خبر نداشته باشم                مسا":اند؟ او مي گويد   
  ".حتما چيزي بوده كه اين كمكها رو قبول نكردند. توانم در اين مورد دخالت كنم

  
با اين حساب مالحضات سياسي و ادعاي رژيم درمورد توانمندي خودش و مديريت عـالي بحـران، سـرعت عمـل و تـسلط                     
براوضاع، باعث مي شود تا كمكهاي انسان دوستانه بين المللي پس زده شوند و مردم محرومي كه هست و نيست شـان در                       

  .زلزله از بين رفته از همين حداقلها هم بي بهره باشند
 انتـشار  اين گونه رژيم نه تنها خبر رساني در مورد زلزله و خانه خرابي مردم را امنيتي مـي دانـد، بلكـه كمـك بـه آنـان و                    

  .اخبارش را نيز حذف كرده و براي امداد رسانهاي مردمي نيز مانع تراشي مي كند
. فشار مردم زلزله زده از يك طرف و خبر رساني و كمك گسترده مردمي از سوي ديگر باعث عقب نشيني رژيم مـي شـود                        

جواناني از چهار گوشـه كـشور در   . رسنداكيپهاي مردمي كه خود به سازماندهي پرداخته اند، يكي بعد از ديگري از راه مي    
حالي كه هيچ آشنايي با زبان و گويش آذربايجاني ندارند، وارد مي شوند و با تمام نيرو تالش مـي كننـد تـا انـدكي از آالم                 

  .مردم را كاهش دهند
د را بـه رخ مـي   شبكه هاي اجتماعي بار ديگـر كـار كـرد خـو    . عكسها و اخبار اين اكيپها به سرتاسر گيتي مخابره مي شود     

اكيپهاي مختلف از مناطق متفاوت با هم در ارتباط اند تا بتوانند كمكها را هرچه گسترده تر به دست مردم نيازمنـد    . كشند
  .برسانند

پس از اين درخشش جوانان و نهادهاي آنان كه خال وجود ارگانهاي حكومتي در اين گونه مواقع را پر كرده اند، علي خامنه  
اما فاصله نجومي ولي .  روز از وقوع زلزله روانه يكي از اين مناطق مي شود تا از قافله بيش از اين عقب نماند           اي پس از پنج   
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امر خود خوانده مسلمين جهان، با مردم زلزله زده، ترس و وحشت او از آنان و وجود يك ديوار حايـل بـين او و مـردم كـه        
و نمي شود، بلكه نشان مي دهد كه آخوند به مكنت رسيده حتا از نزديـك  توسط اطالعاتيها بوجود آمده، نه تنها چاره كار ا       

مردم به فاصله خود با خامنه اي بيشتر پي مي برند و علـت بـرج عـاج                  . شدن به مردم آسيب ديده كشور نيز هراسان است        
  .نشيني و عدم صدور پيام تسليت و سركشي دير هنگام را به خوبي با چشم خود مي بينند

  
  يت فقيهيمديريت وال

شيوه برخورد مقامات محلي و كشوري رژيم با اين مشكل و اظهار نظرهاي مختلف درباره آن، اعالم پايان عمليات و شـروع               
يعني رژيم مدعي . نشان از يك بهم ريختگي تمام عيار دارد... دوباره آن، پس زدن كمكهاي بين المللي و قبول مجدد آن و 

 تا اين بحران را به گونه اي آبرومند جمع كند، بلكه برخوردهاي متفاوت مديران آن نشان              مديريت جهان، نه تنها قادر نشد     
  .داد كه سيستم واليت فقيه فشل تر از آن است كه فكرش را مي كردند

در . در يك نگاه ساده به آمارهاي منتشر شده در مورد كشته شده ها مي شود اين بهم ريختگي را به خوبي مـشاهده كـرد                     
د و وزارت   نـ كمـي    اعـالم    تـن  252ها را      خبر داده، استانداري تعداد كشته     تن 227پزشكي قانوني از ثبت مرگ       حالي كه 

يعنـي  .  هم گفته شده اسـت تن 318در برخي منابع رسمي ديگر تا  .  ذكر كرده است   تن 310ها را     بهداشت هم عدد كشته   
چه چيزي جـز عـدم مـديريت    .  متفاوت منتشر مي كننديك سيستم، يك رژيم، منابع آن در مورد يك اتفاق، چندين آمار       

  صحيح و بهم ريختگي مي شود به اين موضوع اطالق كرد؟
تا آنجايي كـه مـن در   ":مسعود پزشكيان، نماينده تبريز در مجلس آخوندي در سخنراني خود در صحن علني مجلس گفت             

ار قرار دادند، اما عـده اي سـود جـو تعـدادي از ايـن                 هزار چادر را براي اسكان خانواده هاي آسيب ديده در اختي           8جريانم  
 اين نشان مي دهد كه برنامـه ريزيهـا بـه خـوبي     .به تبريز بازگرداندند و چادر در مناطق زلزله زده كم آمده است چادرها را 

  ".دنبال نمي شود و همانطور كه اذعان داشتم ما با ضعف مديريت روبرو هستيم
عده اي سود " اما كيست كه نداند منظور او از . زدي مقامات حكومتي را در لفافه بيان كندهرچند پزشكيان تالش كرده تا د

  . كه تعداد زيادي از چادرها را به غارت بردند چه كساني است"جو
 خوانده بود، امـا  "دروغگو"هرچند فالحي نيز ستاد مديريت بحران رژيم كه ادعا كرده بود به كمكهاي خارجي نياز ندارد را    

اينجاست كه مشخص مي شود به چه دليل مردم حاضر نيستند كمكهاي نقدي و جنـسي خـود بـه         .  همه ماجرا نيست   اين
بسياري به داليل مشابه استناد كردند كه سيل ماشينها به سـوي منطقـه              . زلزله زده ها را به ارگانهاي دولتي تحويل دهند        

كمك خود و دوستانش را با همه زحمات و مشكالتي كه دارد            زلزله زده روانه مي شود و هركس تالش دارد تا همان اندك             
مردم به خوبي به ماهيت رژيم دزد و غارتگري واليت فقيه آگاهنـد و بـه همـين دليـل كـوچكترين           . به دست مردم برساند   
  .اعتمادي به آن ندارند

  
  پاپوش دوزي 

 اند، مديريت منطقه را بدست مي گيرنـد و بـا   مردم و جواناني كه از طريق شبكه هاي متفاوت به سازماندهي خود پرداخته  
آنها كمكهـاي ارسـالي دوسـتان خـود از          . شور و شوق تالش مي كنند تا از امكانات سازمانهاي دولتي بهترين بهره را ببرند              

دولـت و  . مناطق مختلف را در مراكزي انبار كرده و تالش مي كنند به شيوه شايسته اي امـداد رسـاني را بـه پـيش ببرنـد           
گانهايي كه عربده هاي حمايت از مستضعفين جهان گوش فلك را َكر كرده، قبلن پايان امداد رساني را اعالم كرده اند، اما ار

پشت سرهم خبر مي رسد كه تعدادي جسد از زير آورا بيرون كشيده شده و حتا در مناطقي افرادي زنده از زير  آوار نجات  
  .پيدا كرده اند

خبـر رهـا كـردن      .  تعدادي از خبرنگاران متعهد به شغل خود اين اقدامات را پوشش مي دهنـد              شبكه ارسال خبر مردمي و    
مردم زلزله زده به حال خود توسط دولت و از راه رسيدن نيروهاي امداد رسان مردمي براي كمك به هم نوعان خود، حتـا                        
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توسـط  .  كه حال ديگر قافيه را باخته انـد       دولت و دستگاه مديريت بحران واليت فقيه      . تيتر يك بعضي از روزنامه داخل شد      
 "اقدام عليه امنيـت ملـي     " و   "همسو با ضد انقالب   "،  "سياه نمايي "روزنامه رسالت امداد رسانها و شهروند خبرنگاران را به          

در كجاي دنيا كمك به هم نوع و رسيدن به داد مردمي كه در اثر زلزله خانه هاي خـود را از دسـت داده و                    . متهم مي كند  
روزنامـه رسـالت بـا بـي     .  مي نامند و به باد فحش و ناسزا مي گيرد"اتهامات امنيتي"بدون آب و غذا و سرپناه مانده اند را    

شرافتي و بي وجداني، اقدامات شهروند خبرنگاران و مردمي كه براي زلزله زدگان دلـسوزي مـي كننـد و بـه كمـك آنـان                          
در زلزله آذربايجـان عـده      ": توصيف مي كند و مي نويسند      "زار مكاره دشمن  چوب حراج به امنيت ملي در با      "شتافته اند را    

اي ضد انقالب نيز تحت عنوان شهروند خبرنگار كه فاقد هر گونه اهليت سياسي و اجتماعي و صالحيت آكادميك و تجربي           
 را نـسبت بـه زلزلـه        نمايي وضع موجود دولـت      بودند در برخي شبكه هاي اجتماعي نظير فيس بوك فعال شدند تا با سياه             

  ".زدگان بي توجه نشان دهند
  

و اين گونه دولت از زبان مقاله نويس رسالت با هتاكي به مردم و كـساني كـه بـا خبـر رسـاني از وضـعيت زلزلـه زده هـا،                                
دروغگويي او را افشا و ديگـران را بـه كمـك رسـاني تـشويق كردنـد، آنهـا را مـتهم مـي كنـد و پنـد و انـدرز مـي دهـد                                     

  ".در حين باليا و فجايع طبيعي نمي بايست رو به روي دولت و اتاق مديريت بحران قرار بگيرندنگاران خبر":كه
. به زبان ديگر كساني كه اطالع رساني درست كرده اند، برخالف تصميم دولت عمل كرده اند و روبروي آن قرار گرفتـه انـد       

مراه هست و نيست خود و سرپناه شان از دست داده انـد  چون دولت مردم روستايي و زحمت كشاني كه عزيرانشان را به ه    
زيرا اين مناطق در ديدرس دستگاههاي تبليغاتي نيست و نمي شود آنها را روزي صد بار به رخ               . را شايسته كمك نمي داند    

 و مردم بي مرگ صدها روستايي. مجامع بين المللي كشيد و در رثاي دستگاه واليت فقيه مدح گفت و به به و چه جه كرد             
چيز براي دستگاه واليت فقيه و دولت امام زماني ارزش چنداني ندارد كه صدا و سيمايش بخشي از برنامه خود را به اخبار                        

به دليل اين گونه تفكرات است كه بعد از پاپوش دوزي روزنامه رسالت براي نهادهاي مردمي و . مصيبت آنان اختصاص دهد
اي اطالعاتي و سپاه به منطقه روانه مي شوند تا كنترل را بدست گيرند و قدرت خود را بـه              جوانان امداد رسان، سيل نيروه    

  .رخ بكشند
نيروهاي اطالعاتي و سپاه با مصادره اموال نهادهاي مردمي كه بـه منطقـه     . اما اين ورود ديرس دردي از رژيم دوا نمي كند         

اما برخورد زشت و زننده نيروهاي واليت فقيه كه مردم . گيرندرسيده و انبار شده، سعي مي كنند تا توزيع كمكها را بدست 
مردم بادرگير شـدن بـا ايـن        . را برده دستگاه خود مي پندارند، كار را بجايي رساند كه به سرعت به ضد خودش تبديل شد                 

وسط سپاه را گرفتـه و  نيروها و برخورد با كساني كه با مردم با زبان زور سخن مي گويند، جلو مصادره اموال از راه رسيده ت  
  .با آنها وارد زد و خورد مي شوند

وگو بـا خبرگـزاري مهـر          مرداد در گفت   25حسن قدمي، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، روز چهارشنبه          در اين مورد    
سـت  تالش براي توزيع در   "توسط نيروهاي سپاه در اين مناطق را        و مصادره اموال نهادهاي مردمي      آوري آذوقه      علت جمع 
سپاه پاسداران و هالل احمر و كميته امداد تمامي كمكها را جمع كرده تا به صورت واحـد  ": و گفت عنوان كرد"اين كمكها 

  ".به درستي توزيع شود
  

اما اين كميته امداديهايي كه با زور سپاه و نيروهاي اطالعاتي اموال نهادهاي مردمي را تصرف كرده اند نمي توانند از عهده               
مردم كه رفتـار    . كتك كاري و درگيري مردم با اين زورگوها به دليل نوع رفتار ناشايست آنهاست             . ست آنها برآيند  توزيع در 

غير انساني نيروهاي حكومتي را مي بينند، سعي مي كنند قبل از اينكه كمكهاي مردمي توسط سپاه و اطالعـاتي مـصادره               
يكـي از خبرنگـاران حاضـر در        . تصرف سپاه در اين اموال را بگيرنـد       شود، خود به آنها دسترسي پيدا كنند و اين گونه جلو            

روند، بـه خـاطر همـين مـردم      كنند بين مردم و مي آيند چند بسته پرت مي چون آقايان مي":محل در اين مورد مي نويسد  
  ".دها به انبارها و ذخيره شدن آن از سوي سپاه، آنها را بگيرن كمجبورند بروند با زور قبل از رسيدن كم
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وگـو بـا خبرگـزاري مهـر وجـود خـشم و               حسن قدمي، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، نيز روز چهارشـنبه در گفـت             
 بـا زور كمكهـاي مردمـي را غـارت             برخـي   مشاهده شده ؛  عصبانيت در مردم اين مناطق را تأييد كرد و در پاسخ به اين كه             

 ولي نيروي انتظامي صـحيح نيـست در         ،زيرا برخي عصباني هستند   توان نام اينها را زورگيري گذاشت         نمي": گفت ،كنند  مي
ــي    ــشنج مـ ــب تـ ــرا موجـ ــد زيـ ــه كنـ ــه مداخلـ ــرد    حادثـ ــي كـ ــار فرهنگـ ــصوص كـ ــن خـ ــد در ايـ ــود و بايـ   ".شـ

  
به زبان ديگر زور گويي نيروهاي دولتي و كتك زدن مردمي كه براي يك لقمه غذا در انتظار كمك حداقل هستند، آنهـا را               

مردم با كتك كاري متقابل و مصادره كمكهاي مردمي رسيده و اعمـال مـديريت خـود      .  نشان مي دهد   ناتوان از كار درست   
به همين دليل سپاه و نيروهاي اطالعاتي موقتن مجبور به عقب نشيني مي             . درسي از چگونگي رفتار و كردار به آنان دادند        

 تجديد قوا و بكار گيري عناصر تازه باز مي گردند و با اما اين عقب نشيني مصلحتي است، زيرا آنان به زودي و بعد از. شوند
دستگيري نيروهاي كمكي و جواناني كه به سازماندهي پرداخته و كمكهاي مستمري را كه ارسال مـي شـود را بـه خـوبي                        

  .توزيع مي كنند، منطقه را امنيتي كرده و تسلط به شيوه واليت فقيه با زور و سركوب را اعمال مي نمايند
  

  دي بدتر از بايكوتبازدي

بازديد علي الريجاني و تيم مجلسيهاي همراه او از منطقه نه تنها باعـث كـاهش آالم نـشد، بلكـه نهادهـاي حكـومتي كـه                         
مشغول امداد رساني بودند را نيز از كار انداخت و به آنان نشان داد كه رييس مجلـس و آيـت اهللا زاده مـدعي، چگونـه بـه                         

بخـش  . ورود علي الريجاني به منطقه دردسر بزرگي بـراي هـالل احمـر شـد              . ي مي كند  اوضاع مردم مصيبت ديده سركش    
پنج فروند بالگرد اختصاصي جمعيت هالل احمر كه به ":فارسي راديو بين المللي فرانسه از قول يكي از منابع خود مي گويد

 در اختيار او و تيم همراهش قـرار         جابجايي مصدومان و انتقال كمكهاي فوري اختصاص داشت از زمان ورود علي الريجاني            
 فروند بالگرد، خلبانهاي اختصاصي خود را به همراه داشتند و بـه همـين      5علي الريجاني و تيمش براي پرواز با اين         . گرفت

نيروهاي امدادي جمعيت هالل احمر نيـز نـاگزير شـدند بـراي انجـام      . دليل حتي خلبانان هالل احمر را نيز مرخص كردند 
 فوري خود در جا بجايي مصدومان و يا انتقال كمكها و اقالم فوري از آمبوالنسها استفاده كنند كه اين موضـوع   مأموريتهاي

  ".عالوه بر كند شدن عمليات امدادي هالل احمر، آنها را با مشكالتي ديگر نيز روبه رو كرد
ي از منطقه و استفاده از هلـي كـوپتر آنهـا،    يعني علي الريجاني حتا به نيروهاي هالل احمر نيز اعتماد ندارد و براي سركش          
حال چه تعداد نيروي امنيتي به قرق منطقه . پنج خلبان اختصاصي و نيروهاي تكنيكي پرواز اختصاصي به همراه برده است

  !پرداخته تا احتمالن كسي براي گفتگو و يا تماس با او و هيات همراهش نزديك نشود، خود آن را حدس بزنيد
  

شما چنين بازديدي و پرواز بر فراز منطقه تخريب شده، مي تواند دردي از اين مردم دوا كنـد؟ وقتـي الريجـاني    آيا به نظر  
حتا جرات نزديك شدن به مردم را ندارد و از سايه آنان نيز مي ترسد، چگونه مي تواند بفهمد وضعيت آنان چگونه اسـت و               

  مشكل و درد دل آنان چيست؟
شت از منطقه، الريجاني گزارش محرمانه اي در جلـسه غيـر علنـي بـه مجلـس مـي دهـد و دو          با همه اينها به محض بازگ     

  .كميسيون عمران و بهداشت را مسوول پيگيري و نظارت به كمك رساني و بازسازي منطقه مي كند
بازديد از فـراز   اما مي شود فهميد كه با       . اين كه الريجاني در گزارش خود چه گفته، چيزي از آن به بيرون درز نكرده است               

منطقه به عمق فاجعه پي برده و رها سازي اين مردم توسط دولت و عدم توجه ارگانها و نهادهاي مسوول به آنهـا را بـازگو                    
  .كرده است

به همين دليل است كه او چهار روز پس از وقوع زلزله همزمان با بازديد خود از منطقه بر خالف هالل احمر رژيم كه اعالم        
 " المللي نيست بين هايكزده، نيازي به كم ا توجه به توانايي جمعيت هالل احمر در پوشش امدادي مناطق زلزلهب"كرده بود 

  ".از كمك هر كشوري كه بخواهد به زلزله زدگان استان آذربايجان شرقي كمك كند، استقبال مي كنيم":او گفت
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اكنـون در ايـن شـرايط آمـاده دريافـت           ": گفتـه بـود    روز قبل از الريجاني، محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي نژاد نيـر           
  ".كمكهاي كشورهاي مختلف به زلزله زدگان شهرستانهاي اهر، ورزقان و هريس هستيم

چه شرايطي تغيير كرده كه اكنون رژيم آماده .  چه چيزي است"اكنون در شرايطي هستيم"معلوم نيست منظور رحيمي از 
تا از قبل از اين، وضعيت چگونه بود كه مردم در زير آوار مانده و زنده هاي خانه پذيرش كمكهاي بين المللي شده است؟ و       

  .خراب و گرسنه و تشنه و مصيبت ديده را رها كرده و ادعا كردند كه نيازي به كمك خارجي ندارند
  

  نمايش قدرت نيروي اجتماعي

 اما به گواه كساني كه از منطقه بازديد كرده       .هرچند هنوز آمار دقيقي از كشته و مجروح شدگان اين زلزله در دست نيست             
اند، بعضي از روستاها صد در صد تخريب شده اند و همان سرپناه اندك خشت و گلي مردمي كه كشاورز و دامدار هـستند                        

 ميليون تومان كمك بالعوض براي خانواده هاي آسيب ديده، نمي تواند دردي از  2ادعاي دولت در مورد     . از بين رفته است   
واقعن با چنين مبلغي مي توان چند پاكت سيمان براي ساختن يك سرپناه كوچـك كـه مناسـب يـك                     . ين مردم دوا كند   ا

  خانواده روستايي باشد خريد؟
 درصد به مردمي كه همه هست و نيست خود را از دسـت داده انـد، چگونـه بايـد                    4 ميليون تومان وام با بهره       12پرداخت  

  ز پرداخت اين وامها را به دليل درآمد ناچيز خود خواهند داشت؟جبران شود؟ آيا آنها توان با
همـانطور كـه در     . از قبل مشخص است كه اين مصوبه دولت و ادعاهاي پوچ آن نمي تواند كاري براي مردم منطقـه بكنـد                    
شي ندارند نيز نمي وانفساي مصيبت، دولت و رژيم آنها را رها كردند، اكنون نيز اين تبليغات و توسل به اعدادي كه هيچ ارز

  .تواند كارگشاي مردم باشد
اما بيش از همه آن چيزي كه در اين ميانه خود نمايي كرد، قدرت مـردم، بـسيج سـريع و ارسـال مـستمر كمكهـا توسـط         

ايـن  . وقوع اين زلزله اثبات كرد كه نيروي اجتماعي مردم ايـران از قـدرت بـااليي برخـوردار اسـت     . خودشان به منطقه بود  
توانمند مي تواند به سرعت دست دولت و رژيم دروغگو را رو كند و با اطالع رساني دقيـق و سـازماندهي گـسترده،                        نيروي  

اين همان نيرويي است كه مي تواند در مواقـع  . خود بجاي دولت و دستگاههاي عريض و طويل آن، به انجام وظيفه بپردازد  
دشمني وزارت اطالعات و سپاه با آنها، تنها . شكلترين كارها بر آيد   حساس وارد ميدان شود و با سازماندهي خود، از عهده م          

دستگاه داغ و درفش و سركوبگر رژيم واليت فقيه از ايـن            . به دليل كمك رساني و دستگيري از مردم مصيبت ديده نيست          
يدانها خود را آبديده وزارت اطالعات مي هراسد كه اين نيرو در اين م. نيروهاي جوان و قدرت سازماندهي آنان وحشت دارد 

به اين دليل است كه با يورش به مركز تجمع و مصادره مخازن كمكهايشان، اقدام بـه  . تر كرده و براي روز مبادا آماده باشد   
  .دستگيري آنان مي كند

ـ                 ان را فحاشي روزنامه رسالت به شهروند خبرنگاران به اين دليل است كه دست دستگاه دروغ پراكني رژيم را رو كـرده و آن
اينان مي دانند كه از اين به بعد ديگر هرگز نخواهند توانست دست به جنايات ضد انـساني   . پيش چشم جهانيان رسوا نمود    

  .بزنند و با بايكوت خبري آن، اجازه نشت خبر اعمال خود را ندهند
 اين سـركوبگران هـستند كـه از    از اين به بعد. قدرت نيروي اجتماعي مردم در زلزله اهر، هريس و ورزقان به نمايش درآمد     

اين نيرو بـا تجربـه انـدوزي و بـاال بـردن تـوان سـازماندهي و        . وحشت اين نيروي بالفعل و بالقوه ديگر خواب راحت ندارند    
تمام قدرت قهاره نيروهاي سركوبگر رژيم واليت فقيه در مقابل يك . جابجايي سريع، خود را براي روز مباداد آماده مي كند      

  .نيروهاي جوان، از حركت باز خواهند ماند و مقهور توان، شهامت و شجاعت آنان خواهد شدكرشمه اين 
  

  د خلق با آدرس زير تماس بگيريدبراي اشتراك نسخه چاپي نبر

nabarad@iran-nabard.co  
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  !مي دو جانبه بشتابانيقربان ،ي هموطنان آذرياريبه 
  يدي جداليل

  
   مرداد23دوشنبه ...  خبريفراسو
 ايـ ه زلزلـه جـان باختـه و     در اثـر حادثـ  ي شرقجاني محروم اطراف اهر در استان آذرباي نفر از هموطنان در روستاها     صدها
 انتـشار   ي مجـاز  ي و شبكه ها   ي خبر يتهاي گذاشت، به سرعت در سا     ي بر جا  ياريخبر زلزله كه تلفات بس    .  شده اند  يزخم

 نيـ  سـاعت پـس از وقـوع ا   18امـا تـا   .  شدلي جهان تبدي خبريا اخبار شبكه ه ني به مهمتر  كساعتي و در كمتر از      افتي
  . كردي از پوشش اخبار آن خودداري اسالمي جمهوريماير مانده بودند، صدا و س آواري كه مردم زيفاجعه، در حال

 لرزه در اطراف اهر     ني، زم 23 مرداد   22 شنبه   قهي دق 21:40 تا ساعت    قهي دق 16:53 ثبت شده، از ساعت      ي لرزه ها  براساس
.  بوده اسـت   شتري ر 3 آن   ني كمتر  و شتري ر 6.2 ي لرزه ها به بزرگ    ني ا نيتري رخ داده است كه قو     ي شرق جانيدر استان آذربا  

تا كنون فرمانـدار شهرسـتان ورزقـان از         .  گشته اند  ي نفر زخم  2600 و   خته نفر جان با   300 از   شي حادثه تا كنون ب    نيدر ا 
 كه در كمتر نقـاط  ستي درحالنيا.  ندارد، خبر داده استمارستاني بكي ي شهرستان كه حتني اي روستا12 كامل   بيتخر

  .  گذاردي مي بر جايني تلفات سنگني چنيرشتي ر6جهان زلزله 
 نيـ  ا انيـ  به قربان  ي و مال  ي خسارات جان  لي دال ني از مهمتر  عي سر ي و امداد رسان   ي فور ي خبر رسان  رانه،يشگي اقدامات پ  عدم

 ي نمونه عالوه بر عدم پوشـش خبـر  يبرا.  مشكوك و شرم آور است    اري حادثه بس  ني به ا  ميدر واقع، واكنش رژ   . حادثه است 
 ي روزنامـه هـا    ما،يط صدا و سـ    توس

ــومت ــانيك" يحك ــالت" و ه  از "رس
  پوشش اخبار مربوط به زلزله

 "هـان يك"روزنامه  .  كردند ي خوددار
 خود را به اخبـار      ي خبرها ي اصل ريت

  . اختصاص دادهيمربوط به سور
  
ــسوي از ــه رژ ك ــت ك ــن اس ــ روش  مي

 همــــواره از ي اســــالميجمهــــور
 هـراس  گريكـد ي مردم بـا    يهمبستگ
 سـكوت   گـر، ي د ياز سو . تداشته اس 

 تي شده، وضع  يمشترك و سازمانده  
 است  ي اگر چه مانند جوك    يدي اهللا سع  تي امام جمعه قم، آ    يتراوشات فكر .  گذارد ي م شي را به نما   مي رژ ينابسامان و بحران  

 خواستار  ي و . باشد زي حادثه گذشت ن   ني ساعته در اعالم ا    ني تواند انعكاس آنچه در پچ پچ چند       ي اما م  ست،ينكه خنده دار    
 لـرزه بـوده كـه    ني زمجان،ي حادثه آذرباني حساس واقعا اتي موقعنيدر ا" نندي دانشمندان شده است تا بب  ي از سو  قيتحق

  . "ياسي زلزله سكي اي ي نوع حمله نظامكي زميوني از طرف استكبار و صهاي است، ي حجابيسرمنشا آن فساد و ب
 ،ي همكـار  ،ي ندارد، مردم به كمك رسـان      متي جز حفظ قدرت به هر ق      يرگي د ي مشغله فكر  ي اسالم ي كه جمهور  ي حال در
 در ارسـال    ري و تـاخ   يتـوجه  ي ب ،يآمد   حادثه به ناكار   ني ا اني قربان يها  خانواده.  شتافته اند  ي هموطنان آذر  ي و دلگرم  ياري

  . د اعتراض كرده انزي و رفتار خشونت آمهي اوليكمكها
 كند تا حـد     ي دعوت م  راني و از مردم ا    دي گو ي م تي زلزله تسل  اني قربان يانواده ها  به خ  راني خلق ا  يي فدا يكهاي چر سازمان
  .  زلزله زده خود بشتابندهناني هم مياريتوان به 
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  يري تلكه گ،يجنگ زرگر: جانيدستور كار زلزله آذربا
  منصور امان

  
   مرداد24. سه شنبه.. خبريفراسو

 زلزلـه روز  ه،يـ  زاو نيـ از ا .  با شور و نشاط آغاز شده است       جاني آذربا  زلزله زدگان  ني قُدرت در زم   يونهاي باندها و فراكس   نزاع
 از جنگ   يگري د كي ده ها هزار نفر همراه شده، به شتاب به نمونه كالس           ي برا ي هنُگفت ي و مال  ي كه با خسارات جان    كشنبهي

  . استدهي گردلي تبدگري دي از سوي جناحني بيري گتلكه و كسوي از "نظام" مصالح ي برايزرگر
 خـط  ي روي حكـومت ي اُرگانها و دستگاه هـا وران،ي پا،يعي فاجعه طب ني ابعاد گُسترده ا   دني پس از آشكار گرد    ي كوتاه مانز

دل شـناخته شـده نـزد     كيـ  نيـ ا.  زلزله زدگان كوك شدندي اشك تمساح برا   ختني و ر  ي به كوتاه  گريكديمتهم كردن    مـ 
 ني خـود و همچنـ     ني بـ  ي در جنجال و گردو خاك نزاع لفظـ        ع بردن اصل موضو   هي به حاش  ي برا ي اسالم يحاكمان جمهور 

 شـدن پرونـده   يگاني و باشيپروسه گُشا.  طرف مقابل استي اقتصاداي ياسي زدن س  غي ت ي آمده برا  شياستفاده از ُفرصت پ   
ز آن، در قالـب   ي منـافع ملـ  هيـ  اقدامات عل ،ياسي س يتهاي جنا ،ي اقتصاد يهايتي كفا ي ب ،ي مال يهايي رسوا هيُكل نيهمـ  و جـ 

  . به گردش افتاده استويسنار
 ندهي نما كي بازتاب خبر زلزله پرداخته،      ي چگونگ لي به دل  ي دولت ونيزي مجلس مالها به انتقاد از تلو      زي ن نكي راستا، ا  ني ا در

 بر منـصب  هي فقي نژاد، گُماشته ولي احمدي سفر آقااني را افشا كرده است، اُصولگراي شدن هشت هزار چادر امداد   دهيدزد
 عمل نكـردن دولـت بـه وعـده مقـاوم      لندي ماگري دي سووال برده اند، عده اري را زامي اني به عربستان در اي جمهور استير

  .ندي گوي سخن م" بحرانتيريضعف مد" از گري دي شوند و برخادآوري روستاها را يساز
 پرتاب كرده اند، نشان    گريكديدرت به سمت     ُق يونهاي كه باندها و فراكس    يگري د ي و سرنوشت پرونده ها    خچهي به تار  ينگاه

 از آن تا اندازه     ي اما گرد و خاك ناش     ست،ي ن ادي چندان ز  ي موضوع اصل  ي برا هايري گ قهي انتقادها و    ني ا ي دهد ارزش عمل   يم
  . كندتي تواند كفاي مزي مي موضوع روش به چشم جامعه و پوشدني خاك پاشي برايا

 فاجعه بار ده هـا  تي آن هستند، وضعي برا ي در حال پوشش ساز    زاني حكومت عرق ر   وراني كه هم اكنون رهبران و پا      آنچه
 حادثـه   نيـ  اسـت كـه ا     يجي آثار و نتا   تيري در مد  "نظام" اري تمام ع  ي و ورشكستگ  ييهزار نفر در مناطق زلزله زده و ناكارا       

  .   داشته استي آنها در پي برايعيطب
  

 تحو,ت انق*ب ضد ديکتاتوری مردم سوريه
 

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

  
احتمـال و تهديـد چنـين    . دخالت نظامي غرب در ليبي مباحث جنجال برانگيزي را در بين چپ جهـاني بـه ميـان كـشيد           

 حجـاب،  ضبـا فـرار ريـا   . ده اسـت بار ديگر سبب اختالف نظر و روي ميز قرارگرفتن اين مبحث شـ            دخالتي در سوريه يك   
جنـگ بـين ارتـش    . نخست وزير سوريه و پيوستن وي به مخالفان بشار اسد فصل تازه اي در اين ميدان گشوده شده است              

صراحت روشن كرد كـه تـا آخـرين قطـره     ه رژيم اسد نيز از همان آغاز ب      .  سوريه همچنان ادامه دارد    "ارتش آزاد "سوريه و   
اين شرايط مخالفان را   .  همين رو، ديكتاتور سوريه به كشتار و جنايت همچنان ادامه مي دهد            از. خون مقاومت خواهد كرد   

با .   به مقاومت ادامه دهند     نيروهاي نظامي بشار اسد   برآن داشت كه سالح بدست گيرند تا بتوانند در برابر حمالت مرگزاي             
فعاالن چپ در چنين شرايطي مباحثي را مطرح        . رده است حال عدم تعادل قوا مخالفان را نيازمند به پشتيباني غرب ك           اين
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پرسشهاي گوناگوني پيش روي چپ جهاني در اين رابطه قرار گرفتـه            . مي كنند تا راهنماي عمل براي فعاليتهاي آتي باشد        
؟ آيـا   آيا  نيروهاي چپ بايد از دخالت ناتو و غرب در پشتيبانيهاي هوائي و غيره به مخالفـان سـوريه حمايـت كننـد                       . است

افغانستان و عراق بشمار بياورنـد؟  آيـا مخالفـت بـا همـه        فعاالن ضد جنگ  مي توانند چنين دخالتي را همچون جنگ در           
اعمال امپريالستها هميشه خوب است يا شامل استثنا نيز مي شود؟ آيا عمو سام بدون گرفتن امتيازي به يك انقالب يـاري       

   كنيم؟مي رساند؟ چگونه تضاد ها را اصلي و فرعي
  .استنوشته زير گزيده اي  است از برخي از نظرات و ديدگاههاي مطرح كه نمونه اي از بحثهاي كلي در اين زمينه 

   
افغانستان و عراق مقـاالتي در       است كه پيرامون مخالفت با اعدام، جنگ در       فام بين، يك فعال سرشناس سوسياليست       
فام كه  نخست موضع مخالفت با دخالت نظامي غرب .  وي منتشر شده استنشريات گوناگون از جمله مانتي ريويو انالين از

. در ليبي داشت، بعد ها تغيير موضع داد و اعالم كرد كه در شرايط موجود چپ بايد از جنگ ناتو در ليبي حمايت مي كرد                        
 امپرياليسمها راه را اشـتباه  كه ضد زماني" با عنوان "نورت استار"فام بين طي مقاله اي در ماه ژوئيه سال جاري در نشريه           

آنرا پر اهميت و ضروري توصـيف مـي           از دخالت ناتو  براي پيشرفت انقالب ليبي عليه قذافي حمايت مي كند و              "مي روند 
وي اكنون نيز بر اين باور است كه امروز نيز چپ بايد همين موضع را براي پيشبرد انقالب و پيروزي مردم عليه رژيم                       . كند

داشتن مكانيزم برخورد متغير نسبت به عمو سام در خارج "طور كلي ه او معتقد است كه ب. سوريه داشته باشدبشار اسد در 
يك واكنش . مخالفت با مكانيزم عمو سام درحالت معمول كار درستي است": و در اين باره مي نويسد   "از مرزها مثبت است   

 بـه   "كمكهـاي انـساني   "نتون نيروهاي نظامي را به بهانـه        بوش پدر و كلي   .  رو به كاهش داشت    90مترقي است كه در دهه      
با اهـداف   گاه، بوش پسر نيز آن.  پيش رفتند2000بدين منوال تا سال  لي، هايتي و كشورهاي بالكان مي فرستادند و      اموس

 . مخالفت با جنگ واكنشي مترقي بود. امپراطوري سازي به افغانستان و عراق حمله كرد
واكنش مترقي به هر حركتي كه  آمريكا خارج از مرزهـا مـي   .  است دليل ندارد هميشه خوب باشد   اما هر چه معموال خوب    

كه امپراليـسم آمريكـا در خـصومت بـا بهـار       زماني. "مترقي"كند وقتي صحبت از بهار عربي مي شود همه چيز هست جز       
  از امپرياليسم نداشت، اما به محض آنعربي و مخالفت با  قذافي و اسد در صندلي عقب نشسته بود،  چپ در غرب گله اي          

انقالبيون سوريه و ليبي از امپريالسيت خواستند با حمالت هـوائي  از مبـارزه آنهـا حمايـت كننـد، دسـت بـه شـكايت                  كه  
انقالب بله، دخالت نظامي "يا بهتر بگويم شعار  در اين شرايط، عليه دخالت نظامي بودن، عملي ضد انقالبي است          . برداشتند

  .بديل مي شود به شعاري تخيلي، انتزاعي و بي مصرف ت"نه
قدر ضعيف بودنـد كـه نتوانـستند تـاثيري در       اگر بگوئيم ليبي شانس آورد كه مخالفان دخالت نظامي در كشورهايشان آن           

   .صورت ليبي امروز به سرنوشت سوريه دچار شده بود زيرا در غير اين. تصميم ناتو و غرب بگذارند، نادرست نگفته ايم
  

هر حال از دخالت نظامي امپرياليستي براي پيشبرد مبارزه خود سود جويند ه  مي گويد، انقالبيون عرب مي توانند بنيفام ب
وي براي اثبات نظر خود اشاره  مي . و متذكر مي شود كه اپوزيسيون ليبي  دخالت خارجي را به نفع خود خاتمه داده است

كه  دولت ليبي با اراده مـستقل خـود از اسـتراد              نمونه ديگر آن   در ليبي ايجاد نكرد و    كند كه ناتو در خاتمه پايگاه نظامي        
 مـا در واقـع    ؛فام از آن هم فرا تر مي رود و مي گويد. پسر قذافي به دادگاه بين المللي جنايت عليه بشريت خود داري كرد     

الت هوائي به مبارزه مسلحانه مبـارزان ليبـي در        كه جبهه متحد ناتو با حم      كسب آزادي سياسي تازه در ليبي و اين        بايد از 
  . زمين ياري رساند، ابراز خشنودي كنيم

  
 نظـرات فـام را بـه        "معناي ماركسييـسم  "پال دوماتو، سردبير نشريه سوسياليست بين الملل و نويسنده كتاب           

يسم را به يك چشم نگريسته،      فام در ادعاي خود همه چپهاي ضد امپريال       : وي مي گويد  . را نقد مي كند    چالش گرفته و آن   
اي ضد امپرياليست استالينستي كه از قذافي حمايت كردند و امـروز نيـز از رژيـم وحـشي اسـد در سـوريه               هاز جمله گروه  
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، "راه بروند و در عين حال آدامس هم بجوند"اما ضد امپرياليستهاي اصولي زيادي هستند كه مي توانند       . حمايت مي كنند  
بي و سوريه عليه رژيمهاي ديكتاتوري حمايت و هم با دخالت نظامي امپرياليسم آمريكا و متحـدين آن                  هم از انقالبها ي لي    

ن را از دست نداده ايـم و امپرياليـست را بزرگتـرين دشـمن  انقالبهـاي بهـارعربي و          اهنوز برخي از ما عقلم    . مخالفت كنند 
  .حاكميت ملي در خاورميانه مي شناسيم

گونه نقد   اين"ناتو افراد غير نظامي را هدف قرار نداده" بمباران ناتو در ليبي  كه مدعي شده است           پال نظر فام در دفاع از     
عمليـات را بـسيار دقيـق    مـا  "البته  ناتو هم همين ادعا را دارد، آندره فوق راسموسن، دبير كل نا تو هم مي گويد          :مي كند 

) فعال سياسي و نويـسنده    (اين درحاليست كه  طارق علي       . "طوري كه تلفات ثبت شده اي وجود ندارد       ه  انجام مي داديم ب   
طبـق  .  هزار نفر كه در بمباران نـاتو در ليبـي كـشته شـده انـد، مـي دهـد           20از قول يك مقام رسمي انگليسي گزارش از         

  . ده اند سال بو18 نفر كشته شده اند كه نيمي از آنان زير سن 72 سايت،  8تحقيقاتي از جانب ديدگاه حقوق بشر تنها در 
طور تاريخي بمباران هوائي ابزاري براي جنگ بين قدرتهاي بزرگ با يكديگر يـا عليـه كـشور هـاي     ه ب:پال دوماتو مي گويد   

ضعيف تر و يا عليه جنبشهاي انقالبي مانند ساموسا در نيكاراگوئه يا اسد در سوريه است و نه از سوي يك جنبش انقالبـي                        
  .مبارزه مي كندكه براي تغيترات اجتماعي بنيادي 

كه از  كه امپرياليست چقدر نفوذ بر حاصل يك انقالب داشته باشد تا اين          بحث در مورد اين   : پال در جاي ديگري مي گويد     
وي با ياد آوري نقـل قـولي ازفـام بـين، در             . امپرياليست خواسته شود كه دست به دخالت نظامي بزند امري جداگانه است           

كه چيزي بگيرد به كسي چيزي نمـي         وقت بدون آن   عمو سام هيچ  " رب بود و گفته بود    كه مخالف دخالت نظامي غ     زماني
 براي  "ما بايد هر چه در توان داريم بكار بريم        ": چطور است كه امروز  با تغيير موضع خود مي گويد          ؛  ، سوال مي كند   "دهد

   دخالت كنند؟"انقالبات ديگران" تا در "دولتمردان كشور خودمان" تشويق
ول ئامپرياليـسم كـه مـس    وقـت از   جالب است كه يك نفر ادعاي ماركسيست بودن داشته باشد، آن        ؛دامه مي گويد  وي در ا  

، مرزهاي آنان را بهم ريخته و طرح ريـزي مـي   كندبسياري از نابسامانيها در خاورميانه است، ذخاير نفتي آنان را غارت مي    
ن و يـاري  انان شوريده اند، حمايـت مـي كنـد و آنـان را متحـد           كند و از ديكتاتورهاي خشن، كساني كه مردم عرب عليه آ          

  .دهندگان مردم عرب بداند
  

وقتـي  وي چپ را سرزنش مي كند و معترض است كه چگونـه              .با يك  پرسش موضع خود را روشن مي سازد         فام بين اما    
كه به  جاي اينه و دزديده شد، ب ها در اسمان ليبي پرواز كردند غرب بد شد و گفته شد و ادعا شد انقالب توسط نات 16اف  

ميزي كنترل را بدست گرفته؟ اين در حالي بـود كـه  چـپ در غـرب بـه             آطور موفقيت   ه  كه ناتو ب   شواهد نگاه كنيم و اين    
 سـر  "نه به قذافي و نه بـه انقـالب      "، و   "جنگ داخلي "،  "زمستان ليبي "بيراهه كشاندن افكار پرداخت، شعارهائي همچون       

گونه بـود كـه  راه بـراي          اين. قالب ليبي را تضادهاي بين المللي، ارتش، قومي، و غيره  خطاب مي كردند             حاال ديگر ان  . داد
  . ادعاهاي اسد نيزباز شد

طور مدام حرفهاي خود را تكـرار مـي كننـد    ه اين عده مانند صفحه خط دار ب      : وي در انتقاد به پيروان اين نظريه مي گويد        
فام اين بخش از چپ را به سگ پاولو تشبيه مي كنـد كـه   . قعه اي توجه داشته باشند  كه به شرايط مشخص هر وا      بدون ان 

امـا خـالف   . "آنها ليبي را با افغانستان و عراق يكي فرض كردند". هر وقت زنگ زده مي شود فكر مي كنند غذا آماده است      
  . ليبي در دست انقالبيون باقي ماند"ضد دخالت نظاميها"ادعاهاي 

تـاريخ مختـصري از ضـد       : شورشـيان آمريكـائي   "تانيائي ريچارد سيمور، نويـسنده كتـاب        سوسيايست بري 
  .  طور مشروح به مبحث باال پرداخته استه ، طي مقاله اي ب"امپرياليسم آمريكائي
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تنها دو ماه پيش ريچارد سيمور در يك گردهمـايي در واشـنگتن بـراي    . يك توضيح پيش از طرخ نظريه وي ضروري است 
سازمان عفو بين المل . (اب خود به سازمان عفو بين الملل به خاطر حمايت از ناتو در افغانستان شديدا انتقاد كردمعرفي كت 

  .)  در يكي از بنرهاي تبليغاتي خود از ناتو به خاطر نجات زنان افغان حمايت كرده بود

كساني كـه مبـارزات در سـوريه را پيچيـده           من  : ، مي گويد  " سوريه و ضد امپرياليسم      "ريچارد سيموردرمقاله اي با عنوان    
بلكـه مجموعـه اي از موضـوعات در آن          . زيرا آنجا تنها يك جريان مشخص وجـود نـدارد         . توصيف مي كنند درك مي كنم     

اين فرايندي است كه . "مبارزه اي است  توده اي، متنوع، ناهمگون، رنگين كمان و به ظاهر پراكنده"دقيقا،  . دخيل هستند 
) به زبان طبقاتي، مبارزه كارگران عليه سـرمايه داري دولتـي و طبقـه حاكمـه               (مبارزه مترقي عليه ديكتاتوري     نه تنها يك    
 كه مشتاق انقـالب  "تعصبات، توهمات ارتجاعي، ضعفها و اشتباهات كارگران و همه عناصر ستمديده و ناراضي           "است، بلكه   

عد ملي، ابعاد ديگري همچـون تـضادهاي         است كه عالوه بر ب     در عين حال، اين مبارزه اي     . هستند نيز بخشي از آن هستند     
تضاد هاي داخي مانند انشعاب در ميان طبقه حاكمه پيرامون اصالحات نئو ليبرالي، اخـتالف               . منطقه اي و جهاني نيز دارد     

 ماننـد  ،هاي منطقـه اي سمبين سنيهاي ثروتمند و فقير، شكسته شدن  همبستگيهاي اجتماعي و غيـره همـراه بـا ديناميـ                  
مبارزات كردها يا وهابيهاي عليه شيعه كـه در واقـع درگيريهـاي امپريايـستي بـراي آن تعـين تكليـف مـي كننـد، ماننـد                     

مسائل مربوط بـه   طور اعمال ضد انقالبي عربستان سعودي و دشمنيهاي آمريكا و روسيه و يا رقابت هاي منطقه اي، همين 
  . تركيه زير پوشش نو اوتومانيسم، در آن دخيل هستندشوراي همكاري خليج  و طرح رهبريت منطقه اي 

همه آنچه كـه در رابطـه بـا آن قـرار مـي          . اين البته يك موقعيت انقالبي است كه مانند همه انقالبها داراي يك بعد نيست             
جـاعي از   جنبه جنايتكارانه، درهم شكستگي اجتماعي و تمايل به بـي عملـي و يـا ابهامـات ارت                 . گيرد، لزوما مترقي نيستند   

. همين دليل است كه داشتن  استراتژي و نماينـدگي سياسـي بـسيار اهميـت پيـدا مـي كنـد                     ه  ب. جانب برخي وجود دارد   
روشن است كه . عنوان چپ غربي نيز از همين موضوع سرچشمه مي گيرد      ه  اختالفات نظري موجود در بين ما ب       جدائيها  و  

سطيني نيـز   لـ در عين حال، آنها به سـازمانهاي ف       .  انعكاس پيدا مي كند    اين اختالفات در مبارزات مردم سوريه نيز تا حدي        
بيش از نيم ميليون فلسطيني آواره در سوريه و تحت ستم اسد زندگي مي كنند و بهمين دليل اسـت كـه        . نظر مي افكنند  

  . حماس نيز موضع ضد اسد مي گيرد و برخي از فلسطينيها به انقالبيون سوريه مي پيوندد
بلكـه  . اكنون بحران جهاني تنها بحران سرمايه داري و يا طبقات حاكمه  و يا رژيمهاي عهـد عتيـق نيـست                   : ويد وي مي گ  

اين هماني است كـه  . . همچنين بحران طبقه كارگر، چپ، جنبشهاي مسلحانه، و احزاب پا بر جاي و سازمانيافته نيز هست             
  .ن است كه ما چگونه با اين موقعيت تازه برخورد مي كنيماكنون مهم اي.   استما توضيح دادهه رياليسم تاريخي باتم
  

  ازهمه مهمتر  ؛وي مشكل اصلي چپ را كوتاهي  در بررسي تضاد مشخص در شرايط مشخص توصيف مي كند و مي افزايد                   
 چند در اصلي و فرعي كردن تضاد ها، به. چپ تالش نمي كند كه تضاد ها را دسته بندي كرده وبه اصلي ترين آنان بپردازد

  :نكته بايد توجه داشت
هر كس حتـي    . يكديگر جدا كرد   حمايت  كنندگان آن از     كه بايد بحث جنبش ضد جنگ را با انقالب سوريه  و            نخست آن 

 .كمي توجه كند مي بيند چپهاي ضد جنگ اكنون از انقالب سوريه حمايت مي كنند
 اما در شرايط موجود نبايد در اين مورد زياده          ،نه دارد  كه امپرياليسم نقش مركزي در خاورميا       است كه اين درست   دوم اين 

را  ولي بايد بدان از اين زاويه نگريست كه آن. وردآاگر چه درست است كه آمريكا مقداري منافع در ليبي بدست      . روي كرد 
اين .  مايه گذاشتامپرياليسم با دخالت نظامي براي انقالب ليبي از خود    . در جريان يك پروسه انقالبي در ليبي بدست آورد        

 كه از راديكال شدن انقالبها در خاورميانه جلوگيري كنـد و دوم ايـن   اول اين . هم بدين دليل بود كه  آمريكا دو هدف دارد         
رفورمهاي تـدريجي حمايـت كـرده و         كه از ميدان تحرير ياد گرفت بهتر است تا دير نشده در سمت تحوالت قرار گيرد، از                

  . خود در مديريت جا باز كندبراي افراد مورد اعتماد 
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اگر چه  . سيمور مي گويد، اگر بگوئيم تضاد اصلي با امپرياليسم است، مبارزات مردم عليه حكومت به حاشيه رانده مي شود                  
تضاد با امپرياليسم و تضاد بين امپرياليستها وجود دارد اما ديكتاتوريهائي نيز وجود دارند كه براي حفظ قدرت از اشـكال و                    

از اين روست كه زنجيره اي از مبارزات رهائي بخـش از غـزه تـا آتـن شـكل                    . نا عادالنه عليه جامعه استفاده مي كنند      ابزار  
  . گرفته است

چپ بايـد بـا انقالبيـون سـوريه كـه از        و،برخي مي گويند ما بايد از انقالب دفاع كنيم اما با دخالت نظامي امپرياليستها نه             
به اين عده بايد گفت كه تاريخ انقالباتي كه سالح از امپرياليستها گرفتند . كند مخالفت كندامپرياليستها سالح دريافت مي   

حـال ايـن انقـالب تـا كنـون       با ايـن . اگر مي خواهي بجنگي مسلم است كه بايد سالح ات را از جائي بگيري     . طوالني است 
  .  است آوردهسالحي از امپرياليست نگرفته، همين مقدار كم را هم از بازار سياه بدست

   
  : جمعبندي

 تيدرمورد هر دو كشور، ليبي و سوريه،  چپ در غرب اشتباه  مي كند كه پرنسيبهاي ضـد امپرياليـس                    : فام بين مي گويد   
كمك رساني به انقالبها و تحوالت انقالبي  بـا همـه اشـكال آن               .  خود را به وظايف انترناسوناليسم خود ارجحييت مي دهد        

ما  كه همه اشكال مبارزه  را قبول داريم  يا بايد اين را بپذيريم و يا ايـن جملـه را از ادبياتمـان خـارج                          . بايد برجسته باشد  
  .كنيم

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

او بـا  . عمو سام هرگز بدون بدست آوردن چيزي به كسي چيزي نمـي دهـد           "رد  به گفته جان ريد كه فام نيز بدان اشاره ك         
  . "شالق بما نزديك مي شود دست ديگر كيسه اي پر ازكاه در يك دست و در

. هرشكل و صورت با هدف مديون كردن دولت جديد به ناتو و امپرياليـستهاست             ه  مريكا در ليبي و سوريه ب     آدخالت نظامي   
مريكـا، اسـرائيل و قـدرتهاي اصـلي     آئي حكومتي خواهد بود كه در صحنه داخلي و خارجي با منـافع    اين پيروزي براي برپا   

در نتيجـه  عناصـر انقالبـي و مردمـي در برابـر اسـتثمار       . اروپائي در امور اقتصادي، سياسي و نظامي همخواني داشته باشد  
  .   شدگان، مستمدان، و ستمديدگان زير سوال خواهند رفت

در حال حاضر نزاع اصلي در سوريه  بين رژيم سرمايه داري دولتي و توده هـاي مـردم                     :ر گوشزد مي كند   ريچارد سيمو 
  .اين هماني است كه بايد با درك ان مواضع و فعاليت خودمان را تنظيم كنيم. كه زحمتكشان جامعه هستند، است

  
  هي به دخالت در عراق و سورينه ااقرار مشاور خام

   يرهاشمي منتيز
   

   مرداد 8 كشنبهي خبر يفراسو
 در رابطه با يو.  كرددي از بشار اسد تاك  تي خود بر حما   ي مرداد، در سخن پراكن    6 نهي آد ،ي مشاور خامنه ا   يتي اكبر وال  يعل
 سـراغ  هي است و بعد از سوري اسالمير هدف جمهو ست،ي ن هيهدف سور «: بشار اسد گفت   كتاتوري د هي عل هي سور ي مردم اميق

 اعـالم   »ي اسـالم  ي جمهـور  انيـ حام« شكستن   ي و اروپا برا   كاي از طرف آمر   ي را عمل  هي مردم سور  امي ق يو» . روند يعراق م 
  . كرد
 هيسور« :  دانست و گفت»ي المللني بيتوطئه ا« را هي ضد بشار اسد در سوري ماه سال گذشته تظاهرات مردمي در ديتيوال

 نظـام آن، در آن  ي كه با هـدف برانـداز  مي دهي اجازه نمي المللني و بي منطقه اي از طرفهايز ماست و ما به كس  خط قرم 
  » .دخالت كنند
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 ياسـتها ي در عراق همراه بـا س مي رژيدخالتها.  استهي در عراق و سورمي رز ي بر دخالتها  يدي تاك هي فق ي مشاور ول  يحرفها
  .  در عراق شده استكي حكومت دموكراتكي يريكل گ تا كنون مانع شكا،يمداخله گرانه آمر

.  مـنعكس كـرده اسـت      هي فق تي مرداد اخبار مقاومت مردم در برابر بشار اسد را به نفع وال            8 روز شنبه    يعتمداري شز هانيك
 دهـد و    ي مردم در شهر حلب خبر م      هي اسد عل  يروهاي ن يروزي ناشناس، از پ   ي از قول منبع   هاني نامه ك  ي روز سيگزارش نو 

 يامهـا ي كـه ق   يو» . خارج خواهـد شـد     ي از بحران كنون   هي سور ر، شه ني ا يستهايپس از سركوب ترور   « شود كه    ي م يمدع
  .  را شكست خورده اعالم كردزشهاي خني دانسته، اگري دي توطئه گرانه از طرف كشورهاي را پروژه ايمردم

 كـالن بـه     ي هـا  نـه ي با پرداخت هز   هيمردم سور  قدس،   يروي و حضور پاسداران و ن     يحاتي تسل ،ي ماد ي همه كمكها  رغميعل
 سـقوط  بي و در سراشـ داري ناپااري بستي بشار اسد در وضعمي كه رژي در حال  ي كنون طيدر شرا .  دهند يمبارزه شان ادامه م   

  . ه بر باد خواهد رفتي فقتي والمي رژيهاي گذارهي است كه سرمايعياست، طب
 

  هي در سوريم اسالي جمهورگري ديي پاسدار، رسوااي زائر
  يدي جداليل

  
   مرداد16  دوشنبه خبريفراسو

 گـروه   كيـ  مز،ي تـا  وركيـ وي بر گزارش روزنامه ن    بنا
 يراني نفر ا48 يري دستگتي مسوولهيمسلح در سور

 ارشــد ســپاه ي گــروه، اعــضانيــرا كــه بــه گفتــه ا
 يجمهـور . پاسداران هستند، به عهده گرفته اسـت      

هـستند، امـا     عده زائر    ني كند كه ا   ي ادعا م  ياسالم
ــان را ي اهيگــروه ســور ــا" آن ــاش لب  ساراذل و اوب

 نيـ ا.  كـرده اسـت  في توصـ  "جاسوس" و   "يشخص
  ". اسارتايمرگ :  سرنوشت را خواهند داشتني كنند، همي متي كه از دولت اسد حمايانيرانيا":گروه هشدار داده

 ري مد،ي عبادري، ام) مرداد10 (شي چند روز پ كند كه تنهاي مفي نفره را زائر توص48 گروه ني اي در حالي اسالميجمهور
 ماه 6" :  كرده بوددي سخن گفته و تاك" موجوديهايناآرام" به علت هي از توقف اعزام زائران به سورني استان قزوارتيحج و ز

  ." استه متوقف شدهي به سورنياست اعزام زائر
 اعـالم  زيـ  ن"ارتيـ  سازمان حـج و ز اتيعتبات عالستاد " سيي ر،ي سخنان، حجت االسالم شهسوار   ني تر از ا   شي روز پ  كي

 عنوان " نظامي كليگذار استي از سيتابع" را مي تصمني و استي مناسب نهي اعزام زائران به سوري براطيداشته بود كه شرا   
 نيـ در ا ي زائرراني اه،ي سورطيبا توجه به شرا": گفته است زي نفر ن  48 يري در رابطه با دستگ    يجالب تر آن كه و    . كرده بود 

  ".كشور ندارد
.  كند، كرده اسـت    ي م ي آنان را زائر معرف    مي كه رژ  ي شدگان ري از دستگ  ويدي و كي اقدام به پخش     "هيالعرب" رابطه،   ني هم در

، "ارتـش آزاد  " ي از اعـضا   يكـ ي شوند و    ي م دهي د "هيارتش آزاد سور  " يروهاي ن اني پخش شده، افراد مزبور در م      ريدر تصاو 
  .ردي گي مني دوربرابرپاه پاسداران را در ب عضو سكي ييكارت شناسا

 هي سـور تكـار ي به حكومـت جنا ييروي و ن  ي مال ،يكي لجست ،ي نظام يتهاي حما راموني همواره پ  كهي   در حال  ي اسالم يجمهور
 از ميـ  امـور خارجـه رژ  ري وز،ي كه صالحيبه طور قطع هنگام .  زند يم م  د هيافشا شده، از خواست عدم دخالت در امور سور        

 ي را قطعاً بحرانطيشرا" راي كند، زيري جلوگهي در سوري سازمان ملل خواسته بود از دخالت خارجژهي وندهيعنان، نما يكوف
 زيـ  بـار ن نيـ  ايو.  بوداوردهي به حساب ني را مداخله خارج  ي اسالم ي جمهور "برادرانه" ي، دخالتها " كند يتر و بغرنج تر م    
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 را رفـع و  هي در سـور يم اسالي تازه جمهوريي شدن، رسواهيامن قطر و ترك و با دست به درنگي و ن  بي كند با فر   يتالش م 
  .رجوع كند

  
   به گل نشسته استمي رژي منطقه ايپلماسيد

  هي پوجعفر
  

   مرداد19پنجشنبه ....  خبر يفراسو
 يا دانـد بـر    ي كـس نمـ    چي آنچنان درهم و برهم و آشفته است كه ه         ي اسالم ي جمهور مي رژ ي رسد اوضاع درون   ي نظر م  به
  . چگونه عمل كنددي باي جاري بحران منطقه اتيريمد

 ي بـا سـفر بـه كـشورها        مي رژ ي مل تي امن ي عال ي شورا ري دب ،يلي جل دي امورخارجه و سع   ري وز ،ي اكبر صالح  ي كه عل  يدرحال
  جـستجو كننـد، در تهـران       يانجيـ  به گروگان گرفته شده اند م      هي كه در سور   ي كسان ي آزاد ي كنند تا برا   يمنطقه تالش م  

 ي مـ  شي را بـه نمـا     ميـ  رژ ي منطقـه ا   ي خود از انزوا   ي تاب ي ب ي قطر و عربستان سعود    ه،ي با حمله به ترك    مي رژ گري د ورانيپا
  .گذارند

 ستاد  سيي ر ،ي آباد روزي حسن ف  يجي سرلشكر بس  ه،ي ترك خود به ترك    اني با همتا  داري د ي برا ي اكبر صالح  ي از سفر عل   قبل
  ". شودي مختهي رهي هستند كه در خاك سوريي مسوول خونهاهي، قطر و تركسعود آل":  گفتمي مسلح رژيروهايكل ن

 كـه  ييهمـه طرفهـا  ": ديـ  گوي كند و مـ ي را مسوول جان گروگانها اعالم مكاي آمرتي با عصبانيلي جلدي سع گر،ي د ي سو از
  ". شونديوب م محسيستي اقدامات ترورنگونهي در امي مستقكي هستند، شرهي در سورستي ترورني ننگي گروه هايحام
 ي حكـومت ي در گفتگو با خبرگزاريجاني الري علن،يهمچن.  منظور شده استزي نهي جمع بستن، ترك   ني ست كه در ا    يهيبد
:  كـرد  ديـ  دانست و تهد   "هي ربوده شده در سور    يرانيزائران ا " را مسوول جان     يا   منطقه ي كشورها ي و برخ  كاي، آمر "فارس"
  ". خواهند كردافتي را دراتي جنانيبه موقع جواب ا"
: سديـ  نو ي را محكوم كرده و م     مي رژ وراني تند، اظهارات پا   يا  هياني با انتشار ب   هي است كه وزارت امور خارجه ترك      لي دل ني ا به
 كشورمان را به شدت  هي عل يروزآبادي حسن ف  لي از قب  يراني مقامات ا  ي  خصمانه تينها ي ب يدهاي و تهد  اساس يما اتهامات ب  "

  ".ميكن يمحكوم م
  ". قبول استرقابلي كشور ما غهي عليرانيادامه سخنان مسووالن مختلف ا":  دهديدامه م او

 فكـر   تي موقع ني است كه در ا    يكسان...  و يلي جل ،يجاني الر ي حرفها "يرانيمسووالن مختلف ا  " واضح است كه منظور از       پر
  . ببرندشي از پي توانند كاري مدي كنند با تهديم

 ي افراد گروگان گرفته شده را رد كرده و حتا مهـد   ي نظام ي هرگونه وابستگ  مي رژ ه،ي به ترك  ي كه قبل از سفر صالح     يدرحال
 سـازمان گـروه     ني در حال حاضر، ا    هي خاص سور  طيبا توجه به شرا   ":  گفت ارتي از مقامات سازمان حج و ز      يكي ،يشهسوار

، اما  " سفر كرده بودند   هي به سور  يرت شخص  هستند كه به صو    ي زائران ان كند و ربوده شدگ    ي زائر به آن كشور اعزام نم      يها
 افراد، از بازنشستگان سپاه و ارتش هـستند كـه در چـارچوب              ني از ا  يبعض":  مجبور به اقرار شده و گفت      هي در ترك  يصالح

  ". اعزام شده بودندهي به سورارتي زي برا،ي اسالمياعزام بازنشستگان ادارات مختلف جمهور
 و ميـ  رژهيـ  راستا با كوچك شمردن اعتراضات آنـان عل ني كرده و در اييات ترك دلجو تالش كرد از مقامي صالح نيهمچن

 هيـ  با دولت تركيادياند، ما اشتراكات ز  در جنگ نداشته   يبرادران ترك ما دخالت   ":  خود گفت  شانيپس گرفتن مواضع همر   
  . استي و رفع فساد حكومتابات احزاب و انتخي ما بحث آزادي و خواسته هر دوميدار

 ي الپوشـان  ي آن برا  وراني است و تالش پا    ختهي بهم ر  ي به كل  مي رژ يپلماسي كند كه دستگاه د    ي مواضع متناقض ثابت م    نيا
 هي همساي از كشورهايي آنان شده و با دلجوتي نه تنها ناكام مانده، بلكه مجبور به اعتراف به هوهي افرادشان در سور   تيماه
 جنـبالط،   ديـ  كـه ول   ديـ  آ ي به چشم م   شتري ب ي موقع ي ناكام نيا.  خود بكاهند  دياز رو به ت   ي از انزوا  ي اندك دي كنند شا  يسع
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 بهتر است به    يلي جل يآقا":  گفت هي در سفر به لبنان و سور      يلي جل ي لبنان در واكنش به گفته ها      ستياليرهبر حزب سوس  
 ريـ  و فـشار بـر مـردم فق        ي مرغـ  امي كشور خود مانند ق    ي داخل لي در نقاط مختلف، به مسا     راني ا حاتي پخش انبار تسل   يجا

  ".بپردازد
 بـا   هي كه مـردم سـور     يدر زمان ":  به لبنان گفت   يلي سابق لبنان در مخالفت با سفر جل       ري نخست وز  ،يري سعد حر  نيهمچن

 مقـام   نيـ  بـه ا   توان ي هستند، نم  باني او دست به گر    ي خارج اني بشار اسد و حام    مي به دست رژ   يراني كشتار و و   ني تر عيشن
  ".ت خوشامد گفيرانيا

 ارسال اسـلحه و اعـزام   ه،ي سورمي از رژتي با شكست مواجه شده و حماي به كلمي رژ ي منطقه ا  ياستهاي رسد س  ي نظر م  به
 از گذشته سخت كرده شي بمي انزوا نكرده، بلكه كار را بر رژني به خارج شدن از اي آن نه تنها كمكي براي اطالعات يروهاين

  .است
 جبهه رد؛ي آن شكل بگهي در منطقه علي كلي جبهه بندكي باعث شده تا هي سورميرژ به سرنوشت مي زدن سرنوشت رژگره
 هم با التمـاس و در     ي كنند و بعض   جادي ا ي توانند در آن خلل    ي م دي كنند با تهد   ي فكر م  مي رژ وراني از پا  ي كه بعض  ي ا يبند

 كنـد، نخواهـد     ي مـ  ي در منطقه باز   مي روزها رژ  ني كه ا  ييبايزشت و ز  .  بحران دارند  تيري به مد  يآمدن از در مسالمت سع    
  . او را درمان كندي از انزوايتوانست درد

  
   شكست استني الطرفيسرنوشت راه حل مرض

   يرهاشمي منتيز
   

   مرداد  20 نهي خبر آديفراسو
ردم  ننگ،نفرت و شراكت در قتل عـام مـ         ،ي از و  غي در ي ب تي بر حما  دي به دربار بشار اسد جهت تاك      هي فق تي وال فرستادگان

  .  نظامشان ثبت كردندي را به پاهيسور
 كـه تـداوم مقاومـت مـردم     ديـ  تـوان فهم ي نجات بشار اسد، مي براي كردن راه حل داي جهت پ  ي اسالم ي جمهور ي تكاپو از

  .   نخواهد بودي واني رقم خواهد زد كه مورد دلخواه حامي سرنوشت بشار اسد را به گونه ا،يكتاتوري دهي علهيسور
 و هي سوريستهاي به اصطالح تروري از سركوب ران،ي ا مي رژ ي دولت ي به شمول رسانه ها    هي سور ي دولت يرسانه ها  كه   ي حال در

 داريـ د.  گذارند ي نشست م  »ني الطرف يمرض« كرده راه حل     داي پ ي در تهران برا   مي رژ وراني كنند، پا  ي آنها صحبت م   ينابود
 مـرداد در تهـران و       19 روز پنحـشتبه     ي نشست مشورت  ي، برگزار  در عراق  يلك الما ي و با نور   هي با اسد در سور    يلي حل يعلن

 سپاه  يروهاي ن شتري ماه، ارسال ب   وري متعهد در تهران در هفته دوم شهر       ري جنبش غ  ي نشست كشورها  ي برگزار يتدارك برا 
 قـرار  ير وارد شـده  و در كنـار مخالفـان سـو    هي خلق به سورني سازمان مجاهدي كه اعضا ني ا ي و ادعا  هيپاسداران به سور  

در .  شوندي متعهدها به تهران دعوت مري عضو جنبش غ  يكشورها.  در منطقه است   مي رژ ي بحران تي وضع انگريدارند، همه ب  
 ريـ  مـصرف جنـبش غ     خي كـه تـار    يدر حـال  .  نـدارد  يي معنا ياسي بلوك س  ني ا تي جنگ سرد، موجود   اني كه بعد از پا    يحال

 كنـد   ي تالش م  هي فق تي وال مي ندارد، رژ  ي جهان كنون  ياسي س يهايباز در   يگاهيجا ياسي بلوك س  نيمتعهدها تمام شده و ا    
 در بغداد در مالقات با ي خامنه اتي امني شوراريدب.  كندي جان، منطقه را به سود خود قطب   ي نهاد ب  ني كردن به ا   نهيبا هز 

 در منطقـه  يسـالم  ايداريـ ب«:ت اش گفـ ي در سخن پراكن   يو.  صحبت كرد  »ني نو يفرصتها« آمدن   دي از پد  ي المالك ينور
 ي المللـ ني و بـ ي در عرصه منطقه ايدي قدرت، نقش جديي منطقه با هم افزا   ي آورده است كه كشورها    دي پد ينيفرصت نو 

  » . كنندفايا
 ني راستا و با هم    ني در هم  هي كردن راه حل برون رفت از بحران سور        داي پ ي مرداد در تهران، برا    19 روز پنجشنبه    كنفرانس

  . هدف انجام شده است
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 ي راه حل مرضكي به يابيدست« را هي بازگشت آرامش به سوري برانهي گزني كنفرانس بهترني در امي خارجه رژري وزمعاون
  .  اعالم كرد»نيالرطف

 اسد، حضور پاسداران در كنار      يكتاتوري د ي از خشونتها  مي رژ تيحما.  پاسخ ماند  ي ب هي سور ونيسي از جانب اپوز   مي رژ دعوت
 ي را در چشم انداز قرار م      ني الطرف ي كردن راه حل مرض    داي پ ي برا مي رژ ي مردم، شكست تكاپو   هي عل هي سور ي نظام يروهاين

  . دهد
  

  "قُدس" و اهويروز بشار اسد، نتان
  منصور امان

  
   مرداد28...  خبريفراسو

 خـود بـه     ي ربط ي توانست ب  ي م گري بود كه كمتر از هر زمان د       يشي صحنه نما  ي در سال جار   "روز قُدس " ي حكومت ركيس
 سـاالنه  شي نمـا ني كه در پس ا   ي تحوالت در منطقه، تنها منطق و هدف       ري توقُف ناپذ  نديفرآ.  را پنهان سازد   نيمساله فلسط 

  .  همگان قرار داده استدي در در برابشي و بدون آراانيوجود دارد را به گونه عر
 و ي اجتمـاع ي جنبـشها هي عل يكارا به صف بند    كه آش  رندي گ ي م "روز قُدس " به افتخار خود جشن      ي در حال  راني ا حاكمان

 افتـاده كـه     ني چندان پر سرو صدا از بام بـه زمـ          استي س ني ا يي طشت رسوا  ان،ي م نيدر ا .  مردم عرب پرداخته اند    ياسيس
  . دست و دلبازش كرده استباناني گرفتن از پشتله ناچار به فاصزي را ن"حماس" ي گروه شبه نظاميحت
 سـازمان ملـل     ي از سو  ني كشور مستقل فلسط   ي شناس تي با به رسم   راني مخالفت شرم آور حاكمان ا      و ي اگر خرابكار  يحت

 ي اهداف واقع  ان،ي ب نياتري مردم خود، به گو    هي عل هي سور زي خونر مي بود، مشاركت همه جانبه آنها در جنگ رژ        ي نم ي كاف زين
  . داده استحيان را توض بحري منطقه اينها در كانوي اسالمي مداخله گرانه جمهوراستيس
 گردانـده  انيـ  را نماياستي سي خارجهي رو زي در دمشق ن   يني حال، به توپ و خُمپاره بستن اُردوگاه آوارگان فلسط         ني هم در

 ني مهمتـر  يكي و ُشركا، خود را در پهنه منطقه و جهان به مثابه             ي اهللا خامنه ا   تي برد و آ   ي م شي اسد در داخل پ    يكه آقا 
  . كرده انديگُشت نما و منزو آن انبانانيپشت

 گرم كردن بساط ي نهي سو هزكي كرده، از "روز قُدس" كارناوال ي صرف راه انداز"نظام" كه ي مخارج گزافب،ي ترتني ا به
 صـرف   گـر، ي د ي و از سـو    ي و خامنـه ا    اهوي نتان اني آقا ني چرب و روان ب    ي جنگ اتي سرگرم كننده با ادب    ي مشاجره لفظ  كي

  . شودي مهيكم نگون بخت سور دادن به حاهيروح
  

   مزدوران سپاه قدس در دمشق48 يري از پشت پرده دستگيگزارش
  )2012 اوت 7(1391 مرداد 17شنبه   سه-ي ملي همبستگتيسا: منبع

  
 ي بشار اسـد، شـورا  يتي و امني و كشته شدن سران نظام1391 رماهي ت28 در هي سوري ملتي دنبال انفجار ساختمان امن    به
 كرد و به  ستاد يابي گذار ارزري تأثي انفجار را ضربه ا   ني  جلسه ا   ني  ا  يابي ارز . جلسه داد  لي تشك ي آخوند مي رژ تي امن يعال

 از بشار اسد، انجام تي حماي را  براطي شراني داد كه اقدامات الزم در ا  ستور قدس سپاه پاسداران د    يروي در ن  هيبحران سور 
  .دهد
 يدريـ  پاسـدار حـاح ح     پي و با حـضور سـرت      يماني سرلشگر پاسدار قاسم سل    استي قدس به ر   يروي در ن  هي بحران سور  ستاد

 سپاه قدس به دمـشق گـسترش دهـد و سـرعت       ي اعزام يروهاي گرفته كه ن   مي قدس سپاه در دمشق تصم     يروهايفرمانده ن 
  . صحنه باشندر قدس ديروي از نيشتري بي فرماندهان باالطي شرانيببخشد تا در ا
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 14 سـپاه ماهـان در   ييمـا ي سپاه قدس با پـرواز شـركت هواپ  يروهاي از فرماندهان و ن  ي كه تعداد   بود مي تصم ني ا دنباله  ب
راننـد اتوبـوس سـوم      .  اتوبوس از فرورگاه حركت كردند     3 سپاه قدس با     يروهاي فرماندهان و ن   نيا. مرداد وارد دمشق شدند   

را بـه     انـدازد و آن    ي مـ  ي فرع رياتوبوس را به مس   )  اسد بود  نا مخالف يذ از نفرات نفو   ي آخوند مي رژ يكه به گزارشات درون   (
 هي سوري اتوبوس توسط ارتش آزادني قدس در ايروي و پاسداران ن  برندي   منتظر آن بود م    هي سور ي كه ارتش آزاد   ينقطه ا 
  .شوندي  ميريدستگ

 ي از فرماندهان باال اتوبوسني بودند و در ا   گري قدس در دو اتوبوس د     يروي ن ي است كه فرماندهان باال    ي مدع ي آخوند ميرژ
  .  نبوده استي قدس كسيروين

  
   قدس به دمشقيروي اعزام مزدوران نپوش

موسـسه  ” بنـام  يموسـسه ا ) كنـد ي  سـپاه مـ    ي برا يكه ظاهرا كار اقتصاد   ( مجموعه  سازمان تعاون سپاه پاسداران        ري ز در
 موسـسه در اصـفهان،   نيـ  اسـت كـه ا   ي مسافرت ي شده است كه ظاهرا كار آن تورها       ليتشك”  ثامن االئمه  ي خدمات يفرهنگ

  . دفتر دارد... تهران، دمشق و 
 پاسـدار  پي موسسه سـرت  ني مسئول ا  ريمد. كندي   موسسه به دمشق اعزام م     ني در پوش زائر توسط ا     شيروهاي قدس ن  سپاه

  . سپاه قدس به دمشق استيروي است اعزام ني آن مدتي است كه كار اصليانيحسن آشت
 موسسه نيتوسط ا)  افتادهي سوري اتوبوس آن بدست ارتش آزاد كيكه  (وارد فرودگاه  دمشق شد،       مرداد   14 كه در    يپياك

  .فرستاده شده بود
 يرويـ  مزدورانش اعـزام ن 48 يري ضربه دستگرغمي علي، آخوندمي رژي برا هي سور طي شرا تيخاطر حساس ه   حال حاضر ب   در

 دهدي  شركت ماهان ادامه مي مزدوران از پروازهانياعزام ا ي دوم پاسدار ملكپييقدس به دمشق همچنان ادامه دارد و سر
 پرواز امروز انجـام نـشد و قـرار          ني ا ي به دمشق داشته باشد ول     واز پر كيقرار بود كه ماهان     )  مرداد 17سه شنبه   (كه امروز   

  . قدس و سپاه را به دمشق منتقل كنديروهاي پرواز از نكي 91 مرداد 18است فردا چهارشنبه 
  

  تعدادي از زائران ربوده شده در سوريه از بازنشستگان سپاه و ارتش هستند: صالحي
  1391 مرداد 18ايسنا، :منبع

اكبر صالحي كه پس از ديدارش با احمد داوود اوغلو، وزيـر امـور خارجـه تركيـه و در مـسير بازگـشت بـه تهـران بـا                                 علي
ن كرديم و بازنشـستگان ادارات      امجدداً آغاز به اعزام زائر    از زماني كه دمشق آرام شد       : ، اعالم كرد  گفت  خبرنگاران سخن مي  

قدر    آن) ع(ها به اهل بيت     يهاي ديگر به نوبت در ليست زائران قرار گرفتند و عشق و شور ايران               مختلف از سپاه و وزارتخانه    
 عزيزان از بازنشستگان سپاه     به هر حال تعدادي از اين     . توانيم مانع اقبال مردم به زيارت عتبات شويم          زياد است كه ما نمي    

اند و حتي قرار بود در مرحله بعد بازنشـستگان ادارات ديگـر       اند، البته افرادي نيز از ادارات مختلف ديگر بوده          و ارتش بوده  
  .نيز اعزام شوند كه آرام آرام راه براي زيارت ساير مردم و شهروندان نيز باز شود

  
ز تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز و از طريق نجـف و بيـروت بـه                 افزايش اعزام پاسداران نيروي قدس  ا      

  سوريه براي نجات ديكتاتور سوريه

  )2012 اوت7 (1391مرداد17،  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران:منبع
  

افتي از  بنا بر گزارشهاي دري   . تن از تروريستهاي رژيم در سوريه، سران رژيم را به شدت سرآسيمه كرده است             48دستگيري  
درون رژيم، در يك جلسه شوراي امنيت رژيم در حضور خامنه اي، وي بر ضرورت ادامه حمايت از ديكتاتور سوريه تأكيـد                      

االن وارد مرحله يي شده ايم كه ديگر عقب نشيني معنا ندارد و با تمام قوا بايد از بشار حمايت مـالي،             « :كرده و گفته است   
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. چون سرنوشت همه ما به سوريه گره خورده و با آن تعيين تكليف خواهد شد              . ا نگه داريم  تسليحاتي و نيرويي كنيم تا او ر      
خط مقدم ما االن سوريه است و ما جز اختصاص همـه توانمـان بـه ايـن جنـگ راه               ... سرنوشت حزب اهللا و حماس و همه        

يري از سقوط محتوم ديكتاتور سوريه، بر همين اساس، به فرمان خامنه اي، در تالشي مذبوحانه براي جلوگ. »ديگري نداريم
  .در هفته هاي اخير شمار پاسداراني كه در كشتار مردم سوريه شركت دارند به نحو بيسابقه يي افزايش يافته است

   
نفـره از   150    توسط ارتش آزاد سوريه دستگير شـدند، جزيـي از يـك گـروه        )  اوت 4(مرداد  14پاسداري كه در روز     48 

آنها بـا   . كه به تازگي با شركت هواپيمايي ماهان وابسته به سپاه پاسداران از تهران وارد دمشق شده بودند                پاسداران هستند   
نقل و انتقاالت پاسداران به سوريه و لبنـان، از جملـه در             . سه اتوبوس از فرودگاه به محلهاي استقرار خود منتقل مي شدند          

  . ماهان صورت مي گيرد، توسط شركت هواپيمايي 2006جنگ لبنان در تابستان 
عالوه بر تهران مراكز سپاه در بسياري از شهرها به خصوص در اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز در اعزام پاسـدار بـه سـوريه                         

  .مشاركت فعال دارند
سپاه پاسداران و نيروي تروريستي قدس بسياري مواقع در نقل و انتقال پاسداران به سوريه از يك مؤسسه پوششي بـه نـام       

كند كه توسط پاسدار حسن آشتياني از سركردگان نيروي تروريستي             استفاده مي » مؤسسه فرهنگي خدماتي ثامن االئمه    «
در نقـاط مختلـف كـشور در سـازماندهي و اعـزام       » طاليه نور هجرت  «چندين شركت تابعه از جمله      . قدس داير شده است   

و ) معاون( تهران توسط پاسداران حسن آشتياني، پاسدار ملكي دفتر مركزي اين مؤسسه در. پاسداران به سوريه نقش دارند  
عوامل نيروي تروريستي قدس در شاخه اصفهان اين موسسه ازجملـه آخونـد محـسن               . عليدوست و يبنلويي اداره مي شود     

 دارد مؤسسه ثامن االئمه در دمشق نيـز دفتـر  . روناسي و پاسداران احمد زينلي، افخمي، اميرحسين پيوندي، خاكي هستند     
  . كه  پاسدار حميد رضا گالب چيان و آخوند غزالي از گردانندگان آن، اكنون به تهران بازگشته اند

پرواز مستقيم از تهران و اصفهان به دمشق، انتقال بـه نجـف و از   . شوند پاسداران دست كم از سه طريق به سوريه اعزام مي      
  .ورت زميني به سوريهنجف پرواز به دمشق، پرواز به بيروت و از بيروت به ص

پاسدار در دمشق، رژيم آخوندي تصميم گرفته است كه از اين پس شمار بيشتري از پاسداران را به   48به دنبال دستگيري    
سازمان حج و زيارت رژيم با صدور اسناد قالبي، پـوش  . نجف در عراق اعزام نموده و از آنجا با هواپيما به سوريه منتقل كند 

  .  اين تروريستها تحت عنوان زائر را تأمين مي كندمناسب براي اعزام
روزه در كنار حزب اهللا 33ايران كه در جريان جنگ      «:مرداد در اين باره نوشت    15در روز   ) فارس(خبرگزاري سپاه پاسداران    

حضور داشته و موجبات شكست صهيونيستها را فراهم كرده است، قطعاً خواهد توانست در كنـار سـوريه موجـب شكـست                      
خبرگزاري پاسداران با اشاره به گردهمايي همبستگي مقاومت ايران با          . »پرورده صهيونيسم جهاني شود      روريستهاي دست ت

باشند تا بدين طريق متحد       همه دشمنان ايران اكنون درصدد به زانو درآوردن حكومت اسد مي          «:جنبش مردم سوريه افزود   
به همين دليل است كـه      . الملل با تنگنا مواجه سازند      را در عرصه بين   قديمي جمهوري اسالمي را به شكست كشانده، ايران         

  . »سد ايران بايد حضور جديتري در حل بحران سوريه داشته باشد به نظر مي
  

   دارندي و سرهنگيپي درجه سرته،ي در سورمي رژرشدهي پاسدار دستگ48تن از 14

  )2012اوت 9 (1391مرداد19،  شوراي ملي مقاومت ايران دبيرخانه:منبع
  
 فرماندهان سپاه بودند  كه از ي اعزامي سرني شده  جزء چهارم ري نفر دستگ  48  م،ي مقاومت از درون رژ    يافتي گزارش در  به

 ني پاسـدار عابـد  پيسـرت :  عبارتند از هي سور ي توسط ارتش آزاد   رشدگاني از دستگ  يشمار.  اعزام  شده اند    هيتهران  به سور   
 جاني طالب آذربا  جي سركرده بس  ،ي خان ني حس ميآخوند كر ) هياروم (ي غرب جاني آذربا يخرم، سركرده سپاه موسوم به شهدا     

  .  شده هستندري سپاه، جز مزدوران دستگني ارتجاع در اهي فقيو سركرده سابق دفتر ول
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 ني سرهنگ پاسدار حـس ،ي غربجاني آذرباي حفاظت سپاه موسوم به شهداني جانشي اكبروسفي سرهنگ پاسدار    نيهمچن
 از يـي  سرهنگ پاسـدار غالمرضـا كبرا  اندوآب،ي مهي سركرده سپاه ناحم،ي سركرده توپخانه، سرهنگ پاسدار طالب رح     ،ينور

 از سركردگان  قرارگاه  موسوم به حمزه         ي محسن رنج  پاسدار سرهنگ   ،يغرب جاني آذربا يسركردگان سپاه موسوم به شهدا    
 ،ي غربـ  جـان يركردگان  قرارگاه موسوم به حمـزه سـپاه از  آذربا            سرهنگ پاسدار جعفر پروال از س      ،ي غرب جانيسپاه از آذربا  

  . سركرده گردان از سپاه شهرستان سلماسيرامي بميپاسدار كر
 هي سـور ي توسـط ارتـش آزاد  هي هـستند كـه هفتـه گذشـته در سـور     يتنـ  48 در زمـره  ي سركردگان سپاه ضـد خلقـ      نيا

  .رشدنديدستگ
 به  راني از پاسداران از سراسر ا     يادي سركرده كل سپاه پاسداران، شمار ز       است، به دستور   ي حاك ني موثق  هم چن    يگزارشها

  . پاسداران بودندي اعزامي سرني شده، جزء چهارمري مزدور دستگ48 اعزام شده اند كه هيسور
ي م مسلح هي در سوردني شوند و پس از رسي اعزام مهي شوند و بدون سالح به سوري مهي مزدوران سپاه، قبل از اعزام، توج

 الزم بـه صـورت متمركـز از         ي و گـرفتن دسـتورالعملها     هي روند و پس از توج     ي مزدوران قبل از اعزام به تهران م       نيا. شوند
  .  بشار اسد، شركت كننديكتاتوري دهي كشور علني به پاخاسته امردم شوند تا در سركوب ي اعزام مهيتهران به سور
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  سياست گسترش فقر  
  رهاشمي زينت مي

  
در ماهي كه گذشت دو حادثه مرگبار و غير منتظره جان بسياري از مردم زحمتكش و فقير، كارگران و مزدبگيران را در 

  .  گرفت بزرگابعاد
ميزان گسترده . وقوع زلزله در شهرستانهاي اهر، هريس و ورزقان جان بسياري از مردم محروم و فقير اين مناطق را گرفت

وضعيت فاجعه بار  . ن زلزله بر اثر مقاوم نبودن و عدم كاربرد اصول ايمني در بناهاي اين شهرستانها استتلفات جاني در اي
. زلزله زدگان عمق بي رحمي رژيمي را نشان مي دهد كه ثروت مردمي را هزينه نظاميگري و برنامه هاي اتمي مي كند

شعارهاي پوچ و . بي عدالتي رژيم واليت فقيه را نشان دادتصاوير ويران شده خانه هاي مردم محروم آذربايجان بار ديگر 
بر . غم و درد مردم زلزله زده متعلق به همه مردم ايران است. عوام فريبانه ولي فقيه و گماشته اش در زير آوار دفن شد

ضمن . تهمين منظر شاهد رويش نهادهاي خودجوش و كمكهاي مردمي در اين ماجرا هستيم كه رژيم را نگران كرده اس
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تسليت و همدردي با 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

  
از  تن 200 و بيش از را كشت  كارگر36 ،پليس آفريقاي جنوبي با تيراندازي به روي كارگران اعتصابي در معدن پالتين

كشتار معدنچيان مرگبارترين رويداد كارگري در آفريقاي جنوبي پس از پايان نظام آپارتايد در اين . كردزخمي آنان را 
به خون كشيده شدن معدنچيان بار ديگر چهره كريه ستم طبقاتي را در وراي هر رنگي كه حكومت . كشور به شمار مي رود

در حالي كه محاكمه كارگران اعتصاب كننده شروع شده، رئيس جمهور اين كشور يك هفته عزاي . مي كند نشان داد
  . عمومي اعالم كرده است

  
  احمدي نژاد چه چيزي را مي خواهد افشا كند؟

كه  مرداد، احمدي نژاد با تهديد جناح مقابل به افشاگري، ادعا كرد حرفهاي ناگفته اي دارد 12ار ديگر عصر روز پنجشنبه ب
حرفهايي هست كه نمي توانم «:وي در مورد گرانيها گفت   .»به صالح انقالب و نظام نيست«طرح آنها در شرايط فعلي 

 .  ساله احمدي نژاد است7دعوت رقيب به رينگ بوكس همراه با مشت در هوا، از جمله شگردهاي . »بزنم

 و گاهي اوقات نيز نمي شود چون مصلحت يك موقع مي شود حرفهايي را گفت«:سخن پراكني خود گفتاين وي در 
تهديدهاي احمدي نژاد براي افشاي باندهاي رقيب در در حالي است كه خود به طور مرتب مورد بي مهري جناح » .نيست

از آن جايي كه . احمدي نژاد مدعي شده كه اختالسهاي صورت گرفته را پيش بيني كرده بود. مقابل قرار مي گيرد
فته در باالترين بخش نزديگان و وابستگاه به قدرت صورت گرفته، مي توان نتيجه گرفت همه اختالسهاي صورت گر

تا . بر همين منظر برِش باالي هرَم قدرت در اين اختالسها مشاركت دارند. باندهاي حكومتي دستشان به آن آلوده است
  . ضا ادامه خواهد دادميزاني كه باند احمدي نژاد در اختالسها منافع دارد به مشت بازي در ف

  
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
بر . خبر داد» اد شهيدبين« ميليارد توماني در 15 مرداد، از كشف يك اختالس 14خبرگزاري حكومتي مهر روز شنبه 

 ميليارد تومان به 15ند سازي و تقلب سيكي از مديران با سابفه اين بنياد متهم است با «اساس گزارش روزنامه خراسان، 
  » .جيب زده است

، يعني قربانيان جنگ، صورت »پرداخت حق بيمه افراد تحت پوشش بنياد«بر اساس اين گزارشها اين اختالس از بخش 
   .گرفته است

 در خصوص توليد ملي را وظيفه خود دانسته 1391بيناد شهيد بنا به گفته قائم مقام آن، تحقق شعار ولي فقيه در سال 
اين كه اختالسگران بنياد شهيد به كدام يك از باندهاي حكومتي وابسته اند موضوع جدالهاي داغ در روزهاي آينده . است

  . خواهد بود
  

  رشد تورم و گراني

هرج و مرج در .  ي و افزايش نرخ تورم آنچنان بحراني است كه نهادهاي حكومتي آمار متفاوت ارائه مي دهندوضعيت گران
از آن جايي كه ريشه . داده هاي آماري نشانگر وضعيت انفجاري و عدم توان كنترل و مديريت بر بحران اقتصادي است

كومت تغذيه مي شود، هيچ راهبردي براي كنترل و مديريت فساد اقتصادي به هرم قدرت بر مي گردد و از باالترين اليه ح
  .  بحران گراني از طرف حكومت رهگشا نخواهد بود
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شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تير ماه « مرداد خبرگزاري ايسنا، 31بر اساس گزارش 
 264.9زارش در تيرماه سال گذشته اين شاخص بر اساس همين گ» . اعالم شده است336.6امسال توسط بانك مركزي 

  .  درصد افزايش داشته است27.6يعني ميزان شاخص تورم نسبت به سال قبل . بوده است
 درصد رشد داشته 2.5بر اساس داده هاي اماري مزكر آمار، كاالهاي خدماتي در تير ماه سال جاري نسبت به ماه قبل 

 14.3 درصد و كاالها و خدمات متفرقه 14.5 درصد، بهداشت و درمان 47.7تي، مسكن، آب و برق و گاز و مواد سوخ. است
  . درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است

ميزان اندك . اين افزايش قيمتها در يك ماه در حالي است كه حقوق كارگران و مزدبگيران هيچ تغييري نكرده است
 كمك نكرده است بلكه با افزايش نرخ تورم و رشد ناهنجار و افزايش حقوق در آغاز سال جاري به بهبود وضعيت معاشي

  . نامتعارف كاالهاي خوراكي، خدماتي و بهداشت، فقر توسعه يافته است
  

  براي رژيم» مصيبت«تظاهرات مردم نيشابور، 
دگي دست به  مرداد، مردم نيشابور در اعتراض به گراني، كمبود مواد غذايي و هزينه هاي سرسام آور زن2دوشنبه روز 

انبوه مردم بپاخاسته اين شهر در تظاهرات خود عليه سران رژيم شعار داده و بدين وسيله عامل . تجمع و راهپيمايي زدند
دولت حيا كن، اين مردمو رها «يكي از شعارهاي مردم . اصلي گرانيها و فاجعه اي كه گريبانگير مردم شده را تعيين كردند

  .بود» كن
، »ثبت شده«ض بر حق مردم نيشابور دادستان جنايتكار نيشابور با تهديد به اين كه اعتراض مردم در واكنش به اعترا

شان نيشابوريان بيشتر از اين است كه براي يك يا دو عدد تخم مرغ در خيابانها «ناميد و گفت؛ » غائله« مردم را   تظاهرات
  .سر مي دادند» هيهات منَ الذَله«ض به اين شرايط شعار به گزارش پايگاه خبري سحام نيوز مردم در اعترا. »شعار دهند

دادستان نيشابور كه البد چشم و گوشش از چپاول و غارتگري پايوران حكومت پر شده، انتظار دارد كه مردم هر ستمي را 
ي مي داند محدود مي كند و البته به خوب» دو تخم مرغ«او جنبش مردم براي خواسته هاي برحقشان را به . تحمل كنند

دادستان جنايتكار نيشابور البته يك حرف درست هم زده . كه بسياري از مردم به همين دو عدد تخم مرغ دسترسي ندارند
اين مصيبت البته نصيب پايوران رژيم و مقام اول آن يعني علي خامنه اي خواهد . ناميد» مصيبت«او جنبش مردم را . است
      .شد
  

 سعه فقر افزايش جمعيت براي تو

 درصد از بخشهاي توليدي آن فعال هستند و جوانان اكثريت مطلق لشكر بيكاران 33افزايش جمعيت در اقتصادي كه تنها 
حذف يارانه ها و دادن مقدار ناچيزي از آن به بخشهايي از جامعه، . را تشكيل مي دهند به معناي توسعه بيكاري و فقر است

  .  جمعيت، حلقه اي از سياستهاي خامنه اي و احمدي نژاد جهت حفظ نظام استطرح آتيه فرزندان و سياست افزايش
. اين طرحها از جمله راهبردهاي رژيم در شرايط بحراني است. اين گونه سياستها در جهت پيشرفت و توسعه اقتصاد نيست

اگر . ازمان مي يابند، استرژيم با اين شيوه ها در جهت توليد لشكر نان خورهاي گوش به فرمان كه در بسيج و سپاه س
افزايش جمعيت روزي توسط خميني براي تقويت ارتش بينادگرايان اسالمي طرح شد، به كارگيري دوباره آن در شرايط 

حرفهاي ولي فقيه و دست . امروز با توجه به رشد نامتعارف جمعيت طي سه دهه اخير، بيانگر شرايط بحراني حكومت است
  . امون افزايش جمعيت دليلي بر درستي اين امر استنشانده او احمدي نژاد پير

 هزار تومان 100 متولد شوند ساالنه به آنها 1389 اعالم كرد؛ نوزاداني كه در سال 1389احمدي نژاد در آغاز سال   
 صندوق آتيه«بر همين اساس صندوقي هم به نام . پرداخت خواهد شد و از خانواده ها خواست تا به اين پول دست نزنند

  . اين وعده هم به دليل نداشتن بودجه مثل بقيه شعارهاي احمدي نژاد دفن شد. تشكيل شد» فرزندان
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در . در وزارت بهداشت خبر داد» بودجه برنامه كنترل جمعيت« مرداد از حذف كامل 11وزير بهداشت رژيم روز چهارشنبه 
افزايش جمعيت كه در شرايط اقتصاد . ف شده استنتيجه خدمات رايگان براي آموزش زنان جهت جلوگيري از بارداري حذ

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

  

   صادرات آن؟ي دالرارديلي م5 شي و افزاراني برق در ايقطع
  يدي جداليل

  
  اد مرد9 خبر دوشنبه يفراسو
 5 به راني صنعت برق اي و مهندسي اعالم كرد كه امسال ارزش صادرات برق و خدمات فنرو،ي نري بهزاد، معاون وزمحمد

 اني قطر، عمان، لبنان و امارات به عنوان مشتره،ي همچون عراق، سوري عربي ازكشورهايو. ابدي ي مشي دالر افزاارديليم
 مردم را با راني اي از شهرهاياري در بسي قطع برق و خاموشري اخي روزهاره د كستي در حالنيا.  كردادي راني برق اديجد

  . روبرو كرده استي و اجتماعي اقتصادي اضافه بر مشكالت روزانه يمشكالت گوناگون
 كه محمد ستي درحالنيا.  درتامين نياز برق تابستان وجود نداردي داده بود كه مشكلناني اطمروي نري وزني گذشته همماه

 مقرر نشود، در روي بخش ني براي تر گوشزد كرده بود كه چنانچه بودجه مناسبشي برق، دو ماه پيكاي سندسيپارسا، رئ
  .د شمي و قطع برق خواهي دچار خاموشكي نزدندهيآ

 از رانيا از برق يمي امر كه نني دارد، بلكه با توجه به ايادي و اشتغال مشكالت زي انسانيروي برق نه تنها در مورد نصنعت
 راني اي سدهاي آبرهي ذخ،ي آبي ازآب و استفاده حداكثر از سدهاحي صحيري عدم بكار گلي به دلشود، ي منيسدها تام

 مجلس ارتجاع ي عضو كميسيون انرژنژاد،  ي موسوي رابطه، مهدنيدر ا.  استزافزودهي آب نني شده و بر مشكل تام يخال
  .وصيف كرده است ت"اسفناك" صنايع را يوضعيت تأمين انرژ

  
 بيشتر مناطق در ها،يبنا به گزارش خبرگزار.  تر شده استقي عمي شده بود، مشكل خاموشيني بشي كه پهمانطور

ها، مشكالت   مكرر در كارگاهها و مغازهيهاي و خاموشكنند ي مي سپري دو تا سه ساعت از روز را با خاموشياصفهان، روز
 ماهشهر، كرمان، ي از مناطق شهرهاي برخنيهمچن.  استده كشور ايجاد كريت مردم دومين استان صنعي را برايزياد

 موارد، قطع ي برق و در برخي لرستان، فارس و يزد با قطع،ي در خراسان رضوياهواز، تهران، گناباد، جزيره كيش، مناطق
 از دادن ميرژبرابر اعتراضات،  درجه مردم را بستوه آورده است اما در 60 يقطع برق در گرما. مكرر برق مواجه بوده اند

  .پاسخ طرفه رفته است
 كي نمونه يبرا.  استياسي سيتهاي گرفتن حما" دوست" ي به انتقال برق به كشورهامي رژي ادعالي دالني از مهمتريكي

 لي به دلراني برق لبنان از ادي به خاطر مخالفت با خركاي از آمري حزب اهللا لبنان ضمن گله مندي پارلمانوني فراكسندهينما
 كشورها ارائه گري از دكي چي هي حل مشكل برق لبنان، از سوي براراني اك كمشنهادي به مانند پ":دي گوي ممهايتحر

  ".نشده است
 ي و انتظام"يتيامن" يها  از كانال نهادي فرمان خامنه اري مردم، حكومت زيشتي و معي مشكالت اقتصادافتني ي فزونبا

 درمانده ،ي سرجي كه با گي رسانه ها گرفته، درحالي گوئادهي مردم و زي خواهادهيهام را به ز انگشت اتي اسالميجمهور
  . گذراندي اش را مي دوران حكومت انگلنيتر
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  يجاني جواد الري خوارني بده بستان در پرونده زمي هانشانه
   امانمنصور

  
   مرداد10  سه شنبه... خبريفراسو

 ي به چشم م   ي جنب و جوش تازه ا     ه،يي ستاد حقوق بشر ُقوه قضا     سيي ر ،يجاني جواد الر  ي آقا ي خوار ني پرونده زم  رامونيپ
 ي در باره موضوع محرمانه مزبور مي اطالع رسان ي استان تهران برا   يل دادگُستر  ُك سيي امر را از فرستاده شدن ر      نيا. خورد

  .توان برگرفت
 يجاني جواد الري آقاي پرونده برالي مساله، از تشكيريگي به پيجاني اهللا صادق الر تي با اشاره به اصرار آ     يي آوا رضاي عل يآقا

 شي كرده، ارجاع شده و دارد كارهاي خود را طيونده مراحل قانونپر":  كرده استدي كه ذكر نكرد، خبر داده و تاكيبه اتهام
   ".شود يانجام م

  
 نـه  يزيـ  گرفتـه و چ ي پيجاني جواد الري آقايي گرد رسوا دي كه تحرُك جد   ي هدف ،يي مقام ارشد قضا   ني ا شتري ب حاتيتوض

  .  كندي را آشكار مستي به چشم جامعه ندني آن و خاك پاشي و نه كمتر از ماستمالشتريب
 گذاشته شـده، بـه گونـه شـگفت          ارشي در اخت  ي رسد، داستان گُسسته و نه چندان سر و ته دار          ي كه به نظر م    يي آوا يآقا
 ورود قيـ  مثـال او زمـان دق  يبـرا .  گـردد ي مـ يي خود دچار لُكنـت زبـان و ابهـام گـو      ي ادعاها ني تر يدي كل اني در ب  يآور

  .  كندي اكتفا م"شيچند ماه پ" ندارد و به ُگفتن ادي اُستان تهران به پرونده را به يدادگُستر
 ياو مـ .  رسـد ي اندازه مبهم و خلع الساعه به گوش م       ني به هم  زي كند ن  ي م هي باره ارا  ني از اقدامات خود در ا     ي كه و  يالنيب

 بـه  يجـان يواد الر ج ي كه آقا  يمنطقه ا  ("جواد آباد " دادگاه   سيي با ر  يجاني اهللا الر  تي بعد از دستور آ    " دو روز  يكي" د،يگو
  .  داشته است"تماس" ي هم با و" شش بارايپنج " زيُگفت و گو كرده و ن)  آن متهم استينهايچپاول زم

   شود كه ي جالب تر مي وقتيي آواي آقاحاتيتوض
  

كـه   دهـد  ي ابتدا مژده مـ يو.  دهد حي كند را توض   ي م يي كه در باره آنها سخن سرا      ي مشخص اقدامات  جهي كند، نت  ي م قصد
 پرونده انجـام شـده، خـدمت    ني كه تاكنون در مورد اي از اقداماتي تا ُگزارشديايامروز بنا بود ب"، "جواد آباد" دادگاه  سيير
 جلـسه   ني ا يجاني الر ي آمل اهللا  تي آ يماريبه علت ب  ":  خواهد ي درنگ عذر م   ي ب پس و س  " داده شود  هي ارا هيي ُقوه قضا  سيير

  ".شود ي موكول مدهنيكنسل شد و احتماال به هفته آ
 منشانه شنوندگانش را آرام لسوفي بار فني دهد و اي ملي تحويي اعالم نشدن اقدامات ادعاي براي تازه الي بعدتر او دليكم

 كـامال  ي فـضا كيـ  مـن عالقمنـدم كـه در    د،يدان ي طور كه م  و زمان دارد و همان   ي به كارشناس  ازي پرونده ن  نيا":  كند يم
   ". شوديدگي به آن رسها  پروندههي مانند بقي و نه جنجاليا حرفه
 ريـ  ز يجـان ي جـواد الر   ي آقا يي جارو كردن رسوا   ي برا افتهي دهد، تالش سازمان     ي سخنان به دست م    ني كه ا  ي ا جهي نت تنها

.  بر سر او افراشـته، اسـت  "نظام" كه يا"مهيخ" نطوري و هم  ي اسالم ي ارشد جمهور  وري پا ني ا ي برا نهي هز نيفرش با كمتر  
 رد؛ي توانسته صورت بگ   ي ماجرا نم  ني نفع در ا   ي ذ ي بده و بستان با طرفها     و به توافُق    يابي اقدام بدون دست   ني است ا  يهيبد

  .  بعد تر به صدا درخواهد آمدي آن كمي كه صدايگري دييرسوا
  

  دهر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخواني
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  ي خامنه اتيب كشاكش مجلس و دولت در محدوده ،يپرونده مرتضو
  هي پوجعفر

  
   مرداد12پنجشنبه ...  خبر يفراسو

  . دولت شركت كرداتير جلسه ه دي مرتضوديسع) چهارشنبه( روز گذشته م،ي رژي عدالت ادارواني دي رابرخالف
 مجلس ندهي شش نماتي به شكايدگيرس)  مرداد9( روز دوشنبه ،ي عدالت ادارواني دسيي ر،ي گفته محمد جعفر منتظربه

 بـه  ي مرتـضو دي انتـصاب سـع  وان،يـ  دنيـ  اي عموماتيه" دادستان سابق تهران انجام گرفته و ،ي مرتضوديآخوندها از سع  
  ." داده استصي را خالف قانون تشخيع اجتماني سازمان تاماستير
 كـار، تعـاون و رفـاه    ريـ  وز،ياالسـالم  خي عبدالرضـا شـ  ضاحي عدالت فرستاده شد كه طرح است      واني به د  ي هنگام تي شكا نيا

 بـه  ي حداد عادل و قـول شـرف مرتـضو   ياني كند، با پا در مي را منصوب مي اجتماع ني سازمان تام  رعاملي كه مد  ياجتماع
 پا گذاشتن قول شرف خود، در عمل در مقابل        ري حاضر شد و با ز     د باز در محل كار خو     ياما مرتضو . ه شد استعفا، پس گرفت  
 ي عدالت ادارواني را به ديتي شكاي توكلي مجلس به سردستگندگاني اتفاق بود كه نمانيپس از ا.  كرديمجلس جبهه بند

اش    معلق شده و پرونـده     ييمتهم است، از حالت قضا     دادستان تهران    يعني شي خو ي در سمت قبل   يو": فرستاده و نوشتند  
  ". مقصر شناخته شده استزك،ي و تفحص مجلس از فاجعه كهرقيهنوز مفتوح است و در گزارش تحق

 اسـت ي بـه ابطـال ر     ي عدالت ادار  واني د يرا":  نژاد گفت  ي معاون اول احمد   ،يمي همه اما روز گذشته محمد رضا رح       ني ا با
  ". اجرا نخواهد شدي اجتماعنيزمان تام سااستي بر ري مرتضوديسع
  ". استشي سر جاي مرتضويآقا":  گفتدي با تاكاو
  
 مهـر   ي حكـومت  ي بـه خبرگـزار    ي عدالت ادار  واني د استي حوزه ر  ركلي مد ،ياري اكبر بخت  ي عل ،يمي واكنش به گفته رح    در

 ي از آن، طبـق قـانون اگـر آقـا           شـود و پـس     ي كشور منتشر م   يدر روزنامه رسم  )  فردا ايامروز   (ي عموم اتي ه يرا": گفت
  ". او صادر شودي انفصال از خدمت براد مانني كند، ممكن است احكامي خودداري راي از اجرايمرتضو
 كار، ري سر كار برود و وزواني دي عموماتي هي ابالغ راخي از تار ي مرتضو دياگر سع ": دي گو ي باره م  ني در ا  زي ن ي توكل احمد

كه هر   چرا رد،يگ ي در معرض عزل قرار مي عدالت ادارواني طبق قانون دريعزل نكند، خود وز را  ي و يتعاون و رفاه اجتماع   
  ".شود ي نكند، طبق قانون حذف ما عدالت را اجرواني كه حكم ديمسوول
 ي عمـوم اتيـ  هيرا": ديـ  گوي فارس م  ي حكومت ي به خبرگزار  ي مجلس آخوند  سهيي ر اتي محمد دهقان، عضو ه    نيهمچن

 ي قطعـ  ي مرتـضو  ي آقـا  ي برا ي اجتماع ني سازمان تام  يرعاملي بودن صدور حكم مد    يرقانوني بر غ  ي مبن يار عدالت اد  وانيد
  ". برگشت نداردتياست و قابل

هرچنـد  .  مجلس و دولت شده است  ني به موضوع كشاكش ب    لي تبد ي پرونده مرتضو  گري رسد بار د   ي حساب به نظر م    ني ا با
 ي و اجتماعياسي روزنامه ها و فعاالن سدني سركوب و به بند كشي برايه ا از گماشتگان خامنيكي در مسند قضا يمرتضو

 ي او توسـط مرتـضو  مي كه به دستور مـستق ي جواناني براي و اشك تمساح خامنه ا   زكي او در پرونده كهر    يزيبود، اما آبرور  
 شود را ي بركنار ميلي هر دل كه بهي خامنه اتي بي آورده كه هر پادوشي پ ي برخ ي توهم را برا   نيقلع و قمع شده بودند، ا     

 تيـ  به دسـتور ب    كه نه خواسته او بل    ي نژاد از مرتضو   ي احمد ي چون و چرا   ي ب تيحما.  محاكمه كشاند  زي م ي توان به پا   يم
 موضـوع تـالش دارنـد تـا خـط و خـط       نيـ  قدرت با دانستن ا ي رقبا گري مجلس و د   ندگاني و نما  ردي گ ي انجام م  يخامنه ا 

  .  مشخص تر كنندنهگو ني را اني مابي فيهايكش
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   آني و مفهوم عمل"نظام" ي ارزاستيشكست س
   امانمنصور

  
   مرداد17...  خبريفراسو

 افت،ي خواهد شي افزاندهي تا ده روز آي كرد، نرخ دالر دولت اعالمي اسالمي جمهوري بانك مركزسيي روز پس از آنكه ركي
 ي حكومت براي راهكار اقتصادراتي حال، تاثنيبا ا. دي تومان رس2200 به ي جهش اُفقكي در بازار ارز با    كاي دالر آمر  متيق

  .دالالن محدود نخواهد شد  ي و دست نوشته هاهاي صرافي فقط به تابلو،ي ارز خارجنيم فروش نفت و تاي با تنگناييارويرو
 راز سـر گُـشاده اسـت كـه          كيـ  اقتصاد كشور، اعتراف بـه       ي برا ي بهمن ي آقا كشنبهي از سخنان روز     يري گ جهي نت نينخُست

  . كردندي آن را انكار مي دروغ و رجز خوانغاتي تاكنون با تبلهي فقتي والمي رژورانيرهبران و پا
  

 ي مـال  ي با توسل به اهرُمهـا     ي حكومت در حفظ سطح نرخ ارز دولت       يف به ناتوان   اعالم كرده، اعترا   ي بانك مركز  سيي ر آنچه
 ارز محدود تـر اسـت و   ني كشور محدود و منابع تامي ارزري آشكار كرده كه ذخا بي ترت ني به ا  يو.  دارد ارياست كه در اخت   

 ي مـ  ي به آن رو   "ياقتصاد مقاومت " انشي نخواهد بود كه قافله پر     يزگاهي ُگر نيرفراتر از آن، گران كردن نرخ مرجع ارز، آخ        
  .آورد
 در برابر ي خارجي ارزهاي بهاشي و افزاي سقوط گام به گام ارزش پول ملت،ي وضعني آثار انيرتري و مشاهده پذني تريفور

اهـد   خو شي آن در بازار خود را به نما       يابي نا اي كاالها   متي ق ي جهش شي درنگ به صورت تورم و افزا      ي كه ب  يآن است؛ عامل  
  .گذاشت

 بـا   ده،ي با ركود مواجه گرد    ي خدمات دولت  ي ها و گران   ارانهي حذف   ياضتي ر ياستهاي كه پس از س    ي داخل دي تول گر،ي بعد د  در
 آوار واردات به    ري خود را از دست داده و ز       ي امكان بازساز  ي به گونه عمل   د،ي و مخارج تول   هيوجود گران شدن دوباره مواد اول     

  . دفن خواهد شدجيتدر
 شتريـ  شـدن هـر چـه ب   ي و خاليكاري و بي گراندي مردم، روبرو شدن با موج جد ي برا "نظام" ي ارز استي شكست س  فهومم

 اقـشار  ني دسـت تـر  ي خود را همچنان از كـارورزان و تُهـ  ياقتي لي و ب يني كوته ب  نهي هز هي فق تي وال ميرژ. سفره آنان است  
  . ستانديجامعه م

  

  جھانی و منطقه ایمسايل 
 

   مرسي محمدتحوالت مصر بعد از پيروزي
  آناهيتا اردوان

  
محمـد   اوت  12 ني فرمـا  ط سياسي اين كشورياست جمهوري مصر نمي گذرد كه ساختار      انتخابات ر   از اندك زماني  هنوز

  و وزير دفاع» طنطاوي«، فرمان اين بر پايه. شد  قابل مالحظه ايل دستخوش تحومنتخب مردم مصر، رئيس جمهورمرسي 
 و بـه عنـوان مـشاوران رياسـت          شده  بركنار ت خود از سم بازنشسته و     مشترك نيروهاي مسلح      رئيس ستاد  »سامي عنان «

  موقت مـصر، درتـيم     قابل توجه است كه اين دو نفر اندكي قبل به عنوان اعضاي هيأت دولت               . گرديدندانتخاب   جمهوري  
فرمانـدة نيـروي دريـائي،    » مهاب محمد حسين ممـش  «مرسي  همچنين  .  شده بودند  نصوبنخست وزيري هشام قنديل، م    

 را نيـز    فرمانـده نيـروي هـوائي     » رضا محمود حافظ محمد عبدالمجيـد     «فرمانده پدافند هوائي و     » لعزيز محمد سيف  اعبد«
 صـدقي «با ارتقاء درجة سپهبدي به عنـوان وزيـر دفـاع و          » عبدالفتاح حسين خليل السيسي    «، راستا دراين. بازنشسته كرد 

فرمان مرسي تنها به بركنـاري      .   شدند منصوب به عنوان رئيس ستاد مشترك       با ارتقاء درجه سپهبدي   » صبحي سيد احمد  
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 و ايـن  هع و چند افسر ديگر محدود نگرديد، بلكه وي قدرت سياسي و قانون گذاري را از شوراي نظامي پس گرفتـ               وزير دفا 
بـراي  قبل از انتخابات رياست جمهوري اختيارات وسـيعي در اداره كـشور     ،نظاميشوراي  . ايگاه خود بازگرداند  شورا را به ج   

 درتعيـين   حتـي   و اده را تغييـر د    س جمهوري اجازه نمي داد كه اعضائ شـورا         به رئي  ،مطابق اين اختيارات    و بودقائل  خود  
تخابـات رياسـت   خـست ان   ن ة متمم قانوني اساسي كـه پـس از دور         ستنادبه ا  .حق دخالت نداشت   مرسي   دولت ، شورا بودجه

 ر اختيارات رياسـت جمهـوري و       اكث ،ه و اكنون توسط مرسي لغو گرديد       تصويب توسط شوراي نظامي حاكم   ،  جمهوري مصر 
 متمم قانون اساسي لغو شده، رئيس جمهـوري         53بر اساس بند يك ماده      . ار قانون گذاري به نظاميان محول شده بود       اختي

  نيز مقرر مـي    53داشت و بند دو ماده        خواهد  عالي نظامي  س از موافقت شوراي   مصر اختيار اعالم جنگ با كشور ديگر را پ        
ـ         روز ناآرامي و هرج و مرج در كشور       در صورت ب    كه رئيس جمهور   داشت راي برقـراري   اختيار استفاده از نيروهـاي مـسلح ب

 توجه به نبـود پارلمـان، كـه    اينك، محمد مرسي با .خواهد داشتي عالي نظامي پس از موافقت شوراتنها را  ثبات و امنيت 
يارات قـوة مقننـه را تـا         اخت نيز ، رياست قوة مجريه و     و تأئيد شوراي نظامي منحل شده است       پيشاپيش توسط حكم دادگاه   

در كالبـد  اي اين عمل بـراي دميـدن جـان تـازه     ؛  گفته استتغييراتاين  وي در دفاع از      .انتخابات پارلماني در دست دارد    
 توجـه   شايانِ.  به دفاع از مرزها بپردازند     نجام شده تا ارتش و نيروهاي مسلح مصر هر چه بهتر بتوانند           نيروهاي مسلح مصر ا   

 در درگيـري بـا گروههـاي افـراط     مـصري   كشته شدن شانزده تن از مرزبانان حادثةاست كه اين تغييرات دقيقاً همزمان با     
ر در خطوط ارسال گاز به اسرائيل كه از ايـن منطقـه              انفجا 10و وقوع بيش از     ) جبل موسي (در صحراي سينا    گراي سلفي   

، يمان كمـپ ديويـد را تـضمين كـرده    البته محمد مرسي كه پايبند بودن دولت جديد مصر به پ. عبور مي كنند، بوده است   
هـه هـاي     بعد از د    دولت اسرائيل نيز   را به عهده گرفت و    آنها  ليت عمليات عليه    ؤ مس افراط گرايان مستقيماً،  براي برخورد با    

 صدور اجـازه از     . خالف پيمان كمپ ديويد وارد بخشهائي از صحراي سينا شوند          مصرنظامي   اجازه داد كه نيروهاي      متمادي
سوي اسرائيل براي ورود نيروهاي مسلح به صحراي سينا كه بر اساس پيمان كمپ ديويد حق ندارند وارد دو سوم شـمالي                      

ا موسـوم بـه   يد بين دولتهاي اسرائيل و مصر در مبارزه با جريانات افراط گـر  نشان از نوعي همزيستي جد   ،دناين منطقه شو  
 واقعـه  اگرچه مـسائل پيرامـون ايـن   . ها و القاعده دارد كه در صحراي سينا آغاز به فعاليت كرده اندجهاديه متشكل از سلفي   

 حكومت حسني ن سي و سه سالدر دورا كه  صحراي سينا شرايط بحراني شدن از، اما هنوز كامالً مشخص و شفاف نيست    
  .مصر و اسرائيل است، خبر مي دهد وابط بينمنطقه اي حساس در ر در آرامش مطلق قرار داشت و مبارك

  
 توسط ، برخي علت بركناري سران مقتدر ارتش. بستگي دارد ران به آنچه در آينده رخ مي دهد       ميزان گستردگي و عمقِ بح    

، دولت اسـرائيل   است كه    زيرا، اخبار و گزارشات حاكي از آن      . خداد، تحليل مي كنند   جمهوري را در چارچوب اين ر     رياست  
 كـردن محمـد مرسـي        مطلـع  اما، آنهـا از   .  وابسته به ارتش مصر مي گذارد      الن اطالعات حمله را در اختيار مسئو      پيشاپيش

ين، تحوالت اخير در ساختار سياسي      بنابرا.  بحران سازي براي رئيس جمهور تازه به قدرت رسيده، ممانعت مي ورزند            جهت
 ، كـه بـر ايـن نظرنـد    ديگربرخي  . قلمداد مي شود  عليه طنطاوي ، به ويژه     از سوي رياست جمهوري    ياكنشوعنوان  ه  مصر ب 

  .  به كودتاي نرمي عليه ارتش مصر اقدام ورزيده تا بتواند آنها را تحت كنترل خود در آوردُكنشاين محمد مرسي با 
را اولين گام جهت      و آن   اقدام محمد مرسي دفاع كرده     فداران رئيس جمهوري و جمعي از سياستمداران از       كه طر  در حالي 

بـراي   را تهديـدي     ماقـدا ايـن   بـسياري ديگـر،      سي به حساب مي آورنـد،     غيرنظامي كردن و دموكراتيزه كردن ساختار سيا      
 اخـوان   توسـط  تشكيل يك حكومت اسـالمي در مـصر    ساختار سياسي حاكم و    تئوكراتيزه كردن  و از آغاز     ه دانسته يتسيالئ

بـين اخـوان    قـدرت    نوعي تعامـل جهـت ايجـاد تـوازن قـوا درسـاختار            تحليل سوم، تحوالت اخير را      . درهراسند المسلمين
جـورج  . حمايت شده از سوي واشنگتن ارزيابي مي كننـد        برنامه ريزي    و   را طراحي  آن و  دانسته المسلمين و نيروي نظامي   

 برداشـت و عنـوان كـرد        تظار دولت آمريكـا از محمـد مرسـي        پرده از ان   بي بي سي     در مصاحبه با  وي پنتاگون   ليتل، سخنگ 
او يكي از مقامات شوراي عالي نيروهاي مسلح .  فردي شناخته شده براي ماست   جديددفاعژنرال خليل السيسي، وزير":كه

  ".دهيم مصر ادامه  معتقديم كه مي توانيم به همكاريهاي نزديك بامصر است و ما
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  ژانويـه   25 از انقـالب     پـس جامعه مصر   

مردمي . متالطم و در التهاب است     هنوز
 بـه » نـان، آزادي و عـدالت     «كه با شعار    

 كماكـان  ، پاي نهادنـد   ميدانها و خيابانها  
ــضور  ــا ح ــهب ــدان يكپارچ ــان در مي  ش
ــ ــر ب ــادين  رالتحري ــات بني ــان مطالب ش

ن راستا، آنـا  در اين   . ندورزپافشاري مي   
نظم  اقتدار از از هر پديده اي كه نشاني     

 از جملــه ارتــش مــصر كــه ،كهنــه دارد
بيش از شصت سال بعنـوان بزرگتـرين         
ارتش دنياي عرب از قـدرت سياسـي و         
 ،اقتــصادي گــسترده اي برخــودار بــوده

مـرگ بـر    « در شـعار     ين تنفر  و ا  منزجر
ــان ــان» حكومــت نظامي ــار . شــد نماي ب

اشان بر دوش رئيس     ه به خانه مردم  يان ديگر فرستادن ُگردانها و اقشار مختلف اجتماعي         ليت حل بحران داخلي و به ب      مسؤ
 داده اسـت،   جامعه اي مـدني را يبرپايجمهور همه ملت مصر خوانده و قول  رسيده كه خود را رئيس     قدرتجمهور تازه به    

 از.  وابسته به نظام حسني مبارك است از عناصر نظامي مشهور، خلع يد هر چند ظاهريهايكي از راه حل. سنگيني مي كند
 تا بتواند نقش تـاريخي  محبوبيت پيدا مي كند ،توريته نظاميي متمادي اُاز دهه ها  بين توده هاي منزجرمرسيطريق   اين
ت و منـافع طبقـاتي       قـدر   و ثبـات    امنيـت  عملي ساخته، ي را    در روند خاورميانه بزرگ مورد نظر سرمايه داري انحصار         اش

  . تأمين نمايد رار عرصة داخلي و بين الملليحاكميت د
  

هم پاشيدن نظامهاي كهنـه و خودكامـه و دسـتيابي بـه نـان،               جهت از  وم به بهار عربي   كه تحت تأثير انقالب موس    تحوالتي  
 بي تأثير از  به دليل فعال شدن نيروهاي امپرياليستي قادر نيست       ادامه دارد   نيز دموكراسي و عدالت صورت پذيرفت و هنوز      

در كـشورهاي    جهـان سـرمايه داري  .از ايـن قاعـده متثنـي نيـست     مصر نيز  تحوالت. باشد نوين جهاني سرمايه داري   نظم  
  تـا  اسـت ي دخيل در قدرت سياسي بين نيروها د توازن  خواستار ايجا   و بودهرداري از مدل تركيه     خاورميانه به دنبال كپي ب    

جهـاني سـازي   .  جلوه كندطبيعي  عمومي جهان افكارستاي ايجاد خاورميانه بزرگ در در را  پروژة انتقال دموكراتيك قدرت   
 نظر روبنـاي  هد تا خود را با نظم نئوليبرال، از        فعل و انفعاالت همة جهان را تحت تأثير يك فرمان واحد قرار مي د              سرمايه،

توتاليتر و استبدادي هر چند از روي اجبـار   ها با روبناي سياسيحاكميت بنابراين . زير بناي اقتصادي تطبيق دهندسياسي و 
  و مطـابق بـا  هاي دلخـواه چارچوب حاكميتدر  نظم اقتصاد جهاني ندارند،  تگي به راهي به جز وابس   از نظر زيربناي اقتصادي     

 انحـصاري و    سد بزرگي فراروي رونـد تـسهيل سـرمايه گـذاري            حاكميتهاي ديكتاتوري  زيرا. نظم نوين جهاني نمي گنجند    
 روند جهاني سـازي سـرمايه سـيطرة ازلـي و ابـدي سـاختارهاي                 در فاز سرمايه داري انحصاري،     .ندآن، ايجاد مي ك   امنيت  

نيروي ارتش و اخوان المسلمين نيـز  امنيت و ادامة حيات    . ده است سياسي خودكامه و استبدادي را در معرض خطر قرار دا         
اني مي توانـد   نظرية كودتاي نرم محمد مرسي تنها زمن ترتيب،بدي. رو تعامل و ايجاد توازن قوا در تقسيم قدرت است        در گ 

ك ارتجاعي مذهبي در چـارچوب نظـم نـوين جهـاني، رام             صحيح باشد كه بپذيريم اصوالً گرايشات با ساختارهاي ايدئولوژي        
رمهاي كه اهآزمائي دو نيروئي   رو، به ز  رئيس جمهور مصر در حذف نيروهاي ارتش و برعكس        گُمانِ پيشروي   . شدني نيستند 

قابـل توجـه    در همين رابطه    نكته اي كه    . ست و ارزيابي ا    بررسي اعمال قدرت را صاحبند در بستر تحوالت آينده مصر قابل         
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 آگوسـت عليـه آنچـه     24خ  در تـاري  ،   توده اي توسط گرايشي برخاسته از درون ارتش        راهپيمائي مردم مصر به     دعوت است،
» مصطفي بـاكري  «و  » توفيق آكاشا «سازماندهندگان راهپيمائي فوق    .  است ميده اند، نا» لمسلمينفرمانروائي اخوان ا  «آنان،  

 حمايـت و     تشكيل، حسني مبارك جهت  رژيم  سرنگوني   بعد از     در دوران  ژنرالهاي مشهور ارتش هستند كه از هر فرصتي       از  
اينترنتي فيس بـوك نيـز انتـشار    ي كه در شبكة    راهپيمائاين  دعوت به   . رتقاء موقعيت شوراي نظامي، سوء استفاده كردند        ا

ي از  يكـ » محمـد ابـو حامـد      «. است كرده مصر، تهديد و تأكيد      اخوان المسلمين در سراسر    ترامكرراً به آتش زدن دف    يافته،  
 ژانويه 25 از انقالب فراتر  ي انقالب  و را به خيابانها بكشانيم   حمايت كنندگان، ابراز مي دارد كه شايد نتوانيم ميليونها مصري           

 خطـر   بـا درج مطـالبي از      »الدسـتور « رسانه هاي خبري و روزنامه هاي مصر از جمله          عالوه بر اين،   . راه خواهيم انداخت   به
  . دنر، خبر مي دهاسالمي شدن دولت مص

، وي مورد استقبال نه تنها طرفـداران        شش دهه   گرچه حركت رئيس جمهور مصر در كاهش قدرت سياسي نظاميان بعد از           
ـ   اين حركـت را  قرار گرفت و، كه حتي به او گرايشي نداشته اندفعاالن مدني بلكه مدافعان و   زه سـوي دمـوكراتي  ه  گـامي ب

 اقدام مرسي با در نظر گرفتن سلطة اقتصادي ارتـش بـر اقتـصاد            اما ،كردن ساختار سياسي بحساب آورده و ستايش كردند       
 و  وژه هـاي اقتـصادي را قبـضه كـرده           رصد از پـر    بيش از چهل د    ارتش مصر، . كشور، برخوردي ريشه اي بحساب نمي آيد      

بـر  . اسـت ، بزرگراههـا و پمـپ بنزينهـا    تيريت كانال سوئز، كشتيراني، تجار   مهمترين نهاد مصر در حوزة اداري، دولتي، مد       
، هيچ نهاد مدني بر فعاليتهـاي اقتـصادي ارتـش       2012 آگوست   20اساس گفتگوي فعاالن مدني با راديو بي بي سي مورخ           

ميزان واقعي درآمد و سود خالص ارتش مـصر  .  پرداخت ماليات معافند   نيز  و ات مالي ارت ندارد و آنها از ارائة گزارش      مصر نظ 
. دولت آمريكا نيز ساالنه بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون دالر به ارتـش مـصر كمـك مـي كنـد     .  مشخص نيست  كامالً

وكرات و مردمي كـه     كه حتي دولتي دم    طوريه   ب ،ياسي آن دارد   نفوذ و  قدرت س     امپراطوري اقتصادي ارتش مصر نشان از     
 ملت مصر را نمايندگي كند قادر نيست بسادگي خللي بر چنين نفوذ اقتصادي و سياسي وارد سازد و مبارزه بـا آن                       اكثريت

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

گـزاري بـي بـي سـي مـي       يكي از اعضاي اخوان المسلمين در گفتگوئي تلويزيوني بـا خبر       »مر دراج ع«. قرار نخواهد گرفت  
اگر اين پروژه ها به سـود ملـت مـصر باشـد از آن حمايـت مـي                   . رتش مصر نيستيم  ما مخالف پروژه هاي اقتصادي ا     «:گويد
آن  كه البته طبقه اي كه مرسي است چپاول ثروت ملي  تأئيد ارتش مصر جهتعنوان چراغ سبزي بهه اين عبارت ب» .كنيم

تصادي نظاميـان در دسـتيابي بـه         اق يا رقابت با فعاليتهاي    مطمئناً به دنبال ابزارهائي جهت شراكت و         نمايندگي مي كند  را  
 ي، جمعيت پنجاه درصدتن  يازده ميليوندر حدودافزايش بيكاري   اقتصادي نظيريهابحران. د بودنالن خواهسرمايه هاي ك
توانـد بـه     نسبت به آنهـا مـي      عدم چاره انديشئ عاجل    و  دالري درآمد ساليانه توريسم    وكاهش پانزده ميليارد  زير خط فقر    

  .   دولت مرسي و اخوان المسلمين بدل شودي برا آشيلپاشنة
 دولتي . جامة عمل بپوشاند   زحمتكشان به خواستهاي بنيادين      قادر نبوده  جهت ايجاد تعادل قوا هرگز     مخصوصاً   ،رفرم از باال  

 فتـه  قـرار گر اي مردمي ه همراه با ارتش مصر در برابر انبوه خواسته،كه محمد مرسي رياست جمهوري آن را به عهده دارد      
حل بحـران فقـر، بيكـاري و بيـشمار معـضالت      . كه تنها باز شدن يك روزنه به آنها جرات اعمال قدرت بيشتري خواهد داد  

 شكـسته   امـا .، امكان پذير نيـست  جهاني نظم اقتصاد نئوليبرالاجتماعي ديگر بي شك در چارچوب گردن نهادن به فرمان         
 موقعيتي ، به موازات تحوالت اخير كارگران، حضور شرايط انقالبي، حزبي و خودكامة رژيم حسني مبارك    شدن ساختار تك  

 .بيش از پيش وادار مي سازد     خود،  موكراتيك   براي به ُكرسي نشاندن خواسته هاي د        را به مبارزه    كه توده ها   فراهم ساخته   
اي كـشور   ر نيست ميدانه   نه تنها قاد   جهت ايجاد تعادل قواي سياسي در بستر روياروئي با ارتش         حركت اخير محمد مرسي     
هوشياري انقالبي احزاب و سازمانهاي  . آنها را به تشديد فشار به حاكميت ترغيب مي نمايدلكه ب،را از حضور مردم تهي كند

 تضاد در هرم حاكميت هر چند سطحي و نازل  با دامن زدن بهسياسي مترقي، دموكرات، سكوالر و چپ ايجاب مي كند كه
، در ميدانها كشور مـصر هنـوز        توده هاي عظيم كارگران، زنان و جوانان       . اقدام ورزند  اتي مردم مصر  اي حي  ه به نفع خواسته  
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وجود جنبـشي كـه در       عنوان سالحِ برندة هر گونه تغيير بنيادين، تاريخاً ثابت كرده اند كه در صورت             ه  آنان ب . حضور دارند 
مبارزه تا   قادرند به،دد روبرو گر، ارتجاعي و امپرياليستيتونيستي اُپور، وابستهمطمئن و استوار قادر باشد با جرياناتبستري 

   . استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي، ادامه دهند
  

   در اجالس مكههي فقتي والمي رژريشكست و تحق
  هي پوجعفر

  
   مرداد27 نهيآد...  خبر يفراسو
 هي فقتي والمي رژيپلماسي در مكه، شكست كامل دي اسالمي كشورهاي نشست سه روزه سازمان همكارياني پاهياني بانتشار

 كنفرانس نه تنها نتوانـست در  ني اسالم در ا خود خوانده جهانهي فقي ولندهي نژاد، نمايحضور احمد .  گذاشت شيرا به نما  
 تي عـضو قي بر تعلي مبنري و الجزاراني كشور حاضر در كنفرانس به جز ا     57 ي قاطع تمام  ي بگذارد، بلكه را   يريروند آن تاث  

ت بحران  موقي او با كنار گذارلي دلنيبه هم.  نابود كردزي را ني خامنه اي تشكل، ته مانده اعتماد به نفس علني در اهيسور
  . كندجبران و شكست خود را ري از تحقي شد تا اندكجاني روانه منطقه زلزله زده آذرباه،يسور

 امـور خارجـه و چنـد تـن     ري وز،ي اكبر صالحي به همراه عل،ي جمهوراستي در مسند ر ي خامنه ا  ي عل ي نژاد، پادو  ياحمد
 ،يهاشـم   ثمـره ي دفتـر و مجتبـ  سيي ر،يي مشامي رحراي اسفند ،يي معاون اجرا  ،يي بقا دي همچون حم  نهي كاب ي از اعضا  گريد

 نشست، عربستان   ني ا يانياما او بدون شركت در جلسه پا      .  نشست شركت كرده بود    ني روز زودتر در ا    كيمشاور ارشد خود    
 بـرخالف ادعاهـا و الف و گـزاف    - نشست و ني همراهش در ا   مي او و ت   ريحضور بدون تاث  . را ترك كرده و به كشور بازگشت      

 ري به جز حقيكار نتوانست زي ني سران عربستان سعودگري دوال و راست شدن آنها در برابر ملك عبداهللا و د        - مي رژ ورانيپا
 داريـ  در دفهي نژاد با لنگ قطي كه احمددي جهان اسالم تا بدانجا رس   هي فق ي ول ندگاني نما يدلقك باز . ديتر كردن آنها بنما   

  . كندي احساس مشي بر آورد كه خود را در خانه خواديرسا فر با بانگ ي شركت كرد و صالحكيپلماتيد
 نشست كه صبح پنجـشنبه توسـط اكمـل    ني اياني پاهياني و دوال و راست شدنها، در ب   هاي باز ي شامورت ني بدون توجه به ا    اما
 كـه  ييمهـا يژ ر ي برا ي اسالم يسازمان كنفرانس كشورها  ":  تشكل منتشر شد، آمده است     ني كل ا  ري احسان اوغلو، دب   نيالد

  ". ندارديي كشند، جايمردم خود را م
 و  هي فق ي پوزه ول  نگونهي دادند و ا   هي سور تي عضو قي به تعل  ي اجالس را  ني كشور شركت كننده در ا     57 حساب، سران    ني ا با

د بدن  نژاي است كه احمدي ناكامني همليبه دل. دندي جهان اسالم را دارند، به خاك مال    ي رهبر ي آن را كه ادعا    ندگانينما
  .اوردي ببار ني خامنه اي خود و علي را براي سرافكندگني از اشيب مكه را ترك كرد تا ،يانيشركت در نشست پا

 ي اسـالم ي كشورهاي در سازمان همكارتي عضوقي اخراج شده بود، با تعل   زي كه سال گذشته از اجالس سران عرب ن        هيسور
 مورد كار ساز باشـد،  ني نه تنها نتوانست در ا     هي سور مي از رژ  تيحما ي برا هي فق ي ول ميتالش رژ .  شد ي از گذشته منزو   شيب

  .دي گردزي ني اسالمي كشورهاني در بهي فقتي والمي از رژشتريبلكه باعث انزجار ب
 گري دي نشست شدند، بلكه انزجار كشورها    ني ا كيپلماتي نه تنها بازنده د    هي سور مي در كنار رژ   هي فق ي ول مي رژ ب،ي ترت ني ا به

 ي نمـ گريجهان د":  شودي به آن اشاره مي نشست به خوب ياني پا هياني گذاردند كه در ب    شي به نما  زيبگران مردم را ن   از سركو 
   كندي مردم خودش را قتل عام من،يما، تانك و توپخانه سنگي كه با هواپردي را بپذيتواند حكومت

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  ستي نظام ن  از اقتداريسركوب
   يرهاشمي منتيز
  

   مرداد 29 كشنبهي خبر يفراسو
كومت بشار   ح داري ناپا تيوضع.   است ي الملل ني در روابط ب   تي موقع ني تر زولهي در داخل و در ا     طي شرا ني تر ي در بحران  ميرژ

 هي فق تي حكومت وال  تي موقع ،ي در معادالت منطقه ا    ي اسالم ي جمهور يي خودنما ي برا كي استراتژ ياسد، به عنوان حلقه     
 ي خود را در نوبت بعد از سـقوط بـشار اسـد مـ    مي رژوراني از پاي برختيوقع منيدر ا.  از هر زمان لرزان كرده است شيرا ب 

  .ننديب
  
 بـه  ي مناسبات منطقـه ا ريي تغي براي متعهد در تهران تالش ري غ ي اجالس كشورها  يبه برگزار  اقدام   ي بحران طي شرا ني ا در

 روز نشانه عمـق وحـشت و تـرس از           5 به مدت    ي عموم لياعالم تعط .  است مي از طرف رژ   ي الملل نينفع حل بحران روابط ب    
 ي و كـارگزاران حكـومت     هي فق ي ول نهاي ماجراجو ياستهاي مخالف س  رانيمردم ا .  موجود است  تي به وضع  يبروز اعتراض مردم  

 نـشان دادن مخالفـت خـود بـا حكومـت،           ي كنفرانس مزبور برا   ي برگزار ي در روزها  ابانهايامكان حضور مردم در خ    . هستند
 با امن شمردن يو.   كنفرانس خبر دادي كامل در روزهاتي امني پاسدار رادان از برقراري انتظاميرويسركرده ن.  وجود دارد

حـذف مـردم از     .  شهر اعـالم كـرد     كي در تراف  لي روز را تسه   5 در   ي عموم ليتعط»  كشور جهان  نيامن تر «وان   به عن  رانيا
  .  استمي رژي ناامني به معناقاي دقابانهايخ
  

 ياسي بلوك س  نيا.  مصرفشان گذشته است   خي شوند كه تار   ي م مي رژ هماني م ي متعهدها در حال   ري عضو جنبش غ   يكشورها
 از تـالش    ي منظـر نـشان    كي از   ي نهاد ني به چن  ميتوسل رژ .  گذار نقش ندارد   ري تاث يبه عنوان نهاد   جنگ سرد    انيبعد از پا  

 ي هـا  نـه ي از كشورها و صرف هز     ي با باج دادن به سران برخ      ميرژ. ت اس ي الملل ني در روابط ب   ي درآمدن از بحران كنون    يبرا
 ايـ  را به نفع خود كاهش دهد و  مهايان ملل، تحر   سازم ي قطعنامه ها  رشي كنفرانس قصد دارد بدون پذ     ي برقرار يگزاف برا 

  .  متعهد آنها را دور بزندري به اصطالح غي كشورهاقياز طر
 محـور تمركـز و      رانيـ  شـود ا   ي اجالس در تهـران سـبب مـ        ني ا يبرگزار«: مجلس گفت  ي مل تي امن ونيسي كم سي رئ بينا

  ».ردي قرار گياسيتوجهات س
 جهـان بـا   تيري در مديي توانايادعا.  روشن استشي نژاد در اجالس فوق از پي احمدژهي به ومي سران رژ  يهاي پراكن سخن
 يداريـ  خر ي فعلـ  طي است كه در شرا    يي ها وهي ش ران،ي و بدون مكان و زمان با قصد صدور بحران به خارج از ا             ي كل يحرفها
 گـر ي د ي و از سـو    ني طرف دخالت در سرنوشت مردم فلـسط       كي روز قدس از     شي نژاد در نما   ي احمد يسخن پراكن .  ندارد

 شي از پـ   ياسـت ي س ني بردن چن  شي پ ي متعهدها برا  رياستفاده از غ  .  است رانيدامن زدن به تنش در منطقه به ضرر مردم ا         
  . محكوم به شكست است

  
  !انفجار كنترل شده كنار بشكه باروت

  منصور امان
  

   مرداد31...  خبريفراسو
آنهـا كـه    .  آورنـد  ي مـ  ي رو ي جنگ كاتي به تحر  شي از پ  شي ب راني حاكمان ا  ،ي الملل ني ب ي بانك - ي نفت يمهاي فشار تحر  ريز

 اند، شـتابان در حـال حركـت بـه           افتهي اثر   ي و ب  رينگي زم ي بحران هسته ا   تيري مد ي خود را برا   ي خارج استي س ياستراتژ
  . هستندي مذاكره و وقت گُذراني مذاكره براي استراتژيا به جيج تنش خاردي كردن راهكار تشدنيُگزي جايسو
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 كـه  ليي اسراتي موجودهي علي جمهوراستي و گُماشته اش بر منصب ري خامنه اي اساس، سخنان ُتند و همزمان آقا نيبرا
.  منفرد به شمار آورديقدام توان آن را اي است و نه مي شده، نه تصادفرادي اياتي ادبني از كاربرد چنزي دوره پرهكيپس از 

 در محاسبه بازتاب " نظام" و پادو اش، نشان داد كه "آقا" يهاي به لفاظي المللني بي گُسترده و منفري پذيني بشيواُكنش پ
  .  به خطا نرفته استافت،ي كه در چارچوب بحران موجود خواهد ي مزبور و وزنيهايسخن پراكن

 كـه در    رديـ  گ ي و افغانستان قرار مـ     لندي مانند هند و تا    يي در كشورها  يستي ترور ي چارچوب، فعال كردن طرحها    ني هم در
 رسـد كـه اُركـستر    ي به گوش مـ يي و همچون صدادي باي م يگري مفهوم د  راني حاكمان ا  زينگاه به آن، سخنان تشنُج برانگ     

  .     كندي مي همراهرا بحران چي باال بردن پي برا"نظام" ياقدامات عمل
 هراس از وارد شدن به لي به دلمهاي خود از تحري خارجي طرفهايني عقب نشي روز،ي مي كارتها روني گُذاشتن ا با"نظام"
 جادي ا لهي وس ني و بد  اي اُروپا و آس   كا،ي آمر ي در افكار عموم   ي جنگ ي دستكم، پروراندن فضا   اي نامعلوم   يامدهاي جنگ با پ   كي

  .  كرده استي ، شرط بند"يپلُماسيادن شانس به د و ديتصاد اقي مجازاتهاانيپا" ياهرُم فشار برا
 انفجـار كنتـرل شـده و    كيـ  برند آنچه در حـال انجـام آن هـستند،    ي و ُشركا گمان م  ي خامنه ا  ي كه آقا  دي نما ي م نيچن

ـ     ي اسالم ي جمهور گاهي و جا  تي و موقع  انهي خاورم ي ُكنون طي نگاه گُذرا به شرا    كي. محاسبه شده است    ي المللـ  ني در پهنـه ب
  .  استي واقعري و غي دلبخواهيابي ارزني دهد كه ايشان من

 ي بـرا  ي خامنـه ا   ي آقـا  شي از ر  شتري ب يزي با آتش در كنار بشكه باروت، چ       ي اسالم ي حاكمان جمهور  ي در باز  شوربختانه،
  .سوختن وجود دارد

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
  

 روھای کاريو حرکتھای نچالشھا 
 

  سياست افزايش جمعيت و برده كردن زنان
  شهره صابري

  
  "!مي دهي مي و ما شما و آنها را روزدي فرزندانتان را نكش،يبه خاطر ترس از نداشتن روز"
 ما به كه نيا":او در ادامه گفت.  شداني باحمدي نژاد ارشد اري دستي ثمره هاشمي مجتبدي سياز سو! فهي شري هي آنيا

 ي شود مي هر كس كه متولد منيبنابرا.  ندارديني منطق دم،ي كنيري جلوگتي جمعشي آموزش از افزا بهداشت ويبهانه 
   ".تواند منشا خدمت و بركت باشد

 ي قدرت متيجمع" دست  كه ني از اييگفته ها ،تي جمعشي افزااستيسولي فقيه براي طراحي  مي تصمي ادامه در
 شي افزااستي منافع خفته در ساري تمام عي دهي چك تواني من نظريه رااي.  نژاد عنوان شدي توسط محمود احمد"آورد
  .  دانست تيجمع
 ي بر منطق مخالفان خود بي مبتنيها دهد كه آنها به استداللينشان مدش  ارشاريدستمحمود احمدي نژاد و  ي گفته

 نيي از پاي ناشيهاي نگرانن حكومتكارگزارا .نندي بي نممدافعان كنترل جمعيت يها به رد استدالليازيتفاوت بوده و ن
!  دانندي قدرت خود مي فراسوي معاش انسان را وابسته به قدرتنيام گرفته و تچي را به هي انسانيآمدن سطح كرامت زندگ

 ي افراد خود را مواجهه با مردمني دهد كه اي نشان متي جمعشي به افزاراني اازي اثبات ني گرفته شده براشي پي وهيش
در واقع . ابندي ي سرشار از منفعت خود نميهااستي سشرفتي پي گونه چالش با آنها براچي به هازيكه ن نندي بيم
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خرافه .احساس نمي كنند متقاعد كننده اني به بيازي نابندي متشكل بري غي كه خود را مقابل افرادييهاردمداران حكومتس 
  . استيآنها كاف ي متقاعد كردن مردم، براي ارعاب برااي فرادست و يهاقدرت

  
 و يياي استبداد آسي و وجود بازمانده هادي ابزار تولتي مالكي وهي شلي به دلراني در اي بودن تضاد طبقاتفي توجه به خفبا

 طي شراد،ي شدي قدرت سركوبگري و داراي مردميهاتي مجزا از حماي قدرتيري شكل گي برامي عظي وجود منابعنيهمچن
ئد بودن در  نبودن و زادي كه احساس مفراني امردم هي روحبه ويژه. است كرده آماده را  تي تام حاكميرگي چيبراعيني 

 توسط ي در واقع عدم درك تضاد طبقات.ي براي حاكميت غير پاسخگو مهيا كرده است مساعد، بسترذهن آنها نقش بسته
 در اي ي كارگري هاهيمثال در اتحاد بر منافع مشترك به هر نحو ي شرق، از متشكل شدن افراد مبتني و به طور كلمردم

 ي مدهي خواه بلعتي تماميهاكومت توسط حي سازد كه به راحتي را مي كند و افرادي ميريجلوگ... ها و سازمانواحزاب 
 ي اضافتي از جمعي بزرگي خود به دسته يهاي تسلط و جنگ طلبري در مسيشروي پي براراني خواه اتي تماممي رژ.شوند

به كار گرفته و به مثابه گوشت دم توپ قرباني  خود آنها را اري تمام عي و سلطه يرگي اعمال چريواند در مس دارد كه بتازين
  .كند

 ري غيگري دلي دل،تي جمعشيبا افزاهمراه  ي انساني آمدن سطح كرامت زندگنيي بر پاي مبتني علميهابا توجه به استدالل
د ي حكومت با. ماندي آورد نمي بدست متي از جمعي بزرگيكشتار دسته  بردن و نيرا با از ب  آنتي كه حاكمياز قدرت

 و سلطه تي جمعشي افزاري در مسيعني اني مني اما در ا. تام  را داشته باشديرگي به منظور اعمال چميتاب تلفات عظ
 كردن زنان از  به منظور خارجاري بستالش اقدام ني با اي حكومت در هماهنگ. زنان هستندي اصلاني ناج، حكومتيگر

 يخدمتگزاران اصلو دقيق تر،  بهتر و به بيان،  خانوادهي خصوص خدمتگزار بردگانبه آنها لي و تبدي صنعتدي توليچرخه 
براي همين منظور است كه روز به روز تبعيض جنسيتي در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي . كرده است  حاكميطبقه 

خارج كردن . جايي در نظر گرفته نشده است زنان ي براي دانشگاهي رشته 77  درگسترش مي يابد و براي مثال امسال
  .است تي جمعشي با افزاي كاملهماهنگو آموزش دانشگاهي در  نيزنان از صنعت نو

   
خدمت در خانه به منظور به عهده يا  و ي اجتماعدي شركت در تول دو موردني زنان بي دارهي سرماي اقتصادستميدر س

 در قبال پرورش فرزندان يتي چرا كه جامعه مسئول، را انتخاب كننديكي  بايد شوهران خودتي فرزندان به ابوتيربگرفتن ت
 تمدن آنچه يعني تي بربري باالي به مرحله دني و رستي توحش و بربري رهي بعد از گذر اعصار ت.ردي گيآنها به عهده نم

 هي سرماستمي اما زنان در س. بوددي تولني نويها و ابزار ها و روشيب صنعت باز كرد انقالي اجتماعدي توليراه زنان را به سو
 ي اقتصادستمي با سي در جامعه اجهي در نت.كنند كه در باال به آن اشاره شد را انتخاب ي از آن دو مورديكي دي بايدار

 ": انگلسي به گفته . برابر استيگ بردي و پسرفت زنان به سوادي و انقيني با خانه نشادي پرورش فرزندان ز،ي دارهيسرما
كار ( در دوران توحش ي به علت به عهده گرفتن كار خانگ زنان". زنان استيمعلول سركوب اقتصاد) ييتجنس (ينابرابر
 ي فرزند و كار خانگتيو اشتغال به امور مربوط به ترب)  شدي مي صنعت تلقكي و ي ضرور در دوران توحش اجتماعاًيخانگ

 ي انسان موجوداز آن جا كه. متناسب با توان خود بازماندنديدي ابزار تولي هي تهاز ،ي كشاورزدي توليحله در گذار به مر
 در .تواند ابزار رفع آنها را بسازد ي با معضالت مربوط به امرار معاش خود ممي مستقيياروي است تنها با روزي ستعتيطب
 مردان توانستند اسباب ،ي همراه با قدرت اقتصاد.بر مونث شد جنس مذكر ي زنان و سلطه ي امر باعث بردگني اتينها

 انتقال اموال يبرا)  مذكرحاًيترج( فرزندان تي ابو، زناندني كشي آنان و به بردگاديسلطه بر زنان را فراهم كرده و با انق
 تفاخر و رقابت مردان با ي هي از زنان توسط مردان مايشتريدر اغلب موارد تملك تعداد ب. اورنديبدست برا خود به آنها 

 با توجه اني منياما در ا.  توارث فرزندان مذكر از پدربوده استي عامل در تداوم تضاد طبقاتني مهمترني همچن. بودگريكدي
 آنان با وقوع انقالب يي رهاتي و در نهاي اجتماعدي تولي ورود زنان به عرصه ،ي دارهي نظام سرمايبه جهان شمول

 ي براي چندانيي كه مانند طبقات مسلط داراراني اي دهي طبقات ستم د.استتبديل شده ضرورت  كيبه  يستياليسوس
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 كه ي زنان با وجود اقدامات موجود،ي اقتصادستمي از سي ناشي اقتصاديانتقال به فرزندان خود ندارند و با توجه به فشارها
 يني نشانه به خيلي تما، شودي اعمال مي صنعت وي اجتماعدي تولي و خارج كردن آنها از چرخه نيبه منظور خانه نش

هر زن آگاه ايراني كه به سرنوشت خود بينديشد و براي مداخله كامل در حيات اجتماعي تالش كند، به . ند داشتنخواه
 منفعت طلبانه يهااستي ساند را آغاز كرده يي رهاريكه حركت در مسنظريه كنترل جمعيت گرايش پيدا مي كند و مردمي 

  .را به شكست خواهند كشاند تام  يرگيچبراي  تيكم حاي
  

  1391 در مرداد ماه معلمانچالشهاي 
  فرنگيس بايقره

  
  احكام جابرانه اعدام

 ، وبالگ نويس، هاشـم شـعباني      ،محمد علي عموري  
 دبير ادبيات عرب، هادي راشدي دبير شيمي، سـيد        

 كه  مختار آلبوشو جوانتر او شيد آلبوشو و برادرجابر
 حـدود  ،هـستند ) رامـشير ( همگي ساكن خلف آباد   

كه اتهام مشخصي به آنهـا   ون اينيك سال پيش بد  
ند و دســتگاه قــضايي  شــدتفهــيم شــود، دســتگير

كم اعـدام آنهـا را صـادر كـرده          جمهوري اسالمي ح  
  .است

ــال    ــوري در س ــي عم ــد عل ــراق 1386محم  در ع
 سال حبس تحويـل     4بازداشت شد و پس از تحمل       

 شد و در هفـت مـاه اول         رژيم ايران دستگاه امنيتي   
  .رفتتحت شكنجه شديد قرار گ

  
وي بـه دليـل   .  شـد هادي راشدي نيز كه در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده بود براي مـدتي در بيمارسـتان بـستري         

  .بدرفتاري و شكنجه ماموران امنيتي به بيمارستان منتقل شده بود
 اعتراضـهاي مـردم     اواخر سال قبل در خانه هايشان در خلف آباد واقع در استان خوزستان در آسـتانه سـالگرد                   پنج نفر  اين

 كمتـر بـوده، اتهـام مـبهم         دادگاههايي كه مدت زمان آنها از پنج دقيقـه        بي؛ دستگير و سپس در      1384عرب اهواز در سال     
  به آنها تفهيم شد و» نظامتبليغ عليه«و » اقدام عليه امنيت ملي و تجمع غير قانوني     «،  » االرض محاربه با خدا و فساد في     «

  .حكم اعدام آنها صادر شد
  

  سيد محمود باقريباره معلم دربند؛ نامه كانون صنفي معلمان ايران در

 بـه نـه   سيد محمود باقري عضو هيإت مديره كانون صنفي معلمان ايران كه در دو پرونده جداگانه مجموعاً گزارش هرانا،    به
 در ايـن  .بازداشـت شـد   حكم  تير سال جاري جهت اجراي5و نيم حبس تعزيري و تعليقي محكوم شده بود، دوشنبه        سال  

 در بخـشي از ايـن نامـه    .رژيم نوشته است قوه قضاييه ئيسرابطه كانون صنفي معلمان ايران نامه سرگشاده اي خطاب به ر     
  :آمده است

ما، همكـاران و دوسـتان آقـاي        . بنابراين بيشترين مسئوليت هم متوجه شماست     . شما باالترين مقام قضايي كشور هستيد     «
 شناختي كه از ايشان داريم، باورمان اين است كه وي كامالً بي گناه است و زنداني شدنش سـتم بزرگـي       باقري، با توجه به   
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 سال تالش صادقانه ي اين 27ما از شما مي خواهيم به حرمت . است كه بر وي و خانواده فرهنگي اش روا داشته شده است
م ايشان بار ديگر پرونـده اش مـورد بـازنگري قـرار             معلم كوشا و پاك زيست، دستور فرماييد ضمن توقف فوري اجراي حك           

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

  التحصيالن تربيت معلم وآموزشياران پيش دبستاني مقابل مجلس تجمع فارغ 

س  رژيـم تجمـع      التحصيالن تربيت معلم و آموزشياران پيش دبستاني روز يكشنبه اول مرداد مقابـل مجلـ                تعدادي از فارغ    
و گو با فارس گفت؛ قـرار بـود بعـد از اتمـام             كنندگان در گفت      به گزارش خبرگزاري حكومتي فارس يكي از تجمع       . كردند

 التحـصيلي مـا    دوره دانشگاه ما را در آموزش وپرورش استخدام كنند ولـي در حـال حاضـر كـه بـيش از دو سـال از فـارغ         
  . رابطه انجام ندادندگذرد، هنوز مسئوالن اقدامي در اين مي

  . بارپياپي مقابل مجلس رژيم تجمع كردند دبستاني براي چندمين   مرداد مربيان پيش 4همچنين روز چهارشنبه 
  .  ايم تا پيگير مطالبات و حق و حقوقمان باشيم جا آمده  كنندگان اظهار داشت، ما از سراسر كشور به اين  يكي از تجمع

روز سه  يدرپ ين بار پي چندمي برا آموزش و پرورشيستاندب شيان پي از مربي تعداد فارس،به گزارش خبرگزاري حكومتي     
   . تجمع كردندي اسالميل مجلس شورامقاب مرداد، 10شنبه 

 تحقـق مطالباتمـان مقابـل مجلـس تجمـع           ي بار است كه برا    5ش از   يما ب «:كنندگان به خبرنگار فارس گفت      ع از تجم  يكي
 اضـافه  يو» . حل مشكالت ما انجام نـشده اسـت  ي برايندگان هنوز اقدامي نمايت برخي وجود حمام اما متأسفانه با  يكن  يم

م ي خـارج شـو    يفـ يتكل  رد و از بال   يگ تر انجام     عي استخداممان هرچه سر   ين است كه اقدامات الزم برا     يدرخواست ما ا  «:نمود
  ».ستيلوم نت ما هنوز معيدهد و وضع ين كار را انجام نميكه آموزش و پرورش ا  چرا

  
  تجمع مجدد معلمان مقابل مجلس

روز  يسيـ التدر   و حـق   يش دبـستان  يپـ  ،يان شـركت  يـ  از معلمان آموزش و پرورش اعـم از مرب         يادي جمع ز   گزارش هرانا،  به
  .  خود شدنديت استخداميبا تجمع مقابل مجلس خواستار روشن شدن وضع مرداد 15يكشنبه 

ن عده از معلمـان كـه       يا. مقابل مجلس حضور يافته و تجمع كردند      ن بار   ي چند ك ماه گذشته  ين عده از معلمان در طول       يا
 يت قـانون اسـتخدام    يـ  خواستار رعا  ييها   همه آنها از معلمان زن آموزش وپرورش هستند با در دست داشتن پارچه نوشته             

  . ن وزارتخانه هستنديدروزارت آموزش و پرورش و استخدام در ا
  

  ستان  در تابيش دختران فراريافزا

 كـه در    ي درصـد از دختـران فـرار       85«: خبر داده و نوشته است     ي دختران فرار  يدرصد 15ش  يروزنامه تهران امروز از افزا    
الن بـه  يالم، كرمانشاه، لرستان، مازندران و گي اير از تهران بوده و عمدتاً از استانها ي غ يكنند، اهل شهر    ي م يتخت زندگ يپا

  ».اند تهران آمده
 مـشكالت   يش برخـ  يافـزا «:د كـرده اسـت    يـ  در روزنامه تهـران امـروز تأك       يادداشتي يز ط يب شناس، ن  يسد خراطها، آ  يسع

 چـون   يشـان از امكانـات        آن كـه فرزنـدان     ي بـرا  ي مـال  ييها مانند گذشته توانا      از خانواده  ياري كه بس   سبب شده  ياقتصاد
  ». برخوردار شوند را نداشته باشندي آموزشيهاكالس

  
   مقابل مجلس يش دبستانيسان و معلمان پيحق التدرمجدد تجمع 

 آمـوزش و پـرورش،      ي شـركت  يروهاي، ن يا   و حرفه  ي سازمان فن  يسيالتدر    مهر، معلمان حق   به گزارش خبرگزاري حكومتي   
مـه و   يت ب يگر در اعتـراض بـه مـشخص نبـودن وضـع           ي مرداد بار د   17 شنبه    روز سه  يش دبستان ياران و معلمان پ   يبهداشت

   . تجمع كردندي اسالميل ساختمان مجلس شورااستخدام خود مقاب
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  اعتراض كانون صنفي معلمان ايران در مورد رويكرد جديد جنسيتي به آموزش

در اين بيانيـه بـه      . كانون صنفي معلمان ايراني طي بيانيه اي به رويكرد جديد جنسيتي در امر آموزش اعتراض كرده است                
ي از اين   يبخشها .شاره شده و نسبت به عواقب آن هشدار داده شده است          حذف حق دختران از تحصيل در برخي رشته ها ا         

  :بيانيه به قرار زير است
 خبرهـايي شـنيده شـد كـه گويـا قـرار اسـت در ايـران،           در تابستان سال گذشته و چند روز مانده به آغاز سال تحصيلي،           «

 برانگيخـت و مـورد اعتـراض برخـي          تفكيك جنسيتي گردند؛ سخني كـه شـگفتي بـسياري را           ها،خردساالن در مهد كودك   
گرچه جداسازي جنسيتي خردساالن، لزومĤ، تبعيضي را به همراه ندارد، با اين حال بنا بـه                . كارشناسان آموزشي قرار گرفت   

ست و سازنده رشد آنها را با دشواريهاي بنياديني روبرو كرده و نوباوگان را از تعامل در گفته ي برخي انديشه وران آموزشي،
اما بازهم در چند روز گذشته، فضاي عمومي و آموزشي كـشور را مـوجي از                . هاي آينده باز مي دارد    نس مخالف در سال   با ج 

خبرهـا  . كه پيامد رويكرد ويژه ي پاره اي از كارگزاران آموزشي كشور درباره جداسازي جنـسيتي اسـت                 نگرانيها فراگرفت، 
هر . رشته ي دانشگاهي، پذيرش دانشجوي دختر انجام نخواهد گرفت      78 دانشگاه كشور و در      36حكايت از آن دارد كه در       

كس كه كمترين تجربه آموزشي را داشته باشد مي داند كه تصميماتي از اين دست نه تنها گره اي از دشواريهاي آموزشي                      
اري از نمي گشايد بلكه دست كم تجربه اي نه چندان كامياب را در گستره اجتماعي پشت خود يدك مـي كـشد كـه بـسي       

  .انديشمندان آموزشي و جامعه شناسي با آن همدل نيستند
به هر دليل و بهانه اي كه انجـام پـذيرد            ها و رشته هاي تحصيلي،     دانشگاه كاهش و حذف تدريجي سهم دختران در برخي       

دارد كـه در  زيانهايي هـم در پـي    و نه تنها برخالف قوانين رسمي كشور مي باشد،         نشاني است از وجود تبعيض در جامعه،      
بـا نگـاهي كـامالً سـنتي و بـي توجـه بـه              گويا طراحان و مجريان اين برنامـه،      . دراز مدت متوجه كل جامعه خواهد گرديد      

تمايل چنداني به حضور اجتمـاعي زنـان در عرصـه      رخ داده،-نه حتي جامعه جهاني– دگرگونيهايي كه در جامعه ي ايران 
نقش زن بيشتر در چـارچوب   در اين نگاه،. ايده و حتي زيان آور تلقي مي نمايندهاي مختلف اجتماعي ندارند و آن را بي ف       

بارآوري و پرورش فرزندان ديده مي شود كه هرچند اهميت آن انكار ناپذير است اما تمامي آن چيزي نيـست كـه                     خانواده،
  .مي توان از يك انسان با تواناييهاي گوناگون انتظار داشت

  
 ه عواملي به جز تواناييهاي علمي و هوش و عالقه ي افراد مربوط شود موجب كـاهش سـطح علمـي      ورود به دانشگاه اگر ب    -

  .ها و در نتيجه افت سطح علمي كشور مي گردددانشگاه
 آنـان  منع نمودن دختران از ورود به برخي رشته هاي دانشگاهي كه مورد عالقه آنان است موجب هدر رفتن استعدادهاي        -

 كسب موقعيت اجتماعي و اقتصادي دلخواه و در نتيجه سـرخوردگي بخـش مهمـي از جامعـه مـي           ها از و محروم نمودن آن   
  .گردد

ها،مانع يادگيري برقرار نمودن ارتباط سالم ميان دختران و پسران در يك  كردن دانشگاهجداسازي جنسيتي و تك جنسي-
آنان تقويت مي نمايد و در وهله ي دوم اين در وهله ي نخست نگاه صرفاً جنسي را در  محيط علمي و كنترل شده گرديده،

  .خيابان و پارك مي كشاند روابط را از محيط كنترل شده دانشگاه به محيط ها غير قابل كنترل خصوصي،
بـا   از اين رو،ما به عنوان يك نهاد آموزشي، نگراني جدي خـود را از برخوردهـاي سـليقه اي و ناكارشناسـانه ي تحميلـي ،            

نه تنها كمكي به بهبود سطح و كيفيت آموزش   اعالم مي كنيم و بر اين باوريم كه چنين تصميماتي،مسĤله ي مهم آموزش
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد «نخواهند كرد بلكه بر نابسامانيهاي آن افزوده،همچنين با بند نهمِ اصل سوم قانون اساسي يعني 

  .ناسازگارند» نوي و حق برابري در آموزشامكانات عادالنه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و مع
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  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
فاف و حجاب و نـوع       در حال تنظيم دستور العمل ع       باشگاه خبرنگاران گفت؛   حسين هرابري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي      

  .پوششي در مدارس هستيم
 ايـن دسـتور    كنـد افـزود؛  وي با اشاره به اين كه اين دستور العمل نوع پوششي در مدارس را از جهات مختلف تعيين مـي                   

  .العمل به صورت تبليغي و تشويقي است نشان دهنده ارزش لباس فرم در مدارس خواهد بود
 اعـالم كـرد كـه        مرداد 10 قات زنان، روز دوشنبه   يس مؤسسه مطالعات و تحق    ي، رئ يدره آم يروزنامه آرمان خبر داده كه من     

دور شـدن مـردم از حجـاب و    « را ين ناكـام يـ ل ايو دل» م مسأله حجاب و عفاف ناكارآمد است    يآموزش و پرورش در تفه    «
  . ف كرديتوص» يني ديفاصله گرفتن رفتار مسئوالن با شعارها

  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  1391برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در مرداد 
  گردآوري و تنظيم زينت ميرهاشمي

  
 نيـ  ا يديـ  تول ماني س ييجا   به جازدند و در نتيجه     اعتصاب  رانندگان كارخانه سيمان خزر دست به        مرداد   2 روز دوشنبه *

به دليل  روز قبل توليد خود را    10 از   كند، ن فعاليت مي  كه زير نظر فرمانداري استان گيال      اين كارخانه    .شدوقف  تم كارخانه
  .متوقف كرده است اي از مسائل پاره

 ي كارخانـه بـرا    عالوه بـر ايـن      . بود ي فرماندار يبه نرخ اعالم شده از سو     اعتراض   رانندگاندليل اعتصاب   به گزارش ايسنا،    
  . با مشكل مواجه استزيپرداخت حقوق كارگران ن

 يديـ  تول◌ٔ  كشور است كه بخـش عمـده      ماني س يها    كارخانه نيتر   از بزرگ  يكيواقع در شهر رودبار      خزر   مانيكارخانه س 
  .كند يجوار و خارج از كشور صادر م ها همخود را به استان

  
 ي خود از سويهاني نكردن زمافتيعلت در   به  مرداد 3شنبه     سهن و بازنشستگان شركت برق تهران روز         از كاركنا  يگروه*

  . شركت در مقابل مجلس تجمع كردندني ايتعاون
 اديـ  ز اري بس ي تعاون ني زم دينام كنندگان خر      ثبت تي جمع كه ني ا اني كاركنان با ب   ني ا ندهينما خانه ملت، سايت  به گزارش   

  .اند  شدهمي بازنشستگان و افراد آزاد تقس، مالباختگان به سه گروه كاركناننيا:  گفت،است
  
 در پارك عالمه واقع در رشاني ماه اخ5 حقوق افتي اهواز در اعتراض به عدم دري شهردارنكارگرا مرداد، 3روز سه شنبه *

 سه راه باهنر مورد 24 و 11 منطقه يهاي ماموران كانتري از سواين كارگران.  شهر اهواز تجمع كردند» دستگاه400«محل 
  .زداشت شدند تن از كارگران معترض هم توسط ماموران امنيتي با15 و  قرار گرفتندورشي

  
 گـزارش   بـه  . شهر تجمـع كردنـد  ني ايدر مقابل استاندار مرداد 5روز پنجشنبه   در   الوند همدان    عي صنا يكارگران اخراج *
و صورت گرفته اعتراض داشته  1389 سال كه در خردادبه اخراج غير قانوني خود كه استخدام دايم بوده   كارگران   ني ا لنايا

  . خود هستند ماهه26 حقوق افتيخواستار در
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ق و از كـار بيكـار شـدن          صنايع تبديلي الوند همدان، در اعتراض به دريافت نكردن حقو          كارگران مرداد،   5روز چهارشنبه   *

  . برپاكردنديتجمع اعتراضروز  ومينسبراي خود 
ر مقابل فرمانـداري  د، روز دوم   يهمدان پرس، كارگران صنايع تبديلي الوند بعد از تجمع روز اول مقابل استاندار              گزارش به

، مـسئوالن اسـتانداري اعـالم    كارگرانبه گفته نماينده . تجمع كردنددر مقابل استانداري همدان و روز سوم شهرستان بهار   
 اهنداي با نماينده كارگران نتيجه را اعالم خو  كردند كه موضوع و شكايت آنها را بررسي و پيگيري خواهند كرد و در جلسه       

  .كرد
  . پروژه مهر ماندگار در استان است31 الوند همدان از جمله يليتبد عياست كه كارخانه صناالزم به ذكر 

  
كارگران نساجي مازندران در اعتراض به پرداخت نـشدن حـق و حقـوق و مطالبـات معوقـه از سـوي                       مرداد، 7شنبه  روز  *

  .در مقابل ساختمان فرمانداري قائمشهر اجتماع كردند كارفرما،
 كـارگران  .كارگران خواستار پيگيري و رسيدگي مشكالتشان از سوي مسئوالن و كارگزاران دولتي شدند             ،هاني گزارش ك  به

  . ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند25 تا 24نساجي مازندران 
  
 بـا تجمـع مقابـل مجلـس خواسـتار           ي غرب جاني آذربا يي از كارگزاران مراكز مخابرات روستا     يگروه مرداد،   8روز يكشنبه   *
  .ند بر اساس مصوبه قوه مقننه شديي كارگزاران مخابرات روستامهي كامل طرح بيرااج
 هستند كه شركت مخابرات آنها       در روستاها  ي، ارائه دهندگان خدمات مخابرات    ييكارگزاران مخابرات روستا      لنا،يزارش ا گ به
   كندي مي به آنان خودداري امهي از ارائه خدمات بجهي دانسته و در نتمانكاريپرا 
  
 ايـن  ي آباد چالوس مقابل فرمانـدار ي ولستالي كريمعدن   از رانندگان و كارگران كارخانه آب     يجمع مرداد،   9روز دوشنبه   *

  .شهر تجمع كردند
 ديـ  كارخانـه دسـت از تول      رانيمـد :  كارخانـه خبـر دادنـد و گفتنـد         ني روزه ا  10 يلي كارگران از تعط   نيا فارس،به گزارش   

  . در روز را دارديمعدن   هزار بسته آب15 ديو راننده و توان تول  كارگر تن200 تا 150انه  كارخنيا .اند برداشته
  
بـه  . تجمع كردند ، نماينده مجلس     نژاد يدفتر موسو  در مرداد   10 سه شنبه  روز    دشتستان ي اداره راه و شهرساز    كارگران*

 ني دشتـستان و همچنـ     ين، كار و رفـاه اجتمـاع       اداره تعاو  سيي ر ،ي شمس يتجمع اعتراض اين  دنبال  ه  بگزارش بوشهر نيوز    
 كارگران ني مشكالت ادني نژاد و شني شهرستان با حضور در دفتر موسوني اي فرمانداري اجتماعياسي معاون س  ،يديدهقا

  . و رفع مشكالت دادنديريگيبه آنان قول پ
  
 16شـنبه  خـود روز دو     يرداد كـار  قـرا ليكارگران و كارگزاران شركت مخابرات شهرستان الرستان در اعتراض بـه تبـد          *

  . شهرستان تجمع كردندني ايدر مقابل فرماندارمرداد، 
 خود نسبت به ي سال در اعتراض به اقدام كارفرما26 كارگران مخابرات شهرستان الرستان با سوابق پنج تا         لنا،ي گزارش ا  به
  .ند كرديدي خود ابراز ناامي شغلتي امندي كار و تهدطي شراريي كرده و از تغيتي روز ابراز نارضا15 قرارداد خود به رييتغ
  
 18روز چهارشـنبه   در اعتراض به سه ماه حقوق معوقـه شـان           سازنده كانالهاي كولر،     پالست غرب،    يكارگران كارخانه بان  *

ه بـر سـه مـاه    عـالو ايران، كارگران اين كارخانه كارگران آزاد  هي گزارش اتحاد  به .مقابل اداره كار سندج تجمع كردند     مرداد  
  . پرداخت نشده استي اجتماعني به تامآنها مهي از ده ماه است كه حق بشيحقوق معوقه، ب
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 شـفاف   يي با عدم پاسخگو   ي وقت ، قائمشهر ي مازندران پس از تجمع مقابل فرماندار      ي نساج كارگران  مرداد، 21روز شنبه    *

  .شهر را بستند ي اصلاباني خيفرماندار مواجه شدند با نشستن مقابل فرماندار
 و تيري سـوء مـد   ليـ  به دل  ي ساز ي خصوص اني و جر  ي قانون اساس  44 اصل   ي مازندران پس از اجرا    ينساجبه گزارش ايلنا،    

 ينـساج  . شـده اسـت  ي كارخانه دچار بحران مـال ني اداتي مشابه تول ي كاالها هيرو ي واردات ب  نيعدم نظارت دولت و همچن    
  . استافتهي نفر كاهش 765 به ري چند سال اخي تعداد طني كه ا كارگر داشته7000 از شيمازندران در دو دهه گذشته ب

 تجن است كه كارگرانشان با     ي و نساج  سي نا ني و فا  ي باف ي طبرستان، گون  ي تالر، نساج  ي مازندران متشكل از نساج    ينساج
  .برند ي به سر مي سختطي ماه حقوق در شرا26 از شي بافتيعدم در

  
 در اعتراض به عـدم پرداخـت   2و 1 شماره ي فلزعي صناي كارخانه هاانكارگر مرداد صدها تن از 23دوشنبه  روز  از صبح   *

 ي فلـز عي صـنا اباني كارخانه ها در خني از مقابل ا ع،ي از صنا  تي كارفرما و سازمان حما    ي خود و خلف وعده ها     يدستمزدها

 بزرگـراه بـه سـمت    نيـ  ايت دو ساعت باند اصـل     مده  زدند و ب  ) بزرگراه فتح ( كرج   مي به سمت جاده قد    ييمايدست به راهپ  
  .تهران را بستند

 و ي انتظـام يروهـا ي ن،ي فلـز عي كـارگران صـنا  ي از سـو ي اقدام اعتراضنيدنبال اه  ب ران،ي آزاد كارگران ا   هي اتحاد  گزارش هب
گران، آنان  به مشكالت كاريدگي وعده رسني و همچندي در محل حاضر شدند و تالش كردند با تهدي و لباس شخصيتيامن

 خود همچنان بـه اعتـراض خـود ادامـه        يرا از ادامه اعتراض و بستن جاده باز دارند اما كارگران با اصرار بر تحقق خواستها               
  . دادند
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 وزارت ي در مقابل سـاختمان اصـل  يتي امندي شدري تحت تدابي فلزعي صنايكارگران كارخانه ها مرداد،   24سه شنبه   روز  *
، رانيـ  آزاد كـارگران ا    هيـ اتحادبـه گـزارش     .  نـد  زد ي دست به تجمع اعتراضـ     هي و سم  ي نجات الله  اباني در تقاطع خ   عيصنا

 و معادن مستقر عي ساختمان وزارت صنايلومتري تا شعاع چند كي به طور گسترده اژهي و گارد ويتي و امني انتظاميروهاين
  .گرفتند قرار روهاي نني اديدند و كارگران معترض عمال در محاصره ششد
 ي دولتـ تيريمد مرداد، 24 مرداد و سه شنبه 23 در روزهاي دوشنبه راني اي فلزعيصناان كارگرصدها تن از   تجمع   يدر پ 
 وعده پرداخت حقوق معوقه بهمـن،       انه كارخ ي چك از صاحب اصل    افتي با در  نا با حضور در جمع معترض     راني ا ي فلز عيصنا

 حدود هشت مـاه     راني ا ي فلز عيپرداخت دستمزد و حقوق كارگران صنا      به گزارش ايلنا     . سال گذشته را داد    يدياسفند و ع  
  . افتاده استقيبه تعو

  
 بـود كـه خواهـان عـدل و داد و بـاز      ي شهر همدان خواستگاه زنان و مردان معترض    يبلوار كاشان  مرداد،   24سه شنبه   روز  *

 نفر متغيـر    700 تا   500 آنان حدود     كنندگان كه جمعيت   اجتماع به گزارش همدان پرس،      . حق و حقوق خود بودند     يستان
 هـزار  300 تا سـقف حـدود   ي حقوقشي همدان بوده كه به نشان اعتراض نسبت به كسورات ف     يبود از كاركنان علوم پزشك    
ـ     دي شهر همدان واقع در چهار راه خواجه رش        ي دانشگاه علوم پزشك   يتومان مقابل ساختمان ادار     هـر   ز ا شي تجمع كرده و ب

 كه به آنها روا شده و از ورود آنها به اداره مخاطب پرداخـت حقـوق خـود ممنـوع شـده بودنـد       ييهاي حرمتي بيگري د زيچ
  .اعتراض داشتند

  
 25روز چهارشـنبه     پرداخـت نـشده،      مهي ماه حقوق و حق ب     18 افتي عدم در  در اعتراض به   تندر   عيكارگران كارخانه صنا  *

  . تجمع كردندالني گيمقابل استاندارمرداد در 
 نـشده  ديـ  كـارگران تمد مـه ي بيها   مدت سه سال است دفترچهكه ني ا اني كارگران معترض با ب    ندهينما فارس،   به گزارش 

 مـه ي كـرده و حقـوق و حـق ب         نـه ي هز گـر ي د ي آن را در جا    الت،ي تسه افتي تندر با در   عي شركت صنا  ي كارفرما گفت؛است،  
  .كارگران را پرداخت نكرده است

 و نامي دتوليدات اين كارخانه.  خصوصي شد1370 كه در سال  بوديابتدا دولتدر  و  شدسي تاس1352 كارخانه از سال  نيا
  .استاستارت خودرو 

  
 واقع در كنگان    12 گاز فاز    شگاهي در پاال  سونيكارگران شرك ك  ،   كارگران برق و فلزكار كرمانشاه     ي صنف انجمنبه گزارش   *

 روز  ني همـ  انيدر پا . دندي مرداد  دست از كار كش      26ج شنبه   در اعتراض به نپرداختن سه ماه حقوقشان بعد از ظهر روز پن           
روز جمعه كارگران با وعده كارفرما به سـر كارشـان   . د داي كارگران آمده و وعده پرداخت حقوقها را به زودانيكارفرما به م 

  .رفتند
  
 سازمان دست به ني ايكز مقابل دفتر مرستي زطي از كاركنان سازمان حفاظت محيريتعداد كث مرداد، 31سه شنبه روز *

از مراجعـه بـه محـل كـار خـود بـا       پس ازمان حفاظت محيط زيست    ، كاركنان س  عصرخبر  گزارش  به . زدند يتجمع اعتراض 
تجمـع كننـدگان اظهـار       .هاي حقوقي مواجه شدند كه در آن رقم درج شده مقابل اضافه كار و حق ماموريت صفر بود                 فيش

 شده يي سازمان اجراني دولت صورت نگرفته و فقط در اي مجموعه هاري زريدر سا كاهش و حذف اضافه كار نيكردند كه ا
  .است

  
 دسـت از كـار      شي در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دو ماهه خـو           مرداد 31 روز سه شنبه     ني فروشگاه زندان او   كاركنان*

  .دنديكش
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 مبلغ  انهي را بر عهده دارند، ماه     ني او يهاه نفر است و كنترل فروشگا     25دشان   كاركنان كه تعدا   نيكلمه، ا سايت  به گزارش   
 آن  مانكاري پ ،يها به بخش خصوص     ه فروشگا ني ا ي كه از زمان واگذار    كردند ي م افتيچهارصد هزار تومان به عنوان حقوق در      

قق اند در صورت مح  افراد اعالم كردهنيا.  قطع كرده استزي آنان را ني كارفه كرده و اضاياز پرداخت منظم حقوق خوددار
  .كشند ي دست از كار مندهي آي روزهاي طمانكاري پنشدن وعده

  
  زنان در مسير رهائي

  آناهيتا اردوان
  

  هايدي تامارا بانكي بيدر، چريك هم رزم ارنستو چه گوارا : زنان مداخله گر
هاي انقالبـي   ي بود كه نقـش بـسيار مهمـي در جنبـش           هايدي تامارا بانكي بيدر، معروف به تانياي چريك، انقالبي كمونيست         

زه، امـرو .  چه گوارا تا آخرين نفـس رزميـد         در گروه چريكي به رهبري     ي بود كه  او تنها زن  . كشورهاي آمريكاي التين داشت   
 از اريك بانكي و ناديا بيـدر كـه          )آرژانتين(تانيا در بوينس آيرس   . يده مي شود  هاي زنان كوبا د   تصوير تانيا در همه فدراسيون    

 از دست نازي ها گريخته و به 1903والدين وي در سال  . مادرش يهودي بود  . هر دو كمونيستهاي آلماني بودند به دنيا آمد       
كـه   تانيا در سن هيجده سالگي، زماني. رفتند به آلمان شرقي 1952 سال تانيا همراه با خانواده اش در  . آرژانتين پناه بردند  

هاي آلمان در   سياليستدر دانشگاه هامبولت آلمان در رشته علوم سياسي به تحصيل مشغول بود به عضويت حزب اتحاد سو                
كه چه گوارا  همراه با رفيق كوبائي خود از آلمان شرقي ديدن مي كرد با تانيا كـه در آن زمـان    ، زماني1960ل در سا . آمد

ها را كاي التين عالقه زيادي داشت و رهبر اين جنبشمريآتانيا كه به جنبش چريكي . شنا شدمترجم فستيوال جوانان بود، آ
تانيا در آنجا تعليمات الزم رزمي را ديـده و بـزودي يكـي از نزديكتـرين     .  به كوبا سفر كرد1961مالقات كرده بود در سال   

 قبل از كشته شـدن  تانيا فقط شش هفته. گوارا جنگيداو تنها زني بود كه تا آخرين نفس در كنار چه     . رفقاي چه گوارا شد   
 تانيا يتيم چريك. نه كشته شدابر، بيرحما نابر، دريك حمله1967رسال چه گوارا به دست مزدوران سازمان سياي آمريكا،  د

تانيا اولين كسي بود كه در گردان خود مورد شليك مزدوران . اتفاقي جدا شده بود  چه گوارا بطورفرماندهياز تيم اصلي به 
تانيـا كـه دو   . او را به درياچه ريو گراند پرتاب مي كنـد   گفته مي شود كه تيرها به دو دست وي اصابت كرده و           . قرار گرفت 
 گـوارا كـه تانيـا را    چـه . جروح شده  و تا كمر در آب فرو رفته بود هنوز تفنگ خود را باالي سرش نگاه مـي دارد             دستش م 

خبر كشته شدن تانيا را شنيد، خبر را باور نكرده و گمـان مـي بـرد كـه ايـن خبـر توسـط                      كه   زماني داشت،   بسيار دوست 
با گذشت تقريبا شش هفتـه در تـاريخ هـشتم           ته، چه گوارا نيز   الب. مخالفان براي نا اميد كردن انقالبيون گزارش شده است        

 پيـدا شـد و نزديـك      1998هاي بدن تانيا در سال      بخشي ازاستخوان . ايه به قتل رسيد   سال توسط مزدوران سرم    همان اكتبر
: ه شـده اسـت  در دفتر خاطرات تانيا كه بعـدها پيـدا شـد نوشـت      . آرامگاه چه گوارا در كوبا، سانتا كالرا، به خاك سپرده شد          

زندگي فقط يكبار به انسان داده مي شود بنابراين انسان بايـد  . زندگي مهمترين چيزي است كه يك انسان بدست مي آورد         
خطاهائي كـه در     اشتباهات و  تدبير، از  اندوختن تجربه و   به گونه اي از آن بهره ببرد كه درسالياني كه زندگي مي كند بجز             

 قـدرت و زنـدگيم را بـراي    يم مرگ مي تواند بگويد كه من همه بدين ترتيب، هنگا  . باشدگذشته انجام داده خجالت زده ن     
  .اقدام است، صرف كردم و مبارزه جهت رهائي انسان كه زيباترين كار

  
  زنان بيشترين قرباني زلزله در آذربايجان شرقي 

ن زلزلـه چهـار شهرسـتان و روسـتاهاي       مرداد ماه سال جاري، هفتاد درصـد از قربانيـا  22به گزارش خبرگزاري مهر مورخ   
رغمِ آمارهاي ضد و نقيض در خصوص كشته شدگان و مجروحان زلزله، رسانه علي.  شرقي، زنان و كودكان هستندآذربايجان

در مجلـس   اين در حاليست كه  نماينده اهر        .  هزار زخمي اعالم كرده اند     5 كشته و    300هاي رژيم ميزان تلفات انساني را       
 پايورزان رژيم، با اين.  كه آمار كشته ها بسيار بيشتر از آمار اعالم شده است اعالم كرد دولتيو با خبرگزاريهايدر گفت و گ
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ز منـاطق زلزلـه خيـز       عنوان يكي ا  ه  برا   ايران    كشانده و متخصصان    ايران را به تباهي    مردمكه زلزله بارها زندگي بخشي از       
 و كارا در راستاي تهيه امكانات الزم در صورت وقوع زلزله، انجـام نـداده                ه اند، هيچگونه حركتي جدي    شناسايي كرد جهان  

كه بيشترين بخش بودجة كشور جهت صدور بحران، سركوب در داخل و حمايت مالي از نيروهاي ارتجـاعي و                    هنگامي. اند
حـروم روسـتاها و      جاي شكي باقي نمي ماند كه دفاع از جـان مـردم م             ،حكومتهاي خودكامه رو به فروپاشي خرج مي شود       

پروسة انحـصاري كـردن تمـام فعـل و          .  نمي گنجد   حاكم ي ارتجاع  نظام بيعي در چارچوب ساختار   شهرها در برابر فجايع ط    
انفعاالت اقتصادي از جمله مسكن و ساختمان سازي و سپردن آن به بنيادهاي ارتجاعي وابسته به دولت و عدم نظـارت بـر     

 كه تلفات جـاني   سبب شده،هر چه بيشتر سرمايه در دست بخش انگلي جامعهچگونگي مسكن و شهر سازي جهت تمركز  
مجروح و كشته شدن ساكنان منـاطق اهـر و ورزقـان، بـي             . در زمان زلزله و پس لرزه هاي آن در ميهنمان بسيار باال باشد            

كه بـه فكـر      يش از آن   سياسي ساختار سياسي حاكم دارد كه ب       -خانماني و عواقب بعد از آن ريشه در سياستهاي اقتصادي         
يـت و   اتمـي جهـت تثب  سالحگذاري هاي كالن جهت ساختن  بر سرمايه ،چاره انديشي جهت مقابله با فجايع طبيعي باشد     

عالوه بر اينها، در حالي كه بسياري از مردم به آب، مواد غذائي و دارو احتياج دارند، ارتجـاع                   . استادامة حيات ننگين خود     
  .مدادگر خارجي ممانعت ورزيده و رسماً ً اعالن كرده است كه نيازي به كمكهاي بين المللي نداردحاكم از ورود تيم هاي ا

 در اين ميان، بيشترين آسيب متوجه زنان است زيرا، معموالً مسووليت محافظت از افـراد بيمار،كهنـسال و كودكـان را بـر              
  . ، به مناطق امن مي گريزندعهده آنان است و بنابراين، خيلي ديرتر از ديگر افراد خانواده

  
  فيليپين معاهدة بين المللئ حقوق كارگران خانگي را تصويب مي كند

  2012 آگوست 2رويتر، 
 جهـاني  بر اساس گزارش ديده بان حقوق بشر با تصويب معاهدة حقوق كارگران خانگي توسط دولت فيليپين، اصول پيمان         

.  و حمايت از ميليونها كارگر خانگي، نظارت دارد را  قابل االجرا مي سـازد               كه بر شرايط بهتر كار       پيرامون حقوق نيروي كار   
تـصويب معاهـدة كـارگران خـانگي در     . سال بعد از دو بار تصويب شدنِ معاهدة مزبور اجرائي خواهـد شـد     اين معاهدة يك  

هـده، ميليونهـا زن و دختـر    با اجرائي شدن اين معا. فيليپين به معناي واقعيت يافتن دستيابي حقوق كارگران خانگي است       
اين معاهدة جهاني، بر اساس احتياجات تقريباً پنجاه تا صد . جوان شانسِ شرايط كار و زندگي بهتر را به دست خواهند آورد

 كه با آزار و اذيت فيزيكي، جنسي        اين زنان .  تشكيل مي دهند    كه اكثريت آن را زنان       در جهان است  ون كارگر خانگي    ميلي
كار طاقت فرسا بدون زماني براي استراحت، عدم دريافت دستمزد كافي، زنداني شدن        روبرو بوده و از طريق       و روحي شديد  

ـ . استثمار مـي شـوند    در خانه، قاچاق و انجام كار اجباري         دشـده، كـارگران خـانگي مـستحق        موجـب مفـاد معاهـدة  يا       ه  ب
زنشـستگي هـستند كـه ديگـر كـارگران از آنهـا       هائي شاملِ زمان مشخص و محدود كار، حـداقل دسـتمزد و حـق با         حمايت

اين معاهده دولتها را موظف مي سازد كه از كارگران خانگي در برابر آزار و اذيتهاي جنسي، فيزيكي و خشونت، . برخوردارند
خانگي دو ميليون كارگر    . عالوه بر اينها، دولتها مي بايست از كار كودكان در حوزة كار خانگي ممانعت ورزند              . حمايت كنند 

در فيليپين در داخل كشور و يك ميليون آن در خارج از فيليپين كه اكثريت آن را زنان تشكيل مي دهند، مشغول به كـار    
كارگران خانگي فيليپيني خارج از   .  انتقال ارز خارجي به فيليپين هستند      بعزنان كارگر خانگي يكي از مهمترين من      . هستند

كارگران خانگي مهاجر با خطر استثمار شديد بابت . ر ارز به داخل فيليپين مي فرستند  دال ميليارد 20كشور ساالنه بيش از     
 مخارج جذب اشتغال،  فقدان آشنائي به زبان و مقررات بين المللي كه رابطة كارگران خانگي را با كارفرمايـان تنظـيم مـي          

ار و اذيـت كـارگران خـانگي فيليپينـي در         سازمان ديده بان حقوق بشر، گزارشات مفصلي پيرامـون آز         . كنند، روبرو هستند  
ايـن گزارشـات نـشان مـي دهـد كـه كـارگران خـانگي                . اُردن، لبنان، كويت، عربستان صعودي و سنگاپور تهيه كرده است         

فيليپيني مهاجر توسط كارفرمايان خود مورد ضرب كتك قرار مي گيرند، پاسپورت آنها مصادره شده، در خانه زنـداني مـي    
طوالني بدون زماني براي استراحت و تعطيلي به  انجام كار مجبور مي گردند و در بسياري موارد ماههـا و                     شوند، ساعتهاي   

معاهدة كارگران خانگي بخش عمده اي را به دفاع از حقوق كـارگران خـانگي مهـاجر                 . سالها دستمزدي دريافت نمي كنند    
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 حال مفصلي از كـارگران خـانگي خـود بـه نهادهـائي              بدين ترتيب، از كارفرمايان مي خواهد كه شرح       . اختصاص داده است  
سازمان ديده بـان حقـوق   . از دستمزد كارگران به بهانة  هزينة جذبِ اشتغال ، سلب مي شود قانوني ارائه دهند و حق كسر   

 بشر پيرامون وضعيت كارگران خانگي در بيست كشور جهان به كنكاش پرداخته و محروميت روزمره، استثمار شديد و مورد
بر همين اسـاس، كودكـان بـيش از سـي درصـد از              . آزار و اذيت جنسي و فيزيكي قرار گرفتنِ آنان را به ثبت رسانده است             

آسيب پذيرترين قشرها نسبت بـه اعمـال آزار و    نيز، از كارگران خانگي جهان را تشكيل مي دهند و كارگران خانگي مهاجر 
  . اذيت و استثمار هستند

  
  انگليس و خشونت خانگي

  2012 ژوئن 23بي بي سي، 
 15000 و پيگرد قانوني آن در كشور انگليس نسبت به چهار سـال گذشـته   نگي از سوي قربانيان گزارش كردنِ خشونت خا   
ن شـده   عنـوا  و باال رفتن آگـاهي شي مدير نهاد پيگرد قانوني، آموزعلت اين سير صعودي از سو  . مورد، افزايش يافته است   

بسياري از قربانيان خشونت خـانگي در كـشور   .  حل شده است معضلاين  ها، هنوز فقط اندكي از      اما، علي رغم  توفيق    . است
گيـرد تـا    ت سي بار مورد آزار و اذيت قرار         طور متوسط مي بايس   ه  يك زن ب  . انگليس هنوز در سكوت مطلق به سر مي برند        

ني ازدواج اجباري، تجاوز جنسي و ختنـه زنـان بـه انـدازه كـافي از                بسياري از زنان قربا   . كه طلب حمايت و كمك كند      اين
برآوردهاي جنائي كشور انگليس نشان مي دهد كه ساالنه . اعتماد به نفس برخوردار نيستند تا جرايم وارده را گزارش دهند     

  . ميليون زن، نوعي از خشونت خانگي را تجربه كرده اند1.2تقريباً 
  

  رسيدگي به وضعيت زنان در جهان ممكن استپايان يافتن فقر از مسير 
  2012شبكه خبري زنان، نهم مارچ 

ا،  . جهان را زنان انجام مي دهند و نيمي از توليد مواد غذائي در جهان نيز حاصل كار آنهاسـت                  در   كار    زمان سوم  از     دو امـ
دالري  هر  سنت در برابر   77نان آمريكائي   ز. از يك درصد از دارائي جهان به آنان تعلق دارد          تنها ده درصد از درآمد و كمتر      

بار جهت از بين بردن شكاف جنسيتي در پرداخت دستمزد، ادامه  كنند، درآمد دارند و به كار مشقتكه مردان دريافت مي 
.   درصد دستمزد مـردان اسـت      40 تا   30اين درحاليست كه دستمزد زنان در كشورهاي ديگر جهان نيز كمتر از             . مي دهند 
ي زنان و مشاركت سودمند آنان در پيشرفت و پايداري اقتصاد كشورشان، به حذف تبعيض جنسيتي مي پردازد و          قدرت ياب 

دسـتيابي زنـان بـه    . طور برابر به امكانات الزم و حياتي جهت موفقيت شان، دست يابنـد ه اجازه مي دهد تا مردان و زنان ب   
مناسب، آمـوزش، مـواد غـذائي كـافي، بهداشـت و تكنيـك  سـببِ        آب، زمين، دارائي، اعتبارات بانكي و تسهيالت اعتباري      

صورت قـانوني از دسـتيابي زنـان بـه امكانـات      ه موسسه ها و تشكلهاي مي بايست ب      . سودمندي اقتصاد كشورشان مي شود    
  . مذكور اطمينان حاصل كرده و حمايت كنند

  
    بنيان گذاشته اند زنان مراكش جنبش نويني جهت تثبيت حق مالكيت و ارث بردن از زمين را

  2012شبكة خبري زنان، اول آگوست 
 ميليون هكتار از زمينهاي كشور مراكش توسط قوانين قبيله اي كنترل مي شود كه به زنان مجرد و بيوه حـق                      37بيش از   

ايـن  . كه هنگام فروش زمين توسط خانواده اش هيچ سرمايه عايدش نشداست بالوت يكي از زناني    .  نمي دهد  داشتن زمين 
بالوت كه خواستار يـك زنـدگي بهتـر بـود بـا      . در حالي بود كه هشت برادرِ بالوت از فروش زمين سرمايه اي نصيبشان شد         

حركت بالوت مشوق بـسياري از زنـان    . حمايت و كُمك تشكلهاي غير دولتي به برگزاري كمپين عليه اين نابرابري پرداخت            
مـراكش در  . كشو مراكش و آداب و رسوم ديرينه قبيله اي به مبـارزه برخيزنـد        ديگر شد تا عليه قانون قضائي مرد ساالرانه         

از يكسو، دولت تمام پيمان نامه هاي بين المللي مبني بر برابـري جنـسيتي را پذيرفتـه         . موقعيت بسيار متناقضي قرار دارد    
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جنبش نوين حق .   روبرو هستنداست و از ديگر سو، زنان با مواردي چون عدم حق مالكيت زمين و سهم بردن از فروش آن،
رغم سالها زحمت و كار جهت تأمين امرار معاش خانواده چون بالوت و عزيزا اينوچ، كه عليزمين در مراكش توسط زناني هم

. مانند، بنيـان نهـاده شـده اسـت     شان هنگام فروش زمين تنها به دليل جنسيتشان از برخورداري ازسهم شان بي بهره مي              
داران و حمايت كنندگان جنبش حق زمين براي زنان عقيده دارند كـه بـدون حمايـت سـاختار سياسـي،                     بنيانگذاران، طرف 

كه دولت طرح ملي مبني بر حـق ارث           عنوان كرده اند كه تا زماني      جنبش  اين  ابراين، زنان فعال در     بن. موفق نخواهند شد  
  .يدبردن زنان از زمين را به تصويب نرساند از مبارزه دست نخواهند كش

  
   خارجي ضد بيماري ايدز آمريكا، زنان تن فروش را ناديده مي گيرد-برنامه و سياست حمايتي

  2012 آگوست 2اسوشيتد پرس، 
سيستم راهبردي و سرمايه گذاري سياست ضد بيماري ايـدز و سـرايت ويـروس اچ آي وي، آنچنـان مـبهم اسـت كـه در                           

د را از سياست حمايتي ضد ايدز آمريكا ببرند و خود يكي از مهمتـرين              بسياري موارد زنان تن فروش كه قادرند بهترين سو        
ي بـيش از سـي هـزار نفـر از     كنفرانس اخير جهاني ايدز در واشنگتن دي سـ . عامالن شيوع آن هستند، را ناديده مي گيرد   

شركت كنندگان از برنامة .  گفتگو كننددز و چگونگي برخورد با آن هم آورد  تا پيرامون بحران ايگوشه و كنار جهان را گرد
 آغاز شد ابراز شادماني كردند و از نتـايج          2004ضروري رياست جمهوري براي ممانعت از گسترش بيماري ايدز كه از سال             

موضوعي كـه   . ري مي شود  ابرنامة سرمايه گذ  اين  ساالنه ميليونها دالر براي پيشبرد اهداف       . مفيد آن سخن به ميان آوردند     
وع ايست مورد توجه قرار گيرد سياست آمريكا در رابطه با موقعيت بغرنج تن فروشـان و ارتبـاط بـا شـي                     در اين برنامه مي ب    

 ،طور جدي در معرض خطر ابتالء به بيماري ايدز هـستند      ه  ب كه تن فروشان  خود     رغم اين علي. بيماري ايدز در جهان است    
-برنامـة حمـايتي  . يدز عمالً عليه آنـان عمـل مـي كنـد        اما سرمايه داري آمريكا در سياست خارجي و برنامه عليه بيماري ا           

خارجي مبارزه با بيماري ايدز آمريكا محدوديتهاي بيشماري عليه پروژه هائي كه تن فروشي را قانوني اعالم مي كنـد و يـا                       
ة خـدمات   درماني از ارائ   يباعث شده كه بسياري سازمانها    محدوديتهاي  اين  . عليه قاچاق انسان فعاليت مي كند، قائل است       

. مثابه اشـتغال غيرقـانوني اسـت، خـودداري ورزنـد       ه  رايگان به تن فروشان بيمار كه بيماري شان عارضه اي ازتن فروشي ب            
 به شرطي حاضر به ارائة حمايت و كمك مالي شده اند كه سـازمانها و تـشكلها چنـين                    رنامة حمايتي باين  نهادهاي اجرائي   

عنوان مثال، برزيل كمك مالي چهـل ميليـون دالري آمريكـا را در همـين            ه  ب. ندسياستهاي محروميتي و ممانعتي را بپذير     
اگرچه برنامة حمايتي دولت آمريكا براي مبارزه با بيمـاري ايـدز در جهـان               . راستا به دليل بندهاي محروميتي، جذب نكرد      

ه بيماري ايدز دچار شـده و مـسبب         عنوان فقيرترين افرادي كه مي توانند ب      ه  رو كه تن فروشان ب     قابل توجه است اما از آن     
  .شيوع آن شوند را ناديده مي گيرد، مورد انتقاد است

  
   شدند2012البي زنان اروپا خواستار رعايت برابري جنسيتي در بازيهاي اُلمپيك سال 

  2012 ژوئيه 22شبكة خبري زنان، 
دنِ اعمـال تبعـيض جنـسيتي عليـه      شصت زن از اروپا، خاورميانه، آفريقاي شمالي و آسـياي جنـوبي جهـت برجـسته كـر                 

اين .  ورزشكاران زن با برگزاري تحصني در لندن خواستار اجراي عدالت و پايان دادن به نابرابري جنسيتي در اُلمپيك شدند
 تشكل مدافع حقوق زنان در سراسر قارة اروپـا،         1500 توسط البي زنان اروپا وابسته به شبكه اي متشكل از بيش از              تحصن

 التزام خود مبني بر رعايت برابري جنـسيتي و نقـش   داين شبكه اعالن كرده كه كميتة جهاني اُلمپيك مي باي         . هبري شد ر
  : مطالبات اعتراض كنندگان از اين قرار است. بيطرف خود در منشور اُلمپيك را عملي سازد

ادل مي بايست داوران جهت حفظ تعاز نمايندگان و % 20اجراي برابري جنسيتي در بازيهاي اُلمپيك مردان و زنان، حداقل 
   .به زنان تخصيص يابد
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 در اعطاي مدال طال به ورزشكاران زن برنده نيز مانند برندگان ورزشكاران مرد، رفتار               دئيس كميتة جهاني اُلمپيك مي باي     ر
  . كند

ركت مـي كننـد را       سريعاً حق شركت ورزشكاران زن كه با پوشش مذهبي و سياسي در بازيهاي اُلمپيك ش               دكميتة مي باي  
لغو كند و بدين ترتيب عليه اعمال تبعيض جنسيتي نسبت به زنان در كشورهائي مانند ايران و عربستان سعودي موضـعي                     

  . جدي و مشخص بگيرد
رئيس كميتة جهاني اُلمپيك جايزة طال را  به برندة مرد ورزش دوي مارتون اعطاء مي كند اما نه برندة زن كه بدين ترتيب    

  . عادالنه اي مبني بر قهرمان بودن تنها ورزشكار مرد را به  افكار عمومي جهان حقنه كنندهدفي نا
بسياري ورزشكاران همجنس گـرا،  .  دوگانه و دو ميداني پنجاه كيلومتر فقط براي ورزشكاران مرد انجام مي پذيرد يورزشها

شان مجبور  تأئير اين موضوع بر جايزه گيريگرفتن ودو جنسي و آناني كه تغيير جنسيت داده اند به دليل مورد تحقير قرار 
ن ورزشكار اسـت كـه سـريعاً    اينها نشاندهندة ايجاد شكاف جنسيتي بين مردان و زنا. به پنهان كردن جنسيت خود هستند 

  .  مورد بررسي قرار گرفته و برطرف گردنددمي باي
  

  زنان در ايران دو برابر مردان استميزان بيكاري : نتيجة اعمال تبعيض جنسيتي خَشن از سوي ارتجاع

  2012 اوت 12بي بي سي، 
شته، افزايش يافتـه     درصد رسيده است كه نسبت به بهار گذ        12.9به گزارش مركز آمار رژيم نرخ بيكاري در بهار امسال به            

اقتصادي آماده به    هزار نفري كه از نظر       430 ميليون و    24از مجموع   .  ميزان بيكاري زنان حدود دو برابر مردان است        .است
در حال حاضر سهم زنـان      . كار هستند نزديك به بيست ميليون نفر مرد و حدود چهار ميليون و پانصد هزار نفر زن هستند                 

در فعاليتهاي اقتصادي در ايران حدود چهار و نيم ميليون نفر است در حالي كه سهم مردان نزديك به بيست ميليون نفـر                       
  .است

  
  

  رويدادهاي هنري مرداد ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

  .......ها و اشياء ، نه به آدمزندگي را به يك هدف گره بزنيد  اگر مي خواهيد خوشبخت باشيد،-
  دان آلماني كفيزي) 1955 آوريل 18 - 1879 مارس 14( آلبرت اينشتين 

  
  . رش نا درست احمق مي شونددنيا مي آيند نه احمق، از آموزش و پروه  انسانها نه نادان ب-
طلب   ان، مورخ، جامعه شناس و فعال صلح        دان، رياضيد  منطق ، فيلسوف، )1970 فوريه   2 - 1872 مه   18( برتراند راسل ،     -

  بريتانيايي  
  

  شعر
  

  بياد شاملو

 ايـران در روز دوم        كه از سوي  كانون نويسندگان       " باران گل  جشنواره" از   كانون نويسندگان ايران در تبعيد طي بيانيه اي       
 بـر   ،بـه نـشانة سـپاس از زنـدگي پرشـور و شـعر او               و مناسبت دوازدهمين سالگرد چشم فروبستن احمـد شـاملو        ه  مرداد ب 
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شاملو نشان تاريخ نوين انسان را بر سينه داشت و در انديشه ": آمده استدر اين بيانيه. آرامگاهش برگزار مي شود، خبر داد  
تالش او براي گردآوري فرهنگ مـردم، كنكـاش در هزارتـوي زنـدة     .  به زبان مردم اعماق    اش چيزي نبود مگر سخن گفتن     

  ".زبان بود و انسان را در قامت پيشرونده اش به نمايش مي گذاشت
  

  سينما
  

  تاثير اختالفات حوزه هنري و شوراي صنفي نمايش بر سينما

اختالف حوزه هنري سازمان     ذشته، سينماي ايران گرفتار   اختالفات پيرامون انحالل خانه سينما نگ      دعواها و  چندي از  هنوز
 تقـسيم بنـدي شـده    "غير ارزشي" و "ارزشي" كه به يي شدههاتبليغات اسالمي با شوراي صنفي نمايش بر سر اكران فيلم    

ا  معموال از سوي طرفداران رژيم به محصوالت فرهنگي اطالق مي شود كه با الگوهاي عقيدتي آنهـ          "ارزشي"اصطالح  . است
 تشخيص ندهد درسينماهاي زير مجموعه اش نمايش "ارزشي"حوزه هنري اعالم كرده كه فيلمهايي را كه . همخواني دارند

  .نمي دهد
 ميليون توماني دست پيداكرد يكي از همين فيلمها است 261 كاله قرمزي و بچه ننه كه در چهارمين روز نمايش به فروش

  .  سينماهاي پايتخت ايران اجازه نمايش پيدا نكردكه  در سينما آزادي، يكي از مهم ترين
هايي كه از درون و برون سينماي ايران منتشر مي شود، فيلمهايي كه اين روزها ساخته مي شود، ديده مـي                      و گزارش  اخبار

يي كـه   شود يا نمي شود، دعواها و شاخ شانه كشيدنها، بگير و ببندها، برخوردهاي گاه افراطي و گاه تفريطـي و رسـانه هـا                       
هاي شخصي يا جمعي افراد ذي نفع يا بي نفع مي گذارند، همگي نشان از اين دارنـد    حساب تريبون شان را در اختيار تسويه     

  .كه ايام به كام سينماي ايران نيست
  

   باراك اوباما'عليه'كلينت ايستوود 

جمهوريخواه انتخابات رياست جمهوري    كلينت ايستوود هنرپيشه و كارگردان سرشناس هاليوود رسما از ميت رامني، نامزد             
  .اين خبر سريع به  رسانه هاي آمريكا راه يافت. آمريكا حمايت كرد

 مراسـم   ندر ايـ  .  جمع كردن پول براي كارزار انتخاباتي آقاي رامني كرد        اقدام به   ايستوود ، برنده جايزه اسكار در مراسمي        
  . اهدا شدبيش از دو ميليون دالر پول به ستاد انتخاباتي رامني

  .آقاي ايستوود گفته است، از ميت رامني به اين دليل حمايت مي كند كه كشورش احتياج به جهش و تقويت دارد
  

  به تالفي تحريمهاهاي سينمايي  جشنوارهتحريم 
 ايـن با توجه بـه  ؛ ، مي گويد"ارزشيابي و نظارت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   " كل   عليرضا سجادپور، مدير  
 ما نيز در اين فكر هستيم كه حضور فيلمهـاي ايرانـي            ،را در معرض شديدترين تحريمها قرار داده      ما  كه اتحاديه اروپا ايران     

  .ست را در ونيز تحريم كنيم آنهاكه گرما بخش جشنواره هاي
در شصت و نهمين دوره  ساخته كيانوش عياري، تنها فيلم ايراني است كه "خانه پدري"اين در حاليست كه فيلم سينمايي 
بخشي كه امير نادري، سينماگر ايراني در آن به عنوان داور .  پذيرفته شده است"افقها"جشنواره فيلم ونيز در بخش جنبي 

  .حضور دارد
  

  ف واقعيت با هزينه دولت، تحري" قالده طال"فيلم 

سينمايي گفته است كه نزديك به يك ميليارد تومـان  جواد شمقدري، معاون سابق سينمايي وزارت ارشاد و رئيس سازمان      
   اوايل امسال در سينماهاي "قالده هاي طال"فيلم .  از سوي دولت تامين شده است"هاي طال  قالده"از هزينه ساخت فيلم 
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علت اين ادعا كه حوادث پس ه اين فيلم ب. ايران به نمايش در آمد 

ي آمريكـا و     از سـو   1388از انتخابات رياست جمهـوري در سـال         
بسياري آن را   .  ، جنجال زيادي برانگيخت    شده بريتانيا هدايت مي  

تحريف واقعيت مي دانستند ولي كارگردانش مي گفت كه هدفش      
ــاريخ " ــف تـ ــوگيري از تحريـ ــت "جلـ ــوده اسـ ــمقدري.  بـ  شـ

خـواهم فيلمـي در       مي": به من گفت   ابوالقاسم طالبي روزي  ":گفت
. هاي ماسـت  اسـت اين يكـي از سي    ! ، گفتم، قطعا  "آيا شما حمايت خواهيد كرد؟    .  و ابعاد گسترده آن بسازم     88خصوص فتنه   

هاي در مـسير پيـشرفت انقـالب اسـالمي را       كنم از هر پروژه سينمايي كه فتنه     باز هم اعالم مي   ":مي گويد شمقدري  آقاي  
  ".كند، حمايت خواهيم كرد افشا مي

  
  موسيقي

  
 "تپوسي رايو "صدور حكم زندان براي اعضاي گروه       

  در روسيه
  

 كه در ماه فوريه بـا نقـاب        "پوسي رايوت "سه زن عضو گروه     
به چهره  وارد بـه كليـساي جـامع مـسكو شـده و ترانـه اي                  

  .انتقادي اجرا كردند محكوم به زندان شدند
.  دنبـال داشـت    هاي فعال در زمينه حقوق بشر و مقامات آمريكـا و اتحاديـه اروپـا را بـه                  حكم زندان انتقاد گروه    صدور اين 

  . الملل نيز خواهان لغو اين حكم شده است سازمان عفو بين
 خواهان عفـو   حال با اين  بوده است،  " به مقدسات  توهين"اند كه اقدام اين سه زن          مقامات كليساي ارتدوكس روسيه گفته    

  .اند آنها شده
 دسـت   "نفرت مذهبي "هاي مرتبط با      گيزهقاضي دادگاهي كه محاكمه اين سه زن در آن جريان داشت، گفت كه آنها با ان               

اما اعضا اين گروه گفته اند كه  اقدامـشان  . "اند اي گستاخانه زير پا گذاشته   نظم عمومي را به شيوه    "اند و     به اين اقدام زده   
  .تجمهور كنوني اين كشور بوده اس نوعي اعتراض به حمايت رهبران كليساي ارتدوكس روسيه از والديمير پوتين، رئيس

  
ن در پـي اعتـراض      لغو كنسرت شفيق مريد در افغانستا     

  يك آخوند 

  
با اعتراض يك روحـاني در هـرات، غـرب افغانـستان، كنـسرت              
شفيق مريد آوازخوان جوان و پرآوازه افغانستان كه قرار بود روز           

لغـو ايـن   . سوم عيد فطر در شهر هرات برگـزار شـود، لغـو شـد          
كنسرت اعتراض گسترده هـواداران او را در فـضاي مجـازي بـه         

  .دنبال داشت
هايي را ترويج فحشا خواند و از مردم خواست به ايـن كنـسرت نرونـد و جلـو             كنسرت نآخوند مجيب الرحمن، برگزاري چني    

  . هاي محلي در هرات نيز اين كنسرت را لغو كردندمقام. برگزاري آن را بگيرند
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له تنها خود او نيـست بلكـه        ااو گفت مس  .  مردم هرات متاسف است    ويژهه  آقاي مريد در اين باره گفت، براي خود، مردم و ب          
 بود و   "يك تبسم "وي همچنين گفته است كه نام كنسرت او         .  هزاران نفر در صورت اجراي كنسرت به خطر مي افتد          جان

هاي ميهني اش را بخواند و هنگ اهللا و اكبر را بخواند، آهنگمي خواست لبخندي را به مردم هرات هديه دهد، مي خواست آ 
  .براي كودكان و زنان بخواند

  
  عتراضيك ابتكار هنري براي ا

را داده بـود بـا     كه اوباما قول آن"تغيير" خود ازجاستين مانتيسلو و رايان نيوبرو هم دو شهروند آمريكايي هستند كه يأس        
  .ند منتشر كردترانه اي در ويديوكليپ

 "ي شـناختم  كسي كـه روزي او را مـ       "ي استراليايي، با نام       اين ترانه بر وزن ترانه استراليائي  بسيار معروف گوتيه، خواننده          
)Somebody That I use to know ( نـام  .  از اوسـت ن اعتراض به اوباما  و ابراز نا اميـدي آساخته شده كه اشعار

  .  است"شناختم اوبامايي كه روزي مي"ترانه 
ده ها و وع حرفديگر اين"  اما "خواستم با اين خوشبختي بميرم من آن قدر خوشبخت بودم كه مي": ترانه آمده استدر اين

  ".و وعيد ها ارزش مردن را ندارند
  

   كشتار در سينماي كلرادوآروارا، ترانه اي براي جانباختگان
  

كه دوازده نفر در حمله مسلحانه بـه تماشـاگران فـيلم             پس از آن  
.  در ايالـت كلـرادو كـشته شـدند         "خيزد  شواليه سياه برمي  "بتمن  

 آهنـگ   "خيـزد   يشواليه تاريكي برمـ   "هانس زيمر، آهنگساز فيلم     
جديدي به نام آرورا سـاخته اسـت كـه اداي احترامـي اسـت بـه                 
قربانياني كه در سـينمايي در كلـرادو هـدف شـليك گلولـه قـرار                

آهنگ ": بوك خود نوشته استآقاي زيمر در صفحه فيس    . گرفتند
شان را در ايـن   جديدم با نام آرورا، به كساني تعلق دارد كه زندگي 

شليك به تماشاگران فيلم بتمن در ايالت كلرادوي آمريكـا كـه توسـط               ".ر اين حادثه صدمه ديدند    شهر از دست دادند يا د     
  .فردي به نام جيمز هولمز انجام گرفت، بزرگترين واقعه از نوع خود در تاريخ اين كشور اعالم شد

بـه  )  پونـد 593هزار و  ادل يكمع( سنت تا دو هزار و پانصد دالر 10 اي آغاز شده و از   عرضه اين آهنگ هشت و نيم دقيقه      
 هانس زيمر با اين اقدام نشان داد همان       ": بتمن نوشته است   كريس لين، نيز درباره اين اقدام آهنگساز فيلم       . رسد  فروش مي 

  ".گونه كه آهنگساز بزرگي است، انسان بزرگي نيز است
  

  نقاشي 
  

  آي وي وي ، هنرمند چيني بهانه چين براي دستگيري 

وي، هنرمند معترض چيني بـراي تجديـد نظـر در محكوميـت بـه پرداخـت بـيش از دو         هي در چين تقاضاي آي وي     دادگا
  .ميليون دالر جريمه به دليل تخلف مالياتي را رد كرده است

جلسه رسيدگي به درخواست تجديد نظر تحت مراقبت شديد امنيتي در دادگاهي در پكن تشكيل شـد و آقـاي آي اجـازه                   
  . جلسه را نداشتشركت در اين
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 15مسئوالن امور مالياتي او را به اتهام تخلف مالياتي به پرداخت            

جريمـه  ) معادل دو ميليـون و چهارصـد هـزار دالر     ( ميليون يوان   
كرده اند اما آقاي وي و حاميانش مي گويند كه اين جريمه انگيزه 

  .سياسي دارد
حكومت اين هنرمند چيني كه به دليل انتقادهايش از سياستهاي          

، از منتقدان دولـت در       خبرساز بوده  هاي اخير بسيار   سال چين طي 
او از اوايـل مـاه آوريـل سـال     . حوزه حقوق بشر محسوب مي شود   

  .گذشته و همزمان با بازداشت تعدادي از فعاالن سياسي و منتقدان حزب حاكم كمونيست چين بازداشت شده بود
  

  تاتر
  

  ارك نيويوركپنجمين دهه نمايش رايگان در سنترال پ

تأتر دالكورته كه در سنترال پارك نيويورك در فضاي باز اجرا مي شود، اين تابستان پنجاه سالگي  فعاليت خـود را جـشن               
  .  گيردمي

  
جوزف پاپ، تهيـه كننـدة فقيـد تـأتر، در بـروكلين             
نيويورك بزرگ شـد و هرگـز تماشـاي كنـسرتهاي           

 سـنترال  رايگان را طي دوران كودكي اش در پـارك      
در اوان جواني، مصمم شـد      . نيويورك فراموش نكرد  

آثار شكسپير را به رايگان براي عالقمندان نيويوركي      
اوسكار يوسـتيس، مـديرهنري تـأتر       . به ارمغان آورد  

ايدة جوزف پاپ آن بود ":عمومي نيويورك، مي گويد
كه دريك نظام دموكراتيك فرهنگ بايد در مالكيت        

 ميـزان تحـصيالت، وضـع    همگان باشد؛ صـرفنظر از  
مالي، يـا طبقـة اقتـصادي شـان و هـر كـسي حـق                
دسترسي به بهترينهاي فرهنگ آمريكـايي راداشـته        

  ".باشد
دو بازيگر حرفه اي و سرشـناس، مريـل اسـتريپ و            
كوين كالين، كار دورخواني تأتر رومئـو و ژوليـت را           

  . با گروه بازيگران در اين تابستان اجرا مي كنند
نهاي بــسياري را در ســنترال پــارك كاليــن تابــستا

نيويورك به نفش آفريني در آثار شكسپير، برشت و         
كوين كاليـن ايـن اجراهـا را        . چخوف پرداخته است  

سحرآميز و فضاي پارك را به هنگام اجـراي چنـين           
اي مخاطبـان  كارهايي عالي قلمداد مي كند و مي گويد يكي از مهمترين ويژگيهاي مثبت اين اجراها، رايگان بـودن آن بـر                  

مريل استريپ كه دركنار بازيگراني چون آل پاچينو، مورگان فريمن، استيو مارتين و دنزل واشينگتن طي اين سـالها                   . است
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طي سالهاي اخيـر، شـماري از نمايـشها،         .در برخي از اين نمايشها ايفاي نقش كرده، مي گويد اين، تجربه اي متفاوت است              
  . زير باران اجرا شده و مردم هم از آن استقبال كرده اندازجمله يكي از آثار برتولت برشت،

  
  ي عدالت ادارواني دولت بر سر دي شرعكاله
  هي پوجعفر

  
   مرداد 18چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 رانيـ  وزاتيـ  ه،ي اجتمـاع نيتـام  صـندوق  استي از ري مرتضودي سعي بر بركناري مبني عدالت ادار واني د ي تقابل با را   در
  . بماندي باقسيي همچنان ري داد تا مرتضوريياساسنامه صندوق را تغ

 هي نـژاد اصـالح  ي معـاون اول احمـد  ،يمـ ي محمد رضا رح،ي در روزنامه رسم ي عدالت ادار  واني د ي روز پس از انتشار را     دو
 اعمـال  ي وزارت كار، تعـاون و رفـاه اجتمـاع        شنهاديپ را ابالغ كرد كه به       ي اجتماع ني بر اساسنامه صندوق تام    راني وز اتيه

 محمـد  ليـ  دلنيبه همـ .  نام دادريي تغي اجتماعني به سازمان تاميتماع اجني صندوق تام هي اصالح نيبر اساس ا  . شده بود 
 كه هشدار داده بـود بـا        ي عدالت ادار  واني د سيي ر ،ي در پاسخ به آخوند محمد جعفر منتظر       ،ي مرتضو دي سع لي وك ياصالن

 ي صـندوق  رعاملي مد اره درب دي با ي عدالت ادار  وانيحكم د ":  است، گفت  " و الزم االجرا   يقطع" راي تقابل نكنند ز   واني د يرا
  ". نداردياجرا شود كه وجود خارج

 وانيـ  دي زند كه همه تالش خـود را بكـار گرفـت تـا را    ي پوزخند ممي رژيي دستگاه قضا  شي مجموعه دولت به ر    نگونهي ا و
  . دي الزم االجرا نماري وزي به بركنارديا با تهد ريعدالت ادار

 طي شـرا  ي اجتمـاع  ني عدالت كه بنا بر اساسنامه صندوق تام       واني د ي بخش از را   ني دولت در پاسخ به ا     اتي ه گري د ي سو از
 ،ي حـسابدار ت،يري مـد ي در رشـته هـا  ي تخصـص تي ارشد با پنج سال سابقه فعال     يمدرك كارشناس " آن   استي ر يالزم برا 

 پـست را    ني او در ا   ي داد، تا ابقا   ريي تغ ي مرتضو طي است، را منطبق با شرا     "ي و گروه پزشك   كي اقتصاد، انفورمات  ،ي مال مه،يب
  .بالمانع گرداند

 ي دربـاره بركنـار    ي عـدالت ادار   واني د يرا": دي گو ي م ي عدالت ادار  واني د استي حوزه ر  سيي ر ،ياري اكبر بخت  ي عل هرچند
  ". نداردي راني به اي ربطي اجتماعني اساسنامه صندوق تامرييرا است و تغ و الزم االجي قطعي مرتضوديسع
  
 آن، عملـن    تيري مـد  ي الزم بـرا   طي و شـرا   ي اجتماع ني نام صندوق تام   ريي نژاد با تغ   ي است كه دولت احمد    ني ا تي واقع اما
 ميـ  از داخـل رژ ييشدارها گذشته هـ يهرچند در روزها.  قرار داده استي آخوندي كاله شرعكي عدالت را در مقابل      وانيد

:  مجلـس آخونـدها گفـت   ي ملـ تيـ  امنونيسيـ  عـضو كم ش،يخـشا  از جمله احمد بد؛ي به گوش رس  ي بر عزل مرتضو   يمبن
 كه از   ي به دليل حمايت   ياگر مرتضو . كند  يگران دچار ترديد م      مدافعان آينده نظام را در مقابله با فتنه        يبرخورد با مرتضو  "

  ".ر گيرد، نبايد در آينده انتظار دفاع از نظام را از ديگران داشته باشيمنظام داشته مورد مواخذه قرا
 نكـه يا. ستيـ  حرفها بدهكار نني باال گرفته و آنها گوششان به ا      ي اسالم ي جمهور مي قدرت در رژ   ي فعلن كشاكش باندها   اما

 مي قـدرت و تقـس  ي بانـدها  در تقابـل ديـ  شود را باي نژاد به كجا ختم مي و مجلس با دولت احمد     ييكشاكش دستگاه قضا  
  .منافع آن جستجو كرد

  

  دهر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخواني

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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  ي آموزشي در رشته هايتي جنسضيگسترش تبع
  يرهاشمي منتيز
  

   مرداد22 كشنبهي خبر يفراسو
 در  يتي جنـس  ضي تبع ني گذراند، دست به بزرگتر    ي خود را م   ي دوره حكومتدار  نير ت ي بحرات 91 در سال    مي كه رژ  ي حال در

 كردن زنان در سال ني حذف زنان از شغل قضاوت با هدف خانه نشادآوري ي رشته دانشگاه77حذف زنان در . مورد زنان زد
  .  است57

 را به چالش مي با مقاومت خود رژض،ي و تبعري تحق،ي سركوبي هاوهي شنيدتري وجود شدرغمي از سه دهه علشي بي طزنان
 در فرهنـگ    ريـ  نظ ي بـ  دهيـ  پد نيـ ا.  كنكور دانشگاهها را به خود اختصاص دادند       يهاي درصد قبول  65 از   شيزنان ب . گرفتند

اگـر چـه زنـان    .  سـاخت  يني را وارد مرحلـه نـو      ي و آزاد  ي جنست يبر برا ي حكومت، جنبش زنان برا    يمردساالرانه و ارتجاع  
 هستند، اما يني ورود به بازار كار را ندارند و مجبور به خانه نش    ي امكان برابر با مردان برا     لي تحص انيز پا  كرده بعد ا   ليتحص
 دختـران در    حـضور .   ناآگـاه   تيـ  هـست تـا جمع     ي اسـالم  يينـادگرا ي ب ي بـرا  ي آگاه زنان در جامعه  همواره خطر       تيجمع

 زنـان آگـاه در جامعـه        تيـ  گـسترش جمع   افتي، ره 88ل   سا ياباني خ يامهاي و وجود فعال زنان در ق      يي دانشجو ياعتراضها
  .  دهدي مي امر گواهني هم بر امي رژياهچالهاي زنان در ساريوجود تعداد بس. است
 كـردن   ي دانـشگاه، اجبـار    ي جداكردن كالسها  ان،ي دانشجو ي دانشگاهها به نفع پسران، جدا كردن خوابگاهها       ي بند هيسهم

   ورانيپا.  شودي است كه اجرا ميچند سال...  و ني والديندگ در محل اقامت زليزنان به ادامه تحص
  
 هيـ  فقتيـ  والمي رژني بي فرقچياكنون ه.  نكرده بودند  داي خود را پ   ي طالبان ي كردن كامل طرحها   ادهي تاكنون جرات پ   ميرز

 دهد بـه    يانجام نم  همه عمل طالبان را آنگونه       ي اسالم ياگر جمهور . ستي زنند ن  يبا طالبان كه مدرسه دخترانه را آتش م       
 ي منتظـر واكنـشها    ديـ  طـرح جد   زيـ  خود و ن   ي كردن طرحها  ادهي در پ  ظر من نيبر هم .  است ي ترس از اعتراض عموم    ليدل

  .  استيمردم
 از زنانه دي مرجع تقل14 تي كامران دانشجو از حمارد،ي پذي را نميتي جنسكي تفكتي كه وزارت خانه علوم مسئول   ي حال در

  .  دهدي خبر مياموزش يمردانه كردن رشته ها
 و يتي جنـس ضي تبعـ ي زنانه، به معنـا ي رشته هاي زنان براي دانشگاه براسي تاس،ي آموزشي و مردانه كردن رشته ها زنانه

زنان به طور .  انسان استي حق براكي ليآموزش و تحص.  و ضد بشر استي انسانري غي عملنيا. حذف زن از آموزش است
 رفـع   نيـ  در جهـت ا    ي با ورود گسترده خود به آموزش عـال        رانيزنان ا . ابر با مردان محرومند    بر ي از امكانات آموزش   يخيتار
 به آموزش را يابي دستي نابرابرگري و بعد از سه دهه استبداد بار دكمي و ستي در قرن ب   ميرژ.  گام برداشتند  يخي تار ضيتبع

 شي زنـان و افـزا  دن كـر ني همزمـان خانـه نـش    كـه ميـ  راهكار رژنيا.  كندي منهي و نهادي قانون يتي جنس ضيدر جهت تبع  
  . را هم در نظر دارد با مقاومت زنان روبرو خواهد شدتيجمع

 

   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

رويدادھای  و تحليل مسائل روز، ديدگاھھا،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
  روز ايران و جھان

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  سياسیتحو,ت 

  
  جنگ َنقد و واقعي، هياهوي جنگ نسيه

  مهدي سامع
  

زمين هنوز مي َلرزد و مردم محروم شهرستانهاي اهر و ورزقان و روستاهاي اطراف آن همچنان در تَب و تاب بي خانماني و       
د حكومت كه مسئول اول رسيدگي سريع بـه زلزلـه زدگـان اسـت، ابتـدا ايـن رويـدا        . فقدان اوليه ترين امكانات مي سوزند     

تاسفبار را ناديده گرفت و ولي فقيه نظام با تاخير و با تركيبي از بالهت و ريا به مردم آسيب ديده تسليت گفـت و پـس از                            
خامنه اي همچون هميشه تركيبي از دروغ و جعل را به كار گرفت تـا از بـار مـسئوليت                    . پنج روز به منطقه زلزله زده رفت      

 ولي فقيه و ابتذالي كه در ُكنه سخنان وي نهفته اسـت بهتـرين مـدرك بـراي اثبـات               گفتار و رفتار آمرانه   . شانه خالي كند  
مقام معَظم بـا تَكبـر خبيثانـه، چـشم در چـشم آسـيب               . جنگي است كه نظام واليت فقيه عليه مردم ايران انجام مي دهد           

كـديگر همكـاري و همـدلي داشـته         اگر ساكنان اين مناطق با ي     «: ديدگان، توپ را به زمين آنها پرتاب مي كند و مي گويد           
را مـي تـوان بـه شـكل         » اگـر «ايـن   . »تواند به سكوي پرش و دگرگوني چهره اين منطقه تبديل شود            باشند اين حادثه مي   

  . ديگري هم مطرح كرد
  

با مردم به خيال بلندپروازيهاي احمقانه باشد و همچنـان سـوار بـر        » همكاري و همدلي  «اگر حكومت مثل گذشته به جاي       
ركَب جهل و جنون براي بمب اتمي و توسعه بنيادگرايي اسالمي منابع مردم ايران را هزينه كند، ايـن حادثـه نـاگوار بـه                          م

امروز در آذربايجان زمين هنوز مي َلرزد و قُشون آقاي خامنه اي به جاي . تكرار در گوشه و كنار كشور ما اتفاق خواهد افتاد
مردمي هستند كه » همكاري و همدلي«ترين رسيدگيها نياز دارند، مشغول سركوبي      رسيدگي سريع به مردمي كه به اوليه        

 مرداد و رويدادهاي پس 21زلزله روز شنبه . با بي اعتمادي مطلق به تمامي اركان حكومت به ياري زلزله زدگان شتافته اند
-داد كه مردم ايران و فعاالن سياسياز آن به خوبي سيماي سلطنت مطلقه خامنه اي را به تصوير كشيد و در مقابل نشان                  
آن چه مردم با وجود همه موانع در   . اجتماعي با وجود بگير و ببندهاي رژيم به وظيفه انساني و اخالقي خود پايبند هستند              

ر ُكنشي انساني و اخالقي در ضـديت بـا رفتـا          . ساعات اوليه انجام دادند در نقطه مقابل رفتار ضد انساني و جابرانه رژيم بود             
. ضد انساني حكومت بود و همين رفتار زنان و مردان كشورماست كه بي ترديد سكوي پرش به سوي دگرگوني خواهد شـد           

خامنه اي به تكرار اين دروغ را تبليغ مي كند كه گـويي   . مساله اصلي براي خامنه اي نه مردم ايران است و نه نجات قدس            
مـسأله  «:رداد، در ديدار با ايادي خود و سفراي بعضي از كشورها گفـت             خ 29او روز يكشنبه    . مساله او نجات فلسطين است    

ايـن  ....اصلي دنياي اسالم قدس شريف و موضوع فلسطين مظلوم است كه به بركت بيداري اسـالمي برجـسته شـده اسـت                     
ه وجود رژيـم    موضوع اصلي نبايد به فراموشي سپرده و به حاشيه رانده شود زيرا بسياري از مشكالت دنياي اسالم به واسط                  

  . او هرگز به مردم ستمديده فلسطين كمكي نكرده و هر اقدام او عليه اين مردم بوده است» .جعلي صهيونيستي است
  

او به خوبي   . خامنه اي به جاي هزينه براي مقاوم سازي خانه هاي مردم در فكر محكم سازي سلطنت مطلقه اش مي باشد                   
 و 1388او قيام مردم در سـال  . و اليتش را مسئول ويرانيها و نابسامانيها مي دانند        مي داند كه اكثريت قاطع مردم ايران او         

 را فراموش نكرده و براي همين است كه به جاي هزينه كردن منابع كشور در جهـت بهبـود                  1389در بهمن و اسفند سال      
 اسـت كـه زخمهـاي زلزلـه         بـراي همـين   . زندگي مردم، در انديشه ساختن بمب اتمي و توسعه بنيادگرايي اسـالمي اسـت             

همچنان پابرجا مي مانند و در مقابل منابع كشور صرف بهينه كردن سالحها، توسعه تروريسم و بنيادگرايي، تهيه ابزارهاي                   
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اين سياست چيزي جز جنگ عليه مردم ايران نيست و هزينه اين جنـگ بـراي مـردم                  . سركوبي و چپاول و غارت مي شود      
آمـار مربـوط بـه مرگهـاي        «: مرداد امسال خبرگزاري حكـومتي مهـر اعـالم كـرد كـه             18شنبه  روز چهار . بسيار كالن است  

 نفـر جـان خـود را بـه صـورتي            729 هزار و    438دهد كه      نشان مي  1389 تا   1380غيرطبيعي در ايران در فاصله سالهاي       
، مسموميت با گاز، سوختگي يا اين مرگهاي غير طبيعي در اثر مسموميت دارويي، برق گرفتگي. »اند غيرعادي از دست داده

  . حاكميت براي پيشگيري از اين فجايع هيچ برنامه جدي ندارد.  شدگي و سوانح بوده است غرق
  

ولي فقيه و گماشته كوتوله اش اين هزينه سرسام آور را به مردم ايران تحميل مي كنند تا امنيت واليـت ننگـين خـود در                  
مين است كه سخنگوي وزارت خارجه رژيم به صـراحت و بـدون هرگونـه شـكاف        براي ه . مقابل خشم مردم را تامين كنند     

واليت خامنه اي اعالم مي كند و براي همين منظور است كـه خامنـه اي و احمـدي                  » عمق استراتژيك «رژيم بشار اسد را     
ز        اين چهار تن هر يك به       . نژاد در يك ُكر همĤهنگ با نتان ياهو و اهود باراك بر طبل جنگ مي كوبند                جـنـوعي بـه ايـن ر

. از نگاه خامنه اي و گماشته اش هياهوي جنگ خارجي براي پيروزي در جنگ داخلي مفيد است                . خوانيها نياز جدي دارند   
بزرگ كردن خطر جنگ خارجي از جانب انبوهي از مفسران و نظريه پردازان حكومتي و غير حكومتي هيچ نتيجـه عملـي                      

حتي اگر يك جنگ خارجي در چشم انداز باشد، كه بـه گمـان           . اي كالن آن ندارد   جز پنهان كردن جنگ داخلي و خُسرانه      
من در چشم انداز قابل ارزيابي چنين امري بعيد است، بايد جلوگيري از بروز آن و يا كـاهش لطمـات آن، واقعيـت جنـگ                          

جنـگ  . رزه كـرد  داخلي موجود را به رسميت شناخت و براي شكست حكومتي كه اين جنگ را به مـا تحميـل كـرده مبـا                      
اين را واقع بينان درون حاكميـت       . احتمالي خارجي فاجعه بار و محكوم است و البته براي مهار رژيم واليت فقيه بي نتيجه               

تـضاد عمـده مـردم    . اما فاجعه بار ترين خطر، موجوديت نظام واليت فقيه است. اسرائيل به خوبي گوشزد كرده و مي كنند      
اين رژيم، به هر شكلي كه آن را ارزيابي و تحليل كنيم و براي ماهيت سياسي و اقتصادي .  استايران با رژيم حاكم بر ايران

منافع مردم ايران و رژيم حاكم در دو . آن هر تحليلي داشته باشيم، اولين و مهمترين مانع در مقابل منافع مردم ايران است
دي و يا مخدوش كردن تضاد عمده به ناچار در خـدمت  قطب مقابل قرار دارد و هر تالشي براي كمرنگ كردن اين قطب بن 

همه تالشهاي نهادهاي گفتمانسازي واليت خامنه اي و تحليلگران خارجي كه مامور به وظيفه حفظ رژيم . رژيم حاكم است
 و يا » دمكرات«يا » چپ«اين كه اين تحليگران و مفسران خود . ايران هستند، ُكند كردن َلبه تيز حمله به رژيم حاكم است

تعريف مي كنند در اين واقعيت هيچ تغييري نمي دهد كه نتيجه عملي كـار آنـان خـدمت بـه                     » محافظه كار «يا  » راست«
زلزله اخير . استبداد مذهبي حاكم بر ايران و بنابرين تداوم فقر، بي خانماني، بي عدالتي و بي حقوقي براي مردم ايران است      

اين را يك بار ديگر همگان به خوبي   . ه اي سرنوشت مردم ايران هيچ اهميتي ندارد       به خوبي نشان داد كه براي واليت خامن       
اجتماعي براي تعيين سرنوشت خود قيام نكنند و نظـام جهـل و جنايـت               -اگر مردم ايران و فعاالن سياسي     . مشاهده كردند 

لزله اخير و با مشاركت در غـم و انـدوه   با تسليت به بازماندگان ز. حاكم را سرنگون نكنند، آينده بسي تيره و تار خواهد بود          
ود را براي برانداختن رژيم خانواده هاي قربانيان اين فاجعه و با اتكا به همبستگي ستايش انگيز مردم، همه توان و نيروي خ     

  .حاكم به كار خواهيم گرفت

  
   كُردمبارزان  اعدامهيعل

   يرهاشمي منتيز
   

   مرداد5 نهي خبر آديفراسو
 كشتار را گرم نگاه     ني گوش نكرده و همچنان ماش     زهي از خود را آو    شي پ يكتاتورهاي سقوط د  هي تجر هي فق تي وال يكتاتوريد
 يبهاي دهد، بلكه باعث بروز آسـ      ي را كاهش نم   تيه تنها جرم و جنا     ن ي انسان ري و غ  عي شن ياعدام به عنوان مجازات   .  دارد يم
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 كنـد،  ي از مبارزان را از صحنه خارج م       ي اگرچه بخش  ياسي س اني زندان اعدام.  شود ي در جامعه م   شتري و خشونت ب   ياجتماع
  . برَدي نمني را از بريي تغي نظم موجود و اراده براهي مخالفت عليعني ي اصلدهياما پد

 يدر انتظـار اجـرا    »  كُـرد  ي تن زنـدان   28حداقل  « حقوق بشر    ي الملل ني ب ني مرداد، كمپ  4زارش روز چهارشنبه     اساس گ  بر
جرم .  برند ي شهر، سقز به سر م     يي سمنان، رجا  ه،ي سنندج، اروم  ي در زندانها  مي رژ يدادگاههايآنها در ب  . حكم اعدام هستند  

  . ُكرد اعالم شده استياسي سيروهها در گتي نظام و فعالهي مبارزان مخالفت علنيا
 ي فاقد امكانات زندگي شهر به بنديي مرد زندان رجاياسي ساني و زندانني زن به زندان قرچك ورام  ياسي س اني زندان انتقال

 اسـت كـه    ميـ  رژ ي بحران تي شكنجه و سركوب در زندانها، نشان دهنده وضع        ي اضافه بر خبرها   ماري ب انيو عدم درمان زندان   
 غي تري به جرم محارب و مرتد بودن به زخواهانياگر همه آزاد.  كندني را تامم نظاتيزار سركوب عمر امن كند با ابيتالش م

 بـه  ي از دستيخواهيپرچم آزاد.  توان آن را اعدام كردي شود و نه مي نه خاموش م   يخواهي بروند، مشعل آزاد   ميسركوب رژ 
 سـه   ي رمز مانـدگار   نيا.  بود واهد برافراشته خ  يروزيه قله پ   ب دني و رس  ي تا كسب آزاد   گري به نسل د   ي و از نسل   گريدست د 

  . استمي رژهيدهه از مقاومت عل
  

  ي با خامنه اي حساب ناطق نورهيتصف
  منصور امان

  
   مرداد21 شنبه... خبريفراسو
كوت و         ي ساز كدستي پروژه شكست خورده     اني از ُقربان  يكي ،ي اكبر ناطق نور   يم عل  االسال حجت دتها سـ قُدرت، پس از مـ 

  . زده استي اهللا خامنه اتي حساب با آهي دست به تصفي منتظره اري به گونه غ،ينيگوشه نش
 ي احمـد ي كـه آقـا  ي اتهامات مـال ت،افي بازتاب  ي كه به طور گُسترده ا     ي در سخنان  ي اهللا خامنه ا   تي آ ي دفتر بازرس  سيير

 كـرد و از     في توصـ  سهيـ  دس ي خانواده اش وارد آورد را به گونـه ضـمن          ي و اعضا  ي به و  88 در سال    هي فق ينژاد، گُماشته ول  
 ست؟يـ  درسـت ن ايـ  درست اسـت  ني نشد كه ا  ي نشد، بررس  قي داده شد، چرا تحق    ياگر نسبت ":  او بازخواست كرد   نعمتيول

  ". جامعه هم مساله استي من مساله است، براي برانيت و اصال ا من سوال اسيواقعا برا
 گـاه ي جا دني بـا هـدف تراشـ      ي اهللا خامنـه ا    تيـ  آ رانيـ  و حقوق بگ   كاني نزد ي شب باز  مهي به خ  ني همچن ي ناطق نور  يآقا

ـ  لهي وسـ نياو به ا. دي نام"ييمزخرف گو" حمله كرد و آن را       ي و ي برا يآسمان  ي اهيـ پا ي از راهكارهـا يكـ ي ي ثمـر ي بـر ب
  . كرددي، تاك"نييپا"باال و " در 89 و 88  يزشهاي خاني در جر"ررهب" اقتدار درهم شكسته شده مي ترميدستگاه قُدرت برا

 در  ي رفـسنجان  ي آقـا  ي چالـش  يري همزمان با موضع گ    ،ي اهللا خامنه ا   تي از آ  ي پرده حجت االسالم ناطق نور     ي ب يانتقادها
او . رديـ  گي صـورت مـ  "ياقتـصاد مقـاومت  " عنوان ري زمهاي و تحريرار از بحران اقتصاد في براي خامنه ا يبرابر راه حل آقا   

 و هيـ  فقي ولـ تي، بـر مـسوول  "ميديرسـ  ي مـ نجـا ي گذشته بـه ا اني سالي نفتشار با درآمد سرديما نبا " نكهي ا يادآوريضمن  
 امروز ما را بـه      استها،ي عملكردها و س    از يا  مجموعه":  انگُشت گذاشته بود   نگونهي ا ي فعل طي شرا يريگُماشتگانش در شكل گ   

  ". رساندهياقتصاد مقاومت
 زنان گفت، هياو كنا .  كرده بود  دي ابراز ترد  ي اهللا خامنه ا   تي راه حل آ   يي به صراحت نسبت به كارا     ني همچن ي رفسنجان يآقا
 كـاردان،   يانيـ  مجر ،ي مقـاومت   اقتصاد ياجرا": ديافزاي تا سپس ب   " شود في تعر ي ابتدا به درست   دي راهكار جد  نيالزم است ا  "

  ".خواهد ي مقيصالح و ال
 ،ي المللـ ني در سطح بـ ي اسالمي روزافزون جمهور ياسي و س  ي اقتصاد ي در داخل و انزوا    يشتي بحران مع  دي موازات تشد  به
 و طياز شـرا  "رهبـر " يهايابيارز.  خود روبرو شده باشدي از جانب رقبايشتري با فشار ب   ي خامنه ا  ي كه آقا  دي نما ي م نيچن
 تي به واقعزي او ننانهي خوش بيهايني بشي از وعده ها و پكيچي به هكي نزدو دستان خود نادرست از آب درآمده ري زيحت
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 نشده باشد كه پـس  في تكلنيي تعياسي بحران سكي سر باز كردن دوباره     ي برا ي مناسب ني تواند زم  ي م نيا.  است وستهينپ
  . شكل گرفتي سازكدستي يانش برا و همدستي خامنه اي آقازياز خ

  
  ي نورناطق  اهللا در برابرحزب  شدن عنانپاره

   يرهاشمي منتيز
   

  رداد  م25 خبر چهارشنبه يفراسو
ذوب .  كشاند ي را به دور تازه ا     ي حكومت ي نژاد، جدال باندها   ي و باند احمد   ي به خامنه ا   ي حساب شده ناطق نور    يانتقادها

 در مشهد ي ناطق نوري سخنران»رتي بصيمرگ بر خواص ب«  و   »هي فق تيمرگ بر ضد وال    «ي با شعارها  تيشدگان در وال  
  .  منتقد خود گذاشته استاراني بر دوستان و هيفق يه ول است كي نامرتي بصيخواص ب. را بر هم زدند

 طي و افـسرده در شـرا      ي روان ماري ب ي رابطه با امام زمان شدند را عده ا        ي جنگ مدع  ي را كه در جبهه ها     ي كسان ي نور ناطق
 جيـ را ي امـر  مي رژ ي با امام زمان در جبهه جنگ از طرف سركردگان نظام          داري بهشت و امكان د    ديپخش كل .  دانست يجنگ

 از ي كوتاهاري به گوشه بسي حساب با خامنه اهي در تصفي ناطق نور، جنگاني از دو دهه از پاشيبود كه اكنون با گذشت ب
 در  ي خامنـه ا   ي و ناتوان  ي نشان دهنده بحران حكومت    ،ي فعل طيمردود دانستن رابطه با امام زمان در شرا       .  كند يآن اشاره م  

 نژاد با امـام زمـان     ي احمد ي و مشورتها  يوجود چاه جمكران، نامه نگار    .  است يت سوراخ سوراخ شده حكوم    ي كشت تيريمد
 مـردم، سلـسله   دنيـ  سركوب و چاپي براني با امام زمان و استفاده از ابزار د   هي فق ي ها، ارتباط ول   ارانهي طرح حذف    رامونيپ

  .  حفظ قدرت استي برامي رژيراهكارها
 رتي بـص ي را از خواص بـ   ي مرداد، ناطق نور   24 روز سه شنبه     ي قاسم ديام سع  از سركردگان سابق سپاه پاسداران به ن       يكي

 كند و بـه     يحزب اهللا رسما عنان پاره م     « ادامه دهد    ي سركرده اعالم كرد كه اگر ناطق نور       نيا.  نمود دي را تهد  يخواند و و  
  . »دمي رود؛ همچنان كه در مشهد هم ديسراغشان م

 و  ي انقالب اسـالم   نيسازمان مجاهد .  حذف شده از قدرت را مشخص كرد       انيو جر  د في وزارت كشور تكل   گري د يدادي رو در
 ديـ  كه با  هي فق ي گماشته ول  نيياز هم اكنون نع   .  منع شدند  ي انتخابات ي از شركت در باز    ي اسالم رانيحزب جبهه مشاركت ا   

 از هـر    شي بـ  هيـ  فق يول. ست و وابسته به قدرت را دامن زده ا        درت مختلف در ق   ي نژاد شود، جدال باندها    ي احمد نيگزيجا
  .  جدال به سمت مورد نظرش ناتوان استني اتي در هداگريزمان د

 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
 

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.com  
  
 
 



 ٥٧

 
  

   ماه شهريور شهداي فدايي
   ماه شهريور فدايي شهداي
تقديري ـ ايرج سپهري ـ علي ميرشكاري ـ انور اعظمـي ـ محمـود بابـاعلي ـ اعظـم الـسادات           ) امير(يعقوب :  فداييرفقاي

حـسن ناهيـد ـ محمـد     روحي آهنگران ـ حسن سعادتي ـ پروين فاطمي ـ طهمورث اكبري ـ جميل يخچالي ـ شـهريار و ا      
 بهنام رهبر ـ بهمن رهبر ـ محمدرضـا فريـدي ـ سـعيده     ـمجيدي ـ حميد رضا مالكي ـ احمد صادقي ـ محمدتقي برومند 

كريمان ـ پرويز داوري ـ غالمحسين بيگي ـ حسن صـالحي ـ علـي رضـا شـاه بابـايي ـ ناصـر فتـوتي ـ محمـد سياسـي ـ                 
شي ـ نادره نوري ـ عليرضا پناهي ـ قاسم معروفي ـ ابوبكر آرمـان ـ هوشـنگ        حميدرضا ماهيگير ـ عباس كابلي ـ جواد كار  

ـ بيژن جنتي ـ مرتضي خدامرادي ـ مـصطفي شـمس الـديني ـ قاسـم سـيدباقري ـ          ) سمكو( ـ رشيد يزدان پناه   مدياح
 ـ عليرضـا    محمد تمدن ـ اصغر جعفري جزايري ـ خسرو مباركي ـ سعيد رهبـري    -عبدالرضا غفوري ـ عزيز محمد رحيمي 

 غزال اياق ـ رشيد آهنگري ـ محمد تمـدن ـ     فضليراق چي ـ محمدرضا ستوده ـ احمدرضا شعاعي ـ مهدي سميعي ـ ابوال    
 1350جمشيد ميرحيدري ـ يونس رمضاني ـ جالل فتاحي ـ محمدعلي ابرندي ـ سياوش حسنوند ـ ايرج سليماني، از سال 

  .و به وسيله مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدندتاكنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع 
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